แผนบริหารความต่อเนื่องสานักงานจังหวัดยโสธร
1. บทนา
แผนความต่อเนื่อง หรือที่ต่อไปนี้จะเรียกว่า “Business Continuity Plan (BCP)” ฉบับนี้ จัดทา
ขึ้น เพื่อให้สานักงานจังหวัดยโสธร หรือที่ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ส่วนราชการหรือหน่วยงาน ” สามารถนาไปใช้ใน
การตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ
ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ไม่ว่าจะเกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร เช่น อุทกภัย อัคคีภัย การก่อการประท้วง
การก่อการจลาจล การก่อวินาศกรรม เป็นต้น โดยสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้ องค์การ
ต้องหยุดการดาเนินงาน หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง หากหน่วยงานไม่มีกระบวนการรองรับการ
ดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อหน่วยงาน ในด้านต่างๆ เช่น ไม่ว่าจะเป็น
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจการเงิน การให้บริการ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน แผนความต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสา คัญที่จะช่วยให้หน่วยงาน สามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่
คาดคิด และทาให้กระบวนการที่สาคัญ (Critical Business Process) สามารถกลับมาดาเนินการได้อย่างปกติ
หรือตามระดับการให้บริการที่กา หนดได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดระดับความรุนแรง
ของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงาน
2. วัตถุประสงค์ (Objectives)
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง
เพื่อให้องค์กรมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับมือกับสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ
ที่เกิดขึ้น
เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดาเนินธุรกิจหรือการให้บริการ
เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ เช่น ผลกระทบด้านเศรษฐกิจการเงิน การให้บริการ
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
เพื่อให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholders) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพขององค์กร แม้หน่วยงานต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและ
ส่งผลกระทบจนทาให้การดาเนินธุรกิจต้องหยุดชะงัก
3. สมมติฐานของแผนความต่อเนื่อง (BCP Assumptions)
เอกสารฉบับนี้จัดทาขึ้นภายใต้สมมติฐาน ดังต่อไปนี้
เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสาคัญต่างๆ แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงานสารองที่ได้มี
การจัดเตรียมไว้
หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการสารองระบบสารสนเทศต่างๆ โดยระบบสารสนเทศ
สารองนั้น มิได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเดียวกันกับระบบสารสนเทศหลัก
“บุคลากร” ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึงพนักงานและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดของสานักงานจังหวัด
ยโสธร
4. ขอบเขตของแผนความต่อเนื่อง (Scope of BCP)
แผนความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ใช้รับรองกรณีเกิดสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน ในบริเวณ
หน่วยงาน หรือภายในของหน่วยงาน ด้วยเหตุการณ์อัคคีภัย

-2อย่างไรก็ตาม แผนความต่อเนื่องฉบับนี้ได้จัดทา ขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับกับการบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงาน ในหลากหลายรูปแบบของสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน
โดยพิ จารณาถึง
ผลกระทบต่อทรัพยากรที่สาคัญในการดาเนินธุรกิจ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่
1. ผลกระทบด้านอาคาร / สถานที่ปฏิบัติงานหลัก: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้ไม่สามารถปฏิบัติงาน
ที่สถานที่ปฏิบัติงานหลักของหน่วยงาน เป็นเหตุใหสถานที่ปฏิบัติงานได้รับความเสียหายและส่งผลให้บุคลากร
ไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานยังสถานที่ปฏิบัติงานหลักได้เป็นระยะชั่วคราวหรือระยะยาว
2. ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ / การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ: เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นทาให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ หรือไม่สามารถจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญได้ หรือมี
วัสดุอุปกรณ์ ให้สามารถใช้งานในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ
3. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้ไม่สามารถใช้
ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลที่สาคัญได้ ให้สามารถใช้งานในการปฏิบัติงานได้
ตามปกติ
4. ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้บุคลากรหลักไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้
ตามปกติ
5. ผลกระทบด้านคู่ค้า / ผู้ให้บริการที่สาคัญ: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้คู่ค้า/ ผู้ให้บริการไม่
สามารถที่จะให้บริการหรือส่งมอบงานได้ ตามที่ระบุไว้ในกับทางหน่วยงานในจังหวัด
ผลกระทบ
เหตุการณ์ภัยคุกคาม

