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คํานํา 
แผนบริหารความต่อเน่ืองของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฉบับน้ีจัดทําขึ้นตามกรอบแนวทาง  

ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ โดยกําหนดให้ทุกส่วนราชการจัดทําแผนบริหารความต่อเน่ือง เพ่ือเตรียมความ
พร้อมต่อสภาวะวิกฤตจากภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น ทั้งน้ีเพ่ือให้ส่วนราชการ สามารถดําเนินงานให้บริการ
ประชาชนได้อย่างต่อเน่ือง และลดผลกระทบที่เกิดจากภัยคุกคามให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งเป็นไปตามพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ หมวด 6 การจัดการกระบวนการ PM 4: ส่วนราชการต้องมีวิธีการเตรียมความพร้อมต่อ
ภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน ได้คํานึงถึงการป้องกัน ความต่อเน่ืองของการปฏิบัติการ และการทําให้คืนสู่สภาพเดิม 
ซึ่งประกอบด้วย ทีมงานแผนความต่อเน่ือง, กลยุทธ์ความต่อเน่ืองทางธุรกิจ, ความต้องการด้านทรัพยากรท่ี
จําเป็นในการบริหารความต่อเน่ือง, กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน รวมท้ังขั้นตอนการบริหารความต่อเน่ืองและ
กอบกู้กระบวนการ 

ซึ่งแผนบริหารความต่อเน่ืองฉบับน้ีจะใช้เป็นแนวทางเพ่ือช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสํานักงานกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพประสบกับเหตุการณ์สภาวะวิกฤต รวมทั้งการกอบกู้กระบวนการทํางานให้กลับมาเป็น
ปกติได้โดยเร็วภายหลังจากเหตุการณ์สภาวะวิกฤตได้ผ่านพ้นไปแล้ว 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

1.1 ความสําคัญของการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 เห็นชอบกับแนวทางและมาตรการที่กําหนดให้
หน่วยงานของรัฐทั้งระดับกรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน และ
รัฐวิสาหกิจ ดําเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตขององค์การเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลัก
หรืองานบริการท่ีสําคัญได้อย่างต่อเน่ืองแม้เกิดสภาวะวิกฤต ซึ่งแผนความต่อเน่ือง หรือที่ต่อไปน้ีจะเรียกว่า 
“Business continuity Plan (BCP)” ฉบับน้ี จัดทําขึ้นเพ่ือให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สามารถนําไปใช้ใน
การตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ไม่ว่าจะเกิดจากภัยธรรมชาติ 
อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร เช่น อัคคีภัย การก่อการจลาจล เป็นต้น โดยไม่ให้สภาวะวิกฤตหรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานต้องหยุดการดําเนินงาน หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเน่ือง 

 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีภารกิจเก่ียวกับการสนับสนุนหน่วยงานบริการสุขภาพทุกระดับให้มี
ประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยส่งเสริมและสนับสนุนระบบคุ้มครองประชาชนด้านบริการ
สุขภาพ ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ รวมท้ังการพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและองค์กรภาคเอกชนเพ่ือการบริการสุขภาพ อันจะทําให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี สามารถพิทักษ์สิทธิ
และเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 

1. ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

2. พัฒนาระบบและกลไก เพ่ือให้มีการดําเนินการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เกิดผล
สําเร็จแก่ราชการและประชาชน 

3. ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนการดําเนินการสุขศึกษาและระบบสุขภาพภาคประชาชน 
4. ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านความช่วยเหลือ ความร่วมมือ และการประสานงานกับหน่วยงานหรือ

องค์การต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพแก่

องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนามาตรฐานด้านอาคารสถานที่ และสถาปัตยกรรมด้านสาธารณสุข 
7. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนามาตรฐานครุภัณฑ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข 
8. ส่งเสริม และพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
9. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรีหรือ

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สามารถปฏิบัติงาน
ที่เป็นภารกิจสําคัญได้อย่างต่อเน่ืองแม้จะประสบกับสภาวะวิกฤต จึงได้จัดทําแผนบริหารความต่อเน่ือง 
(Business Continuity Plan : BCP) ขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานนําไปใช้ในการตอบสนอง และปฏิบัติงานใน
เหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจส่งผลให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพต้องหยุดการดําเนินงานหรือไม่สามารถ
ให้บริการได้อย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ การมุ่งร้ายต่อองค์กร 
หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด เช่น อัคคีภัย การก่อการจลาจล เป็นต้น ซึ่งการมีแผนบริหารความต่อเน่ือง 



5 
 

จะทํากรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สามารถรับมือกับสถานการณ์วิกฤตต่าง ๆ ได้ สามารถลดระดับความรุนแรง
ของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงาน และท้าให้กระบวนการที่สําคัญ (Critical Business Process) สามารถ
กลับมาดําเนินการได้อย่างปกติ หรือตามระดับการให้บริการที่กําหนดไว้ ในระยะเวลาที่เหมาะสม  

1.2 วัตถุประสงค์ (Objectives) 

 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเน่ืองของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 เพ่ือให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับมือกับสภาวะวิกฤต

หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
 เพ่ือลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดําเนินงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 เพ่ือบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้อยู่ในระดับ

ที่ยอมรับได้ 
 เพ่ือให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

มีความเช่ือมั่นในศักยภาพของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและ
ส่งผลกระทบจนทําให้การดําเนินงานต้องหยุดชะงัก 

1.3 สมมติฐานของแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP Assumptions) 
(เอกสารฉบับน้ีจัดทําขึ้นภายใต้สมมติฐาน ดังต่อไปน้ี) 

 เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสําคัญต่างๆ แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
ที่ได้มีการจัดเตรียมไว้ 

 หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการสํารองระบบสารสนเทศต่างๆ โดยระบบ
สารสนเทศสํารองมิได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเหมือนกับระบบสารสนเทศหลัก 

 “บุคลากร” ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับน้ี หมายถึง เจ้าหน้าที่และพนักงานท้ังหมดของกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 

1.4 ขอบเขตของแผนบริหารความต่อเนื่อง (Scope of BCP) 
 แผนบริหารความต่อเน่ือง (BCP) ฉบับน้ี ใช้รองรับสถานการณ์ กรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์
ฉุกเฉินในพ้ืนที่สํานักงานของหน่วยงาน หรือภายในหน่วยงาน ประกอบด้วยเหตุการณ์ต่อไปน้ี 

 เหตุการณ์อัคคีภัย 
 เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล 

1.5 การใช้แผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) 
 แผนบริหารความต่อเน่ืองของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะถูกประกาศใช้โดยสํานักบริหาร  

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
1.6 การทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่อง  

 แผนบริหารความต่อเน่ืองฉบับน้ี ต้องได้รับการทบทวน และซ้อมแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให้
มั่นใจว่าแผนสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถนําไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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1.7 โครงสร้างและทีมบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต  
 การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต เป็นระบบการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งประกอบด้วยการ

