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บทนํา
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมประสิทธิภาพ
การใชพลังงาน กํากับการอนุรักษพลังงาน จัดหาแหลงพลังงาน พัฒนาทางเลือกการใชพลังงานแบบผสมผสาน
และเผยแพรเทคโนโลยีดานพลังงานอยางเปนระบบตอเนื่อง เพื่อสนองตอบความตองการของทุกภาคสวน
อยางเพียงพอดวยตนทุนที่เอื้อตอการพัฒนาประเทศและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยมีหนวยงาน
ระดับสํานัก/กอง/ศูนย ที่ปฏิบัติหนาที่ตางๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ทั้งนี้ ใน
สถานการณปจจุบัน การเกิดผลกระทบจากเหตุการณอันไมพึงประสงค ของสภาพความผันแปรจากปจจัย
ภายนอก มีสาเหตุจากหลากหลายรูปแบบ ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณไมพึงประสงคเหลานั้น อาจสงผลตอการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานในกรมฯ อันเปนผลใหเกิดการหยุดชะงักของการปฏิบัติหนาที่ในสวนตางๆ และเกิด
ความสับสนในการจัดลําดับเหตุการณเพื่อแกไขหรือบรรเทาสถานการณเพื่อใหกลับเขาสูภาวะปกติ ดังนั้น จึง
ไดดําเนินการจัดทําคูมือแผนบริหารความตอเนื่อง ที่ตอไปนี้จะเรียกวา “แผนความตอเนื่อง หรือ Business
Continuity Plan (BCP)” ฉบับนีข้ ึ้น เพื่อใหกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ตั้งอยู เลขที่ 17
ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กทม. 10900 หรือที่ตอไปนี้จะเรียกวา “หนวยงาน” สามารถนําไปใชในการ
ตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณฉุกเฉินตางๆ ไมวาจะเกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ
หรือการมุงรายตอองคกร เชน อุทกภัย อัคคีภัย การกอการประทวง การกอการจลาจล เปนตน โดยสภาวะ
วิกฤติหรือเหตุการณฉุกเฉินดังกลาวสงผลใหหนวยงาน ตองหยุดการดําเนินงาน หรือไมสามารถใหบริการได
ตามปกติตอเนื่อง
แผนบริหารความตอเนื่องฉบับนี้ เปนสวนหนึ่งของแนวทางการปฏิบัติงานตามลําดับขั้นตอน เพื่อ
รองรับ แกไข และบรรเทาสถานการณอันไมพึงประสงค เพื่อเปน สวนสนับสนุนชวยใหหนวยงาน สามารถ
รับมือกับเหตุการณฉุกเฉินที่ไมคาดคิด และทําใหกระบวนการที่สาคัญ (Critical Business Process) สามารถ
ลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นตอหนวยงาน รวมทั้งสามารถกลับมาดําเนินการไดอยางปกติ หรือ
ตามระดับการใหบริการที่กําหนดไดในระยะเวลาที่เหมาะสม
วัตถุประสงค (Objectives)
• เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารความตอเนื่องของ พพ.
• เพื่อใหหนวยงาน พพ. มีการเตรียมความพรอมลวงหนาในการรับมือกับสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ
ฉุกเฉินตางๆ ที่เกิดขึ้น
• เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการใหบริการ
• เพื่อบรรเทาความเสียหายใหอยูระดับที่ยอมรับได เชน
• เพื่อใหประชาขน เจาหนาที่ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ หนวยงานภาครัฐ และผูมีสวนไดสวนเสีย
(Stakeholders) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของหนวยงาน แมหนวยงานตองเผชิญกับเหตุการณ
รายแรงและสงผลกระทบจนทําใหการดําเนินกิจกรรมตองหยุดชะงัก
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สมมติฐานของแผนความตอเนือ่ ง (BCP Assumptions)
เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นภายใตสมมติฐาน ดังตอไปนี้
• เหตุการณฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในชวงเวลาสําคัญตางๆ หรือไมไดคาดคิดมากอน แตไมไดสงผลกระทบตอ
สถานที่ปฏิบัติงานสํารองที่ไดมีการจัดเตรียมไว
• หนวยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการสํารองระบบสารสนเทศตางๆ โดยระบบสารสนเทศ
สํารองนั้น มิไดรับผลกระทบจากเหตุการณฉุกเฉินเดียวกันกับระบบสารสนเทศหลัก
• “บุคลากร” ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง ขาราชการ พนักงาน ราชการ และเจาหนาที่ ที่
ปฏิบัติงานที่สํานักงาน พพ. เปนประจํา
นิยามศัพท
แผนความตอเนื่อง หรือ Business Continuity Plan (BCP) หมายถึง คูมือการมอบหมาย สั่งการและ
ปฏิบัติงาน เพื่อแกไขและบรรเทาสถานการณของหนวยงานที่ไดรับผลกระทบ
กระบวนการที่สาคัญ (Critical Business Process) หมายถึง ลําดับขั้นตอนความสําคัญของผูปฏิบัติงานที่
จะตองไดรับการกูคืนใหเขาสูภาวะที่พรอมในการปฏิบัติงานในระยะเวลาอันสั้น
ตารางที่ 1 เกณฑการประเมินผลกระทบตอกระบวนการดําเนินงาน
ระดับผลกระทบ
4 สูงมาก

