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เกณฑระดับ 1 ขอ 2 มีการวิเคราะหทบทวนสภาวะวิกฤติ/เหตุการณฉุกเฉินทีส่งผลกระทบตอการดำเนนิงานของหนวยงาน 

1. บทนำ  

 แผนดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่องสำหรับการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต (BCP) ซึ่งตอไปจะเรียกวา                   
แผนดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่องฯ จัดทำขึ้น เพื่อให “กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ” เตรียมความพรอมองคกร                      
และสามารถนำไปใชในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณฉุกเฉินตาง ๆ ทั้งที่เกิดจากภัย
ธรรมชาติ อุบัติเหตุ อุบัติการณโรคระบาด หรือการมุงรายตอองคกร โดยไมใหสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉิน
ดังกลาว สงผลใหหนวยงานตองหยุดการดำเนินงาน หรือไมสามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง  

การท่ีหนวยงานไมมีกระบวนการรองรับใหการดำเนินงานเปนไปอยางตอเนื่อง อาจสงผลกระทบตอหนวยงาน                
ในดานตาง ๆ เชน เศรษฐกิจ การเงิน การใหบริการ สังคม ชุมชน สิ่งแวดลอม ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน                     
เปนตน ดังนั ้น การจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอยางตอเนื ่องฯ จึงเปนสิ ่งสำคัญที ่จะชวยใหหนวยงานสามารถ                               
รับมือกับเหตุการณที่ไมคาดคิด และทำใหกระบวนการที่สำคัญ (Critical Business Process) กลับมาดำเนินงาน                                   
ไดอยางปกติในระดับการใหบริการที่กำหนดไว รวมทั้ง ลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นตอหนวยงานได                                                           
กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ จึงไดจัดทำแผน BCP ข้ึน 

2. วัตถุประสงค (Objectives) ของการจัดทำแผนดำเนนิธุรกิจอยางตอเนื่องฯ 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารความตอเนื่อง 
2. เพื ่อใหหนวยงานมีการเตรียมความพรอมในการรับมือกับสภาวะวิกฤต และลดผลกระทบจากการ

หยุดชะงักในการดำเนินงานหรือการใหบริการ 
3. เพ่ือบรรเทาความเสียหายใหอยูระดับท่ียอมรับได  
4. เพ่ือใหประชาชน เจาหนาท่ี ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) มีความเชื่อม่ันในศักยภาพของหนวยงาน แม

หนวยงานตองเผชิญกับเหตุการณรายแรงและสงผลกระทบจนทำใหการดำเนินงานตองหยุดชะงัก 
5. เพ่ือกำหนดทรัพยากรท่ีจำเปนใหสามารถปฏิบัติงานไดตอเนื่องและกำหนดข้ันตอนวิธีการดำเนินงานในกรณีท่ี

เกิดเหตุการณไมปกติหรือเหตุการณฉุกเฉิน 
6. เพื่อใหการหยุดชะงักของการปฏิบัติราชการมีผลกระทบนอยที่สุดและเพื่อใหสามารถปฏิบัติราชการดำเนิน

ตอไปในระดับท่ียอมรับได 
7. เพ่ือจำกัดความเสียหายตอทรัพยสินทรัพยากรชื่อเสียงภาพลักษณขององคกร 

3. สมมติฐานของแผนดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่องฯ (BCP Assumptions) 

เอกสารฉบับนี้จัดทำข้ึนภายใตสมมติฐาน ดังตอไปนี้  
สมมติฐาน 

1. แผนดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่องฯ ของหนวยงาน ตองครอบคลุมถึงสถานการณ หรือเหตุการณจะทำใหเกิด
ความเสียหายตอสถานที่ ระบบงาน อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในการทำงาน และเอกสารขอมูลที่สำคัญท่ี
เปนไปไดในแตละกรณี ทั้งนี้เหตุการณฉุกเฉินที่เกิดขึ้น มิไดสงผลกระทบตอสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง 
ระบบงาน อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในการทำงาน และเอกสารขอมูลที่สำคัญที่ไดมีการจัดเตรียมไวโดยให
ผูรับผิดชอบงานสารสนเทศสำรองขอมูลในระบบตางๆ ไมใหเกิดผลกระทบจากเหตุการณฉุกเฉิน 

2. ผูบริหารใหการสนับสนุนการดำเนินงาน และไดรับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ ที่ใชในการปฏิบัติงานหลักท่ี
เก่ียวของ 

3. กำหนดตัวบุคลากรหลักและบุคลากรสำรอง เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในภารกจิหลักหรอืงานบริการที่สำคัญ
ไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพแมเกิดสภาวะวิกฤติ 
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4. ขอบเขตของแผนดำเนินธรุกิจอยางตอเนื่องฯ (Scope of BCP) 

 แผนดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่องฯ (BCP) ฉบับนี้ ใชสำหรับเปนแนวทางในการปฏิบัติ กรณีเกิดสภาวะวิกฤต      
หรือเหตุการณฉ ุกเฉ ิน เหตุการณท ี ่ม ีผลกระทบตอกิจกรรมหลักของกองก ิจกรรมทางกายเพื ่อส ุขภาพ  
กรมอนามัย ประกอบดวยเหตุการณตอไปนี้  

1. เหตุการณอุทกภัย 
2. เหตุการณอัคคีภัย 
3. เหตุการณชุมนุมประทวง/จลาจล 
4. เหตุการณโรคระบาดตอเนื่อง 
5. เหตุการณวาตภัย 
6. เหตุการณแผนดินไหว 
7. เหตุการณไฟฟาขัดของ 

 
5. การวิเคราะหทรัพยากรท่ีสำคัญ  
 สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉินมีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้น เพื่อใหหนวยงานสามารถบริหารจัดการ
การดำเนินงานขององคกรใหมีความตอเนื่อง การจัดหาทรัพยากรที่สำคัญจึงเปนสิ่งจำเปน และตองระบุไวในแผน
ดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่องฯ ซ่ึงการเตรียมการทรัพยากรท่ีสำคัญ จะพิจารณาจากผลกระทบใน 5 ดาน ดังนี้ 

