รหัสเอกสาร

แผนความต่อเนื่อง

................

( BCP )

ประกาศใช้ครั้งที่
.........

วันที่ 5 มิถุนายน 2556

สานักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร

หน้าที่ ....................

คู่มือแผนความต่อเนื่อง
สานักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร
จัดทาโดย :
อนุมัติโดย :

นายพิชัย เมืองมัจฉา นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการพิเศษ
นายประธาน นรรัตน์ พาณิชย์จังหวัดพิจิตร

รายการแก้ไข
ลาดับที่

หน้าที่

รายการแก้ไข

สารบัญ
บทนา

1

การบริหารความต่อเนื่องของสานักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร

2

รายชื่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่สานักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร

11

ความต้องการสถานที่ปฏิบัติงานสารอง

12

ความต้องการด้านอุปกรณ์

12

ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล

13

ความต้องการด้านบุคคลากรสาหรับความต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน

13

ความต้องการด้านผู้ให้บริการที่สาคัญ

13
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1. บทนา
แผนความต่อเนื่อง หรือที่ต่อไปนี้จะเรียกว่า “Business Continuity Plan (BCP)” ฉบับนี้ จัดทาขึ้น เพื่อให้สานักงานพาณิชย์
จังหวัดพิจิตร หรือที่ต่อไปนี้จะเรียกว่า “หน่วยงาน” สามารถนาไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ไม่ว่าจะเกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร เช่น อุทกภัย อัคคีภัย การก่อการประท้วง
การก่อการจลาจล การก่อวินาศกรรม เป็นต้น โดยสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน ดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงาน ต้องหยุดการ
ดาเนินงาน หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
หากหน่วยงานไม่มีกระบวนการรองรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อหน่วยงาน ในด้านต่างๆ เช่น
ไม่ว่า จะเป็ น ผลกระทบด้านเศรษฐกิจการเงิน การให้ บริการ สั งคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อ ม ตลอดจนชีวิต และทรัพย์สิ นของ
ประชาชน แผนความต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยให้หน่วยงาน สามารถรับมือกับเหตุการณ์ ฉุกเฉิน ที่ไม่คาดคิด และทาให้
กระบวนการที่สาคัญ (Critical Business Process) สามารถกลับมาดาเนินการได้อย่างปกติ หรือตามระดับการให้บริการที่กาหนด
ได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบทีเ่ กิดขึ้นต่อหน่วยงาน
วัตถุประสงค์ (Objectives)
 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง
 เพื่อให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับมือกับสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ทีเ่ กิดขึ้น
 เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดาเนินธุรกิจหรือการให้บริการ
 เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ เช่น ผลกระทบด้านเศรษฐกิจการเงิน การให้บริการ สังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 เพื่อให้ประชาขน เกษตรกร เจ้าหน้าที่ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)
มี่ความเชื่อมั่นในศักยภาพของหน่วยงาน แม้หน่วยงานต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทาให้การ
ดาเนินธุรกิจต้องหยุดชะงัก
สมมติฐานของแผนความต่อเนื่อง (BCP Assumptions)
เอกสารฉบับนี้จัดทาขึน้ ภายใต้สมมติฐาน ดังต่อไปนี้
 เหตุการณ์ฉุกเฉินทีเ่ กิดขึ้นในช่วงเวลาสาคัญต่างๆ แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงานสารองที่ได้มีการจัดเตรียมไว้
 หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการสารองระบบสารสนเทศต่างๆ โดยระบบสารสนเทศสารองนั้น มิได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเดียวกันกับระบบสารสนเทศหลัก
 “บุคลากร” ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สานักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร

1.1 ขอบเขตของแผนความต่อเนื่อง (Scope of BCP)
แผนความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ใช้รับรองกรณีเกิดสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน บริเวณสานักงานของหน่วยงาน หรือภายใน
ของหน่วยงาน ประกอบด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้
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 เหตุการณ์อุทกภัย
 เหตุการณ์อัคคีภัย
 เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/ จลาจล
 เหตุการณ์โรคระบาด
อย่ า งไรก็ ต าม แผนความต่ อ เนื่ อ งฉบั บ นี้ ไ ด้ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ ให้ ส ามารถรองรั บ กั บ การบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งของหน่ ว ยงาน ใน
หลากหลายรูปแบบของสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อทรัพยากรที่สาคัญในการดาเนินธุรกิจ ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่
1. ผลกระทบด้านอาคาร / สถานทีป่ ฏิบัติงานหลัก: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้ไม่สามารถปฏิบัติงานที่สถานที่ปฏิบัติงานหลัก
ของสานักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร ได้รับความเสียหายและส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานยังสถานที่
ปฏิบัติงานหลักได้เป็นระยะชั่วคราวหรือระยะยาว
2. ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ / การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้ไม่สามารถใช้งาน
วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ หรือไม่สามารถจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญได้ หรือมีวัสดุอุปกรณ์ ให้สามารถใช้งานในการ
ปฏิบัติงานได้ตามปกติ
3. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้ไม่สามารถใช้ระบบงานเทคโนโลยี
หรือระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลที่สาคัญได้ ให้สามารถใช้งานในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ
4. ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้บุคลากรหลักไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ตามปกติ
5. ผลกระทบด้านคู่ค้า / ผู้ให้บริการที่สาคัญ: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้คู่ค้า/ ผู้ให้บริการไม่สามารถที่จะให้บริการหรือส่ง
มอบงานได้ ตามที่ระบุไว้กับทางสานักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร

1.2 สรุปเหตุการณ์ภัยคุกคามและผลกระทบจากเหตุการณ์
ผลกระทบ
เหตุการณ์ภัยคุกคาม

ด้านอาคาร/
สถานที่ปฏิบัติงาน
หลัก

ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่
สาคัญ / การ
จัดหาจัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ที่สาคัญ

ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมูลที่สาคัญ

ด้านบุคลากรหลัก

1

เหตุการณ์อุทกภัย
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เหตุการณ์อัคคีภัย
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เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/
จลาจล





4

เหตุการณ์โรคระบาด


















คู่ค้า / ผู้ให้บริการ
ที่สาคัญ


แผนความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ไม่รองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่มีเหตุขัดข้องต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินธุรกิจปกติ
โดยเหตุขัดข้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบระดับสูงต่อการดาเนินงานและการให้บริการของหน่วยงานและหน่วยงานยังสามารถจัดการ
หรือปรับปรุงแก้ไขได้ภายในระยะเวลาทีเหมาะสมโดยผู้บริหารหน่วยงาน

3
2. การบริหารความต่อเนื่องของสานักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร
2.1 โครงสร้างและทีมงานแผนความต่อเนื่อง
เพื่อให้แผนความต่อเนื่อง (BCP) นาไปปฏิบัติใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ควรมีการจัดตั้งคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง (BCP Team) ของสานักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร ขึ้นโดยมีโครงสร้างดังนี้
1) หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
2) ทีมบริหารความต่อเนื่อง
3) ผู้ประสานงานทีมบริหารความต่อเนื่อง

รูปภาพ

รูปภาพที่ 2.1 – โครงสร้างทีมบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ของสานักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร
ซึ่งแต่ละตาแหน่งมีหน้าที่ในการร่วมมือดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉิน ในแต่ละส่วนงานให้กลับสู่ภาวะปกติ
โดยเร็ว ตามรายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ที่กาหนดให้เป็นบุคลากรหลัก ในกรณีที่
บุค ลากรหลั กไม่ส ามารถปฏิ บัติ หน้ าที่ ได้ ให้บุ คลากรสารองรั บผิ ดชอบบทบาทของบุ คลากรหลัก ไปก่ อน จนกว่า จะได้ มีก าร
มอบหมายและแต่งขึ้นขึ้นโดยหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องในการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้คืน
บุคลากรหลัก
ชื่อ
นายประธาน นรรัตน์
(พาณิชย์จังหวัดพิจิตร)
นายพิชัย เมืองมัจฉา(นักวิชาการ
พาณิชย์ชานาญการพิเศษ)
นางสาวกรกนก นะระแสน
(นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ)
นางสาวจีราภา เทพเวที
(นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ)
นายธนากร แก้วจรูญ
(นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ)
นางวัชรา บุญมาก
(เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน)

เบอร์มือถือ
08-19918640
08-18878026
08-45219830
08-05560413
08-79768675
08-41807143

บทบาท
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
ผู้ประสานงานทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง
เจ้าหน้าที่ทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง
เจ้าหน้าทีท่ ีมบริหารความ
ต่อเนื่อง
เจ้าหน้าทีท่ ีมบริหารความ
ต่อเนื่อง
เจ้าหน้าทีท่ ีมบริหารความ
ต่อเนื่อง

บุคลากรสารอง
ชื่อ
นายปริญญา ถิรธนาศักดิ์
นายปิ่นทอง ชาวห้วยหมาก
นางสาวศิริขวัญ ทองคา
นางสาวสุคณฑา แก้วมงคล
นางสาวศิรภัสสร เฟื่องตระกูล
นายรพี พิทักษ์

