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บทน า 
 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร. ) เป็นหน่วยงานระดับกรมสังกัด
กระทรวงการคลัง ได้รับการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ เมื่อวันที่  
๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ มีส านักงานตั้ งอยู่  ๓๑๐ อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
แห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์  
๐ ๒๒๙๘ ๕๘๘๐-๗ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สคร. กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๗ ก าหนดให้ สคร.  
มีภารกิจเกี่ยวกับบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ โดยการเสนอแนะนโยบายและมาตรการ
ก ากับดูแล การประเมินผล และการพัฒนารัฐวิสาหกิจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่
ทรัพย์สินของรัฐ และด าเนินการเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โดยให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

๑. เสนอแนะนโยบาย แผน กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร 
และพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 

๒. ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และพัฒนารัฐวิสาหกิจให้มีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับ
นโยบาย แผน กฎหมาย และมาตรการเกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจ 

๓. ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการของการบริหารและพัฒนา
องค์กรแก่รัฐวิสาหกิจ  

๔. ด าเนินการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 
๕. ด าเนินการเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
๖. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานหรือตามที่

กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  31 มีนาคม 2563 ได้เห็นชอบมาตรการเตรียมความพร้อมของ
หน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต [รองรับสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)] เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักหรืองานบริการที่ส าคัญได้
อย่างต่อเนื่องแม้เกิดภาวะวิกฤต โดย สคร. ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน
ดังกล่าว จึงได้มีค าสั่ง สคร. ที่ ๒๒๗/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะท างานจัดท า
แผนบริหารความต่อเนื่องของ สคร. เพ่ือให้ สคร. สามารถน าไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะ
วิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร โดยไม่ให้สภาวะ
วิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานต้องหยุดการด าเนินงาน หรือไม่สามารถให้บริการได้
อย่างต่อเนื่อง การที่หน่วยงานไม่มีกระบวนการรองรับให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  อาจส่ง 
ผลกระทบต่อหน่วยงานในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจการเงิน การให้บริการ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น ดังนั้น การจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งส าคัญที่
จะช่วยให้หน่วยงานสามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด และท าให้กระบวนการที่ส าคัญ (Critical 
Business Process) สามารถกลับมาด าเนินการได้อย่างปกติ หรือตามระดับการให้บริการที่ก าหนดไว้ ซึ่งจะ
ช่วยให้สามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานได้ 

 
วัตถุประสงค์ 

สคร. ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของแผนบริหารความต่อเนื่องของ สคร. เพ่ือใช้เป็นแนวทาง 
ในการบริหารความต่อเนื่องของ สคร. โดยมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤต ลดผลกระทบจาก
การหยุดชะงักในการด าเนินงานหรือการให้บริการ และบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
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- เพ่ือให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
(Stakeholders) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของ สคร. แม้ สคร. ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบ
จนท าให้การด าเนินงานต้องหยุดชะงัก  
 

สมมติฐานของแผนบริหารความต่อเนื่อง 
เอกสารฉบับนี้จัดท าข้ึนภายใต้สมมติฐาน ดังต่อไปนี้ 
- เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาส าคัญต่างๆ แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงานส ารอง

ที่ได้มีการจัดเตรียมไว้ 
- ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการส ารองระบบสารสนเทศต่างๆ โดยระบบสารสนเทศ

ส ารองมิได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเหมือนกับระบบสารสนเทศหลัก 
- “บุคลากร” ที่ถูกระบุในแผนฉบับนี้  หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ  

และลูกจ้างชั่วคราว ทั้งหมดของ สคร. 
  

ขอบเขตของแผนบริหารความต่อเนื่อง 
แผนบริหารความต่อเนื่องของ สคร. ฉบับนี้ใช้รองรับสถานการณ์ กรณีที่เกิดสภาวะวิกฤต 

หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินในพื้นท่ีของ สคร. ด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้  
- เหตุการณ์อุทกภัย  
- เหตุการณ์อัคคีภัย  
- เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง จลาจล  
- เหตุการณ์โรคระบาด  

 

การวิเคราะห์ทรัพยากรที่ส าคัญ  
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินมีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้น เพ่ือให้ สคร. สามารถบริหารจัดการ

การด าเนินงานขององค์กรให้มีความต่อเนื่อง การจัดหาทรัพยากรที่ส าคัญจึงเป็นสิ่งจ าเป็นและต้องระบุไว้ 
ในแผนบริหารความต่อเนื่อง ซึ่งการเตรียมการทรัพยากรที่ส าคัญ จะพิจารณาจากผลกระทบใน ๕ ด้าน ดังต่อไปนี้  

๑. ผลกระทบด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้สถานที่
ปฏิบัติงานหลักได้รับความเสียหายหรือไม่สามารถใช้สถานที่ปฏิบัติงานหลักได้  และส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถ 
เข้าไปปฏิบัติงานได้ชั่วคราวหรือระยะยาว 

๒. ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ/การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ  หมายถึง 
เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นท าให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ หรือไม่สามารถจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์  
ที่ส าคัญได ้

๓. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้
ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถให้บริการได้  หรือข้อมูลที่ส าคัญไม่สามารถเข้าถึง เพ่ือน ามาใช้ 
ในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ 

