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19/10/2564 
หน่วยงานเจ้าภาพ กลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ตัวชี้วดัที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเน่ือง (BCP) 
หน่วยงานทีร่ับการประเมิน  ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 
คำนิยาม 1. การควบคุมภายใน หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของหน่วยของรัฐจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการ
ดำเนินงานของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ การควบคุมภายในจะเป็นเครื ่องมือสนับสนุนให้
หน่วยงานของรัฐสามารถขับเคลื่อนการปฏิบตัิงานให้บรรลุวัตถปุระสงคท์ี่กำหนด  การควบคุมภายใน
จะประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ประกอบด้วย 

1) สภาพแวดล้อมการควบคุม ปัจจัยพื ้นฐานที ่ส่งผลให้มีการควบคุมภายในทั ่วทั้ง
หน่วยงาน ผู้กำกับดูแลและฝ่ายบริหารจะต้องสร้างบรรยากาศให้ทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญ
การควบคุมภายใน สภาพแวดล้อมการควบคุมเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบ
การควบคุมภายในอ่ืน ๆ 

2) การประเมินความเส่ียง การประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงานรวมถึงกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงน้ัน  

3) กิจกรรมการควบคุม การปฏิบัติที่กำหนดไว้ในนโยบายและกระบวนการดำเนินงาน 
เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติตามการสั่งการของฝ่ายบริหารจะลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ และนำไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร 

4) สารสนเทศและการสื่อสาร สารสนเทศเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหน่วยงานช่วยให้มีการ
ดำเนินการตามการควบคุมที่กำหนด การสื่อสารเกิดขึ้นได้ทั้งจากภายในและภายนอก  

5) กิจกรรมการติดตามผล การประเมินผล ระหว่างการปฏิบัติงาน การประเมินผลรายคร้ัง 
กรณีที่ผลการประเมินการควบคุมภายในก่อให้เกิดความเสียหายให้รายงานต่อฝ่ายบริหาร และ        
ผู้กำกับดูแลอย่างทันเวลา  
            โดยจัดทำแบบรายงานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการระดับ
กรมกำหนด ดังน้ี 
         - รายงานการประเมินการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ ้นสุดวันที ่ 30 
กันยายน 2564 ที่ผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน ที่นำขึ้นเว็บไซต์ระบบควบคุมภายในของ
หน่วยงาน ดังน้ี แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย รอบระยะเวลา 12 เดือน, แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย, 
แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย และตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
         - รายงานแบบตดิตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
2565 ที ่ผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน และนำขึ ้นเว็บไซต์ระบบควบคุมภายในของ
หน่วยงาน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 
2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP) เอกสารคู่มือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน เป็นขั้นตอน หรือกระบวนการทำงานมาตรฐานขององค์กรต่าง ๆ ทีมี่บทบาทแตกต่าง
กันไปตามการทำงานของหน่วยงานน้ัน ๆ รายละเอียดดังน้ี 

1) วัตถุประสงค์ 
2) ขอบเขต 
3) ผู้รับผิดชอบ 
4) เอกสารอ้างอิง ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานต่างๆ 
5) แผนภูมิการทำงาน ประกอบด้วย ขั ้นตอนกระบวนการ Flow Chart, จุดควบคุม,
ระยะเวลา, ผู้รับผิดชอบ 
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6) รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
3. แผนบริหารความต่อเน่ือง (Business Continuity Plan: BCP) เป็นเอกสารขั้นตอนที่จัดทำขึ้น 
เพื ่อให้ “หน่วยงาน” มีแนวทางในการตอบสนอง การฟื ้นฟู และการกลับมาดำเนินการ  
เมื่อเกิดสภาวะวิกฤตหรือภัยต่าง ๆ ที่ส่งผลให้กระบวนการทำงานของหน่วยงานหยุดชะงัก และ
สามารถกลับมาดำเนินการได้อย่างต่อเน่ือง 
4. การทดสอบแผน:  เป็นขั้นตอนที่ทำให้แน่ใจได้ว่า BCP ที่ได้จัดทำขึ้นสามารถใช้ได้จริง รวมทั้งเพื่อ
เตรียมความพร้อม ประสิทธิภาพของแผนในการตอบสนองต่อวิกฤติการณ์ 

วิธกีารจัดเก็บข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานและรายงานคำรับรองปฏิบตัิราชการ ตัวชี้วดัในระบบ DOC และ
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

แหล่งข้อมูล 36 หน่วยงาน 
รายการขอ้มูล 1  ระดับ 4 ร้อยละของจำนวนผลผลติไดค้รบตามมาตรการและแผนการขับเคลื่อนที่กำหนดในระบบ 

DOC รายงานคำรับรองการปฏิบตัิราชการ   
 A  =  จำนวนผลผลติทีด่ำเนินการได ้
 B  =  จำนวนผลผลิตที่กำหนดไว้ในแผนการขับเคลื่อนในระบบ DOC รายงานคำรับรองการปฏิบัต ิ
         ราชการ   
A x 100 = ร้อยละของจำนวนผลผลติ นำมาเทยีบกับตารางคะแนน 
B 

คะแนนท่ีได้ 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
ร้อยละผลผลิตได้ครบตามมาตรการและแผนการขับ
เคลื่อนที่กำหนด 

<80 81 - 85 86 - 90 91 - 95 96 - 100 

. 
รายการขอ้มูล 2  ระดับ 5 ผลลัพธ์ของตัวชี้วดั ตามหลักเกณฑ์การใหค้ะแนนระดับที่ 5 ตามเอกสารแนบ 1 

คะแนนท่ีได้ 0.2 0.4 0.6 0.8 1 
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานการควบคุม
ภายในของหน่วยงาน 

<60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100 

. 
ระยะเวลาประเมินผล รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ ์2565) 

รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2565 - กรกฎาคม 2565) 
เกณฑ์การประเมิน : 
รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565)  

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
1 Assessment 

1.1-1.2 มีบทวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วดั 
มีข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช ้         (0.5 คะแนน) 
- การรวบรวมข้อมูลรายงานการควบคุมภายใน และการ
วิเคราะห์ การควบคุมภายในของหน่วยงาน 

1   1.1 คณะกรรมการควบคุมภายในหรือ
ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
ประเมินความเหมาะสมการควบคุมภายใน  
5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ตามมาตรฐาน
การควบคุมภายในภาครัฐ เผยแพร่ทาง
เว็บไซต์หน่วยงาน และรายงานข้อมูลที่
นำมาใช้ในระบบ DOC รายงานคำรับรอง
การปฏิบตัิราชการ         (0.25 คะแนน) 
     โดยใช้แบบประเมินความเพยีงพอ 
เหมาะสมของการควบคุมภายใน  
ตามเอกสารแนบ 2  
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
     1.2  บทวิเคราะห์ การควบคุมภายใน

ของหน่วยงาน รายงานข้อมูลที่นำมาใช ้
ในระบบ DOC รายงานคำรับรองการปฏิบตัิ
ราชการ                   (0.25 คะแนน) 
โดยมีข้อมูลประกอบด้วย 
        1)  สรุปผลการประเมินการควบคุม
ภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ  
(ตามข้อ 1.1) 
      2) รายงานข้อสังเกต การตรวจสอบของ
หน่วยงานตรวจสอบ  
- ผูต้รวจสอบภายในประจำหน่วยงาน 
- ผูต้รวจสอบภายใน กรมอนามยั 
- หน่วยงานตรวจสอบภายนอก สตง. 
ปปช. ปปท. คตป. 

 1.3 มีการวเิคราะห์ทบทวนสภาวะวิกฤติ/เหตุการณ์ฉุกเฉินที่
ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน     (0.5 คะแนน) 
ตามเอกสารแนบ 4 (ข้อที ่1 - 7) 

ข้อที ่ 1 2 3 4 5 6 7 
คะแนน

ที่ได้ 
0.0500 0.0500 0.0500 0.0750 0.0750 0.1000 0.1000 

 

   1.3 มีเอกสารการวิเคราะหท์บทวน
สภาวะวิกฤติ/ เหตุการณ์ฉุกเฉินที่ส่งผล
กระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน 
ตามเอกสารแนบ 4 
(ใส่ไฟล ์PDF ในรายการข้อมูลที่นำมาใช้ 
ที่ระบบ DOC รายงานคำรับรองการปฏิบตัิ
ราชการ)                     (0.5 คะแนน) 

2 Advocacy/ Intervention  
มีการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้ที่ใหแ้ก่ผู้รับบริการ 
(C)/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี (SH) เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตัวชี้วดั 
- กำหนดมาตรการ แนวทางการควบคุมภายในและจัดทำ
แผนการขับเคลื่อนการควบคุมภายใน 
 

1    2.1 กำหนดมาตรการ แนวทางการควบคุม 
ภายใน ให้สอดคล้องกับระดับที่ 1 และระบุ 
หลักการ/เหตุผล PIRAB     (0.5 คะแนน) 
   2.2 กำหนดประเด็นความรู้การควบคุม 
ภายในสำหรับบุคลากรในหน่วยงานและ
ช่องทางการเผยแพร่ การให้ความรู้   
                                (0.5 คะแนน) 

3 Management and Governance 
- มีแผน/ผลการขบัเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วดั 
- การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
- มีมาตรฐานการปฏิบตัิงาน (SOP) ของตัวชี้วดั 

1    3.1 มีแผน-ผลการขบัเคลื่อนการควบคุม 
ภายในของหน่วยงาน และบันทึกในระบบ  
DOC รายงานคำรับรองการปฏบิัติราชการ            
            (0.25 คะแนน) 
   3.2 มีรายงานการตดิตามการดำเนินงาน 
ตัวชี้วดัตามคำรับรองฯ ทุกเดือนและนำ 
ขึ้นเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน ภายในวันที ่10  
ของเดือนถัดไป              (0.5 คะแนน) 
   3.3 มีมาตรฐานการปฏิบตัิงานการควบคุม 
ภายในหรือการติดตามและการประเมินผลการ 
ควบคุมภายในของหน่วยงาน (SOP) และ 
เผยแพร่ทางเว็บไซตข์องหน่วยงาน  
ตามเอกสารแนบ 3         (0.25 คะแนน) 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
4 Output ผลผลติ 

4.1 ร้อยละของจำนวนผลผลิตได้ครบตามมาตรการและ
แผนการขับเคลื่อนที่กำหนด                          (0.5 คะแนน) 

คะแนนที่ได้ 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
ร้อยละผลผลิตได้ครบ 
ตามมาตรการและแผน 
การขับเคลื่อนที่กำหนด 

<80 81-85 86-90 91-95 96-100 

 
 

1   4.1 ร้อยละของจำนวนผลผลิตได้ครบ
ตามมาตรการและแผนการขับเคลื่อนที่
กำหนด                       (0.5 คะแนน) 
โดยมีข้อมูลประกอบด้วย 
     1) มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานรอบ  
5 เดือนแรก ครบตามจำนวนมาตรการที ่
หน่วยงานกำหนดไว้ในแผนการขับเคลื่อน 
การควบคุมภายในของหน่วยงาน ในระบบ  
DOC รายงานคำรับรองการปฏิบตัิราชการ   
       2) มีรายงานสรุปผลการใหค้วามรู้การ
ควบคมุภายใน แก่บคุลากร รอบ 5 เดือนแรก 

 4.2 มีแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง (Business Continuity 
Plan: BCP)                                           (0.5 คะแนน)  
ตามเอกสารแนบ 4 (ข้อที ่8 - 12) 

ข้อที่ 8 9 10 11 12 
คะแนน 

ที่ได ้
0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 

 

    4.2 มีเอกสารแผนดำเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเน่ือง (Business Continuity Plan: 
BCP) ของหน่วยงาน ตามเอกสารแนบ 4  
(ใส่ไฟล ์PDF ในรายการข้อมูลที่นำมาใช้ 
ที่ระบบ DOC รายงานคำรับรองการปฏิบตัิ
ราชการ)                      (0.5 คะแนน)  

5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด 
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานการควบคุมภายใน 
ของหน่วยงาน 

คะแนนที่ได้ 0.2 0.4 0.6 0.8 1 
ร้อยละความสำเร็จของ 
การดำเนินงานการควบคุม
ภายในของหน่วยงาน 

<60 61-70 71-80 81-90 91-100 

. 

