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แผนบริหารความต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 
1. บทน า 

แผนควำมต่อเนื่องหรือเรียกว่ำ “Business Continuity Plan (BCP)” ฉบับนี้จัดท ำขึ้นเพ่ือให้ส ำนักงำน

อุตสำหกรรมจังหวัดภูเก็ตหรือที่ต่อไปนี้จะเรียกว่ำ “หน่วยงำน” สำมำรถน ำไปใช้ในกำรตอบสนองและปฏิบัติงำน

ในสภำวะวิกฤติหรือเหตุกำรณ์ฉุกเฉินต่ำงๆไม่ว่ำจะเกิดจำกภัยธรรมชำติอุบัติเหตุหรือกำรมุ่งร้ำยต่อองค์กรเช่น

อุทกภัย อัคคีภัยไฟฟ้ำดับในวงกว้ำงชุมนุมประท้วง/กำรจลำจล/ผู้ก่อกำรร้ำยเป็นต้นโดยสภำวะวิกฤติหรือ

เหตุกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำวส่งผลให้หน่วยงำนต้องหยุดกำรด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง 

หำกหน่วยงำนไม่มีกระบวนกำรรองรับกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องอำจส่งผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นต่อ

หน่วยงำนในด้ำนต่ำงๆเช่นไม่ว่ำจะเป็นผลกระทบด้ำนกำรให้บริกำรสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมแผนควำมต่อเนื่อง

จึงเป็นสิ่งส ำคัญท่ีจะช่วยให้หน่วยงำนสำมำรถรับมือกับเหตุกำรณ์ฉุกเฉินที่ไม่คำดคิดและท ำให้กระบวนกำรที่ส ำคัญ 

(Critical Business Process) สำมำรถกลับมำด ำเนินกำรได้อย่ำงปกติหรือตำมระดับกำรให้บริกำรที่ก ำหนดได้ใน

ระยะเวลำที่เหมำะสมซึ่งจะช่วยให้สำมำรถลดระดับควำมรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงำน 

1.1 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรควำมต่อเนื่องของส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดภูเก็ต 

2. เพ่ือให้หน่วยงำนมีกำรเตรียมควำมพร้อมล่วงหน้ำในกำรรับมือกับสภำวะวิกฤติหรือเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน

ต่ำงๆที่เกิดขึ้น 

3. เพ่ือลดผลกระทบจำกกำรหยุดชะงักในกำรด ำเนินงำนหรือกำรให้บริกำร 

4. เพ่ือบรรเทำควำมเสียหำยให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้เช่นผลกระทบด้ำนกำรให้บริกำรสังคมชุมชนและ

สิ่งแวดล้อม 

5. เพ่ือให้ประชำชนเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจหน่วยงำนภำครัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(Stakeholders) มีควำมเชื่อมั่นในศักยภำพของหน่วยงำนแม้ต้องเผชิญกับเหตุกำรณ์ร้ำยแรงและส่งผลกระทบจน

ท ำให้กำรด ำเนินงำนต้องหยุดชะงัก 
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1.2 สมมติฐานของแผนความต่อเนื่อง (BCP Assumption)  

เอกสำรฉบับนี้จัดท ำขึ้นภำยใต้สมมติฐำนดังต่อไปนี้ 

- เหตุกำรณ์ฉุกเฉินที่เกิดข้ึนในช่วงเวลำส ำคัญต่ำงๆแต่มิได้ส่งผลกระทบต่อสถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรองที่

ได้มีกำรจัดเตรียมไว้ 

- หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศรับผิดชอบในกำรส ำรองระบบสำรสนเทศต่ำงๆโดยระบบ

สำรสนเทศส ำรองนั้นมิได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ฉุกเฉินเดียวกันกับระบบสำรสนเทศหลัก 

- “บุคลำกร” ที่ถูกระบุในเอกสำรฉบับนี้หมำยถึงพนักงำนและเจ้ำหน้ำที่ทั้งหมดของส ำนักงำน

อุตสำหกรรมจังหวัดภูเก็ต 

1.3 ขอบเขตของแผนความต่อเนื่อง (Scope of BCP)  

- อัคคีภัย 

- อุทกภัย 

- ไฟฟ้ำดับในวงกว้ำง 

- ชุมนุมประท้วง/กำรจลำจล/ผู้ก่อกำรร้ำย 

1.4 การวิเคราะห์ผลกระทบต่อทรัพยากรที่ส าคัญ 5 ด้านคือ 

1. ผลกระทบด้านอาคาร / สถานที่ปฏิบัติงานหลัก 

เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นท ำให้ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนที่สถำนที่ปฏิบัติงำนหลักของส ำนักงำนอุตสำหกรรม

จังหวัดภูเก็ตได้รับควำมเสียหำยและส่งผลให้บุคลำกรไม่สำมำรถเข้ำไปปฏิบัติงำนยังสถำนที่ปฏิบัติงำนหลักได้เป็น

ระยะชั่วครำวหรือระยะยำว 

2. ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ / การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 

เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นท ำให้ไม่สำมำรถใช้งำนวัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญหรือไม่สำมำรถจัดหำจัดส่งวัสดุ

อุปกรณ์ท่ีส ำคัญได้หรือมีวัสดุอุปกรณ์ให้สำมำรถใช้งำนในกำรปฏิบัติงำนได้ตำมปกติ 

3. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ 

เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นท ำให้ไม่สำมำรถใช้ระบบงำนเทคโนโลยีหรือระบบสำรสนเทศหรือข้อมูลที่ส ำคัญ

ได้ให้สำมำรถใช้งำนในกำรปฏิบัติงำนได้ตำมปกติ 

4. ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก 

เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นท ำให้บุคลำกรหลักไม่สำมำรถมำปฏิบัติงำนได้ตำมปกติ 
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5. ผลกระทบด้านคู่ค้า / ผู้ให้บริการที่ส าคัญ 

เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นท ำให้คู่ค้ำ/ ผู้ให้บริกำรไม่สำมำรถที่จะให้บริกำรหรือส่งมอบงำนได้ตำมที่ระบุไว้

กับทำงส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดภูเก็ต 

1.5 การประเมินผลกระทบต่อกระบวนการด าเนินงาน 

กำรประเมินผลกระทบต่อกระบวนกำรหรือกำรวิเครำะห์ผลกระทบทำงธุรกิจ  (Business Impact 

Analysis)หน่วยงำนต้องประเมินผลกระทบซึ่งระดับผลกระทบจะแบ่งออกเป็น  5 ระดับโดยมีหลักเกณฑ์กำร

พิจำรณำระดับผลกระทบดังนี้ 

ระดับผลกระทบ หลักเกณฑ์การพิจารณาระดับของผลกระทบ 

5 
(สูงมำก) 

 เกิดควำมเสียหำยต่อองค์กรเป็นจ ำนวนเงินในระดับสูงมำก 
 ส่งผลให้ขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนหรือให้บริกำรลดลงมำกกว่ำร้อยละ 

50  
 เกิดกำรสูญเสียชีวิตและ/หรือภัยคุกคำมต่อสำธำรณชน 
 ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและควำมม่ันใจต่อองค์กรในระดับประเทศและนำนำชำติ 

