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บทนำ
ตามที่สานักงาน ก.พ.ร. ได้กาหนดแนวทางให้ส่วนราชการดาเนินการจัดทาการบริหารความพร้อมต่อสภาวะ
วิกฤตขององค์กรเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักหรืองานบริการที่สาคัญได้อย่างต่อเนื่องแม้เกิดสภาวะวิกฤต
โดยได้กาหนดให้หน่วยงานมีการจัดทาแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต เพื่อให้หน่วยงานได้ดาเนินการจัดทา
แผนฯ และบริหารจัดการแผนฯ ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทาให้หน่วยงานสามารถนาแผนดังกล่าวไปใช้ตอบสนองและ
ปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เหตุที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุหรือเหตุการณ์
ที่เกิดจากการมุ่งร้ายต่อองค์กร เช่น อุทกภัย อัคคีภัย การก่อการประท้วง การจลาจล เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าว
อาจส่งผลให้หน่วยงานต้องหยุดการปฏิบัติงาน หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้หากองค์กรไม่มีแผนงาน
ที่จ ะรองรั บ การปฏิบั ติ งานอย่ างต่อ เนื่ อ ง อาจส่ ง ผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้น ต่อ หน่ว ยงานในด้ า นต่ างๆ ทั้ งทาง ด้ า น
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจการเงิน การให้บริการ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ดังนั้ น แผนบริ ห ารความพร้ อมต่อ สภาวะวิ กฤตจึ งมี ความส าคั ญที่ จะสามารถช่ว ยให้ ห น่ ว ยงานสามารถรั บ มื อกั บ
เหตุการณ์ที่อาจคาดไม่ถึง และสามารถทาให้กระบวนการปฏิบัติงานสามารถกลับมาดาเนินการได้ตามปกติหรือตาม
ระดับการให้บริการทีก่ าหนดได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะสามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ
หน่วยงานได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง
2. เพือ่ ให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับมือกับสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
3. เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักจากการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
4. เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น ผลกระทบด้านเศรษฐกิจการเงิน การให้บริการ
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สิน
5. เพื่อให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholder) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพขององค์กร
สมมติฐำนของกำรดำเนินกำรตำมแผนบริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤตของสำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง
แผนบริหารฯ ฉบับนี้จัดทาขึ้นภายใต้สมมติฐาน ดังกล่าว ต่อไปนี้
1) เหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นมีความเกี่ยวเนื่องเฉพาะผลกระทบต่อการปฏิบัติงานส่วนกลางไม่รวมผลกระทบต่อ
ภาพรวมในระดับประเทศจากการขาดแคลนหรืออุบัติภัยหรือสาเหตุอื่น
2) เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สาคัญต่างๆ หรือไม่ได้คาดคิดมาก่อน แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ
สถานที่ปฏิบัติงานสารองที่ได้มีการจัดเตรียมไว้
3) “บุคลากร” ในแผนฉบับนี้ หมายถึง ข้าราชการ พนั กงานราชการ และเจ้าหน้าที่ทั้งหมดของสานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง
๑

ขอบเขตกำรดำเนินกำร
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ใช้รับรองกรณีเกิดสภาวะวิกฤต
หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินภายในสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง หรือบริเวณสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ประกอบด้วยเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
- เหตุการณ์อุทกภัย
- เหตุการณ์อัคคีภัย
- เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/การก่อจลาจล
- เหตุการณ์แผ่นดินไหว
คำจำกัดควำม
ภาวะฉุก เฉิ น หมายถึ ง สภาวะอั น อาจจะเป็น ภัย หรื อมี อัน ตรายแฝงสู ง ซึ่ งอาจก่อ ให้ เ กิ ดผลกระทบต่ อ
เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านของส านั ก งานปลั ด กระทรวงการคลั ง ส านั ก งานรั ฐ มนตรี และผู้ รั บ บริ ก าร/ผู้ ม าติ ด ต่ อ
ประสานงาน รวมทั้งทรัพย์สินและของมีค่าของทางราชการ
อัคคีภัย หมายถึง เหตุการณ์ที่มีเปลวไฟลุกติดสิ่งของต่างๆ ภายในสถานที่หนึ่งสถานที่ใด จนอาจเกิดอั นตราย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน
อุทกภัย หมายถึง เหตุการณ์ที่มีน้าท่วมพื้นดินสูงกว่าระดับปกติ ซึ่งมีสาเหตุมาจากปริมาณน้าฝน จนทาให้มี
ปริมาณน้าส่วนเกินมาเติมปริมาณน้าผิวดินที่มีอยู่ตามสภาพปกติจนเกินขีดความสามารถการระบายน้าของแม่น้า ลา
คลอง และยังมีสาเหตุมาจากการกระทาของมนุษย์ โดยปิดกั้นการไหลของน้าตามธรรมชาติ ทั้งเจตนาและไม่เจตนา
จนอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชาชนและสิ่งแวดล้อม
แผ่นดินไหว หมายถึง การสั่นสะเทือนของพื้น ดิน อันมีสาเหตุมาจากการขยับเคลื่อนตัวของเปลือกโลก การ
สั่นสะเทือนนี้อาจมีระดับความรุนแรงขั้นต่า ที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ แต่บางครั้งอาจมีระดับความรุนแรงในขั้น
ที่เป็นอันตรายจนก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงได้
การชุมนุมประท้วง หมายถึง กลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันมาดาเนินการใดๆ เพื่อให้บรรลุสิ่งที่ต้องการ
กำรประเมินควำมเสี่ยง ภัยคุกคำมและผลกระทบต่อทรัพยำกรสำคัญในกำรดำเนินกำรและกำรให้บริกำร
เพื่อให้การดาเนิ นการตามแผนบริ หารความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินของสานักงานปลัดกระทรวงการคลั ง
เป็นไปอย่างครอบคลุม จึงกาหนดการพิจารณาผลกระทบ 5 ประเภท ดังนี้
1) ผลกระทบด้านอาคารสถานที่/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้ไม่สามารถปฏิบัติงาน
ได้ ณ กลุ่มอาคารกระทรวงการคลังซึ่งส่งผลกระทบให้บุคลากรไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้ยังสถานที่ปฏิบัติหลักเป็น
ระยะเวลาชั่วคราวหรือระยะยาว
2) ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ /การจัดหาจัดส่งอุปกรณ์ที่สาคัญ : เหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นทาให้ไม่
สามารถใช้ งานวัส ดุอุ ป กรณ์ที่ส าคัญหรื อสามารถจัดหาวัส ดุอุปกรณ์ที่ ส าคัญ ได้ หรือมี วัส ดุ อุปกรณ์ให้ ส ามารถใช้
ปฏิบัติงานได้ตามปกติ
๒

3) ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้ไม่สามารถใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีหรือระบบสารสนเทศหรือข้อมูลที่สาคัญได้โดยไม่สามารถใช้งานได้เหมือนในกรณีเหตุการณ์ปกติ
๔) ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติงานได้
5) ผลกระทบด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/คู่ค้า ไม่สามารถติดต่อหรือ
ใช้บริการหรือส่งมอบได้
ในส่วนของการดาเนินการตามแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
สามารถจ าแนกความเชื่ อมโยงระหว่ างเหตุ ก ารณ์ คุก คามที่อ าจเกิ ดขึ้ น ของส านั กงานปลั ดกระทรวงการคลั ง กั บ
ผลกระทบ 5 ประเภท ดังนี้
ผลกระทบ
ด้านอาคาร/
สถานที่
ปฏิบัติงานที่
สาคัญ

ด้านวัสดุอุปกรณ์
ที่สาคัญ/การ
จัดหาจัดวัสดุ
อุปกรณ์ที่สาคัญ

ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมูลที่สาคัญ

ด้านบุคลากร
หลัก

ด้านผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสีย

เหตุการณ์อุทกภัย











เหตุการณ์อัคคีภัย











เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง











เหตุการณ์แผ่นดินไหว











เหตุการณ์ภัยคุกคาม

ทั้งนี้แผนความต่อเนื่องฉบั บนี้ ไม่รองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่เหตุขัดข้องเกิดขึ้นจากการดาเนินงานปกติ
และเหตุขัดข้องดังกล่าว ไม่ส่งผลในระดับสูงต่อการดาเนินงานและการให้บริการของหน่วยงาน เนื่องจากหน่ว ยงานยัง
สามารถจัดการหรือปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์ได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยผู้บริหารหน่วยงานหรือผู้บริหาร
ของแต่ละกลุ่มงานและฝ่ายงานสามารถรับผิดชอบและดาเนินการได้ด้วยตนเอง
กำรทำควำมเข้ำใจองค์กร
การทาความเข้าใจในองค์กรของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง จัดทาเพื่ อให้สามารถศึกษาถึงความสาคัญ
ของกระบวนการ/กิจกรรม ที่หน่วยงานกาลังดาเนินการอยู่ ซึ่งจะเป็นกลไกที่จะช่วยขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กาหนดรวมทั้งการเชื่อมโยงถึงความสัมพันธ์ของหน่ วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
สานักงานปลั ดกระทรวงการคลัง จึ งได้ดาเนินการศึกษาวิเคราะห์ กระบวนการ/กิจกรรม ของหน่ว ยงานในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ซึ่งพบว่า กระบวนการส่วนใหญ่มีความสาคัญและจาเป็นต้องดาเนินงานให้บริการ
ภายในระยะเวลาที่แตกต่างกันตามประเภทงาน ปรากฏดังตาราง ต่อไปนี้
๓

กิจกรรม/กระบวนการ

หน่วยงาน
ระดับ
น้อยกว่า
ที่รับผิดชอบ ผลกระทบ
4 ชม.

1. บริหารและจัดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ
สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ศทส.

สูง

√

2. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของกระทรวงการคลังใน
ช่องทางการสื่อสารตามสื่อ ต่างๆ

กสค.

สูง

√

3. การบริหารอาคารสถานที่และพัสดุ
ยานพาหนะ ของสานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง

สบก.

สูง

√

4. การกากับตรวจสอบการดาเนินงาน
ของหน่วยงานในสังกัด
- ดาเนินการเกี่ยวกับประสานกับส่วน
ราชการอื่นๆ เพื่อความต่อเนื่องในการ
ปฏิบัติราชการ
5 .การบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
- จัดทาหนังสือส่งเรื่องราวร้องเรียน/
ร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการพร้อม
แจ้งผลการดาเนินการเบื้องต้นให้ผู้ร้อง
ทราบ
- ติดตามเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- การจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ให้ผู้ตรวจราชการเพื่อทราบ/เพื่อ
พิจารณา/ยุติเรื่องพร้อมแจ้งผลการ
พิจารณาให้ผู้ร้องหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบ

สตป.

ระยะเวลาในการหยุดชะงัก
1 วัน

2 - 7 วัน

ต่า

√

กลาง

√

๔

1 เดือน

กิจกรรม/กระบวนการ
6. งานสารบรรณสานักงาน
รัฐมนตรี และสานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
7. งานยานพาหนะ
8. การจัดทาเอกสารเสนอวาระ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร
และการประชุมรัฐสภา
9. การจัดทาเอกสารเสนอวาระ
การประชุมวุฒิสภา
10. การประสานงานการประชุม
สภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา
11.การประสานงานการประชุม
วุฒิสภา
12. การจัดทาเอกสารเสนอวาระ
การประชุม ครม.
13. การประสานงานการประชุม
ครม.
14. สรุปเรื่องประกอบการ
พิจารณาหรือสั่งการ
15. การยกร่างคาตอบกระทู้ถาม
16. การยกร่างคาตอบข้อหารือ
17. การดาเนินการเรื่องร้องทุกข์
ร้องเรียน
18. การให้คาปรึกษาเรื่องร้อง
ทุกข์ร้องเรียน
19. การพิจารณาอุทธรณ์คาสั่ง
ทางปกครอง
20. การดาเนินคดีต่างๆ ในศาล
เช่นคดีปกครอง คดีแพ่ง

หน่วยงาน
ระดับ
ที่รับผิดชอบ ผลกระทบ

สร.

ระยะเวลาในการหยุดชะงัก
น้อยกว่า
1 วัน 2 - 7 วัน 1 เดือน
4 ชม.

สูง

√

สูง
ปานกลาง

√

√

ปานกลาง

√

ปานกลาง
ปานกลาง

√
√

ปานกลาง

√

ปานกลาง

√

ปานกลาง
ต่า
ต่า
ต่า

√

√

ต่า
กกม.

ปานกลาง

๕

√
√

√
√

กิจกรรม/กระบวนการ

21. การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง และสานักงาน
รัฐมนตรี สานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
22. การติดตามและประเมินผล
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ของกระทรวงการคลัง
23. การติดตามและประเมินผล
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานใน สป.กค
24. กระบวนการบริหารงาน
บุคคล
25. กระบวนการพัฒนาบุคลากร
26. กระบวนการวินัยและ
คุณธรรม
27. กระบวนการบริหาร
อัตรากาลัง
28. กระบวนการตามแผน
ยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง
29. กระบวนการตามแผน
ยุทธศาสตร์ระดับสานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
30. การจัดทาแผนปัองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ
ชอบของกระทรวงการคลัง
31. การดาเนินงานต่อข้อ
ร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่รัฐกระทา
การทุจริตในภาครัฐ
32. การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ

หน่วยงาน ระดับ
ที่
ผลกระทบ
รับผิดชอบ
สตก.
สตน.

ระยะเวลาในการหยุดชะงัก
น้อยกว่า
4 ชม.

1 วัน

2-7 วัน

ต่า

√

ต่า

√

ต่า

√

ต่า

√
√
√
√

กพร.

สบค.

ต่า
ต่า
ต่า

สนย.

ปานกลาง

สนย.

ต่า

√

ศปท.

ปานกลาง

√

ศปท.

ปานกลาง

√

ศปท.

ปานกลาง

√

๖

√

1 เดือน

5. กำรบริหำรควำมต่อเนื่องของสำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง
5.1. คณะกรรมการบริหารแผนบริหารจัดการความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
โดยมีองค์ประกอบ คือ รองปลัดกระทรวงการคลังที่กากับดูแลสานักงานปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลังเป็นรองประธาน ผู้อานวยการสานัก /กลุ่ม/กอง เป็นกรรมการ ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนา
ระบบบริ ห ารเป็ น เลขานุ ก าร และมี ผู้ แ ทนจากส านั ก บริ ห ารกลางและผู้ แ ทนศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเป็ น
ผู้ช่วยเลขานุการ ตามคาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงการคลังได้มีคาสั่งที่ 427/2556 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556
โดยมีหน้าที่ในการกาหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารจัดการแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตรวมทั้ง
การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
5.2. ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง ( Business Continuity Plan : BCP)
ทั้ง นี้ จ ากแผนบริ ห ารความพร้ อ มฯ ที่ จั ด ท าขึ้ นของส านั ก งานปลั ด กระทรวงการคลั ง นั้ น มีก ารก าหนด
โครงสร้างของบุคลากร ( Call Tree) เพื่อทาหน้าที่บริหารจัดการสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์วิกฤตใน
รูปแบบต่างๆ โดยมีผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลังเป็นหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง ทั้งนี้จุดเริ่มต้นของกระบวนการ
Call Tree จะเริ่มกระบวนการทางานจาก หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องแจ้งให้ผู้ประสานงานคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง โดยผู้ประสานฯ จะแจ้งให้หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่องรับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและดาเนินการ
ประกาศใช้แผน ตามสายงานการบัญชาของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ทีมงานบริหารความต่อเนื่องมีหน้าที่
ในการปรับปรุงข้อมูลสาหรับการติดต่อให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาและดาเนินการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของ
ทีมงานแต่ละฝ่ายเมื่อเกิดสภาวะฉุกเฉินขึ้น รวมทั้งดาเนินการจัดกิจกรรมการซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงการคลังเมื่อเกิดสภาวะวิกฤตขึ้น โดยมีการแบ่งบุคลากรผู้รับผิดชอบ
ตามขอบข่ายงานที่ต้องมีการดาเนินการ ดังนี้
หัว หน้ าคณะบริ ห ารความต่อเนื่อง มีห น้าที่ในการประเมินลั กษณะ ขอบเขต และแนวโน้มของ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อตัดสินใจประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง และดาเนินการตามขั้นตอน และแนวทางการบริหาร
ความต่อเนื่อง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรที่ได้กาหนดไว้ในแผนความต่อเนื่อง
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง มีหน้าที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่ องและคณะบริห ารความต่อเนื่ อง และดาเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการบริห ารความต่อเนื่อง
ตลอดจนสรรหาทรัพยากรที่ได้กาหนดไว้ในแผนความต่อเนื่อง

๗

คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤตของสำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง
นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการพิเศษ
รองปลัดกระทรวงการคลัง
ระทรวงกำรคลั
ง
ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง
รองประธานกรรมการ

หัวหน้า
สานักงานรัฐมนตรี
กรรมการ

ผู้อานวยการ
สานักบริหารกลาง
กรรมการ

ผู้อานวยการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรรมการและเลขานุการ

ผอ.สบพ.
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้อานวยการศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
กรรมการ
ผู้อานวยการ
กลุ่มสารนิเทศการคลัง
กรรมการ

นางสาวสมิทธิธ์ นา ชัยเจนกิจ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๘

ผู้อานวยการสานัก
ตรวจสอบและประเมินผล
กรรมการ

ผู้อานวยการสานัก
นโยบายและยุทธศาสตร์
กรรมการ

ผู้อานวยการสานัก
บริหารทรัพยากรบุคคล
กรรมการ

ผู้อานวยการ
กลุ่มกฎหมาย
กรรมการ

ผู้อานวยการกลุ่ม
ตรวจสอบภายในระดับกรม
กรรมการ

ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง
กรรมการ

โครงสร้ำงทีมบัญชำกำรและคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง
ผู้บริหารของกระทรวงการคลัง
ปลัดกระทรวง, รองปลัดกระทรวง,
ผูต้ รวจราชการ, ทีป่ รึกษา

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้าทีมด้านการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
สร.

สบก.

สตป.

สนย.

สบค.

สตก.

สตน.

ภารกิจ
1) แจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดเพื่อดาเนินการปฏิบัติงานใน
สถานที่สารองที่ได้เตรียมไว้
2) ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
สบก.
จัดเตรียมสถานที่สารอง เพื่อปฏิบัติงาน
จัดเตรียมอุปกรณ์สานักงานที่จาเป็นในการ
ปฏิบัติงาน
3) เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเหตุการณ์ในด้าน
ต่างๆ
1)
2)

กกม.

หัวหน้าทีมด้านประชาสัมพันธ์และการสือ่ สาร

หัวหน้าทีมด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

กสค.

ศทส.

กพร.

ภารกิจ
1) ดาเนินการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้แก่ขา้ ราชการและ
เจ้าหน้าที่ในสังกัด สป.กค. และ สร. ทราบ ดัง
สถานการณ์วกิ ฤติที่เกิดขึ้น
2) ดาเนินการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้หน่วยงานภายนอก
ได้ทราบดังข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

๙

ภารกิจ
1) บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสารองให้
สามารถใช้งานได้
2) จัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สารอง เพื่อการ
ปฏิบัติงาน

รำยชื่อทีมบริหำรควำมต่อเนื่องของสำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง
บุคลำกรหลัก
ชื่อ-สกุล
1. ผู้ชว่ ยปลัดกระทรวงการคลัง

เบอร์โทร

บทบำท

บุคคลำกรสำรอง
ชื่อ-สกุล

เบอร์โทร

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องหัวหน้าคณะ
บริหารความต่อเนื่อง

2. นายเฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ์เสถียร 081-254-3609 หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องด้านเทคโนโลยี นางเสาวภา บุญธรรม
สารสนเทศและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
3. ผู้อานวยการกลุ่มสารนิเทศ
การคลัง

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องด้าน
ประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร

นางสาวรุ่งทิวา มณีวงค์

061-412-7024

4. นางสาวสมวรรณ จันทร์ใหญ่

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
สานักบริหารกลาง

นางสาวทัศนีย์ ใจทน

081-638-0792

นางนงนุช คุณรัตนไตร

081-902-8069

5. นายไว คงทวี
6. ผู้อานวยการสานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
7. นายสิทธิรัตน์ ดรงคมาศ

061-404-7888 หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องของ
สานักตรวจสอบและประเมินผล
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องของ
สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
089-969-3023 หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องสานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์
๑๐

นายสมศักดิ์ ศิริเลิศพิทักษ์
นายพงศกร ตั้งเสริมวงศ์

081-236-0234
089-812-0499

บุคลำกรหลัก
ชื่อ-สกุล
8. นายศักดา ชนะภัย
9. นางสิริกานต์ มหาลี้ตระกูล

เบอร์โทร

บทบำท

089-969-3026 หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องของ
สานักงานรัฐมนตรี
089-280-2366 หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องของ
ส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

บุคคลำกรสำรอง
ชื่อ-สกุล
นายศิขรินทร์ ลิ่มนิจสรกุล

เบอร์โทร
086-984-8788

นางสาวพิมลสิริ ลิมปมาลัยพร

10. น.ส.กาญจนา สุทธิชยาพิพัฒน์ 083-178-8127 หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องของ
ส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม

นางมณีรัตน์ จันทร์ใบเล็ก

087-054-2526

11. นางสาวอารีย์ วรรณาเจริญกุล

นางสาวศิโรชินี อนันอริยธรรม

084-456-9647

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องของ
กลุ่มกฎหมาย

12. นางรัชนี ชุนเจริญ

081-171-2802 หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องของ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางสาวสุภาพ ผ่องอาไพ

13. เรือเอกฐานิศ นาคะเกศ

081-339-4727 หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องของ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

นายวิทยา เตชะมหานนท์

๑๑

081-632-1350

กำรปฏิบัติงำนเมื่อเกิดสภำวะวิกฤติของคณะทำงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง

เหตุฉุกเฉิน
เหตุอทุ กภัย

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ

ผู้ปฏิบัติ

แจ้งเหตุ

ผู้พบเหตุ/ผู้ที่ได้ รับ



มอบหมาย

เหตุแผ่นดินไหว
เหตุชุมนุมประท้ วง



หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง
(ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง)

สัง่ การ

เหตุอัคคีภัย


หัวหน้าทีมบริหารด้านการ
ประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
(ผอ.กสค. และเจ้าหน้าที่)

แจ้ งข่าวให้ กบั หัวหน้ า
ทีมงานด้ านต่างๆ

เตรียมความพร้อม
สถานที่ และอุปกรณ์
สานักงาน

หัวหน้าด้านการ
ปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน

เตรียมความพร้อม
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และระบบสื่อสาร
สื่อสาร





1. หัวหน้าทีมด้านบริหารกลาง
(ผอ.สบก.และเจ้าหน้าที่)
2. หัวหน้าทีมบริหารด้านต่างๆ
ใน สป.กค.
3. หัวหน้าทีมบริหารด้าน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ผอ.ศทส. และเจ้าหน้าที่)

ประชุมประเมินสถานการณ์

หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง และหัวหน้าทีมบริหาร
ด้านต่างๆ ใน สป.กค.

