แผนบริหารความตอเนื่อง
(Business Continuity Plan : BCP)
บทนํา
แผนบริหารความตอเนื่อง หรือตอไปนี้จะเรียกวา “Business Continuity Plan (BCP)” จัดทําขึ้น
เพื่อใหหนวยงานสามารถนําไปใชในการตอบสนองและปฏิบตั ิงานในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณฉุกเฉินตางๆ ทั้ง
ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุง รายตอองคกร โดยไมใหสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉินดังกลาว
สงผลใหหนวยงานตองหยุดการดําเนินงาน หรือไมสามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง
การทีห่ นวยงานไมมีกระบวนการรองรับใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนือ่ งนั้น อาจสงผลกระทบตอ
หนวยงานในดานตางๆ เชน ดานเศรษฐกิจการเงิน การใหบริการ สังคม ชุมชน สิ่งแวดลอม ตลอดจน ชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน เปนตน ดังนั้น การจัดทําแผนบริหารความตอเนื่องจึงเปนสิ่งสําคัญทีจ่ ะชวยใหหนวยงาน
สามารถรับมือกับเหตุการณฉุกเฉินที่ไมคาดคิด และทําใหกระบวนการทีส่ ําคัญ (Critical Business Process)
สามารถกลับมาดําเนินการไดอยางปกติ หรือตามระดับการใหบริการที่กําหนดไว ซึ่งจะชวยใหสามารถลดระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นตอหนวยงานได
วัตถุประสงค
๑. เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารความตอเนื่อง
๒. เพื่อใหหนวยงานมีการเตรียมความพรอมในการรับมือกับสภาวะวิกฤต
๓. เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดําเนินงานหรือการใหบริการ
๔. เพื่อบรรเทาความเสียหายใหอยูร ะดับที่ยอมรับได
๕. เพื่อใหประชาขน เจาหนาที่ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ หนวยงานภาครัฐ และผูมสี วนไดสวนเสีย
(Stakeholders) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของหนวยงาน แมหนวยงานตองเผชิญกับเหตุการณรายแรงและสงผล
กระทบจนทําใหการดําเนินงานตองหยุดชะงัก
สมมติฐานของแผนบริหารความตอเนื่อง
เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นภายใตสมมติฐาน ดังตอไปนี้
เหตุการณฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในชวงเวลาสําคัญตางๆ แตมิไดสงผลกระทบตอสถานที่ปฏิบัตงิ านสํารองที่
ไดมีการจัดเตรียมไว
หนวยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการสํารองระบบสารสนเทศตางๆ โดยระบบสารสนเทศ
สํารองมิไดรบั ผลกระทบจากเหตุการณฉุกเฉินเหมือนกับระบบสารสนเทศหลัก
“บุคลากร” ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง เจาหนาที่และพนักงานทัง้ หมดของหนวยงาน
ขอบเขตของแผนบริหารความตอเนื่อง
แผนบริหารความตอเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ใชรับรองสถานการณ กรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉินในพื้นที่สํานักงานของหนวยงาน หรือภายในหนวยงาน ดวยเหตุการณตอไปนี้
เหตุการณอทุ กภัย
เหตุการณอัคคีภัย
เหตุการณชุมนุมประทวง/จลาจล
เหตุการณโรคระบาด
/การวิเคราะหทรัพยากรทีส่ ําคัญ..