1 5. ผลลัพธ์ของตัวชี้วดั         (1 คะแนน) 
  ตามหลักเกณฑ์การให้คะแนนระดับที ่5 
ตามเอกสารแนบ 1 

 คะแนนรวม 5  
เงื่อนไข :  (ถ้ามี) 
รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2565) 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลกัฐาน 
1 Assessment 

1.1 มีบทวิเคราะหส์ถานการณ์ของตัวชี้วัด 
มีข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช ้           (0.5 คะแนน) 
- การรวบรวมข้อมูลรายงานการควบคุมภายใน และการ

วิเคราะห์ การควบคุมภายในของหน่วยงาน 
 
 

1    1.1 บทวิเคราะห์เพิ่มเติม การควบคุม
ภายในของหน่วยงานรอบ 5 เดือนแรก 
รายงานข้อมูลที่นำมาใช้ในระบบ DOC 
รายงานคำรับรองการปฏิบตัิราชการ  
   (0.5 คะแนน) 
โดยมีข้อมูลประกอบด้วย                  
   1) ผลการประเมินการควบคุมภายใน  
5 องค์ประกอบ 17 หลักการ 
   2) รายงานข้อสงัเกต การตรวจสอบ
ของหน่วยงานตรวจสอบ  
   - ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน 
   - ผู้ตรวจสอบภายใน กรมอนามัย 
   - หน่วยงานตรวจสอบภายนอก สตง. 
ปปช. ปปท คตป 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลกัฐาน 
 1.2 มีการสื่อสารแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง (Business 

Continuity Plan: BCP) ของหน่วยงานตามเอกสารแนบ 4  
(0.5 คะแนน) 

 

    1.2 มีเอกสารสรุปการสื่อสารแผน
ดำเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง (Business 
Continuity Plan: BCP) ของหน่วยงาน 
และภาพถ่ายเป็นหลักฐานเชงิประจักษ ์
ตามเอกสารแนบ 4 
(ใส่ไฟล ์PDF ในรายการข้อมูลที่นำมาใช้ 
ที่ระบบ DOC รายงานคำรับรองการปฏิบตัิ
ราชการ)                      (0.5 คะแนน)         

2 Advocacy/ Intervention  
มีการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้ที่ใหแ้ก่ผู้รับบริการ 
(C)/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี (SH) เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตัวชี้วดั 
- กำหนดมาตรการ แนวทางการควบคุมภายในและจัดทำ

แผนการขับเคลื่อนการควบคุมภายใน 

1    2.1 กำหนดมาตรการ แนวทางการ 
ควบคุมภายในให้สอดคล้องกับระดับที่ 1   
             (0.5 คะแนน) 
   2.2 กำหนดประเด็นความรู้การควบคุม 
ภายในสำหรับบุคลากรในหน่วยงานและ 
ช่องทางการเผยแพร่ การให้ความรู้   
             (0.5 คะแนน) 

3 Management and Governance 
- มีแผน/ผลการขบัเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วดั 
- การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 

1    3.1 มีแผน-ผลการขับเคลื่อนการควบคมุ 
ภายใน ในระบบ DOC รายงานคำรับรอง 
การปฏิบตัิราชการ           (0.5 คะแนน) 
   3.2 มีรายงานการตดิตามการดำเนินงาน 
ตัวชี้วดัตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำ 
ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10  
ของเดือนถัดไป                (0.5 คะแนน) 

4 Output ผลผลติ 
 4.1 ร้อยละของจำนวนผลผลติไดค้รบตามมาตรการและ
แผนการขับเคลื่อนที่กำหนด                          (0.5 คะแนน) 

คะแนนที่ได้ 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
ร้อยละผลผลิตไดค้รบ
ตามมาตรการและ
แผนการขับเคลื่อน 
ที่กำหนด 

<80 81-85 86-90 91-95 96-100 

 
 

1   4.1 ร้อยละของจำนวนผลผลิตได้ครบ
ตามมาตรการและแผนการขับเคลื่อนที่
กำหนด                        (0.5 คะแนน) 
โดยมีข้อมูลประกอบด้วย 
    1) มีรายงานสรุปผลการดำเนินงาน 
รอบ 5 เดือนหลงั ครบตามจำนวนมาตรการ 
ทีห่น่วยงานกำหนดไว้ในแผนการขับเคลื่อน 
การควบคุมภายในของหน่วยงาน ในระบบ  
DOC รายงานคำรับรองการปฏิบตัิราชการ   
    2) มีรายงานสรุปผลการใหค้วามรู้การ
ควบคมุภายในแก่บุคลากร รอบ 5 เดือนหลงั 

 4.2 ทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง (Business 
Continuity Plan: BCP) ของหน่วยงาน (จากรอบ 5 เดือนแรก) 
ตามเอกสารแนบ 4                           (0.5 คะแนน) 
 

   4.2 มีสรุปผลการทดสอบแผนดำเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเน่ือง (Business 
Continuity Plan: BCP) ของหน่วยงาน
และภาพถา่ยเป็นหลักฐานเชงิประจักษ ์
ตามเอกสารแนบ 4  
(ใส่ไฟล ์PDF ในรายการข้อมูลที่นำมาใช้ 
ที่ระบบ DOC รายงานคำรับรองการ
ปฏิบตัิราชการ)               (0.5 คะแนน) 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลกัฐาน 
5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด 

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานการควบคุมภายใน 
ของหน่วยงาน 

คะแนนที่ได้ 0.2 0.4 0.6 0.8 1 
ร้อยละความสำเร็จของ 
การดำเนินงานการควบคุม
ภายในของหน่วยงาน 

<60 61-70 71-80 81-90 91-100 

 

1 5. ผลลัพธ์ของตัวชี้วดั         (1 คะแนน) 
  ตามหลักเกณฑ์การให้คะแนนระดับที ่5 
ตามเอกสารแนบ 1 
 
 
 

 คะแนนรวม 5  
  
เอกสารสนับสนุน :  1) หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังวา่ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑป์ฏิบตัิการควบคุมภายในสำหรบั

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561  
2) มาตรการที่คณะกรรมการประเมินผลระบบการควบคุมภายในกรมอนามัยกำหนด 
3) มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 31 มีนาคม 2563 เห็นชอบในหลักการและมาตราการเตรียมความพร้อม

ของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต 
รายละเอียดขอ้มูลพ้ืนฐาน (ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี) 

Baseline data หน่วยวัด 
ผลการดำเนินงานท่ีผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

2562 2563 2564 
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานการควบคุมภายในของ
หน่วยงาน จำนวน 36 หน่วยงาน 

ร้อยละ 100 100 100 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวชิาการ/ 
ผู้ประสานงานตวัชี้วดั 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 
1. นางสาวอรุณี มนปราณตี              นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพเิศษ 
    โทรศัพท์ 0 2590 4103              E-mail : arunee.m@anamai.mail.go.th 
2. นางสาวอรวรรณ ศรีสงคราม         นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพเิศษ 
    โทรศัพท์ 0 2590 4628              E-mail : orawan.s@anamai.mail.go.th 
3. นางจรัญญา สะเริญรัมย ์        นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 
    โทรศัพท์ 0 2590 4630              E-mail : jarunya.s@anamai.mail.go.th 
กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร 
4. นายธวัชชยั บญุเกิด                    ผู้อำนวยการกลุ่มพฒันาระบบบริหาร    
    โทรศัพท์ 0 2590 4234              E-mail : tawatchai.b@anamai.mail.go.th 
5. นางจารุมน บญุสิงห ์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
    โทรศัพท์ 0 2590 4229              E-mail : jarumon.b@anamai.mail.go.th  
6. นางสาวพันตรี วิเศษธนวฒัน์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
    โทรศัพท์ 0 2590 4229              E-mail : phantree.v@anamai.mail.go.th 

ผูร้ายงานตวัชี้วดั 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 
1. นางสาวอรวรรณ ศรีสงคราม         นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพเิศษ 
    โทรศัพท์ 0 2590 4628              E-mail : orawan.s@anamai.mail.go.th 
2. นางจรัญญา สะเริญรัมย ์        นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 
    โทร. 0 2590 4630                   E-mail : jarunya.s@anamai.mail.go.th 
กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร 
3. นางจารุมน บญุสิงห ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
    โทรศัพท์ 0 2590 4229              E-mail : jarumon.b@anamai.mail.go.th  
4. นางสาวพันตรี วิเศษธนวฒัน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
    โทรศัพท์ 0 2590 4229              E-mail : phantree.v@anamai.mail.go.th 

mailto:orawan.s@anamai.mail.go.th
mailto:jarunya.s@anamai.mail.go.th
mailto:phantree.v@anamai.mail.go.th
mailto:orawan.s@anamai.mail.go.th
mailto:jarunya.s@anamai.mail.go.th
mailto:phantree.v@anamai.mail.go.th
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หลักเกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับท่ี 5 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานการควบคุมภายในของหน่วยงาน รอบ 5 เดือนแรก 

รายการ 
น้ำหนัก
ร้อยละ 

ประเด็นการประเมิน 

1. คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน 10 1.1 คำสัง่คณะกรรมการควบคุมภายใน เป็นปัจจุบัน บทบาทตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังวา่ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑป์ฏิบตัิการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 และเผยแพร่ทีห่น้าเว็บไซตข์องหน่วยงาน    

2. การรายงานการควบคุมภายใน 60 2.1 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ครบถ้วน             (40 คะแนน) 
ประกอบด้วย 

2.1.1 การควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ 
         ตามมาตรฐานการควบคุมภายในภาครัฐ              (5 คะแนน) 
2.1.2 การประเมินความเสี่ยง                                  (10 คะแนน) 
        - ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง  
        - แผนภูมิความเสีย่ง (Risk Map) 
2.1.3 แบบ ปค 4 ส่วนงานย่อย ผู้อำนวยการลงนาม       (10 คะแนน) 
2.1.4 แบบ ปค 5 ส่วนงานย่อย ผู้อำนวยการลงนาม       (10 คะแนน) 
2.1.5 แบบติดตาม ปค 5 ส่วนงานย่อย ผู้อำนวยการลงนาม (5 คะแนน) 

2.2 เผยแพร่รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ตามข้อ 2.1)  
ที่หน้าเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน                (10 คะแนน) 
2.3 รายงานการประเมินผลควบคุมภายในทันเวลาตามที่คณะกรรมการ 
ควบคุมภายใน กรมอนามัย กำหนด       (10 คะแนน) 

3. การพฒันา ปรับปรุง  
การควบคุมภายใน  

30  3.1 มาตรฐานการปฏิบตังิาน (Standard Operation Procedure : SOP)  (10 คะแนน) 
ตามแบบฟอร์มที่กำหนด (เอกสารแนบ 3) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) วัตถุประสงค์  2) ขอบเขต  3) ผู้รับผิดชอบ 
4) เอกสารอ้างอิง ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานต่างๆ 
5) แผนภูมิการทำงาน : ขั้นตอนกระบวนการ Flow Chart , 
    จุดควบคุม,ระยะเวลา,ผู้รับผิดชอบ 

