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คํานํา
สืบเนื่องจากการที่ประเทศไทยเผชิญกับสถานการณอุทกภัยรุนแรง ในช!วงระหว!าง
เดือนกันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๔ ได,พบว!า ระบบและกลไกของรัฐหลายประการมีป1ญหา โดยไม!สามารถ
ดําเนินภารกิจในสภาวะวิกฤตได,อย!างมีประสิทธิภาพ ส!งผลให,การแก,ไขป1ญหาความเดือดร,อนของประชาชน
เป6นไปโดยขาดระบบการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสถานการณที่เกิดขึ้นดังกล!าวเป6นบทเรียนอันสําคัญที่
ทุกส!วนราชการต,องนํามาปรับกระบวนการทํางานใหม! โดยเฉพาะอย!างยิ่งเรื่องการบริการประชาชน
ดังนั้น ก.พ.ร. จึงได,เสนอแนวทางการดําเนินการเตรียมความพร,อมต!อสภาวะวิกฤต และมาตรการที่
เกี่ยวข,องต!อคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
กรอบแนวทางดังกล!าว ซึ่งกําหนดให,ทุกส!วนราชการทั้งระดับกรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องคกร
ปกครองส!วนท,องถิ่น องคการมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ดําเนินการเพื่อสร,างความพร,อมให,แก!หน!วยงาน
เมื่ออยู!ในสภาวะวิกฤต พร,อมทั้ง มอบหมายให,สํานักงาน ก.พ.ร. เป6นหน!วยงานหลักดําเนินการ
เพื่อให,ระบบบริหารจัดการของหน!วยงานของรัฐสามารถตอบสนองต!อป1ญหาและแก,ไขความไม!มีประสิทธิภาพ
ของกลไกของรัฐในการให,บริการประชาชนได,อย!างต!อเนื่องไม!สะดุดหยุดลงเมื่อเกิดสถานการณวิกฤต
จากเหตุผลดังกล!าวข,างต,น สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก จึงได,จัดทําแผน
ความต!อเนื่องของหน!วยงานขึ้น ซึ่งสาระสําคัญของแผนความต!อเนื่องฉบับนี้ ประกอบด,วย วัตถุประสงค
ของแผน การวิเคราะหทรัพยากรที่สําคัญ ทีมงานแผนความต!อเนื่อง กลยุทธความต!อเนื่อง ขั้นตอน
การบริหารความต!อเนื่อง และกอบกู,กระบวนการ ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อให,สํานักงานฯ สามารถนําไปใช,
ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต หรือเหตุการณฉุกเฉินต!าง ๆ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติ
อุบัติเหตุ หรือการมุ!งร,ายต!อองคกร โดยไม!ให,สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณดังกล!าว ส!งผลให,หน!วยงาน
ต,องหยุดการดําเนินงาน หรือไม!สามารถให,บริการได,อย!างต!อเนื่อง
คณะบริหารความต!อเนื่อง
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
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แผนความตอเนื่อง
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
แผนความตอเนื่อง หรือตอไปนี้จะเรียกวา “Business Continuity Plan (BCP)”
จัดทําขึ้นเพื่อให)หนวยงานของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก สามารถนําไปใช)ในการตอบสนอง
และปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติ หรือเหตุการณ0ฉุกเฉินตาง ๆ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือ
การมุงร)ายตอองค0กร โดยไมให)สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ0ฉุกเฉินดังกลาว สงผลให)หนวยงานต)องหยุด
การดําเนินงาน หรือไมสามารถให)บริการได)อยางตอเนื่อง
การที่หนวยงานไมมีกระบวนการรองรับให)การดําเนินงานเป4นไปอยางตอเนื่อง อาจสงผลกระทบ
ตอหนวยงานในด)านตาง ๆ เชน ด)านเศรษฐกิจการเงิน การให)บริการ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล)อม
ตลอดจน ชีวิตและทรัพย0สินของประชาชน เป4นต)น ดังนั้น การจัดทาแผนความตอเนื่องจึงเป4นสิ่งสําคัญ
ที่จะชวยให)หนวยงานสามารถรับมือกับเหตุการณ0ฉุกเฉินที่ไมคาดคิด และทําให)กระบวนการที่สําคัญ
(Critical Business Process) สามารถกลับมาดําเนินการได)อยางปกติ หรือตามระดับการให)บริการ
ที่กําหนดไว) ซึ่งจะชวยให)สามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นตอหนวยงานได)

วัตถุประสงค3 (Objective)
๑. เพื่อใช)เป4นแนวทางในการบริหารความตอเนื่อง
๒. เพื่อให)หนวยงานมีการเตรียมความพร)อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤต
๓. เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดําเนินงานหรือการให)บริการ
๔. เพื่อบรรเทาความเสียหายให)อยูระดับที่ยอมรับได)
๕. เพื่อให)ประชาขน เจ)าหน)าที่ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ หนวยงานภาครัฐ และผู)มีสวนได)สวนเสีย
(Stakeholders) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของหนวยงาน แม)หนวยงานต)องเผชิญกับเหตุการณ0ร)ายแรง
และสงผลกระทบจนทําให)การดําเนินงานต)องหยุดชะงัก

สมมติฐานของแผนความตอเนื่อง (BCP Assumptions)
เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นภายใต)สมมติฐาน ดังตอไปนี้
๑) เหตุการณ0ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในชวงเวลาสําคัญตาง ๆ แตมิได)สงผลกระทบตอสถานที่
ปฏิบัติงานสํารองที่ได)มีการจัดเตรียมไว)
๒) หนวยงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่รับผิดชอบในการสารองระบบสารสนเทศตาง ๆ
โดยระบบสารสนเทศสํารอง มิได)รับผลกระทบจากเหตุการณ0ฉุกเฉินเหมือนกับระบบสารสนเทศหลัก
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๒
๓) “บุคลากร” ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง เจ)าหน)าที่และพนักงานทั้งหมด
ของหนวยงาน