4 
(สูง) 

 เกิดควำมเสียหำยต่อองค์กรเป็นจ ำนวนเงินในระดับสูง 
 ส่งผลให้ขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนหรือให้บริกำรลดลงร้อยละ 25-50  
 เกิดกำรบำดเจ็บต่อผู้รับบริกำร/บุคคล/กลุ่มคน 
 ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและควำมม่ันใจต่อองค์กรในระดับประเทศ 

3 
(ปำนกลำง) 

 เกิดควำมเสียหำยต่อองค์กรเป็นจ ำนวนเงินในระดับปำนกลำง 
 ส่งผลให้ขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนหรือให้บริกำรลดลงร้อยละ 10-25  
 ต้องมีกำรรักษำพยำบำล 
 ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและควำมม่ันใจต่อองค์กรในระดับท้องถิ่น 

2 
(ต่ ำ) 

 เกิดควำมเสียหำยต่อองค์กรเป็นจ ำนวนเงินในระดับต่ ำ 
 ส่งผลให้ขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนหรือให้บริกำรลดลงร้อยละ 5-10  
 ต้องมีกำรปฐมพยำบำล 
 ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและควำมม่ันใจต่อองค์กรในระดับท้องถิ่น 

1 
(ไม่เป็นสำระส ำคัญ) 

 ส่งผลให้ขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนหรือให้บริกำรลดลงมำกกว่ำร้อยละ 5  
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1.6สรุปเหตุการณ์สภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ์ 

เหตุการณ์สภาวะวิกฤต 

ผลกระทบ 
ด้านอาคาร / 
สถานที่
ปฏิบัติงานหลัก 

ด้านวัสดุอุปกรณ์
ที่ส าคัญ / การ
จัดหาจัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ที่ส าคัญ 

ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมูลทีส่ าคัญ 

ด้านบุคลากร
หลัก 

ด้านคู่ค้า /  
ผู้ให้บริการที่
ส าคัญ 

รวม 

อัคคีภัย 5 5 5 5 5 25 

อุทกภัย 2 4 4 4 4 18 

ไฟฟ้ำดับในวงกว้ำง 2 3 5 2 4 16 

ชุมนุมประท้วง/กำร
จลำจล/ผู้ก่อกำรร้ำย 

1 1 1 2 2 7 

จำกตำรำง พบว่ำเหตุกำรณ์เสี่ยงที่ส ำคัญท่ีสุดที่จะท ำให้ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดภูเก็ต หยุดชะงัก

กำรด ำเนินงำนคือเหตุกำรณ์อัคคีภัยอุทกภัยไฟฟ้ำดับในวงกว้ำงตำมล ำดับทั้งนี้พิจำรณำประเมินจำกเหตุกำรณ์ท่ี

เคยเกิดขึ้นกับหน่วยงำนหรือคำดว่ำอำจจะเกิดขึ้น 

ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดภูเก็ต จัดท ำแผนบริหำรควำมต่อเนื่อง (BCP) เพ่ือรองรับเหตุกำรณ์ดังกล่ำว

แต่แผนควำมต่อเนื่องฉบับนี้จะไม่รองรับกำรปฏิบัติงำนในกรณีที่เหตุขัดข้องเกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนปกติและ

เหตุขัดข้องดังกล่ำวไม่ส่งผลกระทบในระดับสูงต่อกำรด ำเนินงำนและกำรให้บริกำรของหน่วยงำนเนื่องจำก

หน่วยงำนยังสำมำรถจัดกำรหรือปรับปรุงแก้ไขสถำนกำรณ์ได้ภำยในระยะเวลำที่เหมำะสมโดยผู้บริหำรหน่วยงำน

ระดับต่ำงๆสำมำรถรับผิดชอบและด ำเนินกำรได้ด้วยตนเอง 
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2. การบริหารความความต่อเนื่องของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 

2.1 โครงสร้างและทีมงานแผนความต่อเนื่อง 

 

เพ่ือให้แผนควำมต่อเนื่อง(BCP) สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลกำรจัดตั้ง

คณะบริหำรควำมต่อเนื่อง (BCP Team) ของหน่วยงำนจึงเป็นขั้นตอนแรกที่ต้องมีกำรพิจำรณำก ำหนดขึ้นโดยอำจ

มีโครงสร้ำงดังนี้ 

1) หัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่องได้แก่ผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำนมีหน้ำที่ในกำรประเมินลักษณะ

ขอบเขตและแนวโน้มของอุบัติกำรณ์ที่เกิดขึ้นเพ่ือตัดสินใจประกำศใช้แผนควำมต่อเนื่องและด ำเนินกำรตำม

ขั้นตอนและแนวทำงกำรบริหำรควำมต่อเนื่องตลอดจนสรรหำทรัพยำกรตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในแผนควำมต่อเนื่อง 

2) หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่องได้แก่ผู้บริหำรที่มีหน้ำที่ในกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหัวหน้ำ

คณะบริหำรควำมต่อเนื่องและคณะบริหำรควำมต่อเนื่องและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนและแนวทำงกำรบริหำรควำม

ต่อเนื่องตลอดจนสรรหำทรัพยำกรที่ได้ก ำหนดไว้ในแผนควำมต่อเนื่องของฝ่ำยงำน/ส่วนงำนของตน 

3) ผู้ประสำนงำนคณะบริหำรควำมต่อเนื่องมีหน้ำที่ในกำรติดต่อและประสำนงำนภำยในหน่วยงำนและให้

กำรสนับสนุนในกำรติดต่อสื่อสำรกับฝ่ำยงำน/ส่วนงำนภำยในหน่วยงำนและองค์กรและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนและ

แนวทำงกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง 

 

หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง 

หัวหน้าทีมด้าน
อาคาร/สถานที่ฯ 

Call Tree 

หัวหน้าทีมด้านวัสดุ
อุปกรณ์ฯ 

Call Tree 

หัวหน้าทีมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

Call Tree 

หัวหน้าทีมด้าน
บุคลากรหลัก 

Call Tree 

หัวหน้าทีมด้าน
ผู้รับบริการฯ 

Call Tree 

ผู้ประสานงานเฉพาะกิจรองรับ
ภาวะฉุกเฉิน 
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4) Call Tree คือกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมำชิกในคณะบริหำรควำมต่อเนื่องและทีมงำน 

บริหำรควำมต่อเนื่องตำมรำยชื่อที่ปรำกฏในตำรำงข้อมูลรำยชื่อโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สำมำรถบริหำรจัดกำร 

ในกำรติดต่อบุคลำกรของหน่วยงำนภำยหลังจำกมีกำรประกำศเหตุกำรณ์ฉุกเฉินหรือสภำวะวิกฤต 

กระบวนกำร Call Tree จะเริ่มต้นที่หัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่องแจ้งให้ผู้ประสำนงำนคณะบริหำร

ควำมต่อเนื่องทรำบถึงเหตุกำรณ์ฉุกเฉินเพ่ือให้ผู้ประสำนงำนฯแจ้งให้หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่องรับทรำบ

เหตุกำรณ์ฉุกเฉินและกำรประกำศใช้แผนควำมต่อเนื่องตำมสำยงำนกำรบังคับบัญชำของแต่ละงำนจำกนั้นหัวหน้ำ

