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แผนบริหารความต่อเนื่อง
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) มีภารกิจหลักในการกาหนดมาตรฐาน
การรับรองมาตรฐาน และการส่งเสริมมาตรฐาน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค ผู้ประกอบการ และ
การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ จากสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน อาจเกิดสภาวะวิกฤตที่ส่งผลกระทบ
ต่อกระบวนการและการบริการที่สาคัญ (Critical Business Processs) ทาให้เกิดการหยุดชะงัก สมอ. จึง
ได้จัดทา“แผนความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP)” เพื่อเตรียมความพร้อมต่อ
สภาวะวิกฤต โดยทบทวนแผนรองรับภาวะฉุกเฉินของ สมอ. ซึ่งได้จัดทาขึ้นเมื่อปี 2552 เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) โดยวิเคราะห์สภาวะวิกฤตต่างๆ แล้ว พบว่า สมอ .
มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอัคคีภัย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์มากที่สุด จึงจัดทา
แผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน: อัคคีภัย และแผนรองรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อ: งการรับรองผลิตภัณฑ์สมอ.
ได้พิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนรองรับภาวะฉุกเฉินดังกล่าวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน
ยิ่งขึ้นและปรับเป็น “แผนความต่อเนื่อง” ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 24
เมษายน 2555 ในการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของส่วนราชการ และเจตนารมณ์ของพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖

วัตถุประสงค์ (Objectives)
1. เพื่อให้ สมอ.ดาเนินการด้านการมาตรฐานที่สาคัญ และส่งมอบบริการที่จาเป็นแก่ ผู้ประกอบการ
และผู้มีส่วนได้เสีย ได้อย่างต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต
2. เพื่อให้มีแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Management: BCM) และแนวทาง
การกอบกู้ความสามารถในการดาเนินการของ สมอ.กลับคืนมาได้มีประสิทธิภาพเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต

สมมติฐานของแผนความต่อเนื่อง (BCP Assumption)
1. เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสา คัญต่างๆ แต่มิได้ ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงาน
สารองที่ได้มีการจัดเตรียมไว้
2. หน่วยงานเ ทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการสา รองระบบสารสนเทศต่างๆ โดยระบบ
สารสนเทศสารองนั้น มิได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเดียวกันกับระบบสารสนเทศหลัก

ขอบเขตของแผนความต่อเนื่อง (Scope of BCP)
แผนความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ใช้รองรับสถานการณ์ กรณีเกิด สภาวะวิกฤตที่ส่งผล
กระทบต่อการดาเนินงานของ สมอ. ด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้
1. อัคคีภัย
2. ก่อวินาศกรรม
3. อุทกภัย
4. ชุมนุมประท้วง/จลาจล
5. ไฟฟ้าดับในวงกว้าง
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การวิเคราะห์ผลกระทบต่อทรัพยากรที่สาคัญ
เหตุการณ์
ด้านอาคาร /
สภาวะ
วิกฤต สถานที่ปฏิบัติงาน
หลัก

อัคคีภัย
ทาให้สานักงานฯ
ซึ่งเป็นสถานที่ทา
การแห่งเดียวของ
สมอ.ได้รับความ
เสียหาย ทาให้ไม่มี
สถานที่ปฏิบัติงาน

ก่อ
วินาศกรรม ทาให้สานักงานฯ
ซึ่งเป็นสถานที่ทา
การแห่งเดียวของ
สมอ.ได้รับความ
เสียหาย ทาให้ไม่มี
สถานที่ปฏิบัติงาน

อุทกภัย
สถานที่ทาการ
ในส่วนที่ประสบ
อุทกภัยไม่สามารถ
ใช้งานได้

ชุมนุม
ประท้วง/
จลาจล

ไฟฟ้าดับ
ในวงกว้าง

ผลกระทบต่อทรัพยากรที่สาคัญ 5 ด้าน
ด้านวัสดุ
อุปกรณ์ที่สาคัญ

ด้านเทคโนโลยี
ด้านบุคลากรหลัก ด้านคู่ค้า/*
สารสนเทศ/
ผู้ให้บริการ
ข้อมูลที่สาคัญ
ที่สาคัญ




วัสดุอุปกรณ์ที่
ทาให้ไม่สามารถใช้
บุคลากรหลักไม่
Supplier/
สาคัญในการ
ระบบงานเทคโนโลยี หรือสามารถเข้ามา
หน่วยงาน
ปฏิบัติงานได้รับ ระบบสารสนเทศได้รับ ปฏิบัติงานสานักงานฯ เครือข่ายไม่
ความเสียหาย
ความเสียหายหรือเข้าถึง ได้
สามารถส่ง
ข้อมูลที่สาคัญในการ
มอบงานได้
ปฏิบัติงานไม่ได้