๔. ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้บุคลากรหลักไม่สามารถ 
มาปฏิบัติงานได้ตามปกติ  

๕. ผลกระทบด้านคู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท า
ให้คู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่สามารถติดต่อหรือให้บริการหรือส่งมอบงานได้  
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สรุปเหตุการณ์สภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ์  
 

เหตุการณ์สภาวะวิกฤต ผลกระทบ 
ด้านอาคาร/

สถานที่
ปฏิบัติงาน

หลัก 

ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
ที่ส าคัญ/ 

การจัดหาจัดส่ง
วัสดุอุปกรณ์ 

ที่ส าคัญ 

ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และข้อมูล 
ที่ส าคัญ 

ด้าน 
บุคลากรหลัก 

ด้านคู่ค้า/ 
ผู้ให้บริการ/ 
ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 
ที่ส าคัญ 

เหตุการณ์อุทกภัย √ √ √ √ √ 
เหตุการณ์อัคคีภัย √ √ √ √ √ 
เหตุการณ์ชุมนุม 
ประท้วง จลาจล 

√ √ √ √ √ 

เหตุการณ์โรคระบาด √ √ √ √ √ 
 

 

แผนบริหารความต่อเนื่องฉบับนี้ ไม่รองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่ เหตุขัดข้องเกิดขึ้น 
จากการด า เนิน งานปกติ  และเหตุขั ดข้ องดั งกล่ าว ไม่ส่ งผลกระทบในระดับสู งต่ อการด า เนิน งาน  
และการให้บริการของ สคร. เนื่องจาก สคร. ยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์ได้ภายในระยะเวลา  
ที่เหมาะสม โดยผู้บริหารของ สคร. หรือผู้บริหารของส านัก กอง ศูนย์ กลุ่ม สามารถรับผิดชอบและด าเนินการได้
ด้วยตนเอง 

 

โครงสร้างและทีมงานแผนบริหารความต่อเนื่อง  
เพ่ือให้แผนบริหารความต่อเนื่องน าไปปฏิบัติใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สคร. 

จึงได้มีการจัดตั้งคณะบริหารความต่อเนื่องของ สคร. ขึ้นโดยมีโครงสร้างดังนี้ 
- หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง  : ที่ปรึกษาหรือรองผู้อ านวยการ สคร. ที่ได้รับมอบหมายให้

กลั่นกรองงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานคณะท างานจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องของ สคร. 
(คณะท างานฯ) 

- หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง (หัวหน้าทีมฯ) : ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม 
- ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง : ผอ.กพร. ฝ่ายเลขานุการคณะท างานฯ 
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แต่ละต าแหน่งมีหน้าที่ในการร่วมมือดูแลติดตามการปฏิบัติงานและกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในแต่ละส่วนงานให้กลับสู่
ภาวะปกติโดยเร็วตามรายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมบริหารความต่อเนื่องที่ก าหนดให้เป็นบุคลากรหลัก  
กรณีท่ีบุคลากรหลักไมส่ามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บุคลากรส ารองรับผิดชอบบทบาทของบุคลากรหลักไปก่อนจนกว่า
จะได้มีการมอบหมายและแต่งข้ึนโดยหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องในการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้คืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง 
(ท่ีปรึกษา/รอง ผอ.สคร. ท่ีเป็นประธานคณะท างานฯ) 

ผู้ประสานงาน 
คณะบริหารความต่อเนื่อง 

ผอ.กพร. 
(ฝ่ายเลขานุการคณะท างานฯ) 

หัวหน้าทมีฯ 
ส านักงาน

เลขานกุารกรม 
(เลขานกุารกรม) 

หัวหน้าทีมฯ 
ส านัก

กฎหมาย 
(ผอ.สกม.) 

 

หัวหน้าทีมฯ 
ส านักนโยบาย

และแผน
รัฐวิสาหกิจ 
(ผอ.สนผ.) 

หัวหน้าทีมฯ 
กองส่งเสริม 
การให้เอกชน
ร่วมลงทุน 

ในกิจการของรัฐ 
(ผอ.กสร.) 

 

หัวหน้าทีมฯ 
ส านักก ากับ

และประเมนิผล
รัฐวิสาหกิจ 
(ผอ.สกร.) 

 

หัวหน้าทมีฯ 
บริหาร

หลักทรัพย ์
ของรัฐ 

(ผอ.สบล.) 

หัวหน้าทมีฯ 
กลุม่พัฒนา
ระบบบรหิาร 
(ผอ.กพร.) 

หัวหน้าทมีฯ 
กองเลขานุการ
คณะกรรมการ

นโยบาย
รัฐวิสาหกิจ 
(หัวหน้า  
กลร.) 

หัวหน้าทมีฯ 
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม 

(หัวหน้า กคจ.) 

หัวหน้าทีมฯ 
กองพฒันา

รัฐวิสาหกิจ ๑ 
(ผอ.กพส. ๑) 

 

หัวหน้าทีมฯ 
ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(ผอ.ศทส.) 

