แผนบริหารความต่อเนื่องสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต
----------------------------แผนความต่อเนื่อง หรือต่อไปนี้จะเรียกว่า “Business Continuity Plan (BCP)” จัดทําขึ้น
เพื่อให้หน่วยงานสามารถนําไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ
ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร โดยไม่ให้สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว
ส่งผลให้หน่วยงานต้องหยุดการดําเนินงาน หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
การที่หน่วยงานไม่มีกระบวนการรองรับให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบ
ต่อหน่วยงานในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจการเงิน การให้บริการ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น ดังนั้น การจัดทําแผนความต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยให้หน่วยงาน
สามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด และทําให้กระบวนการที่สําคัญ (Critical Business Process)
สามารถดําเนินงานได้อย่างปกติ หรือสามารถกลับมาดําเนินการระดับการให้บริการที่กําหนดไว้ ซึ่งจะช่วยให้
สามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานได้
วัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง
เพื่อให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤต
เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดําเนินงานหรือการให้บริการ
เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้
เพื่อให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholders) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของหน่วยงาน แม้หน่วยงานต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผล
กระทบจนทําให้การดําเนินงานต้องหยุดชะงัก
สมมติฐานของแผนความต่อเนื่อง (BCP Assumptions)
เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นภายใต้สมมติฐาน ดังต่อไปนี้
เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสําคัญต่าง ๆ แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงาน
สํารองที่ได้มีการจัดเตรียมไว้
หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการสํารองระบบสารสนเทศต่าง ๆ โดยระบบ
สารสนเทศสํารองมิได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเหมือนกับระบบสารสนเทศหลัก
“บุคลากร” ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง เจ้าหน้าที่และพนักงานทั้งหมดของหน่วยงาน
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ขอบเขตของแผนความต่อเนื่อง
แผนความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ใช้รองรับสถานการณ์ กรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์
ฉุกเฉินในพื้นที่สํานักงานของหน่วยงาน หรือภายในหน่วยงาน ด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้
เหตุการณ์อุทกภัย
เหตุการณ์อัคคีภัย
เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล
เหตุการณ์โรคระบาด
การวิเคราะห์ทรัพยากรที่สําคัญ
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินมีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้นเพื่อให้หน่วยงานสามารถบริหาร
จัดการการดําเนินงานขององค์กรให้มีความต่อเนื่อง การจัดหาทรัพยากรที่สําคัญจึงเป็นสิ่งจําเป็น และต้องระบุไว้
ในแผนความต่อเนื่อง ซึ่งการเตรียมการทรัพยากรที่สําคัญจะพิจารณาจากผลกระทบใน 5 ด้าน ดังนี้
1. ผลกระทบด้านอาคาร/สถานที่ป ฏิบั ติงานหลัก หมายถึ ง เหตุการณ์ ที่เ กิดขึ้ นทํ าให้ สถานที่
ปฏิบัติงานหลักได้รับความเสียหายหรือไม่สามารถใช้สถานที่ปฏิบัติงานหลักได้ และส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถ
เข้าไปปฏิบัติงานได้ชั่วคราวหรือระยะยาว
2. ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ/การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นทําให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ หรือไม่สามารถจัดหา/จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญได้
3. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้
ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลที่สําคัญไม่สามารถนํามาใช้ในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ
4. ผลกระทบด้ านบุ คลากรหลั ก หมายถึ ง เหตุการณ์ที่เ กิ ดขึ้ น ทําให้ บุคลากรหลั กไม่ ส ามารถ
มาปฏิบัติงานได้ตามปกติ
5. ผลกระทบด้านคู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สําคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้คู่ค้า/ผู้ให้บริการ/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่สามารถติดต่อหรือให้บริการหรือส่งมอบงานได้
สรุปเหตุการณ์สภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ์
ผลกระทบ
เหตุการณ์สภาวะวิกฤต

