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แผนบริหารความต่อเนื่องของสานักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์
1. บทนา
สานักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นหน่วยงานสังกัดกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ตั้งอยู่บริเวณ
ชั้น 1 อาคารศูนย์ราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิต ตาบลท่าอิฐ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
มีลักษณะการบริหารราชการแบบส่วนภูมิภาคภายใต้การบังคับบัญชาของผู้ว่าราชการจังหวัด โดยภารกิจหน้าที่
สาคัญคือ ให้บริการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณแก่หน่วยงานราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด เพื่อให้หน่วยเบิกจ่ายเงินนาไปใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศ และความ
อยู่ดีกินดีของประชาชนผ่านโครงการต่างๆ ของภาครัฐ ซึ่งก่อให้เกิดการใช้จ่าย การจ้างงาน เพิ่มรายได้ให้กับ
ประชาชน ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เข้มแข็ง นอกจากหน้าที่ดังกล่าวแล้ว ยังมีหน้าที่สาคัญอีกด้าน
คือการให้ความช่วยเหลือในทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การจัดทาบัญชี การตรวจสอบภายใน เพื่อให้
หน่วยงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักกฎหมายระเบียบวิธีปฏิบัติ มิก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อราชการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงานภาครัฐ
ปัจจุบันกรมบัญชีกลางได้พัฒนาการเบิกจ่ายเงิน ให้มีความรวดเร็วมากขึ้นโดยการนาเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยให้บริการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
(Government Fiscal Management Information System : GFMIS) ทาให้สามารถลดระยะเวลาในการเบิก
เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานราชการได้รับเงินรวดเร็วภายใน 1 วัน หน่วยงานสามารถ
นาเงินไปใช้จ่ายในโครงการต่างๆ ได้อย่างทันท่วงทีส่งผลให้เม็ดเงินไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและ
ต่อเนื่องซึง่ หากกระบวนการเบิกจ่ายเงินต้องหยุดชะงักจะก่อให้เกิดผลความเสียหายในหลายด้าน เช่น ด้านเศรษฐกิจ
การเงินการให้บริการสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น ดังนั้น หน่วยงาน
จึงจาเป็นต้องมีแผนบริหารความต่อเนื่องเพื่อให้การบริการดังกล่าวดาเนินการต่อเนื่องได้ ยามที่ต้องประสบต่อ
สภาวะวิกฤต
แผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ของสานักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดทาขึ้นเพื่อให้การบริการด้านการเบิกจ่ายเงิน สามารถดาเนินการให้บริการต่อไปได้อย่างต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต
หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่เป็นเหตุให้หน่วยงานไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย การก่อ
การประท้วง การก่อการจลาจล การก่อวินาศกรรม เป็นต้น และยังช่วยให้หน่วยงานสามารถรับมือกับเหตุการณ์
ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดดังกล่าว และทาให้กระบวนการที่สาคัญ (Critical Business Process) สามารถกลับมา
ดาเนินการได้อย่างปกติ หรือตามระดับการให้บริการที่กาหนดไว้ ซึ่งจะช่วยลดระดับความรุนแรงของผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานได้
2. วัตถุประสงค์ (Objectives)
2.1 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง
2.2 เพื่อให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ
2.3 เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดาเนินงานหรือการให้บริการ
2.4 เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้
2.5 เพื่ อ ให้ ป ระชาขน เจ้ า หน้ า ที่ หน่ ว ยงานรัฐ วิ ส าหกิ จ หน่ ว ยงานภาครั ฐ และผู้ มีส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
(Stakeholders) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของหน่วยงาน แม้หน่วยงานต้ องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงที่ส่งผล
กระทบจนทาให้การดาเนินงานต้องหยุดชะงัก
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3. สมมุติฐานของแผนความต่อเนื่อง (BCP Assumptions)