หัวหน้าทีมฯ 
กองพัฒนา

รัฐวิสาหกิจ ๓ 
(ผอ.กพส. ๓) 

 

หัวหน้าทีมฯ 
กองพัฒนา

รัฐวิสาหกิจ ๒ 
(ผอ.กพส. ๒) 

 

หัวหน้าทมีฯ
กลุม่ตรวจสอบ

ภายใน 
(หัวหนา้ กตส.) 

หัวหน้าทมีฯ 
กองกลั่นกรอง

กรรมการ
รัฐวิสาหกิจ 
(หัวหน้า  
กกก.) 
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บุคลากรหลัก บุคลากรส ารอง 
ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ชื่อ-สกลุ หมายเลขโทรศัพท ์ ชื่อ-สกลุ หมายเลขโทรศัพท์ 

หัวหน้าคณะบริหาร 
ความต่อเนื่อง 

นางวชิรญา  เพิ่มภูศร ี 08 1668 9797 
06 2604 2879 

นางสุกัญญา  ปาลิวนิช ๐๘ ๗๐๓๑ ๘๓๘๖ 

ส านักกฎหมาย นายณัฐวุฒ  ไพศาลวัฒนา 
 

๐๘ ๘๐๙๒ ๕๗๔๓ นางพิมพ์นิภา  โตประเสริฐ 
พรเอนกธนา 

08 1849 8869  
 

ส านักก ากับและ 
ประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 

นางภูริวรรณ  ทวีสิทธ์ิ ๐๙ ๒๖๒๙ ๔๙๙๙ นางสาวภควดี สมพงษ์ 08 5361 7805  

ส านักนโยบายและแผน 
รัฐวิสาหกิจ 

นายจีรวัฒน์ หงสกลุ 
 

๐๘ ๙๙๙๑ ๑๑๗๗ 
 

นางสาววรรณพร  มะโนปีน 09 4796 9988  

ส านักบริหารหลักทรัพย ์
ของรัฐ 

นางสาวสุธาวรรณ   ศักดิโ์กศล ๐๘ ๑๒๕๕ ๓๘๖๓ นายอโนชา  คลังทวีคูณสุข 08 4099 0777  

กองส่งเสริมการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

นายพิทย  อุทัยสาง 06 3662 9153 นางสาวเสาวภา  บุญเอี่ยม ๐๘ ๘๖๓๙ ๑๖๒๘  

กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๑ นายพลจักร  นิ่มวัฒนา ๐๘ ๑๓๔๕ ๒๒๓๑  นายพงศ์พัฒน์  บูรณะนนท์ 06 4519-5645 
กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๒ นางสาววรชยา  ลัทธยาพร ๐๙ ๒๒๘๓ ๘๓๖๙ นางสาวอภิญดา  เสรีวัฒน์ ๐๘ ๖๘๘๑ ๑๐๓๓ 
กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๓ นายสุธารักษ์  ธีร์จันทึก ๐๘ ๙๒๐๓ ๗๒๒๓ นางสาวพรพรรณ ชัยสุขภิรมย ์ 08 9992 2977 
ส านักงานเลขานุการกรม นางสาวอุษณีย ์มหากิจศิร ิ 06 2591 5959 นางสาวภัทรภร จงมีสุข 

นางสาววรกมล บุญสวน 
นางสาวสุรรีัตน์ ระสารักษ ์
นางสาวธัญญชนก ดวงแก้ว 

๐๘ ๙๘๘๒ ๘๑๔๗  
09 8826-6665  
08 9601 9759  
๐๖ ๑๕๘๖ ๖๖๓๑ 

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ นายกรินทร ์ศิริพัฒน์พิบูลย ์ ๐๘ ๑๙๓๐ ๕๓๖๐  นางสาวจีนิษณา  ใจชุ่ม 09 2459 6362 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นางสุกัญญา  ปาลิวนิช ๐๘ ๗๐๓๑ ๘๓๘๖ นางสาวฐิติพร  ชูผล ๐๖ ๑๔๐๘ ๘๘๖๒ 
กลุ่มตรวจสอบภายใน นายกมลภพ  อุราสุข ๐๙ ๘๖๔๕ ๔๕๙๑ นายภูวดล ตรเีมฆ 08 8273 6958  
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม นางนัทีวรรณ สมีาเงิน 08 1889 6520 นางสาวพิมพ์วิไล  เก่งงาน ๐๘ ๙๐๑๘ ๙๗๑๐ 
กองเลขานุการ
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ 

นายจีรวัฒน์ หงสกลุ 
 

๐๘ ๙๙๙๑ ๑๑๗๗ 
 

นางศรินนา เตมยีบุตร 08 1834 1077  

กองกลั่นกรองกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ 

นายจีรวัฒน์ หงสกลุ 
 

๐๘ ๙๙๙๑ ๑๑๗๗ 
 

นางสาวนุชนาฏ ต๊ะวิชัย 08 6361 3389  
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กลยุทธ์ของแผนบริหารความต่อเนื่อง 
การก าหนดกลยุทธ์ของแผนบริหารความต่อเนื่อง จะใช้เป็นแนวทางในการจัดหาและบริหาร

จัดการทรัพยากรให้มีความพร้อมเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต ซึ่งพิจารณาจากทรัพยากรใน ๕ ด้าน ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ทรัพยากร กลยุทธ์ของแผนบริหารความต่อเนื่อง 
สถานที่ปฏิบัติงานหลัก 
อาคารธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลาง  
และขนาดย่อม  
แห่งประเทศไทย  

