แผนบริหารความต่อเนื่องของสานักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร
แผนความต่อเนื่อง หรือต่อไปนี้จะเรียกว่า “Business Continuity Plan (BCP)” จัดทาขึ้น
เพื่อให้ “หน่วยงาน” สามารถนาไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ต่างๆ ทั้งที่ เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร โดยไม่ให้ สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์
ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานต้องหยุดการดาเนินงาน หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
การทีห่ น่วยงานไม่มีกระบวนการรองรับ ให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน
ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจการเงิน การให้บริการ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน เป็นต้น ดังนั้น การจัดทาแผนความต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยให้หน่วยงานสามารถรับมือ
กับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด แล ะทาให้กระบวนการที่สาคัญ (Critical Business Process) สามารถ
กลับมาดาเนินการได้อย่างปกติ หรือตามระดับการให้บริการที่กาหนดไ ว้ ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดระดับความ
รุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานได้
วัตถุประสงค์ (Objectives)






เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง
เพื่อให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤต
เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดาเนินงานหรือการให้บริการ
เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้
เพื่อให้ประชาขน เจ้าหน้าที่ หน่วยงานรัฐวิสาห กิจ หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholders) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของหน่วยงาน แม้หน่วยงานต้องเผชิญกับเหตุการณ์
ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทาให้การดาเนินงานต้องหยุดชะงัก

สมมติฐานของแผนความต่อเนื่อง (BCP Assumptions)
เอกสารฉบับนี้จัดทาขึ้นภายใต้สมมติฐาน ดังต่อไปนี้
 เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสาคัญต่างๆ แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงานสารองที่
ได้มีการจัดเตรียมไว้
 หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการสารองระบบสารสนเทศต่างๆ โดยระบบสารสนเทศ
สารองมิได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเหมือนกับระบบสารสนเทศหลัก
 “บุคลากร” ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึงเจ้าหน้าที่และพนักงานทั้งหมดของหน่วยงาน
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ขอบเขตของแผนความต่อเนื่อง (Scope of BCP)
แผนความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ใช้รับรอง สถานการณ์ กรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน ในพื้นที่
สานักงานของหน่วยงาน หรือภายในหน่วยงาน ด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้
 เหตุการณ์อุทกภัย
 เหตุการณ์อัคคีภัย
 เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล
 เหตุการณ์โรคระบาด
การวิเคราะห์ทรัพยากรที่สาคัญ
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน มีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้นเพื่อให้หน่วยงาน สามารถบริหาร จัดการการ
ดาเนินงานขององค์กรให้มี ความต่อเนื่อง การจัดหาทรัพยากรที่สาคัญจึงเป็นสิ่งจาเป็น และต้องระบุไว้ใน แผน
ความต่อเนื่อง ซึ่งการเตรียมการทรัพยากรที่สาคัญ จะพิจารณาจากผลกระทบใน 5 ด้าน ดังนี้
1. ผลกระทบด้านอาคาร /สถานที่ปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้ สถานที่
ปฏิบัติงานหลัก ได้รับความเสียหาย หรือไม่สามารถใช้สถานที่ปฏิบัติงานหลักได้และ ส่งผลให้
บุคลากรไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้ชั่วคราวหรือระยะยาว
2. ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ/การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นทาให้ ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ หรือไม่สามารถจัดหา /จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่
สาคัญได้
3. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้
ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลที่สาคัญไม่สามารถ
นามา ใช้ ในการ
ปฏิบัติงานได้ตามปกติ
4. ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้บุคลากรหลักไม่สามารถมา
ปฏิบัติงานได้ตามปกติ
5. ผลกระทบด้านคู่ค้า / ผู้ให้บริการที่สาคัญหมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้คู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ไม่สามารถติดต่อหรือให้บริการหรือส่งมอบงานได้
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สรุปเหตุการณ์สภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ์
ผลกระทบ
เหตุการณ์สภาวะวิกฤต

