-1แผนบริหารความต่อเนื่องของ่สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร
----------------------------------------------------------แผนความตอเนื่องของฝ่ายบริหารงานทั่วไปของสานัก งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร
แผนความต่อเนื่อง หรือต่อไปนี้จะเรีียกวี่า “Business Continuity Plan (BCP)” จีัดทำขึ้นเพื่อให้ “หนวยงาน”
สามารถนำไปใช้ ในการตอบสนองและปฏีิบัีตีิงานในสภาวะวิ กฤตีิหรีือเหตีุการณีฉีุกเฉีินีตี่า ง ๆ ทันทีี่เกีิดจากภั ย
ธรรมชาติ อีุบัีติีเ หตุี หรีือการมุี่ง รี้ายตี่อองคีกร โดยไมี่ใหี้ส ภาวะวิกฤตหรีือเหตีุการณีฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้
หน่วยงานต้องหยุดการดาเนินงานีหรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
การที่ห นี่ว ยงาน ไมี่มีีก ระบวนการร องรีับ ใหี้ก ารดา เนีินงานเ ปีนไปอยี่าง ตี่อ เนื่อ งีอาจสี่ง ผลี
กระทบตี่อ หนี่ว ยงานในดี้า นตี่า ง ๆ เชี่น ดี้า นเศรษฐกีิจ การเงีิน การให้ บ ริก าร สีังคม ชีุมช น สิ่งแวดลี้อ มี
ตลอดจนชีีวีิตและทรัพยสินของประชาชน เป็นต้น ดังนั้นีการจีัดทาแผนความตี่อเนื่องจีึงเปีนสิ่งสำคีัญที่จะช่วยีให้
หน่ วยงานสามารถรับมื อกับเหตุก ารณฉุ กเฉินที่ ไม่คาดคิด และทาใหี้กระบวนการที่ส ำคีัญ (Critical Business
Process) สามารถกลีับ มาดำเนีิน การไดี้อยี่างปกติ หรีือตามระดีับ การใหี้บ รีิการที่กำหนดไว้ ซึ่ งจะช่ ว ยให้ี
สามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกีิดขึ้นตี่อหน่วยงานได้
ว่ัตถุประสงค์ (Objectives)
เพีื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง
เพีื่อให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมในการรีับมือกับสภาวะวีิกฤต
เพีื่อลดผลกระทบจากการหยีุดชะงักในการดาเนินงานหรือการให้บริการ
เพีื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้
เพื่อใหี้ประชาชนี เจี้าหนี้าที่ี หนี่ว ยงานรีัฐวิ ส าหกีิจี หนี่วยงานภาครีัฐี และผู้ีมีีสี่วนไดี้สี่วนเสีียี
(Stakeholders) มีีความเชีื่อมั่นในศีักยภาพของหนี่วยงานี แมี้หนี่วยงานตี้องเผชิ ญกีับเหตีุการณี
ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทำให้การดาเนินงานต้องหยุดชะงีัก
สมมติฐานของแผนความตอเน่ื่อง (BCP Assumptions)
เอกสารฉบับนี้จีัดทาขีึ้นภายใต้สมมติฐาน ดังต่อไปนี้
เหตุการณฉุ กเฉินที่เ กีิดขึ้นในช่ วงเวลา สำคีัญ ตี่า งๆ แตี่มิีไดี้ส ่ีง ผลกระทบตี่อสถานที่ป ฏิ บัีต ีิงานสารอง
ทีไ่ ด้มกี ารจัดเตรีียมไว้
หน่ วยงานเทคโน โลยีีสารสนเทศรับ ผีิดชอบในการสารองระบบสารสนเทศตี่าง ๆ โดยระบบสารสนเทศี
สำรองมิได้รับผลกระทบจากเหตุการณฉีุกเฉีินเหมือนกับระบบสารสนเทศหลัก
“บุคลากร” ที่ถีูกระบีุใ นเอกสารฉบีับ นี้ หมาย ถีึง ขี้า ราชการ พนีักงานราชการ ลีูกจี้างป ระจำ
และีพนักงานทัง้ หมดของหน่วยงาน

