แผนการบริหารความต่อเนื่อง
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

แผนบริหารความต่อเนื่อง สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
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สานักยุทธศาสตร์และแผน
สานักพัฒนา
สานักอานวยการ
สานักวิจัย
อุทยานหลวงราชพฤกษ์
หน่วยตรวจสอบภายใน

แผนบริหารความต่อเนื่อง สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

๑

๑. บทนา
แผนบริหารความต่อเนื่อง หรือต่อไปนี้จะเรียกว่า “Business Continuity Plan (BCP)”
จัดทาขึ้น เพื่อให้ “หน่วยงาน” สามารถนาไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์
ฉุกเฉินต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร โดยไม่ให้สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์
ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานต้องหยุดการดาเนินงาน หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
การที่หน่วยงานไม่มีกระบวนการรองรับให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบ
ต่อหน่วยงานในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจการเงิน การให้บริการ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น ดังนั้น การจัดทาแผนความต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยให้หน่วยงานสามารถ
รับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด และทาให้กระบวนการที่สาคัญ (Critical Business Process) ส ามารถ
กลับมาดาเนินการได้อย่างปกติ หรือตามระดับการให้บริการที่กาหนดไว้ ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดระดับความ
รุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานได้
วัตถุประสงค์ (Objectives)
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง
เพื่อให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤต
เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดาเนินงานหรือการให้บริการ
เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้
เพื่อให้ประชาขน เจ้าหน้าที่ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholders) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของหน่วยงาน แม้หน่วยงานต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรง
และส่งผลกระทบจนทาให้การดาเนินงานต้องหยุดชะงัก
สมมติฐานของแผนความต่อเนื่อง (BCP Assumptions)
เอกสารฉบับนี้จัดทาขึ้นภายใต้สมมติฐาน ดังต่อไปนี้
เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสาคัญต่าง ๆ แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงาน
สารองที่ได้มีการจัดเตรียมไว้
หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการสารองระบบสารสนเทศต่าง ๆ โดยระบบ
สารสนเทศสารองมิได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเหมือนกับระบบสารสนเทศหลัก
“บุคลากร” ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง เจ้าหน้าที่และพนักงานทั้งหมดของหน่วยงาน
ขอบเขตของแผนความต่อเนื่อง (Scope of BCP)
แผนความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ใช้รับรองสถานการณ์ กรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินใน
พื้นที่สานักงานของหน่วยงาน หรือภายในหน่วยงาน ด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้
เหตุการณ์อุทกภัย/น้าหลาก - ดินถล่ม
เหตุการณ์อัคคีภัย /วาตภัย
เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล
 เหตุการณ์โรคระบาด
แผนบริหารความต่อเนื่อง สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

๒

การวิเคราะห์ทรัพยากรที่สาคัญ
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินมีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้นเพื่อให้หน่วยงานสามารถบริหาร
จัดการการดาเนินงานขององค์กรให้มีความต่อเนื่อง การจัดหาทรัพยากรที่สาคัญจึงเป็นสิ่งจาเป็น และต้องระบุไว้
ในแผนความต่อเนื่อง ซึ่งการเตรียมการทรัพยากรที่สาคัญ จะพิจารณาจากผลกระทบใน ๕ ด้าน ดังนี้
๑. ผลกระทบด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้สถานที่
ปฏิบัติงานหลักได้รับความเสียหายหรือไม่สามารถใช้สถานที่ปฏิบัติงานหลักได้ และส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถเข้า
ไปปฏิบัติงานได้ชั่วคราวหรือระยะยาว
๒. ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ/การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ หมายถึง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ หรือไม่สามารถจัดหา/จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญได้
๓. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้
ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลที่สาคัญไม่สามารถนามาใช้ในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ
๔. ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้บุคลากรหลักไม่สามารถมา
ปฏิบัติงานได้ตามปกติ
๕. ผลกระทบด้านคู่ค้า / ผู้ให้บริการที่สาคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้คู่ค้า/ผู้
ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่สามารถติดต่อหรือให้บริการหรือส่งมอบงานได้

สรุปเหตุการณ์สภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ์
ผลกระทบ
เหตุการณ์สภาวะวิกฤต

ด้านอาคาร/
สถานที่
ปฏิบัติงานหลัก

ด้านวัสดุอุปกรณ์
ที่สาคัญ
/ การจัดหา
จัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ที่ สาคัญ

ด้าน
ด้านบุคลากร
เทคโนโลยี หลัก
สารสนเทศ
และข้อมูลที่
สาคัญ

เหตุการณ์อุทกภัย /น้าหลาก - ดิน
ถล่ม

√

√

√

√

√

เหตุการณ์อัคคีภัย /วาตภัย

√

√

√

√

√

เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล

√

√

√

√

√

เหตุการณ์โรคระบาด

คู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

√

แผนความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ไม่รองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่เหตุขัดข้องเกิดขึ้นจากการดาเนินงานปกติ
และเหตุขัดข้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบในระดับสูงต่อการดาเนินงานและการให้บริการของหน่วยงาน เนื่องจาก
แผนบริหารความต่อเนื่อง สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

