แผนความต่อเนื่องของสานักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
แผนความต่อเนื่อง หรือต่อไปนี้จะเรียกว่า “Business Continuity Plan (BCP)” จัดทาขึ้นเพื่อให้
หน่วยงาน สามารถนาไปใช้ในการตอบสนอง และปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ทั้งที่
เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร โดยไม่ให้สภาวะวิกฤตหรือเหตุฉุกเฉินดังกล่าวส่งผล
ให้หน่วยงานต้องหยุดดาเนินงาน หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
การที่หน่วยงานไม่มีกระบวนการรองรับให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบต่อ
หน่วยงานในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การให้บริการ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจน ชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น ดังนั้น การจัดทา แผนความต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยให้หน่วยงาน
รับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดและทาให้กระบวนการที่สาคัญ (Critical Business Process) สามารถ
ดาเนินการได้อย่างปกติ ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานได้
วัตถุประสงค์ (Objectives)
1. เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง
2. เพื่อให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤต
3. เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดาเนินงานหรือการให้บริการ
4. เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
5. เพื่อให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholders) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของหน่วยงาน แม้หน่วยงานต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและ
ส่งผลกระทบจนทาให้การดาเนินงานต้องหยุดชะงัก
สมมติฐานของแผนความต่อเนื่อง (BCP Assumptions)
เอกสารฉบับนี้จัดทาขึ้นภายใต้สมมติฐาน ดังต่อไปนี้
1. เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสาคัญต่างๆ แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงานสารอง
ที่ได้มีการจัดเตรียมไว้
2. หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการสารองระบบสารสนเทศต่างๆ
โดยระบบ
สารสนเทศสนเทศสารองมิได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเหมือนกับระบบสารสนเทศหลัก
3. “บุคลากร” ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง เจ้าหน้าที่ และพนักงานทั้งหมดของหน่วยงาน
ขอบเขตของแผนความต่อเนื่อง (Scope Of BCP)
แผนความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ใช้รองรับสถานการณ์ กรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินใน
พื้นที่สานักงานของหน่วยงาน หรือภายในหน่วยงาน ด้วยเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้
 เหตุการณ์อัคคีภัย
 เหตุการณ์อุทกภัย
 เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล
 เหตุการณ์โรคระบาด
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การกาหนดโครงสร้างและทีมงานจัดทาแผนความต่อเนื่อง
ทีมงานแผนความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan Team)
เพื่อให้แผนความต่อเนื่อง (BCP) ของทุกกลุ่ม /ฝ่าย สานักงานปศุสัตว์จังหวัด ยโสธร สามารถนาไป
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จะต้องจัดตั้งทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ขึ้น
โดยมีโครงสร้าง ดังนี้
1) หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
2) หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
3) ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง
โดยทุกตาแหน่งจะต้องร่วมมือกันดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุ กเฉินในฝ่ายงานของ
ตนเอง ให้สามารถบริหารความต่อเนื่องและกลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว ตามบทบาทหน้าที่ที่กาหนดไว้ของ
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) และในกรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคลากร
สารองรับผิดชอบทาหน้าที่ในบทบาทของบุคลากรหลัก ไปก่อน จนกว่าจะได้มีการมอบหมายและแต่งตั้งขึ้นโดย
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องในการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้คืน ปรากฏดังรูปภาพที่ 1

หัวหน้ าคณะบริ หารความต่อเนื่อง
ปศุสตั ว์จงั หวัดยโสธร
ผู้ประสานงาน
หัวหน้ ากลุม่ ยุทธศาสตร์ ฯ
หัวหน้ าทีมบริ หาร
ความต่อเนื่อง
หัวหน้ าฝ่ าย
บริ หารทัว่ ไป
ทัว่ ไป

หัวหน้ าทีมบริ หาร
ความต่อเนื่อง
หัวหน้ ากลุม่
ยุทธศาสตร์ และ
สารสนเทศ
การพัฒนาปศุสตั ว์

หัวหน้ าทีมบริ หาร
ความต่อเนื่อง
หัวหน้ ากลุม่ พัฒนา
สุขภาพสัตว์

หัวหน้ าทีมบริ หาร
ความต่อเนื่อง
หัวหน้ ากลุม่
พัฒนาเทคโนโลยี
การปศุสตั ว์

หัวหน้ าทีมบริ หาร
ความต่อเนื่อง
หัวหน้ ากลุม่
พัฒนาคุณภาพ
สินค้ าปศุสตั ว์

รูปภาพที่ 1 โครงสร้างคณะบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ของสานักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
ภายหลังการกาหนดโครงสร้างคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานให้ระบุรายชื่อและหมายเลข
ติดต่อของบุคลากรและทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) โดยกาหนดบุคลากรหลักและบุคลากร
สารอง ในกรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคลากรสารองรับผิดชอบบทบาทของบุคลากร
หลักไปก่อนจนกว่าจะได้มีการมอบหมายและแต่งตั้งขึ้นโดยหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องในการบริหาร
ความต่อเนื่องและการกลับคืนสู่สถานการณ์ปกติ
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ตารางที่ 1 รายชื่อบุคลากรและบทบาทของคณะบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team)
บุคลากรหลัก

ชื่อ

บทบาท

นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล
ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร

