แผนความต่อเนื่องของฝ่ายบริหารทั่วไป
ของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต
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แผนความต่อเนื่องของฝ่ายบริหารทั่วไปสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต
แผนความต่อเนื่อง หรือต่อไปนี้จะเรียกว่า“Business Continuity Plan (BCP)” จัดทําขึ้น เพื่อให้
“หน่วยงาน” สามารถนําไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ทั้งที่
เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร โดยไม่ให้สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน ดังกล่าว
ส่งผลให้หน่วยงานต้องหยุดการดําเนินงาน หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
การที่หน่วยงานไม่มีกระบวนการรองรับให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบต่อ หน่วยงาน
ในด้านต่างๆเช่น ด้านเศรษฐกิจการเงิน การให้บริการ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิต และทรัพย์สิน
ของประชาชน เป็นต้น ดังนั้น การจัดทําแผนความต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยให้ หน่วยงานสามารถรับมือ
กับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด และทําให้กระบวนการที่สําคัญ (Critical Business Process) สารได้อย่าง
ปกติ หรือตามสามารถกลับมาดําเนินกมระดับการให้บริการที่กําหนดไว้ ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดระดับความ
รุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานได้
วัตถุประสงค์(Objectives)
 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง
 เพื่อให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือสภาวะวิกฤต
 เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดําเนินงานหรือการให้บริการ
 เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้
 เพื่อให้ประชาขน เจ้าหน้าที่ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้ (Stakeholders)
มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของหน่วยงาน แม้หน่วยงานต้องเผชิญกับเหตุการณ์ ร้ายแรงและส่งผลกระทบ
จนทําให้การดําเนินงานต้องหยุดชะงัก
สมมติฐานของแผนความต่อเนื่อง(BCP Assumptions)
เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นภายใต้สมมติฐาน ดังต่อไปนี้
 เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสําคัญต่างๆ แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงาน สํารองที่
ได้มีการจัดเตรียมไว้
 หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการสํารองระบบสารสนเทศต่างๆโดยระบบสารสนเทศ
สํารองมิได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเหมือนกับระบบสารสนเทศหลัก
 “บุคลากร” ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ เจ้าหน้าที่และพนักงานทั้งหมดของหน่วยงาน
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ขอบเขตของแผนความต่อเนื่อง(Scope of BCP)
แผนความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ใช้รับรองสถานการณ์ กรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่
สํานักงานของหน่วยงาน หรือภายในหน่วยงาน ด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้
 เหตุการณ์อุทกภัย
 เหตุการณ์อัคคีภัย
 เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล
 เหตุการณ์โรคระบาด
การวิเคราะห์ทรัพยากรที่สําคัญ
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินมีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้นเพื่อให้หน่วยงานสามารถบริหารจัดการการ
ดําเนินงานขององค์กรให้มีความต่อเนื่อง การจัดหาทรัพยากรที่สําคัญจึงเป็นสิ่งจําเป็น และต้องระบุไว้ในแผน
ความต่อเนื่องซึ่งการเตรียมการทรัพยากรที่สําคัญ จะพิจารณาจากผลกระทบใน 5 ด้าน ดังนี้
1. ผลกระทบด้ า นอาคาร/สถานที่ ป ฏิ บั ติ ง านหลั ก หมายถึ ง เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทํ า ให้ ส ถานที่
ปฏิ บั ติ ง านหลั กได้ รั บ ความเสี ย หายหรื อไม่ ส ามารถใช้ ส ถานที่ ป ฏิ บั ติ งานหลั กได้ และส่ งผลให้
บุคลากรไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้ชั่วคราวหรือระยะยาว
2. ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ/การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นทําให้ ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุป กรณ์ที่สําคัญหรือไม่สามารถจัดหา/จัดส่ งวัสดุอุปกรณ์ ที่
สําคัญได้
3. ผลกระทบด้ า นเทคโนโลยี สารสนเทศและข้อมู ลที่ สำคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เ กิด ขึ้น ทําให้
ระบบงานเทคโนโลยี หรื อ ระบบสารสนเทศ หรื อ ข้ อ มู ล ที่ สํ า คั ญ ไม่ ส ามารถนํ า มาใช้ ใ นการ
ปฏิบัติงานได้ตามปกติ
4. ผลกระทบด้ า นบุ ค ลากรหลั ก หมายถึ ง เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทํ า ให้ บุ ค ลากรหลั ก ไม่ ส ามารถมา
ปฏิบัติงานได้ตามปกติ
5. ผลกระทบด้านคู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สำคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้คู่ค้า/ผู้ให้บริการ
/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่สามารถติดต่อหรือให้บริการหรือส่งมอบงานได้
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สรุปเหตุการณ์สภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ์
ผลกระทบ