๓

หน่วยงานยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์ได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยผู้บริหารหน่วยงานหรือ
ผู้บริหารของแต่ละกลุ่มงานและฝ่ายงานสามารถรับผิดชอบและดาเนินการได้ด้วยตนเอง
ทีมงานแผนความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan Team)
เพื่อให้แผนความต่อเนื่อง (BCP) ของฝ่ายบริหารทั่วไปสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล จะต้องจัดตั้งทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ขึ้น โดย BCP Team ประกอบด้วย หัวหน้า
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง และทีมงานบริหารความต่อเนื่อง โดยทุกตาแหน่งจะต้องร่วมมือกันดูแล ติดตาม
ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในฝ่ายงานของตนเอง ให้สามารถบริหารความต่อเนื่องและกลับสู่สภาวะปกติ
ได้โดยเร็ว ตามบทบาทหน้าที่ที่กาหนดไว้ของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) และในกรณีที่บุคลากร
หลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคลากรสารองรับผิดชอบทาหน้าที่ในบทบาทของบุคลากรหลัก ปรากฏดัง
ตารางที่ ๑

๒. การบริหารความต่อเนื่องของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)
๒.๑ โครงสร้างและทีมงานแผนความต่อเนื่อง
เพื่อให้การจัดทาแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร(BCP) สามารถดาเนินการเตรียมความ
พร้อมต่อสภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ นาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลควรมีการจัดตั้ง
คณะบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ของ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดยมีโครงสร้าง
ประกอบด้วย
๑) หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
๒) หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
๓) ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง

แผนบริหารความต่อเนื่อง สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

๔

โครงสร้างและทีมงานแผนความต่อเนื่อง(BCP Team)
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
ผอ.อำนวยกำรสถำบัน

รองหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง

ผู้ประสานงานคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง
นางกาญจนา เมฆลอย

รอง ผอ.อำนวยกำรสถำบัน

หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง
สำนักวิจยั

๑. น.ส. เพชรดา อยู่สุข
๒. น.ส.อัจฉรา ภาวศุทธิ์
๓. น.ส.เกษราภรณ์ ศรีจันทร์

หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง
สำนักพัฒนำ

๑. นายพินิจ เชาว์ตระกูล
๒. น.ส.อภิรดี ผูย้ อดยิง่

หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง
สำนักอำนวยกำร

หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง
สำนักยุทธศำสตร์ และแผน

๑. นายนัทธพงศ์ ชะเต
๒. นางสังวาล ปุระพรหม
๓. นายสุรนันท์ ศรีวิพัฒน์

แผนบริหารความต่อเนื่อง สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

๑. น.ส. ศศิธร พานัก
๒. น.ส.ทินรัตน์ พิทักษ์พงศ์เจริญ
๓.นายนเรศ ปันทะศรีวิชัย

หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง
อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์

๑. นางสุนิศา นิรันตรายกุล
๒. นางวันเพ็ญ ฤทธิบุตร

๕

ซึง่ แต่ละหน้าทีใ่ นการร่วมมือดูแล ติดตาม ปฏิบตั ิงาน และกูค้ นื เหตุการณ์ฉุกเฉินในแต่ละส่วนงานให้กลับสูส่ ภาวะปกติโดยเร็ว ตามรายชื่อบุคลากรและบทบาทของ
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ที่กาหนดให้เป็นบุคลากรหลัก ในกรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคลากรสารองรับผิดชอบบทบาทของบุคลากรหลักไปก่อน
จนกว่าจะได้มีการมอบหมายและแต่งตั้งขึ้นโดยหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องในการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้คืน
ตารางที่ ๑ รายชื่อบุคลการและบทบาทของคณะบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team)
ชื่อ

บุคลากรหลัก
เบอร์ มือถือ

ดร.ศิริพงศ์ หังสพฤกษ์
ผู้อานวยการสถาบัน

๐๘๑-๘๑๙๐๔๗๗

นางกาญจนา เมฆลอย

๐๘๙-๔๗๐๙๖๙๖

ดร. รจเร นพคุณวงค์

๐๘๑-๘๘๓๑๑๔๙

นายวิรัตน์ ปราบทุกข์

๐๘๑-๙๕๑๖๔๖๐

บทบาท
เบอร์ สถาบัน
๐๕๓-๓๒๘๓๙๖-๘
ต่อ
๑๒๐๒
๐๕๓-๓๒๘๓๙๖-๘
ต่อ
๑๓๑๒
๐๕๓-๓๒๘๓๙๖-๘
ต่อ
๓๒๐๒
๐๕๓-๓๒๘๓๙๖-๘
ต่อ
๒๒๐๔