1. ผลกระทบดานอาคาร/สถานท่ีปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เหตุการณท่ีเกิดข้ึนทำใหสถานท่ีปฏิบัติงานหลัก
ไดรับความเสียหายหรือไมสามารถใชสถานที่ปฏิบัติงานหลักได และสงผลใหบุคลากรไมสามารถเขาไป
ปฏิบัติงานไดชั ่วคราวหรือระยะยาว ซึ่งรวมทั้งการที่ผู รับบริการไมสามารถเขาถึงสถานที่ใหบริการ               
ของหนวยงานดวย 

2. ผลกระทบดานวัสดุอุปกรณท่ีสำคัญ/การจัดหาจัดสงวัสดุอุปกรณท่ีสำคัญ หมายถึง เหตุการณท่ีเกิดข้ึน
ทำใหไมสามารถใชงานวัสดุอุปกรณท่ีสำคัญ หรือไมสามารถจัดหา/จัดสงวัสดุอุปกรณท่ีสำคัญได 

3. ผลกระทบดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สำคัญ หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นทำใหระบบงาน
เทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือขอมูลท่ีสำคัญไมสามารถนำมาใชในการปฏิบัติงานไดตามปกติ 

4. ผลกระทบดานบุคลากรหลัก หมายถึง เหตุการณท่ีเกิดข้ึนทำใหบุคลากรหลักไมสามารถมาปฏิบัติงานได
ตามปกติ  

5. ผลกระทบดานคูคา/ผูใหบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียที่สำคัญ หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นทำใหคูคา/ 
ผูใหบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย ไมสามารถติดตอหรือใหบริการหรือสงมอบงานได  
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6. การวิเคราะหเหตุการณสภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ (ทำเครื่องหมาย  ในดานท่ีไดรับผลกระทบ) 
การวิเคราะหเหตุการณสภาวะวิกฤตท่ีสงผลกระทบ 

เหตุการณสภาวะวิกฤต  

ผลกระทบ 

ดานอาคาร/ 
สถานท่ี

ปฏิบัติงานหลัก 

ดานวัสดุอุปกรณ
ท่ีสำคัญ และการ

จัดหา/จัดสง 

ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ขอมูลท่ีสำคัญ 

ดาน
บุคลากร

หลัก 

คูคา/ 
ผูใหบริการ/ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 
1 เหตุการณโรคระบาด

ตอเน่ือง 
     

2 เหตุการณอุทกภัย      

3 เหตุการณอัคคภีัย      

4 เหตุการณชุมนุมประทวง/ 
จลาจล 

     

5 เหตุการณวาตภัย 

 

       

6 เหตุการณแผนดินไหว 

 

                              

7 เหตุการณไฟฟาขัดของ 

 

             

 แผนดำเนินธรุกิจอยางตอเนื่องฯ (BCP) ฉบบันี้ ไมรองรับการปฏิบัติงานในกรณีท่ีเหตุขัดของเกิดข้ึนจากการ
ดำเนินงานปกติ และเหตุขัดของดังกลาวไมสงผลกระทบในระดับสูงตอการดำเนินงานและการใหบริการของหนวยงาน 
เนื่องจากหนวยงานยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแกไขสถานการณไดภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม โดยผูบริหาร
หนวยงานหรือผูบริหารของแตละกลุมงานและฝายงานสามารถรับผิดชอบและดำเนินการไดดวยตนเอง 
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7. โครงสรางและทีมงานบริหารความตอเนื่องฯ (Business Continuity Plan Team) 
  กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพไดแตงตั้งคณะทำงานบริหารความตอเนื่องภารกิจขององคกร เพ่ือให
สามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักหรืองานบริการท่ีสำคัญไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพแมเกิดสภาวะวิกฤติ โดย
มีองคประกอบ ดังนี้  
 1. ผูอำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ   ประธานคณะทำงาน 
 2. นางนภัสบงกช  ศุภะพิชน     คณะทำงาน 
 3. นายวัชรินทร  แสงสัมฤทธิ์ผล     คณะทำงาน 
 4. นายวสันต   อุนานันท      คณะทำงาน 
 5. นางสาวสุธาภรณ  ถาวรบูรณทรัพย    คณะทำงาน 
 6. นางสาวปทุมรัตน  สามารถ     คณะทำงาน 
 7. นางสาวสมฤทัย  พลยุทธ     คณะทำงาน 
 8. นางสาวอนงคนาถ  อำมาตยมณี     คณะทำงาน 
 9. นางสาวบุษยา  ภูฆัง      คณะทำงาน 
 10. นางสาวกรรณิกา  แกนสาร     คณะทำงาน 
 11. นางสาวพัทธธีรา  พระราช     คณะทำงาน 
 12. นายรังสิต  ศรีพรหม      คณะทำงาน 

13. นางสาวพรรณี  พันธเสือ     คณะทำงานและเลขานุการ 
 
โครงสราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
เพ่ือใหแผน BCP ของ กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ สามารถนำไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล             
จึงไดกำหนดตัวบุคลากรหลักและบุคลากรสำรอง และบทบาทหนาท่ี ของคณะทำงานบริหารความตอเนื่องและทีมงาน 
ดังนี้ 
 1. ประธานคณะทำงานบริหารความตอเนื่อง รับผิดชอบงานอำนวยการ/สั่งการ 
 2. ผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง รับผิดชอบในการติดตอและประสานงานภายใน กองกิจกรรม          
ทางกายเพ่ือสุขภาพตามกระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) 
 3. ทีมบริหารความตอเนื่อง มีหนาที่ในการรวมมือ ดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกูคืนเหตุการณฉุกเฉิน        
ในสวนงานของตนเองใหกลับสูภาวะปกติโดยเร็วตามแผน BCP 
 
 
 

ผูประสานงาน/เลขานกุาร 
พรรณี  พันธเสือ 

นภัสบงกช 
ศุภะพิชน 

คณะทำงาน 

ประธานคณะทำงานบริหารความตอเนื่อง 
ผูอำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 