แผนบริหารความต่อเนื่องของสานักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดทาขึ้นภายใต้สมมุติฐาน ดังนี้
3.1 เหตุ ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในช่ ว งเวลาส าคั ญ ต่ า ง ๆ แต่ มิ ไ ด้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สถานที่
ปฏิบัติงานสารองที่ได้มีการจัดเตรียมไว้
3.2 หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการสารองระบบสารสนเทศต่าง ๆ โดยระบบ
สารสนเทศสารองมิได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเหมือนกับระบบสารสนเทศหลัก
3.3 “บุคลากร” ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง เจ้าหน้าที่และพนักงานทั้งหมดของ
สานักงานคลังจังหวัด
4. ขอบเขตของแผนความต่อเนื่อง (Scope of BCP)
แผนบริห ารความต่อเนื่ อง (BCP) ฉบับนี้ ใช้รองรับสถานการณ์กรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉินในพื้นทีข่ องสานักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ หรือภายในหน่วยงาน ด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้
4.1 เหตุการณ์อุทกภัย
4.2 เหตุการณ์อัคคีภัย
4.3 เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล
4.4 เหตุการณ์โรคระบาด
5. การวิเคราะห์ทรัพยากรที่สาคัญ
การจัดการด้านทรัพยากรสาคัญที่จาเป็นในการให้บริการที่ต่อเนื่อง ขึ้นอยู่กับ สภาวะวิกฤตหรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉิน ที่คุกคาม ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ การจัดหาทรัพยากรที่สาคัญจึงเป็นสิ่งจาเป็น ที่จะช่วยให้
หน่วยงานสามารถบริหารจัดการการดาเนินงานขององค์กรให้มีความต่อเนื่อง โดยการเตรียมการทรัพยากรที่สาคัญ
จะพิจารณาจากผลกระทบ 5 ด้าน ดังนี้
5.1 ผลกระทบด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้สถานที่
ปฏิบัติงานหลักได้รับความเสียหายหรือไม่สามารถใช้สถานที่ปฏิบัติงานหลักได้ และส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถเข้า
ไปปฏิบัติงานได้ชั่วคราวหรือระยะยาว
5.2 ผลกระทบด้ า นวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ ส าคั ญ /การจั ด หาจั ด ส่ ง วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ ส าคั ญ หมายถึ ง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ หรือไม่สามารถจัดหา/จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญได้
5.3 ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้
ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลที่สาคัญไม่สามารถนามาใช้ในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ
5.4 ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้บุคลากรหลักไม่สามารถมา
ปฏิบัติงานได้ตามปกติ
5.5 ผลกระทบด้านคู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้คู่ค้า/ผู้ให้ บริการ/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่สามารถติดต่อหรือให้บริการหรือส่งมอบงานได้
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6. สรุปเหตุการณ์สภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ์

ผลกระทบ

เหตุการณ์สภาวะวิกฤต

ด้านอาคาร/
สถานที่
ปฏิบัตงิ าน
หลัก

ด้านวัสดุ
อุปกรณ์ที่
สาคัญ/การ
จัดหาจัดส่ง
วัสดุอุปกรณ์
ที่สาคัญ

ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และข้อมูล
ที่สาคัญ

ด้านบุคลากร
หลัก

ด้านคูค่ ้า /
ผู้ให้บริการ/
ผูม้ ีส่วนได้เสีย
ที่สาคัญ

1.

เหตุการณ์อุทกภัย











2.

เหตุการณ์อัคคีภัย











3.

เหตุการณ์ชุมนุม
ประท้วง/จลาจล







4.

เหตุการณ์โรค
ระบาด



ทั้งนี้ แผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ไม่รองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่เหตุขัดข้องจากการดาเนินงานปกติ
และเหตุขัดข้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบในระดับสูงต่อการดาเนินงานและการให้บริการของหน่วยงานเนื่องจาก
หน่วยงานยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์ได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมโดยผู้บริหารหน่วยงาน
หรือผู้บริหารของแต่ละกลุ่มงานและฝ่ายงานสามารถรับผิดชอบและดาเนินการได้ด้วยตนเอง
7. ทีมบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan Team)
ทีมบริห ารความต่อเนื่ องของส านักงานคลั งจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดแบ่งทีมออกเป็น 4 ทีม ตาม
โครงสร้างการบริหารงานภายในของหน่วยงาน โดยทาหน้าที่ในการดาเนินการตามแผนบริหารความต่อเนื่อง
กาหนดให้แต่ละทีมรับผิดชอบตามภารกิจของหน่วยงานที่กาหนด ซึ่งรวมถึง การดาเนินการ ดูแลติดตามและกู้คืน
เหตุการณ์ฉุกเฉิน ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในทีมของตนเอง เพื่อ ให้สามารถปฏิบัติงานที่สาคัญได้อย่างต่อเนื่องและ
กลับคืนสู่สภาวะปกติได้โดยเร็วทั้งนี้ หากทีมบริหารความต่อเนื่อง ซึ่งเป็นบุคลากรหลัก ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้บุคลากรสารองรับผิดชอบ ทาหน้าที่ ในบทบาทของบุคลากรหลั ก แทน โดยปรากฏรายชื่อดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team)

