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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
สามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด และท าให้กระบวนการที่ส าคัญ (Critical Business Process) กลับมา
ด าเนินงานได้อย่างปกติในระดับการให้บริการที่ก าหนดไว้ รวมทั้ง ลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น
ต่อหน่วยงานได้ 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
เจ้าหน้าที่ท้ังหมดของกองคลัง 

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 
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7. เหตุการณ์หรือผลกระทบจากอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ (ล่ม) 
8. เหตุการณ์วาตภัย 
9. เหตุการณ์ก่อการร้าย 

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) 

                

8 เหตุการณ์วาตภัย 
       

9 เหตุการณ์ก่อการร้าย          
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แผนบริหารความต่อเนื่องฯ (Business Continuity Plan : BCP) ด้านการเงินการคลัง ฉบับนี้ ไม่รองรับ
การปฏิบัติงานในกรณีที่เหตุขัดข้องเกิดขึ้นจากการด าเนินงานปกติและเหตุขัดข้องดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบใน
ระดับสูงต่อการด าเนินงานและการให้บริการของหน่วยงาน เนื่องจากหน่วยงานยังสามารถจัดการหรือปรับปรุง
แก้ไขสถานการณ์ได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยผู้บริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารของแต่ละกลุ่มงานสามารถ
รับผิดชอบและด าเนินการได้ด้วยตนเอง 

7. โครงสร้ำงและทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่องฯ (Business Continuity Plan Team) 

 กองคลังได้แต่งตั้งคณะท างานบริหารความต่อเนื่องภารกิจขององค์กร เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานใน
ภารกิจหลักหรืองานบริการที่ส าคัญได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพแม้เกิดสภาวะวิกฤติ โดยมี โครงสร้าง 
ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง0มีหน้าที่ในการประเมินลักษณะ ขอบเขต และแนวโน้มของ
อุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือตัดสินใจประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่องฯ และด าเนินการตามขั้นตอนและ    
แนวทางการบริหารความต่อเนื่อง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรตามท่ีได้ก าหนดไว้ในแผนบริหารความต่อเนื่องฯ 

2. ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่องฯ มีหน้าที่ประสานงาน และสื่อสารให้คณะบริหารความ
ต่อเนื่องฯ ด าเนินการตามแผนบริหารความต่อเนื่องฯ ที่วางไว้ และรายงานสถานการณ์ทั้งหมดของหน่วยงาน  

3. หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง มีหน้าที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง และด าเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรที่ได้
ก าหนดไว้ในแผนบริหารความต่อเนื่องฯ ของกลุ่มงานของตน 

4. ทีมบริหารความต่อเนื่อง มีหน้าที่ในการร่วมมือ ดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ในส่วนงานของตนเองให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วตามแผน BCP 

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 

 

ผู้ประสำนงำนคณะ
บริหำรควำมต่อเนื่อง 

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

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 
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8. ผลกระทบต่อกระบวนกำรท ำงำนหรือกำรให้บริกำร  
 การประเมินผลกระทบต่อกระบวนการ หรือการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact 
Analysis) จะแบ่งระดับผลกระทบออกเป็น 5 ระดับ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาระดับผลกระทบ ดังนี้ 

ระดับผลกระทบ หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำระดับของผลกระทบ 
สูงมำก เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจ านวนเงินในระดับสงูมาก 

ส่งผลให้ขีดความสามารถในการด าเนินงานหรือให้บริการลดลงมากกว่า ร้อยละ 50 
เกิดการสูญเสียชีวิตและ/หรือภัยคุกคามต่อสาธารณชน 
ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นใจต่อองค์กรในระดับประเทศและนานาชาติ  

สูง เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจ านวนเงินในระดับสงู 
ส่งผลให้ขีดความสามารถในการด าเนินงานหรือให้บริการลดลงรอ้ยละ 25-50 
เกิดการบาดเจ็บต่อผู้รับบริการ/บุคคล/กลุ่มงาน 

      ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมัน่ใจต่อองค์กรในระดับประเทศ 
ปำนกลำง เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจ านวนเงินในระดับปานกลาง 

ส่งผลให้ขีดความสามารถในการด าเนินงานหรือให้บริการลดลงรอ้ยละ 10-25 
ต้องมีการรักษาพยาบาล 
ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นใจต่อองค์กรในระดับท้องถิ่น 

ต่ ำ เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจ านวนเงินในระดับต่ า 
ส่งผลให้ขีดความสามารถในการด าเนินงานหรือให้บริการลดลงรอ้ยละ 5-10 
ต้องมีการปฐมพยาบาล 
ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นใจต่อองค์กรในระดับหน่วยงาน 

ไม่เป็นสำระส ำคัญ ส่งผลให้ขีดความสามารถในการด าเนินงานหรือให้บริการ ลดลงน้อยกว่า ร้อยละ 5 

