แผนบริหารความต่อเนื่อง
สานักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดยโสธร
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แผนบริหารความต่อเนื่องของสานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร
แผนความต่อเนื่อง หรือต่อไปนี้จะเรียกว่า “Business Continuity Plan (BCP)” จัดทาขึ้น เพื่อให้
“สานักงานประชาสัมพันธ์ จังหวั ดยโสธร” สามารถนาไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร โดยไม่ให้สภาวะวิกฤตหรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานต้องหยุดการดาเนินงาน หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
การที่ สานักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดสกลนคร ไม่มีกระบวนการรองรับให้การดาเนินงานเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบต่อจังหวัดสกลนครในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจการเงิน การให้บริการ สังคม ชุมชน
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น ดังนั้น การจัดทาแผนความต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสาคัญ
ที่จะช่วยให้ จังหวัดสกลนคร สามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด และทาให้กระบวนการที่สาคัญ
(Critical Business Process) สามารถกลับมาดาเนินการได้อย่างปกติ หรือตามระดับการให้บริการที่กาหนดไว้ ซึ่ง
จะช่วยให้สามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานได้

วัตถุประสงค์ (Objectives)
 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง
 เพื่อให้สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธรมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤต
 เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดาเนินงานหรือการให้บริการ
 เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้
 เพื่อให้ประชาขน เจ้าหน้าที่ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholders) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของ จังหวัดสกลนคร แม้ จังหวัดสกลนคร ต้องเผชิญกับเหตุการณ์
ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทาให้การดาเนินงานต้องหยุดชะงัก

สมมติฐานของแผนความต่อเนื่อง (BCP Assumptions)
เอกสารฉบับนี้จัดทาขึ้นภายใต้สมมติฐาน ดังต่อไปนี้
 เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสาคัญต่าง ๆ แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงานสารอง
ที่ได้มีการจัดเตรียมไว้
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 หน่วยงานมีการ สารองระบบสารสนเทศต่าง ๆ โดยระบบสารสนเทศสารองมิได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ฉุกเฉินเหมือนกับระบบสารสนเทศหลัก
 “บุคลากร” ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง เจ้าหน้าที่และพนักงานทั้งหมดของหน่วยงาน

ขอบเขตของแผนความต่อเนื่อง (Scope of BCP)
แผนความต่ อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ใช้รับรองสถานการณ์ กรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินใน
พื้นทีส่ านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร ด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้
 เหตุการณ์อุทกภัย
 เหตุการณ์อัคคีภัย
 เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล
 เหตุการณ์โรคระบาด

การวิเคราะห์ทรัพยากรที่สาคัญ
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินมีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้นเพื่อให้ สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
ยโสธร สามารถบริหารจัดการการดาเนินงานขององค์กรให้มีความต่อเนื่อง การจัดหาทรัพยากรที่สาคัญจึงเป็น
สิ่งจาเป็น และต้องระบุไว้ในแผนความต่อเนื่อง ซึ่งการเตรียมการทรัพยากร ที่สาคัญ จะพิจารณาจากผลกระทบใน
5 ด้าน ดังนี้
1. ผลกระทบด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้สถานที่ปฏิบัติงาน
หลักได้รับความเสียหายหรือไม่สามารถใช้สถานที่ปฏิบัติงานหลักได้และส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถเข้าไป
ปฏิบัติงานได้ชั่วคราวหรือระยะยาว
2. ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ /การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นทาให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ หรือไม่สามารถจัดหา/จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญได้
3. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ หมายถึงเหตุการณ์ที่เกิ ดขึ้นทาให้ ระบบงาน
เทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลที่สาคัญไม่สามารถนามาใช้ในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ
4. ผลกระทบด้านบุคลากรหลักหมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้บุคลากรหลักไม่สามารถมาปฏิบัติงาน
ได้ตามปกติ
5. ผลกระทบด้านคู่ค้า / ผู้ให้บริการที่สาคัญ หมายถึง เหตุก ารณ์ที่เกิดขึ้นทาให้คู่ค้า /ผู้ให้บริการ/ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ไม่สามารถติดต่อหรือให้บริการหรือส่งมอบงานได้
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สรุปเหตุการณ์สภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ์
ผลกระทบ

