แผนความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตของสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ยโสธร

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

แผนความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตของสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร
...................................
แผนความต่อเนื่องหรือ Business Continuity Plan (BCP) จัดทาขึ้นเพื่อให้หน่วยงาน
สามารถนาไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ โดยไม่ให้สภาวะ
วิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานต้องหยุดการดาเนินงานหรือไม่สามารถให้บริการได้อย่าง
ต่อเนื่อง การที่หน่วยงานไม่มีกระบวนการรองรับให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบต่อ
หน่วยงานในด้านต่างๆ เช่น ด้านการให้บริการ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ร่างกายชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนเป็นต้น ดั งนั้น การจัดทาแผนความต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยให้หน่วยงานสามารถรับมือกับ
เหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดและทาให้กระบวนการที่สาคัญสามารถกลับมาดาเนินการได้อย่างเป็นปกติ ซึ่งจะ
ช่วยให้ลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานได้
วัตถุประสงค์ (Objective)
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง
เพื่อให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤต
เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดาเนินงาน
เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้
เพื่อให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐและผู้มีส่วนได้เสีย มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของ
หน่วยงาน แม้หน่วยงานต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทาให้การดาเนินงานต้อง
หยุดชะงัก
สมมติฐานของแผนความต่อเนื่อง (BCP Assumptions)
เอกสารฉบับนี้จัดทาขึ้นภายใต้สมมติฐาน ดังต่อไปนี้
เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสาคัญต่างๆ แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงานสารองที่
ได้มีการจัดเตรียมไว้
หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการสารองระบบสารสนเทศต่างๆ โดยระบบสารสนเทศ
มิได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเหมือนกับระบบสารสนเทศหลัก
บุคลากร ที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง เจ้าหน้าที่และพนักงานทั้งหมดของหน่วยงาน
ขอบเขตของแผนความต่อเนื่อง (Scope of BCP)
แผนความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ใช้รองรับสถานการณ์ กรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินใน
พื้นที่ภายในหน่วยงาน ด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้
- เหตุการณ์อัคคีภัย
เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล
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การวิเคราะห์เหตุการณ์ที่สาคัญ
สภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินมีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานสามารถบริหาร
จัดการการดาเนินงานขององค์กรให้มีความต่อเนื่อง การจัดหาทรัพยากรที่สาคัญจึงเป็นสิ่งจาเป็นและต้องระบุ
ไว้ในแผนความต่อเนื่อง ซึ่งการเตรียมการทรัพยากรที่สาคัญ จะพิจารณาจากผลกระทบใน 5 ด้าน ดังนี้
1. ผลกระทบด้านอาคาร /สถานที่ปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้สถานที่
ปฏิบัติงานหลักได้รับความเสียหายหรือไม่สามารถใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานหลักได้และส่งผลให้
บุคลากรไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้ชั่วคราวหรือระยะยาว
2. ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ /การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ หมายถึง เหตุการ ณ์ที่
เกิดขึ้นทาให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญหรือไม่สามารถจัดหา /จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่
สาคัญได้
3. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้
ระบบงานเทคโนโลยีหรือระบบสารสนเทศหรือข้อมูลที่สาคัญไม่สามารถนามาใช้ในการปฏิ บัติงาน
ได้ตามปกติ
4. ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้บุคลากรหลักไม่สามารถมา
ปฏิบัติงานได้ตามปกติ
5. ผลกระทบด้านคู่ค้า /ผู้ให้บริการที่สาคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้คู่ค้า /ผู้ให้บริการ/ผู้มี
ส่วนได้เสีย ไม่สามารถติดต่อหรือให้บริการหรือส่งมอบงานได้
สรุปเหตุการณ์สภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ์
เหตุการณ์
สภาวะวิกฤต
1 เหตุการณ์
อัคคีภัย
2 เหตุการณ์ชุมนุม
ประท้วง/จลาจล

