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แผนความต่อเนื่อง Business Continuity Plan (BCP) 
กรณีเกิดการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019, COVID - 19) 

กรมโยธาธิการและผงัเมือง 
 
 
๑. ความเป็นมา 
 แผนความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) จัดท าขึ้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 , COVID-19) มีการแพร่ระบาดในหลาย
ประเทศ รวมถึงประเทศไทย กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของบุคลากร     
ในองค์กรที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว จึงได้จัดแผนบริหารความต่อเนื่องในการ
ปฏิบัติงานของกรมฯ เพื่อเตรียมพร้อมรองรับต่อสภาวะวิกฤต กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส         
โคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 , COVID-19) รวมถึงจัดท ามาตรการ/แนวทางการป้องกัน 
COVID-19 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อให้การปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นไป
อย่างต่อเนื่องเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  
 แนวคิดในการจัดท าแผนความต่อเนื่องของกรมโยธาธิการและผังเมืองคือ การก ากับ ดูแล และป้องกัน
ทรัพยากรที่ส าคัญต่อการด าเนินงานหรือให้บริการไม่หยุดชะงักลง เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ  
และผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งภายในชว่งระยะเวลาแรกจะเป็นการตอบสนองต่อสถานการณ์ (INCIDENT/EMERGENCY 
MANAGEMENT) และในกรณีที่ เหตุการณ์  และความเสียหายขยายตัวไปในวงกว้าง การตอบสนอง             
อาจจ าเปน็ต้องยกระดับเปน็การบริหารจัดการวิกฤต (CRISIS MANAGEMENT) ภายหลังจากน้ันจะเป็นชว่งของ
การท าให้เกิดความต่อเนื่องของกระบวนการทางธุรกิจ (CONTINUITY MANAGEMENT) เพื่อให้หน่วยงาน
สามารถกลับมาด าเนินงานได้  จึงมีความจ าเป็นที่หน่วยงานต้องจัดท าแผนความต่อเนื่อง (BUSINESS 
CONTINUITY PLAN - BCP) โดยมีวัตถุประสงค ์คือ 
 1. เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารความตอ่เนื่องของการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต 
 2. เพื่อให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับมือกับสภาวะวิกฤต หรือ 
เหตุการณ์ฉุกเฉินตา่งๆ ที่อาจเกิดขึ้น 
 3. เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการด าเนินงาน เช่น ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ การเงิน     
การให้บริการประชาชน ตลอดจนชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน เป็นตน้ 
  4. เพื่อบรรเทาความเสียหายใหอ้ยูใ่นระดับที่ยอมรับได้ 
 
2. หลักการในการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่อง  
 แผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) เป็นแนวทางปฏิบัติที่ช่วยให้การด าเนินงานของกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 โดยมี
องค์ประกอบในการบริหารความต่อเนื่อง ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 
 2.1 การบริหารจัดการความต่อเนื่อง (BCM PROGRAME MANAGEMENT) ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลัก
ที่ส าคัญโดยมีขั้นตอน ดังน้ี  

 1) การจัดท ากรอบนโยบาย BCM 
 2) โครงสร้าง BCM หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ผู้บริหาร

ระดับสูงลงมาถึงข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และจ้างเหมาบริการ รวมถึงการจัดตั้งทีมงานด้าน BCM 
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  3) การก าหนดตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 
  4) การปรับระดับของเหตุการณ์ (INCIDENT ESCALATION PROCESS) 
  5) วิธีการบริหารโครงการบริหารความต่อเนื่อง 
  6) การติดตามความพร้อมทั้งรายงานความคืบหน้า 
 2.2 การศึกษาและท าความเข้าใจองค์กร เพื่อให้เข้าใจในสภาพและการด าเนินงานขององค์กรและ
หน่วยงานในการรับผลกระทบหรือความเสี่ยงผ่าน วิธีการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (BUSINESS IMPACT 
ANALYSIS - BIA) และการประเมินความเสี่ยง (RISK ASSESSMENT- RA) ที่จะมีผลกระทบต่อทรัพยากรของ
องค์กร ได้แก่ (1) ผลกระทบด้านอาคาร/สถานที่ท างานหลัก (2) ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ และการ
จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ (3) ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลที่ส าคัญ (4) ผลกระทบด้านบุคลากร
หลัก และ (5) ผลกระทบด้านคู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสียที่ส าคัญ เพื่อระบุความเร่งด่วนของกิจกรรมต่างๆ 
และระดับความสามารถที่ต้องการเพื่อน าไปเป็นข้อมูลในการจัดระดับความส าคัญของกระบวนงาน การก าหนด
แนวทาง และการก าหนดกลยุทธ์ในขั้นตอนต่อไป 
 2.3 การก าหนดกลยุทธ์ในการสร้างความต่อเนื่อง เป็นการก าหนดแนวทางในการตอบสนองต่อการ
หยุดชะงักของการด าเนินงานขององค์กร ได้แก่ กลยุทธ์กู้คืนการด าเนินงาน และการก าหนดกลยุทธ์ด้านการ
จัดการทรัพยากรที่เหมาะสมตามข้อมูลที่ได้ ซึ่งประกอบด้วย บุคลากร สถานที่ปฏิบัติงาน อุปกรณ์ และ
เครื่องมือ เทคโนโลยี ข้อมูลและผู้ผลิตสินคา้ หรือผูใ้ห้บริการ 
 2.4 การพัฒนาและเตรียมการตอบสนองต่อเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉิน  ไดแ้ก่ 
  1) การจัดการกับวิกฤตฉุกเฉินที่เกิดขึ้น 
  2) การจัดการกับวิกฤตฉุกเฉินที่เกิดขึ้น และผลกระทบขยายไปในวงกว้าง 
  3) การบริหารการด าเนินภารกิจอยา่งต่อเนื่อง 
โดยมุ่งท าขั้นตอนงานที่ฉุกเฉินต่อภารกิจและใช้ทรัพยากรหลักอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งเตรียมแผนรับ
สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบ โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ตามระยะเวลา คือ การตอบสนองทันทีภายใน 24 ชั่วโมง 
การตอบสนองในระยะเวลาภายใน 7 วัน และตอบสนองเหตุการณ์และกู้สถานการณใ์นระยะเวลาเกนิ 7 วัน 
  4) แผนกู้คืนภารกิจหลังภัยพิบัติผ่านพ้นไป 
 2.5 การทดสอบ ปรับปรุงและทบทวนแผน เป็นขั้นตอนที่ส าคัญ เพื่อให้แน่ใจว่า BCP ที่จัดท าขึ้น
สามารถใช้ได้จริงรวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อม ตลอดจนตรวจสอบความสามารถของบุคลากร และ
ประสิทธิภาพของแผนในการตอบสนองต่อ วิกฤตการณ ์โดยรูปแบบการทดสอบอาจมีตั้งแต่ระดับง่ายไปหายาก 
ดังนี้ 
  1) CALL TREE คือการซ่อมการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิก ทีมงานที่เกี่ยวขอ้งตามผังรายชื่อโทรศัพท ์
  2) TABLETOP TESTING คือ การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยจ าลองสถานการณ์ขึ้นมา และลองน าแผน BCP มาพิจารณาว่าใชต่อบโจทกแ์ตล่ะขั้นตอนไดห้รือไม่ 
  3) SIMULATION คือ การทดสอบโดยจ าลองสถานการณ์เสมือนจริง และลองใช้แผน BCP   
มาประยุกตใ์ช ้
  4) FULL BCP EXERCISE คือ การทดสอบเต็มรูปแบบและใกล้เคียงสถานการณจ์ริงมากที่สุด 
 2.6 การปลูกฝัง BCM ให้ เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร (EMBEDDING BCM IN THE 
ORGANIZATION’S CULTURE) ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา และจิตวิทยา ที่จะท าให้บุคลากรทุกคนได้ซึมซาบ
และเข้าใจถึงความส าคัญของ BCM ตลอดจนบทบาท หน้าที่ ที่ทุกคนพึงมีเพ่ือให้ภารกิจสามารถด าเนินต่อไปได้
ในยามที่เกิดเหตุวิกฤต 
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3. แนวทางการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ของกรมโยธาธิการและผงัเมือง 
 3.1 การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 
 3.1.1 การเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวกิฤต  
   กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีค าสั่งที่ 776/2563 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้ง 
คณะท างานบริหารจัดการสถานการณ์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID–19) เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลัก หรืองานบริการที่ส าคัญได้อย่างต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพแม้เกิดสภาวะวิกฤต โดยมีองค์ประกอบ และอ านาจหน้าที่ ดังนี ้ 
  1) องค์ประกอบ  
  (1) ที่ปรึกษาคณะท างาน ประกอบด้วย 
 1. อธิบด ี     ประธานที่ปรึกษาคณะท างานฯ 
 2. รองอธิบดี ทุกท่าน      ที่ปรึกษาคณะท างานฯ 
 3. ที่ปรึกษาด้านการผังเมือง      ที่ปรึกษาคณะท างานฯ 
   4. สถาปนิกใหญ ่       ที่ปรึกษาคณะท างานฯ 
 5. วิศวกรใหญ ่       ที่ปรึกษาคณะท างานฯ 
  โดยที่ปรึกษาคณะท างานฯ มีอ านาจหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา แนะน า เสนอแนะแนวทางการ
ด าเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

  (2) คณะท างานฯ ประกอบดว้ย 
   2.1 รองอธิบดี (นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง)    ประธานคณะท างาน 
   2.2 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม      คณะท างาน 
   2.3 ผู้อ านวยการส านักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง   คณะท างาน 
   2.4 ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ   คณะท างาน 
   2.5 ผู้อ านวยการส านักควบคุมและตรวจสอบอาคาร    คณะท างาน 
   2.6 ผู้อ านวยการส านักสถาปัตยกรรม     คณะท างาน 
   2.7 ผู้อ านวยการส านักผังเมืองรวม      คณะท างาน 
   2.8 ผู้อ านวยการส านักผังประเทศและผังภาค    คณะท างาน 
  2.9 ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมการผังเมือง    คณะท างาน 
  2.10 ผู้อ านวยการส านักวิเคราะห์และประเมินผล    คณะท างาน 
  2.11 ผู้อ านวยการกองควบคุมการก่อสร้าง     คณะท างาน 
  2.12 ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง   คณะท างาน 
  2.13 ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ    คณะท างาน 
  2.14 ผู้อ านวยการกองออกแบบก่อสร้างพลับพลาพิธีและโครงการพิเศษ  คณะท างาน 
  2.15 ผู้อ านวยการกองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสด ุ   คณะท างาน 
  2.16 ผู้อ านวยการกองบูรณะและบ ารุงรักษา    คณะท างาน 
  2.17 ผู้อ านวยการกองมาตรฐานราคากลาง     คณะท างาน 
  2.18 ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการผังเมือง    คณะท างาน 
  2.19 ผู้อ านวยการกองผังเมืองเฉพาะ     คณะท างาน 
  2.20 ผู้อ านวยการส านักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที ่    คณะท างาน 
  2.21 ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที ่  คณะท างาน 
  2.22 ผู้อ านวยการส านักงานสนับสนุนและบริการด้านช่าง 1   คณะท างาน 
  2.23 ผู้อ านวยการส านักงานสนับสนุนและบริการด้านช่าง 2   คณะท างาน 
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  2.24 ผู้อ านวยการส านักงานสนับสนุนและบริการด้านช่าง 3   คณะท างาน 
  2.25 ผู้อ านวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ ์    คณะท างาน 
  2.26 ผู้อ านวยการกองนิติการ      คณะท างาน 
  2.27 ผู้อ านวยการกองแผนงาน      คณะท างาน 
  2.28 ผู้อ านวยการกองคลัง      คณะท างาน 
  2.29 ผู้อ านวยการส านักงานวิเทศสัมพันธ์     คณะท างาน 
  2.30 ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่     คณะท างาน 
  2.31 ผู้อ านวยการกองตรวจราชการ     คณะท างาน 