เหตุการณ์สภาวะวิกฤต

ด้านวัสดุ
ด้านอาคาร/ อุปกรณ์ที่
สถานที่
สําคัญ/การ
ปฏิบัติงาน จัดหาจัดส่ง
วัสดุอุปกรณ์
หลัก
ที่สําคัญ

ด้าน
คู่ค้า/ผู้
เทคโนโลยี
ด้านบุคลากร ให้บริการ/ผู้
สารสนเทศ
มีส่วนได้ส่วน
หลัก
และข้อมูลที่
เสีย
สําคัญ

1 เหตุการณ์อุทกภัย









2 เหตุการณ์อัคคีภัย









3 เหตุการณ์ชุมนุม
ประท้วง/จลาจล





4 เหตุการณ์โรคระบาด







แผนความต่อเนื่อง(BCP) ฉบับนี้ ไม่รองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่เหตุขัดข้องเกิดขึ้นจากการดําเนินงานปกติ
และเหตุ ขั ด ข้ อ งดั ง กล่ า วไม่ ส่ ง ผลกระทบในระดั บ สู งต่ อ การดํ า เนิ น งานและการให้ บ ริ ก ารของหน่ ว ยงาน
เนื่องจากหน่ว ยงานยังสามารถจัด การหรือปรับ ปรุงแก้ไขสถานการณ์ได้ภ ายในระยะเวลาที่เ หมาะสม โดย
ผู้บริหารหน่ว ยงานหรือผู้บ ริหารของแต่ ละกลุ่มงานและฝ่ายงานสามารถรับผิด ชอบและดําเนินการได้ด้ว ย
ตนเอง
ทีมงานแผนความต่อเนื่อง(Business Continuity Plan Team)
เพื่อให้แผนความต่อเนื่อง(BCP) ของฝ่ายบริหารทั่วไปสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลจะต้องจัดตั้งทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ขึ้น โดยBCP Team ประกอบด้วย
หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่องและทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
โดยทุกตําแหน่งจะต้องร่วมมือกันดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในฝ่ายงานของตนเอง ให้
สามารถบริหารความต่อเนื่องและกลับสู่ภาวะปกติได้โดยเร็ว ตามบทบาทหน้าที่ที่กําหนดไว้ของทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง(BCP Team) และในกรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคคล สํารองรับผิดชอบ
ทําหน้าที่ในบทบาทของบุคลากรหลัก ปรากฏดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team)
บุคลากรหลัก
บุคลากรสํารอง
บทบาท
ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
นายอนุชา ธีรพิทยานนท์
(กลุ่มยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ)
นางปราณีษ คีรีรัตน์
(หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ)
น.ส.นาถลัดดา สันดํา
(พนักงานพิมพ์ ระดับ ส.3)
นายสุรศักดิ์ เพชรรัตน์
(หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเทคโนฯ)
นายสุเพียบ ศรีรัตนประพันธ์
(สัตวแพทย์ ชํานาญงาน)
นายวิรภาพ เติมเกียรติไพศาล
(หัวหน้าฝ่ายสุขภาพสัตว์)
นายสมศักดิ์ เพียรกิจ
(เจ้าพนักงานสัตวบาล)
นายไสว ยันตะพันธ์
(หัวหน้าฝ่ายคุณภาพสินค้า)

081-9685733

หัวหน้าทีมงาน
บริหารความ
ต่อเนื่อง

นางปราณีษ คีรีรัตน์
(หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ)