ผลกระทบ
ด้านอาคาร/ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยี
สถานที่
ที่สาคัญ/การ สารสนเทศและ
ปฏิบัติงาน จัดหาจัดส่งวัสดุ ข้อมูลที่สาคัญ
หลัก
อุปกรณ์ที่สาคัญ









ด้าน
บุคลากร
หลัก

ด้านคู่ค้า/ผู้
ให้บริการที่
สาคัญ
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แผนความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ไม่รองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่เหตุขัดข้องเกิดขึ้นจากการ
ดาเนินงานปกติ และเหตุขัดข้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบในระดับสูงต่อการดาเนินงานและการให้บริการของ
หน่วยงาน เนื่องจากหน่วยงานยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์ได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
โดยผู้บริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารของแต่ละกลุ่มงานและฝ่ายงานสามารถรับผิดชอบดาเนินการได้ด้วยตนเอง
ทีมงานแผนความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan Team)
เพื่อให้แผนความต่อเนื่อง (BCP) สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
จะต้องตั้งทีมงานบริหารความต่อเนื่องขึ้น ประกอบด้วย หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่องและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง โดยทุกตาแหน่งจะต้องร่วมมือกันดูแล ติดตาม ปฏิบัติงานและกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในฝ่ายงาน
ของตนเองให้สามารถบริหารความต่อเนื่องและกลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็วตามบทบาทหน้าที่ที่กาหนดไว้ของ
ทีมงานบริหารความ ต่อเนื่องและในกรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บุลากรสารองรับผิดชอบ
ทาหน้าที่ในบทบาทของบุคลากรหลัก ปรากฏดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
บุคลากรหลัก
บทบาท
บุคลากรสารอง
ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
นายพิชิต สมบัติมาก
0818719750
ผู้อานวยการสานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดยโสธร
นางสาวทิพาพร เวชกามา
0821098525
ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม
นางกนกวรรณ พูลสวัสดิ์
ผอ.ส่วนอานวยการ

0876307028

นายพันธ์ศักดิ์ ธรรมรัตน์
ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

0898158785

นายกาพล เจริญทรัพย์
ผอ.ส่วนทรัพยากรน้า

0872444010

หัวหน้าคณะ
บริหารความ
ต่อเนื่อง

นางสาวทิพาพร เวชกามา
ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม

0821098525

หน.ทีมงาน
บริหารความ
ต่อเนื่อง
หน.ทีมงาน
บริหารความ
ต่อเนื่อง
หน.ทีมงาน
บริหารความ
ต่อเนื่อง
หน.ทีมงาน
บริหารความ
ต่อเนื่อง

นางสาวสิริภัทรา พลหล้า
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติการ
นางเพลินจิตร ทาระพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

0878555788

นายสมนึก ศรีทองคา
เจ้าพนักงานป่าไม้ชานาญงาน

0894230610

นางพัชรี กลิ่นศรีสุข
เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณี
ชานาญงาน

0814212644

0884839901
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กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)
กลยุทธ์ความต่อเนื่อง เป็นแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีความพร้อมเมื่อเกิด
สภาวะวิกฤต ซึ่งพิจารณาทรัพยากรใน 5 ด้าน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)
ที่
ทรัพยากร
1 ด้านอาคาร
/ สถานที่
ปฏิบัติงานหลัก
2

