แผนความตอเนื่องของสํานักสงเสริมและฝกอบรม
1. บทนํา
แผนความตอเนื่อง “Business Continuity Plan (BCP) แผนนี้จัดทําขึน้ เพื่อใหสํานัก
สงเสริมและฝกอบรม สามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉินตาง ๆ สาเหตุที่เกิดอาจ
มาจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการกอการราย เชน อุทกภัย อัคคีภยั การกอการราย การประทวง การจลาจล หรือ
การกอวินาศกรรม เปนตน โดยเหตุการณดังกลาวสงผลกระทบใหหนวยงานตองหยุดการดําเนินงาน
หากสํานักสงเสริมและฝกอบรม ไมมีการวางแผนความตอเนื่องก็จะสงผลกระทบในดานตาง ๆ เชน การมา
ปฏิบัติงานของบุคลากร การใหบริการหองอบรม ตลอดจนความปลอดภัยในชีวติ ของบุคลากร และความเสียหายตอ
ทรัพยสินของทางราชการ
ฉะนั้นการจัดทําแผนตอเนื่องจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหสํานักสงเสริมและฝกอบรม
สามารถรับมือกับเหตุการณตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นอยางไมคาดคิดไดทนั การณ ซึ่งจะชวยใหสามารถลดระดับความรุนแรง
ของผลกระทบที่เกิดขึ้นตอสํานักสงเสริมและฝกอบรม

วัตถุประสงค (Objectives)
• เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารความตอเนื่อง
• เพื่อใหสํานักสงเสริมและฝกอบรม มีการเตรียมความพรอมลวงหนาในการรับมือกับสภาวะวิกฤติ หรือ
เหตุการณฉุกเฉินตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
• เพื่อลดผลกระทบในการดําเนินงานของสํานักสงเสริมและฝกอบรม
• เพื่อบรรเทาความเสียหายใหลดนอยลง
• เพื่อใหบุคลากรมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของสํานักสงเสริมและฝกอบรม

สมมุติฐานของแผนความตอเนื่อง (BCP Assumptions)
• เหตุการณฉุกเฉินที่เกิดขึน้ ในชวงเวลาวิกฤติ มีผลกระทบตอสถานที่ปฏิบัติงานจริง แตไมสงผลตอ
สถานที่ปฏิบัติงานสํารองที่ไดจัดเตรียมไว
• เหตุการณฉุกเฉินที่เกิดขึน้ ในชวงเวลาวิกฤติ มีผลกระทบตอระบบสารสนเทศหลัก แตไมสงผลตอระบบ
สารสนเทศสํารองที่ไดมีการจัดเตรียมไว
1.1 ขอบเขตของแผนความตอเนื่อง (Scope of BCP)
แผนความตอเนื่อง (BCP) แผนนี้ใชรองรับกรณีการเกิดสภาวะวิกฤติ หรือเหตุการณฉุกเฉิน บริเวณ
สํานักสงเสริมและฝกอบรม อาคารวิทยบริการ ซึ่งเปนสถานที่ปฏิบัติงานหลัก ประกอบดวยเหตุการณตอไปนี้

