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บทน า 

จากการที่ประเทศไทยเผชิญกับสถานการณ์อุทกภัยรุนแรงในช่วงระหว่างเดือนกันยายน  – เดือนธันวาคม  
2554  
ที่ผ่านมาพบว่าระบบและกลไกของรัฐหลายประการมีปัญหาโดยไม่สามารถดําเนินภารกิจในสภาวะวิกฤตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปโดยขาดระบบการบริหารจัดการที่ดีสา
นักงานก .พ.ร. จึงได้เสนอแนวทางการดาเนินการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตและมาตรการที่เก่ียวข้องต่อ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  24 เมษายน 2555 และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบแนวทางดังกล่าวซึ่ง
กําหนดให้ทุกส่วนราชการทั้งระดับกรมจังหวัดสถาบันอุดมศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การมหาชนและ
รัฐวิสาหกิจดําเนินการเพ่ือสร้างความพร้อมให้แก่หน่วยงานเมื่ออยู่ในสภาวะวิกฤตพร้อมทั้งมอบหมายให้สานักงาน  
ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานหลักดําเนินการเพื่อให้ระบบบริหารจัดการของหน่วยงานของรัฐสามารถตอบสนองต่อปัญหาและ
แก้ไขความไม่มีประสิทธิภาพของกลไกของรัฐใน 
การให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุดหยุดลงเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤต 

กองแบบแผน แผน ได้จัดท าแผนบริหาร ความต่อเนื่อง หรือท่ีต่อไปนี้จะเรียกว่า “Business Continuity 
Plan (BCP)” ฉบับนี้ขึ้นเพ่ือให้กองแบบแผน ต่อไปนี้เรียกว่า “หน่วยงาน” สามารถน าไป ใช้ในการตอบสนองและ
ปฏิบัติงานใน สภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ไม่ว่าจะเกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อ
องค์กร เช่น อุทกภัย อัคคีภัย การก่อการประท้วง การก่อการจลาจล การก่อวินาศกรรม เป็นต้น โดยสภาวะวิกฤติหรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงาน ต้องหยุดการด าเนินงาน หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง  

หากหน่วยงาน ไม่มีกระบวนการรองรับการด าเนิน งานอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนต่อ
หน่วยงาน ในด้านต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบด้าน  การให้บริการ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน แผนความต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้หน่วยงาน สามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่
ไม่คาดคิดและท าให้กระบวนการที่ส าคัญ  (Critical Business Process) สามารถกลับมาด าเนินการได้อย่างปกติหรือ
ตามระดับการให้บริการที่ก าหนดได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานได้
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ข้อมูลทั่วไป 
 วิสัยทัศน์  
  “เป็นองค์กรหลักด้านมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข”  

 พันธกิจ 
  1.พัฒนามาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 
  2.ควบคุม กํากับ ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม  

                                  สาธารณสุข 
   3.พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาคีเครือข่ายด้านอาคารและสภาพแวดล้อม  
                                  สาธารณสุข 
   4.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเมินและถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านอาคารและ 
      สภาพแวดล้อมสาธารณสุข  

  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   1.พัฒนา กํากับ มาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข  
   2.พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข  
   3.พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคีเครือข่ายด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข  

  เป้าประสงค์หลัก 
   1.สถานบริการสุขภาพมีคุณภาพตามมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม  
   2.องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านอาคารและสภาพแวดล้อมมีการนําไปใช้ประโยชน์  
   3.บุคลากรภาคีเครือข่ายด้านอาคารและสภาพแวดล้อม มีศักยภาพในการดําเนินการด้าน  
                                  อาคารและสภาพแวดล้อม 

  กลยุทธ์หลัก 
   1.พัฒนา กํากับ มาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข  
   2.พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข  
   3.พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคีเครือข่ายด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข  
   4.ปรับปรุง พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน  
   5.ส่งเสริมให้มีการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง  
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                                             โครงสร้างกองแบบแผน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อํานวยการ 
กองแบบแผน 

กลุ่มควบคุม
คุณภาพมาตรฐาน

อาคารและ
สภาพแวดล้อม 

1 
 

 

กลุ่มควบคุม
คุณภาพมาตรฐาน

อาคารและ
สภาพแวดล้อม 

2 

 

กลุ่มควบคุม
คุณภาพมาตรฐาน

อาคารและ
สภาพแวดล้อม 

3 
 

 

กลุ่มควบคุม
คุณภาพมาตรฐาน

อาคารและ
สภาพแวดล้อม 

4 

 

กลุ่มควบคุม
คุณภาพมาตรฐาน

อาคารและ
สภาพแวดล้อม 

5 
 

 

กลุ่มควบคุม
คุณภาพมาตรฐาน

อาคารและ
สภาพแวดล้อม 

6 

 

กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป 

กลุ่มพัฒนา
และกําหนด
มาตรฐาน 

(10) 

 

ผู้เชี่ยวชาญ 
(ด้านวิศวกรรมโครงสร้าง) 

ผู้เชี่ยวชาญ 
(ด้านสถาปัตยกรรม) 

กลุ่มแผนและ
ประเมินผล 
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กิจกรรม กระบวนการ และ/หรือผลิตภัณฑ์ 

หน่วยงาน กิจกรรม/กระบวนการและหรือผลิตภัณฑ์ หมายเหตุ 
กลุ่มบริหารทั่วไป -ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการ

ทั่วไป 
-ดําเนินการเกี่ยวกับงานเอกสารประกอบการก่อสร้าง 
-ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงิน/บัญชี 
-ดําเนินการเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์/ยานพาหนะ 
-ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริหารบุคคล 
-ดําเนินการเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

-งานสารบรรณ 
 
-งานประสานการก่อสร้าง 
-งานการเงิน 
-งานพัสดุและยานพาหนะ 
-งานพัฒนาบุคลากร 
-งาน IT 

กลุ่มพัฒนาและกําหนด
มาตรฐาน 

-ศึกษา วิจัย ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 
-จัดทําเกณฑ์มาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 
-จัดทําคู่มือด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 
-จัดทําแบบประเมินด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 
-จัดทําแบบมาตรฐาน 
-ให้คําปรึกษา/ถ่ายทอดความรู้ 
-ประเมินผลด้านอาคารและสภาพแวดล้อมภายหลัง
การใช้งาน 

 

กลุ่มแผนและประเมินผล -พัฒนาและจัดทํายุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
-จัดทําคําของบประมาณประจําปี 
-จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 
-ติดตาม กํากับ การดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
-จัดทํา/กํากับ/ติดตาม คํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปี 
-สรุปผลการดําเนินงานประจําปี 

 

กลุ่มควบคุมคุณภาพ
มาตรฐานอาคารและ
สภาพแวดล้อม  1-6 

-ดําเนินการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสถานบริการ
สุขภาพ 
-ดําเนินการจัดทําแผนแม่บทด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อม 
-ดําเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคลากรภาคี
เครือข่าย 
-ดําเนินการงานออกแบบ /ปรับปรุงแบบ/รายการ
ประกอบแบบ/ราคากลาง/งวดงาน-งวดเงิน 
-ดําเนินการพิจารณาเอกสารการก่อสร้าง 
-ดําเนินการงานประชุม/อํานวยการก่อสร้าง 
-ดําเนินการด้านการให้คําปรึกษา 

งานสถาปัตยกรรม/ 
งานวิศวกรรมโยธา/ 
งานวิศวกรรมไฟฟูา/ 
งานวิศวกรรมเครื่องกล/ 
งานสุขาภิบาล/ 
งานมัณฑนศิลป์/ 
งานประมาณราคา 
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แผนบริหารความต่อเนื่อง 

 วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง 

2. เพ่ือให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤต 
3. เพ่ือลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดําเนินงานหรือการให้บริการ 
4. เพ่ือบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ 
5. เพ่ือให้ประชาขนเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจหน่วยงานภาครัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(Stakeholders) มีความเชื่อม่ันในศักยภาพของหน่วยงานแม้หน่วยงานต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผล
กระทบ 
จนทําให้การดําเนินงานต้องหยุดชะงัก 

