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แผนบริหารความต่ อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP)
กรมทางหลวง
1.ความนํา
หลักการการเตรี ยมความพร้อมในภาวะวิกฤตตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 คือการที่ส่วนราชการสามารถนําบทเรี ยนสถานการณ์ความรุ นแรงสําคัญที่ผา่ นมามา
ปรับกระบวนการทํางานใหม่ โดยเฉพาะในเรื่ องการบริ การประชาชน เพื่อให้มนั่ ใจว่าภารกิจหลักของราชการ หรื อ
งานบริ การประชาชนที่สาํ คัญสามารถดําเนิ นงาน หรื อให้บริ การได้อย่างต่อเนื่ องไม่สะดุดหยุดลงแม้ว่าจะประสบ
กับวิกฤตการณ์ หรื อภัยพิบตั ิต่างๆ ซึ่ งที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ได้มีมติเห็ นชอบกรอบ
แนวทางการดําเนินการเตรี ยมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 4 ขั้นตอน คือ
1) การสร้างความรู ้ความเข้าใจให้กบั ส่ วนราชการ
2) การเตรี ยมความพร้อมของส่ วนราชการในการจัดทําแผนรองรับการดําเนิ นภารกิจการให้ บริ การ
ประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง(BUSINESS CONTINUITY PLAN)
3) การซักซ้อมแผนและนําไปปฏิบตั ิได้จริ ง
4) การส่ งเสริ มให้มีการบริ หารจัดการอย่างยัง่ ยืน ในสภาวะวิกฤต
การบริ หารจัดการองค์การในสภาวะวิกฤต/เหตุการณ์ฉุกเฉิน/สถานการณ์ภยั พิบตั ิ โดยทัว่ ไปจะแบ่ง
วงจรการบริ หารจัดการออกเป็ น 4 ขั้นตอน คือ
1) การป้ องกันและลดผลกระทบ
2) การเตรี ยมพร้อมรับภัย
3) การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
4) การจัดการหลังเกิดภัย
โดยแนวคิดการบริ หารความต่อเนื่องของหน่วยงานภาครัฐ คือ การควบคุมดูแลและป้ องกันทรัพยากรที่สาํ คัญ
ต่อการดําเนินงานหรื อให้บริ การ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุ ดสําหรับผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้เสี ยซึ่งภายใน
ช่วงระยะเวลาแรกจะเป็ นช่วงของการตอบสนองต่ออุบตั ิการณ์ (INCIDENT/EMERGENCY
MANAGEMENT) และในกรณี ที่เหตุการณ์และความเสี ยหายขยายตัวไปในวงกว้างการตอบสนองอาจ
จําเป็ นต้องยกระดับเป็ นการบริ หารจัดการวิกฤต (CRISIS MANAGEMENT) ภายหลังจากนั้นจะเป็ นช่วงของ
การทําให้เกิดความต่อเนื่องของกระบวนการทางธุรกิจ(CONTINUITY MANAGEMENT) เพื่อให้หน่วยงาน
สามารถกลับมาดําเนินงานได้ จึงมีความจําเป็ นที่หน่วยงานต้องจัดทําแผนความต่อเนื่อง(BUSINESS
CONTINUITY PLAN-BCP) โดยมีวตั ถุประสงค์ คือ
1. เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการบริ หารความต่อเนื่องของการปฏิบตั ิงานในสภาวะวิกฤต
2. เพื่อให้หน่ วยงานมีการเตรี ยมความพร้อมล่วงหน้าในการรับมื อกับสภาวะวิกฤต หรื อเหตุการณ์
ฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
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3. เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดําเนินงาน เช่น ผลกระทบด้านเศรษฐกิจการเงิน
การให้บริ การสังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน เป็ นต้น
4. เพื่อบรรเทาความเสี ยหายให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
แผนบริ หารความต่อเนื่อง หรื อ (Business Continuity PLAN : BCP) เป็ นเอกสารที่รวบรวมขั้นตอน
ข้อมูลพร้อมทั้งวิธีการที่ช่วยให้ธุรกิจ/บริ การขององค์กรสามารถตอบสนองต่อการเกิดอุบตั ิเหตุ ภัยพิบตั ิ ภาวะ
ฉุกเฉิ นและหรื อภัยคุกคามได้โดยไม่ตอ้ งหยุดชะงัก/หรื อมีอุปสรรคที่สาํ คัญต่อการดําเนินงาน เรี ยกอีกอย่าง
ว่า"การเริ่ มต้นใหม่ของธุรกิจ" ซึ่งจําเป็ นจะต้องมีแผนการกูค้ ืนระบบหรื อแผนการกูค้ ืนทรัพยากรบุคคลและ
กระบวนการทํางาน เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงาน หรื อสามารถให้บริ การแก่ประชาชนต่อไปได้ แผนดังกล่าว
จัดทําขึ้นตามแนวทางของการบริ หารความต่อเนื่อง (Business Continuity Management : BCM) ที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล BS25999 (Business Continuity Management (BCM) Standard หมายถึง รหั สมาตรฐาน
ของ British Standards Institution (BSI)ที่องค์กรทัว่ โลกยอมรับและนําไปใช้โดยเครื อจักรภพอังกฤษซึ่ง
กําหนดให้มี 6 องค์ประกอบหลักเป็ นวงจรการบริ หารความต่อเนื่อง (BCM LIFE CYCLE) ดังนี้
1) การบริหารโครงการจัดการความต่ อเนื่อง (BCM PROGRAME MANAGEMENT) ถือว่าเป็ น
องค์ประกอบหลัก และขั้นตอนแรกของการบริ หารความต่อเนื่อง มีข้นั ตอนคือ
¾ การจัดทํากรอบนโยบาย BCM
¾ โครงสร้าง BCM หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ผบู ้ ริ หารระดับสูง
ลงมาถึงพนักงานระดับต่างๆ รวมถึงการจัดตั้งทีมงานด้าน BCM
¾ การกําหนดตัวชี้วดั ผลการดําเนินงาน
¾ การปรับระดับของเหตุการณ์(INCIDENT ESCALATION PROCESS)
¾ วิธีการบริ หารโครงการบริ หารความต่อเนื่อง
¾ การติดตามความพร้อมทั้งรายงานความคืบหน้า
2) การศึกษาและทําความเข้ าใจองค์ กร (UNDERSTANDING OF ORGANIZATION) เพื่อให้เข้าใจ
ในสภาพและการดําเนินงานขององค์กรและหน่วยงานในการรับผลกระทบหรื อความเสี่ ยงผ่านวิธีการวิเคราะห์
ผลก ระท บ ท างธุ รกิ จ(BUSINESS IMPACT ANALYSIS-BIA) และการป ระเมิ น ค วาม เสี่ ยง(RISK
ASSESSMENT-RA) และภัย คุ ก คามต่ างๆ เช่ น อุ ท กภัย อัค คี ภ ัย การก่ อ ประท้ว ง การก่ อ จลาจล การก่ อ
วินาศกรรม ที่จะมีผลกระทบต่อทรัพยากร 5 ด้าน ได้แก่ ผลกระทบด้านอาคาร/สถานที่ทาํ งานหลัก ผลกระทบ
ด้านวัสดุ อุปกรณ์ ที่สําคัญ และการจัดหาจัดส่ งวัสดุ อุปกรณ์ ที่สําคัญ ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อมูลที่สาํ คัญ ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก ผลกระทบด้านคู่คา้ /ผูใ้ ห้บริ การ/ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่สาํ คัญ เพื่อ
ระบุความเร่ งด่วนของกิจกรรมต่างๆ และระดับความสามารถที่ตอ้ งการ เพื่อนําไปเป็ นข้อมูลในการจัดระดับ
ความสําคัญของกระบวนงาน การกําหนดแนวทางและการกําหนดกลยุทธ์ในขั้นตอนต่อไป
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3) การกําหนดกลยุทธ์ ในการสร้ างความต่ อเนื่ อง (DETERMINING BCM STRATEGY) เป็ นการ
กําหนดแนวทางในการตอบสนองต่อการหยุดชะงักของการดําเนิ นงานขององค์กร ได้แก่ กลยุทธ์กูค้ ืนการ
ดําเนิ น งาน(RECOVERY STRATEGY) และการกําหนดกลยุทธ์ดา้ นการจัดการทรัพ ยากรที่ เหมาะสมตาม
ข้อมูลที่ ได้จาก BIA ซึ่ งประกอบด้วยเรื่ อง บุคลากร สถานที่ ปฏิ บตั ิงาน อุ ปกรณ์ และเครื่ องมื อ เทคโนโลยี
ข้อมูลและผูผ้ ลิตสิ นค้าหรื อผูใ้ ห้บริ การ
4) การพั ฒ นาและเตรี ย มการตอบสนองต่ อ เหตุ ก ารณ์ ในภาวะฉุ ก เฉิ น (DEVELOPING AND
IMPLEMENTING BCM RESPONSE) ได้แก่
4.1 INCIDENT MANAGEMENT PLANS (IMP) เพื่อจัดการกับวิกฤตฉุกเฉินที่เกิดขึ้น
4.2 EMERGENCY/CRISIS MANAGEMENT PLAN (CMP) เพื่อจัดการกับวิกฤตฉุ กเฉิ นที่
เกิดขึ้น และผลกระทบขยายไปในวงกว้าง
4.3 BUSINESS CONTINUITY PLANS (BCP) เพื่อบริ หารการดําเนินภารกิจอย่างต่อเนื่อง
โดยมุ่งทําขั้นตอนงานที่ฉุกเฉินต่อภารกิจและใช้ทรัพยากรหลักอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งเตรี ยมแผนรับ
สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบ โดยแบ่งเป็ น 3 ขั้นตอน ตามระยะเวลา คือ การตอบสนองทันทีภายใน 24 ชัว่ โมง
การตอบสนองในระยะเวลาภายใน 7 วัน และตอบสนองเหตุการณ์และกูส้ ถานการณ์ในระยะเวลาเกิน 7 วัน
4.4 RECOVERY PLAN (RP) หรื อแผนกูค้ ืนภารกิจหลังภัยพิบตั ิผา่ นพ้นไป
5) การทดสอบ ปรั บปรุ งและทบทวนแผน (EXERCISING MONITORING AND REVIEWING)
เป็ นขั้น ตอนที่ สําคัญ เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่า BCM ที่ จ ัด ทําขึ้ น สามารถใช้ไ ด้จ ริ ง รวมทั้งเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ ม
ตลอดจนตรวจสอบความสามารถของบุคลากร และประสิ ทธิ ภาพของแผนในการตอบสนองต่อวิกฤตการณ์
โดยรู ปแบบการทดสอบอาจมีต้ งั แต่ระดับง่ายไปหายาก ดังนี้
- CALL TREE คื อการซ้อ มการแจ้งเหตุ ฉุ ก เฉิ น ให้ กับ สมาชิ ก ที ม งานที่ เกี่ ย วข้อ งตามผัง
รายชื่อโทรศัพท์
- TABLETOP TESTING คื อ การประชุ ม แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กับ ทุ ก หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยจําลองโจทก์สถานการณ์ข้ ึนมา และลองนําแผน BCP มาพิจารณาว่าใช้ตอบโจทก์แต่ละขั้นตอน
ได้หรื อไม่
- SIMULATION คือ การทดสอบโดยจําลองสถานการณ์ เสมือนจริ ง และลองใช้แผน BCP
มาประยุกต์ใช้
- FULL BCP EXERCISE คือ การทดสอบเต็มรู ปแบบและใกล้เคียงสถานการณ์จริ งมากที่สุด
6) การปลู ก ฝั ง BCM ให้ เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของวั ฒ นธรรมองค์ ก ร (EMBEDDING BCM IN THE
ORGANIZATION’S CULTURE) ซึ่ งเป็ นเรื่ อ งที่ ต ้อ งใช้เวลา และจิ ต วิ ท ยา ที่ จ ะทําให้ บุ ค ลากรทุ ก คนได้
ซึมซาบและเข้าใจถึงความสําคัญของ BCM ตลอดจนบทบาทหน้าที่ ที่ทุกคนพึงมีเพื่อให้ภารกิจสามารถดําเนิน
ต่อไปได้ในยามที่เกิดเหตุวิกฤต
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2. แนวทางการดําเนินการบริหารความพร้ อมต่ อสภาวะวิกฤต
2.1 การบริหารจัดการความต่ อเนื่อง (Business ContinuityManagement)
2.1.1 กรมทางหลวงได้มีคาํ สั่งที่ บ.1 /101/2556 ลงวันที่ 29 สิ งหาคม 2556 เรื่ องแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริ หารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตกรมทางหลวง เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานในภารกิ จหลักหรื องานบริ การที่
สําคัญได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิ ทธิภาพแม้เกิดสภาวะวิกฤตโดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ ดังนี้
1) องค์ ประกอบ
1.1 รองอธิบดีฝ่ายบริ หาร(CCO)
ประธานคณะกรรมการ
1.2 เลขานุการกรม
คณะกรรมการ
1.3 ผูอ้ าํ นวยการกองการเงินและบัญชี
คณะกรรมการ
1.4 ผูอ้ าํ นวยการกองการเจ้าหน้าที่
คณะกรรมการ
1.5 ผูอ้ าํ นวยการกองการพัสดุ
คณะกรรมการ
1.6 ผูอ้ าํ นวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
คณะกรรมการ
1.7 ผูอ้ าํ นวยการกองฝึ กอบรม
คณะกรรมการ
1.8 ผูอ้ าํ นวยการสํานักกฎหมาย
คณะกรรมการ
1.9 ผูอ้ าํ นวยการสํานักก่อสร้างทางที่ 1
คณะกรรมการ
1.10 ผูอ้ าํ นวยการสํานักก่อสร้างทางที่ 2
คณะกรรมการ
1.11 ผูอ้ าํ นวยการสํานักก่อสร้างทางที่ 3
คณะกรรมการ
1.12 ผูอ้ าํ นวยการสํานักก่อสร้างสะพาน
คณะกรรมการ
1.13 ผูอ้ าํ นวยการสํานักเครื่ องกลและสื่ อสาร
คณะกรรมการ
1.14 ผูอ้ าํ นวยการสํานักจัดกรรมสิ ทธิ์ที่ดิน
คณะกรรมการ
1.15 ผูอ้ าํ นวยการสํานักทางหลวงที่ 11
คณะกรรมการ
1.16 ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ หารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
คณะกรรมการ
1.17 ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ หารบํารุ งทาง
คณะกรรมการ
1.18 ผูอ้ าํ นวยการสํานักแผนงาน
คณะกรรมการ
1.19 ผูอ้ าํ นวยการสํานักมาตรฐานและประเมินผล
คณะกรรมการ
1.20 ผูอ้ าํ นวยการสํานักวิเคราะห์และตรวจสอบ
คณะกรรมการ
1.21 ผูอ้ าํ นวยการสํานักสํานักวิจยั และพัฒนางานทาง
คณะกรรมการ
1.22 ผูอ้ าํ นวยการสํานักสํารวจและออกแบบ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
1.23 ผูอ้ าํ นวยการสํานักอํานวยความปลอดภัย
1.24 ผูอ้ าํ นวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการ
1.25 ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการ
1.26 ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการ
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1.27 ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานภูมิสถาปัตย์งานทาง
1.28 ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานควบคุมนํ้าหนักยานพาหนะ
1.29 ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานแพทย์
1.30 ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานบริ หารศูนย์สร้างทาง
1.31 ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานสิ่ งแวดล้อมและการมีส่วนร่ วมของประชาชน
1.32 ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานพัฒนาระบบบริ หาร

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการและเลขานุการ

2) อํานาจหน้ าที่
2.1 จัดทําแผนบริ ห ารความพร้ อมต่อสภาวะวิกฤต โดยพิจารณาถึ งผลกระทบต่อทรั พ ยากรที่
สําคัญ ในการดําเนิ น งานของหน่ ว ยงาน ได้แ ก่ อาคาร/สถานที่ ป ฏิ บ ัติ งานหลัก วัส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ สําคัญ /
การจัดหาจัดส่ งอุปกรณ์ ที่สําคัญ เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ บุคลากร และคู่คา้ /ผูใ้ ห้บริ การ/
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่สาํ คัญ เพื่อเตรี ยมความพร้อมล่วงหน้าในการรับมือกับสภาวะวิกฤตหรื อเหตุการณ์ฉุกเฉิ น
ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
2.2 ติดตามการดําเนินการทดสอบ ซักซ้อม ทบทวนและปรับปรุ งแผนบริ หารความต่อเนื่องใน
สภาวะวิกฤต
2.3 พิจารณากําหนดพื้นฐานที่เตรี ยมตั้งเป็ นสถานที่ปฏิบตั ิงานสํารอง รวมทั้งอุปกรณ์ที่จาํ เป็ นต่อ
การปฏิบตั ิงาน
2.4 รายงานความก้าวหน้าในการดําเนินการบริ หารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตให้อธิบดีทราบเป็ น
ระยะ ๆ
2.5 แต่งตั้งคณะทํางานย่อยเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่มอบหมาย

สํานักทางหลวงที่ 11

สํานักงานตรวจสอบภายใน

2.1.3 วัตถุประสงค์ ของการจัดทําแผนบริหารความต่ อเนื่อง
สํานักงานพัฒนาระบบบริหาร

สํานั กงานสิง่ แวดล ้อมและการมีสว่ นร่วม
ของประชาชน

สํานักงานบริหารงานศูนย์สร ้างทาง

สํานักงานแพทย์

สํานักงานควบคุมนํ้ าหนักยานพาหนะ

สํานักงานภูมส
ิ ถาปั ตย์งานทาง

สํานักวิจัยและพัฒนางานทาง

สํานักวิเคราะห์และตรวจสอบ

สํานักมาตรฐานและประเมินผล

สํานักแผนงาน

สํานักบริหารบํารุงทาง

สํานักบริหารโครงการทางหลวง
ระหว่างประเทศ

สํานั กจัดกรรมสิทธิท
์ ด
ี่ น
ิ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักงานประชาสัมพันธ์

่ สาร
สํานั กเครือ
่ งกลและสือ

สํานักก่อสร ้างสะพาน

สํานักอํานวยความปลอดภัย

สํานักสํารวจและออกแบบ

สํานั กก่อสร ้างทางที่ 3

สํานั กก่อสร ้างทางที่ 2

สํานั กก่อสร ้างทางที่ 1

สํานักกฎหมาย

กองฝึ กอบรม

กองทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง

กองการพัสดุ

กองการเจ ้าหน ้าที่

กองการเงินและบัญชี

เลขานุการกรม
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2.1.2 ผังโครงสร้ างคณะกรรมการบริหารความเนื่องในต่ อสภาวะวิกฤต
รองอธิบดี (ฝ่ ายบริหาร)
กรมทางหลวง

7

• เพื่อกําหนดทรัพยากรที่จาํ เป็ น เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ต่อเนื่อง และเพื่อกําหนดขั้นตอน
วิธีการในกรณี ที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกติหรื อเหตุการณ์ฉุกเฉิน
• เพื่อให้การหยุดชะงักของการปฏิบตั ิราชการมีผลกระทบน้อยที่สุด ไม่วา่ จะหยุดชะงักด้วย
สาเหตุใดก็ตาม และเพื่อให้สามารถดําเนินการปฏิบตั ิราชการต่อไปในระดับที่ยอมรับได้
• เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การกูค้ ืนของภารกิจต่างๆ ของส่ วนราชการในช่วงที่เกิด
วิกฤติโดยหน่วยงานต่างๆ จะมุ่งเน้นไปที่การกูค้ ืน และสนับสนุนกระบวนการที่สาํ คัญ เพื่อ
- ให้มีการปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของส่ วนราชการ ข้อตกลงกับผูร้ ับบริ การ
- จํากัดความเสี ยหายต่อทรัพย์สิน ทรัพยากร ชื่อเสี ยง ภาพลักษณ์ของส่ วนราชการ
- สามารถปฏิบตั ิภารกิจหลักที่สาํ คัญต่อไปได้ในช่วงภาวะวิกฤต
- สามารถให้บริ การหรื อดําเนินกิจกรรมต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง
- ฟื้ นกลับงานหรื อกิจกรรมที่สาํ คัญต่อภารกิจหลัก
- กลับสู่สภาวะปกติ
2.1.4 สมมติฐานของแผนความต่ อเนื่อง (BCP ASSUMPTIONS)
• รองรับได้ถึงสถานการณ์ร้ายแรงที่สุด (Worst Case Scenario) แผนรองรับการดําเนิ นภารกิจ
อย่างต่อเนื่ อง ต้องครอบคลุมถึงสถานการณ์หรื อเหตุการณ์ ที่จะทําให้เกิดความเสี ยหายอย่างร้ายแรงที่สุดต่อ
สถานที่ ระบบงาน อุปกรณ์ และเครื่ องมือเครื่ องใช้ในการทํางาน และเอกสารข้อมูลที่สาํ คัญที่เป็ นไปได้ในแต่
ละกรณี รวมถึ ง ความเสี ย หายที่ เกิ ด กับ ผูใ้ ห้ บ ริ ก ารและการสู ญ เสี ย บุ ค ลากรสํ าคัญ การมี แ ผนรองรั บ ใน
สถานการณ์ ที่ ร้ายแรงที่ สุ ด จะช่ วยให้ส่ วนราชการสามารถกู้คืน ในสถานการณ์ ที่ รุน แรงน้อ ยกว่าได้ท้ งั นี้
เหตุการณ์ฉุกเฉิ นที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆ มิได้ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบตั ิงานสํารองที่เตรี ยมไว้
• ระยะเวลาในการกู้คืน (Recovery Time Frame) แผนจะระบุ ท รั พ ยากรที่ จะต้องใช้ในการ
ทํางานเป็ นระยะเวลา30 วัน หากยังไม่สามารถกู้คืน ได้ภายใน 30 วัน หน่ วยงานที่ ได้รับผลกระทบจะต้อง
ดําเนิ นการร่ วมกับหน่วยงานสนับสนุ น และหน่วยงานบริ การที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรี ยมการให้หน่วยงานสามารถ
ดําเนินการต่อไปได้
• หน่ วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารรับผิดชอบในการสํารองระบบสารสนเทศ
ต่าง ๆ โดยระบบสารสนเทศสํารองมิได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉิ นเหมือนกับระบบสารสนเทศหลัก
• ศู น ย์ป ฏิ บ ัติ ง านสํ า รอง (Alternate Site) ในการกู้คื น งานที่ สํ าคัญ จํา เป็ นที่ จ ะต้อ งมี ศู น ย์
ปฏิ บ ัติ ง านสํารองไว้อ ย่า งน้ อ ย 1 แห่ ง หน่ ว ยงานต้อ งพิ จ ารณาปั จ จัย สํ าคัญ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การกํา หนดศู น ย์
ปฏิบตั ิงานสํารอง
• “บุ ค ลากร” ที่ ร ะบุ ใ นเอกสารฉบับ นี้ หมายถึ ง ข้า ราชการและเจ้า หน้ า ที่ ท้ ัง หมดของ
กรมทางหลวง
2.2 การศึกษาและทําความเข้ าใจองค์ กร (Understanding the Organization)
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เป็ นการระบุและอธิ บายสถานการณ์วิกฤติทางธุ รกิจที่สําคัญภายในองค์กร เพื่อค้นหาและระบุว่ามี
ธุ รกรรม สายปฏิบตั ิงาน ภาระงาน บริ การ/ผลิตภัณฑ์ใดบ้างที่วิกฤติ ที่กิจการควรจะต้องทําการส่ งมอบตาม
พันธกิจที่มีต่อลูกค้า/ผูร้ ับบริ การลูกค้า คู่คา้ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องภายใน Value Chain
การที่จะระบุและอธิบายสถานการณ์วิกฤติทางธุรกิจที่สาํ คัญได้ อาจจะต้องเริ่ มต้นจากการทบทวน
1) พันธกิจหลักขององค์กร
2) ยุทธศาสตร์หรื อแผนกลยุทธ์ขององค์กร
3) เงื่อนไข หรื อพันธะสําคัญทางกฎหมายที่กิจการต้องมีการส่ งมอบ ดําเนิ นการให้ครบถ้วนตาม
เงื่อนไข และให้ทนั ตามกรอบเวลาที่กาํ หนด
การอธิบายถึงลักษณะของการส่ งมอบ การปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามเงื่อนไข รายละเอียดของการส่ งมอบ
ต้องระบุให้ชัดเจนที่ สุดถือว่ามี ความสําคัญต่อการได้มาซึ่ งข้อมูลสถานการณ์ วิกฤติ กระบวนงาน/สายงาน
วิกฤติ ภาระงานวิกฤติ บริ การวิกฤติ ที่จะนําไปใช้ประโยชน์ต่อไปในขั้นตอนต่อไป โดยกล่าวถึงกระบวนการ
ทํางานและกิจกรรมในการทํางานของทุกคนในภาวะปกติ ขนาดของการปฏิบตั ิงาน ข้อกําหนดสําคัญที่ตอ้ ง
ปฏิบตั ิตาม (เช่น กรอบเวลาที่กาํ หนด พันธะสัญญาตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับของทางราชการ เป็ น
ต้น) ตลอดจนหน่ วยงานหรื อองค์กรที่ส่งงาน/ให้บริ การ และที่รับงาน/บริ การ จากหน่ วยงาน (Upstream and
downstream dependencies) ทําให้เข้าใจขอบเขตการกูค้ ืนเพื่อที่จะได้สามารถสั่งการและควบคุมการปฏิบตั ิงาน
อย่างมีประสิ ทธิผลเพื่อ
- ลดโอกาสของการดําเนินงานที่ตอ้ งหยุดชะงัก
- ลดระยะเวลาในการตอบสนองและกอบกูส้ ถานการณ์ให้กลับสู่ สภาวะปกติ
- จํากัดผลกระทบต่อองค์กรจากการหยุดชะงักของการดําเนินงาน
โดยมีข้นั ตอนของการทําความเข้ าใจกับองค์ กร ดังนี้
2.2.1 การวิเคราะห์ ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis - BIA)
การวิเคราะห์กระทบทางธุรกิจ หรื อ Business Impact Analysis (BIA) หมายถึง กระบวนการ
ในการวิเคราะห์ ถึงกิ จกรรมทางธุ รกิ จ และผลกระทบที่ จะเกิ ดขึ้น จากการหยุด ชะงักของกิ จกรรมนั้น ๆ มี
ขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การระบุกจิ กรรม กระบวนการ บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ หลัก
เป็ นการพิจารณาจากการปฏิบตั ิราชการ/กระบวนงานตามโครงสร้างและอํานาจหน้าที่ของ
หน่ วยงานต่าง ๆ ในกรมทางหลวงโดยระบุกิจกรรม/กระบวนการ กรอบเวลา หรื อ รอบเวลาในการทํางาน ผู ้
ส่ งมอบงาน หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องและผูร้ ับบริ การเพื่อให้เห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการ/
กิจกรรมการทํางาน
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ขั้นตอนที่ 2 ระบุถึงผลกระทบที่จะเกิดขึน้ จากการหยุดชะงัก และพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลง
ของผลกระทบเมื่อเวลาผ่ านไป
การระบุ ผลกระทบในขั้นตอนนี้ จะเริ่ มต้น ที่การประเมินความเสี่ ยงและภัยคุกคามซึ่ งแผน
ความต่ อ เนื่ อ ง (BCP) ฉบับ นี้ ใช้รองรั บ สถานการณ์ ก รณี เกิ ด สภาวะวิก ฤตหรื อ เหตุ ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น ในพื้ น ที่
สํานักงานของหน่วยงาน หรื อภายในหน่วยงานกรมทางหลวงด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้
¾ อุทกภัย
¾ อัคคีภยั
¾ ชุมนุมประท้วง/จลาจล
¾ โรคระบาด
โดยมีแนวทางในการดําเนินการ ดังนี้
1) การวิเคราะห์ ผลกระทบต่ อทรัพยากรทีส่ ํ าคัญ
แต่ละหน่วยงานจะต้องประเมินความเสี่ ยงหลักๆ ที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการปฏิบตั ิงานของ
ตน และกําหนดกลยุทธ์และขั้นตอนการกู้คืน เพื่อลดผลกระทบต่อการดําเนิ น งานให้เหลื อน้อยที่ สุดแผน
รองรั บการดําเนิ น ธุ รกิ จอย่างต่ อเนื่ อง (BCP) ควรครอบคลุมความเสี ยหาย/สู ญ เสี ย ของปั จจัยหลักอัน เป็ น
ทรัพยากรที่สาํ คัญต่อไปนี้ (ซึ่ งสิ่ งสําคัญในการช่ วยให้ เกิดความต่ อเนื่ องของการดําเนิ นงานที่ สาํ คัญ) ไม่ว่าจะ
เกิดจากสาเหตุหรื อ อุปสรรคใดๆ ก็ตาม
ก) ผลกระทบต่ อสถานทีป่ ฏิบัติงานหลัก (Workplace) หมายถึงเหตุการณ์ร้ายแรงทางกายภาพ
และสภาพแวดล้อมจนทําให้ไม่สามารถเข้าไปหรื อปฏิบตั ิงานในสถานที่ปฏิบตั ิงานหลักได้
ข) ผลกระทบต่ อวัสดุอุปกรณ์ ที่สําคัญ/การจัดหาอุปกรณ์ ที่สําคัญ หมายถึงเหตุการณ์ร้ายแรง
ทางกายภาพและสภาพแวดล้อมที่ส่งผลให้ไม่สามารถใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ที่สําคัญ หรื อจัดหา/จัดส่ งอุปกรณ์ ที่
สําคัญจนไม่สามารถปฏิบตั ิงานตามปกติได้
ค) ผลกระทบต่ อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศข้ อมูลและเอกสารสํ าคัญ (IT System / Vital
Records) หมายถึงการไม่สามารถใช้ระบบงานด้านไอที และใช้เอกสารข้อมูลสําคัญบางส่ วนหรื อทั้งหมดได้
เนื่ องมาจากความเสี ยหายด้านกายภาพและสภาพแวดล้อมของอุปกรณ์ เครื อข่ายล้มเหลว และการโจรกรรม
ทางไซเบอร์
ง) ผลกระทบต่ อบุคลากรหลัก/สํ าคัญ (Key Personnel) หมายถึงเหตุการณ์ที่เกิ ดขึ้นทําให้
บุคลากรหลักไม่สามารถมาทํางานตามปกติ หรื อเกิดเหตุการณ์ที่กระทบต่อชีวิต เช่น การระเบิด ตึกถล่ม การ
โจมตีดว้ ยระเบิดหรื อสารเคมี รวมถึงการแพร่ กระจายของเชื้ อโรค ซึ่ งส่ งผลให้เกิ ดความสู ญเสี ยต่อบุคลากร
ของหน่วยงานบางคนหรื อทั้งหมด
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จ) ผลกระทบต่ อคู่ค้าและผู้ให้ บริการทีส่ ํ าคัญ (Failure by Outsource Service
Provider/Dependency) หมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้คู่คา้ /ผูใ้ ห้บริ การไม่สามารถที่จะให้บริ การหรื อส่ ง
มอบงานได้ตามที่ระบุไว้กบั ทางหน่วยงานงาน
2) การประเมินผลกระทบต่ อกระบวนการดําเนินงาน
ระดับผลกระทบ
สู งมาก

