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1. บทนํา
แผนความตอเนื่อง หรือที่ตอไปนี้จะเรียกวา “Business Continuity Plan (BCP)” ฉบับนี้ จัดทําขึ้น
เพื่อใหสํานักงานคลังจังหวัดพิจิตร หรือที่ตอไปนี้จะเรียกวา “หนวยงาน” สามารถนําไปใชในการตอบสนองและ
ปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณฉุกเฉินตางๆ ไมวาจะเกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุงรายตอ
องคกร เชน อุทกภัย อัคคีภัย การกอการประทวง การกอการจลาจล การกอวินาศกรรม เปนตน โดยสภาวะวิกฤติ
หรือเหตุการณฉุก เฉินดัง กลาวสง ผลให หนวยงาน ตองหยุดการดําเนินงาน หรือไมส ามารถใหบริก ารไดอยาง
ตอเนื่อง หากหนวยงานไมมีกระบวนการรองรับการดําเนินงานอยางตอเนื่อง อาจสงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอ
หนวยงาน ในดานตางๆ เชน ไมวาจะเปน ผลกระทบดานเศรษฐกิจ การเงิน การใหบ ริการ สังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดลอม ตลอดจนชีวิตและทรัพยสินของประชาชน แผนความตอเนื่องจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหหนวยงาน
สามารถรับมือกับเหตุการณ ฉุกเฉินที่ไมคาดคิด และทําใหกระบวนการที่สําคัญ (Critical Business Process)
สามารถกลับมาดําเนินการไดอยางปกติ หรือตามระดับการใหบริการที่กําหนดได ในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะ
ชวยใหสามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นตอหนวยงานได
วัตถุประสงค (Objectives)
 เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารความตอเนื่อง
 เพื่อใหห นวยงานมีการเตรียมความพรอมลวงหนาในการรับมือกับ สภาวะวิกฤติหรือ เหตุการณฉุก เฉิน
ตางๆ ที่เกิดขึ้น
 เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดําเนินงานหรือการใหบริการ
 เพื่อบรรเทาความเสียหายใหอยูระดับที่ยอมรับได เชน ผลกระทบดานเศรษฐกิจการเงิน การใหบริการ
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม ตลอดจนชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
 เพื่ อ ให ป ระชาขน เจ า หน า ที่ หน ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ หน ว ยงานภาครั ฐ และผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย
(Stakeholders) มี่ความเชื่อมั่นในศักยภาพของหนวยงาน แมหนวยงานตองเผชิญกับเหตุการณรายแรง
และสงผลกระทบจนทําใหการดําเนินงานตองหยุดชะงัก
สมมติฐานของแผนความตอเนื่อง (BCP Assumptions)
เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นภายใตสมมติฐาน ดังตอไปนี้
 เหตุการณฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในชวงเวลาสําคัญตางๆ แตมิไดสงผลกระทบตอสถานทีป่ ฏิบัติงานสํารองที่ไดมี
การจัดเตรียมไว
 หนวยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการสํารองระบบสารสนเทศตางๆ โดยระบบสารสนเทศ
สํารองนั้น มิไดรับผลกระทบจากเหตุการณฉุกเฉินเดียวกันกับระบบสารสนเทศหลัก
 “บุคลากร” ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง ขาราชการและเจาหนาที่สํานักงานคลังจังหวัดพิจิตร
1.1 ขอบเขตของแผนความตอเนื่อง (Scope of BCP)
แผนความตอเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ใชรับรองกรณีเกิดสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณฉุก เฉิน บริเวณสํานักงานของ
หนวยงาน หรือภายในของหนวยงาน ประกอบดวยเหตุการณตอไปนี้
 เหตุการณอุทกภัย
 เหตุการณอัคคีภัย
 เหตุการณชุมนุมประทวง/ จลาจล
 เหตุการณโรคระบาด
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อยางไรก็ตาม แผนความตอเนื่องฉบับ นี้ไดจัดทําขึ้น เพื่อใหส ามารถรองรับ กับการบริห ารความตอเนื่องของ
หนวยงาน ในหลากหลายรูปแบบของสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณฉุกเฉิน โดยพิจารณาถึงผลกระทบตอทรัพยากรที่
สําคัญในการดําเนินงาน ซึ่งแบงออกเปน 5 ประเภท ไดแก
1. ผลกระทบดานอาคาร / สถานทีป่ ฏิบัติงานหลัก: เหตุการณที่เกิดขึ้นทําใหไมสามารถปฏิบัติงานที่สถานที่
ปฏิบัติง านหลัก ของสํานัก งานคลัง จัง หวัดพิจิตร ไดรับ ความเสียหายและสง ผลให บุคลากรไมส ามารถเขาไป
ปฏิบัติงานยังสถานที่ปฏิบัติงานหลักไดเปนระยะชั่วคราวหรือระยะยาว
2. ผลกระทบดานวัสดุอุปกรณที่สําคัญ / การจัดหาจัดสงวัสดุอุปกรณที่สําคัญ: เหตุการณที่เกิดขึ้นทําให
ไมสามารถใชงานวัสดุอุปกรณที่สําคัญ หรือไมสามารถจัดหาจัดสงวัสดุอุปกรณที่สําคัญได หรือมีวัสดุอุปกรณ ให
สามารถใชงานในการปฏิบัติงานไดตามปกติ
3. ผลกระทบดา นเทคโนโลยีส ารสนเทศและขอมูล ที่สํา คัญ: เหตุก ารณที่เ กิดขึ้น ทําให ไมส ามารถใช
ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือขอมูลที่สําคัญได ใหสามารถใชงานในการปฏิบัติงานไดตามปกติ
4. ผลกระทบดานบุคลากรหลัก: เหตุการณที่เกิดขึ้นทําใหบุคลากรหลักไมสามารถมาปฏิบัติงานไดตามปกติ
5. ผลกระทบดานคูคา / ผูใหบริการที่สําคัญ: เหตุการณที่เกิดขึ้นทําใหคูคา/ ผูใหบริการไมสามารถที่จะ
ใหบริการหรือสงมอบงานได ตามที่ระบุไวกับทางสํานักงานคลังจังหวัดพิจิตร
1.2 สรุปเหตุการณภัยคุกคามและผลกระทบจากเหตุการณ
ผลกระทบ
ดานวัสดุ
ดาน
ดานอาคาร/ อุปกรณที่
เทคโนโลยี
เหตุการณภัยคุกคาม
สถานที่
สําคัญ / การ
สารสนเทศ
ปฏิบัติงาน จัดหาจัดสง
และขอมูลที่
หลัก
วัสดุอุปกรณที่
สําคัญ
สําคัญ
1 เหตุการณอุทกภัย