 สมมติฐานของแผนความต่อเนื่อง (BCP Assumptions) 
 เอกสารฉบับนี้จัดทําข้ึนภายใต้สมมติฐานดังต่อไปนี้ 

1. เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสําคัญต่างๆ แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อสถานท่ีปฏิบัติงาน 
สํารองที่ได้มีการจัดเตรียมไว้ 
  2. หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการสํารองระบบสารสนเทศต่างๆ โดยระบบ 
สารสนเทศสํารองนั้น มิได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเดียวกันกับระบบสารสนเทศหลัก 

3. “บุคลากร” ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึงเจ้าหน้าที่ท้ังหมดของกองแบบแผน 

 ขอบเขตของแผนความต่อเนื่อง (Scope of BCP)  
แผนความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ใช้รับรองสถานการณ์กรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

ในพ้ืนที่สานักงานของหน่วยงานหรือภายในหน่วยงานด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้ 
1. เหตุการณ์อัคคีภัย 
2. เหตุการณอุ์ทกภัย/วาตภัย 
3. เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล 
4. เหตุการณ์ไฟฟูาดับในวงกว้าง 

 การวิเคราะห์ทรัพยากรที่ส าคัญ 
  แผนความต่อเนื่องฉบับนี้ได้จัดทําข้ึน เพ่ือให้สามารถรองรับกับการบริหารความต่อเนื่องของ
หน่วยงาน ในหลากหลายรูปแบบของสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อทรัพยากรที่
สําคัญในการดําเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 

1. ผลกระทบด้านอาคาร /สถานที่ปฏิบัติงานหลัก หมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้สถานที่
ปฏิบัติงานหลัก 

ได้รับความเสียหายหรือไม่สามารถใช้สถานที่ปฏิบัติงานหลักได้  และส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้
ชั่วคราวหรือระยะยาว 

2. ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ /การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ หมายถึง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้ นทําให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญหรือไม่สามารถจัดหา /จัดส่งวัสดุอุปกรณ์  ที่สําคัญได้
ตามปกติ 
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3. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ หมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้
ระบบงาน 

เทคโนโลยีหรือระบบสารสนเทศหรือข้อมูลที่สําคัญไม่สามารถนํามาใช้ในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ 
4. ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก หมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้บุคลากรหลักไม่สามารถมา ถ

ปฏิบัติงานได้ตามปกต ิ
5. ผลกระทบด้านผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้ผู้รับบริการ/ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่สามารถติดต่อหรือให้บริการหรือส่งมอบงานได้ 

การประเมินผลกระทบต่อกระบวนการด านินงาน 
การประเมินผลกระทบต่อกระบวนการหรือการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ  (Business Impact Analysis)

หน่วยงานต้องประเมินผลกระทบซึ่งระดับผลกระทบจะแบ่งออกเป็น  5 ระดับโดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาระดับ
ผลกระทบดังนี้ 

ระดับผลกระทบ หลักเกณฑ์การพิจารณาระดับของผลกระทบ 
5 

(สูงมาก) 
เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจํานวนเงินในระดับสูงมาก 
ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือให้บริการลดลงมากกว่าร้อยละ  
50  
เกิดการสูญเสียชีวิตและ/หรือภัยคุกคามต่อสาธารณชน 
ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความม่ันใจต่อองค์กรในระดับประเทศและ
นานาชาติ 

4 
(สูง) 

 

เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจํานวนเงินในระดับสูง 
ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือให้บริการลดลงร้อยละ 25-50  
เกิดการบาดเจ็บต่อผู้รับบริการ/บุคคล/กลุ่มคน 
ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความม่ันใจต่อองค์กรในระดับประเทศ 

3 
(ปานกลาง) 

 

เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจํานวนเงินในระดับปานกลาง 
ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือให้บริการลดลงร้อยละ 10-25  
ต้องมีการรักษาพยาบาล 
ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความม่ันใจต่อองค์กรในระดับท้องถิ่น 

2 
(ตํ่า) 

 

 

เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจํานวนเงินในระดับต่ํา 
ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือให้บริการลดลงร้อยละ 5-10  
ต้องมีการปฐมพยาบาล 
ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความม่ันใจต่อองค์กรในระดับท้องถิ่น 

1 
(ไม่เป็นสาระสําคัญ) 

 

ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือให้บริการลดลงมากกว่าร้อยละ 
5  
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การประเมินความเสี่ยงสภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ์ 
 

เหตุการณ์สภาวะ
วิกฤต 

ผลกระทบ 
ด้านอาคาร
สถานที/่

ปฏิบัติงานหลัก 

ด้านวัสดุ
อุปกรณ์ที่

ส าคัญ/การ
จัดหา จัดส่ง
วัสดุอุปกรณ์ที่

ส าคัญ 

ด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศ
และข้อมูลที่

ส าคัญ 

ด้านบุคลากร
หลัก 

ด้าน
ผู้รับบริการ/ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

ที่ส าคัญ 

รวม 

1. อัคคีภัย 5 5 5 5 5 (1)25 
2. อุทกภัย/วาตภัย 2 2 2 4 3 (4)13 
3. ชุมนุมประท้วง/  
จราจล 

3 2 3 3 3 (3)14 

4.ไฟฟูาดับในวง
กว้าง 

2 1 5 5 3 (2)16 

 
แผนความต่อเนื่อง ( BCP) ฉบับนี้ไม่รองรับการปฏิบัติงานในกรณีท่ีมีเหตุขัดข้องต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการ

ดําเนินงานปกติ โดยเหตุขัดข้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบระดับสูงต่อการดําเนินงานและการให้บริการของหน่วยงาน 
และหน่วยงานยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแก้ไขได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยผู้บริหารหน่วยงานหรือ
ผู้บริหารของแต่ละกลุ่มงานและฝุายงานสามารถรับผิดชอบและดําเนินการได้ด้วยตนเอง 
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1. โครงสร้างและทีมงานคณะบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan Team) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ซ่ึงแต่ละต าแหนง่มีหนา้ท่ีในการรว่มมือดูแล ตดิตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในแต่ละส่วนงานให้กลับสู่
ภาวะปกติโดยเร็ ว ตามรายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความต่อเนื่ อง (BCP Team)ที่ก าหนดให้เป็น
บุคลากรหลัก ในกรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคลากรส ารองรับผิดชอบบทบาทของบุคลากรหลัก
ไปก่อน จนกว่าจะได้มีการมอบหมายและแต่งข้ึนขึ้นโดย หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องในการ บริหารความต่อเนื่อง
และกอบกู้คืน 

 

 

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง 
(ผอก.กองแบบแผน) 

 

หัวหน้าทีมด้านอาคาร 
สถานท่ี 

(นายวิโรจน์ นรไกร/ 
นายชาตรี ปัญญาพรวิทยา) 

 
 
 

 

 

หัวหน้าทีมด้านวัสดุอุปกรณ์
ท่ีสําคัญ 

(น.ส.จารุวัลย์ สมานอารีย์/นาง
อัจฉราภรณ์  พลรักเขตต์) 

 

 

หัวหน้าทีมด้าน 
ผู้รับบริการ 

(นายประจบ สุโพธิ๋/ 
นายสุวิทย์  โกสินทร์) 

ผู้ประสานงาน 
คณะบริหารความต่อเนื่อง 
(นายภูวดล พัฒนภักดี/ 
นายนิรันดร์คชรัตน์) 

 

 

 

 

 

หัวหน้าทีมด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

(นายสมชาติ  ตันติรุ่งกิจ/ 
(นายเศรษฐสิทธิ์ พจนศึกษากุล) 

 

 

 

 

 

หัวหน้าทีมด้าน 
บุคลากรหลัก 

(นายโชคชัย ภาสุรวณิช/ 
นายธารินทร์ บุญยิ่งเหลือ) 

 

 

 

 

 
Call Tree Call Tree Call Tree Call Tree Call Tree 
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รายช่ือบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) 

บุคลากรหลัก 
บทบาท 

บุคลากรส ารอง 
ชื่อ เบอร์มือถือ ชื่อ เบอร์มือถือ 

นายเสรี  ลาภยุติธรรม 081 4019845 หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง 

