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แผนความต่อเน่ือง“Business Continuity Plan (BCP)” ฉบับน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือให้สํานักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต หรือท่ี
ต่อไปน้ีจะเรียกว่า “หน่วยงาน” สามารถนําไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ 
ไม่ว่าจะเกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร เช่น อุทกภัย อัคคีภัย การก่อการประท้วง การก่อการจลาจล 
การก่อวินาศกรรม เป็นต้น โดยสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงาน ต้องหยุดการดําเนินงาน หรือไม่
สามารถให้บริการได้อย่างต่อเน่ือง  
 
หากหน่วยงานไม่มีกระบวนการรองรับการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง อาจส่งผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อหน่วยงาน ในด้านต่างๆ 
เช่น ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบด้านเศรษฐกิจการเงิน การให้บริการ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน แผนความต่อเน่ืองจึงเป็นสิ่งสําคัญท่ีจะช่วยให้หน่วยงาน สามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีไม่คาดคิดและทําให้
กระบวนการท่ีสําคัญ (Critical Business Process)สามารถกลับมาดําเนินการได้อย่างปกติหรือตามระดับการให้บริการท่ี
กําหนดได้ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะช่วยให้สามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อหน่วยงาน  
 
 
 

� เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเน่ือง 
� เพ่ือให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับมือกับสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน 
� เพ่ือลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดําเนินธุรกิจหรือการให้บริการ 
� เพ่ือบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับท่ียอมรับได้ เช่น ผลกระทบด้านเศรษฐกิจการเงิน การให้บริการ สังคม ชุมชน 

และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
� เ พ่ือให้ประชาขน เกษตรกรเจ้าหน้าท่ี หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(Stakeholders)มี่ความเช่ือมั่นในศักยภาพของหน่วยงาน แม้หน่วยงานต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผล
กระทบจนทําให้การดําเนินธุรกิจต้องหยุดชะงัก 
 
 

เอกสารฉบับน้ีจัดทําข้ึนภายใต้สมมติฐานดังต่อไปน้ี 
� เหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาสําคัญต่างๆ แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อสถานท่ีปฏิบัติงานสํารองท่ีได้มีการ

จัดเตรียมไว้ 
� หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการสํารองระบบสารสนเทศต่างๆ โดยระบบสารสนเทศสํารองน้ันมิได้

รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเดียวกันกับระบบสารสนเทศหลัก 
� “บุคลากร” ท่ีถูกระบุในเอกสารฉบับน้ี หมายถึงเจ้าหน้าท่ีและพนักงานท้ังหมดของสํานักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 

 

 

 
แผนความต่อเน่ือง (BCP)ฉบับน้ี ใช้รับรองกรณีเกิดสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน บริเวณสํานักงานของหน่วยงาน หรือ
ภายในของหน่วยงานประกอบด้วยเหตุการณ์ต่อไปน้ี  

� เหตุการณ์อุทกภัย 
� เหตุการณ์อัคคีภัย 
� เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/ จลาจล 

 
อย่างไรก็ตาม แผนความต่อเน่ืองฉบับน้ีได้จัดทําข้ึน เพ่ือให้สามารถรองรับกับการบริหารความต่อเน่ืองของหน่วยงาน ใน
หลากหลายรูปแบบของสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อทรัพยากรท่ีสําคัญในการดําเนินธุรกิจ 
ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 

วัตถุประสงค์ (Objectives) 
 

สมมติฐานของแผนความต่อเน่ือง (BCP Assumptions) 
 

ขอบเขตของแผนความต่อเนื่อง (Scope of BCP) 
 

1 บทนํา 
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1. ผลกระทบด้านอาคาร / สถานท่ีปฏิบัติงานหลักหมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนทําให้สถานท่ีปฏิบัติงานหลักของ
สํานักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตได้รับความเสียหายและส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานยังสถานท่ี
ปฏิบัติงานหลักได้เป็นระยะช่ัวคราวหรือระยะยาว 

2. ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญ / การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญหมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนทําให้ไม่
สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญ หรือไม่สามารถจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญเพ่ือนําไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

3. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลท่ีสําคัญหมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนทําให้ไม่สามารถใช้ระบบงาน
เทคโนโลยีหรือระบบสารสนเทศหรือข้อมูลท่ีสําคัญ เพ่ือให้สามารถใช้งานในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ 