-2ขอบเขตของแผนความตอเน่ื่อง (Scope of BCP)
แผนความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ใช้รีับรองสถานการณ กรณีีเกีิดสภาวะวิกฤตหรีือเหตีุการณีฉีุกเฉีินในี
พีื้นที่สานักงานของหน่วยงาน หรือภายในหน่วยงาน ด้วยเหตุการณต่อไปนี้
เหตุการณอีุทกภีัย
เหตุการณอีัคคีีภีัย
เหตุการณชุมนุมประที้วง/จลาจล
เหตุการณโรคระบาด
การว่ิเคราะห่์ทรัพยากรทีส่ าคัญ
สภาวะวีิกฤตหรีือเหตีุการณีฉีุกเฉีินมีีหลากหลายรีูป แบบ ดีังนั้นี เพีื่อใหี้ห นี่วยงานสามารถบรีิห ารี
จีัดการการดาเนีิน งานขององคีกรใหี้มีีความตี่อเนื่องี การจีัดหาทรีัพยากรที่สำคีัญจีึงเปีนสิ่งจำเปีน และตี้องี
ระบุไวี้ในแผนความต่อเนื่อง ซึง่ การเตรียมการทรัพยากรที่สาคัญ จะพีิจารณาจากผลกระทบใน 5 ด้าน ดังนี้
1 ผลกระทบด่านอาคาร/สถานทีป่ ฏิบัติ งานหล่ัก หมายถีึงี เหตีุการณีทีเ่ กีิดขึ้น ทาใหี้สถานที่ี
ปฏีิบัติงานหลีักได้รับความเสียหายหรีือไม่สามารถใชี้สถานที่ปฏีิบัติงานหลีักได้ี และสี่งผลใหี้บุีคลากรไมี่สามารถี
เข้าไปปฏีิบัติงานได้ชั่วคราวหรือระยะยาว
2 ผลกระทบดานว่ัสดุ่อุปกรณ่์ที่สาคัญ/การจ่ัดหาจ่ัดส่งว่ัสดุ่อุปกรณ่์ที่สำคัญ หมายถีึงี เหตีุการณี
ทีเ่ กีิดขึ้นทำให้ไม่สามารถใชี้งานวีัสดุอุปกรณที่สำคัญ หรือไม่สามารถจัดหา/จัดสี่งวัสดุอีุปกรณทีส่ าคัญได้
3 ผลกระทบด่านเทคโนโลย่ีสารสนเทศและข่อมูลที่สำคัญ่ หมายถีึงี เหตีุการณีทีเ่ กีิด ขึ้นทำให้ี
ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลทีส่ าคัญไม่สามารถนามาใช้ในการปฏีิบัติงานได้ตามปกติ
4 ผลกระทบด่านบุ่คลากรหล่ัก หมายถีึง เหตีุการณีทีเ่ กีิดขึ้นทำใหี้บุีคลากรหลีักไมี่สามารถมาี
ปฏีิบัติงานได้ตามปกติ
5 ผลกระทบดานคู่ค่า / ผูใหบริการที่สาคัญ หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นทาใหี้คู่คี ้าี /ผู้ีใหี้บรีิการแก่ี
หน่วยงานทีส่ าคัญ/ผู้มีส่วี นได้ส่วนเสีีย ไม่สามารถติดต่อหรือให้บริการหรือส่งมอบงานเพื่อให้หนี่วยงานใชี้ในการี
ปฏีิบัติงานได้
สรุปเหตุการณ่์สภาวะว่ิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณีี
เหตุ่การณ่์สภาวะวิกฤต

1
2
3
4

เหตุการณอีุทกภีัย
เหตุการณอีัคคีีภีัย
เหตุการณชุมนุมประที้วง/
จลาจล
เหตุการณโรคระบาด

ผลกระท
คู่ค่า/ผู้ี
ด่านวัสดุ่ บ ด่าน
ด่านอาคาร/
ด่าน่ ให่
ิการ
อุ่ปกรณ์ที่
สถานที่
เทคโนโลยี่ บุ่คลาก บร่
/
สำค่ัญ
ปฏิบัติง่ าน
สารสนเทศ ร่หลัก
ผู่มีสวน
/ การจัดหาจ่ัดสง่ และ่ขอมูลท่ี่
หล่ัก
วัสดุ่อุป่ กรณ่์ท่ี่
ได สวน
สำค่ัญ
สำคัญ
เสีย






















