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แผนบริหารความต่อเนื่องของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
บทนา
แผนความต่อเนื่อง หรือต่อไปนี้จะเรียกว่า “Business Continuity Plan (BCP)” จัดทาขึ้น เพื่อให้ “หน่วยงาน”
สามารถนาไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาว ะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติ
อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร โดยไม่ให้สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานต้องหยุดการ
ดาเนินงาน หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
การที่ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดยโสธรไม่มีกระบวนการรองรับให้การดาเนินงานเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบต่อ การทางานของที่ทาการปกครอง จังหวัดยโสธรในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจการเงิน การ
ให้บริการ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น ดังนั้น การจัดทาแผนความต่อเนื่องจึง
เป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยให้ หน่วยงาน สามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด และทาให้กระบวนการที่สาคัญ (Critical
Business Process) สามารถกลับมาดาเนินการได้อย่างปกติ หรือตามระดับการให้บริการที่กาหนดไว้ ซึ่งจะช่วยให้สามารถลด
ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานได้
วัตถุประสงค์ (Objectives)
 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง
 เพื่อให้สานักงานส่งเสริมการปกครองจังหวัดยโสธรมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤต
 เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดาเนินงานหรือการให้บริการ
 เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้
 เพื่อให้ประชาขน เจ้าหน้าที่ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มี
ความเชื่อมั่นในศักยภาพของที่ทาการปกครองจังหวัดยโสธรแม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทาให้การ
ดาเนินงานต้องหยุดชะงัก
สมมติฐานของแผนความต่อเนื่อง (BCP Assumptions)
เอกสารฉบับนี้จัดทาขึ้นภายใต้สมมติฐาน ดังต่อไปนี้
 เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสาคัญต่าง ๆ แต่มิได้ ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงานสารองที่ได้มีการ
จัดเตรียมไว้
 หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการสารองระบบสารสนเทศต่างๆ โดยระบบสารสนเทศสารองมิได้
รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเหมือนกับระบบสารสนเทศหลัก
 “บุคลากร ” ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง ข้าราชการ พ นักงานราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างประจา และ
พนักงานทั้งหมดของหน่วยงาน
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ขอบเขตของแผนความต่อเนื่อง (Scope of BCP)
แผนความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ใช้รับรองสถานการณ์ กรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่
สานักงานของหน่วยงานจังหวัดยโสธร หรือภายในหน่วยงาน ด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้
 เหตุการณ์อุทกภัย
 เหตุการณ์อัคคีภัย
 เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล
 เหตุการณ์โรคระบาด
การวิเคราะห์ทรัพยากรที่สาคัญ
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินมีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้นเพื่อให้สานักงานส่งเสริมการปกครองจังหวัดยโสธร
สามารถบริหารจัดการการดาเนินงานขององค์กรให้มีความต่อเนื่อง การจัดหาทรัพยากรที่สาคัญจึงเป็นสิ่งจาเป็น และต้องระบุ
ไว้ในแผนความต่อเนื่อง ซึ่งการเตรียมการทรัพยากรที่สาคัญ จะพิจารณาจากผลกระทบใน 5 ด้าน ดังนี้
1. ผลกระทบด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้ส ถานที่ปฏิบัติงานหลักได้รับ
ความเสียหายหรือไม่สามารถใช้สถานที่ปฏิบัติงานหลักได้ และส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้ชั่วคราวหรือ
ระยะยาว
2. ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ /การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้
ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ หรือไม่สามารถจัดหา/จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญได้
3. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้ ระบบงาน
เทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลที่สาคัญไม่สามารถนามาใช้ในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ
4. ผลกระทบด้ านบุคลากรหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้บุคลากรหลักไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้
ตามปกติ
5. ผลกระทบกับผู้รับบริการที่สาคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่สามารถ
ติดต่อหรือให้บริการหรือส่งมอบงานเพื่อให้หน่วยงานใช้ในการปฏิบัติงานได้
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สรุปเหตุการณ์สภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ์
ผลกระทบ
ด้านอาคาร/
สถานที่
ปฏิบัติงาน
หลัก