-๒การวิเคราะหทรัพยากรที่สาํ คัญ
สภาวะวิกฤต หรือเหตุการณฉุกเฉินมีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้นเพื่อใหหนวยงานสามารถบริหารจัดการ
การดาเนินงานขององคกรใหมีความตอเนื่อง การจัดหาทรัพยากรทีส่ ําคัญจึงเปนสิง่ จําเปนและตองระบุไวในแผน
ความตอเนื่อง ซึ่งการเตรียมการทรัพยากรทีส่ ําคัญ จะพิจารณาจากผลกระทบใน ๕ ดาน ดังนี้
๑. ผลกระทบดานอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นทาใหสถานที่ปฏิบัตงิ าน
หลักไดรับความเสียหายหรือไมสามารถใชสถานทีป่ ฏิบัติงานหลักได และสงผลใหบุคลากรไมสามารถเขาไปปฏิบัติ
งานไดชั่วคราวหรือระยะยาว
๒. ผลกระทบดานวัสดุอุปกรณทสี่ ําคัญ/การจัดหาจัดสงวัสดุอุปกรณที่สําคัญ หมายถึง เหตุการณทเี่ กิด
ขึ้นทําใหไมสามารถใชงานวัสดุอปุ กรณทสี่ ําคัญ หรือไมสามารถจัดหา/จัดสงวัสดุอปุ กรณที่สําคัญได
๓. ผลกระทบดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลทีส่ ําคัญ หมายถึง เหตุการณทเี่ กิดขึ้นทําใหระบบงาน
เทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือขอมูลที่สําคัญไมสามารถนํามาใชในการปฏิบัตงิ านไดตามปกติ
๔. ผลกระทบดานบุคลากรหลัก หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึน้ ทําใหบุคลากรหลักไมสามารถมาปฏิบัติงาน
ไดตามปกติ
๕. ผลกระทบดานคูคา/ผูใหบริการทีส่ ําคัญ หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นทําใหคูคา /ผูใหบริการ/ผูมสี วน
ไดสวนเสีย ไมสามารถติดตอหรือใหบริการหรือสงมอบงานได
สรุปเหตุการณสภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ

เหตุการณสภาวะวิกฤต
๑.เหตุการณอุทกภัย
๒.เหตุการณอัคคีภัย
๓.เหตุการณชุมชน
ประทวง/จลาจล
๔.เหตุการณโรคระบาด

ผลกระทบ
ดานอาคาร/ ดานวัสดุอุปกรณ ดานเทคโนโลยี
ดาน คูคา/ผูใหบริการ
สถานที่ปฏิบัติ ที่สําคัญ/การ สารสนเทศและ บุคลากร /ผูม สี วนไดสวน
งานหลัก
จัดหาจัดสงวัสดุ ขอมูลทีส่ ําคัญ
หลัก
เสีย
อุปกรณที่สําคัญ
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√

แผนบริหารความตอเนื่องฉบับนี้ ไมรองรับการปฏิบัตงิ านในกรณีที่เหตุขัดของเกิดขึ้นจากการดําเนินงาน
ปกติ และเหตุขัดของดังกลาวไมสงผลกระทบในระดับสูงตอการดําเนินงานและการใหบริการของหนวยงาน เนื่อง
จากหนวยงานยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแกไขสถานการณไดภายในระยะเวลาทีเ่ หมาะสม โดยผูบริหาร
หนวยงานหรือผูบ ริหารของแตละกลุม งานและฝายงานสามารถรับผิดชอบและดําเนินการไดดวยตนเอง
ทีมงานบริหารแผนความตอเนื่อง
เพื่อใหการบริหารแผนความตอเนื่องของหนวยงานสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล จะตองจัดตัง้ ทีมงานบริหารความตอเนื่อง (Business Continuity Plan Team : BCP Team) ขึ้น
/โดย BCP Team........................

-๓โดย BCP Team ประกอบดวย หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนื่อง และทีมงานบริหารความตอเนื่อง โดยทุก
ตําแหนงจะตองรวมมือกันดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกูคืนเหตุการณฉุกเฉินในฝายงานของตนเอง ใหสามารถ
บริหารความตอเนือ่ งและกลับสูสภาวะปกติไดโดยเร็ว ตามบทบาทหนาที่ทกี่ ําหนดไวของทีมงานบริหารความตอ
เนื่องและในกรณีที่บุคลากรหลักไมสามารถปฏิบัตหิ นาที่ได ใหบุคลากรสํารองรับผิดชอบทําหนาที่ในบทบาทของ
บุคลากรหลัก ปรากฏดังตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความตอเนื่อง
บุคลากรหลัก
ชื่อ
เบอรโทรศัพท
นายอุดม สอนจิตต ๐๘๑-๙๖๑๖๙๗๖
หัวหนาฝายนโยบาย
และแผน
นางพิกุลทอง รุงเรือง ๐๙๑-๕๙๑๖๔๗๖
หัวหนาฝายสงเสริม
อุตสาหกรรม
นายวินัย บุญพึ่ง
๐๘๙-๑๕๖๔๑๙๕
นักวิเคราะหนโยบาย
และแผนชํานาญการ
นางเบ็ญจมาศ หลา- ๐๘๖-๙๑๖๐๗๖๙
สมศรี เจาพนักงาน
การเงินและบัญชี
ชํานาญงาน
น.ส.เจริญศรี อุน๐๘๔-๘๑๙๙๗๗๙
เจริญ เจาพนักงาน
ธุรการ ปฏิบัตงิ าน

