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ค ำน ำ 

 
จากสถานการณ์ปัจจุบันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดทั้งที่เป็นเหตุการณ์จากภัยพิบัติธรรมชาติหรือ

เหตุการณ์ความรุนแรงที่มนุษย์สร้างขึ้น จนท าให้ระบบและกลไกขององค์กรหลายประการมีปัญหาไม่สามารถด าเนิน
ภารกิจในสภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตจึงมีความส าคัญและมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กร ดังนั้น การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต คือ การที่หน่วยงานสามารถ
ตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ต่างๆ ได้โดยไม่ส่งผลให้หยุดการด าเนินงาน หรือไม่สามารถให้
บริหารได้อย่างต่อเนื่อง 

  
 แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็น
แนวทางให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงการคลังและส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลังส าหรับเตรียม
ความพร้อมในการแก้ไขสถานการณ์และบริหารองค์กร ในสภาวะเหตุการณ์ไม่ปกติที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในสังกัด เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือสามารถกู้คืนระบบปฏิบัติงาน
ให้กลับมาเป็นปกติในระยะเวลาอันสั้น  
 
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารหวังว่าแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือในการ
ด าเนินงานให้บังเกิดผลส าเร็จอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรต่อไป 
 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
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๑ 

 

บทน ำ 

 ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ก าหนดแนวทางให้ส่วนราชการด าเนินการจัดท าการบริหารความพร้อมต่อสภาวะ
วิกฤตขององค์กรเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักหรืองานบริการที่ส าคัญได้อย่างต่อเนื่องแม้เกิดสภาวะวิกฤต  
โดยได้ก าหนดให้หน่วยงานมีการจัดท าแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต เพ่ือให้หน่วยงานได้ด าเนินการจัดท า
แผนฯ และบริหารจัดการแผนฯ ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้หน่วยงานสามารถน าแผนดังกล่าวไปใช้ตอบสนองและ
ปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เหตุที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุหรือเหตุการณ์
ที่เกิดจากการมุ่งร้ายต่อองค์กร  เช่น อุทกภัย อัคคีภัย การก่อการประท้วง การจลาจล  เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าว
อาจส่งผลให้หน่วยงานต้องหยุดการปฏิบัติงาน หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้หากองค์กรไม่มีแผนงาน
ที่จะรองรับการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อหน่วยงานในด้านต่างๆ ทั้งทาง ด้าน
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจการเงิน การให้บริการ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ดังนั้นแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตจึงมีความส าคัญที่จะสามารถช่วยให้หน่วยงานสามารถรับมือกับ
เหตุการณ์ที่อาจคาดไม่ถึง และสามารถท าให้กระบวนการปฏิบัติงานสามารถกลับมาด าเนินการได้ตามปกติหรือตาม
ระดับการให้บริการทีก่ าหนดได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะสามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ
หน่วยงานได ้

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง 
2. เพ่ือให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับมือกับสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
3. เพ่ือลดผลกระทบจากการหยุดชะงักจากการปฏิบัติงาน/การให้บริการ 
4. เพ่ือบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น ผลกระทบด้านเศรษฐกิจการเงิน การให้บริการ 

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สิน 
5. เพ่ือให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย            

(Stakeholder) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพขององค์กร 
 

สมมติฐำนของกำรด ำเนินกำรตำมแผนบริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤตของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง 
แผนบริหารฯ ฉบับนี้จัดท าขึ้นภายใต้สมมติฐาน ดังกล่าว ต่อไปนี้ 

1) เหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นมีความเกี่ยวเนื่องเฉพาะผลกระทบต่อการปฏิบัติงานส่วนกลางไม่รวมผลกระทบต่อ
ภาพรวมในระดับประเทศจากการขาดแคลนหรืออุบัติภัยหรือสาเหตุอ่ืน   

2) เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ส าคัญต่างๆ หรือไม่ได้คาดคิดมาก่อน แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ
สถานที่ปฏิบัติงานส ารองที่ได้มีการจัดเตรียมไว้ 

3) “บุคลากร” ในแผนฉบับนี้ หมายถึง ข้าราชการ  พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ทั้งหมดของส านักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง 

 



๒ 

 

ขอบเขตกำรด ำเนินกำร 

 แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  ใช้รับรองกรณีเกิดสภาวะวิกฤต
หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินภายในส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง หรือบริเวณส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
ประกอบด้วยเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 

- เหตุการณ์อุทกภัย 
- เหตุการณ์อัคคีภัย 
- เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/การก่อจลาจล 
- เหตุการณ์แผ่นดินไหว 

ค ำจ ำกัดควำม 
ภาวะฉุกเฉิน  หมายถึง สภาวะอันอาจจะเป็นภัยหรือมีอันตรายแฝงสูง ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  ส านักงานรัฐมนตรี และผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อ
ประสานงาน รวมทั้งทรัพย์สินและของมีค่าของทางราชการ 

อัคคีภัย  หมายถึง เหตุการณ์ที่มีเปลวไฟลุกติดสิ่งของต่างๆ ภายในสถานที่หนึ่งสถานที่ใด จนอาจเกิดอันตราย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

อุทกภัย  หมายถึง เหตุการณ์ที่มีน้ าท่วมพ้ืนดินสูงกว่าระดับปกติ ซึ่งมีสาเหตุมาจากปริมาณน้ าฝน จนท าให้มี
ปริมาณน้ าส่วนเกินมาเติมปริมาณน้ าผิวดินที่มีอยู่ตามสภาพปกติจนเกินขีดความสามารถการระบายน้ าของแม่น้ า ล า
คลอง และยังมีสาเหตุมาจากการกระท าของมนุษย์ โดยปิดกั้นการไหลของน้ าตามธรรมชาติ ทั้งเจตนาและไม่เจตนา 
จนอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

แผ่นดินไหว  หมายถึง การสั่นสะเทือนของพ้ืนดิน อันมีสาเหตุมาจากการขยับเคลื่อนตัวของเปลือกโลก การ
สั่นสะเทือนนี้อาจมีระดับความรุนแรงขั้นต่ า ที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ แต่บางครั้งอาจมีระดับความรุนแรงในขั้น
ที่เป็นอันตรายจนก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงได้ 

การชุมนุมประท้วง  หมายถึง กลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันมาด าเนินการใดๆ เพ่ือให้บรรลุสิ่งที่ต้องการ 

กำรประเมินควำมเสี่ยง ภัยคุกคำมและผลกระทบต่อทรัพยำกรส ำคัญในกำรด ำเนินกำรและกำรให้บริกำร 

เพ่ือให้การด าเนินการตามแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เป็นไปอย่างครอบคลุม จึงก าหนดการพิจารณาผลกระทบ  5 ประเภท ดังนี้ 
 

1) ผลกระทบด้านอาคารสถานที่/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก  :  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงาน
ได้ ณ กลุ่มอาคารกระทรวงการคลังซึ่งส่งผลกระทบให้บุคลากรไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้ยังสถานที่ปฏิบัติหลักเป็น
ระยะเวลาชั่วคราวหรือระยะยาว 

2) ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ/การจัดหาจัดส่งอุปกรณ์ที่ส าคัญ  :  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้ไม่
สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญหรือสามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญได้ หรือมีวัสดุอุปกรณ์ให้สามารถใช้
ปฏิบัติงานได้ตามปกติ 
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3) ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ  :  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้ไม่สามารถใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีหรือระบบสารสนเทศหรือข้อมูลที่ส าคัญได้โดยไม่สามารถใช้งานได้เหมือนในกรณีเหตุการณ์ปกต ิ

 ๔) ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก  :  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติงานได้  

 5) ผลกระทบด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย:  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/คู่ค้า ไม่สามารถติดต่อหรือ
ใช้บริการหรือส่งมอบได ้
  

ในส่วนของการด าเนินการตามแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
สามารถจ าแนกความเชื่อมโยงระหว่างเหตุการณ์คุกคามที่อาจเกิดขึ้นของส านักงานปลัดกระทรวงการคลังกับ
ผลกระทบ 5 ประเภท ดังนี้ 
 

 
เหตุการณ์ภัยคุกคาม 

ผลกระทบ 

ด้านอาคาร/
สถานท่ี

ปฏิบัติงานท่ี
ส าคัญ 

ด้านวัสดุอุปกรณ์
ที่ส าคัญ/การ
จัดหาจัดวสัดุ

อุปกรณ์ที่ส าคัญ 

ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมูลที่ส าคญั 

 

ด้านบุคลากร
หลัก 

ด้านผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยี 

เหตุการณ์อุทกภัย      

เหตุการณ์อัคคีภัย      

เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง      

เหตุการณ์แผ่นดินไหว      

 

ทั้งนี้แผนความต่อเนื่องฉบับนี้ ไม่รองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่เหตุขัดข้องเกิดขึ้นจากการด าเนินงานปกติ  
และเหตุขัดข้องดังกล่าว ไม่ส่งผลในระดับสูงต่อการด าเนินงานและการให้บริการของหน่วยงาน เนื่องจากหน่วยงานยัง
สามารถจัดการหรือปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์ได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม  โดยผู้บริหารหน่วยงานหรือผู้บริหาร
ของแต่ละกลุ่มงานและฝ่ายงานสามารถรับผิดชอบและด าเนินการได้ด้วยตนเอง  

กำรท ำควำมเข้ำใจองค์กร 

การท าความเข้าใจในองค์กรของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง จัดท าเพ่ือให้สามารถศึกษาถึงความส าคัญ
ของกระบวนการ/กิจกรรม ที่หน่วยงานก าลังด าเนินการอยู่ ซึ่งจะเป็นกลไกที่จะช่วยขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนดรวมทั้งการเชื่อมโยงถึงความสัมพันธ์ของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง จึงได้ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการ/กิจกรรม ของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ซึ่งพบว่า กระบวนการส่วนใหญ่มีความส าคัญและจ าเป็นต้องด าเนินงานให้บริการ
ภายในระยะเวลาที่แตกต่างกันตามประเภทงาน ปรากฏดังตาราง ต่อไปนี้  
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กิจกรรม/กระบวนการ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระดับ
ผลกระทบ 

ระยะเวลาในการหยุดชะงัก 

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

1. บริหารและจัดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ศทส. สูง √    

2. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของกระทรวงการคลังใน
ช่องทางการสื่อสารตามสื่อ ต่างๆ 

กสค. สูง  √    

3. การบริหารอาคารสถานที่และพัสดุ 
ยานพาหนะ ของส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

สบก. สูง √    

4. การก ากับตรวจสอบการด าเนินงาน
ของหน่วยงานในสังกัด 
- ด าเนินการเกี่ยวกับประสานกับส่วน
ราชการอ่ืนๆ เพ่ือความต่อเนื่องในการ
ปฏิบัติราชการ 

 ต่ า 
 

  √ 
 

 

5 .การบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์  
- จัดท าหนังสือส่งเรื่องราวร้องเรียน/
ร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการพร้อม
แจ้งผลการด าเนินการเบื้องต้นให้ผู้ร้อง
ทราบ 
- ติดตามเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- การจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ให้ผู้ตรวจราชการเพ่ือทราบ/เพ่ือ
พิจารณา/ยุติเรื่องพร้อมแจ้งผลการ
พิจารณาให้ผู้ร้องหรือผู้ที่เก่ียวข้อง
ทราบ 

 
สตป. 

 
กลาง 

 

  

√ 
 

 

 

 

 



๕ 

 

กิจกรรม/กระบวนการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ระดับ

ผลกระทบ 

ระยะเวลาในการหยุดชะงัก 
น้อยกว่า 
4 ชม. 

1 วัน 2 - 7 วัน 1 เดือน 

6. งานสารบรรณส านักงาน
รัฐมนตรี และส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 
7. งานยานพาหนะ 
8. การจัดท าเอกสารเสนอวาระ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
และการประชุมรัฐสภา 
9. การจัดท าเอกสารเสนอวาระ
การประชุมวุฒิสภา 
10. การประสานงานการประชุม
สภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา 
11.การประสานงานการประชุม
วุฒิสภา 
12. การจัดท าเอกสารเสนอวาระ
การประชุม ครม. 
13. การประสานงานการประชุม 
ครม.  
14. สรุปเรื่องประกอบการ
พิจารณาหรือสั่งการ 
15. การยกร่างค าตอบกระทู้ถาม 
16. การยกร่างค าตอบข้อหารือ 
17. การด าเนินการเรื่องร้องทุกข์
ร้องเรียน 
18. การให้ค าปรึกษาเรื่องร้อง
ทุกข์ร้องเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สร. 

สูง 
 
 

สูง 
ปานกลาง 

 
 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
ต่ า 
ต่ า 
ต่ า 
 

ต่ า 
 

√ 

 
√ 
 

 
 
 

√ 
 

 
 
√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 

√ 
 

√ 

 

19. การพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่ง
ทางปกครอง 
20. การด าเนินคดีต่างๆ ในศาล 
เช่นคดีปกครอง คดีแพ่ง 

กกม. ปานกลาง  √ 
√ 
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กิจกรรม/กระบวนการ หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 

ระดับ
ผลกระทบ 

ระยะเวลาในการหยุดชะงัก 

น้อยกว่า 
4 ชม. 

1 วัน 2-7 วัน 1 เดือน 

21. การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง และส านักงาน
รัฐมนตรี ส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง  

สตก. 
สตน. 

ต่ า   √  

22. การติดตามและประเมินผล
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ของกระทรวงการคลัง 
23. การติดตามและประเมินผล
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานใน สป.กค 

 
 

กพร. 

ต่ า 
 
 

ต่ า 

  √ 
 
 

√ 

 

24. กระบวนการบริหารงาน
บุคคล 
25. กระบวนการพัฒนาบุคลากร 
26. กระบวนการวินัยและ
คุณธรรม 
27. กระบวนการบริหาร
อัตราก าลัง 

 
 
 

สบค. 

ต่ า 
 

ต่ า 
ต่ า 
 

ต่ า 

  √ 
√ 
√ 
√ 

 

28. กระบวนการตามแผน
ยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง 

สนย. ปานกลาง  √   

29. กระบวนการตามแผน
ยุทธศาสตร์ระดับส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

สนย. ต่ า   √  

30. การจัดท าแผนปัองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ
ชอบของกระทรวงการคลัง 

ศปท. ปานกลาง   √  

31. การด าเนินงานต่อข้อ
ร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่รัฐกระท า
การทุจริตในภาครัฐ 

ศปท. ปานกลาง   √  

32. การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ  

ศปท. ปานกลาง   √  
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5. กำรบริหำรควำมต่อเนื่องของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง 
 
5.1. คณะกรรมการบริหารแผนบริหารจัดการความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  

 
โดยมีองค์ประกอบ คือ รองปลัดกระทรวงการคลังที่ก ากับดูแลส านักงานปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน 

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลังเป็นรองประธาน ผู้อ านวยการส านัก/กลุ่ม/กอง เป็นกรรมการ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหารเป็นเลขานุการ และมีผู้แทนจากส านักบริหารกลางและผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ ตามค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงการคลังได้มีค าสั่งที่ 427/2556 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 
โดยมีหน้าที่ในการก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารจัดการแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตรวมทั้ง
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 
 
5.2. ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง ( Business  Continuity Plan : BCP) 

 
ทั้งนี้จากแผนบริหารความพร้อมฯ ที่จัดท าขึ้นของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง นั้น มีการก าหนด

โครงสร้างของบุคลากร ( Call Tree) เพ่ือท าหน้าที่บริหารจัดการสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์วิกฤตใน
รูปแบบต่างๆ โดยมีผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลังเป็นหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง ทั้งนี้จุดเริ่มต้นของกระบวนการ 
Call Tree จะเริ่มกระบวนการท างานจาก หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องแจ้งให้ผู้ประสานงานคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง โดยผู้ประสานฯ จะแจ้งให้หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่องรับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและด าเนินการ
ประกาศใช้แผน ตามสายงานการบัญชาของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ทีมงานบริหารความต่อเนื่องมีหน้าที่
ในการปรับปรุงข้อมูลส าหรับการติดต่อให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาและด าเนินการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของ
ทีมงานแต่ละฝ่ายเมื่อเกิดสภาวะฉุกเฉินขึ้น รวมทั้งด าเนินการจัดกิจกรรมการซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงการคลังเมื่อเกิดสภาวะวิกฤตขึ้น  โดยมีการแบ่งบุคลากรผู้รับผิดชอบ
ตามขอบข่ายงานที่ต้องมีการด าเนินการ ดังนี้ 

  หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง  มีหน้าที่ในการประเมินลักษณะ ขอบเขต และแนวโน้มของ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือตัดสินใจประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง และด าเนินการตามขั้นตอน และแนวทางการบริหาร
ความต่อเนื่อง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรที่ได้ก าหนดไว้ในแผนความต่อเนื่อง 

  หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง  มีหน้าที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่องและคณะบริหารความต่อเนื่อง และด าเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง  
ตลอดจนสรรหาทรัพยากรที่ได้ก าหนดไว้ในแผนความต่อเนื่อง 
   
 
 
 



๘ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤตของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง 

นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ 

ระทรวงกำรคลัง 
 

ผู้อ านวยการส านกั 
บริหารทรัพยากรบุคคล 

กรรมการ 

ผู้อ านวยการส านกั
นโยบายและยุทธศาสตร์ 

กรรมการ 

ผู้อ านวยการส านกั
ตรวจสอบและประเมินผล 

กรรมการ 

ผู้อ านวยการศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการส่ือสาร 
กรรมการ 

ผู้อ านวยการ 
ส านักบริหารกลาง 

กรรมการ 

หัวหน้า 
ส านักงานรัฐมนตรี 

กรรมการ 

ผู้อ านวยการ 
กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร 
กรรมการและเลขานกุาร 

ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง  
กรรมการ 

ผู้อ านวยการกลุ่ม
ตรวจสอบภายในระดับกรม 

กรรมการ 

ผู้อ านวยการ 
กลุ่มกฎหมาย 

กรรมการ 

ผู้อ านวยการ 
กลุ่มสารนิเทศการคลัง 

กรรมการ 

 
ผอ.สบพ. 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

นางสาวสมิทธิธ์นา  ชัยเจนกิจ 
นักวิชาการคอมพวิเตอร์ช านาญการ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

รองปลัดกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการ 

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง 
รองประธานกรรมการ 



๙ 

 

 

 
 

โครงสร้ำงทีมบัญชำกำรและคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง 

ผู้บริหารของกระทรวงการคลัง 
ปลัดกระทรวง, รองปลัดกระทรวง,  

ผูต้รวจราชการ, ทีป่รึกษา 
 

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง 
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง 

 

หัวหน้าทีมดา้นประชาสัมพันธ์และการส่ือสาร 

 กสค. 
หัวหน้าทีมดา้นการปฏิบัติงานในหนว่ยงาน 

 สร. สบก. สตป. สนย. สบค. สตก. สตน. กกม. กพร. 
หัวหน้าทีมดา้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

 ศทส. 

ภารกิจ 
1) ด าเนินการแจ้งข้อมูลขา่วสารให้แก่ขา้ราชการและ

เจ้าหน้าที่ในสังกัด สป.กค. และ สร. ทราบ ดัง
สถานการณ์วกิฤติที่เกิดขึ้น 

2) ด าเนินการแจ้งข้อมูลขา่วสารให้หน่วยงานภายนอก
ได้ทราบดังข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
 

 

ภารกิจ 
1) แจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดเพื่อด าเนินการปฏิบัติงานใน

สถานที่ส ารองที่ได้เตรียมไว้  
2) ประสานงานกับหนว่ยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
สบก. 
1) จัดเตรียมสถานที่ส ารอง เพื่อปฏิบัติงาน 
2) จัดเตรียมอุปกรณ์ส านักงานที่จ าเป็นในการ

ปฏิบัติงาน 
3) เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเหตุการณ์ในด้าน

ต่างๆ  
 
 

 
 

ภารกิจ 
1) บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส ารองให้

สามารถใช้งานได้ 
2) จัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส ารอง เพื่อการ

ปฏิบัติงาน 
 

 



๑๐ 

 

รายชื่อทีมบริหารความต่อเนื่องของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

บุคลำกรหลัก 
บทบำท 

บุคคลำกรส ำรอง 

ชื่อ-สกุล เบอร์โทร ชื่อ-สกุล เบอร์โทร 

1. ผู้ชว่ยปลัดกระทรวงการคลัง  หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องหัวหน้าคณะ
บริหารความต่อเนื่อง 

  

2. นายเฉลิมศักดิ์  เลิศวงศ์เสถียร 081-254-3609 หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

นางเสาวภา บุญธรรม  

3. นางสาวสมวรรณ  จันทร์ใหญ่ 089-969-3033 หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องด้าน
ประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร 

นางสาวรุ่งทิวา  มณีวงค์ 084-074-1356 

4. นายไว   คงทวี  หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง 
ส านักบริหารกลาง 

นางสาวทัศนีย์  ใจทน  

5. นายพงษ์เทพ  ถิฐาพันธ์ 088-333-5555 หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องของ 
ส านักตรวจสอบและประเมินผล 

นางนงนุช  คุณรัตนไตร 081-902-8069 

6. นายสันติ  อ่ าศรีเวียง 029-205-5230 หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องของ 
ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 

นายนรินทร์  พงศ์ขจร 081-206-0234 

7. นายจิระ  พันธ์คีรี 089-969-3023 หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องส านักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ 

นายพงศกร  ตั้งเสริมวงศ์ 089-812-0499 



๑๑ 

 

บุคลำกรหลัก 
บทบำท 

บุคคลำกรส ำรอง 

ชื่อ-สกุล เบอร์โทร ชื่อ-สกุล เบอร์โทร 

8. นายศักดา  ชนะภัย 089-969-3026 หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องของ 
ส านักงานรัฐมนตรี 

 นายศิขรินทร์  ลิ่มนิจสรกุล 086-984-8788 

9. นางสิริกานต์  มหาลี้ตระกูล 088-246-4526 หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องของ       
 ส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 

นางสาวพิมลสิริ ลิมปมาลัยพร  

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

นางมณีรัตน์ จันทร์ใบเล็ก 087-054-2526 

11. นางสาวอารีย์ วรรณาเจรญิกุล  หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องของ        
กลุ่มกฎหมาย 

นางสาวศิโรชินี อนันอริยธรรม 084-456-9647 

12. นางรัชนี  ชุนเจริญ 081-171-2802 หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องของ        
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

นางสาวสุภาพ  ผ่องอ าไพ  

13. เรือเอกฐานิศ  นาคะเกศ 081-339-4727 หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องของ        
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

นายวิทยา  เตชะมหานนท์ 081-632-1350 



๑๒ 

 

                              กำรปฏิบัติงำนเม่ือเกิดสภำวะวิกฤติของคณะท ำงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง 

เหตุฉุกเฉิน ขั้นตอนกำรปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติ 

   

ผู้พบเหต/ุผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย 

หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง 

(ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง) 

หัวหน้าทีมบริหารด้านการ
ประชาสัมพันธแ์ละการส่ือสาร 

(ผอ.กสค. และเจ้าหนา้ที่) 
 
 
 

1. หัวหนา้ทีมด้านบริหารกลาง  
    (ผอ.สบก.และเจา้หน้าที่) 
2. หัวหนา้ทีมบริหารด้านต่างๆ  
    ใน สป.กค. 
3. หัวหนา้ทีมบริหารด้าน 
    อุปกรณ์คอมพวิเตอร์และ 
    ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    (ผอ.ศทส. และเจ้าหน้าที่)  

 

หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง และหัวหน้าทีมบริหาร

ด้านต่างๆ ใน สป.กค. 
 
