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บทนำ 

 
  สถานการณ์วิกฤตต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ ทั้งที่มีเหตุมากจากมนุษย์ หรือภัยธรรมชาติ 
พบว่าเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อีกทั้งมีความรุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง 
เช่นเดียวกับสถานการณ์โรคระบาดโวรัสโคโรนา 2019 ที่ระบาดเข้าสู่ประเทศไทยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 
เป็นต้นมา ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะต่อประชาชน และภาครัฐไม่สามารถให้บริการได้อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงระบบและกลไลของรัฐที ่มีความสำคัญต่อการให้บริการประชาชนมีปัญหา       
ขาดระบบการบริหารจัดการที่ดี ไม่สามารถดำเนินภารกิจหลักของราชการ หรืองานบริการประชาชนที่สำคัญ 
สามารถดำเนินงานหรือให้บริการได้โดยไม่สะดุดหยุดลงแม้ว่าจะประสบวิกฤตการณ์หรือภัยพิบัติใดๆ  
 
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้มีการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่อง เพื่อดำเนินการ
ในสภาวะวิฤต ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เมื่อปี พ.ศ.2556 แต่สถานการณ์ปัจจุบันมีปัจจัยต่างๆ 
ที่ส่งผลต่อการเกิดสภาวะวิกฤตที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน จึงได้มีทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่องๆ เพ่ือเตรียม
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเหตุที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น อุกทภัย 
อัคคีภัย แผ่นดินไหว หรือเหตุการณ์ที่เกิดจากการมุ่งร้ายต่อองค์กร เช่น การชุมนุมประท้วง การจรจล เป็นต้น 
ดังนั้นการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฉบับนี้ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดลำพูน สามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด และทำให้กระบวนการที่สำคัญ สามารถกลับมา
ดำเนินิการได้อย่างปกติ หรือดำเนินการได้ตามระดับการให้บริการที่กำหนดไว้ และช่วยลดระดับความรุนแรง
ชองผลกระทบเกิดขึ้นได้ 
 

        สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
            มิถุนายน 2563 
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แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

(Business Continuity plan : BCP) 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

 
 แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฉบับนี้ จัดทำขึ้น เพื่อให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน สามารถ
นำไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ทั้งท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติ 
อุบัติเหตุ อุบัติการณ์โรคระบาด หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร เช่น อุทกทัย อัคคีภัย การก่อการประท้วง การก่อ
การจลาจล การก่อวินาศกรรม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อต่อเนื่อง เป็นต้น โดยหน่วยงานสามารถรับมือกับ
เหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด และทำให้กระบวนการที่สำคัญ (Critical Business Process) สามารถกลับมา
ดำเนินการได้อย่างปกติ หรือตามระดับการให้บริการที่กำหนดได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถ
ลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานได้ 
  
การวิเคราะห์ทรัพยากรที่สำคัญ 

 สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินมีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานสามารถ
บริหารจัดการการดำเนินงานขององค์กรให้มีความต่อเนื่อง การจัดหาทรัพยากรที่สำคัญจึงเป็นสิ่งจำเป็น       
ซึ่งการเตรียมทรพัยากรที่สำคัญ พิจารณาจากผลกระทบใน 5 ด้าน ดังนี้  

 
ผลกระทบ เหตุการณ์ 

1. ด้านอาคาร/สถานที ่
ปฏิบัติงานหลัก 
 

เหตุการณ์ที ่เกิดขึ ้นทำให้สถานที่ปฏิบัติงานหลักได้รับความเสียหาย 
หรือไม่สามารถใช้สถานที ่ปฏิบัติงานหลักได้ และส่งผลให้บุคลากร         
ไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้ชั่วคราวหรือระยะยาว ซึ่งรวมทั้งการที่
ผู้รับบริการไม่สามารถเข้าถึงสถานที่ให้บริการของหน่วยงานด้วย 

2. ด้านวัสดุอปกรณ์ที ่สำคัญ/
การจัดหา จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่
สำคัญ 

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ หรือไม่
สามารถจัดหา/จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ท่ีสำคัญได้ 

3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และข้อมูลที่สำคัญ 

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือ
ข้อมูลที่สำคัญไม่สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ 

4. ด้านบุคลากรหลัก เหตุการณ์ที ่เกิดขึ ้นทำให้บุคลากรหลักไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้
ตามปกติ 

5. ด้านคู ่ค้า/ผู ้ให้บริการ/ผู ้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ 

เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นทำให้ให้คู่ค่า/ผู ้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่
สามารถติดต่อหรือให้บริการหรือส่งมอบงานตามที ่ระบุไว้ก ับทาง
หน่วยงานได ้

 
โดยหน่วยงานได้ทำการวิเคราะห์ว่าเมื่อมีเหตุการณ์สภาวะวิกฤตเกิดขึ้น แต่ละกรณีจะส่งผลกระทบต่อ

ทรัพยากรที่สำคัญ ปรากฏดังตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 เหตุการณ์สภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ์ใน 5 ด้าน 
 

เหตุการณ์สภาวะวกิฤต ผลกระทบ 
ด้านอาคาร/

สถานที่
ปฏิบัติงานหลัก 

ด้านวัสดุอุปกรณ์
ที่สำคัญ/การ

จัดหาจัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ที่สำคัญ 

ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมูลที่สำคัญ 

ด้านบุคลากร
หลัก 

คู่ค้า/ผู้
ให้บริการ/ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

1 เหตุการณ์อุทกภัย ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
2 เหตุการณ์อัคคีภัย ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
3 เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล ✓ ✓ - ✓ ✓ 
4 เหตุการณ์ก่อการร้าย ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
5 เหตุการณ์ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง - ✓ ✓ - ✓ 
6 เหตุการณ์โรคระบาดต่อเนื่อง* ✓ - - ✓ ✓ 

 
* กรณีโรคระบาดที่เกิดขึ้นเป็นเหตุให้ประชาชนหรือคู่ค้าไม่สามารถเดินทางมารับ/ให้บริการ ณ สำนักงานของหน่วยงานได้ใน

สภาวะวิกฤตนั้น จึงมีผลกระทบต่อต้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก  
 
 

 

 
 
 
 
ทีมงานแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Team) 

การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ เป็นระบบการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งประกอบด้วยการวางแผน    
การจัดทำ การนำไปปฏิบัติ การทดสอบ การติดตาม การทบทวนเพื่อให้แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องเป็น
ปัจจุบัน และสามารถนำปใช้ได้จริง เมื่อเกิดเหตุที่ทำให้การดำเนินงานต้องหยุดชะงัก โดยระบบการบริหาความ
พร้อมต่อสภาวะวิกฤต ประกอบด้วย 

1) การกำหนดนโยบายที่ชัดเขนในการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของผู้บริหาร 
2) การวางแผนกำหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลาการไว้อย่างชัดเจน 
3) การทดสอบ และซักซ้อมเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการนำแผนปฏิบัติ 
4) การทบทวน และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 

 
ดังนั้น เพื่อให้แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน สามารถนำไป

ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้จัดตั้งทีมบริหารความต่อเนื่อง ของสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดลำพูน เพื่อทำหน้าที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะบริหารความต่อเนื่องของจังหวัด และ
ดำเนินการตามข้ันตอน และแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรที่ได้กำหนดไว้ในแผน
ดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้  

