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กิตติกรรมประกาศ

แนุวีทางการจััดทำแผนุควีามูติ่อเนุ่�องสำหรับการบริหารควีามูพร้อมูติ่อสภาวีะวีิกฤติ (Business Continuity Plan - BCP) ที�มูุ่ง

รองรับสถานุการณ์การระบาดข้องโรคติิดเช่�อไวีรัสโคโรนุา 2019 (COVID-19) สำหรับองค์กรปกครองส่วีนุท้องถิ�นุ ได้จััดทำข้้�นุ

ภายใติ้ควีามูร่วีมูมู่อระหวี่างโครงการพัฒนุาแห่งสหประชาชาติิ (United Nations Development Programme: UNDP)  

ประจัำประเทศไทยและกรมูส่งเสริมูการปกครองท้องถิ�นุ  โดยได้รับการสนุับสนุุนุจัากรัฐบาลและประชาชนุชาวีญี่ี�ปุ�นุและดำเนุินุ

การภายใติ้โครงการการรับมู่อและการฟื้้�นุติัวีทางสังคมูและเศรษฐกิจัจัากวีิกฤติโควีิด-19 โดยมูีบริษัท Wisdom Vast จัำกัดเป็นุ

ที�ปร้กษาในุการทบทวีนุ ปรับปรุง แผนุบริหารควีามูต่ิอเนุ่�องสำหรับการบริหารควีามูพร้อมูติ่อสภาวีะวีิกฤติและจััดทำคู่มู่อฯนุี�   

ข้อข้อบคุณกรมูส่งเสริมูการปกครองส่วีนุทอ้งถิ�นุและองค์กรปกครองส่วีนุท้องถิ�นุ 10 แห่งที� ได้แก ่องค์การบริหารส่วีนุจังัหวัีดแพร่ 

องคก์ารบรหิารสว่ีนุจังัหวัีดนุครราชสมีูา องค์การบรหิารส่วีนุติำบลตินัุหยงโป (จั. สติลู)  องค์การบรหิารส่วีนุติำบลไมูด้ดั (จั.สิงหบ์รุ)ี 

เทศบาลนุครระยอง เทศบาลเมูอ่งหนุองคาย เทศบาลติำบลป�ากุมูเกาะ (จั.สุโข้ทยั) เทศบาลติำบลบ้านุคลอง (จั.พิษณโุลก) เทศบาล

ติำบลปริก (จั.สงข้ลา) เทศบาลติำบลบางเสร่ (จั.ชลบุรี) ได้ให้ควีามูร่วีมูมู่อและอนุุเคราะห์ข้้อมููลที�เป็นุประโยชนุ์ในุการจััดทำ 

คู่มู่อนุี� มูา ณ ที�นุี�
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คำานำา

 การแพร่ระบาดข้องโรคติิดเช่�อโคโรนุาไวีรัส 2019 ในุประเทศไทยในุช่วีงไติรมูาสแรกข้องปี 2563 นุั�นุ ส่งผลกระทบ

รุนุแรงทั�งด้านุสุข้ภาพ,สังคมูและเศรษฐกิจั รัฐบาลไทยได้ทำการรับมู่อกับวีิกฤติการณ์ที�เกิดข้้�นุนุี�อย่างรวีดเร็วีและได้การออก

มูาติรการเพ่�อบรรเทาผลกระทบและช่วียเหลอ่ประชาชนุทั�วีไปให้ผา่นุพ้นุชว่ีงเวีลาท้าทายเหล่านุี� นุอกจัากนุี�คณะรัฐมูนุติรีไดมู้มีูติิ

คณะรัฐมูนุติรีให้หนุ่วียงานุต่ิางๆข้องรัฐจัดัทำแผนุควีามูต่ิอเนุ่�องสำหรับการบริหารควีามูพร้อมูต่ิอสภาวีะวิีกฤติทิี�รองรับสถานุการณ์

การระบาดข้องโรคติดิเช่�อไวีรสัโคโรนุา 2019 เพ่�อใหก้ารบรกิารติา่งๆข้องภาครฐัดำเนุนิุไปไดอ้ยา่งติอ่เนุ่�องและเพ่�อติอบสนุองติอ่

สถานุการณ์ฉุุกเฉิุนุนุี�

 โดยที�กรมูสง่เสรมิูการปกครองทอ้งถิ�นุเป็นุหนุว่ียงานุสำคญัี่ในุการสง่เสรมิูและสนุบัสนุนุุองคก์รปกครองสว่ีนุทอ้งถิ�นุซึ่้�ง

เป็นุหนุ่วียงานุหลักในุการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนุในุระดับท้องถิ�นุ ควีามูต่ิอเนุ่�องในุการบริหารควีามูพร้อมูในุสภาวีะ

วีิกฤติิข้องกรมูส่งเสริมูการปกครองท้องถิ�นุและองค์กรปกครองส่วีนุท้องถิ�นุทั�งในุแง่การบริหารงานุและให้บริการโดยเฉุพาะในุ

ภาวีะวีิกฤติจั้งเป็นุเร่�องสำคัญี่ยิ�ง ด้วียเหติุนุี�โครงการพัฒนุาแห่งสหประชาชาติิในุประเทศไทยโดยการสนุับสนุนุุงบประมูาณจัาก

รัฐบาลและประชาชนุชาวีญี่ี�ปุ�นุได้ให้การสนุับสนุุนุและทำงานุร่วีมูกับกรมูส่งเสริมูการปกครองท้องถิ�นุ ในุทำการทบทวีนุและ

ปรับปรุงแผนุควีามูติ่อเนุ่�องสำหรับการบริหารควีามูพร้อมูติ่อสภาวีะวีิกฤติิที�มีูอยู่ข้ององค์กรปกครองส่วีนุท้องถิ�นุโดยได้มูีการ

ผนุวีกเร่�องภาวีะวีิกฤติที�เกิดจัากโรคระบาดไวีรัสโคโรนุ่า 2019 เข้้าไปไวี้ในุแผนุด้วีย

 ด้วียควีามูรว่ีมูมูอ่นุี� โครงการพฒันุาแหง่สหประชาติแิละกรมูสง่เสริมูการปกครองทอ้งถิ�นุไดท้บทวีนุและปรับแผนุควีามู

ติ่อเนุ่�องสำหรับการบริหารควีามูพร้อมูต่ิอสภาวีะวิีกฤติิที�รองรับสถานุการณ์การระบาดข้องโรคติิดเช่�อไวีรัสโคโรนุา 2019 และ 

คูมู่อ่แนุวีทางในุการจัดัทำแผนุบริหารควีามูต่ิอเนุ่�องสำหรับการบริหารควีามูพร้อมูต่ิอสภาวีะวิีกฤติให้กบัองค์กรปกครองส่วีนุท้อง

ถิ�นุ เพ่�อเพิ�มูข้ีดควีามูสามูารถข้ององค์กรปกครองส่วีนุท้องถิ�นุในุการจััดทำ ทบทวีนุ และปรับปรุงแผนุที�มูีอยู่เองได้ เพ่�อที�องค์กร

ปกครองส่วีนุท้องถิ�นุจัะมีูข้อ้มูลูที�จัำเป็นุต่ิอการปฏิบัิติติิามูแผนุฯถูกต้ิองครบถ้วีนุเป็นุปัจัจุับนัุ และประเมิูนุควีามูเสี�ยงในุเหตุิการณ์

อ่�นุที�อาจัเกิดข้้�นุในุอนุาคติด้วีย

 โครงการพัฒนุาแห่งสหประชาติ ิมูคีวีามูยินุดีที�เป็นุส่วีนุร่วีมูในุการผลักดันุให้เกิดการปรับปรุงแผนุควีามูต่ิอเนุ่�องสำหรับ

การบริหารควีามูพร้อมูต่ิอสภาวีะวิีกฤติิที�มูีอยู่ข้ององค์กรปกครองส่วีนุท้องถิ�นุทั�งสามูรูปแบบ ค่อ องค์การบริหารส่วีนุจัังหวัีด 

เทศบาล เเละองค์การบริหารส่วีนุติำบล

มูร. เรอโนุ เมูแยร์ 

ผูแ้ทนุโครงการพัฒนุาแห่งสหประชาชาติิประจัำประเทศไทย (UNDP) 

พฤศจัิกายนุ 2564 

         โครงการพัฒนุาแห่งสหประชาชาติิจัะสานุต่ิอควีามูร่วีมูมู่อกับกรมูส่งเสริมูการปกครองท้องถิ�นุในุการทำงานุสนับสนุน
เพ่�อลดควีามูเสี�ยงจัากสาธารณภัย และทำงานุร่วีมูกันุเพ่�อบูรณาการการลดควีามูเสี�ยงจัากภัยพิบัติิเข้้าไปไวี้ในุแผนุงานุ

เพ่�อสร้างควีามูเสริมูสร้างควีามูสามูารถในุการฟื้้�นุติัวีข้องชุมูชนุซึ่้�งมูีควีามูสำคัญี่ติ่อการบรรลุเป้าหมูายการพัฒนุาที�ยั�งย่นุ
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สารอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 การแพรร่ะบาดข้องโรคติดิเช่�อไวีรสัโคโรนุา 2019 (COVID-19) ในุประเทศไทย ทำใหห้นุว่ียงานุภาครฐั องคก์รปกครอง

ส่วีนุท้องถิ�นุ ภาคธุรกิจัเอกชนุ และประชาชนุติ้องเผชิญี่กับควีามูท้าทายจัากผลกระทบข้อง COVID-19 ที�ข้ยายวีงกวี้างสู่วีิถีชีวีิติ

ควีามูเป็นุอยู่ข้องประชาชนุ ระบบเศรษฐกิจั และโครงสร้างข้องชุมูชนุทั�งในุเมู่องและชนุบท องค์กรปกครองส่วีนุท้องถิ�นุซึ่้�งมูี

บทบาทสำคัญี่ในุการให้บริการสาธารณะ จั้งติ้องปรับบทบาท วีางแผนุและแนุวีทางการจััดบริการสาธารณะ ให้มูีคุณภาพติรงกับ

ควีามูติ้องการและแก้ไข้ปัญี่หาควีามูเด่อดร้อนุข้องประชาชนุได้อย่างเหมูาะสมูกับสถานุการณ์โดยทันุที 

 กรมูส่งเสริมูการปกครองท้องถิ�นุได้ร่วีมูมู่อกับโครงการพัฒนุาแห่งสหประชาชาติิ (United Nations Development 

Programme: UNDP) ดำเนุินุโครงการเพิ�มูขี้ดควีามูสามูารถในุการจััดทำแผนุควีามูติ่อเนุ่�องสำหรับการบริหารควีามูพร้อมูติ่อ

สภาวีะวิีกฤติ (Business Continuity Plan: BCP) ข้ององค์กรปกครองส่วีนุท้องถิ�นุ กรณีศ้กษา COVID-19 ระยะกลาง  

ภายใติ้โครงการ “COVID-19 Social and Economic Response and Recovery” โดยมูุ่งเนุ้นุส่งเสริมูศักยภาพข้ององค์กร

ปกครองส่วีนุท้องถิ�นุในุการจััดทำ BCP เพ่�อจััดการผลกระทบจัากการระบาดข้องโรคติิดเช่�อไวีรัสโคโรนุา 2019 (COVID-19) และ

ให้บริการสาธารณะได้อย่างติ่อเนุ่�อง ติามูมูติิคณะรัฐมูนุติรีในุการประชุมูเมู่�อวีันุที� 31 มูีนุาคมู 2563 ที�เห็นุชอบให้หนุ่วียงานุข้อง

รฐัทุกหนุ่วีย รวีมูถง้องค์กรปกครองส่วีนุท้องถิ�นุดำเนิุนุการทบทวีนุและปรับปรุง BCP ให้เป็นุปัจัจุับนัุและสามูารถรองรับกรณีเกิด

โรคระบาดอย่างติ่อเนุ่�องได้

 คูมู่อ่แนุวีทางการจัดัทำ BCP ข้ององคก์รปกครองสว่ีนุทอ้งถิ�นุนุี� จัะเสรมิูสรา้งควีามูเข้า้ใจัใหอ้งคก์รปกครองสว่ีนุทอ้งถิ�นุ 

สามูารถนุำองค์ควีามูรู้ไปข้ับเคล่�อนุการบริการสาธารณะได้อย่างติ่อเนุ่�อง ข้อข้อบพระคุณ UNDP ที�ให้ควีามูสำคัญี่กับการพัฒนุา

ศักยภาพสร้างควีามูเข้้มูแข้็งข้ององค์กรปกครองส่วีนุท้องถิ�นุ ร่วีมูสร้างสังคมูที�มีูควีามูย่ดหยุ่นุ ปลอดภัย และมูีการพัฒนุา 

อย่างยั�งย่นุ 

(นุายประยูร รัตินุเสนุีย์)
อธิบดีกรมูส่งเสริมูการปกครองท้องถิ�นุ



6 แนวทางการจัดัทำแผนความต่อ่เน่�องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อ่สภาวะวิกฤต่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิิ่�น กรณีศีึกึษา COVID-19 