ขอบเขตของแผนความตอเนื่อง (Scope of BCP)
แผนความตอเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ใช)รองรับสถานการณ0 กรณีเกิดสภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ0
ฉุกเฉินในพื้นที่สํานักงานของหนวยงาน หรือภายในหนวยงาน ด)วยเหตุการณ0ตอไปนี้
๑) เหตุการณ0อุทกภัย
๒) เหตุการณ0อัคคีภัย
๓) เหตุการณ0ชุมนุมประท)วง/ จลาจล
๔) เหตุการณ0โรคระบาด

การวิเคราะห3ทรัพยากรที่สําคัญ
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ0ฉุกเฉินมีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้น เพื่อให)หนวยงานสามารถบริหาร
จัดการการดําเนินงานขององค0กรให)มีความตอเนื่อง การจัดหาทรัพยากรที่สําคัญจึงเป4นสิ่งจําเป4น และ
ต)องระบุไว)ในแผนความตอเนื่อง ซึ่งการเตรียมการทรัพยากรที่สําคัญ จะพิจารณาจากผลกระทบใน
๕ ด)าน ดังนี้
๑) ผลกระทบดFานอาคาร/ สถานที่ปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เหตุการณ0ที่เกิดขึ้น
ทาให)สถานที่ปฏิบัติงานหลักได)รับความเสียหายหรือไมสามารถใช)สถานที่ปฏิบัติงานหลักได) และสงผล
ให)บุคลากรไมสามารถเข)าไปปฏิบัติงานได)ชั่วคราวหรือระยะยาว
๒) ผลกระทบดFานวัสดุอุปกรณ3ที่สําคัญ/ การจัดหาจัดสงวัสดุอุปกรณ3ที่สําคัญ หมายถึง
เหตุการณ0ที่เกิดขึ้นทําให)ไมสามารถใช)งานวัสดุอุปกรณ0ที่สําคัญ หรือไมสามารถจัดหา/ จัดสงวัสดุอุปกรณ0
ที่สําคัญได)
๓) ผลกระทบดFานเทคโนโลยีสารสนเทศและขFอมูลที่สําคัญ หมายถึง เหตุการณ0
ที่เกิดขึ้นทําให)ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือข)อมูลที่สําคัญไมสามารถนามาใช)ในการ
ปฏิบัติงานได)ตามปกติ
๔) ผลกระทบดFานบุคลากรหลัก หมายถึง เหตุการณ0ที่เกิดขึ้นทําให)บุคลากรหลัก
ไมสามารถมาปฏิบัติงานได)ตามปกติ
๕) ผลกระทบดFานคูคFา/ ผูFใหFบริการที่สําคัญ หมายถึง เหตุการณ0ที่เกิดขึ้นทําให)คูค)า/
ผู)ให)บริการ/ ผู)มีสวนได)สวนเสีย ไมสามารถติดตอหรือให)บริการหรือสงมอบงานได)
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๓

สรุปเหตุการณ3สภาวะวิกฤต และผลกระทบจากเหตุการณ3
ผลกระทบ
เหตุการณ3สภาวะวิกฤต

ดFานอาคาร/
สถานที่
ปฏิบัติงานหลัก

ดFานวัสดุ
อุปกรณ3
ดFานเทคโนโลยี
ที่สําคัญ/
สารสนเทศ และ
การจัดหาจัดสง
ขFอมูลทีส่ ําคัญ
วัสดุอุปกรณ3
ที่สําคัญ

ดFานบุคลากร
หลัก

คูคFา/
ผูFใหFบริการ/
ผูFมีสวนไดFสวน
เสีย

๑. เหตุการณ0อุทกภัย
๒. เหตุการณ0อัคคีภัย
๓. เหตุการณ0ชุมนุมประท)วง/
จลาจล
๔. เหตุการณ0โรคระบาด
แผนความตอเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ไมรองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่เหตุขัดข)องเกิดขึ้นจาก
การดําเนินงานปกติ และเหตุขัดข)องดังกลาวไมสงผลกระทบในระดับสูงตอการดําเนินงาน และการ
ให)บริการของหนวยงาน เนื่องจากหนวยงานยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแก)ไขสถานการณ0ได)ภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม โดยผู)บริหารหนวยงานหรือผู)บริหารของแตละกลุมงานและฝXายงาน สามารถ
รับผิดชอบและดําเนินการได)ด)วยตนเอง

ทีมงานแผนความตอเนื่อง (Business Continuity Plan Team)
เพื่อให)แผนความตอเนื่อง (BCP) ของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก สามารถนําไป
ปฏิบัติได)อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงจําเป4นต)องจัดตั้งทีมงานบริหารความตอเนื่อง (BCP
Team) ขึ้น โดย BCP Team มีโครงสร)าง ดังนี้
๑) หัวหน)าคณะบริหารความตอเนื่อง
๒) หัวหน)าทีมงานบริหารความตอเนื่อง
๓) ผู)ประสานงานคณะบริหารบริหารความตอเนื่อง
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๔

หัวหน)าคณะบริหารความตอเนื่อง
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผู)ประสานงาน
คณะบริหารความตอเนื่อง

