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บทนํา 

สถานการณวิกฤตตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน ท้ังท่ีมีสาเหตุมาจากการกระทําของมนุษยหรือ

จากภัยธรรมชาติ เชน อัคคีภัย  อุทกภัย  แผนดินไหว  หรือเหตุการณท่ีเกิดจากการดําเนินการใดๆ โดยมิชอบ

โดยใชคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรหรือโปรแกรมไมพึงประสงค  มุงหมายการประทุษรายตอระบบ

คอมพิวเตอรหรือขอมูลท่ีเก่ียวของ หรือท่ีเกิดจากการมุงรายตางๆตอองคกร เชน ภัยคุกคามทางไซเบอร      

การชุมนุมประทวง การจลาจล หรือโรคระบาดรายแรง เชน สถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) 

ท่ีระบาดเขาสูประเทศไทยตั้งแตตนเดือนกุมภาพันธ 2563 เปนตนมา  ซ่ึงกอใหเกิดผลกระทบเปนวงกวาง

โดยเฉพาะตอตัวประชาชน และภาครัฐไมสามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง  ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงระบบและ

กลไกของรัฐท่ีมีความสําคัญตอการใหบริการประชาชน มีปญหาขาดระบบการบริหารจัดการท่ีดีไมสามารถ

ดําเนินภารกิจในสภาวะวิกฤตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

คณะรัฐมนตรีไดมีมิตในการประชุม เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2563 มีมติเห็นชอบในหลักการ

มาตรการเตรียมความพรอมของหนวยงานภาครัฐในการบริหารราชการและใหบริการประชาชนในสภาวะวิกฤต         

โดยกําหนดใหทุกหนวยงานของรัฐพิจารณาดําเนินการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต (Business 

Continuity Plan : BCP) เพ่ือใหสามารถรับมือกรณีสถานการณฉุกเฉินตางๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน  โดยสามารถ

ปฏิบัติภารกิจและใหบริการท่ีสําคัญแกประชาชนไดอยางตอเนื่อง 

สํานักอนามัย จึงไดจัดทําแผนบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต (Business Continuity 

Plan : BCP) ใหสอดคลองกับมาตรการเตรียมความพรอมของหนวยงานภาครัฐและของกรุงเทพมหานคร และ

เพ่ือใหทุกสวนราชการของสํานักอนามัยสามารถปฏิบัติงานใน “งานท่ีมีความสําคัญ” ไดอยางตอเนื่องมี

ประสิทธิภาพและสามารถรับมือกับสถานการณวิกฤตนั้นตอไปได  
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 หนา 1 
 

 

 
 

 

แผนบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต หรือตอไปนี้เรียกวา “Business Continuity Plan : BCP” 

จัดทําข้ึนเพ่ือใหทุกสวนราชการของสํานักอนามัย  สามารถนําไปใชตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต

หรือเหตุการณฉุกเฉิน  โดยสามารถดําเนินงานและใหบริการประชานไดอยางตอเนื่อง 

หากสํานักอนามัย ไมมีกระบวนการรองรับท่ีจะทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่องแลว         

อาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานภายในหนวยงาน  ดังนั้น การจัดทําแผนบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต 

จึงเปนสิ่งสําคัญท่ีจะชวยใหสํานักอนามัยสามารถรับมือกับเหตุการณฉุกเฉินท่ีไมคาดคิด และทําใหกระบวนการ

ท่ีสําคัญ  (Critical Business Process) สามารถดําเนินการไดอยางปกติ หรือเปนไปตามระดับการใหบริการท่ี

กําหนดไว ซ่ึงจะชวยลดระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอสํานักอนามัยได 

 

วัตถุประสงค (Objectives) ของการจัดทําแผนบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต 

1. เพ่ือใหสํานักอนามัยใชเปนกรอบแนวทางในการบริหารความตอเนื่อง 

2. เพ่ือใหสํานักอนามัยมีการเตรียมความพรอม ในการรับมือกับสภาวะวิกฤต และลดผลกระทบจากการ

หยุดชะงักในการดําเนินงานหรือการใหบริการ 

3. เพ่ือบรรเทาความเสียหายใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

4. เพ่ือใหประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) มีความเชื่อม่ันในศักยภาพของหนวยงาน 

แมหนวยงานตองเผชิญกับเหตุการณรายแรงและสงผลกระทบจนทําใหการดําเนินงานตองหยุดชะงัก  

 

สมมติฐานของแผนบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤตฯ (BCP Assumptions) 

แผนฉบับนี้จัดทําข้ึนภายใตสมมติฐาน ดังตอไปนี้ 

1. เหตุการณฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนในชวงเวลาสําคัญตาง ๆ แตมิไดสงผลกระทบตอสถานท่ีปฏิบัติงานสํารองท่ี

ไดมีการจัดเตรียมไว 

2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการสํารองระบบสารสนเทศตางๆ โดยระบบ

สารสนเทศสํารอง มิไดรับผลกระทบจากเหตุการณฉุกเฉินเหมือนกับระบบสารสนเทศหลัก 

3. “บุคลากร” ท่ีถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง ขาราชการ และลูกจางท้ังหมดของสํานักอนามัย 

 

 

 

 

แผนบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP)  

          ของสํานักอนามยั 
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 หนา 2 
 

ขอบเขตของแผนบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤตฯ (Scope of BCP) 

แผนบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤตฯ (BCP) ฉบับนี้ ใชรองรับสถานการณ กรณีเกิดสภาวะวิกฤต

หรือเหตุการณฉุกเฉินในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักอนามัย หรือภายในหนวยงาน ดวยเหตุการณตอไปนี้  

1. เหตุการณอัคคีภัย  

2. เหตุการณอุทกภัย 

3. เหตุการณแผนดินไหวและอาคารถลม 

4. เหตุการณชุมนุมประทวง/จลาจล 

5. เหตุการณโรคระบาดตอเนื่องรายแรง 

6. เหตุการณภัยคุกคามทางไซเบอร 

 

การวิเคราะหทรัพยากรท่ีสําคัญ 

สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉินมีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้น เพื่อใหหนวยงานสามารถบริหาร

จัดการ การดําเนินงานขององคกรใหมีความตอเนื่อง การจัดหาทรัพยากรท่ีสําคัญ จึงเปนสิ่งจําเปน และตอง

ระบุไวในแผนบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤตฯ ซ่ึงการเตรียมทรัพยากรท่ีสําคัญ จะพิจารณาจากผลกระทบ

ใน 5 ดาน ดังนี้ 

1. ผลกระทบดานอาคาร/สถานท่ีปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เหตุการณท่ีเกิดข้ึนทําใหสถานท่ี

ปฏิบัติงานหลักไดรับความเสียหาย หรือไมสามารถใชสถานท่ีเดิมได  และสงผลใหบุคลากรไมสามารถเขาไป

ปฏิบัติงานไดชั่วคราวหรือระยะยาว ซ่ึงรวมถึงประชาชนผูรับบริการท่ีไมสามารถเขาถึงสถานท่ีใหบริการของ

หนวยงานได 

2.  ผลกระทบดานวัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ/การจัดหาจัดสงวัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ หมายถึง เหตุการณท่ี

เกิดข้ึนทําใหไมสามารถใชงานวัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ หรือไมสามารถจัดหา/จัดสงวัสดุอุปกรณท่ีสําคัญได 

3. ผลกระทบดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลท่ีสําคัญ  หมายถึง เหตุการณท่ีเกิดข้ึนทําให

ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือขอมูลท่ีสําคัญไมสามารถนํามาใชในการปฏิบัติงานไดตามปกติ 

4. ผลกระทบดานบุคลากร  หมายถึง เหตุการณท่ีเกิดข้ึนทําใหบุคลากรไมสามารถมาปฏิบัติงานได

ตามปกติ  

5. ผลกระทบดานภาคีเครือขายท่ีสําคัญ หมายถึง เหตุการณท่ีเกิดข้ึนทําใหภาคีเครือขาย/             

ผูใหบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย ไมสามารถติดตอหรือใหบริการหรือสงมอบงานได  
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 หนา 3 
 

 โดยการวิเคราะหวาเม่ือมีเหตุการณสภาวะวิกฤตเกิดข้ึน แตละกรณีจะสงผลกระทบตอทรัพยากรท่ี
สําคัญของสํานักอนามัย ปรากฏดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี ๑ สรุปเหตุการณสภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ  

เหตุการณสภาวะวิกฤต 

ผลกระทบ 

ดานอาคาร/ 
สถานท่ี

ปฏิบัติงาน
หลัก 

ดานวัสดุ
อุปกรณท่ี

สําคัญและการ
จัดหา/จัดสง 

ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ขอมูลท่ีสําคัญ 

ดาน 
บุคลากร 

เครือขาย/           
ผูใหบริการ/         
ผูมีสวนได
สวนเสีย 

๑. เหตุการณอัคคีภัย      

๒. เหตุการณอุทกภัย      

๓. เหตุการณ
แผนดินไหวและ
อาคารถลม 

     

๔. เหตุการณชุมนุม
ประทวง/จลาจล 

 - -   

5. เหตุการณโรค
ระบาด 

     

6. เหตุการณภัย
คุกคามทางไซเบอร 

- -    

 

ทีมงานแผนบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan Team) ของสํานักอนามัย  
การบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต เปนระบบการบริหารจัดการองคกร ซ่ึงประกอบดวยการ

วางแผน การจัดทํา การนําไปปฏิบัติ การทดสอบ การติดตาม การทบทวนเพ่ือใหแผนบริหารความพรอมตอ
สภาวะวิกฤตเปนปจจุบัน และสามารถนําไปใชไดจริงเม่ือเกิดเหตุท่ีทําใหการดําเนินงานตองหยุดชะงัก        
โดยระบบการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต ประกอบดวย  

1) การกําหนดนโยบายท่ีชัดเจนในการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤตของผูบริหาร  
2) การวางแผนกําหนดบทบาทหนาท่ีของบุคลากรไวอยางชัดเจน  
3) การทดสอบ และซักซอมเพ่ือใหเกิดความเขาใจในการนําแผนไปปฏิบัติ  
4) การทบทวน และปรับปรุงใหเปนปจจุบัน  
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เพ่ือใหทราบถึงบทบาท และความรับผิดชอบของบุคลากรท่ีเก่ียวของต้ังแตผูบริหารไปจนถึง
เจาหนาท่ีระดับตาง ๆ ของหนวยงาน จึงไดกําหนดโครงสรางการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤตของสํานัก
อนามัย  เพ่ือใหแผนบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤตสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล โดยจัดตั้งทีมงานบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต (BCP Team) ข้ึน ประกอบดวย คณะทํางาน
บริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) ของสํานักอนามัย และทีมบริหาร
ความตอเนื่องในสภาวะวิกฤต โดยจะตองรวมมือกันติดตาม ปฏิบัติงาน และกูคืนเหตุการณฉุกเฉิน ใหสามารถ
กลับสูสภาวะปกติโดยเร็ว ตามบทบาทหนาท่ีท่ีกําหนดไว ดังนี้ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

ผูประสานงาน 

เลขานุการสํานักอนามยั 

 

คณะทํางาน 
ผูอํานวยการสํานักงาน

พัฒนาระบบสาธารณสุข   . 

ประธานคณะบริหารความพรอมฯ  
ผูอํานวยการสํานักอนามัย 

ประธานคณะบริหารความพรอมฯ 
รองผูอํานวยการสํานักอนามัย (ดานปฏิบัติการ) 
รองผูอํานวยการสํานักอนามัย (ดานวิชาการ) 
รองผูอํานวยการสํานักอนามัย (ดานบริหาร) 

 

ทีมงานบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต (BCP Team) ของสํานักอนามัย 

คณะทํางาน 
ผูอํานวยการสํานักงาน
ชันสูตรสาธารณสุข  . 

 

คณะทํางาน 
ผูอํานวยการสํานักงาน 

สัตวแพทยสาธารณสุข   . 
 

คณะทํางาน 
ผูอํานวยการสํานักงานปองกัน
และบําบัดการติดยาเสพติด    . 

 

คณะทํางาน 
ผูอํานวยการสํานักงาน

สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม   . 

คณะทํางาน 
ผูอํานวยการกอง 

สรางเสริมสุขภาพ  . 

คณะทํางาน 
ผูอํานวยการกองควบคุมโรคเอดส       

วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  . 

คณะทํางาน 
ผูอํานวยการกอง 

สุขาภิบาลอาหาร  . 

คณะทํางาน 
ผูอํานวยการกอง 
ควบคุมโรคติดตอ. 

คณะทํางาน 
ผูอํานวยการกอง 

การพยาบาลสาธารณสุข  . 

คณะทํางาน 
ผูอํานวยการกอง 

ทันตสาธารณสุข  . 

คณะทํางาน 
ผูอํานวยการกอง 

เภสัชกรรม  . 

คณะทํางาน 
ประธานกลุมศูนยบริการสาธารณสุข 

กลุมกรุงเทพกลาง   . 

คณะทํางาน 
ประธานกลุมศูนยบริการสาธารณสุข 

กลุมกรงุเทพใต  . 

คณะทํางาน 
ประธานกลุมศูนยบริการสาธารณสุข 

กลุมกรงุเทพเหนือ   . 

คณะทํางาน 
ประธานกลุมศูนยบริการสาธารณสุข 

กลุมกรงุเทพตะวันออก . 

คณะทํางาน 
ประธานกลุมศูนยบริการสาธารณสุข 

กลุมกรงุธนเหนือ . 

คณะทํางาน 
ประธานกลุมศูนยบริการสาธารณสุข 

กลุมกรงุธนใต   . 
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ในกรณีท่ีบุคลากรหลักไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหบุคลากรสํารองทําหนาท่ีในบทบาทของบุคลากรหลัก 
ปรากฏดังตารางท่ี 2  
ตารางท่ี 2 บุคลากรและบทบาทของทีมงานแผนบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤตฯ (BCP Team) ของสํานักอนามัย 

บุคลากรหลัก 
บทบาท 

บุคลากรสํารอง 

ชื่อ/ตําแหนง หมายเลขโทรศัพท ชื่อ/ตําแหนง หมายเลขโทรศัพท 

นางปานฤดี  มโนมัยพิบูลย 
ผูอํานวยการสํานักอนามัย 

0-203-2804 ประธานคณะทํางาน
บริหารความพรอมตอ
สภาวะวิกฤต / หัวหนา
ทีมทํางานบริหารความ
ตอเน่ืองในสภาวะวิกฤต 

1. นางภาวิณี  รุงทนตกิจ          
รองผูอํานวยการสํานักอนามัย  
(ดานปฏิบัติการ) 
2. รองผูอํานวยการสํานักอนามัย 
(ดานวิชาการ) 
3. รองผูอํานวยการสํานักอนามัย 
(ดานบริหาร) 

0-2203-2801 
 
 

0-2203-2802 
 

0-2203-2803 

เลขานุการสํานักอนามยั 0-2203-2899 ผูประสานงาน
คณะทํางานและ
ผูชวยเลขานุการบริหาร
ความพรอมตอสภาวะ
วิกฤต / ทีมทํางานและ
เลขานุการบริหารความ
ตอเน่ืองในสภาวะวิกฤต 

1. นางสายนํ้าผึ้ง ศรีนางแยม    
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ  
หัวหนาฝายการเจาหนาท่ี        
2. นายสุววัช ทันประเสริฐ     
นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ                
หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป    
3. นางวรรณี พรพิเชษฐ 
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ   
หัวหนาฝายการคลัง    
4. นายวุฒิ นิรัติศยัโสภิญ 
นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ   
หัวหนาฝายพัสด ุ

0-2245-2615 
 
 

0-2203-2838 
 
 

0-2203-2830 
 
 

0-2203-2819 
 

นางดวงพร ปณจีเสคิกุล 
ผูอํานวยการสํานักงาน 
พัฒนาระบบสาธารณสุข 

0-2203-2842 คณะทํางานและ
เลขานุการบริหารความ
พรอมตอสภาวะวิกฤต / 
ทีมทํางานบริหารความ
ตอเน่ืองในสภาวะวิกฤต 
 
 

1. นางสาวณัฐวสา เจริญ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  
หัวหนากลุมแผนยุทธศาสตรสาธารณสุข 
2. นางภรินภรณ นิยมสุข        
นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 
หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
3. นางสาววาสนา จีระการ     
เจาพนักงานสถิติชํานาญงาน
รักษาการหัวหนากลุมสถิติและ
สารสนเทศสาธารณสุข 
4. นางวนิดา ปาวรีย   
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  
หัวหนากลุมวิจัยและพัฒนาทางสาธารณสุข 
5. นางทรงพร วิทยานันท 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  
หัวหนากลุมสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 

0-2203-2845 
 
 
 

0-2203-2857 
 
 

0-2203-2843 
 

0-2203-2849 
 
 
 

0-2203-2854 
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บุคลากรหลัก 
บทบาท 

บุคลากรสํารอง 

ชื่อ/ตําแหนง หมายเลขโทรศัพท ชื่อ/ตําแหนง หมายเลขโทรศัพท 

   6. นางสาวอพชา ชัยมงคล 
นักสังคมสงเคราะหชํานาญการพิเศษ  
หัวหนากลุมสงเคราะหทางสาธารณสุข 
7. นางเสาวลักษณ บุญณรงค 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ     
หัวหนากลุมหลักประกันสุขภาพ 

0-2203-2847 
 

0-2203-2851 
 

นางรพีพรรณ อเนกวรพงศ
ผูอํานวยการสํานักงาน 
ชันสูตรสาธารณสุข 

0-2294-2885 
ตอ 12 

คณะทํางานบรหิาร
ความพรอมตอสภาวะ
วิกฤต / ทีมทํางาน
บริหารความตอเน่ืองใน
สภาวะวิกฤต 