ด้านอาคาร/
สถานที่
ปฏิบัติงาน
หลัก

ด้านวัสดุ
อุปกรณ์ที่
สาคัญ
/การจัดหา
จัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ที่
สาคัญ

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

1

เหตุการณ์อุทกภัย
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เหตุการณ์อัคคีภัย
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เหตุการณ์ชุมนุม
ประท้วง/ จลาจล
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เหตุการณ์โรคระบาด







แผนความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ไม่รองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่เหตุขัดข้องเกิดขึ้นจากการดาเนินงานปกติ
และ เหตุขัดข้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบ ในระดับสูงต่อการดาเนินงานและการให้บริการของหน่วยงาน
เนื่องจาก หน่วยงานยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแก้ไข สถานการณ์ ได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดย
ผู้บริหารหน่ วยงานหรือผู้บริหารของแต่ละกลุ่มงานและฝ่ายงานสามารถรับผิดชอบและดาเนินการได้ด้วย
ตนเอง
ทีมงานแผนความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan Team)
เพื่อให้ แผนความต่อเนื่อง (BCP) ของสานักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธรสามารถ นาไปปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จะต้องจัดตั้งทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCPTeam) ขึ้น โดย BCP Team
ประกอบด้วย หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง และทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
โดยทุกตาแหน่งจะต้องร่วมมือกันดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในฝ่าย งานของตนเอง ให้
สามารถบริหารความต่อเนื่องและกลับสู่ สภาวะปกติ ได้ โดยเร็ว ตามบทบาท หน้าที่ที่กาหนดไว้ ของทีมงาน
บริหารความต่อเนื่อง (BCP Team)และในกรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคลากรสารอง
รับผิดชอบทาหน้าที่ในบทบาทของบุคลากรหลัก ปรากฏดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team)
บุคลากรหลัก
ชื่อ
นางสาวทัศนีย์ สิทธิวงศ์
(ประกันสังคมจังหวัด)
นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์
(หัวหน้าส่วนงานสิทธิ
ประโยชน์)
นางสาววัชรี คูรณารักษ์
(หัวหน้าฝ่ายอานวยการ)

บทบาท

บุคลากรสารอง

เบอร์มือถือ
08-1877-0017 หัวหน้าทีมงาน
บริหารความ
ต่อเนื่อง
09-1470-3417 ทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง

ชื่อ
เบอร์มือถือ
นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์
09-1470-3417
(หัวหน้าส่วนงานสิทธิประโยชน์)

08-2492-6505 ทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง

นางทิพย์สุคนธ์ พร้อมสุข
08-9848-5240
(เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน)

นางศิริพร สมจันทร์
(นักวิชาการประกันสังคม)

08-0471-1404

นางสาวทัศนีย์ งามหลอด 08-9949-5033 ทีมงานบริหาร
(หัวหน้าส่วนงานทะเบียน
ความต่อเนื่อง
และประสานการแพทย์)

นางสาวสุวรินทร์ บุญยิ่ง
(เจ้าพนักงานประกันสังคม)

08-9282-4191

นายวุฒิชัย ติณรัตน์
08-8071-1309 ทีมงานบริหาร
(หัวหน้าส่วนงานเงินสมทบ
ความต่อเนื่อง
และการตรวจสอบ)

นางสาวพุทธชาติ วรรณชาติ 08-7247-1202
(นักวิชาการแรงงานชานาญการ)

นายประยงค์ ทาจิตร์
08-4448-1004 ทีมงานบริหาร
(หัวหน้าการเงินและบัญชี)
ความต่อเนื่อง

นางรุ่งนภา เต็มดี
(นักวิชาการเงินและบัญชี
ชานาญการ)

08-2145-0809
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กลยุทธ์ความต่อเนื่อง(Business Continuity Strategy)
กลยุทธ์ความต่อเนื่อง เป็นแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีความพร้อมเมื่อเกิดสภาวะ
วิกฤต ซึ่งพิจารณาทรัพยากรใน 5 ด้าน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 กลยุทธ์ความต่อเนื่อง(Business Continuity Strategy)
ทรัพยากร