3 สูง

2 ปานกลาง

1 ต่ํา
0 ไมเปนสาระสําคัญ

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

หลักเกณฑการพิจารณาระดับของผลกระทบ
เกิดความเสียหายตอองคกรเปนจํานวนเงินในระดับสูงมาก
สงผลใหขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือใหบริการลดลงมากกวารอยละ 50
เกิดการสูญเสียชีวิตและ/หรือภัยคุกคามตอสาธารณชน
สงผลกระทบตอชื่อเสียงและความมั่นใจตอองคกรในระดับประเทศและนานาชาติ
เกิดความเสียหายตอองคกรเปนจํานวนเงินในระดับสูง
สงผลใหขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือใหบริการลดลงมากกวารอยละ 25-50
เกิดการบาดเจ็บและ/หรือภัยคุกคามตอบุคคล หรือผูรับบริการ
สงผลกระทบตอชื่อเสียงและความมั่นใจตอองคกรในระดับประเทศ
เกิดความเสียหายตอองคกรเปนจํานวนเงินในระดับสูง
สงผลใหขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือใหบริการลดลงมากกวารอยละ 10-25
ตองมีการรักษาพยาบาล
สงผลกระทบตอชื่อเสียงและความมั่นใจตอองคกรในระดับทองถิ่น
เกิดความเสียหายตอองคกรเปนจํานวนเงินในระดับต่ํา
สงผลใหขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือใหบริการลดลงมากกวารอยละ 5-10
สงผลกระทบตอชื่อเสียงและความมั่นใจตอองคกรในระดับทองถิ่น
สงผลใหขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือใหบริการลดลงต่ํากวารอยละ 5
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1. ขอบเขตของแผนความตอเนือ่ ง (Scope of BCP)
แผนความตอเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ใชรองรับกรณีเกิดสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณฉุกเฉิน บริเวณสํานักงาน
ของหนวยงาน หรือภายในของหนวยงาน ประกอบดวยเหตุการณตอไปนี้
• เหตุการณอุทกภัย
• เหตุการณอัคคีภัย
• เหตุการณชุมนุมประทวง/ จลาจล
อยางไรก็ตาม แผนความตอเนื่องฉบับนี้ไดจัดทําขึ้น เพื่อใหสามารถรองรับกับการบริหารความตอเนื่องของ
หนวยงาน ในหลากหลายรูปแบบของสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณฉุกเฉิน
โดยพิจารณาถึงผลกระทบตอ
ทรัพยากรที่สาคัญในการปฏิบัติงาน ซึ่งแบงออกเปน 5 ประเภท ไดแก
1. ผลกระทบดานอาคาร / สถานที่ปฏิบัติงานหลัก : เหตุการณที่เกิดขึ้นทําใหไมสามารถปฏิบัติงานที่
สถานที่ปฏิบัติงานหลักของหนวยงาน ไดรับความเสียหายและสงผลใหบุคลากรไมสามารถเขาไปปฏิบัติงานยัง
สถานที่ปฏิบัติงานหลักไดเปนระยะชั่วคราวหรือระยะยาว
2. ผลกระทบดานวัสดุอุปกรณที่สาคัญ / การจัดหาจัดสงวัสดุอุปกรณที่สําคัญ : เหตุการณที่เกิดขึ้นทํา
ใหไมสามารถใชงานวัสดุอุปกรณที่สําคัญ หรือไมสามารถจัดหาจัดสงวัสดุอุปกรณที่สาคัญได หรือมีวัสดุอุปกรณ
ใหสามารถใชงานในการปฏิบัติงานไดตามปกติ
3. ผลกระทบดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สาคัญ : เหตุการณที่เกิดขึ้นทําใหไมสามารถใช
ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือขอมูลที่สําคัญ ใหสามารถใชงานในการปฏิบัติงานไดตามปกติ
4. ผลกระทบดานบุคลากรหลัก : เหตุการณที่เกิดขึ้นทําใหบุคลากรหลักไมสามารถมาปฏิบัติงานได
ตามปกติ
5. ผลกระทบดานคูคา / ผูใหบริการที่สาคัญ: เหตุการณที่เกิดขึ้นทําใหคูคา / ผูใหบริการไมสามารถที่จะ
ใหบริการหรือสงมอบงานได ตามที่ระบุไวกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
2. หนวยงานภายในกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษพลังงาน
หนวยงานในการปฏิบัติราชการในกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ประกอบดวย 13
หนวยงาน โดยแบงเปน สํานักบริหารกลาง กองแผนงาน ศูนยสารสนเทศขอมูลพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน สํานักกํากับและอนุรักษพลังงาน สํานักถายทอดและเผยแพรเทคโนโลยี สํานักพัฒนาเชื้อเพลิง
ชีวภาพ สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานพลังงาน สํานักพัฒนาพลังงานทดแทน สํานักพัฒนาพลังงาน
แสงอาทิตย สํานักวิจัย คนควาพลังงาน สํานักสงเสริมการอนุรักษพลังงาน กลุมพัฒนาระบบบริหาร และกลุม
ตรวจสอบภายใน โดยมีรายละเอียดการดําเนินงานของหนวยงาน สรุปดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงหนวยงานและการดําเนินการตามหนาที่ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
ลําดับที่
หนวยงาน
1 สํานักบริหารกลาง
2

กองแผนงาน

3

ศูนยสารสนเทศขอมูล
พลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน

4

สํานักกํากับและอนุรักษ
พลังงาน

5

สํานักถายทอดและ
เผยแพรเทคโนโลยี

6

สํานักพัฒนาเชื้อเพลิง
ชีวภาพ

หนาที่การดําเนินการ
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทรัพยากร
บุคคล งานการเงิน การบัญชีและพัสดุ
อาคาร สถานที่ งานกฎหมาย
จัดทําแผนงาน แนวทางกลยุทธการพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรกั ษพลังงาน ,
จัดทํางบประมาณ ติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของกรม และ
ประสานความรวมมือระหวางประเทศ
สํารวจ ศึกษา วิเคราะห จัดทํา และบริหาร
จัดการขอมูลสารสนเทศดานพลังงาน
ทดแทนและอนุรกั ษพลังงาน, จัดทําและ
เผยแพรสถิติขอมูลดานพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงานและการสื่อสาร
ระบบงานคอมพิวเตอรและเครือขาย
กําหนดมาตรการในโรงงานและอาคาร
ควบคุม , กํากับดูแลการอนุรักษพลังงาน
และการผลิตพลังงานพลังงานควบคุมตาม
กม. , ใหคําปรึกษาแนะนําทางวิชาการ
และบริหารจัดการและสนับสนุนทาง
การเงินเพื่อดําเนินการอนุรักษพลังงาน
ตามที่ กม.กําหนด
เผยแพรและถายทอดเทคโนโลยีดาน
พลังงาน , รณรงคใหความรูและจัดแสดง
การใชพลังงาน และพัฒนา ประยุกต
เทคโนโลยีพลังงานจากผลการวิจัยและภูมิ
ปญญาทองถิ่นใหเหมาะสม
ศึกษา วิจัย สาธิต พัฒนา และสงเสริม
เทคโนโลยีการผลิต การแปรรูป การสง
และการใชเชื้อเพลิงชีวภาพ , จัดทํา
แนวทาง หลักเกณฑ มาตรการ และ
เงื่อนไขในดานการผลิต การจัดการวัตถุดิบ
การนําเขาและการสงออกเชื้อเพลิงชีวภาพ,
ติดตาม ประเมินผล และประสานงานการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนการ
พัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพของประเทศ

หมายเหตุ
สนับสนุนงานทั่วไป
สนับสนุนแผนงาน งบประมาณ และ
ประสาน ติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงานของสํานัก/กอง/ศูนย
รวมถึงประสานงานดานตางประเทศ
สนับสนุน จัดเตรียมความพรอมของ
ระบบและการเชื่อมโยงโครงขาย
ดานสารสนเทศ

กํากับดูแลโรงงานและอาคารควบคุม
ออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม
แจงแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน
สนับสนุนทางการเงินเพื่อการ
อนุรักษพลังงาน
เผยแพร ถายทอดเทคโนโลยีดาน
พลังงาน

สงเสริมการผลิต การใช เอทานอล
ไบโอดีเซล

แผนบริหารความตอเนือ่ ง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษพลังงาน

ลําดับที่
หนวยงาน
7 สํานักพัฒนาทรัพยากร
บุคคลดานพลังงาน

8

สํานักพัฒนาพลังงาน
ทดแทน

9

สํานักพัฒนาพลังงาน
แสงอาทิตย

หนาที่การดําเนินการ
ศึกษา วิเคราะห จัดทํา และพัฒนา
หลักสูตร สื่อ และคูมือการฝกอบรม และ
การพัฒนาบุคลากรดานพลังงาน , กําหนด
มาตรฐานและหลักเกณฑการออกหนังสือ
รับรองและการเพิกถอนหนังสือรับรองของ
ผูใหบริการฝกอบรมบุคลากรดานพลังงาน
, จัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลดานเทคโนโลยีการพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรกั ษพลังงาน , ทดสอบ
ความรู และสมรรถนะของบุคลากรเพื่อขึ้น
ทะเบียนเปนผูรับผิดชอบดานพลังงาน
ตามที่กฎหมายกําหนด , บริหารจัดการ
ศูนยกลางการเรียนรูเทคโนโลยีดาน
พลังงาน
กําหนดระเบียบและมาตรฐานการผลิต
การแปรรูป การสง และการใชพลังงาน ,
กําหนดแนวทางการจัดหาและพัฒนา
แหลงพลังงาน , สํารวจ ออกแบบ
กอสราง และบํารุงรักษาดานการผลิต การ
แปรรูป การสง การจําหนาย และการใช
พลังงาน , กําหนดอัตราคาตอบแทน
สําหรับการผลิตและการใชพลังงาน ,
สงเสริม รณรงค และสนับสนุนการจัดตั้ง
องคกรและกลุมเครือขายเพื่อการมีสวน
รวมในการบริหารจัดการดานพลังงานใน
ทองถิ่น , กํากับดูแลการบริหารจัดการการ
ผลิต การแปรรูป การสง การจําหนาย
การใช และการบํารุงรักษาแหลงพลังงาน
และระบบพลังงาน
ศึกษา วิจัย สาธิต พัฒนา และสงเสริม
เทคโนโลยีการผลิต การแปรรูป การสง
และการใชพลังงานแสงอาทิตย , ศึกษา
และประยุกตการใชนวัตกรรมดาน
พลังงานแสงอาทิตยที่สอดคลองกับ
ศักยภาพและทรัพยากรทองถิ่น , เผยแพร
ถายทอด และรณรงคใหความรูเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีดานพลังงานแสงอาทิตย

5

หมายเหตุ
จัดอบรมพัฒนาบุคลากรดาน
พลังงาน
จัดทดสอบความรูเพื่อขึ้นทะเบียน
เปนผูรับผิดชอบดานพลังงาน

จัดหาและพัฒนาแหลงพลังงาน
สํารวจ ออกแบบ กอสราง
ผลิตไฟฟาพลังน้ํา
บํารุงรักษาการผลิตไฟฟาพลังน้ํา
สงเสริมการบริหารจัดการพลังงาน
ในทองถิน่

ติดตั้งไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยใน
พื้นที่หางไกล
สงเสริมการผลิต การใช พลังงาน
แสงอาทิตย

แผนบริหารความตอเนือ่ ง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษพลังงาน

ลําดับที่
หนวยงาน
หนาที่การดําเนินการ
10 สํานักวิจัย คนควาพลังงาน ศึกษา วิจัย สาธิต พัฒนา และสงเสริม
เทคโนโลยีการผลิต การแปรรูป การสง
และการใชพลังงาน , ศึกษาและประยุกต
การใชนวัตกรรมดานพลังงานที่สอดคลอง
กับศักยภาพและทรัพยากรทองถิ่น ,
จัดทําแนวทางหรือหลักเกณฑดานการ
ผลิตและการใชพลังงานทดแทนอยาง
ปลอดภัย , ติดตามและประเมินผลสัดสวน
การผลิตและการใชพลังงานทดแทนของ
ประเทศ
11 สํานักสงเสริมการอนุรักษ กําหนดมาตรการและแผนงานการอนุรักษ
พลังงาน และการสงเสริมประสิทธิภาพ
พลังงาน
การใชพลังงานในภาคอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดเล็ก อาคารและที่อยูอาศัย
ภาคคมนาคม และภาคการเกษตรที่
กฎหมายมิไดกําหนดใหควบคุม , กําหนด
มาตรฐานดานประสิทธิภาพการใช
พลังงานของเครื่องจักร อุปกรณ
ประสิทธิภาพสูง เพื่อการอนุรักษพลังงาน
ในสวนที่กฎหมายมิไดกําหนดใหควบคุม ,
ใหคําปรึกษาแนะนําทางวิชาการอนุรักษ
พลังงานในสวนที่กฎหมายมิไดกําหนดให
ควบคุม , บริหารจัดการและสนับสนุนทาง
การเงินเพื่อดําเนินการอนุรักษพลังงานใน
สวนที่กฎหมายมิไดกําหนดใหควบคุม
12 กลุมพัฒนาระบบบริหาร ใหคําปรึกษา อพพ. ดานการพัฒนาระบบ
ราชการใน พพ. รวมทั้งติดตาม
ประเมินผลและจัดทํารายงานการพัฒนา
ระบบราชการ
ตรวจสอบดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
13 กลุมตรวจสอบภายใน
ขอบังคับ , ตรวจสอบดานการดําเนินงาน
และตรวจสอบดานการเงิน