เหตุการณ์สภาวะวิกฤต

ด้านอาคาร/
สถานที่
ปฏิบัติงาน
หลัก

ด้านวัสดุ
อุปกรณ์
ที่สาคัญ
/หาการจัด
จัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ที่
สาคัญ

ด้าน
คู่ค้า/ผู้
เทคโนโลยี
ด้านบุคลากร ให้บริการ/ผู้
สารสนเทศ
หลัก
มีส่วนได้ส่วน
และข้อมูลที่
เสีย
สาคัญ

1

เหตุการณ์อุทกภัย









2

เหตุการณ์อัคคีภัย









3

เหตุการณ์ชุมนุม
ประท้วง/ จลาจล





4

เหตุการณ์โรคระบาด







แผนความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ไม่รองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่เหตุขัดข้องเกิดขึ้นจากการดาเนินงาน
ปกติ และ เหตุขัดข้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบในระดับสูงต่อการดาเนินงานและการให้บริการของ
สานักงาน
ประชาสัมพันธ์ จังหวัด ยโสธร เนื่องจาก สานักงานฯ ยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแก้ไขสถานการ ณ์ได้ภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม โดยเจ้าหน้าทีส่ ามารถรับผิดชอบและดาเนินการได้ด้วยตนเอง

ทีมงานแผนความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan Team)
เพื่อให้แผนความต่อเนื่อง (BCP) ของสานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ยโสธรสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล จะต้องจัดตั้ง คณะกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
ขึขึ้น
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ ทุกตาแหน่งจะต้องร่วมมือกันดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉิน ให้
สามารถบริหารความต่อเนื่องและกลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว ตามบทบาทหน้าที่ที่กาหนดไว้ของทีมงานบ ริหาร
ความต่อเนื่อง (BCP Team)ของส่วนราชการ และในกรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคลากร
สารองรับผิดชอบทาหน้าที่ในบทบาทของบุคลากรหลัก ปรากฏดังตารางที่ 1

“ยโสธรเมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ”

แผนบริหารความต่อเนื่องของสานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร หน้า4 จาก 21

ตารางที่ 1 รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team)
บุคลากรหลัก
ชื่อ
นายไพชยนต์ ชนะกาญจน์

เบอร์โทรศัพท์
08-17252605

บทบาท
หัวหน้าทีมงาน
บริหารความ
ต่อเนื่อง

บุคลากรสารอง
ชื่อ
นางหฤทัย จางวาง
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
นายวรรณทอง ภูโสภา
นายช่างไฟฟ้าชานาญงาน

เบอร์โทรศัพท์
08-83113880
08-98728730

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

กลยุทธ์ความต่อเนื่อง

อาคาร / สถานที่  กาหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงานสารอง ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ปฏิบัติงานสารอง
ประเทศไทยจังหวัดยโสธร โดยมีการสารวจความเหมาะสมของ
สถานที่ ประสานงาน และการเตรียมความพร้อม กับหน่วยงานเจ้าของ
พื้นที่
วัสดุ อุปกรณ์ที่สาคัญ  กาหนดให้มีการจัดหาคอมพิวเตอร์สารอง ที่มีคุณลักษณะเหมาะสมกับ
/การจัดหาจัดส่ งวัสดุ
การใช้งาน พร้อมอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมโยงต่อผ่านอินเตอร์เนตเข้าสู่
อุปกรณ์ที่สาคัญ
ระบบเทคโนโลยีของหน่วยงานกลางและกรมบัญชีกลางได้
 กาหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop/ Notebook) ของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้เป็นการชั่วคราว หากมีความจาเป็นเร่งด่วน
ในช่วงระหว่างการจัดหาคอมพิวเตอร์สารอง ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาต
จากหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องในการกอบกู้คืนก่อน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมูลที่สาคัญ

 สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร มอบให้ นายวรรณทอง ภูโสภา
รับผิดชอบ
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ทรัพยากร

กลยุทธ์ความต่อเนื่อง

บุคลากรหลัก

 ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร เป็นบุคลากรหลักของสานักงาน
 กาหนดให้ใช้บุคลากรสารอง 2 ราย

คู่ค้า /ผู้ให้บริการที่
สาคัญ /ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

 กาหนดให้จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตแบบ
พกพาสาหรับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ

ความต้องการด้านทรัพยากรที่จาเป็นในการบริหารความต่อเนื่อง
การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) พบว่ากระบวนการทางานที่ สานักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร ต้องให้ความสาคัญและกลับมาดาเนินงานหรือฟื้ นคืนสภาพให้ได้ภายในระยะเวลา
ตามที่กาหนดปรากฎดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis)
กระบวนการหลัก

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ
ระดับความเร่งด่วน

ดาเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและ
งานธุรการทั่วไป

สูง

ดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงิน
การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ การบริหาร
บุคคล งานติดต่อประสานงาน งาน
สถิติข้อมูล

ปานกลาง

ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทาแผนงาน
งบประมาณ และเร่งรัดติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของจังหวัด

ต่า

4 ชั่วโมง

1วัน

1
สัปดาห์

2
สัปดาห์

1เดือน














(2-3 วัน)


(เร่งด่วน
ช่วงเดือน
ก.ค.)

สาหรับกระบวนงานอื่น ๆ ที่ประเมินแล้ว อาจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมีความ
ยืดหยุ่นสามารถชะลอการดาเนินงานและการให้บริการได้ ทั้งนี้ หากมีความจาเป็น ให้ปฏิบัติตามแนวทางการ
บริหารความต่อเนื่องเช่นเดียวกับกระบวนงานหลัก

“ยโสธรเมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ”

แผนบริหารความต่อเนื่องของสานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร หน้า6 จาก 21

การวิเคราะห์เพื่อกาหนดความต้องการทรัพยากรที่สาคัญ
1) ด้านสถานที่ปฏิบัติงานสารอง(Working Space Requirement) ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การระบุพื้นที่การปฏิบัติงานสารอง
ประเภททรัพยากร

ที่มา

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 สัปดาห์

2 สัปดาห์

1 เดือน

พื้นที่สาหรับสถานที่ปฏิบัติงาน
สารอง

สถานีวิทยุ
กระจาย เสียง
แห่งประเทศ
ไทยจังหวัด
ยโสธร
-

2 ตร.ม.
(1 คน)

4 ตร.ม.
(2คน)

6 ตร.ม.
(3 คน)

10 ตร.ม.
(5 คน)

-

8ตร.ม.
(4 คน)
-

6 ตร.ม.
(3 คน)
-

4 ตร.ม.
(2 คน)
-

-

ปฏิบัติงานงานที่บ้าน
พื้นที่สาหรับสถานที่ปฏิบัติงาน
ใหม่ในกรณีจาเป็น

ตามที่กาหนดไว้
ในแผนบริหาร
ความต่อเนื่อง

-

10 ตร.ม.
( 5 คน)

2) ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement) ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การระบุจานวนวัสดุอุปกรณ์
ประเภททรัพยากร
คอมพิวเตอร์สารองที่มี
คุณลักษณะเหมาะสม
GFMIS Token Key
EGP (ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
Token Key)
เครื่องพิมพ์ รองรับการใช้งาน
กับเครื่องคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์พร้อมหมายเลข
โทรสารเครื่องสแกนด์ /

ที่มา

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 สัปดาห์

2 สัปดาห์

1เดือน

ร้านค้า
ผ่านกระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ
สานักงานคลังจังหวัด

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

2 เครื่อง

2 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

สานักงานคลังจังหวัด

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

ร้านค้า
ผ่านกระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ
ร้านค้า
ผ่านกระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ
ร้านค้า

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

1 เครื่อง

1 เครื่อง
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ประเภททรัพยากร

ที่มา

(Fax/Document
ScanMachine) พร้อม
หมายเลข
อุปกรณ์การผลิตข่าว ได้แก่
กล้องวิดีโอ และกล้องภาพนิ่ง