การประเมินระดับผลกระทบต่อกระบวนงานที่ส าคัญ ของกองคลังได้ก าหนดระยะเวลาเป้าหมายใน
การกลับมาด าเนินงาน หรือฟ้ืนคืนสภาพให้ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดเป็นช่วงเวลา คือ 4 ชั่วโมง 1 วัน      
3 วัน 5 วัน และ 7 วัน ซึ่งระยะเวลาดังกล่าว หมายถึง ระยะเวลาภายหลังจากเกิดอุบัติการณ์ขึ้น ที่ท าให้การ
ด าเนินงานหรือการให้บริการต้องกลับคืนสภาพเดิม กิจกรรมต้องกลับมาด าเนินการได้และทรัพยากรต้องได้รับ
การฟ้ืนฟู ตามตารางดงันี้ 

ตารางผลกระทบต่อกระบวนการท างานหรือการให้บริการ (Business Impact Analysis) 

กระบวนกำรหลัก 

ระดับ
ผลกระทบ/

ควำมเร่งด่วน 
 (สูง/ปำนกลำง/ต่ ำ) 

ระยะเวลำเป้ำหมำยในกำรฟื้นคืน
สภำพ 

4 ชั่วโมง 1 วัน 3 วัน 5 วัน 7 วัน 

1. ด้ำนกำรรับและส่งเอกสำรใบส ำคัญประกอบกำรเบิกจ่ำย       

   1.1 กำรรับใบส ำคัญประกอบกำรเบิกจ่ำย สูง          
   1.2 กำรส่งใบส ำคัญประกอบกำรเบิกจ่ำยเสนอกรมอนมุัต ิ สูง          
2. ด้ำนงบประมำณ       
    2.1 กำรโอนจัดสรรเงินงบประมำณ/เงินนอกงบประมำณ  สูง       

2.2  กำรควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ/เงินกันไว้      สูง       
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กระบวนกำรหลัก 

ระดับ
ผลกระทบ/

ควำมเร่งด่วน 
 (สูง/ปำนกลำง/ต่ ำ) 

ระยะเวลำเป้ำหมำยในกำรฟื้นคืน
สภำพ 

4 ชั่วโมง 1 วัน 3 วัน 5 วัน 7 วัน 

เบิกเหลื่อมป ี

2.3  กำรกันเงินไว้เบิกจ่ำยเหลื่อมปีและกำรขยำยเวลำ       
เบิกจ่ำยเงินกัน 

ปานกลาง       

    2.4 กำรก ำกับติดตำมเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ/
รำยงำนสถำนะกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ 

ปานกลาง       

3. ด้ำนกำรเงิน       
     3.1 กำรตรวจสอบใบส ำคัญและหลักฐำนประกอบ         
กำรขอเบิกเงิน 

สูง       

     3.2 กำรเบิกจ่ำยเงิน ในระบบบริหำรกำรเงินกำรคลัง
ภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) กับกรมบัญชกีลำง 

สูง       

3.3 ด้ำนกำรรับเงิน จ่ำยเงิน และน ำส่งเงินงบประมำณ
ในระบบอิเล็กทรอนิกส ์

สูง       

4. ด้ำนกำรจัดท ำบัญชีและรำยงำนกำรเงิน       

   4.1 กำรจัดท ำทะเบียนคุมบัญช ี สูง       
4.2  กำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน ต่ า      

    4.3 กำรเบิกจ่ำยเงินเดือน ค่ำตอบแทนและเงินสวสัดิกำร
ส ำหรับบุคลำกรของกรมอนำมัย 

ปานกลาง       

    4.4 กำรตรวจสอบเอกสำรและขออนมุัติเงินยืมรำชกำร สูง       
5..ด้ำนกำรพัสด ุ       
   5.1 กำรจัดหำพัสดุและกำรบริหำรสัญญำ สูง       

    5.2 กำรควบคุมและจ ำหน่ำยพัสดุ ปานกลาง      
  6. ด้ำนให้ค ำปรึกษำและแนะน ำเกี่ยวกับกฎระเบียบงำน
ด้ำนกำรคลัง กำรงบประมำณ กำรบัญชีและพัสดุแก่
หน่วยงำนต่ำงๆของกรม 

ปานกลาง      

หมายเหตุ : 1. ระยะเวลาเป้าหมายในการฟ้ืนคืนสภาพ หมายถึง ระยะเวลาภายหลังจากเกิดอุบัติการณ์ขึ้น   
ที่ท าให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการต้องกลับคืนสภาพเดิม กิจกรรมต้องกลับมาด าเนินการได้ และ
ทรัพยากรต้องได้รับการฟื้นฟู  

2. การก าหนดช่วงของระยะเวลาเป้าหมายในการฟ้ืนคืนสภาพ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความ
เหมาะสม 

