แผนบริหารความต่ อเนื่องสานักงานสหกรณ์ จังหวัดยโสธร
แผนความต่อเนื่อง หรื อต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “Business Continuity Plan (BCP)” จัดทาขึ ้น เพื่อให้
“สานักงานสหกรณ์ จังหวัดยโสธร” สามารถนาไปใช้ ในการตอบสนองและปฏิบตั งิ านในสภาวะวิกฤติหรื อ
เหตุการณ์ฉกุ เฉินต่าง ๆ ทังที
้ ่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบตั เิ หตุ หรื อการมุง่ ร้ ายต่อองค์กร โดยไม่ให้ สภาวะ
วิกฤตหรื อเหตุการณ์ฉกุ เฉินดังกล่าวส่งผลให้ หน่วยงานต้ องหยุดการดาเนินงาน หรื อไม่สามารถให้ บริการได้
อย่างต่อเนื่อง
การที่หน่วยงานไม่มีกระบวนการรองรับให้ การดา เนินงานเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบ
ต่อหน่วยงานในด้ านต่าง ๆ เช่น ด้ านเศรษฐกิจการเงิน การให้ บริการ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้ อม ตลอดจน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็ นต้ น ดังนัน้ การจัดทาแผนความต่อเนื่องจึงเป็ นสิ่งสา คัญที่จะช่วยให้
หน่วยงานสามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉกุ เฉินที่ไม่คาดคิด

และทาให้ กระบวนการที่สา คัญ (Critical

Business Process) ส ามารถกลับมาดาเนินการได้ อย่างปกติ หรื อตามระดับการให้ บริการที่กา หนดไว้ ซึง่
จะช่วยให้ สามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ ้นต่อหน่วยงานได้
วัตถุประสงค์ (Objectives)
- เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง
- เพื่อให้ หน่วยงานมีการเตรี ยมความพร้ อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤต
- เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดาเนินงานหรื อการให้ บริการ
- เพื่อบรรเทาความเสียหายให้ อยูร่ ะดับที่ยอมรับได้
- เพื่อให้ ประชาขน เจ้ าหน้ าที่ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
(Stakeholders) มีความเชื่อมัน่ ในศักยภาพของหน่วยงาน แม้ หน่วยงานต้ องเผชิญกับเหตุการณ์
ร้ ายแรงและส่งผลกระทบจนทาให้ การดาเนินงานต้ องหยุดชะงัก
สมมติฐานของแผนความต่ อเนื่อง (BCP Assumptions)
เอกสารฉบับนี ้จัดทาขึ ้นภายใต้ สมมติฐาน ดังต่อไปนี ้
- เหตุการณ์ฉกุ เฉินที่เกิดขึ ้นในช่วงเวลาสา คัญต่าง ๆ แต่มิได้ สง่ ผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบตั งิ าน
สารองที่ได้ มีการจัดเตรี ยมไว้
- หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการสา รองระบบสารสนเทศต่าง ๆ โดยระบบ
สารสนเทศสารองมิได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉกุ เฉินเหมือนกับระบบสารสนเทศหลัก
- “บุคลากร” ที่ถกู ระบุในเอกสารฉบับนี ้ หมายถึง เจ้ าหน้ าที่และพนักงานทังหมดของหน่
้
วยงาน
ขอบเขตของแผนความต่ อเนื่อง (Scope of BCP)
แผนความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี ้ ใช้ รองรับสถานการณ์ กรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรื อเหตุการณ์
ฉุกเฉินในพื ้นที่สานักงานสหกรณ์จงั หวัดยโสธร ด้ วยเหตุการณ์ตอ่ ไปนี ้
แผนบริ หารความต่อเนื่องสานักงานสหกรณ์จงั หวัดยโสธร
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- เหตุการณ์อทุ กภัย
- เหตุการณ์อคั คีภยั
- เหตุการณ์ชมุ นุมประท้ วง/จลาจล
- เหตุการณ์โรคระบาด
การวิเคราะห์ ทรัพยากรที่สาคัญ
สภาวะวิกฤตหรื อเหตุการณ์ฉกุ เฉินมีหลากหลายรูปแบบ ดังนันเพื
้ ่อให้ หน่วยงานสามารถบริหาร
จัดการการดาเนินงานขององค์กรให้ มีความต่อเนื่อง การจัดหาทรัพยากรที่สา คัญจึงเป็ นสิ่งจาเป็ น และต้ อง
ระบุไว้ ในแผนความต่อเนื่อง ซึง่ การเตรี ยมการทรัพยากรที่สาคัญ จะพิจารณาจากผลกระทบใน 5 ด้ าน ดังนี ้
1. ผลกระทบด้ านอาคาร/สถานที่ปฏิบัตงิ านหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นทา ให้ สถานที่ปฏิบตั งิ าน
หลักได้ รับความเสียหายหรื อไม่สามารถใช้ สถานที่ปฏิบตั งิ านหลักได้ และส่งผลให้ บคุ ลากรไม่สามารถเข้ า
ไปปฏิบตั งิ านได้ ชวั่ คราวหรื อระยะยาว
2. ผลกระทบด้ านวัสดุอุปกรณ์ ท่ สี า คัญ/การจัดหาจัดส่ งวัสดุอุปกรณ์ ท่ สี า คัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่
เกิดขึ ้นทาให้ ไม่สามารถใช้ งานวัสดุอปุ กรณ์ที่สาคัญ หรื อไม่สามารถจัดหา/จัดส่งวัสดุอปุ กรณ์ที่สาคัญได้
3. ผลกระทบด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้ อมูลที่สา คัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นทา ให้
ระบบงานเทคโนโลยี หรื อระบบสารสนเทศ หรื อข้ อมูลที่สา คัญไม่สามารถนา มาใช้ ในการปฏิบตั งิ านได้
ตามปกติ
4. ผลกระทบด้ านบุคลากรหลัก
ปฏิบตั งิ านได้ ตามปกติ

หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นทา ให้ บคุ ลากรหลักไม่สามารถมา

5. ผลกระทบด้ านคู่ค้า / ผู้ให้ บริการที่สาคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นทา ให้ คคู่ ้ า /ผู้ให้ บริการ/ผู้มี
ส่วนได้ สว่ นเสีย ไม่สามารถติดต่อหรื อให้ บริการหรื อส่งมอบงานได้

แผนบริ หารความต่อเนื่องสานักงานสหกรณ์จงั หวัดยโสธร
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เหตุการณ์สภาวะวิกฤต

1
2
3
4

เหตุการณ์อทุ กภัย
เหตุการณ์อคั คีภยั
เหตุการณ์ชมุ นุม
ประท้ วง/จลาจล
เหตุการณ์โรค
ระบาด

ด้ านอาคาร/ ด้ านวัสดุ
สถานที่
อุปกรณ์ที่
ปฏิบตั งิ าน สาคัญ/การ
หลัก
จัดหา จัดส่ง
วัสดุอปุ กรณ์
ที่สาคัญ
√
√
√
√
√
√

ผลกระทบ
ด้ าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และข้ อมูลที่
สาคัญ
√
√

ด้ าน
บุคลากร
หลัก

คูค่ ้ า/ผู้
ให้ บริการ/ผู้มี
ส่วนได้ สว่ น
เสีย

√
√
√

√

√

ทีมงานแผนความต่ อเนื่อง (Business Continuity Plan Team)
เพื่อให้ แผนความต่อเนื่อง (BCP) ของสานักงานสหกรณ์จงั หวัดยโสธรสามารถนาไปปฏิบตั ไิ ด้ อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จะต้ องจัดตังที
้ มงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ขึ ้น โดย BCP
Team ประกอบด้ วย หัวหน้ าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง และทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
โดยทุกตาแหน่งจะต้ องร่วมมือกันดูแล ติดตาม ปฏิบตั งิ าน และกู้คืนเหตุการณ์ฉกุ เฉินในฝ่ ายงาน
ของตนเอง ให้ สามารถบริหารความต่อเนื่องและกลับสูส่ ภาวะปกติได้ โดยเร็ว ตามบทบาทหน้ าที่ที่กาหนดไว้
ของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) และในกรณีที่บคุ ลากรหลักไม่สามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ ให้
บุคลากรสารองรับผิดชอบทาหน้ าที่ในบทบาทของบุคลากรหลัก ปรากฏดังตารางที่ 1

แผนบริ หารความต่อเนื่องสานักงานสหกรณ์จงั หวัดยโสธร
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โครงสร้ างคณะบริหารความต่ อเนื่อง (BCP Team)
ตารางที ่ 1 รายชื ่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริ หารความต่อเนือ่ ง (BCP Team)
บุคลากรหลัก
ชื่อ
นายปาจรี ย์ นินนานนท์