4. ผลกระทบด้านบุคลากรหลักหมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนทําให้บุคลากรหลักไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ตามปกติ  
5. ผลกระทบด้านคู่ค้า / ผู้ให้บริการท่ีสําคัญ  หมายถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนทําให้คู่ค้า/ ผู้ให้บริการไม่สามารถท่ีจะ

ให้บริการหรือส่งมอบงานได้ตามท่ีระบุไว้กับทางสํานักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
 
สรุปเหตุการณ์ภัยคุกคามและผลกระทบจากเหตุการณ์ 

เหตุการณ์ภยัคุกคาม 

ผลกระทบ 

ด้านอาคาร/ 
สถานที่ปฏบิัติงาน

หลัก 

ด้านวัสดุอุปกรณ์
ที่สําคัญ / การ
จัดหาจัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ที่สําคัญ 

ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมูลที่สําคัญ 

ด้านบุคลากรหลัก 
คู่ค้า / ผู้ให้บริการ

ที่สําคัญ 

1 เหตุการณ์อุทกภัย 
�  �  �  �  �  

2 เหตุการณ์อัคคีภัย 
�  �  �  �   

3 เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/ 
จลาจล 

�    �   

 
แผนความต่อเน่ือง (BCP)ฉบับน้ีไม่รองรับการปฏิบัติงานในกรณีท่ีมีเหตุขัดข้องต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินธุรกิจปกติ โดย
เหตุขัดข้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบระดับสูงต่อการดําเนินงานและการให้บริการของหน่วยงาน และหน่วยงานยังสามารถ
จัดการหรือปรับปรุงแก้ไขได้ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม โดยผู้บริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารของแต่ละกลุ่มงานและฝ่ายงาน
สามารถรับผิดชอบและดําเนินการได้ด้วยตนเอง 
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2.1 โครงสร้างและทีมงานแผนความต่อเนื่อง 
เพ่ือให้แผนความต่อเน่ือง (BCP) สามารถนําไปปฏิบัติใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ควรมีการจัดตั้งคณะ
บริหารความต่อเน่ือง (BCPTeam) ของสํานักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตข้ึนโดยมีโครงสร้างดังน้ี 

1) หัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ือง 
2) หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง 
3) ทีมบริหารความต่อเน่ือง 
4) ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเน่ือง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพท่ี 2.1 – โครงสร้างคณะบริหารความต่อเน่ือง (BCP Team) ของสํานักงานสหกรณจั์งหวัดภเูก็ต 
 
ซ่ึงแต่ละตําแหน่งมีหน้าท่ีในการร่วมมือดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในแต่ละส่วนงานให้กลับสู่ภาวะปกติ
โดยเร็ว ตามรายช่ือบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความต่อเน่ือง (BCP Team)ท่ีกําหนดให้เป็นบุคลากรหลัก ในกรณี
ท่ีบุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้บุคลากรสํารองรับผิดชอบบทบาทของบุคลากรหลักไปก่อน จนกว่าจะได้มีการ
มอบหมายและแต่งข้ึนโดยหัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ืองในการบริหารความต่อเน่ืองและกอบกู้คืน 

 
บุคลากรหลัก 

บทบาท 
บุคลากรสํารอง 

ช่ือ เบอร์มือถือ ช่ือ เบอร์มือถือ 

นายเทวกฤต  เข็มขาว 
(สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต) 

08-1970-3449 หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเน่ือง 

นางสาวสมจิตต์  เช้าฉ้อง 
(ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
สหกรณ์)  

08-1607-5168 

นางสาวสมจิตต์  เช้าฉ้อง 
(ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์)  

08-1607-5168 หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง นายสมเกียรติ   พาหุรัตน์   
(ผอ.กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์) 

08-6271-9319 

นายสมเกียรติ   พาหุรัตน์   
(ผอ.กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์) 

08-6271-9319 ทีมบริหารความต่อเน่ือง นางสาวสุมนา   ณ นคร   
(ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร
การจัดการสหกรณ์) 

08-8890-5297 

นางสาวสุมนา   ณ นคร   
(ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร
การจัดการสหกรณ์) 

08-8890-5297 ทีมบริหารความต่อเน่ือง นายสุทยุต  พูลสมบัติ  
(ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1) 

08-4898-1401 

นายสุทยุต  พูลสมบัติ  
(ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1) 

08-4898-1401 ทีมบริหารความต่อเน่ือง นางอุดมรัตน์  กองขา้วเรียบ 
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวโุส 