ชื่อ

บุคลากรสารอง
เบอร์ มือถือ

หัวหน้าคณะบริหารความ ๑.นางเสาวนิตย์ พงษ์ประไพ
ต่อเนื่องสถาบัน

๐๘๗-๐๘๒๘๖๙๖

ผู้ประสานงานคณะบริหาร ๑. นางสังวาลย์ ปุระพรหม
ความต่อเนื่องสถาบัน

๐๘๙-๙๕๒๓๘๔๗

หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่องสานักวิจัย

๑. นางสาวเพชรดา อยู่สุข
๒. นางสาวอัจฉรา ภาวศุทธิ์
๓. นางสาวเกษราภรณ์ ศรีจันทร์

๐๘๑-๗๖๔๓๒๑๗
๐๘๑-๐๓๒๒๕๐๓
๐๘๑-๘๘๒๖๙๑๑

หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง
สานักพัฒนา

๑. นายพินิจ เชาว์ตระกูล
๒. น.ส.อภิรดี ผู้ยอดยิ่ง

๐๘๙-๘๕๑๑๓๔๓
๐๘๑-๘๘๔๒๖๑๗

แผนบริหารความต่อเนื่อง สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

เบอร์ สถาบัน
๐๕๓-๓๒๘๓๙๖-๘
ต่อ
๑๒๐๙, ๑๒๐๘
๐๕๓-๓๒๘๓๙๖-๘
ต่อ
๑๑๐๙
๐๕๓-๓๒๘๓๙๖-๘
ต่อ
๓๒๐๕,๓๔๐๑
และ ๓๔๐๕
๐๕๓-๓๒๘๓๙๖-๘
ต่อ
๒๑๐๘, ๒๒๐๓

๖

ชื่อ

บุคลากรหลัก
เบอร์ มือถือ

บทบาท
เบอร์ สถาบัน

นายอินทร มาสุวรรณ

๐๘๖-๑๙๓๑๙๐๒

๐๕๓-๓๒๘๓๙๖-๘
ต่อ
๑๑๑๙

นายภูธาดล ธีรอธิยุต

๐๘๑-๒๘๗๗๐๗๐

๐๕๓-๓๒๘๓๙๖-๘
ต่อ
๑๓๐๔
๐๕๓-๓๒๘๓๙๖-๘
ต่อ
๑๓๐๖

นางวัชรีย์ พรรณเรืองรอง ๐๘๑-๗๙๖๒๙๖๓

ชื่อ

บุคลากรสารอง
เบอร์ มือถือ

เบอร์ สถาบัน

หัวหน้าคณะบริหารความ ๑. นายนัทธพงศ์ ชะเต
ต่อเนื่องสถาบัน
๒. นางสังวาลย์ ปุระพรหม
๓. นายสุรนันท์ ศรีวิพัฒน์
๔. น.ส.สุพิชญากานต์ กัลยญาณกิตติ

๐๘๑-๙๕๑๗๖๕๗
๐๘๙-๙๕๒๓๘๔๗
๐๘๕-๘๗๐๘๗๐๕
๐๘๑-๘๘๕๑๖๔๔

๐๕๓-๓๒๘๓๙๖-๘
ต่อ
๑๑๐๗,๑๑๐๙,
๑๑๑๖ และ๑๑๐๒

ผู้ประสานงานคณะบริหาร ๑. น.ส.ศศิธร พานัก
ความต่อเนื่องสถาบัน ๒. น.ส.ทินรัตน์ พิทักษ์พงศ์เจริญ
๓. นาย นเรศ ปันทะศรีวิชัย
๑. น.ส.พรรณิภา จันต๊ะวงศ์

๐๘๑-๖๘๕๕๖๗๗
๐๘๙-๗๕๗๑๘๑๓
๐๘๔-๐๔๐๔๒๓๑
๐๘๕-๑๐๗๗๑๓๗

๐๕๓-๓๒๘๓๙๖-๘
ต่อ
๑๒๑๒ ,๑๒๑๓
๐๕๓-๓๒๘๓๙๖-๘
ต่อ
๑๓๑๐

แผนบริหารความต่อเนื่อง สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

๗

๒.๒ กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Strategy)
ตารางที่ ๒ กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Strategy)
ทรัพยากร
กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ
อาคาร/สถานที่
 กาหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงานสารองภายใน สถาบันฯโดย
ปฏิบัติงานหลัก
มีการสารวจความเหมาะสมของสถานที่ ประสานงาน
และการเตรียมความพร้อม กับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่
 ในกรณีที่ความเสียหายขยายเป็นวงกว้าง กาหนดให้ย้าย
ไปปฏิบัติงานที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยมีการ
สารวจความเหมาะสมของสถานที่ ประสานงาน และ
การเตรียมความพร้อมล่วงหน้า
วัสดุอุปกรณ์ที่  กาหนดให้จัดเก็บวัสดุสิ้นเปลืองในปริมาณที่เหมาะสม
ตามรอบการสั่งซื้อผ่านฝ่ายพัสดุงานจัดซื้อจัดจ้าง และ
สาคัญ / การจัดหา
สรรหาวัสดุสิ้นเปลืองที่มีอยู่ในสถาบันก่อน แล้วจึงสรร
จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่
หาจากภายนอก เช่น ร้านค้า บริษัทตัวแทนจาหน่าย
สาคัญ
 กาหนดให้มีการจัดหาคอมพิวเตอร์สารอง ที่มี
คุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งาน พร้อมอุปกรณ์ที่
สามารถเชื่อมโยงต่อผ่านเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีของ
สถาบันได้
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมูลที่สาคัญ

