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แผนความต่อเนื่องของงานบริหารทั่วไปของสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
แผนความตอเนื่องหรือต่อไปนี้จะเรียกว่า “Business Continuity Plan (BCP)” จัดทําขึ้นเพื่อให้
“หน่วยงาน” สามารถนําไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆทั้งทั้ง
ที่เกิดจากภัยพิบัติธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร โดยไม่ให้สภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ดังกล่าวส่งผลให้หน่ายงานต้องหยุดดําเนินงาน หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
การที่หน่วยงานไม่มีกระบวนการรองรับ ให้การดําเนินงานไปอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบต่อ
หน่วยงานในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การให้บริการ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น ดังนั้น การจัดทําแผนความต่อเนื่องจึงจําเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยให้
หน่วยงานสามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด และทําให้กระบวนการที่สําคัญ (Critical
Business Process) สามารถกลับมาดําเนินการได้อย่างปกติ หรือตามระดับการให้บริการที่กําหนดไว้ ซึ่ง
จะช่วยให้สามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานได้
วัตถุประสงค์ (Objectives)
1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง
2. เพื่อให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤติ
3. เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดําเนินงานหรือการให้บริการ
4. เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้
5. เพื่อให้ประชาขนเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจหน่วยงานภาครัฐและผู้มีสวนได้ส่วนเสีย
(Stakeholders) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของหน่วยงานแม้หน่วยงานต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรง
และสงผลกระทบจนทําให้การดําเนินงานต้องหยุดชะงัก
สมมติฐานของแผนความต่อเนื่อง (BCP Assumptions)
เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นภายใต้สมมติฐานดังต่อไปนี้
1. เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสําคัญต่างๆแต่มิได3สงผลกระทบตอสถานที่ปฏิบัติงาน
สํารองที่ได้มีการจัดเตรียมไว้
2. หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการสํารองระบบสารสนเทศต่างๆโดยระบบ
สารสนเทศสํารองมิได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเหมือนกับระบบสารสนเทศหลัก
3. “บุคลากร” ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับนี้หมายถึงเจ้าหน้าที่และพนักงานทั้งหมดของหน่วยงาน
ขอบเขตของแผนความต่อเนื่อง (Scope of BCP)
แผนความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ใช้รับรองสถานการณ์กรณีเกิดสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ในพื้นที่สํานักงานของหน่วยงานหรือภายในหน่วยงานด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้
1. เหตุการณ์อุทกภัย
2. เหตุการณ์อัคคีภัย
3. เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล
4. เหตุการณ์โรคระบาด
5. เหตุการณ์แผนดินไหว
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การวิเคราะห์ทรัพยากรที่สําคัญ
สภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินมีหลากหลายรูปแบบดังนั้นเพื่อให้หน่วยงานสามารถบริหาร
จัดการการดําเนินงานขององค์กรให้มีความต่อเนื่องการจัดหาทรัพยากรที่สําคัญจึงเป็นสิ่งจําเป็นและต้องระบุไว้
ในแผนความต่อเนื่องซึ่งการเตรียมการทรัพยากรที่สําคัญจะพิจารณาจากผลกระทบใน5ด้านดังนี้
1. ผลกระทบด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลักหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้สถานที่
ปฏิบัติงานหลักได้รับความเสียหายหรือไม่สามารถใช้สถานที่ปฏิบัติงานหลักได้และส่งผลให้บุคลากรไม่
สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้ชั่วคราวหรือระยะยาว
2. ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ/การจัดหาจัดส่งวัสดุอปกรณ์ที่สําคัญหมายถึงเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นทําให้ไมสามารถใช้งานวัสดุอปกรณ์ที่สําคัญหรือไมสามารถจัดหา/จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญได้
3. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้
ระบบงานเทคโนโลยีหรือระบบสารสนเทศหรือข้อมูลที่สําคัญไม่สามารถนํามาใช้ในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ
4. ผลกระทบด้านบุคลากรหลักหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้บุคลากรหลักไม่สามารถมา
ปฏิบัติงานได้ตามปกติ
5. ผลกระทบด้านคู่ค้า / ผู้ให้บริการที่สําคัญหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้คู่ค้า/ผู้ให้บริการ/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่สามารถติดตอหรือให้บริการหรือส่งมอบงานได้
สรุปเหตุการณ์สภาวะวิกฤติและผลกระทบจากเหตุการณ์