1. นางกรรณิกา เจียมจิรอนันต     
นักเทคนิคการแพทยชํานาญการพิเศษ  
หัวหนากลุมภมูิคุมกันวิทยา 
2. นางสาวกมลสริิ รวีวรรุงจํารสั 
นักเทคนิคการแพทยชํานาญการพิเศษ 
หัวหนากลุมจลุชีววิทยา   
3. นางสาวเพชรรัตน เสถียรเมธากุล 
นักเทคนิคการแพทยชํานาญการพิเศษ 
หัวหนากลุมชีวเคม ี

0-2294-2885 
ตอ 23 
 
02-2942888 
ตอ 18 
 
0-2294-2885 
ตอ 21 

นายศิวะ  ไมสนธ์ิ 
ผูอํานวยการสํานักงาน 
สัตวแพทยสาธารณสุข 

0-2245-3540 คณะทํางานบรหิาร
ความพรอมตอสภาวะ
วิกฤต / ทีมทํางาน

บริหารความตอเน่ืองใน
สภาวะวิกฤต 

1. นายศรันรัตน บัวชุม 
นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ
หัวหนากลุมควบคุมและพักพิงสุนัข  
2. นายวีระชัย  ศักดาจิวะเจรญิ 
นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ 
กลุมพัฒนาทางระบาดวิทยาโรคสัตวสูคน 
3. นางสาวพชรอร  สมบูรณวิจติร 
นายสัตวแพทยชํานาญการ 

0-2245-3540 
 
 

0-2411-3298 
 
 

0-2245-3744 
 

นายสมชาย ตรีทิพยสถิต 
ผูอํานวยการสํานักงาน 
ปองกันและบําบัดการติด 
ยาเสพตดิ 

0-2354-4232 คณะทํางานบรหิาร
ความพรอมตอสภาวะ
วิกฤต / ทีมทํางาน

บริหารความตอเน่ืองใน
สภาวะวิกฤต 

1. นางสาวปนัสยา ชะเอม 
นักสังคมสงเคราะหชํานาญการพิเศษ  
หัวหนากลุมแผนงานและระบบขอมูลยาเสพติด 
2. นางสาวณภสสร ศรีธัญรัตน 
นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 
หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
3. นางปาจรีย สุจรติพงศ 
นักสังคมสงเคราะหชํานาญการพิเศษ  
หัวหนากลุมปองกันการติดยาเสพติด 
4. นางสาวเกศรา สุขทรัพยสิน 
นักสังคมสงเคราะหชํานาญการพิเศษ  
หัวหนากลุมพัฒนาการบําบัดผูติดยาเสพติด 
5. นางสาวดารณี สืบจากด ี
นักจิตวิทยาชํานาญการพิเศษ 
หัวหนากลุมฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 

0-2354-4242 
 
 

0-2354-5240 
 
 

0-2354-4240 
 
 
 

0-2511-4238 
 
 
 

0-2354-4238 
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บุคลากรหลัก บทบาท บุคลากรสํารอง 

ชื่อ/ตําแหนง หมายเลขโทรศัพท ชื่อ/ตําแหนง หมายเลขโทรศัพท 

นางวันพร ศรีเลิศ 
ผูอํานวยการสํานักงานสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอม 

0-2354-4231 คณะทํางานบรหิาร
ความพรอมตอสภาวะ
วิกฤต / ทีมทํางาน

บริหารความตอเน่ืองใน
สภาวะวิกฤต 

1. นายวาสเุทพ บุญชู 
นักวิชาการสุขาภบิาลชํานาญการพิเศษ 
หัวหนากลุมสุขาภิบาลอาคารสาธารณะ 
2. นางชนิดา แกววิจิตร 
นักวิชาการสุขาภบิาลชํานาญการพิเศษ  
หัวหนากลุมควบคุมเหตุรําคาญฯ 
3. นายนพดล อุนเรือน 
นักวิชาการสุขาภบิาลชํานาญการพิเศษ  
หัวหนากลุมสุขาภิบาลโรงงานและ
กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
4. นางกิตติมา งามมุข 
นักวิชาการสุขาภบิาลชํานาญการพิเศษ  
หัวหนากลุมจดัการสารเคมีและวัตถุ
อันตรายในสถานประกอบการ 
5. นางสาวจิดาภา อินทรหอม 
นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 
หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 

0-2354-4227 
 
 

0-2354-4227 
 
 
 

0-2354-4228 
 
 
 

0-2354-4229 
 
 
 

0-2354-4226 
 

นายธนัช พจนพิศุทธิพงศ
ผูอํานวยการกอง 
สรางเสริมสุขภาพ 

0-2203-2859 
 

คณะทํางานบรหิาร
ความพรอมตอสภาวะ
วิกฤต / ทีมทํางาน

บริหารความตอเน่ืองใน
สภาวะวิกฤต 

1. นางสาวเกษรา ทิพจักราธิวงศ 
นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 
หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
2. นางเบญจญา วิบูลยจันทร 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
หัวหนากลุมสาธารณสุขชุมชน 
3. นางฤดี ทุติยาสานติ ์
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  
กลุมงานสรางเสริมสุขภาพบุคคลและครอบครัว 

0-2203-2860 
 
 

0-2203-2867 
 
 

0-2203-2870 
 

 
นางสาวณัฐินี อิศรางกูร ณ อยุธยา 
ผูอํานวยการกองควบคุมโรค
เอดส วัณโรค และโรคตดิตอทาง
เพศสัมพันธ 

0-2860-8751 
ตอ 402 

คณะทํางานบรหิารความ
พรอมตอสภาวะวิกฤต / 
ทีมทํางานบรหิารความ
ตอเน่ืองในสภาวะวิกฤต 

1. นางพรรณี ชัยโพธ์ิศรี 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
หัวหนากลุมงานแผนงานและระบบขอมูล 
2. นางสาวอุบลรัตน  ธนรุจิวงศ 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
หัวหนากลุมงานปองกันทางพฤติกรรม 

0-2860-8759 
 
 

0-2860-8758 

นางพีระยา สมชัยยานนท 
ผูอํานวยการกองสุขาภิบาล
อาหาร 

0-2035-1861 คณะทํางานบรหิาร
ความพรอมตอสภาวะ
วิกฤต / ทีมทํางาน

บริหารความตอเน่ืองใน
สภาวะวิกฤต 

1. นางสาวพัชรี อมรสิน 
นักวิชาการสุขาภิบาลชํานาญการพิเศษ  
หัวหนากลุมงานสุขาภิบาลการ
จําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 
2. นายวิโรจน  กุศลชวย 
นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ  
หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 

0-2640-9981   
ตอ 3 

 
 

0-2035-1861   
ตอ 1 



 แผนบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) ของสํานักอนามัย   

 

 หนา 8 
 

บุคลากรหลัก บทบาท บุคลากรสํารอง 

ชื่อ/ตําแหนง หมายเลขโทรศัพท ชื่อ/ตําแหนง หมายเลขโทรศัพท 

นางอลิศรา  ทัตตากร 
ผูอํานวยการกอง 
ควบคุมโรคติดตอ 

0-2203-2883 คณะทํางานบรหิาร
ความพรอมตอสภาวะ
วิกฤต / ทีมทํางาน

บริหารความตอเน่ืองใน
สภาวะวิกฤต 

1. นางสาวเกษร เสาแกว 
นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ  
หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
2. นางสาวอินทิรา เข่ือนขันธสถิตย 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
หัวหนากลุมงานโรคติดตอท่ัวไป 
3. นางสาวไพลิน ผูพัฒน 
นายแพทยชํานาญการ 
หัวหนากลุมงานระบาดวิทยา 
4. นางวนิดา วงศเล็ก 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  
หัวหนากลุมงานควบคมุสตัวและ
แมลงนําโรค 

0-2203-2884 
 
 

0-2203-2887 
 
 

0-2203-2890 
 
 

0-2203-2892 

นางกาญจนา  อนุตริยะ
ผูอํานวยการกอง 
การพยาบาลสาธารณสุข 

0-2276-5882 คณะทํางานบรหิาร
ความพรอมตอสภาวะ
วิกฤต / ทีมทํางาน

บริหารความตอเน่ืองใน
สภาวะวิกฤต 

1. นางยุพดี  เชาวณาพรรณ
นักวิชาการพยาบาลชํานาญการพิเศษ  
หัวหนากลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการพยาบาล 
2. นางวรรณา  งามประเสริฐ
นักวิชาการพยาบาลชํานาญการพิเศษ  
หัวหนากลุมงานมาตรฐานและควบคุม
คุณภาพการพยาบาล 

0-2276-3858 
 
 
 

0-2276-5714 

นายเธียรชัย วงศสวัสดิ ์
ผูอํานวยการกอง 
ทันตสาธารณสุข 

0-2203-2873 คณะทํางานบรหิาร
ความพรอมตอสภาวะ
วิกฤต / ทีมทํางาน

บริหารความตอเน่ืองใน
สภาวะวิกฤต 

1. นายเฉลิมพงศ ตั้งวิจิตรสกุล 
ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ 
กลุมงานแผนงานและวิชาการ 
2. นางวีระวรรณ สมบูรณ 
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
3. นางสาวพรปวีณ  ดีจริง 
ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ 
กลุมงานสนับสนุนการบริการ    
ทันตกรรมและทันตสาธารณสุข 

0-2203-2877 
 
 

0-2203-2874 
 
 

0-2245-4501 
 
 
 

นางบุญญวรรณ เต็งตระกูล 
ผูอํานวยการกองเภสัชกรรม 

0-2580-9881 คณะทํางานบรหิาร
ความพรอมตอสภาวะ
วิกฤต / ทีมทํางาน

บริหารความตอเน่ืองใน
สภาวะวิกฤต 

1. นายทรัพยสิริ มหารัตนวงศ 
เภสัชกรชํานาญการพิเศษ       
หัวหนากลุมงานเวชภัณฑ 
2. นางนวพร  ตันไพบูลยกุล 
เภสัชกรชํานาญการพิเศษ     
 หัวหนากลุมงานวิชาการและแผนงาน 

0-2580-9531 
 
 

0-2580-8023 
 
 

 



 แผนบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) ของสํานักอนามัย   

 

 หนา 9 
 

บุคลากรหลัก บทบาท บุคลากรสํารอง 

ชื่อ/ตําแหนง หมายเลขโทรศัพท ชื่อ/ตําแหนง หมายเลขโทรศัพท 

   3. นางสาวภชิสา เพ่ิมชัยสุข 
เภสัชกรชํานาญการพิเศษ   
หัวหนากลุมงานผลิตยา 
4. นางจรรยา มะลิวัลย 
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน  
รักษาการหัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป   

0-2580-4575 
 
 

0-2580-9229 

นางสาวสุวรรณา มณีนิธิเวทย 
ผูอํานวยการศูนยบริการ
สาธารณสุข 52 สามเสนนอก 
ประธานกลุมศูนยบริการสาธารณสุข 
กลุมกรุงเทพกลาง 

0-2276-5996 คณะทํางานบรหิาร
ความพรอมตอสภาวะ
วิกฤต / ทีมทํางาน

บริหารความตอเน่ืองใน
สภาวะวิกฤต 

1.นางศุภนิตย พุฒิโภคิน 
ผูอํานวยการศูนยบริการสาธารณสุข 
25 หวยขวาง 
2.นางอําภา จากนาน 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
ศูนยบริการสาธารณสุข 4 ดินแดง 
3. นางสาวสุพิชชา จันทรประทีป 
เภสัชกรชํานาญการพิเศษ 
ศูนยบริการสาธารณสุข 4 ดินแดง 
4. นางสุรยีภรณ กลอมญาติ  
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
ศูนยบริการสาธารณสุข 4 ดินแดง 
5. นางกฤตติกา  วิรชา 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
ศูนยบริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท 
6. นางวิไลวรรณ  อธิมติชัยกุล 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
ศูนยบริการสาธารณสุข 9 
ประชาธิปไตย 
7. นางสาวจริาภรณ  ทิพยศุภลักษณ 
นักสังคมสงเคราะหชํานาญการพิเศษ 
ศูนยบริการสาธารณสุข 9 
ประชาธิปไตย 
8. พันจาตรีถาวร  คชเสนีย 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
ศูนยบริการสาธารณสุข 15 
ลาดพราว 
9. นางณัชซิมา จันทรสวาง 
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน  
ศูนยบริการสาธารณสุข 2  
วัดมักกะสัน 
 

0-2277-2660 
 
 

0-2246-1553 
 
 
 
 
 
 
 
 

0-2258-4892 
 
 

0-2282-8494 
 
 
 
 
 
 
 

0-2541-8380 
 
 
 

0-2251-7735 
 
 

 



 แผนบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) ของสํานักอนามัย   

 

 หนา 10 
 

บุคลากรหลัก บทบาท บุคลากรสํารอง 

ชื่อ/ตําแหนง หมายเลขโทรศัพท ชื่อ/ตําแหนง หมายเลขโทรศัพท 

นางนภัสชล ฐานะสิทธ์ิ 
ผูอํานวยการศูนยบริการ
สาธารณสุข 16 ลุมพินี 
ประธานกลุมศูนยบริการ
สาธารณสุข กลุมกรุงเทพใต 

0-2252-7776 คณะทํางานบรหิาร
ความพรอมตอสภาวะ
วิกฤต / ทีมทํางาน

บริหารความตอเน่ืองใน
สภาวะวิกฤต 

1. นางลลิดา  วีระวิทยานันต 
นายแพทยชํานาญการพิเศษ 
ศูนยบริการสาธารณสุข 18  
มงคล-วอน วังตาล 
2. นางเกษณ ีตระการศิโรรัตน 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
ศูนยบริการสาธารณสุข  7  
บุญมี ปุรุราชรังสรรค 
3. นางกอบกุล จันทรตระกูล 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
ศูนยบริการสาธารณสุข 41 คลองเตย 

0-2211-0860 
 
 
 

0-2284-2331 
 
 
 

0-2249-1385 

นางสาวดลจรสั ทิพยมโนสิงห 
ผูอํานวยการศูนยบริการ
สาธารณสุข 60  
รสสุคนธ มโนชญากร   
ประธานกลุมศูนยบริการ
สาธารณสุข กลุมกรุงเทพเหนือ 

0-2565-5257 คณะทํางานบรหิาร
ความพรอมตอสภาวะ
วิกฤต / ทีมทํางาน

บริหารความตอเน่ืองใน
สภาวะวิกฤต 

1. นางสาวจิตรลดา  บุตรงามดี 
ผูอํานวยการศูนยบริการสาธารณสุข 
66 ตําหนักพระแมกวนอิม โชคชัย 4 
2. นางเชาวนี เพชระบูรณิน 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
ศูนยบริการสาธารณสุข 61  
สังวาลย ทัสนารมย 
3. นางสาวณัฐปภัสร ธัญญสิริธนากร 
นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ 
ศูนยบริการสาธารณสุข 61  
4. นางวันเพ็ญ จงพิพัฒนชัย 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
ศูนยบริการสาธารณสุข 51 วัดไผตัน 
5. นางวัชรา วิภาคกิจ 
เภสัชกรชํานาญการพิเศษ 
ศูนยบริการสาธารณสุข 24 บางเขน 
6. นางสาววนิดา บรรจงเจริญเลิศ 
เภสัชกรชํานาญการพิเศษ 
ศูนยบริการสาธารณสขุ 53 ทุงสองหอง 
7. นางจารุวรรณ พ่ึงขุนทด 
นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ 
ศูนยบริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ 
8. นายธิติกร  บุญญธาดา 
ทันตแพทยชํานาญการ 
กองทันตสาธารณสุข 
9.  นางสาวสวลี  แสงเขียว 
ทันตแพทยเช่ียวชาญ 
กองทันตสาธารณสุข 

0-2539-4828 
 
 

0-2536-0163 
 
 
 
 
 
 

0-2279-8972 
 
 

0-2579-1342 
 
 

0-2575-2650 
 

 
0-2587-0618 

 
 

0-2203-2874 
 
 
 



 แผนบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) ของสํานักอนามัย   

 

 หนา 11 
 

บุคลากรหลัก บทบาท บุคลากรสํารอง 

ชื่อ/ตําแหนง หมายเลขโทรศัพท ชื่อ/ตําแหนง หมายเลขโทรศัพท 

นายธีรวีร  วีรวรรณ 
ผูอํานวยการศูนยบริการ
สาธารณสุข 56 ทับเจริญ 
ประธานกลุมูนยบริการ
สาธารณสุข กลุมกรุงเทพ
ตะวันออก 

0-2184-2693 คณะทํางานบรหิาร
ความพรอมตอสภาวะ
วิกฤต / ทีมทํางาน

บริหารความตอเน่ืองใน
สภาวะวิกฤต 

1. นางสุทธ์ิสริิ ฟูนิลกุล 
ผูอํานวยการศูนยบริการสาธารณสุข 
68 สะพานสูง 
2. นางนพวรรณ ภัทรวงศา 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
ศูนยบริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ 
3. นางสุกัญญา เลาหรตันาหิรญั 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
ศูนยบริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี 
4. นางวาสนา ยอดระยัน 
พยาบาลวิชาชีพขํานาญการพิเศษ 
ศูนยบริการสาธารณสุข 50 บึงกุม 
5. นางปราณี เรียนถาวร 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
ศูนยบริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก 
6. นายเกรียงไกร  จุนเจรญิ 
นักสังคมสงเคราะหชํานาญการพิเศษ 
ศูนยบริการสาธารณสุข 46  
กันรัติอุทิศ 
7. นายวรายุทธ เกตุประดิษฐ 
นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ 
ศูนยบริการสาธารณสุข 57    
บุญเรือง ล้ําเลิศ 
8. นางศิลวรา เจรญิกุล 
เภสัชกรชํานาญการ 
ศูนยบริการสาธารณสุข 64  
คลองสามวา 
9. นางเสาวลักษณ วัดสิงห 
เภสัชกรชํานาญการพิเศษ 
ศูนยบริการสาธารณสุข 45       
รมเกลา ลาดกระบัง 

0-2372-2228 
 
 

0-2184-2693 
 
 

0-2540-5615 
 
 

0-2375-2897 
 
 

0-2374-3550 
 
 

0-2329-0320 
 
 
 

