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1. บทน ำ 
 แผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องส าหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) ซึ่งต่อไปจะ
เรียกว่าแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ จัดท าขึ้น เพ่ือให้ “หน่วยงำน” เตรียมความพร้อมองค์กร และสามารถ
น าไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติ 
อุบัติเหตุ อุบัติการณ์โรคระบาด หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร โดยไม่ให้สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว
ส่งผลให้หน่วยงานต้องหยุดการด าเนินงาน หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง  

การที่หน่วยงานไม่มีกระบวนการรองรับให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบต่อ
หน่วยงาน  ในด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ การเงิน การให้บริการ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน เป็นต้น ดังนั้น การจัดท าแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้หน่วยงาน
สามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่    ไม่คาดคิด และท าให้กระบวนการที่ส าคัญ (Critical Business Process) 
กลับมาด าเนินงานได้อย่างปกติในระดับการให้บริการที่ก าหนดไว้ รวมทั้ง ลดระดับความรุนแรงของผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานได้ กองคลังจึงได้จัดท าแผน BCP ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ (Objectives) ของกำรจัดท ำแผนด ำเนนิธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องฯ 
1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง 
2. เพ่ือให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤต  และลดผลกระทบจาก

การหยุดชะงักในการด าเนินงานหรือการให้บริการ 
3. เพ่ือบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้  
4. เพ่ือให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของ

หน่วยงาน  แม้หน่วยงานต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนท าให้การด าเนินงาน
ต้องหยุดชะงัก 

3. สมมติฐำนของแผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องฯ (BCP Assumptions) 
เอกสารฉบับนี้จัดท าข้ึนภายใต้สมมติฐาน ดังต่อไปนี้  
1. แผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ ของหน่วยงาน ต้องครอบคลุมถึงสถานการณ์ หรือเหตุการณ์จะท า

ให้เกิดความเสียหายต่อสถานท่ี ระบบงาน อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการท างาน และเอกสารข้อมูลที่ส าคัญ
ที่เป็นไปได้ในแต่ละกรณี ทั้งนี้เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น มิได้ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
ระบบงาน อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการท างาน และเอกสารข้อมูลที่ส าคัญที่ได้มีการจัดเตรียมไว้ 

2. ผู้บริหารให้การสนับสนุนการด าเนินงาน และได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานหลักท่ีเกี่ยวข้อง 

3. “บุคลากร” ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และ
เจ้าหน้าที่ท้ังหมดของกรมอนามัย 

4. ขอบเขตของแผนด ำเนินธรุกิจอย่ำงต่อเนื่องฯ (Scope of BCP)  
แผนบริหารความต่อเนื่องฯ (BCP) ฉบับนี้ ใช้รองรับสถานการณ์ กรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์

ฉุกเฉินในพ้ืนที่ส านักงานของหน่วยงานหรือภายในหน่วยงานด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้ 
1. เหตุการณ์อุทกภัย 
2. เหตุการณ์อัคคีภัย 
3. เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล 
4. เหตุการณ์แผ่นดินไหว 
5. เหตุการณ์โรคระบาดต่อเนื่อง 
6. เหตุการณ์ไฟฟ้าดับในวงกว้าง 
7. เหตุการณ์หรือผลกระทบจากอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ (ล่ม) 
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5. กำรวิเครำะห์ทรัพยำกรที่ส ำคัญ  
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินมีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานสามารถบริหารจัดการ          

การด าเนินงานขององค์กรให้มีความต่อเนื่อง การจัดหาทรัพยากรที่ส าคัญจึงเป็นสิ่งจ าเป็น และต้องระบุไว้ใน
แผนฯ ซึ่งการเตรียมการทรัพยากรที่ส าคัญจะพิจารณาจากผลกระทบใน 5 ด้าน ดังนี้ 

1. ผลกระทบด้ำนอำคำร/สถำนที่ปฏิบัติงำนหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้สถานที่
ปฏิบัติงานหลักได้รับความเสียหายหรือไม่สามารถใช้สถานที่ปฏิบัติงานหลักได้ และส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถ
เข้าไปปฏิบัติงานได้ชั่วคราวหรือระยะยาว ซึ่งรวมทั้งการที่ผู้รับบริการไม่สามารถเข้าถึงสถานที่ให้บริการของ
หน่วยงานด้วย 

2.  ผลกระทบด้ำนวัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญ/กำรจัดหำจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่
เกิดข้ึนท าใหไ้ม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ หรือไม่สามารถจัดหา/จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ท่ีส าคัญได้ 

3. ผลกระทบด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลที่ส ำคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้
ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลที่ส าคัญไม่สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้ตามปกต ิ

4. ผลกระทบด้ำนบุคลำกรหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้บุคลากรหลักไม่สามารถมา
ปฏิบัติงานได้ตามปกติ  

5. ผลกระทบด้ำนคู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส ำคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้  
คู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่สามารถติดต่อหรือให้บริการหรือส่งมอบงานได้  

6. กำรวิเครำะห์เหตุกำรณ์สภำวะวิกฤตและผลกระทบจำกเหตุกำรณ ์(ท าเครื่องหมาย  ในด้านที่ได้รับผลกระทบ) 

เหตุกำรณ์สภำวะวิกฤต 

 

ผลกระทบ 

ด้านอาคาร/ 
สถานที่

ปฏิบัติงานหลัก 

ด้านวัสดุอุปกรณ์
ที่ส าคัญ และการ
จัดหา/จัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ที่ส าคัญ 

ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมูลที่ส าคัญ 

ด้านบุคลากรหลัก คู่ค้า/ 
ผู้ให้บริการ/ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1 เหตุการณ์อุทกภัย 
       