 ส าหรับกระบวนงานอ่ืน ๆ ที่ประเมินแล้ว อาจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมีความ
ยืดหยุ่นสามารถชะลอการด าเนินงานและการให้บริการได้ โดยให้ผู้บริหารของฝ่ายงานประเมินความจ าเป็น
และเหมาะสม ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นให้ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความต่อเนื่องเช่นเดียวกับกระบวนงานหลัก 
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9. กลยุทธ์ควำมต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy) 
กลยุทธ์ความต่อเนื่อง เป็นแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีความพร้อมเมื่อเกิด 

สภาวะวิกฤต ซึ่งพิจารณาทรัพยากรใน 5 ด้าน ตามตารางดังนี้ 

ตารางกลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)  

ทรัพยำกร กลยุทธ์ควำมต่อเนื่อง 

 

อำคำร/ 
สถำนที่
ปฏิบัติงำน
ส ำรอง 

     1. จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการท าความสะอาดและรักษา
ความปลอดภัยด้านสาธารณสุขในสถานที่ท างานของกองคลัง ได้แก่  
เจลแอลกอฮอล์ น้ ายาฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ให้บุคลากรท า 5 ส. ประจ าวัน  
และมีการท า Big Cleaning Day มีคณะกรรมการตรวจประเมินความ
เรียบร้อยของหน่วยงาน 
     2. ให้ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง ประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่อาคาร ในกรณีที่อาคารที่ท าการได้รับความเสียหาย (เสียหาย
บางส่วน) เพ่ือด าเนินการตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้พ้ืนที่ที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
หรือดับเพลิง เช่น น าอุปกรณ์ดับเพลิงเข้าท าการดับเพลิง/ พิจารณาแจ้ง
สถานีดับเพลิงหรือหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆมาช่วยเป็นต้น เพ่ือป้องกัน
ชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม ให้ได้รับความเสียหายน้อยที่สุด 
หลังจากเหตุการณ์ฉุกเฉินได้สงบลงแล้วให้รีบด าเนินการตรวจสอบวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีช ารุดเสียหาย ส ารวจความเหมาะสมของสถานที่ แล้วรายงาน
ว่าอาคารมีความเหมาะสมและอนุญาตให้ใช้งานได้และการเตรียมความ
พร้อมต่อไป 
     3. ในกรณีที่เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างหรือไม่สามารถเข้ามา
ปฏิบัติงานได้ ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่บ้านเป็นการชั่วคราว   
แต่หากเป็นระยะเวลานานจะมีการส ารวจความเหมาะสมของสถานที่
ปฏิบัติงานส ารอง ประสานงาน และการเตรียมความพร้อมกับ
หน่วยงานเจ้าของพ้ืนที  
     4. เหลื่อมเวลาการปฏิบัติราชการ 
     5. ก าหนดพ้ืนที่ปฏิบัติงานส ารอง คือ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขต
เมือง โดยมีการส ารวจความเหมาะสมของสถานที่ ประสานงาน และ
การเตรียมความพร้อมกับหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ 

 

วัสดุ
อุปกรณ์ที่
ส ำคัญ / 
กำรจัดหำ
จัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ที่
ส ำคัญ 

     1. ใช้คอมพิวเตอร์ส านักงานของแต่ละกลุ่ม หรือจัดเตรียม
คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) ของกองไว้ส ารองในการปฏิบัติงาน
กรณีมีคอมพิวเตอร์ส านักงานไม่เพียงพอ 
      2. ในกรณีที่วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญได้รับความเสียหาย ไม่สามารถใช้
งานได้ ให้ผู้ประสาน/หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องประสานกับ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องฝ่ายพัสดุ เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญมาใช้งาน
ก่อน และก าหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ได้เป็นการ
ชั่วคราว 
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ทรัพยำกร กลยุทธ์ควำมต่อเนื่อง 

 

เทคโนโลยี 
สำรสนเทศ
และ 
ข้ อ มู ล ที่
ส ำคัญ 

     1. ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญของ
หน่วยงานเป็นแบบรวมศูนย์ และเชื่อมโยงระบบเครือข่ายผ่านอินเทอร์เน็ต
เพื่อการใช้งาน ดังนั้น หากเกิดภาวะฉุกเฉินให้รอจนกว่าระบบการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนกลางจะกลับมาใช้งานได้ตามปกติ 
    2. ระบบฐานข้อมูลหลักที่ส าคัญในการปฏิบัติงานและการให้บริการ 
ได้แก่ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) 
ระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) การจัดท าทะเบียนคุมการขอ
เบิกเงินคงคลัง ท าทะเบียนคุม การเบิกจ่ายเงิน ก าหนดให้ทุกกลุ่มงาน
ด าเนินการส ารองข้อมูล (Back up) ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอและ
ตรวจสอบดูแลรักษาระบบให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 
    3. งานที่ต้องบันทึกข้อมูลด้านการเงินและบัญชีให้เป็นปัจจุบันให้มี
ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องสลับหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้ง กองคลัง 
เพ่ือให้ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันในการน าไปใช้
งานและการรายงานต่างๆ 