รายงานผู้บริหารระดับสูง

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
(ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง)

๑๒

คำอธิบำย ขั้นตอนการปฏิบัติงานเมื่อเกิดสภาวะวิกฤติของคณะทางานบริหารต่อเนื่อง สป.กค.
1. เมื่อเกิดเหตุสภาวะวิกฤติขึ้น ผู้ พบเห็ นหรือผู้ ที่ได้รับมอบหมายแจ้งเหตุไปยังหั ว หน้าทีมบริห ารความ
ต่อเนื่อง (ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง) ทราบ
2. หั ว หน้ า ที ม บริ ห ารความต่ อ เนื่ อ ง (ผู้ ช่ ว ยปลั ด กระทรวงการคลั ง ) สั่ ง การให้ หั ว หน้ า ที ม งานด้ า น
ประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร (กสค.) แจ้งข่าวและประชาสัมพันธ์ไปยังหัวหน้าทีมงานด้านอื่นๆ
3. หัวหน้าทีมงานประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร (ผอ.กสค.) แจ้งไปยังหัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ด้านต่างๆ ทราบ และเตรียมความพร้อมในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังนี้
3.1 หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่องด้านบริหารกลาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการ
ประสานงานกับเจ้าของสถานที่ เพื่อจัดเตรียมสถานที่สาหรับปฏิบัติงานชั่วคราว
3.2 หั ว หน้ าทีมงานบริ ห ารความต่ อเนื่อ งด้านอุปกรณ์คอมพิว เตอร์และระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ
(ผอ.ศทส. และเจ้าหน้าที่) ดาเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
นาไปติดตั้ง ณ สถานที่สารองเพื่อใช้ปฏิบัติงานชั่วคราว ให้สามารถรองรับการดาเนินงานสาหรับ
เจ้าหน้าที่ในขั้นต้น
3.3 หัวหน้าทีมงานบริหารงานด้านต่างๆ ในสังกัด สป.กค. และสานักงานรัฐมนตรี (สานักงาน/กลุ่ม/
กอง) ในฐานะหัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่องด้านต่างๆ ดาเนินการให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ในสังกัดของตน เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวได้ทันที
4. ประชุมคณะทีมบริหารความต่อเนื่อง เพื่อประเมินสถานการณ์และดาเนินการตามความเหมาะสม
5. หัวหน้าบริหารความต่อเนื่อง (ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง) รายงานผลการเตรียมความพร้อมสาหรับการ
ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราว ให้กับคณะผู้บริหารระดับสูงในระดับต่อไป

๑๓

กลยุทธ์ควำมต่อเนื่อง
กลยุทธ์เพื่อสร้างความต่อเนื่องเป็นแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีความพร้อมเมื่อ
เกิดสภาวะวิกฤต ซึ่งสามารถจาแนกทรัพยากรออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้
ทรัพยำกร

กลยุทธ์ควำมต่อเนื่องต่อกำรปฏิบัติงำน

อาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก

1. กรณีเกิดสภาวะวิกฤตที่ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานภายในบริเวณ
กระทรวงการคลังได้กาหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงานสารอง ณ อำคำร
ศูนย์คอมพิวเตอร์ บริษัทกรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด
โดยมีการสารวจความเหมาะสมของสถานที่ ประสานงาน และการ
เตรียมความพร้อม
2. กรณีเกิดสภาวะวิกฤตที่ไม่สามารถใช้พื้นที่สารองตามข้อ 1 ใช้พื้นที่
ปฏิบัติงานสารอง ณ อำคำรศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองกรมศุลกำกร

วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ/การจัดหา
จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ

- การจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) และอุปกรณ์
เครือข่าย ไว้พร้อมใช้ในสภาวะวิกฤต
- การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สารองที่มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้
งาน หรืออุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมโยงผ่านระบบ INTERNET
- การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ของเจ้าหน้าที่ได้
เป็นการชั่วคราว หากมีความจาเป็นในกรณีเร่งด่วนในระหว่างการจัดหา
คอมพิวเตอร์สารอง
- การจัดหาเครื่องพิมพ์ (Printer) เครื่องสแกนเอกสาร (Scanner) และ
เครื่องโทรสาร (Fax) พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย Network
- การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุน โดยวิธีพิเศษ

เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่
สาคัญ

- ดาเนินการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตและฐานข้อมูลที่สาคัญ

บุคลากร

- กาหนดให้ใช้บุคลากรสารอง ทดแทนภายในสายงานหรือกลุ่มงาน
เดียวกัน
- พนักงานขับรถยนต์ เพื่อติดต่อประสานงานกับบุคคลและส่วนราชการ
อื่นๆ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- แจ้งประสานงานโดยใช้ระบบสื่อสารในรูปแบบต่างๆ

๑๔

กำรวิเครำะห์เพื่อกำหนดควำมต้องกำรทรัพยำกรที่สำคัญ
(1) ด้านสถานที่ปฏิบัติงานสารอง ( Working Space Requirement)
ประเภททรัพยากร

ที่มา

4 ชั่วโมง

1 วัน

2-7 วัน

1 เดือน

พื้นที่สาหรับสถานที่ปฏิบัติงานสารอง/คน
การปฏิบัติงาน ณ ที่กาหนด

-

เตรียมพร้อม ณ ที่ตั้ง

(2) ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Equipments & Supplies Requirement)
ประเภททรัพยำกร

4 ชั่วโมง

1 วัน

2-7 วัน

1 เดือน

1.เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) ศทส. สป.กค.
หน่วยงานใน สป.กค.
2.เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ หน่วยงานใน สป.กค.
พกพา (Notebook)
ศทส. สป.กค.

10เครื่อง

20 เครื่อง

40 เครื่อง

60 เครื่อง

5 เครื่อง

15 เครื่อง

10 เครื่อง

50 เครื่อง

3.เครื่องพิมพ์ (Printer)

ศทส. สป.กค.
หน่วยงานใน สป.กค.
4.โทรศัพท์พร้อมหมายเลข สถานที่ปฏิบัติงานสารอง

2 เครื่อง

5 เครือ่ ง

7 เครื่อง

10 เครื่อง

1 เครื่อง

3 เครื่อง

5 เครื่อง

10 เครื่อง

5.โทรสารพร้อมหมายเลข
6.เครื่องสแกนเนอร์

สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
ศทส./ส่วนราชการใน
สังกัด
สถานที่ปฏิบัติงานสารอง

1 เครื่อง
2 เครื่อง

2 เครื่อง
5 เครื่อง

3 เครื่อง
10 เครื่อง

5 เครื่อง
15 เครื่อง

-

1 เครื่อง

2 เครื่อง

3 เครื่อง

ศทส.สป.กค.
ศทส. สป.กค.
ส่วนราชการในสังกัด
จัดซื้อเพิ่มเติมตามความ
จาเป็น
 สบก.สป.กค.
 ส่วนราชการในสังกัด

1 ชุด
1 ชุด

2 ชุด
1 ชุด

3 ชุด
1 ชุด

3 ชุด
1 ชุด

7.เครื่องถ่ายเอกสาร
8.อุปกรณ์สารองข้อมูล
9.อุปกรณ์ระบบเครือข่าย
ไร้สาย
10. อุปกรณ์สานักงาน
11. ยานพาหนะ

ที่มำ

ตามความ
เหมาะสม
ตามความ
เหมาะสม

๑๕

(3) ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล ( IT & Information Requirement)
ประเภททรัพยำกร

ที่มำ

4 ชั่วโมง

1 วัน

2-7 วัน

1 เดือน





























1.ระบบ e–Mail

การปรับเปลี่ยนไปใช้ระบบ e-Mail
ของหน่วยงานภายนอก เช่น
Gmail/ศทส.
2.ระบบสารบรรณ
การสารองและกู้คืนระบบจากศูนย์
อิเล็กทรอนิกส์
สารองข้อมูลกระทรวงการคลัง
(DRC Site)/ศทส.
3.ระบบสนับสนุนการ
การสารองและกู้คืนระบบจากศูนย์
ปฏิบัติงานสานักงานอื่นๆ ที่ สารองข้อมูลกระทรวงการคลัง
เกี่ยวข้อง เช่น ระบบจัดเก็บ (DRC Site)/ศทส.
เอกสาร
4.ไฟล์ข้อมูลระบบงาน/
การสารองและกู้คืนระบบจากศูนย์
ฐานข้อมูล/คู่มือการ
สารองข้อมูลกระทรวงการคลัง
ปฏิบัติงานสาหรับการ
(DRC Site)/ศทส.
สารองและกู้คืนระบบงาน
5.ระบบเครือข่าย
ขอเช่าวงจรสื่อสารชั่วคราว

(4) ความต้องการด้านบุคลากรสาหรับความต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน ( Personal Requirement)
ประเภททรัพยำกร

ที่มำ

4 ชั่วโมง

1 วัน

2-7 วัน

1 เดือน

จานวนบุคลากรปฏิบัติงานที่
สานักงาน/สถานที่ปฏิบัติงาน
สารอง

- ผู้บริหาร
- เจ้าหน้าที่ในแต่ละสายงาน
เพื่อให้มีการปฏิบัติงาน
ต่อเนื่อง

1
10

2
20

5
30

8
40

จานวนบุคลากรปฏิบัติงาน
ที่บ้าน

- บุคลากรในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง

บุคลากรนอกเหนือจากที่มาปฏิบัติที่ศูนย์ฯ

(5) ความต้องการด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประเภททรัพยำกร
ผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบ
เครือข่าย Internet

ที่มำ

4 ชั่วโมง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
๑๖

1

1 วัน
2

2-7 วัน
3

1 เดือน
5

ขั้นตอนกำรบริหำรควำมต่อเนื่องและกำรกอบกู้กระบวนงำน
- ภำยใน 24 ชั่วโมง : กำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ทันที
เป็ น การตอบสนองที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ ในการ ติ ด ตาม สอบถามประเมิ น สถานการณ์ แ ละผลกระทบ
เกิดขึ้นต่อทรัพยากรที่สาคัญในการดาเนินงานหลัก การให้บริการของหน่วยงานตลอดจนการติดต่อสื่อสารกับ
บุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้รับทราบข่าวสารและกาหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานใน
ระยะต่อไป
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบำทควำมรับผิดชอบ

แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤต ตามกระบวนการ
call Tree ให้กับบุคลากร
- จัดประชุมทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
เพื่อประเมินความเสียหาย ผลกระทบ
ต่อการดาเนินงาน การให้บริการและ
ทรัพยากรสาคัญที่ต้องใช้ในการบริหาร
ความต่อเนื่อง
- ทบทวนกระบวนงานที่มีความเร่งด่วน
หรือส่งผลกระทบอย่างสูง(หากไม่
ดาเนินการ) ดังนั้นจาเป็นต้องดาเนินงาน
หรือต้องปฏิบัติงานด้วยมือ

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องของ
สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของสานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง



ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของสานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง
- รายงานต่อคณะกรรมการบริหารแผน หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
ฯ ทราบ โดยให้มีความครอบคลุมใน
สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ประเด็นดังต่อไป
-รายการความเสียหายที่เกิดขึ้น
- ความเสียหายและผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานและการให้บริการ
- ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการบริหารความ
ต่อเนื่อง
- กระบวนงานที่มีความเร่งด่วนและ
ส่งผลกระทบอย่างสูงหากไม่สามารถ
ดาเนินการและจาเป็นต้องปฏิบัติงาน
ด้วยมือ



ระบุความเสียหายที่เกิดขึ้น

๑๗

ดำเนินกำรแล้วเสร็จ





ขั้นตอนและกิจกรรม
สื่อสารและรายงานสถานการณ์แก่
บุคลากรให้ทราบตามเนื้อหาและ
ข้อความที่ได้รับการพิจารณาและ
เห็นชอบจากคณะกรรมการฯ

บทบำทควำมรับผิดชอบ
ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของสานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง

ดำเนินกำรแล้วเสร็จ


ประเมินและระบุกระบวนการหลักและ หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
งานเร่งด่วนที่จาเป็นต้องดาเนินการให้ สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
แล้วเสร็จภายใน 1- 5 วัน



ประเมินศักยภาพและความสามารถ
ของหน่วยงาน ในการดาเนินงาน
เร่งด่วนข้างต้นภายใต้ข้อจากัดและ
สภาวะวิกฤต พร้อมระบุทรัพยากรที่
จาเป็นต้องใช้ในการบริหารความ
ต่อเนื่องตามแผนการจัดหาทรัพยากร

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง



รายงานความคืบหน้าให้แก่
หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
คณะกรรมการบริหารฯ ของ สป.กค. สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
พร้อมขออนุมัติการดาเนินงานหรือ
ปฏิบัติงานด้วยมือสาหรับกระบวนงาน
ที่มีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบ
อย่างสูงหากไม่ดาเนินการ



ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหาทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้
ในการบริหารความพร้อมต่อสภาวะ
วิกฤต ได้แก่
- สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
- วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
- เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล
- บุคลากร
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



หัวหน้าและทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
-ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
-ส่วนบริหารพัสดุ
-ฝ่ายบริหารทั่วไป สานักบริหารกลาง

๑๘

ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบำทควำมรับผิดชอบ

พิจารณาดาเนินการหรือปฏิบัติงาน
ด้วยมือ เฉพาะงานเร่งด่วน หากไม่
ดาเนินการจะส่งผลกระทบอย่างสูง
และไม่สามารถรอได้ ทั้งนี้ต้องได้
ได้รับอนุมัติ

หัวหน้าและทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง



ระบุหน่วยงานที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียสาหรับงานเร่งด่วนเพื่อแจ้ง
สถานการณ์และแนวทางในการ
บริหารงานให้มีความต่อเนื่องตาม
ความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ

หัวหน้าและทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง



บันทึก ( Log Book ) ทบทวน
กิจกรรมของงานต่างๆ ที่ทีมงาน
บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

หัวหน้าและทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง



แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอน
การดาเนินการสาหรับในวันถัดไป
ให้กับบุคลากรหลักเพื่อรับทราบ
และดาเนินการ

หัวหน้าและทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง



รายงานความคืบหน้าให้แก่
หัวหน้าและทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
คณะกรรมการบริหารฯ ของ
สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
สป.กค. อย่างสม่าเสมอหรือตามที่ได้
กาหนดไว้



๑๙

ดำเนินกำรแล้วเสร็จ

- วันที่ 2- 7 : กำรตอบสนองในระยะสั้น
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบำทควำมรับผิดชอบ

ดำเนินกำรแล้วเสร็จ

- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืน หัวหน้าและทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
มาของทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ประเมินความจาเป็นและระยะเวลา
ที่ต้องใช้ในการกอบกู้คืน



หัวหน้าและทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ส่วนบริหารพัสดุ
- ฝ่ายบริหารทั่วไป สานักบริหารกลาง



- รายงานคณะกรรมการฯ เรื่อง
หัวหน้าและทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
ความพร้อม ข้อจากัด และ
สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ข้อเสนอแนะในการจัดหาทรัพยากร
ที่จาเป็นต้องใช้ในการบริหารความ
ต่อเนื่อง



- ประสานงานและดาเนินการจัดหา
ทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการ
บริหารความต่อเนื่อง ในด้านต่างๆ
ดังนี้
- สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
- วัสดุอุปกรณ์ทสี่ าคัญ
- เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล
- บุคลากร
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



- ตรวจสอบกับหน่วยงาน ความ
พร้อมและข้อจากัดในการจัดหา
ทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการ
บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
ได้แก่
- สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
- วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
- เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล
- บุคลากร
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หัวหน้าและทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ส่วนบริหารพัสดุ
- ฝ่ายบริหารทั่วไป สานักบริหารกลาง

๒๐

ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบำทควำมรับผิดชอบ

ดำเนินกำรแล้วเสร็จ

- ดาเนินการกอบกู้และจัดหาข้อมูล - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักบริหารกลาง
และรายงานต่างๆ ที่จาเป็นต้องใช้ใน - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การดาเนินงานและการให้บริการ
ตามปกติ
- ดาเนินการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการภายใต้ทรัพยากรที่จัดหา
เพื่อบริหารจัดการความพร้อมต่อ
สภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น ดังนี้
สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
- วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
- เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล
- บุคลากร
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการ หัวหน้าและทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
จัดการสภาวะวิกฤตแก่กลุ่มผู้มีส่วน สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน



บันทึก ( Log Book ) ทบทวน
กิจกรรมของงานต่างๆ ที่ทีมงาน
บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
ทรัพยากร

หัวหน้าและทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง



แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอน
การดาเนินการขั้นต่อไป

หัวหน้าและทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง



รายงานความคืบหน้าให้แก่
หัวหน้าและทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
คณะกรรมการบริหารฯ ของ
สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
สป.กค. อย่างสม่าเสมอหรือตามที่ได้
กาหนดไว้
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- กำรตอบสนองระยะกลำง (1 สัปดำห์)
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบำทควำมรับผิดชอบ

ดำเนินกำรแล้วเสร็จ

- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืน หัวหน้าและทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
มาของทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ประเมินความจาเป็นและระยะเวลา
ที่ต้องใช้ในการกอบกู้คืน



- ระบุทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้เพื่อ ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของสานักงาน
ดาเนินการและให้บริการตามปกติ ปลัดกระทรวงการคลัง



ประสานงานและดาเนินการจัดหา
ทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการ
บริหารความต่อเนื่อง ในด้านต่างๆ
ดังนี้
- สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
- วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
- เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล
- บุคลากร
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หัวหน้าและทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ส่วนบริหารพัสดุ
- ฝ่ายบริหารทั่วไป สานักบริหารกลาง



แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการ หัวหน้าและทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
จัดการสภาวะวิกฤตแก่กลุ่มผู้มีส่วน สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน



บันทึก ( Log Book ) ทบทวน
กิจกรรมของงานต่างๆ ที่ทีมงาน
บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
ทรัพยากร



ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของสานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง

รายงานความคืบหน้าให้แก่
หัวหน้าและทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
คณะกรรมการบริหารฯ ของ
สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
สป.กค. อย่างสม่าเสมอหรือตามที่ได้
กาหนดไว้
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แผนบริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤตในกรณีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรขัดข้อง
ส านั ก งานปลั ด กระทรวงการคลั ง ได้ ด าเนิ น การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ส ารอง เพื่ อ รองรั บ ความเสี่ ย งของระบบ
คอมพิวเตอร์ขัดข้อง/ข้อมูลสูญหาย และมีวัตถุประสงค์เพื่อดาเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ
ที่จาเป็น สาหรับเป็นระบบคอมพิวเตอร์สารองกลาง ให้กับกรมและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ใช้ในกรณี
ที่ระบบคอมพิวเตอร์ หลักของกรมและหน่วยงานในสังกัด เกิดปัญหาไม่ส ามารถปฏิบัติงานได้ รวมทั้งการดูแล
บารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สารอง และการสารองข้อมูล โดยดาเนินการจัดทาระบบคอมพิวเตอร์สารองให้กับ
หน่วยงานในสังกัด ทั้งนี้มีแผนดาเนินงาน ดังนี้
ทีมงำนกู้คืนระบบสำรสนเทศและผู้รับผิดชอบ
โครงสร้ำงทีมงำนกู้คืนระบบสำรสนเทศ
ทีมงานกู้คืนระบบสารสนเทศ มีผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในฐานะหัวหน้า
ทีมงานบริหารความต่อเนื่องด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นผู้ประเมินสถานการณ์
ควบคุม สั่ งการเพื่ออานวยการบริ ห ารสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการบริห ารจัดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สาคัญของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง และประกอบด้วย ๔ ทีมงานหลัก คือ
1. ทีมประสานงานแผนกู้คืนระบบสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
- รับแจ้งเหตุปัญหาจากภาวะฉุกเฉิน
- ควบคุม สั่งการ และประสานงาน ร่วมกับทีมงานกู้คืนระบบสารสนเทศ (IT Disaster Recovery
Team) ในการกู้คืนระบบสารสนเทศ
- นาเสนอความคืบหน้าการกู้คืนระบบสารสนเทศให้ทีมคณะผู้บริหารในภาวะฉุกเฉิน
2. ทีมงานกู้คืนระบบสารสนเทศ ประกอบด้วยหลายทีมงานย่อยๆ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการดาเนิน
กระบวนงานต่าง ๆ ตามหน้าที่รับผิดชอบในการกู้คืนระบบสารสนเทศตามแผนแก้ไขปัญหาจากภาวะฉุกเฉินที่
อาจจะเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ (IT Contingency Plan) โดยจะแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละทีมงานดังนี้
2.1) ทีมกู้คืนระบบสารสนเทศในส่วนระบบงานสารสนเทศภายในสานักงาน
- จัดเตรียมการย้ายส่วนประมวลผลของระบบงานสารสนเทศภายในสานักงานหลักให้สามารถ
ดาเนินงานต่อได้
รับผิดชอบในการกอบกู้ระบบงานหลักที่สาคัญ
ประเมินผลกระทบจากภาวะฉุกเฉินต่อระบบสารสนเทศในส่วนระบบงาน
ติดต่อและประสานงานไปยังทีมกู้คืนระบบสารสนเทศอื่นๆ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอ
การสนับสนุน
นาเสนอความคืบหน้าการกู้คืนระบบสารสนเทศให้ทีมประสานงานแผนกู้คืนระบบสารสนเทศ
และการสื่อสาร
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2.2) ทีมกู้คืนระบบสารสนเทศในส่วนระบบ Internet/Intranet
- จัดเตรียมการย้ายส่วนประมวลผลของระบบงาน Internet/Intranet หลักให้สามารถดาเนินงาน
ต่อได้
รับผิดชอบในการกอบกู้ระบบงานหลักที่สาคัญ
ประเมินผลกระทบจากภาวะฉุกเฉินต่อระบบสารสนเทศในส่วนระบบงาน
ติดต่อและประสานงานไปยังทีมกู้คืนระบบสารสนเทศอื่นๆ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอ
การสนับสนุน
นาเสนอความคืบหน้าการกู้คืนระบบสารสนเทศให้ทีมประสานงานแผนกู้คืนระบบสารสนเทศ
และการสื่อสาร
2.3) ทีมกู้คืนระบบสารสนเทศในส่วนระบบคลังข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง
จัดเตรีย มการย้ ายส่ว นประมวลผลของระบบคลั งข้อมูลเศรษฐกิจการคลั งหลั กให้ส ามารถ
ดาเนินงานต่อได้
รับผิดชอบในการกอบกู้ระบบงานหลักที่สาคัญ
ประเมินผลกระทบจากภาวะฉุกเฉินต่อระบบสารสนเทศในส่วนระบบงาน
ติดต่อและประสานงานไปยังทีมกู้คืนระบบสารสนเทศอื่นๆ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอ
การสนับสนุน
นาเสนอความคืบหน้าการกู้คืนระบบสารสนเทศให้ทีมประสานงานแผนกู้คืนระบบสารสนเทศ
และการสื่อสาร
2.4) ทีมกู้คืนระบบสารสนเทศในส่วนอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย ซอฟต์แวร์ระบบ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ
รับผิดชอบในการดูแลและตรวจสอบการทางานของอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายซอฟต์แวร์ระบบ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ (ถ้าเกิดความเสียหาย)
จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย ซอฟต์แวร์ระบบ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้พร้อมสาหรับ
การเปิดใช้งาน
ประเมินผลกระทบจากภาวะฉุกเฉินต่อระบบสารสนเทศในส่วนอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายและ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ติดต่อและประสานงานไปยังทีมกู้คืน ระบบสารสนเทศอื่นๆ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อน
ขอการสนับสนุน
นาเสนอความคืบหน้าการกู้คืนระบบสารสนเทศให้ทีมประสานงานแผนกู้คืนระบบสารสนเทศ
และการสื่อสาร

