ตัวอย่าง
แผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
สาหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
(Business Continuity Management : BCP)

ของส่วนราชการจังหวัดนครปฐม
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ส่วนที่ 1
แผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องจังหวัดนครปฐม

1

บทนา
สถานการณ์วิกฤตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ทั้งที่มีเหตุมาจากน้ามือมนุษย์หรือภัยธรรมชาติ
พบว่ า เป็ น สิ่ ง ที่ ส ามารถเกิ ด ขึ้ น ได้ ต ลอดเวลา อี ก ทั้ ง มี ค วามรุ น แรงและก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายในวงกว้ า ง
เช่นเดียวกับสถานการณ์โรคระบาด COVID – 19 ที่ระบาดเข้าสู่ประเทศไทยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นมา
ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะต่อประชาชน และภาครัฐไม่สามารถให้ บริการได้อย่างต่อเนื่ อง
ซึ่งสะท้อนให้ เห็ น ถึ งระบบและกลไกของรั ฐ ที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การให้ บ ริ ก ารประชาชนม ีปั ญ หา ขาดระบบ
การบริหารจัดการที่ดี ไม่สามารถดาเนินภารกิจในสภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นสถานการณ์ดังกล่าว
จึงเป็นบทเรียนอันสาคัญที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องนามาพิจารณาเพื่อปรับกระบวนการทางานใหม่ โดยเฉพาะ
การบริ การประชาชน เพื่อให้ มั่น ใจว่าภารกิจหลั กของราชการ หรืองานบริการประชาชนที่ส าคัญ สามารถ
ดาเนินงานหรือให้บริการได้โดยไม่สะดุดหยุดลงแม้ว่าจะประสบกับวิกฤตการณ์หรือภัยพิบัติใด ๆ
จั งหวัด นครปฐม ได้มีการจัดทาแผนบริห ารความต่อเนื่องเพื่อดาเนินการในสภาวะวิก ฤตของ
จังหวัดนครปฐม เมื่อปี พ.ศ. 2556 แต่สถานการณ์ในปัจจุบันมีปัจจัยต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดสภาวะวิกฤตที่ส่งผล
ต่อการปฏิบัติงาน จังหวัดนครปฐมจึงได้มีการทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่องฯ เพื่ อเตรียมความพร้อมต่อ
สภาวะวิ ก ฤตหรื อ เหตุ ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น ต่ า ง ๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น เหตุ ที่ เ กิ ด จากภั ย ธรรมชาติ เช่ น อุ ท กภั ย อั ค คี ภั ย
แผ่นดินไหว หรือเหตุการณ์ที่เกิดจากการมุ่งร้ายต่อองค์กร เช่น การชุมนุมประท้วงการจลาจล เป็นต้น ดังนั้น
การจัดทาแผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฉบับนี้ จึงเป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยให้ จังหวัดนครปฐมสามารถรับมือกับ
เหตุการณ์ฉุกเฉิน ที่ไม่คาดคิด และทาให้กระบวนการที่สาคัญ (Critical Business Process) สามารถกลั บมา
ดาเนินการได้อย่างปกติ หรือดาเนินการได้ตามระดับการให้บริการที่กาหนดไว้ และช่วยลดระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นได้

จังหวัดนครปฐม
มิถุนายน 2563
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แผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
(Business Continuity Plan : BCP)
จังหวัดนครปฐม
แผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) เป็นชุดของเอกสาร คาแนะนาและวิธีการที่ช่วยให้การทางาน
หรือการให้บริการของหน่วยงานสามารถตอบสนองต่อการเกิดภัยพิบัติ ภาวะฉุกเฉิน หรือภัยคุกคามได้ โดยการ
ดาเนิ น งานต้องไม่ห ยุ ดชะงัก ซึ่งจ าเป็ น จะต้องมีแผนการกู้คืนระบบหรือแผนการกู้คืนทรัพยากรบุคคลและ
กระบวนการทางาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน หรือสามารถให้บริการแก่ประชาชนต่อไปได้
แผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฉบับนี้ จัดทาขึ้น เพื่อให้ส่วนราชการในจังหวัดนครปฐม สามารถนาไปใช้
ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ ฉุกเฉินต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ
อุบัติการณ์โรคระบาด หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร เช่น อุทกภัย อัคคีภัย การก่อการประท้วง การก่อการจลาจล
การก่อวินาศกรรม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ต่อเนื่อง เป็นต้น โดยหน่วยงานสามารถรับมือกับเหตุ การณ์
ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด และทาให้ กระบวนการที่ส าคัญ (Critical Business Process) สามารถกลับมาดาเนินการได้
อย่ างปกติ หรื อตามระดับการให้ บริ การที่ก าหนดได้ ในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะช่ว ยให้ ส ามารถลดระดั บ
ความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานได้
วัตถุประสงค์ (Objectives) ของการจัดทาแผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
1) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง
2) เพื่อให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ
ที่อาจเกิดขึ้น
3) เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดาเนินงานหรือการให้บริการ
4) เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้
5) เพื่ อให้ ประชาชน เจ้ าหน้ าที่ ผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย (Stakeholders) มี ความเชื่ อมั่ นในศั กยภาพของ
หน่วยงาน แม้หน่วยงานต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทาให้การดาเนินงานต้องหยุดชะงัก
สมมติฐานของแผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP Assumptions)
เอกสารฉบับนี้จัดทาขึ้นภายใต้สมมติฐาน ดังต่อไปนี้
1) เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสาคัญต่าง ๆ แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงานสารอง
ที่ได้มีการจัดเตรียมไว้
2) หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศทีร่ ับผิดชอบในการสารองระบบสารสนเทศต่าง ๆ ไม่ได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์ฉุกเฉินเหมือนกับระบบสารสนเทศหลัก
3) ผู้ บ ริ ห ารและทีม บริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งเข้า ใจบทบาทหน้ า ที่ ต ามแผนดาเนิ นธุร กิจ อย่ างต่ อ เนื่ อ ง
(Business Continuity Plan : BCP) เป็นอย่างดี
4) คาว่า “บุคลากร” ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง บุคลากรทั้งหมดของหน่วยงาน
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ขอบเขตของแผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Scope of BCP)
แผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฉบับนี้ ใช้รองรับสถานการณ์ กรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ในพื้นทีข่ องจังหวัดนครปฐม หรือบริเวณใกล้เคียงอาคารของหน่วยงาน ประกอบด้วยเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้
1) เหตุการณ์อุทกภัย
2) เหตุการณ์อัคคีภัย
3) เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล
4) เหตุการณ์ก่อการร้าย
5) เหตุการณ์ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง
6) เหตุการณ์โรคระบาดต่อเนื่อง
การวิเคราะห์ทรัพยากรที่สาคัญ
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินมีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานสามารถบริหารจัดการ
การดาเนิ น งานขององค์ กรให้ มี ความต่ อเนื่ อ ง การจัดหาทรัพยากรที่ส าคัญ จึงเป็นสิ่ ง จาเป็น ซึ่งการเตรี ย ม
ทรัพยากรที่สาคัญ พิจารณาจากผลกระทบใน 5 ด้าน ดังนี้
ผลกระทบ

เหตุการณ์

1. ด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้สถานที่ปฏิบัติงานหลักได้รับความเสียหาย
หรือไม่สามารถใช้สถานที่ปฏิบัติงานหลักได้ และส่งผลให้บุคลากร
ไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้ชั่วคราวหรือระยะยาว ซึ่งรวมทั้งการที่
ผู้รับบริการไม่สามารถเข้าถึงสถานที่ให้บริการของหน่วยงานด้วย
2. ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ/การจัดหา เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ หรือ
จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
ไม่สามารถจัดหา/จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญได้
3. ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ
ข้อมูลที่สาคัญ
หรือข้อมูลที่สาคัญไม่สามารถนามาใช้ในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ
4. ด้านบุคลากรหลัก
เหตุการณ์ ที่ เกิ ดขึ้ นท าให้ บุ คลากรหลั กไม่สามารถมาปฏิบั ติ งานได้
ตามปกติ
5. ด้ า นคู่ ค้ า /ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร/ผู้ มี ส่ ว นได้ เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ท าให้ คู่ ค้ า /ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร/ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
ส่วนเสียที่สาคัญ
ไม่สามารถติดต่อหรือให้บริการหรือส่งมอบงานตามที่ระบุไว้กับทาง
หน่วยงานได้
โดยการวิเคราะห์ ว่าเมื่อมีเหตุการณ์ส ภาวะวิกฤตเกิดขึ้น แต่ล ะกรณีจะส่ งผลกระทบต่อทรัพยากร
ที่สาคัญของจังหวัด ปรากฏดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 เหตุการณ์สภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ์ใน 5 ด้าน
ผลกระทบ
ด้านอาคาร/
สถานที่
ปฏิบัติงาน
หลัก

ด้านวัสดุอุปกรณ์
ที่สาคัญ/การ
จัดหาจัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ที่สาคัญ

ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมูลทีส่ าคัญ

ด้าน
บุคลากร
หลัก

คู่ค้า/
ผู้ให้บริการ/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1 เหตุการณ์อุทกภัย











2 เหตุการณ์อัคคีภัย











3 เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล





-





4 เหตุการณ์ก่อการร้าย











5 เหตุการณ์ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง

-





-



6 เหตุการณ์โรคระบาดต่อเนื่อง *



-

-





เหตุการณ์สภาวะวิกฤต

* กรณีโรคระบาดที่เกิดขึ้นเป็นเหตุให้ประชาชนหรือคู่ค้าไม่สามารถเดินทางมารับ/ให้บริการ ณ สานักงานของหน่วยงานได้
ในสภาวะวิกฤตนั้น จึงมีผลกระทบต่อด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก

แผนดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ฉบับนี้ ไม่รองรับกำรปฏิบัติงำนในกรณีที่
เหตุขัดข้องเกิดขึ้นจำกกำรดำเนินงำนปกติ และเหตุขัดข้องดังกล่ำวไม่ส่งผลกระทบในระดับสูงต่อกำรดำเนินงำน
และกำรให้บริกำรของหน่วยงำน เนื่องจำกหน่วยงำนยังสำมำรถจัดกำรหรือปรับปรุงแก้ไขสถำนกำรณ์ได้ภำยในระยะเวลำ
ทีเ่ หมำะสม โดยหัวหน้ำหน่วยงำนหรือหัวหน้ำของแต่ละส่วนงำนสำมำรถรับผิดชอบและดำเนินกำรได้ด้วยตนเอง
ทีมงานแผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan Team) จังหวัดนครปฐม
การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต เป็นระบบการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งประกอบด้วยการวางแผน
การจัดทา การนาไปปฏิบัติ การทดสอบ การติดตาม การทบทวนเพื่อให้แผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจุบัน
และสามารถนาไปใช้ได้จริงเมื่อเกิดเหตุที่ทาให้การดาเนินงานต้องหยุดชะงัก โดยระบบการบริหารความพร้อม
ต่อสภาวะวิกฤต ประกอบด้วย
1)
2)
3)
4)

การกาหนดนโยบายที่ชัดเจนในการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของผู้บริหาร
การวางแผนกาหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรไว้อย่างชัดเจน
การทดสอบ และซักซ้อมเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการนาแผนไปปฏิบัติ
การทบทวน และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

ดังนั้น เพื่อให้ทราบถึงบทบาท และความรับผิดชอบของบุคลากรที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง
ถึงเจ้าหน้าที่ระดับต่าง ๆ ของหน่วยงาน จึงได้กาหนดโครงสร้างการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของ
หน่วยงาน เพื่อให้แผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
โดยจัดตั้งทีมงานแผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP Team) จังหวัดนครปฐม ขึ้น ประกอบด้วย คณะบริหาร
ความต่อเนื่อง และทีมบริหารความต่อเนื่อง โดยจะต้องร่วมมือกันดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์
ฉุกเฉินในกลุ่มงานของตนเอง ให้สามารถกลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว ตามบทบาทหน้าที่ที่กาหนดไว้ ดังนี้
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1) คณะบริหารความต่อเนื่อง มีหน้าที่ในการประเมินลักษณะ ขอบเขต และแนวโน้มของอุบัติการณ์
ที่เกิดขึ้น เพื่อตัดสิ นใจประกาศใช้แผนดาเนินธุรกิจ อย่างต่อเนื่อง และดาเนินการตามขั้นตอนและแนวทาง
การบริหารความต่อเนื่อง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรตามที่ได้กาหนดไว้ในแผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
2) ทีมบริหารความต่อเนื่อง มีหน้าที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะบริหารความต่อเนื่อง
และดาเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรที่ได้กาหนดไว้
ในแผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของกลุ่มงานของตน
3) ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง มีหน้าที่ในการติดต่อ และประสานงานภายในหน่วยงาน
ให้การสนับสนุนในการติดต่อสื่อสารกับ กลุ่มงานภายในหน่วยงาน และดาเนินการตามขั้นตอนและแนวทาง
การบริหารความต่อเนื่อง
ทีมงานแผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP Team) จังหวัดนครปฐม มีองค์ประกอบ ดังนี้
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องจังหวัดนครปฐม
(ผู้ว่าราชการจังหวัด)

ผู้ประสานงาน
(หัวหน้าสานักงานจังหวัด)

รองหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องและ
รองหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องและ
รองหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องและ
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องจังหวัดนครปฐม หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องจังหวัดนครปฐม หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องจังหวัดนครปฐม
ด้านแรงงาน ยุติธรรม และบริหารจัดการ
ด้านอุตสาหกรรม ขนส่ง ท่องเที่ยว กีฬา ศาสนา
ด้านการเกษตร พาณิชย์ สาธารณสุข และ
และวัฒนธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(รองผู้ว่าราชการจังหวัด)
(รองผู้ว่าราชการจังหวัด)
(รองผู้ว่าราชการจังหวัด)
1. ทีท่ าการปกครองจังหวัดนครปฐม
2. สานักงานจังหวัดนครปฐม
3. สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดนครปฐม
4. สานักคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม
5. สานักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม
6. สานักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
7. สานักงานคลังจังหวัดนครปฐม
8. สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดนครปฐม
9. สานักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม
10. สานักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม
11. สานักงานสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจังหวัดนครปฐม
12. สานักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม

1. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม
2. สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
นครปฐม
3. สานักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม
4. สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
5. สานักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม
6. สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม
7. สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม
8. สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
นครปฐม
9. สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
10. สานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม

1. สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดนครปฐม
2. สานักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม
3. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
4. โรงพยาบาลนครปฐม
5. สานักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัด
นครปฐม
6. สานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
7. สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม
8. สานักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
9. สานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม
10. สานักงานประมงจังหวัดนครปฐม
11. สานักพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
12. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม
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โดยทุกตาแหน่งจะต้องร่วมมือกันดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินตามคาสั่ง/ประกาศ
ของคณะบริหารความต่อเนื่องเพื่อดาเนินการในสภาวะวิกฤตของจังหวัดนครปฐม ให้สามารถบริหารความต่อเนื่อง
และกลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว ตามบทบาทหน้าที่ที่กาหนดไว้ และในกรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้ ให้บุคลากรสารองรับผิดชอบทาหน้าที่ในบทบาทของบุคลากรหลัก ปรากฏดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานแผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP Team) จังหวัด
นครปฐม
บุคลากรหลัก
บุคลากรสารอง
บทบาท
ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
นายชาญนะ เอี่ยมแสง
0x-xxxx-xxxx
(ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม)

หัวหน้าคณะบริหาร นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี 0x-xxxx-xxxx
ความต่อเนื่องจังหวัด (รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
นครปฐม
ด้านแรงงาน ยุติธรรม และ
บริหารจัดการ)
นายสุพจน์ ยศสิงห์คา
0x-xxxx-xxxx
(รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
ด้านอุตสาหกรรม ขนส่ง ท่องเที่ยว
กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม)
ร้อยตรี พงศธร ศิรสิ าคร
0x-xxxx-xxxx
(รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
ด้านการเกษตร พาณิชย์
สาธารณสุข และทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี 0x-xxxx-xxxx
(รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นครปฐม ด้านแรงงาน
ยุติธรรม และบริหารจัดการ)

รองหัวหน้า
คณะบริหาร
ความต่อเนื่องและ
หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่องจังหวัด
นครปฐม ด้านแรงงาน
ยุติธรรม และบริหาร
จัดการ

นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล
(ปลัดจังหวัดนครปฐม)

0x-xxxx-xxxx

นายไอศูรย์ ดีรตั น์
(ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม)

0x-xxxx-xxxx

นายสุพจน์ ยศสิงห์คา
(รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นครปฐม ด้านอุตสาหกรรม
ขนส่ง ท่องเที่ยว กีฬา ศาสนา
และวัฒนธรรม)

รองหัวหน้า
คณะบริหาร
ความต่อเนื่อง
และหัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่องจังหวัด
นครปฐม ด้าน
อุตสาหกรรม ขนส่ง
ท่องเที่ยว กีฬา ศาสนา
และวัฒนธรรม

นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง
(พัฒนาการจังหวัดนครปฐม)

0x-xxxx-xxxx

นายอุดม โอษฐ์ยิ้มพราย
(ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
นครปฐม)

0x-xxxx-xxxx

0x-xxxx-xxxx
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บุคลากรหลัก
ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
ร้อยตรี พงศธร ศิรสิ าคร
(รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นครปฐม ด้านการเกษตร
พาณิชย์ สาธารณสุข และ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)

0x-xxxx-xxxx

นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง
(หัวหน้าสานักงานจังหวัด
นครปฐม)

0x-xxxx-xxxx

บทบาท
รองหัวหน้า
คณะบริหาร
ความต่อเนื่องและ
หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่องจังหวัด
นครปฐม ด้านการ
เกษตร พาณิชย์
สาธารณสุข และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ผู้ประสานงาน

บุคลากรสารอง
ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ 0x-xxxx-xxxx
(นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
นครปฐม)
นายอภิวัฒน์ เลาหวัฒน์
0x-xxxx-xxxx
(หัวหน้าสานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
นครปฐม)

