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แผนบริหารความต่อเนื่อง จังหวัดสมุทรปราการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
แผนบริการความต่อเนื่อง หรือต่อไปนี้จะเรียกว่า “Business Continuity Plan (BCP)” จัดทาขึ้น
เพื่อให้ “หน่วยงาน” สามารถนาไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ต่าง ๆทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อ องค์การ โดยไม่ให้สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์
ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานต้องหยุดการดาเนินงาน หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องการที่
หน่วยงานไม่มีกระบวนการรองรับให้การ ดาเนิน งานเป็นไปอย่างต่ อเนื่อง อาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงานในด้าน
ต่าง ๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจการเงิน การให้บริการ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน เป็นต้น ดังนั้น การจัด ทาแผนบริหารความต่อเนื่อง จึงเป็นสิ่ง สาคัญที่จะช่วยให้หน่วยงานสามารถ
รับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ ไม่คาดคิด และทาให้กระบวนการที่ สาคัญ (Critical Business Process) สามารถ
กลับมาดาเนินการได้อย่างปกติ หรือตามระดับการให้บริการที่กาหนดไว้ ซึ่ง จะช่วยให้สามารถลดระดับความ
รุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานได้
วัตถุประสงค์ (Objectives)
1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง
2. เพื่อให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤต
3. เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดาเนินงานหรือการให้บริการ
4. เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้
5. เพื่อให้ประชาขน เจ้าหน้าที่ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐ และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholders) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของหน่วยงาน แม้หน่วยงานต้องเผชิญกับเหตุการณ์
ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทาให้การดาเนินงานต้องหยุดชะงัก
แนวทางการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Management)
ปัจจุบัน มีหลากหลายแนวทางและมาตรฐานในก ารบริหารความต่อเนื่อง โดยแนวทางที่ได้รับการใช้
อย่างแพร่หลายคือ BS25999 ซึ่งกาหนดให้มี 6 องค์ประกอบหลักเป็นวงจรการบริหารความต่อเนื่อง (BCM
Life Cycle) ทั้งนี้ องค์การหรือหน่วยงานสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ โดยขอบเขตวิธีการบริหารจัดการ และ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ใน BCM ของแต่ละองค์การอาจแตกต่างกันไปตามขนาด ประเภทภารกิจ และทรัพยากรที่ใช้
งาน ดังนี้
๑. การบริหารโครงการจัดการความต่อเนื่อง (BCM Programme Management)
โครงการจัดการความต่อเนื่อง ถือว่าเป็นองค์ประกอบหลักและเป็นขั้นตอนแรกของการบริหารความ
ต่อเนื่อง โดยเป็นขั้นตอนกา รจัดทากรอบนโยบาย BCM โครงสร้าง BCM หน้าที่และความรับผิดชอบของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงลงมาถึงพนักงานระดับต่างๆ รวมถึงการจัดตั้งทีมงานด้าน BCM การ
กาหนดตัวชี้วัดผลการ ดาเนิน งานของพนักงาน ขั้นตอนการปรับระดับของเหตุการณ์ (Incident Escalation
Process) วิธีการบริหารโครงการบริหารความต่อเนื่อง และการติดตามพร้อมทั้งรายงานความคืบหน้า
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๒. การศึกษาและทาเข้าใจองค์การ (Understanding the Organization)
การเข้าใจองค์การเป็นกระบวนการทาความรู้จักกับองค์การและหน่วยงาน ซึ่งหมายถึงความรู้และเข้าใจ
ในสภาพและการดาเนิน งานขององค์การและหน่วยงานว่า จะรับผลกระทบหรือความเสี่ยงอย่างไร ผ่านวิธีการ
วิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis – BIA) และการประเมินความ เสี่ยง (Risk
Assessment - RA) เพื่อระบุความเร่งด่วนของกิจกรรมต่างๆ และระดับ ความสามารถที่ต้องการ เพื่อนาไปเป็น
ข้อมูลในการจัดระดับความสาคัญของกระบวนงาน การกาหนดแนวทาง และการกาหนดกลยุทธ์ในข้อต่อไป
๓. การกาหนดกลยุทธ์ในการสร้างความต่อเนื่อง BCM (Determining BCM strategy)
การกาหนดแนวทางในการตอบสนองต่อการหยุดชะงักของการ ดาเนิน งานขององค์การ ได้แก่ กลยุทธ์
กู้คืนการดาเนิน งาน (Recovery Strategy) ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องจัดทา ก่อนการพัฒนาและเตรียมการตอบสนอง
ต่อเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉิน และการกาหนดกลยุทธ์ด้านการจัดการทรัพยากรที่เหมาะสม ตามข้อมูลที่ได้จาก
การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (BIA) ซึ่งประกอบด้วยเรื่อง บุคลากร (People) สถานที่ปฏิบัติงาน (Premise)
อุปกรณ์และเครื่องมือ (Equipment) เทคโนโลยี (Technology) ข้อมูล (Information) และผู้ผลิตสินค้าหรือ
ผู้ให้บริการ (Suppliers)
๔. การพัฒนาและเตรียมการตอบสนองต่อเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉิน (Developing and Implementing
BCM Response)
หลังจากที่ได้มีการกาหนดกลยุทธ์เรียบร้อยแล้ว จะต้อง จัดทาแผนงานเตรียมตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน
โดยให้เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ ดังต่อไปนี้
 Incident Management Plans (IMP) เพื่อจัดการกับวิกฤติฉุกเฉินที่เกิดขึ้น
-4-

