แผนความตอเนื่องของสํานักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ
1. บทนํา
แผนความตอเนื่อง หรือที่ตอไปนีจ้ ะเรียกวา “Business Continuity Plan (BCP)ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพือ่ ให
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ หรือที่ตอ ไปนี้จะเรียกวา “หนวยงาน” สามารถนําไปใชในการ
ตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉินตางๆ ไมวาจะเกิดจากภัยธรรมชาติ
อุบัติเหตุ หรือการมุงรายตอองคการ เชน อุทกภัย อัคคีภัย การกอการประทวง การกอการจลาจล การกอ
วินาศกรรม เปนตน โดยสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉินดังกลาว สงผลใหหนวยงานตองหยุดดําเนินงาน
หรือไมสามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง
หากหนวยงานไมมีกระบวนการรองรับการดําเนินงานอยางตอเนื่อง อาจสงผลกระทบที่อาจขึ้นตอ
หนวยงานในดานตางๆ เชน ดานเศรษฐกิจการเงิน การใหบริการ สังคม ชุมชน และสิง่ แวดลอม ตลอดจน
ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน แผนความตอเนือ่ งจึงเปนสิง่ สําคัญ ทีจ่ ะชวยใหหนวยงาน สามารถรับมือ
กับเหตุการณฉุกเฉินที่ไมคาดคิด และทําใหกระบวนการที่สําคัญ(Critical Business Process) สามารถ
กลับมาดําเนินการไดอยางปกติ หรือตามระดับการใหบริการที่กําหนดไดในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะ
ชวยใหสามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบทีเ่ กิดขึ้นตอหนวยงาน
วัตถุประสงค(Objectives)
- เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารความตอเนื่อง
- เพือ่ ใหหนวยงานมีการเตรียมความพรอมลวงหนาในการรับมือกับสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ
ฉุกเฉินตางๆที่เกิดขึ้น
- เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดําเนินการใหบริการ
- เพื่อบรรเทาความเสียหายใหอยูในระดับที่ยอมรับได เชนผลกระทบดานเศรษฐกิจการเงิน การ
ใหบริการ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม ตลอดจนชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
- เพื่อใหประชาชน เจาหนาที่ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ หนวยงานภาครัฐ และผูมสี วนไดเสีย
(Stakeholders) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของหนวยงาน แมหนวยงานตองเผชิญกับเหตุการณ
รายแรงและสงผลกระทบ จนทําใหการดําเนินงานตองหยุดชะงัก
สมมติฐานของแผนความตอเนื่อง(BCP Assumptions)
เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นภายใตสมมติฐาน ดังตอไปนี้
- เหตุการณฉุกเฉินทีเ่ กิดขึ้นในชวงเวลาสําคัญตางๆ แตมิไดสงผลกระทบตอสถานที่ปฏิบัตงิ านสํารองที่
ไดมีการจัดเตรียมไว

- หนวยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการสํารองระบบสารสนเทศตางๆ โดยระบบสารสนเทศ
ที่สํารองนั้นมิไดรับผลกระทบจากเหตุการณฉุกเฉินเดียวกับระบบสารสนเทศหลัก
- “บุคลากร” ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึงพนักงานและเจาหนาที่ทงั้ หมดของสํานักงาน
ประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ
1.1 ขอบเขตของแผนความตอเนื่อง (Scope of BCP)
แผนความตอเนื่อง(BCP) ฉบับนี้ใชรบั รองกรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉิน บริเวณหนวยงาน
หรือภายในของหนวยงาน ประกอบดวยเหตุการณตอไปนี้
-