สารบัญ

บัทนำา 8

ขั�นติอนการจัดทำาแผนควัามูติ่อเนื�องสิำาห่รับัการบัริห่ารควัามูพัร้อมูติ่อสิภาวัะวัิกฤติ (BCP) 10

ขั�นติอนท้� 1 การกำาห่นดโครงสิร้างแลิะคณะบัริห่ารควัามูติ่อเนื�อง 11

ขั�นติอนท้� 2 การกำาห่นดกระบัวันการแจ้งเห่ติุฉุกเฉิน (Call Tree) 12

ขั�นติอนท้� 3 การวัิเคราะห่์วั่าจะเกิดภัยใดขึ�นกับัห่น่วัยงานได้บั้าง 13

ขั�นติอนท้� 4 การวัิเคราะห่์ผลิกระทบัท้�เกิดขึ�นถ้างานห่ยุดชะงัก 14

ขั�นติอนท้� 5 กำาห่นดทรัพัยากรท้�จำาเป็นติ้องใช้ในการกลิับัมูาปฏิบััติิงาน 16

ขั�นติอนท้� 6 กำาห่นดกลิยุทธิ์์ท้�จะช่วัยให่้กลิับัมูาปฏิบััติิงานได้ 18

ขั�นติอนท้� 7 กำาห่นดแนวัทางการติอบัสินองติ่อเห่ติุการณ์ 20

ขั�นติอนท้� 8 ขั�นติอนการบัริห่ารควัามูติ่อเนื�องในสิถานการณ์โรคระบัาดติ่อเนื�อง 23

ขั�นติอนท้� 9 การรวับัรวัมูข้อมููลิเพัื�อจัดทำาแผนควัามูติ่อเนื�องฯ 27

ขั�นติอนท้� 10  การทดสิอบั ปรับัปรุง แลิะทบัทวันแผนควัามูติ่อเนื�องฯ 30

อภิธิ์านศัพัท์ 31

    



 แนุวีทางในุการจััดทำาแผนุควีามูติ�อเนุ่�องสำาหรับการบริหารควีามูพร�อมูติ�อสภาวีะวีิกฤติ (Business Continuity Plan 

- BCP) ที�มูุ�งรองรับสถานุการณ์การระบาดข้องโรคติิดเช่�อไวีรัสโคโรนุา 2019 (COVID-19) สำาหรับองค์กรปกครองส�วีนุท�องถิ�นุ

 สถานุการณ์การระบาดข้องโรคติิดเช่�อไวีรัสโคโรนุา 2019 (COVID-19) ได�มูีการแพร�ระบาดอย�างรวีดเร็วีและข้ยายวีง

กวี�างไปในุหลายประเทศทั�วีโลก และการระบาดเข้�าสู�ประเทศไทยติั�งแติ�เด่อนุกุมูภาพันุธ์ 2563 ซึ่้�งมูีควีามูรุนุแรง ก�อให�เกิดผล 

กระทบในุวีงกวี�าง การให�บริการประชาชนุและการดำาเนุินุงานุไมู�สามูารถทำาได�อย�างติ�อเนุ่�อง 

 คณะรัฐมูนุติรีในุการประชุมูเมู่�อวีันุที� 31 มูีนุาคมู 2563 มูีมูติิเห็นุชอบในุหลักการสำหรับมูาติรการเติรียมูควีามูพร้อมู

ข้องหนุ่วียงานุภาครัฐในุการดำเนิุนุงานุและให้บริการประชาชนุในุสภาวีะวิีกฤติ เพ่�อให้รองรับสถานุการณ์การระบาดข้องโรค 

ติดิเช่�อไวีรัสโคโรนุา 2019 (COVID-19) โดยมูอบหมูายใหส้ำนุกังานุคณะกรรมูการพฒันุาระบบราชการ (สำนุกังานุ ก.พ.ร.) ประสานุ

งานุกบัหนุว่ียงานุข้องรฐัทกุหนุว่ียงานุดำเนุนิุการทบทวีนุและปรบัปรงุแผนุควีามูติอ่เนุ่�องสำหรบัการบรหิารควีามูพรอ้มูติอ่สภาวีะ

วีิกฤติ (Business Continuity Plan - BCP) ให้เป็นุปัจัจัุบันุ และสามูารถรองรับกรณีการเกิดโรคระบาดติ่อเนุ่�องได้ติามูที�องค์กร

ปกครองส่วีนุท้องถิ�นุ (อปท.) ได้นุำเสนุอสำนุักงานุ ก.พ.ร. เมู่�อวีันุที� 30 มูิถุนุายนุ 2563 

 เนุ่�องจัากในุปัจัจัุบันุ สถานุการณ์การระบาดข้องโรคติิดเช่�อไวีรัสโคโรนุา 2019 (COVID-19) ยังทวีีควีามูรุนุแรงมูากข้้�นุ 

และไมูส่ามูารถคาดการณไ์ดว้ีา่สถานุการณด์งักลา่วีจัะสิ�นุสดุลงเมู่�อใด รวีมูถง้ในุข้ั�นุติอนุการจัดัทำแผนุฯ จัะติอ้งมูกีารทดสอบและ

ทบทวีนุแผนุฯอยู่เป็นุประจัำทุกปี

 ดังนุั�นุ เพ่�อให้แผนุฯที�ได้จััดทำข้้�นุเมู่�อเด่อนุมูิถุนุายนุ 2563 สอดคล้องกับสถานุการณ์ปัจัจัุบันุ จั้งจัำเป็นุติ้องปรับปรุง

แผนุฯในุส่วีนุที�ยังไมู่สอดคล้องกับสถานุการณ์ในุปัจัจัุบันุให้ครบถ้วีนุ เพ่�อให้สามูารถรับมู่อกับสถานุการณ์ได้ดียิ�งข้้�นุ พร้อมูทั�งยัง

สามูารถให้บริการประชาชนุและดำเนุินุงานุได้อย่างติ่อเนุ่�องด้วีย 

 นุอกจัากนุี� ข้ั�นุติอนุในุการทบทวีนุและปรับปรุงแผนุฯ นุบัเป็นุส่วีนุหนุ้�งในุการจัดัทำแผนุฯ ซ้ึ่�ง อปท. จัะต้ิองมีูการทบทวีนุ

และปรบัปรงุแผนุเปน็ุประจัำทกุป ีเพ่�อใหข้้อ้มูลูที�จัำเปน็ุต่ิอการปฏิบิตัิติิามูแผนุฯถกูติอ้งครบถว้ีนุเปน็ุปัจัจุับนัุ และสามูารถประเมูนิุ

ควีามูเสี�ยงในุเหติุการณ์อ่�นุที�อาจัเกิดข้้�นุในุอนุาคติด้วีย

 กรมูส่งเสริมูการปกครองท้องถิ�นุ ด้วียควีามูสนุับสนุุนุจัาก United Nations Development Programme (UNDP) 

ได้ดำเนุินุการจััดทำแนุวีทางการจััดทำแผนุควีามูติ่อเนุ่�องสำหรับการบริหารควีามูพร้อมูติ่อสภาวีะวีิกฤติ (Business Continuity 

Plan - BCP) ที�มูุ่งรองรับสถานุการณ์การระบาดข้องโรคติิดเช่�อไวีรัสโคโรนุา 2019 (COVID-19) ให้กับองค์กรปกครองส่วีนุ 

ทอ้งถิ�นุ เพ่�อเพิ�มูข้ดีควีามูสามูารถข้ององคก์รปกครองสว่ีนุทอ้งถิ�นุในุการจัดัทำและปรบัปรงุแผนุฯซึ่้�งจัะยกระดบัข้้�นุเพ่�อใชก้บักรณี

การแพร่ระบาดข้องโรคติิดติ่อเช่�อไวีรัสโคโรนุา 2019 (COVID-19) ได้

 เอกสารฉุบับนุี�จััดทำข้้�นุโดยใชเ้อกสารข้องสำนัุกงานุ ก.พ.ร. รว่ีมูกับเอกสารอ่�นุ ๆ  ที�เกี�ยวีข้อ้ง, แผนุควีามูติอ่เนุ่�องสำหรับ

การบริหารควีามูพร้อมูติ่อสภาวีะวีิกฤติข้ององค์กรปกครองส่วีนุท้องถิ�นุ ติามูที�กรมูส่งเสริมูการปกครองท้องถิ�นุได้รับข้้อมููลจัาก

สำนุักงานุ ก.พ.ร. และนุำส่งมูาให้เป็นุข้้อมููล รวีมูถ้งข้้อมููลที�ได้จัากการประชุมูร่วีมูกับองค์กรปกครองส่วีนุท้องถิ�นุ โดยนุำข้้อมููล

เหลา่นุี�มูาทบทวีนุเพ่�อจัดัทำแนุวีทางการจัดัทำแผนุควีามูติอ่เนุ่�องสำหรบัการบรหิารควีามูพรอ้มูติอ่สภาวีะวีกิฤติข้ององค์กรปกครอง

ส่วีนุท้องถิ�นุที�มูุ่งรองรับสถานุการณ์การระบาดข้องโรคติิดเช่�อไวีรัสโคโรนุา 2019 (COVID-19)
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แนวทางการจัดทำาแผนความต่อเนื่องสำาหรับการบริหารความ
พร้อมต่อสภาวะวิกฤต ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
กรณีศึกษา COVID-19



8 แนวทางการจัดัทำแผนความต่อ่เน่�องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อ่สภาวะวิกฤต่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิิ่�น กรณีศีึกึษา COVID-19 

บทนำา

 เอกสารฉุบบันุี�จัดัทำข้้�นุเพ่�อเปน็ุแนุวีทางสง่เสรมิูใหอ้งคก์รปกครองสว่ีนุทอ้งถิ�นุสามูารถนุำไปใชจ้ัดัทำหรอ่ปรบัปรงุแผนุ

ควีามูติ่อเนุ่�องสำหรับการบริหารควีามูพร้อมูติ่อสภาวีะวีิกฤติ (Business Continuity Plan - BCP) ที�มูุ่งรองรับสถานุการณ์การ

ระบาดข้องโรคติิดเช่�อไวีรัสโคโรนุา 2019 (COVID-19) ซ้ึ่�งครอบคลุมูทรัพยากรที�มีูผลติ่อการให้บริการประชาชนุและการ 

ดำเนุินุงานุ ดังนุี�

 1. อาคาร/สถานุที�ปฏิิบัติิงานุ

 2. เคร่�องมู่อและอุปกรณ์

 3. ระบบงานุเทคโนุโลยีสารสนุเทศ/ข้้อมููลสำคัญี่

 4. บุคลากร

 5. คู่สัญี่ญี่า/ผู้ให้บริการ/ผู้มูีส่วีนุได้ส่วีนุเสีย

 

 นุอกจัากนุี� เนุ่�อหาสำคญัี่ข้องแผนุควีามูติอ่เนุ่�องฯ  ที�มูุง่รองรบัสถานุการณก์ารระบาดข้องโรคติดิเช่�อไวีรสัโคโรนุา 2019 

(COVID-19) ควีรมูีรายละเอียดเพิ�มูเติิมู ดังนุี�

 1.  การลดควีามูเสี�ยงด้านุสุข้ภาพข้องบุคลากร สถานุที�ปฏิิบัติิงานุ และการปฏิิบัติิติามูมูาติรการทางสาธารณสุข้

 2. การให้บริการประชาชนุและการดำเนุินุงานุในุระดับที�เหมูาะสมู

 3. การส่�อสารทั�งภายนุอกและภายในุให้สอดคล้องกับสถานุการณ์

 4.  การปฏิิบัติิติามูมูาติรการหร่อแนุวีทางการปฏิิบัติิที�หนุ่วียงานุทางด้านุสาธารณสุข้ให้คำแนุะนุำ

 5. การประเมูินุผลกระทบจัากมูาติรการ คำสั�ง หร่อประกาศข้องรัฐบาล
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10 แนุวีทางการจัดัทำแผนุควีามูต่ิอเนุ่�องสำหรับการบริหารควีามูพร้อมูต่ิอสภาวีะวิีกฤติข้ององค์กรปกครองส่วีนุท้องถิ�นุ กรณีศก้ษา COVID-19 

ขั้นตอนการจัดทำาแผนความต่อเนื่อง
สำาหรับการบริหารความพร้อม 
ต่อสภาวะวิกฤต (BCP)

 
 ข้ั�นุติอนุการจััดทำแผนุควีามูติ่อเนุ่�องฯนุั�นุสำนุักงานุคณะกรรมูการพัฒนุาระบบราชการได้จััดทำไวี้เมู่�อเด่อนุมูิถุนุายนุ 

2563 และได้จััดเก็บไวี้ที�เวี็บไซึ่ติ์ข้องสำนุักงานุ ก.พ.ร. เพ่�อใช้ในุการค้นุควี้าและอ้างอิง (https://www.opdc.go.th/content/

NjE3Mg)