เหตุการณ์สภาวะวิกฤต

1

เหตุการณ์อุทกภัย

2

เหตุการณ์อัคคีภัย



3

เหตุการณ์ชุมนุม
ประท้วง/ จลาจล



4

เหตุการณ์โรคระบาด

ด้านวัสดุ
อุปกรณ์
ที่สาคัญ
/ การจัดหา
จัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ที่
สาคัญ

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


















ตารางที่ 1 สรุปเหตุการณ์สภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ์
ในการประเมินผลกระทบต่อกระบวนการ หรือการวิเคราะห์ ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Analysis) หน่วยงาน
ได้แบ่งผลกระทบออกเป็น 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาระดับผลกระทบ ดังนี้

หลักเกณฑ์การพิจารณาระดับของผลกระทบ

ระดับผลกระทบ
สูงมาก

สูง

ปานกลาง

-

เกิดความเสียหายแก่องค์การเป็นจานวนเงินในระดับสูงมาก
ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดาเนินงานหรือให้บริการลดลงมากกว่าร้อยละ 50
เกิดการสูญเสียชีวิตและ/หรือภัยคุกคามต่อสารณชน
ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นใจต่อองค์การในระดับประเทศและนานาชาติ
เกิดความเสียหายแก่องค์การเป็นจานวนเงินในระดับสูงมาก
ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดาเนินงานหรือให้บริการลดลงมากกว่าร้อยละ 25-50
เกิดการบาดเจ็บต่อผู้รับบริการ/บุคคล/กลุ่มคน
ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นใจต่อองค์การในระดับประเทศ
เกิดความเสียหายแก่องค์การเป็นจานวนเงินในระดับสูงมาก
ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดาเนินงานหรือให้บริการลดลงมากกว่าร้อยละ 5-10
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- ต้องมีการปฐมพยาบาล
- ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นใจต่อองค์การในระดับท้องถิ่น
ไม่เป็นสาระสาคัญ

- ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดาเนินงานหรือให้บริการลดลงมากกว่าร้อยละ 5

ตารางที่ 2 ระดับผลกระทบและลักษณะผลกระทบ
แผนความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ไม่รองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่เหตุขัดข้องเกิดขึ้นจากการดาเนินงานปกติ และ
เหตุขัดข้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบในระดับสูงต่อการดาเนินงานและการให้บริการของ สานักงานส่งเสริมการ ปกครองจังหวัด
ยโสธร เนื่องจากสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัด ยโสธร ยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์ได้
ภายในระยะเวล าที่เหมาะสม โดย ท้องถิ่น จังหวัดยโสธร และหัวหน้างาน /กลุ่มงาน สามารถรับผิดชอบและดาเนินการได้ด้วย
ตนเอง
ทีมงานแผนความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan Team)
เพื่อให้แผนความต่อเนื่อง (BCP) ของที่สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร สามารถนาไปปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงได้ตั้งคณะกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตขึ้น โดยทุกตาแหน่งจะต้อง
ร่วมมือกันดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินให้สามารถบริหารความต่อเนื่องและกลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว
ตามบทบาทหน้าที่ที่กาหนดไว้ของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดยโสธร โดยมีโครงสร้าง ดังนี้
1) หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
2) หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
3) ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง
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หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดยโสธร

ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่องงาน
บริหารทั่วไป

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่องกลุ่ม
งานส่งเสริมและ
พัฒนาท้องถิ่น

หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่องกลุ่มงาน
มาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลท้องถิ่น

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่องกลุ่ม
งานกฎหมาย
ระเบียบและเรื่อง
ร้องทุกข์

หัวหน้าทีม
บริหารความ
ต่อเนื่องกลุ่มงาน
การเงินบัญชี
และการ
ตรวจสอบ

ซึ่งในแต่ละตาแหน่งมีหน้าที่ในการร่วมมือดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในแต่ละฝ่ายให้
กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ตามรายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง ( BCP Team) ที่กาหนดให้เป็น
บุคลากรหลักในกรณีที่บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคลากรสารองรับผิดชอบบทบาทของบุคลากรหลักไปก่อน
จนกว่าจะได้มีการมอบหมายและแต่งตั้งขึ้น โดยหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องในการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้คืน

แผนบริหารความต่อเนื่องของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
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ตารางที่ 1 รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team)
บุคลากรหลัก
ชื่อ
นายนรชัย ภาควรรธนะ
ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
นายสมยศ นามพุทธา
นายสมยศ นามพุทธา