ผ่านกระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ
ร้านค้า
ผ่านกระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 สัปดาห์

2 สัปดาห์

1เดือน

2 เครื่อง

2 เครื่อง

2 เครื่อง

2 เครื่อง

2 เครื่อง

3) ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล (IT & Information Requirement)
เนื่องจากระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญของหน่วยงานอยู่ในความดูแลของ
หน่วยงานกลาง เป็นลักษณะแบบรวมศูนย์ ดังนั้น หน่วยงานจึงใช้ข้อมูล สารสนเทศโดยการเชื่อมโยงระบบของ
หน่วยงานกับหน่วยงานกลางผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต ทาให้หน่วยงานไม่มีระบบคอมพิวเตอร์สารองและหาก
ระบบมีปัญหาต้องรอให้หน่วยงานกลางกู้คืนระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนหน่วยงานจึงจะสามารถใช้
งานของระบบได้
ตารางที่ 6 การระบุความต้องการด้านเทคโนโลยี
ประเภททรัพยากร
Email
GFMIS (ระบบเบิกจ่ายเงิน)

แหล่งข้อมูล
เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ
สานักงานคลัง
จังหวัดสกลนคร

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 สัปดาห์

2 สัปดาห์

1เดือน





















EGP (ระบบจัดซื้อจัดจ้าง)

สานักงานคลัง
จังหวัดสกลนคร

หนังสือสั่งการต่าง ๆ

หน่วยงานต่างๆ
ที่ได้รับ









หน่วยงานต้น
สังกัด













ออกโดยหน่วยงาน
หนังสือสั่งการต่าง ๆ
เอกสารใบแจ้งหนี้
ข้อมูลประกอบการจัดทาแผน
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ

คู่ค้า



ส่วนราชการ
ส่วนภูมิภาค



4) ความต้องการด้านบุคลากรสาหรับควา มต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน (Personnel Requirement) ปรากฏ
ดังตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 การระบุจานวนบุคลากรหลักที่จาเป็น
ประเภททรัพยากร
จานวนบุคลากรปฏิบัติงานที่
สานักงาน /สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
รวม

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 สัปดาห์

2 สัปดาห์

1เดือน

7 คน

7 คน

7 คน

7 คน

7 คน

7 คน

7 คน

7 คน

7 คน

7 คน

1 สัปดาห์

2 สัปดาห์

1เดือน

5) ความต้องการด้านผู้ให้บริการที่สาคัญ (Service Requirement)
ตารางที่ 8 การระบุจานวนผู้ให้บริการที่ต้องติดต่อหรือขอรับบริการ
ฝ่ายงาน /กลุ่มงาน
ผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต*
รวม

4 ชั่วโมง
1 คน
1

1 วัน
1 คน
1

1 คน
1

1 คน

1 คน

1

1

หมายเหตุ :ให้จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เน็ ต แบบพกพา (Air Card) ของผู้ให้บริการ
โทรศัพท์มือถือ เชื่อมโยงการบริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญของหน่วยงานกลาง ผ่านอินเตอร์เน็ ต
ในกรณีผู้ให้บริการหลักและสารองไม่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด
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ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ
วันที่ 1(ภายใน 24ชั่วโมง)การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของฝ่ายฯ คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตขอ งตนเองและบุคลากรอื่นๆ และ
ปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานตนเองและสานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

- แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤติ ตามกระบวนการ Call Treeให้กับ ประชาสัมพันธ์จังหวัด
บุคลากรใน ส่วนราชการ ภายหลังได้รับแจ้งจาก
คณะ
กรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตจังหวัดยโสธร
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
- จัดประชุม คณะกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
จังหวัด ยโสธร เพื่อประเมินความเสียหาย ผลกระทบต่อการ
ดาเนินงาน การให้บริการ และทรั พยากรสาคัญที่ต้องใช้ในการ
บริหารความต่อเนื่อง
- ทบทวนกระบวนงานที่มีความเร่งด่วน หรือส่งผลกระทบอย่างสูง
(หากไม่ดาเนินการ ) ดังนั้น จาเป็นต้อง ดาเนินงานหรือปฏิบัติด้วย
มือ (Manual Processing)
- ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในส่วนราชการ ที่ได้รั บบาดเจ็บหรือ ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เสียชีวิต