1

2

3

4

เหตุการณ์
อุทกภัย
เหตุการณ์
อัคคีภัย

ด้านอาคาร/
สถานที่
ปฏิบัติงานหลัก




ด้านวัสดุอุปกรณ์
ด้าน
ที่สาคัญ การ/
เทคโนโลยี
จัดหาจัดส่งวัสดุ สารสนเทศ
อุปกรณ์ที่สาคัญ และข้อมูลที่
สาคัญ




ด้าน
บุคลากร
หลัก









เหตุการณ์ชุมนุม
ประท้วง/
จลาจล





เหตุการณ์โรค
ระบาด





ด้านคู่ค้า/ผู้
ให้บริการ
เสียที่สาคัญ



-3จากการวิเคราะห์ดังกล่าว คณะทางานจัดทาแผนบริหารความต่อเนื่องในภาวะวิกฤตสานักงานจังหวัด
มีความเห็นว่าภัยที่มีความเสี่ยงสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นในจังหวัด คือ อัคคีภัย
5. การประเมินผลกระทบต่อกระบวนการดาเนินงาน
คณะทางานจัดทาแผนบริหารความต่อเนื่องในภาวะวิกฤตสานักงานจังหวัด ได้ประเมินผลกระทบต่อ
กระบวนการดาเนินงานของของหน่วยงาน ดังนี้
ระดับผลกระทบ
สูงมาก






สูง






หลักเกณฑ์การพิจารณาระดับผลกระทบ
เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจานวนเงินในระดับสูงมาก
ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดาเนินงานหรือให้บริการลดลงมากกว่า
ร้อยละ 50
เกิดการสูญเสียชีวิตและ/หรือภัยคุกคามต่อสาธารณชน
ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นใจต่อองค์กรในระดับประเทศและ
นานาชาติ
เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจานวนเงินในระดับสูง
ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดาเนินงานหรือให้บริการลดลงร้อยละ
25-50
เกิดการบาดเจ็บต่อผู้รับบริการ/บุคคล/กลุ่มคน
ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นใจต่อองค์กรในระดับประเทศ

ปานกลาง

 เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจานวนเงินในระดับปานกลาง
 ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดาเนินงานหรือให้บริการลดลงร้อยละ1025
 ต้องมีการรักษาพยาบาล
 ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นใจต่อองค์กรในระดับท้องถิ่น

ต่า

 เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจานวนเงินในระดับต่า
 ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดาเนินงานหรือให้บริการลดลงร้อยละ 510
 ต้องมีการปฐมพยาบาล
 ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นใจต่อองค์กรในระดับท้องถิ่น

ไม่เป็นสาระสาคัญ

 ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดาเนินงานหรือให้บริการลดลงมากกว่า
ร้อยละ 5

-46. การบริหารความต่อเนื่องของสานักงานจังหวัดยโสธร
6.1 โครงสร้างทีมงานแผนความต่อเนื่อง
เพื่อให้แผนความต่อเนื่อง (BCP) นาไปปฏิบัติใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ได้มีการ
จัดตั้งทีมบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ของสานักงานจังหวัดยโสธร ขึ้นโดยมีโครงสร้างดังนี้
1) หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
2) ทีมบริหารความต่อเนื่องในกลุ่มงาน/ฝ่าย
หัวหน้าสานักงานจังหวัดยโสธร
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง

หัวหน้ากลุ่มงานอานวยการ
ทีมบริหารความต่อเนื่อง

วหน้าาสกลุานั
่มงานยุ
ทธศาสตร์
หัหัวหน้
กงานจั
งหวัดฯ
ทีมบริหารความต่อเนื่อง
อานาจเจริ ญ

หัวหน้ากลุ่มบริหาร
ทรัพยากรบุคล
ทีมบริหารความต่อเนื่อง

หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลฯ
ทีมบริหารความต่อเนื่อง

รูปภาพที่ 1 – โครงสร้างทีมบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ของสานักงานจังหวัดยโสธร

โดยให้แต่ละตาแหน่งมีหน้าที่ในการร่วมมือดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในแต่ละกลุ่ม
งานให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ตามรายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team)
ที่กาหนดให้เป็นบุคลากรหลัก ในกรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคลากรสารองรับผิดชอบ
บทบาทของบุคลากรหลักไปก่อน จนกว่าจะได้มีการมอบหมายและแต่ง ตัง้ ขึ้นโดยหัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่กากับการปฏิบัติราชการหน่วยงาน) ดังนี้
บุคลากรสารอง