2 เหตุการณอัคคีภัย

 
 
3 เหตุ ก ารณ ชุ ม นุ ม

ประทวง/ จลาจล
4 เ ห ตุ ก า ร ณ โ ร ค

ระบาด

ดานบุคลากร
หลัก




คูคา /
ผูใหบริการ
ที่สําคัญ





แผนความตอเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ไมรองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่มีเหตุขัดของตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการดําเนิน
ธุรกิจปกติ โดยเหตุขัดของดังกลาวไมสงผลกระทบระดับสูงตอการดําเนินงานและการใหบริการของหนวยงานและ
หนวยงานยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแกไขไดภายในระยะเวลาทีเหมาะสมโดยผูบริหารหนวยงาน
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2. การบริหารความตอเนื่องของสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร
2.1 โครงสรางและทีมงานแผนความตอเนื่อง
เพื่อใหแผนความตอเนื่อง (BCP) นําไปปฏิบัติใชไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ควรมีการจัดตั้งคณะ
บริหารความตอเนื่อง (BCP Team) ของสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร ขึ้นโดยมีโครงสรางดังนี้
1) หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
2) ทีมบริหารความตอเนื่อง
3) ผูประสานงานทีมบริหารความตอเนื่อง
หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจ ิตร
ผูประสานงาน
คณะบริหารความตอเนื่อง