เหตุการณ์สภาวะวิกฤติ

๑. เหตุการณ์อุทกภัย
๒.เหตุการณ์อัคคีภัย
๓.เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล
๔.เหตุการณ์โรคระบาด
๕.เหตุการณ์แผ่นดินไหว

ด้านอาคาร/
สถานที่
ปฏิบัติงาน
หลัก






ผลกระทบ
ด้านวัสดุ
ด้าน
อุปกรณ์
เทคโนโลยี
สําคัญ/การ สารสนเทศ
จัดหาจัดส่ง และข้อมูลที่
วัสดุอุปกรณ์ที่
สําคัญ
สําคัญ









ด้าน
บุคลากร
หลัก







ด้านคู่ค้า/ผู้
ให้บริการ/ผู้
มีส่วนได้
ส่วนเสีย




แผนความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ไมรองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่เหตุขัดข้องเกิดขึ้นจากการ
ดําเนินงานปกติและเหตุขัดข้องดังกล่าวไม่สงผลกระทบในระดับสูงต่อการดําเนินงานและการให้บริการของ
หน่วยงานเนื่องจากหน่วยงานยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์ได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
โดยผู้บริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารของแต่ละกลุ่มงานและฝ่ายงานสามารถรับผิดชอบและดําเนินการได้ด้วย
ตนเอง
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ทีมงานแผนความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan Team)
เพื่อให้แผนความต่อเนื่อง (BCP) ของฝ่ายบริหารทั่วไปสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลจะต้องจัดตั้งทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ขึ้นโดย BCP Team
ประกอบด้วยหัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่องและทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
โดยทุกตําแหน่งจะต้องร่วมมือกันดูแลติดตามปฏิบัติงานและกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในฝ่ายงานของ
ตนเองให้สามารถบริหารความต่อเนื่องและกลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็วตามบทบาทหน้าที่ที่กําหนดไว้ของ
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) และในกรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บุคลากร
สํารองรับผิดชอบทําหน้าที่ในบทบาทของบุคลากรหลักปรากฏดังตารางที่๑
ตารางที่1รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team)
บุคลากร
บทบาท
บุคลากรสํารอง
ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
นางพิมพร ขอศาลนิติวิชัย
081-8918819
หัวหน้าทีมบริหาร นางสุกัญญา นาคใหญ่
หัวหน้าบริหาร
ความต่อเนื่อง
หัวหน้างานบริหาร
081-6455932
ทั่วไป
นางสาวจิตรลดา สังประพันธ์ 086-4768121
นายวีรภัทร์อินะมูนา
081-4153224
นางนภาพร วีริยานันน์
081-3962970
นายสัญญาลักณษ์ อยู่รักษ์
083-1726701
นางสาววิมลรัตน์ ละไม
086-9642196
นางสาวฐาปณีย์ โชติรัตน์
085-0445467
นางเนตรรินทร์สวัสดิรักษา
089-4681777
นางรัตนา สนามพลี
081-6775521
นางสาวอรอุมา แซ่ติ๋ว
089-6456151
นางสาวอาอีค๊ะขาเรมดาเบะ
080-1381272
นางสาวชุติมา คงเดิม
080-6483601
นางสาวสุนิสา ทองประดับ
084-8424403
นายศิลปะชัย หมายแร่
088-8273597
นายประจักษ์ แจ้งใจ
090-1599149
นางสาววารุณี องอาจ
089-4733263
นางสาววิลัยวรรณ บุญเลิศ
087-8286988
นายธวัชชัย หัสมา
084-6336012
นางสาวอรอนงค์ จันทร์สุข
088-3836493
นางสาวปาวีณา สังข์ขาว
083-6385768
นางสาวสุภาวดี ทิมทอง
089-6484684
นางสาววรัชยา เกตแก้ว
086-6841649
นาวสาวอนัญชนา พุฒศรี
083-9142869
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บุคลากร
ชื่อ
นายรุ่งโรจน์ ทรงคุณ
นายประโมทย์ มังคลาทัศน์
นางสาวลลิลทิพย์ แซ่หลิ่ม