กลยุทธ์ความต่อเนื่อง

อาคาร/ สถานที่  กาหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงานสารอง บริเวณสานักงาน โดยมีการ
ปฏิบัติงานสารอง
สารวจความเหมาะสมของสถานที่ ประสานงาน และการเตรียม
ความพร้อม
วัสดุอุปกรณ์ที่
สาคัญ / การ
จัดหาจัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ที่สาคัญ

 กาหนดให้มีการจัดหาคอมพิวเตอร์สารอง ที่มีคุณลักษณะ
เหมาะสมกับการใช้งาน พร้อมอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมโยงต่อผ่าน
อินเตอร์เนตเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีของหน่วยงานกลางและ
กรมบัญชีกลางได้
 กาหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop/ Notebook)
ของเจ้าหน้าที่ ของหน่วยง านได้เป็นการชั่วคราว หากมีความ
จาเป็นเร่งด่วนในช่วงระหว่างการจัดหาคอมพิวเตอร์สารอง ทั้งนี้
ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องในการ
กอบกู้คืนก่อน

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมูลที่สาคัญ

 ระบบการบริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญของ
หน่วยงาน มีลักษณะแบบรวมศูนย์ ที่ส่วนกลาง และเชื่อมโยง
ระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เนต
เพื่อการใช้งาน ทาให้
หน่วยงานจังหวัดไม่มีระบบคอมพิวเตอร์สารอง ดังนั้น หากเกิด
ภาวะฉุกเฉินต้อ งรอจนกว่า ระบบการบริหาร เทคโนโลยี
สารสนเทศของหน่วยงานกลางจะกอบกู้ให้สามารถใช้งานได้

บุคลากรหลัก

 กาหนดให้ใช้บุคลากรสารองทดแทนภายในฝ่ายงานหรือกลุ่มงาน
เดียวกัน
 กาหนดให้ใช้บุคลากรนอกฝ่ายงานหรือกลุ่มงานในกรณี ที่
บุคลากรไม่เพียงพอหรือขาดแคลน

คู่ค้า /ผู้ให้บริการที่  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สานักงานประกันสังคมจังหวัด
สาคัญ /ผู้มีส่วนได้
ยโสธร กาหนดให้มี ผู้ให้บริการ ตามสัญญาจ้างของสานักงาน
ส่วนเสีย
ประกันสังคม
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ความต้องการด้านทรัพยากรที่จาเป็นในการบริหารความต่อเนื่อง
การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) พบว่ากระบวนการทางานที่ฝ่ายงานต้องให้
ความสาคัญและกลับมาดาเนินงานหรือฟืนคืนสภาพให้ได้ภายในระยะเวลาตามที่กาหนดปรากฎดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis)
กระบวนการหลัก

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ
ระดับความเร่งด่วน

ดาเนินการเกี่ยวกับฝ่ายอานวยการ

สูง

ดาเนินการเกี่ยวกับงาน กลุ่มงาน
ประกันสังคม
 ส่วนงานสิทธิประโยชน์
 ส่วนงานเงินสมทบและ
ตรวจสอบ
 ส่วนงานการเงินและบัญชี
 ส่วนงานทะเบียนและ
ประสานการแพทย์

สูง

4
ชั่วโมง

1 วัน




1
2
1 เดือน
สัปดาห์ สัปดาห์












สาหรับกระบวนงานอื่นๆ ที่ประเมินแล้ว อาจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมีความยืดหยุ่น
สามารถชะลอการดาเนินงานและ การให้บริการได้ โดยให้ผู้บริหารของฝ่ายงานประเมินความจาเป็นและ
เหมาะสม ทั้งนี้ หากมีความจาเป็น ให้ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความต่อเนื่องเช่นเดียวกับกระบวนงาน
หลัก
การวิเคราะห์เพื่อกาหนดความต้องการทรัพยากรที่สาคัญ
1) ด้านสถานที่ปฏิบัติงานสารอง(Working Space Requirement)ดังตารางที่ 4