 เนื่องระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล
ที่สาคัญของสถาบัน มีลักษณะแบบรวมศูนย์และ
เชื่อมโยงระบบเครือข่าย ทาให้สถาบันไม่มีระบบ
คอมพิวเตอร์สารองของตนเอง และต้องรอจนกว่าระบบ
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศสารองของสถาบัน จะ
กอบกูใ้ ห้สามารถใช้งานได้
 กาหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop/
Notebook) ของเจ้าหน้าที่ของสถาบันได้เป็นการ
ชั่วคราว หากมีความจาเป็นเร่งด่วนในช่วงระหว่างการ
จัดหาคอมพิวเตอร์สารอง ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตจาก
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องในการกอบกู้คืนก่อน
 ดาเนินการบันทึกข้อมูลด้วยระบบมือไปก่อน แล้วจึง
บันทึกข้อมูลระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนบริหารความต่อเนื่อง สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

๘

บุคลากรหลัก

คู่ค้า / ผู้ให้บริการ
ที่สาคัญ

 กาหนดให้ใช้บุคลากรสารอง / ทดแทนภายในหน่วยงาน
ฝ่ายงานหรือกลุ่มงานเดียวกัน
 กาหนดให้ใช้บุคลากรนอกฝ่ายงานหรือกลุ่มงานในกรณี
ที่บุคลากรไม่เพียงพอหรือขาดแคลน
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการ
จาหน่ายไฟฟ้าเป็นหลัก เนื่องจากสถาบันไม่มีระบบ
สารองไฟฟ้าใช้
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ดูแลระบบอินเตอร์เน็ท
ของสถาบัน
 บริษัท ที โอ ที จากัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลระบบ
อินเตอร์เน็ท ในส่วนงานพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
 การประปาส่วนภูมิภาค เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการ
จาหน่ายน้า ในกรณีที่น้าสถาบันไม่เพียงพอ
 กาหนดให้จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อ
ผ่านอินเตอร์เน็ต แบบพกพา (Air Card) ของผู้
ให้บริการโทรศัพท์มือถือ เชื่อมโยงการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญของสถาบัน
ผ่านอินเตอร์เน็ต ในกรณี ที่ผู้ให้บริการเชื่อมโยง
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ไม่สามารถให้บริการได้
ภายในระยะเวลาที่กาหนด

แผนบริหารความต่อเนื่อง สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

๙

การประเมินผลกรทบต่อกระบวนการการดาเนินงาน

ระดับผลกระทบ
สูงมาก

หลักเกณฑ์การพิจารณาระดับผลกระทบ





สูง






ปานกลาง






ต่า






ไม่เป็นสาระสาคัญ



เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจานวนเงินในระดับสูงมาก
ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดาเนินงานหรือให้บริการ
ลดลงมากกว่า ร้อยละ ๕๐
เกิดการสูญเสียชีวิตและ/หรือภัยคุกคามต่อสาธารณชน
ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นใจต่อองค์กรใน
ระดับประเทศและ นานาชาติ
เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจานวนเงินในระดับสูง
ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดาเนินงานหรือให้บริการ
ลดลง ร้อยละ ๒๕-๕๐
เกิดการบาดเจ็บต่อผู้รับบริการ/บุคคล/กลุ่มคน
ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นใจต่อองค์กรใน
ระดับประเทศ
เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจานวนเงินในระดับปานกลาง
ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดาเนินงานหรือให้บริการ ลดลง
ร้อยละ ๑๐-๒๕
ต้องมีการรักษาพยาบาล
ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นใจต่อองค์กรใน ระดับท้องถิ่น
เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจานวนเงินในระดับต่า
ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดาเนินงานหรือให้บริการ
ลดลง ร้อยละ ๕-๑๐
ต้องมีการปฐมพยาบาล
ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นใจต่อองค์กรใน ระดับท้องถิ่น
ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดาเนินงานหรือให้บริการ
ลดลงมากกว่าร้อยละ ๕