089-6930542

ทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง

086-2816366

ทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง

081-8927357

ทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง

089-8720011

ทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง

086-4978101

ทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง

089-4693723

ทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง

น.ส.พิมพ์วลัญซ์ ติ้งซุ่ยกุล

087-8799475

ทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง

น.ส.วรพรรณ งานภิญโญ
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089-6930542

น.ส.พิมพ์ชนา ภิรมย์รักษ์
(เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 086-9404501
ปฏิบัติการ)
นายฐปพณ จิตจง
(เจ้าหน้าที่ระบบงาน
คอมพิวเตอร์)

084-6286298

นายชนมาธย์ วัลยะเพ็ชร์
(เจ้าพนักงานสัตวบาล ชํานาญ 081-5356747
งาน)
น.ส.สนธยา สงสิงห์
(นักวิชาการเงินและบัญชี)
นายธีระติ ยกย่อง
(เจ้าพนักงานสัตวบาล)

(พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล)

(นักวิชาการสัตวบาล)

087-0269653

083-6377676

088-3991791

081-8918772
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กลยุทธ์ความต่อเนื่อง(Business Continuity Strategy)
กลยุทธ์ความต่อเนื่อง เป็นแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีความพร้อมเมื่อเกิดสภาวะ
วิกฤตซึ่งพิจารณาทรัพยากรใน 5 ด้าน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 กลยุทธ์ความต่อเนื่อง(Business Continuity Strategy)
ทรัพยากร
อาคาร / สถานที่
ปฏิบัติงานสํารอง

กลยุทธ์ความต่อเนื่อง
 กําหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงานสํารองภายในศาลากลาง โดยมีการสํารวจ
ความเหมาะสมของสถานที่ ประสานงาน และการเตรียมความพร้อม กับ
หน่วยงานเจ้าของพื้นที่

 กําหนดให้มีการจัดหาคอมพิวเตอร์สํารอง ที่มีคุณลักษณะเหมาะสมกับ
การใช้ งาน พร้ อมอุ ป กรณ์ ที่ส ามารถเชื่ อมโยงต่ อผ่ า นอิน เตอร์ เ น็ ต เข้ า สู่
วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ ระบบเทคโนโลยีของหน่วยงานกลางและกรมบัญชีกลางได้
/ การจัดหาจัดส่ง  กํ า หนดให้ ใ ช้ ค อมพิ ว เตอร์ แ บบพกพา (Laptop/Notebook) ของ
วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ เจ้ า หน้ า ที่ ของหน่ ว ยงานได้ เ ป็ น การชั่ว คราว หากมี ความจํ า เป็ น เร่ งด่ ว น
ในช่วงระหว่างการจัดหาคอมพิวเตอร์สํารอง ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตจาก
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องในการกอบกู้คืน ก่อน
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ทรัพยากร

กลยุทธ์ความต่อเนื่อง

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมูลที่สําคัญ

 ระบบการบริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศและข้ อ มู ล ที่ สํ า คั ญ ของ
หน่วยงาน มีลักษณะแบบรวมศูนย์ที่ส่วนกลาง (กรมปศุสัตว์) และเชื่อมโยง
ระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เน็ตเพื่อการใช้งาน ทําให้หน่วยงานจังหวัด
ไม่มีระบบคอมพิวเตอร์สํารอง ดังนั้น หากเกิดภาวะฉุกเฉินต้องรอจนกว่า
ระบบการบริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศของหน่ว ยงานกลางจะกอบกู้ ให้
สามารถใช้งานได้

บุคลากรหลัก

 กํ า หนดให้ ใช้ บุ ค ลากรสํ า รอง ทดแทนภายในฝ่ า ยงานหรื อกลุ่ ม งาน
เดียวกัน
 กําหนดให้ใช้บุคลากรนอกฝ่ายงานหรือกลุ่มงานในกรณี ที่บุคลากรไม่
เพียงพอหรือขาดแคลน

คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่
สําคัญ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัดภูเก็ต กําหนดให้มีผู้ให้บริการ
เชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 2 ราย คือ ทีโอที และ CAT ซึ่งหากผู้
ให้บริการหลักไม่สามารถให้บริหารได้ ระบบเชื่อมโยงจะปรับเปลี่ยนไปยังผู้
ให้บริการสํารองภายใน.... ชั่วโมง
 กําหนดให้จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เน็ต
แบบพกพา (Air Card) ของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ เชื่อมโยงการบริหาร
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและข้ อ มู ล ที่ สํ า คั ญ ของหน่ ว ยงานกลางผ่ า น
อินเตอร์เน็ตของจังหวัดทั้ง 2 ราย ไม่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลา
ที่กําหนด
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ความต้องการด้านทรัพยากรที่จําเป็นในการบริหารความต่อเนื่อง
การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ(Business Impact Analysis) พบว่ากระบวนการทํางานที่ฝ่ายงานต้องให้
ความสําคัญและกลับมาดําเนินงานหรือฟืนคืนสภาพให้ได้ภายในระยะเวลาตามที่กําหนดปรากฏดัง ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis)
กระบวนการหลัก

ระดับความ
เร่งด่วน

ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงาน
ธุรการทั่วไป

สูง

ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงิน การ
บัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ การบริหารบุคคล งาน
ติดต่อประสานงาน งานสถิติข้อมูล

ปานกลาง

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ
4 ชั่วโมง

1 วัน


1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์



(2-3 วัน)

1 เดือน










ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําแผนงาน
งบประมาณ และเร่งรัดติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานของจังหวัด

ต่ํา

(เร่งด่วน
ช่วง
เดือน
ก.ค.)

สําหรับ กระบวนงานอื่ นๆที่ป ระเมิ นแล้ว อาจไม่ ได้ รับผลกระทบในระดับ สูงถึงสูงมาก หรื อมี ความยืด หยุ่ น
สามารถชะลอการดํ า เนิ น งานและการให้ บ ริ การได้ โ ดยให้ ผู้ บ ริ ห ารของฝ่ า ยงานประเมิ น ความจํ า เป็ น และ
เหมาะสม ทั้งนี้ หากมีความจําเป็น ให้ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความต่อเนื่องเช่นเดียวกับกระบวนงาน
หลัก
การวิเคราะห์เพื่อกําหนดความต้องการทรัพยากรที่สําคัญ
1) ด้านสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง (Working Space Requirement) ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 การระบุพื้นที่การปฏิบัติงานสํารอง
ประเภททรัพยากร
พื้นที่สําหรับสถานที่
ปฏิบัติงานสํารอง
ปฏิบัติงานงานที่บ้าน

ที่มา

4 ชั่วโมง

1 สัปดาห์

2 สัปดาห์

1 เดือน

ศาลากลาง

2 ตร.ม.
(1 คน)

4 ตร.ม.
(2คน)

6 ตร.ม.
(3 คน)

10 ตร.ม. (5 คน)

-

8 ตร.ม.
(4 คน)

6 ตร.ม.
(3 คน)

4 ตร.ม.
(2 คน)

-

-

-

-

10 ตร.ม.

10 ตร.ม.

10 ตร.ม.

10 ตร.ม. 10 ตร.ม.

( 5 คน)

( 5 คน)

( 5 คน)

( 5 คน)

พื้นที่สําหรับสถานที่
ปฏิบัติงานใหม่ในกรณี
จําเป็น

1 วัน

10 ตร.ม.
( 5 คน)

ตามที่กําหนด
ไว้ในแผน
บริหารความ
ต่อเนื่อง

รวม

( 5 คน)

2) ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement) ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การระบุจํานวนวัสดุอุปกรณ์
ประเภททรัพยากร
คอมพิวเตอร์สํารองที่
คุณลักษณะเหมาะสม

GFMIS Token Key

ที่มา

4
ชั่วโมง

1 วัน

1
สัปดาห์

2
สัปดาห์

1 เดือน

ร้านค้าผ่าน
1 เครื่อง 1 เครื่อง
กระบวนการจัดซื้อ
พิเศษ

1 เครื่อง 2 เครื่อง 2 เครื่อง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายฯที่
เก็บรักษา

