แผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
สาหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
(Business Continuity Plan)
ของ
หน่วยงาน สานักงานปศุสัตว์เขต 2

แผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP)
BCP จัดทาขึ้น เพื่อให้ “สานักงานปศุสัตว์เขต 2” เตรียมความพร้อมองค์กร และสามารถนาไปใช้ใน
การตอบสนอง และปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ
ทั้งที่ เกิดจากภัยธรรมชาติ
อุบัติเหตุ อุบัติการณ์โรคระบาด หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร โดยไม่ให้ สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานต้องหยุดการดาเนินงาน หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
การทีห่ น่วยงานไม่มีกระบวนการรองรับ ให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบต่อ
หน่วยงานในด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจการเงิน การให้บริการ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน เป็นต้น ดังนั้น การจัดทา แผนดาเนินธุรกิจ อย่าง ต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยให้
หน่วยงานสามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด และทาให้กระบวนการที่สาคัญ (Critical Business
Process) กลับมาดาเนินงานได้อย่างปกติใน ระดับการให้บริการที่กาหนดไ ว้รวมทั้ง ลดระดับความรุนแรง
ของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานได้
วัตถุประสงค์ (Objectives) ของการจัดทาแผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง
 เพือ่ ให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับ สภาวะวิกฤต และลดผลกระทบจาก
การหยุดชะงักในการดาเนินงานหรือการให้บริการ
 เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้
 เพื่อให้ประชาขน เจ้าหน้าที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( Stakeholders) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของ
หน่วยงาน แม้หน่วยงานต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทาให้การดาเนินงาน
ต้องหยุดชะงัก
สมมติฐานของแผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP Assumptions)
เอกสารฉบับนี้จัดทาขึ้นภายใต้สมมติฐาน ดังต่อไปนี้
 เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสาคัญต่างๆ แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงาน
สารองที่ได้มีการจัดเตรียมไว้
 หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการสารองระบบสารสนเทศต่างๆ โดยระบบ
สารสนเทศสารองมิได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเหมือนกับระบบสารสนเทศหลัก
 “บุคลากร” ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึงเจ้าหน้าที่และพนักงานทั้งหมดของหน่วยงาน
ขอบเขตของแผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Scope of BCP)
แผนดาเนินธุรกิจ อย่างต่อเนื่อง ( BCP) ฉบับนี้ ใช้รองรับ สถานการณ์ กรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่สานักงานของหน่วยงาน หรือภายในหน่วยงาน ด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้
 เหตุการณ์อุทกภัย
 เหตุการณ์อัคคีภัย
 เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล
 เหตุการณ์โรคระบาด (คน/สัตว์)
 เหตุการณ์ไฟฟ้าดับ
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การวิเคราะห์ทรัพยากรที่สาคัญ
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน มีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงาน สามารถบริหาร
จัดการการดาเนินงานขององค์กรให้มี ความต่อเนื่อง การจัดหาทรัพยากรที่สาคัญจึงเป็นสิ่งจาเป็น และต้อง
ระบุไว้ในแผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเตรียมการทรัพยากรที่สาคัญ จะ พิจารณาจากผลกระทบใน
5 ด้าน ดังนี้
1. ผลกระทบด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้ สถานที่
ปฏิบัติงานหลัก ได้รับความเสียหาย หรือไม่สามารถใช้สถานที่ปฏิบัติงานหลักได้และ ส่งผลให้
บุคลากรไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้ชั่วคราวหรือระยะยาว ซึ่งรวมทั้งการที่ผู้รับบริการไม่
สามารถเข้าถึงสถานที่ให้บริการของหน่วยงานด้วย
2. ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ /การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ หมายถึง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้ ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ หรือไม่สามารถจัดหา /จัดส่ง
วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญได้
3. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้
ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลที่สาคัญไม่สามารถ
นามาใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้ตามปกติ
4. ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้บุคลากรหลักไม่สามารถมา
ปฏิบัติงานได้ตามปกติ
5. ผลกระทบด้านคู่ค้า /ผู้ให้บริการที่สาคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้คู่ค้า /ผู้ให้บริการ/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่สามารถติดต่อหรือให้บริการหรือส่งมอบงานได้
ตารางที่ 1 สรุปเหตุการณ์สภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ์ (ทาเครื่องหมาย  ในด้านที่ได้รับ
ผลกระทบ)
ผลกระทบ
เหตุการณ์สภาวะวิกฤต

