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บทที่ 1 

การบริหารความต่อเนื่องภารกิจขององคก์ร 

 

1.1 บทน า 

 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมและ
ด าเนินการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในสถานการณ์ฉุกเฉิน มีกลไกการจัดการเตรียมความพร้อมและ
บูรณาการระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพ ส่วนหนึ่งของกลไกคือ หน่วยงานต้องด าเนินการจัดท า
แผนบริหารความต่อเนื่องภารกิจขององค์กร (Business continuity plan: BCP) เพื่อให้สามารถรองรับ และเรียก
คืนการด าเนินงานให้สู่ภาวะปกติเร็วที่สุด เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานสามารถด าเนินงานได้อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นเครื่องมือส าคัญเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจท าให้การปฏิบัติงานปกติต้องหยุดชะงัก ซึ่งยัง
ต้องคงภารกิจที่ส าคัญให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องหรือในเวลาที่เหมาะสม และบรรเทาความรุนแรงของ
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน  
 แผนประคองกิจการนี้ จัดท าข้ึนเพื่อเตรียมความพร้อมองค์กรให้สามารถรับมือสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 ในการป้องกัน ตรวจค้น และตอบสนองต่อสถานการณ์ที่วิกฤติ เพื่อลดปัญหาที่อาจจะ
เกิดข้ึนในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กร 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อปรับตัวต่อสถานการณ์ และคงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักขององค์กรในภาวะฉุกเฉิน
ได้อย่างต่อเนื่อง 

2) เพื่อรับรองความปลอดภัยของบุคลากร สถานที่ และทรัพย์สินในภาวะฉุกเฉิน 
3) เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักการปฏิบัติราชการ บรรเทาความรุนแรงของโรคและลดผลกระทบ

ของการระบาด โดยเน้นให้บุคลากรสามารถดูแลตนเองที่บ้าน (Home Quarantine) 
ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การกู้คืนของภารกิจต่างๆ ของส่วนราชการในช่วงที่เกิดวิกฤต  

โดยหน่วยงานจะมุ่งเน้นไปที่การกู้คืนกิจกรรมที่ส าคัญต่อภารกิจหลัก และสนับสนุนกระบวนงานที่ส าคัญเพื่อให้
สามารถปฏิบัติภารกิจหลักที่ส าคัญได้อย่างต่อเนื่อง จนเหตุการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ 
1.3 ขอบเขตการเรียกใช้แผนบริหารความต่อเน่ืองภารกิจองค์กร  

 แผนบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจองค์กร (BCP) ฉบับนี้ ใช้ส าหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติ กรณีเกิด
สภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน เหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกิจกรรมหลักของกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพใน
ภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค ที่ประกอบด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้ (คือเหตุการณ์โรคหรือภัยสุขภาพ ได้จากการวิเคราะห์
และประเมินความเสี่ยง) 
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1. โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
2. ไฟฟ้าดับ 
3. เหตุการณ์ไม่สงบ 

ความเสี่ยง/ภัยคุกความ และผลกระทบที่มีโอกาสเกิด โดยอาศัยแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ช่ือเสียงและทรัพยากร 6 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านภาพลักษณ์ช่ือเสียง (2) ด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก (3) 
ด้านวัสดุอุปกรณ์/การจัดหา-จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ (4) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ (5) ด้าน
บุคลากรหลัก และ (6) ด้านคู่ค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วน ามาสรุปได้ ดังต่อไปนี ้

ตารางท่ี 1 ความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพทีส่่งผลกระทบ (ท าให้ภารกิจหลกัของกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพใน
ภาวะฉุกเฉินต้องหยุดชะงกั)  

ความเสี่ยงและ 
   ภัยคุกคาม 

ผลกระทบ (ด้าน) 
ภาพลักษณ์  

ชื่อเสียง 
สถานท่ี

ปฏิบัติงาน
หลัก 

วัสดุ
อุปกรณ์ท่ี
ส าคัญ 

เทคโนโลยี
สารสนเท

ศและ
ข้อมูล 

ด้าน
บุคลากร

หลัก 

คู่ค้า            
/ผู้ให้บริการ/ 
ผู้มีส่วนได้-

เสีย 
1. โรคระบาดกรณี โรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019  

√ √ √  √ √ 

2. ไฟฟ้าดับ อัคคีภัย √  √ √  √ 
3. ก๊าซระเบิด  √   √  

แผนบรหิารความต่อเนื่องภารกิจองค์กร (BCP) กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ประกาศใช้
โดยผู้อ านวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ซึ่งเป็นประธานบรหิารความต่อเนือ่งทางภารกจิ
ของหน่วยงาน (Business continuity Management : BCM) ภายใต้สมมติฐาน ดังนี้ 

1. แผนบริหารความต่อเนื่องภารกิจองค์กร ต้องครอบคลุมถึงสถานการณ์ หรือเหตุการณ์จะท าให้เกิด
ความเสียหายต่อสถานที่ ระบบงาน อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการท างาน และเอกสารข้อมูลที่ส าคัญที่เป็นไปได้ 
ทั้งนี้เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดข้ึน มิได้ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงานส ารอง ระบบงาน อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการท างาน และเอกสารข้อมูลที่ส าคัญที่ได้มีการจัดเตรียมไว้ 

2 เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน จะได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานหลักจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับปฏิบัติงาน เช่น บุคลากร อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ โทรสารเครื่องใช้ใน
ส านักงาน เอกสารสัญญาและกรมธรรม์ประกันภัย เป็นต้น 

3. บุคลากรหน่วยงานเข้าใจข้ันตอนรายละเอียดการด าเนินงานเมื่อมีการหยุดชะงักของภารกิจงานที่
ส าคัญเพื่อให้สามารถกลับมาด าเนินการได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

4. บุคลากรหน่วยงาน เข้าและสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรเมื่อเกิด
เหตกุารณ์ฉุกเฉินข้ึน  
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5. การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติงานส ารอง (Alternate Sites) สามารถด าเนินการได้ตามความจ าเป็น โดยศูนย์
ปฏิบัติงานส ารองควรอยู่ห่างจากศูนย์ปฏิบัติงานหลักพอที่จะไม่ได้รับผลกระทบเดียวกัน  และไม่ควรใช้
สาธารณูปโภคจากแหล่งเดียวกัน เพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในวงกว้าง โดยศูนย์ปฏิบัติงานส ารองต้องมี
ความพร้อมในการใช้งานได้ตลอดเวลาและสามารถรองรับเหตุการณ์ความเสียหายในระยะยาวได้ 
 
1.4 Activation Criteria 

ฉากทัศน์ : สถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดสู่ชุมชนในวงกว้าง 

 เมื่อมีการประกาศการแพร่ระบาดระยะ 3 ในระดับประเทศ 

 จ านวนผู้ป่วยติดเช้ือเพิ่มข้ึน มากกว่า 10,000 รายต่อวัน 

 พบบุคลากรในหน่วยงานเป็นผู้ป่วยยืนยัน อย่างน้อย 1 คน 
 
 
1.5 อาคาร/สถานท่ีปฏิบัติงานส ารอง  
 ในกรณีต้องใช้ที่ปฏิบัติงานส ารองให้ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อขอใช้พื้นที่ปฏิบัติงานส ารองเป็นการช่ัวคราวรองรับเจ้าหน้าที่ได้ประมาณ 15-20 คน (โดยใช้ห้องประชุม สถาบัน
บ าราศนราดูร./ สปคม./ตึกบางรัก) 
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บทที่ 2  

การบริหารความต่อเนื่องภารกิจขององคก์ร (Business Continuity Management) 

 
2.1 โครงสร้างและทีมงานแผนความต่อเน่ือง 

เพื่อให้แผนความต่อเนื่อง (BCP) สามารถน าไปปฏิบัติใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินจึงได้แต่งตั้งคณะท างานบริหารความต่อเนื่องภารกิจขององค์กร 
Business continuity Management: BCM) เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักหรืองานบริการที่ส าคัญได้
อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ แม้เกิดสภาวะวิกฤต โดยมีองค์ประกอบ และอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 

องค ์ประกอบ 

1.1  ผู้อ านวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ประธานคณะท างาน 
1.2  รองผู้อ านวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน รองประธาน 
1.3 หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร คณะทํางาน 
1.4 ผู้แทนกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร คณะท างาน 
1.5 หัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน คณะทํางาน 
1.6 ผู้แทนทีมปฏิบัติการควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน คณะทํางาน 
1.7 หัวหน้ากลุ่มตระหนักรู้สถานการณ์ คณะทํางาน 
1.8 ผู้แทนกลุ่มตระหนักรู้สถานการณ์ คณะทํางาน 
1.9 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป คณะทํางาน 
1.10 ผู้แทนกลุ่มบริหารงานทั่วไป คณะท างาน 
1.11 หัวหน้ากลุ่มคลังเวชภัณฑ์ ทรัพยากรและส่งก าลังบ ารุง คณะทํางาน 
1.12 ผู้แทนกลุ่มคลังเวชภัณฑ์ ทรัพยากรและส่งก าลังบ ารุง คณะท างาน 
1.13 ผู้แทนความร่วมมอืเครอืข่ายด้านการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข คณะทํางาน 
1.14  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาแผนรับมือภาวะฉุกเฉินและประเมินผล  คณะทํางาน 

   และเลขานุการ 
1.15  ผู้แทนกลุ่มพัฒนาแผนรับมือภาวะฉุกเฉินและประเมินผล คณะทํางาน 

  และผู้ช่วยเลขานุการ 
1.16  ผู้แทนกลุ่มพัฒนาแผนรับมือภาวะฉุกเฉินและประเมินผล คณะทํางาน 

  และผู้ช่วยเลขานุการ 
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โครงสร้างคณะท างานบริหารความต่อเน่ืองภารกิจ กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

2.2 รายละเอียดการเรียกใชแ้ผน 

เมื่อเกิดสภาวะวิกฤต/เหตุการณ์ฉุกเฉิน/สถานการณ์ภัยพิบัติ จนส่งผลกระทบต่อภารกิจต่างๆ ขององค์กร 
จนก่อให้เกิดการหยุดชะงักในช่วงเวลาส าคัญต่างๆ  ดังนั้นเพื่อให้กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 
สามารถปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตได้อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดข้ันตอน/แนวทาง
ปฏิบัติ โดยระบุถึงข้ันตอน/แนวทางที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้องถือปฏิบัติตามห้วงเวลาของการเกิดเหตุการณ์ในแต่ละ
เหตุการณ์ ออกเป็น 3 ห้วงเวลา (รายละเอียดตามที่กล่าวมาในข้างต้น) ประกอบด้วย  

 1. เมื่อเริ่มมีสถานการณ์  
 2. เมื่อเหตุการณ์พัฒนาเข้าสู่สภาวะวิกฤต ซึ่งจะเป็นผลท าให้การปฏิบัติงานต้องหยุดชะงักลง 

  3. เมื่อเหตุการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ 
โดยแผนความต่อเนื่องภารกิจขององค์กร (Business continuity plan: BCP) ฉบับนี้ไม่รองรับการ

ปฏิบัติงานในกรณีที่มีเหตุขัดข้องต่างๆที่เกิดข้ึนจากการด าเนินงานปกติและเหตุขัดข้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบ
ระดับสูงต่อการด าเนินงานและการให้บริการของกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน และยังสามารถ
จัดการหรือปรับปรุงแก้ไขได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม  โดยผู้บริหารกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะ
ฉุกเฉิน หรือหัวหน้ากลุ่มงาน /ทีมงานสามารถรับผิดชอบและด าเนินการได้ด้วยตนเอง 
 
2.3 กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน Call Tree  

กระบวนการ Call Tree คือกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกในคณะท างานบริหารความต่อเนื่อง
ภารกิจและทีมงานที่เกี่ยวข้องตามผังรายช่ือทางโทรศัพท์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารจัดการข้ันตอนในการ

เลขาและผู้ประสาน BCM 

ผู้อ านวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 
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ติดต่อบุคคลากรภายหลังจากมกีารประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตของกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพใน
ภาวะฉุกเฉิน จุดเริ่มต้นของกระบวนการ Call Tree จะเริ่มจาก 

- หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องภารกิจแจ้งให้ผู้ประสานงาน โดยผู้ประสานงานฯจะแจ้งให้หัวหน้าทีม
แต่ละทีมรับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง /หัวหน้าทีมคณะท างานฯ แต่ละทีม แจ้ง 
ทีมงานฯ (บุคลากรหลัก) คนที่ 1 และ ทีมงานฯ (บุคลากรหลัก) คนที่ 1 แจ้งทีมงานฯ (บุคลากรหลัก) คนที่ 2 และ
3 ต่อเนื่องไปจนครบคนในทีม      

- เมื่อทีมงานฯ (บุคลากรหลัก) คนสุดท้ายในทีม ได้รับแจ้งข้อมูลแล้วให้ติดต่อกลับไปยังหัวหน้าทีม  
ยืนยันการรบัทราบข้อมลู  

*** กรณีที่ไม่สามารถติดต่อบุคลากรหลักได้ ให้ติดต่อบุคลากรส ารอง ตามล าดับที่ที่ก าหนดไว้ในรายช่ือ
ของทีมคณะท างานความต่อเนื่องภารกิจ โดยประสานตามรายช่ือและช่องทางติดต่อสื่อสารที่ได้ก าหนดไว้ใน กรณี
ที่ไม่สามารถติดต่อหัวหน้าทีมได้ให้ติดต่อไปยังบุคลากรส ารองโดยพิจารณา:  

  ถ้าเหตุการณ์เกิดข้ึนในเวลาท าการให้ด าเนินการติดต่อบคุลากรหลักโดยติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ของกอง
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน หมายเลข 02 590 3275 / 02 590 3155 เป็นช่องทางแรกและหากไม่
สามารถใช้ได้สามารถติดต่อผ่านมือถือได้ 

  ถ้าเหตุการณ์เกิดข้ึนนอกเวลาท าการหรือสถานที่ปฏิบัติงานหลักได้รับผลกระทบให้ด าเนินการติดต่อ
บุคลากรหลักโดยติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางแรก 

  ถ้าสามารถติดต่อบุคลากรหลักได้ให้แจ้งข้อมูลแก่บุคลากรหลัก ทราบดังต่อไปนี้:  
 - สรุปสถานการณ์ของเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง  
 - เวลาและสถานที่ส าหรับการนัดประชุมเร่งด่วน รวมถึงข้ันตอนการปฏิบัติงานต่อไป เช่น สถานที่รวมพล
ในกรณีที่มีการย้ายสถานที่ท าการ 
 

ตารางท่ี 2แสดงรายชื่อบุคลากรหลักและบทบาทของทีมแผนความต่อเน่ือง (BCP Team) 

 

รายชื่อบุคลากรหลัก 
บทบาท 

รายชื่อบุคลากรส ารอง 

ชื่อ เบอร์มือถือ ชื่อ เบอร์มือถือ 
นายแพทย์รัฐพงษ์ บุรีวงษ์ 08 6059 4886 หัวหน้าบริหารความ

ต่อเน่ือง/ผู้บัญชาการ
สถานการณ์ 

1. นายแพทย์เจษฎา ธนกิจเจริญ
กุล 
 

1. 09 4195 4253 
 

นางอัญชลี สิทธิชัยรัตน์ 
 

08 1356 1791 ผู้ประสานงานคณะ
บริหารความต่อเน่ือง
และหัวหน้าทีมแผน
รับมือ 

1. นางสาวอรณิชชา อินทร์กง 
2. นางสาววัชราภรณ์  ค าไทย 
3. นางสาวสิริภัสสร  ชื่นอารมย์ 
 

1. 06 3991 4428 
 

นางสาวประภาพร สมพงษ์ 08 5353 4908 หน.ทีมปฏิบัติการควบคุม
โรคและภัยสุขภาพใน
ภาวะฉุกเฉิน 

1.นางสาววรางคณา  จันทรสุข 
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รายชื่อบุคลากรหลัก 
บทบาท 

รายชื่อบุคลากรส ารอง 

ชื่อ เบอร์มือถือ ชื่อ เบอร์มือถือ 
นางสาวศิณีนาถ  กุลาวงศ์ 
 

 หน.ทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ 

1.นางสาวจิรัชยา   
2.นางสาวสิริยาภรณ์ 

 

นางคัดคนางค์  ศรีพัฒนะ
พิพัฒน์ 

08 9057 3288 
 

หน.คลังเวชภัณฑ์ 
ทรัพยากรและส่งก าลัง
บ ารุง 

1. นางสาวชไมพร ด าดิน  

นางสุธิดา วรโชติธนัน 08 5246 9652 หน.ยุทธศาสตร์และ
พัฒนาองค์กร 

1. นางสาวรุจิรา หม่ืนทอง 
2.นางสาวฐานิตา  สมศรี 

1. 08 1701 9053 

นางสาวรัชนีวรรณ  ศรัทธาคลัง 089 713 6362 หน.ทีมบริหารทั่วไป   

 

 
 
 
**บุคลากรในทีมงานต้องสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา 

ซึ่งแต่ละต าแหน่งมีหน้าที่ในการร่วมมือดูแลติดตามปฏิบัติงานและกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในแต่ละส่วนงาน
ให้สามารถบริหารความต่อเนื่องและกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วตามรายช่ือบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง (BCP Team) ที่ก าหนดให้เป็นบุคลากรหลัก  ในกรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้
บุคลากรส ารองรบัผดิชอบบทบาทของบคุลากรหลกัไปกอ่นจนกว่าจะได้มีการมอบหมายและแต่งข้ึนข้ึนโดยหัวหน้า
คณะท างานบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจในการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้คืน 
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บทที่ 3  

การวิเคราะหผ์ลกระทบทางภารกิจ (Business Impact Analysis)  

3.1 การวิเคราะห์ผลกระทบทางภารกิจ (Business Impact Analysis) ประเมินความเสี่ยงภัยคุกคาม  

กองควบคุมและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ได้ประเมินความเสี่ยง ภัยคุกคาม และผลกระทบต่อ
กระบวนงาน หรือวิเคราะห์ผลกระทบทางภารกิจ (Business Impact Analysis) โดยวิเคราะห์งานตามภารกิจของกอง
ฯ เพื่อพิจารณาถึง“ระดับของผลกระทบ”และ“ระยะเวลาที่ยอมให้งานสะดุดหยุดชะงัก”พบว่ามีกระบวนการ
ด าเนินงานภาพรวมในระดับกองฯ ที่จะได้รับผลกระทบจากสภาวะวิกฤตในระดับสูง และไม่สามารถยอมให้งาน
สะดุดหยุดชะงักได้เกิน 1-3 วัน จ านวน 22 กิจกรรม ดังนี ้
 

ตารางท่ี3 ผลการวิเคราะห์กระบวนงาน/กิจกรรม ตามภารกิจของกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 
 

 
กระบวนงาน /กจิกรรม 

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้เกี่ยวข้อง 

ระดับ
ผลกระทบ 
L-M-H 

ระยะเวลาที่ยอม 
ให้งานหยุดชะงกั

MTPD 

ระยะเวลาใน
การฟ้ืนสภาพ 

RTO 
1. ทีมตระหนักรู้สถานการณ ์

1. ติดตาม เฝ้าระวัง วิเคราะห์ และประเมิน
สถานการณ์ของโรคและภัยสุขภาพทั้งในภาวะ
ปกติ และภาวะฉุกเฉิน 

กลุ่มตระหนกั
รู้สถานการณ์ 

สูง 2 ชม. 1 ชม. 

2. เป็นศูนย์ข้อมูลกลางของการปฏิบัติ/
ประสานข้อมลู 
2.1 จัดท าข้อเสนอเพื่อเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบ
โต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขใหผู้้บริหาร
พิจารณาตัดสินใจ 
2.2 สนับสนุนกลุ่มภาคสนามในภาวะฉุกเฉิน 
ให้มีข้อมลูทีร่วดเร็วและทันเหตุการณ์เพื่อใช้ใน
การตัดสินใจปฏิบัติการ 

กลุ่มตระหนักรู้
สถานการณ์ 

สูง 3 ชม 2 ชม 

2. ทีมศูนย์ปฏบิัติการภาวะฉกุเฉินทางสาธารณสุข 

1. บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัตกิารภาวะฉุกเฉิน 
จัดระบบการปฏิบัติการภาคสนาม/ให้การ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานทั้งทาง 
ด้านการเดินทาง ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ 

กลุ่ม
ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉิน 

สูง 3 ชม 2 ชม 

2. จัดระบบและท าการเช่ือมโยงข้อมลูกบัศูนย์
ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน  

กลุ่ม
ปฏิบัติการ

สูง 3 ชม 2 ชม 



หน้า 9 
 

 
กระบวนงาน /กจิกรรม 

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้เกี่ยวข้อง 

ระดับ
ผลกระทบ 
L-M-H 

ระยะเวลาที่ยอม 
ให้งานหยุดชะงกั

MTPD 

ระยะเวลาใน
การฟ้ืนสภาพ 

RTO 

2.1 สื่อสารและรายงานสถานการณ์เป็นระยะ 
2.2 ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานของ
กลุ่มงานใหผู้้บัญชาการเหตุการณ์ทราบ 

ภาวะฉุกเฉิน 

3. ทีมพัฒนาแผนรับมือภาวะฉกุเฉินและเครือข่าย 

1. ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ /จัดท าแผนปฏิบัติ
การเพือ่การจัดการภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข (operational plan หรอื all 
hazards plan การจัดการภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข 

ทีมพัฒนาแผน
รับมอืภาวะ

ฉุกเฉิน 

สูง 6 ชม. 3 ชม. 

