แผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) สานักงานสถิติแห่งชาติ
1. บทนา
แผนบริหารความต่อเนื่อง หรือต่อไปนี้จะเรียกว่า “Business Continuity Plan (BCP)” จัดทา
ขึ้น เพื่อให้ “หน่วยงาน” สามารถนาไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์
ฉุกเฉินต่าง ๆ ทั้งที่ เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร โดยไม่ให้ สภาวะวิกฤตหรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานต้องหยุดการดาเนินงาน หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่าง
ต่อเนื่อง
การที่ หน่วยงานไม่มีกระบวนการรองรับ ให้การดาเนินงาน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบ
ต่อหน่วยงานในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจการเงิน การให้บริการ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น ดังนั้น การจัดทา แผนบริหารความต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสาคัญที่จะ
ช่วยให้หน่วยงานสามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด และทาให้กระบวนการที่สาคัญ (Critical
Business Process) ส ามารถกลับมาดาเนินการได้อย่างปกติ หรือตามระดับการให้บริการที่กาหนดไ ว้ ซึ่ง
จะช่วยให้สามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานได้
วัตถุประสงค์ (Objectives)






เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง
เพื่อให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤต
เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดาเนินงานหรือการให้บริการ
เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้
เพื่อให้ประชา ชน เจ้าหน้าที่ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholders) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของหน่วยงาน แม้หน่วยงานต้องเผชิญกับเหตุการณ์
ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทาให้การดาเนินงานต้องหยุดชะงัก

สมมติฐานของแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP Assumptions)
เอกสารฉบับนี้จัดทาขึ้นภายใต้สมมติฐาน ดังต่อไปนี้
 เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสาคัญต่าง ๆ แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงาน
สารองที่ได้มีการจัดเตรียมไว้
 หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการสารองระบบสารสนเทศต่าง
ๆ โดยระบบ
สารสนเทศสารองมิได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเหมือนกับระบบสารสนเทศหลัก
 “บุคลากร” ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง เจ้าหน้าทีแ่ ละพนักงานทั้งหมดของสานักงานสถิติ
แห่งชาติ

๑

ขอบเขตของแผนบริหารความต่อเนื่อง (Scope of BCP)
แผนบริหารความต่อเนื่อง ( BCP) ฉบับนี้ ใช้รับรอง สถานการณ์ กรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉินในพื้นทีส่ านักงานของหน่วยงาน หรือภายในหน่วยงาน ด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้
 เหตุการณ์อุทกภัย
 เหตุการณ์อัคคีภัย
 เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล
 เหตุการณ์โรคระบาด
 เหตุการณ์ก่อการร้าย
การวิเคราะห์ทรัพยากรที่สาคัญ
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน มีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้นเพื่อให้หน่วยงาน สามารถบริหาร
จัดการการดาเนินงานขององค์กรให้มี ความต่อเนื่อง การจัดหาทรัพยากรที่สาคัญจึงเป็นสิ่งจาเป็น และต้อง
ระบุไว้ในแผนบริหารความต่อเนื่อง ซึ่งการเตรียมการทรัพยากรที่สาคัญ จะ พิจารณาจากผลกระทบใน 5
ด้าน ดังนี้
1. ผลกระทบด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้ สถานที่
ปฏิบัติงานหลัก ได้รับความเสียหาย หรือไม่สามารถใช้สถานที่ปฏิบัติงานหลักได้ และส่งผลให้
บุคลากรไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้ชั่วคราวหรือระยะยาว
2. ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ /การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
หมายถึง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้ ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ หรือไม่สามารถจัดหา /จัดส่ง
วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญได้
3. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้
ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลที่สาคัญไม่สามารถ นามาใช้ ในการ
ปฏิบัติงานได้ตามปกติ
4. ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้บุคลากรหลักไม่สามารถมา
ปฏิบัติงานได้ตามปกติ
5. ผลกระทบด้านคู่ค้า / ผู้ให้บริการ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้
คู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่สามารถติดต่อหรือให้บริการหรือส่งมอบงานได้

๒

สรุปเหตุการณ์สภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ์
ผลกระทบ
เหตุการณ์สภาวะวิกฤต

ด้านอาคาร/
สถานที่
ปฏิบัติงาน
หลัก

ด้านวัสดุ
อุปกรณ์ที่
สาคัญ/
การจัดหา
จัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ที่
สาคัญ

ด้าน
คู่ค้า/
เทคโนโลยี
ด้านบุคลากร ผู้ให้บริการ/
สารสนเทศ
หลัก
ผูม้ ีส่วนได้
และข้อมูลที่
ส่วนเสีย
สาคัญ