บทบาท
เบอร์โทรศัพท์
087-8877833
087-3819437
083-6431698

บุคลากรสํารอง
ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์

กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)
กลยุทธ์ความต่อเนื่องเป็นแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีความพร้อมเมื่อเกิดสภาวะ
วิกฤติซึ่งพิจารณาทรัพยากรใน5ด้านดังตารางที่2
ตารางที่2กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)
ทรัพยากร
กลยุทธ์ความต่อเนื่อง
อาคาร/สถานที่
-กําหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงานสํารองภายใน
ปฏิบัติงานสํารอง ศาลากลางโดยมีการสํารวจความเหมาะสมของ
สถานที่ประสานงานและการเตรียมความพร้อม
กับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่

วัสดุอุปกรณ์ที่
สําคัญ
/การจัดหาจัดสง
วัสดุ
อุปกรณ์ที่สําคัญ

-กําหนดให้มีการจัดหาคอมพิวเตอร์สํารองที่มี
คุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งานพร้อม
อุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมโยงต่อผ่านอินเตอร์เนต
เข้าสูระบบเทคโนโลยีของหน่วยงานกลางและ
กรมบัญชีกลางได้
-กําหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา
(Laptop/Notebook) ของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานได้เป็นการชั่วคราวหากมีความจําเป็น
เร่งด่วนในช่วงระหว่างการจัดหาคอมพิวเตอร์
สํารองทั้งนี้ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้า
ทีมงานบริหารความต่อเนื่องในการกอบกู้คืน
ก่อนเทคโนโลยี
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ทรัพยากร

กลยุทธ์ความต่อเนื่อง
เทคโนโลยี
-ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สารสนเทศ
ข้อมูลที่สําคัญของหน่วยงานมีลักษณะแบบรวม
และข้อมูลที่สําคัญ ศูนย์ที่
สวนกลาง (กรมการจัดหางาน) และเชื่อมโยง
ระบบ
เครือขายต่อผ่านอินเตอร์เนตเพื่อการใช้งานทํา
ให้
หน่วยงานจังหวัดไม่มีระบบคอมพิวเตอร์สํารอง
ดังนั้นหากเกิดภาวะฉุกเฉินต้องรอจนกว่าระบบ
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน
กลางจะกอบกู้ให้สามารถใช้งานได้
บุคลากรหลัก
-กําหนดให้ใช้บุคลากรสํารองทดแทนภายใน
ฝ่าย/งานหรือกลุ่มงานเดียวกัน
-กําหนดให้ใช้บุคลากรนอกฝ่ายงานหรือกลุ่ม
งานในกรณีที่บุคลากรไม่เพียงพอหรือขาด
แคลน

คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่
สําคัญ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

_ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน
จัดหา
งานจังหวัดภูเก็ตกําหนดให้มีผู้ให้บริการ
เชื่อมโยง
ระบบเครือขายอินเตอร์เนต๒รายคือทีโอทีและ
3BB ซึ่งหากผู้ให้บริการหลักไม่สามารถ
ให้บริการได้ระบบเชื่อมโยงจะปรับเปลี่ยนไปยัง
ผู้ให้บริการสํารองภายใน ... ชัว่ โมง
_ กําหนดให้จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือ
ขาย
ต่อผ่านอินเตอร์เนตแบบพกพา (Air Card) ของ
ผู้
ให้บริการโทรศัพท์มือถือเชื่อมโยงการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญของ
หน่วยงานกลางผ่านอินเตอร์เนตในกรณีที่ผู้
ให้บริการเชื่อมโยงระบบเครือขายอินเตอร์เนต
ของจังหวัดทั้ง๒รายไม่สามารถให้บริการได้
ภายในระยะเวลาที่กําหนด