 
 หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง 

(ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง) 

 

 

 

 

 

เหตอุัคคีภัย 

เหตอุทุกภยั 

เหตแุผ่นดินไหว 

เหตุชุมนุมประท้วง 

แจ้งเหต ุ

สัง่การ 

เตรียมความพร้อม
สถานที่ และอุปกรณ์

ส านกังาน 

หัวหน้าดา้นการ
ปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน 

แจ้งข่าวให้กบัหวัหน้า

ทีมงานด้านตา่งๆ 

เตรียมความพร้อม
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
และระบบสื่อสาร

สื่อสาร 

ประชุมประเมินสถานการณ ์

รายงานผู้บริหารระดับสูง 



๑๓ 

 

ค ำอธิบำย  ขั้นตอนการปฏิบัติงานเมื่อเกิดสภาวะวิกฤติของคณะท างานบริหารต่อเนื่อง สป.กค. 

 
1. เมื่อเกิดเหตุสภาวะวิกฤติขึ้น ผู้พบเห็นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายแจ้งเหตุไปยังหัวหน้าทีมบริหารความ

ต่อเนื่อง (ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง) ทราบ 

2. หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง (ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง) สั่งการให้หัวหน้า ทีมงานด้าน
ประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร (กสค.) แจ้งข่าวและประชาสัมพันธ์ไปยังหัวหน้าทีมงานด้านอ่ืนๆ 

3. หัวหน้าทีมงานประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร (ผอ.กสค.) แจ้งไปยังหัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ด้านต่างๆ ทราบ และเตรียมความพร้อมในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังนี้ 

3.1 หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่องด้านบริหารกลาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการ
ประสานงานกับเจ้าของสถานที่ เพ่ือจัดเตรียมสถานที่ส าหรับปฏิบัติงานชั่วคราว 

3.2 หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่องด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ผอ.ศทส. และเจ้าหน้าที่) ด าเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
น าไปติดตั้ง ณ สถานที่ส ารองเพ่ือใช้ปฏิบัติงานชั่วคราว ให้สามารถรองรับการด าเนินงานส าหรับ
เจ้าหน้าที่ในขั้นต้น 

3.3  หัวหน้าทีมงานบริหารงานด้านต่างๆ ในสังกัด สป.กค. และส านักงานรัฐมนตรี (ส านักงาน/กลุ่ม/
กอง) ในฐานะหัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่องด้านต่างๆ ด าเนินการให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ในสังกัดของตน เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวได้ทันท ี

4. ประชุมคณะทีมบริหารความต่อเนื่อง เพ่ือประเมินสถานการณ์และด าเนินการตามความเหมาะสม 

5. หัวหน้าบริหารความต่อเนื่อง (ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง) รายงานผลการเตรียมความพร้อมส าหรับการ
ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราว ให้กับคณะผู้บริหารระดับสูงในระดับต่อไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

กลยุทธ์ควำมต่อเนื่อง 
 กลยุทธ์เพื่อสร้างความต่อเนื่องเป็นแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีความพร้อมเม่ือ
เกิดสภาวะวิกฤต ซึ่งสามารถจ าแนกทรัพยากรออกเป็น  5  ด้าน  ดังนี้   
 

ทรัพยำกร กลยุทธ์ควำมต่อเนื่องต่อกำรปฏิบัติงำน 

อาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก 1. กรณีเกิดสภาวะวิกฤตที่ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานภายในบริเวณ
กระทรวงการคลังได้ก าหนดให้ใช้พ้ืนที่ปฏิบัติงานส ารอง ณ อำคำร 
ศูนย์คอมพิวเตอร์  บริษัทกรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส  จ ำกัด 
โดยมีการส ารวจความเหมาะสมของสถานที่ ประสานงาน และการ
เตรียมความพร้อม 

2. กรณีเกิดสภาวะวิกฤตที่ไม่สามารถใช้พ้ืนที่ส ารองตามข้อ 1 ใช้พ้ืนที่
ปฏิบัติงานส ารอง ณ อำคำรศนูย์คอมพิวเตอร์ส ำรองกรมศุลกำกร 

วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ/การจัดหา
จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 

- การจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) และอุปกรณ์
เครือข่าย ไว้พร้อมใช้ในสภาวะวิกฤต 
- การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ส ารองที่มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้
งาน หรืออุปกรณ์ท่ีสามารถเชื่อมโยงผ่านระบบ INTERNET 
- การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ของเจ้าหน้าที่ได้
เป็นการชั่วคราว หากมีความจ าเป็นในกรณีเร่งด่วนในระหว่างการจัดหา
คอมพิวเตอร์ส ารอง 
- การจัดหาเครื่องพิมพ์ (Printer) เครื่องสแกนเอกสาร (Scanner) และ
เครื่องโทรสาร (Fax) พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย Network 
- การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุน โดยวิธีพิเศษ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่
ส าคัญ 

- ด าเนินการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตและฐานข้อมูลที่ส าคัญ 

บุคลากร - ก าหนดให้ใช้บุคลากรส ารอง  ทดแทนภายในสายงานหรือกลุ่มงาน
เดียวกัน 
- พนักงานขับรถยนต์ เพื่อติดต่อประสานงานกับบุคคลและส่วนราชการ
อ่ืนๆ 
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

- แจ้งประสานงานโดยใช้ระบบสื่อสารในรูปแบบต่างๆ   



๑๕ 

 

กำรวิเครำะห์เพื่อก ำหนดควำมต้องกำรทรัพยำกรที่ส ำคัญ    

(1) ด้านสถานที่ปฏิบัติงานส ารอง ( Working Space Requirement) 
 

ประเภททรัพยากร ที่มา 4 ชั่วโมง 1 วัน 2-7 วัน 1 เดือน 

พ้ืนที่ส าหรับสถานที่ปฏิบัติงานส ารอง/คน   

การปฏิบัติงาน ณ ที่ก าหนด - เตรียมพร้อม ณ ที่ตั้ง 

 
(2) ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Equipments & Supplies Requirement) 

 

ประเภททรัพยำกร ที่มำ 4 ชั่วโมง 1 วัน 2-7 วัน 1 เดือน 

1.เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) ศทส. สป.กค. 
หน่วยงานใน สป.กค. 

10เครื่อง 20 เครื่อง 40 เครื่อง 60 เครื่อง 

2.เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
พกพา (Notebook) 

หน่วยงานใน สป.กค. 
ศทส. สป.กค. 
 

5 เครื่อง 15 เครื่อง 10 เครื่อง 50  เครื่อง 

3.เครื่องพิมพ์ (Printer) ศทส. สป.กค. 
หน่วยงานใน สป.กค. 

2 เครื่อง 5 เครื่อง 7 เครื่อง 10 เครื่อง 

4.โทรศัพท์พร้อมหมายเลข สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
 

1 เครื่อง 3 เครื่อง 5 เครื่อง 10 เครื่อง 

5.โทรสารพร้อมหมายเลข  สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 1 เครื่อง 2 เครื่อง 3 เครื่อง 5 เครื่อง 
6.เครื่องสแกนเนอร์ ศทส./ส่วนราชการใน

สังกัด 
2 เครื่อง 5 เครื่อง 10 เครื่อง 15 เครื่อง 

7.เครื่องถ่ายเอกสาร  สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
 

- 1 เครื่อง 2 เครื่อง 3 เครื่อง 

8.อุปกรณ์ส ารองข้อมูล ศทส.สป.กค. 1 ชุด 2 ชุด 3 ชุด 3 ชุด 
9.อุปกรณ์ระบบเครือข่าย
ไร้สาย 

ศทส. สป.กค. 
ส่วนราชการในสังกัด 

1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 

10. อุปกรณ์ส านักงาน จัดซื้อเพ่ิมเติมตามความ
จ าเป็น 

ตามความ
เหมาะสม 

   

11. ยานพาหนะ  สบก.สป.กค. 
 ส่วนราชการในสังกัด 

ตามความ
เหมาะสม 

   

 

 



๑๖ 

 

(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
อิเล็กทรอนิกส์ 

การส ารองและกู้คืนระบบจากศูนย์
ส ารองข้อมูลกระทรวงการคลัง 
(DRC Site)/ศทส. 

  
 

 

 

3.ระบบสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานส านักงานอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น ระบบจัดเก็บ
เอกสาร 

การส ารองและกู้คืนระบบจากศูนย์
ส ารองข้อมูลกระทรวงการคลัง 
(DRC Site)/ศทส. 

   

 

 

4.ไฟล์ข้อมูลระบบงาน/
ฐานข้อมูล/คู่มือการ
ปฏิบัติงานส าหรับการ
ส ารองและกู้คืนระบบงาน 

การส ารองและกู้คืนระบบจากศูนย์
ส ารองข้อมูลกระทรวงการคลัง 
(DRC Site)/ศทส. 

    

5.ระบบเครือข่าย ขอเช่าวงจรสื่อสารชั่วคราว     

 

(4) ความต้องการด้านบุคลากรส าหรับความต่อเนื่องเพ่ือปฏิบัติงาน ( Personal Requirement) 
 

ประเภททรัพยำกร ที่มำ 4 ชั่วโมง 1 วัน 2-7 วัน 1 เดือน 

จ านวนบุคลากรปฏิบัติงานที่
ส านักงาน/สถานที่ปฏิบัติงาน
ส ารอง 

- ผู้บริหาร 
- เจ้าหน้าที่ในแต่ละสายงาน

เพ่ือให้มีการปฏิบัติงาน
ต่อเนื่อง 

1 
10 

2 
20 

5 
30 

8 
40 

จ านวนบุคลากรปฏิบัติงาน 
ที่บ้าน 
 

- บุคลากรในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง 

บุคลากรนอกเหนือจากที่มาปฏิบัติที่ศูนย์ฯ 

(5) ความต้องการด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ประเภททรัพยำกร ที่มำ 4 ชั่วโมง 
 

1 วัน  2-7 วัน 1 เดือน 

ผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบ
เครือข่าย  Internet  

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

1 2 3 5 



๑๗ 

 

ขั้นตอนกำรบริหำรควำมต่อเนื่องและกำรกอบกู้กระบวนงำน 

- ภำยใน 24 ชั่วโมง   :   กำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ทันที 
เป็นการตอบสนองที่ ให้ ความส าคัญ ในการติดตาม สอบถามประเมินสถานการณ์และผลกระทบ  
เกิดขึ้นต่อทรัพยากรที่ส าคัญในการด าเนินงานหลัก การให้บริการของหน่วยงานตลอดจนการติดต่อสื่อสารกับ
บุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้รับทราบข่าวสารและก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานใน
ระยะต่อไป  

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบำทควำมรับผิดชอบ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤต ตามกระบวนการ  
call Tree ให้กับบุคลากร 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องของ
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

             

- จัดประชุมทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
เพ่ือประเมินความเสียหาย  ผลกระทบ
ต่อการด าเนินงาน การให้บริการและ
ทรัพยากรส าคัญท่ีต้องใช้ในการบริหาร
ความต่อเนื่อง 
- ทบทวนกระบวนงานที่มีความเร่งด่วน
หรือส่งผลกระทบอย่างสูง(หากไม่
ด าเนินการ) ดังนั้นจ าเป็นต้องด าเนินงาน
หรือต้องปฏิบัติงานด้วยมือ 
 

ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของส านักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง 

             

ระบุความเสียหายที่เกิดขึ้น ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของส านักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง 

              

- รายงานต่อคณะกรรมการบริหารแผน
ฯ ทราบ โดยให้มีความครอบคลุมใน
ประเด็นดังต่อไป 
-รายการความเสียหายที่เกิดข้ึน 
- ความเสียหายและผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานและการให้บริการ 
- ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการบริหารความ
ต่อเนื่อง 
- กระบวนงานที่มีความเร่งด่วนและ
ส่งผลกระทบอย่างสูงหากไม่สามารถ
ด าเนินการและจ าเป็นต้องปฏิบัติงาน
ด้วยมือ 

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

 
              

 

 

 



๑๘ 

 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบำทควำมรับผิดชอบ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

สื่อสารและรายงานสถานการณ์แก่
บุคลากรให้ทราบตามเนื้อหาและ
ข้อความที่ได้รับการพิจารณาและ
เห็นชอบจากคณะกรรมการฯ  

ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของส านักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง 

              

ประเมินและระบุกระบวนการหลักและ
งานเร่งด่วนที่จ าเป็นต้องด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายใน 1- 5 วัน 

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

              

ประเมินศักยภาพและความสามารถ
ของหน่วยงาน ในการด าเนินงาน
เร่งด่วนข้างต้นภายใต้ข้อจ ากัดและ
สภาวะวิกฤต พร้อมระบุทรัพยากรที่
จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารความ
ต่อเนื่องตามแผนการจัดหาทรัพยากร 

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

              

รายงานความคืบหน้าให้แก่
คณะกรรมการบริหารฯ ของ สป.กค. 
พร้อมขออนุมัติการด าเนินงานหรือ
ปฏิบัติงานด้วยมือส าหรับกระบวนงาน
ที่มีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบ
อย่างสูงหากไม่ด าเนินการ 

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

              

ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหาทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้
ในการบริหารความพร้อมต่อสภาวะ
วิกฤต ได้แก่ 
- สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
- วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
- เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล 
- บุคลากร 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

-ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

-ส่วนบริหารพัสดุ 

-ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักบริหารกลาง 

              

 

 

 



๑๙ 

 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบำทควำมรับผิดชอบ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

พิจารณาด าเนินการหรือปฏิบัติงาน
ด้วยมือ เฉพาะงานเร่งด่วน หากไม่
ด าเนินการจะส่งผลกระทบอย่างสูง
และไม่สามารถรอได้  ทั้งนี้ต้องได้
ได้รับอนุมัติ 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 

              

ระบุหน่วยงานที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียส าหรับงานเร่งด่วนเพื่อแจ้ง
สถานการณ์และแนวทางในการ
บริหารงานให้มีความต่อเนื่องตาม
ความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ  

หัวหน้าและทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 

              

บันทึก ( Log Book ) ทบทวน
กิจกรรมของงานต่างๆ ที่ทีมงาน
บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

 

              

แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอน
การด าเนินการส าหรับในวันถัดไป
ให้กับบุคลากรหลักเพ่ือรับทราบ
และด าเนินการ 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 

              

รายงานความคืบหน้าให้แก่
คณะกรรมการบริหารฯ ของ 
สป.กค. อย่างสม่ าเสมอหรือตามท่ีได้
ก าหนดไว้ 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

- วันที่ 2- 7  : กำรตอบสนองในระยะสั้น  
 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบำทควำมรับผิดชอบ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
 

- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืน
มาของทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ 
ประเมินความจ าเป็นและระยะเวลา
ที่ต้องใช้ในการกอบกู้คืน 

 

 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 

              

 

- ตรวจสอบกับหน่วยงาน ความ
พร้อมและข้อจ ากัดในการจัดหา
ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการ
บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 
ได้แก่ 
- สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
- วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
- เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล 
- บุคลากร 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  

หัวหน้าและทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- ส่วนบริหารพัสดุ 
- ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักบริหารกลาง 

              

- รายงานคณะกรรมการฯ เรื่อง
ความพร้อม ข้อจ ากัด และ
ข้อเสนอแนะในการจัดหาทรัพยากร
ที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารความ
ต่อเนื่อง 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 

              

- ประสานงานและด าเนินการจัดหา
ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการ
บริหารความต่อเนื่อง ในด้านต่างๆ 
ดังนี้  
- สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
- วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
- เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล 
- บุคลากร 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- ส่วนบริหารพัสดุ 
- ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักบริหารกลาง 

              

 

 



๒๑ 

 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบำทควำมรับผิดชอบ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

- ด าเนินการกอบกูแ้ละจัดหาข้อมูล
และรายงานต่างๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ใน
การด าเนินงานและการให้บริการ
ตามปกติ 
- ด าเนินการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการภายใต้ทรัพยากรที่จัดหา
เพ่ือบริหารจัดการความพร้อมต่อ
สภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น   ดังนี้ 
สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
- วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
- เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล 
- บุคลากร 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักบริหารกลาง 
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

              

แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการ
จัดการสภาวะวิกฤตแก่กลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 

              

บันทึก ( Log Book ) ทบทวน
กิจกรรมของงานต่างๆ ที่ทีมงาน
บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
ทรัพยากร 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 

              

แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอน
การด าเนินการขั้นต่อไป  

หัวหน้าและทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 

              

รายงานความคืบหน้าให้แก่
คณะกรรมการบริหารฯ ของ 
สป.กค. อย่างสม่ าเสมอหรือตามท่ีได้
ก าหนดไว้ 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
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- กำรตอบสนองระยะกลำง  (1 สัปดำห์) 
 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบำทควำมรับผิดชอบ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืน
มาของทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ 
ประเมินความจ าเป็นและระยะเวลา
ที่ต้องใช้ในการกอบกู้คืน 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 

              

- ระบุทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้เพ่ือ
ด าเนินการและให้บริการตามปกติ  
 

ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของส านักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง 

              

ประสานงานและด าเนินการจัดหา
ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการ
บริหารความต่อเนื่อง ในด้านต่างๆ 
ดังนี้  
- สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
- วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
- เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล 
- บุคลากร 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- ส่วนบริหารพัสดุ 
- ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักบริหารกลาง 

              

แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการ
จัดการสภาวะวิกฤตแก่กลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 

              

บันทึก ( Log Book ) ทบทวน
กิจกรรมของงานต่างๆ ที่ทีมงาน
บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
ทรัพยากร 

ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของส านักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง 

              

รายงานความคืบหน้าให้แก่
คณะกรรมการบริหารฯ ของ 
สป.กค. อย่างสม่ าเสมอหรือตามท่ีได้
ก าหนดไว้ 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
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แผนบริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤตในกรณีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรขัดข้อง 

 ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังได้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ส ารอง เพ่ือรองรับความเสี่ยงของระบบ
คอมพิวเตอร์ขัดข้อง/ข้อมูลสูญหาย และมีวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ 
ที่จ าเป็น ส าหรับเป็นระบบคอมพิวเตอร์ส ารองกลาง ให้กับกรมและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ใช้ในกรณี
ที่ระบบคอมพิวเตอร์หลักของกรมและหน่วยงานในสังกัด เกิดปัญหาไม่สามารถปฏิบัติงานได้  รวมทั้งการดูแล 
บ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ส ารอง และการส ารองข้อมูล โดยด าเนินการจัดท าระบบคอมพิวเตอร์ส ารองให้กับ
หน่วยงานในสังกัด ทั้งนี้มีแผนด าเนินงาน ดังนี้ 

ทีมงำนกู้คืนระบบสำรสนเทศและผู้รับผิดชอบ 

โครงสร้ำงทีมงำนกู้คืนระบบสำรสนเทศ 

ทีมงานกู้คืนระบบสารสนเทศ  มีผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในฐานะหัวหน้า
ทีมงานบริหารความต่อเนื่องด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นผู้ประเมินสถานการณ์ 
ควบคุม สั่งการเพ่ืออ านวยการบริหารสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ส าคัญของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  และประกอบด้วย ๔ ทีมงานหลัก คือ  

 1. ทีมประสานงานแผนกู้คืนระบบสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
- รับแจ้งเหตุปัญหาจากภาวะฉุกเฉิน 
- ควบคุม สั่งการ และประสานงาน ร่วมกับทีมงานกู้คืนระบบสารสนเทศ (IT Disaster Recovery 
Team) ในการกู้คืนระบบสารสนเทศ 
- น าเสนอความคืบหน้าการกู้คืนระบบสารสนเทศให้ทีมคณะผู้บริหารในภาวะฉุกเฉิน 

2. ทีมงานกู้คืนระบบสารสนเทศ ประกอบด้วยหลายทีมงานย่อยๆ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการด าเนิน
กระบวนงานต่าง ๆ ตามหน้าที่รับผิดชอบในการกู้คืนระบบสารสนเทศตามแผนแก้ไขปัญหาจากภาวะฉุกเฉินที่
อาจจะเกิดข้ึนกับระบบสารสนเทศ (IT Contingency Plan) โดยจะแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละทีมงานดังนี้ 

2.1) ทีมกู้คืนระบบสารสนเทศในส่วนระบบงานสารสนเทศภายในส านักงาน 
- จัดเตรียมการย้ายส่วนประมวลผลของระบบงานสารสนเทศภายในส านักงานหลักให้สามารถ     

ด าเนินงานต่อได้ 
 - รับผิดชอบในการกอบกู้ระบบงานหลักท่ีส าคัญ 
 - ประเมินผลกระทบจากภาวะฉุกเฉินต่อระบบสารสนเทศในส่วนระบบงาน 

 - ติดต่อและประสานงานไปยังทีมกู้คืนระบบสารสนเทศอ่ืนๆ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอ       
               การสนับสนุน 

 - น าเสนอความคืบหน้าการกู้คืนระบบสารสนเทศให้ทีมประสานงานแผนกู้คืนระบบสารสนเทศ     
         และการสื่อสาร 
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2.2) ทีมกู้คืนระบบสารสนเทศในส่วนระบบ Internet/Intranet 
 - จัดเตรียมการย้ายส่วนประมวลผลของระบบงาน Internet/Intranet หลักให้สามารถด าเนินงาน
ต่อได ้
 - รับผิดชอบในการกอบกู้ระบบงานหลักท่ีส าคัญ 
 - ประเมินผลกระทบจากภาวะฉุกเฉินต่อระบบสารสนเทศในส่วนระบบงาน 
 - ติดต่อและประสานงานไปยังทีมกู้คืนระบบสารสนเทศอ่ืนๆ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอ
การสนับสนุน 
 - น าเสนอความคืบหน้าการกู้คืนระบบสารสนเทศให้ทีมประสานงานแผนกู้คืนระบบสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
2.3) ทีมกู้คืนระบบสารสนเทศในส่วนระบบคลังข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง 
 - จัดเตรียมการย้ายส่วนประมวลผลของระบบคลังข้อมูลเศรษฐกิจการคลังหลักให้สามารถ
ด าเนินงานต่อได ้
 - รับผิดชอบในการกอบกู้ระบบงานหลักท่ีส าคัญ 
 - ประเมินผลกระทบจากภาวะฉุกเฉินต่อระบบสารสนเทศในส่วนระบบงาน 
 - ติดต่อและประสานงานไปยังทีมกู้คืนระบบสารสนเทศอ่ืนๆ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอ
การสนับสนุน 
 - น าเสนอความคืบหน้าการกู้คืนระบบสารสนเทศให้ทีมประสานงานแผนกู้คืนระบบสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
2.4) ทีมกู้คืนระบบสารสนเทศในส่วนอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย ซอฟต์แวร์ระบบ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
และระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ 
 - รับผิดชอบในการดูแลและตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายซอฟต์แวร์ระบบ 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ (ถ้าเกิดความเสียหาย) 
 - จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย ซอฟต์แวร์ระบบ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้พร้อมส าหรับ
การเปิดใช้งาน 
 - ประเมินผลกระทบจากภาวะฉุกเฉินต่อระบบสารสนเทศในส่วนอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายและ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 - ติดต่อและประสานงานไปยังทีมกู้คืนระบบสารสนเทศอ่ืนๆ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือน
ขอการสนับสนุน 
 - น าเสนอความคืบหน้าการกู้คืนระบบสารสนเทศให้ทีมประสานงานแผนกู้คืนระบบสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
 