ประชาสัมพันธ์จังหวัด
- รายงาน ประธานกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
จังหวัดยโสธรทราบ โดยครอบคลุมประเด็นดังนี้
 จานวนและรายชื่อบุคลากรที่ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิต /
 ความเสียหายและผลกระทบต่อการดาเนินงานและ
การให้บริการ
 ทรัพยากรสาคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
 กระบวนงานที่มีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่างสูงหาก
ไม่ดาเนินการ และจาเป็นต้องดาเนินงานหรือปฏิบัติงานด้วย
มือ
- สื่อสารและรายงานสถานการณ์แก่บุคลากรใน ส่วนราชการ ให้ ประชาสัมพันธ์จังหวัด
ทราบ ตามเนื้อหาและข้อความที่ได้รับก ารพิจารณาและเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตจังหวัด
ยโสธร
- ประเมินและระบุกระบวนการหลัก และงานเร่งด่วน ที่จาเป็นต้อง ประชาสัมพันธ์จังหวัด
ดาเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 1-5วันข้างหน้า
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วันที่ 1(ภายใน 24ชั่วโมง)การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของฝ่ายฯ คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตขอ งตนเองและบุคลากรอื่นๆ และ
ปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานตนเองและสานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
- ประเมินศักยภาพและความสามารถของ ส่วนราชการ ในการ
ดาเนินงานเร่งด่วนข้างต้น ภายใต้ข้อจากัดและสภาวะวิกฤต
พร้อมระบุทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
ตามแผนการจัดหาทรัพยากร
- รายงานความคืบหน้าให้แก่ ประธานกรรมการบริหาร ความพร้อม
ต่อสภาวะวิกฤตจังหวัด ยโสธร ทราบ พร้อมขออนุมัติการ
ดาเนินงานหรือปฏิบัติงานด้วยมือ สาหรับกระบวนงานที่มีความ
เร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่างสูงหากไม่ดาเนินการ
- ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหา
ทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่
 สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- พิจารณาดาเนินการหรือปฏิบัติงานด้วยมือ (Manual)เฉพาะงาน
เร่งด่วน หากไม่ดาเนินการจะส่งผลกระทบอย่างสูงและไม่สามารถ
รอได้ ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติ
- ระบุหน่วยงานที่เป็นคู่ค้า/ผู้ให้บริการสาหรับงานเร่งด่วน เพื่อแจ้ง
สถานการณ์และแนวทางในการบริหารงานให้มีความต่อเนื่องตาม
ความเห็นของคณะกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
จังหวัดยโสธร
- บันทึก (Log Book)และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ที่ทีมงาน
บริหารความต่อเนื่องของส่วนราชการ ต้องดาเนินการ (พร้อมระบุ
รายละเอียด ผู้ดาเนินการ และเวลา) อย่างสม่าเสมอ
- แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดาเนินการ สาหรับในวัน
ถัดไป ให้กับบุคลากรหลักใน ส่วนราชการ เพื่อรับทราบและ
ดาเนินการ อาทิ แจ้งวัน เวลา และสถานที่ปฏิบัติงานสารอง
- รายงานความคืบหน้าให้แก่ประธานกรรมการบริหารความพร้อม

บทบาทความรับผิดชอบ

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

ประชาสัมพันธ์จังหวัด
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วันที่ 1(ภายใน 24ชั่วโมง)การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของฝ่ายฯ คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตขอ งตนเองและบุคลากรอื่นๆ และ
ปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานตนเองและสานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
ต่อสภาวะวิกฤตจังหวัดสกลนครสม่าเสมอหรือตามที่ได้กาหนดไว้