 ดังนุั�นุ เอกสารฉุบับนุี�จัะนุำข้ั�นุติอนุดังกล่าวีมูาอ้างอิงเพ่�อประกอบการจัดัทำแนุวีทางการจัดัทำแผนุควีามูต่ิอเนุ่�องฯ โดย

สรุปข้ั�นุติอนุการจััดทำแผนุไวี้ดังติ่อไปนุี�

ขั�นติอนการจัดทำแผนควัามูติ่อเนื�อง (Business Continuity Plan development)

 ข้ั�นุติอนุที� 1 การกำหนุดโครงสร้างและคณะบริหารควีามูติ่อเนุ่�อง

 ข้ั�นุติอนุที� 2 การกำหนุดกระบวีนุการแจั้งเหติุฉุุกเฉุินุ (Call Tree)

 ข้ั�นุติอนุที� 3 การวีิเคราะห์วี่าจัะเกิดภัยใดข้้�นุกับหนุ่วียงานุได้บ้าง

 ข้ั�นุติอนุที� 4 วีิเคราะห์ผลกระทบที�เกิดข้้�นุถ้างานุหยุดชะงัก

 ข้ั�นุติอนุที� 5 กำหนุดทรัพยากรที�จัำเป็นุในุการกลับมูาปฏิิบัติิงานุ

 ข้ั�นุติอนุที� 6 กำหนุดกลยุทธ์ที�ช่วียให้กลับมูาปฏิิบัติิงานุได้

 ข้ั�นุติอนุที� 7 กำหนุดแนุวีทางการติอบสนุองติ่อเหติุการณ์

 ข้ั�นุติอนุที� 8 ข้ั�นุติอนุการบริหารควีามูติ่อเนุ่�องในุสถานุการณ์โรคระบาดติ่อเนุ่�อง

 ข้ั�นุติอนุที� 9 การรวีบรวีมูข้้อมููลเพ่�อจััดทำแผนุควีามูติ่อเนุ่�องสำหรับการบริหารควีามูพร้อมูติ่อสภาวีะวีิกฤติ

 ข้ั�นุติอนุที� 10  การทดสอบ ปรับปรุง และทบทวีนุแผนุควีามูติ่อเนุ่�อง
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การกำห่นดโครงสิร้างแลิะคณะบัริห่ารควัามูติ่อเนื�อง 
(Business Continuity Management Committee Structure)

ขัน้ตอนท่ี

1

เพ่�อให้สามูารถนุำแผนุBCPไปปฏิิบัติิได้อย่างมีูประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล การจััดติั�งคณะบริหารควีามูต่ิอเนุ่�อง  

(BCP Team) ข้องหนุ่วียงานุ จั้งเป็นุข้ั�นุติอนุแรกที�ติ้องมูีพิจัารณากำหนุดข้้�นุ ดังนุี�

 1.  คณะกรรมูการบริหารควีามูต่ิอเนุ่�อง (Business Continuity Management Committee) ทำหนุ้าที�ในุการประเมิูนุ

ลักษณะ ข้อบเข้ติ และแนุวีโนุ้มูข้องอุบัติิการณ์ที�เกิดข้้�นุ เพ่�อติัดสินุใจัประกาศใช้แผนุดำเนุินุธุรกิจัอย่างติ่อเนุ่�อง และ

ดำเนุินุการติามูข้ั�นุติอนุและแนุวีทางการบริหารควีามูติ่อเนุ่�อง ติลอดจันุสรรหาทรัพยากรติามูที�ได้กำหนุดไวี้ในุแผนุ

ควีามูติ่อเนุ่�องสำหรับการบริหารควีามูพร้อมูติ่อสภาวีะวีิกฤติ

 2.  ทมีูบรหิารควีามูติอ่เนุ่�อง (Business Continuity Team)  ทำหนุา้ที�ในุการสนุบัสนุนุุการปฏิบิตัิงิานุข้องคณะกรรมูการ

บริหารควีามูติ่อเนุ่�อง และดำเนุินุการติามูข้ั�นุติอนุและแนุวีทางการบริหารควีามูติ่อเนุ่�อง ติลอดจันุสรรหาทรัพยากร

ที�ได้กำหนุดไวี้ในุแผนุควีามูติ่อเนุ่�องสำหรับการบริหารควีามูพร้อมูติ่อสภาวีะวีิกฤติข้องฝ่�ายงานุ/ส่วีนุงานุข้องตินุ

 3.  ผูป้ระสานุงานุคณะกรรมูการบริหารควีามูต่ิอเนุ่�อง/ทีมูบริหารควีามูต่ิอเนุ่�อง  (Business Continuity Coordinator)  

มูหีนุา้ที�ในุการติดิติอ่และประสานุงานุและใหก้ารสนุบัสนุนุุในุการติดิติอ่ส่�อสารกบัฝ่�ายงานุ/สว่ีนุงานุ และดำเนุนิุการ

ติามูข้ั�นุติอนุและแนุวีทางการบริหารควีามูติ่อเนุ่�อง



แนวทางการจัดัทำแผนความต่อ่เน่�องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อ่สภาวะวิกฤต่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิิ่�น กรณีศีึกึษา COVID-19 

การกำห่นดกระบัวันการแจ้งเห่ติุฉุกเฉิน
(Call Tree)

ขัน้ตอนท่ี

2
 Call Tree ค่อ กระบวีนุการแจั้งเหติุฉุุกเฉุินุให้กับสมูาชิกในุคณะบริหารควีามูติ่อเนุ่�องและทีมูงานุบริหารควีามูติ่อเนุ่�อง

ติามูรายช่�อที�ปรากฎในุติารางข้้อมููลรายช่�อ โดยมูีวีัติถุประสงค์เพ่�อให้สามูารถบริหารจััดการในุการติิดติ่อบุคลากรข้องหนุ่วียงานุ 

ภายหลังที�มูีการประกาศเหติุการณ์ฉุุกเฉุินุหร่อสภาวีะวีิกฤติ

 กระบวีนุการ Call Tree เริ�มูติ้นุโดยที�ประธานุคณะกรรมูการบริหารควีามูติ่อเนุ่�องแจั้งให้ผู้ประสานุงานุคณะกรรมูการ

บรหิารควีามูต่ิอเนุ่�องทราบถง้เหตุิการณ์ฉุกุเฉิุนุ เพ่�อให้ผูป้ระสานุงานุฯ แจัง้ให้หวัีหนุ้าทีมูบริหารควีามูต่ิอเนุ่�องรับทราบเหตุิการณ์

ฉุุกเฉุินุและประกาศใช้แผนุดำเนุินุธุรกิจัอย่างติ่อเนุ่�อง ติามูสายงานุการบังคับบัญี่ชาข้องแติ่ละงานุ

 จัากนัุ�นุหวัีหนุา้ฝ่�ายงานุ/สว่ีนุงานุมูหีนุา้ที�แจัง้ไปยงับคุลากรภายใติก้ารบงัคบับญัี่ชา เพ่�อรบัทราบเหติกุารณฉ์ุกุเฉุนิุ และ

การประกาศใช้แผนุดำเนุินุธุรกิจัอย่างติ่อเนุ่�องข้องหนุ่วียงานุติามูช่องทางติิดติ่อส่�อสารที�ระบุในุแผนุ 

 ทั�งนุี� อาจัแจั้งเหติุผ่านุเทคโนุโลยีอ่�นุ ๆ ได้ในุกรณีที�ไมู่เร่งด่วีนุ เช่นุ Line, Facebook, SMS เป็นุติ้นุ แติ่ผู้แจั้งเหติุติ้อง

ติรวีจัสอบให้แนุ่ใจัวี่าผู้รับแจั้งได้อ่านุและรับทราบแล้วี โดยเฉุพาะการแจั้งเป็นุกลุ่มูต้ิองติรวีจัสอบวี่าได้รับทราบและติอบกลับ 

ทุกคนุ ดังนุั�นุ การแจั้งผ่านุโทรศัพท์ยังคงเป็นุแนุวีทางที�เหมูาะสมู หากเป็นุเหติุฉุุกเฉุินุเร่งด่วีนุ และทำให้ทราบสถานุภาพควีามู

ปลอดภัยข้องบุคลากรแติ่ละท่านุ

 สิ�งที�ติ้องดำเนิุนุการ ค่อ จััดทำรายช่�อข้องบุคลากรในุคณะกรรมูการบริหารควีามูต่ิอเนุ่�อง, ทีมูบริหารควีามูต่ิอเนุ่�อง,  

ผู้ประสานุงานุคณะกรรมูการบริหารควีามูติ่อเนุ่�อง/ทีมูบริหารควีามูติ่อเนุ่�อง และบุคลากร พร้อมูข้้อมููลการติิดติ่อ เช่นุ หมูายเลข้

โทรศัพท์มู่อถ่อ, e-mail, Line ID, Facebook ID เป็นุติ้นุ เพ่�อใช้ในุการติิดติ่อส่�อสาร

 กรณีสถานุการณ์โรคระบาดติ่อเนุ่�อง โดยเฉุพาะสถานุการณ์การระบาดข้องโรคติิดเช่�อไวีรัสโคโรนุา 2019 (COVID-19) 

ที�มูรีะยะเวีลาระบาดยาวีนุานุ มูคีวีามูจัำเปน็ุติอ้งมูกีารส่�อสารติลอดระยะเวีลาข้องเหติกุารณ ์จัง้มูคีวีามูจัำเปน็ุติอ้งเพิ�มูชอ่งทางในุ

การส่�อสารผ่านุทางอ่�นุเพิ�มูเติิมู เช่นุ เวี็บไซึ่ติ์, Facebook Fan Pages หร่อการจััดทำ Infographics เพ่�อให้ส่�อสารได้รวีดเร็วีและ

เข้้าใจัข้้อมููลได้ง่ายผ่านุทาง e-mail, Line, Facebook Direct Message หร่อช่องทางทางอิเล็กทรอนุิกส์อ่�นุที�จััดหาได้

 นุอกจัากนีุ� ช่องทางการติิดติ่อเข้้ามูาที�ทีมูบริหารควีามูต่ิอเนุ่�องก็มูีควีามูสำคัญี่มูากด้วีย เพ่�อให้บุคลากรสามูารถแจั้ง

เหติุการณ์การติิดเช่�อเฉุพาะติัวีบุคคล, การเป็นุผู้ที�อยู่ในุกลุ่มูเสี�ยง, แจั้งข้้อมููลสถานุการณ์ หร่อสอบถามูข้้อมููล โดยให้ใส่ไวี้ในุ

ประกาศแผนุดำเนุินุธุรกิจัอย่างติ่อเนุ่�อง และใติ้ข้้อมููลที�ส่�อสารไปทุกครั�ง
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วัิเคราะห่์วั่าจะเกิดภัยอะไรขึ�นกับัห่น่วัยงานได้บั้าง 
(Risk Assessment)

ขัน้ตอนท่ี

3
 การวิีเคราะห์และประเมูินุวี่ามูีภัยหร่อเหติุการณ์อะไรบ้างที�มูีโอกาสจัะเกิดข้้�นุกับหนุ่วียงานุได้ และภัยดังกล่าวีนุั�นุมูี 

ผลกระทบติอ่ทรพัยากรที�สำคญัี่ 5 ดา้นุในุดา้นุใดบา้ง เพ่�อใหส้ามูารถบรหิารจัดัการใหบ้รกิารและดำเนุนิุงานุไดอ้ยา่งติอ่เนุ่�อง ทั�งนุี�

การจััดหาทรัพยากรเหล่านุี�มูีควีามูจัำเป็นุสำหรับการดำเนุินุงานุ

 ภัยหร่อเหติุการณ์ที�เกิดข้้�นุซึ่้�งอาจัจัะมูีผลกระทบกับทรัพยากรที�สำคัญี่ 5 ด้านุมูีดังนุี�

  1.    ผลกระทบดา้นุอาคาร/สถานุที�ปฏิบิตัิงิานุหลกั หมูายถง้ เหติกุารณท์ี�เกดิข้้�นุทำใหส้ถานุที�ปฏิบิตัิงิานุหลกัไดร้บัควีามู

เสียหายหร่อไมู่สามูารถใช้สถานุที�ปฏิิบัติิงานุหลักได้ และส่งผลให้บุคลากรไมู่สามูารถเข้้าไปปฏิิบัติิงานุได้ชั�วีคราวี

หร่อระยะยาวี ซึ่้�งรวีมูทั�งการที�ผู้รับบริการไมู่สามูารถเข้้าถ้งสถานุที�ให้บริการข้องหนุ่วียงานุด้วีย 

 2.   ผลกระทบด้านุวัีสดุอุปกรณ์ที�สำคัญี่/การจััดหาจััดส่งวัีสดุอุปกรณ์ที�สำคัญี่ หมูายถ้ง เหตุิการณ์ที�เกิดข้้�นุทำให้ไมู่

สามูารถใช้งานุวีัสดุอุปกรณ์ที�สำคัญี่ หร่อไมู่สามูารถจััดหา/จััดส่งวีัสดุอุปกรณ์ที�สำคัญี่ได้ 