0-2396-1866 
 
 
 

0-2548-0495 
 
 
 

0-2543-0393 
 

นางสาวเอมอร สิริพร 
ผูอํานวยการศูนยบริการ
สาธารณสุข 33 วัดหงสรัตนาราม 
ประธานกลุมศูนยบริการ
สาธารณสุข กลุมกรุงธนเหนือ 

0-2472-5496 คณะทํางานบรหิาร
ความพรอมตอสภาวะ
วิกฤต / ทีมทํางาน

บริหารความตอเน่ืองใน
สภาวะวิกฤต 

1. นายโชคชัย  งามทรายทอง 
ผูอํานวยการศูนยบริการสาธารณสุข 
29 ชวง นุชเนตร 
2. นางสาวอัฏฐพร  ศรีฟา 
นักสังคมสงเคราะหชํานาญการพิเศษ 
ศูนยบริการสาธารณสุข 29  
ชวง นุชเนตร 

0-2476-6493 
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บุคลากรหลัก บทบาท บุคลากรสํารอง 

ชื่อ/ตําแหนง หมายเลขโทรศัพท ชื่อ/ตําแหนง หมายเลขโทรศัพท 

   2. นางพรทิพย  สุนทรนันท 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
ศูนยบริการสาธารณสุข 36 บุคคโล 
3. นางสาวชาลณิี วงศวานิช 
เภสัชกรชํานาญการพิเศษ 
ศูนยบริการสาธารณสุข 36 บุคคโล 
3. นางศรันยา สถิรเจริญกุล 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
ศูนยบริการสาธารณสุข 33  
วัดหงสรตันาราม 
4. นางณัฐฐิญา  โสพิศพรมงคล 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
ศูนยบริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา 
5. นางพิไลศรี สมัพันธสันติกุล 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
ศูนยบริการสาธารณสุข 49  
วัดชัยพฤกษมาลา 
6. นางสาวนวลพร ยังรอต 
นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ 
ศูนยบริการสาธารณสุข 27  
จันทร ฉิมไพบูลย 

0-2468-5297 
 
 
 
 
 

0-2472-5496 
 
 
 
0-2441-4680 
 
 
0-2275-6579 
 
 
 
0-2465-1000 

นายประวิทย สัมพันธสันติกุล 
ผูอํานวยการศูนยบริการ
สาธารณสุข 40 บางแค 
ประธานกลุมศูนยบริการ
สาธารณสุข กลุมกรุงธนใต 

0-2455-3870 คณะทํางานบรหิาร
ความพรอมตอสภาวะ
วิกฤต / ทีมทํางาน

บริหารความตอเน่ืองใน
สภาวะวิกฤต 

1. นายอรรถพล ฉัตรอารียกุล 
ผูอํานวยการศูนยบริการสาธารณสุข 
47 คลองขวาง 
2. นางกิติมา นิพาสพงษ 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
ศูนยบริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง 
3. นางสาวอัญชลี สุนันตา 
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน  
ศูนยบริการสาธารณสขุ 47 คลองขวาง 
4. นางสาวสุกัญญา จงศริิบรรยง 
ผูอํานวยการศูนยบริการสาธารณสุข 
58 ลอม-พิมเสน ฟกอุดม 
5. นางมนภรณ  วิทยาวงศรุจ ิ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
ศูนยบริการสาธารณสุข 59 ทุงคร ุ
6. นางอุบล กาญจนพนัง 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
ศูนยบริการสาธารณสุข 39 ราษฎรบูรณะ 

0-2410-1810 
 
 
 
 
 
 
 
 

0-2427-7512 
 
 

0-2464-3057 
 
 

0-2427-4949 
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บุคลากรหลัก บทบาท บุคลากรสํารอง 

ชื่อ/ตําแหนง หมายเลขโทรศัพท ชื่อ/ตําแหนง หมายเลขโทรศัพท 

   7. นางสาวอิงอร สังวร 
เภสัชกรชํานาญการพิเศษ 
ศูนยบริการสาธารณสุข 40 บางแค 
8. นางสาวแววรตัน โชตินิพัทธ 
นักสังคมสงเคราะหชํานาญการพิเศษ 
ศูนยบริการสาธารณสุข 40 บางแค 
9. นางสาววิไลวรรณ  ชุมแจม 
เภสัชกรชํานาญการ 
ศูนยบริการสาธารณสุข 42 
 ถนอม ทองสิมา 
10. นางกัญญภา ทองพัชรพล 
นักสังคมสงเคราะหชํานาญการพิเศษ  
ศูนยบริการสาธารณสุข 42  
ถนอม ทองสิมา 
11. นางกุลธิดา พงษสนิท 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
ศูนยบริการสาธารณสุข 62  
ตวงรัชฏ ศศะนาวิน ภักดีฐานปญญา 
12. นางประยงค บัวสงา 
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
ศูนยบริการสาธารณสุข 62  
ตวงรชัฏ ศศะนาวิน ภักดีฐานปญญา 
 

0-2455-3870 
 
 
 
 
 

0-2415-2052 
 
 
 
 
 
 
 

0-2455-5804 

ท้ังนี้ ใหหนวยงานรายงานการดําเนินงานพรอมปญหาอุปสรรค (ถามี) นําเรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร 
และผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ตามลําดับตอไป 

กระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) ของสํานักอนามัย  
กระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) คือ กระบวนการแจงเหตุฉุกเฉินใหกับคณะทํางานในทีม

บริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต ฯ รับทราบ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสามารถบริหารจัดการ ในการติดตอ
บุคลากรของหนวยงาน เม่ือมีการประกาศเหตุการณฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตของหนวยงาน และใหนําแผน
บริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤตไปปฏิบัติใชไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  

กระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) ของสํานักอนามัย เริ่มตนท่ีประธานคณะทํางานบริหารความ
พรอมตอสภาวะวิกฤตแจงใหผูประสานงานคณะทํางานและหัวหนาทีมทํางานบริหารความตอเนื่องในสภาวะวิกฤต
ทราบถึงเหตุการณฉุกเฉิน เพ่ือใหผูประสานงานฯ แจงรองประธานคณะทํางานบริหารความพรอมตอสภาวะ
วิกฤตรับทราบเหตุการณฉุกเฉินและการประกาศใชแผนบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต โดยคณะทํางาน
ของแตละสวนราชการ มีหนาท่ีติดตอบุคลากรท่ีอยูในกํากับดูแล แจงใหทราบถึงสถานการณฉุกเฉินและการ
ปฏิบัติ เพ่ือใหดําเนินงานหรือการใหบริการประชาชนดําเนินไปไดอยางตอเนื่องไมหยุดชะงัก 
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ผลกระทบตอกระบวนการทํางานหรือการใหบริการ 
การวิเคราะหผลกระทบตอกระบวนการทํางานหรือการใหบริการ (Business Impact Analysis)    

โดยใชเกณฑในการกําหนดระดับผลกระทบ ดังนี้ 

ระดับผลกระทบ หลักเกณฑการพิจารณาระดับของผลกระทบ 
สูงมาก  สงผลกระทบตอความสามารถในการดําเนินงานหรือการใหบริการประชาชนลดลง

มากกวา รอยละ 50 ของกระบวนการหลักท้ังหมด 
สูง  สงผลกระทบตอความสามารถในการดําเนินงานหรือการใหบริการประชาชนลดลง 

ตั้งแต รอยละ 35 ไมเกิน รอยละ 50 ของกระบวนการหลักท้ังหมด 
ปานกลาง  สงผลกระทบตอความสามารถในการดําเนินงานหรือการใหบริการประชาชนลดลง

ตั้งแต รอยละ 20 ไมเกิน รอยละ 35  ของกระบวนการหลักท้ังหมด 
ต่ํา  สงผลกระทบตอความสามารถในการดําเนินงานหรือการใหบริการประชาชนลดลง 

ตั้งแต รอยละ 10 ไมเกิน รอยละ 20 ของกระบวนการหลักท้ังหมด 
ต่ํามาก  สงผลกระทบตอความสามารถในการดําเนินงานหรือการใหบริการประชาชนลดลง 

นอยกวา รอยละ 5 ของกระบวนการหลักท้ังหมด 

จากการวิเคราะหตามหลักเกณฑท่ีกําหนด พบวากระบวนการทํางานท่ีหนวยงานตองใหความสําคัญ
และกลับมาดําเนินงานหรือฟนคืนสภาพใหได ภายในระยะเวลาตามท่ีกําหนด ปรากฎดังตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 ผลกระทบตอกระบวนการทํางานหรือการใหบรกิาร (Business Impact Analysis) 

กระบวนการหลัก 
ระดับ

ผลกระทบ/
ความเรงดวน 

ระยะเวลาเปาหมายในการฟนคืนสภาพ 

0 - 2 
ช่ัวโมง 

2 – 24 
ช่ัวโมง 

1 – 2 
วัน 

1 
สัปดาห 

2 
สัปดาห
ข้ึนไป 

สํานักงานเลขานุการ 

งานดานสารบรรณ งานธุรการท่ัวไป
อาคารสถานท่ี และยานพาหนะ 

สูง      

งานดานการเงิน การบัญชี และการ
จัดทํางบประมาณ 

สูง      

งานดานพัสดุ การจัดซ้ือจัดจาง สูง      

งานกฎหมาย และระเบียบ
ขอกําหนดในความรับผิดชอบ 

ปานกลาง      

งานดานบริหารงานบุคคล ปานกลาง      
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กระบวนการหลัก 
ระดับ

ผลกระทบ/
ความเรงดวน 

ระยะเวลาเปาหมายในการฟนคืนสภาพ 

0 - 2 
ช่ัวโมง 

2 – 24 
ช่ัวโมง 

1 – 2 
วัน 

1 
สัปดาห 

2 
สัปดาห
ข้ึนไป 

สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข 

ระบบสารสนเทศศูนยบริการ
สาธารณสุข (HCI) 

สูง      

งานสื่อสารประชาสัมพันธ และการ
สื่อสารความเสี่ยง (Risk 
Commutation) 

ปานกลาง      

สนับสนุนงานบริการสังคม ปานกลาง      

สํานักงานปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด 

บริการบําบัดฟนฟูผูใชยาเสพติด 

   - กระบวนการจายยา 

   - กระบวนการจัดกิจกรรมบาํบัด 

 

สูงมาก 

สูง 

   

 

 

 

 

บริการดานการปองกันยาเสพติด 

   - กระบวนการจัดกิจกรรมใน
สถานศึกษา 

- กระบวนการจัดกิจกรรมใน
สถานประกอบการ 

- กระบวนการจัดกิจกรรมในชุมชน 

 

สูง 

 

สูง 

 

สูง 

    

 

 

 

 

 

 

บริการดานขอมูลยาเสพติด 

- กระบวนการจัดการขอมูลของ
หนวยงาน 

- กระบวนการบริการขอมูล
สําหรับหนวยงานภายนอก 

 

สูง 

 

สูง 
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กระบวนการหลัก 
ระดับ

ผลกระทบ/
ความเรงดวน 

ระยะเวลาเปาหมายในการฟนคืนสภาพ 

0 - 2 
ช่ัวโมง 

2 – 24 
ช่ัวโมง 

1 – 2 
วัน 

1 
สัปดาห 

2 
สัปดาห
ข้ึนไป 

สํานักงานสัตวแพทยสาธารณสุข 
จับสุนัขสงสัยโรคพิษสุนัขบา      
เขากักกัน 

สูงมาก   
   

สอบสวนและเฝาระวังโรคพิษสุนัขบา สูง      
รณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรค      
พิษสุนัขบา 

ปานกลาง      

ออกหนวยสัตวแพทยลงพ้ืนท่ี ปานกลาง      
ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบาใน
ศูนยบริการสาธารณสุข 

ปานกลาง      

บริการคลินิกสัตวแพทยสาธารณสุข ปานกลาง      
สํานักงานชันสูตรสาธารณสุข 
ใหบริการตรวจวิเคราะหทาง
หองปฏิบัติการ 

สูงมาก      

สนับสนุนวัสดุอุปกรณและน้ํายา
ชันสูตรโรค 

ปานกลาง      

เสริมสรางมาตรฐานงานชันสูตรโรค ต่ํา      
บริหารจัดการระบบคุณภาพ
หองปฏิบัติการ 

ต่ํา      

สํานักงานสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 
ตรวจ /เฝาระวัง เหตุ เดือดรอนราํคาญ ปานกลาง      
ปฏิบัติการสนับสนุนการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดลอมในภาวะฉุกเฉิน 

สูงมาก      

ควบคุมกํากับมาตรฐานงานอนามัย
สิ่งแวดลอม 

ปานกลาง      

ใหบริการขอมูลสารสนเทศสถาน
ประกอบการดานสารเคมี 

สูง      

กองควบคุมโรคติดตอ 
การเฝาระวังโรคติดตอ สูง      
การสอบสวนและควบคุมโรคติดตอ สูง      
การปองกันโรคติดตอ สูง      
การเสริมสรางภูมิคุมกัน สูง      
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กระบวนการหลัก 
ระดับ

ผลกระทบ/
ความเรงดวน 

ระยะเวลาเปาหมายในการฟนคืนสภาพ 
0 - 2 
ช่ัวโมง 

2 – 24 
ช่ัวโมง 

1 – 2 
วัน 

1 
สัปดาห 

2 
สัปดาห
ข้ึนไป 

กองควบคุมโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
บริการปองกันสัมผัส PrEP สูง      
บริการเชิงรุกตรวจคัดกรอง ปานกลาง      
บริการเชิงรุกคัดกรอง TB ปานกลาง      
สนับสนุนถุงยางอนามัย/สารหลอลื่น ปานกลาง      
กองสรางเสริมสุขภาพ                   
สนับสนุนมาตรฐานแนวทางและ
กํากับติดตามการดําเนินงานสราง
เสริมสุขภาพ 

ปานกลาง      

การบริการคัดกรองและสง 
เสริมสุขภาพประชาชนทุกชวงวัย 

ปานกลาง      

การบริการเชิงรุกเคลื่อนท่ี ปานกลาง      
การบริการดานสุขภาพจิต ปานกลาง      
กองการพยาบาลสาธารณสุข  
การควบคุม กํากับ มาตรฐานการ
พยาบาล 

ปานกลาง     
 

การใหบริการระบบสงตอเพ่ือการ
พยาบาลตอเนื่อง 

ปานกลาง     
 

งานวิจัยทางการพยาบาล R to R ปานกลาง      
การพัฒนาบุคลากรสายงานพยาบาล ปานกลาง      
กองทันตสาธารณสุข 
การใหบริการทัตกรรรมฉุกเฉิน สูงมาก      
การใหบริการทันตกรรมท่ัวไป ปานกลาง      
งานทัตกรรมเชิวรุก ต่ํา      
กองสุขาภิบาลอาหาร 
สนับสนุนชุดทดสอบเบื้องตนในการ
ตรวจเฝาระวังคุณภาพอาหาร 

ต่ํา      

สนับสนุนคูมือ  สื่อวิชาการ สื่อ
ประชาสัมพันธ วัสดุอุปกรณตางๆ
ในการจัดกิจกรรม 

ต่ํา      

ควบคุมกํากับการรับรองมาตรฐาน
อาหารปลอดภัย 

ปานกลาง      
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กระบวนการหลัก 
ระดับ

ผลกระทบ/
ความเรงดวน 

ระยะเวลาเปาหมายในการฟนคืนสภาพ 
0 - 2 
ช่ัวโมง 

2 – 24 
ช่ัวโมง 

1 – 2 
วัน 

1 
สัปดาห 

2 
สัปดาห
ข้ึนไป 

กองเภสัชกรรม 
สนับสนุนยาและเวชภัณฑ สูง      
ผลิตยาเพ่ือใชในศูนรยบริการ
สาธารณสุขและหนวยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

สูง      

ศูนยบริการสาธารณสุข 
การรักษา 

- ฉุกเฉิน 
- เรื้อรัง 
- โรคติดตอ 
- ท่ัวไป 

 
สูง 

ต่ํามาก 
ปานกลาง 

ต่ํา 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  

การควบคุมปองกันโรค 
- โรคติดตอ 
- โรคไมติดตอ 

 
สูง 

ปากลาง 

 
 

  
 

 

  

การสงเสริมสุขภาพ 
- คัดกรอง 
- ใหภูมคุมกันโรค 
- อนามัยโรงเรียน 
- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 
ต่ํามาก 

ปานกลาง 
ต่ํา 
ต่ํา 

   
 
 

 
 
 
 
 

 
 

การฟนฟูสุขภาพ 
- กายภาพบําบัด 
- เยี่ยมบาน (HHC) 
- จิตเวช 
 

 
ปานกลาง 

สูง 
สูง 

  
 
 

 
 
 
 

 
 

 

ทรัพยากรท่ีจําเปนตองใชเพ่ือใหการดําเนินงานตอเน่ืองในสภาวะวิกฤต 
ในการบริหารความตอเนื่องในสภาวะวิกฤตหรือเมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉินตางๆ ที่เปนผลใหหนวยงานตอง

หยุดการดําเนินงาน หรือไมสามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง ดังนั้น เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในกระบวนการ
ดําเนินงานที่สําคัญดังกลาวขางตนไดอยางตอเนื่อง เปนระบบและมีประสิทธิภาพ จึงไดวิเคราะหทรัพยากรที่จําเปน 
(ข้ันต่ํา) ตองใชในการปฏิบัติงาน ไดอยางตอเนื่องในภาวะวิกฤต ของแตละกระบวนงาน ดังนี้ 
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1) ดานสถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง (Working Space Requirement) ดังตารางท่ี 4 
ตารางท่ี 4 การระบุพ้ืนท่ีการปฏิบัติงานสํารอง 

ทรัพยากร สถานท่ี/ท่ีมา 0 - 2 
ช่ัวโมง 

2 – 24 
ช่ัวโมง 

1 – 2 วัน 1 สัปดาห 2 สัปดาห
ข้ึนไป 

พ้ืนท่ีสําหรับ
สถานท่ี
ปฏิบัติงาน
สํารอง 
 
 
 