 
 
 
 

แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ฉบับนี้ ไม่รองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่เหตุขัดข้องเกิด
ขัดข้องเกิดขึ้นจากการดำเนินงานปกติ และเหตุขัดข้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบในระดับสูงต่อการดำเนินงาน และการให้บริการของหน่วยงาน 
เนื่องจากหน่วยงานยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์ได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยหัวหน้าหน่วยงานหรือหัวหน้าของ   
แต่ละส่วนงานสามารถรับผิดชอบและดำเนินการได้ด้วยตนเอง 



 3 

 
โครงสร้างคณะบริหารความเนื่อง BCP Team 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

ผู้หัวหน้าบริหารความตอ่เนื่อง 
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

หน.กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
 

ผู้หัวหน้าบริหารความตอ่เนื่อง 
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 

หน.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 

ผู้หัวหน้าบริหารความตอ่เนื่อง 
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

หน.กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

ผู้หัวหน้าบริหารความตอ่เนื่อง 
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

หน.กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

บุคลากรสำรองของกลุ่มงาน 
 

บุคลากรสำรองของกลุ่มงาน 
 

บุคลากรสำรองของกลุ่มงาน 
 

บุคลากรสำรองของกลุ่มงาน 
 

ผู้หัวหน้าบริหารความตอ่เนื่อง 
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
หน.กลุ่มงานบริหารทรัพยากร

บุคคล 

ผู้หัวหน้าบริหารความตอ่เนื่อง 
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 

หน.กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 

ผู้หัวหน้าบริหารความตอ่เนื่อง 
กลุ่มงานประกันสุขภาพ 

หน.กลุ่มงานประกันสุขภาพ 

ผู้หัวหน้าบริหารความตอ่เนื่อง 
กลุ่มงานนิติการ 

หน.กลุ่มงานนิติการ 
 

บุคลากรสำรองของกลุ่มงาน 
 

บุคลากรสำรองของกลุ่มงาน 
 

บุคลากรสำรองของกลุ่มงาน 
 

บุคลากรสำรองของกลุ่มงาน 
 

ผู้หัวหน้าบริหารความตอ่เนื่อง 
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

หน.กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
 
 

บุคลากรสำรองของกลุ่มงาน 
 

ผู้หัวหน้าบริหารความตอ่เนื่อง 
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 

หน.กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 

ผู้หัวหน้าบริหารความตอ่เนื่อง 
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 

หน.กลุ่มงานอนามยัสิ่งแวดล้อม 

ผู้หัวหน้าบริหารความตอ่เนื่อง 
กลุ่มงานแพทยแ์ผนไทยฯ 

หน.กลุ่มงานแพทยแ์ผนไทยฯ 
 

บุคลากรสำรองของกลุ่มงาน 
 

บุคลากรสำรองของกลุ่มงาน 
 

บุคลากรสำรองของกลุ่มงาน 
 

ผู้ประสานงาน 
หน.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ  
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โดยทุกตำแหน่งจะต้องร่วมกันดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในกลุ่มงานของ
ตนเอง ให้สามารถบริหารความต่อเนื่อง และกลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว ตามบทบาทหน้าที่ที่กำหนดไว้ และ
ในกรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคลากรสำรองรับผิดชอบ ทำหน้ าที่ในบทบาทของ
บุคลากรหลัก ปรากฏดังตารางที่ 2  

 

ตารางที ่2  รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
 

บุคลากรหลัก บทบาท บุคลากรสำรอง 
ช่ือ เบอร์มือถือ ช่ือ เบอร์มือถือ 

นายวิทยา พลสีลา 
(นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน) 

09-5168-9749 หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

นายสุริยพงณช์ สุริยะพงฑากุล  
(นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน) 

082-822-3359 

   นายสมาน พรวิเศษศิริกุล  
(นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
ด้านบริการทางวิชาการ)  

081-951-1044 

   นางสาวอรพินธ์ ใจสุนทร 
(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ด้านส่งเสริมพัฒนา) 

08-1993-2276 

   นางอินทริยา อินทพันธุ์  
(รักษาการ เภสัชกรเชี่ยวชาญ) 

08-1764-1837 

นางบุษบา อนุศักด์ิ 
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 

08-4045-3530 ทีมบริหารความต่อเนื่อง 
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 

นางสุวิมล ทิพย์ชมภู 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

08-1020-4125 

นางณัฐดา วิเศษสรรค์ 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

08-3088-8675 ทีมบริหารความต่อเนื่อง 
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

นางศรีจันทร์ เงาคำ 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

08-4617-8814 

นายเจริญ สิทธิโรจน์ 
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

08-9757-5117 ทีมบริหารความต่อเนื่อง 
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

นางพัชรี วีระพันธุ์ 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  

08-9952-4248 

นางละมัย สิทธิโรจน์ 
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 

08-1603-6435 ทีมบริหารความต่อเนื่อง 
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 

นางศรีสังวาลย์  ศรีทรายคำ  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

08-1883-3358 

นางพวงผกา สุริวรรณ 
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 

08-6189-8675 ทีมบริหารความต่อเนื่อง 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 

นายพัฒฑณา อินทะชัย 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

08-1992-8734 

นางบุญทิน จิตร์สะบาย 
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติตต่อ 

08-1796-4786 ทีมบริหารความต่อเนื่อง 
กลุ่มงานควบคุมโรคติตต่อ 

นายณรงค์เดช นันตาเวียง 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

08-7176-0605 

นายปิยะดนัย สุธีระพงษ์พันธุ์ 
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 

 ทีมบริหารความต่อเนื่อง 
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 

นางสาวชรินดา สุธาวา 
ทันตแพทย์ชำนาญการ 

08-4614-6486 

นางสาวฐิติกมล จันทะระ 
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 

 ทีมบริหารความต่อเนื่อง 
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 

นางผ่องศรี อุปละ 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

08-9955-3754 

นางพิมภาวรรณ์ เขยะตา 
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

08-1885-5044 ทีมบริหารความต่อเนื่อง 
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

นางจรรยา ธัญน้อม 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

08-1950-6874 

นายสาธิต เจริญพงษ์ 
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

08-6923-9992 ทีมบริหารความต่อเนื่อง 
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

นางสุกัญญา เลาหกุล 
เภสัชกรชำนาญการ 

08-4420-5229 

ส.ต.ต วิชฌ์พล พรมสวัสด์ิ 
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 

08-9191-2180 ทีมบริหารความต่อเนื่อง 
กลุ่มงานนิติการ 

นายประกาศิต แก้วจันทร์ 
นิติกร 

 

นายธานี ศรีวงค์วรรณ 
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 

08-1724-4315 ทีมบริหารความต่อเนื่อง 
กลุ่มงานประกันสุขภาพ 

นางปรานอม ทมวงค์ 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

08-6911-4968 

นายเกรียงไกร  ยังฉิม 
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ  

08-1671-4505 ทีมบริหารความต่อเนื่อง 
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 