2. ปฏิบัติงานร่วมกบักลุ่มยุทธศาสตร์ (STAG) 
ของระบบบัญชาการเหตกุารณ์เพื่อจัดท า 
incidence action plan ในการปฏิบัตงิานใน
ภาวะฉุกเฉิน 
2.1ประสานกลุ่มงานผู้เช่ียวชาญเพือ่ให้
ค าแนะน าด้านวิชาการ และยุทธศาสตร์ กับผู้
บัญชาการเหตุการณ์  
2.2 ก ากับติดตามกิจกรรมและการด าเนินการ
ต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร ์

ทีมพัฒนาแผน
รับมอืภาวะ

ฉุกเฉิน 

สูง 6 ชม. 3 ชม. 

3. บริหารจดัการและการประสานประสานงาน
หลักกับกับกลุ่มภารกิจต่างๆ ในระบบบัญชาการ
เหตุการณ์และศูนยป์ฏิบตัิการภาวะฉุกเฉินอ่ืนเพื่อ
การจัดการภาวะฉุกเฉินสาธารณสุขทัง้ภายในและ
ภายนอกกรมควบคุมโรค 

ทีมพัฒนาแผน
รับมือภาวะ

ฉุกเฉิน 

สูง 2 ชม. 2 ชม. 

4. ทีมยุทธศาสตรแ์ละพัฒนาองค์กร 

1. จัดท าค าของบประมาณ แผนปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงาน /การบรหิารงบประมาณในภาวะ
ฉุกเฉิน 

กลุ่ม
ยุทธศาสตร์
และพัฒนา

องค์กร 

สงู 1 วัน 2 ชม. 

5. ทีมจัดการคลังเวชภัณฑ ์ทรัพยากรและส่งก าลังบ ารุง 
1. ส ารองเวชภัณฑ์/อุปกรณ์ทางการแพทย ์และ ทีมจัดการคลงั สูง 3 ชม. 1 ชม. 
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กระบวนงาน /กจิกรรม 

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้เกี่ยวข้อง 

ระดับ
ผลกระทบ 
L-M-H 

ระยะเวลาที่ยอม 
ให้งานหยุดชะงกั

MTPD 

ระยะเวลาใน
การฟ้ืนสภาพ 

RTO 
ทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่
อาจเกิดขึ้น /ดูแลการกระจายเวชภัณฑ์และ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ใหเ้หมาะสม และจดัส่ง
เวชภัณฑแ์ละอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปยงัพื้นที่ที่มี
ความต้องการอย่างรวดเร็ว 

เวชภัณฑ ์
ทรัพยากรและ
ส่งก าลงับ ารงุ 

2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อให้มี
การส ารองเวชภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย ์และ
ทรัพยากรต่างๆ ตามแผนที่ก าหนด 

ทีมจัดการคลงั
เวชภัณฑ ์
ทรัพยากรและ
ส่งก าลงับ ารุง 

สูง 2 วัน 1 วัน 
 
 
 
 
 

6. ทีมบริหารทัว่ไป     
1. ด าเนินการเก่ียวกับระบบงานสารบรรณ/งาน
การเจ้าหน้าที่  

กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

สูง 3 ชม. 2 ชม. 

2. ด าเนินการเก่ียวกับงานการเงินและบญัช ี กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

สูง 3 ชม. 2 ชม. 

 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 4 เกณฑ์การประเมินผลกระทบต่อกระบวนการด าเนินงาน กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 

 

ระดับผลกระทบ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลกระทบ 
 

สูง/สูงมาก 
- เกิดความเสียหายต่อองค์กรเปน็จ านวนเงินในระดบัสงู-สูงมาก 
- สง่ผลให้ขีดความสามารถในการด าเนินงานหรือใหบ้รกิารลดลงมากกว่าร้อยละ50 
- เกิดการสญูเสียชีวิตและ/หรือภัยคุกคามต่อสาธารณชน  
- สง่ผลกระทบต่อช่ือเสียงและความมั่นใจต่อองค์กรในระดับประเทศและนานาชาติ 

 
ปานกลาง 

- เกิดความเสียหายต่อองค์กรเปน็จ านวนเงินในระดบัปานกลาง 
- สง่ผลให้ขีดความสามารถในการด าเนินงานหรือใหบ้รกิารลดลงรอ้ยละ 25-50 
- มีการบาดเจ็บต่อผู้รบับริการ /กลุ่มคน/บุคล ต้องมีการรักษาพยาบาล 
- สง่ผลกระทบต่อช่ือเสียงและความมั่นใจต่อองค์กรในระดับปานกลาง/แก้ไขได้ง่าย 

 - เกิดความเสียหายต่อองค์กรเปน็จ านวนเงินในระดบัต่ า 
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ระดับผลกระทบ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลกระทบ 
ต่ า - สง่ผลให้ขีดความสามารถในการด าเนินงานหรือใหบ้รกิารลดลงน้อยกว่าร้อยละ 10-25 

- บาดเจ็บเล็กนอ้ย /ไม่เกิดการสญูเสียชีวิตและ/หรือภัยคุกคามต่อสาธารณชน 
- ไม่สง่ผลกระทบต่อช่ือเสียงและความมั่นใจต่อองค์กร 

ไม่เป็นสาระส าคัญ -ส่งผลให้ขีดความสามารถในการด าเนินงานหรือให้บริการลดลงน้อยกว่าร้อยละ 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 4  

จุดตดัสินใจเรียกใช้แผนความต่อเนื่องภารกิจขององคก์ร (Trigger Point) 

4.1 เกณฑ์การเรียกใชแ้ผน / จุดตัดสินใจเรียกใช้แผน (Trigger point)  
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ระบุถึงเกณฑ์ /แนวทางที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้องถือปฏิบัติ กรณีเรียกใช้แผนความต่อเนื่องภารกิจขององค์กร/
หน่วยงาน ตามห้วงเวลาของการเกิดเหตุการณ์ในแต่ละเหตุการณ์ ประกอบด้วย  

 1.กรณีที่เกิดเหตุการณ์ตั้งแต่ความรุนแรงระดับ 2 (ความเสี่ยงปานกลาง) หมายถึง มีสถานการณ์ฉุกเฉิน
โรค/ภัย ในพื้นที่รับผิดชอบ ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในบางพื้นที่ และมีความเสี่ยงที่จะกระทบ
ต่อกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน เช่น ไฟฟ้าดับ อัคคีภัย นอกอาคาร หรือเกิดเหตุการณ์ไม่สงบ
นอกอาคาร 

 2.กรณีที่มีแนวโน้มหรือเกิดเหตุการณ์รุนแรงระดับ 3 (ความเสี่ยงสูง) หมายถึง มีสถานการณ์ฉุกเฉินโรค/
ภัย ในพื้นที่รับผิดชอบ ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้าง และมีความเสี่ยงที่จะกระทบอย่าง
ชัดเจน เช่น ไฟฟ้าดับ อัคคีภัย ในอาคาร หรือเกิดเหตุการณ์ไม่สงบในอาคาร 
 3 กรณียกระดับการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคระบาด ระดับ 3 ข้ึนไป ในปี 2564 เป็นกรณีการระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019 (COVID 19) ซึ่งกรมควบคุมโรคประกาศยกระดับการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินระดับ4  

แผนผัง ขั้นตอนการประกาศใช้แผนของเหตุการณ์  

 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บทที่ 5 

รายละเอียดการเรียกใช้แผน 

5.1 รายละเอียดการเรียกใชแ้ผน 

Yes 

Yes 

Yes 

เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน/วิกฤติ 

 

หัวหน้าคณะท างาน
ตรวจสอบข้อมูลและ

ยืนยัน 

รายงานสถานการณ์ตอ่ 
ผู้บริหาร/ผูบ้ัญชาการเหตุการณ ์

IC ประกาศเรียกใช้แผน 
BCP 

No 

No 

Start call tree 

END 

END 
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 เมื่อเกิดสภาวะวิกฤต/เหตุการณ์ฉุกเฉิน/สถานการณ์ภัยพิบัติ จนส่งผลกระทบต่อภารกิจต่างๆ ขององค์กร 
จนก่อให้เกิดการหยุดชะงักในช่วงเวลาส าคัญต่างๆ  ดังนั้นเพื่อให้กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 
สามารถปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตได้อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดข้ันตอน/แนวทาง
ปฏิบัติ โดยระบุถึงข้ันตอน/แนวทางที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้องถือปฏิบัติตามห้วงเวลาของการเกิดเหตุการณ์ในแต่ละ
เหตุการณ์ ออกเป็น 3 ห้วงเวลา (รายละเอียดตามที่กล่าวมาในข้างต้น) ประกอบด้วย  
 1. เมื่อเริ่มมีสถานการณ์  
 2. เมื่อเหตุการณ์พัฒนาเข้าสู่สภาวะวิกฤต ซึ่งจะเป็นผลท าให้การปฏิบัติงานต้องหยุดชะงักลง  
 3. เมื่อเหตุการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ 
 โดยแผนความต่อเนื่องภารกิจขององค์กร (Business continuity plan: BCP) ฉบับนี้ไม่รองรับการ
ปฏิบัติงานในกรณีที่มีเหตุขัดข้องต่างๆที่เกิดข้ึนจากการด าเนินงานปกติและเหตุขัดข้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบ
ระดับสูงต่อการด าเนินงานและการให้บริการของกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน และยังสามารถ
จัดการหรือปรับปรุงแก้ไขได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม  โดยผู้บริหารกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะ
ฉุกเฉิน หรือหัวหน้ากลุ่มงาน /ทีมงานสามารถรับผิดชอบและด าเนินการได้ด้วยตนเองกระบวนการ 
  

 แผนภาพท่ี 3  แผนภูมิแสดงเส้นช่วงเวลาในการประกาศใช้แผนบริหารความต่อเน่ืองทางภารกิจ 

  Time Line 
Level 1 ยังไม่มีผู้ป่วย
ยืนยันในประเทศไทย  
แต่มีการระบาดใน
ต่างประเทศ 

Level 2 มีผู้ป่วยยืนยันที่
เข้ามาจากต่างประเทศ   
แต่ยังไม่พบผู้ป่วยยืนยันใน
ประเทศไทย 

Level 3 มีผู้ป่วยยืนยันที่
เกิดข้ึนในประเทศไทย 
และระบาดในวงจ ากัด 

Level 4 มีผู้ป่วยยืนยันที่
เกิดข้ึนในประเทศไทย 
และระบาดในวงกว้าง 

    
 
 
 
 
 

 
 
5.2 แจ้งเหตุฉุกเฉิน Call Tree  

- หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องภารกิจแจ้งให้ผู้ประสานงาน โดยผู้ประสานงานฯจะแจ้งให้หัวหน้าทีม
แต่ละทีมรับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง /หัวหน้าทีมคณะท างานฯ แต่ละทีม แจ้ง 

Emergency 

Management Level 1 

 

เหตุการณ ์

Emergency 

Management Level 2 

 

Emergency 

Management Level 3 

OR Crisis 

 

Emergency 

Management Level 4 

OR Crisis 

 
ส่งผลให้ภารกิจหยุดชะงัก 

 การบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจ (Business Continuity Management: BCM) 
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ทีมงานฯ (บุคลากรหลัก) คนที่ 1 และ ทีมงานฯ (บุคลากรหลัก) คนที่ 1 แจ้งทีมงานฯ (บุคลากรหลัก) คนที่ 2 และ
3 ต่อเนื่องไปจนครบคนในทีม      

- เมื่อทีมงานฯ คนสุดท้ายในทีม ได้รับแจ้งข้อมูลแล้วให้ติดต่อกลับไปยังหัวหน้าทีม ยืนยันการรับทราบข้อมูล  
*** กรณีที่ไม่สามารถติดต่อบุคลากรหลักได้ ให้ติดต่อบุคลากรส ารอง ตามล าดับที่ที่ก าหนดไว้ในรายช่ือ 

กรณีที่ไม่สามารถติดต่อหัวหน้าทีมได้ให้ติดต่อไปยังบุคลากรส ารองโดยพิจารณา:  

  ถ้าเหตุการณ์เกิดข้ึนในเวลาท าการให้ด าเนินการติดต่อบคุลากรหลักโดยติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ของกอง
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน หมายเลข 0 2590 3275 เป็นช่องทางแรกและหากไม่สามารถใช้ได้
สามารถติดต่อผ่านโทรศัพท์มือถือ ผู้อ านวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน หรือได ้

  ถ้าเหตุการณ์เกิดข้ึนนอกเวลาท าการหรือสถานที่ปฏิบัติงานหลักได้รับผลกระทบให้ด าเนินการติดต่อ
บุคลากรหลักโดยติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางแรก 

  ถ้าสามารถติดต่อบุคลากรหลักได้ให้แจ้งข้อมูลแก่บุคลากรหลัก ทราบดังต่อไปนี้:  
 - สรุปสถานการณ์ของเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง  
 - เวลาและสถานที่ส าหรับการนัดประชุมเร่งด่วน รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานต่อไป เช่น สถานที่รวมพล
ในกรณีที่มีการย้ายสถานที่ท าการ 
 

 แผน กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3  แนวทางการปฏิบัติส าหรับบุคลากร  

 1. ตรวจสอบประวัติการสมัผสัของตัวเอง เพื่อระบุระดับความเสีย่ง เทียบกับ index case (ทั้งในที่ท างาน
และที่บ้าน) 
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 2. เจ้าหนา้ที่ ที่ยังมาปฏิบัติงาน ให้ยกระดับมาตรการป้องกันการระบาดอย่างเคร่งครัด 
• รับประทานอาหารแบบแยกกัน ห่างกัน และเหลื่อมเวลากัน 
• ท าความสะอาดพื้นที่ส่วนตัว และพื้นที่ส่วนรวมที่ตนเองใช้เป็นประจ าทุกวัน เช่น ห้อง

ประชุม ห้องรับประทานอาหาร และอื่น ๆ 
• สวมใส่ surgical mask ตลอดเวลา 

3. เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับค าสั่ง กักกันตัวที่บ้าน (Home Quarantine) ให้รายงานอาการประจ าวัน ในระบบ
เฝ้าระวังฯ (COSTE.) ทุกวันตลอดระยะเวลา 14 วัน 

• แยกส่วนที่อยู่อาศัย / ห้องน้ า / การรับประทานอาหาร ออกจากสมาชิกในบ้าน  
• งดเว้น การสัมผัสกับสมาชิกในบ้าน ตลอดระยะเวลา 14 วัน 
• งดเว้น การออกจากบ้าน หรือพื้นที่กักกันอย่างเคร่งครัด 
• ท าความสะอาด ในพื้นที่ของตนเองด้วยสารละลายฆ่าเช้ือ หรือแอลกอฮอล์ (สามารถศึกษา

แนวทางได้จาก website ส.บ าราศฯ) รวมถึงการเปลี่ยนผ้าปูที่นอน และอุปกรณ์ต่าง ๆ  
• ลงทะเบียนและรายงานอาการ อาการแสดง และอุณหภูมิร่างกาย เข้าสู่ระบบเฝ้าระวัง (แนว

ทางการปฏิบัติ ของระบบเฝ้าระวัง ตามเอกสารแนบ) เป็นประจ าทุกวัน 
• มารับการ swab ตามนัด (swab 2 ประมาณ day 12-14) 

4. เจ้าหน้าที่ ที่เป็นผู้ป่วยยืนยัน ให้เข้ารับการรักษาที่ ส.บ าราศนราดูร โดยมีแนวทางการประสานงาน
ดังต่อไปนี้ 

• หัวหน้ากลุ่มงาน ทุกกลุ่ม เมื่อทราบผลการตรวจของผู้ใต้บังคับบัญชาว่าเป็น detected 
case ให้รายงานผู้อ านวยการกอง เพื่อประสาน ผู้อ านวยการสถาบันบ าราศนราดูร 

• เจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ป่วยยืนยัน รอรับการประสานจากหน่วยงาน Hospitel-Mida เพื่อรับการ
รักษาพยาบาลซึ่งมีความเป็นไปได้ในการรับการรักษาอยู่ 2 รูปแบบ 

1) แผนการรักษาด้วยการ admit ในกรณีที่ ผู้ป่วยมีอาการมาก หรือมีความเสี่ยงใน
การติดเช้ือในปอด 

2) แผนการรักษาที่ Hospitel ในความรับผิดชอบของกรมควบคุมโรค (Hospitel-
Mida) ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการเล็กน้อย หรือผู้ป่วยไม่มีอาการ  

5. ก าหนดให้ นพ.รัฐพงษ์ บุรีวงษ์ และ นพ.เจษฎา ธนกิจเจริญกุล เป็นที่ปรึกษาทางด้านคลินิก ให้การ
ช่วยเหลือบุคลากรในกอง ครฉ. ทุกท่าน 
6. ก าหนดให้ นพ.รัฐพงษ์ บุรีวงษ์ และนางสาวเสาวลักษณ์ กมล เป็น administrator ระบบเฝ้าระวัง
ผู้ป่วย PUI ประจ ากอง ครฉ.  
 
7. เอกสารแนบ 

• วิธีการ การรายงานอาการผ่านระบบเฝ้าระวังผู้ป่วย ในสถานที่กักกัน (COSTE.) 
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• แนวทางการท าความสะอาดบ้าน สถานที่พ านักในยุค COVID-19 ส าหรับผู้ป่วยยืนยัน 
หรือผู้กักกัน 

 

บทที่ 6 

ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจและกระบวนการฟื้นคนืสภาพ 

6.1  กลยุทธ์/มาตรการการจัดการความเสี่ยง (Business Continuity Strategy) 

กลยุทธ์แผนความต่อเนื่องภารกิจขององค์กร เป็นแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีความ
พร้อมเมื่อเกิดการสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือภาวะวิกฤติ จากการวิเคราะห์ พบว่าทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ คือ ด้าน
ช่ือเสียง ด้านบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ/การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ และคู่ค้าผู้ให้บริการผู้มีส่วนได้   
ส่วนเสีย ด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล ซึ่งการพิจารณาทรัพยากรใน 6 
ด้าน ดังตารางต่อไปนี ้ 
 
แผนบริหารความต่อเน่ืองภารกิจองค์กร กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   

จากเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉิน กรณี การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เกิดผลกระทบ ต่อการ
ปฏิบัติงาน และอาจส่งผลให้กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ต้องหยุดชะงัก หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ที่ส าคัญได้อย่างต่อเนื่อง จึงได้ก าหนดแนวทาง การด าเนินงานในภาวะวิกฤต ตามแผน
บริหารความต่อเนื่องภารกิจองค์กร กรณี การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

เมื่อเกิดเหตุการณ์ มีบุคลากรป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เพื่อบริหารความต่อเนื่องภารกิจ 
องค์กร ได้ก าหนดร้อยละบุคลากร และพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นสถานที่ปฏิบัติงานหลัก และส ารองดังตาราง  
ตาราง การบริหารทรัพยากรด้านก าลังคน และสถานที่ปฏิบัติงาน 
ล าดับที ่ ฉากทัศน์ ( Scenarios ) พ้ืนที่ปฏิบัติงานที่ก าหนด 

1 กรณีเม่ือพบผู้ป่วยที่ เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค         
(  Patient under investigation: PUI )  ใ น
สถานที่ปฏิบัติงาน 1 คน (ในกองควบคุมโรค
และภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ชั้น 1 หรือ ชั้น 
4) 

- สถานที่ปฏิบัติงานหลัก ร้อยละ 70 

- สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง (บ้าน หรือที่พกัที่หน่วยงาน
จัดไว้) ร้อยละ 30 

2 กรณีเม่ือพบผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ( 
Patient under investigation: PUI ) ใ น
สถานที่ปฏิบัติงาน >5 คน ขึ้นไป 

- สถานที่ปฏิบัติงานหลัก ร้อยละ 50 

- สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง (บ้าน หรือที่พักที่หน่วยงาน
จัดไว้) ร้อยละ 50 

3 กรณีมีการระบาดซ้ าภายใน 28 วัน หลังจากมี
มาตรการกักตัวครบ 14 วันแล้ว   

- สถานที่ปฏิบัติงานหลัก ร้อยละ 30  

- สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง (บ้าน หรือที่พักที่หน่วยงาน



หน้า 17 
 

จัดไว้) ร้อยละ 70 
- เรียกก าลังเสริมจากหน่วยงานอื่น(กองโรคอื่น ใน
ส่วนกลาง) หากจ าเป็น 