นางสาววิชญศากรณ์ วีระพันธุ์ 0x-xxxx-xxxx

กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) ของจังหวัดนครปฐม
กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) คือ กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกในทีมบริห าร
ความต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถบริหารจัดการในการติดต่อบุคลากรของหน่วยงาน ภายหลังจาก
มีการประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตของหน่วยงาน และให้ แผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสามารถ
นาไปปฏิบัติใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
โดยกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) ของจังหวัดนครปฐม เริ่มต้นที่หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องแจ้งให้ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่องทราบถึงเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้ประสานงานฯ แจ้ง
รองหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องและหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องของจังหวัดนครปฐม (รองผู้ว่าราชการ
จั งหวัด) รั บ ทราบเหตุการณ์ฉุกเฉิน และการประกาศใช้ แผนดาเนินธุรกิจ อย่างต่อเนื่อง จากนั้นรองหั ว หน้า
คณะบริหารความต่อเนื่องฯ มีหน้าที่แจ้งไปยังทีมบริหารความต่อเนื่องที่อยู่ในกากับดูแลเพื่อทราบ ตามรายชื่อ
และช่องทางติดต่อสื่อสารที่ได้ระบุในตาราง ซึ่งสามารถแสดงเป็นแผนผังกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิ น (Call
Tree) ดังนี้
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หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
จังหวัดนครปฐม
(ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม)
นายชาญนะ เอีย่ มแสง
(0x-xxxx-xxxx)
ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนือ่ ง
(หัวหน้าสานักงานจังหวัดนครปฐม)
นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง
(0x-xxxx-xxxx)

รองหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องและ
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
(รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
ด้านแรงงาน ยุตธิ รรม และบริหารจัดการ)

นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี
(0x-xxxx-xxxx)

ทีมบริหารความต่อเนื่อง
ของหน่วยงานที่อยูใ่ นกากับดูแล
12 หน่วยงาน

รองหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องและ
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
(รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
ด้านอุตสาหกรรม ขนส่ง ท่องเที่ยว กีฬา
ศาสนา และวัฒนธรรม)

รองหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องและ
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
(รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
ด้านการเกษตร พาณิชย์ สาธารณสุข และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

นายสุพจน์ ยศสิงห์คา
(0x-xxxx-xxxx)

ร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร
(0x-xxxx-xxxx)

ทีมบริหารความต่อเนื่อง
ของหน่วยงานที่อยูใ่ นกากับดูแล
10 หน่วยงาน

ทีมบริหารความต่อเนื่อง
ของหน่วยงานที่อยูใ่ นกากับดูแล
12 หน่วยงาน

กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) ของจังหวัดนครปฐม

ทีมบริหารความร่อเนื่องสานักงานประกันสังคม
จังหวัดนครปฐม

ทีมบริหารความต่อเนื่องสานักงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม

ทีมบริหารความต่อเนื่องสานักงานจัดหางาน
จังหวัดนครปฐม

ทีมบริหารความต่อเนื่องสานักงานแรงงาน
จังหวัดนครปฐม

ทีมบริหารความต่อเนื่องสานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม

ทีมบริหารความต่อเนื่องสานักงานคลัง
จังหวัดนครปฐม

ทีมบริหารความต่อเนื่องสานักงานยุติธรรม
จังหวัดนครปฐม

ทีมบริหารความต่อเนื่องสานักงานบังคับคดี
จังหวัดนครปฐม

ทีมบริหารความต่อเนื่องสานักคุมประพฤติ
จังหวัดนครปฐม

ทีมบริหารความต่อเนื่องสานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม

ทีมบริหารความต่อเนื่องสานักงานจังหวัด
นครปฐม

ทีมบริหารความต่อเนื่องที่ทาการปกครอง
จังหวัดนครปฐม
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ตารางรายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call tree) ของจังหวัดนครปฐม

 ทีมบริหารความต่อเนื่องจังหวัดนครปฐม ด้านแรงงาน ยุติธรรม และบริหารจัดการ
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
ด้านแรงงาน ยุติธรรม และบริหารจัดการ
(รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม)
นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี
(0x-xxxx-xxxx)

หน่วยงานในกากับ 12 หน่วยงาน

10
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องจังหวัดนครปฐม
ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี
(รองผู้ว่าราชการจังหวัด ด้านมั่นคง
แรงงาน ยุติธรรม และบริหารจัดการ)

0x-xxxx-xxxx

ทีมบริหารความต่อเนื่อง
ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง
(หัวหน้าสานักงานจังหวัดนครปฐม)
นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล
(ปลัดจังหวัดนครปฐม)
นายไอศูรย์ ดีรตั น์
(ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม)
นายร่มพงษ์ ผลวัฒนะ
(ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนครปฐม)
นางสาวนภสร สุ่มทอง
(ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดี
จังหวัดนครปฐม)
นายสุรไกร นวลศิริ
(ผู้อานวยการสานักงานยุติธรรม
จังหวัดนครปฐม)
นางพิสมัย แก้วแจ่มใส
(คลังจังหวัดนครปฐม)
นายอุทิศ บุญช่วย
(พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดนครปฐม)
นายวิชิตร สุวรรณมาก
(แรงงานจังหวัดนครปฐม)
นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์
(จัดหางานจังหวัดนครปฐม)
นางสาวสุภาพร โพธิ์มัจฉา
(สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดนครปฐม)
นางสาวอุษา ธีระวิทยเลิศ
(ประกันสังคมจังหวัดนครปฐม)

0x-xxxx-xxxx
0x-xxxx-xxxx
0x-xxxx-xxxx
0x-xxxx-xxxx
0x-xxxx-xxxx
0x-xxxx-xxxx
0x-xxxx-xxxx
0x-xxxx-xxxx
0x-xxxx-xxxx
0x-xxxx-xxxx
0x-xxxx-xxxx
0x-xxxx-xxxx

ทีมบริหารความต่อเนื่องสานักงานสถิติ
จังหวัดนครปฐม

ทีมบริหารความต่อเนื่องนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดนครปฐม

ทีมบริหารความต่อเนื่องสานักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
นครปฐม

ทีมบริหารความต่อเนื่องสานักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม

ทีมบริหารความต่อเนื่องสานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม

ทีมบริหารความต่อเนื่องสานักงานพลังงาน
จังหวัดนครปฐม

ทีมบริหารความต่อเนื่องสานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม

ทีมบริหารความต่อเนื่องสานักงานขนส่ง
จังหวัดนครปฐม

ทีมบริหารความต่อเนื่องสานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดนครปฐม

ทีมบริหารความต่อเนื่องสานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนครปฐม
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 ทีมบริหารความต่อเนื่องจังหวัดนครปฐม ด้านอุตสาหกรรม ขนส่ง ท่องเที่ยว กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
ด้านอุตสาหกรรม ขนส่ง ท่องเที่ยว กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม
(รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม)
นายสุพจน์ ยศสิงห์คา
0x-xxxx-xxxx

หน่วยงานในกากับ 10 หน่วยงาน

12
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องจังหวัดนครปฐม
ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
นายสุพจน์ ยศสิงห์คา
0x-xxxx-xxxx
(รองผู้ว่าราชการจังหวัด ด้านอุตสาหกรรม
ขนส่ง ท่องเที่ยว กีฬา ศาสนา และ
วัฒนธรรม)

ทีมบริหารความต่อเนื่อง
ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง
(พัฒนาการจังหวัดนครปฐม)
นางเปรมจิต สงวนแก้ว
(โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
นครปฐม)
นายฉัตรชัย อนันตกูล
(ขนส่งจังหวัดนครปฐม)
นายประเสริฐ โฆษิตพิรุณ
(อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม)
นายทรรศชล พุทธรัตนา
(พลังงานจังหวัดนครปฐม)
นายบุญเชิด กิตติธรางกูร
(ผู้อานวยการสานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม)
นางสาวจันทนา อ้นคา
(ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม)
นายอุดม โอษฐ์ยิ้มพราย
(ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม)
นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย
(วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม)
นางสาวผาสุก พิมพ์เพิ่มพูน
(รักษาราชการแทนสถิติจังหวัด
นครปฐม)
นายปรีชา กลีบสุข
(เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม)

0x-xxxx-xxxx
0x-xxxx-xxxx
0x-xxxx-xxxx
0x-xxxx-xxxx
0x-xxxx-xxxx
0x-xxxx-xxxx
0x-xxxx-xxxx
0x-xxxx-xxxx
0x-xxxx-xxxx
0x-xxxx-xxxx
0x-xxxx-xxxx

ทีมบริหารความต่อเนื่อง
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดนครปฐม

ทีมบริหารความต่อเนื่องสานักพาณิชย์
จังหวัดนครปฐม

ทีมบริหารความต่อเนื่องสานักงานประมง
จังหวัดนครปฐม

ทีมบริหารความต่อเนื่องสานักงานปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดนครปฐม

ทีมบริหารความต่อเนื่องสานักงานสหกรณ์
จังหวัดนครปฐม

ทีมบริหารความต่อเนื่องสานักงานปศุสัตว์
จังหวัดนครปฐม

ทีมบริหารความต่อเนื่องสานักงานเกษตร
จังหวัดนครปฐม

ทีมบริหารความต่อเนื่องสานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดนครปฐม

ทีมบริหารความต่อเนื่องโรงพยาบาลนครปฐม

ทีมบริหารความต่อเนื่องสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครปฐม

ทีมบริหารความต่อเนื่องสานักงานที่ดิน
จังหวัดนครปฐม

ทีมบริหารความต่อเนื่องสานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม
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 ทีมบริหารความต่อเนื่องจังหวัดนครปฐม ด้านการเกษตร พาณิชย์ สาธารณสุข และทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
ด้านการเกษตร พาณิชย์ สาธารณสุข และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม)
ร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร
0x-xxxx-xxxx

หน่วยงานในกากับ 12 หน่วยงาน

14
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องจังหวัดนครปฐม
ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์

ร้อยตรี พงศธร ศิรสิ าคร
(รองผู้ว่าราชการจังหวัด ด้านการเกษตร
พาณิชย์ สาธารณสุข และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

0x-xxxx-xxxx

ทีมบริหารความต่อเนื่อง
ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
นายอภิวัฒน์ เลาหวัฒน์
(หัวหน้าสานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม
นายชาญไวทย์ ทองศรีเปล่ง
(เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม)
นพ.สามารถ ถิระศักดิ์
(นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
นครปฐม)
นางดารารัตน์ รัตนรักษ์
(ผู้อานวยการโรงพยาบาลนครปฐม)
นายปรีชา กลีบสุข
(เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม)
นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน
(เกษตรจังหวัดนครปฐม)
นายสมยศ อินทรพิน
(ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพฯ รักษาการ
แทนจังหวัดนครปฐม)
นางปารณีย์ ลมกิ่ง
(สหกรณ์จังหวัดนครปฐม)
นายชนินทร์ แสงรุ่งเรือง
(ประมงจังหวัดนครปฐม)
นายวินัย เมฆดา
(ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม)
นายพงศ์สุธี สุขศิริ
(พาณิชย์จังหวัดนครปฐม)
นายพรศักดิ์ ภู่อมิ่
(ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
นครปฐม)

0x-xxxx-xxxx
0x-xxxx-xxxx
0x-xxxx-xxxx
0x-xxxx-xxxx
0x-xxxx-xxxx
0x-xxxx-xxxx
0x-xxxx-xxxx
0x-xxxx-xxxx
0x-xxxx-xxxx
0x-xxxx-xxxx
0x-xxxx-xxxx
0x-xxxx-xxxx

15
คาสั่งแต่งตั้งคณะบริหารความต่อเนื่องจังหวัดนครปฐม
-ร่าง-

เจ้
คาสั่งจังหวัดนครปฐม
ที่

/2563

เรื่อง แต่งตั้งคณะบริหารความต่อเนื่องเพื่อดาเนินการในสภาวะวิกฤตจังหวัดนครปฐม
------------------------------------ด้ ว ยมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ใ นคราวประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 31 มี น าคม 2563 มี ม ติ เ ห็ น ชอบในหลั ก การ
มาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต
[รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19)] โดยให้หน่วยงานของรัฐ
ทุกหน่วยดาเนินการทบทวน และแผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสาหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
(Business Continuity Plan) ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้สามารถรองรับกรณีเกิดโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชน
ในสภาวะวิ ก ฤต และบู ร ณาการหน่ ว ยงานในจั ง หวั ด นครปฐม ในการรองรั บ สถานการณ์ ก ารระบาดของ
โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID – 19) จั ง หวั ด นครปฐม จึ ง แต่ ง ตั้ ง คณะบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ ง
เพื่อดาเนินการในสภาวะวิกฤตจังหวัดนครปฐม โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. คณะบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย
(1) ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
(2) รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ทั้ง 3 ท่าน
(3) ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดนครปฐม
(4) เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก
(5) ปลัดจังหวัดนครปฐม
(6) ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
(7) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม
(8) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
(9) ผู้อานวยการโรงพยาบาลนครปฐม
(10) ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องฯ
รองหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องฯ
คณะบริหารความต่อเนื่องฯ
คณะบริหารความต่อเนื่องฯ
คณะบริหารความต่อเนื่องฯ
คณะบริหารความต่อเนื่องฯ
คณะบริหารความต่อเนื่องฯ
คณะบริหารความต่อเนื่องฯ
คณะบริหารความต่อเนื่องฯ
คณะบริหารความต่อเนื่องฯ
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(11) จังหวัดนครปฐม
(12) ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม
(13) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
(14 (นายกเทศมนตรีนครนครปฐม
(15) หัวหน้าสานักงานจังหวัดนครปฐม

คณะบริหารความต่อเนื่องฯ
คณะบริหารความต่อเนื่องฯ
คณะบริหารความต่อเนื่องฯ
คณะบริหารความต่อเนื่องฯ
เลขานุการคณะบริหารความต่อเนื่องฯ

มีหน้าที่
1. ประเมินลักษณะ ขอบเขต แนวโน้มของอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อตัดสินใจประกาศใช้แผนดาเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่องสาหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของจังหวัดนครปฐม
2. กาหนดนโยบาย อานวยการ บริหารงานตามแผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสาหรับการบริหาร
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของจังหวัดนครปฐม
3. กากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด
2. หัวหน้าคณะทางานบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตจังหวัดนครปฐม ด้านมั่นคง แรงงาน ยุติธรรม และ
บริหารจัดการ ประกอบด้วย
(1) รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม (1)
(2) ปลัดจังหวัดนครปฐม
(3) ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
(4) ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม
(5) ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม
(6) ยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
(7) คลังจังหวัดนครปฐม
(8) แรงงานจังหวัดนครปฐม
(9) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม
(10) จัดหางานจังหวัดนครปฐม
(11) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม
(12) ประกันสังคมจังหวัดนครปฐม
(13) หัวหน้าสานักงานจังหวัดนครปฐม
(14) ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการจังหวัดนครปฐม
(15) จ่าจังหวัดนครปฐม

หัวหน้าคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางานและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่
1. ดาเนินการตามแผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสาหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
ของจังหวัดนครปฐม หรือนามาประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมของสภาวะการณ์
2. กากับดูแล ควบคุมติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานตามแผน
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งส าหรั บ การบริ ห ารความพร้ อ มต่ อ สภาวะวิ ก ฤตให้ เ ป็ น ไปอย่ า งรวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพ
3. ติดต่อประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องด้านมั่นคง แรงงาน ยุติธรรม และบริหารจัดการ
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4. ติดตาม ประเมิน ผลการดาเนินการตามแผนดาเนินธุร กิจอย่างต่อเนื่องสาหรับ การบริห าร
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของจังหวัดนครปฐม และรายงานความคืบหน้าในการแก้ไขสภาวะวิกฤติ ให้คณะ
บริหารความต่อเนื่องฯ ทราบอย่างสม่าเสมอ
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมและคณะบริหารความต่อเนื่องฯ มอบหมาย
3. หัวหน้าคณะทางานบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตจังหวัดนครปฐม ด้านอุตสาหกรรม ขนส่ง ท่องเที่ยว
กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบด้วย
(1) รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม (2)
(2) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม
(3) ขนส่งจังหวัดนครปฐม
(4) อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
(5) พลังงานจังหวัดนครปฐม
(6) ยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
(7) ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม
(8) ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม
(9) ท่องเทียวและกีฬาจังหวัดนครปฐม
(10) วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
(11) สถิติจังหวัดนครปฐม
(12) คลังจังหวัดนครปฐม
(13) ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครปฐม

หัวหน้าคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางานและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่
1. รั บ เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ หรื อ ร้ อ งเรี ย นจากประชาชนหรื อ ภาคเอกชน และประสานหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการให้ความช่วยเหลือ ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาได้ทันที
2. ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง แถลงข่าว ต่อประชาชนเพื่อสร้างความรู้เท่าทันและความเข้าใจที่ต รงกัน
ในสถานการณ์ รวมถึงการดาเนินงานการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้ รับผลกระทบจากการเกิดสภาวะ
วิกฤต ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ
3. ติดตามข้อมูลข่าวสารทางสื่อต่าง ๆ กาหนดมาตรการป้องกัน ตอบโต้ข่าวลือ ข่าวอันเป็นเท็จ และ
ข้อมูลที่จะสร้างความตระหนกแตกตื่น ความหวาดกลัว
4. ติดตาม ประเมินผลการดาเนินการตามแผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสาหรับการบริหารความ
พร้อมต่อสภาวะวิกฤตของจังหวัดนครปฐม และรายงานความคืบหน้าในการแก้ไขสภาวะวิกฤติ ให้คณะบริหาร
ความต่อเนื่องฯ ทราบอย่างสม่าเสมอ
5. ติดต่อประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องด้านอุตสาหกรรม ขนส่ง ท่องเที่ยว กีฬา ศาสนา
และวัฒนธรรม
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และคณะบริหารความต่อเนื่องฯ มอบหมาย
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4. หั วหน้ า คณะท างานบริ หารความต่ อเนื่ องในสภาวะวิ กฤตจั งหวั ดนครปฐม ด้ า นการเกษตร พาณิ ช ย์
สาธารณสุข และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
(1) รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม (3)
(2) ที่ดินจังหวัดนครปฐม
(3) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม
(4) เกษตรจังหวัดนครปฐม
(5) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
(6) ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม
(7) สหกรณ์จังหวัดนครปฐม
(8) ประมงจังหวัดนครปฐม
(9) พาณิชย์จังหวัดนครปฐม
(10) ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม
(11) หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนครปฐม
(12) ผู้อานวยการโรงพยาบาลจังหวัดนครปฐม
(13) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
(14) ผู้อานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา
จังหวัดนครปฐม

หัวหน้าคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางานและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่
1. บริหารจัดการข้อมูล จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นเอกภาพและเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งประเมิน
สถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันและแนวโน้มของสถานการณ์ในอนาคต
2. จัดทาแผนปฏิบัติการภายใต้แผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสาหรับการบริหารความพร้อมต่อ
สภาวะวิกฤตของจังหวัดนครปฐม
3. ทบทวนแผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสาหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต เพื่ อ
ดาเนินการในสภาวะวิกฤตของจังหวัดนครปฐม
4. เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ ทรัพยากร เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบ
5. ติดตาม ประเมินผลการดาเนินการตามแผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสาหรับการบริหารความ
พร้อมต่อสภาวะวิกฤตของจังหวัดนครปฐม และรายงานความคืบหน้าในการแก้ไขสภาวะวิกฤติ ให้คณะบริหาร
ความต่อเนื่องฯ ทราบอย่างสม่าเสมอ
6. ติดต่อประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องด้านอุตสาหกรรม ขนส่ง ท่องเที่ยว กีฬา ศาสนา
และวัฒนธรรม
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมและคณะบริหารความต่อเนื่องฯ มอบหมาย
ทัง้ นี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