นางสาวพันธิตรา บุตรนุชิต 
เภสัชกรปฏิบัติการ 

08-3765-2227 
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ผลกระทบต่อการทำงานหรือกระบวนการให้บริการ 
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้นำกระบวนการของหน่วยงานมาศึกษา วิเคราะห์ เพื่อระบุ
กระบวนการหลักที่สำคัญ และระบุระดับผลกระทบ เพื่อพิจารณาความเสี่ยง ภัยคุกคาม และผลกระทบต่อ
ทรัพยากรหลักในการดำเนินงานหรือการให้บริการของหน่วยงานในแต่ละกระบวนการ โดยใช้เกณฑ์ในการ
กำหนดระดับผลกระทบ ดังนี้  
 

ระดับผลกระทบ หลักเกณฑ์การพิจารณาระดับผลกระทบ 
 

สูง ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดำเนินงานหรือการให้บริการประชาชนลดลง 
มากกว่า ร้อยละ 50 ของกระบวนการหลักท้ังหมด 

ปานกลาง ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดำเนินงานหรือการให้บริการประชาชนลดลง
ระหว่าง ร้อยละ 25 – 50 ของกระบวนการหลักท้ังหมด 

ต่ำ ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดำเนินงานหรือการให้บริการประชาชนลดลง
น้อยกว่า ร้อยละ 25 ของกระบวนการหลักท้ังหมด  

 
 จากการวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด พบว่ากระบวนการทำงานที่หน่วยงานต้องให้ความสำคัญ
และกลับมาดำเนินงาน หรือฟ้ืนข้นสภาพให้ได้ภายในระยะเวลาตามที่กำหนด ปรากฏดังตารางที่ 3  
 
ตารางที่ 3 ผลกระทบต่อกระบวนการทำงานหรือการให้บริการ (Business Impact Analysis) 

กระบวนการหลัก ระดับผลกระทบ/
ความเร่งดว่น 

(สูง/ปานกลาง/ตำ่) 

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ 
4 

ชั่วโมง 
1  
วัน 

1 
สัปดาห ์

2 
สัปดาห ์

1 
เดือน 

1. กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป       
งานการเงินและการบัญชี สูง ✓     
งานบริหารงบประมาณและการเฝ้าระวังทางการเงิน สูง ✓     
งานตรวจสอบและควบคุมภายใน ปานกลาง   ✓   
งานพัสดุ ก่อสร้างและการซ่อมบำรุง ปานกลาง   ✓   
งานธุรการและการบริหารยานพาหนะ ปานกลาง   ✓   
งานสำนักงานเลขานุการและอำนวยการ ต่ำ   ✓   
งานประชาสัมพันธ์ ต่ำ   ✓   
2. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข       
งานพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ ต่ำ   ✓   
งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปานกลาง ✓     
งานนิเทศและประเมินผล ต่ำ   ✓   
งานสาธารณสุขพื้นที่พิเศษ/พื้นที่เฉพาะ ต่ำ    ✓  
งานสนับสนุนแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ต่ำ    ✓  
งานนโยบายและโครงการพิเศษ 
เช่น โครงการพระราชดำริ สมัชชาสขุภาพ งานกระจายอำนาจ ฯลฯ 

ต่ำ    ✓  
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กระบวนการหลัก ระดบัผลกระทบ/ความ
เร่งด่วน 

(สูง/ปานกลาง/ตำ่) 

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ 
4 

ชั่วโมง 
1  
วัน 

1 
สัปดาห ์

2 
สัปดาห ์

1 
เดือน 

3. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ       
งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย ต่ำ   ✓   
งานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ต่ำ   ✓   
งานประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ปานกลาง  ✓    
4.กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ       
งานควบคุมโรคติดต่อทั่วไป สูง ✓     
งานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่เฉพาะ สูง ✓     
งานสอบสวนโรค สูง ✓     
งานเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา สูง ✓     
งานบริหารจัดการภัยพิบัติ สูง ✓     
5.กลุ่มงานนิติการ       
งานดำเนินการทางวินัยและเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ปานกลาง   ✓   
งานอุทธรณ์ และร้องทุกข์ ปานกลาง   ✓   
งานกฎหมายและคดี (หมายรวมถึง พรบ.ต่าง ๆ  
เช่น พรบ.ข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น) 

ปานกลาง   ✓   

งานนิติกรรมและสัญญา ปานกลาง   ✓   
6. กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข       
งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์และสถานประกอบการด้านสุขภาพ ปานกลาง   ✓   
งานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ปานกลาง   ✓   
งานพัฒนาระบบยาและเวชภัณฑ์ ปานกลาง   ✓   
งานส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจสุขภาพ ปานกลาง   ✓   
งานมาตรฐานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ปานกลาง   ✓   
งานอาหารปลอดภัย ปานกลาง   ✓   
7.กลุ่มงานประกันสุขภาพ       
งานบริหารจัดการข้อมูลผู้มีสิทธิ ปานกลาง   ✓   
งานบริหารจัดการกองทุนต่างๆ เช่น กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ กองทุนประกันสังคม กองทุนแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 

ปานกลาง   ✓   

งานบริหารจัดการการเงินการคลัง สูง  ✓    
งานคุ้มครองสิทธิ การรับเรื่องร้องเรียน ปานกลาง   ✓   
งานบริหารการชดเชยและตรวจสอบเวชระเบียน ปานกลาง   ✓   
8.กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ       
งานพัฒนาคุณภาพบริการทุกมาตรฐาน ปานกลาง    ✓  
งานพัฒนาคุณภาพการบริการ ปานกลาง    ✓  
งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพอำเภอ ต่ำ    ✓  
งานพัฒนาระบบส่งต่อ ปานกลาง  ✓    
งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ ปานกลาง    ✓  
งานสนับสนุนการสร้าง สุขภาพภาคประชาชน ปานกลาง    ✓  
งานลาศึกษาและฝึกอบรม ปานกลาง    ✓  
9. กลุ่มงานทันตสาธารณสุข       
งานพัฒนาระบบทันตสุขภาพ ปานกลาง    ✓  
งานส่งเสริม ป้องกันและเฝ้าระวังทันตสุขภาพตามกลุ่มวัย ปานกลาง    ✓  
งานสนับสนุนบริการทันตกรรมในหน่วยบริการทุกระดับ ปานกลาง    ✓  
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กระบวนการหลัก ระดบัผลกระทบ/ความ
เร่งด่วน 

(สูง/ปานกลาง/ตำ่) 

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ 
4 

ชั่วโมง 
1  
วัน 

1 
สัปดาห ์

2 
สัปดาห ์

1 
เดือน 

10. กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล       
งานวางแผนกำลังคน ปานกลาง   ✓   
งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ปานกลาง   ✓   
งานฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล สูง  ✓    
ทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สูง  ✓    
งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ สูง  ✓    
งานประเมินคุณสมบัติบุคคลและผลงานขึ้นดำรงตำแหน่งที่
สูงขึ้น และงานประเมินผล 

ปานกลาง   ✓   

งานเงินเดือน สูง  ✓    
11. กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย       
งานอาชีวอนามัยและควบคุมโรคจากสิ่งแวดล้อม สูง  ✓    
งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ปานกลาง   ✓   
งานตามกฎหมายหรือ พรบ.อื ่น ที ่เก ี ่ยวข้อง เช่น พรบ.
สาธารณสุข 2535 เป็นต้น 