หัวหน)าทีมบริหาร
ความตอเนื่อง
ฝXายนโยบายและแผน

หัวหน)าทีมบริหาร
ความตอเนื่อง
ฝXายอุตสาหกรรม
พื้นฐานและ
การเหมืองแร

หัวหน)าทีมบริหาร
ความตอเนื่อง
ฝXายโรงงาน
อุตสาหกรรม

หัวหน)าทีมบริหาร
ความตอเนื่อง
ฝXายสงเสริม
อุตสาหกรรม

รูปที่ ๑ โครงสร)างคณะบริหารความตอเนื่อง (BCP Team)
ของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
โดยทุกตําแหนงจะต)องรวมมือกันดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู)คืนเหตุการณ0ฉุกเฉินใน
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก และฝXายงานของตนเองให)สามารถบริหารความตอเนื่องและ
กลับสูสภาวะปกติได)โดยเร็ว ตามรายชื่อบุคลากรและบทบาทหน)าที่ที่กําหนดไว)ของทีมงานบริหารความ
ตอเนื่อง (BCP Team) และในกรณีที่บุคลากรหลักไมสามารถปฏิบัติหน)าที่ได) ให)บุคลากรสํารอง
รับผิดชอบทําหน)าที่ในบทบาทของบุคลากรหลักไปกอน จนกวาจะได)มีการมอบหมายและแตงตั้งขึ้น
โดยหัวหน)าคณะบริหารความตอเนื่องในการบริหารความตอเนื่องและกอบกู)คืน
ตารางที่ ๑ รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความตอเนื่อง (BCP Team)
บุคลากรหลัก
ชื่อ
อุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก

เบอร3โทรศัพท3
๐ – ๕๕๙๘ - ๗๗๒๘

นายสุภชัย ไวยาวัจมัย
(หัวหน)าฝXายนโยบายและแผน)

๐๘ – ๑๙๙๓ - ๗๘๖๓

นายสุภชัย ไวยาวัจมัย
(หัวหน)าฝXายนโยบายและแผน)

๐๘ – ๑๙๙๓ - ๗๘๖๓

นายโชคชัย น)อยกลิ่น
(นักวิเคราะห0นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ)

๐๘ – ๙๗๐๒ - ๒๒๓๘

บทบาท

บุคลากรสํารอง

ชื่อ
เบอร3โทรศัพท3
หัวหน)าคณะบริหาร นายสุภชัย ไวยาวัจมัย
๐๘ – ๑๙๙๓ - ๗๘๖๓
ความตอเนื่อง
(หัวหน)าฝXายนโยบายและแผน)
ผู)ปฏิบัตหิ น)าที่แทนหัวหน)าฝXาย ๐ – ๕๕๙๘ – ๗๗๒๘
ผู)ประสานงาน
นโยบายและแผน
บริหารความ
ตอเนื่อง
๐๘ – ๙๗๐๒ - ๒๒๓๘
หัวหน)าทีมงาน นายโชคชัย น)อยกลิ่น
บริหารความ
(นักวิเคราะห0นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ)
ตอเนื่อง
ฝXายนโยบายและแผน
ทีมงานบริหารความ นางปcญจพร สหัสเตโช
๐๘ – ๑๓๘๗ - ๘๘๗๕
(เจ)าพนักงานการเงินและบัญชี
ตอเนื่อง
ฝXายนโยบายและแผน ชํานาญงาน)

แผนความตอเนื่องของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก

๕
บุคลากรหลัก
ชื่อ
นางปcญจพร สหัสเตโช
(เจ)าพนักงานการเงินและบัญชี
ชํานาญงาน)
นางขวัญใจ นพรัตน0
(เจ)าพนักงานการเงินและบัญชี
ชํานาญงาน)
นางชุติกาญจน0 อินทฤทธิพิชัย
(เจ)าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน)
นางสาวสุพรรษา พันธ0สน
(นักวิเคราะห0นโยบายและแผน)
นายธวัชชัย ฐิติวุฒิวงศ0
(หัวหน)าฝXายโรงงานอุตสาหกรรม)

นายจตุพงษ0 แจ)งมุข
(วิศวกรปฏิบัติการ)
นางบุษยา ศรีสม
(หัวหน)าฝXายอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร)

นายอุดม สุขสะอาด
(นายชางรังวัดปฏิบัติงาน)

นายประยูร ใบยา
(หัวหน)าฝXายสงเสริมอุตสาหกรรม)

เบอร3โทรศัพท3
๐๘ – ๑๓๘๗ - ๘๘๗๕

บทบาท

บุคลากรสํารอง

ชื่อ
เบอร3โทรศัพท3
ทีมงานบริหารความ นางขวัญใจ นพรัตน0
๐๘ – ๙๖๔๔ - ๒๖๓๖
ตอเนื่อง
(เจ)าพนักงานการเงินและบัญชี
ฝXายนโยบายและแผน ชํานาญงาน)
๐๘ – ๙๖๔๔ - ๒๖๓๖ ทีมงานบริหารความ นางชุติกาญจน0 อินทฤทธิพิชัย ๐๘ – ๔๕๒๓ - ๕๑๓๙
ตอเนื่อง
(เจ)าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน)
ฝXายนโยบายและแผน
๐๘ – ๔๕๒๓ - ๕๑๓๙ ทีมงานบริหารความ นางสาวสุพรรษา พันธ0สน
๐๘ – ๙๕๖๘ - ๖๗๖๔
ตอเนื่อง
(นักวิเคราะห0นโยบายและแผน)
ฝXายนโยบายและแผน
๐๘ – ๙๕๖๘ - ๖๗๖๔ ทีมงานบริหารความ นางสาวกรรณิการ0 เมนชาวนา ๐๘ – ๑๕๓๒ – ๓๗๖๐
ตอเนื่อง
(เจ)าพนักงานธุรการ)
ฝXายนโยบายและแผน
๐๘ – ๙๗๐๒ – ๖๕๐๐
๐๘ – ๑๙๓๖ – ๙๙๑๙
หัวหน)าทีมงาน นายจตุพงษ0 แจ)งมุข
(วิศวกรปฏิบัติการ)
บริหารความ
ตอเนื่อง
ฝXายโรงงาน
อุตสาหกรรม
๐ – ๕๕๙๘ – ๗๗๒๘๐๘ – ๙๗๐๒ – ๖๕๐๐ ทีมงานบริหารความ นายสนั่น โกษาวัง
(เจ)าพนักงานตรวจโรงงาน
ตอเนื่อง
ชํานาญงาน)
ฝXายโรงงาน
อุตสาหกรรม
๐๘ – ๗๔๓๕ - ๗๒๔๘
๐๘ – ๖๙๓๙ – ๓๙๐๕
หัวหน)าทีมงาน นายอุดม สุขสะอาด
(นายชางรังวัดปฏิบัติงาน)
บริหารความ
ตอเนื่อง
ฝXายอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการ
เหมืองแร
นางเก็จชณัฐ แก)วไพรัช
๐๘ – ๒๘๙๘ - ๓๔๐๑
๐๘ – ๗๔๓๕ - ๗๒๔๘
ทีมงาน
(นักวิชาการทรัพยากรธรณี)
บริหารความ
ตอเนื่อง
ฝXายอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการ
เหมืองแร
๐๘ – ๖๔๔๙ – ๔๕๖๐
๐๘ – ๖๙๑๑ - ๐๓๒๖
หัวหน)าทีมงาน นางสาวปุณยวีร0
อภิชากุลพิพัฒน0
บริหารความ
(นักวิเคราะห0นโยบายและแผน)
ตอเนื่อง
ฝXายสงเสริม
อุตสาหกรรม