จัดทําการนําไปปฏิบัติ การทดสอบ การติดตาม การทบทวนเพ่ือให้แผนบริหารความต่อเน่ืองเป็นปัจจุบัน และ
สามารถนําไปใช้ได้จริงเมื่อเกิดเหตุที่ทําให้การดําเนินงานต้องหยุดชะงัก โดยระบบการบริหารความพร้อมต่อ
สภาวะวิกฤต  

ดังน้ัน เพ่ือให้ทราบถึงบทบาท และความรับผิดชอบของบุคลากรที่เก่ียวข้องต้ังแต่ผู้บริหารระดับสูงถึง
เจ้าหน้าที่ระดับต่าง ๆ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงได้กําหนดโครงสร้างการบริหารความพร้อมต่อสภาวะ
วิกฤตของหน่วยงาน โดยประกอบด้วยคณะทํางานบริหารความต่อเน่ือง ผู้ประสานงานคณะทํางานฯ ทีมบริหาร
ความต่อเน่ือง (BCP Team) ดังรูปภาพที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รูปภาพที่ 1 โครงสร้างการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

คณะทํางานบริหารจัดการความต่อเนื่อง 

ผู้ประสานงานคณะทํางานฯ 

ทีมบริหาร
ความ

ต่อเนื่อง
สํานักบริหาร 

ทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง

สํานัก
สถานพยาบาล

และการ
ประกอบโรค

ศิลปะ 

ทีมบริหาร
ความ

ต่อเน่ืองกอง
แบบแผน 

ทีมบริหาร
ความ

ต่อเน่ืองกอง
วิศวกรรม
การแพทย์ 

ทีมบริหาร
ความ

ต่อเน่ืองกอง
สนับสนุน

สุขภาพภาค
ประชาชน 

ทีมบริหาร
ความ

ต่อเน่ืองกอง
สุขศึกษา 

ทีมบริหาร
ความ

ตอ่เน่ืองกลุม่
พฒันาระบบ
บริหาร 

ทีมบริหาร
ความ

ตอ่เน่ืองกอง
สถาน

ประกอบการ
เพ่ือสขุภาพ 

ทีมบริหาร
ความ

ตอ่เน่ืองกลุม่
ตรวจสอบ
ภายใน 

ทีมบริหาร
ความ

ตอ่เน่ืองกอง
บริหาร
ทรัพยากร
บคุคล 

ทีมบริหาร
ความ
ตอ่เน่ือง
สํานกั

กฎหมาย 

ทีมบริหาร
ความ

ตอ่เน่ืองกอง
คลงั 

 

ทีมบริหาร
ความ

ตอ่เน่ืองกอง
สขุภาพ
ระหวา่ง
ประเทศ 

ทีมบริหาร
ความ

ตอ่เน่ืองศนูย์
ปฏิบติัการ
ตอ่ต้านการ
ทจุริต 

ทีมบริหาร
ความ

ตอ่เน่ืองกอง
แผนงาน 
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ตามโครงสร้างดังกล่าว ได้กําหนดหน้าที่ของแต่ละองคป์ระกอบไว้ ดังนี ้ 

คณะทํางานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต มีหน้าที่ในการบริหารงานและให้การสนับสนุนการ
ทบทวน ทดสอบ ปรับปรุงแผนบริหารความต่อเน่ือง ประเมินแนวโน้มของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตัดสินใจ จัดหา
ทรัพยากรท่ีจ้าเป็นยามเกิดวิกฤต ดําเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 
ตรวจสอบกํากับติดตามสถานการณ์ รวบรวมข้อมูลและรายงานสถานการณ์ให้ผู้บริหารระดับสูงทราบ  

ทีมบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) มีหน้าที่ในการร่วมมือ ดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืน
เหตุการณ์ฉุกเฉินในส่วนงานของตนเองให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วตามแผนบริหารความต่อเน่ือง ซึ่งได้กําหนด
รายช่ือบุคลากรหลัก บุคลากรสํารอง ปรากฏตามตารางที่ 1 และบทบาทของทีมบริหารความต่อเน่ืองไว้แล้ว 
รวมทั้ง รวบรวมข้อมูล และรายงานสถานการณ์ต่อคณะทํางานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตตามแนวทาง
ที่กําหนดไว้  

ผู้ประสานงานคณะทํางานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต มีหน้าที่ในการติดต่อและประสานงาน
ภายในหน่วยงานตามกระบวนการ call tree และให้การสนับสนุนการติดต่อสื่อสารระหว่างกันของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

ตารางที่ 1 รายชื่อบุคลากรหลัก บุคลากรสาํรอง และบทบาทหน้าที ่
บุคลากรหลัก 

บทบาท 
บุคลากรสํารอง 

ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 
ผู้อํานวยการสํานักบริหาร 
นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล 

081 4989050 หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง นางลัดดา  ปิยเศรษฐ 
          

081 7331971 

นางธัญญ์พิชชา อภิธนไชยนันท์ 089 7894497 ผู้ประสานงานคณะทํางานฯ   
ผู้อํานวยการสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ 

081 7662234 หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง นางยุวดี  ชอบพัฒนา 
 

081 7319760 

ผู้อํานวยการกองแบบแผน 
นายเสรี  ลาภยุติธรรม 

081 4019845 หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง นายนิรันดร์ คชรัตน์           081 6123751 

ผู้อํานวยการกองวิศวกรรมการแพทย์ 
นายสุรพันธ์  ชัยล้อรัตน์      

081 7706968 หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง นายเชาวลิต  เมฆศิริธกุล 
           

081 4262751 

ผู้อํานวยการกองสนับสนุนสขุภาพภาคประชาชน 
นางอัญธิกา   ชัชวาลยางกูร 

081 8691110 หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง นายชาติชาย  สุวรรณนิตย์ 
        

081 8681042 
 

ผู้อํานวยการกองสุขศึกษา 
น.ส.เบญจมาศ สุรมิตรไมตร ี

081 9871669 
 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง นางสาวพรทิพา ทินมาลา 
          

081 9123767 

ผู้อํานวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล 

081 4989050 หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง นางณัฐฐิญา  นาคหลง 
       

087 9796870 

ผู้อํานวยการกองแผนงาน 
นายแพทย์สุชาติ เลาบริพัตร 

081 8291279 หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง นายประวิทย์  เกตุทอง 
            

081 1745919 

ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
นางพอชม   ฉวีวัฒน์ 

096 8016635 หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง นายปราโมทย์  จ่าแดง 
         

085 8900134 

ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 
นางจันฑนา  จินดาถาวรกิจ 

089 2205778 หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง นางสาวสุพัญณีย์  มาแตง 
         

061 4197325 
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บุคลากรหลัก 
บทบาท 

บุคลากรสํารอง 
ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท ์

ผู้อํานวยการกองคลัง 
นางสาวรุ่งทิวา  อินโยธา 

089 0664516 หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง นางพรพิมล  พงษ์กิจการุณ 
     