เหตุการณอุทกภัย
เหตุการณอัคคีภัย
เหตุการณชุมชนประทวง/จลาจล
เหตุการณโรคระบาด

อยางไรก็ตาม แผนความตอเนื่องฉบับนี้ไดจัดทําขึ้น เพื่อใหสามารถรองรับกับการบริหารความตอเนื่องของ
หนวยงาน ในหลากหลายรูปแบบของสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉิน โดยพิจารณาถึงผลกระทบตอ
ทรัพยากรทีส่ ําคัญในการดําเนินงาน ซึง่ แบงออกเปน 5 ประเภท ไดแก
1. ผลกระทบดานอาคาร / สถานที่ปฏิบัติงานหลัก: เหตุการณที่เกิดขึ้นทําใหไมสามารถปฏิบัตงิ านที่
สถานที่ปฏิบัตงิ านหลักของสํานักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ ไดรับความเสียหายและสงผลให
บุคลากรไมสามารถเขาไปปฏิบัติงานยังสถานทีป่ ฏิบัติงานหลักไดเปนระยะชั่วคราวหรือระยะยาว
2. ผลกระทบดานวัสดุอุปกรณที่สําคัญ / การจัดหาจัดสงวัสดุอุปกรณที่สําคัญ : เหตุการณทเี่ กิดขึ้น
ทําใหไมสามารถใชงานวัสดุอปุ กรณที่สําคัญ หรือไมสามารถจัดหาจัดสงวัสดุอุปกรณทสี่ ําคัญได หรือ
มีวัสดุอุปกรณ ใหสามารถใชงานในการปฏิบัติงานไดตามปกติ
3. ผลกระทบดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สาํ คัญ: เหตุการณทเี่ กิดขึ้นทําใหไมสามารถใช
ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือขอมูลที่สําคัญได ใหสามารถใชงานในการ
ปฏิบัติงานไดตามปกติ
4. ผลกระทบดานบุคลากรหลัก: เหตุการณทเี่ กิดขึ้นทําใหบุคลากรหลักไมสามารถมาปฏิบัตงิ านได
ตามปกติ
5. ผลกระทบดานคูคา / ผูใหบริการที่สําคัญ /ผูมีสวนไดสวนเสีย: เหตุการณทเี่ กิดขึ้นทําใหคูคา/ ผู
ใหบริการ/ผูมสี วนไดสวนเสีย ไมสามารถที่จะใหบริการ หรือติดตอ หรือสงมอบงานได ตามทีร่ ะบุไว
กับทางสํานักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ

สรุปเหตุการณสภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ
ผลกระทบ

เหตุการณสภาวะวิกฤต

ดานวัสดุ
อุปกรณที่
ดาน
ดานอาคาร/
สําคัญ
เทคโนโลยี
สถานที่
/การจัดหา สารสนเทศ
ปฏิบัติงาน
จัดสงวัสดุ และขอมูล
หลัก
อุปกรณที่ ที่สําคัญ
สําคัญ

ดาน
บุคลากร
หลัก

คูคา/ผู
ใหบริการ/ผู
มีสวนได
สวนเสีย

1 เหตุการณอุทกภัย
2 เหตุการณอัคคีภัย
3 เหตุการณชุมนุม
ประทวง/จลาจล
4 เหตุการณโรคระบาด
แผนความตอเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ไมรองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่เหตุขัดของเกิดขึ้นจากการดําเนินงานปกติ
และเหตุขัดของดังกลาวไมสง ผลกระทบในระดับสูงตอการดําเนินงานและการใหบริการของหนวยงาน
เนื่องจากหนวยงานยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแกไขสถานการณไดภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดย
ผูบริหารหนวยงานหรือผูบ ริหารของแตละกลุมงานและฝายงานสามารถรับผิดชอบและดําเนินการไดดวย
ตนเอง
ทีมงานแผนความตอเนื่อง (Business Continuity Plan Team)
เพื่อใหแผนความตอเนื่อง (BCP) ของสํานักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จะตองจัดตัง้ ทีมงานบริหารความตอเนื่อง (BCP Team) ขึ้น โดย BCP
Team ประกอบดวยหัวหนาทีมงานบริหารความตอเนื่อง และทีมงานบริหารความตอเนื่องโดยทุกตําแหนง
จะตองรวมมือกันดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกูคืนเหตุการณฉุกเฉินในแตละงานของตนเองใหสามารถบริหาร
ความตอเนื่องและกลับสูสภาวะปกติไดโดยเร็ว ตามบทบาทหนาที่ที่กําหนดไวของทีมงานบริหารความตอเนื่อง
(BCP Team) และในกรณีที่บุคลากรหลักไมสามารถปฏิบัตหิ นาที่ได ใหบุคลากรสํารองรับผิดชอบทําหนาที่ใน
บทบาทของบุคลากรหลัก ปรากฏดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความตอเนื่อง (BCP Team)
บุคลากรหลัก

บุคลากรสํารอง

ชื่อ
1 นางณิชกานต ศรีทา
หัวหนากลุมงานประกันสังคม

เบอรโทรศัพท
08-1993-3219

2 นางอรรถยา อภิญญาอธินาถ
หัวหนางานการเงิน

08-9860-3190

3 นายพรชัย พินิจรัตนอนันต
หัวหนางานเงินสมทบและ
ตรวจสอบ
4 นางสาวศิริพร สุวรรณพรม
หัวหนางานทะเบียนและ
ประสานการแพทย
5 นายนเรศ จิตจักร
หัวหนางานสิทธิประโยชน
6 นางสาวจิรัชญา ประดิษฐ
ฝายอํานวยการ