ฝ่ำยงำน/ส่วนงำนมีหน้ำที่แจ้งไปยังบุคลำกรภำยใต้กำรบังคับบัญชำเพ่ือรับทรำบเหตุกำรณ์ฉุกเฉินและกำร

ประกำศใช้แผนควำมต่อเนื่องของหน่วยงำนตำมช่องทำงติดต่อสื่อสำรที่ได้ระบุในแผนควำมต่อเนื่อง 

2.2 รายช่ือบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) 

บทบาท/หน้าที ่ ชื่อ/ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
หัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง นำยวินัยพรหมจันทร์ 076-222754ต่อ101 
ผู้ประสำนงำนเฉพำะกิจรองรับภำวะ
ฉุกเฉิน 

นำยคณิต กำยสอน 076-222754ต่อ103 

หัวหน้ำทีมด้ำนอำคำร/สถำนที่
ปฏิบัติงำนหลัก 

นำยจรูญ ซื่อสกุลไพศำล 076-222754ต่อ107 

ทีมงำน / Call Tree  นำยเจษฏำปิฎกลัญจกร 076-222754ต่อ103 

หัวหน้ำทีมด้ำนวัสดุอุปกรณ์ท่ีส ำคัญ/ 
กำรจัดหำจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ท่ีส ำคัญ 

นำงกฤษณีจินดำพล 076-222754ต่อ104 

ทีมงำน / Call Tree นำงสำวกมลวรรณนุ้ยธิติกุล 076-222754ต่อ104 
หัวหน้ำทีมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และข้อมูลที่ส ำคัญ 

นำงสำวพวงแก้ว หลิมพัฒนวงศ์ 076-222754ต่อ104 

ทีมงำน / Call Tree นำงสำวสิวรีย์บุญมี 076-222754ต่อ104 
หัวหน้ำทีมด้ำนบุคลำกรหลัก นำงเฉลิมศรีหลักดี 076-222754ต่อ106 

ทีมงำน / Call Tree นำงสำวสุมลพำลแสง 076-222754ต่อ106 
หัวหน้ำทีมด้ำนผู้รับบริกำร/ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

นำงสำวกัลยำเพ็ชรเพ็ง 076-222754ต่อ107 

ทีมงำน / Call Tree นำงสำวปิณณ์ศญำณ์ ลักษณะวิลำศ 076-222754ต่อ107 
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2.3กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Strategy) (ของสอจ.ภก.) 

ประเด็นผลกระทบ แนวทางการบริหารความต่อเนื่อง 
ด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงาน กรณีอคัคีภยัรุนแรง (5)  

1. การเตรียมความพร้อมเช่นส ำรวจโครงสร้ำงและทำงหนีไฟฯ 
2. จัดการกับเหตุการณ/์เหตฉุุกเฉนิเช่นด ำเนินกำรตำมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 
(สปภ.) (ภาคผนวก 1) 
3. จัดการความตอ่เนื่องเช่นกำรจัดหำสถำนที่ส ำรองหรือท ำงำนที่บ้ำนฯ 
4. การฟ้ืนฟูเช่นกำรสร้ำงใหม่ซ่อมแซมฯ 
กรณีอุทกภัยรนุแรง (2)  
1. จัดการกับเหตุการณ/์เหตฉุุกเฉนิเชน่ด ำเนินกำรตำมแผนป้องกันและแกไ้ขภัยพิบัติกรณีเกิด
อุทกภัยเพื่อรองรับเหตุกำรณ์ทีอ่ำจเกิดขึ้นในอนำคต(สปภ.) (ภาคผนวก 2) 
2. จัดการความตอ่เนื่องเช่นกำรจัดหำสถำนที่ส ำรองหรือท ำงำนที่บ้ำนฯ 
3. การฟ้ืนฟูเช่นซ่อมแซมฯ 
กรณีไฟฟ้าดับในวงกว้าง (2)  
1. จัดการกับเหตุการณ/์เหตฉุุกเฉนิเช่นประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้งเช่นกำรไฟฟ้ำฯ 

วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ/การ
จัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่
ส าคัญ 

กรณีอคัคีภยัรุนแรง (5)  
1. การเตรียมความพร้อมเช่นตรวจสอบวัสด/ุอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวกับกำรดับเพลิงให้พร้อมใช้งำน 
จัดฝึกอบรมกำรใช้อุปกรณ์ดับเพลิงฯ 
2. จัดการกับเหตุการณ/์เหตฉุุกเฉนิเช่นด ำเนินกำรตำมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 
(สปภ.) (ภาคผนวก 1) 
3. จัดการความตอ่เนื่องเช่นจัดซ้ือ/จัดหำวัสดุอุปกรณ์ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำนฯ 
4. การฟ้ืนฟูเช่นส ำรวจวัสดุ/อุปกรณ์ที่เสียทั้งหมดและจัดซ้ือ/จัดหำเพือ่ใช้ทดแทน 
กรณีอุทกภัยรนุแรง (4)  
1. การเตรียมความพร้อมเช่นส ำรวจและจัดเตรียมวัสด/ุอุปกรณ์ส ำหรับใช้ในกำรป้องกันน้ ำท่วม
ส ำรวจวัสดุ/อุปกรณ์ที่เสี่ยงต่อกำรได้รับผลกระทบเมื่อถูกน้ ำท่วมพร้อมจัดท ำแผนรองรับฯ 
2. จัดการกับเหตุการณ/์เหตฉุุกเฉนิเช่นด ำเนินกำรตำมแผนป้องกันและแกไ้ขภัยพิบัติกรณีเกิด
อุทกภัยเพื่อรองรับเหตุกำรณ์ทีอ่ำจเกิดขึ้นในอนำคต (สปภ.) (ภาคผนวก 2) 
3. จัดการความตอ่เนื่องเช่นจัดซ้ือ/จัดหำวัสดุอุปกรณ์ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำนฯ 
4. การฟ้ืนฟูเช่นส ำรวจวัสดุ/อุปกรณ์ที่เสียทั้งหมดและจัดซ้ือ/จัดหำเพือ่ใช้ทดแทน 
กรณีไฟฟ้าดับในวงกว้าง (3)  
1. การเตรียมความพร้อมเช่นจัดทำแนวทำงปฏิบัติส ำหรับเจ้ำหน้ำทีท่ีดู่แลวัสด/ุครุภัณฑ์ต่ำงๆ
ซักซ้อม 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และข้อมูลที่ส าคัญ 

ด าเนินการตามแผนปอ้งกันแก้ไขและส ารองฉุกเฉินด้านระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศ 
(ภาคผนวก 3)  