แผนความตอเนื่องของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก

๖
บุคลากรหลัก
ชื่อ
นางสาวปุณยวีร0
อภิชากุลพิพัฒน0
(นักวิเคราะห0นโยบายและแผน)

เบอร3โทรศัพท3
๐๘ – ๖๔๔๙ – ๔๕๖๐

วาที่ ร.ต.หญิง ธัญญพรรษ
พรมทัศน0
(นักวิชาการมาตรฐาน)

๐๘ – ๖๔๔๙ - ๕๔๗๔

บทบาท
ทีมงาน
บริหารความ
ตอเนื่อง
ฝXายสงเสริม
อุตสาหกรรม
ทีมงาน
บริหารความ
ตอเนื่อง
ฝXายสงเสริม
อุตสาหกรรม

บุคลากรสํารอง
ชื่อ
วาที่ ร.ต.หญิง ธัญญพรรษ
พรมทัศน0
(นักวิชาการมาตรฐาน)

เบอร3โทรศัพท3
๐๘ – ๖๔๔๙ - ๕๔๗๔

นางสาวปนัดดา นุเครือ
๐๘ – ๖๒๓๔ - ๓๗๔๕
(นักวิเคราะห0นโยบายและแผน)

กลยุทธ3ความตอเนื่อง (Business Continuity Strategy)
กลยุทธ0ความตอเนื่อง เป4นแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรให)มีความพร)อม
เมื่อเกิดสภาวะวิกฤต ซึ่งพิจารณาทรัพยากรใน ๕ ด)าน ดังนี้
ตารางที่ ๒ กลยุทธ3ความตอเนื่อง (Business Continuity Strategy)
ทรัพยากร
กลยุทธ3ความตอเนื่อง
อาคาร/ สถานที่ - กําหนดให)ใช)พื้นที่ปฏิบัติงานสํารองภายในศูนย0สงเสริมอุตสาหกรรม
ปฏิบัติงานสํารอง
ภาคที่ ๒ โดยมีการสํารวจความเหมาะสมของสถานที่ ประสานงาน
และการเตรียมความพร)อม กับหนวยงานเจ)าของพื้นที่
- ในกรณีที่ความเสียหายขยายเป4นวงกว)าง กําหนดให)ใช)พื้นที่หนวยงาน
ใกล)เคียง โดยมีการสํารวจความเหมาะสมของสถานที่ ประสานงาน
และการเตรียมความพร)อมลวงหน)า
วัสดุอุปกรณ3ที่ - กําหนดให)มีการจัดหาคอมพิวเตอร0สํารอง ที่มีคุณลักษณะเหมาะสม
สําคัญ/ การจัดหา กับการใช)งาน พร)อมอุปกรณ0ที่สามารถเชื่อมโยงตอผานอินเตอร0เน็ต
จัดสงวัสดุอุปกรณ3 เข)าสูระบบเทคโนโลยีของสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได)
ที่สําคัญ
- กําหนดให)ใช)คอมพิวเตอร0แบบพกพา (Laptop/ Notebook)
ของเจ)าหน)าที่ของหนวยงานได)เป4นการชัว่ คราว หากมีความจําเป4น
เรงดวนในชวงระหวางการจัดหาคอมพิวเตอร0สํารอง ทั้งนี้ ต)อง
ได)รับอนุญาตจากหัวหน)าคณะบริหารความตอเนื่องในการกอบกู)
คืนกอน

แผนความตอเนื่องของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก

๗
ทรัพยากร
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ขFอมูลที่สําคัญ

บุคลากรหลัก

กลยุทธ3ความตอเนื่อง
- ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข)อมูลที่สําคัญของ
หนวยงาน มีลักษณะแบบรวมศูนย0ที่สวนกลาง (สํานักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม) และเชื่อมโยงระบบเครือขายตอ
ผานอินทราเน็ตเพื่อการใช)งาน ทําให)สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดไมมีระบบคอมพิวเตอร0สํารอง ดังนั้น หากเกิดภาวะ
ฉุกเฉิน จึงจําเป4นต)องรอจนกวา ระบบการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศของหนวยงานกลางจะกอบกู)ให)สามารถกลับมาใช)
งานได)
- กําหนดให)ใช)บุคลากรสํารอง ทดแทนภายในฝXายงาน หรือกลุมงาน
เดียวกัน