 
ตาราง กลยุทธ์แผนประคองกิจการ (Business Continuity Strategy) 
ทรัพยากร ผลกระทบ กลยุทธ์ความต่อเน่ือง ผู้รับผิดชอบ 

ด้าน
ชื่อเสยีง/ 

ภาพลักษณ์ 

 ประชาชนขาดความ
เช่ือมั่นในการ
ป้องกันควบคุมโรค
ของกองควบคุมโรค
และภัยสุขภาพใน
ภาวะฉุกเฉิน 

 จัดท าแผนสือ่สารความเสีย่ง /ประชาสมัพันธ์
สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ ข้อมลูทีส่ าคัญ ที่เป็น
ปัจจุบนั ใหป้ระชาชนได้ติดตาม 

 ก าหนดบุคลากรในการให้ข้อมลู ประชาสมัพันธ์
ประชาชน ใหส้ามารถรบับริการจากกองควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินได ้

กลุม่
เครอืข่ายฯ 

ด้าน
บุคลากร

หลัก 

 บุคลากรป่วยและหยุด
งาน 

 ประสิ ท ธิภ าพ ก าร
ปฏิบัติงานลดลงหรือ
หยุดชะงัก (ส่งผลต่อ
ภารกิจงาน) 

 บุคลากรไม่เพียงพอใน
การออกปฏิบั ติ งาน
ร่ วม กั บ ห น่ วย งาน
เครือข่ายเพื่อตอบโต้
สถานการณ์ 

 บุคลากรตื่นตระหนก 

 ก าหนดให้ใช้บุคลากรส ารอง ทดแทนภายในฝ่ายงาน
หรือกลุ่มงานเดียวกัน  

 ให้ใช้บุคลากรนอกฝ่ายงานหรือกลุ่มงานอื่นทดแทนใน
กรณีที่บุคลากรไม่เพียงพอหรือขาดแคลน 

 จัดท าแผนปฏิบัติงาน ให้บุคลากรที่ไม่จ าเป็นต้องมา
ปฏิบัติงานที่กอง สามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้ 

 จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร ส าหรับเจ้าหน้าที่ให้
สามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้เมื่อเกิดการระบาด 

กลุม่บรหิาร
ทั่วไป 

ด้านวัสดุ
อุปกรณ์ท่ี
ส าคัญ/การ
จัดหาจัดส่ง

วัสดุ
อุปกรณ์ท่ี
ส าคัญ 

 ไม่สามารถจัดหา
อุปกรณ์ป้องกัน
ร่างกาย และ
เวชภัณฑ์สง่ให้
หน่วยงานเครอืข่าย
ได ้

 อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย 
และเวชภัณฑ์ไม่

 ด าเนินการส ารองตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ และ 
ปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม (แนวทางการบรหิาร
เวชภัณฑ์ และวัสดอุุปกรณ์ป้องกันร่างกาย) 

 ติดต่อขอรับการสนับสนุนจากองค์กรอืน่ เช่น 
โรงพยาบาลเอกชน บริษัทเอกชนที่มกีารส ารองไว้ หรอื
ขอรบัการสนบัสนุนจากองค์กรต่างประเทศ 

 ด าเนินจัดซือ้เครื่องมอืและอุปกรณ์ ผ่านกระบวนการ
จัดซือ้จัดจ้างพเิศษ  

- กลุ่มส ารอง
เวชภัณฑ์ฯ 
- กลุ่ม 
ทีมบรหิาร
ทั่วไป 
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เพียงพอ 

  เครือ่งมือและ
อุปกรณ์ส านักงาน 
ส ารอง 

 วัสดุอุปกรณ์ที่
จ าเป็นอืน่ 

 จัดเตรียมเครือ่งมือและอปุกรณ์ส ารอง ส าหรบับุคลากร
ในหน่วยงาน เช่น เครือ่งคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
เครือ่งพิมพ ์อุปกรณ์ด้าน IT อื่น เพือ่รองรบัการใช้งาน
กรณีเกิดสภาวะวิกฤต  

 ในกรณีสามารถเข้าพื้นที่ของกอง ครฉ. ได้ให้ตัวแทนเข้า
ไปน าคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ซึ่งมปีรมิาณ 
6-8 เครือ่งแจกจา่ยใหก้ับเจ้าหน้าทีห่ลักทีม่เีหตุ
จ าเป็นตอ้งใช้งานโดยพจิารณาตามล าดบัความส าคัญ
ของงาน ไมร่วมผูอ้ านวยการ/ รองผู้อ านวยการ 

 ในกรณีไมส่ามารถเข้าพืน้ที่ของกอง ครฉ. ได้ ก าหนดให้
ใช้คอมพิวเตอรส์่วนตัวของเจ้าหน้าทีก่อง ครฉ.. ได้เป็น
การช่ัวคราวกอ่น 

 จัดเตรียมเครือ่งถ่ายเอกสาร โทรศัพทพ์ื้นฐาน โทรสาร 
กระดาษ เครือ่งเขียน รถยนต ์เพือ่รองรบัการใช้งานกรณี
เกิดสภาวะวิกฤต 

- กลุ่มส ารอง
เวชภัณฑ์ฯ 
- กลุ่ม 
ทีมบรหิาร
ทั่วไป 

 

  ยานพาหนะ  ในกรณียานพาหนะของกอง ครฉ. จอดอยู่ที่บริเวณที่ท า
การ ได้รับความเสียหายบางส่วนให้เจ้าหน้าที่ของกอง 
ครฉ. ใช้งานในส่วนที่ยังใช้การได ้

 ในกรณียานพาหนะของกอง ครฉ. ได้รับความเสยีหาย
ทั้งหมด 2 คันจอดอยูท่ี่บรเิวณที่ท าการ ใหผู้้
ประสานงานความต่อเนือ่งประสานกบัเจ้าหน้าทีท่ี่
เกี่ยวข้องฝ่ายยานพาหนะเพื่อขอท าการเช่ารถเพิม่เติม
หรอืในกรณีเร่งด่วนเจ้าหน้าทีส่ามารถโดยสารรถแท็กซี่
แล้วน าค่าใช้จ่ายมาเบิกยอ้นหลงัได้โดยจะต้องแจ้งใหผู้้
ประสานงานความต่อเนือ่งทราบด้วย 

- กลุ่มส ารอง
เวชภัณฑ์ฯ 
- กลุ่ม 
ทีมบรหิาร
ทั่วไป 

 

คู่ค้าผู้ให้
บรกิารผูม้ี
ส่วนได้ส่วน

เสยี 

 คู่ค้า /ผู้ให้บริการ/ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่
สามารถมารบับรกิาร
ได้  

 ไ ม่ ไ ด้ ข้ อ มู ล ที่

 ด าเนินการตามแผน เช่น ส่งข้อมูลทางแฟกซ์ และ 
สื่อสารด้วยระบบโทรศัพท์ และ ใช้ระบบ Air card หรือ 
Modem 

 ก าหนดให้จัดหาอุปกรณ์เช่ือมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่าน
อินเทอร์เน็ตแบบพกพา (Air Card) ของผู้ให้บริการ

กลุ่ม SAT 
กลุ่ม IT 
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ต้องการ 

 
โทรศัพท์ มื อ ถือเช่ือมโยงการบริห ารเทคโนโลยี
สารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญของหน่วยงานกลางผ่าน
อินเทอร์เน็ตในกรณีผู้ให้บริการหลักและส ารองไม่
สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 ผู้ใหบ้ริการด้าน
โทรคมนาคมหลัก
ของกอง ครฉ. 
(ตัวอย่าง เช่น CAT 
/True /TOT)ไม่
สามารถใหบ้ริการ
ด้านโทรคมนาคมได ้

 ในกรณีผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมหลักของกอง ครฉ. 
(ตัวอย่างเช่น CAT / True / TOT) ไม่สามารถให้บริการ
ด้านโทรคมนาคม  เจ้ าหน้าที่ กองครฉ. สามารถใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของกอง ครฉ. ซึ่งมีส ารองจ านวน 4 
เครื่องพร้อมเลขหมาย 
 

กลุ่ม SAT 
กลุ่ม IT 

ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และข้อมลู 

 

 ระบบงานเทคโนโลยี 
/สารสนเทศ หรือ
ข้อมู ลที่ ส าคัญ ไม่
สามารถใช้งานได้/
เกิดการสูญเสีย 

 ประสานงานกับหน่วยงานเทคโนโลยี เพื่อจัดเตรียมและ
ให้มีระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศส ารอง 

 มีระบบส ารองไฟฟา้หล่อเลี้ยงอปุกรณ์ในห้องส่วนกลาง 

 ก าหนดแผนการด าเนนิงานในเบือ้งต้นให้มรีะบบ 
1) ก าหนดให้ทกุกลุ่มงานจัดเกบ็ข้อมูลและส ารองไว้ 
2) ก าหนดให้มรีะบบส ารองข้อมลูส่วนกลาง ใช้จัดเกบ็ข้อมลู

ระบุงานหลกัภายใน Backup แหลง่ที ่2  
3) ก าหนดให้ตรวจสอบระบบข้อมลูใหม่และตดัสญัญาณ

เช่ือมตอ่อินเตอรเ์น็ตกบัระบบที่มปีญัหา 
4) ประสานแจง้หน่วยงานกลางตรวจสอบปัญหาอกีครั้ง 

 ปฏิบัติงานโดยไม่ใช้ระบบงานเทคโนโลยี (Manual) ไป
ก่อน แล้วจึงป้อนข้อมูลเข้าในระบบ เมื่อกลับคืนสูส่ภาวะ
ปกต ิ

กลุ่ม SAT 
กลุ่ม IT 

 ในกรณีที่ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของกอง ครฉ. ไม่
สามารถให้บริการได้มากกว่า 1-2 วัน (พิจารณาตามความ
เหมาะสม เร่งด่วน) ผู้ประสานงานบริหารความต่อเนื่อง 
ประสานกับฝ่ายจัดซื้ออุปกรณ์เช่ือมต่อผ่านอินเตอร์เน็ต
แบบพกพา (Air Card) ที่ร้านสะดวกซื้อจ านวน 2 ตัวได้
ทันทีเพื่อแก้ไขสถานการณ์ไปก่อน 

ทีม SAT/IT 
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   ในกรณี เร่งด่วนให้ เจ้ าหน้าที่ กอง ครฉ . สามารถใช้

โทรศัพท์ เคลื่อนที่ ส่วนตัวโดยน าค่าใช้จ่ายในการใช้
โทรศัพท์มาเบิกย้อนหลังได้ตามความเป็นจริงจ ากัดสูงสุด
ต่อเจ้าหน้าที่ต่อคนไม่เกิน 50 บาท/วัน 

กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

  ในกรณีไม่สามารถเข้ามาปฏิบัติงานสถานที่หลักได้และ
จ าเป็นต้องติดต่อประสานงานกับกอง ครฉ. ให้เจ้าหน้าที่
สามารถติดต่อผา่นทาง Application: Facebook / Line/ 
Whats App โดยจัดตั้งกรุ๊ปมีสมาชิกเป็นเจ้าหน้าที่ของ
กอง ครฉ. ใช้ติดต่อเฉพาะในกรณีเกิดเหตุสภาวะวิกฤต
เท่านั้น 

กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

  สรรหาและเตรยีมการ อาคาร/สถานทีป่ฏิบัตงิานส ารอง 
ในกรณีต้องใช้ที่ปฏิบัติงานส ารองใหผู้้ประสานงานคณะ
บรหิารความต่อเนื่องติดตอ่กบัเจ้าหน้าทีท่ี่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ขอใช้พื้นทีป่ฏิบัตงิานส ารองเป็นการช่ัวคราวรองรับ
เจ้าหน้าที่ได้ประมาณ 15-20 คน (โดยใช้หอ้งประชุมช้ัน 
ห้องบ าราศ/สปคม./ตึกบางรกั) 

 สรรหาและเตรยีมการ อาคาร/ สถานทีป่ฏิบัติงานส ารอง 
กับภาคเอกชน อาทิ โรงแรม มลูนิธิ หรือสถานศึกษา 

 ก าหนดแนวทางใหเ้จา้หน้าทีส่ามารถปฏิบัตงิานที่บ้านได้
แต ่

 หากเป็นระยะเวลานานจะมีการส ารวจความเหมาะสม
ของสถานที่ปฏิบัติงานส ารองประสานงานและการเตรียม
ความพร้อมกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่  (นอก กรม คร.  
ได้แก่ สปคม.) 

ผู้บัญชาการ
เหตุการณ์/
คณะบริหาร
กอง ครฉ. 

ด้านอาคาร/
สถานที่
ปฏิบัต ิ

งานหลกั 

เกิดเหตุการณ์ทีท่ าให้
ไม่สามารถปฏิบัติงาน
ที่สถานทีป่ฏิบัติงาน
หลกั 
 

 ให้ผูป้ระสานงานคณะท างานบรหิารความต่อเนื่อง
ประสานงานกับเจ้าหน้าทีอ่าคารกอง ครฉ.. ว่าอาคารมี
ความเหมาะสมและอนุญาตให้ใช้งานไดห้รือไมใ่นส่วนที่
ยังไม่ได้รบัความเสียหาย  หรือส่วนใดส่วนหนึง่ของ
อาคารทีส่ามารถใช้งานได้โดยจะมีการส ารวจความ
เหมาะสมของสถานที่   เพื่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง และการเตรยีมความพร้อมต่อไป 

ผู้บญัชาการ
เหตุการณ์/
คณะบรหิาร
กอง ครฉ. 
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ตาราง การระบุจ านวนบุคลากรท่ีจ าเป็น (ปรับเพ่ิม–ลด ตามขนาดเหตุการณ์และการบริหารของผู้บัญชาการ) 
ประเภทบุคลากร 1 วัน 2-7 วัน 8 วัน+ 

นายแพทย/์สัตวแพทย์ 1 2 2 
นักวิชาการสาธารณสุข 4 8 12 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 2 3 
นักวิชาการเผยแพร่ (มีคนเดียว) 1 1 1 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์/เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ 1 2 3 
นักวิเทศสัมพันธ์ 1 1 1 
นักทรัพยากรบุคล 1 1 1 
นักวิชาการเงินและบัญชี/พัสดุ 1 2 3 
นักจัดการงานทั่วไป/ธุรการ 1 2 3 
พนักงานขับรถยนต์ 2 2 2 

รวม 14 23 31 
 
6.2 แผนในการฟ้ืนฟูการกลับสู่ภาวะปกติ กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน  
 การตอบสนองและบรหิารจัดการต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินในระยะเวลาต่างที่ก าหนดไว้ สามารถสรา้งความต่อเนื่อง
ในการปฏิบัติงาน และความพร้อมของทรพัยากรที่ส าคัญไดร้ะดับหนึง่ ตามทีร่ะบุไว้ในแผนความต่อเนือ่ง ดงันั้น คณะ
บรหิารความต่อเนื่องของหน่วยงาน ต้องพจิารณาการด าเนินการเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ในระยะกลางถึงระยะยาว 
เพื่อกอบกูก้ระบวนการปฏิบัตงิานใหส้ามารถกลบัมาด าเนินการได้ตามปกติ โดยมีแนวทางในการด าเนนิการ ดงันี ้

1.  ติดตามสถานภาพการกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รบัผลกระทบ และประเมินระยะเวลาที่ต้องใช้ในการ
กลับมาด าเนินงานหรอืให้บริการได้ตามปกต ิ

2.  ทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบและเสียหายจนไมส่ามารถน ากลับมาใช้งานได้อีก เป็นหน้าที่ของคณะ
บรหิารความต่อเนือ่งของหน่วยงานที่ต้องพจิารณาและจัดหาทรัพยากรทีจ่ าเป็นมาใช้เพื่อด าเนินงานและให้บริการได้
ตามปกติทัง้ ๕ ด้าน ดังนี้ 

 ด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงาน กรณีอาคาร/สถานทีป่ฏิบัติงานหลัก ได้รบัความเสียหายจนไม่สามารถ
เข้าไปปฏิบัติงานได้ ให้พจิารณาและส ารวจอาคาร/สถานทีป่ฏิบัติงานหลักช่ัวคราว ที่สามารถรองรับการปฏิบัติงาน
ในสภาวะปกติของหน่วยงานได้ รวมทั้งพจิารณาการซอ่มแซมและ/หรือก่อสร้างอาคารข้ึนใหม ่

 ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ ด าเนินการซ่อมแซมหรือจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอปุกรณ์และเครื่องมือที่ได้รับความ
เสียหาย 

 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ ประสานงานกบัหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการกู้
คืนข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งการร้องขอเอกสารและข้อมลูส าคัญที่ได้รับความเสียหายจากหน่วยงานภายนอก 



หน้า 22 
 

 ด้านบุคลากรหลัก ส ารวจบุคลากรที่ได้รับผลกระทบและไมส่ามารถกลบัมาปฏิบัติงาน เพือ่สรรหา
บุคลากรทดแทนช่ัวคราว 

 คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ด าเนินการสรรหาคู่ค้า/ผู้ใหบ้ริการรายใหม่ ส าหรบัสินค้า 
และ/หรือบริการส าคัญที่ได้รับผลกระทบ ทดแทนคู่ค้า/ผู้ใหบ้ริการที่ไมส่ามารถกลบัมาด าเนินงานได้อีก 

3.  รายงานความคืบหน้าให้คณะบริหารจัดการวิกฤติขององค์กรและส่วนกลาง ตามที่ได้ก าหนดไว้ทราบ 
4.  ผู้บัญชาการเหตุการณ์ประกาศยุติภาวะฉุกเฉิน  
5.  แต่ละทีมบริหารความต่อเนื่อง สรปุแผนการฟื้นฟู เช่นผลการด าเนินการ  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ต่าง ฯลฯ ผลการปฏิบัติ การตรวจเช็ค ตามแผนการฟื้นฟูด้านต่างๆ 
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ภาคผนวก 1 ขั้นตอนปฏบิัติ : แผนบริหารความตอ่เนื่อง 

ข้ันตอนการปฏิบัติในภาพรวม

เริ่ม

ประเมินผลกระทบและความเสียหาย
เพื่อพิจารณาใช้แผนด้านต่าง  

โดยทีมวิชาการ     

ย้ายไป            
ศูนย์ปฏิบัติงาน

ส ารอง

ใช้แผนรองรับด้านอื่น 

ประเมินความเสียหายด้านต่าง      
ด้านสถานที่                                   
ด้านช่ือเสียงภาพลักษณ์
ด้านบุคลากร                                  
ด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ      
ด้านข้อมูลส าคัญ                              
ด้านผู้รับจ้าง                                  
ด้านวัสดุ / อุปกรณ์

แผนรองรับด้านสถานที่

แผนรองรับด้านบุคลากร

แผนรองรับด้านข้อมูลเทคโนโลยี่

แผนรองรับด้านผู้รับจ้าง

แผนรองรับด้านวัสดุ/อุปกรณ์

แผนรองรับด้านสถานที่

ไม่

ใช่

แผนรองรับด้านชื่อเสียงภาพลักษณ์
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แผนรองรับด้านบคุลากรเร่ิม

ตรวจสอบบุคลากรหลักท่ีจ าเป็นต้องไป

ปฏิบัติงานส ารอง

ภาคผนวก : ทรัพยากรท่ีส าคัญ 

- ความต้องการด้านสถานท่ี 

- ความต้องการด้านบุคลากร                      

ข้อพิจารณาในการยุติการใช้แผน BCP    

– บุคลากรหลักสามารถกลับมาปฏิบัติงาน

ได้ตามปกติหรือสามารถจัดหาบุคลากร

ทดแทนท่ีสามารถปฏิบัติงานแทนได้

จัดหาบุคลากรภายนอกทดแทน

กลับสู่ภาวะปกติ

สิ้นสุด

ขาดบุคลากร

ใช่

เรียกบุคลากรทดแทนตามท่ีก าหนด

บุคลากรเพียงพอ

ไม่

รายงานสรุปผลต่อและอนุมัติแผน BCP

ไม่

ใช่
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แผนรองรับดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

เร่ิม

แจ้งเหตุเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้อง             

ทีมส่ือสารแจ้ง       IT ครฉ.

รับทราบประกาศใช้แผน               

ประชาสัมพันธ์กับเจ้าหน้าท่ี ลูกค้า และส่ือมวลชน 

โดย ทีมพัฒนาความร่วมมือเครือข่าย/

ส่ือสารประชาสัมพันธ์.

เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 

– ปฏิบัติงานแบบ Stand alone และคู่มือท่ี

ก าหนด 

– เช่ือมต่ออินเทอร์เน ตผ่านโทรศัพท์ (Dialing)

รับทราบความพร้อมใช้ระบบสารสนเทศ

เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ตรวจสอบว่าการเข้าใช้งาน

ระบบต่าง สามารถใช้งานได้ครบถ้วน

ระบบสามารถ     
ใช้งานได้

ใช่

ผู้ประสานแจ้งแต่ละทีมคณะท างาน                                                    

ด าเนินการตามคู่มือท่ีจ าเป็น                          

– ปฏิบัติงานแบบ Stand alone และคู่มือท่ีก าหนด

รับแจ้งความพร้อมใช้งานระบบสารสนเทศจาก

ทีมคณะท างานต่าง 

รับทราบความ

พร้อมใช้ระบบ

สารสนเทศ    

จากทีม

คณะท างาน

ต่าง 

.              