แผนบริหารความต่อเนื่อง สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

๑๐

๒.๓ ผลกระต่อกระบวนการ
การวิเคราะห์ผลกระทบต่อกระบวนการ หรือการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business
Impact Analysis) พบว่ากระบวนการทางานทีส่ ถาบัน ต้องให้ความสาคัญและกลับมาดาเนินงานหรือฟื้นคืน
สภาพให้ได้ภายในระยะเวลาตามที่กาหนด ปรากฎดังตารางที่ ๓
ตารางที่ ๓ ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis)
ระยะเวลาของการหยุดชะงัก
กระบวนการหลัก

ระดับความ
เร่งด่วน

ดาเนินงานระบบศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ

สูง

ดาเนินการเกี่ยวกับงานด้าน
- การเงิน การบัญชี
- การพัสดุ วัสดุ ครุภัณฑ์
- การบริหารบุคคล
- งานรวบรวม สถิติข้อมูล

สูง

๔
ชั่วโมง

๑
วัน

๑
สัปดาห์

๒
สัปดาห์

๑
เดือน

๒
เดือน

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ดาเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและ
งานธุรการทั่วไป

ปำนกลำง

√

√

√

√

ดาเนินการเกี่ยวกับด้าน
- การจัดทาแผน
- งานงบประมาณ
- งานติดตาม
- งานประเมินผลการปฏิบัติงานของ
สถาบัน
- งานติดต่อประสานงาน

ต่ำ

√

√

√

(เร่งด่วน
ช่วงเดือน
มิ.ย. และ
ทุกสิ้นไตร
มาศ)

สาหรับกระบวนงานอื่น ๆ ที่ประเมินแล้ว อาจไม่ได้รับผลกระทบใน ระดับสูง ถึงสูงมาก หรือมีความยืดหยุ่น
สามารถชะลอการดาเนินงานและการให้บริการได้ โดยให้ผู้บริหารของฝ่ายงานประเมินความจาเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้
หากมีความจาเป็น ให้ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความต่อเนื่องเช่นเดียวกับกระบวนงานหลัก

แผนบริหารความต่อเนื่อง สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

๑๑

๒.๔ กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน Call Tree
กระบวนการ Call Tree คือกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกในคณะบริหารความต่อเนื่อง
และทีมงานบริหารความต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องตามผังรายชื่อทางโทรศัพท์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารจัดการ
ขั้นตอนในการติดต่อเจ้าหน้าที่สถาบัน ภายหลังจากมีการประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตของหน่วยงาน
จุดเริ่มต้นของกระบวนการ Call Tree จะเริ่มจากหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องแจ้งให้ผู้ประสานงานคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง โดยผู้ประสานงานฯ จะแจ้งให้หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องรับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและการ
ประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง ตามสายงานการบังคับบัญชาของแต่ละสายงาน เพื่อติดต่อและแจ้งไปยังบุคลากร
ภายใต้การบังคับบัญชาของตน รับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนความต่อเนื่องของหน่วยงานที่
ได้รับผลกระทบ ตามรายชื่อและช่องทางติดต่อสื่อสารที่ได้ระบุใน ตารางที่ ๑ รายชื่อบุคลการและบทบาทของคณะ
บริหารความต่อเนื่อง สาหรับรายชื่อและรายละเอียดของบุคลากรทั้งหมดในหน่วยงาน ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อ
หัวหน้าทีมได้ ให้ติดต่อไปยังบุคลากรสารอง โดยพิจารณา:
ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลาทาการ ให้ดาเนินการติดต่อบุคลากรหลักโดยติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์
ของหน่วยงานเป็นช่องทางแรก
ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นนอกเวลาทาการหรือสถานที่ปฏิบัติงานหลักได้รับผลกระทบ ให้ดาเนินการ
ติดต่อบุคลากรหลักโดยติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางแรก
ถ้าสามารถติดต่อบุคลากรหลักได้ให้แจ้งข้อมูลแก่บุคลากรหลักของหน่วยงานทราบ ดังต่อไปนี้:
- สรุปสถานการณ์ของเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง
- เวลาและสถานที่สาหรับการนัดประชุมเร่งด่วนของหน่วยงาน สาหรับผู้บริหารของสถาบันและ
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อบริหารความต่อเนื่องต่อไป เช่น สถานที่รวมพลในกรณีที่มีการย้าย
สถานที่ทาการ
ภายหลังจากได้รับการตอบรับจากบุคลากรหลักครบถ้วนตามผังการติดต่อ (Call Tree) หัวหน้า
หน่วยงาน มีหน้าที่โทรกลับไปแจ้งยังผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง เพื่อรวบรวมสรุปความพร้อมของ
หน่วยงานในการบริหารความต่อเนื่อง รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิติและทรัพย์สินของสถาบันและเจ้าหน้าที่
ทั้งหมดในหน่วยงาน
ทีมบริหารความต่อเนื่องมีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลสาหรับการติดต่อให้เป็นปัจจุบันอยู่
ตลอดเวลา เพื่อให้กระบวนการติดต่อเจ้าหน้าทีภ่ ายในสถาบันสามารถดาเนินได้อย่างต่อเนื่องและสาเร็จลุล่วง
ภายในระยะเวลาที่คาดหวัง ในกรณีที่ เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและมีการประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง

แผนบริหารความต่อเนื่อง สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

๑๒

การวิเคราะห์เพื่อกาหนดความต้องการทรัพยากรที่สาคัญ
๑) ด้านสถานที่ปฏิบัติงานสารอง (Working Space Requirement) ดังตารางที่ ๔
ตารางที่ ๔ การระบุพื้นที่การปฏิบัติงานสารอง
ประเภททรัพยากร

ที่มา

พื้นที่สาหรับสถานที่
ปฏิบัติงานสารอง

อุทยานหลวง
ราชพฤกษ์

พื้นที่สาหรับสถานที่ ปฏิบัติงานใหม่
ในกรณีจาเป็น

๑ วัน

๑ สัปดาห์

๒ สัปดาห์

๑ เดือน

๒ เดือน

√

√

√

√

ตามที่
กาหนดไว้ใน
แผนบริหาร
ความ
ต่อเนื่อง

แผนบริหารความต่อเนื่อง สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

๑๓

๒) ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement) ดังตารางที่ ๕
ตารางที่ ๕ การระบุจานวนวัสดุอุปกรณ์
ประเภททรัพยากร

ที่มา

๑
วัน

๑
สัปดาห์

๒
สัปดาห์

๑ เดือน

๒
เดือน

คอมพิวเตอร์สารองที่มีคุณลักษณะ
เหมาะสม (PC)

บริษัท/ร้านค้า
ผ่านกระบวนการจัดซื้อ
พิเศษ

๒๐

๒๗

๕๘

๗๕

เครื่องพิมพ์ รองรับการใช้งานกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์

บริษัท/ร้านค้า
ผ่านกระบวนการจัดซื้อ
พิเศษ
บริษัท/ร้านค้า
ผ่านกระบวนการจัดซื้อ
พิเศษ
บริษัท/ร้านค้า
ผ่านกระบวนการจัดซื้อ
พิเศษ
บริษัท/ร้านค้า
ผ่านกระบวนการจัดซื้อ
พิเศษ
บริษัท/ร้านค้า
ผ่านกระบวนการจัดซื้อ
พิเศษ
ให้บริษัทเอกชนรับจ้าง
ถ่ายเอกสาร
บริษัท/ร้านค้า
ผ่านกระบวนการจัดซื้อ
พิเศษ

๖

๖

๖

๖

๓

๓

๔

๕

๕

๕

๕

๕

๕

๕

๕

๕

๒๗

๔๔

๗๙

๙๖

๑

๑

๑

๑

๕

๕

๕

๕

โทรศัพท์พร้อมหมายเลข
โทรสาร (Fax/Document Scan
Machine)
เครื่องสแกนด์
โต๊ะ + เก้าอี้ (ชุด)
เครื่องถ่ายเอกสาร
Hard Disk สารองข้อมูลเฉพาะของ
สานักวิจัย

หมายเหตุ ข้อมูล จากภาคผนวก ความต้องการแต่ละสานัก

แผนบริหารความต่อเนื่อง สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

๑๔

๓) ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล (IT & Information Requirement)
เนื่องจากระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญของสถาบันอยู่ในความดูแลของศูนย์
ข้อมูลสารสนเทศ เป็นลักษณะแบบรวมศูนย์ ดังนั้น สถาบันจึงใช้ข้อมูลสารสนเทศโดยการเชื่อมโยงระบบของ
สถาบันกับสานักต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หากระบบมีปัญหาต้องรอให้ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ กู้คืนระบบ
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจึงจะสามารถใช้งานของระบบได้
ตารางที่ ๖ การระบุความต้องการด้านเทคโนโลยี
ประเภททรัพยากร
เส้นทาง อินเตอร์เน็ต อย่างน้อย ๑๐
Mbps. ๑ ระบบ

ที่มา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๑ วัน

๑ สัปดาห์ ๒ สัปดาห์ ๑ เดือน ๒ เดือน
√

√

√

√

(ไม่เกิน ๓ วัน)

ระบบการบันทึกบัญชี และบันทึกระบบ
การจัดซื้อจ้าง (winseed) ๑ ระบบ

บริษัท

√

√

√

√

EGP (ระบบจัดซื้อจัดจ้าง) Token Key
๑ ระบบ

กรมบัญชีกลาง

√

√

√

√

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ระบบ อินเตอร์เน็ต ๑ ระบบ

(ไม่เกิน ๓ วัน)

ระบบ อินเตอร์ทราเน็ต ๑ ระบบ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

√
(ไม่เกิน ๓ วัน)

ระบบสารบรรณ หนังสือสั่งการต่าง ๆ
(ระบบ MIS) ๑ ระบบ
เอกสารใบแจ้งหนี้/เอกสารการบันทึก
บัญชี/เอกสารการจัดซื้อ/จ้าง
(ระบบ MIS) ๑ ระบบ
ระบบข้อมูลประกอบการจัดทาแผน
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
(ระบบ ข้อมูลจาก Drive T) ๑ ระบบ
ระบบติดตามงาน
(ระบบ ข้อมูลจาก Drive T) ๑ ระบบ