เบอร์โทรศัพท์
087-XXXX- หัวหน้าคณะบริหาร
XXX
ความต่อเนื่อง

นางจุฑามาศ สมไชย
(หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์)

081-XXXXXXX

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง

นายพิทักษ์ เผ่าผา
(หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า
ปศุสัตว์)
นายกระแส หล่อแท้
(หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการ
ปศุสัตว์)
นายเด่นพงษ์ ไทยลา
(หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป)

089-XXXXXXX

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง

087-XXXXXXX

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง

089-XXXXXXX

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง

บุคลากรสารอง
ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
นายถนอมศักดิ์ เศิกศิริ 089-XXXXสัตวแพทย์อาวุโส
XXX
นายประเสริฐ วงศ์นาค
นายสัตวแพทย์
ชานาญการพิเศษ
นางจิราภรณ์ ป้องสนาม
เจ้าพนักงานสัตวบาล
ปฏิบัติงาน
นายวินัย เรืองแหล้
เจ้าพนักงานสัตวบาล
ชานาญงาน
นางพรประภา พวงนาค
เจ้าพนักงานธุรการ
ชานาญงาน

085-XXXXXXX
085-XXXXXXX
081-XXXXXXX
080-XXXXXXX

การกาหนดกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree)
กระบวนการ Call Tree คือกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกในคณะบริหารความต่อเนื่อง
และทีมงานบริหารความต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องตามผังรายชื่อทางโทรศัพท์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหาร
จัดการขั้นตอนในการติดต่อพนักงาน ภายหลังจากมีการประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตของ
หน่วยงาน
จุดเริ่มต้นของกระบวนการ Call Tree จะเริ่มจากหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องแจ้งให้ผู้
ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง โดยผู้ประสานงานฯ จะแจ้งให้หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องรับทราบ
เหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง ตามสายงานการบังคับบัญชาของแต่ละส ายงานหรือ
กลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายแต่ละท่าน จึงติดต่อและแจ้งไปยังบุคลากรภายใต้การบังคับบัญชาของตน รับทราบ
เหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนความต่อเนื่องของหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ
ตามรายชื่อและ
ช่องทางติดต่อสื่อสารที่ได้ระบุใน ตารางที่ 1
ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อหัวหน้าทีมได้ ให้ติดต่อไปยังบุคลากรสารอง โดยพิจารณา:
 ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลาทาการ ให้ดาเนินการติดต่อบุคลากรหลักโดยติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ของ
หน่วยงานเป็นช่องทางแรก
 ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นนอกเวลาทา การหรือสถานที่ปฏิบัติงานหลักได้รับผ ลกระทบ ให้ดาเนินการติดต่อ
บุคลากรหลักโดยติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางแรก
 ถ้าสามารถติดต่อบุคลากรหลักได้ให้แจ้งข้อมูลแก่บุคลากรหลักของหน่วยงานทราบ ดังต่อไปนี้:
- สรุปสถานการณ์ของเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง
- เวลาและสถานที่สาหรับการนัดประชุมเร่งด่วนของหน่วยงาน สาหรับผู้บริหารของหน่วยงานและ
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เพื่อบริหารความต่อเนื่องต่อเช่ไปน สถานที่รวมพลในกรณีที่มีการย้สถานที
าย ่ทาการ
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รูปภาพที่ 2 กระบวนการแจ้งเหตุ Call Tree
การวิเคราะห์ทรัพยากรที่สาคัญ
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินมีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานสามารถบริหาร
จัดการการดาเนินงานขององค์กรให้มีความต่อเนื่อง การจัดหาทรัพยากรที่สาคัญจึงเป็นสิ่งจาเป็น และต้องระบุ
ไว้ในแผนความต่อเนื่อง ซึ่งการเตรียมทรัพยากรที่สาคัญ จะพิจารณาจากผลกระทบใน 5 ด้าน ดังนี้
1. ผลกระทบด้านอาคาร /สถานที่งานหลัก หมายถึง เหตุการ ณ์ที่เกิดขึ้นทาให้สถานที่ปฏิบัติงาน
หลักได้รับความเสียหาย หรือไม่สามารถใช้สถานที่ปฏิบัติงานหลักได้ และส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถเข้าไป
ปฏิบัติงานได้ชั่วคราวหรือระยะยาว
2. ผลกระทบด้านวัสดุ อุปกรณ์ ที่สาคัญ /การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ หมายถึง เหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นทาให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ หรือไม่สามารถจัดหา/จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
3. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้
ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลที่สาคัญไม่สามารถนามาใช้ในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ
4. ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้บุคลากรหลัก ไม่สามารถมา
ปฏิบัติงานได้ตามปกติ
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5. ผลกระทบด้านคู่ค้า / ผู้ให้บริการที่สาคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้คู่ค้า /ผู้ให้บริการ/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่สามารถติดต่อหรือให้บริการหรือส่งมอบงานได้
สรุปเหตุการณ์สภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ์
ผลกระทบ
ด้านวัสดุ
อุปกรณ์ที่
ด้าน
ด้านอาคาร/
คูค่ ้า/ผู้
เหตุการณ์สภาวะ
สาคัญ/
เทคโนโลยี
สถานที่
ด้านบุคลากร ให้บริการ/ผู้มี
วิกฤต
การจัดหา
สารสนเทศ
ปฏิบัติงาน
หลัก
ส่วนได้ส่วน
จัดส่งวัสดุ
และข้อมูล
หลัก
เสีย
อุปกรณ์ที่
ที่สาคัญ
สาคัญ




