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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมา
การเตรี ย มความพร อ มในภาวะวิ ก ฤตเป น เรื่ อ งสํ า คั ญ และเป น ภารกิ จ หน า ที่ ต ามปกติ ต าม
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ทุกหนวยงานตอง
ดําเนินการ โดยนําบทเรียนสถานการณความรุนแรงสําคัญๆ ที่ผานมา ที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานตาม
ภารกิจหลัก และการใหบริการประชาชน มาปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของหนวยงาน เพื่อใหมั่นใจวา
ภารกิจหลักของสวนราชการ หรื องานบริ การประชาชนที่สําคัญสามารถดําเนินงานหรือใหบริการไดอยา ง
ตอเนื่องไมสะดุดหยุดลงแมวาจะประสบกับวิกฤตการณ หรือภัยพิบัติตางๆ ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่
24 เมษายน 2555 เห็นชอบแนวทางและมาตรการตามที่ สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยกําหนดใหหนวยงาน
ของรัฐดําเนินการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักหรืองานบริการ
ที่สําคัญไดอยางตอเนื่อง แมเกิดสภาวะวิกฤต
โดยแนวคิดการบริหารความตอเนื่องของหนวยงานภาครัฐ คือ การควบคุมดูแลและปองกัน
ทรัพยากรที่สําคัญตอการดําเนินงานหรือใหบริการ เพื่อสรางประโยชนสูงสุดสําหรับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ซึ่งภายในชวงระยะเวลาแรกจะเปนชวงของการตอบสนองตออุบัติการณ (Incident/Emergency Management)
และในกรณี ที่เหตุการณ และความเสี ยหายขยายตัวไปในวงกวางการตอบสนองอาจจําเปนตองยกระดับเปน
การบริหารจัดการวิกฤต (Crisis Management ) ภายหลังจากนั้นจะเปนชวงของการทําใหเกิดความตอเนื่อง
ของกระบวนการทางธุรกิจ (Continuity Management) เพื่อใหหนวยงานสามารถกลับมาดําเนินงานได
จึงจําเปนที่หนวยงานตองจัดทําแผนบริหารความตอเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP)
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใชเปนกรอบและแนวปฏิบัติในการบริหารความตอเนื่องของการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต
2.2 เพื่อใหกรมฯ มีการเตรียมความพรอมลวงหนาในการเตรียมรับมือเหตุการณฉุกเฉิน หรือ
สภาวะวิกฤตตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น และกลับมาทํางานและใหบริการไดในเวลาที่รวดเร็ว
2.3 เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดําเนินงานหรือบรรเทาความเสียหายในระดับ
ที่ยอมรับได
2.4 เพื่อสรางความเชื่อมั่นแกประชาชนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมดในศักยภาพของกรมฯ
ที่สามารถดําเนินภารกิจไดโดยไมหยุดชะงัก แมวาจะตองเผชิญกับเหตุการณฉุกเฉินหรือวิกฤติการณรายแรง
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3. สมมติฐานของแผนบริหารความตอเนื่อง
เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นภายใตสมมติฐาน ดังตอไปนี้
3.1 เหตุการณฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในชวงเวลาสําคัญตาง ๆ แตมิไดสงผลกระทบตอสถานที่ปฏิบัติงาน
สํารองที่ไดมีการจัดเตรียมไว
3.2 หนวยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการสํารองระบบสารสนเทศตาง ๆ โดยระบบ
สารสนเทศสํารองนั้น มิไดรับผลกระทบจากเหตุการณฉุกเฉินเดียวกันกับระบบสารสนเทศหลัก
3.3 “บุคลากร” ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง เจาหนาที่ในสวนกลางทั้งหมดของกรม
4. ขอบเขตของแผนบริหารความตอเนื่อง
4.1 ขอบเขต แผนความตอเนื่องที่จัดทําขึ้นฉบับนี้ ใชรองรับสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณฉุกเฉิน
ที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร (สวนกลาง)
4.2 เหตุการณที่เปนความเสี่ยงและภัยคุกคาม ไดพิจารณาจากเหตุการณตาง ๆ ซึ่งเมื่อเกิดขึ้น
แลวจะมี ผลกระทบตอการทํางานหรือกระบวนงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีดังนี้
1) เหตุการณอุทกภัย
2) เหตุการณอัคคีภัย
3) เหตุการณชุมนุมประทวง
4.3 ผลกระทบ เหตุการณที่เปนเหตุฉุกเฉินและสภาวะวิกฤติและเกิดผลกระทบตอการทํางาน
จะพิจารณาถึงผลกระทบตอทรัพยากรใน 5 ดาน ไดแก
1) ผลกระทบดา นอาคาร/สถานที่ป ฏิบัติงานหลัก เหตุการณที่เกิดขึ้น ทําใหไมส ามารถ
ปฏิบัติงานที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร (สวนกลาง) สงผลใหบุคลากรไมสามารถเขาไปปฏิบัติงาน หรือ
ไมมีสถานที่ปฏิบัติงานไดตามปกติ เปนระยะชั่วคราว หรือระยะยาว
2) ผลกระทบดานวัสดุอุปกรณที่สําคัญ/การจัดหาจัดสงวัสดุอุปกรณที่สําคัญ เหตุการณที่
เกิดขึ้นทําใหไมสามารถใชงานวัสดุอุปกรณที่สําคัญ หรือไมสามารถจัดหาจัดสงอุปกรณที่สําคัญได หรือมีวัสดุ
อุปกรณที่สําคัญไมเพียงพอเพื่อนําไปใชในการปฏิบัติงานไดตามปกติ
3) ผลกระทบดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ เหตุการณที่เกิดขึ้นทําใหไม
สามารถใชระบบเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือขอมูลที่สําคัญ ใหสามารถใชงานในการปฏิบัติงานได
ตามปกติ
4) ผลกระทบดานบุคลากรหลัก เหตุการณที่เกิดขึ้นทําใหบุคลากรหลักในการปฏิบัติงาน
ไมสามารถปฏิบัติงานไดตามปกติ
5) ผลกระทบดานคูคา/ผูใหบริการสําคัญ เหตุการณที่เกิดขึ้นทําใหคูคา/ผูใหบริการกับกรมฯ
ไมสามารถที่จะใหบริการ หรือสงมอบงานตามที่ระบุไวกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได
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สรุปเหตุการณสภาวะวิกฤตและผลกระทบตอทรัพยากรสําคัญ
ความเสี่ยงและ
ภัยคุกคาม

