การเตรียมความพร้อมในภาวะวิกฤตของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
เหตุผลความจาเป็น
กำรเตรีย มควำมพร้ อมในภำวะวิกฤตตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ คือกำรที่ส่วนรำชกำรสำมำรถนำบทเรียนสถำนกำรณ์ควำม
รุนแรงสำคัญที่ผ่ำนมำมำปรับกระบวนกำรทำงำนใหม่ โดยเฉพำะในเรื่องกำรบริกำรประชำชน เพื่อให้
มั่นใจว่ำภำรกิจหลักของรำชกำร หรืองำนบริกำรประชำชนที่สำคัญสำมำรถดำเนินงำน หรือให้บริกำร
ได้ อย่ ำงต่อ เนื่ องไม่ ส ะดุด หยุ ดลงแม้ว่ ำจะประสบกั บวิ กฤตกำรณ์ห รือ ภัย พิบั ติต่ ำงๆ ซึ่ง ที่ป ระชุ ม
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ เมษำยน ๒๕๕๕ ได้มีมติเห็นชอบกรอบแนวทำงกำรดำเนินกำรเตรียม
ควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤต ๔ ขั้นตอน คือ
๑) กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับส่วนรำชกำรท้องถิ่น และภำยในจังหวัดภูเก็ต
๒) กำรเตรียมควำมพร้อมของส่วนรำชกำรในกำรจัดทำแผนรองรับกำรดำเนินภำรกิจกำร
ให้บริกำรประชำชนได้อย่ำงต่อเนื่อง(Business Continuity Plan)
๓) กำรซักซ้อมแผนและนำไปปฏิบัติได้จริง
๔) กำรส่งเสริมให้มีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงยั่งยืน ในสภำวะวิกฤต
หลักการบริหารจัดการองค์การในสภาวะวิกฤต/เหตุการณ์ฉุกเฉิน/สถานการณ์ภัยพิบัติ
โดยทั่วไปจะแบ่งวัฎจักรกำรบริหำรจัดกำรออกเป็น ๔ ขั้นตอน คือ
๑) กำรป้องกันและลดผลกระทบ
๒) กำรเตรียมพร้อมรับภัย
๓) กำรจัดกำรในภำวะฉุกเฉิน
๔) กำรจัดกำรหลังเกิดภัย
แนวคิดกำรบริ ห ำรควำมต่อเนื่องของหน่ว ยงำนภำครัฐ คือ กำรควบคุมดูแลและป้องกัน
ทรัพยำกรที่สำคัญต่อกำรดำเนินงำนหรือให้บริกำร เพื่อสร้ำงประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้รับบริกำรและผู้
มี ส่ ว นได้ เ สี ย ซึ่ ง ภำยในช่ ว งระยะเวลำแรกจะเป็ น ช่ ว งของกำรตอบสนองต่ อ อุ บั ติ ก ำรณ์
(Incident/Emergency Management) และในกรณีที่เหตุกำรณ์และควำมเสียหำยขยำยตัวไปในวง
กว้ำงกำรตอบสนองอำจจำเป็นต้องยกระดับเป็นกำรบริหำรจัดกำรวิกฤต (Crisis Management)
ภำยหลังจำกนั้นจะเป็นช่วงของกำรทำให้เกิดควำมต่อเนื่องของกระบวนกำรทำงธุรกิจ(Continuity
Management) เพื่อให้หน่วยงำนสำมำรถกลับมำดำเนินงำนได้ จึงมีควำมจำเป็นที่หน่วยงำนต้อง
จัดทำแผนควำมต่อเนื่อง(Business Continuity Plan-BCP) โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
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๑.เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรควำมต่อเนื่องของกำรปฏิบัติงำนในสภำวะวิกฤต
๒.เพื่อให้ ห น่ ว ยงำนมี กำรเตรี ยมควำมพร้อ มล่ ว งหน้ ำในกำรรับมื อกับ สภำวะวิ กฤต หรื อ
เหตุกำรณ์ฉุกเฉินต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึ้น
๓.เพื่อลดผลกระทบจำกกำรหยุด ชะงักในกำรดำเนินงำน เช่น ผลกระทบด้ำนเศรษฐกิ จ
กำรเงิน กำรให้บริกำรสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน เป็นต้น
๔.เพื่อบรรเทำควำมเสียหำยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปัจจุบันแนวทำงกำรบริหำรควำมต่อเนื่องที่ได้รับกำรใช้อย่ำงแพร่หลำย คือ BS 25999 ซึ่ง
กำหนดให้มี ๖ องค์ประกอบหลักเป็นวงจรกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง (BCM Life Cycle) ดังนี้
๑) กำรบริหำรโครงกำรจัดกำรควำมต่อเนื่อง(BCM Program Management) ถือว่ำเป็น
องค์ประกอบหลัก และขั้นตอนแรกของกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง โดยมีขั้นตอน คือ
- กำรจัดทำกรอบนโยบำย BCM
โครงสร้ำง BCM หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ผู้บริหำร
ระดับสูงลงมำถึงพนักงำนระดับต่ำงๆ รวมถึงกำรจัดตั้งทีมงำนด้ำน BCM
- กำรกำหนดตัวชี้วัดผลกำรดำเนินงำน
- กำรปรับระดับของเหตุกำรณ์(Incident Escalation Process)
- วิธีกำรบริหำรโครงกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง
- กำรติดตำมควำมพร้อมทั้งรำยงำนควำมคืบหน้ำ
๒) กำรศึกษำทำควำมเข้ำใจองค์กร(Understanding of Organization) เพื่อให้เข้ำใจใน
สภำพและกำรดำเนินงำนขององค์กรและหน่วยงำนในกำรรับผลกระทบหรือควำมเสี่ยงผ่ำนวิธีกำร
วิเครำะห์ผลกระทบทำงธุรกิจ(Business Impact Analysis-BIA) และกำรประเมินควำมเสี่ยง(Risk
Assessment-RA) และภัยคุกคำมต่ำงๆ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย กำรก่อประท้วง กำรก่อจลำจล กำรก่อ
วินำศกรรม ที่จะมีผลกระทบต่อทรัพยำกร ๕ ด้ำน ได้แก่ ผลกระทบด้ำนอำคำร/สถำนที่ทำงำนหลัก
ผลกระทบด้ำนวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ และกำรจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ ผลกระทบด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ข้อมูลที่สำคัญ ผลกระทบด้ำนบุคลำกรหลัก ผลกระทบด้ำนคู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำร/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่สำคัญ เพื่อระบุควำมเร่งด่วนของกิจกรรมต่ำงๆ และระดับควำมสำมำรถที่ต้องกำร เพื่อ
นำไปเป็นข้อมูลในกำรจัดระดับควำมสำคัญของกระบวนงำน กำรกำหนดแนวทำงและกำรกำหนดกล
ยุทธ์ในขั้นตอนต่อไป
๓.) กำรกำหนดกลยุทธ์ในกำรสร้ำงควำมต่อเนื่อง BCM (Determining BCM Strategy) เป็น
กำรกำหนดแนวทำงในกำรตอบสนองต่อกำรหยุดชะงักของกำรดำเนินงำนขององค์กร ได้แก่ กลยุทธ์กู้
คืนกำรดำเนิ นงำน(Recovery Strategy) และกำรกำหนดกลยุทธ์ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรที่
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เหมำะสมตำมข้อมูลที่ได้จำก BIA ซึ่งประกอบด้วยเรื่อง บุคลำกร สถำนที่ปฏิบัติงำน อุปกรณ์และ
เครื่องมือ เทคโนโลยี ข้อมูลและผู้ผลิตสินค้ำหรือผู้ให้บริกำร
๔.) กำรพัฒนำและเตรียมกำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ในภำวะฉุกเฉิน(Developing and
Implementing BCM Response) ได้แก่
๔.๑) Incident Management Plans (IMP) เพื่อจัดกำรกับวิกฤตฉุกเฉินที่
เกิดขึ้น
๔.๒) Emergency/Crisis Management Plan (CMP) เพื่อจัดกำรกับวิกฤต
ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น และผลกระทบขยำยไปในวงกว้ำง
๔.๓) Business Continuity Plans (BCP) เพื่อบริหำรกำรดำเนินภำรกิจอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยมุ่งทำขั้นตอนงำนที่ฉุกเฉินต่อภำรกิจและใช้ทรัพยำกรหลักอย่ำงเหมำะสม พร้อมทั้ง
เตรียมแผนรับสถำนกำรณ์ที่ส่งผลกระทบ โดยแบ่งเป็น ๓ ขั้นตอน ตำมระยะเวลำ คือ กำรตอบสนอง
ทันทีภำยใน ๒๔ ชั่วโมง กำรตอบสนองในระยะเวลำภำยใน ๗ วัน และตอบสนองเหตุกำรณ์และกู้
สถำนกำรณ์ในระยะเวลำเกิน ๗ วัน
๔.๔) Recovery Plan (RP) หรือแผนกู้คืนภำรกิจหลังภัยพิบัติผ่ำนพ้นไป
๕.) กำรทดสอบ ปรับปรุงและทบทวนแผน(Exercising Monitoring and Reviewing) เป็น