2.32 หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน      คณะท างาน 
  2.33 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร     คณะท างาน 
  2.34 เลขานุการกรม        คณะท างานและเลขานุการ 
  2.35 หัวหน้าฝ่ายช่วยอ านวยการ (สล.)        คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

 โดยคณะท างานฯ มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1. ติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)        
ของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั ่วคราว รวมถึงบุคคลใกล้ชิด  ภายใน       
กรมโยธาธิการและผังเมือง และรายงานให้อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองทราบเป็นระยะ 
 2. ก าหนดมาตรการ แผนรองรับเพื่อให้การปฏิบัติราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และก ากับ ควบคุม การปฏิบัติราชการให้เป็นไป
ตามแผน เมื่อเกิดสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการ 
 3. ให้คณะท างานฯ มีอ านาจหน้าที่แต่งตั้ งคณะท างานเฉพาะกิจ เพื่อรองรับ สถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ได้ตามความจ าเป็น 

4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 3.1.2 ผังโครงสร้างของคณะท างานบริหารความพร้อมตอ่สภาวะวิกฤต (Business Continuity 
Management) 

 
แผนภาพโครงสร้างการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต  

กรณีการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 

 
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  

รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
(ที่ปรึกษา/ประธานคณะกรรมการ BCM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    3.1.3 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่อง 
 1. เพื่อก าหนดทรัพยากรที่จ าเป็น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ต่อเนื่อง และเพื่อก าหนดขั้นตอนวิธีการ
ในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ หรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินในกรณีการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 
 2. เพื่อให้การหยุดชะงักของการปฏิบัติราชการมีผลกระทบน้อยที่สุด ไม่ว่าจะหยุดชะงักด้วย 
สาเหตุใดก็ตาม และเพื่อให้สามารถด าเนินปฏิบัติราชการต่อไปในระดับที่ยอมรับได้ 
 3. เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การกู้คืนของภารกิจต่างๆ ของส่วนราชการในช่วงที่เกิด 
วิกฤต โดยหน่วยงานต่างๆ จะมุ่งเน้นไปที่การกู้คืน และสนับสนุนกระบวนการที่ส าคัญ เพื่อ 
  3.1 ให้มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของส่วนราชการ ข้อตกลงกับผู้รับบริการ 
  3.2 จ ากดัความเสียหายต่อทรัพย์สิน ทรัพยากร ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของส่วนราชการ 
  3.3 สามารถปฏิบัติภารกิจหลักที่ส าคัญต่อไปได้ในช่วงภาวะวิกฤต 
  3.4 สามารถให้บริการหรือด าเนินกิจกรรมต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง 
  3.5 กลับสู่ภาวะปกต ิ
 
 
 
 
 
 

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 
(ฝ่ายเลขานุการ) 

 

หัวหน้ำหน่วยงำน/ 
หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง 

(กระบวนการส าคัญ) 
ทกุส ำนกั/กอง 

หัวหน้ำหน่วยงำน/ 
หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง 

(กระบวนการส าคัญ) 
ทกุส ำนกั/กอง 

 

หัวหน้ำหน่วยงำน/ 
หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง 

(กระบวนการส าคัญ) 
ทกุส ำนกั/กอง 

 

หัวหน้ำหน่วยงำน/ 
หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง 

(กระบวนการส าคัญ) 
ทกุส ำนกั/กอง 
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    3.1.4 สมมติฐานของแผนความต่อเนื่อง (BCP Assumptions) 
 แผนบริหารความต่อเน่ืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดท าขึ้นภายใต้สมมติฐาน ดังต่อไปน้ี 
 1. เพื่อรองรับสถานการณ์ร้ายแรงที่สุด (Worst Case Scenario) ครอบคลุมถึงสถานการณ์หรือ
เหตุการณ์ที่จะท าให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงที่สุดต่อสถานที่ ระบบงาน อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้     
ในการท างาน และเอกสารข้อมูลที่ส าคัญที่เป็นไปได้ในแต่ละกรณี รวมถึงความเสียหายที่เกิดกับประชาชน      
ผู้มารับบริการและบุคลากรส าคัญภายในหน่วยงาน โดยมีแผนรองรับจะช่วยให้หน่วยงานสามารถกู้คืนสภาพ   
ในเวลาอันรวดเร็ว ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้  
 2 ระยะเวลาในการกู้คืน (Recovery Time Frame) แผนบริหารความต่อเนื่องจะระบุทรัพยากร       
ที่จะต้องใช้ในการท างานเป็นระยะเวลา 30 วัน หากยังไม่สามารถกู้คืนได้ภายใน 30 วัน หน่วยงานที่ได้รับ
ผลกระทบจะต้องด าเนินการร่วมกับหน่วยงานสนับสนุน และหน่วยงานบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการ       
ให้หน่วยงานสามารถด าเนินการต่อไปได้  
 3. ศูนย์ปฏิบัติการส ารอง (Alternate Site) ในการกู้คืนงานที่ส าคัญ ที่ได้ก าหนดไว้ไม่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ เอกสารการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ  
 4. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการส ารองระบบสารสนเทศต่างๆ โดยระบบสารสนเทศ
ส ารองไม่ได้รับผลกระทบจากสภาวะวิกฤติ หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินเหมือนกับระบบสารสนเทศหลัก  
 5. บุคลากรที่ถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทั้งหมดของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง  
 
    3.1.5 ขอบเขตของแผนความต่อเนื่อง (Scope of BCP) 
 แผนความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ใช้รองรับกรณีเกิดสภาวะวิกฤต กรณีการแพร่ระบาดของไวรัส 
COVID-19 ในบริเวณกรมโยธาธิการและผังเมือง พระรามที่ 6 และกรมโยธาธิการและผังเมือง พระรามที่ 9  
 
 3.2 การศึกษาท าความเข้าใจองค์กร 
 การศึกษาท าความเข้าใจองค์กร เป็นระบุและอธิบายสถานการณ์วิกฤติเกี่ยวกับการบริหารจัดการ     
ที่ ส าคัญภายในองค์กร เพื่อค้นหาและระบุว่ามีธุรกรรม สายปฏิบัติงาน ภาระงาน การบริหารจัดการใดบ้าง      
ที่วิกฤติ ที่กิจการควรจะต้องท า การส่งมอบงานตามพันธกิจที่มีต่อประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ภายมในองค์กร (Value Chain) 
 การที่จะระบุและอธิบายสถานการณ์วิกฤติเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ส าคัญได้ อาจจะต้องเริ่มต้น  
จากการทบทวน 
 1. พันธกิจหลักของกิจการ 
 2. ยุทธศาสตร์หรือแผนกลยุทธ์ขององค์กร 
 3. เงื่อนไข หรือพันธะส าคญัทางกฎหมายที่กิจการต้องมการส่งมอบ ด าเนินการให้ครบถ้วนตามเงื่อนไข 
และให้ทันตามกรอบเวลาที่ก าหนด 
 การอธิบายถึงลักษณะของการส่งมอบ การปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไข รายละเอียดของการส่งมอบ
ต้องระบุให้ชัดเจนที่สุดถือว่ามีความส าคัญต่อการได้มาซึ่งข้อมูลสถานการณ์วิกฤติ กระบวนงาน/สายงานวิกฤติ 
ภาระงานวิกฤติ บริการวิกฤติ ที่จะน าไปใช้ประโยชนต่์อไปในขั้นตอนต่อไป โดยกล่าวถึงกระบวนการท างานและ
กิจกรรมในการท างานของทุกคนในภาวะปกติ ขนาดของการปฏิบัติงาน ข้อก าหนดส าคัญที่ตอ้งปฏิบัติตาม (เช่น 
กรอบเวลาที่ก าหนด พันธะสัญญาตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับของทางราชการ เป็นต้น) ตลอดจน
หน่วยงานหรือองค์กรที่ส่งงาน/ใหบ้ริการ และที่รับงาน/บริการ จากหนว่ยงาน (Upstream and downstream 
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dependencies) ท าให้เข้าใจขอบเขตการกู้คืนเพื่อที่จะได้สามารถสั่งการ และควบคุมการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิผลเพื่อ 
 - ลดโอกาสของการด าเนินงานที่ต้องหยุดชะงัก 
 - ลดระยะเวลาในการตอบสนองและกอบกูส้ถานการณใ์ห้กลับสู่สภาวะปกติ 
 - จ ากัดผลกระทบตอ่องคก์รจากการหยุดชะงักการด าเนินงาน 
โดยมีขั้นตอนของการท าความเข้าใจกับองคก์ร ดังนี ้
 3.2.1 การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis - BIA) 
  การวิเคราะห์กระทบทางธุรกิจ หรือ Business Impact Analysis (BIA) หมายถึง กระบวนการ
ในการวิเคราะห์ถึงกิจกรรมทางธุรกิจ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการหยุดชะงักของกิจกรรมนั้นๆ มีขั้นตอน
การด าเนินการ ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การระบุกิจกรรม กระบวนการด าเนินงาน การให้บริการ 
 เป็นการจากการพิจารณาการปฏิบัติราชการ/กระบวนงานตามโครงสร้ างและอ านาจหน้าที่            
ของหน่วยงานต่างๆ ในกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยระบุกิจกรรม/กระบวนการ กรอบเวลา หรือ รอบเวลา  
ในการท างาน ผู้ส่งมอบงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้รับบริการเพื่อให้เห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในแต่ละ
กระบวนการ/กิจกรรมการท างาน 
 ขั้นตอนที ่2 ระบุถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการหยุดชะงัก และพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงของ
ผลกระทบเมื่อเวลาผ่านไป 
 การระบุผลกระทบในขั้นตอนนี้ เป็นการประเมินความเสี่ยงและภัยคุกคาม ในการจัดท าแผนความ
ต่อเนื่อง (BCP) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อใช้รองรับสภาวะวิกฤต กรณีการเกิดแพร่ระบาดของไวรัส 
โคโรน่า COVID-19 โดยมีแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ (ภาคผนวก 1) 
 1. การวิเคราะหผ์ลกระทบตอ่ทรัพยากรทีส่ าคัญ 
    แนวทางในการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงและภัยคุกคามในสภาวะวิกฤต 
สามารถแบ่งประเภทของผลกระทบต่อทรัพยากรได้ ๕ ด้าน ดังนี ้