7

ตารางที่ 4 การระบุพื้นที่การปฏิบัติงานสารอง
ประเภทความเสี่ยง/ภัยคุกคาม อุทกภัย, อัคคีภัย , เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล , เหตุการณ์โรคระบาด
กระบวนงานหลัก
งานบริการประกันสังคม หน่วยงาน
สานักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร
ชื่อผู้ประสานงาน
นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์
โทรศัพท์
09-1470-3417
ประเภททรัพยากร

สถานที/่ แหล่งที่มา

พื้นที่สารองการ
ปฏิบัติงาน

โรงจอดรถ/ลานจอดรถ
ด้านหน้าอาคาร/
อาคารเช่า
พื้นที่สารองเก็บวัสดุ โรงจอดรถ/ลานจอดรถ
อุปกรณ์
ด้านหน้าอาคาร/
อาคารเช่า
พื้นที่สารองจอดรถ โรงจอดรถ/ลานจอดรถ
ด้านหน้าอาคาร/
อาคารเช่า
อื่นๆ

-

0-24 ชั่วโมง
(ตารางเมตร)

2 สัปดาห์
(ตาราง
เมตร)
-

2 สัปดาห์ขึ้นไป
(ตารางเมตร)

100
(5 คน)

2-7 วัน
(ตาราง
เมตร)
100
(20 คน)

50

100

-

-

100

200

-

-

-

-

-

-

-
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2) ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์(Equipment & Supplies Requirement) ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การระบุจานวนวัสดุอุปกรณ์
ประเภทความเสี่ยง/ภัยคุกคามอุทกภัย,อัคคีภัย,เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล,เหตุการณ์โรคระบาด
กระบวนงานหลัก
งานบริการประกันสังคม หน่วยงานสานักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร
ชื่อผู้ประสานงาน
นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ โทรศัพท์
09-1470-3417
ประเภททรัพยากร

สถานที/่ แหล่งที่มา

0-24 ชั่วโมง
(จานวน)

2-7 วัน
(จานวน)

2 สัปดาห์
(จานวน)

คอมพิวเตอร์สารอง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายฯที่เก็บรักษา

2 เครื่อง

4 เครื่อง

4 เครื่อง

2 สัปดาห์
ขึ้นไป
(จานวน)
-

เครื่องพิมพ์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายฯที่เก็บรักษา

2 เครื่อง

4 เครื่อง

4 เครื่อง

-

โทรศัพท์พร้อมหมายเลข

เจ้าหน้าที่ฝ่ายฯที่เก็บรักษา

2 เครื่อง

3 เครื่อง

-

-

โทรสาร/เครื่องสแกนด์
พร้อมหมายเลข

สานักงานองค์การโทรศัพท์
จังหวัด

-

2

-

-

เครื่องถ่ายเอกสาร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายฯที่เก็บรักษา

-

1

-

-
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3) ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล (IT & Information Requirement)
เนื่องจากระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญของหน่วยงาน อยู่ในความดูแล
ของหน่วยงานกลาง เป็นลักษณะแบบรวมศูนย์ ดังนั้น หน่วยงานจึงใช้ข้อมูลสารสนเทศโดยการ เชื่อมโยงระบบ
ของหน่วยงานกับหน่วยงานกลางผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต ทาให้หน่วยงานไม่มีระบบคอมพิวเตอร์สารองและ
หากระบบมีปัญหา ต้องรอให้หน่วยงานกลางกู้คืน ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนหน่วยงานจึงจะ
สามารถใช้งานของระบบได้
ตารางที่ 6 การระบุความต้องการด้านเทคโนโลยี
ประเภทความเสี่ยง/ภัยคุกคาม อุทกภัย, อัคคีภัย,เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล,เหตุการณ์โรคระบาด
กระบวนงานหลัก
งานบริการประกันสังคม หน่วยงาน
สานักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร
ชื่อผู้ประสานงาน
นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ โทรศัพท์
09-1470-3417
ประเภท
ทรัพยากร
ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต

สถานที/่ แหล่งที่มา
ผู้ให้บริการเชื่อมโยง
ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต

0-24 ชั่วโมง

2-7 วัน

2 สัปดาห์

2 สัปดาห์ขึ้นไป

-







4) ความต้องการด้านบุคลากรสาหรับความต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน
ปรากฏดังตารางที่ 7

(Personnel Requirement)

ตารางที่ 7 การระบุจานวนบุคลากรหลักที่จาเป็น
ประเภทความเสี่ยง/ภัยคุกคาม อุทกภัย, อัคคีภัย,เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล,เหตุการณ์โรคระบาด
กระบวนงานหลัก
งานบริการประกันสังคม หน่วยงาน
สานักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร
ชื่อผู้ประสานงาน
นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ โทรศัพท์
09-1470-3417
ประเภททรัพยากร

สถานที/่
แหล่งที่มา
การระบุจานวนบุคลากรหลักที่จาเป็น
จานวนบุคลากรปฏิบัติงาน เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายฯ
ที่สานักงาน/สถานที่สารอง
จานวนบุคลากรปฏิบัติงาน ที่บ้าน
อื่นๆ
รวม (คน)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ

0-24 ชั่วโมง

2-7 วัน

2 สัปดาห์

2 สัปดาห์ขึ้นไป

5

20

-

-

-

-

-

-

5

20

-

-
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5) ความต้องการด้านผู้ให้บริการที่สาคัญ (Service Requirement)
ตารางที่ 8 การระบุจานวนผู้ให้บริการที่ต้องติดต่อหรือขอรับบริการ
ประเภทความเสี่ยง/ภัยคุกคาม อุทกภัย, อัคคีภัย,เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล,เหตุการณ์โรคระบาด
กระบวนงานหลัก
งานบริการประกันสังคม หน่วยงาน
สานักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร
ชื่อผู้ประสานงาน
นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ โทรศัพท์
09-1470-3417
ประเภททรัพยากร
ผู้ให้บริการเชื่อมโยง
ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต

สถานที/่ แหล่งที่มา
ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง

0-24 ชั่วโมง

2-7 วัน

-

1

2 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ขึ้นไป
1

1

ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ
วันที่ 1(ภายใน24 ชั่วโมง)การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของฝ่ายฯ คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ
และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานตนเองและสานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
- แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤติ ตามกระบวนการCall Tree
ให้กับบุคลากรในฝ่ายฯ ภายหลังได้รับแจ้งจากหัวหน้า
คณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน
- จัดประชุม ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง เพื่อประเมิน
ความเสียหาย ผลกระทบต่อการดาเนินงาน
การ
ให้บริการ และทรัพยากรสาคัญที่ต้องใช้ในการบริหาร
ความต่อเนื่อง
- ทบทวนกระบวนงานที่มีความเร่งด่วน หรือส่งผล
กระทบอย่างสูง (หากไม่ดาเนินการ) ดังนั้น จาเป็นต้อง
ดาเนินงานหรือปฏิบัติด้วยมือ (Manual Processing)
- ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในฝ่ ายฯ ที่ได้รับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิต

บทบาทความรับผิดชอบ

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

หัวหน้า ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ



ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของฝ่ายฯ



หัวหน้าฝ่าย
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วันที่ 1(ภายใน24 ชั่วโมง)การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของฝ่ายฯ คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ
และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานตนเองและสานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของ
หน่วยงานทราบ โดยครอบคลุมประเด็นดังนี้
• จานวนและรายชื่อบุคลากรที่ได้รับบาดเจ็บ
/
เสียชีวิต
• ความเสียหายและผลกระทบต่อการดาเนินงาน
และการให้บริการ
• ทรัพยากรสาคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความ
ต่อเนื่อง
• กระบวนงาน ที่มีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบ
อย่างสูงหากไม่ดาเนินการ และจาเป็นต้อง
ดาเนินงานหรือปฏิบัติงานด้วยมือ
- สื่อสารและรายงานสถานการณ์แก่บุคลากรในฝ่ายฯ
ให้ทราบ ตามเนื้อหาและข้อความที่ได้รับการพิจารณา
และเห็นชอบจาก คณะบริหารความต่อเนื่องของ
หน่วยงานแล้ว
- ประเมินและระบุกระบวนการหลัก และงานเร่งด่วน ที่
จาเป็นต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน
1-5วัน
ข้างหน้า
- ประเมินศักยภาพและความสามารถของหน่วยงานฯ
ในการดาเนินงานเร่งด่วนข้างต้น ภายใต้ข้อจากัดและ
สภาวะวิกฤต พร้อมระบุทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ใน
การบริหารความต่อเนื่องตามแผนการจัดหาทรัพยากร
- รายงานความคืบหน้าให้แก่ หัวหน้า คณะบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงาน ทราบ พร้อมขออนุมัติการ
ดาเนินงานหรือปฏิบัติ
งาน ด้วยมือ (Manual
Processing) สาหรับกระบวน งานที่มีความเร่งด่วน
และส่งผลกระทบอย่างสูงหากไม่ดาเนินการ
- ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
จัดหาทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการบริหารความ

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหน้า ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ


หัวหน้า ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ



หัวหน้าและ ทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของฝ่ายฯ



หัวหน้าและ ทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของฝ่ายฯ



หัวหน้า ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ

หัวหน้าและ ทีมงานบริหาร
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วันที่ 1(ภายใน24 ชั่วโมง)การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของฝ่ายฯ คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ
และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานตนเองและสานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
ต่อเนื่อง ได้แก่
 สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- พิจารณาดาเนินการหรือปฏิบัติงานด้วยมือ
(Manual)เฉพาะงานเร่งด่วน หากไม่ดาเนินการจะ
ส่งผลกระทบอย่างสูงและไม่สามารถรอได้ ทั้งนี้ ต้อง
ได้รับการอนุมัติ
- ระบุหน่วยงา นที่เป็นคู่ค้า /ผู้ให้บริการสาหรับงาน
เร่งด่วน เพื่อแจ้งสถานการณ์และแนวทางในการ
บริหารงานให้มีความต่อเนื่องตาม ความเห็น ของคณะ
บริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน
- บันทึก (Log Book)และทบทวนกิจกรรมและงาน
ต่างๆ ที่ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของฝ่ายฯ ต้อง
ดาเนินการ (พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ดาเนินการ และ
เวลา) อย่างสม่าเสมอ
- แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดาเนินการ
สาหรับในวันถัดไป ให้กับบุค ลากรหลักในฝ่ายฯ เพื่อ
รับทราบและดาเนินการ อาทิ แจ้งวัน เวลา และ
สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
- รายงานความคืบหน้าให้แก่ หัวหน้า คณะบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงานอย่างสม่าเสมอหรือตามที่ได้
กาหนดไว้

บทบาทความรับผิดชอบ

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

ความต่อเนื่องของฝ่ายฯ





หัวหน้าและ ทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของฝ่ายฯ



หัวหน้าและ ทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของฝ่ายฯ



ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของฝ่ายฯ



หัวหน้า ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ



หัวหน้าและ ทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของฝ่ายฯ
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วันที่ 2-7 การตอบสนองในระยะสั้น
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของฝ่ายฯ คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ
และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานตนเองและสานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
ดาเนินการ
ขั้นตอนและกิจกรรม
บทบาทความรับผิดชอบ
แล้วเสร็จ
- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่
หัวหน้าและทีมงานบริหารความ 
ได้รับผลกระทบ ประเมินความจาเป็นและระยะเวลาที่ ต่อเนื่องของฝ่ายฯ
ต้องใช้ในการกอบกู้คืน
- ตรวจสอบกับหน่วยงาน ความพร้อมและข้อจากัดใน
หัวหน้าและทีมงานบริหารความ 
การจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการบริหารความ ต่อเนื่องของฝ่ายฯ
ต่อเนื่อง ได้แก่

