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 ค์ำแนะนำการปรับัปรุงแผนค์วัามูต่อเนื�องสำห้รับัการบัริห้ารค์วัามูพัร้อมูต่อสภาวัะวัิกฤตข้องกรมูส่งเสริมูการปกค์รอง

ท้องถิ�นฉบัับัน้�ได้้จัด้ทำข้ึ�นภายใต้ค์วัามูร่วัมูมืูอระห้ว่ัางโค์รงการพััฒนาแห่้งสห้ประช้าช้าติ (United Nations Development 

Programme: UNDP) ประจำประเทศไทยและกรมูสง่เสรมิูการปกค์รองทอ้งถิ�นโด้ยได้ร้บััการสนบััสนนุจากรฐับัาลและประช้าช้น

ช้าวัญ้�ปุ�น ซ้ึ�งด้ำเนินการภายใต้โค์รงการการรับัมืูอและการฟื้้�นตัวัทางสังค์มูและเศรษฐกิจจากวัิกฤตโค์วัิด้-19 โด้ยมู้บัริษัท  

Wisdom Vast จำกัด้ เป็นท้�ปรึกษา 

 ร่างแผนค์วัามูต่อเนื�องสำห้รับัการบัริห้ารค์วัามูพัร้อมูต่อสภาวัะวัิกฤตข้องกรมูส่งเสริมูการปกค์รองท้องถิ�นท้�ได้้รับั 

การทบัทวันและให้ค้์ำแนะนำจากแผนบัรหิ้ารค์วัามูตอ่เนื�องเด้มิูโด้ยอา้งองิจากเอกสารแนวัทางการจดั้ทำแผนบัรหิ้ารค์วัามูตอ่เนื�อง

ข้องสำนักค์ณ์ะกรรมูการพัฒันาระบับัราช้การ (กพัร.),  ISO 22301 BCMS และเอกสารจากกรมูค์วับัคุ์มูโรค์ โด้ยยึด้โค์รงสร้างแผน 

จากแผนบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�องเด้ิมู 

 ข้อข้อบัค์ุณ์กรมูส่งเสริมูการปกค์รองส่วันท้องถิ�นในค์วัามูร่วัมูมืูอและอนุเค์ราะห้์ข้้อมููลท้�เป็นประโยช้น์ในการทบัทวัน 

และปรับัปรุงแผนค์วัามูต่อเนื�องสำห้รับัการบัริห้ารค์วัามูพัร้อมูต่อสภาวัะวัิกฤตเพัื�อการบัริห้ารค์วัามูพัร้อมูต่อสภาวัะวัิกฤต 

(Business Continuity Plan - BCP) ท้�มูุ่งรองรับัสถานการณ์์การระบัาด้ข้องโรค์ติด้เช้ื�อไวัรัสโค์โรนา 2019 มูา ณ์ ท้�น้�

กิตติกรรมประกาศ
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รายงานคำาแนะนำาในการปรับปรุง 
แผนความต่อเน่ืองสำาหรับการบริหาร 
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

คำแนะนำการปรับปรุงแผินความติิ่อัเน่�อังสำห่่รับการบริห่่ารความพััร้อัมติิ่อัสภาวะวิกฤติิขอังกรมส่งเสริมการปกครอังท้อังถิ่ิ�น

 เอกสารฉบัับัน้�เป็นการให้้ค์ำแนะนำการปรับัปรุงแผนค์วัามูต่อเนื�องสำห้รับัการบัริห้ารค์วัามูพัร้อมูต่อสภาวัะวิักฤตข้อง 

กรมูส่งเสริมูการปกค์รองท้องถิ�น ซ้ึ�งได้้จัด้ทำข้ึ�นเมูื�อเด้ือนมูิถุนายน 2563 โด้ยอ้างอิงจากเอกสารแนวัทางการจัด้ทำแผนบัริห้าร 

ค์วัามูต่อเนื�องข้องสำนักค์ณ์ะกรรมูการพััฒนาระบับัราช้การ (กพัร.), ISO 22301 BCMS และเอกสารจากกรมูค์วับัค์ุมูโรค์โด้ยจะ

ประเมูินจากค์วัามูเป็นไปได้้ข้องแผนในเช้ิงปฏิิบััติการห้รือนำไปใช้้ปฏิิบััติได้้ง่าย

 สำห้รับัรา่งแผนค์วัามูต่อเนื�องสำห้รับัการบัรหิ้ารค์วัามูพัรอ้มูตอ่สภาวัะวักิฤตข้องกรมูสง่เสรมิูการปกค์รองทอ้งถิ�นท้�ได้ร้บัั

การทบัทวันและให้้ค์ำแนะนำจากแผนฯ เดิ้มู จะมู้ร่างแนบัท้ายโด้ยยึด้โค์รงสร้างจากแผนค์วัามูต่อเนื�องฯ เดิ้มู และมู้ค์ำแนะนำ 

ในแตล่ะห้วััข้อ้เพัื�ออำนวัยค์วัามูสะด้วักให้ผู้ร้บััผดิ้ช้อบัในการจดั้ทำแผนค์วัามูตอ่เนื�องสำห้รบััการบัรหิ้ารค์วัามูพัรอ้มูตอ่สภาวัะวักิฤต

ข้องกรมูส่งเสริมูการปกค์รองท้องถิ�นนำข้้อมููลสำค์ัญท้�ต้องบัันทึกลงในร่างแผนด้ังกล่าวั