           6) รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบตังิาน 
3.2 การพฒันากระบวนการปฏิบตังิานให้เป็นมาตรฐานการปฏิบตังิาน (Standard 
Operation Procedure : SOP) การจดัทำ SOP ที่สอดคล้องกับการประเมินผล
การควบคุมภายใน ตามประเด็น ดงัน้ี     (10 คะแนน)  

1) ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงการควบคุมภายใน 
2) รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 
3) รายงานผลการตรวจสอบภายใน หรือการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
      - ผูต้รวจสอบภายในประจำหน่วยงาน   
      - กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย   
      - หน่วยงานตรวจสอบภายนอก (สตง. ปปช. ปปท. คตป. ) 

           4) ภารกิจ โครงสร้างของหน่วยงาน 
3.3 การเผยแพร่ SOP ผ่านความเห็นชอบจากผู้อำนวยการลงนามและเผยแพร่
บนเว็บไซต์หน่วยงาน                (10 คะแนน) 

รวม 100  
 

เอกสารแนบ 1 
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ระดับท่ี 5 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานการควบคุมภายในของหน่วยงาน รอบ 5 เดือนหลัง 

รายการ 
น้ำหนัก
ร้อยละ 

ประเด็นการประเมิน 

1. รายงานการประชุมของ
คณะกรรมการควบคุมภายใน 

20 รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงานติดตาม
ประเมินผลการควบคมุภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน 

- เสนอรายงานผู้อำนวยการทราบ 
- เผยแพร่รายงานการประชุมในหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

2. สื่อสาร ให้ความรู้ บคุลากรใน
หน่วยงาน การดำเนินงานการ
ควบคุมภายใน 

20 สี่อสาร ให้ความรู้แก่บคุลากรในหน่วยงาน การดำเนินงานการควบคุมภายใน 
และเผยแพร่ที่หน้าเวบ็ไซต์หน่วยงาน 

- รายงานการประชุม สรุปผลการอบรม พร้อมภาพกิจกรรม 
3. การพฒันา ปรับปรุง   
การควบคุมภายใน เพิ่มเติมจาก
รอบ 5 เดือนแรกครอบคลุม
ภารกิจ โครงสร้างของหน่วยงาน 

60 3.1 มาตรฐานการปฏบิัตงิาน (Standard Operation Procedure : SOP)    (10 คะแนน) 
ตามแบบฟอร์มที่กำหนด (เอกสารแนบ 3) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) วัตถุประสงค์  2) ขอบเขต  3) ผู้รับผิดชอบ 
4) เอกสารอ้างอิง ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานต่างๆ 
5) แผนภูมิการทำงาน : ขั้นตอนกระบวนการ Flow Chart , 
    จุดควบคุม,ระยะเวลา,ผู้รับผิดชอบ 

           6) รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบตังิาน 
3.2 การปรับปรุงการพฒันากระบวนการปฏบิัตงิานให้เป็นมาตรฐาน    (10 คะแนน) 
การปฏิบตังิาน (Standard Operation Procedure : SOP) การจดัทำ SOP  
ที่สอดคล้องกับการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามประเด็น ดังน้ี   

1) ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงการควบคุมภายใน 
2) รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 
3) รายงานผลการตรวจสอบภายใน หรือการแก้ไขตาม 
    ข้อเสนอแนะ 
      - ผูต้รวจสอบภายในประจำหน่วยงาน   
      - กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย   
      - หน่วยงานตรวจสอบภายนอก (สตง. ปปช. ปปท. คตป. ) 

           4) ภารกิจ โครงสร้างของหน่วยงาน 
3.3 การพฒันา ปรับปรุง การควบคุมภายใน เพิ่มเติมจาก             (40 คะแนน) 
รอบ 5 เดือนแรกครอบคลุมภารกิจ โครงสร้างของหน่วยงาน การเผยแพร่ SOP 
ผ่านความเห็นชอบจากผู้อำนวยการลงนามและเผยแพร่บนเว็บไซตห์น่วยงาน    
 

รวม 100  
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แบบประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายใน 
แนวคิดและวัตถุประสงค ์
การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับหน่วยงาน โดยระบบที่ดีจะสามารถช่วยป้องกัน 

บริหารจัดการความเสี่ยงหรือความเสียหายต่าง ๆ  ที่อาจเกิดข้ึนกับหน่วยงานและผู้ที่มีส่วนได้เสียได้เป็นอย่างดี  ดังนั้น จึง
เป็นหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน คณะกรรมการควบคุมภายในที่จะต้องดำเนินการให้มั่นใจว่า หน่วยงานมีระบบควบคุม
ภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกำหนดที่
เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถป้องกันทรัพย์สิน จากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจัดทำรายงานต่างๆ ที่
ถูกต้องน่าเช่ือถือ 

การนำไปใช ้
หน่วยงานควรใช้แบบประเมินนี้เป็นแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

อย่างน้อยทุกปี และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกดิเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงานอย่าง
มีนัยสำคัญ การประเมินดังกล่าวควรผ่านการพิจารณาของผู ้บริหารของหน่วยงานด้วย เพื ่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความเห็นมีความเข้าใจตรงกัน และสามารถกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับหน่วยงานได้   

การตอบแบบประเมินในแต่ละข้อ ควรอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติจริง  หากประเมินแล้วพบว่า หน่วยงานยัง
ขาดการควบคุมภายในที่เพียงพอในข้อใด (ไม่ว่าจะเป็นการไม่มีระบบในเรื่องนั้น หรือมีแล้วแต่ยังไม่เหมาะสม)  หน่วยงาน
ควรอธิบายเหตุผลและแนวทางแก้ไขประกอบไว้ด้วย    

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

1. หน่วยงานแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม  
คำถาม ใช่ ไม่ใช่ คำอธิบาย 

1.1 ผู้อำนวยการ มีการปฏิบตัิที่อยู่บนหลักความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
ในการดำเนินงาน  
• ข้อบังคับกรมอนามัยว่าด้วยจรรยาขา้ราชการกรมอนามัย พ.ศ. 2563 
• แนวทางการปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมขา้ราชการพลเรือนกรณีการเร่ียไร

และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด 
• ประกาศกรมอนามัย เร่ืองแนวทางการปฏิบตัิตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซ้ือจัดหา

และการสง่เสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ.2564 

   

1.2  หน่วยงานมีข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษร เจา้หน้าที่ปฏิบัตหิน้าที่ด้วยความ
ซ่ือตรงและรักษาจรรยาบรรณ มีการสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษข้างต้นให้
เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่  ให้เจ้าหน้าที่
ลงนามรับทราบข้อกำหนดและบทลงโทษเป็นประจำทุกปี  มีการเผยแพร่ แจง้เวยีน
ให้แก่เจา้หน้าที่ได้รับทราบ 

   

1.3 หน่วยงานมีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏบิัตติาม กฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบงัคบัเก่ียวกับ จริยธรรม จรรยา และวินัยสำหรบัข้าราชการ ลูกจ้าง 
พนักงานราชการและพนักงานกระทรวงสาธารณสขุ กรมอนามัย 

   

1.4 หน่วยงานมีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบตัิตามข้อกำหนด
เก่ียวกับความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณ 

   

เอกสารแนบ 2 
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2. ผู้กำกับดูแลแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าท่ีกำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงการควบคุมภายในรวมถึงดำเนินการเกีย่วกับการควบคุมภายใน (ผู้กำกบัดูแล = อธิบด)ี 

คำถาม ใช่ ไม่ใช่ คำอธิบาย 
2.1  มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้กำกับดูแลแยกจากฝ่ายบริหาร ไว้อย่างชดัเจน
และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแทจ้ริง 

   

2.2  ผู้กำกับดูแล ดำเนินการกำกับดแูลให้มีการพฒันาหรือปรับปรุงการควบคุม
ภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด รวมทัง้กำกับดแูลให้มีการดำเนินการเก่ียวกับ
การควบคุมภายใน 

   

2.3  ผู้กำกับดแูลเป็นผู้มีความรู้เก่ียวกับพันธกิจขององค์กร และมีความเชีย่วชาญ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร หรือสามารถขอคำแนะนำจากผูเ้ชีย่วชาญในเร่ืองน้ัน ๆ  ไ ด ้

   

2.4 ผู้กำกับดแูลการพัฒนาและปฏิบตัิเร่ืองการควบคุมภายใน ในองค์กร ซ่ึงครอบคลุมทัง้
การสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสีย่ง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและ
การสื่อสาร และการตดิตาม 

   

3. หน่วยงานได้จัดให้มีโครงสรา้งองค์กร สายการบังคับบญัชา อำนาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบท่ีเหมาะสม 
เพ่ือให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล 

คำถาม ใช่ ไม่ใช่ คำอธิบาย 
3.1 ผู้อำนวยการกำหนดโครงสร้างองค์กรทีส่นับสนุนการบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร 
รวมถงึการจดัให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธภิาพ  

   

3.2  ผู้อำนวยการกำหนดสายการรายงานในหน่วยงาน โดยพิจารณาถงึความเหมาะสม
เก่ียวกับอำนาจหน้าที ่ความรับผดิชอบ และการสื่อสารข้อมูล 

   

3.3  ผู้อำนวยการมีการกำหนด มอบหมาย และจำกัดอำนาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่าง  รองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุม่งาน และเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบตัิงาน  

   

4. หน่วยงานแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมคีวามรู้ความสามารถท่ีสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

คำถาม ใช่ ไม่ใช่ คำอธิบาย 
4.1  หน่วยงานมีนโยบายและวิธีการปฏิบตัิเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มี
ความรู้และความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและ
วิธีการปฏิบตัิน้ันอย่างสม่ำเสมอ 

   

4.2  หน่วยงานมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัตงิาน การใหแ้รงจงูใจหรือรางวลั
ต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัตงิานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุ
เป้าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหล่าน้ีให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบตัิงานทราบ 

   

4.3  หน่วยงานมีกระบวนการแก้ไขปญัหาหรือเตรียมพร้อมสำหรับการขาดบุคลากร
ที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา 

   

4.4  หน่วยงานมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรักษาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบตังิาน
ทุกคน เช่น การจดัระบบที่ปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม 

   

4.5 หน่วยงานมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (succession plan) 
ที่สำคญั 
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5. หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบ 
การควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหนว่ยงาน 

คำถาม ใช่ ไม่ใช ่ คำอธิบาย 
5.1 หน่วยงานมีกระบวนการและการสือ่สารใหบุ้คลากรทุกคนมีความ
รับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรงุแก้ไขกระบวนการ
ปฏิบัติ ในกรณีทีจ่ำเป็น 

   

5.2  หน่วยงานกำหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจงูใจ และการให้
รางวัล ทีเ่หมาะสม โดยพจิารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม จรรยาบรรณ หลักเกณฑ์
จริยธรรม และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของหน่วยงาน 

   

5.3  หน่วยงานประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างตอ่เนื่องโดยเน้นให้
สามารถเช่ือมโยงกับความสำเรจ็ของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน
ด้วย 

   

 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

6. หน่วยงานกำหนดวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์องค์กรไว้
อย่างชัดเจน เพียงพอท่ีสามารถระบุและประเมินความเสีย่งต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร 