 
 



๒๕ 

 

 2.5) ทีมกู้คืนระบบสารสนเทศในส่วนระบบเครือข่าย 
 - รับผิดชอบในการดูแลตรวจสอบการท างานของระบบเครือข่าย (ถ้าเกิดความเสียหาย) 
 - จัดเตรียมระบบเครือข่ายสื่อสารให้พร้อมส าหรับการเปิดใช้งาน 
 - ประเมินผลกระทบจากภาวะฉุกเฉินต่อระบบสารสนเทศในส่วนระบบเครือข่าย 

 -  ติดต่อและประสานงานไปยังทีมกู้คืนระบบสารสนเทศอ่ืนๆ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอ
การสนับสนุน 
 - น าเสนอความคืบหน้าการกู้คืนระบบสารสนเทศให้ทีมประสานงานแผนกู้คืนระบบสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

3) ทีมอ านวยการ 
 - รับผิดชอบในการดูแลด้านสถานที่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้พร้อมส าหรับการกู้คืนระบบ
สารสนเทศ 
 - ดูแลและอ านวยการให้ความสะดวกกับทีมงานแผนกู้คืนระบบสารสนเทศ 
 - ติดต่อและประสานงานไปยังทีมงานแผนกู้คืนระบบสารสนเทศอ่ืนๆ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือขอการสนับสนุนน าเสนอความคืบหน้าการกู้คืนระบบสารสนเทศให้ทีมประสานงานแผนกู้คืน
ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 

4) ทีมงานระบบ GFMIS 
เนื่องจากระบบ GFMIS เป็นระบบที่ส าคัญมาก จึงถูกออกแบบให้มีอุปกรณ์ที่สามารถจะช่วยใน 

การท างานแบบพร้อมกันได้ 2 ชุด (Cluster) โดยหากเกิดความเสียหายขึ้นกับเครื่องหนึ่งเครื่องใด อีก
เครื่องหนึ่งจะสามารถท างานทดแทนได้  

- รับผิดชอบในการดูแลด้านสถานที่และเจ้าหน้าทีท่ี่เกี่ยวข้องให้พร้อมส าหรับการกู้คืนระบบ
GFMIS ทั้งในส่วนระบบ Infrastructure และระบบคอมพิวเตอร์ 

- ดูแลและอ านวยการให้ความสะดวกกับทีมงานแผนกู้คืนระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบงาน GFMIS 
- ติดต่อและประสานงานไปยังทีมงานที่เก่ียวข้องในแผนกู้คืนระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง
และบริษัทกรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส (KCS) 

 

 

 

 

 



๒๖ 

 

กำรกอบกู้ระบบ 

 แผนการกู้คืนระบบสารสนเทศ เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน ในระยะต่าง ๆ ได้แก่ 

 
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

แจ้งเหตุ 

ประเมินความเสียหาย 

การเรียกใช้แผน 

ย้ายไปศูนย์ส ารอง 

กู้คืนระบบสารสนเทศ 
เพื่อใช้งานช่ัวคราว 

กู้คืนระบบสารสนเทศ 
เพ่ือกลับสู่สถานะปกติ 

ประเมินผลแผนการกู้คืน
ระบบสารสนเทศ 



๒๗ 

 

ระยะกำรแจ้งเหตุ (Notification Phase) 
 เมื่อเกิดเหตุภาวะฉุกเฉินที่คาดว่าอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ระบบสารสนเทศ ผู้ประสบเหตุหรือผู้ที่
ได้รับทราบถึงเหตุที่เกิดข้ึน ให้รีบด าเนินการแจ้งให้แก่ ทีมประสานงานแผนกู้คืนระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ทราบ เพื่อที่ทางทีมประสานงานแผนกู้คืนระบบสารสนเทศและการสื่อสารจะได้ประสานงานแจ้งเหตุต่อให้ทีมงาน
กู้คืนระบบสารสนเทศ รับทราบถึงเหตุที่เกิดข้ึน ซึ่งทางทีมงานกู้คืนระบบสารสนเทศ จะได้มีการพิจารณา
ด าเนินการใช้มาตรการข้ันต้นเพ่ือป้องกันมิให้สถานการณ์นั้นลุกลามต่อ และด าเนินการประเมินความเสียหายต่อไป 
ระยะกำรประเมินควำมเสียหำย (Damage Assessment Phase) 
 เป็นระยะการประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศในส่วนต่างๆ โดยทีมงานกู้คืนระบบ
สารสนเทศ จะเป็นผู้ประเมินผลกระทบจากภาวะฉุกเฉินว่าก่อให้เกิดความเสียหายในระดับใด และมีความรุนแรง
อยู่ในระดับใด พร้อมน าเสนอผลการประเมินความเสียหายให้แก่ทีมประสานงานแผนกู้คืนระบบสารสนเทศและ
การสื่อสาร และแจ้งให้บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการกู้คืนระบบสารสนเทศเตรียมพร้อมรอรับการกู้คืนระบบ 
ระยะกำรเรียกใช้แผน (Plan Activation) 
 ทีมประสานงานแผนกู้คืนระบบสารสนเทศและการสื่อสารน าเสนอผลการประเมินความเสียหายให้แก่ทีม
คณะผู้บริหารในภาวะฉุกเฉิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาเลือก และประกาศเรียกใช้แผนกู้คืนระบบ
สารสนเทศที่เหมาะสม โดยอาจจ าเป็นต้องมีการย้ายระบบสารสนเทศจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ไปยังศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง 
ระยะกำรกู้คืนระบบสำรสนเทศ เพื่อใช้งำนชั่วครำว (Recovery Phase) 
 ด าเนินการกู้คืนระบบสารสนเทศ เพื่อใช้งานชั่วคราว ตามแผนกู้คืนระบบสารสนเทศท่ีประกาศเรียกใช้โดย 
ทีมคณะผู้บริหารในภาวะฉุกเฉิน ในการกู้คืนระบบสารสนเทศ ให้พิจารณาตามล าดับความส าคัญของระบบ 
(ภาคผนวก A) โดยปฏิบัติตามข้ันตอน กระบวนการ ที่ก าหนดไว้ในแผนกู้คืนระบบสารสนเทศ 
ระยะกำรกู้คืนระบบสำรสนเทศ เพื่อกลับสู่สถำนะปกติ (Reconstitution Phase) 
 ทีมงานกู้คืนระบบสารสนเทศ ประชุมหารือจัดเตรียมแผนในการย้ายกลับเข้าสถานะปรกติ โดยประเมิน
ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศท้ังหมดอย่างละเอียด พิจารณากลยุทธ์ในการย้ายระบบการท างานกลับ
ไปสู่ระบบปกติ (ในกรณีท่ีสามารถท าการซ่อมแซม บูรณะให้ระบบสามารถกลับไปด าเนินงานต่อได้) หรือ พิจารณา
ในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ (ในกรณีท่ีไม่สารมารถกลับไปท างานต่อบนระบบคอมพิวเตอร์เดิมต่อไปได้) 
หรือพิจารณาที่จะขยายความสามารถของระบบคอมพิวเตอร์ที่จัดหาใหม่ให้มีความสามารถในการรองรับการ
ท างานแทนระบบงานหลักเดิมได้ 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 

 

ระยะกำรประเมินผลกำรกู้คืนระบบสำรสนเทศ 

 ภายหลังจากระบบสารสนเทศกลับมาสู่สถานะใช้งานได้ตามปกติดังเดิมแล้ว ทีมประสานงานแผนกู้คืน
ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทีมงานกู้คืนระบบสารสนเทศ และทีมอ านวยการ จะท าการประชุมร่วมกันเพ่ือ
ประเมินผลการกู้คืนระบบสารสนเทศ โดยพิจารณาวิเคราะห์ถึง ผลการกู้คืนระบบสารสนเทศ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อบกพร่อง ข้อเสนอแนะ รวมถึงแนวทางในการปรับปรุงแผน แล้วจัดท าเป็นรายงานสรุปน าเสนอต่อ ทีมคณะ
ผู้บริหารในภาวะฉุกเฉิน 
  

ทั้งนี้ในปี 2549 ส านักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือโอนงานระบบ GFMIS ให้กระทรวงการคลัง
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2549 และกระทรวงการคลังได้รับโอนงาน GFMIS อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 
มกราคม 2550 โดยกรมบัญชีกลางรับผิดชอบด้านระบบงาน GFMIS และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบด้าน Computerize ของระบบงาน GFMIS 
กล่าวคือ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้ส่วนราชการต่าง ๆ โดยติดตั้งให้ส่วนราชการที่มีปริมาณงาน
เพ่ิมขึ้นและส่วนราชการใหม่ทั่วประเทศ, ด าเนินการจัดซื้อ Software License (SAP License และ Security 
License) , ด าเนินการปรับปรุง พัฒนา และเพ่ิมประสิทธิภาพของศูนย์คอมพิวเตอร์ระบบ GFMIS (Data Center) 
และศูนย์ส ารอง (Disaster Recovery Center: DRC) ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น เพ่ิมความเร็วขนาดเครือข่าย
สื่อสารข้อมูล (Computer Network) ให้มีความเร็วสูงขึ้น ดังนั้นในส่วนของการเบิกจ่ายระบบ GFMIS เป็นเรื่อง
กรมบัญชีกลางเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ ซึ่งที่ตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารองของระบบ GFMIS และกรมบัญชีกลาง 
ตั้งอยู่ ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์  บริษัทกรุงไทย คอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส  จ ากัด ถนนพิบูลสงคราม  เช่นกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙ 

 

 
แผนบริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤตในกรณีเกิดอุทกภัย 

 

 เป็นแผนบริหารจัดการความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตในกรณีเกิดอุทกภัย เ พ่ือให้ส านักงานปลัด
กระทรวงการคลังมีระบบป้องกันและบรรเทาเหตุอุทกภัยตามสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว ทันการณ์ และมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งเพ่ือสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรทุกคน ซึ่งได้ก าหนด
แผนงานดังนี้ 
 1. การปฏิบัติก่อนเกิดเหตุอุทกภัย 
   1.1 คณะบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ด าเนินการเผยแพร่แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะ
วิกฤต การให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคลากรในสังกัด การป้องกันการเกิดอุทกภัย ขั้นตอน/แนวทางปฏิบัติใน
การตรวจตรา และแนวทางการป้องกันขณะเกิดเหตุดังกล่าว รวมทั้งก าหนดแผนฟ้ืนฟูและบรรเทาความเดือดร้อน
บริเวณอาคารพ้ืนที่ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ 
    1.2 ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของส านักงานปลัดกระทรวงการคลังติดตามข่าวสารเหตุการณ์การเกิด
อุทกภัยอย่างต่อเนื่อง 
   1.3 ส ารวจ รวบรวมพ้ืนที่เสี่ยง รวมทั้งพ้ืนที่ปลอดภัยเพื่อรองรับการอพยพและจัดตั้งเป็นศูนย์
พักพิงชั่วคราว  
     1.4  จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และส ารวจความเรียบร้อยบริเวณนอกอาคาร 
   1.5 ด าเนินการป้องกันความเสียหายเบื้องต้น เช่น กั้นกระสอบทรายรอบอาคารกระทรวงการคลัง 
บริเวณลานจอดรถ ย้ายทรัพย์สินของทางราชการ (รถราชการ) ที่อาจเกิดความเสียหายไปไว้ในที่ปลอดภัย  
  1.6 เตรียมอุปกรณ์จ าเป็น เช่น ไฟส ารอง วิทยุสื่อสาร  อาหาร น้ าดื่ม เวชภัณฑ์  เสื้อชูชีพ เครื่อง
สูบน้ า เป็นต้น   
 2. การปฏิบัติเมื่อเกิดอุทกภัย ดังนี้ 

2.1  ทีมงานคณะบริหารความต่อเนื่องส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง และเจ้าหน้าที่ส่วน 
บริหารงานพัสดุด าเนินการตรวจสอบ/ประเมินสถานการณ์ 

2.2  ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง  ด าเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
      2.2.1 ส่วนบริหารงานพัสดุด าเนินการย้ายเอกสาร และอุปกรณ์ต่างๆ ขึ้นจากบริเวณพ้ืนที ่

เสี่ยง (ชั้นใต้ดิน และ ชั้น 1 ) และด าเนินการป้องกันบริเวณอาคารและพ้ืนที่เสี่ยงภัย โดยน ากระสอบทรายมาจัดท า
แนวป้องกันบริเวณพ้ืนที่เสี่ยงภัย และติดตั้งเครื่องสูบน้ า  
 
 
 
 
 



๓๐ 

 

 
              2.2.2 หัวหน้าทีมและทีมบริหารความต่อเนื่องการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารด าเนินการ

แจ้งข้อมูลประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงการคลังทราบ และแจ้งส่วนราชการต่างๆ 
รวมถึงผู้รับบริการทราบถึงช่องทางการติดต่อกับส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  ณ สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
 2.2.3 หัวหน้าทีมและทีมงานบริหารความต่อเนื่องด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือย้ายสถานที่ปฏิบัติงานไปยังสถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
ด าเนินการปิดระบบ ท าการย้ายระบบงานต่างๆ  ไปปฏิบัติงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานส ารองที่ก าหนดตามแผนรับ
สถานการณ์ฉุกเฉินที่ก าหนดไว้ 

  2.2.4 ส่วนบริหารการพัสดุ เตรียมที่พัก และอาหารส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้อยู่เวรยาม เพ่ือเฝ้า 
ระวังและเตรียมขนย้ายตลอด 24 ชั่วโมง  และเตรียมให้ความช่วยเหลืออ านวยความสะดวกในด้านการเดินทางไป
ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในกรณีต้องไปปฏิบัติงาน ฯ ณ สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง  
 2.2.5 เมื่อบุคลกรในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงการคลังทราบถึงเหตุการณ์ ให้ 
ด าเนินการเก็บรักษาทรัพย์สินในที่ปลอดภัยและเตรียมพร้อมในการอพยพ 

   2.3 การอพยพ 
 2.3.1 เมื่อได้รับแจ้งให้อพยพ ให้หยุดท างานทันที 
 2.3.2 ตั้งสติอย่างตื่นตระหนก และเก็บรวบรวมเอกสาร หรือทรัพย์สินส าคัญให้เรียบร้อย 
 2.3.3 ส ารวจ ปิดและดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดออก  
 2.3.4 อพยพออกจากพ้ืนที่กลุ่มอาคาร ไปยังจุดนัดหมาย 

     3. การหลังเกิดเหตุเกิดอุทกภัย 
 3.1  หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่องและทีมงานบริหารความต่อเนื่องด าเนินการส ารวจ/
ประเมินความเสียหาย/ตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหาย 
 3.2 หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
ตรวจสอบความเสียหายของระบบ server รวมทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  

3.3 ทีมงานคณะบริหารความต่อเนื่อง  ด าเนินการดังนี้ 
(1) รายงานผลส ารวจความเสียหายให้หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องทราบ 

        (2) จัดหาสถานที่ในการปฏิบัติงานและแจ้งให้ผู้รับบริการ 

หน่วยงานที่ให้บริการ/ด าเนินงานผ่านระบบ 
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ด าเนินการตามแผนบริหารความต่อเนื่อง ณ สถานที่ที่

ก าหนดไว้  
 
 
 
 



๓๑ 

 

 
แผนบริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤตในกรณีเกิดแผ่นดินไหว 

 เป็นแผนบริหารจัดการความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตในกรณีเกิดแผ่นดินไหวเพ่ือให้ส านักงานปลัด
กระทรวงการคลังมีระบบป้องกันและบรรเทาเหตุแผ่นดินไหวตามสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว ทันการณ์ และมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งเพ่ือสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรทุกคน ซึ่งได้ก าหนด
แผนการบริหารจัดการ ดังนี้ 
 1. การปฏิบัติก่อนเกิดเหตุแผ่นดินไหว 
    (1)  คณะบริหารความต่อเนื่อง  ด าเนินการเผยแพร่แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต การ
ให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคลากรในสังกัด เกี่ยวกับมาตรการรับมือการเกิดแผ่นดินไหว ขั้นตอน/แนวทาง
ปฏิบัติในการเตรียมตัวรับมือเหตุแผ่นดินไหว  และแนวทางการป้องกันเอาตัวรอดเฉพาะหน้าขณะเกิดเหตุดังกล่าว 
รวมทั้งก าหนดแผนฟื้นฟูและบรรเทาความเดือดร้อนบริเวณอาคารและพ้ืนที่ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ 
     (2)  ตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของอาคาร และเครื่องใช้ภายในอาคาร ท าการยึดติดอุปกรณ์
ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น ตู้และชั้นหนังสือยึดติดกับผนังหรือเสา ไม่วางของหนักบนที่สูง เป็นต้น  
   (3) ส ารวจ รวบรวมพ้ืนที่เสี่ยง รวมทั้งพ้ืนที่ปลอดภัยเพ่ือรองรับการอพยพ และเตรียมอุปกรณ์
จ าเป็น เช่น ไฟส ารอง วิทยุสื่อสาร  อาหาร น้ าดื่ม  เครื่องมือช่าง อุปกรณ์ดับเพลิง ชุดปฐมพยาบาลและยา เพ่ือ
เตรียมรับแผ่นดินไหวและอาคารถล่มที่อาจเกิดข้ึน  
 2. การปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหว 

2.1 กรณีเหตุการณ์ไม่รุนแรง (สามารถปฏิบัติงานในอาคารกระทรวงการคลังได้) 
 2.1.1 เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารงานพัสดุด าเนินการตรวจสอบ/ประเมินสถานการณ์ 
 2.1.2 ส านัก/กลุ่ม/กอง ด าเนินการตรวจสอบผู้บาดเจ็บและให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อน

น าส่งโรงพยาบาล  
           2.1.3 ทีมงานบริหารความต่อเนื่องด้านการประชาสัมพันธ์ (กลุ่มสารนิเทศการคลัง) ด าเนินการ

ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้บุคลากรทราบเพ่ือเตรียมความพร้อมใน
กรณีท่ีอาจเกิดเหตุการณ์พลิกผันที่ส่อเค้าถึงความรุนแรงที่มากขึ้น 

2.2 กรณีเหตุการณ์รุนแรง (ไม่สามารถปฏิบัติงานในอาคารกระทรวงการคลังได้) 
                    2.2.1ทีมงานคณะบริหารความต่อเนื่องส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง และเจ้าหน้าที่ส่วน
บริหารการพัสดุด าเนินการตรวจสอบ/ประเมินสถานการณ์ 

          2.2.2 ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง  ประสานให้ผู้ประสานคณะบริหารความต่อเนื่อง 
ของทุกส านัก/กลุ่ม/กอง ด าเนินการตรวจสอบสถานการณ์ และให้ความช่วยเหลือ   

2.2.3. ทีมงานบริหารความต่อเนื่องด้านการประชาสัมพันธ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง 
พร้อมทั้งด าเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้บุคลากรทราบและแจ้งส่วนราชการต่างๆ รวมถึงผู้รับบริการ
ทราบถึงช่องทางการติดต่อกับส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  ณ สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
 



๓๒ 

 

           2.2.4  หัวหน้าทีมและทีมงานบริหารความต่อเนื่องด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือย้ายสถานที่ปฏิบัติงานไปยังสถานที่ปฏิบัติงานส ารอง ด าเนินการปิด
ระบบ ท าการย้ายระบบงานต่างๆ  ไปปฏิบัติงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานส ารองที่ก าหนดตามแผนรับสถานการณ์
ฉุกเฉินที่ก าหนดไว้ 

2.2.5  ส่วนบริหารการพัสดุ เตรียมที่พัก ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น และอาหารส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ผู้อยู่เวรยาม เพ่ือเฝ้าระวังและเตรียมขนย้ายตลอด 24 ชั่วโมง  และเตรียมให้ความช่วยเหลืออ านวยความสะดวก
ในด้านการเดินทางไปปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในกรณีต้องไปปฏิบัติงาน ฯ ณ สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง  
          2.2.6 เมื่อบุคลากรในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงการคลังทราบถึงเหตุการณ์ ให้ด าเนินการ
เก็บรักษาทรัพย์สินในที่ปลอดภัยและเตรียมพร้อมในการอพยพ 

3. การอพยพ 
 3.1 เมื่อได้รับแจ้งให้อพยพ ให้หยุดท างานทันที 
 3.2 ตั้งสติอย่างตื่นตระหนก และเก็บรวบรวมเอกสาร หรือทรัพย์สินที่ส าคัญให้เรียบร้อย   หาก

อยู่ในอาคารให้ยืนหรือหมอบอยู่ในส่วนของอาคารที่โครงสร้างแข็งแรงสามารถรับน้ าหนักได้มาก หรืออยู่ใต้โต๊ะที่
แข็งแรงเพ่ือป้องกันอันตรายจากสิ่งปรักหักพังที่ร่วงหล่นลงมา  อยู่ให้ห่างจากประตู หน้าต่าง สายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า 
และสิ่งห้อยแขวน 

 3.3 ส ารวจ ปิดและดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดออก  
 3.4 อาคารสูงจะล้มหรือพังทลายช้ากว่าอาคารเตี้ย (เนื่องจากมีคาบของการสั่นหรือแกว่งนานกว่า) ให้

หมอบหลบใต้โต๊ะจนกว่าการสั่นสะเทือนจะหยุดลง ส าหรับอาคารสูง 2 ชั้น อาจล้มพังได้ในเวลา 2 นาที  
 3.5 ถ้าอยู่นอกอาคาร ให้อยู่ในที่โล่ง ห่างจากตึก อาคารสูง เสาไฟ สายไฟ หรือส่งที่อาจล้มใส่ได้ 
 3.6 ให้รีบออกจากอาคาร ไปยังพ้ืนที่นัดพบ เมื่อแผ่นดินไหวสงบลง  

 
 4. การส ารวจความเสียหายหลังเกิดเหตุเกิดแผ่นดินไหว 
 4.1 หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่องและทีมงานบริหารความต่อเนื่องด าเนินการส ารวจ/ประเมิน
ความเสียหาย/ตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหาย 
 4.2 หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
ตรวจสอบความเสียหายของระบบ Server รวมทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
            4.3 ทีมงานคณะบริหารความต่อเนื่อง  เมื่อได้ส ารวจความเสียหายแล้ว   ให้ด าเนินการดังนี้ 

 4.3.1 รายงานผลส ารวจความเสียหายให้หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องทราบ 
 4.3.2 จัดหาสถานที่ในการปฏิบัติงานและให้บริการผู้มารับบริการ/ผู้มาติดต่อประสานงาน 

หน่วยงานที่ให้บริการ/ด าเนินงานผ่านระบบ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ด าเนินการตามแผนบริหารความต่อเนื่อง ณ สถานที่ท่ี

ก าหนดไว้  
 



๓๓ 

 

แผนบริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤตในกรณีเกิดเหตุกำรณ์ชุมนุมประท้วง 
เป็นแผนบริหารจัดการความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตในกรณีเกิดเหตุชุมนุมประท้วง เพ่ือให้ส านักงานปลัด
กระทรวงการคลังมีระบบป้องกันและบรรเทาเหตุความรุนแรงของเหตุการณ์ชุมนุมประท้วง ตามสถานการณ์ได้
อย่างรวดเร็ว ทันการณ์ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพ่ือสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน  
ของบุคลากรทุกคน ซึ่งได้ก าหนดแผนงานดังนี้ 
 