-3แผนความตี่อเนื่อง (BCP) ฉบีับนี้ี ไมี่รองรีับการปฏิบัีติีงานในกรณีีที่เหตีุขัดี ขี้องเกีิดขึ้นจากการดำเนีิน งานปกติี
และเหตีุขัีดขี้องดีังกลี่าวไมี่ส่ีงผลกระทบในระดีับสีูงตี่อการดาเนีินงานและการใหี้บ รีิการของหนี่ว ยงานีเนื่องจาก
หนี่ว ยงานยีัง สามารถจีัด การหรีือ ปรีับ ปรีุง แกี้ไ ขสถานการณีไดี้ภ ายในระยะเวลาที่ีเหมาะ สม โดยผูี้บ รีิห าร
หนี่ว ยงานหรีือ ผูี้บ รีิห ารของแตี่ล ะกลุ่ีมงา นและฝ่า ยงานสามา รถรีับ ผีิด ชอบและดาเนินการได้ด้วี ยตนเอง
ทีมงานแผนความตอเนื่อง่่ (Business Comtinuity Plan Team)
เพื่อให้แผนความต่อเนื่องี (BCP) ของฝ่ายบริหารทั่วไปสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลีจะต้องจั ดตั้งทีมงานบริหารความต่อเนื่อ ง (BCP Team) ขึ้นีโดยีBCP Team ประกอบด้วยหัวหน้า
ทีมงานบริหารความต่อเนื่องีและทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
โดยทุกตาแหน่งจะต้องร่วมมือกันดูแลีติดตามีปฏิบัติงานีและกู้คืนเหตุการณฉุกเฉินในฝ่ายงานของตนเองให้
สามารถบริหารความต่อเนื่องแล ะกลับสู่สภาวะปกติได้โดยเรวีตามบทบาทหน้าที่ที่กาหนดไว้ของทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องี(BCP Team ) และในกรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ีให้บุคลากรสารองรับผิดชอบ
ทาหน้าที่ในบทบาทของบุคลากรหลัก ปรากฏดังตารางที่ีี1
ตางรางที่ี1 รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความต่อเนื่องีี
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-4กลยุ่ทธ์ความตอเน่ื่อง (Business Continuity Strategy)
กลยีุทธความตี่อเนื่อง เปีนแนวทางในการจีัดหาและบรีิหารจีัดการทรีัพยากรใหี้มีีความพรี้อมเมือ่ เกีิดี
สภาวะวีิกฤต ซึ่งพิจารณาทรัพยากรใน 5 ด้าน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 กลยุทธความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)
ทรัพยากร่

กลยุ่ทธ์ความตอเน่ื่อง

อาคาร/ สถานที่่
ปฏิบัติงานสำรอง

กาหนดให้ใชี้พื้นที่ปฏิบัติงานสารองภายในศาลากลาง
การสารวจความเหมาะสมของสถานที่ ประสานงานีและการ
เตรียมความพร้อมีกับหน่วยงานีเจ้าของพื้นที่

วัสดุอุปกรณ์ที่
สำคัญ/การจัดหา
จัดสงวัสดุ อุ่ปกรณ่์
ที่สาคัญ

กาหนดใหี้มีีก ารจีัด หาคอมพิ ว เตอรีสารอง ทีม่ ีีคุีณ ลีัก ษณะี
เหมาะสมกีับการใช้งาน พรี้อมอุปกรณีทีส่ ามารถเชื่อมโยงตี่อี
ผี่านอินเตอรีเนตเขี้าสู่ีระบบเทคโนโลยีีของหนี่ว ยงานกลางี
และกรมบัญชีีกลางได้
กำหนดใหี้ใช้คอมพิวเตอรีแบบพกพา (Laptop/ Notebook)
ของเจี้าหนี้าทีข่ องหนี่วยงานไดี้เปีนการชั่วคราว หากมีีความี
จำเปีนเรี่ง ดี่วนในช่วงระหว่างการจีัดหาคอมพีิวเตอรีสำรองี
ทัง้ นี้ีต ้ีองไดี้รัีบอนีุญาตจากหีัวหนี้าคณะบรีิหารความตี่อเนื่อง
ในการกอบกูค้ ืีนก่อน