08-7891-0676 

นายสุมงคล  เย็นทรัพย์ศิริ 
(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป)  

08-9646-0475 ผู้ประสานงานคณะบริหารความ
ต่อเน่ือง 

นางอรไท  ปัญญาสงค์ 
นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ 

08-1887-1907 

�����	
������
���
���������� 
��ก�������������ก � 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง ทีมบริหารความต่อเน่ืองสหกรณ ์ ผู้ประสานงาน 

คณะบริหารความต่อเน่ือง 

2. การบริหารความต่อเน่ืองของสํานักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
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ตารางท่ี 2.1 - รายช่ือบุคลากรและบทบาทของคณะบรหิารความตอ่เน่ือง (BCP Team) 
2.2 กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Strategy) 

ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 

 

อาคาร/ สถานที่
ปฏิบตัิงานหลัก 

� กําหนดให้ใช้พื้นท่ีปฏิบัติงานสํารอง ภายในศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยการสํารวจ
ความเหมาะสมของสถานท่ี ประสานงาน และการเตรียมความพร้อม กับหน่วยงาน
เจ้าของพื้นท่ี 

 

 

วัสดุอุปกรณ์ที่สาํคัญ / 
การจัดหาจัดส่งวัสดุ

อุปกรณ์ที่สําคัญ 

� กําหนดให้มีการจัดหาคอมพิวเตอร์สํารอง ท่ีมีคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งาน 
พร้อมอุปกรณ์ที่สามารถเช่ือมโยงต่อผ่านอินเตอร์เนตเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมบัญชีกลางได้ 

� กําหนดให้พจิารณาใช้คอมพวิเตอร์แบบพกพา (Laptop/ Notebook) ของ
เจ้าหน้าท่ีสํานักงานสหกรณ์จังหวัดภูเกต็ ได้เป็นการช่ัวคราว หากมีความจําเปน็
เร่งด่วนในช่วงระหว่างการจัดหาคอมพวิเตอร์สํารองท้ังน้ี ต้องได้รับอนุญาตจาก
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ืองในการกอบกู้คืน 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และข้อมูลที่สาํคัญ 

� เน่ืองระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลท่ีสําคัญของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ มีลักษณะแบบรวมศูนย ์และเช่ือมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เนต
ทําให้สํานักงานสหกรณ์จังหวัดไม่มีระบบคอมพิวเตอร์สํารอง ทําให้ต้องรอจนกว่า
ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จะกู้กอบให้
สามารถใช้งานได้ 

� กําหนดดําเนินงานด้วยมือ (Manual) โดยเฉพาะงานสําคัญๆ ในกรณี ท่ีระบบการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถกู้กอบให้ใช้งานได้ภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดอาทิ  

 

บุคลากรหลัก � กําหนดให้ใช้บุคลากรสํารอง/ ทดแทนภายในฝ่ายงานหรือกลุ่มงานเดียวกัน 

� กําหนดให้ใช้บุคลากรนอกฝ่ายงานหรือกลุ่มงาน ในกรณี ท่ีบุคลากรไม่เพียงพอหรือ
ขาดแคลน 

� กําหนดให้ร้องขอบุคลากรจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในกรณี ท่ีบุคลากรไม่เพียงพอ
หรือขาดแคลน 

 

คู่ค้า/ ผู้ให้บริการที่
สําคัญ 

� กําหนดให้จัดหาอุปกรณ์เช่ือมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เนต แบบพกพา 
(Air Card) ของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ เช่ือมโยงการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและข้อมูลท่ีสําคัญของกรมสหกรณ์ผ่านอินเตอร์เนตในกรณีท่ีผู้
ให้บริการเช่ือมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต ท้ัง ๓รายไม่สามารถให้บริการได้
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
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2.3 ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) 
ในการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) ของสํานักงานสหกรณ์จังหวัดภเูก็ต  พบว่ากระบวนงาน
ทางธุรกิจหลักท่ีหน่วยงานต้องให้ความสําคัญและดําเนินงานและให้บริการได้ ภายในระยะเวลา 1 วัน และ/หรือภายใน
ระยะเวลา 1 สัปดาห์ ประกอบด้วย 
   

กระบวนการ ฝ่ายงาน/ กลุม่งาน 
ระยะเวลาเป้าหมายในการฟ้ืนคืนสภาพเวลา 

4 ชั่วโมง 1 วัน 1 อาทิตย ์ 2 อาทิตย ์ 1 เดือน 

แนะนํา ส่งเสริม การดําเนินงานตาม
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายอืน่ท่ี
เกี่ยวขอ้ง  

กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริม
สหกรณ์ 
 

 
� � � � 

แนะนํา ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจแก่สหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
ธุรกิจสหกรณ์ 
 

 � � � � 

กําหนดกลยุทธ ์มาตรการ แผนงาน และ
แนวทางการบริหารงานสหกรณ์ / กลุ่ม
เกษตรกรเป้าหมาย และองค์กรท่ีเกี่ยวขอ้ง 
และให้คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับระบบการ
บริหารจัดการสหกรณ์  

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
สหกรณ์ 
 

 � � � � 

ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงาน
ธุรการท่ัวไป 

ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
 

 � � � � 

ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงิน การ
บัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ การบริหารบุคคล งาน
ติดต่อประสานงาน งานสถิติข้อมูล 

ฝ่ายบริหารท่ัวไป   
� 

(2-3 วัน) 
� 

(2-3 วัน) 
� 

(2-3 วัน) 

 
สําหรับกระบวนงานทางธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีประเมินแล้ว อาจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมคีวามยืดหยุ่นให้สามารถ
ชะลอการดําเนินงานและให้บริการได้ ให้ผู้บริหารของฝ่ายงานหรือกลุ่มงานประเมินความจําเป็นและเหมาะสม ท้ังน้ี หากมี
ความจําเป็น ให้ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความต่อเน่ืองเช่นเดียวกันกับกระบวนงานทางธุรกิจหลกั 

 

2.4 กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน Call Tree 
กระบวนการ Call Treeคือกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกในคณะบริหารความต่อเน่ืองและทีมงานบริหารความ
ต่อเน่ืองท่ีเก่ียวข้องตามผังรายช่ือทางโทรศัพท์โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการบริหารจัดการข้ันตอนในการติดต่อเจ้าหน้าท่ี ภายหลงั
จากมีการประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตของหน่วยงาน 
 

จุดเริ่มต้นของกระบวนการCall Tree จะเริ่มจากหัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ืองแจ้งให้ผู้ประสานงานคณะบริหารความ
ต่อเน่ือง โดยผู้ประสานงานฯ จะแจ้งให้หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ืองรับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผน
ความต่อเน่ือง ตามสายงานการบังคับบัญชาของแต่ละสายงาน หัวหน้าฝ่ายงานผู้อํานวยการกลุ่มงาน และผู้อํานวยการกลุ่ม
ส่งเสริมสหกรณ์ แต่ละท่าน จึงติดต่อและแจ้งไปยังบุคลากรภายใต้การบังคับบัญชาของตนรับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและการ
ประกาศใช้แผนความต่อเน่ืองของหน่วยงานท่ีได้รับผลกระทบ ตามรายช่ือและช่องทางติดต่อสื่อสารท่ีได้ระบุใน ตารางท่ี 2.1 
สําหรับหัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ืองในการบริหารความต่อเน่ืองทีมบริหารความต่อเน่ือง และผู้ประสานงานบริหารความ
ต่อเน่ืองและเอกสารแนบ ก สําหรับรายช่ือและรายละเอียดของบุคลากรท้ังหมดในหน่วยงาน 
ในกรณีท่ีไม่สามารถติดต่อหัวหน้าฝ่ายฯ ผู้อํานวยการกลุ่มงานฯ และผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์น้ันได้ ให้ติดต่อไปยัง
บุคลากรสํารอง โดยพิจารณา: 
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� ถ้าเหตุการณ์เกิดข้ึนในเวลาทําการให้ดําเนินการติดต่อบุคลากรหลักโดยติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานเป็น
ช่องทางแรก 

� ถ้าเหตุการณ์เกิดข้ึนนอกเวลาทําการหรือสถานท่ีปฏิบัติงานหลักได้รับผลกระทบ ให้ดําเนินการติดต่อบุคลากรหลัก
โดยติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางแรก 

� ถ้าสามารถติดต่อบุคลากรหลักได้ ให้หัวหน้าฝ่ายงานฯ ผู้อํานวยการกลุ่มงานฯ และผู้อํานวยการกลุ่มสง่เสริมสหกรณ์
แจ้งข้อมูลให้กับบุคลากรหลักของหน่วยงานทราบ ดังต่อไปน้ี: 

- สรุปสถานการณ์ของเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนความต่อเน่ือง 