 Emergency/ Crisis Management Plan (CMP) เพื่อจัดการกับวิกฤติฉุกเฉินที่เกิดขึ้น และ
ผลกระทบขยายไปในวงกว้าง
 Business Continuity Plans (BCP) เพื่อบริหารการดาเนิน ภารกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งทา ขั้นตอน
งานที่ฉุกเฉินต่อภารกิจและใช้ทรัพยากรหลักอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งเตรีย มแผนรับสถานการณ์ที่
ส่งผลกระทบ
 Recovery Plans (RP) หรือแผนกู้คืนภารกิจหลังภัยพิบัติผ่านพ้นไป
๕. การทดสอบ ปรับปรุง และทบทวนแผน (Exercising Maintaining and Reviewing)
เป็นขั้นตอนที่สาคัญ เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ ทาให้ แน่ใจได้ว่า BCM ที่ได้จัดทาขึ้นสามารถใช้ได้ จริง
รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อม ตลอดจนตรวจสอบความสามารถของบุคลากร และประสิทธิภาพของแผนในการ
ตอบสนองต่อวิกฤติการณ์ โดยรูปแบบการทดสอบอาจมีตั้งแต่ระดับง่ายไปหายาก ดังนี้
 Call Tree คือการซ้อมการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกทีมงานที่เกี่ยวข้องตามผังรายชื่อทางโทรศัพท์
 Tabletop Testing คือการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง โดยจาลองโจทย์
สถานการณ์ขึ้นมา และลองนาแผน BCP มาพิจารณาว่า ใช้ตอบโจทย์แต่ละขั้นตอนได้หรือไม่
 Simulation คือการทดสอบโดยจาลองสถานการณ์เสมือนจริง และลองใช้แผน BCP มาประยุกต์ใช้
 Full BCP Exercise คือการทดสอบเต็มรูปแบบและใกล้เคียงสถานการณ์จริงมากที่สุด
๖. การปลูกฝัง BCM ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม องค์การ (Embedding BCM in the Organisation’s
Culture)
เป็นขั้นตอนที่สาคัญประการหนึ่งในการ ทาให้ BCM ผสมกลมกลืนเข้าจนเป็นวัฒนธรรม องค์การ โดย
เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและจิตวิทยาที่จะ ทาให้ เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ซึมทราบและเข้าใจถึงความสาคัญของ BCM
ตลอดจนบทบาทหน้าที่ที่ทุกคนพึงมีเพื่อให้ภารกิจสามารถดาเนินต่อไปได้ในยามที่เกิดเหตุวิกฤต
จากแนวทาง BS25999 ที่ได้กล่าวสรุปข้างต้น หน่วยงานภาครัฐสามารถพิจารณา กาหนดกลุ่ม
ผู้รับผิดชอบและโครงสร้างโครงการจัดการความต่อเนื่องได้ ดังนี้
ขั้นตอนตาม
แนวทาง BS25999

ผู้รับผิดชอบ

๑. บริหารโครงการจัดการ
ความต่อเนื่อง

- ผู้บริหารหน่วยงาน

หมายเหตุ

- ผู้บริหารฝ่ายงาน/
ส่วนงานต่างๆ

ผู้บริหารหน่วยงาน หารือกับผู้บริหารฝ่ายงาน/
ส่วนงานต่าง และกาหนดโครงสร้าง ผู้จัดการ
และทีมงาน รวมถึงบทบาทความรับผิดชอบใน
โครงการจัดการความต่อเนื่อง

- ผู้จัดการและทีมงาน
โครงการฯ
๒. ศึกษาและทาเข้าใจองค์การ - ผู้จัดการและทีมงาน
โครงการฯ
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ผู้จัดการและทีมโครงการจัดการความต่อเนื่อง
ร่วมกับผู้บริหารฝ่ายงาน/ ส่วนงานต่างๆ
ทาการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบทาง

ขั้นตอนตาม
แนวทาง BS25999

๓. กาหนดกลยุทธ์ BCM

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

- ผู้บริหารฝ่ายงาน/
ส่วนงานต่างๆ

ธุรกิจ (BIA) การประเมินความเสี่ยง/
ภัยคุกคาม และกาหนดแนวทางเลือก

- ผู้บริหารหน่วยงาน

ผู้จัดการและทีมโครงการจัดการความต่อเนื่อง
หารือร่วมกับผู้บริหารฝ่ายงาน/ ส่วนงานต่างๆ
และกาหนดแนวทาง/ กลยุทธ์ นาเสนอต่อ
ผู้บริหารหน่วยงานพิจารณาและอนุมัติ

- ผู้บริหารฝ่ายงาน/
ส่วนงานต่างๆ
- ผู้จัดการและทีมงาน
โครงการฯ
๔. พัฒนาและเตรียมการ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ใน
ภาวะฉุกเฉิน

- ผู้จัดการและทีมงาน
โครงการฯ

๕. การทดสอบ ปรับปรุง และ
ทบทวนแผน

- ผู้จัดการและทีมงาน
โครงการฯ

- ฝ่ายงาน/ ส่วนงานต่างๆ

- ผู้บริหารและตัวแทน
ฝ่ายงาน/ ส่วนงานต่างๆ
๖. ปลูกฝัง BCM ให้เป็นส่วน - ผู้บริหารของหน่วยงาน
หนึ่งของวัฒนธรรมองค์การ
- ผู้บริหารฝ่ายงาน/
ส่วนงานต่างๆ

