แผนบริหารความตอเนื่อง
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ

โดย
กลุมยุทธศาสตรและเฝาระวังทางวัฒนธรรม
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ

คํานํา

จากการที่ประเทศไทยเผชิญกับสถานการณอุทกภัยรุนแรง ในชวงระหวางเดือนกันยายน –
เดือนธันวาคม ๒๕๕๔ ที่ผานมา และจังหวัดอุตรดิตถไดประสบปญหาสถานการณอุทกภัยรุนแรง ในชวง
ป ๒๕๔๙ และป ๒๕๕๔ ดวย ดังนั้น เพื่อปองกันไมใหเกิดปญหากับหนวยงานราชการ หากไมสามารถดําเนิน
ภารกิจในสภาวะวิกฤตไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดภารกิจหลักของราชการหรืองานบริการประชาชนที่สําคัญ
หยุดลง จึงไดจัดทําแผนบริหารความตอเนื่อง ตามมติคณะรัฐมนตรีในแนวทางและมาตรการการบริหารความ
พรอมตอสภาวะวิกฤตขององคกร เพื่อใหสามารถดําเนินงานหรือใหบริการที่สําคัญไดอยางตอเนื่องไมสะดุด
แมวาจะประสบกับวิกฤตการณหรือภัยพิบัติตาง ๆ

มิถุนายน ๒๕๕๖
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ

สารบัญ
หนา
คํานํา

ก

สารบัญ

ข

ตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ

๑

ตอนที่ ๒ แผนบริหารความตอเนื่องสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

๑๒

ภาคผนวก
คณะผูจัดทํา

ตอนที่ ๑
ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ
ประวัติความเปนมา
กระทรวงวัฒ นธรรมไดรับการสถาปนาขึ้น เมื่อวันที่ ๓ ตุล าคม ๒๕๔๕ สํานักงานวัฒ นธรรม
จังหวัดอุตรดิตถ ไดจัดตั้ง ขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการแบง สวนราชการภายในกระทรวงวัฒนธรรม
พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งไดรับนโยบายตามภารกิจ อํานาจหนาที่ ทรัพยสินงบประมาณ หนี้ภาระกูยืม ขาราชการ ลูกจาง
และอัตรากําลังขยายกระทรวงวัฒนธรรมเฉพาะที่เกี่ยวกับสวนราชการบริหารสวนภูมิภาค
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวาดวยการแบงสวนราชการ
ภายในกระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ.๒๕๔๕ โดยไดรับโอนบรรดาเงิน อํานาจหนาที่ ทรัพยสินงบประมาณ หนี้สิน
ภาระกูยืม และอัตรากําลังเฉพาะที่เกี่ยวกับราชการบริหารสวนภูมิภาค ในสวนราชการสํานักงานวัฒนธรรม
จัง หวัดอุตรดิตถและศิล ปวัฒ นธรรมในจัง หวัดอุตรดิตถ เฉพาะที่ เกี่ยวกับ งานสงเสริม ศาสนา ศิล ปะและ
วัฒ นธรรม ตั้ง แตวันที่ ๖ ตุล าคม ๒๕๔๕ เปนตน ไป ระยะแรกของการจัดตั้ง สํานักงานวัฒ นธรรมจังหวัด
อุตรดิตถมีสถานะเปนสํานักงานบริหารสวนกลาง และตั้งแตวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๑ เปนตนมาไดรับการ
ปรับปรุงใหเปนราชการบริหารสวนภูมิภาค
วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรกระทรวงวัฒนธรรม
วิสัยทัศน
เปนองคกรหลักในการสรางความภาคภูมิใจในความเปนไทย ปลูกฝงคานิยมอันดีงาม บนพื้นฐานคุณธรรม
นําสังคมอยูเย็นเปนสุข
พันธกิจ
๑. ทํานุบํารุงศาสนา ศิล ปะและวัฒนธรรมของชาติ และสนองงานสําคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริยใหมีการสืบทอดและพัฒนาอยางยั่งยืน
๒. ปลูกฝงคานิยมและสงเสริมวิถีชีวิตที่ดีงาม
๓. นํามิติทางวัฒ นธรรมมาเพิ่มคุณคาและมูลคาเพิ่ม ทางเศรษฐกิจและสังคม สงเสริมอุตสาหกรรมทาง
วัฒนธรรม
๔. บริ ห ารจัด การองคความรูและมรดกศิล ปวั ฒ นธรรมใหเ กิดประโยชน แกสัง คมไทยและสัง คมโลก

-๒ยุทธศาสตร

๑.
๒.
๓.
๔.

รักษาสืบทอดวัฒนธรรมของชาติและความหลากหลายทางวัฒนธรรมทองถิ่นใหคงอยูอยางมั่นคง
สรางคานิยม จิตสํานึก และภูมปิ ญญาคนไทย
นําทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสรางคุณคาทางสังคมและเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ
การบริหารจัดการองคความรูดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

วัตถุประสงค
๑. เปนกรอบและแนวทางในการดําเนินงานดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมใหสอดคลองและสนองตอ
ภารกิจตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ยุทธศาสตรชาติ และนโยบายของ
รัฐบาล
๒. เพื่อบูรณาการมิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมกับวิถีชีวติ ของประชาชน
๓. เพื่อสรางเครือขายและระดมทรัพยากรในการดําเนินงานดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
๔. เพื่อเปนเครื่องมือในการสงเสริม ประสานและบูรณาการการดําเนินงานดานศาสนา ศิล ปะ และ
วัฒนธรรมของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน และประชาชน
๕. เพื่อ เสริม สร างศัก ดิ์ศ รี ความเสมอภาค ความสมานฉั นท และสัน ติสุ ขแกค นทุ ก กลุ ม ทั้ ง ระดั บ
ครอบครัว ชุมชน ประเทศ และสังคมโลก
เปาหมายหลัก
๑. ธํารงไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และเอกลักษณทางวัฒนธรรม
- แตละทองถิ่นสามารถรักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรมของตนเอง
- มีกิจกรรมระดับชาติที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
๒. ประชากรโดยส วนรวม มีคุ ณ ภาพ มี ค วามสามารถ มี ค วามเข า ใจในรากฐานทางวัฒ นธรรม
ของตน และนํามาใชในการดํารงชีวิต
- ประชาชน มีจิตสํานึกและดํารงชีวิตตามรากฐานทางวัฒนธรรมของตนและรูเทาทันโลก
- มีเว็บไซต เผยแผศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมสูเด็ก เยาวชน และประชาชน
- แหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมทั้งระดับชาติ และชุมชนทองถิ่น ไดรับการพัฒนาและสงเสริม
- มีพิพิธภัณฑชนชาติไทย หอศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย หอสมุดแหงชาติแหงใหม
๓. สังคมมีความสมานฉันท ดํารงไวซึ่งคุณธรรม และสามารถพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานวัฒนธรรมการ
อยูรวมในสังคมโลกอยางมีศักดิศ์ รี
- ประชาชนทุกกลุมมีโอกาสรวมกิจกรรมทางดานศาสนา ศิลปะ และ วัฒนธรรม เพื่อสรางความ
สมานฉันท และเอื้ออาทรตอกัน
-๓- มีศูนยวัฒนธรรมที่ไดม าตรฐาน สําหรับ บริก ารกิจ กรรมทางวัฒ นธรรมรูปแบบตางๆ อยาง
หลากหลาย
- มีแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นทุกภาคตางๆ และเชื่อมโยงสูประเทศใกลเคียง
- ภูมิปญญาไทยเปนที่ยอมรับของนานาประเทศ
๔. สถาบันทางสังคม เชน สถาบันครอบครัว สถาบันชุมชน สถาบันทางศาสนา ฯลฯ มีความ
เขมแข็งทําหนาที่เปนกลไกขับเคลื่อนการพัฒนา