สูง  ✓    

งานประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม สูง  ✓    
12. กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพตดิ       
งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ สูง ✓     
งานพัฒนาคุณภาพชวีิตคนพิการ ปานกลาง   ✓   
งานอุบัติเหตุและบริการแพทยฉ์ุกเฉิน สูง ✓     
งานป้องกันและควบคุมการบริโภคสุราและยาสูบ ปานกลาง    ✓  
งานสุขภาพจิต ปานกลาง   ✓   
งานยาเสพติดและงานบำบัดยาเสพติด       
13.กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก       
งานพัฒนาระบบบริหารงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ 
ทางเลือก 

ต่ำ    ✓  

งานพัฒนาและส่งเสริมบริการการแพทย์แผนไทยและ 
การแพทย์ทางเลือก 

ต่ำ    ✓  

งานพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีทางการแพทย์แผนไทย ต่ำ    ✓  
งานคุ้มครองภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ต่ำ    ✓  

 
หมายเหตุ : ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ หมายถึง ระยะเวลาภายหลังจากเกิดอุบัติการณ์ขึ้น ที่ทำ
ให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการต้องกลับคืนสภาพเดิม กิจกรรมต้องกลับมาดำเนินการได้ และทรัพยากรต้องได้รับการ
ฟ้ืนฟู (มอก.22301-2556) 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำหรับกระบวนการอื่นๆ ที่ประเมินแลว้ อาจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูงมาก หรือมีความยืดหยุ่น สามารถชะลอการดำเนินงาน และการ
ให้บริการได้ โดยให้ผูห้ัวหนา้กลุ่มงาน แต่ละกลุ่มงาน ประเมินควาจำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นใหป้ฏิบตัิตามแนวทางการ
บริหารความต่อเนื่องเช่นเดียวกับกระบวนการหลกั 
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 การวิเคราะห์เพ่ือกำหนดความต้องการทรัพยากรที่สำคัญ 
 

1) ด้านสถานที่ปฏิบัติงาน Working space Requirement ปรากฏดังตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 กำหนดพื้นที่การปฏิบัติงานสำรอง 
 

ทรัพยากร สถานที่/ท่ีมา 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 
1.พื้นที่สำหรับสถานที่ปฎิบัติงานสำรอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน 44 ตร.ม. 

(30 คน) 
44 ตร.ม. 
(30 คน) 

80 ตร.ม. 
(40 คน) 

120 ตร.ม. 
(80 คน) 

-  

2.ปฏิบัติงานที่บ้าน  80 คน 80 คน 80 คน 20 คน  
3.เหลื่อมเวลาปฏิบัติงาน  - - - -  

รวม  110 110 110 110  

 
2) ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement) ปรากฏดังตารางที่ 5  

 
ตารางที่ 5 จำนวนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการสนับสนุนการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต 
 

ทรัพยากร ที่มา 4  
ชั่วโมง 

1  
วัน 

1 
สัปดาห์ 

2 
สัปดาห์ 

1  
เดือน 

1. คอมพิวเตอร์สำรองที่มีคุณลักษณะเหมาะสม  
เช่น Notebook  

ร้านค้าผ่านกระบวนการจัดซื้อพิเศษ
ตามความจำเป็นและเหมาะสมเช่า
บริษัท 

15 
เครื่อง 

30 
เครื่อง 

50 
เครื่อง 

80 
เครื่อง 

100 
เครื่อง 

2. เครื่องพิมพ์รองรับการใช้งานกับคอมพิวเตอร์ ร้านค้าผ่านกระบวนการจัดซื้อพิเศษ
ตามความจำเป็นและเหมาะสม 

10 
เครื่อง 

10 
เครื่อง 

20 
เครื่อง 

30 
เครื่อง 

40 
เครื่อง 

3. โทรศัพท์/โทรสาร/เครื่องสแกน ร้านค้าผ่านกระบวนการจัดซื้อพิเศษ
ตามความจำเป็นและเหมาะสม 

1 
เครื่อง 

2 
เครื่อง 

4 
เครื่อง 

4 
เครื่อง 

6 
เครื่อง 

4. คอมพิวเตอร์ที่ต้องต่อเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก  
เช่น GFMIS 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 1 
เครื่อง 

2 
เครื่อง 

2 
เครื่อง 

2 
เครื่อง 

2 
เครื่อง 

5. เครื่องถ่ายเอกสาร 
 

ร้านค้าผ่านกระบวนการจัดซื้อพิเศษ
ตามความจำเป็นและเหมาะสม/เช่า
บริษัทภายนอก/ทำข้อตกลงยืมจาก
หน่วยงานภายนอก 

1 
เครื่อง 

1 
เครื่อง 

2 
เครื่อง 

2 
เครื่อง 

2 
เครื่อง 

 
3) ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล หมายถึง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และฐานข้อมูลที่จำเป็น เพ่ือให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ โดยพิจารณา
ทั้งระบบและฐานข้อมูลที่เป็นหน่วยงานเอง และของหน่วยงานกลางอ่ืนๆ ดังตารางที่ 6.1 และ 6.2  
ตารางที่ 6.1 ความต้องการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลของหน่วยงานเอง 

 
ทรัพยากร แหล่งข้อมูล/ที่มา 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 

1. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูน ✓     
2. เว็ปไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ลำพูน 
✓     
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ตารางที่ 6.2 ความต้องการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลของหน่วยงานเองอื่นๆ/หน่วนงาน
ส่วนกลางที่ให้การสนับสนุน (ถ้ามี)  

ทรัพยากร แหล่งข้อมูล/ที่มา 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 
1. โปรแกรม HDC กระทรวงสาธารณสุข ✓     
2. โปรแกรม HROPS กระทรวงสาธารณสุข ✓     
3. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์
ด้านสุขภาพ (SMS) 

กระทรวงสาธารณสุข   ✓   

4. ระบบรับ - ส่ง สารบรรณ หน่วยงานที่รับ - ส่ง  ✓     
5. ระบบบริหารการเงินการคลังแบบภาครัฐแบบอิ
เลกทรอนิกส์ GFMIS  

กรมบัญชีกลาง  ✓    

6. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) กรมบัญชีกลาง  ✓    
7. KTB Cooperate online ธนาคารกรุงไทย  ✓    
8. e-mail ของหน่วยงานภายนอก หน่วยงานที่รับ - ส่ง  ✓    

 
4) ความต้องการด้านบุคลากรสำหรับความต่อเนื่องเพ่ือปฏิบัติงาน 

ทรัพยากร 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห ์ 2 สัปดาห ์ 1 เดือน 
1. จำนวนบุคลากรปฏิบัติงานที่สำนักงาน/สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง 30 คน 30 คน  40 คน 50 คน 60 คน 
2. จำนวนบุคลากรที่จำเป็นต้องปฏิบัติงานที่บ้าน 80 คน 80 คน 70 คน 60 คน  50 คน 