บุคลากรหลัก 
 

กรณีอคัคีภยัรุนแรง (5)  
1. การเตรียมความพร้อมเช่นจัดท ำคู่มือ/แนวทำงกำรปฏิบัติงำนของกระบวนงำนหลักและก ำหนด
บุคลำกรรองเพื่อปฏิบัติงำนแทนกันโดยก ำหนดให้มีกำรซักซ้อมกรณีบุคลำกรหลกัไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรได ้
2. จัดการกับเหตุการณ/์เหตฉุุกเฉนิเช่นด ำเนินกำรตำมแผน/แนวทำงที่ก ำหนดไว้ในแต่ละ
เหตุกำรณ์ 
3. จัดการความตอ่เนื่องเช่นกรณีบุคลกรหลักไมส่ำมำรถปฏิบัติงำนไดบุ้คคลำกรรองต้องสำมำรถ
ด ำเนินกำรแทนไดแ้ละพัฒนำบุคลำกรรองให้สำมำรถท ำงำนแทนไดทุ้กกรณี 
4. การฟ้ืนฟูเช่นกำรช่วยเหลอืผูท้ี่ได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์และให้รำงวัล /ยกย่องชมเชยกับ
บุคคลำกรที่สำมำรถมำปฏิบัติงำนในแต่ละสถำนกำรณ์ทีเ่กิดขึ้น 
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ประเด็นผลกระทบ แนวทางการบริหารความต่อเนื่อง 

บุคลากรหลัก 
 

กรณีอุทกภัยรุนแรง (4)  
1. การเตรียมความพร้อมเช่นจัดท ำคู่มือ/แนวทำงกำรปฏิบัติงำนของกระบวนงำนหลักและ
ก ำหนดบุคลำกรรองเพื่อปฏิบตัิงำนแทนกันโดยก ำหนดใหม้ีกำรซักซอ้มกรณีบุคลำกรหลักไม่
สำมำรถด ำเนินกำรได ้
2. จัดการกับเหตุการณ์/เหตุฉุกเฉินเช่นด ำเนินกำรตำมแผน/แนวทำงที่ก ำหนดไว้ในแต่ละ
เหตุกำรณ ์
3. จัดการความต่อเนื่องเช่นกรณบีุคลกรหลักไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้บุคคลำกรรองต้อง
สำมำรถด ำเนินกำรแทนได้และพฒันำบุคลำกรรองให้สำมำรถท ำงำนแทนได้ทุกกรณ ี
4. การฟ้ืนฟเูช่นกำรช่วยเหลือผู้ทีไ่ด้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์และให้รำงวัล /ยกย่องชมเชย
กับบุคคลำกรทีส่ำมำรถมำปฏิบัติงำนในแต่ละสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น 
กรณีไฟฟ้าดับในวงกว้าง (2)  
1. การเตรียมความพร้อมเช่นจัดท ำแนวทำงปฏิบัติส ำหรับเจ้ำหน้ำทีท่ี่ดูแลวัสด/ุครุภณัฑ์ต่ำงๆ
ซักซ้อมกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรแบบ manual (ภาคผนวก 3) 

ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

กรณีอัคคีภัยรุนแรง (5)  
1. การเตรียมความพร้อมเช่นกำรจัดท ำฐำนข้อมูลคูค่้ำในกรณีกำรจดัซื้อจัดจ้ำงเร่งด่วน 
2. จัดการกับเหตุการณ์/เหตุฉุกเฉินเช่นกำรสร้ำงควำมปลอดภยัใหก้ับผู้รับบริกำร (ตำมแผน
ป้องกันและระงับอัคคภีัย) และประชำสัมพันธ์เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นผ่ำนสื่อต่ำงๆ 
3. จัดการความต่อเนื่องเช่นกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำรโดยจัดหำพื้นที่ให้บริกำร
ส ำรองเพิ่มช่องทำงกำรให้บริกำร (ระบบ IT)  
กรณีอุทกภัยรุนแรง (4)  
1. การเตรียมความพร้อมเช่นกำรจัดท ำฐำนข้อมูลคูค่้ำในกรณีกำรจดัซื้อจัดจ้ำงเร่งด่วน 
2. จัดการกับเหตุการณ์/เหตุฉุกเฉินเช่นกำรสร้ำงควำมปลอดภยัใหก้ับผู้รับบริกำร (ตำมแผน
ป้องกันและแก้ไขภยัพิบัติกรณีเกดิอุทกภัยเพื่อรองรับเหตุกำรณ์ที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต )  
และประชำสัมพันธ์เหตุกำรณ์ที่เกดิขึ้นผ่ำนสื่อต่ำงๆ 
3. จัดการความต่อเนื่องเช่นกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำร (จัดหำพื้นที่ให้บริกำร
ส ำรอง) เพิ่มช่องทำงกำรให้บริกำร (ระบบ IT)ฯ 
กรณีไฟฟ้าดับในวงกว้าง (4)  
1. จัดการความต่อเนื่องเช่นให้บรกิำรแบบ manual (ภาคผนวก 3) 

 

2.4ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) (ของสอจ.ภก.) 

กำรวิเครำะห์ผลกระทบทำงธุรกิจ (Business Impact Analysis) พบว่ำกระบวนกำรท ำงำนที่ส ำนักงำน

อุตสำหกรรมจังหวัดภูเก็ต ต้องให้ควำมส ำคัญและกลับมำด ำเนินงำนหรือฟืนคืนสภำพให้ได้ภำยในระยะเวลำตำมที่

ก ำหนด 
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ทรัพยากรที่ส าคัญ 
ระดับผลกระทบ/ 

การจัดการความต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดาเนินการ/ 
เป้าหมายในการฟ้ืนคืนสภาพ หมายเหตุ 

ทันที วัน เดือน ปี 
ด้านอาคาร/ สถานที่
ปฏิบัติงาน 

กรณีอัคคีภัยรุนแรง (5) 
1. จัดการความต่อเนื่อง 
-กำรจัดหำสถำนท่ีส ำรอง 
-ท ำงำนท่ีบ้ำน 
2. การฟื้นฟู 
-กำรสร้ำงใหม่ 
-ซ่อมแซมฯ 
กรณีอุทกภัยรุนแรง(2) 
1. จัดการความต่อเนื่อง 
-กำรจัดหำสถำนท่ีส ำรอง 
-ท ำงำนท่ีบ้ำน 
3. การฟื้นฟู 
-ซ่อมแซมฯ 

     

วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
/ การจัดหาจัดส่ง
วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 

กรณีอัคคีภัยรุนแรง (5)  
1. จัดการความต่อเนื่อง 
-จัดซ้ือ/จัดหำวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็น
ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนฯ 
2. การฟื้นฟู 
-ส ำรวจวัสดุ/อุปกรณ์ท่ีเสียหำย 
-จัดซ้ือ/จัดหำเพ่ือใช้ทดแทน 
กรณีอุทกภัยรุนแรง (4)  
1. จัดการความต่อเนื่อง 
-จัดซ้ือ/จัดหำวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็น
ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนฯ 
3. การฟื้นฟู 
-ส ำรวจวัสดุ/อุปกรณ์ท่ีเสียหำย 
-จัดซ้ือ/จัดหำเพ่ือใช้ทดแทน 
กรณีไฟฟ้าดับในวงกว้าง(3)  
1. จัดการความต่อเนื่องเช่น
ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรแบบ 
manual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมูลทีส่ าคัญ 

กรณีอัคคีภัยรุนแรง (4) 
1. จัดการความต่อเนื่อง 
- ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรแบบ 
manual 
2. การฟื้นฟู 
กรณีอุทกภัยรุนแรง (5) 
1. จัดการความต่อเนื่อง 
2. การฟื้นฟู 
กรณีไฟฟ้าดับในวงกว้าง (5) 
1. จัดการความต่อเนื่อง เช่น 
ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรแบบ 
manual 
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ทรัพยากรท่ีส าคัญ 
ระดับผลกระทบ/ 

