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แผนบริหารความต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
1. บทนา
แผนควำมต่อเนื่องหรือเรียกว่ำ “Business Continuity Plan (BCP)” ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้สำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดภูเก็ตหรือที่ต่อไปนี้จะเรียกว่ำ “หน่วยงำน” สำมำรถนำไปใช้ในกำรตอบสนองและปฏิบัติงำน
ในสภำวะวิกฤติหรือเหตุกำรณ์ฉุกเฉินต่ำงๆไม่ว่ำจะเกิดจำกภัยธรรมชำติอุบัติเหตุหรือกำรมุ่งร้ำยต่อองค์กรเช่น
อุท กภั ย อั ค คี ภั ย ไฟฟ้ ำ ดั บ ในวงกว้ ำ งชุ ม นุ ม ประท้ว ง/กำรจลำจล/ผู้ ก่ อ กำรร้ำ ยเป็ นต้ น โดยสภำวะวิก ฤติ ห รื อ
เหตุกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำวส่งผลให้หน่วยงำนต้องหยุดกำรดำเนินงำนหรือไม่สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง
หำกหน่วยงำนไม่มีกระบวนกำรรองรับกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องอำจส่งผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นต่อ
หน่วยงำนในด้ำนต่ำงๆเช่นไม่ว่ำจะเป็นผลกระทบด้ำนกำรให้บริกำรสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมแผนควำมต่อเนื่อง
จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้หน่วยงำนสำมำรถรับมือกับเหตุกำรณ์ฉุกเฉินที่ไม่คำดคิดและทำให้กระบวนกำรที่สำคัญ
(Critical Business Process) สำมำรถกลับมำดำเนินกำรได้อย่ำงปกติหรือตำมระดับกำรให้บริกำรที่กำหนดได้ใน
ระยะเวลำที่เหมำะสมซึ่งจะช่วยให้สำมำรถลดระดับควำมรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงำน
1.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรควำมต่อเนื่องของสำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดภูเก็ต
2. เพื่อให้หน่วยงำนมีกำรเตรียมควำมพร้อมล่วงหน้ำในกำรรับมือกับสภำวะวิกฤติหรือเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน
ต่ำงๆที่เกิดขึ้น
3. เพื่อลดผลกระทบจำกกำรหยุดชะงักในกำรดำเนินงำนหรือกำรให้บริกำร
4. เพื่อบรรเทำควำมเสียหำยให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้เช่นผลกระทบด้ำนกำรให้บริกำรสังคมชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม
5.

เพื่ อ ให้ ป ระชำชนเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ห น่ ว ยงำนรั ฐ วิ ส ำหกิ จ หน่ ว ยงำนภำครั ฐ และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย

(Stakeholders) มีควำมเชื่อมั่นในศักยภำพของหน่วยงำนแม้ต้องเผชิญกับเหตุกำรณ์ร้ำยแรงและส่งผลกระทบจน
ทำให้กำรดำเนินงำนต้องหยุดชะงัก
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1.2 สมมติฐานของแผนความต่อเนื่อง (BCP Assumption)
เอกสำรฉบับนี้จัดทำขึ้นภำยใต้สมมติฐำนดังต่อไปนี้
- เหตุกำรณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลำสำคัญต่ำงๆแต่มิได้ส่งผลกระทบต่อสถำนที่ปฏิบัติงำนสำรองที่
ได้มีกำรจัดเตรียมไว้
-

หน่ ว ยงำนเทคโนโลยี ส ำรสนเทศรับผิ ดชอบในกำรส ำรองระบบสำรสนเทศต่ำงๆโดยระบบ

สำรสนเทศสำรองนั้นมิได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ฉุกเฉินเดียวกันกับระบบสำรสนเทศหลัก
- “บุคลำกร” ที่ถูกระบุในเอกสำรฉบับนี้หมำยถึงพนักงำนและเจ้ำหน้ำที่ทั้งหมดของสำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดภูเก็ต
1.3 ขอบเขตของแผนความต่อเนื่อง (Scope of BCP)
- อัคคีภัย
- อุทกภัย
- ไฟฟ้ำดับในวงกว้ำง
- ชุมนุมประท้วง/กำรจลำจล/ผู้ก่อกำรร้ำย
1.4 การวิเคราะห์ผลกระทบต่อทรัพยากรที่สาคัญ 5 ด้านคือ
1. ผลกระทบด้านอาคาร / สถานที่ปฏิบัติงานหลัก
เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนที่สถำนที่ปฏิบัติงำนหลักของสำนักงำนอุตสำหกรรม
จังหวัดภูเก็ตได้รับควำมเสียหำยและส่งผลให้บุคลำกรไม่สำมำรถเข้ำไปปฏิบัติงำนยังสถำนที่ปฏิบัติงำนหลักได้เป็น
ระยะชั่วครำวหรือระยะยำว
2. ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ / การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
เหตุกำรณ์ที่ เกิดขึ้น ทำให้ ไม่ส ำมำรถใช้งำนวัส ดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญ หรือไม่ส ำมำรถจัดหำจัดส่ งวัส ดุ
อุปกรณ์ที่สำคัญได้หรือมีวัสดุอุปกรณ์ให้สำมำรถใช้งำนในกำรปฏิบัติงำนได้ตำมปกติ
3. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ไม่สำมำรถใช้ระบบงำนเทคโนโลยีหรือระบบสำรสนเทศหรือข้อมูลที่สำคัญ
ได้ให้สำมำรถใช้งำนในกำรปฏิบัติงำนได้ตำมปกติ
4. ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก
เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นทำให้บุคลำกรหลักไม่สำมำรถมำปฏิบัติงำนได้ตำมปกติ

3
5. ผลกระทบด้านคู่ค้า / ผู้ให้บริการที่สาคัญ
เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นทำให้คู่ค้ำ/ ผู้ให้บริกำรไม่สำมำรถที่จะให้บริกำรหรือส่งมอบงำนได้ ตำมที่ระบุไว้
กับทำงสำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดภูเก็ต
1.5 การประเมินผลกระทบต่อกระบวนการดาเนินงาน
กำรประเมินผลกระทบต่อกระบวนกำรหรือกำรวิเครำะห์ผลกระทบทำงธุรกิจ (Business Impact
Analysis)หน่วยงำนต้องประเมินผลกระทบซึ่งระดับผลกระทบจะแบ่งออกเป็น 5 ระดับโดยมีหลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำระดับผลกระทบดังนี้
ระดับผลกระทบ
5
(สูงมำก)

4
(สูง)
3
(ปำนกลำง)
2
(ต่ำ)
1
(ไม่เป็นสำระสำคัญ)



