รายงานสรุปผลต่อและขอ

อนุมัติแผน BCP

ทีมส่ือสาร

ประชาสัมพันธ์

กับเจ้าหน้าท่ี

ลูกค้าและ

ส่ือมวลชน

ข้อพิจารณาในการยุติการใช้

แผน BCP – ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศสามารถกลับมาใช้

งานได้ตามปกติและ

กระบวนการบันท กข้อมูล

ย้อนหลัง(Back log)เข้าสู่

ระบบงานเสร จส้ิน

กลับสู่ภาวะปกติส้ินสุด

ใช่
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การเตรียมความพร้อมของสถานที่ปฏิบัติงานส ารอง

เริ่ม

แจ้ง 

โดยผู้ประสาน

ผู้ปริหาร/
หน.ทีมแตะละทีม แจ้งลูกทีม

หน่วยงานที่เกีย่วข้อง        
ด าเนินงาน ตามที่ร้องขอ

บุคลากรทีต่อ้งไปศนูยป์ฏิบตังิานส ารอง 
- ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์
โทรศัพทแ์ละถูกตอ้งหรือไม่ 
- กรณีตรวจพบป ญหาให้แจ้งเจ้าหนา้ที่
ที่รับผิดชอบเพือ่แกไ้ข

เมื่ออุปกรณ์โทรศพัทแ์ละการโอนสาย
ได้รับตรวจสอบเรียบร้อย แจ้ง                    

ผู้ประสานแจ้ง หน.ทีมแตะละทมี                                           

หนทีมแจ้ง.          ลูกทีม                      

            รายงานความเรียบร้อย

สิ้นสุด
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การเตรียมตัวไปสถานที่ปฏิบัติงานส ารอง

เริ่ม

แจ้งการประกาศใช้แผน
ศูนย์ปฏิบัติงานส ารองกับ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง           

โดยทีมผู้ประสานงานแจ้ง

หน.แต่ละทีม

ผู้รับผิดชอบด้านการจัดเก บเอกสาร
และทรัพย์สิน

ผู้รับผิดชอบด้านการท าป าย
ประชาสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบด้านการเตรียมเอกสาร
และทรัพย์สินที่น าไปศูนย์ปฏิบัติงาน

ส ารอง

ผู้ที่ต้องไปปฏิบัติงานที่ศูนย์
ปฏิบัติงานส ารอง1A

ทีมพัฒนาเครือข่าย /สื่อสาร.
ด าเนินการประชาสัมพันธ์กับ

ผู้รับบริการ เครือข่าย 

เจ้าหน้าที่ด าเนินการเตรียมความ
พร้อมของสถานที่ปฏิบัติงานส ารอง
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ส้ินสุด

ท าการแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบถ ง          

การย้ายสถานที่ให้บริการ             
รายละเอียดของศูนย์ปฏิบัติงานส ารอง 

ช่องทางการติดต่อ

บุคลากรท่ีต้องไปศูนย์ปฏิบัติงานส ารอง 
เดินทางไปศูนย์ปฏิบัติงานส ารอง น าทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือ เอกสาร 

และข้อมูลท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติการ 
เคล่ือนย้ายไปยังศูนย์ปฏิบัติงานส ารอง

อ้างอิงตามหัวข้อ ภาคผนวก ทรัพยากร
ท่ีส าคัญ

บุคลากรท่ีต้องไปศูนย์ปฏิบัติงานส ารองตรวจสอบ

ความพร้อมของอุปกรณ์และระบบต่าง 

1A

ตรวจสอบความพร้อมใช้งานระบบเครือข่าย

ส านักงาน

ข้อพิจารณาในการ
ยุติการใช้แผน BCP 
สถานท่ีปฏิบัติงาน
เดิมสามารถกลับมา
ใช้งานได้ตามปกติ
หรือมีสถานที่
ปฏิบัติงานส ารอง
ทดแทนโดยมีการ
จัดเตรียมสถานที่
และส่ิงอ านวยความ
สะดวกพร้อม
ส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ระบบโทรคมนาคม

ระบบเครือข่าย

จ าเป็นต้องใช้แผน
รองรับด้านต่าง 

รายงานสรุปผลก่อน

และขออนุมัติยุติแผน 
BCP

กลับสู่ภาวะปกติ

ตรวจสอบว่ามีการโอนสายจากศนูยป์ฏบิัตงิานหลักไป

ยังศูนย์ปฏบิัตงิานส ารองเรียบร้อยหรือไม่

แผนรองรับด้านบคุลากร

แผนรองรับด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ

แผนรองรับด้านข้อมลู

แผนรองรับด้านผู้รับจ้าง

แผนรองรับด้านอุปกรณ์

ไม่

ใช่

แผนรองรับด้านชื่อเสียง
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แผนรองรับด้านอปุกรณ์

เร่ิม

ตรวจสอบความพร้อมและความครบถ้วนของ

อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการด าเนินงาน               

ของแต่ละทีมงาน

-แจ้งเจ้าหน้าทีท่ี่เกี่ยวข้องให้จัดเตรียมอุปกรณ์

เพิ่มเติม                                             

-ประสานงานกับส านักงาน ทีM่OU ใกล้เคียง

เพื่อใหแ้บ่งใช้อุปกรณ์ร่วมกนั

อุปกรณ์พร้อมใช้งาน
ครบถ้วน

กลับสู่ภาวะปกติ

สิ้นสุด

ไม่

ใช่

พิจารณาจากความเหมาะสมและ

สถานการณ์ที่เกิดข น้
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แผนรองรับด้านผู้รับจ้าง

เร่ิม

ประสานงานกับผู้รับจ้าง

-เรียกบุคลากรภายในองค์กรปฏิบัติงานแทน

ชั่วคราว
-จัดหาผู้รับจ้างอื่นแทน                                                  

ผู้รับจ้างให้บริการได้

รายงานสรุปผบต่อและขออนุมัติแผน BCP

ข้อพิจารณาในการยุติการใช้แผน BCP          

ผู้รับจ้างสามารถกลับมาให้บริการได้
ตามปกติหรือสามารถหาผู้รับจ้างราย

อื่นเข้ามาให้บริการแทนได้ตามปกติ

กลับสู่ภาวะปกติ

สิ้นสุด

ไม่

ใช่

พิจารณาจากความเหมาะสมและ

สถานการณ์ท่ีเกิดข ้น
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แผนยานพาหนะ ศูนย์ปฏิบัติภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค 
กรณี การระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 

 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อส ารอง เตรียมความพร้อม ด้านยานพาหนะ และใหม้ั่นใจว่ามีการประสานและการสนับสนุน
ยานพาหนะในช่วงตอบโต้ภาวะฉุกเฉินได้อย่างเพียงพอ และรวดเร็วในการรองรบัภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์   
และสาธารณสุข 

     
นิยาม/ค าจ ากัดความ 

การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Public  Health Emergency Response) หมายถึง การด าเนินการ       
ด้านต่างๆ เพื่อหยุดภาวะฉุกเฉินหรือกู้สถานการณ์ที่รุนแรงให้กลับสู่ภาวะปกติ ภายในระยะเวลาที่สั้นที่สุด ด้วย
มาตรการที่ได้มีการเตรียมพร้อมไว้รับมืออย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันควบคุมและ
ยับยั้งไม่ให้โรคและภัยสุขภาพแพร่กระจายออกไปในวงกว้าง และไม่เกิดความเสียหายต่อชีวิต เศรษฐกิจและสังคม 

 
ยานพาหนะ หมายถึง วัตถุหรือสิ่ งประดิษฐ์ที่ไม่ใช่สิ่ งมีชีวิต ซึ่งสามารถเคลื่อนย้าย ขนส่งไปได้ 

ยานพาหนะอาทิ เช่น จักรยาน รถยนต์ จักรยานยนต์ รถไฟ เรือ และเครื่องบิน เป็นต้น 
 
ขอบเขต 

1. ใช้ในกรณีที่มีประกาศภาวะฉุกเฉิน ของศูนย์ปฏิบัติภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข  

2. ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการประสานและการสนับสนุนยานพาหนะในช่วงตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งครอบคลุมในกระบวนการ ดังต่อไปนี้ 

- กระบวนการรับค าสั่งจากผู้บริหาร/ผู้บัญชาการเหตุการณ์  
- กระบวนการพิจารณาความเพียงพอและความเหมาะสมในการใช้งานยานพาหนะ 
- กระบวนการขอใช้ยานพาหนะ  
- กระบวนการจัดยานพาหนะ  
- กระบวนการขอยืมยานพาหนะจากหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค  
- กระบวนการจัดหายานพาหนะ  
- กระบวนการสรุปผลการด าเนินงานด้านการจัดการยานพาหนะ 

 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ ฝ่ายงานยานพาหนะ 

1. ส ารวจรวบรวม และจัดท าฐานข้อมลูยานพาหนะ ของ กรมควบคุมโรค    
- ท าทะเบียนรถ/การใช้น้ ามันเช้ือเพลงิ/ประวัติการใช้รถผ่านระบบ online        
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    (www.chalawan.com/ddc/vehicle/login.php)/และ back up ข้อมูลเกบ็ไว้ที่งานพสัดุและ
ยานพาหนะ 

2. จัดท าท าเนียบพนักงานขับรถยนต์ กรมควบคุมโรค เป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นปจัจบุันและเกบ็ไว้ที่งาน
พัสดุและยานพาหนะ 
 

3. ให้บรกิารยานพาหนะ  โดย 
-   รับใบค าร้องขอใช้ยานพหานะ และตรวจสอบความพร้อมใช้งานของพาหนะ (ประกอบด้วย 

ยานพาหนะ/พขร. /น้ ามันเช้ือเพลงิ) 
-   เสนอผูม้ีอ านาจอนมุัติสัง่ใช้ยานพาหนะ  
-   แจ้งกบักลุ่มงานที่ยืนค าร้องขอใช้ยานพาหนะและแจง้พนกังานขับรถยนต์ 
-   ตรวจสอบและท าความสะอาดยานพาหนะหลังใช้งาน และจัดเก็บยานพาหนะตามสถานที่ ที่กรม

ควบคุมโรคก าหนดให ้
4.   ซ่อมแซมและบ ารุงรักษายานพาหนะ 
5.   ควบคุมการใช้น้ ามันเช้ือเพลงิ โดยจัดท าผ่านแบบทะเบยีนควบคุมน้ ามันเช้ือเพลิง 
6.   การท าประกันรถยนต์ราชการ ประเภท 3 และท า พรบ. ของยานพาหนะทกุคัน ของกรมควบคุมโรค 
7.   ตรวจสอบสภาพรถยนต์และต่อภาษีรถยนตป์ระจ าป ี

    8.   จัดท าสรปุและรายงานผลการด าเนินงานเสนอให้ผูบ้งัคับบญัชา/ตามระบบการรายงาน 
    9.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
โครงสร้างและสั่งการในภาวะฉุกเฉิน และบทบาทหน้าท่ี ในภาวะฉุกเฉิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บัญชาเหตุการณ์  
 

ฝ่ายสง่ก าลงับ ารุง  (ศูนย์ปฏิบัติภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค) 

หน.ยานพาหนะ 

พนักงานขับรถ (13 คน) 

หน.งาน พัสดุและยานพาหนะ 
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*** บทบาทหน้าท่ี ในภาวะฉุกเฉิน 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (Incident  Command ) 

 อ านวยการ สั่งการ ควบคุม ก ากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน   

 บริหารจัดการ ควบคุม บุคลากร ทรัพยากร งบประมาณ และพัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ  
  คณะท างานฝ่ายส่งก าลังบ ารุง (Logistics) 

 จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก บริการและจัดหาวัสดุ   
รวมทั้งการช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 

 งานขนส่งและยานพาหนะ    

 จัดทีมสนับสนุนด้านการสื่อสารและขนสง่ 
    คณะท างานฝ่ายการเงินและบริหาร (Finance/ Administration)  

 บรหิารงบประมาณ  ติดตามความสิ้นเปลอืง  ค่าใช้จ่ายที่เกดิข้ึน 

 รวบรวมหลกัฐานการใช้จ่ายงบประมาณ 

 อ านวยความสะดวกด้านบริหารงานทั่วไป ที่ยังไม่ได้มอบหมายให้กับฝ่ายใดๆ 
 
รายละเอียดการเรียกใชแ้ผน 

1. กรณีที่ยานพาหนะไม่สามารถใช้งานได้ 50% ของการใช้งานปกต ิ
2. กรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉิน ยานพาหนะ มีไมเ่พียงพอต่อการใช้งาน 
 

เจ้าของเอกสาร  
จัดท าโดย หัวหน้างานพัสดุ และยานพาหนะ  
ทบทวนโดย หัวหน้ากลุ่มบรหิารทั่วไป  ส านักโรคติดต่อทั่วไป     
อนุมัติโดย ผู้อ านวยการส านักโรคติดต่อทั่วไป      
 

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติ  
 

1.   หัวหน้างานพัสดุ และยานพาหนะ รับค าสั่งทีเ่กี่ยวข้องกบัการจัดหายานพาหนะจากผูบ้ัญชาการ
เหตุการณ์ (ผอ. สรต. /หน.กลุ่มงานบรหิารทั่วไป ) เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข 

2.   หัวหน้างานพัสดุและยานพาหนะ ประกาศเรียกใช้แผนในกรณียานพาหนะไม่สามารถปฏิบัติงาน 
ได้ตามปกติ 

3.   หัวหน้างานพัสดุและยานพาหนะ เรียกประชุมทีมตอบโต้ ฯ (ประกอบด้วย หัวหน้ากลุม่บริหารทั่วไป  
หัวหน้าพัสดุและยานพาหนะ หัวหน้ายานพาหนะ) พจิารณาความเพียงพอ และความเหมาะสมในการใช้งาน
ยานพาหนะ ในแต่ละสถานการณ์ฉุกเฉิน  
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     จัดท าแผนบรหิารงานยานพาหนะ โดย พจิารณาแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ท าเนียบยานพาหนะของ 
ส านักโรคติดต่อทั่วไป จ านวนรถที่ใช้ได้ และท าเนียบพนักงานขับรถ จ านวนพนักงานขับรถ จ านวนการขอใช้
ยานพาหนะในขณะนั้น เส้นทางการใช้ยานพาหนะ งบประมาณที่ต้องใช้ และ จัดสง่ข้อมูลให้ หัวหน้ากลุ่มงาน
บรหิารทั่วไป และผู้อ านวยการส านักโรคติดต่อทั่วไป ตามล าดับ 

3.1  กรณีมียานพาหนะเพียงพอและเหมาะสมกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้ด าเนินการตามข้อ 4, 5 และ 
ข้อ 6 ตามล าดับ 

3.2  กรณียานพาหนะไม่เพียงพอ และไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้กลุ่มหัวหน้าพัสดุและ
ยานพาหนะด าเนินการสอบถามกลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ ส านักงานเลขานุการกรมควบคุมโรค  สังกัดกรม
ควบคุมโรค เพื่อขอยืมยานพาหนะ โดยด าเนินการ ดังนี้ 

3.2.1 กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ  ส านักงานเลขานุการกรมควบคุมโรค  สังกัดกรมควบคุมโรค 
พิจารณาความเพียงพอของยานพาหนะว่า สามารถให้ยืมได้หรือไม่ 

กรณียานพาหนะเพียงพอให้ยืม กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ  ส านักงานเลขานุการ
กรมควบคุมโรค  แจ้งโดยวาจากับหัวหน้าพัสดุและยานพาหนะ เพื่อจัดท าเรื่องขอยืมยานพาหนะ รวมทั้งจัดส่งให้
เลขานุการกรมควบคุมโรคลงนามเพื่อขออนุมัติให้ยืมยานพาหนะ และจัดส่งบันทึกการอนุมัติยืมยานพาหนะ
ดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่ให้ยืมยานพาหนะ และด าเนินการตามข้อ 5 และ6 ตามล าดับ 

กรณียานพาหนะไม่เพียงพอให้ยืม  แจ้งหัวหน้าพัสดุและยานพาหนะ เพื่อด าเนินการ
จัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดเช่ายานพาหนะ โดยจัดท าแผนและของบประมาณตามมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง 
การจัดท าแผนและของบประมาณช่วงการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม  ถ้าได้ยานพาหนะใหม่จากการจัดซื้อให้งานพัสดุและยานพาหนะข้ึน
ทะเบียนยานพาหนะในท าเนียบยานพาหนะของส านักโรคติดต่อทั่วไป และด าเนินการตามข้อ 4, 5 และ ข้อ 6 
ตามล าดับ 

4.  หัวหน้าพัสดุและยานพาหนะ พิจารณาพื้นที่ของหน่วยงานที่ขอใช้ยานพาหนะว่าอยู่ในพื้นที่ไหน 
  กรณีหน่วยงานมีพื้นที่อยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ให้กลุ่มงานที่ของสนับสนุนใช้

ยานพาหนะยื่นค าร้องขอใช้ยานพาหนะต่องานพัสดุและยานพาหนะ เพื่อเสนอให้หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
พิจารณาอนุมัติ และด าเนินการตามข้อ 5และ 6 ตามล าดับ 

  กรณีหน่วยงานมีพื้นที่อยู่ในต่างจังหวัด ให้กลุ่มงานที่ของสนับสนุนใช้ยานพาหนะยื่นค าร้อง
ขอใช้ยานพาหนะต่องานพัสดุและยานพาหนะ เพื่อเสนอให้ผู้อ านวยการส านักโรคติดต่อทั่วไปพิจารณาอนุมัต ิและจัดส่ง
เรื่องให้หัวหน้าพัสดุและยานพาหนะ เพื่อด าเนินการตามข้อ 5 และ6 ตามล าดับ 

 
5.  หัวหน้ายานพาหนะ จัดยานพาหนะพร้อมคนขับให้กลุ่มงาน/หน่วยงานที่ร้องขอหรือตามค าสั่งของ         

ผู้บัญชาการเหตุการณ์ โดยแจ้งกับกลุ่มงานที่ยืนค าร้องขอใช้ยานพาหนะและแจ้งพนักงานขับรถยนต์  หลังเสร็จ
ภารกิจ ให้ตรวจสอบและท าความสะอาดยานพาหนะและจัดเก็บยานพาหนะตามสถานที่ที่ก าหนด 
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 6.  งานพัสดุและยานพาหนะ จัดท าสรุปการใช้ยานพาหนะของส านักฯ เสนอต่อ ส านักงานเลขานุการกรม
ควบคุมโรค และกองคลัง  กรมควบคุมโรค  
          
ข้อก าหนดและความต้องการของทรัพยากร/เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง (ศ กษาจากภาคผนวก) 

1. แบบฟอร์มค าร้องขอใช้ยานพาหนะ  
2. ท าเนียบยานพาหนะของส านักโรคติดต่อทั่วไป (รายละเอียดของยานพาหนะ) 
3. ท าเนียบพนักงานขับรถ (ช่ือ ที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อ) 
4. มาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดท าแผนและของบประมาณในช่วงการตอบโต้ภาวะ

ฉุกเฉิน (SOP-PHER-07) 
5. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม  

(ED-PHER-43) 
6. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม (ED-PHER-06) 
 

กิจกรรมของบุคคลในแผน  
 
หัวหน้ากลุ่มงานบรหิารทั่วไป มีหน้าที่  

1. ร่วมจัดท าแผนการใช้ยานพาหนะ 
2. พิจารณาอนุมัติแผนและ จัดท าแผนร่วมกับทมีงาน 

 
หัวหน้างานพสัดุ และยานพาหนะ มีหน้าที ่

1. รับค าสัง่/ รับแจ้งสถานการณ์ เมือ่เกิดภาวะฉุกเฉินฯ 
2. ประกาศเรียกใช้แผน 
3. เรียกประชุมทีมตอบโต้ ฯ พิจารณาความเพียงพอและความเหมาะสม 
4. สรปุประเมินสถานการณ์และจัดท าแผนยานพาหนะร่วมกบัทีม 

  4.  เสนอขออนุมัติฯการใช้ยานพาหนะ 
5.  ตรวจสอบรายละเอียดการใช้แผน  
6.  สรปุรายงานเมื่อเหตุการณ์ยุตต ิ
 

หัวหน้ายานพาหนะ มีหน้าที่  
1. ร่วมจัดท าแผนการใช้ยานพาหนะ 
2. จัดเตรียมยานพาหนะพร้อมตามที่ร้องขอหรือตามค าสั่ง 
3. แจ้งกบักลุม่งานที่ยืนค าร้องขอใช้ยานพาหนะและแจ้งพนกังานขับรถยนต์  
4. ตรวจสอบและท าความสะอาดยานพาหนะหลังใช้งาน 
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5. จัดเกบ็ยานพาหนะตามสถานทีท่ี่ก าหนด 
การจดบันท กและบันท กการตัดสินใจ  