วัสดุอุปกรณ์ที่
ทาให้ไม่สามารถใช้
บุคลากรไม่สามารถ Supplier/
สาคัญในการ
ระบบงานเทคโนโลยี หรือเข้ามาปฏิบัติงานที่ หน่วยงาน
ปฏิบัติงานได้รบั
ระบบสารสนเทศได้รับ สานักงานฯ ได้
เครือข่ายไม่
ความเสียหาย
ความเสียหายหรือเข้าถึง
สามารถส่ง
ข้อมูลที่สาคัญในการ
มอบงานได้
ปฏิบัติงานไม่ได้




Main Distribution บริการสารสนเทศ
เกิดน้าท่วมเส้นทาง Supplier/
Board (MDB)/
หยุดชะงัก อัน
การจราจร หรือ
หน่วยงาน
Distribution
เนื่องมาจากไม่มี
สานักงานฯ ทาให้
เครือข่ายไม่
Board (DB)
กระแสไฟ
บุคลากรไม่สามารถ สามารถส่ง
เสียหาย ส่งผลให้
เดินทางเข้ามา
มอบงานได้
ไม่สามารถจ่าย
ปฏิบัติงานที่
กระแสไฟไปยังจุด
สานักงานฯ ได้
ต่างๆ ของ สมอ.ได้



ทาให้ไม่สามารถเข้าถึง หากมีการปิดเส้นทาง Supplier/
ข้อมูลที่สาคัญในการ จราจรบริเวณใกล้เคียง หน่วยงาน
ปฏิบัติงาน
หรือปิดทางเข้าอ- อก เครือข่ายไม่
สมอ.ทาให้บุคลากรไม่ สามารถส่ง
สามารถเข้ามาปฏิบัติงาน มอบงานได้
ที่สานักงานฯได้


ทาให้ไม่สามารถใช้
บุคลากรไม่สามารถ
ระบบงานเทคโนโลยี หรือปฏิบัติงานได้
เข้าถึงข้อมูลที่สาคัญ

หมายเหตุ * คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญของ สมอ. หมายถึง หน่วยตรวจสอบและหน่วยตรวจที่ได้รับการแต่งตั้งจาก สมอ.
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การวิเคราะห์ผลกระทบต่อภารกิจหลัก
(Business Impact Analysis : BIA)
สมอ. มีภารกิจหลัก 3 ด้าน ได้แก่ 1.กาหนดมาตรฐาน 2.รับรองมาตรฐาน 3.ส่งเสริมมาตรฐาน
เมื่อทบทวนการวิเคราะห์ผลกระทบเมื่อเกิดสภาวะวิ กฤตต่อการดาเนินงานตามภารกิจหลัก (BusinessImpact
Analysis : BIA) และงานบริการที่สาคัญ ได้แก่ กาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) รับรอง
คุณภาพผลิตภัณฑ์ บริการสารสนเทศ พบว่า การรับรองคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ ได้รับผลกระทบที่เกิดจากการ
หยุดชะงักสูงสุด และมีระดับความเร่งด่วนสูงที่จะต้องกอบกู้เพื่อฟื้นคืนสภาพที่พร้อมในการปฏิบัติงานใน
ระยะเวลาอันสั้น
ตารางวิเคราะห์ผลกระทบ (Business Impact Analysis)
ภารกิจ ผลิตภัณฑ์/
หลัก/
บริการที่
กระบวน สาคัญ
การ
1.กาหนด มอก.
มาตรฐาน

ผลกระทบเมื่อการดาเนินการหยุดชะงัก *
ภาพลักษณ์
มาตรฐาน
ผู้รับบริการ/
องค์กร
การส่งมอบบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย
1 1
1
1 1 1
1
1 1 1
1
1
วัน สัปดาห์ เดือน เดือน วัน สัปดาห์ เดือน เดือน วัน สัปดาห์ เดือน เดือน
ขึ้นไป
ขึ้นไป
ขึ้นไป