08-4912-1282

บทบาท
หัวหนาทีมงาน

ชื่อ
เบอรโทรศัพท
1. นายสัญญา จันทรรอด
08-9608-0868
2. นางสาวออนระพี พรหมคลาย 08-1973-4672

บริหารความ
ตอเนื่อง
ทีมงานบริหาร 3. นายกิตติบุญญฤทธิ์ คณิตใจอุน
ความตอเนื่อง 4. นางสาวพัชรพร เพชรรัตน

08-6586-9152
08-9580-5661

ทีมงานบริหาร

5. นางสุกัญญา ดิสสังวร

08-0504-4718

6. นางปญญรัชต ทับแสง

08-3950-0713

7. นายสมชาย เพ็งเปลี่ยน

08-0859-9869

ความตอเนื่อง
08-5062-7655

ทีมงานบริหาร

ความตอเนื่อง
08-9708-9069

ทีมงานบริหาร

09-0797-1630

ความตอเนื่อง
ทีมงานบริหาร 8. นางสาวพันธนภัทร
ความตอเนื่อง จงประเสริฐกิจ

08-3630-9818

ตารางที่ 2 กลยุทธความตอเนื่อง (Business Continuity Strategy)
ทรัพยากร
อาคาร/ สถานที่ ปฏิบัติงานสํารอง

กลยุทธความตอเนื่อง
 กําหนดใหใชพื้นที่ปฏิบัตงิ านสํารองภายในศาลากลาง โดยมีการ
สํารวจความเหมาะสมของสถานที่ ประสานงาน และการเตรียมความ
พรอม กับหนวยงานเจาของพื้นที่

วัสดุอุปกรณที่สําคัญ / การจัดหา
จัดสงวัสดุอุปกรณทสี่ ําคัญ

 กําหนดใหมีการจัดหาคอมพิวเตอรสํารอง ที่มีคุณลักษณะ
เหมาะสมกับการใชงาน พรอมอุปกรณทสี่ ามารถเชื่อมโยงตอผาน
อินเตอรเน็ตเขาสูระบบเทคโนโลยีของหนวยงานกลาง และ
กรมบัญชีกลางได
 กําหนดใหใชคอมพิวเตอรแบบพกพา (Laptop/ Notebook) ของ
เจาหนาที่ของหนวยงานไดเปนการชั่วคราว หากมีความจําเปน
เรงดวนในชวงระหวางการจัดหาคอมพิวเตอรสํารอง ทั้งนี้ ตองไดรับ
อนุญาตจากหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องในการกอบกูคืนกอน

ทรัพยากร
เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่
สําคัญ

กลยุทธความตอเนื่อง
 ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญของ
หนวยงาน มีลักษณะแบบศูนยทสี่ วนกลาง (สํานักงานประกันสังคม)
และเชื่อมโยงระบบเครือขายตอผานอินเตอรเน็ตเพื่อการใชงาน
ทําใหหนวยงานจังหวัดไมมีระบบคอมพิวเตอรสํารอง ดังนั้น หากเกิด
ภาวะฉุกเฉินตองรอจนกวาระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของหนวยงานกลางจะกอบกูใหสามารถใชงานได
บุคลากรหลัก
 กําหนดใหใชบุคลากรสํารอง ทดแทนภายในกลุมงาน/ฝาย/งาน
เดียวกัน
 กําหนดใหใชบุคลากรนอกกลุมงาน/ฝาย/งาน ในกรณีทบี่ คุ ลากรไม
เพียงพอหรือขาดแคลน
คูคา/ผูใหบริการที่สําคัญ/ผูมสี วนได  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัดอุตรดิตถกําหนดใหมีผูให
สวนเสีย
บริการเชื่อมโยงระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 2 ราย คือ ทีโอที และ
CAT ซึ่งหากผูใหบริการหลักไมสามารถใหบริการได ระบบเชื่อมโยง
จะปรับเปลี่ยนไปยังผูใหบริการสํารองภายใน 1 ชั่วโมง สวนกลาง
ภายใน 30 นาที
 กําหนดใหจัดหาอุปกรณเชื่อมโยงระบบเครือขายตอผาน
อินเตอรเน็ตแบบพกพา (Air Card) ของผูใหบริการ โทรศัพทมือถือ
เชื่อมโยงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลทีส่ ําคัญของ
หนวยงานกลางผานอินเตอรเน็ต ในกรณีที่ผูใหบริการเชื่อมโยงระบบ
เครือขายอินเตอรเน็ตของจังหวัด ไมสามารถใหบริการไดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
ความตองการดานทรัพยากรที่จําเปนในการบริหารความตอเนื่อง
การวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) พบวากระบวนการทํางานที่สํานักงาน
ประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถตองใหความสําคัญและกลับมาดําเนินงานหรือฟนคืนสภาพใหไดภายในระยะเวลา
ตามที่กําหนดปรากฏดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis)
กระบวนการหลัก