หัวหนาทีมบริหาร
ความตอเนื่อง
กลุมอํานวยการและ
ประสานงาน

หัวหนาทีมบริหาร
ความตอเนื่อง
กลุมพุทธศาสน
ศึกษาและการคณะ
สงฆ

หัวหนาทีมบริหาร
ความตอเนื่อง
กลุมพุทธศาสนสถาน
และศาสนสมบัติ

รูปภาพ
รูปภาพที่ 2.1 – โครงสรางทีมบริหารความตอเนื่อง (BCP Team) ของสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร
ซึ่งแตละตําแหนงมีหนาที่ในการรวมมือดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกูคืนเหตุการณฉุกเฉินในแตละสวนงานให
กลับสูภาวะปกติโ ดยเร็ว ตามรายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีม งานบริหารความตอเนื่อง (BCP Team) ที่
กําหนดใหเปนบุคลากรหลัก ในกรณีที่บุคลากรหลัก ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหบุคลากรสํารองรับ ผิดชอบ
บทบาทของบุคลากรหลัก ไปกอน จนกวาจะไดมีก ารมอบหมายและแตง ขึ้นขึ้นโดยหัวหนาคณะบริห ารความ
ตอเนื่องในการบริหารความตอเนื่องและกอบกูคืน
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ตารางที่ 1 รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความตอเนื่อง (BCP Team)
บุคลากรหลัก
ชื่อ
เบอรโทรศัพท
นายพงศธนธร ศรีขาว 08-1533-9911
ผูอํานวยการสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด
พิจิตร
นายสุรเชษฐ ตั้งสุวรรณ
เจริญ
หัวหนากลุมพุทธศาสน
ศึกษาและการคณะสงฆ
นางศันสนีย นิ่มนวล
หัวหนากลุมพุทธศาสน
สถานและศาสนสมบัติ

นางวรรณรา มณีโชติ
หัวหนากลุมอํานวยการ
และประสานงาน

08-1533-7103

08-1399-1542

08-9641-0013

บทบาท

บุคลากรสํารอง

ชื่อ
หัวหนา
นางสาวอนันยา เจียมศรีพงษ
ทีมงานบริหาร นักวิชาการศาสนาชํานาญการ
ความตอเนื่อง พิเศษ

เบอรโทรศัพท
08-9638-8222

หัวหนา
นางวิไล วัลลิภากร
ทีมงานบริหาร (นักวิชาการศาสนาชํานาญการ)
ความตอเนื่อง นางสาวปวีณินทร สุดสวาสดิ์
(นักวิชาการศาสนาชํานาญการ)
นางพัชรี รุงอินทร
(เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน)
หัวหนา
นางสิริรักษ ถัดทะพงษพรนิธิ
ทีมงานบริหาร (นักวิชาการศาสนาชํานาญการ)
ความตอเนื่อง นายวสันต สังขศิลป
(นักวิชาการศาสนาชํานาญการ)
นางเพลิน บัวคํา
(นักวิชาการศาสนาชํานาญการ)

08-9460-9683

หัวหนา
นางพรนภา ชวงไกล
ทีมงานบริหาร (นักวิชาการศาสนาชํานาญการ)
ความตอเนื่อง นายอัศวิน จูเกษม
(นักวิชาการศาสนาชํานาญการ)

08-5050-6899

08-9523-8103
08-1534-5244
08-9147-2627
08-1596-3379
08-6200-1550

08-0505-1138
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กลยุทธความตอเนื่อง (Business Continuity Strategy)
กลยุทธความตอเนื่อง เปนแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรใหมีความพรอมเมื่อเกิด
สภาวะวิกฤต ซึ่งพิจารณาทรัพยากรใน 5 ดาน ดังตารางที่ 2
2.2 กลยุทธความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Strategy)

ทรัพยากร
อาคาร/ สถานที่
ปฏิบัติงานสํารอง

กลยุทธความตอเนื่อง
 กําหนดใหใชพื้นที่ปฏิบัติงานสํารองภายในศาลากลาง โดยมี
การสํารวจความเหมาะสมของสถานที่ ประสานงาน และการ
เตรียมความพรอม กับหนวยงานเจาของพื้นที่