สู ง

ปานกลาง

ตํ่า

ไม่เป็ น
สาระสําคัญ


















หลักเกณฑ์ ในการพิจารณาระดับผลกระทบ
เกิดความเสี ยหายต่อองค์กรเป็ นจํานวนเงินในระดับสู งมาก
ส่ งผลให้ขีดความสามารถในการดําเนินงานหรื อให้บริ การลดลงมากกว่า ร้อยละ 50
เกิดการสู ญเสี ยชีวิตและ/หรื อภัยคุกคามต่อสาธารณชน
ส่ งผลกระทบต่อชื่อเสี ยงและความมัน่ ใจต่อองค์กรในระดับประเทศและนานาชาติ
เกิดความเสี ยหายต่อองค์กรเป็ นจํานวนเงินในระดับสู ง
ส่ งผลให้ขีดความสามารถในการดําเนินงานหรื อให้บริ การลดลงร้อยละ 25-50
เกิดการบาดเจ็บต่อผูร้ ับบริ การ/บุคคล/กลุ่มคน
ส่ งผลกระทบต่อชื่อเสี ยงและความมัน่ ใจต่อองค์กรในระดับประเทศ
เกิดความเสี ยหายต่อองค์กรเป็ นจํานวนเงินในระดับปานกลาง
ส่ งผลให้ขีดความสามารถในการดําเนินงานหรื อให้บริ การ ลดลงร้อยละ 10-25
ต้องมีการรักษาพยาบาล
ส่ งผลกระทบต่อชื่อเสี ยงและความมัน่ ใจต่อองค์กรในระดับท้องถิ่น
เกิดความเสี ยหายต่อองค์กรเป็ นจํานวนเงินในระดับตํ่า
ส่ งผลให้ขีดความสามารถในการดําเนินงานหรื อให้บริ การ ลดลงร้อยละ 5-10
ต้องมีการปฐมพยาบาล
ส่ งผลกระทบต่อชื่อเสี ยงและความมัน่ ใจต่อองค์กรในระดับท้องถิ่น

 ส่ งผลให้ขีดความสามารถในการดําเนินงานหรื อให้บริ การ ลดลงมากกว่าร้อยละ 5

3) การสรุ ปเหตุการณ์ ภัยคุกคามและผลกระทบจากเหตุการณ์

เหตุการณ์ ภัยคุกคาม

1.
2.
3.
4.

เหตุการณ์อุทกภัย
เหตุการณ์อคั คีภยั
เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล
เหตุการณ์โรคระบาด

ด้ าน
อาคาร/
สถานที่
ปฏิบัติงาน
หลัก
3
3
3
3

ผลกระทบ
ด้ าน
ด้ านเทคโนโลยี
วัสดุอุปกรณ์ ทสี่ ํ าคัญ/ สารสนเทศข้ อมูล
การจัดหา-จัดส่ งวัสดุ
และเอกสารที่
อุปกรณ์ ทสี่ ํ าคัญ
สํ าคัญ
3
3

3
3

ด้ าน
บุคลากร
หลัก/ที่
สํ าคัญ

ด้ าน
คู่ค้า/
ผู้ให้ บริการที่
สํ าคัญ

3
3
3
3

3
3
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4) การประเมินผลกระทบต่ อกระบวนการ/กิจกรรมโดยกําหนดช่วงเวลาหยุดชะงักที่ยอมรับได้
สูงสุ ดของแต่ละกิจกรรม หรื อกระบวนการ เพื่อพิจารณากําหนดระดับผลกระทบ (สูงมาก สูง ปานกลาง ตํ่า ไม่
เป็ นสาระ) และจัดกลุ่มกิจกรรมตามลําดับของระดับผลกระทบ/ความสําคัญในการฟื้ นคืนกลับสู่ สภาวะปกติ
5) จัดทําแผนบริหารความต่ อเนื่อง (BCP)สํ าหรับกลุ่มกิจกรรมที่มีระดับผลกระทบสู งมาก สู ง
ปานกลาง
การจัดกลุ่มกิ จกรรมของกรมทางหลวง พบว่า กิ จกรรมที่ ตอ้ งนํามาจัดทําแผนบริ ห ารความ
ต่อเนื่อง (BCP)เรี ยงตามลําดับผลกระทบสู งมากได้แก่
(1) งานสารบรรณ
(2) งานบริ หารจัดการสารสนเทศ
2.3 กลยุทธ์ การบริหารความต่ อเนื่อง Business Continuity Strategy
เมื่อเกิ ดกรณี การสู ญเสี ย/เสี ยหายของปั จจัยหลัก ( LOSS OF KEY PILLARS) องค์การจะต้องเลือก
วิธีการในการลดความเสี่ ยงในแต่ละกิจกรรมที่สาํ คัญ เพื่อให้ความเสี่ ยงอยูใ่ นระดับที่ยอมรับและสามารถนําไป
ปฏิบตั ิได้โดยกําหนดกลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy) ดังนี้
2.3.1 กําหนดกลยุ ท ธ์ การกู้คืน ของกิจกรรมที่สํ าคัญ โดยระบุ ถึงปั จ จัยหลัก ของการสู ญ เสี ยและ
เสี ยหายเพื่อการกูค้ ืนภายในระยะเวลาที่ยอมให้หยุดดําเนินการขั้นตํ่าได้
2.3.2 กําหนดทรัพยากรที่สําคัญ/จําเป็ นต่ อการบริหารความต่ อเนื่อง โดยระบุทรัพยากรสําคัญขั้นตํ่า
ที่กระบวนงานต้องใช้ในการดําเนิ นงานทั้ง 5 อย่าง ได้แก่ อาคาร/สถานที่ปฏิบตั ิงาน เครื่ องมือและอุปกรณ์
ระบบงานเทคโนโลยีหรื อระบบสารสนเทศ บุคลากร และคู่คา้ /ผูใ้ ห้บริ การ/ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
2.3.3 กําหนดบุคลากรสํ าคัญ/จําเป็ นต่ อการบริหารความต่ อเนื่อง เพื่อให้แผนความต่อเนื่ อง (BCP)
สามารถนําไปปฏิ บตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิ ดประสิ ทธิ ผล จึงมี การจัดตั้งคณะบริ หารความต่อเนื่ อง
(BCP Team) ของหน่วยงาน โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
(1) หัวหน้าคณะบริ หารความต่อเนื่อง ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของหน่วยงานหรื อผูบ้ ริ หาร
ระดับรองลงมาที่ได้รับหมอบหมาย มีหน้าที่ในการประเมินลักษณะ ขอบเขตและแนวโน้มของอุบตั ิการณ์ที่
เกิดขึ้น เพื่อตัดสิ นใจประกาศใช้แผนบริ หารความต่อเนื่อง และดําเนินการตามขั้นตอนของแนวทางการบริ หาร
ความต่อเนื่อง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรตามที่ได้กาํ หนดไว้ในแผนบริ หารความต่อเนื่อง
(2) หัวหน้าทีมบริ หารความต่อเนื่อง ได้แก่ ผูบ้ ริ หารของหน่วยงาน/ฝ่ ายงาน/ มีหน้าที่ใน
การสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหัวหน้าคณะบริ หารความต่อเนื่องและคณะบริ หารความต่อเนื่อง และ
ดําเนินการตามขั้นตอนของแนวทางการบริ หารความต่อเนื่อง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรตามที่ได้กาํ หนดไว้ใน
แผนบริ หารความต่อเนื่องของหน่วยงาน/ส่ วนงานของตน

สํานักทางหลวงที่ 11

สํานักงานตรวจสอบภายใน

สํานักงานพัฒนาระบบบริหาร

สํานั กงานสิง่ แวดล ้อมและการมีสว่ นร่วม
ของประชาชน

สํานักงานบริหารงานศูนย์สร ้างทาง

สํานักงานแพทย์

สํานักงานควบคุมนํ้ าหนักยานพาหนะ

สํานักงานภูมส
ิ ถาปั ตย์งานทาง

สํานักวิจัยและพัฒนางานทาง

สํานักวิเคราะห์และตรวจสอบ

สํานักมาตรฐานและประเมินผล

สํานักแผนงาน

สํานักบริหารบํารุงทาง

สํานักบริหารโครงการทางหลวง
ระหว่างประเทศ

สํานั กจัดกรรมสิทธิท
์ ด
ี่ น
ิ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักงานประชาสัมพันธ์

่ สาร
สํานั กเครือ
่ งกลและสือ

สํานักก่อสร ้างสะพาน

สํานักอํานวยความปลอดภัย

สํานักสํารวจและออกแบบ

สํานั กก่อสร ้างทางที่ 3

สํานั กก่อสร ้างทางที่ 2

สํานั กก่อสร ้างทางที่ 1

สํานักกฎหมาย

กองฝึ กอบรม

กองทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง

กองการพัสดุ

กองการเจ ้าหน ้าที่

กองการเงินและบัญชี

เลขานุการกรม
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(3) ผูป้ ระสานงานคณะบริ หารความต่อเนื่ อง มี ห น้าที่ ในการติดต่อและประสานงาน
ภายในหน่วยงานและให้การสนับสนุนในการติดต่อสื่ อสารกับหน่วยงาน/ฝ่ ายงาน/ส่ วนงานภายในองค์กรและ
ดําเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการบริ หารความต่อเนื่อง
(4) ผังโครงสร้ างของคณะบริหารความต่ อเนื่องมี ดังนี้
รองอธิบดี (ฝ่ ายบริหาร)
กรมทางหลวง
หัวหน้ าคณะบริหารความต่ อเนื่อง
เลขานุการกรม
ผูป
้ ระสานงานคณะบริหารความต่อเนือ
่ ง