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ่
ขอมู่ลทีส่ าคัญ

ระบบการบริหารเทคโนโลยีีสารสนเทศและขี้อมีูลที่สำคีัญของี
หน่วยงาน มีลักษณะแบบรวมศีูนยีทีส่ ี่วนกลาง (สานัก
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย )
และเชื่ อมโยงระบบเครีือ ขี่า ยตี่อ ผี่า นอินเต อรีเน ตเพื่ อกา ร
ใช้งาน ทาใหี้หนี่วยงานไมี่มีีระบบคอมพิวเตอรีสารอง ดีังนั้น
หากเกิดภาวะฉุกเฉินต้องรอจนกว่ า ระบบการบริหารเทคโนโลยีี
สารสนเทศของหนี่วยงานกลาง จะกอบกู้ใี หี้สามารถใช้งานได้

-5ทรัพยากร่

กลยุ่ทธ์ความตอเน่ื่อง

บุคลากรหลัก่

กาหนดให้ใช้บุคลากรสารอง ทดแทนภายในฝ่ายงานหรีือกลุ่ีมี
งานเดียวกัน
กาหนดใหี้ใช้ บุีคลากรนอกฝ่ า ยงานหรีือกลุ่ีม งานในกรณี ที่ี
บุคลากรไม่เพีียงพอหรือขาดแคลน

คูคา/ผู่ให่บร่ิการที่่
สำคั ญ /ผู่มีส่วนได่
สวนเสีย

ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศของจังหวัดยโสธรมีีผู้ใหี้บ รีิการ
เชื่อมโยงระบบเครีือขี่ายอินเตอรีเน ต จานวน 2 ราย คีือ
ทีโอทีี และ CAT ซึ่งหากผู้ีใหี้บรีิการหลีักไม่สามารถใหี้บ รีิการ
ได้ี ระบบเชีื่อมโยงจะปรีับ เปลีี่ยนไปยีังผู้ให้บริการสำรอง
ภายใน 2 ชีั่วโมง
กำหนดใหี้จัีด หาอีุป กรณีเชื่ อ มโยงระบบเครีือ ขี่า ยตี่อ ผี่า นี
อีินเต อรีเน ต แบบ พกพา (Air
Card) ของผู้ีใ หี้บ รีิก ารี
โทรศัพทมือถือ เชีื่อมโยงการบริหารเทคโนโลยีีสารสนเทศและี
ขี้อมีูลที่สำคีัญของหนี่วยงานกลางผี่านอีินเตอรีเน ต
ในกรณีทผี่ ู้ให้บรีิการเชื่ อ มโยงระบบ เครือข่ายอิ นเตอรีเนตของ
หน่วยงานทงั้ 2 รายไม่สามารถให้บริการได้ภายในีร
ะยะเวลาที่กหนด
า

ความตองการดานทรัพยากรที่จำเป็นในการบริหารความตอเน่ื่อง
จากการวีิเคราะหผลกระทบต่อกระบวนการดาเนีินงาน หรีือผลกระทบทางธุรกีิจ (Business Impact
Analysis) พบวี่ากระบวนการทำงานทีห่ นี่วยงานใหี้ความสำคีัญและกลีับมาดำเนีินงานหรีือฟืน้ คีืนสภาพใหี้ได้ี
ภายในระยะเวลาตามที่กำหนดปรากฏ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การวิเคราะหผลกระทบต่อกระบวนการดาเนินงาน (Business Impact Analysis)
ระยะเวลาเป่าหมายในการฟ่ื้นคืนสภาพ
1
2
กระบวนการหลัก
ระดับความเร่งด่วน
4 ช่ั่วโมง 1 วัน สัปดาห์ สัปดาห์ 1 เด่ือน
ดาเนินการเกีย่ วกับงานสารบรรณ
สูง




และงานธุรการทั่วไป
ดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงินี ปานกลาง



การบัญชีีวัสดุีครุภัณฑีีีีีีีีีี
(2-3
การบริหารบุคคลีงานติดต่อ
วีัน)
ประสานงานีงานสถิติข้อมูล
ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทา
ต่า

แผนงานีงบประมาณีและเร่งรัด
(เร่งด่วน
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ช่วงเดือนี
ของจังหวัด
ก.ค.