บุคลากรหลัก
ชื่อ-สกุล
นางสุชญา การงาน

เบอร์โทรศัพท์
089-4617269

บทบาท
หัวหน้าทีม

คลังจังหวัดอุตรดิตถ์

สานักงานคลังจังหวัด

(รักษาราชการแทน)

อุตรดิตถ์

นางสุชญา การงาน

089-4617269

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการด้าน
087-8389709

หัวหน้ากลุ่มงานระบบบริหาร
081-2805894

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการคลัง

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ทีมบริหาร

หัวหน้าทีม
กลุ่มงานบริหารการคลัง
และเศรษฐกิจ

และเศรษฐกิจ
นางศิริมา เฟื่องดอกไม้

นายสุรชัย ไหมบัวเขียว

เบอร์โทรศัพท์
081-2805894

นักวิชาการคลังชานาญการ
นางยุพา เดียวอรุณ

นางสาววิรินดา กล่อมบาง

089-6400760
055-448510
081-7406861

กลุ่มงานระบบบริหารการ นักวิชาการเงินและบัญชี
คลัง
ชานาญการ

การคลัง
นายสุรชัย ไหมบัวเขียว

ชื่อ

กลุ่มงานวิชาการด้านการ นักวิชาการคลังชานาญการ
คลังการบัญชี

การคลังการบัญชี
นางปราณี ราชอารีย์

หัวหน้าทีม

บุคลากรสารอง

089-8561406

หัวหน้าทีม
ฝ่ายบริหารทั่วไป

นายญาณกร น้อยนา

089-9596950

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
นางสาวอาทิตยา สีเทา
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน

081-2836860
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8. กลยุทธ์การบริหารความต่อเนื่อง(Business Continuity Strategy)
กลยุทธ์การบริหารความต่อเนื่องเป็นแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีความ
พร้อมเมื่อเกิดสภาวะวิกฤตซึ่งพิจารณาทรัพยากร 5 ด้าน
ตารางที่ 2 กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)
ทรัพยากร

กลยุทธ์ความต่อเนื่อง
อาคาร/ สถานที่
ปฏิบัติงานสารอง

-กาหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงานสารอง ณ อาคารศูนย์ราชการ
กระทรวงการคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 6 ซึ่งเป็นห้องประชุม
และพื้นที่ว่าง โดยได้ประสานงานขอใช้สถานที่กับสานักงาน
ธนารักษ์พื้นทีอ่ ุตรดิตถ์ไว้เป็นการล่วงหน้าเว้นแต่ กลุ่มงาน
ระบบบริหารการคลัง ที่กาหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงาน ณ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานชั่วคราว

วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ - ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ของสานักงานและ
/ การจัดหาจัดส่ง
เจ้าหน้าที่เป็นเครื่องสารองในการปฏิบัติงาน
วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ - ประสานงานกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง
ให้จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สารองให้เหมาะสมเพียงพอ
-ประสานงานกับหน่วยงานที่มีเครื่อง GFMIS Terminal เพื่อ
ขอเวลาใช้ในการปฏิบัติงานชั่วคราวจนกว่าจะได้รับการติดตั้ง
ใหม่ทดแทน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมูลที่สาคัญ

บุคลากรหลัก

คู่ค้า/ผู้ให้บริการ
ที่สาคัญ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

- ประสานงานกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง
เชื่อมต่อระบบ Internet และ Intranet
- เก็บสารองไฟล์ข้อมูลไว้เครื่องบันทึกข้อมูลแบบพกพา
- ระบบ GFMIS เป็นระบบรวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลาง สามารถ
ปฏิบัติงานที่เครื่อง GFMIS Terminal เครื่องใดก็ได้ที่ติดตั้งอยู่
ใกล้เคียง
- จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน้าที่ความรับผิดชอบของ
เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ทุกคนต้องสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้