6

หมายเหตุ
วิจัย สาธิต สงเสริมเทคโนโลยี
พลังงานทดแทน

จัดทํามาตรฐานประสิทธิภาพ
พลังงานขั้นสูง (HEPs) และขั้นต่ํา
(MEPs)
ออกฉลากประหยัดพลังงาน
ประสิทธิภาพสูงอุปกรณที่ไมใชไฟฟา
สนับสนุนทางการเงินเพื่อการ
อนุรักษพลังงาน

ติดตามตัวชี้วัดภาพรวมทั้งระดับ
กระทรวง กรม
ใหคําปรึกษาขอเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้น

แผนบริหารความตอเนือ่ ง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษพลังงาน

7

3. การประเมินความเสี่ยงและภัยคุกคาม
จากขอบเขตของแผนความตอเนื่อง ไดนําปจจัยที่มีความเสี่ยงและภัยคุกคาม ที่อาจสงผลตอการปฏิบัติ
งานมาประเมินเพื่อหาผลกระทบที่อาจสงผลตอทรัพยากรที่สาคัญในการปฏิบัติงาน 5 ประเภท ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การประเมินความเสี่ยงและภัยคุกคาม

ความเสี่ยงและ
ภัยคุกคาม

ผลกระทบดาน ผลกระทบ
อาคาร / สถานที่ ดานวัสดุ
ปฏิบัติงานหลัก อุปกรณที่
สําคัญ

เหตุการณอุทกภัย

ผลกระทบ
ผลกระทบดาน ผลกระทบ ผลกระทบดานคูคา
เทคโนโลยี
ดานบุคลากร / ผูใหบริการที่
สารสนเทศ
หลัก
สําคัญ
และขอมูลที่
สําคัญ

เหตุการณอัคคีภัย
เหตุการณชุมนุม
ประทวง/ จลาจล
4. กระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน Call Tree
กระบวนการ Call Tree คือ กระบวนการแจงเหตุฉุกเฉินใหกับสมาชิกในคณะบริหารความตอเนื่อง
และทีมงานบริหารความตอเนื่องที่เกี่ยวของตามผังรายชื่อทางโทรศัพท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการบริหาร
จัดการขั้นตอนในการติดตอพนักงาน
ภายหลังจากมีการประกาศเหตุการณฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตของ
หนวยงาน ซึ่งจะสามารถกระจายขอมูลขาวสารไดอยางครอบคลุมทั่วถึงทุกหนวยงานในการรับทราบและยึด
ปฏิบัติ
เพื่อใหแผนความตอเนื่อง (BCP) ของ พพ. สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล จึงไดแตงตั้งคณะบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต (BCP Team) ขึ้น โดย BCP Team
ประกอบดวย ประธาน คณะทํางาน คณะทํางาน และเลขานุการคณะทํางาน โดยคณะทํา งานบริหารความ
พรอมตอสภาวะวิกฤต โดยทุกตําแหนงจะตองรวมมือกันดูแล ติดตาม ประสาน ปฏิบัติ และกูคืนเหตุการณ
ฉุกเฉินในฝายงานของตนเองใหสามารถบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤตและกลับสูสภาวะปกติไดโดยเร็ว
ตามบทบาทหนาที่ที่กําหนด และในกรณีที่บุคลากรหลักไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
ใหบุคลากรสํารอง
รับผิดชอบทําหนาที่ในบทบาทของบุคลากรหลัก โดยขึ้นอยูกับการสั่งการจากหัวหนาคณะ หรือหัวหนาทีม
บริหาร ของแตละหนวยงาน โดยปรากฏดังตารางที่ 4

แผนบริหารความตอเนือ่ ง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษพลังงาน

8

ตารางที่ 4 รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต (BCP Team)
บุคลากรหลัก
ชื่อ-สกุล-ตําแหนง
นายอํานวย ทองสถิตย
(อพพ.)
นายธรรมยศ ศรีชวย
(รพพ.)
นายประมวล จันทรพงษ
(รพพ.)
นายทวารัฐ สูตะบุตร
(รพพ.)
นางณารุณี ฉายอรุณ
(ผบก.)

ลําดับ

08 1845 xxxx

หัวหนาคณะ

1

นายธรรมยศ ศรีชวย (รพพ.)

08 1822 xxxx

08 1822 xxxx

รองหัวหนาคณะ

1

นายสมชาย สถากุลเจริญ (ชช.)

08 6788 xxxx

08 1815 xxxx

รองหัวหนาคณะ

1

นางศิรินทร วงษเสาวศุภ (ชช.)

08 1629 xxxx

08 1644 xxxx

รองหัวหนาคณะ

1

นางพิสมัย เสถียรยานนท (ชช.)