ด้านวัสดุ
ด้านอาคาร/
อุปกรณ์
สถานที่
ที่สําคัญ/การ
ปฏิบัติงาน จัดหาจัดส่ง
หลัก
วัสดุอุปกรณ์
ที่สําคัญ

ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และข้อมูล
ที่สําคัญ

คู่ค้า/
ด้านบุคลากร ผู้ให้บริการ/
หลัก
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

1

เหตุการณ์อุทกภัย
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เหตุการณ์อัคคีภัย











3
ผลกระทบ
ด้านวัสดุ
ด้านอาคาร/
อุปกรณ์
สถานที่
ที่สําคัญ/การ
ปฏิบัติงาน จัดหาจัดส่ง
หลัก
วัสดุอุปกรณ์
ที่สําคัญ

เหตุการณ์สภาวะวิกฤต

3
4

เหตุการณ์ชุมนุม
ประท้วง/จลาจล
เหตุการณ์โรคระบาด

ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และข้อมูล
ที่สําคัญ

คู่ค้า/
ด้านบุคลากร ผู้ให้บริการ/
หลัก
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย









แผนความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ไม่รองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่เหตุขัดข้องเกิดขึ้นจากการ
ดํ า เนิ น งานปกติ และเหตุ ขั ด ข้ อ งดั ง กล่ า วไม่ ส่ ง ผลกระทบในระดั บ สู ง ต่ อ การดํ า เนิ น งานและการให้ บ ริ ก าร
ของหน่วยงาน เนื่องจากหน่วยงานยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์ได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
โดยผู้บริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารของแต่ละกลุ่มงานและฝ่ายงานสามารถรับผิดชอบและดําเนินการได้ด้วย
ตนเอง
ทีมงานแผนความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan Team)
เพื่อให้แผนความต่อเนื่อง (BCP) ของสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต สามารถนําไปปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จะต้องจัดตั้งทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ขึ้น โดย BCP
Team ประกอบด้วย หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง และทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
โดยทุ ก ตํ า แหน่ ง จะต้ อ งร่ ว มมื อ กั น ดู แ ล ติ ด ตาม ปฏิ บั ติ ง าน และกู้ คื น เหตุ ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น
ในฝ่ายงานของตนเองให้สามารถบริหารความต่อเนื่องและกลับสู่ภาวะปกติได้โดยเร็ว ตามบทบาทหน้าที่ที่กําหนด
ไว้ของที มงานบริ หารความต่ อเนื่ อง (BCP Team) และในกรณีที่บุ คลากรหลักไม่ส ามารถปฏิบัติ หน้า ที่ได้
ให้บุคลากรสํารองรับผิดชอบทําหน้าที่ในบทบาทของบุคลากรหลัก ปรากฏดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team)
บุคลากรหลัก
ชื่อ
นางนริศา ปานสอาด
(ผู้อํานวยการสํานักงาน
คุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต)

เบอร์โทรศัพท์
081-9090495

นายประหยัด ไม้แพ
089-6972539
(หัวหน้ากลุ่มงานสอดส่องและ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด)

บทบาท

บุคลากรสํารอง
ชื่อ

หัวหน้าทีมงาน นายพิพัฒน์ ว่องธีรกิจโกศล)
บริหารความ (หัวหน้ากลุ่มงานสืบเสาะ
ข้อเท็จจริง)
ต่อเนื่อง
ทีมงานบริหาร นายกิตติพัฒน์ มุขยวัฒน์
ความต่อเนื่อง (หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมชุมชน)

เบอร์โทรศัพท์
086-5952338

081-5438707
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บุคลากรหลัก
ชื่อ
นายนุกูล สุขหิ้น
(พนักงานคุมประพฤติ
ชํานาญการ)
นายฮาซัน มาหิเละ
(พนักงานคุมประพฤติ
ปฏิบัติการ)
นางสาวละมัย จุลภักดิ์

084-0597886

(เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี)
นางสาวพัทธกานต์ ว่องธีรกิจโกศล

