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เรื่อง

การทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะ
วิกฤต (Business Continuity Plan)

เรียน (เวียนส่วนราชการ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระ)
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อม
ต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP)
ตามที่คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบในหลักการ
มาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต
[รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)] โดยมอบหมายให้สำนักงาน ก.พ.ร.
ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยดำเนินการทบทวนและปรับปรุง แผนการบริหารความพร้อมต่อ
สภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งสามารถรองรับกรณีเกิดโรคระบาด
ต่อเนื่องได้ โดยกำหนดให้หน่วยงานจัดส่งแผนฯ ให้สำนักงาน ก.พ.ร. ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ นั้น
สำนักงาน ก.พ.ร. ขอแจ้ง แนวทางการทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
สำหรับ การบริห ารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) มาเพื่อให้หน่วยงาน
ดำเนินการ และขอให้จัดส่งแผนฯ มายังสำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดแจ้งหน่วยงานในสังกัดของท่านเพื่อดำเนินการตามแนวทางฯ
ดังกล่าวต่อไปด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)
เลขาธิการ ก.พ.ร.
กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
โทร. ๐๘ 1928 1682
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ กองฯ : foresight@opdc.go.th
แอปพลิเคชันไลน์ : @opdcteam
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สิ่งที่สงมาดวย

แนวทางการทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง
สำหรับการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต
(Business Continuity Plan)
1. ที่มา
1.1 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 เห็นชอบแนวทางและมาตรการที่กำหนดใหหนวยงาน
ของรัฐดำเนินการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต เพื่อใหสามารถปฏิบัติภารกิจหลักหรืองานบริการที่สำคัญได
อย างต อเนื ่ องแม เกิ ดสภาวะวิกฤต และมอบหมายให ส ำนั กงาน ก.พ.ร. เป นหน ว ยงานหลั กในการสนับสนุน
การดำเนินการใหแกหนวยงานของรัฐ ซึ่งหนวยงานไดดำเนินการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง ตามมติคณะรัฐมนตรี
ขางตนแลว เมื่อป 2556
1.2 มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื ่ อ วั น ที ่ 31 มี น าคม 2563 เห็ น ชอบมาตรการเตรี ย มความพร อ มของ
หนวยงานภาครัฐในการบริหารราชการและใหบริการประชาชนในสภาวะวิกฤต [รองรับสถานการณการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)] ที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ ดังนี้
๑.2.๑ ใหหนวยงานของรัฐทุกหนวยดำเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง
สำหรับการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan) ใหเปนปจจุบัน โดยนำมาตรการ
เตรียมความพรอมของหนวยงานภาครัฐในการบริหารราชการและใหบริการประชาชนในสภาวะวิกฤต (รองรับ
สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)) มาผนวกไวในแผนฯ รวมทั้งปรับปรุงแผนฯ
ใหสามารถรองรับกรณีเกิดโรคระบาดตอเนื่องเปนระยะเวลานานได
๑.2.๒ ใหหนวยงานของรัฐทุกหนวยจัดสงแผนดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง สำหรับการบริหารความ
พรอมตอสภาวะวิกฤต ที่ปรับปรุงแลวเสร็จใหสำนักงาน ก.พ.ร. ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อรวบรวมเปน
ขอมูลในการพัฒนาแนวทางการยกระดับประสิทธิภาพการบริการภาครัฐตอไป
2. องคประกอบของแผนดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง สำหรับการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต
การจั ดทำแผนดำเนินธุ ร กิ จ อย างต อ เนื่ อง สามารถนำแนวทางหรื อ มาตรฐานต าง ๆ เช น มาตรฐาน
BS25999 มาตรฐาน ISO22301 มาตรฐาน มอก.22301 เป น ต น มาปรั บ ใช ใ ห เ หมาะสมกั บ บริ บ ทและ
ภารกิ จ ของหน ว ยงาน บนหลั ก การที่ มุ ง เน น ให ภ ารกิ จ สำคั ญ ของรั ฐ โดยเฉพาะการให บ ริ ก ารประชาชน
ยังคงดำเนินการไดอย างต อ เนื่อ งแมเกิ ดสภาวะวิ ก ฤต ซึ่งอยางนอยควรมีองคประกอบของแผน ดังนี้
2.1 วั ตถุ ประสงค สมมติ ฐาน ขอบเขตของแผน ระบุ ว ั ตถุ ประสงค สมมุ ติ ฐ าน และขอบเขตของ
สถานการณที่แผนรองรับ
2.2 เหตุการณสภาวะวิกฤตและผลกระทบ เพื่อแสดงวาหากเกิดสถานการณตาง ๆ จะสงผลกระทบตอ
ทรัพยากรที่สำคัญขององคกรในดานใดบาง
2.3 ที ม งานแผนดำเนิ น ธุ ร กิ จ อย า งต อ เนื ่ อ ง กำหนดรายชื ่ อ ที ม งานและบทบาทหน า ที่ ซึ ่ ง อาจ
ประกอบดวย หัวหนาทีมงาน ผูประสานงาน และทีมงานฝายตาง ๆ
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2.4 กลยุทธความตอเนื่อง เปนแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรใหมีความพรอมเมื่อเกิด
สภาวะวิกฤต ซึ่งพิจารณาทรัพยากรในดานตาง ๆ เชน ดานอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงาน ดานวัสดุอุปกรณที่สำคัญ
การจัดหา/จัดสงวัสดุอุปกรณที่สำคัญ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สำคัญ ดานบุคลากรหลัก ดานคูคา/
ผูใหบริการที่สำคัญ เปนตน
2.5 ผลกระทบตอกระบวนการทำงานหรือการใหบริการ โดยระบุความเรงดวนและระยะเวลาเปาหมาย
ในการคืนสภาพของกระบวนการหลัก
2.6 ความตองการทรัพยากรที่สำคัญ ระบุทรัพยากรที่สำคัญในแตละดานตามขอ 2.4
2.7 ขั้นตอนการบริหารความตอเนื่องและกอบกูกระบวนการ กำหนดขั้นตอน/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ
ที่ชัดเจน ที่สามารถนำมาดำเนินการไดทันทีเมื่อเกิดสถานการณฉุกเฉิน
2.8 กระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) กำหนดกระบวนการในการแจงเหตุเปนลำดับขั้นวาใคร
มีหนาที่แจงเหตุไปยังบุคลากรคนใดบาง (อาจจัดทำเปนภาคผนวก)
ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดขององคประกอบตาง ๆ ขางตน ไดจากคูมือการบริหารความพรอมตอ