ด้านอาคาร/ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยี
สถานที่
ทีส่ าคัญ และการ สารสนเทศและ
ปฏิบัติงานหลัก
จัดหา/จัดส่ง
ข้อมูลที่สาคัญ

ด้าน
บุคลากร
หลัก

คู่ค้า/
ผู้ให้บริการ/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


1 เหตุการณ์อุทกภัย









2 เหตุการณ์อัคคีภัย









3 เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง /
จลาจล





4 เหตุการณ์โรคระบาด (คน)



5 เหตุการณ์โรคระบาด
(สัตว์)
6 ไฟฟ้าดับ














แผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ไม่รองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่เหตุขัดข้องเกิดขึ้นจากการ
ดาเนินงานปกติ และเหตุขัดข้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบในระดับสูงต่อการดาเนินงานและการให้บริการของ
หน่วยงาน เนื่องจาก หน่วยงานยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแก้ไข สถานการณ์ ได้ภายในระยะเวลาที่
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เหมาะสม โดย ผู้บริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารของแต่ละกลุ่มงานและฝ่ายงานสามารถรับผิดชอบและ
ดาเนินการได้ด้วยตนเอง
ทีมงานแผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan Team)
เพื่อให้ แผนดาเนินธุรกิจ อย่างต่อเนื่อง (BCP) ของหน่วยงานสามารถ นาไปปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงต้องจัดตั้งทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCPTeam) ขึ้น โดย BCP
Team ประกอบด้วย หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง และทีมงานบริหารความต่อเนื่องโดยทุก ตาแหน่ง
จะต้องร่ วมมือ กัน ดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในฝ่าย งานของตนเอง ให้สามารถ
บริหารความต่อเนื่องและกลับสู่ สภาวะปกติ ได้โดยเร็ว ตามบทบาท หน้าที่ที่กาหนดไว้ ของทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง (BCP Team) และในกรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคลากรสารอง
รับผิดชอบทาหน้าที่ในบทบาทของบุคลากรหลัก
ตารางที่ 2 รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team)
บุคลากรหลัก
ชื่อ

เบอร์โทรศัพท์

บทบาท

บุคลากรสารอง
ชื่อ

เบอร์โทรศัพท์

นายพนม มีศิริพันธุ์
(ปศุสัตว์เขต 2)

08 1900 6034

หัวหน้า คณะบริหาร นายนพดล ปนศิริวัฒนกุล
ความต่อเนื่อง
(ผู้อานวยการส่วน
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
การปศุสัตว์)

08 1982 3902

นายนพดล ปนศิริวัฒนกุล
(ผู้อานวยการส่วน
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
การปศุสัตว์)

08 1982 3902

หัวหน้า ทีมบริหาร จ่าเอกภากรรักข์ บารุงพงษ์ 08 9128 1968
ความต่อเนื่อง ส่วน (นักวิเคราะห์นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ฯ
แผนชานาญการ)

นายสาเร็จ จันทนะลิขิต
(หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป)

08 1755 6621

หัวหน้า ทีมบริหาร นางสุนันท์ บุญญวัฒน์
08 1436 7525
ความต่อเนื่อง ฝ่าย (นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ)
บริหารฯ

นายสักรินทร์ เนื้อทอง
08 6396 0487
(ผู้อานวยการส่วนมาตรฐานการ
ปศุสัตว์)