089-7269633

(เจ้าหน้าที่ธุรการ)
นางสาววนิษฐา แคล้วภัย

เบอร์โทรศัพท์
086-2777622
081-1319213

บทบาท

บุคลากรสํารอง

ชื่อ
ทีมงานบริหาร นางสาวปัทมาภรณ์ นิรภัย
ความต่อเนื่อง (พนักงานคุมประพฤติชํานาญ
การ)
ทีมงานบริหาร นางสาวจุไรรัตน์ นิยมเดชา
ความต่อเนื่อง (เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน)
ทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง
ทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง

นางสาวเปาซียะห์ มาหะมะ
(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
นางสาวชุติกาญจน์ สงคง
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)

เบอร์โทรศัพท์
090-7065551
084-0548803
086-9589676
083-6466659

081-5998276

ทีมงานบริหาร นายคงษณ อยู่มะนะ
ความต่อเนื่อง (พนักงานคุมประพฤติ)

089-5916119

นายชัยนะ สมเสร็จ
(พนักงานคุมประพฤติ)

086-6253968

ทีมงานบริหาร นางสาวภัทรภร ลิ่มดุลย์
ความต่อเนื่อง (พนักงานคุมประพฤติ)

081-6665097

นางสาวพรนภา อุมาสะ
(พนักงานคุมประพฤติ)

081-4210022

ทีมงานบริหาร นายวุฒิชัย ก้าวพัฒนกิจ
ความต่อเนื่อง (พนักงานคุมประพฤติ)

087-4616046

นายสุขพัฒน์ หนูสวัสดิ์
(พนักงานคุมประพฤติ)

087-2681551

ทีมงานบริหาร นายเศรษฐากรณ์ ชาวนา
ความต่อเนื่อง (พนักงานคุมประพฤติ)

089-6570790

นายอรุณ คงช่วย
(พนักงานคุมประพฤติ)

085-7825584

ทีมงานบริหาร นางสาวกัญญ์วรา แก้วมนตรี
ความต่อเนื่อง (พนักงานคุมประพฤติ)

088-6140018

นางสาวกนิษฐา ชนะรัตน์

083-1738195

ทีมงานบริหาร นางสาวรักตกันต์ บัวแก้ว
ความต่อเนื่อง (เจ้าพนักงานธุรการ)

080-7575062

นางสาวสายใจ ศรีสุขใส
(เจ้าพนักงานธุรการ)

087-8832638

ทีมงานบริหาร นางกนกพร รัตนอุไร
ความต่อเนื่อง (เจ้าพนักงานธุรการ)

086-9464066

นายวิชิต วงศ์จีน
(เจ้าพนักงานธุรการ)

082-2695234

ทีมงานบริหาร นายชินโชติ ประทีป ณ ถลาง
ความต่อเนื่อง (พนักงานขับรถยนต์)

087-4706233

นายเสรี เกลี้ยงเกลา
(พนักงานควบคุม)

085-4436671

ทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง

(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)

(พนักงานคุมประพฤติ)
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กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)
กลยุ ทธ์ความต่ อเนื่อง เป็น แนวทางในการจั ด หาและบริห ารจัด การทรั พยากรให้มีความพร้ อม
เมื่อเกิดสภาวะวิกฤต ซึ่งพิจารณาทรัพยากรใน 5 ด้าน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 กลยุทธ์ความต่อเนื่อง ( Business Continuity Strategy)
ทรัพยากร

กลยุทธ์ความต่อเนื่อง

อาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง

กําหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงานสํารองภายในศาลากลาง โดยมีการสํารวจ
ความเหมาะสมของสถานที่ ประสานงาน และการเตรียมความพร้อมกับ
หน่วยงานเจ้าของพื้นที่
 กําหนดให้มีการจัดหาคอมพิวเตอร์สํารอง ที่มีคุณลักษณะเหมาะสมกับ
การใช้งาน พร้อมอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมโยงต่อผ่านอินเตอร์เน็ตเข้าสู่ระบบ
เทคโนโลยีของหน่วยงานกลางและกรมบัญชีกลางได้
 กําหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop/Notebook) ของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้เป็นการชั่วคราว หากมีความจําเป็นเร่งด่วนในช่วง
ระหว่างการจัดหาคอมพิวเตอร์สํารอง ทั้งนี้ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้า
คณะบริหารความต่อเนื่องในการกอบกู้คืนก่อน

วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ/การจัดหา
จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ



เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่  ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญของหน่วยงาน
สําคัญ
มีลักษณะแบบรวมศูนย์ที่ส่วนกลาง (กองแผนงานและสารสนเทศ กรมคุม
ประพฤติ) และเชื่อมโยงระบบเครือข่ายผ่านอินเตอร์เน็ตเพื่อการใช้งาน
ทําให้หน่วยงานจังหวัดไม่มีระบบสํารองข้อมูล ดังนั้น หากเกิดภาวะฉุกเฉิน
ต้องรอจนกว่าระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานกลาง
จะกอบกู้ให้สามารถใช้งานได้
บุคลากรหลัก
 กําหนดให้บุคลากรสํารอง ทดแทนภายในหน่วยงาน/กลุ่มงานเดียวกัน
 กําหนดให้ใช้บุคลากรนอกกลุ่มงานในกรณีที่บุคลากรไม่เพียงพอหรือขาด
แคลน
คู่ค้า/ผู้ให้
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัดภูเก็ตมีผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบ
บริการที่สําคัญ/ผู้มี
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 2 ราย คือ ทีโอที และ CAT ซึ่งหาก
ส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้ให้บริการหลักไม่สามารถให้บริการได้ จะปรับเปลี่ยนไปยังผู้ให้บริการสํารอง
 กําหนดให้จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เน็ต
แบบพกพา (Air Card) ของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ เชื่อมโยงการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญของหน่วยงานกลางผ่านอินเตอร์เน็ต
ของจังหวัดทั้ง 2 ราย ไม่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด
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ความต้องการด้านทรัพยากรที่จําเป็นในการบริหารความต่อเนื่อง
การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) พบว่ากระบวนการทํางาน
ที่ ฝ่ า ยงานต้ อ งให้ ความสํ า คั ญ และกลั บ มาดํ า เนิ น งานหรื อ ฟื้ น คื น สภาพให้ ไ ด้ ภ ายในระยะเวลาตามที่ กํ า หนด
ปรากฏดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis)
ระดับความ
เร่งด่วน

กระบวนการหลัก
ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและ
งานธุรการทั่วไป
ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงิน
การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ การบริหารบุคคล
งานติดต่อประสานงาน งานสถิติข้อมูล
ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําแผนงาน
งบประมาณ และเร่งรัดติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานของจังหวัด

สูง

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ
4
1
2
1 วัน
1 เดือน
ชั่วโมง
สัปดาห์ สัปดาห์





ปานกลาง





ต่ํา




สําหรับกระบวนงานอื่น ๆ ที่ประเมินแล้ว อาจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมีความ
ยืดหยุ่น สามารถชะลอการดําเนินงานและการให้บริการได้ โดยให้ผู้บริหารของหน่วยงานประเมินความจําเป็น
และเหมาะสม ทั้ ง นี้ หากมี ค วามจํ า เป็ น ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามแนวทางการบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งเช่ น เดี ย วกั บ
กระบวนงานหลัก
การวิเคราะห์เพื่อกําหนดความต้องการทรัพยากรที่สําคัญ
1) ด้านสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง (Working Space Requirement) ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การระบุพื้นที่การปฏิบัติงานสํารอง
ประเภททรัพยากร
พื้นที่สําหรับสถานที่
ปฏิบัติงานสํารอง
ปฏิบัติงานที่บ้าน