08 1921 xxxx

08 1875 xxxx

หัวหนา
ทีมบริหาร 2

1

นายธนัท ศรีวิชัย

08 6902 xxxx

2

น.ส.ศิริวรรณ เหลาวานิช

08 6788 xxxx

หัวหนา
ทีมบริหาร 3

1

นายมงคล อินทรา

08 9142 xxxx

2

นายประพันธ บุญถนอม

08 1560 xxxx

หัวหนา
ทีมบริหาร 4

1

นายวิศิษฐ เหลือมั่น

08 1251 xxxx

2

นายนราพันธ ยามาลี

08 1838 xxxx

หัวหนา
ทีมบริหาร 5

1

นางอัมราพร อัชวังกูล

08 1666 xxxx

2

นายกิติพงษ รัตนาพิศุทธิกุล

08 4141 xxxx

หัวหนา
ทีมบริหาร 6

1

นายสําราญ ปทุมานนท

08 1544 xxxx

2

นายสรวิทย นันตจารุวงศ

08 5807 xxxx

หัวหนา
ทีมบริหาร 7

1

นายทวีป พลเสน

08 1908 xxxx

2

นายเดโช จันทรหอม

08 6411 xxxx

หัวหนา
ทีมบริหาร 8

1

นายพงศพัฒน มั่งคั่ง

08 1815 xxxx

2

นายชัยยุทธ สารพา

08 1428 xxxx

หัวหนา
ทีมบริหาร 9

1

นายเกรียงศักดิ์ จงวัฒนา

08 1814 xxxx

2

นายอนุชา อนันตศานต

08 1172 xxxx

หัวหนา
ทีมบริหาร 10

1

นางกุลวรีย บูรณสัจจะวราพร

08 9811 xxxx

2

นายยงยุทธ สวัสดีสวนีย

08 1689 xxxx

หัวหนา
ทีมบริหาร 11

1

นายเรืองเดช ปนดวง

08 9827 xxxx

2

นายอดิศักดิ์ ชูสุข

08 1821 xxxx

หัวหนา
ทีมบริหาร 12

1

นายพูลศักดิ์ ภูววิเชียรฉาย

08 4451 xxxx

2

นายศุภโชค กุศลสง

08 4451 xxxx

เบอรโทรศัพท

นายวันชัย บรรลือสินธุ
(ผผ.)

08 1845 xxxx

น.ส.จรัสพรรณ พุม พวง
(ผศส.)

08 1986 xxxx

นายดนัย เอกกมล
(ผกอ.)

08 1821 xxxx

นายกุศล ชีวากร
(ผถผ.)

08 1376 xxxx

นายประพนธ วงษทาเรือ
(ผพช.)
นายมนัสวี ฮะกีมี
(ผพบ.)

บุคลากรสํารอง

บทบาท

08 1928 xxxx
08 9815 xxxx

น.ส.พัชรีพร หาญสกุล
(ผพพ.)

08 1825 xxxx

นายประพนธ กิติจันทโรภาส
(ผพส.)

08 1909 xxxx

นายสัมฤทธิ์ เหมะ
(ผวค.)

08 9844 xxxx

นายยศพงศ คุปตะบุตร
(ผสอ.)

08 1821 xxxx

ชื่อ-สกุล

เบอรโทรศัพท

แผนบริหารความตอเนือ่ ง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษพลังงาน
บุคลากรหลัก
ชื่อ-สกุล-ตําแหนง
เบอรโทรศัพท
นางสุปราณี อนุศาสตร
08 4009 xxxx
(ผตส.)
นางประภาภรณ ทรงประดิษฐ 08 9109 xxxx
(กพร.)

บทบาท
หัวหนา
ทีมบริหาร 13
หัวหนา
ทีมบริหาร 14
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บุคลากรสํารอง

ลําดับ

ชื่อ-สกุล

เบอรโทรศัพท

1

น.ส.สมฤทัย ไทยนิยม

08 1968 xxxx

1

นางนิลสน แสงสุริยา

08 6970 xxxx

รูปที่ 1 กระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน Call Tree

รูปที่ 2 ผังการสั่งการ ลําดับขั้นการปฏิบัติการ และการมอบหมาย

แผนบริหารความตอเนือ่ ง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษพลังงาน
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5. กลยุทธความตอเนื่อง (Business Continuity Strategy)
กลยุทธความตอเนื่อง เปนแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรใหมีความพรอมเมื่อเกิด
สภาวะวิกฤต ซึ่งพิจารณาทรัพยากรใน 5 ดาน ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 กลยุทธความตอเนื่อง (Business Continuity Strategy)
ทรัพยากร
ดานอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
ผูรับผิดชอบ สบก.

ดานวัสดุอุปกรณที่สําคัญ/การจัดหาจัดสง
วัสดุอุปกรณที่สําคัญ
ผูรับผิดชอบ ศสข./สบก.

•

•

•

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูล
ที่สําคัญ
ผูรับผิดชอบ ศสข.

•

•

กลยุทธความตอเนื่อง
หากเกิดกรณีที่ไมสามารถเขามาปฏิบัติงานที่ กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรกั ษพลังงาน
กํา หนดให ผู
ประสานงานหลัก เจาหนาที่สวนอาคาร สบก. ประสานขอใช
พื้นที่ปฏิบัติงานสํารองที่ กระทรวงพลังงาน ชั้น 15 ศูนยเอน
เนอรยี่คอมเพล็กซ เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
จตุจักร กทม. 10900 และ /หรือ สถานที่ สํารองที่สํานัก
พัฒนาทรัพยากรบุคคลดานพลังงาน อาคารอนุรักษพลังงาน
เฉลิมพระเกียรติ ต.คลองหา อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
12120 และศูนยบริการวิชาการที่ 1 (จ.ปทุมธานี) หากมี
ความจําเปนที่จะตองปฏิบัติงานเปนระยะเวลานาน จะเชา
สถานที่เพื่อรองรับการปฏิบัติราชการ
กําหนดให ศสข.และ บส.สบก. จัดเตรียมคอมพิวเตอรสํารอง
ที่มีคุณลักษณะเหมาะสมตอการใชงาน
พรอมอุปกรณที่
สามารถเชื่อมโยงตอผานอินเตอรเน็ตเขาสูระบบเทคโนโลยี
ของหนวยงานกลางได
กําหนดใหใชคอมพิวเตอรแบบพกพา ( Laptop/Notebook)
ของ หนวยงาน หรือของสวนตัวของเจาหนาที่ ไดเปนการ
ชั่วคราว หากมีความจําเปนเรงดวนในชวงระหวางการจัดหา
คอมพิวเตอรสํารอง ทั้งนี้ ตองไดรับอนุญาตจากหัวหนาคณะ
บริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤตในการกอบกูคืนกอน
ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ
ของหนวยงาน มีลักษณะแบบรวมศูนยที่สวนกลาง และ
เชื่อมโยงระบบเครือขายตอผานอินเตอรเน็ตและอินทราเน็ต
เพื่อการใชงาน ทําใหหนวยงานไมมีระบบคอมพิวเตอรสํารอง
ดังนั้น หากเกิดภาวะฉุกเฉินตองรอจนกวาระบบการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานกลางจะกอบกูให
สามารถใชงานได
กําหนดใหขอมูลที่จะตองลงระบบสามารถดําเนินการจัดทํา
แบบปกติ manual โดยไมผานระบบได โดยใหจัดทําบันทึก
ไวเปนคูมือเพื่อลงในระบบภายหลัง