๒๔

2.5) ทีมกู้คืนระบบสารสนเทศในส่วนระบบเครือข่าย
รับผิดชอบในการดูแลตรวจสอบการทางานของระบบเครือข่าย (ถ้าเกิดความเสียหาย)
จัดเตรียมระบบเครือข่ายสื่อสารให้พร้อมสาหรับการเปิดใช้งาน
ประเมินผลกระทบจากภาวะฉุกเฉินต่อระบบสารสนเทศในส่วนระบบเครือข่าย
ติดต่อและประสานงานไปยังทีมกู้คืนระบบสารสนเทศอื่นๆ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอ
การสนับสนุน
นาเสนอความคืบหน้าการกู้คืนระบบสารสนเทศให้ทีมประสานงานแผนกู้คืนระบบสารสนเทศ
และการสื่อสาร
3) ทีมอานวยการ
- รับผิดชอบในการดูแลด้านสถานที่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้พร้อมสาหรับการกู้คืนระบบ
สารสนเทศ
- ดูแลและอานวยการให้ความสะดวกกับทีมงานแผนกู้คืนระบบสารสนเทศ
- ติดต่อและประสานงานไปยังทีมงานแผนกู้คืนระบบสารสนเทศอื่นๆ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อขอการสนับสนุนนาเสนอความคืบหน้าการกู้คืนระบบสารสนเทศให้ทีมประสานงานแผนกู้คืน
ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
4) ทีมงานระบบ GFMIS
เนื่องจากระบบ GFMIS เป็นระบบที่สาคัญมาก จึงถูกออกแบบให้มีอุปกรณ์ที่สามารถจะช่วยใน
การทางานแบบพร้อมกันได้ 2 ชุด (Cluster) โดยหากเกิดความเสียหายขึ้นกับเครื่องหนึ่งเครื่องใด อีก
เครื่องหนึ่งจะสามารถทางานทดแทนได้
- รับผิดชอบในการดูแลด้านสถานที่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้พร้อมสาหรับการกู้คืนระบบ
GFMIS ทั้งในส่วนระบบ Infrastructure และระบบคอมพิวเตอร์
- ดูแลและอานวยการให้ความสะดวกกับทีมงานแผนกู้คืนระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบงาน GFMIS
- ติดต่อและประสานงานไปยังทีมงานที่เกี่ยวข้องในแผนกู้คืนระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง
และบริษัทกรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส (KCS)
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กำรกอบกู้ระบบ
แผนการกู้คืนระบบสารสนเทศ เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน ในระยะต่าง ๆ ได้แก่

แจ้งเหตุ

ประเมินความเสียหาย

การเรียกใช้แผน

ย้ายไปศูนย์สารอง

กู้คืนระบบสารสนเทศ
เพื่อใช้งานชัว่ คราว

กู้คืนระบบสารสนเทศ
เพื่อกลับสู่สถานะปกติ

ประเมินผลแผนการกู้คืน
ระบบสารสนเทศ
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กำรแจ้งเหตุ (Notification Phase)
เมื่อเกิดเหตุสภาวะวิกฤตที่คาดว่าอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ระบบสารสนเทศ ผู้ประสบเหตุหรือผู้ที่
ได้รับทราบถึงเหตุที่เกิดขึ้น ให้รีบดาเนินการแจ้งทีมประสานงานและอานวยการแผนกู้คืนระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารทราบ เพื่อที่ทางทีมประสานงานฯ จะได้ประสานงานแจ้งเหตุต่อให้ทีมงานกู้คืนระบบสารสนเทศ รับทราบ
ถึงเหตุที่เกิดขึ้น ซึ่งทางทีมงานกู้คืนระบบสารสนเทศ จะได้มีการพิจารณาดาเนินการใช้มาตรการขั้นต้นเพื่อป้องกัน
มิให้สถานการณ์นั้นลุกลามต่อ และดาเนินการประเมินความเสียหายต่อไป
กำรประเมินควำมเสียหำย (Damage Assessment Phase)
เป็นระยะการประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศในส่วนต่างๆ โดยทีมงานกู้คืนระบบ
สารสนเทศ จะเป็นผู้ประเมินผลกระทบจากสภาวะวิกฤตว่า ก่อให้เกิดความเสียหายในระดับใด และมีความรุนแรง
อยู่ในระดับใด พร้อมนาเสนอผลการประเมินความเสียหายให้แก่ทีมประสานงานและอานวยการแผนกู้คืนระบบ
สารสนเทศและการสื่อสาร และแจ้งให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการกู้คืนระบบสารสนเทศเตรียมพร้ อมรองรับการ
กู้คืนระบบ
กำรประกำศใช้แผน (Plan Activation)
ทีมประสานงานและอานวยการแผนกู้คืนระบบสารสนเทศและการสื่อสารนาเสนอผลการประเมินความ
เสียหายให้แก่ทีมคณะผู้บริหารในสภาวะวิกฤต หากผู้ดูแลระบบหรือทีมงานสามารถแก้ไขระบบสารสนเทศที่ ศูนย์
คอมพิวเตอร์หลักได้ จะดาเนินการประเมินผลและเสนอรายงานทีมคณะผู้บริหารในสภาวะวิกฤตทราบและ ไม่ต้อง
ประกาศใช้แผน แต่ถ้า ไม่ส ามารถแก้ไ ขได้ ทีมคณะผู้บริหารในสภาวะวิกฤตจะพิจารณาผลการประเมินความ
เสี ย หาย และประกาศเรีย กใช้แ ผนกู้คืน ระบบสารสนเทศที่เ หมาะสม ซึ่ง อาจจาเป็น ต้อ งมีก ารย้า ยระบบ
สารสนเทศจากศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก ไปยังศูนย์คอมพิวเตอร์สารอง
กำรกู้คืนระบบสำรสนเทศ เพื่อใช้งำนชั่วครำว (Recovery Phase)
ดาเนินการกู้คืนระบบสารสนเทศ เพื่อใช้งานชั่วคราว ตามแผนกู้คืนระบบสารสนเทศที่ประกาศเรียกใช้โดย
ทีมคณะผู้บริหารในสภาวะวิกฤต ในการกู้คืนระบบสารสนเทศ ให้พิจารณาตามลาดับความสาคัญของระบบ โดย
ปฏิบัติตามขั้นตอน กระบวนการ ที่กาหนดไว้ในแผนกู้คืนระบบสารสนเทศ
กำรกู้คืนระบบสำรสนเทศ เพื่อกลับสู่สถำนะปกติ (Reconstitution Phase)
ทีมงานกู้คืนระบบสารสนเทศ ประชุมหารือจัดเตรียมแผนในการย้ายกลับเข้าสถานะปรกติ โดยประเมิน
ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศทั้งหมดอย่างละเอียด พิจารณากลยุทธ์ในการย้ายระบบการทางานกลับ
ไปสู่ระบบปกติ (ในกรณีที่สามารถทาการซ่อมแซม บูรณะให้ระบบสามารถกลับไปดาเนินงานต่อได้ ) หรือ พิจารณา
ในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ (ในกรณีที่ไม่สามารถกลับไปทางานต่อบนระบบคอมพิวเตอร์เดิมต่อไปได้ )
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หรือพิจ ารณาที่จะขยายความสามารถของระบบคอมพิวเตอร์ที่จัดหาใหม่ให้มีความสามารถในการรองรับการ
ทางานแทนระบบงานหลักเดิมได้

สรุปและประเมินผลกำรกู้คืนระบบสำรสนเทศ
ภายหลังจากระบบสารสนเทศกลับมาสู่สถานะใช้งานได้ตามปกติดังเดิมแล้ว ทีมประสานงานและ
อานวยการแผนกู้คืนระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทีมงานกู้คืนระบบสารสนเทศ จะทาการประชุมร่วมกัน
เพื่อประเมินผลการกู้คืนระบบสารสนเทศ โดยพิจารณาวิเคราะห์ถึง ผลการกู้คืนระบบสารสนเทศ ปัญหา อุปสรรค
ข้อบกพร่อง ข้อเสนอแนะ รวมถึงแนวทางในการปรับปรุงแผน แล้วจัดทาเป็นรายงานสรุปนาเสนอต่อทีม
คณะผู้บริหารในสภาวะวิกฤต
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แผนบริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤตในกรณีเกิดอุทกภัย
เป็ น แผนบริ ห ารจั ด การความพร้ อ มต่ อ สภาวะวิ ก ฤตในกรณี เ กิ ด อุ ท กภั ย เพื่ อ ให้ ส านั ก งานปลั ด
กระทรวงการคลั งมี ร ะบบป้ องกัน และบรรเทาเหตุอุท กภั ยตามสถานการณ์ ได้อย่า งรวดเร็ว ทั นการณ์ และมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรทุกคน ซึ่งได้กาหนด
แผนงานดังนี้
1. การปฏิบัติก่อนเกิดเหตุอุทกภัย
1.1 คณะบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ดาเนินการเผยแพร่แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะ
วิกฤต การให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคลากรในสังกัด การป้องกันการเกิดอุทกภัย ขั้นตอน/แนวทางปฏิบัติใน
การตรวจตรา และแนวทางการป้องกันขณะเกิดเหตุดังกล่าว รวมทั้งกาหนดแผนฟื้นฟูและบรรเทาความเดือดร้อน
บริเวณอาคารพื้นที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ
1.2 ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของสานักงานปลัดกระทรวงการคลังติดตามข่าวสารเหตุการณ์การเกิด
อุทกภัยอย่างต่อเนื่อง
1.3 สารวจ รวบรวมพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งพื้นที่ปลอดภัยเพื่อรองรับการอพยพและจัดตั้งเป็นศูนย์
พักพิงชั่วคราว
1.4 จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และสารวจความเรียบร้อยบริเวณนอกอาคาร
1.5 ดาเนินการป้องกันความเสียหายเบื้องต้น เช่น กั้นกระสอบทรายรอบอาคารกระทรวงการคลัง
บริเวณลานจอดรถ ย้ายทรัพย์สินของทางราชการ (รถราชการ) ที่อาจเกิดความเสียหายไปไว้ในที่ปลอดภัย
1.6 เตรียมอุปกรณ์จาเป็น เช่น ไฟสารอง วิทยุสื่อสาร อาหาร น้าดื่ม เวชภัณฑ์ เสื้อชูชีพ เครื่อง
สูบน้า เป็นต้น
2. การปฏิบัติเมื่อเกิดอุทกภัย ดังนี้
2.1 ทีมงานคณะบริหารความต่อเนื่องสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง และเจ้าหน้าที่ส่วน
บริหารงานพัสดุดาเนินการตรวจสอบ/ประเมินสถานการณ์
2.2 ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง ดาเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.2.1 ส่วนบริหารงานพัสดุดาเนินการย้ายเอกสาร และอุปกรณ์ต่างๆ ขึ้นจากบริเวณพื้นที่
เสี่ยง (ชั้นใต้ดิน และ ชั้น 1 ) และดาเนินการป้องกันบริเวณอาคารและพื้นที่เสี่ยงภัย โดยนากระสอบทรายมาจัดทา
แนวป้องกันบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย และติดตั้งเครื่องสูบน้า
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2.2.2 หัวหน้าทีมและทีมบริหารความต่อเนื่องการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารดาเนินการ
แจ้งข้อมูลประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงการคลังทราบ และแจ้งส่วนราชการต่า งๆ
รวมถึงผู้รับบริการทราบถึงช่องทางการติดต่อกับสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ณ สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
2.2.3 หัวหน้าทีมและทีมงานบริหารความต่อเนื่องด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
อุป กรณ์คอมพิว เตอร์ ประชุมหน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อย้ายสถานที่ปฏิบัติงานไปยังสถานที่ ปฏิบัติงานส ารอง
ดาเนินการปิดระบบ ทาการย้ายระบบงานต่างๆ ไปปฏิบัติงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานสารองที่กาหนดตามแผนรับ
สถานการณ์ฉุกเฉินที่กาหนดไว้
2.2.4 ส่วนบริหารการพัสดุ เตรียมที่พัก และอาหารสาหรับเจ้าหน้าที่ผู้อยู่เวรยาม เพื่อเฝ้า
ระวังและเตรียมขนย้ายตลอด 24 ชั่วโมง และเตรียมให้ความช่วยเหลืออานวยความสะดวกในด้านการเดินทางไป
ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในกรณีต้องไปปฏิบัติงาน ฯ ณ สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
2.2.5 เมื่ อ บุ ค ลกรในสั ง กั ด ส านั ก งานปลั ด กระทรวงการคลั ง ทราบถึ ง เหตุ ก ารณ์ ให้
ดาเนินการเก็บรักษาทรัพย์สินในที่ปลอดภัยและเตรียมพร้อมในการอพยพ
2.3 การอพยพ
2.3.1 เมื่อได้รับแจ้งให้อพยพ ให้หยุดทางานทันที
2.3.2 ตั้งสติอย่างตื่นตระหนก และเก็บรวบรวมเอกสาร หรือทรัพย์สินสาคัญให้เรียบร้อย
2.3.3 สารวจ ปิดและดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดออก
2.3.4 อพยพออกจากพื้นที่กลุ่มอาคาร ไปยังจุดนัดหมาย
3. การหลังเกิดเหตุเกิดอุทกภัย
3.1 หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่องและทีมงานบริหารความต่อเนื่องดาเนินการสารวจ/
ประเมินความเสียหาย/ตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหาย
3.2 หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ตรวจสอบความเสียหายของระบบ server รวมทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
3.3 ทีมงานคณะบริหารความต่อเนื่อง ดาเนินการดังนี้
(1) รายงานผลสารวจความเสียหายให้หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องทราบ
(2) จัดหาสถานที่ในการปฏิบัติงานและแจ้งให้ผู้รับบริการ
หน่วยงานที่ให้บริการ/ดาเนินงานผ่านระบบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ดาเนินการตามแผนบริหารความต่อเนื่อง ณ สถานที่ที่
กาหนดไว้
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แผนบริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤตในกรณีเกิดแผ่นดินไหว
เป็ น แผนบริ ห ารจั ด การความพร้ อ มต่ อ สภาวะวิ ก ฤตในกรณี เ กิ ด แผ่ น ดิ น ไหวเพื่ อ ให้ ส านั ก งานปลั ด
กระทรวงการคลังมีระบบป้องกันและบรรเทาเหตุแผ่นดินไหวตามสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว ทันการณ์ และมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรทุกคน ซึ่งได้กาหนด
แผนการบริหารจัดการ ดังนี้
1. การปฏิบัติก่อนเกิดเหตุแผ่นดินไหว
(1) คณะบริหารความต่อเนื่อง ดาเนินการเผยแพร่แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต การ
ให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคลากรในสังกัด เกี่ยวกับมาตรการรับมือการเกิดแผ่นดินไหว ขั้นตอน /แนวทาง
ปฏิบัติในการเตรียมตัวรับมือเหตุแผ่นดินไหว และแนวทางการป้องกันเอาตัวรอดเฉพาะหน้าขณะเกิดเหตุดังกล่าว
รวมทั้งกาหนดแผนฟื้นฟูและบรรเทาความเดือดร้อนบริเวณอาคารและพื้นที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ
(2) ตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของอาคาร และเครื่องใช้ภายในอาคาร ทาการยึดติดอุปกรณ์
ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น ตู้และชั้นหนังสือยึดติดกับผนังหรือเสา ไม่วางของหนักบนที่สูง เป็นต้น
(3) สารวจ รวบรวมพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งพื้นที่ปลอดภัยเพื่อรองรับการอพยพ และเตรียมอุปกรณ์
จาเป็น เช่น ไฟสารอง วิทยุสื่อสาร อาหาร น้าดื่ม เครื่องมือช่าง อุปกรณ์ดับเพลิง ชุดปฐมพยาบาลและยา เพื่อ
เตรียมรับแผ่นดินไหวและอาคารถล่มที่อาจเกิดขึ้น
2. การปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหว
2.1 กรณีเหตุการณ์ไม่รุนแรง (สามารถปฏิบัติงานในอาคารกระทรวงการคลังได้)
2.1.1 เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารงานพัสดุดาเนินการตรวจสอบ/ประเมินสถานการณ์
2.1.2 สานัก/กลุ่ม/กอง ดาเนินการตรวจสอบผู้บาดเจ็บและให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อน
นาส่งโรงพยาบาล
2.1.3 ทีมงานบริหารความต่อเนื่องด้านการประชาสัมพันธ์ (กลุ่มสารนิเทศการคลัง) ดาเนินการ
ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้บุคลากรทราบเพื่อเตรียมความพร้อมใน
กรณีที่อาจเกิดเหตุการณ์พลิกผันที่ส่อเค้าถึงความรุนแรงที่มากขึ้น
2.2 กรณีเหตุการณ์รุนแรง (ไม่สามารถปฏิบัติงานในอาคารกระทรวงการคลังได้)
2.2.1ทีมงานคณะบริห ารความต่อเนื่องสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง และเจ้าหน้าที่ส่ว น
บริหารการพัสดุดาเนินการตรวจสอบ/ประเมินสถานการณ์
2.2.2 ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง ประสานให้ผู้ประสานคณะบริหารความต่อเนื่อง
ของทุกสานัก/กลุ่ม/กอง ดาเนินการตรวจสอบสถานการณ์ และให้ความช่วยเหลือ
2.2.3. ทีมงานบริหารความต่อเนื่องด้านการประชาสัมพันธ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง
พร้อมทั้งดาเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้บุคลากรทราบและแจ้งส่วนราชการต่างๆ รวมถึงผู้รับบริการ
ทราบถึงช่องทางการติดต่อกับสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ณ สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
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2.2.4 หัวหน้าทีมและทีมงานบริหารความต่อเนื่องด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อย้ายสถานที่ปฏิบัติงานไปยังสถานที่ปฏิบัติงานสารอง ดาเนินการปิด
ระบบ ทาการย้ายระบบงานต่างๆ ไปปฏิบัติงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานสารองที่กาหนดตามแผนรับสถานการณ์
ฉุกเฉินที่กาหนดไว้
2.2.5 ส่วนบริหารการพัสดุ เตรียมที่พัก ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น และอาหารสาหรับเจ้าหน้าที่
ผู้อยู่เวรยาม เพื่อเฝ้าระวังและเตรียมขนย้ายตลอด 24 ชั่วโมง และเตรียมให้ความช่วยเหลืออานวยความสะดวก
ในด้านการเดินทางไปปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในกรณีต้องไปปฏิบัติงาน ฯ ณ สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
2.2.6 เมื่อบุคลากรในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงการคลังทราบถึงเหตุการณ์ ให้ดาเนินการ
เก็บรักษาทรัพย์สินในที่ปลอดภัยและเตรียมพร้อมในการอพยพ
3. การอพยพ
3.1 เมื่อได้รับแจ้งให้อพยพ ให้หยุดทางานทันที
3.2 ตั้งสติอย่างตื่นตระหนก และเก็บรวบรวมเอกสาร หรือทรัพย์สินที่สาคัญให้เรียบร้อย หาก
อยู่ในอาคารให้ยืนหรือหมอบอยู่ในส่วนของอาคารที่โครงสร้างแข็งแรงสามารถรับน้าหนักได้มาก หรืออยู่ใต้โต๊ะที่
แข็งแรงเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งปรักหักพังที่ร่วงหล่นลงมา อยู่ให้ห่างจากประตู หน้าต่าง สายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า
และสิ่งห้อยแขวน
3.3 สารวจ ปิดและดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดออก
3.4 อาคารสูงจะล้มหรือพังทลายช้ากว่าอาคารเตี้ย (เนื่องจากมีคาบของการสั่นหรือแกว่งนานกว่า) ให้
หมอบหลบใต้โต๊ะจนกว่าการสั่นสะเทือนจะหยุดลง สาหรับอาคารสูง 2 ชั้น อาจล้มพังได้ในเวลา 2 นาที
3.5 ถ้าอยู่นอกอาคาร ให้อยู่ในที่โล่ง ห่างจากตึก อาคารสูง เสาไฟ สายไฟ หรือส่งที่อาจล้มใส่ได้
3.6 ให้รีบออกจากอาคาร ไปยังพื้นที่นัดพบ เมื่อแผ่นดินไหวสงบลง
4. การสารวจความเสียหายหลังเกิดเหตุเกิดแผ่นดินไหว
4.1 หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่องและทีมงานบริหารความต่อเนื่องดาเนินการสารวจ/ประเมิน
ความเสียหาย/ตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหาย
4.2 หั ว หน้ า ที ม งานบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและอุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์
ตรวจสอบความเสียหายของระบบ Server รวมทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
4.3 ทีมงานคณะบริหารความต่อเนื่อง เมื่อได้สารวจความเสียหายแล้ว ให้ดาเนินการดังนี้
4.3.1 รายงานผลสารวจความเสียหายให้หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องทราบ
4.3.2 จัดหาสถานที่ในการปฏิบัติงานและให้บริการผู้มารับบริการ/ผู้มาติดต่อประสานงาน
หน่วยงานที่ให้บริการ/ดาเนินงานผ่านระบบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ดาเนินการตามแผนบริหารความต่อเนื่อง ณ สถานที่ที่
กาหนดไว้
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แผนบริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤตในกรณีเกิดเหตุกำรณ์ชุมนุมประท้วง
เป็ น แผนบริ ห ารจั ด การความพร้ อ มต่ อ สภาวะวิ ก ฤตในกรณี เ กิ ด เหตุ ชุ ม นุ ม ประท้ ว ง เพื่ อ ให้ ส านั ก งานปลั ด
กระทรวงการคลังมีระบบป้องกันและบรรเทาเหตุความรุนแรงของเหตุการณ์ชุมนุมประท้วง ตามสถานการณ์ได้
อย่างรวดเร็ว ทันการณ์ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของบุคลากรทุกคน ซึ่งได้กาหนดแผนงานดังนี้
1. การปฏิบัติก่อนเกิดเหตุชุมนุมประท้วง ดังนี้
1.1 ส านั กงานปลั ดกระทรวงการคลั ง ดาเนินการออกคาสั่ง /หนังสือเวียนเพื่อกาหนดขอบเขต
อานาจผู้รับผิดชอบกรณีเกิดการชุมนุมของฝูงชน การให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคลากรในสังกัดสานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง ขั้นตอน/แนวทางปฏิบัติในการตรวจตรา และแนวทางการป้องกันขณะเกิดเหตุดังกล่าว รวมทั้ง
กาหนดแผนฟื้นฟูและบรรเทาความเดือดร้อนบริเวณอาคารและพื้นที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ
1.2 จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตรวจตราทางเข้า-ออกของอาคาร ตลอด 24 ชั่วโมง
1.3 สารวจ รวบรวมพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งพื้นที่ปลอดภัยเพื่อรองรับการอพยพ
1.4 เตรียมอุปกรณ์จาเป็น เช่น ไฟสารอง วิทยุสื่อสาร อาหาร น้าดื่ม เวชภัณฑ์ เครื่องมือช่าง อุปกรณ์
ดับเพลิง เพื่อเตรียมรับการปิดล้อมที่อาจเกิดขึ้น
2. การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุชุมนุมประท้วง ดังนี้
2.1 กรณีเหตุการณ์ไม่รุนแรง (สามารถปฏิบัติงานในอาคารกระทรวงการคลังได้)
2.1.1 เจ้ า หน้ า ที่ ส่ ว นบริ ห ารงานพั ส ดุด าเนิ นการตรวจสอบ/ประเมิน สถานการณ์ ร่ ว มกั บ
เจ้าหน้าที่ตารวจ รวมทั้งการวางกาลังตารวจป้องกัน
2.1.2 คณะทางานที่ได้รับมอบหมายในการรับผิดชอบการบริหารสถานการณ์การชุมนุม เชิญ
ตัว แทนกลุ่ มผู้ชุมนุ มประท้ว งเข้าพบผู้บ ริ ห าร/ผู้ ได้รับมอบหมาย เพื่อรับฟ้งข้อเรียกร้องและนาเสนอผู้บริห าร
พิจารณาดาเนินการต่อไป
2.1.3 ประสานให้เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารงานพัสดุ ตรวจสอบสถานที่ โดยเฉพาะการควบคุมการ
เข้า-ออกอาคาร
2.1.4 กลุ่มสารนิเทศการคลัง ดาเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้บุคลากรทราบ
2.2 กรณีเหตุการณ์รุนแรง (ไม่สามารถปฏิบัติงานในอาคารกระทรวงการคลังได้)
2.2.1 เจ้ า หน้ า ที่ ส่ ว นบริ ห ารงานพั ส ดุด าเนิ นการตรวจสอบ/ประเมิน สถานการณ์ ร่ ว มกั บ
เจ้าหน้าที่ตารวจ รวมทั้งการวางกาลังตารวจป้องกัน
2.2.2 คณะทางานที่ได้รับมอบหมายในการรับผิดชอบการบริหารสถานการณ์การชุมนุม เชิญ
ตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงเข้าพบผู้บริหาร/ผู้ได้รับมอบหมาย เพื่อรับฟังขอเรียกร้อง
2.2.3 เจ้าหน้าที่ส่วนการพัสดุและฝ่ายรักษาความปลอดภัยควบคุมปิดทางเข้า- ออกอาคาร
ทั้งหมด (ปิดอาคาร) รวมทั้งตรวจสอบอาคารทุกชั้นเพื่อล๊อค ประตูเข้า- ออกสานัก/กลุ่ม/กอง
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2.2.4 หัวหน้าทีมและทีมบริหารความต่อเนื่องการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารดาเนินการ
แจ้งข้อมูลประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสั งกัดสานักงานปลัดกระทรวงการคลังทราบ และแจ้งส่วนราชการต่างๆ
รวมถึงผู้รับบริการทราบถึงช่องทางการติดต่อกับสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ณ สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
3. การอพยพ
3.1 เมื่อได้รับแจ้งให้อพยพ ให้หยุดทางานทันที
3.2 ตั้งสติอย่างตื่นตระหนก และเก็บรวบรวมเอกสาร หรือทรัพย์สินที่สาคัญให้เรียบร้อย
3.3 สารวจ ปิดและดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดออก
3.4 เดินออกจาก สานัก/กลุ่ม/กองไปยังจุดนัดพบที่ได้กาหนดไว้
4. การปฏิบัติหลังเกิดเหตุเกิดการชุมนุมประท้วง
4.1 หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่องและทีมงานบริหารความต่อเนื่องดาเนินการสารวจ/ประเมิน
ความเสียหาย/ตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหาย
4.2 หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตรวจสอบ
ความเสียหายของระบบ Server รวมทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ทีมงานคณะบริหารความต่อเนื่อง
1) รายงานผลสารวจความเสียหายให้หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องทราบ
2) จัดหาสถานที่ในการปฏิบัติงานและให้บริการผู้มารับบริการ/ผู้มาติดต่อประสานงาน
3) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ดาเนินการตามแผนบริหารความต่อเนื่อง ณ สถานที่ที่
กาหนดไว้