 ๑. กรณีสภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดความเสียหายเฉพาะอาคารส านักงานของ สคร. 
ก าหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงานส ารองภายในลานอเนกประสงค์ (ศูนย์อาหาร) 
กระทรวงการคลัง โดยส านักงานเลขานุการกรม (สล.) มีการส ารวจความเหมาะสม
ของสถานที่ ประสานงาน และการเตรียมความพร้อม กับกระทรวงการคลัง          
ซึ่งเป็นเจ้าของพ้ืนที่ 
 ๒. กรณีเกิดเหตุอุทกภัยหรือสภาวะวิกฤตที่ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานภายในบริเวณ
กระทรวงการคลังได้ สล. ประสานขอใช้พื้นที่ปฏิบัติงานส ารองของธนาคารออมสิน 
ส านักงานใหญ่ หรือ บริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่  
 โดย สล. มีการส ารวจความเหมาะสมของสถานที่ ประสานงาน และการเตรียมความพร้อมกับ
ธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ หรือ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)  
ส านักงานใหญ่ ซึ่งเป็นเจ้าของพ้ืนที่ 
 ทั้งนี้ พื้นที่ปฏิบัติงานส ารองต้องมีระบบอินเตอร์เน็ตพร้อมใช้งาน โดยมีความเร็ว 
อย่างน้อย ๕๐/๕๐ เมกกะไบต์ (MB) 
 ๓. ปฏิบัติงานที่บ้านหรือสถานที่อ่ืนที่ปลอดภัยจากสภาวะวิกฤตเป็นการชั่วคราว 
 ๔. ก าหนดพ้ืนที่ปฏิบัติงานส ารองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ห้องคอมพิวเตอร์
หรือพ้ืนที่อ่ืนๆ ของกรมบญัชีกลาง โดยประสานงานและส ารวจความเหมาะสมของ
สถานที่ร่วมกับกรมบัญชีกลาง 

วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ/ 
การจัดหา จัดส่งวัสดุ 
อุปกรณ์ที่ส าคัญ 

๑. สล. จัดหาวัสดุในการปฏิบัติงาน เช่น โต๊ะและเก้าอ้ีส าหรับท างาน เครื่องคอมพิวเตอร์ 
รางปลั๊กไฟส าหรับต่อขยาย เครื่องพิมพ์ (Printer) เครื่องโทรสาร เครื่องถ่ายเอกสาร 
และเครื่องสแกนเนอร์ (Scanner) 
๒. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.) จัดเตรียมอุปกรณ์สารสนเทศส าหรับน ามาใช้ 
ในการปฏิบัติงาน เช่น อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Switch) 
สายเชื่อมต่อสัญญาณเฉพาะที่ (LAN) และอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และข้อมูลที่ส าคัญ 

๑. ระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ และข้อมูลสารสนเทศได้ติดตั้งและจัดเก็บ
ไว้ในห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ซึ่งรองรับการเข้าถึงจากภายนอก โดยการรับส่ง
ข้อมูลผ่านเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (Virtual Private Network : VPN) และมี 
การเข้ารหัสรักษาความปลอดภัยแบบ Secure Sockets Layer (SSL) 
๒. ศทส. ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
เพ่ือจัดเตรียมไซต์ส ารอง (Disaster Recovery Site : DR Site) เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
หรือสภาวะวิกฤต 
๓. ศทส. น าตลับเทปแม่เหล็ก (Magnetic Tape Drive) ที่ส ารองระบบคอมพิวเตอร์ 
ระบบสารสนเทศ และข้อมูลสารสนเทศ ณ ห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center)           
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง  ไปไว้ในสถานที่ปลอดภัย  
 



- ๙ - 
 

ทรัพยากร กลยุทธ์ของแผนบริหารความต่อเนื่อง 
๔. ส าหรับระบบ GFMIS –SOE และฐานข้อมูลระบบของโครงการพัฒนาระบบ 
การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และระบบการบริหารจัดการดิจิทัล (Digital 
Transformation) เพ่ือยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นระบบ
สารสนเทศตามภารกิจหลักของ สคร. เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ สคร. 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ได้ติดตั้ง ณ ห้องศูนย์ข้อมูล  
(Data Center) ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ส านกังานปลัด
กระทรวงการคลัง 

 ๕. ให้ผู้ใช้งาน (User) ส ารองข้อมูลสารสนเทศท่ีจ าเป็นและส าคัญไว้ในอุปกรณ์บันทึก
ข้อมูลแบบพกพา เช่น Flash Drive และ External Harddisk 

บุคลากรหลัก ๑. ก าหนดให้มีทีมบริหารความต่อเนื่องที่ก าหนดหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง  

