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แผนบริหารความตอเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP)
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
1. ความนํา
หลักการการเตรียมความพรอมในภาวะวิกฤตตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ,และ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 คือการที่สวนราชการสามารถนําบทเรียนสถานการณ,
ความรุนแรงสําคัญที่ผานมามาปรับกระบวนการทํางานใหม โดยเฉพาะในเรื่องการบริการประชาชน
เพื่อใหมั่นใจวาภารกิจหลักของราชการ หรืองานบริการประชาชนที่สําคัญสามารถดําเนินงาน หรือ
ใหบริก ารไดอยางตอเนื่อ งไมสะดุ ดหยุดลงแมวาจะประสบกั บวิกฤตการณ, หรือ ภัย พิบั ติตางๆ ซึ่งที่
ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ไดมีมติเห็นชอบกรอบแนวทางการดําเนินการเตรียม
ความพรอมตอสภาวะวิกฤต 4 ขั้นตอน คือ
1) การสรางความรูความเขาใจใหกับสวนราชการ
2) การเตรียมความพรอมของสวนราชการในการจัดทําแผนรองรับการดําเนินภารกิจการให
บริการประชาชนไดอยางตอเนื่อง(BUSINESS CONTINUITY PLAN)
3) การซักซอมแผนและนําไปปฏิบัตไิ ดจริง
4) การสงเสริมใหมีการบริหารจัดการอยางยั่งยืน ในสภาวะวิกฤต
การบริหารจัดการองค,การในสภาวะวิกฤต/เหตุการณ,ฉุกเฉิน/สถานการณ,ภัยพิบัติ โดยทั่วไป
จะแบงวงจรการบริหารจัดการออกเปDน ๔ ขั้นตอน คือ
1) การปtองกันและลดผลกระทบ
2) การเตรียมพรอมรับภัย
3) การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
4) การจัดการหลังเกิดภัย
โดยแนวคิดการบริหารความตอเนื่องของหนวยงานภาครัฐ คือ การควบคุมดูแลและปtองกันทรัพยากรที่
สําคัญตอการดําเนินงานหรือใหบริการ เพื่อสรางประโยชน,สูงสุดสําหรับผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย
ซึ่ง ภายในชวงระยะเวลาแรกจะเปD นชวงของการตอบสนองตออุ บั ติก ารณ, (INCIDENT/EMERGENCY
MANAGEMENT) และในกรณีที่เหตุการณ,และความเสียหายขยายตัวไปในวงกวางการตอบสนองอาจ
จําเปDนตองยกระดับเปDนการบริหารจัดการวิกฤต (CRISIS MANAGEMENT) ภายหลังจากนั้นจะเปDนชวง
ของการทําใหเกิดความตอเนื่องของกระบวนการทางธุรกิจ(CONTINUITY MANAGEMENT) เพื่อให
หนวยงานสามารถกลับ มาดํ าเนินงานได จึงมีความจําเปDนที่หนวยงานตองจั ดทําแผนความตอเนื่อ ง
(BUSINESS CONTINUITY PLAN-BCP) โดยมีวัตถุประสงค, คือ
1. เพื่อใชเปDนแนวทางในการบริหารความตอเนื่องของการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต
2. เพื่ อ ใหหนวยงานมี ก ารเตรี ย มความพรอมลวงหนาในการรั บ มื อ กั บ สภาวะวิ ก ฤต หรื อ
เหตุการณ,ฉุกเฉินตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น
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3. เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดําเนินงาน เชน ผลกระทบดานเศรษฐกิจ
การเงิน การใหบริการสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม ตลอดจนชีวิตและทรัพย,สินของประชาชน เปDนตน
4. เพื่อบรรเทาความเสียหายใหอยูในระดับที่ยอมรับได
แผนบริหารความตอเนื่อง หรือ (Business Continuity PLAN : BCP) เปDนชุดของเอกสาร
คํ า แนะนํ า และวิ ธี ก ารที่ ช วยใหธุ ร กิ จ /บริ ก ารขององค, ก ร สามารถตอบสนองตอการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ
ภัยพิบั ติ ภาวะฉุ กเฉินและหรือภั ยคุกคามไดโดยไมตองหยุดชะงัก /หรือมีอุปสรรคที่สํ าคัญตอการ
ดําเนินงาน เรียกอีกอยางวา "การเริ่มตนใหมของธุรกิจ" ซึ่งจําเปDนจะตองมีแผนการกูคืนระบบหรือ
แผนการกู คื น ทรั พ ยากรบุ ค คลและกระบวนการทํ า งาน เพื่ อ ใหสามารถปฏิ บั ติ ง าน หรื อ สามารถ
ใหบริก ารแกประชาชนตอไปได แผนดั งกลาวจั ด ทํ าขึ้ นตามแนวทางของการบริ หารความตอเนื่อ ง
(Business Continuity Management : BCM) ที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล BS25999 (Business
Continuity Management (BCM) Standard หมายถึง รหัสมาตรฐานของ British Standards Institution
(BSI) ที่องค,กรทั่วโลกยอมรับและนําไปใชโดยเครือจักรภพอังกฤษซึ่งกําหนดใหมี 6 องค,ประกอบหลัก
เปDนวงจรการบริหารความตอเนื่อง (BCM LIFE CYCLE) ดังนี้
1) การบริหารโครงการจัดการความตอเนื่อง (BCM PROGRAME MANAGEMENT) ถือวา
เปDนองค,ประกอบหลัก และขั้นตอนแรกของการบริหารความตอเนื่อง มีขั้นตอนคือ
การจัดทํากรอบนโยบาย BCM
โครงสราง BCM หนาที่และความรับผิดชอบของบุคลากรที่เกี่ยวของ ตั้งแตผูบริหาร
ระดับสูงลงมาถึงพนักงานระดับตางๆ รวมถึงการจัดตั้งทีมงานดาน BCM
การกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
การปรับระดับของเหตุการณ,(INCIDENT ESCALATION PROCESS)
วิธีการบริหารโครงการบริหารความตอเนื่อง
การติดตามความพรอมทั้งรายงานความคืบหนา
2) การศึกษาและทําความเข2าใจองค?กร(UNDERSTANDING OF ORGANIZATION) เพื่อให
เขาใจในสภาพและการดําเนินงานขององค,กรและหนวยงานในการรับผลกระทบหรือความเสี่ยงผาน
วิธีการวิเคราะห,ผลกระทบทางธุรกิจ(BUSINESS IMPACT ANALYSIS-BIA) และการประเมินความเสี่ยง
(RISK ASSESSMENT-RA) และภัย คุกคามตางๆ เชน อุทกภัย อัคคีภัย การกอประทวง การกอจลาจล
การกอวินาศกรรม ที่จะมีผลกระทบตอทรัพยากร 5 ดาน ไดแก ผลกระทบดานอาคาร/สถานที่ทํางาน
หลั ก ผลกระทบดานวั ส ดุ อุ ป กรณ, ที่ สํ า คั ญ และการจั ด สงวั ส ดุ อุ ป กรณ, ท่ี สํ า คั ญ ผลกระทบดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ขอมูลที่สําคัญ ผลกระทบดานบุคลากรหลัก ผลกระทบดานคูคา/ผูใหบริการ/ผูมี
สวนไดสวนเสียที่สําคัญ เพื่อระบุความเรงดวนของกิจกรรมตางๆ และระดับความสามารถที่ตองการ
เพื่อนําไปเปDนขอมูลในการจัดระดับความสําคัญของกระบวนงาน การกําหนดแนวทางและการกําหนด
กลยุทธ,ในขั้นตอนตอไป
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3) การกําหนดกลยุทธ?ในการสร2างความตอเนื่อง BCM (DETERMINING BCM STRATEGY)
เปD น การกํ าหนดแนวทางในการตอบสนองตอการหยุ ด ชะงั ก ของการดํ า เนิ นงานขององค, ก ร ไดแก
กลยุทธ,กูคืนการดําเนินงาน(RECOVERY STRATEGY) และการกําหนดกลยุทธ,ดานการจัดการทรัพยากร
ที่เหมาะสมตามขอมูลที่ไดจาก BIA ซึ่งประกอบดวยเรื่อง บุคลากร สถานที่ปฏิบัติงาน อุปกรณ,และ
เครื่องมือ เทคโนโลยี ขอมูลและผูผลิตสินคาหรือผูใหบริการ
4) การพัฒนาและเตรียมการตอบสนองตอเหตุ การณ?ใ นภาวะฉุ กเฉิน (DEVELOPING
AND IMPLEMENTING BCM RESPONSE) ไดแก
4.1 INCIDENT MANAGEMENT PLANS (IMP) เพื่อจัดการกับวิกฤตฉุกเฉินที่เกิดขึ้น
4.2 EMERGENCY/CRISIS MANAGEMENT PLAN (CMP) เพื่อจัดการกับวิกฤตฉุกเฉินที่
เกิดขึ้น และผลกระทบขยายไปในวงกวาง
4.3 BUSINESS CONTINUITY PLANS (BCP) เพื่อบริหารการดําเนินภารกิจอยางตอเนื่อง
โดยมุงทําขั้นตอนงานที่ฉุกเฉินตอภารกิจและใชทรัพยากรหลักอยางเหมาะสม พรอมทั้งเตรียมแผนรับ
สถานการณ,ที่สงผลกระทบ โดยแบงเปDน 3 ขั้นตอน ตามระยะเวลา คือ การตอบสนองทันทีภายใน
24 ชั่วโมง การตอบสนองในระยะเวลาภายใน 7 วัน และตอบสนองเหตุ การณ,และกูสถานการณ,ใ น
ระยะเวลาเกิน 7 วัน
4.4 RECOVERY PLAN (RP) หรือแผนกูคืนภารกิจหลังภัยพิบัติผานพนไป
5) การทดสอบ ปรับปรุงและทบทวนแผน (EXERCISING MONITORING AND REVIEWING)
เปDนขั้นตอนที่สําคัญ เพื่อใหแนใจวา BCM ที่จัดทําขึ้นสามารถใชไดจริง รวมทั้งเพื่อเตรียมความพรอม
ตลอดจนตรวจสอบความสามารถของบุ ค ลากร และประสิ ท ธิ ภ าพของแผนในการตอบสนองตอ
วิกฤตการณ, โดยรูปแบบการทดสอบอาจมีตั้งแตระดับงายไปหายาก ดังนี้
- CALL TREE คือการซอมการแจงเหตุฉุกเฉินใหกับสมาชิก ทีมงานที่เกี่ยวของตามผัง
รายชื่อโทรศัพท,
- TABLETOP TESTING คือ การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกหนวยงานที่
เกี่ยวของ โดยจําลองโจทก,สถานการณ,ข้ึนมา และลองนําแผน BCP มาพิจารณาวาใชตอบโจทก,แตละ
ขั้นตอนไดหรือไม
- SIMULATION คือ การทดสอบโดยจําลองสถานการณ,เสมือนจริง และลองใชแผน
BCP มาประยุกต,ใช
- FULL BCP EXERCISE คือ การทดสอบเต็มรูปแบบและใกลเคียงสถานการณ,จริงมากที่สุด
6) การปลูกฝ\ง BCM ให2เป]นสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองค?กร (EMBEDDING BCM IN THE
ORGANIZATION’S CULTURE) ซึ่งเปDนเรื่องที่ตองใชเวลา และจิตวิทยา ที่จะทําใหบุคลากรทุกคนได
ซึมซาบและเขาใจถึงความสํ าคั ญ ของ BCM ตลอดจนบทบาท หนาที่ ที่ทุ กคนพึงมีเพื่อใหภารกิจ
สามารถดําเนินตอไปไดในยามที่เกิดเหตุวิกฤต
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2. แนวทางการดําเนินการบริหารความพร2อมตอสภาวะวิกฤต
2.1 การบริหารจัดการความตอเนื่อง (Business Continuity Management)
2.1.1 สํ านั กงานปลัด กระทรวงคมนาคมได2 มีคําสั่งที่ 65/ 2556 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม
2556 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานบริหารความพร2อมตอสภาวะวิกฤต เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานใน
ภารกิ จหลั กหรื องานบริ การที่ สํ าคั ญไดอยางตอเนื่ องและมี ประสิ ทธิ ภาพแมเกิ ดสภาวะวิ กฤตโดยมี
องค,ประกอบและอํานาจหนาที่ ดังนี้
1) องค?ประกอบ
1.1 รองปลัดกระทรวงคมนาคม (ดานอํานวยการ)
ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
1.2 ผูตรวจสอบภายในกระทรวง
1.3 หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
คณะทํางาน
1.4 ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
คณะทํางาน
1.5 ผูอํานวยการกองคลัง
คณะทํางาน
1.6 ผูอํานวยการกองสารนิเทศ
คณะทํางาน
1.7 ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย
คณะทํางาน
1.8 ผูอํานวยการสํานักความรวมมือระหวางประเทศ
คณะทํางาน
1.9 ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการ
คณะทํางาน
1.10 ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร,
คณะทํางาน
1.11 ผูอํานวยการสํานักอุทธรณ,เงินคาทดแทน
คณะทํางาน
1.12 ผูอํานวยการศูนย,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะทํางาน
1.13 หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี
คณะทํางาน
1.14 ผูอํานวยการกองกลาง
คณะทํางานและเลขานุการ
2) อํานาจหน2าที่
2.1 จัดทําแผนบริหารความตอเนื่องของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม โดยพิจารณา
ถึงผลกระทบตอทรัพยากรที่สําคัญในการดําเนินงานของหนวยงาน ไดแก อาคารสถานที่ปฏิบัติงาน
วัส ดุอุ ป กรณ, เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมู ล บุ ค ลากร และคู คา/ผูใหบริก ารที่สําคั ญ เพื่อ เตรีย ม
ความพรอมลวงหนาในการรับมือกับสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ,ฉุกเฉินตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
2.2 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามระบบที่วางแผนไว โดยใหมีการทดสอบ ซักซอม
ทบทวนและปรับปรุงแผนบริหารความตอเนื่อง
2.3 จัดหาพื้นที่เพื่อเตรียมตั้งเปDนสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง เพื่อใหสามารถใชเปDนสถานที่
ทํางานไดทันทีรวมทั้งการจัดหาอุปกรณ,ท่จี ําเปDนตอการปฏิบัติงาน
2.4 รายงานความกาวหนาในการดํ าเนินการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤตให
ปลัดกระทรวงคมนาคมทราบเปDนระยะ ๆ