บทบาท

บุคลากรสํารอง
ชื่อ
เบอรโทรศัพท
หัวหนาทีมงาน
นางพิกุลทอง รุง เรือง
๐๙๑-๕๙๑๖๔๗๖
บริหารความตอเนือ่ ง หัวหนาฝายสงเสริม
อุตสาหกรรม
ทีมงานบริหารความ นายวินัย บุญพึ่ง
๐๘๙-๑๕๖๔๑๙๕
ตอเนื่อง
นักวิเคราะหนโยบายและ
แผนชํานาญการ
ทีมงานบริหารความ นางเบ็ญจมาศ หลาสมศรี ๐๘๖-๙๑๖๐๗๖๙
ตอเนื่อง
เจาพนักงานการเงินและ
บัญชีชํานาญงาน
ทีมงานบริหารความ น.ส.เจริญศรี อุนเจริญ
๐๘๔-๘๑๙๙๗๗๙
ตอเนื่อง
เจาพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน
ทีมงานบริหารความ
ตอเนื่อง

น.ส.นิรมล อินมา
นักวิชาการอุตสาหกรรม

๐๘๖-๐๖๖๖๒๒๒

กลยุทธความตอเนื่อง
กลยุทธความตอเนื่อง เปนแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรใหมีความพรอมเมื่อเกิด
สภาวะวิกฤต ซึ่งพิจารณาทรัพยากรใน ๕ ดาน ดังตารางที่ ๒

-๔ตารางที่ ๒ กลยุทธความตอเนื่อง
ทรัพยากร

กลยุทธความตอเนื่อง

อาคาร/สถานทีป่ ฏิบัติงาน
สํารอง

 กําหนดใหใชพื้นทีป่ ฏิบัติงานสํารองภายใน
ศาลากลาง โดยมีการสํารวจความเหมาะสม
ของสถานที่ ประสานงาน และการเตรียม
ความพรอมกับเจาของสถานที่

วัสดุอุปกรณที่สําคัญ/การ
จัดหาจัดสงวัสดุอุปกรณที่
สําคัญ

 กําหนดใหมกี ารจัดหาคอมพิวเตอรสํารอง ที่มี
คุณลักษณะเหมาะสมกับการใชงาน พรอม
อุปกรณที่สามารถเชื่อมโยงตอผานอินเตอรเนตเขาสูร ะบบเทคโนโลยีของหนวยงานกลาง
 กําหนดใหใชคอมพิวเตอรแบบพกพา
(Laptop/Notebook) ของเจาหนาที่ของ
หนวยงานไดเปนการชั่วคราว หากมีความ
จําเปนเรงดวนในชวงระหวางการจัดหา
คอมพิวเตอรสํารอง ทั้งนี้ตอ งไดรบั อนุญาต
จากหัวหนาคณะทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ในการกอบกูคืนกอน

เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ขอมูลทีส่ ําคัญ

 ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ขอมูลทีส่ ําคัญของหนวยงาน มีลักษณะแบบ
รวมศูนยที่สวนกลาง (สํานักงานปลัด
กระทรวงอุตสาหกรรม) และเชื่อมโยงระบบ
เครือขายตอผานอินเตอรเนตเพื่อการใชงาน
ทําใหหนวยงานระดับจังหวัด ไมมีระบบ
คอมพิวเตอรสํารอง ดังนั้น หากเกิดภาวะ
ฉุกเฉินตองรอจนกวาระบบการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานกลางจะ
กอบกูใหสามารถใชงานได

-๕ตารางที่ ๒ กลยุทธความตอเนื่อง
ทรัพยากร

กลยุทธความตอเนื่อง

บุคลากรหลัก

 กําหนดใหใชบุคลากรสํารอง ทดแทนภายใน
ฝายงานหรือกลุมงานเดียวกัน
 กําหนดใหใชบุคลากรภายนอกฝายงานหรือ
กลุมงาน ในกรณีที่บุคลากรไมเพียงพอหรือ
ขาดแคลน