1

เหตุการณ์อุทกภัย











2

เหตุการณ์อัคคีภัย











3

เหตุการณ์ชุมนุม
ประท้วง/ จลาจล







4

เหตุการณ์โรคระบาด





5

เหตุการณ์ก่อการ





ร้าย
แผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ไม่รองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่เหตุขัดข้องเกิดขึ้นจาก
การดาเนินงานปกติ และเหตุขัดข้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบในระดับสูงต่อการดาเนินงานและการให้บริการ
ของหน่วยงาน
เนื่องจาก หน่วยงานยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแก้ไข สถานการณ์ ได้ภายในระยะเวลาที่
เหมาะสม โดยผู้บริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารของแต่ละกลุ่มงานและฝ่ายงานสามารถรับผิดชอบและ
ดาเนินการได้ด้วยตนเอง

2. การบริหารความต่อเนื่องของสานักงานสถิติแห่งชาติ
2.1 ทีมงานแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan Team)
เพื่อให้แผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ของสานักงานสถิติแห่งชาติ สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จะต้องจัดตั้งทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ของสานักงาน
สถิติแห่งชาติ มีโครงสร้างดังนี้

๓

โดยแต่ละตาแหน่งจะต้องร่วมมือกันดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในฝ่าย งาน
ของตนเอง ให้สามารถบริหารความต่อเนื่องและกลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว ตามบทบาทหน้าที่ที่กาหนดไว้
ของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) และในกรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้
บุคลากรสารองรับผิดชอบทาหน้าที่ในบทบาทของบุคลากรหลักไปก่อน ปรากฏดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team)
บุคลากรหลัก
ชื่อ

เบอร์โทรศัพท์

บทบาท

นายวิบูลย์ทัต
สุทันธนกิตติ์

หัวหน้า คณะ บริหาร
ความต่อเนื่อง

นางสาวลัคนา
ตันติวัฒน์

ผู้ประสานงานคณะ
บริหารความต่อเนื่อง

นางสาวรัจนา
เนตรแสงทิพย์

หัวหน้า ทีม บริหาร
ความต่อเนื่อง ฝ่ายการ
ผลิตข้อมูลสถิติ

นางสาววิไลลักษณ์
ชุลีวัฒนกุล

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่องฝ่ายการ
บริการและและบริหาร
จัดการข้อมูลสถิติ

บุคลากรสารอง
ชื่อ

เบอร์โทรศัพท์

นางสาวสุกัญญา
อรัณยกานนท์

๔

บุคลากรหลัก
ชื่อ

เบอร์โทรศัพท์

บทบาท

บุคลากรสารอง
ชื่อ

นางสาวมาลี
วงศาโรจน์

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่องฝ่ายงาน
สนับสนุน

นางสาววันเพ็ญ
พูลวงษ์

ทีมงาน บริหาร ความ
ต่อเนื่อง ฝ่ายการผลิต
ข้อมูลสถิติ

นางสุจารีต
โภคาพันธ์

ทีมงาน บริหาร ความ นางสาวหทัยชนก
ต่อเนื่อง ฝ่ายการผลิต พรรคเจริญ
ข้อมูลสถิติ

นางธัญญลักษณ์
สุรินทรเสรี

ทีมงาน บริหาร ความ นางเยาวลักษณ์
ต่อเนื่อง ฝ่ายการผลิต โมสิกมาศ
ข้อมูลสถิติ

นางลักขณา
ยุวประกร

ทีมงาน บริหาร ความ นายอานนท์ จันทวิช
ต่อเนื่อง ฝ่ายการผลิต
ข้อมูลสถิติ

นางสุรีรัตน์
สันติภาภรณ์

ทีมงาน บริหาร ความ นางปัทมา
ต่อเนื่อง ฝ่ายการผลิต อมรสิริสมบูรณ์
ข้อมูลสถิติ

นายอุดม ภิญโญ

ทีมงาน บริหาร ความ นางสาวจินตนา
ต่อเนื่อง ฝ่ายการผลิต ศิลป์วุฒิ
ข้อมูลสถิติ

นางอุษณี ไชยานนท์

นางน้าผึ้ง เชิดชูพงษ์
ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องฝ่ายการบริการ
และบริหารจัดการ
ข้อมูลสถิติ

นางสาวกฤษณา
จิรวัฒน์สถิตย์

นางสาวณัฐฏนันท์
ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องฝ่ายการบริการ วิสุชาติพงศ์
และบริหารจัดการ
ข้อมูลสถิติ