แผนบริหารความตอเนือ่ ง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษพลังงาน

ทรัพยากร
ดานบุคลากรหลัก
ผูรับผิดชอบ หัวหนาทีมบริหาร
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กลยุทธความตอเนื่อง
• กําหนดใหใชบุคลากรสํารอง ทดแทนภายในฝายงานหรือ
กลุมงานเดียวกัน
• กําหนดใหใชบุคลากรนอกฝายงานหรือกลุมงานในกรณีที่
บุคลากรไมเพียงพอหรือขาดแคลน โดยมีการมอบหมาย
เฉพาะจากหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
• กําหนดให กลุมบริหารทรัพยสิน สบก. จัดหาอุปกรณ
เชื่อมโยงระบบเครือขายตอผานอินเตอรเนต แบบพกพา (Air
Card) ของผูใหบริการโทรศัพทมือถือ เชื่อมโยงการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญของหนวยงานกลาง
ผานอินเตอรเนต ในกรณีผูใหบริการหลักและสํารองไม
สามารถใหบริการไดภายในระยะเวลาที่กําหนด

คูคา/ผูใหบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย
ผูรับผิดชอบ สบก.

6. ความตองการดานทรัพยากรที่จําเปนในการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต
การวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) พบวากระบวนการทํางานที่ฝายงาน
ตองใหความสําคัญและกลับมาดําเนินงานหรือฟนคืนสภาพใหไดภายในระยะเวลาตามที่กําหนด ปรากฏดังตารางที
6 ่
ตารางที่ 6 ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis)
หนวยงาน
เจาภาพ

ระดับ
ผลกระทบ

จัดซื้อจัดจาง

สบก.

สูง









การเงิน การบัญชี

สบก.

สูง









งานสารบรรณ

สบก.

ปานกลาง









กระบวนการ

ระยะเวลาเปาหมายในการฟนสภาพ
1-2 วัน
1 สัปดาห
2 สัปดาห
1 เดือน

หมายเหตุ : ระยะเวลาเปาหมายในการฟนสภาพ ใน 1 วัน หมายถึง ใหสามารถดําเนินการแบบปกติ Manual
โดยไมผานระบบได โดยใหจัดทําบันทึกไวเปนคูมือ เพื่อลงในระบบภายหลัง

สําหรับกระบวนงานอื่นๆ ที่ประเมินแลว มีผลกระทบในระดับต่ําหรือมีความยืดหยุน สามารถชะลอ
การดําเนินงานและการใหบริการได โดยใหผูบริหารของฝายงานประเมินความจําเปนและเหมาะสม ทั้งนี้ หาก
มีความจําเปน ใหปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤตเชนเดียวกับกระบวนงานหลัก และ
สวนอื่นนอกเหนือจากที่กําหนดสามารถสนับสนุนการดําเนินงานจากบานได

แผนบริหารความตอเนือ่ ง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษพลังงาน
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7. การวิเคราะหเพื่อกําหนดความตองการทรัพยากรที่สําคัญ
1) ดานสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง (Working Space Requirement) ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 การระบุพื้นที่การปฏิบัติงานสํารอง
ประเภททรัพยากร
ปฏิบัติงานที่บาน

สถานที่
บาน/ที่พัก

พื้นที่สําหรับสถานที่
ปฏิบัติงานสํารอง 1

กระทรวงพลังงาน ชั้น 15
ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลดาน
พื้นที่สําหรับสถานที่
พลังงาน อาคารอนุรักษพลังงาน
ปฏิบัติงานสํารอง 2
เฉลิมพระเกียรติ
พื้นที่สําหรับสถานที่
เชาสถานที่ อาทิ
ปฏิบัติงานใหมในกรณีจําเปน
อาคารศรีจุลทรัพย

1 วัน
12 ตร.ม.
(4 คน)
33 ตร.ม.
(11 คน)

1 สัปดาห
12 ตร.ม.
(4 คน)
57 ตร.ม.
(19 คน)

2 สัปดาห

1 เดือน

-

-

87 ตร.ม.
(29 คน)

87 ตร.ม.
(29 คน)

33 ตร.ม.
(11 คน)

57 ตร.ม.
(19 คน)

87 ตร.ม.
(29 คน)

87 ตร.ม.
(29 คน)

-

-

-

87 ตร.ม.
(29 คน)

2) ความตองการดานวัสดุอุปกรณ (Equipment & Supplies Requirement)
ดําเนินการจัดเตรียมหรือจัดหาอุปกรณสนับสนุนเพิ่มเติม เปนการฉุกเฉิน นอกเหนือจาก
คอมพิวเตอรพกพา (Note book) หรือการประสานหนวยงานเจาของพื้นที่ปฏิบัติงานสํารองในการเตรียม
อุปกรณตางๆเปนการชั่วคราวตลอดระยะเวลาการไปปฏิบัติงาน ดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 การระบุจํานวนวัสดุอุปกรณ
ประเภททรัพยากร
คอมพิวเตอรสํารองที่มี
คุณลักษณะเหมาะสม
เครื่องแมขาย
เครื่องพิมพ รองรับการใช
งานกับเครื่องคอมพิวเตอร
โทรสาร เครื่องสแกน
(Fax/Document Scan
Machine) พรอมหมายเลข
Air Card

ที่มา
รานคาผาน
กระบวนการ เชา/
จัดซื้อพิเศษ
รานคาผาน
กระบวนการ เชา/
จัดซื้อพิเศษ
รานคาผาน
กระบวนการจัดซือ้
พิเศษ
รานคาผาน
กระบวนการจัดซือ้
พิเศษ
เชา

1 วัน

1 สัปดาห

2 สัปดาห

1 เดือน

เชา 1 เครื่อง

เชา 3 เครื่อง

เชา 3 เครื่อง

เชา 3 เครื่อง

-

-

-

เชา 1 เครื่อง

เชา 1 เครื่อง

เชา 1 เครื่อง

เชา 1 เครื่อง

เชา 2 เครื่อง

-

เชา 1 เครื่อง

เชา 1 เครื่อง

เชา 1 เครื่อง

-

1 เครื่อง

2 เครื่อง

3 เครื่อง

3) ความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูล (IT & Information Requirement)
เนื่องจากระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ การเชื่อมโยงขอมูลผานระบบอินทราเน็ต และขอมูล
ที่สําคัญของหนวยงาน อยูในความดูแลของศูนยสารสนเทศขอมูลพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (ศสข.)
แบบรวมศูนย ดังนั้นหนวยงานจึงใชขอมูลสารสนเทศโดยการเชื่อมโยงระบบของหนวยงานกับหนวยงานกลาง