 1. การปฏิบัติก่อนเกิดเหตุชุมนุมประท้วง ดังนี้ 
 1.1 ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  ด าเนินการออกค าสั่ง/หนังสือเวียนเพ่ือก าหนดขอบเขต
อ านาจผู้รับผิดชอบกรณีเกิดการชุมนุมของฝูงชน การให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคลากรในสังกัดส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง ขั้นตอน/แนวทางปฏิบัติในการตรวจตรา และแนวทางการป้องกันขณะเกิดเหตุดังกล่าว รวมทั้ง
ก าหนดแผนฟื้นฟูและบรรเทาความเดือดร้อนบริเวณอาคารและพ้ืนที่ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ 
 1.2 จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตรวจตราทางเข้า-ออกของอาคาร  ตลอด 24 ชั่วโมง  
 1.3 ส ารวจ รวบรวมพ้ืนที่เสี่ยง รวมทั้งพ้ืนที่ปลอดภัยเพื่อรองรับการอพยพ   
 1.4 เตรียมอุปกรณ์จ าเป็น เช่น ไฟส ารอง วิทยุสื่อสาร  อาหาร น้ าดื่ม เวชภัณฑ์ เครื่องมือช่าง อุปกรณ์
ดับเพลิง เพ่ือเตรียมรับการปิดล้อมที่อาจเกิดข้ึน 

 2. การปฏิบัติเมือ่เกิดเหตุชุมนุมประท้วง  ดังนี้ 
  2.1 กรณีเหตุการณ์ไม่รุนแรง (สามารถปฏิบัติงานในอาคารกระทรวงการคลังได้) 
                       2.1.1 เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารงานพัสดุด าเนินการตรวจสอบ/ประเมินสถานการณ์ ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ รวมทั้งการวางก าลังต ารวจป้องกัน 
                       2.1.2  คณะท างานที่ได้รับมอบหมายในการรับผิดชอบการบริหารสถานการณ์การชุมนุม เชิญ
ตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงเข้าพบผู้บริหาร/ผู้ได้รับมอบหมาย เพ่ือรับฟ้งข้อเรียกร้องและน าเสนอผู้บริหาร
พิจารณาด าเนินการต่อไป   

             2.1.3  ประสานให้เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารงานพัสดุ ตรวจสอบสถานที่ โดยเฉพาะการควบคุมการ
เข้า-ออกอาคาร 
 2.1.4 กลุ่มสารนิเทศการคลัง ด าเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้บุคลากรทราบ 

2.2 กรณีเหตุการณ์รุนแรง (ไม่สามารถปฏิบัติงานในอาคารกระทรวงการคลังได้) 
 2.2.1 เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารงานพัสดุด าเนินการตรวจสอบ/ประเมินสถานการณ์ร่วมกับ

เจ้าหน้าที่ต ารวจ รวมทั้งการวางก าลังต ารวจป้องกัน 
                 2.2.2  คณะท างานที่ได้รับมอบหมายในการรับผิดชอบการบริหารสถานการณ์การชุมนุม เชิญ
ตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงเข้าพบผู้บริหาร/ผู้ได้รับมอบหมาย เพ่ือรับฟังขอเรียกร้อง  

       2.2.3   เจ้าหน้าที่ส่วนการพัสดุและฝ่ายรักษาความปลอดภัยควบคุมปิดทางเข้า- ออกอาคาร 
ทั้งหมด (ปิดอาคาร) รวมทั้งตรวจสอบอาคารทุกชั้นเพื่อล๊อค ประตูเข้า- ออกส านัก/กลุ่ม/กอง  
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                  2.2.4   หัวหน้าทีมและทีมบริหารความต่อเนื่องการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารด าเนินการ
แจ้งข้อมูลประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงการคลังทราบ และแจ้งส่วนราชการต่างๆ 
รวมถึงผู้รับบริการทราบถึงช่องทางการติดต่อกับส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  ณ สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 

3. การอพยพ 
3.1 เมื่อได้รับแจ้งให้อพยพ ให้หยุดท างานทันที 

    3.2 ตั้งสติอย่างตื่นตระหนก และเก็บรวบรวมเอกสาร หรือทรัพย์สินที่ส าคัญให้เรียบร้อย            
    3.3  ส ารวจ ปิดและดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดออก  
    3.4 เดินออกจาก ส านัก/กลุ่ม/กองไปยังจุดนัดพบที่ได้ก าหนดไว้  
    

4. การปฏิบัติหลังเกิดเหตุเกิดการชุมนุมประท้วง 
    4.1 หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่องและทีมงานบริหารความต่อเนื่องด าเนินการส ารวจ/ประเมิน
ความเสียหาย/ตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหาย 
    4.2 หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตรวจสอบ
ความเสียหายของระบบ Server รวมทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
 
ทีมงานคณะบริหารความต่อเนื่อง 

1) รายงานผลส ารวจความเสียหายให้หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องทราบ 
2) จัดหาสถานที่ในการปฏิบัติงานและให้บริการผู้มารับบริการ/ผู้มาติดต่อประสานงาน 
3) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ด าเนินการตามแผนบริหารความต่อเนื่อง ณ สถานที่ท่ี

ก าหนดไว้  
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แผนบริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤตในกรณีเกิดอัคคีภัย 

 เป็นแผนการบริหารจัดการความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตในกรณีเกิดอัคคีภัย เพ่ือให้ส านักงานปลัด
กระทรวงการคลังมีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย เพ่ือป้องกันและระงับอัคคีภัยตามสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว 
ทันการณ์ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพ่ือสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรทุกคน 

ได้ก าหนดวิธีการบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตในกรณีเกิดอัคคีภัย ดังนี้  
1. การปฏิบัติกอ่นเกิดเหตุอัคคีภัย  

 1.1 ส ารวจ ตรวจตรา อาคารสถานที่ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย หากพบบริเวณใดเป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยให้รีบซ่อมแซม แก้ไข หรือเพ่ิมความระมัดระวังเป็นพิเศษ 
 1.2 ให้มีการซ่อมบ ารุงและตรวจตราปั๊มน้ า สายท่อน้ า และถังดับเพลิงให้ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยถังดับเพลิงจะต้องมีสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิง ตามปริมาณที่ก าหนด และเปลี่ยนน้ ายา ตาม
วาระและอายุของน้ ายานั้น และต้องติดตั้งในพื้นที่เห็นชัดเจนสามารถน ามาใช้งานได้สะดวกทันต่อเหตุการณ์ 
 1.3  ก าหนดให้มีป้ายบอกทาง “บันไดหนีไฟ” หรือ “ทางหนีไฟ” เห็นได้อย่างชัดเจน มีป้ายข้อความ
เตือน “ห้ามใช้ลิฟท์ขณะเกิดเพลิงไหม้” เป็นต้น 
 1.4  ก าชับให้ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างติดบัตรประจ าตัวแสดงตน เข้า -ออก ขณะ
ปฏิบัติหน้าที่ภายในหน่วยงาน ตลอดจนผู้มาติดต่อราชการ โดยขอบัตรประจ าตัวไว้ และให้ติดบัตรผู้มาติดต่อ
ราชการแทน เพ่ือเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัย 
 1.5  จัดท าผังการติดต่อสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ ของฝ่ายบริหารหน่วยงาน ผู้ดูแลอาคาร หรือห้อง
เวรรักษาการณ์ สถานีต ารวจในพื้นที่ และสถานีดับเพลิง โดยท าป้ายติดให้เห็นชัดเจนทุกชั้น พร้อมทั้งก าหนดพ้ืนที่
เป็นจุดนัดพบ หรือจุดรวมพล  
 1.6 บุคลากรภายในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการจัดระเบียบ ความเรียบร้อย สถานที่ท างาน สิ่งที่
น่าจะเกิดอัคคีภัยได้ง่าย จัดเก็บให้ถูกต้องตามลักษณะการเก็บรักษาโดยไม่สะสมสิ่งของ ที่อาจเป็นเชื้อเพลิงไว้
ปริมาณมาก เช่น กระดาษใช้แล้ว หนังสือพิมพ์เก่า เป็นต้น 
 1.7 การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย เช่น สถานที่ใดมีข้อความ
ห้ามสูบบุหรี่ ก็ต้องปฏิบัติตาม เป็นต้น  
 1.8 อบรมความรู้ให้กับบุคลากร ระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ฝึกการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการ
ดับเพลิง ตลอดจนฝึกซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย ว่าจะปฏิบัติอย่างไร การแจ้งเหตุท าอย่างไร 
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2. กำรปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุอัคคีภัย  
 2.1. ผู้พบเห็นเพลิงไหม้ ตัดสินใจว่าดับเพลิงได้ด้วยตนเองหรือไม่ โดยพิจาณาจากสถานการณ์ ดังนี้ 
  2.1.1  ถ้าดับได้ ให้ด าเนินการดับไฟนั้นทันที (ควรฝึกการใช้เครื่องดับเพลิงให้เป็นทุกคน) และ
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับ 
  2.1.2 ถ้าดับไม่ได้ ให้แจ้งเพ่ือนร่วมงาน/หัวหน้า ช่วยกันดับไฟ กรณีดับได้แล้วให้รายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น หากยังไม่หยุดสามารถยุติการเกิดอัคคีภัยได้ ให้เข้าสู่แผนปฏิบัติการเหตุอัคคีภัยขั้น
ลุกลาม 

3. กำรเข้ำสู่แผนปฏิบัติกำรบริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤตในกรณีเกิดอัคคีภัยข้ันลุกลำม 
 3.1 ตัดกระแสไฟฟ้าบริเวณท่ีเกิดเหตุ 
 3.2 เปิดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แจ้งเตือนภัย 
 3.3 แจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เวรยาม ช่วยท าการดับเพลิงเป็นการเฉพาะหน้า 
 3.4  แจ้งหน่วยดับเพลิง โดยบอกชื่อผู้แจ้ง สถานที่เกิดเหตุ ลักษณะของไฟที่ก าลังลุกไหม้ หมายเลข
โทรศัพท์ของผู้แจ้ง 
 3.5 ควบคุมอย่าให้บุคลากรกลับเข้าในอาคารเพ่ือไปเก็บสิ่งของส่วนตัวอีก 
 3.6 ผู้น าทางหนีไฟ จะเป็นผู้น าทางอพยพหนีไฟไปตามทางออกท่ีจัดไว้ไปยังบริเวณที่เตรียมการรองรับ
การอพยพท่ีก าหนดไว้ ซึ่งเป็นจุดนัดพบหรือจุดรวมพล ห้ามหนีขึ้นข้างบน และไม่ควรผ่าน ด้านที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ 
หากมีกลุ่มควันให้คลานต่ า  
 3.7 หน่วยปฐมพยาบาลท าการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในกรณีมีผู้เป็นลม บาดเจ็บหรือหมดสติ และรีบ
น าส่งโรงพยาบาลโดยเร็วทันท ี
 

4. กำรปฏิบัติภำยหลังเพลิงสงบ 
 4.1  ส่วนบริหารการพัสดุส ารวจความเสียหายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักงานเขต ในกรณีอาคารที่ถูกเพลิงไหม้ไม่สามารถซ่อมแซมได้ 
ให้จัดการรื้อถอนออกเพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนอีก และแจ้งต่อทีมงานคณะบริหารความต่อเนื่อง   
 4.2 ประชาสัมพันธ์ ฟื้นฟูสภาพจิตใจของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว 
 4.3 ปรับปรุง ซ่อมแซม สิ่งที่เสียหายให้กลับคืนสภาพปกติ หรือจัดหาใหม่ทดแทนทีมงานคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง  ด าเนินการ 

1. รายงานผลส ารวจความเสยีหายให้หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องทราบ 
      2. จัดหาสถานที่ในการปฏิบัติงานและให้บริการผู้มารับบริการ/ผู้มาติดต่อประสานงานหน่วยงาน
ที่ให้บริการ/ด าเนินงานผ่านระบบ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ด าเนินการตามแผนบริหารความต่อเนื่อง ณ สถานที่ท่ี
ก าหนดไว้  

.  
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แนวทำงกำรมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำน 
ในกรณีเกิดภำวะวิกฤติ ตำมแผนควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤต 

ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง
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แนวทำงกำรมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน 
ในกรณีเกิดภำวะวิกฤต ตำมแผนควำมพร้อมต่อภำวะวิกฤตของ สป.กค. 

ส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงกำรคลัง 
โครงสร้ำงภำยในส ำนักงำนรฐัมนตรี กระทรวงกำรคลัง 

 

   นายศักดา  ชนะภัย 
หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี 
โทร 089 969 3026 

  

    

        

นายศิขรินทร์ ลิ่มนิจสรกุล 
หัวหน้ากลุ่มงานประสานการเมือง 

โทร 086 984 8788 

 นางสาววันดี เจริญประวัติ 
หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ 

โทร 086 339 7777 

 นางชนัญชิดา สังวาลเพชร 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
โทร 081 170 1849 

        
นางสาวสุนิดา เอื้ออุฬาร 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
โทร 087 149 5619 

 นางจิรวรรณ เกษมสันต์ ณ อยุธยา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
      โทร 081 627 1925 

 นางสาวเมฆา สาพิน 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

โทร 062 593 9385 
       

นางสาวกมลทิพย์ เผ่าทอง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

โทร 089 780 3441 

 นางสาวสุภาพร เทพชะนะ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

โทร 085 180 5468 

  



๓๙ 

 

         แนวทำงกำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์สภำวะวิกฤต 
        ของส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงกำรคลัง 

 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/ควำมรับผิดชอบ ระยะเวลำ 

1 ๑. รับแจ้งเหตุจากทีมบริหารเพ่ือความต่อเนื่องด้านการ
ปฏิบัติงาน  
๒. ประสานแจ้งหัวหน้ากลุ่ม/งาน เพ่ือทราบเหตุ 
3. แจ้งเจ้าหน้าที่อพยพ (กรณีเร่งด่วน) 

นายศักดา ชนะภัย ภายใน 1 ชั่วโมง 

2 ประชุมเพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินการเพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวทางตอบสนองต่อเหตุการณ์ของทีม
บริหารเพื่อความต่อเนื่องด้านการปฏิบัติงาน อาทิ 
- สถานทีป่ฏิบัติงานส ารอง 
- การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ  
- การเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ส านักงาน 

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

ภายใน 3 ชั่วโมง 

3 ประสานแจ้งแนวทางการด าเนินการแก่เจ้าหน้าที่ ๑ นางสาววันดี เจริญประวัติ 
2 นายศิขรินทร์ ลิ่มนิจสรกุล 
3 นางชนัญชิดา สังวาลเพชร 

ภายใน 2 ชั่วโมง 
(นับแต่มีความชัดเจน

เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ) 

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

(1) ครั้งที่ 1 
ภายใน 2 วันท าการ 
(2) ครั้งต่อไป 
ภายใน 5 วันท าการ 

 

หมำยเหตุ 1. การตอบสนองขึ้นอยู่กับความวิกฤตของสถานการณ์ การประชุม 
๒. การประชุมเพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินการไม่จ าเป็นต้องเป็นทางการ การมอบหมาย    
    หน้าที่รับผิดชอบ ไม่จ าเป็นต้องเป็นเอกสารและจัดตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ 

  3. การเตรียมพร้อมด้านอุปกรณ์ส านักงาน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานที่ปฏิบัติงานส ารอง  
                         และข้อจ ากัดในสภาวะวิกฤต 

 
 
 
 
 
 



๔๐ 

 

แนวแนวทำงกำรมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนในกรณีทำงกำรมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนในกรณีเกิดภำวะวิกฤตเกิดภำวะวิกฤต  

ตำมแผนคตำมแผนควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤตของ สป.กค. วำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤตของ สป.กค. ::    ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลังศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง  
โครงสร้ำงภำยในของศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรโครงสร้ำงภำยในของศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  

  

ส่วนพัฒนาระบบงานประมวลผล 
ข้อมูลสารสนเทศ (สพร.) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(ผอ.ศทส.) 

ส่วนบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
กระทรวงการคลัง (สบส.) 

 
 

 
 

 

 

 

 

ส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศ 
(สพส.) 

 
 
 

 

 

 

 

ส่วนบริการระบบบริหารการเงิน 
การคลังภาครัฐ (สบง.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนบริการระบบเครือข่าย 
(สบข.) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย (สคค.) 

 
 

 

 

 

 

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
(ฝบท.) 

 
 

 

 

 

 

 

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

ส่วนนโยบายและสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

(สสส.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๑ 

 

แนวทำงกำรตอบสนองต่อสภำวะวิกฤต 
ของศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

 

ขั้นตอน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/ควำมรับผิดชอบ ระยะเวลำ 
1. รับแจ้งเหตุ/ สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากทีม
บริหารเพื่อความต่อเนื่องด้านการปฏิบัติงาน 
ประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งประสานงานและให้
แจ้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ 

นายเฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ์เสถียร (ผอ.ศทส.) 
นางสาววลัยพันธ์ ปรีดาภิรมย ์(หน.ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป) 

ภายใน 3 ชั่วโมง 

2. สั่งการ/ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เตรียม
ความพร้อมในการปฏิบัติงาน ณ สถานที่
ปฏิบัติงานส ารอง 

นายเฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ์เสถียร (ผอ.ศทส.) 
นางสาววลัยพันธ์ ปรีดาภิรมย์ (หน.ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป) ท าหน้าที่ติดต่อ
ประสานงานกับบุคลากรภายใน ศทส.และ
บุคลากรใน สป.กค.  

ภายใน 12 ชั่วโมง 

3. การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ 
สถานที่ส ารอง  
  
 

นายเฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ์เสถียร (ผอ.ศทส.) 
นางสาววลัยพันธ์ ปรีดาภิรมย์ (หน.ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป) ท าหน้าที่ ดังนี้ 
1. แจ้งข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นให้หน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงการคลัง 
2. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

1 วันท าการหลังจากเกิด
เหตุ 

4. การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ 
สถานที่ส ารอง  
  
 

นายเฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ์เสถียร (ผอ.ศทส.) 
1. ให้บุคลากรในสังกัด ศทส.ที่ได้รับ
มอบหมายหรือตามความเหมาะสมปฏิบัติงาน 
ณ สถานที่ส ารอง ภายใต้ภารกิจ/อ านาจ
หน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
2. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2 - 5 วันท าการ
หลังจากเกิดเหตุสภาวะ

วิกฤต 

5. การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ 
สถานที่ส ารอง  
  
 

นายเฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ์เสถียร (ผอ.ศทส.) 
1. ให้บุคลากรในสังกัด ศทส.ที่ได้รับ
มอบหมายหรือตามความเหมาะสมปฏิบัติงาน 
ณ สถานที่ส ารอง ภายใต้ภารกิจ/อ านาจ
หน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
2. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

7 วันท าการหลังจากเกิด
เหตุสภาวะวิกฤต 

6. รายงานความคืบหน้าให้ผู้บริหารทราบ  
   

นายเฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ์เสถียร (ผอ.ศทส.) 
 

ภายหลังจาก 7 วัน 
นับจากเกิดสภาวะวิกฤต 

  หมำยเหตุ 1. การมอบหมายบุคลากรในสังกัด ศทส. ปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง ได้ตามความเหมาะสม 
               2. ส าหรับการเตรียมอุปกรณ์ส านักงานฯ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามความเหมาะสม 



๔๒ 

 

แนวทำงกำรกู้คืนระบบสำรสนเทศ 
ของศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

 

ขั้นตอน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ 
1. ทีมประสำนงำนและอ ำนวยกำร 
 - รับแจ้งเหตุปัญหาภาวะฉุกเฉิน 
 - รับผิดชอบดูแลด้านสถานที่และเจ้าหน้าที่  
 - ประสานงานและอ านวยความสะดวกให้กับทีมงานกู้คนืระบบ   
 - ประเมินสถานการณข์องระบบสารสนเทศ 
 - ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 
 - รายงานผู้บริหาร ศทส. และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 - สรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

ผอ.ศทส., สสส. และ ฝบท. 
1. นายเฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ์เสถียร 
(ผอ.ศทส.) 
2. นางบุษกร เณรสูงเนิน 
3. นางสาวกัลยาณี วรบุตร 
4. นางสาววลัยพันธ์ ปรีดาภิรมย์  
 

ภายใน 12 ชั่วโมง 

2. ทีมงำนกู้คืนระบบสำรสนเทศ มี 5 ทีม ดังนี้   
 2.1 ทีมงำนกู้คืนระบบสำรสนเทศ ส่วนระบบงำน   
 ภำยในส ำนักงำน 
 - เตรียมการย้ายส่วนประมวลผล 
 - รับผิดชอบกอบกู้ระบบงานหลัก 
 - ประเมินผลกระทบจากภาวะฉุกเฉิน 
 - ติดต่อและประสานงานไปยังทีมงานอ่ืนๆ หรือ 
   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 - น าเสนอความคืบหน้า 

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

1 - 2 วันท าการ 

2.2 ทีมกู้คืนระบบสำรสนเทศ ส่วนระบบ Website 
 - เตรียมการย้ายส่วนประมวลผล 
 - รับผิดชอบกอบกู้ระบบงานหลัก 
 - ประเมินผลกระทบจากภาวะฉุกเฉิน 
 - ติดต่อและประสานงานไปยังทีมงานอ่ืนๆ หรือ 
   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- น าเสนอความคืบหน้า 

ทีมงาน สพส. 
1. นายยุทธ์ทวี สมประชา 
2. นางสาววิชชุดา ด่านพร
ประเสริฐ 

1 - 2 วันท าการ 

2.3 ทีมกู้คืนระบบสำรสนเทศ ส่วนระบบคลังข้อมูล  
เศรษฐกิจกำรคลัง 
 - เตรียมการย้ายส่วนประมวลผล 
 - รับผิดชอบกอบกู้ระบบงานหลัก 
 - ประเมินผลกระทบจากภาวะฉุกเฉิน 
 - ติดต่อและประสานงานไปยังทีมงานอ่ืนๆ หรือ  
   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 - น าเสนอความคืบหน้า 

ทีมงาน สบส. 
1. นางสาวสมิทธิ์ธนา ชัยเจนกิจ 
2. นางสาวธนาวรรณ ไพศาล
พานิชย์ 
3. นายมานพ จงเจริญใจ 

3 - 5 วันท าการ 



๔๓ 

 

ขั้นตอน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ 

 2.4 ทีมกู้คืนระบบสำรสนเทศ ส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 แม่ข่ำย 
 - ดูแลและตรวจสอบการท างาน 
 - จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ ์
 - ประเมินผลกระทบจากภาวะฉุกเฉิน  
 - ติดต่อและประสานงานไปยังทีมงานอื่นๆหรือหน่วยงาน 
   ที่เก่ียวข้อง 
 - น าเสนอความคืบหน้า 

ทีมงาน สคค. 
1. นายปริญญา ปรีดียานนท์ 
2. นายมาฆฤกษ์ เกียรติก้อง 

1 วันท าการ 

 2.5 ทีมกู้คืนระบบสำรสนเทศ ส่วนระบบเครือข่ำย  
 สื่อสำรข้อมูล 
 - ดูแลและตรวจสอบการท างานระบบ 
 - จัดเตรียมระบบเครือข่าย 
 - ประเมินผลกระทบจากภาวะฉุกเฉิน 
 - ติดต่อและประสานงานไปยังทีมงานอื่นๆ หรือ 
   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 - น าเสนอความคืบหน้า 

ทีมงาน สบข. 
1. นายบุญลือ จิตตคาม 
2. นายประทีป สร้อยนาค 
3. นายบดินทร์เดช ลิมบุญธรรม 

1 วันท าการ 

3. ทีมงำนกู้คืนระบบ GFMIS 
- ดูแลและตรวจสอบการท างานระบบ 
- จัดเตรียมระบบเครือข่าย 
- เตรียมการย้ายส่วนประมวลผล 
- ประเมินผลกระทบจากภาวะฉุกเฉิน 
- ติดต่อและประสานงานไปยังทีมงานอ่ืนๆ หรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
- น าเสนอความคืบหน้า 

ทีมงาน สบง. 
1. นายมานพ เณรสูงเนิน 
2. นายณรงค์พร โพธิ์พุ่มเย็น 
 

1 วันท าการ 

หมำยเหตุ  1. ขั้นตอนการกู้คืนระบบสารสนเทศและผู้รับผิดชอบ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
       2. ก าหนดระยะเวลาการด าเนินงาน ตามวันและเวลาราชการ 

  

 
 
 

 



๔๔ 

 

แนวทำงกำรมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน 
ในกรณีเกิดภำวะวิกฤต ตำมแผนควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤตของ สป.กค. 