รวม 110 คน  110 คน  110 คน  110 คน  110 คน  

 
5) ความต้องการด้านผู้ให้บริการที่สำคัญ Service Requirement ปรากฏดังตารางที่ 8  

ตารางที่ 8 ผู้ให้บริการที่ต้องติดต่อ หรือขอรับบริการหรือส่งมอบบริการให้หน่วยงาน 
 

ผู้ให้บริการ 4 
ชั่วโมง 

1 
วัน 

1 สัปดาห ์ 2 สัปดาห ์ 1  
เดือน 

1. ผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต/ระบบสื่อสาร  ✓     
2. ผู้ให้บริการระบบไฟฟ้า (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน) ✓     
3. จัดเก็บระบบไว้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

✓     

4. ผู้ให้บริการประปา การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ✓     
5. บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน)  ✓     
6. บริษัท CAT Coporation ✓     
7..สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน  ✓    
8. ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน  ✓    
9. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ✓    
10. ธนาคารกรุงไทย   ✓   
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กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)  
 กลยุทธ์ตวามต่อเนื่อง เป็นแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีความพร้อมเมื่อเกิด
สภาวะวิกฤต ซึ่งพิจารณาทรัพยากรใน 5 ด้าน ปรากฏดังตารางที่ 9  
 
ตารางท่ี 9 กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy) 
 

ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
อาคาร/สถานท่ีปฏิบตัิงานสำรอง 

 

1. กำหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงานสำรอง ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน 
หรือเช่าสถานท่ีของเอกชนเป็นสถานท่ีปฏิบัติงานสำรอง 

2. เจรจาติดต่อสถานท่ีสำรองที่กำหนดไว้ล่วงหน้า 
3. กำหนดให้ปฎิบตัิงานท่ีบ้าน สำหรบัภารกิจท่ีไม่ได้รับผลกระทบหรือมีลักษณะงานท่ี

สามารถปฏิบัติงานท่ีบ้านได้ โดยหน่วยงานต้องสนับสนุนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4. ประชุม/ประสานงานภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน โดยใช้ระบบสื่อสาร
ผ่านช่องทางอิเลกทรอนิกส์ และออนไลน ์

5. ประชาสมัพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร  แก่ผู้รับบริการและหน่วยงานภายนอกผ่านช่อง
ทางการสื่อสารต่างๆ โดยเน้นการสื่อสารผ่านออนไลน ์

6. พัฒนาระบบการให้บริการ โดยเนน้ในรูปแบบ e-service เพื่อให้ประชาชนยัง
สามารถติดต่อราชกการได้แมเ้กิดสภาวะวิกฤต 

วัสดุอุปกรณ์ที ่สำคัญ/การจัดหาจัดส่ง
วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ 

 

1. จัดเตรียมเครื ่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา Notebook และอุปกรณ์เครือข่ายไว้
พร้อมใช้ในสภาวะวิกฤตไว้ล่วงหน้า หากไม่สามารถจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าได้ ให้
จัดทำฐานข้อมูลหน่วยงานที่สามารถติดต่อประสานงานเพื่อสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
ในการทำงานได้อย่างทันการณ์เมื่อเกิดสภาวะวิกฤต 

2. จัดหาเครื ่องคอมพิวเตอร์สำรองที่มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งาน หรือ
อุปกรณ์ที ่สามารถเชื ่อมโยงผ่านระบบ Internet ไว้ล่วงหน้า หากไม่สามารถ
จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าได้ ให้จัดทำฐานข้อมูลหน่วยงานที่สามารถติดต่อประสานงาน
หรือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ในการทำงานได้อย่างทันการณ์เมื่อเกิดสภาวะวิกฤต  

3. กำหนดให้บุคลากรใช้คอมพิวเตอร์ของตนเอง หากหน่วยงานไม่สามารถสนับสนุน
คอมพิวเตอร์ใช้งานได้ หรือในช่วงระหว่างการจัดหาคอมพิวเตอร์สำรอง ดทรสาร 
พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย ไว้เพื่อใช้งานเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต 

4. จัดหาหรือเตรียมหรอืกำหนดเครื่องพิมพ์ (Printer) เครื่องสแกนเอกสาร และเครื่อง 
กำหนดให้มีการจัดหาคอมพิวเตอร์สำรองที่มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งาน  
พร้อมอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมโยงต่อผ่านอินเตอร์เน็ตเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีของ
หน่วยงานกลางและกรมบัญชีกลางได้ 

5. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

6. จัดเตรียมยานพาหนะเพื่อใช้ในการเดินทาง โดยสำรองยานพาหนะ ไว้ที่สถานที่
ปฎิบัติงานสำรองหรือสถานท่ีอื่นที่เหมาะสม 

7. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น UPS ติดตั้งระบบสำรองไฟฟ้า ติดตั้งเครื่องกำเนิด
สำรองไฟฟ้า การสำรองข้อมูล และการกู้คืนระบบ 

8. จัดหาวัสดุสำนักงานที ่จำเป็นเพิ ่อการจัดเก็บข้อมูล เช่น External Hard Disk 
Thump Drive Drive ฯลฯ  
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ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลทีส่ำคัญ 

 

1. ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สำคัญของหน่วยงานเป็นแบบ
รวมศูนย์ และเช่ือมโยงระบบเครือข่ายผ่านอินเตอร์เน็ต เพื่อการใช้งาน ดังนั้น หาก
เกิดภาวะฉุกเฉินให้รอจนกว่าระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนกลาง
จะกอบกู้ให้สามารถใช้งานได้ 

2. กำหนดให้ผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดให้มีระบบการสำรองข้อมูลไว้
ในสถานที่อื่น โดยจัดเก็บ Server ไว้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และบริษัทเอกชน  

3. จัดเก็บข้อมูลเข้าสู ่ระบบฐานข้อมูลกลาง ที่สามารถเข้าถึงได้จากสถานที่อื่นๆ 
ภายนอกสำนักงาน เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูล และ
นำไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน 

4. เคลื่อนย้าย   Server ไปยังพ้ืนท่ีปลอดภัย (ในกรณีที่สามารถทำได้) 
5. จัดเก ็บ server ไว ้ท ี ่ศ ูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร สำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และบริษัทเอกชน  
6. กำหนดให้บุคลากรสำรองข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตนใน

อุปกรณ์ที ่ใช้ในการเก็บข้อมูล เช่น E-mail Handy Drive External Harddisk 
Google drive หรือ Cloud เป็นต้น อย่างสม่ำเสมอ 

7. ดำเนินการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตและฐานข้อมูลที่สำคัญ 
8. กำหนดให้มีการปฏิบัติตามระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์อย่าง

เคร่งครัด 
9. ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงาน เช่น รายงานความก้าวหน้าทุกว ันผ ่าน

แอพพลิเคชั่น หรือไปรษณีย์อิเลกทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารได้ตลอด
ช่วงเวลาทีปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำงาน หรือพร้อมเข้าร่วมประชุมในเรื่องสำคัญ
เร่งด่วนผ่านระบบออนไลน์ หรือสถานท่ีหัวหน้าส่วนราชการกำหนด 

10. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น UPS ติดตั้งระบบสำรองไฟฟ้า ติดตั้งเครื่องกำเนิด
สำรองไฟฟ้า การทำสำรองข้อมูล และการกู้คืนระบบ  

บุคลากรหลัก 

 