นายนิรันดร์ คชรัตน์ 081 6123751 

นายภูวดล  พัฒนภักด ี 089 9204654 ผู้ประสานงาน 
คณะบริหารความต่อเนื่อง 

นายนิรันดร์ คชรัตน์ 081 6123751 

นายวิโรจน์  นรไกร 081 6426524 หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง 
ด้านอาคารสถานท่ี 

นายชาตรี  ปัญญาพรวิทยา 081 8338605 

 
นายนิรันดร์  คชรัตน ์
นายชาตรี ปัญญาพรวิทยา 
นางประจบ  สุโพธิ ์
นายวิโรจน์  นรไกร 
นายสมชาติ  ตันติรุ่งกิจ 
นายสุวิทย์  โกสินทร ์
นายโชคชัย  ภาสุรวณิช 
นส.จารุวัลย์  สมานอารีย ์
นายธารินทร์  บุญยิ่งเหลือ 

 
081 6123751 
081 8338605 
081 3719840 
081 6426524 
081 8270216 
081 8299459 
081 4456777 
086 0260282 
091 2290388 

ทีมงาน/Call Tree 
 

 
นายเกรียงศักดิ์  ถิระบัญชาศักดิ ์
นายฉัตรเชษฐ์  สายแผลง 
นายวันชัย  ปภาทัสส ี
นายเศรษฐสิทธ์ิ  พจนศึกษา 
นายพงศ์พันธุ์  จิวสุวรรณ 
นายดิเรก  อัสสะรัตนะ 
นายวัฒนา  สุถิรนาถ 
นางอ าพรรณ  ทองทวี 
น.ส.กมลจันทร์  ประภากรรัตนา 

 
086 3607972 
089 6702467 
089 9156251 
081 6349424 
086 6208789 
081 9335307 
081 6261930 
086 0104773 
081 7667611 

นส.จารุวัลย์  สมานอารีย ์
 

086 0260282 หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ 

นางอัจฉราภรณ์  พลรักเขตต ์ 083 1390101 

 
นายนิรันดร์  คชรัตน ์
นายชาตรี ปัญญาพรวิทยา 
นางประจบ  สุโพธิ ์
นายวิโรจน์  นรไกร 
นายสมชาติ  ตันติรุ่งกิจ 
นายสุวิทย์  โกสินทร ์
นายโชคชัย  ภาสุรวณิช 
นส.จารุวัลย์  สมานอารีย ์
นายธารินทร์  บุญยิ่งเหลือ 

 
081 6123751 
081 8338605 
081 3719840 
081 6426524 
081 8270216 
081 8299459 
081 4456777 
086 0260282 
091 2290388 

ทีมงาน/Call Tree 
 

 
นายเกรียงศักดิ์  ถิระบัญชาศักดิ ์
นายฉัตรเชษฐ์  สายแผลง 
นายวันชัย  ปภาทัสส ี
นายเศรษฐสิทธ์ิ  พจนศึกษากุล 
นายพงศ์พันธุ์  จิวสุวรรณ 
นายดิเรก  อัสสะรัตนะ 
นายวัฒนา  สุถิรนาถ 
นางอ าพรรณ  ทองทวี 
น.ส.กมลจันทร์  ประภากรรัตนา 

 
086 3607972 
089 6702467 
089 9156251 
081 6349424 
086 6208789 
081 9335307 
081 6261930 
086 0104773 
081 7667611 

นายสมชาติ  ตันติรุ่งกิจ 
O 

081 8270216 หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายเศรษฐสิทธ์ิ พจนศึกษากุล 081 6349424 

 
นายนิรันดร์  คชรัตน ์
นายชาตรี ปัญญาพรวิทยา 
นางประจบ  สุโพธิ ์
นายวิโรจน์  นรไกร 
นายสมชาติ  ตันติรุ่งกิจ 
นายสุวิทย์   โกสินทร ์
นายโชคชัย  ภาสุรวณิช 
นส.จารุวัลย์  สมานอารีย ์

 
081 6123751 
081 8338605 
081 3719840 
081 6426524 
081 8270216 
081 8299459 
081 4456777 
086 0260282 

ทีมงาน/Call Tree 
 

 
นายเกรียงศักดิ์  ถิระบัญชาศักดิ ์
นายฉัตรเชษฐ์  สายแผลง 
นายวันชัย  ปภาทัสส ี
นายเศรษฐสิทธ์ิ  พจนศึกษากุล 
นายพงศ์พันธุ์  จิวสุวรรณ 
นายดิเรก  อัสสะรัตนะ 
นายวัฒนา  สุถิรนาถ 
นางอ าพรรณ  ทองทวี 

 
086 3607972 
089 6702467 
089 9156251 
081 6349424 
086 6208789 
081 9335307 
081 6261930 
086 0104773 
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บุคลากรหลัก 
บทบาท 

บุคลากรส ารอง 
ชื่อ เบอร์มือถือ ชื่อ เบอร์มือถือ 

นายธารินทร์  บุญยิ่งเหลือ 091 2290388 น.ส.กมลจันทร์  ประภากรรัตนา 081 7667611 

นายโชคชัย  ภาสุรวณิช 
 

081 4456777 หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง 
ด้านบุคลากรหลัก 

นายธารินทร์  บุญยิ่งเหลือ 0912290388 

 
นายนิรันดร์  คชรัตน ์
นายชาตรี ปัญญาพรวิทยา 
นางประจบ  สุโพธิ ์
นายวิโรจน์  นรไกร 
นายสมชาติ  ตันติรุ่งกิจ 
นายสุวิทย์  โกสินทร ์
นายโชคชัย  ภาสุรวณิช 
นส.จารุวัลย์  สมานอารีย ์
นายธารินทร์  บุญยิ่งเหลือ 

 
081 6123751 
081 8338605 
081 3719840 
081 6426524 
081 8270216 
081 8299459 
081 4456777 
086 0260282 
091 2290388 

ทีมงาน/Call Tree 
 

 
นายเกรียงศักดิ์  ถิระบัญชาศักดิ ์
นายฉัตรเชษฐ์  สายแผลง 
นายวันชัย  ปภาทัสส ี
นายเศรษฐสิทธ์ิ  พจนศึกษากุล 
นายพงศ์พันธุ์  จิวสุวรรณ 
นายดิเรก  อัสสะรัตนะ 
นายวัฒนา  สุถิรนาถ 
นางอ าพรรณ  ทองทวี 
น.ส.กมลจันทร์  ประภากรรัตนา 

 
086 3607972 
089 6702467 
089 9156251 
081 6349424 
086 6208789 
081 9335307 
081 6261930 
086 0104773 
081 7667611 

นางประจบ  สุโพธิ ์
 

081 3719840 หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
ด้านผู้รับบริการ 

นายสุวิทย์ โกสินทร ์ 081 8299459 

 
นายนิรันดร์  คชรัตน ์
นายชาตรี ปัญญาพรวิทยา 
นางประจบ  สุโพธิ ์
นายวิโรจน์  นรไกร 
นายสมชาติ  ตันติรุ่งกิจ 
นายสุวิทย์  โกสินทร ์
นายโชคชัย  ภาสุรวณิช 
นส.จารุวัลย์  สมานอารีย ์
นายธารินทร์  บุญยิ่งเหลือ 

 
081 6123751 
081 8338605 
081 3719840 
081 6426524 
081 8270216 
081 8299459 
081 4456777 
086 0260282 
091 2290388 

ทีมงาน/Call Tree 
 

 
นายเกรียงศักดิ์  ถิระบัญชาศักดิ ์
นายฉัตรเชษฐ์  สายแผลง 
นายวันชัย  ปภาทัสส ี
นายเศรษฐสิทธ์ิ  พจนศึกษากุล 
นายพงศ์พันธุ์  จิวสุวรรณ 
นายดิเรก  อัสสะรัตนะ 
นายวัฒนา  สุถิรนาถ 
นางอ าพรรณ  ทองทวี 
น.ส.กมลจันทร์  ประภากรรัตนา 