(ท่ีปรึกษา/รอง ผอ.สคร. ที่เป็นประธานคณะท างานฯ) ผู้ประสานงานคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง (ผอ.กพร. ฝ่ายเลขานุการคณะท างานฯ) บุคลากรหลัก ได้แก่     
หัวหน้าทีมฯ แต่ละส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม (ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ศูนย์/ หัวหน้ากลุ่ม) 
และบุคลากรส ารอง ได้แก่ (ผู้แทนส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) 
๒. ก าหนดให้บุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านการเงินการคลัง ได้แก่ เลขานุการกรม  
(นางสาวอุษณีย์ มหากิจศิริ) และหัวหน้าฝ่ายการคลัง (นางสาวภัทรภร จงมีสุข) 
๓. ก าหนดให้บุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านพัสดุ ได้แก่ เลขานุการกรม                    
(นางสาวอุษณีย์ มหากิจศิริ) และหัวหน้าฝ่ายพัสดุ (นางสาวสุรีรัตน์  ระสารักษ์) 
๔. อนุญาตให้สามารถใช้บุคลากรทดแทนกันภายใน ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม เดียวกัน 
๕. อนุญาตให้สามารถใช้บุคลากรภายนอก ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ในกรณีที่บุคลากร
ภายในไม่เพียงพอหรือขาดแคลน 

 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑. หากผู้ดูแลระบบ (Administrator) มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่  
ให้ผู้รับจ้างที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศให้การสนับสนุนด้านเทคนิค  
๒. อนุญาตให้ผู้ใช้งาน (User) ปฏิบัติงานจากภายนอก สคร. (Teleworking)              
โดยเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศผ่านระบบคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
แบบเสมือน (Virtualization System) โดย  

๒.๑ เปิดโปรแกรม Browser โดยท าการคลิกเข้า Internet Explorer, Chrome 
และพิมพ์ URL https://viewsepo.sepo.go.th/ 

๒.๒ เลือก VMware Horizon HTML Access 
๒.๓ ใส ่Username และ Password (เช่นเดียวกับการเข้า Email ของ สคร.) 

ของตนเองเพ่ือท าการ Login 
๓. ก าหนดให้บุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ประสานงาน 
ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ นายกรินทร์ ศิริพัฒน์พิบูลย์ หรือ 
นายประวิทย์ บัวคอม 

คู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๑. ศทส. แจ้งสถานที่การติดต่อราชการส ารองผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของ สคร. และ
ประสานงานบุคลากร สคร. เพ่ือแจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ 
๒. บุคลากร สคร. ที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานร่วมกับรัฐวิสาหกิจ ให้ประสานงาน                



- ๑๐ - 
 

ทรัพยากร กลยุทธ์ของแผนบริหารความต่อเนื่อง 
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรือหากระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศอยู่ระหว่างด าเนินการกู้คืน ให้พิจารณาใช้จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (Email) จากภายนอกที่มีความน่าเชื่อถือ 
๓. ก าหนดให้บุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านการเงินการคลัง ให้ประสานงาน
เลขานุการกรม (นางสาวอุษณีย์ มหากิจศิริ) หรือ หัวหน้าฝ่ายการคลัง                   
(นางสาวภัทรภร  จงมีสุข) 
๔. ก าหนดให้บุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านพัสดุ ให้ประสานงานเลขานุการกรม  
(นางสาวอุษณีย์ มหากิจศิริ)  หรือ หัวหน้าฝ่ายพัสดุ (นางสาวสุรีรัตน์  ระสารักษ์) 
๕. ก าหนดให้บุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านอาคารสถานที่ ให้ประสานงาน             
เลขานุการกรม (นางสาวอุษณีย์ มหากิจศิริ)  หรือหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป              
(นางสาววรกมล บุญสวน) 
๖. ก าหนดให้บุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ประสานงาน 
ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ นายกรินทร์ ศิริพัฒน์พิบูลย์ หรือ 
นายประวิทย์ บัวคอม 
๗. ศทส. ได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทีม่ีความประสงค์จะติดต่อราชการกับ สคร.  
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-19) โดยให้
จัดส่งหนังสือถึง สคร. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  (Email) ได้ที่ Email address : 
saraban@sepo.go.th ควบคู่กับการจัดส่งหนังสือโดยตรง ณ สคร. และทาง
ไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ร่วมกับการแจ้งชื่อผู้ประสานงาน
และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

 

ความต้องการด้านทรัพยากรที่จ าเป็นในการบริหารความต่อเนื่อง  
ในการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) ของ สคร. พบว่า งานหลัก

ส่วนใหญ่มีความส าคัญและจ าเป็นต้องด าเนินงานให้บริการได้ภายในระยะเวลาอันสั้นที่แตกต่างกันตามประเภท  
ของงาน ปรากฏดังตารางต่อไปนี้ 
 

กระบวนการหลัก ระดับ 
ความเร่งด่วน 

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ 
๐-๒ 

ชั่วโมง 
๒-๔ 

ชั่วโมง 
๑ วัน ๑ 

สัปดาห์ 
๒ 

สัปดาห์ 
๑ เดือน 

ระบบสารสนเทศของ
หน่วยงาน 

สูง - - √ - - - 

ด าเนินการเกี่ยวกับงาน
สารบรรณและเอกสาร
ส าคัญ 

สูง - - √ - - - 

ด าเนินการเกี่ยวกับงาน
ด้านการเงิน การบัญชี 
วัสดุ ครุภัณฑ์  
การบริหารงานบุคคล  

สูง - - √ - - - 

 