 ค์ำแนะนำแผนค์วัามูต่อเนื�องสำห้รับัการบัริห้ารค์วัามูพัร้อมูต่อสภาวัะวัิกฤตฉบัับัน้�จะเร้ยงลำด้ับัตามูห้ัวัข้้อ 

ท้�อยู่ในแผนค์วัามูต่อเนื�องฯ



1 บทนำ�

จากแผนความต่อเน่ืองสำาหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต บัทท้� 1 บัทนำา ค์ือ

คำาแนะนำา 

 หั้วัข้้อ 1.6 การทบัทวันแผนค์วัามูต่อเนื�องฯ ซ้ึ�งได้้กล่าวัถงึการทบัทวันและการซ้้อมูแผนค์วัามูต่อเนื�องฯ ในห้วััข้้อเด้ย้วักนันั�น 

มู้ค์วัามูเห็้นว่ัา ค์วัรจะแยกหั้วัข้้อการซ้้อมูแผนค์วัามูต่อเนื�องฯ เป็นอ้กหั้วัข้้อห้นึ�ง เพัื�อแสด้งรายละเอ้ยด้เก้�ยวักับัข้ั�นตอน 

การเตร้ยมูการเพัื�อการซ้้อมูแผนค์วัามูต่อเนื�องฯ โด้ยเฉพัาะ ค์ือห้ัวัข้้อ“การทด้สอบัแผนค์วัามูต่อเนื�องฯ”

 ห้ลังจากการปรับัปรุงห้ัวัข้้อข้องบัทท้� 1 บัทนำ จะมู้ห้ัวัข้้อด้ังต่อไปน้�

1.1 ค์วัามูสำค์ัญข้องแผนค์วัามูต่อเนื�องฯ  

1.2 วััตถุประสงค์์

1.3 สมูมูติฐานข้องแผนค์วัามูต่อเนื�องฯ 

1.4 ข้อบัเข้ตข้องแผนค์วัามูต่อเนื�องฯ (Scope of BCP)

1.5 การใช้้แผนค์วัามูต่อเนื�องฯ (BCP)

1.6 การทบัทวันแผนค์วัามูต่อเนื�องฯ 

1.7 การทด้สอบัแผนค์วัามูต่อเนื�องฯ 

1.8 โค์รงสร้างและท้มูงานบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�อง

1.9 กระบัวันการแจ้งเห้ตุฉุกเฉิน (Call tree)

บทที� 1 บทนำ    1

1.1 ค์วัามูสำค์ัญข้องแผนค์วัามูต่อเนื�องฯ  1

1.2 วััตถุประสงค์์  2

1.3 สมูมูติฐานข้องแผนค์วัามูต่อเนื�องฯ  2

1.4 ข้อบัเข้ตข้องแผนค์วัามูต่อเนื�องฯ (Scope of BCP)  2

1.5 การใช้้แผนค์วัามูต่อเนื�องฯ (BCP)  2

1.6 การทบัทวันแผนค์วัามูต่อเนื�องฯ  3

1.7 โค์รงสร้างและท้มูงานแผนค์วัามูต่อเนื�องฯ  3

1.8 กระบัวันการแจ้งเห้ตุฉุกเฉิน (Call Tree)  7

เพััิ�มห่่ัวข้อั การทด้สอบัแผนค์วัามูต่อเนื�องฯ

8 รายงานค์ำแนะนำในการปรับัปรุงแผนบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�อง



9

หัวข้อ 1.3 สมมติฐ�นของแผนคว�มต่อเน่ืองฯ

 จากแผนบริหารความต่อเน่ือง พับัวั่า ในข้้อท้� 2 ได้้กำาห้นด้ให้้ห้น่วัยงานเทค์โนโลย้สารสนเทศรับัผิด้ช้อบั 

ในการสำารองข้้อมููลระบับัสารสนเทศฯ ตามูภาพัด้้านล่าง

 จ�กแผนคว�มต่อเน่ือง การใช้้แผนค์วัามูต่อเนื�องฯ เป็นด้ังน้�

คำาแนะนำา

 จากการประชุ้มูร่วัมูกบัักรมูส่งเสรมิูการปกค์รองท้องถิ�นนั�นได้้รบััทราบัข้้อมูลูเพัิ�มูเตมิูว่ัา กรมูส่งเสรมิูการปกค์รองท้องถิ�น 

ใช้้บัริการ Cloud ข้องบัริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด้ (มูห้าช้น) จึงมู้ค์วัามูเห้็นวั่าค์วัรจะปรับัประโยค์เป็น 

 “ห้น่วัยงานเทค์โนโลย้สารสนเทศรับัผิด้ช้อบัในการจัด้ให้้มู้การสำรองและทำการทด้สอบัระบับัสารสนเทศและข้้อมููล 

ท้�เก็บัสำรองไวั้ ซึ้�งได้้ใช้้บัริการ Cloud ข้องบัริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด้ (มูห้าช้น) ให้้สามูารถนำมูาใช้้งานได้ ้

เมูื�อเกิด้ผลกระทบัจากเห้ตุการณ์์ฉุกเฉิน”

 กรมูส่งเสริมูการปกค์รองท้องถิ�นค์วัรจะใช้้บัริการศูนย์สำรองข้้อมููลเพัิ�มูเติมูท้�นอกเห้นือจากบัริษัท อินเทอร์เน็ต