อุทกภัย
อัคคีภัย
ชุมนุมประทวง

ดานอาคาร/
สถานที่
ปฏิบัตงิ านหลัก

ดานวัสดุ
อุปกรณ
ที่สําคัญ

ผลกระทบ
ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ขอมูลที่สําคัญ







-



-

ดาน
บุคลากรหลัก





ดานคูคา/
ผูใหบริการ/
ผูมีสวนได
สวนเสียที่สําคัญ





แผนบริหารความตอเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ไมรองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่มีเหตุขัดของตาง ๆ
ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินภารกิจปกติ โดยเหตุขัดของดังกลาวไมสงผลกระทบระดับสูงตอการดําเนินงานและ
การใหบริการของกรมฯ และกรมฯ ยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแกไขไดภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดย
ผูบริหารกรมฯ หรือผูบริหารของแตละหนวยงาน สามารถรับผิดชอบและดําเนินการไดดวยตนเอง
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บทที่ 2
โครงสรางการบริหารความตอเนื่อง
1. โครงสรางและคณะบริหารความตอเนื่องของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

กลุมตรวจสอบภายใน

กองแผนงาน

สํานักงานเลขานุการกรม

กองวิจัยและเทคโนโลยีฝนหลวง

กองบริหารการบินเกษตร

กองปฏิบัติการฝนหลวง
-4-
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รายชื่อคณะบริหารความตอเนื่อง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
ชื่อ

บุคลากรหลัก

เบอรมือถือ

นายสุรสีห กิตติมณฑล

091 - 7741473

นายชัยรัตน เกื้ออรุณ

084 - 7000477

นายปนิธิ เสมอวงษ

091 - 7741470

นายจเด็ด กลิ่นชื่น

นางนรีลักษณ วรรณสาย

นายไพจิตร เคากลา

น.ส. เสาวนีย แกวสุข

091 - 7741446

091 - 7741445

091 - 7741462

091 - 7741448

บทบาท
หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง
(อธิบดีกรมฝนหลวงและ
การบินเกษตร)
ผูประสานงานคณะบริหาร
ความตอเนื่อง
หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
กองปฏิบัติการฝนหลวง

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
กองบริหารการบินเกษตร

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ฝนหลวง

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
สํานักงานเลขานุการกรม

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
กองแผนงาน

น.ส. พัทธนันท มณีโชติวงศ

091 - 7741454

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
กลุมตรวจสอบภายใน

นางชุติมา หงษทอง

091 - 7741466

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
กลุมพัฒนาระบบบริหาร

ชื่อ

บุคลากรสํารอง

เบอรมือถือ

นายชัยรัตน เกื้ออรุณ
(รองอธิบดีฯ ดานบริหาร)