หัวหน ้าทีมบริหารความต่อเนือ
่ ง
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(5) กําหนดกระบวนการแจ้ งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree)
กระบวนการ Call Tree คือ กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิ น ให้กับ สมาชิ กใน คณะบริ ห ารความ
ต่อเนื่ องและที มงานบริ ห ารความต่อเนื่ องตามรายชื่ อที่ ปรากฏในตารางข้อมู ลรายชื่ อ โดยมี วตั ถุ ประสงค์
เพื่อให้สามารถติดต่อบุคลากรของหน่ วยงานภายหลังจากมีการประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉิ นหรื อสภาวะวิกฤต
โดยกระบวนการ Call Tree จะเริ่ ม ต้น ที่ หั ว หน้ า บริ หารความต่ อ เนื่ อ งประกาศภาวะฉุ ก เฉิ น /วิ ก ฤต ผู ้
ประสานงานคณะบริ หารความต่อเนื่ องเป็ นผูป้ ระสานงานฯแจ้งให้หัวหน้าทีมบริ หารความต่อเนื่ องรับทราบ
เหตุฉุกเฉิ นและประกาศใช้แผนความต่อเนื่ องของหน่วยงานตามช่องทางติดต่อสื่ อสารที่ได้ระบุในแผนบริ หาร
ความต่อเนื่อง
2.4 การทดสอบแผนความต่ อเนื่อง (TESTING THE PLAN)
2.4.1 มีการทดสอบแผนฯ บางส่ วนหรื อทั้งหมดเป็ นประจําทุกปี เพื่อให้มนั่ ใจว่าหน่วยงานมี
การเตรี ยมตัวและมีความสามารถในการกูค้ ืนธุรกิจสําคัญภายในระยะเวลาที่กาํ หนดไว้
2.4.2 สําหรั บ หน่ ว ยงานซึ่ งมี ก ารปฏิ บ ัติ ง านที่ สําคัญ ควรทดสอบแผนฯ โดยการสร้ าง
สถานการณ์ จาํ ลอง (simulation exercises) เป็ นประจําทุกปี โดยต้องมีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนสถานการณ์
จําลอง เพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการทดสอบความสูญเสี ย/เสี ยหายของปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้อง ทุกๆ 2 ปี
2.4.3 ข้อบกพร่ องใดๆ (gap) ที่เกิ ดจากการทดสอบแผนฯ จะต้องมีการติดตามให้เสร็ จสิ้ น
ภายใน 3 เดื อน นับตั้งแต่ วนั ที่ ทดสอบ ถ้าไม่ สามารถดําเนิ นการติ ดตามได้ตามเวลาที่ กาํ หนด หัวหน้าที ม
บริ หารและผูป้ ระสานงานคณะบริ หารความต่อเนื่ อง เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขข้อบกพร่ องนั้นๆ ให้หมดไป
โดยเร็ ว
2.5 การดูแลปรับปรุ งแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอย่ างต่ อเนื่อง (MAINTENANCE OF THE PLAN)
กําหนดให้ตอ้ งมีการปรับปรุ งแผนฯ ให้ เป็ นปั จจุบันทุกปี หรื อทุกครั้ งหลังการทดสอบ หรื อภายใน
3 เดือนในกรณีที่มีการเปลีย่ นแปลงสํ าคัญ เช่น รายชื่อผูท้ ี่จะต้องได้รับการแจ้งเหตุ (Staff recall list) ควรมีการ
ปรับปรุ งให้เป็ นปั จจุ บนั ทุ กๆ ไตรมาส และส่ งสําเนาให้กับเลขานุ การคณะทํางานฯ ด้วยการเปลี่ ยนแปลง
หน้าที่ความรับผิดชอบของที ม การปฏิบตั ิหน้าที่ และขั้นตอนปฏิบตั ิ การต่างๆ จะต้องสอดคล้องกับแผนฯ
ฐานข้อมูล บัญชีรายการ/รายชื่อ และคู่มือปฏิบตั ิงานทั้งหมด ซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่งของแผนฯ หรื อต้องมีการอ้างอิง
ไว้ในแผนฯ ต้องปรับปรุ งให้เป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ

3. การตอบโต้ เหตุการณ์ ฉุกเฉิน(Emergency Response)
3.1 การตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉิน เป็ นการปฏิบตั ิการโดยทันทีในการเคลื่อนย้ายบุคลากรที่ได้รับ
ผลกระทบ และประเมินความเสี ยหายหรื อผลกระทบวัตถุประสงค์สาํ คัญของการตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉิ น
การลดความสู ญเสี ย/เสี ยหายที่เกิดขึ้นกับชีวิต ทรัพย์สิน และการดําเนินธุรกิจ ให้นอ้ ยที่สุด
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3.2 จัดทําแผนปฏิบตั ิการตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Response Action Plan: ERAP) ระดับ
องค์กร เพื่อให้ส่วนราชการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งแผนนี้จะกําหนดกรอบการทํางานเพื่อให้มีการ
ตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉิ นอย่างเป็ นลําดับขั้นตอนในระดับผูบ้ ริ หาร (Management level) เพื่อใช้ในกรณี ที่เกิด
วิกฤติสาํ คัญที่ทาํ ให้การปฏิบตั ิราชการหยุดชะงัก
3.3 เจ้าหน้าที่ ตอบโต้เหตุ การณ์ (Emergency Response Staff) ที่ สําคัญของหน่ วยงานนอกเหนื อจาก
หัวหน้าทีมบริ หารความต่อเนื่อง มีดงั นี้:
ก) ผูร้ ับผิดชอบด้านอัคคีภยั (Fire warden) มีบทบาทหน้าที่เพื่อให้มนั่ ใจว่าได้เคลื่อนย้ายบุคลากร
ออกจากสถานที่ เกิ ดเหตุตามขั้นตอนปฏิบตั ิการ และต้องรายงานผลการเคลื่อนย้ายบุ คลากรให้ผูด้ ูแลความ
ปลอดภัยอาคารสถานที่ (Building Safety Manager) และให้ความช่ วยเหลือในการติดตามบุคลากรที่หายไป
หรื อไม่ได้รายงานตัว
ข) หั ว หน้าผูด้ ู แ ลอาคาร (Building Manager) /ผูด้ ู แ ลประจําชั้น อาคาร (Floor Manager) หั วหน้า
ผูด้ ูแลอาคารและผูด้ ูแลประจําชั้นอาคาร มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการและประสานงาน ณ สถานที่เกิดเหตุ ทันทีที่
เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่คุกคามชีวิตและความปลอดภัยของบุคลากร รวมถึงทรัพย์สินของกรมทางหลวง

4. แผนปฏิบตั กิ ารในการตอบโต้ เหตุการณ์ ฉุกเฉิน และการกู้คนื ระบบ
ในการตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉิน และการกูค้ ืนระบบได้กาํ หนดแนวทางการปฏิบตั ิไว้ ดังนี้
หมวด ก: สําหรับทุกสถานการณ์-การประกาศใช้แผน BCP (Plan Activation)
หมวด ข: ความสูญเสี ย/เสี ยหายต่อสถานที่ทาํ งาน (รวมถึงการสู ญเสี ย/เสี ยหายของเอกสาร
ข้อมูล) (Loss of Workplace covering Loss of Vital Records)
หมวด ค: การสูญเสี ยบุคลากรสําคัญ (Loss of Key Personnel)
หมวด ง: ความล้มเหลวของระบบไอที (Loss of IT System)
หมวด จ: ผูใ้ ห้บริ การที่สาํ คัญไม่สามารถให้บริ การได้ (Failure of Key Dependency)
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หมวด ก: สํ าหรับทุกสถานการณ์ – การประกาศใช้ แผน BCP
การดําเนินการ
สิ่ งทีต่ ้ องทํา
ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนปฏิบตั ิการ
ก่ อนเกิดวิกฤติ

1

2

ปรับปรุ งแผนผังการแจ้งเหตุ ผูป้ ระสานงานBCP
(Recall Tree) ให้เป็ น
ปั จจุบนั
ปรับปรุ งแผนผังการแจ้งเหตุ ผูป้ ระสานงานBCP
สําหรับบุคคลสนับสนุนการ
กูค้ ืนการปฏิบตั ิงาน
(External Support Recall
List) ให้เป็ นปั จจุบนั

1
2

ปรับปรุ งแผนผังการแจ้งเหตุให้เป็ นปั จจุบนั
ส่ งสําเนาให้กบั หัวหน้าคณะและทีมบริ หารความต่อเนื่องทุกครั้ง
ที่มีการปรับปรุ งแผนผังการแจ้งเหตุ
ปรับปรุ งให้เป็ นปัจจุบนั และจัดเก็บแผนผังการแจ้งเหตุสาํ หรับ
บุคคลภายนอกที่สนับสนุนการกูค้ ืนการปฏิบตั ิงาน

เมื่อประกาศใช้ แผนBCP
1

แจ้งบุคลากรที่สาํ คัญ

ผูป้ ระสานงาน BCP

2

แจ้งเหตุให้บุคลากรหลักใน
กระบวนการ/กิจกรรมที่
สําคัญเข้าปฏิบตั ิงานที่ศูนย์
ปฏิบตั ิงานสํารอง
แจ้งผูจ้ ดั เตรี ยมศูนย์
ปฏิบตั ิงานสํารอง
แจ้งบุคลากรอื่นๆ ทัว่ ไป
ที่ไม่ได้อยูใ่ นทีมเฉพาะ

ติดต่อเจ้าหน้าที่ให้ไป
ปฏิบตั ิงานที่ศูนย์
ปฏิบตั ิงานสํารอง

3
4

5

ผูป้ ระสานงาน BCP
ผูป้ ระสานงาน BCP

แจ้งบุคลากรสนับสนุนอื่นที่ ผูป้ ระสานงาน BCP
สําคัญ
และหัวหน้าทีมบริ หาร
ความต่อเนื่อง

โทรหาบุคลากรสําคัญตามรายชื่อแจ้งเหตุ เพื่อแจ้งการประกาศใช้แผน
BCP
แจ้งเหตุให้บุคลากรสํารองทราบ เพื่อรองรับในส่ วนที่ บุคลากรหลัก
ไม่สามารถทําได้

แจ้งให้ผจู้ ดั เตรี ยมศูนย์ปฏิบตั ิงานสํารองทราบ เพื่อให้จดั เตรี ยมความ
พร้อมสําหรับใช้ศนู ย์ปฏิบตั ิงานสํารอง
แจ้งให้บุคลากรอื่นๆ ที่ไม่ได้อยูใ่ นทีมเฉพาะทราบ เกี่ยวกับ
สถานการณ์และการตัดสิ นใจสําหรับการจัดการของหน่วยงาน
(เช่น ให้อยูบ่ า้ น, การจัดสรรพนักงานให้มาทํางาน เป็ นต้น)
แจ้งบุคลากรสนับสนุนอื่นที่สาํ คัญ เพื่อให้ความช่วยเหลือในการกูค้ ืน
ธุรกิจ เช่น คู่คา้ ผูใ้ ห้เช่าระบบ suppliers หรื อ ผูใ้ ห้บริ การอื่นๆ และ
ผูร้ ับบริ การหลักเป็ นต้น
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หมวด ข: ความสู ญเสี ย / เสี ยหายต่ อสถานทีท่ าํ งาน (รวมถึงการสู ญเสี ย / เสี ยหายของเอกสารข้ อมูล)
การดําเนินการ
สิ่ งทีต่ ้ องทํา
ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนปฏิบัติการ
ก่อนเกิดวิกฤติ

1
2

ปรับปรุ ง BCP ให้เป็ น
ปั จจุบนั
จัดเตรี ยมศูนย์ปฏิบตั ิงาน
สํารอง/ศูนย์สงั่ การ

3

ดูแลและจัดเก็บเอกสาร
ข้อมูลสําคัญ

4

มาตรฐานกระบวนการ
ทํางานในช่วงเหตุการณ์
ฉุ กเฉิ น

1

แจ้งขอเข้าใช้สถานที่ศูนย์
ปฏิบตั ิงานสํารอง

2

เคลื่อนย้ายไปยังศูนย์
ปฏิบตั ิงานสํารอง/ศูนย์สงั่
การ
จัดตั้งศูนย์ปฏิบตั ิงานสํารอง/
ศูนย์สงั่ การ

3

ผูป้ ระสานงานBCP

ทบทวน BCP อย่างน้อยเป็ นประจําทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่าเป็ นปั จจุบนั อยูต่ ลอดเวลา

ผูป้ ระสานงานBCP

ตรวจสอบการจัดเตรี ยมศูนย์ปฏิบตั ิงานสํารองให้มีความพร้อม และอุปกรณ์ที่จาํ เป็ น
สําหรับใช้ในการปฏิบตั ิงานที่สาํ คัญเป็ นเวลาอย่างน้อย 1 สัปดาห์ข้ ึนไป โดยมี
หัวหน้าคณะบริ หารความต่อเนื่องเป็ นผูส้ งั่ การหรื ออาจมีการแต่งตั้งผูส้ งั่ การแทนก็ได้
หัวหน้าทีมบริ หาร
ตรวจสอบว่าได้มีการเก็บเอกสารข้อมูลสําคัญไว้ในที่ปลอดภัยตามระยะเวลาที่
ความต่อเนื่อง
กําหนดโดยสมํ่าเสมอหรื อไม่ เพื่อให้สามารถกูค้ ืนหรื อสร้างเอกสารข้อมูลสําคัญ
ขึ้นมาใหม่ได้
หัวหน้าคณะบริ หาร
กําหนดมาตรฐานของกระบวนการทํางานในภาวะของเหตุการณ์ฉุกเฉิ น คือ
ความต่อเนื่องและ
• ลดขั้นตอนความซับซ้อนในการปฏิบตั ิงานลงแต่ตอ้ งแม่นยําและถี่ถว้ นใน
หัวหน้าทีมงานบริ หาร
การปฏิบตั ิงานมากขึ้น เนื่องจากปริ มาณงานในสภาวะเช่นนี้ จะมีขอ้
ความต่อเนื่อง
ราชการไม่มากอาจใช้เวลาต่อหนึ่งเรื่ องมากกว่าปกติเพื่อความถูกต้องใน
การทํางาน
• หัวหน้างานหรื อผูป้ ฏิบตั ิงานควรเขียนบันทึกการปฏิบตั ิงาน รายงาน
ผลสรุ ปที่เกิดขึ้น เช่น ระยะเวลาในการฟื้ นคืนระบบ ความขัดข้องระหว่าง
การปฏิบตั ิงาน ความไม่เพียงพอในการใช้ทรัพยากรต่างๆ ผลสําเร็ จของ
การปฏิบตั ิงาน
• ติดต่อผูร้ ับบริ การทางโทรศัพท์ ตามเบอร์ติดต่อที่ได้จดั ทําไว้เพื่อแจ้ง
สถานที่ปฏิบตั ิงานใหม่ และเบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร และแจ้งความ
ล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นจากระยะเวลาของการฟื้ นคืนระบบ
ภายในเวลา6 ชม. - 2 วัน
ผูป้ ระสานงาน BCP
จัดเตรี ยมการเคลื่อนย้ายไปศูนย์ปฏิบตั ิงานสํารอง