 1.1) ผลกระทบด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก (Workplace) หมายถึง เหตุการณ์      
ที่เกิดขึ้นท าให้สถานที่ปฏิบัติงานหลักของหน่วยงาน ได้รับความเสียหายและส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถเข้าไป
ปฏิบัติงานได้ในช่วงระยะแรก หรือระยะกลาง หรือระยะยาว 

 1.2) ผลกระทบด้านวสัดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ/การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณท์ี่ส าคัญ  หมายถึง 
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ หรือไมส่ามารถจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ
เพื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

 1.3) ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ  ( IT System/ Vital 
Record) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้ไม่สามารถใช้ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ         
หรือเข้าถึงข้อมลูที่ส าคัญในการปฏิบัติงานได้ 

 1.4) ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก (Key Personal) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้
บุคลากรหลักไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ 

(1.5) ผลกระทบด้านคู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ  (Failure by Outsource 
Service Provider) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้คู่ค้า/ผู้ให้บริการแก่หน่วยงาน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย        
ไม่สามารถที่จะให้บริการหรือส่งมอบงาน เพื่อให้หน่วยงานใช้ในการปฏิบัติงานได ้

2. การประเมนิผลกระทบตอ่กระบวนการด าเนนิงาน 
การประเมินผลกระทบต่อกระบวนการ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาระดับ

ผลกระทบ ดังนี ้
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ระดับผลกระทบ หลักเกณฑ์การพิจารณาระดับของผลกระทบ 

สูงมาก - เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจ านวนเงินในระดับสูงมาก 
- ส่งผลให้ขีดความสามารถในการด าเนินงานหรือให้บริการลดลงมากกว่า ร้อยละ 50 
- เกิดการสูญเสียชีวิตและ/หรือภัยคุกคามต่อสาธารณชน 
- ส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงและความมั่นใจต่อองค์กรในระดับประเทศและนานาชาติ 

สูง - เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจ านวนเงินในระดับสูง 
- ส่งผลให้ขีดความสามารถในการด าเนินงานหรือให้บริการลดลงร้อยละ 25-50 
- เกิดการบาดเจบ็ต่อผู้รับบริการ/บุคคล/กลุ่มคน 
- ส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงและความมั่นใจต่อองค์กรในระดับประเทศ 

ปานกลาง - เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจ านวนเงินในระดับปานกลาง 
- ส่งผลให้ขีดความสามารถในการด าเนินงานหรือให้บริการ ลดลงร้อยละ 10-25 
- ต้องมีการรักษาพยาบาล 
- ส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงและความมั่นใจต่อองค์กรในระดับท้องถิ่น 

ต่ า - เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจ านวนเงินในระดับต่ า 
- ส่งผลให้ขีดความสามารถในการด าเนินงานหรือให้บริการ ลดลงร้อยละ 5-10 
- ต้องมีการปฐมพยาบาล 
- ส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงและความมั่นใจต่อองค์กรในระดับท้องถิ่น 

ไม่เป็นสาระส าคัญ - ส่งผลให้ขีดความสามารถในการด าเนินงานหรือให้บริการ ลดลงน้อยกว่าร้อยละ 5 
 

 
 3. การประเมนิความเสี่ยงและภัยคุกคาม และผลกระทบต่อทรัพยากรส าคัญ 
 
ความเสี่ยงและ

ภัยคุกคาม 
ผลกระทบ 

ด้านอาคาร/ 
สถานที ่

ปฏิบัติงานหลกั 

ด้านวัสด ุ
อุปกรณ์ที่
ส าคัญ 

ด้านเทคโนโลย ี
สารสนเทศ

และ 
ข้อมูลทีส่ าคญั 

ด้านบุคลากร 
หลัก 

ผู้รับบริการ/ผู้
มีส่วนได้ส่วน
เสียทีส่ าคัญ 

โรคระบาด √ √  √ √ 
 
 
 4. การประเมินผลกระทบต่อกระบวนการ/กิจกรรม  กรณีการแพร่ระบาดโดยก าหนดช่วงเวลา
หยุดชะงักที่ยอมรับได้สูงสุดของแต่ละกิจกรรม หรือกระบวนการ เพื่อพิจารณาในการก าหนดระดับผลกระทบ 
(สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า ไม่เป็นสาระ) และจัดกลุ่มกิจกรรมตามล าดับของผลการกระทบ/ความส าคัญในการ
ฟื้นคืนกลับสู่ภาวะปกติ 

การประเมินระดับผลกระทบในแต่ละช่วงระยะเวลาของการหยุดชะงักที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้     
แบ่งออกเป็น 6 ช่วงระยะเวลา คือ 

1) 0-1 ชั่วโมง   2) 2-4 ชั่วโมง   3) 1 วัน 
4) 1 สัปดาห ์   5) 2 สัปดาห ์   6) 1 เดือน 
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การพิจารณาช่วงระยะเวลาของการหยุดชะงักเมื่อสภาวะวิกฤต/ภัยคุกคามต่อกระบวนการ
ด าเนินงานส าคัญ 

เริ่มส่งผลกระทบกับการด าเนินงานของหน่วยงานที่อยู่ในระดับสูงถึงสูงมากและมีช่วงระยะเวลา     
ของการหยุดชะงักในการปฏิบัติงานอยู่ระหว่าง 0-2 ชั่วโมง ถึง 1 วัน ต้องจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่อง 
ประกอบด้วย 

 
กระบวนการ ระดับ 

ผลกระทบ 
ระยะเวลาของการหยุดชะงัก 

0-2 
ชั่วโมง 

2-4 
ชั่วโมง 

1 
วัน 

1 
สัปดาห ์

2 
สัปดาห ์

1 
เดือน 

บริหารส่วนกลาง 
- งานสารบรรณ 
- งานช่วยอ านวยการ 
- งานเลขานุการผู้บริหาร 

สูงมาก √ √ √ √ √ √ 

การคลัง 
- งานเงิน – งานบัญช ี
- งานบริหารงบประมาณ 
- งานพัสดุ อาคารสถานที่ และ
ยานพาหนะ 

สูงมาก √ √ √ √ √ √ 

แผนงาน 
- งานจัดท างบประมาณ 
- งานจัดท านโยบาย-แผนปฏิบัติการ 
- งานประสาน เร่งรัด ติดตามและ
ประเมินผล 

 
สูงมาก 

 
 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

เผยแพร่และประชาสัมพันธ ์
- งานประชาสัมพันธ์  

สูงมาก √ √ √ √ √ √ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- งานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- งานจัดระบบการส ารวจ การเก็บและใช้
ประโยชน์ 
- ศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ และการจัดระบบงานข้อมูล 
และระบบงานสถิต ิ

สูงมาก √ √ √ √ √ √ 

สนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง 
- งานจัดซื้อ/จดัจ้าง (งบลงทุน) 
- งานบริหารโครงการก่อสร้าง 

สูงมาก   √ √ √ √ 

สถาปัตยกรรม 
- งานจัดซื้อ/จดัจ้าง (งบลงทุน) 
- งานบริหารโครงการก่อสร้าง 

สูงมาก   √ √ √ √ 
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 5. การจดัท าแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)  
 การจัดกลุ่มกิจกรรมของกรมโยธาธิการและผังเมือง จ าแนกเป็น 
 5.1 กิจกรรมที่ต้องน ามาจดัท าแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) เรียงล าดบัผลกระทบ ได้แก ่
    5.1.1 กลุ่มที่มีระดับผลกระทบอยู่ในระดับสูงมาก 
  (1) กระบวนการให้บริการระบบเครือข่าย 
  (2) กระบวนการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ ์
  (3) กระบวนการให้บริการระบบงานอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจ
หลักของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
  (4) กระบวนการให้บริการระบบฐานข้อมูล 
  (5) กระบวนงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์
  (6) กระบวนเบิกจ่ายเงิน 
  (7) กระบวนงานงบประมาณ 
  (8) กระบวนงานเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ 
    5.1.2 กลุ่มที่มีระดับผลกระทบอยู่ในระดับสูง 
  (1) กระบวนงานจัดซื้อจัดจ้าง 
  (2) กระบวนการมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและการติดตาม 
  (3) กระบวนอนุมัติ/สั่งการ/การน าเสนอ/การกลั่นเรื่องส าคัญเพื่อเสนอคณะรัฐมนตร ี
  (4) กระบวนงานบริหารสัญญา/บริหารโครงการ/งานก่อสร้าง 
  (5) กระบวนอนุมัติ/อนุญาต/เห็นชอบตามกฎหมาย 
  (6) กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  (7) กระบวนงานจัดเวรก่อสร้างพลับพลาพิธี/เฝ้ารับเสด็จ 
 5.1.3 กลุ่มที่มรีะดับผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง 
  (1) กระบวนการให้บริการ/ให้ค าปรึกษาด้านช่าง/ด้านผังเมือง 
  (2) กระบวนการมอบอ านาจ 
  (3) กระบวนการงานร่างกฎหมาย 
  (4) กระบวนการพิจารณาอุทธรณ ์
 5.2 หน่วยงานที่ต้องน ามาจัดท าแผนบรหิารความต่อเนื่อง (BCP) เรียงล าดับผลกระทบ ได้แก ่
 5.2.1 หน่วยงานที่มีระดับผลกระทบอยู่ในระดับสูงมาก  
  เป็นหน่วยงานหลักต้องปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง หากเกิดการหยุดชะงักจะส่งผลกระทบ     
ต่อองค์กรในระดับสูงประกอบด้วย 7 ส านัก/กอง ได้แก่ 
    (1) ส านักงานเลขานุการกรม  
   (2) กองคลัง  
   (3) กองแผนงาน  
     (4) กองเผยแพร่และประสัมพันธ์  
     (5) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     (6) ส านักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง  
     (7) ส านักสถาปัตยกรรม 
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 5.2.2 หน่วยงานที่มีระดับผลกระทบอยู่ในระดับสูง  
  เป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนขับภารกิจหลักของกรมโยธาธิการและผังเมือง หากเกิด            
การหยุดชะงักจะส่งผลกระทบต่อองค์กรในระดับปานกลางประกอบด้วย 13 ส านัก/กอง ได้แก่  
   (1) กองการเจ้าหน้าที่ 
    (2) กองควบคุมการก่อสร้าง 
     (3) ส านักผังประเทศและผังภาค 
     (4) ส านักผังเมืองรวม 
     (5) ส านักวิเคราะห์และประเมินผล 
     (6) ส านักวิศวกรรมการผังเมือง 
     (7) ส านักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ 
     (8) ส านักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
     (9) กองบูรณะและบ ารุงรักษา 
   (10) กองออกแบบก่อสร้างพลับพลาพิธีและโครงการพิเศษ 
   (11) ส านักสนับสนุนและบริการด้านช่าง 1 
   (12) ส านักสนับสนุนและบริการด้านช่าง 2 
  (13) ส านักสนับสนุนและบริการด้านช่าง 3 
 5.2.3 หน่วยงานที่มีระดับผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง  
  เป็นหน่วยงานสนับสนุน สามารถชะลอการปฏิบัติงานได้ หากเกิดการหยุดชะงักจะส่งผล
กระทบต่อองค์กรในระดับต่ าประกอบด้วย 12 ส านัก/กอง ได้แก่  
   (1) กลุ่มตรวจสอบภายใน 
     (2) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
    (3) กองนิติการ 
    (4) สถาบันพัฒนาบุคลกรด้านการพัฒนาเมือง 
    (5) กองผังเมืองเฉพาะ 
     (6) ส านักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที ่
    (7) ส านักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
    (8) ส านักงานคณะกรรมการผังเมือง 
   (9) กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ 
   (10) ส านักงานวิเทศน์สัมพันธ์ 
   (11) กองตรวจราชการ 
     (12) กองมาตรฐานราคากลาง 
 6. การก าหนดกลยุทธ์ในการสร้างความต่อเนื่อง 