เบอร์มือถือ
08-97064641
08-75797421
08-45932959
08-62041646
08-45949091
08-39566281
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2.2 กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Strategy)
ทรัพยากร

กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ
อาคาร/ สถานที่
ปฏิบัติงานหลัก

วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ /
การจัดหาจัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ที่สาคัญ

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และข้อมูลที่สาคัญ

บุคลากรหลัก



กาหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงานสารอง ณ สานักงานการค้าภายในจังหวัดพิจิตร
ภายในศาลากลางจังหวัดพิจิตร โดยมีการสารวจความเหมาะสมของสถานที่
ประสานงาน และการเตรียมความพร้อม กับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่แล้ว



กาหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงานสารอง ภายในหน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ใน
ศาลากลางจังหวัดพิจิตร โดยมีการสารวจความเหมาะสมของสถานที่ ประสานงาน
และการเตรียมความพร้อม กับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่แล้ว



กาหนดให้มีการจัดหาคอมพิวเตอร์สารอง ที่มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งาน
พร้อมอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมโยงต่อผ่านอินเตอร์เนตเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีของ
สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์และกรมบัญชีกลางได้



กาหนดให้พิจารณาใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop/ Notebook) ของ
เจ้าหน้าที่สานักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตรได้เป็นการชั่วคราว หากมีความจาเป็น
เร่งด่วนในช่วงระหว่างการจัดหาคอมพิวเตอร์สารอง ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตจาก
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องในการกอบกู้คืน



เนื่องระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญของสานักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ มีลักษณะแบบรวมศูนย์ และเชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อ
ผ่านอินเตอร์เนตทาให้สานักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตรไม่มีระบบคอมพิวเตอร์
สารอง ทาให้ต้องรอจนกว่าระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน
ปลักระทรวงพาณิชย์ จะกู้กอบให้สามารถใช้งานได้



กาหนดดาเนินงานด้วยมือ (Manual) โดยเฉพาะงานสาคัญๆ ในกรณี ที่ระบบการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถกู้กอบให้ใช้งานได้ภายในระยะเวลาที่
กาหนด



กาหนดให้ใช้บุคลากรสารอง/ ทดแทนภายในหน่วยงานเดียวกัน



กาหนดให้ใช้บุคลากรของสานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในกรณี ที่บุคลากรไม่
เพียงพอหรือขาดแคลน


คู่ค้า / ผู้ให้บริการที่
สาคัญ



ปัจจุบัน หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศกาหนดให้มีผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เนต 2 ราย คือทีโอที และ CAT หากผู้ให้บริการหลักไม่สามารถ
ให้บริหารได้ ระบบเชื่อมโยงจะปรับเปลี่ยนไปผู้ให้บริการสารอง กาหนดให้จัดหา
อุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เนต แบบพกพา (Air Card) ของผู้
ให้บริการโทรศัพท์มือถือ เชื่อมโยงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่
สาคัญของสานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ผ่านอินเตอร์เนต ในกรณี ที่ผู้ให้บริการ
เชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต ทั้ง 2 ราย ไม่สามารถให้บริการได้ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
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2.3 ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis)
ในการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) ของสานักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร พบว่ากระบวนทางธุรกิจ
หลัก ที่หน่วยงานต้องให้ความสาคัญและดาเนินงานและให้บริการได้ ภายในระยะเวลา 1 วัน และ/หรือภายในระยะเวลา 1
สัปดาห์ ประกอบด้วย
กระบวนการ

ฝ่ายงาน/ กลุ่มงาน

งานทรัพย์สินทางปัญญาประกอบด้วย การ
ยื่นคาขอ รับจดทะเบียนและต่ออายุ
เครื่องหมายการค้า งานสิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร งานลิขสิทธิ์และแก้ไขเพิ่มเติม

-

งานอื่น ๆ อาทิ งานระบบ
GFMIS,EGP,FactSheet,CPI และรายงาน
ต่าง ๆ

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพเวลา
2 ชั่วโมง

1 วัน

1 สัปดาห์

2 สัปดาห์

1 เดือน

/

/

/

/

-

/

/

/

-

สาหรับกระบวนงานทางธุรกิจอื่นๆ ที่ประเมินแล้ว อาจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมีความยืดหยุ่นให้สามารถ
ชะลอการดาเนินงานและให้บริการได้ ให้ผู้บริหารประเมินความจาเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ หากมีความจาเป็น ให้ปฏิบัติตามแนว
ทางการบริหารความต่อเนื่องเช่นเดียวกันกับกระบวนงานทางธุรกิจหลัก