บุคลากรหลัก

บทบาท

ชื่อ

เบอร์มือถือ

นายวุฒิพงศ์ ธนพาณิชย์วัฒนา
หัวหน้าสานักงานจังหวัด

08-9203-4293

นายครรชิต สลับแสง

08-5484-2610

หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

นางสาวสิริมา วัฒโน

08-9203-4294

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด

นายทานอง บุญเจริญ

08-9203-4295

หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
และการสื่อสาร

นายฉกาจ การิสุข
หัวหน้ากลุ่มงานอานวยการ

08-1769-1577

ชื่อ
หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
ทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง
ทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง

นายครรชิต สลับแสง

เบอร์มือถือ
08-5484-2610

หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

นายธวัชชัย ตามเมือง

08-5006-1050

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวควินซ์ ชาชิโย

08-xxxx-xxxx

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญ
การ

ทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง

นายอุดม สง่างาม

ทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง

นายเติมศักดิ์ มูลสาร

08-0359-1613

นายช่างไฟฟ้าชานาญงาน

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

08-9720-2979

-56.2 กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Strategy)
ทรัพยากร
อาคาร/ สถานที่
ปฏิบัติงานหลัก

การดาเนินการ
 กาหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงานสารองภายในจังหวัด
บริเวณศาลากลางจังหวัด เช่น หอประชุม โดยมีการสารวจ
ความเหมาะสมของสถานที่
ในกรณีที่ความเสียหายขยายเป็นวงกว้าง กาหนดให้ใช้
อาคารที่ว่าการอาเภอเมืองยโสธร โดยมีการสารวจความ
เหมาะสมของสถานที่ ประสานงาน และการเตรียม ความ
พร้อมล่วงหน้า

วัสดุอุปกรณ์ที่
สาคัญ / การ
จัดหาจัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์สาคัญ

กาหนดให้จัดเก็บวัสดุสิ้นเปลืองในปริมาณที่เหมาะสม
ตามรอบการสั่งซื้อผ่านหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง และสรรหา
วัสดุสิ้นเปลืองที่มีอยู่ก่อน แล้วจึงสรรหาจากภายนอก เช่น
บริษัทตัวแทนจาหน่าย 
กาหนดให้มีการจัดหาคอมพิวเตอร์สารอง ที่มี
คุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งาน พร้อมอุปกรณ์ที่
สามารถเชื่อมโยงต่อผ่านเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีของจังหวัด
 เนื่องระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ข้อมูลที่สาคัญของจังหวัด มีลักษณะแบบรวมศูนย์และ
เชื่อมโยงระบบเครือข่ายกับกระทรวงมหาดไทย และมีการ
สารองข้อมูลของจังหวัดส่วนหนึ่งไว้ที่สานักงานสาธารณสุข
จังหวัด การกอบกู้ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
จังหวัดจะต้องอาศัยกระทรวงมหาดไทยและสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดในการกอบกู้ข้อมูล
 ดาเนินการบันทึกข้อมูลด้วยระบบมือไปก่อน แล้วจึง
บันทึกข้อมูลระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมูลที่สาคัญ

บุคลากรหลัก

กาหนดให้ใช้บุคลากรสารอง / ทดแทนภายใน
หน่วยงานหรือในกลุ่มงานเดียวกัน

คู่ค้า / ผู้ให้บริการ  ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด ดูแลรับผิดชอบ
ที่สาคัญ
ในการจาหน่ายไฟฟ้า
ประสานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาฯ ดูแลรับผิดชอบใน
การจาหน่ายน้าประปา

-66.3 ความต้องการด้านทรัพยากรที่จาเป็นในการบริหารความต่อเนื่อง
การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) พบว่ากระบวนการทางานของ
สานักงานจังหวัดยโสธรทีต่ ้องให้ความสาคัญและกลับมาดาเนินงานหรือฟื้นคืนสภาพให้ได้ภายในระยะเวลา
ตามที่กาหนดปรากฎดังตาราง ดังนี้
กระบวนการหลัก

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ
ระดับความเร่งด่วน

ดาเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ
และงานธุรการทั่วไป

สูง

ดาเนินการเกี่ยวกับงานด้าน
การเงิน การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์
การบริหารบุคคล งานติดต่อ
ประสานงาน งานสถิติข้อมูล