การก าหนดกลยุทธ์ในการสร้างความต่อเนื่องของการปฏิบัติงาน ก่อนการจัดท าแผนความต่อเนื่อง 
เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการบริหารความต่อเนื่องที่ได้จัดท าขึ้นมีความสอดคล้องกับนโยบายขององค์กรและสามารถ
น าไปปฏิบัติได้จริง โดยผ่านการพิจารณาของผู้บริหารขององค์กร  

ทรัพยากรที่ต้องเตรียมพร้อม มี ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก ด้านวัสดุอุปกรณ์    
ที่ส าคัญ/การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ ด้านบุคลากร     
และด้านคู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  โดยหน่วยงานที่มีกระบวนส าคัญมีความต้องการ          
ใช้ทรัพยากรในด้านด าเนินงาน ดังนี้ 
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ท่ี 
ส านัก/กอง 

A. งานส าคัญที่ต้องท า
ต่อเนื่อง ต้องท าที่กรมฯ 

เท่านั้น  

B. งานส าคัญที่ต้องท า
ต่อเนื่อง สามารถท า 

ที่บ้านได้ 

C. งานปกติ (รอได้) 
สามารถท าที่บ้านได้ ทรัพยากร/อุปกรณ์ 

ที่ต้องใช้ 
อุปกรณ์ที่สามารถ

เคลื่อนย้ายได้ 
อุปกรณ์ที่ขอรับ 
การสนับสนุน 

หมายเหตุ 

 
หัวหน้า

งาน 
ผู้ปฏิบัติงาน 

หัวหน้า
งาน 

ผู้ปฏิบัติงาน 
หัวหน้า

งาน 
ผู้ปฏิบัติงาน 

1. ส านักงานเลขานุการกรม 2 24 - - 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

1. E สารบรรณ 
2. อินเตอร์เน็ต 
3. คอม (PC) 
4. สแกนเนอร์ 
5. ปริ้นเตอร์ 
6. เครื่องถ่ายเอกสาร 
7. เครื่อง Fax 

1. Notebook 3 เครื่อง 
 

-ไม่มี -  

2. กองคลัง 12 37 2 6 1 3 

1. E สารบรรณ 
2. อินเตอร์เน็ต 
3. คอม (PC) 
4. สแกนเนอร์ 
5. ปริ้นเตอร์ 

 
 

-ไม่มี - 
 

 
 
1. คอม (PC)  2 ชุด 

 

 

3. 
กองเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ 

6 12 5 

บุคลากร 
ที่ได้รับ

มอบหมาย
ตามหน้าที่ 

5 

บุคลากร 
ที่ได้รับ

มอบหมาย
ตามหน้าที่ 

1. กล้อง/วีดีโอ 
2. อินเตอร์เน็ต 
3. คอม (PC) 
4. สแกนเนอร์ 

1. Notebook6เครื่อง 
2. กล้องถ่ายรูป 2  เครื่อง 
3. กล้องถ่ายวีดีโอ 2 เครื่อง 
 

1. คอม (PC)  3 ชุด 
2. ปริ้นเตอร์ 1  เครื่อง 
3. สแกนเนอร์ 1  เครื่อง 
4. เครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง 

 

4. กองแผนงาน 3 14 4 13 2 8 

1. E สารบรรณ 
2. อินเตอร์เน็ต 
3. คอม (PC) 
4. สแกนเนอร์ 
5. ปริ้นเตอร์ 

 
 

-ไม่มี - 
 

1. Notebook 5 เครื่อง 
2. Pocket Wi-Fi 2 เครื่อง 
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ท่ี 
ส านัก/กอง 

A. งานส าคัญที่ต้องท า
ต่อเนื่อง ต้องท าที่กรมฯ 

เท่านั้น  

B. งานส าคัญที่ต้องท า
ต่อเนื่อง สามารถท า 

ที่บ้านได้ 

C. งานปกติ (รอได้) 
สามารถท าที่บ้านได้ ทรัพยากร/อุปกรณ์ 

ที่ต้องใช้ 
อุปกรณ์ที่สามารถ

เคลื่อนย้ายได้ 
อุปกรณ์ที่ขอรับ 
การสนับสนุน 

หมายเหตุ 

 
หัวหน้า

งาน 
ผู้ปฏิบัติงาน 

หัวหน้า
งาน 

ผู้ปฏิบัติงาน 
หัวหน้า

งาน 
ผู้ปฏิบัติงาน 

5.  
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6 12 4 13 4 16 

1. E สารบรรณ 
2. อินเตอร์เน็ต 
3. คอม (PC) 
4. สแกนเนอร์ 
5. ปริ้นเตอร์ 

 
 
 

-ไม่มี - 
 

 
 

 
-ไม่มี - 

 

 

6. 
ส านักสนับสนุน
และพัมนาตามผงัเมือง 

21 92 24 81 11 58 

1. E สารบรรณ 
2. อินเตอร์เน็ต 
3. คอม (PC) 
4. สแกนเนอร์ 
5. เครื่องถ่ายเอกสาร 
6. ปริ้นเตอร์/พ๊อตเตอร์ 

   

7. 
ส านักสถาปัตยกรรม 
 
 

12 73 9 36 8 30 

1. E สารบรรณ 
2. อินเตอร์เน็ต 
3. คอม (PC) 
4. สแกนเนอร์ 
5. เครื่องถ่ายเอกสาร 
6. ปริ้นเตอร์/พ๊อตเตอร์ 

1. Notebook 1 เครื่อง 
2.ปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง 
 

1. Notebook 12เครื่อง 
2.ปริ้นเตอร์ 2 เครื่อง 
1. คอม (PC) 3เครื่อง 
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7. แผนปฏิบัตกิารบริหารความต่อเนื่อง (BCP) กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID-19 
 กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดท าแผนปฏิบัติการบริหารความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน จ าแนก   
เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 
 7.1 การป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19 ตามนโยบายรัฐบาล
  ตามที่รัฐบาลโดยคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติประกาศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
เป็นโรคติดต่ออันตราย และรัฐบาลได้ประกาศมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของโรค พร้อมทั้ง
ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานด าเนินการ  
 1) ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติเชื้อระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) 
 2) หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยง 
 3) บุคลากรที่เดินทางกลับจากประเทสกลุ่มเสี่ยง และประเทศที่มีรายงายการระบาด หากพบว่ามีไข้ 
ไอ จาม มีน้ ามูก เหนื่อยหอบ ให้รีบพบแพทย์ พร้อมทั้งให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยด่วน 
 4) กรณีพบว่าผู้ใดมีภาวะเสี่ยงที่จะติดเชื้อจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้สั่งการ
ให้หยุดปฏิบัติงาน เพื่อรับการรักษาจนหายเป็นปกติ หรือเฝ้าดูอาการเป็นเวลา 14 วัน 
 5) ให้งดหรือเลื่อนการเชิญบุคคลจากต่างประเทศมาร่วมประชุม การสัมมนา การด าเนินการใดๆ    
ที่เป็นการรวมกลุ่มบุคคลจ านวนมาก 
 6) กรณีผู้ไม่มีอาการให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ รวมถึงการสวมหน้ากากอนามัยในกรณี     
ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการร่วมกิจกรรมร่วมกัน 
 7) การลดก าลงัคนในการปฏิบัติงาน 
 8) การเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1 เมตร Social Distancing  
 9) การปฏิบัติงานที่บ้าน Work from Home 
 10) ท าความสะอาด ฆ่าเช้ือในอาคารสถานที่อย่างต่อเนื่อง 
  
 กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ดังนี้  
 1. แต่งต้ังคณะท างานบริหารจัดการสถานการณ์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
 2. จัดท าประกาศกรมโยธาธิการและผังเมืองมาตรการแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของ     
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
 3. ก าหนดมาตรการ/แนวทางการลดก าลังคนในการปฏิบัติงาน/การปฏิบัติงานที่บ้าน Work from Home 
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มาตรการป้องกัน COVID -19 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

 
เรื่อง รายละเอียด การมอบหมาย 

1. การคัดกรอง 1. กรมฯ ได้จัดจุดคัดกรองของกรมฯ พระรามที่ 6 และ 
พระราม 9 กรณีหากพบบุคคลเข้าข่ายน่าสงสัยว่าติดเช้ือ 
ในเบื้องต้นให้ด าเนินการดังนี ้
    1.1 กรณีวัดมีอุณหภูมิกายได้ 37.5 องศาเซลเซียส ส าหรับ 
ให้กรอกแบบฟอร์มที่จุดคัดกรอง แล้วให้กลับบ้าน 
เพื่อไปพบแพทย์ แล้วรายงานผู้บังคับบัญชาพร้อมทั้ง 
แจ้งให้ต้นสังกัดทราบเพ่ือติดตามผล 
    1.2 ผู้เข้าข่ายน่าสงสัยต้องด าเนินการไปพบแพทย์เพ่ือ 
ตรวจร่างกายพร้อมขอใบรับรองแพทย์ว่าเป็นการ 
เจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป ไม่ใช่เป็นการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
COVID - 19 การลาจะเป็นการลาป่วยตามระเบียบ  
พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดทราบ 
    1.3 กรณีผู้สงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 แล้ว 
ต้องกักตัว 14 วัน ขอให้น าหลักฐานมาประกอบการ 
ยืนยันให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดทราบ และรายงาน 
ผลอย่างต่อเนื่อง 
    1.4 การด าเนินการเกี่ยวกับมาตรการปอ้งกันการติดเช้ือ 
ไวรัสโคโรนา COVID - 19 ขอให้ผู้อ านวยการส านัก/กอง 
รายงานความก้าวหน้าทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นกรณี 
ต้องสงสัย กรณีกักตัว 14 วัน หรือกรณีมีบุคลากร 
ในสังกัดติดเช้ือไวรัสโคโรนา COVID - 19 
2. จัดท าแบบส ารวจประเมินความเสี่ยงโดยกองการเจ้าหน้าที่ 
ซึ่งไดด้ าเนินการแจ้งเวียนแล้ว 

กค.  กจ.  สล. 
 