ที่มา
ศาลากลาง
-

พื้นที่สําหรับสถานที่
ตามที่กําหนดไว้
ปฏิบัติงานใหม่ในกรณีจําเป็น ในแผนบริหาร
ความต่อเนื่อง
รวม

4 ชั่วโมง
2 ตร.ม.
(1 คน)
8 ตร.ม.
(4 คน)
-

1 วัน
4 ตร.ม.
(2 คน)
6 ตร.ม.
(3 คน)
-

1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์
6 ตร.ม. 10 ตร.ม.
(3 คน)
(5 คน)
4 ตร.ม.
(2 คน)
-

10 ตร.ม.
(5 คน)

10 ตร.ม.
(5 คน)

10 ตร.ม.
(5 คน)

10 ตร.ม.
(5 คน)

1 เดือน
10 ตร.ม.
(5 คน)
10 ตร.ม.
(5 คน)
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2) ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement) ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การระบุจํานวนวัสดุอุปกรณ์
ประเภททรัพยากร
คอมพิวเตอร์สํารองที่มี
คุณลักษณะเหมาะสม
GFMIS Token Key
EGP (ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
(Token Key)
เครื่องพิมพ์ รองรับการใช้
งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์
โทรสาร เครื่องสแกน
(Fax/Document Scan
Machine) พร้อมหมายเลข
เครื่องถ่ายเอกสาร

ที่มา
ร้านค้าผ่าน
กระบวนการจัดซื้อ
โดยวิธีพิเศษ
เจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าหน้าที่พัสดุ
ร้านค้า ผ่าน
กระบวนการจัดซื้อ
โดยพิเศษ
ร้านค้า ผ่าน
กระบวนการจัดซื้อ
โดยวิธีพิเศษ
ร้านค้า ผ่าน
กระบวนการเช่า

1
2
สัปดาห์ สัปดาห์
1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง
1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง

1 เครื่อง
1 เครื่อง

1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง

1 เครื่อง

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 เดือน

3) ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล (IT & Information Requirement)
เนื่องจากระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญของหน่วยงานอยู่ในความดูแล
ของหน่วยงานกลาง เป็นลักษณะแบบรวมศูนย์ ดังนั้น หน่วยงานจึงใช้ข้อมูลสารสนเทศโดยการเชื่อมโยงระบบของ
หน่วยงานกับหน่วยงานกลางผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทําให้หน่วยงานไม่มีระบบคอมพิวเตอร์สํารองและหาก
ระบบมีปัญหาต้องรอให้หน่วยงานกลางกู้คืนระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนหน่วยงานจึงจะสามารถใช้
งานของระบบได้
ตารางที่ 6 การระบุความต้องการด้านเทคโนโลยี
ประเภททรัพยากร
Email
GFMIS (ระบบเบิก
จ่ายเงิน)
EGP (ระบบจัดซื้อจัดจ้าง)
หนังสือสั่งการต่าง ๆ ออก

แหล่งข้อมูล
หน่วยงานระบบ IT
จังหวัด
หน่วยงานระบบ IT
จังหวัด
หน่วยงานระบบ IT
จังหวัด
หน่วยงานต่าง ๆ ที่

4 ชั่วโมง

1 วัน


1
สัปดาห์


2
สัปดาห์




















(2-3 วัน)
(2-3 วัน)



1 เดือน
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ประเภททรัพยากร
โดยหน่วยงาน
หนังสือสั่งการต่าง ๆ
เอกสารใบแจ้งหนี้

แหล่งข้อมูล

4 ชั่วโมง

1 วัน

ได้รับ
หน่วยงานต้นสังกัด
คู่ค้า

1
สัปดาห์

2
สัปดาห์

1 เดือน












(2-3 วัน)

ข้อมูลประกอบการจัดทํา
แผนงบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ

หน่วยงานต่าง ๆ
ในสังกัดกระทรวงฯ



4) ความต้องการด้านบุคลากรสําหรับความต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน (Personnel Requirement)
ปรากฏดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 การระบุจํานวนบุคลากรหลักที่จําเป็น
ประเภททรัพยากร