เบอร์โทรศัพท์

๕

บุคลากรหลัก
ชื่อ

เบอร์โทรศัพท์

บทบาท

บุคลากรสารอง
ชื่อ

นางสาวรวมพร
ศิริรัตน์ตระกูล

นายนิพนธ์ วงษ์ทองดี
ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องฝ่ายการบริการ
และบริหารจัดการ
ข้อมูลสถิติ

นางสาวเฉลิมขวัญ
เจียมประชานรากร

ทีมงานบริหารความ
นางสาวกุลลักษณ์
ต่อเนื่องฝ่ายการบริการ เลิศภัทรพงศ์
และบริหารจัดการ
ข้อมูลสถิติ

นางสาวลัคนา
ตันติวัฒน์

ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องฝ่ายงาน
สนับสนุน

นางสาวสุกัญญา
อรัณยกานนท์

นางนวลนภา
ธนศักดิ์

ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องฝ่ายงาน
สนับสนุน

นางสาวนิตยา
มุกดาอุดม

นางปรียา
มิตรานนท์

ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องฝ่ายงาน
สนับสนุน

นางนิตยา
กิจสนาพิทักษ์

นางสาวชลาลิน
มากทองดี

ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องฝ่ายงาน
สนับสนุน

นางสาวนรีกานต์
มณีอินทร์

นางปิยมาศ บุญสพ

ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องฝ่ายงาน
สนับสนุน

นางสาววิลาวัลย์
รุ่งเรือง

เบอร์โทรศัพท์

๖

2.2 กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)
กลยุทธ์ความต่อเนื่อง เป็นแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีความพร้อมเมื่อ
เกิดสภาวะวิกฤต ซึ่งพิจารณาทรัพยากรใน 5 ด้าน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)
ทรัพยากร

กลยุทธ์ความต่อเนื่อง

อาคาร/ สถานที่  กาหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงานสารอง คือ สานักงานสถิติจังหวัด
ปฏิบัติงานสารอง
นนทบุรี โดยมีการสารวจความเหมาะสมของสถานที่
ประสานงาน และการเตรียมความพร้อม กับหน่วยงาน
เจ้าของพื้นที่
 กรณีที่เกิดความเสียหายกับพื้นที่ปฏิบัติงานสารองในขณะนั้น
ให้ใช้พื้นที่ของสานักงานสถิติจังหวัดใกล้เคียง
 เช่าสถานที่ของเอกชนเป็นสถานที่ปฏิบัติงานสารอง
 ปฏิบัติงานที่บ้านเป็นการชั่วคราว
วัสดุอุปกรณ์ที่
สาคัญ / การ
จัดหาจัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ที่สาคัญ

 กาหนดให้มีการจัดหาคอมพิวเตอร์สารอง ที่มีคุณลักษณะ
เหมาะสมกับการใช้งาน พร้อมอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมโยงต่อ
ผ่าน อินเตอร์เน็ ตเข้าสู่ระบบเทคโนโลยี สาร สนเทศ ของ
สานักงานสถิติแห่งชาติ และหน่วยอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ เช่น
กรมบัญชีกลาง
 กาหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop/ Notebook)
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเป็นการชั่วคราว
 กาหนดให้สรรหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ก่อนแล้วจึงสรรหา
เพิ่มเติมจากภายนอก
 กาหนดให้จัดเก็บวัสดุ สิ้นเปลือง ในปริมาณที่เหมาะสมตาม
รอบการสั่งซื้อของหน่วยพัสดุ

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมูลที่สาคัญ

 กาหนดให้จัดเก็บข้อมูลที่สาคัญสารองไว้ที่สานักงานสถิติ
จังหวัดนนทบุรี
 เคลื่อนย้ายเครื่องเซิร์ฟเวอร์ไปยังที่พื้นที่ปลอดภัย หรือพื้นที่
ปฏิบัติงานสารอง ในกรณีที่สามารถทาได้

บุคลากรหลัก

 กาหนดให้ใช้บุคลากรสารอง ทดแทนภายในฝ่ายงานหรือกลุ่ม
งานเดียวกัน
 กาหนดให้ใช้บุคลากรนอกฝ่ายงานหรือกลุ่มงาน ในกรณีที่
บุคลากรในฝ่ายงาน/กลุ่มงานไม่เพียงพอหรือขาดแคลน

๗

ทรัพยากร

กลยุทธ์ความต่อเนื่อง

คู่ค้า /ผู้ให้บริการที่  กาหนดให้จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่าน
สาคัญ /ผู้มีส่วนได้
อินเตอร์เน็ ต แบบพกพา (Air
Card) ของผู้ให้บริการ
ส่วนเสีย
โทรศัพท์มือถือ เพื่อเข้าถึงระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ข้อมูลที่สาคัญผ่านอินเตอร์เน็ต
 ให้บริการและติดต่อสื่อสารกับผู้รับบริการ /คู่ค้า/ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