ผูใหบริการทีส่ ําคัญ/ผูม ีสวนได
สวนเสีย

 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน
สวนกลาง กําหนดใหมีผูใหบริการเชื่อมโยง
ระบบเครือขายอินเตอรเนต คือ ทีโอที ซึ่ง
หากผูใหบริการหลักไมสามารถใหบริการได
ระบบเชื่อมโยงจะปรับเปลี่ยนไปยังผูใหบริการ
สํารอง ภายใน ๕ ชั่วโมง
 กําหนดใหจัดหาอุปกรณเชื่อมโยงระบบ
เครือขายตอผานอินเตอรเนตแบบพกพา (Air
Card) ของผูใหบริการโทรศัพทมือถือ
เชื่อมโยงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และขอมูลทีส่ ําคัญของหนวยงานกลางผาน
อินเตอรเนต ในกรณีทผี่ ูใหบริการเชื่อมโยง
ระบบเครือขายอินเตอรเนต ไมสามารถ
ใหบริการไดภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด

ความตองการดานทรัพยากรที่จําเปนในการบริหารความเสี่ยง
การวิเคราะหผลกระทบการปฏิบัตงิ านพบวา กระบวนการทํางานที่ฝายปฏิบัติงานตองใหความสําคัญและ
กลับมาดําเนินงานหรือฟนคืนสภาพใหไดภายในระยะเวลาตามที่กําหนดปรากฎดังตารางที่ ๓

-๖ตารางที่ ๓ ผลกระทบทางการปฏิบัติงาน
กระบวนการหลัก

ระดับความเรงดวน

ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ
และงานธุรการทั่วไป
ดําเนินการเกี่ยวกับงานดาน
การเงิน การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ
การบริหารบุคคล งานติดตอ
ประสานงาน งานสถิติขอมูล
ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทํา
แผนงาน งบประมาณ และเรงรัด
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของจังหวัด

สูง

ระยะเวลาเปาหมายในการฟนคืนสภาพ
๔ ชม. ๑ วัน ๑ สัปดาห ๒ สัปดาห ๑ เดือน
√
√
√
√

ปานกลาง

√

ต่ํา

√

√

√

สําหรับกระบวนงานอื่นๆที่ประเมินแลว อาจไมไดรบั ผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมีความยืดหยุน
สามารถชะลอการดําเนินงานและการใหบริการได โดยใหผบู ริหารของฝายงานตางๆ ประเมินความจําเปนและ
เหมาะสม ทัง้ นี้ หากมีความจําเปนใหปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความตอเนื่องเชนเดียวกับกระบวนงานหลัก
การวิเคราะหเพื่อกําหนดความตองการทรัพยากรที่สําคัญ
๑) ดานสถานที่ปฏิบัตงิ านสํารอง ดังตารางที่ ๔
ตารางที่ ๔ การระบุพื้นฐานการปฏิบัติงานสํารอง
ประเภททรัพยากร
พื้นที่สําหรับสถานทีป่ ฏิบัติงาน
สํารอง
ปฏิบัติงานทีบ่ าน
พื้นที่สําหรับสถานทีป่ ฏิบัติงาน
ใหม ในกรณีจําเปน
รวม

ที่มา
ศาลากลางจังหวัด
ตามที่กําหนดไว
ในแผนบริหาร
ความตอเนื่อง

๔ ชม.
๒ ตร.ม.
(๑ คน)
๘ ตร.ม.
(๔ คน)
-

๑ วัน
๔ ตร.ม.
(๒ คน)
๖ ตร.ม.
(๓ คน)
-

๑ สัปดาห ๒ สัปดาห ๑ เดือน
๖ ตร.ม. ๑๐ ตร.ม.
(๓ คน)
(๔ คน)
๔ ตร.ม.
(๒ คน)
๑๐ ตร.ม.
(๔ คน)

๑๐ ตร.ม. ๑๐ ตร.ม. ๑๐ ตร.ม. ๑๐ ตร.ม. ๑๐ ตร.ม.
(๕ คน)
(๕ คน)
(๕ คน)
(๔ คน)
(๔ คน)

๒) ความตองการดานวัสดุอปุ กรณ ดังตารางที่ ๕

-๗ตารางที่ ๕ การระบุจํานวนวัสดุอุปกรณ
ประเภททรัพยากร
คอมพิวเตอรสํารอง
GFMIS Token Key
EGP Token Key

ที่มา
จัดซื้อ/จัดจาง
เจาหนาที่การเงิน
หัวหนาพัสดุ/
เจาหนาที่พสั ดุ
เครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร จัดซื้อ/จัดจาง
เครื่องพิมพดีด
จัดซื้อ/จัดจาง
โทรศัพท
จัดซื้อ/จัดจาง
เครื่องถายเอกสาร
จัดซื้อ/จัดจาง
เครื่องโทรสาร
จัดซื้อ/จัดจาง
เครื่อง Scanner
จัดซื้อ/จัดจาง