4 ชั่วโมง

1 วัน

จํานวนบุคลากรปฏิบัติงานที่สํานักงาน/สถานที่
ปฏิบัติงานสํารอง

3

6

7

8

9

จํานวนบุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน

22

19

18

17

16

25

25

25

25

25

รวม

1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์

1 เดือน

5) ความต้องการด้านผู้ให้บริการที่สําคัญ (Service Requirement)
ตารางที่ 8 การระบุจํานวนผู้ให้บริการที่ต้องติดต่อหรือขอรับบริการ
ฝ่ายงาน/กลุ่มงาน
ผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต
รวม

4 ชั่วโมง
1

1 วัน
1

1

1

1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์
1
1
1

1

1 เดือน
1
1
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ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ
วันที่ 1 (ภายใน 24 ชั่วโมง) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที
ในการปฏิบัติการใด ๆ ให้บุคลากรของหน่วยงาน/กลุ่มงาน คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากร
อื่น ๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานตนเองและสํานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกําหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
- แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤติ ตามกระบวนการ Call Tree ให้กับ
บุคลากรในหน่วยงาน ภายหลังได้รับแจ้งจากหัวหน้าคณะ
บริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน
- จัดประชุมทีมงานบริหารความต่อเนื่อง เพื่อประเมินความ
เสียหาย ผลกระทบต่อการดําเนินงาน การให้บริการ และ
ทรัพยากรสําคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
- ทบทวนกระบวนงานที่มีความเร่งด่วน หรือส่งผลกระทบ
อย่างสูง (หากไม่ดําเนินการ) ดังนั้นจําเป็นต้องดําเนินงาน
หรือปฏิบัติด้วยมือ (Manual Processing)
- ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในฝ่ายฯ ที่ได้รับบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิต
- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน
ทราบ โดยครอบคลุมประเด็นดังนี้
 จํานวนและรายชื่อบุคลากรที่รับบาดเจ็บ/เสียชีวิต
 ความเสียหายและผลกระทบต่อการดําเนินงานและ
การให้บริการ
 ทรัพยากรสําคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
 กระบวนงานที่มีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่าง
สูงหากไม่ดําเนินการ และจําเป็นต้องดําเนินงานหรือ
ปฏิบัติงานด้วยมือ
- สื่อสารและรายงานสถานการณ์แก่บุคลากรในกลุ่มงาน ให้
ทราบ ตามเนื้อหาและข้อความที่ได้รับการพิจารณาและ
เห็นชอบจากคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานแล้ว
- ประเมินและระบุกระบวนการหลัก และงานเร่งด่วนที่
จําเป็นต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 1-5 วัน ข้างหน้า

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงาน

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ


ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
กลุ่มงาน



หัวหน้ากลุ่มงาน



หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงาน



หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงาน



หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มงาน
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ขั้นตอนและกิจกรรม
- ประเมินศักยภาพและความสามารถของหน่วยงานฯ ในการ
ดําเนินงานเร่งด่วนข้างต้น ภายใต้ข้อจํากัดและสภาวะวิกฤต
พร้อมระบุทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ในการบริหารความ
ต่อเนื่องตามแผนการจัดหาทรัพยากร
- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงานทราบ พร้อมขออนุมัติการดําเนินงาน
หรือปฏิบัติงานด้วยมือ (Manual Processing) สําหรับ
กระบวนงานที่มีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่างสูงหาก
ไม่ดําเนินการ
- ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
จัดหาทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
ได้แก่
 สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สําคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- พิจารณาดําเนินการหรือปฏิบัติงานด้วยมือ (Manual)
เฉพาะงานเร่งด่วน หากไม่ดําเนินการจะส่งผลกระทบอย่างสูง
และไม่สามารถรอได้ ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติ
- ระบุหน่วยงานที่เป็นคู่ค้า/ผู้ให้บริการสําหรับงานเร่งด่วน
เพื่อแจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารงานให้มีความ
ต่อเนื่องตามความเห็นของคณะบริหารความต่อเนื่องของ
หน่วยงาน
- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่าง ๆ ที่
ทีมบริหารความต่อเนื่องของกลุ่มงานต้องดําเนินการ (พร้อม
ระบุรายละเอียด ผู้ดําเนินการและเวลา) อย่างสม่ําเสมอ
- แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดําเนินการสําหรับใน
วันถัดไป ให้กับบุคลากรหลักในกลุ่มงาน เพื่อรับทราบและ
ดําเนินการ อาทิ แจ้งวัน เวลา และสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงานอย่างสม่ําเสมอหรือตามที่ได้กําหนดไว้