 

วัชรินทร   
แสงสัมฤทธิ์ผล 

คณะทำงาน 

วสันต   
 อุนานันท

คณะทำงาน 

สุธาภรณ  
ถาวรบูรณทรัพย

คณะทำงาน 

ปทุมรัตน  
สามารถ

คณะทำงาน 

สมฤทัย  
พลยุทธ

คณะทำงาน 

อนงคนาถ  
อำมาตยมณี

คณะทำงาน 

บุษยา   
ภูฆัง

คณะทำงาน 

กรรณิกา  
แกนสาร

คณะทำงาน 

รังสิต   
ศรีพรหม

คณะทำงาน 

พัทธธีรา  
พระราช

คณะทำงาน 
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ตารางรายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานแผนดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่องฯ (BCP Team) 
 

บุคลากรหลัก 
บทบาท 

บุคลากรสำรอง 

ช่ือ - นามสกุล เบอรโทรศัพท ช่ือ - นามสกุล เบอรโทรศัพท 

นายอุดม   อัศวุตมางกุร 08 1377 6623 
ประธานคณะทำงาน
บริหารความตอเน่ือง 

นายชลพันธ ปยถาวรอนันต  08 9747 8086 

นางนภัสบงกช  ศุภะพิชน 09 4192 9651 
คณะทำงานบรหิาร
ความตอเน่ือง 

  

นายวัชรินทร  แสงสัมฤทธ์ิผล 06 2796 8629 
คณะทำงานบรหิาร
ความตอเน่ือง 

  

นายวสันต   อุนานันท 08 6088 1178 
คณะทำงานบรหิาร
ความตอเน่ือง 

  

นางสาวสุธาภรณ  ถาวรบูรณ
ทรัพย 

08 7533 3324 
คณะทำงานบรหิาร
ความตอเน่ือง 

  

นางสาวปทุมรัตน  สามารถ 09 2829 8959 
คณะทำงานบรหิาร
ความตอเน่ือง 

  

นางสาวสมฤทัย  พลยุทธ 08 4391 0557 
คณะทำงานบรหิาร
ความตอเน่ือง 

  

นางสาวอนงคนาถ  อำมาตยมณี
  

09 4828 3632 
คณะทำงานบรหิาร
ความตอเน่ือง 

  

นางสาวบุษยา  ภูฆัง 08 1880 5989 
คณะทำงานบรหิาร
ความตอเน่ือง 

  

นางสาวกรรณิกา  แกนสาร 09 4327 6842 
คณะทำงานบรหิาร
ความตอเน่ือง 

  

นางสาวพัทธธีรา พระราช 06 5096 4959 
คณะทำงานบรหิาร
ความตอเน่ือง 

  

นายรังสิต  ศรีพรหม 06 1053 0969 
คณะทำงานบรหิาร
ความตอเน่ือง 

  

นางสาวพรรณี  พันธเสือ   09 4678 2220 
ประสานงาน/เลขานุการ
คณะทำงานบรหิาร
ความตอเน่ือง 

  

 
 
 

............................................. 
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เกณฑระดับ 4 Output ผลผลิต  
 

8. ผลกระทบตอกระบวนการทำงานหรือการใหบรกิาร  
 เกณฑการพิจารณาผลกระทบ เปนเกณฑการพิจารณาความเสียหายหรือความรุนแรงของเหตุการณท่ีเกิดข้ึน
ตอการปฏิบัติงาน และสงผลตอขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือการใหบริการลดลง โดยแบงระดับผลกระทบ
เปน 4 ระดับ ดังตารางเกณฑการพิจารณาระดับของผลกระทบ 
 

ระดับผลกระทบ หลักเกณฑการพิจารณาผลกระทบ 
สูงมาก - สงผลใหขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือใหบริการลดลง 

มากกวารอยละ 50 
สูง - สงผลใหขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือใหบริการลดลง 

ตั้งแตรอยละ25 ไมเกินรอยละ 50 
ปานกลาง - สงผลใหขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือใหบริการลดลง 

ตั้งแตรอยละ10 ไมเกินรอยละ 25 
ต่ำ -  สงผลใหขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือการใหบริการลดลง 

ตั้งแตรอยละ 5 ไมเกินรอยละ 10 
 
หมายเหตุ : สามารถกำหนดระดับผลกระทบไดตามความเหมาะสม เชน สูง/ปานกลาง/ต่ำ หรือ สูงมาก/สูง/ปาน

กลาง/ต่ำ/ไมเปนสาระสำคัญ เปนตน 
 
หนวยงานระบุกระบวนงานท่ีสำคัญ  
 1. การบูรณาการการมีสวนรวมของภาคีเครือขายท้ังภาครัฐ เอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึงชุมชน      

ในการดำเนินงานสงเสริมกิจกรรมทางกาย 
 2. การพัฒนาองคความรูเทคโนโลยีและนวัตกรรมรูปแบบการสงเสริมกิจกรรมทางกาย 
 3. การใหบริการฟตเนส 
 4. การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป 
 5. การจัดทำคำของบประมาณ 
 6. การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
 7. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 
 8. การรายงานผลการดำเนินงาน/ผลการใชจายงบประมาณ 
 9. การจัดทำรายงานประจำป 
 10. การจัดประชุมกอง 
 11. การปรับปรุงพัฒนาเว็บไซตหนวยงาน 
 12. การบริการแกไขระบบเครือขายและอุปกรณคอมพิวเตอร 
   13. การจัดการระบบฐานขอมูลแพลตฟอรมกาวทาใจ 

14. การปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการพัฒนาการขับเคลื่อนงานดานการสงเสริมกิจกรรมทางกายและ
ปองกันการหกลมในผูสูงอายุ  ป 2565 
 - การจัดงานแถลงขาว การประกาศนโยบาย “ผูสูงวัย เคลื่อนไหวดี ไมมีลม” 
 - ผลิตและเผยแพรคลิปวิดีทัศนการประเมินสมรรถภาพทางกายผูสูงอายุ 
 - ผลิตและเผยแพรคลิปวิดีทัศนการประเมินสมรรถภาพทางกายผูสูงอายุ 
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- ผลิตและเผยแพรคูมือ Online การประเมินสมรรถภาพทางกายและความเสี่ยงการหกลมผูสูงอายุ (E-Book) 
- ทบทวนวรรณกรรมเรื่องสวนออกกำลังกายและฐานออกกำลังกายสำหรับผูสูงอายุในชุมชน 
- ติดตามผลการใชเครื่องมือการประเมินสมรรถภาพทางกายผูสูงอายุและความเสี่ยงการหกลมผูสูงอายุรูปแบบ
ออนไลน 
15. การปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการสงเสริมความรอบรูและสุขอนามัยในการนอนหลับท่ีดีและมีคุณภาพ ป 2565 
- การจัดงานแถลงขาว การประกาศนโยบายการสรางความรอบรูและการมีสุขอนามัยการนอนท่ีดี และมีคุณภาพทุก
กลุมวัย “วันนอนหลับโลก” 
- ผลิตและเผยแพรคลิปวิดีทัศนหลัก 10 ประการการมีสุขอนามัยการนอนหลับท่ีดีทุกกลุมวัย 
16. การรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองตัวชี้วัดท่ี 1.19 รอยละของประชากรสูงอายุท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึง
ประสงค 
17. การปรับแผนงานโครงการ 
18. งานสงเสริม PA เด็กวัยเรียนวัยรุน 
19.งานพัฒนาวิชาการและการจัดการความรู การสงเสริมกิจกรรมทางกายเด็กวัยเรียนวัยรุนไทย สูง สมสวน แข็งแรง 
IQ EQ ด ี

การประเมินระดับผลกระทบตอกระบวนงานท่ีสำคัญ ของกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ ไดกำหนด
ระยะเวลาเปาหมายในการกลับมาดำเนินงาน หรือฟนคืนสภาพใหไดภายในระยะเวลาท่ีกำหนดเปนชวงเวลา 1 วัน 3 
วัน 7 วัน 15 วัน และ 30 วัน ซ่ึงระยะเวลาดังกลาว หมายถึง ระยะเวลาภายหลังจากเกิดอุบัติการณข้ึน ท่ีทำใหการ
ดำเนินงานหรือการใหบริการตองกลับคืนสภาพเดิม กิจกรรมตองกลับมาดำเนินการไดและทรัพยากรตองไดรับการ
ฟนฟู ตามตารางดังนี้ 
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ตาราง ผลกระทบตอกระบวนงานท่ีสำคัญหรือการใหบริการ (Business Impact Analysis) 

 
กระบวนงานท่ีสำคัญ/กิจกรรม 

ระดับ
ผลกระทบ 

ระยะเวลาเปาหมายในการฟนคืนสภาพ 

 1 วัน 3 วัน 7 วัน 15 วัน 30 วัน 

1.การบูรณาการการมีสวนรวมของภาคี
เครือขายท้ังภาครัฐ เอกชน องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินรวมถึงชุมชนในการดำเนินงาน
สงเสริมกิจกรรมทางกาย 

 
ปานกลาง 

    

 

2.การพัฒนาองคความรูเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมรูปแบบการสงเสริมกิจกรรม 
ทางกาย  

ปานกลาง 
  

 
 

 

3.การใหบริการฟตเนส ปานกลาง      
4.การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป ปานกลาง      
5.การจัดทำคำของบประมาณ ปานกลาง      
6.การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปานกลาง      
7.การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปานกลาง      
8.การรายงานผลการดำเนินงาน/ผลการใช
จายงบประมาณ 

ปานกลาง      

9.การจัดทำรายงานประจำป ปานกลาง      
10.การจัดประชุมกอง ต่ำ      
11.การปรับปรุงพัฒนาเว็บไซตหนวยงาน ปานกลาง      
12.การบริการแกไขระบบเครือขายและ
อุปกรณคอมพิวเตอร 

ปานกลาง      

13.จัดการระบบฐานขอมูลแพลตฟอรมกาว
ทาใจ 

ปานกลาง      

14. การปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
พัฒนาการขับเคลื่อนงานดานการสงเสริม
กิจกรรมทางกายและปองกันการหกลมใน
ผูสูงอายุ  ป 2565 

      

 - การจัดงานแถลงขาว การประกาศนโยบาย “ผู
สูงวัย เคลื่อนไหวดี ไมมีลม” 

ปานกลาง      

 - ผลิตและเผยแพรคลิปวิดีทัศนการประเมิน
สมรรถภาพทางกายผูสูงอายุ 

ปานกลาง      

- ผลิตและเผยแพรคูมือ Online การประเมิน
สมรรถภาพทางกายและความเสี่ยงการหกลม
ผูสูงอายุ (E-Book) 

ปานกลาง      

 - ทบทวนวรรณกรรมเรื่องสวนออกกำลังกาย
และฐานออกกำลังกายสำหรับผูสูงอายุใน
ชุมชน 

ต่ำ      
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กระบวนงานท่ีสำคัญ/กิจกรรม 

ระดับ
ผลกระทบ 

ระยะเวลาเปาหมายในการฟนคืนสภาพ 

 1 วัน 3 วัน 7 วัน 15 วัน 30 วัน 
- ติดตามผลการใชเครื่องมือการประเมิน
สมรรถภาพทางกายผูสูงอายุและความเสี่ยง
การหกลมผูสูงอายุรูปแบบออนไลน 

ปานกลาง      

15. การปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
สงเสริมความรอบรูและสุขอนามัยในการนอน
หลับท่ีดีและมีคุณภาพ ป 2565 

      

 - การจดังานแถลงขาว การประกาศนโยบาย
การสรางความรอบรูและการมีสุขอนามัยการ
นอนท่ีดี และมีคุณภาพทุกกลุมวัย “วันนอน
หลับโลก” 

ปานกลาง      

 - ผลิตและเผยแพรคลิปวิดีทัศนหลัก 10 
ประการการมีสุขอนามัยการนอนหลับท่ีดีทุก
กลุมวัย 