 
กค.  สล. 
 
 
 
ส านัก/กอง 
 
 
 
 
ส านัก/กอง 
 
 
 
ส านัก/กอง 
 
 
 
 
กจ. 

2. Social 
Distancing 

1. การเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อลดโอกาสการสัมผัสเช่น  
การยืนเข้าแถวหน้าลิฟต์ การซื้ออาหาร เว้นระยะห่าง 
อย่างน้อย 1 เมตร 
2. การขึ้นลิฟต์โดยสาร ก าหนดคนขึ้นไม่เกิน 5 คนเพื่อลด 
ความเสี่ยงในการติดเชื้อ 
3. หากจ าเป็นต้องทานอาหารที่โรงอาหาร ให้นั่งรับประทาน 
โต๊ะละ 3 คน เท่านั้น 

กค. 

3. การประชุม 1. การประชุมหากเลื่อนได้ขอให้เลื่อนไปก่อน 
2. กรณีหากมีความจ าเป็น ขอให้เว้นระยะห่างในที่ประชุม 
และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม มีเจล 
ล้างมือเตรียมเครื่องวัดอุณภูมิ และหน้ากากอนามัย 

ส านัก/กอง 
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เรื่อง รายละเอียด การมอบหมาย 

 3. ใช้การประชุมผ่าน Video Conference โดยให้ดูความพร้อม 
ของเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารในกรณีอาจมีผู้ชี้แจงจาก 
ส่วนภูมิภาคให้สามารถสื่อสารได้ พร้อมทั้งให้ศูนย์เทคโนฯ  
จัดท าคู่มือการใช้งานดังกล่าว 
4. การประชุมร่วมกับจังหวัด (เช่นจัดรูปที่ดิน) ให้จัดท า 
ความเห็นโดยเอกสาร หรือเป็น Video Conference 

ศทส. 
 
 
 
ส านัก/กอง 

4. การ
ประชาสัมพันธ์ 
และการรณรงค์ 

1. ผู้อ านวยการส านัก/กอง แจ้งผู้ใต้บังคับบัญชาให้มี 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
2. การรับประทานอาหาร หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหาร 
ร่วมกัน โดยซื้อกลับไปทานที่ห้อง และน าภาชนะมาใส่ 
อาหารเอง เพื่อความสะอาด 
3. หมั่นล้างมือเสมอ ใส่หน้ากากอนามัย 
4. ผู้อ านวยการส านัก/กอง ต้องไม่อนุญาตให้บุคลากร 
เดินทางกลับภูมิล าเนาในช่วงเวลาระบาดของโรคเพื่อเป็น 
การลดการเคลื่อนย้ายประชากร ลดการระบาด 
5. การรณรงค์ให้ใช้บันไดแทนการขึ้นลิฟต์โดยสารอาคาร  
20 ชั้น ปิดลิฟต์ไม่เปิดช้ัน 2-4 

ส านัก/กอง 

5. อาคารสถานที่ 1. การท าความสะอาดให้กองคลังจัดเตรียมข้อมูลในส่วน 
ที่เกี่ยวข้อง โดยจะท าความสะอาดกรมฯ พระรามที่ 6  
และพระราม 9 มอบหมายให้ส านักสถาปัตยกรรม  
ประมาณการพื้นที่อาคารทุกหลัง 
2. กองคลังเตรียมงบประมาณเพื่อจัดจ้างบริษัทท าความ 
สะอาดฆ่าเช้ือโรค ควรติดต่อหลาย ๆ บริษัทเพื่อเป็น 
ทางเลือกกรณีฉุกเฉิน 
3. กองคลัง ด าเนินการท าความสะอาด ฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ 
ส่วนกลางทันทีในวันที่ 28 มีนาคม 2563 
4. จัดวางเจลล้างมือในจุดต่าง ๆ เช่นก่อนขึ้นอาคาร พร้อมทั้ง 
จัดหาสบู่เหลวไว้ในห้องน้ าเพิ่มเติม 
5. การปิดห้องออกก าลังกาย สนามกีฬา และสนามเปตอง 
6. งดการจัดตลาดนัดทุกวันศุกร์ พร้อมทั้งห้ามน าอาหาร 
มาขายบนส านักงานเพ่ือป้องกันการแพร่เชื้อ 

กค.  สสถ. 
 
 
 
กค. 
 
 
กค. 
 
กค. 
 
กค. 
กค. 

6. การเดินทางไป
ราชการขอให้งด 
เว้นแต่กรณีมี
ความจ าเป็น
เร่งด่วน 

การเดินทางไปตรวจการจ้าง ขอให้เดินทางโดยรถยนต์หากจะเดินทาง
โดยเครื่องบินโดยสารขอให้พิจารณาโครงการที่มีความจ าเป็น เช่น 
เป็นโครงการที่จะถูกปรับ/โครงการที่สิ้นสุดสัญญา และกรรมการตรวจ
การจ้างขอให้เดินทางเฉพาะผู้ที่มีความจ าเป็นเท่านั้น 

ส านัก/กอง 
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7.2 การปฏิบัตติามแผนการบริหารความเนื่องเนื่องในการปฏิบัติงาน (BCP)ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

7.2.1 โครงสรา้งและทีมงานบริหารความตอ่เนื่อง (BCP Team) 
     โครงสร้างและทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

ประกอบด้วย 
  1) หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง 
  2) หัวหน้าทมีบริหารความต่อเน่ือง 
  3) ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเน่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้าบริหารความต่อเนื่อง 
รองอธิบดี (1) 

ผู้ประสานงาน 
คณะบริหารความต่อเนื่อง 

(เลขานุการกรม) 

หัวหน้าทีมบรหิารความต่อเนื่อง 
(ผู้อ านวยการส านัก/กอง) 

ส ำ
นกั
งำ
นเ
ลข
ำน
กุำ
รก
รม

 

กอ
งค
ลงั

 

ศนู
ยเ์
ทค
โน
โล
ยีส
ำร
สน
เท
ศ 

กอ
งเผ

ยแ
พร
แ่ล
ะ

ปร
ะช
ำส
มัพ

นัธ
 ์

ส ำ
นกั
สน
บัส
นนุ
แล
ะ

พฒั
นำ
ตำ
มผ
งัเมื

อง
 

ส ำ
นกั
สถ
ำปั
ตย
กร
รม

 

กอ
งแ
ผน
งำ
น 
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 7.2.2 รายชื่อและหมายเลขติดต่อบุคลากร และทีมงานบริหารความตอ่เนื่อง (BCP Team) 

     รายชื่อและหมายเลขติดต่อของบุคลากรและทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) โดย
ก าหนดบุคลากรหลักและบุคลากรส ารอง ในกรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคลากรส ารอง
รับผิดชอบบทบาทของบุคลากรหลักไปก่อน จนกว่าจะได้มีการมอบหมายและแต่งขึ้นโดยหัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่องในการบริหารความต่อเน่ืองและการกลับคืนสู่สถานการณ์ปกติ 
 

บุคลากรหลัก บทบาท บุคลากรส ารอง 
ชื่อ เบอร์มือถือ ชื่อ เบอร์มือถือ 

นายพงษ์นรา  เย็นยิ่ง 081 861 1787 หัวหน้าคณะบริหาร 
ความต่อเนื่อง รอง
อธิบดี (1) 

นายดนัย  สุนันทารอด 081 890 1625 

นายพีรพงศ์  จันทรา 086 907 0535 หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเนื่องด้าน
การบริหาร
ส่วนกลาง 

1. นางพรปวีณ์  อินทามระ 
2. นายเจษฎาภัทร รุ่งศรีทอง 

081 296 1328 
085 916 4028 

นางภัททิรา สุริวรรณ 089 812 0084 หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง 
ด้านการเงิน  
การคลัง 
พัสดุ อาคารสถานที่ 
ยานพาหนะ 

1. น.ส.จินตนา โชติกประคัลภ ์
2. น.ส.ภาวิณี จูดคง 
3. น.ส.ไปรมา เหมมาลา 
 

081 754 2151 
081 754 2165 
095 197 8119 
 

นายเกิดศักดิ์ ยะโสธร 086 300 6487 หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเนื่องด้าน 
งบประมาณ 
นโยบาย/ 
แผนปฏิบัติการ 

นางมาลีทิพย์ โซ๊ะซู 
 

086 106 3714 
 

นายโชติช่วง ศรีหิรัญรัตน์ 081 787 1516 หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเนื่องด้าน 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. นางลักขณา ขาวข า 
2. นายอ านาจ ธัญญเจริญ 

087 516 4334 
083 693 6295 

นางจินตนา อุดมพลานุรักษ์ 087 911 8755 หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเนื่องด้าน
การประชาสัมพันธ์ 

นายวรวิทย์ สังเกตุดี 089 813 2679 

นายสุวพงษ์  ภูนาคพันธุ์ 081 974 6361 หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเนื่องด้าน 
สนับสนุนและ
พัฒนาตามผังเมือง 

1. นายพิศุทธิ์ สุขุม 
2. นายอรัญ กิติเรืองแสง 

081 801 7262 
081 821 4000 
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บุคลากรหลัก บทบาท บุคลากรส ารอง 
ชื่อ เบอร์มือถือ ชื่อ เบอร์มือถือ 

นายวิษณุ  อยู่ดี 085 485 1481 หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเนื่องด้าน 
สถาปัตยกรรม 

1. นายดุษฎี เจริญลาภ 
2. นายจิรศักดิ์ ภู่วิไลวัฒนกิจ 
3. นายฐากูร อนันตโชค 

062 423 5941 
081 904 1430 
081 692 2347 

นายพีรพงศ์  จันทรา 086 907 0535 ผู้ประสานงานคณะ 
บริหารความ
ต่อเนื่อง 
เลขานุการกรม 