ประเทศไทย จำกัด้ (มูห้าช้น) ด้้วัย ในกรณ์้ท้�เกิด้เห้ตุฉุกเฉิน เช้่น อัค์ค้์ภัย อุทกภัย เป็นต้น ท้�อาค์ารข้องบัริษัท อินเทอร์เน็ต

ประเทศไทย จำกัด้ (มูห้าช้น) ซ้ึ�งจะช้่วัยให้้มู้ระบับัสารสนเทศและข้้อมููลสำรองกลับัมูาใช้้งานได้้

หัวข้อ 1.5 ก�รใช้แผนคว�มต่อเน่ืองฯ (BCP)

คำาแนะนำา

 แผนค์วัามูต่อเนื�องฯ (BCP) ซ้ึ�งห้มูายถึงเอกสารทั�งฉบัับั เมืู�อค์ณ์ะผู้จัด้ทำแผนค์วัามูต่อเนื�องฯ ได้้ด้ำเนินการเสร็จ 

และ นำเสนอให้้ค์ณ์ะกรรมูการบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�องอนุมูัติ ซ้ึ�งมู้อธ์ิบัด้้กรมูส่งเสริมูการปกค์รองท้องถิ�นเป็นประธ์านแล้วั จะมู้การ

ประกาศเพัื�อให้้บัุค์ลากรรับัทราบัวั่ามู้แผนค์วัามูต่อเนื�องฯ
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 จ�กแผนคว�มต่อเน่ืองฯ การทบัทวันแผนค์วัามูต่อเนื�องฯ มู้ข้ั�นตอนด้ังน้�

หัวข้อ 1.6 ก�รทบทวนแผนคว�มต่อเน่ืองฯ

คำาแนะนำา

 ค์ณ์ะกรรมูการบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�อง เป็นผู้กำกับัดู้แลให้้มู้การซ้ักซ้้อมูแผนค์วัามูต่อเนื�องฯ โด้ยตั�งค์ณ์ะทำงานข้ึ�นมูา 

เพัื�อด้ำเนินการทบัทวัน ซ้ักซ้้อมูแผน และฝ้ึกอบัรมูในแต่ละปี โด้ยให้้รายงานผลการด้ำเนินงานต่อค์ณ์ะกรรมูการบัริห้ารค์วัามูต่อ

เนื�อง เพัื�อพิัจารณ์าอนุมูตัแิผนค์วัามูต่อเนื�องฯ ในกรณ์ท้้�มูก้ารปรับัปรุงแก้ไข้ ห้รอือนุมูตัใินการด้ำเนินการซ้อ้มูแผนค์วัามูต่อเนื�องฯ 

และการฝ้ึกอบัรมูเพัื�อให้้ค์วัามูรู้ท้�จำเป็นในเรื�องภัยพัิบััติและการรับัมูือกับัสถานการณ์์แก่บัุค์ลากร

 ด้ังนั�น ในข้้อน้�จึงค์วัรมู้รายละเอ้ยด้เก้�ยวักับัการทบัทวัน ทด้สอบัแผนฯ และฝ้ึกอบัรมู เพัื�อสามูารถนำข้้อกำห้นด้ต่าง ๆ 

ท้�จัด้ทำไวั้มูาใช้้ปฏิิบััติได้้ และจากท้�ได้้ให้้ค์ำแนะนำไวั้ก่อนห้น้าน้�วั่า การซ้้อมูแผนฯ ค์วัรมู้ข้ั�นตอนและรายละเอ้ยด้เพิั�มูเติมู  

จึงค์วัรเพัิ�มูห้ัวัข้้อ “การทด้สอบัแผนค์วัามูต่อเนื�องฯ”

 ข้ั�นตอนถัด้จากนั�น เมืู�อเกิด้เห้ตุการณ์์เข้้าสู่สภาวัะวัิกฤติ จะมู้การประกาศใช้้แผนค์วัามูต่อเนื�องฯ (Plan Activation) 

เมูื�อเกิด้ภาวัะวิักฤต โด้ยค์ณ์ะกรรมูการบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�อง ซ้ึ�งมู้อธิ์บัด้้กรมูส่งเสริมูการปกค์รองท้องถิ�นเป็นประธ์าน  

ทั�งน้� ค์วัรกำห้นด้เงื�อนไข้ในการประกาศใช้้แผน โด้ยใส่ไวั้ในห้ัวัข้้อ 2.8 ข้ั�นตอนการบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�อง

หัวข้อ 1.X ก�รทดสอบแผนคว�มต่อเน่ืองฯ

คำาแนะนำา

 หั้วัข้้อน้�เป็นห้ัวัข้้อท้�เพัิ�มูข้ึ�น เพัื�อให้้ระบัุไวั้วั่า ข้ั�นตอนการทบัทวันแผนค์วัามูต่อเนื�องฯ มู้เนื�อห้าเก้�ยวักับัอะไรบั้าง  

ใค์รเป็นผู้รับัผิด้ช้อบัในการด้ำเนินงาน ด้ังมู้ข้ั�นตอนพัอสังเข้ป ด้ังน้�

1. ค์ณ์ะกรรมูการบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�อง จัด้ตั�งค์ณ์ะทำงานด้ำเนินการทด้สอบัแผนฯ 