ต่ำ      

16. การรายงานผลการดำเนินงานตามคำ
รับรองตัวชี้วัดท่ี 1.19 รอยละของประชากร
สูงอายุท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค 

ปานกลาง      

17. การปรับแผนงานโครงการ ปานกลาง      
18. งานสงเสริม PA เด็กวัยเรียนวัยรุน ปานกลาง      
19.งานพัฒนาวิชาการและการจัดการความรู 
การสงเสริมกิจกรรมทางกายเด็กวัยเรียน
วัยรุนไทย สูง สมสวน แข็งแรง IQ EQ ด ี
 

ปานกลาง      

 สำหรับกระบวนงานอ่ืน ๆ ท่ีประเมินแลว อาจไมไดรับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมีความยืดหยุน
สามารถชะลอการดำเนินงานและการใหบริการได โดยใหผูบริหารของฝายงานประเมินความจำเปนและเหมาะสม 
ท้ังนี้ หากมีความจำเปนใหปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความตอเนื่องเชนเดียวกับกระบวนงานหลัก 
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9. กลยุทธความตอเนื่อง (Business Continuity Strategy) 
 กลยุทธความตอเนื่อง เปนแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรใหมีความพรอมตอการ
ปฏิบัติงานใหเกิดความตอเนื่องเม่ือเกิดสภาวะวิกฤต ซ่ึงพิจารณาทรัพยากรใน 5 ดาน ดังตารางท่ี 8 
ตาราง กลยุทธความตอเนื่อง (Business Continuity Strategy)  

ทรัพยากร กลยุทธความตอเนื่อง 

 

อาคาร/ สถานท่ี
ปฏิบัติงาน
สำรอง 

 กำหนดใหใชพื้นที่ปฏิบัติงานสำรองของหนวยงานที่ไดรับคัดเลือก 
โดยมีการสำรวจความเหมาะสมของสถานที่ ประสานงาน และการ
เตรียมความพรอม กับหนวยงานเจาของพื้นที่ (สวนกลาง กรมฯ 
พิจารณาให ศอ 5 ราชบุรีและสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เปน 
พท.สำรอง ) 

 กำหนดใหปฏิบัติงานที่บาน สำหรับภารกิจที่ไมไดรับผลกระทบหรือ
มีลักษณะงานที่สามารถปฏิบัติงานที่บานได 

 เหลื่อมเวลาการปฏิบัติราชการ 
 ในกรณีที่ประเมินแลวมีความเสียหายขยายเปนวงกวางและมีระยะ

เวลานานเกิน 1 เดือน กำหนดใหใชพื้นที่ปฏิบัติงาน สำรอง ศูนย
อนามัยที ่อยู สามารถเดินทางสะดวกตอการ ปฏิบัต ิงาน โดยมี
ระยะทางไมเกิน 120 กิโลเมตร โดยมี การสำรวจความเหมาะสม
ของสถานที่ ประสานงาน และ การเตรียมความพรอมลวงหนา 

 

วัสดุอุปกรณท่ี
สำคัญ / การ
จัดหาจัดสงวัสดุ
อุปกรณท่ีสำคัญ 

 กำหนดใหมีการจัดหาคอมพิวเตอรสำรอง พรอมอุปกรณที่สามารถ
เชื่อมโยงตอผานอินเทอรเน็ตเขาสูระบบเทคโนโลยีของสวนกลาง 

 กำหนดใหใชคอมพิวเตอรแบบพกพา (Laptop/Tablet) ของ 
เจาหนาที่หนวยงานไดเปนการชัว่คราวหากมีความจำเปน 
เรงดวนในชวงระหวางการจัดหาคอมพิวเตอรสำรอง 

 กำหนดใหงานพัสดุจัดเก็บวัสดุสิ้นเปลืองในปริมาณที่เหมาะสม 

 

เทคโนโลยี 
สารสนเทศและ 
ขอมูลท่ีสำคัญ 

 ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที ่สำคัญของ
หนวยงานเปนแบบรวมศูนย และเชื ่อมโยงระบบเครือขายผาน
อินเทอรเน็ตเพื่อการใชงาน ดังนั้น หากเกิดภาวะฉุกเฉินใหรอจนกวา
ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของสวนกลางจะกลับมาใช
งานไดตามปกติ 

 กำหนดใหกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ/หรือเจาหนาที่ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศจัดใหมีระบบการสำรองขอมูลไวในสถานที่อ่ืน 

 จัดเก็บขอมูลเขาสู ระบบฐานขอมูลกลาง ที่สามารถเขาถึงไดจาก
สถานที่อ่ืน ๆ ภายนอกสำนักงาน เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานทุกคน
สามารถเขาถึงขอมูล และนำไปใชในการปฏิบัติภารกิจของหนวยงาน 

 

บุคลากรหลัก  กำหนดใหใชบุคลากรทดแทนภายในหนวยงานเดียวกันกอน 

 กำหนดใหม ีการเปลี ่ยนเวรบุคลากรเพื ่อ Rotateงานและการ
ปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง  

 จัดเตรียมพนักงานขับรถยนตเพื่อติดตอประสานงานกับบุคคล และ
สวนราชการอ่ืน ๆ 



    13 

ทรัพยากร กลยุทธความตอเนื่อง 

 

คูคา/ผูใหบริการ
ท่ีสำคัญ/ผูมีสวน
ไดสวนเสีย 

 ประสานงาน/ประชุมโดยใชระบบสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ โดยเนน
การ ติดตอสื่อสารผานชองทางอิเล็กทรอนิกส และออนไลน เชน 
เ ว ็ บ ไซต   Facebook e-mail Line@ เป  นต น  และ เคร ื อข  าย 
สื่อสารมวลชนตาง ๆ 

 มีรายชื่อผูประสานงาน พรอมระบุชองทางการติดตอ เพื่อใหการ
ใหบริการกับหนวยงานภาครัฐอื ่นเกิดความตอเนื ่อง เชน เบอร
โทรศัพท อีเมลกลาง ฯลฯ 

 การสงหนังสือราชการผานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 

 ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร ผานชองทางการสื ่อสารตาง ๆ  
โดยเนนการสื่อสารผานออนไลน 