ระดับ
ความเรงดวน

- ดําเนินการเกี่ยวกับงานสิทธิประโยชน

สูง

ระยะเวลาเปาหมายในการฟนคืนสภาพ
4
1 วัน
1
2
1 เดือน
ชั่วโมง
สัปดาห สัปดาห



-

- ดําเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและ
ประสานการแพทย

-







-

- ดําเนินการเกี่ยวกับงานเงินสมทบและ
ตรวจสอบ

-







-

- ดําเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน

-







-

ปานกลาง

-

-





-

ต่ํา

-

-

-


(เรงดวน
ชวงเดือน
ก.ค.)

- ดําเนินการเกี่ยวกับฝายอํานวยการ
ไดแก งานดานวัสดุ ครุภัณฑ การ
บริหารงานบุคคล งานติดตอ
ประสานงาน งานสถิติขอมูล รวมทั้งงาน
บัญชี
- ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําแผนงาน
งบประมาณ และเรงรัดติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของจังหวัด

(2-3 วัน)

-

สําหรับกระบวนงานอื่น ๆ ที่ประเมินแลว อาจไมไดรบั ผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมีความยืดหยุน
สามารถชะลอการดําเนินงานและการใหบริการได โดยใหผบู ริหารของแตละงานประเมินความจําเปนและ
เหมาะสม ทัง้ นี้ หากมีความจําเปน ใหปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความตอเนื่องเชนเดียวกับกระบวนงาน
หลัก
การวิเคราะหเพื่อกําหนดความตองการทรัพยากรที่สําคัญ
1) ดานสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง (Working Space Requirement) ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 การระบุพื้นที่การปฏิบัติงานสํารอง
ประเภททรัพยากร

พื้นที่สําหรับสถานที่
ปฏิบัติงานสํารอง
ปฏิบัติงานงานที่บาน

ที่มา

4
ชั่วโมง

1 วัน

ศาลากลาง

พื้นที่สําหรับสถานที่
ปฏิบัติงานใหมในกรณี
จําเปน
รวม

4 ตร.ม. 8 ตร.ม
( 2 คน ) ( 4 คน )
8 ตร.ม 6 ตร.ม
( 4 คน ) ( 3 คน )
ตามที่กําหนดไวใน
แผนบริหารความ
ตอเนื่อง
12 ตร.ม. 14 ตร.ม.
( 6 คน ) ( 7 คน )

1
สัปดาห

2 สัปดาห

1 เดือน

10 ตร.ม.
( 5 คน )
4 ตร.ม
( 2 คน )
-

12 ตร.ม.
( 6 คน )
-

-

-

10 ตร.ม.
( 5 คน )

14 ตร.ม.
( 7 คน )

12 ตร.ม.
( 6 คน )

10 ตร.ม.
( 5 คน )

2) ความตองการดานวัสดุอปุ กรณ ( Equipment & Supplies Requirement ) ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การระบุจํานวนวัสดุอุปกรณ
ประเภททรัพยากร
คอมพิวเตอรสํารองทีม่ ี
คุณลักษณะเหมาะสม

ที่มา

4
1 วัน
ชั่วโมง
1
1
เครื่อง เครื่อง

1
2
1 เดือน
สัปดาห สัปดาห
1 เครื่อง 2 เครื่อง
-

1
เครื่อง
1
เครื่อง

1
เครื่อง
1
เครื่อง

1 เครื่อง 1 เครื่อง

-

1 เครื่อง 1 เครื่อง

-

EGP ระบบจัดซื้อจัด
จาง ( Token Key )

รานคา
ผานกระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ
เจาหนาที่ ฝายฯ
ที่เก็บรักษา
เจาหนาที่ ฝายฯ
ที่เก็บรักษา