แผนบริหารความตอเนือ่ ง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษพลังงาน
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ผานเครือขายอินเตอรเน็ตและอินทราเน็ต ทําใหหนวยงานไมมีระบบคอมพิวเตอรสํารองและหากระบบมี
ปญหา ตองรอใหหนวยงานกลางกูคืนระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกอนหนวยงานจึงจะสามารถใช
งานของระบบได (ตามแผนบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ตารางที่ 9 การระบุความตองการดานเทคโนโลยี
ระบบเทคโนโลยี
Internet

ที่มา
หนวยงานระบบ IT

1 วัน


1 สัปดาห


2 สัปดาห


1 เดือน


Intranet
G-Office

หนวยงานระบบ IT
หนวยงานระบบ IT

















- ระบบรายงานสารบรรณ
- ระบบบุคลากร
- ระบบการเงินการคลัง
(GFMIS , กองทุนฯ)

4) ความตองการดานบุคลากรสําหรับความตอเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน
(Personnel Requirement) ปรากฏดังตารางที10
่
ตารางที่ 10 การระบุจํานวนบุคลากรที่จําเปน
ประเภทบุคลากร
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ
เจาพนักงานการเงินและบัญชี
เจาหนาที่บริหารงานพัสดุ
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พนักงานธุรการ ส.3
เจาพนักงานพัสดุ
เจาหนาที่ชวยอํานวยการและบริหารงานดานพลังงาน
เจาหนาที่ชวยอํานวยการบริหารงานดานการเงินและบัญชี
เจาหนาที่ระบบงานสารบรรณ
รวม

1 วัน
2
3
3
1
1

1 สัปดาห
4
2
3
3
2
2
1
1
1
19

1
11

2 สัปดาห
7
3
3
4
4
1
2
1
1
2
1
29

1 เดือน
7
3
3
4
4
1
2
1
1
2
1
29

5) ความตองการดานผูใหบริการที่สําคัญ (Service Requirement)
ตารางที่ 11 การระบุจํานวนผูใหบริการที่ตองติดตอหรือขอรับบริการ
ฝายงาน/กลุมงาน
ผูใหบริการเชื่อมโยงระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ต
รวม

1 วัน

1 สัปดาห

2 สัปดาห

1 เดือน

1

1

2

3

1

1

2

3

หมายเหตุ - ใหจัดหาอุปกรณเชื่อมโยงระบบเครือขายตอผานอินเตอรเน็ต แบบพกพา (Air Card) ของผูใหบริการโทรศัพทมือถือเชื่อมโยงการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญของหนวยงานกลางผานอินเตอรเน็ต ในกรณีผูใหบริการหลักและสํารองไมสามารถใหบริการไดภายในระยะเวลาที่กําหนด

แผนบริหารความตอเนือ่ ง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษพลังงาน
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8. ขั้นตอนการบริหารความเนื่องและกอบกูกระบวนการ
ในการปฏิบัติการใดๆ ใหบุคลากรของฝายฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากร
อื่นๆและปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หนวยงานตนเองและสํานักงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกําหนดขึ้นอยางเครงครัด โดยขั้นตอนในการบริหารความตอเนื่องและ
กอบกูกระบวนการ แบงออกเปน 3 ขั้นตอนตามระยะเวลา (Check List ) ดังนี้
1. การตอบสนองตอเหตุการณทันที ภายใน 24 ชั่วโมง
2. การตอบสนองตอเหตุการณในระยะแรก ภายใน 7 วัน
3. การตอบสนองตอเหตุการณและกูคอื กระบวนการปฏิบัติงานในระยะเวลาเกิน 7 วัน
4. การตอบสนองตอเหตุการณและกูคือกระบวนการปฏิบัติงานในระยะเวลาเกิน 1 เดือน
1. การตอบสนองตอเหตุการณทันที ภายใน 24 ชั่วโมง
ขัน้ ตอนและกิจกรรม
1. แจงเหตุฉุกเฉิน วิกฤติ ตามกระบวนการ Call Tree ใหแก
ทีมบริหารความตอเนื่องตอสภาวะวิกฤต
2. แจงเหตุฉุกเฉิน วิกฤติ ตามกระบวนการ Call Tree ใหกับ
บุคลากรในฝายฯ
3. จัดประชุมทีมบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต เพื่อ
ประเมินความเสียหาย ผลกระทบตอการดําเนินงาน การ
ใหบริการ และทรัพยากรสําคัญที่ตองใชในการบริหาร
ความพรอมตอสภาวะวิกฤต
4. ทบทวนกระบวนงานที่มีความเรงดวน หรือสงผลกระทบ
อยางสูง (หากไมดําเนินการ) ดังนั้น จําเปนตอง
ดําเนินงานหรือปฏิบัติดวยมือ (Manual Processing)
5. ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในกรมที่ไดรับผลกระทบจาก
สภาวะวิกฤติ สงใหผูประสานงานฯ
6. รายงานสถานการณวิกฤตตอหัวหนาคณะบริหารความ
พรอมตอสภาวะวิกฤตของหนวยงานทราบ โดยครอบคลุม
ประเด็นดังนี้
a. จํานวนและรายชื่อบุคลากรที่ไดรับบาดเจ็บ /เสียชีวิต
b. ความเสียหายและผลกระทบตอการดําเนินงานและการ
ใหบริการ
c. ทรัพยากรสําคัญที่ตองใชในการบริหารความพรอมตอ
สภาวะวิกฤต
d. กระบวนงานที่มีความเรงดวนและสงผลกระทบอยางสูง
หากไมดําเนินงาน และจําเปนตองดําเนินงานหรือ
ปฏิบัติงานดวยมือ (Manual)
7. สื่อสารและรายงานสถานการณแกบุคลากรใน พพ. ให
ทราบ ตามเนื้อหาและขอความที่ไดรับการพิจารณาและ
เห็นชอบจากคณะบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤตของ
หนวยงานแลว