 
086 3607972 
089 6702467 
089 9156251 
081 6349424 
086 6208789 
081 9335307 
081 6261930 
086 0104773 
081 7667611 
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2.กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน  (Call Tree) 
 กระบวนการ Call Treeคือกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกในคณะบริหารความต่อเนื่องและ ทีมงาน
บริหารความต่อเนื่อง ที่เก่ียวข้องตามผังรายชื่อทางโทรศัพท์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการบริหารจัดการขั้นตอนในการ
ติดต่อพนักงานภายหลังจากมีการประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตของหน่วยงานจุดเริ่มต้นของกระบวนการ 
Call Tree จะเริ่มจากหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องแจ้งให้ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง โดยผู้
ประสานงานฯ จะแจ้งให้หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง รับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนความ
ต่อเนื่อง ตามที่ได้รับมอบหมาย และแจ้งหัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มให้ ติดต่อและแจ้งไปยังบุคลากรภายใต้การบังคับ
บัญชาของตนรับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง ของหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ตาม
รายชื่อและช่องทางติดต่อสื่อสารที่ได้ระบุในตารางข้างต้น 

  
ในกรณีท่ีไม่สามารถติดต่อหัวหน้าทีมได้ ให้ติดต่อไปยังบุคลากรส ารอง โดยพิจารณา: 
 ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลาท าการให้ด าเนินการติดต่อบุคลากรหลักโดยติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ของ

หน่วยงานเป็นช่องทางแรก 
 ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นนอกเวลาท าการหรือสถานที่ปฏิบัติงานหลักได้รับผลกระทบ ให้ด าเนินการติดต่อบุคลากร

หลักโดยติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางแรก 
 ถ้าสามารถติดต่อบุคลากรหลักได้ใหแ้จ้งข้อมูลแก่บุคลากรหลักของหน่วยงานทราบ ดังต่อไปนี้: 
- สรุปสถานการณ์ของเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง 
- เวลาและสถานที่ส าหรับการนัดประชุมเร่งด่วนของหน่วยงาน  ส าหรับผู้บริหารของหน่วยงานและ ทีมงาน

บริหารความต่อเนื่อง 
- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อบริหารความต่อเนื่องต่อไป เช่น สถานที่รวมพลในกรณีที่มีการย้ายสถานที่ท า

การ 
 

ภายหลังจากได้รับการตอบรับจากบุคลากรหลักครบถ้วนตามผังการติดต่อ (Call Tree) หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง  มีหน้าที่โทรกลับไปแจ้งยัง ผู้ประสานงาน คณะบริหารความต่อเนื่อง  เพื่อรวบรวมสรุปความพร้อมของ
หน่วยงานในการบริหารความต่อเนื่อง รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิติและทรัพย์สินของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ทั้งหมด
ในหน่วยงาน 

ทีมบริหารความต่อเนื่องมีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลส าหรับการติดต่อให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้
กระบวนการติดต่อพนักงานภายใน หน่วย งานสามารถด าเนินได้อย่างต่อเนื่องและส าเร็จลุล่วงภายในระยะเวลาที่
คาดหวัง ในกรณีที่ เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและมีการประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง 
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กลยุทธ์ความต่อเนื่อง  (Business Continuity Strategy)  
กลยุทธ์ความต่อเนื่องเป็นแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีความพร้อมเมื่อ 

เกิดสภาวะวิกฤตซึ่งพิจารณาทรัพยากรใน 5 ด้าน 
 

ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 
อาคารสถานที่/
ปฎิบัติงานส ารอง 

 -กําหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงานสํารองของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ณ อาคารกองวิศวกรรม
การแพทย์ ภายในกระทรวงสาธารณสุข 
-ในกรณีที่ความเสียหายขยายวงกว้างจนทําให้ไม่สามารถใช้พ้ืนที่ภายในกระทรวงสาธารณสุขเป็น
สถานที่ปฏิบัติงานสํารองได้  กําหนดให้ใช้พื้นที่ของหน่วยงานในสังกัดที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคเป็น
สถานที่ปฎิบัติงานสํารอง  คือ ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 1-9 และศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา
สุขภาพภาคประชาชน โดยมีการสํารวจความเหมาะสมของสถานที่ ประสานงานและการเตรียม
ความพร้อมร่วมกับหน่วยงานที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกําหนดเป็นพ้ืนที่สํารอง 
-กําหนดแนวทางให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้  
หมายเหตุ:ตามแนวทางแผนบริหารความต่อเนื่องของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ/  
การจัดหาจัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ที่ส าคัญ 

 -กําหนดให้มีการจัดหาคอมพิวเตอร์สํารองที่มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งาน พร้อมอุปกรณ์
เชื่อมต่อผ่านสู่ระบบเทคโนโลยีของหน่วยงานกลาง และหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 
-กําหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้เป็นการชั่วคราวหากมีความ
จําเป็นเร่งด่วนในช่วงระหว่างการจัดหาคอมพิวเตอร์สํารอง   
-กําหนดให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมในการสรรหาวัสดุ/อุปกรณ์ /ยานพาหนะ ที่จําเป็นต้องใช้
สํารองในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองแบบแผน 
-กําหนดให้หน่วยงานสามารถดําเนินการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์โดยวิธีพิเศษ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และข้อมูลที่ส าคัญ 

-ให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมในการสํารองข้อมูลที่สําคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามภารกิจ  โดย
จัดทําฐานข้อมูลแยกตามภารกิจสํารองไว้ในระบบ Internet 
-สื่อสาร/เชื่อมเครือข่ายข้อมูลสําคัญระหว่างหน่วยงานภายใน/ภายนอก ผ่านเว็บไซต์ 
-ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสําคัญผ่านเว็ปไซต์ 
-กรณีไม่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้ปฏิบัติงานโดยไม่ใช้ระบบงาน
เทคโนโลยี ( Manual) ไปพลางก่อน เมื่อเข้าสู่สถาวะปกติแล้วจึงนําข้อมูลปูอนเข้าระบบให้เป็น
ปัจจุบัน 

บุคลากรหลัก -กําหนดให้มีบุคลากรหลักและบุคลากรสํารอง ปฏิบัติงานแทนกันได้ภายในหน่วยงานเดียวกันใน
สภาวะวิกฤต 
-กําหนดแนวทางการนําบุคลากรนอกหน่วยงาน (ในสังกัดเดียวกัน)มาปฏิบัติงานทดแทนในกรณีไม่
เพียงพอหรือขาดแคลนเป็นการชั่วคราว (ยกเว้นวิชาชีพเฉพาะ) 
-จ้างเหมาบริการจากภาคเอกชน กรณีไม่ใช่หน้าที่หลัก (อาทิ พนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต์  
และอ่ืน ๆ ) 

ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
 

-การอํานวยความสะดวกในการให้บริการ โดยจัดหาพ้ืนที่ให้บริการสํารอง หรือเพ่ิมช่องทางการ
ให้บริการผ่านระบบ IT 
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ความต้องการด้านทรัพยากรที่จ าเป็นในการบริหารความต่อเนื่อง 

          การวเิคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ ( Business Impact Analysis)  พบว่ากระบวนการทํางานที่กองแบบแผน
ต้องให้ความสําคัญและกลับมาดําเนินงานหรือฟ้ืนคืนสภาพได้ในภายในระยะเวลาที่กําหนด ดังตาราง   

กระบวนงานหลัก ระดับความ
เร่งด่วน 

ระยะเวลาเป้าหมายในการคืนสภาพ 
4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 

ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสถานบริการ
สุขภาพ 

สูง   √   

ควบคุมกํากับมาตรฐานด้านอาคาร
และสภาพแวดล้อม 

สูง   √   

พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อมสาธารณสุข 

ปานกลาง     √ 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคีเครือข่าย
ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม
สาธารณสุข 

ปานกลาง     √ 

 

          สําหรบักระบวนงานอ่ืน ๆ ทีป่ระเมินแล้ว อาจไม่ไดร้ับผลกระทบในระดบัสงูถึงสูงมาก หรอืมีความยดืหยุน่
สามารถชะลอการดําเนินงานและการให้บริการได้ โดยให้ผู้บริหารของหน่วยงานประเมินความจําเป็นและเหมาะสม 
ทั้งนี้ หากมีความจําเป็นให้ปฎิบัติตามแนวทางการบริหารความต่อเนื่องเช่นเดียวกับกระบวนงานหลัก  
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3.การวิเคราะห์เพื่อก าหนดความต้องการทรัพยากรที่ส าคัญ 
 1 ด้านสถานที่ปฏิบัติงานส ารอง (Working Space Requirement) 
การระบุพื้นท่ีการปฏิบัติงานสํารอง 
 