เบอร์ มือถือ

08-1725-7026

น.ส.อรวรรณ สกุลวงษ์

08-2756-2988

นายวิทยา บรรหารวุฒิไกร

08-4437-3557

นายมนตรี สุวรรณชื่น

08-4821-0719

นางจรุงศรี บุญน้ อย

08-3686-6537

นายวรรณนิวฒ
ั ส์ สวัสดี

08-1876-3291

นายธราธร ขันเทศ

08-1876-3236

นายวิรัตน์ ทองปั ญญา

08-1876-3398

นายธีระยุทธ จิตร์ ตรีสินธุ์

08-1999-5142

บุคลากรสารอง
บทบาท
ชื่อ
เบอร์ มือถือ
หัวหน้ าคณะบริหารความ นายมนตรี สุวรรณชื่น
08-4821-0719
ต่อเนื่อง(สหกรณ์จงั หวัด
ยโสธร)
หัวหน้ าทีมบริหารความ
ต่อเนื่องทีมที่1 (ฝ่ าย
บริหารทัว่ ไป)
หัวหน้ าทีมบริหารความ
ต่อเนื่องทีมที่ 2 (กพส.)
หัวหน้ าทีมบริหารความ
ต่อเนื่องทีมที่ 3 (กจส.)
หัวหน้ าทีมบริหารความ
ต่อเนื่องทีมที่ 4 (กบส.)
หัวหน้ าทีมบริหารความ
ต่อเนื่องทีมที่ 5 (กสส.1)
หัวหน้ าทีมบริหารความ
ต่อเนื่องทีมที่ 6 (กสส.2)
หัวหน้ าทีมบริหารความ
ต่อเนื่องทีมที่ 7 (กสส.3)
ผู้ประสานงานคณะ
บริหารความต่อเนื่อง

น.ส.ยุวรา โชคสวัสดิ์ธนะกิจ

08-7866-2733

นายประภาส สังข์ขาว

08-6263-9242

นางราตรี ป้องสนาม 08-1657-6193
น.ส.วัชราภรณ์ ไชยนา

08-0149-6001

นายสถิต จิรังดา

08-1876-3261

นางพิศมัย ชูรัตน์

08-1876-3281

นางเยาวดี บุญกาเนิด

08-1876-3417

น.ส.อารยา ประจวบสุข 08-1999-4229

กลยุทธ์ ความต่ อเนื่อง (Business Continuity Strategy)
กลยุทธ์ความต่อเนื่อง เป็ นแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรให้ มีความพร้ อมเมื่อ
เกิดสภาวะวิกฤต ซึง่ พิจารณาทรัพยากรใน 5 ด้ าน ดังตารางที่ 2
ตารางที ่ 2 กลยุทธ์ ความต่อเนือ่ ง (Business Continuity Strategy)
ทรัพยากร
อาคาร /สถานที่ปฏิบตั งิ าน
สารอง

แผนบริ หารความต่อเนื่องสานักงานสหกรณ์จงั หวัดยโสธร

กลยุทธ์ ความต่ อเนื่อง
-กาหนดให้ ใช้ พื ้นที่ปฏิบตั งิ านสา รอง
ภายในศาลากลาง โดยมีการสา รวจ
ความเหมาะสมของสถานที่
ประสานงาน และการเตรี ยมความ
พร้ อม กับหน่วยงานเจ้ าของพื ้นที่
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วัสดุอปุ กรณ์ที่สา คัญ / การ -กาหนดให้ มีการจัดหาคอมพิวเตอร์
จัดหาจัดส่งวัสดุอปุ กรณ์ที่
สารอง ที่มีคณ
ุ ลักษณะเหมาะสมกับ
สาคัญ
การใช้ งาน พร้ อมอุปกรณ์ที่สามารถ
เชื่อมโยงต่อผ่านอินเตอร์ เน็ ตเข้ าสู่
ระบบเทคโนโลยีของหน่วยงานกลาง
และกรมบัญชีกลางได้
-กาหนดให้ ใช้ คอมพิวเตอร์ แบบพกพา
(Laptop/ Notebook) ของเจ้ าหน้ าที่
ของหน่วยงานได้ เป็ นการชัว่ คราว หาก
มีความจา เป็ นเร่งด่วนใ นช่วงระหว่าง
การจัดหาคอมพิวเตอร์ สา รอง ทังนี
้ ้
ต้ องได้ รับอนุญาตจากหัวหน้ าคณะ
บริหารความต่อเนื่องในการกอบกู้คืน
ก่อน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ข้ อมูลที่สาคัญ

-ระบบการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและข้ อมูลที่สา คัญของ
สานักงานสหกรณ์จงั หวัดยโสธร
ทังหมดจะมี
้
การสารองไว้ ที่ระบบแม่
ข่ายส่วนกลางอยูท่ ี่กรมส่งเสริม
สหกรณ์ และส่วนหนึง่ จะอยูใ่ น
ฮาร์ ดดิสสารอง

บุคลากรหลัก

-กาหนดให้ ใช้ บคุ ลากรสา รอง ทดแทน
ภายในฝ่ ายงานหรื อกลุม่ งานเดียวกัน

คูค่ ้ า /ผู้ให้ บริการที่สา คัญ /ผู้มี -ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ส่วนได้ สว่ นเสีย
สานักงานสหกรณ์จงั หวัดยโสธร
กาหนดให้ มีผ้ ใู ห้ บริการเชื่อมโยงระบบ
เครื อข่ายอินเตอร์ เน็ ตเพียงรายเดียว
แผนบริ หารความต่อเนื่องสานักงานสหกรณ์จงั หวัดยโสธร
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คือ ทีโอที ซึง่ หากผู้ให้ บริการหลักไม่
สามารถให้ บริหารได้ สามารถติดต่อไป
ยัง ตัวแทน ผู้ให้ บริการซึง่ จะมีการ
ดาเนินการแก้ ไข ภายใน 1 ชัว่ โมง
-กาหนดให้ จดั หาอุปกรณ์เชื่อมโยง
ระบบเครื อข่ายต่อผ่านอินเตอร์ เน็ ต
แบบพกพา (Air Card) และเครื อข่าย
อินเตอร์ เน็ตของ
ผู้ให้ บริการ
โทรศัพท์มือถือ AIS เชื่อมโยงการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ข้ อมูลที่สา คัญของหน่วยงานกลาง
ผ่านอินเตอร์ เน็ต ในกรณี ที่ผ้ ใู ห้ บริการ
เชื่อมโยงระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ ต
ของจังหวัด คือ ทีโอที ไม่สามารถ
ให้ บริการได้ ภายในระยะเวลาที่
กาหนด

การประเมินผลกระทบต่ อกระบวนการดาเนินงาน
ระดับผลกระทบ
หลักเกณฑ์ การพิจารณาระดับผลกระทบ
สูงมาก
-เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็ นจานวนเงินในระดับสูงมาก
-ส่งผลให้ ขีดความสามารถในการดาเนินงานหรื อให้ บริการลดลงมากกว่าร้ อยละ 50
-เกิดการสูญเสียชีวิตและ/หรื อภัยคุกคามต่อสาธารณชน
-ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมัน่ ใจต่อองค์กรในระดับจังหวัด
สูง
-เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็ นจานวนเงินในระดับสูง
-ส่งผลให้ ขีดความสามารถในการดาเนินงานหรื อให้ บริการลดลงร้ อยละ 25-50
-เกิดการบาดเจ็บต่อผู้รับบริการ/บุคคล/กลุม่ คน
-ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมัน่ ใจต่อองค์กรในระดับจังหวัด
ปานกลาง
-เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็ นจานวนเงินในระดับปานกลาง
-ส่งผลให้ ขีดความสามารถในการดาเนินงานหรื อให้ บริการลดลงร้ อยละ10-25
แผนบริ หารความต่อเนื่องสานักงานสหกรณ์จงั หวัดยโสธร
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-ต้ องมีการรักษาพยาบาล
-ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมัน่ ใจต่อองค์กรในระดับท้ องถิ่น
ต่า
-เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็ นจานวนเงินในระดับต่า
-ส่งผลให้ ขีดความสามารถในการดาเนินงานหรื อให้ บริการลดลงร้ อยละ 5-10
-ต้ องมีการปฐมพยาบาล
-ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมัน่ ใจต่อองค์กรในระดับท้ องถิ่น
ไม่เป็ นสาระสาคัญ -ส่งผลให้ ขีดความสามารถในการดาเนินงานหรื อให้ บริการลดลงมากกว่าร้ อยละ 5
กระบวนการแจ้ งเหตุฉุกเฉิน Call Tree
กระบวนการ Call Tree คือกระบวนการแจ้ งเหตุฉกุ เฉินให้ กบั สมาชิกในคณะบริหารความต่อเนื่อง
และ ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ สานักงานสหกรณ์จงั หวัดยโสธร เมื่อปรากฏเหตุการณ์ที่มีผลกระทบ
ต่อการบริหาร โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อการบริหารจัดการขันตอนในการติ
้
ดต่อ เจ้ าหน้ าที่ ภายหลังจากมีการ
ประกาศเหตุการณ์ฉกุ เฉินหรื อภาวะวิกฤตของ หน่วยงาน จุดเริ่มต้ นของกระบวนการ Call Tree จะเริ่มจาก
หัวหน้ าทีม บริหารความต่อเนื่องของ สานักงานสหกรณ์จงั หวัดยโสธร แจ้ งให้ ทีมบริหารความต่อเนื่องของ
สานักงานตามที่ ได้ มีการกาหนดไว้ ให้ รับทราบเหตุการณ์ฉกุ เฉินและการประกาศใช้ แผนความต่อเนื่อง
เพื่อให้ สานักงานดาเนินการตามแผนบริหารความต่อเนื่องต่อไป
หัวหน้ าคณะบริ หารความ
ต่อเนื่อง(สหกรณ์จงั หวัด
ยโสธร)
ผู้ประสานงานคณะ
บริ หารความต่อเนื่อง
หัวหน้ าทีม
บริ หารความ
ต่อเนื่องทีมที่
1 ฝ่ ายบริ หาร
ทัว่ ไป

