
แบบรายงานสรุปการทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) 
หนวยงาน..กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ... 

 
1. วัน/ เดือน/ป ที่ทดสอบแผน BCP …30 มิถุนายน 2565… 
2. เหตุการณสมมติ คือ ...เกิดอัคคีภัยในบริเวณกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุร.ี.. 
3. ผูเขารวมทดสอบแผน BCP ประกอบดวยบุคลากรกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ จำนวน ...14.... คน ไดแก 

3.1 นางสาวนงพะงา  ศิวานุวัฒน รก. ผูอำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ         ประธานคณะทำงาน 
3.2 นายวัชรินทร      แสงสัมฤทธ์ิผล    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ                                     คณะทำงาน 
3.3 นางสาวอนงคนาถ  อำมาตยมณี     เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                                  คณะทำงาน 
3.4 นางสาวบุษยา     ภูฆัง                นักวิทยาศาสตรการกีฬา                             คณะทำงาน 
3.5 นางสาวกรรณิกา  แกนสาร        เจาพนักงานธุรการ                 คณะทำงาน 
3.6 นางสาวพัทธธีรา   พระราช      เจาพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน                 คณะทำงาน 
3.7 นางสาวพรรณี     พันธเสือ        เจาพนักงานพัสดุชำนาญงาน                          คณะทำงานและเลขานุการ 
ผูเขารวมทดสอบแผน BCP ของกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ ไดแก 
3.8  นางสาวพรรณี    ทับธานี          นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   
3.9  นายสันสนะ      ณรงคอินทร       นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
3.10  นายธวัชชัย       ทองบอ           นักวิทยาศาสตรการกีฬา  
3.11  นางสาวชญาภา  แตงจ่ัน   เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
3.12  นางสาวจิรัญชญา พารอด          พนักงานธุรการ ส3 
3.13  นายฤทธิรงค     โพธ์ิกลางดอน    พนักงานธุรการ ส3 
3.14  นายพงษพันธ    สมบูรณทรัพย   พนักงานขับรถยนต 

4. สถานที่ทดสอบแผน BCP …หองประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ อาคาร  7 ชั้น 7 
5. สรุปภาพรวมทดสอบแผน BCP  

5.1 เมื่อวันท่ี 30 มิ.ย. 65 เวลา 10.00 น. มีการประกาศสถานการณฉุกเฉินจากทางจังหวัดนนทบุรี  
โดยกำหนดใหกรมอนามัยทำงานในสถานท่ีปฏิบัติงานสำรอง และทำงานจากท่ีพักอาศัย (Work From Home) เน่ืองจาก 
เกิดเหตุอัคคีภัยในพื้นท่ีบริเวณ กรมอนามัย ซึ่งทำใหบุคลากรไมสามารถเขามาทำงาน ณ สำนักงานของกรมอนามยัได  

5.2 กระทรวงสาธารณสุข จึงไดจัดทำประกาศฉุกเฉินของกระทรวงฯ และแจงมายังกรมอนามัย เพื่อดำเนินการ 
ตามประกาศกระทรวงฯ  

5.3 อธิบดีกรมอนามัย จึงไดมีประกาศกรมอนามัย เรื่องแนวทางปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัยใหหนวยงาน
สวนกลางทราบ โดยมีการแจงใหผูบริหารในหนวยงานของกรมอนามัยผานชองทางโทรศัพท/ ไลนกลุมผูบริหารกรมฯ 

5.4 รก.ผอ. กองฯ ประธานคณะทำงานบริหารความตอเนื่อง เมื ่อไดรับทราบประกาศฉุกเฉินของกรมอนามัย  
ผานชองทางโทรศัพท/ ไลนกลุมผูบริหารกรมฯ จึงแจงใหนางพรรณี พันธเสือ ผูประสานงานคณะทำงานฯ ทราบ และ  
รก.ผอ. กองฯ  ไดประกาศใชแผน BCP ของกองฯ โดยใชกระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) (กรณีนางสาว  
พรรณี ไมสามารถติดตอบุคลากรไดครบทุกคน ใหสงขอมูลขาวสารผานชองทางตาง ๆ เชน ไลนสวนตัว E-mail สงขอความ 
และติดตอทางโทรศัพทซ้ำอีกครั้ง เปนตน) 
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5.5 นางสาวพรรณี เมื่อไดรับแจงจาก รก.ผอ.กกส. จึงไดแจงใหบุคลากรกองฯ. ไดทราบประกาศภาวะฉุกเฉินกรณี
เกิดอัคคีภัย และประกาศใชแผน BCP ของ กกส. รวมทั้งแจงขอมูลและสถานการณ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติงาน ผาน
ชองทางโทรศัพท และไลนกลุม กกส. 