ประเภททรัพยากร ที่มา 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 
พ้ืนที่สําหรับสถานที่
ปฏิบัติงานสํารองตาม
ภารกิจของหน่วยงานใน
สังกัดกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

กองวิศวกรรม
การแพทย์/สบส เขต 
1-12 

  120 ตรม./
หน่วยงาน 
(50คน) 

120 ตรม./
หน่วยงาน 
(50คน) 

 

ปฏิบัติงานที่บ้าน    2.4ตรม./คน 
(70 คน) 

2.4ตรม./คน 
(70 คน) 

 

รวม    288 ตรม 
(120 คน) 

288 ตรม 
(120 คน) 

 

   
หมายเหตุ  พื้นที่สําหรับปฏิบัติงานสํารองใช้เพียง 50 คน :120 ตรม. โดยบุคลากรที่เหลือให้ปฎิบัติงานที่บ้าน แต่ถ้า
สถานที่ทํางานเดิมไม่สามารถปฏิบัติงานได้อีกต่อไป  ควรจะจัดหาพื้นที่สําหรับปฏิบัติงานแห่งใหม่ภายหลังวิกฤตเสร็จ
สิ้นภายใน 2 สัปดาห์ (1 คน ต่อ 2.4 ตรม.) 

          2.ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ 

ประเภททรัพยากร ที่มา 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 
จัดหาครุภัณฑ์/วัสดุ/
อุปกรณ/์คู่มือ/เอกสาร
ทางวิชาการสําหรับการ
ออกปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน 

กลุ่มต่าง ๆ ภายในกอง
แบบแผน/หน่วยงานที่
ใช้เป็นสถานที่สํารอง/
จัดซื้อโดยกระบวนการ
พิเศษ (กรณีไม่มี/และ/
หรือจําเป็นเร่งด่วน 

  ตามความจําเป็นและเหมาะสมใน
การออกปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน 

จัดหายานพาหนะพร้อม
พนักงานขับรถยนต์ 

กลุ่มบริหารทั่วไป/เช่า
เอกชน 

1 คัน 1 คัน 2 คัน 2 คัน  4 คัน 
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           3. ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล 
           เนือ่งจากระบบบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลท่ีสําคัญของกรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ มีการแบง่
ความรับผิดชอบออกเป็น 2 ส่วน คือ อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานตนเอง (กรณีข้อมูลการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ที่รับผิดชอบ) และอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานกลาง (กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศ 
สํานักบริหาร) รับผิดชอบฐานข้อมูลกลางตามภารกิจของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ดังนั้นหน่วยงานจึงมีความ
จําเป็นจะต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศโดยการเชื่อมโยงระบบของหน่วยงานตนเองและหน่วยงานกลางผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 
          การระบคุวามความตอ้งการด้านเทคโนโลยี 
  

ประเภททรัพยากร ที่มา 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 
ข้อมูลผลการดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการและ
การติดตามประเมินผล
การดําเนินงาน 

ฐานข้อมูลสํารอง 
(Server) ของหน่วยงาน
ในสังกัดและหน่วยงาน
ข้อมูลกลาง (สํานัก
บริหาร) 

√ √ √ √ √ 

ระบบการเบิกจ่ายเงิน 
(GFMIS) 
ระบบการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
(EGP) 

สํานักบริหาร (ระบบการ
เชื่อมต่อหน่วยงานกรม
กับหน่วยงานภายนอก) 

 √ √ √ √ 

ข้อมูลสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน 

ฐานข้อมูลสํารอง 
(Server) ของกองแบบ
แผนและหน่วยงาน
ข้อมูลกลาง (สํานัก
บริหาร) 

  √ √ √ 

 

           4. ความต้องการด้านบุคลากรส าหรับความต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน 
การระบุจํานวนบุคลากรหลักท่ีจําเป็น 
 

ประเภททรัพยากร ที่มา 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 
จํานวนบุคลากร
ปฏิบัติงานที่ศูนย์ตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินกรมฯ 

เจ้าหน้าที่ภายในกอง
แบบแผน 

 2  2 2 2 

จํานวนบุคลากร
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน 

เจ้าหน้าที่ภายในกอง
แบบแผน 

  30 60 80 

จํานวนบุคลากรที่
ปฏิบัติงานที่บ้าน 

  118 88 58 28 

รวม   120 120 120 120 
             5. ความต้องการด้านผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (ไม่มี) 
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4.ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ 
 

วันที่ 1 (ภายใน 24 ชั่วโมง) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที 
          ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรในหน่วยงาน คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่น ๆ 
และปฎิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานตนเอง และกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ รวมถึงสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกําหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด  
 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
-แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤต ตามกระบวนการ  Call Tree 
ให้กับบุคลารกรในหน่วยงาน ภายหลังได้รับแจ้งจาก
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องกองแบบแผน 

1.หัวหน้าคณะฯ และผู้ประสานงาน 
2.หัวหน้าและทีมงานบริหารฯ 

 

-จัดประชุมทีมงานบริหารความต่อเนื่อง เพื่อประเมิน
ความเสียหาย ผลกระทบต่อการดําเนินงาน การ
ให้บริการและทรัพยากรสําคัญท่ีต้องใช้ในการบริหาร
ความต่อเนื่อง 
-ทบทวนกระบวนงานที่มีความเร่งด่วน หรือส่งผล
กระทบอย่างสูง (หากไม่ดําเนินการ) ดังนั้นจําเป็นต้อง
ดําเนินงานหรือปฏิบัติงานด้วยมือ (Manual 
Processing) 

1.หัวหน้าคณะฯ และผู้ประสานงาน 
2.หัวหน้าทีมด้านต่าง ๆ ทุกด้าน 

 

-ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในหน่วยงาน ที่ได้รับ
ผลกระทบ/บาดเจ็บหรือเสียชีวิต 

หัวหน้าทีมด้านบุคลากรหลัก  

-รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของ
หน่วยงาน โดยครอบคลุมประเด็นเหล่านี้ 
•จํานวนและรายชื่อบุคลากรที่ได้รับผลกระทบ/
บาดเจ็บ/เสียชีวิต 
•ความเสียหายและผลกระทบต่อการดําเนินงานและ
การให้บริการ 
•ทรัพยากรสําคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง 
•กระบวนงานที่มีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่าง
สูงหากไม่ดําเนินการ และจําเป็นต้องดําเนินงานหรือ
ปฏิบัติงานด้วยมือ 

หัวหน้าทีมด้านต่าง ๆ ทุกด้าน 
 
 

 

-สื่อสารและรายงานสถานการณืแก่บุคลากรใน
หน่วยงานให้ทราบ ตามเนื้อหาและข้อความที่ได้รับ
การพิจารณาและเห็นชอบจากคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงานแล้ว 

หัวหน้าทีมด้านต่าง ๆ ทุกด้าน  

-ประเมินและระบุกระบวนการหลัก และงานเร่งด่วน
ที่จําเป็นต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1-5 วัน 
ข้างหน้า 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องทุกทีม 
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ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
-ประเมินศักยภาพและความสามารถของหน่วยงาน 
ในการดําเนินงานเร่งด่วนข้างต้น ภายใต้ข้อจํากัดและ
สภาวะวิกฤต พร้อมระบุทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ใน
การบริหารความต่อเนื่องตามการจัดหาทรัพยากร 

หัวหน้าทีมด้านบุคลากรหลัก/ด้าน
อาคารสถานที่ และด้านวัสดุอุปกรณ์
ที่สําคัญ 

 

-รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงาน พร้อมขออนุมัติการดําเนินงาน
หรือปฏิบัติงานด้วยมือ (Manual Porcessing) 
สําหรับกระบวนงานที่มีความเร่งด่วนและส่งผล
กระทบอย่างสูงหากไม่ดําเนินการ 

หัวหน้าทีมด้านบุคลากรหลัก/ด้าน
อาคารสถานที่ /ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่
สําคัญ/ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

-ติดต่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหา
ทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
ได้แก่ 
•สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง 
•วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ 
•เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ 
•บุคลากรหลัก 
•ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หัวหน้าทีมด้านต่าง ๆ ทุกด้าน  