สูง

การดาเนินงานงานเกี่ยวระบบ
สารสนเทศ เนื่องจากสานักงาน
จังหวัดเป็นหน่วยดาเนินงาน
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร
ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทา
แผนงาน งบประมาณ และเร่งรัด
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

4
ชั่วโมง

1
วัน




1
2
สัปดาห์ สัปดาห์



1
เดือน











สูง












สูง



สาหรับกระบวนงานอื่น ๆ ที่ประเมินแล้ว อาจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมีความ
ยืดหยุ่นสามารถชะลอการดาเนินงานและการให้บริการได้ โดยให้หัวหน้าส่วนราชการประเมินความจาเป็นและ
เหมาะสม ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นให้ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความต่อเนื่องเช่นเดียวกับกระบวนงานหลัก
6.4 การวิเคราะห์เพื่อกาหนดความต้องการทรัพยากรที่สาคัญ
1) ด้านสถานที่ปฏิบัติงานสารอง (Working Space Requirement) กาหนดพื้นที่การปฏิบัติงาน
สารอง ดังนี้
ที่มา
4 ชั่วโมง
1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน
ประเภททรัพยากร
2 ตร.ม. 4 ตร.ม. 6 ตร.ม. 10 ตร.ม.
พื้นที่สาหรับสถานที่
หอประชุม
(1 คน)
(2คน)
(3 คน)
(5 คน)
ปฏิบัติงานสารอง
จังหวัดฯ
8 ตร.ม. 6 ตร.ม. 4 ตร.ม.
ปฏิบัติงานงานที่บ้าน
(4 คน)
(3 คน)
(2 คน)

-7ประเภททรัพยากร
พื้นที่สาหรับสถานที่
ปฏิบัติงานใหม่ในกรณี
จาเป็น

ที่มา
4 ชั่วโมง
ตามที่กาหนด
ไว้ในแผน
บริหารความ
ต่อเนื่อง
จังหวัด

1 วัน
-

1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน
10 ตร.ม.
( 5 คน)

2) ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement) ดังจานวนวัสดุอุปกรณ์
ที่กาหนด ดังนี้
ประเภททรัพยากร
คอมพิวเตอร์สารองที่มี
คุณลักษณะเหมาะสม
GFMIS Token Key
EGP (ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
Token Key)
เครื่องพิมพ์ รองรับการ
ใช้งานกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์
โทรศัพท์พร้อมหมายเลข
โทรสาร /เครื่องสแกนด์
(Fax/Document Scan
Machine) พร้อม
หมายเลข
เครื่องถ่ายเอกสาร

4
ชั่วโมง
3 เครื่อง

1
2
1 เดือน
สัปดาห์ สัปดาห์
6 เครื่อง 12 เครื่อง 15 เครื่อง
20
เครื่อง

3 เครื่อง

6 เครื่อง

12เครื่อง 15เครื่อง

3 เครื่อง

6 เครื่อง

12เครื่อง 1 เครื่อง

ร้านค้า
ผ่านกระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ
ร้านค้า
ผ่านกระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ
ร้านค้า
ผ่านกระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ

3 เครื่อง

6 เครื่อง

12เครื่อง 1 เครื่อง

20
เครื่อง

3 เครื่อง

6 เครื่อง

9เครื่อง

9 เครื่อง

9 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

2 เครื่อง

2 เครื่อง

2 เครื่อง

ร้านค้า
ผ่านกระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

ที่มา
ร้านค้า
ผ่านกระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ
สานักงานคลัง
จังหวัดยโสธร
สานักงานคลัง
จังหวัดยโสธร

1 วัน

20
เครื่อง
20
เครื่อง

3) ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล (IT & Information Requirement)
เนื่องจากระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญของ จังหวัด มีลักษณะแบบรวม
ศูนย์และเชื่อมโยงระบบเครือข่ายกับกระทรวงมหาดไทย และมีการสารองข้อมูลของจังหวัดส่วนหนึ่งไว้ที่
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด การกอบกู้ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศจังหวัดจะต้องอาศัย

-8กระทรวงมหาดไทยและสานักงานสาธารณสุขจังหวัดในการกอบกู้ข้อมูล
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน ดังนี้

ประเภททรัพยากร
Email
GFMIS (ระบบเบิก
จ่ายเงิน)
EGP (ระบบจัดซื้อจัด
จ้าง)
ข้อมูลประกอบการ
จัดทาแผนงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ

แหล่งข้อมูล

4 ชั่วโมง

จังหวัดยโสธร
สานักงานคลังจังหวัด
ยโสธร
สานักงานคลังจังหวัด
ยโสธร
-ทุกส่วนราชการใน
จังหวัด/อาเภอ
-ฐานข้อมูลในระบบ
สารสนเทศจังหวัด

1 วัน




โดยกาหนดความต้องการ ด้าน

1
สัปดาห์


2
สัปดาห์




















1 เดือน


4) ความต้องการด้านบุคลากรสาหรับความต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน (Personnel Requirement)
ปรากฏดังจานวนบุคลากรหลักที่กาหนด ดังนี้
ประเภททรัพยากร
จานวนบุคลากรปฏิบัติงานที่สานักงาน /สถานที่ปฏิบัติงาน
สารอง

จานวน
22 คน

5) ความต้องการด้านผู้ให้บริการที่สาคัญ (Service Requirement) ปรากฏตามจานวนผู้ให้บริการที่
ต้องติดต่อหรือขอรับบริการ ดังนี้
ฝ่ายงาน /กลุ่มงาน
ผู้ให้บริการด้านการติดต่อประสานงานและขอรับบริการใน
ฐานะเป็นหน่วยประสานงานกลางในระดับจังหวัด

จานวน
22 คน

6.5 กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน Call Tree
กระบวนการ Call Tree คือกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกในทีมบริหารความต่อเนื่องที่
เกี่ยวข้องตามผังรายชื่อทางโทรศัพท์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารจัดการขั้นตอนในการติดต่อพนักงาน
ภายหลังจากมีการประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตของหน่วยงาน จุดเริ่มต้นของกระบวนการ Call
Tree จะเริ่มจากหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องรับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉิน แจ้งให้หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องจังหวัด พร้อมทั้งแจ้งให้ทีมบริหารความต่อเนื่องของแต่ละกลุ่มงานทราบเหตุการณ์ และให้ทีม ติดต่อ

-9และแจ้งไปยังบุคลากรภายใต้การบังคับบัญชาของตนรับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนความ
ต่อเนื่องของหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ตามรายชื่อและช่องทางติดต่อสื่อสารที่ได้ระบุในข้อ 6.1 โครงสร้าง
ทีมบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ของสานักงานจังหวัด ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อทีมได้ให้ติดต่อไปยัง
บุคลากรสารอง โดยให้พิจารณาแจ้งข้อมูลแก่บุคลากรของหน่วยงานทราบ ดังต่อไปนี้:
- สรุปสถานการณ์ของเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง
- เวลาและสถานที่สาหรับการนัดประชุมเร่งด่วนของหน่วยงาน ผู้บริหาร และทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง
- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อบริหารความต่อเนื่องในระยะเร่งด่วน เช่น สถานที่รวมพลในกรณีที่มี
การต้องเตรียมการย้ายสถานที่ทาการ
ภายหลังจากได้รับการตอบรับจากบุคลากรหลัก ของหน่วยงาน ครบถ้วน ตามรายชื่อบุคลากรและ
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ที่กาหนดตามกระบวนการ Call Tree แล้ว หัวหน้า ทีมบริหารงาน
ความเนื่อง มีหน้าที่โทรกลับไปแจ้งยังหัวหน้าคณะผู้บริหารความต่อเนื่องและผู้ป ระสานงานคณะบริหารความ
ต่อเนื่องจังหวัด เพื่อรวบรวมสรุปความพร้อมของหน่วยงานในการบริหารความต่อเนื่อง รวมทั้งความปลอดภัย
ในชีวิติและทรัพย์สินของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดในหน่วยงาน ทีมบริหารความต่อเนื่ องมีหน้าที่ในการ
ปรับปรุงข้อมูลสา หรับการติดต่อให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้กระบวนการติดต่ อพนักงานภายใน
หน่วยงานสามารถดาเนินได้อย่างต่อเนื่องและสาเร็จลุล่วงภายในระยะเวลา ที่คาดหวัง ในกรณีที่ เกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉินและมีการประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง
ขั้นตอนและกิจกรรม
- ติดตาม สอบถาม และประเมิน
เหตุฉุกเฉิน / วิกฤติ กับ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพื่อประเมินความ
จาเป็นในการประกาศใช้แผน
บริหารความต่อเนื่อง
o) ในเวลาราชการ
o) นอกเวลาราชการ
- แจ้งเหตุฉุกเฉิน /วิกฤติ ตาม
กระบวนการCall Tree ให้กับ
บุคลากรหลักในหน่วยงาน
และกลุ่มงานฯ