คำถาม ใช่ ไม่ใช ่ คำอธิบาย 
6.1  หน่วยงานมีการระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน 
        6.1.1 วัตถุประสงค์ที่กำหนดสะท้อนนโยบาย 
        6.1.2 มีการพิจารณา กำหนดค่าที่ยอมรับได้ของความเสี่ยงด้านการ
ดำเนินงาน 
        6.1.3 มีการกำหนดการใช้ทรพัยากร เป้าหมายการดำเนินงาน เป้าหมาย
ด้านการเงนิ 

   

6.2 หน่วยงานมีการระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้านการรายงาน 
      6.2.1 รายงานการเงิน เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีของหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยรายการทีเ่ปิดเผยสะท้อนสถานะและกจิกรรมของหน่วยงาน 
     6.2.2 รายงานที่มิใช่รายงานการเงิน มีการระบุว่ารายงานมีความสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้บริหาร มีความถูกต้อง เพียงพอต่อการตัดสินใจ และ
สะท้อนกิจกรรมของหน่วยงาน 

   

6.3 ระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  
    6.3.1 มกีารระบุว่า การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
    6.3.2 มีการกำหนดค่าที่ยอมรับของความเสี่ยงทีเ่กิดจากการปฏิบัติ 
ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ 

   

 

 



    12 

7. หน่วยงานระบุความเส่ียงทกุประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้ อย่างครอบคลุม 
ทั่วทั้งองค์กรและวิเคราะห์ความเส่ียงเพ่ือกำหนดวิธกีารจดัการความเส่ียง  

คำถาม ใช ่ ไม่ใช่ คำอธิบาย 

7.1 หน่วยงานระบุความเสี่ยงทุกประเภทซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินของ
หน่วยงานทั้งระดับหน่วยงาน กลุ่ม ฝ่าย และหน้าทีง่านตา่ง ๆ   

   

7.2  หน่วยงานวิเคราะหค์วามเสีย่งทุกประเภทที่อาจเกิดจากทัง้ปัจจัยภายในและปจัจยั
ภายนอกองค์กร ซ่ึงรวมถึงความเสีย่งดา้นกลยุทธ ์การดำเนินงาน การรายงาน การปฏิบตัิ
ตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

   

7.3  ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสีย่ง    
7.4  หน่วยงานประเมินความสำคัญของความเสีย่ง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิด
เหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  

   

7.5  หน่วยงานมีมาตรการและแผนปฏิบตังิานเพื่อจดัการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการ
ยอมรับความเสี่ยงน้ัน (acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction)  การหลีกเลีย่งความ
เสี่ยง (avoidance) หรือการร่วมรับความเสีย่ง (sharing) 

   

8. หน่วยงานได้พิจารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

คำถาม ใช่ ไม่ใช ่ คำอธิบาย 

8.1  หน่วยงานประเมินโอกาสทีจ่ะเกิดการทุจริตข้ึน โดยครอบคลุมการทุจริต
แบบต่างๆ เช่น การจัดทำรายงานทางการเงินเทจ็  การทำให้สญูเสียทรัพย์สิน 
การคอรร์ัปชัน การที่ผูบ้รหิารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน 
(management override of internal controls) การเปลีย่นแปลงข้อมูลใน
รายงานทีส่ำคัญ  การได้มาหรือใช้ไปซึง่ทรัพย์สินโดยไม่ถูกตอ้ง เป็นต้น 

   

8.2  หน่วยงานได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความ
เป็นไปได้ของเป้าหมายทีก่ำหนดแล้ว รวมทั้งได้พจิารณาความสมเหตสุมผลของการ
ให้สิง่จงูใจหรอืผลตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติแล้วด้วยว่าไม่มลีักษณะส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่กระทำไม่เหมาะสม  เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายการปฏิบัติงานไว้สูงเกินความเป็นจริง
จนทำให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

   

8.3 หน่วยงานได้สื่อสารใหเ้จ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตาม
นโยบายและแนวปฏิบัตทิี่กำหนดไว้  

   

9. หน่วยงานสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงท่ีอาจมผีลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

คำถาม ใช่ ไม่ใช ่ คำอธิบาย 

9.1 หน่วยงานประเมินการเปลีย่นแปลงปจัจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมผีลกระทบ
ต่อการดำเนินงาน การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้
กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพยีงพอแล้ว  

   

9.2 หน่วยงานประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงาน ที่อาจมีผล กระทบ
ต่อการดำเนินงาน การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนด
มาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว 

   

9.3 หน่วยงานประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กร ที่อาจมผีลกระทบต่อการ
ดำเนนิงาน การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนด
มาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแลว้ 
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การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 

10.  หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพ่ือลดความเสีย่งในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได ้

คำถาม ใช่ ไม่ใช่ คำอธิบาย 

10.1  มาตรการควบคุมของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และ
ลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน 

   

10.2  หน่วยงานมีมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และ
ครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวิธี
ปฏิบตัิงานเก่ียวกับธุรกรรมดา้นการเงิน การจัดซ้ือ และการบริหารทั่วไป ตลอดจน
กำหนดขอบเขต  อำนาจหน้าที ่ และลำดบัชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละ
ระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม  เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได ้ เช่น  ขั้นตอน
การจัดซ้ือและวิธีการคดัเลือกผูข้าย  การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตดัสินใจ
จัดซ้ือ  ขั้นตอนการเบิกจา่ยวัสดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใชเ้คร่ืองมือต่างๆ เป็นต้น  

   

10.3 หน่วยงานกำหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม 
เช่น การควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกัน
และติดตาม 

   

10.4 หน่วยงานกำหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับของหน่วยงาน เช่น สาย
งาน ฝา่ยงาน แผนก หรือกระบวนการ 

   

10.5 หน่วยงานมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ดา้นต่อไปน้ี ออก
จากกันโดยเดด็ขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคอื  

(1) หน้าที่อนุมัติ  
(2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชแีละข้อมูลสารสนเทศ และ  
(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน       

   

11.  หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมท่ัวไปดา้นเทคโนโลยี เพ่ือช่วยสนับสนุน 
การบรรลุวัตถุประสงค ์

คำถาม ใช่ ไม่ใช ่ คำอธิบาย 
11.1 หน่วยงานกำหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในกระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบ
สารสนเทศ 

   

11.2 หน่วยงานกำหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม 

   

11.3 หน่วยงานควรกำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม 

   

11.4  หน่วยงานควรกำหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และ
การบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีใหม้ีความเหมาะสม 
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12. หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จท่ีคาดหวังและ
ขั้นตอนการปฏิบัติ เพ่ือให้นโยบายท่ีกำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ 

คำถาม ใช ่ ไม่ใช่ คำอธิบาย 
12.1 หน่วยงานมีนโยบายที่รัดกุมและขั้นตอนการควบคุมที่สนับสนุนให้มีนโยบาย
ของฝ่ายบริหารสู่การปฏบิัต ิ 

   

12.2 หน่วยงานกำหนดหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบให้ฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่    
ผู้ปฏิบตัินำนโยบายและกระบวนการไปสู่การปฏิบตั ิ

   

12.3 หน่วยงานมีการดำเนินการตามกิจกรรมการควบคุมในเวลาที่เหมาะสมโดย
บุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาด   
ในการปฏิบัตงิาน 

   

12.4 หน่วยงานทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏบิัติให้มคีวามเหมาะสมอยู่
เสมอ 

   

 

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 

13. หน่วยงานจดัทำหรือจดัหาและใช้สารสนเทศมีข้อมลูท่ีเกี่ยวข้องและมีคณุภาพ เพ่ือสนับสนุนให้การปฏิบัติตามการควบคมุ
ภายในท่ีกำหนด 

คำถาม ใช ่ ไม่ใช่ คำอธิบาย 
13.1 หน่วยงานกำหนดข้อมูลทีต่้องการใช้ในการดำเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายใน
และภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพและเก่ียวข้องในการดำเนินงานให้บรรลุวตัถปุระสงคต์าม
ภารกิจ 

   

13.2 หน่วยงานพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและ
ความถูกต้องของข้อมูล  

   

13.3 หน่วยงานมีข้อมูลทีส่ำคัญอย่างเพยีงพอสำหรับใช้ประกอบการบริหารและการ
ตัดสินใจ  

   

13.6 หน่วยงานมีการดำเนินการดงัต่อไปน้ี 
 13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสำคญั ไว้อยา่งครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 
 13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้ตรวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบภายนอกว่ามี
ข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน หน่วยงานได้แก้ไขข้อบกพร่องน้ันอย่างครบถ้วน
แล้ว  

   

14. หน่วยงานสื่อสารข้อมูลภายในเกีย่วกับสารสนเทศองค์กร ซึ่งรวมถงึวัตถุประสงค์และความรบัผิดชอบต่อการควบคุมภายในท่ี
จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนนิไปได้ตามท่ีวางไว้ 

คำถาม ใช ่ ไม่ใช่ คำอธิบาย 
14.1 หน่วยงานมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ และมี
ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน  

   

14.2 หน่วยงานมีการรายงานข้อมูลที่สำคัญถึงผูบ้ริหารอยา่งสม่ำเสมอและสามารถ
เข้าถงึแหลง่สารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัตงิาน หรือสอบทานรายการตา่ง ๆ 
ตามท่ีต้องการได ้ 

   

14.3 หน่วยงานจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้บคุคลต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน
สามารถแจง้ข้อมูลหรือเบาะแสเก่ียวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในหน่วยงาน 
(whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภยั 
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15. หน่วยงานไดส้ื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกีย่วกับประเด็นท่ีอาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายในท่ีกำหนด 
คำถาม ใช่ ไม่ใช่ คำอธิบาย 

15.1 หน่วยงานมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกหน่วยงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน 
เช่น เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่กระบวนการปฏิบัติงาน การให้บริการ
ประชาชน  ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน เป็นต้น 

   

15.2 หน่วยงานจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอกหน่วยงานสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี ่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต 
(whistle-blower hotline) แก่หน่วยงานได้อย่างปลอดภัย 

   

 

ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

16. หน่วยงานติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอยา่ง
ครบถ้วน เหมาะสม 

คำถาม ใช่ ไม่ใช่ คำอธิบาย 
16.1 หน่วยงานจัดให้มีการประเมินผลระหว่างการปฏิบัตงิานและหรือการ
ประเมินผลเป็นรายคร้ัง  

   

16.2 หน่วยงานจัดให้มีการตรวจสอบการปฏบิัตติามระบบการควบคุมภายในที่
วางไว้โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผูต้รวจสอบ
ภายใน 

   

16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
ของหน่วยงาน โดยอยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง 

   

16.4 ดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มี
ความรู้และความสามารถ 

   

16..5 หน่วยงานมีการสร้างความเข้าใจพื้นฐานดา้นการควบคุมภายในในหน่วยงาน    
17. หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอยา่งทันเวลาต่อบคุคลท่ีรับผิดชอบ    

ซึ่งรวมถึงผู้บริหารและผู้กำกบัดูแลตามความเหมาะสม 
คำถาม ใช่ ไม่ใช่ คำอธิบาย 

17.1 หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และ
ดำเนินการเพื่อตดิตามแก้ไขอย่างทันท่วงท ี 

   

17.2 หน่วยงานต้องรายงานต่อผู้บริหารและผู้กำกับดูแลโดยพลนั ในกรณีที่เกิด
เหตุการณ์หรือสงสยัว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอยา่งร้ายแรง มีการปฏบิัติที่ฝ่าฝืน
กฎหมาย  หรือมีการกระทำที่ผิดปกติอ่ืน ซ่ึงอาจกระทบต่อชื่อเสยีงและการเงิน
ของหน่วยงานอย่างมีนัยสำคัญ  