 
 
 
 

1. ชั้นใตดิน B 1 
อาคารธานีนพรัตน 
ศาลาวาการ
กรุงเทพมหานคร 2 
ดินแดง 
2. ศูนยบริการ
สาธารณสุข 19   
วงศสวาง 
3. สถานท่ีอ่ืนท่ีมี
ความเหมาะสมและ
คาดวาจะไมไดรับ
ผลกระทบ 

200 ตร.ม. 
(100 คน) 

 
 
 

80 ตร.ม. 
(40 คน) 

200 ตร.ม. 
(100 คน) 

 
 
 

80 ตร.ม. 
(40 คน) 

200 ตร.ม. 
(100 คน) 

 
 
 

80 ตร.ม. 
(40 คน) 

 
 

200 ตร.ม. 
(100 คน) 

 
 
 

80 ตร.ม. 
(40 คน) 

 

200 ตร.ม. 
(100 คน) 

 
 
 

80 ตร.ม. 
(40 คน) 

 

ปฏิบัติงานท่ีบาน 30 คน 30 คน 50 คน 50 คน 50 คน 

รวม 170 คน 170 คน 190 คน 190 คน 190 คน 

สถานท่ีปฏิบัติงานสํารองจะใชในกรณีเกิดสถานการณฉุกเฉินท่ีทําใหบุคลากรไมสามารถเขามา
ปฏิบัติงานภายในอาคารธานีนพรัตนได  ซ่ีงประกอบดวย คณะผูบริหารสํานักอนามัยและบุคลากรในสวน
ราชการของสํานักอนามัย จํานวน 5 สวนราชการ ไดแก สํานักงานเลขานุการ สํานักงานพัฒนาระบบ
สาธารณสุข  กองสรางเสริมสุขภาพ  กองทันตสาธารณสุข และกองควบคุมโรคติดตอ   

 

2) ความตองการดานวัสดุอุปกรณ (Equipment & Supplies Requirement) ดังตารางท่ี 5 
ตารางท่ี 5 การระบุจํานวนวัสดุอุปกรณ 

ทรัพยากร ท่ีมา 0 - 2 
ช่ัวโมง 

2 – 24 
ช่ัวโมง 

1 – 2 
วัน 

1 
สัปดาห 

2 สัปดาห
ข้ึนไป 

คอมพิวเตอร
สํารอง หรือ
คอมพิวเตอรแบบ
พกพา
(Notebook)  
 
  

1. เครื่องสํารองของหนวยงาน 
2. จัดซ้ือพิเศษตามความจําเปน

และเหมาะสม  
3. ขอยืมจากหนวยงานอ่ืน 
4. ใชคอมพิวเตอรสวนตัวของ

บุคลากร  
 

20  
เครื่อง 

20 
เครื่อง 

20 
เครื่อง 

40 
เครื่อง 

40 
เครื่อง 
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ทรัพยากร ท่ีมา 0 - 2 
ช่ัวโมง 

2 – 24 
ช่ัวโมง 

1 – 2 
วัน 

1 
สัปดาห 

2 สัปดาห
ข้ึนไป 

เครื่องพิมพ 1. เครื่องสํารองของหนวยงาน 
2. จัดซ้ือพิเศษตามความจําเปน

และเหมาะสม  
3. ขอยืมจากหนวยงานอ่ืน 

5 
เครื่อง 

5 
เครื่อง 

10 
เครื่อง 

10 
 เครื่อง 

10 
เครื่อง 

เครื่องถายเอกสาร 1. เครื่องสํารองของหนวยงาน 
2. จัดซ้ือพิเศษตามความจําเปน

และเหมาะสม  
3. ขอยืมจากหนวยงานอ่ืน 

3 
เครื่อง 

3 
เครื่อง 

5 
เครื่อง 

5 
 เครื่อง 

5 
เครื่อง 

เครื่องสแกนเนอร 1. เครื่องสํารองของหนวยงาน 
2. จัดซ้ือพิเศษตามความจําเปน

และเหมาะสม  
3. ขอยืมจากหนวยงานอ่ืน 

2 
เครื่อง 

2 
เครื่อง 

5 
เครื่อง 

5 
 เครื่อง 

5 
เครื่อง 

โทรสาร 1. เครื่องสํารองของหนวยงาน 
2. จัดซ้ือพิเศษตามความจําเปน

และเหมาะสม  
3. ขอยืมจากหนวยงานอ่ืน 

3 
เครื่อง 

2 
เครื่อง 

5 
เครื่อง 

5 
 เครื่อง 

5 
เครื่อง 

โทรศัพท/ 
โทรศัพทมือ 
 

1. จัดซ้ือพิเศษตามความ
จําเปนและเหมาะสม 

2. ขอยืมจากหนวยงานอ่ืน 
3. ใชโทรศัพทมือถือสวนตัว

ของบุคลากร  

5  
เครื่อง 

5  
เครื่อง 

5  
เครื่อง 

10 
เครื่อง 

10 
 เครื่อง 

ยานพาหนะ 1. เครื่องสํารองของหนวยงาน 
2. จัดซ้ือพิเศษตามความจําเปน

และเหมาะสม  
3. ขอยืมจากหนวยงานอ่ืน 

5 
คัน 

5 
คัน  

5 
คัน 

10 
คัน  

10 
คัน 
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3) ความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูล (IT & Information Requirement) 
หมายถึง ระบบเทคโนโลยีสารเทศ และฐานขอมูลท่ีจําเปนเพ่ือใหหนวยงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง 
เม่ือเกิดเหตุสภาวะวิกฤต โดยพิจารณาท้ังระบบและฐานขอมูลท่ีเปนของหนวยงานเอง และของหนวยงานกลาง
อ่ืน ๆ ดังตารางท่ี 6.1 และ 6.2 

ตารางท่ี 6.1 ความตองการดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูลของหนวยงานเอง 
ทรัพยากร แหลงขอมูล/ท่ีมา 0 - 2 

ช่ัวโมง 
2 – 24 
ช่ัวโมง 

1 – 2 
วัน 

1 
สัปดาห 

2 สัปดาห
ข้ึนไป 

ระบบสารสนเทศศูนยบริการ

สาธารณสุข (HCIS) 

สํานักอนามัย 
 
 

     

ระบบสารสนเทศหองปฏิบัติ สํานักอนามัย      

ระบบสารสนเทศกอง

สุขาภิบาล 

สํานักอนามัย 
สํานักงานเขต 

     

ระบบสารสนเทศ 

กรุงเทพมหานคร 

- ระบบ MIS2 

- คําขอตั้งงบประมาณ

รายจายประจําป 

สํานักงบประมาณ 
 

     

ระบบการบริหารจัดการ

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

(Digital Plans) 

สํานักยุทธศาสตรและ
ประเมินผล 

     

เว็บไซตกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร      

ระบบรับเรื่องรองเรียน
กรุงเทพมหานคร ศูนยรับ
เรื่องรองทุกข โทร 1555 

กรุงเทพมหานคร      
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ตารางท่ี 6.2 ความตองการดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูลของหนวยงานอ่ืน/
หนวยงานสวนกลางท่ีใหการสนับสนุน 

ทรัพยากร แหลงขอมูล/ท่ีมา 0 - 2 
ช่ัวโมง 

2 – 24 
ช่ัวโมง 

1 – 2 
วัน 

1 
สัปดาห 

2 สัปดาห
ข้ึนไป 

ระบบฐานขอมูลหนวยงาน
ภาครัฐ GINFO 

สํานักงาน
คณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการ 

     

ระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง 

     

ระบบขอมูลการบําบัดรกัษา

และฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา

เสพติด (บสต.) 

กระทรวงสาธารณสุข 

     

ระบบสารสนเทศยาเสพติด
จังหวัด (NISPA) 

สํานักงาน ป.ป.ส.      

4) ความตองการดานบุคลากรสําหรับความตอเนื่องเพ่ือปฏิบัติงาน (Personnel Requirement) 
ดังตารางท่ี 7 

ตารางท่ี 7 การระบุจํานวนบุคลากรหลักท่ีจําเปน 

ทรัพยากร 
0 - 2 
ช่ัวโมง 

2 – 24 
ช่ัวโมง 

1 – 2   
วัน 

1 
สัปดาห 

2 สัปดาห
ข้ึนไป 

จํานวนบุคลากรปฏิบัติงานท่ี 
สํานักงาน /สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 

55 คน 55 คน 120 คน 120 คน 120 คน 

จํานวนบุคลากรท่ีจําเปนตองปฏิบัติงาน    ท่ี
บาน 

100 คน 100 คน 200 คน 200 คน 200 คน 

รวม 155 คน 155 คน 320 คน 320 คน 320 คน 

จํานวนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดังกลาว ประกอบดวย คณะผูบริหารสํานักอนามัยและบุคลากรในสวน
ราชการของสํานักอนามัย จํานวน 5 สวนราชการ ไดแก สํานักงานเลขานุการ สํานักงานพัฒนาระบบ
สาธารณสุข  กองสรางเสริมสุขภาพ  กองทันตสาธารณสุข และกองควบคุมโรคติดตอ   
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5) ความตองการดานผูใหบริการท่ีสําคัญ (Service Requirement) ดังตารางท่ี 8 
ตารางท่ี 8 การระบุผูใหบริการท่ีตองติดตอหรือขอรับบริการ 

ผูใหบริการ 0 - 2 
ช่ัวโมง 

2 – 24 
ช่ัวโมง 

1 – 2   
วัน 

1  
สัปดาห 

2 สัปดาห
ข้ึนไป 

การไฟฟานครหลวง       

การประปานครหลวง      

ผูใหบริการเครือขายอินเตอรเน็ต      

หนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครท่ี
เก่ียวของ 

     

หนวยงานภานนอกท่ีเก่ียวของ      
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กลยุทธความตอเนื่อง เปนแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรใหมีความพรอมเม่ือเกิดสภาวะวิกฤต 
ซ่ึงพิจารณาทรัพยากรใน 5 ดาน ดังตารางท่ี 9 

ตารางท่ี 9 กลยุทธความตอเนื่อง (Business Continuity Strategy) 

ทรัพยากร กลยุทธความตอเนื่อง 

 

อาคาร/ 
สถานท่ี

ปฏิบัติงาน
สํารอง 

1. จัดหา / จัดเตรียมพ้ืนท่ีปฏิบัติงานสํารองของหนวยราชการ เชน ช้ันใตดิน B 1 
อาคารธานีนพรัตน ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง  ศูนยบริการ
สาธารณสุข 19 วงศสวาง หองประชุม ช้ัน 4 สํานักงานเขตหวยขวาง หรือ
สถานท่ีอ่ืนท่ีมีความเหมาะสม และเพียงพอตอการปฏิบัติงานตามแผนความ
ตอเน่ืองทางธุรกิจของสํานักอนามัยโดยมีการสํารวจความเหมาะสมของ
สถานท่ี ประสานงาน และการเตรียมความพรอมไวลวงหนา  

2. กําหนด และมอบหมายงาน หรือภารกิจท่ีสามารถปฏิบัติงานท่ีบาน      
(Work From Home) โดยไมไดรับผลกระทบหรือมีลักษณะงานท่ีสามารถ
ปฏิบัติงานท่ีบานได  โดยจัดเตรียมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน  การ
ปฏิบัติงาน อุปกรณเครื่องมือ และกระบวนการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม และ
เพียงพอตอการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  

3. จัดหา และกําหนดสถานท่ีใหบริการสํารองในบริการสําคัญท่ีตองใหบริการ
ผูรับบริการอยางตอเน่ือง 

 

วัสดุอุปกรณท่ี
สําคัญ / การ
จัดหาจัดสง

วัสดุอุปกรณท่ี
สําคัญ 

1. จัด เตรียมเครื่ องคอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook)  หรือ เครื่ อง
คอมพิวเตอรสํารอง และอุปกรณเครือขายท่ีสามารถเช่ือมโยงผานระบบ
อินเตอรเน็ต (Internet) หากหนวยงานไมสามารถสนับสนุนคอมพิวเตอรใช
งานได ใหบุคลากรใชคอมพิวเตอรของตนเอง  

2. จัดหาหรือเตรยีมเครื่องพิมพ (Printer) เครื่องสแกนเอกสาร (Scanner) 
เครื่องโทรสาร (Fax)  และอุปกรณเครือขาย Network ไว เพ่ือใชงานเมื่อเกิด
สภาวะวิกฤต 

3. จัดหาหรือเตรยีมโทรศัพทเคลื่อนท่ีพรอมซิมการดเพ่ือใชในการปฏบัิติงาน 
4. จัดเตรียมอุปกรณท่ีจําเปน เชน เครื่องสํารองไฟฟา (UPS)  
5. จัดหาวัสดุสํานักงานท่ีจําเปนเพ่ือการจัดเก็บขอมูล เชน External Hard Disk , 

Thump Drive ฯลฯ 
6. กําหนดใหงานพัสดุจดัเก็บวัสดุสิ้นเปลืองในปริมาณท่ีเหมาะสม 
7. จัดเตรียมยานพาหนะพรอมพนักงานขับรถของหนวยงาน เพ่ือใชในการ

เดินทาง โดยใหสํารองยานพาหนะไวท่ีสถานท่ีปฏิบัติงานสํารองหรือสถานท่ีอ่ืน
ท่ีเหมาะสม 

8. กําหนดและจัดเตรยีมชุดวัสดุอุปกรณจําเปนสํารองเคลื่อนท่ีฉุกเฉิน ตามแผน 
BCP ท่ีสามารถเคลื่อนยายไปใชงานในพ้ืนท่ีสํารองไดอยางรวดเร็ว 

9. มอบอํานาจใหผูบริหารสถานการณในการจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีจําเปน เรงดวน 
ในกรณีฉุกเฉิน โดยกําหนดกรอบอํานาจ และวงเงินท่ีชัดเจน  

10. กําหนดแนวทางในการยืม โอนยายวัสดุ อุปกรณสาํคัญระหวางหนวยงาน
ภายในเพ่ือนํามาใชในสถานการณฉุกเฉิน และการการบริหารความตอเน่ือง
ทางธุรกิจ 
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ทรัพยากร กลยุทธความตอเนื่อง 

 

เทคโนโลยี 
สารสนเทศ

และ 
ขอมูลท่ีสําคัญ 

1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลสําคัญท่ีเช่ือมโยงระบบเครือขายใหศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสํารองขอมูลไวในระบบ 

2. ระบุ และกําหนดรายการขอมูลสําคญั รอบเวลา ความถ่ี ผูรับผิดชอบ และวิธีการ
ในการเช่ือมโยงระบบเครือขายใหสํารองขอมูลไวท่ีหนวยงาน หรือจัดเก็บขอมูล
ในระบบ Cloud  

3. จัดเตรียม และซักซอมประสิทธิผลการเตรียมความพรอมในการใชงานกับระบบ
สารสนเทศท่ีมีความเช่ือมโยงเครือขายในรูปแบบ VPN ณ อาคารท่ีปฏิบัติงาน
สํารอง  

4. กําหนด และจัดเตรียมระบบ Application เพ่ือใหบุคลากรเขาใชปฏบัิติงานได
และผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลท่ีจําเปนได 

5. จัดเตรียมแนวทางดําเนินการบันทึกขอมูลดวยระบบมือ (Manual) กอน    

แลวจึงบันทึกขอมูล ลงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อกลับเขาสูสภาวะ

ปกติ รวมถึงมีการสื่อสาร และซักซอมการดําเนินการ ใหเกิดความเช่ือมั่น 

 

บุคลากรหลัก 1. กําหนดใหใชบุคลากรสํารองทดแทนภายในหนวยงาน สํานักงาน/กอง/
ศูนยบริการสาธารณาสุข/กลุมหรอืฝายเดยีวกัน 

2. กําหนดใหใชบุคลากรรวมกันหรือหมุนเวียนการปฏิบัติงานระหวางหนวยงาน 
สํานักงาน/กอง/ศูนยบริการสาธารณาสุข/กลุมหรือฝาย ในกรณีท่ีบุคลากรไม
เพียงพอหรือขาดแคลน 

3. ระบุ กําหนดรายช่ือ บทบาทหนาท่ี ความรับผดิชอบของบุคลากรสาํคัญท่ี
จําเปนตองดําเนินการตามแผน BCP ในแตละข้ันตอน รวมถึงการตดิตอ และ
แนวทางในการทบทวนใหมีความทันสมัย 

 

หนวยงานท่ี 
เกี่ยวของ/    
ผูใหบริการ   
ท่ีสําคัญ/ 

ผูมีสวนได  
สวนเสีย 

1. กําหนดใหจัดหาอุปกรณเช่ือมโยงระบบเครือขายอินเตอรเน็ตแบบสําหรับ    
ผูใหบริการโทรศัพทมือถือ เช่ือมโยงกับระบบสารสนเทศและขอมูลท่ีสําคัญ
ของหนวยงานผานอินเตอรเน็ต ในกรณีท่ีผูใหบริการเช่ือมโยงเครือขายไม
สามารถใหบริการได 

2. ประสานงานหนวยงานท่ีรับผดิชอบดานสาธารณูปโภค ไฟฟา ประปา 
โทรศัพท เพ่ือขอใชในกรณีฉุกเฉินสําหรับการกูคืนสถานการณสูสภาวะปกต ิ

3. จัดใหแตละสํานักงาน/กอง/ศูนยบริการสาธารณาสุข/กลุมหรือฝายมีรายช่ือ 
ผูประสานงาน พรอมระบุชองทางการติดตอ เพ่ือใหการใหบริการเกิดความ
ตอเน่ือง เชน เบอรโทรศัพท อีเมลกลาง ฯลฯ 

4. ประชาสมัพันธขอมูลขาวสารใหผูรบับริการและหนวยงานภายนอก ผานชอง
ทางการสื่อสารตาง ๆ โดยเนนการสื่อสารผานออนไลน  ติดประกาศ วิทยุ 
หนังสือพิมพ ขาว TV Line Facebook Twitter เปนตน  