5.6 นางสาวพรรณี ไดสื ่อสารสรุปขอมูลสถานการณ และการดำเนินงานตามแผน BCP ของ กกส. ผานชองทาง
โทรศัพท และไลนกลุม กกส. ดังน้ี 

5.6.1 สรุปสถานการณของเหตุการณฉุกเฉินและการประกาศใชแผนดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่องของ กกส. โดยใช
กระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) 

5.6.2 แจงกำหนดการประชุม กกส. และคณะทำงานบริหารความตอเนื่อง เปนวาระเรงดวนฉุกเฉิน ในวันที่ 30 มิย. 65 
เวลา 10.00 น. ผานระบบออนไลนพรอมบันทึกเสียงการประชุม (กรณีติดตอบุคลากร กกส. ไมไดใหประสานแจงอีกครั้ง) 

5.6.3 เวลา 10.00 น. กกส. ไดประชุมคณะทำงานบริหารความตอเน่ือง สรุปไดดังน้ี 
1) แจงขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ เพื่อบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต โดยขอใหทุกคนปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย 

(Work From Home) เปนระยะเวลา 7 วัน (1 - 7 ก.ค. 65) โดยกำหนดใหรายงานการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบและส่ือสาร
ใหผูอำนวยการรับทราบ ผานชองทาง E-mail โทรศัพท และไลนกลุม กกส. 

2) ประธานฯ ไดมอบนายวัชรินทร แสงสัมฤทธิ์ผล ประสานสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองขอใชพื้นที่สำหรับ
ปฏิบัติงานสำรอง ในวันท่ี 30 มิ.ย. 65 และมอบนายสันสนะ ไดตรวจสอบความพรอมและขอจำกัดในการจัดหาทรัพยากร
ท่ีจำเปนตองใชในการบริหารความตอเน่ือง เชน ระบบคอมพิวเตอร (Note book) กระดาษ โทรศัพทเคล่ือนท่ี ฯลฯ  

3) ประธานคณะทำงานฯ มอบหมายนางสาวพรรณี สื ่อสารรายชื ่อผู ร ับผิดชอบงานสำคัญของ กกส.  
พรอมระบุชองทางการติดตอสื ่อสาร เพื ่อใหการดำเนินงานและการบริการ ของ กกส. เกิดความตอเนื ่องไมเกิด 
การหยุดชะงักในกรณีฉุกเฉิน เชน ช่ือ นามสกุล หมายเลขโทรศัพทเคล่ือนท่ี อีเมลกลาง/ สวนตัว ระบบไลน ฯลฯ 

4) ประธานฯ มอบนางสาวบุษยา ส่ือสารกับผูมารับบริการฟตเนสและประกาศแจงในเว็บไซดของหนวยงาน 
 5) หากเหตุการณเกิดขึ้นมีผลกระทบนานเกินระยะเวลา 7 วัน และไมสามารถเขาปฏิบัติงานในสำนักงานฯ ได 
ท่ีประชุมไดพิจารณาวา ใหใชพื้นท่ีสำรองในการปฏิบัติงานเปนระยะเวลา 30 วัน ณ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง และ
จัดเตรียมอุปกรณตาง ๆ เชน คอมพิวเตอร และอุปกรณอำนวยการสะดวกในการทำงานใหกับเจาหนาท่ีท่ีมีภาระงานท่ี
สำคัญ จำเปนเรงดวนท่ีตองเรงรัดดำเนินการใหแลวเสร็จ  
 6) คณะทำงานฯ ประเมินการปฏิบัติงานจากสถานการณของเหตุการณฉุกเฉินและการประกาศใชแผนดำเนิน
ธุรกิจอยางตอเน่ืองของ กกส.และนัดหมายการประชุมออนไลนทุกวัน ตลอดระยะเวลา 7 วัน เพื่อสรุปสถานการณและ
ติดตามความกาวหนาการดำเนินงาน ของ กกส. เวลา 10.30 น. (ท้ังน้ีหากมีสถานการณเรงดวน ใหนางสาวพรรณี  
ไดส่ือสารและเชิญประชุมฯ ตามความเหมาะสม) 

5.6.4 สถานการณในวันที่ 1 - 3 มิ.ย. 65 เริ่มคลี่คลายลง โดยจังหวัดนนทบุรี และกระทรวงสาธารณสุข ยังคง
ภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุอัคคีภัยเพื่อใหเกิดความปลอดภัยของบุคลากรถึงวันที่ 7 มิ.ย. 65 และสถานการณกลับสูสภาวะ
ปกติในวันท่ี 8 มิ.ย. 65 จึงไดประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัย โดยบริเวณอาคาร 7 ชั้น 7 สามารถกลับเขามา
ปฏิบัติงานในสำนักงานได 