นายชาติชาย ปราบพล

นายโพยม แก้วคูณ

นางจินตนา เรืองมะเริง

บทบาท

บุคลากรสารอง

เบอร์โทรศัพท์
ชื่อ
089-280-2116 หัวหน้าทีมงานบริหาร นายสมยศ นามพุทธา
ความต่อเนื่อง
หน.กลุ่มงานส่งเสริมและ
พัฒนาท้องถิ่น
086-648-9911 ผู้ประสานงานบริหาร นางสาวอัจฉรา ประทุมชาติ
ความต่อเนื่อง งาน
บริหารทั่วไป
086-648-9911 ผู้ประสานงานบริหาร นางสาวจิตตวดี จิตรบาเพ็ญ
ความต่อเนื่องกลุ่มงาน
ส่งเสริมและพัฒนา
ท้องถิ่น
089-841-7323 ผู้ประสานงานบริหาร นายคมกฤช โพธิ์ศรี
ความต่อเนื่อง กลุ่ม
งานมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคล
ท้องถิ่น
089-630-0158 ผู้ประสานงานบริหาร นางสาวยุพา ศรีวิเศษ
ความต่อเนื่อง กลุ่ม
งานกฎหมายระเบียบ
และเรื่องร้องทุกข์
081-760-6585 ผู้ประสานงานบริหาร นางสาวลัดดาวัลย์ จาปาสา
ความต่อเนื่องกลุ่มงาน
การเงินบัญชี และการ
ตรวจสอบ

เบอร์โทรศัพท์
086-648-9911
085-747-2138
089-718-1539
0
81-718-0998

089-625-2932

081-321-2423

แผนบริหารความต่อเนื่องของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
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กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)
กลยุทธ์ความต่อเนื่อง เป็นแนวทางใน การจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีความพร้อมเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต
ซึ่งพิจารณาทรัพยากรใน 5 ด้าน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)
ทรัพยากร
อาคาร/ สถานที่ปฏิบัติงานสารอง

กลยุทธ์ความต่อเนื่อง
 กาหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติ งาน ณ สานักงานส่งเสริมการ
ปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร โดยมีการ สารวจความ
เหมาะสมของสถานที่ ประสานงาน และการเตรียมความ
พร้อม กับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่

วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ /การจัดหาจัดส่งวัสดุ  กาหนดให้มีการจัดหาคอมพิวเตอร์สารอง ที่มีคุณลักษณะ
อุปกรณ์ที่สาคัญ
เหมาะสมกับการใช้งาน พร้อมอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมโยงต่อ
ผ่านอินเตอร์เนตเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีของหน่วยงานกลาง
และกรมบัญชีกลางได้
 กาหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop/ Notebook)
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้เป็นการชั่วคราว หากมีความ
จาเป็นเร่งด่วนในช่วงระหว่างการจัดหา คอมพิวเตอร์สารอง
ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
ในการกอบกู้คืนก่อน
เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ

 มีการมอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ระบบ
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญของ
หน่วยงาน มีลักษณะแบบรวมศูนย์ที่ ส่วนกลาง (กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ) และเชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่าน
อินเตอร์เน็ตเพื่อการใช้งาน

คู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 กาหนดให้จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต
แบบพกพา
 กาหนดให้ใช้ บุคลากรนอกงาน /กลุ่มงานในกรณีที่บุคลากรไ ม่
เพียงพอหรือขาดแคลน

แผนบริหารความต่อเนื่องของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
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ความต้องการด้านทรัพยากรที่จาเป็นในการบริหารความต่อเนื่อง
การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) พบว่ากระบวนการทางานที่ สานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ต้องให้ความสาคัญและกลับมาดาเนินงานหรือฟื้นคืนสภาพให้ได้ภายในระยะเวลาตามที่กาหนด
ปรากฏ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis)
กระบวนการหลัก

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ
ระดับความเร่งด่วน

ดาเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ
งานธุรการทั่วไป ของงานบริหาร
ทั่วไป ,งานด้านการเบิกจ่ายของ
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการ
ตรวจสอบ
1 . กลุ่มงานมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
2.กลุ่มงานงานส่งเสริมและ
พัฒนาท้องถิ่น

1
วัน

1
2
สัปดาห์ สัปดาห์

1
เดือน

สูง









(2-3
วัน)





