๑
แผนบริหารความต่อเนื่อง
แผนความต่อเนื่อง หรือต่อไปนี้จะเรียกว่า “Business Continuity Plan (BCP)” จัดทําขึ้น เพื่อให้
“หน่วยงาน” สามารถนําไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ทั้งที่
เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร โดยไม่ให้สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว
ส่งผลให้หน่วยงานต้องหยุดการดําเนินงาน หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
การที่หน่วยงานไม่มีกระบวนการรองรับให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบต่อ
หน่วยงานในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจการเงิน การให้บริการ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น ดังนั้น การจัดทําแผนความต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยให้หน่วยงานสามารถ
รับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด และทําให้กระบวนการที่สําคัญ (Critical Business Process) สามารถ
กลับมาดําเนินการได้อย่างปกติ หรือตามระดับการให้บริการที่กําหนดไว้ ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดระดับความ
รุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานได้
วัตถุประสงค์ (Objectives)
๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
๒. เพื่อให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤต
๓. เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดําเนินงานหรือการให้บริการ
๔. เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้
๕. เพื่อให้ประชาขน เจ้าหน้าที่ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholders) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของหน่วยงาน แม้หน่วยงานต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผล
กระทบจนทําให้การดําเนินงานต้องหยุดชะงัก
สมมติฐานของแผนความต่อเนื่อง (BCP Assumptions)
เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นภายใต้สมมติฐาน ดังต่อไปนี้
๑. เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสําคัญต่างๆ แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงานสํารองที่ได้
มีการจัดเตรียมไว้
๒. หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการสํารองระบบสารสนเทศต่างๆ โดยระบบสารสนเทศ
สํารองมิได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเหมือนกับระบบสารสนเทศหลัก
๓. “บุคลากร” ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้าง
ชั่วคราวรายรับ ศวท. ลูกจ้างโครงการเจ้าหน้าที่และพนักงานทั้งหมดของหน่วยงาน

/ขอบเขต...

๒
ขอบเขตของแผนความต่อเนื่อง (Scope of BCP)
แผนความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ใช้รับรองสถานการณ์ กรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินใน
พื้นที่สํานักงานของหน่วยงาน หรือภายในหน่วยงาน ด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้
๑. เหตุการณ์อุทกภัย
๒. เหตุการณ์อัคคีภัย
๓. เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล
การวิเคราะห์ทรัพยากรที่สําคัญ
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินมีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้นเพื่อให้หน่วยงานสามารถบริหารจัดการ
การดําเนินงานขององค์กรให้มีความต่อเนื่อง การจัดหาทรัพยากรที่สําคัญจึงเป็นสิ่งจําเป็น และต้องระบุไว้ในแผน
ความต่อเนื่อง ซึ่งการเตรียมการทรัพยากรที่สําคัญ จะพิจารณาจากผลกระทบใน ๕ ด้าน ดังนี้
๑. ผลกระทบด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้สถานที่ปฏิบัติงาน
หลักได้รับความเสียหายหรือไม่สามารถใช้สถานที่ปฏิบัติงานหลักได้ และส่งผลให้บุคลากร ไม่สามารถเข้าไป
ปฏิบัติงานได้ชั่วคราวหรือระยะยาว
๒. ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ/การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นทําให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ หรือไม่สามารถจัดหา/จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญได้
๓. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้ระบบงาน
เทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลที่สําคัญไม่สามารถนํามาใช้ในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ
๔. ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้บุคลากรหลักไม่สามารถมาปฏิบัติงาน
ได้ตามปกติ
๕. ผลกระทบด้านคู่ค้า / ผู้ให้บริการที่สําคัญ มายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้คู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ไม่สามารถติดต่อหรือให้บริการหรือส่งมอบงานได้

/สรุปเหตุการณ์...

๓
สรุปเหตุการณ์สภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ์
เหตุการณ์สภาวะวิกฤต

๑. เหตุการณ์อัคคีภัย
๒. เหตุการณ์อุทกภัย
๓. เหตุการณ์ชุมนุม
ประท้วง/จลาจล

ด้านอาคาร/
ด้านวัสดุ
สถานที่
อุปกรณ์ที่
ปฏิบัติงานหลัก สําคัญ
/ การจัดหา
จัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ที่
สําคัญ







ผลกระทบ
ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และข้อมูลที่
สําคัญ





ด้านบุคลากร คู่ค้า/ผู้
หลัก
ให้บริการ/
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย









แผนความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ไม่รองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่เหตุขัดข้องเกิดขึ้นจากการดําเนินงาน
ปกติ และเหตุขัดข้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบในระดับสูงต่อการดําเนินงานและการให้บริการของหน่วยงาน
เนื่องจากหน่วยงานยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์ได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยผู้บริหาร
หน่วยงานหรือผู้บริหารของแต่ละกลุ่มงานและฝ่ายงานสามารถรับผิดชอบและดําเนินการได้ด้วยตนเอง
ทีมงานแผนความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan Team)
เพื่อให้แผนความต่อเนื่อง (BCP) ของฝ่ายบริหารทั่วไปสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล จะต้องจัดตั้งทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ขึ้น โดย BCP Team ประกอบด้วย
หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง และทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
โดยทุกตําแหน่งจะต้องร่วมมือกันดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในฝ่ายงานของ
ตนเอง ให้สามารถบริหารความต่อเนื่องและกลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว ตามบทบาทหน้าที่ที่กําหนดไว้ของทีมงาน
บริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) และในกรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคลากรสํารอง
รับผิดชอบทําหน้าที่ในบทบาทของบุคลากรหลัก ปรากฏดังตารางที่ ๑

/ตารางที่ ๑...

๔
ตารางที่ ๑ รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team)
บุคลากรหลัก
อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง

ผู้อํานวยการสถาบันวัฒนธรรม
ศึกษา
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและ
เผยแพร่วัฒนธรรม
ผู้อํานวยการกองกองทุน
ส่งเสริมงานวัฒนธรรม
ผู้อํานวยการศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย
ผู้อํานวยการหออัครศิลปิน
ผู้อํานวยการสํานักนวัตกรรม
ทางวัฒนธรรม
ผู้อํานวยการสํานักพิจารณา
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์

เบอร์โทรศัพท์

บทบาท
ที่ปรึกษา
หัวหน้าทีมงาน
บริหารความ
ต่อเนื่อง
ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง
ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง
ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง
ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง
ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง
ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง
ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง

บุคลากรสํารอง
รองอธิบดีฯ คนที่๑
รองอธิบดีฯ คนที่๒
รักษาการฯ คนที่ ๑
รักษาการฯ คนที่ ๒

เบอร์โทรศัพท์

รักษาการฯ คนที่ ๑
รักษาการฯ คนที่ ๒
รักษาการฯ คนที่ ๑
รักษาการฯ คนที่ ๒
รักษาการฯ คนที่ ๑
รักษาการฯ คนที่ ๒
รักษาการฯ คนที่ ๑
รักษาการฯ คนที่ ๒
รักษาการฯ คนที่ ๑
รักษาการฯ คนที่ ๒
รักษาการฯ คนที่ ๑
รักษาการฯ คนที่ ๒
รักษาการฯ คนที่ ๑
รักษาการฯ คนที่ ๒

กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)
กลยุทธ์ความต่อเนื่อง เป็นแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีความพร้อมเมื่อเกิด
สภาวะวิกฤต ซึ่งพิจารณาทรัพยากรใน ๕ ด้าน ดังตารางที่ ๒

/ตารางที่ ๒…

๕
ตารางที่ ๒ กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)
ทรัพยากร
กลยุทธ์ความต่อเนื่อง
อาคาร/ สถานที่ปฏิบัติงาน - กําหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงานสํารอง ณ หออัครศิลปิน โดยมีการสํารวจความ
สํารอง
เหมาะสมของสถานที่ ประสานงาน และ การเตรียมความพร้อม กับหน่วยงาน
เจ้าของพื้นที่
วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ /
- กําหนดให้มีการจัดหาคอมพิวเตอร์สํารอง ที่มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งาน
การจัดหาจัดส่งวัสดุ
พร้อมอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมโยงต่อผ่านอินเตอร์เน็ตเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีของ
อุปกรณ์ที่สําคัญ
หน่วยงานกลางและกรมบัญชีกลางได้
- กําหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop/ Notebook) ของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานได้เป็นการชั่วคราว หากมีความจําเป็นเร่งด่วนในช่วงระหว่างการจัดหา
คอมพิวเตอร์สํารอง ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
ในการกอบกู้คืนก่อน
เทคโนโลยี สารสนเทศและ - ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญของหน่วยงาน
ข้อมูลที่สําคัญ
มีลักษณะแบบรวมศูนย์ที่ส่วนกลาง และเชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่าน
อินเตอร์เน็ตเพื่อการใช้งาน
บุคลากรหลัก
- กําหนดให้ใช้บุคลากรสํารอง ทดแทนภายในสํานัก/กอง/ศูนย์/อป./กลุ่ม เดียวกัน
- กําหนดให้ใช้บุคลากรนอกฝ่ายงานหรือกลุ่มงานในกรณี ที่บุคลากรไม่เพียงพอ
หรือขาดแคลน
คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สําคัญ/ - ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกําหนดให้มีผู้ให้บริการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต คือ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์
จํากัด (uih) ซึ่งหากผู้ให้บริการหลักไม่สามารถให้บริหารได้สามารถใช้ระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต True โดยขอรหัส Wi-Fi ได้ที่ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การไฟฟ้านครหลวง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑ วัน
- การประปานครหลวงดําเนินการประสานงานจัดหารถบรรทุกน้ําจัดส่งมาสํารอง
ให้ ณ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จํานวน ๑ คัน