1. กำหนดให้ใช้บุคลากรสำรองทดแทนภายในสายงานหรือกลุ่มงานเดียวกัน 
2. กำหนดให้ใช้บุคลากรนอกกลุ่มงาน ในกรณีที่บุคลากรไม่เพียงพอ 
3. กำหนดให้ใช้การปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา 
4. กลุ่มงานผู้รับผิดชอบกระบวนงานและการให้บริการ พิจารณากำหนดระบบ และ

แนวทางปฏิบัติ/มาตรการต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานและการให้บริการเป็นอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะบริหารความต่อเนื่องของจังหวัด 
เช่น  
- ทุกกลุ่มงานพิจารณาระเบียบ/แนวปฏิบัติในการกำหนดเวลาในการบริการ

หน่วยงานภาครัฐ/บริการประชาชน 
5. กำหนดให้ใช้บุคลากรสำรอง/ทดแทนภายในกลุ ่มงานเดียวกันของสำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
6. กำหนดให้ใช้บุคลากรนอกกลุ่มงาน/โรงพยาบาล/สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ใน

จังหวัดฯ ในกรณี ที่บุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ไม่เพียงพอหรือ
ขาดแคลน 

7. กำหนดให้ร ้องขอบุคลากรจากศูนย์ว ิชาการ/กอง/กรม ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ไม่เพียงพอหรือขาดแคลน 
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ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
คู่ค้า/ที่ผู้ให้บริการสำคัญ/ผู้มีส่วนไดส้่วน
เสีย  

 

1. จัดให้แต่ละกลุ่มงานมีรายชื่อผู้ประสานงาน พร้อมระบุช่องทางการติดต่อ เพื่อให้
การให้บริการกับหน่วยงานภาครัฐอื่นเกิดความต่อเนื่อง เช่น เบอร์โทรศัพท์ และ
อีเมลกลาง 

2. จัดให้มีการส่งหนังสือราชการผ่านรูปแบบอิเลกทรอนิกส์ 
3. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข     

ผู้ให้บริการระบบ Server 
4. จัดทำระบบในการแจ้งข่าวสารได้อย่างรวดเร็วให้ผู้ให้บริการ คู่ค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ทราบเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต 
5. จัดทำระบบในการแจ้งข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ให้ผู้ให้บริการ/คู่ค้า/ผู้มีส่วนไดส้่วน

เสียทราบเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต 
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ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ 
วันที่ 1 (ภายใน 24 ชั่วโมง) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที 

การปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่น และ
ปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และข้ันตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดอย่างเคร่งครัด  

ขั้นตอนและกจิกรรม ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

- ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในหน่วยงาน ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง  
- แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤต ตามกระบวนการ call Tree ให้กับบุคลากรในกลุ่ม  

ภายหลังได้รับแจ้งจากหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง 
ทีมบริหารความต่อเนื่อง  

- จัดประชุมมีมบริหารความต่อเนื่อง เพื่อประเมินความเสียหาย ผลกระทบต่อการดำเนินงาน   
การให้บริการ และทรัพยกรสำคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 

- ทบทวนกระบวนการที่มีความเร่งด่วน หรือส่งผลกระทบอย่างสูง (หากไม่ดำเนินการ)  
ดังนั้น จำเป็นต้องดำเนินการหรือปฏิบัติงานด้วยมือ (Manual Processing) 

ผู้ประสานงาน/เลขานุการ 
ทีมบริหารความต่อเนื่อง 
ทีมบริหารความต่อเนื่อง 

 

- รายงานหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องทราบ โดยครอบคลุมประเด็นดังนี้  
• จำนวนและรายชื่อบุคลากรที่ได้รับบาดเจ็บ/เสียชีวิต 
• ความเสียหายและผลกระทบต่อการดำเนินงานและการให้บริการ 
• ทรัพยากรสำคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง 
• กระบวนการที่มีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่างสูงหากไม่ดำเนินการ และ

จำเป็นต้องดำเนินงานหรือปฏิบัติงานด้วยมือ 

ทีมบริหารความต่อเนื่อง  

- สื่อสารและรายงานสถานการณ์แก่บุคลากรในกลุ่มให้ทราบ ตามเนื้อหาและข้อความ
ที่ได้รับการพิจารณาและเห็นชอบ จากคณะบริหารความต่อเนื่องแล้ว 

ทีมบริหารความต่อเนื่อง  

- ประเมินและระบุกระบวนการหลัก และงานเร่งด่วนที่จำเป็นต้องดำเนินการให้แล้ว
เสร็จ ภายใน 1- 5 วันข้างหน้า  

ทีมบริหารความต่อเนื่อง  

- ประเมินศักยภาพแลความสามารถของกลุ่มในการดำเนินงานอย่างเร่งด่วนข้างต้น 
ภายใต้ข้อจำกัดและสภาวะวิกฤต พร้อมระบุทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหาร
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตตามแผนการจัดหาทรัพยากร 

ทีมบริหารความต่อเนื่อง  

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องทราบ พร้อมขออนุมัติการ
ดำเนินงานหรือปฏิบัติงานด้วยมือ (Manual Processing) สำหรับกระบวนการที่มี
ความเร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่างสูงหากไม่ดำเนินการ 

ทีมบริหารความต่อเนื่อง  

- ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้
ในการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ได้แก่ 

ทีมบริหารความต่อเนื่อง  

• อาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  

• วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ/การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  

• เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ  

• บุคลากรหลัก กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  

• คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สำคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  
- พิจารณาดำเนินการหรือปฎิบัติงานด้วยมือ เฉพาะงานเร่งด่วน หากไม่ดำเนินการจะ

ส่งผลกระทบอย่างสูง ไม่สามารถรอได้ ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติ 
ทีมบริหารความต่อเนื่อง  

- ระบุหน่วยงานที่เป็นคู่ค้า/ผู้ให้บริการสำหรัยงานเร่งด่วน เพื่อแจ้งสถานการณ์และ
แนวทางในการบริหารงานให้มีความต่อเนื่องตามความเห็นชอบ หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง  

ทีมบริหารความต่อเนื่อง  

- บันทึกเหตุการณ์ และทบทวนกิจกรรม และงานต่างๆ ของบริหารความต่อเนื่องอย่าง
สม่ำเสมอ (พร้อมระบุรายละเอียดผู้ดำเนินการและเวลา)  

ทีมบริหารความต่อเนื่อง  

- แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดำเนินการ สำหรับในวันถัดไป ให้กับบุคลากร
หลักในกลุ่ม เพื่อรับทราบและดำเนินการ อาทิ แจ้งวัน เวลา และสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง  

ทีมบริหารความต่อเนื่อง  

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอหรือตามที่
ได้กำหนดไว้  

ทีมบริหารความต่อเนื่อง  
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วันที่ 2-7 การตอบสนองในระยะสั้น 
 
การปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่น และ
ปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และข้ันตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดอย่างเคร่งครัด  
 

ขั้นตอนและกจิกรรม ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

- ติดตามสถานภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ ประเมินความจำเป็น 
และระยะเวลาที่ต้องใช้ในการกอบกู้คืน 

ทีมบริหารความต่อเนื่อง  

- ตรวจสอบกับหน่วยงาน ความพร้อมและข้อจำกัดในการจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้
ในการจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ได้แก่  