6

ความต้องการด้านทรัพยากรที่จําเป็นในการบริหารความต่อเนื่อง
การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) พบวากระบวนการทํางานที่ฝ่ายงาน
ต้องให้ความสําคัญและกลับมาดําเนินงานหรือฟื้นคืนสภาพให้ได้ภายในระยะเวลาตามที่กําหนด
ตารางที่3
ตารางที่3ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis)
กระบวนการหลัก

ระดับความเร่งด่วน

ดําเนินการเกี่ยวกับงานสาร
บรรณและงานธุรการทั่วไป

สูง

ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้าน
การเงินการบัญชีวัสดุครุภัณฑ์
การบริหารบุคคลงานติดต่อ
ประสานงานงานสถิติข้อมูล

ปานกลาง

ระยะเวลาเป้าหมายในการคืนสภาพ
1
1
2
1
วัน
สัปดาห์
สัปดาห์
เดือน










ของจังหวัดดําเนินการเกี่ยวกับ ต่ํา
การจัดทําแผนงานงบประมาณ
และเร่งรัดติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

สําหรับกระบวนงานอื่นๆที่ประเมินแล้วอาจไมได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมากหรือมีความ
ยืดหยุ่นสามารถชะลอการดําเนินงานและการให้บริการได้โดยให้ผู้บริหารของฝ่ายงานประเมินความจําเป็นและ
เหมาะสมทั้งนี้หากมีความจําเป็นให้ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความต่อเนื่องเช่นเดียวกับกระบวนงานหลัก
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การวิเคราะห์เพื่อกําหนดความต้องการทรัพยากรที่สําคัญ
1. ด้านสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง (Working Space Requirement) ดังตารางที่4
ตารางที่4การระบุพื้นที่การปฏิบัติงานสํารอง
ประเภททรัพยากร
ที่มา
1 วัน
1 สัปดาห์
2สัปดาห์
พื้นที่สําหรับสถานที่
ศาลากลาง
4 ตร.ม.
6 ตร.ม.
10ตร.ม.
ปฏิบัติงานสํารอง
(2คน)
(3คน)
(5 คน)
ปฏิบัติงานที่บ้าน
พื้นที่สําหรับสถานที่
ปฏิบัติงานใหม่ในกรณี
จําเป็น
รวม

กําหนด
ไว้ในแผน
บริหารความ
ต่อเนื่อง

1 เดือน
-

8ตร.ม.
(4 คน)
-

4 ตร.ม.
(2คน)
-

-

-

-

30 ตร.ม.
(16 คน)

10 ตร.ม.
(5 คน)

10 ตร.ม.
(5 คน)

10 ตร.ม.
(5 คน)

10 ตร.ม.
(16 คน)

2. ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement) ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5การระบุจํานวนวัสดุอุปกรณ์
ประเภททรัพยากร
ที่มา
1 วัน
1สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน
คอมพิวเตอร์สํารองที่มี
คุณลักษณะเหมาะสม

ร้านค้าผ่านกระบวนการ 1 เครื่อง
จัดซื้อพิเศษ

1 เครื่อง

1 เครื่อง

3 เครื่อง

GFMIS Token Key

เจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ ที่เก็บ
รักษา

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

3 เครื่อง

EGP (ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
Token Key)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ ที่เก็บ
รักษา

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

3 เครื่อง

เครื่องพิมพ์รองรับการใช้ ร้านค้าผ่านกระบวนการ 1 เครื่อง
งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ จัดซื้อพิเศษ