ผล
กระ
ทบ
รวม

ระดับ
ความ
เร่ง
ด่วน

**
***
ระยะเวลา ช่วงเวลา
เป้าหมาย การหยุดชะงัก
ในการฟื้น ที่ยอมรับได้
คืนสภาพ
สูงสุด
(RTO) (MTPD)
3
6
เดือน
เดือน

1 1

2

2 - -

-

- 1 1

2

3 13 ต่า

2.รับรอง ใบอนุญาต 1 2
มาตรฐาน

3

4 1 2

3

4 2 3

4

4 33 สูง

3.ส่งเสริม บริการ
1 2
มาตรฐาน สารสนเทศ

3

4 - -

-

- 2 3

4

4 23 ปาน
1
กลาง วันทาการ

5
7
วันทาการ วันทาการ
7
วันทาการ

หมายเหตุ * เกณฑ์ประเมินผลกระทบเมื่อการดาเนินการหยุดชะงัก ในภาคผนวก ก
** RTO (Recovery Time Objective) ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ
*** MTPD (Maximum Tolerable Period Disruption) ช่วงเวลาการหยุดชะงักที่ยอมรับได้สูงสุด
สาหรับกระบวนการอื่นๆ ที่ประเมินแล้ว ไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูง ให้ชะลอการดาเนินการหรือการ
บริการไว้ก่อน และรอผู้บริหารสั่งการต่อไป
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โครงสร้างและทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
(Business Continuity Team)
เพื่อให้แผนความต่อเนื่อง (BCM) ของ สมอ. นาไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล กาหนดให้มีการจัดตั้งทีมบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) โดยมีโครงสร้างประกอบด้วย
1. หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
2. รองหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
3. ผู้ประสานทีมบริหารความต่อเนื่อง
4. ทีมปฏิบัติการ
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง (ลมอ.)
รองหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง (รมอ.)
ผู้ประสานทีมบริหารความต่อเนื่อง (ผอ.สบก)
ทีมปฏิบัติการ สบ.4
ผอ.สบ.4

ทีมปฏิบัติการ สบ.1
ผอ.สบ.1

ทีมปฏิบัติการ สบ.2
ผอ.สบ.2

ทีมปฏิบัติการ สบ.3
ผอ.สบ.3

น.ส.สิริลักษณ์ ชูโชติ (QMR สบ.1)
นายศิริลักษณ์ บุญไชโย (ผก.1)
นายสัมพันธ์ พิงคานนท์ (รก.ผก.2)
นายกิตติ อยู่สินธุ์ (ผก.3)
นายสุธน นิคมเขต (ผก.4)
น.ส.ณัชถวิดา ไฝขาว (หฝบ.)

นายสถาพรรุ่งรัตนาอุบล(QMR สบ.2)
นายนภดล หอมสุวรรณ (รก.ผก.2)
นายไกรเดช รักเปี่ยม (รก.ผก.3)
นายอาคม กุศลานนท์ (ผก.4)
น.ส.สมทรง ปลีกล้วย (หฝบ.)

นายสัมพันธ์ ผกาวรรณ (QMR สบ.3)
นางกอบกุล กฤตผลชัย (ผก.4)
น.ส.เนตร สุนทรพฤกษ์ (รก.หฝบ.)

ทีมสถานที่
ผอ.สบก.
นางอรพินท์ พลนาวี (ผก.พัสดุ)
น.ส.ฐิติวัลคุ์ จันทร
น.ส.สลักจิต โชติศิริ
นายอาทิตย์ รูปศรี

ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
ผอ.สบย.
นายดาวุด สุมานะนันท์ (ผก.ทส.)
นายอานนท์ โชตินีรนาท
น.ส.ศรนรินทร์ แสงคะนอง
นายณัฐ สกลชัย

นายธนะ อัลภาชน์ (QMR สบ.4/ผก.3)
นางประยงค์ มลฑลจุลเกศ (รก.ผก.4)
น.ส.ลินดา เพียงพอพิศาล (หฝบ.)

ทีมประชาสัมพันธ์)
ผอ.สสพ.
นางรจนา มาดหมาย (รก.ผก.ส่งเสริมฯ)
น.ส.กมลวรรณ ขวัญพิชัย
น.ส.บุญศรี เห็นโสภา
นายภัทระ แสงสว่าง
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กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน Call Tree
กระบวนการ Call Tree คือ กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกในทีมบริหา รความ
ต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง ตามผังรายชื่อในโครงสร้างทีมบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ในกรณีที่ไม่
สามารถติดต่อหัวหน้าทีมได้ ให้ติดต่อไปยังบุคลากรสารอง ซึง่ มีช่องทางการติดต่อสื่อสารตามทีร่ ะบุใน
ภาคผนวก ข โดยจะดาเนินการตามลาดับ ดังนี้
 ผู้ประสานทีมบริหารความต่อเนื่องรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินต่อหัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง รวมทั้งประเมินสถานการณ์ฉุกเฉิน ความเสียหายเบื้องต้น ผลกระทบต่อการดาเนินงาน/ การ
ให้บริการ/ทรัพยากรที่สาคัญ
 หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง พิจารณาการประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง
 ผู้ประสานงานฯ แจ้งหัวหน้าทีมปฏิบัติการต่างๆ เพื่อติดต่อและแจ้งไปยังบุคลากรภายใน
ทีมหรือการบังคับบัญชา รับทราบสถานการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง
 หัวหน้าทีมปฏิบัติการต่างๆ ปฏิบัติการตามแผนความต่อเนื่อง
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กลยุทธ์การบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)
การวิเคราะห์ผลกระทบต่อภารกิจหลัก (Business Impact Analysis: BIA) เมื่อเกิดสภาวะ
วิกฤต และงานให้บริการที่สาคัญ รายละเอียดดังตารางวิเคราะห์ผลกระทบ (Business Impact Analysis)
พบว่า การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยการออกใบอนุญาต ถือว่าเป็นภารกิจหลักและบริการที่สาคัญ ที่
ได้รับผลกระทบสูงสุด หากเกิดการหยุดชะงัก การดาเนินการ จึงมีระดับความเร่งด่วนสูง โดยมีเหตุผล
ดังนี้
1. ผู้ประกอบการที่ได้ยื่นคาขอรับการรับรอง และได้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน
การรับรองผลิตภัณฑ์อย่างครบถ้วนแล้ว ต้องการได้รับใบอนุญาต ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะเป็นการ
สร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าและผู้บริโภคต่อไปรวมทั้งประโยชน์ในทางการค้าของตน เช่น การประมูลงาน
ราชการ
2. การออกใบอนุญาต หากไม่สามารถดาเนิน การให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาวันที่ได้
ประกาศให้สาธารณชนรับทราบ จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือ อาจก่อให้เกิดความไม่พึง
พอใจแก่ผู้ขอรับใบอนุญาตได้
สมอ.จึงจาเป็นต้องฟื้นคืนสภาพการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ภายในระยะเวลาเป้าหมายที่
กาหนด (Recovery Time Objective: RTO) 5 วันทาการ นับจากวันที่ประกาศใช้แผนความ
ต่อเนื่อง(BCP)
โดยมีกลยุทธ์และแนวทางการบริหารความต่อเนื่องสาหรับการฟื้นคืนสภาพการรับรองคุณลิภาพผ
ตภัณฑ์ ดังนี้
วันที่
1