 

10. การวิเคราะหเพ่ือกำหนดความตองการทรัพยากรท่ีสำคัญ 
1) ดานสถานท่ีปฏิบัติงานสำรอง (Working Space Requirement) ดังตารางท่ี 3 
ตารางท่ี 3 การระบุพ้ืนท่ีการปฏิบัติงานสำรอง  
 

สถานท่ีปฏบัิติงานสำรอง 
ระยะเวลาเปาหมายในการฟนคืนสภาพ 

1 วัน 3 วัน 7 วัน 15 วัน 30 วัน 

พ้ืนท่ีสำหรับสถานท่ีปฏิบัติงานสำรอง 
- สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 
  

 
262 ตารางเมตร 

- กำหนดใหปฏิบัติงานที่บาน สำหรับภารกิจที่
ไมไดรับผลกระทบหรือมีลักษณะงานที่สามารถ
ปฏิบัติงานที่บานได 

 

 

2) ความตองการดานวัสดุอุปกรณ (Equipment & Supplies Requirement) จัดเตรียมในกรณีสถานการณ
ฉุกเฉินท่ีทำใหบุคลากรมาสามารถเขามาปฏิบัติงานท่ีอาคารของหนวยงานได 

 

วัสดุอุปกรณท่ีตองการ แหลงท่ีมาของวัสดุ 
ระยะเวลาเปาหมายในการฟนคืนสภาพ 

1 วัน 3 วัน 7 วัน 15 วัน 30 วัน 

Notebook สวนกลาง กลุมอำนวยการ 10 เครื่อง 

โทรศัพทสวนกลาง กลุมอำนวยการ 6 เครื่อง 

เครื่องถายเอกสาร กลุมอำนวยการ 1 เครื่อง 

ปริ๊นเตอรสวนกลาง กลุมอำนวยการ 3 เครื่อง 

รถยนตสวนกลาง 
พรอมคนขับ 

กลุมอำนวยการ 3 คัน 
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3) ความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูล (IT & Information  Requirement) 
 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และขอมูล 
ท่ีตองการ 

 
ผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลาเปาหมายในการฟนคืนสภาพ 

1 วัน 3 วัน 7 วัน 15 วัน 30 วัน 

ระบบ อินเทอรเน็ต / 
อินทราเน็ต   

กลุมบรหิารยุทธศาสตร ✓     

Air card/ WiFi กลุมบรหิารยุทธศาสตร ✓     

4) ความตองการดานบุคลากรสำหรับความตอเนื่องเพ่ือปฏิบัติงาน (Personnel Requirement)  
 

บุคลากรท่ีตองการ 
จำนวนบุคลากรท่ีตองการตามระยะเวลาเปาหมายในการฟนคืนสภาพ 

1 วัน 3 วัน 7 วัน 15 วัน 30 วัน 

จำนวนบุคลากรปฏิบัติงานท่ี 
สำนักงาน / สถานท่ีปฏิบัติงานสำรอง 

ผูอำนวยการกองและเจาหนาท่ี จำนวน 25 คน  
หรือประมาณรอยละ 50 ของหนวยงาน 

จำนวนบุคลากรปฏิบัตงิานที่บาน เจาหนาท่ีกอง  จำนวน 25 คน  
หรือประมาณรอยละ 50 ของหนวยงาน 

จำนวนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดังกลาว ไดแก ผูอำนวยการ และเจาหนาท่ีเทาท่ีมีความจำเปนตองมาปฏิบัติ
หนาท่ีท่ีสำนักงาน/สถานท่ีปฏิบัติงานสำรอง เพ่ือความตอเนื่องในการดำเนินงานในกรณีเกิดสถานการณฉุกเฉิน 

5) ความตองการดานผูใหบริการท่ีสำคัญ (Service Requirement) 
 

 ระยะเวลาเปาหมายในการฟนคืนสภาพ 

ผูใหบริการ 1 วัน 3 วัน 7 วัน 15 วัน 30 วัน 

ผูใหบริการเครือขายอินเตอรเน็ต      

ผูใหบริการระบบเครือขายในการจัดเก็บ
ฐานขอมูล 

           

ผูใหบริการระบบไฟฟาและประปา            

 
 

11. ข้ันตอนการบริหารความตอเนื่องและกอบกูกระบวนการ 

 หนวยงานกำหนดแนวทางการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต เปน 3 ระยะ ไดแก การตอบสนองตอ
เหตุการณทันที (ภายใน 24 ชั่วโมง) การตอบสนองตอเหตุการณในระยะแรก (2-7 วัน) การตอบสนองตอเหตุการณ
และการกูคืนกระบวนการปฏิบัติงานระยะเวลาเกิน 7 วัน  
 ตามตารางทายนี้ จัดเตรียมสำหรับทีมบริหารความตอเนื่อง ในการดำเนินการรวบรวม ตรวจสอบสถานการณ 
และรายงานใหคณะทำงานบริหารความตอเนื่องทราบเปนระยะ ๆ ตามกรอบเวลา โดยตรวจสอบการดำเนินงานตาม
ข้ันตอนและกิจกรรมของผูรับผิดชอบ ตามดังนี้ 



    15 

 การตอบสนองตอเหตุการณทันที (ภายใน 24 ชั่วโมง)  

ขั้นตอนและกจิกรรม ผูรับผิดชอบ ดำเนินการแลวเสร็จ 

 แจงเหตุฉุกเฉิน วิกฤตตามกระบวนการ Call Tree ใหกับ
บุคลากรในหนวยงานทราบ ภายหลังไดรับแจงจากหัวหนา
คณะบริหารความตอเนื่องของกรมอนามัย 

หัวหนาคณะบริหารความ 
ตอเนื่องของหนวยงาน 

 

 จัดประชุมทีมงานบริหารความตอเนื่องเพื่อประเมินความ 
เสียหายผลกระทบตอการดำเนินงาน การใหบริการ และ 
ทรัพยากรสำคัญที่ตองใชในการบริหารความตอเนื่อง 