-6สำหรีับกระบวนงานอื่น ๆ ที่ประเมีินแลี้ว อาจไมี่ไดี้รัีบผลกระทบในระดีับ สีูงถีึงสีูงมากี หรีือมีีความยีืดหยุ่ีนี
สามารถชะลอการดำเนีิน งานและการใหี้บรีิการได้ โดยใหี้ผูี้บ รีิห ารของฝ่ ายงานประเมีิน ความจำเปีนและ
เหมาะสม ทั้งนี้ หากมีีความจำเปีน ใหี้ป ฏีิบัีตีิตามแนวทางการบรีิหารความตี่อเนื่องเช่นเดีียวกีับกระบวนงานี
หลีัก
ขั้นตอนการบริหารความตอเน่ื่องและกอบกู่กระบวนการ
วีันที่ 1 ( ภายใน24 ชีั่วโมง) การตอบสนองตี่อเหตุการณทันที ในการปฏีิบัติการใดๆ
ให้บุคลากรของฝ่ายฯ คานึงถีึงความปลอดภัยในชีีวีิตของตนเองและบุคลากรอีื่นๆีและปฏิ บัีติีตามแนวทาง
และแผนเผชีิญเหตีุและขัน้ ตอนการปฏีิบัีติีงานทีห่ นี่ว ยงานตนเองและสำนีักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภีัยจังหวีัดกาหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความร่ับผ่ิดชอบ

- แจี้งเหตีุฉีุกเฉีินวิกฤติ ตามกระบวนการ Call Tree หัวหน้าทีมงานบริหารความี
ใหี้กีับบีุคลากรในฝ่ายฯ ภายหลีังไดี้รีับแจี้งจาก
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ
หีัวหนี้าีคณะบริหารความต่อเนือ่ งของหน่วยงาน

- จีัดประชุมทีีมงานบรีหิ ารความตี่อเนื่อง เพืี่อประเมีิน ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ความีเสีียหาย ผลกระทบตี่อการดำเนินงานีการ
ของฝ่ายฯ
ใหี้บรีิการ และีทรัพยากรสาคัญทีต่ ี้องใช้ในการบริหาร
ความต่อเนีื่อง

-

ทบทวนกระบวนงานทีม่ ีค วาม เรี่ง ด่วนหรีือสี่ง ผล
กระทบอยี่างสีูง (หากไมี่ดาเนีินการ) ดีังนั้นี
จำเปีนตี้องีดำเนินงานหรือปฏีิบัติดว้ ยมือ (Manual
Processing)

- ระบีุและสรีุป รายชื่ อบีุคลากรในฝี่ายฯที่ไดี้รีับ
บาดเจีบหรือเสียชีีวีิต

หัวหน้าฝ่าย

- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องขอ งี หัวหน้าทีมงานบริหารความี
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ
หน่วยงานทราบ โดยครอบคลุมประเดนดังนี้
• จานวนและรายชีื่อบุคลากรที่ได้รับบาดเจบ
เสียชีีวีิต
• ความเสียหายและผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานและีการให้บริการ