สภาวะวิกฤติ ตาม QR Code ที่แนบมาทายนี้
3. แนวทางการดำเนินการ
3.1 ทบทวนแผนดำเนิ นธุ ร กิ จ อย า งต อ เนื่ อ งของหน ว ยงานว า สามารถรองรั บกรณี เ กิ ด สถานการณ
การระบาดของโรคตาง ๆ หรือกรณีที่ประชาชนไมสามารถเดินทางออกจากบานมาติดตอราชการไดหรือไม
3.๑.๑ กรณีแผนของหนวยงานมีความเปนปจจุบันสามารถรองรับสถานการณดังกลาว และ
สอดคลองตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 แลว รวมทั้งไดถูกนำมาใชในสถานการณการระบาด
ของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปจจุบันแลวอยางเต็ มรูปแบบ ใหหนวยงานจัดสงแผนให
สำนักงาน ก.พ.ร. ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓
3.๑.๒ กรณีแผนของหน วยงานยังไมสามารถรองรับสถานการณดังกลา ว หรือรองรั บได
บางสวน หรือยังไมเปนปจจุบัน ใหหนวยงานปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่องใหสามารถรองรับกรณีเกิด
โรคระบาดตอเนื่องเปนระยะเวลานานได โดยนำมาตรการเตรียมความพรอมของหนวยงานภาครัฐในการบริหาร
ราชการและใหบริการประชาชนในสภาวะวิกฤต (รองรับสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)) ตามมติ คณะรั ฐ มนตรี เมื่ อวั นที่ 31 มี นาคม 2563 นี้ มาผนวกไว ในแผนฯ และปรั บเปลี่ ยน
แผนการดำเนินการใหมุงเนนการนำระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Service) รวมทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชใน
การบริ ห ารงานและให บริ การประชาชนด ว ย ทั ้ งนี ้ หน ว ยงานสามารถใช ร ู ปแบบของแผนที ่ มี อยู  เ ดิ มโดยไม
จำเปนตองใชแบบฟอรมของสำนักงาน ก.พ.ร.
3.๑.๓ กรณีหนวยงานยังไมมีแผน ใหจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เชนเดียวกับขอ ๓.๑.๒ หากหนวยงานมีแผนอื่นที่เกี่ยวของ เชน แผนฉุกเฉิน (ไฟไหม
ที่ทำงาน) แผนเผชิญเหตุ หรือแผนที่ไดดำเนินการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 6
การปฏิบัติการ สามารถนำมาปรับใหเปนแผนดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง โดยเพิ่มขอมูลที่แสดงใหเห็นว าแผน
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สามารถรองรั บการจั ดการสภาวะวิ กฤตที ่มี ระยะเวลานานได (มากกว า 1 เดื อน) ทั ้ งนี ้ สามารถดาวนโหลด
แบบฟอรมการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่องไปปรับใชใหเหมาะสมกับหนวยงานได จากเว็บไซตสำนักงาน ก.พ.ร.
www.opdc.go.th
3.2 การทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง ควรดำเนินการดังนี้
3.๒.๑ ทบทวนขอบเขตของแผนวารองรับกรณีเกิดสภาวะวิกฤตใดบาง และเพิ่มเติมสถานการณ
การเกิดโรคระบาด รวมทั้งสถานการณอื่น ๆ ที่หนวยงานพิจารณาวาอาจเกิดขึ้นได
3.๒.๒ วิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้นในดานตาง ๆ เชน ดานอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงาน ดานวัสดุ
อุปกรณที่สำคัญ การจัดหา/จัดสงวัสดุอุปกรณที่สำคัญ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สำคัญ ดานบุคลากร
หลัก ดานคูคา/ผูใหบริการที่สำคัญ เปนตน
3.๒.๓ ปรับปรุงโครงสราง ทีมงาน บทบาทหนาที่ กระบวนการแจงเหตุ (Call Tree) ใหเปนปจจุบัน
3.๒.๔ กำหนดกลยุทธ ขั้นตอน ของการบริหารความตอเนื่องและการกอบกูกระบวนการ ให
เหมาะสมกับสถานการณและเทคโนโลยีในปจจุบัน ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนแผนการบริหารความพรอมตอสภาวะ
วิกฤตนั้นใหมุงเนนการนำระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Service) รวมทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการบริหารงาน
และใหบริการประชาชนดวย
3.3 กรณี ห น ว ยงานระดั บจั งหวั ด สำนั กงานจั งหวั ดเป นผู  จ ั ดทำแผนในขอบเขตการดำเนิ นการของ
สำนักงานจังหวัด โดยใหเพิ่มกลไกในการประสานงานระหวางหนวยงานภายในจังหวัดดวย เชน การกำหนดทีมงาน
บริหารความตอเนื่อง การกำหนดกระบวนการแจงเหตุ (Call Tree) เปนตน
3.4 จัดสงไฟลแผนที่จั ดทำหรื อปรับปรุ งให เปนปจจุ บั น (ทั้งในรูปแบบ word file และ pdf file) ให
สำนักงาน ก.พ.ร. ทางอีเมล opdcbcm@opdc.go.th ตามแนวทาง ดังนี้
หนวยงาน
การจัดสง
สวนราชการ / องคการมหาชน / สงไฟลไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. โดยตรง
รัฐวิสาหกิจ / หนวยงานของรัฐอื่นๆ
หนวยงานสวนกลางที่ตั้งอยูใน
ภูมิภาค