8

2.5 จั ด ทํ า รายงานผลการดํ าเนินงานในการบริหารความพรอมตอสภาวะวิก ฤตให
สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบทุกสิ้นป}งบประมาณ
2.6 แตงตั้งคณะทํางานยอยเพื่อปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ ตามที่มอบหมาย
2.1.2 ผังโครงสร2างคณะทํางานบริหารความพร2อมตอสภาวะวิกฤต
รองปลัดกระทรวงคมนาคม
ด ้านอํานวยการ

สํานักงานรัฐมนตรี

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

กลุมตรวจสอบภายในกระทรวง

ศูนย,เทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักอุทธรณ,เงินคาทดแทน

สํานักนโยบายและแผนยุทธศาสตร,

สํานักตรวจราชการ

สํานักความรวมมือระหวางประเทศ

สํานักกฎหมาย

กองสารนิเทศ

กองการเจาหนาที่

กองคลัง

กองกลาง

ผู ้อํานวยการกองกลาง
ผู ้จัดการโครงการ BCM

2.1.3 วัตถุประสงค?ของการจัดทําแผนบริหารความตอเนื่อง
- เพื่อกําหนดทรัพยากรที่จําเปDน เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดตอเนื่อง และเพื่อกําหนด
ขั้นตอนวิธีการในกรณีที่เกิดเหตุการณ,ที่ไมปกติหรือเหตุการณ,ฉุกเฉิน
- เพื่อใหการหยุดชะงักของการปฏิบัติราชการมีผลกระทบนอยที่สุด ไมวาจะหยุดชะงักดวย
สาเหตุใดก็ตาม และเพื่อใหสามารถดําเนินปฏิบัติราชการตอไปในระดับที่ยอมรับได
- เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงค,การกูคืนของภารกิจตางๆ ของสวนราชการในชวงที่เกิด
วิกฤติโดยหนวยงานตางๆ จะมุงเนนไปที่การกูคืน และสนับสนุนกระบวนการที่สําคัญ เพื่อ
• ใหมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของสวนราชการ ขอตกลงกับผูรับบริการ
• จํากัดความเสียหายตอทรัพย,สิน ทรัพยากร ชื่อเสียง ภาพลักษณ,ของสวนราชการ
• สามารถปฏิบัติภารกิจหลักที่สําคัญตอไปไดในชวงภาวะวิกฤต
• สามารถใหบริการหรือดําเนินกิจกรรมตอไปไดอยางตอเนื่อง
• ฟ•€นกลับงานหรือกิจกรรมที่สําคัญตอภารกิจหลัก
• กลับสูภาวะปกติ

9

2.1.4 สมมติฐานของแผนความตอเนื่อง (BCP ASSUMPTIONS)
- รองรับไดถึงสถานการณ,รายแรงที่สุด (Worst Case Scenario) แผนรองรับการดําเนิน
ภารกิ จ อยางตอเนื่ อ ง ตองครอบคลุ ม ถึ ง สถานการณ, ห รื อ เหตุ ก ารณ, ท่ี จ ะทํ า ใหเกิ ด ความเสี ย หาย
อยางรายแรงที่สุดตอสถานที่ ระบบงาน อุปกรณ, และเครื่องมือเครื่องใชในการทํางาน และเอกสาร
ขอมู ล ที่สํ าคั ญ ที่เ ปD นไปไดในแตละกรณี รวมถึงความเสีย หายที่เ กิด กั บ ผู ใหบริก ารและการสู ญ เสีย
บุคลากรสําคัญ การมีแผนรองรับในสถานการณ,ท่ีรายแรงที่สุด จะชวยใหสวนราชการสามารถกูคืนใน
สถานการณ,ที่รุนแรงนอยกวาได ทั้งนี้ เหตุการณ,ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในชวงเวลาตางๆ มิไดสงผลกระทบตอ
สถานที่ปฏิบัติงานสํารองที่เตรียมไว
- ระยะเวลาในการกูคืน (Recovery Time Frame) แผนจะระบุทรัพยากรที่จะตองใชใน
การทํางานเปDนระยะเวลา 30 วัน หากยังไมสามารถกูคืนไดภายใน 30 วัน หนวยงานที่ไดรับผลกระทบ
จะตองดํ าเนินการรวมกั บหนวยงานสนั บ สนุ น และหนวยงานบริก ารที่เ กี่ย วของ เพื่อ เตรีย มการให
หนวยงานสามารถดําเนินการตอไปได
- หนวยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับผิดชอบในการสํารองระบบ
สารสนเทศตาง ๆ โดยระบบสารสนเทศสํารองมิไดรับผลกระทบจากเหตุการณ,ฉุกเฉินเหมือนกับระบบ
สารสนเทศหลัก
- ศูนย,ปฏิบัติงานสํารอง (Alternate Site) ในการกูคืนงานที่สําคัญ จําเปDนที่จะตองมี
ศูนย,ปฏิบัติงานสํารองไวอยางนอย 1 แหง หนวยงานตองพิจารณาป•จจัยสําคัญที่สงผลตอการกําหนด
ศูนย,ปฏิบัติงานสํารอง
- “บุคลากร” ที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง ขาราชการและเจาหนาที่ทั้งหมดของ
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
2.2 การศึกษาและทําความเข2าใจองค?กร (Understanding the Organization)
เปDนการระบุและอธิบายสถานการณ,วิกฤติทางธุรกิจที่สําคัญภายในองค,กร เพื่อคนหาและ
ระบุวามีธุรกรรม สายปฏิบัติงาน ภาระงาน บริการ/ผลิตภัณฑ,ใดบางที่วิกฤติ ที่กิจการควรจะตองทํา
การสงมอบตามพันธกิจที่มีตอลูกคา/ผูรับบริการลูกคา คูคา ผูที่เกี่ยวของภายใน Value Chain
การที่จะระบุและอธิบายสถานการณ,วิก ฤติทางธุ รกิจที่สําคั ญได อาจจะตองเริ่มตนจาก
การทบทวน
1) พันธกิจหลักของกิจการ
2) ยุทธศาสตร,หรือแผนกลยุทธ,ของกิจการ
3) เงื่ อ นไข หรื อ พั น ธะสํ า คั ญ ทางกฎหมายที่ กิ จ การตองมการสงมอบ ดํ า เนิ น การให
ครบถวนตามเงื่อนไข และใหทันตามกรอบเวลาที่กําหนด
การอธิบายถึงลักษณะของการสงมอบ การปฏิบัติใหเปDนไปตามเงื่อนไข รายละเอียดของ
การสงมอบตองระบุ ใ หชั ด เจนที่ สุ ด ถื อ วามี ค วามสํ า คั ญ ตอการไดมาซึ่ ง ขอมู ล สถานการณ, วิ ก ฤติ
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กระบวนงาน/สายงานวิกฤติ ภาระงานวิกฤติ บริการวิกฤติ ที่จะนําไปใชประโยชน,ตอไปในขั้นตอนตอไป
โดยกลาวถึงกระบวนการทํางานและกิจกรรมในการทํางานของทุ กคนในภาวะปกติ ขนาดของการ
ปฏิบัติงาน ขอกําหนดสําคัญที่ตองปฏิบัติตาม (เชน กรอบเวลาที่กําหนด พันธะสัญญาตามกฎหมาย
กฎระเบียบขอบังคับของทางราชการ เปDนตน) ตลอดจนหนวยงานหรือองค,กรที่สงงาน/ใหบริการ และที่
รับงาน/บริการ จากหนวยงาน (Upstream and downstream dependencies) ทําใหเขาใจขอบเขตการกู
คืนเพื่อที่จะไดสามารถสั่งการและควบคุมการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิผลเพื่อ
- ลดโอกาสของการดําเนินงานที่ตองหยุดชะงัก
- ลดระยะเวลาในการตอบสนองและกอบกูสถานการณ,ใหกลับสูสภาวะปกติ
- จํากัดผลกระทบตอองค,กรจากการหยุดชะงักการดําเนินงาน
โดยมีขั้นตอนของการทําความเขาใจกับองค,กร ดังนี้
2.2.1 การวิเคราะห?ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis - BIA)
การวิเคราะห,กระทบทางธุรกิจ หรือ Business Impact Analysis (BIA) หมายถึง
กระบวนการในการวิเคราะห,ถึงกิจกรรมทางธุรกิจ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการหยุดชะงักของ
กิจกรรมนั้น ๆ มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การระบุกิจกรรม กระบวนการ บริการและ/หรือผลิตภัณฑ?หลัก
เปD น การจากการพิ จ ารณาการปฏิ บั ติ ร าชการ/กระบวนงานตาม
โครงสรางและอํ า นาจหนาที่ ข องหนวยงานตาง ๆ ในสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงคมนาคม โดยระบุ
กิจกรรม/กระบวนการ กรอบเวลา หรือ รอบเวลาในการทํางาน ผูสงมอบงาน หนวยงานที่เกี่ยวของและ
ผูรับบริการเพื่อใหเห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในแตละกระบวนการ/กิจกรรมการทํางาน
ขั้นตอนที่ 2 ระบุถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการหยุดชะงัก และพิจารณา
ถึงการเปลี่ยนแปลงของผลกระทบเมื่อเวลาผานไป
การระบุผลกระทบในขั้นตอนนี้จะเริ่มตนที่ก ารประเมินความเสี่ย ง
และภัยคุกคามซึ่งแผนความตอเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ใชรองรับสถานการณ,กรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือ
เหตุ ก ารณ,ฉุ ก เฉินในพื้ นที่สํ านั ก งานของหนวยงาน หรื อ ภายในหนวยงานสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง
คมนาคมดวยเหตุการณ,ตอไปนี้
อุทกภัย
อัคคีภัย
ชุมนุมประทวง/จลาจล
โรคระบาด
โดยมีแนวทางในการดําเนินการ ดังนี้
(ภาคผนวก 1)
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1) การวิเคราะห?ผลกระทบตอทรัพยากรที่สําคัญ
แตละหนวยงานจะตองประเมิ น ความเสี่ ย งหลั ก ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ สภาพแวดลอม
การปฏิบัติงานของตน และกําหนดกลยุทธ,และขั้นตอนการกูคืน เพื่อลดผลกระทบตอการดําเนินงานให
เหลือนอยที่สุดแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (BCP) ควรครอบคลุมความเสียหาย/สูญเสีย
ของป•จจัยหลักอันเปDนทรัพยากรที่สําคัญตอไปนี้ (ซึ่งสิ่งสําคัญในการช/วยให1เกิดความต/อเนื่องของการ
ดําเนินงานที่สําคัญ) ไมวาจะเกิดจากสาเหตุหรือ อุปสรรคใดๆ ก็ตาม
ก) ผลกระทบตอสถานที่ป ฏิบั ติงานหลัก (Workplace) หมายถึงเหตุ การณ,รายแรง
ทางกายภาพและสภาพแวดลอมจนทําใหไมสามารถเขาไปหรือปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานหลักได
ข) ผลกระทบตอวั ส ดุ อุ ป กรณ? ท่ี สํ า คั ญ /การจั ด หาอุ ป กรณ? ท่ี สํ า คั ญ หมายถึ ง
เหตุการณ,รายแรงทางกายภาพและสภาพแวดลอมที่สงผลใหไมสามารถใชวัสดุอุปกรณ,ท่ีสําคัญ หรือ
จัดหา/จัดสงอุปกรณ,ที่สําคัญจนไมสามารถปฏิบัติงานตามปกติได
ค) ผลกระทบตอระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศข2 อ มู ล และเอกสารสํ า คั ญ
(IT System / Vital Records)หมายถึงการไมสามารถใชระบบงานดานไอที และใชเอกสารขอมูลสําคัญ
บางสวนหรื อ ทั้ ง หมดได เนื่ อ งมาจากความเสีย หายดานกายภาพและสภาพแวดลอมของอุ ป กรณ,
เครือขายลมเหลว และการโจรกรรมทางไซเบอร,
ง) ผลกระทบตอบุคลากรหลัก/สําคัญ (Key Personnel)หมายถึงเหตุการณ,ที่เกิดขึ้น
ทําใหบุคลากรหลักไมสามารถมาทํางานตามปกติ หรือเกิดเหตุการณ,ท่ีกระทบตอชีวิต เชน การระเบิด
ตึกถลม การโจมตีดวยระเบิดหรือสารเคมี รวมถึงการแพรกระจายของเชื้อโรค ซึ่งสงผลใหเกิดความ
สูญเสียตอบุคลากรของหนวยงานบางคนหรือทั้งหมด
จ) ผลกระทบตอคูค2าและผู2ให2บริการที่สําคัญ (Failure by Outsource Service
Provider/Dependency)หมายถึงเหตุการณ,ที่เกิดขึ้นทําใหคูคา/ผูใหบริการไมสามารถที่จะใหบริการหรือ
สงมอบงานไดตามที่ระบุไวกับทางหนวยงานงาน
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2) การประเมินผลกระทบตอกระบวนการดําเนินงาน
ระดับ
ผลกระทบ
สูงมาก