   

17.3 หน่วยงานมีการติดตามการปรับปรุงการควบคุมภายในตามผลการประเมินและ
หรือการตรวจสอบภายในที่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน 

   

    ลายมือช่ือ………………………………………..         ลายมือช่ือ............................................ 
    ผู้ประเมิน………………………………………..          ผู้อำนวยการ 
    (ประธานคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน) 
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มาตรฐานการปฏบิัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP)  
ชื่อหน่วยงาน  

    
คู่มือการปฏิบัติงาน 

ชื่อตัวชี้วัด 
         

 
1. วัตถุประสงค์ (Objectives)  
(เป็นการชี้แจงถึงจุดมุ่งหมายในการจัดทำเอกสารเรื่องน้ัน ๆ เพื่อให้ผู้ที่ใช้งานทราบว่าจัดทำเอกสารดังกล่าวขึ้นมาเพื่ออะไร) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ขอบเขต (Scope) 
(เป็นการวางกรอบของเน้ือหาของงาน)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. คำจำกัดความ (Definition) (ถ้ามี) 
(เป็นการชี้แจงความหมายของคำเฉพาะที่ใช้ในเอกสาร เพื่อสื่อความหมายให้ผู้อ่านเข้าใจตรงกัน ทั้งน้ีหากเป็นคำศัพท์ซึ่งเป็นคำที่มี
ความหมายเข้าใจตรงกันโดยทั่วไป และในเอกสารไม่ได้ใช้ในความหมายที่ต่างออกไปคำศัพท์น้ันไม่ต้องนำมานิยาม)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. ความรับผิดชอบ (Responsibilities) 
(เป็นการชี้แจงให้ทราบว่า ใครเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบปฏิบัติงานน้ัน ๆ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 3 
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure) 
(เป็นการบรรยายขั้นตอนการทำงานที่ระบุเฉพาะงานน้ัน แบบ STEP-BY-STEP แสดงเป็น Flow chart ของงาน) 
 

1) สัญลักษณ์ที่ใช้ 

 จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ 

 กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 การตัดสินใจ เช่น การตรวจสอบ การอนุมัติ 

 แสดงถึงทิศทาง หรือการเคลื่อนไหวของงาน 

 จุดเชื่อมต่อระหว่างขั้นตอน 

 
2) ผังกระบวนการ 

ลำดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา จุดควบคุม ผู้รับผิดชอบ 
  

 
   

  
 
 

   

     

3) รายละเอียดของข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

6. ภาคผนวก (ถ้ามี)    
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เอกสารแนบ 4 
เอกสารแนบการจัดทำแผน BCP  

รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565) 
เกณฑ์ระดับ 1   แนวทางการประเมนิ/ หลักฐาน  

ข้อ 2 มีการวเิคราะห์ทบทวนสภาวะวิกฤติ/เหตุการณ์
ฉุกเฉินที่สง่ผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน 

1.3 มีเอกสารการวิเคราะห์ทบทวนสภาวะวิกฤติ/
เหตุการณ์ฉุกเฉินทีส่่งผลกระทบตอ่การดำเนินงานของ
หน่วยงาน  

ให้หน่วยงานดำเนินการจัดทำเอกสารตาม หัวข้อท่ี 1 – 7 (สามารถดูจากตัวอย่างการเขยีนในแบบฟอร์ม
และปรับตามบรบิทของหน่วยงาน) ดังนี ้

1. บทนำ 
2. วัตถุประสงค์ (Objectives) ของการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ 
3. สมมติฐานของแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (BCP Assumptions) 
4. ขอบเขตของแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (Scope of BCP) 
5. การวิเคราะห์ทรัพยากรที่สำคัญ  
6. การวิเคราะห์เหตุการณ์สภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตกุารณ์ 
7. โครงสร้างและทีมงานแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (Business Continuity Plan Team) 

เกณฑ์ระดับ 4 Output ผลผลิต   แนวทางการประเมนิ/ หลักฐาน 

ข้อ 2 มีแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง (Business 
Continuity Plan: BCP) 

4.3  มีเอกสารแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง (Business 
Continuity Plan: BCP) ของหน่วยงาน 

ให้หน่วยงานดำเนินการจัดทำเอกสารตาม หัวข้อท่ี 8 - 12 (สามารถดูจากตัวอย่างการเขียนในแบบฟอร์ม
และปรับตามบรบิทของหน่วยงาน) ดังนี ้
 8. ผลกระทบต่อกระบวนการทำงานหรอืการให้บริการ 
 9. การวิเคราะห์เพื่อกำหนดความต้องการทรัพยากรทีส่ำคัญ 
 10. กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy) 
 11. ข้ันตอนการบรหิารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ 
 12. กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) 
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แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 

(Business Continuity Plan : BCP)  

หน่วยงาน............................................................................................. 
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สารบัญ 
  หน้า 

1 บทนำ  

2 วัตถุประสงค์ (Objectives) ของการจัดทำแผนดำเนินธุรกจิอย่างต่อเนื่องฯ   

3 สมมติฐานของแผนดำเนินธุรกจิอย่างต่อเนื่องฯ (BCP Assumptions)  

4 ขอบเขตของแผนดำเนินธุรกจิอย่างต่อเนื่องฯ (Scope of BCP)   

5 การวิเคราะห์ทรัพยากรทีส่ำคัญ  

6 การวิเคราะห์เหตุการณ์สภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตกุารณ์  

7 โครงสร้างและทมีงานแผนดำเนินธุรกจิอย่างต่อเนื่องฯ (Business Continuity Plan 
Team) 

 

8 ผลกระทบต่อกระบวนการทำงานหรือการใหบ้ริการ  

9 กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)  

10 การวิเคราะห์เพื่อกำหนดความต้องการทรพัยากรที่สำคัญ  

11 ข้ันตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ  

12 กระบวนการแจง้เหตุฉุกเฉิน (Call Tree)  
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เกณฑ์ระดับ 1 ข้อ 2 มีการวิเคราะห์ทบทวนสภาวะวิกฤติ/เหตุการณ์ฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน 

1. บทนำ (หน่วยงานใช้ข้อความตามนี้หรืออาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)  

 แผนดำเนินธุรกจิอย่างตอ่เนื่องสำหรบัการบรหิารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) ซึ่งต่อไปจะเรียกว่าแผน
ดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ จัดทำข้ึน เพื่อให้ “หน่วยงาน” เตรียมความพรอ้มองค์กร และสามารถนำไปใช้ในการตอบสนอง
และปฏิบัตงิานในสภาวะวิกฤติหรอืเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ทั้งทีเ่กิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ อุบัติการณ์โรคระบาด 
หรือการมุง่ร้ายต่อองค์กร โดยไม่ให้สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวสง่ผลใหห้น่วยงานต้องหยุดการดำเนินงาน 
หรือไมส่ามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง  

การทีห่น่วยงานไม่มีกระบวนการรองรับให้การดำเนินงานเปน็ไปอย่างต่อเนือ่ง อาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงานใน
ด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ การเงิน การใหบ้ริการ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ชีวิตและทรพัย์สินของประชาชน เป็นต้น 
ดังนั้น การจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนือ่งฯ จงึเปน็สิง่สำคัญทีจ่ะช่วยให้หน่วยงานสามารถรับมือกบัเหตุการณ์ที่ไม่
คาดคิด และทำให้กระบวนการที่สำคัญ (Critical Business Process) กลบัมาดำเนินงานได้อย่างปกติในระดับการ
ให้บรกิารที่กำหนดไว้ รวมทั้ง ลดระดบัความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อหน่วยงานได ้ช่ือหน่วยงาน
............................................................................................................ จึงไดจ้ัดทำแผน BCP ข้ึน 

2. วัตถุประสงค์ (Objectives) ของการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ 
ตัวอย่าง วัตถุประสงค ์

1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง 
2. เพื่อให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤต  และลดผลกระทบจากการหยุดชะงัก

ในการดำเนินงานหรือการให้บริการ 
3. เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้  
4. เพื่อให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของหน่วยงาน แม้

หน่วยงานต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทำให้การดำเนินงานต้องหยุดชะงัก 
5. ……………………………………………….. 
6. ………………………………………………… 

3. สมมติฐานของแผนดำเนินธุรกิจอยา่งต่อเนื่องฯ (BCP Assumptions) 
เอกสารฉบบันี้จัดทำข้ึนภายใต้สมมติฐาน ดังต่อไปนี้  
ตัวอย่าง สมมติฐาน 

1. แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ ของหน่วยงาน ต้องครอบคลุมถึงสถานการณ์ หรือเหตุการณ์จะทำให้เกิดความ
เสียหายต่อสถานที่ ระบบงาน อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงาน และเอกสารข้อมูลที่สำคัญที่เป็นไปได้ใน
แต่ละกรณี ทั้งนี้เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น มิได้ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง ระบบงาน อุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงาน และเอกสารข้อมูลที่สำคัญที่ได้มีการจัดเตรียมไว้ 

2. ผู้บริหารให้การสนับสนุนการดำเนินงาน และได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานหลักที่
เกี่ยวข้อง 

3. ………………………………………………………. 
4. ………………………………………………………. 
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4. ขอบเขตของแผนดำเนินธุรกิจอยา่งต่อเนื่องฯ (Scope of BCP) 
 แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (BCP) ฉบับนี้ ใช้สำหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติ กรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉิน เหตุการณ์ที ่ม ีผลกระทบต่อกิจกรรมหลักของ  (ชื ่อหน่วยงาน)......................................  
กรมอนามัย ประกอบด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้  
ตัวอย่าง 

1. เหตุการณ์อุทกภัย 
2. เหตุการณ์อัคคีภัย 
3. เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล 
4. เหตุการณ์โรคระบาดต่อเนื่อง 
5. …………………………… 

 
5. การวิเคราะห์ทรัพยากรท่ีสำคญั (หน่วยงานใชข้้อความตามนี้) 
 สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินมีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานสามารถบริหารจัดการการ
ดำเนินงานขององค์กรให้มีความต่อเนือ่ง การจัดหาทรัพยากรที่สำคัญจงึเป็นสิง่จำเป็น และต้องระบุไว้ในแผนดำเนินธุรกจิ
อย่างต่อเนื่องฯ ซึ่งการเตรียมการทรัพยากรทีส่ำคัญ จะพจิารณาจากผลกระทบใน 5 ด้าน ดังนี้ 

1. ผลกระทบด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้สถานที่ปฏิบัติงานหลัก
ได้รับความเสียหายหรือไม่สามารถใช้สถานที่ปฏิบัติงานหลักได้ และส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถเข้าไป
ปฏิบัติงานได้ชั่วคราวหรือระยะยาว ซึ่งรวมทั้งการที่ผู้รับบริการไม่สามารถเข้าถึงสถานที่ให้บริการของ
หน่วยงานด้วย 

2. ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ท่ีสำคัญ/การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ท่ีสำคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนทำ
ให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ หรือไม่สามารถจัดหา/จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญได้ 

3. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที ่สำคัญ  หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ระบบงาน
เทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลที่สำคัญไม่สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ 

4. ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้บุคลากรหลักไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้
ตามปกติ  

5. ผลกระทบด้านคู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียที ่สำคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นทำให้คู่ค้า/ 
ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่สามารถติดต่อหรือให้บริการหรือส่งมอบงานได้  
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6. การวิเคราะห์เหตุการณส์ภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ ์(ทำเครือ่งหมาย ✓ ในดา้นที่ไดร้ับผลกระทบ) 
ตัวอย่าง การวิเคราะห์เหตุการณ์สภาวะวิกฤตท่ีส่งผลกระทบ 