 3.    ผลกระทบดา้นุเทคโนุโลยสีารสนุเทศและข้อ้มูลูที�สำคญัี่ หมูายถง้ เหติกุารณท์ี�เกดิข้้�นุทำให ้ไมูส่ามูารถนุำระบบงานุ

เทคโนุโลยี หร่อระบบสารสนุเทศ หร่อข้้อมููลที�สำคัญี่ มูาใช้ในุการปฏิิบัติิงานุได้ ติามูปกติิ 

 4.  ผลกระทบด้านุบุคลากรหลัก หมูายถ้ง เหติุการณ์ที�เกิดข้้�นุทำให้บุคลากรหลักไมู่สามูารถมูา ปฏิิบัติิงานุได้ติามูปกติิ 

 5.   ผลกระทบด้านุคู่สัญี่ญี่า/ผู้ให้บริการ/ผู้มีูส่วีนุได้ส่วีนุเสียที�สำคัญี่ หมูายถ้ง เหตุิการณ์ที�เกิดข้้�นุทำ ให้คู่สัญี่ญี่า/ผู้ให้

บริการ/ผู้มูีส่วีนุได้ส่วีนุเสีย ไมู่สามูารถติิดติ่อหร่อให้บริการหร่อส่งมูอบงานุได้ 

 เอกสารฉุบับนุี�ครอบคลุมูเฉุพาะสถานุการณ์โรคระบาดติ่อเนุ่�อง (โรคติิดเช่�อไวีรัสโคโรนุา 2019 (COVID-19) ดังแสดง

ในุติารางติ่อไปนุี�

ควัามูเสิ้�ยงแลิะ 

ภัยคุกคามู

ผลิกระทบั

ด้านอาคาร/สิถาน

ท้�ปฏิบััติิงานห่ลิัก

ด้านวััสิดุอุปกรณ์

ท้�สิำคัญ

ด้านเทคโนโลิย้

สิารสินเทศแลิะ

ข้อมููลิท้�สิำคัญ

ด้านบัุคลิากรห่ลิัก

ด้านผู้ให่้บัริการ

แลิะผู้มู้สิ่วันได้

สิ่วันเสิ้ย

กรณีโรคระบาด 

ติ่อเนุ่�อง



14 แนวทางการจัดัทำแผนความต่อ่เน่�องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อ่สภาวะวิกฤต่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิิ่�น กรณีศีึกึษา COVID-19 

วัิเคราะห่์ผลิกระทบัท้�เกิดขึ�นในกรณ้ท้�งานห่ยุดชะงัก 
(Business Impact Analysis)

ขัน้ตอนท่ี

4
1.  จัดทำรายการแสิดงกระบัวันการปฏิบััติิงานท้�สิำคัญของห่น่วัยงาน (Critical Business Process)

      ให้หนุ่วียงานุภายในุแต่ิละหนุ่วียงานุจััดทำรายการกระบวีนุการปฏิิบัติิงานุ เพ่�อใช้ในุการวีิเคราะห์ผลกระทบและระยะเวีลา

ฟื้้�นุสภาพในุข้้อถัดไป รวีมูถ้งนุำไปพิจัารณาจััดทำขั้�นุติอนุการปฏิิบัติิงานุทดแทนุหากกระบวีนุการดังกล่าวีได้รับผลกระทบ

ทำให้ไมู่สามูารถดำเนุินุงานุได้ติามูปกติิ และในุแติ่ละกระบวีนุการมูีควีามูต้ิองการทรัพยากรหลักอะไรบ้างที�จัะติ้องนุำมูาใช้

เพ่�อทำให้กระบวีนุการดังกล่าวีกลับมูาทำงานุได้ในุระดับที�เหมูาะสมู

2.  วัิเคราะห่์ผลิระทบัแลิะระยะเวัลิาฟื้้�นสิภาพั 
    (Business Impact Analysis and Recovery Time Objective – RTO)

       จัดัทำระดบัผลกระทบ และหลกัเกณฑ์ก์ารพจิัารณาระดบัข้องผลกระทบ ซึ่้�งอาจัจัะแบง่ออกเปน็ุระดบัข้ั�นุอยา่งนุอ้ย 3 ระดบั 

ได้แก่ สูง ปานุกลาง และติ�ำ เพ่�อใช้เป็นุเกณฑ์์ในุการวีิเคราะห์ระยะเวีลาที�ติ้องการให้กระบวีนุการกลับมูาทำงานุได้ ซึ่้�งควีร

พิจัารณาวี่าหากระดับผลกระทบยิ�งสูง ควีรใช้ระยะเวีลาฟื้้�นุสภาพที�สั�นุกวี่า 

       ระยะเวีลาในุการฟื้้�นุสภาพ หมูายถ้ง ระยะเวีลาที�รอใหก้ระบวีนุการหรอ่งานุบรกิารประชาชนุกลบัมูาทำงานุได ้ควีรแบ่งออก

เป็นุ 4 ชั�วีโมูง, 1 วีันุ, 1 สัปดาห์, 2 สัปดาห์ และ 1 เด่อนุ เพ่�อให้สอดคล้องกับสถานุการณ์ที�เกิดข้้�นุ
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         ติารางติ่อไปนีุ�แสดงตัิวีอย่างระดับผลกระทบข้องกระบวีนุงานุที�สำคัญี่ โดยมีูการระบุระยะเวีลาเป้าหมูายในุการค่นุสภาพ 

โดยที�การกำหนุดระยะเวีลาเป้าหมูายในุการคนุ่สภาพ (RTO) ใหส้อดคลอ้งกบัระดบัผลกระทบ จัากติวัีอยา่งจัะแสดงใหเ้หน็ุ

วี่ากระบวีนุงานุสำคัญี่ที�มีูระดับผลกระทบที�สูง ติ้องใช้ระยะเวีลาในุการค่นุสภาพสั�นุกว่ีากระบวีนุการที�มูีระดับผลกระทบ 

ที�ติ�ำ และในุแติ่ละกระบวีนุการ ให้ใส่     ได้เพียงช่องเดียวี

ระบับัสิารสินเทศ
กระบัวันงานท้�

สิำคัญ
ระดับัผลิกระทบั

ระยะเวัลิาเป้าห่มูายในการฟื้้�นสิภาพั

4 ชมู. 1 วััน
1 

สิัปดาห่์

2 

สิัปดาห่์
1 เดือน

ห่น่วัยงาน 1

ระบบสารสนุเทศ 1 กระบวีนุการ 1 สูง

ระบบสารสนุเทศ 2 กระบวีนุการ 2 สูง

ระบบสารสนุเทศ 3 กระบวีนุการ 3 ปานุกลาง

ระบบสารสนุเทศ 4 กระบวีนุการ 4 ปานุกลาง

ระบบสารสนุเทศ 5 กระบวีนุการ 5 ติ�ำ

ระบบสารสนุเทศ 6 กระบวีนุการ 6 ติ�ำ

 สำหรับคอลัมูนุ์ “ระบบสารสนุเทศ” ที�ใช้กับกระบวีนุการดังกล่าวี (กรณีที�ไมู่มูี ให้ใส่ – เพ่�อจัะได้ทราบวี่าไมู่มูีระบบ

สารสนุเทศ) จััดทำไวี้เพ่�อให้นุำไปใช้ในุการจััดเติรียมูในุเร่�องควีามูติ้องการทรัพยากรด้านุระบบสารสนุเทศและข้้อมููลสำคัญี่
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กำห่นดทรัพัยากรท้�จำเป็นติ้องใช้ในการกลิับัมูาปฏิบััติิงาน  
(Critical Resource Requirement)

ขัน้ตอนท่ี

5
 จัากรายการกระบวีนุการที�ผา่นุการวิีเคราะห์ผลกระทบมูาแล้วี ให้นุำมูาประเมิูนุควีามูต้ิองการทรัพยากรที�มูคีวีามูจัำเป็นุ

ติ้องใช้งานุ เพ่�อให้สามูารถนุำกระบวีนุการเหล่านัุ�นุมูาให้บริการลูกค้าและดำเนิุนุงานุภายในุได้ โดยเรียงลำดับควีามูสำคัญี่ติามู

ระดับผลกระทบ และระยะเวีลาในุการฟื้้�นุสภาพ พร้อมูทั�งแหล่งที�จัะจัดัหาเพ่�อให้ได้ทรัพยากรเหล่านุั�นุมูาใชใ้นุการดำเนิุนุงานุ โดย

ให้พิจัารณาจัากทรัพยากรทั�ง 5 ด้านุ ดังนุี�

 1.  อาคาร/สิถานท้�ปฏิบััติิงาน

•  ในุกรณีที�อาคาร/สถานุที�ปฏิิบัติิงานุเสียหาย ไมู่สามูารถเข้้าไปปฏิิบัติิการได้ ให้จััดพ่�นุที�สำรอง โดยมูีการ

ประเมูินุจัากรายการกระบวีนุการติามูลำดับควีามูสำคัญี่ และให้กำหนุดวีิธีการเดินุทางหร่อเคล่�อนุย้าย

ทรัพยากรที�เกี�ยวีข้้องไปยังสถานุที�ปฏิิบัติิงานุสำรองด้วีย

•   กรณสีถานุการณโ์รคระบาดติอ่เนุ่�อง อาคาร/สถานุที�ปฏิบิตัิงิานุอาจัจัะไมูมู่คีวีามูเสยีหาย แติต่ิอ้งจัดัทำแผนุการ

ใหบ้ริการประชาชนุและดำเนิุนุงานุในุสถานุที�ปฏิบิตัิงิานุใหส้อดคล้องกับมูาติรการทางสาธารณสขุ้ เพ่�อควีามู

ปลอดภัยทางด้านุสุข้ภาพอนุามูัยข้องบุคลากร ประชาชนุผู้ใช้บริการ และผู้ที�เข้้ามูาติิดติ่องานุกับหนุ่วียงานุ 

 2.  เครื�องมูือแลิะอุปกรณ์

•   เมู่�อมูีควีามูจัำเป็นุติ้องไปปฏิิบัติิงานุยังสถานุที�ปฏิิบัติิงานุสำรองที�ได้กำหนุดไวี้ หร่อมูีการปฏิิบัติิงานุในุสถานุ

ที�ปฏิิบัติิงานุหลัก ควีรมีูการจััดสถานุที�ให้สอดคล้องกับมูาติรการทางสาธารณสุข้ ติ้องมีูการจััดเติรียมูวีัสดุ

อุปกรณ์เพ่�อใช้งานุในุสถานุที�ดังกล่าวีให้เพียงพอ

•  กรณีสถานุการณ์โรคระบาดติ่อเนุ่�อง หากจัำเป็นุติ้องปฏิิบัติิงานุที�บ้านุ ติ้องมูีการจััดหาเคร่�องมู่อและอุปกรณ์

ที�จัำเป็นุติ่อการให้บริการประชาชนุหร่อดำเนุินุงานุอย่างเหมูาะสมูและเพียงพอ

 3.  ระบับังานเทคโนโลิย้สิารสินเทศ/ข้อมููลิสิำคัญ

•    จัากกระบวีนุการสำคญัี่ที�ไดจ้ัดัทำรายการไวี ้หากเปน็ุไปได ้ใหร้ะบดุว้ียวีา่มูรีะบบงานุเทคโนุโลยสีารสนุเทศ/

ข้้อมููลสำคัญี่ที�เกี�ยวีข้้องและมูีควีามูจัำเป็นุติ้องใช้ในุแติ่ละกระบวีนุการอย่างไรบ้าง เพ่�อให้ทราบได้วี่าระบบ

ใดติ้องมูีการแก้ไข้ให้ใช้งานุได้ในุสถานุที�ปฏิิบัติิการใดบ้าง

•  ส่วีนุข้้อมูลูที�สำคญัี่ หากยงัคงเป็นุเอกสาร ให้พจิัารณาในุการนุำเอกสารดงักล่าวีไปใช้งานุในุสถานุที�ปฏิบิตัิงิานุ

ใหมู่ด้วีย
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•  กรณีสถานุการณ์โรคระบาดต่ิอเนุ่�อง หากจัำเป็นุต้ิองปฏิิบัติิงานุที�บ้านุ หร่อสลับการปฏิิบัติิงานุที�บ้านุกับในุ

สถานุที�ปฏิิบัติิงานุ จัำเป็นุติ้องมูีระบบงานุเทคโนุโลยีสารสนุเทศ/ข้้อมููลสำคัญี่ให้เหมูาะสมูกับการปฏิิบัติิงานุ

 4.  บัุคลิากร

•   กำหนุดบุคลากรที�จัะไปปฏิิบัติิหนุ้าที�ยังสถานุที�ปฏิิบัติิงานุสำรอง หร่อปฏิิบัติิงานุที�บ้านุ ติามูกระบวีนุงานุ