2.3 การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis)
การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) พบว่ากระบวนการทางานที่ฝ่าย
งานต้องให้ความสาคัญและกลับมาดาเนินงานหรือฟื้นคืนสภาพให้ ได้ภายในระยะเวลา ตามที่กาหนดปรากฎ
ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis)
ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ
ระดับ
กระบวนการหลัก
ความ
1
24
1
2
เร่งด่วน ชั่วโมง สัปดาห์ สัปดาห์
เดือน
การผลิตข้อมูลสถิติ
- การเก็บรวบรวมข้อมูล

สูง







- การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล

สูง























การบริการและบริหารจัดการข้อมูลสถิติ
-การบริการข้อมูลสถิติ

สูงมาก

-การบริหารจัดการข้อมูลสถิติ

ปานกลาง



งานสนับสนุน


- การให้บริการด้าน IT

สูงมาก

- งานสารบรรณ

สูง







- งานการเงิน การคลัง

สูง







- งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง

สูง







- งานแผนงาน ติดตามประเมินผล

สูง







- งานบุคลากร

สูง






๘

สาหรับกระบวนงานอื่น ๆ ที่ประเมินแล้ว อาจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมีความ
ยืดหยุ่นสามารถชะลอการดาเนินงานและการให้บริการได้ โดยให้ผู้บริหารของฝ่ายงานประเมินความจาเป็น
และเหมาะสม ทั้งนี้ หากมีความจาเป็น ให้ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความต่อเนื่องเช่นเดียวกับ
กระบวนงานหลัก
2.4 การวิเคราะห์เพื่อกาหนดความต้องการทรัพยากรที่สาคัญในการบริหารความต่อเนื่อง
1) ด้านสถานที่ปฏิบัติงานสารอง (Working Space Requirement) ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การระบุพื้นที่การปฏิบัติงานสารอง
ประเภททรัพยากร

ที่มา

พื้นที่สาหรับสถานที่
ปฏิบัติงานสารอง

สานักงาน
สถิติจังหวัด
นนทบุรี
พื้นที่สาหรับ ปฏิบัติงานที่ ที่พักอาศัย
บ้าน
ปัจจุบันของ
เจ้าหน้าที่
รวม

24
ชั่วโมง

1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน

40 ตร.ม. 40 ตร.ม. 40 ตร.ม. 40 ตร.ม.
(20 คน) (20 คน) (20 คน) (20 คน)
110
ตร.ม.
(55 คน)

110
ตร.ม.
(55 คน)

110
ตร.ม.
(55 คน)

110
ตร.ม.
(55 คน)

150
ตร.ม.

150
ตร.ม.

150
ตร.ม.

150
ตร.ม.

( 75 คน)

( 75 คน)

( 75 คน) ( 75 คน)

หมายเหตุ
: พื้นที่สาหรับปฏิบัติงานที่บ้าน หมายถึงขนาดพื้นที่รวมสาหรับปฏิบัติงานในที่พักอาศัย
คานวณจากของพื้นที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่ละคนที่เป็นบุคลากรหลักที่ปฏิบัติงานที่บ้าน อย่างไรก็ตาม
ในช่วงแรกหลังเกิดเหตุการณ์วิกฤต ให้เจ้าหน้าที่ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันไปปฏิบัติงานร่วมกัน
ณ ที่พักอาศัยของเจ้าหน้าที่ที่พร้อมสาหรับใช้เป็นพื้นที่ในการปฏิบัติงาน

2) ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement) ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การระบุจานวนวัสดุอุปกรณ์
ประเภททรัพยากร
คอมพิวเตอร์สารองที่มี
คุณลักษณะเหมาะสม

ที่มา

ยืมจากหน่วยอื่น
หรือจัดหาโดยวิธี
พิเศษ
เครื่องอ่าน
Smart เจ้าหน้าที่ กลุ่มการ
Card สาหรับเข้าระบบ คลัง ที่เก็บรักษา
GFMIS

24
ชั่วโมง

1
สัปดาห์

2
สัปดาห์

1 เดือน

3
เครื่อง

10
เครื่อง

10
เครื่อง

10
เครื่อง

-

1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง
๙

ประเภททรัพยากร

ที่มา

เจ้าหน้าที่ กลุ่ม
อุปกรณ์สาหรับเข้า
ระบบ EGP (ระบบ พัสดุ ที่เก็บรักษา
จัดซื้อจัดจ้าง)