วัสดุอุปกรณที่
 กําหนดใหมีก ารจัดหาคอมพิวเตอรสํารอง ที่มี คุณลัก ษณะ
สําคัญ /การจัดหา
เหมาะสมกับการใชงาน พรอมอุปกรณที่สามารถเชื่อมโยงตอ
จัดสงวัสดุอุปกรณ
ผานอินเตอรเ น็ตเขาสูระบบเทคโนโลยีของหนวยงานกลาง
ที่สําคัญ
และกรมบัญชีกลางได
 กําหนดใหใชคอมพิวเตอรแบบพกพา (Laptop/ Notebook)
ของเจาหนาที่ของหนวยงานไดเปนการชั่วคราว หากมีความ
จําเปนเรงดวนในชวงระหวางการจัดหาคอมพิวเตอรสํารอง
ทั้งนี้ ตองไดรับอนุญาตจากหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง
ในการกอบกูคืนกอน

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ขอมูลที่สําคัญ

 ระบบการบริหารเทคโนโลยีส ารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ
ของหนวยงานมีลักษณะแบบรวมศูนยที่สวนกลาง (สํานักงาน
พระพุท ธศาสนาแหง ชาติ )และเชื่อมโยงระบบเครือขายตอ
ผานอินเตอรเน็ตเพื่อการใชง าน ทําใหหนวยงานจังหวัดไมมี
ระบบคอมพิวเตอรสํารอง ดัง นี้หากเกิดภาวะฉุกเฉินตองรอ
จนกวาระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน
กลางจะกอบกูใหสามารถใชงานได

บุคลากรหลัก

 กําหนดใหใชบุคลากรสํารอง ทดแทนภายในฝายงานหรือกลุม
งานเดียวกัน
 กําหนดใหใชบุคลากรนอกฝายงานหรือกลุม งานในกรณี ที่
บุคลากรไมเพียงพอหรือขาดแคลน

คูคา/ผูใหบริการที่  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัด
สําคัญ/ผูมีสวนได  กําหนดใหจัดหาอุปกรณเชื่อมโยงระบบเครือขายอินเตอรเ นต
สวนเสีย
แบบพกพาสําหรับผูใหบริการโทรศัพทมือถือ
2.3 ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis)
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ในการวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) ของสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร
พบวากระบวนทางธุรกิจหลัก ที่หนวยงานตองใหความสําคัญและดําเนินงานและใหบริการได ภายในระยะเวลา 1
วัน และ/หรือภายในระยะเวลา 1 สัปดาห ประกอบดวย
กระบวนการหลัก

ระยะเวลาเปาหมายในการฟนคืนสภาพ
ฝายงาน/กลุมงาน

ดําเนินการเกี่ยวกับงานสาร
บรรณและงานธุรการทั่วไป

กลุมอํานวยการและ
ประสานงาน

ดําเนินการเกี่ยวกับงานดาน
การเงิน การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ
การบริหารบุคคล งานติดตอ
ประสานงาน งานสถิติขอมูล

กลุมอํานวยการและ
ประสานงาน

4
ชั่วโมง

1วัน


1
2
1เดือน
สัปดาห สัปดาห







(2-3
วัน)





ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทํา
กลุมอํานวยการและ
แผนงาน งบประมาณ และเรงรัด
ประสานงาน
ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของจังหวัด


(เรงดวน
ชวง
เดือน
ก.ค.)