หลักเกณฑ?ในการพิจารณาระดับผลกระทบ
เกิดความเสียหายตอองค,กรเปDนจํานวนเงินในระดับสูงมาก
สงผลใหขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือใหบริการลดลงมากกวา รอยละ 50
เกิดการสูญเสียชีวิตและ/หรือภัยคุกคามตอสาธารณชน
สงผลกระทบตอชื่อเสียงและความมั่นใจตอองค,กรในระดับประเทศและนานาชาติ
เกิดความเสียหายตอองค,กรเปDนจํานวนเงินในระดับสูง
สงผลใหขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือใหบริการลดลงรอยละ 25-50
เกิดการบาดเจ็บตอผูรับบริการ/บุคคล/กลุมคน
สงผลกระทบตอชื่อเสียงและความมั่นใจตอองค,กรในระดับประเทศ
เกิดความเสียหายตอองค,กรเปDนจํานวนเงินในระดับปานกลาง
สงผลใหขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือใหบริการ ลดลงรอยละ 10-25
ตองมีการรักษาพยาบาล
สงผลกระทบตอชื่อเสียงและความมั่นใจตอองค,กรในระดับทองถิ่น
เกิดความเสียหายตอองค,กรเปDนจํานวนเงินในระดับต่ํา
สงผลใหขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือใหบริการ ลดลงรอยละ 5-10
ตองมีการปฐมพยาบาล
สงผลกระทบตอชื่อเสียงและความมั่นใจตอองค,กรในระดับทองถิ่น

สูง

ปานกลาง

ต่ํา

ไมเปDน
สาระสําคัญ

สงผลใหขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือใหบริการ ลดลงมากกวารอยละ 5

3) การสรุปเหตุการณ?ภัยคุกคามและผลกระทบจากเหตุการณ?

เหตุการณ?ภัยคุกคาม

1.
2.
3.
4.

เหตุการณ,อุทกภัย
เหตุการณ,อัคคีภัย
เหตุการณ,ชุมนุมประทวง/จลาจล
เหตุการณ,โรคระบาด

ผลกระทบ
ด2าน
ด2าน
ด2านเทคโนโลยี
อาคาร/
วัสดุอปุ กรณ?ที่
สารสนเทศ
สถานที่
สําคัญ/
ข2อมูล และ
ปฏิบัติงาน การจัดหา-จัดสง เอกสารทีส่ ําคัญ
หลัก
วัสดุ อุปกรณ?สาํ คัญ

ด2าน
บุคลากร
หลัก/
สําคัญ

ด2าน
คูค2า/
ผู2ให2บริการที่
สําคัญ
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4) การประเมินผลกระทบตอกระบวนการ/กิจกรรม โดยกําหนดชวงเวลาหยุดชะงัก
ที่ย อมรั บ ไดสู งสุ ด ของแตละกิจ กรรม หรื อ กระบวนการ เพื่อ จั ด พิ จารณากํ าหนดระดั บ ผลกระทบ
(สู ง มาก สู ง ปานกลาง ต่ํ า ไมเปD น สาระ) และจั ด กลุ มกิ จ กรรมตามลํ า ดั บ ของระดั บ ผลกระทบ/
ความสําคัญในการฟ•€นคืนกลับสูภาวะปกติ
5) จั ด ทํ า แผนบริ ห ารความตอเนื่ อ ง (BCP) สํ า หรั บ กลุ มกิ จ กรรมที่ มี ร ะดั บ
ผลกระทบสูงมาก สูง ปานกลาง
การจัดกลุมกิจกรรมของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พบวา กิจกรรมที่ตอง
นํามาจัดทําแผนบริหารความตอเนื่อง (BCP) เรียงตามลําดับผลกระทบ ไดแก
กลุมที่มีระดับผลกระทบอยูในระดับ สูงมาก
(1) กระบวนการใหบริการระบบเครือขาย
(2) กระบวนการการใหบริการระบบคอมพิวเตอร,และอุปกรณ,
(3) กระบวนการการใหบริการระบบงานอิเล็กทรอนิกส,เพื่อสนับสนุนดําเนินงาน
และการใหบริการหลักของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมและสํานักงาน
รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม
(4) กระบวนการการใหบริการระบบ/ฐานขอมูลคลังขอมูล
(5) กระบวนการงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส,
(6) กระบวนการการจัดเวรเฝtารับเสด็จ
(7) กระบวนการงานจายเงินเดือน
(8) กระบวนการขอพระราชทานเพลิงศพ
กลุมที่มีระดับผลกระทบอยูในระดับ สูง
(9) กระบวนการการใหบริ ก ารระบบงานอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส, ป ระเภทขอมู ล
สารสนเทศ
(10) กระบวนการการพิจารณาโครงการดานไอซีที
(11) กระบวนการการมอบนโยบายการปฏิบัติราชการตามแผนและการติดตาม
ปฏิบัติราชการตามนโยบาย/แผนงาน
(12) กระบวนการการสรุปวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีและการประชุมรัฐสภา
(13) กระบวนการการอนุ มัติ/ สั่งการ/การนําเรื่อ งเสนอคณะรั ฐ มนตรี และการ
ตรวจสอบกลั่นกรองเรื่องกอนนําเสนอผูบริหาร
(14) กระบวนการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข,
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(15) กระบวนการงานขออนุ มั ติ ไ ปราชการในประเทศ/ตางประเทศและลาไป
ตางประเทศ
(16) กระบวนการการมอบอํานาจ
(17) กระบวนการการเลื่อน โดยใช ว 10/ 2548 และ ว 16/2538
(18) กระบวนการงานเสนอเรื่อง ครม. (รัฐวิสาหกิจ)
(19) กระบวนการจัดสงขอมูล ปปช./สตง.
(20) กระบวนการดําเนินคดีปกครอง
(21) กระบวนการเบิกจายเงิน
(22) กระบวนการการอนุมัติการเดินทางและคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ตางประเทศ
(23) กระบวนการการนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบการจัดทํา
ความตกลงดานการขนสงระหวางประเทศ
(24) กระบวนการงานงบประมาณ
(25) กระบวนการการพิจารณาอุทธรณ,เงินคาทดแทน
(26) กระบวนการงานรางกฎหมาย
(27) กระบวนการงานอนุมัต/ิ อนุญาต/เห็นชอบตามกฎหมาย
(28) กระบวนการงานความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ของรับ
(29) กระบวนการงานคดีแพง คดีอาญาและคดีปกครอง
(30) กระบวนการงานอุทธรณ,คําสั่งทางปกครอง
2.3 กลยุทธ?การบริหารความตอเนื่อง ) Business Continuity Strategy
เมื่อเกิดกรณีการสูญเสีย/เสียหายของป•จจัยหลัก ( LOSS OF KEY PILLARS) องค,การจะตอง
เลือกวิธีการในการลดความเสี่ยงในแตละกิจกรรมที่สําคัญ (กิจกรรมที่มีระดับผลกระทบสูงมาก สูง
ปานกลาง ) เพื่อใหความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับและสามารถนําไปปฏิบัติได โดยกําหนดกลยุทธ,
ความตอเนื่อง (Business Continuity Strategy) ดังนี้
2.3.1 กําหนดกลยุทธ?การกู2คืนของกิจกรรมที่สําคัญ โดยระบุถึงป•จจัยหลักของการสูญเสีย
และเสียหายเพื่อการกูคืนภายในระยะเวลาที่ยอมใหหยุดดําเนินการขั้นต่ําได
2.3.2 กํ าหนดทรัพยากรที่สํ าคัญ /จําเป]นตอการบริหารความตอเนื่อ ง โดยระบุ
ทรั พ ยากรสํ าคั ญ ขั้น ต่ํ าที่ ก ระบวนงานตองใชในการดํ า เนิน งานทั้ ง 5 อยาง ไดแก อาคาร/สถานที่
ปฏิบัติงาน เครื่องมือและอุปกรณ, ระบบงานเทคโนโลยีหรือระบบสารสนเทศ บุคลากร และคูคา/ผู
ใหบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย
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2.3.3 กําหนดบุคลากรสําคัญ/จําเป]นตอการบริหารความตอเนื่อง
เพื่อใหแผนความตอเนื่อง (BCP) สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล จึงมีการจัดตั้งคณะบริหารความตอเนื่อง (BCP Team) ของหนวยงาน โดยมีบทบาท
หนาที่ ดังนี้
(1) หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง ไดแก ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน มีหนาที่
ในการประเมิ น ลั ก ษณะ ขอบเขตและแนวโนมของอุ บั ติ ก ารณ, ท่ี เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ ตั ด สิ น ใจประกาศใช
แผนบริหารความตอเนื่อง และดําเนินการตามขั้นตอนของแนวทางการบริหารความตอเนื่อง ตลอดจน
สรรหาทรัพยากรตามที่ไดกําหนดไวในแผนบริหารความตอเนื่อง
(2) หั ว หนาที ม บริ ห ารความตอเนื่ อ ง ไดแก ผู บริ ห ารของหนวยงาน/ฝˆ า ยงาน/
มี ห นาที่ ใ นการสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหั ว หนาคณะบริ ห ารความตอเนื่ อ งและคณะบริ ห าร
ความตอเนื่อ ง และดํ าเนินการตามขั้นตอนของแนวทางการบริหารความตอเนื่อ ง ตลอดจนสรรหา
ทรัพยากรตามที่ไดกําหนดไวในแผนบริหารความตอเนื่องของหนวยงาน/สวนงานของตน
(3) ผู ประสานงานคณะบริ ห ารความตอเนื่ อ ง มี ห นาที่ ใ นการติ ด ตอและ
ประสานงานภายในหนวยงานและใหการสนับสนุนในการติดตอสื่อสารกับหนวยงาน/ฝˆายงาน/สวนงาน
ภายในองค,กรและดําเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการบริหารความตอเนื่อง
(4) ผังโครงสรางของคณะบริหารความตอเนื่องมี ดังนี้
รองปลัดกระทรวงคมนาคม
ด ้านอํานวยการ
หัวหน ้าคณะบริหารความต่อเนื&อง
ผู ้อํานวยการกองกลาง
ผู ้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนือ
& ง