1. เหตุการณ์อัคคีภัย
2. เหตุการณ์อุทกภัย
3. เหตุการณ์ชุมนุม
ประท้วง/จลาจล
4. เหตุการณ์โรคระบาด


















ตารางที่ 2 การประเมินความเสี่ยงและภัยคุกคาม และผลกระทบต่อทรัพยากรสาคัญ
แผนความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ไม่รองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่เหตุขัดข้องเกิดขึ้นจาการดาเนินงานปกติ
และเหตุขัดข้องดังกล่าวไม่ส่งผลผลกระทบในระดับสูงต่อการดาเนินงานและการให้บริการของหน่วยงาน
เนื่องจากหน่วยงานยัง สามารถจัดการปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์ได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยผู้บริหาร
หน่วยงานหรือผู้บริหารของแต่ละกลุ่มงานและฝ่ายงานสามารถรับผิดชอบและดาเนินการได้ด้วยตนเอง
การกาหนดกลยุทธ์ในการสร้างความต่อเนื่อง
กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Strategy)
กลยุทธ์ความต่อเนื่อง เป็นแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีความพร้อมเมื่อเกิด
สภาวะวิกฤต ซึ่งพิจารณาทรัพยากรใน 5 ด้าน ดังตารางที่ 3
ทรัพยากรที่สาคัญ
อาคาร/สถานที่
ปฏิบัติงานสารอง

กลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง
 กาหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงานสารองภายในศาลากลาง
โดยมีการสารวจความเหมาะสมของสถานที่
ประสานงาน และการเตรียมความพร้อม กับหน่วยงาน
เจ้าของพื้นที่
 ในกรณีที่ความเสียหายขยายเป็นวงกว้าง กาหนดให้ใช้
พื้นที่ปฏิบัติงานสารองของหน่วยงานในสังกัดกรมปศุ
สัตว์ภายในจังหวัด โดยมีการสารวจความเหมาะสมของ
สถานที่ ประสานงาน และการเตรียมความพร้อม
ล่วงหน้า
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 กาหนดให้สรรหา อุปกรณ์เครื่องมือสารอง ที่มีอยู่
สานักงา นก่อน แล้วจึงสรรหาจากภายนอก เช่น บริษัท
ตัวแทนจาหน่ายอุปกรณ์ เครื่องมือที่จาเป็นต้องใช้
 กาหนดให้จัดเก็บวัสดุสิ้นเปลืองในปริมาณที่เหมาะสม
ตามรอบการสั่งซื้อผ่านหน่วยงานการจัดซื้อจัดจ้าง และ
สรรหาวัสดุสิ้นเปลืองที่มีอยู่ในสานักงานก่อน แล้วจึงสรร
หาจากภายนอก เช่น บริษัทตัวแทนจาหน่าย
 กาหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา
(Laptop/Notebook) ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้
เป็นการชั่วคราว หากมีความจาเป็นเร่งด่วนในช่วง
ระหว่างการจัดหาคอมพิวเตอร์สารอง ทั้งนี้ ต้องได้รับ
อนุญาตจากหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องในการ
กอบกู้คืนก่อน
 ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่
สาคัญของหน่วยงาน มีลักษณะแบบรวมศูนย์ที่ส่วนกลาง
เทคโนโลยี
(กรมปศุสัตว์) และเชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่าน
สารสนเทศ
อินเตอร์เน็ตเพื่อการใช้งาน ทาให้หน่วยงานจังหวัดไม่มี
และข้อมูลที่
ระบบคอมพิวเตอร์สารอง ดังนั้น หากเกิดภาวะฉุกเฉิน
สาคัญ
ต้องรอจนกว่าระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของหน่วยง่านกลางจะกอบกู้ให้สามารถใช้งานได้
 ดาเนินการบันทึกข้อมูลด้วยระบบมือไปก่อน แล้วจึงบันทึก
ข้อมูลระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัสดุอุปกรณ์ที่
สาคัญ / การจัดหา
จัดส่งวัสดุอุปกรณ์
ที่สาคัญ

 กาหนดให้ใช้บุคลากรสารอง ทดแทนภายในหน่วยงาน
ฝ่ายงานหรือกลุ่มงานเดียวกัน
 กาหนดให้ใช้บุคลากรนอกฝ่ายงานหรือกลุ่มงาน ในกรณี
บุคลากรไม่เพียงพอหรือขาดแคลน
คู่ค้า / ผู้  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัดยโสธร กาหนดให้
ให้บริการที่
มีผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ ต 2 ราย
สาคัญ / ผู้มี
คือ TOT และ CAT ซึ่งหากผู้ให้บริการหลักไม่สามารถ
ส่วนได้ส่วน
ให้บริการได้ระบบเชื่อมโยงจะปรับเปลี่ยนไปยังผู้
เสีย
ให้บริการสารองภายใน 1 ชั่วโมง
บุคลากรหลัก