085 9930799 

ผู้อํานวยการกองกฎหมาย 
นายดนัย สุวรรณา 

02 1937060 หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง นางวราพร  มะลิงาม 
      

085 4874028 

ผู้อํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
นางสุชัญญา  อุไรสินทธ์         

089 6790729 หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง นางจิณห์นิภา  วรจิตรานนท์ 
      

081 4293938 

ผู้อํานวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ 
นายแพทย์ภัทรพล  จึงสมเจตไพศาล 

081 4989050 หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง นางสาวสุภัสสรณ์ ทวีวิไลศิริกุล     092 2812178 

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร 

095 4915459 หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง นางจันฑนา จินดาถาวรกิจ 089 2205778 
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บทที่ 2 
การวิเคราะหผ์ลกระทบการดาเนนิงาน และการประเมินความเสี่ยง 

2.1 การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis : BIA)  

การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ เป็นขั้นตอนในการคัดกรองกระบวนการปฏิบัติงานหลักที่สําคัญของ
หน่วยงานหากเกิดสภาวะวิกฤต/เหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยประเมินผลกระทบในด้านต่าง ๆ ทั้งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรหลักของหน่วยงาน ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการประเมินระยะเวลามากที่สุดที่ยอมให้
การดําเนินงานหยุดชะงักได้ ทั้งน้ีเพ่ือให้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีความพร้อมสามารถบริหารงานของ
หน่วยงานในสภาวะวิกฤต/เหตุการณ์ฉุกเฉินที่มีหลากหลายรูปแบบได้อย่างเหมาะสมและมีความต่อเน่ืองของ
การดําเนินงาน ซึ่งผลกระทบที่มีต่อการดําเนินงานขององค์กรจะพิจารณาใน 5 ด้าน ได้แก่ 

1. ผลกระทบด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก พิจารณาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานหลักของสํานักงานได้ เน่ืองจากได้รับความเสียหายและส่งผลให้บุคลากรไม่
สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้เป็นเวลาช่ัวคราวหรือระยะยาว  

2. ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ/การจัดหา จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ พิจารณาจาก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ หรือไม่สามารถจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ 
หรือมีวัสดุอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานในการปฏิบัติงานตามปกติได้ 

3. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ พิจารณาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้
ไม่สามารถใช้ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลที่สําคัญเพ่ือการปฏิบัติงานตามปกติได้ 

4. ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก พิจารณาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้บุคลากรหลักไม่สามารถ
ปฏิบัติงานตามปกติได้  

5. ผลกระทบด้านคู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สําคัญ พิจารณาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้คู่ค้า/ผู้ให้บริการ
ไม่สามารถที่จะให้บริการหรือส่งมอบงานได้ 

2.2 การประเมินความเสี่ยงของสภาวะวิกฤต/ภัยคุกคาม และผลกระทบจากเหตุการณ์ 
 การประเมินความเสี่ยงของสภาวะวิกฤต เป็นการประเมินสถานการณ์/เหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิด
ขึ้นกับองค์กร ซึ่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพวิเคราะห์แล้วพบว่าเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดผลกระทบต่อองค์กร 
มี 2 ปัจจัย ได้แก่ อัคคีภัย และการประท้วง/จลาจล โดยพิจารณาผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงต่อ
ทรัพยากรท้ัง 5 ด้าน ปรากฏดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ผลกระทบของเหตุการณ์วิกฤตที่มีต่อทรัพยากรท้ัง 2 ด้าน 

เหตุการณ์สภาวะ
วิกฤต 

ผลกระทบ 

ด้านอาคาร/
สถานที่

ปฏิบัติงาน
หลัก 

ด้านวัสดุอุปกรณ์
ที่สําคัญ/การ

จัดหา จัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ทีส่ําคญั 

ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมูลทีส่ําคญั 

ด้าน
บุคลากร
หลัก 

คู่ค้า/ผูใ้ห้ 
บริการ/ผู้
มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

1 เหตุการณ์อัคคีภัย      

2 
เหตุการณ์ชุมนุม    
ประท้วง/จลาจล 

     

แผนบริหารความต่อเน่ือง (BCP) ฉบับน้ี ไม่รองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่การหยุดชะงักของงานเป็น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานในภาวะปกติ และไม่ส่งผลกระทบในระดับสูงต่อการดําเนินงานและการ
ให้บริการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแก้ไข
ได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และผู้บริหารระดับสูงหรือผู้บริหารของแต่ละกลุ่มงาน/ฝ่ายงานสามารถ
รับผิดชอบและดําเนินการได้ด้วยตนเอง  

2.3 เกณฑ์การพิจารณาผลกระทบ 
เกณฑ์การพิจารณาผลกระทบ เป็นเกณฑ์การพิจารณาความเสียหายหรือความรุนแรงของเหตุการณ์ที่

เกิดขึ้นต่อการปฏิบัติงาน และส่งผลต่อขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือการให้บริการของหน่วยงานลดลง 
รวมทั้งส่งผลต่อช่ือเสียง ภาพลักษณ์ และความม่ันใจต่อองค์กร โดยแบ่งระดับผลกระทบเป็น 4 ระดับ ดังน้ี  
ตารางที่ 3 เกณฑ์การพิจารณาระดับของผลกระทบ 

ระดับผลกระทบ หลักเกณฑ์การพิจารณาผลกระทบ 
สูงมาก  มีผลให้ขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือการให้บรกิารของหน่วยงานลดลง

มากกว่า ร้อยละ 50  
 มีผลกระทบต่อช่ือเสียง ภาพลักษณ ์และความมั่นใจต่อองค์กรในระดับประเทศ  

สูง  มีผลให้ขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือให้บริการลดลงร้อยละ 25-50  
 มีผลกระทบต่อช่ือเสียง ภาพลักษณ ์และความมั่นใจต่อองค์กรในระดับหน่วยงาน  

ปานกลาง  มีผลให้ขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือให้บริการ ลดลงร้อยละ 10-25  
 มีผลกระทบต่อช่ือเสียง และความม่ันใจต่อองค์กรในระดับบางหน่วยงาน  

ตํ่า  มีผลให้ขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือให้บริการ ลดลงร้อยละ 5-10  
 ส่งผลกระทบต่อช่ือเสียง และความม่ันใจต่อองค์กรในระดับเจ้าหน้าที่  
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2.4 ระดับผลกระทบต่อภารกิจ / กระบวนการท่ีสาํคญั  
การประเมินระดับผลกระทบต่อภารกิจ/กระบวนการท่ีสําคัญกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกําหนดช่วง

ระยะเวลาของการหยุดชะงักที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เป็น 5 ช่วงเวลา ได้แก่ 4 ช่ัวโมง, 1 วัน, 1 สัปดาห์  
2 สัปดาห์ และ 1 เดือน  

จากการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) พบว่ากระบวนการทํางานที่กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ ต้องให้ความสําคัญ และกลับมาดําเนินงานหรือฟ้ืนคืนสภาพให้ได้ภายในระยะเวลา
ตามท่ีกําหนดปรากฏดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 4 ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) ต่อภารกิจ/กระบวนการที่สําคัญ 

กระบวนการหลัก 
ระดับความ
เร่งด่วน 

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟืน้คนืสภาพ 
4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห ์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 

1. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานงานสุขศึกษา 

ปานกลาง    
 

 

2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานด้านอาคาร
และสภาพแวดล้อมในสถาน
บริการสุขภาพ 

ปานกลาง    

 

 

3. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานด้าน
วิศวกรรมการแพทย์ 

ปานกลาง    
 

 

4. ส่งเสริม ควบคุม กํากับสถาน
บริการสุขภาพภาคเอกชน (ใน
เขต กทม.) 