ผู้จัดการและทีมโครงการจัดการความต่อเนื่อง
ร่วมกับตัวแทนจากฝ่ายงาน/ ส่วนงานต่างๆ
พัฒนาและจัดทาแผนการตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉินและแผนบริหาร
ความต่อเนื่อง
ผู้จัดการและทีมโครงการจัดการความต่อเนื่อง
ร่วมกับผู้บริหารและตัวแทนจากฝ่ายงาน/
ส่วนงานต่าง ดาเนินการทดสอบแผนที่ได้มี
การจัดทาขึ้น
ผู้จัดการและทีมโครงการจัดการความต่อเนื่อง
ร่วมกับผู้บริหารและตัวแทนจากฝ่ายงาน/
ส่วนงานต่างๆ นาเสนอแนวทางการปลูกฝัง
BCM แก่ผู้บริหารหน่วยงานนาไปปฏิบัติ

สมมติฐานของแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP Assumptions)
เอกสารฉบับนี้จัดทาขึ้นภายใต้สมมติฐาน ดังต่อไปนี้
 เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสาคัญต่าง ๆ แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงานสารอง
ที่ได้มีการจัดเตรียมไว้
 หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการ สารองระบบสารสนเทศต่าง ๆ โดยระบบ
สารสนเทศสารองมิได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเหมือนกับระบบสารสนเทศหลัก
 “บุคลากร” ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่และลูกจ้างทั้งหมด
ของหน่วยงาน
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ขอบเขตของแผนบริหารความต่อเนื่อง (Scope of BCP)
แผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ใช้รั บรองสถานการณ์ กรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์
ฉุกเฉินในพื้นที่ ศาลากลางจังหวัด สมุทรปราการ หรือภายในหน่วยงาน ที่อยู่ในศาลากลางจังหวัด สมุทรปราการ
ด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้
 เหตุการณ์สตรอมเสิร์จ
 เหตุการณ์อุทกภัย
 เหตุการณ์อัคคีภัย
 เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/ จลาจล
 เหตุการณ์โรคระบาด
การวิเคราะห์ทรัพยากรที่สาคัญ
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินมีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้นเพื่อให้หน่วยงานสามารถบริหารจัดการ
การดาเนิน งานขององค์การให้มีความต่อเนื่อง การจัดหาทรัพยากรที่ สาคัญจึงเป็นสิ่ง จาเป็น และต้องระบุไว้ใน
แผนบริหารความต่อเนื่อง ซึ่งการเตรียมการทรัพยากรที่สาคัญจะพิจารณาจากผลกระทบใน 5 ด้าน ดังนี้
1. ผลกระทบด้านอาคาร/ สถานที่ปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทาให้สถานที่ปฏิบัติงาน
หลักได้รับความเสียหายหรือไม่สามารถใช้สถานที่ปฏิบัติงานหลักได้ และส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถเข้าไป
ปฏิบัติงานได้ชั่วคราวหรือระยะยาว
2. ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ สาคัญ / การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ สาคัญ หมายถึงเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นทาให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญหรือไม่สามารถจัดหา/ จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญได้
3. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ สาคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทาให้ระบบงาน
เทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลที่สาคัญไม่สามารถนามาใช้ในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ
4. ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ปฏิบัติงานได้ตามปกติ

ทาให้บุคลากรหลักไม่สามารถมา

5. ผลกระทบด้านคู่ค้า / ผู้ให้บริการที่ สาคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทาให้คู่ค้า / ผู้ให้บริการ / ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ไม่สามารถติดต่อหรือให้บริการหรือส่งมอบงานได้
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สรุปเหตุการณ์สภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ์
ผลกระทบ

เหตุการณ์สภาวะวิกฤต

ด้านวัสดุ
ด้านอาคาร/
อุปกรณ์
สถานที่ ทีส่ าคัญ/การ
ปฏิบัติงาน จัดหาจัดส่ง
หลัก
วัสดุอุปกรณ์
ทีส่ าคัญ

ด้าน
คู่ค้า/
เทคโนโลยี
ด้านบุคลากร ผู้ให้บริการ/
สารสนเทศ
หลัก
ผูม้ ีส่วนได้
และข้อมูล
ส่วนเสีย
ทีส่ าคัญ

1 เหตุการณ์สตรอมเสิร์จ

√

√

√

√

√

2 เหตุการณ์อุทกภัย

√

√

√

√

√

3 เหตุการณ์อัคคีภัย

√

√

√

√

√

4 เหตุการณ์ชุมนุม
ประท้วง/ จลาจล

√

-

-

√

√

5 เหตุการณ์โรคระบาด

-

-

-

√

√

แผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ไม่รองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่เหตุขัดข้องเกิดขึ้นจากการ
ดาเนิน งานปกติ และเหตุขัดข้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบในระดับสู งต่อการ ดาเนิน งานและการให้บริการของ
หน่วยงานเนื่องจากหน่วยงานยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์ได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
โดยผู้บริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารของแต่ละกลุ่มงานและฝ่ายงานสามารถรับผิดชอบและ ดาเนิน การได้ด้วย
ตนเอง
การประเมินผลกระทบต่อกระบวนการดาเนินงาน
การประเมินผลกระทบต่อกระบวนการ หรือการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact
Analysis) หน่วยงานต้องประเมินผลกระทบ ซึ่งระดับผลกระทบจะแบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยมีหลักเกณฑ์การ
พิจารณาระดับผลกระทบ ดังนี้
ระดับผลกระทบ
สูงมาก