 

บุ ค ล ำ ก ร
หลัก 

     1..ก าหนดให้ใช้บุคลากรส ารอง/ ทดแทนภายในกลุ่มงานเดียวกัน 
2.  ก าหนดให้มีการเปลี่ยนเวรบุคลากรเ พ่ือ  Rotateงานและ        

การปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 
3.  ก าหนดให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้ 
4. จัดเตรียมพนักงานขับรถยนต์เพื่อติดต่อประสานงานกับบุคคล และ

ส่วนราชการอื่น ๆ 

 

คู่ ค้ ำ / ผู้
ให้บริกำร
ที่ส ำคัญ/ผู้
มี ส่ ว น ไ ด้
ส่วนเสีย 

1. ประสานงาน/ประชุมโดยใช้ระบบสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ โดยเน้นการ 
ติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ 
Facebook e-mail Line@ เป็นต้น  
     2. มีรายชื่อผู้ประสานงาน พร้อมระบุช่องทางการติดต่อ เพื่อให้การ
ให้บริการกับหน่วยงานภาครัฐอื่นเกิดความต่อเนื่อง  เช่น เบอร์โทรศัพท์ 
อีเมลกลาง ฯลฯ 
     3. การส่งหนังสือราชการผ่านรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
     4. ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ  
โดยเน้นการสื่อสารผ่านออนไลน์ 
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10. กำรวิเครำะห์เพื่อก ำหนดควำมต้องกำรทรัพยำกรที่ส ำคัญ 

 ในการบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตหรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่เป็นผลให้หน่วยงาน  
ต้องหยุดการด าเนินงาน หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานใน 
กระบวนการด าเนินงานที่ส าคัญดังกล่าวข้างต้นได้อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ จึงได้วิเคราะห์  
ทรัพยากรที่จ าเป็น (ขั้นต่ า) ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างต่อเนื่องในภาวะวิกฤตของแต่ละกระบวนงาน 
ดังนี้ 

1) ด้านสถานที่ปฏิบัติงานส ารอง (Working Space Requirement)  

ตารางการระบุพื้นที่การปฏิบัติงานส ารอง  

สถำนที่ปฏบิัติงำนส ำรอง ระยะเวลำเป้ำหมำยในกำรฟ้ืนคืนสภำพ 

4 ชั่วโมง 1 วัน 3 วัน 5 วัน 7 วัน 

พ้ืนที่ส ำหรับสถำนที่ปฏบิัติงำนส ำรอง 
- สถำบันพัฒนำสุขภำวะเขตเมือง 

 
262 ตารางเมตร (31 คน) 

พ้ืนที่ส ำหรับสถำนที่ปฏบิัติงำนที่บ้ำน 
- ที่พักอาศัยปัจจุบนัของ เจ้าหน้าท ี

 
(31 คน) 

2) ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement)  
ตารางการระบุจ านวนวัสดุอุปกรณ์  

วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องกำร แหล่งที่มำของวัสด ุ ระยะเวลำเป้ำหมำยในกำรฟ้ืนคืนสภำพ 

4 ชั่วโมง 1 วัน 3 วัน 5 วัน 7 วัน 

Notebook ส่วนกลำง Notebook ส่วนกลาง
ของแต่ละกลุม่งาน 

5 เครื่อง  

โทรศัพท์มือถือส่วนกลำง กลุ่มอ านวยการ 1 เครื่อง 

เคร่ืองถ่ำยเอกสำร 
เคร่ืองพิมพ์ รองรับกำรใช้
งำนกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

- จัดสรรภายในหน่วย  
  งาน 
- ยืมจากหน่วยอื่น 
  หรือจดัหาโดยวิธี  
  การพิเศษ 

2 เครื่อง 

รถยนต์ส่วนกลำง 
พร้อมคนขับ 

- รถยนต์ราชการของ 
  หน่วยงาน 
- ยืมจากหน่วยอื่น 
  หรือจัดหาโดยวิธี  
  การพิเศษ 

2 คัน 

3) ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล (IT & Information  Requirement) 
ตารางการระบุความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล 

ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และข้อมูลที่ต้องกำร 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำเป้ำหมำยในกำรฟ้ืนคืนสภำพ 

4 ชั่วโมง 1 วัน 3 วัน 5 วัน 7 วัน 

ระบบ อินเทอร์เน็ต / 
อินทรำเน็ต   

กองแผนงาน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และข้อมูลที่ต้องกำร 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำเป้ำหมำยในกำรฟ้ืนคืนสภำพ 

4 ชั่วโมง 1 วัน 3 วัน 5 วัน 7 วัน 

ระบบ GFMIS (ระบบเบิก 
จ่ำยเงิน) 