หลักเกณฑ์การพิจารณาระดับของผลกระทบ
เกิดควำมเสียหำยต่อองค์กรเป็นจำนวนเงินในระดับสูงมำก
ส่งผลให้ขีดควำมสำมำรถในกำรดำเนินงำนหรือให้บริกำรลดลงมำกกว่ำร้อยละ
50
เกิดกำรสูญเสียชีวิตและ/หรือภัยคุกคำมต่อสำธำรณชน
ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและควำมมั่นใจต่อองค์กรในระดับประเทศและนำนำชำติ
เกิดควำมเสียหำยต่อองค์กรเป็นจำนวนเงินในระดับสูง
ส่งผลให้ขีดควำมสำมำรถในกำรดำเนินงำนหรือให้บริกำรลดลงร้อยละ 25-50
เกิดกำรบำดเจ็บต่อผู้รับบริกำร/บุคคล/กลุ่มคน
ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและควำมมั่นใจต่อองค์กรในระดับประเทศ
เกิดควำมเสียหำยต่อองค์กรเป็นจำนวนเงินในระดับปำนกลำง
ส่งผลให้ขีดควำมสำมำรถในกำรดำเนินงำนหรือให้บริกำรลดลงร้อยละ 10-25
ต้องมีกำรรักษำพยำบำล
ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและควำมมั่นใจต่อองค์กรในระดับท้องถิ่น
เกิดควำมเสียหำยต่อองค์กรเป็นจำนวนเงินในระดับต่ำ
ส่งผลให้ขีดควำมสำมำรถในกำรดำเนินงำนหรือให้บริกำรลดลงร้อยละ 5-10
ต้องมีกำรปฐมพยำบำล
ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและควำมมั่นใจต่อองค์กรในระดับท้องถิ่น
ส่งผลให้ขีดควำมสำมำรถในกำรดำเนินงำนหรือให้บริกำรลดลงมำกกว่ำร้อยละ 5
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1.6สรุปเหตุการณ์สภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ์
ด้านอาคาร /
เหตุการณ์สภาวะวิกฤต สถานที่
ปฏิบัติงานหลัก

ด้านวัสดุอุปกรณ์
ที่สาคัญ / การ
จัดหาจัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ที่สาคัญ

ผลกระทบ
ด้านเทคโนโลยี ด้านบุคลากร
สารสนเทศและ หลัก
ข้อมูลทีส่ าคัญ

ด้านคู่ค้า /
ผู้ให้บริการที่
สาคัญ

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
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จำกตำรำง พบว่ำเหตุกำรณ์เสี่ยงที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้สำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดภูเก็ต หยุดชะงัก
กำรดำเนินงำนคือเหตุกำรณ์อัคคีภัยอุทกภัยไฟฟ้ำดับในวงกว้ำงตำมลำดับทั้งนี้พิจำรณำประเมินจำกเหตุกำรณ์ที่
เคยเกิดขึ้นกับหน่วยงำนหรือคำดว่ำอำจจะเกิดขึ้น
สำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดภูเก็ต จัดทำแผนบริหำรควำมต่อเนื่อง (BCP) เพื่อรองรับเหตุกำรณ์ดังกล่ำว
แต่แผนควำมต่อเนื่องฉบับนี้จะไม่รองรับกำรปฏิบัติงำนในกรณีที่เหตุขัดข้องเกิดขึ้นจำกกำรดำเนินงำนปกติและ
เหตุขัดข้อ งดังกล่ ำ วไม่ส่ งผลกระทบในระดับสู งต่อกำรดำเนินงำนและกำรให้ บริก ำรของหน่ว ยงำนเนื่องจำก
หน่วยงำนยังสำมำรถจัดกำรหรือปรับปรุงแก้ไขสถำนกำรณ์ได้ภำยในระยะเวลำที่เหมำะสมโดยผู้บริหำรหน่วยงำน
ระดับต่ำงๆสำมำรถรับผิดชอบและดำเนินกำรได้ด้วยตนเอง
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2. การบริหารความความต่อเนื่องของสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
2.1 โครงสร้างและทีมงานแผนความต่อเนื่อง

หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง
ผู้ประสานงานเฉพาะกิจรองรับ
ภาวะฉุกเฉิน
หัวหน้าทีมด้าน
อาคาร/สถานที่ฯ
Call Tree

หัวหน้าทีมด้าน
หัวหน้าทีมด้านวัสดุ
เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ
อุปกรณ์ฯ
Call Tree

Call Tree

หัวหน้าทีมด้าน
บุคลากรหลัก

หัวหน้าทีมด้าน
ผู้รับบริการฯ

Call Tree

Call Tree

เพื่อให้แผนควำมต่อเนื่อง(BCP) สำมำรถนำไปปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลกำรจัด ตั้ง
คณะบริหำรควำมต่อเนื่อง (BCP Team) ของหน่วยงำนจึงเป็นขั้นตอนแรกที่ต้องมีกำรพิจำรณำกำหนดขึ้นโดยอำจ
มีโครงสร้ำงดังนี้
1) หัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่องได้แก่ผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำนมีหน้ำที่ในกำรประเมินลักษณะ
ขอบเขตและแนวโน้ มของอุบั ติกำรณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อตั ดสิ นใจประกำศใช้แผนควำมต่อเนื่องและดำเนินกำรตำม
ขั้นตอนและแนวทำงกำรบริหำรควำมต่อเนื่องตลอดจนสรรหำทรัพยำกรตำมที่ได้กำหนดไว้ในแผนควำมต่อเนื่อง
2) หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่องได้แก่ผู้บริหำรที่มีหน้ำที่ในกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหัวหน้ำ
คณะบริหำรควำมต่อเนื่องและคณะบริหำรควำมต่อเนื่องและดำเนินกำรตำมขั้นตอนและแนวทำงกำรบริหำรควำม
ต่อเนื่องตลอดจนสรรหำทรัพยำกรที่ได้กำหนดไว้ในแผนควำมต่อเนื่องของฝ่ำยงำน/ส่วนงำนของตน
3) ผู้ประสำนงำนคณะบริหำรควำมต่อเนื่องมีหน้ำที่ในกำรติดต่อและประสำนงำนภำยในหน่วยงำนและให้
กำรสนับสนุนในกำรติดต่อสื่อสำรกับฝ่ำยงำน/ส่วนงำนภำยในหน่วยงำนและองค์กรและดำเนินกำรตำมขั้นตอนและ
แนวทำงกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง
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4) Call Tree คือกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมำชิกในคณะบริหำรควำมต่อเนื่องและทีมงำน
บริหำรควำมต่อเนื่องตำมรำยชื่อที่ปรำกฏในตำรำงข้อมูลรำยชื่อโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำมำรถบริหำรจัดกำร
ในกำรติดต่อบุคลำกรของหน่วยงำนภำยหลังจำกมีกำรประกำศเหตุกำรณ์ฉุกเฉินหรือสภำวะวิกฤต
กระบวนกำร Call Tree จะเริ่มต้นที่หัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่องแจ้งให้ผู้ประสำนงำนคณะบริหำร
ควำมต่อเนื่องทรำบถึงเหตุกำรณ์ฉุกเฉินเพื่อให้ผู้ประสำนงำนฯแจ้งให้หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่องรับทรำบ
เหตุกำรณ์ฉุกเฉินและกำรประกำศใช้แผนควำมต่อเนื่องตำมสำยงำนกำรบังคับบัญชำของแต่ละงำนจำกนั้นหัวหน้ำ
ฝ่ ำ ยงำน/ส่ ว นงำนมีห น้ ำ ที่แ จ้ ง ไปยั ง บุ ค ลำกรภำยใต้ก ำรบัง คับ บัญ ชำเพื่ อรั บทรำบเหตุ กำรณ์ ฉุก เฉิ นและกำร
ประกำศใช้แผนควำมต่อเนื่องของหน่วยงำนตำมช่องทำงติดต่อสื่อสำรที่ได้ระบุในแผนควำมต่อเนื่อง
2.2 รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team)
บทบาท/หน้าที่
หัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง
ผู้ประสำนงำนเฉพำะกิจรองรับภำวะ
ฉุกเฉิน
หัวหน้ำทีมด้ำนอำคำร/สถำนที่
ปฏิบัติงำนหลัก
ทีมงำน / Call Tree
หัวหน้ำทีมด้ำนวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ/
กำรจัดหำจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ

ชื่อ/ตาแหน่ง
นำยวินัยพรหมจันทร์
นำยคณิต กำยสอน

เบอร์โทรศัพท์
076-222754ต่อ101
076-222754ต่อ103

นำยจรูญ ซื่อสกุลไพศำล

076-222754ต่อ107

นำยเจษฏำปิฎกลัญจกร
นำงกฤษณีจินดำพล

076-222754ต่อ103
076-222754ต่อ104

ทีมงำน / Call Tree
นำงสำวกมลวรรณนุ้ยธิติกุล
หัวหน้ำทีมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ นำงสำวพวงแก้ว หลิมพัฒนวงศ์
และข้อมูลที่สำคัญ

076-222754ต่อ104
076-222754ต่อ104

ทีมงำน / Call Tree
หัวหน้ำทีมด้ำนบุคลำกรหลัก
ทีมงำน / Call Tree
หัวหน้ำทีมด้ำนผู้รับบริกำร/ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย
ทีมงำน / Call Tree

นำงสำวสิวรีย์บุญมี
นำงเฉลิมศรีหลักดี
นำงสำวสุมลพำลแสง
นำงสำวกัลยำเพ็ชรเพ็ง

076-222754ต่อ104
076-222754ต่อ106
076-222754ต่อ106
076-222754ต่อ107

นำงสำวปิณณ์ศญำณ์ ลักษณะวิลำศ

076-222754ต่อ107
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ด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงาน กรณีอคั คีภยั รุนแรง (5)
1. การเตรียมความพร้อมเช่นสำรวจโครงสร้ำงและทำงหนีไฟฯ
2. จัดการกับเหตุการณ์/เหตุฉุกเฉินเช่นดำเนินกำรตำมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
(สปภ.) (ภาคผนวก 1)
3. จัดการความต่อเนื่องเช่นกำรจัดหำสถำนที่สำรองหรือทำงำนที่บ้ำนฯ
4. การฟื้นฟูเช่นกำรสร้ำงใหม่ซ่อมแซมฯ
กรณีอุทกภัยรุนแรง (2)
1. จัดการกับเหตุการณ์/เหตุฉุกเฉินเช่นดำเนินกำรตำมแผนป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติกรณีเกิด
อุทกภัยเพื่อรองรับเหตุกำรณ์ทอี่ ำจเกิดขึ้นในอนำคต(สปภ.) (ภาคผนวก 2)
2. จัดการความต่อเนื่องเช่นกำรจัดหำสถำนที่สำรองหรือทำงำนที่บ้ำนฯ
3. การฟื้นฟูเช่นซ่อมแซมฯ
กรณีไฟฟ้าดับในวงกว้าง (2)
1. จัดการกับเหตุการณ์/เหตุฉุกเฉินเช่นประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเช่นกำรไฟฟ้ำฯ
กรณีอคั คีภยั รุนแรง (5)
วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ/การ
1. การเตรียมความพร้อมเช่นตรวจสอบวัสดุ/อุปกรณ์ทเี่ กี่ยวกับกำรดับเพลิงให้พร้อมใช้งำน
จัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่
จัดฝึกอบรมกำรใช้อุปกรณ์ดับเพลิงฯ
สาคัญ
2. จัดการกับเหตุการณ์/เหตุฉุกเฉินเช่นดำเนินกำรตำมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
(สปภ.) (ภาคผนวก 1)
3. จัดการความต่อเนื่องเช่นจัดซื้อ/จัดหำวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนฯ
4. การฟื้นฟูเช่นสำรวจวัสดุ/อุปกรณ์ที่เสียทั้งหมดและจัดซื้อ/จัดหำเพือ่ ใช้ทดแทน
กรณีอุทกภัยรุนแรง (4)
1. การเตรียมความพร้อมเช่นสำรวจและจัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์สำหรับใช้ในกำรป้องกันน้ำท่วม
สำรวจวัสดุ/อุปกรณ์ที่เสี่ยงต่อกำรได้รับผลกระทบเมื่อถูกน้ำท่วมพร้อมจัดทำแผนรองรับฯ
2. จัดการกับเหตุการณ์/เหตุฉุกเฉินเช่นดำเนินกำรตำมแผนป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติกรณีเกิด
อุทกภัยเพื่อรองรับเหตุกำรณ์ทอี่ ำจเกิดขึ้นในอนำคต (สปภ.) (ภาคผนวก 2)
3. จัดการความต่อเนื่องเช่นจัดซื้อ/จัดหำวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนฯ
4. การฟื้นฟูเช่นสำรวจวัสดุ/อุปกรณ์ที่เสียทั้งหมดและจัดซื้อ/จัดหำเพือ่ ใช้ทดแทน
กรณีไฟฟ้าดับในวงกว้าง (3)
1. การเตรียมความพร้อมเช่นจัดทำแนวทำงปฏิบัติสำหรับเจ้ำหน้ำทีท่ ดี่ ูแลวัสดุ/ครุภัณฑ์ต่ำงๆ
ซักซ้อม
ดาเนินการตามแผนป้องกันแก้ไขและสารองฉุกเฉินด้านระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(ภาคผนวก 3)
และข้อมูลที่สาคัญ
กรณีอคั คีภยั รุนแรง (5)
บุคลากรหลัก
1. การเตรียมความพร้อมเช่นจัดทำคู่มือ/แนวทำงกำรปฏิบัติงำนของกระบวนงำนหลักและกำหนด
บุคลำกรรองเพื่อปฏิบัติงำนแทนกันโดยกำหนดให้มีกำรซักซ้อมกรณีบุคลำกรหลักไม่สำมำรถ
ดำเนินกำรได้
2. จัดการกับเหตุการณ์/เหตุฉุกเฉินเช่นดำเนินกำรตำมแผน/แนวทำงที่กำหนดไว้ในแต่ละ
เหตุกำรณ์
3. จัดการความต่อเนื่องเช่นกรณีบคุ ลกรหลักไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้บุคคลำกรรองต้องสำมำรถ
ดำเนินกำรแทนได้และพัฒนำบุคลำกรรองให้สำมำรถทำงำนแทนได้ทุกกรณี
4. การฟื้นฟูเช่นกำรช่วยเหลือผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์และให้รำงวัล /ยกย่องชมเชยกับ
บุคคลำกรที่สำมำรถมำปฏิบัติงำนในแต่ละสถำนกำรณ์ทเี่ กิดขึ้น
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บุคลากรหลัก