- กําหนดให)ใช)บุคลากรนอกฝXายงานหรือกลุมงาน ในกรณีที่บุคลากร
ไมเพียงพอหรือขาดแคลน
คูคFา/ ผูFใหFบริการ - กําหนดให)จัดหาอุปกรณ0เชื่อมโยงระบบเครือขายตอผานอินเตอร0เน็ต
ที่สําคัญ/ ผูFมี
แบบพกพา (Air Card) ของผู)ให)บริการโทรศัพท0มือถือ เชื่อมโยง
สวนไดFสวนเสีย
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และข)อมูลที่สําคัญของหนวยงาน
ที่เกี่ยวข)อง ในกรณีที่ผู)ให)บริการเชื่อมโยงระบบเครือขายอินเตอร0เน็ต
ของศูนย0สงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๒ ไมสามารถใช)งานได)

ความตFองการดFานทรัพยากรที่จําเปXนในการบริหารความตอเนื่อง
การวิเคราะห0ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) พบวา กระบวนการทํางานที่
ฝXายงานต)องให)ความสําคัญและกลับมาดําเนินงาน หรือฟmnนคืนสภาพให)ได)ภายในระยะเวลาตามที่กําหนด
ปรากฏดังตารางที่ ๓
ตารางที่ ๓ ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis)
กระบวนการหลัก
๑. ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ และงาน
ธุรการทั่วไป
๒. ดําเนินการเกี่ยวกับงานด)านการเงิน การบัญชี
วัสดุ ครุภัณฑ0 การบริหารบุคคล งานติดตอ
ประสานงาน งานสถิติข)อมูล

ระดับความ
เรงดวน
สูง

ระยะเวลาเปZาหมายในการฟ\]นคืนสภาพ
๑ วัน

๑ สัปดาห3

ปานกลาง

แผนความตอเนื่องของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก

(๒ – ๓ วัน)

๒ สัปดาห3

๑ เดือน

๘

กระบวนการหลัก
๓. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําแผนงาน
งบประมาณ และเรงรัดติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานของจังหวัด

ระดับความ
เรงดวน
ต่ํา

ระยะเวลาเปZาหมายในการฟ\]นคืนสภาพ
๑ วัน

๑ สัปดาห3

๒ สัปดาห3

๑ เดือน

สาหรับกระบวนงานอื่น ๆ ที่ประเมินแล)ว อาจไมได)รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมี
ความยืดหยุน สามารถชะลอการดําเนินงานและการให)บริการได) โดยให)ผู)บริหารของฝXายงานประเมิน
ความจําเป4นและเหมาะสม ทั้งนี้ หากมีความจําเป4น ให)ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความตอเนื่อง
เชนเดียวกับกระบวนงานหลัก

การวิเคราะห3เพื่อกําหนดความตFองการทรัพยากรที่สําคัญ
๑. ดFานสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง (Working Space Requirement)
ตารางที่ ๔ พื้นที่การปฏิบัติงานสํารอง
ประเภททรัพยากร
พื้นที่สําหรับสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง

พื้นที่สําหรับสถานที่ปฏิบัติงานใหม
ในกรณีที่จําเป4น

สถานที่/
แหลงที่มา
ศูนย0สงเสริม
อุตสาหกรรม
ภาคที่ ๒/
สถานที่ภายนอก
ตามที่กําหนดไว)
ในแผนบริหาร
ความตอเนื่อง

รวม

แผนความตอเนื่องของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก

๑ วัน

๑ สัปดาห3 ๒ สัปดาห3

๑ เดือน

๓ ตร.ม.

๔ ตร.ม.

๖ ตร.ม.

-

-

-

-

๑๐ ตร.ม.

๓ ตร.ม.

๔ ตร.ม.

๖ ตร.ม.

๑๐ ตร.ม

๙
๒. ความตFองการดFานวัสดุอุปกรณ3 (Equipment & Supplies Requirement)
ตารางที่ ๕ จํานวนวัสดุอุปกรณ3
สถานที่/
แหลงที่มา
คอมพิวเตอร0สํารองที่มีคุณลักษณะ
ศูนย0สงเสริม
เหมาะสม
อุตสาหกรรม
ภาคที่ ๒/
ตัวแทนจําหนาย
เครื่องพิมพ0 รองรับการใช)งานกับ
ศูนย0สงเสริม
เครื่องคอมพิวเตอร0 โดยสามารถ
อุตสาหกรรม
เชื่อมตอผานระบบเครือขาย Lan
ภาคที่ ๒/
ตัวแทนจําหนาย
โทรศัพท0พร)อมหมายเลข
ศูนย0สงเสริม
อุตสาหกรรม
ภาคที่ ๒/
ตัวแทนจําหนาย
โทรสาร/ เครื่องแสกน (Fax/ Document ศูนย0สงเสริม
Scan Machine) พร)อมหมายเลข
อุตสาหกรรม
ภาคที่ ๒/
ตัวแทนจําหนาย
เครื่องถายเอกสาร
ศูนย0สงเสริม
อุตสาหกรรม
ภาคที่ ๒/
ตัวแทนจําหนาย
GFMIS Token Key
เจ)าหน)าที่การเงิน
ผู)รับผิดชอบ
EGP (ระบบจัดซื้อจัดจ)าง : Token Key) เจ)าหน)าที่ฝXายฯ ที่
เก็บรักษา
ประเภททรัพยากร