084 - 7000477

1. นายปนิธิ เสมอวงษ
2. นายไพจิตร เคากลา
1. นายภักดี จันทรเกษ
ผูอํานวยการกลุมวิชาการ
ปฏิบัติการฝนหลวง
2. นายวราวุธ นินวิบลู ย
ผูอํานวยการกลุมตรวจสภาพ
อากาศฝนหลวง
1. นางพิพิธ ฉัตรพัฒน
ผูอํานวยการกลุมการบิน
2. นายนิรันดร กฤติวาณิชย
ผูอํานวยการกลุมซอมบํารุง
อากาศยาน
1. นายฐิติกร จรรยาธรรม
ผูอํานวยการกลุมวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง
2. นายมารุต ราชมณี
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. นางธนวรรณ ไชยพานิชย
ผูอํานวยการกลุมบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
2. น.ส. วิลาวัลย หมื่นวิเชียร
ผูอํานวยการกลุม บริหารการคลัง
3. นายสุรพล แยมเพกา
หัวหนาฝายอาคารสถานที่
และยานพาหนะ
1. น.ส. อุมาพร มณีเรืองเดช
ผูอํานวยการกลุมแผนงาน
2. นายพงศรภัส ฐิติศรัณพงษ
ผูอํานวยการกลุมงบประมาณ
นายณัฐธีร ศรีภริ มยชัย
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชํานาญการ
น.ส. สุดาพร จันทรหอม
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการ

091 - 7741470
091 - 7741462
090 - 9071715
091 - 7741457
091 - 7741463
089 - 7604095
090 - 9071723
091 - 7741458
091 – 7741467
091 – 7741455
094 - 4965807
095 – 2633942
081 - 8670538
081 - 7281600
089 - 6415484
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2. กระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) (แยกรายหนวยงาน)
กระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) ของสํานักงานเลขานุการกรม
หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
นายไพจิตร เคากลา
โทร. 091 - 7741462

รองหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป
โทร. 091 - 7741451
บุคลากรสํารอง
นางอรุณี กิ่งชา
โทร. 090 - 9861112

รองหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
ผอ.กลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ
โทร. 091 - 7741456
บุคลากรสํารอง
นางรชยา ศิริธรรมศักดา
โทร. 086 - 3002039

รองหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
ผอ.กลุมวินัยและกฎหมาย
โทร. 091 - 7741447
บุคลากรสํารอง
นางสาวพจนีย กิมสราง
โทร. 087 - 1011830

รองหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
ผอ.กลุมบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร. 091 - 7741467
บุคลากรสํารอง
นายมนตรี แยมมั่งมี
โทร. 099 - 4521603

รองหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
ผอ.กลุมพัสดุ
โทร. 091 - 7741469
บุคลากรสํารอง
นางสาวสุเกลา ดอกไม
โทร. 081 - 5512685

รองหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
ผอ.กลุมบริหารงานคลัง
โทร. 091 - 7741455
บุคลากรสํารอง
นางวิมล แกวสีนวล
โทร. 089 - 6953553

รองหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
ผอ.กลุมประชาสัมพันธ
โทร. 091 - 7741459
บุคลากรสํารอง
นายภูสษิ ฐ บุญปลูก
โทร. 086 - 0806065
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กระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) ของกองปฏิบัติการฝนหลวง

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
นายปนิธิ เสมอวงษ
โทร. 091 - 7741470

รองหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป
โทร. 081 - 8741233

รองหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
ผอ.กลุมวิชาการปฏิบตั กิ ารฝนหลวง
โทร. 090 - 9071715
บุคลากรสํารอง
นายปริญญา อินทรเจริญ
โทร. 086 - 4984902

รองหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
ผอ.กลุมตรวจสภาพอากาศฝนหลวง
โทร. 091 - 7741457

รองหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
ผอ.กลุมซอมบํารุงและบริการงานชาง
โทร. 094 - 4965807
บุคลากรสํารอง
นายเอกชัย วงศเจริญชัย
โทร. 061 - 9494555

หมายเหตุ : เฉพาะหนวยงานที่ปฏิบัติงานในสวนกลาง
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กระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) ของกองบริหารการบินเกษตร

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
นายจเด็ด กลิ่นชื่น
โทร. 091 - 7741446

รองหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป
โทร. 098 - 0964755
บุคลากรสํารอง
นางสาวชุติวรรณ สูงศักดิ์
โทร. 098 - 5141267

รองหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
ผอ.กลุมการบิน
โทร. 091 - 7741463
บุคลากรสํารอง
นางสาวขวัญสุดา กันทะศักดิ์
โทร. 089 - 5564452

รองหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
ผอ.กลุมสื่อสารและอิเล็กทรอนิกสการบิน
โทร. 02 – 9405960 ตอ 814
บุคลากรสํารอง
นายศักดา อุนนอย
โทร. 089 - 7753299

รองหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
ผอ.กลุมซอมบํารุงอากาศยาน
โทร. 089 - 7604095
บุคลากรสํารอง
นายสุรชัย ชักนํา
โทร. 093 - 6619499

หมายเหตุ : เฉพาะหนวยงานที่ปฏิบัติงานในสวนกลาง
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กระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) ของกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
นางนรีลักษณ วรรณสาย
โทร. 091 - 7741445

รองหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป
โทร. 089 - 0159932
บุคลากรสํารอง
นางปราณี รอดไสว
โทร. 086 - 6445548

รองหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
ผอ.กลุมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง
โทร. 090 - 9071723
บุคลากรสํารอง
นายกําพล เกษจินดา
โทร. 083 - 3042244

รองหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
ผอ.กลุมวิเทศสัมพันธ
โทร. 097 - 2059969
บุคลากรสํารอง
นางสาวพิชญา เดชหามาตย
โทร. 089 - 1576472

รองหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
ผอ.ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 091 - 7741458
บุคลากรสํารอง
นายสิทธิชยั ธรรมรักษ
โทร. 095 - 8433999

หมายเหตุ : เฉพาะหนวยงานที่ปฏิบัติงานในสวนกลาง
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กระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) ของกองแผนงาน

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
นางสาวเสาวนีย แกวสุข
โทร. 091 - 7741448

รองหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป
โทร. 096 - 9492262
บุคลากรสํารอง
นายณรงคศกั ดิ์ ดงนอย
โทร. 095 - 2498935

รองหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
ผอ.กลุมนโยบายและยุทธศาสตร
โทร. 092 - 2804599

รองหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
ผอ.กลุมแผนงาน
โทร. 095 - 2633942
บุคลากรสํารอง
นายอดิศร เวียงนาค
โทร. 083 - 4754536

รองหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
ผอ.กลุมงบประมาณ
โทร. 081 - 8670538
บุคลากรสํารอง
นายสิริโรจน พิมลลิขติ
โทร. 086 - 3122188

รองหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
ผอ.กลุมติดตามและประเมินผล
โทร. 081 - 8477941
บุคลากรสํารอง
นายภานุ ไทยพิทักษ
โทร. 090 - 8188864

- 10 -
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กระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) ของกลุมตรวจสอบภายใน

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
นางสาวพัทธนันท มณีโชติวงษ
โทร. 091 - 7741454

รองหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
บุคลากรสํารอง
นายณัฐธีร ศรีภิรมยชัย
โทร. 081 - 7281600
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กระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) ของกลุมพัฒนาระบบบริหาร

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
นางชุติมา หงษทอง
โทร. 091 - 7741466

รองหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
บุคลากรสํารอง
นางสาวสุดาพร จันทรหอม
โทร. 095 - 8255242

- 12 -
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บทที่ 3
กลยุทธการบริหารความตอเนื่อง
กลยุทธความตอเนื่อง เปนแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรใหมีความพรอม
เมื่อเกิดสภาวะวิกฤต ซึ่งพิจารณาจากทรัพยากรที่สําคัญใน 5 ดาน ดังนี้
1. กลยุทธความตอเนื่อง
ทรัพยากร
อาคาร/สถานที่ปฏิบัติงาน
หนวยงานรับผิดชอบ :
สํานักงานเลขานุการกรม





วัสดุอุปกรณที่สําคัญ/การจัดหา 
จัดสงวัสดุอุปกรณที่สําคัญ
หนวยงานรับผิดชอบ :
สํานักงานเลขานุการกรม



เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ขอมูลที่สําคัญ
หนวยงานรับผิดชอบ :
กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ฝนหลวง






บุคลากรหลัก
หนวยงานรับผิดชอบ :
สํานักงานเลขานุการกรม





แนวทางการบริหารความตอเนื่อง
กําหนดใหใชพื้นที่ปฏิบัติงานสํารอง ณ สนามบินคลองหลวง (ปทุมธานี)
โดยมีการสํารวจความเหมาะสมของสถานที่ ประสานงาน และ
การเตรียมความพรอมกับหนวยงานเจาของพื้นที่
กําหนดใหเจาหนาที่บางสวนสามารถปฏิบัติงานที่บานได
กําหนดแนวทางการเตรียมความพรอมและวิธีปฏิบัติเพื่อหนีภัย
กําหนดใหจัดเตรียมอุปกรณ เครื่องมือที่มีอยูในหนวยงานกอน
แลวจึงสรรหาจากหนวยงานราชการ หรือภาคเอกชน เพื่อขอยืม
เครื่องมือและอุปกรณ
กําหนดใหมีการจัดหาคอมพิวเตอรสํารองที่มีคุณลักษณะเหมาะสม
ตอการใชงาน พรอมอุปกรณที่สามารถเชื่อมโยงตอผานเขาสูระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของกรม
กําหนดใหใชคอมพิวเตอรแบบพกพาของเจาหนาที่ไดเปนการชั่วคราว
กรณีมีความจําเปนเรงดวนในชวงระหวางการจัดหาคอมพิวเตอรสํารอง
มอบหมายศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบจัดเตรียมและใหมี
ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศสํารอง
ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญของ
หนวยงาน มีลักษณะแบบรวมศูนยที่สวนกลาง และเชื่อมโยงระบบ
เครือขายตอผานอินเตอรเน็ตเพื่อการใชงาน และมีระบบสํารองขอมูล
ที่ศูนยฝนหลวงหัวหิน
ปฏิบัติงานโดย manual ไปพลางกอน แลวจึงบันทึกขอมูลเขาระบบ
สารสนเทศ เมื่อกลับคืนสูสภาวะปกติ
ใชระบบวิทยุเปนระบบสื่อสารสํารองที่สามารถใชทดแทนไดทันที
กําหนดใหใชบุคลากรสํารอง ทดแทนภายในสํานัก/กอง หรือกลุมงาน
เดียวกัน
กําหนดใหใชบุคลากรภายนอกสํานัก/กอง หรือ กลุมงาน ในกรณีที่
บุคลากรไมเพียงพอหรือขาดแคลน
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ทรัพยากร
คูคา/ผูใหบริการที่สําคัญ
หนวยงานรับผิดชอบ :
สํานักงานเลขานุการกรม






