แผนความต่อเนื่องของสานักงานคลังจังหวัดยโสธร
แผนความต่อเนื่อง หรือต่อไปนี้จะเรียกว่า “Business Continuity Plan (BCP)” จัดทาขึ้น เพื่อให้
“สานักงานคลังจังหวัดยโสธร ” สามารถนา ไปใช้ในการต อบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์
ฉุกเฉินต่าง ๆ ไม่ว่าจะเกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่ออ งค์กร เช่น การเกิดอุทกภัย อัคคีภัย
เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง หรือเกิดโรคระบาดเกิดขึ้น เป็นต้น โดยไม่ให้สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่ าว
ส่งผลให้หน่วยงานต้องหยุดการดาเนินงาน หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
การที่หน่วยงานไม่มีกระบวนการรองรับให้ การดา เนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
อาจส่งผลกระทบต่อ
หน่วยงานในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจการเงิน การให้บริการ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น ดังนั้น การจั ดทาแผนความต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสา คัญที่จะช่วยให้หน่วยงานสามารถ
รับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด และทาให้กระบวนการที่สา คัญ (Critical Business Process) สามารถกลับมา
ดาเนินการได้อย่างปกติ หรือตามระดับการให้บริการที่กา หนดไว้ ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานได้
วัตถุป
ระสงค์ (Objectives)
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง
เพื่อให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤต
เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดาเนินงานหรือการให้บริการ
เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้
เพื่อให้ประชาขน เจ้าหน้าที่ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภา ครัฐ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholders) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของหน่วยงาน แม้หน่วยงานต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผล
กระทบจนทาให้การดาเนินงานต้องหยุดชะงัก
สมมติฐานของแผนความต่อเนื่อง (BCP Assumptions)
เอกสารฉบับนี้จัดทาขึ้นภายใต้สมมติฐาน ดังต่อไปนี้
เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสาคัญต่าง ๆ แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงานสารองที่ได้
มีการจัดเตรียมไว้
หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการสา รองระบบสารสนเทศต่าง ๆ โดยระบบสารสนเทศ
สารองมิได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเหมือนกับระบบสารสนเทศหลัก
“บุคลากร” ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทั้งหมดของหน่วยงาน
ขอบเขตของแผนความต่อเนื่อง (Scope of BCP)
แผนความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ใช้รับรองสถานการณ์ กรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่
สานักงานของหน่วยงาน หรือภายในหน่วยงาน ด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้
เหตุการณ์อุทกภัย
เหตุการณ์อัคคีภัย
เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล
เหตุการณ์โรคระบาด
แผนบริหารความต่อเนื่องของสานักงานคลังจังหวัดยโสธร
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คาจากัดความ
ภาวะฉุกเฉิน หมายถึง สภาวะอันอาจเป็นภัยหรือมีอันตรายแฝงสูง ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อประสานงาน รวมทั้งทรัพย์สินและของมีค่าของส่วนราชการ หรือเป็นภาวะ
ที่ยากต่อการควบคุมให้กลับสู่สภาวะปกติในทันทีทันใด
ภัยพิบัติ หมายถึง ภัยที่รุนแรง เหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อบุคคลเดียว หรือกระทบต่อผู้คน
ในวงกว้าง หรือกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัย ทาให้เกิดปัญหาต่อจิตใจอย่างรุน แรง หรือสาธารณภัย
อันได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยสงครามและภัยอัน เนื่องมาจากการกระทาของผู้ก่อการร้าย ตลอดจนภัยอื่นๆ
ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติหรือมีผู้ทาให้เกิดขึ้นซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตร่างกายของประชาชนหรือความเสียหายแก่
ทรัพย์สินของประชาชนหรือรัฐ
อัคคีภัย หมายถึง ภัยอันตรายอันเกิดจากไฟที่ขาดการควบคุมดูแล ทาให้เกิดการติดต่อลุกลามไปตามบริเวณ
ที่มีเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหม้ต่อเนื่อง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากขึ้นถ้าการลุกไหม้ที่ มีเชื้อเพลิงหนุนเนื่อง หรือมีไอของ