24
ชั่วโมง
-

1
สัปดาห์

2
สัปดาห์

1 เดือน

1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง

เครื่องพิมพ์ รองรับการ
ใช้งานกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์
โทรศัพท์เคลื่อนที่

ยืมจากหน่วยอื่น
หรือจัดหาโดยวิธี
พิเศษ
โทรศัพท์ส่วน
บุคคล

1
เครื่อง

2
เครื่อง

2
เครื่อง

2
เครื่อง

75
เครื่อง

75
เครื่อง

75
เครื่อง

75
เครื่อง

โทรศัพท์พื้นฐาน

ยืมจากหน่วยอื่น
หรือจัดหาโดยวิธี
พิเศษ

1
เครื่อง

2
เครื่อง

2
เครื่อง

2
เครื่อง

โทรสารและแสกนเนอร์
Fax/Document Scan
Machine) พร้อม
หมายเลข
เครื่องถ่ายเอกสาร

ยืมจากหน่วยอื่น
หรือจัดหาโดยวิธี
พิเศษ

1
เครื่อง

1
เครื่อง

1
เครื่อง

1
เครื่อง

ยืมจากหน่วยอื่น
หรือจัดหาโดยวิธี
พิเศษ

1
เครื่อง

1
เครื่อง

1
เครื่อง

1
เครื่อง

ยานพาหนะ

ยืมจากหน่วยอื่น
หรือจัดหาโดยวิธี
พิเศษ

1
คัน

2
คัน

2
คัน

2
คัน

3) ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล (IT & Information Requirement)
เนื่องจากระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญของหน่วยงาน อยู่ในความ
ดูแลของหน่วยงาน กลาง เป็นลักษณะแบบรวมศูนย์ ดังนั้น หน่วยงานจึงใช้ข้อมูลสารสนเทศโดยการ
เชื่อมโยงระบบ ของหน่วยงานกับหน่วยงานกลางผ่าน เครือข่าย อินเตอร์เน็ ต ทาให้หน่วยงานไม่มีระบบ
คอมพิวเตอร์สารองและ หากระบบมีปัญหา ต้องรอ ให้หน่วยงานกลางกู้คืน ระบบการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศก่อนหน่วยงานจึงจะสามารถใช้งานของระบบได้
๑๐

ตารางที่ 6 การระบุความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล
24
1
2
ประเภททรัพยากร
แหล่งข้อมูล ชั่วโมง สัปดาห์ สัปดาห์ 1 เดือน
ระบบ Email

หน่วยงาน IT
ของสสช.

ระบบ GFMIS (ระบบเบิก
จ่ายเงิน)

กรมบัญชีกลาง

ระบบ EGP (ระบบจัดซื้อ
จัดจ้าง)

กรมบัญชีกลาง

ระบบสั่งซื้อออนไลน์

หน่วยงาน IT
ของสสช.

ระบบ CWT (ระบบ
ประสานสถิติภูมิภาค)

หน่วยงาน IT
ของสสช.

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน IT
ของสสช.

ระบบ e-Stock

หน่วยงาน IT
ของสสช.

ระบบรายงานสนับสนุน
เงินเดือน

หน่วยงาน IT
ของสสช.

ระบบฐานข้อมูล
Microdata

หน่วยงาน IT
ของสสช.

ระบบฐานข้อมูล
Sampling Frame

หน่วยงาน IT
ของสสช.

ระบบสืบค้นเอกสารและ
รายงานสถิติ

หน่วยงาน IT
ของสสช.

ระบบ StatXchange

หน่วยงาน IT
ของสสช.

ระบบการนาเสนอข้อมูล
สารสนเทศประเทศไทย
สาหรับผู้บริหาร

หน่วยงาน IT
ของสสช.

ระบบภูมิสารสนเทศสถิติ
(SGIS:Statistical
Geographic

หน่วยงาน IT
ของสสช.
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ประเภททรัพยากร

24
แหล่งข้อมูล

ชั่วโมง

1
2
1 เดือน
สัปดาห์ สัปดาห์

Information System)
4) ความต้องการด้านบุคลากรสาหรับความต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน (Personnel Requirement)
ปรากฏดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 การระบุจานวนบุคลากรหลักที่จาเป็น
ประเภททรัพยากร
จานวนบุคลากรปฏิบัติงานที่
สานักงาน /สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
จานวนบุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน
รวม

24
ชั่วโมง

1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์

1 เดือน

20

20

20

20

55
75

55
75

55
75

55
75

5) ความต้องการด้านผู้ให้บริการที่สาคัญ (Service Requirement)
ตารางที่ 8 การระบุจานวนผู้ให้บริการที่ต้องติดต่อหรือขอรับบริการ
ฝ่ายงาน /กลุ่มงาน