แนวทางการบริหารความตอเนื่อง
กําหนดใหมีคูคา/ผูใหบริการสํารอง หรือมีมากกวา 1 ราย สําหรับ
ใหบริการแกหนวยงาน
ประสานติดตอคูคา/ผูใหบริการสํารอง เพื่อเตรียมการเรียกใชบริการได
ในสภาวะวิกฤต
แจงระบบการติดตอประสานงาน/ชองทางการติดตอในกรณีเกิดภัย
ใหกับคูคา/ผูใหบริการ
กําหนดใหจัดหาอุปกรณเชื่อมโยงระบบครือขายอินเตอรเน็ตใน
รูปแบบอื่น เชน แบบพกพา (Air Card) เปนตน

2. การประเมินผลกระทบตอกระบวนการ
การประเมิ นผลกระทบต อกระบวนการ/กิจกรรม โดยกํ าหนดช วงระยะเวลาของการหยุ ดชะงั ก
ที่ยอมรับไดสูงสุดของแตละกระบวนการ/กิจกรรม และกําหนดระดับผลกระทบที่ไดรับจากการเกิดสภาวะวิกฤต
กระบวนการ/กิจกรรม

1. การจัดทําคําของบประมาณ
2. การจัดทําแผนงาน/โครงการ
3. การเบิกจายเงินงบประมาณ
4. การประชาสัมพันธ
5. การจัดหาพัสดุ
6. การรายงานสถานการณภัยแลง
7. การรายงานผลการดําเนินงานตางๆ
8. การบริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อินเตอรเน็ต และ
ระบบเครือขาย
9. การทํานิติกรรมสัญญา
10. งานสารบรรณ (รับ – สงหนังสือ)

ระยะเวลา
การหยุดชะงัก

ระดับ
ผลกระทบ

1 สัปดาห
1 สัปดาห
1 วัน
1 สัปดาห
1 วัน
1 วัน
1 สัปดาห
2 ชั่วโมง

ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

1 วัน
1 วัน

ปานกลาง
ปานกลาง

0–2
ชั่วโมง



-

ระยะเวลาเปาหมายในการฟน คืนสภาพ
2–4
ชั่วโมง



1
วัน






1
สัปดาห

2
สัปดาห

1
เดือน

-
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3. การกําหนดทรัพยากรที่จําเปนตองใชในกระบวนการที่สําคัญ
1. ดานสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง (Working Space Requirement)
ประเภททรัพยากร

ที่มา

พื้นที่สําหรับสถานที่
ปฏิบัติงานสํารอง
ปฏิบัติงานงานที่บาน

สนามบินคลองหลวง
ปทุมธานี
รวม

4
1
ชั่วโมง
วัน
100 ตร.ม. 100 ตร.ม.
(20 คน) (25 คน)
70 คน
65 คน
100 ตร.ม. 100 ตร.ม
(90 คน) (90 คน)

1
สัปดาห
150 ตร.ม.
(50 คน)
40 คน
150 ตร.ม.
(90 คน)

2
1
สัปดาห
เดือน
200 ตร.ม. 240 ตร.ม.
(70 คน) (90 คน)
20 คน
200 ตร.ม. 240 ตร.ม.
(90 คน) (90 คน)

2. ดานวัสดุอุปกรณ (Equipment & Supplies Requirement)
ประเภททรัพยากร

4
ชั่วโมง
5 เครื่อง

ที่มา

คอมพิวเตอรสํารองที่มี
คุณลักษณะเหมาะสม

- สนามบินคลองหลวง
- รานคาผานกระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ
- ขอยืมสวนราชการใน
สังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ
เครื่องพิมพรองรับ
- สนามบินคลองหลวง
1 เครื่อง
การใชงานกับ
- รานคาผานกระบวนการ
เครื่องคอมพิวเตอร
จัดซื้อพิเศษ
โทรศัพทพรอมหมายเลข รานคาผานกระบวนการ 3 เครื่อง
จัดซื้อพิเศษ
โทรสาร เครื่องสแกน/ รานคาผานกระบวนการ 1 เครือ่ ง
(Fax/Document Scan จัดซื้อพิเศษ
Machine) พรอมหมายเลข
เครื่องถายเอกสาร
รานคาผานกระบวนการ 1 เครื่อง
จัดซื้อพิเศษ (เชา)
พัดลมตั้งโตะ
รานคาผานกระบวนการ 1 เครื่อง
จัดซื้อพิเศษ