กลุ่มตรวจสอบภำยใน ส่วนตรวจสอบภำยในระดับกระทรวง ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง 
โครงสร้ำงภำยในของส่วนตรวจสอบภำยในระดับกระทรวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

นางสิริกานต์  มหาลี้ตระกูล 
รักษาการในต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง 

โทร  08-9280-2366 
เบอร์ภายใน  2439 

นางสาวพิมลสิริ ลิมปมาลัยพร 
นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ 

โทร  08-6903-5550 
เบอร์ภายใน  2437 

เบอร์ภายใน   

นางสาวเพ็ญศิริ  เพชรไข่ 
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 

โทร  08-1915-7437 
เบอร์ภายใน  2581 

นางสาววลีลักษณ์ รินดวงดี 
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 

โทร  08-6921-6026 
เบอร์ภายใน  2580 

นางสาวเสาวนีย์  หล้าค าคง 
พนักงานประจ าส านักงาน 
โทร  08-4096-3252 

เบอร์ภายใน  2539 

นางสาวมลธิราพร  ส าอางค์ผิว 
พนักงานประจ าส านักงาน 
โทร  08-2221-5209 

เบอร์ภายใน  2433 



๔๕ 

 

แนวทำงกำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์สภำวะวิกฤต 
ของส่วนตรวจสอบภำยในระดับกระทรวง 

 

 

หมำยเหตุ 1. บุคลากรส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวงสามารถสลับกันเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่
ปฏิบัติงานส ารองได้ตามความความเหมาะสม 

                2.  ส าหรับการเตรียมอุปกรณ์ ส านักงานฯ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานงาน ให้เป็นไปตามความเหมาะสม 
 
 

 

ขั้นตอน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/ควำมรับผิดชอบ ระยะเวลำ 

1. รับแจ้งเหตุ/สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากทีมบริหารเพ่ือ
ความต่อเนื่องด้านการปฏิบัติงาน  
 

นางสิริกานต์  มหาลี้ตระกูล  
การประสานงานกับทีมบริหาร
เพ่ือความต่อเนื่องด้านการ
ปฏิบัติงาน 
 

ภายใน 3 ชั่วโมง 

2. การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
- ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของ สตก. รับทราบ
สถานการณ์ 
- สั่งการ/แจ้งบุคลากรของ สตก. เพื่อเตรียมความพร้อม 

ในการปฏิบัติงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
 

นางสิริกานต์  มหาลี้ตระกูล  
การประสานแจ้งข้อมูลข่าวสารที่
จ าเป็นแก่บุคลากรของ สตก. 
 

ภายใน 12 ชั่วโมง 

3. มอบหมายงานบุคลากรของ สตก. ระดับช านาญการพิเศษ
นางสาวพิมลสิริ  ลิมปมาลัยพร ในการปฏิบัติหน้าที่  ณ 
สถานที่ส ารอง  

 

นางสิริกานต์  มหาลี้ตระกูล  
การมอบหมายงานบุคลากรใน
ระดับช านาญการพิเศษ ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่ส ารอง
ของ สตก. 

 

1 - 2 วันท าการ 
หลังจากเกิดเหตุ

สภาวะวิกฤต 

4. มอบหมายงานบุคลากรของ สตก. ผู้มีรายนามต่อไปนี้ ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่ส ารอง 
4.1 นางสาวพิมลสิริ  ลิมปมาลัยพร 
4.2 นางสาววลีลักษณ์  รินดวงดี 
4.3 นางสาวเพ็ญศิริ  เพชรไข่ 
4.4 นางสาวมลธิราพร  ส าอางค์ผิว 
4.5 นางสาวเสาวนีย์  หล้าค าคง 

 

นางสิริกานต์  มหาลี้ตระกูล  
การมอบหมายงานบุคลากรใน
สังกัด สตก. เพ่ือปฏิบัติงาน ณ 
สถานที่ส ารอง ภายใต้ภารกิจ/
อ านาจหน้าที่ของ สตก. 

หลังจากเกิดเหตุ
สภาวะวิกฤต 3 วัน

ท าการ 



๔๖ 

 

แนวทำงกำรมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน 
ในกรณีเกิดภำวะวิกฤต ตำมแผนควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤต ของ สป.กค.  

ส่วนตรวจสอบภำยในระดับกรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง 
โครงสร้ำงภำยในของส่วนตรวจสอบภำยในระดับกรม 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

นางสาวกาญจนา  สุทธชิยาพิพฒัน์ 
ผอ.สตน. 

โทร 083 178 8127  
 
 

นางสาวประภาพร  จันทร์นิฤทัย 

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบตัิการ 

โทร 089 924 8699  

นางสาวธนียา  ชัยปราการ 
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน 
โทร 085 056 6226 

นางมณีรตัน์  จันทร์ใบเล็ก 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
โทร 089 289 5968 

 
 

นางสาวสุพัตรา  ทองทวี 

พนักงานประจ าส านักงาน 

โทร 084 156 6586 
 
 
 

งำนตรวจสอบ 
 

งำนธุรกำร 



๔๗ 

 

 
 

แนวทำงกำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์สภำวะวิกฤต 
ของส่วนตรวจสอบภำยในระดับกรม 

 

ล ำดับ ขั้นตอน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ 

1 หลังจากรับแจ้งเหตุสภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นจาก
ทีมผู้บริหารเพ่ือความต่อเนื่องแล้ว แจ้งให้
บุคลากรในหน่วยงานทราบ 

นางสาวกาญจนา  สุทธิชยาพิพัฒน์ 
(ผอ.สตน.)  

ภายใน 1 ชั่วโมง 

2 เตรียมพร้อมเพ่ือเข้าร่วมประชุมประเมิน
สถานการณ์จากสภาวะวิกฤตกับหน่วยงาน/
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

นางสาวกาญจนา  สุทธิชยาพิพัฒน์ (ผอ. 
สตน.)/ผู้ที่ ผอ.สตน. มอบหมาย  

ภายใน 24 ชั่วโมง 

(ตลอดเวลา) 

3 มอบหมายให้บุคลากรเตรียมความพร้อมเม่ือ
ต้องไปปฏิบัติงาน ณ สถานที่ส ารอง หาก
เหตุการณ์รุนแรงไมส่ามารถเข้าปฏิบัติงานใน
สถานที่ปกติโดยด าเนินการ ดังนี้ 

 

1) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจัดเตรียมงานการ
ตรวจสอบที่ส าคัญ/มีก าหนดระยะเวลา
เร่งด่วน เพ่ือน าไปด าเนินการต่อ ณ 
สถานที่ส ารอง 

 

2) เจ้าหน้าที่ธุรการจัดเตรียมอุปกรณ์
ส านักงานที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน ณ 
สถานที่ส ารอง  

นางสาวกาญจนา  สุทธิชยาพิพัฒน์ 
(ผอ.สตน.)/ผู้มอบหมาย 

 

 

นางสาวประภาพร  จันทร์นิฤทัย 

นางสาวธนียา  ชัยปราการ 

 

 

นางมณีรัตน์  จันทร์ใบเล็ก 

นางสาวสุพัตรา  ทองทวี 

ภายใน 48 ชั่วโมง 

4 จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ส ารอง 
หากเหตุการณร์ุนแรงไม่สามารถเข้า
ปฏิบัติงานในสถานที่ปกติได้ 

นางสาวกาญจนา  สุทธิชยาพิพัฒน์ 
(ผอ.สตน.) 

หลัง 3 วันท าการ 

 
หมำยเหตุ : ผอ.สตน. พิจารณาให้บุคลากรในสังกัดฯ สลับการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ส ารองได้ตาม     
              ความเหมาะสม 



๔๘ 

 

แนวทำงกำรมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน 
ในกรณีเกิดภำวะวิกฤต ตำมแผนควำมพร้อมต่อภำวะวิกฤตของ สป.กค.  

โครงสร้ำงภำยในของส่วนบริหำรทั่วไป  ส ำนักบริหำรกลโครงสร้ำงภำยในของส่วนบริหำรทั่วไป  ส ำนักบริหำรกลำงำง 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวดุษฎี  กัมสิทธ์ิ             เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
นายรตน  สวนวิจติรทิพ          เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
นางวิภานันท์  พุ่มแจ่ม             พนักงานประจ าส านักงาน 
นายกมลชาติ  พิกุลแก้ว           พนักงานประจ าส านักงาน 
นางสาวสถิตยภ์รณ์  สภุาชัย      พนักงานประจ าส านักงาน 
นางสาวชุพรรษา สีหาโคตร       เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นางสาวปัทมา  แก้วเสน           เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นายเฉลมิ ศรีเมฆ                    พนักงานธุรการ 
นายมนตรี  ก ามนาฏ  พนักงานบริการ 
นางสาวศุภร  สาธุเสน พนักงานบริการ 
นางสาวจิตลดา ปราบหนองบั่ว เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
นายสมปอง ท้วมศิร ิ พนักงานขับรถยนต ์
นายอดิเรก สิงคกุล พนักงานขับรถยนต ์
นายวุฒินันท์  นิติพัฒนาภิรักษ์ พนักงานขบัรถยนต ์
 

นางธัญญรัตน์  แป้นภ ู   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
นางสาวทัศนีย์  ศรีจุมปา   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
นางสาวยุภารัตน์ พรมศาลา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
นางระพี  มลพิชัย พนักงานธุรการ 
นางสุภาพร  สุกใส พนักงานธุรการ 
นางสาวฐิติมนต์ อภิสิทธ์ิยศกลุ   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
นางสาวขวัญจิตต์ สุขส าโรง  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 
นางสาวดลนภา เข็มทอง  พนักงานประจ าส านักงาน 
นางสาวประภัสสร  ศรีถาน พนักงานบริการ 
นางฐิติรัตน์ ชัชวาลย ์ พนักงานบริการ 
นางสาวอารี  กลัดหว่าง  เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นายสมิทธิ์  ศรีจ าปา  เจ้าหน้าท่ีโสตทัศนศึกษา 
นางสาวสุรรีัตน์ ศรีสุข เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
นางสาวธนัญญา ขอสุข พนักงานบริการ 
นายรณชิต  ภัทรนาวิก พนักงานบริการ 
นายทรัพย์สมบัติ  มานะกจิ พนักงานบริการ 
 

นายพงษ์เทพ ถิฐาพันธ์ 
ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง 

 
นางสาวทัศนีย์ ใจทน 

ผู้อ านวยการส่วนบริหารทั่วไป 
โทร 081 638 0792 

นางณัฐชนา มานะกิจ 
หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ 

โทร 098 259 8575 

นางสาวณิชารีย์ ศรีชวนะ 
หัวหน้าฝ่ายธุรการ 

โทร 086 030 2166 



๔๙ 

 

แนวทำงกำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์สภำวะวิกฤต 
ของส่วนบริหำรทั่วไป ส ำนักบริหำรกลำง 

ขั้นตอน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/ควำมรับผิดชอบ ระยะเวลำ 

1. รับแจ้งเหตุ/สถานการณ์เกิดขึ้นจากทีม
บริหาร เพ่ือความต่อเนื่องด้านการปฏิบัติงาน 
ประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งประสานงาน        
และแจ้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ 

 

นายพงษ์เทพ ถิฐาพันธ์  (ผอ.สบก.) ภายใน 3 ชั่วโมง 

2. สั่งการ/เจา้หน้าที่ในหน่วยงาน เตรียมความ
พร้อมในการปฏิบัติงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
ส ารอง 

นายพงษ์เทพ ถิฐาพันธ์  (ผอ.สบก.)
ผู้อ านวยการส่วนบริหารทั่วไป 
หัวหน้าฝ่ายธุรการ 
หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ 
ประสานงานให้เจ้าหน้าที่ในความ
รับผิดชอบเพื่อรับทราบ ในการย้ายสถานที่
ท างาน เอกสารและข้อมูลในการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งเครื่องใช้ส านักงานที่จ าเป็น 
 

ภายใน 12 ชั่วโมง 

3. การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน  
ณ สถานที่ส ารอง  ดังนี้ 

 3.1 นางสาวทัศนีย์  ใจทน  (ผอ.สบท.) 
 3.2 นางสาวณิชารีย์  ศรีชวนะ 
 3.3 นางณัฐชนา มานะกิจ 
 

1) ผอ.สบท. ประสานเจ้าหน้าที่ในสังกัด 
ปฏิบัติงานในสว่นที่รบัผิดชอบ ณ สถานที่
ส ารอง 

2) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ภายใน 1 วันท าการ 
หลังเกิดเหตุสภาวะ 

วิกฤต 

4. การมอบหมายงานในการปฏิบัติงาน            
ณ สถานที่ส ารอง  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 
สถานที่ส ารอง 

2) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ภายใน 1 – 2 วัน
ท าการ หลังเกิด
เหตุสภาวะวิกฤต 



๕๐ 

 

ขั้นตอน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/ควำมรับผิดชอบ ระยะเวลำ 

4.9 นางสาวปัทมา  แก้วเสน 
4.10 นายเฉลิม ศรีเมฆ 
4.11 นายมนตรี  ก ามนาฏ 
4.12 นางสาวศุภร  สาธุเสน 
4.13 นางสาวจิตลดา ปราบหนองบั่ว 
4.14 นายสมปอง ท้วมศิริ 
4.15 นายอดิเรก สิงคกุล 
4.16 นายวุฒินันท์  นิติพัฒนาภิรักษ์ 

  

5. การมอบหมายงานในการปฏิบัติงาน            
ณ สถานที่ส ารอง  ดังนี้ 
5.1 นางสาวทัศนีย์  ใจทน  (ผอ.สบท.) 
5.2 นางสาวณิชารีย์  ศรีชวนะ 
5.3 นางสาวดุษฎี  กัมสิทธิ์ 
5.4 นายรตน  สวนวิจิตรทิพ 
5.5 นางวิภานันท์  พุ่มแจ่ม 
5.6 นายกมลชาติ  พิกุลแก้ว 
5.7 นางสาวสถิตย์ภรณ์  สุภาชัย 
5.8 นางสาวชุพรรษา สีหาโคตร 
5.9 นางสาวปัทมา  แกว้เสน 
5.10 นายเฉลิม ศรีเมฆ 
5.11 นายมนตรี  ก ามนาฏ 
5.12 นางสาวศุภร  สาธุเสน 
5.13 นางสาวจิตลดา ปราบหนองบั่ว 
5.14 นายสมปอง ท้วมศิริ 
5.15 นายอดิเรก สิงคกุล 
5.16 นายวุฒินันท์  นิติพัฒนาภิรักษ์ 

1) ผอ.สบท. หัวหน้าฝ่ายธุรการ และ
เจ้าหน้าที่ในสังกัด ปฏิบัติงานในส่วน
ที่รับผิดชอบ ณ สถานที่ส ารอง 

2) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

1 - 2 วันท าการ 
หลังจากเกิดเหตุ

สภาวะวิกฤต 

 



๕๑ 

 

 

ขั้นตอน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/ควำมรับผิดชอบ ระยะเวลำ 

6. การมอบหมายงานในการปฏิบัติงาน            
ณ สถานที่ส ารอง  ดังนี้ 
6.1 นางสาวทัศนีย์  ใจทน  (ผอ.สบท.) 
6.2 นางสาวณิชารีย์  ศรีชวนะ 
6.3 นางสาวดุษฎี  กัมสิทธิ์ 
6.4 นายรตน  สวนวิจิตรทิพ 
6.5 นางวิภานันท์  พุ่มแจ่ม 
6.6 นายกมลชาติ  พิกุลแก้ว 
6.7 นางสาวสถิตย์ภรณ์  สุภาชัย 
6.8 นางสาวชุพรรษา สีหาโคตร 
6.9 นางสาวปัทมา  แก้วเสน 
6.10 นายเฉลิม ศรีเมฆ 
6.11 นายมนตรี  ก ามนาฏ 
6.12 นางสาวศุภร  สาธุเสน 
6.13 นางสาวจิตลดา ปราบหนองบั่ว 
6.14 นายสมปอง ท้วมศิริ 
6.15 นายอดิเรก สิงคกุล 
 6.16 นายวุฒินันท์  นิติพัฒนาภิรักษ์ 

1) ผอ.สบท. หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ และ
เจ้าหน้าที่ในสังกัด ปฏิบัติงานในส่วนที่
รับผิดชอบ ณ สถานที่ส ารอง 

2) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

หลัง 1 - 2 วันท าการ 
หลังจากเกิดเหตุ

สภาวะวิกฤต 

 
หมำยเหตุ  : 1) เจ้าหน้าที่ในสังกัดส่วนบริหารทั่วไป สามารถสลับการเดินทางมาปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ปฏิบัติงาน

ส ารอง ได้ตามความเหมาะสม 
 2) ส าหรับการเตรียมอุปกรณ์ส านักงานฯ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามความเหมาะสม 

 
 

  



๕๒ 

 

แนวทำงกำรมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน 
ในกรณีเกิดภำวะวิกฤต ตำมแผนควำมพร้อมต่อภำวะวิกฤตของ สป.กค.  

โครงสร้ำงภำยในของส่วนโครงสร้ำงภำยในของส่วนอ ำนวยกำร อ ำนวยกำร ส ำนักบริหำรกลำงส ำนักบริหำรกลำง 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

นางสาวอภิญญา บุญสวน         เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  โทร 081 376 5527    
นางสาววศินี เฉลิมลอย          เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน โทร 087 084 1405 
นางพนิดา ศิริรัตน ์             เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน โทร 088 445 360 5 
นายธนากร ปลายกระสินธุ ์       เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร 083 137 3032 
นายธนัช ช้ินพงค์                เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร 089 221 7915 
นางสาวสุรินทรา ชมภู ่       พนักงานประจ าส านักงาน โทร 083 072 0609 
นายดุสติ วินิจการ                  พนักงานบริการ โทร 097 118 5917 
นางสาวพรสดุา พจน์พรหมมณ ีพนักงานบริการ  โทร 080 229 2286 
นางสาวนิฤมล พุกพิลา พนักงานบริการ    โทร 084 429 6993 
นางสาวรัชนีกร สุวรรณโท พนักงานบริการ    โทร 085 006 0941 
นางสาวจุฑามาศ โรมศร ี พนักงานบริการ    โทร 091 697 2909 
นางสาวพรพนา อันพิมพ์ พนักงานบริการ    โทร 088 969 4306 
นายนภดล สุขศริ ิ พนักงานบริการ    โทร 097 004 5391 
นายจักกริน แซ่เฮง พนักงานบริการ    โทร 093 885 5990 
นายทวียศ แดงด ี พนักงานบริการ    โทร 094 560 8500 
นายนรายุทธ ง้ิวไธสง พนักงานบริการ    โทร 084 826 2429 
 

นายสุธน ศรดีารณพ          นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ  โทร 084 461 6222         
นางสาวฉวีวรรณ มนต์ทอง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน โทร 092 197 9662 
นายจนัญญา อินทะนิน            นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ โทร 089 454 4284 
นางสาวกฤษณา เปี้ยสุยะ         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎบิัติการ โทร 080 502 7470 
นายกันหา วงษ์ลา                เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   โทร 080 191 7199 
นางนันทพร รัตนวร        พนักงานธุรการ โทร 085 489 8007 
นางสาวอมรรตัน์ โมรา             เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร 089 816 7699 
นางสาววันวิสาข์ อินต๊ะภูม ิ       เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน โทร 090 925 0688 
นางสาวอมรลักษณ์ ชาล ี เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน  โทร 094 382 5595 
นายวัชรพล เหล็กทะเล เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน  โทร 090 925 0688 
นางสาวชาริณี สุวรรณ เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน  โทร 094 353 2772 
นายอาณัติ พุ่มแจ้ง พนักงานขับรถยนต ์   โทร 097 270 4247 
นายกฤตวัชร์ ศิริเลิศพิทักษ์ เจ้าหน้าท่ีธุรการ    โทร 082 671 3022 
 

นางซานารียะห์ มั่นมานะเสร ี
หัวหน้าฝ่ายช่วยอ านวยการ ปฏิบตัิราชการแทน 

ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ 

นางซานารียะห์ มั่นมานะเสร ี
รักษาการแทน หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 

โทร 081 619 8089 
 

นางซานารียะห์ มั่นมานะเสร ี
หัวหน้าฝ่ายช่วยอ านวยการ  
โทร 081 619 8089 



๕๔ 

 

แนวทำงกำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์สภำวะวิกฤต 
ของส่วนอ ำนวยกำร ส ำนักบริหำรกลำง 

 

ขั้นตอน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/ควำมรับผิดชอบ ระยะเวลำ 

๑. รับแจ้งเหตุ/สถานการณ์เกิดขึ้นจากทีม
บริหาร เพ่ือความต่อเนื่องด้านการ
ปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้ง
ประสานงานและแจ้งเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานทราบ 

 

นางซานารียะห์ มั่นมานะเสรี ภายใน ๓ ชั่วโมง 

๒. สั่งการ/เจา้หน้าที่ในหน่วยงาน เตรียม
ความพร้อมในการปฏิบัติงาน ณ 
สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 

นางซานารียะห์ มั่นมานะเสรี 
หัวหน้าฝ่ายช่วยอ านวยการ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ 
ประสานงานให้เจ้าหน้าที่ในความรับผิดชอบ
เพ่ือรับทราบ ในการย้ายสถานที่ท างาน เอกสาร
และข้อมูลในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเครื่องใช้
ส านักงานที่จ าเป็น 
 

ภายใน ๑๒ ชั่วโมง 

๓. การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงาน  ณ สถานที่ส ารอง  ดังนี้ 

 ๓.๑ นางซานารียะห์ มั่นมานะเสรี 
 ๓.๒ นางสาวอภิญญา บุญสวน 
 ๓.๓ นางกันหา วงษ์ลา 
 
 

๑) นางซานารียะห์ มั่นมานะเสรี 
    หัวหน้าฝ่ายช่วยอ านวยการ ปฏิบัติราชการ   
    แทนผู้อ านวยการส่วนอ านวยการประสาน   
    เจ้าหน้าที่ในสังกัด ปฏิบัติงานในสว่นที ่
    รับผิดชอบ ณ สถานที่ส ารอง 
๒) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ภายใน ๑ วันท าการ 
หลังเกิดเหตุ 
สภาวะวิกฤต 

๔. การมอบหมายงานในการปฏิบัติงาน            
ณ สถานที่ส ารอง  ดังนี้ 

 ๔.๑ นางซานารียะห์ มั่นมานะเสรี 
 ๔.๒ นางสาวอภิญญา บุญสวน 

4.3 นางสาวสุธน ศรีดารณพ 
4.4 นางสาววศินี เฉลิมลอย 
4.5 นางพนิดา ศรีรัตน์ 
4.6 นางสาวฉวีวรรณ มนต์ทอง 
4.7 นางสาวจนัญญา อินทะนิน 
4.8 นางสาวกฤษณา เปี้ยสุยะ 
4.9   นายกัณหา วงษ์ลา 