2

3

4
5

ทีมปฏิบัติการ
ทีมสถานที่
ทีมเทคโนโลยีฯ
บุคลากรหลัก
ข้อมูลที่สาคัญ
สถานที/วั่ สดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีฯ (IT)
- รองหัวหน้า  สรุปข้อมูลและการ
 ประสานสถาบัน  ประสาน
ทีมบริหาร
ดาเนินการที่สาคัญ
อิสระของ อก.
สถาบันอิสระ
ความต่อเนื่อง
ของ อก.ขอใช้
 สารวจพื้นที่เพื่อ
- หัวหน้าทีม
Infrastructure
เตรียมตั้งเป็น
ปฏิบัติการ
สานักงานชั่วคราว
หัวหน้าทีม  ตรวจเช็คคาขอ และ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์  เริ่ม Set ระบบ
ปฏิบัติการ
สานักงานที่จาเป็น เช่น IT ให้พร้อมใช้
สถานะคาขอ
งาน
 รายงานผลการทดสอบ โต๊ะ เก้าอี้ โทรศัพท์
 รายงานผลการประเมิน โทรสาร คอมพิวเตอร์
Printer เป็นต้น
โรงงาน
หัวหน้าทีม  ประสานเพื่อขอข้อมูล
ปฏิบัติการ
เพิ่มเติมจากผู้ยื่นคาขอ
เช่น รง.4 สาเนาคาขอ
 ประสานเพื่อขอผลทดสอบ
จากหน่วยงานทดสอบ
ทีมปฏิบัติการ  สรุปข้อมูลคาขอ
 จัดทาใบอนุญาตเสนอลงนาม
หัวหน้าทีม  ใบอนุญาตเสนอลงนาม
บริหารความ  เริ่มออกใบอนุญาตได้
ต่อเนื่อง

ทีมประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
จัดทาข่าว
ประสานสื่อมวลชน
จัดแถลงข่าวภายใน
1 ชั่วโมง หลังจาก
เกิดเหตุการณ์
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BCP Flow Chart ทีมปฏิบัติการ
วันที่

การดาเนินการ

บุคลากร สมอ.
ลมอ. รมอ.