- เวลาและสถานท่ีสําหรับการนัดประชุมเร่งด่วนของหน่วยงาน สําหรับผู้บริหารของหน่วยงาน และทีมงาน
บริหารความต่อเน่ือง 

- ข้ันตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือบริหารความต่อเน่ืองต่อไป เช่น สถานท่ีรวมพลในกรณีท่ีมีการย้ายสถานท่ีทําการ 

 
 

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปภาพท่ี2.5–กระบวนการแจ้งเหตุ Call Tree 
 
ภายหลังจากได้รับการตอบรับจากบุคลากรหลักครบถ้วนตามผังการติดต่อ (Call Tree) หัวหน้าฝ่ายฯ ผู้อํานวยการกลุ่มงานฯ 
และผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ มีหน้าท่ีโทรกลับไปแจ้งยังผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเน่ือง เพ่ือรวบรวมสรุป
ความพร้อมของหน่วยงานในการบริหารความต่อเน่ืองรวมท้ังความปลอดภัยในชีวิติและทรัพย์สินของหน่วยงานและเจ้าหน้าท่ี
ท้ังหมดในหน่วยงาน 
 
ทีมบริหารความต่อเน่ืองมีหน้าท่ีในการปรับปรุงข้อมูลสําหรับการติดต่อให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้กระบวนการติดต่อ
พนักงานภายในหน่วยงานสามารถดําเนินได้อย่างต่อเน่ืองและสําเร็จลุล่วงภายในระยะเวลาท่ีคาดหวัง ในกรณีท่ี เกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉินและมีการประกาศใช้แผนความต่อเน่ือง 

ทีมบริหารความ
ต่อเน่ืองกลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนา 
ธุรกิจสหกรณ์ 

�����	
������
���
���������� 
��ก�������������ก �  (% ��) 

ทีมบริหารความ
ต่อเน่ืองกลุ่ม
จัดต้ังและส่งเสริม
สหกรณ์ 

ทีมบริหารความต่อเน่ือง 
กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการบริหารการ
จัดการสหกรณ์ 

หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง(1 คน) 

ทีมบริหารความ
ต่อเน่ืองกลุ่ม
ส่งเสริมสหกรณ์ 

 

ผู้ประสานงาน 

คณะบริหารความ
ต่อเน่ือง (๑ คน) 

'�� ( �� ( �� ) �� %' �� 

ทีมบริหารความ
ต่อเน่ืองฝ่ายบริหาร
ท่ัวไป 
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2.5 ข้ันตอนการบริหารความเนื่องและกอบกู้กระบวนการ 
 

วันท่ี 1 (ภายใน 24 ช่ัวโมง): การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที 

ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของฝ่ายฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืนๆ  
และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีกําหนดข้ึน 

โดยหน่วยงานตนเองและสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอย่างเคร่งครดั 

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผดิชอบ 
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

- ติดตาม สอบถาม และประเมินเหตุฉุกเฉิน/วิกฤติ กับสํานัก
บรรเทาสาธารณภยัหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวกับ เพ่ือประเมินความ
จําเป็นในการประกาศใช้แผนบริหารความต่อเน่ือง 

- แจ้งเหตุฉุกเฉิน/วิกฤติ ตามกระบวนการ Call Tree ให้กับ
บุคลากรหลักในฝ่ายฯ  และกลุ่มงานฯ ภายหลังไดร้ับแจ้งจาก
คณะกรรมการบรหิารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตสํานักงาน
สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ือง ���� 

- จัดประชุมคณะบริหารความต่อเน่ืองของหน่วยงาน เพ่ือ
รับทราบและประเมินความเสียหาย ผลกระทบต่อการ
ดําเนินงาน การให้บริการ และทรพัยากรสําคัญท่ีต้องใช้ในการ
บริหารความต่อเน่ือง 

- ทบทวน รับทราบและพิจารณาอนุมัติกระบวนงาน/ งานท่ีมี
ความเร่งด่วน และส่งผลกระทบอย่างสูงจําเป็นต้องดําเนินงาน
หรือปฏิบัตดิ้วยมือ (Manual Processing) 

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ือง
และหัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเน่ืองของฝ่ายฯ 

���� 

- รับทราบรายงานจากหน่วยงาน ครอบคลุม 
• สรุปจํานวนและรายช่ือบุคลากรท่ีได้รับบาดเจ็บ/ เสียชีวิต 
• ความเสยีหายและผลกระทบต่อการดําเนินงานและ