1. นางพรปวีณ์  อินทามระ
2. นายเจษฎาภัทร รุ่งศรีทอง 

081 296 1328 
085 916 4028 

 
7.2.3 การก าหนดกระบวนการแจ้งเหตุฉกุเฉิน (Call Tree) 
 กระบวนการ Call Tree คือ กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกในคณะบริหาร    

ความต่อเนื่องและทีมงานบริหารความต่อเนื่องตามรายชื่อที่ปรากฏในตารางข้อมูลรายชื่อ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้สามารถบริหารจัดการในการติดต่อบุคลากรของหน่วยงาน ภายหลังจากมีการประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉิน
หรือสภาวะวิกฤต 

 กระบวนการ Call Tree จะเริ่มต้นที่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องแจ้งให้ผู้ประสานงาน
คณะบริหารความต่อเนื่องทราบถึงเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้ประสานงานฯ แจ้งให้หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
รับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง ตามสายงานการบังคับบัญชาของแต่ละงาน 
จากนั้น หัวหน้าฝ่ายงาน/ส่วนงานมีหน้าที่แจ้งไปยังบุคลากรภายใต้การบังคับบัญชาเพื่อรับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉิน
และการประกาศใช้แผนความต่อเนื่องของหน่วยงานตามช่องทางติดต่อสื่อสารที่ได้ระบุในแผนความต่อเนื่อง 

7.2.4 ทีมงานบริหารความตอ่เนื่อง (BCP Team) ของแต่ละหน่วยงาน   
 กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ก าหนดให้มีการจัดตั้ งทีมงานบริหารความต่อเนื่อง             

(BCP Team) ของส านัก/กอง ที่มีภารกิจส าคัญ ซึ่งประกอบด้วย 7 กระบวนงาน 7 ส านัก/กอง ดังนี ้
 (๑) กระบวนงานด้านการบริหารส่วนกลาง (ส านักงานเลขานุการกรม) 
 (๒) กระบวนงานด้านการเงิน การคลัง พัสด ุอาคารสถานที่ ยานพาหนะ (กองคลัง) 
 (๓) กระบวนงานด้านงบประมาณ นโยบาย/แผนปฏิบัติการ (กองแผนงาน) 
 (๔) กระบวนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 (๕) กระบวนงานด้านการประชาสัมพันธ์ (กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์) 
 (๖) กระบวนงานด้านสนับสนนุและพัฒนาตามผังเมือง (ส านักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง) 
 (๗) กระบวนงานด้านสถาปัตยกรรม (ส านักสถาปัตยกรรม) 
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7.2.5 รายชื่อบุคลากรผู้ประสานงานคณะบริหารความตอ่เนื่อง ๗ กระบวนงาน ประกอบด้วย 
 

กระบวนงาน ชื่อทีมผู้ประสานงาน เบอร์มือถือ 
1. กระบวนงานด้านการบริหาร
ส่วนกลาง 
(ส านักงานเลขานุการกรม) 

1. นางฉันทนา  สมประสงค ์
2. นางพรปวีณ์  อินทามระ 
3. พ.จ.ท.เชษฐา รัตนสกล 
4. นางนันทิยา ศรีสกลุเมฆ ี
5. น.ส.สุทิน กลิ่นสน 
6. น.ส.วันเพ็ญ แซ่แต ้
7. นายเจษฎาภัทร รุ่งศรีทอง 

089 507 1832 
081 296 1328 
086 633 1444 
083 686 9092 
081 626 9584 
089 774 6340 
085 916 4028 

2. กระบวนงานด้านการเงิน  
การคลัง พัสดุ อาคารสถานที่ 
ยานพาหนะ 

1. น.ส.จินตนา โชติกประคัลภ ์
2. น.ส.ภาวิณี จูดคง 
3. น.ส.ไปรมา เหมมาลา 
4. น.ส.ปรียาวรรณ  จูทอง 
5. นางธนพร กิจงาม 

081 754 2151 
081 754 2165 
095 197 8119 
093 329 8975 
086 103 2556 

3. กระบวนงานด้านงบประมาณ 
นโยบาย/แผนปฏิบัติการ 

1. นางมาลีทิพย์ โซ๊ะซู 
2. น.ส.พินนรนิทร์ หินค า 
3. น.ส.ชัชฎาพร พรมบุญ  

086 106 3714 
090 984 5925 
097 492 9562 

4. กระบวนงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. นายวิรัตน์ งามวิเศษวศิน 
2. นายอมรเวช อุปถัมภากุล 
3. นายเตชิต ภูพาดทอง 

085 034 4599 
084 044 6578 
085 326 9876 

๕. กระบวนงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์ 

1. นายวรวิทย์ สังเกตุด ี
2. นางสุมาลี เรืองศรี 
3. นายเดชา อรุณ 

089 813 2679 
085 849 3322 
089 571 0634 

6. กระบวนงานด้านสนับสนุนและ
พัฒนาตามผังเมือง 

1. นายพิศุทธิ์ สุขุม 
2. นายอรัญ กิติเรืองแสง 

081 801 7262 
081 821 4000 

7. กระบวนงานด้านสถาปัตยกรรม 1. นายดุษฎี  เจริญลาภ 
2. นายจิรศักด์ิ  ภู่วิไลวัฒนกิจ 
3. นายฐากูร อนันตโชค 

062 423 5941 
081 904 1430 
081 692 2347 
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 7.3 ขั้นตอนกระบวนการแจง้เหตุฉุกเฉินและการรายงาน 
 

รายงานต่อ ความถี่/สัญญาณ 
แจ้งเหต ุ

หัวข้อรายงาน ผู้รายงาน 

1. หัวหน้า
คณะท างานบริหาร
ความต่อเนื่อง และ
ผู้บริหารสูงสุด 

แจ้งเหตุการณ์ฉุกเฉิน การติดต่อในสายงาน call 
Tree เรียบร้อย แจ้งการ
ประกาศใช้แผนฉุกเฉิน 

ผู้ประสาน BCP 

2. ผู้ประสาน BCP การพบกันที่จุดนัดพบ เจ้าหน้าที่ที่ต้องเข้าปฏิบัติงาน
ระหว่างเหตุการณ์ฉุกเฉินมาถงึ
จุดนัดพบครบถ้วน 

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง 

3. หัวหน้าทีม
บริหารความ
ต่อเนื่อง 

การย้ายสถานที่
ปฏิบัติงาน 

แจ้งการโยกย้ายสถานที่
ปฏิบัติงาน 

ทีมกู้คืนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน/ทีมกู้คืน
ส ารอง 

4. ผู้ประสาน BCP สถานที่ปฏิบัติงานใหม่ สามารถเข้าสถานที่ปฏิบัติงาน 
ณ  ศูนย์ส ารองได้เรียบร้อย 
เจ้าหน้าที่เข้าประจ าการ
ครบถ้วน ตรวจสอบเอกสาร
ส ารองและอุปกรณ์ต่างๆว่าใช้
งานได้ อยู่ระหว่างการรอ
ติดต้ังระบบ 

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง 

5. หัวหน้าทีม
บริหารความ
ต่อเนื่อง 

ความสัมฤทธิ์ผลของ
การเช่ือมต่อระบบงาน
ต่างๆ ณ ศูนย์
ปฏิบัติงานส ารอง 

ทุกระบบสามารถ log-in เข้า
ระบบใช้งานได้หรือมี
ข้อขัดข้องประการใด 

ทีมกู้คืนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน 

6. หัวหน้าทีม
บริหารความ
ต่อเนื่อง 

Processing รายการ การเริ่มปฏิบัติงานตามปกติได้ หัวหน้าฝ่าย/ส่วน 

7. หัวหน้าทีม
บริหารความ
ต่อเนื่อง 

ปัญหาคงค้าง สรุปการแก้ไขปัญหา หรือ
ปัญหาคงค้างแก่หัวหน้าฝ่าย
เป็นระยะๆจนเสร็จสิ้นปัญหา 

หัวหน้าฝ่าย/ส่วน 
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รายงานต่อ ความถี่/สัญญาณ 
แจ้งเหต ุ

หัวข้อรายงาน ผู้รายงาน 

8. หัวหน้าทีม
บริหารความ
ต่อเนื่อง 

การปิดงานสิ้นวัน กระบวนการปิดงานสิ้นวัน       
สรุปงานที่เสรจ็สิ้น              
ปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข 

หัวหน้าฝ่าย/ส่วน 

9. หัวหน้า
คณะท างานบริหาร
ความต่อเนื่อง          
- ผู้บริหารสูงสดุ 

การปฏิบัติงาน ณ 
ศูนย์ส ารอง 

สรุปการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์
ส ารองประจ าวัน 

 - ผู้ประสาน BCP          
- หัวหน้าคณะท างาน
บริหารความต่อเนื่อง 

 

8. แนวทางการปฏิบัติตามแผนบริหารความต่อเนื่อง BCP กรณพีบผูต้ิดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19  
 ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของส านัก/กอง ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเอง และบุคลากร
อื่นๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนการเผชิญเหตุ และขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่หน่วยงานก าหนดอย่าง
เคร่งครัด ซึ่งเมื่อประกาศใช้แผนบริหารความต่อเน่ือง BCP จะต้องก าหนดช่วงเวลาในการด าเนินงาน แบ่งเป็น 
  1) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันท ี
  2) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ในระยะสั้น 
  3) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ในระยะปานกลาง 
 
 แผนการด าเนินงานเมื่อประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่อง BCP กรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-1  
 

 การด าเนินการ  
ขั้นตอนการปฏิบัติการ  สิ่งที่ต้องท า ผู้รับผิดชอบ 

ก่อนเกิดสภาวะวิกฤต ิ
1 ปรับปรุงแผนผังการแจ้งเหตุ 

(Recall Tree) ให้เป็นปัจจุบนั 
ผู้ประสานงาน  BCP 
 

1. ปรับปรุงแผนผังการแจ้งเหตุให้
เป็นปัจจุบันอยู่ 
2. ส่งส าเนาให้กับหัวหน้าคณะและ
ทีมบริหารความเสี่ยงทุกครั้งที่มีการ
ปรับปรุงแผนผังการแจ้งเหต ุ
 

2 ปรับปรุงแผนผังการแจ้งเหตุ
ส าหรับบุคคลสนับสนุน การกู้คืน
การปฏิบัติงาน (External 
Support Recall List) ให้เปน็
ปัจจุบัน 
 

ผู้ประสานงาน  BCP 
 

ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน และจัดเก็บ
แผนผังการแจง้เหตุส าหรับ
บุคคลภายนอกที่สนับสนุนการกู้คืน
การปฏิบัติงาน 
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 การด าเนินการ  
ขั้นตอนการปฏิบัติการ  สิ่งที่ต้องท า ผู้รับผิดชอบ 