หร่องานุที�รับผิดชอบ ในุกรณีสถานุการณ์โรคระบาดต่ิอเนุ่�อง ควีรกำหนุดจัำนุวีนุให้เหมูาะสมูกับสถานุที�

ปฏิิบัติิงานุสำรอง หร่อที�บ้านุ

•   จััดทำรายช่�อบุคลากรและข้้อมููลการติิดต่ิอเพ่�อใช้ในุการติิดต่ิอส่�อสารระหว่ีางปฏิิบัติิงานุในุช่วีงภาวีะวิีกฤติ

ซึ่้�งอาจัจัะมูีสถานุที�ปฏิิบัติิงานุที�ปรับเปลี�ยนุไปติามูสถานุการณ์ที�เกิดข้้�นุ

 5.  คู่สิัญญา/ผู้ให่้บัริการ/ผู้มู้สิ่วันได้สิ่วันเสิ้ย

•   จัดัทำรายการช่�อคูสั่ญี่ญี่า/ผูใ้ห้บรกิาร/ผูมีู้สว่ีนุได้สว่ีนุเสียที�จัำเป็นุติอ้งมีูการติดิต่ิอติลอดระยะเวีลาที�เกดิภาวีะ

วีกิฤติ และแจัง้ชอ่งทางการติดิติอ่กลบัมูายงัหนุว่ียงานุ เพ่�อใหก้ารส่�อสารเปน็ุไปอยา่งราบร่�นุ และไดร้บัข้อ้มูลู

ที�ถูกติ้องติรงกันุ
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กำห่นดกลิยุทธิ์์ท้�จะทำให่้กลิับัมูาปฏิบััติิงานได้
(Business Continuity Strategies)

ขัน้ตอนท่ี

6
การกำหนุดกลยุทธ์นุั�นุจัะเป็นุการกำหนุดและจััดเติรียมูทรัพยากรที�สำคัญี่ติ่อการให้บริการและการดำเนุินุงานุ ดังนุี�

 1.  อาคาร/สิถานท้�ปฏิบััติิงาน

•  สรรหาและเติรยีมูอาคาร/สถานุที�ปฏิบิตัิงิานุสำรองจัากหนุว่ียงานุราชการอ่�นุในุเข้ติพ่�นุที� หรอ่ภาคเอกชนุ โดย

กำหนุดรายละเอียดข้องสถานุที� และการเดินุทางไปปฏิิบัติิงานุในุสถานุที�ดังกล่าวี เมู่�อเกิดเหติุการณ์ข้้�นุ

•   กรณีสถานุการณ์โรคระบาดติ่อเนุ่�อง ให้กำหนุดแนุวีทางปฏิิบัติิให้บุคลากรปฏิิบัติิงานุที�บ้านุได้ และพิจัารณา

พัฒนุาระบบการให้บริการประชาชนุเป็นุระบบ e-service

 2.  เครื�องมูือแลิะอุปกรณ์

• จััดเติรียมูเคร่�องมู่อและอุปกรณ์สำรอง เพ่�อใช้ในุสภาวีะวีิกฤติ

• ทำข้้อติกลงกับหนุ่วียงานุราชการหร่อภาคเอกชนุ เพ่�อข้อย่มูเคร่�องมู่อและอุปกรณ์ที�จัำเป็นุ

 3.  ระบับังานเทคโนโลิย้สิารสินเทศ/ข้อมููลิสิำคัญี่

•  ปฏิิบัติิงานุโดยไมู่ใช้ระบบงานุเทคโนุโลยี (Manual) ไปก่อนุ แล้วีจั้งป้อนุข้้อมููลเข้้าในุระบบ เมู่�อกลับค่นุสู่

สภาวีะปกติิ

•  จััดหาพ่�นุที�บนุระบบ Cloud หร่อ Server ข้องหนุ่วียงานุ เพ่�อให้เจั้าหนุ้าที�จััดเก็บข้้อมููลและสามูารถปฏิิบัติิ

งานุนุอกสำนุักงานุได้

 4.  บัุคลิากร

•  กำหนุดใหมู้บีคุลากรหลกัและบุคลากรสำรองทำงานุทดแทนุกนัุไดใ้นุสภาวีะวีกิฤติ โดยจัดัอบรมู หรอ่ถา่ยทอด

งานุในุควีามูรับผิดชอบจัากบุคลากรหลักไปให้บุคลากรสำรอง รวีมูถ้งการจััดทำคู่มู่อการปฏิิบัติิงานุ

•  กำหนุดแนุวีทางและกลุ่มูบุคลากรที�สามูารถข้อให้ช่วียปฏิิบัติิงานุชั�วีคราวี จัากหนุ่วียงานุราชการอ่�นุ ๆ ในุ

สังกัดหร่อส่วีนุกลาง เช่นุ กรณีที�มูีบุคลากรที�ทำหนุ้าที�ดังกล่าวีเพียงท่านุเดียวี เป็นุติ้นุ

•    กรณทีี�บคุลากรสำรองทำหนุา้ที�สำรองให้กบัหลายกระบวีนุงานุอยา่งหลกีเลี�ยงไมูไ่ด ้อันุเนุ่�องมูาจัากบคุลากร

มูีจัำกัด ให้นุำเสนุอติ่อคณะกรรมูการบริหารควีามูติ่อเนุ่�อง เพ่�อพิจัารณาปรับเปลี�ยนุรายช่�อให้เหมูาะสมูกับ

สถานุการณ์



19

 5. คู่สิัญญา/ผู้ให่้บัริการ/ผู้มู้สิ่วันได้สิ่วันเสิ้ย

• ให้คูสั่ญี่ญี่า/ผูใ้ห้บรกิารแจ้ังช่�อบคุลากรสำรองและข้้อมูลูการติดิต่ิอในุกรณทีี�บคุลากรหลกัไมู่สามูารถปฏิบิตัิงิานุได้

• กำหนุดให้มูีคู่สัญี่ญี่า/ผู้ให้บริการสำรอง เพ่�อเรียกใช้บริการได้ในุสภาวีะวีิกฤติ 

• กระจัายควีามูเสี�ยงโดยให้มูีคู่สัญี่ญี่า/ผู้ให้บริการมูากกวี่า 1 ราย

•   สำหรับผู้มีูส่วีนุได้ส่วีนุเสีย ให้มูีการแจั้งสถานุการณ์ ข้้อมููลการติิดติ่อ หร่อข้้อมููลที�จัำเป็นุ เพ่�อจัะได้ทราบ

สถานุการณ์ในุการให้บริการหร่อดำเนุินุงานุในุภาวีะวีิกฤติ
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กำห่นดแนวัทางการติอบัสินองติ่อเห่ติุการณ์
(Incident/Emergency Response)

ขัน้ตอนท่ี

7

 ข้ั�นุติอนุในุการบริหารควีามูติ่อเนุ่�องและกอบกู้กระบวีนุการจัะเริ�มูข้้�นุหลังจัากได้ข้้อสรุปจัากการติิดติามู สอบถามู และ

ประเมูินุเหติุฉุุกเฉุินุ/วีิกฤติวี่ามูีควีามูจัำเป็นุในุการประกาศใช้แผนุบริหารควีามูติ่อเนุ่�อง และคณะกรรมูการบริหารควีามูติ่อเนุ่�อง

อนุุมูัติิ

 ข้ั�นุติอนุการปฏิิบัติิงานุในุการติอบสนุองติ่อเหติุการณ์จัะแบ่งออกเป็นุ 3 ข้ั�นุติอนุติามูระยะเวีลา ดังนุี�

      1. การติอบัสินองติ่อเห่ติุการณ์ทันท้ ภายใน 24 ชั�วัโมูง

            ข้ั�นุติอนุนีุ�เป็นุการติอบสนุองที�ให้ควีามูสำคัญี่ในุการติิดติามู สอบถามู ประเมิูนุสถานุการณ์ และผลกระทบที�

เกิดข้้�นุต่ิอทรัพยากรสำคัญี่ในุการดำเนิุนุงานุหร่อการให้บริการข้องหนุ่วียงานุ ติลอดจันุการติิดต่ิอส่�อสารกับ

บคุลากรข้องหนุ่วียงานุที�เกี�ยวีข้อ้ง เพ่�อให้รบัทราบข่้าวีสารและกำหนุดแนุวีทางในุการปฏิบัิติงิานุข้องหนุ่วียงานุ

ในุระยะติ่อไป โดยมูีข้ั�นุติอนุหลักประกอบด้วีย

• ติิดติามู สอบถามู และประเมูินุเหติุฉุุกเฉุินุ เพ่�อประเมูินุสถานุการณ์อย่างติ่อเนุ่�อง

•  แจัง้เหตุิฉุกุเฉิุนุติามูกระบวีนุการ Call Tree ให้กบับคุลากรหลักและคณะบริหารควีามูต่ิอเนุ่�อง เพ่�อ

ประชุมู รับทราบ รวีมูทั�งประเมิูนุควีามูเสียหายและผลกระทบต่ิอการดำเนิุนุงานุ, การให้บริการ 

และทรัพยากรสำคัญี่ที�ติ้องใช้ในุการบริหารควีามูติ่อเนุ่�อง ได้แก่ 

 ° สถานุที�ปฏิิบัติิงานุสำารอง

 ° วีัสดุอุปกรณ์ที�สำาคัญี่

 ° เทคโนุโลยีสารสนุเทศและข้้อมููลที�สำาคัญี่

 ° บุคลากรหลัก

 ° คู่สัญี่ญี่า/ผู้ให้บริการที�สำาคัญี่/ผู้มูีส่วีนุได้ส่วีนุเสีย

•  พิจัารณากระบวีนุงานุ/งานุที�มูีควีามูเร่งด่วีนุ และส่งผลกระทบอย่างสูงติ่อการให้บริการหร่อการ

ดำเนุนิุงานุ เพ่�อใหมู้กีารจัดัหาทรพัยากรที�จัำเปน็ุติอ้งใชใ้นุการบรหิารควีามูติอ่เนุ่�องและทรพัยากร

ที�ได้รับควีามูเสียหายจันุไมู่สามูารถใช้ในุการปฏิิบัติิงานุได้
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•  บันุท้กเหติุการณ์ ทบทวีนุกิจักรรมู และรายงานุควีามูเสียหายและควีามูค่บหนุ้าให้ทีมูบริหาร 

ควีามูติ่อเนุ่�องรับทราบและข้ออนุุมูัติิดำเนุินุการในุข้ั�นุติอนุติ่อไป

•  แจั้งเหติุฉุุกเฉุินุติามูกระบวีนุการ Call Tree ให้กับบุคลากรข้องหนุ่วียงานุเพ่�อรับทราบข้ั�นุติอนุในุ

การปฏิิบัติิติ่อไป

     2. การติอบัสินองติ่อเห่ติุการณ์ในระยะแรก ภายใน 7 วััน

             ภายหลงัการติอบสนุองและบรหิารจัดัการต่ิอเหติกุารณภ์ายในุ 24 ชั�วีโมูงแลว้ี ข้ั�นุติอนุติอ่ไปเปน็ุการติอบสนุอง

เพ่�อให้กลับมูาสามูารถปฏิิบัติิงานุได้อย่างติ่อเนุ่�อง สำหรับกระบวีนุการงานุและกิจักรรมูที�มูีควีามูสำคัญี่ เพ่�อ

ลดผลกระทบติ่อการให้บริการหร่อการดำเนุินุงานุ 

          การดำเนุินุการในุระยะเวีลา 7 วีันุนุี� จัะให้ควีามูสำคัญี่กับการสรรหาทรัพยากรสำคัญี่ที�ได้รับผลกระทบ และ

ดำเนุินุงานุติามูที�ได้รับอนุุมูัติิในุวีันุแรก โดยมูีข้ั�นุติอนุหลักที�ติ้องดำเนุินุการ ดังนุี�

•  ติดิติามูสถานุะการกอบกูค่้นุมูาข้องทรพัยากรที�ไดร้บัผลกระทบ และประเมูนิุควีามูจัำเปน็ุและระยะ

เวีลาที�ติ้องใช้ในุการกอบกู้ค่นุ

•  ติดิติามูการจัดัหาทรัพยากรที�ได้รบัผลกระทบ และจัำเป็นุต้ิองใชใ้นุการบริหารควีามูต่ิอเนุ่�อง ได้แก่ 

สถานุที�ปฏิิบัติิงานุสำรอง วีัสดุอุปกรณ์ที�สำคัญี่ เทคโนุโลยีสารสนุเทศและข้้อมููลที�สำคัญี่ บุคลากร

หลัก และคู่สัญี่ญี่า/ผู้ให้บริการที�สำคัญี่/ผู้มูีส่วีนุได้ส่วีนุเสีย

•  กำหนุดให้ฝ่�ายงานุ/ส่วีนุงานุ เจั้าข้องกระบวีนุการสำคัญี่ที�ได้รับผลกระทบกลับมูาให้บริการหร่อ

ดำเนุินุงานุได้

•  บันุท้กเหติุการณ์ ทบทวีนุกิจักรรมู และรายงานุควีามูค่บหนุ้าให้ทีมูบริหารควีามูติ่อเนุ่�องรับทราบ