๑) นางซานารียะห์ มั่นมานะเสรี 
    หัวหน้าฝ่ายช่วยอ านวยการ ปฏิบัติราชการ   
    แทนผู้อ านวยการส่วนอ านวยการประสาน   
    เจ้าหน้าที่ในสังกัด ปฏิบัติงานในสว่นที ่
    รับผิดชอบ ณ สถานที่ส ารอง 
๒) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ภายใน ๒ – ๕ วัน
ท าการหลังเกิดเหตุ 

สภาวะวิกฤต 

 



๕๕ 

 

 

ขั้นตอน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/ควำมรับผิดชอบ ระยะเวลำ 

๕. การมอบหมายงานในการปฏิบัติงาน            
ณ สถานที่ส ารอง  ดังนี้ 

๕.๑ นางซานารียะห์ มั่นมานะเสรี 
 ๕.๒ นางสาวอภิญญา บุญสวน 

๕.๓   นางสาวสุธน ศรีดารณพ 
๕.๔   นางสาวฉววีรรณ มนต์ทอง 
๕.๕   นางสาวจนัญญา อินทะนิน 
๕.๖   นางสาวกฤษณา เปี้ยสุยะ 
๕.๗    นายกันหา วงษ์ลา 
๕.๘    นางนันทพร รัตนวร 
๕.๙    นางสาวอมรรัตน์ โมรา 
๕.๑๐  นายอาณัติ พุ่มแจ้ง 
๕.๑๑  นายกฤตวัชร์ ศิริเลิศพิทักษ์ 
๕.๑๒  นางสาววันวิสาข์ อินต๊ะภูมิ 
๕.๑๓   นางสาวอมรลักษณ์ ชาลี 
 

๑) นางซานารียะห์ มั่นมานะเสรี 
    หัวหน้าฝ่ายช่วยอ านวยการ ปฏิบัติราชการ   
    แทนผู้อ านวยการส่วนอ านวยการประสาน   
    เจ้าหน้าที่ในสังกัด ปฏิบัติงานในสว่นที ่
    รับผิดชอบ ณ สถานที่ส ารองปฏิบัติงานอื่นๆ  
    ที่ได้รับมอบหมาย 

๗ วันท าการ 
หลังจากเกิดเหตุ
สภาวะวิกฤต 

๖. การมอบหมายงานในการปฏิบัติงาน            
ณ สถานที่ส ารอง  ดังนี้ 

๖.๑ นางซานารียะห์ มั่นมานะเสรี 
 ๖.๒ นางสาวอภิญญา บุญสวน 

๖.๓   นางสาววศินี เฉลิม 
๖๔   นางพนิดา ศิริรัตน์ 
๖.๕   นายธนากร ปลายกระสินธุ ์
๖.๖   นายธนชั ชิ้นพงค์ 
๖.๗    นางสาวสุรินทรา ชมภู ่
๖.๘    นายดุสิต วินิจการ 
๖.๙    นางสาวพรสุดา พจน์พรหมมณี 
๖.๑๐  นางสาวนิฤมล พุกพิลา 
๖.๑๑  นางสาวรชันีกร สุวรรณโท 
๖.๑๒  นางสาวจุฑามาศ โรมศรี 
๖.๑๓   นางสาวพรพนา อันพิมพ์ 
๖.๑๔   นายจักกริน แซ่เฮง 
๖.๑๕   นายทวียศ แดงดี 
๖.๑๖   นายนรายุทธ งิ้วไธสง 
๖.๑๗   นายนภดล สุขศิร ิ

๑) บุคลากรในสังกัด ปฏิบัติงานในสว่นที ่
    รับผิดชอบ ณ สถานที่ส ารองปฏิบัติงานอื่นๆ  
    ที่ได้รับมอบหมาย 

๗ วันท าการ 
หลังจากเกิดเหตุ
สภาวะวิกฤต 

 

 



๕๖ 

 

แนวทำงกำรมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน 
ในกรณีเกิดภำวะวิกฤต ตำมแผนควำมพร้อมต่อภำวะวิกฤตของ สป.กค.  

โครงสร้ำโครงสร้ำงภำยในของส่วนบริหำรงภำยในของส่วนบริหำรกำรคลังกำรคลัง    ส ำนักบริหำรกลำงส ำนักบริหำรกลำง 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวพิมพร ดาวเรือง 
หน.ฝกง. ปฏิบัติราชการแทน ผอ.สกค. 

๐๘๙ ๙๖๙ ๘๗๑๔ 

นางสาวพิมพร ดาวเรือง 
หน.ฝงป. 

๐๘๙ ๙๖๙ ๓๐๓๓ 

นางสาวพิมพร ดาวเรือง 
หน.ฝบช. 

๐๘๗ ๔๙๔ ๐๐๕๓ 

นางสาวพิมพร ดาวเรือง 
งธก. 

๐๙๕ ๓๒๑ ๗๕๑๘ 

นางสาวพิมพร ดาวเรือง 
หน.ฝกง. 

๐๘๙ ๙๖๙ ๘๗๑๔ 

นางสาวจินตนา ปิยะชัยสวัสดิ์ 

นางฉวีวรรณ พุทธบูชา 

นางปราณี นิลวรณ์ 

นางนภัสสร อินทร์สงคราม 

นักวิชาการเงินและบัญชี ๑ อัตรา 

นางฐิติพร ประสงค์ 

นางสาวพรสุภา ยุคันธร ณ อยุธยา 

นางสาวพัชรพร ประสงค์ศรี 

นางสาวจีรวรรณ จรูญชนม์ 

นางสมใจ ยานรักษา 

นางสาวนิตยา คันศร 

นางสาวสุบรรณ สาดา 

นางสาวรุ่งฤดี สุคนธพฤกษ์ 

เจ้าพนักงานการเงนิและบัญชี ๑ อัตรา  

นางสาวนาตยา ดวงเพชร 

นางสาวพภัสสรณ์ วีรวัฒนกุมพะ 

นางสาวจิตลดา ปราบหนองบั่ว 

นางสาวจิตราพร ขันทบัณฑิตย์ 



๕๗ 

 

แนวทำงกำรบริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤต 
ของส่วนบริหำรกำรคลัง ส ำนักบริหำรกลำง 

 

ขั้นตอน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/ควำมรับผิดชอบ ระยะเวลำ 

1. รับแจ้งเหตุ/สถานการณ์จากทีมบริหาร   
    เพ่ือความต่อเนื่องด้านการปฏิบัติงาน  
    ประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งประสานงาน  
    และแจ้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ 

นางสาวพิมพร  ดาวเรือง  
หน.ฝกง. ปฏิบัติราชการแทน ผอ.สกค. 

ภายใน 3 ชั่วโมง 

2. สั่งการ/เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน   
    เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน  
    ณ สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 

นางสาวพิมพร  ดาวเรือง หน.ฝกง. ปฏิบัติ
ราชการแทน ผอ.สกค./ 
หัวหน้าฝ่าย อีก 2 ฝ่าย ประสานงานให้
เจ้าหน้าที่ในความรับผิดชอบเพ่ือรับทราบ ใน
การย้ายสถานที่ท างานส ารอง  
การเตรียมข้อมูล และเอกสารในการ
ปฏิบัติงาน 

ภายใน 12 ชั่วโมง 

3. การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
    ณ สถานที่ส ารอง ดังนี้ 
    3.1 นางสาวพิมพร  ดาวเรือง 
    3.2 นางกัญณิศา  สุวรรณโรจน์ 
    3.3 นางดวงมณี  พิรพัฒน์ 
    3.4 นางสาววิไลวรรณ เหลืองทองอร่าม 

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

ภายใน 1 วันท าการ 
หลังเกิดเหตุสภาวะวิกฤต 

4. การมอบหมายงานในการปฏิบัติหน้าที่ 
    ณ สถานที่ส ารอง ดังนี้ 
    4.1 นางสาวพิมพร  ดาวเรือง 
    4.2 นางกัญณิศา  สุวรรณโรจน์ 
    4.3 นางดวงมณี  พิรพัฒน์ 
    4.4 นางสาวจินตนา ปิยะชัยสวัสดิ ์
    4.5 นางฉวีวรรณ  พุทธบูชา 
    4.6 นางปราณี  นิลวรณ์ 
    4.7 นางสาวนงลักษณ์  นนทมาลย์ 
    4.8 นางสาวจีรวรรณ  จรญูชนม์ 
    4.9 นางสมใจ  ยานรักษา 
    4.10 นางสาวนิตยา  คันศร 
    4.11 นางสาวรุ่งฤดี  สุคนธพฤกษ์ 
    4.12 นางสาวนาตยา  ดวงเพชร 
    4.13 นางสาวพภัสสรณ์  วีระวัฒนกุมพะ 
    4.14 นางฐิติพร  ประสงค ์

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

ภายใน 2 - 3 วันท าการ 
หลังเกิดเหตุสภาวะวิกฤต 



๕๘ 

 

ขั้นตอน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/ควำมรับผิดชอบ ระยะเวลำ 
     

     4.15 นางจิตราพร ขันทบัณฑิตย์ 
4.16 นางสาวจิตลดา ปราบหนองบั่ว 

    4.17 นางสาวสุบรรณ สาดา 
    4.18 นางสาวพรสุภา ยุคันธร ณ อยุธยา     
    4.19 นางสาวพัชรพร ประสงค์ศรี 
 

  

  

หมำยเหตุ :  เจ้าหน้าท่ีในสังกัด สกค. สามารถสลับการเดินทางมาปฏิบัติราชการ ณ สถานท่ีปฏิบัติงานส ารองได้ตามความเหมาะสม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๙ 

 

แนวทำงกำรบริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤต 
ฝ่ำยกำรเงิน ส่วนบริหำรกำรคลัง ส ำนักบริหำรกลำง 

 

ขั้นตอน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/ควำมรับผิดชอบ ระยะเวลำ 

1. รับแจ้งเหตุ/สถานการณ์เกิดขึ้นจาก ผอ.
สกค. เพ่ือความต่อเนื่องด้านการปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งประสานงาน และแจ้ง
เจ้าหน้าที่ในฝ่ายการเงินทราบ 

นางสาวพิมพร  ดาวเรือง  
หัวหน้าฝ่ายการเงิน 

ภายใน 1 ชั่วโมง 

2. สั่งการ/เจ้าหน้าที่ในฝ่ายการเงิน  
    เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน  
    ณ สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 

นางสาวพิมพร  ดาวเรือง  
หัวหน้าฝ่ายการเงิน : ติดต่อประสานงานกับ
บุคลากรในฝ่ายการเงิน 

ภายใน 12 ชั่วโมง 

3. การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
    ณ สถานที่ส ารอง ดังนี้ 
    3.1 นางสาวพิมพร  ดาวเรือง หัวหน้าฝ่าย
การเงิน 

1. แจ้งข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นและเก่ียวข้อง
กับงานการเงินให้ทราบ 

ภายใน 1 วันท าการ 
หลังเกิดเหตุสภาวะ

วิกฤต 

4. การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
    ณ สถานที่ส ารอง ดังนี้ 
    4.1 นางสาวพิมพร  ดาวเรือง หัวหน้าฝ่าย
การเงิน 

1. หัวหน้าฝ่ายการเงินและบุคลากรในฝ่าย
การเงินปฏิบัติงาน ณ สถานที่ส ารองภายใต้
ภารกิจ/อ านาจหน้าที่ของฝ่ายการเงิน 
2. อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ภายใน 2 - 5 วัน 
ท าการหลังเกิดเหตุ

สภาวะวิกฤต 

5. การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
    ณ สถานที่ส ารอง ดังนี้ 
    5.1 นางสาวพิมพร  ดาวเรือง หัวหน้าฝ่าย
การเงิน 

1. หัวหน้าฝ่ายการเงินและบุคลากรในฝ่าย
การเงินปฏิบัติงาน ณ สถานที่ส ารองภายใต้
ภารกิจ/อ านาจหน้าที่ของฝ่ายการเงิน 
2. อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

7 วันท าการ 
หลังเกิดเหตุสภาวะ

วิกฤต 

6. การมอบหมายงานในการปฏิบัติหน้าที่ 
    ณ สถานที่ส ารอง ดังนี้ 
    6.1 นางสาวพิมพร  ดาวเรือง 
    6.2 นางสาวจินตนา ปิยะชัยสวัสดิ์ 
    6.3 นางฉวีวรรณ  พุทธบูชา 
    6.4 นางปราณี  นิลวรณ์ 
    6.5 นางสาวนงลักษณ์  นนทมาลย์ 
    6.6 นางฐิติพร ประสงค์ 
    6.7 นางสาวพรสุภา ยุคันธร ณ อยุธยา 
    6.8 นางสาวพัชรพร ประสงค์ศรี 

1. หัวหน้าฝ่ายการเงินและบุคลากรในฝ่าย
การเงินปฏิบัติงาน ณ สถานที่ส ารองภายใต้
ภารกิจ/อ านาจหน้าที่ของฝ่ายการเงิน 
2. อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

7 วันท าการ 
หลังเกิดเหตุสภาวะ

วิกฤต 

 

 

 



๖๐ 

 

แนวทำงกำรบริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤต 
ฝ่ำยงบประมำณ ส่วนบริหำรกำรคลัง ส ำนักบริหำรกลำง 

 

ขั้นตอน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/ควำมรับผิดชอบ ระยะเวลำ 

1. รับแจ้งเหตุ/สถานการณ์เกิดขึ้นจาก ผอ.
สกค. เพ่ือความต่อเนื่องด้านการปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งประสานงาน และแจ้ง
เจ้าหน้าที่ในฝ่ายการเงินทราบ 

นางกัญณิศา สุวรรณโรจน์ 
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 

ภายใน 1 ชั่วโมง 

2. สั่งการ/เจ้าหน้าที่ในฝ่ายงบประมาณ  
    เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน  
    ณ สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 

นางกัญณิศา สุวรรณโรจน์ 
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ : ติดต่อ
ประสานงานกับบุคลากรในฝ่ายงบประมาณ 

ภายใน 12 ชั่วโมง 

3. การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
    ณ สถานที่ส ารอง ดังนี้ 
    3.1 นางกัญณิศา สุวรรณโรจน ์
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 

1. แจ้งข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นและเก่ียวข้อง
กับงานงบประมาณให้ทราบ 

ภายใน 1 วันท าการ 
หลังเกิดเหตุสภาวะ

วิกฤต 

4. การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
    ณ สถานที่ส ารอง ดังนี้ 
    4.1 นางกัญณิศา สุวรรณโรจน ์
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
 

1. หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและบุคลากรใน
ฝ่ายการเงินปฏิบัติงาน ณ สถานที่ส ารอง
ภายใต้ภารกิจ/อ านาจหน้าที่ของฝ่าย
การเงิน 
2. อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ภายใน 2 - 5 วัน 
ท าการหลังเกิดเหตุ

สภาวะวิกฤต 

5. การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
    ณ สถานที่ส ารอง ดังนี้ 
    5.1 นางสาวพิมพร  ดาวเรือง หัวหน้าฝ่าย
การเงิน 
 

1. หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและบุคลากรใน
ฝ่ายงบประมาณปฏิบัติงาน ณ สถานที่
ส ารองภายใต้ภารกิจ/อ านาจหน้าที่ของฝ่าย
การเงิน 
2. อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

7 วันท าการ 
หลังเกิดเหตุสภาวะ

วิกฤต 

6. การมอบหมายงานในการปฏิบัติหน้าที่ 
    ณ สถานที่ส ารอง ดังนี้ 
    6.1 นางกัญณิศา สุวรรณโรจน ์
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
    6.2 นางสาวจีรวรรณ จรญูชนม์ 
    6.3 นางสมใจ ยานรักษา 
    6.4 นางสาวนิตยา คันศร 
    6.5 นางสาวสุบรรณ สาดา 
 

1. หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและบุคลากรใน
ฝ่ายงบประมาณปฏิบัติงาน ณ สถานที่
ส ารองภายใต้ภารกิจ/อ านาจหน้าที่ของฝ่าย
งบประมาณ 
2. อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

7 วันท าการ 
หลังเกิดเหตุสภาวะ

วิกฤต 

หมำยเหตุ 1. บุคลากรในฝ่ายงบประมาณ สามารถสลับการเดินทางมาปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ปฏิบัติงานส ารองได้ 
                ตามความเหมาะสม 

 2. ส าหรับการเตรียมอุปกรณ์ส านักงานที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามความเหมาะสม 



๖๑ 

 

แนวทำงกำรบริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤต 
ของฝ่ำยบัญชี ส่วนบริหำรกำรคลัง ส ำนักบริหำรกลำง 

 

ขั้นตอน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/ควำมรับผิดชอบ ระยะเวลำ 

1. รับแจ้งเหตุ/สถานการณ์เกิดขึ้นจาก ผอ.
สกค. เพ่ือความต่อเนื่องด้านการปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งประสานงาน และแจ้ง
เจ้าหน้าที่ในฝ่ายการเงินทราบ 

นางดวงมณี พิรพัฒน์ 
หัวหน้าฝ่ายบัญชี 

ภายใน 1 ชั่วโมง 

2. สั่งการ/เจ้าหน้าที่ในฝ่ายบัญชี 
    เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน  
    ณ สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 

นางดวงมณี พิรพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายบัญชี/
นางสาวนาตยา ดวงเพชร : ติดต่อ
ประสานงานกับบุคลากรในฝ่ายบัญชี 

ภายใน 12 ชั่วโมง 

3. การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
    ณ สถานที่ส ารอง ดังนี้ 
    3.1 นางดวงมณี พิรพัฒน์ 
หัวหน้าฝ่ายบัญชี 
    3.2 นางสาวนาตยา ดวงเพชร 
    3.3 นางสาวพภัสสรณ์ วีรวัฒนกุมพะ 
    3.4 นางสาวรุ่งฤดี สุคนธพฤกษ์ 
 
 

1. แจ้งข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นและเก่ียวข้อง
กับงานบัญชีและการเบิกจ่ายในระบบ 
GFMIS  
2. อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ภายใน 
1 วันท าการ 

หลังเกิดเหตุสภาวะ
วิกฤต 

4. การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
    ณ สถานที่ส ารอง ดังนี้ 
    4.1 นางดวงมณี พิรพัฒน์ 
หัวหน้าฝ่ายบัญชี 

1. หัวหน้าฝ่ายบัญชีและบุคลากรในฝ่ายการ
บัญชีปฏิบัติงาน ณ สถานที่ส ารองภายใต้
ภารกิจ/อ านาจหน้าที่ของฝ่ายบัญชี 
2. อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ภายใน 
2 - 5 วันท าการ 

หลังเกิดเหตุสภาวะ
วิกฤต 

5. การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
    ณ สถานที่ส ารอง ดังนี้ 
    5.1 นางดวงมณี พิรพัฒน์ 
หัวหน้าฝ่ายบัญชี 
 

1. หัวหน้าฝ่ายบัญชีและบุคลากรในฝ่าย
บัญชีปฏิบัติงาน ณ สถานที่ส ารองภายใต้
ภารกิจ/อ านาจหน้าที่ของฝ่ายบัญชี 
2. อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

7 วันท าการ 
หลังเกิดเหตุสภาวะ

วิกฤต 

6. การมอบหมายงานในการปฏิบัติหน้าที่ 
    ณ สถานที่ส ารอง ดังนี้ 
    6.1 นางดวงมณี พิรพัฒน์ 
หัวหน้าฝ่ายบัญชี 
    6.2 นางสาวนาตยา ดวงเพชร 
    6.3 นางพภัสสรณ์ วีรวัฒนกุมพะ 
    6.4 นางสาวรุ่งฤดี สุคนธพฤกษ์ 

1. หัวหน้าฝ่ายบัญชีและบุคลากรในฝ่าย
บัญชีปฏิบัติงาน ณ สถานที่ส ารองภายใต้
ภารกิจ/อ านาจหน้าที่ของฝ่ายบัญชี 
2. อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

7 วันท าการ 
หลังเกิดเหตุสภาวะ

วิกฤต 

 



๖๒ 

 

แนวทำงกำรมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน 
ในกรณีเกิดภำวะวิกฤต ตำมแผนควำมพร้อมต่อภำวะวิกฤตของ สป.กค.   

โครงสร้ำงภำยในของส่วนบริหำรโครงสร้ำงภำยในของส่วนบริหำรกำรพัสดุกำรพัสดุ    ส ำนักบริหำรกลำงส ำนักบริหำรกลำง 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวเฉลมิรัตน์  อิ่มนุกูลกิจ 
ผู้อ านวยการส่วนบริหารการพสัด ุ

โทร ๐๘๑ ๘๖๗ ๔๙๗๐ 

นายประสิทธิ์  สาธุเสน 
เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 

โทร ๐๘๕ ๑๕๖ ๕๕๖๐ 

1. นางสาวสุพัตรา  แกว้สุวรรณ 
   เจา้พนักงานพัสดุช านาญงาน 

2. นายกิติรัตน์  เวชกจิ 
    นักวิชาการพัสดุปฏิบัตกิาร 

3. นางสาวพชรมน  กระจา่งวรรณ 
    เจ้าพนกังานพัสดุปฏบิัติงาน 
 
4. นางสาริศา  หวังสะและธ ์
    พนักงานประจ าส านักงาน 
 
 
5. ว่าที่ ร.ต. หญิงบุญยาดา  ถามูล 
    พนักงานประจ าส านักงาน 
 
 

7. นางสาวภัทรภร กานต์รวีกุล  
   เจา้หน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
 
 

8. นางสาวมนพัทธ์  โตดี 
   เจา้หน้าทีธุ่รการ 
 
 

 

(ลงชื่อ)  กรรมการ 

 (นางลัดดา  สุโขบล) 
 

 

 

(ลงชื่อ)  กรรมการ 

 (นางอัชฌาดา  จิตตคาม)  

 

9. นายสุภาพ  แกว้จู 
    พนักงานพัสดุ 
 
 

6. นายศิริพล  ผวิฉ่ า 
   นกัวิชาการพัสด ุ
 
 

10. นายสนอง  สุขเกษ ี
     พนกังานพัสด ุ
 
 
 

 

11. นายสินชัย  พกุกล้าแข็ง 
     ช่างไฟฟา้ 
 
 
 
 
 

 

12. นายโสภณ  ด ามณ ี
     พนกังานธุรการ 
 
 
 
 

 

13. นายสอาด  ประสงค์ศรี 
     พนกังานขับรถยนต์ 
 
 
 
 

 

14. นายสุริยา  แซ่แต ้
     พนกังานขับรถยนต์ 
 
 
 
 

 

15. นายชูชีพ  เกตุเนตร์ 
     พนกังานขับรถยนต์ 
 
 

 

 

นางมณฑิรา  คงสอน 
นักวิชาการพัสดุช านาญการ 

โทร ๐๘๔ ๑๒๙ ๗๗๙๖ 
 

1. นางสาวบุษยา  วีระพันธุ ์
   นกัวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
 
2. นางสาวประภาพร  รูปสูง 
   นกัวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
 
 3. นางบุษบา  ปิยะวิรยิะกุล 
   นกัวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
 
 4. นางสาวดวงนภา  โสภารักษ ์
   นกัวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 

 
    
 

5. นางสาวนันทนา  ขวัญเนตร์ 
      พนักงานประจ าส านกังาน   

 

 6. นางสาวจุฑารัตน์  ชาญกวา้ง 
    เจ้าพนกังานธุรการ 
 
 7. นางสาวภษมน  คงจิตต์แผ้ว 

      เจา้พนักงานธุรการ 
 

 8. นายสุภา  จันทกูล 
   เจา้หน้าทีธุ่รการ 
 
 9. นายศุภฤกษ์  อนุตธโต 
     พนกังานขับรถยนต์ 
 
10. นายเสถียร  บุญทัน 
     พนกังานขับรถยนต์ 
 
 11. นายพงษ์พันธ์  พรหมโส 
     พนกังานขับรถยนต์ 
 
 
12. นายชัยยา  ศรีค้ าคูณ 
     พนกังานขับรถยนต์ 
 
 13. นายพรชัย  ฮวดเจริญ 
     พนกังานขับรถยนต์ 
 
 14. นายสมศักดิ์  อินทรวัฒน ์
     พนกังานขับรถยนต์ 
 
 



๖๓ 

 

แนวทำงกำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์สภำวะวิกฤต 
ของส่วนบริหำรกำรพัสดุ ส ำนักบริหำรกลำง 

 

ขั้นตอน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/ควำมรับผิดชอบ ระยะเวลำ 

1. รับแจ้งเหตุ/สถานการณ์จากทีมบริหารเพ่ือ
ความต่อเนื่องด้านการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
พร้อมทั้งประสานงานและแจ้งเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานทราบ 

นางสาวเฉลิมรัตน์ อ่ิมนุกูลกิจ (ผอ.
สบพ.) 