มิถุนายน พ.ศ. 2563
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ส่วนที่ 2
แผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ของส่วนราชการจังหวัดนครปฐม

1-1
แผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
สาหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
(Business Continuity Management : BCP)

สานักงานจังหวัดนครปฐม

สารบัญ
บทนา
การวิเคราะห์ทรัพยากรที่สาคัญ
ตารางที่ 1 เหตุการณ์สภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ์ใน 5 ด้าน
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ผลกระทบต่อกระบวนการทางานหรือการให้บริการ
ตารางที่ 3 ผลกระทบต่อกระบวนการทางานหรือการให้บริการ (Business Impact Analysis)
การวิเคราะห์เพื่อกาหนดความต้องการทรัพยากรที่สาคัญ
ตารางที่ 4 กาหนดพื้นที่การปฏิบัติงานสารอง
ตารางที่ 5 จานวนวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นต่อการสนับสนุนการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต
ตารางที่ 6.1 ความต้องการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลของหน่วยงานเอง
ตารางที่ 6.2 ความต้องการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลของหน่วยงานอื่น/
หน่วยงานส่วนกลางที่ให้การสนับสนุน
ตารางที่ 7 จานวนบุคลากรหลักที่จาเป็น
ตารางที่ 8 ผู้ให้บริการที่ต้องติดต่อ ขอรับบริการหรือส่งมอบบริการให้หน่วยงาน
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ตารางที่ 9 กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)
ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข

กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree)
คาสั่งแต่งตั้งทีมบริหารความต่อเนื่องของสานักงานจังหวัดนครปฐม
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บทนา
สถานการณ์วิกฤตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ทั้งที่มีเหตุมาจากน้ามือมนุษย์หรือภัยธรรมชาติ
พบว่ า เป็ น สิ่ ง ที่ ส ามารถเกิ ด ขึ้ น ได้ ต ลอดเวลา อี ก ทั้ ง มี ค วามรุ น แรงและก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายในวงกว้ า ง
เช่นเดียวกับสถานการณ์โรคระบาด COVID – 19 ที่ระบาดเข้าสู่ประเทศไทยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นมา
ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะต่อประชาชน และภาครัฐไม่สามารถให้ บริการได้อย่างต่อเนื่ อง
ซึ่งสะท้อนให้ เห็ น ถึ งระบบและกลไกของรั ฐ ที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การให้ บ ริ ก ารประชาชนม ีปั ญ หา ขาดระบบ
การบริหารจัดการที่ดี ไม่สามารถดาเนินภารกิจในสภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นสถานการณ์ดังกล่าว
จึงเป็นบทเรียนอันสาคัญที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องนามาพิจารณาเพื่อปรับกระบวนการทางานใหม่ โดยเฉพาะ
การบริ การประชาชน เพื่อให้ มั่น ใจว่าภารกิจหลักของราชการ หรืองานบริการประชาชน ที่ส าคัญ สามารถ
ดาเนินงานหรือให้บริการได้โดยไม่สะดุดหยุดลงแม้ว่าจะประสบกับวิกฤตการณ์หรือภัยพิบัติใด ๆ
สานักงานจังหวัดนครปฐม ได้มีการจัดทาแผนบริหารความต่อเนื่องเพื่อดาเนินการในสภาวะวิกฤต
ของสานักงานจังหวัดนครปฐม เมื่อปี พ.ศ. 2556 แต่สถานการณ์ในปัจจุบันมีปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเกิด
สภาวะวิกฤตที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน จึงได้มีการทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่องฯ เพื่อเตรียมความพร้อมต่อ
สภาวะวิ ก ฤตหรื อ เหตุ ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น ต่ า ง ๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น เหตุ ที่ เ กิ ด จากภั ย ธรรมชาติ เช่ น อุ ท กภั ย อั ค คี ภั ย
แผ่นดินไหว หรือเหตุการณ์ที่เกิดจากการมุ่งร้ายต่อองค์กร เช่น การชุมนุมประท้วงการจลาจล เป็นต้น ดังนั้น
การจัดทาแผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฉบับนี้ จึงเป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยให้สานักงานจังหวัดนครปฐมสามารถ
รับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด และทาให้กระบวนการที่สาคัญ (Critical Business Process) สามารถ
กลั บ มาดาเนิ น การได้ อ ย่ า งปกติ หรื อดาเนินการได้ ตามระดับ การให้ บ ริ การที่ ก าหนดไว้ และช่ว ยลดระดั บ
ความรุนแรงของผลกระทบเกิดขึ้นได้

สานักงานจังหวัดนครปฐม
มิถุนายน 2563
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แผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
(Business Continuity Plan : BCP)
สานักงานจังหวัดนครปฐม
แผนดาเนิ นธุรกิจอย่ างต่อเนื่ องฉบับนี้ จัดทาขึ้น เพื่อให้ ส านักงานจังหวัดนครปฐม สามารถนาไปใช้
ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ ฉุกเฉินต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ
อุบัติการณ์โรคระบาด หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร เช่น อุทกภัย อัคคีภัย การก่อการประท้วง การก่อการจลาจล
การก่อวินาศกรรม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ต่อเนื่อง เป็นต้น โดยหน่วยงานสามารถรับมือกับเหตุ การณ์
ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด และทาให้กระบวนการที่สาคัญ (Critical Business Process) สามารถกลับมาดาเนินการได้อย่าง
ปกติ หรือตามระดับการให้บริการที่กาหนดได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดระดับความรุนแรง
ของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานได้
การวิเคราะห์ทรัพยากรที่สาคัญ
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินมีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานสามารถบริหารจัดการ
การดาเนิ น งานขององค์ กรให้ มี ความต่ อเนื่ อ ง การจัดหาทรัพยากรที่ส าคัญ จึงเป็นสิ่ ง จาเป็น ซึ่งการเตรี ย ม
ทรัพยากรที่สาคัญ พิจารณาจากผลกระทบใน 5 ด้าน ดังนี้
ผลกระทบ

เหตุการณ์

1. ด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้สถานที่ปฏิบัติงานหลักได้รับความเสียหาย
หรือไม่สามารถใช้สถานที่ปฏิบัติงานหลักได้ และส่งผลให้บุคลากร
ไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้ชั่วคราวหรือระยะยาว ซึ่งรวมทั้งการที่
ผู้รับบริการไม่สามารถเข้าถึงสถานที่ให้บริการของหน่วยงานด้วย
2. ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ/การจัดหา เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ หรือ
จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
ไม่สามารถจัดหา/จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญได้
3. ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ
ข้อมูลที่สาคัญ
หรือข้อมูลที่สาคัญไม่สามารถนามาใช้ในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ
4. ด้านบุคลากรหลัก
เหตุการณ์ ที่ เกิ ดขึ้ นท าให้ บุ คลากรหลั กไม่สามารถมาปฏิบั ติ งานได้
ตามปกติ
5. ด้ า นคู่ ค้ า /ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร/ผู้ มี ส่ ว นได้ เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ท าให้ คู่ ค้ า /ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร/ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
ส่วนเสียที่สาคัญ
ไม่สามารถติดต่อหรือให้บริการหรือส่งมอบงานตามที่ระบุไว้กับทาง
หน่วยงานได้
โดยหน่วยงานได้ทาการวิเคราะห์ว่าเมื่อมีเหตุการณ์สภาวะวิกฤตเกิดขึ้น แต่ละกรณีจะส่งผลกระทบ
ต่อทรัพยากรที่สาคัญ ปรากฏดังตารางที่ 1

1-3
ตารางที่ 1 เหตุการณ์สภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ์ใน 5 ด้าน
ผลกระทบ
ด้านอาคาร/
สถานที่
ปฏิบัติงาน
หลัก

ด้านวัสดุอุปกรณ์
ที่สาคัญ/การ
จัดหาจัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ที่สาคัญ

ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมูลทีส่ าคัญ

ด้าน
บุคลากร
หลัก

คู่ค้า/
ผู้ให้บริการ/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1 เหตุการณ์อุทกภัย











2 เหตุการณ์อัคคีภัย











3 เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล





-





4 เหตุการณ์ก่อการร้าย











5 เหตุการณ์ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง

-





-



6 เหตุการณ์โรคระบาดต่อเนื่อง *



-

-





เหตุการณ์สภาวะวิกฤต

* กรณีโรคระบาดที่เกิดขึ้นเป็นเหตุให้ประชาชนหรือคู่ค้าไม่สามารถเดินทางมารับ/ให้บริการ ณ สานักงานของหน่วยงานได้
ในสภาวะวิกฤตนั้น จึงมีผลกระทบต่อด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก

แผนดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ฉบับนี้ ไม่รองรับกำรปฏิบัติงำนในกรณีที่
เหตุขัดข้องเกิดขึ้นจำกกำรดำเนินงำนปกติ และเหตุขัดข้องดังกล่ำวไม่ส่งผลกระทบในระดับสูงต่อกำรดำเนินงำน
และกำรให้บริกำรของหน่วยงำน เนื่องจำกหน่วยงำนยังสำมำรถจัดกำรหรือปรับปรุงแก้ไขสถำนกำรณ์ได้ภำยในระยะเวลำ
ทีเ่ หมำะสม โดยหัวหน้ำหน่วยงำนหรือหัวหน้ำของแต่ละส่วนงำนสำมำรถรับผิดชอบและดำเนินกำรได้ด้วยตนเอง
ทีมงานแผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan Team)
การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต เป็นระบบการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งประกอบด้วยการวางแผน
การจัดทา การนาไปปฏิบัติ การทดสอบ การติดตาม การทบทวนเพื่อให้แผนดาเนินธุ รกิจอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน
และสามารถนาไปใช้ได้จริงเมื่อเกิดเหตุที่ทาให้การดาเนินงานต้องหยุดชะงัก โดยระบบการบริหารความพร้อม
ต่อสภาวะวิกฤต ประกอบด้วย
1)
2)
3)
4)

การกาหนดนโยบายที่ชัดเจนในการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของผู้บริหาร
การวางแผนกาหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรไว้อย่างชัดเจน
การทดสอบ และซักซ้อมเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการนาแผนไปปฏิบัติ
การทบทวน และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

ดังนั้น เพี่อให้แผนดาเนิน ธุร กิจ อย่างต่อเนื่องของส านักงานจังหวัดนครปฐมสามารถนาไปปฏิ บัติ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้จัดตั้งทีมบริห ารความต่อเนื่องของสานักงานจังหวัดนครปฐม เพื่อ
ทาหน้าที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะบริหารความต่อเนื่องของจังหวัด และดาเนินการตามขั้นตอน
และแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรที่ได้กาหนดไว้ในแผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ของสานักงานจังหวัดนครปฐม โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
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หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
(หัวหน้าสานักงานจังหวัดนครปฐม)
ผู้ประสานงาน
(ผอ.กลุ่มงานอานวยการ)

ทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
กลุ่มงานอานวยการ
(ผอ.กลุ่มงานอานวยการ)

ทีมบริหารความต่อเนื่อง
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด
(ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด)

ทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
(ผอ.กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล)

ทีมบริหารความต่อเนื่อง
กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
(ผอ.กลุ่มงาน
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด)

โครงสร้างทีมบริหารความต่อเนือ่ ง (BCP Team) ของสานักงานจังหวัดนครปฐม

โดยทุกตาแหน่งจะต้องร่วมมือกันดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในกลุ่มงานของตนเอง
ให้สามารถบริหารความต่อเนื่องและกลับสู่ สภาวะปกติได้โดยเร็ว ตามบทบาทหน้าที่ที่กาหนดไว้ และในกรณีที่
บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคลากรสารองรับผิดชอบทาหน้าที่ในบทบาทของบุคลากรหลั ก
ปรากฏดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ของสานักงานจังหวัดนครปฐม
บุคลากรหลัก
บุคลากรสารอง
บทบาท
ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง
(หัวหน้าสานักงานจังหวัด
นครปฐม)

นายปพนภพ แก้วพันธ์ทอง
(รักษาการ ผอ.กลุ่มงาน
อานวยการ)

0x-xxxx-xxxx

0x-xxxx-xxxx

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
สานักงานจังหวัด
นครปฐม

ทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
กลุ่มงานอานวยการ

นายปพนภพ แก้วพันธ์ทอง
(รักษาการ ผอ.กลุ่มงาน
อานวยการ)
นายกฤษณนันท์ กาไร
(ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
ข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
นางสาววิชญศากรณ์ วีระพันธุ์
(ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากร
บุคคล)
นางสาวเมธินี นิชรัตน์
(ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรม
จังหวัด)
นางสาวปาริชาติ สุริยะฉาย
(นิติกรปฏิบตั ิการ)

0x-xxxx-xxxx
0x-xxxx-xxxx
0x-xxxx-xxxx
0x-xxxx-xxxx
0x-xxxx-xxxx
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บุคลากรหลัก
ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
นายกฤษณนันท์ กาไร
0x-xxxx-xxxx
(ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
ข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
นางสาววิชญศากรณ์ วีระพันธุ์ 0x-xxxx-xxxx
(ผอ.กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล)
นางสาวเมธินี นิชรัตน์
0x-xxxx-xxxx
(ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรม
จังหวัด)
นายปพนภพ แก้วพันธ์ทอง
(รักษาการ ผอ.กลุ่มงาน
อานวยการ)

0x-xxxx-xxxx

บทบาท
ทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
กลุ่มงานยุทธศาสตร์
และข้อมูลเพื่อ
การพัฒนาจังหวัด
ทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
กลุ่มงานศูนย์ดารง
ธรรมจังหวัด
ผู้ประสานงาน

บุคลากรสารอง
ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
นางสาวสถาพร ศิลป์ผล
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชานาญการ)

0x-xxxx-xxxx

นางสมหวัง ไชยโย
(นักทรัพยากรบุคคล
ชานาญการ)

0x-xxxx-xxxx

นางกิ่งกาญจน์ พรหมทอง
0x-xxxx-xxxx
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการ)
-

-

ผลกระทบต่อการทางานหรือกระบวนการให้บริการ
สานักงานจังหวัดนครปฐมได้นากระบวนการของหน่วยงานมาศึกษา วิเคราะห์ เพื่อระบุกระบวนการหลัก
ที่สาคัญและระบุร ะดับผลกระทบ เพื่อพิจารณาถึงความเสี่ ยง ภัยคุกคาม และผลกระทบต่อทรัพยากรหลั ก
ในการดาเนิ น งานหรือการให้บ ริการของหน่วยงานในแต่ละกระบวนการ โดยใช้เกณฑ์ในการกาหนดระดับ
ผลกระทบ ดังนี้
ระดับผลกระทบ
หลักเกณฑ์การพิจารณาระดับผลกระทบ
สูง
 ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดาเนินงานหรือการให้บริการประชาชนลดลง
มากกว่า ร้อยละ 50 ของกระบวนการหลักทั้งหมด
ปานกลาง
 ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดาเนินงานหรือการให้บริการประชาชนลดลง
ระหว่าง ร้อยละ 25 - 50 ของกระบวนการหลักทั้งหมด
ต่า
 ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดาเนินงานหรือการให้บริการประชาชนลดลง
น้อยกว่า ร้อยละ 25 ของกระบวนการหลักทั้งหมด
จากการวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด พบว่ากระบวนการทางานที่หน่วยงานต้องให้ความสาคัญและ
กลับมาดาเนินงานหรือฟืน้ คืนสภาพให้ได้ภายในระยะเวลาตามที่กาหนด ปรากฏดังตารางที่ 3

1-6
ตารางที่ 3 ผลกระทบต่อกระบวนการทางานหรือการให้บริการ (Business Impact Analysis)
กระบวนการหลัก

ระดับผลกระทบ /
ความเร่งด่วน
(สูง/ปานกลาง/ต่า)

1. กลุ่มงานอานวยการ
1) งานสารบรรณและงานธุรการ
สูง
2) งานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ครุภัณฑ์
สูง
3) งานช่วยอานวยการผู้บริหารของ
ต่า
จังหวัด
4) งานรับเสด็จ งานพระราชพิธี งานรัฐ
สูง
พิธี
5) กลั่นกรองตรวจสอบด้านกฎหมายใน
ปานกลาง
อานาจหน้าทีข่ องผู้ว่าราชการจังหวัด
6) งานอาคารสถานที่
ต่า
7) ระบบสื่อสาร และงานดูแลระบบไฟฟ้า
สูง
2. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
1) การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
ปานกลาง
จังหวัด แผนปฏิบตั ิราชการประจาปี
และคาของบประมาณของจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด
2) ติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนา
ปานกลาง
จังหวัด/แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี
ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
3) งานติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่าย
ปานกลาง
งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด
4) งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ปานกลาง
การวางแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด
5) งานความร่วมมือภาครัฐและเอกชน
ปานกลาง
6) การจัดทาคารับรองการปฏิบัติ
ปานกลาง
ราชการของและการดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัดของกระทรวงมหาดไทย
7) งานนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
ปานกลาง
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
8) งานพัฒนาเว็บไซต์จังหวัดนครปฐม
ปานกลาง
9) งานพิจารณาโครงการจัดหาระบบ
ปานกลาง
คอมพิวเตอร์และระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ
4
1
1
2
1
ชั่วโมง
วัน
สัปดาห์ สัปดาห์ เดือน
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กระบวนการหลัก
10) งานคณะกรรมการพิจารณาขอ
อนุญาตปลูกสร้างสิ่งล้วงล้าลาน้า
จังหวัด
3. กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
1) งานบริหารงานบุคคลของจังหวัด
2) งานประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
3) งานการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของจังหวัด
4) งานการจัดทาฐานข้อมูลบุคคลของ
จังหวัด (DPIS)
5) งานการดาเนินการตามแผนพัฒนา
บุคลากรของจังหวัด
6) งานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
จังหวัด/งานส่งเสริมและคุ้มครอง
จริยธรรม
7) งานจัดทาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่รัฐ
4. กลุม่ งานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
1) งานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทุก
ช่องทาง เช่น
- ระบบศูนย์บริการประชาชน
(GCC1111) สานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี
- สายด่วน 1567
- Walk in
2) งานลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาและแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนกับชุดปฏิบตั ิการ
เคลื่อนที่เร็ว (Mobile Service)
3) งานรับเรื่องราวความต้องการและ
ข้อเสนอแนะของประชาชน
4) งานคุ้มครองผู้บริโภคของจังหวัด
5) งานให้คาปรึกษาแนะนาด้านกฎหมาย
6) งานศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ
จังหวัดนครปฐม ณ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซ่า ศาลายา
7) งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
(การประกาศจัดซื้อจัดจ้างที่ต้อง
ประกาศตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ)