2 เหตุการณ์อัคคีภัย          

3 เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล   
     

4 เหตุการณ์แผ่นดินไหว          

5 เหตุการณ์โรคระบาดต่อเนื่อง   
     

6 เหตุการณไ์ฟฟ้าดับในวงกว้าง        

7 เหตุการณ์หรือผลกระทบจาก
อินเตอร์เนต็ใช้งานไม่ได้ (ล่ม) 

  
   

แผนบริหารความต่อเนื่องฯ (Business Continuity Plan : BCP) ด้านการเงินการคลัง ฉบับนี้ ไม่รองรับ
การปฏิบัติงานในกรณีที่เหตุขัดข้องเกิดขึ้นจากการด าเนินงานปกติและเหตุขัดข้องดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบใน
ระดับสูงต่อการด าเนินงานและการให้บริการของหน่วยงาน เนื่องจากหน่วยงานยังสามารถจัดการหรือปรับปรุง
แก้ไขสถานการณ์ได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยผู้บริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารของแต่ละกลุ่มงานสามารถ
รับผิดชอบและด าเนินการได้ด้วยตนเอง 
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7. โครงสร้ำงและทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่องฯ (Business Continuity Plan Team) 

 กองคลังได้แต่งตั้งคณะท างานบริหารความต่อเนื่องภารกิจขององค์กร เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานใน
ภารกิจหลักหรืองานบริการที่ส าคัญได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพแม้เกิดสภาวะวิกฤติ โดยมี โครงสร้าง 
ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง มีหน้าที่ในการประเมินลักษณะ ขอบเขต และแนวโน้มของ
อุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือตัดสินใจประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่องฯ และด าเนินการตามขั้นตอนและ    
แนวทางการบริหารความต่อเนื่อง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรตามท่ีได้ก าหนดไว้ในแผนบริหารความต่อเนื่องฯ 

2. หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง มีหน้าที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง และด าเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรที่ได้
ก าหนดไว้ในแผนบริหารความต่อเนื่องฯ ของกลุ่มงานของตน 

3. ทีมบริหารความต่อเนื่อง มีหน้าที่ในการร่วมมือ ดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ในส่วนงานของตนเองให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วตามแผน BCP 

โดยแต่ละต าแหน่งจะต้องร่วมมือกันดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในกลุ่มงาน 
ของตนเองให้สามารถบริหารความต่อเนื่องและกลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว ตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนดไว้ 
ของทีมบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) และในกรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บุคลากร
ส ารองรับผิดชอบท าหน้าที่ในบทบาทของบุคลากรหลักไปก่อน ตามตารางนี ้

 

 

หัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง 
(ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง) 

 

หัวหน้าทีม
บริหาร 

ความต่อเนื่อง 
กลุ่มอ านวยการ 

หัวหน้าทีม
บริหาร 

ความต่อเนื่อง 
กลุ่มงบประมาณ 
 

หัวหน้าทีม
บริหาร 

ความต่อเนื่อง 
กลุ่มบัญช ี

 
 

หัวหน้าทีม
บริหาร 

ความต่อเนื่อง 
กลุ่มพัสดุ 

 
 

หัวหน้าทีม
บริหาร 

ความต่อเนื่อง 
กลุ่มการเงิน 

 
 

ทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง 

กลุ่มอ านวยการ 

ทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง 

กลุ่มงบประมาณ 
 

ทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง 

กลุ่มบัญช ี
 

ทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง 

กลุ่มพัสดุ 
 

ทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง 
กลุ่มการเงิน 

 

ผู้ประสำนงำน 
หัวหน้ำกลุ่มอ ำนวยกำร 
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ตารางรายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความต่อเนื่องฯ (BCP Team) 

บุคลำกรหลัก บทบำท บุคลำกรส ำรอง 

ชื่อ เบอร์มือถือ ชื่อ เบอร์มือถือ 
น.ส.พิมพ์ภวดี  ศรีจันทร์ 081-785-3647 หัวหน้าคณะบริหาร

ความต่อเนื่อง 
นางสาวเอกฤทัย สารนาค 
น.ส.รตัน์ติยา ข าแก้ว 

081-732-6135 
081-908-3616 

น.ส.จีระภำ ขำวละเอียด 087-126-5523 หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง   
กลุ่มอ านวยการ 

นางพิสมัย พุ่มสุข 
นางสาวเจนจริา  คล้ายเนตร 

082-293-1442 
084-928-6026 

น.ส.รัตน์ติยำ ข ำแก้ว 081-908-3616 หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง   
กลุ่มงบประมาณ 

นางสาวทิตยา ศุภกลุธาดาศิริ
นางสาวเพ็ญแข  แบ่งด ี

090-569-5426 
083-074-1312 

น.ส.อรุณี อินทร์ข ำ  086-054-5476 หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง   
กลุ่มบัญช ี

นางสาววีรวรรณ  ค้าสุวรรณ 
นายทรงวุฒิ  สอนสุด 

089-131-7840 
087-246-8161 

น.ส.ปวิตรำ รุ่งเรือง 089-921-6051 หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง   
กลุ่มพัสด ุ

นายรังสฤษดิ์  เช้ือดวงผุย 
นางสาวพรทิพย์  ปิดตานัง 

085-761-9668 
090-996-0088 

น.ส.เอกฤทัย สำรนำค 081-732-6135 หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง   
กลุ่มการเงิน 

นางสาวสิดาพร หวังทรัพย์น้อย 
นางสาวบุษณี  ม่วงชู 

089-447-1316 
080-250-8992 

 