สํานักงานรัฐมนตรี

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

กลุมตรวจสอบภายในกระทรวง

ศูนย,เทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักอุทธรณ,เงินคาทดแทน

สํานักนโยบายและแผนยุทธศาสตร,

สํานักตรวจราชการ

สํานักความรวมมือระหวางประเทศ

สํานักกฎหมาย

กองสารนิเทศ

กองการเจาหนาที่

กองคลัง

กองกลาง

หัวหน ้าทีมบริหารความต่อเนือ
& ง
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(5) กําหนดกระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน (Call Tree)
กระบวนการ Call Tree คือ กระบวนการแจงเหตุฉุกเฉินใหกับสมาชิกใน
คณะบริหารความตอเนื่องและทีมงานบริหารความตอเนื่องตามรายชื่อที่ปรากฏในตารางขอมูลรายชื่อ
โดยมีวัตถุประสงค,เพื่อใหสามารถติดตอบุคลากรของหนวยงานภายหลังจากมีการประกาศเหตุการณ,
ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤต โดยกระบวนการ Call Tree จะเริ่มตนที่หัวหนาบริหารความตอเนื่องประกาศ
ภาวะฉุกเฉิน/วิกฤต ผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่องเปDนผูประสานงานฯ แจงใหหัวหนาทีม
บริหารความตอเนื่องรับทราบเหตุฉุกเฉินและประกาศใชแผนความตอเนื่องของหนวยงานตามชองทาง
ติดตอสื่อสารที่ไดระบุในแผนบริหารความตอเนื่อง (ภาคผนวก 3 และ 4)
2.4 การทดสอบแผนความตอเนื่อง (TESTING THE PLAN)
2.4.1 มีการทดสอบแผนฯ บางสวนหรือทั้งหมดเปDนประจําทุกป} เพื่อใหมั่นใจวาหนวยงานมี
การเตรียมตัวและมีความสามารถในการกูคืนธุรกิจสําคัญภายในระยะเวลาที่กําหนดไว
2.4.2 สําหรับ หนวยงานซึ่งมีการปฏิบัติงานที่สําคัญ ควรทดสอบแผนฯ โดยการสราง
สถานการณ,จํา ลอง(simulation exercises)เปD นประจํ าทุ ก ป} โดยตองมีก ารปรั บ เปลี่ย นหมุ นเวีย น
สถานการณ,จําลอง เพื่อใหแนใจวาไดมีการทดสอบความสูญเสีย/เสียหายของป•จจัยหลักที่เกี่ยวของ
ทุกๆ 2 ป}
2.4.3 ขอบกพรองใดๆ (gap) ที่เกิดจากการทดสอบแผนฯ จะตองมีการติดตามใหเสร็จสิ้น
ภายใน 3 เดือน นับตั้งแตวันที่ทดสอบ ถาไมสามารถดําเนินการติดตามไดตามเวลาที่กําหนด หัวหนา
ทีมบริหารและผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง เพื่อพิจารณาแนวทางแกไขขอบกพรองนั้นๆ
ใหหมดไปโดยเร็ว
(ภาคผนวก 5)
2.5 การดูแลปรับปรุงแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง
(MAINTENANCE OF THE PLAN)
กําหนดใหตองมีการปรับปรุงแผนฯ ใหเปDนป•จจุบันทุกป} หรือทุกครั้งหลังการทดสอบ หรือ
ภายใน 3 เดือนในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสําคัญ เชน รายชื่อผูที่จะตองไดรับการแจงเหตุ (Staff recall
list) ควรมีการปรับปรุงใหเปDนป•จจุบันทุกๆ ไตรมาส และสงสําเนาใหกับเลขานุการคณะทํางานฯ ดวย
การเปลี่ยนแปลงหนาที่ความรับผิดชอบของทีม การปฏิบัติหนาที่ และขั้นตอนปฏิบัติการตางๆ จะตอง
สอดคลองกับแผนฯ ฐานขอมูล บัญชีรายการ/รายชื่อ และคูมือปฏิบัติงานทั้งหมด ซึ่งเปDนสวนหนึ่งของ
แผนฯ หรือตองมีการอางอิงไวในแผนฯ ตองปรับปรุงใหเปDนป•จจุบันอยูเสมอ
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3. การตอบโต2เหตุการณ?ฉุกเฉิน (Emergency Response)
3.1 การตอบโตเหตุการณ,ฉุกเฉิน เปDนการปฏิบัติการโดยทันทีในการเคลื่อนยายบุคลากรที่ไดรับ
ผลกระทบ และประเมินความเสียหายหรือผลกระทบวัตถุประสงค,สําคัญของการตอบโตเหตุการณ,
ฉุกเฉิน การลดความสูญเสีย/เสียหายที่เกิดขึ้นกับชีวิต ทรัพย,สิน และการดําเนินธุรกิจ ใหนอยที่สุด
3.2 จัดทําแผนปฏิบัติการตอบโตเหตุการณ,ฉุกเฉิน (Emergency Response Action Plan: ERAP)
ระดับองค,กร เพื่อใหสวนราชการรับมือกับสถานการณ,ฉุกเฉิน ซึ่งแผนนี้จะกําหนดกรอบการทํางาน
เพื่อใหมีการตอบโตเหตุการณ,ฉุกเฉินอยางเปDนลําดับขั้นตอนในระดับผูบริหาร (Management level)
เพื่อใชในกรณีที่เกิดวิกฤติสําคัญที่ทําใหการปฏิบัติราชการหยุดชะงัก
3.3 เจาหนาที่ตอบโตเหตุการณ, (Emergency Response Staff) ที่สําคัญของหนวยงานนอกเหนือจาก
หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง มีดังนี้:
ก) ผูรับผิดชอบดานอัคคีภัย (Fire warden)
ผูรับผิดชอบดานอัคคีภัย มีบทบาทหนาที่เพื่อใหมั่นใจวาไดเคลื่อนยายบุคลากรออก
จากสถานที่ เ กิ ด เหตุ ต ามขั้ น ตอนปฏิ บั ติ ก าร และตองรายงานผลการเคลื่ อ นยาย
บุคลากรใหผูดูแลความปลอดภัยอาคารสถานที่ (Building Safety Manager) และให
ความชวยเหลือในการติดตามบุคลากรที่หายไปหรือไมไดรายงานตัว
ข) หัวหนาผูดูแลอาคาร (Building Manager) / ผูดูแลประจําชั้นอาคาร (Floor Manager)
หั วหนาผู ดู แลอาคารและผู ดู แลประจํ าชั้ นอาคาร มี บทบาทหนาที่ ในการจั ดการและ
ประสานงาน ณ สถานที่ เ กิ ด เหตุ ทั น ที ท่ี เ กิ ด เหตุ ก ารณ, ฉุ ก เฉิ น ที่ คุ ก คามชี วิ ต และ
ความปลอดภัยของบุคลากร รวมถึงทรัพย,สินของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมดวย

4. แผนปฏิบัติการในการตอบโต2เหตุการณ?ฉุกเฉิน และการกู2คืนระบบ
ในการตอบโตเหตุการณ,ฉุกเฉิน และการกูคืนระบบไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติไว ดังนี้
หมวด ก: สําหรับทุกสถานการณ,-การประกาศใชแผน BCP (Plan Activation)
หมวด ข: ความสูญเสีย/เสียหายตอสถานที่ทํางาน (รวมถึงการสูญเสีย/เสียหายของ
เอกสารขอมูล) (Loss of Workplace covering Loss of Vital Records)
หมวด ค: การสูญเสียบุคลากรสําคัญ (Loss of Key Personnel)
หมวด ง: ความลมเหลวของระบบไอที (Loss of IT System)
หมวด จ: ผูใหบริการที่สําคัญไมสามารถใหบริการได (Failure of Key Dependency)
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หมวด ก: สําหรับทุกสถานการณ? – การประกาศใช2แผน BCP
การดําเนินการ
สิ่งที่ต2องทํา
ผู2รับผิดชอบ
1

2

1
2

3
4

5

ขั้นตอนปฏิบัติการ

กอนเกิดวิกฤติ
ปรับปรุงแผนผังการแจง ผูประสานงาน BCP 1 ปรับปรุงแผนผังการแจงเหตุใหเปDนป•จจุบันอยู
เหตุ (Recall Tree) ใหเปDน
2 สงสําเนาใหกับหัวหนาคณะและทีมบริหารความตอเนื่อง
ป•จจุบัน
ทุกครั้ง ที่มีการปรับปรุงแผนผังการแจงเหตุ
ปรับปรุงแผนผังการแจง ผูประสานงาน BCP ปรับปรุงใหเปDนป•จจุบัน และจัดเก็บแผนผังการแจงเหตุสําหรับ
เหตุสําหรับบุคคล
บุคคลภายนอกที่สนับสนุนการกูคืนการปฏิบัติงาน
สนับสนุนการกูคืน
การปฏิบัติงาน (External
Support Recall List)
ใหเปDนป•จจุบัน
เมื่อประกาศใช2แผน BCP
แจงบุคลากรที่สําคัญ
ผูประสานงาน BCP โทรหาบุคลากรสําคัญตามรายชื่อแจงเหตุ เพื่อแจง
การประกาศใชแผน BCP
แจงเหตุใหบุคลากรหลัก ติดตอเจาหนาที่ใหไป แจงเหตุใหบุคลากรสํารองทราบ เพื่อรองรับในสวนที่
ในกระบวนการ/กิจกรรม ปฏิบัติงานที่ศูนย,
บุคลากรหลักไมสามารถทําได
ที่สําคัญเขาปฏิบัติงานที่ ปฏิบัติงานสํารอง
ศูนย,ปฏิบัติงานสํารอง
แจงผูจัดเตรียมศูนย,
ผูประสานงาน BCP แจงใหผูจัดเตรียมศูนย,ปฏิบัติงานสํารองทราบ เพื่อให
ปฏิบัติงานสํารอง
จัดเตรียมความพรอมสําหรับใชศูนย,ปฏิบัติงานสํารอง
แจงบุคลากรอื่นๆ ทั่วไป ผูประสานงาน BCP แจงใหบุคลากรอื่นๆ ที่ไมไดอยูในทีมเฉพาะทราบ เกี่ยวกับ
ที่ไมไดอยูในทีมเฉพาะ
สถานการณ,และการตัดสินใจสําหรับการจัดการของ
หนวยงาน (เชน ใหอยูบาน, การจัดสรรพนักงานใหมาทํางาน
เปDนตน)
แจงบุคลากรสนับสนุน
ผูประสานงาน BCP แจงบุคลากรสนับสนุนอื่นที่สําคัญ เพื่อใหความชวยเหลือใน
อื่นที่สําคัญ
และหัวหนาทีม
การกูคืนธุรกิจ เชน คูคา ผูใหเชาระบบ suppliers หรือ
บริหารความตอเนื่อง ผูใหบริการอื่นๆ และผูรับบริการหลัก เปDนตน
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หมวด ข: ความสูญเสียเสียหายตอสถานที่ทํางาน/
(รวมถึงความสูญเสีย/เสียหายของเอกสารข2อมูลสําคัญ)
การดําเนินการ
สิ่งที่ต2องทํา
ผู2รับผิดชอบ
1
2

3

4

1

2

ขั้นตอนปฏิบัติการ

กอนเกิดวิกฤติ
ปรับปรุง BCP ใหเปDน ผูประสานงาน BCP ทบทวน BCP อยางนอยเปDนประจําทุกป} เพื่อใหแนใจวาเปDนป•จจุบัน
ป•จจุบัน
อยูตลอดเวลา
จัดเตรียมศูนย,
ผูประสานงาน BCP ตรวจสอบการจัดเตรียมศูนย,ปฏิบัติงานสํารองใหมีความพรอม และ
ปฏิบัติงานสํารอง/ศูนย,
อุปกรณ,ที่จําเปDนสําหรับใชในการปฏิบัติงานที่สําคัญเปDนเวลาอยาง
สั่งการ
นอย 1 สัปดาห,ขึ้นไป โดยมีหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องเปDนผูสั่ง
การหรืออาจมีการแตงตั้งผูสัง่ การแทนก็ได
ดูแลและจัดเก็บ
หัวหนาทีมบริหาร ตรวจสอบวา ไดมีการเก็บเอกสารขอมูลสําคัญไวในที่ปลอดภัยตาม
เอกสารขอมูลสําคัญ ความตอเนื่อง
ระยะเวลาที่กําหนดโดยสม่ําเสมอหรือไม เพื่อใหสามารถกูคืนหรือ
สรางเอกสารขอมูลสําคัญขึ้นมาใหมได
มาตรฐานกระบวนการ หัวหนาคณะ
กําหนดมาตรฐานของกระบวนการทํางานในภาวะของเหตุการณ,
ทํางานในชวง
บริหารความ
ฉุกเฉิน คือ
เหตุการณ,ฉุกเฉิน
ตอเนื่องและ
• ลดขั้นตอนความซับซอนในการปฏิบัติงานลงแตตองแมนยํา
หัวหนาทีมงาน
และถี่ถวนในการปฏิบัติงานมากขึ้น เนื่องจากปริมาณงานใน
บริหาร
สภาวะเชนนี้ จะมีขอราชการไมมากอาจใชเวลาตอหนึ่งเรื่อง
ความตอเนื่อง
มากกวาปกติเพื่อความถูกตองในการทํางาน
• หัวหนางานหรือผูปฏิบัติงานควรเขียนบันทึกการปฏิบัติงาน
รายงานผลสรุปที่เกิดขึ้น เชน ระยะเวลาในการฟ•€นคืนระบบ
ความขัดของระหวางการปฏิบัติงาน ความไมเพียงพอใน
การใชทรัพยากรตางๆ ผลสําเร็จของการปฏิบัติงาน
• ติดตอผูรับบริการทางโทรศัพท, ตามเบอร,ติดตอที่ไดจัดทําไว
เพื่อแจงสถานที่ปฏิบัติงานใหม และเบอร,โทรศัพท, เบอร,
โทรสาร และแจงความลาชาที่อาจเกิดขึ้นจากระยะเวลาของ
การฟ•€นคืนระบบ
ภายในเวลา 6 ชม. - 2 วัน
แจงขอเขาใชสถานที่
ผูประสานงาน BCP จัดเตรียมการเคลื่อนยายไปศูนย,ปฏิบัติงานสํารอง
ศูนย,ปฏิบัติงานสํารอง
เคลื่อนยายไปยังศูนย,
ปฏิบัติงานสํารอง/ศูนย,
สั่งการ

ผูประสานงาน BCP เคลื่อนยายไปยังศูนย,ปฏิบัติงานสํารอง/ศูนย,สั่งการอยางรวดเร็ว
/หัวหนาทีมบริหาร (จัดทําแผนที่ตั้งศูนย,ปฏิบัติงานสํารองและเสนทางการเดินทางเพื่อ
ความตอเนื่อง
แจกบุคลากร)
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3