- เกิดเครือขายทางวัฒนธรรมที่กระจายอยูในภูมิภาคตางๆ
- มีระบบฐานขอมูลทางดานสารสนเทศทางภูมิศาสตร สําหรับบริหารจัดการการดําเนินงานดาน
วัฒนธรรมและใหบริการองคความรูแก ประชาชน
วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
วิสัยทัศน
เปนองคกรหลักในการบูรณาการและบริหารจัดการ งานดานศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมของกระทรวง
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์
พันธกิจ
๑. กําหนด นโยบาย แผน และมาตรการดานศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม
๒. พัฒนาเครือขายงานดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ใหมีขีดความสามารถในการดําเนินงาน
รวมทั้ง การ พัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค
๓. พัฒนาบุคลากร ระบบงบประมาณ ระบบสารสนเทศ กฎหมาย ใหมีคุณภาพมาตรฐาน
๔. ประชาสัมพันธ เผยแพรและทําความเขาใจใหประชาชนรับรูงานดานศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม
๕. พัฒนาความรวมมือและความสัมพันธกับตางประเทศดวยมิติทางวัฒนธรรม
๖. ตรวจ ติดตามประเมินผล และนิเทศงานดานศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ ๑ การบริหารจัดการงานดานวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ ๒ การสรางภาคีเครือขายและการมีสวนรวมในการดําเนินงานดานวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ ๓ การจัดการองคความรูดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
-๔นโยบายเรงดวน
๑. เรง นําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนกลับ มาสูพื้นที่จัง หวัด
ชายแดนใต
๒. เรงฟนฟูความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและนานาประเทศ
นโยบายดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
๑. นําศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในการรวมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
๒. การดําเนินงานดานศาสนา
๓. อนุรักษ ทานุบารุง และบูรณะศิลปวัฒนธรรม
๔. สรางสรรคอารยธรรมที่ดีงามสูวิถีชีวิตและ สังคมคุณภาพ
๕. นําทุนทางวัฒนธรรมมาสรางคุณคาทางสังคมและเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ

๖. พัฒนาแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ
๗. ขยายบทบาทและสรางเครือขายในการเปนกลไกเฝาระวังทางวัฒนธรรม
เปาประสงค
๑. การบูรณาการความรวมมือทัง้ ในและตางประเทศดานศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม
๒. ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญและรวมเปนเครือขายเฝาระวังและสรางสรรคดานศิลปะ
ศาสนา และวัฒนธรรม
บทบาทอํานาจหนาทีต่ ามภารกิจสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
สํานั ก งานวัฒ นธรรมจั ง หวัด มี อํา นาจหนา ที่ต ามกฎกระทรวงแบ ง ส วนราชการสํา นัก งาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๓ ดังตอไปนี้
๑. ประสานงานและปฏิบัติหนาที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในสวนภูมิภาค รวมทั้งดําเนินการ
ประสาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัด
๒. สงเสริมการพัฒนาองคความรูและแหลงเรียนรูดานศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมในเขตพื้นที่
จังหวัด
๓. ดําเนินการปองกันและแกไขการเบี่ยงเบนทางวัฒ นธรรม โดยประสานหรือรวมมือกับ
หนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
๔. จัดทําแผนยุทธศาสตรเกี่ยวกับงานดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัด
๕. สงเสริม สนับสนุน และประสานการดําเนินงาน ของสภาวัฒนธรรมจังหวัด
สภาวัฒนธรรมอําเภอ และสภาวัฒนธรรมตําบล รวมทั้งหนวยงานอื่นที่ดําเนินงานดานศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัด
-๕๖. ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวง ซึ่งกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ
ผูวาราชการจังหวัดหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๗. ปฏิบัติง านรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติง านของหนวยงานที่เ กี่ยวของ หรือที่ได รับ
มอบหมาย
วิสัยทัศนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ “เปนองคกรสงเสริม สืบสาน สรางสรรค บูรณาการงาน
ดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมสูส ังคม”
พันธกิจ
๑. ทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และสนองงานสําคัญของสถาบันชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริยใหมีการสืบ ทอดและพัฒนาอยางยั่งยืน
๒. ปลูกฝงคานิยมและสงเสริมวิถีชีวิตที่ดีงาม
๓. นํามิติทางวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม สงเสริมอุตสาหกรรมทาง
วัฒนธรรม
๔. บริหารจัดการองคความรูและมรดกศิลปวัฒนธรรมใหเกิดประโยชนแกสังคมไทยและสังคม
โลก
เปาประสงค

๑. ดําเนินงานสงเสริม สืบสาน สรางสรรค ดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
๒. การบูรณาการนํามิตทิ างศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตของประชาชน
๓. เพื่อเสริมสรางเครือขายใหเกิดความเขมแข็ง และระดมทรัพยากรในการดําเนินงานดาน
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
๔. เพื่อเปนเครื่องมือในการสงเสริม ประสานและบูรณาการการดําเนินงานดานศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรมของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน และประชาชน
๕. เพื่อเสริม สรางศัก ดิ์ศรี ความเสมอภาค ความสมานฉันท และสันติสุขแกคนทุก กลุม
ทั้งระดับครอบครัว ชุมชน สังคม
ยุทธศาสตร
ยุท ธศาสตรที่ ๑
ทองถิ่นใหคงอยูอยางมั่นคง
ยุทธศาสตรที่ ๒
ยุทธศาสตรที่ ๓
ทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรที่ ๔
ยุทธศาสตรที่ ๕

รัก ษาสืบ ทอดวัฒ นธรรมของชาติและความหลากหลายทางวัฒนธรรม
สรางคานิยม จิตสํานึก และภูมปิ ญญาคนไทย
นําทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสรางคุณคาทางสังคมและเพิ่มมูลคา

การบริหารจัดการองคความรูดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
การบริหารจัดการเครือขายทางวัฒนธรรม
-๖ยุทธศาสตรที่ ๑ รักษาสืบทอดวัฒนธรรมของชาติแ ละความหลากหลายทางวัฒนธรรมทองถิ่นใหคงอยู
อยางมั่นคง
กลยุทธที่ ๑ ศึกษาคนควาองคความรูดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
กลยุทธที่ ๒ สงเสริมฟนฟูสบื ทอดดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
กลยุทธที่ ๓ ถายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู ยกยองเชิดชูภูมิปญญาดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี
ยุทธศาสตรที่ ๒ สรางคานิยม จิตสํานึก และภูมิปญญาคนไทย
กลยุทธที่ ๑ สรางและพัฒนาแหลงเรียนรูดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมแกประชาชนอยางทั่วถึง
กลยุทธที่ ๒ สงเสริมการนําหลักธรรมทางศาสนามาใชในการดําเนินชีวิตอยางสอดคลองกับ
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธที่ ๓ สรางภูมิคุมกันคานิยม และจิตสํานึกที่ถูกตองใหกับทุกเครือขาย
ยุทธศาสตรที่ ๓ นําทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสรางคุณคาทางสังคมและเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ
กลยุทธที่ ๑ ศึกษาวิจัยและประยุกต สรางสรรคภูมปิ ญญาทองถิ่นใหเกิดคุณคา
กลยุทธที่ ๒ สงเสริม สนับ สนุน เชื่อมโยงเส นทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร ในจัง หวัด
อุตรดิตถใหเปนศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
กลยุทธที่ ๓ สงเสริมสนับสนุน การคุมครองทรัพยสินทางปญญาดานวัฒนธรรม
กลยุทธที่ ๔ สงเสริมการใช มิติทางวัฒนธรรมเปนสื่อสรางความรวมมือกับเครือขายทุกระดับ
และประเทศเพื่อนบาน
ยุทธศาสตรที่ ๔ การบริหารจัดการองคความรูดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
กลยุทธที่ ๑ สงเสริมใหประชาชนในชุมชน มีสวนรวมและดําเนินงานดานศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม

กลยุทธที่ ๒ ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนา ระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ
การบริการ การเผยแพรและประชาสัมพันธ
กลยุทธที่ ๓ บูรณาการความรวมมือและระดมทรัพยากร ในการดําเนินงานดานศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ ๕ การบริหารจัดการเครือขายทางวัฒนธรรม
กลยุทธที่ ๑ สงเสริมความรูความเขาใจและพัฒนาศักยภาพในการดําเนินงานใหแกเครือขาย
ทางวัฒนธรรม
กลยุทธที่ ๒ ขยายพัฒนาและตอยอดขององคความรูดานศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม

-๗-

โครงสรางบุคลากร
ตามกฎกระทรวง แบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๓ ใหแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปนราชการบริหารสวนกลางและ
ราชการบริหารสวนภูมิภาค ไดกําหนดใหสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเปนราชการบริหารสวนภูมิภาคปฏิบัติงาน
ในเขตพื้นที่จังหวัด โดยแบงกลุมภายในออกเปน ๑ ฝาย ๒ กลุม คือ
๑. ฝายบริหารทั่วไป
๒. กลุมยุทธศาสตรและเฝาระวังทางวัฒนธรรม
๓. กลุมสงเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
การบริหารจัดการดานวัฒนธรรม แบงเปน ๓ กลุมอําเภอ ดังนี้
กลุม ๑ อําเภอเมืองอุตรดิตถ อําเภอพิชัย อําเภอทองแสนขัน
กลุม ๒ อําเภอลับแล อําเภอตรอน อําเภอทาปลา
กลุม ๓ อําเภอน้ําปาด อําเภอฟากทา อําเภอบานโคก
สํานัก งานวัฒนธรรมจัง หวัดอุตรดิตถ มีโ ครงสรางบุคลากรโดยแบง ตามภารกิจ ออกเปน
๒ กลุม ๑ ฝาย ไดแก ฝายบริหารทั่วไป กลุมยุทธศาสตรและเฝาระวังทางวัฒนธรรม และกลุมสงเสริมศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรม ดังนี้
นายสโรช รัตนมาศ

วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ

๑. ฝายบริหารทั่วไป
นางสาวรัตนา บุญเนตร

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
(หัวหนาฝายฯ)
นางนงนุช สุรินทร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
กลุมยุทธศาสตรและเฝาระวังทางวัฒนธรรม
นางชุลีภรณ สารากิจ
นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการพิเศษ
(ผอ.กลุม ฯ)
นางสุวภี อุไรวรณ
นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ
(ปฏิบัติงานประจําอําเภอเมือง)
นายอรรถพงษ ทองจินดา
นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ
(ปฏิบัติงานประสานงานอําเภอลับแล)
-๘นางสาวจารุวรรณ

แสงจันทร

นางสาวภัทรพร บริสุทธิ์

นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ
(ปฏิบัติงานประสานงานอําเภอฟากทา)
นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ
(ปฏิบัติงานประสานงานอําเภอฟากทา)

นายปรีดา สมทอง

นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
(ปฏิบัติงานประสานงานอําเภอบานโคก)

๒. กลุมสงเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
นางสมพร วงศฝน
นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการพิเศษ
(ผอ.กลุม ฯ)
นางนราพร พวงบางโพ
นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ
(ปฏิบัติงานประจําอําเภอตรอน)
นางสาวจินดาพร วงษยอด
นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ
นางสาวใจทิพย ไชยมงคล
นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ
(ปฏิบัติงานประสานอําเภอพิชัย)
นางขวัญใจ สิงคาน
นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ
(ปฏิบัติงานประสานอําเภอน้ําปาด)
ส.ต.ท.บุณยกร สรอยสาย
นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ
(ปฏิบัติงานประสานงานอําเภอทองแสนขัน)
นางสาววรรณกร คําสม
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
(ปฏิบัติงานประสานงานอําเภอทาปลา)
นางสาวจรินยา สัมฤทธิ์
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
(ปฏิบัติงานประสานงานอําเภอทาปลา)
๓. ลูกจาง/พนักงานจางเหมา
นายทองแดง คําสุดใจ
พนักงานขับรถ
นางสาววิราชินี เขียวปด
เจาหนาที่บันทึกขอมูล
นางสาวศิรินทรา ศรีสกุล
อาสาสมัครวัฒนธรรม
นางสาววรณัน ศรีจันทรทบั
พนักงานธุรการ

-๙-

ภารกิจของกลุม/ฝายตางๆ
๑. ฝายบริหารทั่วไป
มีหนาที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้
(๑) งานบริหารทั่วไป
(๒) งานบริหารงานบุคคล
(๓) งานการเงินและบัญชี
(๔) งานพัสดุและอาคารสถานที่
(๕) งานควบคุมภายใน
(๖) งานประชาสัมพันธดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

(๗) งานสวัสดิการและนันทนาการ
(๘) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับงานพิธี งานพระราชพิธี และงานกิจกรรมพิเศษ
(๙) งานดานกฎหมายและวินัย อุทธรณ รองทุกข
(๑๐) งานจัดทําแผนปฏิบัติงานรายบุคคล (IP)
(๑๑) งานตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
(๑๒) งานประสานราชการทั่วไปและงานที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกลุมใดกลุมหนึ่ง
โดยเฉพาะ
(๑๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๒. กลุมยุทธศาสตรและเฝาระวังทางวัฒนธรรม
มีภารกิจหนาที่ ดังนี้

(๑) ศึกษา คนควา วิเคราะหงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนางานดานวัฒนธรรมของจังหวัด
(๒) จัดทําและพัฒนาแผนยุทธศาสตรเกี่ยวกับงานดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ใน
เขต พื้นที่จังหวัด/กลุมจังหวัด
(๓) จัดทําแผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุน หรือสนับสนุนการ
ดําเนินงานขององคกรตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคการปกครองสวนทองถิ่น
(๔) บริหารงบประมาณ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตร
(๕) จัดทําแผนการตรวจ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานดานศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรมของจังหวัด
(๖) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลตามแผนงาน/โครงการ
(๗) สนับสนุนการตรวจราชการในพื้นที่
-๑๐(๘) จัดทําตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัตงิ านของจังหวัด
(๙) บริหารจัดการศูนยขอมูลกลางทางวัฒนธรรมระดับจังหวัด
(๑๐) จัดทําผลสํารวจความคิดเห็น (Poll) และเฝาระวังรายงานสถานการณทางสังคม
ในพื้นที่
(๑๑) แกไขและปองกันสถานการณความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมรวมกับทุกภาคสวน
(๑๒) พัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรคระดับจังหวัด
(๑๓) เปนศูนยกลางในการประสานงานเฝาระวังทางวัฒนธรรมของจังหวัด
(๑๔) สรางและพัฒนาเครือขายเฝาระวังทางวัฒนธรรม
(๑๕) ดําเนินงานตามพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑
(๑๖) ดําเนินงานตามนโยบายพิเศษ นโยบายเรงดวน
(๑๗) งานสงเสริมการพัฒนาแหลงเรียนรูทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
(๑๘) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๓. กลุมสงเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