1 เครื่อง

1 เครื่อง

3 เครื่อง

โทรศัพท์พร้อมหมายเลข

ร้านค้าผ่านกระบวนการ 1 เครื่อง
จัดซื้อพิเศษ

1 เครื่อง

1 เครื่อง

3 เครื่อง

ทาสาร เครื่องสแกน/
(Fax/Document Scan

ร้านค้าผ่านกระบวนการ 1 เครื่อง
จัดซื้อพิเศษ

1 เครื่อง

1 เครื่อง

3 เครื่อง
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ประเภททรัพยากร

ที่มา

1 วัน

1สัปดาห์

2 สัปดาห์ 1 เดือน

1 เครื่อง

1 เครื่อง

Machine) พร้อม
หมายเลข
เครื่องถ่ายเอกสาร

ร้านค้าผ่านกระบวนการ 1 เครื่อง
จัดซื้อพิเศษ

1 เครื่อง

3. ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล (IT & Information Requirement)
เนื่องจากระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญของหน่วยงาน อยู่ในความดูแลหน่วยงาน
กลาง เป็นลักษณะแบบรวมศูนย์ ดังนั้น หน่วยงานจึงใช้ข้อมูลสารสนเทศโดยการเชื่อมโยงระบบของหน่วยงาน
กับหน่วยงานกลางผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทําให้หน่วยงานไม่มีระบบคอมพิวเตอร์สํารอง และหากระบบมี
ปัญหาต้องรอให้หน่วยงานกลางกู้คืนระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนหน่วยงานจึงสามารถใช้งาน
ของระบบได้
ตารางที่ 6การระบุความต้องการด้านเทคโนโลยี
ประเภททรัพยากร

แหล่งข้อมูล

E-mail

หน่วยงานระบบ IT
จังหวัด

GFMIS (ระบบเบิก
จ่ายเงิน)

1 วัน


1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน






หน่วยงานระบบ IT
จังหวัด







EGP (ระบบจัดซื้อจัด
จ้าง)

หน่วยงานระบบ IT
จังหวัด







หนังสือสั่งการต่างๆ

หน่วยงานต้นสังกัด







เอกสารใบจ้างหนี้

คู่ค้า









(1-2 วัน)
ข้อมูลประกอบการ
จัดทําแผนงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ

หน่วยงานต่างๆในจังหวัด
และหน่วยงานกลาง


(เร่งด่วน
ช่วงเดือน
ก.ค.)
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4. ความต้องการด้านบุคลากรสําหรับความต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน (Personnel Requirement)
ปรากฏดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 การระบุจํานวนบุคลากรหลักที่จําเป็น
ประเภททรัพยากร

1 วัน

1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน

จํานวนบุคลากรปฏิบัติงานที่สํานักงาน/สถานที่
ปฏิบัติงานสํารอง

5

10

15

16

จํานวนบุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน

11

6

1

-

รวม

16

16

16

16

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

1 วัน

1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน

ผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

1

1

1

รวม

1

1

1

หมายเหตุ– ให้จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เน็ต แบบพกพา (Air Card ) ของผู้
ให้บริการโทรศัพท์มือถือ เชื่อมโยงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานกลางผ่านอินเตอร์เน็ต ใน
กรณีผู้ให้บริการหลักและสํารองไม่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด
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ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ
วันที่ 1(ภายใน 24 ชั่วโมง) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลกรของฝ่ายฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ และ
ปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานตนเองและสํานักงานป้องกันและ
บรรเทาภัยจังหวัดกําหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

-แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤติ ตามกระบวนการ Call Tree ให้กับ
บุคลากรในฝ่ายฯ ภายหลังได้รับแจ้งจากหัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่องของหน่วยงาน

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ

-จัดประชุมทีมงานบริหารความต่อเนื่อง เพื่อประเมินความ
เสียหาย ผลกระทบต่อการดําเนินงาน การให้บริการและ
ทรัพยากรสําคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