เหตุการณ์สภาวะวิกฤต  

ผลกระทบ 
ด้านอาคาร/ 

สถานท่ี
ปฏิบัติงานหลัก 

ด้านวัสดุอุปกรณ์
ท่ีสำคัญ และการ

จัดหา/จัดส่ง 

ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมูลท่ีสำคัญ 

ด้าน
บุคลากร

หลัก 

คู่ค้า/ 
ผู้ให้บริการ/ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1 เหตุการณ์โรคระบาด

ต่อเน่ือง 
 ✓  ✓ ✓ 

2 เหตุการณ์อุทกภัย ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
3 เหตุการณ์อัคคีภัย      

4 เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/ 
จลาจล 

     

5 ……………………      
6 สามารถใส่เพิ่มเติมได้ หาก

วิเคราะห์ว่าเหตุการณ์น้ัน
ส่งผลกระทบต่อการทำงาน
ของหน่วยงาน ขึ้นอยู่กับ
บริบทของแต่ละหน่วยงาน 

     

 แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (BCP) ฉบับนี้ ไม่รองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่เหตุขัดข้องเกิดข้ึนจากการดำเนินงาน
ปกติ และเหตุขัดข้องดังกล่าวไมส่่งผลกระทบในระดับสูงต่อการดำเนินงานและการใหบ้รกิารของหน่วยงาน เนื่องจาก
หน่วยงานยังสามารถจัดการหรอืปรับปรงุแก้ไขสถานการณ์ได้ภายในระยะเวลาทีเ่หมาะสม โดยผูบ้รหิารหน่วยงานหรือ
ผู้บรหิารของแตล่ะกลุม่งานและฝ่ายงานสามารถรับผิดชอบและดำเนินการได้ด้วยตนเอง 

7. โครงสรา้งและทีมงานบริหารความต่อเนื่องฯ (Business Continuity Plan Team) 
 (ช่ือหน่วยงาน)............................................................................................................... ...... ได้แต่งตั้งคณะทำงาน
บรหิารความต่อเนือ่งภารกจิขององค์กร เพื่อใหส้ามารถปฏิบตัิงานในภารกิจหลกัหรืองานบริการทีส่ำคัญได้อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพแม้เกิดสภาวะวิกฤติ โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้  
ตัวอย่าง 
 1. ผู้อำนวยการกอง/สำนัก/สถาบัน/กลุม่/ศูนย์......................  ประธานคณะทำงาน 
 2. รองผูอ้ำนวยการ      รองประธาน 
 3. ช่ือ - นามสกุล บุคลากรในหน่วยงาน    คณะทำงาน 
 4. ช่ือ - นามสกุล บุคลากรในหน่วยงาน    คณะทำงาน 
 5. ช่ือ - นามสกุล บุคลากรในหน่วยงาน    คณะทำงานและเลขานุการ 
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ตัวอย่างโครงสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
เพื่อให้แผน BCP ของ ช่ือหน่วยงาน................................................................................ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสทิธิผล จึงได้กำหนดตัวบุคลากรหลกัและบุคลากรสำรอง และบทบาทหน้าที่ ของคณะทำงาน
บรหิารความต่อเนือ่งและทีมงาน ดังนี ้
 1. ประธานคณะทำงานบริหารความต่อเนือ่ง รบัผิดชอบงานอำนวยการ/สัง่การ 
 2. ผูป้ระสานงานคณะบรหิารความต่อเนื่อง รบัผิดชอบในการติดต่อและประสานงานภายใน (ช่ือ
หน่วยงาน)............................................................................ตามกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) 
 3. ทีมบรหิารความต่อเนื่อง มหีน้าที่ในการร่วมมือ ดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในส่วนงาน
ของตนเองให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วตามแผน BCP 
 
ตารางรายช่ือบุคลากรและบทบาทของทีมงานแผนดำเนินธุรกิจอย่างตอ่เนื่องฯ (BCP Team) 

บุคลากรหลัก 
บทบาท 

บุคลากรสำรอง 

ชื่อ - นามสกลุ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ - นามสกลุ เบอร์โทรศัพท์ 

นาย........  08-x...-.... ประธานคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง 

นางสาว..........  08-x...-.... 

  รองประธานคณะ
บรหิารความต่อเนือ่ง 

  

นางสาว........ 08-x...-.... คณะทำงานบรหิาร
ความต่อเนื่อง 

นาย........ 08-x...-.... 

นาย........ 08-x...-.... ผู้ประสานงานคณะ
บรหิารความต่อเนือ่ง 

นาย........ 08-x...-.... 

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

 
 
 

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

ประธานคณะบริหารความ
ต่อเน่ือง 

ผู้ประสานงาน 
คณะบริหารความต่อเน่ือง 

ทีมบริหาร 
ความต่อเน่ือง  

ทีมบริหาร 
ความต่อเน่ือง  

ทีมบริหาร 
ความต่อเน่ือง  

ทีมบริหาร 
ความต่อเน่ือง  

ทีมบริหาร 
ความต่อเน่ือง  
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เกณฑ์ระดับ 4 Output ผลผลิต  

8. ผลกระทบต่อกระบวนการทำงานหรือการให้บริการ (หน่วยงานใช้เกณฑ์ตามนี้) 
 เกณฑ์การพิจารณาผลกระทบ เป็นเกณฑ์การพิจารณาความเสียหายหรือความรุนแรงของเหตกุารณ์ทีเ่กิดข้ึนต่อ
การปฏิบัตงิาน และส่งผลต่อขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือการใหบ้รกิารลดลง โดยแบ่งระดับผลกระทบเป็น 4 
ระดับ ดังตารางเกณฑ์การพิจารณาระดบัของผลกระทบ 

ระดับผลกระทบ หลักเกณฑ์การพิจารณาผลกระทบ 
สูงมาก - ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือให้บริการลดลง 

มากกว่าร้อยละ 50 
สูง - ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือให้บริการลดลง 

ตั้งแต่ร้อยละ25 ไม่เกินรอ้ยละ 50 
ปานกลาง - ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือให้บริการลดลง 

ตั้งแต่ร้อยละ10 ไม่เกินรอ้ยละ 25 
ต่ำ -  ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดำเนินงานหรอืการให้บรกิารลดลง 

ตั้งแต่ร้อยละ 5 ไม่เกินร้อยละ 10 
หมายเหต ุ: สามารถกำหนดระดับผลกระทบได้ตามความเหมาะสม เช่น สูง/ปานกลาง/ต่ำ หรือ สูงมาก/สงู/ปานกลาง/

ต่ำ/ไม่เป็นสาระสำคัญ เป็นต้น 
หน่วยงานระบุกระบวนงานท่ีสำคญั ตัวอย่าง 
 1. การจัดทำคำรบัรองการปฏิบัตริาชการของหน่วยงานในสงักัดกรมอนามัย 
 2. การพัฒนาปรบัปรุงโครงสร้างส่วนราชการกรมอนามัย 
 3. ……………………………………………………………………………………………………. 
 4. ……………………………………………………………………………………………………. 

 การประเมินระดับผลกระทบต่อกระบวนงานทีส่ำคัญ ของหน่วยงาน............................................................ ได้
กำหนดระยะเวลาเป้าหมายในการกลับมาดำเนินงาน หรือฟืน้คืนสภาพให้ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดเป็นช่วงเวลา 1 วัน 
3 วัน 7 วัน 15 วัน และ 30 วัน ซึ่งระยะเวลาดังกล่าว หมายถึง ระยะเวลาภายหลงัจากเกิดอบุัติการณ์ข้ึน ที่ทำให้การ
ดำเนินงานหรือการใหบ้ริการต้องกลบัคืนสภาพเดมิ กิจกรรมต้องกลับมาดำเนินการได้และทรัพยากรต้องได้รับการฟื้นฟ ู
ตามตารางดังนี ้

ตาราง ผลกระทบต่อกระบวนงานที่สำคัญหรือการให้บริการ (Business Impact Analysis) 
 

กระบวนงานท่ีสำคัญ/กิจกรรม ระดับผลกระทบ 
ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ 

 1 วัน 3 วัน 7 วัน 15 วัน 30 วัน 
ตัวอย่าง 
การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 

 
ปานกลาง     

 

การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ
กรมอนามัย 

ปานกลาง 
  

 
 

 

………………………………………       
……………………………………….       
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 สำหรับกระบวนงานอื่น ๆ ที่ประเมินแล้ว อาจไม่ได้รบัผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรอืมีความยืดหยุ่น
สามารถชะลอการดำเนินงานและการใหบ้ริการได้ โดยให้ผูบ้ริหารของฝ่ายงานประเมินความจำเป็นและเหมาะสม ทัง้นี้ 
หากมีความจำเป็นให้ปฏิบัติตามแนวทางการบรหิารความตอ่เนื่องเช่นเดียวกับกระบวนงานหลัก 
9. กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy) 
 กลยุทธ์ความต่อเนื่อง เป็นแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรใหม้ีความพร้อมต่อการปฏิบัตงิานให้
เกิดความต่อเนื่องเมือ่เกิดสภาวะวิกฤต ซึ่งพิจารณาทรพัยากรใน 5 ด้าน ดังตารางที่ 8 
ตาราง กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy) (หน่วยงานใช้ตามนี้ไดห้รอืปรบัตามความเหมาะสม) 

ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 

 

อาคาร/ สถานท่ี
ปฏิบัติงาน
สำรอง 

▪ กำหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงานสำรองของหน่วยงานที่ได้รับคัดเลือก 
โดยมีการสำรวจความเหมาะสมของสถานที่ ประสานงาน และการ
เตรียมความพร้อม กับหน่วยงานเจ้าของพื ้นที่ (ส่วนกลาง กรมฯ 
พิจารณาให้ ศอ 5 ราชบุรีและสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เป็น 
พท.สำรอง ) 

▪ กำหนดให้ปฏิบัติงานที่บ้าน สำหรับภารกิจท่ีไม่ได้รับผลกระทบหรือ
มีลักษณะงานที่สามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้ 

▪ เหลื่อมเวลาการปฏิบัติราชการ 
▪ ในกรณีที่ประเมินแล้วมีความเสียหายขยายเป็นวงกว้างและมีระยะ

เวลานานเกิน 1 เดือน กำหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงาน สำรอง ศูนย์
อนามัยที ่อยู่สามารถเดินทางสะดวกต่อการ ปฏิบัติงาน โดยมี
ระยะทางไมเกิน 120 กิโลเมตร โดยมี การสำรวจความเหมาะสม
ของสถานที่ ประสานงาน และ การเตรียมความพร้อมล่วงหน้า 

 

วัสดุอุปกรณ์ท่ี
สำคัญ / การ
จัดหาจัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีสำคัญ 

▪ กำหนดให้มีการจัดหาคอมพิวเตอร์สำรอง พรอมอุปกรณ์ที่สามารถ
เชื่อมโยงต่อผ่านอินเทอรเน็ตเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีของส่วนกลาง 

▪ กำหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop/Tablet) ของ 
เจ้าหน้าที่หน่วยงานได้เป็นการชั่วคราวหากมีความจำเป็น 
เร่งด่วนในช่วงระหว่างการจัดหาคอมพิวเตอร์สำรอง 

▪ กำหนดให้งานพัสดุจัดเก็บวัสดุสิ้นเปลืองในปริมาณท่ีเหมาะสม 

 