เครื่องพิมพรองรับการ
ใชงานกับเครือ่ ง
คอมพิวเตอร

รานคา
ผานกระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ

1
เครื่อง

1
เครื่อง

1 เครื่อง 1 เครื่อง

-

รานคา
ผานกระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ
โทรสาร เครื่องสแกนด /
รานคา
( Fax /Document Scan ผานกระบวนการ
Machine ) พรอมหมายเลข จัดซื้อพิเศษ

1
เครื่อง

1
เครื่อง

1 เครื่อง 1 เครื่อง

-

1
เครื่อง

1
เครื่อง

1 เครื่อง 1 เครื่อง

-

GFMIS Token Key

โทรศัพทพรอมหมายเลข

ประเภททรัพยากร
เครื่องถายเอกสาร

ที่มา
รานคา
ผานกระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ

4
1 วัน
ชั่วโมง
1
1
เครื่อง เครื่อง

1
2
1 เดือน
สัปดาห สัปดาห
1 เครื่อง 1 เครื่อง
-

3) ความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูล (IT & information Requirement)
เนื่องจากระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญของหนอยงานอยูในความ
ดูแลของหนวยงานกลาง เปนลักษณะแบบรวมศูนย ดังนั้น หนวยงานจึงใชขอมูลสารสนเทศ โดยการเชื่อมโยง
ระบบของหนวยงานกับหนวยงานกลางผานเครือขายอินเตอรเน็ต ทําใหหนวยงานไมมรี ะบบคอมพิวเตอร
สํารองและหากระบบมีปญหาตองรอใหหนวยงานกลางกูคืนระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกอน
หนวยงานจึงจะสามารถใชงานของระบบได โดยใหบริการดวยมือ ( Manual ) กับประชาชนซึ่งเปนการ
ใหบริการ โดยการแกปญ
 หา เฉพาะหนากับประชาชนผูมาติดตอไปกอน
ตารางที่ 6 การระบุความตองการดานเทคโนโลยี
ประเภททรัพยากร
Email

แหลงขอมูล

GFMIS ( ระบบเบิกจาย
เงิน )

หนวยงาน
ระบบ IT
จังหวัด
หนวยงาน ระบบ
IT จังหวัด

EGP ( ระบบจัดซื้อ
จัดจาง )

หนวยงาน ระบบ
IT จังหวัด

หนังสือสัง่ การตางๆ
ออกโดยหนวยงาน

หนวยงาน ระบบ
ตางๆ ที่ ไดรับ

หนังสือสั่งการตางๆ

หนวยงาน
ตนสังกัด

เอกสารใบแจงหนี้

คูคา

ขอมูลประกอบการจัดทํา
แผนงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ

หนวยงานตางๆ
ในจังหวัดและ
หนวยงานกลาง

4
1 วัน
ชั่วโมง


1
สัปดาห

2
1 เดือน
สัปดาห





-


(2-3 วัน )



-


(2-3 วัน )









-







-


(2-3 วัน )




(เรงดวน
ชวงเดือน
ก.ค. )

4) ความตองการดานบุคลากรสําหรับความตอเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน ( Personnel Requirement )
ปรากฏดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 การระบุจํานวนบุคลากรหลักที่จําเปน
ประเภททรัพยากร
จํานวนบุคลากรปฏิบัตงิ านที่
สํานักงาน /สถานทีป่ ฏิบัติงานสํารอง

4
1 วัน
ชั่วโมง
2
4

จํานวนบุคลากรปฏิบัตงิ านที่บาน
รวม

4
6

3
7

1
สัปดาห
5
2
7

2
1 เดือน
สัปดาห
6
6

-

5) ความตองการดานผูใหบริการที่สําคัญ ( Service Requirement )
ตารางที่ 8 การระบุจํานวนผูใหบริการที่ตองติดตอหรือขอรับบริการ
กลุมงาน / ฝาย / งาน
ผูใหบริการเชื่อมโยงระบบเครือขาย
อินเตอรเนต