กลุ่มงบประมาณ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ระบบ e-GP (ระบบจัดซ้ือ 
จัดจ้ำง) 

กลุ่มพัสด ุ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4) ความต้องการด้านบุคลากรส าหรับความต่อเนื่องเพ่ือปฏิบัติงาน (Personnel Requirement)  
ตารางการระบุจ านวนบุคลากรหลักท่ีจ าเป็น 

บุคลำกรที่ต้องกำร จ ำนวนบุคลำกรท่ีต้องกำรตำมระยะเวลำเป้ำหมำยในกำรฟ้ืนคืนสภำพ 

4 ชั่วโมง 1 วัน 3 วัน 5 วัน 7 วัน 

จ ำนวนบุคลำกรปฏิบัติงำนที ่
ส ำนักงำน /สถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรอง 

ผู้อ านวยการกองคลังและหัวหน้ากลุ่มงาน จ านวน 6 คน              
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 25 คน หรือประมาณร้อยละ 40 ของหน่วยงาน  

จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานดังกล่าว ได้แก่ ผู้อ านวยการ และเจ้าหน้าที่เท่าที่มีความจ าเป็นต้องมา
ปฏิบัติหน้าที่ท่ีส านักงาน/สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง เพื่อความต่อเนื่องในการด าเนินงานในกรณีเกิดสถานการณ์
ฉุกเฉิน 

5) ความต้องการด้านผู้ให้บริการที่ส าคัญ (Service Requirement) 

ผู้ให้บริกำร ระยะเวลำเป้ำหมำยในกำรฟ้ืนคืนสภำพ 

4 ชั่วโมง 1 วัน 3 วัน 5 วัน 7 วัน 

ผู้ให้บริกำรเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต      

 หมายเหตุ - ให้จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เน็ตแบบพกพา (Air Card)  ของ
ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ เชื่อมโยงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส า คัญของหน่วยงานกลาง 
ผ่านอินเตอรเ์น็ต ในกรณีผู้ให้บริการหลักและส ารองไม่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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11. ขั้นตอนกำรบริหำรควำมต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนกำร 
 หน่วยงานก าหนดแนวทางการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต เป็น 3 ระยะ ได้แก่ การตอบสนอง
ต่อเหตุการณ์ทันที (ภายใน 24 ชั่วโมง) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ในระยะแรก (2-7 วัน) การตอบสนองต่อ
เหตุการณ์และการกู้คืนกระบวนการปฏิบัติงานระยะเวลาเกิน 7 วัน  
 ตามตารางท้ายนี้ จัดเตรียมส าหรับทีมบริหารความต่อเนื่อง ในการด าเนินการรวบรวม ตรวจสอบ
สถานการณ ์และรายงานให้คณะท างานบริหารความต่อเนื่องทราบเป็นระยะ ๆ ตามกรอบเวลา โดยตรวจสอบ
การด าเนินงานตามข้ันตอนและกิจกรรมของผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 

 กำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ทันที (ภำยใน 24 ชั่วโมง)  

ขั้นตอนและกจิกรรม ผู้รับผิดชอบ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

 แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤตตามกระบวนการ Call Tree ให้กับ
บุคลากรในหน่วยงานทราบ ภายหลังได้รับแจ้งจาก
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของกรมอนามัย 

หัวหน้าคณะบริหารความ 
ต่อเนื่องของกองคลัง 

 

 จัดประชุมทีมงานบริหารความต่อเนื่องเพื่อประเมินความ 
เสียหายผลกระทบต่อการด าเนินงาน การให้บริการ และ 
ทรัพยากรส าคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง 

 ทบทวนกระบวนงานที่มีความเร่งด่วนหรือส่งผลกระทบ 
อย่ างสู ง  (หากไม่ด า เนินการ )  ดั งนั้ น  จ า เป็นต้อง
ด าเนินงาน โดยปฏิบัติตามระเบียบ/แนวทางกรมอนามัย
ก าหนด (ถ้ามี) หรือปฏิบัติด้วยมือ (Manual Processing) 

ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกองคลัง 

 

 ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในกลุ่มงาน ที่ได้รับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิต 

หัวหน้าทีมบริหารความ 
ต่อเนื่องของกองคลัง 

 
 

 รายงานคณะบริหารความต่อเนื่องของกรมอนามัย โดย
ครอบคลุมประเด็นดังนี้ 
- จ านวนและรายชื่อบุคลากรที่ได้รับบาดเจ็บ/เสียชีวิต 
- ความเสียหายและผลกระทบต่อการด าเนินงานและ 
การให้บริการ 
- ทรัพยากรส าคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง 
กระบวนงานที่มีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่างสูง 
หากไม่ด าเนินการ และจ าเป็นต้องด าเนินงานหรือปฏิบัติ 
งานด้วยมือ (Manual Processing) 

หัวหน้าทีมบริหารความ 
ต่อเนื่องของกองคลัง 
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  กำรตอบสนองในระยะสั้น (2-7 วัน)  