ระดับผลกระทบ /
ความเร่งด่วน
(สูง/ปานกลาง/ต่า)
ปานกลาง

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ
4
1
1
2
1
ชั่วโมง
วัน
สัปดาห์ สัปดาห์ เดือน




ต่า
ต่า



ต่า



ต่า



ต่า



ต่า




ปานกลาง
สูง



สูง



สูง



สูง
สูง
ปานกลาง




ปานกลาง
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หมายเหตุ : ระยะเวลาเป้ าหมายในการฟื้น คืน สภาพ หมายถึง ระยะเวลาภายหลั ง จากเกิด อุ บั ติ การณ์ ขึ้ น
ที่ ท าให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ บริ ก ารต้ อ งกลั บ คื น สภาพเดิ ม กิ จ กรรมต้ อ งกลั บ มาด าเนิ น การได้ และ
ทรัพยากรต้องได้รับการฟื้นฟู (มอก. 22301-2556)
สำหรับกระบวนกำรอื่น ๆ ที่ประเมินแล้ว อำจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสู งถึงสูงมำก หรือมีควำมยืดหยุ่น
สำมำรถชะลอกำรดำเนินงำนและกำรให้บริกำรได้ โดยให้ผู้อำนวยกำรกลุ่มแต่ละกลุ่มประเมินควำมจำเป็นและ
เหมำะสม ทั้งนี้ หำกมีควำมจำเป็นให้ปฏิบัติตำมแนวทำงกำรบริหำรควำมต่อเนื่องเช่นเดียวกับกระบวนกำรหลัก
การวิเคราะห์เพื่อกาหนดความต้องการทรัพยากรที่สาคัญ
1) ด้านสถานที่ปฏิบัติงาน (Working Space Requirement) ปรากฏดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 กาหนดพื้นที่การปฏิบัติงานสารอง
ทรัพยากร
1. พื้นที่สาหรับสถานที่ปฏิบัติงาน
สารอง
2. ปฏิบัติงานที่บ้าน

สถานที่/ที่มา
4 ชั่วโมง
- มหาวิทยาลัยราชภัฏ 16 ตร.ม.
นครปฐม
(8 คน)
10 คน

3. เหลื่อมเวลาปฏิบตั ิงาน
รวม

1 วัน
18 ตร.ม.
(8 คน)
10 คน

1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน
32 ตร.ม. 44 ตร.ม.
(16 คน) (22 คน)
33 คน
27 คน
-

-

-

-

-

-

18 คน

18 คน

49 คน

49 คน

-

2) ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement) ปรากฏดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 จานวนวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นต่อการสนับสนุนการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต
ทรัพยากร
1. คอมพิวเตอร์สารองที่มี
คุณลักษณะเหมาะสม
เช่น Notebook

2. เครื่องพิมพ์รองรับการใช้
งานกับคอมพิวเตอร์
3. โทรศัพท์/โทรสาร/เครื่อง
สแกน

ที่มา
- ร้านค้าผ่าน
กระบวนการจัดซื้อ
พิเศษตามความ
จาเป็นและเหมาะสม
- เช่าบริษัทภายนอก
- ทาข้อตกลงยืมจาก
หน่วยงานภายนอก
- ใช้คอมพิวเตอร์
ส่วนตัวของบุคลากร
ร้านค้าผ่าน
กระบวนการจัดซื้อ
พิเศษตามความ
จาเป็นและเหมาะสม
ร้านค้าผ่าน
กระบวนการจัดซื้อ

4 ชั่วโมง
5 เครื่อง

1 วัน
5 เครื่อง

1 สัปดาห์
10 เครื่อง

2 สัปดาห์
10 เครื่อง

1 เดือน
15
เครื่อง

4 เครื่อง

4 เครื่อง

8 เครื่อง

8 เครื่อง

8 เครื่อง

1 เครื่อง

2 เครื่อง

4 เครื่อง

4 เครื่อง

6 เครื่อง
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4. คอมพิวเตอร์ที่ต้อง
ต่อเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
ภายนอก เช่น GFMIS
e-GP
5. เครื่องถ่ายเอกสาร

ที่มา
พิเศษตามความ
จาเป็นและเหมาะสม

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 สัปดาห์

2 สัปดาห์

1 เดือน

สานักงานจังหวัด
นครปฐม

1 เครื่อง

1 เครื่อง

2 เครื่อง

2 เครื่อง

2 เครื่อง

ร้านค้าผ่าน
กระบวนการจัดซื้อ
พิเศษตามความ
จาเป็นและเหมาะสม
/เช่าบริษัทภายนอก/
ทาข้อตกลงยืมจาก
หน่วยงานภายนอก

1 เครื่อง

1 เครื่อง

2 เครื่อง

2 เครื่อง

2 เครื่อง

3) ความต้ อ งการด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและข้ อ มู ล (IT & Information Requirement)
หมายถึง ระบบเทคโนโลยีสารเทศ และฐานข้อมูลที่จาเป็นเพื่อให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ โดยพิจารณาทั้งระบบและฐานข้อมูลที่เป็นหน่วยงานเอง และของหน่วยงานกลางอื่น ๆ
ดังตารางที่ 6.1 และ 6.2
ตารางที่ 6.1 ความต้องการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลของหน่วยงานเอง
ทรัพยากร
1. ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์จังหวัด
นครปฐม
2. ระบบจองห้องประชุม

แหล่งข้อมูล/ที่มา
จังหวัดนครปฐม

3. เว็บไซต์จังหวัด

4 ชั่วโมง



1 วัน
-

1 สัปดาห์
-

2 สัปดาห์
-

1 เดือน
-

จังหวัดนครปฐม



-

-

-

-

จังหวัดนครปฐม



-

-

-

-

ตารางที่ 6.2 ความต้ อ งการด้ า นระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและฐานข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงานอื่ น /หน่ว ยงาน
ส่วนกลางที่ให้การสนับสนุน (ถ้ามี)
ทรัพยากร
1. ระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ
(eMENSCR)
2. ระบบจัดทาคาขอ
งบประมาณรายจ่าย (eBudgeting)
3. ระบบฐานข้อมูลแผน/ผล
การปฏิบัติงาน และผล

แหล่งข้อมูล/ที่มา
สานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
สานักงบประมาณ
สานักงบประมาณ

4 ชั่วโมง



1 วัน
-

1 สัปดาห์
-

2 สัปดาห์
-

1 เดือน
-



-

-

-

-



-

-

-

-
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การใช้จ่ายงบประมาณ
(EvMIS)
4. ระบบติดตามประเมินผล
แผนงาน/โครงการ ตาม
แผนปฏิบัตริ าชการ
ประจาปีของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด (PADME)
5. ระบบการตรวจราชการ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E Inspection)
6. ระบบรับ-ส่ง สารบรรณ

แหล่งข้อมูล/ที่มา

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 สัปดาห์

2 สัปดาห์

1 เดือน

กระทรวงมหาดไทย

-



-

-

-

กระทรวงมหาดไทย

-



-

-

-



-

-

-

-

-



-

-

-

8. ระบบบริหารการเงินการ กรมบัญชีกลาง
คลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
9. ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง กรมบัญชีกลาง
ภาครัฐ (e-GP)
10. KTB Corporate online ธนาคารกรุงไทย

-



-

-

-

-



-

-

-

-



-

-

-

11. e-mail ของหน่วยงาน
ภายนอก
12. ระบบรับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ สานัก
นายกรัฐมนตรี 1111
13. สายด่วน 1567

-



-

-

-

-

-



-

-



-

-

-

-

-

-

-

-



-

-

-



-

-

-

-

หน่ ว ยงานที่ รั บ – ส่ ง
หนังสือ
7. ระบบการจองห้องประชุม หน่วยงานที่จัดประชุม

หน่ ว ยงานที่ รั บ – ส่ ง
หนังสือ
ส านั ก งานปลั ด ส านั ก
นายกรัฐมนตรี

สานักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย
14. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงาน ป.ป.ช.
รองรับการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน ภาครัฐ
(NACC ITA)
15. ระบบสารสนเทศ
สานักงาน ก.พ.
ทรัพยากรบุคคล ระดับ
กรม Departmental
Personnel Information
System (DPIS)
16. ระบบการพัฒนาการ
สานักงาน ก.พ.ร.
บริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA)
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4) ความต้องการด้านบุคลากรสาหรับความต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน (Personnel Requirement)
ปรากฏดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 จานวนบุคลากรหลักที่จาเป็น
ทรัพยากร
4 ชั่วโมง
1. จานวนบุคลากรปฏิบัติงานที่สานักงาน /สถานที่ปฏิบัติงาน 8 คน
สารอง
2. จานวนบุคลากรที่จาเป็นต้องปฏิบัติงานที่บ้าน
10 คน

10 คน

33 คน

27 คน

-

รวม

18 คน

49 คน

49 คน

-

18 คน

1 วัน
8 คน

1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน
16 คน
22 คน
-

5) ความต้องการด้านผู้ให้บริการที่สาคัญ (Service Requirement) ปรากฏดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ผู้ให้บริการที่ต้องติดต่อ หรือขอรับบริการหรือส่งมอบบริการให้หน่วยงาน
ผู้ให้บริการ
1. ผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต/ระบบสื่อสาร (ระบบ GIN
เบอร์ติดต่อ 026126060 ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 02-2232000)
2. ผู้ให้บริการระบบไฟฟ้า (การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดนครปฐม 034-243704)
3. จัดเก็บระบบไว้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย สานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย โทรศัพท์ 02 282 6584 และ
บริษัทเอกชน บริษัท ซิตี้วาไรตี้ คอร์เปอเรชั่น
จากัด โทรศัพท์ 074-559304 , 0864908961
4. ผู้ให้บริการประปา (การประปาส่วนภูมภิ าค
จังหวัดนครปฐม
5. บริษัททีโอที จากัด (มหาชน)

4 ชั่วโมง



1 วัน
-

1 สัปดาห์
-

2 สัปดาห์
-

1 เดือน
-



-

-

-

-

-



-

-

-

-



-

-

-

-

-

-

-

-




6. สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนครปฐม
7. มหาวิทยาลัยมหิดล

-

-

-

-

-

-

-

8. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน
9. มหาวิทยาลัยศิลปากร

-

-




-

-

-

-

-

-

10. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

-

-




-

-

11. ตารวจภูธรจังหวัดนครปฐม

-



-

-

-
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12. กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

4 ชั่วโมง
-

1 วัน


1 สัปดาห์
-

2 สัปดาห์
-

1 เดือน
-

13. โรงเรียนการบิน

-



-

-

-

14. กรมการสัตว์ทหารบก

-



-

-

-

15. โรงเรียนนายร้อยตารวจ

-



-

-

-

16. สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

-



-

-

-

17. สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
18. สานักงบประมาณ

-

-



-

-

-

-



-

-

19 .กรมบัญชีกลาง

-

-



-

-

20. สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

-

-



-

-

21. สานักงาน ป.ป.ช.

-

-



-

-

22. สานักงาน ก.พ.

-

-



-

-

23. สานักงาน ก.พ.ร.

-

-



-

-

24. ธนาคารกรุงไทย

-

-



-

-

กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)
กลยุทธ์ความต่อเนื่อง เป็นแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีความพร้อมเมื่อเกิด
สภาวะวิกฤต ซึ่งพิจารณาทรัพยากรใน 5 ด้าน ปรากฏดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)
ทรัพยากร
กลยุทธ์ความต่อเนื่อง
1. อาคาร/ สถานที่ปฏิบัติงาน 1. กาหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงานสารอง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หรือ
สารอง
เช่าสถานที่ของเอกชนเป็นสถานที่ปฏิบัติงานสารอง
2. เจรจาติดต่อสถานที่สารองที่กาหนดไว้ล่วงหน้า
3. ก าหนดให้ ป ฏิ บั ติ งานที่ บ้า น ส าหรั บ ภารกิ จที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บผลกระทบหรือ มี
ลักษณะงานที่สามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้ โดยหน่วยงานต้องสนับสนุน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ประชุ ม /ประสานงานภายในหน่ ว ยงานและระหว่ า งหน่ ว ยงาน โดยใช้
ระบบสื่อสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และออนไลน์
5. ประชาสั ม พั น ธ์ข้ อ มู ล ข่ า วสาร แก่ ผู้ รั บ บริ ก ารและหน่ว ยงานภายนอก
ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ โดยเน้นการสื่อสารผ่านออนไลน์
6. พัฒนาระบบการให้บริการ โดยเน้นในรูปแบบ e-service เพื่อให้ประชาชน
ยังสามารถติดต่อราชการได้แม้เกิดสภาวะวิกฤต
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2. วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ /
การจัดหาจัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ที่สาคัญ

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
3. เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ข้อมูลที่สาคัญ

1.

2.

3.
4.
5.
6.

กลยุทธ์ความต่อเนื่อง
จั ด เตรี ย มเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ บบพกพา (Notebook) และอุ ป กรณ์
เครือข่ายไว้พร้อมใช้ในสภาวะวิกฤตไว้ล่วงหน้า หากไม่สามารถจัดเตรียมไว้
ล่วงหน้าได้ ให้จัดทาฐานข้อมูลหน่วยงานที่สามารถติดต่อประสานงานเพื่อ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการทางานได้อย่างทันการณ์เมื่อเกิดสภาวะวิกฤต
จัดหาเครืองคอมพิวเตอร์ส ารองที่มีคุณลัก ษณะเหมาะสมกับการใช้ งาน
หรืออุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมโยงผ่านระบบ Internet ไว้ล่วงหน้า หากไม่
สามารถจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าได้ ให้จัดทาฐานข้อมูลหน่วยงานที่สามารถ
ติดต่อประสานงานหรือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ในการทางานได้อย่างทัน
การณ์เมื่อเกิดสภาวะวิกฤต
กาหนดให้บุคลากรใช้คอมพิวเตอร์ของตนเอง หากหน่วยงานไม่สามารถ
สนับสนุนคอมพิวเตอร์ใช้งานได้ หรือในช่วงระหว่างการจัดหาคอมพิวเตอร์
สารอง
จัดหาหรือเตรียมหรือกาหนดเครื่องพิมพ์ (Printer) เครื่องสแกนเอกสาร
(Scanner) และเครื่องโทรสาร (Fax) พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย Network ไว้
เพื่อใช้งานเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุนตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
จัดเตรียมยานพาหนะเพื่อใช้ในการเดินทาง โดยให้สารองยานพาหนะ ไว้ที่
สถานที่ปฏิบัติงานสารองหรือสถานที่อื่นที่เหมาะสม
จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จาเป็น เช่น UPS ติดตั้งระบบสารองไฟฟ้า ติดตั้งเครื่อง
กาเนิดสารองไฟฟ้า การทาสารองข้อมูล และการกู้คืนระบบ
จัดหาวัสดุสานักงานที่จาเป็น เพื่อการจัดเก็บข้อมูล เช่น External Hard
Disk, Thump Drive ฯลฯ
ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญของหน่วยงาน
เป็ นแบบรวมศู นย์ และเชื่ อมโยงระบบเครื อข่ ายผ่ านอิ นเตอร์ เน็ ต เพื่ อ
การใช้งาน ดั ง นั้ น หากเกิ ด ภาวะฉุ ก เฉิ น ให้ รอจนกว่ า ระบบการบริห าร
เทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนกลางจะกอบกู้ให้สามารถใช้งานได้
กาหนดให้ผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจัดให้มีระบบการสารอง
ข้ อ มู ล ไว้ ใ นสถานที่ อื่ น โดยจั ด เก็ บ ระบบ Server ไว้ ที่ ศู น ย์ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สาร ส านั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทย และ
บริษัทเอกชน (บริษัท ซิตี้วาไรตี้ คอร์เปอเรชั่น จากัด)
จัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลาง ที่สามารถเข้าถึงได้จากสถานที่
อื่น ๆ ภายนอกส านักงาน เพื่อให้ บุคลากรในหน่ว ยงานทุกคนสามารถ
เข้าถึงข้อมูล และนาไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน
เคลื่อนย้าย Server ไปยังพื้นที่ปลอดภัย (ในกรณีที่สามารถทาได้)
จั ด เก็ บ ระบบ Server ไว้ ที่ ศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และบริษัทเอกชน (บริษัท ซิตี้วาไรตี้
คอร์เปอเรชั่น จากัด)
กาหนดให้บุคลากรสารองข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตน
ในอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ ข้ อ มู ล เช่ น E-mail Handy Drive External
Harddisk Google drive หรือ Cloud เป็นต้น อย่างสม่าเสมอ
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ทรัพยากร