กรณีอุทกภัยรุนแรง (4)
1. การเตรียมความพร้อมเช่นจัดทำคู่มือ/แนวทำงกำรปฏิบัติงำนของกระบวนงำนหลักและ
กำหนดบุคลำกรรองเพื่อปฏิบตั ิงำนแทนกันโดยกำหนดให้มีกำรซักซ้อมกรณีบุคลำกรหลักไม่
สำมำรถดำเนินกำรได้
2. จัดการกับเหตุการณ์/เหตุฉุกเฉินเช่นดำเนินกำรตำมแผน/แนวทำงที่กำหนดไว้ในแต่ละ
เหตุกำรณ์
3. จัดการความต่อเนื่องเช่นกรณีบุคลกรหลักไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้บุคคลำกรรองต้อง
สำมำรถดำเนินกำรแทนได้และพัฒนำบุคลำกรรองให้สำมำรถทำงำนแทนได้ทุกกรณี
4. การฟื้นฟูเช่นกำรช่วยเหลือผู้ทไี่ ด้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์และให้รำงวัล /ยกย่องชมเชย
กับบุคคลำกรทีส่ ำมำรถมำปฏิบัติงำนในแต่ละสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น
กรณีไฟฟ้าดับในวงกว้าง (2)
1. การเตรียมความพร้อมเช่นจัดทำแนวทำงปฏิบัติสำหรับเจ้ำหน้ำทีท่ ี่ดูแลวัสดุ/ครุภณ
ั ฑ์ต่ำงๆ
ซักซ้อมกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรแบบ manual (ภาคผนวก 3)
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรณีอัคคีภัยรุนแรง (5)
1. การเตรียมความพร้อมเช่นกำรจัดทำฐำนข้อมูลคูค่ ้ำในกรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเร่งด่วน
2. จัดการกับเหตุการณ์/เหตุฉุกเฉินเช่นกำรสร้ำงควำมปลอดภัยให้กับผู้รับบริกำร (ตำมแผน
ป้องกันและระงับอัคคีภัย) และประชำสัมพันธ์เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นผ่ำนสื่อต่ำงๆ
3. จัดการความต่อเนื่องเช่นกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำรโดยจัดหำพื้นที่ให้บริกำร
สำรองเพิ่มช่องทำงกำรให้บริกำร (ระบบ IT)
กรณีอุทกภัยรุนแรง (4)
1. การเตรียมความพร้อมเช่นกำรจัดทำฐำนข้อมูลคูค่ ้ำในกรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเร่งด่วน
2. จัดการกับเหตุการณ์/เหตุฉุกเฉินเช่นกำรสร้ำงควำมปลอดภัยให้กับผู้รับบริกำร (ตำมแผน
ป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติกรณีเกิดอุทกภัยเพื่อรองรับเหตุกำรณ์ที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต )
และประชำสัมพันธ์เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นผ่ำนสื่อต่ำงๆ
3. จัดการความต่อเนื่องเช่นกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำร (จัดหำพื้นที่ให้บริกำร
สำรอง) เพิ่มช่องทำงกำรให้บริกำร (ระบบ IT)ฯ
กรณีไฟฟ้าดับในวงกว้าง (4)
1. จัดการความต่อเนื่องเช่นให้บริกำรแบบ manual (ภาคผนวก 3)

2.4ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) (ของสอจ.ภก.)
กำรวิเครำะห์ผลกระทบทำงธุรกิจ (Business Impact Analysis) พบว่ำกระบวนกำรทำงำนที่สำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดภูเก็ต ต้องให้ควำมสำคัญและกลับมำดำเนินงำนหรือฟืนคืนสภำพให้ได้ภำยในระยะเวลำตำมที่
กำหนด
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ระดับผลกระทบ/
การจัดการความต่อเนื่อง

ด้านอาคาร/ สถานที่ กรณีอัคคีภัยรุนแรง (5)
1. จัดการความต่อเนื่อง
ปฏิบัติงาน

-กำรจัดหำสถำนที่สำรอง
-ทำงำนที่บ้ำน
2. การฟื้นฟู
-กำรสร้ำงใหม่
-ซ่อมแซมฯ
กรณีอุทกภัยรุนแรง(2)
1. จัดการความต่อเนื่อง
-กำรจัดหำสถำนที่สำรอง
-ทำงำนที่บ้ำน
3. การฟื้นฟู
-ซ่อมแซมฯ

วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ กรณีอัคคีภัยรุนแรง (5)
1. จัดการความต่อเนื่อง
/ การจัดหาจัดส่ง
วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ -จัดซื้อ/จัดหำวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมูลทีส่ าคัญ

สำหรับกำรปฏิบัติงำนฯ
2. การฟื้นฟู
-สำรวจวัสดุ/อุปกรณ์ที่เสียหำย
-จัดซื้อ/จัดหำเพื่อใช้ทดแทน
กรณีอุทกภัยรุนแรง (4)
1. จัดการความต่อเนื่อง
-จัดซื้อ/จัดหำวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น
สำหรับกำรปฏิบัติงำนฯ
3. การฟื้นฟู
-สำรวจวัสดุ/อุปกรณ์ที่เสียหำย
-จัดซื้อ/จัดหำเพื่อใช้ทดแทน
กรณีไฟฟ้าดับในวงกว้าง(3)
1. จัดการความต่อเนื่องเช่น
ดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรแบบ
manual
กรณีอัคคีภัยรุนแรง (4)
1. จัดการความต่อเนื่อง
- ดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรแบบ
manual
2. การฟื้นฟู
กรณีอุทกภัยรุนแรง (5)
1. จัดการความต่อเนื่อง
2. การฟื้นฟู
กรณีไฟฟ้าดับในวงกว้าง (5)
1. จัดการความต่อเนื่อง เช่น
ดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรแบบ
manual

ระยะเวลาดาเนินการ/
เป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ
ทันที
วัน
เดือน
ปี