ขั้นตอนและกจิกรรม ผู้รับผิดชอบ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

 ติดตามสถานะภาพการกอบกู คืนมาของทรัพยากร       
ที่ได้รับผลกระทบ ประเมินความจ าเป็นและระยะเวลาที่
ต้องใช้ในการกอบกูคืน 

ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกองคลัง 

 

 ตรวจสอบความพร อมและข้อจ ากัด ในการจัดหา
ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ ในการบริหารความต่อเนื่อง
ได้แก่ 

ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกองคลัง 

 

 - สถานทีป่ฏิบัตงิานส ารอง   
 - วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ   

- เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ   

- บุคลากรหลัก   
- ผู้รับบริการและผู้มีส ่วนได้ส่วนเสีย/คูค่้า/ผู้ 
  ให้บริการที่ส าคัญ 

  

 รายงานหัวหน้าคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องของ
หน่วยงานเก่ียวกับความพร้อมข้อจ ากัดและข้อเสนอแนะ
ในการจัดหาทรัพยากรที่จ าเปน็ต้องใช ้ในการบริหารความ
ต่อเนื่อง 

หัวหน้า/ทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของกองคลัง

ที่รับผิดชอบการจัดหา
ทรัพยากรที่จ าเปน็ 

 

 ประสานงานและด าเนินการจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต้อง
ใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง 

หัวหน้า/คณะบริหารความ 
ต่อเนื่องของกองคลัง 

 

 
  กำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์และกำรกู้คืนกระบวนกำรปฏิบัติงำนระยะเวลำเกิน 7 วัน  

ขั้นตอนและกจิกรรม ผู้รับผิดชอบ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

 ติดตามสถานภาพการกอบกูคืนมาของทรัพยากรที่ได้รับ
ผลกระทบ และประเมินความจ าเป็นและระยะเวลาที่
ต้องใช้ในการกอบกู้คืน 

ทีมงานบริหารความ
ตอ่เนื่องของกองคลัง 

 

 ระบุทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้  เพื่อด าเนินงานและ
ให้บริการตามปกติ 

ทีมงานบริหารความ
ตอ่เนื่องของกองคลัง 

 

   รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน   
  สถานภาพการกอบกู คืนมาของทรัพยากรที่ ได้รับ   
  ผลกระทบ และทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้เพื่อด าเนินงาน 
  และให้บริการตามปกติ 

ทีมงานบริหารความ
ตอ่เนื่องของกองคลัง 

 
 
 
 

   แจ้ งสรุปสถานการณ และการเตรียมความพร อม 
  ด้านทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อด าเนินงานและให้บริการ   
  ตามปกติให้กับบุคลากรในหน่วยงาน 

ทีมงานบริหารความ
ตอ่เนื่องของกองคลัง 
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12. กระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) 
เพ่ือให้แผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (BCP) สามารถน าไปปฏิบัติใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล กองคลังจึงก าหนดให้มีกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) ขึ้น โดยกระบวนการ Call Tree 
คือกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกในคณะบริหารความต่อเนื่องและทีมบริหารความต่อเนื่อง          
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการในการติดต่อบุคลากรของหน่วยงานภายหลังจากมีการประกาศ
เหตุการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤต 
 กระบวนการ Call Tree เริ่มต้นที่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องแจ้งให้ผู้ประสานงานคณะบริหาร
ความต่อเนื่องทราบถึงเหตุการณ์ฉุกเฉินเพ่ือให้ผู้ประสานงานฯ แจ้งให้หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องรับทราบ
เหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ จากนั้นทีมบริหารความต่อเนื่องของแต่
ละกลุ่มงานมีหน้าที่แจ้งไปยังบุคลากรภายใต้การบังคับบัญชาเพ่ือรับทราบ ดังผังกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน
ตาม Call Tree 

ผังกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินตำม Call Tree 

ล ำดับ ผังกระบวนกำร ผู้รับผิดชอบ รำยละเอียด 

1  

 

อธิบดีกรมอนามัย อธิบดีกรมอนามัยประกาศเหตุฉุกเฉินและประกาศใช้
แผนด าเนินธรุกิจอย่างต่อเนื่องฯ (BCP) 

2  

 

หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่องของ 

กองคลัง 

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของกองคลัง แจ้งให้
ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่องทราบ 

3  

 

 