4
ชั่วโมง
1

1 วัน
1

1
สัปดาห
1

1

1

1

รวม

2
1 เดือน
สัปดาห
1
1

-

หมายเหตุ - ใหจัดหาอุปกรณเชื่อมโยงระบบเครือขายตอผานอินเตอรเนต แบบพกพา ( Air Card )
ของผูใหบริการโทรศัพทมือถือ เชื่อมโยงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลทีส่ ําคัญของ
หนวยงานกลางผานอินเตอรเนต ในกรณีผูใหบริการหลักและสํารองไมสามารถใหบริการได ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
ขั้นตอนการบริหารความเนื่องและกอบกูกระบวนการ
วันที่ 1 ( ภายใน 24 ชั่วโมง ) การตอบสนองตอเหตุการณทนั ที
ในการปฏิบัติการใดๆ ใหบุคลากร ของสํานักงาน คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและ
บุคลากรอื่นๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานทีห่ นวยงาน
ตนเองและสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกําหนดขึ้นอยางเครงครัด

ขั้นตอนและกิจกรรม
- แจงเหตุฉุกเฉิน วิกฤต ตามกระบวนการ
Call Tree ใหกับบุคลากรในสํานักงาน
ภายหลังไดรบั แจงจากหัวหนา คณะบริหาร
ความตอเนื่องของหนวยงาน
- จัดประชุมทีมงานบริหารความตอเนือ่ ง เพื่อ
ประเมินความเสียหาย ผลกระทบตอการ
ดําเนินงาน การใหบริการ และทรัพยากร
สําคัญที่ตองใชในการบริหารความตอเนื่อง
- ทบทวนกระบวนงานที่มีความเรงดวน หรือ
สงผลกระทบอยางสูง ( หากไมดําเนินการ)
ดังนั้น จําเปนตองดําเนินงานหรือปฏิบัติ
ดวยมือ ( Manual Processing )

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักงานฯ

ทีมงานบริหารความตอเนือ่ ง
ของสํานักงาน

- ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในสํานักงาน
หัวหนาฝายอํานวยการ
ที่ไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
- รายงานหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของ หัวหนาทีมงานบริหารความ
หนวยงานทราบ โดยครอบคลุม ประเด็นดังนี้
ตอเนื่องของสํานักงาน
 จํานวนและรายชือ่ บุคลากรที่ไดรบั
บาดเจ็บ / เสียชีวิต
 ความเสียหายและผลกระทบตอการ
ดําเนินงานและการใหบริการ
ทรัพยากรสําคัญที่ตองใชในการบริหาร
ความตอเนื่อง
 กระบวนงานที่มีความเรงดวนและสงผล
กระทบอยางสูงหากไมดําเนินการและจําเปนตอง
ดําเนินงานหรือปฏิบัติงานดวยมือ
- สื่อสารและรายงานสถานการณแกบุคลากร
ในสํานักงานใหทราบ ตามเนื้อหาและขอ
ความที่ไดรับการพิจารณาและเห็นชอบจาก
คณะบริหารความตอเนื่องของหนวยงานแลว

หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักงาน

- ประเมินและระบุกระบวนการหลัก และงาน
เรงดวนทีจ่ ําเปนตองดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายใน 1-5 วัน ขางหนา

หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักงาน

ดําเนินการแลวเสร็จ

ขั้นตอนและกิจกรรม
- ประเมินศักยภาพและความสามารถของ
หนวยงานฯ ในการดําเนินงานเรงดวนขางตน
ภายใตขอจํากัดและสภาวะวิกฤต พรอมระบุ
ทรัพยากรทีจ่ ําเปนตองใชในการบริหารความ
ตอเนื่องตามแผนการจัดหาทรัพยากร

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักงาน

- รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะ
บริหารความตอเนือ่ งของหนวยงานทราบ พรอม
ขออนุมัติการดําเนินงานหรือปฏิบัติงานดวยมือ
(Manual Processing) สําหรับกระบวนงานที่มี
ความเรงดวนและสงผลกระทบอยางสูงหากไม
ดําเนินการ

หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักงาน

- ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของใน หัวหนาและทีมงานบริหาร
การจัดหาทรัพยากรที่จําเปนตองใชในการบริหาร ความตอเนื่องของสํานักงานฯ
ความตอเนื่องไดแก
สถานที่ปฏิบัตงิ านสํารอง
ฝายอํานวยการ
วัสดุอุปกรณที่สําคัญ
ฝายอํานวยการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลทีส่ ําคัญ
ฝายอํานวยการและงาน
ทะเบียนและประสาน
การแพทย
บุคลากรหลัก
ฝายอํานวยการ
คูคา/ผูใหบริการทีส่ ําคัญ/ผูม ีสวนไดสวน
หัวหนางานทุกงาน
เสีย
- พิจารณาดําเนินการหรือปฏิบัตงิ านดวยมือ
หัวหนาและทีมงานบริหาร
(Manual)เฉพาะงานเรงดวน หากไมดําเนินการ ความตอเนื่องของสํานักงานฯ
จะสงผลกระทบอยางสูงและไมสามารถรอได ทั้งนี้
ตองไดรับการอนุมัติ
- ระบุหนวยงานทีเ่ ปนคูคา/ผูใหบริการสําหรับงาน หัวหนาและทีมงานบริหาร
เรงดวนเพื่อแจงสถานการณและแนวทางในการ ความตอเนื่องของสํานักงานฯ
บริหารงานใหมีความตอเนือ่ งตามความเห็นของ
คณะบริหารความตอเนื่องของหนวยงาน