หมายเหตุ
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บุคลากรหลัก

ระดับผลกระทบ/
การจัดการความต่อเนื่อง

กรณีอัคคีภัยรุนแรง (5)
1. จัดการกับเหตุการณ์/เหตุ
ฉุกเฉิน
- ดำเนินกำรตำมแผน/แนวทำงที่
กำหนดไว้ในแต่ละเหตุกำรณ์
2. จัดการความต่อเนื่อง
- กรณีบุคลกรหลักไม่สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้ บุคคลำกรรองต้อง
สำมำรถดำเนินกำรแทนได้และ
พัฒนำบุคลำกรรองให้สำมำรถ
ทำงำนแทนได้ทุกกรณี
3. การฟื้นฟู
- กำรช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจำกเหตุกำรณ์
- ให้รำงวัล /ยกย่องชมเชยกับ
บุคคลำกรที่สำมำรถมำปฏิบัติงำน
ในแต่ละสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น
กรณีอุทกภัยรุนแรง (4)
1. จัดการกับเหตุการณ์/เหตุ
ฉุกเฉิน
-ดำเนินกำรตำมแผน/แนวทำงที่
กำหนดไว้ในแต่ละเหตุกำรณ์
2. จัดการความต่อเนื่อง
-กรณีบุคลกรหลักไม่สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้บุคคลำกรรองต้อง
สำมำรถดำเนินกำรแทนได้และ
พัฒนำบุคลำกรรองให้สำมำรถ
ทำงำนแทนได้ทุกกรณี
3. การฟื้นฟู
-กำรช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จำกเหตุกำรณ์
-ให้รำงวัล /ยกย่องชมเชยกับ
บุคคลำกรที่สำมำรถมำปฏิบัติงำน
ในแต่ละสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น
กรณีไฟฟ้าดับในวงกว้าง (2)
1. จัดการความต่อเนื่อง
-ดำเนินกำรตำมแผนปฏิบตั ิกำร
แบบ manual

ระยะเวลาดาเนินการ/
เป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ
ทันที
วัน
เดือน
ปี

หมายเหตุ
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ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย

ระดับผลกระทบ/
การจัดการความต่อเนื่อง

ระยะเวลาดาเนินการ/
เป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ
ทันที
วัน
เดือน
ปี

หมายเหตุ

กรณีอัคคีภัยรุนแรง (5)
1. จัดการกับเหตุการณ์/เหตุฉุกเฉิน
- กำรสร้ำงควำมปลอดภัยให้กับ
ผู้รับบริกำร
(แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย)
- ประชำสัมพันธ์เหตุกำรณ์ที่เกิดขึน้
ผ่ำนสื่อต่ำงๆ
2. จัดการความต่อเนื่อง
- กำรอำนวยควำมสะดวกในกำร
ให้บริกำร (จัดหำพื้นที่ให้บริกำร
สำรอง)
- เพิ่มช่องทำงกำรให้บริกำร (ระบบ
IT)
กรณีอุทกภัยรุนแรง (4)
1. จัดการกับเหตุการณ์/เหตุฉุกเฉิน
- กำรสร้ำงควำมปลอดภัยให้กับ
ผู้รับบริกำร (ตำมแผนน้ำท่วม พี่
ถกล)
- ประชำสัมพันธ์เหตุกำรณ์ที่เกิดขึน้
ผ่ำนสื่อต่ำงๆ
3. จัดการความต่อเนื่อง
- กำรอำนวยควำมสะดวกในกำร
ให้บริกำร (จัดหำพื้นที่ให้บริกำร
สำรอง)
- เพิ่มช่องทำงกำรให้บริกำร (ระบบ
IT)
กรณีไฟฟ้าดับในวงกว้าง(4)
1. จัดการความต่อเนื่อง
- ให้บริกำรแบบ manual