การจัดการความต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดาเนินการ/ 
เป้าหมายในการฟ้ืนคืนสภาพ หมายเหตุ 

ทันที วัน เดือน ปี 
บุคลากรหลัก 
 

กรณีอัคคีภัยรุนแรง (5) 
1. จัดการกับเหตุการณ์/เหตุ
ฉุกเฉิน 
- ด ำเนินกำรตำมแผน/แนวทำงที่
ก ำหนดไว้ในแตล่ะเหตุกำรณ ์
2. จัดการความต่อเนื่อง 
- กรณีบุคลกรหลักไม่สำมำรถ
ปฏิบัตงิำนได้ บุคคลำกรรองต้อง
สำมำรถด ำเนินกำรแทนได้และ
พัฒนำบุคลำกรรองให้สำมำรถ
ท ำงำนแทนได้ทุกกรณ ี
3. การฟื้นฟู 
- กำรช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ 
- ให้รำงวัล /ยกย่องชมเชยกับ
บุคคลำกรที่สำมำรถมำปฏิบัติงำน
ในแต่ละสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น 
กรณีอุทกภัยรุนแรง (4)  
1. จัดการกับเหตุการณ/์เหตุ
ฉุกเฉิน 
-ด ำเนินกำรตำมแผน/แนวทำงที่
ก ำหนดไว้ในแตล่ะเหตุกำรณ ์
2. จัดการความต่อเนื่อง 
-กรณีบุคลกรหลักไม่สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้บุคคลำกรรองต้อง
สำมำรถด ำเนินกำรแทนได้และ
พัฒนำบุคลำกรรองให้สำมำรถ
ท ำงำนแทนได้ทุกกรณ ี
3. การฟื้นฟู 
-กำรช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จำกเหตุกำรณ์ 
-ให้รำงวัล /ยกย่องชมเชยกับ
บุคคลำกรที่สำมำรถมำปฏิบัติงำน
ในแต่ละสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น 
กรณีไฟฟ้าดับในวงกว้าง (2)  
1. จัดการความต่อเนื่อง 
-ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบตัิกำร
แบบ manual  
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ทรัพยากรท่ีส าคัญ 
ระดับผลกระทบ/ 

การจัดการความต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดาเนินการ/ 
เป้าหมายในการฟ้ืนคืนสภาพ หมายเหตุ 

ทันที วัน เดือน ปี 
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

กรณีอัคคีภัยรุนแรง (5) 
1. จัดการกับเหตุการณ์/เหตุฉุกเฉิน 
- กำรสร้ำงควำมปลอดภัยให้กับ
ผู้รับบริกำร 
(แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย) 
- ประชำสัมพันธ์เหตุกำรณ์ที่เกิดขึน้
ผ่ำนสื่อตำ่งๆ 
2. จัดการความต่อเนื่อง 
- กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
ใหบ้ริกำร (จัดหำพื้นที่ให้บริกำร
ส ำรอง) 
- เพิ่มช่องทำงกำรให้บริกำร (ระบบ 
IT) 
กรณีอุทกภัยรุนแรง (4) 
1. จัดการกับเหตุการณ์/เหตุฉุกเฉิน 
- กำรสร้ำงควำมปลอดภัยให้กับ
ผู้รับบริกำร (ตำมแผนน้ ำท่วม พ่ี
ถกล) 
- ประชำสัมพันธ์เหตุกำรณ์ที่เกิดขึน้
ผ่ำนสื่อตำ่งๆ 
3. จัดการความต่อเนื่อง 
- กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
ใหบ้ริกำร (จัดหำพื้นที่ให้บริกำร
ส ำรอง) 
- เพิ่มช่องทำงกำรให้บริกำร (ระบบ 
IT) 
กรณีไฟฟ้าดับในวงกว้าง(4) 
1. จัดการความต่อเนื่อง 
- ให้บริกำรแบบ manual 

     

ส ำหรับกระบวนงำนอื่นๆ ที่ประเมินแล้ว อำจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมำก หรือมีควำมยืดหยุ่น

สำมำรถชะลอกำรด ำเนินงำนและกำรให้บริกำรได้ โดยให้ผู้บริหำรของฝ่ำยงำนประเมินควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 

ทั้งนี้ หำกมีควำมจ ำเป็น ให้ปฏิบัติตำมแนวทำงกำรบริหำรควำมต่อเนื่องเช่นเดียวกับกระบวนงำนหลัก 
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2.5การก าหนดแนวทางการตอบสนองเหตุการณ์และกอบกู้กระบวนการ 

ขั้นตอนในกำรบริหำรควำมต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนกำร แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนตำมระยะเวลำ ดังนี้ 

 กำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ทันที ภำยใน 24 ชั่วโมง 

 กำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ในระยะสั้น ภำยใน 7 วัน 

 กำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์และกู้คืนกระบวนกำรปฏิบัติงำนในระยะเวลำเกิน 7 วัน 

ทั้งนี้ในกำรปฏิบัติกำรใดๆให้บุคลำกรของส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดภูเก็ตค ำนึงถึงควำมปลอดภัยใน

ชีวิตของตนเองและบุคลำกรอื่นๆและปฏิบัติตำมแนวทำงและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่หน่วยงำน

ตนเองและส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยก ำหนดขึ้นอย่ำงเคร่งครัด 

1) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันทีภายใน 24 ชั่วโมง 

กำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ทันทีเป็นกำรตอบสนองที่ให้ควำมส ำคัญในกำรติดตำมสอบถำมประเมิน

สถำนกำรณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อทรัพยำกรส ำคัญในกำรด ำเนินงำนหรือกำรให้บริกำรของหน่วยงำนตลอดจน

กำรติดต่อสื่อสำรกับบุคลำกรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้รับทรำบข่ำวสำรและก ำหนดแนวทำงในกำร

ปฏิบัติงำนของหน่วยงำนในระยะต่อไปโดยมีขั้นตอนหลักประกอบด้วย 

1.1) ติดตำมสอบถำมและประเมินเหตุฉุกเฉิน/วิกฤติกับหน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรบริหำร

จัดกำรตำมแผนกำรจัดกำรอุบัติกำรณ์ (Incident Management Plan) ขององค์กรเพ่ือประเมินควำมจ ำเป็นใน

กำรประกำศใช้แผนบริหำรควำมต่อเนื่องของหน่วยงำน 

1.2) แจ้งเหตุฉุกเฉิน/วิกฤติตำมกระบวนกำร Call Tree ให้กับบุคลำกรหลักและคณะบริหำร

ควำมต่อเนื่องของหน่วยงำนเพ่ือประชุมรับทรำบและประเมินควำมเสียหำยและผลกระทบต่อกำรด ำ เนินงำนและ

กำรให้บริกำรและทรัพยำกรส ำคัญท่ีต้องใช้ในกำรบริหำรควำมต่อเนื่องดังนี้ 

oสถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรอง 

oวัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญ 

oเทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลที่ส ำคัญ 

oบุคลำกรหลัก 

oคู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำรที่ส ำคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