ให้บริการ 
• ทรัพยากรสาํคัญท่ีต้องใช้ในการบรหิารความต่อเน่ือง 
• กระบวนงาน/ งานท่ีมีความเร่งด่วน และส่งผลกระทบ

อย่างสูงจําเป็นต้องดําเนินงานหรือปฏิบัติด้วยมือ 
(Manual Processing) 

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ือง ���� 

- พิจารณาและอนุมตัิเน้ือหาและข้อความ เพ่ือใช้ในการสื่อสาร
และรายงานสถานการณ์แก่บุคลากรในหน่วยงานให้ทราบ 

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ือง
และหัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเน่ือง 

���� 

- พิจารณาและอนุมตัิการจัดหาทรัพยากรท่ีจําเป็นต้องใช้ในการ
บริหารความต่อเน่ือง: 
� สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 
� วัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญ 
� เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลท่ีสําคัญ 
� บุคลากรหลัก 
� คู่ค้า / ผู้ให้บริการท่ีสาํคัญ 

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ือง
และหัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเน่ือง 
 

���� 
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- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ือง
ของจังหวัดและหน่วยงานกํากับดแูล อย่างสม่ําเสมอหรือตามท่ี
ได้มีการกําหนด 

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ือง ���� 

 

วันท่ี 2-6 - การตอบสนองในระยะสั้น 

ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของฝ่ายฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืนๆ  
และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีกําหนดข้ึน 

โดยหน่วยงานตนเองและสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอย่างเคร่งครดั 

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผดิชอบ 
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรท่ีไดร้ับ
ผลกระทบ และประเมินความจําเป็นและระยะเวลาท่ีต้องใช้ใน
การกอบกู้คืน 

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ือง
และหัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเน่ือง 

���� 
 

- รับทราบและกําหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมและ
ข้อจํากัดในการจัดหาทรัพยากรท่ีจําเป็นต้องใช้ในการบริหาร
ความต่อเน่ือง: 
� สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 
� วัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญ 
� เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลท่ีสําคัญ 
� บุคลากรหลัก 
� คู่ค้า / ผู้ให้บริการท่ีสาํคัญ 

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ือง
และหัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเน่ือง 

���� 
 

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ือง
ของจังหวัดและหน่วยงานกํากับดแูล อย่างสม่ําเสมอหรือตามท่ี
ได้มีการกําหนด 

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ือง ���� 
 

 
 

วันท่ี 7: การตอบสนองระยะกลาง (1 สัปดาห์) 

ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของฝ่ายฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืนๆ  
และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีกําหนดข้ึน 

โดยหน่วยงานตนเองและสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอย่างเคร่งครดั 

นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผดิชอบ 
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรท่ีไดร้ับ
ผลกระทบ และประเมินความจําเป็นและระยะเวลาท่ีต้องใช้ใน
การกอบกู้คืน  

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ือง
และหัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเน่ือง 

���� 
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- พิจารณาและอนุมตัิการจัดหาทรัพยากรท่ีจําเป็นต้องใช้เพ่ือ
ดําเนินงานและให้บริการตามปกต:ิ 

� สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 
� วัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญ 
� เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลท่ีสําคัญ 
� บุคลากรหลัก 
� คู่ค้า / ผู้ให้บริการท่ีสาํคัญ 

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ือง
และหัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเน่ือง 

���� 

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ือง
ของจังหวัดและหน่วยงานกํากับดแูล อย่างสม่ําเสมอหรือตามท่ี
ได้มีการกําหนด 

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ือง ���� 

 
 

 
 
ในการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) พบว่ากระบวนทางธุรกิจท่ีฝ่ายงาน/กลุ่มงานต้องให้
ความสําคัญและดําเนินงานและให้บริการได้ ภายในระยะเวลา 1 วัน และ/หรือภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ กระบวนงานทาง
ธุรกิจหลักดังกล่าว ประกอบด้วย 
   

กระบวนการหลัก 
ระดับความเร่งด่วน 

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟ้ืนคืนสภาพ 

 
4 ชั่วโมง 1 วัน 1 อาทิตย ์ 2อาทิตย ์ 1 เดือน 

ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงาน
ธุรการท่ัวไป 

สูง 

 
� � � � 

ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงิน การ
บัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ การบริหารบุคคล งาน
ติดต่อประสานงาน งานสถิติข้อมูล  

ปานกลาง 

 
 � 

(2-3 วัน) � � 

ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําแผนงาน 
งบประมาณ และเร่งรัดติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานของจังหวัด 

ตํ่า 

    