/ความต้องการ...

๖
ความต้องการด้านทรัพยากรที่จําเป็นในการบริหารความต่อเนื่อง
การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) พบว่ากระบวนการทํางานที่ฝ่ายงานต้อง
ให้ความสําคัญและกลับมาดําเนินงานให้ได้ภายในระยะเวลาตามที่กําหนดปรากฏดังตารางที่ ๓
ตารางที่ ๓ ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis)
กระบวนการหลัก

ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงาน
ธุรการทั่วไป
ดําเนินการให้เช่าใช้สถานที่ศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทยและการให้บริการ
ประชาชน เช่น การออกใบอนุญาต
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ การตรวจพิจารณา
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์
ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงิน พัสดุ
การบริหารบุคคล งานติดต่อประสานงาน

ระดับความ
ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ
เร่งด่วน ๑ วัน ๑ สัปดาห์ ๒ สัปดาห์ ๒ สัปดาห์
ขึ้นไป
สูง




สูง



สูง









สําหรับกระบวนงานอื่นๆ ที่ประเมินแล้ว อาจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมีความยืดหยุ่น
สามารถชะลอการดําเนินงานและการให้บริการได้ โดยให้ผู้บริหารของฝ่ายงานประเมินความจําเป็นและเหมาะสม
ทั้งนี้ หากมีความจําเป็น ให้ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความต่อเนื่องเช่นเดียวกับกระบวนงานหลัก
การวิเคราะห์เพื่อกําหนดความต้องการทรัพยากรที่สําคัญ
๑) ด้านสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง (Working Space Requirement) ดังตารางที่ ๔
ตารางที่ ๔ การระบุพื้นที่การปฏิบัติงานสํารอง
ประเภททรัพยากร

ที่มา

กลุ่มช่วยอํานวยการและ
บริหารงานทั่วไป
พื้นที่สําหรับสถานที่
ปฏิบัติงานสํารอง

หออัครศิลปิน

๑ วัน

๑ สัปดาห์

๔ ตร.ม.
(๒ คน)

๘ ตร.ม.
(๔ คน)

๒ สัปดาห์ ๒ สัปดาห์
ขึ้นไป
๑๒ ตร.ม. ๑๔ ตร.ม.
(๖ คน)
(๗ คน)

/ประเภท…

๗
ประเภททรัพยากร

ที่มา

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศ หออัครศิลปิน
ไทยและหน่วยงานที่
ให้บริการประชานชน
พื้นที่สําหรับสถานที่
ปฏิบัติงานสํารอง
กลุ่มการคลัง
หออัครศิลปิน
พื้นที่สําหรับสถานที่
ปฏิบัติงานสํารอง
กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่
หออัครศิลปิน
และยานพาหนะ
พื้นที่สําหรับสถานที่
ปฏิบัติงานสํารอง
รวม

๑ วัน

๑ สัปดาห์

๒ สัปดาห์

๑๒ ตร.ม.
(๖ คน)

๒๔ ตร.ม.
(๑๒ คน)

๓๒ ตร.ม.
(๑๖ คน)

๒ สัปดาห์
ขึ้นไป
๔๐ ตร.ม.
(๒๐ คน)

๔ ตร.ม.
(๒ คน)

๘ ตร.ม.
(๔ คน)

๑๒ ตร.ม.
(๖ คน)

๑๔ ตร.ม.
(๗ คน)

๑๐ ตร.ม.
(๕ คน)

๒๐ ตร.ม.
(๑๐ คน)

๓๐ ตร.ม.
(๑๕ คน)

๓๐ ตร.ม.
(๑๕ คน)