-พิจารณาดําเนินการหรือปฏิบัติงานด้วยมือ 
(Manual) เฉพาะงานเร่งด่วน หากไม่ดําเนินการจะ
ส่งผลกระทบอย่างสูงและไม่สามารถรอได้ ทั้งนี้ ต้อง
ได้รับการอนุมัติ 

หัวหน้าทีมด้านต่าง ๆ ทุกด้าน  

-ระบุหน่วยงานที่เป็นคู่ค้า/ผู้ให้บริการสําหรับงาน
เร่งด่วนเพื่อแจ้งสถานการณ์และแนวทางในการ
บริหารงานให้มีความต่อเนื่องตามความเห็นของคณะ
บริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องทุกทีม 

 

-บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงาน
ต่าง ๆ ที่ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน
ต้องดําเนินการ (พร้อมระบุรายละเอียดผู้ดําเนินการ
และเวลา)อย่างสม่ําเสมอ 

หัวหน้าทีมด้านต่าง ๆ ทุกด้าน  

-แจ้งสรุปสถานการณ์และข้ันตอนการดําเนินการ
สําหรับในวันถัดไป ให้บุคลากรหลักในหน่วยงาน เพ่ือ
รับทราบและดําเนินการ อาทิ แจ้งวัน เวลา และ
สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง 
 

หัวหน้าทีมด้านต่าง ๆ ทุกด้าน  

-รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงานอย่างสม่ําเสมอ หรือตามที่ได้
กําหนดไว้ 

หัวหน้าทีมด้านต่าง ๆ ทุกด้าน  
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วันที่ 2-7  การตอบสนองในระยะสั้น 

          
           ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรในหน่วยงาน คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่น ๆ 
และปฎิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานตนเอง และกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ รวมถึงสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกําหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด  
 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
-ติดตามสถานะภาพการกอบกู้ของทรัพยากรที่ได้รับ
ผลกระทบ ประเมินความจําเป็นและระยะเวลาที่ต้อง
ใช้ในการกอบกู้คืน 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องทุกทีม 

 

-ตรวจสอบกับหน่วยงาน ความพร้อมและข้อจํากัดใน
การจัดหาทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ในการบริหาร
ความต่อเนื่อง ได้แก่ 
•สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง 
•วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ 
•เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ 
•บุคลากรหลัก 
•ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หัวหน้าทีมด้านต่าง ๆ ทุกด้าน  

-รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของ
หน่วยงาน ความพร้อมข้อจํากัด และข้อเสนอแนะใน
การจัดหาทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ในการบริหาร
ความต่อเนื่อง 

หัวหน้าทีมด้านต่าง ๆ ทุกด้าน  

-ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรที่
จําเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่องได้แก่ 
•สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง 
•วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ 
•เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ 
•บุคลากรหลัก 
•ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องทุกทีม 

 

-ดําเนินการกอบกู้และจัดหาข้อมูลและรายงานต่าง ๆ 
ที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงานและให้บริการตาม
ความต้องการด้านเทคโนโลยี 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

-ดําเนินงานและให้บริการ ภายใต้ทรัพยากรที่จัดหา
เพ่ือบริหารความต่อเนื่อง 
•สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง 
•วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ 
•เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ 

หัวหน้าทีมด้านต่าง ๆ ทุกด้าน  
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ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
•บุคลากรหลัก 
•ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
-แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารความ
ต่อเนื่องแก่ คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สําคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

หัวหน้าทีมด้านผู้รับบริการ/ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

 

-บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงาน
ต่างๆ ที่ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน 
(พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ดําเนินการ และเวลา) อย่าง
สม่ําเสมอ 

หัวหน้าทีมด้านต่าง ๆ ทุกด้าน  

-แจ้งสรุปสถานการณ์และข้ันตอนการดําเนินการ
ต่อไป สําหรับในวันถัดไปให้กับบุคลากรในหน่วยงาน 

หัวหน้าทีมด้านต่าง ๆ ทุกด้าน  

-รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงาน ตามเวลาที่ได้กําหนดไว้ 

หัวหน้าทีมด้านต่าง ๆ ทุกด้าน  
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วันที่ 8  การตอบสนองในระยะกลาง (1 สัปดาห์ขึ้นไป) 
          ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรในหน่วยงาน คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่น ๆ 
และปฎิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานตนเอง และกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ รวมถึงสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกําหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด  
 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
-ติดตามสถานะภาพการกอบกู้ของทรัพยากรที่ได้รับ
ผลกระทบ ประเมินความจําเป็นและระยะเวลาที่ต้อง
ใช้ในการกอบกู้คืน 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องทุกทีม 

 

-ระบุทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ เพื่อดําเนินงานและ
ให้บริการตามปกติ 

หัวหน้าทีมด้านต่าง ๆ ทุกด้าน  

-รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของ
หน่วยงาน ในเรื่องสถานภาพการกอบกู้คืนมาของ
ทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ และทรัพยากรที่
จําเป็นต้องใช้เพื่อดําเนินงานและให้บริการตามปกติ 

หัวหน้าทีมด้านต่าง ๆ ทุกด้าน  

-ประสานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรที่จําเป็นต้อง
ใช้เพื่อดําเนินงานและให้บริการตามปกติ 
•สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง 
•วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ 
•เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ 
•บุคลากรหลัก 
•ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หัวหน้าทีมด้านต่าง ๆ ทุกด้าน  

-แจ้งสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมด้าน
ทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อดําเนินงานและให้บริการ
ตามปกติให้กับผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หัวหน้าทีมด้านผู้รับบริการ/ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

 

-บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงาน
ต่างๆ ที่ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน 
(พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ดําเนินการ และเวลา) อย่าง
สม่ําเสมอ 

หัวหน้าทีมด้านต่าง ๆ ทุกด้าน  

รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงาน ตามเวลาที่ได้กําหนดไว้ 

หัวหน้าทีมด้านต่าง ๆ ทุกด้าน  
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หน่วยงานและเบอร์ติดต่อในกรม  

หน่วยงาน  ตําแหน่ง/ชื่อ-สกุล  โทรศัพท/์ทํางาน  โทรศัพท์มือถือ  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  อธิบดี  

น.ต.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์  
0 2590 2810-1  
0 2590 2826-7  

081 3086968  

 รองอธิบดี  
นพ.ธเรศ  กรัษนัยรวิวงค์  

0 2590 2816-7  081 8083846  

 รองอธิบดี  
นพ.ธงชัย  กีรติหัตถยากร  

0 2590 2814  081 8952244  

 รองอธิบดี  
นพ.ณัฐวุฒิ  ประเสริฐสิริพงศ์  

0 2590 2812-3  081 4764288  

 ผู้ช่วยอธิบดี  
นพ.ภัทรพล  จึงสมเจตไพศาล  

0 2590 2999  
ต่อ 1270  

081 4989050  

สํานักบริหาร  รักษาราชการแทน ผอก.สํานักบริหาร  
นางชมบุญ  โค้วสมจีน  

0 2590 1644  
0 2590 2832  

085 1407367  

กองสนับสนุนภาคประชาชน  ผู้อํานวยการ  
นางอัญธิกา  ชัชวาลยางกูร  

0 2590 1546  081 8462737  

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  ผู้อํานวยการ  
นางพอชม ฉวีวัฒน์  

0 2590 1688  081 8358943  

กองคลัง  ผู้อํานวยการ  
นางสาวรุ่งทิวา  อินโยธา  

0 2590 1645  089 0664516  

กองบริหารทรัพยากรบุคคล  ผู้อํานวยการ  
นางสุชัญญา  อุไรสินธว์  

0 2590 1640  089 6790729  

กองวิศวกรรมการแพทย์  ผู้อํานวยการ  
นายสุรพันธ์ ชัยล้อรัตน์  

0 2149 5680-
91 

081 7706968  
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หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน  

หน่วยงาน  เบอร์โทรศัพท์  
สายด่วนแจ้งเหตุฉุกเฉิน  191 
สํานักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  199 
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ  1860  
หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน  1669  
การไฟฟูานครหลวง  1130  
การประปานครหลวง  1125 
สถานีตํารวจนนทบุรี  0 2527 0236-7  
เทศบาลนครนนทบุรี  0 2589 0500  
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  0 2528 4576  
โรงพยาบาลนนทเวช  0 2596 7888  
สถาบันบําราศนราดูร  0 2951 1170  
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ภาคผนวก  