1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง

1 เครื่อง 1 เครื่อง

EGP (ระบบจัดซื้อ
จ้าง( Token Key

เจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ ที่ 1 เครื่อง 1 เครื่อง
เก็บรักษา

1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง

เครื่องพิมพ์ รองรับการ
ใช้งานกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์

ร้านค้า
ผ่านกระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ

1 เครื่อง 1 เครื่อง

1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง

ร้านค้า
โทรศัพท์พร้อมหมายเลข ผ่านกระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ

1 เครื่อง 1 เครื่อง

1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง

โทรสาร / เครื่องสแกนด์
ร้านค้า
(Fax/Document Scan
ผ่านกระบวนการ 1 เครื่อง 1 เครื่อง
Machine) พร้อม
จัดซื้อพิเศษ
หมายเลข

1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง

เครื่องถ่ายเอกสาร

ร้านค้า
ผ่านกระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ

1 เครื่อง 1 เครื่อง

1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง

3) ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล (IT & Information Requirement)
เนื่องจากระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญของหน่วยงานในความดูแล
ของหน่วยงานกลาง เป็นลักษณะแบบรวมศูนย์ดังนั้น หน่วยงานจึงใช้ข้อมูลสารสนเทศโดยการ เชื่อมโยง
ระบบของหน่วยงานกับหน่วยงานกลางผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทําให้หน่วยงานไม่มีระบบ คอมพิวเตอร์
สํารองและหากระบบมีปัญหาต้องรอให้หน่วยงานกลางกู้คืนระบบการบริหารเทคโนโลยี สารสนเทศก่อน
หน่วยงานจึงจะสามารถใช้งานของระบบได้
ตารางที่ 6 การระบุความต้องการด้านเทคโนโลยี
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4) ความต้องการด้านบุคลากรสําหรับความต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน (Personnel Requirement)
ปรากฏดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 การระบุจํานวนบุคลากรหลักที่จําเป็น
ประเภททรัพยากร

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 สัปดาห์

2 สัปดาห์

จํานวนบุคลากรปฏิบัติงานที่
สํานักงาน/สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง

1

2

3

5

5

จํานวนบุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน

4

3

2

-

-

รวม

5

5

5

5

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

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 สัปดาห์

2 สัปดาห์

1 เดือน

ผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต*

1

1

1

1

1

รวม

1

1

1

1

1

หมายเหตุ- ให้จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เน็ต(Air Card) แบบพกพาของ ผู้
ให้บริการโทรศัพท์มือถือ เชื่อมโยงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญของหน่วยงาน
กลางผ่านอินเตอร์เน็ต ในกรณีผู้ให้บริการหลักและสํารองไม่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่
กําหนด
ขั้นตอนการบริหารความเนื่องและกอบกู้กระบวนการ
วันที่1(ภายใน 24 ชั่วโมง) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของฝ่ายฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและและปฏิบัติตาม
แนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานตนเองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด กําหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
ดําเนินการ
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ
แล้วเสร็จ

- แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤติ ตามกระบวนการCall Tree
ให้กับบุคลากรในฝ่ายฯภายหลังได้รับแจ้ง
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ



- จัดประชุมทีมงานบริหารความต่อเนื่อง เพือ่ ประเมิน
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ความเสียหาย ผลกระทบต่อการดําเนินงาน การ
ของฝ่ายฯ
ให้บริการ และทรัพยากรสําคัญที่ต้องใช้ในการ
บริหารความต่อเนื่อง
- ทบทวนกระบวนงานที่มีความเร่งด่วน หรือส่ง
ผลกระทบอย่างสูง (หากไม่ดําเนินการ)ดังนัน้
จําเป็นต้องดําเนินงานหรือปฏิบัติด้วยมือ (Manual Processing)



- ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในฝ่ายฯ ที่ได้รับ

หัวหน้าฝ่าย



บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของ
หน่วยงานทราบ โดยครอบคลุมประเด็นดังนี้
• จํานวนและรายชื่อบุคลากรที่ได้รับบาดเจ็บ/
เสียชีวิต
• ความเสียหายและผลกระทบต่อการดําเนินงาน
และการให้บริการ