ตารางที่ 3 กลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง
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การประเมินผลกระทบต่อกระบวนการดาเนินงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis)
การประเมินผลกระทบต่อกระบวนการ หรือการ วิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact
Analysis) ของสานักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธรพบว่ากระบวนการหลักส่วนใหญ่ที่กลุ่มงาน /ฝ่ายงานต้องให้
ความสาคัญ ในการประเมินผลกระทบ และจาเป็นต้องดาเนินงานหรือให้บริการได้ภายใ นระยะเวลาที่กาหนด
ปรากฏตามตารางที่ 4

กระบวนการหลัก
รับเอกสาร
ส่งเอกสาร
จัดซื้อจัดจ้าง
การเบิกจ่ายงบประมาณ
การออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์
การออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว์
การออกใบอนุญาตนาสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่
การออกใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์
และการฆ่าสัตว์
การบริการ E-Service
จาหน่ายวัคซีน
ออกใบ ร.4 และ ร.10
ตรวจสถานพยาบาลสัตว์ตามคาขอ
ขออนุมัติจาหน่ายทะเบียนสัตว์ออกจาก
โครงการ ธนาคารโค-กระบือฯ
อบรมเกษตรกรตามแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
โครงการตามพระราชดาริ และโครงการพิเศษ
การจัดทา ปรับปรุงฐานข้อมูล และสารสนเทศ
ด้านการปศุสัตว์
งานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการ
ปศุสัตว์

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพเวลา
0-2
2-4 4-24 2-7
1-2
2
ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง วัน สัปดาห์ สัปดาห์
ขึ้นไป
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ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพเวลา
0-2
2-4 4-24 2-7
1-2
2
ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง วัน สัปดาห์ สัปดาห์
ขึ้นไป

กระบวนการหลัก
งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน โครงการ และงบประมาณ
การให้คาปรึกษา แนะนา และช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์
การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การบูรณาการงานตามยุทธศาสตร์





















ตารางที่ 4 กระบวนการสาคัญและผลกระทบตามช่วงระยะเวลาของการหยุดชะงัก
สาหรับกระบวนการอื่นๆ ที่ประเมินแล้ว อาจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมีความยืดหยุ่น
สามารถชะลอการดาเนินงานและการให้บริการได้ ให้ผู้บริหารของฝ่ายงานหรือกลุ่มงานประเมินความจาเป็น
และเหมาะสม ทั้งนี้ หากมีความจาเป็น ให้ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความต่อเนื่องเช่นเดียวกับ
กระบวนงานหลัก
การวิเคราะห์เพื่อกาหนดความต้องการทรัพยากรที่สาคัญ
1.ความต้องการด้านสถานที่ปฏิบัติงานสารอง (Working Space Requirement) ดังตารางที่ 5
0 – 24
2–7
2 สัปดาห์
2 สัปดาห์
สถานที่/
ชั่วโมง
วัน
ขึ้นไป
ประเภททรัพยากร
(ตาราง
แหล่งที่มา
(ตาราง (ตาราง
(ตาราง
เมตร)
เมตร)
เมตร)
เมตร)
พื้นที่สารองการปฏิบัติงาน
ด่านกักสัตว์
40
40
40
40
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ยโสธร
พื้นที่สารองการปฏิบัติงาน
ศาลากลางจังหวัด
20
40
40
40
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ
พื้นที่สารองการปฏิบัติงาน
ศาลากลางจังหวัด
20
50
50
50
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
พื้นที่สารองการปฏิบัติงาน
ด่านกักสัตว์
10
10
10
10
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ ยโสธร

ประเภททรัพยากร
พื้นที่สารองการปฏิบัติงาน

สถานที่/
แหล่งที่มา
ศาลากลางจังหวัด

0 – 24
ชั่วโมง
(ตาราง
เมตร)
15

2–7
วัน
(ตาราง
เมตร)
15

2 สัปดาห์
(ตาราง
เมตร)
15

2 สัปดาห์
ขึ้นไป
(ตาราง
เมตร)
15
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กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
พื้นที่สารองเก็บวัสดุอุปกรณ์
ฝ่ายบริหารทั่วไป
พื้นที่สารองเก็บวัสดุอุปกรณ์
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ
30พื้นที่สารองเก็บวัสดุอุปกรณ์
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
พื้นที่สารองเก็บวัสดุอุปกรณ์
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
พื้นที่สารองเก็บวัสดุอุปกรณ์
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
พื้นที่สารองจอดรถ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
พื้นที่สารองจอดรถ
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ
พื้นที่สารองจอดรถ
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
พื้นที่สารองจอดรถ
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
พื้นที่สารองจอดรถ
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ด่านกักสัตว์
ยโสธร
บ้านพักสานักงาน

10

10

10

10

20

30

30

30

บ้านพักสานักงาน

10

20

20

20

ด่านกักสัตว์
ยโสธร
ศาลากลางจังหวัด

5

5

5

5

5

5

5

5

ด่านกักสัตว์
ยโสธร
ศาลากลางจังหวัด

5

5

5

5

15

25

25

25

บ้านพักสานักงาน

10

20

20

20

ด่านกักสัตว์
ยโสธร
ศาลากลางจังหวัด

5

5

5

5

5

5

5

5

ตารางที่ 5 การระบุพื้นที่การปฏิบัติงานสารอง
2. ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement) ดังตารางที่ 6
ประเภททรัพยากร