ดําเนินการแลวเสร็จ

ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและ ทีมงานบริหารความตอเนือ่ ง
งานตางๆทีท่ ีมงานบริหารความตอเนื่องของฝายฯ ของสํานักงานฯ
ตองดําเนินการ (พรอมระบุรายละเอียด
ผูดําเนินการและเวลา) อยางสม่ําเสมอ
- แจงสรุปสถานการณและขั้นตอนการดําเนินการ หัวหนาทีมงานบริหารความ
สําหรับในวันถัดไป ใหกับบุคลากรหลักใน
ตอเนื่องของสํานักงานฯ
สํานักงานฯ เพือ่ รับทราบเพื่อรับทราบ และ
ดําเนินการ อาทิ แจงวัน เวลา และสถานที่
ปฏิบัติงานสํารอง
- รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหาร
ความตอเนื่องของหนวยงานอยางสม่ําเสมอหรือ
ตามที่ไดกําหนดไว

หัวหนาและทีมงานบริหาร
ความตอเนื่องของสํานักงานฯ

ดําเนินการแลวเสร็จ

วันที่ 2-7 การตอบสนองในระยะสั้น
ในการปฏิบัติการใดๆ ใหบุคลากรของฝายฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคคล
อื่นๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัตงิ านทีห่ นวยงานตนเองและ
สํานักงาน ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกําหนดขึน้ อยางเครงครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
- ติดตามสถานภาพการกอบกูคืนมาของ
ทรัพยากรที่ไดรบั ผลกระทบ ประเมินความจําเปน
ระยะเวลาที่ตองใชในการกอบกูคืน
- ตรวจสอบกับหนวยงาน ความพรอมและ
ขอจํากัดในการจัดหาทรัพยากรทีจ่ ําเปนตองใชใน
การบริหารความตอเนื่องตอเนือ่ ง ไดแก
สถานที่ปฏิบัตงิ านสํารอง
วัสดุอุปกรณที่สําคัญ
เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลทีส่ ําคัญ

บุคลากรหลัก
คูคา/ผูใหบริการทีส่ ําคัญ/ผูม ีสวนไดสวน
เสีย
- รายงานหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของ
หนวยงานความพรอม ขอจํากัด แลขอเสนอแนะ
ในการจัดหาทรัพยากรที่จําเปนตองใชในการ
บริหารความตอเนือ่ ง
- ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรที่
จําเปนตองใชในการบริหารความตอเนื่อง ไดแก
สถานที่ปฏิบัตงิ านสํารอง
วัสดุอุปกรณที่สําคัญ
เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลทีส่ ําคัญ

บุคลากรหลัก
คูคา/ผูใหบริการทีส่ ําคัญ/ผูม ีสวนไดสวน
เสีย

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหนาและทีมงานบริหาร
ความตอเนื่องของสํานักงานฯ
หัวหนาและทีมงานบริหาร
ความตอเนื่องของสํานักงานฯ
ฝายอํานวยการ
ฝายอํานวยการ
ฝายอํานวยการและงาน
ทะเบียน และประสาน
การแพทย
ฝายอํานวยการ
หัวหนางานทุกงาน
หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักงานฯ

หัวหนาและทีมงานบริหาร
ความตอเนื่องของสํานักงานฯ
ฝายอํานวยการ
ฝายอํานวยการ
ฝายอํานวยการและงาน
ทะเบียนและประสาน
การแพทย
ฝายอํานวยการ
หัวหนางานทุกงาน