หลักเกณฑ์การพิจารณาระดับของผลกระทบ
 เกิดความเสียหายต่อองค์การเป็นจานวนเงินในระดับสูงมาก
 ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดาเนินงานหรือให้บริการลดลงมากกว่า ร้อยละ 75
 เกิดการสูญเสียชีวิตและ/ หรือภัยคุกคามต่อสาธารณชน
 ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นใจต่อองค์การในระดับประเทศและนานาชาติ
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ระดับผลกระทบ

หลักเกณฑ์การพิจารณาระดับของผลกระทบ
 เกิดความเสียหายต่อองค์การเป็นจานวนเงินในระดับสูง

สูง

 ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดาเนินงานหรือให้บริการลดลงร้อยละ 51-75
 เกิดการบาดเจ็บต่อผู้รับบริการ/ บุคคล/ กลุ่มคน
 ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นใจต่อองค์การในระดับประเทศ
ปานกลาง

 เกิดความเสียหายต่อองค์การเป็นจานวนเงินในระดับปานกลาง
 ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดาเนินงานหรือให้บริการลดลงร้อยละ 26-50
 ต้องมีการรักษาพยาบาล
 ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นใจต่อองค์การในระดับท้องถิ่น
 เกิดความเสียหายต่อองค์การเป็นจานวนเงินในระดับต่า

ต่า

 ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดาเนินงานหรือให้บริการลดลง ร้อยละ 10-25
 ต้องมีการปฐมพยาบาล
 ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นใจต่อองค์การในระดับท้องถิ่น
ไม่เป็นสาระสาคัญ ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดาเนินงานหรือให้บริการลดลง น้อยกว่าร้อยละ 10
ทีมงานแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan Team)
เพื่อให้ แผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ของฝ่ายบริหารทั่วไปสามารถ นาไปปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จะต้องจัดตั้งหัวหน้า ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ขึ้น โดย BCP
Team ประกอบด้วย หัวหน้า ทีมงานบริหารความต่อเ นื่อง และหัวหน้า ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง โดยทุก
ตาแหน่งจะต้องร่วมมือกันดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในฝ่ายงานของตนเองให้สามารถ
บริหารความต่อเนื่องและกลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว ตามบทบาทหน้าที่ที่ กาหนดไว้ของหัวหน้า ทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง (BCP Team) และในกรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคลากร สารองรับผิดชอบ
ทาหน้าที่ในบทบาทของบุคลากรหลัก ปรากฏดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รายชื่อบุคลากรและบทบาทของหัวหน้า ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team)
บุคลากรหลัก
ชื่อ

นายสุรชัย อังเกิดโชค
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
สมุทรปราการ (รองฯ 1)

เบอร์โทรศัพท์

0892033978

บทบาท
หัวหน้า ทีมงาน
บริหารความต่อเนื่อง
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บุคลากรสารอง
ชื่อ

นายปวิณ ชานิประศาสน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
สมุทรปราการ (รองฯ 2)

เบอร์โทรศัพท์

0892033976

บุคลากรหลัก
ชื่อ

เบอร์โทรศัพท์

นายสมฤกษ์ บัวใหญ่
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
สมุทรปราการ
นายไพรินทร์ นิม่ เจริญ
หัวหน้า ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ
นายพงษ์ศักดิ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ

ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ
นายอัษฎางค์ รวยอาจิณ
นพ.สาธารณสุขจังหวัด
สมุทรปราการ

บุคลากรสารอง

บทบาท

ชื่อ

เบอร์โทรศัพท์

0892034355

หัวหน้าทีมงานบริหาร นายสุรกิจ สุวรรณนาคินทร์
081ความต่อเนื่อง
หน.กลุ่มบริหารทรัพยากร
6843555
กลุ่มที่ 1
บุคคล สนจ.สป.
089หัวหน้าทีมงานบริหาร นายวัชระ ธรรมสุทธิกลุ
0819696775
ความต่อเนื่อง
หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์
9218847
ลิ่มเจริญ กลุ่มที่ 2 หัวหน้าสานักสนง.ปภ.จ.สป.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ
081หัวหน้าทีมงานบริหาร นายธีรพันธ์ นาควิโรจน์
0811746549
ความต่อเนื่อง
ป้องกันจังหวัดสมุทรปราการ 1722427
กลุ่มที่ 3
โทรศัพท์ 02โทรศัพท์ 02หัวหน้าทีมงานบริหาร นางทิพาภรณ์ สังขพันธ์
3895980 ต่อ
3895980 ต่อ
ความต่อเนื่อง
หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์
132, 104
132, 104
กลุ่มที่ 4
สนง. สาธารณสุขจังหวัดฯ
085-9805559

นางสาวรุ่งฤดี พัฒนชัยวิทย์
สถิติจังหวัดสมุทรปราการ
นายชนินทร์ กาญจนสุชา
หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด สนจ.สป.

02-3232110
0816565686
081-814741

หัวหน้าทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง
กลุ่มที่ 5
ผู้ประสานงาน คณะ
บริหารความต่อเนื่อง

นายดารงศักดิ์ ยอดทองดี
หน.กลุ่มงานข้อมูล สารสนเทศ
และการสื่อสาร สนจ.สป.
นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์
หน.ฝ่ายอานวยการ สนจ.สป.