การดําเนินการ
สิ่งที่ต2องทํา
ผู2รับผิดชอบ
จัดตั้งศูนย,ปฏิบัติงาน ผูประสานงาน BCP
สํารอง/ศูนย,สั่งการ
/หัวหนาทีมบริหาร
ความตอเนื่อง

4

กูคืนเอกสารขอมูล
สําคัญ

5

แจงใหทราบวามี
บริการใดไดรับ
ผลกระทบ

6

รายงานตอผูบริหาร/
ศูนย,สั่งการ

ขั้นตอนปฏิบัติการ

จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ, ระบบงานที่ตองใช
ตรวจสอบการเชื่อมตอของระบบ IT
ทดสอบอุปกรณ,และระบบงานที่ตองใช
ทดสอบการสงสัญญาณโทรศัพท,และแฟกซ,ที่จําเปDน
จัดหาบริการสนับสนุนจากหนวยงานภายในและจากองค,กร
หรือบริษัทภายนอกที่จําเปDน
จัดทําแผนจัดซื้อ จัดจางเรงดวนตามความสําคัญจําเปDน
ในการจัดตั้งศูนย,ปฏิบัติงานสํารองและดําเนินการตามแผนฯ
หัวหนาทีมบริหาร
เรียกเอกสารขอมูลสําคัญซึ่งเก็บ หรือ จัดทําสํารองไว
ความตอเนื่อง
สรางเอกสารขอมูลสําคัญที่เสียหายขึ้นมาใหม
เปลี่ยนเสนทางการจัดสงเอกสารขอมูลที่สําคัญ
ตรวจสอบความครบถวนสมบูรณ,ของเอกสารขอมูลสําคัญ
สําหรับงานที่ทําคางอยูในเวลาที่เกิดเหตุการณ,
หัวหนาคณะ
ประกาศใชแผนการสื่อสารของหนวยงาน (ภาคผนวก 5)
บริหาร
ดําเนินการเพื่อใหแนใจวาผูใหบริการ/ผูใชบริการที่สําคัญ
ความตอเนื่อง หรือ
ไดรับแจงเรื่องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการติดตอ
ผูไดรับแตงตั้งเปDน
บริการที่ยังคงมีอยู บริการที่ไดรับผลกระทบ ขอชี้แจง
หัวหนาศูนย,สั่งการ
เพิ่มเติม และทางเลือกที่เปDนไปไดสําหรับบริการที่ไดรับ
ผลกระทบ
หัวหนาทีมงาน
รวบรวมขอมูลความเสียหายและสถานการณ,กูคืนการปฏิบัติงาน
บริหาร
ลาสุด เพื่อรายงานตอศูนย,สั่งการ
ความตอเนื่อง

ภายในเวลา 1-7 วัน
7

จัดหาอุปกรณ,เครื่องใช ผูประสานงาน BCP
ใน การทํางาน

ประเมินความเพียงพอของอุปกรณ,เครื่องใชใน
การทํางาน สําหรับระยะเวลาทํางาน 30 วัน
สงแบบฟอร,มการจัดซื้อใหกับฝˆายพัสดุ
หมายเหตุ : ในการประเมินความเพียงพอดังกล/าว ให1พิจารณา
รายการที่ต1องจัดเตรียมการสั่งซื้อไว1แล1วในแบบฟอรCมจัดซื้อเพือ่ ให1
สามารถขออนุมัติได1ทันที
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หมวด ค: การสูญเสียบุคลากรสําคัญ
การดําเนินการ
สิ่งที่ต2องทํา
ผู2รับผิดชอบ

ขั้นตอนปฏิบัติการ

กอนเกิดวิกฤติ
ผูประสานงาน
ทบทวน BCP อยางนอยเปDนประจําทุกป} เพื่อใหแนใจวา BCP
BCP
เปDนป•จจุบันอยูตลอดเวลา

1

ปรับปรุง BCP ใหเปDน
ป•จจุบัน

2

เตรียมบุคลากรสํารอง/มี หัวหนาทีมงาน
การสับเปลี่ยนหนาที่กัน บริหาร
เพื่อใหสามารถทํางาน
ความตอเนื่อง
แทนกันได

จัดใหมีการหมุนเวียนการทํางานของบุคลากรเพื่อ
การทดแทนกัน มีการสอนงาน/ฝŒกอบรมที่จําเปDนเพื่อใหคุนเคย
กับภารกิจที่สําคัญกรณีสญ
ู เสียบุคลากรหลัก

ภายในเวลา 1 - 7 วัน
หัวหนาคณะ
รายงานความเคลื่อนไหวใหศูนย,สั่งการทราบอยางตอเนื่อง
บริหาร
ความตอเนื่อง
หรือ ผูไดรับ
ประกาศใชแผนการสื่อสารของหนวยงาน (ภาคผนวก 5)
แตงตั้งเปDนหัวหนา
ดําเนินการเพื่อใหแนใจวาผูใหบริการ/ผูใชบริการที่สําคัญ
ศูนย,สั่งการ
ไดรับแจงเรื่องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการติดตอ
บริการที่ยังคงมีอยู บริการที่ไดรับผลกระทบ ขอชี้แจง
เพิ่มเติม และทางเลือกที่เปDนไปไดสําหรับบริการที่ไดรับ
ผลกระทบ

1

รายงานตอศูนย,สั่งการ

2

สื่อสารใหทราบถึง
การบริการที่ไดรับ
ผลกระทบ

3

สั่งการใหบุคลากรสํารอง
เขาปฏิบัติงาน

ดําเนินการเพื่อใหบุคลากรสํารองสามารถปฏิบัติงานแทนได
เชน สิทธิเขาถึงอาคารสถานที่ เอกสาร ขอมูล ระบบ และ ไฟล,
ที่จําเปDน

4

ใหอํานาจอนุมัติและ
อํานาจการลงนามที่
จําเปDนแกบุคลากรสํารอง
เปลี่ยนสถานที่/ที่อยูใน
ผูประสานงาน
การจัดสงเอกสารขอมูล BCP และหัวหนา
ทีมงานบริหาร
ความตอเนื่อง

ปรับปรุงเอกสารอํานาจอนุมัติ และอํานาจในการลงนาม
ที่จําเปDนเพื่อใหบุคลากรสํารองมีอํานาจในการดําเนินการ

5

6

ทํารายการที่หยุดชะงัก
ขณะเกิดเหตุการณ,

หัวหนาทีมงาน
บริหาร
ความตอเนื่อง

หากบุคลากรสํารองไมไดปฏิบัติงานในสถานที่เดิมของ
บุคลากรหลัก ใหเปลี่ยนเสนทางของเอกสาร จดหมาย
หมายเลขโทรศัพท, และอื่นๆ สงไปยังสถานที่ที่บุคลากรสํารอง
ทํางานอยู
ตรวจสอบสถานะของรายการที่เพิ่งทําเสร็จ กอนที่จะเกิด
เหตุการณ,หยุดชะงัก
ทํารายการที่ยังคงคางอยูใหเสร็จสิ้น
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7

การดําเนินการ
ขั้นตอนปฏิบัติการ
สิ่งที่ต2องทํา
ผู2รับผิดชอบ
ภายในเวลา 14 วัน
พิจารณาจัดสรร/เกลี่ย
หัวหนาคณะ
ประเมินจํานวนบุคลากรที่เหลืออยู
บุคลากรตาม
บริหาร
ประสานงานกับกองการเจาหนาที่จัดสรรขาราชการที่
ความเหมาะสม
ความตอเนื่อง
มีอยูใหกับหนวยที่ขาดแคลนมากตามความเหมาะสม
และหัวหนา
และแตงตั้งรักษาการแทน กรณีจําเปDน
ทีมงานบริหาร
แจงหัวหนาหนวยงานและตัวบุคลากรขอความรวมมือ
ความตอเนื่อง
ไปชวยงานในสวนที่ตองการหรือขาดแคลนมาก
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หมวด ง: ความล2มเหลวของระบบไอที
การดําเนินการ
สิ่งที่ต2องทํา
ผู2รับผิดชอบ

ขั้นตอนปฏิบัติการ

กอนเกิดวิกฤติ
ผูประสานงาน BCP ทบทวน BCP อยางนอยเปDนประจําทุกป} เพื่อใหแนใจวา BCP
เปDนป•จจุบันอยูตลอดเวลา

1

ปรับปรุง BCP ใหเปDน
ป•จจุบัน

2

จัดทําแผนฟ•€นฟูจาก
ความเสียหาย
(Disaster Recovery
Plan : DRP)

หัวหนาทีม IT

จัดทําแผนฟ•€นฟูจากความเสียหายโดยมีหัวขอ ดังตอไปนี้
-วัตถุประสงค, บอกถึงวัตถุประสงค,ของแผนฯ เพื่อเปDนแนวทาง
ในการปฏิบัติเมื่อเกิดขึ้นจริง
-ขอบเขต ระบุหนวยงาน หรือหนาที่ทางธุรกิจและกลุมบุคคลที่
ตองนําแผนฯไปใชไดจริง
-บทบาทและความรับผิดชอบระบุบทบาทและความรับผิดชอบ
ของบุคลากรในการฟ•€นฟูจากความเสียหาย
-ทรัพยากรที่ตองใช ระบุทรัพยากรที่ตองใชในการฟ•€นฟู
การดําเนินงาน
-การฝŒกอบรม ระบุโปรแกรมการฝŒกอบรมที่จําเปDนตอทุกฝˆาย
และจําเปDนตอผูใชทุกกลุม
-ตารางการทดสอบและฝŒกซอม จัดตารางการทดสอบ
แผนฟ•€นฟูและการฝŒกซอมฟ•€นฟูการดําเนินงาน
-ตารางบํารุงรักษา จัดตารางทบทวนและปรับปรุงขอมูลใน
แผนฟ•€นฟูเปDนระยะ
-ขอควรระวังระบุเรื่องที่ผูเกี่ยวของควรระวังหรือควรให
ความสนใจเปDน

2

ทบทวนการจัดเตรียม
ระบบคอมพิวเตอร,
ตามแผนฟ•€นฟูจาก
ความเสียหาย
(Disaster Recovery
Plan : DRP)

หัวหนาทีม IT

ตรวจสอบวาไดมีการระบุระบบงานที่ตองใชสําหรับ
การปฏิบัติงานสําคัญอยางครบถวน และพิจารณาวา
มี DRP พรอมและเพียงพอ
มีวิธีการทํางานอื่นที่ไมตองพึ่งพาระบบคอมพิวเตอร,
(workaround procedure) เมื่อเกิดความลมเหลวของ
ระบบงาน

3

พิจารณาระบบงานที่
DRP ไมรองรับ

ผูประสานงาน BCP

หากระบบงานคอมพิวเตอร,ใดไมมีแผน DRP รองรับ ให
พิจารณาความจําเปDนและแจงเจาของระบบงานเพื่อดําเนินการ
ในลําดับตอไป
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1

การดําเนินการ
ขั้นตอนปฏิบัติการ
สิ่งที่ต2องทํา
ผู2รับผิดชอบ
ภายในเวลา 4 ชั่วโมง – 2 วัน
รายงานตอศูนย,สั่งการ ผูประสานงาน BCP รายงานสถานการณ,ใหศูนย,สั่งการทราบอยางตอเนื่อง
และหัวหนาทีม IT

2

สื่อสารใหทราบถึง
การบริการที่ไดรับ
ผลกระทบ

หัวหนาคณะบริหาร
ความตอเนื่อง
หัวหนาทีม IT

3

ใชขั้นตอนวิธีการ
ทํางานดวยตัวเองที่ไม
ตองพึ่งพาระบบ
(Manual Work
Around)

หัวหนาทีมบริหาร
ความตอเนื่อง

1

กูคืนขอมูลเมื่อ
สถานการณ,กลับสู
ภาวะปกติ

2

สื่อสารใหทราบถึง
การบริการที่ไดรับ
ผลกระทบ

ประกาศใชแผนการสื่อสารของหนวยงาน (ภาคผนวก 5)
ดําเนินการเพื่อใหแนใจวาผูใหบริการ/ผูใชบริการที่สําคัญ
ไดรับแจงเรื่องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการติดตอ
บริการที่ยังคงมีอยู บริการที่ไดรับผลกระทบ ขอชี้แจง
เพิ่มเติม และทางเลือกที่เปDนไปไดสําหรับบริการที่ไดรับ
ผลกระทบ
ใชขั้นตอนวิธีการทํางานดวยตัวเองที่ไมตองพึ่งพาระบบ

เมื่อมีการกู2คืนระบบงาน
หัวหนาทีม IT
ตรวจสอบสถานะของขอมูลที่กคืู นได
หัวหนาทีมบริหาร
สรางขอมูลที่เสียหายไปขึ้นมาใหม
ความตอเนื่อง
บันทึกรายการที่เกิดขึ้นระหวางที่ระบบลมเหลว
และระมัดระวังไมใหมีการบันทึกรายการซ้ํา หรือขาดไป
ประกาศใชแผนการสื่อสารภายของหนวยงานถามีบริการ
ที่ยังไดรับผลกระทบหลังจากกูคืนระบบงาน
ดําเนินการเพื่อใหแนใจวาผูใหบริการ/ผูใชบริการที่สําคัญ
ไดรับแจงเรื่องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการติดตอ
บริการที่ยังคงมีอยู บริการที่ไดรับผลกระทบ ขอชี้แจง
เพิ่มเติม และทางเลือกที่เปDนไปไดสําหรับบริการที่ไดรับ
ผลกระทบ
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หมวด จ: ผู2ให2บริการที่สําคัญไมสามารถให2บริการได2
(หนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม สวนราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และภาคเอกชน)
การดําเนินการ
สิ่งที่ต2องทํา
ผู2รับผิดชอบ
1
2