การบริหารความต่อเนื่อง  กรณีอัคคีภัย  
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แผนปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย กองแบบแผน  

  ดําเนินการเกี่ยวกับการจราจรบริเวณโดยรอบ การแบ่งโซนพื้นท่ี การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ  
 1.ผู้พบเห็นเพลิงไหม้   ตัดสินใจว่าจะดับเพลิงเองหรือไม่  
 -ถ้าดับได้ ให้ดําเนินการดับเพลิงนั้นทันทีหรือเรียกให้คนมาช่วยดับ และรายงานผู้บังคับบัญชาตามลําดับ
ชั้น 
 -ถ้าดับไม่ได้ ให้แจ้งเพื่อนร่วมงาน/หัวหน้า ช่วยกันดับเพลิง กรณีดับได้แล้วให้แจ้งผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับชั้น แต่ถ้าไม่สามารถยุติเพลิงได้ให้เข้าสู่แผนการปฎิบัติการเพลิงไหม้ข้ันต้น  
 2.การเข้าสู่แผนการปฏิบัติการเพลิงไหม้ข้ันต้น  
 -ตัดกระแสไฟฟูาบริเวณท่ีเกิดเหตุทันที  
 -ไปที่สัญญาณแจ้งเหตุดับเพลิงไหม้ แจ้งเตือนภัย  
 -แจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เวรยาม ช่วยกันทําการดับเพลิง  
  หากยังไม่สามารถยุติเพลิงได้  ผู้อํานวยการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ตัดสินใจใช้แผนปฏิบัติ
การเมื่อภัยเพลิงไหม้ขั้นลุกลาม  
 3.การเข้าสู่แผนปฏิบัติการเพลิงไหม้ข้ันลุกลาม  
 -แจ้งหน่วยดับเพลิง  (โทร.199) โดยบอกชื่อผู้แจ้ง สถานที่เกิดเหตุ ลักษณะของไฟที่กําลังลุกไหม้ 
หมายเลขโทรศัพท์ของผู้แจ้ง  
 -บุคคลผู้มีหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ทันที เช่น ผู้มีหน้าที่ขนย้ายทรัพย์สิน ผู้มีหน้าที่เฝูา
รักษาทรัพย์สิน ผู้มีหน้าที่เฝูารักษาทรัพย์สิน  สําหรับบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ให้รีบอพยพหนีไฟ  
 -ควบคุมอย่าให้ใครกลับเข้าไปเก็บสิ่งของส่วนตัว  
 4.การเข้าสู่แผนอพยพหนีไฟ  
 -เมื่อผู้อํานวยการกอง สั่งการใช้แผนอพยพหนีไฟ  ให้สัญญาณเตือนภัย  
 -ผู้นําทางหนีไฟ  จะเป็นผู้นําทางอพยพหนีไฟไปตามที่จัดไว้ไปยังบริเวณพ้ืนที่เตรียมการรองรับการ
อพยพท่ีกําหนดไว้  ซึ่งเป็นจุดนัดพบหรือจุดรวมพล ห้ามหนีขึ้นข้างบนและไม่ควรผ่านด้านที่เกิดเพลิงไหม้ หากมี
กลุ่มควันให้คลานต่ําและห้ามใช้ลิฟต์เป็นทางหนีไฟ  
 -ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบให้ตรวจสอบยอดและรายงานต่อผู้อํานวยการดับเพลิงหากพบว่ายังอพยพหนีไฟ
ออกมาไม่ครบตามจํานวนจริง จะได้มีการค้นหาเพื่อช่วยชีวิตต่อไป  
 -หน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในกรณีมีผู้เป็นลม บาดเจ็บหรือหมดสติ และรีบนําส่งแพทย์ พยาบาล
โดยเร็ว  
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คู่มือปฏิบัติส าหรับผู้ประสบอัคคีภัย กองแบบแผน  
 
 1.ตะโกนหรือส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้ผู้อ่ืนทราบ  
 2.รีบออกจากอาคารอย่างเป็นระเบียบโดยเร็วที่สุด  และไม่ควรกลับเข้าไปในอาคารอีก  
 3.หากต้องอพยพจากห้อง ควรใช้มือสัมผัสบริเวณผนังหรืออังใกล้ ๆ ลูกบิดประตู ถ้ามีความร้อนสูง
แสดงว่าเกิดเพลิงไหม้บริเวณใกล้ ๆ ห้ามเปิดประตูโดยเด็ดขาด  
 4.ควรหนีไฟลงด้านล่างของอาคารโดยใช้บันไดหนีไฟด้านนอกอาคาร เนื่องจากบันไดภายในอาคารเป็น
เหมือนช่อง โพรง ที่เสริมให้เปลวไฟพุ่งขึ้นและลุกลามอย่างรวดเร็ว แต่ถ้าลงทางบันไดไม่ได้ให้ลงทางหน้าต่าง
โดยใช้เชือกหรือผ้ายาวผูกตัวแล้วโหนลงมา  ส่วนการกระโดดลงจากอาคารควรมีเบาะหรือฟูกท่ีนอนรองรับ  
 5.ห้ามใช้ลิฟต์ เพราะขณะเกิดเพลิงไหม้จะดับทําให้ลิฟต์ค้าง จะทําให้ด้านในของลิฟต์ไม่มีอากาศ  
 6.หากเส้นทางหนีไฟเต็มไปด้วยกลุ่มควันให้ใช้ผ้าชุบน้ํามาคลุมตัวและปิดจมูกปูองกันการสําลักควันแล้ว
หมอบคลาน เนื่องจากอากาศบริสุทธิ์จะอยู่ด้านล่าง (เหนือพ้ืน)  
 7.ไม่ควรหนีไฟไปหลบห้องต่าง ๆ ที่เป็นจุดอับภายในอาคาร เช่น ห้องน้ํา ที่แม้ช่วงแรกจะปลอดภัย แต่
เมื่อไฟลุกลาม น้ําที่อยู่ในห้องอาจไม่เพียงพอสําหรับดับไฟ และความร้อนของไฟจะส่งผลให้น้ํามีความร้อนสูงขึ้น
จนสามารถลวกให้เสียชีวิตได้  
 8.กรณีติดอยู่ในห้องท่ีไม่สามารถหลบหนีออกมาได้ ให้ปิดประตูหน้าต่าง ใช้ผ้าชุบน้ําอุดตามช่องว่าง
ทั้งหมดปูองกันควันลอยเข้าไป  และรีบส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ เช่น โทรศัพท์ โบกผ้า หรือเปุานกหวีด  
 9.หากไฟไหม้ติดตัว  อย่าใช้มือตบไฟเพราะจะทําให้ไฟลุกลามมากขึ้น ให้ถอดเสื้อผ้าออกทันทีแล้วล้มตัว
ลงที่พ้ืนกลิ้งตัวไปมาเพ่ือดับไฟ  กรณีไฟไหม้ตัวผู้อื่นให้ใช้ผ้าห่มพันตัวหลาย ๆ ชั้นจนกว่าไฟจะดับ แล้วใช้น้ําราด
ตัว แล้วห่มด้วยผ้าแห้ง  
 10.ถ้าจําเป็นต้องวิ่งฝุาเปลวไฟ ให้ใช้ผ้าชุบน้ําจนเปียกคลุมตัวก่อนวิ่งฝุาออกไป  
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กลยุทธ์/แนวทางการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy) กรณีอัคคีภัย 
 

ประเด็นผลกระทบ แนวทางการบริหารความต่อเนื่อง 

ด้านอาคาร/สถานที่
ปฏิบัติงาน 

กรณีอัคคีภัย 

1.การเตรียมความพร้อม เช่นสํารวจโครงสร้างและทางหนีไฟฯ /จัดทําปูายสื่อความ
ปลอดภัย เช่น ทางหนีไฟ, ห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดเพลิงไหม้/แนะนําจุดที่ตั้งเมนส์สวิทซ์และ
วิธีการตัดกระแสไฟ/จัดทําหมายเลขหน่วยงานต่าง ๆ  ที่จะสามารถติดต่อได้ในกรณีเกิดเหตุ 
2. จัดการกับเหตุการณ์/เหตุฉุกเฉินเช่นดําเนินการตามแผนระงับอัคคีภัย 
3.จัดการความต่อเนื่องเช่นสํารวจความเสียหายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สํานัก/
กองต่าง ๆ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สํานักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ การจัดหา
สถานที่สํารองหรือทํางานที่บ้านฯ 
4. การฟื้นฟูเช่นการสร้างใหม่ปรับปรุงซ่อมแซมฯ 

วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ/  
การจัดหาจัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ที่ส าคัญ 

กรณีอัคคีภัย 

1.การเตรียมความพร้อมเช่นตรวจสอบวัสดุ,อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับการดับเพลิงให้พร้อมใช้งาน
,จัดหาอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับการแจ้งเตือนประจํากลุ่มต่าง ๆ เช่น นกหวีด /จัดฝึกอบรมการใช้
อุปกรณ์ดับเพลิงฯ /กําชับบุคลากรในหน่วยงานสํารวจอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้อยู่ใน
สภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานและกําจัดแหล่งที่จะเป็นเชื้อเพลิง 
2. จัดการกับเหตุการณ์/เหตุฉุกเฉินเช่นดําเนินการตามแผนระงับอัคคีภัย 
3. จัดการความต่อเนื่องเช่นจัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับการการปฏิบัติงาน 
4. การฟื้นฟูเช่นสํารวจวัสดุ/อุปกรณ์ท่ีเสียทั้งหมดและจัดซื้อ/จัดหาเพื่อใช้ทดแทน 

ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและข้อมูลที่
ส าคัญ 

กรณีอัคคีภัย 

1. การเตรียมความพร้อมเช่น สํารวจจัดทําทะเบียนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีสําคัญ/
จัดทําแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉิน จากภัยพิบัติที่มีผลกระทบต่อระบบสารสนเทศ/กําหนด
โครงสร้าง บทบาทและหน้าที่ของทีมงานปฏิบัติการกอบกู้สถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ/
จัดให้มีคู่มือการสํารองข้อมูล /ตรวจสอบและบํารุงรักษา อุปกรณ์ที่สําคัญ อาทิ ระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย ระบบไฟฟูา ระบบสํารองไฟ ระบบ
ปูองกันไฟไหม้ ระบบปูองกันไวรัส /จัดให้มีระบบสํารองข้อมูลประจําวัน จะทําการสํารอง
ข้อมูลและโครงสร้างข้อมูลที่กมีการเปลี่ยนแปลง ให้ดําเนินการหลัง 18.00 น. โดยใช้ เทป 
Backup การสํารองข้อมูลประจําสัปดาห์ ดําเนินการทุกวันศุกร์ โดยทําการสํารองข้อมูลทั้ง
ระบบ  บันทึกข้อมูลลงในเทป Backup โดยแยกเทป Backup ไว้ภายนอกงานเทคโนโลยี
และสามารถนํากลับมาใช้ได้โดยง่าย/จัดให้มีการทดสอบ Recovery ข้อมูลโครงสร้างและ
โปรแกรมปฏิบัติการ ฐานข้อมูลที่ทําการ Backup อย่างน้อยปีละ1ครั้ง/ทําการUpdate 
service patch ระบบปฏิบัติการ windows และระบบปูองกันไวรัสคอมพิวเตอร์เป็น
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ประเด็นผลกระทบ แนวทางการบริหารความต่อเนื่อง 

ประจํา/จัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีสําคัญ อาทิ Boot แผ่นติดตั้งระบบปฏิบัติการ ระบบเครือข่าย 
แผ่นสํารองข้อมูล/Driver ระบบสํารองไฟฟูาฉุกเฉิน Hard disk ระบบดับเพลิง สํารองไว้ให้
พร้อมใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดภัย 

2. จัดการกับเหตุการณ์/เหตุฉุกเฉิน  ปฏิบัติตามแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติที่มี
ผลกระทบต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรณีเกิด
อัคคีภัย 
3. จัดการความต่อเนื่อง เช่น นําระบบฐานข้อมูลที่ทําการ Backup กลับมาใช้ 
4. การฟ้ืนฟูเช่นสํารวจความเสียหายของอุปกรณ์ต่างๆ /ระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย 
ต่าง ๆ  ซ่อมแซมส่วนที่เสียหายหรือท่ีได้รับผลกระทบตามที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นสิ่งที่
สามารถซ่อมแซมกู้คืนได้โดยเร็ว  

ด้านบุคลากรหลัก กรณีอัคคีภัย 

1. การเตรียมความพร้อมเช่นจัดทําคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของกระบวนงานหลัก
และกําหนดบุคลากรรองเพ่ือปฏิบัติงานแทนกันโดยกําหนดให้มีการซักซ้อมกรณีบุคลากร
หลักไม่สามารถดําเนินการได้/มีการมอบหมายหน้าที่ เช่น กําหนดผู้อพยพหนีไฟ, กําหนดผู้
ขนย้ายทรัพย์สิน, กําหนดผู้มีหน้าที่ในการดับเพลิงเบื้องต้น,กําหนดให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ
ว่าใครสูญหายหรือไม่เม่ืออพยพหนีไฟ/แจ้งบุคลากรให้ทราบวิธีการแจ้งเหตุเพลิงไหม้และ
การรายงานผู้บังคับบัญชา/จัดให้ผู้มีหน้าที่เก่ียวกับการปูองกันและระงับอัคคีภัยเข้ารับการ
ฝึกอบรมการปูองกันและระงับอัคคีภัย/ซักซ้อมความเข้าใจและฝึกซ้อมการระงับอัคคีภัย
และหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2. จัดการกับเหตุการณ์/เหตุฉุกเฉินเช่นดําเนินการตามแผน/แนวทางท่ีกําหนดไว้ในแต่ละ
เหตุการณ์ 
3. จัดการความต่อเนื่องเช่นกรณีบุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติงานได้บุคคลากรรองต้อง
สามารถดําเนินการแทนได้และพัฒนาบุคลากรรองให้สามารถทํางานแทนได้ทุกกรณี  
4. การฟื้นฟูเช่นการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์และให้รางวัล /ยกย่อง
ชมเชยกับบุคคลากรที่สามารถมาปฏิบัติงานในแต่ละสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  

ด้านผู้รับบริการ/ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
 

กรณีอัคคีภัย 

1. การเตรียมความพร้อมเช่นการจัดทําฐานข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.จัดการกับเหตุการณ์/เหตุฉุกเฉินเช่นการสร้างความปลอดภัยให้กับผู้รับบริการ (ตาม
แผนปูองกันและระงับอัคคีภัย) และประชาสัมพันธ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านสื่อต่าง ๆ  
3.จัดการความต่อเนื่องเช่นการอํานวยความสะดวกในการให้บริการ โดยจัดหาพ้ืนที่
ให้บริการสํารอง หรือเพ่ิมช่องทางการให้บริการผ่านระบบ IT 
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แผนระงับอัคคีภัย  
ล าดับขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อพบเหตุเพลิงไหม้ 

 

                                                                ถ้าดับได้                                      รายงาน                                แจ้ง  

 

                                              

                                                                                                                                                                                      ถ้าดับได้ให้แจ้ง  

                                                                                                                        

 

 
 

                                             ถ้าดับไม่ได้                                                                                         ถ้าดับไม่ได้รายงาน 

เจ้าหน้าที่ท่ีพบ
เหตุเพลิงไหม้ 

เจ้าหน้าที่
ตัดสินใจว่าจะ
ดับเพลิงเอง

หรือไม่ 

ให้ดําเนินการ
ดับเพลิงทันที 

งทันที 

หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าทีมด้าน
อาคารและสถานที่ 

ผู้อํานวยการกอง 

ให้แจ้งเพ่ือน
ร่วมงาน/เจ้าหน้าที่ 
ที่รับผิดชอบ
ดับเพลิง 

ผู้อํานวยการกอง
ตัดสินใจใช้
แผนปฏิบัติการ
เมื่อเกิดไฟไหม้
ขั้นต้น 

ให้ดําเนินการ
ดับเพลิงทันที 