หัวหน้า ทีมบริหาร นางสาวปราง รอบคอบ
09 0959 7826
ความต่อเนื่อง ส่วน (นายสัตวแพทย์ชานาญการ)
มาตรฐานฯ

นายยุทธภูมิ สืบขาเพชร
08 1988 3880
(ผู้อานวยการส่วนสุขภาพสัตว์)

หัวหน้า ทีมบริหาร นางกมลลดา นิยมทรัพย์
ความต่อเนื่อง ส่วน (นายสัตวแพทย์ชานาญการ
สุขภาพสัตว์
พิเศษ)

นางสาวพัชราภรณ์ แก้วน้าใส 08 1295 6020
(ผู้อานวยการส่วนส่งเสริม
และพัฒนาการปศุสัตว์)

หัวหน้า ทีมบริหาร นายธนเดช อมรชัยสิน
08 0915 3651
ความต่อเนื่อง ส่วน (นักวิชาการสัตวบาลชานาญ
ส่งเสริมฯ
การพิเศษ)

08 1989 5528
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กลยุทธ์ความต่อเนื่อง(Business Continuity Strategy)
กลยุทธ์ความต่อเนื่อง เป็นแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีความพร้อมเมื่อเกิด
สภาวะวิกฤต ซึ่งพิจารณาทรัพยากรใน 5 ด้าน
ตารางที่ 3 กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)
ทรัพยากร
อาคาร/ สถานที่
ปฏิบัติงานสารอง

กลยุทธ์ความต่อเนื่อง
 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
 สานักงานปศุสัตว์อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
 กาหนดแนวทางให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้

วัสดุอุปกรณ์ที่
 วัสดุเวชภัณฑ์ และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ถุง
สาคัญ / การจัดหา
มือ หน้ากากอนามัย ยาฆ่าเชื้อ
จัดส่งวัสดุอุปกรณ์  โทรศัพท์
ที่สาคัญ
 รถยนต์
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมูลที่สาคัญ

 เครื่องคอมพิวเตอร์(ตั้งโต๊ะ/ พกพา) พร้อมเครื่องพิมพ์และ
อุปกรณ์ต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต
 สารองไฟล์ข้อมูลที่สาคัญบันทึกในหน่วยความจาสารอง
(Hard Disk External) หรือ Clound

บุคลากรหลัก

 กาหนดให้มีบุคลากรหลักและบุคลากรสารองทางานทดแทน
กันได้ในสภาวะวิกฤติ อย่างน้อยส่วน/ฝ่ายละ 2 คนต่อวัน

คู่ค้า /ผู้ให้บริการที่  เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
สาคัญ /ผู้มีส่วนได้  ผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์
ส่วนเสีย
 ประชาชนทั่วไป
 ผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบอินเตอร์เน็ต
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ผลกระทบต่อกระบวนการทางานหรือการให้บริการ
การวิเคราะห์ ผลกระทบต่อกระบวนการทางานหรือการให้บริการ ( Business Impact Analysis)
พบว่ากระบวนการทางานที่ฝ่ายงานต้องให้ความสาคัญและกลับมาดาเนินงานหรือฟื้นคืนสภาพให้ ได้ภายใน
ระยะเวลาตามที่กาหนด
ตารางที่ 4 ผลกระทบต่อกระบวนการทางานหรือการให้บริการ(Business Impact Analysis)
กระบวนการหลัก

ระดับความเร่งด่วน

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ(ทาเครื่องหมาย )

(สูง/ปานกลาง/ต่า)

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 สัปดาห์

2 สัปดาห์

1 เดือน

งานการควบคุม ป้องกัน บาบัด
โรคสัตว์ ชันสูตรโรคสัตว์ และ
ระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์

สูง











งานด้านมาตรฐาน ตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และ
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับการปศุสัตว์

สูง











งานด้านการตรวจรับรองสัตว์
หรือซากสัตว์เข้าพื้นที่ปลอดโรค
ปากและเท้าเปื่อยภาคตะวันออก