 ทบทวนกระบวนงานที่มีความเรงดวนหรือสงผลกระทบ 
อยางสูง (หากไมดำเนินการ) ดังนั้น จำเปนตองดำเนินงาน 
โดยปฏิบัติตามระเบียบ/แนวทางกรมอนามัยกำหนด (ถามี) 
หรือปฏิบัติดวยมือ (Manual Processing) 

ทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของ สำนัก/กอง/
กลุม/ศูนย/สถาบัน 

 

 ระบุและสรุปรายชื ่อบ ุคลากรในสวน/ฝายฯ ที ่ได รับ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต 

หัวหนาทีมบริหารความ 
ตอเนื่องของหนวยงาน 

 

 

 รายงานคณะบริหารความตอเนื ่องของกรมอนามัย โดย
ครอบคลุมประเด็นดังนี้ 
- จำนวนและรายชื่อบุคลากรที่ไดรับบาดเจบ็/เสียชีวิต 
- ความเสียหายและผลกระทบตอการดำเนินงานและ 
การใหบริการ 
- ทรัพยากรสำคัญที่ตองใชในการบริหารความตอเนื่อง 
กระบวนงานที่มีความเรงดวนและสงผลกระทบ 
อยางสูงหากไมดำเนนิการ และจำเปนตองดำเนินงานหรือ
ปฏิบัติงานดวยมือ (Manual Processing) 

หัวหนาทีมบริหารความ 
ตอเนื่องของหนวยงาน 

 

 

 
 

  การตอบสนองในระยะส้ัน (2-7 วัน)  

ขั้นตอนและกจิกรรม ผูรับผิดชอบ ดำเนินการแลวเสร็จ 

 ติดตามสถานะภาพการกอบกูคืนมาของทรัพยากร ที่
ไดรับผลกระทบ ประเมินความจำเปนและระยะเวลา
ที่ตองใชในการกอบกูคืน 

ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ 
สำนัก/กอง/กลุม/ศูนย/สถาบัน 

 

 ตรวจสอบความพรอมและขอจำกัดในการจัดหา
ทรัพยากรที่จำเปนตองใชในการบริหารความตอเนื่อง
ไดแก 

ทีมงานบริหารความตอเน่ืองของ สำนัก/
กอง/กลุม/ศูนย/สถาบัน 

 

 - สถานทีป่ฏิบัตงิานสำรอง   

 - วัสดุอุปกรณที่สำคัญ   

- เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สำคัญ   

- บุคลากรหลัก   

- ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย/คูคา/ผู 
  ใหบริการที่สำคัญ 

  



    16 

 รายงานหัวหนาคณะกรรมการบริหารความตอเนื่อง
ของหนวยงานเก่ียวกับความพรอมขอจำกัดและ
ขอเสนอแนะในการจัดหาทรัพยากรที่จำเปนตองใชใน
การบริหารความตอเนื่อง 

หัวหนา/ทีมงานบริหารความ ตอเนื่อง
ของหนวยงานที่รับผิดชอบการจดัหา
ทรัพยากรที่จำเปน 

 

 ประสานงานและดำเน ินการจ ัดหาทร ัพยากรที่
จำเปนตองใชในการบริหารความตอเนื่อง 

หัวหนา/คณะบริหารความ ตอเนื่อง
ของหนวยงาน 

 

 

  การตอบสนองตอเหตุการณและการกูคืนกระบวนการปฏิบัติงานระยะเวลาเกิน 7 วัน   
ขั้นตอนและกจิกรรม ผูรับผิดชอบ ดำเนินการแลวเสร็จ 

 ติดตามสถานภาพการกอบกูคืนมาของทรัพยากรที่ไดรับ
ผลกระทบ และประเมินความจำเปนและระยะเวลาที่ตอง
ใชในการกอบกูคืน 

ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ 
สำนัก/กอง/กลุม/ศูนย/สถาบัน 

 

 ระบ ุทร ัพยากรที ่จำเป นต องใช  เพ ื ่อดำเน ินงานและ
ใหบริการตามปกติ 

ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ 
สำนัก/กอง/กลุม/ศูนย/สถาบัน 

 

  รายงานหัวหนาคณะบริหารความตอเนื ่องของหนวยงาน
สถานภาพการกอบกูคืนมาของทรัพยากรที่ไดรับผลกระทบ 
และทรัพยากรที่จำเปนตองใชเพื่อดำเนินงานและใหบริการ
ตามปกติ 

ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ 
สำนัก/กอง/กลุม/ศูนย/สถาบัน 

 

 

 

 

 แจ  ง ส ร ุ ปสถานการณ  และการ เตร ี ยมความพร  อม 
ดานทรัพยากรตาง ๆ เพื่อดำเนินงานและใหบริการตามปกติ
ใหกับบุคลากรในหนวยงาน 

ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ 
สำนัก/กอง/กลุม/ศูนย/สถาบัน 

 

 

 
 
 
 
12. กระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) 

เพ่ือใหแผนดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่องฯ (BCP) สามารถนำไปปฏิบัติใชไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพจึงกำหนดใหมีกระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) ข้ึน โดย
กระบวนการ Call Tree คือกระบวนการแจงเหตุฉุกเฉินใหกับสมาชิกในคณะบริหารความตอเนื่องและทีมบริหาร
ความตอเนื่อง มีวัตถุประสงคเพ่ือใหสามารถบริหารจัดการในการติดตอบุคลากรของหนวยงานภายหลังจากมีการ
ประกาศเหตุการณฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤต 
 กระบวนการ Call Tree เริ่มตนท่ีหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องแจงใหผูประสานงานคณะบริหารความ
ตอเนื่องทราบถึงเหตุการณฉุกเฉินเพ่ือใหผูประสานงานฯแจงใหหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องรับทราบเหตุการณ
ฉุกเฉินและการประกาศใชแผนดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่องฯ จากนั้นทีมบริหารความตอเนื่องของแตละกอง/กลุม/ฝาย 
มีหนาท่ีแจงไปยังบุคลากรภายใตการบังคับบัญชาเพ่ือรับทราบ  
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ในเวลาทำ
 

นอก
เวลา 
ำ  

ผังกระบวนการแจงเหตุฉุกเฉินตาม Call Tree 

 
 
 
 
 

ลำดับ ผังกระบวนการ ผูรับผิดชอบ รายละเอียด 

1  
 
 
 

ประธานคณะทำงาน
บริหารความตอเน่ือง

ของ กพร. 