ปรับปรุง BCP ใหเปDน
ป•จจุบันอยูตลอดเวลา
ทบทวนความพรอม
ของการบริหาร
ความตอเนื่อง (BCM)
ของผูใหบริการสําคัญ

1

สื่อสารใหทราบถึง
การบริการที่ไดรับ
ผลกระทบ

2

ใชขั้นตอนวิธีการ
ทํางานดวยตัวเองที่ไม
ตองพึ่งพาระบบ
(Manual Work
Around)

3

พิจารณาแนวทาง/
ชองทางตางๆ
ในการติดตอสื่อสาร/
ประสานงาน/
เพื่อใหการดําเนินการ
เปDนไปอยางตอเนื่อง

ขั้นตอนปฏิบัติการ

กอนเกิดวิกฤติ
ผูประสานงานBCP ทบทวน BCP อยางนอยเปDนประจําทุกป} เพื่อใหแนใจวา BCP
เปDนป•จจุบันอยูตลอดเวลา
เจาของ/ผูรับผิดชอบ ทบทวนรายชื่อหนวยงาน บุคคลของผูใหบริการสําคัญ เพื่อให
กระบวนการทํางาน แนใจวาเปDนป•จจุบัน และสามารถติดตอ ประสาน หรือ
(Process Owner)
ใหบริการในระดับที่ยอมรับได เมื่อเกิดเหตุการณ,หยุดวิกฤต
ภายในเวลา 1-3 วัน
หัวหนาคณะบริหาร ประกาศใชแผนการสื่อสารของหนวยงาน (ภาคผนวก 5)
ความตอเนื่อง และ เพื่อแจงขอมูลเกี่ยวกับบริการที่ยังคงมีอยู บริการที่ไดรับ
ผูประสานงาน BCP ผลกระทบขอชี้แจงหรือเงื่อนไขพิเศษ และทางเลือกที่เปDนไปได
สําหรับบริการที่ไดรับผลกระทบ
หัวหนาทีมบริหาร
ใชขั้นตอนวิธีการทํางานดวยตัวเองที่ไมตองพึ่งพาระบบ
ความตอเนื่อง

ภายในเวลา 7 วัน
หัวหนาทีมบริหาร
- รวบรวมขอมูลสําคัญ/จําเปDนตอการใชดําเนินการตอไป
ความตอเนื่อง
- ประสานขอสําเนาขอมูลกรณีขอมูลขาดหายไป หรือมีไมครบ
- กรณีระบบยังใชการไมไดตองประสานผูดูแลระบบนั้น และ
ทํางานตรวจสอบขอมูล สํารองขอมูลเพื่อยืนยันความถูกตอง
- ดําเนินการประสานงาน ระบบตางๆเพื่อใหขั้นตอน
การปฏิบัติการเขาสูภาวะปกติ
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5. รายงานความคืบหน2าของขั้นตอนการกู2คืนการปฏิบัติงาน
รายงานตอ
1. หัวหนา
คณะทํางานบริหาร
ความตอเนื่อง และ
ผูบริหารสูงสุด
2. ผูประสาน BCP

ความถี/่
สัญญาณแจ2งเหตุ
แจงเหตุการณ,ฉุกเฉิน

การพบกันที่จุดนัดพบ

3. หัวหนาทีมบริหาร
ความตอเนื่อง

การยายสถานที่
ปฏิบัติงาน

4. ผูประสาน BCP

สถานที่ปฏิบัติงานใหม

5. หัวหนาทีมบริหาร
ความตอเนื่อง
7. หัวหนาทีมบริหาร
ความตอเนื่อง
8. หัวหนาทีมบริหาร
ความตอเนื่อง
9. หัวหนาทีมบริหาร
ความตอเนื่อง
10. -หัวหนา
คณะทํางานบริหาร
ความตอเนื่อง
-ผูบริหารสูงสุด

หัวข2อรายงาน

ผู2รายงาน

การติดตอในสายงานตาม Call Tree ผูประสาน BCP
เรียบรอย แจงการประกาศใช
แผนฉุกเฉิน
เจาหนาที่ที่ตองเขาปฏิบัติงาน
ระหวางเหตุการณ,ฉุกเฉินมาถึงจุด
นัดพบครบถวน
แจงการโยกยายสถานที่ปฏิบัติงาน

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง

ทีมกูคืนการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน/ทีมกูคืนสํารอง

สามารถเขาสถานที่ปฏิบัติงาน ณ
หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
ศูนย,สํารองไดเรียบรอย เจาหนาที่
เขาประจําการครบถวน ตรวจสอบ
เอกสารสํารองและอุปกรณ,ตางๆวา
ใชงานได อยูระหวางการรอติดตั้ง
ระบบ
ความสัมฤทธิ์ผลของการ ทุกระบบสามารถ Log-in เขาระบบ ทีมกูคืนการปฏิบัติงานของ
เชื่อมตอระบบงานตางๆ ใชงานไดหรือมีขอขัดของประการใด หนวยงาน
ณ ศูนย,ปฏิบัติงานสํารอง
Processing รายการ
การเริ่มปฏิบัติงานตามปกติได
หัวหนาฝˆาย/สวน
ป•ญหาคงคาง

การปŽดงานสิ้นวัน

การปฏิบัติงาน ณ ศูนย,
สํารอง

สรุปการแกไขป•ญหา หรือป•ญหา
คงคางแกหัวหนาฝˆายเปDนระยะๆ
จนเสร็จสิ้นป•ญหา
กระบวนการปŽดงานสิ้นวัน
สรุปงานที่เสร็จสิ้น
ป•ญหาที่ยังไมไดรับการแกไข
สรุปการปฏิบัติงาน ณ ศูนย,สํารอง
ประจําวัน

หัวหนาฝˆาย/สวน

หัวหนาฝˆาย/สวน

-ผูประสาน BCP
-หัวหนาคณะทํางานบริหาร
ความตอเนื่อง
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อกลับสูภาวะปกติ1
ผู2รับผิดชอบ
1

ผูประสานงาน BCP

2

ผูประสานงาน BCP

3

หัวหนาคณะทํางานบริหาร
ความตอเนื่อง
หัวหนาคณะทํางานบริหาร
ความตอเนื่อง/ผูประสานงาน BCP

4

1

ขั้นตอนปฏิบัติ
กอนเกิดวิกฤติ
ปรับปรุงเอกสารเหลานี้ใหเปDนป•จจุบันและจัดเก็บ:
ขอมูลที่จําเปDนสําหรับการฟ•€นฟูสถานที่ที่ไดรับความเสียหาย เชน
แผนผังสถานที่ทํางานของหนวยงาน (ซึ่งมีรายละเอียดของการวาง
เฟอร,นิเจอร,และอุปกรณ,ตางๆ), แผนผังการเดินสายเคเบิล,
สายโทรศัพท,ตางๆ และเงื่อนไขพิเศษ เปDนตน (เชน ภาพถายสถานที่
ทํางานป•จจุบัน แผนผังสถานที่ทํางานป•จจุบัน)
รายละเอียดการติดตั้งฮาร,ดแวร,และซอฟแวร, การสํารองขอมูล
โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับระบบที่ไมมี DRP server
เอกสาร/ขอมูลขาวสารอื่นๆ ที่จําเปDนสําหรับการฟ•€นฟูสถานที่
ทํางานที่ไดรับความเสียหายขึ้นมาใหม
หมายเหตุ: ควรมีการเก็บสําเนาป•จจุบันไวในระบบกลาง หรือนอกสถานที่
หากเกิดเหตุจําเปDน สามารถเรียกมาใชได
สงสําเนาขอมูลไปเก็บไวนอกสถานที่ทํางานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
ภายในเวลา 1 -7 วัน
เรียกขอมูลที่ตองใชในการนํากลับสูสภาพเดิม ซึ่งเก็บไวนอกสถานที่ทํางาน
(เชนแผนผังสถานที่ทํางานหลัก system configuration เอกสารสําคัญตางๆ )
ประชุมคณะทํางานเพื่อวางแผนรวมกัน ในเรื่อง:
การซอมแซมและฟ•€นฟูสถานที่ทาํ งานหลักที่เสียหายขึ้นมาใหม หรือ
การเสาะหา และการจัดตั้งสถานที่ทํางานหลักแหงใหม
จัดซื้อและติดตั้งระบบที่ไดรับความเสียหาย
กําหนดตารางเวลา/บุคลากรการทํางาน
เกลี่ย หรือจัดสรรบุคลากรใหเหมาะสมเพื่อทดแทนจํานวนบุคลากร
ในจุดที่ขาดอยู

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อกลับสูภาวะปกติ เปDนการพื้นคืนกระบวนการทํางานทางธุรกิจทัง้ หมดที่สถานปฏิบัติงานหลักใหกลับเขาสูการทํางาน
ตามปกติ ในขั้นตอนนี้จะมีการยายกระบวนการทํางานจากศูนย,ปฏิบัติงานสํารองไปยังสถานที่ทํางานใหมหรือสถานที่ที่ไดจัดเตรียมการปฏิบัติงาน
ไวเรียบรอยแลว ในการจัดทําแผน ควรพิจารณาการทําใหกระบวนการปฏิบัติงานที่สําคัญมากที่สุดใหกลับมาทํางานไดเปDนปกติเปDนอันดับแรก
จากนั้นจึงคอยพิจารณาดําเนินการนํากระบวนการปฏิบัติงานที่สําคัญนอยกวากลับสูการทํางานตามปกติตอไป
หมายเหตุ: เนื่องจากระยะเวลาการกูคืนตามสมมติฐานในการจัดทําแผน BCP เทากับ 30 วัน แผนการปฏิบัติงานเพื่อกลับสูภาวะปกติจะตองเกิดขึ้น
ภายในระยะเวลา 30 วันนับจากเกิดเหตุการณ,ความเสียหายขึ้น หากมีความเสียหายขั้นรุนแรงจะตองพิจารณาหาวิธีการสํารอง เชน การยายไปยัง
ศูนย,ปฏิบัติงานสํารองชั่วคราว (interim alternate site) หรือการวางแผนบุคลากรชั่วคราว จนกวาจะจัดตั้งสถานที่ดําเนินการถาวรเสร็จสมบูรณ,
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ผู2รับผิดชอบ
ภายในเวลา 14 วัน
หัวหนาคณะทํางานบริหาร
5
ความตอเนื่อง

6

หัวหนาคณะทํางานบริหาร
ความตอเนื่อง

ขั้นตอนปฏิบัติ
ตัดสินใจกลยุทธ,การกลับสูภาวะปกติ และระยะเวลา ซึ่งควรประกอบดวย
สถานที่ทํางานหลักจะตองซอมแซมหรือยายไปยังที่อื่นหรือไม
ควรซื้อระบบ (ฮาร,ดแวร,และซอฟท,แวร,) หรือไม
การจัดสรรบุคลากร/การแตงตั้งรักษาการ (ตําแหนง จํานวนคน อื่นๆ)
ตนทุนที่จะเกิดขึ้น
กรอบระยะเวลาที่ใชในการฟ•€นฟูใหกลับสูภาวะปกติ
ภายในเวลา 21 วัน
ประชุมคณะทํางานมาวางแผนรวมกันเพื่อฟ•€นฟูใหกลับสูภาวะปกติ
สรางแบบฟอร,มตรวจสอบ เพื่อชวยในการระบุงานหนาที่ที่จะทํา
ระยะเวลาที่ตองดําเนินการ และผูรับผิดชอบ งานหนาที่นี้ควรประกอบดวย

การจัดตั้งสถานที่ทํางาน
การเปลี่ยนเสนทางการสงจดหมายไปรษณีย,
การเปลี่ยนเสนทางของสายโทรศัพท,
การจัดตั้งและทดสอบอุปกรณ,
ตรวจสอบการกูคืนขอมูลขึ้นมาใหมเพื่อเก็บรักษาขอมูล
ใหถูกตองและเปDนระเบียบ
• การเตรียมบุคลากรในตําแหนงสําคัญที่ขาดไป
• การติดตอสื่อสารกับผูใหบริการ/ผูรับบริการ
เมื่อจัดทําแผนเรียบรอยแลว สื่อสารใหบุคลากรทราบเกี่ยวกับแผนการกลับ
สูภาวะปกติ และตารางเวลาการดําเนินการ
ภายในเวลา 30 วัน
กอนที่จะยกเลิกการใชศูนย,ปฏิบัติงานสํารอง/ศูนย,สั่งการตองทดสอบวา
กระบวนการปฏิบัติงานสามารถดําเนินไปไดอยางดีในสถานที่ทํางานใหม
•
•
•
•
•

7

หัวหนาคณะทํางานบริหาร
ความตอเนื่อง

8

หัวหนาคณะทํางานบริหาร
ความตอเนื่อง/ผูประสานงาน BCP
ผูประสานงาน BCP/หัวหนาทีม
บริหารความตอเนื่อง

9

10 หัวหนาคณะทํางานบริหาร
ความตอเนื่อง

ดําเนินการเปลี่ยนศูนย,ปฏิบัติงานสํารองใหกลับไปอยูในสภาพเดิม (original condition)
ดังนี้:
เอาซอฟท,แวร,ที่ไดติดตั้งไวที่ศูนย,สํารองออก
ตรวจสอบวาขอมูลที่มีความออนไหว ไดเอาออกจากฮาร,ดดิสก,และที่เก็บ
ชั่วคราวอื่นๆ เรียบรอยแลว
ทําลายหรือกําจัดเอกสารตางๆ และรายงานขอมูลอื่นๆ ที่ไมใชแลวออกไป
ตรวจสอบวาทรัพยากรทุกอยางที่ใหผูอื่นไปใช ไดคืนกลับมาในสภาพ ที่ดี
สงคืนสถานที่
ดําเนินการยกเลิกสิทธิการเขาถึงอาคารสถานที่ ขอมูล และอํานาจตางๆ ที่เคย
อนุญาตใหกับบุคลากรชุดสํารอง

ก
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก 1
การวิเคราะห?ผลกระทบทางธุรกิจ
(Business Impact Analysis :BIA)
ของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม/สํานักงานรัฐมนตรี
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BIA -1

1. แบบประเมินผลกระทบทางธุรกิจ
หนวยงาน.................................