เชื้อเพลิงถูกขับออกมามากความร้อนแรงก็จะมากยิ่งขึ้น สร้างความสูญเสียให้ทรัพย์สินและชีวิต
อุทกภัย หมายถึง ภัยที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีน้าเป็นสาเหตุ อาจจะเป็นน้าท่วม น้าป่าหรืออื่น ๆ โดยปกติ อุทกภัย
เกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องกันเป็ นเวลานานบางครั้งทาให้เกิดแผ่นดินถล่ม อาจมีสาเหตุจาก พายุ หมุนเขตร้อนลม
มรสุมมีกาลังแรง ร่องความกดอากาศต่ามีกาลังแรง อากาศแปรปรวน น้าทะเลหนุน แผ่นดินไหว เขื่อนพัง และยังมี
เหตุมาจากการกระทาของมนุษย์ โดยการปิดกั้นการไหลของน้าตามธรรมชาติ ทั้งเจตนาและไม่เจตนา จนเป็นอันตราย
ต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน และสิ่งแวดล้อม
แผ่นดินไหว หมายถึง การสั่นสะเทือนของพื้นดิน อันมีสาเหตุหลักมาจากการขยับเคลื่อนตัวของเปลือกโลก
การสั่นสะเทือนนี้อาจมีระดับความรุนแรงขั้นต่าที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ แต่บางครั้งอาจมีระดับความรุนแรงใน
ขั้นที่เป็นอันตรายจนก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงได้
การชุมนุมของฝูงชน หมายถึง กลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันมาดาเนินการใดๆ เพื่อให้บรรลุในสิ่งที่ต้องการ เป็นการ
แสดงออกด้วยการกระทา เพื่อแสดงให้เห็นว่าคัดค้าน หรือ ไม่เห็นด้วย มีหลากหลายวิธี เช่น การอดข้าวประท้ วง
การเดินประท้วง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการแสดงออกทางสังคมและการเมือง การประท้วงที่ใช้ความรุนแรงก่อให้เกิดความ
วุ่นวายจะกลายเป็นการจลาจล
การก่อวินาศกรรม หมายถึง การกระทาใดๆ อันเป็นการมุ่งทาลายทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐหรือ
สิ่งอันเป็นสาธารณูปโภค หรือการรบกวน ขัดขวางหน่วงเหนี่ยวระบบการปฏิบัติงานใดๆ ตลอดจนการประทุษร้ายต่อ
บุคคลอันเป็นการก่อให้เกิดความปั่นป่วนทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ โดยมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อความมั่นคงของรัฐ
ระบบสารสนเทศล่ม หมายถึง ภาวะที่ระบบสารสนเทศ ที่ใช้ในการติดต่อเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงาน
มีความขัดข้องจนไม่สามารถใช้ปฏิบัติงานเป็นปกติได้
ผู้รับบริการ/ ผู้มาติดต่อประสานงาน หมายถึง เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการอื่น /ประชาชนที่เข้ามารับการ
บริการหรือมาติดต่อประสานงานในเรื่องต่างๆ กับส่วนราชการ
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การวิเคราะห์ทรัพยากรที่สาคัญ
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินมีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้นเพื่อให้หน่วยงานสามารถบริหารจัดการ
การดาเนินงานขององค์กรให้มีความต่อเนื่อง การจัดหาทรัพยากรที่สา คัญจึงเป็นสิ่งจา เป็น และต้องระบุไว้ในแผน
ความต่อเนื่อง ซึ่งการเตรียมการทรัพยากรที่สาคัญ จะพิจารณาจากผลกระทบใน 5 ด้าน ดังนี้
1. ผลกระทบด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้สถานที่ปฏิบัติงานหลัก
ได้รับความเสียหายหรือไม่สามารถใช้สถานที่ปฏิบัติงานหลักได้ และส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้
ชั่วคราวหรือระยะยาว
2. ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ/การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทาให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ หรือไม่สามารถจัดหา/จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญได้
3. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สา คัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นทาให้ระบบงาน
เทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลที่สาคัญไม่สามารถนามาใช้ในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ
4. ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทา ให้บุคลากรหลักไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้
ตามปกติ
5. ผลกระทบด้านคู่ค้า / ผู้ให้บริการที่สาคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้คู่ค้า /ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ไม่สามารถติดต่อหรือให้บริการหรือส่งมอบงานได้
สรุปเหตุการณ์สภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ์
ผลกระทบ
ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และข้อมูลที่
สาคัญ