รวมทั้งกำรสรุปจ ำนวนและรำยชื่อบุคลำกรในหน่วยงำนที่ได้รับบำดเจ็บ/เสียชีวิต 
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1.3) พิจำรณำกระบวนงำน/งำนที่มีควำมเร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่ำงสูงต่อกำรด ำเนินงำนหรือ

ให้บริกำรของหน่วยงำนเพ่ือให้มีกำรจัดหำทรัพยำกรที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรบริหำรควำมต่อเนื่องและทรัพยำกรที่

ได้รับควำมเสียหำยจนไม่สำมำรถใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้ 

1.4) รำยงำนควำมเสียหำยและควำมคืบหน้ำให้คณะบริหำรควำมต่อเนื่องขององค์กรและ

ส่วนกลำงให้ทรำบและขออนุมัติดำเนินกำรในขั้นตอนต่อไป 

1.5) แจ้งเหตุฉุกเฉิน/วิกฤติตำมกระบวนกำร Call Tree ให้กับบุคลำกรของหน่วยงำนเพ่ือ

รับทรำบขั้นตอนในกำรปฏิบัติต่อไป 

2) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ในระยะแรกภายใน 7 วัน 

ภำยหลังกำรกำรตอบสนองและบริหำรจัดกำรต่อเหตุกำรณ์ภำยใน 24 ชั่วโมงแล้วกำรตอบสนองในระยะ

ต่อไปเป็นกำรตอบสนองเพ่ือให้หน่วยงำนสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงต่อเนื่องส ำหรับกระบวนกำรงำนและกิจกรรม

ที่มีควำมส ำคัญเพ่ือลดผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนหรือกำรให้บริกำรของหน่วยงำนโดยกำรด ำ เนินกำรใน

ระยะเวลำ 7 วันนี้จะให้ควำมส ำคัญกับกำรสรรหำทรัพยำกรหลักที่ได้รับผลกระทบและด ำเนินงำนตำมที่ได้รับ

อนุมัติในวันแรกโดยมีขั้นตอนหลักท่ีต้องด ำเนินกำรดังนี้ 

2.1) ติดตำมสถำนะภำพกำรกอบกู้คืนมำของทรัพยำกรที่ได้รับผลกระทบและประเมินควำม

จ ำเป็นและระยะเวลำที่ต้องใช้ในกำรกอบกู้คืน 

2.2) ติดตำมกำรจัดหำทรัพยำกรที่ได้รับผลกระทบและจ ำเป็นต้องใช้ในกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง

ได้แก่สถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรองวัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญเทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลที่ส ำคัญบุคลำกรหลักและคู่ค้ำ/

ผู้ให้บริกำรที่ส ำคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2.3) ก ำหนดให้ฝ่ำยงำน/ส่วนงำนเจ้ำของกระบวนกำรส ำคัญที่ได้รับผลกระทบกลับมำด ำเนินงำน

และให้บริกำร 

2.4) รำยงำนควำมคืบหน้ำให้คณะบริหำรจัดกำรวิกฤตขององค์กรและส่วนกลำงตำมที่ได้ก ำหนด

ไว้ 

3) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินและกู้คืนกระบวนการปฏิบัติงานในระยะเวลาเกิน 7 วัน 

กำรตอบสนองและบริหำรจัดกำรต่อเหตุกำรณ์ฉุกเฉินในระยะเวลำ 1-7 วันสำมำรถสร้ำงควำมต่อเนื่องใน

กำรปฏิบัติงำนและควำมพร้อมของทรัพยำกรที่ส ำคัญได้ระดับหนึ่งตำมที่ระบุไว้ในแผนควำมต่อเนื่องดังนั้นคณะ

บริหำรควำมต่อเนื่องของหน่วยงำนต้องพิจำรณำกำรด ำเนินกำรเพ่ือตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ใน 
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ระยะกลำงถึงระยะยำวเพื่อกอบกู้กระบวนกำรปฏิบัติงำนให้สำมำรถกลับมำด ำเนินกำรได้ตำมปกติโดยมีแนวทำงใน

กำรด ำเนินดังนี้ 

3.1) ติดตำมสถำนะภำพกำรกู้คืนมำของทรัพยำกรที่ได้รับผลกระทบและประเมินระยะเวลำที่ต้อง

ใช้ในกำรกลับมำด ำเนินงำนหรือให้บริกำรได้ตำมปกติ 

3.2) ทรัพยำกรที่ได้รับผลกระทบและเสียหำยจนไม่สำมำรถนำกลับมำใช้งำนได้อีกเป็นหน้ำที่ของ

คณะบริหำรควำมต่อเนื่องของหน่วยงำนที่ต้องพิจำรณำและจัดหำทรัพยำกรที่จ ำเป็นมำใช้เพ่ือด ำเนินงำนและ

ให้บริกำรได้ตำมปกติทั้ง 5 ด้ำนดังนี้ 

- ด้ำนอำคำร/สถำนที่ปฏิบัติงำนกรณีอำคำร/สถำนที่ปฏิบัติงำนหลักได้รับควำมเสียหำยจน

ไม่สำมำรถเข้ำไปปฏิบัติได้ให้พิจำรณำและส ำรวจอำคำร/สถำนที่ปฏิบัติงำนหลักชั่วครำวที่สำมำรถรองรับกำร

ปฏิบัติงำนในสภำวะปกติของหน่วยงำนได้รวมทั้งพิจำรณำกำรซ่อมแซมและ/หรือก่อสร้ำงอำคำรขึ้นใหม่ 

- ด้ำนวัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญด ำเนินกำรซ่อมแซมหรือจัดซื้อจัดจ้ำงวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ

ที่ได้รับควำมเสียหำย 

- ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลที่ส ำคัญประสำนงำนกับหน่วยงำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศในกำรกู้คืนข้อมูลสำรสนเทศรวมทั้งกำรร้องขอเอกสำรและข้อมูลส ำคัญที่ได้รับควำมเสียหำยจำก

หน่วยงำนภำยนอก 

- ด้ำนบุคลำกรหลักส ำรวจบุคลำกรที่ได้รับผลกระทบและไม่สำมำรถกลับมำปฏิบัติงำนเพ่ือ

สรรหำบุคลำกรทดแทนชั่วครำว 

- คู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำรที่ส ำคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด ำเนินกำรสรรหำคู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำรรำยใหม่

ส ำหรับสินค้ำและ/หรือบริกำรส ำคัญที่ได้รับผลกระทบทดแทนคู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำรที่ไม่สำมำรถกลับมำด ำเนินงำนได้

อีก 

3.3) รำยงำนควำมคืบหน้ำให้คณะบริหำรจัดกำรวิกฤตขององค์กรและส่วนกลำงตำมที่ได้มีกำร

ก ำหนดไว้ทรำบ 
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2.6 แนวทางการประเมินการบริหารความเนื่องและกอบกู้กระบวนการ 

วันที่ 1 ( ภำยใน 24 ชั่วโมง) กำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ทันที 

ในกำรปฏิบัติกำรใดๆ ให้บุคลำกรของฝ่ำยฯ ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลำกรอ่ืนๆและปฏิบัติ

ตำมแนวทำงและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่หน่วยงำนตนเองและส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำ

ธำรณภัยจังหวัดก ำหนดขึ้นอย่ำงเคร่งครัด 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
- แจ้งเหตุฉุกเฉินวิกฤติตำมกระบวนกำร Call Tree 
ให้กับบุคลำกรในฝ่ำยฯภำยหลังได้รับแจ้งจำกหัวหน้ำ
คณะบริหำรควำมต่อเนื่องของหน่วยงำน 

หัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำม
ต่อเนื่อง 

 

- จัดประชุมทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่องเพ่ือประเมิน
ควำมเสียหำยผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนกำรให้บริกำร
และทรัพยำกรส ำคัญที่ต้องใช้ในกำรบริหำรควำม
ต่อเนื่อง 
- ทบทวนกระบวนงำนที่มีควำมเร่งด่วนหรือส่งผล
กระทบอย่ำงสูง (หำกไม่ดำเนินกำร) ดังนั้นจ ำเป็นต้อง
ด ำเนินงำนหรือปฏิบัติด้วยมือ (Manual Processing)  

ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง 
 

 

- ระบุและสรุปรำยชื่อบุคลำกรในฝ่ำยฯที่ได้รับบำดเจ็บ
หรือเสียชีวิต 

หัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำม
ต่อเนื่อง 

 

- รำยงำนหัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่องของ
หน่วยงำนทรำบโดยครอบคลุมประเด็นดังนี้ 
• จ ำนวนและรำยชื่อบุคลำกรที่ได้รับบำดเจ็บ / 
เสียชีวิต 
• ควำมเสียหำยและผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนและ
กำรให้บริกำร 
• ทรัพยำกรส ำคัญที่ต้องใช้ในกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง 
• กระบวนงำนที่มีควำมเร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่ำง
สูงหำกไม่ดำเนินกำรและจ ำเป็นต้องด ำเนินงำนหรือ
ปฏิบัติงำนด้วยมือ 

หัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำม
ต่อเนื่อง 
 

 

- สื่อสำรและรำยงำนสถำนกำรณ์แก่บุคลำกรในฝ่ำยฯให้
ทรำบตำมเนื้อหำและข้อควำมที่ได้รับกำรพิจำรณำและ
เห็นชอบจำกคณะบริหำรควำมต่อเนื่องของหน่วยงำน
แล้ว 

หัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำม
ต่อเนื่อง 
 

 

- ประเมินและระบุกระบวนกำรหลักและงำนเร่งด่วนที่
จ ำเป็นต้องดำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน 1- 5 วัน
ข้ำงหน้ำ 

หัวหน้ำและทีมงำนบริหำร 
ควำมต่อเนื่อง 
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ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
- ประเมินศักยภำพและควำมสำมำรถของหน่วยงำนฯใน
กำรด ำเนินงำนเร่งด่วนข้ำงต้นภำยใต้ข้อจำกัดและ
สภำวะวิกฤตพร้อมระบุทรัพยำกรที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำร
บริหำรควำมต่อเนื่องตำมแผนกำรจัดหำทรัพยำกร 

หัวหน้ำและทีมงำนบริหำร 
ควำมต่อเนื่อง 

 

- รำยงำนควำมคืบหน้ำให้แก่หัวหน้ำคณะบริหำรควำม
ต่อเนื่องของหน่วยงำนทรำบพร้อมขออนุมัติกำร
ด ำเนินงำนหรือปฏิบัติงำนด้วยมือ (Manual 
Processing)ส ำหรับกระบวนงำนที่มีควำมเร่งด่วนและ
ส่งผลกระทบอย่ำงสูงหำกไม่ด ำเนินกำร 

หัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำม
ต่อเนื่อง 
 

 

- ติดต่อและประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำร
จัดหำทรัพยำกรที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรบริหำรควำม
ต่อเนื่องได้แก่ 
สถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรอง 
วัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลที่ส ำคัญ 
บุคลำกรหลัก 
คู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำรที่ส ำคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หัวหน้ำและทีมงำนบริหำร 
ควำมต่อเนื่อง 
 ด้ำนสถำนที่ฯ 
 ด้ำนวัสดุอุปกรณ์ฯ 
 ด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศฯ 
 ด้ำนบุคลำกร 
 ด้ำนคู่ค้ำฯ 

 
 
 
 
 

 
 
 

- พิจำรณำด ำเนินกำรหรือปฏิบัติงำนด้วยมือ (Manual) 
เฉพำะงำนเร่งด่วนหำกไม่ด ำเนินกำรจะส่งผลกระทบ
อย่ำงสูงและไม่สำมำรถรอได้ทั้งนี้ต้องได้รับกำรอนุมัติ 

หัวหน้ำและทีมงำนบริหำร 
ควำมต่อเนื่อง 

 

- ระบุหน่วยงำนที่เป็นคู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำรส ำหรับงำน
เร่งด่วนเพื่อแจ้งสถำนกำรณ์และแนวทำงในกำร
บริหำรงำนให้มีควำมต่อเนื่องตำมควำมเห็นของคณะ
บริหำรควำมต่อเนื่องของหน่วยงำน 

หัวหน้ำและทีมงำนบริหำร 
ควำมต่อเนื่อง 

 

- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงำน
ต่ำงๆที่ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่องของฝ่ำยฯต้อง
ด ำเนินกำร (พร้อมระบุรำยละเอียดผู้ด ำเนินกำรและ
เวลำ) อย่ำงสม่ ำเสมอ 

ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง 
 

 

- แจ้งสรุปสถำนกำรณ์และขั้นตอนกำรด ำเนินกำร
ส ำหรับในวันถัดไปให้กับบุคลำกรหลักในฝ่ำยฯเพ่ือ
รับทรำบและด ำเนินกำรอำทิแจ้งวันเวลำและสถำนที่
ปฏิบัติงำนส ำรอง 

ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง 
 

 

- รำยงำนควำมคืบหน้ำให้แก่หัวหน้ำคณะบริหำรควำม
ต่อเนื่องของหน่วยงำนอย่ำงสม่ ำเสมอหรือตำมที่ได้
ก ำหนดไว้ 

หัวหน้ำและทีมงำนบริหำร 
ควำมต่อเนื่อง 
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วันที่2-7 กำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ในระยะแรกภำยใน 7 วัน 

ในกำรปฏิบัติกำรใดๆ ให้บุคลำกรของฝ่ำยฯ ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลำกรอ่ืนๆ และ

ปฏิบัติตำมแนวทำงและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่หน่วยงำนตนเองและส ำนักงำนป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดก ำหนดขึ้นอย่ำงเคร่งครัด 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
- ติดตำมสถำนะภำพกำรกอบกู้คืนมำของทรัพยำกรที่ได้รับ
ผลกระทบ ประเมินควำมจ ำเปน็และระยะเวลำที่ต้องใช้ใน
กำรกอบกู้คืน 

หัวหน้ำและทีมงำนบริหำร 
ควำมต่อเนื่อง 

 
 

- ตรวจสอบกับหน่วยงำนควำมพร้อมและข้อจ ำกัดในกำร
จัดหำทรัพยำกรที่จ ำเป็นต้องใชใ้นกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง
ได้แก ่