๓๔

แผนบริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤตในกรณีเกิดอัคคีภัย
เป็ น แผนการบริ ห ารจั ด การความพร้ อ มต่ อ สภาวะวิ ก ฤตในกรณี เ กิ ด อั ค คี ภั ย เพื่ อ ให้ ส านั ก งานปลั ด
กระทรวงการคลังมีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยตามสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว
ทันการณ์ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรทุกคน
ได้กาหนดวิธีการบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตในกรณีเกิดอัคคีภัย ดังนี้
1. การปฏิบัติก่อนเกิดเหตุอัคคีภัย
1.1 สารวจ ตรวจตรา อาคารสถานที่ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย หากพบบริเวณใดเป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยให้รีบซ่อมแซม แก้ไข หรือเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
1.2 ให้ มี ก ารซ่ อ มบ ารุ ง และตรวจตราปั๊ ม น้ า สายท่ อ น้ า และถั ง ดั บ เพลิ ง ให้ ใ ช้ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยถังดั บเพลิงจะต้องมีสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิง ตามปริมาณที่กาหนด และเปลี่ยนน้ายา ตาม
วาระและอายุของน้ายานั้น และต้องติดตั้งในพื้นที่เห็นชัดเจนสามารถนามาใช้งานได้สะดวกทันต่อเหตุการณ์
1.3 กาหนดให้มีป้ายบอกทาง “บันไดหนีไฟ” หรือ “ทางหนีไฟ” เห็นได้อย่างชัดเจน มีป้ายข้อความ
เตือน “ห้ามใช้ลิฟท์ขณะเกิดเพลิงไหม้” เป็นต้น
1.4 กาชับให้ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างติดบัตรประจาตัวแสดงตน เข้า -ออก ขณะ
ปฏิบัติหน้าที่ภายในหน่วยงาน ตลอดจนผู้มาติดต่อราชการ โดยขอบัตรประจาตัวไว้ และให้ติดบัตรผู้มาติดต่อ
ราชการแทน เพื่อเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัย
1.5 จัดทาผังการติดต่อสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ ของฝ่ายบริหารหน่วยงาน ผู้ดูแลอาคาร หรือห้อง
เวรรักษาการณ์ สถานีตารวจในพื้นที่ และสถานีดับเพลิง โดยทาป้ายติดให้เห็นชัดเจนทุกชั้น พร้อมทั้งกาหนดพื้นที่
เป็นจุดนัดพบ หรือจุดรวมพล
1.6 บุคลากรภายในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการจัดระเบียบ ความเรียบร้อย สถานที่ทางาน สิ่งที่
น่าจะเกิดอัคคีภัยได้ง่าย จัดเก็บให้ถูกต้องตามลักษณะการเก็บรักษาโดยไม่สะสมสิ่งของ ที่อาจเป็นเชื้อเพลิงไว้
ปริมาณมาก เช่น กระดาษใช้แล้ว หนังสือพิมพ์เก่า เป็นต้น
1.7 การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้ อบังคับที่เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย เช่น สถานที่ใดมีข้อความ
ห้ามสูบบุหรี่ ก็ต้องปฏิบัติตาม เป็นต้น
1.8 อบรมความรู้ให้กับบุคลากร ระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ฝึกการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการ
ดับเพลิง ตลอดจนฝึกซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย ว่าจะปฏิบัติอย่างไร การแจ้งเหตุทาอย่างไร

๓๕

2. กำรปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย
2.1. ผู้พบเห็นเพลิงไหม้ ตัดสินใจว่าดับเพลิงได้ด้วยตนเองหรือไม่ โดยพิจาณาจากสถานการณ์ ดังนี้
2.1.1 ถ้าดับได้ ให้ดาเนินการดับไฟนั้นทันที (ควรฝึกการใช้เครื่องดับเพลิงให้เป็นทุกคน) และ
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลาดับ
2.1.2 ถ้า ดับ ไม่ได้ ให้ แจ้ งเพื่ อนร่ว มงาน/หั ว หน้ า ช่ ว ยกันดั บไฟ กรณีดั บได้ แล้ ว ให้ รายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น หากยังไม่หยุดสามารถยุติการเกิดอัคคีภัยได้ให้เข้าสู่แผนปฏิบัติการเหตุอัคคีภัยขั้น
ลุกลาม
3. กำรเข้ำสู่แผนปฏิบัติกำรบริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤตในกรณีเกิดอัคคีภัยขั้นลุกลำม
3.1 ตัดกระแสไฟฟ้าบริเวณที่เกิดเหตุ
3.2 เปิดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แจ้งเตือนภัย
3.3 แจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เวรยาม ช่วยทาการดับเพลิงเป็นการเฉพาะหน้า
3.4 แจ้งหน่วยดับเพลิง โดยบอกชื่อผู้แจ้ง สถานที่เกิดเหตุ ลักษณะของไฟที่กาลังลุกไหม้ หมายเลข
โทรศัพท์ของผู้แจ้ง
3.5 ควบคุมอย่าให้บุคลากรกลับเข้าในอาคารเพื่อไปเก็บสิ่งของส่วนตัวอีก
3.6 ผู้นาทางหนีไฟ จะเป็นผู้นาทางอพยพหนีไฟไปตามทางออกที่จัดไว้ไปยังบริเวณที่เตรียมการรองรับ
การอพยพที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นจุดนัดพบหรือจุดรวมพล ห้ามหนีขึ้นข้างบน และไม่ควรผ่าน ด้านที่เกิดเหตุเพลิงไหม้
หากมีกลุ่มควันให้คลานต่า
3.7 หน่วยปฐมพยาบาลทาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในกรณีมีผู้เป็นลม บาดเจ็บหรือหมดสติ และรีบ
นาส่งโรงพยาบาลโดยเร็วทันที
4. กำรปฏิบัติภำยหลังเพลิงสงบ
4.1 ส่วนบริหารการพัสดุสารวจความเสียหายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานตารวจ
แห่งชาติ สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สานักงานเขต ในกรณีอาคารที่ถูกเพลิงไหม้ไม่สามารถซ่อมแซมได้
ให้จัดการรื้อถอนออกเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอีก และแจ้งต่อทีมงานคณะบริหารความต่อเนื่อง
4.2 ประชาสัมพันธ์ ฟื้นฟูสภาพจิตใจของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว
4.3 ปรับปรุง ซ่อมแซม สิ่งที่เสียหายให้กลับคืนสภาพปกติ หรือจัดหาใหม่ทดแทนทีมงานคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง ดาเนินการ
1. รายงานผลสารวจความเสียหายให้หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องทราบ
2. จัดหาสถานที่ในการปฏิบัติงานและให้บริการผู้มารับบริการ/ผู้มาติดต่อประสานงานหน่วยงาน
ที่ให้บริการ/ดาเนินงานผ่านระบบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ดาเนินการตามแผนบริหารความต่อเนื่อง ณ สถานที่ที่
กาหนดไว้
.
๓๖

กำรมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน
ในกรณีเกิดภำวะวิกฤติ ตำมแผนควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤต
ของสำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง

๓๗

กำรมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน
ในกรณีเกิดภำวะวิกฤต ตำมแผนควำมพร้อมต่อภำวะวิกฤตของ สป.กค.
สำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงกำรคลัง
โครงสร้ำงภำยในสำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงกำรคลัง
นายศักดา ชนะภัย
หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี
089-969-3026

นายศิขรินทร์ ลิม่ นิจสรกุล
หัวหน้ากลุ่มงานประสานการเมือง
086-984-8788

นางสาววันดี เจริญประวัติ
หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
086-599-0642

นางชนัญชิดา สังวาลเพชร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
088-444-3535

นางสาวสุนิดา เอื้ออุฬาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
087-149-5619

นางจิรวรรณ เกษมสันต์ ณ อยุธยา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
081-627-1925

นางสาวเมฆา วาสนา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
062-593-9385

นางสาวกมลทิพย์ เผ่าทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
087-780-3441

นางสาวสุภาพร เทพชะนะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
085-180-5468

นางสาวกาญจนา ชาญวรวุฒิ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
089-227-8064

นางนิสา โสภามิตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
081-685-1356

๓๘

แนวทำงกำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์สภำวะวิกฤต
ของสำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงกำรคลัง
ที่

ขั้นตอน/กิจกรรม

1

๑. รับแจ้งเหตุจากทีมบริหารเพื่อความต่อเนื่องด้านการ
ปฏิบัติงาน
๒. ประสานแจ้งหัวหน้ากลุ่ม/งาน เพื่อทราบเหตุ
3. แจ้งเจ้าหน้าที่อพยพ (กรณีเร่งด่วน)
ประชุมเพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินการเพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทางตอบสนองต่อเหตุการณ์ของทีม
บริหารเพื่อความต่อเนื่องด้านการปฏิบัติงาน อาทิ
- สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
- การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
- การเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์สานักงาน
ประสานแจ้งแนวทางการดาเนินการแก่เจ้าหน้าที่

2

3

4

ผู้รับผิดชอบ/ควำมรับผิดชอบ

ประชุมเพื่อทบทวนแนวทางการดาเนินงาน

หมำยเหตุ

ระยะเวลำ

นายศักดา ชนะภัย

ภายใน 1 ชั่วโมง

1. นายศักดา ชนะภัย
2. นายศิขรินทร์ ลิ่มนิจสรกุล
3. นางสาววันดี เจริญประวัติ
4. นางชนัญชิดา สังวาลเพชร

ภายใน 3 ชั่วโมง

๑ นายศิขรินทร์ ลิ่มนิจสรกุล
2 นางสาววันดี เจริญประวัติ
3 นางชนัญชิดา สังวาลเพชร
๑ นายศักดา ชนะภัย
๒ นายศิขรินทร์ ลิ่มนิจสรกุล
3 นางสาววันดี เจริญประวัติ
4 นางชนัญชิดา สังวาลเพชร

ภายใน 2 ชั่วโมง
(นับแต่มีความชัดเจน
เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ)

(1) ครั้งที่ 1
ภายใน 2 วันทาการ
(2) ครั้งต่อไป
ภายใน 5 วันทาการ

1. การตอบสนองขึ้นอยู่กับความวิกฤตของสถานการณ์ การประชุม
๒. การประชุมเพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินการไม่จาเป็นต้องเป็นทางการ การมอบหมาย
หน้าที่รับผิดชอบ ไม่จาเป็นต้องเป็นเอกสารและจัดตามความเหมาะสมกับสถานการณ์
3. การเตรียมพร้อมด้านอุปกรณ์สานักงาน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานที่ปฏิบัติงานสารอง
และข้อจากัดในสภาวะวิกฤต

๓๙

กำรมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนในกรณี
งำนในกรณีเกิดภำวะวิกฤต
ตำมแผนควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤตของ สป.กค. : ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง
โครงสร้ำงภำยในของศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ผอ.ศทส.)
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ส่วนนโยบายและสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(สสส.)

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(ฝบท.)

ส่วนพัฒนาระบบงานประมวลผล
ข้อมูลสารสนเทศ (สพร.)

ส่วนบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
กระทรวงการคลัง (สบส.)

ส่วนบริการระบบเครือข่าย
(สบข.)

ส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศ
(สพส.)

๔๐

ส่วนบริการระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐ (สบง.)

ส่วนพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย (สคค.)

แนวทำงกำรตอบสนองต่อสภำวะวิกฤต
ของศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ขั้นตอน/กิจกรรม
1. รับแจ้งเหตุ/ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากทีม
บริหารเพื่อความต่อเนื่องด้านการปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งประสานงานและให้
แจ้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ
2. สั่งการ/ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เตรียม
ความพร้อมในการปฏิบัติงาน ณ สถานที่
ปฏิบัติงานสารอง
3. การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ
สถานที่สารอง

4. การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ
สถานที่สารอง

5. การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ
สถานที่สารอง

ผู้รับผิดชอบ/ควำมรับผิดชอบ
นายเฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ์เสถียร (ผอ.ศทส.)
นางประพาไพ สิริคงสุขรังสี (หน.ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป)

ระยะเวลำ
ภายใน 3 ชั่วโมง

นายเฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ์เสถียร (ผอ.ศทส.)
นางประพาไพ สิริคงสุขรังสี (หน.ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป) ทาหน้าที่ติดต่อ
ประสานงานกับบุคลากรภายใน ศทส. และ
บุคลากรใน สป.กค.
นายเฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ์เสถียร (ผอ.ศทส.)
นางประพาไพ สิริคงสุขรังสี (หน.ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป) ทาหน้าที่ ดังนี้
1. แจ้งข้อมูลข่าวสารที่จาเป็นให้
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
2. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
นายเฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ์เสถียร (ผอ.ศทส.)
1. ให้บุคลากรในสังกัด ศทส.ที่ได้รับ
มอบหมายหรือตามความเหมาะสม
ปฏิบัติงาน ณ สถานที่สารอง ภายใต้
ภารกิจ/อานาจหน้าที่ของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
นายเฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ์เสถียร (ผอ.ศทส.)

ภายใน 12 ชั่วโมง

1 วันทาการหลังจากเกิด
เหตุ

2 - 5 วันทาการ
หลังจากเกิดเหตุสภาวะ
วิกฤต

7 วันทาการหลังจากเกิด
เหตุสภาวะวิกฤต

หมำยเหตุ 1. การมอบหมายบุคลากรในสังกัด ศทส. ปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ปฏิบัติงานสารอง ได้ตามความเหมาะสม
2. สาหรับการเตรียมอุปกรณ์สานักงานฯ ที่จาเป็นในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามความเหมาะสม

๔๑

แนวทำงกำรกู้คืนระบบสำรสนเทศ ของศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ขั้นตอน/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลำ
1. ทีมประสำนงำนและอำนวยกำร
- รับแจ้งเหตุปัญหาเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต
- รับผิดชอบดูแลด้านสถานที่และเจ้าหน้าที่
- ประสานงานและอานวยความสะดวกให้กับทีมงาน
กู้คืนระบบ
- ประเมินสถานการณ์ของระบบสารสนเทศ
- ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
- รายงานผู้บริหาร ศทส. และผู้ที่เกี่ยวข้อง
- สรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ผอ.ศทส. ,ชช. , สสส. และ ฝบท.
1. นายเฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ์เสถียร
(ผอ.ศทส.)
2. นางเสาวภา บุญธรรม
3. นายธาดา ชพานนท์
4. นางบุษกร เณรสูงเนิน
5. นางสาวกัลยาณี วรบุตร
6. นางประพาไพ สิริคงสุขรังสี

ภายใน 12 ชั่วโมง

2.1 ทีมกู้คืนระบบงำนภำยในสำนักงำน
- เตรียมการย้ายส่วนประมวลผล
- รับผิดชอบกอบกู้ระบบงานหลัก
- ประเมินผลกระทบจากสภาวะวิกฤต
- ติดต่อและประสานงานไปยังทีมงานอื่นๆ หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- รายงานความคืบหน้า

ทีมงาน สพร.
1. นายธาดา ชพานนท์
2. นางอัชฌาดา จิตตคาม
3. นายชัยรัตน์ สระเสียงดี
4. นางสาวกฤติยา แก้วสุขโข
5. นายอนุชิต จรทะผา

1 - 3 วันทาการ

2.2 ทีมกู้คืนระบบเว็บไซต์ของกระทรวงกำรคลัง
ทั้งในส่วนของเว็บไซต์ Internet และเว็บไซต์
Intranet
- ดาเนินการตามแผนการกู้คืนเว็บไซต์ ตามสถานการณ์
ต่างๆ ที่ได้กาหนดแนวทาง/วิธีปฏิบัติไว้
- ประเมินผลกระทบจากสภาวะวิกฤต
- ติดต่อและประสานงานไปยังทีมงานอื่นๆ หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- รายงานความคืบหน้า
2.3 ทีมกู้คืนระบบข้อมูลสำรสนเทศกระทรวงกำรคลัง
- เตรียมการย้ายส่วนประมวลผล
- รับผิดชอบกอบกู้ระบบงานหลัก
- ประเมินผลกระทบจากสภาวะวิกฤต
- ติดต่อและประสานงานไปยังทีมงานอื่นๆ หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- รายงานความคืบหน้า

ทีมงาน สพส.
1. นางเสาวภา บุญธรรม
2. นางเกยุรา ไชยนาพงศ์
3. นายยุทธ์ทวี สมประชา
4. นางสาววิชชุดา ด่านพรประเสริฐ

1 - 3 วันทาการ

2. ทีมกู้คืนระบบสำรสนเทศ มี 5 ทีม ดังนี้

ทีมงาน สบส.
3 - 5 วันทาการ
1. นางเสาวภา บุญธรรม
2. นางสาวสมิทธิ์ธนา ชัยเจนกิจ
3. นายมานพ จงเจริญใจ
4. นางสาวธนาวรรณ ไพศาลพานิชย์
5. นายนราวุฒิ พัฒโนทัย
๔๒

แนวทำงกำรกู้คืนระบบสำรสนเทศ (ต่อ)
ขั้นตอน/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลำ

2.4 ทีมกู้คืนระบบเครื่องคอมพิวเตอร์
- ดูแลและตรวจสอบการทางาน
- จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
- ประเมินผลกระทบจากสภาวะวิกฤต
- ติดต่อและประสานงานไปยังทีมงานอื่นๆ หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- รายงานความคืบหน้า

ทีมงาน สคค.
1. นายปริญญา ปรีดียานนท์
2. นายมาฆฤกษ์ เกียรติก้อง
3. นายประยัติ มะลิวัลย์
4. นายอนุวัฒน์ บัวไสว

1 - 5 วันทาการ

2.5 ทีมกู้คืนระบบเครือข่ำยสื่อสำรข้อมูลและระบบ
รักษำควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ
- ดูแลและตรวจสอบการทางานระบบ
- จัดเตรียมระบบเครือข่ายและระบบรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
- ประเมินผลกระทบจากสภาวะวิกฤต
- ติดต่อและประสานงานไปยังทีมงานอื่นๆ หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- รายงานความคืบหน้า

ทีมงาน สบข.
1. นายบุญลือ จิตตคาม
2. นายประทีป สร้อยนาค
3. นายจิรวัฒน์ อิ่มนุกูลกิจ
4. นายมนตรพล ลาชะเกตุ

1 - 5 วันทาการ

3. ทีมกำกับกำรกู้คืนระบบ GFMIS
- กากับดูแลสถานที่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ส่วนระบบ Infrastructure และระบบคอมพิวเตอร์
- อานวยความสะดวกให้ทีมงานกู้คืนระบบ GFMIS
- ประสานงานทีมงานที่เกี่ยวข้องในการกู้คืนระบบ
GFMIS
- รายงานความคืบหน้าการกู้คืนระบบ GFMIS ให้ทีม
ประสานงานและอานวยการ

ทีมงาน สบง.
1. นายธาดา ชพานนท์
2. นายมานพ เณรสูงเนิน
3. นายเฉลิมพล ณ สงขลา
4. นายณรงค์พร โพธิ์พุ่มเย็น

1 วันทาการ

หมำยเหตุ 1. ขั้นตอนการกู้คืนระบบสารสนเทศและผู้รับผิดชอบ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
2. กาหนดระยะเวลาการดาเนินงาน ตามวันและเวลาราชการ

๔๓

กำรมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน
ในกรณีเกิดภำวะวิกฤต ตำมแผนควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤตของ สป.กค.
กลุ่มตรวจสอบภำยใน ส่วนตรวจสอบภำยในระดับกระทรวง สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง
โครงสร้ำงภำยในของส่วนตรวจสอบภำยในระดับกระทรวง
นางสิริกานต์ มหาลี้ตระกูล
ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง
เบอร์โทร 08-9280-2366
เบอร์ภายใน 2633

นางสาวพิมลสิริ ลิมปมาลัยพร
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ
เบอร์โทร 08-6903-5550
เบอร์ภายใน 2437

นางสาววลีลักษณ์ รินดวงดี
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบตั ิการ
เบอร์โทร 08-6921-6026
เบอร์ภายใน 2580

นางสาวมลธิราพร สาอางค์ผิว
พนักงานประจาสานักงาน
เบอร์โทร 08-2221-5209
เบอร์ภายใน 2433

นางสาวเพ็ญศิริ เพชรไข่
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบตั ิการ
เบอร์โทร 09-5246-5696
เบอร์ภายใน 2581

นางสาวเสาวนีย์ หล้าคาคง
พนักงานประจาสานักงาน
เบอร์โทร 08-4096-3252
เบอร์ภายใน 2539

๔๔

แนวทำงกำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์สภำวะวิกฤต
ของส่วนตรวจสอบภำยในระดับกระทรวง
ขั้นตอน/กิจกรรม
1. รับแจ้งเหตุ/สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากทีมบริหารเพื่อ
ความต่อเนื่องด้านการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ/ควำมรับผิดชอบ
นางสิริกานต์ มหาลี้ตระกูล
การประสานงานกับทีมบริหาร
เพื่อความต่อเนื่องด้านการ
ปฏิบัติงาน

ระยะเวลำ
ภายใน 3 ชั่วโมง

2. การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน
นางสิริกานต์ มหาลี้ตระกูล
- ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของ สตก. รับทราบ
การประสานแจ้งข้อมูลข่าวสารที่
สถานการณ์
จาเป็นแก่บุคลากรของ สตก.
- สั่งการ/แจ้งบุคลากรของ สตก. เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการปฏิบัติงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานสารอง

ภายใน 12 ชั่วโมง

3. มอบหมายงานบุคลากรของ สตก. ระดับชานาญการพิเศษ นางสิริกานต์ มหาลี้ตระกูล
นางสาวพิมลสิริ ลิมปมาลัยพร ในการปฏิบัติหน้าที่ ณ การมอบหมายงานบุคลากรใน
สถานที่สารอง
ระดับชานาญการพิเศษ ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่สารอง
ของ สตก.

1 - 2 วันทาการ
หลังจากเกิดเหตุ
สภาวะวิกฤต

4. มอบหมายงานบุคลากรของ สตก. ผู้มีรายนามต่อไปนี้ ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่สารอง
4.1 นางสาวพิมลสิริ ลิมปมาลัยพร
4.2 นางสาววลีลักษณ์ รินดวงดี
4.3 นางสาวเพ็ญศิริ เพชรไข่
4.4 นางสาวมลธิราพร สาอางค์ผิว
4.5 นางสาวเสาวนีย์ หล้าคาคง

นางสิริกานต์ มหาลี้ตระกูล
การมอบหมายงานบุคลากรใน
สังกัด สตก. เพื่อปฏิบัติงาน ณ
สถานที่สารอง ภายใต้ภารกิจ/
อานาจหน้าที่ของ สตก.

หลังจากเกิดเหตุ
สภาวะวิกฤต 3 วัน
ทาการ

หมำยเหตุ 1. บุคลากรส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวงสามารถสลับกันเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่
ปฏิบัติงานสารองได้ตามความความเหมาะสม
2. สาหรับการเตรียมอุปกรณ์ สานักงานฯ ที่จาเป็นในการปฏิบัติงานงาน ให้เป็นไปตามความเหมาะสม

๔๕

กำรมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน
ในกรณีเกิดภำวะวิกฤต ตำมแผนควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤต ของ สป.กค.
ส่วนตรวจสอบภำยในระดับกรม สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง
โครงสร้ำงภำยในของส่วนตรวจสอบภำยในระดับกรม
นางสาวกาญจนา สุทธิชยาพิพฒ
ั น์
ผอ.สตน.
โทร 083 178 8127

งำนตรวจสอบ

งำนธุรกำร

นางสาวประภาพร จันทร์นิฤทัย
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบตั ิการ
โทร 089 924 8699

นางมณีรตั น์ จันทร์ใบเล็ก
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
โทร 089 289 5968

นางสาวธนียา ชัยปราการ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
โทร 085 056 6226

นางสาวณัฏฐณิชา เพ็ชรพังงา
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
โทร 099 – 303 – 2497

นางสาวสุพัตรา ทองทวี
พนักงานประจาสานักงาน
โทร 084 156 6586

นางสาวนิรัชดา ธรรมราช
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
โทร 095 – 940 – 5064

๔๖

แนวทำงกำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์สภำวะวิกฤต
ของส่วนตรวจสอบภำยในระดับกรม
ลำดับ

ขั้นตอน/กิจกรรม

1

หลังจากรับแจ้งเหตุสภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นจาก
ทีมผู้บริหารเพื่อความต่อเนื่องแล้ว แจ้งให้
บุคลากรในหน่วยงานทราบ

นางสาวกาญจนา สุทธิชยาพิพัฒน์
(ผอ.สตน.)

2

เตรียมพร้อมเพื่อเข้าร่วมประชุมประเมิน
สถานการณ์จากสภาวะวิกฤตกับหน่วยงาน/
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

นางสาวกาญจนา สุทธิชยาพิพัฒน์ (ผอ. ภายใน 24 ชั่วโมง
สตน.)/ผู้ที่ ผอ.สตน. มอบหมาย
(ตลอดเวลา)

3

มอบหมายให้บุคลากรเตรียมความพร้อมเมื่อ
ต้องไปปฏิบัติงาน ณ สถานที่สารอง หาก
เหตุการณ์รุนแรงไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานใน
สถานที่ปกติโดยดาเนินการ ดังนี้

นางสาวกาญจนา สุทธิชยาพิพัฒน์
(ผอ.สตน.)/ผู้มอบหมาย

1) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจัดเตรียมงานการ
ตรวจสอบที่สาคัญ/มีกาหนดระยะเวลา
เร่งด่วน เพื่อนาไปดาเนินการต่อ ณ
สถานที่สารอง

นางสาวประภาพร จันทร์นิฤทัย
นางสาวธนียา ชัยปราการ
นางสาวณัฏฐณิชา เพ็ชรพังงา
นางสาวนิรัชดา ธรรมราช

2) เจ้าหน้าที่ธุรการจัดเตรียมอุปกรณ์
สานักงานที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน ณ
สถานที่สารอง

นางมณีรัตน์ จันทร์ใบเล็ก
นางสาวสุพัตรา ทองทวี

จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ สถานที่สารอง
หากเหตุการณ์รุนแรงไม่สามารถเข้า
ปฏิบัติงานในสถานที่ปกติได้

นางสาวกาญจนา สุทธิชยาพิพัฒน์
(ผอ.สตน.)

4

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลำ
ภายใน 1 ชั่วโมง

ภายใน 48 ชั่วโมง

หลัง 3 วันทาการ

หมำยเหตุ : ผอ.สตน. พิจารณาให้บุคลากรในสังกัดฯ สลับการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ สถานที่สารองได้ตาม
ความเหมาะสม

๔๗

กำรมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน
ในกรณีเกิดภำวะวิกฤต ตำมแผนควำมพร้อมต่อภำวะวิกฤตของ สป.กค.
โครงสร้ำงภำยในของส่วนบริหำรทั่วไป สำนักบริหำรกลำง
นางสาวสมวรรณ จันทร์ใหญ่
ผู้อานวยการสานักบริหารกลาง
นางสาวทัศนีย์ ใจทน
ผู้อานวยการส่วนบริหารทั่วไป
โทร 081 638 0792
นางณัฐชนา มานะกิจ
หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ
โทร 098 259 8575
นางธัญญรัตน์
นางสาวทัศนีย์
นางสาวยุภารัตน์
นางระพี
นางสาวฐิติมนต์
นางสาวฐิติพร
นางสาวดลนภา
นางสาวประภัสสร
นางฐิติรัตน์
นางแก้วใจ
นางสาวอารี
นายรณชิต
นายทรัพย์สมบัติ
นางสาวอมรรัตน์

แป้นภู
ศรีจุมปา
พรมศาลา
มลพิชัย
อภิสิทธิ์ยศกุล
สุขสาโรง
เข็มทอง
ศรีถาน
ชัชวาลย์
พูลหอม
กลัดหว่าง
ภัทรนาวิก
มานะกิจ
การุณรัตนกุล

นางสาวดุษฎี กัมสิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
โทร 089-991-9628
นายรตน
สวนวิจิตรทิพ
นางสาวพรรณทิพา ฟ้าร่วมปัญญา
นายเฉลิม
ศรีเมฆ
นายสมปอง
ท้วมศิริ
นายสมิทธิ์
ศรีจาปา
นางสาวสถิตย์ภรณ์ สุภาชัย
นางวิภานันท์
พุ่มแจ่ม
นายกมลชาติ
พิกุลแก้ว
นางสาวธิวัลย์
พิบูลย์ชนะชัย
นางสาวปรวรรณ แก้วลา
นางสาวน้าผึ้ง
จิการ
นางสาวปนัดดา อินตา
นางสาววธูสิริ
ชะลอกลาง

๔๘

นางสาวสุทธิพร ยุคันธร ณ อยุธยา
นางสาวธารทิพย์ ไชยสมบูรณ์
นางสาวชุพรรษา สีหาโคตร
นางสาววรนิษฐา มานะชีพ
นางสาวปัทมา
แก้วเสน
นางสาวนิทรา
ยะอัมพันธ์
นายวุฒินันท์
นิติพัฒนาภิรักษ์
นางสาวนาถพร ขันตี
นายอดิเรก
สิงคกุล
นางสาวสุชิรา
ช่วยสงค์
นางสาวนิพัทธา จันทร์ศรี
นางสาวพรวิภา ไชยวรรณะ
นางสาวสุวพัชร สุขรุ่งเรือง

แนวทำงกำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์สภำวะวิกฤต
ของส่วนบริหำรทั่วไป สำนักบริหำรกลำง
ขั้นตอน/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ/ควำมรับผิดชอบ

1. รับแจ้งเหตุ/สถานการณ์เกิดขึ้นจากทีม
นางสาวสมวรรณ จันทร์ใหญ่ (ผอ.สบก.)
บริหาร เพื่อความต่อเนื่องด้านการปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งประสานงาน
และแจ้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ

ระยะเวลำ
ภายใน 3 ชั่วโมง

2. สั่งการ/เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เตรียมความ
นางสาวสมวรรณ จันทร์ใหญ่ (ผอ.สบก.) ภายใน 12 ชั่วโมง
พร้อมในการปฏิบัติงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงาน ผู้อานวยการส่วนบริหารทั่วไป
สารอง
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ
ประสานงานให้เจ้าหน้าที่ในความ
รับผิดชอบเพื่อรับทราบ ในการย้ายสถานที่
ทางาน เอกสารและข้อมูลในการปฏิบัติงาน
รวมทั้งเครื่องใช้สานักงานที่จาเป็น
3. การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
ณ สถานที่สารอง ดังนี้
3.1 นางสาวทัศนีย์ ใจทน (ผอ.สบท.)
3.2 นางสาวณิชารีย์ ศรีชวนะ
3.3 นางณัฐชนา มานะกิจ

1) ผอ.สบท. ประสานเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบ ณ
สถานที่สารอง
2) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ภายใน 1 วันทาการ
หลังเกิดเหตุสภาวะ
วิกฤต

4. การมอบหมายงานในการปฏิบัติงาน
ณ สถานที่สารอง ดังนี้
4.1 นางสาวทัศนีย์ ใจทน (ผอ.สบท.)
4.2 นางสาวณิชารีย์ ศรีชวนะ
4.3 นางสาวดุษฎี กัมสิทธิ์
4.4 นายรตน สวนวิจิตรทิพ
4.5 นางวิภานันท์ พุ่มแจ่ม
4.6 นายกมลชาติ พิกุลแก้ว
4.7 นางสาวสถิตย์ภรณ์ สุภาชัย
4.8 นางสาวชุพรรษา สีหาโคตร

1) ผอ.สบท. และเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบ ณ
สถานที่สารอง
2) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ภายใน 1 – 2 วัน
ทาการ หลังเกิด
เหตุสภาวะวิกฤต

๔๙

ขั้นตอน/กิจกรรม
4.9 นางสาวปัทมา แก้วเสน
4.10 นาวสาวนิพัทธา จันทร์ศรี
4.11 นายเฉลิม ศรีเมฆ
4.12 นางแก้วใจ พูลหอม
4.13 นายสมปอง ท้วมศิริ
4.14 นายอดิเรก สิงคกุล
4.15 นายวุฒินันท์ นิติพัฒนาภิรักษ์
4.16 นางสาวนางสาวพรวิภา ไชยวรรณะ
5. การมอบหมายงานในการปฏิบัติงาน
ณ สถานที่สารอง ดังนี้
นางสาวทัศนีย์ ใจทน (ผอ.สบท.)
5.2 นางสาวดุษฎี กัมสิทธิ์
5.3 นายรตน สวนวิจิตรทิพ
5.4 นางสาวพรรณทิพา ฟ้าร่วมปัญญา
5.5 นางวิภานันท์ พุ่มแจ่ม
5.6 นายกมลชาติ พิกุลแก้ว
5.7 นางสาวสถิตย์ภรณ์ สุภาชัย
5.8 นางสาวชุพรรษา สีหาโคตร
5.9 นางสาวปัทมา แก้วเสน
5.10 นาวสาวนิพัทธา จันทร์ศรี
5.11 นายเฉลิม ศรีเมฆ
5.12 นางแก้วใจ พูลหอม
5.13 นายสมปอง ท้วมศิริ
5.14 นายอดิเรก สิงคกุล
5.15 นายวุฒินันท์ นิติพัฒนาภิรักษ์
5.16 นางสาวพรวิภา ไชยวรรณะ

ผู้รับผิดชอบ/ควำมรับผิดชอบ

ระยะเวลำ

1) ผอ.สบท. หัวหน้าฝ่ายธุรการ และ
เจ้าหน้าที่ในสังกัด ปฏิบัติงานในส่วน
ที่รับผิดชอบ ณ สถานที่สารอง
2) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

1 - 2 วันทาการ
หลังจากเกิดเหตุ
สภาวะวิกฤต

๕๐

ขั้นตอน/กิจกรรม
6. การมอบหมายงานในการปฏิบัติงาน
ณ สถานที่สารอง ดังนี้
6.1 นางสาวทัศนีย์ ใจทน (ผอ.สบท.)
6.2 นางณัฐชนา มานะกิจ
6.3 นางธัญญรัตน์ แป้นภู
6.4 นางสาวทัศนีย์ ศรีจุมปา
6.5 นางสาวยุภารัตน์ พรมศาลา
6.6 นางระพี มลพิชัย
6.7 นางสาวฐิติมนต์ อภิสิทธิ์ยศกุล
6.8 นางสาวฐิติพร สุขสาโรง
6.9 นางสาวดลนภา เข็มทอง
6.10 นางสาวประภัสสร ศรีถาน
6.11 นางฐิติรัตน์ ชัชวาล
6.12 นางสาวอารี กลัดหว่าง
6.13 นางสาวปรวรรณ แก้วลา
6.14 นายสมิทธิ์ ศรีจาปา
6.15 นางสาวปนัดดา อินตา
6.16 นายรณชิต ภัทรนาวิก
6.17 นายทรัพย์สมบัติ มานะกิจ
6.18 นางสาวพรวิภา ไชยวรรณะ

ผู้รับผิดชอบ/ควำมรับผิดชอบ

ระยะเวลำ

1) ผอ.สบท. หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ และ หลัง 1 - 2 วันทาการ
เจ้าหน้าที่ในสังกัด ปฏิบัติงานในส่วนที่
หลังจากเกิดเหตุ
รับผิดชอบ ณ สถานที่สารอง
สภาวะวิกฤต
2) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หมำยเหตุ : 1) เจ้าหน้าที่ในสังกัดส่วนบริหารทั่วไป สามารถสลับการเดินทางมาปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
สารอง ได้ตามความเหมาะสม
2) สาหรับการเตรียมอุปกรณ์สานักงานฯ ที่จาเป็นในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามความเหมาะสม

๕๑

กำรมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน
ในกรณีเกิดภำวะวิกฤต ตำมแผนควำมพร้อมต่อภำวะวิกฤตของ สป.กค.
โครงสร้ำงภำยในของส่วนอำนวยกำร สำนักบริหำรกลำง
นำงซำนำรียะห์ มั่นมำนะเสรี
ผู้อำนวยกำรส่วนอำนวยกำร
โทร. 089-969-3033

หัวหน้ำฝ่ำยช่วยอำนวยกำร
นางสาวอภิญญา บุญสวน
โทร. 081 376 5527
นายธีรวุฒิ คะเนกิจ
นางสาววศินี เฉลิมลอย
นางสาวพรพนา อันพิมพ์
นายธนากร ปลายกระสินธุ์
นายธนัช ชิ้นพงค์
นายดุสติ วินจิ การ
นางสาวพรสุดา พจน์พรหมมณี
นางสาวนิฤมล พุกพิลา
นางสาวจุฑามาศ โรมศรี
นายจักกริน แซ่เฮง
นายทวียศ แดงดี
นายนรายุทธ งิ้วไธสง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
พนักงานบริการ
พนักงานบริการ
พนักงานบริการ
พนักงานบริการ
พนักงานบริการ
พนักงานบริการ
พนักงานบริการ

โทร. 090 985 9063
โทร. 087 084 1405
โทร. 088 969 4306
โทร. 083 137 3032
โทร. 089 221 7915
โทร. 097 118 5917
โทร. 080 229 2286
โทร. 084 429 6993
โทร. 091 697 2909
โทร. 093 885 5990
โทร. 094 560 8500
โทร. 084 826 2429

หัวหน้ำฝ่ำยกิจกรรมพิเศษ
นางสาวจนัญญา อินทะนิน
โทร. 089 454 4284
นางสาวฉวีวรรณ มนต์ทอง
นายกันหา วงษ์ลา
นางสาวกฤษณา เปี้ยสุยะ
นางสาวสุกัลญา สีบาน
นางสาวเกษรา แพ่งเกสร
นายธัญวัฒน์ บุนนาค
นายกฤตวัชร์ ศิริเลิศพิทักษ์
นายอาณัติ พุ่มแจ่ม

4.3

โทร. 089 454
4284

๕๒

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
โทร. 092 197 9662
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
โทร. 080 191 7199
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 080 502 7470
พนักงานประจาสานักงาน
โทร. 092 451 6914
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร. 087 073 7496
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร. 081 901 3885
เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร. 082 671 3022
พนักงานขับรถยนต์
โทร. 097 049 4105

แนวทำงกำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์สภำวะวิกฤต
ของส่วนอำนวยกำร สำนักบริหำรกลำง
ขั้นตอน/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ/ควำมรับผิดชอบ

๑. รับแจ้งเหตุ/สถานการณ์เกิดขึ้นจากทีม นางซานารียะห์ มั่นมานะเสรี
บริหาร เพื่อความต่อเนื่องด้านการ
ผู้อานวยการส่วนอานวยการ
ปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้ง
ประสานงานและแจ้งเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานทราบ

ระยะเวลำ
ภายใน ๓ ชั่วโมง

๒. สั่งการ/เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เตรียม
ความพร้อมในการปฏิบัติงาน ณ
สถานที่ปฏิบัติงานสารอง

นางซานารียะห์ มั่นมานะเสรี
ผู้อานวยการส่วนอานวยการ
ประสานงานให้เจ้าหน้าที่ในความรับผิดชอบ
เพื่อรับทราบ ในการย้ายสถานที่ทางาน
เอกสารและข้อมูลในการปฏิบัติงาน
รวมทั้งเครื่องใช้สานักงานที่จาเป็น

ภายใน ๑๒ ชั่วโมง

๓. การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงาน ณ สถานที่สารอง ดังนี้
3.1 นางซานารียะห์ มั่นมานะเสรี
3.2 นางสาวอภิญญา บุญสวน
3.3 นายกันหา วงษ์ลา