ขั้นตอนที่สำคัญ เพื่อให้แน่ใจว่ำ BCM ที่จัดทำขึ้นสำมำรถใช้ได้ จริง รวมทั้งเพื่อเตรียมควำมพร้อม
ตลอดจนตรวจสอบควำมสำมำรถของบุค ลำกร และประสิ ทธิภ ำพของแผนในกำรตอบสนองต่ อ
วิกฤตกำรณ์ โดยรูปแบบกำรทดสอบอำจมีตั้งแต่ระดับง่ำยไปหำยำก ดังนี้
- Call tree คือกำรซ้อมกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมำชิก ทีมงำนที่เกี่ยวข้องตำมผังรำยชื่อ
โทรศัพท์
- Tabletop testing คือ กำรประชุมแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
โดยจำลองโจทก์สถำนกำรณ์ขึ้นมำ และลองนำแผน BCP มำพิจำรณำว่ำใช้ตอบโจทก์แต่ละขั้นตอนได้
หรือไม่
- Simulation คือ กำรทดสอบโดยจำลองสถำนกำรณ์เสมือนจริง และลองใช้แผน BCP มำ
ประยุกต์ใช้
- Full BCP Exercise คือกำรทดสอบเต็มรูปแบบและใกล้เคียงสถำนกำรณ์จริงมำกที่สุด
๖.) กำรปลูกฝัง BCM ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร (Embedding BCM in the
Organization’s Culture) ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลำ และจิตวิทยำที่จะทำให้เจ้ำหน้ำที่ทุกคนได้ซึม
ซำบและเข้ำใจถึงควำมสำคัญของ BCM ตลอดจนบทบำท หน้ำที่ ที่ทุกคนพึงมีเพื่อให้ภำรกิจสำมำรถ
ดำเนินต่อไปได้ในยำมที่เกิดเหตุวิกฤต
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แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงาน BCM Life Cycle ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
1. วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง และหน่วยงำนมีกำรเตรียมควำมพร้อม
ล่วงหน้ำในกำรรับมือกับสภำวะวิกฤติหรือเหตุกำรณ์ฉุกเฉินต่ำงๆที่เกิดขึ้น
- เพื่อบรรเทำควำมเสียหำยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น ผลกระทบด้ำนเศรษฐกิจกำรเงิน
กำรให้บริกำร สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน และลด
ผลกระทบจำกกำรหยุดชะงักในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
- เพื่อให้ประชำชน เจ้ำหน้ำที่ หน่วยงำนรั ฐวิสำหกิจ หน่วยงำนภำครัฐ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย มีควำมเชื่อมั่นในศักยภำพของหน่วยงำนหำกต้องเผชิญกับเหตุกำรณ์ร้ำยแรงและส่งผล
กระทบจนทำให้กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนต้องหยุดชะงัก
2. สมมติฐานของแผนความต่อเนื่อง
- เหตุกำรณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลำสำคัญต่ำงๆ มิได้ส่งผลกระทบต่อสถำนที่ปฏิบัติงำน
สำรองที่ได้มีกำรจัดเตรียมไว้
- หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศรับผิดชอบในกำรสำรองระบบสำรสนเทศต่ำงๆ โดยระบบ
สำรสนเทศสำรอง มิได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ฉุกเฉินเช่นเดียวกับระบบสำรสนเทศหลัก
- “บุ ค คล” ที่ ถู ก ระบุ ใ นเอกสำรฉบั บ นี้ หมำยถึ ง พนั ก งำนและเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ทั้ ง หมดของ
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต
3. ขอบเขตของแผนความต่อเนื่อง
แผนควำมต่อเนื่องฉบับนี้ใช้รองรับสถำนกำรณ์ กรณีเกิดสภำวะวิกฤติหรือเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน
พื้นที่สำนักงำนของหน่วยงำน หรือ ภำยในหน่วยงำน ด้วยเหตุกำรณ์ต่อไปนี้
- เหตุกำรณ์อุทกภัย
- เหตุกำรณ์อัคคีภัย
- เหตุกำรณ์ชุมนุมประท้วง/จลำจล
- เหตุกำรณ์โรคระบำด
โดยมีแนวทำงในกำรประเมินควำมเสี่ยงและภัยคุกคำม ดังนี้
จำกกำรวิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกควำมเสี่ยงและภัยคุกคำมต่ำงๆ แบ่งประเภท
ของผลกระทบต่อทรัพยำกรได้ ๕ ด้ำน ดังนี้
๑. ผลกระทบด้ำนอำคำร/สถำนที่ปฏิบัติงำนหลัก หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นทำให้
สถำนที่ปฏิบัติงำนหลักได้รับควำมเสียหำยหรือไม่สำมำรถใช้เป็นสถำนที่ปฏิบัติงำนหลัก
ได้ และส่งผลให้บุคลำกรไม่สำมำรถเข้ำไปปฏิบัติงำนได้ชั่วครำวหรือระยะยำว
๒. ผลกระทบด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ที่สำคัญ/กำรจัดหำจัดส่งวัสดุ อุปกรณ์ที่สำคัญ เหตุกำรณ์ที่
เกิดขึ้นทำให้ไม่สำมำรถใช้งำนวัสดุ อุปกรณ์ที่สำคัญ หรือไม่สำมำรถจัดหำ จัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ที่สำคัญ หรือมีวัสดุ อุปกรณ์ ให้สำมำรถใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้ตำมปกติ
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๓. ผลกระทบด้ำนเทคโนโลยี สำรสนเทศ และข้อมูลที่สำคัญ เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ไม่
สำมำรถใช้ระบบงำนเทคโนโลยี สำรสนเทศ หรือข้อมูลที่สำคัญ ให้สำมำรถใช้งำนใน
กำรปฏิบัติงำนได้ตำมปกติ
๔. ผลกระทบด้ำนบุคลำกรหลัก เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นทำให้บุคลำกรหลักไม่สำมำรถมำ
ปฏิบัติงำนได้ตำมปกติ
๕. ผลกระทบด้ำนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้ให้บริกำรที่สำคัญ เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย/ผู้ให้บริกำร ไม่สำมำรถให้บริกำรหรือส่งมอบงำนเพื่อให้หน่วยงำนใช้
ปฏิบัติงำนได้
ตำรำงที่ ๑ กำรประเมินควำมเสี่ยง ภัยคุกคำม และผลกระทบต่อทรัพยำกรสำคัญ
ควำมเสี่ยงและ
ผลกระทบ
ภัยคุกคำม
ด้ำนอำคำร/
ด้ำนวัสดุ
ด้ำนเทคโนโลยี ด้ำนบุคลำกร ด้ำนผู้มีส่วนได้
สถำนที่
อุปกรณ์ที่
สำรสนเทศ
หลัก
ส่วนเสีย/ผู้
ปฏิบัติงำนหลัก
สำคัญ
และข้อมูลที่
ให้บริกำรที่
สำคัญ
สำคัญ
อุทกภัย
√
√
√
√
√
อัคคีภัย
√
√
√
√
ชุมนุมประท้วง
√
√
√
/จลำจล
โรคระบำด
√
√
√
แผนควำมต่อเนื่องฉบับนี้ไม่รองรับกำรปฏิบัติงำนในกรณีที่มีเหตุขัดข้องต่ำงๆที่เกิดขึ้นจำก
กำรดำเนิน งำนปกติ โดยเหตุขัดข้องดังกล่ ำวไม่ส่ งผลกระทบระดับสูงต่อกำรดำเนินงำนและกำร
ให้บริกำรของหน่วยงำน และหน่วยงำนยังสำมำรถจัดกำรหรือปรับปรุงแก้ไขได้ภำยในระยะเวลำที่
เหมำะสม โดยผู้บริหำรหน่วยงำนหรือผู้บริหำรแต่ละกลุ่มงำนสำมำรถรับผิดชอบและดำเนินกำรได้
ด้วยตนเอง
4. การบริหารความต่อเนื่องของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
4.1 โครงสร้างและทีมงานแผนความต่อเนื่อง
เพื่อให้แผนควำมต่อเนื่องนำไปปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผล
จะต้องจัดตั้งทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่องของสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต
๑) หัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง
๒) หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง
๓) ผู้ประสำนงำนคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง
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นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต
หัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต
ผชช.ว.
ผู้จัดกำรหลักคณะบริหำร
ควำมต่อเนื่อง