ดาเนินการแลว
เสร็จ

-7ขั้นตอนและกิจกรรม่

-

-

-

-

บทบาทความร่ับผ่ิดชอบ่

• ท รัพยากรส ำคั ญ ที่ ต้องใช้ ในก า รบริหารควา มี
ต่อเนื่อง
• กระบวนงานที่มีีค วามเรี่ง ดี่ว นและสี่งผลกระทบี
อย่างสูงหากไม่ด ำเนินการและจำเป็นต้อ ง ดาเนินงาน
หรือปฏิบัติงานด้วยมือ
สื่อสารแ ละรายงาน สถานการณีแกี่บ ุีค ลากรในฝ่ ายฯ หีัวหนี้าทีีมงา นบ รีิห ารความี
ให้ ท ร า บต าม เ นื้ อ ห า แ ล ะ ขี้อ ค ว า ม ที่ ไดี้ร ัีบ กา ร ต่อเนื่องของฝ่ายฯ
พีิจ ารณา แ ล ะเหนชอบจากคณะบริหารความต่อเนื่อง
ข อ ง หน่วยงานแล้ว
ประเมีินและระบีุกระบวนการหลีัก และงานเรี่งดี่วน ที่ี หัวหน้าและทีีมงานบรีิหารความี
จำเปีนตี้องดำเนีิน การใหี้แลี้ว เสรีจ ภายใน 1- 5 วีันี ต่อเนื่องของฝ่ายฯ
ข้างหน้า
ประเมีินศักยภาพและความสามารถของหนี่วยงานฯ ในี หัวหน้าและทีีมงานบรีิหารความี
การดาเนีิน งานเรี่ง ดี่ว นขี้างตี้นี ภายใตี้ขี้อ จำกีัด และี ต่อเนื่องของฝ่ายฯ
สภาวะวีิกฤตี พรี้อมระบีุทรีัพยากรที่จ ำเปีนตี้องใช้ในี
การบริหารความต่อเนื่องตามแผนการจัดหาทรัพยากร
รายงาน ความคีืบหนี้า ใหี้แกี่หัีวหนี้าคณะบรีิหารความี หัวหน้าทีมงานบริหารความี
ตี่อ เนื่อ งของหนี่วยงานทราบพรี้อมข ออนีุมัติีก าร
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ
ดำเนินงานหรือปฏิบัติงานด้วยมือ(ManualProcessing)
สำหรีับกระบวนงานทีม่ ีีความเรี่งดี่วนและส่งผลกระทบ
อย่างสูงหากไม่ดาเนินการ
ตีิดตี่อและประสานงานกีับหนี่วยงานที่เกีี่ยวขี้องในการี หัวหน้าและทีีมงานบรีิหารความี
จีัดหาทรีัพ ยากรทีจ่ ำเปีนตี้องใ ช้ ใ นการบรีิห ารความี ต่อเนื่องของฝ่ายฯ
ต่อเนื่อง ได้แก่ี
ฝ่ายบริหารทัว่ ไปี
สถานที่ปฏีิบัติงานสำรอง
ฝ่ายบริหารทัว่ ไปี
วีัสดุอุปกรณที่สาคัญ
ฝ่ายบริหารทั่วไป/หน่วยงานี
เทคโนโลยีีสารสนเทศและขี้อมูลที่สาคัญ
หน่วยงานี
บุคลากรหลีัก
หน่วยงาน/ฝ่ายบริหารทัว่ ไป
คูค่ ้าี /ผู้ใหี้บริการทีส่ าคัญ/ผู้มีส่ีวนได้ส่วนเสีีย

ดาเนินการ่
แลวเสร่็จ
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บทบาทความร่ับผ่ิดชอบ่

- พิจารณาดำเนีินการหรีือปฏีิบัีติีงานดี้วยมีือ (Manual) หัวหน้าและทีีมงานบรีิหารความี
เฉพาะงานเรี่งดี่วน หากไมี่ดำเนีิน การจะสี่งผลกระทบี ต่อเนื่องของฝ่ายฯ
อย่างสูงและไม่สามารถรอได้ ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติ
- ระบีุหน่วยงานที่เ ป็น คู่ค้า /ผู้ใ ห้บรีิการสาหรับ งานเรี่ง หัวหน้าและทีีมงานบรีิหารความี
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ
ดี่วนเพื่ อแจี้งสถานกา รณีและแนวทา งในการี
บรีิหารงาน ใหี้มีีค วามตี่อเนื่องตามความเหีนของคณะ
บริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน
- บีันทีึกี (Log Book) และทบทวนกีิจกรรมและงานี ทีีมงานบรีิหารความตี่อเนื่องี
ของฝ่ายฯ
ตี่างๆทีท่ ีีมงา นบรีิห ารความตี่อเนื่ องของฝ่ า ยฯ
ตี้อ งดำเนีิน การ (พรี้อมระบีุรายละเอียด ผู้ีดาเนีิน การี
และเวลา) อย่างสม่าเสมอ
- แจ้งสรุปสถานการณและขั้นตอนการด ำเนินการสำหรีับ หีัวหนี้าทีีมงา นบ รีิห ารความี
ในวั น ถีัด ไปใหี้ก ัีบ บีุค ลากรหลีัก ในฝ่ า ยฯ เพื่ อร ีับ ต่อเนื่องของฝ่ายฯ
ทราบและดำเนีิน การอาทิแ จี้งวั น เว ลา และีสถานที่
ปฏีิบัติงานสำรอง
- รายงาน ความคีืบหนี้า ใหี้แกี่หัีวหนี้าคณะบรีิหารความี หัวหน้าและทีีมงานบรีิหารความี
ตี่อ เนื่องของ หนี่ว ยงานอยี่างสม่าเสมอหรีือ ตามที่ ไ ด้ี ต่อเนื่องของฝ่ายฯ
กาหนดไว้