ด้านอาคาร/
สถานที่
ปฏิบัติงาน
หลัก

ด้านวัสดุ
อุปกรณ์ที่
สาคัญ/การ
จัดหาจัดส่ง
วัสดุอุปกรณ์ที่
สาคัญ

1 เหตุการณ์อุทกภัย











2 เหตุการณ์อัคคีภัย
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เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/
จลาจล

4 เหตุการณ์โรคระบาด

ด้านบุคลากร
คู่ค้า/ผู้
หลัก
ให้บริการ/ผู้มี
ส่วนได้ส่วน
เสีย

แผนความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ไม่รองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่เหตุขัดข้องเกิดขึ้นจากการดาเนินงานปกติ
และเหตุขัดข้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบในระดับสูงต่อการดา เนินงานและการให้บริการของหน่วยงาน เนื่องจาก
หน่วยงานยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์ได้ภายในระ ยะเวลาที่เหมาะสม โดยผู้บริหารหน่วยงาน
หรือผู้บริหารของแต่ละกลุ่มงานและฝ่ายงานสามารถรับผิดชอบและดาเนินการได้ด้วยตนเอง
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ทีมงานแผนความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan Team)
เพื่อให้แผน บริหารความต่อเนื่อง (BCP) ของสานักงานคลังจังหวัดยโสธร สามารถนา ไปปฏิบัติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จะต้องจัดตั้งทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ขึ้น ประกอบด้วย
หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง และทีมงานบริหารความต่อเนื่อง โดยทุก คนจะต้องร่วมมือกันดูแล ติดตาม
ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินใน กลุ่มงาน/ฝ่ายงานของตนเอง ให้สามารถบริหารความต่อเนื่องแ ละกลับสู่
สภาวะปกติได้โดยเร็ว ตามบทบาทหน้าที่ที่กา หนดไว้ของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) และในกรณีที่
บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคลากรสารองรับผิดชอบทาหน้าที่ในบทบาทของบุคลากรหลัก ปรากฏ
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team)
บุคลากรหลัก
ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
น.ส.ณัฐภัทร สุบุญ
คลังจังหวัดยโสธร
น.ส.น้าพลอย เกตุสิงหล
นักวิชาการคลังชานาญการ

08-1760-1560

น.ส.น้าพลอย เกตุสิงหล
(หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
ด้านการคลังการบัญชี)

08-6261-4402

08-6261-4402

นางเหวศ เข็มแก้ว
08-9917-6750
(หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการ
คลังและเศรษฐกิจ)

นางเหวศ เข็มแก้ว
นักวิชาการคลังชานาญการ

08-9917-6750

บทบาท
หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง
ผู้ประสานงานคณะ
บริหารความต่อเนื่อง
หัวหน้าทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง

หัวหน้าทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง

หัวหน้าทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง

บุคลากรสารอง
ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
นางเหวศ เข็มแก้ว
นักวิชาการคลังชานาญการ
น.ส.มัลลิกา นิลละมัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชานาญการ
น.ส.มัลลิกา นิลละมัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชานาญการ
นายพรพิพัฒน์ เหมคุณ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
น.ส.รุจิราพร บุญมา
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
น.ส.วิไลรัตน์ เวชกามา
นักบัญชี
น.ส.จาเนียร แสงเพชร
นักวิชาการคลังชานาญการ

08-9917-6750

นางยุภาพร นิยมวงค์
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

08-9768-4055

น.ส.เบญจรัตน์ สิงห์บันดาล

08-5157-0219

นักวิชาการคลัง
น.ส.มัตติกา นิลละมัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
น.ส.สิปปนันท์ แก้วสมจิตร์

นักวิชาการคลังปฏิบตั ิการ

แผนบริหารความต่อเนื่องของสานักงานคลังจังหวัดยโสธร

08-1062-4563
08-1062-4563
08-7123-2356
08-6250-9027
08-7479-5482
08-1725-5478

08-1321-4252
08-1725-1775
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กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business
Continuity Strategy)
กลยุทธ์ความต่อเนื่อง เป็นแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีความพร้อมเมื่อเกิดสภาวะ
วิกฤต ซึ่งพิจารณาทรัพยากรใน 5 ด้าน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)
ทรัพยากร
อาคาร/สถานที่
ปฏิบัติงานสารอง