4. บุคลากรหลัก

5. คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลยุทธ์ความต่อเนื่อง
7. ดาเนินการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตและฐานข้อมูลที่สาคัญ
8. กาหนดให้มีการปฏิบัติตามระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
อย่างเคร่งครัด
9. ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการทางาน เช่น รายงานความก้าวหน้าทุกวันผ่าน
แอพพลิ เ คชั น (Application) หรื อ ไปรษณี ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-mail)
เพื่อให้ สามารถติดต่อสื่อสารได้ตลอดช่วงเวลาที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่
ทางาน หรือพร้อมเข้าร่วมประชุมในเรื่องสาคัญเร่งด่วนผ่านระบบออนไลน์
หรือสถานที่หัวหน้าส่วนราชการกาหนด
10.จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จาเป็น เช่น UPS ติดตั้งระบบสารองไฟฟ้า ติดตั้งเครื่อง
กาเนิดสารองไฟฟ้า การทาสารองข้อมูล และการกู้คืนระบบ
1. กาหนดให้ใช้บุคลากรสารองทดแทนภายในสายงานหรือกลุ่มงานเดียวกัน
2. กาหนดให้ใช้บุคลากรนอกกลุ่มงาน ในกรณีที่บุคลากรไม่เพียงพอ
3. กาหนดให้ใช้การปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา
4. กลุ่ มงานผู้ รับผิ ดชอบกระบวนงานและการให้ บริ การ พิจารณากาหนด
ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ/มาตรการต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานและ
การให้บริการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
บริหารความต่อเนื่องของจังหวัด เช่น
- กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมพิจารณาระเบียบ/แนวปฏิบัติในการกาหนดเวลา
ในการบริการประชาชน
- ทุกกลุ่มงานพิจารณาระเบียบ/แนวปฏิบัติในการกาหนดเวลาในการ
บริการหน่วยงานภาครัฐ/บริการประชาชน
- กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมพิจารณาแนวปฏิบัติในการบรรเทาผลกระทบ
ของประชาชนที่ได้รับจากสภาวะวิกฤต
- กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล กาหนดมาตรการการปฏิบัติงานนอก
สถานที่และการเหลื่อมเวลาการปฏิบัติงาน
1. จัดให้แต่ละกลุ่มงานมีรายชื่อผู้ประสานงาน พร้อมระบุช่องทางการติดต่อ
เพื่อให้การให้บริการกับหน่วยงานภาครัฐอื่นเกิดความต่อเนื่อง เช่น เบอร์
โทรศัพท์ และอีเมลกลาง
2. จัดให้มีการส่งหนังสือราชการผ่านรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
3. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้ให้บริการระบบ Server
4. บริษัทเอกชน (บริษัท ซิตี้วาไรตี้ คอร์เปอเรชั่น จากัด) ผู้ให้บริการระบบ
Server
5. จัดทาระบบในการแจ้งข่าวสารได้อย่างรวดเร็วให้ผู้ให้บริการ/คู่ค้า/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทราบเมื่อเกิดสภาะวิกฤต
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ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ
วันที่ 1 (ภายใน 24 ชั่วโมง) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที
การปฏิบัติการใด ๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่น และ
ปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
- ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในหน่วยงาน ที่ได้รับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิต
- แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤต ตามกระบวนการ Call Tree ให้กับ
บุคลากรในกลุ่ม ภายหลังได้รับแจ้งจากหัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
- จั ดประชุม ทีมบริ ห ารความต่อเนื่ อง เพื่อประเมินความ
เสียหาย ผลกระทบต่อการดาเนินงานการให้บริการ และ
ทรั พยากรส าคั ญที่ต้ องใช้ในการบริห ารความพร้ อ มต่ อ
สภาวะวิกฤต
- ทบทวนกระบวนการที่มีความเร่งด่วน หรือส่งผลกระทบ
อย่างสูง (หากไม่ดาเนินการ) ดังนั้น จาเป็นต้องดาเนินงาน
หรือปฏิบัติงานด้วยมือ (Manual Processing)
- รายงานหั ว หน้ า ที ม บริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งทราบ โดย
ครอบคลุมประเด็นดังนี้
• จานวนและรายชื่อบุคลากรที่ได้รับบาดเจ็บ/เสียชีวิต
• ความเสียหายและผลกระทบต่อการดาเนินงานและ
การให้บริการ
• ทรัพยากรสาคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
• กระบวนการที่มีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่าง
สูงหากไม่ดาเนินการ และจาเป็นต้องดาเนินงานหรือ
ปฏิบัติงานด้วยมือ
- สื่อสารและรายงานสถานการณ์แก่บุคลากรในกลุ่มให้ทราบ
ตามเนื้อหาและข้อความที่ได้รับการพิจารณาและเห็นชอบ
จากคณะบริหารความต่อเนื่องแล้ว
- ประเมินและระบุกระบวนการหลัก และงานเร่งด่วนที่จาเป็น
ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 1- 5 วันข้างหน้า
- ประเมิ น ศั ก ยภาพและความสามารถของกลุ่ ม ในการ
ดาเนิ น งานเร่ งด่ว นข้างต้น ภายใต้ข้อจากัดและสภาวะ
วิกฤต พร้อมระบุทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการบริหาร
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตตามแผนการจัดหาทรัพยากร

ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง
ทีมบริหารความต่อเนื่อง
ผู้ประสานงาน/เลขานุการ
ทีมบริหารความต่อเนื่อง

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ




ทีมบริหารความต่อเนื่อง

ทีมบริหารความต่อเนื่อง



ทีมบริหารความต่อเนื่อง



ทีมบริหารความต่อเนื่อง



ทีมบริหารความต่อเนื่อง



1-16
ขั้นตอนและกิจกรรม
- รายงานความคื บ หน้ า ให้ แ ก่ หั ว หน้ า ที ม บริ ห ารความ
ต่อเนื่องทราบ พร้อมขออนุมัติการดาเนินงานหรือปฏิบัติงาน
ด้วยมือ (Manual Processing) สาหรับกระบวนการที่มี
ความเร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่างสูงหากไม่ดาเนินการ
- ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
จัดหาทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการบริหารความพร้อม
ต่อสภาวะวิกฤต ได้แก่
 อาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ/การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่
สาคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ

-

-

ทีมบริหารความต่อเนื่อง

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ


ทีมบริหารความต่อเนื่อง



กลุ่มงานอานวยการ
กลุ่มงานอานวยการ




ผู้รับผิดชอบ

กลุ่ ม งานยุ ท ธศาสตร์ แ ละ
ข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
กลุ่ ม งานบริ ห ารทรั พ ยากร
 บุคลากรหลัก
บุคคล
กลุ่มงานอานวยการ
 คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
พิ จ ารณาด าเนิ น การหรื อ ปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยมื อ (Manual) ทีมบริหารความต่อเนื่อง
เฉพาะงานเร่ งด่ว น หากไม่ดาเนิ นการจะส่ งผลกระทบ
อย่างสูงและไม่สามารถรอได้ ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติ
ระบุหน่วยงานที่เป็นคู่ค้า/ผู้ให้บริการสาหรับงานเร่งด่วน ทีมบริหารความต่อเนื่อง
เพื่อแจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารงานให้มี
ความต่ อ เนื่ อ งตามความเห็ น ของหั ว หน้ า ที ม บริ ห าร
ความต่อเนื่อง
บันทึก (Log Book) เหตุการณ์ และทบทวนกิจกรรมและ ทีมบริหารความต่อเนื่อง
งานต่าง ๆ ของทีมบริหารความต่อเนื่องอย่างสม่าเสมอ
(พร้อมระบุรายละเอียดผู้ดาเนินการและเวลา)
แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดาเนินการ สาหรับ ทีมบริหารความต่อเนื่อง
ในวันถัดไป ให้กับบุคลากรหลักในกลุ่ม เพื่อรับทราบและ
ดาเนินการ อาทิ แจ้งวัน เวลา และสถานที่ปฏิบัติงานสารอง
รายงานความคื บ หน้ า ให้ แ ก่ หั ว หน้ า ที ม บริ ห ารความ ทีมบริารความต่อเนื่อง
ต่อเนื่องอย่างสม่าเสมอหรือตามที่ได้กาหนดไว้
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วันที่ 2-7 การตอบสนองในระยะสั้น
การปฏิบัติการใด ๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่น และ
ปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
- ติดตามสถานภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับ
ผลกระทบ ประเมินความจาเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ใน
การกอบกู้คืน
- ตรวจสอบกั บ หน่ ว ยงาน ความพร้ อ มและข้ อ จ ากั ด
ในการจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการบริหารความ
พร้อมต่อสภาวะวิกฤต ได้แก่
 อาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ/การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่
สาคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ

-

-

ทีมบริหารความต่อเนื่อง

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ


ทีมบริหารความต่อเนื่อง



กลุ่มงานอานวยการ
กลุ่มงานอานวยการ




บทบาทความรับผิดชอบ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
ข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
กลุ่มงานบริหารทรัพยากร
 บุคลากรหลัก
บุคคล
กลุ่มงานอานวยการ
 คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รายงานหั ว หน้ า ที ม บริ ห ารความต่ อ เนื่ อ ง ทราบความ ทีมบริหารความต่อเนื่อง
พร้อม ข้อจากัด และข้อเสนอแนะ ในการจัดหาทรัพยากร
ที่จาเป็นต้องใช้ในการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
ประสานงานและดาเนินการจัดหาทรัพยากรที่จาเป็น ต้อง ทีมบริหารความต่อเนื่อง
ใช้ในการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ได้แก่
กลุ่มงานอานวยการ
 อาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ/การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ กลุ่มงานอานวยการ
สาคัญ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
ข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
กลุ่มงานบริหารทรัพยากร
 บุคลากรหลัก
บุคคล
กลุ่มงานอานวยการ
 คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ดาเนินการกอบกู้และจัดหาข้อมูลและรายงานต่าง ๆ ที่ ทีมบริหารความต่อเนื่อง
จาเป็นต้องใช้ในการดาเนินงานและให้บริการ
ดาเนินงานและให้บริการภายใต้ทรัพยากรที่จัดหา เพื่อ ทีมบริหารความต่อเนื่อง
บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ได้แก่
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ขั้นตอนและกิจกรรม

-

บทบาทความรับผิดชอบ

กลุ่มงานอานวยการ
 อาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ/การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ ที่ กลุม่ งานอานวยการ
สาคัญ
กลุม่ งานยุทธศาสตร์และ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
ข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
กลุ่มงานบริหารทรัพยากร
 บุคลากรหลัก
บุคคล
กลุ่มงานอานวยการ
 คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารความพร้อมต่อ ทีมบริหารความต่อเนื่อง
สภาวะวิกฤตแก่หน่วยงาน คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบ
บันทึก (Log Book) เหตุการณ์ และทบทวนกิจกรรมและ ทีมบริหารความต่อเนื่อง
งานต่าง ๆ ของทีมบริหารความต่อเนื่องอย่างสม่าเสมอ
(พร้อมระบุรายละเอียดผู้ดาเนินการและเวลา)
แจ้ งสรุ ป สถานการณ์แ ละขั้ น ตอนการดาเนิน การต่ อ ไป ทีมบริหารความต่อเนื่อง
สาหรับในวันถัดไป ให้กับบุคลากรในกลุ่ม
รายงานความคื บ หน้ า ให้ แ ก่ หั ว หน้ า ที ม บริ ห ารความ ทีมบริหารความต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง ตามเวลาที่ได้กาหนดไว้

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ










วันที่ 8 การตอบสนองระยะกลาง (1 สัปดาห์)
การปฏิบัติการใด ๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่น และ
ปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับ ทีมบริหารความต่อเนื่อง
ผลกระทบ และประเมินความจาเป็นและระยะเวลาที่ต้อง
ใช้ในการกอบกู้คืน
- ระบุ ท รั พ ยากรที่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ เพื่ อ ด าเนิ น งานและ ทีมบริหารความต่อเนื่อง
ให้บริการตามปกติ
- รายงานหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง ทราบสถานภาพ ทีมบริหารความต่อเนื่อง
การกอบกู้คืน มาของทรั พยากรที่ได้รับผลกระทบ และ
ทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้เพื่อดาเนินงานและให้บริการ
ตามปกติ

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
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ขั้นตอนและกิจกรรม
- ประสานงานและดาเนิ น การจั ด หาทรัพ ยากรที่จาเป็น
ต้องใช้เพื่อดาเนินงานและให้บริการตามปกติ ได้แก่
 อาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
 วัส ดุอุป กรณ์ที่ส าคัญ/การจั ดหาจัดส่ งวัส ดุอุป กรณ์
ที่สาคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ

บทบาทความรับผิดชอบ
ทีมบริหารความต่อเนื่อง
กลุ่มงานอานวยการ
กลุ่มงานอานวยการ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
ข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
 บุคลากรหลัก
กลุ่มงานอานวยการ
 คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- แจ้ ง สรุ ป สถานการณ์ แ ละการเตรี ย มความพร้ อ มด้ า น ทีมบริหารความต่อเนื่อง
ทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อดาเนินงานและให้บริการตามปกติ
ให้กับบุคลากรในกลุ่ม
- บันทึก (Log Book) เหตุการณ์ และทบทวนกิจกรรมและ ทีมบริหารความต่อเนื่อง
งานต่าง ๆ ของทีมบริหารความต่อเนื่องอย่างสม่าเสมอ
(พร้อมระบุรายละเอียดผู้ดาเนินการและเวลา)
- รายงานความคื บ หน้ า ให้ แ ก่ หั ว หน้ า ที ม บริ ห ารความ ทีมบริหารความต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง ตามเวลาที่ได้กาหนดไว้

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
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ภาคผนวก ก
กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree)
กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) คือ กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกในทีมบริห าร
ความต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถบริหารจัดการในการติดต่อบุคลากรของหน่วยงาน ภายหลังจาก
มีการประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะวิ กฤตของหน่วยงาน และให้แผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสามารถ
นาไปปฏิบัติใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) ของสานักงานจังหวัด นครปฐม เริ่มต้นที่หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่องแจ้งให้ผู้ประสานงานทีมบริหารความต่อเนื่องทราบถึงเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้ประสานงานฯ แจ้ง
ทีมบริหารความต่อเนื่องแต่ละกลุ่ม (ผู้อานวยการกลุ่ม) รับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนดาเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และแจ้งไปยังบุคลากรภายในกลุ่มรับทราบ ตามรายชื่อและช่องทางติดต่อสื่อสารที่ได้ระบุ
ในตารางที่ ก-1 ถึง ก-4 ซึ่งสามารถแสดงเป็นแผนผังกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) ดังนี้
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
(หัวหน้าสานักงานจังหวัดนครปฐม)
นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง
(0x-xxxx-xxxx)

ผู้ประสานงานทีมบริหารความต่อเนื่อง
นายปพนภพ แก้วพันธ์ทอง
(0x-xxxx-xxxx)

ทีมบริหารความต่อเนื่อง
กลุ่มงานอานวยการ
ผู้อานวยการกลุ่ม
นายปพนภพ แก้วพันธ์ทอง
(0x-xxxx-xxxx)

ทีมบริหารความต่อเนื่อง
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด
ผู้อานวยการกลุ่ม
นายกฤษณนันท์ กาไร
(0x-xxxx-xxxx)

ทีมบริหารความต่อเนื่อง
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ทีมบริหารความต่อเนื่อง
กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด

ผู้อานวยการกลุ่ม
นางสาววิชญศากรณ์ วีระพันธุ์
(0x-xxxx-xxxx)

ผู้อานวยการกลุ่ม
นางสาวเมธินี นิชรัตน์
(0x-xxxx-xxxx)
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ตารางที่ ก-1 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของกลุ่มงานอานวยการ
ทีมบริหารความต่อเนื่อง
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
ชื่อ
นายปพนภพ แก้วพันธ์ทอง

เบอร์โทรศัพท์
0x-xxxx-xxxx

บุคลากรในกลุ่ม
ชื่อ

เบอร์โทรศัพท์

นางสาวปาริชาติ สุริยะฉาย

0x-xxxx-xxxx

นาสาวสุภาวดี บุญญาภิชาติกาล

0x-xxxx-xxxx

ตารางที่ ก-2 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน ของกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา
จังหวัด
ทีมบริหารความต่อเนื่อง
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด
ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
นายกฤษณนันท์ กาไร

0x-xxxx-xxxx

บุคลากรในกลุ่ม
ชื่อ

เบอร์โทรศัพท์

นางสาวสถาพร ศิลป์ผล

0x-xxxx-xxxx

นายธนธรณ์ หมื่นรักษ์

0x-xxxx-xxxx

นางสาวปุณณภา แก้วจันทร์

0x-xxxx-xxxx

ตารางที่ ก-3 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ทีมบริหารความต่อเนื่อง
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ชื่อ
นางสาววิชญศากรณ์ วีระพันธุ์

เบอร์โทรศัพท์
0x-xxxx-xxxx

บุคลากรในกลุ่ม
ชื่อ

เบอร์โทรศัพท์

นางสมหวัง ไชยโย

0x-xxxx-xxxx

นางศุภนันท์ โสมนัส

0x-xxxx-xxxx

นายวชิระ เจนวิทยาอมรเวช

0x-xxxx-xxxx

ตารางที่ ก-4 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
ทีมบริหารความต่อเนื่อง
ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
ชื่อ
นางสาวเมธินี นิชรัตน์

เบอร์โทรศัพท์
0x-xxxx-xxxx

บุคลากรในกลุ่ม
ชื่อ

เบอร์โทรศัพท์

นางกิ่งกาญจน์ พรหมทอง

0x-xxxx-xxxx

นางจงดี ปิ่นพงษ์พันธ์

0x-xxxx-xxxx
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ภายหลังจากได้รับการตอบรับจากบุคลากรหลักครบถ้วนตามกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree)
ข้างต้น ทีมบริหารความต่อเนื่องแต่ละกลุ่ม (ผู้อานวยการกลุ่ม) มีหน้าที่โทรศัพท์กลับไปแจ้งยังผู้ประสานงาน
ทีมบริหารความต่อเนื่อง เพื่อรายงานสรุปความพร้อมของหน่วยงานในการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของหน่ วยงานและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดในหน่วยงาน โดยทีมบริหาร
ความต่อเนื่องแต่ละกลุ่ม มีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลสาหรับการติดต่อให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้
กระบวนการติดต่อบุคลากรภายในหน่วยงานสามารถดาเนินได้อย่างต่อเนื่องและสาเร็จลุล่วงภายในระยะเวลา
ที่คาดหวัง
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คาสั่งแต่งตั้งทีมบริหารความต่อเนื่องของสานักงานจังหวัดนครปฐม

1-24
-ร่าง-

คาสั่งสานักงานจังหวัดนครปฐม
ที่

/2563

เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานบริหารความต่อเนื่องเพื่อดาเนินการในสภาวะวิกฤตของสานักงานจังหวัดนครปฐม
************************************
ด้ว ยมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ใ นคราวประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 31 มี น าคม 2563 มี ม ติ เ ห็ น ชอบในหลั ก การ
มาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต
[รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19)] โดยให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วย
ด าเนิ น การทบทวน และแผนด าเนิ น ธุ ร กิ จ อย่ างต่ อ เนื่ อ งส าหรั บการบริห ารความพร้ อ มต่ อ สภาวะวิ ก ฤต
(Business Continuity Plan) ให้เป็นปัจจุบัน
เพื่อให้การจัดทาแผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสาหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP)
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา 60 (1) และมาตรา 55 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะทางาน
บริหารความต่อเนื่องเพื่อดาเนินการในสภาวะวิกฤตของสานักงานจังหวัดนครปฐม ดังนี้
1. นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง
ประธานคณะทางาน
(หัวหน้าสานักงานจังหวัดนครปฐม)
2. นายกฤษณนันท์ กาไร
รองประธาน
(ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดนครปฐม)
คณะทางาน
3. นางสาววิชญศากรณ์ วีระพันธุ์
คณะทางาน
(ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดนครปฐม)
4. นางสาวเมธินี นิชรัตน์
คณะทางาน
(ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครปฐม)
5. นายปพนภพ แก้วพันธ์ทอง
คณะทางาน
(รักษาการผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการจังหวัดนครปฐม)
6. นางสาวสถาพร ศิลป์ผล
คณะทางาน
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัดนครปฐม)
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7. นางสาวปาริชาติ สุริยะฉาย
คณะทางาน
(นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานอานวยการจังหวัดนครปฐม)
8. นายกฤศ แอกทอง
คณะทางาน
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
การพัฒนาจังหวัดนครปฐม)
9. นายกิตติพงษ์ ตั้งธนะวัฒน์
คณะทางาน
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรม
จังหวัดนครปฐม)
10. นายทนงศักดิ์ แสงอรุณ
คณะทางาน
(นายช่างไฟฟ้าสื่อสารชานาญงาน กลุ่มงานอานวยการจังหวัดนครปฐม)
11. นางสมหวัง ไชยโย
คณะทางานและเลขานุการ
(นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
จังหวัดนครปฐม)
ให้คณะทางานฯ มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. ประเมินลักษณะ ขอบเขต แนวโน้มของอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อตัดสินใจประกาศใช้แผนดาเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่องสาหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของสานักงานจังหวัดนครปฐม
2. ดาเนินการตามแผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสาหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
ของสานักงานจังหวัดนครปฐม หรือนามาประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมของสภาวการณ์
3. กากับดูแล ควบคุมติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานตามแผน
ดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสาหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของสานักงานจังหวัดนครปฐมให้เป็นไป
อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
4. ติดตาม ประเมิน ผลการดาเนินการตามแผนดาเนิน ธุรกิจอย่างต่อเนื่ องส าหรับการบริ ห าร
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของสานักงานจังหวัดนครปฐม และรายงานความคืบหน้าในการแก้ไขสภาวะวิกฤต
ให้คณะบริหารความต่อเนื่องฯ ของจังหวัดนครปฐมทราบอย่างสม่าเสมอ
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมและคณะทางานฯ มอบหมาย
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