๔ ชม.
๑ เครื่อง
๑ เครื่อง
๑ เครื่อง

๑ วัน
๑ เครื่อง
๑ เครื่อง
๑ เครื่อง

๑ สัปดาห ๒ สัปดาห
๑ เครื่อง ๒ เครื่อง
๑ เครื่อง ๑ เครือ่ ง
๑ เครื่อง ๑ เครือ่ ง

๑ เดือน
๒ เครื่อง
๑ เครื่อง
๑ เครื่อง

๑ เครื่อง
๑ เครื่อง
๑ เครื่อง
๑ เครื่อง
๑ เครื่อง
๑ เครื่อง

๑ เครื่อง
๑ เครื่อง
๑ เครื่อง
๑ เครื่อง
๑ เครื่อง
๑ เครื่อง

๑ เครื่อง
๑ เครื่อง
๑ เครื่อง
๑ เครื่อง
๑ เครื่อง
๑ เครื่อง

๑ เครื่อง
๑ เครื่อง
๑ เครื่อง
๑ เครื่อง
๑ เครื่อง
๑ เครื่อง

๑ เครื่อง
๑ เครื่อง
๑ เครื่อง
๑ เครื่อง
๑ เครื่อง
๑ เครื่อง

๓) ความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูล
เนื่องจากระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญของหนวยงาน อยูในความรับผิด
ชอบของหนวยงานกลางเปนลักษณะแบบรวมศูนย ดังนั้น หนวยงานจึงใชขอมูลสารสนเทศโดยการเชื่อมโยงระบบ
ของหนวยงานกับหนวยงานกลาง ผานเครือขายอินเตอรเนต ทําใหหนวยงานไมมีระบบคอมพิวเตอรสํารองและ
หากระบบมีปญ
 หา ตองรอใหหนวยงานกลางกูคืนระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกอน หนวยงานจึงจะ
สามารถใชงานของระบบได
ตารางที่ ๖ การระบุความตองการดานเทคโนโลยี
ประเภททรัพยากร
Email
GFMIS (ระบบเบิกจายเงิน)
EGP (ระบบจัดซื้อจัดจาง)
หนังสือสัง่ การตางๆ ออก
โดยหนวยงาน
หนังสือสัง่ การตางๆ
เอกสารใบแจงหนี้
ขอมูลประกอบการจัดทํา
แผนงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ

ที่มา
หนวยงานระบบ IT จังหวัด
หนวยงานระบบ IT จังหวัด
หนวยงานระบบ IT จังหวัด
หนวยงานตางๆที่ไดรับ
หนวยงานตนสังกัด
คูคา
หนวยงานตางๆในจังหวัด
และหนวยงานกลาง

๔ ชม.

๑ วัน ๑ สัปดาห ๒ สัปดาห
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√

√
√

๑ เดือน
√
√
√
√
√
√
√

-๘๔) ความตองการดานบุคลากรสําหรับความตอเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน ดังตารางที่ ๗
ตารางที่ ๗ การระบุจํานวนบุคลากรหลักที่จําเปน
ประเภททรัพยากร
จํานวนบุคลากรปฏิบัตงิ านที่
สํานักงาน/สถานที่ปฏิบัตสิ ํารอง
จํานวนบุคลากรปฏิบัตงิ านที่บาน
รวม

๔ ชม.
๒

๑ วัน
๓

๑ สัปดาห
๔

๒ สัปดาห
๕

๑ เดือน
๕

๔
๖

๓
๖

๒
๖

๑
๖

๑
๖

๕) ความตองการดานผูใหบริการทีส่ ําคัญ ดังตารางที่ ๘
ตารางที่ ๘ การระบุจํานวนผูใหบริการที่ตองติดตอหรือขอรับบริการ
ฝายงาน
ผูใหบริการเชื่อมโยงระบบเครือขาย
อินเตอรเนต
รวม