0854842635
0892034354

กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)
กลยุทธ์ความต่อเนื่อง เป็นแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีความพร้อมเมื่อเกิด
สภาวะวิกฤต ซึ่งพิจารณาทรัพยากรใน 5 ด้าน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)
ทรัพยากร

กลยุทธ์ความต่อเนื่อง

อาคาร/ สถานที่ปฏิบัติงาน กาหนดให้ใช้พนื้ ที่ปฏิบัติงานสารองภายในศาลากลาง โดยมีการสารวจความ
สารอง
เหมาะสมของสถานที่ ประสานงาน และการเตรียมความพร้อมกับหน่วยงาน
เจ้าของพื้นที่
วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ/
การจัดหาจัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ที่สาคัญ

 กาหนดให้มีการจัดหาคอมพิวเตอร์สารอง ที่มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้
งาน พร้อมอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อผ่านอินเตอร์เน็ตเข้าสู่ระบบเทคโนโลยี
ของหน่วยงานกลางและกรมบัญชีกลางได้
 กาหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop/ Notebook) ของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานได้เป็นการชั่วคราว หากมีความจาเป็นเร่งด่วนในช่วงระหว่าง
การจัดหาคอมพิวเตอร์สารองทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่องในการกอบกู้คืนก่อน
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ทรัพยากร

กลยุทธ์ความต่อเนื่อง

เทคโนโลยีสารสนเทศและ ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญของหน่วยงาน มี
ข้อมูลที่สาคัญ
ลักษณะแบบรวมศูนย์ที่ส่วนกลาง (กระทรวงมหาดไทย) และเชื่อมโยงระบบ
เครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เน็ตเพื่อการใช้งาน ทาให้หน่วยงานจังหวัดไม่มีระบบ
คอมพิวเตอร์สารอง ดังนั้น หากเกิดภาวะฉุกเฉินต้องรอจนกว่าระบบการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานกลางจะกอบกู้ให้สามารถใช้งานได้
บุคลากรหลัก

 กาหนดให้ใช้บุคลากรสารอง ทดแทนภายในฝ่ายงานหรือกลุ่มงานเดียวกัน
 กาหนดให้ใช้บุคลากรนอกฝ่ายงานหรือกลุ่มงานในกรณี ที่บุคลากรไม่เพียงพอ
หรือขาดแคลน

คู่ค้า/
ผู้ให้บริการที่สาคัญ/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัดสมุทรปราการกาหนดให้มีผู้ให้บริการ
เชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 2 ราย คือ TOT และ CAT ซึ่งหาก
ผู้ให้บริการหลักไม่สามารถให้บริหารได้ ระบบเชื่อมโยงจะปรับเปลี่ยนไปยัง
ผู้ให้บริการสารอง ภายใน 1 ชั่วโมง
 กาหนดให้จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เน็ต
แบบพกพา (Air Card) ของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ เชื่อมโยงการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลที่สาคัญของหน่ว ยงานกลางผ่านอินเตอร์เน็ต
ในกรณีที่ผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของจังหวัดทั้ง 2 ราย
ไม่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด
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ความต้องการด้านทรัพยากรที่จาเป็นในการบริหารความต่อเนื่อง
การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) พบว่ากระบวนการ ทางานที่ฝ่ายงาน
ต้องให้ความสาคัญและกลับมาดาเนินงานหรือฟืนคืนสภาพให้ได้ภายในระยะเวลาตามที่กาหนดปรากฏดังนี้
ตารางที่ 3 ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis)
กระบวนการ ระดับความ
หลัก
เร่งด่วน

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ
4 ชั่วโมง

1 วัน

1 สัปดาห์

2 สัปดาห์

1 เดือน

-

√

√

√

√

งานด้าน
ปานกลาง
การเงิน
การบัญชี
วัสดุและ
ครุภัณฑ์
การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล
งานติดต่อ
ประสานงาน
งานสถิติ
ข้อมูล

-

-

√

√

√

การจัดทา
แผนงาน
งบประมาณ
และเร่งรัด
ติดตาม
ประเมินผล
การ
ปฏิบัติงาน
ของจังหวัด

-

-

√

งาน
สารบรรณ
และงาน
ธุรการทั่วไป

สูง

ปานกลาง

(2-3 วัน)

-

-

(เร่งด่วน
ประมาณ
เดือน ก.ค.พ.ย.)
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สาหรับกระบวนงานอื่น ๆ ที่ประเมินแล้ว อาจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมีความ
ยืดหยุ่น สามารถชะลอการดาเนินงานและการให้บริการได้ โดยให้ผู้บริหารของฝ่ายงานประเ มินความจาเป็นและ
เหมาะสม ทั้งนี้ หากมีความจาเป็น ให้ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความต่อเนื่องเช่นเดียวกับกระบวนงานหลัก
การวิเคราะห์เพื่อกาหนดความต้องการทรัพยากรที่สาคัญ
1) ด้านสถานที่ปฏิบัติงานสารอง (Working Space Requirement) ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 การระบุพื้นที่การปฏิบัติงานสารอง
ประเภท
ทรัพยากร