มีภารกิจหนาที่ดังนี้
(๑) ศึกษา คนควา วิเคราะหงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนาองคความรูดานศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม และภูมิปญญา
(๒) สงเสริมการพัฒนาแหลงเรียนรูทางดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมชุมชน
(๓) สงเสริม สนับสนุน ธํารงรักษาสืบทอดการดําเนินการเกีย่ วกับงานพระราชพิธี งาน
พระราชกุศล งานรัฐพิธี และงานศาสนาพิธีในเขตพื้นที่จงั หวัด
(๔) สงเสริม สนับสนุน พัฒนา เพื่อดําเนินการดานคุณธรรมจริยธรรมของทุกศาสนา
และงานศาสนิกสัมพันธ
(๕) รณรงค สงเสริม พัฒนา และสรางคานิยมทีพ่ ึงประสงค เพื่อสรางภูมิคมุ กันทาง
วัฒนธรรม
(๖) สงเสริม ยกยอง เชิดชูเกียรติใหกบั ผูมผี ลงานดีเดนดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
(๗) สรางและพัฒนาเครือขายทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อเผยแพร ธํารง
รักษา อนุรักษ สืบสานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ในระดับทองถิ่น
(๘) ประสานความรวมมือกับภาคเอกชน (Corporate Social Responsibility : CSR)
ในการดําเนินงานดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
-๑๑(๙) สงเสริม สนับสนุน และประสานการดําเนินการดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ทุกระดับในเขตพื้นที่
(๑๐) ดํ า เนิ น การตามระเบี ย บและกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ ง เช น กฎหมายว า ด ว ย
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กฎหมายวาดวยจดแจงการพิมพ
(๑๑) สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
(๑๒) สงเสริม สนับสนุนการคุม ครองทรัพยสินทางปญญาดานวัฒนธรรม
(๑๓) บูรณาการงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมรวมกับหนวยงาน องคกรทีเ่ กี่ยวของ
ในจังหวัด กลุม จังหวัด
(๑๔) สงเสริม สนับสนุน การเผยแพร แลกเปลี่ยนศิลปะ วัฒนธรรมกับประเทศ
เปาหมายในระดับทองถิ่น
(๑๕) สงเสริม สนับสนุน ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติพันธ
(๑๖) สงเสริม สนับสนุน และประสานการดําเนินงานของสภาวัฒนธรรมทุกระดับ
(๑๗) งานโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
(๑๘) ปฏิบัติงานประจําอําเภอตามที่ไดรบั มอบหมาย
(๑๙) สงเสริม สนับสนุน งานจดหมายเหตุในระดับทองถิ่น
(๒๐) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรบั มอบหมาย

ตอนที่ ๒
แผนบริหารความตอเนื่องสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
แผนบริหารความตอเนื่อง หรือตอไปนี้จะเรียกวา “Business Continuity Plan (BCP)”
จัดทําขึ้น เพื่อให “หนวยงาน” สามารถนาไปใชในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ
ฉุกเฉินตาง ๆ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุงรายตอองคกร โดยไมใหสภาวะวิกฤตหรือ
เหตุการณฉุกเฉินดังกลาวสงผลใหหนวยงานตองหยุดการดําเนินงาน หรือไมสามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง
การที่หนวยงานไมมีกระบวนการรองรับใหการดํา เนินงานเปนไปอยางตอเนื่อง อาจสงผล
กระทบตอหนวยงานในดานตาง ๆ เชน ดานการเงิน การใหบริการ สังคม ชุมชน สิ่งแวดลอม ตลอดจนชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน เปนตน ดังนั้น การจัดทําแผนความตอเนื่องจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหหนวยงาน
สามารถรับมือกับเหตุการณฉุกเฉินที่ไมคาดคิด และทําใหกระบวนการที่สําคัญ (Critical Business Process)
สามารถกลับมาดําเนินการไดอยางปกติ หรือตามระดับการใหบริการที่กําหนดไว ซึ่งจะชวยใหสามารถลดระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นตอหนวยงานได
วัตถุประสงค (Objectives)
๑) เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารความตอเนื่อง
๒) เพื่อใหหนวยงานมีการเตรียมความพรอมในการรับมือกับสภาวะวิกฤต
๓) เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดาเนินงานหรือการใหบริการ
๔) เพื่อบรรเทาความเสียหายใหอยูระดับที่ยอมรับได
๕) เพื่อใหประชาขน เจาหนาที่ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ หนวยงานภาครัฐ และผูมีสวนไดสวน
เสีย (Stakeholders) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของหนวยงาน แมหนวยงานตองเผชิญกับเหตุการณรายแรง
และสงผลกระทบจนทาใหการดําเนินงานตองหยุดชะงัก
สมมติฐานของแผนความตอเนื่อง (BCP Assumptions)
เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นภายใตสมมติฐาน ดังตอไปนี้
๑) เหตุการณฉุก เฉินที่เกิดขึ้นในชวงเวลาสําคัญตาง ๆ แตมิไดสงผลกระทบตอสถานที่
ปฏิบัติงานสํารองที่ไดมีการจัดเตรียมไว
๒) งานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการสํารองระบบสารสนเทศตาง ๆ โดยระบบ
สารสนเทศสํารองมิไดรับผลกระทบจากเหตุการณฉุกเฉินเหมือนกับระบบสารสนเทศหลัก
๓) “บุคลากร” ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง เจาหนาที่และพนักงานทั้งหมดของ
หนวยงาน
ขอบเขตของแผนความตอเนื่อง (Scope of BCP)
แผนความตอเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ใชรับรองสถานการณ กรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ
ฉุกเฉินในพื้นที่สํานักงานของหนวยงาน หรือภายในหนวยงาน ดวยเหตุการณตอไปนี้
-๑๓๑)
๒)
๓)
๔)

เหตุการณอุทกภัย
เหตุการณอัคคีภัย
เหตุการณชุมนุมประทวง/จลาจล
เหตุการณโรคระบาด

การวิเคราะหทรัพยากรที่สําคัญ
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉินมีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้นเพื่อใหหนวยงานสามารถ
บริหารจัดการการดําเนินงานขององคกรใหมีความตอเนื่อง การจัดหาทรัพยากรที่สําคัญจึงเปนสิ่งจําเปน และ
ตองระบุไวในแผนความตอเนื่อง ซึ่งการเตรียมการทรัพยากรที่สําคัญ จะพิจารณาจากผลกระทบใน ๕ ดาน
ดังนี้
๑. ผลกระทบดานอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นทําใหสถานที่
ปฏิบัติงานหลักไดรับความเสียหายหรือไมสามารถใชสถานที่ปฏิบัติงานหลักได และสงผลใหบุคลากรไมสามารถ
เขาไปปฏิบัติงานไดชั่วคราวหรือระยะยาว
๒. ผลกระทบดานวัสดุอุปกรณที่สํา คัญ/การจัดหา จัดสงวัสดุอุปกรณที่สําคัญ หมายถึง
เหตุการณที่เกิดขึ้นทําใหไมสามารถใชงานวัสดุอุปกรณที่สําคัญ หรือไมสามารถจัดหา/จัดสงวัสดุอุปกรณที่
สําคัญได
๓. ผลกระทบดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นทํา
ใหระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือขอมูลที่สําคัญไมสามารถนํามาใชในการปฏิบัติงานได
ตามปกติ
๔. ผลกระทบดานบุคลากรหลัก หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นทําใหบุคลากรหลักไมสามารถ
มาปฏิบัติงานไดตามปกติ
๕. ผลกระทบดานผูใหบริการที่สําคัญ หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นทําใหผูใหบริการ/ผูมีสวน
ไดสวนเสีย ไมสามารถติดตอหรือใหบริการหรือสงมอบงานได
สรุปเหตุการณสภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ
เหตุการณสภาวะวิกฤต
ผลกระทบ