๔ ชม.
๑

๑ วัน
๑

๑ สัปดาห
๑

๒ สัปดาห
๑

๑ เดือน
๑

๑

๑

๑

๑

๑

-๙ขั้นตอนการบริหารความตอเนื่องและกอบกูกระบวนการ
วันที่ ๑ (ภายใน ๒๔ ชั่วโมง) การตอบสนองตอเหตุการณทันที
ในการปฏิบัติการใดๆ ใหบุคลากรของฝายฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ
และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัตงิ านทีห่ นวยงานตนเองและสํานักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกําหนดขึ้นอยางเครงครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
-แจงเหตุฉกุ เฉิน วิกฤติ ตามกระบวนการ Call Tree
ใหกับบุคคลในฝายๆ ภายหลังไดรับแจงจากหัวหนา
คณะบริหารความตอเนื่องของหนวยงาน
-จัดประชุมทีมงานบริหารความตอเนื่อง เพื่อประเมิน
ความเสียหาย ผลกระทบตอการดําเนินงาน การให
บริการ และทรัพยากรสําคัญที่ตองใชในการบริหาร
ความตอเนื่อง
-ทบทวนกระบวนงานทีม่ ีความเรงดวน หรือสงผล
กระทบอยางสูง (หากไมดําเนินการ) ดังนั้น จําเปนตอง
ดําเนินงานหรือปฏิบัติดวยมือ
-ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในฝายฯ ที่ไดรับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิต
-รายงานหัวหนาคณะบริหารความตอเนือ่ งของ
หนวยงานทราบ โดยครอบคลุมประเด็นดังนี้
* จํานวนและรายชื่อบุคลากรที่ไดรับบาดเจ็บ/เสียชีวิต
* ความเสียหายและผลกระทบตอการดําเนินงานและ
การใหบริการ
* ทรัพยากรสําคัญที่ตองใชในการบริหารความตอเนื่อง
* กระบวนงานทีม่ ีความเรงดวนและสงผลกระทบอยาง
สูงหากไมดําเนินการ และจําเปนตองดําเนินงานหรือ
ปฏิบัติงานดวยมือ
-สื่อสารและรายงานสถานการณแกบุคลากรในฝายๆ ให
ใหทราบ ตามเนื้อหาและขอความที่ไดรับการพิจารณา
และเห็นชอบจากคณะบริหารความตอเนื่องของหนวย
งานแลว

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของฝายฯ
หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของฝายฯ

หัวหนาฝาย
หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของฝายฯ

หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของฝายฯ

ดําเนินการแลวเสร็จ

-๑๐วันที่ ๑ (ภายใน ๒๔ ชั่วโมง) การตอบสนองตอเหตุการณทันที
ในการปฏิบัติการใดๆ ใหบุคลากรของฝายฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ
และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานทีห่ นวยงานตนเองและสํานักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกําหนดขึ้นอยางเครงครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
-ประเมินและระบุกระบวนงานหลักและงานเรงดวนที่
จําเปนตองดําเนินการใหแลวเสร็จ ภายใน ๑ – ๕ วัน
-ประเมินศักยภาพและความสามารถของหนวยงานฯ
ในการดําเนินงานเรงดวนขางตน ภายใตขอจํากัดและ
สภาวะวิกฤติ พรอมระบุทรัพยากรทีจ่ ําเปนตองใชใน
การบริหารความตอเนื่อง ตามแผนการจัดหาทรัพยากร
-รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหารความ
ตอเนื่องของหนวยงานทราบ พรอมขออนุมัติการดําเนิน
งานหรือปฏิบัตงิ านดวยมือ สําหรับกระบวนการที่มี
ความเรงดวนและสงผลกระทบอยางสูง หากไม
ดําเนินการ
-ติดตอและประสานงานกับหนวยงานทีเ่ กี่ยวของในการ
จัดหาทรัพยากรทีจ่ ําเปนตองใชในการบริหารความ
ตอเนื่อง ไดแก
* สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
* วัสดุอุปกรณทสี่ ําคัญ
* เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ
* บุคลากรหลัก
* คูคา/ผูใหบริการทีส่ ําคัญ/ผูมสี วนไดสวนเสีย

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหนาและทีมงานบริหาร
ความตอเนื่องของฝายฯ
หัวหนาและทีมงานบริหาร
ความตอเนื่องของฝายฯ
หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของฝายฯ

หัวหนาและทีมงานบริหาร
ความตอเนื่องของฝายฯ
 ฝายนโยบายและ
แผน
 ฝายนโยบายและ
แผน
 ฝายนโยบายและ
แผน/หนวยงาน
 หนวยงาน
 หนวยงาน/ฝาย
นโยบายและแผน
-พิจารณาดําเนินการหรือปฏิบัติงานดวยมือ เฉพาะงาน หัวหนาและทีมงานบริหาร
เรงดวน หากไมดําเนินการจะสงผลกระทบอยางสูง และ ความตอเนื่องของฝายฯ
ไมสามารถรอได ทั้งนี้ ตองไดรบั การอนุมัติ
-ระบุหนวยงานที่เปนคูคา/ผูใหบริการสําหรับงานเรง
หัวหนาและทีมงานบริหาร
ดวน เพื่อแจงสถานการณและแนวทางในการ
ความตอเนื่องของฝายฯ
บริหารงานใหมีความตอเนือ่ งตามความเห็นของคณะ
บริหารความตอเนือ่ งของหนวยงาน

ดําเนินการแลวเสร็จ

-๑๑วันที่ ๑ (ภายใน ๒๔ ชั่วโมง) การตอบสนองตอเหตุการณทันที
ในการปฏิบัติการใดๆ ใหบุคลากรของฝายฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ
และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานทีห่ นวยงานตนเองและสํานักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกําหนดขึ้นอยางเครงครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
-บันทึกและทบทวนกิจกรรมและงานตางๆ ทีท่ ีมงาน
บริหารความตอเนือ่ งของฝายฯ ตองดําเนินการ (พรอม
ระบุรายละเอียด ผูดําเนินการและเวลา) อยางสม่ําเสมอ
-แจงสรุปสถานการณและขั้นตอนการดําเนินการสําหรับ
ในวันถัดไป ใหกับบุคลากรหลักในฝายๆ เพือ่ รับทราบ
และดําเนินการ อาทิ แจงวัน เวลา และสถานทีป่ ฏิบัติ
สํารอง
-รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหารความ
ตอเนื่องของหนวยงานอยางสม่ําเสมอหรือตามที่ได
กําหนดไว

บทบาทความรับผิดชอบ
ทีมงานบริหารความตอเนือ่ ง
ของฝายฯ
หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของฝายฯ
หัวหนาและทีมงานบริหาร
ความตอเนื่องของฝายฯ

ดําเนินการแลวเสร็จ

-๑๒วันที่ ๒ - ๗ การตอบสนองในระยะสั้น
ในการปฏิบัติการใดๆ ใหบุคลากรของฝายฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ
และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานทีห่ นวยงานตนเองและสํานักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกําหนดขึ้นอยางเครงครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
-ติดตามสถานะภาพการกอบกูคืนมาของทรัพยากรที่
ไดรับผลกระทบ ประเมินความจําเปนและระยะเวลาที่
ตองใชในการกอบกูคืน
-ตรวจสอบกับหนวยงาน ความพรอมและขอจํากัดใน
การจัดหาทรัพยากรที่จําเปนตองใชในการบริหารความ
ตอเนื่อง ไดแก
* สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
* วัสดุอุปกรณทสี่ ําคัญ
* เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ
* บุคลากรหลัก
* คูคา/ผูใหบริการทีส่ ําคัญ/ผูมสี วนไดสวนเสีย

-รายงานหัวหนาคณะบริหารความตอเนือ่ งของ
หนวยงาน ความพรอม ขอจํากัด และขอเสนอแนะใน
การจัดหาทรัพยากรที่จําเปนตองใชในการบริหารความ
ตอเนื่อง
-ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรที่
จําเปนตองใชในการบริหารความตอเนือ่ ง ไดแก
* สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
* วัสดุอุปกรณทสี่ ําคัญ
* เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ
* บุคลากรหลัก
* คูคา/ผูใหบริการทีส่ ําคัญ/ผูมสี วนไดสวนเสีย

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหนาและทีมงานบริหาร
ความตอเนื่องของฝายฯ
หัวหนาและทีมงานบริหาร
ความตอเนื่องของฝายฯ
 ฝายนโยบายและ
แผน
 ฝายนโยบายและ
แผน
 ฝายนโยบายและ
แผน/หนวยงาน
 หนวยงาน
 หนวยงาน
หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของฝายฯ
หัวหนาและทีมงานบริหาร
ความตอเนื่องของฝายฯ
 ฝายนโยบายและ
แผน
 ฝายนโยบายและ
แผน
 ฝายนโยบายและ
แผน/หนวยงาน
 หนวยงาน
 หนวยงาน