กลยุทธ์ความต่อเนื่อง
 กาหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงานสา รองภายในบ้านพักสานักงานคลัง
จังหวัดยโสธร โดยมีการสา รวจความเหมาะสมของสถานที่
ประสานงาน และการเตรียมความพร้อม กับจังหวัดและผู้รับบริการ
 ในฐานะเป็นหน่วยงานกลางในการอนุมัติเบิกจ่ายเงินของจั งหวัด
ยโสธรกาหนดให้ใช้หน่วยงานที่มี GFMIS Terminal ที่สามารถใช้งาน
ร่วมกันผ่าน Smart Card โดยมีการสารวจความเหมาะสมของ
สถานที่ประสานงาน และการเตรียมความพร้อม กับหน่วยงานเจ้าของ
พื้นที่
วัสดุอุปกรณ์ที่
 กา หนดให้มี การจัดหาคอมพิวเตอร์สา รองที่มีคุณลักษณะ
สาคัญ / การจัดหา เหมาะสมกับการใช้งานพร้อมอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมโยงต่อผ่าน
จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ อินเตอร์เน็ ตเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีของหน่วยงานกลางและ
กรมบัญชีกลางได้
ที่สาคัญ
 กาหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop/ Notebook)
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้เป็นการชั่วคราว หากมีความจา เป็น
เร่งด่วนในช่วงระหว่างการจัดหาคอมพิวเตอร์สา รอง ทั้งนี้ ต้องได้รับ
อนุญาตจากหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องในการกอบกู้คืนก่อน
เทคโนโลยี
 ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญของ
หน่วยงาน มีลักษณะแบบรวมศู นย์ที่ส่วนกลาง (กรมบัญชีกลาง) และ
สารสนเทศและ
เชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เน็ ตเพื่อการใช้งาน ทาให้
ข้อมูลที่สาคัญ
หน่วยงานจังหวัดไม่มีระบบคอมพิวเตอร์สา รอง ดังนั้น หากเกิดภาวะ
ฉุกเฉินต้องรอจนกว่าระบบการบริหารเทคโนโลยีสา รสนเทศของ
หน่วยงานกลางจะกอบกู้ให้สามารถใช้งานได้
บุคลากรหลัก
 กาหนดให้ใช้บุคลากรสา รอง ทดแทนภายใน กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน
เดียวกันแต่ในกรณีที่บุคลากรในกลุ่มงาน/ฝ่ายงานไม่เพียงพอสามารถ
ใช้บุคลากรนอกกลุ่มงาน/ฝ่ายงานได้
คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัดยโสธร มีผู้ให้บริ
การ
สาคัญ/ผู้มีส่วนได้ เชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3 ราย คือ ทีโอที 3 BB และ
ส่วนเสีย
CAT ซึ่งหากผู้ให้บริการหลักไม่สามารถให้บริ การได้ ระบบเชื่อมโยง
จะปรับเปลี่ยนไปยังผู้ให้บริการสารอง ภายใน 24 ชั่วโมง
กา หนดให้จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่าน
อินเตอร์เน็ ต แบบพกพา (Air Card) ของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ
เชื่อมโยงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สา คัญของ
หน่วยงานกลางผ่านอินเตอร์เน็ต ในกรณี ที่ผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ ตของจังหวัด ทั้ง 3 ราย ไม่สามารถให้บริการได้
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
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การประเมินผลกระทบต่อกระบวนการดาเนินงาน
หลักเกณฑ์การพิจารณาระดับผลกระทบการประเมินผลกระทบต่อกิจกรรม /กระบวนการ หรือการวิเคราะห์
ผลกระทบขององค์กร หน่วยงานต้องประเมินผลกระทบ ซึ่งระดับของผลกระทบจะแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ โดยมี
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาระดับผลกระทบ ดังนี้
ระดับผลกระทบ
สูงมาก

สูง

ปานกลาง

ต่า

ไม่เป็นสาระสาคัญ

หลักเกณฑ์การพิจารณาระดับของผลกระทบ
- เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจานวนเงินในระดับสูงมาก
- ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดาเนินงานหรือให้บริการลดลงมากกว่า ร้อยละ 50
- เกิดการสูญเสียชีวิตและ/หรือภัยคุกคามต่อสาธารณชน
- ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นใจต่อองค์กรในระดับประเทศและนานาชาติ
- เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจานวนเงินในระดับสูง
- ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดาเนินงานหรือให้บริการลดลงร้อยละ 25-50
- เกิดการบาดเจ็บต่อผู้รับบริการ/บุคคล/กลุ่มคน
- ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นใจต่อองค์กรในระดับประเทศ
- เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจานวนเงินในระดับปานกลาง
- ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดาเนินงานหรือให้บริการลดลงร้อยละ 10-25
- ต้องมีการรักษาพยาบาล
- ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นใจต่อองค์กรในระดับท้องถิ่น
- เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจานวนเงินในระดับต่า
- ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดาเนินงานหรือให้บริการ ลดลงร้อยละ 5-10
- ต้องมีการปฐมพยาบาล
- ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นใจต่อองค์กรในระดับท้องถิ่น
- ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดาเนินงานหรือให้บริการ ลดลงน้อยกว่าร้อยละ 5

นอกจากการพิจารณาประเมินผลกระทบแล้ว หน่วยงานจะต้องประเมินระดับของผลกระทบในแต่ละช่วง
ระยะเวลาของการหยุดชะงักที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ด้วย ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 4 ช่วงระยะเวลา คือ
๑) ๐ - 2๔ ชั่วโมง
๒) 2 - 7 วัน
๓) 2 สัปดาห์
๔) ๒ สัปดาห์ขึ้นไป
โดยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงาน คือ นากิจกรรม/กระบวนการที่สา คัญ
มาประเมินกระบวนการที่สาคัญและระบุระดับของผลกระทบ โดยต้องพิจารณาถึงความเสี่ยง ภัยคุกคาม และ
ผลกระทบต่อทรัพยากรที่สา คัญหลักในการดา เนินงานหรือการให้บริการของหน่วยง านในแต่ละกิจกรรม
/
กระบวนการ และจัดทาเป็นข้อมูลตามตารางที่ 3 ดังนี้