ปานกลาง    
 

 

5. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพให้ได้
คุณภาพมาตรฐาน 

ปานกลาง    

 

 

6. ส่งเสริมพฤติกรรมในการดูแล
สุขภาพในประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 

ปานกลาง    
 

 

7. ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน (อสม.) 

ปานกลาง 
   

  

8. สนับสนุนการบริหารจัดการ สูง      
9. งานด้านประชาสัมพันธ์ สูง      
10. งานด้านข้อมูลสารสนเทศ
และ การรายงาน 

สูง    
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           สําหรับภารกิจ/กระบวนงานอ่ืน ๆ ที่ประเมินแล้ว อาจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมี
ความยืดหยุ่นสามารถชะลอการดําเนินงานและการให้บริการได้ ผู้บริหารของหน่วยงานต่าง ๆ จะประเมินความ
จําเป็นและความเหมาะสม ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นให้ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความต่อเน่ืองเช่นเดียวกับ
กระบวนงานหลัก 

2.5 กลยุทธ์ในการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy) 

 กลยุทธ์การบริหารความต่อเน่ือง เป็นแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีความ
พร้อมต่อการปฏิบัติงานให้เกิดความต่อเน่ืองเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต ซึ่งพิจารณาตามทรัพยากรใน 5 ด้าน ปรากฏ
ดังตารางที่ 6 
ตารางที่ 2 กลยุทธ์ในการบริหารความต่อเน่ือง (Business Continuity Strategy) 

ทรัพยากร กลยุทธค์วามต่อเนื่อง 
อาคาร/สถานที่
ปฏิบัติงานสํารอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กําหนดให้ใช้พ้ืนที่ปฏิบัติงานสํารองของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ณ อาคารกอง
วิศวกรรมการแพทย์ ภายในกระทรวงสาธารณสุข โดยมีการสํารวจความเหมาะสมของ
สถานที่ ประสานงาน และการเตรียมความพร้อมร่วมกับหน่วยงานที่กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพกําหนดเป็นพ้ืนที่สํารอง 

- ในกรณีที่ความเสียหายขยายวงกว้างจนทําให้ไม่สามารถใช้พ้ืนที่ภายในกระทรวง
สาธารณสุขเป็นสถานที่ปฏิบัติงานสํารองได้ กําหนดให้ใช้พ้ืนที่ของหน่วยงานในสังกัดที่
ต้ังอยู่ในส่วนภูมิภาคเป็นสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง คือ สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
เขต 1 -12 โดยมีการสํารวจความเหมาะสมของสถานที่ ประสานงาน และการเตรียม
ความพร้อมร่วมกับหน่วยงานที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกําหนดเป็นพ้ืนที่สํารอง 

- กําหนดแนวทางให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้ (กรณีงานวิชาการ และ/หรือ
งานที่ไม่ต้องเก่ียวข้องกับผู้รับบริการ) 

วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์ ที่
สําคัญ/การจัดหา 
จั ด ส่ ง วั ส ดุ
อุปกรณ์ที่สําคัญ 
 
 
 
 
 
 

- กําหนดให้มีการจัดเตรียมห้องปฏิบัติการรองรับภาวะฉุกเฉินกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
- กําหนดเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการติดต่อสื่อสาร, อํานวยความสะดวก ประกอบด้วย ติดต้ัง

ระบบอินเตอร์เน็ต 
- เตรียมความพร้อมในการสรรหาวัสดุ/อุปกรณ์/ยานพาหนะ ที่จําเป็น ต้องใช้สํารองในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติงานส่วนกลางให้เพียงพอ 

- กําหนดให้ทุกสาํนัก/กอง/กลุ่ม เตรียมความพร้อมในการสรรหาวัสดุ/อุปกรณ์/ยานพาหนะ 
ที่จําเป็นต้องใช้สํารองในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพให้
เพียงพอ 

- กําหนดให้มีการจัดหาคอมพิวเตอร์สํารองที่มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งาน พร้อม
อุปกรณ์เช่ือมต่อผ่านสู่ระบบเทคโนโลยีของหน่วยงานกลาง กรมบัญชีกลาง และ/หรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ 

- กําหนดให้หน่วยงานสามารถดําเนินการจัดซื้อเคร่ืองมือและอุปกรณ์โดยวิธีพิเศษ 
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ทรัพยากร กลยุทธค์วามต่อเนื่อง 
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมูลทีส่ําคัญ 

- กําหนดให้สํานัก/กอง/กลุ่ม/สํานักงาน ในสังกัดเตรียมความพร้อมในการสํารองข้อมูลที่
สําคัญเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามภารกิจ โดยจัดทําฐานข้อมูลแยกตามภารกิจสํารองไว้ใน
ระบบ Internet  

- สื่อสาร/เช่ือมเครือข่ายข้อมูลสําคัญระหว่างหน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพที่ใช้เพ่ือการปฏิบัติงานผ่านเว็บไซต์ 

- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสําคัญของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพผ่านเว็บไซต์ 
- กรณีไม่สามารถเช่ือมต่อเครือข่ายระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้ปฏิบัติงานโดยไม่ใช้ระบบงาน
เทคโนโลยี (Manual) ไปพลางก่อน เมื่อเข้าสู่สภาวะปกติแล้วจึงนําข้อมูลป้อนเข้าระบบให้
เป็นปัจจุบัน 

บุคลากรหลัก - กําหนดให้มีบุคลากรหลักและบุคลากรสํารอง ปฏิบัติงานทดแทนกันได้ภายในหน่วยงาน
เดียวกันในสภาวะวิกฤต 

- กําหนดแนวทางการนําบุคลากรนอกหน่วยงาน (ในสังกัดกรมเดียวกัน)มาปฏิบัติงาน
ทดแทนในกรณีไม่เพียงพอหรือขาดแคลนเป็นการช่ัวคราว 

- จ้างเหมาบริการจากภาคเอกชน กรณีไม่ใช่หน้าที่หลัก (อาทิ พนักงานธุรการ พนักงานขับ
รถยนต์ และอ่ืนๆ) 