(2)
•
•
•
•

เหตุการณอทุ กภัย
เหตุการณอคั คีภัย
เหตุการณชมุ นุมประทวง/จลาจล
เหตุการณโรคระบาด

การวิเคราะหทรัพยากรที่สําคัญ
แผนความตอเนื่องชุดนี้จดั ทําขึ้นเพื่อใหสามารถรองรับกับการบริหารความตอเนื่องของสํานักสงเสริม
และฝกอบรม เมื่อเกิดสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณฉุกเฉิน โดยคํานึงถึงผลกระทบตอทรัพยากรที่สําคัญของสํานักฯ และ
ไดระบุไวในแผนความตอเนือ่ งชุดนี้ ซึ่งผลกระทบตาง ๆ เราจะพิจารณา 5 ดาน ดังนี้
1. ผลกระทบดานอาคาร/สถานที่ปฏิบตั ิงานหลัก เหตุการณที่เกิดขึ้นทําใหสถานที่ปฏิบัติงานหลัก
เกิดความเสียหายทําใหบุคลากรไมสามารถเขามาปฏิบัติงานไดชวั่ คราว
2. ผลกระทบดานวัสดุอุปกรณที่สําคัญ/การจัดหาจัดสงวัสดุอุปกรณที่สําคัญ เหตุการณที่เกิดขึ้น
ไมสามารถใชวัสดุอุปกรณทสี่ ําคัญในการปฏิบัติงานตามปกติ
3. ผลกระทบดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ เหตุการณที่เกิดขึ้นไมสามารถใชระบบ
สารสนเทศ หรือเขาถึงขอมูลที่สําคัญในการปฏิบัติงานตามปกติ
4. ผลกระทบดานบุคลากรหลัก เหตุการณที่เกิดขึ้นทําใหบุคลากรไมสามารถมาปฏิบัติงานไดตาม
ปกติ
5. ผลกระทบผูใชบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ เหตุการณที่เกิดขึน้ ผูใชบริการหรือผูมีความ
จําเปนที่จะตองติดตอประสานงานกับสํานักสงเสริมและฝกอบรม ไมสามารถติดตอหรือใหบริการได
สรุปเหตุการณภัยคุกคามและผลกระทบจากเหตุการณ
ผลกระทบ
เหตุการณสภาวะวิกฤติ

1
2
3
4

เหตุการณอุทกภัย
เหตุการณอัคคีภัย
เหตุการณชุมนุมประทวง/จลาจล
เหตุการณโรคระบาด

ดานอาคาร/ ดานวัสดุอุปกรณ
สถานที่
ที่สําคัญ/การ
ปฏิบัติ
จัดหาจัดสงวัสดุ
งานหลัก
ปกรณท่สี ําคัญ









ดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และขอมูลที่
สําคัญ

ดาน
บุคลากร
หลัก

ดาน
ผูใชบริการ/
ผูมีสวนได
สวนเสีย















(3)
แผนความตอเนื่องของสํานักสงเสริมและฝกอบรม นี้ ไมรับรองการปฏิบัติงานในกรณีเกิดเหตุขัดของตาง ๆ
ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานปกติ โดยเหตุขัดของดังกลาวไมกอใหเกิดผลกระทบระดับสูงตอการดําเนินงานและการ
ใหบริการของสํานักสงเสริมและฝกอบรม และสํานักสงเสริมและฝกอบรม สามารถจัดการหรือปรับปรุงแกไขใน
สถานการณที่เกิดขึ้นไดภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยผูบริหารของสํานักสงเสริมและฝกอบรม สามารถรับผิดชอบ
และดําเนินการไดดวยตนเอง
2. การบริหารความตอเนื่องของสํานักสงเสริมและฝกอบรม
2.1 โครงสรางและทีมงานแผนความตอเนือ่ ง
เพื่อใหแผนความตอเนื่อง นําไปใชปฏิบัตไิ ดอยางตอเนือ่ ง มีประสิทธิภาพ และเกิดผลสําเร็จ ความมี
การจัดตั้งคณะบริหารความตอเนื่อง (BCP Team) ของสํานักสงเสริมและฝกอบรม ขึ้น โดยมีโครงสรางดังนี้
1) หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง
2) หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
3) ผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง

หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง
สํานักสงเสริมและฝกอบรม

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง

ผูประสานงาน
คณะบริหารความตอเนื่อง

โครงสรางคณะบริหารความตอเนื่อง ของสํานักสงเสริมและฝกอบรม

(4)
แตละตําแหนงในโครงสราง มีหนาที่รวมมือดูแล ในเหตุการณฉุกเฉินที่เกิดขึ้นกับสํานักสงเสริมและฝกอบรม ใหกลับ
เขาสูสภาวะปกติไดโดยเร็ว ตามที่สํานักสงเสริมและฝกอบรมไดแตงตั้งคณะบริหารความตอเนือ่ ง เพื่อดูแลและกูคืน
สถานการณที่เกิดขึ้น ถาบุคลากรหลักไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหบุคลากรสํารองรับผิดชอบหนาที่ของบุคลากรหลัก
ไปกอน จนกวาจะแตงตั้งหรือมอบหมายบุคลากรผูอื่น ๆ แทนตอไป
ตารางที่ 2.1 รายชื่อบุคลากรและบทบาทของคณะบริหารความตอเนือ่ ง (BCP Team)
ของสํานักสงเสริมและฝกอบรม
บุคลากรหลัก
ชื่อ
เบอรมือถือ/e-mail
ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ 08 1613 xxxx /
eataps@ku.ac.th

บุคลากรสํารอง
ชื่อ
เบอรมือถือ/ e-mail

บทบาท
หัวหนาทีมบริหาร
ความตอเนื่อง
สํานักสงเสริมและ
ฝกอบรม

อ.กิตติ สิมศิริวงศ
รองผูอํานวยการ

08 1754 xxxx /
eatkts@ ku.ac.th

นางกาญจนา พงษโสภา 08 1339 xxxx /
หัวหนาสํานักงานเลขานุการ eatkcp@ ku.ac.th

2.2 กลยุทธความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Strategy)
กลยุทธความตอเนื่องทางธุรกิจ เปนแนวทางจัดหาสถานที่และจัดหาทรัพยากรใหมีความพรอมเมื่อเกิด
เหตุการณสภาวะวิกฤติ โดยพิจารณาทรัพยากรทั้งหมด 5 ดาน

(5)
ตารางที่ 2.2 กลยุทธความตอเนื่องทางธุรกิจ
ทรัพยากร

กลยุทธความตอเนื่องทางธุรกิจ

อาคาร/สถานที่ ปฏิบัตงิ านหลัก

◊ กําหนดใหใชพื้นที่ปฏิบัตงิ านสํารอง ดานรักษาความ
ดานรักษาความปลอดภัย อาคารวิทยบริการ ชั้น 4
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เครื่องมือและอุปกรณที่สําคัญ/การจัดหาจัดสงวัสดุ
อุปกรณที่สําคัญ

◊ กําหนดใหมีการจัดหาคอมพิวเตอรสํารอง ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมกับการใชงาน พรอมอุปกรณ
สามารถเชื่อมโยงตอผานอินเตอรเน็ตเขาสูระบบของ
มหาวิทยาลัยได
◊ กําหนดใหจัดเก็บวัสดุสนิ้ เปลืองในปริมาณที่เหมาะสม
ตอการใชงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ

บุคลากรหลัก

ผูใชบริการ/ผูม ีสวนไดสวนเสีย

◊ กําหนดใหมีระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบสํารองขอมูลที่สําคัญของสํานักสงเสริมและ
ฝกอบรม ที่สามารถโอนยายระบบไปใชในที่สํารอง
ไดอยางปลอดภัย เมื่อเกิดเหตุการณฉกุ เฉิน
◊ กําหนดใหมีบุคลากรสํารองทดแทน ในภาวะที่
บุคลากรหลักไมสามารถปฏิบัติงานได
◊ ระบบการเชื่อมโยงระบบเครือขายอินเตอรเน็ต ของ
สํานักสงเสริมฯ ไปยังหนวยงานตาง ๆ ที่ตอง
ประสานงาน
◊ สํานักสงเสริมฯ ติดตอประสานงานเรื่องการใชไฟฟา
กับหนวยงานของมหาวิทยาลัยที่เกีย่ วของกับการดูแล
เรื่องการใช ไฟฟา เพื่อสามารถใชงานไดภายในเวลา
8 ชั่วโมง หรือสํานักฯตองจัดหาระบบสํารองไว
◊ สํานักสงเสริมฯ ติดตอประสานงานเรื่องการ
น้ําประปา กับหนวยงานที่เกี่ยวของ
◊ กําหนดระบบสํารองน้ําประปาใหเพียงพอ