ที่มา

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 สัปดาห์

2 สัปดาห์

พื้นทีส่ าหรับ ศาลากลาง
สถานที่
จังหวัด
ปฏิบัติงาน
สารอง

2 ตาราง
4 ตาราง
6 ตาราง
10 ตาราง
เมตร: 1 คน เมตร: 2 คน เมตร: 3 คน เมตร: 5 คน

ปฏิบัติงาน
งานที่บ้าน

-

8 ตาราง
6 ตาราง
4 ตาราง
เมตร: 4 คน เมตร: 3 คน เมตร: 2 คน

พื้นที่สาหรับ
สถานที่
ปฏิบัติงาน
ใหม่ในกรณี
จาเป็น

ตามที่
กาหนดไว้ใน
แผนบริหาร
ความ
ต่อเนื่อง

-

-

-

1 เดือน
-

-

10 ตาราง
เมตร: 5 คน

-

10 ตาราง
เมตร: 5 คน

รวม 10 ตาราง 10 ตาราง 10 ตาราง 10 ตาราง 10 ตาราง
เมตร: 5 คน เมตร: 5 คน เมตร: 5 คน เมตร: 5 คน เมตร: 5 คน
2) ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement) ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การระบุจานวนวัสดุอุปกรณ์
ประเภท
ทรัพยากร

ที่มา

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 สัปดาห์

2 สัปดาห์

1 เดือน

คอมพิวเตอร์
สารองที่มี
คุณลักษณะ
เหมาะสม

ร้านค้าผ่าน
กระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ

10 เครื่อง

10 เครื่อง

10 เครื่อง

10 เครื่อง

10 เครื่อง

GFMIS Token

เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน ที่

2 เครื่อง

2 เครื่อง

2 เครื่อง

2 เครื่อง

2 เครื่อง
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ประเภท
ทรัพยากร

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 สัปดาห์

2 สัปดาห์

1 เดือน

EGP (ระบบจัดซื้อ เจ้าหน้าที่
จัดจ้าง (Token หน่วยงาน ที่
Key
เก็บรักษา

2 เครื่อง

2 เครื่อง

2 เครื่อง

2 เครื่อง

2 เครื่อง

เครื่องพิมพ์
ร้านค้าผ่าน
รองรับการใช้งาน กระบวนการ
กับเครื่อง
จัดซื้อพิเศษ
คอมพิวเตอร์

2 เครื่อง

2 เครื่อง

2 เครื่อง

2 เครื่อง

2 เครื่อง

โทรศัพท์พร้อม
เลขหมาย

ร้านค้าผ่าน
กระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ

5 เครื่อง

5 เครื่อง

5 เครื่อง

5 เครือ่ ง

5 เครื่อง

โทรสารพร้อม
หมายเลข/
เครื่องสแกน

ร้านค้าผ่าน
กระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ

อย่างละ
2 เครื่อง

อย่างละ
2 เครื่อง

อย่างละ
2 เครื่อง

อย่างละ
2 เครื่อง

อย่างละ
2 เครื่อง

เครื่องถ่าย
เอกสาร

ร้านค้าผ่าน
กระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ

อย่างละ
2 เครื่อง

อย่างละ
2 เครื่อง

อย่างละ
2 เครื่อง

อย่างละ
2 เครื่อง

อย่างละ
2 เครื่อง

Key

ที่มา
เก็บรักษา

3) ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล (IT & Information Requirement)
เนื่องจากระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ สาคัญของหน่วยงานอยู่ในความดูแลของ
หน่วยงานกลาง เป็นลักษณะแบบรวมศูนย์ ดังนั้น หน่วยงานจึงใช้ข้อมูลสารสนเทศโดยการเชื่อมโยงระบบของ
หน่วยงานกับหน่วยงานกลางผ่านเครือข่าย อินเตอร์เน็ต ทาให้หน่วยงานไม่มีระบบคอมพิวเตอร์ สารองและหาก
ระบบมีปัญหาต้องรอให้หน่วยงานกลางกู้คืนระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนหน่วยงานจึงจะสามารถ
ใช้งานของระบบได้
ตารางที่ 6 การระบุความต้องการด้านเทคโนโลยี
ประเภท
ทรัพยากร
Email

ที่มา
สนจ.
กลุ่มงาน
ข้อมูล

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 สัปดาห์

2 สัปดาห์

1 เดือน

√

√

√

√

√
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ประเภท
ทรัพยากร

ที่มา

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 สัปดาห์

2 สัปดาห์

1 เดือน

สนง.คลัง
จังหวัดและ
สนจ.

-

√

√

√

√

EGP
สนง.คลัง
(ระบบจัดซื้อ จังหวัดและ
จัดจ้าง)
สนจ.

-

√

√

√

√

หนังสือสั่ง
การต่าง ๆ
ออกโดย
หน่วยงาน

ทุกหน่วยงาน

-

√

√

√

√

เอกสาร
ใบแจ้งหนี้

คูค่ ้า

-

√

√

√

√

ข้อมูล
ประกอบการ
จัดทาแผน
งบประมาณ
ประจาปี
งบประมาณ

หน่วยงาน
ต่าง ๆ ใน
จังหวัดและ
หน่วยงาน
กลาง

-

-

-

-

√

สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร
GFMIS
(ระบบเบิก
จ่ายเงิน)

4) ความต้องการด้านบุคลากร สาหรับความต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน (Personnel Requirement)
ปรากฏดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 การระบุจานวนบุคลากรหลักทีจ่ าเป็น
ประเภท
ทรัพยากร
จานวน
บุคลากร
ปฏิบัติงาน

ที่มา

4 ชั่วโมง

ทุกหน่วยงาน 50% ของ
บุคลากรใน
องค์การ

1 วัน

1 สัปดาห์

2 สัปดาห์

1 เดือน

50% ของ
บุคลากรใน
องค์การ

75% ของ
บุคลากรใน
องค์การ

75% ของ
บุคลากรใน
องค์การ

100% ของ
บุคลากรใน
องค์การ
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ประเภท
ทรัพยากร