วันที่ 2-7การตอบสนองในระยะสั้น
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของฝ่ายฯ คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ และ
ปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานตน เองและสานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับ
ผลกระทบ ประเมินความจาเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ในการกอบ
กู้คืน
- ตรวจสอบกับหน่วยงาน ความพร้อมและข้อจากัดในการจัดหา
ทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่
 สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- รายงานประธานกรรมการบริหารความ พร้อมต่อสภาวะวิกฤต
จังหวัด ยโสธร ความพร้อม ข้อจากัด และข้อเสนอแนะ ในการ
จัดหาทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
- ประสานงานและดาเนินการจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ใ นการ
บริหารความต่อเนื่อง ได้แก่
 สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประชาสัมพันธ์จังหวัด

- ดาเนินการกอบกู้และจัดหาข้อมูลและรายงานต่างๆ ที่จาเป็นต้อง
ใช้ในการดาเนินงานและให้บริการตามตารางที่ 6
- ดาเนินงานและให้บริการ ภายใต้ทรัพยากรที่จัดหา เพื่อบริหาร
ความต่อเนื่อง:

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ


ประชาสัมพันธ์จังหวัด





ประชาสัมพันธ์จังหวัด



ประชาสัมพันธ์จังหวัด



ประชาสัมพันธ์จังหวัด



“ยโสธรเมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ”
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วันที่ 1(ภายใน 24ชั่วโมง)การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของฝ่ายฯ คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตขอ งตนเองและบุคลากรอื่นๆ และ
ปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานตนเองและสานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด






สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
บุคลากรหลัก
คู่ค้า ผู้ให้บริการที่สาคัญ /


- บันทึก (Log Book)และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ที่
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
คณะทางานบริหารความต่อเนื่องของส่วนราชการ พร้อมระบุ (
อย่างสม่าเสมอ )รายละเอียด ผู้ดาเนินการ และเวลา
- แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดาเนินการต่อไป สาหรับใน ประชาสัมพันธ์จังหวัด
วันถัดไป ให้กับบุคลากรในสานักงาน
- รายงานความคืบหน้าให้แก่ ประธานกรรมการบริหารความพร้อ ม ประชาสัมพันธ์จังหวัด
ต่อสภาวะวิกฤตจังหวัดยโสธร ตามเวลาที่ได้กาหนดไว้




วันที่ 8การตอบสนองระยะกลาง (1สัปดาห์)
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของฝ่ายฯ คานึงถึงความปลอดภัยใ นชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ และ
ปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานตนเองและสานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนม าของทรัพยากรที่ได้รับ
ผลกระทบ และประเมินความจาเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ใน
การกอบกู้คืน
- ระบุทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ เพื่อดาเนินงานให้บริการตามปกติ

ประชาสัมพันธ์จังหวัด

- รายงานประธานกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
จังหวัด ยโสธร สถานภาพการกอบกู้คืนมาข องทรัพยากรที่ได้รับ
ผลกระทบ และทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้เพื่อดาเนินงานและ
ให้บริการตามปกติ

ประชาสัมพันธ์จังหวัด

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
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วันที่ 8การตอบสนองระยะกลาง (1สัปดาห์)
- ประสานงานและดาเนินการจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้เพื่อ ประชาสัมพันธ์จังหวัด
ดาเนินงานและให้บริการตามปกติ:
 สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า /ผู้ให้บริก ารที่สาคัญ /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย/ผู้
ให้บริการที่สาคัญ



- แจ้งสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร
ต่างๆ เพื่อดาเนินงานและให้บริการตามปกติ ให้กับบุคลากร
- บันทึก (Log Book)และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ที่ทีมงาน
บริหารความต่อเนื่องของส่วนราชการ (พร้อมระบุรายละเอียด
ผู้ดาเนินการ และเวลา) อย่างสม่าเสมอ
- รายงานความคืบหน้าให้แก่ประธานกรรมการบริหารความพร้อม
ต่อสภาวะวิกฤตจังหวัดยโสธร ตามเวลาที่ได้กาหนดไว้

ประชาสัมพันธ์จังหวัด
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