24
ชั่วโมง

1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน

ผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย
อินเตอร์เนต*

2

2

2

2

รวม

2

2

2

2

หมายเหตุ - ให้จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เนต แบบพกพา (Air Card) ของผู้
ให้บริการโทรศัพท์มือถือ เชื่อมโยงการบริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญของหน่วยงานกลาง
ผ่านอินเตอร์เนต ในกรณีผู้ให้บริการหลักและสารองไม่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด

๑๒

2.5 กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน Call tree
กระบวนการ Call Tree คือกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิก ในคณะบริหารความต่อเนื่อง
และทีมงานบริหารความต่อเนื่อง ที่เกี่ยวข้องตามผังรายชื่อทางโทรศัพท์ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อการบริหาร
จัดการขั้นตอนในการติดต่อพนักงาน ภายหลังจากมีการประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตของ
หน่วยงาน
จุดเริ่มต้นของกระบวนการ Call Tree จะเริ่มจากหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องแจ้งให้ผู้
ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง โดยผู้ประสานงานฯ จะแจ้งให้หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
รับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉิน และการประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่อง จากนั้นหัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่องติดต่อ และแจ้ง ไปยัง ทีมงานของตน และบุคลากร ภายใต้การบังคับบัญช าตามสายงานการบังคับ
บัญชา เพื่อ รับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่อง ของหน่วยงานที่ได้รับ
ผลกระทบ ตามรายชื่อและช่องทางติดต่อสื่อสาร ที่ได้ระบุใน ตารางที่ 1 สาหรับ หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องในการบริหารความต่อเนื่อง ทีมบริหารความต่อเนื่อง และผู้ประสานงานบริหารความต่อเนื่อง
ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อหัวหน้าทีมได้ ให้ติดต่อไปยังบุคลากรสารอง โดยพิจารณา:
 ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลาทาการ ให้ดาเนินการติดต่อบุคลากรหลักโดยติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์
ของหน่วยงานเป็นช่องทางแรก
 ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นนอกเวลาทาการ หรือสถานที่ปฏิบัติงานหลักได้รับผลกระทบ ให้ดาเนินการ
ติดต่อบุคลากรหลักโดยติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางแรก
 ถ้าสามารถติดต่อบุคลากรหลักได้ให้แจ้งข้อมูลแก่บุคลากรหลักของหน่วยงานทราบ ดังต่อไปนี้:
- สรุปสถานการณ์ของเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่อง
- เวลาและสถานที่สาหรับการนัดประชุมเร่งด่วนของหน่วยงาน สาหรับผู้บริหารของหน่วยงาน
และทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อบริหารความต่อเนื่องต่อไป เช่น สถานที่รวมพลในกรณีที่มีการย้าย
สถานที่ทาการ

รูปภาพที่ 2.5 – กระบวนการแจ้งเหตุ Call Tree
๑๓

ภายหลังจากได้รับการตอบรับจากบุคลากรหลักครบถ้วนตามผังการติดต่อ (Call Tree) หัวหน้า
หน่วยงาน มีหน้าที่โทรกลับไปแจ้งยังผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง เพื่อรวบรวมสรุปความพร้อม
ของหน่วยงานในการบริหารความต่อเนื่อง รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของหน่วยงานและ
เจ้าหน้าที่ทั้งหมดในหน่วยงาน
ทีมบริหารความต่อเนื่องมีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลสาหรับการติดต่อให้เป็นปัจจุบันอยู่
ตลอดเวลา เพื่อให้กระบวนการติดต่อพนักงานภายใน หน่วยงานสามารถดาเนินได้อย่างต่อเนื่องและสาเร็จ
ลุล่วงภายในระยะเวลาที่คาดหวัง ในกรณีที่ เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและมีการประกาศใช้แผนบริหารความ
ต่อเนื่อง
2.6 ขั้นตอนการบริหารความเนื่องและกอบกู้กระบวนการ
วันที่ 1 (ภายใน 24 ชั่วโมง) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของฝ่ายฯ คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและ
บุคลากรอื่นๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานกาหนด
ขึ้นอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
- แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤติ ตามกระบวนการ Call Tree
ให้กับบุคลากรในฝ่ายฯ ภายหลังได้รับแจ้งจาก ผู้
ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน
- จัดประชุม ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง เพื่อประเมิน
ความเสียหาย ผลกระทบต่อการดาเนินงาน การ
ให้บริการ และทรัพยากรสาคัญที่ต้องใช้ในการ
บริหารความต่อเนื่อง