๓๐ ตร.ม.
(๑๕ คน)

๖๐ ตร.ม.
(๓๐ คน)

๘๖ ตร.ม.
(๔๓ คน)

๙๘ ตร.ม.
(๔๙ คน)

๒) ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement) ดังตารางที่ ๕
ตารางที่ ๕ การระบุจํานวนวัสดุอุปกรณ์
ประเภททรัพยากร
คอมพิวเตอร์สํารองที่มี
คุณลักษณะเหมาะสม
เครื่องพิมพ์ รองรับการใช้
งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อม
หมายเลข
โทรสาร / เครื่องสแกน
(Fax/Document Scan
Machine) พร้อมหมายเลข
เครื่องถ่ายเอกสาร

ที่มา
ร้านค้าผ่านกระบวนการ
จัดหา
ร้านค้าผ่านกระบวนการ
จัดหา
ร้านค้าผ่านกระบวนการ
จัดหา
ร้านค้าผ่านกระบวนการ
จัดหา
ร้านค้าผ่านกระบวนการ
จัดหา

๑ วัน

๑ สัปดาห์ ๒ สัปดาห์ ๒ สัปดาห์
ขึ้นไป
๙ เครื่อง ๑๒ เครื่อง ๑๕ เครื่อง ๒๐ เครื่อง
๙ เครื่อง ๑๒ เครื่อง ๑๕ เครื่อง ๒๐ เครื่อง
๕ เครื่อง ๑๐ เครื่อง ๑๕ เครื่อง ๒๐ เครื่อง
๙ เครื่อง ๙ เครื่อง

๙ เครื่อง

๙ เครื่อง

๙ เครื่อง ๙ เครื่อง

๙ เครื่อง

๙ เครื่อง

/๓) ความต้องการ...

๘
๓) ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล (IT & Information Requirement)
เนื่องจากระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญของหน่วยงานอยู่ในความดูแลของหน่วยงาน
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการสํารองข้อมูลทุกเดือน
ตารางที่ ๖ การระบุความต้องการด้านเทคโนโลยี
ประเภททรัพยากร

ที่มา

๑ วัน

GFMIS (ระบบเบิกจ่ายเงิน) กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ/กลุ่มการคลัง
EGP (ระบบจัดซื้อจัดจ้าง) กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ/กลุ่มพัสดุฯ
หนังสือสั่งการต่าง ๆ
กลุ่มเทคโนโลยี
ออกโดยหน่วยงาน
สารสนเทศ/กลุ่มช่วยฯ

๑ สัปดาห์ ๒ สัปดาห์ ๒ สัปดาห์
ขึ้นไป


















๔) ความต้องการด้านบุคลากรสําหรับความต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน (Personnel Requirement) ปรากฏ
ดังตารางที่ ๗
ตารางที่ ๗ การระบุจํานวนบุคลากรหลักที่จําเป็น
ประเภททรัพยากร

๑ วัน

จํานวนบุคลากรปฏิบัติงานที่ สํานักงาน /สถานที่
ปฏิบัติงานสํารอง

๑๕

๑ สัปดาห์ ๒ สัปดาห์ ๒ สัปดาห์
ขึ้นไป
๓๐
๔๓
๔๙

๕) ความต้องการด้านผู้ให้บริการที่สําคัญ (Service Requirement)
ตารางที่ ๘ การระบุจํานวนผู้ให้บริการที่ต้องติดต่อหรือขอรับบริการ
ฝ่ายงาน /กลุ่มงาน
ผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต*
รวม

๑ วัน
๙
๙

๑ สัปดาห์ ๒ สัปดาห์ ๒ สัปดาห์
ขึ้นไป
๑๖
๒๔
๓๐
๑๖
๒๔
๓๐

หมายเหตุ -ให้จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เน็ต แบบพกพา (Air Card) ของ
ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ เชือ่ มโยงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญของหน่วยงานกลางผ่าน
อินเตอร์เน็ต ในกรณีผู้ให้บริการหลักและสํารองไม่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด
/ขั้นตอนการ...