สถานุการณ์และพิจัารณาอนุุมูัติิในุเร่�องติ่าง ๆ ที�จัำเป็นุติ่อการบริหารควีามูติ่อเนุ่�อง

    3.  การติอบัสินองติ่อเห่ติุการณ์ฉุกเฉินแลิะกู้คืนกระบัวันการปฏิบััติิงานในระยะเวัลิาเกิน 7 วััน

            การติอบสนุองและบริหารจััดการเหตุิการณ์ฉุุกเฉิุนุในุระยะเวีลา 1-7 วีันุ สามูารถสร้างควีามูต่ิอเนุ่�องในุ 

การปฏิิบัติิงานุ และควีามูพร้อมูข้องทรัพยากรที�สำคัญี่ได้ระดับหนุ้�ง ติามูที�ระบุไวี้ในุแผนุดำเนิุนุธุรกิจัอย่างติ่อ

เนุ่�อง รวีมูถ้งการบันุท้กเหติุการณ์ ทบทวีนุกิจักรรมู และรายงานุควีามูค่บหนุ้า  

                     คณะบริหารควีามูติ่อเนุ่�องติ้องพิจัารณาการดำเนุินุการ เพ่�อติอบสนุองติ่อเหติุการณ์ในุระยะกลางถ้งระยะยาวี 

เพ่�อกอบกู้กระบวีนุการปฏิิบัติิงานุให้สามูารถกลับมูาดำเนุินุการได้ติามูปกติิ ซึ่้�งอยู่ในุข้ั�นุติอนุการกอบกู้

กระบวีนุการปฏิิบัติิงานุ

            ขั้�นุติอนุการกอบกูก้ระบวีนุการปฏิบัิติงิานุ (Business Process Recovery) และทรัพยากร มูแีนุวีทางดำเนุนิุการ 

ดังนุี�

• ติดิติามู และประเมิูนุสถานุะการกูค่้นุมูาข้องทรัพยากรที�ไดร้บัผลกระทบ และระยะเวีลาที�ติอ้งใชใ้นุ

การกลับมูาดำเนุินุงานุหร่อให้บริการได้ติามูปกติิ โดยให้มีูผลกระทบติ่อการให้บริการประชาชนุนุ้อยที�สุด

เท่าที�จัะเป็นุไปได้
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•  ทรัพยากรที�ได้รับผลกระทบและเสียหายจันุไมู่สามูารถนุำกลับมูาใช้งานุได้อีก เป็นุหนุ้าที�ข้องคณะ

บรหิารควีามูต่ิอเนุ่�องข้องหนุ่วียงานุที�ต้ิองพิจัารณาและจัดัหาทรัพยากรที�จัำเป็นุมูาใช้เพ่�อดำเนิุนุงานุ

และให้บริการได้ติามูปกติิทั�ง 5 ด้านุ ดังนุี�

 °  ด้านุงานุอาคาร/สถานุที�ปฏิิบัติิงานุ กรณีอาคาร/สถานุที�ปฏิิบัติิงานุหลัก  

ได้รับควีามูเสียหายจันุไมู่สามูารถเข้้าไปปฏิิบัติิได้ ให้พิจัารณาและสำารวีจัอาคาร/สถานุ

ที�ปฏิิบัติิงานุหลักชั�วีคราวี ที�สามูารถรองรับการปฏิิบัติิงานุในุสภาวีะปกติิข้องหนุ่วียงานุ

ได้ รวีมูทั�งพิจัารณาการซึ่่อมูแซึ่มูและ/หร่อก่อสร้างอาคารข้้�นุใหมู่

 °  ด้านุวีัสดุอุปกรณ์ที�สำาคัญี่ ดำาเนุินุการซึ่่อมูแซึ่มูหร่อจััดซึ่่�อจััดจั้างวีัสดุอุปกรณ์และ 

เคร่�องมู่อที�ได้รับควีามูเสียหาย

 °  ด้านุเทคโนุโลยีสารสนุเทศและข้้อมููลที�สำาคัญี่ ประสานุงานุกับหนุ่วียงานุเทคโนุโลยี

สารสนุเทศ ในุการกู้ค่นุข้้อมููลสารสนุเทศ รวีมูทั�งการร้องข้อเอกสารและข้้อมููลสำาคัญี่ที�

ได้รับควีามูเสียหายจัากหนุ่วียงานุภายนุอก

 °  ด้านุบุคลากรหลัก สำารวีจับุคลากรที�ได้รับผลกระทบและไมู่สามูารถกลับมูาปฏิิบัติิงานุ 

เพ่�อสรรหาบุคลากรทดแทนุชั�วีคราวี หากสูญี่เสียบุคลากรอย่างถาวีร ให้นุำาบุคลากร

สำารองมูาปฏิิบัติิงานุแทนุ หร่อสรรหาบุคลากรทดแทนุ

 °  ด้านุคู่สัญี่ญี่า/ผู้ให้บริการที�สำาคัญี่/ผู้มูีส่วีนุได้ส่วีนุเสีย ดำาเนุินุการสรรหาคู่สัญี่ญี่า/ผู้ให้

บริการรายใหมู่ สำาหรับสินุค้าและ/หร่อบริการสำาคัญี่ที�ได้รับผลกระทบ  

ทดแทนุคู่สัญี่ญี่า/ผู้ให้บริการที�ไมู่สามูารถกลับมูาดำาเนุินุงานุได้อีก

•  บันุท้กเหติุการณ์ ทบทวีนุกิจักรรมู และรายงานุควีามูค่บหนุ้าให้ทีมูบริหารควีามูติ่อเนุ่�องรับทราบ

สถานุการณ์และพิจัารณาอนุุมูัติิในุเร่�องติ่าง ๆ ที�จัำเป็นุติ่อการบริหารควีามูติ่อเนุ่�อง

             ข้ั�นุติอนุในุการบริหารควีามูต่ิอเนุ่�องและกอบกูก้ระบวีนุการนุั�นุจัะสิ�นุสดุลง เมู่�อทมีูบรหิารควีามูต่ิอเนุ่�องพจิัารณา

แล้วีวี่าเหติุกรณ์ที�เกิดข้้�นุได้สิ�นุสุดลง ทรัพยากรสำคัญี่ทั�งหมูดสามูารถกอบกู้, ซึ่่อมูแซึ่มู, หร่อจััดหามูา 

ทดแทนุได้ และพร้อมูที�จัะกลับมูาให้บริการและดำเนุินุงานุติามูปกติิได้ หร่อปรับสภาพการดำเนุินุงานุไปติามู

สถานุการณ์ ทีมูบริหารควีามูต่ิอเนุ่�องจัะประกาศยกเลิกการใช้แผนุดำเนุินุธุรกิจัอย่างติ่อเนุ่�อง โดยแจั้งให้ผู้

ประสานุงานุทีมูบริหารควีามูติ่อเนุ่�องแจั้งผ่านุช่องทางที�กำหนุดไวี้ในุ Call Tree
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ขั�นติอนการบัริห่ารควัามูติ่อเนื�องในสิถานการณ์โรคระบัาดติ่อเนื�อง  
(Business Continuity Plan in Pandemic)

ขัน้ตอนท่ี

8
 ข้ั�นุติอนุในุการบริหารควีามูต่ิอเนุ่�องในุสถานุการณ์โรคระบาดต่ิอเนุ่�อง มูีข้ั�นุติอนุโดยเฉุพาะเนุ่�องจัากสถานุการณ์ 

การระบาดข้องโรคติดิเช่�อไวีรสัโคโรนุา 2019 (COVID-19) ที�มูรีะยะเวีลายาวีนุานุมูากกว่ีาที�ได้มูกีารกำหนุดไวีใ้นุแผนุบริหารธุรกิจั

อยา่งติอ่เนุ่�อง ดงันุั�นุจั้งมูขี้้อควีรพิจัารณาที�สำคัญี่ ค่อ บคุลากรติอ้งมูคีวีามูเสี�ยงดา้นุสขุ้อนุามูยันุอ้ยที�สดุ ซึ่้�งควีรมูรีายละเอยีดเพิ�มู

เติิมู ดังนุี� 

 1.  การลิดควัามูเสิ้�ยงด้านสิุขภาพัของบัุคลิากร สิถานท้�ปฏิบััติิงาน แลิะการปฏิบััติิติามูมูาติรการทาง
สิาธิ์ารณสิุข
บัุคลิากร

• กำหนุดให้บุคลากร ผู้มูารับบริการ และผู้มูาติิดติ่อใส่หนุ้ากากอนุามูัยติลอดเวีลา

• งดการจััดกิจักรรมูสังสรรค์ หร่อทำกิจักรรมูรวีมูกลุ่มูใด ๆ ที�มูีการรวีมูคนุจัำนุวีนุมูาก

•  งดหร่อชะลอการเดินุทางออกนุอกชุมูชนุโดยไมู่จัำเป็นุ กรณีจัำเป็นุติ้องเดินุทางออกนุอกชุมูชนุ  

ติ้องให้ควีามูร่วีมูมู่อการติรวีจัคัดกรองและปฏิิบัติิติามูมูาติรการที�ชุมูชนุกำหนุด

•  ให้บุคลากรมูีข้องใช้ส่วีนุติัวีข้องแติ่ละคนุ และหลีกเลี�ยงการนุั�งรับประทานุอาหารและการใช้ข้องส่วีนุติัวีร่วีมู

กับผู้อ่�นุ

•  มูอบหมูายฝ่�ายบุคคลหรอ่มีูพนุกังานุติดิติามูการป�วียและข้าดงานุ หากพบการป�วียด้วียอาการทางเดินุหายใจั

ติั�งแติ่ 5 คนุให้แจั้งเจั้าหนุ้าที�สาธารณสุข้ เมู่�อมูีอาการป�วียให้หยุดงานุ หากมูีประวีัติิหร่อสงสัยวี่าจัะติิดเช่�อให้

พบแพทย์ 

•  หากพบการระบาดให้ดำเนุินุการติามูคำแนุะนุำข้องเจั้าหนุ้าที�สาธารณสุข้  

(อ้างอิงจัากมูาติรการเฝ่้าระวีัง ป้องกันุ และควีบคุมูโรคโควีิด 19 สำหรับผู้ประกอบสถานุประกอบการ  

กรมูควีบคุมูโรค 4 มูกราคมู 2564 https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/int_operator/

int_operator23_050164.pdf )

     สิถานท้�ปฏิบััติิงาน

•  จัดัให้มูจีัดุวีางแอลกอฮอล์หรอ่เจัลลา้งมูอ่ ให้บรกิารอย่างเพียงพอ และมีูการติรวีจัวัีดอณุหภูมูริา่งกาย สอบถามู

ประวีัติิเสี�ยงในุบริเวีณจัุดคัดกรองทางเข้้า-ออก
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•  มูีการติรวีจัวีัดอุณหภูมิูร่างกาย สอบถามูประวีัติิเสี�ยงในุบริเวีณจัุดคัดกรองทางเข้้า-ออก โดยเมู่�อพบให้ 

ดำเนุินุการติามูมูาติรการ

•  กำหนุดการเวี้นุระยะห่างระหวี่างบุคคลอย่างนุ้อย 1 - 2 เมูติร ในุระหวี่างปฏิิบัติิหนุ้าที� หร่อทำกิจักรรมูใด ๆ 

ในุพ่�นุที�ส่วีนุกลาง 

•  พิจัารณาการจััดทำกระจัก/แผ่นุใสกั�นุในุจัุดที�พนุักงานุติ้องส่�อสารพูดคุยกับผู้อ่�นุ ทั�งภายในุและภายนุอก 

ในุระยะประชิดติัวี

•  กำกบัดแูลควีามูสะอาดสถานุที�อยา่งสมู�ำเสมูอ เพิ�มูควีามูถี�ในุการทำควีามูสะอาด ดว้ียนุ�ำยาฆ่า่เช่�อโรคบรเิวีณ

ที�มูคีวีามูเสี�ยง อาจัพิจัารณาการเพิ�มูระบบระบายอากาศ ให้มูกีารหมุูนุเวียีนุอากาศมูากข้้�นุ หรอ่การเพิ�มูควีามูถี�

ในุการทำควีามูสะอาดเคร่�องปรับอากาศ

•  จัดัถงุแดงหรอ่ถุงพลาสติกิใสและเข้ยีนุวีา่ข้ยะติดิเช่�อ สำหรบัทิ�งหนุา้กาก กระดาษทิชชูห่รอ่ข้ยะติดิเช่�อประเภท

อ่�นุ ๆ 

• จััดให้มูีจัุดสำหรับรองรับข้ยะติิดเช่�อในุสำนุักงานุ

 2.   การให้่บัรกิารประชาชนแลิะการดำเนินงานในระดับัท้�เห่มูาะสิมูแลิะมูผ้ลิกระทบัต่ิอประชาชนน้อย
ท้�สิุด