5. จัดเตรียมและซักซอมชองทางการประสานงานหนวยงานท้ังภายใน – 
ภายนอก และระหวางหนวยงาน โดยใชระบบสื่อสารผานชองทาง
อิเล็กทรอนิกส  เชน การติดตอทาง e-mail การจัดประชุมออนไลน         
โดยผานระบบสารสนเทศ เชน ระบบ Zoom 

6. พัฒนาระบบการใหบริการ โดยเนนในรูปแบบ e-service เพ่ือใหประชาชน   
ยังสามารถติดตอราชการไดแมเกิดสภาวะวิกฤต 
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ข้ันตอนการบริหารความตอเนื่องและกอบกูกระบวนการ 

วันท่ี 1 การตอบสนองตอเหตุการณทันที (ภายใน 24 ช่ัวโมง) 

การปฏิบัติการใดๆ ใหบุคลากรของทุกหนวยงาน คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและ
บุคลากรอ่ืน และปฏิบัติตามแนวทางแผนเผชิญเหตุ และข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีกําหนดอยางเครงครัด 

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

-  ระบุและสรุปรายชือ่บุคลากรในหนวยงาน ท่ีไดรับบาดเจ็บหรือ 

     เสียชวีิต 

ทีมบริหารความตอเนื่อง  

-  แจงเหตุฉุกเฉิน วิกฤต ตามกระบวนการ Call Tree ใหกับ   
   บุคลากรในหนวยงานทราบ ภายหลังไดรับแจงจากประธาน    

   คณะบริหารฯ  

หัวหนาทีมบริหารความ
ตอเนื่อง 

 

-  จัดประชุมคณะบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต เพ่ือประเมิน 
   ความเสียหาย ผลกระทบตอการดําเนินงานการใหบริการ และ 
   ทรัพยากรสําคัญท่ีตองใชในการบริหารความพรอมฯ 
-  ทบทวนกระบวนการท่ีมีความเรงดวน หรือสงผลกระทบอยางสูง  
   (หากไมดําเนินการ) ดังนั้น จําเปนตองดําเนินงานหรือปฏิบัติงาน 
   ดวยมือ (Manual Processing) 

ผูประสานงาน/เลขานุการ
ทีมบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงาน/กอง/
ศูนยบริการสาธารณสุข 
 
 

 
 

-  รายงานหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องทราบ โดยครอบคลุม 
   ประเด็นดังนี้ 

• จํานวนและรายชื่อบุคลากรท่ีไดรับบาดเจ็บ/เสียชีวิต 
• ความเสียหายและผลกระทบตอการดําเนินงานและ

การใหบริการ 
• ทรัพยากรสําคัญท่ีตองใชในการบริหารความตอเนื่อง 
• กระบวนการท่ีมีความเรงดวน และสงผลกระทบอยาง

สูงหากไมดําเนินการ และจําเปนตองดําเนินงานหรือ
ปฏิบัติงานดวยมือ 

ทีมบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงาน/กอง/
ศูนยบริการสาธารณสุข 
 

 
 

-  สื่อสารและรายงานสถานการณแกบุคลากรในหนวยงานให 
ทราบ ตามเนื้อหา และขอความท่ีไดรับการพิจารณาและ 
เห็นชอบจากคณะบริหารความตอเนื่องแลว 

ทีมบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงาน/กอง/
ศูนยบริการสาธารณสุข 

 
 

-  ประเมินและระบุกระบวนการหลัก และงานเรงดวนท่ีจําเปน  
   ตองดําเนินการใหแลวเสร็จ ภายใน 1 - 5 วันขางหนา 

ทีมบริหารความตอเนื่อง  
 

-  ประเมินศักยภาพและความสามารถของหนวยงานในการ 
   ดําเนินงานเรงดวนขางตน ภายใตขอจํากัดและสภาวะวิกฤต  
   พรอมระบุทรัพยากรท่ีจําเปนตองใชในการบริหารความพรอมตอ 
   สภาวะวิกฤตตามแผนการจัดหาทรัพยากร 

ทีมบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงาน/กอง/
ศูนยบริการสาธารณสุข 
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ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

-  รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง   
   “ทราบ” พรอมขออนุมัติการดําเนินงานหรือปฏิบัติงานดวยมือ  
   (Manual Processing) สําหรับกระบวนการท่ีมีความเรงดวน 
   และสงผลกระทบอยางสูงหากไมดําเนินการ 

ทีมบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงาน/กอง/
ศูนยบริการสาธารณสุข 
 

 
 

-  ติดตอและประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัดหา 
ทรัพยากรท่ีจําเปนตองใชในการบริหารความพรอมตอสภาวะ 
วิกฤต ไดแก 

• อาคาร/สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 
• วัสดุอุปกรณท่ีสาคัญ/การจัดหาจัดสงวัสดุอุปกรณท่ี

สําคัญ 
• เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลท่ีสําคัญ 
• บุคลากรหลัก 
• หนวยงานท่ีเก่ียวของ/ผูใหบริการท่ีสําคัญ/ผูมีสวนได

สวนเสีย 

ทีมบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงาน/กอง/
ศูนยบริการสาธารณสุข 
 

 
 

-  พิจารณาดําเนินการหรือปฏิบัติงานดวยมือ (Manual)  
เฉพาะงานเรงดวน หากไมดําเนินการจะสงผลกระทบอยางสูง 
และไมสามารถรอได ท้ังนี้ ตองไดรับการอนุมัติ 

ทีมบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงาน/กอง/
ศูนยบริการสาธารณสุข 

 
 

-  ระบุหนวยงานท่ีเปนคูคา/ผูใหบริการสําหรับงานเรงดวน       
เพ่ือแจงสถานการณและแนวทางในการบริหารงานใหมีความ 
ตอเนื่องตามความเห็นของหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง 

ทีมบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงาน/กอง/
ศูนยบริการสาธารณสุข 

 
 

-  บันทึก (Log Book) เหตุการณ และทบทวนกิจกรรมและงาน 
ตาง ๆ ท่ีทีมบริหารความตอเนื่องของหนวยงานตองดําเนินการ 
(พรอมระบุรายละเอียดผูดําเนินการและเวลา) อยางสมํ่าเสมอ  

ทีมบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงาน/กอง/
ศูนยบริการสาธารณสุข 

 
 

-  แจงสรุปสถานการณและข้ันตอนการดําเนินการ สําหรับในวัน 
ถัดไป ใหกับบุคลากรหลกัในหนวยงาน เพ่ือรับทราบและ 

    ดําเนินการ อาทิ แจงวนั เวลา และสถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง  

ทีมบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงาน/กอง/
ศูนยบริการสาธารณสุข 

 
 

-  รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง 
อยางสมํ่าเสมอหรือตามท่ีไดกําหนดไว 

 

หัวหนา / ทีมบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักงาน/
กอง/ศูนยบริการ
สาธารณสุข 
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วันท่ี 2 - 7 การตอบสนองในระยะส้ัน 

การปฏิบัติการใดๆ ใหบุคลากรของทุกหนวยงาน คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและ
บุคลากรอ่ืน และปฏิบัติตามแนวทางแผนเผชิญเหตุ และข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีกําหนดอยางเครงครัด 

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

-  ติดตามสถานภาพการกอบกูคืนมาของทรัพยากรท่ีไดรับ 
   ผลกระทบ ประเมินความจําเปนและระยะเวลาท่ีตองใชใน 

 การกอบกูคืน  

หัวหนา / ทีมบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักงาน/กอง/
ศูนยบริการสาธารณสุข 

 

-  ตรวจสอบกับหนวยงาน ความพรอมและขอจํากัด ในการ 
 จัดหาทรัพยากรท่ีจําเปนตองใชในการบริหารความพรอม 
 ตอสภาวะวิกฤต ไดแก  

• อาคาร/สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 
• วัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ/การจัดหาจัดสงวัสดุอุปกรณ

ท่ีสําคัญ 
• เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลท่ีสําคัญ 
• บุคลากรหลัก 
• หนวยงานท่ีเก่ียวของ/ผูใหบริการท่ีสําคัญ/ ผูมีสวน

ไดสวนเสีย 

ทีมบริหารความตอเนื่องของ
สํานักงาน/กอง/ศูนยบริการ 
สาธารณสุข 

 

-  รายงานหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง ทราบความพรอม 
     ขอจํากัด และขอเสนอแนะ ในการจัดหาทรัพยากรท่ี 
     จําเปนตองใชในการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต  

ทีมบริหารความตอเนื่องของ
สํานักงาน/กอง/ศูนยบริการ
สาธารณสุข 

 
 

-  ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรท่ีจําเปน      
   ตองใชในการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต ไดแก  

• อาคาร/สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 
• วัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ/การจัดหาจัดสงวัสดุอุปกรณ

ท่ีสําคัญ 
• เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลท่ีสําคัญ 
• บุคลากรหลัก 
• หนวยงานท่ีเก่ียวของ/ผูใหบริการท่ีสําคัญ/         

ผูมีสวนไดสวนเสีย 

ทีมบริหารความตอเนื่องของ
สํานักงาน/กอง/ศูนยบริการ
สาธารณสุข 

 
 

-  ดําเนินการกอบกูและจัดหาขอมูล และรายงานตาง ๆ          
     ท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงานและใหบริการ  

ทีมบริหารความตอเนื่องของ
สํานักงาน/กอง/ศูนยบริการ
สาธารณสุข 
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ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

-  ดําเนินงานและใหบริการภายใตทรัพยากรท่ีจัดหา          
   เพ่ือบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต ไดแก  

• อาคาร/สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 
• วัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ/การจัดหาจัดสงวัสดุอุปกรณ

ท่ีสําคัญ 
• เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลท่ีสําคัญ 
• บุคลากรหลัก 
• หนวยงานท่ีเก่ียวของ/ผูใหบริการท่ีสําคัญ/         

ผูมีสวนไดสวนเสีย 

ทีมบริหารความตอเนื่องของ
สํานักงาน/กอง/ศูนยบริการ
สาธารณสุข 

 

-  แจงสถานการณและแนวทางในการบริหารความพรอมตอ 
   สภาวะวิกฤตแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ/ผูใหบริการท่ี 
   สําคัญ/ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีไดรับผลกระทบ  

ทีมบริหารความตอเนื่องของ
สํานักงาน/กอง/ศูนยบริการ
สาธารณสุข 

 

-  บันทึก (Log Book) เหตุการณ และทบทวนกิจกรรมและ 
   งานตาง ๆ ท่ีทีมบริหารความตอเนื่องของหนวยงานตอง 
  ดําเนินการ (พรอมระบุรายละเอียดผูดําเนินการและเวลา)  
  อยางสมํ่าเสมอ  

ทีมบริหารความตอเนื่องของ
สํานักงาน/กอง/ศูนยบริการ
สาธารณสุข 

 

-  แจงสรุปสถานการณและข้ันตอนการดําเนินการตอไป  
   สําหรับในวันถัดไป ใหกับบุคลากรในหนวยงานทราบ 

 

ทีมบริหารความตอเนื่องของ
สํานักงาน/กอง/ศูนยบริการ
สาธารณสุข 

 

-  รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหารความ 
   ตอเนื่อง ตามเวลาท่ีไดกําหนดไว  

 

หัวหนา / ทีมบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักงาน/กอง/
ศูนยบริการสาธารณสุข 
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วันท่ี 8 การตอบสนองระยะกลาง (1 สัปดาห) 

การปฏิบัติการใดๆ ใหบุคลากรของทุกกลุม คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืน 
และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีกําหนดอยางเครงครัด 

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

-  ติดตามสถานะภาพการกอบกูคืนมาของทรัพยากรท่ีไดรับ 
   ผลกระทบ และประเมินความจําเปนและระยะเวลาท่ีตอง 
   ใชในการกอบกูคืน  

หัวหนา / ทีมบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักงาน/กอง/
ศูนยบริการสาธารณสุข 

 

-  ระบุทรัพยากรท่ีจําเปนตองใช เพ่ือดําเนินงานและ 
   ใหบริการตามปกติ  

ทีมบริหารความตอเนื่องของ
สํานักงาน/กอง/ศูนยบริการ
สาธารณสุข 

 

-  รายงานหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง ทราบสถานภาพ  
   การกอบกูคืนมาของทรัพยากรท่ีไดรับผลกระทบ และ 
   ทรัพยากรท่ีจําเปนตองใชเพ่ือดําเนินงานและใหบริการ 
   ตามปกติ  

ทีมบริหารความตอเนื่องของ
สํานักงาน/กอง/ศูนยบริการ
สาธารณสุข 

 

 

-  ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรท่ีจําเปน   
   ตองใชเพ่ือดําเนินงานและใหบริการตามปกติ   ไดแก  

• อาคาร/สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 
• วัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ/การจัดหาจัดสงวัสดุอุปกรณ

ท่ีสําคัญ 
• เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลท่ีสําคัญ 
• บุคลากรหลัก 
• หนวยงานท่ีเก่ียวของ/ผูใหบริการท่ีสําคัญ/          

ผูมีสวนไดสวนเสีย 

ทีมบริหารความตอเนื่องของ
สํานักงาน/กอง/ศูนยบริการ
สาธารณสุข 

 

 

-  แจงสรุปสถานการณและการเตรียมความพรอมดาน 
   ทรัพยากรตาง ๆ เพ่ือดําเนินงานและใหบริการตามปกติ  
   ใหกับบุคลากรในหนวยงาน 

ทีมบริหารความตอเนื่องของ
สํานักงาน/กอง/ศูนยบริการ
สาธารณสุข 

 

 

-  บันทึก (Log Book) เหตุการณ และทบทวนกิจกรรมและ 
   งานตาง ๆ ท่ีทีมบริหารความตอเนื่องของหนวยงานตอง 
   ดําเนินการ (พรอมระบุรายละเอียดผูดําเนินการและเวลา)  
   อยางสมํ่าเสมอ 

ทีมบริหารความตอเนื่องของ
สํานักงาน/กอง/ศูนยบริการ
สาธารณสุข 

 

 

-  รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหารความ 
   ตอเนื่อง ตามเวลาท่ีไดกําหนดไว และนําเรียนปลัด 
    กรุงเทพมหานคร และผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  
    ตามลําดับตอไป 

หัวหนาทีม / ทีมบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักงาน/กอง/
ศูนยบริการสาธารณสุข 
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การซักซอมหรือการฝกซอมแผนฯ โดยดําเนินการดังนี้ 
1) การฝกซอมแผนบนโตะ (Table Top Exercise) เปนการฝกซอมแผนมุงเนนการระบุจุดแข็ง 

จุดออน รวมท้ังการทําความเขาใจแผนและข้ันตอนการปฏิบัติท่ีใชอยูของหนวยงานท่ีเก่ียวของ บนพ้ืนฐานของ
สถานการณสมมติท่ีกําหนดข้ึน ท้ังนี้ ผูเขารวมในการฝกซอมมักเปนเจาหนาท่ีระดับสูง เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 
หรือบุคลากรหลักในเรื่องนั้นๆ ขอดีของการฝกซอมแผนบนโตะ คือไมมีการเคลื่อนยายทรัพยากร จึงเปน
รูปแบบการฝกซอมท่ีประหยัดและมีประสิทธิภาพ สามารถทดสอบแผน นโยบาย และข้ันตอนการปฏิบัติงานได
เปนอยางดี  

2) การฝกซอมเฉพาะหนาท่ี (Functional Exercise) เปนการฝกซอมท่ีมีการจําลองสถานการณ
ฉุกเฉินใหสมจริงมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได โดยมีการเคลื่อนยายวัสดุอุปกรณ หรือบุคลากรไปยังจุดเกิดเหตุ
เพียงในระยะสั้นๆ เปาหมายของการฝกซอมเฉพาะหนาท่ีก็เพ่ือทดสอบ หรือประเมินขีดความสามารถในหนาท่ี 
(Functions) ของสวนงานใดสวนงานหนึ่ง หรือหลายสวนงานในการจัดการเหตุฉุกเฉิน 

ท้ังนี้หนวยงานสามารถดําเนินการฝกซอมตามแผนฯ ท่ีกําหนดไดตามความเหมาะสม และ
สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝกซอมไดตามสถานการณหรือตามนโยบายของผูบริหาร 
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แบบตรวจสอบความครบถวนของแผนบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤตของ 
หนวยงานภาครัฐ  (BCP Checklist) ของสํานักอนามัย 

 

  แบบฟอรมนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานใชในการสํารวจตนเอง เพ่ือใหม่ันใจวา
แผนมีความครบถวนและสมบูรณตามแนวทางของการจัดทํา BCP รวมท้ังสํารวจความพรอม
ของระบบ e-Service และระบบเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีรองรับการบริหารงานภายในและงาน
บริการของหนวยงานไดอยางตอเนื่องแมประสบสภาวะวิกฤต  

 

รายการตรวจสอบ มี ไมมี 
สวนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐาน   
1.1 กอนหนานี้มีแผนเดิมอยู     ☒ 

1.2 แผน BCP ท่ีจัดทําข้ึนในครั้งนี้สามารถรองรับเหตุการณ ดังตอไปนี้   

• เหตุการณอัคคีภัย ☒ ☐ 

• เหตุการณอุทกภัย ☒ ☐ 

• เหตุการณหตุการณแผนดินไหวและอาคารถลม ☒ ☐ 

• เหตุการณชุมนุมประทวง/จลาจล 

• เหตุการณโรคระบาด 

☒ 

   ☒    
 

☐  

☐ 

• อ่ืน ๆ เชน เหตุการณภัยคุกคามทางไซเบอร ☒ ☐ 

สวนท่ี 2 องคประกอบตามแนวทางของการจัดทํา BCP   
2.1 ทีมงานแผนบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต ☒ ☐ 