คู่ค้า/ผู้ให้บริการ/
ผู้มีส่วนได้  ส่วน
เสีย 

- ประสานงานให้ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และ อสม.ในพ้ืนที่ เป็นผู้ให้บริการสํารอง
แทนหน่วยงานหลัก (กอง ส./กอง สช.) ที่ต้องดําเนินการเก่ียวกับระบบสุขภาพภาค
ประชาชนในพ้ืนที่ที่เกิดสภาวะวิกฤต  

 
2.6 การระบุความต้องการทรัพยากรท่ีสําคญัตามระยะเวลาเป้าหมายในการฟืน้คืนสภาพ  

จากเกณฑ์การพิจารณาผลกระทบและการประเมินความเสี่ยงจากภัยคุกคาม กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ จึงกําหนดกลยุทธ์/แนวทางเพ่ือให้องค์กรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเน่ืองในทั้ง 5 ด้านตาม
ระยะเวลาสูงสุดที่ยอมให้หยุดชะงักการดําเนินงานได้ ซึ่งการระบุความต้องการเป็นสิ่งจําเป็นเพ่ือให้ทราบว่า
หากต้องปฏิบัติงานให้เกิดความต่อเน่ือง ต้องไปทํางานที่สถานที่สํารองที่ใด ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์เท่าใดและหามา
ได้จากแหล่งใด มีบุคลากรหลักจํานวนเท่าใดต้องมาปฏิบัติงาน และต้องประสานแจ้งหรือติดต่อกับผู้ให้บริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใดบ้าง รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 7.1-7.5 
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ตารางที่ 7.1 ความต้องการด้านสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง (Working Space Requirement) 

ประเภททรัพยากร พื้นทีป่ฏิบัติงานสาํรอง ระยะเวลาเป้าหมายในการฟืน้คนืสภาพ  
4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห ์ 2 สัปดาห ์ 1 เดือน 

พื้นที่สําหรับสถานที่ปฏิบัติงาน
สํารองของผู้บริหาร 

กองวิศวกรรมการแพทย์ /
สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพ เขต1-12 

4 ตร.ม. (2 คน) 8 ตร.ม. (4 คน) 
 

-- -- -- 

พื้นที่สําหรับสถานที่ปฏิบัติงาน
ของศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กองวิศวกรรมการแพทย์/
สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพ เขต1-12 

120 ตร.ม. (25 คน) 
 
 

-- -- -- -- 

พื้นที่สําหรับสถานที่ปฏิบัติงาน
สํารองของทีมบริหารจัดการ 

กองวิศวกรรมการแพทย์/
สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพ เขต1-12 

24 ตร.ม. (8 คน) 
 

-- -- -- -- 

พื้นที่สําหรับสถานที่ปฏิบัติงาน
สํารองตามภารกิจของ
หน่วยงานในสังกัดกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ 

กองวิศวกรรมการแพทย์/
สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพ เขต1-12 

-- -- 360 ตร.ม. 
สําหรับ   

3 หน่วยปฏิบัติการ 
 

840 ตร.ม. 
สําหรับ   

4 หน่วยปฏิบัติการ 
 

-- 

ปฏิบัติงานที่บ้าน -- 8 ตร.ม. (4 คน) 4 ตร.ม. (2 คน) -- -- -- 

รวม 

 156 ตร.ม.(39 คน) 
 
 

12 ตร.ม.(6 คน) 
 
 

360 ตร.ม. 
สําหรับ 

3 หน่วยปฏิบัติการ 
 

840 ตร.ม. 
สําหรับ  

7 หน่วยปฏิบัติการ 

-- 
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ตารางที่ 7.2 ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement) 

ประเภททรัพยากร แหล่งที่มาของวัสดุ ระยะเวลาเป้าหมายในการฟืน้คนืสภาพ 
4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห ์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน

จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ 
(โทรศัพท์/โทรสาร/เครื่อง
คอมพิวเตอร์/เคร่ืองสแกน/
เครื่องพิมพ์เอกสาร/เครื่อง
ถ่ายเอกสาร/วัสดุ
สํานักงาน/วัสดุงานบ้านงาน
ครัว/วัสดุคอมพิวเตอร์) ที่
ต้องใช้ภายใน สถานที่
ปฏิบัติงานสํารองของ
ผู้บริหาร/ศูนย์ตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉิน/ ทีมบรหิารจัดการ 
และหน่วยงานที่ต้อง
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

ขอสนับสนุนจาก
หน่วยงานที่ใช้
สถานที่เป็นสถานที่
สํารอง 

3 ชุด 4 ชุด 6 ชุด 6 ชุด -- 

จัดหายานพาหนะ พร้อม
พนักงานขับรถยนต์ 

หน่วยงานในสังกัด
กรม / เช่าและ/
หรือขอยืมจาก
เอกชน 

5 คัน 5 คัน 12 คัน 12 คัน -- 

จัดหาครุภัณฑ์/วัสดุ/
อุปกรณ์/คู่มือ/เอกสารทาง
วิชาการ สําหรับการออก
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงานในสังกัดกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบภารกิจ
หลัก/หน่วยงานที่
ใช้เป็นสถานที่
สํารอง/จัดซื้อ(กรณี
ไม่มีและ/หรือ
จําเป็นเร่งด่วน) 

-- -- 

ตามความจําเป็นและเหมาะสมใน
การออกปฏิบัติงานตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัด 

 
2.7 ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล (IT & Information Requirement) 

     เน่ืองจากระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญของกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพมีการแบ่งความรับผิดชอบออกเป็น 2 ส่วน คือ อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานตนเอง (กรณีข้อมูล
การปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ) และอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานกลาง (กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ สํานักบริหาร) รับผิดชอบฐานข้อมูลกลางตามภารกิจของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดังน้ัน 
หน่วยงานจึงมีความจําเป็นจะต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศโดยการเช่ือมโยงระบบของหน่วยงานตนเองและ
หน่วยงานกลางผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
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7.3 ความต้องการระบบเทคโนโลยีและข้อมูลสําหรับความต่อเน่ืองเพ่ือการปฏิบัติงาน 

ประเภททรัพยากร ที่มา ระยะเวลาเป้าหมายในการฟืน้คนืสภาพ 
4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห ์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน

ข้อมูลผลการดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการและการ
ติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานของกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ 

ฐานข้อมูลสํารอง
(Server) ของ
หน่วยงานในสังกัด 
และหน่วยงาน
ข้อมูลกลาง 
(กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
สํานักบริหาร) 

     

ระบบเบิกจ่ายเงิน (GFMIS)  
ระบบการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
(EGP) 

กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ สํานัก
บริหาร (ระบบการ
เช่ือมต่อหน่วยงาน
กรมกับหน่วยงาน
ภายนอก) 

     

ข้อมูลสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงานในสังกัดกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ 
(อาทิ ข้อมูลสถานบริการ
สุขภาพ, ข้อมูลสถาน
ประกอบการธุรกิจบริการ
สุขภาพ, ข้อมูล อสม., 
ข้อมูลมาตรฐานอาคารฯ, 
ข้อมูลมาตรฐานวิศวกรรม
การแพทย์, ข้อมูลหมู่บ้าน
จัดการสุขภาพ เป็นต้น) 