- ๑๑ - 
 

ส าหรับกระบวนงานอ่ืนๆ ที่ประเมินแล้ว อาจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือ 
มีความยืดหยุ่นสามารถชะลอการด าเนินงานและการให้บริการได้  โดยให้ผู้บริหารของส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม 
ประเมินความจ าเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นให้ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง
เช่นเดียวกับกระบวนงานหลัก 
 
การวิเคราะห์เพื่อก าหนดความต้องการทรัพยากรที่ส าคัญ 

๑) ด้านสถานที่ปฏิบัติงานส ารอง (Working Space Requirement) ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ประเภททรัพยากร ที่มา ๐-๒ ชั่วโมง ๒-๔ ชั่วโมง ๑ วัน ๑ สัปดาห์ ๒ สัปดาห์ ๑ เดือน 
พ้ืนที่ส าหรับสถานที่
ปฏิบัติงานส ารอง 

กระทรวง 
การคลัง 

- - ๗๐ ตร.ม.  
(๕๐ คน) 

- - - 

ปฏิบัติงานที่บ้าน ระบบคลาวด์
คอมพิวติ้ง 
(Cloud 

Computing) 

- - ประมาณ
๑๘๐ คน

ขึ้นไป 

- - - 

พ้ืนที่ส าหรับสถานที่
ปฏิบัติงานใหม่           
ในกรณีจ าเป็น 

ธนาคารออมสิน 
ส านักงานใหญ่ 
หรือ บริษัท 
โทรคมนาคม
แห่งชาติ 
จ ากัด 
(มหาชน) 
ส านักงานใหญ ่

- - - - - ๑๐๐  
ตร.ม.  

(๕๐ คน) 

 
๒) ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement) ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ประเภททรัพยากร ที่มา ๐-๒ ชั่วโมง ๒-๔ ชั่วโมง ๑ วัน ๑ สัปดาห์ ๒ สัปดาห์ ๑ เดือน 
คอมพิวเตอร์ส ารองที่มี
คุณลักษณะเหมาะสม 

ของเดิมที่มีอยู่ 
 

- - ๑๐ 
เครื่อง 

- - - 

เช่า - - - ๑๐ เครื่อง - - 
บัตร GF-MIS 
Smartcard  

ส านักงาน
เลขานุการกรม 

- - ๓ 
ใบ 

- - - 

Token Key  
ระบบจ่ายตรงเงินเดือน
ข้าราชการและค่าจ้าง
ประจ า 

ส านักงาน
เลขานุการกรม 

- - ๒ 
อัน 

- - - 

เครื่องพิมพ์ รองรับ       
การใช้งานกับเครื่อง  
คอมพิวเตอร์ 
 

ของเดิมที่มีอยู่
(แบบพกพา) 
หรือเช่า 

- - ๓ 
เครื่อง 

 

- 
 

- 
 

- 
 



- ๑๒ - 
 

ประเภททรัพยากร ที่มา ๐-๒ ชั่วโมง ๒-๔ ชั่วโมง ๑ วัน ๑ สัปดาห์ ๒ สัปดาห์ ๑ เดือน 
โทรสาร / เครื่องสแกน
(Fax/Document Scan 
Machine) พร้อม
หมายเลข 

ของเดิมที่มีอยู่ - - ๑  
เครื่อง 

- - - 

เครื่องถ่ายเอกสาร เช่า - - ๑  
เครื่อง 

- - - 

 
๓) ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล  (IT & Information Requirement) 

เนื่องจากระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญของหน่วยงานมีฐานข้อมูลกลางอยู่ที่  
ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สคร. หากเกิดเหตุฉุกเฉินไม่สามารถเดินทางเข้ามาปฏิบัติงานที่ สคร. ได้ สคร.  
มีการเตรียมความพร้อมโดย สคร. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานราชการจากภายนอก
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยใช้เทคโนโลยีแบบคลาวด์คอมพิวติ้ง  (Cloud Computing) ซึ่งบุคลากรของ สคร. 
สามารถเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และข้อมูลสารสนเทศได้ทุกที่ทุกเวลา 

 

ประเภททรัพยากร แหล่งข้อมูล ๐-๒ ชั่วโมง ๒-๔ 
ชั่วโมง 

๑ วัน ๑ 
สัปดาห์ 

๒ สัปดาห์ ๑ เดือน 

อินเตอร์เน็ต 
และ Email 

ผู้ให้บริการ √ - - - - - 

ระบบอินทราเน็ต
และระบบงาน
ภายใน สคร. 

ห้องเครื่อง
คอมพิวเตอร์
แม่ข่าย สคร. 

√ - - - - - 

ระบบ GFMIS-SOE ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวง 
การคลัง 

√ - - - - - 

ระบบ GF-MIS กรมบัญชีกลาง - - √ - - - 

ระบบจ่ายตรง
เงินเดือนข้าราชการ
และค่าจ้างประจ า 

กรมบัญชีกลาง - - √ - - - 

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
อิเล็กทรอนิกส์  
(e-GP) 

กรมบัญชีกลาง - - √ - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๓ - 
 

ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ  
สคร. ได้ก าหนดขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการดังตารางต่อไปนี้ 

 

วันที่ ๑ (ภายใน ๒๔ ชั่วโมง) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที 
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของ สคร. ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ และปฏิบัติตาม

แนวทางและแผนเผชิญเหตุและขัน้ตอนการปฏิบตัิงานท่ีก าหนดขึ้นโดย สคร. อย่างเคร่งครัด 
ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 ติดตาม สอบถาม และประเมินเหตุฉุกเฉิน/วิกฤต               
กับผู้อ านวยการ สคร. เพื่อประเมนิความจ าเป็น            
ในการประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่อง 

 แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤต ตามกระบวนการ/Call Tree       
ให้กับบุคลากรหลักใน สคร. 