ใบตรวจสอบรายการการตัดสินใจการใช้แผน 
แผนในการฟ้ืนฟูการกลับสู่ภาวะปกติ  

1. หัวหน้างานยานพาหนะจัดท าสรุปแผนการฟื้นฟู เช่น ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารงุ ฯลฯ  
2. ขออนุมัติการใช้แผนฟื้นฟู  
3. ปฏิบัติตามแผน และติดตามทบทวนตรวจเช็คตามแผนการฟื้นฟู 
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แผนย้ายสถานท่ีส ารอง กรมควบคุมโรค 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเตรียมพร้อมด้านการบริหารจัดการในการปฏิบัติงานยังสถานที่ส ารองในภาวะฉุกเฉิน 
2. เพื่อลดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจส าคัญในภาวะฉุกเฉิน 
3. เพื่อเสนอแนวทางแก้ไข ปัญหา อุปสรรคและปรับปรุงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการการ
ย้ายสถานที่ส ารอง 
ขอบเขตการใช้แผน 
1. ใช้ในกรณีประกาศภาวะฉุกเฉินของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และไม่สามารถปฏิบัติงาน 
ณ สถานที่ปฏิบัติงานหลักได้เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 
2. ใช้เฉพาะพื้นที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี 

 
สายการสั่งงาน และ หน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นผงัองค์กรของบริหาร (หน้าที่ความรับผิดชอบของ

ต าแหน่ง) 
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รายละเอียดการเรียกใชแ้ผน  

• กรณีเกิดภาวะฉุกเฉินโรคและภัยสุขภาพ ท าให้ไมส่ามารถปฏิบัติงานในสถานทีป่ฏิบัติงานหลักได้  

สถานท่ีปฏิบัติงานส ารอง (Alternate site)  
• สถานที่ปฏิบัติงานส ารองที ่1 : ส านักงานปอ้งกันควบคุมโรคเขต 6 จังหวัดชลบุร ีแผนที่การเดินทางและที่ตั้ง

ตามเอกสารแนบ ภาคผนวก ก (อัคคีภัย อุทกภัย ชุมนุมประท้วงจลาจล ตึกถล่ม โรคระบาด อื่นๆ)  
• สถานที่ปฏิบัติงานส ารองที ่2 : : ส านักงานป้องกันควบคุมโรคเขต 5 จังหวัดราชบุร ีแผนที่การเดินทางและ

ที่ตั้งตามเอกสารแนบ ภาคผนวก ข (อัคคีภัย อุทกภัย ชุมนุมประท้วงจลาจล ตึกถล่ม โรคระบาด อื่นๆ)  
• เส้นทางท่ีแนะน า  

 

 
เจ้าของเอกสาร  

• จัดท าโดย : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน/
หน่วยงานที่รบัผิดชอบหลัก )  

• อนุมัติโดย : อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข(ผู้บริหารระดบัสงูขององค์กร/หน่วยงาน)  
 
รายละเอียดการปฏิบัติ  

1. ผู้บญัชาการเหตุการณ์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ประกาศเรียกใช้ แผนย้ายไปปฏิบัตงิาน ณ สถานที่ส ารอง  
2. หัวหน้าทีมด าเนินงานบริหารแผนความต่อเนื่องภารกิจ เรยีกประชุมทีม ประกอบด้วย หัวหน้างาน 

หัวหน้ากลุ่มต่างๆ (รายช่ือตามภาคผนวกที่ ค)  
3. หัวหน้าทีมด าเนินงานบริหารแผนความต่อเนื่องภารกิจ สรุปและประเมินสถานการณ์ให้กบัทีมงานฯ  
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4. ด าเนินการตามแผนบรหิารจัดการ การย้ายไปปฏิบัติงาน ณ สถานที่ส ารอง ตามล าดับความส าคัญของ
ภารกิจหลักและกจิกรรมวิกฤต เช่น จ านวนบุคลากร วัสดุครภัุณฑ์ ข้อมูลสารสนเทศ อุปกรณ์สื่อสาร 
งบประมาณ แผนที่เดินทาง จ านวนยานพาหนะ (ตามตารางแนบท้ายภาคผนวก) 

5. สรุปแจ้งแผนงานใหก้ับผู้บญัชาการเหตุการณ์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน เพื่อขออนมุัติการใช้แผนย้ายไป
ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ส ารอง ในกรณีฉุกเฉิน 

6. หัวหน้าทีมด าเนินงานบริหารแผนความต่อเนื่องภารกิจ มอบผูป้ระสานงาน BCP ติดต่อประสานงานกับ
สถานที่ส ารองที่จะย้ายไปตามแผนและตรวจสอบเส้นทางการเดินทาง เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
เคลื่อนย้าย 

7. ทีมส ารวจสถานที่และจัดเตรียมสถานทีป่ฏิบัติงานส ารอง เดินทางไปตรวจสอบเพื่อเตรียมความพร้อม
รองรับของสถานทีป่ฏิบัติงานส ารอง 

8. ทีมเตรียมความพร้อมในการเดินทาง ตรวจสอบรายการตามแผนการย้ายที่ได้รับการอนมุัติ 
9. ทีมงานท าการ ติดตั้งระบบต่างๆ ให้พร้อมในการปฏิบัตงิาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง เช่น ระบบ 

internet ระบบสือ่สาร ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อาคาร สถานที่ที่พัก ส าหรบัเจ้าหน้าที่ อาหาร 
เครื่องดืม่ 

10. ทีมส ารวจสถานที่แจ้งกลับมายัง หัวหน้าทีมด าเนินงานบรหิารแผนความต่อเนื่องภารกิจ เมื่อสถานที่
พร้อมที่จะปฏิบัติงานได ้

11.หัวหน้าทีมด าเนินงานบรหิารแผนความต่อเนื่องภารกิจ รายงานเพื่อขออนมุัติผูบ้ัญชาการเหตุการณ์
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน สั่งการเคลื่อนย้ายไปปฏิบัติงาน ณ สถานที่ส ารองตามแผน 

12. หัวหน้าทีมด าเนินงานบริหารแผนความต่อเนือ่งภารกิจ ด าเนินการตามแผนที่ได้รบัการอนุมัติ และ
ย้ายไปปฏิบัติงาน ณ สถานที่ส ารองตามล าดับความส าคัญ เช่น ภารกิจหลกั กิจกรรมวิกฤต บุคลากร 
วัสดุครุภัณฑ์ ข้อมูลสารสนเทศ อุปกรณ์สื่อสาร งบประมาณ แผนที่เดินทาง จ านวนยานพาหนะ 

13. ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานส ารองจนกว่าผู้บญัชาการเหตกุารณ์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ประกาศยุติ
แผน 

14.ผู้บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ประกาศยุติแผน 
15.หัวหน้าทีมด าเนินงานบรหิารแผนความต่อเนื่องภารกิจ จดัท าแผนย้ายกลับมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่

ปฏิบัติงานหลัก 
16.ขออนุมัติแผนการย้ายกลบัมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ปฏิบตัิงานหลกั 
17.แจ้งและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินการย้ายกลับตามแผน และข้อตกลง 
18.งานการเงิน กรมควบคุมโรค ด าเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนในระหว่างปฏิบัติงาน ณ สถานที่

ปฏิบัติงานส ารอง ให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อตกลง 
19.หัวหน้าทีมด าเนินงานบรหิารแผนความต่อเนื่องภารกิจ สรุปการด าเนินงานภาวะฉุกเฉิน 
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ข้อก าหนดและความต้องการของทรัพยากร 
• บุคลากร 
• วัสดุครุภัณฑ ์
• ข้อมูลสารสนเทศ 
• อุปกรณ์สื่อสาร 
• งบประมาณ 
• แผนที่เดินทาง 
• ยานพาหนะ 

กิจกรรมของบุคคลในแผน 
• หัวหน้าทีมฉุกเฉิน มีหน้าท่ี 

- ประกาศการเรียกใช้แผน 
- พิจารณาอนุมัติแผนตามที่หัวหน้ากลุม่บริหารทั่วไป ขออนมุัติ 
- สั่งย้ายไปปฏิบัติงาน ณ สถานทีส่ ารอง 

• หัวหน้าทีมด าเนินงานบริหารแผนความต่อเน่ืองภารกิจ มีหน้าท่ี... 
- จัดท าแผนร่วมกบัทีมงาน 
- ประสานงานกับหน่วยงานสถานทีส่ ารอง 
- ส ารวจเส้นทางการเดินทาง 
- รับแจ้งสถานการณ์ฉุกเฉิน 
- เรียกประชุมทีม 
- สรปุประเมินสถานการณ์ 
- ตรวจสอบรายละเอียดการใช้แผน 
- สรปุรายงานเมือ่เหตุการณ์ยุติ 

• ทีมส ารวจ มีหน้าท่ี 
- ส ารวจสถานทีป่ฏิบัติงานส ารอง 
- แจ้งความพร้อมของสถานทีป่ฏิบัติงานส ารองให้กบัหัวหน้าทีมด าเนินงานบรหิารแผนความต่อเนื่อง

ภารกิจ 
• ทีมติดต้ังระบบ มีหน้าท่ี 

- ติดตั้งระบบ ณ สถานที่ปฏิบัตงิานส ารอง 
- ถอนการติดตั้งระบบณ สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง กลับไปยงัสถานทีป่ฏิบัติงานหลัก 

• หัวหน้างานการเงิน กองคลัง มีหน้าท่ี 
- จัดการค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนระหว่างการปฏิบัติงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
- การจดบันทกึและบันทึกการตัดสินใจ 
- บันทึกแบบแสดงรายการด าเนินการในภาวะฉุกเฉิน 



หน้า 41 
 

แผนในการฟ้ืนฟูการกลับสู่ภาวะปกติ  
1. หัวหน้าทีมด าเนินงานบริหารแผนความต่อเนื่องภารกิจ มอบผูร้ับผิดชอบจัดท าสรปุแผนการฟื้นฟู เช่น 

ค่าใช้จ่ายในที่เกิดข้ึนระหว่างการปฏิบัติงาน ณ สถานทีป่ฏิบตัิงานส ารอง และให้ไปทบทวน BIA/RA  
2. ขออนุมัติการใช้แผน BIA/RA BCP  
3. ปฏิบัต ิตรวจสอบตามแผนการฟื้นฟ ู 
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แผนส ารองบคุลากร กรมควบคุมโรค 

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อเตรียมพร้อมด้านบุคลากรในการปฏิบัติงานในสถานทีป่กติ (แต่บุคลากรไมเ่พียงพอ) และสถานทีส่ารองใน
ภาวะฉุกเฉิน  
2. เพื่อลดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทีส่ าคัญในภาวะฉุกเฉิน  
 
ขอบเขตการใชแ้ผน  
1. ใช้ในกรณีประกาศภาวะฉุกเฉินของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กรณีมบีุคลากรปฏิบัติงานไม่เพียงพอ
ในสถานที่หลัก และ/หรอืบุคลากรไมส่ามารถปฏิบัติงาน ณ สถานที่ปฏิบัตงิานหลักได้เมือ่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 
กรณี โรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID 19)  
2. ใช้เฉพาะพื้นที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุร ี 
 
รายละเอียดการเรียกใชแ้ผน  
 เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินกรณี โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทาใหบุ้คลากรไม่สามารถเข้ามา
ปฏิบัติงานในสถานทีป่ฏิบัติงานหลัก และหรือสถานทีส่ารองได้ (มากกว่า 30 % ข้ึนไป)  
บุคลากรหลัก  
 บุคลากรที่ได้รบัมอบหมายโดยตรงจากหัวหน้ากลุ่มต่างๆ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จังหวัด
นนทบุร ีและบุคลากรภายใต้กรมควบคุมโรค เช่นสานักงานป้องกันควบคุมโรคที ่1-12 สานักงานปอ้งกันควบคุม
โรคเขตเมือง ตามจานวนที่ระบุในแผนประคองกิจการของหน่วยงาน  
บุคลากรส ารอง  
1. บุคลากรสารองในที่นี ้คือ บุคลากรทีผ่่านการอบรมเรียนรู้งานส าคัญที่ต้องดาเนินการในภาวะวิกฤติ โดย
กระบวนการฝึกอบรมเรียนรู้งาน หรือกระบวนการจับคู่บุคลากรหลักเพื่อเรียนรู้งาน เป็นต้น และสามารถดาเนิน
งานได้ในระดับมปีระสทิธิภาพ  
2. จานวนบุลากรสารอง ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้ากลุ่มงานและกระบวนงานส าคัญที่ต้องดาเนินการในภาวะ
วิกฤตของแต่ละกลุ่มงาน  
 
หมายเหต ุสามารถเรียกใช้ตามแผนแบ่งระดับความรุนแรงของโรคและภัยสุขภาพ (10% /25%/100%)  
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เจา้ของเอกสาร  
 จัดท าโดย : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน/
หน่วยงานที่รบัผิดชอบหลัก )  
  อนุมัติโดย : อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (ผู้บริหารระดบัสงูขององค์กร/หน่วยงาน)  
 
รายละเอียดการปฏิบัต ิ 

1. ผู้บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ประกาศเรียกใช้ แผนบุคลากรสารอง  
2. กลุ่มภารกจิกาลังคน รับคาสั่งการจากผูบ้ัญชาการเหตุการณ์ (Incident Commander)  
3. ประสานรายช่ือผูม้ีสมรรถนะ/ความเช่ียวชาญที่ต้องการในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้าน

สาธารณสุขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามข้อสั่งการและความต้องการที่ระบุในรายงานการประชุม EOC  
4. ดาเนินการรวบรวม/ตรวจสอบความถูกต้อง รายช่ือผู้มสีมรรถนะ/ความเช่ียวชาญที่ต้องการในการ

ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข ที่ได้รับจากผูป้ระสาน  
5. จัดทาคาสั่งให้ปฏิบัตงิานที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค  
6. ส่งสาเนาคาสั่งฯ ให้หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องทราบและส่งตัวผู้มีรายช่ือตามคาสั่งรายงานตัวเพือ่เข้า

ปฏิบัติงานที่ศูนยป์ฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค  
7. ติดตามการรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับการเรียกตัวให้ไปปฏิบัติงานที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะ

ฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค  
8. ผู้บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค ประกาศยุติการเรียกใช้แผน  

 
แบบฟอร์มท่ีเกี่ยวข้อง  
1. ตัวอย่างบัญชีรายช่ือผูม้ีสมรรถนะ/ความเช่ียวชาญที่ต้องการในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข  
2. หนังสือขออนุมัติรายช่ือผู้มสีมรรถนะ/ความเช่ียวชาญที่ต้องการในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข  
3. คาสั่งระดมอัตรากาลังเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับ
สถานการณ์............................. และบัญชีรายช่ือแนบท้ายคาสั่ง  
4. หนังสือส่งสาเนาคาสั่งให้หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องทราบและดาเนินการตามคาสั่ง  
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ภาคผนวก 2 วิธีการใช้งานระบบเฝ าระวังผู้ป่วย PUI ในสถานที่กกักนั (Quarantine Facilities) 
หรือ การกกักันที่บ้าน (Home Quarantine) ส าหรับบุคลากร กรมควบคุมโรค 

 
1. Download และ Install COSTE. Application จาก Google play หรือ App store 

 
 
2. หลังจาก Install ระบบเฝ้าระวังฯ เรียบร้อย ใหท้ าการลงทะเบียน ดังนี้ 
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3. จากภาพ ในข้ันตอนที่ 6 คือการ scan QR code เพื่อระบุกลุม่ส าหรบัการกักกัน (กรณีนี้ คือ การกักกัน 
ภายใต้การดูแลของกอง ครฉ.) โดยให้ scan QR code ที่ระบุไว้ให้นี้เท่านั้น 

4. หลังจากนั้น ตลอดระยะเวลา 14 วันในการกักกันตนเอง เจ้าหน้าที่ทุกคน รายงานอุณหภูมิ รายงานอาการ 
และอาการแสดงที่เป็นความผิดปกติของตนเอง (หากมี) หรอืระบุว่าไม่มอีาการ (หากไม่มอีาการ) ลงในระบบ
เฝ้าระวังเป็นประจ าทุกวัน เพื่อให้ผูบ้ังคับบัญชาได้ทราบถึงอาการผิดปกติ และให้การช่วยเหลอืในกรณีต่างๆ 
เช่นเดียวกับการให้การช่วยเหลือผู้ป่วย 
5. ก าหนดให้ นพ.รัฐพงษ์ บุรีวงษ์ และนางสาวเสาวลกัษณ์ กมล เป็น administrator ประจ ากอง ครฉ.  
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ภาคผนวก 3 แบบฟอร์ม บันท กกิจกรรมและการตดัสินใจ 

แผนการสื่อสารของหน่วยงาน 

แบบบันท กกิจกรรมและการตัดสินใจ 
วัตถุประสงค์  
 เพื่อบันทึก (Log Book) และทบทวนกจิกรรมและงานต่างๆการตัดสินใจด าเนินการ ที่ทมีงานบรหิาร
ความต่อเนื่องของหน่วยงาน  

ว-ด-ป 

(เวลา) 

เหตุการณ์ /กิจกรรม การตัดสินใจด าเนินการ/

กิจกรรม 

ผู้ตัดสินใจ/ผู้ด าเนินการผู้

บันท กรายงาน 
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แผนการสื่อสารของหน่วยงาน 
ในช่วงเวลำที่เกิดเหตุกำรณ์ควำมเสียหำยข้ึน สิ่งส ำคัญส ำหรับหน่วยงำนคือกำรสื่อสำรข้อควำมส ำคัญ 

(Key messages) ให้ผู้ให้บริกำร/ผู้ใช้บริกำรของตนทรำบอย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิผล เพื่อให้ผู้บริกำรเหล่ำน้ัน
ได้รับทรำบถึงสถำนกำรณ์และข้อช้ีแนะพิเศษในกำรด ำเนินกำร จึงจ ำเป็นต้องมีแผนกำรสื่อสำรของหน่วยงำน
เตรียมกำรล่วงหน้ำ 

แผนกำรสื่อสำรของหน่วยงำนควรประกอบด้วย แผนกำรสื่อสำรที่จะด ำเนินกำร และข้อควำมที่มีกำรร่ำง
ไว้แล้ว รวมถึงค ำถำมที่พบบ่อย ภำยใต้สถำนกำรณ์ เหตุกำรณ์ควำมเสียหำยที่แตกต่ำงกัน ดังนั้น เมื่อมีกำร
ประกำศใช้แผน BCP ให้ปฏิบัติดังนี้ 

1. เจ้ำหน้ำที่ที่ประจ ำอยู่ที่สถำนที่ท ำงำนหลัก (Primary Site) จะต้องน ำป้ำยประกำศติดไว้ใกล้สถำนที่ที่
ท ำกำรเดิม เพื่อให้ผู้มำติดต่อรับทรำบถึงที่ท ำกำรช่ัวครำว 

ตัวอย่ำงเนื้อควำมของป้ำยประกำศ 

จำกวันที่......................กองควบคุมโรคและภัยสขุภำพในภำวะฉุกเฉิน ได้ย้ำยที่ท ำกำรเป็นกำรช่ัวครำวไปที่
เลขที่ ........................ อำคำร.........................................ถนน.........................................หมำย เลขโทรศัพท์
..................................หมำยเลขโทรสำร................................... 