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง

ดาเนินการแล้วเสร็จ

-10ขั้นตอนและกิจกรรม
- พิจารณาและอนุมัติการจัดหา
ทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการ
บริหารความต่อเนื่อง:
สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ข้อมูลที่สาคัญ
บุคลากรหลัก
คู่ค้า /ผู้ให้บริการที่สาคัญ

7-

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
และหัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง

ดาเนินการแล้วเสร็จ

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
- พิจารณา ประสานงาน จัดสรรเงิน และหัวหน้าทีมงาน
สารอง
บริหารความต่อเนื่อง
- รายงานความคืบหน้าให้แก่
หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
ของจังหวัดและหน่วยงานกากับ
ดูแล อย่างสม่าเสมอหรือตามที่ได้มี
การกาหนด
6.6 ขั้นตอนการบริหารความเนื่องและกอบกู้กระบวนการ
วันที่ 1 ( ภายใน 24 ชั่วโมง) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของฝ่ายฯ คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ และ
ปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานตนเองและสานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
บทบาทความรับผิดชอบ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
- รับทราบรายงานจากหน่วยงาน
ครอบคลุม
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
• สรุปจานวนและรายชื่อบุคลากรที่
ได้รับบาดเจ็บ / เสียชีวิต
• ความเสียหายและผลกระทบต่อ
-11การดาเนินงานและให้บริการ
7• ทรัพยากรสาคัญที่ต้องใช้ในการ
บริหารความต่อเนื่อง
• กระบวนงาน / งานที่มีความ
เร่งด่วน และส่งผล กระทบอย่างสูง
จาเป็นต้องดาเนินงานหรือปฏิบัติ
ด้วยมือ(Manual Processing)

ขั้นตอนและกิจกรรม
- พิจารณาและอนุมัติเนื้อหาและ
ข้อความ เพื่อใช้ในการสื่อสารและ
รายงานสถานการณ์แก่บุคลากรใน
หน่วยงานให้ทราบ
- พิจารณาและอนุมัติการจัดหา
ทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการ
บริหารความต่อเนื่อง:
สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ข้อมูลที่สาคัญ
บุคลากรหลัก
คู่ค้า /ผู้ให้บริการที่สาคัญ
- พิจารณา ประสานงาน จัดสรรเงิน
สารอง
- รายงานความคืบหน้าให้แก่
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
ของจังหวัดอานาจเจริญและ
หน่วยงานกากับดูแล อย่าง
สม่าเสมอหรือตามที่ได้มีการกาหนด

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
และหัวหน้าทีมงาน
บริหารความต่อเนื่อง

ดาเนินการแล้วเสร็จ

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
และหัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
และหัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง
หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง

วันที่ 2-7 การตอบสนองในระยะสั้น
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของฝ่ายฯ คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากร
อื่นๆและปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานและสานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนกิจกรรม
- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของ
ทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ และประเมินความ
จาเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ในการกอบกู้คืน

บทบาทความรับผิดชอบ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
และหัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหาร หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ความต่อเนื่องของจังหวัดอานาจเจริญและ
ต่อเนื่อง
หน่วยงานกากับดูแล อย่างสม่าเสมอหรือตามที่
ได้มีการกาหนด

-12วันที่ 8 การตอบสนองระยะกลาง (1 สัปดาห์)
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของฝ่ายฯ คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากร
อื่นๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานตนเองและสานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนกิจกรรม
- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของ
ทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ และประเมินความ
จาเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ในการกอบกู้คืน

บทบาทความรับผิดชอบ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
และหัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง

- พิจารณาและอนุมัติการจัดหาทรัพยากรที่
จาเป็นต้องใช้เพื่อดาเนินงานและให้บริการ
ตามปกติ:
สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
บุคลากรหลัก
คู่ค้า / ผู้ให้บริการที่สาคัญ

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
และหัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหาร หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ความต่อเนื่องของจังหวัดและหน่วยงานกากับ
ต่อเนื่อง
ดูแล อย่างสม่าเสมอหรือตามที่ได้มีการกาหนด

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

สานักงานจังหวัดฯ
กลุ่มงานข้อมูลารสนเทศและการสื่อสาร
โทร 0-4571-4212