สูง











งานสารบรรณและงานธุรการ
ทั่วไป

สูง











งานด้านการเงิน การบัญชี วัสดุ
ครุภัณฑ์ การบริหารบุคคล งาน
ติดต่อประสานงาน งานสถิติ
ข้อมูล

กลาง

-

-







งานด้านการจัดทาแผนงาน
งบประมาณ และเร่งรัดติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ต่า

-

-

-

-



สาหรับกระบวนงานอื่นๆ ที่ประเมินแล้ว อาจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมีความ
ยืดหยุ่นสามารถชะลอการดาเนินงานและการให้บริการได้ โดยให้ผู้บริหารของฝ่ายงานประเมินความจาเป็น
และเหมาะสม ทั้งนี้ หากมีความจาเป็น ให้ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความต่อเนื่องเช่นเดียวกับ
กระบวนงานหลัก
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การวิเคราะห์เพื่อกาหนดความต้องการทรัพยากรที่สาคัญ
1) ด้านสถานที่ปฏิบัติงานสารอง(Working Space Requirement)
ตารางที่ 5 การระบุพื้นที่การปฏิบัติงานสารอง
สถานที/่ ที่มา

ประเภททรัพยากร

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 สัปดาห์

2 สัปดาห์

1 เดือน

พื้นที่สาหรับสถานที่ปฏิบัติงานสารอง ศาลากลางจังหวัด 24 ตร.ม.
(ตร.ม.)
ฉะเชิงเทรา
พื้นที่สาหรับสถานที่ปฏิบัติงานใหม่ ในกรณีจาเป็น(ตร.ม.)
ปฏิบัติงานที่บ้าน (คน)
-

24 ตร.ม.

24 ตร.ม.

24 ตร.ม.

24 ตร.ม.

-

-

-

-

-

48 คน

48 คน

48 คน

รวม

2) ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์(Equipment & Supplies Requirement)
ตารางที่ 6 การระบุจานวนวัสดุอุปกรณ์
ประเภททรัพยากร
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ/พกพา
โทรศัพท์
เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น

ที่มา

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์

1เดือน

เครื่องสารองของ
สานักงาน
โทรศัพท์มือถือ
ส่วนตัว

2 เครื่อง

2 เครื่อง

6 เครื่อง

6 เครื่อง

12 เครื่อง

2 เครื่อง

2 เครื่อง

50 เครื่อง

50 เครื่อง

50 เครื่อง

เครื่องสารองของ
สานักงาน

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

2 เครื่อง

3) ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล (IT & Information Requirement)
ตารางที่ 7 การระบุความต้องการด้านเทคโนโลยี
ประเภททรัพยากร
อินเตอร์เน็ต

แหล่งข้อมูล

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 สัปดาห์

2
สัปดาห์

1เดือน











ส่วนตัว/CAT

4) ความต้องการด้านบุคลากรสาหรับความต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน (Personnel Requirement)
ตารางที่ 8 การระบุจานวนบุคลากรหลักที่จาเป็น
ประเภททรัพยากร

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 สัปดาห์

2 สัปดาห์

1เดือน

จานวนบุคลากรปฏิบัติงานที่
สานักงาน /สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
จานวนบุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน

50 คน

50 คน

6 คน

6 คน

10 คน

-

-

44 คน

44 คน

40 คน

รวม

50 คน

50 คน

50 คน

50 คน

50 คน
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5) ความต้องการด้านผู้ให้บริการที่สาคัญ (Service Requirement)
ตารางที่ 9 การระบุจานวนผู้ให้บริการที่ต้องติดต่อหรือขอรับบริการ
ฝ่ายงาน /กลุ่มงาน
ผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบอินเตอร์เน็ต
(CAT)

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 สัปดาห์

2 สัปดาห์

1เดือน
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ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ
วันที่ 1 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที (ภายใน 24 ชั่วโมง)
การปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่น
และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