สำหรับกระบวนงำนอื่นๆ ที่ประเมินแล้ว อำจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมำก หรือมีควำมยืดหยุ่น
สำมำรถชะลอกำรดำเนินงำนและกำรให้บริกำรได้ โดยให้ผู้บริหำรของฝ่ำยงำนประเมินควำมจำเป็นและเหมำะสม
ทั้งนี้ หำกมีควำมจำเป็น ให้ปฏิบัติตำมแนวทำงกำรบริหำรควำมต่อเนื่องเช่นเดียวกับกระบวนงำนหลัก
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2.5การกาหนดแนวทางการตอบสนองเหตุการณ์และกอบกู้กระบวนการ
ขั้นตอนในกำรบริหำรควำมต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนกำร แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนตำมระยะเวลำ ดังนี้
 กำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ทันที ภำยใน 24 ชั่วโมง
 กำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ในระยะสั้น ภำยใน 7 วัน
 กำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์และกู้คืนกระบวนกำรปฏิบัติงำนในระยะเวลำเกิน 7 วัน
ทั้งนี้ในกำรปฏิบัติกำรใดๆให้บุคลำกรของสำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดภูเก็ต คำนึงถึงควำมปลอดภัยใน
ชีวิตของตนเองและบุคลำกรอื่นๆและปฏิบัติตำมแนวทำงและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่หน่วยงำน
ตนเองและสำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยกำหนดขึ้นอย่ำงเคร่งครัด
1) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันทีภายใน 24 ชั่วโมง
กำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ทัน ทีเป็นกำรตอบสนองที่ให้ ควำมส ำคัญในกำรติดตำมสอบถำมประเมิน
สถำนกำรณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อทรัพยำกรสำคัญในกำรดำเนินงำนหรือกำรให้บริกำรของหน่วยงำนตลอดจน
กำรติ ด ต่อ สื่ อสำรกั บ บุ ค ลำกรของหน่ ว ยงำนที่ เ กี่ย วข้อ งเพื่ อให้ รับ ทรำบข่ำ วสำรและกำหนดแนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำนของหน่วยงำนในระยะต่อไปโดยมีขั้นตอนหลักประกอบด้วย
1.1) ติดตำมสอบถำมและประเมินเหตุฉุกเฉิน /วิกฤติกับหน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรบริหำร
จัดกำรตำมแผนกำรจัดกำรอุบัติกำรณ์ (Incident Management Plan) ขององค์กรเพื่อประเมินควำมจำเป็นใน
กำรประกำศใช้แผนบริหำรควำมต่อเนื่องของหน่วยงำน
1.2) แจ้งเหตุฉุกเฉิน/วิกฤติตำมกระบวนกำร Call Tree ให้กับบุคลำกรหลักและคณะบริหำร
ควำมต่อเนื่องของหน่วยงำนเพื่อประชุมรับทรำบและประเมินควำมเสียหำยและผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนและ
กำรให้บริกำรและทรัพยำกรสำคัญที่ต้องใช้ในกำรบริหำรควำมต่อเนื่องดังนี้
oสถำนที่ปฏิบัติงำนสำรอง
oวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ
oเทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ
oบุคลำกรหลัก
oคู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำรที่สำคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รวมทั้งกำรสรุปจำนวนและรำยชื่อบุคลำกรในหน่วยงำนที่ได้รับบำดเจ็บ/เสียชีวิต
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1.3) พิจำรณำกระบวนงำน/งำนที่มีควำมเร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่ำงสูงต่อกำรดำเนินงำนหรือ
ให้บริกำรของหน่วยงำนเพื่อให้มีกำรจัดหำทรัพยำกรที่จำเป็นต้องใช้ในกำรบริหำรควำมต่อเนื่องและทรัพยำกรที่
ได้รับควำมเสียหำยจนไม่สำมำรถใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้
1.4) รำยงำนควำมเสี ยหำยและควำมคืบหน้ำให้ คณะบริหำรควำมต่อเนื่องขององค์กรและ
ส่วนกลำงให้ทรำบและขออนุมัติดำเนินกำรในขั้นตอนต่อไป
1.5) แจ้งเหตุฉุกเฉิน/วิกฤติตำมกระบวนกำร Call Tree ให้กับบุคลำกรของหน่วยงำนเพื่อ
รับทรำบขั้นตอนในกำรปฏิบัติต่อไป
2) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ในระยะแรกภายใน 7 วัน
ภำยหลังกำรกำรตอบสนองและบริหำรจัดกำรต่อเหตุกำรณ์ภำยใน 24 ชั่วโมงแล้วกำรตอบสนองในระยะ
ต่อไปเป็นกำรตอบสนองเพื่อให้หน่วยงำนสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำ งต่อเนื่องสำหรับกระบวนกำรงำนและกิจกรรม
ที่มี ค วำมส ำคั ญ เพื่ อ ลดผลกระทบต่ อ กำรด ำเนิ นงำนหรือ กำรให้ บ ริ ก ำรของหน่ว ยงำนโดยกำรด ำเนิน กำรใน
ระยะเวลำ 7 วันนี้จะให้ควำมสำคัญกับกำรสรรหำทรัพยำกรหลักที่ได้รับผลกระทบและดำเนินงำนตำมที่ได้รับ
อนุมัติในวันแรกโดยมีขั้นตอนหลักที่ต้องดำเนินกำรดังนี้
2.1) ติดตำมสถำนะภำพกำรกอบกู้คืนมำของทรัพยำกรที่ได้รับผลกระทบและประเมินควำม
จำเป็นและระยะเวลำที่ต้องใช้ในกำรกอบกู้คืน
2.2) ติดตำมกำรจัดหำทรัพยำกรที่ได้รับผลกระทบและจำเป็นต้องใช้ในกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง
ได้แก่สถำนที่ปฏิบัติงำนสำรองวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญเทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลที่สำคัญบุคลำกรหลักและคู่ค้ำ/
ผู้ให้บริกำรที่สำคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.3) กำหนดให้ฝ่ำยงำน/ส่วนงำนเจ้ำของกระบวนกำรสำคัญที่ได้รับผลกระทบกลับมำดำเนินงำน
และให้บริกำร
2.4) รำยงำนควำมคืบหน้ำให้คณะบริหำรจัดกำรวิกฤตขององค์กรและส่ วนกลำงตำมที่ได้กำหนด
ไว้
3) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินและกู้คืนกระบวนการปฏิบัติงานในระยะเวลาเกิน 7 วัน
กำรตอบสนองและบริหำรจัดกำรต่อเหตุกำรณ์ฉุกเฉินในระยะเวลำ 1-7 วันสำมำรถสร้ำงควำมต่อเนื่องใน
กำรปฏิบัติงำนและควำมพร้อมของทรัพยำกรที่สำคัญได้ระดับหนึ่งตำมที่ระบุไว้ในแผนควำมต่อเนื่องดังนั้นคณะ
บริหำรควำมต่อเนื่องของหน่วยงำนต้องพิจำรณำกำรดำเนินกำรเพื่อตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ใน
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ระยะกลำงถึงระยะยำวเพื่อกอบกู้กระบวนกำรปฏิบัติงำนให้สำมำรถกลับมำดำเนินกำรได้ตำมปกติโดยมีแนวทำงใน
กำรดำเนินดังนี้
3.1) ติดตำมสถำนะภำพกำรกู้คืนมำของทรัพยำกรที่ได้รับผลกระทบและประเมินระยะเวลำที่ต้อง
ใช้ในกำรกลับมำดำเนินงำนหรือให้บริกำรได้ตำมปกติ
3.2) ทรัพยำกรที่ได้รับผลกระทบและเสียหำยจนไม่สำมำรถนำกลับมำใช้งำนได้อีกเป็นหน้ำที่ของ
คณะบริหำรควำมต่อเนื่องของหน่วยงำนที่ ต้องพิจำรณำและจัดหำทรัพยำกรที่จำเป็นมำใช้เพื่อดำเนินงำนและ
ให้บริกำรได้ตำมปกติทั้ง 5 ด้ำนดังนี้
- ด้ำนอำคำร/สถำนที่ปฏิบัติงำนกรณีอำคำร/สถำนที่ปฏิบัติงำนหลักได้รับควำมเสียหำยจน
ไม่สำมำรถเข้ำไปปฏิบัติได้ ให้พิจำรณำและสำรวจอำคำร/สถำนที่ปฏิบัติงำนหลักชั่วครำวที่สำมำรถรองรับกำร
ปฏิบัติงำนในสภำวะปกติของหน่วยงำนได้รวมทั้งพิจำรณำกำรซ่อมแซมและ/หรือก่อสร้ำงอำคำรขึ้นใหม่
- ด้ำนวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญดำเนินกำรซ่อมแซมหรือจัดซื้อจัดจ้ำงวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ
ที่ได้รับควำมเสียหำย
- ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลที่สำคัญประสำนงำนกับหน่วยงำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศในกำรกู้คืนข้อมูล สำรสนเทศรวมทั้งกำรร้องขอเอกสำรและข้อมูล สำคัญที่ได้รับควำมเสี ยหำยจำก
หน่วยงำนภำยนอก
- ด้ำนบุคลำกรหลักสำรวจบุคลำกรที่ได้รับผลกระทบและไม่สำมำรถกลับมำปฏิบัติงำนเพื่อ
สรรหำบุคลำกรทดแทนชั่วครำว
- คู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำรที่สำคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดำเนินกำรสรรหำคู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำรรำยใหม่
สำหรับสินค้ำและ/หรือบริกำรสำคัญที่ได้รับผลกระทบทดแทนคู่ค้ำ /ผู้ให้บริกำรที่ไม่สำมำรถกลับมำดำเนินงำนได้
อีก
3.3) รำยงำนควำมคืบหน้ำให้คณะบริหำรจัดกำรวิกฤตขององค์กรและส่วนกลำงตำมที่ได้มีกำร
กำหนดไว้ทรำบ
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2.6 แนวทางการประเมินการบริหารความเนื่องและกอบกู้กระบวนการ
วันที่ 1 ( ภำยใน 24 ชั่วโมง) กำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ทันที
ในกำรปฏิบัติกำรใดๆ ให้บุคลำกรของฝ่ำยฯ คำนึงถึงควำมปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลำกรอื่นๆและปฏิบัติ
ตำมแนวทำงและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่หน่วยงำนตนเองและสำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัยจังหวัดกำหนดขึ้นอย่ำงเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
- แจ้งเหตุฉุกเฉินวิกฤติตำมกระบวนกำร Call Tree
ให้กับบุคลำกรในฝ่ำยฯภำยหลังได้รับแจ้งจำกหัวหน้ำ
คณะบริหำรควำมต่อเนื่องของหน่วยงำน
- จัดประชุมทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่องเพื่อประเมิน
ควำมเสียหำยผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนกำรให้บริกำร
และทรัพยำกรสำคัญที่ต้องใช้ในกำรบริหำรควำม
ต่อเนื่อง
- ทบทวนกระบวนงำนที่มีควำมเร่งด่วนหรือส่งผล
กระทบอย่ำงสูง (หำกไม่ดำเนินกำร) ดังนั้นจำเป็นต้อง
ดำเนินงำนหรือปฏิบัติด้วยมือ (Manual Processing)
- ระบุและสรุปรำยชื่อบุคลำกรในฝ่ำยฯที่ได้รับบำดเจ็บ
หรือเสียชีวิต
- รำยงำนหัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่องของ
หน่วยงำนทรำบโดยครอบคลุมประเด็นดังนี้
• จำนวนและรำยชื่อบุคลำกรที่ได้รับบำดเจ็บ /
เสียชีวิต
• ควำมเสียหำยและผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนและ
กำรให้บริกำร
• ทรัพยำกรสำคัญที่ต้องใช้ในกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง
• กระบวนงำนที่มีควำมเร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่ำง
สูงหำกไม่ดำเนินกำรและจำเป็นต้องดำเนินงำนหรือ
ปฏิบัติงำนด้วยมือ
- สื่อสำรและรำยงำนสถำนกำรณ์แก่บุคลำกรในฝ่ำยฯให้
ทรำบตำมเนื้อหำและข้อควำมที่ได้รับกำรพิจำรณำและ
เห็นชอบจำกคณะบริหำรควำมต่อเนื่องของหน่วยงำน
แล้ว
- ประเมินและระบุกระบวนกำรหลักและงำนเร่งด่วนที่
จำเป็นต้องดำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน 1- 5 วัน
ข้ำงหน้ำ