2. พัิจารณ์าเลือกสถานการณ์์ท้�จะทำการทด้สอบั ซ้ึ�งค์ณ์ะกรรมูการบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�องพัิจารณ์าเพัื�อเลือก

สถานการณ์์ท้�ค์วัรจะทำการทด้สอบัห้รือซั้กซ้้อมูข้ึ�นมูา และให้้ค์ณ์ะทำงานฯ ไปด้ำเนินการห้รือให้้ค์ณ์ะ 

ทำงานฯ ไปเลือกสถานการณ์์และนำเสนอเพัื�อพัิจารณ์า

3. จัด้ทำแผนการทด้สอบัห้รือซ้ักซ้้อมูแผนฯ ตามูเห้ตุการณ์์สมูมูติ เพัื�อให้้บัุค์ลากรเข้้าใจถึงสถานการณ์์ 

และสามูารถปฏิิบััติตนได้้ถูกต้องตามูข้ั�นตอนเมูื�อเกิด้สถานการณ์์ด้ังกล่าวั โด้ยมู้กำห้นด้รายละเอ้ยด้เก้�ยวักับั

การซ้้อมูแผน โด้ยอาจจะพัิจารณ์าจากเอกสาร “โค์รงการฝ้ึกอบัรมูเช้ิงปฏิิบััติการป้องกันและระงับัอัค์ค้์ภัย” 

(ภาค์ผนวัก 6) ท้�เค์ยมู้การซ้ักซ้้อมูกันมูาแล้วั



11

 จ�กแผนคว�มต่อเน่ืองฯ โค์รงสร้างและท้มูงานบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�องห้ลัก ประกอบัไปด้้วัย

1. ค์ณ์ะกรรมูการบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�อง

2. ท้มูบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�อง (BCP Team) 

3. ผู้ประสานงานค์ณ์ะกรรมูการบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�อง

โด้ยท้�จะแจกแจงตามูโค์รงสร้างและท้มูงานบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�อง ท้�กำห้นด้ไวั้ในแผนค์วัามูต่อเนื�องฯ ด้ังน้�

 1.   คณะกรรมก�รบริห�รคว�มต่อเน่ือง 

      จ�กแผนคว�มต่อเน่ืองฯ ระบัุไวั้ ด้ังน้�

หัวข้อ 1.7 โครงสร้�งและทีมง�นบริห�รคว�มต่อเน่ือง

 ข้อัมูลิิเพิัั�มเติิิม จากท้�ประชุ้มูมู้การแจ้งว่ัา กรรมูการและเลข้านุการ มู้การเปล้�ยนแปลงจาก ผู้อำนวัยการกลุ่มูพััฒนา

ระบับับัริห้าร เป็น เลข้านุการกรมูส่งเสริมูการปกค์รองท้องถิ�น ตามูค์ำสั�งกรมูส่งเสริมูการปกค์รองท้องถิ�นท้� ๓๕๓/๒๕๖๔ 

(ภาค์ผนวัก 1)

4. นำเสนอค์ณ์ะกรรมูการบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�องเพัื�อพัิจารณ์า

5. ประช้าสัมูพัันธ์์กำห้นด้การ และข้ั�นตอนในการทด้สอบัห้รือซ้ักซ้้อมูแผนฯ ให้้กับับัุค์ลากร

6. ด้ำเนินการทด้สอบัตามูแผนการทด้สอบั ห้รือซ้ักซ้้อมูแผนฯ

7. สรปุผลการทด้สอบัห้รอืซ้กัซ้อ้มูแผนฯ เพัื�อนำไปใช้ใ้นการทบัทวันและปรบััปรงุแผนให้ส้อด้ค์ลอ้งกบััสภาพัค์วัามู

เป็นจริง 

 ทั�งน้� การทด้สอบัห้รือซ้ักซ้้อมูแผน ค์วัรให้้ค์รอบัค์ลุมูทรัพัยากรท้�อาจจะมู้ผลกระทบัเมืู�อเกิด้สภาวัะวิักฤตท้�กำห้นด้ 

จะทด้สอบัห้รือซั้กซ้้อมูแผนฯ นั�น เพัื�อให้้ผู้รับัผิด้ช้อบัในท้มูบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�องและบุัค์ลากรรู้ห้น้าท้�เมูื�อเกิด้สภาวัะวิักฤต รู้วั่า

ใค์รต้องปฏิิบััติห้น้าท้�อะไร ท้�ไห้น และอย่างไร รวัมูถึงประเมิูนค์วัามูพัร้อมูข้องทรัพัยากรท้�ต้องการใช้้ ซ้ึ�งได้้มู้การกำห้นด้ไวั้ 

ในห้ัวัข้้อ 2.6 การระบัุค์วัามูต้องการทรัพัยากรท้�สำค์ัญตามูระยะเวัลาเป้าห้มูายในการฟื้้�นค์ืนสภาพั ด้ังต่อไปน้�

1. อาค์าร/สถานท้�ปฏิิบััติงานสำรอง

2. วััสดุ้อุปกรณ์์ท้�สำค์ัญ/การจัด้ห้าจัด้ส่งวััสดุ้อุปกรณ์์ท้�สำค์ัญ เพัื�อประเมูินค์วัามูพัร้อมู

3. เทค์โนโลย้สารสนเทศและข้้อมููลท้�สำค์ัญ

4. บัุค์ลากรห้ลัก

5. ผู้ให้้บัริการและผู้มู้ส่วันได้้ส่วันเส้ยท้�สำค์ัญ
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คำาแนะนำา