          เมู่�อพิจัารณาถ้งควีามูสำคัญี่ข้องสุข้อนุามูัยข้องบุคลากรและผู้รับบริการ ควีรปรับรูปแบบการให้บริการและ 

ดำเนุินุงานุ ดังนุี� 

• ทำงานุที�บ้านุ ในุกรณีที�งานุนุั�นุสามูารถทำที�บ้านุได้ 

• มูีการจััดการประชุมูทางโทรศัพท์หร่ออินุเติอร์เนุ็ติแทนุการจััดประชุมูที�บุคลากรติ้องมูารวีมูติัวีกันุ 

• การใช้ระบบการให้บริการโดยไมู่ลงจัากรถ 

• การไมู่รับชำระด้วียเงินุสด 

• การใช้ระบบย่�นุเอกสารแบบออนุไลนุ์

 3.  การสิื�อสิารทั�งภายนอกแลิะภายในให่้สิอดคลิ้องกับัสิถานการณ์

         เนุ่�องจัากสถานุการณก์ารระบาดข้องโรคติดิเช่�อไวีรสัโคโรนุา 2019 (COVID-19) ที�มูรีะยะเวีลายาวีนุานุ การส่�อสาร

จั้งมูีควีามูสำคัญี่ติ่อการดำเนุินุธุรกิจัในุสถานุการณ์วีิกฤติเป็นุอย่างมูาก โดยควีรพิจัารณาดำเนุินุการดังติ่อไปนุี�

•  จััดให้มีูคำแนุะนุำการเฝ้่าระวัีงป้องกันุเช่�อไวีรัสโคโรนุา 2019 และส่�อสารให้บุคลากรผ่านุทุกช่องทาง 

การส่�อสารที�ได้กำหนุดไวี้

• ติิดป้ายคำแนุะนุำให้ผู้มูารับบริการ และผู้มูาติิดติ่อรับทราบ

• จััดให้มูีช่องทางการติิดติ่อกลับมูายังทีมูบริหารควีามูติ่อเนุ่�องเพ่�อรายงานุสถานุการณ์ติ่าง ๆ

•  ส่�อสารข้้อมููลข้่าวีสาร สถานุการณ์ และมูาติรการติ่าง ๆ ภายในุ เพ่�อให้บุคลากรได้รับข้่าวีสารที�ถูกติ้องทันุ

เวีลา และทราบวีิธีการปฏิิบัติิให้เหมูาะสมู
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 4.  การปฏิบััติิติามูมูาติรการห่รือแนวัทางการปฏิบััติิท้�ห่น่วัยงานทางด้านสิาธิ์ารณสิุขให่้คำแนะนำ

•  ประเมูนิุมูาติรการที�กำหนุดเปน็ุระยะ ๆ  และปรบัมูาติรการใหส้อดคลอ้งกบัมูาติรการที�ศนูุยบ์รหิารสถานุการณ์

แพร่ระบาดข้องโรคติิดเช่�อไวีรัสโคโรนุา 2019 กำหนุด

• มูาติรการเพิ�มูเติิมูเมู่�อพบผู้ป�วียย่นุยันุโรคติิดเช่�อไวีรัสโคโรนุา 2019

•  แจั้งเจั้าพนัุกงานุควีบคุมูโรคติิดต่ิอในุพ่�นุที�ภายในุ 3 ชั�วีโมูงนัุบติั�งแต่ิพบผู้ป�วีย เพ่�อให้ดำเนิุนุการ

สอบสวีนุ ปอ้งกันุ และควีบคุมูโรค โดยต้ิองดำเนิุนุการติามูคำสั�งข้องเจัา้พนัุกงานุควีบคุมูโรคติดิต่ิอ/

คณะกรรมูการโรคติิดติ่อจัังหวีัด

• พิจัารณาการให้บริการในุพ่�นุที�ที�มูีบุคลากรป�วียด้วียโรคติิดเช่�อไวีรัสโควีิด-19

• ทำควีามูสะอาดฆ่่าเช่�อทันุทีภายใติ้การกำกับดูแลข้องพนุักงานุควีบคุมูโรคติิดติ่อ

 5.  การประเมูินผลิกระทบัจากมูาติรการ คำสิั�ง ห่รือประกาศของรัฐบัาลิ

        ประเมูนิุผลกระทบจัากมูาติรการ คำสั�ง หรอ่ประกาศข้องรฐับาล ที�เกี�ยวีข้อ้งและมูผีลกระทบติอ่การใหบ้รกิารหรอ่

ดำเนุินุงานุ ติามูติารางติัวีอย่างติ่อไปนุี�

สิถานการณ์ ผลิกระทบั แนวัทางปฏิบััติิงาน

1.  การปิดสิถานท้�ให้่บัริการแลิะ

ดำเนินงาน

มูีผลกระทบทำให้ไมู่สามูารถให้

บริการและดำเนุินุงานุ

1.กำหนุดให้บคุลากรไปปฏิบัิติหินุ้าที�ในุพ่�นุที�ปฏิบัิติงิานุ

สำรอง และมูอบหมูายให้บุคลากรปฏิิบัติิงานุจัากบ้านุ 

(work from home) โดยจััดเติรียมูอุปกรณ์เคร่�องมู่อ 

ระบบอินุเทอร์เนุ็ติที�พร้อมูใช้งานุได้อย่างมูี

ประสิทธิภาพให้

2. ดำเนุินุการการจััดประชุมู หร่อติิดติามูงานุผ่านุทาง

ระบบอิเล็กทรอนุิกส์ เช่นุ Zoom หร่อ Line 

3. ประยุกติ์ใช้ระบบสั�งการเป็นุลาย ลักษณ์อักษรหร่อ

ลงนุามูโดยแปลง เอกสารเป็นุรูปแบบไฟื้ล์ PDF และ 

ลงนุามูทางอิเล็กทรอนุิกส์



26 แนุวีทางการจัดัทำแผนุควีามูต่ิอเนุ่�องสำหรับการบริหารควีามูพร้อมูต่ิอสภาวีะวิีกฤติข้ององค์กรปกครองส่วีนุท้องถิ�นุ กรณีศก้ษา COVID-19 

สิถานการณ์ ผลิกระทบั แนวัทางปฏิบััติิงาน

2.  การห่้ามูเข้าออก พัื�นท้�เสิ้�ยง

ห่รือเดินทาง ข้ามูจังห่วััด

ห่รือควัามูเสิ้�ยงติิดเชื�อจาก

การใช้ยานพัาห่นะ

บุคลากรไมู่สามูารถเดินุทางไป

ปฏิิบัติิงานุในุพ่�นุที�เสี�ยง

1.  งดเดินุทางออกนุอกพ่�นุที�โดยไมู่จัำเป็นุ 

2.  กรณีมีูควีามูจัำเป็นุเร่งด่วีนุต้ิอง เดินุทางเข้้าออก

พ่�นุที�เสี�ยงหร่อข้้ามูจัังหวีัด ให้ผู้บังคับบัญี่ชา (หร่อผู้

มูีอำนุาจัที�กำหนุดไวี้ในุสถานุการณ์วิีกฤติ) ออก

หนุงัส่อรบัรองการปฏิบัิติงิานุ เพ่�อใหค้ณะกรรมูการ

โรคติิดติ่อหร่อผู้รับผิดชอบแติ่ละจัังหวีัดพิจัารณา

3.  ปรับเปลี�ยนุการติิดติ่อ ติิดติามูงานุ ประชุมู หร่อ

อบรมู/สัมูมูนุาผ่านุทางระบบอิเล็กทรอนิุกส์ เช่นุ 

Zoom หร่อ Line 

3.  บัุคลิากรท้�ให่้บัริการแลิะ

ดำเนินงาน มู้โอกาสิติิดเชื�อ

ไวัรัสิโคโรนา 2019 ห่รือ  

ผู้สิัมูผัสิใกลิ้ชิดผู้ติิดเชื�อ 

ยืนยันถูกกักติัวัเพัื�อเฝ้้า 

สิังเกติอาการ 14 วััน

บุคลากรที�ถูกกักติัวีไมู่สามูารถมูา

ปฏิิบัติิงานุในุสำนุักงานุได้

1.  เติรียมูควีามูพร้อมูข้องบุคลากรสำรองที�กำหนุดไวี้

ให้มูาทำงานุทดแทนุได้ทันุที

2.  มูอบหมูายให้ปฏิิบัติิงานุจัากบ้านุ (work from 

home) 

3.  ปรับเปลี�ยนุการติิดต่ิอ ติิดติามูงานุ ประชุมู หร่อ

อบรมู/สัมูมูนุาผ่านุทางระบบอิเล็กทรอนุิกส์ เช่นุ 

Zoom หร่อ Line

4.  ใหจ้ัดัหาสถานุที�ที�เหมูาะสมู และ ชี�แจังวิีธปีฏิบัิติตัิิวี

เพ่�อลดควีามูเสี�ยง ในุการแพร่เช่�ออย่างเคร่งครัด 

5.  ติิดติามู วีัดไข้้ ติามูแบบฟื้อร์มู รายงานุการเฝ่้าระวีัง 

โดยแจั้งให้ เจั้าหนุ้าที�สาธารณสุข้ดูแลอย่างใกล้ชิด 

5.  จััดส่งเสบียงอาหารและเคร่�องใช้ ที�จัำเป็นุให้ผู้มูี

ควีามูเสี�ยงติลอดชว่ีงเวีลากกัติวัี ใหห้ลกีเลี�ยงใกลช้ดิ

ผู้อ่�นุโดยเฉุพาะผู้ป�วียและผู้สูงอายุ 

4.  กรณ้พับัผู้ติิดเชื�อไมู่มู้ราย

ลิะเอ้ยดข้อมููลิการ เดินทาง 

กิจกรรมูการ ติิดติ่อสืิ�อสิาร 

เพัื�อติามูรอยโรคแลิะดำเนิน

การปอ้งกนัการแพัรเ่ชื�อไปยงั

บัุคลิากรอื�น ๆ

มูีการแพร่กระจัายเช่�อไปยัง

บุคลากรรายอ่�นุ ทั�งคนุภายนุอก

และภายในุหนุ่วียงานุ

1. พิจัารณาเพ่�อปิดสถานุที�ปฏิิบัติิงานุหลักชั�วีคราวี

2.  ให้บุคลากรจััดทำ Timeline การเดินุทาง ระบุวีันุที� 

กิจักรรมู และสถานุที�เคยเดินุทาง ย้อนุหลังทุกวีันุ 

เพ่�อสามูารถทำควีามูสะอาดสถานุที� และติิดติ่อ

บุคลากรที�สัมูผัสใกล้ชิดให้กักติัวี เฝ่้าดูอาการอย่าง

นุ้อย 14 วีันุ 
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การรวับัรวัมูข้อมููลิเพัื�อจัดทำแผนควัามูติ่อเนื�องสิำห่รับัการบัริห่าร
ควัามูพัร้อมูติ่อสิภาวัะวัิกฤติ  

ขัน้ตอนท่ี

9
 ข้ั�นุติอนุนุี�เปน็ุข้ั�นุติอนุสดุทา้ยที�จัะจัดัทำแผนุควีามูติอ่เนุ่�องออกมูาเปน็ุเอกสารเพ่�อนุำมูาใชช้ว่ีงที�เกดิเหติกุารณใ์นุสภาวีะ

วีิกฤติ รายการข้้อมููลโดยสรุปที�จัะติ้องมูีในุแผนุดำเนุินุธุรกิจัอย่างติ่อเนุ่�องมูีในุติารางติ่อไปนุี�

ข้อมููลิท้�ปรากฏในแผน รายลิะเอ้ยด

1.  โครงสิร้างคณะกรรมูการบัริห่าร 

ควัามูติ่อเนื�อง 

แสดงโครงสร้างคณะกรรมูการบริหารควีามูติอ่เนุ่�องใหส้อดคล้องกบัโครงสรา้ง

การบริหารที�เป็นุอยู่ในุปัจัจัุบันุ และแติ่งติั�งคณะกรรมูการหร่อคณะทำงานุที�

ดำเนุินุการให้ครอบคลุมูทรัพยากรสำคัญี่ทั�ง 5 ด้านุ โดยมูีการอนุุมูัติิและ

ประกาศอย่างเป็นุทางการ

2.  รายชื�อแลิะข้อมููลิการติิดติ่อของบัุคลิากร แสดงรายช่�อและข้้อมููลการติิดติ่อติามูโครงสร้างคณะกรรมูการบริหาร 

ควีามูติ่อเนุ่�อง, ทีมูบริหารควีามูติ่อเนุ่�อง และบุคลากรโดยกำหนุดผู้รับผิดชอบ

ในุการจััดเก็บ เพ่�อใช้ในุกระบวีนุการ 

Call Tree (เก็บไวี้ในุภาคผนุวีกและไมู่ควีรเปิดเผยข้้อมููลดังกล่าวีผ่านุทาง

เวี็บไซึ่ติ์)