แผนความตอเนื่องของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก

๑ วัน

๑ สัปดาห3 ๒ สัปดาห3

๑ เดือน

๑ เครื่อง

๒ เครื่อง

๒ เครื่อง

๒ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑๐
๓. ความตFองการดFานเทคโนโลยีสารสนเทศและขFอมูล (IT & Information Requirement)
เนื่องจากระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และข)อมูลที่สําคัญของหนวยงาน
อยูในความดูแลของศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
โดยมีลักษณะการรวบรวมข)อมูลไว)ที่สวนกลางแบบรวมศูนย0 ดังนั้น สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
พิษณุโลก จึงมีการใช)ข)อมูลสารสนเทศโดยการเชื่อมโยงระบบของหนวยงานกับหนวยงานกลาง ผานทาง
ระบบเครือขายอินทราเน็ตของสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ทําให)หนวยงานไมมีระบบคอมพิวเตอร0
สํารอง ซึ่งหากระบบมีปcญหาจําเป4นต)องรอให)หนวยงานกลาง/ หนวยงานที่รับผิดชอบ ดําเนินการกู)คืน
ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกอน จึงจะสามารถกลับมาใช)งานของระบบได)
ตารางที่ ๖ ความตFองการดFานเทคโนโลยีสารสนเทศและขFอมูล
ประเภททรัพยากร

แหลงขFอมูล
E – mail
ศูนย0สงเสริม
อุตสาหกรรม
ภาคที่ ๒/
ศูนย0เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่อสาร
สํานักงานปลัด
กระทรวง
อุตสาหกรรม
GFMIS (ระบบเบิกจายเงิน)
ศูนย0สงเสริม
อุตสาหกรรม
ภาคที่ ๒/
หนวยงานระบบ
IT ของจังหวัด
EGP (ระบบจัดซื้อจัดจ)าง)
ศูนย0สงเสริม
อุตสาหกรรม
ภาคที่ ๒/
หนวยงานระบบ
IT ของจังหวัด
หนังสือสั่งการตาง ๆ ออกโดยหนวยงาน หนวยงานตาง ๆ
ที่ได)รับ
หนังสือสั่งการตาง ๆ ออกโดยหนวยงาน
หนวยงาน
ต)นสังกัด
ต)นสังกัด
แผนความตอเนื่องของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก

๑ วัน

๑ สัปดาห3 ๒ สัปดาห3

๑ เดือน

๑๑
ประเภททรัพยากร
แหลงขFอมูล
เอกสารใบแจ)งหนี้
คูค)า
ข)อมูลประกอบการจัดทําแผนงบประมาณ หนวยงานตาง ๆ
ประจําปy
ในจังหวัด และ
หนวยงาน
ต)นสังกัด

๑ วัน

๑ สัปดาห3 ๒ สัปดาห3

๑ เดือน

๔. ความตFองการดFานบุคลากรสําหรับความตอเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน (Personnel Requirement)
ตารางที่ ๗ จํานวนบุคลากรหลักที่จําเปXน
ประเภททรัพยากร
จํานวนบุคลากรปฏิบัติงานที่สํานักงาน/
สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
รวม

๑ วัน
๑

๑ สัปดาห3 ๒ สัปดาห3
๒
๓

๑

๒

๓

๑ เดือน
๕
๕

๕. ความตFองการดFานผูFใหFบริการที่สําคัญ (Service Requirement)
ตารางที่ ๘ จํานวนผูFใหFบริการที่ตFองติดตอหรือขอรับบริการ
ฝkายงาน/ กลุมงาน
ผู)ให)บริการเชื่อมโยงระบบเครือขาย
อินเตอร0เน็ต
รวม
** หมายเหตุ **

๑ วัน
๑
๑

๑ สัปดาห3 ๒ สัปดาห3
๑
๑
๑

๑

๑ เดือน
๑
๑

ให)จัดหาอุปกรณ0เชื่อมโยงระบบเครือขายตอผานอินเตอร0เน็ต แบบพกพา (Air Card)
ของผู)ให)บริการโทรศัพท0มือถือ เชื่อมโยงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข)อมูลทีส่ ําคัญ
ของหนวยงานกลางผานอินเตอร0เน็ต ในกรณีผู)ให)บริการหลักและสํารอง ไมสามารถ
ให)บริการได)ภายในระยะเวลาที่กําหนด

แผนความตอเนื่องของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก

๑๒

ขั้นตอนการบริหารความตอเนื่อง และกอบกูFกระบวนการ
วันที่ ๑ (ภายใน ๒๔ ชั่วโมง) การตอบสนองตอเหตุการณ0ทันที
ในการปฏิบัติการใด ๆ ให)บุคลากรของฝXายฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและ
บุคลากรอื่น ๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุ ตลอดจน ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หนวยงาน
ตนเอง และสานักงานป{องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กําหนดขึ้นอยางเครงครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

- แจ)งเหตุฉุกเฉิน วิกฤติ ตามกระบวนการ Call
Tree ให)กับบุคลากรในฝXายฯ ภายหลังได)รับแจ)ง
จากหัวหน)าคณะบริหารความตอเนื่องของ
หนวยงาน
- จัดประชุมทีมงานบริหารความตอเนื่อง เพื่อประเมิน
ความเสียหาย ผลกระทบตอการดําเนินงาน การ
ให)บริการ และทรัพยากรสําคัญที่ต)องใช)ในการบริหาร
ความตอเนื่อง
- ทบทวนกระบวนงานที่มีความเรงดวน หรือสงผล
กระทบอยางสูง (หากไมดําเนินการ) ดังนั้น
จําเป4นต)องดําเนินงานหรือปฏิบัติด)วยมือ (Manual
Processing)
- ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในฝXายฯ ที่ได)รับอันตราย
บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต
- รายงานหัวหน)าคณะบริหารความตอเนื่องของ
หนวยงานทราบ โดยครอบคลุมประเด็น ดังนี้
• จํานวนและรายชื่อบุคลากรที่ได)รับอันตราย
บาดเจ็บ/ เสียชีวิต
• ความเสียหาย และผลกระทบตอการดําเนินงาน
และการให)บริการ
• ทรัพยากรสําคัญที่ต)องใช)ในการบริหารความ
ตอเนื่อง
• กระบวนงานที่มีความเรงดวน และสงผลกระทบ
อยางสูงหากไมดาเนินการ และจําเป4นต)อง
ดําเนินงานหรือปฏิบัติงานด)วยมือ