ลักษณะงาน

กิจกรรม/กระบวนการ

1
2

3

4
5

6

กรอบเวลา/ ผู2สงมอบ
รอบเวลา
งาน
ปฏิบัติงาน (Upstream)

หนวยงาน
ภายใน
ที่เกี่ยวข2อง
(In Process)

ผู2รับบริการ
(Downstream)
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- การประเมินผลกระทบตอกระบวนการดําเนินงาน
ระดับ
ผลกระทบ
สูงมาก

สูง

ปานกลาง

ต่ํา

ไมเปDน
สาระสําคัญ

หลักเกณฑ?ในการพิจารณาระดับผลกระทบ
เกิดความเสียหายตอองค,กรเปDนจํานวนเงินในระดับสูงมาก
สงผลใหขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือใหบริการลดลงมากกวา รอยละ 50
เกิดการสูญเสียชีวิตและ/หรือภัยคุกคามตอสาธารณชน
สงผลกระทบตอชื่อเสียงและความมั่นใจตอองค,กรในระดับประเทศและนานาชาติ
เกิดความเสียหายตอองค,กรเปDนจํานวนเงินในระดับสูง
สงผลใหขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือใหบริการลดลงรอยละ 25-50
เกิดการบาดเจ็บตอผูรับบริการ/บุคคล/กลุมคน
สงผลกระทบตอชื่อเสียงและความมั่นใจตอองค,กรในระดับประเทศ
เกิดความเสียหายตอองค,กรเปDนจํานวนเงินในระดับปานกลาง
สงผลใหขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือใหบริการ ลดลงรอยละ 10-25
ตองมีการรักษาพยาบาล
สงผลกระทบตอชื่อเสียงและความมั่นใจตอองค,กรในระดับทองถิ่น
เกิดความเสียหายตอองค,กรเปDนจํานวนเงินในระดับต่ํา
สงผลใหขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือใหบริการ ลดลงรอยละ 5-10
ตองมีการปฐมพยาบาล
สงผลกระทบตอชื่อเสียงและความมั่นใจตอองค,กรในระดับทองถิ่น
สงผลใหขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือใหบริการ ลดลงมากกวารอยละ 5

- การสรุปเหตุการณ?ภัยคุกคามและผลกระทบจากเหตุการณ?

เหตุการณ?ภัยคุกคาม

1.
2.
3.
4.

เหตุการณ,อุทกภัย
เหตุการณ,อัคคีภัย
เหตุการณ,ชุมนุมประทวง/จลาจล
เหตุการณ,โรคระบาด

ผลกระทบ
ด2าน
ด2าน
ด2านเทคโนโลยี
อาคาร/
วัสดุอปุ กรณ?ที่
สารสนเทศ
สถานที่
สําคัญ/
ข2อมูล และ
ปฏิบัติงาน การจัดหา-จัดสง เอกสารทีส่ ําคัญ
หลัก
วัสดุ อุปกรณ?สาํ คัญ

ด2าน
บุคลากร
หลัก/
สําคัญ

ด2าน
คูค2า/
ผู2ให2บริการที่
สําคัญ
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BIA-2
2. แบบประเมินผลกระทบตอกระบวนการ/กิจกรรม
หนวยงาน.......................
ผลกระทบตอ
หนวยงา
นยอย

กระบวนการ/กระบวนงาน/
กิจกรรม

ฝmาย....

1.การใหบริการระบบเครือขาย
สารสนเทศ ระบบเครื อ ขาย
อิ น เ ต อ ร, เ น็ ท แ ล ะ ร ะ บ บ
ประยุกต,
2.

ผู2สงมอบ
งาน
(Upstream)

หนวยงาน
ภายในที่
เกี่ยวข2อง
(In Process)

ระยะเวลา
นานที่สุด
ผู2รับบริการ
ที่ยอมให2
(Downstream)
หยุดได2
4 ชม.

เหตุผล

ระบบงานหลักและ
การติดตอสื่อสาร
หยุดชะงัก

ระดับ
ผลกระทบ

สูงมาก

สูง

3.

4.

5.

6.

ปานกลาง

ต่ํา

;
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ภาคผนวก 2
กลยุทธ?การบริหารความตอเนื่อง
(Business Continuity Plan :BCP)
ของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม/สํานักงานรัฐมนตรี
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BCP-1/page1
3. กลยุทธ?การกู2คืนธุรกิจ (BUSINESS RECOVERY STRATEGY)
หนวยงาน....................
1. กิจกรรม/กระบวนงาน..............................
ความสูญเสีย/
เสียหาย
1.สถานที่
ปฏิบัติงาน
2.วัสดุอุปกรณ?ที่
สําคัญ/การจัดหา
อุปกรณ?ทสี่ ําคัญ
3. เอกสารสําคัญ

บริการขั้นต่าํ
ระยะเวลา
ที่ให2ได2
หยุด
(Minimum
ดําเนินการ
Services Offered) ขั้นต่ําที่ให2ได2
1. รับเอกสาร
4 ชม
2. พิจารณาเอกสาร
เรงดวนเพื่อ
ดําเนินการ

ระดับบริการที่
คาดวาจะกู2ได2
(วันที่ 1 ถึง
สัปดาห?ที่ 4)
Intraday : 0%
Day 1-3 : 20%
Week 1 : 30%
Week 2 : 50%
Week 3 : 60%
Week 4 : 80%

กลยุทธ?การกู2คืนที่นาํ มาปฏิบตั ิ
Business Recovery Strategy Adopted
(1) รายงานหัวหนาทีมของตนเอง
(2) แจงเจาหนาที่ที่กําหนดตามผังใน Call Tree
ใหอยูปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด
(3) แจงหนวยงานที่ติดตอทั้งภายในและ
ภายนอกถึงสถานการณ,และบริการขั้นต่ําที่
ยังใหไดรวมถึงระยะเวลาที่จะใหบริการอื่นๆ
ตอไปได
(4) เตรียมการใหบริการดวยระบบธรรมดาและ
สํารองขอมูลสําหรับจัดเก็บเขาระบบ
(5) เตรียมการยายไปศูนย,ปฏิบัติการสํารอง
ตามคําสั่งศูนย,สั่งการ
(6) จัดเตรียมทรัพยากรตามที่กําหนด และ IT
ติดตั้งระบบงานที่ศูนย,ปฏิบัติการสํารอง
(7) ตรวจสอบการทํางานของระบบ
(8) สอบทานเอกสารสําคัญที่จะใชงาน
กรองงานสําคัญเรงดวน ลําดับงานเรงดวน
ใหสอดคลองกับความพรอมของระบบและ
อุปกรณ,ที่รองรับที่ศูนย,ปฏิบัติการสํารอง
(10) แจงทุกฝˆายที่เกี่ยวของถึงสถานที่
ปฏิบัติงานใหมใหเขาทํางาน ณ สถานที่ใหม
ตามลําดับความสําคัญของงาน สําหรับ
ลักษณะงานที่ทําที่บานไดใหทําที่บานไปกอน
1 สัปดาห,แลวคอยพิจารณาปรับตามขนาด
สถานที่สํารอง
(11) เริ่มปฏิบัติงานตอตามกระบวนการปกติ
(12) เขาฟ•€นฟูและปรับปรุงสถานที่ทํางาน
(13) รายงานหัวหนาคณะทํางานบริหาร
ความพรอมตอสภาวะวิกฤต
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ความสูญเสีย/เสียหายใน
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ/ข2อมูลสําคัญ

บริการขั้นต่ํา
ที่ให2ได2
(Minimum Services
Offered)

ระยะเวลา
หยุด
ดําเนินการ
ขั้นต่ํา

Bcp-1/page2
ระดับบริการที่
คาดวาจะให2ได2
(วันที่ 1 ถึงสัปดาห?ที่ 4)

กลยุทธ?การกู2คืนที่นํามาปฏิบัติ
Business Recovery Strategy Adopted

Intraday : 0%
Day 1-3 : 20%
Week 1 : 30%
Week 2 : 50%
Week 3 : 60%
Week 4 : 80%

บุคลากรหลัก/สําคัญ

ผู2ให2บริการที่สําคัญ
Key Dependencies

Upstream External Key Dependency :
(1) ติดต/อ
Downstream Internal Key Dependencies:
(1)
(2)
Downstream External Key Dependencies:
(a)
(b)
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BCP 2
4. กําหนดทรัพยากรที่สําคัญ
หนวยงาน....................
1. กิจกรรม/กระบวนงาน..............................
อาคาร/
สถานที่
ปฏิบัติงาน
100 ตรม.

เครื่องมือและอุปกรณ,
ประเภท/ชนิด
จํานวน
(หนวย)
คอมพิวเตอร,
2

การกําหนดทรัพยากรที่สําคัญ
ระบบงาน
บุคลากร
เทคโนโลยี หรือ
ตําแหนง
ระบบสารสนเทศ
ระบบบริหารงาน
สารบรรณ
อิเล็กทรอนิคส,

คูคา/ผูใหบริการ/
ผูมีสวนได
จํานวน
สวนเสีย
(คน)
ผูใหบริการระบบ
เครื่องขาย
1 หนวยงาน
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BCP-3
5. สรุปรายการ/จํานวนทรัพยากรที่สําคัญ
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม/สํานักงานรัฐมนตรี
อาคาร/
สถานที่
ปฏิบัติงาน
100 ตรม.

เครื่องมือและอุปกรณ,
ประเภท/ชนิด
จํานวน
(หนวย)
คอมพิวเตอร,
6

การกําหนดทรัพยากรที่สําคัญ
ระบบงาน
บุคลากร
เทคโนโลยี หรือ
ตําแหนง
ระบบสารสนเทศ
ระบบบริหารงาน
สารบรรณ
อิเล็กทรอนิคส,

คูคา/ผูใหบริการ/
ผูมีสวนได
จํานวน
สวนเสีย
(คน)
ผูใหบริการระบบ
เครื่องขาย
1 หนวยงาน

;
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ภาคผนวก 3
กระบวนการแจ2งเหตุฉุกเฉิน

(Call Tree)
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คณะบริหารความตอเนื่องสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม/สํานักงานรัฐมนตรี
ผู2บริหาร/หัวหน2าคณะบริหารความตอเนื่องและ
หัวหน2าทีมบริหารความตอเนือ่ ง
ปลัดกระทรวงคมนาคม
รองปลัดกระทวงคมนาคม ดานอํานวยการ
(ก) หัวหน2าคณะบริหารความตอเนื่อง
รองปลัดกระทวงคมนาคม ดานการขนสง
(หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง สํารอง 1)
รองปลัดกระทวงคมนาคม ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
(หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง สํารอง 2)
ผูอํานวยการกองกลาง
(ข) ผู2ประสานงาน BCP
เลขานุการคณะบริหารความตอเนื่อง
(ค) หัวหน2าทีมบริหารความตอเนื่อง
1. นาย
ผูอํานวยการสํานักงานรัฐมนตรี
2.
ผูอํานวยการกองคลัง
3.
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
4.
ผูอํานวยการกองสารนิเทศ
5.
ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย
6.
ผูอํานวยการสํานักความรวมมือระหวางประเทศ
7.
ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการ
8.
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนยุทธศาสตร,
9.
ผูอํานวยการสํานักอุทธรณ,เงินคาทดแทน

โทรศัพท?ที่
ทํางาน

โทรศัพท?ที่
บ2าน

โทรศัพท?
มือถือ

E mail
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ผู2บริหาร/หัวหน2าคณะบริหารความตอเนื่องและ
หัวหน2าทีมบริหารความตอเนือ่ ง
10.
ผูอํานวยการศูนย,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
11.
ผูตรวจสอบภายในประจํากระทรวง
12.
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
13.