2.4 กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน Call Tree
กระบวนการ Call Tree คือกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกในทีมบริหารความต่อเนื่องและทีมงานบริหารความต่อเนื่องที่
เกี่ยวข้องตามผังรายชื่อทางโทรศัพท์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารจัดการขั้นตอนในการติดต่อพนักงาน ภายหลังจากมีการ
ประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตของหน่วยงาน
จุดเริ่มต้นของกระบวนการ Call Tree จะเริ่มจากหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องแจ้งให้ผู้ประสานงานทีมบริหารความต่อเนื่อง
โดยผู้ประสานงานฯ จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทีมบริหารความต่อเนื่องรับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง
ตามสายงานการบังคับบัญชา ให้รับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้ แผนความต่อเนื่องของหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ
ตามรายชื่อและช่องทางติดต่อสื่อสารทีไ่ ด้ระบุใน ตารางที่ 2.1และตามรายชื่อและรายละเอียดของบุคลากรทั้งหมดในหน่วยงาน
ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อบุคลากรหลักได้ ให้ติดต่อไปยังบุคลากรสารอง โดยพิจารณา:
 ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลาทาการ ให้ดาเนินการติดต่อบุคลากรหลักโดยติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานเป็ น
ช่องทางแรก
 ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นนอกเวลาทาการหรือสถานที่ปฏิบัติงานหลักได้รับผลกระทบ ให้ดาเนินการติดต่อบุคลากรหลักโดย
ติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางแรก
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 ถ้าสามารถติดต่อบุคลากรหลักได้ ให้แจ้งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทราบ ดังต่อไปนี้:
- สรุปสถานการณ์ของเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง
- เวลาและสถานที่สาหรับการนัดประชุมเร่งด่วนของหน่วยงาน สาหรับผู้บริหารของหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ทีมงาน
บริหารความต่อเนื่อง
- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อบริหารความต่อเนื่องต่อไป เช่น สถานที่รวมพลในกรณีที่มีการย้ายสถานที่ทาการ

รูปภาพที่ 2.4 กระบวนการแจ้งเหตุ Call Tree
ภายหลังจากได้รับการตอบรับจากบุคลากรหลักครบถ้วนตามผังการติดต่อ (Call Tree) ผู้ประสานงานและเจ้าหน้าที่บริหารความ
ต่อเนื่อง จะรวบรวมสรุปความพร้อมของหน่วยงานในการบริหารความต่อเนื่อง รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิติและทรัพย์สินของ
หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดในหน่วยงาน
ทีมบริหารความต่อเนื่องมีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลสาหรับการติดต่อให้เป็นปัจจุบันอยู่ ตลอดเวลา เพื่อให้กระบวนการติดต่อ
พนักงานภายในหน่วยงานสามารถดาเนินได้อย่างต่อเนื่องและสาเร็จลุล่วงภายในระยะเวลาที่คาดหวัง ในกรณีที่ เกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉินและมีการประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง
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2.5 ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ
วันที่ 1 (ภายใน 24 ชั่วโมง): การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของฝ่ายฯ คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ
และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กาหนดขึ้น
โดยหน่วยงานตนเองและสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

- ติดตาม สอบถาม และประเมินเหตุฉุกเฉิน/วิกฤติ กับสานัก
บรรเทาสาธารณภัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวกับ เพื่อประเมินความ
จาเป็นในการประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่อง
- แจ้งเหตุฉุกเฉิน/วิกฤติ ตามกระบวนการ Call Tree ให้กับ
บุคลากรหลักในฝ่ายฯ และกลุ่มงานฯ
- จัดประชุมทีมบริหารความต่อเนื่อง เพื่อรับทราบและประเมิน
ความเสียหาย ผลกระทบต่อการดาเนินงานและให้บริการ และ
ทรัพยากรสาคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
- รับทราบและพิจารณาอนุมัติกระบวนงาน/ งานที่มีความเร่งด่วน
และส่งผลกระทบอย่างสูงจาเป็นต้องดาเนินงานหรือปฏิบัติด้วย
มือ (Manual Processing)
- รับทราบรายงานจากหน่วยงาน ครอบคลุม
• สรุปจานวนและรายชื่อบุคลากรที่ได้รับบาดเจ็บ/ เสียชีวิต
• ความเสียหายและผลกระทบต่อการดาเนินงานและให้บริการ
• ทรัพยากรสาคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
• กระบวนงาน/ งานที่มีความเร่งด่วน และส่งผลกระทบอย่าง
สูงจาเป็นต้องดาเนินงานหรือปฏิบัติด้วยมือ (Manual
Processing)