ทีมบริหารความต่อเนื่อง  

• อาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  

• วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ/การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  

• เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ  

• บุคลากรหลัก กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  

• คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สำคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  
- รายงานหัวหน้า/ทีมบริหารความต่อเนื่องทราบความพร้อม ข้อจำกัด และข้อเสนอแสนะ 

ในการจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวกิฤต 
ทีมบริหารความต่อเนื่อง  

- ประสานงานและดำเนินการจัดหาทรัพยากรที่จำเป็น ต้องใช้ในการบริหารความพร้อม
ต่อสภาวะวกิฤต ได้แก ่ 

  

• อาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  

• วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ/การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  

• เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ  

• บุคลากรหลัก กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  

• คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สำคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  
- ดำเนินการกอบกู้และจัดหาขอ้มูลและรายงานต่างๆ ทีจ่ำเป็นต้องใช้ในการดำเนนิงาน

และให้บริการ 
ทีมบริหารความต่อเนื่อง  

- ดำเนินงานและให้บริการภายใต้ทรัพยากรที่จัดหา เพือ่บริหารความพร้อมต่อสภาวะ
วิกฤต ได้แก่  

  

• อาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  

• วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ/การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  

• เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ  

• บุคลากรหลัก กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  

• คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สำคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  
- แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบรหิารความพร้อมตอ่สภาวะวิกฤตแก่หนว่ยงาน คู่

ค้า /ผู้ให้บริการที่สำคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบ 
ทีมบริหารความต่อเนื่อง  

- บันทึก (Log Book) เหตุการณ์ และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ของทีมบริหารความ
ต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ (พรอ้มระบุรายละเอียดผู้ดำเนินการและเวลา)  

ทีมบริหารความต่อเนื่อง  

- แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดำเนินการต่อไปสำหรับในวันถัดไป ให้กับบุคลากร
ในกลุ่ม  

ทีมบริหารความต่อเนื่อง  

- รายงานความคืบหนา้ให้แก่หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง ตามเวลาที่ได้กำหนดไว้  ทีมบริหารความต่อเนื่อง  
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วันที่ 8 การตอบสนองระยะกลาง (1 สัปดาห์) 
 
การปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่น และ
ปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และข้ันตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดอย่างเคร่งครัด  
 

ขั้นตอนและกจิกรรม ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ และประเมนิความ
จำเป็น และระยะเวลาที่ต้องใช้ในการกอบกู้คืน 

ทีมบริหารความต่อเนื่อง  

- ระบุทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ เพื่อดำเนินงานและให้บริการตามปกติ ทีมบริหารความต่อเนื่อง  
- รายงานหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง ทราบสถานภาพ การกอบกู้คืนมาของทรัพยากร

ที่ได้รับผลกระทบ และทรัพยากรที่จำเปน็ต้องใช้ เพื่อดำเนินงานและให้บริการตามปกติ  
ทีมบริหารความต่อเนื่อง  

- ประสานงานและดำเนินการจัดหาทรัพยากรที่จำเป็น ต้องใช้เพื่อดำเนินงานและ
ให้บริการตามปกติ ได้แก่  

ทีมบริหารความต่อเนื่อง  

• อาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  

• วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ/การจัดหาจัดส่งอุปกรณ์ที่สำคัญ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  

• เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ  

• บุคลากรหลัก กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  

• คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สำคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  
- ประสานงานและดำเนินการจัดหาทรัพยากรที่จำเป็น ต้องใช้เพื่อดำเนินงานและ

ให้บริการตามปกติ ได้แก ่
  

• อาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  

• วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ/การจัดหาจัดส่งอุปกรณ์ที่สำคัญ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  

• เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ  

• บุคลากรหลัก กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  

• คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สำคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  
- แจ้งสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรต่างๆ เพือ่ดำเนินงานและ

ให้บริการตามปกติให้กับบุคลากรในกลุม่ 
ทีมบริหารความต่อเนื่อง  

- บันทึก (Log Book) เหตุการณ์ และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ของทีมบริหารความ
ต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ (พรอ้มระบุรายละเอียดผู้ดำเนินการและเวลา)  

ทีมบริหารความต่อเนื่อง  

- รายงานความคืบหนา้ ใหแ้ก่ หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง ตามเวลาที่ได้กำหนดไว้  ทีมบริหารความต่อเนื่อง  
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ภาคผนวก ก 
 
กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree)  
 กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน คือ กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกในทีมบริหารความต่อเนื่อง 
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถบริหารจัดการในการติดต่อบุคลากรของหน่วยงาน ภายหลังจากมีการประกาศ
เหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตของหน่วยงาน และให้แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสามารถนำไปปฎิบัติ
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
 กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เริ่มต้นที่หัวหน้าบริหารความ
ต่อเนื่องแจ้งให้ผู้ประสานงานทีมบริหารความต่อเนื่องทราบถึงเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพ่ือให้ผู้ประสานงานฯ แจ้งทีม
บริหารความต่อเนื่องแต่ละกลุ่ม (หัวหน้ากลุ่มงาน) รับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนดำเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และแจ้งไปยังบุคลากรภายในกลุ่มรับทราบ ตามรายชื่อและช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ได้
ระบุในตารางที่ ก-1 ถึง ก-4 ซึ่งสามารถแสดงเป็นแผนผังกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) ดังนี้  
 
ตารางที่ 1 ก-1 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  

ทีมบริหารความต่อเนื่อง 

ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป บุคลากรในกลุ่มงาน 

นางณัฐดา วิเศษสรรค์  08-9951-8931  นางจันจิรา แสงรัตน์  09-3136-2899 
  นางกรรณิการ์ วงศ์ฝั้น  08-8252-6955 
  นางสาวศรีทอน มหาวันแจ่ม 08-8851-6923 
  นางสาวชนาภา เครื่องสกุล 09-5739-7022 
  นางเบญจา พรนวม 08-6922-9749 
  นางคันธรส ขาวงาม 08-6179-6207 
  นางลักขณา คำพรหม 09-2275-8655 
  นางสาวสุทธินันท์ ชาติไทย 08-9432-2643 
  นางศรีจันทร์ เงาคำ 08-4617-8814 
  นางวิรัมภา กึ่งวงษ์ 08-1952-8149 
  นางสาวศุภรักษ์ นันตา 08-0500-2077 
  นายจำเริญ ตุลย์วัฒนางกูร 08-4174-6325 
  นายเชาวรินทร์ สอนปาละ 08-1531-6177 
  นางกชพรรณ คหินทพงษ์ 09-9268-6996 
  นางจารุณี แก้วทรงเกษ 08-1883-9409 
  นางสาวสคราญโฉม อุปละ 08-6189-4340 
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ตารางที่ 1 ก-2 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 

ทีมบริหารความต่อเนื่อง 

ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข บุคลากรในกลุ่มงาน 

นางบุษบา อนุศักดิ์ 08-4045-3530 นางสุวิมล ทิพย์ชมภู 08-1020-4125 
  นายมนตรี อินแสง 08-1530-4524 
  นางสุรางค์ หมื่นกัณฑ์ 09-4830-1287 
  นางกาญจนา ศรีไว 08-1137-0053 
  นางกรรณิกา มะโนวรณ์ 08-4150-2678 
  นางสมพิศ อ่ินอ้าย 08-3221-5353 
  นายกฤษฎา ญาณพันธุ์ 08-7300-9166 