ศูนย์ข้อมูลและ
สารสนเทศ
ศูนย์ข้อมูลและ
สารสนเทศ
ศูนย์ข้อมูลและ
สารสนเทศ
ศูนย์ข้อมูลและ
สารสนเทศ

(ไม่เกิน ๓ วัน)

√
(ไม่เกิน ๓ วัน)

√
(ไม่เกิน ๓ วัน)

หมายเหตุ ข้อมูล จากภาคผนวก ความต้องการแต่ละสานัก ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบอินเตอร์ทราเน็ต ระบบ
MIS และระบบ ข้อมูลจาก Drive T ของสถาบัน สามารถดาเนินการต่อเนื่องได้ เนื่องจากมีระบบข้อมูลสารองไว้
ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ไว้อยู่แล้ว
แผนบริหารความต่อเนื่อง สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

๑๕

๔) ความต้องการด้านบุคลากรสาหรับความต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน (Personnel Requirement)
ตารางที่ ๗ การระบุจานวนบุคลากรหลักที่จาเป็น
ประเภททรัพยากร

๑ วัน

๑ สัปดาห์

๒ สัปดาห์

๑ เดือน

๒ เดือน

จานวนบุคลากรปฏิบัติงานที่
สานักงาน /สถานที่ปฏิบัติงานสารอง

๑๐

๓๕

๗๗

๑๘๙

๑๘๙

จานวนบุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน

๑๖๘

๑๔๓

๑๐๑

-

-

๑๗๘

๑๗๘

๑๗๘

๑๘๙

๑๘๙

๑ สัปดาห์

๒ สัปดาห์

๑ เดือน

๒ เดือน

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

รวม

หมายเหตุ ข้อมูล จากภาคผนวก ความต้องการแต่ละสานัก

๕) ความต้องการด้านผู้ให้บริการที่สาคัญ (Service Requirement)
ตารางที่ ๘ การระบุจานวนผู้ให้บริการที่ต้องติดต่อหรือขอรับบริการ
ประเภททรัพยากร

๑ วัน

๑. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
๒. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ให้บริการด้านไฟฟ้า

(ไม่เกิน ๓ วัน)

๑
(ไม่เกิน ๓ วัน)

๓. บริษัท ที โอ ที จากัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลระบบ
อินเตอร์เน็ท ในส่วนงานพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
๔. การประปาส่วนภูมิภาค เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบใน
การจาหน่ายน้า ในกรณีที่น้าสถาบันไม่เพียงพอ

๑
(ไม่เกิน ๓ วัน)

๑

หมายเหตุ ให้จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เน็ต แบบพกพา (Air Card) ของผู้ให้บริการ
โทรศัพท์มือถือ เชื่อมโยงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญของหน่วยงานกลางผ่านอินเตอร์เน็ต
ในกรณีผู้ให้บริการหลักและสารองไม่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด
แผนบริหารความต่อเนื่อง สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

๑๖

๒.๕ ขั้นตอนการบริหารความเนื่องและกอบกู้กระบวนการ
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของสถาบัน คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและ
บุคลากรอื่นๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กาหนดขึ้น
โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) อย่างเคร่งครัด
วันที่ ๑ ภายใน(๒๔ ชั่วโมง): การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

 ติดตาม สอบถาม และประเมินเหตุฉุกเฉิน / หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
วิกฤติ กับ ผู้อานวยการสถาบันเพื่อประเมิน
ความจาเป็นในการประกาศใช้แผนบริหาร
ความต่อเนื่อง
o ในเวลาราชการ (ผอ.สถาบัน/ผอ.สานัก /
หัวหน้ากลุ่ม/เจ้าหน้าที่
o นอกเวลาราชการ(ผอ.สถาบัน/ผอ.
สานัก /หัวหน้ากลุ่ม/เจ้าหน้าที่ /ผู้เข้าเวร
ยาม/ยามรักษาการณ์)
 แจ้งเหตุฉุกเฉิน /วิกฤติ ตามกระบวนการCall
Tree ให้กับบุคลากรหลักในหน่วยงาน และ
กลุ่มงานฯ
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
 จัดประชุมคณะบริหารความต่อเนื่อง เพื่อ
และหัวหน้าทีมงานบริหารความ
รับทราบและประเมินความเสียหาย
ผลกระทบต่อการดาเนินงานและให้บริการ ต่อเนื่องของสถาบัน
และทรัพยากรสาคัญที่ต้องใช้ในการบริหาร
ความต่อเนื่อง
 รับทราบและพิจารณาอนุมัติกระบวนงาน /
งานที่มี ความเร่งด่วน และส่งผลกระทบอย่าง
สูงจาเป็นต้อง ดาเนินงานหรือปฏิบัติด้วยมือ
(Manual Processing)