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง



หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องและ
เจ้าหน้าทีท่ ีมงานบริหารความต่อเนื่อง



หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง



- พิจารณาและอนุมัติเนื้อหาและข้อความ เพื่อใช้ในการสื่อสารและ
รายงานสถานการณ์แก่บุคลากรในหน่วยงานให้ทราบ

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องและ
เจ้าหน้าทีท่ ีมบริหารความต่อเนื่อง
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- พิจารณาและอนุมัติการจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการ
บริหารความต่อเนื่อง:
 สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า / ผู้ให้บริการที่สาคัญ
- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของ
จังหวัดและหน่วยงานกากับดูแล อย่างสม่าเสมอหรือตามที่ได้มี
การกาหนด

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องและ
เจ้าหน้าทีท่ ีมบริหารความต่อเนื่อง



หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
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วันที่ 2-6 - การตอบสนองในระยะสั้น
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากร คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ
และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กาหนดขึ้น
โดยหน่วยงานตนเองและสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับ
ผลกระทบ และประเมินความจาเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ใน
การกอบกู้คืน
- รับทราบและกาหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมและข้อจากัด
ในการจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการบริหารความ
ต่อเนื่อง:
 สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า / ผู้ให้บริการที่สาคัญ
- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของ
จังหวัดและหน่วยงานกากับดูแล อย่างสม่าเสมอหรือตามที่ได้มี
การกาหนด

บทบาทความรับผิดชอบ

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องและ
เจ้าหน้าทีท่ ีมบริหารความต่อเนื่อง



หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องและ
เจ้าหน้าทีท่ ีมบริหารความต่อเนื่อง



หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
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วันที่ 7: การตอบสนองระยะกลาง (1 สัปดาห์)
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากร คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ
และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กาหนดขึ้น
โดยหน่วยงานตนเองและสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับ
ผลกระทบ และประเมินความจาเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ใน
การกอบกู้คืน
- พิจารณาและอนุมัติการจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้เพื่อ
ดาเนินงานและให้บริการตามปกติ:
 สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า / ผู้ให้บริการที่สาคัญ

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องและ
เจ้าหน้าทีท่ ีมบริหารความต่อเนื่อง



หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องและ
เจ้าหน้าทีท่ ีมบริหารความต่อเนื่อง



- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของ
จังหวัดและหน่วยงานกากับดูแล อย่างสม่าเสมอหรือตามที่ได้มี
การกาหนด

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
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ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สานักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร
รายชื่อข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ สานักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร
ชื่อ-นามสกุล
นายประธาน นรรัตน์
นายพิชัย เมืองมัจฉา

ตาแหน่ง

พาณิชย์จังหวัดพิจิตร
นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการ
พิเศษ
นางสาวกรกนก นะระแสน
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
นายธนากร แก้วจรูญ
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
นางสาวจีราภา เทพเวที
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
นางวัชรา บุญมาก
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายปริญญา ถิรธนาศักดิ์
พนักงานพิมพ์ ส 3
นายปิ่นทอง ชาวห้วยหมาก
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
นาสาวศิริขวัญ ทองคา
เจ้าหน้าที่บัญทึกข้อมูล
นางสาวสุคณฑา แก้วมงคล
เจ้าหน้าที่ดัชนี
นางสาวศิรภัสสร เฟื่องตระกูล เจ้าหน้าที่ดัชนี
นางสาวปรางทอง จั่นเพชร
เจ้าหน้าที่ดัชนี
นายรพี พิทักษ์
เจ้าหน้าที่ pcoc
นายวิชัย เที่ยงคืน
พนักงานทาความสะอาด

ที่ทางาน

หมายเลขโทรศัพท์
มือถือ

056-990380
056-990380

08-1991-8640
08-1887-8026

056-990380
056-990380
056-990380
056-990380
056-990380
056-990380

08-4521-9830

056-990380
056-990380
056-990380
056-990380
056-990380
056-990380
056-990380

08-7579-7421
08-4593-2959
08-6204-1646
08-4594-9091
08-1688-1783
08-3956-6281
08-4622-4677