ฐานข้อมูลสํารอง
(Server) ของ
หน่วยงานในสังกัด 
และหน่วยงาน
ข้อมูลกลาง  
(กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
สํานักบริหาร) 
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ตารางที่ 7.4 ความต้องการด้านบุคลากรสําหรับความต่อเน่ืองเพ่ือการปฏิบัติงาน (Personnel Requirement) 

ประเภททรัพยากร ที่มา 
จํานวนบุคลากรท่ีต้องการตามระยะเวลาเป้าหมายใน 

การฟื้นคนืสภาพ 

4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห ์ 2 สัปดาห ์ 1 เดือน 
จํานวนบุคลากร
ปฏิบัติงานที่ศูนย์ตอบ
โต้ภาวะฉุกเฉินกรม
สนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

หน่วยงานใน
สังกัดกรม
สนับสนุน

บริการสุขภาพ/
จ้างเหมาบริการ

 

7 คน 25 คน 
(สับเปลี่ยน)

25 คน 
(สับเปลี่ยน) 

25 คน 
(สับเปลี่ยน)

25 คน 
(สับเปลี่ยน)

จํานวนบุคลากร
ปฏิบัติงานของทีม
บริหารจัดการ 

หน่วยงานใน
สังกัดกรม
สนับสนุน

บริการสุขภาพ 

3 คน 8 คน 
(สับเปลี่ยน)

8 คน 
(สับเปลี่ยน) 

8 คน 
(สับเปลี่ยน)

8 คน 
(สับเปลี่ยน)

จํานวนบุคลากร
ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน
ในสังกัดกรม
สนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

หน่วยงานใน
สังกัดกรม
สนับสนุน

บริการสุขภาพ 

  30 คน 70 คน 70 คน 

รวม  10 คน 33 คน 63 คน 103 คน 103 คน 

หมายเหตุ ไม่รวมผู้บริหารระดับสูง 

ตารางที่ 7.5 ความต้องการด้านผู้ให้บริการที่สําคัญ (Service Requirement)  

ประเภททรัพยากร 
ระยะเวลาเป้าหมายในการฟืน้คนืสภาพ  

4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห ์ 2 สัปดาห ์ 1 เดือน 
อสม.ในพ้ืนที่ เป็นผู้ให้บริการสํารองแทน
หน่วยงานหลัก (กอง ส./กอง สช.) 

 -- 50 คน 100 คน 100 คน 100 คน 

รวม -- 50 คน 100 คน 100 คน 100 คน 
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2.8 กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน Call Tree  
กระบวนการ Call Tree คือ กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินแก่เจ้าหน้าที่ในคณะทํางานบริหารความ

ต่อเน่ือง และทีมบริหารความต่อเน่ืองที่เก่ียวข้องตามผังรายช่ือทางโทรศัพท์ทราบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการ
บริหารจัดการในการติดต่อบุคลากรของหน่วยงานภายหลังจากมีการประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤต  
จุดเร่ิมต้นของกระบวนการ Call Tree จะเริ่มจากหัวหน้าคณะทํางานบริหารความต่อเน่ืองแจ้งผู้ประสานงาน
คณะทํางานบริหารความต่อเน่ือง โดยผู้ประสานงานฯ จะแจ้งให้หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ืองรับทราบ
เหตุการณ์ฉุกเฉิน และการประกาศใช้แผนบริหารความต่อเน่ือง ตามสายงานการบังคับบัญชาของแต่ละสาย
งาน และหัวหน้าทีมแต่ละท่านจะติดต่อและแจ้งไปยังบุคลากรภายใต้การบังคับบัญชาของตนให้รับทราบ
เหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนบริหารความต่อเน่ืองของหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ตามรายช่ือและ
ช่องทางติดต่อสื่อสารที่ได้ระบุใน ตารางที่ 1 ทั้งน้ี ในกรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคลากร
สํารองรับผิดชอบบทบาทของบุคลากรหลักไปก่อน จนกว่าจะมีการมอบหมายหรือได้รับการแต่งต้ังโดยหัวหน้า
คณะทํางานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตให้เป็นบุคลากรหลัก หรือในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อหัวหน้าทีม
ได้ ให้ติดต่อไปยังบุคลากรสํารอง โดยพิจารณา: 

ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลาทําการ ให้ดําเนินการติดต่อบุคลากรหลักโดยติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ของ
หน่วยงานเป็นช่องทางแรก  
 ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นนอกเวลาทําการหรือสถานที่ปฏิบัติงานหลักได้รับผลกระทบ ให้ดําเนินการติดต่อ

บุคลากรหลักโดยติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางแรก  
 ถ้าสามารถติดต่อบุคลากรหลักได้ให้แจ้งข้อมูลแก่บุคลากรหลักของหน่วยงานทราบ ดังต่อไปน้ี:  

- สรุปสถานการณ์ของเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนบริหารความต่อเน่ือง  
- เวลาและสถานที่สําหรับการนัดประชุมเร่งด่วนของหน่วยงานสําหรับผู้บริหารของหน่วยงานและทีม
บริหารความต่อเน่ือง  
- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือบริหารความต่อเน่ืองต่อไป เช่น สถานที่รวมพลในกรณีที่มีการย้าย
สถานที่ทําการ เป็นต้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพที่ 2 กระบวนการแจ้งเหตุ Call Tree 
 
 

อธิบดี/รองกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง 

ผู้ อํานวยการสํานกับริหาร 
ผู้ประสานงานคณะทํางานฯ 

ทีมบริหาร
ความ

ต่อเนื่อง
สํานัก
บริหาร 

ทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง

สํานัก
สถานพยาบาล

และการ
ประกอบโรค

ศิลปะ 

ทีมบริหาร
ความ

ต่อเนื่อง
กองแบบ
แผน 

ทีมบริหาร
ความ

ต่อเนื่อง
กอง

วิศวกรรม
การแพทย์ 

ทีมบริหาร
ความ

ต่อเนื่อง
กอง

สนับสนุน
สุขภาพ
ภาค

ประชาชน 

ทีมบริหาร
ความ

ต่อเนื่อง
กองสุข
ศึกษา 

ทีมบริหาร
ความ
ตอ่เน่ือง

กลุม่พฒันา
ระบบ
บริหาร 

ทีมบริหาร
ความ

ตอ่เน่ืองกอง
สถาน

ประกอบการ
เพ่ือสขุภาพ 

 

ทีมบริหาร
ความ
ตอ่เน่ือง
กลุม่

ตรวจสอบ
ภายใน 

ทีมบริหาร
ความ
ตอ่เน่ือง
กองบริหาร
ทรัพยากร
บคุคล 

 

ทีมบริหาร
ความ
ตอ่เน่ือง
สํานกั

กฎหมาย 

ทีมบริหาร
ความ
ตอ่เน่ือง
กองคลงั 

 