ประธานคณะทำงานฯ ประกาศเหตุฉุกเฉินและประกาศใช
แผนดำเนินธุรกิจอยางตอเน่ือง 
 

2  
 

รองประธาน
คณะทำงานบรหิาร
ความตอเน่ืองของ 
กพร. 

รองประธานคณะทำงานฯ แจงใหผูประสานงานคณะทำงานฯ 
ทราบ 
 

3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูประสานงาน
คณะทำงานฯ 

ผูประสานคณะทำงานฯ แจงหัวหนาทีมบริหารความตอเน่ือง
ทราบ 
1. ถาเหตุการณเกิดข้ึนในเวลาทำการ ใหดำเนินการติดตอ
บุคลากรหลักโดยตดิตอผานเบอรโทรศัพทของหนวยงานเปน
ชองทางแรก 
2. ถาเหตุการณเกิดข้ึนนอกเวลาทำการสถานท่ีปฏิบัติงานหลัก
ไดรับผลกระทบ ใหดำเนินการติดตอบุคลากรหลักโดยติดตอ
ผานเบอรโทรศัพทมือถือเปนชองทางแรก 
ถาสามารถติดตอไดใหแจงขอมูลแกบุคลากรของ กองกิจกรรม
ทางกายเพ่ือสุขภาพทราบ ดังตอไปน้ี 
- สรุปสถานการณของเหตุการณฉุกเฉินและการประกาศใช
แผนดำเนินธุรกิจอยางตอเน่ือง 
- เวลาและสถานท่ีสำหรับการนัดประชุมเรงดวนสำหรับ
ผูบริหารและคณะทำงานบริหารความตอเน่ือง 
- ข้ันตอนและวิธีปฏิบัติ เพ่ือบริหารความพรอมตอสภาวะ
วิกฤตตอไป เชน สถานท่ีรวมพลในกรณีท่ีมีการยายสถานท่ี
ทำงาน ฯลฯ 

4  
 
 

หัวหนาทีมบริหาร
ความตอเน่ือง 

หัวหนาทีมฯ แจงขอมูลท้ังหมดของสถานการณไปยังบุคลากร
ภายในทีมฯ ไดรับทราบเหตุการณฉุกเฉิน 

 

5  
 
 

หัวหนาทีมบริหาร
ความตอเน่ือง 

หัวหนาทีมฯ แจงกลับมายังผูประสานงานคณะทำงานฯ เพ่ือ
รายงานสรุปความพรอมของกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ
ในการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต รวมท้ังความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของกองกิจกรรมทางกายเพ่ือ
สุขภาพ 

6  
 
 

ผูประสานงาน
คณะทำงานฯ 

ผูประสานงานคณะทำงานฯ รายงานสถานการณท้ังหมดของ  
กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพใหคณะทำงานบริหารความ
ตอเน่ืองทราบ 

ประกาศเหตฉุุกเฉินและ 
ประกาศใชแผน BCP 

แจงเหตุฉุกเฉิน 

ชวงเวลา 

ผานเบอร 
โทรศัพทมือถือ 

 

ผานเบอรโทรศัพท
ของหนวยงาน 

แจงเหตุฉุกเฉิน 

รายงานสรุปความ
พรอม 

รายงาน 
สถานการณทั้งหมด 

แจงเหตุฉุกเฉิน 

จบ 
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แบบตรวจสอบความครบถวนของแผนดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (BCP Checklist) 
หนวยงาน ........................................................... 

 แบบฟอรมนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานใชในการสำรวจตนเองและทบทวนเพ่ือใหม่ันใจวาแผน BCP มี
ความครบถวนและสมบูรณตามแนวทางของการจัดทำ BCP ท่ีรองรับการบริหารงานภายในและงานบริการของ
หนวยงานไดอยางตอเนื่องแมประสบสภาวะวิกฤต  

รายการตรวจสอบ มี ไมมี 
สวนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐาน   

1.1 กอนหนานี้มีแผนเดิมอยู  ☐  

1.2 แผน BCP ที่จัดทำข้ึนในคร้ังนี้สามารถรองรับเหตุการณ ดังตอไปนี ้   
• เหตุการณอุทกภัย     ☐ 
• เหตุการณอัคคีภัย  ☐ 

• เหตุการณวาตภัย   ☐ 
• เหตุการณชุมนุมประทวง /จลาจ ล  ☐ 
• เหตุการณโรคระบาดตอเนื่อง  ☐ 
• เหตุการณผลกระทบดานเทคโนโลยีดิจิทัล ☐ ☐ 
• เหตุการณไฟฟาดับวงกวาง  ☐ 
• เหตุการณกอการราย ☐ ☐ 
• เหตุการณแผนดินไหว  ☐ 

สวนที่ 2 องคประกอบตามแนวทางของการจัดทำ BCP   
2.1 ทีมงานแผนดำเนนิธุรกิจอยางตอเนื่อง  ☐ 
2.2 ผลกระทบตอกระบวนการทำงานหรือการใหบริการ (BIA)  ☐ 
2.3 ความตองการทรัพยากรที่สำคัญ   ☐ 

2.4 กลยุทธและแนวทางในการบริหารความตอเนื่อง   
• ดานอาคาร /สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง   ☐ 
• ดานวสัดุอุปกรณที่สำคัญ/การจดัหา จัดสงวสัดุอุปกรณที่สำคัญ  ☐ 
• ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สำคัญ  ☐ 
• ดานบุคลากร  ☐ 
• ดานคูคา/ผูใหบริการที่สำคัญ /ผูมีสวนไดสวนเสีย   ☐ 

2.5 กระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน (Call Tree)  ☐ 
2.6 ข้ันตอนการบริหารความตอเนื่องและกอบกูกระบวนการ  ☐ 

 

 

 
 
 