๑. เหตุการณอุทกภัย
๒. เหตุการณอัคคีภัย
๓. เหตุการณชุมนุมประทวง/ จลาจล
๔. เหตุการณโรคระบาด

ดานอาคาร/
สถานที่
ปฏิบัติงาน
หลัก

ดานวัสดุ
อุปกรณที่สําคัญ
/ การจัดหา
จัดสงวัสดุ
อุปกรณที่สําคัญ

ดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และขอมูลที่
สําคัญ












ดานบุคลากร ผูใหบริการ/
หลัก
ผูม ีสวนได
สวนเสีย










-๑๔แผนความตอเนื่องฉบับนี้ ไมรองรับ การปฏิบัติงานในกรณีที่เหตุขัดของเกิดขึ้นจากการ
ดําเนินงานปกติ และเหตุขัดของดังกลาวไมสงผลกระทบในระดับสูงตอการดําเนินงานและการใหบริการของ
หนวยงาน เนื่องจากหนวยงานยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแกไขสถานการณไดภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
โดยผูบริหารหนวยงานหรือผูบริหารของแตละกลุมงานและฝายงานสามารถรับผิดชอบและดําเนินการไดดวย
ตนเอง
ทีมงานแผนความตอเนื่อง (Business Continuity Plan Team)
เพื่อใหแผนความตอเนื่อง (BCP) ของฝายบริห ารทั่วไปสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จะตองจัดตั้งทีมงานบริหารความตอเนื่อง (BCP Team) ขึ้น โดย BCP
Team ประกอบดวย หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนื่อง และทีมงานบริหารความตอเนื่อง โดยทุกตําแหนง

จะตองรวมมือกันดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกูคืนเหตุการณฉุกเฉินในฝายงานของตนเอง ใหสามารถบริหาร
ความตอเนื่องและกลับสูสภาวะปกติไดโดยเร็ว ตามบทบาทหนาที่ที่กําหนดไวของทีมงานบริหารความตอเนื่อง
(BCP Team) และในกรณีที่บุคลากรหลักไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหบุคลากรสํารองรับผิดชอบทําหนาที่ใน
บทบาทของบุคลากรหลัก ปรากฏดังตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความตอเนื่อง (BCP Team)
บุคลากรหลัก
บทบาท
บุคลากรสํารอง
ชื่อ
เบอรโทรศัพท
ชื่อ
เบอรโทรศัพท
นายสโรช รัตนมาศ
๐๘๙๙๕๖๙๗๘๒ หั ว ห น า ที ม ง า น นางชุลีภรณ สารากิจ
๐๘๑๘๗๐๕๒๑๐
บ ริ ห า ร ค ว า ม
ตอเนื่อง
นางชุลีภรณ สารากิจ
๐๘๑๘๗๐๕๒๑๐ ที ม ง า น บ ริ ห า ร นางสมพร วงศฝน
๐๘๑๘๗๐๔๘๒๘
(ผอ.กลุมยุทธศาสตรและ
ความตอเนื่อง
นางสาวจารุวรรณ แสงจันทร ๐๘๑๘๗๔๒๒๖๓
เฝาระทางวัฒนธรรม)
นางนงนุช สุรินทร
๐๘๗๗๓๑๗๔๘๑
นางสมพร วงศฝน
๐๘๑๘๗๐๔๘๒๘ ที ม ง า น บ ริ ห า ร นางขวัญใจ สิงคาน
๐๘๑๘๗๔๒๒๕๘
(ผอ.กลุมสงเสริมศาสนา
ความตอเนื่อง
นางนงนุช สุรินทร
๐๘๗๗๓๑๗๔๘๑
ศิลปะ และวัฒนธรรม)
นายปรีดา ทองสม
๐๘๙๙๒๔๕๓๖๐
นางสาวรัตนา บุญเนตร ๐๘๑๘๗๔๒๒๕๘ ที ม ง า น บ ริ ห า ร นางนงนุช สุรินทร
๐๘๗๗๓๑๗๔๘๑
(หั ว ห น า ฝ า ย บ ริ ห า ร
ความตอเนื่อง
นางสาวจรินยา สัมฤทธิ์
๐๘๑๕๙๖๑๙๙๗
ทั่วไป)
นางสาวภัทรพร บริสุทธิ์
๐๘๙๒๗๒๐๙๙๑

-๑๕กลยุทธความตอเนื่อง (Business Continuity Strategy)
กลยุทธความตอเนื่อง เปนแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรใหมีความพรอม
เมื่อเกิดสภาวะวิกฤต ซึ่งพิจารณาทรัพยากรใน ๕ ดาน ดังตารางที่ ๒
ตารางที่ ๒ กลยุทธความตอเนื่อง (Business Continuity Strategy)
ทรัพยากร
กลยุทธความตอเนื่อง
อาคาร/ สถานที่ปฏิบัติงานสารอง กําหนดใหใชพื้นที่ปฏิบัติงานสํารองภายในศาลากลาง โดยมีการสํารวจความ
เหมาะสมของสถานที่ ประสานงาน และการเตรียมความพรอม กับหนวยงาน
เจาของพื้นที่
วัสดุอุปกรณที่สําคัญ / การจัดหา ๑) กําหนดใหมีการจัดหาคอมพิวเตอรสํารอง ที่มีคุณลักษณะเหมาะสมกับ
จัดสงวัสดุอุปกรณที่สําคัญ
การใชงาน พรอมอุปกรณที่สามารถเชื่อมโยงตอผานอินเตอรเน็ตเขาสูระบบ
เทคโนโลยีของหนวยงานกลางและกรมบัญชีกลางได
๒) กํ าหนดให ใช คอมพิ วเตอรแ บบพกพา (Laptop/Notebook) ของ
เจาหนาที่ของหนวยงานไดเปนการชั่วคราว หากมีความจําเปนเรงดวนในชวง
ระหวางการจัดหาคอมพิวเตอรสํารอง ทั้งนี้ ตองไดรับอนุญาตจากหัวหนา
คณะบริหารความตอเนื่องในการกอบกูคืนกอน

เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่ ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมู ลที่สําคัญของหนวยงาน มี
สําคัญ
ลัก ษณะแบบรวมศูนยที่สวนกลาง และเชื่อมโยงระบบเครือขายตอผาน
อินเตอรเน็ตเพื่อการใชงาน ทําใหหนวยงานจังหวัดไมมีระบบคอมพิวเตอร
สํารอง ดังนั้น หากเกิดภาวะฉุกเฉินตองรอจนกวาระบบการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศของหนวยงานกลางจะกอบกูใหสามารถใชงานได
บุคลากรหลัก
๑) กําหนดให ใชบุค ลากรสํา รอง ทดแทนภายในฝ ายงานหรื อกลุ ม งาน
เดียวกัน
๒) กําหนดใหใชบุคลากรนอกฝายงานหรือกลุม งานในกรณีที่บุคลากรไม
เพียงพอหรือขาดแคลน
ผู ใ ห บ ริ ก ารที่ สํ า คั ญ /ผู มี ส ว นได ๑) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัดอุตรดิตถกําหนดใหมีผูใหบริการ
สวนเสีย
เชื่อมโยงระบบเครือขายอินเตอรเน็ต ๒ ราย คือ ทีโอที และ CAT ซึ่งหากผู
ใหบริการหลักไมสามารถใหบริหารได ระบบเชื่อมโยงจะปรับเปลี่ยนไปยังผู
ใหบริการสํารอง ภายใน ชั่วโมง
๒) กําหนดใหจัดหาอุปกรณเชื่อมโยงระบบเครือขายตอผานอินเตอรเน็ตแบบ
พกพา (Air Card) ของผูใหบริการโทรศัพทมือถือ เชื่อมโยงการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญของหนวยงานกลางผานอินเตอรเน็ต
ในกรณี ที่ผูใหบริการเชื่อมโยงระบบเครือขายอินเตอรเน็ตของจังหวัด ทั้ง
๒ ราย ไมสามารถใหบริการไดภายในระยะเวลาที่กําหนด
-๑๖ความตองการดานทรัพยากรที่จาเปนในการบริหารความตอเนื่อง
การวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) พบวากระบวนการทางาน
ที่ฝายงานตองใหความสําคัญและกลับ มาดํา เนินงานหรือฟนคืนสภาพใหไดภายในระยะเวลาตามที่กําหนด
ปรากฏดังตารางที่ ๓
ตารางที่ ๓ ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis)
กระบวนการหลัก

ระดับความ
เรงดวน
ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ งาน
สูง
สารบรรณและงานธุ รการ
ทั่วไป
ดําเนินการเกีย่ วกับงาน
ปานกลาง
ดานการเงิน การบัญชี วัสดุ
ครุภัณฑ การบริหารบุคคล
งานติดตอประสานงาน
งานสถิติขอมูล
ดําเนินการเกีย่ วกับการ
ต่ํา
จัดทําแผนงาน
งบประมาณ และเรงรัด

ระยะเวลาเปาหมายในการฟนคืนสภาพ
๔ ชั่วโมง
๑ วัน
๑ สัปดาห ๒ สัปดาห





(๒-๓ วัน)



๑ เดือน





(เรงดวน
ชวงเดือน

ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของสํานักงาน

(ก.ค.)

สําหรับกระบวนงานอื่น ๆ ประเมินแลว อาจไมไดรับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมี
ความยืดหยุนสามารถชะลอการดาเนินงานและการใหบริการได โดยใหผูบริหารของฝายงานประเมินความ
จําเปนและเหมาะสม ทั้งนี้ หากมีความจําเปนใหปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความตอเนื่องเชนเดียวกับ
กระบวนงานหลัก
การวิเคราะหเพื่อกําหนดความตองการทรัพยากรที่สําคัญ
๑) ดานสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง (Working Space Requirement) ดังตารางที่ ๔

-๑๗ตารางที่ ๔ การระบุพื้นที่การปฏิบัติงานสํารอง
ประเภททรัพยากร
พื้นที่สําหรับ สถานที่
ปฏิบัติงานสํารอง
ปฏิบัติงานที่บาน

ที่มา
ศาลากลาง

๔ ชั่วโมง
๑ วัน
๑๐ ตร.ม. ๑๕ ตร.ม.
(๔ คน)
(๗ คน)
๔๐ ตร.ม. ๓๕ ตร.ม.
(๑๗ คน) (๑๔ คน)
พื้นที่ส าหรับ สถานที่ ตามที่ กํ า หนดไว
ปฏิ บั ติ ง านใหม ใ น ใ น แผ น บ ริ ห า ร
กรณีจําเปน
ความตอเนื่อง
รวม
๕๐ ตร.ม. ๕๐ ตร.ม.
(๒๑ คน) (๒๑ คน)

๑ สัปดาห ๒ สัปดาห ๑ เดือน
๓๐ ตร.ม. ๕๐ ตร.ม.
(๑๒ คน) (๒๑ คน)
๒๐ ตร.ม.
(๙ คน)
๕๐ ตร.ม.
(๒๑ คน)
๕๐ ตร.ม.
(๒๑ คน)

๕๐ ตร.ม. ๕๐ ตร.ม.
(๒๑ คน) (๒๑ คน)

๒) ความตองการดานวัสดุอุปกรณ (Equipment & Supplies Requirement) ดังตารางที่ ๕
ตารางที่ ๕ การระบุจํานวนวัสดุอุปกรณ
ประเภททรัพยากร
คอมพิวเตอรสํารองทีม่ ี
คุณลักษณะเหมาะสม
GFMIS
EGP (ระบบจัดซื้อจัดจาง)

ที่มา

๔ ชั่วโมง

๑ วัน

๑ สัปดาห ๒ สัปดาห

๑ เดือน

รานคาผาน
กระบวนการจัดซื้อ
เจาหนาที่ฝายฯ ที่
เก็บรักษา
เจาหนาที่ฝายฯ ที่
เก็บรักษา

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๒ เครื่อง

๒ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

เครื่องพิมพรองรับการใช
งานกับเครื่องคอมพิวเตอร
โทรศัพทพรอมหมายเลข

รานคาผาน
กระบวนการจัดซื้อ
รานคาผาน
กระบวนการจัดซื้อ
/กระทรวงจัดหาให
รานคาผาน
กระบวนการจัดซื้อ

โทรสาร / เครื่องสแกนด
(Fax/Document Scan
Machine) พรอมหมายเลข
เครื่องถายเอกสาร
รานคาผาน
กระบวนการจัดซื้อ

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

-๑๘๓) ความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูล (IT & Information Requirement)
เนื่องจากระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญของหนวยงานอยูในความดูแล
ของหนวยงานกลาง เปนลักษณะแบบรวมศูนย ดังนั้น หนวยงานจึงใชขอมูลสารสนเทศโดยการเชื่อมโยงระบบ
ของหนวยงานกับหนวยงานกลางผานเครือขายอินเตอรเน็ต ทําใหหนวยงานไมมีระบบคอมพิวเตอรสารองและ
หากระบบมีปญหาตองรอใหหนวยงานกลางกูคืนระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกอนหนวยงานจึงจะ
สามารถใชงานของระบบได
ตารางที่ ๖ การระบุความตองการดานเทคโนโลยี
ประเภททรัพยากร

แหลงขอมูล

Email

หนว ยงานระบบIT
จังหวัด

GFMIS (ระบบเบิก
จายเงิน)

หนว ยงานระบบIT
จังหวัด

EGP (ระบบจัดซื้อ
จัดจาง)

หนว ยงานระบบIT
จังหวัด

หนังสือสัง่ การตาง ๆ
ออกโดยหนวยงาน
หนังสือสัง่ การตาง ๆ

หนวยงานตางๆ ที่
ไดรับ
หนวยงานตนสังกัด

เอกสารใบแจงหนี้

รานคา

๔ ชั่วโมง

๑ วัน


๑ สัปดาห ๒ สัปดาห

๑ เดือน



































(๒-๓ วัน)


(๒-๓ วัน)


(๒-๓ วัน)

ขอมูลประกอบการ
หนวยงานตาง ๆ ใน
จัดทําแผนงบประมาณ จังหวัดและ
ประจําปงบประมาณ หนวยงานกลาง


(เรงดวนชวง
เดือน ก.ค.)