� 
(เร่งด่วน
ช่วงเดือน 

ก.ค.) 
ตารางท่ี 3.1 - ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis)ของฝ่ายบริหารท่ัวไป 
 
 

กระบวนการหลัก 
ระดับความเร่งด่วน 

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟ้ืนคืนสภาพ 

 
4 ชั่วโมง 1 วัน 1 อาทิตย ์ 2อาทิตย ์ 1 เดือน 

ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ การพัฒนา
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

ตํ่า 
   � 

 
� 
 

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการสหกรณ์ 

ตํ่า 
    � 

 

ตารางท่ี 3.2 - ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis)ของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบรหิารการจัดการสหกรณ ์
 
 

3. ความต้องการด้านทรัพยากรท่ีจําเป็นในการบริหารความต่อเน่ือง 
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กระบวนการหลัก 
ระดับความเร่งด่วน 

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟ้ืนคืนสภาพ 

 
4 ชั่วโมง 1 วัน 1 อาทิตย ์ 2อาทิตย ์ 1 เดือน 

ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานใน
พื้นท่ี  ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถบริการประชาชน
ในการให้คําปรึกษา  แนะนํา  ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติด้านสหกรณ์ 

ปานกลาง 

 
 

 
� 

 
� � 

จัดทํา, ปรับปรุงฐานข้อมูล และสารสนเทศ
ด้านการสหกรณ์ ให้ครอบคลุม ครบถว้น ท้ัง
ในระดับจังหวัด อาํเภอ  ท้องถิ่น  และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการ
สหกรณ์อย่างท่ัวถึง 

ตํ่า 

    � 
 

ติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงานตาม
โครงการ แผนงาน งบประมาณ(กํากบัดูแล
งาน/โครงการตามพระราชดําริ) และ 
โครงการพิเศษ 

ตํ่า 

    � 
 

สนับสนุนการปฎิบัติงานตามโครงการ 
แผนงานในพื้นท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
เกษตรกรและประชาชนในการ พัฒนา
สหกรณ์ 

ปานกลาง 

    
� 
 

ตารางท่ี 3.3 - ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis)ของกลุ่มจัดตั้งและส่งเสรมิสหกรณ ์
 
 
 
   

กระบวนการหลัก 
ระดับความเร่งด่วน 

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟ้ืนคืนสภาพ 

 
4 ชั่วโมง 1 วัน 1 อาทิตย ์ 2อาทิตย ์ 1 เดือน 

แนวทางการปฏิบัติงานให้คําปรึกษาแนะนํา
เกี่ยวกบัการพัฒนาธุรกจิสหกรณ์  

ตํ่า 

 
   � 

สนับสนุนการดําเนินงานของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร พัมนาองค์ความรู้ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ 

ตํ่า 

    
� 
 

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาธุรกิจของ
สหกรณ์ 

ตํ่า 
    

 
� 
 

ตารางท่ี 3.4 - ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis)ของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ ์
 
สําหรับกระบวนงานทางธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีประเมินแล้ว อาจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมคีวามยืดหยุ่นให้สามารถ
ชะลอการดําเนินงานและให้บริการได้ ให้ผู้บริหารของฝ่ายงานประเมินความจําเป็นและเหมาะสม ท้ังน้ี หากมีความจําเป็น ให้
ปฏิบัติตามแนวทางการบรหิารความต่อเน่ืองเช่นเดียวกันกับกระบวนงานทางธุรกิจหลัก 
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ประเภททรัพยากร ที่มา 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 อาทิตย ์ 2อาทิตย ์ 1 เดือน 

พื้นท่ีสําหรับสถานท่ีปฏิบัติงาน
สํารอง 

ท่ีว่าการ 
ศาลากลาง
จังหวัดภูเก็ต 

 20ต.ร.ม. 
(8ท่าน) 

20 ต.ร.ม. 
(10ท่าน) 

20ต.ร.ม. 
(10ท่าน) 

- 

ปฏิบัติงานงานท่ีบ้าน -  20 ต.ร.ม. 
(22ท่าน) 

20 ต.ร.ม. 
(20ท่าน) 

20 ต.ร.ม. 
(20ท่าน) 

 

พื้นท่ีสําหรับสถานท่ีปฏิบัติงาน
ใหม่ (ในกรณีจําเป็น) 

ท่ีจะได้มีการ
กําหนด 

 - - - 20ต.ร.ม. 
(30ท่าน) 

รวม  36ต.ร.ม. 
(30ท่าน) 