ดาเนินการ่
แลวเสร่็จ
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วีันที่ 2-7 การตอบสนองในระยะสั้น
ในการปฏีิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของฝ่ายฯ คานึงถีึงความปลอดภัยในชีีวีิตของตนเองและบุคลากรอีื่นๆีและ
ปฏิ บัีติีตามแนวทางและแผนเผชิ ญเหตีุและขั้นตอนการปฏิ บัีติีงานที่ห นี่ว ยงานตนเองและสำนีักงานี
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภีัยจังหวีัดกาหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
ดาเน่ินการ่
ขั้นตอนและกิจกรรม่
บทบาทความรับผิดชอบ่
แลวเสร่็จ
- ตีิดตาม สถานะภาพการกอบกู้ีคืีน มาของทรีัพยากรที่ี หัวหน้าและทีีมงานบรีิหารความี
ไดี้รัีบผลกระทบ ประเมีินความจำเปีนและระยะเวลาที่ี ต่อเนื่องของฝ่ายฯ
ต้องใช้ในการกอบกูค้ ีืน
- ตรวจสอบกีับ หนี่ว ยงาน ความพรี้อมและขี้อ จำกีัดใ นี หัวหน้า และทีีมงานบรีิห ารความี
การจีัดหาทรีัพยากรที่จำเปีนตี้องใช้ในการบรีิหารความี ต่อเนื่องของฝ่ายฯ
ต่อเนื่อง ได้แก่
ฝ่าย..................................
สถานที่ปฏีิบัติงานสำรอง
ฝ่าย..................................
วีัสดุอุปกรณที่สาคัญ
ฝ่าย..................................
เทคโนโลยีีสารสนเทศและขี้อมูลที่สาคัญ
ฝ่าย..................................
บุคลากรหลีัก
ฝ่าย..................................
คูค่ ้าี /ผู้ใหี้บริการที่สาคัญ/ผู้มีส่วี นได้ส่วนเสีีย
- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องขอ งหนี่วยงาน หัวหน้าทีมงานบริหารความี
ความพรี้อม ขี้อจำกีัดีและขี้อเสนอแนะ ในการจีัด หา ต่อเนื่องของฝ่ายฯ
ทรีัพยากรที่จำเปีนตี้องใช้ในการบรีิหารความต่อเนื่อง
- ประสานงานและดำเนินการจัดหาทรัพยากร ที่จาเป็นต้อง หัวหน้าและทีีมงานบรีิหารความี
ใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่ี
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ
สถานที่ปฏีิบัติงานสำรอง
ฝ่ายบริหารทัว่ ไป
วีัสดุอุปกรณที่สาคัญ
ฝ่ายบริหารทัว่ ไป
เทคโนโลยีีสารสนเทศและขี้อมูลที่สาคัญ
ฝ่ายบริหารทัว่ ไป/หน่วยงาน
บุคลากรหลีัก
หน่วยงาน
คูค่ ี้า/ผู้ใหี้บริการที่สาคัญ/ผู้มีส่ีวนได้ส่วนเสีีย
หน่วยงาน
- ดาเนีิน การกอบกูี้แ ละจีัด หาขี้อ มีูล และรายงานตี่า งๆ ฝ่ายบริหารทัว่ ไปี
ทีจ่ ำเปีนตี้องใชี้ในการดำเนีิน งานและใหี้บ รีิก าร
ตามตารางที่ี7
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บทบาทความรับผิดชอบ่

- ดาเนินงานแ ละให้บริการ ภายใต้ทรีัพยากรที่จัีดหาเพื่อี
บริหารความต่อเนือ่ ง:
สถานที่ปฏีิบัติงานสำรอง
วีัสดุอุปกรณที่สาคัญ
เทคโนโลยีีสารสนเทศและขี้อมูลที่สาคัญ
บุคลากรหลีัก
คูค่ ี้า /ผู้ให้บริการที่สาคัญ
- แจ้ ง สถ านกา รณีแล ะแนวท างใ นก าร บรีิห า รความี
หัวหน้าและทีีมงานบรีิหารความี
ตี่อ เนื่ อ งแกี่ห นี่วย งาน/คู่ีค้ีา/ผู้ีใ ช้ บ รีิการ/เกษต รกรที่ี
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ
ได้รับผลกระทบ
- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานตี่างๆี
ที่ทีีม งานบรีิห ารความตี่อ เนื่อ งของฝ่ า ยฯ) พรี้อมระบุี ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของี
รายละเอีียด ผู้ดาเนีินการ และเวลา (อย่างสม่าเสมอ) ฝ่ายฯ
- แจี้งสรีุปสถานการณีและขั้นตอนการดำเนีินการตี่อไปี หัวหน้าทีมงานบริหารความี
สำหรับในวีันถัดไป ให้กับบุคลากรในฝ่ายฯ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ

ดาเน่ินการ่
แลวเสร่็จ

- รายงาน ความคีืบ หนี้า ใหี้แกี่หัีวหนี้า คณะบรีิหารความี หัวหน้าและทีีมงานบรีิหารความี
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ
ต่อเนื่องของหน่วยงาน ตามเวลาทีไ่ ด้กาหนดไว้
วีันที่ 8 การตอบสนองระยะกลาง (1 สัปดาห)
ในการปฏีิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของฝ่ายฯ คานึงถีึงความปลอดภัยในชีีวีิตของตนเองและบุคลากรอีื่นๆีและ
ปฏีิบัีติีตามแนวทางและแผนเผชีิญเหตีุและขั้นตอนการปฏิ บัีติีงานที่ห นี่ว ยงานตนเองและสำนีักงานี
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภีัยจังหวีัดกาหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

- ตีิดตาม สถานภา พการกอบกู้ีคืีน มาของทรีัพ ยากรที่ี หัวหน้า และทีีมงานบรีิหารความี
ได้รับผลกระทบและประเมินความจำเป็นและีระยะเวลา ต่อเนื่องของฝ่ายฯ
ที่ต้องใช้ในการกอบกูค้ ีืน
- ระบีุท รีัพ ยากรที่จ ำเปีนตี้อ งใช้ เพื่ อ ดำเนีินง านแ ละี
ให้บริการตามปกติ
- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องขอ งหนี่ว ยงาน หัวหน้าทีมงานบริหารควา
มี
สถานภาพการ กอบกู ้ีค ืีน มาขอ งทรีัพ ยากรที่ ไ ดี้ร ีับ ต่อเนื่องของฝ่ายฯ
ผลกระทบ และทรีัพ ยากรที่ จาเปีนตี้องใ ช้ เ พื่ อ

ดาเน่ินการ่
แลวเสร่็จ
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วีันที่ 8 การตอบสนองระยะกลาง (1 สัปดาห)
ดาเนินงานและให้บริการตามปกติ
ประสานงานและดำเนินการจัดหาทรัพยากรทีจ่ าเป็นต้อง หัวหน้าและทีีมงานบรีิหารความี
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ
ใช้เพื่อดาเนินงานและให้บริการตามปกติ :
สถานที่ปฏีิบัติงานสำรอง
ฝ่าย...............................
วีัสดุอุปกรณที่สาคัญ
ฝ่าย...............................
เทคโนโลยีีสารสนเทศและขี้อมูลที่สาคัญ
ฝ่าย...............................
บุคลากรหลีัก
ฝ่าย...............................
ฝ่าย...............................
คูค่ ี้า/ผู้ใหี้บริการที่สาคัญ/ผู้มีส่ีวนได้ส่ีวนเสีีย /
ผู้ให้บริการที่สาคัญ
แจี้งสรีุปสถานการณีและการเตรีีย มความพรี้อมดี้า นี หัวหน้าทีมงานบริหารความี
ทรีัพยากรตี่างๆ เพื่อดาเนีินงานและใหี้บรีิการตามปกติี ต่อเนื่องของฝ่ายฯ
ให้กับบุคลากรในฝี่ายฯ
บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานตี่างๆี ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของี
ทีท่ ีีม งานบรีิห ารความตี่อเนื่ องของฝี่ายฯ) พรี้อมระบุี
ฝ่ายฯ
รายละเอีียด ผู้ดาเนีินการ และเวลา (อย่างสม่าเสมอ)
รายงาน ความคีืบ หนี้า ใหี้แกี่หัีวหนี้า คณะบรีิหารความี หัวหน้าและทีีมงานบรีิหารความี
ต่อเนื่องของหน่วยงาน ตามเวลาทีไ่ ด้กาหนดไว้
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ
****************************