1) นางซานารียะห์ มั่นมานะเสรี
ผู้อานวยการส่วนอานวยการ
ประสานเจ้าหน้าที่ในสังกัด ปฏิบัติงานในส่วนที่
รับผิดชอบ ณ สถานที่สารอง
2) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ภายใน ๑ วันทาการ
หลังเกิดเหตุ
สภาวะวิกฤต

๔. การมอบหมายงานในการปฏิบัติงาน
ณ สถานที่สารอง ดังนี้
4.1 นางซานารียะห์ มั่นมานะเสรี
4.2 นางสาวอภิญญา บุญสวน
4.3 นางสาวจนัญญา อินทะนิน
4.4 นางสาววศินี เฉลิมลอย
4.5 นางสาวฉวีวรรณ มนต์ทอง
4.6 นายธีรวุฒิ คะเนกิจ
4.7 นางสาวกฤษณา เปี้ยสุยะ
4.8 นายกันหา วงษ์ลา

1) นางซานารียะห์ มั่นมานะเสรี
ผู้อานวยการส่วนอานวยการ
และเจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติงานในส่วนที่
รับผิดชอบ ณ สถานที่สารอง
2) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ภายใน ๒ – ๕ วัน
ทาการหลังเกิดเหตุ
สภาวะวิกฤต

๕๓

ขั้นตอน/กิจกรรม
๕. 5. การมอบหมายงานในการปฏิบัติงาน
ณ สถานที่สารอง ดังนี้
๕.๑ 5.1 นางซานารียะห์ มั่นมานะเสรี
5.2 นางสาวอภิญญา บุญสวน
5.3 นางสาวจนัญญา อินทะนิน
5.4 นางสาวฉวีวรรณ มนต์ทอง
5.5 นายธีรวุฒิ คะเนกิจ
5.6 นางสาวกฤษณา เปี้ยสุยะ
5.7 นายกันหา วงษ์ลา
5.8 นางสาวสุกัลญา สีบาน
5.9 นายอาณัติ พุ่มแจ่ม
5.9 นายกฤตวัชร์ ศิริเลิศพิทักษ์
5.10 นายธัญวัฒน์ บุนนาค
5.11 นางสาวเกษรา แพ่งเกสร
๖. 6. การมอบหมายงานในการปฏิบัติงาน
ณ สถานที่สารอง ดังนี้
๖.๑ 6.1 นางซานารียะห์ มั่นมานะเสรี
6.2 นางสาวอภิญญา บุญสวน
6.3 นางสาววศินี เฉลิมลอย
6.4 นางสาวพรพนา อันพิมพ์
6.5 นายธนัช ชิ้นพงค์
6.6 นายธนากร ปลายกระสินธุ์
6.7 นายดุสิต วินิจการ
6.8 นางสาวพรสุดา พจน์พรหมมณี
6.9 นางสาวนิฤมล พุกพิลา
6.10 นางสาวจุฑามาศ โรมศรี
6.1๑ นายจักกริน แซ่เฮง
6.1๒ นายทวียศ แดงดี
6.13 นายนรายุทธ งิ้วไธสง
6.14 นางสาวพรจันทร์ ป่ากุญชร

ผู้รับผิดชอบ/ควำมรับผิดชอบ

ระยะเวลำ

1) นางซานารียะห์ มั่นมานะเสรี
ผู้อานวยการส่วนอานวยการ
และบุคลากรในสังกัด ปฏิบัติงานในส่วนที่
รับผิดชอบ ณ สถานที่สารอง
2) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๗ วันทาการ
หลังจากเกิดเหตุ
สภาวะวิกฤต

๑) บุคลากรในสังกัด ปฏิบัติงานในส่วนที่
รับผิดชอบ ณ สถานที่สารองปฏิบัติงานอื่นๆ
ที่ได้รับมอบหมาย

๗ วันทาการ
หลังจากเกิดเหตุ
สภาวะวิกฤต

หมำยเหตุ : 1) เจ้าหน้าที่ในสังกัดส่วนอานวยการ สามารถสลับการเดินทางมาปฏิบัติราชการ ณ สถานที่
ปฏิบัติงานสารองได้ตามความเหมาะสม
2) สาหรับการเตรียมอุปกรณ์สานักงานฯ ที่จาเป็นในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามความเหมาะสม
๕๔

กำรมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน
ในกรณีเกิดภำวะวิกฤต ตำมแผนควำมพร้อมต่อภำวะวิกฤตของ สป.กค.
โครงสร้ำงภำยในของส่วนบริหำรกำรคลัง สำนักบริหำรกลำง

๕๕

แนวทำงกำรบริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤต
ของส่วนบริหำรกำรคลัง สำนักบริหำรกลำง
ขั้นตอน/กิจกรรม
1. รับแจ้งเหตุ/สถานการณ์จากทีมบริหาร
เพื่อความต่อเนื่องด้านการปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งประสานงาน
และแจ้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ
2. สั่งการ/เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน
ณ สถานที่ปฏิบัติงานสารอง

3. การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ณ สถานที่สารอง ดังนี้
3.1 นางสาวจินตนา ปิยะชัยสวัสดิ์
3.2 นางกัญณิศา สุวรรณโรจน์
3.3 นางสาวนิตยา คันศร
3.4 นางสาวจิตราพร ศาตะโยธิน
4. การมอบหมายงานในการปฏิบัติหน้าที่
ณ สถานที่สารอง ดังนี้
4.1 นางสาวจินตนา ปิยะชัยสวัสดิ์
4.2 นางกัญณิศา สุวรรณโรจน์
4.3 นางสาวนิตยา คันศร
4.4 นางฉวีวรรณ พุทธบูชา
4.5 นางปราณี นิลวรณ์
4.6 นางนภัสสร อินทร์สงคราม
4.7 นายอมร วัฒน์จิรานนท์
4.7 นางสาวจีรวรรณ จรูญชนม์
4.8 นางสมใจ ยานรักษา
4.9 นางสาวจันจิรา บุตรปินตา
4.10 นางสาวรุ่งฤดี สุคนธพฤกษ์
4.11 นางสาวนาตยา ดวงเพชร
4.12 นางสาวพภัสสรณ์ วีระวัฒนกุมพะ

ผู้รับผิดชอบ/ควำมรับผิดชอบ
นางสาวพิมพร ดาวเรือง
ผู้อานวยการส่วนบริหารการคลัง

ระยะเวลำ
ภายใน 3 ชั่วโมง

นางสาวพิมพร ดาวเรือง
ผู้อานวยการส่วนบริหารการคลัง
หัวหน้าฝ่าย อีก 3 ฝ่าย ประสานงานให้
เจ้าหน้าที่ในความรับผิดชอบเพื่อรับทราบ
ในการย้ายสถานที่ทางานสารอง
การเตรียมข้อมูล และเอกสารในการ
ปฏิบัติงาน
1. ผอ.สกค. และเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบ
2. อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ภายใน 12 ชั่วโมง

1. ผอ.สกค. และเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบ
2. อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๕๖

ภายใน 1 วันทาการ
หลังเกิดเหตุสภาวะวิกฤต

ภายใน 2 - 3 วันทาการ
หลังเกิดเหตุสภาวะวิกฤต

ขั้นตอน/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ/ควำมรับผิดชอบ

ระยะเวลำ

4.16 นางฐิติพร ประสงค์
4.17 นางสาวจิตราพร ศาตะโยธิน
4.18 นางสาวนัยภรณ์ มูลสาย
4.19 นางสาวจิตลดา ปราบหนองบั่ว
4.20 นางสาวสุบรรณ สาดา
4.21 นางสาวพรสุภา ยุคันธร ณ อยุธยา
หมำยเหตุ : เจ้าหน้าที่ในสังกัด สกค. สามารถสลับการเดินทางมาปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ปฏิบัติงานสารองได้ตามความเหมาะสม

๕๗

แนวทำงกำรบริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤต
ของฝ่ำยกำรเงิน ส่วนบริหำรกำรคลัง
ขั้นตอน/กิจกรรม
1. รับแจ้งเหตุ/สถานการณ์เกิดขึ้นจาก ผอ.
สกค. เพื่อความต่อเนื่องด้านการปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งประสานงาน และแจ้ง
เจ้าหน้าที่ในฝ่ายเงินทราบ
2. สั่งการ/เจ้าหน้าในฝ่ายการเงินเตรียมความ
พร้อมในการปฏิบัติงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
สารอง
3. การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
ณ สถานที่สารอง ดังนี้
1. นางสาวจินตนา ปิยะชัยสวัสดิ์ หัวหน้า
ฝ่ายการเงิน
4. การมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ณ สถานที่สารอง ดังนี้
1. นางสาวจินตนา ปิยะชัยสวัสดิ์ หัวหน้า
ฝ่ายการเงิน
5. การมอบหมายงานในการปฏิบัติหน้าที่ ณ
สถานที่สารอง ดังนี้
1. นางสาวจินตนา ปิยะชัยสวัสดิ์ หัวหน้า
ฝ่ายการเงิน
6. การมอบหมายงานในการปฏิบัติหน้าที่ ณ
สถานที่สารอง ดังนี้
1. นางสาวจินตนา ปิยะชัยสวัสดิ์ หัวหน้า
ฝ่ายการเงิน
2. นางฉวีวรรณ พุทธบูชา
3. นางปราณี นิลวรณ์
4. นางนภัสสร อินทร์สงคราม
5. นายอมร วัฒน์จิรานนท์
6. นางฐิติพร ประสงค์
7. นางสาวพรสุภา ยุคันธร ณ อยุธยา

ผู้รับผิดชอบ/ควำมรับผิดชอบ
นางสาวจินตนา ปิยะชัยสวัสดิ์หัวหน้า
ฝ่ายการเงิน

ระยะเวลำ
ภายใน 1 ชม.

นางสาวจินตนา ปิยะชัยสวัสดิ์หัวหน้า
ฝ่ายการเงิน : ติดต่อประสานงานกับ
บุคลากรในฝ่ายการเงิน
1. แจ้งข้อมูลข่าวสารที่จาเป็นและ
เกี่ยวข้องกับงานการเงินให้ทราบ

ภายใน 12 ชั่วโมง

1. หัวหน้าฝ่ายการเงิน และบุคลากรใน
ฝ่ายการเงินปฏิบัติงาน ณ สถานที่สารอง
ภายใต้ภารกิจ/อานาจหน้าที่ของฝ่าย
การเงิน
2. อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1. หัวหน้าฝ่ายการเงิน และบุคลากรใน
ฝ่ายการเงินปฏิบัติงาน ณ สถานที่สารอง
ภายใต้ภารกิจ/อานาจหน้าที่ของฝ่าย
การเงิน
2. อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1. หัวหน้าฝ่ายการเงิน และบุคลากรใน
ฝ่ายการเงินปฏิบัติงาน ณ สถานที่สารอง
ภายใต้ภารกิจ/อานาจหน้าที่ของฝ่าย
การเงิน
2. อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2 - 5 วันทาการ
หลังจากเกิดเหตุสภาวะ
วิกฤต

๕๘

1 วันทาการ
หลังจากเกิดเหตุสภาวะ
วิกฤต

7 วันทาการ
หลังจากเกิดเหตุสภาวะ
วิกฤต
7 วันทาการ
หลังจากเกิดเหตุสภาวะ
วิกฤต

แนวทำงกำรบริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤต
ฝ่ำยงบประมำณ ส่วนบริหำรกำรคลัง สำนักบริหำรกลำง
ขั้นตอน/กิจกรรม
1. รับแจ้งเหตุ/สถานการณ์เกิดขึ้นจาก ผอ.
สกค. เพื่อความต่อเนื่องด้านการปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งประสานงาน และแจ้ง
เจ้าหน้าที่ในฝ่ายงบประมาณทราบ
2. สั่งการ/เจ้าหน้าในฝ่ายงบประมาณเตรียม
ความพร้อมในการปฏิบัติงาน ณ สถานที่
ปฏิบัติงานสารอง

ผู้รับผิดชอบ/ควำมรับผิดชอบ
นางกัญณิศา สุวรรณโรจน์
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

นางกัญณิศา สุวรรณโรจน์
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ: ติดต่อ
ประสานงานกับบุคลากรในฝ่าย
งบประมาณ
3. การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 1. แจ้งข้อมูลข่าวสารที่จาเป็นและ
ณ สถานที่สารอง ดังนี้
เกี่ยวข้องกับงานงบประมาณให้ทราบ
1. นางกัญณิศา สุวรรณโรจน์ หัวหน้าฝ่าย 2. อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งบประมาณ
4. การมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 1. หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ และ
ณ สถานที่สารอง ดังนี้
บุคลากรในฝ่ายการเงินปฏิบัติงาน ณ
1. นางกัญณิศา สุวรรณโรจน์ หัวหน้าฝ่าย สถานที่สารองภายใต้ภารกิจ/อานาจ
งบประมาณ
หน้าที่ของฝ่ายงบประมาณ
2. อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5. การมอบหมายงานในการปฏิบัติหน้าที่ ณ
1. หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ และ
สถานที่สารอง ดังนี้
บุคลากรในฝ่ายงบประมาณปฏิบัติงาน
1. นางกัญณิศา สุวรรณโรจน์ หัวหน้าฝ่าย ณ สถานที่สารองภายใต้ภารกิจ/อานาจ
งบประมาณ
หน้าที่ของฝ่ายงบประมาณ
2. อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
6. การมอบหมายงานในการปฏิบัติหน้าที่ ณ
1. หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ และ
สถานที่สารอง ดังนี้
บุคลากรในฝ่ายการเงินปฏิบัติงาน ณ
1. นางกัญณิศา สุวรรณโรจน์ หัวหน้าฝ่าย สถานที่สารองภายใต้ภารกิจ/อานาจ
งบประมาณ
หน้าที่ของฝ่ายงบประมาณ
2. นางสาวจีรวรรณ จรูญชนม์
2. อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3. นางสมใจ ยานรักษา
4. นางสาวจันจิรา บุตรปินตา
5. นางสาวสุบรรณ สาดา

ระยะเวลำ
ภายใน 1 ชม.

ภายใน 12 ชั่วโมง

1 วันทาการ
หลังจากเกิดเหตุสภาวะ
วิกฤต
2 - 5 วันทาการ
หลังจากเกิดเหตุสภาวะ
วิกฤต
7 วันทาการ
หลังจากเกิดเหตุสภาวะ
วิกฤต
หลัง 7 วันทาการ

หมำยเหตุ 1. บุคลากรในฝ่ายงบประมาณ สามารถสลับการเดินทางมาปฏิบัตริ าชการ ณ สถานที่ปฏิบัติงานสารองได้ตามความเหมาะสม
2. สาหรับการเตรียมอุปกรณ์ สานักงานฯ ที่จาเป็นในการปฏิบตั ิงาน ให้เป็นไปตามความเหมาะสม
๕๙

แนวทำงกำรบริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤต
ของฝ่ำยบัญชี ส่วนบริหำรกำรคลัง สำนักบริหำรกลำง
ขั้นตอน/กิจกรรม
1. รับแจ้งเหตุ/สถานการณ์เกิดขึ้นจาก ผอ.
สกค. เพื่อความต่อเนื่องด้านการปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งประสานงาน และแจ้ง
เจ้าหน้าที่ในฝ่ายบัญชีทราบ
2. สั่งการ/เจ้าหน้าในฝ่ายบัญชีเตรียมความ
พร้อมในการปฏิบัติงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
สารอง

ผู้รับผิดชอบ/ควำมรับผิดชอบ
นางดวงมณี พิรพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายบัญชี

ระยะเวลำ
ภายใน 1 ชม.

3. การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
ณ สถานที่สารอง ดังนี้
1. นางสาวนิตยา คันศร หัวหน้าฝ่ายบัญชี
2. นางสาวนาตยา ดวงเพชร
3. นางสาวพภัสสรณ์ วีรวัฒนกุมพะ
4. นางสาวรุ่งฤดี สุคนธพฤกษ์
4. การมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ณ สถานที่สารอง ดังนี้
1. นางกัญณิศา สุวรรณโรจน์ หัวหน้าฝ่าย
งบประมาณ

1. แจ้งข้อมูลข่าวสารที่จาเป็นเกี่ยวข้องกับ
งานบัญชีและการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS
2. อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

1 วันทาการ
หลังจากเกิดเหตุสภาวะ
วิกฤต

1. หัวหน้าฝ่ายบัญชี และบุคลากรในฝ่าย
บัญชีปฏิบัติงาน ณ สถานที่สารองภายใต้
ภารกิจ/อานาจหน้าที่ของฝ่ายบัญชี
2. อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2 - 5 วันทาการ
หลังจากเกิดเหตุสภาวะ
วิกฤต

5. การมอบหมายงานในการปฏิบัติหน้าที่ ณ
สถานที่สารอง ดังนี้
1. นางกัญณิศา สุวรรณโรจน์ หัวหน้าฝ่าย
งบประมาณ

1. หัวหน้าฝ่ายบัญชี และบุคลากรในฝ่าย
บัญชีปฏิบัติงาน ณ สถานที่สารองภายใต้
ภารกิจ/อานาจหน้าที่ของฝ่ายบัญชี
2. อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

7 วันทาการ
หลังจากเกิดเหตุสภาวะ
วิกฤต

6. การมอบหมายงานในการปฏิบัติหน้าที่ ณ
สถานที่สารอง ดังนี้
1. นางสาวนิตยา คันศร หัวหน้าฝ่ายบัญชี
2. นางสาวนาตยา ดวงเพชร
3. นางสาวพภัสสรณ์ วีรวัฒนกุมพะ
4. นางสาวรุ่งฤดี สุคนธพฤกษ์

1. หัวหน้าฝ่ายบัญชีและบุคลากรในฝ่าย
หลัง 7 วันทาการ
การเงินปฏิบัติงาน ณ สถานที่สารองภายใต้
ภารกิจ/อานาจหน้าที่ของฝ่ายบัญชี
2. อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

นางดวงมณี พิรพัฒน์ (หน.ฝบช.)/
ภายใน 12 ชั่วโมง
น.ส. นาตยา ดวงเพชร : ติดต่อประสานงาน
กับบุคลากรในฝ่ายบัญชี

๖๐

กำรมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน
ในกรณีเกิดภำวะวิกฤต ตำมแผนควำมพร้อมต่อภำวะวิกฤตของ สป.กค.
โครงสร้ำงภำยในของส่วนบริหำรกำรพัสดุ สำนักบริหำรกลำง
นางสาวเฉลิมรัตน์ อิ่มนุกูลกิจ
ผู้อานวยการส่วนบริหารการพัสดุ
โทร 081 8674970
นางบุษบา ปิยะวิรยิ ะกุล
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
ฝ่ายบริหารแผนและพัสดุ

นางมณฑิรา คงสอน
นักวิชาการพัสดุชานาญการ
ฝ่ายบริหารงานโครงการ

นายชยพล เวชกิจ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ฝ่ายอาคารและสถานที่

นายประสิทธิ สาธุเสน
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
ฝ่ายยานพาหนะ

นางสาริศา หวังสะและธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่ายธุรการ

1. นางสาวสุพัตรา แก้วสุวรรณ
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน

1. นางสาวบุษยา วีระพันธุ์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

1. นางสาวดวงนภา โสภารักษ์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

1. นายธราพงษ์ ไกรนรา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

1. นางสาวมนพัทธ์ โตดี
พนักงานประจาสานักงาน

2. นางสาวนันทนา ขวัญเนตร์
พนักงานประจาสานักงาน

2. นางวิลาวัณย์ ขจรศรี
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน

2. ว่าที่ ร.ต.ญ. บุญยดา ถามูล
พนักงานประจาสานักงาน

2. นายสุภาพ แก้วจู
พนักงานพัสดุ

2. นางสาวสุภา จันทกูล
เจ้าพนักงานธุรการ

3. นางสาวพชรมน กระจ่างวรรณ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

3. นายสนอง สุขเกษี
พนักงานพัสดุ

4. นายศิริพล ผิวฉ่า
นักวิชาการพัสดุ

4. นายสินชัย พุกกล้าแข็ง
ช่างไฟฟ้า

3. นางสาวภัทรภร กานต์รวีกุล
เจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์นโยบายและแผน
4. นางสาวพิราพรรณ หลงคะเจ้า
เจ้าพนักงานธุรการ

3. นายพรชัย ฮวดเจริญ
พนักงานขับรถยนต์
4. นายเสถียร บุญทัน
พนักงานขับรถยนต์
5. นายสุริยา แซ่แต้
พนักงานขับรถยนต์

9. นายสมศักดิ์ อินทวัฒน์
พนักงานขับรถยนต์

6. นายพงษ์พันธ์ พรหมโส
พนักงานขับรถยนต์

8. นายชูชีพ เกตุรัตน์
พนักงานขับรถยนต์ (ยืมตัว)

7. นายชัยยา ศรีค้าคูณ
พนักงานขับรถยนต์

๖๑

แนวทำงกำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์สภำวะวิกฤต
ฝ่ำยบริหำรงำนโครงกำร ของส่วนบริหำรกำรพัสดุ สำนักบริหำรกลำง
ขัน้ ตอน/กิจกรรม
1. รับแจ้งเหตุ/สถานการณ์เกิดขึ้นจาก ผอ.
สบพ. เพื่อให้เกิด
ความต่อเนื่องด้านการปฏิบัติงานพร้อมทั้ง
ประสานงาน และ
แจ้งเจ้าหน้าที่ในฝ่ายเพื่อทราบ
2. สั่งการ/เจ้าหน้าที่ในฝ่าย
เตรียมความพร้อมใน
การปฏิบัติงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานสารอง

ผู้รับผิดชอบ/ควำมรับผิดชอบ
นางมณฑิรา คงสอน
(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานโครงการ)
รับผิดชอบ : ประสานงานและ
แจ้งเจ้าหน้าที่ในฝ่ายเพื่อทราบ

ระยะเวลำ
ภายใน 1 ชั่วโมง

นางมณฑิรา คงสอน
(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานโครงการ)
รับผิดชอบ : สั่งการให้เจ้าหน้าที่ในฝ่าย
เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ณ
สถานที่ปฏิบัติงานสารอง

ภายใน 3 ชั่วโมง

3. การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ในการปฏิบัติงาน ฯ ณ สถานที่สารอง ดังนี้
1. นางมณฑิรา คงสอน
2. นางสาวบุษยา วีระพันธุ์
3. นางสาวพชรมน กระจ่างวรรณ
4. นายศิริพล ผิวฉ่า
5. นางวิลาวัณย์ ขจรศรี

นางมณฑิรา คงสอน
(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานโครงการ)
รับผิดชอบ : 1. แจ้งข้อมูลข่าวสาร
2.ภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายเพื่อ
แจ้งให้เจ้าหน้าที่ในฝ่ายดาเนินการฯ ณ
สถานที่สารอง