บทบาทความรับผิดชอบ

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่องของแต่ละฝ่าย



ทีมงาน บริหารความต่อเนื่อง
ของแต่ละฝ่าย



- ทบทวนกระบวนงานที่มีความเร่งด่วน หรือส่งผล
กระทบอย่างสูง (หากไม่ดาเนินการ) ดังนั้น
จาเป็นต้อง ดาเนินงานหรือปฏิบัติด้วยมือ ( Manual
Processing)
- ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรใ นแต่ละศูนย์/สานัก/ หัวหน้า ทีม บริหารความ
ต่อเนื่องของแต่ละฝ่าย
กลุ่มขึ้นตรงฯ ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต



๑๔

วันที่ 1 (ภายใน 24 ชั่วโมง) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของฝ่ายฯ คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและ
บุคลากรอื่นๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานกาหนด
ขึ้นอย่างเคร่งครัด
หัวหน้าทีมบริหารความ

- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของ
ต่อเนื่องของแต่ละฝ่าย
หน่วยงานทราบ โดยครอบคลุมประเด็นดังนี้
• จานวนและรายชื่อบุคลากรที่ได้รับบาดเจ็บ /
เสียชีวิต
• ความเสียหายและผลกระทบต่อการดาเนินงาน
และการให้บริการ
• ทรัพยากรสาคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความ
ต่อเนื่อง
• กระบวนงาน ที่มีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบ
อย่างสูงหากไม่ดาเนินการ และจาเป็นต้อง
ดาเนินงานหรือปฏิบัติงานด้วยมือ
- สื่อสารและรายงานสถานการณ์แก่บุคลากรในฝ่ายฯ หัวหน้าทีมบริหารความ

ต่อเนื่องของแต่ละฝ่าย
ให้ทราบ ตามเนื้อหาและข้อความที่ได้รับการ
พิจารณาและเห็นชอบจาก คณะบริหารความต่อเนื่อง
ของหน่วยงานแล้ว
- ประเมินและระบุกระบวนการหลัก และงานเร่งด่วน หัวหน้าทีมและทีมงานบริหาร 
ที่จาเป็นต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 1- 5 วัน ความต่อเนื่องของแต่ละฝ่าย
- ประเมินศักยภาพและความสามารถของหน่วยงานฯ หัวหน้าทีมและทีมงานบริหาร 
ในการดาเนินงานเร่งด่วนข้างต้น ภายใต้ข้อจากัดและ ความต่อเนื่องของแต่ละฝ่าย
สภาวะวิกฤต พร้อมระบุทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ใน
การบริหารความต่อเนื่อ งตามแผนการจัดหา
ทรัพยากร
- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความ หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่องของแต่ละฝ่าย
ต่อเนื่องของหน่วยงานทราบ
หัวหน้าทีมและทีมงานบริหาร
- ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
ความต่อเนื่องของแต่ละฝ่าย
การจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการบริหาร
ความต่อเนื่อง ได้แก่

 สถานที่ปฏิบัติงานสารอง

 วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ

 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ

 บุคลากรหลัก

 คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๑๕

วันที่ 1 (ภายใน 24 ชั่วโมง) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของฝ่ายฯ คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและ
บุคลากรอื่นๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานกาหนด
ขึ้นอย่างเคร่งครัด
หัวหน้าทีมและทีมงานบริหาร 
- พิจารณาดาเนินการหรือปฏิบัติงานด้วยมือ
(Manual) เฉพาะงานเร่งด่วน หากไม่ดาเนินการจะ ความต่อเนื่องของแต่ละฝ่าย
ส่งผลกระทบอย่างสูงและไม่สามารถรอได้ ทั้งนี้ ต้อง
ได้รับการอนุมัติ
หัวหน้าทีมและทีมงานบริหาร 
- ระบุหน่วยงา นที่เป็นคู่ค้า/ผู้ให้บริการสาหรับงาน
ความต่อเนื่องของแต่ละฝ่าย
เร่งด่วน เพื่อแจ้งสถานการณ์และแนวทางในการ
บริหารงานให้มีความต่อเนื่องตามความเห็นของ คณะ
บริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน
- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงาน ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง 
ต่างๆ ที่ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของฝ่ายฯ ต้อง ของแต่ละฝ่าย
ดาเนินการ (พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ดาเนินการ
และเวลา) อย่างสม่าเสมอ
- แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดาเนินการ
สาหรับในวันถัดไป ให้กับบุคลากรหลักในฝ่ายฯ เพื่อ
รับทราบและดาเนินการ อาทิ แจ้งวัน เวลา และ
สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงานอย่างสม่าเสมอหรือตามที่ได้
กาหนดไว้

หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่องของแต่ละฝ่าย



หัวหน้าทีมและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของแต่ละฝ่าย



วันที่ 2-7 การตอบสนองในระยะสั้น
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของฝ่ายฯ คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ
และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานกาหนดขึ้นอย่าง
เคร่งครัด
ดาเนินการ
ขั้นตอนและกิจกรรม
บทบาทความรับผิดชอบ
แล้วเสร็จ
- ติดตามสถานภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ หัวหน้าทีมและทีมงานบริหาร 
ได้รับผลกระทบ ประเมินความจาเป็นและระยะเวลา ความต่อเนื่องของแต่ละฝ่าย
ที่ต้องใช้ในการกอบกู้คืน
๑๖

วันที่ 2-7 การตอบสนองในระยะสั้น
- ตรวจสอบกับหน่วยงาน ความพร้อมและข้อจากัดใน หัวหน้าทีมและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของแต่ละฝ่าย
การจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการบริหาร
ความต่อเนื่อง ได้แก่
 สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย








- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของ
หัวหน้าทีมบริหารความ

หน่วยงาน ความพร้อม ข้อจากัด และข้อเสนอแนะ ต่อเนื่องของแต่ละฝ่าย
ในการจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการบริหาร
ความต่อเนื่อง
หัวหน้าทีมและทีมงานบริหาร 
- ประสานงานและดาเนินการจัดหาทรัพยากรที่
ความต่อเนื่องของแต่ละฝ่าย
จาเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่
 สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ดาเนินการกอบกู้และจัดหาข้อมูลและรายงานต่างๆ หัวหน้าทีมและทีมงานบริหาร
ที่จาเป็นต้องใช้ในการดาเนินงานและให้บริการ ตาม ความต่อเนื่องของแต่ละฝ่าย
ตารางที่ 6



- ดาเนินงานและให้บริการ ภายใต้ทรัพยากรที่จัดหา
เพื่อบริหารความต่อเนื่อง:
 สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารความ
หัวหน้าทีมและทีมงานบริหาร
ต่อเนื่อง กับคู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ผู้มีส่วนได้
ความต่อเนื่องของแต่ละฝ่าย
ส่วนเสีย





๑๗

วันที่ 2-7 การตอบสนองในระยะสั้น
- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงาน ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ต่างๆ ที่ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของฝ่ายฯ
ของแต่ละฝ่าย
) พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ดาเนินการ และเวลา (
อย่างสม่าเสมอ
- แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดาเนินการ
หัวหน้าทีมบริหารความความ
ต่อไป สาหรับในวันถัดไป ให้กับบุคลากรในฝ่าย
ต่อเนื่องของแต่ละฝ่าย
- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความ หัวหน้าทีมและทีมงานบริหาร
ต่อเนื่องของหน่วยงาน ตามเวลาที่ได้กาหนดไว้
ความต่อเนื่องของแต่ละฝ่าย






๑๘

วันที่ 8 การตอบสนองระยะกลาง (1 สัปดาห์)
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของฝ่ายฯ คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ
และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานตนเองและสานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

- ติดตามสถานภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่
ได้รับผลกระทบ และประเมินความจาเป็นและ
ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการกอบกู้คืน
- ระบุทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ เพื่อดาเนินงานและ
ให้บริการตามปกติ

หัวหน้าทีมและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของแต่ละฝ่าย

- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของ
หน่วยงานสถานภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่
ได้รับผลกระทบ และทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้เพื่อ
ดาเนินงานและให้บริการตามปกติ
- ประสานงานและดาเนินการจัดหาทรัพยากรที่
จาเป็นต้องใช้เพื่อดาเนินงานและให้บริการตามปกติ:
 สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้ให้บริการที่สาคัญ /
- แจ้งสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมด้าน
ทรัพยากรต่างๆ เพื่อดาเนินงานและให้บริการ
ตามปกติ ให้กับบุคลากรในฝ่ายฯ
- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงาน
ต่างๆ ที่ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของฝ่ายฯ
) พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ดาเนินการ และเวลา (
อย่างสม่าเสมอ
- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงาน ตามเวลาที่ได้กาหนดไว้

หัวหน้าทีม บริหารความ
ต่อเนื่องของแต่ละฝ่าย



หัวหน้าทีมและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของแต่ละฝ่าย



หัวหน้าทีม บริหารความ
ต่อเนื่องของแต่ละฝ่าย



ทีมงาน บริหารความต่อเนื่อง
ของแต่ละฝ่าย



หัวหน้าทีมและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของแต่ละฝ่าย





หัวหน้าทีมและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของแต่ละฝ่าย

๑๙