2.2 ผลกระทบตอกระบวนการทํางานหรือการใหบริการ (BIA) ☒ ☐ 

2.3 ความตองการทรัพยากรท่ีสําคัญ  ☒ ☐ 

2.4 กลยุทธและแนวทางในการบริหารความตอเนื่อง   

• ดานอาคาร /สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง  ☒ ☐ 

• ดานวัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ/การจัดหา จัดสงวัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ ☒ ☐ 

• ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลท่ีสําคัญ ☒ ☐ 

• ดานบุคลากร ☒ ☐ 

• ดานคูคา/ผูใหบริการท่ีสําคัญ /ผูมีสวนไดสวนเสีย  ☒ ☐ 

2.5 กระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) ☒ ☐ 

2.6 ข้ันตอนการบริหารความตอเนื่องและกอบกูกระบวนการ ☒ ☐ 
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สวนท่ี 3 ประเด็นท่ีคณะรัฐมนตรีใหความสําคัญ (ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2563) 

3.1 การนําระบบ e-Service มาใชในการบริหารงานและใหบริการประชาชน นอกเหนือจาก  
e-Service  ท่ีระบุใน Strategy Map แลว หนวยงานมีภารกิจ/งานท่ีมีแผนท่ีจะพัฒนาเปน e-Service ใน
ระยะตอไป  เพ่ือสนับสนุนกระบวนงานหลัก 

ภารกิจ/งาน ระบบงาน (ถามี) 
1. งานการใหบริการประชาชน - ระบบนัดหมายคิวออนไลน 
2. งานสารบรรณ - ระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส 
 

 
3.2 การนําระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการบริหารงาน 

  3.2.1 จากเหตุ COVID 19 ในครั้งนี้ มีการนําระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชสนับสนุนการทํางาน 

ภารกิจ/งาน ระบบเทคโนโลยี 
1. การประชุม ประสานงานและการติดตามงาน 
 

- ระบบการประชุมออนไลน เชน Line Meeting   
  Zoom  Microsoft Team 

2. การสงหรือการแลกเปลี่ยนขอมูล - ระบบ E-mail  Google Form  Google Sheet 
3. การประชาสัมพันธและการใหความรู - ระบบ Line  Facebook   Website  

  

3.2.2 ในอนาคตมีแผนท่ีจะนําระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในภารกิจ/งาน 

ภารกิจ/งาน ระบบเทคโนโลยี 
1. การประชุม ประสานงานและการติดตามงาน
ผานชองทางอิเล็กทรอนิกส 

- ระบบการประชุมออนไลน เชน Line Meeting   
  Zoom  Microsoft Team 

 

หมายเหตุ : 1. e-Service หมายถึง ระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงาน ในรูปแบบ    
                 ออนไลน หรือการใชโปรแกรมตาง ๆ เพ่ือใหประชาชนเขาถึงงานบริการของภาครัฐ  
                 แทนการมาติดตอดวยตนเองท่ีหนวยงาน เชน การรับสงเอกสาร การรับเรื่อง และ  
                 การยื่นขออนุมัติ อนุญาต เปนตน 
             2. ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง การนําระบบเทคโนโลยี เชน เครื่องมือ อุปกรณ  
                โปรแกรมตาง ๆ มาประยุกตใชเพ่ือสนับสนุนกระบวนการทํางานของหนวยงานใหมี 
                ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เชน การใช Internet of Things AI Robotic Blockchain  
                และรวมถึงการพัฒนาระบบ e-Service ดวย 
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ภาคผนวก ก 

แผนบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) กรณีการแพรระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

วัตถุประสงค สมมุติฐาน และขอบเขต 
แผนบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต หรือตอไปนี้จะเรียกวา “Business Continuity Plan (BCP)” 

จัดทําข้ึนเพ่ือใหสวนราชการในสํานักอนามัยสามารถนําไปใชในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต กรณี 
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยไมใหสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉิน 
ดังกลาว สงผลใหหนวยงานตองหยุดชะงักในการดําเนินงาน หรือไมสามารถใหการบริการประชาชนได  

กรุงเทพมหานคร ไดตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินการบริหารงานในสภาวะวิกฤต จึงไดจัดทํา
แผนบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) กรณีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญท่ีจะชวยใหหนวยงานมีการเตรียมพรอม สามารถรับมือกับ
เหตุการณฉุกเฉินท่ีไมคาดคิด และทําใหกระบวนการท่ีสําคัญ (Critical Business Process) สามารถ
ดําเนินการไดอยางปกติ ซ่ึงจะชวยใหลดระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตอหนวยงานได  

วัตถุประสงค (Objectives) 
๑) เพ่ือใหสวนราชการในสํานักอนามัยสามารถดําเนินงานไดตอเนื่อง ลดผลกระทบจากการ

หยุดชะงักในการดําเนินงาน 
๒) เพ่ือลดความเสียหาย และจํากัดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนตอขาราชการและลูกจางของ    

สํานักอนามัยท่ีไดรับผลกระทบ 
๓) เพ่ือใหประชาชน หนวยงานภาครัฐ และผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) มีความเชื่อม่ันใน

ศักยภาพของสํานักอนามัย แมวาตองเผชิญกับสภาวะวิกฤตจากโรคระบาด 

สมมติฐานของแผนบริหารความตอเนื่อง (BCP Assumptions) จัดทําข้ึนภายใตสมมติฐาน ดังตอไปนี้  
๑) เกิดการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมีปริมาณผูปวยท่ี      

ติดเชื้อเพ่ิมข้ึนทุกวัน  
๒) ขาราชการและลูกจาง มีความเสี่ยงท่ีจะไดรับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยหากมี

บุคคลใดบุคคลหนึ่งไดรับเชื้อเปนผูปวย หรือเปนผูท่ีเฝาระวังติดตามอาการ หนวยงานนั้นตองหยุดภารกิจจาก
การปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว ซ่ึงเปนเหตุการณฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนในชวงเวลาสําคัญตางๆ 

๓) “บุคลากร” ท่ีถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง ขาราชการ ลูกจางของสํานักอนามัย 
๔) ระยะเวลาการระบาดอาจยาวนานเปนเวลาหลายเดือนหรืออาจเปนป 

 

การระบุขอบเขตความรับผิดชอบของหนวยงาน (Job Description) 

จัดลําดับความสําคัญของงานท่ีตองดําเนินการ โดยใหคํานึงถึงคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยของ

ขาราชการและลูกจางเปนสําคัญ และไมสงผลกระทบหรือความเสียหายตอประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

และการบริการประชาชน สืบเนื่องจากเหตุการณสภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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ขอบเขตของแผนบริหารความตอเนื่อง (Scope of BCP) 
แผนบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) กรณีการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับนี้ไดจัดทําข้ึน เพ่ือใหสามารถรองรับกับการบริหารความ
ตอเนื่องของหนวยงานในหลากหลายรูปแบบของสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉิน โดยพิจารณาถึงผลกระทบ
ตอทรัพยากรท่ีสําคัญในการดําเนินงาน ซ่ึงแบงออกเปน ๕ ประเภท ไดแก  

๑. ผลกระทบดานอาคาร/สถานท่ีปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เหตุการณท่ีเกิดข้ึน ทําใหสถานท่ี
ปฏิบัติงานไมสามารถใชสถานท่ีปฏิบัติงานได และสงผลใหบุคลากรไมสามารถเขาไปปฏิบัติงานไดชั่วคราวหรือ
ระยะยาว  

๒. ผลกระทบดานวัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ/การจัดหา จัดสงวัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ หมายถึง เหตุการณท่ี
เกิดข้ึน ทําใหไมสามารถใชวัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ หรือไมสามารถจัดหา/จัดสงวัสดุอุปกรณท่ีสําคัญได  

๓. ผลกระทบดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลท่ีสําคัญ หมายถึง เหตุการณท่ีเกิดข้ึน ทําให
ระบบงานเทคโนโลย ีหรือระบบสารสนเทศ หรือขอมูลท่ีสําคัญไมสามารถนํามาใชในการปฏิบัติงานไดตามปกติ  

๔. ผลกระทบดานบุคลากร หมายถึง เหตุการณท่ีเกิดข้ึน ทําใหบุคลากรไมสามารถมาปฏิบัติงานได
ตามปกติ  

๕. ผลกระทบดานภาคีเครือขายท่ีสําคัญ หมายถึง เหตุการณท่ีเกิดข้ึน ทําใหภาคีเครือขาย/ผูมีสวนได
สวนเสีย ไมสามารถติดตอหรือใหบริการหรือสงมอบงานได 

สรุปเหตุการณสภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ 

เหตุการณสภาวะวิกฤต ผลกระทบ 

ดานอาคาร/ 
สถานท่ี

ปฏิบัติงาน
หลัก 

ดานวัสดุ
อุปกรณท่ี

สําคัญ/  การ
จัดหาจัดสง
วัสดุอุปกรณ

ท่ีสําคัญ 

ดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และขอมูลท่ี

สําคัญ 

ดาน 

บุคลากรหลัก 

ผูใหบริการ/         
ผูมีสวนได
สวนเสีย 

๑ เหตุการณโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) 

  -   

 

การบริหารความตอเนื่องการดําเนินการบริหารงานในสภาวะวิกฤตของสํานักอนามัย 

1. โครงสรางการบรหิารความตอเนือ่งการดําเนินการบรหิารงานในสภาวะวิกฤตหนวยงานของสํานักอนามัย 

เพ่ือใหแผนบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) กรณีการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสํานักอนามัยสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จะตองจัดตั้งคณะทํางานบริหารความตอเนื่อง (BCP Team) ข้ึน 

ประกอบดวย คณะบริหารความตอเนื่อง/ทีมงาน  
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หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะบริหารความตอเนื่อง (BCP Team) คือตัดสินใจเก่ียวกับการ
กําหนดนโยบาย และตัดสินใจประกาศใชแผนฉุกเฉินฯ และประกาศยกเลิกการใชแผนฉุกเฉินฯ ในระหวางท่ี
เกิดเหตุการณระบาด ตลอดจนติดตามสถานการณ และสื่อสารขอมูลการระบาด ประสานงานกับสวนราชการ
ท่ีเก่ียวของใหดําเนินการตามมาตรการ และรายงานการดําเนินการตอคณะผูบริหารระดับสูงของกรุงเทพมหานคร 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

ในกรณีท่ีบุคลากรหลักไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหบุคลากรสํารองทําหนาท่ีในบทบาทของบุคลากร
หลัก ปรากฏดังตารางท่ี 2  

ผูประสานงาน 
เลขานุการสํานักอนามยั 

 

คณะทํางาน 
ผูอํานวยการสํานักงาน

พัฒนาระบบสาธารณสุข   . 

ประธานคณะบริหารความพรอมฯ  
ผูอํานวยการสํานักอนามัย 

ประธานคณะบริหารความพรอมฯ 
รองผูอํานวยการสํานักอนามัย (ดานปฏิบัติการ) 
รองผูอํานวยการสํานักอนามัย (ดานวิชาการ) 
รองผูอํานวยการสํานักอนามัย (ดานบริหาร) 

 

ทีมงานบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต (BCP Team) ของสํานักอนามัย 

คณะทํางาน 
ผูอํานวยการสํานักงาน
ชันสูตรสาธารณสุข  . 

 

คณะทํางาน 
ผูอํานวยการสํานักงาน 

สัตวแพทยสาธารณสุข   . 
 

คณะทํางาน 
ผูอํานวยการสํานักงานปองกัน
และบําบัดการติดยาเสพติด    . 

 

คณะทํางาน 
ผูอํานวยการสํานักงาน

สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม   . 

คณะทํางาน 
ผูอํานวยการกอง 

สรางเสริมสุขภาพ  . 

คณะทํางาน 
ผูอํานวยการกองควบคุมโรคเอดส       

วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  . 

คณะทํางาน 
ผูอํานวยการกอง 

สุขาภิบาลอาหาร  . 

คณะทํางาน 
ผูอํานวยการกอง 
ควบคุมโรคติดตอ. 

คณะทํางาน 
ผูอํานวยการกอง 

การพยาบาลสาธารณสุข  . 

คณะทํางาน 
ผูอํานวยการกอง 

ทันตสาธารณสุข  . 

คณะทํางาน 
ผูอํานวยการกอง 

เภสัชกรรม  . 

คณะทํางาน 
ประธานกลุมศูนยบริการสาธารณสุข 

กลุมกรุงเทพกลาง   . 

คณะทํางาน 
ประธานกลุมศูนยบริการสาธารณสุข 

กลุมกรงุเทพใต  . 

คณะทํางาน 
ประธานกลุมศูนยบริการสาธารณสุข 

กลุมกรงุเทพเหนือ   . 

คณะทํางาน 
ประธานกลุมศูนยบริการสาธารณสุข 

กลุมกรงุเทพตะวันออก . 

คณะทํางาน 
ประธานกลุมศูนยบริการสาธารณสุข 

กลุมกรงุธนเหนือ . 

คณะทํางาน 
ประธานกลุมศูนยบริการสาธารณสุข 

กลุมกรงุธนใต   . 
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ตารางท่ี 2 บุคลากรและบทบาทของทีมงานแผนบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤตฯ (BCP Team) ของสํานักอนามัย 

บุคลากรหลัก 
บทบาท 

บุคลากรสํารอง 

ชื่อ/ตําแหนง หมายเลขโทรศัพท ชื่อ/ตําแหนง หมายเลขโทรศัพท 

นางปานฤดี  มโนมัยพิบูลย 
ผูอํานวยการสํานักอนามัย 

0-203-2804 ประธานคณะทํางาน
บริหารความพรอมตอ
สภาวะวิกฤต / หัวหนา
ทีมทํางานบริหารความ
ตอเน่ืองในสภาวะวิกฤต 

1. นางภาวิณี  รุงทนตกิจ          
รองผูอํานวยการสํานักอนามัย  
(ดานปฏิบัติการ) 
2. รองผูอํานวยการสํานักอนามัย 
(ดานวิชาการ) 
3. รองผูอํานวยการสํานักอนามัย 
(ดานบริหาร) 

0-2203-2801 
 
 

0-2203-2802 
 

0-2203-2803 

เลขานุการสํานักอนามยั 0-2203-2899 ผูประสานงาน
คณะทํางานและ
ผูชวยเลขานุการบริหาร
ความพรอมตอสภาวะ
วิกฤต / ทีมทํางานและ
เลขานุการบริหารความ
ตอเน่ืองในสภาวะวิกฤต 

1. นางสายนํ้าผึ้ง ศรีนางแยม    
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ  
หัวหนาฝายการเจาหนาท่ี        
2. นายสุววัช ทันประเสริฐ     
นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ                
หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป    
3. นางวรรณี พรพิเชษฐ 
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ  
หัวหนาฝายการคลัง    
4. นายวุฒิ นิรัติศยัโสภิญ 
นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ   
หัวหนาฝายพัสด ุ

0-2245-2615 
 
 

0-2203-2838 
 
 

0-2203-2830 
 
 

0-2203-2819 
 

นางดวงพร ปณจีเสคิกุล 
ผูอํานวยการสํานักงาน 
พัฒนาระบบสาธารณสุข 

0-2203-2842 คณะทํางานและ
เลขานุการบริหารความ
พรอมตอสภาวะวิกฤต / 
ทีมทํางานบริหารความ
ตอเน่ืองในสภาวะวิกฤต 
 
 

1. นางสาวณัฐวสา เจริญ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญ
การพิเศษ   
หัวหนากลุมแผนยุทธศาสตรสาธารณสุข 
2. นางภรินภรณ นิยมสุข        
นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 
หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
3. นางสาววาสนา จีระการ     
เจาพนักงานสถิติชํานาญงาน
รักษาการหัวหนากลุมสถิติและ
สารสนเทศสาธารณสุข 
4. นางวนิดา ปาวรีย   
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  
หัวหนากลุมวิจัยและพัฒนาทางสาธารณสุข 
5. นางทรงพร วิทยานันท 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  
หัวหนากลุมสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
 

0-2203-2845 
 
 
 

0-2203-2857 
 
 

0-2203-2843 
 
 
 

0-2203-2849 
 
 

0-2203-2854 
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บุคลากรหลัก 
บทบาท 

บุคลากรสํารอง 

ชื่อ/ตําแหนง หมายเลขโทรศัพท ชื่อ/ตําแหนง หมายเลขโทรศัพท 

   6. นางสาวอพชา ชัยมงคล 
นักสังคมสงเคราะหชํานาญการพิเศษ  
หัวหนากลุมสงเคราะหทางสาธารณสุข 
7. นางเสาวลักษณ บุญณรงค 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ     
หัวหนากลุมหลักประกันสุขภาพ 

0-2203-2847 
 

0-2203-2851 
 

นางรพีพรรณ อเนกวรพงศ
ผูอํานวยการสํานักงาน 
ชันสูตรสาธารณสุข 

0-2294-2885 
ตอ 12 

คณะทํางานบรหิาร
ความพรอมตอสภาวะ
วิกฤต / ทีมทํางาน
บริหารความตอเน่ืองใน
สภาวะวิกฤต 

1. นางกรรณิกา เจียมจิรอนันต     
นักเทคนิคการแพทยชํานาญการพิเศษ  
หัวหนากลุมภมูิคุมกันวิทยา 
2. นางสาวกมลสริิ รวีวรรุงจํารสั 
นักเทคนิคการแพทยชํานาญการพิเศษ 
หัวหนากลุมจลุชีววิทยา   
3. นางสาวเพชรรัตน เสถียรเมธากุล 
นักเทคนิคการแพทยชํานาญการพิเศษ 
หัวหนากลุมชีวเคม ี

0-2294-2885 
ตอ 23 
 
02-2942888 
ตอ 18 
 
0-2294-2885 
ตอ 21 

นายศิวะ  ไมสนธ์ิ 
ผูอํานวยการสํานักงาน 
สัตวแพทยสาธารณสุข 

0-2245-3540 คณะทํางานบรหิาร
ความพรอมตอสภาวะ
วิกฤต / ทีมทํางาน

บริหารความตอเน่ืองใน
สภาวะวิกฤต 

1. นายศรันรัตน บัวชุม 
นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ
หัวหนากลุมควบคุมและพักพิงสุนัข 
2. นายวีระชัย  ศักดาจิวะเจรญิ 
นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ 
กลุมพัฒนาทางระบาดวิทยาโรคสัตวสูคน 
3. นางสาวพชรอร  สมบูรณวิจติร 
นายสัตวแพทยชํานาญการ 