สถานที่/
แหล่งที่มา

คอมพิวเตอร์สารอง
ฝ่ายบริหารทั่วไป
คอมพิวเตอร์สารอง
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ
คอมพิวเตอร์สารอง
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
คอมพิวเตอร์สารอง
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
คอมพิวเตอร์สารอง

ตัวแทนจาหน่าย
ในจังหวัด
ตัวแทนจาหน่าย
ในจังหวัด
ตัวแทนจาหน่าย
ในจังหวัด
ตัวแทนจาหน่าย
ในจังหวัด
ตัวแทนจาหน่าย

0 – 24
2–7
2 สัปดาห์
ชั่วโมง
วัน
(จานวน)
(จานวน) (จานวน)
2
2
3

2 สัปดาห์
ขึ้นไป
(จานวน)
3

3

3

3

3

1

2

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2
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กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
เครื่องพิมพ์
ฝ่ายบริหารทั่วไป
เครื่องพิมพ์
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ
เครื่องพิมพ์
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
เครื่องพิมพ์
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
เครื่องพิมพ์
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
โทรศัพท์พร้อมหมายเลข
ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทรศัพท์พร้อมหมายเลข
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ
โทรศัพท์พร้อมหมายเลข
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

ในจังหวัด
ตัวแทนจาหน่าย
ในจังหวัด
ตัวแทนจาหน่าย
ในจังหวัด
ตัวแทนจาหน่าย
ในจังหวัด
ตัวแทนจาหน่าย
ในจังหวัด
ตัวแทนจาหน่าย
ในจังหวัด
ตัวแทนจาหน่าย
ในจังหวัด
ตัวแทนจาหน่าย
ในจังหวัด
ตัวแทนจาหน่าย
ในจังหวัด

ประเภททรัพยากร

สถานที่/
แหล่งที่มา

โทรศัพท์พร้อมหมายเลข
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
โทรศัพท์พร้อมหมายเลข
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
อื่นๆ(เครื่องถ่ายเอกสาร)
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ตัวแทนจาหน่าย
ในจังหวัด
ตัวแทนจาหน่าย
ในจังหวัด
ตัวแทนจาหน่าย
ในจังหวัด

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

0 – 24
2–7
2 สัปดาห์
ชั่วโมง
วัน
(จานวน)
(จานวน) (จานวน)
1
1
1

2 สัปดาห์
ขึ้นไป
(จานวน)
1

1

1

1

1

1
1
0
1
0

1
1
0
1
0

1
1
0
1
0

1
1
0
1
0

ตางรางที่ 6 การระบุจานวนวัสดุอุปกรณ์
3. ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล (IT & Information Requirement) ดังตารางที่ 7
เนื่องจากระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญของหน่วยงานอยู่ในความดูแลของ
หน่วยงานกลาง เป็นลักษณะแบบรวมศูนย์ ดังนั้น หน่วยงานจึงใช้ข้อมูลสารสนเทศโดยการเชื่อมโ ยงระบบของ
หน่วยงานกับหน่วยงานกลางผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทาให้หน่วยงานไม่มีระบบคอมพิวเตอร์สารองและ

~ 11 ~
หากระบบมีปัญหาต้องรอให้หน่วยงานกลางกู้คืนระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนหน่วยงานจึงจะ
สามารถใช้งานของระบบได้ ดังตารางที่ 7
สถานที่/
0 – 24
2–7
2 สัปดาห์
ประเภททรัพยากร
2 สัปดาห์
แหล่งที่มา
ชั่วโมง
วัน
ขึ้นไป
ผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย TOT / CAT
อินเตอร์เน็ต
- ฝ่ายบริหารทั่วไป
TOT / CAT
√
√
√
√
- กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ TOT / CAT
√
√
√
√
- กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
TOT / CAT
√
√
√
√
- กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ TOT / CAT
√
√
√
√
- กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ TOT / CAT
√
√
√
√
ตารางที่ 7 ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล
4 : ความต้องการด้านบุคลากรสาหรับความต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน (Personnel Requirement)
ดังตารางที่ 8
ประเภททรัพยากร

สถานที่/
แหล่งที่มา

การระบุจานวนบุคลากรหลักที่จาเป็น
จานวนบุคลากรปฏิบัติงานที่
สานักงาน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
เจ้าหน้าที่กลุ่ม
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ
งาน/ฝ่ายงาน
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
ของหน่วยงาน
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
จานวนบุคลากรปฏิบัติงานที่
สถานที่สารอง
ฝ่ายบริหารทั่วไป
เจ้าหน้าที่กลุ่ม
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ
งาน /ฝ่ายงาน
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
ของหน่วยงาน
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
จานวนบุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
เจ้าหน้าที่กลุ่ม
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ
งาน /ฝ่ายงาน
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
ของหน่วยงาน

0 – 24
ชั่วโมง
(คน)

2–7
วัน
(คน)

2 สัปดาห์
(คน)

2 สัปดาห์
ขึ้นไป
(คน)

3
2
1
1
1

3
2
2
1
1

3
2
3
1
1

3
2
3
1
1

3
2
2
1
1

3
2
2
1
1

3
2
2
1
1

3
2
2
1
1

2
1
2

2
1
2

2
1
2

2
1
2
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กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
อื่นๆ
รวม (คน)