มิถุนายน พ.ศ. 2563
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แผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
สาหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
(Business Continuity Management : BCP)

สานักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม
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แผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
สาหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
(BUSINESS CONTINUITY PLAN : BCP)

สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครปฐม
Nakhonpathom Provincial Social Security Office
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สารบัญ
บทนา
การวิเคราะห์ทรัพยากรที่สาคัญ
ตารางที่ 1 เหตุการณ์สภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ์ใน 5 ด้าน
ทีมงานแผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan Team)
ตารางที่ 2 รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team)
ผลกระทบต่อกระบวนการทางานหรือการให้บริการ
ตารางที่ 3 ผลกระทบต่อกระบวนการทางานหรือการให้บริการ (Business Impact Analysis)
การวิเคราะห์เพื่อกาหนดความต้องการทรัพยากรที่สาคัญ
ตารางที่ 4 กาหนดพื้นที่การปฏิบัติงานสารอง
ตารางที่ 5 จานวนวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นต่อการสนับสนุนการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต
ตารางที่ 6.1 ความต้องการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลของหน่วยงานเอง
ตารางที่ 6.2 ความต้องการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลของหน่วยงานอื่น/
หน่วยงานส่วนกลางที่ให้การสนับสนุน
ตารางที่ 7 จานวนบุคลากรหลักที่จาเป็น
ตารางที่ 8 ผู้ให้บริการที่ต้องติดต่อ ขอรับบริการหรือส่งมอบบริการให้หน่วยงาน
กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)
ตารางที่ 9 กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)
ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ
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บทนา
สถานการณ์วิกฤตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ทั้งที่มีเหตุมาจากน้ามือมนุษย์หรือภัยธรรมชาติ พบว่าเป็น
สิ่งที่สามารถเกิดขึ้น ได้ตลอดเวลา อีกทั้งมีความรุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง เช่นเดียวกับ
สถานการณ์ โ รคระบาด COVID – 19 ที่ ร ะบาดเข้ า สู่ ป ระเทศไทยตั้ ง แต่ เ ดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ 2563 เป็ น ต้ น มา
ซึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบในวงกว้ า ง โดยเฉพาะต่ อ ประชาชน และภาครั ฐ ที่ ไ ม่ ส ามารถให้ บ ริ ก ารได้ อ ย่ า ง
มีป ระสิ ทธิภ าพ ซึ่งสะท้อนให้ เห็ น ถึงระบบและกลไกของรัฐ ที่มีความส าคัญต่อการให้ บริการประชาชนขาด
ความพร้อมของระบบการบริหารจัดการที่ไม่สามารถดาเนินภารกิจในสภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น
สถานการณ์ดังกล่าวจึงเป็นบทเรียนอันสาคัญที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องนามาพิจารณาเพื่อปรับกระบวนการ
ทางานใหม่ โดยเฉพาะการบริการประชาชน เพื่อให้มั่นใจว่าภารกิจหลักของราชการ หรืองานบริการประชาชน
ที่สาคัญสามารถดาเนินงานหรือให้บริการได้โดยไม่สะดุดหยุดลงแม้ว่าจะประสบกับวิกฤตการณ์หรือภัยพิบัติใด ๆ
สานักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐมเป็นหน่วยงานที่ให้บริการแก่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และ
ผู้เกี่ยวข้อง ตามภารกิจที่สาคัญ คือ การขึ้นทะเบียนนายจ้าง การรับชาระเงินสมทบ การจ่ายสิทธิประโยชน์
การประสานการแพทย์ และการประชาสั ม พั น ธ์ ซึ่ ง มี จ านวนผู้ ม าติ ด ต่ อ ใช้ บ ริ ก ารทุ ก วั น จาก สถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประเทศไทยได้ออกมาตรการอย่างเข้มงวดเพื่อยับยั้ง
การแพร่เชื้อโดยการปิดห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ร้านอาหาร การกักตัว ห้ามการเดินทางเข้า-ออกประเทศ รวมทั้ง
การเดินทางระหว่างจังหวัด สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนทั้งเศรษฐกิจ สังคม และการใช้
ชี วิ ต ประจ าวั น ของประชาชน รวมถึ ง การให้ บ ริ ก ารของส านั ก งานประกั น สั ง คมจั ง หวั ด นครปฐมที่ ยั ง มี
ความจ าเป็ น ต้ อ งด าเนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง หากเกิ ด สถานการณ์ ฯ จ าเป็ น ต้ อ งแก้ ไ ขเหตุ ก ารณ์ เ ฉพาะหน้ า
อย่างเร่งด่วน ซึ่งอาจเกิดความไม่รอบคอบ และความล่าช้าขึ้นได้ ดังนั้น สานักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม
จึงได้จัดทาแผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสาหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity
Plan : BCP) เพื่อให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด และทาให้กระบวนการที่สาคัญ (Critical
Business Process) สามารถกลับมาดาเนินการได้อย่างปกติ หรือดาเนินการได้ตามระดับการให้บริการที่กาหนดไว้
และช่วยลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นได้
สานักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม
มิถุนายน 2563
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แผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
(Business Continuity Plan : BCP)
สานักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม
แผนดาเนิ นธุรกิจอย่ างต่ อเนื่ องฉบับนี้ จัดทาขึ้น เพื่อให้ ส านักงานประกันสั งคมจังหวัดนครปฐม หรื อ
ต่อไปนี้จะเรียกว่า “หน่วยงาน” สามารถนาไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์
ฉุกเฉินต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ อุบัติการณ์โรคระบาด หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร เช่น อุทกภัย
อัคคีภัย การก่อการประท้วง การก่อการจลาจล การก่อวินาศกรรม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อต่อเนื่อง เป็นต้น
โดยหน่วยงานสามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด และทาให้กระบวนการที่สาคัญ (Critical Business
Process) สามารถกลั บ มาด าเนิ น การได้ อ ย่ า งปกติ หรื อ ตามระดั บ การให้ บ ริ ก ารที่ ก าหนดได้ ใ นระยะเวลา
ที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานได้
การวิเคราะห์ทรัพยากรที่สาคัญ
เพื่อ ให้ห น่ว ยงานสามารถบริห ารจัด การการดาเนิน งานขององค์ กรให้ มี ความต่ อเนื่ อง การจัดหา
ทรัพยากรที่สาคัญจึงเป็นสิ่งจาเป็น ซึ่งการเตรียมการทรัพยากรที่สาคัญ พิจารณาจากผลกระทบใน 5 ด้าน ดังนี้
ผลกระทบ

เหตุการณ์

1. ด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก เหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นท าให้ ส ถานที่ ปฏิบัติ งานหลั กได้รับ ความเสี ย หาย
หรื อ ไม่ ส ามารถใช้ ส ถานที่ ป ฏิ บั ติ ง านหลั ก ได้ และส่ ง ผลให้ บุ ค ลากร
ไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้ชั่วคราวหรือระยะยาว ซึ่งรวมทั้งการที่
ผู้รับบริการไม่สามารถเข้าถึงสถานที่ให้บริการของหน่วยงานด้วย
2. ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ/การจัดหา เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้ ไม่สามารถใช้งานวัส ดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ หรือ
จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
ไม่สามารถจัดหา/จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญได้
3. ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ
ข้อมูลที่สาคัญ
หรือข้อมูลที่สาคัญไม่สามารถนามาใช้ในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ
4. ด้านบุคลากรหลัก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้บุคลากรหลักไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ตามปกติ
5. ด้ า นคู่ ค้ า /ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร/ผู้ มี ส่ ว นได้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้คู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่สามารถ
ส่วนเสียที่สาคัญ
ติดต่อหรือให้บริการหรือส่งมอบงานตามที่ระบุไว้กับทางหน่วยงานได้
โดยหน่วยงานได้ทาการวิเคราะห์ว่าเมื่อมีเหตุการณ์สภาวะวิกฤตเกิดขึ้น แต่ ละกรณีจะส่งผลกระทบ
ต่อทรัพยากรที่สาคัญ ปรากฏดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 เหตุการณ์สภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ์ใน 5 ด้าน
ผลกระทบ
ด้านอาคาร/
สถานที่
ปฏิบัติงาน
หลัก

ด้านวัสดุอุปกรณ์
ที่สาคัญ/การ
จัดหาจัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ที่สาคัญ

ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมูลทีส่ าคัญ

ด้าน
บุคลากร
หลัก

คู่ค้า/
ผู้ให้บริการ/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1 เหตุการณ์อุทกภัย











2 เหตุการณ์อัคคีภัย











3 เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล





-





4 เหตุการณ์ก่อการร้าย











5 เหตุการณ์ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง

-





-



6 เหตุการณ์โรคระบาดต่อเนื่อง *



-

-





เหตุการณ์สภาวะวิกฤต

* กรณีโรคระบาดที่เกิดขึ้นเป็นเหตุให้ประชาชนหรือคู่ค้าไม่สามารถเดินทางมารับ/ให้บริการ ณ สานักงานของหน่วยงาน
ได้ในสภาวะวิกฤตนั้น จึงมีผลกระทบต่อด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก

แผนดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ฉบับนี้ ไม่รองรับกำรปฏิบัติงำนในกรณีที่
เหตุขัดข้องเกิดขึ้นจำกกำรดำเนินงำนปกติ และเหตุขัดข้องดังกล่ำวไม่ส่งผลกระทบในระดับสูงต่อกำรดำเนินงำน
และกำรให้บริกำรของหน่วยงำน เนื่องจำกหน่วยงำนยังสำมำรถจัดกำรหรือปรับปรุงแก้ไขสถำนกำรณ์ ได้ภ ำยใน
ระยะเวลำที่เหมำะสม โดยหัวหน้ำหน่วยงำนหรือหัวหน้ำของแต่ละส่วนงำนสำมำรถรับผิดชอบและดำเนินกำรได้
ด้วยตนเอง
ทีมงานแผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan Team)
การบริ ห ารความพร้ อมต่อสภาวะวิกฤต เป็นระบบการบริห ารจัดการองค์กร ซึ่งประกอบด้ว ยการ
วางแผน การจัดทา การนาไปปฏิบัติ การทดสอบ การติดตาม การทบทวนเพื่อให้แผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
เป็นปัจจุบัน และสามารถนาไปใช้ได้จริงเมื่อเกิดเหตุที่ทาให้การดาเนินงานต้องหยุดชะงัก โดยระบบการบริหาร
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ประกอบด้วย
1)
2)
3)
4)

การกาหนดนโยบายที่ชัดเจนในการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของผู้บริหาร
การวางแผนกาหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรไว้อย่างชัดเจน
การทดสอบ และซักซ้อมเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการนาแผนไปปฏิบัติ
การทบทวน และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

ดังนั้น เพี่อให้แผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของสานักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐมสามารถนาไป
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้ จัดตั้งทีมบริหารความต่อเนื่องของสานักงานประกันสังคม
จังหวัดนครปฐม เพื่อทาหน้าที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะบริหารความต่อเนื่องของจังหวัด และ
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ด าเนิ น การตามขั้ น ตอนและแนวทางการบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ ง ตลอดจนสรรหาทรั พ ยากรที่ ไ ด้ ก าหนดไว้
ในแผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของสานักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
(ประกันสังคมจังหวัด)
ผู้ประสานงาน
(นักวิชาการแรงงานชานาญการพิเศษ)

ทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
ฝ่ายบริหารทั่วไป
(หัวหน้าฝ่าย)

ทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
ส่วนงานเงินสมทบและ
การตรวจสอบ
(หัวหน้าส่วนงาน)

ทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
ส่วนงานทะเบียนและ
ประสานการแพทย์
(หัวหน้าส่วนงาน)

ทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
ส่วนงานสิทธิประโยชน์
(หัวหน้าส่วนงาน)

ทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
ส่วนงานการเงิน
และบัญชี
(หัวหน้าส่วนงาน)

โครงสร้างทีมบริหารความต่อเนือ่ ง (BCP Team) ของสานักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม

โดยทุกตาแหน่งจะต้องร่วมมือกันดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในส่วนงานของตนเอง
ให้สามารถบริหารความต่อเนื่องและกลับสู่ สภาวะปกติได้โดยเร็ว ตามบทบาทหน้าที่ที่กาหนดไว้ และในกรณีที่
บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคลากรสารองรับผิดชอบทาหน้าที่ในบทบาทของบุคลากรหลั ก
ปรากฏดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ของสานักงานประกันสังคมจังหวัด
นครปฐม
บุคลากรหลัก
ชื่อ

เบอร์โทรศัพท์

นางสาวอุษา ธีระวิทยเลิศ
0x-xxxx-xxxx
(ประกันสังคมจังหวัดนครปฐม)

นางสาวณฤดี ลิลาวัลย์
(หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป)

0x-xxxx-xxxx

บทบาท
หัวหน้า
ทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
สานักงาน
ประกันสังคม
จังหวัดนครปฐม
ทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
ฝ่ายบริหารทั่วไป

บุคลากรสารอง
ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
นางอารีย์ เหมวิมล
(นักวิชาการแรงงานชานาญการพิเศษ)

0x-xxxx-xxxx

นางพยุง อาจคงหาญ
(เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชานาญงาน)
นางสาวจิรัชญา เพ็ชรประพันธ์
(นักวิชาการประกันสังคม 4)

0x-xxxx-xxxx
0x-xxxx-xxxx
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บุคลากรหลัก
ชื่อ
นางกาญจนา ปานโทน
(หัวหน้าส่วนงานเงินสมทบ
และการตรวจสอบ)

เบอร์โทรศัพท์
0x-xxxx-xxxx

นางสาวปิยาดา ทวะชาลี
0x-xxxx-xxxx
(หัวหน้าส่วนงานทะเบียนและ
ประสานการแพทย์)
นางสาวดลชนก แวววีรคุปต์
(หัวหน้าส่วนงานสิทธิ
ประโยชน์)

0x-xxxx-xxxx

นางวิภา เดชชานาญ
(หัวหน้าส่วนงานการเงินและ
บัญชี)

0x-xxxx-xxxx

นางอารีย์ เหมวิมล
0x-xxxx-xxxx
(นักวิชาการแรงงานชานาญการ
พิเศษ)

บทบาท

บุคลากรสารอง
ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์

ทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
ส่วนงานเงิน
สมทบและการ
ตรวจสอบ
ทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
ส่วนงานเงิน
สมทบและการ
ตรวจสอบ
ทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
ส่วนงานสิทธิ
ประโยชน์

นายวิหาร มูลมาก
(นักวิชาการแรงงานชานาญการ)
นายชุติพนธ์ แช่มชุ่ม
(นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ)

0x-xxxx-xxxx

นางสาวกนกพร เสือสีห์
(เจ้าพนักงานแรงงานชานาญงาน)
นางสาวขนิษฐา มีสมบูรณ์
(นักวิชาการประกันสังคม 4)

0x-xxxx-xxxx

นางสาวเรณู ทองคา
(นักวิชาการแรงงานชานาญการ)
นางสาวแสงนภา เนติเจียม
(นักวิชาการประกันสังคม 4)

0x-xxxx-xxxx

ทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
ส่วนงานการเงิน
และบัญชี

นางสาวประทุม แท่นทอง
(นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ)
นางสาวกรรณาภรณ์ เก่งการช่าง
(นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ)

0x-xxxx-xxxx

ผู้ประสานงาน

-

0x-xxxx-xxxx

0x-xxxx-xxxx

0x-xxxx-xxxx

0x-xxxx-xxxx
-

ผลกระทบต่อกระบวนการทางานหรือการให้บริการ
สานักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐมได้นากระบวนการของหน่วยงานมาศึกษา วิเคราะห์ เพื่อระบุ
กระบวนการหลักที่สาคัญและระบุระดับผลกระทบ เพื่อพิจารณาถึงความเสี่ยง ภัยคุกคาม และผลกระทบต่อ
ทรัพยากรหลักในการดาเนินงานหรือการให้บริการของหน่วยงานในแต่ละกระบวนการ โดยใช้เกณฑ์ในการ
กาหนดระดับผลกระทบ ดังนี้
ระดับผลกระทบ
หลักเกณฑ์การพิจารณาระดับผลกระทบ
สูง
 ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดาเนินงานหรือการให้บริการประชาชนลดลง
มากกว่า ร้อยละ 50 ของกระบวนการหลักทั้งหมด
ปานกลาง
 ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดาเนินงานหรือการให้บริการประชาชนลดลง
ระหว่าง ร้อยละ 25 - 50 ของกระบวนการหลักทั้งหมด
ต่า
 ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดาเนินงานหรือการให้บริการประชาชนลดลง
น้อยกว่า ร้อยละ 25 ของกระบวนการหลักทั้งหมด
จากการวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด พบว่ากระบวนการทางานที่หน่วยงานต้องให้ความสาคัญและ
กลับมาดาเนินงานหรือฟื้นคืนสภาพให้ได้ภายในระยะเวลาตามที่กาหนด ปรากฏดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลกระทบต่อกระบวนการทางานหรือการให้บริการ (Business Impact Analysis)
กระบวนการหลัก

ระดับผลกระทบ /
ความเร่งด่วน
(สูง/ปานกลาง/ต่า)