โทรศัพท?ที่
ทํางาน

โทรศัพท?ที่
บ2าน

โทรศัพท?
มือถือ

E mail

(ง) ผู2รับผิดชอบด2านอัคคีภัย
14.
(จ) หัวหน2าผูด2 ูแลอาคาร

(ก) เมื่อเกิดเหตุวิกฤตหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องประกาศภาวะวิกฤตโดยโทร
รายงานปลัดกระทรวงคมนาคมและโทรแจงผูประสานงาน BCP ใหดําเนินการตาม
แผน BCP ใหโทรแจงหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
(ข) ผูประสานงาน BCP โทรแจงหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง และดําเนินการตาม
แผน BCP รวมถึงรายงานสถานะการดําเนินการตามแผนใหหัวหนาคณะบริหาร
ความเสี่ยงทราบ
(ค) หัวหนาทีมคณะบริหารความเสี่ยงดําเนินการตามแผน BCP ในสวนที่เกี่ยวของ
(ง) ผูรับผิดชอบดานอัคคีภัย (Fire warden) ผูรับผิดชอบการเคลื่อนยายบุคลากรออก
จากสถานที่เ กิ ดเหตุ ตามขั้ นตอนปฏิ บั ติก าร และตองรายงานผลการเคลื่ อนยาย
บุคลากรใหผูดูแลความปลอดภัยอาคารสถานที่ (Building Safety Manager) และให
ความชวยเหลือในการติดตามบุคลากรที่หายไปหรือไมไดรายงานตัว
(จ) หัวหนาผูดูแลอาคาร (Building manager) ประสานงานกับผูดูแลประจําชั้นอาคาร(Floor
manager) ในการชวยเคลื่ อนยายบุ คลากร ณ สถานที่ เกิ ดเหตุ ทั นที ที่เกิดเหตุการณ,
ฉุ กเฉิ นที่ คุ กคามชี วิ ตและความปลอดภั ยของบุ คลากร รวมถึ งทรั พย, สิ นสํ าคั ญของ
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมดวย
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ทีมบริหารความตอเนื่อง
หนวยงาน..................................
1. ฝmาย/สวน.......................................
ทีมบริหารความตอเนื่อง
หนวยงาน................................
1.
ผู2อํานวยการ..................
(ก) หัวหน2าทีมบริหารความตอเนื่อง
2.
(ข) หัวหน2าฝmาย/สวน..............
3.
(ค) (ระบุตําแหนงงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ)..............
4.
(ค) (ระบุตําแหนงงานเจาหนาทีท่ ี่เกี่ยวของ)..............
5.
(ง) เจ2าหน2าที่สาํ รอง
(ระบุตําแหนงงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ)..............
6.
(ง) เจ2าหน2าที่สาํ รอง
(ระบุตําแหนงงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ)..............

โทรศัพท?ที่
ทํางาน

โทรศัพท?ที่
บ2าน

โทรศัพท?
มือถือ

E mail
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2. ฝmาย/สวน.......................................
ทีมบริหารความตอเนื่อง
หนวยงาน................................
1.
ผู2อํานวยการ..................
(ก) หัวหน2าทีมบริหารความตอเนื่อง
2.
(ข) หัวหน2าฝmาย/สวน..............
3.
(ค) (ระบุตําแหนงงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ)..............
4.
(ค) (ระบุตําแหนงงานเจาหนาทีท่ ี่เกี่ยวของ)..............
5.
(ง) เจ2าหน2าที่สาํ รอง
(ระบุตําแหนงงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ)..............
6.
(ง) เจ2าหน2าที่สาํ รอง
(ระบุตําแหนงงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ)..............

โทรศัพท?ที่
ทํางาน

โทรศัพท?ที่
บ2าน

โทรศัพท?
มือถือ

E mail
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3. ฝmาย/สวน.......................................
ทีมบริหารความตอเนื่อง
หนวยงาน................................
1.
ผู2อํานวยการ..................
(ก) หัวหน2าทีมบริหารความตอเนื่อง
2.
(ข) หัวหน2าฝmาย/สวน..............
3.
(ค) (ระบุตําแหนงงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ)..............
4.
(ค) (ระบุตําแหนงงานเจาหนาทีท่ ี่เกี่ยวของ)..............
5.
(ง) เจ2าหน2าที่สาํ รอง
(ระบุตําแหนงงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ)..............
6.
(ง) เจ2าหน2าที่สาํ รอง
(ระบุตําแหนงงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ)..............

โทรศัพท?ที่
ทํางาน

โทรศัพท?ที่
บ2าน

โทรศัพท?
มือถือ

E mail
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4. ฝmาย/สวน.......................................
ทีมบริหารความตอเนื่อง
หนวยงาน................................
1.
ผู2อํานวยการ..................
(ก) หัวหน2าทีมบริหารความตอเนื่อง
2.
(ข) หัวหน2าฝmาย/สวน..............
3.
(ค) (ระบุตําแหนงงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ)..............
4.
(ค) (ระบุตําแหนงงานเจาหนาทีท่ ี่เกี่ยวของ)..............
5.
(ง) เจ2าหน2าที่สาํ รอง
(ระบุตําแหนงงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ)..............
6.
(ง) เจ2าหน2าที่สาํ รอง
(ระบุตําแหนงงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ)..............

โทรศัพท?ที่
ทํางาน

โทรศัพท?ที่
บ2าน

โทรศัพท?
มือถือ

E mail
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5. ฝmาย/สวน.......................................
ทีมบริหารความตอเนื่อง
หนวยงาน................................
1.
ผู2อํานวยการ..................
(ก) หัวหน2าทีมบริหารความตอเนื่อง
2.
(ข) หัวหน2าฝmาย/สวน..............
3.
(ค) (ระบุตําแหนงงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ)..............
4.
(ค) (ระบุตําแหนงงานเจาหนาทีท่ ี่เกี่ยวของ)..............
5.
(ง) เจ2าหน2าที่สาํ รอง
(ระบุตําแหนงงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ)..............
6.
(ง) เจ2าหน2าที่สาํ รอง
(ระบุตําแหนงงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ)..............

โทรศัพท?ที่
ทํางาน

โทรศัพท?ที่
บ2าน

โทรศัพท?
มือถือ

E mail
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6. หัวหน2าผู2ดูแลอาคาร
ทีมบริหารความตอเนื่อง
1.
ผู2อํานวยการ..................
(ก) หัวหน2าทีมบริหารความตอเนื่อง
2.
(ข) หัวหน2าฝmาย/สวน..............
3.
(ค) (ระบุตําแหนงงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ)..............
4.
(ค) (ระบุตําแหนงงานเจาหนาทีท่ ี่เกี่ยวของ)..............
5.
(ง) เจ2าหน2าที่สาํ รอง
(ระบุตําแหนงงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ)..............
6.
(ง) เจ2าหน2าที่สาํ รอง
(ระบุตําแหนงงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ)..............

โทรศัพท?ที่
ทํางาน

โทรศัพท?ที่
บ2าน

โทรศัพท?
มือถือ

E mail

;
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ภาคผนวก 4
รายชื่อสวนราชการที่เกี่ยวข2องและผู2เกี่ยวข2อง
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รายชื่อสวนราชการที่เกี่ยวข2องและผู2เกี่ยวข2อง
ของ
หนวยงาน.......................................
สวนราชการ

รายชื่อผู2ติดตอ

โทรศัพท?ท่ี
ทํางาน

โทรศัพท?
มือถือ

E-Mail

;
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ภาคผนวก 5
แผนการสื่อสารของหนวยงาน
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แผนการสื่อสารของหนวยงาน
ในชวงเวลาที่เกิดเหตุการณ,ความเสียหายขึ้น สิ่งสําคัญสําหรับหนวยงานคือการสื่อสารขอความ
สําคัญ (key messages) ใหผูใหบริการ/ผูใชบริการของตนทราบอยางรวดเร็วและมีประสิทธิผล เพื่อให
ผูใหบริการเหลานั้นไดรับทราบถึงสถานการณ,และขอชี้แนะพิเศษในการดําเนินการ จึงจําเปDนตองมี
แผนการสื่อสารของหนวยงานเตรียมการไวลวงหนา
แผนการสื่อสารของหนวยงานควรประกอบดวย แผนการสื่อสารที่จะดําเนินการ และขอความที่
มีการรางไวลวงหนา รวมถึงคําถามที่พบบอย ภายใตสถานการณ,เหตุการณ,ความเสียหายที่แตกตางกัน
ดังนั้น เมื่อมีการประกาศใชแผน BCP ใหปฏิบัติดังนี้
1. เจาหนาที่ที่ประจําอยูที่สถานที่ทํางานหลัก (Primary Site) จะตองนําปtายประกาศติดไวใกล
สถานที่ทําการเดิม เพื่อใหผูมาติดตอรับทราบถึงที่ทําการชั่วคราว
ตัวอยางเนื้อความของปpายประกาศ
จากวันที่ ................. สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ไดยายที่ทําการเปDนการชั่วคราวไปที่
เลขที่....................อาคาร...................... ถนน......................หมายเลขโทรศัพท,………………..
หมายเลขโทรสาร.................................
2. ผูประสานงาน BCP นําแบบฟอร,มหนังสือขออนุญาตเขาปฏิบัติงาน ณ อาคารศูนย,สํารอง (ที่ได
จัดทําและเก็บไว) มากรอกขอความดวยลายมือ และลงลายมือชื่อเจาหนาที่บริหารฝˆาย เพื่อ
นําไปยังศูนย,สํารอง (เนื่องจากเวลาเกิดเหตุอาจไมมีระบบจัดพิมพ,หนังสือ หนังสือขออนุญาต
เขาปฏิบัติงานจึงควรจัดทําไวลวงหนา และจัดเก็บ 1 ชุดในสถานที่ปฏิบัติงานรวมไวกับชุดวัสดุ/
อุปกรณ,ที่ตองเตรียมไวและอีก 1 ชุดที่บานของผูประสานงาน BCP กรณีเหตุการณ,เกิดหลังเวลา
ทําการ)
3. เมื่อไปถึงยังศูนย,สํารอง นําแบบฟอร,มจดหมายและแจงศูนย,สั่งการถึงการยายสถานที่
ปฏิบัติงาน จัดสงโทรสารใหกับศูนย,สั่งการเพื่อแจงแกสวนงานภายใน
4. ผูประสานงาน BCP จัดทําหนังสือติดตอคูคาหรือลูกคาใหทราบการเปลี่ยนแปลงสถานที่
ปฏิบัติงาน หาก PC และ เครื่องโทรสารยังไมสามารถใชการได ระหวางนั้นอาจจะแจงทาง
โทรศัพท,กอน
5. ณ ศูนย,สํารองการปฏิบัติงาน ผูประสานงาน BCP จัดทําประกาศแจงใหทราบวา มีบริการ
ใดบางที่ยังใหบริการอยูและระบบใดใชการได ระบบใดยังใชการไมไดอาจมีความลาชา หรือ
ตองรอคอยเปDนเวลาเทาไหร
6. จัดใหมีการตอบรับโทรศัพท,แจงการยายสถานที่และบริการที่ยังใหบริการอยู หรือบริการใด
สามารถใชได ณ สถานที่ใดทดแทนได

;
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ภาคผนวก 6
ตารางกําหนดการทดสอบ
แผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง
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ตารางกําหนดการทดสอบแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง
การทดสอบ (Exercises)
ความเสียหายที่เกิดกับสถานที่
ทํางาน (รวมถึงเอกสารขอมูล
สําคัญดวย)

ประเภทการทดสอบ

- แบบบันทึกการแจงขอเขาใช
สถานที่เปDนศูนย,สํารอง
- การทดสอบความพรอมของ
ศูนย,ปฏิบัติงานสํารอง
คอมพิวเตอร,และอุปกรณ,ตางๆ - มีเอกสารกําหนดจํานวน
ที่ตองจําเปDนตองใช
ทรัพยากรที่ตองใชและวิธีการ
จัดหาใหไดมาซึ่งวัสดุอุปกรณ,ท่ี
จําเปDน
ความสูญเสียบุคลากรสําคัญ - มีเอกสารรายชื่อและ
การติดตอบุคลากรหลักและ
บุคลากรสํารองของกระบวนงาน
หลักที่สําคัญ
ความลมเหลวของระบบไอที
การทดสอบแผนรองรับ
การดําเนินการปฏิบัติงาน
ตอเนื่อง
ผูใหบริการไมสามารถ
คูมือการทดสอบใชงานระบบ
ใหบริการได
สํารองและการ link ขอมูลตาง ๆ
สิ่งที่ตองใชเมื่อเกิดเหตุการณ, 1. แผน BCP
วิกฤต
2. Call Tree
3. รายชื่อผูใหบริการและ
ผูรับบริการพรอมชองทาง
ติดตอสื่อสารของแตละ
หนวยงาน
4. เอกสารยืนยันการอนุมัติใหใช
สถานที่เปDนศูนย,สํารอง

กําหนดวันเวลาใน
การทดสอบ
ก.ค.56
ส.ค.56
ก.ค. 56

ก.ค. 56

ส.ค.56

ส.ค.56
ก.ค. 56

ผลการ
ทดสอบ
ผาน/ไมผาน