 

ภายใน 3 ชั่วโมง 

2. สั่งการ/เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเตรียมความ
พร้อมในการปฏิบัติงาน ณ สถานที่ปฎิบัติงาน
ส ารอง 

นางสาวเฉลิมรัตน์ อ่ิมนุกูลกิจ (ผอ.
สบพ.) ฝ่ายทั้ง 2 ฝ่าย ประสานงานให้
เจ้าหน้าที่ในความรับผิดชอบเพ่ือ
รับทราบ ในการย้ายสถานที่ท างาน
ส ารอง การเตรียมข้อมูล และเอกสาร
ในการปฏิบัติงาน 

ภายใน 12 ชั่วโมง 

3. การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ 
สถานที่ส ารอง ดังนี้  
  3.1 นางสาวเฉลิมรัตน์ อ่ิมนุกูลกิจ (ผอ.สบพ.) 
  3.2 นางมณฑิรา  คงสอน 
  3.3 นางสาวประภาพร  รูปสูง 
  3.4 นางสาวบุษยา  วีระพันธุ์ 
  3.5 นางบุษบา  ปิยะวิริยะกุล 
  3.6 นางสาวดวงนภา  โสภารักษ์ 
  3.7 นางสาวนันทนา  ขวัญเนตร์ 
  3.8 นางสาวจุฑารัตน์  ชาญกว้าง 
  3.9 นางสาวภษมน  คงจิตต์แผ้ว 
  3.10 นางสาวสุภา  จันทกูล 
  3.11 นายศุภฤกษ์  อนุตธโต 
  3.12 นายเสถียร  บุญทัน 
  3.13 นายพงษ์พันธ์  พรหมโส 
  3.14 นายชัยยา  ศรีค้ าคูณ 
  3.15 นายพรชัย  ฮวดเจริญ 
  3.16 นายสมศักดิ์  อินทวัฒน์ 

1. ผอ.สบพ. และเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบ 
2. อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย   

ภายใน 1 วันท าการ 
หลังเกิดเหตุสภาวะวิกฤต 

4. การมอบหมายงานในการปฏิบัติหน้าที่ ณ 
สถานที่ส ารอง ดังนี้  
  4.1 นางสาวเฉลิมรัตน์ อ่ิมนุกูลกิจ (ผอ.สบพ.) 
  4.2 นางสาวสุพัตรา  แก้วสุวรรณ 

1. ผอ.สบพ. และเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบ 
2. อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ภายใน 2 – 3 วันท าการ 
หลังเกิดเหตุสภาวะวิกฤต 



๖๔ 

 

 

ขั้นตอน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/ควำมรับผิดชอบ ระยะเวลำ 

  4.3 นายกิติรัตน์  เวชกิจ 
  4.4 นางสาวพชรมน  กระจ่างวรรณ 
  4.5 นางสาริศา  หวังสะและธ์ 
  4.6 ว่าที่ ร.ต.หญิง บุญยาดา  ถามูล  
  4.7 นายศิริพล  ผิวฉ่ า 
  4.8 นางสาวภัทรภร  กานตว์ีกุล 
  4.9 นางสาวมนพัทธ์  โตดี 
  4.10 นายสนอง  สุขเกษี 
  4.11 นายสอาด  ประสงค์ศรี 
  4.12 นายสุริยา  แซ่แต้ 
  4.13 นายชูชีพ  เกตุรัตน์ 

  

5. การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน    ณ 
กระทรวงการคลัง ดังนี้  
  5.1 นางสาวเฉลิมรัตน์ อ่ิมนุกูลกิจ (ผอ.สบพ.) 
  5.2 นายประสิทธิ์  สาธุเสน 
  5.3 นายสุภาพ  แก้วจู 
  5.4 นายสินชัย  พุกกล้าแข็ง 
  5.5 นายโสภณ  ด ามณี 

1. ผอ.สบพ. และเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบ 
2. อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย   

ภายใน 30 นาทีท าการ 
หลังเกิดเหตุสภาวะวิกฤต 

หมำยเหตุ 1. เจ้าหน้าที่ในสังกัด สบพ. สามารถสลับการเดินทางมาปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ปฏบิัติงานส ารองได้ตามความเหมาะสม    



๖๕ 

 

แนวทำงกำรมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน 
ในกรณีเกิดภำวะวิกฤต ตำแผนควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤตของ สป.กค. 

ส ำนักตรวจสอบและประเมินผล ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง 
โครงสร้ำงภำยในของส ำนักตรวจสอบและประเมินผล 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
            

นายไว คงทวี 
ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบและประเมินผล 

โทร 061 404 7888 

นางนงนุช  คุณรัตนไตร 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกิจการพิเศษ

ระบบการเงินการคลัง 

โทร 081 902 8069 

นางทิพรัตน์  ถ่ินสิริพัฒนกิจ 
ผู้อ านวยส่วนแผนและประเมินผล 

โทร 084 451 8240 
 

นายกฤษดา  วัยวุฒิ 
ผู้อ านวยส่วนส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

โทร 087 700 5051 
 

นายโกเมศร์  เกียรติจิระอรณุ 
ผู้อ านวยการส่วนพัฒนาระบบตรวจสอบ 

โทร 084 875 6421 
 

นางยุพดี  เอ่งฉ้วน 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

โทร 087 345 3630 
 

นางสาวอังสุมา มีมา 
 นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ 

โทร 086 357 8033 

นางสาวพิชญาภร  ศริิมังกร 
 นักวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏิบัติการ 

โทร 086 943 6888 

นางนพรัตน์  เดชจริง 
 นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ 

โทร 089 105 6550 

นางสาวนัชชา  สุดภักด ี
 นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ 

โทร 089 987 5807 

นางวรรณวสิา กล่อมวงศ ์
 เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

โทร 085 113 2232 



๖๖ 

 

แนวทำงกำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์สภำวะวิกฤต  

ของส ำนักตรวจสอบและประเมินผล 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/ควำมรับผิดชอบ ระยะเวลำ 

1.รับแจ้งเหตุ/สถานการณ์เกิดขึ้นจากทีมบริหาร
เพ่ือความต่อเนื่องด้านการปฏิบัติงาน 
ประสานงาน และแจ้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ทราบ 
 

นายพงษ์เทพ  ถิฐาพันธ์ (ผอ.สตป.) ภายใน 3 ชั่วโมง 

2. สั่งการ/เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เตรียมความ
พร้อมในการปฏิบัติงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
ส ารอง 

นายพงษ์เทพ  ถิฐาพันธ์ (ผอ.สตป.)/ 
นางยุพดี  เอ่งฉ้วน : ติดต่อประสานงาน
กับบุคลากรภายใน สตป. 
 

ภายใน 12 ชั่วโมง 

3. มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน  
ณ สถานที่ส ารอง ดังนี้ 
1) นายพงษ์เทพ  ถิฐาพันธ์ (ผอ.สตป.) 
2) นางนงนุช  คุณรัตนไตร 
3) นางทิพรัตน์  ถิ่นสิริพัฒนกิจ 
4) นายโกเมศร์  เกียรติจิระอรุณ 
5) นายกฤษดา  วัยวุฒิ 
6) นางยุพดี  เอ่งฉ้วน 
 

1. ลงทะเบียนรับ และเก็บเอกสารและ
หนังสือต่างๆ ของ สตป. 
2. รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ ที่มี
ร้องเรียนผ่านช่องทางการแจ้งข้อมูล
ข่าวสารของกระทรวง 
3. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

1 วันท าการ 
หลังจากเกิดเหตุ 

4.  มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน  
ณ สถานที่ส ารอง ดังนี้ 
1) นายพงษ์เทพ  ถิฐาพันธ์ (ผอ.สตป.) 
2) นางนงนุช  คุณรัตนไตร 
3) นางทิพรัตน์  ถิ่นสิริพัฒนกิจ 
4) นายโกเมศร์  เกียรติจิระอรุณ 
5) นายกฤษดา  วัยวุฒิ 
6) นางยุพดี  เอ่งฉ้วน 
 

1. ผอ.สตป. และบุคลากรในสังกัด สตป. 
ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ส ารอง ภายใต้
ภารกิจ/อ านายหน้าที่ ส านักตรวจสอบ
และประเมินผล 
2. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2-5 วันท าการ 
หลังจากเกิดเหตุสภาวะ

วิกฤต 

5.  มอบหมายงานในการปฏิบัติหน้าที่  
ณ สถานที่ส ารอง ดังนี้ 
1) นายพงษ์เทพ  ถิฐาพันธ์ (ผอ.สตป.) 
2) นางนงนุช  คุณรัตนไตร 
3) นางทิพรัตน์  ถิ่นสิริพัฒนกิจ 
4) นายโกเมศร์  เกียรติจิระอรุณ 
5) นายกฤษดา  วัยวุฒิ 
6) นางยุพดี  เอ่งฉ้วน 

 

1. ผอ.สตป. และบุคลากรในสังกัด สตป. 
ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ส ารอง ภายใต้
ภารกิจ/อ านายหน้าที่ ส านักตรวจสอบ
และประเมินผล 
2. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

7 วันท าการ 
หลังจากเกิดเหตุสภาวะ

วิกฤต 



๖๗ 

 

ขั้นตอน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/ควำมรับผิดชอบ ระยะเวลำ 

6.  มอบหมายงานในการปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่
ส ารอง ดังนี้ 
1) นายพงษ์เทพ  ถิฐาพันธ์ (ผอ.สตป.) 
2) นางนงนุช  คุณรัตนไตร 
3) นางทิพรัตน์  ถิ่นสิริพัฒนกิจ 
4) นายโกเมศร์  เกียรติจิระอรุณ 
5) นายกฤษดา  วัยวุฒิ 
6) นางยุพดี  เอ่งฉ้วน 
7) นางสาวศศิธร  ธนูศิลป์ 
8) นางสาวอังสุมา  มีมา 
9) นางสาวพิชญาภร  ศิริมังกร 
10) นางสาวขวัญระวี  เทศทิม 
11) นางสาวนัชชา  สุดภักด ี
12) นางดารัตน์  แสนสุด 
13) นางนพรัตน์  เดชจริง 
14) นางสาวณัฐพร  ค าแก่นแก้ว 
15) นางวรรณวิสา กล่อมวงศ์ 

1. ผอ.สตป. และบุคลากรในสังกัด 
สตป. ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ส ารอง 
ภายใต้ภารกิจ/อ านายหน้าที่ ส านัก
ตรวจสอบและประเมินผล 
2. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

หลัง 7 วันท าการ 

หมำยเหตุ :-  1.  บุคลากรในสังกัด สตป. สามารถสลับการเดินทางปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ปฏิบัติงานส ารองได้ตาม  
                       ความเหมาะสม 

                     2.  ส าหรับการเตรียมอุปกรณ์ ส านักงานฯ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามความเหมาะสม 



๖๘ 

 

แนวทำงกำรมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน 
ในกรณีเกิดภำวะวิกฤติ ตำมแผนควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤตของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง 

ส ำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง 
โครงสร้ำงภำยในของส ำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

 

 

 

 

 

 

นายสันติ อ่ าศรีเวียง 
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 

โทร 08-92058-5230 

นายนรินทร์ พงศ์ขจร 
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

โทร 08-1236-0234 

นางสาวศมาภา สุทธิณพ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านวินัยและจริยธรรม 

โทร 08-9477-4162 
 

นายกฤษฎา แกล้วกสิกจิ 

นิติกรช านาญการ 

รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการส่วนวินัยและคณุธรรม 

โทร 08-9404-3932 
 

นางสาวนงนุช นุตรัตน ์

ผู้อ านวยการส่วนพัฒนาบุคคล 

โทร 08-9797-9765 
 

นางโสภา สุวรรณเกื้อ 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

โทร 09-4159-0964 
 

นางสาววีนา ชาวไร่นาค 

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการส่วนบริหารงานบุคคล 

โทร 08-9256-2297 
 

นายสมศักดิ์ ศิริเลิศพิทักษ์ 

ผู้อ านวยการส่วนบริหารอัตราก าลงั 

โทร 08-9490-3004 
 



๖๙ 

 

แนวทำงกำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์สภำวะวิกฤต 
ของส ำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

ขั้นตอน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอง/ควำมรับผิดชอบ ระยะเวลำ 
1.  พิจารณากระบวนงาน/งานท่ีม ี
ความเร่งด่วนและผลกระทบสูง 
ต่อการด าเนินงาน 
2.  แจ้งเหตุฉุกเฉิน/วิกฤตให้บุคลากร 
ในหน่วยงานเพื่อรับทราบขั้นตอน 
การปฏิบัติงานต่อไป 

- นายสันติ  อ่ าศรีเวยีง (ผอ.สบค.) 
- นายนรินทร์  พงศ์ขจร 
  (ผชช.ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล) 
- นายสมศักดิ์  ศริิเลศิพิทักษ์ (ผอ.สบอ.) 
- นางสาวนงนุช  นุตรัตน์ (ผอ.สพบ.) 
- นายกฤษฎา  แกล้วกสิกิจ  นิติกรช านาญการ  
  รักษาการในต าแหน่ง ผอ.สวธ.  
- นางสาววีนา  ชาวไร่นาค  นักทรัพยากรบุคคลช านาญ   
  รักษาการในต าแหน่ง ผอ.สบบ. 
-  นางโสภา  สุวรรณเกื้อ  
   (หน.ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป) 

 
 
 
 

ภายใน 24 ช่ัวโมง 

2.  มอบหมายใหเ้จ้าหน้าท่ีปฏิบัตงิาน ณ 
สถานท่ีส ารอง ได้แก่  
- ผอ.สบค. 
- ผชช. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
- ผอ.สบบ. 
- ผอ.สบอ. 
- ผอ.สพบ. 
- ผอ.สวธ. 
- หน.ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
- เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องที่ได้รับ   
  มอบหมายตามความสะดวก 

- นายสันติ  อ่ าศรีเวยีง (ผอ.สบค.) 
- ผชช.ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
- ผอ.สบบ. ผอ.สบอ. ผอ.สพบ. ผอ.สวธ. 
- หน.ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
 ท าหน้าที่ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ 
ผู้ใต้บังคับบัญชารับทราบ โดย หน.ฝ่าย-บริหารงานท่ัวไป 
ท าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ณ สถานท่ี
ส ารอง 
 

2 – 4 วันท าการ 
หลังจากเกิดเหตุการณ ์

3.  มอบหมายใหเ้จ้าหน้าท่ีปฏิบัตงิาน 
ณ สถานท่ีส ารอง (เพิ่มเตมิ) 

- ผอ.สบบ. ผอ.สบอ. ผอ.สพบ. ผอ.สวธ. 
และ หน.ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 
ด าเนินการแจ้งข้อมูลข่าวสาร (เพิม่เติม) 
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา รับทราบ 

5 – 7 วันท าการ 
หลังจากเกิดเหตุการณ ์

4.  รายงานความคืบหน้าให้แก ่
ผู้บริหารทราบ 

- นายสันติ  อ่ าศรีเวยีง (ผอ.สบค.) ภายหลัง 7 วัน หลังจาก
เกิดเหตุการณ ์

หมำยเหตุ  ขั้นตอนการด าเนินการ แบ่งได้ 3 ขั้นตอน ตามระยะเวลา 
  1.  การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที่ ภายใน 24 ชั่วโมง 
  2.  การตอบสนองต่อเหตุการณ์ในระยะแรก ภายใน 7 วันท าการ 
  3.  การตอบสนองต่อเหตุการณ์และการกู้คืนกระบวนการปฏบิัติงานภายในระยะเวลาเกิน 7 วัน 
(ดูรายละเอียดได้จาก แนวทางการจัดท าแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวกิฤติ สป.กค. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ทั้งนี้ สามารถเพิ่มเติมรายละเอียดได้ตาม
ความเหมาะสมต่อภารกจิของหนว่ยงาน)



๗๐ 

 

แนวทำงกำรมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน 
ในกรณีเกิดภำวะวิกฤติ ตำมแผนควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤตของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง 

ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง 
โครงสร้ำงภำยในของส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ 

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
นายสิทธิรัตน์ ดรงคมาศ 

ผู้อ านวยการ (สูง) 

ส่วนติดตามและประเมินผล 

นายพงศกร ตั้งเสริมวงศ ์

1. นายอมรชัย บ้านเมือง 
2. นายพจน์ บริสุทธ์ิ 
3. นางสาวสุพณิญา มณีขตัิย ์
4. นางสาวจริปรียา ทองพลับ 

1. นางสาวกวิตา ศรีสุกใส (ช่วยราชการหน้าห้องผู้ช่วยปลดัฯ) 
2. นายชัยสิทธิ์ นิธิกวีสกลุ 
3. นางสาวธดาภรณ์ อุ่นที 
4. นางสาวภสัสกาญจน์ กานตร์วกีุล 
5. นายกฤติเดช ก้องพาวิชญ์ 
6. นายกฤษดา โตงาม 

ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

1. นางสาววิไรรักษ์ เช้ือชัย 
2. นางสาวธิฌาฎา สมส ี

ส่วนพัฒนายุทธศาสตร์และแผน 

นางตรัยลดา ดรงคมาศ 

1. นายวรตุ วิกรมโรจนานันท ์
2. นางสาวชนาภา ตยิะรตันกูร 
3. นางสาวกิตยิา ตั้งจาตรุันต ์
4. นางสาวสรุีย์พร ชัยยะรุ่งสกลุ 
5. นางสาวจันจริา เรยีงแสน 
6. นางสาวบุษกร พงษ์พานิช (ช่วยราชการหน้าห้องผู้ตรวจฯ) 
7. นางสาวกัญญาภัทร บุญประกอบ 
 



๗๑ 

 

แนวทำงกำรตอบสนองต่อสภำวะวิกฤต 
ของส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ 

ขั้นตอน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/ควำมรับผิดชอบ ระยะเวลำ 

1. รับแจ้งเหตุ/สถานการณ์ที่เกดิขึ้นจากทีมบริหารเพื่อความ
ต่อเนื่องด้านการปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธ์พร้อมทั้ง
ประสานงานและให้แจ้งเจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงานทราบ 

นายสิทธิรัตน์ ดรงคมาศ (ผอ.สนย.) ภายใน 3 ช่ัวโมง 

2. สั่งการเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน เตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน ณ สถานท่ีปฏิบัติงานส ารอง 

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

ภายใน 12 ช่ัวโมง 

3. การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ณ สถานท่ี
ส ารอง ดังนี ้
1. นายสิทธิรัตน์ ดรงคมาศ 
2. นางตรัยลดา ดรงคมาศ 
3. นายพงศกร ตั้งเสริมวงศ ์
4. นายวรตุ วิกรมโรจนานันท ์

1. แจ้งข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นให้หน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงการคลัง 
2. อ่ืนๆ ตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 

1 วันท าการหลังจาก
เกิดเหต ุ

4. การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏบิัติงาน ณ สถานท่ีส ารอง 
ดังนี ้
1. นายสิทธิรัตน์ ดรงคมาศ 
2. นางตรัยลดา ดรงคมาศ 
3. นายพงศกร ตั้งเสริมวงศ ์
4. นายวรตุ วิกรมโรจนานันท ์
5. นางสาววิไรรักษ์ เช้ือชัย 

1. ผอ.สนย. และบุคลากรในสังกัด สนย. 
ปฏิบัติงาน ณ สถานท่ีส ารอง ภายใต้ภารกิจ/
อ านาจหน้าที่ ส านักนโยบายและยทุธศาสตร ์
2. อ่ืนๆ ตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 

2-5 วันท าการหลังจาก
เกิดเหตุสภาวะวิกฤต 

5. การมอบหมายงานในการปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่ส ารอง ดังนี้ 
1. นายสิทธิรัตน์ ดรงคมาศ 
2. นางตรัยลดา ดรงคมาศ 
3. นายพงศกร ตั้งเสริมวงศ ์
4. นายวรตุ วิกรมโรจนานันท ์
5. นางสาวชนาภา ติยะรตันกูร 
6. นางสาววิไรรักษ์ เช้ือชัย 

1. ผอ.สนย. และบุคลากรในสังกัด สนย. 
ปฏิบัติงาน ณ สถานท่ีส ารอง ภายใต้ภารกิจ/
อ านาจหน้าที่ ส านักนโยบายและยทุธศาสตร ์
2. อ่ืนๆ ตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 

7 วันท าการหลังจาก
เกิดเหตุสภาวะวิกฤต 

6. การมอบหมายงานในการปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่ส ารอง ดังนี้  
เจ้าหน้าท่ีส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ทุกคน 

1. ผอ.สนย. และบุคลากรในสังกัด สนย. 
ปฏิบัติงาน ณ สถานท่ีส ารอง ภายใต้ภารกิจ/
อ านาจหน้าที่ ส านักนโยบายและยทุธศาสตร ์
2. อ่ืนๆ ตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 

หลังจาก 7 วันท าการ 



๗๒ 

 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

แนวทำงกำรมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนในกรณีเกิดภำวะวิกฤต ตำมแผนควำมพร้อมต่อสภำวะวกฤตของ สป.กค. 
กลุ่มสำรนิเทศกำรคลัง ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง 

โครงสร้ำงภำยในของกลุ่มสำรนิเทศกำรคลัง 

ผู้อ านวยการกลุ่มสารนิเทศการคลงั 

น.ส.รุ่งทิวา มณีวงศ์ 
นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 

โทร 061 412 7024 

นายชาตรี อัฏฐปฏิพันธ์ 
นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 

โทร 089 232 4284 

นายปิยะภัทร ไชยสาม 
นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 

โทร 081 821 4413 

นายเชาวลิต บณุยภูษติ 
นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 

โทร 084 919 9529 

นายพีระพันธ์ บุญทวีคณุ 
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 

โทร 081 497 4077 

นายณัฐพงษ์ ไพศาลเวชกรรม 
นักประชาสัมพัน์ปฏิบัติการ 
โทร 081 842 7098 

นายอภิชาตพงษ ์ กรรณิการ ์
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 

โทร 089 108 0898 

นายภูมิ โศรกศร ี
จพ.งานโสตทัศนศึกษาช านาญงาน 

โทร 089 040 8250 

นางนิภาวรรณ  ฐานสินเพิม่ 
จพ.งานเผยแพร ่

ประชาสมัพันธ์ปฏิบัติงาน 
โทร 090 592 1299 

น.ส.หรรษา อุกฤษ 
พนักงานโทรศัพท์ 

โทร 080 775 2955 

นางรัชนีกร ปัญจเสว ี
พนักงานธุรการ(รับโทรศัพท์) 