แผนบริหารความต่อเนื่อง สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

หมายเหตุ

๑๗

 รับทราบรายงานจากหน่วยงาน ครอบคลุม หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
- สรุปจานวนและรายชื่อบุคลากรที่
ได้รับบาดเจ็บ / เสียชีวิต
- ความเสียหายและผลกระทบต่อ
การดาเนินงานและให้บริการ
- ทรัพยากรสาคัญที่ต้องใช้ในการ
บริหารความต่อเนื่อง
- กระบวนงาน / งานที่มีความ
เร่งด่วน และส่งผล กระทบอย่าง
สูงจาเป็นต้องดาเนินงานหรือ
ปฏิบัติ ด้วยมือ(Manual
Processing)
 พิจารณาและอนุมัติเนื้อหาและข้อความ เพื่อ หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
ใช้ในการสื่อสารและรายงานสถานการณ์แก่ และหัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของสถาบัน
บุคลากรในหน่วยงานให้ทราบ
 พิจารณาและอนุมัติการจัดหาทรัพยากรที่
จาเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง:
- สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
- วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
- เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่
สาคัญ
- บุคลากรหลัก
- คู่ค้า /ผู้ให้บริการที่สาคัญ

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
และหัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของสถาบัน

 พิจารณา ประสานงาน จัดสรรเงินสารอง

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
และหัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของสถาบัน

 รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าทีมบริหาร หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของสถาบัน
ความต่อเนื่องของสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง อย่างสม่าเสมอหรือตามที่ได้มีการ
กาหนด
หมายเหตุ: ถ้าเหตุการณ์ฉุกเฉินนั้นเกิดขีดความสามารถเกินขอบเขตอานาจของผู้อานวยการสถาบัน ให้รายงานต่อ
ประธานคณะกรรมการสถาบันเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป
แผนบริหารความต่อเนื่อง สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

๑๘

วันที่ ๒-๗ (ภายใน ๑ สัปดาห์) : การตอบสนองระยะสั้น
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
 ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของ
ทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ และประเมินความ และหัวหน้าทีมงานบริหารความ
จาเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ในการกอบกู้คืน ต่อเนื่องของสถาบัน
 ตรวจสอบ ความพร้อมและข้อจากัดในการ
จัดหาทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการบริหาร
ความต่อเนื่อง:
- สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
- วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
- เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
- บุคลากรหลัก
- คู่ค้า / ผู้ให้บริการที่สาคัญ

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
และหัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของสถาบัน

 รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของ
ของสถาบัน ความพร้อม ข้อจากัด และ
ข้อเสนอแนะ ในการจัดหาทรัพยากรที่
จาเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของสถาบัน

 ประสานงานและดาเนินการจัดหาทรัพยากรที่
จาเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง:
- สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
- วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
- เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
- บุคลากรหลัก
- คู่ค้า / ผู้ให้บริการที่สาคัญ

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของสถาบัน

 แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหาร
ความต่อเนื่อง ให้กับบุคลากรในสถาบัน /
หน่วยงาน / คู่ค้า /ผู้ใช้บริการ

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
และหัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของสถาบัน

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
 รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะ
บริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน ตามเวลา ต่อเนื่องของสถาบัน
ที่ได้มีการกาหนด
แผนบริหารความต่อเนื่อง สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

หมายเหตุ

๑๙

หมายเหตุ: ถ้าเหตุการณ์ฉุกเฉินนั้นเกิดขีดความสามารถเกินขอบเขตอานาจของผู้อานวยการสถาบัน ให้รายงานต่อ
คณะกรรมการสถาบันเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป
วันที่ ๘- ๑๔ : การตอบสนองระยะกลาง (๒ สัปดาห์)
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

หมายเหตุ

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
 ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของ
ทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ และประเมินความ และหัวหน้าทีมงานบริหารความ
จาเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ในการกอบกู้คืน ต่อเนื่องของสถาบัน
 พิจารณาและอนุมัติการจัดหาทรัพยากรที่
จาเป็นต้องใช้เพื่อดาเนินงานและให้บริการ
ตามปกติ:
- สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
- วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
- เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
- บุคลากรหลัก
- คู่ค้า / ผู้ให้บริการที่สาคัญ

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
และหัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของสถาบัน

 รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหาร หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ความต่อเนื่องของสถาบัน อย่างสม่าเสมอหรือ ต่อเนื่องของสถาบัน
ตามที่ได้มีการกาหนด

หมายเหตุ: ถ้าเหตุการณ์ฉุกเฉินนั้นเกิดขีดความสามารถเกินขอบเขตอานาจของผู้อานวยการสถาบัน ให้รายงานต่อ
ประธานคณะกรรมการสถาบันเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป

แผนบริหารความต่อเนื่อง สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