2. ผู้ประสำน BCP น ำแบบฟอร์มหนังสือขออนุญำตเข้ำปฏิบัติงำน ณ อำคำรศูนย์ส ำรอง (ที่ได้จัดท ำและ
เก็บไว้) มำกรอกข้อควำมด้วยลำยมือ และลงลำยมือช่ือเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำร เพื่อน ำไปยังเพื่อน ำไปยังศูนย์ท ำกำร
ส ำรอง (เนื่องจำกเวลำเกิดเหตุอำจไม่มีระบบจัดพิมพ์หนังสือ  หนังสือขออนุญำตเข้ำปฏิบัติงำนจึงควรจัดท ำไว้
ล่วงหน้ำ และจัดเก็บ 1 ชุดในสถำนที่ปฏิบัติงำนรวมไว้กับชุดวัสดุ/อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมไว้และอีก 1 ชุดที่บ้ำนของ
ผู้ประสำนงำน BCP กรณีเหตุกำรณ์เกิดหลังเวลำท ำกำร) 

3. เมื่อไปถึงยังศูนย์ส ำรอง น ำแบบฟอร์มจดหมำยและแจ้งศูนย์สั่งกำรถึงกำรย้ำยสถำนที่ปฏิบัติงำน จัดส่ง
โทรสำรให้กับศูนย์สั่งกำรเพื่อแจ้งแก่ส่วนงำนภำยใน 

4. ผู้รับผิดชอบประสำนงำน BCP จัดท ำหนังสือติดต่อคู่ค้ำหรือผู้รับบริกำรให้ทรำบกำรเปลี่ยนแปลง
สถำนที่ปฏิบัติงำน หำก PC และเครื่องโทรสำรยังไม่สำมำรถใช้กำรได้ ระหว่ำงนั้นอำจจะแจ้งทำงโทรศัพท์ก่อน 

5. ณ ศูนย์, ปฏิบัติงำนส ำรอง ผู้ประสำนงำน BCP จัดท ำประกำศแจ้งให้ทรำบว่ำ มีบริกำรใดบ้ำงที่ยังให้
บริกำรอยู่และระบบใดใช้กำรได้ ระบบใดยังใช้กำรไม่ได้อำจมีควำมล่ำช้ำ หรือต้องรอคอยเป็นเวลำเท่ำไหร่ 

6. จัดให้มีกำรตอบรับโทรศัพท์แจ้งกำรย้ำยสถำนที่และบริกำรที่ยังให้บริกำรอยู่ หรือบริกำรใดสำมำรถ
ใช้ได ้ณ สถำนที่ใดทดแทนได ้ 
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ภาคผนวก 4 ตารางก าหนดการทดสอบแผนรองรับการด าเนนิภารกิจอย่างต่อเนื่อง 

ตารางก าหนดการทดสอบแผนรองรับการด าเนินภารกิจอย่างต่อเน่ือง 

การทดสอบ (Exercises) ประเภทการทดสอบ ก าหนดวันเวลาใน 
การทดสอบ 

ผลการ 
ทดสอบ 

ควำมเสียหำยที่เกิดกับ
สถำนที่ท ำงำน (รวมถึง
เอกสำรข้อมลูส ำคัญด้วย) 

- แบบบันทึกกำรแจง้
ขอเข้ำใช้สถำนที่เปน็
ศูนย์ส ำรอง 
- กำรทดสอบควำม
พร้อมของศูนย์
ปฏิบัติงำนส ำรอง 

 ผ่ำน/ไม่ผ่ำน 

คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์
ต่ำงๆที่ต้องจ ำเป็นต้องใช้ 

- มีเอกสำรก ำหนด
จ ำนวนทรัพยำกรที่ต้อง
ใช้และวิธีกำรจัดหำให้
ไดม้ำซึ่งวัสดุอปุกรณ์ที ่
จ ำเป็น 

  

ควำมสูญเสียบุคลำกรส ำคัญ - มีเอกสำรรำยช่ือและ 
กำรติดตอ่บุคลำกร
หลักและบุคลำกร
ส ำรองขอกระบวนงำน 
หลักที่ส ำคัญ 

  

ควำมล้มเหลวของระบบไอท ี กำรทดสอบแผนรองรบั 
กำรด ำเนินกำร
ปฏิบัติงำนต่อเนื่อง 

  

ผู้ให้บริกำรไม่สำมำรถ
ให้บรกิำรได ้

คู่มือกำรทดสอบใช้งำน
ระบบส ำรองและกำร 

link ข้อมูลตำ่ง ๆ 

  

สิ่งที่ต้องใช้เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ 
วิกฤต 

1. แผน BCP 
2. Call Tree 
3. รำยช่ือผู้ใหบ้รกิำร
และผูร้ับบรกิำรพร้อม
ช่องทำงติดต่อสื่อสำร
ของแตล่ะหน่วยงำน 
4. เอกสำรยืนยันกำร
อนุมัติให้ใช้สถำนทีเ่ป็น
ศูนย์ส ำรอง 
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ภาคผนวก 5 ตารางการวิเคราะหผ์ลกระทบทางภารกิจ (BIA) และระบุภารกิจหลกัที่ส าคญั 
ของกลุ่มงาน 

 
กลุ่มพัฒนาแผนรับมือภาวะฉุกเฉินและประเมินผล หน่วยงาน กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 

ล า
ดั
บ 

ระบุกระบวนงาน/ภารกิจ
หลัก 

ที่ส าคัญขององค์กร 

รายละเอียด/ขั้นตอนแต่ละภารกิจ ความจ าเป็นของบริการ
Critical/non Critical ) 

บริการ/หน่วยงาน 
ที่ต้องพ ่งพา 

ระดับ
ผลกระทบ 
(H,M,L) 

ระยะเวลา 
ที่ยอมให้
หยุดชะงัก 
(MTPD) 

เวลาในการฟื้นคืนสู่
สภาพปกติของ

กระบวนการหลัก
(RTO) 

หมายเหตุ/
ผู้รับผิดชอบ 

 C NC  
1 ท างานร่วมกับทีม

ยุทธศาสตร์ของระบบ
บัญชาการเหตุการณ์เพื่อ
จัดท า incidence action 
plan เพื่อการปฏิบัติงานใน
ภาวะฉุกเฉิน 

1. จัดท าแผนประคองกิจการ : 
Business Continuity Plan (BCP) 
ของกอง 
 

c  - ครฉ. H 3 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง  

  2. จัดท าแผนปฏิบัติการส าหรับทุกภัย
อันตราย : All Hazards Plan (AHP)  

c  - ครฉ. 
- ส านักโรคที่
เก่ียวข้อง 
- สธฉ. 

H 3 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง  

  3. จัดท าแผนปฏิบัติการเฉพาะโรค : 
Hazard Specific Plan 

c  - ครฉ. 
- ส านักโรคที่
เก่ียวข้อง 

H 3 ช่ัวโมง 1 ชั่วโมง  

  4. จัดท าแผนเผชิญเหตุ : Incident 
Action Plan (IAP) 

c  - ครฉ. 
- ส านักโรคที่
เก่ียวข้อง 
- ส านักวิชาการ 

H 3 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง  
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ล า
ดั
บ 

ระบุกระบวนงาน/ภารกิจ
หลัก 

ที่ส าคัญขององค์กร 

รายละเอียด/ขั้นตอนแต่ละภารกิจ ความจ าเป็นของบริการ
Critical/non Critical ) 

บริการ/หน่วยงาน 
ที่ต้องพ ่งพา 

ระดับ
ผลกระทบ 
(H,M,L) 

ระยะเวลา 
ที่ยอมให้
หยุดชะงัก 
(MTPD) 

เวลาในการฟื้นคืนสู่
สภาพปกติของ

กระบวนการหลัก
(RTO) 

หมายเหตุ/
ผู้รับผิดชอบ 

 C NC  
- สธฉ. 
-ปภ. 

  5. วิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลพื้นที่
เสี่ยง ทั้งเขตและส่วนกลาง 

c  - ครฉ. 
- ส านักโรค
ส่วนกลาง 
- สคร. 
- สปคม. 

M 1 วัน 1 วัน  

2 ประสานทีมงานผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อให้ค าแนะน าด้าน
วิชาการ และยุทธศาสตร์ 
กับผู้บัญชาการเหตุการณ์  
และผู้ปฏิบัติงานในระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ 
 

ติดต่อประสานงานกับทีมผู้เชี่ยวชาญที่
เก่ียวข้อง 

c  - ส านักวิชาการทั้ง
ภายในและภายใน
อก 
- กลุ่มภารกิจ EOC 
ตามค าสั่ง 

M 3 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง  
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ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ให้การด าเนินการต่อเนื่อง 

ของกลุ่มงานพัฒนาแผนรับมือภาวะฉุกเฉินและประเมินผล หน่วยงาน กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 
กระบวนงาน/กิจกรรมบริการ 

ที่ส าคัญ 
 

สิ่งที่ต้องการสนับสนุน/ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ให้การด าเนนิงานต่อเนื่อง เพื่อสามารถให้การด าเนินกิจกรรม/การบริการต่อไปได้ 
 (เช่น ระบบสารสนเทศ  ข่าวสาร, เงินทุน, สิ่งอ านวยความสะดวก,บุคลากรที่มีทักษะ เป็นตน้)  

ด้านอาคาร / 
สถานที่ปฏิบัติงาน  

วัสดุอุปกรณ์ 
ที่ส าคัญ  

ระบบเทคโนโลยี 
/สารสนเทศ  

บุคลากร  คู่ค้า / 
 ผู้ให้บริการ  

งบประมาณการเงิน  หมายเหตุ/
ผู้รับผิดชอบ 

1. ท างานร่วมกับทีมยุทธศาสตร์
ของระบบบัญชาการเหตุการณ์
เพื่อจัดท า incidence action 
plan เพื่อการปฏิบัติงานในภาวะ
ฉุกเฉิน 

 
ห้องกลุ่มพัฒนาแผน

ฯ 
 

1. โทรศัพท์ 
2. ปริ้นเตอร์ 
3. กระดาษ A4 
4. เครื่องส ารองไฟ 
5. Flash drive 
6. คอมพิวเตอร์ 

1. WiFi 
2. Line 
3. E-mail 

เจ้าหน้าที่ 2 คน กองครฉ. ส านัก
วิชาการ 

  

2. ประสานทีมงานผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อให้ค าแนะน าด้านวิชาการ 
และยุทธศาสตร์ กับผู้บัญชาการ
เหตุการณ์  
และผู้ปฏิบัติงานในระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ 
 
 
 
 

 
ไม่มี 

 

1. โทรศัพท์ 
2. Tablet 
 
 

1. Internet 
2. WiFi 
3. Line 
4. E-mail 

เจ้าหน้าที่ 1 คน กองครฉ. ส านัก
วิชาการ 

ค่าโทรศัพท์ 400 
บาท 
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ตารางการวิเคราะห์ผลกระทบทางภารกิจ (BIA) และระบุภารกิจหลักท่ีส าคัญ 
ของกลุ่มงาน ตระหนักรู้สถานการณ์ หน่วยงาน กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 

ล าดับ ระบุกระบวนงาน/ภารกจิ

หลัก 

ที่ส าคัญขององค์กร 

รายละเอียด/ขั้นตอนแต่ละภารกจิ ความจ าเป็น

ของบรกิาร

Critical/non 

Critical ) 

บริการ/

หน่วยงาน 

ที่ต้องพ ่งพา 

ระดับ
ผลกระทบ 
(H,M,L) 

ระยะเวลา 
ที่ยอมให้
หยุดชะงัก 
(MTPD) 

เวลาในการฟ้ืนคืน
สู่สภาพปกติของ
กระบวนการหลัก

(RTO) 

หมายเหตุ/

ผู้รับผิดชอบ 

 C NC  

1. บริหารจัดการทีมตระหนักรู้

สถานการณ์ ประจ าสัปดาห์ 

กรมควบคุมโรค ให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้ ทั้งในภาวะปกติ 

และภาวะฉุกเฉิน 

1. จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์

บุคลากร กรมควบคุมโรค เพื่อเข้าร่วม

ปฏิบัติงานทีมตระหนักรู้สถานการณ์ ประจ า

สัปดาห์ 

  ภายนอก:  

การไฟฟ้า, 

องค์การโทรศัพท์, 

อินเตอร์เน็ต, 

หน่วยงานที่

เก่ียวข้องอ่ืนๆ 

 

ภายใน: 

หน่วยงานวิชาการ

M 2 วัน 1 วัน  
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ล าดับ ระบุกระบวนงาน/ภารกจิ

หลัก 

ที่ส าคัญขององค์กร 

รายละเอียด/ขั้นตอนแต่ละภารกจิ ความจ าเป็น

ของบรกิาร

Critical/non 

Critical ) 

บริการ/

หน่วยงาน 

ที่ต้องพ ่งพา 

ระดับ
ผลกระทบ 
(H,M,L) 

ระยะเวลา 
ที่ยอมให้
หยุดชะงัก 
(MTPD) 

เวลาในการฟ้ืนคืน
สู่สภาพปกติของ
กระบวนการหลัก

(RTO) 

หมายเหตุ/

ผู้รับผิดชอบ 

ภายใต้สังกัดกรม

ควบคุมโรค/ งาน

สารบรรณ 

  2. จัดตารางการปฏิบัติงานทีมตระหนักรู้

สถานการณ์ ประจ าสัปดาห์  

  ภายนอก:  

การไฟฟ้า, 

องค์การโทรศัพท์, 

อินเตอร์เน็ต, 

หน่วยงานที่

เก่ียวข้องอ่ืนๆ 

 

ภายใน: กลุ่ม

ตระหนักรู้

สถานการณ์ กอง 

M 2 วัน 1 วัน  
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ล าดับ ระบุกระบวนงาน/ภารกจิ

หลัก 

ที่ส าคัญขององค์กร 

รายละเอียด/ขั้นตอนแต่ละภารกจิ ความจ าเป็น

ของบรกิาร

Critical/non 

Critical ) 

บริการ/

หน่วยงาน 

ที่ต้องพ ่งพา 

ระดับ
ผลกระทบ 
(H,M,L) 

ระยะเวลา 
ที่ยอมให้
หยุดชะงัก 
(MTPD) 

เวลาในการฟ้ืนคืน
สู่สภาพปกติของ
กระบวนการหลัก

(RTO) 

หมายเหตุ/

ผู้รับผิดชอบ 

ครฉ. 

  3. บริหารจัดการในด้านอ่ืนๆ เช่น การเบิก

ค่าล่วงเวลาการปฏิบัติงาน, ค่าโทรศัพท์, 

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน และการ

บ ารุงรักษาอุปกรณ์การท างาน เป็นต้น 

  ภายนอก:  

การไฟฟ้า, 

องค์การโทรศัพท์, 

อินเตอร์เน็ต, 

หน่วยงานที่

เก่ียวข้องอ่ืนๆ 

 

ภายใน: กลุ่ม

ตระหนักรู้

สถานการณ์, 

การเงิน, พัสดุ, IT 

กอง ครฉ. 

M 5 วัน 3 วัน  
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ล าดับ ระบุกระบวนงาน/ภารกจิ

หลัก 

ที่ส าคัญขององค์กร 

รายละเอียด/ขั้นตอนแต่ละภารกจิ ความจ าเป็น

ของบรกิาร

Critical/non 

Critical ) 

บริการ/

หน่วยงาน 

ที่ต้องพ ่งพา 

ระดับ
ผลกระทบ 
(H,M,L) 

ระยะเวลา 
ที่ยอมให้
หยุดชะงัก 
(MTPD) 

เวลาในการฟ้ืนคืน
สู่สภาพปกติของ
กระบวนการหลัก

(RTO) 

หมายเหตุ/

ผู้รับผิดชอบ 

  4. ก าหนดบทบาทหน้าที่ทีมตระหนักรู้

สถานการณ์ ประจ าสัปดาห์ 

  ภายนอก:  

การไฟฟ้า, 

องค์การโทรศัพท,์ 

อินเตอร์เน็ต, 

หน่วยงานที่

เก่ียวข้องอ่ืนๆ 

 

ภายใน: กลุ่ม

ตระหนักรู้

สถานการณ์ กอง 

ครฉ., ผู้บริหาร 

กรมควบคุมโรค 

M 2 วัน 1 วัน  

  5. บ ารุงรักษาฐานข้อมูลของระบบเฝ้าระวัง 

เช่น โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด 

  ภายนอก:  H 5 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง  
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ล าดับ ระบุกระบวนงาน/ภารกจิ

หลัก 

ที่ส าคัญขององค์กร 

รายละเอียด/ขั้นตอนแต่ละภารกจิ ความจ าเป็น

ของบรกิาร

Critical/non 

Critical ) 

บริการ/

หน่วยงาน 

ที่ต้องพ ่งพา 

ระดับ
ผลกระทบ 
(H,M,L) 

ระยะเวลา 
ที่ยอมให้
หยุดชะงัก 
(MTPD) 

เวลาในการฟ้ืนคืน
สู่สภาพปกติของ
กระบวนการหลัก

(RTO) 

หมายเหตุ/

ผู้รับผิดชอบ 

(Event-Based Surveillance) การไฟฟ้า, 

องค์การโทรศัพท์, 

อินเตอร์เน็ต, 

หน่วยงานที่

เก่ียวข้องอ่ืนๆ 

 

ภายใน: กลุ่ม

ตระหนักรู้

สถานการณ์ กอง 

ครฉ., IT กรม

ควบคุมโรค 

2. วิเคราะห์ ติดตาม เฝ้าระวัง และ

ประเมินสถานการณ์ของโรค

และภัยสุขภาพทั้งในภาวะปกติ 

1. ติดตาม เฝ้าระวัง และประเมิน

สถานการณ์ของโรคและภัยสุขภาพ 

  ภายนอก:  

การไฟฟ้า, 

H 3 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง  



หน้า 57 
 

ล าดับ ระบุกระบวนงาน/ภารกจิ

หลัก 

ที่ส าคัญขององค์กร 

รายละเอียด/ขั้นตอนแต่ละภารกจิ ความจ าเป็น

ของบรกิาร

Critical/non 

Critical ) 

บริการ/

หน่วยงาน 

ที่ต้องพ ่งพา 

ระดับ
ผลกระทบ 
(H,M,L) 

ระยะเวลา 
ที่ยอมให้
หยุดชะงัก 
(MTPD) 

เวลาในการฟ้ืนคืน
สู่สภาพปกติของ
กระบวนการหลัก

(RTO) 

หมายเหตุ/

ผู้รับผิดชอบ 

และภาวะฉุกเฉิน ทั้ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ 

องค์การโทรศัพท์, 

อินเตอร์เน็ต, 

หน่วยงานที่

เก่ียวข้อง เช่น ปศุ

สัตว์ โรงพยาบาล

เอกชน  

 

ภายใน: 

ทีม SAT กรม

ควบคุม

โรค/SMEs/ส านัก

โรค/หน่วยงาน

วิชาการภายใต้

สังกัดกรมควบคุม
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ล าดับ ระบุกระบวนงาน/ภารกจิ

หลัก 

ที่ส าคัญขององค์กร 

รายละเอียด/ขั้นตอนแต่ละภารกจิ ความจ าเป็น

ของบรกิาร

Critical/non 

Critical ) 

บริการ/

หน่วยงาน 

ที่ต้องพ ่งพา 

ระดับ
ผลกระทบ 
(H,M,L) 

ระยะเวลา 
ที่ยอมให้
หยุดชะงัก 
(MTPD) 

เวลาในการฟ้ืนคืน
สู่สภาพปกติของ
กระบวนการหลัก

(RTO) 

หมายเหตุ/

ผู้รับผิดชอบ 

โรค, สคร, สสจ, 

การเงิน,พัสดุ, IT 

  2. สรุปสถานการณ์รายวันและรายสัปดาห์

ส่งให้ผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้อง 

  ภายนอก:  

การไฟฟ้า, 

องค์การโทรศัพท์, 

อินเตอร์เน็ต, 

หน่วยงานที่

เก่ียวข้อง เช่น ปศุ

สัตว์ โรงพยาบาล

เอกชน  

 

ภายใน: 

ทีม SAT กรม

H 3 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง  
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ล าดับ ระบุกระบวนงาน/ภารกจิ

หลัก 

ที่ส าคัญขององค์กร 

รายละเอียด/ขั้นตอนแต่ละภารกจิ ความจ าเป็น

ของบรกิาร

Critical/non 

Critical ) 

บริการ/

หน่วยงาน 

ที่ต้องพ ่งพา 

ระดับ
ผลกระทบ 
(H,M,L) 

ระยะเวลา 
ที่ยอมให้
หยุดชะงัก 
(MTPD) 

เวลาในการฟ้ืนคืน
สู่สภาพปกติของ
กระบวนการหลัก

(RTO) 

หมายเหตุ/

ผู้รับผิดชอบ 

ควบคุม

โรค/SMEs/ส านัก

โรค/หน่วยงาน

วิชาการภายใต้

สังกัดกรมควบคุม

โรค, สคร, สสจ, 

การเงิน,พัสดุ, IT 

3. คาดการณ์ พยากรณ์

สถานการณ์การเกิดโรคและภัย

สุขภาพที่ส าคัญที่อาจเกิดการ

แพร่ระบาดหรือส่งผลกระทบใน

วงกว้าง จัดท าข่าวกรองและ

สื่อสารเตือนภัยแก่หน่วยงานที่

เก่ียวข้อง 

เลือกสถานการณ์ที่คาดว่าน่าจะเกิดการ

ระบาด หรือเหตุการณ์ที่มีความส าคัญ เพื่อ

จัดท าพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ, การ

ประเมินความเสี่ยงอย่างรวดเร็ว (RRA) 

พร้อมทั้งเผยแผ่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้อง 

 

  ภายนอก: 

หน่วยงานที่

เก่ียวข้อง เช่น ปศุ

สัตว์, โรงพยาบาล

เอกชน เป็นต้น  

 

ภายใน: 

H 3 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง  
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ล าดับ ระบุกระบวนงาน/ภารกจิ

หลัก 

ที่ส าคัญขององค์กร 

รายละเอียด/ขั้นตอนแต่ละภารกจิ ความจ าเป็น

ของบรกิาร

Critical/non 

Critical ) 

บริการ/

หน่วยงาน 

ที่ต้องพ ่งพา 

ระดับ
ผลกระทบ 
(H,M,L) 

ระยะเวลา 
ที่ยอมให้
หยุดชะงัก 
(MTPD) 

เวลาในการฟ้ืนคืน
สู่สภาพปกติของ
กระบวนการหลัก

(RTO) 