แผนบริหารความต่อเนื่องของสานักงานคลังจังหวัดยโสธร
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กระบวนการ
การดาเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ
และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
การดาเนินการเกี่ยวกับด้านการเงิน บัญชี วัสดุ
ครุภัณฑ์การบริหารงานบุคคล งานติดต่อ
ประสานงาน
การให้คาปรึกษา แนะนา ด้านกฎหมายการเงินการ
คลัง การบัญชี การพัสดุ การตรวจสอบภายในให้ส่วน
ราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การอนุมัติการลงทะเบียนของผู้ค้าภาครัฐ หัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าหน่วยงาน และผู้สนใจทั่วไป
การออกหนังสือรับรองสิทธิบาเหน็จค้าประกันแก่
ผู้รับบานาญ
การอนุมัติรายการขอเบิกเงินของส่วนราชการภายใน
จังหวัด
การอนุมัติ ยืนยัน เปลี่ยนแปลง ข้อมูลหลักผู้ขายใน
ระบบ
การติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วน
ราชการภายในจังหวัด
การจัดทารายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดราย
เดือน และรายไตรมาส
การจัดทาสถิติผลิตภัณฑ์ มวลรวมจังหวัดยโสธร
(GPP)

ระดับ
ผลกระทบ

ระยะเวลาของการหยุดชะงัก
4
ชั่วโมง

1 วัน

1
2
1 เดือน
สัปดาห์ สัปดาห์

ปานกลาง
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สูง









สูง



















ปานกลาง
ปานกลาง
ต่า



ตารางที่ 3 กระบวนการสาคัญและผลกระทบตามช่วงระยะเวลาของการหยุดชะงัก
สาหรับกระบวนงานอื่นๆ ที่ประเมินแล้ว อาจจะไม่ได้รับผลกระทบสูงถึงสูงมาก หรือมีความยืดหยุ่น สามารถ
ชะลอการดาเนินงานและการให้บริการได้ โดยให้หัวหน้าส่วนราชก ารประเมินความจาเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ หากมี
ความจาเป็น ให้ปฏิบัติตามแนวทางแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต เช่นเดียวกับกระบวนงานหลัก
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การวิเคราะห์เพื่อกาหนดความต้ องการทรัพยากรที่สาคัญ
1. ด้านสถานที่ปฏิบัติงานสารอง (Working Space Requirement) ดังตารางที่ 4
ที่มา

4 ชั่วโมง

บ้านพักข้าราชการ
สานักงานคลังจังหวัด
ยโสธร

8 ตร.ม.
(6 คน)

1
2
1 เดือน
สัปดาห์ สัปดาห์
10 ตร.ม. 12 ตร.ม. 15 ตร.ม. 15 ตร.ม.
(7 คน)
(8 คน)
(10 คน) (10 คน)

7 ตร.ม.
(4 คน)

5 ตร.ม.
(3 คน)

ประเภททรัพยากร
พื้นที่สาหรับสถานที่ปฏิบัติงานสารอง
พื้นที่ปฏิบัติงานที่บ้าน

1 วัน

3 ตร.ม.
(2 คน)

ตามที่กาหนดไว้ใน
แผนบริหารความ
พร้อมต่อสภาวะ
วิกฤต

พื้น ที่สาหรับสถานที่ปฏิบัติงานใหม่ใน
กรณีจาเป็น

15 ตร.ม. 15 ตร.ม. 15 ตร.ม. 15 ตร.ม. 15 ตร.ม.
(10 คน) (10 คน) (10 คน) (10 คน) (10 คน)

รวม
ตารางที่ 4 การระบุพื้นที่การปฏิบัติงานสารอง

2. ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement) ดังตารางที่ 5
ประเภททรัพยากร
คอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะที่
เหมาะสม
GFMIS Token Key
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
เครื่องพิมพ์รองรับการใช้งานกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์พร้อมหมายเลข
โทรสาร/เครื่อง Scanner
พร้อมเลขหมาย

1 เครื่อง

1
สัปดาห์
1 เครื่อง

2
สัปดาห์
2 เครื่อง

2 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

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

ที่มา

4 ชั่วโมง

1 วัน

หน่วยงานมีสารองไว้ใช้
ฉุกเฉิน
เจ้ าหน้าที่ฝ่ายที่เก็บ
รักษา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เก็บ
รักษา
หน่วยงานมีสารองไว้ใช้
ฉุกเฉิน
ร้านค้าผ่านกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ร้านค้าผ่านกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง

1 เครื่อง

1 เดือน

ตารางที่ 5 การระบุจานวนวัสดุอุปกรณ์
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3. ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล (IT Information Requirement)
เนื่องจากระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญของหน่วยงานอยู่ในความดูแลของ
หน่วยงานกลาง เป็นลักษณะแบบศูนย์รวม ดังนั้น หน่วยงานจึงใช้ข้อมูลสารสนเทศโดยการเชื่อมโยงระบบของ
หน่วยงานกลางผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทาให้หน่วยงานไม่มีระบบคอมพิวเตอร์สารองและหากระบบมีปัญหาควร
ต้องรอให้หน่วยงานกลางกู้คืนระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนหน่วยงานจึงจะสามารถใช้งานในระบบได้
ประเภททรัพยากร
E-mail
GFMIS (ระบบเบิกจ่าย)
EGP (ระบบจัดซื้อจัดจ้าง)
หนังสือเวียนต่างๆ ที่ออกโดย
หน่วยงาน
หนังสือสั่งการต่างๆ ที่ได้รับจาก
หน่วยงานอื่น
เอกสารใบแจ้งหนี้
ข้อมูลเพื่อจัดทารายงานภาวะ
เศรษฐกิจการคลังจังหวัด

ที่มา

4 ชั่วโมง

หน่วยงานระบบ IT
ของกรมบัญชีกลาง
ระบบเครือข่ายของ
กรมบัญชีกลาง
ระบบเครือข่ายของ
กรมบัญชีกลาง
ระบบเครือข่ายของ
กรมบัญชีกลาง/
ระบบ IT ของจังหวัด
ระบบเครือข่ายของ
กรมบัญชีกลาง/
ระบบ IT ของจังหวัด
ผู้ประกอบการ/คู่ค้า
หน่วยงานต่างๆ ใน
จังหวัด

1 วัน

1
สัปดาห์

2
สัปดาห์

1 เดือน



















































ตารางที่ 6 การระบุความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ความต้องการด้านบุคลากรสาหรับความต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน (Personnel Requirement)
ประเภททรัพยากร
จานวนบุคลากรที่ปฏิบัติง านที่สานักงาน /สถานที่
ปฏิบัติงานสารอง
จานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน
รวม

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 สัปดาห์

2 สัปดาห์

1 เดือน

2 คน

4 คน

6 คน

8 คน

10 คน

8 คน
10 คน

6 คน
10 คน

4 คน
10 คน

2 คน
10 คน

10 คน

2 สัปดาห์
1 ราย
1 ราย

1 เดือน
1 ราย
1 ราย

ตารางที่ 7 การระบุจานวนบุคลากรหลักที่จาเป็น
5. ความต้องการด้านผู้ให้บริการ/ผู้รับบริการที่สาคัญ (Services Requirement)
ประเภททรัพยากร
ผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
รวม

4 ชั่วโมง
1 ราย
1 ราย

1 วัน
1 ราย
1 ราย

1 สัปดาห์
1 ราย
1 ราย

ตารางที่ 8 การระบุจานวนผู้ให้บริการที่ต้องติดต่อหรือผู้มาขอรับบริการ
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ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ
วันที่ 1 (ภายใน 24 ชั่วโมง) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของฝ่ายฯ คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ และ
ปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุ และขั้นตอนการปฏิบัติง านที่กาหนดขึ้นโดยสานักงานคลังจังหวัดยโสธรและ
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธรกาหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

ขัน้ ตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

- แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤต ตามกระบวนการ Call Tree ให้กับ
บุคลากรในกลุ่มงาน /ฝ่าย ภายหลังที่ได้รับแจ้งจาก ทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง
- จัดประชุมทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
เพื่อประเมินความ
เสียหาย ผลกระทบต่อการดา เนินงาน การให้บริการ และ
ทรัพยากรที่สาคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
- ทบทวนกิจกรรม /กระบวนงานที่มีความเร่งด่วน หรือส่งผล
กระทบอย่างสูง (หากไม่ดาเนินการ) จึงจาเป็นต้ องดาเนินงานหรือ
ปฏิบัติด้วยมือ (Manual Processing)
- ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในกลุ่มงาน /ฝ่าย ที่ได้รับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิต
- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานทราบ
โดยครอบคลุมประเด็นดังนี้
** จานวนและรายชื่อบุคลากรที่ได้รับบาดเจ็บ/เสียชีวิต
** ความเสียหายและผลกระทบต่อการดา เนินงานและการ
ให้บริการของหน่วยงาน
** ทรัพยากรสาคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
** กิจกรรม/กระบวนงานที่มีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่าง
สูง หากไม่ดาเนินการและจา เป็นต้องดา เนินงานหรือปฏิบัติงาน
ด้วยมือ (Manual Processing)
- สื่อสารและรายงานสถานการณ์แก่บุคลากรในกลุ่มงาน /ฝ่าย
ให้ทราบ