โทร 081 497 4077 

นายเดชาธร เปีย่มสกุลพาณิชย ์
พนักงานฝ่ายศิลป ์

โทร 086 786 2228 

นายสานิต บัวคลี ่
พนักงานขับรถยนต ์

โทร 080 625 6257 

นายวิชาญ สีวะกลุ 
พนักงานขับรถยนต ์

โทร 081 402 7249 

นายปภิวัฒน์ แก้วพฤกษ์ 
จ.วิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร 090 967 5151 

นางอิศราภัทร์  พาสิงห์ศร ี
นักทรัพยากรบุคคล 

โทร 081 855 8604 

นายทนงศักดิ์  อุดมเจรญิวงศ ์
นักประชาสัมพันธ์ 

โทร 086 475 7115 

น.ส.นิลสุดา  ลมิป์เติมทรัพย ์
นักประชาสัมพันธ์ 

โทร 089 512 8135 

นางชลศรัณย์ อรุณเสถียร 
จ.วิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร 089 222 9291 

น.ส.จุฑาทิพ โอโน 
นักประชาสัมพันธ์ 

โทร 081 984 4482 

นางปอภาดา อัคนีกูล 
พนักงานประจ าส านักงาน 
โทร 098 264 4097 

นายปรีชา ทาช่วย 
พนักงานโสตทัศนศึกษา 
โทร 089 898 4484 

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
เบอร์โทร  

นายณัชกฤช ชัยรัตน ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
โทร 080 219 5687 



๗๓ 

 

แนวทำงกำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์สภำวะวิกฤต 
ของกลุ่มสำรนิเทศกำรคลัง 

ขั้นตอน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/ควำมรับผิดชอบ ระยะเวลำ 

1. รับค าสั่งจากผู้บริหารระดับสูงของ
กระทรวงการคลัง 
1.1 แจ้งข้อมูลข่าวสารให้

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด 
สป.กค. และ สร. ทราบ ดัง
สถานการณ์วิกฤตท่ีเกิดข้ึน 

1.2 แจ้งข้อมูลข่าวสารให้
หน่วยงานภายนอกได้ทราบดังข้อมูล
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

- ผอ.กสค. 
- น.ส.รุ่งทิวา มณีวงศ์, นายเชาวิต บุณยภูษิต,  
  นายอภิชาตพงษ์  กรรณิการ์ : แจ้งข่าวสารหน่วยงาน

ในสังกัด สป.กค. และ สร. รวมถึง ส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวงการคลัง 

- นายปิยะภัทร ไชยสาม, นายณัฐพงษ์ ไพศาลเวชกรรม 
: แจ้งข่าวสารสื่อมวลชล ประสานผู้บริหารระดับสูง
ของกระทรวงการคลัง แจ้งข่าวสารหน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจใน
สังกัด 

- นายชาตรี อัฏฐปฏิพันธ์ : การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
แจ้งข่าวสาร 

- นายภูมิ โศรกศรี : จัดทีมบันทึกภาพ 

ภายใน 2 ชั่วโมง 

2. สั่งการให้เจ้าหน้าที่เตรียมความ
พร้อมในการปฏิบัติงาน ณ 
สถานที่ส ารอง 

- ผอ.กสค. ภายใน 12 ชั่วโมง 

3. การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ส ารอง 

- แจ้งข้อมูลข่าวสารให้ผู้บริหารระดับสูงและ 
  ผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ทราบ 

1 วันท าการ  
หลังเกิดเหตุ 

4. การมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ส ารอง  

   ตามภารกิจงานประชาสัมพันธ์ 

1. ผอ.กสค. 
2. น.ส.รุ่งทิวา มณีวงศ์ 
3. นายชาตรี อัฏฐปฏิพันธ์ 
4. นายปิยะภัทร ไชยสาม 
5. นายเชาวลิต บุณยภูษิต 
6. นายพีระพันธ์ บุณทวีคุณ 
7. นายณัฐพงษ์ ไพศาลเวชกรรม 
8. นายอภิชาตพงษ์  กรรณิการ์ 
9. นายภูมิ โศรกศรี 
10. นางนิภาวรรณ  ฐานสินเพ่ิม 
11. นางรัชนีกร ปัญจเสว ี
12. นายปรีชา ทาช่วย 
13. นางอิศราภัทร์ พาสิงห์ศรี 
14. นายทนงศักดิ์ อุดมเจริญวงศ์ 
15. น.ส.จุฑาทิพ โอโน 

1 – 5 วันท าการ
หลังจากเกิดเหตุ

สภาวะวิกฤต 



๗๔ 

 

ขั้นตอน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/ควำมรับผิดชอบ ระยะเวลำ 

 16. นายเดชาธร เปี่ยมสกุลพาณิชย์ 
17. น.ส.หรรษา อุกฤษ 
18. นางปอภาดา อัคนีกูล 
18. นางชลศรัณย์ อรุณเสถียร 
19. นายปภิวัฒน ์แก้วพฤกษ์ 
20. น.ส.นิลสุดา ลิมป์เติมทรัพย์ 
21. นายณัชกฤช ชัยรัตน์ 
22. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
23. นายสานิต บัวคลี่ 
24. นายวิชาญ สวีะกุล 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕ 

 

แนวทำงกำรมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน 
ในกรณีเกิดสภำวะวิกฤติ ตำมแผนควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤติของ สป.กค. 

กลุ่มกฎหมำย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง 
โครงสร้ำงภำยในกลุ่มกฎหมำย 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น.ส. อารีย์ วรรณาเจรญิกุล 
ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมาย 

เบอร์โทร 084 4569647 
 

น.ส. ศิโรชินี อนันอริยธรรม 
นิติกรช านาญการ 

โทร 084 456 9647 
 

 

 

น.ส. ศิรริัตน์ ศิรยิุวสมยั 

นิติกรปฏิบตัิการ 

โทร 087 934 7288 

 

 

 
น.ส. ชลฑิชา บุญสาร 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

โทร 080 014 2244 

นายจักรพงษ์ เขื่อนแก้ว 

นิติกร 

โทร 089 951 2432 

นายภูริช บริบรูณ ์

นิติกร 

โทร 089 631 3698 

น.ส. ศุทธานันท์ คุ้มพร้อม 

นิติกร 

(ช่วยหน้าห้อง ท่ีปรึกษานโยบายฯ) 

นายณัฐกิตติ์ วงศ์วิวัฒน์ชัย 
นิติกร 

โทร 081 710 6096 

นายศักดิ์ระพี มีคุณ 

นิติกร 

โทร 099 035 6324 

 
 

น.ส. ณัฐธิดา นุ่นวิเชียร 

นิติกร 

โทร 083 997 1722 

น.ส. กุลธิดา หองทองคาน 

นิติกร 

โทร 083 141 8416 

น.ส. สาณิภา คมัภรีภาพ 
นิติกรช านาญการ 

(ช่วยราชการ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) 
 

 

 

น.ส. สภุัทรา ปรังการ 

นิติกร 

โทร 080 604 7926 

 

 

น.ส. จาฏพัจน์ นุหนุนจันทร ์
นิติกร 

โทร 085 087 6121 

 

 

น.ส. อรวรรณ สีนุต 

นิติกร 

โทร 093 359 5025 

 

 



๗๖ 

 

แนวทำงกำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์สภำวะวิกฤติ 
ของกลุ่มกฎหมำย (กกม.) 

 

ขั้นตอน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/ควำมรับผิดชอบ ระยะเวลำ 

1. รับแจ้งเหตุ/สถานการณ์ที่เกิดข้ึนจากทีมบริหารเพ่ือ
ความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งประสานงาน
และแจ้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ 

น.ส.อารีย์ วรรณาเจริญกุล 
ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมาย 

ภายใน 3 ชั่วโมง 

2. สั่งการ/เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเตรียมความพร้อมใน
การปฏิบัติงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง  

น.ส.อารีย์ วรรณาเจริญกุล 
ติดตามสถานการณ์และติดต่อ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่                    
ภายใน กกม. และเจ้าหน้าที่ สป.กค. 

ภายใน 12 ชั่วโมง 

3. การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ณ 
สถานที่ส ารอง ดังนี้  

1) อารีย์ วรรณาเจริญกุล 
2) น.ส. ศิโรชินี อนันอริยธรรม 
3) น.ส. ศิริรัตน์ ศิริยุวสมัย 
4) น.ส. ชลฑิชา บุญสาร 
5) นายจักรพงษ์ เขื่อนแก้ว 
6) นายภูริช บริบูรณ์ 
7) น.ส. อรวรรณ สีนุต 

1) น.ส.อารีย์ วรรณาเจริญกุล 
2) น.ส. ชลฑิชา บุญสาร 
1. ด าเนินการตรวจสอบงานที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ และจัดล าดับงานตาม
ความส าคัญเร่งด่วนของงาน โดย
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ กกม. เจ้าของ
ส านวน 
2.อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

1 วันท าการ
หลังจากเกิดวิกฤติ 

4. การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ณ 
สถานที่ส ารอง ดังนี้ 

1) อารีย์ วรรณาเจริญกุล 
2) น.ส. ศิโรชินี อนันอริยธรรม 
3) น.ส. ศิริรัตน์ ศิริยุวสมัย 
4) น.ส. ชลฑิชา บุญสาร 
5) นายจักรพงษ์ เขื่อนแก้ว 
6) นายภูริช บริบูรณ์ 
7) น.ส. อรวรรณ สีนุต 
8) น.ส. สุภัทรา ปรังการ 
9) น.ส. ณัฐธิดา นุ่นวิเชียร 
10)  นายณัฐกิตติ์ วงศ์วิวัฒน์ชัย 
11)  น.ส. กุลธิดา หองทองคาน 
12)  น.ส. จาฏุพัจน์ นุหนุนจันทร์ 
13)  นายศักดิ์ระพี มีคุณ 

1. บุคลากรในสังกัด กกม.ปฏิบัติงาน  
ณ สถานที่ส ารอง ภายใต้ภารกิจ/อ านาจ
หน้าที่ของ กกม. 
2. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2 - 5 วันท าการ
หลังจากเกิดวิกฤติ 



๗๗ 

 

 

ขั้นตอน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/ควำมรับผิดชอบ ระยะเวลำ 

5. การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัตงิาน ณ 
สถานทีส่ ารอง ดังนี ้

1) อารีย์ วรรณาเจริญกุล 
2) น.ส. ศิโรชินี อนันอริยธรรม 
3) น.ส. ศิริรัตน์ ศิริยุวสมัย 
4) น.ส. ชลฑิชา บุญสาร 
5) นายจักรพงษ์ เขื่อนแก้ว 
6) นายภูริช บริบูรณ์ 
7) น.ส. อรวรรณ สีนุต 
8) น.ส. สุภัทรา ปรังการ 
9) น.ส. ณัฐธิดา นุ่นวิเชียร 
10)  นายณัฐกิตติ์ วงศ์วิวัฒน์ชัย 
11)  น.ส. กุลธิดา หองทองคาน 
12)  น.ส. จาฏุพัจน์ นุหนุนจันทร์ 
13)  นายศักดิ์ระพี มีคุณ 

1. บุคลากรในสังกัด กกม.ปฏิบตัิงาน  
ณ สถานทีส่ ารอง ภายใต้ภารกิจ/อ านาจ
หน้าที่ของ กกม. 
2. อื่นๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

7 วันท าการหลังจาก
เกิดวิกฤติ 

6. การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัตงิาน ณ 
สถานทีส่ ารอง ดังนี ้

1) อารีย์ วรรณาเจริญกุล 
2) น.ส. ศิโรชินี อนันอริยธรรม 
3) น.ส. ศิริรัตน์ ศิริยุวสมัย 
4) น.ส. ชลฑิชา บุญสาร 
5) นายจักรพงษ์ เขื่อนแก้ว 
6) นายภูริช บริบูรณ์ 
7) น.ส. อรวรรณ สีนุต 
8) น.ส. สุภัทรา ปรังการ 
9) น.ส. ณัฐธิดา นุ่นวิเชียร 
10)  นายณัฐกิตติ์ วงศ์วิวัฒน์ชัย 
11)  น.ส. กุลธิดา หองทองคาน 
12)  น.ส. จาฏุพัจน์ นุหนุนจันทร์ 
13)  นายศักดิ์ระพี มีคุณ 

1. บุคลากรในสังกัด กกม.ปฏิบตัิงาน  
ณ สถานทีส่ ารอง ภายใต้ภารกิจ/อ านาจ
หน้าที่ของ กกม. 
2. อื่นๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

หลัง 7 วันท าการ 

หมำยเหตุ    1. การจัดล าดับงานตามความส าคญัเร่งด่วนของงานนัน้ พิจารณาจากระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดหรือศาลสั่งเป็นส าคัญ 

                     2. บุคลากรในสังกัด กกม. สามารถสลับการเดินทางมาปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ปฏิบัติงานส ารองได้ ตามความเหมาะสม 

      3. ส าหรับการเตรียมอุปกรณ ์ส านักงานฯ ท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามความเหมาะสม 

 

 



๗๘ 

 

แนวทำงกำรมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน 
ในกรณีเกิดภำวะวิกฤต ตำมแผนควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤตของ สป.กค. 

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง 
โครงสร้ำงภำยในของกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางรัชนี  ชุนเจริญ 
ผอ.กพร. 

โทร 081 171 2802 

นางสาวสุภาพ  ผ่องอ าไพ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

โทร 089  823 3724 

นางนวลสกุล  ประจิตร 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

โทร 081 629 0914 

นางสาวฐมาภรณ์  รอดสัมฤทธ์ิ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
โทร 081 000 0555 

น.ส.ชุติมา  ปัตถาทุม 
เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร 098 156 3544 

นายบวรกฤษดิ์ ทิพคุณ 
เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร 080 6822 527 

นางสาวเบญจลักษณ์  งานแสงแข 
เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร 086 7813 056 

นางขนิษฐา วิเศษสิทธิโชค 
เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร 086 766 5173 

นายธีรเดช  จุฒะภักด ี
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

โทร 090 0021 527 

นางสาวจริยา  จริสตัยกูล 
พนักงานขับรถยนต ์

โทร 089 4779 552 

นางสาวสุวนันท์ จันทรัตน ์
เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร 086 766 5173 

นางพธูทิพย์ ศรีค าภา 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 

โทร 081 629 0914 

นายสมพล นาคเมือง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 

โทร 085 067 5699 

นายขจรศักด์ เชื้อเมืองพาน 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 

โทร 088 435 8247 



๗๙ 

 

แนวทำงกำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์สภำวะวิกฤต 
ของกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 

ขั้นตอน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/ควำมรับผิดชอบ ระยะเวลำ 
1) รับแจ้งเหตุ/สถานการณ์เกิดขึน้จากทีมบริหารเพื่อความต่อเนื่องด้าน 
การปฏิบัติงาน ประชาสมัพันธ์พรอ้มท้ังประสานงาน และแจ้งเจ้าหน้าท่ี
ในหน่วยงานทราบ 

นางรัชนี  ชุนเจริญ (ผอ.กพร.) ภายใน 3 ช่ัวโมง 

2) สั่งการ/ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เตรียมความพร้อมในการปฏิบตัิงาน 
ณ สถานท่ีปฏิบตัิงานส ารอง 

นางรัชนี  ชุนเจริญ (ผอ.กพร.)/ 
นางสาวสุภาพ  ผ่องอ าไพ : ติดต่อ
ประสานงานกับบุคลากรภายใน กพร. 
และบุคลากรใน สป.กค. 

ภายใน 12 ช่ัวโมง 

3) การมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติงาน ณ สถานท่ีส ารอง ดังนี ้
1. นางรัชนี  ชุนเจริญ (ผอ.กพร.) 
2. นางสาวสภุาพ  ผ่องอ าไพ 
3. นางนวลสกลุ  ประจติร 
4. นางสาวฐมาภรณ์  รอดสัมฤทธ์ิ 
5. นางพธูทิพย์ ศรีค าภา 
6. นายสมพล นาคเมือง 
7. นายขจรศักดิ์ เช้ือเมืองพาน 

1. แจ้งข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นให้
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
2. อ่ืนๆ ตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 

1 วันท าการ 
หลังจากเกิดเหต ุ

4) การมอบหมายงานให้เจ้าหนา้ที่ปฏิบัติงาน ณ สถานท่ีส ารอง ดังนี้ 
1. นางรัชนี  ชุนเจริญ (ผอ.กพร.) 
2. นางสาวสภุาพ  ผ่องอ าไพ 
3. นางนวลสกลุ  ประจติร 
4. นางสาวฐมาภรณ ์ รอดสัมฤทธ์ิ 
5. นางพธูทิพย์ ศรีค าภา 
6. นายสมพล นาคเมือง 
7. นายขจรศักดิ์ เช้ือเมืองพาน 

1. ผอ.กพร และบุคลากรในสังกัด กพร 
ปฏิบัติงาน ณ สถานท่ีส ารอง ภายใต้
ภารกิจ/อ านาจหน้าที่ กลุ่มพัฒนาระบบริ
หาร  
2. อ่ืนๆ ตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 

2 - 5 วันท าการ 
หลังจากเกิดเหตุ

สภาวะวิกฤต ิ

5) การมอบหมายงานในการปฏบิตัิหน้าที่ ณ สถานท่ีส ารอง ดังนี ้
1. นางรัชนี  ชุนเจริญ (ผอ.กพร.) 
2. นางสาวสภุาพ  ผ่องอ าไพ 
3. นางนวลสกลุ ประจิตร 
4. นางสาวฐมาภรณ ์ รอดสัมฤทธ์ิ 
5. นางพธูทิพย์ ศรีค าภา 
6. นายสมพล นาคเมือง 
7. นายขจรศักดิ์ เช้ือเมืองพาน 

1. ผอ.กพร และบุคลากรในสังกัด กพร 
ปฏิบัติงาน ณ สถานท่ีส ารอง ภายใต้
ภารกิจ/อ านาจหน้าที่ กลุม่พัฒนาระบบ
บริหาร 
2. อ่ืนๆ ตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 

7 วันท าการ 
หลังจากเกิดเหตุ

สภาวะวิกฤต ิ

6) การมอบหมายงานในการปฏบิตัิหน้าที่ ณ สถานท่ีส ารอง ดังนี ้
1. นางรัชนี  ชุนเจริญ (ผอ.กพร.) 
2. นางสาวสภุาพ  ผ่องอ าไพ 
3. นางนวลสกลุ ประจิตร 
4. นางสาวฐมาภรณ ์ รอดสัมฤทธ์ิ 
5. นางพธูทิพย์ ศรีค าภา 
6. นายสมพล นาคเมือง 

1. ผอ.กพร และบุคลากรในสังกัด กพร 
ปฏิบัติงาน ณ สถานท่ีส ารอง ภายใต้
ภารกิจ/อ านาจหน้าที่ กลุม่พัฒนาระบบ
บริหาร 
2. อ่ืนๆ ตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 

หลัง 7 วันท าการ 



๘๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/ควำมรับผิดชอบ ระยะเวลำ 

7. นายขจรศักดิ์ เช้ือเมืองพาน 
8. นางสาวชุติมา  ปัตถาทุม 
9. นายบวรกฤษติ์ ทิพคุณ 
10.นางสาวเบญจลักษณ์  งานแสงแข 
11. นางขนิษฐา วิเศษสิทธิโชค 
12 .นางสาวสุวนันท์ จันทรัตน ์
13. นายธีรเดช  จุฒะภักด ี
14. นางสาวจริยา  จิรสตัยกูล 

  



๘๑ 

 

แนวทำงกำรมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน 
ในกรณีเกิดภำวะวิกฤต ตำมแผนควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤตของ สป.กค. 

โครงสร้ำงภำยในของศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรือเอกฐานิศ นาคะเกศ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

โทร  081 339 4727 

นายพจนารถ พลศร ี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 

โทร 085 225 2563 

นายปารมี ค าหนองเขม 
เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร 080 971 1788 
 

 

 

นางสาวศิณินกานต์ ศักดิ์บุญญาธมัม ์
เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร 099 393 8539 

นายชัชรินทร์ เส็นสกุล 
นิติกร 

โทร 091 787 5335 

นายกิตติพงษ์ เอื้อจิตธรรม 
เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร 086 722 6283 

นางสาวสุภาวดี รักจันทร ์
เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร 082 282 2684 
 

นายวิทยา เตชะมหานนท์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

โทร ๐๘๑ ๙๐๒ ๘๑๓๗ 
 

นายสักพัฒน์ ตันตริานนท์ 
เศรษฐกร 

เบอร์โทร 064 995 4493 
 

นางสาวรุ่งรัตน์ สุขแก้ว 
นิติกร 

โทร 099 298 3552 
 

นายกฤษณะ สุขสวัสดิ ์
เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร 086 780 7159 
 

นายกีรติวดี ศรีศุภร 
นิติกร 

โทร 098 586 6215 
 



 

๘๒ 

 

แนวทำงกำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์สภำวะวิกฤต 
ของศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

 

ขั้นตอน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/ควำมรับผิดชอบ ระยะเวลำ 

1. รับแจ้งเหตุ/สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากทีม
บริหาร พร้อมประชาสัมพันธ์และ
ประสานงานให้เจ้าหน้าที่ในหนว่ยงานทราบ 

เรือเอกฐานิศ นาคะเกศ 
นายวิทยา เตชะมหานนท์  

ภายใน 2 ชั่วโมง 

2. สั่งการให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
เตรียมพร้อมในการปฏิบัติงาน ณ สถานที่
ปฏิบัติงานส ารอง 
 

เรือเอกฐานิศ นาคะเกศ 
นายวิทยา เตชะมหานนท์ 
นายพจนารถ พลศรี 
ประสานงานแก่เจ้าหนา้ที่ที่เก่ียวข้องของ
หน่วยงาน 

ภายใน 12 ชั่วโมง 
หลังเกิดเหตุ 

3. การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ส ารอง ดังนี้  
1. นายพจนารถ พลศร ี
2. นายปารมี ค าหนองเขม 
3. นางสาวศณิินกานต์ ศักดิบ์ุญญาธัมม ์
4. นายกิตติพงษ์ เอื้อจิตธรรม 
5. นายสักพัฒน์ ตันติรานนท์ 
6. นายชัชรินทร์ เส็นสกลุ 
7. นางสาวสภุาวดี รักจันทร ์
8. นายกฤษณะ สุขสวสัดิ ์
9. นางสาวรุ่งรัตน์ สุขแก้ว 
10. นางสาวกีรติวดี ศรีศภุร 

1. แจ้งข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็น และที่
เก่ียวข้องแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตาม 
แต่ละฝา่ยที่เกี่ยวข้อง 
2. เจ้าหน้าที่ ศปท. ทุกคนปฏิบตัิงาน  
ณ สถานทีส่ ารองภายใตส้ถานการณ์วิกฤต  
ตามอ านาจหน้าที่/ภารกิจ ทีไ่ดร้ับมอบหมาย 
3. เรือเอกฐานิศ นาคะเกศ นัดหมาย
เจ้าหน้าที่ ศปท. เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานที่
ได้รับ ณ สถานทีส่ ารองหรือตามแต่เจ้าหน้าที่
สะดวก และรายงานผลต่อผู้บรหิารรับทราบ 

ด าเนินการแลว้เสร็จภายใน 
10 วันท าการ หลังจากเกิด

เหตุสภาวะวิกฤต 

 