บทบาทความรับผิดชอบ ดาเนินการแล้วเสร็จ
หัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำม 
ต่อเนื่อง
ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง 

หัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำม 
ต่อเนื่อง
หัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำม 
ต่อเนื่อง

หัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำม 
ต่อเนื่อง
หัวหน้ำและทีมงำนบริหำร
ควำมต่อเนื่อง
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ขั้นตอนและกิจกรรม
- ประเมินศักยภำพและควำมสำมำรถของหน่วยงำนฯใน
กำรดำเนินงำนเร่งด่วนข้ำงต้นภำยใต้ข้อจำกัดและ
สภำวะวิกฤตพร้อมระบุทรัพยำกรที่จำเป็นต้องใช้ในกำร
บริหำรควำมต่อเนื่องตำมแผนกำรจัดหำทรัพยำกร
- รำยงำนควำมคืบหน้ำให้แก่หัวหน้ำคณะบริหำรควำม
ต่อเนื่องของหน่วยงำนทรำบพร้อมขออนุมัติกำร
ดำเนินงำนหรือปฏิบัติงำนด้วยมือ (Manual
Processing)สำหรับกระบวนงำนที่มีควำมเร่งด่วนและ
ส่งผลกระทบอย่ำงสูงหำกไม่ดำเนินกำร
- ติดต่อและประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำร
จัดหำทรัพยำกรที่จำเป็นต้องใช้ในกำรบริหำรควำม
ต่อเนื่องได้แก่
สถำนที่ปฏิบัติงำนสำรอง
วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ
บุคลำกรหลัก
คู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำรที่สำคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- พิจำรณำดำเนินกำรหรือปฏิบัติงำนด้วยมือ (Manual)
เฉพำะงำนเร่งด่วนหำกไม่ดำเนินกำรจะส่งผลกระทบ
อย่ำงสูงและไม่สำมำรถรอได้ทั้งนี้ต้องได้รับกำรอนุมัติ
- ระบุหน่วยงำนที่เป็นคู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำรสำหรับงำน
เร่งด่วนเพื่อแจ้งสถำนกำรณ์และแนวทำงในกำร
บริหำรงำนให้มีควำมต่อเนื่องตำมควำมเห็นของคณะ
บริหำรควำมต่อเนื่องของหน่วยงำน
- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงำน
ต่ำงๆที่ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่องของฝ่ำยฯต้อง
ดำเนินกำร (พร้อมระบุรำยละเอียดผู้ดำเนินกำรและ
เวลำ) อย่ำงสม่ำเสมอ
- แจ้งสรุปสถำนกำรณ์และขั้นตอนกำรดำเนินกำร
สำหรับในวันถัดไปให้กับบุคลำกรหลักในฝ่ำยฯเพื่อ
รับทรำบและดำเนินกำรอำทิแจ้งวันเวลำและสถำนที่
ปฏิบัติงำนสำรอง
- รำยงำนควำมคืบหน้ำให้แก่หัวหน้ำคณะบริหำรควำม
ต่อเนื่องของหน่วยงำนอย่ำงสม่ำเสมอหรือตำมที่ได้
กำหนดไว้

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหน้ำและทีมงำนบริหำร
ควำมต่อเนื่อง

ดาเนินการแล้วเสร็จ


หัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำม 
ต่อเนื่อง

หัวหน้ำและทีมงำนบริหำร
ควำมต่อเนื่อง
 ด้ำนสถำนที่ฯ
 ด้ำนวัสดุอุปกรณ์ฯ
 ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศฯ
 ด้ำนบุคลำกร
 ด้ำนคู่ค้ำฯ
หัวหน้ำและทีมงำนบริหำร
ควำมต่อเนื่อง



หัวหน้ำและทีมงำนบริหำร
ควำมต่อเนื่อง










ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง 

ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง 

หัวหน้ำและทีมงำนบริหำร
ควำมต่อเนื่อง
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วันที่2-7 กำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ในระยะแรกภำยใน 7 วัน
ในกำรปฏิบัติกำรใดๆ ให้บุคลำกรของฝ่ำยฯ คำนึงถึงควำมปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลำกรอื่นๆ และ
ปฏิบัติตำมแนวทำงและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่หน่วยงำนตนเองและสำนักงำนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดกำหนดขึ้นอย่ำงเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