หัวหน้ำทีมบริหำรควำม
ต่อเนื่องกลุ่มงำนพัฒนำ
ยุทธศำสตร์สำธำรณสุข

ผชช.ส
ผู้จัดกำรรองคณะบริหำร
ควำมต่อเนื่อง

นวค. ชำนำญกำรพิเศษ (บส.)
ผู้ประสำนคณะบริหำร
ควำมต่อเนื่อง

หัวหน้ำทีมบริหำรควำม
ต่อเนื่องกลุ่มงำนบริหำร
ทั่วไป

หัวหน้ำทีมบริหำรควำม
ต่อเนื่องกลุ่มงำน
ทันตสำธำรณสุข

หัวหน้ำทีมบริหำรควำม
ต่อเนื่องกลุ่มงำน
ส่งเสริมสุขภำพ

หัวหน้ำทีมบริหำรควำม
ต่อเนื่องกลุ่มงำน
คุ้มครองผู้บริโภค

หัวหน้ำทีมบริหำรควำม
ต่อเนื่องกลุ่มงำน
ควบคุมโรค

หัวหน้ำทีมบริหำรควำม
ต่อเนื่องกลุ่มงำนพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล

หัวหน้ าทีมบริ หารความ

หัวหน้ าทีมบริ หารความ

หัวหน้ าทีมบริ หารความ

ต่อเนื่องกลุม่ งานสร้ าง

ต่อเนื่องกลุม่ งาน

ต่อเนื่องกลุม่ งาน

สุขภาพภาคประชาชน

ประกันสุขภาพ

นิติการ

หัวหน้ำทีมบริหำรควำม
ต่อเนื่องกลุ่มงำนพัฒนำ
รูปแบบและคุณภำพ
บริกำร

รูปภำพที่ ๑ โครงสร้ำงคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง ของสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต
โดยทุกตำแหน่งต้องร่วมมือกันดูแล ติดตำม ปฏิบัติงำน และกู้คืนเหตุกำรณ์ฉุกเฉินในแต่ละ
ส่ว นงำนให้ กลั บสู่ ส ภำวะปกติโดยเร็ว ตำมรำยชื่อบุคลำกรและบทบำทของทีมงำนบริห ำรควำม
ต่อเนื่ องที่กำหนดให้ เป็ น บุ คลำกรหลั ก ในกรณี ที่บุค ลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้า ที่ไ ด้ ให้
บุคลากรสารองรับผิดชอบบทบาทของบุคลากรหลักไปก่อน จนกว่าจะได้มีการมอบหมายและ
แต่งตั้งขึ้นโดยหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องในการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้คืน
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ตารางที่ 2 รายชื่อบุคลากรและบทบาทของคณะบริหารความต่อเนื่อง
บุคลำกรหลัก
ชื่อ
นพ.บัญชำ ค้ำของ

เบอร์มือถือ
081-5356297

ผชชว.

บทบำท

บุคลำกรสำรอง
ชื่อ

หัวหน้ำคณะบริหำร
ควำมต่อเนื่อง
ผู้จัดกำรหลักคณะ
บริหำรควำมต่อเนื่อง

ผชชว.

น.ส.ศุภำงค์

เบอร์มือถือ

ผชชส.

ดร.ประพรศรี นรินทร์รักษ์
รก. ผชชส.

081-9708926

ผู้จัดกำรรองคณะ
บริหำรควำมต่อเนื่อง

น.ส.ศุภำงค์

081-9708928

ผู้ประสำนคณะบริหำร ดร.สุวรรณำ หล่อโลหกำร
ควำมต่อเนื่อง

089-8945527

ดร.สุวรรณำ หล่อโลหกำร

089-8945527

นำงศรีนวล แก้วเหมือน
นำยเกียรติศักดิ์ โชติวงศ์พิพัฒน์
นำยชำนำญ เกรำะแก้ว

087-2770114
086-2679411
087-4616658

นำงอนงค์ หงษ์ทอง

081-5974796

นำงอำไพพรรณ ภววัฒนำ
นุสรณ์

081-8927054

น.ส.อรุณี ศุภนำม

081-8916880

นำยเสถียร สุรวิศำลกุล

089-7313468

นำยวีระพงษ์ อำนวยผลสกุล
นำงวิลำวัลย์ มำตย์แสง
น.ส.ศศิวิมล หอบุตร
นำงอรชร อัฐทวีลำภ
นำงวัลภำ จีนลอย
นำงศุภลักษณ์ ดำรงเชื้อ
นำงประนอม หลิมสมบูรณ์
นำงปภำดำ รุจิวงศกร
น.ส.กุสมุ ำ สว่ำงพันธุ์
นำยปวีณทัศน์ วงษ์สุวรรณ
นำงสมศรี ศิวะคุณำกร

083-1029245
081-9704903
081-3700884
089-8730147
089-5921620
086-9422011
086-9467833
089-4723322
081-5351489
089-6553901
089-7270077

นำยสมสุข สัมพันธ์ประทีป

081-3971747

น.ส.อรสำ แซ่ตั๋น

089-9728355

นำยสมนึก ฮำเส็ม
น.ส.ดวงใจ ผะสำรพันธุ์
นำยเอกรินทร์ วริทธิกร
นำงลัดดำวรรณ ชุติมำกรกุล
น.ส.กัณฐมณี กี๋สุ้น