ดําเนินการแลวเสร็จ

ขั้นตอนและกิจกรรม
- ดําเนินการกอบกูและจัดหาขอมูลและรายงาน
ตางๆทีจ่ ําเปนตองใชในการดําเนินงานและ
ใหบริการตามตารางที่ 6
- ดําเนินงานและใหบริการ ภายใตทรัพยากรที่
จัดหาเพื่อบริหารความตอเนื่อง
สถานที่ปฏิบัตงิ านสํารอง
วัสดุอุปกรณทสี่ ําคัญ
เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลทีส่ ําคัญ
บุคลากรหลัก
คูคา/ผูใหบริการทีส่ ําคัญ/ผูม สี วนไดสวน
เสีย
- แจงสถานการณและแนวทางในการบริหาร
ความตอเนื่องแกหนวยงานตางๆ เกษตรกร/
ผูใชบริการ/คูคาที่ไดรับผลกระทบ
- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและ
งานตางๆทีท่ ีมงานบริหารความตอเนื่องของ
สํานักงานฯ ตองดําเนินการตองดําเนินการ
(พรอมระบุรายละเอียด ผูดําเนินการและเวลา)
อยางสม่ําเสมอ
- แจงสรุปสถานการณและขั้นตอนการดําเนินการ
ตอไปสําหรับในวันถัดไป ใหกับบุคลากรหลักใน
สํานักงานฯ
- รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหาร
ความตอเนื่องของหนวยงาน ตามเวลาที่ได
กําหนดไว

บทบาทความรับผิดชอบ
ฝายอํานวยการ

หัวหนาและทีมงานบริหาร
ความตอเนื่องของสํานักงานฯ
ทีมงานบริหารความตอเนือ่ ง
ของสํานักงานฯ

หัวหนาและทีมงานบริหาร
ความตอเนื่องของสํานักงานฯ
หัวหนาและทีมงานบริหาร
ความตอเนื่องของสํานักงานฯ

ดําเนินการแลวเสร็จ

วันที่ 8 การตอบสนองระยะกลาง (1สัปดาห)
ในการปฏิบัติการใดๆ ใหบุคลากรของฝายฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคคล
อื่นๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัตงิ านทีห่ นวยงานตนเองและ
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกําหนดขึ้นอยางเครงครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
- ติดตามสถานภาพการกอบกูคืนมาของ
ทรัพยากรที่ไดรบั ผลกระทบ และประเมินความ
จําเปนและระยะเวลาที่ตองใชในการกอบกูคืน

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหนาและทีมงานบริหาร
ความตอเนื่องของสํานักงานฯ

- ระบุทรัพยากรที่จําเปนตองใช เพื่อดําเนินงาน
และใหบริการตามปกติ
- รายงานหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของ
หนวยงานสถานภาพการกอบกูคืนมาของ
ทรัพยากรที่ไดรบั ผลกระทบและทรัพยากรที่
จําเปนตองใชเพื่อดําเนินงานและใหบริการ
ตามปกติ

หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักงานฯ

- ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรที่
จําเปนตองใชเพื่อดําเนินงานและใหบริการ
ตามปกติ:
สถานที่ปฏิบัตงิ านสํารอง
วัสดุอุปกรณที่สําคัญ
เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลทีส่ ําคัญ

หัวหนาและทีมงานบริหาร
ความตอเนื่องของสํานักงานฯ

บุคลากรหลัก
คูคา/ผูใหบริการที่สําคัญ/ผูมสี วนไดสวน

ฝายอํานวยการ
ฝายอํานวยการ
ฝายอํานวยการและงาน
ทะเบียนและประสาน
การแพทย
ฝายอํานวยการ
หัวหนางานทุกงาน

เสีย
ผูใหบริการทีส่ ําคัญ/
- แจงสรุปสถานการณและการเตรียมความพรอม ทีมงานบริหารความตอเนือ่ ง
ดานทรัพยากรตางๆ เพื่อดําเนินงานแลใหบริการ ของสํานักงานฯ
ตามปกติใหกับบุคลากรในสํานักงานฯ

ดําเนินการแลวเสร็จ

ขั้นตอนและกิจกรรม
- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและ
งานตางๆทีท่ ีมงานบริหารความตอเนื่องของ
สํานักงาน ตองดําเนินการ( พรอมระบุ
รายละเอียด ผูดําเนินการและเวลา) อยาง
สม่ําเสมอ

บทบาทความรับผิดชอบ
ทีมงานบริหารความตอเนือ่ ง
ของสํานักงานฯ

- รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหาร หัวหนาและทีมงานบริหาร
ความตอเนื่องของหนวยงาน ตามเวลาที่ได
ความตอเนื่องของสํานักงานฯ
กําหนดไว

ดําเนินการแลวเสร็จ