สําหรับกระบวนงานอื่น ๆ ที่ประเมินแลว อาจไมไดรับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมีความ
ยืดหยุนสามารถชะลอการดําเนินงานและการใหบริการได โดยใหหัวหนาสวนราชการประเมินความจําเปนและ
เหมาะสม ทั้งนี้ หากมีความจําเปน ใหปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความตอเนื่องเชนเดียวกับกระบวนงานหลัก
2.4 กระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน Call Tree
กระบวนการ Call Tree คือกระบวนการแจงเหตุฉุกเฉินใหกับ สมาชิกในทีม บริหารความตอเนื่องและทีมงาน
บริหารความตอเนื่องที่เกี่ยวของตามผังรายชื่อทางโทรศัพท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการบริหารจัดการขั้นตอนใน
การติดตอพนักงาน ภายหลังจากมีการประกาศเหตุการณฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตของหนวยงาน
จุดเริ่มตนของกระบวนการ Call Tree จะเริ่มจากหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องแจงใหผูประสานงานทีมบริหาร
ความตอเนื่อง โดยผูประสานงานฯ จะแจงใหเจาหนาที่ทีมบริหารความตอเนื่องรับทราบเหตุการณฉุกเฉินและการ
ประกาศใชแผนความตอเนื่อง ตามสายงานการบังคับบัญชา ใหรับทราบเหตุการณฉุกเฉินและการประกาศใชแผน
ความตอเนื่องของหนวยงานที่ไดรับผลกระทบ ตามรายชื่อและชองทางติดตอสื่อสารที่ไดระบุใน ตารางที่ 2.1และ
ตามรายชื่อและรายละเอียดของบุคลากรทั้งหมดในหนวยงาน
ในกรณีที่ไมสามารถติดตอบุคลากรหลักได ใหติดตอไปยังบุคลากรสํารอง โดยพิจารณา:
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 ถาเหตุการณเกิดขึ้นในเวลาทําการ ใหดําเนินการติดตอบุคลากรหลักโดยติดตอผานเบอรโทรศัพทของ
หนวยงานเปนชองทางแรก
 ถาเหตุการณเกิดขึ้นนอกเวลาทําการหรือสถานที่ปฏิบัติงานหลักไดรับผลกระทบ ใหดําเนินการติดตอ
บุคลากรหลักโดยติดตอผานเบอรโทรศัพทมือถือเปนชองทางแรก
 ถาสามารถติดตอบุคลากรหลักได ใหแจงขอมูลใหกับเจาหนาที่ของหนวยงานทราบ ดังตอไปนี้:
- สรุปสถานการณของเหตุการณฉุกเฉินและการประกาศใชแผนความตอเนื่อง
- เวลาและสถานที่สําหรับการนัดประชุมเรงดวนของหนวยงาน สําหรับผูบริหารของหนวยงาน และ
เจาหนาที่ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อบริหารความตอเนื่องตอไป เชน สถานที่รวมพลในกรณีที่มีการยาย
สถานที่ทําการ

ภายหลังจากไดรับการตอบรับจากบุคลากรหลักครบถวนตามผังการติดตอ (Call Tree) ผูประสานงานและ
เจาหนาที่บริหารความตอเนื่อง จะรวบรวมสรุปความพรอมของหนวยงานในการบริหารความตอเนื่อง รวมทั้ง
ความปลอดภัยในชีวิติและทรัพยสินของหนวยงานและเจาหนาที่ทั้งหมดในหนวยงานทีมบริหารความตอเนื่องมี
หนาที่ในการปรับปรุงขอมูลสําหรับการติดตอใหเปนปจจุบันอยู ตลอดเวลา เพื่อใหกระบวนการติดตอพนักงาน
ภายในหนวยงานสามารถดําเนินไดอยางตอเนื่องและสําเร็จ ลุลวงภายในระยะเวลาที่คาดหวัง ในกรณีที่ เกิด
เหตุการณฉุกเฉินและมีการประกาศใชแผนความตอเนื่อง
2.5 ขั้นตอนการบริหารความตอเนื่องและกอบกูกระบวนการ
วันที่ 1 (ภายใน 24 ชั่วโมง): การตอบสนองตอเหตุการณทันที
ในการปฏิบัติการใดๆ ใหบุคลากรของฝายฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ
และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กําหนดขึ้น
โดยหนวยงานตนเองและสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอยางเครงครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

- ติดตาม สอบถาม และประเมินเหตุฉุกเฉิน/วิกฤติ กับ
สํานักบรรเทาสาธารณภัยหรือหนวยงานที่เกี่ยวกับ เพื่อ
ประเมินความจําเปนในการประกาศใชแผนบริหารความ
ตอเนื่อง
- แจงเหตุฉุกเฉิน/วิกฤติ ตามกระบวนการ Call Tree
ใหกับบุคลากรหลักในฝายฯ และกลุมงานฯ