36ต.ร.ม. 
(30ท่าน) 

36 ต.ร.ม. 
(30 ท่าน) 

20ต.ร.ม. 
(30 ท่าน) 

ตารางท่ี 4.1 - ความต้องการด้านสถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง (Working Space Requirement) 
 
 
 
 
 
 

ประเภททรัพยากร ที่มา 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 อาทิตย ์ 2อาทิตย ์ 1 เดือน 

คอมพิวเตอร์สํารอง ท่ีมีคุณลักษณะ
เหมาะสม 

ร้านค้า  
ผ่านกระบวนการ
จัดซ้ือพิเศษ  

2เคร่ือง 3เคร่ือง 3เคร่ือง 3เคร่ือง 3เคร่ือง 

GFMIS Token Key 

 

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายฯ  
ท่ีเก็บรักษา 

1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 

EGP (ระบบจัดซ้ือจัดจ้าง) Token 
Key 

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายฯ  
ท่ีเก็บรักษา 

1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 

เคร่ืองพิมพ์ รองรับการใช้งานกับ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ร้านค้า  
ผ่านกระบวนการ
จัดซ้ือพิเศษ  

2 เคร่ือง 3เคร่ือง 3เคร่ือง 3เคร่ือง 3เคร่ือง 

โทรสาร/ เคร่ืองสแกนด์(Fax/ 
Document Scan Machine)  พร้อม
หมายเลข 

ร้านค้า  
ผ่านกระบวนการ
จัดซ้ือพิเศษ 

1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 

ตารางท่ี 5.1 - ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ความต้องการด้านสถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง (Working Space Reauirement) 

5. ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Reauirement) 
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เน่ืองระบบการบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศและข้อมลูท่ีสําคัญของกรมส่งเสรมิสหกรณเ์ป็นลักษณะแบบรวมศูนย์และเช่ือมโยง
ระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เนตทําให้สํานักงานสหกรณ์จังหวัดไม่มีระบบคอมพิวเตอร์สํารองและต้องรอจนกว่าระบบการ
บริหารเทคโนโลยสีารสนเทศของกรมส่งเสรมิสหกรณ์ จะกู้กอบให้สามารถใช้งานได ้
 

ประเภททรัพยากร แหล่งข้อมูล 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 อาทิตย ์ 2อาทิตย ์ 1 เดือน 

Email หน่วยงานระบบ 
IT กรมส่งเสริม
สหกรณ์ 

 
� � � � 

GFMIS (ระบบเบิกจา่ยเงิน) หน่วยงานระบบ 
IT จังหวัด 

 
 � 

(2-3 วัน) � � 

EGP (ระบบจัดซ้ือจัดจ้าง) หน่วยงานระบบ 
IT จังหวัด 

 
 � 

(2-3 วัน) � � 

หนังสือส่ังการต่างๆ  
ออกโดยสํานักงานสหกรณ์จังหวัด 

หน่วยงานต่างๆ 
ท่ีได้รับ 

 
� � � � 

หนังสือส่ังการต่างๆ  หน่วยงานต้น
สังกัด 

 
� � � � 

เอกสารใบแจ้งหน้ี 
 

คู่ค้า   � 
(2-3 วัน) � � 

ข้อมูลประกอบการจัดทําแผน
งบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ 

หน่วยงานต่างๆ 
ในจังหวัดและ
กรมส่งเสริม
สหกรณ์ 

    � 
(เร่งด่วนช่วง
เดือน ก.ค.) 

ระบบฐานข้อมูลสหกรณ์ หน่วยงานระบบ 
IT กรมส่งเสริม 
สหกรณ๋ 

 
 

 
� 
 

� � 

ระเบียบ/ข้อบังคับของสหกรณ์ กรมส่งเสริม
สหกรณ์ 

 
   � 

 
โปรแกรมProfile สหกรณ์ กรมส่งเสริม

สหกรณ์ 
 

   � 
 

ข้อมูลราคาสินค้าสหกรณ์ สหกรณ์  
   

 
� 
 

แผนกลยุทธ ์มาตรการ แผนและแนว
ทางการปฏิบัติงาน 

กรมส่งเสริม
สหกรณ์ 

 
   � 

หนังสือส่ังการจากส่วนกลาง กรมส่งเสริม
สหกรณ์ 

 
� � � � 

       

ตารางท่ี 6.1-ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล (IT & Information  Requirement) 
 
 
 
 

6. ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมลู 
(IT & Information  Requirement) 

 