1 วันทาการ
หลังเกิดเหตุสภาวะวิกฤต

4.การมอบหมายงานในการปฏิบัติหน้าที่ ณ
สถานที่สารองดังนี้
1. นางมณฑิรา คงสอน
2. นางสาวบุษยา วีระพันธุ์
3. นางสาวพชรมน กระจ่างวรรณ
4. นายศิริพล ผิวฉ่า
5. นางวิลาวัณย์ ขจรศรี

นางมณฑิรา คงสอน
3 วันทาการ
(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานโครงการ)
หลังเกิดเหตุสภาวะวิกฤต
รับผิดชอบ : 1.หัวหน้าฝ่ายและบุคลากร
ในฝ่ายปฏิบัติงาน ณ สถานที่สารองภายใต้
ภารกิจ
2. อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ 1.บุคลากรในฝ่ายฯ สามารถสลับการเดินทางมาปฏิบัตริ าชการ ณ สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
ได้ตามความเหมาะสม
2.การเตรียมอุปกรณ์ สานักงานฯ ที่จาเป็นในการปฏิบัตงิ านให้เป็นไปตามความเหมาะสม

๖๒

แนวทำงกำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์สภำวะวิกฤต
ฝ่ำยบริหำรแผนและพัสดุ ของส่วนบริหำรกำรพัสดุ สำนักบริหำรกลำง
ขั้นตอน/กิจกรรม
1.รับแจ้งเหตุ/สถานการณ์เกิดขึ้นจาก ผอ.สบพ.
เพื่อความต่อเนื่องด้านการปฏิบัติงานพร้อมทั้ง
ประสานงาน และแจ้งเจ้าหน้าที่ในฝ่ายบริหาร
แผนและพัสดุ ทราบ
2.สั่งการ/เจ้าหน้าที่ในฝ่ายบริหารแผนและพัสดุ
เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ณ สถานที่
ปฏิบัติงานสารอง

ผู้รับผิดชอบ/ควำมรับผิดชอบ
นางบุษบา ปิยะวิริยะกุล
หัวหน้าฝ่ายบริหารแผนและพัสดุ
รับผิดชอบ : ประสานงานและแจ้ง
เจ้าหน้าที่ในฝ่ายทราบ
นางบุษบา ปิยะวิริยะกุล
หัวหน้าฝ่ายบริหารแผนและพัสดุ
รับผิดชอบ : สั่งการให้เจ้าหน้าที่ในฝ่าย
เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ณ
สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
3. การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 1. แจ้งข้อมูลข่าวสารที่จาเป็นและ
ฯ สถานที่สารอง ดังนี้
เกี่ยวข้องกับงานบริหารแผนและพัสดุ ให้
1. นางบุษบา ปิยะวิริยะกุล
ทราบ
หัวหน้าฝ่ายบริหารแผนและพัสดุ
2.อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4.การมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ 1. หัวหน้าฝ่ายบริหารแผนและพัสดุ และ
สถานที่สารอง ดังนี้
บุคลากรในฝ่ายปฏิบัติงาน ณ สถานที่
1. นางบุษบา ปิยะวิริยะกุล
สารองภายใต้ภารกิจ/อานาจหน้าที่ของ
หัวหน้าฝ่ายบริหารแผนและพัสดุ
ฝ่ายบริหารแผนและพัสดุ
2. อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5.การมอบหมายงานในการปฏิบัติหน้าที่ ณ
1. หัวหน้าฝ่ายบริหารแผนและพัสดุ และ
สถานที่สารองดังนี้
บุคลากรในฝ่ายปฏิบัติงาน ณ สถานที่
1. นางบุษบา ปิยะวิริยะกุล
สารองภายใต้ภารกิจ/อานาจหน้าที่ของ
หัวหน้าฝ่ายบริหารแผนและพัสดุ
ฝ่ายบริหารแผนและพัสดุ
2. อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
6.การมอบหมายงานในการปฏิบัติหน้าที่ ณ
1. หัวหน้าฝ่ายบริหารแผนและพัสดุ และ
สถานที่สารอง ดังนี้
บุคลากรในฝ่ายปฏิบัติงาน ณ สถานที่
1. นางบุษบา ปิยะวิริยะกุล
สารองภายใต้ภารกิจ/อานาจหน้าที่ของ
หัวหน้าฝ่ายบริหารแผนและพัสดุ
ฝ่ายบริหารแผนและพัสดุ
2. นางสาวสุพัตรา แก้วสุวรรณ
2. อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3. นางสาวนันทนา ขวัญเนตร์
4. นางสาวภัทรภร กานต์รวีกุล
5. นางสาวพิราพรรณ หลงคะเจ้า

ระยะเวลำ
ภายใน 1 ชั่วโมง

ภายใน 12 ชั่วโมง

1 วันทาการ หลังเกิดเหตุ
สภาวะวิกฤต
2-5 วันทาการ
หลังเกิดเหตุสภาวะวิกฤต

7 วันทาการ
หลังจากเกิดเหตุสภาวะวิกฤต

หลัง 7 วันทาการ

หมำยเหตุ
1.บุคลากรในฝ่ายบริหารแผนและพัสดุ สามารถสลับการเดินทางมาปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ปฏิบัติงานสารองได้ตามความเหมาะสม
2.สาหรับการเตรียมอุปกรณ์ สานักงานฯ ที่จาเป็นในการปฏิบตั ิงานให้เป็นไปตามความเหมาะสม
๖๓

แนวทำงกำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์สภำวะวิกฤต
ฝ่ำยอำคำรและสถำนที่ ของส่วนบริหำรกำรพัสดุ สำนักบริหำรกลำง
ขั้นตอน/กิจกรรม
1.รับแจ้งเหตุ/สถานการณ์เกิดขึ้นจาก ผอ.สบพ.
เพื่อความต่อเนื่องด้านการปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งประสานงาน และแจ้ง
เจ้าหน้าที่ใน
ฝ่ายอาคารและสถานที่ทราบ
2.สั่งการ/เจ้าหน้าที่ในฝ่ายอาคารและสถานที่
เตรียมความพร้อมในการปฏิบตั ิงาน ณ สถานที่
ปฏิบัติงานสารอง
3.การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
ฯ สถานที่สารอง ดังนี้
1. นายชยพล เวชกิจ
หัวหน้าฝ่ายอาคารและสถานที่
4.การมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ณ สถานที่สารอง ดังนี้
1.นายชยพล เวชกิจ
หัวหน้าฝ่ายอาคารและสถานที่
5.การมอบหมายงานในการปฏิบัติหน้าที่
ณ สถานที่สารองดังนี้
1. นายชยพล เวชกิจ
หัวหน้าฝ่ายอาคารและสถานที่
6.การมอบหมายงานในการปฏิบัติหน้าที่
ณ สถานที่สารอง ดังนี้
1. นายชยพล เวชกิจ
หัวหน้าฝ่ายอาคารและสถานที่
2. นางสาวดวงนภา โสภารักษ์
3. ว่าที่ร.ต.หญิงบุญยดา ถามูล
4. นายสนอง สุขเกษี
5. นายสินชัย พุกกล้าแข็ง

ผู้รับผิดชอบ/ควำมรับผิดชอบ
นายชยพล เวชกิจ
หัวหน้าฝ่ายอาคารและสถานที่

ระยะเวลำ
ภายใน 1 ชั่วโมง

นายชยพล เวชกิจ
หัวหน้าฝ่ายอาคารและสถานที่ : ติดต่อประสานงาน
กับบุคลากรภายในฝ่ายอาคารและสถานที่
1.แจ้งข้อมูลข่าวสารที่จาเป็นและเกี่ยวข้องกับงาน
อาคารและสถานที่ให้ทราบ
2.อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ภายใน 12 ชั่วโมง

1.หัวหน้าฝ่ายอาคารและสถานที่และบุคลากร
ภายในฝ่ายปฏิบัติงาน ณ สถานที่สารองภายใต้
ภารกิจ/อานาจหน้าที่ของฝ่ายอาคารและสถานที่
2. อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1.หัวหน้าฝ่ายอาคารและสถานที่และบุคลากร
ภายในฝ่ายปฏิบัติงาน ณ สถานที่สารองภายใต้
ภารกิจ/อานาจหน้าที่ของฝ่ายอาคารและสถานที่
2. อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1.หัวหน้าฝ่ายอาคารและสถานที่และบุคลากร
ภายในฝ่ายปฏิบัติงาน ณ สถานที่สารองภายใต้
ภารกิจ/อานาจหน้าที่ของฝ่ายอาคารและสถานที่
2. อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2 - 5 วันทาการ
หลังเกิดเหตุ
สภาวะวิกฤต

หมำยเหตุ
1.บุคลากรในฝ่ายธุรการ สามารถสลับการเดินทางมาปฏิบัตริ าชการ ณ สถานที่ปฏิบตั ิงานสารองได้ตามความเหมาะสม
2.สาหรับการเตรียมอุปกรณ์ สานักงานฯ ที่จาเป็นในการปฏิบตั ิงานให้เป็นไปตามความเหมาะสม

๖๔

1 วันทาการ
หลังเกิดเหตุ
สภาวะวิกฤต

7 วันทาการ
หลังจากเกิดเหตุ
สภาวะวิกฤต
หลัง 7 วันทาการ

แนวทำงกำรมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน
ในกรณีเกิดภำวะวิกฤต ตำแผนควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤตของ สป.กค.
สำนักตรวจสอบและประเมินผล สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง
โครงสร้ำงภำยในของสำนักตรวจสอบและประเมินผล
นายไว คงทวี
ผู้อานวยการสานักตรวจสอบและประเมินผล
โทร 061 404 7888

นางนงนุช คุณรัตนไตร
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกิจการพิเศษ
ระบบการเงินการคลัง
โทร 081 902 8069

นางทิพรัตน์ ถิ่นสิริพัฒนกิจ
ผู้อานวยส่วนแผนและประเมินผล
โทร 084 451 8240

นายกฤษดา วัยวุฒิ
ผู้อานวยส่วนส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์
โทร 087 700 5051

นายโกเมศร์ เกียรติจิระอรุณ
ผู้อานวยการส่วนพัฒนาระบบตรวจสอบ
โทร 084 875 6421

นางยุพดี เอ่งฉ้วน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
โทร 087 345 3630

นางสาวอังสุมา มีมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
โทร 086 357 8033

นางสาวพิชญาภร ศิริมังกร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร 086 943 6888

นางนพรัตน์ เดชจริง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
โทร 089 105 6550

นางสาวนัชชา สุดภักดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
โทร 089 987 5807

นางวรรณวิสา กล่อมวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
โทร 085 113 2232

๖๕

แนวทำงกำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์สภำวะวิกฤต
ของสำนักตรวจสอบและประเมินผล
ขั้นตอน/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ/ควำมรับผิดชอบ

ระยะเวลำ

1.รับแจ้งเหตุ/สถานการณ์เกิดขึ้นจากทีมบริหาร นายไว คงทวี (ผอ.สตป.)
เพื่อความต่อเนื่องด้านการปฏิบัติงาน
ประสานงาน และแจ้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ทราบ

ภายใน 3 ชั่วโมง

2. สั่งการ/เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เตรียมความ
พร้อมในการปฏิบัติงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
สารอง
3. มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ
สถานที่สารอง ดังนี้
1) นายไว คงทวี (ผอ.สตป.)
2) นางนงนุช คุณรัตนไตร
3) นางทิพรัตน์ ถิ่นสิริพัฒนกิจ
4) นายโกเมศร์ เกียรติจิระอรุณ
5) นายกฤษดา วัยวุฒิ
6) นางยุพดี เอ่งฉ้วน
4. มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ
สถานที่สารอง ดังนี้
1) นายไว คงทวี (ผอ.สตป.)
2) นางนงนุช คุณรัตนไตร
3) นางทิพรัตน์ ถิ่นสิริพัฒนกิจ
4) นายโกเมศร์ เกียรติจิระอรุณ
5) นายกฤษดา วัยวุฒิ
6) นางยุพดี เอ่งฉ้วน
5. มอบหมายงานในการปฏิบัติหน้าที่ ณ
สถานที่สารอง ดังนี้
1) นายไว คงทวี (ผอ.สตป.)
2) นางนงนุช คุณรัตนไตร
3) นางทิพรัตน์ ถิ่นสิริพัฒนกิจ
4) นายโกเมศร์ เกียรติจิระอรุณ
5) นายกฤษดา วัยวุฒิ
6) นางยุพดี เอ่งฉ้วน

นายไว คงทวี (ผอ.สตป.)/
นางยุพดี เอ่งฉ้วน : ติดต่อประสานงาน
กับบุคลากรภายใน สตป.
1. ลงทะเบียนรับ และเก็บเอกสารและ
หนังสือต่างๆ ของ สตป.
2. รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ ที่มี
ร้องเรียนผ่านช่องทางการแจ้งข้อมูล
ข่าวสารของกระทรวง
3. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ภายใน 12 ชั่วโมง

1. ผอ.สตป. และบุคลากรในสังกัด สตป.
ปฏิบัติงาน ณ สถานที่สารอง ภายใต้
ภารกิจ/อานาจหน้าที่ สานักตรวจสอบ
และประเมินผล
2. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2-5 วันทาการ
หลังจากเกิดเหตุสภาวะ
วิกฤต

1. ผอ.สตป. และบุคลากรในสังกัด สตป.
ปฏิบัติงาน ณ สถานที่สารอง ภายใต้
ภารกิจ/อานาจหน้าที่ สานักตรวจสอบ
และประเมินผล
2. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

7 วันทาการ
หลังจากเกิดเหตุสภาวะ
วิกฤต

๖๖

1 วันทาการ
หลังจากเกิดเหตุ

ขั้นตอน/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ/ควำมรับผิดชอบ
ระยะเวลำ
6. มอบหมายงานในการปฏิบัติหน้าที่ ณ
1. ผอ.สตป. และบุคลากรในสังกัด สตป.
หลัง 7 วันทาการ
สถานที่สารอง ดังนี้
ปฏิบัติงาน ณ สถานที่สารอง ภายใต้
1) นายไว คงทวี (ผอ.สตป.)
ภารกิจ/อานาจหน้าที่ สานักตรวจสอบ
2) นางนงนุช คุณรัตนไตร
และประเมินผล
3) นางทิพรัตน์ ถิ่นสิริพัฒนกิจ
2. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4) นายโกเมศร์ เกียรติจิระอรุณ
5) นายกฤษดา วัยวุฒิ
6) นางยุพดี เอ่งฉ้วน
7) นางสาวอังสุมา มีมา
8) นางสาวกานต์รวี สอดสี
9) นางสาวพิชญาภร ศิริมังกร
10) นางสาวขวัญระวี เทศทิม
11) นางสาวนัชชา สุดภักดี
12) นางสาวทวีพร คามะภา
13) นางนพรัตน์ เดชจริง
14) นางสาวณัฐพร คาแก่นแก้ว
15) นางวรรณวิสา กล่อมวงศ์
หมำยเหตุ :- 1. บุคลากรในสังกัด สตป. สามารถสลับการเดินทางปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ปฏิบัติงานสารองได้ตาม
ความเหมาะสม
2. สาหรับการเตรียมอุปกรณ์ สานักงานฯ ที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามความเหมาะสม

๖๗

กำรมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน
ในกรณีเกิดภำวะวิกฤติ ตำมแผนควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤตของสำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง
สำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง
โครงสร้ำงภำยในของสำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร 08-92058-5230
นายปราโมทย์ สุขใย
ผู้เชี่ยวชาญด้านวินัยและจริยธรรม
เบอร์โทร 08-1622-5865
นายสมศักดิ์ ศิริเลิศพิทักษ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร 08-1236-0234
นำงสำวศิริวรรณ อินทร์ไทยวงศ์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
รักษาราชการแทน นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
เบอร์โทร 08-1659-2920

นำงสำววีนำ ชำวไร่นำค
ผู้อานวยการส่วนบริหารงานบุคคล
เบอร์โทร 08-9256-2297

นำงสำวพรรณิภำ พรหมมำตร
ผู้อานวยการส่วนวินัยและคุณธรรม
เบอร์โทร 08-6571-7760

๖๘

นำงสำวนงนุช นุตรัตน์
ผู้อานวยการส่วนพัฒนาบุคคล
เบอร์โทร 08-9797-9765

นำงโสภำ สุวรรณเกื้อ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร 09-2293-2637

แนวทำงกำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์สภำวะวิกฤต
ของสำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ขั้นตอน/กิจกรรม
1. พิจารณากระบวนงาน/งานที่มี
ความเร่งด่วนและผลกระทบสูง
ต่อการดาเนินงาน
2. แจ้งเหตุฉุกเฉิน/วิกฤตให้บุคลากร
ในหน่วยงานเพื่อรับทราบขั้นตอน
การปฏิบัติงานต่อไป

2. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัตงิ าน ณ
สถานที่สารอง ได้แก่
- ผอ.สบค.
- ผอ.สบบ.
- ผอ.สพบ.
- ผอ.สวธ.
- หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับ
มอบหมายตามความสะดวก
3. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัตงิ าน
ณ สถานที่สารอง (เพิ่มเติม)

4. รายงานความคืบหน้าให้แก่
ผู้บริหารทราบ

ผู้รับผิดชอง/ควำมรับผิดชอบ
- ผอ.สบค.
- นายสมศักดิ์ ศิริเลิศพิทักษ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพยากร-บุคคล
- นายปราโมทย์ สุขใย
ผู้เชี่ยวชาญด้านวินัยและจริยธรรม
- นางสาวนงนุช นุตรัตน์ (ผอ.สพบ.)
- นางสาวพรรณิภา พรหมมาตร (ผอ.สวธ.)
- นางสาววีนา ชาวไร่นาค (ผอ.สบบ)
- นางสาวศิริวรรณ อินทร์ไทยวงศ์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
รักษาราชการแทน นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ (ส่วนอัตรากาลัง)
- นางโสภา สุวรรณเกื้อ
(หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
- ผอ.สบค.
- ผอ.สบบ. ผอ.สบอ. ผอ.สพบ. ผอ.สวธ.
- หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ทาหน้าที่ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้
ผู้ใต้บังคับบัญชารับทราบ โดย หน.ฝ่าย-บริหารงานทั่วไป
ทาหน้าที่อานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ณ สถานที่
สารอง

- ผอ.สบบ. ผอ.สบอ. ผอ.สพบ. ผอ.สวธ.
และ หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ดาเนินการแจ้งข้อมูลข่าวสาร (เพิม่ เติม)
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา รับทราบ
- ผอ.สบค.

ระยะเวลำ

ภายใน 24 ชั่วโมง

2 – 4 วันทาการ
หลังจากเกิดเหตุการณ์

5 – 7 วันทาการ
หลังจากเกิดเหตุการณ์

ภายหลัง 7 วัน หลังจาก
เกิดเหตุการณ์

หมำยเหตุ ขั้นตอนการดาเนินการ แบ่งได้ 3 ขั้นตอน ตามระยะเวลา
1. การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที่ ภายใน 24 ชั่วโมง
2. การตอบสนองต่อเหตุการณ์ในระยะแรก ภายใน 7 วันทาการ
3. การตอบสนองต่อเหตุการณ์และการกู้คืนกระบวนการปฏิบัติงานภายในระยะเวลาเกิน 7 วัน
(ดูรายละเอียดได้จาก แนวทางการจัดทาแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ สป.กค. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ทั้งนี้ สามารถเพิ่มเติมรายละเอียดได้ตาม
ความเหมาะสมต่อภารกิจของหน่วยงาน)

๖๙

กำรมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน
ในกรณีเกิดภำวะวิกฤติ ตำมแผนควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤตของสำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง
สำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง
โครงสร้ำงภำยในของสำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์

สำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์
นำยสิทธิรัตน์ ดรงคมำศ
ผู้อานวยการ

ส่วนพัฒนำยุทธศำสตร์และแผน

ส่วนติดตำมและประเมินผล

นางตรัยลดา ดรงคมาศ

นายพงศกร ตั้งเสริมวงศ์

1. นางสาวชนาภา ติยะรัตนกูร
2. นางสาวจันจิรา เรียงแสน
3. นางสาวกัญญาภัทร บุญประกอบ

ส่วนสร้ำงสรรค์นวัตกรรมและ
ขับเคลื่อนกำรเปลี่ยนแปลง
นายวรุต วิกรมโรจนานันท์

1. นางสาวกิตยิ า ตั้งจาตุรันต์
2. นางสาวสุพณ
ิ ญา มณีขตั ิย์
3. นางสาวจิรปรียา ทองพลับ
4. นางสาวบุษกร พงษ์พานิช

1. นายอมรชัย บ้านเมือง
2. นายพจน์ บริสุทธิ์
3. นางสาวสุรีย์พร ชัยยะรุ่งสกุล

1. นางสาวกวิตา ศรีสุกใส
2. นางสาวภัสสกาญจน์ กานต์รวีกุล
3. นางสาวฐิตาภรณ์ เป้าน้อย
4. นายพิฆเนตร ทองเที่ยง
5. นายกฤติเดช ก้องพาวิชญ์
๗๐

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
นางสาววิไรรักษ์ เชื้อชัย
1. นางสาวธิฌาฎา สมสี

แนวทำงกำรตอบสนองต่อสภำวะวิกฤตของสำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์
ขั้นตอน/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ/ควำมรับผิดชอบ

ระยะเวลำ

1. รับแจ้งเหตุ/สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากทีมบริหารเพื่อความ
ต่อเนื่องด้านการปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธ์พร้อมทั้ง
ประสานงานและให้แจ้งเจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงานทราบ
2. สั่งการเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานสารอง

นายสิทธิรัตน์ ดรงคมาศ (ผอ.สนย.)

ภายใน 3 ชั่วโมง

นายสิทธิรัตน์ ดรงคมาศ (ผอ.สนย.) /
นางสาววิไรรักษ์ เชื้อชัย ติดต่อประสานงาน
กับบุคลากรภายใน สนย. และบุคลากรใน
สป.กค.