3.  ควัามูเสิ้�ยงแลิะภยัคกุคามูท้�อาจเกดิขึ�นได้ ในุเอกสารฉุบับนุี� ค่อ สถานุการณ์โรคระบาดติ่อเนุ่�อง (โรคติิดเช่�อไวีรัสโคโรนุา 

2019 (COVID-19)

4.  ทรพััยากรท้�มูค้วัามูสิำคญัในการให่บ้ัรกิาร

แลิะดำเนินงาน

แสดงรายละเอียดข้องผลกระทบซ้ึ่�งอาจัเกิดข้้�นุได้กบัทรัพยากรที�มูคีวีามูสำคัญี่ 

5 ด้านุ ได้แก่ 

 •   อาคาร/สถานุที�ปฏิิบัติิงานุ

 •   เคร่�องมู่อและอุปกรณ์

 •   ระบบงานุเทคโนุโลยีสารสนุเทศ/ข้้อมููลสำคัญี่

 •   บุคลากร

 •   คู่สัญี่ญี่า/ผู้ให้บริการ/ผู้มูีส่วีนุได้ส่วีนุเสีย



28 แนุวีทางการจัดัทำแผนุควีามูต่ิอเนุ่�องสำหรับการบริหารควีามูพร้อมูต่ิอสภาวีะวิีกฤติข้ององค์กรปกครองส่วีนุท้องถิ�นุ กรณีศก้ษา COVID-19 

ข้อมููลิท้�ปรากฏในแผน รายลิะเอ้ยด

5.   ผลิกระทบัต่ิอควัามูเสิ้�ยงแลิะภยัคกุคามูท้�

อาจเกดิขึ�นไดต้ิอ่ทรพััยากรสิำคญั 5 ดา้น

แสดงผลการวีิเคราะห์ผลกระทบติ่อควีามูเสี�ยงและภัยคุกคามูที�อาจัเกิดข้้�นุได้

ติ่อทรัพยากรสำคัญี่ 5 ด้านุ ได้แก่

 •  อาคาร/สถานุที�ปฏิิบัติิงานุ

 •  เคร่�องมู่อและอุปกรณ์

 •  ระบบงานุเทคโนุโลยีสารสนุเทศ/ข้้อมููลสำคัญี่

 •  บุคลากร

 •  คู่สัญี่ญี่า/ผู้ให้บริการ/ผู้มูีส่วีนุได้ส่วีนุเสีย

6.  ผลิกระทบัต่ิอกระบัวันการสิำคัญในการให้่

บัรกิารแลิะการดำเนนิงานกบััระยะเวัลิาท้�

ให่้มู้การห่ยุดชะงักในการให่้บัริการได้

แสดงกระบวีนุการสำคัญี่ในุการให้บรกิารและการดำเนิุนุงานุ และผลกระทบที�

ไดร้บัจัากเหติกุารณท์ี�เกดิข้้�นุ โดยกำหนุดควีามูสำคญัี่และระยะเวีลาที�ใหมู้กีาร

หยุดชะงักในุการให้บริการ (ระยะเวีลาเป้าหมูายในุการค่นุสภาพ)

7.  ควัามูติ้องการทรัพัยากรสิำคัญ 5 ด้าน 

ท้�จำเป็นติ่อการใช้งาน เพัื�อสินับัสินุนการ

ให่บ้ัริการแลิะดำเนินงานได้อยา่งติอ่เนื�อง

แสดงรายละเอยีดควีามูติอ้งการทรพัยากรสำคญัี่ 5 ดา้นุที�จัำเปน็ุติอ่การใชง้านุ 

เพ่�อสนุับสนุุนุการให้บริการและดำเนุินุงานุได้อย่างติ่อเนุ่�อง ได้แก่

•  อาคาร/สถานุที�ปฏิิบัติิงานุ

 •  เคร่�องมู่อและอุปกรณ์

 •  ระบบงานุเทคโนุโลยีสารสนุเทศ/ข้้อมููลสำคัญี่

 •  บุคลากร

 •  คู่สัญี่ญี่า/ผู้ให้บริการ/ผู้มูีส่วีนุได้ส่วีนุเสีย

8. กลิยุทธิ์์ควัามูติ่อเนื�อง แนุวีทางในุการนุำทรัพยากรสำคัญี่ 5 ดา้นุมูาใชง้านุ เพ่�อสนัุบสนุนุุการให้บริการ

และดำเนุินุงานุได้อย่างติ่อเนุ่�อง ได้แก่

 อาคาร/สถานุที�ปฏิิบัติิงานุ

 •  เคร่�องมู่อและอุปกรณ์

 •  ระบบงานุเทคโนุโลยีสารสนุเทศ/ข้้อมููลสำคัญี่

 •  บุคลากร

 •  คู่สัญี่ญี่า/ผู้ให้บริการ/ผู้มูีส่วีนุได้ส่วีนุเสีย

9.  รายชื�อแลิะข้อมููลิสิำห่รับัติิดติ่อของ 

คู่สิัญญา/ผู้ให่้บัริการ/ผู้มู้สิ่วันได้สิ่วันเสิ้ย

ข้้อมููลประกอบไปด้วีย

 •  รายช่�อข้องคู่สัญี่ญี่า และข้้อมููลผู้ติิดติ่อทั�งบุคลากรหลัก และสำรอง

 •  รายช่�อผู้ให้บริการและข้้อมููลผู้ติิดติ่อทั�งบุคลากรหลัก และสำรอง

 •   ผูมู้สีว่ีนุไดส้ว่ีนุเสยีที�สำคญัี่ เชนุ่ หนุว่ียงานุราชการที�จัำเปน็ุติอ้งมูกีารติดิติอ่

ประสานุงานุในุสภาวีะปกติิ และสภาวีะวีิกฤติ เช่นุ หนุ่วียงานุสาธารณสุข้ 

โรงพยาบาล เป็นุติ้นุ
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ข้อมููลิท้�ปรากฏในแผน รายลิะเอ้ยด

10.  ข้อมููลิสิำห่รับัใช้ในการบัริห่ารควัามูติ่อ

เนื�องในสิถานการณ์โรคระบัาดติ่อเนื�อง

ข้้อมููลสำหรับสถานุการณ์โรคระบาดติ่อเนุ่�องมูีดังนุี�

 •  ควีามูเสี�ยงด้านุสุข้ภาพข้องบุคลากร และมูาติรการทางสาธารณสุข้

 •  การให้บริการประชาชนุและการดำเนุินุงานุในุระดับที�เหมูาะสมู

 •  การส่�อสารทั�งภายนุอกและภายในุให้สอดคล้องกับสถานุการณ์

 •   มูาติรการหร่อแนุวีทางการปฏิิบัติิที�หนุ่วียงานุทางด้านุสาธารณสุข้ให้ 

คำแนุะนุำ

(ใส่ในุภาคผนุวีก เพ่�อใช้กับสถานุการณ์โรคระบาดติ่อเนุ่�อง)



30 แนวทางการจัดัทำแผนความต่อ่เน่�องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อ่สภาวะวิกฤต่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิิ่�น กรณีศีึกึษา COVID-19 

การทดสิอบั ปรับัปรุง แลิะทบัทวันแผนควัามูติ่อเนื�องสิำห่รับัการบัริห่ารควัามูพัร้อมูติ่อสิภาวัะวัิกฤติ

(Exercise, Maintenance and Review Business Continuity Plan)

ขัน้ตอนท่ี

10
 ข้ั�นุติอนุนุี�เป็นุข้ั�นุติอนุที�สำคัญี่ เพ่�อทำให้แนุ่ใจัได้วี่าแผนุควีามูติ่อเนุ่�องฯ นุี�สามูารถใช้ได้จัริง รวีมูทั�งเพ่�อเติรียมู 

ควีามูพร้อมู ติลอดจันุติรวีจัสอบควีามูสามูารถข้องบุคลากร และประสิทธิภาพข้องแผนุในุการติอบสนุองติ่อวีิกฤติการณ์ 

 รูปแบับัการทดสิอบัอาจเป็นรูปแบับัใดรูปแบับัห่นึ�ง ดังนุี�

•  Call Tree ค่อ การซึ่้อมูการแจั้งเหติุฉุุกเฉุินุให้กับบุคลากรที�เกี�ยวีข้้องติามูผังรายช่�อทางโทรศัพท์  

หร่อช่องทางอ่�นุ ๆ ที�สามูารถติิดติ่อและย่นุยันุการรับแจั้งเหติุได้อย่างทันุการณ์

•  การประชุมูแลกเปลี�ยนุควีามูคิดเห็นุกับทุกหนุ่วียที�เกี�ยวีข้้อง โดยจัำลองโจัทย์สถานุการณ์ข้้�นุมูา  

เช่นุ เกิดอัคคีภัย เกิดอุทกภัย หร่อเกิดโรคระบาด เป็นุติ้นุ และทดลองนุำแผนุควีามูติ่อเนุ่�องฯ  

มูาพิจัารณาวี่า ใช้ติอบโจัทย์แติ่ละข้ั�นุติอนุได้หร่อไมู่

• การทดสอบโดยจัำลองสถานุการณ์เสมู่อนุจัริง และทดลองนุำแผนุควีามูติ่อเนุ่�องฯ มูาประยุกติ์ใช้

• การทดสอบเติ็มูรูปแบบและใกล้เคียงสถานุการณ์จัริงมูากที�สุด

 ขั�นติอนการทดสิอบั ปรับัปรุง แลิะทบัทวันแผนควัามูติ่อเนื�องฯ มู้ขั�นติอนสิังเขป ดังนุี�

 1. คณะกรรมูการบริหารควีามูติ่อเนุ่�อง จััดติั�งคณะทำงานุดำเนุินุการ 

 2.  พิจัารณาเล่อกสถานุการณ์ที�จัะทำการทดสอบ ซึ่้�งคณะกรรมูการบริหารควีามูติ่อเนุ่�องเป็นุผู้พิจัารณา และให้คณะ

ทำงานุไปดำเนุินุการ หร่อให้คณะทำงานุไปเล่อกสถานุการณ์และนุำเสนุอข้้�นุมูาเพ่�อพิจัารณา

 3.  จัดัทำแผนุการการทดสอบ ปรบัปรงุ และทบทวีนุแผนุควีามูติอ่เนุ่�องฯ ติามูเหติกุารณส์มูมูติ ิเพ่�อใหบ้คุลากรเข้า้ใจัถง้

สถานุการณ์ และสามูารถปฏิิบัติิตินุได้ถูกติ้องติามูข้ั�นุติอนุเมู่�อเกิดสถานุการณ์ดังกล่าวีข้้�นุมูา

 4. นุำเสนุอคณะกรรมูการบริหารควีามูติ่อเนุ่�องเพ่�อพิจัารณา

 5. ประชาสัมูพันุธ์กำหนุดการ และข้ั�นุติอนุในุการทดสอบหร่อซึ่ักซึ่้อมูแผนุฯให้กับบุคลากร

 6. ดำเนุินุการทดสอบติามูแผนุการทดสอบ หร่อซึ่ักซึ่้อมูแผนุฯ

 7.  สรุปผลการทดสอบ ปรับปรุง และทบทวีนุแผนุควีามูติ่อเนุ่�องฯ เพ่�อนุำไปใช้ในุการทบทวีนุและปรับปรุงแผนุ 

ควีามูติ่อเนุ่�องฯ ให้สอดคล้องกับสภาพควีามูเป็นุจัริง
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อภิธานศพัท์

ศัพัท์      คำอธิ์ิบัาย

Business Continuity Plan (BCP)   แผนุควีามูติ่อเนุ่�องสำหรับการบริหารควีามูพร้อมูติ่อสภาวีะวีิกฤติ

Business Continuity Committee   โครงสร้างและคณะบริหารควีามูติ่อเนุ่�อง
Organization Structure

Business Continuity Committee   คณะกรรมูการบริหารควีามูติ่อเนุ่�อง 

Business Continuity Team     ทีมูบริหารควีามูติ่อเนุ่�อง

Business Continuity Coordinator    ผู้ประสานุงานุคณะกรรมูการบริหารควีามูติ่อเนุ่�อง 

Call Tree     กระบวีนุการแจั้งเหติุฉุุกเฉุินุ 

Risk Assessment    การวีิเคราะห์ภัยที�จัะเกิดข้้�นุ 

Business Impact Analysis   การวีิเคราะห์ผลกระทบที�เกิดข้้�นุถ้างานุหยุดชะงัก

Recovery Time Objective – RTO   ระยะเวีลาฟื้้�นุสภาพ

Critical Resource Requirement   ทรัพยากรที�จัำเป็นุติ้องใช้ในุการกลับมูาปฏิิบัติิงานุ

Business Continuity Strategies   กลยุทธ์ที�จัะช่วียให้กลับมูาทำงานุได้

Incident/Emergency Response   การติอบสนุองติ่อเหติุการณ์

Business Process Recovery   การกอบกู้กระบวีนุการปฏิิบัติิงานุ

Business Continuity Plan in Pandemic  การบริหารควีามูติ่อเนุ่�องในุสถานุการณ์โรคระบาดติ่อเนุ่�อง
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