ผอ. ผอ.
จนท.
สบ.1-4. กลุ่ม เจ้าของเรื่อง

Lab ผู้ขอ
ฝบ.
อนุญาต

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง ประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง (BCP)
1 หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง มอบหมาย
รองหัวหน้าทีมฯ (รมอ.ทีร่ ับผิดชอบด้านการ
รับรอง) และประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
รมอ.สั่งการให้ ผอ.สบ.และ เจ้าหน้าที่ สบ.
รวบรวมข้อมูลผู้ยื่นคาขอ รายงานการตรวจ
โรงงาน และข้อมูลผลการทดสอบ
2 ผอ.กลุ่ม / เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลผู้ยื่น
คาขอ รายงานการตรวจโรงงาน
3 ประสานหน่วยทดสอบในเครือข่าย สมอ.
เพื่อขอผลการทดสอบเพิ่มเติม
ประสาน ผู้ยื่นคาขอเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม
4 เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล/ทาสรุปรายงานการ
ขอรับใบอนุญาต/จัดทาใบอนุญาตเสนอลงนาม
5 ลงนามใบอนุญาต
ส่งมอบใบอนุญาต ให้ผู้รับบริการ
1. หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง (ลมอ.) มอบหมายรองหัวหน้าทีมฯ (รมอ.ผู้รับผิดชอบด้านการรับรอง) เป็น
ผู้สั่งการด้านการรับรองผลิตภัณฑ์ และประชุมหัวหน้าทีมปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สบ.1-4 เพื่อ
จัดเตรียมแผน
2. รมอ. ประชุม ผอ.สบ.1-4 และเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมการออกใบอนุญาต ในเรื่องต่างๆ คือ
1) ข้อมูลผู้ยื่นคาขอและสถานะความคืบหน้าของคาขอ
2) กาหนดวิธีการทางานและขั้นตอนการรับรองในขณะภาวะฉุกเฉิน เช่น การกาหนดวิธีการทางาน
การกาหนดแนวทางการสรุปออกใบอนุญาต หมายเลขใบอนุญาตชั่วคราวกรณีไม่สามารถสืบค้น
ข้อมูลใบอนุญาตได้ การกาหนดรูปแบบเงื่ อนไขในการออกใบอนุญาต เป็นต้น
3. ผอ.สบ 1-4 มอบหมายให้ ผอ.กลุ่มที่รับผิดชอบงานออกใบอนุญาต สืบค้นและรวบรวมข้อมูล รายชื่อผู้ยื่น
คาขอ รายละเอียดการตรวจประเมินโรงงาน และรายละเอียดผลการทดสอบ และสถานะของแต่ละคาขอ
เพื่อเตรียมการดาเนินกิจกรรมการออกใบอนุญาตต่อไป โดยประสานกับ IT เพื่อดึงข้อมูลที่ Back Up ไว้
4 สบ.1-4 ประสานกับผู้ยื่นคาขอกับ สมอ . เพื่อชี้แจงและขอให้ส่งข้อมูลและหลักฐานที่จาเป็นเพิ่มเติม
(นอกเหนือจากที่เจ้าหน้าที่สามารถค้นหาได้) ให้ สมอ. เพื่อใช้ในการพิจารณาอนุญาต
5 สบ.1-4 ประสานหน่วยทดสอบที่ สมอ. ใช้บริการเพื่อขอความร่วมมือในการสืบค้นข้อมูลผลการทดสอบ
และส่งมอบข้อมูลด้านการทดสอบต่างๆ มาให้ สมอ .เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา กรณีที่ข้อมูลดังกล่าว
หายไปจาก สมอ.ขณะเกิดเหตุ และไม่สามารถสืบค้นได้
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6 เจ้าหน้าที่ สบ.1-4 ร่วมมือกันรวบรวมข้อมูลและจัดลาดับว่าผู้ยื่นคาขอรายใดมีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอที่
จะพิจารณาออกใบอนุญาตได้ และเร่งดาเนินการสรุปคาขอรับใบอนุญาต
7 ฝบ.สบ.1-4 จัดพิมพ์ใบอนุญาตและเสนอผู้บริหารลงนามต่อไป
8 แจ้งผู้ยื่นคาขอมารับมอบใบอนุญาตจาก สมอ.

BCP Flow Chart : ทีมสถานที่
วันที่

กิจกรรม

ลมอ รมอ ผอ. กลุ่ม สถาบัน
สบก. การพัสดุ อิสระ
ของ อก.
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง ประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง (BCP)
1 หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง มอบหมายรองหัวหน้าทีมฯ
(รมอ.ทีร่ ับผิดชอบด้านสถานที่) สั่งการให้ ผอ.สบก.เตรียม
สถานที/่ อุปกรณ์ที่จาเป็น
ผอ.สบก. สั่งการให้กลุ่มการพัสดุ ดาเนินการ
- ประสานกับสถาบันอิสระของ อก. เพื่อขออนุเคราะห์พื้นที่
และไปสารวจพื้นที่ ณ สถาบันอิสระของ อก. เพื่อเตรียมเป็น
สานักงานชั่วคราว
- จัดหาอุปกรณ์สานักงานที่จาเป็นเพื่อใช้ในการออกใบอนุญาต
2 ผอ.สบก.กากับดูแลการจัดตั้งสานักงานชั่วคราวให้แล้วเสร็จ
รวมทั้งอุปกรณ์พร้อมใช้ เช่น สถานที่/โต๊ะ/เก้าอี้/อุปกรณ์
สานักงาน/โทรศัพท์/โทรสาร พร้อมใช้งาน

1. หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง (ลมอ.) มอบหมายรองหัวหน้าทีมฯ (รมอ.ผู้รับผิดชอบด้านสถานที่)
เป็นผู้สั่งการทีมงานด้านสถานที่
2 รมอ. ประชุม ผอ.สบก.และทีมงานด้านสถานที่ เพื่อเตรียมการในการจัดตั้งสานักงานชั่วคราวของ สมอ.
(Alternate Site) ณ สถาบันอิสระของ อก. ซึ่งได้ประสานทาความตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าหาก
สมอ.มีเหตุฉุกเฉินจะขอใช้พื้นที่ สถาบันอิสระของ อก. ตั้งสานักงานชั่วคราว ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และ
ขอใช้ห้องประชุมเป็นห้องสาหรับผู้บริหาร สมอ.ใช้ประชุมและแถลงข่าว
3 ผอ.สบก.และทีมงานไปสารวจพื้นที่ตั้งสานักงานชั่วคราว ณ สถาบันอิสระ ซึ่งได้ประสานทาความตกลงกัน
ไว้ ก่อนหน้านี้แล้วว่าหาก สมอ.มีเหตุฉุกเฉินจะขอใช้พื้นที่สถาบันอิสระ ตั้งสานักงานชั่วคราว ในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง
4 ผอ.สบก.มอบหมายกลุ่มการพัสดุ จัดหาอุปกรณ์ที่จาเป็นในการดาเนินการ ตามละเอียดในตารางความ
ต้องการทรัพยากรที่จาเป็นในการบริหารความต่อเนื่อง เช่น โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์สานักงาน โทรศัพท์
โทรสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Printer กระดาษ เป็นต้น
5 ผอ.สบก.กากับดูแลทีมสถานที่ให้จัดตั้งสานักงานชั่วคราวให้แล้วเสร็จ ส่งมอบพื้นที่ให้ทีมปฏิบัติการ สบ.1-4
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BCP Flow Chart ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
วันที่

กิจกรรม

ลมอ รมอ ผอ. กลุ่ม
กลุ่ม
สบย. เทคโนฯ การพัสดุ
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง ประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง (BCP)
1 หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง มอบหมายรองหัวหน้าทีมฯ
(รมอ.ทีร่ ับผิดชอบด้าน IT) รมอ.สั่งการให้ ผอ.สบย. เตรียม
ความพร้อมด้าน IT
ผอ.สบย.ให้ กลุ่มเทคโนโลยีฯ ประสาน กลุ่มการพัสดุ เพื่อ
จัดหาอุปกรณ์ด้าน IT
2 กลุ่มการพัสดุ จัดหาอุปกรณ์ด้าน IT ให้กลุ่มเทคโนโลยีฯ
กลุ่มเทคโนโลยีฯ เริ่ม Set ระบบ IT ให้พร้อมใช้

1. หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง (ลมอ.) มอบหมายรองหัวหน้าทีมฯ (รมอ.ผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ) เป็นผู้สั่งการทีม IT
2. รมอ. ประชุม ผอ.สบย. และทีม IT เพื่อเตรียมความพร้อมด้าน IT ทั้งนี้ได้ประสานทาความตกลงกับ ณ
สถาบันอิสระของ อก . ไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าหาก สมอ . มีเหตุฉุกเฉินจะขอตั้งสานักงานชั่วคราวขอใช้
Infrastructure ของ สถาบันอิสระของ อก.
3. ผอ.สบย. และทีม IT ประสานงาน ผอ .สบก. เพื่อจัดหาอุปกรณ์ด้าน IT เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์
รวมทั้งอุปกรณ์เครือข่าย
4. ทีม IT เริ่มติดตั้งระบบ IT ให้พร้อมใช้สาหรับการออกใบอนุญาต

BCP Flow Chart ทีมประชาสัมพันธ์
วัน
กิจกรรม
ลมอ ผอ. กลุ่มส่งเสริมฯ สื่อ
ที่
สสพ.
สสพ.
มวลชน
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง ประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง (BCP)
1 ลมอ. สั่งการให้ ผอ.สสพ. จัดเตรียมข้อมูลแถลงข่าว
ผอ.สสพ.มอบหมายกลุ่มส่งเสริมฯ จัดทาข่าว และ
ประสานงานกับสื่อมวลชนเพื่อแถลงข่าว
ทีมประชาสัมพันธ์นาเสนอผู้บริหาร แถลงข่าว ณ สถาบัน
อิสระของ อก.
ลมอ.แถลงข่าวแก่สื่อมวลชน ณ สถาบันอิสระของ อก.
1. หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง (ลมอ.) สั่งการ ผอ .สสพ. และทีมประชาสัมพันธ์ จัดเตรียมข้อมูล จัดทา
ข่าว และประสานงานกับสื่อมวลชน เพื่อแถลงข่าว
2. หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง (ลมอ.) แถลงข่าวภายใน 1 ชั่วโมง หลังจากเกิดเหตุ ณ ห้องประชุมสถาบัน
อิสระของ อก.
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ความต้องการทรัพยากรที่จาเป็นในการบริหารความต่อเนื่อง
ทรัพยากร