สวนราชการสวนภูมิภาค

ระยะเวลา

- หนวยงานจัดสงไฟลแผนไปยังสวนราชการตน
สังกัด และสงใหสำนักงานจังหวัดรับทราบใน
ฐานะหนวยงานบริหารจัดการภาพรวมในพื้นที่
ภายในวันที่
- สวนราชการตนสังกัดรวบรวมไฟลของหนวยงาน
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สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาคเพื่อเปนขอมูล
ภาพรวมของกรมจัดสงใหสำนักงาน ก.พ.ร.
- หนวยงานสวนภูมิภาคในจังหวัดจัดสงไฟลแผน
ไปยังสำนักงานจังหวัด
- สำนักงานจังหวัดรวบรวมไฟลจากหนวยงาน
ภายในจังหวัดและสงไปยังสำนักงาน ก.พ.ร.

๔
หนวยงาน
การจัดสง
องคการบริหารสวนจังหวัด
สงไฟลไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. โดยตรง
เทศบาลนคร เทศบาลเมือง
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา
เทศบาลตำบล และองคการ
สงไฟลไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. โดยตรง
บริหารสวนตำบล

ระยะเวลา

ทั ้ งนี ้ ในการจั ดทำแผนดำเนิ นธุ ร กิ จ อย า งต อเนื ่ อง สำหรั บการบริ ห ารความพร อมต อสภาวะวิ ก ฤต
(Business Continuity Plan - BCP) ใหหนวยงานพิจารณาจัดทำ BCP ในภารกิจทั่วไป รวมถึงภารกิจที่เปนการ
ใหบริการประชาชน สวนกรณีหนวยงานที่มีภารกิจที่เกี่ยวของกับความมั่นคง เปนเรื่องที่มีชั้นความลับของ
ขอมูลหรือขอมูลมีความออนไหวที่หนวยงานไมอาจเผยแพรตอสาธารณะ หรืออาจมีผลกระทบตอความมั่นคง
ของประเทศ แตกรณีนี้มีความจำเปนอยางยิง่ ที่จะตองมีการจัดทำ BCP เชนเดียวกัน ดังนั้น จึงขอใหหนวยงาน
แยก BCP ในภารกิจขางตนออกจากแผนที่จะจัดสงใหสำนักงาน ก.พ.ร. โดยจัดเก็บ BCP นั้น ไวใชภายใน
หนวยงาน ทั้งนี้ ขอใหแจงชื่อแผนใหสำนักงาน ก.พ.ร. ทราบดวยวา มีการจัดทำแผนดังกลาวไวดวยแลว
สำหรับหนวยงานของรัฐที่มีภารกิจเกี่ยวกับการใหบริการโครงสรางพื้นฐานที่จำเปนตอการดำรงชีวิต
เชน พลังงาน ประปา โทรคมนาคม และคมนาคมขนสง ใหเรงปรับปรุงและจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอยาง
ต อเนื ่ อง สำหรั บการบริ หารความพร อมต อสภาวะวิ กฤต (Business Continuity Plan) โดยเร็ ว เพื ่ อให
สามารถนำไปปฏิบัติไดทันที
4. แหลงขอมูล
สำนักงาน ก.พ.ร. ไดรวบรวมขอมูล แหลงความรูตาง ๆ ที่เกี่ยวของ กรณีศึกษา แบบฟอรม ไวสำหรับ
หนวยงานไดใชในการจัดทำหรือปรับปรุงแผนผานทางเว็บไซตสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ www.opdc.go.th ในหัวขอ
พัฒนาระบบราชการ > การบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต
๕. ชองทางการติดตอสอบถาม
โทรศัพท
Line
Email (สอบถาม)
Email (สงไฟลแผน)
เอกสารที่เกี่ยวของ

๐๘ 1928 1682
@opdcteam
foresight@opdc.go.th
opdcbcm@opdc.go.th