 ให้้ใช้้โค์รงสร้างและห้น้าท้�ข้องค์ณ์ะกรรมูการบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�องตามูค์ำสั�งด้ังกล่าวั ซ้ึ�งได้้มู้การปรับัองค์์ประกอบัให้มู่ 

ด้ังน้�

 2.   ทีมบริห�รคว�มต่อเน่ือง (BCP Team) 

       ต�มแผนบริห�รคว�มต่อเน่ือง ได้้แสด้งห้น้าท้�และท้มูบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�องไวั้ ด้ังน้�
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คำาแนะนำา

 ห้น้าท้�ข้องห้ัวัห้น้าท้มูแต่ละท้มูค์วัรมู้การแยกออกเป็น 2 กลุ่มู ได้้แก่

1. ทำห้น้าท้�เฉพัาะงานท้�เกิด้ข้ึ�นในสภาวัะวิักฤต ได้้แก่ งานท้�เก้�ยวัข้้องกับับุัค์ลากร อาค์าร/สถานท้� เค์รื�องมืูอ 

ท้�จำเป็นต้องใช้้งาน ระบับัเทค์โนโลย้สารสนเทศ การรักษาค์วัามูปลอด้ภัย ซ้ึ�งในเอกสารพับัวั่ามู้การแยก 

สำนกังานเลข้านกุารกรมู, กองค์ลงั, กองการเจา้ห้นา้ท้�, ศนูยเ์ทค์โนโลยส้ารสนเทศทอ้งถิ�น เพัื�อสามูารถปฏิบิัตัิ

ห้น้าท้�ได้้ทันท้เมูื�อประกาศใช้้แผนบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�อง แต่ไมู่ได้้ระบัุรายละเอ้ยด้ข้องภารกิจ

2. ดู้แล สื�อสารและประสานงานกับับุัค์ลากรภายในห้น่วัยงานให้้ปฏิิบััติตามูแผนฯ รวัมูถึงการปรับัปรุงแผนฯ 

ภายในท้มู (ห้น่วัยงาน)

ข้อมูลเพิ่มเติม

 สำห้รับัห้น้าท้�เฉพัาะงานท้�เกิด้ขึ้�นในสภาวัะวัิกฤต มู้ค์ำสั�งกรมูส่งเสริมูการปกค์รองท้องถิ�นท้� ๓๕๓/๒๕๖๔  

(ภาค์ผนวัก 1) โด้ยกำห้นด้ฝ้�ายงานภายในท้มูบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�องต่อสภาวัะวัิกฤต ด้ังน้�

1. ฝ้�ายฝ้ึกซ้้อมูแผนค์วัามูต่อเนื�องฯ และติด้ตามูประเมูินผล

2. ฝ้�ายบัุค์ค์ล

3. ฝ้�ายสถานท้� ยานพัาห้นะ และอำนวัยค์วัามูสะด้วัก

4. ฝ้�ายข้้อมููลและเทค์โนโลย้สารสนเทศท้องถิ�น

5. ฝ้�ายอำนวัยการและประสานงาน

 ต�มแผนคว�มต่อเน่ืองฯ ผังโค์รงสร้างการบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�องในสภาวัะวัิกฤต และรายช้ื�อบัุค์ลากรห้ลัก 

บัุค์ลากรสำารอง แสด้งไวั้ด้ังน้�



14 รายงานคำแนะนำในการปรับปรุงแผนบริหารความต่่อเน่�อง

คำาแนะนำา

 จากผังโค์รงสร้างดั้งกล่าวั ค์วัรพัิจารณ์าเรื�องลำด้ับัในการบัังคั์บับััญช้า ในภาพัข้้างต้นน้�แสด้งวั่า อธ์ิบัด้้กรมูส่งเสริมู 

การปกค์รองท้องถิ�นเป็น “ห้ัวัห้น้าค์ณ์ะกรรมูการบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�อง” ซ้ึ�งค์วัรจะเป็น “ประธ์านค์ณ์ะกรรมูการบัริห้าร 

ค์วัามูต่อเนื�อง” โด้ยพัิจารณ์าร่วัมูกับัค์ณ์ะกรรมูการบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�อง

 ผู้ประสานงานค์ณ์ะกรรมูการบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�อง กำาห้นด้ให้้เป็น ผู้อำานวัยการกลุ่มูพััฒนาระบับับัริห้าร ซึ้�งมู้การเปล้�ยนเป็น  

“ฝ้�ายอำานวัยการและประสานงาน” ภายในท้มูบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�องต่อสภาวัะวัิกฤต ตามูค์ำาสั�งกรมูส่งเสริมูการปกค์รองท้องถิ�น 

ท้� ๓๕๓/๒๕๖๔ (ภาค์ผนวัก 1)

 ด้ังนั�น จึงค์วัรแก้ไข้ผังโค์รงสร้าง ด้ังต่อไปน้�

1. “ห้ัวัห้น้าค์ณ์ะกรรมูการบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�อง” ซ้ึ�งค์วัรจะเป็น “ประธ์านค์ณ์ะกรรมูการบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�อง”

2. “ผู้ประสานงานค์ณ์ะกรรมูการบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�อง” แก้ไข้เป็น “ฝ้�ายอำนวัยการและประสานงาน” 