0-2245-3540 
 
 

0-2411-3298 
 
 

0-2245-3744 
 

นายสมชาย ตรีทิพยสถิต 
ผูอํานวยการสํานักงาน 
ปองกันและบําบัดการติดยา 
เสพติด 

0-2354-4232 คณะทํางานบรหิาร
ความพรอมตอสภาวะ
วิกฤต / ทีมทํางาน

บริหารความตอเน่ืองใน
สภาวะวิกฤต 

1. นางสาวปนัสยา ชะเอม 
นักสังคมสงเคราะหชํานาญการพิเศษ  
หัวหนากลุมแผนงานและระบบขอมูลยาเสพติด 
2. นางสาวณภสสร ศรีธัญรัตน 
นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 
หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
3. นางปาจรีย สุจรติพงศ 
นักสังคมสงเคราะหชํานาญการพิเศษ  
หัวหนากลุมปองกันการติดยาเสพติด 
4. นางสาวเกศรา สุขทรัพยสิน 
นักสังคมสงเคราะหชํานาญการพิเศษ  
หัวหนากลุมพัฒนาการบําบัดผูตดิยาเสพติด 
5. นางสาวดารณี สืบจากด ี
นักจิตวิทยาชํานาญการพิเศษ 
หัวหนากลุมฟนฟูสมรรถภาพผูตดิยาเสพติด 

0-2354-4242 
 
 

0-2354-5240 
 
 

0-2354-4240 
 
 
 

0-2511-4238 
 

0-2354-4238 
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บุคลากรหลัก บทบาท บุคลากรสํารอง 

ชื่อ/ตําแหนง หมายเลขโทรศัพท ชื่อ/ตําแหนง หมายเลขโทรศัพท 

นางวันพร ศรีเลิศ 
ผูอํานวยการสํานักงานสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอม 

0-2354-4231 คณะทํางานบรหิาร
ความพรอมตอสภาวะ
วิกฤต / ทีมทํางาน

บริหารความตอเน่ืองใน
สภาวะวิกฤต 

1. นายวาสเุทพ บุญชู 
นักวิชาการสุขาภบิาลชํานาญการพิเศษ 
หัวหนากลุมสุขาภิบาลอาคารสาธารณะ 
2. นางชนิดา แกววิจิตร 
นักวิชาการสุขาภบิาลชํานาญการพิเศษ  
หัวหนากลุมควบคุมเหตุรําคาญและ
ผลกระทบตอสุขภาพ 
3. นายนพดล อุนเรือน 
นักวิชาการสุขาภบิาลชํานาญการพิเศษ  
หัวหนากลุมสุขาภิบาลโรงงานและ
กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
4. นางกิตติมา งามมุข 
นักวิชาการสุขาภบิาลชํานาญการพิเศษ  
หัวหนากลุมจดัการสารเคมีและวัตถุ
อันตรายในสถานประกอบการ 
5. นางสาวจิดาภา อินทรหอม 
นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 
หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 

0-2354-4227 
 
 

0-2354-4227 
 
 
 

0-2354-4228 
 
 
 

0-2354-4229 
 
 
 

0-2354-4226 
 

 
นายธนัช พจนพิศุทธิพงศ
ผูอํานวยการกอง 
สรางเสริมสุขภาพ 

0-2203-2859 
 

คณะทํางานบรหิาร
ความพรอมตอสภาวะ
วิกฤต / ทีมทํางาน

บริหารความตอเน่ืองใน
สภาวะวิกฤต 

1. นางสาวเกษรา ทิพจักราธิวงศ 
นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 
หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
2. นางเบญจญา วิบูลยจันทร 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
หัวหนากลุมสาธารณสุขชุมชน 
3. นางฤดี ทุติยาสานติ ์
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 

0-2203-2860 
 
 

0-2203-2867 
 
 

0-2203-2870 
 

นางสาวณัฐินี อิศรางกูร ณ อยุธยา 
ผูอํานวยการกองควบคุมโรค
เอดส วัณโรค และโรคตดิตอทาง
เพศสัมพันธ 

0-2860-8751    
ตอ 402 

คณะทํางานบรหิารความ
พรอมตอสภาวะวิกฤต / 
ทีมทํางานบรหิารความ
ตอเน่ืองในสภาวะวิกฤต 

1. นางพรรณี ชัยโพธ์ิศรี 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
หัวหนากลุมงานแผนงานและระบบขอมูล 
2. นางสาวอุบลรัตน  ธนรุจิวงศ 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
หัวหนากลุมงานปองกันทางพฤติกรรม 

0-2860-8759 
 
 

0-2860-8758 

นางพีระยา สมชัยยานนท 
ผูอํานวยการกองสุขาภิบาล
อาหาร 

0-2035-1861 คณะทํางานบรหิาร
ความพรอมตอสภาวะ
วิกฤต / ทีมทํางาน

บริหารความตอเน่ืองใน
สภาวะวิกฤต 

1. นางสาวพัชรี อมรสิน 
นักวิชาการสุขาภิบาลชํานาญการพิเศษ  
หัวหนากลุมงานสุขาภิบาลการ
จําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 
2. นายวิโรจน  กุศลชวย 
นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ  
หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 

0-2640-9981   
ตอ 3 

 
 

0-2035-1861   
ตอ 1 
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บุคลากรหลัก บทบาท บุคลากรสํารอง 

ชื่อ/ตําแหนง หมายเลขโทรศัพท ชื่อ/ตําแหนง หมายเลขโทรศัพท 

นางอลิศรา  ทัตตากร 
ผูอํานวยการกอง 
ควบคุมโรคติดตอ 

0-2203-2883 คณะทํางานบรหิาร
ความพรอมตอสภาวะ
วิกฤต / ทีมทํางาน

บริหารความตอเน่ืองใน
สภาวะวิกฤต 

1. นางสาวเกษร เสาแกว 
นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ  
หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
2. นางสาวอินทิรา เข่ือนขันธสถิตย 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
หัวหนากลุมงานโรคติดตอท่ัวไป 
3. นางสาวไพลิน ผูพัฒน 
นายแพทยชํานาญการ 
หัวหนากลุมงานระบาดวิทยา 
4. นางวนิดา วงศเล็ก 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  
หัวหนากลุมงานควบคมุสตัวและ
แมลงนําโรค 

0-2203-2884 
 
 

0-2203-2887 
 
 

0-2203-2890 
 
 

0-2203-2892 

นางกาญจนา  อนุตริยะ
ผูอํานวยการกอง 
การพยาบาลสาธารณสุข 

0-2276-5882 คณะทํางานบรหิาร
ความพรอมตอสภาวะ
วิกฤต / ทีมทํางาน

บริหารความตอเน่ืองใน
สภาวะวิกฤต 

1. นางยุพดี  เชาวณาพรรณ
นักวิชาการพยาบาลชํานาญการพิเศษ  
หัวหนากลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการพยาบาล 
2. นางวรรณา  งามประเสริฐ
นักวิชาการพยาบาลชํานาญการพิเศษ  
หัวหนากลุมงานมาตรฐานและควบคุม
คุณภาพการพยาบาล 

0-2276-3858 
 
 
 

0-2276-5714 

นายเธียรชัย วงศสวัสดิ ์
ผูอํานวยการกอง 
ทันตสาธารณสุข 

0-2203-2873 คณะทํางานบรหิาร
ความพรอมตอสภาวะ
วิกฤต / ทีมทํางาน

บริหารความตอเน่ืองใน
สภาวะวิกฤต 

1. นายเฉลิมพงศ ตั้งวิจิตรสกุล 
ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ 
กลุมงานแผนงานและวิชาการ 
2. นางวีระวรรณ สมบูรณ 
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
3. นางสาวพรปวีณ  ดีจริง 
ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ 
กลุมงานสนับสนุนการบริการ    
ทันตกรรมและทันตสาธารณสุข 

0-2203-2877 
 
 

0-2203-2874 
 
 

0-2245-4501 
 
 
 

นางบุญญวรรณ เต็งตระกูล 
ผูอํานวยการกองเภสัชกรรม 

0-2580-9881 คณะทํางานบรหิาร
ความพรอมตอสภาวะ
วิกฤต / ทีมทํางาน

บริหารความตอเน่ืองใน
สภาวะวิกฤต 

1. นายทรัพยสิริ มหารัตนวงศ 
เภสัชกรชํานาญการพิเศษ       
หัวหนากลุมงานเวชภัณฑ 
2. นางนวพร  ตันไพบูลยกุล 
เภสัชกรชํานาญการพิเศษ     
 หัวหนากลุมงานวิชาการและแผนงาน 
 

0-2580-9531 
 
 

0-2580-8023 
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บุคลากรหลัก บทบาท บุคลากรสํารอง 

ชื่อ/ตําแหนง หมายเลขโทรศัพท ชื่อ/ตําแหนง หมายเลขโทรศัพท 

   3. นางสาวภชิสา เพ่ิมชัยสุข 
เภสัชกรชํานาญการพิเศษ   
หัวหนากลุมงานผลิตยา 
4. นางจรรยา มะลิวัลย 
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน  
รักษาการหัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป   

0-2580-4575 
 
 

0-2580-9229 

นางสาวสุวรรณา มณีนิธิเวทย 
ผูอํานวยการศูนยบริการ
สาธารณสุข 52 สามเสนนอก 
ประธานกลุมศูนยบริการสาธารณสุข 
กลุมกรุงเทพกลาง 

0-2276-5996 คณะทํางานบรหิาร
ความพรอมตอสภาวะ
วิกฤต / ทีมทํางาน

บริหารความตอเน่ืองใน
สภาวะวิกฤต 

1.นางศุภนิตย พุฒิโภคิน 
ผูอํานวยการศูนยบริการสาธารณสุข 
25 หวยขวาง 
2.นางอําภา จากนาน 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
ศูนยบริการสาธารณสุข 4 ดินแดง 
3. นางสาวสุพิชชา จันทรประทีป 
เภสัชกรชํานาญการพิเศษ 
ศูนยบริการสาธารณสุข 4 ดินแดง 
4. นางสุรยีภรณ กลอมญาติ  
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
ศูนยบริการสาธารณสุข 4 ดินแดง 
5. นางกฤตติกา  วิรชา 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
ศูนยบริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท 
6. นางวิไลวรรณ  อธิมติชัยกุล 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
ศูนยบริการสาธารณสุข 9 
ประชาธิปไตย 
7. นางสาวจริาภรณ  ทิพยศุภลักษณ 
นักสังคมสงเคราะหชํานาญการพิเศษ 
ศูนยบริการสาธารณสุข 9 
ประชาธิปไตย 
8. พันจาตรีถาวร  คชเสนีย 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
ศูนยบริการสาธารณสุข 15 
ลาดพราว 
9. นางณัชซิมา จันทรสวาง 
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน  
ศูนยบริการสาธารณสุข 2  
วัดมักกะสัน 
 

0-2277-2660 
 
 

0-2246-1553 
 
 
 
 
 
 
 
 

0-2258-4892 
 
 

0-2282-8494 
 
 
 
 
 
 
 

0-2541-8380 
 
 
 

0-2251-7735 
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บุคลากรหลัก บทบาท บุคลากรสํารอง 

ชื่อ/ตําแหนง หมายเลขโทรศัพท ชื่อ/ตําแหนง หมายเลขโทรศัพท 

นางนภัสชล ฐานะสิทธ์ิ 
ผูอํานวยการศูนยบริการ
สาธารณสุข 16 ลุมพินี 
ประธานกลุมศูนยบริการ
สาธารณสุข กลุมกรุงเทพใต 

0-2252-7776 คณะทํางานบรหิาร
ความพรอมตอสภาวะ
วิกฤต / ทีมทํางาน

บริหารความตอเน่ืองใน
สภาวะวิกฤต 

1. นางลลิดา  วีระวิทยานันต 
นายแพทยชํานาญการพิเศษ 
ศูนยบริการสาธารณสุข 18  
มงคล-วอน วังตาล 
2. นางเกษณี ตระการศิโรรัตน 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
ศูนยบริการสาธารณสุข  7  
บุญมี ปุรุราชรังสรรค 
3. นางกอบกุล จันทรตระกูล 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
ศูนยบริการสาธารณสุข 41 คลองเตย 

0-2211-0860 
 
 
 

0-2284-2331 
 
 
 

0-2249-1385 

นางสาวดลจรสั ทิพยมโนสิงห 
ผูอํานวยการศูนยบริการ
สาธารณสุข 60  
รสสุคนธ มโนชญากร   
ประธานกลุมศูนยบริการ
สาธารณสุข กลุมกรุงเทพเหนือ 

0-2565-5257 คณะทํางานบรหิาร
ความพรอมตอสภาวะ
วิกฤต / ทีมทํางาน

บริหารความตอเน่ืองใน
สภาวะวิกฤต 

1. นางสาวจิตรลดา  บุตรงามดี 
ผูอํานวยการศูนยบริการสาธารณสุข 
66 ตําหนักพระแมกวนอิม โชคชัย 4 
2. นางเชาวนี เพชระบูรณิน 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
ศูนยบริการสาธารณสุข 61  
สังวาลย ทัสนารมย 
3. นางสาวณัฐปภัสร ธัญญสิริธนากร 
นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ 
ศูนยบริการสาธารณสุข 61  
4. นางวันเพ็ญ จงพิพัฒนชัย 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
ศูนยบริการสาธารณสุข 51 วัดไผตัน 
5. นางวัชรา วิภาคกิจ 
เภสัชกรชํานาญการพิเศษ 
ศูนยบริการสาธารณสุข 24 บางเขน 
6. นางสาววนิดา บรรจงเจริญเลิศ 
เภสัชกรชํานาญการพิเศษ 
ศูนยบริการสาธารณสขุ 53 ทุงสองหอง 
7. นางจารุวรรณ พ่ึงขุนทด 
นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ 
ศูนยบริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ 
8. นายธิติกร  บุญญธาดา 
ทันตแพทยชํานาญการ 
กองทันตสาธารณสุข 
9.  นางสาวสวลี  แสงเขียว 
ทันตแพทยเช่ียวชาญ 
กองทันตสาธารณสุข 

0-2539-4828 
 
 

0-2536-0163 
 
 
 
 
 
 

0-2279-8972 
 
 

0-2579-1342 
 
 

0-2575-2650 
 

 
0-2587-0618 

 
 

0-2203-2874 
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บุคลากรหลัก บทบาท บุคลากรสํารอง 

ชื่อ/ตําแหนง หมายเลขโทรศัพท ชื่อ/ตําแหนง หมายเลขโทรศัพท 

นายธีรวีร  วีรวรรณ 
ผูอํานวยการศูนยบริการ
สาธารณสุข 56 ทับเจริญ 
ประธานกลุมูนยบริการ
สาธารณสุข กลุมกรุงเทพ
ตะวันออก 

0-2184-2693 คณะทํางานบรหิาร
ความพรอมตอสภาวะ
วิกฤต / ทีมทํางาน

บริหารความตอเน่ืองใน
สภาวะวิกฤต 

1. นางสุทธ์ิสริิ ฟูนิลกุล 
ผูอํานวยการศูนยบริการสาธารณสุข 
68 สะพานสูง 
2. นางนพวรรณ ภัทรวงศา 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
ศูนยบริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ 
3. นางสุกัญญา เลาหรตันาหิรญั 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
ศูนยบริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี 
4. นางวาสนา ยอดระยัน 
พยาบาลวิชาชีพขํานาญการพิเศษ 
ศูนยบริการสาธารณสุข 50 บึงกุม 
5. นางปราณี เรียนถาวร 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
ศูนยบริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก 
6. นายเกรียงไกร  จุนเจรญิ 
นักสังคมสงเคราะหชํานาญการพิเศษ 
ศูนยบริการสาธารณสุข 46  
กันรัติอุทิศ 
7. นายวรายุทธ เกตุประดิษฐ 
นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ 
ศูนยบริการสาธารณสุข 57    
บุญเรือง ล้ําเลิศ 
8. นางศิลวรา เจรญิกุล 
เภสัชกรชํานาญการ 
ศูนยบริการสาธารณสุข 64  
คลองสามวา 
9. นางเสาวลักษณ วัดสิงห 
เภสัชกรชํานาญการพิเศษ 
ศูนยบริการสาธารณสุข 45       
รมเกลา ลาดกระบัง 

0-2372-2228 
 
 

0-2184-2693 
 
 

0-2540-5615 
 
 

0-2375-2897 
 
 

0-2374-3550 
 
 

0-2329-0320 
 
 
 

0-2396-1866 
 
 
 

0-2548-0495 
 

 
 

0-2543-0393 
 

นางสาวเอมอร สิริพร 
ผูอํานวยการศูนยบริการ
สาธารณสุข 33 วัดหงสรัตนาราม 
ประธานกลุมศูนยบริการ
สาธารณสุข กลุมกรุงธนเหนือ 

0-2472-5496 คณะทํางานบรหิาร
ความพรอมตอสภาวะ
วิกฤต / ทีมทํางาน

บริหารความตอเน่ืองใน
สภาวะวิกฤต 

1. นายโชคชัย  งามทรายทอง 
ผูอํานวยการศูนยบริการสาธารณสุข 
29 ชวง นุชเนตร 
2. นางสาวอัฏฐพร  ศรีฟา 
นักสังคมสงเคราะหชํานาญการพิเศษ 
ศูนยบริการสาธารณสุข 29  
ชวง นุชเนตร 

0-2476-6493 
 
 
 

 



 แผนบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) ของสํานักอนามัย   

 