หมายเหตุ/

ผู้รับผิดชอบ 

ทีม SAT กรม

ควบคุม

โรค/SMEs/ส านัก

โรค/หน่วยงาน

วิชาการภายใต้

สังกัดกรมควบคุม

โรค, สคร, สสจ 

4. จัดท าข้อเสนอเพื่อสถาปนาและ

ยกระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะ

ฉุกเฉิน ให้ผู้บริหารพิจารณา

ตัดสินใจ 

1. กรณีเกิดเหตุการณ์ที่ต้องมีการบริหาร

จัดการอย่างเร่งด่วนหรือต้องเปิด EOC ให้

จัดท าข้อเสนอเพื่อเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบ

โต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ให้ผู้บริหาร

พิจารณาตัดสินใจ 

  ภายใน: 

ทีม SAT กรม

ควบคุม

โรค/SMEs/ส านัก

โรค/หน่วยงาน

วิชาการภายใต้

สังกัดกรมควบคุม

โรค, สคร, สสจ 

H 2 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง  
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ล าดับ ระบุกระบวนงาน/ภารกจิ

หลัก 

ที่ส าคัญขององค์กร 

รายละเอียด/ขั้นตอนแต่ละภารกจิ ความจ าเป็น

ของบรกิาร

Critical/non 

Critical ) 

บริการ/

หน่วยงาน 

ที่ต้องพ ่งพา 

ระดับ
ผลกระทบ 
(H,M,L) 

ระยะเวลา 
ที่ยอมให้
หยุดชะงัก 
(MTPD) 

เวลาในการฟ้ืนคืน
สู่สภาพปกติของ
กระบวนการหลัก

(RTO) 

หมายเหตุ/

ผู้รับผิดชอบ 

  2. ประสานข้อมูลกับทีมปฏิบัติงาน

ภาคสนาม เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการภาวะ

ฉุกเฉินมีข้อมูลที่รวดเร็วและทันเหตุการณ์

เพื่อใช้ในการตัดสินใจปฏิบัติการ 

   M 1 วัน 8 ชั่วโมง  

  3. เสนอความเห็นทางยุทธศาสตร์ เพื่อการ

ตัดสินใจเชิงนโยบายในการควบคุมโรคและ

ภัยสุขภาพ 

   M 5 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง  

5. พัฒนาระบบและกลไกการ

บริหารจัดการฐานข้อมูลของ

ระบบเฝ้าระวัง และการรายงาน

ข่าวกรอง  

1. พัฒนา และปรับปรุงฐานข้อมูลของระบบ

เฝ้าระวัง เช่น โปรแกรมตรวจสอบข่าวการ

ระบาด (Event-Based Surveillance) 

  ภายนอก:  

การไฟฟ้า, 

องค์การโทรศัพท์, 

อินเตอร์เน็ต, 

หน่วยงานที่

เก่ียวข้องอ่ืนๆ  

M    
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ล าดับ ระบุกระบวนงาน/ภารกจิ

หลัก 

ที่ส าคัญขององค์กร 

รายละเอียด/ขั้นตอนแต่ละภารกจิ ความจ าเป็น

ของบรกิาร

Critical/non 

Critical ) 

บริการ/

หน่วยงาน 

ที่ต้องพ ่งพา 

ระดับ
ผลกระทบ 
(H,M,L) 

ระยะเวลา 
ที่ยอมให้
หยุดชะงัก 
(MTPD) 

เวลาในการฟ้ืนคืน
สู่สภาพปกติของ
กระบวนการหลัก

(RTO) 

หมายเหตุ/

ผู้รับผิดชอบ 

ภายใน: 

ทีม SAT กรม

ควบคุมโรค/ 

SMEs/ส านักโรค/

หน่วยงานวิชาการ

ภายใต้สังกัดกรม

ควบคุมโรค, สคร, 

การเงิน,พัสดุ, IT 

          

          

6. พัฒนาหลักสูตรการปฏิบัติงาน

ตระหนักรู้สถานการณ์ และจัด

ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

ตระหนักรู้สถานการณ์ให้แก่ภาคี

1.จัดท าหลักสูตรการปฏิบัติงานตระหนักรู้

สถานการณ์ และจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติงานตระหนักรู้สถานการณ์ให้แก่ภาคี

เครือข่าย 

   M    
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ล าดับ ระบุกระบวนงาน/ภารกจิ

หลัก 

ที่ส าคัญขององค์กร 

รายละเอียด/ขั้นตอนแต่ละภารกจิ ความจ าเป็น

ของบรกิาร

Critical/non 

Critical ) 

บริการ/

หน่วยงาน 

ที่ต้องพ ่งพา 

ระดับ
ผลกระทบ 
(H,M,L) 

ระยะเวลา 
ที่ยอมให้
หยุดชะงัก 
(MTPD) 

เวลาในการฟ้ืนคืน
สู่สภาพปกติของ
กระบวนการหลัก

(RTO) 

หมายเหตุ/

ผู้รับผิดชอบ 

เครือข่าย 

7. จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating 

Procedure, SOP) ที่เก่ียวข้อง

กับการปฏิบัติงานของทีม

ตระหนักรู้สถานการณ์ทั้งใน

ภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 

1. จัดท า ทบทวน และปรับปรุงมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน (Standard Operating 

Procedure, SOP) ที่เก่ียวข้องกับการ

ปฏิบัติงานของทีมตระหนักรู้สถานการณ์ทั้ง

ในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 

 

  ภายนอก:  

การไฟฟ้า, 

องค์การโทรศัพท์, 

อินเตอร์เน็ต, 

หน่วยงานที่

เก่ียวข้องอ่ืนๆ  

ภายใน: 

ทีม SAT กรม

ควบคุมโรค/ 

SMEs/ส านักโรค/

หน่วยงานวิชาการ

ภายใต้สังกัดกรม

ควบคุมโรค, สคร, 

H 1 วัน 12 ชั่วโมง  
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ล าดับ ระบุกระบวนงาน/ภารกจิ

หลัก 

ที่ส าคัญขององค์กร 

รายละเอียด/ขั้นตอนแต่ละภารกจิ ความจ าเป็น

ของบรกิาร

Critical/non 

Critical ) 

บริการ/

หน่วยงาน 

ที่ต้องพ ่งพา 

ระดับ
ผลกระทบ 
(H,M,L) 

ระยะเวลา 
ที่ยอมให้
หยุดชะงัก 
(MTPD) 

เวลาในการฟ้ืนคืน
สู่สภาพปกติของ
กระบวนการหลัก

(RTO) 

หมายเหตุ/

ผู้รับผิดชอบ 

การเงิน,พัสดุ, IT 

 

 
 
 
 
 
 

ทรัพยากรท่ีจ าเป็นต้องใช้ให้การด าเนินการต่อเน่ือง 
ของกลุ่มงาน ตระหนักรู้สถานการณ์ หน่วยงาน กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 

กระบวนงาน/กิจกรรม
บริการ 
ท่ีส าคัญ 

 

สิ่งที่ต้องการสนับสนุน/ทรัพยากรทีจ่ าเป็นต้องใช้ใหก้ารด าเนินงานต่อเน่ือง เพ่ือสามารถให้การด าเนินกิจกรรม/การบรกิารต่อไปได้ 
(เช่น ระบบสารสนเทศ  ข่าวสาร, เงินทุน, สิ่งอ านวยความสะดวก,บุคลากรที่มีทกัษะ เป็นต้น) 

ด้านอาคาร / 
สถานที่ปฏิบัติงาน 

วัสดุอุปกรณ์ 

ที่ส าคัญ 

ระบบเทคโนโลยี /
สารสนเทศ 

บุคลากร คู่ค้า /ผู้ให้บริการ 
งบประมาณ

การเงิน 

หมายเหตุ/
ผู้รับผิดชอบ 

1. บริหารจัดการทีมตระหนักรู้ 1. ห้องตระหนักรู้ 1.Computer/ 1.อินเตอร์เน็ต/ บุคลากร กลุ่ม 1. ทีม SAT ประจ า 1.งบประมาณ  
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กระบวนงาน/กิจกรรม
บริการ 
ท่ีส าคัญ 

 

สิ่งที่ต้องการสนับสนุน/ทรัพยากรทีจ่ าเป็นต้องใช้ใหก้ารด าเนินงานต่อเน่ือง เพ่ือสามารถให้การด าเนินกิจกรรม/การบรกิารต่อไปได้ 
(เช่น ระบบสารสนเทศ  ข่าวสาร, เงินทุน, สิ่งอ านวยความสะดวก,บุคลากรที่มีทกัษะ เป็นต้น) 

ด้านอาคาร / 
สถานที่ปฏิบัติงาน 

วัสดุอุปกรณ์ 

ที่ส าคัญ 

ระบบเทคโนโลยี /
สารสนเทศ 

บุคลากร คู่ค้า /ผู้ให้บริการ 
งบประมาณ

การเงิน 

หมายเหตุ/
ผู้รับผิดชอบ 

สถานการณ์ ประจ าสัปดาห์ กรม
ควบคุมโรค ให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ ทั้งในภาวะปกติ และภาวะ
ฉุกเฉิน 

สถานการณ์ ชั้น 4 
อาคาร 8 
2.ที่บ้าน 

Notebook/Tablet 
2.Printer 
3.โทรศัพท/์
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
4.อุปกรณ์ส านักงาน 
5. เครื่องโทรสาร 
6. เครื่องส ารองไฟ 

เครือข่ายสัญญาณ
โทรศัพท์ 
2.โปรแกรม
ตรวจสอบข่าวระบาด 
(Event-based 
surveillance) 
 

SAT ครฉ. สัปดาห์ 
2. สคร. 1-12 และ สป
คม. 
3. หน่วยงานวิชาการ
ภายใต้สังกัดกรม
ควบคุมโรค 
 

กอง ครฉ. 

2. วิเคราะห์ ติดตาม เฝ้าระวัง 
และประเมินสถานการณ์ของโรค
และภัยสุขภาพทั้งในภาวะปกติ 
และภาวะฉุกเฉิน ทั้งภายใน 
ประเทศและต่างประเทศ 

1.ห้อง SAT กรม
ควบคุมโรค 
2. ห้องตระหนักรู้
สถานการณ์ ชั้น 4 
อาคาร 8 
3.ที่บ้าน 

1.Computer/ 
Notebook/Tablet 
2.Printer 
3.โทรศัพท/์
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
4.อุปกรณ์ส านักงาน 
5. เครื่องโทรสาร 
6. เครื่องส ารองไฟ 

1.อินเตอร์เน็ต/
เครือข่ายสัญญาณ
โทรศัพท์ 
2.โปรแกรม
ตรวจสอบข่าวระบาด 
(Event-based 
surveillance) 
3.ระบบเฝ้าระวังโรค 
(รายงาน 506) 
4.ฐานข้อมูลอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง 
5.โปรแกรม/เว็บไซต์
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

1. ทีม SAT 
ประจ าสัปดาห์ 
2. บุคลากร กลุ่ม 
SAT ครฉ. 
 
 

1. ผู้บริหาร กรม
ควบคุมโรค 
2. สคร. 1-12 และ สป
คม. 
3. หน่วยงานวิชาการ
ภายใต้สังกัดกรม
ควบคุมโรค 
4. สสจ. 
5. หน่วยงานอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง เช่น ปศุสัตว์ 
เป็นต้น 
 

1.งบประมาณ
กอง ครฉ. 
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กระบวนงาน/กิจกรรม
บริการ 
ท่ีส าคัญ 

 

สิ่งที่ต้องการสนับสนุน/ทรัพยากรทีจ่ าเป็นต้องใช้ใหก้ารด าเนินงานต่อเน่ือง เพ่ือสามารถให้การด าเนินกิจกรรม/การบรกิารต่อไปได้ 
(เช่น ระบบสารสนเทศ  ข่าวสาร, เงินทุน, สิ่งอ านวยความสะดวก,บุคลากรที่มีทกัษะ เป็นต้น) 

ด้านอาคาร / 
สถานที่ปฏิบัติงาน 

วัสดุอุปกรณ์ 

ที่ส าคัญ 

ระบบเทคโนโลยี /
สารสนเทศ 

บุคลากร คู่ค้า /ผู้ให้บริการ 
งบประมาณ

การเงิน 

หมายเหตุ/
ผู้รับผิดชอบ 

6.ระบบConference 
7.E-mail กลาง 

3. คาดการณ์ พยากรณ์
สถานการณ์การเกิดโรคและภัย
สุขภาพที่ส าคัญที่อาจเกิดการแพร่
ระบาดหรือส่งผลกระทบในวง
กว้าง จัดท าข่าวกรองและสื่อสาร
เตือนภัยแก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

1. ห้องตระหนักรู้
สถานการณ์ ชั้น 4 
อาคาร 8 
2.ที่บ้าน 

1.Computer/ 
Notebook/Tablet 
2.Printer 
3.โทรศัพท/์
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
4.อุปกรณ์ส านักงาน 
5. เครื่องโทรสาร 
6. เครื่องส ารองไฟ 

1.อินเตอร์เน็ต/
เครือข่ายสัญญาณ
โทรศัพท์ 
2.โปรแกรม
ตรวจสอบข่าวระบาด 
(Event-based 
surveillance) 
3.ระบบเฝ้าระวังโรค 
(รายงาน 506) 
4.ฐานข้อมูลอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง 
5.โปรแกรม/เว็บไซต์
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
6.ระบบConference 
7.E-mail กลาง 

1. บุคลากร กลุ่ม 
SAT ครฉ. 
 

1. ผู้บริหาร กรม
ควบคุมโรค 
2. สคร. 1-12 และ สป
คม. 
3. หน่วยงานวิชาการ
ภายใต้สังกัดกรม
ควบคุมโรค 
4. สสจ. 
5. หน่วยงานอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง เช่น ปศุสัตว์ 
เป็นต้น 
 

1.งบประมาณ
กอง ครฉ. 

 

4. จัดท าข้อเสนอเพื่อสถาปนาและ
ยกระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉิน ให้ผู้บริหารพิจารณา

1.ห้อง SAT กรม
ควบคุมโรค 
2. ห้องตระหนักรู้

1.Computer/ 
Notebook/Tablet 
2.Printer 

1.อินเตอร์เน็ต/
เครือข่ายสัญญาณ
โทรศัพท ์

1. ทีม SAT 
ประจ าสัปดาห์ 
2. บุคลากร กลุ่ม 

1. ผูบ้ริหาร กรม
ควบคุมโรค 
 

1.งบประมาณ
กอง ครฉ. 
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กระบวนงาน/กิจกรรม
บริการ 
ท่ีส าคัญ 

 

สิ่งที่ต้องการสนับสนุน/ทรัพยากรทีจ่ าเป็นต้องใช้ใหก้ารด าเนินงานต่อเน่ือง เพ่ือสามารถให้การด าเนินกิจกรรม/การบรกิารต่อไปได้ 
(เช่น ระบบสารสนเทศ  ข่าวสาร, เงินทุน, สิ่งอ านวยความสะดวก,บุคลากรที่มีทกัษะ เป็นต้น) 

ด้านอาคาร / 
สถานที่ปฏิบัติงาน 

วัสดุอุปกรณ์ 

ที่ส าคัญ 

ระบบเทคโนโลยี /
สารสนเทศ 

บุคลากร คู่ค้า /ผู้ให้บริการ 
งบประมาณ

การเงิน 

หมายเหตุ/
ผู้รับผิดชอบ 

ตัดสินใจ สถานการณ์ ชั้น 4 
อาคาร 8 
3.ที่บ้าน 

3.โทรศัพท/์
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
4.อุปกรณ์ส านักงาน 
5. เครื่องโทรสาร 
6. เครื่องส ารองไฟ 

2.โปรแกรม
ตรวจสอบข่าวระบาด 
(Event-based 
surveillance) 
3.ระบบเฝ้าระวังโรค 
(รายงาน 506) 
4.ฐานข้อมูลอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง 
4.โปรแกรมอ่ืนๆ เช่น 
โปรแกรมทางระบาด
วิทยา เป็นต้น 
5.ระบบ 
Conference 
6.E-mail กลาง 

SAT ครฉ. 

5. พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารจัดการฐานข้อมูลของ
ระบบเฝ้าระวัง และการรายงาน
ข่าวกรอง 

1.ห้อง SAT กรม
ควบคุมโรค 
2. ห้องตระหนักรู้
สถานการณ์ ชั้น 4 
อาคาร 8 
 

1.Computer/ 
Notebook/Tablet 
2.Printer 
3.โทรศัพท/์
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
4.อุปกรณ์ส านักงาน 

1.อินเตอร์เน็ต/
เครือข่ายสัญญาณ
โทรศัพท์ 
2.โปรแกรม
ตรวจสอบข่าวระบาด 
(Event-based 

1. นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์/ 
โปรแกรมเมอร์ 
2. แพทย์ 
3. นักวิชาการ
สาธารณสุข 

1. สคร. 1-12 และ สป
คม. 
2. หน่วยงานวิชาการ
ภายใต้สังกัดกรม
ควบคุมโรค 
3. สสจ. 

1.งบประมาณ
กอง ครฉ. 

 



หน้า 68 
 

กระบวนงาน/กิจกรรม
บริการ 
ท่ีส าคัญ 

 

สิ่งที่ต้องการสนับสนุน/ทรัพยากรทีจ่ าเป็นต้องใช้ใหก้ารด าเนินงานต่อเน่ือง เพ่ือสามารถให้การด าเนินกิจกรรม/การบรกิารต่อไปได้ 
(เช่น ระบบสารสนเทศ  ข่าวสาร, เงินทุน, สิ่งอ านวยความสะดวก,บุคลากรที่มีทกัษะ เป็นต้น) 

ด้านอาคาร / 
สถานที่ปฏิบัติงาน 

วัสดุอุปกรณ์ 

ที่ส าคัญ 

ระบบเทคโนโลยี /
สารสนเทศ 

บุคลากร คู่ค้า /ผู้ให้บริการ 
งบประมาณ

การเงิน 

หมายเหตุ/
ผู้รับผิดชอบ 

5. เครื่องโทรสาร 
6. เครื่องส ารองไฟ 
7. เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
8. ตู้ Rack Server 

surveillance) 
 

4. เจ้าหน้าที่พัสดุ/
การเงิน 

6. พัฒนาหลักสูตรการปฏิบัติงาน
ตระหนักรู้สถานการณ์ และจัด
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ตระหนักรู้สถานการณ์ให้แก่ภาคี
เครือข่าย 

1. ห้องตระหนักรู้
สถานการณ์ ชั้น 4 
อาคาร 8 
 

1.Computer/ 
Notebook/Tablet 
2.Printer 
3.โทรศัพท/์
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
4.อุปกรณ์ส านักงาน 
5. เครื่องโทรสาร 
6. เครื่องส ารองไฟ 

1.อินเตอร์เน็ต/
เครือข่ายสัญญาณ
โทรศัพท์ 
2.โปรแกรม
ตรวจสอบข่าวระบาด 
(Event-based 
surveillance) 
3. โปรแกรมอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง เช่น R506, 
QGIS เป็นต้น 
 

บุคลากร กอง 
ครฉ. 

1. ทีม SAT ประจ า
สัปดาห์ 
2. สคร. 1-12 และ สป
คม. 
3. หน่วยงานวิชาการ
ภายใต้สังกัดกรม
ควบคุมโรค 
 

1.งบประมาณ
กอง ครฉ. 

 

7. จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating 
Procedure, SOP) ที่เก่ียวข้องกับ
การปฏิบัติงานของทีมตระหนักรู้

1. ห้องตระหนักรู้
สถานการณ์ ชั้น 4 
อาคาร 8 
2.ที่บ้าน 

1.Computer/ 
Notebook/Tablet 
2.Printer 
3.โทรศัพท/์

1.อินเตอร์เน็ต/
เครือข่ายสัญญาณ
โทรศัพท์ 
2.โปรแกรม

บุคลากร กลุ่ม 
SAT ครฉ. 

1. ทีม SAT ประจ า
สัปดาห์ 
2. สคร. 1-12 และ สป
คม. 