- ประสานงานกับหน่วยเบิกจ่าย ให้ทราบสถานที่ปฏิบัติงาน
ชั่วคราว พร้อมกับช่องทางการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงาน
- สารวจความเสียหายและความต้องการขอรับความช่วยเหลือ
ของคู่ค้า
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9. ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis)
จากการวิเคราะห์ผลกระทบพบว่า การให้บริการด้านการเบิกจ่ายเงินมีผลกระทบอย่างมาก และจะ
สามารถกลับมาให้บริการได้ภายในระยะเวลาตามที่กาหนดปรากฏ ในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis)
กระบวนงานหลัก

ระดับความ
เร่งด่วน

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ
4
ชั่วโมง

1 วัน

1
สัปดาห์

2
1 เดือน
สัปดาห์

งานสารบรรณและงานธุรการ
ทั่วไป
การอนุมัติการลงทะเบียน
หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ ัสดุของ
หน่วยงานภาครัฐและผู้ค้า
ภาครัฐในระบบ e-GP
การอนุมัติบาเหน็จค้าประกัน

สูง









สูง









สูง









การอนุมัติรายการขอเบิกเงิน
จากคลัง และข้อมูลหลักผู้ขาย
รายงานภาวะเศรษฐกิจการ
คลังจังหวัด

สูง















ปานกลาง

สาหรับกระบวนงานอื่นๆที่ประเมินแล้วอาจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมากหรือมีความ
ยืดหยุ่ น สามารถชะลอการดาเนิ น งานและการให้ บริการได้โ ดยให้ หัว หน้ากลุ่ มงานฯประเมินความจาเป็นและ
เหมาะสมทั้งนี้หากมีความจาเป็นให้ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความต่อเนื่องเช่นเดียวกับกระบวนงานหลัก
10. กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree)
เพื่อให้สามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกในทีมบริหารความต่อเนื่อ งของสานักงานคลังจังหวัด
อุตรดิตถ์ทราบให้รวดเร็วและทั่วถึง ภายหลังจากมีการประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉินหรื อภาวะวิกฤตของหน่วยงาน
เพื่อให้การรับมือกับภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที จึงได้กาหนดกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree)
ไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ
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เริ่มต้นจากคลังจังหวัด หรือทีมบริหารความเสี่ยงที่ได้รับทราบภาวะฉุกเฉิน แจ้งเหตุให้หัวหน้าทีม
บริหารความต่อเนื่องของแต่ละทีมทราบเพื่อกระจายไปยัง ทีมงานแต่ละทีม และแจ้งให้ผู้ประสานงานคณะบริหาร
ความต่อเนื่องของจังหวัด เพื่อให้ผู้ประสานงานแจ้งหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องของสานักงานคลังจังหวัด
รับทราบการประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่องโดยข้อมูลที่แจ้งให้ทราบ ประกอบด้วย
10.1 สรุปสถานการณ์ของเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง
10.2 เวลาและสถานที่สาหรับการนัดประชุมเร่งด่วนของหน่วยงาน
10.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงานเบื้องต้น
ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อทีมบริหารความต่อเนื่องได้ให้ติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่ในแต่ละกลุ่มงาน
ทีมบริหารความต่อเนื่องมีหน้าที่ update ข้อมูล ข่าวสาร ที่เกิดขึ้น และให้มีการติดต่อสื่อสารกับ
เจ้าหน้าที่ในแต่ละกลุ่มงานอย่างสม่าเสมอ
เมื่อกระบวนการแจ้งเหตุ Call Tree ครบถ้วนตามผังการติดต่อหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องมี
หน้าที่โทรกลับไปแจ้งยังผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่องเพื่อรวบรวมสรุปความพร้อมของหน่วยงานในการ
บริหารความต่อเนื่องรวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดในหน่วยงาน
รูปภาพที่ 1 ผังโครงสร้างทีมบริหารความต่อเนื่องของสานักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์
นางสุชญา การงาน
คลังจังหวัดอุตรดิตถ์ (รักษาราชการแทน)