๙
ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ
วันที่ ๑ (ภายใน ๒๔ ชั่วโมง) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของฝ่ายฯ ปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอน
การปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
บทบาทความ
รับผิดชอบ
- แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤติ ตามกระบวนการ Call Tree ให้กับบุคลากร
หัวหน้าทีมงาน
ในฝ่ายฯ ภายหลังได้รับแจ้ง จากหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของ บริหารความต่อเนื่อง
หน่วยงาน
ของฝ่ายฯ
- จัดประชุมทีมงานบริหารความต่อเนื่อง เพื่อประเมินความเสียหาย
ทีมงานบริหารความ
ผลกระทบต่อการดําเนินงาน การให้บริการ และทรัพยากรสําคัญที่ต้อง ต่อเนื่องของฝ่ายฯ
ใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
- ทบทวนกระบวนงานที่มีความเร่งด่วน หรือส่งผลกระทบอย่างสูง
(หากไม่ดําเนินการ) ดังนั้น จําเป็นต้องดําเนินงานหรือปฏิบัติด้วยมือ
(Manual Processing)
- ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในสังกัด ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
หัวหน้าฝ่ายฯ
- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานทราบ
หัวหน้าทีมงาน
โดยครอบคลุมประเด็นดังนี้
บริหารความต่อเนื่อง
ของฝ่ายฯ
• จํานวนและรายชื่อบุคลากรที่ได้รับบาดเจ็บ / เสียชีวิต
• ความเสียหายและผลกระทบต่อการดําเนินงานและการให้บริการ
• ทรัพยากรสําคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
• กระบวนงานที่มีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่างสูงหาก
ไม่ดําเนินการ และจําเป็นต้องดําเนินงานหรือปฏิบัติงานด้วยมือ
- สื่อสารและรายงานสถานการณ์แก่บุคลากร ในฝ่ายฯ ให้ทราบ
หัวหน้าทีมงาน
ตามเนื้อหาและข้อความที่ได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจาก
บริหารความต่อเนื่อง
คณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานแล้ว
ของฝ่ายฯ
- ประเมินและระบุกระบวนการหลัก และงานเร่งด่วน ที่จําเป็นต้อง
หัวหน้าและทีมงาน
ดําเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑- ๕ วันข้างหน้า
บริหารความต่อเนื่อง
ของฝ่ายฯ
- ประเมินศักยภาพและความสามารถของหน่วยงานฯ ในการดําเนินงาน หัวหน้าและทีมงาน
เร่งด่วนข้างต้น ภายใต้ข้อจํากัดและสภาวะวิกฤต พร้อมระบุทรัพยากรที่ บริหารความต่อเนื่อง
จําเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่องตามแผนการจัดหาทรัพยากร ของฝ่ายฯ
ขั้นตอนและกิจกรรม

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

/ขั้นตอนและ…

๑๐
ขั้นตอนและกิจกรรม
- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของ
หน่วยงานทราบ พร้อมขออนุมัติการดําเนินงานหรือปฏิบัติงานด้วยมือ
(Manual Processing) สําหรับกระบวนงานที่มีความเร่งด่วนและ
ส่งผลกระทบอย่างสูงหากไม่ดําเนินการ
- ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหา
ทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่
๑. สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
๒. วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
๓. เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ
๔. บุคลากรหลัก
๕. คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สําคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- พิจารณาดําเนินการหรือปฏิบัติงานด้วยมือ (Manual) เฉพาะงาน
เร่งด่วน หากไม่ดําเนินการจะส่งผลกระทบอย่างสูงและไม่สามารถรอได้
ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติ
- ระบุหน่วยงานที่เป็นคู่ค้า/ผู้ให้บริการสําหรับงานเร่งด่วน เพื่อแจ้ง
สถานการณ์และแนวทางในการบริหารงานให้มีความต่อเนื่องตาม
ความเห็นของคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน
- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ที่ทีมงาน
บริหารความต่อเนื่องของฝ่ายฯ ต้องดําเนินการ (พร้อมระบุรายละเอียด
ผู้ดําเนินการ และเวลา) อย่างสม่ําเสมอ
- แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดําเนินการ สําหรับในวันถัดไป
ให้กับบุคลากรหลักในฝ่ายฯ เพื่อรับทราบและดําเนินการ อาทิ
แจ้งวัน เวลา และสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของ
หน่วยงานอย่างสม่ําเสมอหรือตามที่ได้กําหนดไว้

บทบาทความ
รับผิดชอบ
หัวหน้าทีมงาน
บริหารความต่อเนื่อง
ของฝ่ายฯ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หัวหน้าและทีมงาน
บริหารความต่อเนื่อง
ของฝ่ายฯ

หัวหน้าและทีมงาน
บริหารความต่อเนื่อง
ของฝ่ายฯ
หัวหน้าและทีมงาน
บริหารความต่อเนื่อง
ของฝ่ายฯ
ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ
หัวหน้าทีมงาน
บริหารความต่อเนื่อง
ของฝ่ายฯ
หัวหน้าและทีมงาน
บริหารความต่อเนื่อง
ของฝ่ายฯ