1
วัน
5 เครื่อง

1
สัปดาห
8 เครื่อง

2
1
สัปดาห
เดือน
10 เครื่อง 15 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

5 เครื่อง

5 เครื่อง

5 เครื่อง

5 เครื่อง

2 เครื่อง

2 เครื่อง

2 เครื่อง

2 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

3. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูล (IT & Information Requirement)
ประเภททรัพยากร
Email
GFMIS (ระบบเบิกจายเงิน)
EGP (ระบบจัดซื้อจัดจาง)
ระบบ Internet

ที่มา
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

4
ชั่วโมง



1
วัน





1
สัปดาห





2
สัปดาห





1
เดือน
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ประเภททรัพยากร

ที่มา

ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
ระบบเว็บไซตกรมฝนหลวง
และการบินเกษตร

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

4
ชั่วโมง
-

1
วัน




1
สัปดาห




2
สัปดาห




1
เดือน




4
ชั่วโมง

1
วัน

1
2
สัปดาห สัปดาห

1
เดือน

20 คน
70 คน
90 คน

25 คน
65 คน
90 คน

50 คน
40 คน
90 คน

70 คน
20 คน
90 คน

90 คน
90 คน

1
2
สัปดาห สัปดาห

1
เดือน

4. ดานบุคลากร (Personnel Requirement)
ประเภททรัพยากร
จํานวนบุคลากรปฏิบัติงานทีส่ ํานักงานสํารอง
จํานวนบุคลากรปฏิบัติงานที่บาน
รวม

5. ดานผูใหบริการที่สําคัญ (Service Requirement)
ฝาย/กลุมงาน
ผูใหบริการเชื่อมโยงระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
โทรศัพท/โทรสาร/ไฟฟา/น้ําประปา
หนวยงานของรัฐ/องคกรเกษตรกร
ผูใหบริการบํารุงรักษาระบบเครือขายคอมพิวเตอร
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
ผูใหบริการบํารุงรักษาระบบโปรแกรมประยุกต
(สารบรรณอิเล็กทรอนิกส, เว็บไซต)

4
ชั่วโมง

1
วัน
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4. ขั้นตอนการบริหารความตอเนื่องและกอบกูกระบวนการ
วันที่ 1 (ภายใน 24 ชั่วโมง) การตอบสนองตอเหตุการณทันที
ใหบุคลากรของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและ
ผูอื่นอยางเครงครัด และปฏิบัติตามแนวทางแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หนวยงานกําหนด
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

1. แจงเหตุฉุกเฉิน วิกฤต ตามกระบวนการ
คณะบริหารความตอเนื่องของ
Call Tree ใหกับบุคลากรในหนวยงานภายหลัง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร/
ไดรับแจงจากหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง
หนวยงานที่รับผิดชอบ
หรือผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง
ดานอาคารสถานที่
ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และใหทุก
หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินงานตามประกาศ
กรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการแกไข
สถานการณ/เหตุการณฉุกเฉินทีเ่ กิดขึ้น
2. จัดประชุมคณะ/ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
คณะบริหารความตอเนื่องของ
เพื่อประเมินความเสียหาย ผลกระทบตอการ
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
ดําเนินงาน การใหบริการ และทรัพยากรสําคัญ
ที่ตองใชในการบริหารความตอเนื่อง
3. ทบทวนกระบวนการ/งาน ที่มีความเรงดวน
คณะบริหารความตอเนื่องของ
หรือสงผลกระทบอยางสูง จําเปนตองดําเนินงาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
หรือปฏิบัติดวยมือ (Manual Processing)
4. ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในหนวยงาน
คณะบริหารความตอเนื่องของ
ที่ไดรับบาดเจ็บ
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
- กรณีมีบุคลากรไดรับบาดเจ็บ ใหรายงาน
สถานการณแกญาติผูบาดเจ็บใหทราบถึง
สถานการณ
5. รายงานหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของ
คณะบริหารความตอเนื่องของ
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยครอบคลุม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
ประเด็นดังนี้
- สรุปจํานวนรายชื่อบุคลากรที่ไดรับบาดเจ็บ/
เสียชีวิต
- ความเสียหายและผลกระทบตอการดําเนินงาน
และการใหบริการ
- ทรัพยากรสําคัญที่ตองใชในการบริหาร
ความตอเนื่อง