ผูป้ ระสานงาน BCP/
หัวหน้าทีมบริ หาร
ความต่อเนื่อง
ผูป้ ระสานงาน BCP/
หัวหน้าทีมบริ หาร
ความต่อเนื่อง

เคลื่อนย้ายไปยังศูนย์ปฏิบตั ิงานสํารอง/ศูนย์สงั่ การอย่างรวดเร็ ว
(จัดทําแผนที่ต้ งั ศูนย์ปฏิบตั ิงานสํารองและเส้นทางการเดินทางเพื่อแจกบุคลากร)
จัดเตรี ยมสถานที่ อุปกรณ์ ระบบงานที่ตอ้ งใช้
ตรวจสอบการเชื่อมต่อของระบบIT
ทดสอบอุปกรณ์และระบบงานที่ตอ้ งใช้
ทดสอบการส่ งสัญญาณโทรศัพท์และแฟกซ์ที่จาํ เป็ น
จัดหาบริ การสนับสนุนจากหน่วยงานภายในและจากองค์กรหรื อบริ ษทั
ภายนอกที่จาํ เป็ น
 จัดทําแผนจัดซื้ อจัดจ้างเร่ งด่วนตามความสําคัญจําเป็ น
ในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบตั ิงานสํารองและดําเนินการตามแผนฯ
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การดําเนินการ
สิ่ งทีต่ ้ องทํา
ผู้รับผิดชอบ
4

กูค้ ืนเอกสารข้อมูลสําคัญ

หัวหน้าทีมบริ หาร
ความต่อเนื่อง

5

แจ้งให้ทราบว่ามีบริ การใด
ได้รับผลกระทบ

หัวหน้าคณะบริ หาร
ความต่อเนื่องหรื อ ผู ้
ได้รับแต่งตั้งเป็ น
หัวหน้าศูนย์สงั่ การ

6

รายงานต่อผูบ้ ริ หาร/
ศูนย์สงั่ การ

หัวหน้าทีมงานบริ หาร
ความต่อเนื่อง

7

จัดหาอุปกรณ์เครื่ องใช้ใน
การทํางาน

ผูป้ ระสานงาน BCP

ขั้นตอนปฏิบัติการ
เรี ยกเอกสารข้อมูลสําคัญซึ่ งเก็บ หรื อ จัดทําสํารองไว้
สร้างเอกสารข้อมูลสําคัญที่เสี ยหายขึ้นมาใหม่
เปลี่ยนเส้นทางการจัดส่ งเอกสารข้อมูลที่สาํ คัญ
ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารข้อมูลสําคัญสําหรับงานที่
ทําค้างอยูใ่ นเวลาที่เกิดเหตุการณ์
 ประกาศใช้แผนการสื่ อสารของหน่วยงาน
 ดําเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าผูใ้ ห้บริ การ/ผูใ้ ช้บริ การที่สาํ คัญ ได้รับแจ้งเรื่ อง
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการติดต่อ บริ การที่ยงั คงมีอยู่ บริ การที่ได้รับ
ผลกระทบ ข้อชี้แจงเพิ่มเติม และทางเลือกที่เป็ นไปได้สาํ หรับบริ การที่
ได้รับผลกระทบ
รวบรวมข้อมูลความเสี ยหายและสถานการณ์กคู้ ืนการปฏิบตั ิงานล่าสุ ด เพื่อรายงาน
ต่อศูนย์สงั่ การ
ภายในเวลา1-7วัน
 ประเมินความเพียงพอของอุปกรณ์เครื่ องใช้ใน
การทํางาน สําหรับระยะเวลาทํางาน 30 วัน
 ส่ งแบบฟอร์มการจัดซื้ อให้กบั ฝ่ ายพัสดุ
หมายเหตุ:ในการประเมินความเพียงพอดังกล่ าว ให้ พิจารณารายการที่ ต้องจัด
เตรี ยมการสั่ งซื ้อไว้ แล้ วในแบบฟอร์ มจัดซื ้อเพื่อให้ สามารถขออนุมตั ิได้ ทันที
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หมวด ค: การสู ญเสี ยบุคลากรสํ าคัญ
การดําเนินการ
สิ่ งทีต่ ้ องทํา
ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนปฏิบัติการ
ก่อนเกิดวิกฤติ
ทบทวน BCP อย่างน้อยเป็ นประจําทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่า BCP เป็ นปั จจุบนั อยู่
ตลอดเวลา

1

ปรับปรุ ง BCP ให้เป็ นปัจจุบนั

ผูป้ ระสานงานBCP

2

เตรี ยมบุคลากรสํารอง/มีการ
สับเปลี่ยนหน้าที่กนั เพื่อให้
สามารถทํางานแทนกันได้

1
2

รายงานต่อศูนย์สงั่ การ
สื่ อสารให้ทราบถึงการบริ การ
ที่ได้รับผลกระทบ

หัวหน้าทีมงานบริ หาร จัดให้มีการหมุนเวียนการทํางานของบุคลากรเพื่อการทดแทนกัน มีการสอน
ความต่อเนื่อง
งาน/ฝึ กอบรมที่จาํ เป็ นเพื่อให้คุน้ เคยกับภารกิจที่สาํ คัญกรณี สูญเสี ยบุคลากร
หลัก
ภายในเวลา1 - 7 วัน
หัวหน้าคณะบริ หาร
รายงานความเคลื่อนไหวให้ศูนย์สงั่ การทราบอย่างต่อเนื่อง
ความต่อเนื่องหรื อ ผู ้
 ประกาศใช้แผนการสื่ อสารของหน่วยงาน
ได้รับแต่งตั้งเป็ น
 ดําเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าผูใ้ ห้บริ การ/ผูใ้ ช้บริ การที่สาํ คัญ ได้รับแจ้ง
หัวหน้าศูนย์สงั่ การ
เรื่ องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการติดต่อ บริ การที่ยงั คงมีอยู่ บริ การ
ที่ได้รับผลกระทบ ข้อชี้แจงเพิ่มเติม และทางเลือกที่เป็ นไปได้สาํ หรับ
บริ การที่ได้รับผลกระทบ

3

สัง่ การให้บุคลากรสํารองเข้า
ปฏิบตั ิงาน

ดําเนินการเพื่อให้บุคลากรสํารองสามารถปฏิบตั ิงานแทนได้ เช่น สิ ทธิเข้าถึง
อาคารสถานที่ เอกสาร ข้อมูล ระบบ และ ไฟล์ที่จาํ เป็ น

4

ให้อาํ นาจอนุมตั ิและอํานาจการ
ลงนามที่จาํ เป็ นแก่บุคลากร
สํารอง

ปรับปรุ งเอกสารอํานาจอนุมตั ิ และอํานาจในการลงนาม ที่จาํ เป็ นเพื่อให้
บุคลากรสํารองมีอาํ นาจในการดําเนินการ

5

เปลี่ยนสถานที่/ที่อยูใ่ นการ
จัดส่ งเอกสารข้อมูล

6

ทํารายการที่หยุดชะงักขณะ
เกิดเหตุการณ์

7

พิจารณาจัดสรร/เกลี่ยบุคลากร
ตามความเหมาะสม

ผูป้ ระสานงาน BCP
หากบุคลากรสํารองไม่ได้ปฏิบตั ิงานในสถานที่เดิมของ บุคลากรหลัก ให้
และหัวหน้าทีมงาน
เปลี่ยนเส้นทางของเอกสาร จดหมายหมายเลขโทรศัพท์ และอื่นๆ ส่ งไปยัง
บริ หาร
สถานที่ที่บุคลากรสํารองทํางานอยู่
ความต่อเนื่อง
หัวหน้าทีมงานบริ หาร  ตรวจสอบสถานะของรายการที่เพิ่งทําเสร็ จ ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์
ความต่อเนื่อง
หยุดชะงัก
 ทํารายการที่ยงั คงค้างอยูใ่ ห้เสร็ จสิ้ น
ภายในเวลา14วัน
หัวหน้าคณะบริ หาร
 ประเมินจํานวนบุคลากรที่เหลืออยู่
ความต่อเนื่องและ
 ประสานงานกับกองการเจ้าหน้าที่จดั สรรข้าราชการที่มีอยูใ่ ห้กบั หน่วย
หัวหน้าทีมงานบริ หาร
ที่ขาดแคลนมากตามความเหมาะสมและแต่งตั้งรักษาการแทนกรณี
ความต่อเนื่อง
จําเป็ น
 แจ้งหัวหน้าหน่วยงานและตัวบุคลากรขอความร่ วมมือไปช่วยงานใน
ส่ วนที่ตอ้ งการหรื อขาดแคลนมาก
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หมวด ง: ความล้ มเหลวของระบบไอที
สิ่ งทีต่ ้ องทํา

การดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนปฏิบัติการ
ก่อนเกิดวิกฤติ

1

ปรับปรุ ง BCP ให้เป็ น
ปัจจุบนั

ผูป้ ระสานงานBCP

ทบทวน BCP อย่างน้อยเป็ นประจําทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่า BCP เป็ นปั จจุบนั อยู่
ตลอดเวลา

2

จัดทําแผนฟื้ นฟูจากความ
เสี ยหาย
(Disaster Recovery Plan :
DRP)

หัวหน้าทีม IT

2

ทบทวนการจัดเตรี ยมระบบ
คอมพิวเตอร์ตามแผนฟื้ นฟู
จากความเสี ยหาย
(Disaster Recovery Plan :
DRP)

หัวหน้าทีม IT

จัดทําแผนฟื้ นฟูจากความเสี ยหายโดยมีหวั ข้อ ดังต่อไปนี้
-วัตถุประสงค์บอกถึงวัตถุประสงค์ของแผนฯ เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ
เมื่อเกิดขึ้นจริ ง
-ขอบเขต ระบุหน่วยงานหรื อหน้าที่ทางธุรกิจและกลุ่มบุคคลที่ตอ้ งนําแผนฯ
ไปใช้ได้จริ ง
-บทบาทและความรับผิดชอบระบุบทบาทและความรับผิดชอบของบุคลากร
ในการฟื้ นฟูจากความเสี ยหาย
-ทรัพยากรที่ตอ้ งใช้ระบุทรัพยากรที่ตอ้ งใช้ในการฟื้ นฟูการดําเนินงาน
-การฝึ กอบรมระบุโปรแกรมการฝึ กอบรมที่จาํ เป็ นต่อทุกฝ่ ายและจําเป็ นต่อ
ผูใ้ ช้ทุกกลุ่ม
-ตารางการทดสอบและฝึ กซ้อมจัดตารางการทดสอบแผนฟื้ นฟูและการ
ฝึ กซ้อมฟื้ นฟูการดําเนินงาน
-ตารางบํารุ งรักษาจัดตารางทบทวนและปรับปรุ งข้อมูลในแผนฟื้ นฟูเป็ น
ระยะ
-ข้อควรระวังระบุเรื่ องที่ผเู ้ กี่ยวข้องควรระวังหรื อควรให้ความสนใจเป็ น
ตรวจสอบว่าได้มีการระบุระบบงานที่ตอ้ งใช้สาํ หรับการปฏิบตั ิงานสําคัญ
อย่างครบถ้วน และพิจารณาว่า
 มี DRP พร้อมและเพียงพอ
 มีวธิ ีการทํางานอื่นที่ไม่ตอ้ งพึ่งพาระบบคอมพิวเตอร์ (workaround
procedure) เมื่อเกิดความล้มเหลวของระบบงาน

3

พิจารณาระบบงานที่ DRP
ไม่รองรับ

ผูป้ ระสานงาน BCP

หากระบบงานคอมพิวเตอร์ใดไม่มีแผน DRP รองรับ ให้พิจารณาความจําเป็ น
และแจ้งเจ้าของระบบงานเพื่อดําเนินการในลําดับต่อไป

ภายในเวลา4ชั่วโมง–2 วัน
1

รายงานต่อศูนย์สงั่ การ

2

สื่ อสารให้ทราบถึงการ
บริ การที่ได้รับผลกระทบ

3

ใช้ข้นั ตอนวิธีการทํางาน
ด้วยตัวเองที่ไม่ตอ้ งพึ่งพา
ระบบ (Manual Work
Around)

ผูป้ ระสานงาน BCP
และหัวหน้าทีม IT
หัวหน้าคณะบริ หาร
ความต่อเนื่องหัวหน้าทีม
IT

รายงานสถานการณ์ให้ศูนย์สงั่ การทราบอย่างต่อเนื่อง

หัวหน้าทีมบริ หาร
ความต่อเนื่อง

ใช้ข้ นั ตอนวิธีการทํางานด้วยตัวเองที่ไม่ตอ้ งพึ่งพาระบบ

 ประกาศใช้แผนการสื่ อสารของหน่วยงาน
 ดําเนินการเพือ่ ให้แน่ใจว่าผูใ้ ห้บริ การ/ผูใ้ ช้บริ การที่สาํ คัญ ได้รับแจ้ง
เรื่ องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการติดต่อ บริ การที่ยงั คงมีอยู่ บริ การ
ที่ได้รับผลกระทบ ข้อชี้แจงเพิ่มเติม และทางเลือกที่เป็ นไปได้สาํ หรับ
บริ การที่ได้รับผลกระทบ
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สิ่ งทีต่ ้ องทํา

การดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนปฏิบัติการ

เมื่อมีการกู้คนื ระบบงาน
1

กูค้ ืนข้อมูลเมื่อสถานการณ์
กลับสู่ภาวะปกติ

2

สื่ อสารให้ทราบถึงการ
บริ การที่ได้รับผลกระทบ

 ตรวจสอบสถานะของข้อมูลที่กคู้ ืนได้
 สร้างข้อมูลที่เสี ยหายไปขึ้นมาใหม่
 บันทึกรายการที่เกิดขึ้นระหว่างที่ระบบล้มเหลว
และระมัดระวังไม่ให้มีการบันทึกรายการซํ้า หรื อขาดไป
 ประกาศใช้แผนการสื่ อสารภายของหน่วยงานถ้ามีบริ การที่ยงั ได้รับ
ผลกระทบหลังจากกูค้ ืนระบบงาน
 ดําเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าผูใ้ ห้บริ การ/ผูใ้ ช้บริ การที่สาํ คัญ ได้รับแจ้ง
เรื่ องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการติดต่อ บริ การที่ยงั คงมีอยู่ บริ การ
ที่ได้รับผลกระทบ ข้อชี้แจงเพิม่ เติม และทางเลือกที่เป็ นไปได้สาํ หรับ
บริ การที่ได้รับผลกระทบ

หัวหน้าทีม IT
หัวหน้าทีมบริ หาร
ความต่อเนื่อง

หมวด จ:ผู้ให้ บริการทีส่ ํ าคัญไม่ สามารถให้ บริการได้
(หน่ วยงานในสั งกัดกรมทางหลวง ส่ วนราชการอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง และภาคเอกชน)
การดําเนินการ
สิ่ งทีต่ ้ องทํา

ขั้นตอนปฏิบตั กิ าร

ผู้รับผิดชอบ

ก่อนเกิดวิกฤติ
1
2

ปรับปรุ ง BCP ให้เป็ น
ปัจจุบนั อยูต่ ลอดเวลา
ทบทวนความพร้อมของ
การบริ หารความต่อเนื่อง
(BCM) ของผูใ้ ห้บริ การ
สําคัญ

ทบทวน BCP อย่างน้อยเป็ นประจําทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่า BCP เป็ นปั จจุบนั อยู่
ตลอดเวลา
ทบทวนรายชื่อหน่วยงาน บุคคลของผูใ้ ห้บริ การสําคัญ เพื่อให้แน่ใจว่าเป็ น
ปั จจุบนั และสามารถติดต่อ ประสาน หรื อให้บริ การในระดับที่ยอมรับได้
เมื่อเกิดเหตุการณ์หยุดวิกฤต

ผูป้ ระสานงานBCP
เจ้าของ/ผูร้ ับผิดชอบ
กระบวนการทํางาน
(Process Owner)

ภายในเวลา1-3 วัน
1

สื่ อสารให้ทราบถึงการ
บริ การที่ได้รับผลกระทบ

2

ใช้ข้นั ตอนวิธีการทํางาน
ด้วยตัวเองที่ไม่ตอ้ งพึ่งพา
ระบบ (Manual Work
Around)

หัวหน้าคณะบริ หาร
ความต่อเนื่อง และผู ้
ประสานงาน BCP
หัวหน้าทีมบริ หาร
ความต่อเนื่อง

ประกาศใช้แผนการสื่ อสารของหน่วยงานเพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับบริ การที่
ยังคงมีอยู่ บริ การที่ได้รับผลกระทบข้อชี้แจงหรื อเงื่อนไขพิเศษ และทางเลือก
ที่เป็ นไปได้สาํ หรับบริ การที่ได้รับผลกระทบ
ใช้ข้ นั ตอนวิธีการทํางานด้วยตัวเองที่ไม่ตอ้ งพึ่งพาระบบ

ภายในเวลา7วัน
3

พิจารณาแนวทาง/ช่องทาง
ต่างๆในการติดต่อสื่ อสาร/
ประสานงาน/เพื่อให้การ
ดําเนินการเป็ นไปอย่าง
ต่อเนื่อง

หัวหน้าทีมบริ หาร
ความต่อเนื่อง

- รวบรวมข้อมูลสําคัญ/จําเป็ นต่อการใช้ดาํ เนินการต่อไป
- ประสานขอสําเนาข้อมูลกรณี ขอ้ มูลขาดหายไป หรื อมีไม่ครบ
- กรณี ระบบยังใช้การไม่ได้ตอ้ งประสานผูด้ ูแลระบบนั้น และทํางาน
ตรวจสอบข้อมูล สํารองข้อมูลเพื่อยืนยันความถูกต้อง
- ดําเนินการประสานงาน ระบบต่างๆเพื่อให้ข้ นั ตอนการปฏิบตั ิการเข้าสู่
สภาวะปกติ
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5. รายงานความคืบหน้ าของขั้นตอนการกู้คนื การปฏิบัตงิ าน
รายงานต่ อ
1. หัวหน้า
คณะทํางานบริ หาร
ความต่อเนื่อง และ
ผูบ้ ริ หารสู งสุ ด
2.ผูป้ ระสาน BCP

ความถี/่
สั ญญาณแจ้ งเหตุ
แจ้งเหตุการณ์ฉุกเฉิ น

การพบกันที่จุดนัดพบ

3. หัวหน้าทีมบริ หาร การย้ายสถานที่
ความต่อเนื่อง
ปฏิบตั ิงาน
4. ผูป้ ระสาน BCP

สถานที่ปฏิบตั ิงานใหม่

หัวข้ อรายงาน

ผู้รายงาน

การติดต่อในสายงานตาม Call
ผูป้ ระสาน BCP
Tree เรี ยบร้อย แจ้งการประกาศใช้
แผนฉุกเฉิ น
เจ้าหน้าที่ที่ตอ้ งเข้าปฏิบตั ิงาน
หัวหน้าทีมบริ หารความ
ระหว่างเหตุการณ์ฉุกเฉิ นมาถึงจุด ต่อเนื่อง
นัดพบครบถ้วน
แจ้งการโยกย้ายสถานที่ปฏิบตั ิงาน ทีมกูค้ ืนการปฏิบตั ิงานของ
หน่วยงาน/ทีมกูค้ ืนสํารอง

- สามารถเข้าสถานที่ปฏิบตั ิงาน ณ
ศูนย์สาํ รองได้เรี ยบร้อย
- เจ้าหน้าที่เข้าประจําการครบถ้วน
ตรวจสอบเอกสารสํารองและ
อุปกรณ์ต่างๆว่าใช้งานได้ อยู่
ระหว่างการรอติดตั้งระบบ
5. หัวหน้าทีมบริ หาร ความสัมฤทธิ์ผลของการ ทุกระบบสามารถ Log-in เข้า
ความต่อเนื่อง
เชื่อมต่อระบบงานต่างๆ ระบบใช้งานได้หรื อมีขอ้ ขัดข้อง
ณศูนย์ปฏิบตั ิงานสํารอง ประการใด
6. หัวหน้าทีมบริ หาร Processing รายการ
การเริ่ มปฏิบตั ิงานตามปกติได้
ความต่อเนื่อง
7. หัวหน้าทีมบริ หาร ปัญหาคงค้าง
สรุ ปการแก้ไขปัญหา หรื อปัญหา
ความต่อเนื่อง
คงค้างแก่หวั หน้าฝ่ ายเป็ นระยะๆ
จนเสร็ จสิ้ นปัญหา
8. หัวหน้าทีมบริ หาร การปิ ดงานสิ้ นวัน
กระบวนการปิ ดงานสิ้ นวัน
ความต่อเนื่อง
สรุ ปงานที่เสร็ จสิ้ น
ปัญหาที่ยงั ไม่ได้รับการแก้ไข
9. - หัวหน้า
การปฏิบตั ิงาน ณ ศูนย์ สรุ ปการปฏิบตั ิงาน ณ ศูนย์สาํ รอง
คณะทํางานบริ หาร
สํารอง
ประจําวัน
ความต่อเนื่อง
-ผูบ้ ริ หารสู งสุ ด

หัวหน้าทีมบริ หารความ
ต่อเนื่อง

ทีมกูค้ ืนการปฏิบตั ิงานของ
หน่วยงาน
หัวหน้ากลุ่ม/ส่ วน/ฝ่ าย
หัวหน้ากลุ่ม/ส่ วน/ฝ่ าย

หัวหน้ากลุ่ม/ส่ วน/ฝ่ าย

-ผูป้ ระสาน BCP
-หัวหน้าคณะทํางานบริ หาร
ความต่อเนื่อง
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6. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานเพือ่ กลับสู่ สภาวะปกติ
ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนปฏิบัติ
ก่อนเกิดวิกฤติ

1

ผูป้ ระสานงาน BCP

2

ผูป้ ระสานงาน BCP

ปรับปรุ งเอกสารเหล่านี้ให้เป็ นปั จจุบนั และจัดเก็บ:
 ข้อมูลที่จาํ เป็ นสําหรับการฟื้ นฟูสถานที่ที่ได้รับความเสี ยหาย เช่น แผนผังสถานที่
ทํางานของหน่วยงาน (ซึ่ งมีรายละเอียดของการวางเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ต่างๆ),
แผนผังการเดินสายเคเบิล,สายโทรศัพท์ต่างๆ และเงื่อนไขพิเศษ เป็ นต้น (เช่น ภาพถ่าย
สถานที่ทาํ งานปั จจุบนั แผนผังสถานที่ทาํ งานปั จจุบนั )
 รายละเอียดการติดตั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ การสํารองข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิง่
สําหรับระบบที่ไม่มี DRP server
 เอกสาร/ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่จาํ เป็ นสําหรับการฟื้ นฟูสถานที่ทาํ งานที่ได้รับ
ความเสี ยหายขึ้นมาใหม่
หมายเหตุ: ควรมีการเก็บสําเนาปั จจุบนั ไว้ในระบบกลาง หรื อนอกสถานที่ หากเกิดเหตุจาํ เป็ น
สามารถเรี ยกมาใช้ได้
ส่ งสําเนาข้อมูลไปเก็บไว้นอกสถานที่ทาํ งานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

ภายในเวลา1 -7 วัน
3

หัวหน้าคณะทํางานบริ หารความต่อเนื่อง

4

หัวหน้าคณะทํางานบริ หารความต่อเนื่อง/
ผูป้ ระสานงาน BCP

เรี ยกข้อมูลที่ตอ้ งใช้ในการนํากลับสู่ สภาพเดิม ซึ่ งเก็บไว้นอกสถานที่ทาํ งาน (เช่นแผนผังสถานที่
ทํางานหลัก system configuration เอกสารสําคัญต่างๆ )
ประชุมคณะทํางานเพื่อวางแผนร่ วมกัน ในเรื่ อง:
 การซ่อมแซมและฟื้ นฟูสถานที่ทาํ งานหลักที่เสี ยหายขึ้นมาใหม่หรื อการเสาะหา และ
การจัดตั้งสถานที่ทาํ งานหลักแห่งใหม่
 จัดซื้ อและติดตั้งระบบที่ได้รับความเสี ยหาย
 กําหนดตารางเวลา/บุคลากรการทํางาน
 เกลี่ย หรื อจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมเพื่อทดแทนจํานวนบุคลากรในจุดที่ขาดอยู่

ภายในเวลา 14 วัน
5

หัวหน้าคณะทํางานบริ หารความต่อเนื่อง

ตัดสิ นใจกลยุทธ์การกลับสู่ ภาวะปกติ และระยะเวลา ซึ่ งควรประกอบด้วย
 สถานที่ทาํ งานหลักจะต้องซ่อมแซมหรื อย้ายไปยังที่อื่นหรื อไม่
 ควรซื้ อระบบ (ฮาร์ ดแวร์และซอฟท์แวร์) หรื อไม่
 การจัดสรรบุคลากร/การแต่งตั้งรักษาการ (ตําแหน่ง จํานวนคน อื่นๆ)
 ต้นทุนที่จะเกิดขึ้น
 กรอบระยะเวลาที่ใช้ในการฟื้ นฟูให้กลับสู่ สภาวะปกติ

ภายในเวลา21วัน
6

หัวหน้าคณะทํางานบริ หารความต่อเนื่อง




ประชุมคณะทํางานมาวางแผนร่ วมกันเพื่อฟื้ นฟูให้กลับสู่ สภาวะปกติ
สร้างแบบฟอร์มตรวจสอบ เพื่อช่วยในการระบุงานหน้าที่ที่จะทํา ระยะเวลาที่ตอ้ ง
ดําเนินการ และผูร้ ับผิดชอบ งานหน้าที่น้ ีควรประกอบด้วย
•
การจัดตั้งสถานที่ทาํ งาน
•
การเปลี่ยนเส้นทางการส่ งจดหมายไปรษณี ย ์
•
การเปลี่ยนเส้นทางของสายโทรศัพท์
•
การจัดตั้งและทดสอบอุปกรณ์
•
ตรวจสอบการกูค้ ืนข้อมูลขึ้นมาใหม่เพือ่ เก็บรักษาข้อมูล

23
ผู้รับผิดชอบ

7

หัวหน้าคณะทํางานบริ หาร ความต่อเนื่อง

ขั้นตอนปฏิบัติ
ให้ถูกต้องและเป็ นระเบียบ
•
การเตรี ยมบุคลากรในตําแหน่งสําคัญที่ขาดไป
•
การติดต่อสื่ อสารกับผูใ้ ห้บริ การ/ผูร้ ับบริ การ
เมื่อจัดทําแผนเรี ยบร้อยแล้ว สื่ อสารให้บุคลากรทราบเกี่ยวกับแผนการกลับสู่ สภาวะปกติและ
ตารางเวลาการดําเนินการ

ภายในเวลา 30วัน
8
9

10

หัวหน้าคณะทํางานบริ หาร ความ
ต่อเนื่อง/ผูป้ ระสานงาน BCP
ผูป้ ระสานงาน BCP/หัวหน้าทีมบริ หาร
ความต่อเนื่อง

หัวหน้าคณะทํางานบริ หารความต่อเนื่อง

ก่อนที่จะยกเลิกการใช้ศูนย์ปฏิบตั ิงานสํารอง/ศูนย์สงั่ การต้องทดสอบว่ากระบวนการปฏิบตั ิงาน
สามารถดําเนินไปได้อย่างดีในสถานที่ทาํ งานใหม่
ดําเนินการเปลี่ยนศูนย์ปฏิบตั ิงานสํารองให้กลับไปอยูใ่ นสภาพเดิม(original condition) ดังนี้:
 เอาซอฟท์แวร์ที่ได้ติดตั้งไว้ที่ศูนย์สาํ รองออก
 ตรวจสอบว่าข้อมูลที่มีความอ่อนไหว ได้เอาออกจากฮาร์ดดิสก์และที่เก็บชัว่ คราวอื่นๆ
เรี ยบร้อยแล้ว
 ทําลายหรื อกําจัดเอกสารต่างๆ และรายงานข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ใช้แล้วออกไป
 ตรวจสอบว่าทรัพยากรทุกอย่างที่ให้ผอู้ ื่นไปใช้ได้คืนกลับมาในสภาพที่ดี
 ส่ งคืนสถานที่
ดําเนินการยกเลิกสิ ทธิการเข้าถึงอาคารสถานที่ ข้อมูล และอํานาจต่างๆ ที่เคยอนุญาตให้กบั
บุคลากรชุดสํารอง

ภาคผนวก

ภาคผนวก 1
การวิเคราะห์ ผลกระทบทางธุรกิจ
(Business Impact Analysis :BIA)

BIA -1/1
แบบประเมินผลกระทบทางธุรกิจ
หน่ วยงาน.................................
ลักษณะงาน

กิจกรรม/กระบวนการ

กรอบเวลา/
รอบเวลา
ปฏิบัติงาน

ผู้ส่งมอบงาน
(Upstream)

หน่ วยงานภายใน
ทีเ่ กีย่ วข้ อง
(In Process)

ผู้รับบริการ
(Downstream)

BIA -1/2
หลักเกณฑ์ การประเมินระดับผลกระทบจากภัยพิบัติต่อกระบวนการดําเนินงาน

-

ระดับ
ผลกระทบ
สู งมาก

สู ง

ปานกลาง

ตํ่า

ไม่เป็ น
สาระสําคัญ

หลักเกณฑ์ ในการพิจารณาระดับผลกระทบ

















เกิดความเสี ยหายต่อองค์กรเป็ นจํานวนเงินในระดับสู งมาก
ส่ งผลให้ขีดความสามารถในการดําเนินงานหรื อให้บริ การลดลงมากกว่า ร้อยละ 50
เกิดการสู ญเสี ยชีวิตและ/หรื อภัยคุกคามต่อสาธารณชน
ส่ งผลกระทบต่อชื่อเสี ยงและความมัน่ ใจต่อองค์กรในระดับประเทศและนานาชาติ
เกิดความเสี ยหายต่อองค์กรเป็ นจํานวนเงินในระดับสู ง
ส่ งผลให้ขีดความสามารถในการดําเนินงานหรื อให้บริ การลดลงร้อยละ 25-50
เกิดการบาดเจ็บต่อผูร้ ับบริ การ/บุคคล/กลุ่มคน
ส่ งผลกระทบต่อชื่อเสี ยงและความมัน่ ใจต่อองค์กรในระดับประเทศ
เกิดความเสี ยหายต่อองค์กรเป็ นจํานวนเงินในระดับปานกลาง
ส่ งผลให้ขีดความสามารถในการดําเนินงานหรื อให้บริ การ ลดลงร้อยละ 10-25
ต้องมีการรักษาพยาบาล
ส่ งผลกระทบต่อชื่อเสี ยงและความมัน่ ใจต่อองค์กรในระดับท้องถิ่น
เกิดความเสี ยหายต่อองค์กรเป็ นจํานวนเงินในระดับตํ่า
ส่ งผลให้ขีดความสามารถในการดําเนินงานหรื อให้บริ การ ลดลงร้อยละ 5-10
ต้องมีการปฐมพยาบาล
ส่ งผลกระทบต่อชื่อเสี ยงและความมัน่ ใจต่อองค์กรในระดับท้องถิ่น

 ส่ งผลให้ขีดความสามารถในการดําเนินงานหรื อให้บริ การ ลดลงมากกว่าร้อยละ 5

BIA -1/3
- การสรุ ปเหตุการณ์ ภัยคุกคามและผลกระทบจากเหตุการณ์

เหตุการณ์ ภัยคุกคาม

1.
2.
3.
4.

เหตุการณ์อุทกภัย
เหตุการณ์อคั คีภยั
เหตุการณ์ชุมนุมประท้วงจลาจล
เหตุการณ์โรคระบาด

ด้ าน
อาคาร/
สถานที่
ปฏิบัติงาน
หลัก
3
3
3
3

ผลกระทบ
ด้ าน
ด้ านเทคโนโลยี
ด้ าน
วัสดุอุปกรณ์ ทสี่ ํ าคัญ/ สารสนเทศข้ อมูล บุคลากร
การจัดหา-จัดส่ งวัสดุ
และเอกสารที่
หลัก/สํ าคัญ
อุปกรณ์ สําคัญ
สํ าคัญ
3
3

3
3

3
3
3
3

ด้ าน
คู่ค้า/
ผู้ให้ บริการที่
สํ าคัญ
3
3

BIA-2
วิเคราะห์ ระดับผลกระทบต่ อกระบวนการ
หน่ วยงาน..............................
กิจกรรม/กระบวนการ………………………….
หลักเกณฑ์ ในการพิจารณาระดับผลกระทบ
ไม่ เป็ นสาระสํ าคัญ
1

ผลกระทบต่ อ

ตํา่
2

ปานกลาง
3

สู ง
4

สู งมาก
5

1.ผู้รับบริการภายนอก
(คุณภาพของงาน ความครบถ้ วนของงาน
การส่ งต่ องาน เป็ นต้ น)
2. ผู้รับบริการภายใน
(คุณภาพของงาน ความครบถ้ วนของงาน
การส่ งต่ องาน เป็ นต้ น))
3.บุคลากรในหน่ วยงาน
(จํานวนลดลง ขวัญกําลังใจ ความเครี ยด)
4. กรอบเวลาการดําเนินงานตามข้ อบังคับ
กฎระเบียบต่ างๆข้ อตกลงการดําเนินการ/
สั ญญาต่ างๆ /TOR
5. กระบวนการทํางาน/ระบบเทคโนโลยีที่
ใช้ งาน (กระบวนการหยุดชะงัก/การเข้ า
ไม่ ถึง server, application/ผู้ให้ บริ การ
ระบบ)

A=สรุปภาพรวมระดับผลกระทบ

(ใช้ ฐานนิยม หมายถึงค่ าที่ซา้ํ กันมากที่สุด)
หลักเกณฑ์ ในการพิจารณาระดับผลกระทบด้ านเวลา

มากกว่ า 2
สั ปดาห์
1

ผลกระทบต่ อ

2 สั ปดาห์

1 สั ปดาห์

1-2 วัน

ภายใน 1 วัน

2

3

4

5

B =ระยะเวลาที่ยอมให้ หยุดได้ นานทีส่ ุ ด
สรุประดับผลกระทบ เท่ ากับ .... ( A x B)
(ไม่ เป็ นสาระ = 1-5, ตํ่า =6-8, ปานกลาง =8-11 , สู ง = 12-15, สู งมาก = 16-25)

BIA-3
แบบประเมินผลกระทบต่ อกระบวนการ/กิจกรรม
หน่วยงาน.......................
ผลกระทบต่ อ
หน่ วยงาน
ย่ อย

กระบวนการ/กระบวนงาน/
กิจกรรม

ผู้ส่งมอบงาน
(Upstream)

หน่ วยงาน
ภายในที่
เกีย่ วข้ อง
(In Process)

ผู้รับบริการ
(Downstream)

ระยะเวลา
นานทีส่ ุ ด
ทีย่ อมให้
หยุดได้

เหตุผล

คะแนน/
ระดับ
ผลกระทบ

ภาคผนวก 2
กลยุทธ์ การบริหารความต่ อเนื่อง
(Business Continuity Plan :BCP)

BCP-1/1
กลยุทธ์ การกู้คนื ธุรกิจ (BUSINESS RECOVERY STRATEGY)
ความสู ญเสี ย/
เสี ยหาย

บริการขั้นตํ่า
ระยะเวลา
ทีใ่ ห้ ได้
หยุดดําเนินการ
(Minimum Services
ขั้นตํา่ ทีใ่ ห้ ได้
Offered)

1.สถานที่ปฏิบัติงาน 1. รับเอกสาร
2. พิจารณาเอกสาร
เร่ งด่วนเพื่อดําเนินการ
2.วัสดุอุปกรณ์ ที่
สํ าคัญ/การจัดหา
อุปกรณ์ ทสี่ ํ าคัญ
3. เอกสารสํ าคัญ

4 ชม.

ระดับบริการที่
คาดว่ าจะกู้ได้
(วันที่ 1ถึง
สั ปดาห์ ที่ 4)
Day 1-3 : 20%
Week 1 : 30%
Week 2 : 50%
Week 3 : 60%
Week 4 : 80%

กลยุทธ์ การกู้คนื ทีน่ ํามาปฏิบัติ
Business Recovery Strategy Adopted
(1)รายงานหัวหน้าทีมของตนเอง
(2) แจ้งเจ้าหน้าที่ที่กาํ หนดตามผังใน Call Tree
ให้อยูป่ ฏิบตั ิงานตามแผนที่กาํ หนด
(3) แจ้งหน่วยงานที่ติดต่อทั้งภายในและภายนอก
ถึงสถานการณ์และบริ การขั้นตํ่าที่ยงั ให้ได้รวมถึง
ระยะเวลาที่จะให้บริ การอื่นๆ ต่อไปได้
(4) เตรี ยมการให้บริ การด้วยระบบธรรมดาและ
สํารองข้อมูลสําหรับจัดเก็บเข้าระบบ
(5) เตรี ยมการย้ายไปศูนย์ปฏิบตั ิการสํารองตาม
คําสั่งศูนย์สั่งการ
(6) จัดเตรี ยมทรัพยากรตามที่กาํ หนด และ IT
ติดตั้งระบบงานที่ศนู ย์ปฏิบตั ิการสํารอง
(7) ตรวจสอบการทํางานของระบบ
(8) สอบทานเอกสารสําคัญที่จะใช้งาน กรองงาน
สําคัญเร่ งด่วน ลําดับงานเร่ งด่วน
ให้สอดคล้องกับความพร้อมของระบบและ
อุปกรณ์ที่รองรับที่ศนู ย์ปฏิบตั ิการสํารอง
(9) แจ้งทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องถึงสถานที่ปฏิบตั ิงาน
ใหม่ให้เข้าทํางาน ณ สถานที่ใหม่ตามลําดับ
ความสําคัญของงานสําหรับลักษณะงานที่ทาํ ที่
บ้านได้ให้ทาํ ที่บา้ นไปก่อน 1 สัปดาห์แล้วค่อย
พิจารณาปรับตามขนาดสถานที่สาํ รอง
(10) เริ่ มปฏิบตั ิงานต่อตามกระบวนการปกติ
(11) เข้าฟื้ นฟูและปรับปรุ งสถานที่ทาํ งาน
(12) รายงานหัวหน้าคณะทํางานบริ หารความ
พร้อมต่อสภาวะวิกฤต

BCP-1/2

ความสู ญเสี ย/
เสี ยหายใน

ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ/ข้ อมูล
สํ าคัญ

บุคลากรหลัก/สํ าคัญ

ผู้ให้ บริการทีส่ ํ าคัญ
Key Dependencies

บริการขั้นตํา่
ทีใ่ ห้ ได้
(Minimum
Services Offered)

ระดับบริการที่
ระยะเวลาหยุด
คาดว่าจะให้ ได้
ดําเนินการ
(วันที่ 1ถึงสั ปดาห์ ที่ 4)
ขั้นตํา่

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

กลยุทธ์ การกู้คนื ทีน่ ํามาปฏิบตั ิ
Business Recovery
Strategy Adopted

BCP-2
กําหนดทรัพยากรทีส่ ํ าคัญ
หน่ วยงาน....................
1. กิจกรรม/กระบวนงาน..............................
การกําหนดทรัพยากรทีส่ ํ าคัญ
อาคาร/
สถานที่
ปฏิบัติงาน

เครื่องมือและอุปกรณ์
ประเภท/ชนิด
จํานวน
(หน่วย)

ระบบงาน
เทคโนโลยี หรือ
ระบบสารสนเทศ

บุคลากร
ตําแหน่ง

จํานวน
(คน)

คู่ค้า/ผู้ให้ บริการ/
ผู้มสี ่ วนได้
ส่ วนเสี ย

BCP-3
สรุ ปรายการ/จํานวนทรัพยากรทีส่ ํ าคัญ

อาคาร/
สถานที่
ปฏิบัติงาน

เครื่องมือและอุปกรณ์
ประเภท/ชนิด
จํานวน
(หน่ วย)

การกําหนดทรัพยากรทีส่ ํ าคัญ
ระบบงาน
บุคลากร
เทคโนโลยี หรือ
ตําแหน่ ง
ระบบสารสนเทศ

จํานวน
(คน)

คู่ค้า/ผู้ให้ บริการ/
ผู้มสี ่ วนได้
ส่ วนเสี ย

ภาคผนวก 3
กระบวนการแจ้ งเหตุฉุกเฉิน

(Call Tree)

คณะบริหารความต่ อเนื่องกรมทางหลวง
ผู้บริหาร/หัวหน้ าคณะบริหารความต่ อเนื่องและ
หัวหน้ าทีมบริหารความต่ อเนื่อง
อธิบดีกรมทางหลวง
รองอธิบดีกรมทางหลวง (ฝ่ ายบริ หาร)
(ก) หัวหน้ าคณะบริหารความต่ อเนื่อง
(ข) ผู้ประสานงาน BCP
ผูจ้ ดั การโครงการ BCM
(ค) หัวหน้ าทีมบริหารความต่ อเนื่อง
1. เลขานุการกรม
2. ผูอ้ าํ นวยการกองการเงินและบัญชี
3. ผูอ้ าํ นวยการกองการเจ้าหน้าที่
4. ผูอ้ าํ นวยการกองการพัสดุ
5. ผูอ้ าํ นวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
6. ผูอ้ าํ นวยการกองฝึ กอบรม
7. ผูอ้ าํ นวยการสํานักกฎหมาย
8. ผูอ้ าํ นวยการสํานักก่อสร้างทางที่ 1
9. ผูอ้ าํ นวยการสํานักก่อสร้างทางที่ 2
10. ผูอ้ าํ นวยการสํานักก่อสร้างทางที่ 3
11. ผูอ้ าํ นวยการสํานักก่อสร้างสะพาน
12. ผูอ้ าํ นวยการสํานักเครื่ องกลและสื่ อสาร
13. ผูอ้ าํ นวยการสํานักจัดกรรมสิ ทธิ์ ที่ดิน
14. ผูอ้ าํ นวยการสํานักทางหลวงที่ 11
15. ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ หารโครงการทางหลวง
ระหว่างประเทศ
16. ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ หารบํารุ งทาง
17. ผูอ้ าํ นวยการสํานักแผนงาน
18. ผูอ้ าํ นวยการสํานักมาตรฐานและประเมินผล
19. ผูอ้ าํ นวยการสํานักวิเคราะห์และตรวจสอบ
20. ผูอ้ าํ นวยการสํานักวิจยั และพัฒนางานทาง
21. ผูอ้ าํ นวยการสํานักสํารวจและออกแบบ
22. ผูอ้ าํ นวยการสํานักอํานวยความปลอดภัย
23. ผูอ้ าํ นวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
24. ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์ ที่
ทํางาน

โทรศัพท์ ที่
บ้ าน

โทรศัพท์
มือถือ

E mail

ผู้บริหาร/หัวหน้ าคณะบริหารความต่ อเนื่องและ
หัวหน้ าทีมบริหารความต่ อเนื่อง

โทรศัพท์ ที่
ทํางาน

โทรศัพท์ ที่
บ้ าน

โทรศัพท์
มือถือ

E mail

25. ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานประชาสัมพันธ์
26. ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานภูมิสถาปัตย์งานทาง
27. ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานควบคุมนํ้าหนักยานพาหนะ
28. ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานแพทย์
29. ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานบริ หารงานศูนย์สร้างทาง
30. ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานสิ่ งแวดล้อมและการมีส่วน
ร่ วมของประชาชน
31. ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานพัฒนาระบบบริ หาร
32.
(ง) ผู้รับผิดชอบด้ านอัคคีภัย
33.
(จ) หัวหน้ าผู้ดูแลอาคาร

(ก) เมื่ อเกิ ด เหตุ วิก ฤตหั วหน้าคณะบริ ห ารความต่ อ เนื่ องประกาศภาวะวิก ฤตโดยโทรศัพ ท์รายงาน
อธิ บดีกรมทางหลวงและโทรแจ้งผูป้ ระสานงาน BCP ให้ดาํ เนิ นการตามแผน BCP และให้โทรแจ้ง
หัวหน้าทีมบริ หารความต่อเนื่อง
(ข) ผูป้ ระสานงาน BCP โทรศัพท์แจ้งหัวหน้าทีมบริ หารความต่อเนื่ อง และดําเนิ นการตามแผน BCP
รวมถึงรายงานสถานะ การดําเนินการตามแผนให้หวั หน้าคณะบริ หารความต่อเนื่องทราบ
(ค) หัวหน้าทีมคณะบริ หารความเสี่ ยงดําเนินการตามแผน BCP ในส่ วนที่เกี่ยวข้อง
(ง) ผูร้ ับผิดชอบด้านอัคคีภยั (Fire warden) รับผิดชอบการเคลื่อนย้ายบุคลากรออกจากสถานที่เกิดเหตุ
ตามขั้นตอนปฏิบตั ิการ และต้องรายงานผลการเคลื่อนย้ายบุคลากรให้ผดู ้ ูแลความปลอดภัยอาคาร
สถานที่ (Building Safety Manager) และให้ความช่ วยเหลื อในการติดตามบุ คลากรที่ ห ายไปหรื อ
ไม่ได้รายงานตัว
(จ) หัวหน้าผูด้ ูแลอาคาร (Buildingmanager) ประสานงานกับผูด้ ูแลประจําชั้นอาคาร(Floor manager)
ในการช่วยเคลื่อนย้ายบุคลากร ณ สถานที่เกิดเหตุ ทันทีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่คุกคามชีวิตและ
ความปลอดภัยของบุคลากรรวมถึงทรัพย์สินสําคัญของกรมทางหลวง

ทีมบริหารความต่ อเนื่อง
1. หน่ วยงาน..................................
ทีมบริหารความต่ อเนื่อง
1.
ผู้อาํ นวยการ..................
(ก) หัวหน้ าทีมบริหารความต่ อเนื่อง
2.
(ข) หัวหน้ า กลุ่ม/ฝ่ าย/ส่ วน..............
3.
(ค)(ระบุตาํ แหน่งงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง)..............
4.
(ค)(ระบุตาํ แหน่งงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง)..............

2.หัวหน้ าผู้ดูแลอาคาร

โทรศัพท์ ที่
ทํางาน

โทรศัพท์ ที่บ้าน

โทรศัพท์
มือถือ

E mail

ทีมบริหารความต่ อเนื่อง
1. เลขานุการกรม
2. หัวหน้ าฝ่ ายอาคารสถานที่

โทรศัพท์
ทีท่ าํ งาน

โทรศัพท์ ที่บ้าน

โทรศัพท์
มือถือ

E mail

ภาคผนวก 4
รายชื่อส่ วนราชการทีเ่ กีย่ วข้ องและผู้เกีย่ วข้ อง

รายชื่อส่ วนราชการทีเ่ กีย่ วข้ องและผู้เกีย่ วข้ อง
ของ

หน่ วยงาน.......................................
ส่ วนราชการ

รายชื่อผู้ติดต่ อ

โทรศัพท์ ที่
ทํางาน

โทรศัพท์
มือถือ

E-Mail

ภาคผนวก 5
แผนการสื่ อสารของหน่ วยงาน

แผนการสื่ อสารของหน่ วยงาน
ในช่ วงเวลาที่ เกิ ดเหตุการณ์ ความเสี ยหายขึ้น สิ่ งสําคัญสําหรับหน่ วยงานคือการสื่ อสารข้อความ
สําคัญ (key messages) ให้ผูใ้ ห้บริ การ/ผูใ้ ช้บริ การของตนทราบอย่างรวดเร็ วและมี ประสิ ทธิ ผล เพื่อให้ผู ้
ให้บริ การเหล่านั้นได้รับทราบถึงสถานการณ์และข้อชี้แนะพิเศษในการดําเนิ นการ จึงจําเป็ นต้องมีแผนการ
สื่ อสารของหน่วยงานเตรี ยมการไว้ล่วงหน้าแผนการสื่ อสารของหน่วยงานควรประกอบด้วย แผนการสื่ อสาร
ที่จะดําเนิ นการ และข้อความที่มีการร่ างไว้ล่วงหน้า รวมถึงคําถามที่พบบ่อย ภายใต้สถานการณ์เหตุการณ์
ความเสี ยหายที่แตกต่างกันดังนั้น เมื่อมีการประกาศใช้แผน BCP ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
1. เจ้าหน้าที่ที่ประจําอยูท่ ี่สถานที่ทาํ งานหลัก (Primary Site) จะต้องนําป้ ายประกาศติดไว้ใกล้สถานที่
ทําการเดิม เพือ่ ให้ผมู ้ าติดต่อรับทราบถึงที่ทาํ การชัว่ คราว
ตัวอย่ างเนือ้ ความของป้ายประกาศ
จากวันที่ .................กรมทางหลวงได้ยา้ ยที่ทาํ การเป็ นการชัว่ คราวไปที่ เลขที่....................
อาคาร...................... ถนน......................หมายเลขโทรศัพท์………………..
หมายเลขโทรสาร.................................
2. ผูป้ ระสานงาน BCP นําแบบฟอร์ มหนังสื อขออนุ ญาตเข้าปฏิ บตั ิงาน ณ อาคารศูนย์สํารอง (ที่ ได้
จัดทําและเก็บไว้) มากรอกข้อความด้วยลายมือ และลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่บริ หารฝ่ าย เพื่อนําไปยัง
ศูนย์สาํ รอง(เนื่ องจากเวลาเกิดเหตุอาจไม่มีระบบจัดพิมพ์หนังสื อ หนังสื อขออนุญาตเข้าปฏิบตั ิงาน
จึงควรจัดทําไว้ล่วงหน้า และจัดเก็บ1 ชุดในสถานที่ปฏิบตั ิงานรวมไว้กบั ชุดวัสดุ/อุปกรณ์ที่ตอ้ งเตรี ยม
ไว้และอีก 1 ชุดที่บา้ นของผูป้ ระสานงาน BCP กรณี เหตุการณ์เกิดหลังเวลาทําการ)
3. เมื่อไปถึงยังศูนย์สํารอง นําแบบฟอร์ มจดหมายและแจ้งศูนย์สั่งการถึงการย้ายสถานที่ปฏิบตั ิงาน
จัดส่ งโทรสารให้กบั ศูนย์สง่ั การเพื่อแจ้งแก่ส่วนงานภายใน
4. ผูป้ ระสานงาน BCP จัดทําหนังสื อติดต่อคู่คา้ หรื อลูกค้าให้ทราบการเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฏิบตั ิงาน
หาก PC และ เครื่ องโทรสารยังไม่สามารถใช้การได้ ระหว่างนั้นอาจจะแจ้งทางโทรศัพท์ก่อน
5. ณ ศูนย์สาํ รองการปฏิบตั ิงาน ผูป้ ระสานงาน BCP จัดทําประกาศแจ้งให้ทราบว่า มีบริ การใดบ้างที่
ยังให้บริ การอยู่และระบบใดใช้การได้ ระบบใดยังใช้การไม่ได้อาจมีความล่าช้า หรื อ ต้องรอคอย
เป็ นเวลาเท่าไหร่
6. จัดให้มีการตอบรับโทรศัพท์แจ้งการย้ายสถานที่และบริ การที่ยงั ให้บริ การอยู่ หรื อบริ การใดสามารถ
ใช้ได้ ณ สถานที่ใดทดแทนได้

ภาคผนวก 6
ตารางกําหนดการทดสอบ
แผนรองรับการดําเนินธุรกิจอย่ างต่ อเนื่อง

ตารางกําหนดการทดสอบแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอย่ างต่ อเนื่อง

การทดสอบ (Exercises)

ความเสี ยหายที่เกิดกับสถานที่
ทํางาน (รวมถึงเอกสารข้อมูล
สําคัญด้วย)

ประเภทการทดสอบ

- แบบบันทึกการแจ้งขอเข้าใช้
สถานที่เป็ นศูนย์สาํ รอง
- การทดสอบความพร้อมของ
ศูนย์ปฏิบตั ิงานสํารอง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆที่ - มีเอกสารกําหนดจํานวน
ต้องจําเป็ นต้องใช้
ทรัพยากรที่ตอ้ งใช้และวิธีการ
จัดหาให้ได้มาซึ่งวัสดุอุปกรณ์ที่
จําเป็ น
ความสูญเสี ยบุคลากรสําคัญ
- มีเอกสารรายชื่อและการติดต่อ
บุคลากรหลักและบุคลากรสํารอง
ของกระบวนงานหลักที่สาํ คัญ
ความล้มเหลวของระบบไอที
การทดสอบแผนรองรับการ
ดําเนินการปฏิบตั ิงานต่อเนื่อง
ผูใ้ ห้บริ การไม่สามารถให้บริ การ คู่มือการทดสอบใช้งานระบบ
ได้
สํารองและการ link ข้อมูลต่าง ๆ
สิ่ งที่ตอ้ งใช้เมื่อเกิดเหตุการณ์
1. แผน BCP
วิกฤต
2. Call Tree
3. รายชื่อผูใ้ ห้บริ การและ
ผูร้ ับบริ การพร้อมช่องทาง
ติดต่อสื่ อสารของแต่ละหน่วยงาน
4. เอกสารยืนยันการอนุมตั ิให้ใช้
สถานที่เป็ นศูนย์สาํ รอง

กําหนดวันเวลาในการ
ทดสอบ

ผลการ
ทดสอบ
ผ่าน/ไม่ผา่ น