-

-

-

-

-

บทบาทความรับผิดชอบ
ติดตาม สอบถาม และประเมินเหตุฉุกเฉิน/วิกฤติกับสานัก หัวหน้าคณะบริหารความ
บรรเทาสาธารณภัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมิน ต่อเนื่อง
ความจาเป็นในการประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่อง
แจ้งเหตุฉุกเฉิน/วิกฤติ ตามกระบวนการ Call Tree ให้กับ
บุคลากรหลักของสานักงานปศุสัตว์เขต 2
จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะ
หัวหน้าคณะบริหารความ
วิกฤติ เพื่อรับทราบและประเมินความเสียหาย ผลกระทบ ต่อเนื่องและหัวหน้า
ต่อการดาเนินงานและให้บริการ และทรัพยากรสาคัญที่
ทีมงานบริหารความ
ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง
พิจารณาอนุมัติกระบวนการ/งานที่มีความเร่งด่วนและ
ส่งผลกระทบอย่างสูงจาเป็นต้องดาเนินงานหรือปฏิบัติด้วย
มือ (Manual Processing)
หัวหน้าคณะบริหารความ
รับทราบรายงานจากหน่วยงาน
ต่อเนื่อง
 สรุปจานวนและรายชื่อบุคลากรที่ได้รับผลกระทบ/
บาดเจ็บ/เสียชีวิต
 ความเสียหายและผลกระทบต่อการดาเนินงานและ
ให้บริการ
 ทรัพยากรสาคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
หัวหน้าคณะบริหารความ
พิจารณาและอนุมัติเนื้อหาและข้อความ เพื่อใช้ในการ
สื่อสารและรายงานสถานการณ์แก่บุคลากรในหน่วยงานให้ ต่อเนื่องและหัวหน้า
ทีมงานบริหารความ
ทราบ
ต่อเนื่อง

- พิจารณาและอนุมัติการจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ใน
การบริหารความต่อเนื่อง
 สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ
- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องและหน่วยงานกากับดูแลอย่างสม่าเสมอหรือตามที่
ได้มีการกาหนด

ดาเนินการแล้วเสร็จ








หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องและหัวหน้า
ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง



หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง



9

วันที่ 2-7 การตอบสนองในระยะสั้น
การปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่น
และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่
ได้รับผลกระทบ และประเมินความจาเป็นและ
ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการกอบกู้คืน
- รับทราบและกาหนดแนวทางการเตรียมความพร้อม
และข้อจากัดในการจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ใน
การบริหารความต่อเนื่อง
 สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ
- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องและหน่วยงานกากับดูแลอย่างสม่าเสมอหรือ
ตามที่ได้มีการกาหนด

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องและหัวหน้าทีมงาน
บริหารความต่อเนื่อง

ดาเนินการแล้วเสร็จ

หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องและหัวหน้าทีมงาน
บริหารความต่อเนื่อง



หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง





วันที่ 8 การตอบสนองระยะกลาง (1 สัปดาห์)
การปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่น
และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ
- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับ หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
ผลกระทบ และประเมินความจาเป็นและระยะเวลาที่ต้อง และหัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง
ใช้ในการกอบกู้คืน
- รับทราบและกาหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมและ
ข้อจากัดในการจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการ
บริหารความต่อเนื่อง
 สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ
- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องและหน่วยงานกากับดูแลอย่างสม่าเสมอหรือ
ตามที่ได้มีการกาหนด

ดาเนินการแล้วเสร็จ


หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
และหัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง



หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
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การตอบสนองระยะยาว (มากกว่า 1เดือน)
การปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่น
และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับ
ผลกระทบ และประเมินความจาเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ และหัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง
ในการกอบกู้คืน
- รับทราบและกาหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมและ
ข้อจากัดในการจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการบริหาร
ความต่อเนื่อง
 สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ
- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องและหน่วยงานกากับดูแลอย่างสม่าเสมอหรือตามที่
ได้มีการกาหนด

ดาเนินการแล้วเสร็จ


หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
และหัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง



หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง