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง

ดําเนินการ
แลวเสร็จ


8
- จัดประชุมทีมบริหารความตอเนื่อง เพื่อรับทราบและ
ประเมินความเสียหาย ผลกระทบตอการดําเนินงานและ
ใหบริการ และทรัพยากรสําคัญที่ตองใชในการบริหาร
ความตอเนื่อง
- รับทราบและพิจารณาอนุมัติกระบวนงาน/ งานที่มีความ
เรงดวน และสงผลกระทบอยางสูงจําเปนตองดําเนินงาน
หรือปฏิบัติดวยมือ (Manual Processing)
- รับทราบรายงานจากหนวยงาน ครอบคลุม
• สรุปจํานวนและรายชื่อบุคลากรที่ไดรับบาดเจ็บ/
เสียชีวิต
• ความเสียหายและผลกระทบตอการดําเนินงานและ
ใหบริการ
• ทรัพยากรสําคัญที่ตองใชในการบริหารความตอเนื่อง
• กระบวนงาน/ งานที่มีความเรงดวน และสงผล
กระทบอยางสูงจําเปนตองดําเนินงานหรือปฏิบัติดวย
มือ (Manual Processing)

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
และเจาหนาที่ทีมงานบริหาร
ความตอเนื่อง



หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง



- พิจารณาและอนุมัตเิ นื้อหาและขอความ เพื่อใชในการ
สื่อสารและรายงานสถานการณแกบุคลากรในหนวยงาน
ใหทราบ
- พิจารณาและอนุมัติการจัดหาทรัพยากรที่จําเปนตองใช
ในการบริหารความตอเนื่อง:
 สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
 วัสดุอุปกรณที่สําคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ
 บุคลากรหลัก
 คูคา / ผูใหบริการที่สําคัญ
- รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหารความ
ตอเนื่องของจังหวัดและหนวยงานกํากับดูแล อยาง
สม่ําเสมอหรือตามที่ไดมีการกําหนด

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
และเจาหนาที่ทีมบริหารความ
ตอเนื่อง
หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
และเจาหนาที่ทีมบริหารความ
ตอเนื่อง



หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
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วันที่ 2-6 - การตอบสนองในระยะสั้น
ในการปฏิบัติการใดๆ ใหบุคลากร คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ
และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กําหนดขึ้น
โดยหนวยงานตนเองและสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอยางเครงครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

- ติดตามสถานะภาพการกอบกูคืนมาของทรัพยากรที่ไดรับ หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
ผลกระทบ และประเมินความจําเปนและระยะเวลาที่ตอง และเจาหนาที่ทีมบริหารความ
ตอเนื่อง
ใชในการกอบกูคืน



- รับทราบและกําหนดแนวทางการเตรียมความพรอมและ
ขอจํากัดในการจัดหาทรัพยากรที่จําเปนตองใชในการ
บริหารความตอเนื่อง:
 สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
 วัสดุอุปกรณที่สําคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ
 บุคลากรหลัก
 คูคา / ผูใหบริการที่สําคัญ

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
และเจาหนาที่ทีมบริหารความ
ตอเนื่อง



- รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหารความ
ตอเนื่องของจังหวัดและหนวยงานกํากับดูแล อยาง
สม่ําเสมอหรือตามที่ไดมีการกําหนด

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง



- ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรที่จําเปนตอง
ใชในการบริหารความตอเนื่อง ไดแก
 สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
 วัสดุอุปกรณที่สําคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ
 บุคลากรหลัก
 คูคา/ผูใหบริการที่สําคัญ/ผูมีสวนไดสวนเสีย
- ดําเนินการกอบกูและจัดหาขอมูล และรายงานตางๆ ที่
จําเปนตองใชในการดําเนินงานและใหบริการตามตารางที่
6

หัวหนาทีมงานบริหารตอเนื่อง
ของฝายฯ
-ฝายอํานวยการฯ
-ฝายพุทธศาสนสถานฯ
-ฝายพุทธศาสนศึกษาฯ



ฝายอํานวยการฯ
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- ดําเนินงานและใหบริการ ภายใตทรัพยากรที่จัดหา เพื่อ
บริหารความตอเนื่อง:
 สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
 วัสดุอุปกรณที่สําคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ
 บุคลากรหลัก
 คูคา ผูใหบริการที่สําคัญ /



- แจงสถานการณและแนวทางในการบริหารความตอเนื่อง หัวหนาทีมงานบริหารตอเนื่อง
ของฝายฯ
แกหนวยงาน



หัวหนาทีมงานบริหารตอเนื่อง
ของฝายฯ



หัวหนาทีมงานบริหารตอเนื่อง
ของฝายฯ



- บันทึก (Log Book)และทบทวนกิจกรรมและงานตางๆ
ที่ ค ณะทํ า งานบริ ห ารความต อ เนื่ อ งของส ว นราชการ
อยาง (พรอมระบุร ายละเอียด ผูดําเนินการ และเวลา )
สม่ําเสมอ
- แจง สรุป สถานการณและขั้นตอนการดําเนินการตอไป
สําหรับในวันถัดไป ใหกับบุคลากรในจังหวัด
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วันที่ 7: การตอบสนองระยะกลาง (1 สัปดาห)
ในการปฏิบัติการใดๆ ใหบุคลากร คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ
และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กําหนดขึ้น
โดยหนวยงานตนเองและสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอยางเครงครัด
ดําเนินการ

ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

- ติดตามสถานะภาพการกอบกูคืนมาของทรัพยากรที่ไดรับ
ผลกระทบ และประเมินความจําเปนและระยะเวลาที่ตอง
ใชในการกอบกูคืน
- พิจารณาและอนุมัติการจัดหาทรัพยากรที่จําเปนตองใช
เพื่อดําเนินงานและใหบริการตามปกติ:
 สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
 วัสดุอุปกรณที่สําคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ
 บุคลากรหลัก
 คูคา / ผูใหบริการที่สําคัญ

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
และเจาหนาที่ทีมบริหารความ
ตอเนื่อง
หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
และเจาหนาที่ทีมบริหารความ
ตอเนื่อง



- รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหารความ
ตอเนื่องของจังหวัดและหนวยงานกํากับดูแล อยาง
สม่ําเสมอหรือตามที่ไดมีการกําหนด

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง



แลวเสร็จ
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ขาราชการและเจาหนาที่สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร

ที่
1
2
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อ-สกุล
นายพงศธนธร ศรีขาว
นางสาวอนันยา เจียมศรีพงษ
นายสุรเชษฐ ตั้งสุวรรณเจริญ
นางศันสนีย นิ่มนวล
นางวิไล วัลลิภากร
นางวรรณรา มณีโชติ
นางพรนภา ชวงไกล
นายวสันต สังขศิลป
นางสิริรักษ ถัดทะพงษพรนิธิ
นายอัศวิน จูเกษม
นางเพลิน บัวคํา
นางพัชรี รุงอินทร
นางสาวปวีณินทร สุดสวาสดิ์

ตําแหนง

เบอรโทร

ผอ.สนง.พศจ.พิจิตร
นักวิชาการศาสนาชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการศาสนาชํานาญการ
นักวิชาการศาสนาชํานาญการ
นักวิชาการศาสนาชํานาญการ
นักวิชาการศาสนาชํานาญการ
นักวิชาการศาสนาชํานาญการ
นักวิชาการศาสนาชํานาญการ
นักวิชาการศาสนาชํานาญการ
จพง .การเงินและบัญชีชํานาญงาน
นักวิชาการศาสนาชํานาญการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
นักวิชาการศาสนาชํานาญการ

08-1533-9911
08-9638-8222
08-1533-7103
08-1399-1542
08-9460-9683
08-9641-0013
08-5050-6899
08-1596-3379
08-9147-2627
08-0505-1138
08-6200-1550
08-1534-5244
08-9523-8103
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1) ความตองการดานสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง (Working Space Requirement)
ประเภททรัพยากร
พื้นที่สําหรับสถานที่ปฏิบัติงาน
สํารอง
ปฏิบัติงานงานที่บาน
พื้นที่สําหรับสถานที่ปฏิบัติงาน
ใหมในกรณีจําเปน

ที่มา
ศาลากลาง
ตามที่กําหนดไว
ในแผนบริหาร
ความตอเนื่อง

รวม 13 คน

4 ชั่วโมง
2 ตร.ม.
(1 คน)
8ตร.ม.
(1 คน)
-

1 วัน
4 ตร.ม.
(2คน)
6 ตร.ม.
(1 คน)
-

1 สัปดาห
6 ตร.ม.
(3 คน)
4 ตร.ม.
(2 คน)
-

121.50 ตร.ม.
( 13 คน)

121.50 ตร.ม.
(13 คน)

121.50 ตร.ม.
(13 คน)

2 สัปดาห
10 ตร.ม.
(5 คน)
-

1 เดือน
-

-

10 ตร.ม.
( 5 คน)

121.50 ตร.ม. 121.50 ตร.ม.
(13 คน)
(13 คน)

2) ความตองการดานวัสดุอุปกรณ (Equipment & Supplies Requirement)
ประเภททรัพยากร
คอมพิวเตอรสํารองที่มี
คุณลักษณะเหมาะสม
GFMIS Token Key
EGP (ระบบจัดซื้อจัดจาง
Token Key)
เครื่องพิมพ รองรับการใชงาน
กับเครื่องคอมพิวเตอร
โทรศัพทพรอมหมายเลข
โทรสารเครื่องสแกนด /
(Fax/Document
ScanMachine) พรอม
หมายเลข
เครื่องถายเอกสาร

ที่มา
รานคา
ผานกระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ
สํานักงานคลัง
หนวยงาน
สํานักงานคลัง
หนวยงาน

4 ชัว่ โมง
1 เครื่อง

1 วัน
1 เครื่อง

1 สัปดาห
1 เครื่อง

2 สัปดาห
2 เครื่อง

1เดือน
2 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

รานคา
ผานกระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ
รานคา
ผานกระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ
รานคา
ผานกระบวนการ
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

รานคา
ผานกระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง
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3) ความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูล (IT & Information Requirement)
เนื่องจากระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญของหนวยงานอยูในความดูแลของ
หนวยงานกลาง เปนลักษณะแบบรวมศูนย ดังนั้น หนวยงานจึงใชขอมูลสารสนเทศโดยการเชื่อมโยงระบบของ
หนวยงานกับหนวยงานกลางผานเครือขายอินเตอรเน็ ต ทําใหหนวยงานไมมีระบบคอมพิวเตอรสํารองและหาก
ระบบมีปญหาตองรอใหหนวยงานกลางกูคืนระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกอนหนวยงานจึงจะสามารถ
ใชงานของระบบได
ประเภททรัพยากร
Email
GFMIS (ระบบเบิกจายเงิน)
EGP (ระบบจัดซื้อจัดจาง)
หนังสือสั่งการตาง ๆ
ออกโดยหนวยงาน
หนังสือสั่งการตาง ๆ
เอกสารใบแจงหนี้
ขอมูลประกอบการจัดทํา
แผนงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ

แหลงขอมูล 4 ชั่วโมง
หนวยงาน
ระบบIT
สํานักงาน
คลัง
หนวยงาน
สํานักงาน
คลัง
หนวยงาน
หนวยงาน
ตางๆ ที่ไดรับ
หนวยงานตน
สังกัด
คูคา

1 วัน


1 สัปดาห 2 สัปดาห

1เดือน









































หนวยงาน
ตางๆใน
จังหวัดและ
หนวยงาน
กลาง



4) ความตองการดานบุคลากรสําหรับความตอเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน (Personnel Requirement
ประเภททรัพยากร
จํานวนบุคลากรปฏิบัติงานที่
สํานักงาน /สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
จํานวนบุคลากรปฏิบัติงานที่บาน
รวม

4 ชั่วโมง
13

1 วัน
13

1 สัปดาห
13

2 สัปดาห
13

1เดือน
13

13

13

13

13

13
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5) ความตองการดานผูใหบริการที่สําคัญ (Service Requirement)
ฝายงาน /กลุมงาน
ผูใหบริการเชื่อมโยงระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ต*
รวม

4 ชั่วโมง
1

1 วัน
1

1 สัปดาห
1

2 สัปดาห
1

1เดือน
1

1

1

1

1

1

หมายเหตุ :ใหจัดหาอุปกรณเชื่อมโยงระบบเครือขายตอผานอินเตอรเน็ต แบบพกพา (Air Card) ของผูใหบริการ
โทรศัพทมือถือ เชื่อมโยงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญของหนวยงานกลางผานอินเตอรเน็ต
ในกรณีผูใหบริการหลักและสํารองไมสามารถใหบริการไดภายในระยะเวลาที่กําหนด