08-7976-8675
08-0556-0413
0-8-4180-7143
08-9706-4641

อีเมล์
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.ความต้องการด้านสถานที่ปฏิบัติงานสารอง (Working Space Requirement)
ประเภททรัพยากร

ที่มา

2 ชั่วโมง

1 วัน

1 สัปดาห์

2 สัปดาห์

1 เดือน

พื้นที่สาหรับสถานที่ปฏิบัติงานสารอง

ที่จะได้มีการ
กาหนด

20 ต.ร.ม.
(10 ท่าน)
2 ต.ร.ม.
(1 ท่าน)
-

20 ต.ร.ม.
(10 ท่าน)
2 ต.ร.ม.
(1 ท่าน)
-

20 ต.ร.ม.
(10 ท่าน)
-

พื้นที่สาหรับสถานที่ปฏิบัติงานใหม่ (ใน
กรณีจาเป็น)

20 ต.ร.ม.
(10 ท่าน)
2 ต.ร.ม.
(1 ท่าน)
-

-

ปฏิบัติงานงานที่บ้าน

ศาลากลางจังหวัด
พิจิตร
-

-

20 ต.ร.ม.
(10 ท่าน)

20 ต.ร.ม.
(10 ท่าน)

20 ต.ร.ม.
(10 ท่าน)

20 ต.ร.ม.
(10 ท่าน)

20 ต.ร.ม.
(10 ท่าน)
20 ต.ร.ม.
(10 ท่าน)

2 สัปดาห์

1 เดือน

รวม

ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement)
ประเภททรัพยากร
คอมพิวเตอร์สารอง ที่มีคุณลักษณะ
เหมาะสม
GFMIS Token Key
EGP (ระบบจัดซื้อจัดจ้าง) Token
Key
เครื่องพิมพ์ รองรับการใช้งานกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์

ที่มา

2 ชั่วโมง

1 วัน

ร้านค้า
ผ่านกระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ
ที่เก็บรักษา

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ
ที่เก็บรักษา

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

2 เครื่อง

3 เครื่อง

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 เครื่อง

ร้านค้า
ผ่านกระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ
โทรศัพท์ พร้อมหมายเลข
ร้านค้า
ผ่านกระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ
โทรสาร/ เครื่องสแกนด์ (Fax/
ร้านค้า
Document Scan Machine) พร้อม ผ่านกระบวนการ
หมายเลข
จัดซื้อพิเศษ
เครื่องถ่ายเอกสาร
ร้านค้า
ผ่านกระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ

1 สัปดาห์
1 เครื่อง

2 เครื่อง

2 เครื่อง
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ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล (IT & Information Requirement)
ประเภททรัพยากร
Email
GFMIS (ระบบเบิกจ่ายเงิน)
EGP (ระบบจัดซื้อจัดจ้าง)
หนังสือสั่งการต่างๆ
ระบบข้อมูลต่างๆ (โปรแกรม) อาทิ
CPI/ Fact Sheet/แบบฟอร์มงาน
ทรัพย์สินทางปัญญา/ข้อมูลการตลาด
เอกสารใบแจ้งหนี้
ข้อมูลประกอบการจัดทาแผน
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ/
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

แหล่งข้อมูล

2 ชั่วโมง

1 วัน

1 สัปดาห์

2 สัปดาห์

1 เดือน

















หน่วยงานระบบ
IT จังหวัด
หน่วยงานระบบ
IT จังหวัด
หน่วยงานระบบ
IT จังหวัด
หน่วยงานต้น
สังกัด
หน่วยงานต้น
สังกัด


(2-3 วัน)

(2-3 วัน)

















(2-3 วัน)





คู่ค้า


(เร่งด่วนช่วง
เดือน ก.ค./
สค.)

หน่วยงานต่างๆ
ในจังหวัดและ
สานักงาน
ปลัดกระทรวง
พาณิชย์

ความต้องการด้านบุคลากรสาหรับความต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน (Personnel Requirement)
ประเภททรัพยากร
จานวนบุคลากรปฏิบัติงาน
ที่สานักงาน/ สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
จานวนบุคลากรปฏิบัติงาน
ที่บ้าน
รวม

2 ชั่วโมง

1 วัน

1 สัปดาห์

2 สัปดาห์

1 เดือน

10

10

10

10

10

3

3

3

3

3

13

13

13

13

13

ความต้องการด้านผู้ให้บริการที่สาคัญ (Service Requirement)
ฝ่ายงาน/ กลุ่มงาน
ผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต*
รวม

2 ชั่วโมง

1 วัน

1 สัปดาห์

2 สัปดาห์

1 เดือน

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