3. ผังโค์รงสร้างท้มูบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�อง ในระด้ับัท้�ติด้กับัค์ณ์ะกรรมูการบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�อง ปรับัเปล้�ยนเป็น 

ค์ณ์ะกรรมูการบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�อง แต่งตั�ง ท้มูบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�อง ซ้ึ�งแบั่งออกเป็น 5 ฝ้�าย ด้ังน้�

1)   ฝ้�ายฝ้ึกซ้้อมูแผนค์วัามูต่อเนื�องฯ และติด้ตามูประเมูินผล

2)   ฝ้�ายบัุค์ค์ล

3)   ฝ้�ายสถานท้� ยานพัาห้นะ และอำนวัยค์วัามูสะด้วัก

4)   ฝ้�ายข้้อมููลและเทค์โนโลย้สารสนเทศท้องถิ�น

5)   ฝ้�ายอำนวัยการและประสานงาน

 แผนภาพัแสด้งผังโค์รงสร้างตามูค์ำสั�งกรมูส่งเสริมูการปกค์รองท้องถิ�นท้� ๓๕๓/๒๕๖๔ (ภาค์ผนวัก 1) ค์วัรเป็นไปตามู

ภาพัด้้านล่าง และในส่วันด้้านล่างสุด้ข้องผัง ท้�เข้้ยนวั่า “ท้มูบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�อง แยกตามูห้น่วัยงาน” ให้้ใส่ช้ื�อห้น่วัยงานจนค์รบั

ทุกห้น่วัยงาน
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 จากรายช้ื�อบัุค์ลากรและเบัอร์โทรในเอกสารตามูภาพัด้้านล่างซึ้�งเป็นผังโค์รงสร้างเด้ิมูนั�น รายชื้�อบัุค์ลากร 

และเบัอร์โทรตามูผังโค์รงสร้างดั้งกล่าวัค์วัรปรับัเปล้�ยนช้ื�อตำแห้น่งกับัโค์รงสร้างให้้สอด้ค์ล้องกับัค์ำสั�งท้�ปรับัเปล้�ยนไปด้้วัย  

เช้่น “ห้ัวัห้น้าค์ณ์ะกรรมูการบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�อง” แก้ไข้เป็น “ประธ์านกรรมูการบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�อง” ห้รือ “รองห้ัวัห้น้าค์ณ์ะ

กรรมูการบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�อง” แก้ไข้เป็น “รองประธ์านกรรมูการบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�อง” และ “ห้ัวัห้น้าค์ณ์ะทำงานฝ้�าย ….” 

เนื�องจากมู้การค์วับั 2 ตำแห้น่ง เป็นต้น

 3.   ผู้ประส�นง�นคณะกรรมก�รบริห�รคว�มต่อเน่ือง

       จ�กแผนคว�มต่อเน่ืองฯ ได้้กำาห้นด้ห้น้าท้�และช้ื�อผู้ประสานงานไวั้ ด้ังน้�



16 รายงานค์ำแนะนำในการปรับัปรุงแผนบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

 จากท้�ประชุ้มูและค์ำสั�งกรมูส่งเสริมูการปกค์รองท้องถิ�นท้� ๓๕๓/๒๕๖๔ (ภาค์ผนวัก 1) ได้้ตั�ง “ฝ้�ายอำนวัยการ 

และประสานงาน” ข้ึ�นมูาทำห้น้าท้�และไมู่มู้ “ผู้ประสานงานค์ณ์ะกรรมูการ” ปรากฏิอยู่ในโค์รงสร้าง

 โด้ยมู้ห้น้าท้� ด้ังน้�

1. ติด้ตามูข้่าวัสารเห้ตุการณ์์อย่างใกล้ช้ิด้

2. บัริห้ารจัด้การกระบัวันงานท้�ฉุกเฉิน และบัริห้ารจัด้การสถานการณ์์ท้�ส่งผลกระทบั

3. ปฏิิบััติงานอื�น ๆ ตามูท้�ค์ณ์ะกรรมูการบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�องมูอบัห้มูาย

คำาแนะนำา

 ให้้เปล้�ยนแปลงผู้รับัผิด้ช้อบัและห้น้าท้�ตามูค์ำสั�งกรมูส่งเสริมูการปกค์รองท้องถิ�นท้� ๓๕๓/๒๕๖๔ (ภาค์ผนวัก 1)

 สำห้รับัในสถานการณ์์โรค์ระบัาด้ โด้ยเฉพัาะท้�เก้�ยวักับั COVID-19 ท้�มู้ระยะเวัลายาวันาน ค์วัรระบัุช้่องทางการติด้ต่อ

กลับัมูายัง “ฝ้�ายอำนวัยการและประสานงาน” ซ้ึ�งอาจจะใส่ไวั้ในประกาศเมูื�อมู้การประกาศใช้้แผนค์วัามูต่อเนื�องฯ

 นอกจากน้� ยังมู้สิ�งท้�ต้องด้ำเนินการในเรื�องท้�เก้�ยวัข้้องด้้วัย ได้้แก่

1. ค์วัรทบัทวันทุกปีและทุกค์รั�งท้�มู้การซ้้อมูแผนค์วัามูต่อเนื�องฯ

2. ค์วัรมู้รายช้ื�อข้องบัุค์ลากรในแต่ละท้มูย่อย และให้้จัด้เก็บัไวั้ท้�ห้ัวัห้น้าท้มูในท้มูบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�องท้มูย่อย 