เทคโนโลยี 
สารสนเทศและ 
ข้อมูลท่ีสำคัญ 

▪ ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที ่สำคัญของ
หน่วยงานเป็นแบบรวมศูนย์  และเชื ่อมโยงระบบเครือข่ายผ่าน
อินเทอร์เน็ตเพื่อการใช้งาน ดังน้ัน หากเกิดภาวะฉุกเฉินให้รอจนกว่า
ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนกลางจะกลับมาใช้
งานได้ตามปกติ 

▪ กำหนดให้กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ/หรือเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศจัดให้มีระบบการสำรองข้อมูลไว้ในสถานที่อ่ืน 

▪ จัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลาง ที่สามารถเข้าถึงได้จาก
สถานที่อ่ืน ๆ ภายนอกสำนักงาน เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานทุกคน
สามารถเข้าถึงข้อมูล และนำไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน 

 

บุคลากรหลัก ▪ กำหนดให้ใช้บุคลากรทดแทนภายในหน่วยงานเดียวกันก่อน 
▪ กำหนดให้มีการเปลี ่ยนเวรบุคลากรเพื ่อ Rotateงานและการ

ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเน่ือง  
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ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 
▪ จัดเตรียมพนักงานขับรถยนต์เพื่อติดต่อประสานงานกับบุคคล และ

ส่วนราชการอ่ืน ๆ 

 

คู่ค้า/ผู้ให้บริการ
ท่ีสำคัญ/ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

▪ ประสานงาน/ประชุมโดยใช้ระบบสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ โดยเน้น
การ ติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และออนไลน์ เช่น 
เ ว ็ บ ไซต ์  Facebook e-mail Line@ เ ป็ นต ้ น  และ เคร ือข ่ าย 
ส่ือสารมวลชนต่าง ๆ 

▪ มีรายชื่อผู้ประสานงาน พร้อมระบุช่องทางการติดต่อ เพื่อให้การ
ให้บริการกับหน่วยงานภาครัฐอื ่นเกิดความต่อเนื ่อง  เช่น เบอร์
โทรศัพท์ อีเมลกลาง ฯลฯ 

▪ การส่งหนังสือราชการผ่านรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

▪ ประชาสัมพันธ์ข ้อมูล ข่าวสาร ผ่านช่องทางการสื ่อสารต่าง ๆ  
โดยเน้นการสื่อสารผ่านออนไลน์ 

 

10. การวิเคราะห์เพ่ือกำหนดความต้องการทรัพยากรท่ีสำคัญ 
1) ด้านสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง (Working Space Requirement) ดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 การระบุพื้นที่การปฏิบัติงานสำรอง  
ตัวอย่าง 

สถานท่ีปฏิบัติงานสำรอง 
ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ 

1 วัน 3 วัน 7 วัน 15 วัน 30 วัน 

พื้นที่สำหรับสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง 
- สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 

 
262 ตารางเมตร 

2) ความต้องการด้านวัสดุอปุกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement) จัดเตรียมในกรณีสถานการณ์
ฉุกเฉินที่ทำให้บุคลากรมาสามารถเข้ามาปฏิบัติงานที่อาคารของหน่วยงานได้ 

ตัวอย่าง 

วัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องการ แหล่งท่ีมาของวัสดุ 
ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ 

1 วัน 3 วัน 7 วัน 15 วัน 30 วัน 

Notebook ส่วนกลาง กลุ่มอำนวยการ 5 เครื่อง สำหรับเจ้าหน้าที่ของสำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน/กลุ่ม
..................................................................................  

โทรศัพท์มือถือส่วนกลาง       

เครื่องถ่ายเอกสาร 
+ ปริ๊นเตอร์ส่วนกลาง 

      

รถยนต์ส่วนกลาง 
พร้อมคนขับ 

      

..........................................       
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3) ความต้องการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและข้อมูล (IT & Information  Requirement) 
ตัวอย่าง 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และข้อมูล 
ท่ีต้องการ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ 

1 วัน 3 วัน 7 วัน 15 วัน 30 วัน 

ระบบ อินเทอร์เน็ต / 
อินทราเน็ต   

กลุ่ม/ฝ่ายเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

✓     

Air card/ WiFi กลุ่ม/ฝ่ายเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

✓     

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

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

 

4) ความต้องการด้านบุคลากรสำหรับความต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน (Personnel Requirement)  
ตัวอย่าง 

บุคลากรท่ีต้องการ 
จำนวนบุคลากรท่ีต้องการตามระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ 

1 วัน 3 วัน 7 วัน 15 วัน 30 วัน 

จำนวนบุคลากรปฏิบัติงานที่ 
สำนักงาน / สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง 

ผู้บริหาร และผู้อำนวยการสำนักงาน/กอง จำนวน 15 คน 
เจ้าหน้าที่ จำนวน 20 คน หรือประมาณร้อยละ 10 ของหน่วยงาน 

จำนวนบุคลากรทีป่ฏิบัติงานดังกล่าว ได้แก่ ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่เท่าที่มีความจำเป็นต้องมาปฏิบัติหน้าทีท่ี่
สำนักงาน/สถานที่ปฏิบัตงิานสำรอง เพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินงานในกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 

5) ความต้องการด้านผู้ให้บริการที่สำคัญ (Service Requirement) 
ตัวอย่าง 

 ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ 

ผู้ให้บริการ 1 วัน 3 วัน 7 วัน 15 วัน 30 วัน 

ผู้ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต      

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

................................................................      
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11. ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ 
 หน่วยงานกำหนดแนวทางการบรหิารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต เป็น 3 ระยะ ได้แก่ การตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ทันที (ภายใน 24 ช่ัวโมง) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ในระยะแรก (2-7 วัน) การตอบสนองต่อเหตุการณ์และ
การกู้คืนกระบวนการปฏิบัตงิานระยะเวลาเกิน 7 วัน  
 ตามตารางท้ายนี้ จัดเตรียมสำหรบัทีมบรหิารความต่อเนื่อง ในการดำเนินการรวบรวม ตรวจสอบสถานการณ์ 
และรายงานให้คณะทำงานบรหิารความต่อเนื่องทราบเป็นระยะ ๆ ตามกรอบเวลา โดยตรวจสอบการดำเนินงานตาม
ข้ันตอนและกิจกรรมของผูร้ับผิดชอบ ตามตัวอย่างดังนี ้

 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที (ภายใน 24 ช่ัวโมง)  

ขั้นตอนและกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการแล้วเสร็จ 

▪ แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤตตามกระบวนการ Call Tree ให้กับ
บุคลากรในหน่วยงานทราบ ภายหลังได้รับแจ้งจากหัวหน้า
คณะบริหารความต่อเน่ืองของกรมอนามัย 

หัวหน้าคณะบริหารความ 
ตอ่เน่ืองของหน่วยงาน 

 

▪ จัดประชุมทีมงานบริหารความต่อเนื ่องเพื ่อประเมินความ 
เสียหายผลกระทบต่อการดำเนินงาน การให้บริการ และ 
ทรัพยากรสำคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเน่ือง 

▪ ทบทวนกระบวนงานที่มีความเร่งด่วนหรือส่งผลกระทบ อย่าง
สูง (หากไม่ดำเนินการ) ดังน้ัน จำเป็นต้องดำเนินงาน โดย
ปฏิบัติตามระเบียบ/แนวทางกรมอนามัยกำหนด (ถ้ามี) หรือ
ปฏิบัติด้วยมือ (Manual Processing) 

ทีมงานบริหารความ
ตอ่เน่ืองของ สำนัก/กอง/
กลุ่ม/ศูนย์/สถาบัน 

 

▪ ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในส่วน/ฝ่ายฯ ที่ได้รับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิต 

หัวหน้าทีมบริหารความ 
ตอ่เน่ืองของหน่วยงาน 

 
 

▪ รายงานคณะบริหารความต่อเนื ่องของกรมอนามัย โดย
ครอบคลุมประเด็นดังน้ี 
- จำนวนและรายชื่อบคุลากรที่ได้รับบาดเจ็บ/เสียชีวิต 
- ความเสยีหายและผลกระทบต่อการดำเนินงานและ 
การให้บริการ 
- ทรัพยากรสำคัญทีต่้องใช้ในการบริหารความต่อเน่ือง 
กระบวนงานที่มีความเร่งดว่นและส่งผลกระทบ 
อย่างสงูหากไม่ดำเนินการ และจำเป็นต้องดำเนินงานหรือ
ปฏิบตัิงานด้วยมือ (Manual Processing) 

หัวหน้าทีมบริหารความ 
ตอ่เน่ืองของหน่วยงาน 
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  การตอบสนองในระยะสั้น (2-7 วัน)  

ขั้นตอนและกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการแล้วเสร็จ 

▪ ติดตามสถานะภาพการกอบกูคืนมาของทรัพยากร ที่
ได้รับผลกระทบ ประเมินความจำเป็นและระยะเวลาที่
ต้องใช้ในการกอบกูคืน 

ทีมงานบริหารความต่อเน่ืองของ สำนัก/
กอง/กลุ่ม/ศูนย์/สถาบัน 

 

▪ ตรวจสอบความพร อมและข้อจำก ัดในการจัดหา
ทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
ได้แก่ 

ทีมงานบริหารความต่อเน่ืองของ สำนัก/
กอง/กลุ่ม/ศูนย์/สถาบัน 

 

 - สถานที่ปฏบิัตงิานสำรอง   
 - วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ   

- เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลทีส่ำคญั   

- บคุลากรหลัก   
- ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/คูค่้า/ผู้ 
  ให้บริการทีส่ำคญั 

  

▪ รายงานหัวหน้าคณะกรรมการบริหารความต่อเน่ืองของ
หน่วยงานเก่ียวกับความพร้อมข้อจำกัดและ
ข้อเสนอแนะในการจดัหาทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ใน
การบริหารความต่อเน่ือง 

หัวหน้า/ทีมงานบริหารความ ต่อเน่ือง
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดหา
ทรัพยากรที่จำเป็น 

 

▪ ประสานงานและดำเน ินการจ ัดหาทร ัพยากรที่
จำเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเน่ือง 

หัวหน้า/คณะบริหารความ ต่อเน่ืองของ
หน่วยงาน 

 

 
  การตอบสนองต่อเหตุการณ์และการกู้คืนกระบวนการปฏิบัติงานระยะเวลาเกิน 7 วัน   

ขั้นตอนและกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการแล้วเสร็จ 

▪ ติดตามสถานภาพการกอบกูคืนมาของทรัพยากรที่ได้รับ
ผลกระทบ และประเมินความจำเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้
ในการกอบกู้คืน 

ทีมงานบริหารความต่อเน่ืองของ 
สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์/สถาบัน 

 

▪ ระบุทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ เพื่อดำเนินงานและให้บริการ
ตามปกติ 

ทีมงานบริหารความต่อเน่ืองของ 
สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์/สถาบัน 

 

▪  รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื ่องของหน่วยงาน
สถานภาพการกอบกูคืนมาของทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ 
และทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้เพื่อดำเนินงานและให้บริการ
ตามปกติ 

ทีมงานบริหารความต่อเน่ืองของ 
สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์/สถาบัน 

 
 
 
 

▪ แ จ้ ง ส ร ุ ป ส ถ า นก า รณ แ ล ะก า ร เต ร ี ยมค วา มพร อม 
ด้านทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อดำเนินงานและให้บริการตามปกติ
ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน 

ทีมงานบริหารความต่อเน่ืองของ 
สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์/สถาบัน 
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12. กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) 

เพื่อให้แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนือ่งฯ (BCP) สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล กอง/สำนัก/กลุม่/สถาบัน/ศูนย์................................................................................................. .      
จึงกำหนดให้มกีระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) ข้ึน โดยกระบวนการ Call Tree คือกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน
ให้กับสมาชิกในคณะบริหารความต่อเนื่องและทีมบรหิารความต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อใหส้ามารถบรหิารจัดการในการ
ติดต่อบุคลากรของหน่วยงานภายหลงัจากมีการประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤต 
 กระบวนการ Call Tree เริม่ต้นทีห่ัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องแจ้งใหผู้ป้ระสานงานคณะบรหิารความ
ต่อเนื่องทราบถึงเหตุการณ์ฉุกเฉินเพือ่ใหผู้้ประสานงานฯแจง้ให้หัวหน้าทีมบรหิารความต่อเนื่องรับทราบเหตกุารณ์ฉุกเฉิน
และการประกาศใช้แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ จากนั้นทีมบริหารความต่อเนื่องของแต่ละกอง/กลุม่/ฝ่าย มหีน้าที่
แจ้งไปยังบุคลากรภายใต้การบังคับบัญชาเพื่อรบัทราบ ดังตัวอย่างผังกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินตาม Call Tree 
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ในเวลาทำ
การ 

นอก
เวลา 

ทำการ 

 
ตัวอย่าง ผังกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินตาม Call Tree 

 
 
 

 
 

ลำดับ ผังกระบวนการ ผู้รับผดิชอบ รายละเอียด 

1  
 
 
 

อธิบดีกรมอนามัย อธิบดีกรมอนามัยประกาศเหตุฉุกเฉินและประกาศใช้แผน
ดำเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง 
 

2  
 

ประธานคณะทำงาน
บริหารความต่อเน่ือง
ของ กพร. 