ปานกลาง

3. กลุ่มงานกฎหมายระเบียบ
และเรื่องร้องทุกข์
ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทา
แผนงาน งบประมาณ และเร่งรัด
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

4
ชั่วโมง

ต่า



สาหรับกระบวนงานอื่น ๆ ที่ประเมินแล้ว อาจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมีความยืดหยุ่นสามารถ
ชะลอการดาเนินงานและการให้บริการได้ โดยให้หัวหน้าส่วนราชกา รประเมินความจาเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ หากมีความ
จาเป็น ให้ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความต่อเนื่องเช่นเดียวกับกระบวนงานหลัก

แผนบริหารความต่อเนื่องของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
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การวิเคราะห์เพื่อกาหนดความต้องการทรัพยากรที่สาคัญ
1) ด้านสถานที่ปฏิบัติงานสารอง (Working Space Requirement) ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การระบุพื้นที่การปฏิบัติงานสารอง
ประเภททรัพยากร
พื้นที่สาหรับสถานที่
ปฏิบัติงานสารอง
ปฏิบัติงานงานที่บ้าน
พื้นที่สาหรับสถานที่
ปฏิบัติงานใหม่ในกรณีจาเป็น

ที่มา

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 สัปดาห์

2 สัปดาห์

1 เดือน

ศาลากลาง
จังหวัดยโสธร
-

2 ตร.ม.
(1 คน)
8 ตร.ม.
(4 คน)
-

4 ตร.ม.
(2คน)
6 ตร.ม.
(3 คน)
-

6 ตร.ม.
(3 คน)
4 ตร.ม.
(2 คน)
-

10 ตร.ม.
(5 คน)
-

-

-

10 ตร.ม.
( 5 คน)

10 ตร.ม.
(5 คน)

10 ตร.ม.
(5 คน)

10 ตร.ม.
(5 คน)

10 ตร.ม.
(5 คน)

10 ตร.ม.
(5 คน)

ตามที่กาหนดไว้
ในแผนบริหาร
ความต่อเนื่อง

รวม

2) ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement) ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การระบุจานวนวัสดุอุปกรณ์
ประเภททรัพยากร
คอมพิวเตอร์สารองที่มี
คุณลักษณะเหมาะสม
GFMIS Token Key
EGP (ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
Token Key)
เครื่องพิมพ์ รองรับการใช้
งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์

ที่มา

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์

1 เดือน

ร้านค้า
ผ่านกระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ
สานักงานคลังจังหวัด
ยโสธร
สานักงานคลังจังหวัด
ยโสธร

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

2 เครื่อง

2 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครือ่ ง

ร้านค้าผ่าน
กระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

แผนบริหารความต่อเนื่องของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
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ประเภททรัพยากร
โทรศัพท์พร้อมหมายเลข
โทรสาร /เครื่องสแกนด์
(Fax/Document Scan
Machine) พร้อมหมายเลข
เครื่องถ่ายเอกสาร

ที่มา

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์

1 เดือน

ร้านค้าผ่าน
กระบวนการ/จัดซื้อ
พิเศษ
ร้านค้า
ผ่านกระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ
ร้านผ่านกระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ

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

3) ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล (IT & Information Requirement)
เนื่องจากระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญของหน่วยงานอยู่ในความดูแลของหน่วยงาน
กลาง เป็นลักษณะแบบรวมศูนย์ ดังนั้น หน่วยงานจึงใช้ข้อมูลสารสนเทศโดยการเชื่อมโยงระบบของหน่วยงานกับหน่ว ยงาน
กลางผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต ทาให้หน่วยงานไม่มีระบบคอมพิวเตอร์สารองและหากระบบมีปัญหาต้องรอให้หน่วยงานกลาง
กู้คืนระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนหน่วยงานจึงจะสามารถใช้งานของระบบได้
ตารางที่ 6 การระบุความต้องการด้านเทคโนโลยี
ประเภททรัพยากร

แหล่งข้อมูล

Email

สานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ยโสธร
GFMIS (ระบบเบิกจ่ายเงิน) สานักงานคลังจังหวัด
ยโสธร
EGP (ระบบจัดซื้อจัดจ้าง)