หัวหน้ าทีม
บริ หารความ
ต่อเนื่องทีมที่
2 กพส.

หัวหน้ าทีม
บริ หารความ
ต่อเนื่องทีมที่
3 กจส.

หัวหน้ าทีม
บริ หารความ
ต่อเนื่องทีมที่
4 กบส.

หัวหน้ าทีม
บริ หารความ
ต่อเนื่องทีมที่
5 กสส.1

หัวหน้ าทีม
บริ หารความ
ต่อเนื่องทีมที่
6 กสส.2

หัวหน้ าทีม
บริ หารความ
ต่อเนื่องทีมที่
7 กสส.3

ขัน้ ตอนการบริหารความต่ อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ
แผนบริ หารความต่อเนื่องสานักงานสหกรณ์จงั หวัดยโสธร
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การบริหารความต่อเนื่อง และการกอบกู้กระบวนการ กาหนดให้ สว่ นราชการดาเนินการ ดังนี ้
1.วันที่ 1 (ภายใน 24 ชัว่ โมง) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทนั ที ในการปฏิบตั กิ ารใดๆ ให้ บคุ ลากร
ของทีม คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ และปฏิบตั ติ ามแนวทางและแผนเผชิญ
เหตุและขันตอนการปฏิ
้
บตั งิ านที่หน่วยงานตนเองและสา นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
กาหนดขึ ้นอย่างเคร่งครัด
ขัน้ ตอนและกิจกรรม
บทบาทความรับผิดชอบ
-แจ้ งเหตุฉกุ เฉิน วิกฤติ ตามกระบวนการ Call Tree หัวหน้ าทีมงานบริหารความต่อเนื่องของสานักงานฯ
ให้ กบั บุคลากรในสานักงานฯ ภายหลังได้ รับแจ้ งจาก
หัวหน้ าคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน
-จัดประชุมทีมงานบริหารความต่อเนื่อง เพื่อ
ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของสานักงานฯ
ประเมินความเสียหาย ผลกระทบต่อการดาเนินงาน
การให้ บริการ และทรัพยากรสาคัญที่ต้องใช้ ในการ
บริหารความต่อเนื่อง
-ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในสานักงานฯ ที่ได้ รับ หัวหน้ าทีมบริหารความต่อเนื่องทีมที่ 1 (ฝ่ ายบริหาร
บาดเจ็บหรื อเสียชีวิต
ทัว่ ไป)
-รายงานหัวหน้ าคณะบริหารความต่อเนื่องของ
หัวหน้ าทีมงานบริหารความต่อเนื่องของสานักงานฯ
หน่วยงานทราบ โดยครอบคลุมประเด็นดังนี ้
„ จานวนและรายชื่อบุคลากรที่ได้ รับบาดเจ็บ /
เสียชีวิต
„ ความเสียหายและผลกระทบต่อการดาเนินงาน
และการให้ บริการ
„ ทรัพยากรสาคัญที่ต้องใช้ ในการบริหารความ
ต่อเนื่อง
„ กระบวนงานที่มีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบ
อย่างสูงหากไม่ดาเนินการ และจาเป็ นต้ อง
ดาเนินงานหรื อปฏิบตั งิ านด้ วยมือ
-สื่อสารและรายงานสถานการณ์แก่บคุ ลากรใน
หัวหน้ าทีมงานบริหารความต่อเนื่องของสานักงานฯ
สานักงานฯ ให้ ทราบ ตามเนื ้อหาและข้ อความที่
ได้ รับการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะบริหาร
ความต่อเนื่องของหน่วยงานแล้ ว
แผนบริ หารความต่อเนื่องสานักงานสหกรณ์จงั หวัดยโสธร