เมื่อประกาศใช้แผน BCP : กรณีพบผู้ติดเชื้อ  
ด าเนนิการภายใน 24 ชั่วโมง 

1 แจ้งบุคลากรทีส่ าคัญ ผู้ประสานงาน  BCP 
 

โทรหาบุคลากรส าคัญตามรายชื่อ
แจ้งเหตเุพื่อแจ้งการประกาศใช้  
แผน BCP 

2 แจ้งเหตุให้บุคลากรหลักใน
กระบวนการ/กิจกรรมทีส่ าคญัเข้า
ปฏิบัติงานที่ศูนย์ปฏิบัติงานส ารอง 

ติดต่อเจ้าหน้าที่ให้ไป
ปฏิบัติงานที่ศูนย์
ปฏิบัติงานส ารอง 

แจ้งเหตุให้บุคลากรส ารองทราบ  
เพื่อรองรับในส่วนที่บุคลากรหลัก  
ไม่สามารถท าได ้

3 แจ้งผู้จัดเตรียมศูนย์ปฏิบัติงาน
ส ารอง 

ผู้ประสานงาน  BCP 
 

แจ้งให้ผู้จัดเตรียมศูนย์ปฏิบัติงาน
ส ารองทราบ เพื่อให้จัดเตรียมความ
พร้อมส าหรับใช้ศูนย์ปฏิบัติ งาน
ส ารอง 

4 แจ้งบุคลากรอ่ืนๆ ทั่วไปที่ไม่ได้อยู่
ในทีมเฉพาะ 

ผู้ประสานงาน  BCP 
 

แจ้งให้บุคลากรอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในทีม
เฉพาะทราบ เกี่ยวกับสถานการณ์
และการตัดสินใจส าหรับการจัดการ
ของหน่วยงาน (เช่น ให้อยู่บ้าน,    
การจัดสรรพนักงานให้มาท างาน 
เป็นต้น) 

5 แจ้งบุคลากรสนับสนุนอื่นที่ส าคัญ ผู้ประสานงาน  BCP 
และหัวหน้าทมี
บริหารความต่อเนื่อง 

แจ้งบุคลากรสนับสนุนอื่นที่ส าคัญ 
เพื่อให้ความช่วยเหลือในการกู้คืน
ธุ รกิ จ  เช่น  คู่ ค้ า  ผู้ ให้ เช่ าระบบ 
suppliers หรือผู้ให้บริการอื่นๆ และ
ผู้รับบริหารหลัก เป็นต้น 

กรณีเกิดผลกระทบต่อสถานที่ท างาน  
ด าเนนิการภายใน 1 – 2 วัน 

1 แจ้งขอเข้าใช้สถานที่ศูนย์
ปฏิบัติงานส ารอง 

ผู้ประสานงาน BCP 
 

จั ด เ ต รี ย ม ก า ร เ ค ลื่ อ น ย้ า ย ไ ป        
ศูนย์ปฏิบัติงานส ารอง 

2 เคลื่อนย้ายไปยังศูนย์ปฏิบัติงาน
ส ารอง/ศูนย์สั่งการ 

ผู้ประสานงาน  
BCP/หัวหน้าทีม
บริหารความต่อเนื่อง 

เคลื่อนย้ายไปยังศูนย์ปฏิบัติ งาน
ส ารอง/ศูนย์สั่ งการอย่างรวดเร็ว 
(จัดท าแผนที่ ตั้ งศูนย์ปฏิบัติ งาน
ส ารองและเส้นทางการเดินทาง   
เพื่อแจกบุคลากร) 

3 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติงานส ารอง        
/ศูนย์สั่งการ 

ผู้ประสานงาน  
BCP/หัวหน้าทีม
บริหารความต่อเนื่อง 

 จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ 
ระบบงานที่ต้องใช ้

 ตรวจสอบการเชื่อมต่อของ
ระบบ IT 
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 การด าเนินการ  
ขั้นตอนการปฏิบัติการ  สิ่งที่ต้องท า ผู้รับผิดชอบ 
 ท ด ส อ บ อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะ
ระบบงานที่ต้องใช ้

 ทดสอบการส่ งสัญญาณ
โทรศัพท์และแฟ็กซ์ที่จ าเป็น 

 จั ดห าบริ ก า ร สนั บสนุ น    
จากหน่วยงานภายในและ
จ า ก อ ง ค์ ก ร ห รื อ บ ริ ษั ท
ภายนอกที่จ าเป็น 

 จัดท าแผนจัดซื้ อจัดจ้ า ง 
เร่ งด่วนตามความส าคัญ
จ า เป็นในการจัดตั้ งศูนย์
ป ฏิ บั ติ ง า น ส า ร อ ง แ ล ะ
ด าเนินการตามแผนฯ 

4 แจ้งให้ทราบวา่มีบริการใดได้รับ
ผลกระทบ 

หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง หรือ 
ผู้ได้รับการแต่งต้ัง
เป็นหัวหน้าศูนย ์  
สั่งการ 
 

 ประกาศใช้แผนการสื่อสาร
ของหน่วยงาน  

 ด าเนินการเพื่อให้แน่ใจว่า  
ผู้ให้บริการ/ผู้ใช้บริการ     ที่
ส าคัญได้รับแจ้งเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียด
การติดต่อบริการที่ ยั งคง    
มี อ ยู่ บ ริ ก า ร ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบ ข้อชี้แจงเพิ่มเติม 
และทางเลือกที่ เป็นไปได้
ส า ห รั บ บ ริ ก า ร ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบ 

5 รายงานต่อผู้บริหาร/ศูนย์สั่งการ หัวหน้าทีมงาน
บริหารความต่อเนื่อง 

รวบรวมข้อมูลความเสียหายและ
สถานการณ์กู้คืนการปฏิบัติ งาน
ล่าสุด เพื่อรายงานต่อศูนย์สั่งการ 

6 จัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้ในการ
ท างาน 

ผู้ประสานงาน  BCP 
 

 ประเมินความเพียงพอของ
อุปกรณ์ เครื่ องใช้ ในการ
ท างาน ส าหรับระยะเวลา
ท างาน 30 วัน 

 ส่ งแบบฟอร์มการจัดซื้ อ
ให้กับฝ่ายพัสด ุ
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 การด าเนินการ  
ขั้นตอนการปฏิบัติการ  สิ่งที่ต้องท า ผู้รับผิดชอบ 

ด าเนนิการภายใน 1 – 7 วัน 
1 ท าความสะอาด/ฆ่าเช้ือภาย      

ในบริเวณหน่วยงาน 
ผู้ประสานงาน  BCP 
 

ประสานหน่วยงานท าความสะอาด 

กรณีเกิดผลกระทบต่อบุคลากรส าคัญ  
ด าเนนิการภายใน 24 ชั่วโมง 

1 รายงานต่อศูนย์สั่งการฯ หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง  

รายงานความเคลื่อนไหวให้ศูนย์     
สั่งการทราบอย่างต่อเนื่อง 

2 ตรวจสอบเส้นทางการเดินทาง 
ของผู้ติดเช้ือ 

ผู้ประสานงาน  BCP 
 

ประสานหน่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ตรวจสอบเส้นทางของผู้ติดเช้ือ 
 

3 แจ้งประสานบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง
หยุดปฏิบัติงาน 14 วัน เพื่อสังเกตุ
อาการ 

ผู้ประสานงาน  BCP 
 

สั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหยุดปฏิบัติงาน 
14 วัน 
 

4 สื่อสารให้บุคลากรภายใน/
ภายนอกองค์กรทราบถึง
ผลกระทบ 

ผู้ประสานงาน  BCP 
 

 ประกาศใช้แผนการสื่อสาร
ของหน่วยงาน  

 ด าเนินการเพื่อให้แน่ใจว่า  
ผู้ ให้บริ การ/ผู้ ใ ช้บริการ      
ที่ส าคัญได้รับแจ้งเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียด
การติดต่อบริการที่ยังคงมี
อยู่บริการที่ได้รับผลกระทบ 
ข้ อ ชี้ แ จ ง เ พิ่ ม เ ติ ม  แ ล ะ
ทางเลือกที่เป็นไปได้ส าหรับ
บริการที่ได้รับผลกระทบ 

5 สั่งการให้บุคลากรส ารองเข้า
ปฏิบัติงาน 

ผู้ประสานงาน  BCP 
 

ด าเนินการเพื่อให้บุคลากรส ารอง
สามารถปฏิบัติงานแทนได้ เช่น สิทธิ
เข้าถึงอาคารสถานที่ เอกสาร ข้อมูล 
ระบบ และไฟล์ที่จ าเป็น 
 

6 ให้อ านาจอนุมัติและอ านาจการ  
ลงนามที่จ าเป็นแก่บุคลากรส ารอง 

ผู้ประสานงาน  BCP 
 

ปรับปรุงเอกสารอ านาจอนุมัติ และ
อ านาจในการลงนามที่จ าเป็นเพื่อให้
บุคลากรส ารองมีอ านาจในการ
ด าเนินการ 

7 เปลี่ยนสถานที/่ที่อยู่ในการจดัส่ง
เอกสารข้อมูล 

ผู้ประสานงาน  BCP 
และหัวหน้าทมีงาน
บริหารความต่อเนื่อง 

หากบุคลากรส ารองไม่ได้ปฏิบัตงิาน
ในสถานที่เดิมของบุคลากรหลักให้
เปลี่ยนเส้นทางของเอกสาร จดหมาย 
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 การด าเนินการ  
ขั้นตอนการปฏิบัติการ  สิ่งที่ต้องท า ผู้รับผิดชอบ 

หมายเลขโทรศัพท์ และอื่นๆ     
ส่งไปยังสถานที่ที่บุคลากรส ารอง
ท างานอยู่ 

8 ท ารายการที่หยุดชะงักขณะเกิด
เหตุการณ์ 

หัวหน้าทีมงาน
บริหารความต่อเนื่อง 

 ต ร ว จ ส อ บ ส ถ า น ะ ข อ ง
ร า ย ก า ร ที่ เ พิ่ ง ท า เ ส ร็ จ 
ก่ อนที่ จะ เกิด เหตุการณ์
หยุดชะงัก 

 ท ารายการที่ยังคงค้างอยู่  
ให้เสร็จสิ้น 
 

ด าเนนิการภายใน 1-2 วัน 
1 พิจารณาจัดสรร/เกลี่ยบุคลากร

ตามความเหมาะสม 
หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง และ
หัวหน้าทีมงาน
บริหารความต่อเนื่อง 

 ประเมินจ านวนบุคลากร   
ที่ เหลืออยู ่

 ประสานงานกับกองการ
เจ้าหน้าที่จัดสรรข้าราชการ
ที่มีอยู่ ให้กับหน่วยที่ ขาด
แ ค ล น ม า ก ต า ม ค ว า ม
เหมาะสม และแต่งตั้งรักษา
ราชการแทน กรณีจ าเป็น 