ที่มา

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 สัปดาห์

2 สัปดาห์

1 เดือน

50% ของ
บุคลากรใน
องค์การ

25% ของ
บุคลากรใน
องค์การ

25% ของ
บุคลากรใน
องค์การ

-

-

-

-

-

ที่สานักงาน/
สถานที่
ปฏิบัติงาน
สารอง
จานวน
บุคลากร
ปฏิบัติงาน
ที่บ้าน

ทุกหน่วยงาน 50% ของ
บุคลากรใน
องค์การ
รวม

-

5) ความต้องการด้านผู้ให้บริการที่สาคัญ (Service Requirement)
ตารางที่ 8 การระบุจานวนผู้ให้บริการที่ต้องติดต่อหรือขอรับบริการ
ฝ่ายงาน/
กลุ่มงาน
ผู้ให้บริการ
เชื่อมโยงระบบ
เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต*

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 สัปดาห์

2 สัปดาห์

1 เดือน

1 - 3 ราย

1 - 3 ราย

1 - 3 ราย

1 - 3 ราย

1 - 3 ราย

1 - 3 ราย

1 - 3 ราย

1 - 3 ราย

1 - 3 ราย

1 - 3 ราย

(AIS, DTAC,
Truemove)
รวม
หมายเหตุ
*ให้จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่าน อินเตอร์เน็ต แบบพกพา (Air Card) ของผู้ให้บริการ
โทรศัพท์มือถือ เชื่อมโยงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญของหน่วยงานกลางผ่าน อินเตอร์เน็ต
ในกรณีผู้ให้บริการหลักและสารองไม่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด
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ขั้นตอนการบริหารความเนื่องและกอบกู้กระบวนการ
วันที่ 1 (ภายใน 24 ชั่วโมง) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของหน่วยงาน คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคล ากร
อื่นๆและปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานตนเอง
จังหวัด
สมุทรปราการและสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

การดาเนินการ

1. แจ้งเหตุฉุกเฉินวิกฤติ ตามกระบวนการ Call Tree ให้กับ หัวหน้า หัวหน้า ทีมงาน
บุคลากรในหน่วยงาน ภายหลังได้รับแจ้งจากหัวหน้าคณะ บริหารความต่อเนื่อง
บริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน



2. จัดประชุมหัวหน้า ทีมงานบริหารความต่อเนื่องเพื่อ
ประเมินความเสียหาย ผลกระทบต่อการดาเนินงาน การ
ให้บริการ และทรัพยากรสาคัญที่ต้องใช้ในการบริหาร
ความต่อเนื่อง

หัวหน้า ทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง



3. ทบทวนกระบวนงานที่มีความเร่งด่วน หรือส่งผลกระทบ หัวหน้า ทีมงานบริหาร
อย่างสูง (หากไม่ดาเนินการ) ดังนั้นจาเป็นต้องดาเนินงาน ความต่อเนื่อง
หรือปฏิบัติด้วยมือ (Manual Processing)



4. ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในหน่วยงาน ที่ได้รับ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต

สานักงาน ปภ.จังหวัด



5. รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน
ทราบ โดยครอบคลุมประเด็นดังนี้
 จานวนและรายชื่อบุคลากรที่ได้รับบาดเจ็บ/ เสียชีวิต
 ความเสียหายและผลกระทบต่อการดาเนินงานและ
การให้บริการ
 ทรัพยากรสาคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
 กระบวนงานที่มีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่าง
สูงหากไม่ดาเนินการ และจาเป็นต้องดาเนินงานหรือ
ปฏิบัติงานด้วยมือ

หัวหน้า ทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง



6. สื่อสารและรายงานสถานการณ์แก่บุคลากรในหน่วยงาน หัวหน้า ทีมงานบริหาร
ให้ทราบ ตามเนื้อหาและข้อความที่ได้รับการพิจารณา
ความต่อเนื่อง
และเห็นชอบจากคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน
แล้ว
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ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

การดาเนินการ

หัวหน้า ทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง



8. ประเมินศักยภาพและความสามารถของหน่วยงานฯ ใน หัวหน้า ทีมงานบริหาร
การดาเนินงานเร่งด่วนข้างต้น ภายใต้ข้อจากัดและสภาวะ ความต่อเนื่อง
วิกฤต พร้อมระบุทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการบริหาร
ความต่อเนื่องตามแผนการจัดหาทรัพยากร



9. รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความ
หัวหน้า ทีมงานบริหาร
ต่อเนื่องของหน่วยงานทราบ พร้อมขออนุมัติการ
ความต่อเนื่อง
ดาเนินงานหรือปฏิบัติงานด้วยมือ (Manual Processing)
สาหรับกระบวนงานที่มีความเร่งด่วน และส่งผลกระทบ
อย่างสูงหากไม่ดาเนินการ



10. ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
จัดหาทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการบริหารความ
ต่อเนื่อง ได้แก่
 สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
 วัสดุอุปกรณ์ทสี่ าคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า/ ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หัวหน้า ทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของ
หน่วยงาน



11. พิจารณาดาเนินการหรือปฏิบัติงานด้วยมือ (Manual)
เฉพาะงานเร่งด่วน หากไม่ดาเนินการจะส่งผลกระทบ
อย่างสูงและไม่สามารถรอได้ ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติ

หัวหน้า ทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของ
หน่วยงาน



12. ระบุหน่วยงานที่เป็นคู่ค้า/ ผู้ให้บริการสาหรับงาน
เร่งด่วน เพื่อแจ้งสถานการณ์และแนวทางในการ
บริหารงานให้มีความต่อเนื่องตามความเห็นของคณะ
บริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน

หัวหน้า ทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของ
หน่วยงาน



13. บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ หัวหน้า ทีมงานบริหาร
ทีห่ ัวหน้า ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน
ความต่อเนื่องของ
ต้องดาเนินการ (พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ดาเนินการ
หน่วยงาน
และเวลา) อย่างสม่าเสมอ



7. ประเมินและระบุกระบวนการหลัก และงานเร่งด่วนที่
จาเป็นต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 1- 5 วัน
ข้างหน้า
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ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

การดาเนินการ

14. แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดาเนินการสาหรับ หัวหน้า ทีมงานบริหาร
ในวันถัดไป ให้กับบุคลากรหลักในหน่วยงาน เพื่อ
ความต่อเนื่องของ
รับทราบและดาเนินการ อาทิ แจ้งวัน เวลา และสถานที่ หน่วยงาน
ปฏิบัติงานสารอง



15. รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงานอย่างสม่าเสมอหรือตามที่ได้
กาหนดไว้



หัวหน้า ทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของ
หน่วยงาน

วันที่ 2 - 7 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ในระยะแรก ภายใน 7 วัน
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของหน่วยงาน คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากร
อื่นๆและปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานตนเอง
จังหวัด
สมุทรปราการและสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

การดาเนินการ

1. ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับ หัวหน้า ทีมงานบริหาร
ผลกระทบ ประเมินความจาเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ ความต่อเนื่องของ
ในการกอบกู้คืน
หน่วยงาน



2. ตรวจสอบกับหน่วยงาน ความพร้อมและข้อจากัดในการ
จัดหาทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการบริหารความ
ต่อเนื่อง ได้แก่
 สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
 วัสดุอุปกรณ์ทสี่ าคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า/ ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หัวหน้า ทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของ
หน่วยงาน



3. รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน
ความพร้อม ข้อจากัด และข้อเสนอแนะในการจัดหา
ทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง

หัวหน้า ทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของ
หน่วยงาน



4. ประสานงานและดาเนินการจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นต้อง หัวหน้า ทีมงานบริหาร
ใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่
ความต่อเนื่องของ
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ขั้นตอนและกิจกรรม






บทบาทความรับผิดชอบ

การดาเนินการ

หน่วยงาน

สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
บุคลากรหลัก
คู่ค้า/ ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

5. ดาเนินการกอบกู้และจัดหาข้อมูลและรายงานต่างๆที่
หัวหน้า ทีมงานบริหาร
จาเป็นต้องใช้ในการดาเนินงานและให้บริการตามตารางที่ ความต่อเนื่องของ
6
หน่วยงาน



6. ดาเนินงานและให้บริการ ภายใต้ทรัพยากรที่จัดหาเพื่อ
บริหารความต่อเนื่อง:
 สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า/ ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หัวหน้า ทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของ
หน่วยงาน



7. แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง
แก่หน่วยงาน/ คู่ค้า/ ผู้ใช้บริการที่ได้รับผลกระทบ

หัวหน้า ทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของ
หน่วยงาน



8. บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ
ทีห่ วั หน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน
พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ดาเนินการ และเวลาอย่าง
สม่าเสมอ

หัวหน้า ทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของ
หน่วยงาน



9. แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดาเนินการต่อไป
สาหรับในวันถัดไป ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน

หัวหน้า ทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของ
หน่วยงาน



10. รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงาน ตามเวลาที่ได้กาหนดไว้

หัวหน้า ทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของ
หน่วยงาน
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ตั้งแต่วันที่ 8 การตอบสนองต่อเหตุการณ์และกู้คืนกระบวนการปฏิบัติงานในระยะเวลาเกิน 7 วัน
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของหน่วยงาน คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากร
อื่นๆและปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานตนเอง
จังหวัด
สมุทรปราการและสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

การดาเนินการ

1. ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ ได้รับ หัวหน้า ทีมงานบริหาร
ผลกระทบ และประเมินความจาเป็นและระยะเวลาที่ต้อง ความต่อเนื่องของ
ใช้ในการกอบกู้คืน
หน่วยงาน



2. ระบุทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ เพื่อดาเนินงานและ
ให้บริการตามปกติ

หัวหน้า ทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของ
หน่วยงาน



3. รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน
สถานภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับ
ผลกระทบ และทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้เพื่อดาเนินงาน
และให้บริการตามปกติ

หัวหน้า ทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของ
หน่วยงาน



4. ประสานงานและดาเนินการจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นต้อง หัวหน้า ทีมงานบริหาร
ใช้เพื่อดาเนินงานและให้บริการตามปกติ:
ความต่อเนื่องของ
หน่วยงาน
 สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า/ ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



5. แจ้งสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมด้าน
ทรัพยากรต่างๆ เพื่อดาเนินงานและให้บริการตามปกติ
ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน

หัวหน้า ทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของ
หน่วยงาน



6. บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ
ทีห่ วั หน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน
พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ดาเนินการ และเวลา

หัวหน้า ทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของ
หน่วยงาน



7. รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงาน ตามเวลาที่ได้กาหนดไว้

หัวหน้า ทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของ
หน่วยงาน
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