ผู้ประสานงาน     
คณะบริหารความ

ต่อเนื่อง 
 

ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง แจ้งหัวหน้า
ทีมบริหารความต่อเนื่องทราบ 
1. ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลาท าการให้ด าเนินการ
ติดต่อบุคลากรหลักโดยติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ของ
หน่วยงานเป็นช่องทางแรก 
2. ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นนอกเวลาท าการ สถานที่
ปฏิบัติงานหลักได้รับผลกระทบให้ด าเนินการติดต่อ
บุคลากรหลักโดยติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือเป็น
ช่องทางแรก 
     ถ้าสามารถติดต่อได้ให้แจ้งข้อมูลแก่บุคลากรของ
กองคลังทราบ ดังต่อไปนี้ 
- สรุปสถานการณ์ของเหตุการณ์ฉุกเฉินและการ
ประกาศใช้แผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (BCP) 
- เวลาและสถานที่ส าหรับการนัดประชุมเร่งด่วน
ส าหรับผู้บริหารและคณะบริหารความต่อเนื่อง 
- ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ เพื่อบริหารความพร้อมต่อ
สภาวะวิกฤตต่อไป เช่น สถานท่ีรวมพลในกรณีที่มีการ
ย้ายสถานท่ีท างาน ฯลฯ 

4  

 

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง 

หัวหน้าทีมฯ แจ้งข้อมูลทั้งหมดของสถานการณ์ไปยัง
บุคลากรภายในทีมฯ ได้รับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

  

 

  

ประกำศเหตุฉุกเฉินและ 
ประกำศใช้แผน BCP 

แจ้งเหตุฉุกเฉิน 

แจ้งเหตุฉุกเฉิน 

ช่วงเวลำ 

ผ่ำนเบอร์ 
โทรศัพท์มือถือ 

 

ผ่ำนเบอร์โทรศัพท์
ของหน่วยงำน 

แจ้งเหตุฉุกเฉิน 
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ล ำดับ ผังกระบวนกำร ผู้รับผิดชอบ รำยละเอียด 

5  

 

 

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง 

หัวหน้าทีมฯ แจ้งกลับมายังผู้ประสานงานคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง เพื่อรายงานสรุปความพร้อมของกอง
คลัง ในการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 
รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของกอง
คลัง 

6  

 

ผู้ประสานงาน     
คณะบริหารความ

ต่อเนื่อง 

ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่องรายงาน
สถานการณ์ทั้งหมดของกองคลัง ให้คณะท างาน
บริหารความต่อเนื่องทราบ 

  

 

  

รำยช่ือบุคลำกรในกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน Call Tree 
ตารางรายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของกลุ่มอ านวยการ 

หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง 
ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 

น.ส.จีระภำ ขำวละเอียด 087-126-5523 นางพิสมัย พุ่มสุข 082-293-1442 

 นางสาวพิมพร ตาด ี 080-293-1442 
นางสาวเจนจริา  คล้ายเนตร 084-928-6026 

นางสาวพรพรรณ เกลี้ยงราค.ี 089-795-1948 

นางสาวณัฏฐณิชา ศรีทองจันทร ์ 083-079-9017 

นายไพรตัน ์   รุ่งแจ้ง 096-593-0223 

นางหนูแดง    สีหาเสนา 062-606-6995 
นายเสกสรร   สิทธิพร 084-021-7466 

ตารางรายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของกลุ่มงบประมาณ 

หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง 
ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 

น.ส.รัตน์ติยำ ข ำแก้ว 081-908-3616 นางสาวเพ็ญแข  แบ่งด ี 083-074-1312 

 นางสาวทิตยา ศุภกลุธาดาศิร ิ 090-569-5426 

นางสาววราภรณ ์ รักไร ่ 094-998-3795 

นางสาวจันทิมา ขจรศรีวีรวงศ ์ 099-253-3050 

นางสาวร าพึง รู้บุญ 094-924-0455 

นางสาวกนกนาถ ศรีกาญจน ์ 084-546-9950 

นางยุพิน   ยิ่งผล 081-580-9261 

 
 

รำยงำนสรปุควำมพร้อม 
 

รำยงำน 
สถำนกำรณ์ทั้งหมด 

 

จบ 
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ตารางรายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของกลุ่มบัญชี 

หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง 
ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 

น.ส.อรุณี อินทร์ข ำ 086-054-5476 นางสาววีรวรรณ  ค้าสุวรรณ 089-131-7840 

 นายทรงวุฒิ   สอนสุด 087-246-8161 
นางสาวพรเพ็ญ  ทองนุ่น 084-083-8494 
นางสาววิชุดา  แสงฤทธิ ์ 087-589-9552 
นางสาวลัดดา  ไชยสวสัดิ ์ 094-313-6380 
นายศราวุธ  ธรรมชาต ิ 084-620-5427 
นางสาวสุพรรณา  อายาเมือง 089-040-3040 
นางสาวชลลดา   ราตรสีุข 091-694-4051 
นางสาวภัททิยา  เพ็งประไพ 097-195-5989 

นางสาวเตือนใจ   ฉิมน้อย 089-058-9757 
นางลักษณา   อุตตโมบล 084-020-4940 
นายอิทธิพล   สว่างศิริพรชัย 095-053-0829 
นายเฉลมิชัย   ชังอิน 086-058-4474 
นายกฤษณะ  เปรมชัยพร 064-283-0649 

ตารางรายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของกลุ่มพัสดุ 

หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง 
ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 

น.ส.ปวิตรำ รุ่งเรือง 089-921-6051 นางนภารัตน ์  วงศ์รักษา 086-765-2002 

 นางสาวพรทิพย ์   ปิดตานัง 090-996-0088 

นางสุภาภรณ ์  โกนาคม 080-082-4179 

นายรังสฤษดิ ์ เชือ้ดวงผุย 085-761-9668 

นางสาวสิริกญัญา   หนูบัว 095-441-0465 

นางดวงกมล  คล้ายพึ่งสินธุ ์ 085-443-5405 

นางสาววาสนา  สอนสุด. 083-290-0584 

นางสาวอุษณ ี   ทองชมภู 089-775-0466 

นางสาวจันทรกานต ์ แสงฤทธิ ์ 087-416-8328 
นายฐิตินันท์   พิริยะสรุวงศ ์ 085-161-4615 
นายคมกฤช    ทัดทับทิม 02-446-2544 
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ตารางรายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของกลุ่มการเงิน 

หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง 
ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 

น.ส.เอกฤทัย สำรนำค 081-732-6135 นางสาวสิดาพร หวังทรัพย์น้อย 089-447-1316 

 นางสาวบุษณ ี  ม่วงชู 080-250-8992 

นางดวงกมล   คร้ามทิม 081-812-9490 

นางสาวนลพรรณ ฉันทรางกูร 089-926-8170 
นายมณฑล   ตาลเยื้อน 087-103-7150 
นางวัชราพรรณ  สายเทพ 086-216-8741 

นางสาวพนิดา   เรืองเกิด 087-828-1495 
นายณัฐวัชร   แสงอุทัย 092-656-9891 
นางสาวนุชรา   พรมใต ้ 098-365-5510 
นางสาวรัชดา พงษ์คะเชน 093-795-0999 

นายเขมินทร ์ พงค์พัด 080-489-4949 

นางสาวศศิธร   มาบางคร ุ 089-205-4384 

นางศริญญา  หงษ์ทอง 062-249-2322 

นางวิมล  พุกสุวรรณ ์ 085-189-8059 

นายปริมาณ  อาภาอมร 089-668-1964 
นางสาวศรสีุราง  เทพอาษา 085-323-7279 
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แบบตรวจสอบควำมครบถ้วนของแผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง (BCP Checklist) 
กองคลัง  กรมอนำมัย 

 แบบฟอร์มนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานใช้ในการส ารวจตนเองและทบทวนเพ่ือให้มั่นใจว่าแผน 
BCP มีความครบถ้วนและสมบูรณ์ตามแนวทางของการจัดท า BCP ที่รองรับการบริหารงานภายในและงาน
บริการของหน่วยงานได้อย่างต่อเนื่องแม้ประสบสภาวะวิกฤต  

รำยกำรตรวจสอบ มี ไม่ม ี
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐำน   
1.1 ก่อนหน้านี้มีแผนเดิมอยู่  ☐☐ ☐ 
1.2 แผน BCP ที่จัดท าขึ้นในคร้ังนี้สามารถรองรับเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้   

 เหตุการณ์อุทกภัย    

  

☐ ☐ 
 เหตุการณ์อัคคีภัย ☐ ☐ 
 เหตุการณ์วาตภัย  ☐ ☐ 
 เหตุการณ์ชุมนุมประท้วจลาจล ☐ ☐ 
 เหตุการณ์โรคระบาดต่อเนื่อง ☐ ☐ 
 เหตุการณ์ผลกระทบด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ☐ ☐ 
 เหตุการณ์ไฟฟ้าดับวงกว้าง ☐ ☐ 
 เหตุการณ์ก่อการร้าย ☐ ☐ 
 เหตุการณ์แผ่นดินไหว ☐ ☐ 

ส่วนที่ 2 องค์ประกอบตำมแนวทำงของกำรจัดท ำ BCP   
2.1 ทีมงานแผนด าเนนิธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ☐☐ ☐ 
2.2 ผลกระทบต่อกระบวนการท างานหรือการให้บริการ (BIA) ☐ ☐ 

2.3 ความต้องการทรัพยากรทีส่ าคัญ  ☐ ☐ 
2.4 กลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง   

 ด้านอาคาร /สถานที่ปฏบิัติงานส ารอง  ☐☐ ☐ 
 ด้านวสัดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ/การจัดหา จัดส่งวสัดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ ☐☐ ☐ 
 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและขอ้มูลที่ส าคัญ ☐☐ ☐ 
 ด้านบุคลากร ☐☐ ☐ 
 ด้านคู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ /ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย  ☐☐ ☐ 

2.5 กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) ☐ ☐ 
2.6 ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ ☐☐ ☐ 
 
 
 
 
 
 
 