 สถำนทีป่ฏิบัตงิำนส ำรอง 
 วัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญ 
 เทคโนโลยสีำรสนเทศและข้อมูลที่ส ำคัญ 
 บุคลำกรหลัก 
 คู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำรที่ส ำคัญ/ผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 

หัวหน้ำและทีมงำนบริหำร 
ควำมต่อเนื่อง 
 ด้ำนสถำนทีฯ่ 
 ด้ำนวสัดุอุปกรณ์ฯ 
 ด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศฯ 
 ด้ำนบุคลำกร 
 ด้ำนคู่ค้ำฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

- รำยงำนหัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่องของหน่วยงำน
ควำมพร้อมข้อจำกัดและข้อเสนอแนะในกำรจัดหำ
ทรัพยำกรที่จ ำเปน็ต้องใช้ในกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง 

หัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำม
ต่อเนื่อง 
 

 
 

- ประสำนงำนและด ำเนินกำรจดัหำทรัพยำกรที่จ ำเปน็ต้อง
ใช้ในกำรบริหำรควำมต่อเนื่องได้แก่ 

 สถำนทีป่ฏิบัตงิำนส ำรอง 
 วัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญ 
 เทคโนโลยสีำรสนเทศและข้อมูลที่ส ำคัญ 
 บุคลำกรหลัก 
 คู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำรที่ส ำคัญ/ผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 

หัวหน้ำและทีมงำนบริหำร 
ควำมต่อเนื่อง 
 ด้ำนสถำนทีฯ่ 
 ด้ำนวสัดุอุปกรณ์ฯ 
 ด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศฯ 
 ด้ำนบุคลำกร 
 ด้ำนคู่ค้ำฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

- ด ำเนินกำรกอบกู้และจัดหำข้อมูลและรำยงำนต่ำงๆที่
จ ำเป็นต้องใช้ในกำรด ำเนนิงำนและให้บริกำร 

หัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำม
ต่อเนื่อง 

 
 

- ด ำเนินงำนและให้บริกำรภำยใต้ทรัพยำกรที่จัดหำเพื่อ
บริหำรควำมต่อเนื่อง:  

 สถำนทีป่ฏิบัตงิำนส ำรอง 
 วัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญ 
 เทคโนโลยสีำรสนเทศและข้อมูลที่ส ำคัญ 
 บุคลำกรหลัก 
 คู่ค้ำ / ผู้ให้บริกำรที่ส ำคัญ /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หัวหน้ำและทีมงำนบริหำร 
ควำมต่อเนื่อง 
 ด้ำนสถำนทีฯ่ 
 ด้ำนวสัดุอุปกรณ์ฯ 
 ด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศฯ 
 ด้ำนบุคลำกร 
 ด้ำนคู่ค้ำฯ 
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ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
- แจ้งสถำนกำรณ์และแนวทำงในกำรบริหำรควำม
ต่อเนื่องแก่หน่วยงำน / คู่ค้ำ/ ผู้ใช้บริกำร/ เกษตรกรที่
ได้รับผลกระทบ 

หัวหน้ำและทีมงำนบริหำร 
ควำมต่อเนื่อง 

 
 

- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงำน
ต่ำงๆที่ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่องของฝ่ำยฯ ) พร้อม
ระบุรำยละเอียดผู้ด ำเนินกำรและเวลำ) อย่ำงสม่ ำเสมอ 

ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง  
 

- แจ้งสรุปสถำนกำรณ์และขั้นตอนกำรด ำเนินกำรต่อไป
ส ำหรับในวันถัดไปให้กับบุคลำกรในฝ่ำยฯ 

หัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำม
ต่อเนื่อง 

 
 

- รำยงำนควำมคืบหน้ำให้แก่หัวหน้ำคณะบริหำรควำม
ต่อเนื่องของหน่วยงำนตำมเวลำที่ได้ก ำหนดไว้ 

หัวหน้ำและทีมงำนบริหำร 
ควำมต่อเนื่อง 

 
 

 

กำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ฉุกเฉินและกู้คืนกระบวนกำรปฏิบัติงำน ในระยะเวลำเกิน 7 วัน 

ในกำรปฏิบัติกำรใดๆ ให้บุคลำกรของฝ่ำยฯ ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลำกรอ่ืนๆ และ

ปฏิบัติตำมแนวทำงและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่หน่วยงำนตนเองและส ำนักงำนป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดก ำหนดขึ้นอย่ำงเคร่งครัด 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
- ติดตำมสถำนะภำพกำรกอบกู้คืนมำของทรัพยำกรที่
ได้รับผลกระทบ และประเมินควำมจ ำเป็นและ
ระยะเวลำที่ต้องใช้ในกำรกอบกู้คืน 

หัวหน้ำและทีมงำนบริหำร 
ควำมต่อเนื่อง 

 
 

- ระบุทรัพยำกรที่จ ำเป็นต้องใช้เพ่ือด ำเนินงำนและ
ให้บริกำรตำมปกติ 

  
 

- รำยงำนหัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่องของ
หน่วยงำนสถำนภำพกำรกอบกู้คืนมำของทรัพยำกรที่
ได้รับผลกระทบและทรัพยำกรที่จ ำเป็นต้องใช้เพื่อ
ด ำเนินงำนและให้บริกำรตำมปกติ 

หัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำม
ต่อเนื่อง 

 
 

- ประสำนงำนและด ำเนินกำรจัดหำทรัพยำกรที่
จ ำเป็นต้องใช้เพ่ือด ำเนินงำนและให้บริกำรตำมปกติ:  
สถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรอง 
วัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลที่ส ำคัญ 
บุคลำกรหลัก 
คู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำรที่ส ำคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หัวหน้ำและทีมงำนบริหำร 
ควำมต่อเนื่อง 
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ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
- แจ้งสรุปสถำนกำรณ์และกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำน
ทรัพยำกรต่ำงๆ เพ่ือด ำเนินงำนและให้บริกำรตำมปกติ 
ให้กับบุคลำกรในฝ่ำยฯ 

หัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำม
ต่อเนื่อง 

 
 

- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงำน
ต่ำงๆที่ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่องของฝ่ำยฯ ) พร้อม
ระบุรำยละเอียดผู้ดำเนินกำรและเวลำ) อย่ำงสม่ ำเสมอ 

ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง  
 

- รำยงำนควำมคืบหน้ำให้แก่หัวหน้ำคณะบริหำรควำม
ต่อเนื่องของหน่วยงำนตำมเวลำที่ได้ก ำหนดไว้ 

หัวหน้ำและทีมงำนบริหำร 
ควำมต่อเนื่อง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก 1แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 

ภาคผนวก 2แผนป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติกรณีเกิดอุทกภัยเพื่อรองรับเหตุการณ์ 

ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

ภาคผนวก 3แผนป้องกันแก้ไขและสารองฉุกเฉินด้านระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ 

                           (แผนปฏิบัติกำรแบบ manual รวมอยู่ในแผนป้องกันแก้ไขและสำรองฉุกเฉิน 

ด้ำนระบบฐำนข้อมูลฯ) 