ความต้องการใช้ทรัพยากร

อาคาร/ สถานที่  ห้องผู้บริหาร 1 ห้อง (ประมาณ 10
ปฏิบัติงานสารอง คน) สาหรับประชุมและแถลงข่าว
 พื้นทีป่ ฏิบัติงานสาหรับเจ้าหน้าที่
สบ1-4,สสพ. ประมาณ 100 ตรม.
(5 สานัก x 5 คน x 4 ตรม.)
วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ/  คอมพิวเตอร์ พร้อม Printer 4 ชุด
จัดหาจัดส่งวัสดุ  เบอร์โทรศัพท์ 5 เลขหมาย
อุปกรณ์ที่สาคัญ  โทรศัพท์ 3 เครื่อง
 โทรสาร 2 เครื่อง
 เครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง
 โต๊ะ/เก้าอี้ สาหรับเจ้าหน้าที่ 25 คน

แนวทางการจัดหาทรัพยากร
ให้ทีมสถานทื่ (สบก.) เตรียมความพร้อมและ
ประสานงานกับสถาบันอิสระของ อก.เพื่อขอ
ใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงานสารองของ
สมอ.ชั่วคราว
 -ใช้โทรศัพท์เคลื่อนของ ผอ.สบ./ผอ.กลุ่ม
 ให้ทีมสถานที่ ประสานและทาข้อตกลง
กับสถาบันอิสระของ อก.เพื่อขอยืม
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จาเป็น เช่น
- คอมพิวเตอร์ พร้อม Printer
- โทรศัพท์/ โทรสาร
- โต๊ะ/ เก้าอี้
- เครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง
 ให้ทีมสถานที่ จัดหา/จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์
ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน โดยการจัดซื้อ
จัดจ้างพิเศษ

เทคโนโลยี
 บริการระบบเครือข่ายสื่อสาร
 ให้ทีมสถานที่ ประสาน สถาบัน
สารสนเทศและ
ข้อมูล
อิสระของ อก . เพื่อขออนุเคราะห์
ข้อมูลที่สาคัญ  ข้อมูลทีส่ าคัญในการออกใบอนุญาต
ใช้ IT Structure
 ขอจากผู้ยื่นคาขอ/ LAB/ IB
บุคลากรหลัก

 เจ้าหน้าที่ กลุ่มอนุญาต./ฝบ. สบ.1-4
สานักละ 5 คน
 เจ้าหน้าที่กลุ่มเทคโนฯ สบย. 5 คน
 เจ้าหน้าทีก่ ลุ่มส่งเสริมมาตรฐาน
สสพ. 5 คน
 เจ้าหน้าที่กลุ่มการพัสดุ สบก. 9 คน

 เจ้าหน้าทีก่ ลุ่มอนุญาต./ฝบ. จาก
สบ.1-4
 เจ้าหน้าที่จากกลุ่มเทคโนโลยี สบย.
 เจ้าหน้าที่จากกลุ่มส่งเสริมมาตรฐาน
สสพ.
 เจ้าหน้าที่จากกลุ่มการพัสดุ สบก.

คู่ค้า/
 ผลการทดสอบฯ จากห้องปฏิบัติการ  สมอ.ทาบันทึกขอความร่วมมือ กับ
ผู้ให้บริการที่สาคัญ ทดสอบ (LAB)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ
 ผลการตรวจจากหน่วยตรวจการทา  สมอ.ทาบันทึกขอความร่วมมือ กับ IB
(IB) ที่ สมอ.แต่งตั้ง
ที่ สมอ.แต่งตั้ง
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ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ
การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที ภายใน 1 วัน
การติดตาม ประเมินสถานการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อทรั พยากรสาคัญในการดาเนินงาน
หรือการให้บริการของหน่วยงาน การติดต่อสื่อสารกับบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้รับทราบ
ข่าวสาร และกาหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในระยะต่อไป
ขั้นตอนและกิจกรรม

 แจ้งเหตุฉุกเฉินวิกฤตแก่หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องและรอง
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
 ติดตาม และประเมินสถานการณ์ฉุกเฉิน ความเสียหายเบื้องต้น
ผลกระทบต่อการดาเนินงาน/การให้บริการ/ทรัพยากรที่สาคัญ เพื่อ
รายงานหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
 พิจารณาผลการประเมินความเสียหายเบื้องต้น ผลกระทบต่อการ
ดาเนินงาน/การให้บริการ/ทรัพยากรที่สาคัญ เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง (BCP)
 แจ้งเหตุวิกฤตแก่ทีมบริหารความต่อเนื่องตามกระบวนการ Call
Tree/ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับทราบข้อมูลในเบื้องต้น ได้แก่
- สรุปสถานการณ์ฉุกเฉิน
- การประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง (BCP)
- เวลาและสถานที่สาหรับการประชุมเร่งด่วนของผู้บริหารและ
ทีมบริหารความต่อเนื่อง
- การเตรียมพร้อมเพื่อรอคาสั่งต่อไป
 สื่อสารสถานการณ์แก่บุคลากรของสานักงาน
 ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหา
ทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง ตามแผน BCP
ได้แก่
สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
บุคลากรหลัก
คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 แถลงข่าวแก่สื่อมวลชน