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง
หัวหนาทีมบริหาร
หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องตอ
สภาวะวิกฤต
หัวหนาทีมบริหาร
หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องตอ
สภาวะวิกฤต
ผูประสานงานคณะบริหารความ
ตอเนื่องตอสภาวะวิกฤต

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องตอ
สภาวะวิกฤต

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

แผนบริหารความตอเนือ่ ง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษพลังงาน
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2. การตอบสนองตอเหตุการณในระยะสั้น ในวันที่ 2-7
ขัน้ ตอนและกิจกรรม
1. ประเมินและระบุกระบวนการหลัก และงานเรงดวนที่
จําเปนตองดําเนินการใหแลวเสร็จ ภายใน 1- 7 วัน
ขางหนา
2. ประเมินศักยภาพและความสามารถของหนวยงานฯใน
การดําเนินงานเรงดวนขางตน ภายใตขอจํากัดและสภาวะ
วิกฤต พรอมระบุทรัพยากรที่จําเปนตองใชในการบริหาร
ความพรอมตอสภาวะวิกฤตตามแผนการจัดหาทรัพยากร
3. ติดตอและประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการ
จัดหาทรัพยากรที่จําเปนตองใชในการบริหารความพรอม
ตอสภาวะวิกฤตคณะบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต
ไดแก
• สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง (สบก.)
• วัสดุอุปกรณที่สําคัญ (สบก.)
• เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ (ศสข.)
• บุคลากรหลัก (หัวหนาทีมฯ)
• คูคา/ผูใหบริการที่สําคัญ/ผูมีสวนไดสวนเสีย
(หัวหนาทีมฯ ถามี)
4. บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานตางๆ ที่
ทีมบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤตของฝายฯ ตอง
ดําเนินการ (พรอมระบุรายละเอียด ผูดําเนินการและ
เวลา) ทุกวัน
5. รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหารความ
พรอมตอสภาวะวิกฤตของหนวยงานทราบ พรอมขอ
อนุมัติการดําเนินงานหรือปฏิบัติงานดวยมือ (Manual
Processing) สําหรับกระบวนงานที่มีความเรงดวนและ
สงผลกระทบอยางสูงหากไมดําเนินการ
6. แจงสรุปสถานการณและขั้นตอนการดําเนินการสําหรับใน
วันถัดไป ใหกับบุคลากรหลักในฝายฯ เพื่อรับทราบและ
ดําเนินการ อาทิ แจงวัน เวลา และสถานที่ปฏิบัติงาน
สํารอง

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหนาทีมบริหารความพรอมตอ
สภาวะวิกฤต
หัวหนาทีมบริหารความพรอมตอ
สภาวะวิกฤต
หัวหนาทีมบริหารความพรอมตอ
สภาวะวิกฤต

ทีมบริหารความพรอมตอสภาวะ
วิกฤต
ผูประสานงานคณะบริหารความ
ตอเนื่องตอสภาวะวิกฤต

หัวหนาทีมบริหารความพรอมตอ
สภาวะวิกฤต

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

แผนบริหารความตอเนือ่ ง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษพลังงาน
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3.การตอบสนองตอเหตุการณในระยะกลาง (กรณีเกินกวา 7 วัน)
ขัน้ ตอนและกิจกรรม
1. ดําเนินการ 6 ขั้นตอนตามการการตอบสนองตอเหตุการณ
ทันที ในวันที่ 2-3 สําหรับเหตุระดับที่ 3 ระยะเวลา 2
สัปดาห
2. ติดตามสถานภาพการกอบกูคืนมาของทรัพยากรที่ไดรับ
ผลกระทบ ประเมินความจําเปนและระยะเวลาที่ตองใชใน
การกอบกูคืน
3. รายงานหัวหนาคณะบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต
ของหนวยงาน ถึงระยะเวลาและทรัพยากรที่ตองใชในการ
กอบกูคืน
4. ดําเนินการกอบกูและจัดหาขอมูลและรายงานตางๆที่
จําเปนตองใชในการดําเนินงานและใหบริการตาม
ตารางที่ 6

บทบาทความรับผิดชอบ

ดําเนินการแลวเสร็จ

หัวหนาและทีมบริหารความพรอม
ตอสภาวะวิกฤตของฝายฯ
หัวหนาทีมบริหารความพรอมตอ
สภาวะวิกฤต
• หนวยงานหลัก
• สบก.
• ทีม IT

4.การตอบสนองตอเหตุการณและกู คนื กระบวนการปฏิบัติงานในระยะเวลาเกิน 1 เดือน
•
•

•

•

ขัน้ ตอนและกิจกรรม
ติดตามสถานะภาพการกอบกูคืนมาของทรัพยากรที่
ไดรับผลกระทบ และประเมินความจําเปนและ
ระยะเวลาที่ตองใชในการกอบกูคืน
ประสานงานและดําเนินการการจัดหาทรัพยากรที่
จําเปนตองใชเพื่อดําเนินงานและใหบริการตามปกติ
 สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
 วัสดุอุปกรณที่สําคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ
 บุคลากรหลัก
 คูคา/ผูใหบริการที่สําคัญ/ผูมีสวนไดสวนเสีย
บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงาน
ตางๆ ที่ทีมบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤตตอง
เตรียมการ (พรอมระบุรายละเอียด ผูดําเนินการ และ
เวลา) อยางสม่ําเสมอ
รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหารความ
พรอมตอสภาวะวิกฤตของหนวยงาน ตามเวลาที่ได
กําหนดไว

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหนาและทีมบริหารความพรอม
ตอสภาวะวิกฤต
หัวหนาและทีมบริหารความพรอม
ตอสภาวะวิกฤต
 หนวยงานหลัก
 สบก.
 เจาหนาที่หลักจัดซื้อจัดจาง
 ทีม IT
ทีมบริหารความพรอมตอสภาวะ
วิกฤต
หัวหนาและทีมบริหารความพรอม
ตอสภาวะวิกฤตทีมบริหารความ
พรอมตอสภาวะวิกฤตของฝายฯ

ดําเนินการแลวเสร็จ