5.6.5 วันที่ 8 มิ.ย. 65 กระทรวงสาธารณสุข และกรมอนามัย จึงไดประกาศยกเลิกสถานการณฉุกเฉินกรณี 
เกิดอัคคีภัยตามประกาศจังหวัดนนทบุร ี

5.6.6 รก.ผอ. กกส. ประธานคณะทำงานบริหารความตอเนื ่อง  จึงแจงใหนางสาวพรรณี ผู ประสานงาน
คณะทำงานฯ ทราบประกาศยกเลิกสถานการณฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัย และ รก.ผอ. กกส. ไดประกาศยกเลิกการใชแผน 
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BCP ของ กกส. และกระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) โดยใหบุคลากรของ กกส. ปฏิบัติงานปกติ ณ ที่ตั้งของ 
กรมอนามัย ต้ังแตวันท่ี 8 มิ.ย. 65 

5.6.7 ปดการประชุมทดสอบแผน BCP ของกกส. เวลา 12.00 น. 
 

6. ระยะเวลาในการ Call Tree …2… ชั่วโมง  
7. ปญหาอุปสรรคในการทดสอบแผนและขอเสนอแนะ 

จากการทดสอบแผน BCP ในครั้งนี้ คณะทำงานบริหารตอเนื่องและผูเขารวมทดสอบแผน BCP ของ กกส. ไดพบวา 
มีปญหาอุปสรรคและชองวางของแผน BCP ดังน้ี 

7.1 การดำเนินงานทดสอบแผน BCP เน่ืองจากเปนครั้งแรก ทำใหคณะทำงานยังไมเขาใจชัดเจน จึงตองจัดเตรียมและ
ทำความเขาใจกับขั้นตอนกระบวนการ และการเตรียมเอกสารตางๆ เพื่อใชในการทดสอบใหมากยิ่งขึ้น ดังนั้น หนวยงาน
จะมีการพัฒนา/ ปรับปรุง และมีการทดสอบแผน BCP อีกครั้ง เพื่อใหเกิดความเชื่อมั ่นวาหากเกิดสถานการณจริง 
หนวยงานสามารถนำแผน BCP มาใชไดอยางคลองตัว และการดำเนินงานของหนวยงานจะไมเกิดการหยุดชะงัก สามารถ
ดำเนินงานไดอยางตอเน่ือง 

7.2 องคประกอบในคณะทำงานบริหารความตอเนื่อง (แผน BCP ของ กกส.) มีการเปลี่ยนแปลง จึงใหมีการปรับปรุง
องคประกอบในคณะทำงานบริหารความตอเน่ือง (แผน BCP ของ กกส.) ใหเปนปจจุบัน 

7.3 มีความเส่ียงเรื่องผูประสานงาน โดยการมอบหมายผูประสานงานสำรองหากเกิดกรณีผูประสานงานหลักไมสามารถ
ดำเนินการได จึงใหเพิ่มเติมผูประสานงานสำรองไมนอยกวา 2 คน 

7.4 ตารางขอมูลของคณะทำงานบริหารความตอเน่ือง ยังขาดขอมูล ID Line ของคณะทำงาน เพื่อใหสามารถติดตอได
หลายชองทาง จึงควรเพิ่มขอมูล ID Line ของคณะทำงาน 

7.5 จัดใหมีการทบทวนและสำรองขอมูลสำคัญ เพื่อจะไดสามารถนำมาใชไดในกรณีเกิดสถานการณของเหตุการณ
ฉุกเฉิน เชน การใช Google ไดรฟ สวนกลาง เปนตน 

7.6 เพิ่มขั้นตอนการประกาศยกเลิกยกเลิกสถานการณฉุกเฉินจากกระทรวงสาธารณสุข/กรมอนามัย เมื่อสถานการณ
กลับสูสภาวะปกติ และการประกาศยกเลิกการประกาศใชแผน BCP ของ กกส. ที่แผนผังกระบวนการแจงเหตุฉุกเฉินตาม 
Call Tree ตอไป เพื่อใหครบขั้นตอนตามสถานการณภาวะปกติแลว 

 
 

....................................................... 
 
 
 
 
 

จัดทำสรุปโดย 
คณะทำงานบริหารความตอเน่ือง  

กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย 
30 มิถุนายน 2565 
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รูปถายการทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอยางตอเนือ่ง (Business Continuity Plan: BCP)  
ของ กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 

 

         
 

        
 

 
จัดทำสรุปโดย 

คณะทำงานบริหารความตอเน่ือง  
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย 

30 มิถุนายน 2565 