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องหน่วยงาน

089-4617269

087-8389709

0

081-2805894

089-8561406

นางสุชญา การงาน
หัวหน้าทีม
กลุ่มงานวิชาการด้ านการ
คลังการบัญชี)

นางปราณี ราชอารีย์
หัวหน้าทีม
กลุ่มงานระบบบริหารการคลัง

นายสุรชัย ไหมบัวเขียว
หัวหน้าทีมกลุ่มงานบริหาร
การคลังและเศรษฐกิจ

นางศิริมา เฟื่องดอกไม้
หัวหน้าทีม
ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางยุพา เดียวอรุณ
089-6400760

นางสาวฐิมาพร นวลฉวี
086-7641315

นายญาณกร น้อยนา
089-9596950

นางสาวอาทิตยา สีเทา
081-2836860

นางนวลอนงค์ พงศ์นภารักษ์
089-6400760

นางสาววิรินดา กล่อมบาง
081-7406861

นางกรรณิการ์ จันต๊ะวงค์
089-7576254

นายคมสัน มณฑาทอง
085-0413940

นางศรีประไพ จิตดี
083-7948885

นายทรรศิน พุ่มสุทัศน์
081-0377008
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11. การวิเคราะห์เพื่อกาหนดความต้องการทรัพยากรที่สาคัญ
11.1 ด้านสถานที่ปฏิบัติงานสารอง (Working Space Requirement) ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การระบุพื้นที่การปฏิบัติงานสารอง
ประเภททรัพยากร
พื้นที่สาหรับสถานที่ปฏิบัติงาน
ใหม่

ที่มา

4
ชั่วโมง

ศูนย์ราชการ
กระทรวงการคลัง

-

ศูนย์ราชการ
กระทรวงการคลัง

-

1 วัน

1
สัปดาห์

2
1 เดือน
สัปดาห์

4 ตร.ม. 4 ตร.ม. 4 ตร.ม. 4 ตร.ม.

(งานสารบรรณและงานธุรการ
ทั่วไป , การอนุมัติการ
ลงทะเบียนหัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุของหน่วยงานภาครัฐและ
ผู้ค้าภาครัฐ , การอนุมัติบาเหน็จ
ค้าประกัน , การอนุมัติรายการ
ขอเบิกเงินจากคลัง และข้อมูล
หลักผู้ขาย )
พื้นที่สาหรับสถานที่ปฏิบัติงาน
ใหม่

-

2 ตร.ม

2 ตร.ม

2 ตร.ม

(รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
จังหวัด)
รวม

-

4 ตร.ม. 6 ตร.ม. 6 ตร.ม. 6 ตร.ม.
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11.2 ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement) ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การระบุจานวนวัสดุอุปกรณ์
ประเภททรัพยากร

ที่มา

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ สานักงานปลัด
รองรับการปฏิบัติงาน กระทรวงการคลัง
ในระบบ GFMIS
เครื่องคอมพิวเตอร์

4
ชั่วโมง

ร้านค้าผ่าน

ร้านค้าผ่าน

-

จัดซื้อด้วยวิธีพิเศษ
โทรศัพท์พร้อม
หมายเลข

ร้านค้าผ่าน

โทรสาร พร้อม
หมายเลข

ร้านค้าผ่าน

โต๊ะ เก้าอี้ สาหรับ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

ร้านค้าผ่าน

วัสดุสานักงาน

ร้านค้าผ่าน

-

จัดซื้อด้วยวิธีพิเศษ
-

จัดซื้อด้วยวิธีพิเศษ
จัดซื้อด้วยวิธีพิเศษ
จัดซื้อด้วยวิธีพิเศษ

1
สัปดาห์

2 สัปดาห์

1 เดือน

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

2 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

1 เครื่อง

1 เครื่อง

3 ชุด

4 ชุด

4 ชุด

4 ชุด

-

จัดซื้อด้วยวิธีพิเศษ
เครื่องพิมพ์

1 วัน

-

เบิกใช้ตามความเหมาะสม
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11.3 ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล (IT & Information Requirement)
ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและข้ อ มู ล ที่ ส าคั ญ ของส านั ก งานคลั ง จั ง หวั ด เป็ น ระบบงานของ
กรมบัญชีกลาง และสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง หากเกิดภาวะฉุกเฉิน การกอบกู้ระบบของสานักงานคลัง
จังหวัดต้องรอเจ้าหน้าที่จากงกรมบัญชีกลาง และกระทรวงการคลัง ในการกู้ระบบจึงจะสามารถใช้งานได้
ตารางที่ 6 การระบุความต้องการด้านเทคโนโลยีและข้อมูล
ประเภททรัพยากร