ดําเนินการแลวเสร็จ

-๑๓วันที่ ๒ - ๗ การตอบสนองในระยะสั้น
ในการปฏิบัติการใดๆ ใหบุคลากรของฝายฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ
และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานทีห่ นวยงานตนเองและสํานักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกําหนดขึ้นอยางเครงครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
-ดําเนินการกอบกูและจัดหาขอมูลและรายงานตางๆ ที่
จําเปนตองใชในการดําเนินงานและใหบริการตามปกติ
-ดําเนินงานและใหบริการ ภายใตทรัพยากรทีจ่ ัดหา
เพื่อบริหารความตอเนื่อง
* สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
* วัสดุอุปกรณทสี่ ําคัญ
* เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลทีส่ ําคัญ
* บุคลากรหลัก
* คูคา ผูใหบริการทีส่ ําคัญ
-แจงสถานการณและแนวทางในการบริหารความ
ตอเนื่องแกหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ/ผูใชบริการ/คูคาที่
ไดรับผลกระทบ
-บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงาน
ตางๆ ที่ทีมงานบริหารความตอเนื่องของฝายฯ (พรอม
ระบุรายละเอียด ผูดําเนินการ และเวลา)
-แจงสรุปสถานการณและขั้นตอนการดําเนินการตอไป
สําหรับในวันถัดไป ใหกับบุคลากรในฝาย
-รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหารความ
ตอเนื่องของหนวยงาน ตามเวลาที่กําหนดไว

บทบาทความรับผิดชอบ
ฝายนโยบายและแผน

หัวหนาและทีมงานบริหาร
ความตอเนื่องของฝายฯ
ทีมงานบริหารความตอเนือ่ ง
ของฝายฯ
หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของฝายฯ
หัวหนาและทีมงานบริหาร
ความตอเนื่องของฝายฯ

ดําเนินการแลวเสร็จ

-๑๔วันที่ ๘ การตอบสนองระยะกลาง (๑ สัปดาห)
ในการปฏิบัติการใดๆ ใหบุคลากรของฝายฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ
และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานทีห่ นวยงานตนเองและสํานักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกําหนดขึ้นอยางเครงครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
-ติดตามสถานภาพการกอบกูคืนมาของทรัพยากรที่
ไดรับผลกระทบ และประเมินความจําเปนและระยะ
เวลาที่ตองใชในการกอบกูคืน
-ระบุทรัพยากรทีจ่ ําเปนตองใช เพื่อดําเนินงานและ
ใหบริการตามปกติ
-รายงานหัวหนาคณะบริหารความตอเนือ่ งของหนวย
งาน สถานภาพการกอบกูคืนมาของทรัพยากรที่ไดรับ
ผลกระทบ และทรัพยากรทีจ่ ําเปนตองใชเพื่อ
ดําเนินงานและใหบริการตามปกติ
-ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรที่
จําเปนตองใชในการบริหารความตอเนื่อง ไดแก
* สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
* วัสดุอุปกรณทสี่ ําคัญ
* เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ
* บุคลากรหลัก
* คูคา/ผูใหบริการทีส่ ําคัญ/ผูมสี วนไดสวนเสีย

-แจงสรุปสถานการณและการเตรียมความพรอมดาน
ทรัพยากรตางๆ เพื่อดําเนินการและใหบริการตามปกติ
ใหกับบุคลากรในฝาย
-บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงาน
ตางๆ ที่ทีมงานบริหารความตอเนื่องของฝายฯ (พรอม
ระบุรายละเอียด ผูดําเนินการ และเวลา)
-รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหารความ
ตอเนื่องของหนวยงาน ตามเวลาที่กําหนดไว

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหนาและทีมงานบริหาร
ความตอเนื่องของฝายฯ

หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของฝายฯ
หัวหนาและทีมงานบริหาร
ความตอเนื่องของฝายฯ
 ฝายนโยบายและ
แผน
 ฝายนโยบายและ
แผน
 ฝายนโยบายและ
แผน/หนวยงาน
 หนวยงาน
หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของฝายฯ
ทีมงานบริหารความตอเนือ่ ง
ของฝายฯ
หัวหนาและทีมงานบริหาร
ความตอเนื่องของฝายฯ

ดําเนินการแลวเสร็จ

แผนบริหารความตอเนื่อง
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ