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-ประเมินและระบุกระบวนการหลัก และงานเร่งด่วน หัวหน้ าทีมงานบริหารความต่อเนื่องของสานักงานฯ
ที่จาเป็ นต้ องดาเนินการให้ แล้ วเสร็จ ภายใน 1- 5 วัน
ข้ างหน้ า
-ประเมินศักยภาพและความสามารถของหน่วยงาน หัวหน้ าทีมงานบริหารความต่อเนื่องของสานักงานฯ
ฯ ในการดาเนินงานเร่งด่วนข้ างต้ น ภายใต้ ข้อจากัด
และสภาวะวิกฤต พร้ อมระบุทรัพยากรที่จาเป็ นต้ อง
ใช้ ในการบริหารความต่อเนื่องตามแผนการจัดหา
ทรัพยากร
-รายงานความคืบหน้ าให้ แก่หวั หน้ าคณะบริหาร
ความต่อเนื่องของหน่วยงานทราบ พร้ อมขออนุมตั ิ
การดาเนินงานหรื อปฏิบตั งิ านด้ วยมือ (Manual
Processing) สาหรับกระบวนงานที่มีความเร่งด่วน
และส่งผลกระทบอย่างสูงหากไม่ดาเนินการ
-ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องใน
การจัดหาทรัพยากรที่จาเป็ นต้ องใช้ ในการบริหาร
ความต่อเนื่อง ได้ แก่
- สถานที่ปฏิบตั งิ านสารอง
- วัสดุอปุ กรณ์ที่สาคัญ
- เทคโนโลยีสารสนเทศและข้ อมูลที่สาคัญ
- บุคลากรหลัก
- คูค่ ้ า/ผู้ให้ บริการที่สาคัญ/ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
-พิจารณาดาเนินการหรื อปฏิบตั งิ านด้ วยมือ
(Manual) เฉพาะงานเร่งด่วน หากไม่ดาเนินการจะ
ส่งผลกระทบอย่างสูงและไม่สามารถรอได้ ทังนี
้ ้ ต้ อง
ได้ รับการอนุมตั ิ
-ระบุหน่วยงานที่เป็ นคูค่ ้ า /ผู้ให้ บริการสาหรับงาน
เร่งด่วน เพื่อแจ้ งสถานการณ์และแนวทางในการ
บริหารงานให้ มีความต่อเนื่องตามความเห็นของ
คณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน
แผนบริ หารความต่อเนื่องสานักงานสหกรณ์จงั หวัดยโสธร

หัวหน้ าทีมงานบริหารความต่อเนื่องของสานักงานฯ

หัวหน้ าและทีมงานบริ หารความต่อเนื่องของ
สานักงานฯ
ฝ่ ายบริหารทัว่ ไป
ฝ่ ายบริหารทัว่ ไป
ฝ่ ายบริหารทัว่ ไป / หน่วยงาน
หน่วยงาน
หน่วยงาน/ฝ่ ายบริหารทัว่ ไป
หัวหน้ าและทีมงานบริ หารความต่อเนื่องของ
สานักงานฯ

หัวหน้ าและทีมงานบริ หารความต่อเนื่องของ
สานักงานฯ
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-บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงาน
ต่างๆ ที่ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของสานักงานฯ
ต้ องดาเนินการ (พร้ อมระบุรายละเอียด
ผู้ดาเนินการ และเวลา) อย่างสม่าเสมอ
-แจ้ งสรุปสถานการณ์และขันตอนการด
้
าเนินการ
สาหรับในวันถัดไป ให้ กบั บุคลากรหลักในสานักงาน
ฯ เพื่อรับทราบและดาเนินการ อาทิ แจ้ งวัน เวลา
และสถานที่ปฏิบตั งิ านสารอง
-รายงานความคืบหน้ าให้ แก่หวั หน้ าคณะบริหาร
ความต่อเนื่องของหน่วยงานอย่างสม่า เสมอหรื อ
ตามที่ได้ กาหนดไว้

ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของฝ่ ายฯ

หัวหน้ าทีมงานบริหารความต่อเนื่องของสานักงานฯ

หัวหน้ าและทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
สานักงานฯ

2) วันที่ 2-7 การตอบสนองในระยะสัน้ ในการปฏิบตั กิ ารใดๆ ให้ บคุ ลากรของทีม คานึงถึงความ
ปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ และปฏิบตั ติ ามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขันตอนการ
้
ปฏิบตั งิ านที่หน่วยงานตนเองและสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกา
หนดขึ ้นอย่าง
เคร่งครัด
ขัน้ ตอนและกิจกรรม
บทบาทความรับผิดชอบ
-ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากร หัวหน้ าและทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
ที่ได้ รับผลกระทบ ประเมินความจาเป็ นและ
สานักงานฯ
ระยะเวลาที่ต้องใช้ ในการกอบกู้คืน
-ตรวจสอบกับหน่วยงาน ความพร้ อมและข้ อจากัด หัวหน้ าและทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
ในการจัดหาทรัพยากรที่จาเป็ นต้ องใช้ ในการบริหาร สานักงานฯ
ความต่อเนื่อง ได้ แก่
ฝ่ ายบริหารทัว่ ไป
สถานที่ปฏิบตั งิ านสารอง
ฝ่ ายบริหารทัว่ ไป
วัสดุอปุ กรณ์ที่สาคัญ
ฝ่ ายบริหารทัว่ ไป / หน่วยงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและข้ อมูลที่สาคัญ
หน่วยงาน
บุคลากรหลัก
หน่วยงาน
คูค่ ้ า/ผู้ให้ บริการที่สาคัญ/ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
-รายงานหัวหน้ าคณะบริหารความต่อเนื่องของ
แผนบริ หารความต่อเนื่องสานักงานสหกรณ์จงั หวัดยโสธร

หัวหน้ าทีมงานบริหารความต่อเนื่องของสานักงานฯ
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หน่วยงาน ความพร้ อม ข้ อจากัด และข้ อเสนอแนะ
ในการจัดหาทรัพยากรที่จาเป็ นต้ องใช้ ในการบริหาร
-ประสานงานและดาเนินการจัดหาทรัพยากรที่
หัวหน้ าและทีมงานบริ หารความต่อเนื่องของ
จาเป็ นต้ องใช้ ในการบริหารความต่อเนื่อง ได้ แก่
สานักงานฯ
สถานที่ปฏิบตั งิ านสารอง
ฝ่ ายบริหารทัว่ ไป
วัสดุอปุ กรณ์ที่สาคัญ
ฝ่ ายบริหารทัว่ ไป
เทคโนโลยีสารสนเทศและข้ อมูลที่สาคัญ
ฝ่ ายบริหารทัว่ ไป/หน่วยงาน
บุคลากรหลัก
หน่วยงาน
คูค่ ้ า/ผู้ให้ บริการที่สาคัญ/ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
หน่วยงาน
-ดาเนินการกอบกู้และจัดหาข้ อมูลและรายงาน
ต่างๆ ที่จาเป็ นต้ องใช้ ในการดาเนินงานและ
ให้ บริการ
-ดาเนินงานและให้ บริการ ภายใต้ ทรัพยากรที่จดั หา
เพื่อบริหารความต่อเนื่อง:
สถานที่ปฏิบตั งิ านสารอง
วัสดุอปุ กรณ์ที่สาคัญ
เทคโนโลยีสารสนเทศและข้ อมูลที่สาคัญ
บุคลากรหลัก
คูค่ ้ า / ผู้ให้ บริการที่สาคัญ

หัวหน้ าทีมบริหารความต่อเนื่องทีมที่ 1 (ฝ่ ายบริหาร
ทัว่ ไป)

-แจ้ งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารความ
ต่อเนื่องแก่หน่วยงานเกษตรกร/ผู้ใช้ บริการ/คูค่ ้ าที่
ได้ รับผลกระทบ
-บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงาน
ต่างๆ ที่ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของสานักงานฯ
(พร้ อมระบุรายละเอียด ผู้ดาเนินการ และเวลา)
อย่างสม่าเสมอ
-แจ้ งสรุปสถานการณ์และขันตอนการด
้
าเนินการ
ต่อไป สาหรับในวันถัดไป ให้ กบั บุคลากรใน
สานักงานฯ