-๑๙๔) ความต อ งการด า นบุ ค ลากรสาหรั บ ความต อ เนื่ อ งเพื่ อ ปฏิ บั ติ ง าน (Personnel
Requirement) ปรากฏดังตารางที่ ๗
ตารางที่ ๗ การระบุจํานวนบุคลากรหลักที่จําเปน
ประเภททรัพยากร
จํานวนบุคลากรปฏิบัติงานที่
สํานักงาน /สถานที่ปฏิบัติงาน
สํารอง
จํ า นวนบุ ค ลากรปฏิ บั ติ ง านที่
บาน
รวม

๔ ชั่วโมง
๔

๑ วัน
๙

๑ สัปดาห
๑๒

๒ สัปดาห
๒๑

๑ เดือน
๒๑

๑๗

๑๔

๙

-

-

๒๑

๒๑

๒๑

๒๑

๒๑

๕) ความตองการดานผูใหบริการที่สําคัญ (Service Requirement)
ตารางที่ ๘ การระบุจํานวนผูใหบริการที่ตองติดตอหรือขอรับบริการ
ฝายงาน /กลุมงาน
ผู ใ ห บ ริ ก ารเชื่ อ มโยงระบบ
เครือขายอินเตอรเน็ต*
รวม

๔ ชั่วโมง
๑

๑ วัน
๑

๑ สัปดาห
๑

๒ สัปดาห
๑

๑ เดือน
๑

๑

๑

๑

๑

๑

หมายเหตุ -ใหจัดหาอุปกรณเชื่อมโยงระบบเครือขายตอผานอินเตอรเน็ต แบบพกพา (Air Card) ของผู
ใหบริการโทรศัพทมือถือ เชื่อมโยงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญของหนวยงานกลางผาน
อินเตอรเน็ต ในกรณีผูใหบริการหลักและสํารองไมสามารถใหบริการไดภายในระยะเวลาที่กําหนด

-๒๐ขั้นตอนการบริหารความเนื่องและกอบกูกระบวนการ
วันที่ ๑ ( ภายใน ๒๔ ชั่วโมง) การตอบสนองตอเหตุการณทันที
ในการปฏิบัติการใดๆ ใหบุคลากรของฝายฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและ
บุคลากรอื่นๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หนวยงานตนเองและ
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกําหนดขึ้นอยางเครงครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

ดําเนินการ
แลวเสร็จ
- แจงเหตุฉุกเฉิน วิกฤติ ตามกระบวนการใหกับ หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนื่องของ

บุคลากรในฝายฯ ภายหลังไดรับแจงจากหัวหนา
ฝายฯ
คณะบริหารความตอเนื่องของหนวยงาน
- จัดประชุมทีมงานบริหารความตอเนือ่ ง เพื่อ
ทีมงานบริหารความตอเนือ่ งของฝายฯ

ประเมินความเสียหาย ผลกระทบตอการ
ดําเนินงาน การใหบริการ และทรัพยากรสําคัญที่
ตองใชในการบริหารความตอเนื่อง
- ทบทวนกระบวนงานที่มีความเรงดวน หรือสงผล
กระทบอยางสูง (หากไมดําเนินการ) ดังนั้น
จําเปนตองดําเนินงานหรือปฏิบัติดวย(Manual
Processing)
ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในฝายฯ ที่ไดรับ
หัวหนาฝาย

บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
- รายงานหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของ
หนวยงานทราบ โดยครอบคลุมประเด็นดังนี้
• จํานวนและรายชื่อบุคลากรที่ไดรับบาดเจ็บ /
เสียชีวิต
• ความเสียหายและผลกระทบตอการดําเนินงาน
และการใหบริการ

บทบาทความรับผิดชอบ

หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนื่องของ
ฝายฯ

-๒๑วันที่ ๑ (ภายใน ๒๔ ชั่วโมง) การตอบสนองตอเหตุการณทันที



ในการปฏิบัติการใดๆ ใหบุคลากรของฝายฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและ
บุคลากรอื่นๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หนวยงานตนเองและ
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกําหนดขึ้นอยางเครงครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

• ทรัพยากรสําคัญที่ตองใชในการบริหารความตอเนื่อง
• กระบวนงานที่มีความเรงดวนและสงผล อยางสูงหากไม
ดําเนินการ และจําเปนตองดําเนินงานหรือปฏิบัติงานดวยมือ
- สื่อสารและรายงานสถานการณแกบุคลากรในฝายฯ ให
ทราบ ตามเนื้อหาและขอความที่ไดรับ การพิจ ารณาและ
เห็นชอบจากคณะบริหารความตอเนื่องของหนวยงานแลว
- ประเมินและระบุกระบวนการหลัก และงานเรงดวน ที่
จําเปนตองดําเนินการใหแลวเสร็จ ภายใน ๑-๕ วันขางหนา

ดําเนินการ
แลวเสร็จ


หัวหนาและทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของฝายฯ



หัวหนาและทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของฝายฯ



- ประเมินศักยภาพและความสามารถของหนวยงานฯ ในการ หัวหนาและทีมงานบริหารความ
ดําเนินงานเรงดวนขางตน ภายใตขอจํากัดและสภาวะวิกฤต ตอเนื่องของฝายฯ
พรอมระบุทรัพยากรที่จําเปนตองใชในการบริหารความ
ตอเนื่องตามแผนการจัดหาทรัพยากร



- รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหารความ
ตอเนื่องของหนวยงานทราบ พรอมขออนุมัติการดําเนินงาน
หรือปฏิบัติงานดวยมือ (Manual Processing) สําหรับ
กระบวนงานที่มีความเรงดวนและสงผลกระทบอยางสูงหาก
ไมดําเนินการ
- ติดตอและประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการ
จัดหาทรัพยากรทีจ่ ําเปนตองใชในการบริหารความตอเนื่อง
ไดแก
 สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
 วัสดุอุปกรณที่สําคัญ

หั ว หน า ที ม งานบริ ห ารความ
ตอเนื่องของฝายฯ



หัวหนาและทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของฝายฯ
 ฝายบริหารทั่วไป



-๒๒วันที่ ๑ (ภายใน ๒๔ ชั่วโมง) การตอบสนองตอเหตุการณทันที
ในการปฏิบัติการใดๆ ใหบุคลากรของฝายฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและ
บุคลากรอื่นๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หนวยงานตนเองและ
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกําหนดขึ้นอยางเครงครัด

ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ
 บุคลากรหลัก
 ผูใหบริการที่สําคัญ/ผูมีสวนไดสวนเสีย

หนวยงาน
 หนวยงาน
 หนวยงาน/ฝายบริหารทั่วไป



- พิจ ารณาดํ า เนิ น การหรื อปฏิ บัติ ง านด วยมื อ
(Manual) เฉพาะงานเรงดวน หากไมดําเนินการ
จะสงผลกระทบอยางสูงและไมสามารถรอได ทั้งนี้
ตองไดรับการอนุมัติ
- ระบุห นวยงานที่เ ปน ผู ใหบ ริก ารสํา หรับ งาน
เรงดวน เพื่อแจงสถานการณและแนวทางในการ
บริหารงานใหมีความตอเนื่องตามความเห็นของ
คณะบริหารความตอเนื่องของหนวยงาน
- บันทึก และทบทวนกิจกรรมและงานตางๆ ที่
ทีม งานบริ ห ารความต อ เนื่ อ งของฝ า ยฯ ต อ ง
ดําเนินการ (พรอมระบุรายละเอียด ผูดําเนินการ
และเวลา) อยางสม่ําเสมอ
แจงสรุป สถานการณและขั้นตอนการดํา เนินการ
สําหรับในวันถัดไป ใหกับบุคลากรหลักในฝายฯ
เพื่อรับทราบและดําเนินการ อาทิ แจงวัน เวลา
และสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
- รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหาร
ความตอเนื่องของหนวยงานอยางสม่ํา เสมอหรือ
ตามที่ไดกําหนดไว

หัวหนาและทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของฝายฯ



หัวหนาและทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของฝายฯ



ทีมงานบริหารความตอเนื่องของฝายฯ



หัวหนาและทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของฝายฯ



หัวหนาและทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของฝายฯ



-๒๓วันที่ ๒-๗ การตอบสนองในระยะสั้น
ในการปฏิบัติการใดๆ ใหบุคลากรของฝายฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและ
บุคลากรอื่นๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หนวยงานตนเองและ
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกําหนดขึ้นอยางเครงครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ
- ติดตามสถานะภาพการกอบกูคืนมาของทรัพยากรที่ หัวหนาและทีมงานบริหารความตอเนื่อง

ไดรับผลกระทบ ประเมินความจําเปนและระยะเวลาที่ ของฝายฯ
ตองใชในการกอบกูคืน

- ตรวจสอบกับหนวยงาน ความพรอมและขอจํากัดในการ
จั ด หาทรั พ ยากรที่ จํ า เป น ต อ งใช ใ นการบริ ห ารความ
ตอเนื่อง ไดแก
 สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
 วัสดุอุปกรณที่สําคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ
 บุคลากรหลัก
 ผูใหบริการที่สําคัญ/ผูมีสวนไดสวนเสีย
- รายงานหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของหนวยงาน
ความพรอม ขอจํากัด และขอเสนอแนะ ในการจัดหา
ทรัพยากรที่จําเปนตองใชในการบริหารความตอเนื่อง

หัวหนาและทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของฝายฯ
 ฝายบริหารทั่วไป
 ฝายบริหารทั่วไป/ หนวยงาน
 หนวยงาน



หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนื่องของ
ฝายฯ



- ประสานงานและดํ า เนิ น การจั ด หาทรั พ ยากรที่ หัวหนาและทีมงานบริหารความตอเนื่อง
จําเปนตองใชในการบริหารความตอเนื่อง ไดแก
ของฝายฯ
 สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
 ฝายบริหารทั่วไป
 วัสดุอุปกรณที่สําคัญ
 ฝายบริหารทั่วไป/ หนวยงาน
 เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ
 หนวยงาน
 บุคลากรหลัก
 ผูใหบริการที่สําคัญ/ผูมีสวนไดสวนเสีย
- ดําเนินการกอบกูและจัดหาขอมูลและรายงานตางๆ ที่ ฝายบริหารทั่วไป
จําเปนตองใชในการดําเนินงานและใหบริการตาม





-๒๔วันที่ ๒-๗ การตอบสนองในระยะสั้น
ตารางที่ ๖
ขั้นตอนและกิจกรรม
- ดําเนินงานและใหบริการ ภายใตทรัพยากรที่จัดหา
เพื่อบริหารความตอเนื่อง:
 สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
 วัสดุอุปกรณที่สําคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ
 บุคลากรหลัก
 ผูใหบริการที่สําคัญ

บทบาทความรับผิดชอบ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ


- แจงสถานการณและแนวทางในการบริหารความ
ตอเนื่องแกหนวยงาน /ผูใชบริการที่ไดรับผลกระทบ
- บันทึก และทบทวนกิจกรรมและงานตางๆ ที่ทีมงาน
บริหารความตอเนือ่ งของฝายฯ (พรอมระบุรายละเอียด
ดําเนินการ และเวลา) อยางสม่ําเสมอ
- แจงสรุปสถานการณและขั้นตอนการดําเนินการตอไป
สําหรับใน วันถัดไป ใหกับบุคลากรในฝายฯ
- รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหารความ
ตอเนื่องของหนวยงาน ตามเวลาที่ไดกําหนดไว

หัวหนาและทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของฝายฯ
ทีมงานบริหารความตอเนื่องของฝายฯ



หัวหนาและทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของฝายฯ
หัวหนาและทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของฝายฯ







-๒๕วันที่ ๘ การตอบสนองระยะกลาง (๑ สัปดาห)
ในการปฏิบัติการใดๆ ใหบุคลากรของฝายฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและ
บุคลากรอื่นๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หนวยงานตนเองและ
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกําหนดขึ้นอยางเครงครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
- ติดตามสถานะภาพการกอบกูคืนมาของทรัพยากรที่
ไดรับผลกระทบ และประเมินความจําเปนและ
ระยะเวลาที่ตองใชในการกอบกูคืน
- ระบุทรัพยากรที่จําเปนตองใช เพื่อดําเนินงานและ
ใหบริการตามปกติ
- รายงานหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของ
หนวยงานสถานภาพการกอบกูคืนมาของทรัพยากรที่
ไดรับผลกระทบ และทรัพยากรทีจ่ ําเปนตองใชเพือ่
ดําเนินงานและใหบริการตามปกติ

บทบาทความรับผิดชอบ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ
หัวหนาและทีมงานบริหารความตอเนื่อง

ของฝายฯ
ทีมงานบริหารความตอเนื่องของฝายฯ



หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนื่องของ
ฝายฯ



- ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรที่
จําเปนตองใชเพื่อดําเนินงานและใหบริการตามปกติ:
 สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
 วัสดุอุปกรณที่สําคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ
 บุคลากรหลัก
 ผูใหบริการที่สําคัญ/ผูมีสวนไดสวนเสีย
- แจงสรุปสถานการณและการเตรียมความพรอมดาน
ทรัพยากรตางๆ เพื่อดําเนินงานและใหบริการตามปกติ
ใหกับบุคลากรในฝายฯ

หัวหนาและทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของฝายฯ
 ฝายบริหารทั่วไป
 ฝายบริหารทั่วไป/ หนวยงาน
 หนวยงาน



หัวหนาและทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของฝายฯ



- บันทึกและทบทวนกิจกรรมและงานตางๆ ที่ทีมงาน ทีมงานบริหารความตอเนื่องของฝายฯ
บริหารความตอเนือ่ งของฝายฯ (พรอมระบุรายละเอียด
ผูดําเนินการ และเวลา)
อยางสม่ําเสมอ



- รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหารความ
ตอเนื่องของหนวยงาน ตามเวลาที่ไดกําหนดไว



หัวหนาและทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของฝายฯ

ภาคผนวก

คณะทํางาน
นายสโรช รัตนมาศ
นางชุลีภรณ สารากิจ
นางสมพร วงศฝน
นางขวัญใจ สิงคาน
นางสาวภัทรพร บริสทุ ธิ์
นางสาวรัตนา บุญเนตร
นายปรีดา สมทอง
นางสาววรรณกร คําสม
นางสาวจรินยา สัมฤทธิ์
นางสาวจารุวรรณ แสงจันทร
นางนงนุช สุรินทร

วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ
ประธานคณะทํางาน
นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการพิเศษ รองประธานคณะทํางาน
นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการพิเศษ รองประธานคณะทํางาน
นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ
คณะทํางาน
นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ
คณะทํางาน
นักจัดการงานทัว่ ไปชํานาญการ
คณะทํางาน
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
คณะทํางาน
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
คณะทํางาน
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
คณะทํางาน
นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ
คณะทํางานและเลขานุการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