บทบาทความรับผิดชอบ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มงาน



หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงาน



หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มงาน



หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มงาน



หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มงาน



ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
กลุ่มงาน



หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงาน



หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มงาน



11
วันที่ 2-7 การตอบสนองในระยะสั้น
ในการปฏิบัติการใด ๆ ให้บุคลากรของหน่วยงาน คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่น ๆ
และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานตนเองและสํานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกําหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
- ติดตามสถานภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับ
ผลกระทบ ประเมินความจําเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ใน
การกอบกู้คืน
- ตรวจสอบกับหน่วยงาน ความพร้อมและข้อจํากัดในการ
จัดหาทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
ได้แก่
 สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สําคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน
ความพร้อม ข้อจํากัด และข้อเสนอแนะในการจัดหา
ทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
- ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้
ในการบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่
 สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สําคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ดําเนินการกอบกู้และจัดหาข้อมูลและรายงานต่าง ๆ ที่
จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงานและให้บริการตามตารางที่ 6
- ดําเนินงานและให้บริการ ภายใต้ทรัพยากรที่จัดหาเพื่อ
บริหารความต่อเนื่อง
 สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สําคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มงาน

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ


หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มงาน



หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงาน



หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มงาน



กลุ่มงาน



หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มงาน
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ขั้นตอนและกิจกรรม
- แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องแก่
หน่วยงาน/เกษตรกร/ผู้ใช้บริการ/คู่ค้า ที่ได้รับผลกระทบ
- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่าง ๆ ที่
ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของกลุ่มงาน (พร้อมระบุ
รายละเอียด ผู้ดําเนินการ และเวลาอย่างสม่ําเสมอ)
- แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดําเนินการต่อไป
สําหรับในวันถัดไปให้กับบุคลากรในฝ่าย/กลุ่ม
- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงาน ตามเวลาที่ได้กําหนดไว้

บทบาทความรับผิดชอบ
ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
กลุ่มงาน
ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
กลุ่มงาน
หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องหน่วยงาน
หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มงาน

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ
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วันที่ 8 การตอบสนองระยะกลาง (1 สัปดาห์)
ในการปฏิบัติการใด ๆ ให้บุคลากรของหน่วยงาน คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่น ๆ
และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานตนเองและสํานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกําหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ


- ติดตามสถานภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับ
ผลกระทบ ประเมินความจําเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ใน
การกอบกู้คืน
- ระบุทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ เพื่อดําเนินงานและให้บริการ
ตามปกติ

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงาน
ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
กลุ่มงาน



- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน
สถานภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ
และทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้เพื่อดําเนินงานและให้บริการ
ตามปกติ

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงาน



- ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้
ในการบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่
 สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สําคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- แจ้งสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมด้าน
ทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อดําเนินงานและให้บริการตามปกติ
ให้กับบุคลากรในฝ่ายฯ
- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่าง ๆ
ที่ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของกลุ่มงาน (พร้อมระบุ
รายละเอียด ผู้ดําเนินการ และเวลาอย่างสม่ําเสมอ)
- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงาน ตามเวลาที่ได้กําหนดไว้

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มงาน



หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงาน



ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
กลุ่มงาน



หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มงาน