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของหน่วยงาน/ กลุ่มงาน /ฝ่าย



หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของกลุ่มงาน/ฝ่าย



หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย



หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของกลุ่มงาน/ฝ่าย



หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของกลุ่มงาน/ฝ่าย



- ประเมินและระบุกระบวนการหลัก และงานเร่งด่วนที่จา เป็นต้อง หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ดาเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑-๕ วันข้างหน้า
ของกลุ่มงาน/ฝ่าย



- ประเมินศักยภาพและความสามารถของหน่วยงานฯ
ในการ หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ดาเนินงานเร่งด่วนข้างต้น ภายใต้ข้อจากัดและสภาวะวิกฤต พร้อม ของกลุ่มงาน/ฝ่าย
ระบุท รัพยากรที่จา เป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง ตาม
แผนการจัดหาทรัพยากร
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ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

ขัน้ ตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
ของหน่วยงานทราบ พร้อมขออนุมัติการดาเนินงานหรือปฏิบัติงาน
ด้วยมือ (Manual) สาหรับกิจกรรม/กระบวนงานที่มีความเร่งด่วน
และส่งผลกระทบอย่างสูง หากไม่ได้ดาเนินการ
- ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหา
ทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่
 สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
 วัสดุ อุปกรณ์ที่สาคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า /ผู้ให้บริการ /ผู้รับบริการ

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของกลุ่มงาน/ฝ่าย



หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มงาน/ฝ่าย
-กลุ่มงานวิชาการฯ
-กลุ่มระบบบริหารการคลัง
-กลุ่มบริหารการคลังและเศรษฐกิจ
-ฝ่ายบริหารทั่วไป



d
d
d
d

- พิจารณาดาเนินการหรือปฏิบัติงานด้วยมือ (Manual) เฉพาะงาน
เร่งด่วน เพื่อแจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารให้มีความ
ต่อเนื่องตามความเห็น ของคณะบริหารความต่อเนื่องของ
หน่วยงาน
- บันทึก และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ที่ทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของกลุ่มงาน /ฝ่าย ต้องดาเนินการ (พร้อมระบุ
รายละเอียด ผู้ดาเนินการและเวลา ) อย่างสม่าเสมอ
- ระบุหน่วยงานที่เป็นคู่ค้า /ผู้ให้บริการสาหรับงานเร่งด่วน เพื่อ
แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารงานให้มีความต่อเนื่อง
ตามความเห็นของทีมบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
- แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดา เนินการสาหรับวันถัดไป
ให้กับบุคลากรหลักในกลุ่มงาน /ฝ่าย เพื่อรับทราบและดา เนินการ
เช่น แจ้งวัน เวลา และสถานที่ปฏิบัติงานสา รอง วัสดุอุปกรณ์ที่
จาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น
- รายงานความคืบหน้าในการดา เนินการให้แก่หัวหน้าทีมงาน
บริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานอย่างสม่า เสมอ หรือตามที่ได้
กาหนดไว้

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มงาน/ฝ่าย



หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของกลุ่มงาน/ฝ่าย



หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของกลุ่มงาน/ฝ่าย



หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของกลุ่มงาน/ฝ่าย



หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของกลุ่มงาน/ฝ่าย
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วันที่ 2-7 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ในระยะแรก ภายใน 7 วัน
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของฝ่ายฯ คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิ ตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ และ
ปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กาหนดขึ้นโดยสานักงานคลังจังหวัดยโสธรและ
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธรกาหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

ขัน้ ตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

- ติ ดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับ
ผลกระทบประเมินความจาเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ในการ
กอบกู้คืน
- ตรวจสอบกับหน่วยงาน ความพร้อมและข้อจากัดในการจัดหา
ทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้การบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่
• สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
• วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
• เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
• บุคลากรหลัก
• คู่ค้า / ผู้ให้บริการที่สาคัญ / ผู้มีส่วนได้เสีย
- รายงานหัวหน้าทีมแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของ
หน่วยงานความพร้อม ข้อจากัด และข้อเสนอแนะในการจัดหา
ทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
- ประสานงานและดาเนินการจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ใน
การบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่
• สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
• วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
• เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
• บุคลากรหลัก
• คู่ค้า / ผู้ให้บริการที่สาคัญ / ผู้มีส่วนได้เสีย
ดาเนินการกอบกู้และจัดหาข้อมูลและรายงานต่างๆ ที่จาเป็นต้อง
ใช้ในการดาเนินงานและให้บริการ