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ขั้นตอนและกิจกรรม
- กระบวนการ/งานที่มคี วามเรงดวนและสงผล
กระทบอยางสูง จําเปนตองดําเนินงานหรือ
ปฏิบัติงานดวยมือ
6. สื่อสารและรายงานสถานการณแกบุคลากร
ในหนวยงานใหทราบตามเนื้อหาและขอความ
ที่ไดรับการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะ
บริหารความตอเนื่องของกรมฝนหลวงและ
การบินเกษตรแลว
7. ประเมินและระบุกระบวนการหลักและงาน
เรงดวนที่จําเปนตองดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายใน 1-5 วันขางหนา
8. ประเมินศักยภาพและความสามารถของกรม
ฝนหลวงและการบินเกษตร ในการดําเนินงาน
เรงดวนขางตนภายใตขอจํากัดและสภาวะวิกฤต
พรอมระบุทรัพยากรที่จําเปนตองใชในการ
บริหารความตอเนื่อง
9. รายงานความคืบหนาตอหัวหนาคณะบริหาร
ความตอเนื่องของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
พรอมขออนุมัติการดําเนินงาน หรือปฏิบัติงาน
ดวยมือ (Manual Processing) สําหรับ
กระบวนการหรืองานที่มีความสําคัญ เรงดวน
และสงผลกระทบอยางสูงหากไมดําเนินการใน
ระหวางที่ทรัพยากรของหนวยงานยังไมสามารถ
กอบกูสูภาวะปกติได
10. ติดตอและประสานงานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ ในการจัดหาทรัพยากรที่จําเปนตอง
ใชในการบริหารความตอเนื่อง ไดแก
• สถานทีป่ ฏิบัตงิ านสํารอง
• วัสดุอุปกรณที่สําคัญ
• เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ
• บุคลากรหลัก
• คูคา/ผูใหบริการที่สาํ คัญ

บทบาทความรับผิดชอบ

ดําเนินการแลวเสร็จ

คณะบริหารความตอเนื่องของ
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร/
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดานประชาสัมพันธ



คณะบริหารความตอเนื่องของ
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร



คณะบริหารความตอเนื่องของ
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร



คณะบริหารความตอเนื่องของ
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร



คณะบริหารความตอเนื่องของ
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร/
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดานอาคารสถานที/่ จัดหาพัสดุ/
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ขั้นตอนและกิจกรรม

11. พิจารณาดําเนินการหรือปฏิบัติงานดวยมือ
(Manual) เฉพาะงานเรงดวนที่สงผลกระทบ
อยางสูงและไมสามารถรอได ทั้งนี้ตองไดรบั
การอนุมัติจากอธิบดีกรมฝนหลวงและ
การบินเกษตรกอน
12. บันทึก และทบทวนกิจกรรมและงานตางๆ
พรอมระบุรายละเอียดผูดาํ เนินการและเวลา
อยางสม่ําเสมอ
13. แจงสรุปสถานการณและขั้นตอนการ
ดําเนินการในวันถัดไปใหกับบุคลากรหลัก
เพื่อรับทราบและดําเนินการ อาทิ แจงวัน
เวลา และสถานที่ปฏิบตั ิงานสํารอง
14. รายงานความคืบหนาใหหัวหนาคณะบริหาร
ความตอเนื่องของกรมฝนหลวงและ
การบินเกษตร ทราบอยางสม่าํ เสมอ หรือ
ตามเวลาทีไ่ ดกําหนดไว

บทบาทความรับผิดชอบ

คณะบริหารความตอเนื่องของ
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ดําเนินการแลวเสร็จ


คณะบริหารความตอเนื่องของ
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร



คณะบริหารความตอเนื่องของ
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร/
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดานประชาสัมพันธ
คณะบริหารความตอเนื่องของ
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร





วันที่ 2 - 7 การตอบสนองในระยะสั้น
ใหบุคลากรของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและ
ผูอื่นอยางเครงครัด และปฏิบัติตามแนวทางแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หนวยงานกําหนดขึ้น
ขั้นตอนและกิจกรรม

1. ติดตามสถานะภาพการกอบกูคืนมาของ
ทรัพยากรที่ไดรับผลกระทบ และประเมิน
ความจําเปนและระยะเวลาที่ตองใชการ
กอบกูคืน
2. ตรวจสอบความพรอมและขอจํากัดในการจัดหา
ทรัพยากรที่จําเปนตองใชในการบริหารความ
ตอเนื่อง ไดแก
• สถานทีป่ ฏิบัตงิ านสํารอง
• วัสดุอุปกรณที่สําคัญ
• เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ
• บุคลากรหลัก
• คูคา/ผูใหบริการที่สาํ คัญ