ที่มา

4
ชั่วโมง

1 วัน

1
สัปดาห์

2 สัปดาห์

1 เดือน

-









-









ระบบ GFMIS

สานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง

ระบบ e-GP

กรมบัญชีกลาง

ระบบ e-Pension

กรมบัญชีกลาง

-









ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

หน่วยงานในจังหวัด

-









หนังสือสั่งการจาก
กรมบัญชีกลาง และ
สานักงานคลังเขต

กรมบัญชีกลาง

-









สานักงานคลังเขต

11.4 ความต้องการด้านบุคลากรสาหรับความต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน (Personnel Requirement)
ปรากฏดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 การระบุจานวนบุคลากรหลักที่จาเป็น
ประเภททรัพยากร
จานวนบุคลากรปฏิบัติงาน ณ
สถานที่ปฏิบัติงานสารอง

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 สัปดาห์

2 สัปดาห์

1 เดือน

-

3

4

4

4

-

3

4

4

4

(ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง)
รวม
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11.5 ความต้องการด้านผู้ให้บริการที่สาคัญ (Service Requirement)
ตารางที่ 8 การระบุจานวนผู้ให้บริการที่ต้องติดต่อหรือขอรับบริการ
ประเภททรัพยากร

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 สัปดาห์

2 สัปดาห์

1 เดือน

ผู้ให้บริการเชื่อมโยง
ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต

-

1

1

1

1

ส่วนราชการในจังหวัด
(หน่วยงาน)

-

81

81

81

81

รวม

-

82

82

82

82

12. ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและการกอบกู้กระบวนการ
12.1 วันที่ 1 ( ภายใน 24 ชัว่ โมง) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที
ในการปฏิบัติการใดๆให้บุคลากรของสานักงานคลังจังหวัดคานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเอง
และบุคลากรอื่นๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานตนเองและ
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
- แจ้งเหตุฉุกเฉินวิกฤตตามกระบวนการ
Call Tree ให้กับบุคลากรในฝ่ายฯ ภายหลังได้รับ
แจ้งจากหัวหน้า/ผู้ประสานงานคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของจังหวัด
- จัดประชุมทีมบริหารความต่อเนื่องเพื่อประเมิน
ความเสียหายผลกระทบต่อการดาเนินงานการ
ให้บริการและทรัพยากรสาคัญที่ต้องใช้ในการ
บริหารความต่อเนื่อง
- ทบทวนกระบวนงานที่มีความเร่งด่วนหรือส่งผล
กระทบอย่างสูง (หากไม่ดาเนินการ)
- ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในกลุ่มงานที่ได้รับ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง

ดาเนินการแล้วเสร็จ


หัวหน้าทีม และทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง



ทีมบริหารความต่อเนื่องของ
กลุ่มงาน
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ขั้นตอนและกิจกรรม
- รายงานหัวหน้า/ผู้ประสานงานคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของจังหวัดทราบโดยครอบคลุมประเด็น
ดังนี้
• จานวนและรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บ
/ เสียชีวิต
• ความเสียหายและผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานและการให้บริการ
• ทรัพยากรสาคัญที่ต้องใช้ในการบริหาร
ความต่อเนื่อง
• กระบวนงานที่มีความเร่งด่วนและส่งผล
กระทบอย่างสูงหากไม่ดาเนินการและจาเป็นต้อง
ดาเนินงานหรือปฏิบัติงานด้วยมือ
- สื่อสารและรายงานสถานการณ์แก่ทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง และเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานให้ทราบเนื้อหา
และข้อความที่ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะ
บริหารความต่อเนื่องของจังหวัด
- ประเมินและระบุกระบวนการหลักและงานเร่งด่วน
ที่จาเป็นต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 - 5 วัน
ข้างหน้า
- ประเมินศักยภาพและความสามารถของหน่วยงานใน
การดาเนินงานเร่งด่วนข้างต้นภายใต้ข้อจากัดและ
สภาวะวิกฤตพร้อมระบุทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ใน
การบริหารความต่อเนื่องตามแผนการจัดหา
ทรัพยากร
- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่องของจังหวัดทราบพร้อมขออนุมัติการ
ดาเนินงานหรือปฏิบัติงานด้วยมือ(Manual
Processing) สาหรับกระบวนงานที่มีความเร่งด่วน
และส่งผลกระทบอย่างสูงหากไม่ดาเนินการ
- ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการบริหาร
ความต่อเนื่องได้แก่
 สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
บุคลากรหลัก
คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง

ดาเนินการแล้วเสร็จ


หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง



หัวหน้าทีม และทีมบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มงาน



หัวหน้าทีม และทีมบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มงาน



หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง



หัวหน้าทีมและทีมบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มงาน
- กลุ่มงานวิชาการด้านการคลัง
การบัญชี
- กลุ่มงานระบบบริหารการคลัง
- กลุ่มงานบริหารการคลังและ
เศรษฐกิจ
- ฝ่ายบริหารทั่วไป
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ขั้นตอนและกิจกรรม
- พิจารณาดาเนินการหรือปฏิบัติงานด้วยมือ
(Manual) เฉพาะงานเร่งด่วนหากไม่ดาเนินการจะ
ส่งผลกระทบอย่างสูงและไม่สามารถรอได้ทั้งนี้ต้อง
ได้รับการอนุมัติ
- ระบุหน่วยงานที่เป็นคู่ค้า/ผู้ให้บริการสาหรับงาน
เร่งด่วนเพื่อแจ้งสถานการณ์และแนวทางในการ
บริหารงานให้มีความต่อเนื่องตามความเห็นของคณะ
บริหารความต่อเนื่องของจังหวัด

บทบาทความรับผิดชอบ
ทีมบริหารความต่อเนื่องของกลุ่มงาน

ดาเนินการแล้วเสร็จ


หัวหน้าทีม และทีมบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มงาน



- บันทึก (Log Book)และทบทวนกิจกรรมและงาน
ต่างๆที่ทีมบริหารความต่อเนื่องของกลุ่มงานต้อง
ดาเนินการ (พร้อมระบุรายละเอียดผู้ดาเนินการและ
เวลา) อย่างสม่าเสมอ

ทีมบริหารความต่อเนื่องของกลุ่มงาน



- แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดาเนินการ หัวหน้าทีม และทีมบริหารความ
สาหรับในวันถัดไปให้กับบุคลากรหลักในกลุ่มงานเพื่อ ต่อเนื่องของกลุ่มงาน
รับทราบและดาเนินการอาทิแจ้งวันเวลาและสถานที่
ปฏิบัติงานสารอง



- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหาร
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
ความต่อเนื่องของจังหวัดอย่างสม่าเสมอหรือตามที่ได้
กาหนดไว้
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12.2 วันที่ 2-7 การตอบสนองในระยะสั้น
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของกลุ่มงานคานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ
และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานตนเองและสานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่
ได้รับผลกระทบประเมินความจาเป็นและระยะเวลาที่
ต้องใช้ในการกอบกู้คืน
- ตรวจสอบกับหน่วยงานถึงความพร้อมและข้อจากัด
ในการจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการบริหาร
ความต่อเนื่องได้แก่
สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
บุคลากรหลัก
คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของ
จังหวัดความพร้อมข้อจากัดและข้อเสนอแนะในการ
จัดหาทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการบริหารความ
ต่อเนื่อง
- ประสานงานและดาเนินการจัดหาทรัพยากรที่
จาเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่องได้แก่
สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
บุคลากรหลัก
คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ผู้มีส่วนได้เสีย
- ดาเนินการกอบกู้และจัดหาข้อมูลและรายงาน
ต่างๆที่จาเป็นต้องใช้ในการดาเนินงานและให้บริการ
ตามตารางที่ 6