บทบาท
ความรับผิดชอบ

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
ผู้ประสานทีมบริหาร 

ความต่อเนื่อง

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง



ผู้ประสานทีม
บริหารความ
ต่อเนื่อง



 หัวหน้าทีม
ปฏิบัติการ สบ.1-4
 หัวหน้าทีมสถานที่
 หัวหน้าทีม IT



หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
 รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง แจ้งสรุป ผู้ประสานทีม
สถานการณ์และขั้นตอนการดาเนินการ สาหรับในวันถัดไป และแจ้ง บริหารความ
ต่อเนื่อง
ให้กับบุคลากรหลักในสานักงาน เพื่อรับทราบและดาเนินการ
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การตอบสนองต่อเหตุการณ์ ภายใน 7 วัน
การตอบสนองและบริหารจัดการต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินในระยะเวลา 7 วัน เพื่อให้หน่วยงาน
สามารถดาเนินการในกระบวนการและบริการที่สาคัญได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถสร้างความพร้อมของ
ทรัพยากรที่สาคัญได้ระดับหนึ่ง ตามที่ระบุไว้ในแผนความต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบ ดังนั้น
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาท
ดาเนินการ
ความรับผิดชอบ แล้วเสร็จ

 ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ ผู้ประสานทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
ประเมินความจาเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ในการกอบกู้คืน
ผู้ประสานทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง



หัวหน้าทีมปฏิบัติการ
สบ.1-4



 หัวหน้าทีม
ปฏิบัติการ สบ.1-4
 หัวหน้าทีมสถานที่
 หัวหน้าทีม IT
หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง



ผู้ประสานทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง



 รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง สมอ. ผู้ประสานทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง



 รายงานหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง เรื่องความพร้อม ข้อจากัด
และข้อเสนอในการจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการบริหาร
ความต่อเนื่อง
 ดาเนินการกอบกู้และจัดหาข้อมูลและรายงานต่างๆ ที่จาเป็นต้อง
ใช้ในการดาเนินงาน
 ดาเนินงานและให้บริการ ภายใต้ทรัพยากรที่จัดหา เพื่อบริหาร
ความต่อเนื่อง:
 แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องแก่
- ผู้ใช้บริการ
- คู่ค้า /ผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบ
 แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดาเนินการต่อไป สาหรับใน
วันถัดไป ให้กับบุคลากรใน สมอ.



หน้า 12

แผนบริหารความต่อเนื่อง สมอ. (Business Continuity Plan)

การตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินและกู้คืน ในระยะเวลาเกิน 7 วัน
ทีมบริหารความต่อเนื่อง พิจารณาการดาเนินการเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ในระยะยาว เพื่อ
กอบกู้กระบวนการปฏิบัติงานให้สามารถกลับมาดาเนินการได้ตามปกติ
ขั้นตอนและกิจกรรม
 ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับ
ผลกระทบ และประเมินความจาเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ใน
การกอบกู้คืน

บทบาท
ดาเนินการ
ความรับผิดชอบ แล้วเสร็จ
ผู้ประสานทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง

 ระบุทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ เพื่อดาเนินงานให้บริการตามปกติ  หัวหน้าทีม
ปฏิบัติการ สบ.1-4
 หัวหน้าทีมสถานที่
 หัวหน้าทีม IT
 รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง สมอ.สถานภาพการ ผู้ประสานงาน
บริหารความ
กอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ และทรัพยากรที่
ต่อเนื่อง
จาเป็นต้องใช้เพื่อดาเนินงานและให้บริการตามปกติ



 ประสานงานและดาเนินการจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้เพื่อ  หัวหน้าทีม
ดาเนินงานและให้บริการตามปกติ :
ปฏิบัติการ สบ.1-4
สถานที่ปฏิบัติงาน
 หัวหน้าทีมสถานที่
วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
 หัวหน้าทีม IT
เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
บุคลากรหลัก
คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้ให้บริการที่
สาคัญ
ผู้ประสานทีมบริหาร
 แจ้งสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร
ต่างๆ เพื่อดาเนินงานและให้บริการตามปกติ ให้กับบุคลากรใน ความต่อเนื่อง/
หัวหน้าทีมงานบริหาร
สมอ.
ความต่อเนือง่



 รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง สมอ. ผู้ประสานทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
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