 สถานที่ปฏิบัติงานสารอง

 วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ

 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
 บุคลากรหลัก

 คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของ
หัวหน้า ทีมงานบริหารความ

หน่วยงาน ความพร้อม ข้อจากัด และข้อเสนอแนะ ใน ต่อเนื่องของฝ่ายฯ
การจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการบริหารความ
ต่อเนื่อง
- ประสานงานและดาเนินการจัดหาทรัพยากรที่
หัวหน้าและทีมงานบริหารความ 
จาเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ
 สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ดาเนินการกอบกู้และจัดหาข้อมูลและรายงานต่างๆ ที่ ฝ่ายอานวยการ
จาเป็นต้องใช้ในการดาเนินงานและให้บริการ ตาม
ตารางที่ 6
- ดาเนินงานและให้บริการ ภายใต้ทรัพยากรที่จัดหา
เพื่อบริหารความต่อเนื่อง:
 สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
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วันที่ 2-7 การตอบสนองในระยะสั้น
 วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า ผู้ให้บริการที่สาคัญ /
- แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารความ
ต่อเนื่องแก่หน่วยงาน เกษตรกรที่ / ผู้ใช้บริการ /คู่ค้า /
ได้รับผลกระทบ
- บันทึก (Log Book)และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ
ที่ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของฝ่ายฯ พร้อมระบุ(
อย่างสม่าเสมอ )ผู้ดาเนินการ และเวลา รายละเอียด
- แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดาเนินการต่อไป
สาหรับในวันถัดไป ให้กับบุคลากรในฝ่ายฯ

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ 
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของฝ่ายฯ



หัวหน้า ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ



- รายงานความคืบหน้าให้แก่ หัวหน้า คณะบริหารความ หัวหน้าและทีมงานบริหารความ 
ต่อเนื่องของหน่วยงาน ตามเวลาที่ได้กาหนดไว้
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ
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วันที่ 8 การตอบสนองระยะกลาง (1สัปดาห์)
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของฝ่ายฯ คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ
และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานตนเองและสานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่
ได้รับผลกระทบ และประเมินความจาเป็นและ
ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการกอบกู้คืน
- ระบุทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ เพื่อดาเนินงานและ
ให้บริการตามปกติ
- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของ
หน่วยงานสถานภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่
ได้รับผลกระทบ และทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้เพื่อ
ดาเนินงานและให้บริการตามปกติ
- ประสานงานและดาเนินการจัดหาทรัพยากรที่
จาเป็นต้องใช้เพื่อดาเนินงานและให้บริการตามปกติ:
 สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย /
ผู้ให้บริการที่สาคัญ
- แจ้งสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมด้าน
ทรัพยากรต่างๆ เพื่อดาเนินงานและให้บริการตามปกติ
ให้กับบุคลากรในฝ่ายฯ
- บันทึก (Log Book)และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ
ที่ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของฝ่ายฯ พร้อมระบุ(
อย่างสม่าเสมอ )รายละเอียด ผู้ดาเนินการ และเวลา
- รายงานความคืบหน้าให้แก่ หัวหน้า คณะบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงาน ตามเวลาที่ได้กาหนดไว้

บทบาทความรับผิดชอบ

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

หัวหน้าและ ทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของฝ่ายฯ



หัวหน้า ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ



หัวหน้าและ ทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของฝ่ายฯ



หัวหน้า ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ



ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของฝ่ายฯ



หัวหน้าและ ทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของฝ่ายฯ