สานักงานคลังจังหวัด
ยโสธร

หนังสือสั่งการต่าง ๆ

หน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับ

ออกโดยหน่วยงาน
หนังสือสั่งการต่าง ๆ

-หน่วยงานต้นสังกัด

เอกสารใบแจ้งหนี้

คู่ค้า

ข้อมูลประกอบการจัดทา

-หน่วยงานต่างๆ ใน

4 ชั่วโมง

1 วัน


1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์

1 เดือน








(2-3วัน)






(2-3วัน)
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ประเภททรัพยากร

แหล่งข้อมูล

แผนงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์

1 เดือน

จังหวัดยโสธรและ
หน่วยงานส่วนกลาง

4) ความต้องการด้านบุคลากรสาหรับความต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน (Personnel Requirement) ปรากฏดัง
ตารางที่ 7
ตารางที่ 7 การระบุจานวนบุคลากรหลักที่จาเป็น
ประเภททรัพยากร
จานวนบุคลากรปฏิบัติงานที่สานักงาน /สถานที่ปฏิบัติงานสารอง

จานวน
31 คน

5) ความต้องการด้านผู้ให้บริการที่สาคัญ (Service Requirement)
ตารางที่ 8 การระบุจานวนผู้ให้บริการที่ต้องติดต่อหรือขอรับบริการ
ฝ่ายงาน /กลุ่มงาน
ผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต*

จานวน
2 คน

หมายเหตุ : ให้จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เน็ต แบบพกพา
(Air Card) ของผู้ให้บริการ
โทรศัพท์มือถือ เชื่อมโยงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญของหน่วยงานกลางผ่านอินเตอร์เน็ต ในกรณีผู้
ให้บริการหลักและสารองไม่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด

แผนบริหารความต่อเนื่องของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
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ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ
วันที่ 1 (ภายใน 24 ชั่วโมง) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

- แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤติ ตามกระบวนการ Call Tree ให้กับ
บุคลากรในส่วนราชการ
ภายหลังได้รับแจ้งจากคณะ
กรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตจังหวัดยโสธร
- จัดประชุม เจ้าหน้าที่ เพื่อประเมินความเสียหาย ผลกระทบต่อ
การดาเนินงาน การให้บริการ และทรัพยากรสาคัญที่ต้องใช้ใน
การบริหารความต่อเนื่อง
- ทบทวนกระบวนงานที่มีความเร่งด่วน หรือส่งผลกระทบอย่างสูง
(หากไม่ดาเนินการ) ดังนั้น จาเป็นต้องดาเนินงานหรือปฏิบัติด้วย
มือ (Manual Processing)
- รายงานหัวหน้าคณะ บริหารความ ต่อเนื่องของหน่วยงานทราบ
โดยครอบคลุมประเด็นดังนี้
 จานวนและรายชื่อบุคลากรที่ได้รับบาดเจ็บ /เสียชีวิต
 ความ เสียหายและผลกระทบต่อการดาเนินงานและการ
ให้บริการ
 ทรัพยากรสาคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
 กระบวนงานที่มีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่างสูงหาก
ไม่ดาเนินการ และจาเป็นต้องดาเนินงานหรือปฏิบัติงาน
ด้วยมือ
- สื่อสารและรายงานสถานการณ์แก่บุคลากรในฝ่ายฯ ให้ทราบ
ตามเนื้อหาและข้อความที่ได้รับการพิจารณาและเห็ นชอบจาก
คณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานแล้ว
- ประเมินและระบุกระบวนการหลัก และงานเร่งด่วน ที่
จาเป็นต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 1- 5 วันข้างห
- ประเมินศักยภาพและความสามารถของหน่วยงานฯ ในการ
ดาเนินงานเร่งด่วนข้างต้น ภายใต้ข้อจากัดและสภาวะวิกฤต
พร้อมระบุทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของงาน/กลุ่มงาน



ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
งาน/กลุ่มงาน



หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของงาน/กลุ่มงาน



หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของงาน/กลุ่มงาน
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ตามแผนการจัดหาทรัพยากร
- รายงานความคืบหน้าให้แก่ หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
ของหน่วยงานทราบ พร้อมขออนุมัติการดาเนิน งานหรือ
ปฏิบัติงานด้วยมือ (Manual Processing) สาหรับ
กระบวนงานที่มีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่าสูงหากไม่
ดาเนินการ
- พิจารณาดาเนินการหรือปฏิบัติงานด้วยมือ (Manual)
เฉพาะงานเร่งด่วน หากไม่ดาเนินการอาจส่งผลกระทบอย่างสูง
และไม่สามารถรอได้ ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติก่ อน
- ระบุหน่วยงานที่เป็นคู่ค้า/ผู้ให้บริการสาหรับงานเร่งด่วน เพื่อ
แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารงานให้มีความ
ต่อเนื่องตามความเห็นของคณะบริหารความต่อเนื่องของ
หน่วยงาน