(6)
3. ความตองการดานทรัพยากรที่จําเปนในการบริหารความตอเนื่อง
ผลกระทบทางธุรกิจที่เกิดขึ้น พบวากระบวนการสําคัญที่สํานักสงเสริมและฝกอบรม ตองใหความสําคัญ
เพื่อกลับมาฟน ฟูคืนสภาพใหกลับคืนสูสภาพเดิมตามระยะเวลาทีก่ ําหนด
ตารางที่ 3.1 กลยุทธความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Strategy)
กระบวนการหลัก
ดําเนินการเกีย่ วกับการรักษา
ความปลอดภัย อาคารและ
สถานที่
ดําเนินการเกีย่ วกับจายเงิน
ใหบุคลากร
ดําเนินการเกีย่ วกับการจัด
ทําเอกสารสําคัญตาง ๆ ของ
สํานักฯ
ดําเนินการจัดทําแผนงาน
งบประมาณ ประเมินผล
การปฏิบัติงาน

ระดับความ
1-4 ชั่วโมง
เรงดวน
สูงมาก



ระยะเวลาเปาหมายในการฟน คืนสภาพ
1 วัน



1 สัปดาห



ปานกลาง
ปานกลาง

ต่ํา





2 สัปดาห

1 เดือน















สําหรับกระบวนการอื่น ๆ ประเมินแลวไมมีผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก สามารถชลอการดําเนินงาน
และการใหบริการได โดยใหผูบริหารของสํานักฯประเมินความจําเปนตามความเหมาะสม หากมีความจําเปนใหปฏิบัติ
ตามแนวทางการบริหารความตอเนื่องเชนเดียวกับกระบวนการหลัก

(7)
4. การวิเคราะหเพื่อกําหนดความตองการทรัพยากรที่สําคัญ
1) ดานสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
ตารางที่ 4.1 การระบุพื้นที่การปฏิบัติงานสํารอง
ประเภททรัพยากร

ที่มา

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 สัปดาห

2 สัปดาห

1 เดือน

พื้นที่สําหรับสถานที่
ปฏิบัติงานสํารองดาน
การรักษาความปลอด
ภัย

อาคารวิทยบริการ
ชั้น 4

(5 คน)

(5 คน)

(5 คน)

(5 คน)

(5 คน)

พื้นที่สําหรับสถานที่
ปฏิบัติงานใหมในกรณี
จําเปน

อาคารวิทยบริการ
ชั้น 5

(7 คน)

(7 คน)

(7 คน)

(7 คน)

( 7 คน)

2) ความตองการดานวัสดุอุปกรณ
ตารางที่ 4.2 การระบุจํานวนวัสดุอุปกรณ
ประเภททรัพยากร

ที่มา

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 สัปดาห

2 สัปดาห

1 เดือน

อาคารวิทยบริการ
ชั้น 4

(1 เครื่อง )

(2 เครื่อง ) (3 เครื่อง )

(4 เครื่อง )

( 5 เครื่อง )

เครื่องพิมพรองรับการใช อาคารวิทยบริการ
ชั้น 5
งานกับคอมพิวเตอร

(1 เครื่อง )

(1 เครื่อง ) (1 เครื่อง )

(1 เครื่อง )

(1 เครื่อง )

คนละ 1
เครื่อง

คนละ 1
เครื่อง

คนละ 1
เครื่อง

คนละ 1
เครื่อง

คอมพิวเตอรสํารอง
คุณสมบัติเหมาะสม

วิทยุสื่อสาร (ถาไมมีใช)
ถามีใชแลวก็ตรวจสอบ
ระบบการใชงานใหดี

รานคาผานกระบวน
การจัดซื้อพิเศษ

คนละ 1
เครื่อง
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ประเภททรัพยากร