บทบาทความรับผิดชอบ

คณะบริหารความตอเนื่องของ
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร/
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดานอาคารสถานที่
คณะบริหารความตอเนื่องของ
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร/
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดานอาคารสถานที่/จัดหาพัสดุ/
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ดําเนินการแลวเสร็จ
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ขั้นตอนและกิจกรรม

3. รายงานหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของ
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เกี่ยวกับ
ความพรอม ขอจํากัด และขอเสนอแนะในการ
จัดหาทรัพยากรที่จําเปนในการบริหารความ
ตอเนื่อง
4. ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากร
ที่จําเปนตองใชในการบริหารความตอเนื่อง
ไดแก
• สถานทีป่ ฏิบัตงิ านสํารอง
• วัสดุอุปกรณที่สําคัญ
• เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ
• บุคลากรหลัก
• คูคา/ผูใหบริการที่สาํ คัญ
5. กอบกูและจัดหาขอมูลและรายงานตาง ๆ
ที่จําเปนตองใชในการดําเนินงานและใหบริการ
6. ดําเนินงานและใหบริการภายใตทรัพยากร
ที่จัดหามาได เพื่อบริหารความตอเนื่อง
7. แจงสถานการณและแนวทางในการบริหาร
ความตอเนื่องแกหนวยงาน/ผูใชบริการ/คูคา
และผูมีสวนเกี่ยวของ
8. บันทึก และทบทวนกิจกรรมและงานตาง ๆ
พรอมระบุรายละเอียด ผูดําเนินการ และเวลา
อยางสม่ําเสมอ
9. แจงสรุปสถานการณและขัน้ ตอนการดําเนินการ
ในวันถัดไปใหบุคลากรในกรมฝนหลวงและ
การบินเกษตรรับทราบและดําเนินการ อาทิ
แจงวัน เวลา และสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
10. รายงานความคืบหนาใหหัวหนาคณะบริหาร
ความตอเนื่องของกรมฝนหลวงและ
การบินเกษตร ทราบอยางสม่าํ เสมอ หรือ
ตามเวลาทีไ่ ดกําหนดไว

บทบาทความรับผิดชอบ

คณะบริหารความตอเนื่องของ
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ดําเนินการแลวเสร็จ


คณะบริหารความตอเนื่องของ
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร/
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดานอาคารสถานที่/จัดหาพัสดุ/
เทคโนโลยีสารสนเทศ



คณะบริหารความตอเนื่องของ
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
คณะบริหารความตอเนื่องของ
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
คณะบริหารความตอเนื่องของ
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร





คณะบริหารความตอเนื่องของ
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร



คณะบริหารความตอเนื่องของ
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร/
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดานประชาสัมพันธ
คณะบริหารความตอเนื่องของ
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
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วันที่ 8 การตอบสนองระยะกลาง (1 สัปดาห)
ใหบุคลากรของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและ
ผูอื่นอยางเครงครัด และปฏิบัติตามแนวทางแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หนวยงานกําหนดขึ้น
ขั้นตอนและกิจกรรม

1. ติดตามสถานะภาพการกอบกูคืนมาของ
ทรัพยากรที่ไดรับผลกระทบ และประเมิน
ความจําเปนและระยะเวลาที่ตองใชในการกอบกู
2. ระบุทรัพยากรที่จําเปนตองใช ประสานงานและ
ดําเนินการจัดหาทรัพยากรที่จาํ เปนตองใช
เพื่อดําเนินงานและใหบริการตามปกติ

3. รายงานหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง
ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เกี่ยวกับ
สถานภาพการกอบกูคืนมาของทรัพยากร
ที่ไดรับผลกระทบ และทรัพยากรที่จําเปน
ตองใชเพื่อดําเนินงานและใหบริการตามปกติ
4. แจงสรุปสถานการณและการเตรียมความพรอม
ดานทรัพยากรตาง ๆ ใหกับบุคลากรในกรม
ฝนหลวงและการบินเกษตรทราบ
5. บันทึก และทบทวนกิจกรรมและงานตาง ๆ
พรอมระบุรายละเอียด ผูดําเนินการ และเวลา
อยางสม่ําเสมอ
6. รายงานความคืบหนาใหหัวหนาคณะบริหาร
ความตอเนื่องของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
ทราบอยางสม่ําเสมอ หรือตามเวลาทีไ่ ด
กําหนดไว

บทบาทความรับผิดชอบ

คณะบริหารความตอเนื่องของ
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ดําเนินการแลวเสร็จ


คณะบริหารความตอเนื่องของ
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร/
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดานอาคารสถานที่/จัดหาพัสดุ/
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะบริหารความตอเนื่องของ
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร



คณะบริหารความตอเนื่องของ
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร



คณะบริหารความตอเนื่องของ
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร



คณะบริหารความตอเนื่องของ
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
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กลุมพัฒนาระบบบริหาร
www.opdc_rain@hotmail.com