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง □ 

 จัดประชุมคณะบริหารความต่อเนื่อง เพื่อรับทราบและประเมิน
ความเสยีหาย ผลกระทบต่อการด าเนินงานและให้บริการ 
และทรัพยากรส าคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง 

 รับทราบและพิจารณาอนุมัตกิระบวนงาน/งานทีม่ีความเร่งดว่น 
และส่งผลกระทบอย่างสูง จ าเป็นต้องด าเนินงาน 

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง 
และหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง 

□ 

 รับทราบรายงานจาก สคร. ครอบคลุม จ านวนและรายชื่อ
บุคลากรทีไ่ด้รบับาดเจ็บ/เสียชีวิต ความเสยีหายและ
ผลกระทบต่อการด าเนินงานและให้บริการ ทรัพยากรส าคัญ
ที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนือ่ง กระบวนงาน/งานท่ีมี
ความเร่งดว่น และส่งผลกระทบอย่างสูง จ าเป็นต้องด าเนินงาน 

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง □ 

 พิจารณาและอนุมัติเนื้อหาและข้อความ เพื่อใช้ในการสื่อสาร
และรายงานสถานการณ์แก่บุคลากรใน สคร. ให้ทราบ 

หัวหนา้คณะบริหารความต่อเนื่อง 
และหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง 

□ 

 พิจารณาและอนุมตัิการจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้       
ในการบริหารความต่อเนื่อง  สถานท่ีปฏิบัติงานส ารวจ  
วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคญั เทคโนโลยสีารสนเทศและข้อมลู           
ที่ส าคัญ บุคลากรหลัก คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ 

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง 
และหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง 

□ 

 พิจารณา ประสานงาน จัดสรรเงินส ารอง หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง 
และหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง 

□ 

 รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหนา้คณะบริหาร             
ความต่อเนื่องของ สคร. อย่างสม่ าเสมอหรือตามที่ได้มีการก าหนด 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง □ 

 
วันที่ ๒-๓ การตอบสนองในระยะสั้น 

ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของ สคร. ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ และปฏิบัติตาม
แนวทางและแผนเผชิญเหตุและขัน้ตอนการปฏิบตัิงานท่ีก าหนดขึ้นโดย สคร. อย่างเคร่งครัด 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 ติดตามสถานภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ไดร้ับ

ผลกระทบ และประเมินความจ าเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้
ในการกอบกู้คืน 

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง 
และหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง 

□ 

 รับทราบและก าหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมและ 
ข้อจ ากัดในการจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหาร
ความต่อเนื่อง สถานท่ีปฏิบตัิงานส ารอง วัสดุอุปกรณ์                
ที่ส าคัญ เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ           

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง 
และหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง 

□ 



- ๑๔ - 
 

วันที่ ๒-๓ การตอบสนองในระยะสั้น 
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของ สคร. ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ และปฏิบัติตาม

แนวทางและแผนเผชิญเหตุและขัน้ตอนการปฏิบตัิงานท่ีก าหนดขึ้นโดย สคร. อย่างเคร่งครัด 
ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

บุคลากรหลัก คู่ค้า/ผู้ให้บริการทีส่ าคัญ 
 รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหนา้คณะบริหาร             

ความต่อเนื่องของ สคร. อย่างสม่ าเสมอหรือตามที่ได้มีการก าหนด 
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง □ 

 
วันที่ ๔-๗ การตอบสนองระยะกลาง (๑ สัปดาห์) 

ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของ สคร. ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ และปฏิบัติตาม
แนวทางและแผนเผชิญเหตุและขัน้ตอนการปฏิบตัิงานท่ีก าหนดขึ้นโดย สคร. อย่างเคร่งครัด 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 ติดตามสถานภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ไดร้ับ

ผลกระทบ และประเมินความจ าเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้
ในการกอบกู้คืน 

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง 
และหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง 

□ 

 พิจารณาและอนุมตัิการจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้        
เพื่อด าเนินงานและให้บริการตามปกติ สถานท่ีปฏิบตัิงาน
ส ารอง วัสดุอุปกรณ์ทีส่ าคัญ เทคโนโลยสีารสนเทศและ
ข้อมูลที่ส าคญั บุคลากรหลัก คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ 

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง 
และหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง 

□ 

 รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหนา้คณะบริหาร             
ความต่อเนื่องของ สคร. อย่างสม่ าเสมอหรือตามที่ได้มีการก าหนด 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง □ 

 
กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree)  

กระบวนการแจ้ งเหตุฉุ กเฉิน (Call Tree) คือกระบวนการแจ้ งเหตุ ฉุ กเฉินให้ กับสมาชิ ก 
ในคณะบริหารความต่อเนื่องและทีมบริหารความต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องตามผังรายชื่อทางโทรศัพท์ โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือการบริหารจัดการขั้นตอนในการติดต่อพนักงาน ภายหลังจากมีการประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตของ สคร. 