 แจ้งหัวหน้าหน่วยงานและ
ตัวบุคลากรขอความร่วมมือ
ไปช่วยงานในส่วนที่ต้องการ
หรือขาดแคลนมาก 

กรณีเกิดผลกระทบต่อการให้บริการ  
ด าเนนิการภายใน 24 ชั่วโมง 

1 สื่อสารให้ทราบถึงการบริการ     
ที่ได้รับผลกระทบ 

หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง และ  
ผู้ประสานงาน  BCP 

ป ร ะ ก า ศ ใ ช้ แ ผ น ก า ร สื่ อ ส า ร          
ของหน่ วยงาน  (ภาคผนวก  5 )       
เพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่ยัง 
คงมีอยู่  บริการที่ได้รับผลกระทบ  
ข้อชี้แจงหรือเงื่อนไขพิ เศษ และ
ทางเลือกที่เป็นไปได้ส าหรับบริการ  
ที่ได้รับผลกระทบ 

2 ใช้ขั้นตอนวิธีการท างานด้วยตัวเอง
ที่ไม่ต้องพึ่งพาระบบ (Manual 
Work Around) 

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง 

ใช้ขั้นตอนวิธีการท างานด้วยตัวเอง ที่
ไม่ต้องพึง่พาระบบ 
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 การด าเนินการ  
ขั้นตอนการปฏิบัติการ  สิ่งที่ต้องท า ผู้รับผิดชอบ 

ด าเนนิการภายใน 1-7 วัน 
1 พิจารณาแนวทาง/ช่องทางต่างๆ 

ในการติดต่อสื่อสาร/ประสานงาน/
เพื่อให้การด าเนินการเป็นไป  
อย่างต่อเนื่อง 

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง 

 ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล ส า คั ญ /
จ าเป็นต่อการใช้ด าเนินการ
ต่อไป 

 ประสานขอส าเนาข้อมูล
ก รณี ข้ อ มู ล ข าดห าย ไป   
หรือมีไม่ครบ 

 กรณีระบบยังใช้การไม่ได้
ต้องประสานผู้ดูแลระบบ
นั้น และท างานตรวจสอบ
ข้อมูล ส ารองข้อมูลเพื่อ
ยืนยันความถูกต้อง 

 ด า เนินการประสานงาน 
ระบบต่างๆเพื่อให้ขั้นตอน
การปฏิบัติการเข้าสู่ภาวะ
ปกต ิ
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24 Port 24 Port

24 Port

24 Port 48 Port

ห้อง 202 ห้อง 201 ห้อง 203 ห้อง 204

Wi-Fi (4)

Computer (25)

Printer (3)

LAN-Internet

Switch Network (6)

Wi-Fi (4)

Computer (25)

Printer (3)

LAN-Internet

Switch Network (6)



ห้อง 301

ห้อง 307 ห้อง 306

24 Port

16 Port

Wi-Fi (2)

Switch Network (2)

Printer (1)

Scanner (1)



ห้อง 401

24 Port

ห้อง 402 ห้อง 403 ห้อง 404

24 Port 24 Port

Wi-Fi (2)

LAN-Internet

Switch Network (3)



S24

S24

Network Switch 24 ports = 5 

S24S24

Network Switch 48 ports = 1

Wire Access Point (WiFi)

ศทส. จัดเตรียม + ตดิตัง้
ต้องจัดหา หรือ 

ส านัก/กอง จัดเตรียมมาเอง

S48

PC= 25

Network Printer = 4

- Laser Printer A4 ขาว/ด า
- Laser Printer A3 ขาว/ด า
- Laser Printer A3 สี
- Multifunction A4 สี หรือ ขาว/ด า

Scanner =1

PC = 25

Scanner = 1

Network Printer = 4
PC

Notebook

Network Cable
ตามการใชง้าน



S24

Network Switch 24 ports = 1

ศทส. จัดเตรียม + ตดิตัง้

PC= 6

Network Printer = 2-4

- Laser Printer A4 ขาว/ด า
- Multifunction A4 ขาว/ด า

Scanner =1

Wire Access Point (WiFi) = 2

สิ่งทีน่ ามาใช้เชื่อมต่อได้ 
(น ามาเอง)

Notebook

Tablet/Mobile

S24

Network Cable
ตามการใชง้าน



S24

Network Switch 24 ports = 2

Network Switch 48 ports = 1

ศทส. จัดเตรียม + ตดิตัง้

S48Wire Access Point (WiFi)

ต้องจัดหา หรือ 
ส านัก/กอง จัดเตรียมมาเอง

PC

Notebook

S48S24

S24

Network Cable
ตามการใชง้าน



สสถ. 28 คน

กค. 28 คน

สล. ปชส.

ศทส. กผง. รวม 40 คน

ประชุม
14 คน

สบม.ห้อง
เก็บพัสดุ

ห้อง
เก็บพัสดุ

อาคารเรียน 4 ชั้น
แปลนชั้น 2    scale :nts

Pri
nte

r

Pri
nt/

Plo
tte

r

Pri
nte

r

สล. ปชส.

ศทส. กผง. รวม 40 คน

หมายเหตุ : การจัดผังที่นั่ง ตำแหน่งวาง Printer
สามารถปรับได้ตามความต้องการของแต่ละสำนัก/กอง
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Revised 01/04/63  Time 15:40

การจัดแบ)งพ้ืนท่ีสำหรับสำนักงานช่ัวคราว

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรด>านการพัฒนาเมือง 

ประตูน้ำพระอินทรG จ.พระนครศรีอยุธยา

อาคารเรียน ชั้น 2 (มีสัญญาณ wifi)

หน)วยงาน จน.บุคลากรตาม

ต>องการ (คน)

จน.บุคลากรที่จัด

ได>ตามพื้นที่ (คน)

1. อยผ. 1 1

2. หน*าห*อง อยผ. 2 2

3. ผบห.ระดับสูง 7 7

4. หน*าห*อง 7 7

5. สล. 18

รวม
55 40

6. ปชส. 11

7. กผง. 12

8. ศทส. 14

9. กค. 37 28

10. สสถ. 37 28

11. สสผ. 52 52

รวม 198 165

อาคารเรียน ชั้น 2

หมายเหตุ : พ้ืนที่ประชุมรองรับได* 14 คนRevised 01/04/63



Printer

ผบห.ระดับสูง 7 คน

หน้าห้อง 7 คน   รวม 14 คน

อยผ.
1 คน

หน้าห้อง
อยผ.
2 คน

Printer

ห้อง
เก็บพัสดุ

ห้อง
เก็บพัสดุ

ห้อง
เก็บพัสดุ

อาคารเรียน 4 ชั้น
แปลนชั้น 3    scale :nts

หมายเหตุ : การจัดผังที่นั่ง ตำแหน่งวาง Printer
สามารถปรับได้ตามความต้องการของแต่ละสำนัก/กอง

Revised 01/04/63  Time 15:40

การจัดแบ)งพ้ืนท่ีสำหรับสำนักงานช่ัวคราว

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรด>านการพัฒนาเมือง 

ประตูน้ำพระอินทรG จ.พระนครศรีอยุธยา

อาคารเรียน ชั้น 3

หน)วยงาน จน.บุคลากรตาม

ต>องการ (คน)

จน.บุคลากรที่จัด

ได>ตามพื้นที่ (คน)

1. อยผ. 1 1

2. หน*าห*อง อยผ. 2 2

3. ผบห.ระดับสูง 7 7

4. หน*าห*อง 7 7

5. สล. 18

รวม
55 40

6. ปชส. 11

7. กผง. 12

8. ศทส. 14

9. กค. 37 28

10. สสถ. 37 28

11. สสผ. 52 52

รวม 198 165

อาคารเรียน ชั้น 3

หมายเหตุ : พ้ืนที่ประชุมรองรับได* 14 คน

ติดแอรWและมXานเพ่ิมเติม * ชั้น 3 และ ชั้น 4 ไมXมีมXาน
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10 คน 30 คน

ห้อง
เก็บพัสดุ

ห้อง
เก็บพัสดุ

Pri
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12 คน

อาคารเรียน 4 ชั้น
แปลนชั้น 4    scale :nts

หมายเหตุ : การจัดผังที่นั่ง ตำแหน่งวาง Printer
สามารถปรับได้ตามความต้องการของแต่ละสำนัก/กอง

Revised 01/04/63  Time 15:40

การจัดแบ)งพ้ืนท่ีสำหรับสำนักงานช่ัวคราว

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรด>านการพัฒนาเมือง 

ประตูน้ำพระอินทรG จ.พระนครศรีอยุธยา

อาคารเรียน ชั้น 4

หน)วยงาน จน.บุคลากรตาม

ต>องการ (คน)

จน.บุคลากรที่จัด

ได>ตามพื้นที่ (คน)

1. อยผ. 1 1

2. หน*าห*อง อยผ. 2 2

3. ผบห.ระดับสูง 7 7

4. หน*าห*อง 7 7

5. สล. 18

รวม
55 40

6. ปชส. 11

7. กผง. 12

8. ศทส. 14

9. กค. 37 28

10. สสถ. 37 28

11. สสผ. 52 52

รวม 198 165

อาคารเรียน ชั้น 4

หมายเหตุ : พ้ืนที่ประชุมรองรับได* 14 คน

* ชั้น 3 และ ชั้น 4 ไมXมีมXาน



การจัดแบ)งพ้ืนท่ีสำหรับสำนักงานช่ัวคราว

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรด>านการพัฒนาเมือง 

ประตูน้ำพระอินทรG จ.พระนครศรีอยุธยา

อาคารอำนวยการ (ท่ีพักผู>บริหาร) (ไม)มีสัญญาณ wifi)

แปลน ชั้นล)าง

แปลน ชั้น 2

สำนัก/กอง จน.

ผู>บริหาร 
(คน)

จน.ห>องพัก

(ห>อง)

1. ผู*บริหาร 14 16

อาคารอำนวยการ  2 ชั้น



การจัดแบ)งพ้ืนท่ีสำหรับสำนักงานช่ัวคราว

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรด>านการพัฒนาเมือง 

ประตูน้ำพระอินทรG จ.พระนครศรีอยุธยา

อาคารหอพัก (ไม)มีสัญญาณ wifi)

สำนัก/กอง จำนวน 

(คน)

จำนวน

ห>องพัก
(ห>อง)

1. เจ*าหน*าที่ 182 64 ห*อง

(รองรับได* 
128 คน)

อาคารหอพัก

แปลน ชั้นล)าง

แปลน ชั้น 2-4



ครุภัณฑGและอุปกรณG

1. โต_ะเรียน โต_ะพับ และเก*าอี้ 230 ชุด
2. คอมพิวเตอรWและปร้ินเตอรW 1 ชุด

3. เคร่ืองถXายเอกสาร 1 เคร่ือง

4. ฉากก้ัน ไมXมี
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