หัวหน)าทีมงานบริหาร
ความตอเนื่องของฝXายฯ

แผนความตอเนื่องของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก

ทีมงานบริหาร
ความตอเนื่องของฝXายฯ

หัวหน)าฝXายฯ
หัวหน)าทีมงานบริหาร
ความตอเนื่องของฝXายฯ

ดําเนินการ
แลFวเสร็จ

๑๓

ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

- สื่อสารและรายงานสถานการณ0แกบุคลากรในฝXายฯ
ให)ทราบตามเนื้อหา และข)อความที่ได)รับการ
พิจารณาและเห็นชอบจากคณะบริหารความ
ตอเนื่องของหนวยงานแล)ว
- ประเมินและระบุกระบวนการหลัก และงานเรงดวน
ที่จําเป4นต)องดําเนินการให)แล)วเสร็จ ภายใน ๑ –
๕ วัน ข)างหน)า
- ประเมินศักยภาพ และความสามารถของหนวยงานฯ
ในการดําเนินงานเรงดวนข)างต)น ภายใต)ข)อจํากัด
และสภาวะวิกฤต พร)อมระบุทรัพยากรที่จําเป4นต)อง
ใช)ในการบริหารความตอเนื่องตามแผนการจัดหา
ทรัพยากร
- รายงานความคืบหน)าให)แกหัวหน)าคณะบริหาร
ความตอเนื่องของหนวยงานทราบ พร)อมขออนุมัติ
การดําเนินงานหรือปฏิบัติงานด)วยมือ (Manual
Processing) สาหรับกระบวนงานที่มีความเรงดวน
และสงผลกระทบอยางสูงหากไมดําเนินการ
- ติดตอและประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวข)อง
ในการจัดหาทรัพยากรที่จาเป4นต)องใช)ในการบริหาร
ความตอเนื่อง ได)แก
สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
วัสดุอุปกรณ0ที่สําคัญ
เทคโนโลยีสารสนเทศและข)อมูลที่สําคัญ
บุคลากรหลัก
คูค)า/ ผู)ให)บริการที่สําคัญ/ ผู)มีสวนได)
สวนเสีย
- พิจารณาดําเนินการหรือปฏิบัติงานด)วยมือ (Manual)
เฉพาะงานเรงดวน หากไมดําเนินการจะสงผลกระทบ
อยางสูงและไมสามารถรอได) ทั้งนี้ ต)องได)รับการ
อนุมัติ
- ระบุหนวยงานที่เป4นคูค)า/ ผู)ให)บริการสําหรับงาน
เรงดวน เพื่อแจ)งสถานการณ0 และแนวทางในการ
บริหารงานให)มีความตอเนื่องตามความเห็นของ
คณะบริหารความตอเนื่องของหนวยงาน

หัวหน)าทีมงานบริหาร
ความตอเนื่องของฝXายฯ

แผนความตอเนื่องของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก

หัวหน)าและทีมงาน
บริหารความตอเนื่อง
ของฝXายฯ
หัวหน)าและทีมงาน
บริหารความตอเนื่อง
ของฝXายฯ
หัวหน)าทีมงานบริหาร
ความตอเนื่องของฝXายฯ

หัวหน)าและทีมงาน
บริหารความตอเนื่อง
ของฝXายฯ

หัวหน)าและทีมงาน
บริหารความตอเนื่อง
ของฝXายฯ
หัวหน)าและทีมงาน
บริหารความตอเนื่อง
ของฝXายฯ

ดําเนินการ
แลFวเสร็จ

๑๔

ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและ
งานตาง ๆ ที่ทีมงานบริหารความตอเนื่องของฝXายฯ
ต)องดําเนินการ (พร)อมระบุรายละเอียด ผู)ดําเนินการ
และเวลา) อยางสม่ําเสมอ
- แจ)งสรุปสถานการณ0 และขั้นตอนการดําเนินการ
สําหรับในวันถัดไปให)กับบุคลากรหลักในฝXายฯ
เพื่อรับทราบและดําเนินการ อาทิ แจ)งวัน เวลา
และสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
- รายงานความคืบหน)าให)แกหัวหน)าคณะบริหาร
ความตอเนื่องของหนวยงานอยางสม่ําเสมอหรือ
ตามที่ได)กําหนดไว)

หัวหน)าและทีมงาน
บริหารความตอเนื่อง
ของฝXายฯ

แผนความตอเนื่องของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก

หัวหน)าและทีมงาน
บริหารความตอเนื่อง
ของฝXายฯ
หัวหน)าและทีมงาน
บริหารความตอเนื่อง
ของฝXายฯ

ดําเนินการ
แลFวเสร็จ

๑๕

วันที่ ๒ - ๗ การตอบสนองในระยะสั้น
ในการปฏิบัติการใด ๆ ให)บุคลากรของฝXายฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและ
บุคลากรอื่น ๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุ ตลอดจน ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หนวยงาน
ตนเอง และสานักงานป{องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กําหนดขึ้นอยางเครงครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

- ติดตามสถานะภาพการกอบกู)คืนมาของทรัพยากร
ที่ได)รับผลกระทบ ประเมินความจําเป4นและระยะเวลา
ที่ต)องใช)ในการกอบกู)คืน
- ตรวจสอบกับหนวยงาน ความพร)อมและข)อจํากัด
ในการจัดหาทรัพยากรที่จําเป4นต)องใช)ในการบริหาร
ความตอเนื่อง ได)แก
สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
วัสดุอุปกรณ0ที่สําคัญ
เทคโนโลยีสารสนเทศและข)อมูลที่สําคัญ
บุคลากรหลัก
คูค)า/ ผู)ให)บริการที่สําคัญ/ ผู)มีสวนได)
สวนเสีย
- รายงานหัวหน)าคณะบริหารความตอเนื่องของ
หนวยงาน ความพร)อม ข)อจากัด และข)อเสนอแนะ
ในการจัดหาทรัพยากรที่จาเป4นต)องใช)ในการบริหาร
ความตอเนื่อง
- ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรที่
จําเป4นต)องใช)ในการบริหารความตอเนื่อง ได)แก
สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
วัสดุอุปกรณ0ที่สําคัญ
เทคโนโลยีสารสนเทศและข)อมูลที่สําคัญ
บุคลากรหลัก
คูค)า/ ผู)ให)บริการที่สําคัญ/ ผู)มีสวนได)
สวนเสีย
- ดําเนินการกอบกู) และจัดหาข)อมูลและรายงาน
ตาง ๆ ที่จําเป4นต)องใช)ในการดําเนินงานและให)
บริการตามตารางที่ ๖