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ



วันที่1(ภายใน 24 ชั่วโมง) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของฝ่ายฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและ และปฏิบัติตาม
แนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานตนเอง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดกําหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
• ทรัพยากรสําคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความ
ต่อเนื่อง
• กระบวนงานที่มีความเร่งด่วนและส่งผล
อย่างสูงหากไม่ดําเนินการ และจําเป็นต้อง
ดําเนินงานหรือปฏิบัติงานด้วยมือ
- สื่อสารและรายงานสถานการณ์แก่บุคลากรใน
ให้ทราบตามเนื้อหาและข้อความที่ได้รับการ
พิจารณาและเห็นชอบจากคณะบริหารความต่อเนื่อง
ของหน่วยงานแล้ว

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ



- ประเมินและระบุกระบวนการหลัก และงานเร่ง
ที่จําเป็นต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ 1-5 วัน
ข้างหน้า

หัวหน้าและทีมงานบริหา
ความต่อเนื่องของฝ่ายฯ



- ประเมินศักยภาพและความสามารถของหน่วยงานฯ

ในการดําเนินงานเร่งด่วนข้างต้น ภายใต้ข้อจํากัดและ

หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของฝ่ายฯ



สภาวะวิกฤตพร้อมระบุทรัพยากรที่จําเป็น
การบริหารความต่อเนื่องตามแผนการจัดหา
ทรัพยากร
- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงานทราบ พร้อมขออนุมัติการ
ดําเนินงานหรือปฏิบัติงานด้วยมือ (Manual Processing) สําหรับ
กระบวนงานที่มีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่างสูงหาก
ไม่ดําเนินการ
- ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การจัดหาทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ในการบริหาร

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ

หัวหน้าและทีมงานบริหา
ความต่อเนื่องของฝ่ายฯ

ความต่อเนื่องได้แก่
 สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง

 ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ฝ่ายบริหารทั่วไป




 วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ

 ฝ่ายบริหารทั่วไป



วันที่1(ภายใน 24 ชั่วโมง) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของฝ่ายฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและ และปฏิบัติตาม
แนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานตนเองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดกําหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ

หน่วยงาน




 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สําคัญ/ผู้มีส่วน

 หน่วยงาน
 หน่วยงาน/ฝ่ายบริหารทั่วไป

- พิจารณาดําเนินการหรือปฏิบัติ
(Manual) เฉพาะงานเร่งด่วนหากไม่ดําเนินการ
ส่งผลกระทบอย่างสูงและไม่สามารถรอได้ ทั้งนี้ต้อง
ได้รับการอนุมัติ

หัวหน้าและทีมงานบริหา
ความต่อเนื่องของฝ่ายฯ



- ระบุหน่วยงานที่เป็นคู่ค้า/ผู้ให้บริการสําหรับงาน
เร่งด่วน เพื่อแจ้งสถานการณ์และแนวทางในการ
บริหารงานให้มีความต่อเนื่องตามความเห็นของคณะ
บริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน

หัวหน้าและทีมงานบริหา
ความต่อเนื่องของฝ่ายฯ



- บันทึก(Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงาน
ต่างๆที่ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของฝ่ายฯ ต้อง
ดําเนินการ (พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ดำเนินการ
และเวลา) อย่างสม่ําเสมอ

ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของฝ่ายฯ



- แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดําเนินการ
สําหรับในวันถัดไป ให้กับบุคลากรหลักในฝ่ายฯ เพื่อ
รับทราบและดําเนินการ อาทิแจ้งวัน เวลา และ
สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ



- รายงานความคืบหน้าให้แก่หวั หน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงานอย่างสม่ําเสมอหรือตามที่ได้
กําหนดไว้

หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของฝ่ายฯ



วันที่2-7 การตอบสนองในระยะสั้น
ในการปฏิบั ติการใดๆ ให้ บุคลากรของฝ่ ายฯ คํา นึงถึงความปลอดภัย ในชีวิ ตของตนเอง และปฏิบั ติต าม
แนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานตนเองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดกําหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่
ได้รับผลกระทบ ประเมินความจําเป็นและระยะเวลา
ที่ต้องใช้ในการกอบกู้คืน