ที่มา

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 สัปดาห

2 สัปดาห

1 เดือน

เครื่องโทรศัพท พรอม
หมายเลข

รานคาผานกระบวน
การจัดซื้อพิเศษ

(1 เครื่อง )

(1 เครื่อง ) (1 เครื่อง )

(1 เครื่อง )

(1 เครื่อง )

เครื่องถายเอกสาร

อาคารวิทยบริการ
ชั้น 4

(1 เครื่อง )

(1 เครื่อง ) (1 เครื่อง )

(1 เครื่อง )

(1 เครื่อง )

3) ความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูล
การเก็บขอมูลที่สําคัญของสํานักสงเสริมและฝกอบรม บางสวนสํานักฯ จัดเก็บเอง และมีบริการฝากระบบ
เว็บของหนวยงานไวกับ Server สวนกลาง ของสํานักบริการคอมพิวเตอร มีระบบสํารองขอมูลเฉพาะกับระบบงาน
ซึ่งสามารถกูคืนขอมูลไดในกรณีเกิดภัยพิบัติ
ตารางที่ 4.3 การระบุความตองการดานเทคโนโลยี
แหลงขอมูล

4 ชั่วโมง

1 วัน

e-mail

สํานักบริการ
คอมพิวเตอร





ERP

กองคลัง

e-GP(ระบบจัดซื้อจัดจาง)

กองคลัง

ประเภททรัพยากร

หนังสือสั่งการตาง ๆ ออกโดย
หนวยงาน

สํานักสงเสริมฯ



1 สัปดาห 2 สัปดาห

1 เดือน
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4) ความตองการดานบุคลากรสําหรับความตอเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน
ตารางที่ 4.4 การระบุจํานวนบุคลากรหลักที่จําเปน
ประเภททรัพยากร

แหลงขอมูล

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 สัปดาห 2 สัปดาห

1 เดือน

พื้นที่สําหรับปฏิบัติงานสํารองดาน
รักษาความปลอดภัย
พื้นที่สํารองสําหรับบริการจัดการ
รวม

5 คน

5 คน

5 คน

5 คน

5 คน

5 คน

5 คน
9 คน

7 คน
12 คน

7 คน
12 คน

7 คน
12 คน

7 คน
12 คน

7 คน
12 คน

5) ความตองการดานผูใหบริการที่สําคัญ
ตารางที่ 4.5 การระบุจํานวนผูใหบริการที่ตอ งติดตอหรือขอรับบริการ
ฝายงาน/กลุมงาน
ผูใหบริการเชื่อมโยงระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ผูใหบริการดานการจายระบบไฟฟา
ผูใหบริการดานการจายระบบน้ําประปา
ผูใหบริการดานโรงพยาบาลกรณีมีบุคลากรไดรับ
บาดเจ็บ
รวม