3

4

5

กลยุทธ์ความต่อเนื่อง
- กาหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงานสารองภายในศาลากลาง โดยมีการสารวจ
ความเหมาะสมของสถานที่ ประสานงาน และการเตรียมความพร้อมกับ
หน่วยงานของพื้นที่
- กรณีความเสียหายเป็นวงกว้าง กาหนดให้ใช้ศูนย์เพาะชากล้าไม้ยโสธร
ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ / - กาหนดให้จัดเก็บวัสดุสิ้นเปลืองในปริมาณที่เหมาะสมตามรอบการ
การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ สั่งซื้อผ่านหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง และสรรหาวัสดุอุปกรณ์ภายใน
สาคัญ
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร ก่อนแล้วจึง
สรรหาจากหน่วยงานภายนอก
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เนื่องจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญของ สานักงาน
และข้อมูลที่สาคัญ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร มีลักษณะแบบรวม
ศูนย์ ที่ส่วนกลาง (สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ) ไม่มีระบบคอมพิวเตอร์สารองของตนเองและต้องรอ
จนกว่าระบบจะกอบกู้ให้สามารถใช้งานได้
- ดาเนินการบันทึกข้อมูลด้วยระบบมือไปก่อนแล้วจึงบันทึกข้อมูลระบบ
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านบุคลากรหลัก
- กาหนดให้ ใช้บุคลากรสารองทดแทนภายในสานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร
- กาหนดให้ใช้บุคลากรนอก ส่วนงานในกรณีที่บุคลากรไม่เพียงพอหรือ
ขาดแคลน
ด้านคู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ / - ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัดยโสธรกาหนดให้มีผู้ให้บริการ
ผู้มีส่วนได้เสีย
เชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 2 ราย คือ ทีโอที และ CAT
ซึ่งหากผู้ให้บริการหลักไม่สามารถให้บริ การได้ ระบบเชื่อมโยงจะ
ปรับเปลี่ยนไปยังผู้ให้บริการสารอง ภายใน 24 ชั่วโมง
- กาหนดให้จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เน็ต
แบบพกพา (Air Card) ของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ เชื่อมโยงการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญของหน่วยงานกลางผ่า น
อินเตอร์เน็ต ในกรณีที่ผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ของจังหวัดทั้ง 2 ราย ไม่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด
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ความต้องการด้านทรัพยากรที่จาเป็นในการบริหารความต่อเนื่อง
การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) พบว่า กระบวนการทางานที่ ส่วน
งานต้องให้ความสาคัญและกลับมาดาเนินงานหรือฟืนคืนสภาพให้ได้ภายในระยะเวลาตามที่กาหนดปรากฏ
ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis)
ระดับ
ระยะเวลาในการฟื้นคืนสภาพ
ความ
4
1 วัน
1
2
1
เดือน
เร่งด่วน ชั่วโมง
สัปดาห์ สัปดา
กระบวนการหลัก
ห์




ดาเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงาน
สูง
ธุรการทั่วไป



ดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงิน การ
ปาน
(2-3 วัน)
บัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ การบริหารบุคคล
กลาง
งานติดต่อ ประสานงาน งานสถิติข้อมูล

ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทาแผนงาน
ต่า
(เร่งด่วน
งบประมาณ และเร่งรัดติดตามประเมินผล
ช่วงเดือน
การปฏิบัติงานของจังหวัด
ก.ค.)
สาหรับกระบวนงานอื่นๆ ที่ประเมินแล้วอาจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมากหรือมีความ
ยืดหยุ่นสามารถชะลอการดาเนินงานและการให้บริการได้ โดยให้ผู้บริหารของฝ่ายงานประเมินความจาเป็นและ
เหมาะสม ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นให้ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความต่อเนื่องเช่นเดียวกับกระบวนงานหลัก

6
การวิเคราะห์เพื่อกาหนดความต้องการทรัพยากรที่สาคัญ
1. ด้านสถานที่ปฏิบัติงานสารอง ดังตารางที่ 4
ประเภทความเสี่ยง/ภัยคุกคาม อัคคีภัย และประท้วง/ก่อจลาจลในสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร
กระบวนงานหลัก งานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป งานด้านการเงิน การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์
การบริหารบุคคล งานติดต่อ ประสานงาน งานสถิติข้อมูล
ผู้ประสานงาน

นางกนกวรรณ พูลสวัสดิ์ โทรศัพท์

087 630 7028

ตารางที่ ๔ การระบุพื้นที่ปฏิบัติงานสารอง
ประเภททรัพยากร
พื้นที่หรือสถานที่ปฏิบัติงาน
สารอง
พื้นที่หรือสถานที่ปฏิบัติงาน
ใหม่ในกรณีที่จาเป็น