1.งบประมาณ
กอง ครฉ. 
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กระบวนงาน/กิจกรรม
บริการ 
ท่ีส าคัญ 

 

สิ่งที่ต้องการสนับสนุน/ทรัพยากรทีจ่ าเป็นต้องใช้ใหก้ารด าเนินงานต่อเน่ือง เพ่ือสามารถให้การด าเนินกิจกรรม/การบรกิารต่อไปได้ 
(เช่น ระบบสารสนเทศ  ข่าวสาร, เงินทุน, สิ่งอ านวยความสะดวก,บุคลากรที่มีทกัษะ เป็นต้น) 

ด้านอาคาร / 
สถานที่ปฏิบัติงาน 

วัสดุอุปกรณ์ 

ที่ส าคัญ 

ระบบเทคโนโลยี /
สารสนเทศ 

บุคลากร คู่ค้า /ผู้ให้บริการ 
งบประมาณ

การเงิน 

หมายเหตุ/
ผู้รับผิดชอบ 

สถานการณ์ทั้งในภาวะปกติและ
ภาวะฉุกเฉิน 

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
4.อุปกรณ์ส านักงาน 
5. เครื่องโทรสาร 
6. เครื่องส ารองไฟ 

ตรวจสอบข่าวระบาด 
(Event-based 
surveillance) 
3. โปรแกรมอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง เช่น R506, 
MOPH-IC เป็นต้น 
 
 

3. หน่วยงานวิชาการ
ภายใต้สังกัดกรม
ควบคุมโรค 
4. สสจ. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ตารางการวิเคราะห์ผลกระทบทางภารกิจ (BIA)และระบุภารกิจหลักท่ีส าคัญ 
ของกลุ่มงาน จัดการคลังเวชภัณฑ์ ทรัพยากร และส่งก าลงับ ารุง หน่วยงาน กองควบคุมโรคและภัยสขุภาพในภาวะฉุกเฉิน 



หน้า 70 
 

ล าดับ ระบุกระบวนงาน/
ภารกิจหลัก 

ท่ีส าคัญขององค์กร 

รายละเอียด/ขั้นตอนต่ละภารกิจ ความ
จ าเป็นของ
บริการ
Critical/no
n Critical ) 

บริการ/หน่วยงาน 
ท่ีต้องพ ่งพา 

ระดับ
ผลกระท

บ 
(H,M,L) 

ระยะเวล
า 

ท่ียอมให้
หยุดชะงั

ก 
(MTPD) 

เวลาในการฟ้ืนคืน
สู่สภาพปกติของ
กระบวนการหลัก

(RTO) 

หมาย
เหตุ/

ผู้รับผิดชอ
บ 

 C NC  
1 ดูแลการกระจาย

เวชภัณฑ์และอุปกรณ์
ทางการแพทย์ให้
เหมาะสมและจัดสง่
เวชภัณฑ์และอุปกรณ์
ทางการแพทย์ไปยังพื้นที่
ที่มีความต้องการอย่าง
รวดเร็ว 
 
 
 

1. สรุปประเมินสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 

C  ภายในกองครฉ 
-บห.(การเงิน พัสดุ 
ยานพาหนะ) 
-SAT(ข้อมลู IT) 
-EOC(Operation) 
-ยุทธศาสตร์(แผนงาน
โครงการ) 
-แผนรับมอื(IAP) 
-เครือข่าย(ท าเนียบ) 
ภายในกรมควบคุมโรค 
สรต.(เวชภัณฑ์ ยา) 
สลก.(ยานพาหนะพร้อม
พขร) 
กรปว.(วัคซีน) 

H 24 
ช่ัวโมง 

8 ช่ัวโมง  



หน้า 71 
 

ล าดับ ระบุกระบวนงาน/
ภารกิจหลัก 

ท่ีส าคัญขององค์กร 

รายละเอียด/ขั้นตอนต่ละภารกิจ ความ
จ าเป็นของ
บริการ
Critical/no
n Critical ) 

บริการ/หน่วยงาน 
ท่ีต้องพ ่งพา 

ระดับ
ผลกระท

บ 
(H,M,L) 

ระยะเวล
า 

ท่ียอมให้
หยุดชะงั

ก 
(MTPD) 

เวลาในการฟ้ืนคืน
สู่สภาพปกติของ
กระบวนการหลัก

(RTO) 

หมาย
เหตุ/

ผู้รับผิดชอ
บ 

 C NC  
บ าราศ(ห้องแยก PPE) 
EN occ(เวชภัณฑ์ที่เฉพาะ
ทาง) 
เอดส(์เวชภัณฑ์ที่เฉพาะ
ทาง)  
วัณโรค(เวชภัณฑ์ที่เฉพาะ
ทาง) 
สตม.(เวชภัณฑ์ที่เฉพาะ
ทาง) 
ภายนอกกรมควบคุมโรค 
สธฉ. 
ปภ. 
กรมสรรพก าลัง 
GPO 
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ล าดับ ระบุกระบวนงาน/
ภารกิจหลัก 

ท่ีส าคัญขององค์กร 

รายละเอียด/ขั้นตอนต่ละภารกิจ ความ
จ าเป็นของ
บริการ
Critical/no
n Critical ) 

บริการ/หน่วยงาน 
ท่ีต้องพ ่งพา 

ระดับ
ผลกระท

บ 
(H,M,L) 

ระยะเวล
า 

ท่ียอมให้
หยุดชะงั

ก 
(MTPD) 

เวลาในการฟ้ืนคืน
สู่สภาพปกติของ
กระบวนการหลัก

(RTO) 

หมาย
เหตุ/

ผู้รับผิดชอ
บ 

 C NC  
สปสช 
กรมวิทย ์
NVI 

  2. เรียกประชุมทีม        
  3. จัดท าแผนIAPร่วมกบัทีมงานใน

การดูแลกระจายเวชภัณฑ์ 
ทรัพยากรและสง่ก าลงับ ารุงให้
เหมาะสม 

       

  4. ปฏิบัติตามแผนIAPและ
ตรวจสอบรายละเอียดการใช้แผน 

       

  5. สรุปรายงานเมื่อสถานการณ์ยุติ        
2 ประสานงานกบั

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใหม้ีจัดหาส ารอง

1. ส ารวจปริมาณเวชภัณฑ์อุปกรณ์
ทางการแพทย์และทรพัยากรต่างๆ
ที่มีอยู่เพียงพอ/ เหมาะสมตอ่

/  ภายในกองครฉ 
-บห.(การเงิน พัสดุ 
ยานพาหนะ) 

H 48 
ช่ัวโมง 

12 ช่ัวโมง  



หน้า 73 
 

ล าดับ ระบุกระบวนงาน/
ภารกิจหลัก 

ท่ีส าคัญขององค์กร 

รายละเอียด/ขั้นตอนต่ละภารกิจ ความ
จ าเป็นของ
บริการ
Critical/no
n Critical ) 

บริการ/หน่วยงาน 
ท่ีต้องพ ่งพา 

ระดับ
ผลกระท

บ 
(H,M,L) 

ระยะเวล
า 

ท่ียอมให้
หยุดชะงั

ก 
(MTPD) 

เวลาในการฟ้ืนคืน
สู่สภาพปกติของ
กระบวนการหลัก

(RTO) 

หมาย
เหตุ/

ผู้รับผิดชอ
บ 

 C NC  
เวชภัณฑ์อุปกรณ์ทาง
การแพทย์ตามแผนที่
ก าหนดไว้ 
 
 
 

สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดข้ึนหรือไม ่
 

-SAT(ข้อมลู IT) 
-EOC(Operation) 
-ยุทธศาสตร์(แผนงาน
โครงการ) 
-แผนรับมอื(IAP) 
-เครือข่าย(ท าเนียบ) 
ภายในกรมควบคุมโรค 
สรต.(เวชภัณฑ์ ยา) 
สลก.(ยานพาหนะพร้อม
พขร) 
กรปว.(วัคซีน) 
บ าราศ(ห้องแยก PPE) 
EN occ(เวชภัณฑ์ที่เฉพาะ
ทาง) 
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ล าดับ ระบุกระบวนงาน/
ภารกิจหลัก 

ท่ีส าคัญขององค์กร 

รายละเอียด/ขั้นตอนต่ละภารกิจ ความ
จ าเป็นของ
บริการ
Critical/no
n Critical ) 

บริการ/หน่วยงาน 
ท่ีต้องพ ่งพา 

ระดับ
ผลกระท

บ 
(H,M,L) 

ระยะเวล
า 

ท่ียอมให้
หยุดชะงั

ก 
(MTPD) 

เวลาในการฟ้ืนคืน
สู่สภาพปกติของ
กระบวนการหลัก

(RTO) 

หมาย
เหตุ/

ผู้รับผิดชอ
บ 

 C NC  
เอดส(์เวชภัณฑ์ที่เฉพาะ
ทาง)  
วัณโรค(เวชภัณฑ์ที่เฉพาะ
ทาง) 
สตม.(เวชภัณฑ์ที่เฉพาะ
ทาง) 
ภายนอกกรมควบคุมโรค 
สธฉ. 
ปภ. 
กรมสรรพก าลัง 
GPO 
สปสช 
กรมวิทย ์
NVI 
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ล าดับ ระบุกระบวนงาน/
ภารกิจหลัก 

ท่ีส าคัญขององค์กร 

รายละเอียด/ขั้นตอนต่ละภารกิจ ความ
จ าเป็นของ
บริการ
Critical/no
n Critical ) 

บริการ/หน่วยงาน 
ท่ีต้องพ ่งพา 

ระดับ
ผลกระท

บ 
(H,M,L) 

ระยะเวล
า 

ท่ียอมให้
หยุดชะงั

ก 
(MTPD) 

เวลาในการฟ้ืนคืน
สู่สภาพปกติของ
กระบวนการหลัก

(RTO) 

หมาย
เหตุ/

ผู้รับผิดชอ
บ 

 C NC  
  2. ประสานกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง  
เพื่อขอความอนุเคราะหเ์วชภัณฑ์ 
ทรัพยากรต่างๆที่มีความ
จ าเป็นต้องใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ที่เกิดข้ึนอย่างเรง่ด่วน เพื่อใหม้ีการ
ส ารองฯเพียงพอต่อสถานการณ์ที่
เกิดข้ึน 

       

  3. จัดท าแผนการจัดซื้อหรือปรับ
แผนและขออนมุัติการใช้
งบประมาณหรือเงินบ ารงุในการ
จัดซื้อเวชภัณฑ์ ทรัพยากรทีม่ีความ
จ าเป็นต้องใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ที่เกิดข้ึนอย่างเรง่ด่วน เพื่อใหม้ีการ
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ล าดับ ระบุกระบวนงาน/
ภารกิจหลัก 

ท่ีส าคัญขององค์กร 

รายละเอียด/ขั้นตอนต่ละภารกิจ ความ
จ าเป็นของ
บริการ
Critical/no
n Critical ) 

บริการ/หน่วยงาน 
ท่ีต้องพ ่งพา 

ระดับ
ผลกระท

บ 
(H,M,L) 

ระยะเวล
า 

ท่ียอมให้
หยุดชะงั

ก 
(MTPD) 

เวลาในการฟ้ืนคืน
สู่สภาพปกติของ
กระบวนการหลัก

(RTO) 

หมาย
เหตุ/

ผู้รับผิดชอ
บ 

 C NC  
ส ารองฯเพียงพอต่อสถานการณ์ที่
เกิดข้ึน 

  4. สรุปผลการด าเนินงานส ารอง
เวชภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์
และทรัพยากรต่างๆพร้อมปัญหา
อุปสรรค แนวทางแก้ไข และ
ข้อเสนอแนะ 

       

 
 
 
 

ทรัพยากรที่จ าเป็นตอ้งใช้ให้การด าเนินการต่อเนื่อง 
ของกลุ่มงาน จัดการคลังเวชภัณฑ์ ทรัพยากร และส่งก าลงับ ารุง หน่วยงาน กองควบคุมโรคและภัยสขุภาพในภาวะฉุกเฉิน 
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กระบวนงาน/กิจกรรมบริการ 
ท่ีส าคัญ 

 

สิ่งท่ีต้องการสนับสนุน/ทรัพยากรท่ีจ าเป็นต้องใช้ให้การด าเนินงานต่อเน่ือง เพ่ือสามารถให้การด าเนินกิจกรรม/การบริการต่อไปได้ 
 (เช่น ระบบสารสนเทศ  ข่าวสาร, เงินทุน, สิ่งอ านวยความสะดวก,บุคลากรท่ีมีทักษะ เป็นต้น)  

ด้านอาคาร / 
สถานท่ีปฏิบัติงาน  

วัสดุอุปกรณ์ 

ท่ีส าคัญ  
ระบบเทคโนโลยี 

/สารสนเทศ  
บุคลากร  คู่ค้า / 

 ผู้ให้บริการ  
งบประมาณ

การเงิน  
หมายเหตุ/
ผู้รับผิดชอบ 

1.ดูแลการกระจายเวชภัณฑ์และ

อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เหมาะสม
และจัดส่งเวชภัณฑ์และอุปกรณ์
ทางการแพทย์ไปยังพื้นที่ที่มีความ
ต้องการอย่างรวดเร็ว 

2.ประสานงานกับหน่วยงานที่

เก่ียวข้องเพื่อให้มีจัดหาส ารอง
เวชภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ตาม
แผนที่ก าหนดไว้ 
 

 

1.1 สรรหาและ
เตรียมการ อาคาร/
สถานที่ปฏิบัตงิาน
ส ารองภายในกรม
ควบคุมโรค/
กระทรวง
สาธารณสุข  
1.2 สรรหาและ
เตรียมการ อาคาร/ 
สถานที่ปฏิบัตงิาน
ส ารอง กับ
ภาคเอกชน อาทิ 
GPO หน่วยงาน
เอกชนอื่นๆ 
1.3ก าหนดแนวทาง
ให้เจ้าหน้าที่
สามารถปฏิบัติงาน

1.อุปกรณ์ 
-คอมพิวเตอร์ 
พร้อมระบบ
อินเตอรเ์น็ต 3  ชุด 
-เครื่องปริ้นเตอร์
แบบถ่ายเอกสาร 
แสกน แฟกซ์ได้ 1 
เครื่อง 
-โทรศัพทส์ านักงาน 
1 เครื่อง 
-โทรศัพท์มอืถือ 2 
เครื่อง 
-ฮาร์ดดิส ซีดี 
แฮนด้ีไดรฟ์ อย่าง
ละ 5ชุด 
-อุปกรณ์ส านักงาน 
-โต๊ะ เก้าอี้ 

1.ประสานงานกบั
หน่วยงาน
เทคโนโลยี
(ITกรม/ITกอง) 
เพื่อจัดเตรียมและ
ให้มีระบบ
เทคโนโลยี หรอื
ระบบสารสนเทศ
ส ารองข้อมลูแผน
ที่ทรัพยากร
(Resource 
Mapping) 
2.ปฏิบัติงานโดย
ไม่ใช้ระบบงาน
เทคโนโลยี 
(Manual) เช่น
โทรศัพทป์ระสาน

1.ก าหนดใหม้ี
บุคลากรหลักและ
ส ารอง ท างาน
ทดแทนกันได้ ใน
สภาวะวิกฤต เช่น 
ฝึกอบรมบุคลากร
ให้มีความรู้ความ
ช านาญหลายๆ
ด้าน ในกรณีที่
เจ้าหน้าที่ต้องไป
ปฏิบัติงานของ
กรมควบคุมโรค 
เจ้าหน้าที่ทีเ่หลือ
ต้องสามารถ
ปฏิบัติงาน
ทดแทนได้ หรือมี
บรหิารจัดการ

1.ประชาชนที่ได้รบั
ผลกระทบจากโรค
และภัยสุขภาพใน
ภาวะฉุกเฉิน 
2.หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทัง้ภายใน
และภายนอก 
ภายในกองครฉ 

-บห.(การเงิน พัสดุ 
ยานพาหนะ) 
-SAT(ข้อมูล IT) 
-EOC(Operation) 
-ยุทธศาสตร์(แผนงาน
โครงการ) 
-แผนรับมือ(IAP) 
-เครือข่าย(ท าเนียบ) 
ภายในกรมควบคุมโรค 

สรต.(เวชภัณฑ์ ยา) 
สลก.(ยานพาหนะ

ตามความ
รุนแรงและ
ความ
เหมาะสมของ
สถานการณ์ใน
ภาวะฉุกเฉินที่
เกิดข้ึน 

 



หน้า 78 
 

กระบวนงาน/กิจกรรมบริการ 
ท่ีส าคัญ 

 

สิ่งท่ีต้องการสนับสนุน/ทรัพยากรท่ีจ าเป็นต้องใช้ให้การด าเนินงานต่อเน่ือง เพ่ือสามารถให้การด าเนินกิจกรรม/การบริการต่อไปได้ 
 (เช่น ระบบสารสนเทศ  ข่าวสาร, เงินทุน, สิ่งอ านวยความสะดวก,บุคลากรท่ีมีทักษะ เป็นต้น)  

ด้านอาคาร / 
สถานท่ีปฏิบัติงาน  

วัสดุอุปกรณ์ 

ท่ีส าคัญ  
ระบบเทคโนโลยี 

/สารสนเทศ  
บุคลากร  คู่ค้า / 

 ผู้ให้บริการ  
งบประมาณ

การเงิน  
หมายเหตุ/
ผู้รับผิดชอบ 

ที่บ้านได ้ -แอร์ 
-รถเข็น 
-ลังและอปุกรณ์
ส าหรับบรรจุ
เวชภัณฑ์(เทปปิด 
ถุงซิป ลงั ตราช่ัง) 
2.ท าข้อตกลงกับ
หน่วยงานราชการ
หรือภาคเอกชน 
เพื่อขอยืมเครื่องมือ
และอุปกรณ์(ยมืยา 
เวชภัณฑ์ ชุด
ทดสอบโรคและ
วัคซีนจาก
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ยืม
อุปกรณ์สารสนเทศ

ไปยังหน่วยงาน
เครือข่ายหรือ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องไปกอ่น 
แล้วจึงป้อนข้อมลู
เข้าในระบบ เมื่อ
กลับคืนสู่สภาวะ
ปกต ิ
3.กระจาย
เทคโนโลยีเกบ็ไว้
หลายทีเ่ช่นเกบ็ไว้
ในฮาร์ดดิส ซีดี 
แฮนด้ีไดรฟ์ 
googledrive 

อัตราก าลงั
บุคลากรในกลุม่
งาน 
2.สรรหาจาก
หน่วยงานอื่นมา
ปฏิบัติงานแทน  
ช่ัวคราว เช่นจาก 
หน่วยงาน ใน
สังกัด หรือ
ส่วนกลาง เช่น
เจ้าหน้าที่พสัดุ 
ดูแลในการจัดซื้อ
จัดหาเวชภัณฑ์
ตามที่ร้องขอ 
รวมถึงระดม
สรรพก าลังจาก
กลุ่มงานอื่นๆใน

พร้อมพขร) 
กรปว.(วัคซีน) 
บ าราศ(ห้องแยก PPE) 
EN occ(เวชภัณฑ์ที่
เฉพาะทาง) 
เอดส์(เวชภัณฑ์ที่
เฉพาะทาง)  
วัณโรค(เวชภัณฑ์ที่
เฉพาะทาง) 
สตม.(เวชภัณฑ์ที่
เฉพาะทาง) 
ภายนอกกรมควบคมุโรค 

สธฉ. 
ปภ. 
กรมสรรพก าลัง 

GPO 

สปสช 

กรมวิทย์ 
NVI 
 



หน้า 79 
 

กระบวนงาน/กิจกรรมบริการ 
ท่ีส าคัญ 

 

สิ่งท่ีต้องการสนับสนุน/ทรัพยากรท่ีจ าเป็นต้องใช้ให้การด าเนินงานต่อเน่ือง เพ่ือสามารถให้การด าเนินกิจกรรม/การบริการต่อไปได้ 
 (เช่น ระบบสารสนเทศ  ข่าวสาร, เงินทุน, สิ่งอ านวยความสะดวก,บุคลากรท่ีมีทักษะ เป็นต้น)  

ด้านอาคาร / 
สถานท่ีปฏิบัติงาน  

วัสดุอุปกรณ์ 

ท่ีส าคัญ  
ระบบเทคโนโลยี 

/สารสนเทศ  
บุคลากร  คู่ค้า / 

 ผู้ให้บริการ  
งบประมาณ

การเงิน  
หมายเหตุ/
ผู้รับผิดชอบ 

เช่นวิทยุสื่อสาร 
ดาวเทียมฯลฯ)  
3.ด าเนินจัดซือ้
เครื่องมือและ
อุปกรณ์ ผ่าน
กระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างพิเศษ (ยา 
เวชภัณฑ์ 
ทรัพยากร ที่
จ าเป็นต้องใช้
ส าหรับสถานการณ์
ฉุกเฉินที่เกิดข้ึน
อย่างเร่งด่วน) 
4.เพิ่มจ านวนที่
จ าเป็นของ
เวชภัณฑ์ 
ทรัพยากรตาม

กองครฉ.ในการ
บรรจเุวชภัณฑ์ 



หน้า 80 
 

กระบวนงาน/กิจกรรมบริการ 
ท่ีส าคัญ 

 

สิ่งท่ีต้องการสนับสนุน/ทรัพยากรท่ีจ าเป็นต้องใช้ให้การด าเนินงานต่อเน่ือง เพ่ือสามารถให้การด าเนินกิจกรรม/การบริการต่อไปได้ 
 (เช่น ระบบสารสนเทศ  ข่าวสาร, เงินทุน, สิ่งอ านวยความสะดวก,บุคลากรท่ีมีทักษะ เป็นต้น)  

ด้านอาคาร / 
สถานท่ีปฏิบัติงาน  

วัสดุอุปกรณ์ 

ท่ีส าคัญ  
ระบบเทคโนโลยี 

/สารสนเทศ  
บุคลากร  คู่ค้า / 

 ผู้ให้บริการ  
งบประมาณ

การเงิน  
หมายเหตุ/
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความรุนแรง
ของสถานการณ์ 

 
 
 
 
 
 
 