 หนา 45 
 

บุคลากรหลัก บทบาท บุคลากรสํารอง 

ชื่อ/ตําแหนง หมายเลขโทรศัพท ชื่อ/ตําแหนง หมายเลขโทรศัพท 

   2. นางพรทิพย  สุนทรนันท 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
ศูนยบริการสาธารณสุข 36 บุคคโล 
3. นางสาวชาลณิี วงศวานิช 
เภสัชกรชํานาญการพิเศษ 
ศูนยบริการสาธารณสุข 36 บุคคโล 
3. นางศรันยา สถิรเจริญกุล 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
ศูนยบริการสาธารณสุข 33  
วัดหงสรตันาราม 
4. นางณัฐฐิญา  โสพิศพรมงคล 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
ศูนยบริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา 
5. นางพิไลศรี สมัพันธสันติกุล 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
ศูนยบริการสาธารณสุข 49  
วัดชัยพฤกษมาลา 
6. นางสาวนวลพร ยังรอต 
นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ 
ศูนยบริการสาธารณสุข 27  
จันทร ฉิมไพบูลย 

0-2468-5297 
 
 
 
 
 

0-2472-5496 
 
 
 
0-2441-4680 
 
 
0-2275-6579 
 
 
 
0-2465-1000 

นายประวิทย สัมพันธสันติกุล 
ผูอํานวยการศูนยบริการ
สาธารณสุข 40 บางแค 
ประธานกลุมศูนยบริการ
สาธารณสุข กลุมกรุงธนใต 

0-2455-3870 คณะทํางานบรหิาร
ความพรอมตอสภาวะ
วิกฤต / ทีมทํางาน

บริหารความตอเน่ืองใน
สภาวะวิกฤต 

1. นายอรรถพล ฉัตรอารียกุล 
ผูอํานวยการศูนยบริการสาธารณสุข 
47 คลองขวาง 
2. นางกิติมา นิพาสพงษ 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
ศูนยบริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง 
3. นางสาวอัญชลี สุนันตา 
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน  
ศูนยบริการสาธารณสขุ 47 คลองขวาง 
4. นางสาวสุกัญญา จงศริิบรรยง 
ผูอํานวยการศูนยบริการสาธารณสุข 
58 ลอม-พิมเสน ฟกอุดม 
5. นางมนภรณ  วิทยาวงศรุจ ิ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
ศูนยบริการสาธารณสุข 59 ทุงคร ุ
6. นางอุบล กาญจนพนัง 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
ศูนยบริการสาธารณสุข 39 ราษฎรบูรณะ 

0-2410-1810 
 
 
 
 
 
 
 
 

0-2427-7512 
 
 

0-2464-3057 
 
 

0-2427-4949 
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บุคลากรหลัก บทบาท บุคลากรสํารอง 

ชื่อ/ตําแหนง หมายเลขโทรศัพท ชื่อ/ตําแหนง หมายเลขโทรศัพท 

   7. นางสาวอิงอร สังวร 
เภสัชกรชํานาญการพิเศษ 
ศูนยบริการสาธารณสุข 40 บางแค 
8. นางสาวแววรตัน โชตินิพัทธ 
นักสังคมสงเคราะหชํานาญการพิเศษ 
ศูนยบริการสาธารณสุข 40 บางแค 
9. นางสาววิไลวรรณ  ชุมแจม 
เภสัชกรชํานาญการ 
ศูนยบริการสาธารณสุข 42 
 ถนอม ทองสิมา 
10. นางกัญญภา ทองพัชรพล 
นักสังคมสงเคราะหชํานาญการพิเศษ  
ศูนยบริการสาธารณสุข 42  
ถนอม ทองสิมา 
11. นางกุลธิดา พงษสนิท 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
ศูนยบริการสาธารณสุข 62  
ตวงรัชฏ ศศะนาวิน ภักดีฐานปญญา 
12. นางประยงค บัวสงา 
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
ศูนยบริการสาธารณสุข 62  
ตวงรัชฏ ศศะนาวิน ภักดีฐานปญญา 

0-2455-3870 
 
 
 
 
 

0-2415-2052 
 
 
 
 
 
 
 

0-2455-5804 

ท้ังนี้ ใหหนวยงานรายงานการดําเนินงานพรอมปญหาอุปสรรค (ถามี) นําเรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร 
และผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ตามลําดับตอไป 

2. กระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน (Call Tree)  
กระบวนการ Call Tree คือกระบวนการแจงเหตุฉุกเฉินใหกับสมาชิกในคณะทํางานบริหารความ

พรอมตอสภาวะวิกฤตงและทีมบริหารความตอเนื่องท่ีเก่ียวของตามผังรายชื่อ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการ
บริหารจัดการข้ันตอนในการติดตอเจาหนาท่ี ภายหลังจากมีการประกาศเหตุการณฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตของ
หนวยงาน จุดเริ่มตนของกระบวนการ Call Tree จะเริ่มจากหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องแจงให           
ผูประสานงานของคณะบริหารความตอเนื่องทราบถึงการประกาศเหตุการณฉุกเฉิน เพ่ือใหผูประสานงานฯ 
แจงรองหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง และหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องรับทราบเหตุการณฉุกเฉินและ
การประกาศใชแผนความตอเนื่อง โดยทีมบริหารความตอเนื่องแตละสวนราชการ และแจงตอไปยังหัวหนา
กลุม/ฝาย เพ่ือแจงไปยังบุคลากรภายใตการบังคับบัญชาของตน ใหรับทราบเหตุการณฉุกเฉินและการ
ประกาศใชแผนความตอเนื่องดังกลาว 

ท้ังนี้ หนวยงานจะตองจัดทํารายชื่อและชองทางติดตอสื่อสารไว ในกรณีท่ีไมสามารถติดตอ
บุคลากรหลัก นั้นได ใหติดตอไปยังบุคลากรสํารองทันที  
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3. การวางแผนเตรียมการรับมือกับการระบาดท่ีอาจเกิดข้ึน และกําหนดความตองการทรัพยากรท่ีสําคัญ  
- การเตรียมความพรอมของสถานท่ีทํางาน เชน การวางแผนลวงหนาในเรื่องแนวทางการ  

ทําความสะอาดกรณีท่ีเกิดการระบาด เชน น้ํายาฆาเชื้อ เจลทําความสะอาดมือ ความถ่ีของการทําความสะอาด
อาคารสถานท่ี ระบบระบายอากาศของสํานักงาน กําหนดแนวทางเบื้องตนในการจัดสงเอกสารในชวงระบาด 
การเปดใชอาคารตามความจําเปนในกรณีท่ีมีการระบาด  

- เตรียมแนวทางดานทรัพยากรบุคคล เชน การจัดทําวิธีปฏิบัติในสถานท่ีทํางาน เม่ือมีการระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การกําหนดแนวทางในการจํากัดการเดินทางไปพ้ืนท่ีเสี่ยง  

- เตรียมความตองการดานวัสดุอุปกรณ เชน คอมพิวเตอร ท่ีสามารถเชื่อมโยงกับระบบ
อินเตอรเน็ต เครื่องพิมพ / โทรศัพท / โทรสาร / เครื่องสแกน / เครื่องถายเอกสาร  

- เตรียมแนวทางปฏิบัติในดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูล กําหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติ
เพ่ือใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานจากท่ีบานไดตามความจําเปน (Work from Home)  

- กําหนดแนวทางการติดตอส่ือสาร (ประชาสัมพันธในกรณีฉุกเฉิน) 

4. การบริหารความตอเนื่องการดําเนินงานในสภาวะวิกฤตของหนวยงาน  
กรณีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงแพรระบาดอยาง

ตอเนื่องเปนระยะเวลานาน หรือมีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน ท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพของขาราชการและลูกจาง
กรุงเทพมหานคร ใหหนวยงานพิจารณากําหนดวิธีปฏิบัติราชการแบบยืดหยุน ไดตามความเหมาะสม ตาม
แนวทาง ดังนี้  

4.1 มาตรการการดําเนินงานในสภาวะวิกฤตของหนวยงาน  
4.1.1 มาตรการการปฏิบัติราชการเหล่ือมเวลาการทํางาน แบงรอบการทํางานและรอบ

เวลาการพักรับประทานอาหารกลางวันของบุคลากรในหนวยงาน เพ่ือลดความแออัด โดยแบงเปน ๓ รอบ 
ไดแก  

รอบท่ี ๑ ตั้งแต ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. โดยใหพักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.  

รอบท่ี ๒ ตั้งแต ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. โดยใหพักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.  

รอบท่ี ๓ ตั้งแต ๐๙.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. โดยใหพักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ น. 
 

โดยใหใชอุปกรณสวนบุคคล เชน แกวน้ํา ชอน ชอนกลางสวนตัว เพ่ือลดความเสี่ยงจากการสัมผัส
อุปกรณ ท่ีใชรวมกัน และใหนั่งใหมีระยะหางประมาณ ๑ - ๒ เมตร (Social Distancing) กับบุคคลขางเคียง 
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4.1.2 มาตรการสลับวันทํางานเพ่ือลดปริมาณคน หรือลดความแออัดในท่ีทํางาน  
- จัดทําตารางการปฏิบัติราชการสลับวันภายในกลุมงาน/ฝาย ในอัตราท่ีเหมาะสมกับภารกิจ

ของแตละบคุคล โดยไมกอใหเกิดความเสียหายตอทางราชการ ท้ังนี้หัวหนาสวนราชการใหมาปฏิบัติราชการทุก

วันทําการ  
- ผูท่ีปฏิบัติงานท่ีบาน ตองไมออกนอกพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล ตองสามารถ

ปฏิบัติงานไดทันทีท่ีไดรับคําสั่ง สามารถ สง/พิมพงาน ทางระบบออนไลนได และสามารถสื่อสารไดตลอดเวลา 

และการปฏิบัติงานท่ีบาน ไมถือเปนวันหยุดราชการ (ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓)  
- การลงเวลาปฏิบัติราชการในสมุดลงเวลาราชการ ใหลงบันทึกตามความเปนจริง วันใด

ปฏิบัติงานท่ีบานใหระบุปฏิบัติงานท่ีบาน  

- การรับ-สงหนังสือ/พัสดุสวนตัว ขอความรวมมือใหบุคลากรในหนวยงาน แจงท่ีอยูนําสง     
ท่ีบาน กรณีแจงสงมาท่ีหนวยงาน ใหรับท่ีท่ีทําการไปรษณียดวยตัวเอง  

- การรับ - สงหนังสือราชการ ใหใชระบบ e-mail/Line/Google Drive อีกชองทางหนึ่ง  

ท้ังนี้ ใหจัดทําคําสั่งสลับวันทํางาน และ/หรือ การปฏิบัติราชการท่ีบาน โดยจัดทําตาราง    
การปฏิบัติงานของแตละกลุมงาน/ฝาย ตามความเหมาะสม และไมกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ  

4.1.3 มาตรการเกี่ยวของกับงบประมาณ  

- กิจกรรมฝกอบรมท่ีมีผลตอตัวชี้วัดงบประมาณ เลื่อนการจัดอบรมออกไป ๑ เดือน       
(หากยังมีการระบาดของโรคใหเลื่อนตอไปไดอีก/ปรับเปลี่ยนวิธีการ)  

- กิจกรรมฝกอบรมท่ีมีผลตอการบรรลุตัวชี้วัดงบประมาณ ท่ีจําเปนตองดําเนินการ           

ใหปรับเปลี่ยนวิธีการ และกําหนดมาตรการคัดกรอง/ปองกันกลุมเปาหมาย (เงินท่ีเหลือจายใหสงคืน          
ฝายการคลัง เพ่ือดําเนินการตาม มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓)  

- กิจกรรมฝกอบรมท่ีไมสงผลตอการบรรลุตัวชี้วัดงบประมาณ ไมจําเปนตองจัด ใหดําเนินการ

ยกเลิกกิจกรรมนั้น (คืนเงินฝายการคลัง เพ่ือดําเนินการตาม มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓) 
๔.๒ การจัดแบงประเภทงาน วิเคราะหงานจากความสําคัญ/ความจําเปนเรงดวนของงานท่ีตอง

ปฏิบัติในกรณีเกิดโรคระบาด โดยแบงงานเปน ๓ ประเภท ดังนี้  

ประเภทท่ี ๑ งานท่ีจําเปนตองปฏิบัติงานท่ีหนวยงานอยางตอเนื่อง ไมสามารถหยุดได และไม
สามารถปฏิบัติจากท่ีบานได เชน งานทะเบียน งานรักษาความปลอดภัยและชวยเหลือประชาชน งานรักษา
ความสะอาดและสวนสาธารณะ ฯลฯ  

ประเภทท่ี ๒ งานท่ีสามารถปฏิบัติงานจากท่ีบานได (Work From Home) โดยใชระบบงาน
พ้ืนฐาน เชน การใชอินเตอรเน็ต และเปนงานท่ีไมควรหยุดชะงักเปนเวลานาน หรือเปนงานท่ีสามารถมา
ปฏิบัติงานท่ีหนวยงานไดเปนครั้งคราวเทาท่ีจําเปน สวนมากจะเปนงานท่ีเก่ียวของกับเอกสาร เชน งานธุรการ 

งานวิชาการ วิเคราะห ประเมินผล ฯลฯ  
ประเภทท่ี ๓ งานท่ีไมจําเปนเรงดวน ซ่ึงสามารถชะลอ หรือระงับการดําเนินการไดชั่วคราว 

เชน งานจัดฝกอบรมใหความรู ฯลฯ 
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๔.๓ แนวทางการปฏิบัติ เม่ือวิเคราะหงานตามความสําคัญ/ความจําเปน เรงดวนของงานท่ีตอง
ปฏิบัติในกรณีเกิดโรคระบาด ออกเปน ๓ ประเภทแลว ใหกําหนดแนวทางการปรับเปลี่ยนการทํางานและ
สถานท่ีปฏิบัติงาน ดังนี้  

งานประเภทท่ี ๑ การปฏิบัติงานในสถานท่ีปฏิบัติงานเดิม ใหดําเนินการ ดังนี้  
- กําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือลดการติดตอแบบพบปะกันโดยตรง (Face to face)  
- กําหนดมาตรการการปฏิบัติราชการเหลื่อมเวลาการทํางาน โดยใหทุกกลุมงาน/ฝาย แบง

รอบการทํางานและรอบเวลาการพักรับประทานอาหารกลางวันของบุคลากรในสํานักงาน เพ่ือลดความแออัด  
- การเตรียมความพรอมของสถานท่ีทํางาน เชน การวางแผนลวงหนาในเรื่องแนวทางการ  

ทําความสะอาดกรณีท่ีเกิดการระบาด เชน น้ํายาฆาเชื้อ เจลทําความสะอาดมือ ความถ่ีของการทําความสะอาด 
เตรียมการเก่ียวกับระบบระบายอากาศ กําหนดแนวทางเบื้องตนในการจัดสงเอกสารในชวงระบาด การเปด  
ใชอาคารตามความจําเปนในกรณีท่ีมีการระบาด  

งานประเภทท่ี ๒ การปฏิบัติงานท่ีบาน (Work from home) เปนทางเลือกสําหรับผูปฏิบัติงาน
ในการทํางานท่ีบานเพ่ือรับมือกับวิกฤติดังกลาว ซ่ึงการทํางานท่ีบานจะตองมีการปรับกระบวนการทํางาน 
วิธีการทํางาน มีเครื่องมือในการทํางาน การติดตอสื่อสาร การกําหนดระยะเวลาในการทํางาน และมีผูติดตาม 
ควบคุมผลงาน ใหสามารถบริหารงานไดอยางตอเนื่อง โดยมีวิธีการดังนี้  

๑) นํางานเขาระบบออนไลน  
- ใชระบบการรับสงงานดวย e-mail  
- ใชระบบการรับสงหนังสือสารบัญอิเล็กทรอนิกส  
- เตรียมคอมพิวเตอรตั้งโตะ/โนตบุก ใหรองรับการทํางานท่ีบานได  

๒) การวางแผนการติดตอส่ือสาร ใชระบบ Social Network ในการปฏิบัติงาน เชน Zoom 
Cloud Meeting, Google Hangouts Meet, Skype, Facebook Messenger, LINE, Microsoft Teams 
ซ่ึงโปรแกรมเหลานี้นอกจากจะโทรคุยแบบ ๑ ตอ ๑ ยังสามารถประชุมแบบกลุม (Video Conference) ได 

๓) การเฝาระวังทรัพยสินของหนวยงาน การประกาศ Work From Home อาจสงผล
กระทบทรัพยสินของหนวยงาน ดังนั้น ใหมีผูดูแลทรัพยสินและสามารถติดตอได เพ่ือใหสามารถรับทราบ
ขาวสารและนําไปสูการตัดสินใจไดอยางทันทวงที  

งานประเภทท่ี ๓ งานท่ีไมจําเปนเรงดวน ใหหัวหนาหนวยงานพิจารณาตามความเหมาะสม  
๔.๔ การจัดสรรทรัพยากรบุคคล ใหกําหนดการปฏิบัติงานบุคลากรตามความจําเปน โดย  

๑) จัดทําตารางการปฏิบัติราชการเหลื่อมเวลาการทํางาน หรือสลับวันภายในกลุมงาน/ฝาย 
ในอัตราท่ีเหมาะสมกับภารกิจของแตละบุคคล โดยไมกอใหเกิดความเสียหายตอทางราชการ  

๒) ผูท่ีสลับวันทํางานท่ีปฏิบัติงานท่ีบาน ตองไมออกนอกพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล 
ตองสามารถปฏิบัติงานไดทันทีท่ีไดรับคําสั่ง สามารถ สง/พิมพงาน ทางระบบออนไลนได และสามารถสื่อสาร
ไดตลอดเวลา  

๓) การจัดทําวิธีปฏิบัติในสถานท่ีทํางานใหกับบุคลากรในหนวยงาน และการกําหนดแนวทาง
ในการจํากัดการเดินทางไปพ้ืนท่ีเสี่ยง  

ท้ังนี้ ใหจัดทําคําสั่ง การสลับวันทํางาน การปฏิบัติราชการท่ีบาน และจัดทําตารางการ

ปฏิบัติงานของแตละกลุมงาน/ฝาย ตามความเหมาะสม และไมกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 
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