- ติดตำมสถำนะภำพกำรกอบกู้คืนมำของทรัพยำกรที่ได้รับ
ผลกระทบ ประเมินควำมจำเป็นและระยะเวลำที่ต้องใช้ใน
กำรกอบกู้คืน
- ตรวจสอบกับหน่วยงำนควำมพร้อมและข้อจำกัดในกำร
จัดหำทรัพยำกรที่จำเป็นต้องใช้ในกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง
ได้แก่
 สถำนทีป่ ฏิบัตงิ ำนสำรอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ
 เทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ
 บุคลำกรหลัก
 คู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำรที่สำคัญ/ผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย
- รำยงำนหัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่องของหน่วยงำน
ควำมพร้อมข้อจำกัดและข้อเสนอแนะในกำรจัดหำ
ทรัพยำกรที่จำเป็นต้องใช้ในกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง

หัวหน้ำและทีมงำนบริหำร
ควำมต่อเนื่อง



หัวหน้ำและทีมงำนบริหำร
ควำมต่อเนื่อง
 ด้ำนสถำนทีฯ่
 ด้ำนวัสดุอุปกรณ์ฯ
 ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศฯ
 ด้ำนบุคลำกร
 ด้ำนคู่ค้ำฯ
หัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำม
ต่อเนื่อง



- ประสำนงำนและดำเนินกำรจัดหำทรัพยำกรที่จำเป็นต้อง
ใช้ในกำรบริหำรควำมต่อเนื่องได้แก่
 สถำนทีป่ ฏิบัตงิ ำนสำรอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ
 เทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ
 บุคลำกรหลัก
 คู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำรที่สำคัญ/ผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย

หัวหน้ำและทีมงำนบริหำร
ควำมต่อเนื่อง
 ด้ำนสถำนทีฯ่
 ด้ำนวัสดุอุปกรณ์ฯ
 ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศฯ
 ด้ำนบุคลำกร
 ด้ำนคู่ค้ำฯ
หัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำม
ต่อเนื่อง
หัวหน้ำและทีมงำนบริหำร
ควำมต่อเนื่อง
 ด้ำนสถำนทีฯ่
 ด้ำนวัสดุอุปกรณ์ฯ
 ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศฯ
 ด้ำนบุคลำกร
 ด้ำนคู่ค้ำฯ



- ดำเนินกำรกอบกู้และจัดหำข้อมูลและรำยงำนต่ำงๆที่
จำเป็นต้องใช้ในกำรดำเนินงำนและให้บริกำร
- ดำเนินงำนและให้บริกำรภำยใต้ทรัพยำกรที่จัดหำเพื่อ
บริหำรควำมต่อเนื่อง:
 สถำนทีป่ ฏิบัตงิ ำนสำรอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ
 เทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ
 บุคลำกรหลัก
 คู่ค้ำ / ผู้ให้บริกำรที่สำคัญ /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ขั้นตอนและกิจกรรม
- แจ้งสถำนกำรณ์และแนวทำงในกำรบริหำรควำม
ต่อเนื่องแก่หน่วยงำน / คู่ค้ำ/ ผู้ใช้บริกำร/ เกษตรกรที่
ได้รับผลกระทบ
- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงำน
ต่ำงๆที่ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่องของฝ่ำยฯ ) พร้อม
ระบุรำยละเอียดผู้ดำเนินกำรและเวลำ) อย่ำงสม่ำเสมอ
- แจ้งสรุปสถำนกำรณ์และขั้นตอนกำรดำเนินกำรต่อไป
สำหรับในวันถัดไปให้กับบุคลำกรในฝ่ำยฯ
- รำยงำนควำมคืบหน้ำให้แก่หัวหน้ำคณะบริหำรควำม
ต่อเนื่องของหน่วยงำนตำมเวลำที่ได้กำหนดไว้

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหน้ำและทีมงำนบริหำร
ควำมต่อเนื่อง

ดาเนินการแล้วเสร็จ


ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง 
หัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำม 
ต่อเนื่อง
หัวหน้ำและทีมงำนบริหำร 
ควำมต่อเนื่อง

กำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ฉุกเฉินและกู้คืนกระบวนกำรปฏิบัติงำน ในระยะเวลำเกิน 7 วัน
ในกำรปฏิบัติกำรใดๆ ให้บุคลำกรของฝ่ำยฯ คำนึงถึงควำมปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลำกรอื่นๆ และ
ปฏิบัติตำมแนวทำงและแผนเผชิญเหตุ และขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่หน่วยงำนตนเองและสำนักงำนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดกำหนดขึ้นอย่ำงเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
- ติดตำมสถำนะภำพกำรกอบกู้คืนมำของทรัพยำกรที่
ได้รับผลกระทบ และประเมินควำมจำเป็นและ
ระยะเวลำที่ต้องใช้ในกำรกอบกู้คืน
- ระบุทรัพยำกรที่จำเป็นต้องใช้เพื่อดำเนินงำนและ
ให้บริกำรตำมปกติ
- รำยงำนหัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่องของ
หน่วยงำนสถำนภำพกำรกอบกู้คืนมำของทรัพยำกรที่
ได้รับผลกระทบและทรัพยำกรที่จำเป็นต้องใช้เพื่อ
ดำเนินงำนและให้บริกำรตำมปกติ
- ประสำนงำนและดำเนินกำรจัดหำทรัพยำกรที่
จำเป็นต้องใช้เพื่อดำเนินงำนและให้บริกำรตำมปกติ:
สถำนที่ปฏิบัติงำนสำรอง
วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ
บุคลำกรหลัก
คู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำรที่สำคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหน้ำและทีมงำนบริหำร
ควำมต่อเนื่อง

ดาเนินการแล้วเสร็จ



หัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำม 
ต่อเนื่อง
หัวหน้ำและทีมงำนบริหำร
ควำมต่อเนื่อง
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ขั้นตอนและกิจกรรม
- แจ้งสรุปสถำนกำรณ์และกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำน
ทรัพยำกรต่ำงๆ เพื่อดำเนินงำนและให้บริกำรตำมปกติ
ให้กับบุคลำกรในฝ่ำยฯ
- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงำน
ต่ำงๆที่ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่องของฝ่ำยฯ ) พร้อม
ระบุรำยละเอียดผู้ดำเนินกำรและเวลำ) อย่ำงสม่ำเสมอ
- รำยงำนควำมคืบหน้ำให้แก่หัวหน้ำคณะบริหำรควำม
ต่อเนื่องของหน่วยงำนตำมเวลำที่ได้กำหนดไว้

บทบาทความรับผิดชอบ ดาเนินการแล้วเสร็จ
หัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำม 
ต่อเนื่อง
ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง 
หัวหน้ำและทีมงำนบริหำร
ควำมต่อเนื่อง
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ภาคผนวก
ภาคผนวก 1แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
ภาคผนวก 2แผนป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติกรณีเกิดอุทกภัยเพื่อรองรับเหตุการณ์
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ภาคผนวก 3แผนป้องกันแก้ไขและสารองฉุกเฉินด้านระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
(แผนปฏิบัติกำรแบบ manual รวมอยู่ในแผนป้องกันแก้ไขและสำรองฉุกเฉิน
ด้ำนระบบฐำนข้อมูลฯ)