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 สัปดาห 2 สัปดาห

1 เดือน

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
4

1
4

1
4

1
4

1
4
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ขั้นตอนการบริหารความตอเนื่องและกอบกูกระบวนการ
การแกปญหาวิกฤติที่เกิดขึ้น ตองคํานึงถึงความปลอดภัยชีวิตของตนเอง และบุคลากรอื่น ๆ และปฏิบัติตาม
แนวทางและแผนเผชิญเหตุการณและขึ้นตอนที่สํานักสงเสริมฯกําหนด และติดตอประสานงานกับสํานักงานปองกัน
สาธารณภัยใกลเคียงอยางตอเนื่อง
วันที่ 1 (ภายใน 24 ชั่วโมง) การตอบสนองตอเหตุการณทันที
ขั้นตอนและกิจกรรม
- แจงเหตุฉุกเฉิน วิกฤติ ตามกระบวนการใหกับบุคลากร
- ดําเนินการดูแลรักษาความปลอดภัย อาคาร สถานที่ และ
ยานพาหนะ
- จัดเตรียมทีมงานบริหารความตอเนื่อง พรอมบันทึกขอมูล
เพื่อประเมินความเสียหาย
- สรุปรายชื่อบุคลากรของสํานักฯที่ไดรับบาดเจ็บ หรือ
เสียชีวิต
- รายงานหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของสํานักฯ
. จํานวนและรายชื่อบุคลากรที่บาดเจ็บ
. ความเสียหายและผลกระทบตอการดําเนินงาน
. ทรัพยากรสําคัญที่ตองใชในการบริหารความตอเนื่อง
. ทรัพยากรสําคัญที่ตองใชในการบริหารความตอเนื่อง
- สื่อสารและรายงานสถานการณแกบุคลากรในสํานักฯ
ตามเนื้อหาและขอความที่ไดรับการพิจารณาเห็นชอบจาก
มหาวิทยาลัยฯ

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักฯ
หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักฯ
หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักฯ
ผอ.สํานักฯ

หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักฯ

หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักฯ

- ประเมินและระบุกระบวนการหลัก และงานเรงดวนทีจ่ ําเปน
ตองดําเนินการใหแลวเสร็จ ภายใน 1-5 วัน ขางหนา หลังจาก หัวหนาทีมงานบริหารความ
การประกาศภาวะฉุกเฉิน
ตอเนื่องของสํานักฯ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ
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ขั้นตอนและกิจกรรม
- รายงานความคืบหนาแกหวั หนาคณะบริการความตอเนื่องของ
สํานักฯทราบ พรอมขออนุมัติดําเนินการหรือปฏิบัติงานดวย
มือสําหรับกระบวนงานที่เรงดวน และสงผลกระทบอยางสูง
- ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกีย่ วของทั้งภายในและ
ภายนอกในการจัดหาทรัพยากรที่จําเปนตองใชในการบริหาร
ความตอเนื่อง
- สถานที่สํารอง
- วัสดุอุปกรณที่สําคัญ
- บุคลากรหลัก
- ผูใชบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักฯ
หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักฯ
- หัวหนาสํานักงานเลขานุการ
สํานักฯ
- หัวหนาสํานักงานเลขานุการ
สํานักฯ
- หัวหนาสํานักงานเลขานุการ
สํานักฯ
- หัวหนาสํานักงานเลขานุการ
สํานักฯ
หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักฯ

- แจงสรุปสถานการณและขัน้ ตอนการดําเนินการ สําหรับใน
วันถัดไป ใหกับบุคลากรหลักในสํานักฯ เพื่อรับทราบและ
ดําเนินการ แจงวัน เวลา และสถานที่สํารอง
- รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง หัวหนาทีมงานบริหารความ
ของสํานักฯ อยางตอเนื่องทุกวันหรือตามความจําเปนเรงดวน ตอเนื่องของสํานักฯ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ
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วันที่ 2-7 การตอบสนองในระยะสั้น
การปฏิบัติการตาง ๆ ใหบุคลากรสํานักฯ คํานึงถึงความปลอดภัยของชีวติ ตนเอง และบุคลากรอื่น ๆ
และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุการณตาง ๆ ตามขั้นตอน ของสํานักฯ และสํานักงานปองกันและบรรเทา
สารณภัยใกลเคียงอยางเครงครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
- ติดตามสอบถามความคืบหนาการกูคนื มาของทรัพยากรที่
ไดรับผลกระทบ ประเมินความจําเปนและระยะเวลาที่ตอ งการ
กอบกูคืน
- รายงานความคืบหนาแกหวั หนาคณะบริการความตอเนื่องของ
สํานักฯทราบ พรอมขอเสนอแนะในการจัดทรัพยากรที่
จําเปนตองใชในการบริการความตอเนื่อง
- ดําเนินการกอบกูและจัดหาขอมูลและรายงานตาง ๆ ทีจ่ ําเปน
ตองใชในการดําเนินงานและใหบริการ
- แจงสถานการณและแนวทางในการบริหารความตอเนื่อง
แกบุคลากร/ผูใชบริการ/ผูมีสวนไดสว นเสีย ที่ไดรับผล
กระทบ โดยวิธีแจง SMS หรือแจงทางเว็บไซต ของสํานักฯ
- บันทึกลงในสมุด หรือคอมพิวเตอร และทบทวนกิจกรรม
และงานตาง ๆ ที่ทีมงานบริหารความตอเนื่องของสํานักฯ
ทุกวัน
- แจงสรุปสถานการณและขัน้ ตอนการดําเนินการตอไป
สําหรับวันถัดไป ใหกับบุคลากรสํานักฯทราบ
- รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักฯ อยางตอเนื่องตามเวลาที่กําหนด