1
1

1
1

1
1

1
1

24

25

26

26

ตารางที่ 8 การระบุบุคลากรหลักที่จาเป็น
5 : ความต้องการด้านผู้ให้บริการที่สาคัญ (Service Requirement)
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัดยโสธรกาหนดให้มีผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 2 ราย คือ TOT และ CAT ซึ่งหากผู้ให้บริการหลักไม่สามารถให้บริการได้ ระบบเชื่อมโยงจะ
ปรับเปลี่ยนไปยังผู้ให้บริการสารองภายใน...ชั่วโมง ดังตารางที่ 9
ประเภททรัพยากร
ผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต
-ฝ่ายบริหารทั่วไป
-กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ
-กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
-กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

สถานที่/
แหล่งที่มา
TOT / CAT

0 – 24
ชั่วโมง

2–7
วัน

2 สัปดาห์

2 สัปดาห์
ขึ้นไป

TOT / CAT
TOT / CAT
TOT / CAT
TOT / CAT
TOT / CAT

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

ตารางที่ 9 การระบุจานวนผู้ให้บริการที่ต้องติดต่อหรือขอรับบริการ
ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ
วันที่ 1 (ภายใน 24 ชั่วโมง) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที
ในการปฏิบัติการ ใดๆให้บุคลากรของหน่วยงาน คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและ
บุคลากรอื่นๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุ รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานต นเอง
และสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
- ติดตาม สอบถาม และประเมินเหตุฉุกเฉินวิกฤตกับหัวหน้า
หน่วยงาน เพื่อประเมินความจาเป็นในการประกาศใช้แผน
บริหารความต่อเนื่อง
- แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤต ตามกระบวนการ Call Tree ให้กับ
บุคลากรหลักในหน่วยงาน และกลุ่มงาน/ฝ่ายงาน

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง
หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง/หัวหน้าทีมงานฯ

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
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- จัดประชุมคณะบริหารความต่อเนื่องและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง เพื่อรับทราบและประเมินความเสียหาย
ผลกระทบต่อการดาเนินงาน การให้บริการ และทรัพยากรที่
สาคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
- ทบทวนกระบวนงานที่มีความเร่งด่วน หรือส่งผลกระทบ
อย่างสูง (หากไม่ดาเนินการ ) ดังนั้นจาเป็นต้องดาเนินงาน
หรือปฏิบัติด้วยมือ (Manual Processing)
- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน
ทราบ โดยครอบคลุมประเด็น ดังนี้
 สรุปจานวนและรายชื่อบุคลากรที่ได้รับบาดเจ็บ /
เสียชีวิต
 ความเสียหายและผลกระทบต่อการดาเนินงานและ
การให้บริการ
 ทรัพยากรสาคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความ
ต่อเนื่อง
 กระบวนงานที่มีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบ
อย่างสูงหากไม่ดาเนินการ และจาเป็นต้องดาเนินงาน
หรือปฏิบัติงานด้วยมือ (Manual Processing)
- พิจารณาและอนุมัติเนื้อหาและข้อความ เพื่อใช้ในการ
สื่อสารและรายงานสถานการณ์แก่บุคลากรในหน่วยงานให้
ทราบ
- พิจารณาและอนุมัติการจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ใน
การบริหารความต่อเนื่อง
 สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
. บุคลากรหลัก
 คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ
- พิจารณา ประสานงาน จัดสรรเงินสารอง

หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง /หัวหน้าทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของหน่วยงาน
หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง /หัวหน้าทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของหน่วยงาน
หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง /หัวหน้าทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของกลุ่ม/ฝ่าย







หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง /หัวหน้าทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง
หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง /หัวหน้าทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง





หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง /หัวหน้าทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง
หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงานอย่างสม่าเสมอ หรือตามที่ได้มีการ
กาหนดไว้
- แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดาเนินการสาหรั บวัน หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ถัดไป ให้กับบุคลากรหลักในกลุ่ม
/ฝ่ายรับทราบและ ต่อเนื่อง
ดาเนินการ อาทิ แจ้งวัน เวลา และสถานที่ปฏิบัติงานสารอง
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วันที่ 2 – 3 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ในระยะสั้น (ภายใน 1-7 วัน)
ในการ ปฏิบัติการใดๆให้บุคลากรของหน่วยงาน คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและ
บุคลากรอื่นๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กาหนดขึ้นโดยหน่วยงาน
ตนเองและสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
ดาเนินการ
ขั้นตอนและกิจกรรม
บทบาทความรับผิดชอบ
แล้วเสร็จ
- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับ
หัวหน้าคณะบริหารความ

ผลกระทบ และประเมินความจาเป็น รวมถึงระยะเวลาที่ต้อง
ต่อเนื่องและหัวหน้าทีมงาน
ใช้ในการกอบกู้คืน
บริหารความต่อเนื่อง
- รับทราบและกาหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมและ
หัวหน้าคณะบริหารความ
ข้อจากัดในการจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการบริหาร
ต่อเนื่องและหัวหน้าทีมงาน

ความต่อเนื่อง
บริหารความต่อเนื่อง
 สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า/ ผู้ประกอบการ/ผู้ให้บริการที่สาคัญ
- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความ
หัวหน้าทีมงานบริหารความ