- ดาเนินงานและให้บริการภายใต้ทรัพยากรที่จัดหา
เพื่อบริหารความต่อเนื่อง:
สถานที่ปฏิบัติงานสารอง

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหน้าทีม และทีมบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มงาน

ดาเนินการแล้วเสร็จ


หัวหน้าทีม และทีมบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มงาน
- กลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการ
บัญชี
- กลุ่มงานระบบบริหารการคลัง
- กลุ่มงานบริหารการคลังและ
เศรษฐกิจ
- ฝ่ายบริหารทั่วไป
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง



หัวหน้าทีม และทีมบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มงาน
- กลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการ
บัญชี
- กลุ่มงานระบบบริหารการคลัง
- กลุ่มงานบริหารการคลังและ
เศรษฐกิจ
- ฝ่ายบริหารทั่วไป
- กลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการ
บัญชี
- กลุ่มงานระบบบริหารการคลัง
- กลุ่มงานบริหารการคลังและ
เศรษฐกิจ
- ฝ่ายบริหารทั่วไป
ทีมบริหารความต่อเนื่องของกลุ่มงาน
- กลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการ
บัญชี
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วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
บุคลากรหลัก
คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ

- กลุ่มงานระบบบริหารการคลัง
- กลุม่ งานบริหารการคลังและ
เศรษฐกิจ
- ฝ่ายบริหารทั่วไป

ขั้นตอนและกิจกรรม
- แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารความ
ต่อเนื่องแก่หน่วยงาน/ คู่ค้า /ผู้ใช้บริการ /ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ
- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงาน
ต่างๆที่ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของฝ่ายฯ )
พร้อมระบุรายละเอียดผู้ดาเนินการและเวลา
(อย่างสม่าเสมอ)

บทบาทความรับผิดชอบ
ทีมบริหารความต่อเนื่องของกลุ่มงาน

ดาเนินการแล้วเสร็จ


ทีมบริหารความต่อเนื่องของกลุ่มงาน



- แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดาเนินการ
ต่อไปสาหรับในวันถัดไปให้กับบุคลากรในกลุ่มงานฯ

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง



- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่องของจังหวัดตามเวลาที่ได้กาหนดไว้

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
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12.3 วันที่ 8 การตอบสนองระยะกลาง (1 สัปดาห์)
ในการปฏิบัติการใดๆให้บุคลากรของกลุ่มงานคานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากร
อื่นๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานตนเองและสานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของ
ทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบและประเมินความ
จาเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ในการกอบกู้คืน

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหน้าทีมและทีมบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มงาน

ดาเนินการแล้วเสร็จ


ทีมบริหารความต่อเนื่องของกลุ่ม
- ระบุทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้เพื่อดาเนินงาน
งาน
และให้บริการตามปกติ
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของ
จังหวัด ถึงสถานภาพการกอบกู้คืนมาของ
ทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบและทรัพยากรที่
จาเป็นต้องใช้เพื่อดาเนินงานและให้บริการตามปกติ



- ประสานงานและดาเนินการจัดหาทรัพยากรที่
จาเป็นต้องใช้เพื่อดาเนินงานและให้บริการ
ตามปกติ:
สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
บุคลากรหลัก
คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทีมบริหารความต่อเนื่องของ
กลุ่มงาน
- กลุ่มงานวิชาการด้านการคลัง
การบัญชี
- กลุ่มงานระบบบริหารการคลัง
- กลุ่มงานบริหารการคลังและ
เศรษฐกิจ
- ฝ่ายบริหารทั่วไป



- แจ้งสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อม
ด้านทรัพยากรต่างๆเพื่อดาเนินงานและให้บริการ
ตามปกติให้กับบุคลากรในกลุ่มงาน

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง



- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและ
งานต่างๆ ที่ทีมบริหารความต่อเนื่องของฝ่ายฯ
พร้อมระบุรายละเอียดผู้ดาเนินการและเวลาอย่าง
สม่าเสมอ)

ทีมบริหารความต่อเนื่องของ
กลุ่มงานฯ



- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหาร หัวหน้าทีมและทีมบริหารความ
ความต่อเนื่องขององจังหวัดตามเวลาที่ได้กาหนดไว้ ต่อเนื่องของกลุ่มงานฯ

***************************