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักฯ
หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักฯ
หัวหนาสํานักงานเลขานุการ
หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักฯ

หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักฯ
หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักฯ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ
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วันที่ 8 การตอบสนองในระยะกลาง ( 1 สัปดาห)
การปฏิบัติการตาง ๆ ใหบุคลากรสํานักฯ คํานึงถึงความปลอดภัยของชีวติ ตนเอง และบุคลากรอื่น ๆ
และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุการณตาง ๆ ตามขั้นตอน ของสํานักฯ และสํานักงานปองกันและบรรเทา
สารณภัยใกลเคียงอยางเครงครัด
ดําเนินการ
ขั้นตอนและกิจกรรม
บทบาทความรับผิดชอบ
แลวเสร็จ
- ติดตามสอบถามความคืบหนาการกูคนื มาของทรัพยากรที่
หัวหนาทีมงานบริหารความ
ไดรับผลกระทบ ประเมินความจําเปนและระยะเวลาที่ตอ งการ ตอเนื่องของสํานักฯ
กอบกูคืน
- ระบุทรัพยากรที่จําเปนตองใช เพื่อดําเนินงานและใหบริการ หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตามปกติ
ตอเนื่องของสํานักฯ
- รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง หัวหนาทีมงานบริหารความ
ของสํานักฯ อยางตอเนื่องตามเวลาที่กําหนด
ตอเนื่องของสํานักฯ
- ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกีย่ วของทั้งภายในและ
หัวหนาทีมงานบริหารความ
ภายนอกในการจัดหาทรัพยากรที่จําเปนตองใชในการบริหาร ตอเนื่องของสํานักฯ
ความตอเนื่อง
- สถานที่สํารอง
- หัวหนาสํานักงานเลขานุการ
สํานักฯ
- วัสดุอุปกรณที่สําคัญ
- หัวหนาสํานักงานเลขานุการ
สํานักฯ
- บุคลากรหลัก
- หัวหนาสํานักงานเลขานุการ
สํานักฯ
- ผูใชบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย
- หัวหนาสํานักงานเลขานุการ
สํานักฯ
- แจงสรุปสถานการณและการเตรียมความพรอมดานทรัพยากร หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตาง ๆ เพื่อดําเนินงานและใหบริการตามปกติใหกับบุคลากร ตอเนื่องของสํานักฯ
ในสํานักฯ
- บันทึกลงในสมุด หรือคอมพิวเตอร และทบทวนกิจกรรม
หัวหนาทีมงานบริหารความ
และงานตาง ๆ ที่ทีมงานบริหารความตอเนื่องของสํานักฯ
ตอเนื่องของสํานักฯ
ทุกวัน
- รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง หัวหนาทีมงานบริหารความ
ของสํานักฯ อยางตอเนื่องตามเวลาที่กําหนด
ตอเนื่องของสํานักฯ