084-3090674
084-8484235
081-8956089
086-6897454
089-4719279

น.ส.เสำวนีย์ รัตนดิลก ณ
ภูเก็ต

081-6912937

หัวหน้ำทีมบริหำร
ควำมต่อเนื่องกลุ่มงำน
พัฒนำยุทธศำสตร์
สำธำรณสุข
หัวหน้ำทีมบริหำร
ควำมต่อเนื่องกลุ่มงำน
บริหำรทั่วไป
หัวหน้ำทีมบริหำร
ควำมต่อเนื่องกลุ่มงำน
ส่งเสริมสุขภำพ
หัวหน้ำทีมบริหำร
ควำมต่อเนื่องกลุ่มงำน
ควบคุมโรค
หัวหน้ำทีมบริหำร
ควำมต่อเนื่องกลุ่มงำน
ทันตสำธำรณสุข
หัวหน้ำทีมบริหำร
ควำมต่อเนื่องกลุ่มงำน
คุ้มครองผู้บริโภค
หัวหน้ำทีมบริหำร
ควำมต่อเนื่องกลุ่มงำน
พัฒนำทรัพยำกร
บุคคล
หัวหน้ำทีมบริหำร
ควำมต่อเนื่องกลุ่มงำน
พัฒนำรูปแบบและ
คุณภำพบริกำร

นำงกฤดำพร ทองตัน
นำงสุทัสษำ ล้ำนทอง
นำงเบญญำภำ เจือทอง

081-0848004
084-8489331
081-5355790

จงทอง
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บุคลำกรหลัก
ชื่อ
นำยมนตรี สุดสม

เบอร์มือถือ
089-8712175

น.ส.รำวรรณ ไกรเลิศ

084-6285181

นำยบรรณ เอี๋ยวสกุล

084-0565068

บทบำท

บุคลำกรสำรอง

ชื่อ
หัวหน้ำทีมบริหำร
นำงศุภำภร รุ่งอุดม
ควำมต่อเนื่องกลุ่มงำน นำงผกำมำศ โรยทอง
สุขภำพภำคประชำชน
หัวหน้ำทีมบริหำร
นำงศุภิณกำญจน์ หวังแต่ธรรม
ควำมต่อเนื่องกลุ่มงำน นำยไพบูลย์
ชุติมำกร
ประกันสุขภำพ
นำยสำยัณห์
ตันติกิจ
หัวหน้ำทีมบริหำร
น.ส.ณัฐธดำ
หิรัญ
ควำมต่อเนื่องกลุ่มงำน
นิติกำร

เบอร์มือถือ
086-5120477
089-4746805
081-9781451
089-6513840
086-2726965
089-6472760

ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่องของสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย
๑. ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง กลุ่มงำนพัฒนำยุทธศำสตร์สำธำรณสุข
๒. ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป
๓. ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง กลุ่มงำนส่งเสริมสุขภำพ
๔. ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง กลุ่มงำนควบคุมโรคและระบำดวิทยำ
๕. ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง กลุ่มงำนทันตสำธำรณสุข
๖. ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภค
๗. ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง กลุ่มงำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
๘. ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง กลุ่มงำนพัฒนำรูปแบบและคุณภำพบริกำร
๙. ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง กลุ่มงำนสร้ำงสุขภำพภำคประชำชน
๑๐. ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง กลุ่มงำนประกันสุขภำพ
๑๑. ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง กลุ่มงำนนิติกำร
โดย BCP Team ประกอบด้วยตำแหน่ง
- หัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง ผู้จัดกำรหลักคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง ผู้จัดกำร
รองคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง ผู้ประสำนคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง
- ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
แต่ละตำแหน่งมีหน้ำที่ร่วมมือดูแล ติดตำม ปฏิบัติงำนและกู้คืนเหตุกำรณ์ฉุกเฉินใน
หน่วยงำนให้สำมำรถบริหำรควำมต่อเนื่องและกลับดำเนินงำนสู่ภำวะปกติโดยเร็ว ตำมรำยชื่อ
บุคลำกรและบทบำทของทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
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หน้ำ 8

4.๒ กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ทรัพยำกร
อำคำร/สถำนที่
ปฏิบัติงำนหลัก

กลยุทธ์ควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ
-กำหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงำนสำรองใน
โรงพยำบำลในจังหวัดภูเก็ตโดยมีกำรสำรวจ
ควำมเหมำะสมของสถำนที่ ประสำนงำน
กำรเตรียมควำมพร้อม กับหน่วยงำน
เจ้ำของพื้นที่
- ในกรณีที่ควำมเสียหำยขยำยเป็นวงกว้ำง
กำหนดให้ใช้สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอ
เมือง หรือ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ตำบลในเขตอำเภอเมือง โดยมีกำรสำรวจ
ควำมเหมำะสมของสถำนที่ ประสำนงำน
และกำรเตรียมควำมพร้อมล่วงหน้ำ

วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ/
-กำหนดให้มีกำรจัดหำคอมพิวเตอร์สำรอง
กำรจัดหำจัดส่งอุปกรณ์ ที่มคี ุณลักษณะเหมำะสมกับกำรใช้งำน
ที่สำคัญ
พร้อมอุปกรณ์ที่สำมำรถเชื่อมโยงต่อผ่ำน
อินเตอร์เน็ตเข้ำสู่ระบบเทคโนโลยีของ
หน่วยงำนกลำง และกรมบัญชีกลำงได้
-กำหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพำ
(Laptop/ Notebook) ของเจ้ำหน้ำที่ของ
หน่วยงำนได้เป็นกำรชั่วครำว หำกมีควำม
จำเป็นเร่งด่วนในช่วงระหว่ำงกำรจัดหำ
คอมพิวเตอร์สำรอง ทั้งนี้ต้องได้รับอนุญำต
จำกหัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่องใน
กำรกอบกู้คืนก่อน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ -ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของสำนักงำน
และข้อมูลที่สำคัญ
สำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ตมีผู้ให้บริกำร
เชื่อมโยงระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตจำนวน
สองรำยคือ ทีโอที และ CAT ซึ่งหำกผู้
ให้บริกำรหลักไม่สำมำรถให้บริกำรได้
ระบบเชื่อมโยงจะปรับเปลี่ยนไปยังผู้
ให้บริกำรสำรองภำยใน 4 ชั่วโมง
-กำหนดให้จัดหำอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบ
เครือข่ำยต่อผ่ำนอินเตอร์เน็ตแบบพกพำ
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต ปีงบประมำณ 2556
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ทรัพยำกร

บุคลำกรหลัก

คู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำรที่สำคัญ
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กลยุทธ์ควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ
(Air Card) ของผู้ให้บริกำรโทรศัพท์มือถือ
เชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
ข้อมูลสำคัญของหน่วยงำนผ่ำนอินเตอร์เน็ต
ในกรณีที่ผู้ให้บริกำรเชื่อมโยงระบบ
เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตทั้งสองรำย ไม่
สำมำรถให้บริกำรได้ในระยะเวลำที่กำหนด
-กำหนดให้มีกำรสำรองข้อมูลผ่ำน iCloud
-กำหนดให้ใช้บุคลำกรสำรองทดแทนใน
กลุ่มงำน/ฝ่ำยเดียวกัน
-กำหนดให้ใช้บุคลำกรนอกกลุ่มงำนหรือ
นอกฝ่ำยในกรณีที่บุคลำกรไม่เพียงพอหรือ
ขำดแคลน

-กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคเป็นผู้ดูแล
รับผิดชอบในกำรจำหน่ำยไฟฟ้ำ อย่ำงไร
ก็ตำมหน่วยงำนต้องเตรียมเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้ำโดยใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงแทนหำก
มีเหตุฉุกเฉิน
-กำรประปำส่วนภูมิภำคเป็นผู้ดูแล
รับผิดชอบในกำรจำหน่ำยน้ำประปำ
อย่ำงไรก็ตำม หน่วยงำนมีกำรสำรองน้ำ
ให้สำมำรถใช้สำรองได้ระดับหนึ่ง
จำกนั้น จึงจะประสำนงำนและจัดหำให้มี
รถบรรทุกน้ำจัดส่งมำให้
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4.๓ ความต้องการด้านทรัพยากรที่จาเป็นในการบริหารความต่อเนื่อง
กำรวิเครำะห์ผลกระทบด้ำนธุรกิจ พบว่ำกระบวนกำรทำงำนที่กลุ่มงำน/ฝ่ำยต้องให้ควำม
สำคัญและกลับมำดำเนินงำนหรือฟื้นคืนสภำพให้ได้ภำยในระยะเวลำตำมที่กำหนด ดังตำรำง
ตำรำงที่ 3 แสดงผลกระทบทำงธุรกิจ (Business Impact Analysis)
กระบวนกำรหลัก
ระดับควำม
ระยะเวลำเป้ำหมำยในกำรฟื้นคืนสภำพ
เร่งด่วน ๔ ชั่วโมง ๑ วัน ๑ สัปดำห์ ๒ สัปดำห์ ๑ เดือน
ดำเนินกำรเกี่ยวกับด้ำน
สูง





สถิติข้อมูล
ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำน
สูง




สำรบรรณและงำน
ธุรกำรทั่วไป
ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำร ปำนกลำง



(๒-๓ วัน)
ขอใบอนุญำต ต่ออำยุ
ใบอนุญำตสถำนพยำบำล
สถำนประกอบกำร กำร
ขอเลขสำรบบ
ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำน ปำนกลำง



(๒-๓ วัน)
ด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี
ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำน ปำนกลำง



(๒-๓ วัน)
ด้ำนวัสดุ ครุภัณฑ์
ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำน ปำนกลำง



(๒-๓ วัน)
ด้ำนกำรบริหำรบุคคล
ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำร ปำนกลำง



(๒-๓ วัน)
ขออนุมัติไปรำชกำร
ลำศึกษำต่อ ปฐมนิเทศ
ดำเนินภำรกิจในด้ำน
ปำนกลำง



(๒-๓ วัน)
กำรส่งเสริมสุขภำพ
ป้องกันโรค
ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำร
ต่ำ


รับเรื่องร้องเรียน
ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำร
ต่ำ

จัดทำแผนงำน งบ
ประมำณ และเร่งรัด
ติดตำมประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต ปีงบประมำณ 2556
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สำหรับกระบวนงำนอื่นๆ ที่ประเมินแล้ว อำจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมำก หรือมี
ควำมยืดหยุ่นสำมำรถชะลอกำรดำเนินงำนและกำรให้บริกำรได้ โดยให้ผู้บริหำรของกลุ่มงำน/ฝ่ำย
ประเมินควำมจำเป็นและเหมำะสม ทั้งนี้ หำกมีควำมจำเป็นให้ปฏิบัติตำมแนวทำงกำรบริหำรควำม
ต่อเนื่อง เช่นเดียวกับกระบวนงำนหลัก
4.๔ กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน
กระบวนกำร Call Tree คือกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมำชิกในคณะบริหำรควำม
ต่อเนื่องและทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องตำมผังรำยชื่อทำงโทรศัพท์ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรขั้นตอนในกำรติดต่อพนักงำน ภำยหลังจำกมีกำรประกำศเหตุกำรณ์ฉุกเฉินหรือ
ภำวะวิกฤตของหน่วยงำน
จุดเริ่มต้นของกระบวนกำร Call Tree เริ่มจำกหัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่องแจ้งให้
ผู้จัดกำรหลัก/รอง/ประสำนงำนคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง โดยผู้ประสำนงำนฯ แจ้งให้หัวหน้ำทีม
บริหำรควำมต่อเนื่อง รับทรำบเหตุกำรณ์ฉุกเฉินและกำรประกำศใช้แผนควำมต่อเนื่อง ตำมสำยงำน
กำรบังคับบัญชำแต่ละสำยงำน หัวหน้ำกลุ่มงำนแต่ละกลุ่มงำน จึงติดต่อและแจ้งบุคลำกรภำยใต้กำร
บังคับบัญชำของตน รับทรำบเหตุกำรณ์ฉุกเฉินและกำรประกำศใช้แผนควำมต่อเนื่องของหน่วยงำนที่
ได้รับผลกระทบ ตำมรำยชื่อและช่องทำงติดต่อสื่อสำรที่ได้ระบุในตำรำง สำหรับหัวหน้ำคณะบริหำร
ควำมต่อเนื่อง ผู้จัดกำรหลัก/รองและผู้ประสำนงำนทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง หำกไม่สำมำรถติดต่อ
หัวหน้ำทีมได้ ให้ติดต่อบุคลำกรสำรอง โดยพิจำรณำ:
*ถ้ำเหตุกำรณ์เกิดขึ้นในเวลำทำกำร ให้ดำเนินกำรติดต่อบุคลำกรหลักโดยติดต่อผ่ำนเบอร์
โทรศัพท์ของหน่วยงำนเป็นช่องทำงแรก
*ถ้ำเหตุกำรณ์เกิดขึ้นนอกเวลำทำกำรหรือสถำนที่ปฏิบัติงำนหลักได้รับผลกระทบ ให้
ดำเนินกำรติดต่อบุคลำกรหลักโดยติดต่อผ่ำนเบอร์โทรศัพท์มือถือเป็นช่องทำงแรก
*ถ้ ำ สำมำรถติ ด ต่ อ บุ ค ลำกรหลั ก ได้ ใ ห้ แ จ้ ง ข้ อ มู ล แก่ บุ ค ลำกรหลั ก ของหน่ ว ยงำนทรำบ
ดังต่อไปนี้:
- สรุปสถำนกำรณ์ของเหตุกำรณ์ฉุกเฉินและกำรประกำศใช้แผนควำมต่อเนื่อง
- เวลำและสถำนที่สำหรับกำรนัดประชุมเร่งด่วนของหน่วยงำน สำหรับผู้บริหำรของ
หน่วยงำนและทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
- ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน เพื่อบริหำรควำมต่อเนื่องต่อไป เช่น สถำนที่รวมพลในกรณีที่มีกำร
ย้ำยสถำนที่ทำกำร
ภำยหลังจำกได้รับกำรตอบรับจำกบุคลำกรหลักครบถ้วนตำมผังกำรติดต่อ (Call Tree)
หัวหน้ำหน่วยงำน มีหน้ำที่โทรกลับไปแจ้งยังผู้ประสำนงำนคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง เพื่อรวบรวม
สรุปควำมพร้อมของหน่วยงำนในกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง รวมทั้งควำมปลอดภัยในชีวิติและทรัพย์สิน
ของหน่วยงำนและเจ้ำหน้ำที่ทั้งหมดในหน่วยงำน
ทีมบริหำรควำมต่อเนื่องมีหน้ำที่ปรับปรุงข้อมูลสำหรับกำรติดต่อให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลำ
เพื่อให้กระบวนกำรติดต่อพนักงำนภำยในหน่วยงำนสำมำรถดำเนินได้อย่ำงต่อเนื่องและสำเร็จลุล่วง
ภำยในระยะเวลำที่คำดหวัง ในกรณีที่ เกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉินและมีกำรประกำศใช้แผนควำมต่อเนื่อง
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4.๕ การวิเคราะห์เพื่อกาหนดความต้องการทรัพยากรที่สาคัญ
๑.) ด้ำนสถำนที่ปฏิบัติงำนสำรอง
ตำรำงที่ 4 กำรระบุพื้นที่กำรปฏิบัติงำนสำรอง
ประเภททรัพยำกร
พื้นที่สำหรับ
ปฏิบัติงำนสำรอง
ปฏิบัติงำนที่บ้ำน