ประธานคณะทำงานฯ แจ้งให้ผู้ประสานงานคณะทำงานฯ 
ทราบ 
 

3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ประสานงาน
คณะทำงานฯ 

ผู้ประสานคณะทำงานฯ แจ้งหัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง
ทราบ 
1. ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลาทำการ ให้ดำเนินการติดต่อ
บุคลากรหลักโดยติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานเป็น
ช่องทางแรก 
2. ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นนอกเวลาทำการสถานที่ปฏิบัติงานหลัก
ได้รับผลกระทบ ให้ดำเนินการติดต่อบุคลากรหลักโดยติดต่อ
ผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางแรก 
ถ้าสามารถติดต่อได้ให้แจ้งข้อมูลแก่บุคลากรของ (ชื่อ
หน่วยงาน)......................................ทราบ ดังต่อไปน้ี 
- สรุปสถานการณ์ของเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง 
- เวลาและสถานที่สำหรับการนัดประชุมเร่งด่วนสำหรับ
ผู้บริหารและคณะทำงานบริหารความต่อเน่ือง 
- ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ เพื่อบริหารความพร้อมต่อสภาวะ
วิกฤตต่อไป เช่น สถานที่รวมพลในกรณีที่มีการย้ายสถานที่
ทำงาน ฯลฯ 

4  
 
 

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเน่ือง 

หัวหน้าทีมฯ แจ้งข้อมูลทั้งหมดของสถานการณ์ไปยังบุคลากร
ภายในทีมฯ ได้รับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
 

5  
 
 

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเน่ือง 

หัวหน้าทีมฯ แจ้งกลับมายังผู้ประสานงานคณะทำงานฯ เพื่อ
รายงานสรุปความพร้อมของ(ชื่อหน่วยงาน)...........................
ในการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต รวมทั้งความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ (ชื่อหน่วยงาน)............... 

6  
 
 

ผู้ประสานงาน
คณะทำงานฯ 

ผู้ประสานงานคณะทำงานฯ รายงานสถานการณ์ทั้งหมดของ  
(ชื่อหน่วยงาน)....................................................ให้คณะทำงาน
บริหารความต่อเน่ืองทราบ 

จ
บ 

ประกาศเหตุฉุกเฉินและ 
ประกาศใช้แผน BCP 

แจ้งเหตุฉุกเฉิน 

ช่วงเวลา 

ผ่านเบอร์ 
โทรศัพท์มือถือ 

 

ผ่านเบอร์โทรศัพท์
ของหน่วยงาน 

แจ้งเหตุฉุกเฉิน 

รายงานสรุปความ
พร้อม 

รายงาน 
สถานการณ์ทั้งหมด 

แจ้งเหตุฉุกเฉิน 
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แบบตรวจสอบความครบถ้วนของแผนดำเนินธุรกิจอยา่งต่อเนื่อง (BCP Checklist) 
หน่วยงาน ........................................................... 

 แบบฟอร์มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใหห้น่วยงานใช้ในการสำรวจตนเองและทบทวนเพื่อให้มั่นใจว่าแผน BCP มีความ
ครบถ้วนและสมบรูณ์ตามแนวทางของการจัดทำ BCP ทีร่องรับการบรหิารงานภายในและงานบริการของหน่วยงานได้
อย่างต่อเนื่องแม้ประสบสภาวะวิกฤต  

รายการตรวจสอบ มี ไม่มี 
ส่วนที่ 1 ขอ้มูลพ้ืนฐาน   
1.1 ก่อนหน้าน้ีมีแผนเดิมอยู ่ ☐ ☐ 
1.2 แผน BCP ที่จัดทำขึ้นในคร้ังน้ีสามารถรองรับเหตุการณ์ ดงัต่อไปน้ี   

• เหตุการณ์อุทกภัย    ☐ ☐ 

• เหตุการณ์อัคคีภัย ☐ ☐ 

• เหตุการณ์วาตภัย  ☐ ☐ 

• เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง /จลาจ ล ☐ ☐ 

• เหตุการณ์โรคระบาดต่อเน่ือง ☐ ☐ 

• เหตุการณ์ผลกระทบด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ☐ ☐ 

• เหตุการณ์ไฟฟ้าดับวงกว้าง ☐ ☐ 

• เหตุการณ์ก่อการร้าย ☐ ☐ 

• เหตุการณ์แผ่นดินไหว ☐ ☐ 
ส่วนที่ 2 องค์ประกอบตามแนวทางของการจดัทำ BCP   
2.1 ทีมงานแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ☐ ☐ 

2.2 ผลกระทบต่อกระบวนการทำงานหรือการให้บริการ (BIA) ☐ ☐ 

2.3 ความต้องการทรัพยากรที่สำคัญ  ☐ ☐ 

2.4 กลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความต่อเน่ือง   

• ด้านอาคาร  /สถานที่ปฏิบตัิงานสำรอง   ☐ ☐ 

• ด้านวัสดุอุปกรณ์ทีส่ำคญั/การจดัหา จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ ☐ ☐ 

• ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและข้อมูลทีส่ำคญั ☐ ☐ 

• ด้านบุคลากร ☐ ☐ 

• ด้านคู่คา้/ผู้ให้บริการที่สำคญั /ผู้มีสว่นได้ส่วนเสยี  ☐ ☐ 
2.5 กระบวนการแจง้เหตุฉุกเฉิน (Call Tree) ☐ ☐ 

2.6 ขั้นตอนการบริหารความต่อเน่ืองและกอบกู้กระบวนการ ☐ ☐ 
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รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2565) 
เกณฑ์ระดับ 1   แนวทางการประเมนิ/ หลักฐาน  

2. มีการสื่อสารแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง (Business 
Continuity Plan: BCP) 

1.3 มเีอกสารสรปุการสือ่สารแผน BCP และภาพถ่าย
เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ 

    ใหห้น่วยงานดำเนินการสื่อสารแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง (Business Continuity Plan: BCP) เช่น หน่วยงาน
จัดประชุมเพื่อสื่อสารแผน BCP และจดัทำรายงานสรุปการประชุม พร้อมภาพเป็นหลักฐานเชงิประจกัษ์ ฯลฯ 
เกณฑ์ระดับ 4 Output ผลผลิต   แนวทางการประเมนิ/ หลักฐาน 

2. ทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง (Business 
Continuity Plan: BCP) ของหน่วยงาน (จากรอบ 5 
เดือนแรก) 

4.3) มีสรุปผลการทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 
(Business Continuity Plan: BCP) ของหน่วยงาน 

 ให้หน่วยงานดำเนินการ ทดสอบแผน BCP และจัดทำรายงานสรปุ one page ตามแบบฟอร์มท้ายนี้  
ทั้งน้ีหน่วยงานสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการทดสอบแผน BCP ไดต้ามความเหมาะสม  

รูปแบบการทดสอบแผน 
• Call Tree คือ การซ้อมการแจง้เหตฉุุกเฉินให้กับสมาชิกทีมงานที่เก่ียวข้องตามผังรายชื่อทางโทรศัพท์ หรือ

ช่องทางอ่ืน ๆ ทีส่ามารถตดิต่อและยืนยันการรับแจ้งเหตุได้อย่างทันการณ์ เป็นขึ้นตอนที่สำคัญ เน่ืองจากเป็น
กระบวนการที่ทำให้แน่ใจว่าแผน BCP ที่ได้จดัทำขึ้นสามารถใช้ได้จริง รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อม ตลอดจน
ตรวจสอบประสิทธิภาพของแผนในการตอบสนองต่อวิกฤติการณ์  

• Tabletop testing คือ การประชุมแลกเปลีย่นความคิดเห็นกับทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยจำลองโจทย์
สถานการณ์และทดลองนำแผน BCP มาพิจารณาว่า ใช้ตอบโจทย์แต่ละขั้นตอนได้หรือไม่  

• Simulation คือ การทดสอบโดยจำลองสถานการณ์เสมือนจริง และทดลองนำแผน BCP มาประยุกต์ใช ้
• Full BCP Exercise คือ การทดสอบเต็มรูปแบบและใกล้เคยีงสถานการณ์จริงมากทีสุ่ด 

    
 
 
เกณฑ์ระดับ 1  
ข้อ 2 สื่อสารแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) ของหน่วยงาน 
แนวทางการประเมนิ/ หลักฐาน  
 - มีเอกสารสรปุการสื่อสารแผน BCP และภาพถ่าย เช่น หน่วยงานจัดประชุมเพื่อสื่อสารแผน BCP และจัดทำรายงาน
สรปุการประชุม พร้อมภาพเปน็หลกัฐานเชิงประจกัษ์ ฯลฯ 
(ช่วงเวลาทีเ่กิดเหตุการณ์สภาวะวิกฤติ สิ่งสำคัญสำหรบัหน่วยงานคือการสื่อสารข้อความสำคัญ (Key messages) ให้
บุคลากรในหน่วยงานได้รบัทราบและเข้าใจร่วมกันถึงสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมรองรับเหตกุารณ์สภาวะ
วิกฤติ) 
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เกณฑ์ระดบั 4 :  Output ผลผลิต 
ข้อ 2. ทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง (Business Continuity Plan: BCP) ของหน่วยงาน  

One Page แบบรายงานสรุปการทดสอบแผนดำเนินธรุกจิอยา่งต่อเน่ือง (Business Continuity Plan: BCP) 
ของหน่วยงาน…………………………………………………………………………………. 

 
1. วัน / เดือน /ป ีที่ทดสอบแผน BCP ………………………………………………………………………………. 
2. เหตุการณ์สมมต ิคือ (ระบ ุเช่น เหตุการณ์อุทกภยั เหตุการณ์โรคระบาดต่อเน่ือง ฯลฯ).................................................... 
3. ผู้เข้าร่วมทดสอบแผน BCP ประกอบด้วย................คน ได้แก่ 

3.1 ........................................... 
3.2 ............................................ 
3.3 …………………………………….. 

…………………………………………. 
4. สถานที่ทดสอบแผน BCP……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. สรุปภาพรวมทดสอบแผน BCP............................................................................................................................................... 

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

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

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