หัวหน้าและทีมงานบริหา
ความต่อเนื่องของฝ่ายฯ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ


- ตรวจสอบกับหน่วยงานความพร้อมและข้อจํากัด
การจัดหาทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ในการบริหาร
ความต่อเนื่องได้แก่
 สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ

หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของฝ่ายฯ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ฝ่ายบริหารทั่วไป
หน่วยงาน













บุคลากรหลัก



หน่วยงาน




คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สําคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



หน่วยงาน

- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
หน่วยงานความพร้อม ข้อจํากัดและข้อเสนอ
ในการจัดหาทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ในการบริหาร
ความต่อเนื่อง

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ



- ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรที่
จําเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนือ่ ง ได้แก่
 สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง

หัวหน้าและทีมงานบริหา
ความต่อเนื่องของฝ่ายฯ










วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ
บุคลากรหลัก
คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สําคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- ดําเนินการกอบกู้และจัดหาข้อมูลและรายง
ที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงานและให้บริการตาม

คู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารทั่วไป/หน่วยงาน
หน่วยงาน
หน่วยงาน

ฝ่ายบริหารทั่วไป
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วันที่2-7 การตอบสนองในระยะสั้น
ตารางที่ 6


- ดําเนินงานและให้บริการ ภายใต้ทรัพยากร
เพื่อบริหารความต่อเนื่อง:
 สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้าผู้ให้บริการที่สําคัญ/
- แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารความ
ต่อเนื่องแก่หน่วยงานเกษตรกร /ผู้ใช้บริการ/คู่ค้า/
ที่ได้รับผลกระทบ

หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของฝ่ายฯ

- บันทึก(Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงาน
ต่างๆ ที่ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของฝ่ายฯ
(พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ดําเนินการ
และเวลา) อย่างสม่ําเสมอ

ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของฝ่ายฯ

- แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดําเนินการ
ต่อไป สําหรับในวันถัดไป ให้กับบุคลากรในฝ่ายฯ

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หวั หน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงาน ตามเวลาที่ได้กําหนดไว้

หัวหน้าและทีมงานบริหา
ความต่อเนื่องของฝ่ายฯ

คู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
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วันที่8การตอบสนองระยะกลาง (1 สัปดาห์)
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของฝ่ายฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและ และปฏิบัติตาม
แนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานตนเอง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดกําหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากร
ได้รับผลกระทบ และประเมินความจําเป็น
ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการกอบกู้คืน

บทบาทความรับผิดชอบ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หัวหน้าและทีมงานบริหา
ความต่อเนื่องของฝ่ายฯ



- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
หน่วยงานสถานภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากร
ได้รับผลกระทบ และทรัพยากรทีจ่ ําเป็นต้อง
ดําเนินงานและให้บริการตามปกติ

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ



- ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากร
จําเป็นต้องใช้เพื่อดําเนินงานและให้บริการ

หัวหน้าและทีมงานบริหา
ความต่อเนื่องของฝ่ายฯ
 ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ฝ่ายบริหารทั่วไป/
หน่วยงาน
 หน่วยงาน
 หน่วยงานฝ่ายบริหาร/
ทั่วไป



หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ



- ระบุทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้เพือ่ ดาเนินงาน
ให้บริการตามปกติ

 สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาํ คัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาํ คัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้ให้บริการที่สําคัญ/

- แจ้งสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมด้าน
ทรัพยากรต่างๆเพื่อดําเนินงานและให้บริการ
ตามปกติให้กับบุคลากรในฝ่ายฯ

- บันทึก(Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงาน
ต่างๆ ที่ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของฝ่ายฯ
(พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ดําเนินการ และเวลา)

ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของฝ่ายฯ



วันที่8การตอบสนองระยะกลาง (1 สัปดาห์)
อย่างสม่ําเสมอ

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงาน ตามเวลาที่ได้กําหนดไว้

คู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
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