 
ตารางที่ 1 ก-3 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

ทีมบริหารความต่อเนื่อง 

ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล บุคลากรในกลุ่มงาน 

นางสาวฐิติกมล จันทะระ 08-1884-4347 นางผ่องศรี อุปละ 08-9955-3754 
  นางสาวศิริรัตน์ สายสุคนธ์ 08-4775-4180 
  นางณัฐชยา ไชยมะโน 08-1594-2362 
  นางสาวชลธิชา ศรีชัยวงค์ 08-5615-2857 
  นางสาวสุกัญญา พรมเถาว์ 08-4810-9371 
  นายทศพร เตชะพลี 08-1287-1805 

 
ตารางที่ 1 ก- 4 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
 

ทีมบริหารความต่อเนื่อง 

ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย บุคลากรในกลุ่มงาน 

นางละมัย สิทธิโรจน์ 08-1603-6435 นางสาวศรีสังวาลย์ ศรีทรายคำ 08-5033-7781 
  นางชญาก์ทิพยฑ์ สุริยะพงฑากุล 08-2389-6882 
  นายปรีชา เครือธง 08-4091-9039 
  รอ.ประเสริฐ แก้วกำเนิด 09-4639-2434 

ตารางที่ 1 ก- 5 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
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ทีมบริหารความต่อเนื่อง 

ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ บุคลากรในกลุ่มงาน 

นายเจริญ สิทธิโรจน ์ 08-9757-5117 นางพัชรี วีรพันธุ์ 08-9952-4248 
  นางวันเพ็ญ โพธิยอด 08-1783-8652 
  นายกฤตชญา เขยะตา 08-4127-9997 
  นายอำพนพินิจ เศรษฐสมพงศ์ 08-6672-5506 
  นางสุพิชฌาย์ ปิติโชติโชคโภคิน  06-3647-0996 

 
ตารางที่ 1 ก- 6 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ 
 

ทีมบริหารความต่อเนื่อง 

ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 
หัวหน้ากลุ่มงานกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ บุคลากรในกลุ่มงาน 

นางพวงผกา สุริวรรณ 08-1594-5215 นายพัฒฑณา อินทะชัย  
  นางกุหลาบทิพย์   
  นายพงศกร ศรีถมยา  
  นายธาดา ตรรกทวีผล  

 
 
ตารางที่ 1 ก- 7 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 

ทีมบริหารความต่อเนื่อง 

ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก บุคลากรในกลุ่มงาน 

นายเกรียงไกร ยังฉิม 08-1671-4505 นางสาวพันธิตรา บุตรนุชิต 08-3765-2227 
  นางธีรานันทน์ ศรีมุก 08-0128-9991 
  นางภิญญาพัชญ์ ทั่งเพชร 09-5447-3005 
  นางสาวอชิรญา ศรีคำมูล 08-8251-9981 
  นางสาวนภัสวรรณ เนื่องเดช 08-8777-1887 

 
 
ตารางที่ 1 ก- 8 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
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ทีมบริหารความต่อเนื่อง 

ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ บุคลากรในกลุ่มงาน 

นางพิมภาวรรณ์ เขยะตา 08-1885-5044 นางจรรยา ธัญน้อม 08-1950-6874 
  นางอุบลกาญจน์ ทับแก่น 08-2193-6481 
  นายจริญ จินาเดช 08-4616-0123 
  นายธนา อิ่นอ้าย 08-9556-7461 

 
ตารางที่ 1 ก- 9 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
 

ทีมบริหารความต่อเนื่อง 

ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ บุคลากรในกลุ่มงาน 

นางบุญทิน จิตร์สะบาย 08-1796-4786 นายณรงค์เดช นันตาเวียง 08176-0605  
  นางสาวจันทร์เพ็ญ เผือกไร่ 08-1960-2681 
  นางสาวณัฐศิรา ตาปวง 08-3047-7613  
  นางสาวกัลยาณี บุญจู 06-2221-5626  
  นางสาวอรวรรณ ร่มป่าตัน 09-6814-9493  

 
ตารางที่ 1 ก- 10 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของกลุ่มงานนิติการ 
 

ทีมบริหารความต่อเนื่อง 

ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ บุคลากรในกลุ่มงาน 

สิบตำรวจตรี วิชฌ์พล พรมสวัสดิ์ 08-9191-2180 นายประกาศิต แก้วจันทร์   
  นางกุลรภัส สิทธรรถโกวิท   

 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 1 ก- 11 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 
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ทีมบริหารความต่อเนื่อง 

ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข บุคลากรในกลุ่มงาน 

นางอินทริยา อินทพันธุ์ 08-1764-1837 นายสาธิต เจริญพงษ์ 08-6923-9992 
  นางสุกัญญา เลาหกุล 08-4420-5229 
  นางเบญจพร เกษรพรม 08-1683-2764 
  นางวิมลพรรณ จันทร์หอม 08-4041-2304 
  นางเกษศิรินทร์ วงค์ตะวัน 08-9637-2020 
  นางปรมาภรณ์ ทองอ่ำ 08-1950-4396 
  นายเอกอดุลย์ บุตรแก้ว 08-9997-9745 
  นางนลินา พรมสวัสดิ์ 08-2224-9645 

 
ตารางที่ 1 ก- 12 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของกลุ่มงานประกันสุขภาพ 
 

ทีมบริหารความต่อเนื่อง 

ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ บุคลากรในกลุ่มงาน 

นายธานี ศรีวงค์วรรณ์ 08-1724-4315 นางปรานอม ทมวงศ์ 08-6911-4968 
  นายศุภกฤษณ์ เสวะกะ 08-9633-9655 
  นางอังคณา เสียงอ่อน 08-8806-7731 

 
ตารางที่ 1 ก- 13 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของกลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
 

ทีมบริหารความต่อเนื่อง 

ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข บุคลากรในกลุ่มงาน 

นายปิยะดนัย สุธีรพงศ์พันธ์ 08-1594-5215 นางสาวชรินดา สุธาวา 08-4614-6486 
  นางสาวธนภรณ์ ศุภางคะรัตน์ 08-4808-6073 
  นายวัชรพงศ์ ไชยปันดิ  
  นางสาววรางคณา ขานวล  
  นางสาวณัตชญา ยะบึง   
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 ภายหลังจากได้รับการตอบรับจากบุคลากรหลักครบถ้วนตามกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call tree) 
ข้างต้น ทีมบริหารความต่อเนื่องแต่ละกลุ่ม (หัวหน้ากลุ่มงาน) มีหน้าที่โทรศัพท์กลับไปแจ้งยังผู้ประสานงานทีม
บริหารความต่อเนื่อง เพื่อรายงานสรุปความพร้อมของหน่วยงานในการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 
รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดในหน่วยงาน โดยทีมบริหาร
ความต่อเนื่องแต่ละกลุ่ม มีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลสำหรับการติดต่อให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้
กระบวนการติดต่อบุคลากรภายในหน่วยงานสามารถดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง และสำเร็จลุล่วงภายในระยะเวลา
ที่คาดหวัง  
 