หัวหน้ าและทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
สานักงานฯ

แผนบริ หารความต่อเนื่องสานักงานสหกรณ์จงั หวัดยโสธร

หัวหน้ าและทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
สานักงานฯ
ฝ่ ายบริหารทัว่ ไป
ฝ่ ายบริหารทัว่ ไป
ฝ่ ายบริหารทัว่ ไป / หน่วยงาน
หน่วยงาน
หน่วยงาน

ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของสานักงานฯ

หัวหน้ าทีมงานบริหารความต่อเนื่องของสานักงานฯ
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-รายงานความคืบหน้ าให้ แก่หวั หน้ าคณะบริหาร
ความต่อเนื่องของหน่วยงาน ตามเวลาที่ได้ กาหนด
ไว้

หัวหน้ าและทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
สานักงานฯ

3) วันที่ 8 การตอบสนองระยะกลาง (1 สัปดาห์) ในการปฏิบตั กิ ารใดๆ ให้ บคุ ลากรของทีม คานึงถึง
ความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ และปฏิบตั ติ ามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขันตอน
้
การปฏิบตั งิ านที่หน่วยงานตนเองและสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกา

หนดขึ ้นอย่าง

เคร่งครัด
ขัน้ ตอนและกิจกรรม
-ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากร
ที่ได้ รับผลกระทบ และประเมินความจาเป็ นและ
ระยะเวลาที่ต้องใช้ ในการกอบกู้คืน
-ระบุทรัพยากรที่จาเป็ นต้ องใช้ เพื่อดาเนินงานและ
ให้ บริการตามปกติ
-รายงานหัวหน้ าคณะบริหารความต่อเนื่องของ
หน่วยงานสถานภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากร
ที่ได้ รับผลกระทบ และทรัพยากรที่จาเป็ นต้ องใช้ เพื่อ
ดาเนินงานและให้ บริการตามปกติ
-ประสานงานและดาเนินการจัดหาทรัพยากรที่
จาเป็ นต้ องใช้ เพื่อดาเนินงานและให้ บริการ
ตามปกติ:
สถานที่ปฏิบตั งิ านสารอง
วัสดุอปุ กรณ์ที่สาคัญ
เทคโนโลยีสารสนเทศและข้ อมูลที่สาคัญ
บุคลากรหลัก
คูค่ ้ า/ผู้ให้ บริการที่สาคัญ/ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย / ผู้
ให้ บริการที่สาคัญ

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหน้ าและทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
สานักงานฯ

-แจ้ งสรุปสถานการณ์และการเตรี ยมความพร้ อม

หัวหน้ าทีมงานบริหารความต่อเนื่องของสานักงานฯ

แผนบริ หารความต่อเนื่องสานักงานสหกรณ์จงั หวัดยโสธร

หัวหน้ าทีมบริหารความต่อเนื่องทีมที่ 1 (ฝ่ ายบริหาร
ทัว่ ไป)
หัวหน้ าทีมงานบริหารความต่อเนื่องของสานักงานฯ

หัวหน้ าและทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
สานักงานฯ
ฝ่ ายบริหารทัว่ ไป
ฝ่ ายบริหารทัว่ ไป
ฝ่ ายบริหารทัว่ ไป / หน่วยงาน
หน่วยงาน
หน่วยงาน / ฝ่ ายบริหารทัว่ ไป
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ด้ านทรัพยากรต่างๆ เพื่อดาเนินงานและให้ บริการ
ตามปกติ ให้ กบั บุคลากรในฝ่ ายฯ
-บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงาน
ต่างๆ ที่ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของฝ่ ายฯ
(พร้ อมระบุรายละเอียด ผู้ดาเนินการ และเวลา)
อย่างสม่าเสมอ
-รายงานความคืบหน้ าให้ แก่หวั หน้ าคณะบริหาร
ความต่อเนื่องของหน่วยงาน ตามเวลาที่ได้ กาหนด
ไว้

แผนบริ หารความต่อเนื่องสานักงานสหกรณ์จงั หวัดยโสธร

ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของสานักงานฯ

หัวหน้ าและทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
สานักงานฯ
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