ที่มำ
โรงพยำบำลใน
จังหวัดภูเก็ต
-

พื้นที่สำหรับสถำนที่ ตำมที่กำหนดไว้
ปฏิบัติงำนใหม่ใน
ในแผนบริหำร
กรณีจำเป็น
ควำมต่อเนื่อง
รวม

๔ ชั่วโมง
๔ ตร.ม.
๑๕ คน
๖๕ ตร.ม.
๖๕ คน
-

๑ วัน
๑๐ ตร.ม.
๓๐ คน
๕๐ ตร.ม.
๕๐ คน
-

๑ สัปดำห์
๔๐ ตร.ม.
๘๐ คน
-

๒ สัปดำห์
-

๑ เดือน
-

-

-

-

๘๐ ตร.ม.
๘๐ คน

๘๐ ตร.ม.
๘๐ คน

๖๙ ตร.ม.
๘๐ คน

๖๐ ตร.ม.
๘๐ คน

๔๐ ตร.ม.
๘๐ คน

๘๐ ตร.ม.
๘๐ คน

๘๐ ตร.ม.
๘๐ คน

๒.) ควำมต้องกำรด้ำนวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement)
ตำรำงที่ 5 กำรระบุจำนวนวัสดุอุปกรณ์
ประเภททรัพยำกร
คอมพิวเตอร์สำรองที่มี
คุณลักษณะเหมำะสม
GFMIS Token Key
EGP (ระบบจัดซื้อจัด
จ้ำง ( Token Key
เครื่องพิมพ์ รองรับกำร
ใช้งำนกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์
โทรศัพท์พร้อม
หมำยเลข
โทรสำร เครื่องสแกนด์ /
(Fax/Document Scan
Machine) พร้อม
เครื
่องถ่ำยเอกสำร
หมำยเลข

ที่มำ
ร้ำนค้ำ
ผ่ำนกระบวนกำร
จัดซื้อพิเศษ
เจ้ำหน้ำที่ฝำยฯ ที่
เก็บรักษำ
เจ้ำหน้ำที่ฝำยฯ ที่
เก็บรักษำ
ร้ำนค้ำ
ผ่ำนกระบวนกำร
จัดซื้อพิเศษ
ร้ำนค้ำ
ผ่ำนกระบวนกำร
จัดซื้อพิเศษ
ร้ำนค้ำ
ผ่ำนกระบวนกำร
จัดซื้อพิเศษ
ร้ำนค้ำ
ผ่ำนกระบวนกำร
จัดซื้อพิเศษ

๔ ชั่วโมง
๑ วัน
1 เครื่อง 4 เครื่อง

๑ สัปดำห์ ๒ สัปดำห์ ๑ เดือน
10 เครื่อง 20 เครื่อง 20 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

2 เครื่อง

2 เครื่อง

5 เครื่อง

5 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

2 เครื่อง

2 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

2 เครื่อง

3 เครื่อง

4 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง
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๓) ควำมต้องกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูล (IT & Information
Requirement)
เนื่องจำกระบบกำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลที่สำคัญของหน่วยงำน
ส่วนหนึ่งอยู่ในควำมดูแลของหน่วยงำนกลำง เป็นลักษณะแบบรวมศูนย์ ดังนั้น หน่วยงำนจึงใช้
ข้ อ มู ล สำรสนเทศโดยกำรเชื่ อ มโยงระบบของหน่ ว ยงำนกั บ หน่ ว ยงำนกลำงผ่ ำ นเครื อ ข่ ำ ย
อิ น เตอร์ เ น็ ต อี ก ส่ ว นหนึ่ ง หน่ ว ยงำนมี ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ ส ำรองและหำกระบบมี ปั ญ หำ
ผู้ รั บ ผิ ดชอบงำน IT ต้องกู้ คืน ระบบกำรบริห ำรเทคโนโลยี สำรสนเทศก่ อนหน่ว ยงำนจึงจะ
สำมำรถใช้งำนของระบบได้
ตำรำงที่ 6 กำรระบุควำมต้องกำรด้ำนเทคโนโลยี
ประเภททรัพยำกร
Email

GFMIS (ระบบเบิกจ่ำยเงิน)

EGP (ระบบจัดซื้อจัดจ้ำง)

หนังสือสั่งกำรต่ำง ๆ
ออกโดยหน่วยงำน
หนังสือสั่งกำรตำง ๆ
เอกสำรใบแจ้งหนี้
ข้อมูลประกอบกำรจัดทำ
แผนงบประมำณ ประจำปี
งบประมำณ

แหล่งข้อมูล

4 ชั่วโมง

หน่วยงำน
ร ะ บ บ IT
จังหวัด
หน่วยงำน
ร ะ บ บ IT
จังหวัด

1 วัน

1
สัปดำห์

2
สัปดำห์







หน่วยงำน
ร ะ บ บ IT
จังหวัด

หน่วยงำน
ต่ำงๆ ที่
ได้รับ
หน่วยงำน
ต้นสังกัด
คู่ค้ำ
หน่วยงำน
ต่ำง ๆ ใน
จังหวดและ
หน่วยงำน
กลำง
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1 เดือน



(2-3 วัน)






(2-3 วัน)























(2-3 วัน)



(เร่งด่วน
ช่วงเดือน
ก.ค.)
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๔.) ควำมต้องกำรด้ำนบุคลำกรสำหรับควำมต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงำน
Requirement) ปรำกฏดังตำรำง
ตำรำงที่ 7 กำรระบุจำนวนบุคลำกรหลักที่จำเป็น
ประเภททรัพยำกร

4 ชั่วโมง

(Personnel

1 วัน

1 สัปดำห์

2 สัปดำห์

1 เดือน

จำนวนบุคลำกรปฏิบัติงำนที่
สำนักงำน /สถำนที่ปฏิบัติงำนสำรอง

15

30

80

80

80

จำนวนบุคลำกรปฏิบัติงำนที่บ้ำน

65

50

-

-

-

รวม

80

80

80

80

80

๕.) ควำมต้องกำรด้ำนผู้ให้บริกำรที่สำคัญ (Service Requirement)
ตำรำงที่ 8 กำรระบุจำนวนผู้ให้บริกำรที่ต้องติดต่อหรือขอรับบริกำร
ฝำยงำน /กลุ่มงำน

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 สัปดำห์

2 สัปดำห์

1 เดือน

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิ ำค











กำรประปำส่วนภูมิภำค

-









ผู้ให้บริกำรเชื่อมโยงระบบเครือข่ำย
อินเตอร์เน็ต*











รวม

2

3

3

3

3

หมำยเหตุ –ให้จัดหำอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ำยต่อผ่ำนอินเตอร์เน็ต แบบพกพำ (Air Card) ของ
ผู้ให้บริกำรโทรศัพท์มือถือ เชือ่ มโยงกำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลที่สำคัญของหน่วยงำน
กลำงผ่ำนอินเตอร์เน็ต ในกรณีผู้ให้บริกำรหลักและสำรองไม่สำมำรถให้บริกำรได้ภำยในระยะเวลำที่
กำหนด