หัวหน)าทีมงานบริหาร
ความตอเนื่องของฝXายฯ

แผนความตอเนื่องของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก

หัวหน)าและทีมงาน
บริหารความตอเนื่อง
ของฝXายฯ

หัวหน)าและทีมงาน
บริหารความตอเนื่อง
ของฝXายฯ
หัวหน)าและทีมงาน
บริหารความตอเนื่อง
ของฝXายฯ

ทีมงาน
บริหารความตอเนื่อง
ของฝXายนโยบายและแผน

ดําเนินการ
แลFวเสร็จ

๑๖

ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

- ดําเนินงานและให)บริการภายใต)ทรัพยากรที่จัดหา
หัวหน)าและทีมงาน
เพื่อบริหารความตอเนื่อง :
บริหารความตอเนื่อง
ของฝXายฯ
สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
วัสดุอุปกรณ0ที่สําคัญ
เทคโนโลยีสารสนเทศและข)อมูลที่สําคัญ
บุคลากรหลัก
คูค)า/ ผู)ให)บริการที่สําคัญ/ ผู)มีสวนได)
สวนเสีย
- แจ)งสถานการณ0และแนวทางในการบริหารความ
หัวหน)าและทีมงาน
ตอเนื่องแกหนวยงาน/ คูค)า/ ผู)ใช)บริการ/เกษตรกร
บริหารความตอเนื่อง
ที่ได)รับผลกระทบ
ของฝXายฯ
- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและ ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของฝXายฯ
งานตาง ๆ ที่ทีมงานบริหารความตอเนื่องของฝXายฯ
พร)อมระบุรายละเอียด ผู)ดําเนินการ และเวลา
อยางสม่ําเสมอ
- แจ)งสรุปสถานการณ0และขั้นตอนการดาเนินการ
หัวหน)าและทีมงาน
ตอไป สําหรับในวันถัดไป ให)กับบุคลากรในฝXายฯ
บริหารความตอเนื่อง
ของฝXายฯ
- รายงานความคืบหน)าให)แกหัวหน)าคณะบริหาร
หัวหน)าและทีมงาน
ความตอเนื่องของหนวยงาน ตามเวลาที่ได)กําหนดไว)
บริหารความตอเนื่อง
ของฝXายฯ

แผนความตอเนื่องของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก

ดําเนินการ
แลFวเสร็จ

๑๗
วันที่ ๘ การตอบสนองในระยะกลาง (๑ สัปดาห0)
ในการปฏิบัติการใด ๆ ให)บุคลากรของฝXายฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและ
บุคลากรอื่น ๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุ ตลอดจน ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หนวยงาน
ตนเอง และสานักงานป{องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กําหนดขึ้นอยางเครงครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

- ติดตามสถานะภาพการกอบกู)คืนมาของทรัพยากร
หัวหน)าทีมงานบริหาร
ที่ได)รับผลกระทบ ประเมินความจําเป4นและระยะเวลา ความตอเนื่องของฝXายฯ
ที่ต)องใช)ในการกอบกู)คืน
- ระบุทรัพยากรที่จําเป4นต)องใช) เพื่อดําเนินงาน
ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
และให)บริการตามปกติ
ของฝXายฯ
- รายงานหัวหน)าคณะบริหารความตอเนื่องของ
หัวหน)าและทีมงาน
หนวยงานสถานภาพการกอบกู)คืนมาของทรัพยากร
บริหารความตอเนื่อง
ที่ได)รับผลกระทบ และทรัพยากรที่จําเป4นต)องใช)
ของฝXายฯ
เพื่อดําเนินงานและให)บริการตามปกติ
หัวหน)าและทีมงาน
- ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรที่
บริหารความตอเนื่อง
จําเป4นต)องใช)เพื่อดําเนินงานและให)บริการตามปกติ
ของฝXายฯ
สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
วัสดุอุปกรณ0ที่สําคัญ
เทคโนโลยีสารสนเทศและข)อมูลที่สําคัญ
บุคลากรหลัก
คูค)า/ ผู)ให)บริการที่สําคัญ/ ผู)มีสวนได)
สวนเสีย
- แจ)งสรุปสถานการณ0และการเตรียมความพร)อม
หัวหน)าและทีมงาน
ด)านทรัพยากรตาง ๆ เพื่อดําเนินงานและให)บริการ
บริหารความตอเนื่อง
ตามปกติให)กับบุคลากรในฝXายฯ
ของฝXายฯ
- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและ ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของฝXายฯ
งานตาง ๆ ที่ทีมงานบริหารความตอเนื่องของฝXายฯ
พร)อมระบุรายละเอียด ผู)ดาเนินการ และเวลา
อยางสม่ําเสมอ
- รายงานความคืบหน)าให)แกหัวหน)าคณะบริหาร
หัวหน)าและทีมงานบริหาร
ความตอเนื่องของหนวยงานตามเวลาที่ได)กําหนดไว)
ความตอเนื่องของฝXายฯ

แผนความตอเนื่องของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก

ดําเนินการ
แลFวเสร็จ