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของงาน/กลุ่มงาน

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของงาน/กลุ่มงาน

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของงาน/กลุ่มงาน

ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆที่
ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของงาน/กลุ่มงาน ต้องดาเนินการ งาน/กลุ่มงาน
(พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ดาเนินการ และเวลา) อย่างสม่าเสมอ
- แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดาเนินการสาหรับในวัด
ถัดไป ให้กับบุคลากรหลักในฝ่ายฯ เพื่อรับทราบและดาเนินการ
อาทิ แจ้งวัน เวลา และสถานที่ปฏิบัติงานสารอง
- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
ของหน่วยงานอย่างสม่าเสมอหรือตามที่ได้กาหนดไว้









หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของงาน/กลุ่มงาน



หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของงาน/กลุ่มงาน
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วันที่ 2-7 การตอบสนองในระยะสั้น
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของฝ่ายฯ คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ และปฏิบัติตาม
แนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานตนเองและสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดกาหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
ดาเนินการ
ขั้นตอนและกิจกรรม
บทบาทความรับผิดชอบ
แล้วเสร็จ
หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับ

ของงาน/กลุ่มงาน
ผลกระทบ ประเมินความจาเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ใน
การกอบกู้คืน
- ตรวจสอบความพร้อมและข้อจากัดในการจัดหาทรัพยากรที่
จาเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่
 สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
 บุคลากรหลัก
 ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- รายงานท้องถิ่น จังหวัดยโสธร ถึง ความพร้อม ข้อจากัด และ
ข้อเสนอแนะ ในการจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการ
บริหารความต่อเนื่อง

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของงาน/กลุ่มงาน

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของงาน/กลุ่มงาน



- ประสานงานและดาเนินการจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้
ในการบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่
 สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
 บุคลากรหลัก
 ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ดาเนินการกอบกู้และจัดหาข้อมูลและรายงานต่างๆ ที่
จาเป็นต้องใช้ในการดาเนินงานและให้บริการตามตารางที่ 6

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของงาน/กลุ่มงาน



ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
งาน/กลุ่มงาน
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วันที่ 8 การตอบสนองระยะกลาง (1 สัปดาห์)
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของฝ่ายฯ คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ และปฏิบัติตาม
แนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานตนเองและสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดกาหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับ
ผลกระทบ และประเมินความจาเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ใน
การกอบกู้คืน

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของงาน/กลุ่มงาน



- ระบุทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ เพื่อดา
ตามปกติ

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของงาน/กลุ่มงาน



- รายงานท้องถิ่น จังหวัดยโสธรทราบถึง สถานภาพการกอบกู้คืน หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
มาของทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ และทรัพยากรที่จาเป็นต้อง ต่อเนื่องของงาน/กลุ่มงาน
ใช้เพื่อดาเนินงานและให้บริการตามปกติ



- ประสานงานและดาเนินการจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้เพื่อ หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของงาน/กลุ่มงาน
ดาเนินงานและให้บริการตามปกติ:
 สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
 บุคลากรหลัก
 ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- แจ้งสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่างๆ เพื่อดาเนินงานและให้บริการตามปกติ ให้กับบุคลากรใน ต่อเนื่องของงาน/กลุ่มงาน
สานักงาน ฯ



- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ที่ หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของสานักงาน ฯ
(พร้อมระบุ ต่อเนื่องของงาน/กลุ่มงาน
รายละเอียด ผู้ดาเนินการ และเวลา) อย่างสม่าเสมอ



- รายงานความคืบหน้าให้แก่ท้องถิ่นจังหวัดยโสธรทราบตามเวลา หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของงาน/กลุ่มงาน
ที่ได้กาหนดไว้



เนินงานให้บริการ



แผนบริหารความต่อเนื่องของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
หน้า 16
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