ภายใน 12 ชั่วโมง

3. การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ณ สถานที่
สารอง ดังนี้
1. นายสิทธิรัตน์ ดรงคมาศ
2. นางตรัยลดา ดรงคมาศ
3. นายพงศกร ตั้งเสริมวงศ์
4. นายวรุต วิกรมโรจนานันท์

1. แจ้งข้อมูลข่าวสารที่จาเป็นให้หน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงการคลัง
2. อื่นๆ ตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย

1 วันทาการ
หลังจากเกิดเหตุ

4. การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ สถานที่สารอง
ดังนี้
1. นายสิทธิรัตน์ ดรงคมาศ
2. นางตรัยลดา ดรงคมาศ
3. นายพงศกร ตั้งเสริมวงศ์
4. นายวรุต วิกรมโรจนานันท์
5. นางสาววิไรรักษ์ เชื้อชัย

1. ผอ.สนย. และบุคลากรในสังกัด สนย.
ปฏิบัติงาน ณ สถานที่สารอง ภายใต้
ภารกิจ/อานาจหน้าที่ สานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
2. อื่นๆ ตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย

2 - 5 วันทาการ
หลังจากเกิดเหตุสภาวะ
วิกฤต

5. การมอบหมายงานในการปฏิบตั ิหน้าที่ ณ สถานทีส่ ารอง
ดังนี้
1. นายสิทธิรัตน์ ดรงคมาศ
2. นางตรัยลดา ดรงคมาศ
3. นายพงศกร ตั้งเสริมวงศ์
4. นายวรุต วิกรมโรจนานันท์
5. นางสาวชนาภา ติยะรัตนกูร
6. นางสาววิไรรักษ์ เชื้อชัย

1. ผอ.สนย. และบุคลากรในสังกัด สนย.
ปฏิบัติงาน ณ สถานที่สารอง ภายใต้
ภารกิจ/อานาจหน้าที่ สานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
2. อื่นๆ ตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย

7 วันทาการ
หลังจากเกิดเหตุสภาวะ
วิกฤต

6. การมอบหมายงานในการปฏิบตั ิหน้าที่ ณ สถานทีส่ ารอง
ดังนี้
เจ้าหน้าที่สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ทุกคน

1. ผอ.สนย. และบุคลากรในสังกัด สนย.
ปฏิบัติงาน ณ สถานที่สารอง ภายใต้
ภารกิจ/อานาจหน้าที่ สานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
2. อื่นๆ ตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย

หลังจาก 7 วันทาการ

หมำยเหตุ 1. บุคลากรในสังกัดสานักนโยบายและยุทธศาสตร์สามารถสลับการเดินทางมาปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ปฏิบัติงานสารองได้ตาม
ความเหมาะสม
2. สาหรับการเตรียมอุปกรณ์สานักงานฯ ที่จาเป็นในการปฏิบตั ิงานให้เป็นไปตามความเหมาะสม
๗๑

แนวทางการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในกรณีเกิดภาวะวิกฤต ตามแผนความพร้อมต่อสภาวะวกฤตของ สป.กค.
กลุ่มสารนิเทศการคลัง สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
โครงสร้างภายในของกลุ่มสารนิเทศการคลัง

ผู้อำนวยกำรกลุ่มสำรนิเทศกำรคลัง

น.ส. รุ่งทิวา มณีวงศ์
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
เบอร์โทร 061 412 7024
นางสาวชญาณิศา ขันทสีมา
จพ. งานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
เบอร์โทร 063 787 7765
นางรัชนีกร ปัญจเสวี
พนักงานโทรศัพท์
เบอร์โทร 081 497 4077
นางสาวจุฑาทิพ โอโน
นักประชาสัมพันธ์
เบอร์โทร 096 239 5361
นายกรุงเทพ ฟูเฟื่อง
พนักงานโทรศัพท์
เบอร์โทร 080 282 3529
นายปภิวัฒน์ แก้วพฤกษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทร 091 887 7390

นายชาตรี อัฏฐปฏิพันธ์
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
เบอร์โทร 089 232 4284

นายปิยะภัทร ไชยสาม
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
เบอร์โทร 081 821 4413

นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
เบอร์โทร

นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
เบอร์โทร

นายภูมิ โศรกศรี
จพ. งานโสตทัศนศึกษาชานาญงาน
เบอร์โทร 089 040 8250

นายอภิชาติพงษ์ กรรณิการ์
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
เบอร์โทร 089 108 0898

นายณัฐพงษ์ ไพศาลเวชกรรม
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
เบอร์โทร 081 842 7098

นางสาวภัณฑิรา วรพันธโยธิน
พนักงานฝ่ายศิลป์
เบอร์โทร 080 405 6642

นายปรีชา ทาช่วย
พนักงานโสตทัศนศึกษา
เบอร์โทร 089 898 4484

นางสุภาภรณ์ เทศัชบุตร
นักประชาสัมพันธ์
เบอร์โทร 095 629 9259

นางสาวนิลสุดา ลิมป์เติมทรัพย์
นักประชาสัมพันธ์
เบอร์โทร 081 147 7760

นายวิชาญ สีวะกุล
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร 089 884 3051

นายประภัสร์ ทองเปลี่ยน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
เบอร์โทร 080 756 6336

นางสาววราพร ซมมิน
นักประชาสัมพันธ์
เบอร์โทร 081 809 2920

นางชลศรัณย์ อรุณเสถียร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทร 093 658 9998

นายวัชรินทร์ เชยนิ่ม
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร 080 560 3498

นางสาวรัตนาภรณ์ อ่อนศรี
พนักงานโสตทัศนศึกษา
เบอร์โทร 087 680 9050

นางอิศราภัทร์ พาสิงห์ศรี
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทร 085 685 0886

๗๒

แนวทำงกำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์สภำวะวิกฤต
ของกลุ่มสำรนิเทศกำรคลัง
ขั้นตอน/กิจกรรม
1. รับคาสั่งจากผู้บริหารระดับสูงของ
กระทรวงการคลัง
1.1 แจ้งข้อมูลข่าวสารให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด
สป.กค. และ สร. ทราบ ดัง
สถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้น
1.2 แจ้งข้อมูลข่าวสารให้
หน่วยงานภายนอกได้ทราบดังข้อมูล
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น

2. สั่งการให้เจ้าหน้าที่เตรียมความ
พร้อมในการปฏิบัติงาน ณ
สถานที่สารอง
3. การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน ณ สถานที่สารอง
4. การมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน ณ สถานที่สารอง
ตามภารกิจงานประชาสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบ/ควำมรับผิดชอบ
- ผอ.กสค. (รับข้อมูล/คาสั่ง)
- นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ

(รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง)
- น.ส.รุ่งทิวา มณีวงศ์
น.ส.ชญานิศา ขันทสีมา
(แจ้งข่าวสารหน่วยงานในสังกัด)
- นายณัฐพงษ์ ไพศาลเวชกรรม(ประสานผู้บริหาร
ระดับสูงที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน)
- นายอภิชาติพงษ์ กรรณิการ์
(ตรวจสอบข่าวในรช่องทางต่างๆ)
- นายชาตรี อัฏฐปฏิพันธ์
(จัดทาสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์)
- นายภูมิ โศรกศรี
(จัดทีมบันทึกภาพ /ประกาศเสียงตามสาย-TVภายใน)
- ผอ.กสค.
- ผอ.กสค. (แจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่ผู้บริหารระดับสูง
/ สื่อมวลชน /เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง)
- ผอ.กสค.
- เจ้าหน้าที่ กสค.ทั้งหมด
(ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ ณ สถานที่สารอง)
15. น.ส.จุฑาทิพ โอโน

๗๓

ระยะเวลำ
ภายใน 2 ชั่วโมง

ภายใน 12 ชั่วโมง
1 วันทาการ
หลังเกิดเหตุ
1 – 5 วันทาการ
หลังจากเกิดเหตุ
สภาวะวิกฤต

แนวทำงกำรมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน
ในกรณีเกิดสภำวะวิกฤติ ตำมแผนควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤติของ สป.กค.
กลุ่มกฎหมำย สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง
โครงสร้ำงภำยในกลุ่มกฎหมำย
นางสาวอารีย์ วรรณาเจริญกุล
ผู้อานวยการกลุ่มกฎหมาย

1. นางสาวศิโรชินี กฤษดาเดชา
๒. นางสาวศิริรัตน์ ศิริยุวสมัย
๓. นางสาวอัญชิสา รัตนวินิจกุล
4. นางสาวอภิปรัชญ์ แสงเดช
5. นายณัฐกิตติ์ วงศ์วิวัฒน์ชัย
6. นายจักรเพ็ชร เตมีรักษ์
7. นายภูกิจ อัฝรีเอล เบลล์
8. นายจักรพงษ์ เขื่อนแก้ว
9. นายภูริช บริบรู ณ์
10. นางสาวสุภัทรา ปรังการ
11. นางสาวปาริชาต สุขทวีสถิตย์กุล
12. นางสาวษิญาภา ชัยเดชเตชาภัค
13. นางสาวมิ่งขวัญ สิทธิมณฑล
14. นางสาวปิยะรัตน์ สถิตย์โชติการ
15. นางสาวธิดารัตน์ ขุนฤทธิ์
16. นายฐิติรัชต์ ดาวสุวรรณ

1. นางสาวชลฑิชา บุญสาร เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
๒. นางสาวอรวรรณ สีนุต เจ้าหน้าที่ธุรการ

นิติกรชานาญการพิเศษ
นิติกรชานาญการ
นิติกรปฏิบตั ิการ
นิติกรปฏิบตั ิการ
นิติกรปฏิบตั ิการ
นิติกรปฏิบตั ิการ
นิติกรปฏิบตั ิการ
นิติกร
นิติกร
นิติกร
นิติกร
นิติกร
นิติกร
นิติกร
นิติกร
นิติกร

๗๔

แนวทำงกำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์สภำวะวิกฤติ
ของกลุ่มกฎหมำย (กกม.)
ขั้นตอน/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ/ควำมรับผิดชอบ

1. รับแจ้งเหตุ/สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากทีมบริหารเพื่อ
ความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งประสานงาน
และแจ้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ
2. สั่งการ/เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเตรียมความพร้อมใน
การปฏิบัติงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานสารอง

3. การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ณ
สถานที่สารอง ดังนี้
1) นางสาวอารีย์ วรรณาเจริญกุล
2) นางสาวศิโรชินี กฤษดาเดชา
3) นางสาวศิริรัตน์ ศิริยุวสมัย
4) นางสาวอัญชิสา รัตนวินิจกุล
5) นางสาวอภิปรัชญ์ แสงเดช
6) นายณัฐกิตติ์ วงศ์วิวัฒน์ชัย
7) นายจักรเพ็ชร เตมีรักษ์
8) นายภูกิจ อัฝรีเอล เบลล์
9) นายจักรพงษ์ เขื่อนแก้ว
10) นายภูริช บริบูรณ์
11) นางสาวสุภัทรา ปรังการ
12) นางสาวปาริชาต สุขทวีสถิตย์กุล
13) นางสาวษิญาภา ชัยเดชเตชาภัค
14) นางสาวมิ่งขวัญ สิทธิมณฑล
15) นางสาวปิยะรัตน์ สถิตย์โชติการ
16) นางสาวธิดารัตน์ ขุนฤทธิ์
17) นายฐิติรัชต์ ดาวสุวรรณ
18) นางสาวชลฑิชา บุญสาร
19) นางสาวอรวรรณ สีนุต
4. การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ณ
สถานที่สารอง ดังนี้
1) นางสาวอารีย์ วรรณาเจริญกุล

น.ส.อารีย์ วรรณาเจริญกุล
ผู้อานวยการกลุ่มกฎหมาย

ระยะเวลำ
ภายใน 3 ชั่วโมง

น.ส.อารีย์ วรรณาเจริญกุล
ภายใน 12 ชั่วโมง
ติดตามสถานการณ์และติดต่อ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่
ภายใน กกม. และเจ้าหน้าที่ สป.กค.
1) นางสาวอารีย์ วรรณาเจริญกุล
1 วันทาการ
2) นางสาวชลฑิชา บุญสาร
หลังจากเกิดวิกฤติ
1. ดาเนินการตรวจสอบงานที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ และจัดลาดับงานตาม
ความสาคัญเร่งด่วนของงานโดย
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ กกม. เจ้าของ
สานวน
2. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. บุคลากรในสังกัด กกม.ปฏิบัติงาน
2 - 5 วันทาการ
ณ สถานที่สารอง ภายใต้ภารกิจ/อานาจ หลังจากเกิดวิกฤติ
หน้าที่ของ กกม.
๗๕

ขั้นตอน/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ/ควำมรับผิดชอบ

2) นางสาวศิโรชินี กฤษดาเดชา
3) นางสาวศิริรัตน์ ศิริยุวสมัย
4) นางสาวอัญชิสา รัตนวินิจกุล
5) นางสาวอภิปรัชญ์ แสงเดช
6) นายณัฐกิตติ์ วงศ์วิวัฒน์ชัย
7) นายจักรเพ็ชร เตมีรักษ์
8) นายภูกิจ อัฝรีเอล เบลล์
9) นายจักรพงษ์ เขื่อนแก้ว
10) นายภูริช บริบูรณ์
11) นางสาวสุภัทรา ปรังการ
12) นางสาวปาริชาต สุขทวีสถิตย์กุล
13) นางสาวษิญาภา ชัยเดชเตชาภัค
14) นางสาวมิ่งขวัญ สิทธิมณฑล
15) นางสาวปิยะรัตน์ สถิตย์โชติการ
16) นางสาวธิดารัตน์ ขุนฤทธิ์
17) นายฐิติรัชต์ ดาวสุวรรณ
18) นางสาวชลฑิชา บุญสาร
19) นางสาวอรวรรณ สีนุต

ระยะเวลำ

2. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หมำยเหตุ 1. การจัดลาดับงานตามความสาคัญเร่งด่วนของงานนัน้ พิจารณาจากระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดหรือศาลสั่งเป็นสาคัญ
2. บุคลากรในสังกัด กกม. สามารถสลับการเดินทางมาปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ปฏิบัติงานสารองได้ ตามความเหมาะสม
3. สาหรับการเตรียมอุปกรณ์ สานักงานฯ ที่จาเป็นในการปฏิบตั ิงานให้เป็นไปตามความเหมาะสม

๗๖

กำรมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน
ในกรณีเกิดภำวะวิกฤต ตำมแผนควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤตของ สป.กค.
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง
โครงสร้ำงภำยในของกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
นางรัชนี ชุนเจริญ
ผอ.กพร.
โทร.081 171 2802
นางสาวนวลสกุล พวงบุพผา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
โทร.081 629 0914

นางสาวฐมาภรณ์ รอดสัมฤทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
โทร.091 435 5116

นางพธูทิพย์ ศรีคาภา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
โทร.064 236 1496

นางสาวสุภาพันธ์ แก้วศรีจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
โทร.081 700 0405

นายสมพล นาคเมือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร.085 067 5699

นายขจรศักดิ์ เชื้อเมืองพาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร.088 435 8247

นางสาวชุติมา ปัตถาทุม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร.098 156 3544

นายสักพัฒน์ ตันติรานนท์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร.064 995 4493

นายบวรกฤษดิ์ ทิพคุณ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร.080 682 2527

นางสาวปาริฉัตร ธรรมกิจ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร.096 890 7938

นางสาวณัฏฐ์พัชร จันทรัตน์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร.086 766 5173

นางขนิษฐา วิเศษสิทธิโชค
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร.088 623 9428

นายธีรเดช จุฒะภักดี
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร.090 002 1527

นางสาวจริยา จิรสัตยกุล
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร.089 477 9552

๗๗

แนวทำงกำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์สภำวะวิกฤต
ของกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
ขั้นตอน/กิจกรรม
1) รับแจ้งเหตุ/สถานการณ์เกิดขึน้ จากทีมบริหารเพื่อ
ความต่อเนื่องด้านการปฏิบตั ิงาน ประชาสัมพันธ์พร้อมทั้ง
ประสานงาน และแจ้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ
2) สั่งการ/เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เตรียมความพร้อมใน
การปฏิบัติงาน ณ สถานที่ปฏิบตั ิงานสารอง
3) การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ณ
สถานที่สารอง ดังนี้
1. นางรัชนี ชุนเจริญ (ผอ.กพร.)
2. นางสาวสุภาพ ผ่องอาไพ
3. นางสาวนวลสกุล พวงบุบผา
4. นางสาวฐมาภรณ์ รอดสัมฤทธิ์
5. นางพธูทิพย์ ศรีคาภา
6. นายสมพล นาคเมือง
7. นายขจรศักดิ์ เชื้อเมืองพาน
4) การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ สถานที่
สารอง ดังนี้
1. นางรัชนี ชุนเจริญ (ผอ.กพร.)
2. นางสาวสุภาพ ผ่องอาไพ
3. นางสาวนวลสกุล พวงบุบผา
4. นางสาวฐมาภรณ์ รอดสัมฤทธิ์
5. นางพธูทิพย์ ศรีคาภา
6. นายสมพล นาคเมือง
7. นายขจรศักดิ์ เชื้อเมืองพาน
5) การมอบหมายงานในการปฏิบตั ิหน้าที่ ณ สถานที่
สารอง ดังนี้
1. นางรัชนี ชุนเจริญ (ผอ.กพร.)
2. นางสาวสุภาพ ผ่องอาไพ
3. นางสาวนวลสกุล พวงบุบผา
4. นางสาวฐมาภรณ์ รอดสัมฤทธิ์
5. นางพธูทิพย์ ศรีคาภา
6. นายสมพล นาคเมือง
7. นายขจรศักดิ์ เชื้อเมืองพาน
6) การมอบหมายงานในการปฏิบตั ิหน้าที่ ณ สถานที่
สารอง ดังนี้
เจ้าหน้าที่กลุม่ พัฒนาระบบบริหารทุกคน

ผู้รับผิดชอบ/ควำมรับผิดชอบ
นางรัชนี ชุนเจริญ
(ผอ.กพร.)

ระยะเวลำ
ภายใน 3 ชั่วโมง

นางรัชนี ชุนเจริญ (ผอ.กพร.)
/นางสุภาพ ผ่อนอาไพ : ติดต่อประสานงานกับ
บุคคลภายใน กพร.และบุคลากรใน สป.กค.

ภายใน 12 ชั่วโมง

1. แจ้งข้อมูลข่าวสารที่จาเป็นให้หน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงการคลัง
2. อื่นๆ ตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย

1 วันทาการ
หลังจากเกิดเหตุ

1. ผอ.กพร. และบุคลากรในสังกัด กพร.
ปฏิบัติงาน ณ สถานที่สารอง ภายใต้ภารกิจ/
อานาจหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
2. อื่นๆ ตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย

2 - 5 วันทาการ
หลังเกิดเหตุสภาวะ
วิกฤต

1. ผอ.กพร. และบุคลากรในสังกัด กพร.
ปฏิบัติงาน ณ สถานที่สารอง ภายใต้ภารกิจ/
อานาจหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
2. อื่นๆ ตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย

7 วันทาการหลังเกิด
เหตุสภาวะวิกฤต

1. ผอ.กพร. และบุคลากรในสังกัด กพร.
ปฏิบัติงาน ณ สถานที่สารอง ภายใต้ภารกิจ/
อานาจหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
2. อื่นๆ ตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย

หลัง 7 วันทาการ

๗๘

กำรมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน
ในกรณีเกิดภำวะวิกฤต ตำมแผนควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤตของ สป.กค.
โครงสร้ำงภำยในของศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
เรือเอกฐานิศ นาคะเกศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
เบอร์โทร 081-339-4727
นายวิทยา เตชะมหานนท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
เบอร์โทร 081-902-8137
นายพจนารถ พลศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
เบอร์โทร 085-225-2563
นางพณิดา ศิรริ ัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์โทร 088-445-3605
นายปารมี คาหนองเขม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทร 080-971-1788
นางสาวศิณินกานต์ ศักดิ์บุญญาธัมม์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทร 099-393-8539

นายเสกสรรค์ ประทุมวินิจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์โทร 086-093-8188

นายชัชรินทร์ เส็นสกุล
นิติกร
เบอร์โทร 091-787-5335

นายกิตติพงษ์ เอื้อจิตธรรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทร 086-722-6283

นายกฤษณะ สุขสวัสดิ์
นิติกร
เบอร์โทร 086-780-7159

นางสาวจุฑารัตน์ ชาญกว้าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทร 084-974-7022
นางสาวสุภาวดี รักจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทร 082-822-2684
๗๙

นายสุรเกียรติ บุญยง
นิติกร
เบอร์โทร 064-969-3430

แนวทำงกำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์สภำวะวิกฤต
ของศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
ขั้นตอน/กิจกรรม
1. รับแจ้งเหตุ/สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากทีม
บริหาร พร้อมประชาสัมพันธ์และ
ประสานงานให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ
2. สั่งการให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
เตรียมพร้อมในการปฏิบัติงาน ณ สถานที่
ปฏิบัติงานสารอง

3. การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงาน ณ สถานที่สารอง ดังนี้
1. นายพจนารถ พลศรี
2. นางพณิดา ศิริรตั น์
3. นายเสกสรรค์ ประทุมวินิจ
4. นายปารมี คาหนองเขม
5. นางสาวศิณินกานต์ ศักดิบ์ ุญญาธัมม์
6. นายกิตติพงษ์ เอื้อจิตธรรม
7. นายชัชรินทร์ เส็นสกุล
8.นายกฤษณะ สุขสวัสดิ์
9. นายสุรเกียรติ บุญยง
10. นางสาวจุฑารัตน์ ชาญกว้าง
11. นาวสาวสุภาวดี รักจันทร์

ผู้รับผิดชอบ/ควำมรับผิดชอบ

ระยะเวลำ

เรือเอกฐานิศ นาคะเกศ
นายวิทยา เตชะมหานนท์

ภายใน 2 ชั่วโมง

เรือเอกฐานิศ นาคะเกศ
นายวิทยา เตชะมหานนท์
นายพจนารถ พลศรี
ประสานงานแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ
หน่วยงาน
1. แจ้งข้อมูลข่าวสารที่จาเป็น และที่เกี่ยวข้อง
แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตามแต่ละฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง
2. เจ้าหน้าที่ ศปท. ทุกคนปฏิบตั ิงาน ณ
สถานทีส่ ารองภายใต้สถานการณ์วิกฤต ตาม
อานาจหน้าที่/ภารกิจ ที่ได้รับมอบหมาย
3. เรือเอกฐานิศ นาคะเกศ นัดหมายเจ้าหน้าที่
ศปท. เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานที่ได้รบั ณ
สถานทีส่ ารองหรือตามแต่เจ้าหน้าทีส่ ะดวก

ภายใน 12 ชั่วโมง
หลังเกิดเหตุ

๘๐

ดาเนินการแล้วเสร็จ
ภายใน 7 วันทาการ
หลังจากเกิดเหตุสภาวะ
วิกฤต

เบอร์โทรสำยด่วน แจ้งเหตุฉุกเฉิน
หน่วยงาน

เบอร์โทร

1. ศูนย์เหตุด่วนเหตุร้าย

191

2. แจ้งเหตุไฟไหม้

199

3. หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน

1669

4. หน่วยแพทย์กู้ชีพ

1554

5. ศูนย์แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

1130

6. สานักงานเขตพญาไท

02-279-4140

7. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

02-763-9300

8. โรงพยาบาลรามาธิบดี

02-354-7308 ถึง 10

9. โรงพยาบาลราชวิถี

02-354-8164 ถึง 74
02-354-8108 ถึง 37

๘๑