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต ปีงบประมำณ 2556

หน้ำ 15

4.๖ ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ
วันที่ 1 (ภำยใน 24 ชั่วโมง) กำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ทันที
ในกำรปฏิบัติกำรใดๆ ให้บุคลำกรของฝ่ำยฯ คำนึงถึงควำมปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลำกรอื่นๆ และปฏิบัติ
ตำมแนวทำงและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่หน่วยงำนตนเองและสำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
จังหวัดกำหนดขึ้นอย่ำงเคร่งครัด
บทบำทควำมรับผิดชอบ
ดำเนินกำร
ขั้นตอนและกิจกรรม
แล้วเสร็จ
-แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤติ ตำมกระบวนกำร Call Tree
ให้กับบุคลำกรในกลุ่มงำนฯ ภำยหลังได้รับแจ้งจำก
หัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่องของหน่วยงำน

หัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำมต่อเนือ่ ง
ของกลุ่มงำนฯ

- จัดประชุมทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง เพื่อ
ประเมินควำมเสียหำย ผลกระทบต่อกำรดำเนินงำน
กำรให้บริกำร และทรัพยำกรสำคัญที่ต้องใช้ในกำร
บริหำรควำมต่อเนื่อง
- ทบทวนกระบวนงำนที่มีควำมเร่งด่วน หรือส่งผล
กระทบอย่ำงสูง (หำกไม่ดำเนินกำร) ดังนั้น
จำเป็นต้องดำเนินงำนหรือปฏิบตั ดิ ้วยมือ (Manual
Processing)
-ระบุและสรุปรำยชื่อบุคลำกรในกลุ่มงำนฯ ที่ได้รับ
บำดเจ็บหรือเสียชีวิต

ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่องของ
กลุ่มงำนฯ

- รำยงำนหัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่องของ
หน่วยงำนทรำบ โดยครอบคลุมประเด็นดังนี้
• จำนวนและรำยชื่อบุคลำกรทีไ่ ด้รับ
บำดเจ็บ / เสียชีวิต
• ควำมเสียหำยและผลกระทบต่อกำร
ดำเนินงำนและกำรให้บริกำร
• ทรัพยำกรสำคัญที่ต้องใช้ในกำรบริหำร
ควำมต่อเนื่อง
• กระบวนงำนที่มีควำมเร่งด่วน และส่งผล
กระทบอย่ำงสูงหำกไม่ดำเนินกำร และจำเป็นต้อง
ดำเนินงำนหรือปฏิบัติงำนด้วยมือ

หัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำมต่อเนือ่ ง
ของกลุ่มงำนฯ

- สื่อสำรและรำยงำนสถำนกำรณ์แก่บุคลำกร
ในฝ่ำยฯ ให้ทรำบ ตำมเนื้อหำและข้อควำมที่ได้รบั กำร
พิจำรณำและเห็นชอบจำกคณะบริหำรควำมต่อเนื่องของ
หน่วยงำนแล้ว
- ประเมินและระบุกระบวนกำรหลัก และงำน
เร่งด่วน ที่จำเป็นต้องดำเนินกำรให้แล้วเสร็จ ภำยใน 15 วันข้ำงหน้ำ

หัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำมต่อเนือ่ ง
ของกลุ่มงำนฯ
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หัวหน้ำกลุ่ม
งำน

หัวหน้ำและทีมงำนบริหำรควำม
ต่อเนื่องของกลุ่มงำนฯ
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ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบำทควำมรับผิดชอบ

- ประเมินศักยภำพและควำมสำมำรถของ
หน่วยงำนฯ ในกำรดำเนินงำนเร่งด่วนข้ำงต้น ภำยใต้
ข้อจำกัดและสภำวะวิกฤต พร้อมระบุทรัพยำกรที่
จำเป็นต้องใช้ในกำรบริหำรควำมต่อเนื่องตำมแผนกำร
จัดหำทรัพยำกร
- รำยงำนควำมคืบหน้ำให้แก่หัวหน้ำคณะ
บริหำรควำมต่อเนื่องของหน่วยงำนทรำบ พร้อมขออนุมัติ
กำรดำเนินงำนหรือปฏิบตั ิงำนด้วยมือ (Manual
Processing) สำหรับ กระบวนงำนที่มีควำมเร่งด่วนและ
ส่งผลกระทบอย่ำงสูงหำกไม่ดำเนินกำร
- ติดต่อและประสำนงำนกับหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องในกำรจัดหำทรัพยำกรทีจ่ ำเป็นต้องใช้ในกำร
บริหำรควำมต่อเนื่อง ได้แก่
-สถำนที่ปฏิบัติงำนสำรอง
-วัสดุอุปกรณ์ทสี่ ำคัญ
-เทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ
-บุคลำกรหลัก
-คู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำรทีส่ ำคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- พิจำรณำดำเนินกำรหรือปฏิบตั ิงำนด้วยมือ
(Manual) เฉพำะงำนเร่งด่วน หำกไม่ดำเนินกำรจะส่งผล
กระทบอย่ำงสูงและไม่สำมำรถรอได้ ทั้งนี้ ต้องได้รับกำร
อนุมัติ
- ระบุหน่วยงำนที่เป็นคู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำรสำหรับ
งำนเร่งด่วน เพื่อแจ้งสถำนกำรณ์และแนวทำงในกำร
บริหำรงำนให้มีควำมต่อเนื่องตำมควำมเห็นของคณะ
บริหำรควำมต่อเนื่องของหน่วยงำน
- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรม
และงำนต่ำงๆ ที่ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่องของกลุ่ม
งำนฯ ต้องดำเนินกำร (พร้อมระบุรำยละเอียด
ผู้ดำเนินกำร และเวลำ) อย่ำงสม่ำเสมอ
- แจ้งสรุปสถำนกำรณ์และขั้นตอนกำร
ดำเนินกำร สำหรับในวันถัดไป ให้กับบุคลำกรหลักใน
กลุ่มงำนฯ เพื่อรับทรำบและดำเนินกำร อำทิ แจ้งวัน
เวลำ และสถำนที่ปฏิบัติงำนสำรอง
- รำยงำนควำมคืบหน้ำให้แก่หัวหน้ำคณะ
บริหำรควำมต่อเนื่องของหน่วยงำนอย่ำงสม่ำเสมอหรือ
ตำมที่ได้กำหนดไว้