/วันที่ ๒-๗…

๑๑
วันที่ ๒-๗ การตอบสนองในระยะสั้น
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของฝ่ายฯ ปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอน
การปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ขั้นตอนและกิจกรรม
- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ
ประเมินความจําเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ในการกอบกู้คืน
- ตรวจสอบกับหน่วยงาน ความพร้อมและข้อจํากัดในการจัดหา
ทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่
๑. สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
๒. วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
๓. เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ
๔. บุคลากรหลัก
๕. คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สําคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน ความพร้อม
ข้อจํากัด และข้อเสนอแนะ ในการจัดหาทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ใน
การบริหารความต่อเนื่อง
- ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ในการ
บริหารความต่อเนื่อง ได้แก่
๑. สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
๒. วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
๓. เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ
๔. บุคลากรหลัก
๕. คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สําคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ดําเนินการกอบกู้และจัดหาข้อมูลและรายงานต่างๆ ที่จําเป็นต้องใช้ใน
การดําเนินงานและให้บริการตาม
- ดําเนินงานและให้บริการ ภายใต้ทรัพยากรที่จัดหา เพื่อบริหารความ
ต่อเนื่อง
- แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องแก่
หน่วยงาน/คู่ค้า/ผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ได้รับผลกระทบ

บทบาทความ
รับผิดชอบ
หัวหน้าและทีมงาน
บริหารความต่อเนื่อง
ของฝ่ายฯ
หัวหน้าและทีมงาน
บริหารความต่อเนื่อง
ของฝ่ายฯ

หัวหน้าทีมงาน
บริหารความต่อเนื่อง
ของฝ่ายฯ
หัวหน้าและทีมงาน
บริหารความต่อเนื่อง
ของฝ่ายฯ

ฝ่ายบริหารทั่วไป
หน่วยงาน
หัวหน้าและทีมงาน
บริหารความต่อเนื่อง
ของฝ่ายฯ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

๑๒

ขั้นตอนและกิจกรรม
- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ที่ทีมงาน
บริหารความต่อเนื่องของฝ่ายฯ (พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ดําเนินการ
และเวลา) อย่างสม่ําเสมอ
- แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดําเนินการต่อไป สําหรับในวัน
ถัดไป ให้กับบุคลากรในฝ่ายฯ
- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของ
หน่วยงาน ตามเวลาที่ได้กําหนดไว้

บทบาทความ
รับผิดชอบ
ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หัวหน้า ทีมงาน
บริหารความต่อเนื่อง
ของฝ่ายฯ
หัวหน้าและทีมงาน
บริหารความต่อเนื่อง
ของฝ่ายฯ

/วันที่ ๘...

๑๓
วันที่ ๘ การตอบสนองระยะกลาง (๑ สัปดาห์)
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของฝ่ายฯ ปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอน
การปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ขั้นตอนและกิจกรรม
- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ
และประเมินความจําเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ในการกอบกู้คืน
- ระบุทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ เพื่อดําเนินงานและให้บริการตามปกติ

บทบาทความ
รับผิดชอบ
หัวหน้าและทีมงาน
บริหารความต่อเนื่อง
ของฝ่ายฯ
หัวหน้าฝ่ายฯ

- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานสถานภาพ
การกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ และทรัพยากรที่
จําเป็นต้องใช้เพื่อดําเนินงานและให้บริการตามปกติ
- ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้เพื่อ
ดําเนินงานและให้บริการตามปกติ :
๑. สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
๒. วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
๓. เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ
๔. บุคลากรหลัก
๕. คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สําคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- แจ้งสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรต่างๆ
เพื่อดําเนินงานและให้บริการตามปกติ ให้กับบุคลากรในฝ่ายฯ

หัวหน้าทีมงาน
บริหารความต่อเนื่อง
ของฝ่ายฯ
หัวหน้าและทีมงาน
บริหารความต่อเนื่อง
ของฝ่ายฯ

- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ที่ทีมงาน
บริหารความต่อเนื่องของฝ่ายฯ (พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ดําเนินการ
และเวลา ) อย่างสม่ําเสมอ
- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของ
หน่วยงาน ตามเวลาที่ได้กําหนดไว้

ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ

หัวหน้าทีมงาน
บริหารความต่อเนื่อง
ของฝ่ายฯ

หัวหน้าและทีมงาน
บริหารความต่อเนื่อง
ของฝ่ายฯ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