ทีมบริหาร
ความ
ตอ่เน่ือง
กอง

สขุภาพ
ระหวา่ง
ประเทศ 

ทีมบริหาร
ความ
ตอ่เน่ือง
ศนูย์

ปฏิบติัการ
ตอ่ต้าน
การทจริต 

ทีมบริหาร
ความ
ตอ่เน่ือง
กอง

แผนงาน 
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2.9 ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ 

วันที่ 1 (ภายใน 24 ชั่วโมง) การตอบสนองต่อเหตุการณท์ันท ี

ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของ
ตนเองและบุคลากรอ่ืนๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงาน
ตนเอง และสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกําหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดําเนนิการ 
แล้วเสร็จ 

- แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤต ตามกระบวนการ Call Tree ให้กับ
บุคลากรภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ภายหลังได้รับ
แจ้งจากหัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ืองของกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ 

หัวหน้าทีมงานบริหาร
ความต่อเน่ืองของสํานัก/
กอง/กลุ่ม/สํานักงาน 

       

- จัดประชุมทีมงานบริหารความต่อเน่ือง เพ่ือประเมินความ
เสียหาย ผลกระทบต่อการดําเนินงาน การให้บริหาร และ
ทรัพยากรสําคญัที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเน่ือง 

- ทบทวนกระบวนงานที่มีความเร่งด่วน หรือส่งผลกระทบ
อย่างสูง (หากไม่ดําเนินการ) ดังน้ันจําเป็นต้องดําเนินงาน
หรือปฏิบัติงานด้วยมือ (Manual Processing) 

ทีมงานบริหารความ
ต่อเน่ืองของสํานัก/กอง/
กลุ่ม/สํานักงาน 

      

- ระบุและสรุปรายช่ือบุคลากรในกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพที่ได้รับผลกระทบ/บาดเจ็บหรือเสียชีวิต 

ผู้อํานวยการสํานัก/กอง/
กลุ่ม/สํานักงาน 

 

- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ืองของกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพทราบ โดยครอบคลุมประเด็นดังน้ี 
 จํานวนและรายช่ือบุคลากรที่ได้รับผลกระทบ / 

บาดเจ็บ/เสียชีวิต 
 ความเสียหายและผลกระทบต่อการดําเนินงานและ

การให้บริการ 
 ทรัพยากรสําคญัที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเน่ือง 
 กระบวนงานที่มีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่าง

สูงหากไม่ดําเนินการ และจําเป็นต้องดําเนินงานหรือ
ปฏิบัติงานด้วยมือ 

หัวหน้าทีมงานบริหาร
ความต่อเน่ืองของสํานัก/
กอง/กลุ่ม/สํานักงาน 

       

- สื่อสารและรายงานสถานการณ์แก่บุคลากรในหน่วยงาน
ให้ทราบ ตามเน้ือหาและข้อความท่ีได้รับการพิจารณา
และเห็นชอบจากคณะบริหารความต่อเน่ืองของกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพแล้ว 

หัวหน้าทีมงานบริหาร
ความต่อเน่ืองของสํานัก/
กอง/กลุ่ม/สํานักงาน 

      

- ประเมินและระบุกระบวนงานหลัก และงานเร่งด่วนที่
จําเป็นต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1-5 วัน 
ข้างหน้า 

หัวหน้า และทมีงาน
บริหารความต่อเน่ืองของ
สํานัก/กอง/กลุ่ม/
สํานักงาน 
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ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดําเนนิการ 
แล้วเสร็จ 

- ประเมินศักยภาพและความสามารถของหน่วยงาน ในการ
ดําเนินงานเร่งด่วนข้างต้น ภายใต้ข้อจํากัดและสภาวะ
วิกฤต พร้อมระบุทรัพยากรท่ีจําเป็นต้องใช้ในการบริหาร
ความต่อเน่ืองตามการจัดหาทรัพยากร 

หัวหน้า และทมีงาน
บริหารความต่อเน่ืองของ
สํานัก/กอง/กลุ่ม/
สํานักงาน 

      

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเน่ืองของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพทราบ พร้อมขอ
อนุมัติการดําเนินงานหรือปฏิบัติงานด้วยมือ (Manual 
Processing) สําหรับกระบวนงานที่มีความเร่งด่วนและ
ส่งผลกระทบอย่างสูงมากหากไม่ดําเนินการ 

หัวหน้าทีมงานบริหาร
ความต่อเน่ืองของสํานัก/
กอง/กลุ่ม/สํานักงาน 

      

- ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการ
จัดหาทรัพยากรท่ีจําเป็นต้องใช้ในการบริหารความ
ต่อเน่ือง ได้แก่ 

 สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง 
 วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคญั 
 บุคลากรหลัก 
 คู่ค้า/ผู้ให้บริการท่ีสําคัญ/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

หัวหน้าทีมงานบริหาร
ความต่อเน่ืองของสํานัก/
กอง/กลุ่ม/สํานักงาน 

 

 
      
 

- ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการ
จัดหาทรัพยากรท่ีจําเป็นต้องใช้ในการบริหารความ
ต่อเน่ือง ได้แก่ 

 สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง 
 วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคญั 
 บุคลากรหลัก 
 คู่ค้า/ผู้ให้บริการท่ีสําคัญ/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

หัวหน้าทีมงานบริหาร
ความต่อเน่ืองของสํานัก/
กอง/กลุ่ม/สํานักงาน 

 

 
      
 

- พิจารณาดําเนินการหรือปฏิบัติงานด้วยมือ (Manual) 
เฉพาะงานเร่งด่วน หากไม่ดําเนินการจะส่งผลกระทบ
อย่างสูงและไม่สามารถรอได้ ทั้งน้ี ต้องได้รับการอนุมัติ 

หัวหน้า และทมีงาน
บริหารความต่อเน่ืองของ
สํานัก/กอง/กลุ่ม/
สํานักงาน 

      

- ระบุหน่วยงานท่ีเป็นคู่ค้า/ผู้ให้บริการสําหรบังานเร่งด่วน 
เพ่ือแจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารงานให้มี
ความต่อเน่ืองตามความเห็นของคณะบริหารความ
ต่อเน่ืองของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

หัวหน้าและทมีงานบริหาร
ความต่อเน่ืองของสํานัก/
กอง/กลุ่ม/สํานักงาน 

      

- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ 
ที่ทีมงานบริหารความต่อเน่ืองของกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพต้องดําเนินการ (พร้อมระบุรายละเอียด 

ทีมงานบริหารความ
ต่อเน่ืองของสํานัก/กอง/
กลุ่ม/สํานักงาน 
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ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดําเนนิการ 
แล้วเสร็จ 

ผู้ดําเนินการและเวลา) อย่างสมํ่าเสมอ 
- แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดําเนินการสําหรับใน

วันถัดไป ให้กับบุคลากรหลกัในกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ เพ่ือรับทราบและดําเนินการ อาทิ แจ้งวัน เวลา 
และสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง 

หัวหน้าทีมงานบริหาร
ความต่อเน่ืองของสํานัก/
กอง/กลุ่ม/สํานักงาน 

      