-ทบทวนงานที่มีความเร่งด่วน หรือส่งผลกระทบอย่างสูง (หากไม่
ดําเนินการ) ดังนั้นจําเป็นต้องดําเนินงานหรือปฏิบัติด้วยมือ
(Manual Processing)
-ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรฝ่ายฯ ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต หัวหน้าฝ่าย
-รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานทราบ
โดยครอบคลุมประเด็นดังนี้

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ

• จํานวนและรายชื่อบุคลากรที่ได้รับบาดเจ็บ/เสียชีวิต
ขั้นตอนและกิจกรรม
• ความเสียหายและผลกระทบต่อการดําเนินงาน และ
การให้บริการ
• ทรัพยากรสําคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
• กระบวนงานที่มีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่างสูง

บทบาทความรับผิดชอบ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ
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ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

หากไม่ดําเนินการและจําเป็นต้องดําเนินงานหรือ
ปฏิบัติงานด้วยมือ
-สื่อสารและรายงานสถานการณ์แก่บุคลากรในฝ่ายฯให้ทราบ
ตามเนื้อหาและข้อความที่ได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจาก
คณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานแล้ว

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ

-ประเมินและระบุกระบวนการหลักและงานเร่งด่วนที่จําเป็นต้อง หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1-5 วัน ข้างหน้า
ความต่อเนื่องของฝ่ายฯ
-ประเมินศักยภาพและความสามารถของหน่วยงานฯ ในการ
ดําเนินงานเร่งด่วนข้างต้น ภายใต้ข้อจํากัดและสภาวะวิกฤต
พร้อมระบุทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
ตามแผนการจัดหาทรัพยากร

หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของฝ่ายฯ

-รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
ของหน่วยงานทราบ พร้อมขออนุมัติการดําเนินงานหรือ
ปฏิบัติงานด้วยมือ (Manual Processing) สําหรับกระบวนงาน
ที่มีความเร่งด่วน และส่งผลกระทบอย่างสูงหากไม่ดําเนินการ

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ

-ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหา
ทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่

หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของฝ่ายฯ

 สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง

 ฝ่ายบริหารทั่วไป

 วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ

 ฝ่ายบริหารทั่วไป

 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ

 ฝ่ายบริหารทั่วไป/
หน่วยงาน

 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สําคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 หน่วยงาน
 หน่วยงาน/ฝ่าย
บริหารทั่วไป

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

12

ขั้นตอนและกิจกรรม
- พิจารณาดําเนินการหรือปฏิบัติงานด้วย (Manual)
เฉพาะงานเร่งด่วน หากไม่ดําเนินการจะส่งผลกระทบ
อย่างสูงและไม่สามารถรอได้ ทั้งนี้ ต้อง ได้รับการอนุมัติ

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายๆ

- ระบุหน่วยงานที่เป็นคู่ค้า/ผู้ให้บริการสําหรับงาน
หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
เร่งด่วน เพื่อแจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารงาน
ต่อเนื่องของฝ่ายๆ
ให้มีความต่อเนื่องตามความเห็นของคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงาน
- บันทึก ( Log Book ) และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
ที่ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของฝ่ายๆ ต้องดําเนินการ ฝ่ายๆ
(พร้อมระบุลายละเอียดผู้ดําเนินการและเวลา ) อย่าง
สม่ําเสมอ
- แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดําเนินการสําหรับใน หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
วันถัดไปให้กับบุคคลกรหลักในฝ่ายๆ เพื่อรับทราบและ
ต่อเนื่องของฝ่ายๆ
ดําเนินการ อาทิ แจ้งวัน เวลา และ สถานที่ปฏิบัติงาน
สํารอง
- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารต่อเนื่อง
ของหน่วยงานสม่ําเสมอหรือตามที่ได้กําหนดไว้

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายๆ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

13

วันที่ ๒ – ๗ การตอบในระยะสั้น
ในการปฏิบัติงานใดๆ ให้บุคคลกรฝ่ายๆ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคคลอื่นๆ และ
ปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานตนเองและสํานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกําหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่
ได้รับผลกระทบ ประเมินความจําเป็นและระยะเวลาที่