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
1) งานสารบรรณ
สูง
2) งานการเงิน/บัญชี/พัสดุ/ครุภัณฑ์
สูง
3) งานอาคารสถานที่
สูง
4) งานยานพาหนะ
สูง
5) งานประชาสัมพันธ์ (แจ้งข่าวสาร
สูง
สถานประกอบการ ลูกจ้าง และ
ผู้ประกันตน)
2. ส่วนงานเงินสมทบและการตรวจสอบ
1) งานคืนเงินสมทบและมาตรา 33
สูง
2) งานคืนเงินสมทบมาตรา 40
สูง
3) งานคืนเงินสมทบกองทุนเงิน
สูง
ทดแทน
4) งานคืนเงินสมทบมาตรา 39
สูง
5) งานตรวจสถานประกอบการตาม
สูง
ข้อร้องเรียน
6) งานติดตามเร่งรัดหนีเ้ งินสมทบ
สูง
3. ส่วนงานทะเบียนและประสานการแพทย์
1) งานขึ้นทะเบียนนายจ้าง
ปานกลาง
2) งานขึ้นทะเบียนผูป้ ระกันตน
ปานกลาง
มาตรา 39
3) งานสมัคร/ขึ้นทะเบียน
ต่า
ผู้ประกันตนมาตรา 40
4) การกาหนดสิทธิและการเปลี่ยน
สูง
สถานพยาบาล
5) งานโหลดข้อมูลเงินสมทบผู้ประกัน
สูง
ตนลงฐานข้อมูลในระบบ On line
4. ส่วนงานสิทธิประโยชน์
1) รับแจ้ง (กองทุนประกันสังคม,
สูง
กองทุนเงินทดแทน)
2) วินิจฉัยกองทุนประกันสังคม
สูง
3) วินิจฉัยกองทุนเงินทดแทน
สูง
5. ส่วนงานการเงินและบัญชี
1) งานการรับเงิน
ปานกลาง
2) งานการจ่ายเงิน
สูง
3) งานบัญชี
ต่า

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ
4
1
1
2
1
ชั่วโมง
วัน
สัปดาห์ สัปดาห์ เดือน
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หมายเหตุ : ระยะเวลาเป้ าหมายในการฟื้น คืนสภาพ หมายถึง ระยะเวลาภายหลั งจากเกิด อุบั ติก ารณ์ ขึ้ น
ที่ทาให้ ผ ลิ ตภัณ ฑ์ห รื อบริ การต้ อ งกลั บ คื นสภาพเดิม กิจกรรมต้องกลั บ มาด าเนิ น การได้ และ
ทรัพยากรต้องได้รับการฟื้นฟู (มอก. 22301-2556)
สำหรับกระบวนกำรอื่น ๆ ที่ประเมินแล้ว อำจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสู งถึงสูงมำก หรือมีควำมยืดหยุ่น
สำมำรถชะลอกำรดำเนินงำนและกำรให้บริกำรได้ โดยให้ผู้อำนวยกำรกลุ่มแต่ละกลุ่มประเมินควำมจำเป็นและ
เหมำะสม ทั้งนี้ หำกมีควำมจำเป็นให้ปฏิบัติตำมแนวทำงกำรบริหำรควำมต่อเนื่องเช่นเดียวกับกระบวนกำรหลัก
การวิเคราะห์เพื่อกาหนดความต้องการทรัพยากรที่สาคัญ
1) ด้านสถานที่ปฏิบัติงาน (Working Space Requirement) ปรากฏดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 กาหนดพื้นที่การปฏิบัติงานสารอง
ทรัพยากร
1. พื้นที่สาหรับ
สถานที่ปฏิบัติงาน
สารอง

สถานที่/ที่มา
1.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1.2 กองกากับการตารวจภูธรภาค 7
1.3 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
1.4 ศาลากลางจังหวัด
1.5 ส านั ก งานประกั น สั ง คมจั ง หวั ด
ใกล้ เ คี ย ง (ส านั ก งานประกั น สั ง คม
จั ง หวั ด นครปฐม สาขาสามพราน,
สานักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี,
ส านั ก งานประกั น สั ง คมสมุ ท รสาคร,
สานักงานประกันสังคมส่วนกลาง)

4 ชั่วโมง
26 ตร.ม.
(13 คน)

1 วัน
40 ตร.ม.
(20 คน)

1 สัปดาห์
60 ตร.ม.
(30 คน)

2 สัปดาห์
103 ตร.ม.
(53 คน)

1 เดือน
-

2. ปฏิบัติงานที่บ้าน

4 คน

4 คน

4 คน

-

-

รวม

17 คน

24 คน

34 คน

53 คน

-

หมายเหตุ
1. พื้นที่ตามข้อ 1.1 และ 1.2 เป็นหน่วยงานที่มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้สานักงาน (กรณีเกิดอัคคีภัยและอื่น ๆ)
ผู้ใช้บริการสามารถเดินทางมาติดต่อได้สะดวก
2. พื้นที่ตามข้อ 1.3 1.4 และ 1.5 เป็นหน่วยงานที่ตั้งอยู่ห่างจากสานักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม
และคาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบ (กรณีเกิดอุทกภัย)
3. การปฏิบัติงานที่บ้ าน หมายถึง มอบหมายให้ดาเนินงานสื่ อสารประชาสั มพันธ์กับผู้มาใช้บริ ก าร
การประสานงานกับสานักงานประกันสังคมส่วนกลาง และหน่วยงานภายนอก
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2) ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement) ปรากฏดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 จานวนวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นต่อการสนับสนุนการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต
ทรัพยากร
6. คอมพิวเตอร์สารองที่มี
คุณลักษณะเหมาะสม

7. เครื่องพิมพ์รองรับการใช้
งานกับคอมพิวเตอร์

8. โทรศัพท์ / โทรสาร /
เครื่องสแกน
9. คอมพิวเตอร์ที่ต้อง
ต่อเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
ภายนอก เช่น GFMIS eGP

10. เครื่องถ่ายเอกสาร

ที่มา
1. คอมพิวเตอร์
Notebook สารอง
ของสานักงาน
ประกันสังคมจังหวัด
นครปฐม
2. ยืมจากสานักงาน
ประกันสังคม
(สานักงานใหญ่) หรือ
สานักงาน
ประกันสังคม
ใกล้เคียง
3. เช่าจากหน่วยงาน
เอกชน
1. ยืมจากสานักงาน
ประกันสังคม
(สานักงานใหญ่) หรือ
สานักงาน
ประกันสังคม
ใกล้เคียง
2. เช่าจากหน่วยงาน
เอกชน
ยืมจากหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงแรงงาน
จังหวัดนครปฐม

4 ชั่วโมง
5 เครื่อง

1 วัน
10 เครื่อง

1 สัปดาห์
20 เครื่อง

2 สัปดาห์
35 เครื่อง

1 เดือน
-

5 เครื่อง

10 เครื่อง

20 เครื่อง

35 เครื่อง

-

1 เครื่อง

2 เครื่อง

4 เครื่อง

4 เครื่อง

-

ยืมจากสานักงาน
ประกันสังคม
(สานักงานใหญ่ ,
สานักงาน
ประกันสังคม
ใกล้เคียงหรือ
สานักงานคลังจังหวัด
นครปฐม)
เช่าจากหน่วยงาน
เอกชน

1 เครื่อง

1 เครื่อง

2 เครื่อง

2 เครื่อง

-

1 เครื่อง

1 เครื่อง

2 เครื่อง

2 เครื่อง

-
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3) ความต้ อ งการด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและข้ อ มู ล (IT & Information Requirement)
หมายถึง ระบบเทคโนโลยีสารเทศ และฐานข้อมูลที่จาเป็นเพื่อให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ โดยพิจารณาทั้งระบบและฐานข้อมูลที่เป็นหน่วยงานเอง และของหน่วยงานกลางอื่น ๆ
ปรากฏดังตารางที่ 6.1 และ 6.2
ตารางที่ 6.1 ความต้องการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลของหน่วยงานเอง
ทรัพยากร
-

แหล่งข้อมูล/ที่มา
-

4 ชั่วโมง

-

1 วัน
-

1 สัปดาห์
-

-

-

-

-

-

2 สัปดาห์ 1 เดือน
-

-

ตารางที่ 6.2 ความต้ อ งการด้ า นระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและฐานข้ อ มู ล ของหน่ว ยงานอื่ น /หน่ ว ยงาน
ส่วนกลางที่ให้การสนับสนุน (ถ้ามี)
ทรัพยากร
1. ระบบงานกองทุน
ประกันสังคม
2. ระบบงานกองทุนเงิน
ทดแทน
3. ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

แหล่งข้อมูล/ที่มา
สานักงานประกันสังคม
ส่วนกลาง
สานักงานประกันสังคม
ส่วนกลาง
หน่วยงานเอกชน

4 ชั่วโมง

-

1 วัน


1 สัปดาห์
-

2 สัปดาห์ 1 เดือน
-

-



-

-

-

-



-

-

-

4) ความต้องการด้านบุคลากรสาหรับความต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน (Personnel Requirement)
ปรากฏดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 จานวนบุคลากรหลักที่จาเป็น
ทรัพยากร

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 สัปดาห์

2 สัปดาห์

1 เดือน

1. จ านวนบุ ค ลากรปฏิ บั ติ งานที่ ส านัก งาน /
สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
2. จานวนบุคลากรที่จาเป็นต้องปฏิบัติงานที่
บ้าน
รวม

13 คน

20 คน

30 คน

53 คน

-

4 คน

4 คน

4 คน

-

-

17 คน

24 คน

34 คน

53 คน

-

5) ความต้องการด้านผู้ให้บริการที่สาคัญ (Service Requirement) ปรากฏดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ผู้ให้บริการที่ต้องติดต่อหรือขอรับบริการหรือส่งมอบบริการให้หน่วยงาน
ผู้ให้บริการ

1. เจ้าหน้าที่ผดู้ ูแลระบบเครือข่ายออนไลน์
ของสานักงานประกันสังคม (สานักงาน
เทคโนโลยีและสารสนเทศ เบอร์ตดิ ต่อ
0 2956 2349)

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 สัปดาห์

2 สัปดาห์

1 เดือน

-



-

-

-
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ผู้ให้บริการ

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 สัปดาห์

2 สัปดาห์

1 เดือน

2. ผู้ให้บริการระบบไฟฟ้า (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
034-243704)

-



-

-

-

3. ผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต (AIS 09 2328 6680
CAT 0 3410 9505 TOT 0 3427 4222 )

-



-

-

-

4. ห้างหุ้นส่วนจากัด ปฐมครุภณ
ั ฑ์ โอ.เอ.
(ฝ่ายขาย 0 3425 0851-3)

-



-

-

-

5. คลังจังหวัด (งาน GFMIS 0 3434 0007-10)

-



-

-

-

กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)
กลยุทธ์ความต่อเนื่อง เป็นแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีความพร้อมเมื่อเกิด
สภาวะวิกฤต ซึ่งพิจารณาทรัพยากรใน 5 ด้าน ปรากฏดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)
ทรัพยากร
กลยุทธ์ความต่อเนื่อง
1. อาคาร/ สถานที่ปฏิบัติงาน 1. กาหนดสถานที่สาหรับใช้ปฏิบัติงานสารอง
สารอง
1.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ฝ่ายธุรการ 0 3426 1021-36
1.2 กองกากับการตารวจภูธรภาค 7 ฝ่ายธุรการ 0 3424 2753
1.3 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝ่ายธุรการ 0 3410 9706 ต่อ 112
1.4 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม สานักงานจังหวัด
ฝ่ายธุรการ 0 3434 0155-6
1) สานักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี
ฝ่ายบริหารทั่วไป 0 3232 3517-8
2) สานักงานประกันสังคมสมุทรสาคร
ฝ่ายบริหารทั่วไป 0 3441 2452-5 ต่อ 130
3) สานักงานประกันสังคม สานักงานเลขานุการกรม
ฝ่ายอาคารสถานที่ 0 2956 2070
2. เจรจาประสานงานหน่ว ยงานที่จะขอใช้ส ถานที่เพื่อปฏิบัติงานส ารอง
ไว้ล่วงหน้า (โดยทีมฝ่ายบริหารทั่วไป)
3. กาหนดให้ปฏิบัติงานที่บ้าน สาหรับภารกิจที่ไม่ได้รับผลกระทบหรื อ มี
ลักษณะงานที่สามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้ โดยหน่วยงานต้องสนับสนุ น
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. กาหนดระบบการประสานงานภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน
โดยใช้ ร ะบบสื่ อ สารในรู ป แบบต่ า ง ๆ เน้ น การสื่ อ สารผ่ า นช่ อ งทาง
อิเล็กทรอนิกส์และออนไลน์
5. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้รับบริการและหน่วยงานภายนอกผ่าน
ช่องทางสื่อสารต่าง ๆ โดยเน้นการสื่อสารผ่านออนไลน์
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ทรัพยากร

2. วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ /
การจัดหาจัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ที่สาคัญ

3. เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ข้อมูลที่สาคัญ

กลยุทธ์ความต่อเนื่อง
6. พัฒนาระบบการให้บริการโดยเน้นรูปแบบ e-Service (เพื่อให้ประชาชน
สามารถติดต่อราชการได้เมื่อเกิ ดสภาวะวิกฤตที่มีผลกระทบต่ออาคาร
สถานที่ปฏิบัติงาน)
1. จั ด เตรี ย มเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ บบพกพา (Notebook) และอุ ป กรณ์
เครือข่ายไว้ให้พร้อมใช้ในสภาวะวิกฤต
2. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สารองที่มีระบบ Internet
3. กาหนดให้บุคลากรใช้คอมพิวเตอร์ของตนเอง หากหน่วยงานไม่สามารถ
สนับสนุนคอมพิวเตอร์ใช้งานได้ หรือในช่วงระหว่างการจัดหาคอมพิวเตอร์
สารอง ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องของ
สานักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม
4. จั ด หาเครื่ อ งพิ ม พ์ (Printer) เครื่ อ งสแกนเอกสาร (Scanner) และ
เครื่องโทรสาร (Fax) พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย Network โดยประสาน
หน่วยงานพื้นที่ในจังหวัดไว้ล่วงหน้า
5. หากไม่ ส ามารถจั ด หาวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ไ ว้ ล่ ว งหน้ า ได้ ก าหนดให้ จั ด ท า
ฐานข้อมูลภาคเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐที่สามารถให้การสนับสนุน
อุปกรณ์ดังกล่าวไว้เพื่อการติดต่อและจัดหาเมื่อเกิดสภาวะวิกฤตได้อย่าง
ทันการณ์
6. จัดเตรียมยานพาหนะเพื่อใช้ในการเดินทาง โดยให้สารองยานพาหนะไว้ที่
สถานที่ปฏิบัติงานสารองหรือสถานที่อื่นที่เหมาะสม
7. จัดหาวัสดุสานักงานเพื่อเก็บข้อมูลสาคัญไว้ เช่น External Hard Disk,
Thump Drive
1. ระบบงานกองทุนประกันสังคม และระบบงานกองทุนเงินทดแทน ใช้ระบบ
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญของหน่วยงานเป็น
แบบรวมศูนย์ (Centralize) และเชื่อมโยงระบบเครือข่ายผ่านอินเตอร์เน็ต
เพื่อการใช้งาน ดังนั้น หากเกิดภาวะฉุกเฉินจะต้องรีบดาเนินการประสาน
ยืมเครื่องคอมพิวเตอร์ และติดต่อสานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อทา
การเชื่อมโยงกับระบบงานกองประกันสั งคมและระบบงานกองทุน เงิน
ทดแทนของสานักงานประกันสังคมให้ใช้งานได้
2. กาหนดให้ผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจัดให้มีระบบการสารอง
ข้อมูลไว้ในสถานที่อื่น
3. จัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลาง ที่สามารถเข้าถึงได้จากสถานที่
อื่น ๆ ภายนอกสานักงาน เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานทุกคนสามารถ
เข้าถึงข้อมูล และนาไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน
4. กาหนดให้บุคลากรด้านงานสารบัญสารองข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของตนในอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เช่น E-mail Handy
Drive External Harddisk เป็นต้น
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ทรัพยากร

4. บุคลากรหลัก

5. คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลยุทธ์ความต่อเนื่อง
5. กาหนดให้มีการปฏิบัติตามระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
ของสานักงานประกันสังคมอย่างเคร่งครัด
6. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ VPN
7. จั ดเตรียมอุปกรณ์ ที่จ าเป็น เช่น UPS ติดตั้งระบบส ารองไฟฟ้า ติดตั้ ง
เครื่องกาเนิดสารองไฟฟ้า การสารองข้อมูล และการกู้คืนระบบ
1. กาหนดให้ใช้บุคลากรสารองทดแทนภายในสายงานหรือกลุ่มงานเดียวกัน
2. การกาหนดให้ใช้บุคลากรนอกกลุ่มงาน ในกรณีที่บุคลากรไม่เพียงพอ
3. กลุ่มงานผู้รับผิดชอบกระบวนงานและการให้บริการ พิจารณากาหนด
ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ/มาตรการต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานและ
การให้บริการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เช่น
3.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป พิจารณาระเบียบและแนวปฏิบัติงานพัสดุ
3.2 ส่วนงานเงินสมทบและการตรวจสอบ
3.3 ส่วนงานทะเบียนและประสานการแพทย์
3.4 ส่วนงานสิทธิประโยชน์
3.5 ส่วนงานการเงินและบัญชี
(หมายเหตุ ข้อ 3.2 – 3.5 พิจารณาตามพระราชบัญญัติประกันสั งคม
และพระราชบัญญัติเงินทดแทน กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง)
ทั้งนี้ การกาหนดแนวทางปฏิบัติ/มาตรการต่าง ๆ ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากทีมบริหารความต่อเนื่องของสานักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม และ
รายงานให้คณะบริหารความต่อเนื่องจังหวัดนครปฐมทราบด้วย
1. จัดให้แต่ละส่วนงานมีรายชื่อผู้ประสานงาน พร้อมระบุช่องทางการติดต่อ
เพื่อให้การให้บริการกับหน่วยงานภาครัฐอื่นเกิดความต่อเนื่อง เช่น เบอร์
โทรศัพท์ อีเมลกลาง และไลน์
2. จัดให้มีการส่งหนังสือราชการผ่านรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
3. จัดให้มีระบบการแจ้งข่าวสารที่รวดเร็วแก่คู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่ ว นได้
ส่วนเสียเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต
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ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ
วันที่ 1 (ภายใน 24 ชั่วโมง) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที
การปฏิบัติการใด ๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่น และ
ปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
- ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในหน่วยงาน ที่ได้รับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิต
- แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤต ตามกระบวนการ Call Tree ให้กับ
บุคลากรในกลุ่ม ภายหลังได้รับแจ้งจากหัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
- จั ดประชุม ทีมบริ ห ารความต่อเนื่ อง เพื่อประเมินความ
เสียหาย ผลกระทบต่อการดาเนินงานการให้บริการ และ
ทรั พยากรส าคั ญที่ต้ องใช้ในการบริห ารความพร้ อ มต่ อ
สภาวะวิกฤต
- ทบทวนกระบวนการที่มีความเร่งด่วน หรือส่งผลกระทบ
อย่างสูง (หากไม่ดาเนินการ) ดังนั้น จาเป็นต้องดาเนินงาน
หรือปฏิบัติงานด้วยมือ (Manual Processing)
- รายงานหั ว หน้ า ที ม บริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งทราบ โดย
ครอบคลุมประเด็น ดังนี้
• จานวนและรายชื่อบุคลากรที่ได้รับบาดเจ็บ/เสียชีวิต
• ความเสียหายและผลกระทบต่อการดาเนินงานและ
การให้บริการ
• ทรัพยากรสาคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
• กระบวนการที่มีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่าง
สูงหากไม่ดาเนินการ และจาเป็นต้องดาเนินงานหรือ
ปฏิบัติงานด้วยมือ
- สื่ อ สารและรายงานสถานการณ์ แ ก่ บุ ค ลากรในกลุ่ ม ให้
ทราบ ตามเนื้อหาและข้อความที่ได้รับการพิจารณาและ
เห็นชอบจากคณะบริหารความต่อเนื่องแล้ว
- ประเมิ น และระบุ ก ระบวนการหลั ก และงานเร่ ง ด่ ว นที่
จ าเป็ น ต้ อ งด าเนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน 1- 5 วั น
ข้างหน้า
- ประเมิ น ศั ก ยภาพและความสามารถของกลุ่ ม ในการ
ดาเนิ น งานเร่ งด่ว นข้างต้น ภายใต้ข้อจากัดและสภาวะ

ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง
ทีมบริหารความต่อเนื่อง
ผู้ประสานงานทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ




ทีมบริหารความต่อเนื่อง

ทีมบริหารความต่อเนื่อง



ทีมบริหารความต่อเนื่อง



ทีมบริหารความต่อเนื่อง



ทีมบริหารความต่อเนื่อง
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ขั้นตอนและกิจกรรม

-

-

-

-

วิกฤต พร้ อมระบุทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการบริหาร
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตตามแผนการจัดหาทรัพยากร
รายงานความคื บ หน้ า ให้ แ ก่ หั ว หน้ า ที ม บริ ห ารความ
ต่อเนื่องทราบ พร้อมขออนุมัติการดาเนินงานหรือปฏิบัติงาน
ด้ ว ยมื อ (Manual Processing) ส าหรั บกระบวนการที่ มี
ความเร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่างสูงหากไม่ดาเนินการ
ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
จัดหาทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการบริหารความพร้อม
ต่อสภาวะวิกฤต ได้แก่
 อาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
 วั ส ดุ อุ ปกรณ์ ที่ ส าคั ญ/การจั ดหาจั ดส่ งวั สดุ อุ ปกรณ์ที่
สาคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
พิ จ ารณาด าเนิ น การหรื อ ปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยมื อ (Manual)
เฉพาะงานเร่งด่วน หากไม่ดาเนินการจะส่งผลกระทบอย่าง
สูงและไม่สามารถรอได้ ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติ
ระบุหน่วยงานที่เป็นคู่ค้า/ผู้ให้บริการสาหรับงานเร่งด่วน
เพื่อแจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารงานให้มี
ความต่ อ เนื่ อ งตามความเห็ น ของหั ว หน้ า ที ม บริ ห าร
ความต่อเนื่อง
บันทึก (Log Book) เหตุการณ์ และทบทวนกิจกรรมและ
งานต่าง ๆ ของทีมบริหารความต่อเนื่องอย่างสม่าเสมอ
(พร้อมระบุรายละเอียดผู้ดาเนินการและเวลา)
แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดาเนินการ สาหรับใน
วันถัดไป ให้ กับ บุ คลากรหลั กในกลุ่ ม เพื่อรับทราบและ
ดาเนินการ อาทิ แจ้งวัน เวลา และสถานที่ปฏิบัติงานสารอง
รายงานความคื บ หน้ า ให้ แ ก่ หั ว หน้ า ที ม บริ ห ารความ
ต่อเนื่องอย่างสม่าเสมอหรือตามที่ได้กาหนดไว้

ผู้รับผิดชอบ

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

ทีมบริหารความต่อเนื่อง



ทีมบริหารความต่อเนื่อง



ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารทั่วไป




ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ทีมบริหารความต่อเนื่อง






ทีมบริหารความต่อเนื่อง



ทีมบริหารความต่อเนื่อง



ทีมบริหารความต่อเนื่อง



ทีมบริหารความต่อเนื่อง
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วันที่ 2-7 การตอบสนองในระยะสั้น
การปฏิบัติการใด ๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่น และ
ปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
- ติดตามสถานภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับ
ผลกระทบ ประเมินความจาเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้
ในการกอบกู้คืน
- ตรวจสอบกั บ หน่ ว ยงาน ความพร้ อ มและข้ อ จ ากั ด
ในการจั ด หาทรั พ ยากรที่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ใ นการบริ ห าร
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ได้แก่
 อาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
 วั สดุ อุ ปกรณ์ ที่ ส าคั ญ/การจั ดหาจัดส่ งวัสดุ อุ ปกรณ์ที่
สาคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- รายงานหั ว หน้ า ที ม บริ ห ารความต่ อ เนื่ อ ง ทราบความ
พร้อม ข้อจากัด และข้อเสนอแนะ ในการจัดหาทรัพยากร
ที่จาเป็นต้องใช้ในการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
- ประสานงานและดาเนินการจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นต้อง
ใช้ในการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ได้แก่
 อาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
 วั สดุ อุ ปกรณ์ ที่ ส าคั ญ/การจั ดหาจัดส่ งวัสดุ อุ ปกรณ์ที่
สาคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ดาเนินการกอบกู้และจัดหาข้อมูลและรายงานต่าง ๆ ที่
จาเป็นต้องใช้ในการดาเนินงานและให้บริการ
- ด าเนิ น งานและให้ บ ริ ก ารภายใต้ ท รั พ ยากรที่ จั ด หา
เพื่อบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ได้แก่
 อาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
 วั สดุ อุ ปกรณ์ ที่ ส าคั ญ/การจั ดหาจัดส่ งวัสดุ อุ ปกรณ์ที่
สาคัญ

ทีมบริหารความต่อเนื่อง

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ


ทีมบริหารความต่อเนื่อง



ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารทั่วไป




ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ทีมบริหารความต่อเนื่อง






ทีมบริหารความต่อเนื่อง



ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารทั่วไป




ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ทีมบริหารความต่อเนื่อง






ทีมบริหารความต่อเนื่อง



ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารทั่วไป




บทบาทความรับผิดชอบ
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ขั้นตอนและกิจกรรม

-

 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารความพร้อมต่อ
สภาวะวิกฤตแก่หน่วยงาน คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบ
บันทึก (Log Book) เหตุการณ์ และทบทวนกิจกรรมและ
งานต่าง ๆ ของทีมบริหารความต่อเนื่องอย่างสม่าเสมอ
(พร้อมระบุรายละเอียดผู้ดาเนินการและเวลา)
แจ้ งสรุ ป สถานการณ์แ ละขั้ น ตอนการดาเนิน การต่ อ ไป
สาหรับในวันถัดไป ให้กับบุคลากรในกลุ่ม
รายงานความคื บ หน้ า ให้ แ ก่ หั ว หน้ า ที ม บริ ห ารความ
ต่อเนื่อง ตามเวลาที่ได้กาหนดไว้

ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ทีมบริหารความต่อเนื่อง

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ





ทีมบริหารความต่อเนื่อง



ทีมบริหารความต่อเนื่อง



ทีมบริหารความต่อเนื่อง



บทบาทความรับผิดชอบ

วันที่ 8 การตอบสนองระยะกลาง (1 สัปดาห์)
การปฏิบัติการใด ๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่น และ
ปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับ
ผลกระทบ และประเมินความจาเป็นและระยะเวลาที่ต้อง
ใช้ในการกอบกู้คืน
- ระบุ ท รั พ ยากรที่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ เพื่ อ ด าเนิ น งานและ
ให้บริการตามปกติ
- รายงานหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง ทราบสถานภาพ
การกอบกู้คืน มาของทรั พยากรที่ ได้ รับผลกระทบ และ
ทรัพยากรที่จาเป็น ต้องใช้เพื่อดาเนินงานและให้บริ การ
ตามปกติ
- ประสานงานและดาเนินการจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นต้อง
ใช้เพื่อดาเนินงานและให้บริการตามปกติ ได้แก่
 อาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
 วั สดุ อุ ปกรณ์ ที่ ส าคั ญ/การจั ดหาจั ดส่ งวัสดุ อุ ปกรณ์ที่
สาคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ

ทีมบริหารความต่อเนื่อง

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ


ทีมบริหารความต่อเนื่อง



ทีมบริหารความต่อเนื่อง



ทีมบริหารความต่อเนื่อง



ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารทั่วไป




ฝ่ายบริหารทั่วไป



บทบาทความรับผิดชอบ

2-17
ขั้นตอนและกิจกรรม
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- แจ้ ง สรุ ป สถานการณ์ แ ละการเตรี ย มความพร้ อ มด้ า น
ทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อดาเนินงานและให้บริการตามปกติ
ให้กับบุคลากรในกลุ่ม
- บันทึก (Log Book) เหตุการณ์ และทบทวนกิจกรรมและ
งานต่าง ๆ ของทีมบริหารความต่อเนื่องอย่างสม่าเสมอ
(พร้อมระบุรายละเอียดผู้ดาเนินการและเวลา)
- รายงานความคื บ หน้ า ให้ แ ก่ หั ว หน้ า ที ม บริ ห ารความ
ต่อเนื่อง ตามเวลาที่ได้กาหนดไว้

ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ทีมบริหารความต่อเนื่อง

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ




ทีมบริหารความต่อเนื่อง



ทีมบริหารความต่อเนื่อง



บทบาทความรับผิดชอบ
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ภาคผนวก ก
การกาหนดกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree)
กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) คือ กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกในทีมบริห าร
ความต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถบริหารจัดการในการติดต่อบุคลากรของหน่วยงาน ภายหลังจาก
มีการประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตของหน่วยงาน และให้ แผนดาเนินธุรกิจ อย่างต่อเนื่องสามารถ
นาไปปฏิบัติใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
โดยกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) ของสานักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม เริ่มต้นที่
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องแจ้งให้ผู้ประสานงานทีมบริหารความต่อเนื่องทราบถึงเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้
ผู้ประสานงานฯ แจ้งทีมบริหารความต่อเนื่องแต่ละกลุ่ม (หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าส่วนงาน) รับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉิน
และการประกาศใช้แผนดาเนินธุรกิจ อย่างต่อเนื่องและแจ้งไปยังบุคลากรภายในกลุ่มรับทราบ ตามรายชื่อและ
ช่องทางติดต่อสื่อสารที่ได้ระบุในตารางที่ ก-1 ถึง ก-5 ซึ่งสามารถแสดงเป็นแผนผังกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน
(Call Tree) ดังนี้
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
สานักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม
(ประกันสังคมจังหวัด)
นางสาวอุษา ธีระวิทยเลิศ (0x-xxxx-xxxx)

ผู้ประสานงานทีมบริหารความต่อเนื่อง
นางอารีย์ เหมวิมล

นักวิชาการแรงงานชานาญการพิเศษ
(0x-xxxx-xxxx)

ทีมบริหารความต่อเนื่อง
ฝ่ายบริหารทั่วไป
(หัวหน้าฝ่าย)
นางสาวณฤดี ลิลาวัลย์
(0x-xxxx-xxxx)

ทีมบริหารความต่อเนื่อง
ส่วนงานเงินสมทบ
และการตรวจสอบ
(หัวหน้าส่วนงาน)
นางกาญจนา ปานโทน
(0x-xxxx-xxxx)

ทีมบริหารความต่อเนื่อง
ส่วนงานทะเบียน
และประสานการแพทย์
(หัวหน้าส่วนงาน)
นางสาวปิยาดา ทวะชาลี
(0x-xxxx-xxxx)

ทีมบริหารความต่อเนื่อง
ส่วนงานสิทธิประโยชน์

ทีมบริหารความต่อเนื่อง
ส่วนงานการเงินและบัญชี

(หัวหน้าส่วนงาน)
นางสาวดลชนก แวววีรคุปต์
(0x-xxxx-xxxx)

(หัวหน้าส่วนงาน)
นางวิภา เดชชานาญ
(0x-xxxx-xxxx)
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ตารางที่ ก-1 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของฝ่ายบริหารทั่วไป
ทีมบริหารความต่อเนื่อง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
นางสาวณฤดี ลิลาวัลย์

0x-xxxx-xxxx

บุคลากรในฝ่าย
ชื่อ

เบอร์โทรศัพท์

นางพยุง อาจคงหาญ

0x-xxxx-xxxx

นางสาวจิรัชญา เพ็ชรประพันธ์

0x-xxxx-xxxx

ตารางที่ ก-2 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของส่วนงานเงินสมทบและการตรวจสอบ
ทีมบริหารความต่อเนื่อง
หัวหน้าส่วนงานสมทบและการตรวจสอบ
บุคลากรในส่วนงาน
ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
นางกาญจนา ปานโทน

0x-xxxx-xxxx

นายวิหาร มูลมาก

0x-xxxx-xxxx

นายชุติพนธ์ แช่มชุ่ม

0x-xxxx-xxxx

ตารางที่ ก-3 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของส่วนงานทะเบียนและประสานการแพทย์
ทีมบริหารความต่อเนื่อง
หัวหน้าส่วนงานทะเบียนและประสานการแพทย์
บุคลากรในส่วนงาน
ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
นางสาวปิยาดา ทวะชาลี

0x-xxxx-xxxx

นางสาวกนกพร เสือสีห์

0x-xxxx-xxxx

นางสาวขนิษฐา มีสมบูรณ์

0x-xxxx-xxxx

ตารางที่ ก-4 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของส่วนงานสิทธิประโยชน์
ทีมบริหารความต่อเนื่อง
หัวหน้าส่วนงานสิทธิประโยชน์
ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
นางสาวดลชนก แวววีรคุปต์

0x-xxxx-xxxx

บุคลากรในส่วนงาน
ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
นางสาวเรณู ทองคา

0x-xxxx-xxxx

นางสาวแสงนภา เนติเจียม

0x-xxxx-xxxx

ตารางที่ ก-5 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของส่วนงานการเงินและบัญชี
ทีมบริหารความต่อเนื่อง
หัวหน้าส่วนงานการเงินและบัญชี
บุคลากรในส่วนงาน
ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
นางวิภา เดชชานาญ

0x-xxxx-xxxx

นางสาวประทุม แท่นทอง
นางสาวกรรณาภรณ์ เก่งการช่าง

0x-xxxx-xxxx
0x-xxxx-xxxx

2-20
ภายหลังจากได้รับการตอบรับจากบุคลากรหลักครบถ้วนตามกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree)
ข้างต้น ทีมบริหารความต่อเนื่ องแต่ล ะกลุ่ ม (หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าส่วนงาน) มีหน้าที่โทรศัพท์กลับไปแจ้ งยั ง
ผู้ประสานงานทีมบริหารความต่อเนื่อง เพื่อรายงานสรุปความพร้อมของหน่วยงานในการบริหารความพร้อม
ต่อสภาวะวิกฤต รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ทั้ งหมดในหน่วยงาน
โดยที ม บริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งแต่ ล ะกลุ่ ม มี ห น้ า ที่ ใ นการปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล ส าหรั บ การติ ด ต่ อ ให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น
อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้กระบวนการติดต่อบุคลากรภายในหน่วยงานสามารถดาเนินได้อย่างต่อเนื่องและสาเร็จ
ลุล่วงภายในระยะเวลาที่คาดหวัง
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ภาคผนวก ข

คาสั่งแต่งตั้งทีมบริหารความต่อเนื่องของสานักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม
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- ร่าง คาสั่งสานักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม
ที่
/2563
เรื่อง แต่งตั้งทีมบริหารความต่อเนื่องสานักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม
----------------------ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เห็นชอบในหลักการมาตรการเตรียมความ
พร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต [รองรับสถานการณ์
การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19)] โดยให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยดาเนินการ
ทบทวนและปรับปรุงแผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสาหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business
Continuity Plan) ให้เป็นปัจจุบัน โดยนามาตรการเตรียมความพร้อมฯ มาผนวกไว้ในแผนฯ รวมทั้งปรับปรุง
แผนฯ ให้สามารถรองรับกรณีเกิดโรคระบาดต่ อเนื่องเป็นระยะเวลานานได้ ดังนั้นเพื่อให้สานักงานประกันสังคม
จังหวัดนครปฐมมีความพร้อมและสามารถตอบสนองการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต เหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ
ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งโรคระบาดต่อเนื่องอันเป็นการช่วยลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดาเนินงาน และ
สามารถปฏิบัติงานให้บริการประชาชนได้ต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคาสั่งแต่งตั้งทีมบริหารความต่อเนื่อง
สานักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ ดังนี้
องค์ประกอบ
1. ประกันสังคมจังหวัดนครปฐม
2. นักวิชาการแรงงานชานาญการพิเศษ
3. นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
(หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป)
4. นักวิชาการแรงงานชานาญการ
(หัวหน้าส่วนงานเงินสมทบและการตรวจสอบ)
5. นักวิชาการแรงงานชานาญการ
(หัวหน้าส่วนงานทะเบียนและประสานการแพทย์)
6. นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
(หัวหน้าส่วนงานสิทธิประโยชน์)
7. นักวิชาการแรงงานชานาญการ
(หัวหน้าส่วนงานการเงินและบัญชี)

หัวหน้า
ผู้ประสานงาน
ทีมงาน
ทีมงาน
ทีมงาน
ทีมงาน
ทีมงาน

อานาจหน้าที่...
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อานาจหน้าที่
1. จัดทาแผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของสานักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม
2. จั ด ให้ มี ก ารซั ก ซ้ อ มการด าเนิ น การตามแผนด าเนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งของส านั ก งาน
ประกันสังคมจังหวัดนครปฐม
3. ทบทวนและปรับ ปรุงแผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของส านักงานประกันสังคมจั งหวั ด
นครปฐมให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสม
4..สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะบริหารความต่อเนื่องของจังหวัดนครปฐม ดาเนินการตาม
ขั้นตอนและแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรที่ได้กาหนดไว้ในแผนดาเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่องของหน่วยงาน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

มิถุนายน พ.ศ. 2563

(นางสาวอุษา ธีระวิทยเลิศ)
ประกันสังคมจังหวัดนครปฐม
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แผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
สาหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
(Business Continuity Management : BCP)

ที่ทาการปกครองจังหวัดนครปฐม
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แผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
สาหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
(Business Continuity Management : BCP)
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