ห้รืออาจจะเก็บัไวั้ท้� “ฝ้�ายอำนวัยการและประสานงาน”

3. ข้้อค์วัรระวััง รายช้ื�อและห้มูายเลข้โทรศัพัท์ติด้ต่อ มู้ค์วัามูจำเป็นต่อการใช้้งานภายใน แต่ห้ากมู้การนำแผนฯ 

ไปเผยแพัร่บันเวั็บัไซ้ต์ไมู่ค์วัรนำไปเผยแพัร่ด้้วัย

4. ห้ลังจากมู้การปรับัเปล้�ยนตำแห้น่งภายในให้้ทำการปรับัปรุงข้้อมููลในแผนบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�อง โด้ยเฉพัาะ 

รายช้ื�อข้องบัุค์ลากรและห้มูายเลข้ติด้ต่อ

หัวข้อ 1.8 กระบวนก�รแจ้งเหตุฉกุเฉนิ (Call tree)

คำาแนะนำา

 กระบัวันการแจง้เห้ตเุปน็รปูแบับัในการสื�อสารเมูื�อเกดิ้สถานการณ์ว์ักิฤต เด้มิูท้�มูช้้อ่งทางการสื�อสารทางโทรศพััทเ์ทา่นั�น 

แต่ในปัจจุบัันมู้ช้่องทางการสื�อสารห้ลายช้่องทาง เช้่น Line, Facebook, Websites, short message เป็นต้น ซ้ึ�งค์วัรเลือก 

และระบัุไวั้ในแผนค์วัามูต่อเนื�องฯ โด้ยอ้างอิงขั้�นตอนรายละเอ้ยด้ในห้ัวัข้้อ 2.7 ข้ั�นตอนการแจ้งเห้ตุฉุกเฉินตามู Call Tree  

ห้รือย้ายห้ัวัข้้อน้�ไปรวัมูไวั้ท้�เด้้ยวักัน

 การสื�อสารนั�นจำเป็นต้องทำให้้แน่ใจวั่าบุัค์ลากรรับัทราบัการประกาศใช้้แผนค์วัามูต่อเนื�องฯ และมู้การตอบักลับัมูา 

ให้้ห้ัวัห้น้าแต่ละท้มูทราบั รวัมูถึงทราบัภารกิจข้องแต่ละบัุค์ค์ลห้รือแนวัทางปฏิิบััติเมูื�อเกิด้สถานการณ์์วัิกฤตข้ึ�น

 สำห้รับัในสถานการณ์์ COVID-19 เป็นสถานการณ์์เฉพัาะท้�จำเป็นต้องมู้การสื�อสาร 2 ทาง โด้ยค์วัรเพัิ�มูส่วันท้�บัุค์ลากร

สามูารถแจ้งข้้อมููลข้่าวัสารไปยังห้ัวัห้น้าท้มูข้องตนได้้ ในกรณ์้ท้�เด้ินทางไมู่ได้้, อยู่ในกลุ่มูเส้�ยง, ห้รือเป็นผู้ติด้เชื้�อ เพัื�อทำให้ ้

ท้มูบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�องรับัทราบั และด้ำเนินการช้่วัยเห้ลือห้รือออกมูาตรการท้�จำเป็นต่อไป
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 ต�มแผนคว�มต่อเน่ืองฯ ผัง Call Tree ค์ือภาพัด้้านล่าง

 คำาแนะนำา 

 ให้้เปล้�ยนเป็นโค์รงสร้างตามูห้ัวัข้้อ 1.7 โค์รงสร้างและท้มูงานบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�อง



2 ก�รวิเคร�ะห์ผลก�รดำ�เนินง�น 
และก�รประเมินคว�มเสี่ยง

 ต�มแผนคว�มต่อเน่ืองฯ บัทท้� 2 การวัิเค์ราะห้์ผลการด้ำาเนินงาน และการประเมูินค์วัามูเส้�ยง  

เป็นด้ังต่อไปน้�

 ต�มแผนคว�มต่อเน่ืองฯ มู้การอธ์ิบัายจากการวัิเค์ราะห้์ผลกระทบัวั่าจะมู้การประเมูินผลกระทบัต่อทรัพัยากร  

5 ด้้าน ด้ังต่อไปน้�

1. ผลกระทบัด้้านอาค์าร/สถานท้�ปฏิิบััติงานห้ลัก

2. ผลกระทบัด้้านวััสดุ้อุปกรณ์์ท้�สำค์ัญ/การจัด้ห้าจัด้ส่งวััสดุ้อุปกรณ์์ท้�สำค์ัญ

3. ผลกระทบัด้้านเทค์โนโลย้สารสนเทศและข้้อมููลท้�สำค์ัญ

4. ผลกระทบัด้้านบัุค์ลากรห้ลัก

5. ผลกระทบัด้้านผู้ให้้บัริการและผู้มู้ส่วันได้้ส่วันเส้ยท้�สำค์ัญ

ไมู่มู้ค์ำแนะนำเพัิ�มูเติมูในห้ัวัข้้อน้� แต่ใส่ไวั้ในเอกสารฉบัับัน้� เพัื�อค์วัามูสะด้วักในการอ้างอิง ในห้ัวัข้้อต่อไป

หัวข้อ 2.1 ก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบ  
(Business Impact Analysis : BIA)