จุดเริ่มต้นของกระบวนการ Call Tree จะเริ่มจากหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องแจ้งให้ 
ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง โดยผู้ประสานงานฯ จะแจ้งให้หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องรับทราบ
เหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนความต่อเนื่องตามสายงานการบังคับบัญชาของแต่ละส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม 
จากนั้นหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องของแต่ละส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มจะเป็นผู้แจ้งไปยังบุคลากรภายใต้ 
การบังคับบัญชาของตนให้รับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนสร้างความต่อเนื่องของ สคร. ที่ได้รับ
ผลกระทบตามรายชื่อและช่องทางติดต่อสื่อสารที่ได้ระบุดังกล่าวข้างต้น โดยมีกระบวนการติดต่อดังนี้ 

๑. กรณีที่ไม่สามารถติดต่อหัวหน้าทีมได้ ให้ติดต่อไปยังบุคลากรส ารอง โดยพิจารณาจาก
เหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 

- ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลาท าการ ให้ด าเนินการติดต่อบุคลากรหลักโดยติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์
ของ สคร. เป็นช่องทางแรก 

- ถ้าเหตุการณ์ เกิดขึ้นนอกเวลาท าการหรือสถานที่ปฏิบัติ งานหลักได้รับผลกระทบ 
ให้ด าเนินการติดต่อบุคลากรหลักโดยติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางแรก 

๒. กรณีท่ีสามารถติดต่อบุคลากรหลักได้ ให้แจ้งข้อมูลแก่บุคลากรหลักของ สคร. ทราบดังต่อไปนี้ 
- สรุปสถานการณ์ของเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง 



- ๑๕ - 
 

- เวลาและสถานที่ส าหรับการนัดประชุมเร่งด่วนของ สคร. ส าหรับผู้บริหารของ สคร. และ
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง 

- ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือบริหารความต่อเนื่องต่อไป เช่น สถานที่ของจุดรวมพล  ในกรณี 
ที่มีการย้ายสถานที่ท าการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๖ - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๗ - 
 

 
 
 
 
 



- ๑๘ - 
 

 
 
 
 
 
 
 



- ๑๙ - 
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- ๒๑ - 
 

 
 
 



- ๒๒ - 
 

 
 
 
 



- ๒๓ - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๔ - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๕ - 
 

ภาคผนวก 
 

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 
หมายเลขฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์ 

กองปราบปราม 1195 
บริการข้อมูลยาทางโทรศัพท์ 1156 
บริการแพทย์ฉุกเฉิน/ศูนย์นเรนทร 1669 
มูลนิธิร่วมกตัญญู 0 2751 0951-3 
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ 0 2265 7777 
โรงพยาบาลรามาธิบดี 0 2354 7308 
ศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 191, 123 
ศูนย์ดับเพลิงกรุงเทพมหานคร 199 
ศูนย์ช่วยประสบอุบัติเหตุเร่งด่วน 0 2246 0052 
ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร 1197 
ศูนย์ควบคุมระบบการจราจรบนทางด่วน 1543 
ศูนย์จราจรอุบัติเหตุ จส.100 1137 
ศูนย์วิทยุปอเต็กตึ๊ง 24 ช.ม. 0 2226 4444-8 
ศูนย์วิทยุรามา 0 2354 6999 
ศูนย์เอราวัณ กทม. (ศูนย์รับแจ้งเหตุ) 1646 
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 1860 
ศูนย์บริการข่าวอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา 1182 
สายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1784 
สายด่วนกรมทางหลวง 1586 
สถานีต ารวจนครบาลพญาไท 0 2354 6958 
สถานีต ารวจบางซ่ือ 0 2279 1500 
สถานีดับเพลิงดุสิต 0 2241 4063-67 
สถานีวิทย ุสวพ. 91 1644 
หน่วยแพทย์กู้ชีวิตวชิรพยาบาล 1554 
 

https://www.google.com/search?q=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97&rlz=1C1CHBF_enTH973TH973&oq=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2&aqs=chrome.1.69i57j0i512l3j46i175i199i512l2.6241j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvJ5WhtTvLMe1PjAEQR-_cTXZ1GQ_A:1636614849428&rflfq=1&num=10&rldimm=7092259802225508930&lqi=CjDguKrguJbguLLguJnguLXguJXguY3guLLguKPguKfguIjguJ7guI3guLLguYTguJdaNyI14Liq4LiW4Liy4LiZ4Li1IOC4leC5jeC4siDguKMg4LinIOC4iCDguJ7guI3guLLguYTguJeSARdsb2dpY2FsX3RyYW5zaXRfc3RhdGlvbqoBLRABKikiJeC4quC4luC4suC4meC4tSDguJXguY3guLIg4LijIOC4pyDguIgoNQ&ved=2ahUKEwihqO-14Y_0AhXDq5UCHZSBA_kQvS56BAgNEDE&rlst=f