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายๆ

ต้องใช้ในการกอบกู้คืน
- ตรวจสอบกับหน่วยงาน ความพร้อมและข้อจํากัดใน

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ

การจัดหาทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ในการบริหาร ความ ต่อเนื่องของฝ่ายๆ
ต่อเนื่อง ได้แก่
สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ
บุคลากรหลัก
คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สําคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารทั่วไป/ หน่วยงาน
หน่วยงาน
หน่วยงาน

- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของ
หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
หน่วยงาน ความพร้อม ข้อจํากัด และข้อเสนอแนะ ใน
ต่อเนื่องของฝ่ายๆ
การจัดหาทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ในการบริหารความ
ต่อเนื่อง

14

ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

- ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรที่
จําเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่
สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ
บุคลากรหลัก
คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สําคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายๆ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารทั่วไป/ หน่วยงาน
หน่วยงาน
หน่วยงาน

- ดําเนินการกอบกู้และจัดหาข้อมูลและรายงานต่างๆ
ที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงานและให้บริการตาม
ตารางที่ ๖

ฝ่ายบริหารทั่วไป

- ดําเนินงานและให้บริการภายใต้ทรัพยากรที่จัดหา
เพื่อบริหารความต่อเนื่อง :

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ

สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ
บุคลากรหลัก
คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สําคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ต่อเนื่องของฝ่ายๆ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารทั่วไป/ หน่วยงาน
หน่วยงาน
หน่วยงาน

- แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารความ
ต่อเนื่องแก่หน่วยงานจัดหางาน / ผู้ใช้บริการ / คู่ค้า /
ที่ ได้รับผลกระทบ

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ

- บันทึก ( Log Book ) และทบทวนกิจกรรมและงาน
ต่างๆ ที่ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของฝ่ายๆ

ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
ฝ่ายๆ

ต่อเนื่องของฝ่ายๆ
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ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

(พร้อมระบุลายละเอียดผู้ ดําเนินการ และเวลา )
อย่างสม่ําเสมอ
- แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดําเนินการ
ต่อไป สําหรับในวันถัดไปให้กับบุคคลกรหลักในฝ่ายๆ

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายๆ

16

วันที่ 8 การตอบสนองระยะกลาง (1 สัปดาห์ )

ในการปฏิบัติงานใดๆ ให้บุคคลกรฝ่ายๆ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคคลอื่นๆ และ
ปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานตนเองและสํานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกําหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่
ได้รับผลกระทบและ ประเมินความจําเป็นและ
ระยะเวลา
ที่ต้องใช้ในการกอบกู้คืน

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายๆ

- ระบุทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้เพื่อดําเนินงานและ
ให้บริการตามปกติ

ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
ฝ่ายๆ

- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของ
หน่วยงานสถานภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่
ได้รับผลกระทบ และทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้เพื่อ
ดําเนินงานและให้บริการตามปกติ

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายๆ

- ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรที่
จําเป็นต้องใช้เพื่อดําเนินงานและให้บริการตามปกติ:

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายๆ

สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ

ฝ่ายบริหารทั่วไป/ หน่วยงาน

บุคลากรหลัก

หน่วยงาน

คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สําคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ ผู้
ให้บริการที่สําคัญ

ฝ่ายบริหารทั่วไป/ หน่วยงาน

- แจ้งสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมด้าน หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ทรัพยากรต่างๆ เพื่อดําเนินงานและให้บริการตามปกติ
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ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

ให้กับบุคลากรในฝ่ายๆ

ของฝ่ายๆ

- บันทึก ( Log Book ) และทบทวนกิจกรรมและงาน ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
ต่างๆ ที่ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของฝ่ายๆ (พร้อม ฝ่ายๆ
ระบุลายละเอียดผู้ ดําเนินการ และเวลา ) อย่าง
สม่ําเสมอ
- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความ หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงานสม่ําเสมอหรือ ตามที่ได้กําหนดไว้ ต่อเนื่องของฝ่ายๆ