ต่อเนื่องของหน่วยงานอย่างสม่าเสมอหรือตามที่ได้มีการ
ต่อเนื่อง
กาหนด
หมายเหตุ – ถ้าเหตุการณ์ฉุกเฉินนั้นเกินขีดความสามารถที่หน่วยงานจะรับมือได้ ให้ติดต่อประสานไปยังกรม
ต้นสังกัดเพื่อขอความช่วยเหลือต่อไป
วันที่ 4-7 การตอบสนองระยะกลาง (1 สัปดาห์)
ในการปฏิบัติการ ใดๆให้บุคลากรของหน่วยงาน คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและ
บุคลากรอื่นๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กาหนดขึ้นโดยหน่วยงาน
ตนเองและสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
ดาเนินการ
ขั้นตอนและกิจกรรม
บทบาทความรับผิดชอบ
แล้วเสร็จ
- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับ หัวหน้าคณะบริหารความ

ผลกระทบ และประเมินความจาเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ ต่อเนื่อง และหัวหน้าทีมงาน
ในการกอบกู้คืน
บริหารความต่อเนื่อง
- พิจารณาและอนุมัติการจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้
หัวหน้าคณะบริหารความ
เพื่อดาเนินงานและให้บริการตามปกติ :
ต่อเนื่อง และหัวหน้าทีมงาน
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 สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า ผู้ให้บริการที่สาคัญ
- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงานอย่างสม่าเสมอหรือตามที่ได้มีการ
กาหนด

บริหารความต่อเนื่อง



หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง



หมายเหตุ – ถ้าเหตุการณ์ฉุกเฉินนั้นเกินขีดความสามารถที่หน่วยงานจะรับมือได้ ให้ติดต่อประสานงานไปยัง
กรมต้นสังกัดเพื่อขอความช่วยเหลือต่อไป
ทีมงานแผนความต่อเนื่อง
เพื่อให้แผนความต่อเนื่อง (BCP) ของสานักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร นาไปปฏิบัติใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล กาหนดให้มีการจัดตั้งทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ของ
หน่วยงานในแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย ประกอบด้วย
1) ฝ่ายบริหารทั่วไป
2) กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
3) กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
4) กลุม่ พัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
5) กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
โดย BCP Team ประกอบด้วยตาแหน่ง
 หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
 ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
แต่ละตาแหน่งมีหน้าที่ในการร่วมมือ ดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในหน่วยงาน
ให้สามารถบริหารความต่อเนื่องและกลับดาเนินงานสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ตามรายชื่อบุคลากรและบทบาทของ
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ในกรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคลากร
สารองรับผิดชอบบทบาทของบุคลากรหลัก จนกว่าจะได้มีการมอบหมายและแต่งตั้งขึ้นโดยหัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง ในการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้คืน
บุคลากรหลัก
ชื่อ

เบอร์มือถือ
089นายเด่นพงษ์ ไทยลา XXXX-XXX
-

หัวหน้าทีมงาน
บริหารความต่อเนื่อง

บุคลากรสารอง
ชื่อ
เบอร์มือถือ
089นางพรประภา
XXXX-XXX
พวงนาค

ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง

085XXXX-XXX

บทบาท

นายทวีป แสนจาลา
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ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง
ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง

นายพรภิรมย์ ปทุมวัน
นางอุไร โพธิ์ชัยเลิศ

083XXXX-XXX
087XXXX-XXX

ตารางที่ 10 : รายชื่อบุคลากรในทีมงานบริหารงานความต่อเนื่อง (BCP Team) ฝ่ายบริหารทั่วไป
บุคลากรหลัก
ชื่อ
นายถนอมศักดิ์ เศิกศิริ

เบอร์มือถือ
089XXX-XXX

บุคลากรสารอง
ชื่อ
เบอร์มือถือ
หัวหน้าทีมงานบริหาร
082นายสุรศักดิ์ มณีปกรณ์
ความต่อเนื่อง
XXX-XXX
ทีมงานบริหารความ
086นางวรพิจศ์ ยี่สิ้น
ต่อเนื่อง
XXX-XXX
ทีมงานบริหารความ
087นายเอกราช ทาเลดี
ต่อเนื่อง
XXX-XXX
ทีมงานบริหารความ
081นายภัทรพงศ์ มาตขาว
ต่อเนื่อง
XXX-XXX
บทบาท

ตารางที่ 11 : รายชื่อบุคลากรในทีมงานบริหารงานความต่อเนื่อง (BCP Team) กลุ่มยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
บุคลากรหลัก
บทบาท
ชื่อ
เบอร์มือถือ
นางจุฑามาศ สมไชย
081หัวหน้าทีมงานบริหาร
XXXX-XXX ความต่อเนื่อง
ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง
ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง
ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง

บุคลากรสารอง
ชื่อ
เบอร์มือถือ
085นายประเสริฐ วงศ์นาค
XXXX-XXX
084นายนณฑภัช อาจนาฝาย
XXXX-XXX
081นางณัฐนพิน ภูโสภา
XXXX-XXX
083น.ส.กัญญา มาระสา
XXXX-XXX

ตารางที่ 12 : รายชื่อบุคลากรในทีมงานบริหารงานความต่อเนื่อง (BCP Team) กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