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเน่ืองของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพอย่างสมํ่าเสมอ
หรือตามที่ได้กําหนดไว้ 

หัวหน้า และทมีงาน
บริหารความต่อเน่ืองของ
สํานัก/กอง/กลุ่ม/
สํานักงาน 

      

 

วันที่ 2-7 การตอบสนองในระยะสัน้ 

 ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของ
ตนเองและบุคลากรอื่นๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่หน่วยงาน
ตนเอง (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) และสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกําหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดําเนนิการ 
แล้วเสร็จ 

- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้ของทรัพยากรท่ีได้รับ
ผลกระทบ ประเมินความจําเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ใน
การกอบกู้คืน 

หัวหน้า และทมีงาน
บริหารความต่อเน่ืองของ
สํานัก/กอง/กลุ่ม/
สํานักงาน 

 

- ตรวจสอบกับหน่วยงาน ความพร้อมและขอ้จํากัดในการ
จัดหาทรัพยากรท่ีจําเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเน่ือง 
ได้แก่ 

 สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง 
 วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคญั 
 บุคลากรหลัก 
 คู่ค้า/ผู้ให้บริการท่ีสําคัญ/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

หัวหน้า และทมีงาน
บริหารความต่อเน่ืองของ
สํานัก/กอง/กลุ่ม/
สํานักงาน 

 

 

 
 

- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ืองของกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ ความพร้อม ข้อจาํกัด และ
ข้อเสนอแนะในการจัดหาทรัพยากรท่ีจําเป็นต้องใช้ในการ
บริหารความต่อเน่ือง 

 
 
 

หัวหน้าทีมงานบริหาร
ความต่อเน่ืองของสํานัก/
กอง/กลุ่ม/สํานักงาน 
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ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดําเนนิการ 
แล้วเสร็จ 

- ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรท่ีจําเป็นต้อง
ใช้ในการบริหารความต่อเน่ือง ได้แก่ 

 สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง 
 วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคญั 
 บุคลากรหลัก 
 คู่ค้า/ผู้ให้บริการท่ีสําคัญ/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

หัวหน้าและทมีงานบริหาร
ความต่อเน่ืองของสํานัก/
กอง/กลุ่ม/สํานักงาน 

 

 
 
 
 

 

- ดําเนินการกอบกู้และจัดหาขอ้มูลและรายงานต่าง ๆ ที่
จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงานและให้บริการตามความ
ต้องการด้านเทคโนโลยี 

หัวหน้าและทมีงานบริหาร
ความต่อเน่ืองของสํานัก/
กอง/กลุ่ม/สํานักงาน 

 
      
      

- ดําเนินงานและให้บริการ ภายใต้ทรัพยากรท่ีจัดหาเพ่ือ
บริหารความต่อเน่ือง : 

 สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง 
 วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคญั 
 บุคลากรหลัก 
 คู่ค้า/ผู้ให้บริการท่ีสําคัญ/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

ทีมงานบริหารความ
ต่อเน่ืองของสํานัก/กอง/
กลุ่ม/สํานักงาน 

 

      
     
      

- แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารความต่อเน่ือง
แก่ คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สําคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด) ที่ได้รับผลกระทบ 

หัวหน้าทีมงานบริหาร
ความต่อเน่ืองของสํานัก/
กอง/กลุ่ม/สํานักงาน 

 
 

- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ 
ที่ทีมงานบริหารความต่อเน่ืองของกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ (พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ดําเนินการ และเวลา) 
อย่างสมํ่าเสมอ 

ทีมงานบริหารความ
ต่อเน่ืองของสํานัก/กอง/
กลุ่ม/สํานักงาน 

 
 

- แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดําเนินการต่อไป 
สําหรับในวันถดัไปให้กับบุคลากรในกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

หัวหน้า และทมีงาน
บริหารความต่อเน่ืองของ
สํานัก/กอง/กลุ่ม/
สํานักงาน 

 
 

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเน่ืองของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตามเวลาที่ได้
กําหนดไว้ 

หัวหน้า และทมีงาน
บริหารความต่อเน่ืองของ
สํานัก/กอง/กลุ่ม/
สํานักงาน 
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วันที่ 8 การตอบสนองในระยะกลาง (1 สปัดาห์ขึน้ไป) 

 ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของ
ตนเองและบุคลากรอ่ืนๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงาน
ตนเอง (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) และสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกําหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดําเนนิการ 
แล้วเสร็จ 

- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรท่ีได้รับ
ผลกระทบ และประเมินความจําเป็นและระยะเวลาที่ต้อง
ใช้ในการกอบกู้คืน 

หัวหน้า และทมีงาน
บริหารความต่อเน่ืองของ
สํานัก/กอง/กลุ่ม/
สํานักงาน 

 
 

- ระบุทรัพยากรท่ีจําเป็นต้องใช้ เพ่ือดําเนินงานละให้บริการ
ตามปกติ 

หัวหน้า และทมีงาน
บริหารความต่อเน่ืองของ
สํานัก/กอง/กลุ่ม/
สํานักงาน 

 
 
 
 

- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ืองของกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ ในเรื่องสถานภาพการกอบกู้คืนมา
ของทรัพยากรท่ีได้รับผลกระทบ และทรัพยากรท่ี
จําเป็นต้องใช้เพ่ือดําเนินงานและให้บริการตามปกติ 

หัวหน้าทีมงานบริหาร
ความต่อเน่ืองของสํานัก/
กอง/กลุ่ม/สํานักงาน 

 
 
 
 

- ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรท่ีจําเป็นต้องใช้
เพ่ือดําเนินงานและให้บริการตามปกติ : 

 สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง 
 วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคญั 
 บุคลากรหลัก 
 คู่ค้า/ผู้ให้บริการท่ีสําคัญ/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

หัวหน้า และทมีงาน
บริหารความต่อเน่ืองของ
สํานัก/กอง/กลุ่ม/
สาํนักงาน 

 

 
 

- แจ้งสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมด้าน
ทรัพยากรต่างๆ เพ่ือดําเนินงานและให้บริการตามปกติ
ให้กับบุคลากรของกรมสนับสนุนบิการสุขภาพ 

หัวหน้า และทมีงาน
บริหารความต่อเน่ืองของ
สํานัก/กอง/กลุ่ม/
สํานักงาน 
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ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดําเนนิการ 
แล้วเสร็จ 

- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ 
ที่ทีมงานบริหารความต่อเน่ืองของกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ (พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ดําเนินการ และเวลา) 
อย่างสมํ่าเสมอ 

ทีมงานบริหารความ
ต่อเน่ืองของสํานัก/กอง/
กลุ่ม/สํานักงาน 

 

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเน่ืองของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตามเวลาที่ได้
กําหนดไว้ 

หัวหน้า และทมีงาน
บริหารความต่อเน่ืองของ
สํานัก/กอง/กลุ่ม/
สํานักงาน 
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ภาคผนวก 
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