หัวหน้ำและทีมงำนบริหำรควำม
ต่อเนื่องของกลุ่มงำนฯ

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต ปีงบประมำณ 2556

ดำเนินกำร
แล้วเสร็จ

หัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำมต่อเนือ่ ง
ของกลุ่มงำนฯ

หัวหน้ำและทีมงำนบริหำรควำม
ต่อเนื่องของกลุ่มงำนฯ
-งำนบริหำร
-งำนบริหำร
-งำน it
-งำนทรัพยำกรบุคคล
-งำนนิติกร
หัวหน้ำและทีมงำนบริหำรควำม
ต่อเนื่องของกลุ่มงำนฯ
หัวหน้ำและทีมงำนบริหำรควำม
ต่อเนื่องของกลุ่มงำนฯ
ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่องของกลุ่ม
งำนฯ
หัวหน้ำ ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
ของกลุ่มงำนฯ
หัวหน้ำและทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
ของกลุ่มงำนฯ
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วันที่ 2-7 กำรตอบสนองในระยะสั้น
ในกำรปฏิบัติกำรใดๆ ให้บุคลำกรของฝ่ำยฯ คำนึงถึงควำมปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลำกรอื่นๆ และปฏิบัติตำม
แนวทำงและแผนเผชิญเหตุและขัน้ ตอนกำรปฏิบตั ิงำนที่หน่วยงำนตนเองและสำนักงำนป้องกันและบรรเทำ สำธำรณภัย
จังหวัดกำหนดขึ้นอย่ำงเคร่งครัด
บทบำทควำมรับผิดชอบ
ดำเนินกำร
ขั้นตอนและกิจกรรม
แล้วเสร็จ
- ติดตำมสถำนะภำพกำรกอบกู้คืนมำของ
หัวหน้ำและทีมงำนบริหำรควำม
ทรัพยำกรที่ได้รับผลกระทบ ประเมินควำมจำเป็น
ต่อเนื่องของกลุ่มงำนฯ
และระยะเวลำที่ต้องใช้ในกำรกอบกู้คืน
- ตรวจสอบกับหน่วยงำน ควำมพร้อมและ
หัวหน้ำและทีมงำนบริหำรควำม
ข้อจำกัดในกำรจัดหำทรัพยำกรทีจ่ ำเป็นต้องใช้ในกำร ต่อเนื่องของกลุ่มงำนฯ
บริหำรควำมต่อเนื่อง ได้แก่
สถำนที่ปฏิบตั ิงำนสำรอง
-งำนบริหำร
วัสดุอุปกรณ์ทสี่ ำคัญ
-งำนบริหำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ
-งำน it
บุคลำกรหลัก
-งำนทรัพยำกรบุคคล
คู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำรที่สำคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
-งำนนิติกร
- รำยงำนหัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง ของ หัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำมต่อเนือ่ งของ
หน่วยงำน ควำมพร้อม ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ
กลุ่มงำนฯ
ในกำรจัดหำทรัพยำกรที่จำเป็นต้องใช้ในกำรบริหำร
ควำมต่อเนื่อง
- ประสำนงำนและดำเนินกำรจัดหำทรัพยำกรที่ หัวหน้ำและทีมงำนบริหำรควำม
จำเป็นต้องใช้ในกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง ได้แก่
ต่อเนื่องของกลุ่มงำนฯ
สถำนที่ปฏิบัติงำนสำรอง
-งำนบริหำร
วัสดุอุปกรณ์ทสี่ ำคัญ
-งำนบริหำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ
-งำน it
บุคลำกรหลัก
-งำนทรัพยำกรบุคคล
คู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำรที่สำคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
-งำนนิติกร
- ดำเนินกำรกอบกู้และจัดหำข้อมูลและรำยงำนต่ำงๆ ฝ่ำยบริหำรทั่วไป
ที่จำเป็นต้องใช้ในกำรดำเนินงำนและให้บริกำรตำม
ตำรำง
- ดำเนินงำนและให้บริกำร ภำยใต้ทรัพยำกรที่จัดหำ หัวหน้ำและทีมงำนบริหำรควำม
เพื่อบริหำรควำมต่อเนื่อง:
ต่อเนื่องของกลุ่มงำนฯ
สถำนที่ปฏิบัติงำนสำรอง
-งำนบริหำร
วัสดุอุปกรณ์ทสี่ ำคัญ
-งำนบริหำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ
-งำน it
บุคลำกรหลัก
-งำนทรัพยำกรบุคคล
คู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำรที่สำคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
-งำนนิติกร
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ขั้นตอนและกิจกรรม
- แจ้งสถำนกำรณ์และแนวทำงในกำร
บริหำรควำมต่อเนื่องแก่หน่วยงำน/ คู่ค้ำ /
ผู้ใช้บริกำร /สถำนบริกำรสำธำรณสุขในสังกัด ที่
ได้รับผลกระทบ
- บันทึก (Log Book) และทบทวน
กิจกรรมและงำนต่ำงๆ ที่ทีมงำนบริหำรควำม
ต่อเนื่องของกลุ่มงำนฯ ) พร้อมระบุรำยละเอียด
ผู้ดำเนินกำร และเวลำ (อย่ำงสม่ำเสมอ)
- แจ้งสรุปสถำนกำรณ์และขั้นตอนกำร
ดำเนินกำรต่อไป สำหรับในวันถัดไป ให้กับบุคลำกร
ในกลุ่มงำนฯ
- รำยงำนควำมคืบหน้ำให้แก่หัวหน้ำคณะ
บริหำรควำมต่อเนื่องของหน่วยงำน ตำมเวลำที่ได้
กำหนดไว้

บทบำทควำมรับผิดชอบ

ดำเนินกำร
แล้วเสร็จ

หัวหน้ำและทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
ของกลุ่มงำนฯ
ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่องของกลุ่ม
งำนฯ
หัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำมต่อเนือ่ งของ
กลุ่มงำนฯ
หัวหน้ำและทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
ของกลุ่มงำนฯ

วันที่ 8 กำรตอบสนองระยะกลำง (1 สัปดำห์)
ในกำรปฏิบัติกำรใดๆ ให้บุคลำกรของฝ่ำยฯ คำนึงถึงควำมปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลำกรอืน่ ๆ และปฏิบัติตำม
แนวทำงและแผนเผชิญเหตุและขัน้ ตอนกำรปฏิบตั ิงำนที่หน่วยงำนตนเองและสำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
จังหวัดกำหนดขึ้นอย่ำงเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
-ติดตำมสถำนะภำพกำรกอบกู้คืนมำของ
ทรัพยำกรที่ได้รับผลกระทบ และประเมินควำม
จำเป็นและระยะเวลำที่ต้องใช้ในกำรกอบกู้คืน

บทบำทควำมรับผิดชอบ

ดำเนินกำร
แล้วเสร็จ

หัวหน้ำและทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
ของกลุ่มงำนฯ

- ระบุทรัพยำกรที่จำเป็นต้องใช้ เพื่อ
ดำเนินงำนและให้บริกำรตำมปกติ
-รำยงำนหัวหน้ำคณะบริหำรควำม
ต่อเนื่องของหน่วยงำนสถำนภำพกำรกอบกู้คืนมำ
ของทรัพยำกรที่ได้รับผลกระทบ และทรัพยำกรที่
จำเป็นต้องใช้เพื่อดำเนินงำนและให้บริกำรตำมปกติ
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หัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำมต่อเนือ่ ง
ของกลุ่มงำนฯ
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ขั้นตอนและกิจกรรม
- ประสำนงำนและดำเนินกำรจัดหำ
ทรัพยำกรที่จำเป็นต้องใช้เพื่อดำเนินงำนและให้บริกำร
ตำมปกติ:
สถำนที่ปฏิบัติงำนสำรอง
วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลทีส่ ำคัญ
บุคลำกรหลัก
คู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำรทีส่ ำคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
/ ผู้ให้บริกำรที่สำคัญ
- แจ้งสรุปสถำนกำรณ์และกำรเตรียมควำม
พร้อมด้ำนทรัพยำกรต่ำงๆ เพื่อดำเนินงำนและ
ให้บริกำรตำมปกติ ให้กับบุคลำกรในกลุ่มงำนฯ
- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรม
และงำนต่ำงๆ ที่ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่องของ
กลุ่มงำนฯ ) พร้อมระบุรำยละเอียด ผู้ดำเนินกำร
และเวลำ (อย่ำงสม่ำเสมอ )
-รำยงำนควำมคืบหน้ำให้แก่หวั หน้ำคณะ
บริหำรควำมต่อเนื่องของหน่วยงำน ตำมเวลำที่
ได้กำหนดไว้

บทบำทควำมรับผิดชอบ

ดำเนินกำร
แล้วเสร็จ

หัวหน้ำและทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
ของกลุ่มงำนฯ
-งำนบริหำร
-งำนบริหำร
-งำน it
-งำนทรัพยำกรบุคคล
-งำนนิติกร
หัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำมต่อเนือ่ งของ
กลุ่มงำนฯ
ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่องของกลุ่มงำน

หัวหน้ำและทีมงำนบริหำรควำม
ต่อเนื่องของกลุ่มงำนฯ

5.สรุปและข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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