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของหน่วยงาน/ กลุ่มงาน /ฝ่าย



หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มงาน/ฝ่าย
-กลุม่ งานวิชาการฯ
-กลุ่มระบบบริหารการคลัง
-กลุ่มบริหารการคลังและเศรษฐกิจ
-ฝ่ายบริหารทั่วไป



d
d
d
d

แผนบริหารความต่อเนื่องของสานักงานคลังจังหวัดยโสธร

ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
กลุ่มงาน/ฝ่าย
หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มงาน/ฝาย
-กลุ่มงานวิชาการฯ
-กลุ่มระบบบริหารการคลัง
-กลุ่มบริหารการคลังและเศรษฐกิจ
-ฝ่ายบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย





d
d
d
d
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ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

ขัน้ ตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

- ดาเนินงานและให้บริการ ภายใต้ทรัพยากรที่จัดหาเพื่อบริหาร
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต:
• สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
• วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
• เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
• บุคลากรหลัก
• คู่ค้า / ผู้ให้บริการที่สาคัญ / ผู้มีส่วนได้เสีย
- แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารแผนความพร้อ มต่อ
สภาวะวิกฤตแก่หน่วยงานเกษตรกร /ผู้ใช้บริการ /คู่ค้า /ที่ได้รับ
ผลกระทบ
- บันทึก/ทบทวน กิจกรรมและงานต่างๆ ที่ทีมงานบริหารความ
พร้อมต่อสภาวะวิกฤต ต้องดาเนินการ (พร้อมระบุรายละเอียด
ผู้ดาเนินการ และเวลา ) อย่างสม่าเสมอ
- แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดาเนินการสาหรับในวัน
ถัดไป ให้กับบุคลากรหลักในกลุ่ม /ฝ่าย เพื่อรับทราบและ
ดาเนินการ อาทิ แจ้งวัน เวลา และสถานที่ปฏิบัติงานสารอง

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของกลุ่มงาน/ฝ่าย



หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของกลุ่มงาน/ฝ่าย



ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
กลุ่มงาน/ฝ่าย



หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของกลุ่มงาน/ฝ่าย



- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าทีมบริหารความพร้อมต่อ
สภาวะวิกฤตของหน่วยงานอย่างสม่าเสมอหรือตามที่ได้กาหนดไว้

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของกลุ่มงาน/ฝ่าย



แผนบริหารความต่อเนื่องของสานักงานคลังจังหวัดยโสธร
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วันที่ 8 การตอบสนองระยะกลาง (1 สัปดาห์)
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของฝ่ายฯ คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ และ
ปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กาหนดขึ้นโดยสานักงานคลังจังหวัดยโสธรและ
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธรกาหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
ขัน้ ตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับ
หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของหน่วยงาน/ กลุ่มงาน /ฝ่าย
ผลกระทบประเมินความจาเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ในการ
กอบกู้คืน
- ระบุทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ เพื่อดาเนินงานและให้บริการปกติ หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย
- รายงานหัวหน้า คณะ บริหาร ความต่อเนื่อง ของหน่วยงาน หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
สถานภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ และ ของกลุ่มงาน/ฝ่าย
ทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้เพื่อดาเนินงานและให้บริการตามปกติ
- ประสานงานและดา เนินการจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้เพื่อ หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ดาเนินงานและให้บริการตามปกติ :
ของกลุ่มงาน/ฝ่าย
• สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
• วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
• เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
• บุคลากรหลัก
• คู่ค้า / ผู้ให้บริการที่สาคัญ / ผู้มีส่วนได้เสีย
- แจ้งสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ต่างๆ เพื่อดาเนินงานและให้บริการตามปกติ ให้กับบุคลากรใน ของกลุ่มงาน/ฝ่าย
หน่วยงาน
- บันทึกทบทวนกิจกรรม และงานต่างๆ ที่ทีมงานบริหารความ ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
พร้อมต่อสภาวะวิกฤต (พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ดาเนินการ และ กลุ่มงาน/ฝ่าย
เวลา) อย่างสม่าเสมอ
- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าแผนบริหารความพร้อมต่อ ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
กลุ่มงาน/ฝ่าย
สภาวะวิกฤตตามเวลาที่กาหนดไว้

แผนบริหารความต่อเนื่องของสานักงานคลังจังหวัดยโสธร

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
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