ที่มา
ศาลากลาง

ศูนย์เพาะชากล้าไม้
ยโสธรหรือหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่ยโสธร

4
ชั่วโมง

1
วัน

1
สัปดาห์

2
สัปดาห์

2 ตร.ม.
(1 คน)

4 ตร.ม.
(2 คน)

6 ตร.ม.
(3 คน)

1
เดือน
10 ตร.ม.
(5 คน)
10 ตร.ม.
(5 คน)
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2. ด้านวัสดุอุปกรณ์ ดังตารางที่ 5
ประเภทความเสี่ยง/ภัยคุกคาม อัคคีภัย และประท้วง/ก่อจลาจลในสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร
กระบวนงานหลัก งานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป งานด้านการเงิน การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์
การบริหารบุคคล งานติดต่อ ประสานงาน งานสถิติข้อมูล
ผู้ประสานงาน

นางกนกวรรณ พูลสวัสดิ์ โทรศัพท์

087 630 7028

ตารางที่ 5 การระบุจานวนวัสดุอุปกรณ์
ประเภททรัพยากร
คอมพิวเตอร์สารอง

ที่มา
- ฝ่ายพัสดุสานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

-เจ้าหน้าที่ฝ่ายคลังและ
งบประมาณ ส่วนอานวยการ
ที่เก็บรักษาตามคาสั่งของ
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร
EGP (ระบบจัดซื้อจัดจ้าง) -เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ
ส่วนอานวยการ ที่เก็บรักษา
Token key
ตามคาสั่งของสานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร
เครื่องพิมพ์รองรับการใช้ - ฝ่ายพัสดุสานักงาน
งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

GFMIS Token key

4
ชั่วโมง

1
วัน

1
สัปดาห์

2
สัปดาห์

1

1
เครื่อง

1
เครื่อง

1
เครื่อง

2
เครื่อง

เดือน
2
เครื่อง

1
เครื่อง

1
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

โทรศัพท์พร้อมหมายเลข

- ฝ่ายพัสดุสานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

1
เครื่อง

1
เครื่อง

1
เครื่อง

1
เครื่อง

1
เครื่อง

โทรสาร เครื่องสแกนด์
(Fax/Document Scan
Machine) พร้อม
หมายเลข

- ฝ่ายพัสดุสานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

1
เครื่อง

1
เครื่อง

1
เครื่อง

1
เครื่อง

1
เครื่อง
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3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล ดังตารางที่ 6
ประเภทความเสี่ยง/ภัยคุกคาม อัคคีภัย และประท้วง/ก่อจลาจลในสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร
กระบวนงานหลัก งานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป งานด้านการเงิน การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์
การบริหารบุคคล งานติดต่อ ประสานงาน งานสถิติข้อมูล
ผู้ประสานงาน

นางกนกวรรณ พูลสวัสดิ์ โทรศัพท์

087 630 7028

ตารางที่ 6 การระบุความต้องการด้านเทคโนโลยี
ประเภททรัพยากร

แหล่งข้อมูล

E-mail

หน่วยงานระบบ iT จังหวัด

GFMIS (ระบบเบิกจ่ายเงิน)

หน่วยงานระบบ iT จังหวัด

EGP (ระบบจัดซื้อจัดจ้าง)

หน่วยงานระบบ iT จังหวัด

4
ชั่วโมง

1
วัน


1
2
สัปดาห์ สัปดาห์




1
เดือน











(2-3 วัน)


(2-3 วัน)

หนังสือสั่งการต่างๆ ที่ออกโดย สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมจังหวัดยโสธร
หน่วยงาน









หนังสือสั่งการต่าง ๆ















เอกสารใบแจ้งหนี้
ข้อมูลประกอบการจัดทาแผน
งบประมาณประจาปี
งบประมาณ

/
หน่วยงานที่ได้รับ
สานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
คู่ค้า

(2-3 วัน)
ส่วนต่าง ๆ ภายในสานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร /
หน่วยงานตาสง ๆ ในจังหวัด
และสานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม


(เร่งด่วนช่วง
เดือน ก.ค.)
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4. ด้านบุคลากรสาหรับความต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน ดังตารางที่ 7
ประเภทความเสี่ยง/ภัยคุกคาม อัคคีภัย และประท้วง/ก่อจลาจลในสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร
กระบวนงานหลัก
ผู้ประสานงาน

งานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป งานด้านการเงิน การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์
การบริหารบุคคล งานติดต่อ ประสานงาน งานสถิติข้อมูล
นางกนกวรรณ พูลสวัสดิ์ โทรศัพท์

087 630 7028

ตารางที่ 7 การระบุจานวนบุคลากรหลักที่จาเป็น
ประเภททรัพยากร

4
ชั่วโมง

(1 คน)

แหล่งข้อมูล

จานวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่ เจ้าหน้าที่สานักงาน
สานักงาน / สถานที่ปฏิบัติงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
สารอง

1
1
2
1
วัน สัปดาห์ สัปดาห์ เดือน




(2 คน) (3 คน) (5 คน) (5 คน)

ยโสธร

4. ด้านผู้ให้บริการที่สาคัญ ดังตารางที่ 8
ประเภทความเสี่ยง/ภัยคุกคาม อัคคีภัย และประท้วง/ก่อจลาจลในสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร
กระบวนงานหลัก
ผู้ประสานงาน

งานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป งานด้านการเงิน การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์
การบริหารบุคคล งานติดต่อ ประสานงาน งานสถิติข้อมูล
นางกนกวรรณ พูลสวัสดิ์ โทรศัพท์

087 630 7028

ตารางที่ 8 การระบุจานวนผู้ให้บริการที่ต้องติดต่อประสานงาน
ประเภททรัพยากร

แหล่งข้อมูล

อุปกรณ์เชื่อมโยงระบบ
เครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เน็ต
แบบพกพา (Air Card) ของ
โทรศัพท์มือถือหน่วยงาน

- ฝ่ายพัสดุ
สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดยโสธร

4
ชั่วโมง
-

1
1
2
1
วัน
สัปดาห์ สัปดาห์ เดือน
1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง
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ขั้นตอนการบริหารความเนื่องและกอบกู้กระบวนการ
วันที่ 1 (ภายใน 24 ชั่วโมง) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที
ในการปฏิบัติการใดๆให้บุคลากรของฝ่ายฯคานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆและ
ปฏิบัติตามแนวทางแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานตนเองและสานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

- แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤติ ตามกระบวนการCall Tree
ให้กับบุคลากรในส่วนฯ ภายหลังได้รับแจ้งจาก
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน
- จัดประชุมทีมงานบริหารความต่อเนื่อง เพื่อประเมิน
ความเสียหาย ผลกระทบต่อการดาเนินงาน การให้บริหาร
และการทรัพยากรสาคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความ
ต่อเนื่อง
- ทบทวนกระบวนการงานที่มีความเร่งด่วน หรือส่งผล
กระทบอย่างสูง (หากไม่ดาเนินการ )ดังนั้นจาเป็นต้อง
ดาเนินงานหรือปฏิบัติด้วยมือ(Manual Processing)
- ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในส่วน ฯที่ได้รับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิต
- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน
ทราบ โดยครอบคลุมประเด็นดังนี้
 จานวนและรายชื่อบุคลากรที่ได้รับบาดเจ็บ /
เสียชีวิต
 ทรัพยากรสาคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความ
ต่อเนื่อง
 กระบวนงานที่มีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบ
อย่างสูงหากไม่ดาเนินการ และจาเป็นต้อง
ดาเนินงานหรือปฏิบัติงานด้วยมือ
- สื่อสารและรายงานสถานการณ์แก่บุคลากรในส่วนฯ
ให้ทราบ ตามเนือ้ หาและข้อความที่ได้รับการ
พิจารณาและเห็นชอบจากคณะบริหารความต่อเนื่องของ
หน่วยงานแล้ว
- ประเมินและระบุกระบวนการหลัก และงานเร่งด่วน
ที่จาเป็นต้องดา เนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 1–5 วัน
ข้างหน้า

หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของส่วนฯ
หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของส่วนฯ

ผู้อานวยการส่วน
หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของส่วนฯ

หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของส่วนฯ
หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของส่วนฯ

ดาเนินการแล้วเสร็จ
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วันที่ 1 (ภายใน 24 ชั่วโมง) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที
ในการปฏิบัติการใดๆให้บุคลากรของฝ่ายฯคานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆและ
ปฏิบัติตามแนวทางแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานตนเองและสานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
- ประเมินศักยภาพและความสามารถของหน่วยงานฯ
ในการการดาเนินงานเร่งด่วนข้างต้น ภายไต้ข้อจากัด
และสภาวะวิกฤต พร้อมระบุทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้
ใน การบริหารความต่อเนื่องตามแผนการจัดหา
ทรัพยากร
- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงานทราบ พร้อมขออนุมัติ
การดาเนินงานหรือปฏิบัติงานด้วยมือ
(Manual
Processing) สาหรับกระบวนงานที่มีความเร่งด่วนและ
ส่งผลกระทบอย่างสูงหากไม่ดาเนินการ
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการบริหาร
ความต่อเนื่อง ได้แก่
 สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- พิจารณาดาเนินการหรือปฏิบัติงานด้วยมือ(Manual)
เฉพาะงานเร่งด่วน หากไม่ดาเนินการจะส่งผลกระทบ
อย่างสูงและไม่สามารถรอได้ ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติ
- ระบุหน่วยงานที่เป็นคู่ค้า /ผู้ให้บริการสาหรับงาน
เร่งด่วน เพื่อแจ้งสถานการณ์และแนวทางในการ
บริหารงานให้มีความ ต่อเนื่องตาม ความเห็นชอบคณะ
บริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน
- บันทึก(log Book) และทบทวนกิจกรรมและงาน
ต่างๆทีท่ ีมงานบริหารความต่อเนื่องของส่วนฯต้อง
ดาเนินการ (พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ดาเนินการและ
เวลา) อย่างสม่าเสมอ

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของส่วนฯ

หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของส่วนฯ

หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของส่วนฯ
 ส่วนอานวยการ
 ส่วนอานวยการ
 ส่วนอานวยการ/
หน่วยงาน
 หน่วยงาน
 หน่วยงาน/ส่วน
อานวยการ
หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของฝ่ายฯ
หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของฝ่ายฯ
หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของส่วนฯ

ดาเนินการแล้วเสร็จ
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วันที่ 1 (ภายใน 24 ชั่วโมง) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที
ในการปฏิบัติการใดๆให้บุคลากรของฝ่ายฯคานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆและ
ปฏิบัติตามแนวทางแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานตนเองและสานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ
- แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดาเนินการ หัวหน้าและทีมงานบริหาร
สาหรับในวันถัดไป ให้กับบุคลากรหลักในส่วนฯเพื่อ ความต่อเนื่องของส่วนฯ
รับทราบและดาเนินการ อาทิ แจ้งวัน เวลา และ
สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหาร หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของหน่วยงานอย่างสม่าเสมอหรือ
ความต่อเนื่องของส่วนฯ
ตามที่ได้กาหนดไว้

ดาเนินการแล้วเสร็จ

วันที่ 2 – 7 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ระยะสั้น
ในการปฏิบัติการใดๆให้บุคลากรของฝ่ายฯคานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆและ
ปฏิบัติตามแนวทางแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานตนเองและสานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

- ติดตามสถานภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่
ได้รับผลกระทบประเมินความจาเป็นและระยะเวลาที่
ต้องใช้ในการกอบกู้คืน
- ตรวจสอบกับหน่วยงาน ความพร้อมและข้อจากัดใน
การจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการบริหารความ
ต่อเนื่อง ได้แก่
 สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของส่วนฯ
หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของส่วนฯ
 ส่วนอานวยการ
 ส่วนอานวยการ
 ส่วนอานวยการ/
หน่วยงาน
 หน่วยงาน
 หน่วยงาน/
ส่วนอานวยการ

- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องชองหน่วยงาน หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความพร้อม ข้อจากัดและข้อเสนอแนะในการจัดหา
ความต่อเนื่องของส่วนฯ
ทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง

ดาเนินการแล้วเสร็จ

13
วันที่ 2 – 7 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ระยะสั้น
ในการปฏิบัติการใดๆให้บุคลากรของฝ่ายฯคานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆและ
ปฏิบัติตามแนวทางแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานตนเองและสานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

- ประสานงานและดาเนินการจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นต้อง
ใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่
 สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของส่วนฯ
 ส่วนอานวยการ
 ส่วนอานวยการ
 ส่วนอานวยการ/
หน่วยงาน
 หน่วยงาน
 หน่วยงาน
ส่วนอานวยการ

- ดาเนินการกอบกู้และจัดหาข้อมูลและรายงานต่างๆ ที่
จาเป็นต้องใช้ในการดาเนินงานและให้บริการตามตารางที่ 6
- ดาเนินงานและให้บริการภายใต้ทรัพยากรที่จัดหาเพื่อ
บริหารความต่อเนื่อง
 สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
 บุคลากรหลัก
คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- บันทึก(log Book) และทบทวนกิจกรรมและงาน
ต่างๆที่ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของส่วนฯ ต้อง
ดาเนินการ (พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ดาเนินการและเวลา )
อย่างสม่าเสมอ
- แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดาเนินการ
ต่อไป ให้กับการบุคลากรในส่วนฯ

หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของส่วนฯ
ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของส่วนฯ
หัวหน้าทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของส่วนฯ

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความ
หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ต่อเนื่องของหน่วยงานอย่างสม่าเสมอหรือตามที่ได้กาหนดไว้ ความต่อเนื่องของส่วนฯ

ดาเนินการแล้วเสร็จ
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วันที่ 8 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ระยะกลาง (ภายใน 1 สัปดาห์)
ในการปฏิบัติการใดๆให้บุคลากรของฝ่ายฯคานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆและ
ปฏิบัติตามแนวทางแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานตนเองและสานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

- ติดตามสถานภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่
ได้รับผลกระทบประเมินความจาเป็นและระยะเวลาที่
ต้องใช้ในการกอบกู้คืน
- ระบุทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ เพื่อดาเนินงาน
ตามปกติ
- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของ
หน่วยงาน สถานการณ์การกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่
ได้รับผลกระทบและทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้เพื่อ
ดาเนินงานตามปกติ
- ประสานงานและดาเนินการจัดหาทรัพยากรที่
จาเป็นต้องใช้เพื่อดาเนินงานตามปกติ ได้แก่
 สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของส่วนฯ

- แจ้ง สรุป สถานการณ์และการเตรียมความพร้อมด้าน
ทรัพยากรต่างๆ เพื่อดาเนินงานตามปกติ
- บันทึก(log Book) และทบทวนกิจกรรมและงาน
ต่างๆทีท่ ีมงานบริหารความต่อเนื่องของส่วนฯ ต้อง
ดาเนินการ (พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ดาเนินการและ
เวลา) อย่างสม่าเสมอ
- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงานตามเวลาที่ได้กาหนดไว้

หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของส่วนฯ
ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของส่วนฯ

หัวหน้าทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของส่วนฯ
หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของส่วนฯ
 ส่วนอานวยการ
 ส่วนอานวยการ
 ส่วนอานวยการ/
หน่วยงาน
 หน่วยงาน/ส่วน
อานวยการ

หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของส่วนฯ

***********************

ดาเนินการแล้วเสร็จ