~ 17 ~
บุคลากรหลัก
ชื่อ
เบอร์มือถือ
087นายกระแส หล่อแท้
XXXX-XXX

บุคลากรสารอง
ชื่อ
เบอร์มือถือ
หัวหน้าทีมงานบริหาร
081นายวินัย เรืองแหล้
ความต่อเนื่อง
XXXX-XXX
ทีมงานบริหารความ
086นายวิษณุรักษ์ ศรีมันตะ
ต่อเนื่อง
XXXX-XXX
ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง
บทบาท

ตารางที่ 13 : รายชื่อบุคลากรในทีมงานบริหารงานความต่อเนื่อง (BCP Team) กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี
การปศุสัตว์
บุคลากรหลัก
บทบาท
ชื่อ
เบอร์มือถือ
089หัวหน้าทีมงานบริหาร
นายพิทักษ์ เผ่าผา
XXXX-XXX ความต่อเนื่อง
ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง
ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง
ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง

บุคลากรสารอง
ชื่อ
เบอร์มือถือ
085นางจิราภรณ์ ป้องสนาม
XXXX-XXX
081น.ส.ปัฐมาภรณ์ น้อยพรม
XXXX-XXX
087นายพงศ์นริศร์ สิทธิบุรี
XXXX-XXX
080น.ส.ณัฐวรรณ วงษ์เจริญ
XXXX-XXX

ตารางที่ 14 : รายชื่อบุคลากรในทีมงานบริหารงานความต่อเนื่อง (BCP Team) กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า
ปศุสัตว์
การรวบรวมข้อมูลและรายละเอียด
ข้อมูล รายละเอียด และแนวทางของการบริหารความต่อเนื่องที่ได้มีการระบุ วิเคราะห์ และจัดทาขึ้น
ตามแนวทางที่กล่าวมา จะรวบรวมไว้ในรูปแบบของแผนความต่อเนื่อง ซึ่งประกอบ 6 ส่วน ดังนี้
องค์ประกอบของแผนความต่อเนื่อง
1. จัดตั้งทีมงานจัดทาแผนบริหารความ
ต่อเนื่อง (BCM Structure)
2. วิเคราะห์ความเสี่ยงและภัยคุกคามและ
ผลกระทบต่อทรัพยากรสาคัญในการ
ดาเนินงานและการให้บริการ (Risk & Treat
Assessment)

แหล่งข้อมูล
หมายเหตุ
รูปภาพที่ 1/ โครงสร้างคณะบริหารความต่อเนื่องพิจารณา
ตารางที่ 1 จากโครงสร้างองค์กรของหน่วยงานและสาย
การบังคับบัญชาของหน่วยงาน
ตารางที่ 2 ผลจากการระบุความเสี่ยงและภัยคุกคามและ
วิเคราะห์ผลกระทบต่อทรัพยากรสาคัญในการ
ดาเนินงานหรือการให้บริการของหน่วยงานทั้ง
5 ด้าน
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- อาคาร/สถานที่ปฏิบัติงาน
- เครื่องมือและอุปกรณ์
- ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ
- บุคลากร
- คู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. วิเคราะห์กระบวนการสาคัญ (Clitical ตารางที่ 4 กระบวรการสาคัญของหน่วยงานและ
Process) และทรัพยากรสาคัญที่ต้องใช้เพื่อ
ผลกระทบที่ได้รับจากความเสี่ยงและภัย
การบริหารงานให้เกิดความต่อเนื่อง
คุกคามที่เกิดขึ้น ตามช่วงระยะเวลาของการ
หยุดชะงักการปฏิบัติงาน
4. วิเคราะห์ความต้องการด้านทรัพยากรที่
ตารางที่ 5 ทรัพยากรสาคัญที่ใช้ในการดาเนินงานและ
จาเป็นต่อการบริหารงานให้เกิดความต่อเนื่อง ถึง ตารางที่ ให้บริการ รวบรวมจากกระบวนการและตาม
(Clitical Resource Requirement)
9
ประเภทของทรัพยากรสาคัญ
5. จัดทากลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business ตารางที่ 3 กลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความ
Continuity Strategy)
ต่อเนื่อง ที่ได้รับการปรับให้เมาะสมกับ
หน่วยงานและนาไปปฏิบัติได้จริง
ภายใต้หัวข้อ แนวทางในการตอบสนองต่อเหตุการณ์และการกู้
6. กาหนดแนวทางการดาเนินการเพื่อ
ขั้นตอนการ
คืนกระบวนการปฏิบัติงานได้พิจารณาจากคู่มือ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์และการกู้คืน
บริหารความ การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของ
กระบวนการในการปฏิบัติงาน
ต่อเนื่องและ ก.พ.ร.ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
- การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที
กอบกู้
บริบทของหน่วยงาน
(ภายใน 24 ชั่วโมง)
กระบวนการ
องค์ประกอบของแผนความต่อเนื่อง
แหล่งข้อมูล หมายเหตุ
- การตอบสนองต่อเหตุการณ์ในระยะแรก
(ภายใน 1-7 วัน)
- การตอบสนองต่อเหตุการ ณ์แ ละการกู้คืน
กระบวนการปฏิบัติงานภายหลัง 7 วัน

--------------------------------------