18 รายงานค์ำแนะนำในการปรับัปรุงแผนบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�อง
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 ต�มแผนคว�มต่อเน่ืองฯ  แสด้งให้้เห้็นวั่า เห้ตุการณ์์ท้�มู้โอกาสเกิด้มู้ 4 เห้ตุการณ์์ ได้้แก่ อุทกภัย การชุ้มูนุมู

ประท้วัง/จลาจล อัค์ค์้ภัย และโรค์ระบัาด้ต่อเนื�อง ซ้ึ�งในเอกสารฉบัับัน้�ได้้ให้้ค์ำาแนะนำาเฉพัาะกรณ์้โรค์ระบัาด้ต่อเนื�อง ซ้ึ�งเมูื�อ 

นำามูาประเมูินค์วัามูเส้�ยงร่วัมูกับัผลกระทบัจากเห้ตุการณ์์ในทรัพัยากรสำาค์ัญ 5 ด้้านแล้วั จึงแสด้งไวั้ในตารางด้ังน้�

หัวข้อ 2.2 ก�รประเมินคว�มเสี่ยงของสภ�วะวิกฤต/ภัยคุกค�ม  
และผลกระทบจ�กเหตุก�รณ์

คำาแนะนำา 

 ให้พ้ัจิารณ์าในข้อ้ 4 กรณ์โ้รค์ระบัาด้ต่อเนื�อง ท้�ยงัไมู่ได้ร้ะบุัวัา่เห้ตุการณ์ดั์้งกล่าวัมูผ้ลกระทบัต่อด้า้นวัสัดุ้อปุกรณ์ท์้�สำคั์ญ/

จัด้ห้าจัด้ส่งวััสดุ้อุปกรณ์์ท้�สำค์ัญ และด้้านเทค์โนโลย้สารสนเทศและข้้อมููลสำค์ัญ 

 ห้ากดู้จากนิยามูท้�กำห้นด้ไวั้ในข้้อ 2.1 ตามูภาพั

 จากนิยามู ผลกระทบัต่อด้้านวััสดุ้อุปกรณ์์ท้�สำคั์ญ/จัด้ห้าจัด้ส่งวััสดุ้อุปกรณ์์ท้�สำคั์ญ พับัวั่า กรณ์้โรค์ระบัาด้ต่อเนื�อง  

อาจจะทำให้้ไมู่สามูารถเด้ินทางได้้ ห้รือต้องเด้ินทางด้้วัยค์วัามูระมูัด้ระวััง ทำให้้เกิด้ค์วัามูล่าช้้าในการเข้้าไปใช้้งาน/จัด้ห้าจัด้ส่ง

วััสดุ้อุปกรณ์์ท้�สำค์ัญ จึงค์วัรประเมูินวั่ามู้ผลกระทบัจากเห้ตุการณ์์โรค์ระบัาด้ต่อเนื�อง

 จากนิยามู ผลกระทบัต่อด้้านเทค์โนโลย้สารสนเทศและข้้อมููลสำคั์ญ พับัวั่า กรณ์้โรค์ระบัาด้ต่อเนื�องอาจจะทำให้้ 

ไมู่สามูารถเด้ินทางได้้ ด้ังนั�นบัุค์ลากรจึงมู้ค์วัามูจำเป็นต้องมู้เค์รื�องมูือและอุปกรณ์์ เช้่น ค์อมูพัิวัเตอร์โน้ตบัุ�ค์ อุปกรณ์์สื�อสารท้�ใช้้

ต่ออินเตอร์เน็ต เป็นต้น เพัื�อเข้้ามูาใช้้งานเทค์โนโลย้สารสนเทศและข้้อมููลสำคั์ญสำห้รับัการปฏิิบััติงาน จึงค์วัรประเมิูนวั่า 

มู้ผลกระทบัจากเห้ตุการณ์์โรค์ระบัาด้ต่อเนื�อง

คำาแนะนำา 

 ในการประเมูิน ให้้ค์ำนึงถึงค์วัามูเป็นไปได้้ท้�จะมู้ผลกระทบัจากเห้ตุการณ์์ทั�งห้มูด้ ห้รือเป็นการประเมูินค์วัามูเส้�ยง 

ท้�ค์รบัถ้วัน ตามูนิยามูท้�ได้้กำห้นด้ไวั้ในห้ัวัข้้อ 2.1 แมู้จะเป็นกรณ์้ท้�อาจจะเกิด้ข้ึ�นได้้น้อยมูากก็ตามู
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หัวข้อ 2.3 เกณฑ์ก�รพิจ�รณ�ผลกระทบ

หัวข้อ 2.4 ระดับผลกระทบต่อกระบวนง�นท่ีสำ�คัญ

 ต�มแผนคว�มต่อเน่ืองฯ แสด้งระด้ับัผลกระทบัออกเป็น 4 ระด้ับั ได้้แก่ สูงมูาก สูง ปานกลาง และตำาตามูภาพั 

เพัื�อใช้้ในการอ้างอิงในห้ัวัข้้อต่อไป

 ต�มแผนคว�มต่อเน่ืองฯ ได้้มู้การกำาห้นด้ระยะเวัลาเป้าห้มูายในการฟื้้�นค์ืนสภาพัห้ลังจากเกิด้อุบััติการณ์์ข้ึ�น 

ออกเป็น 5 ช้่วังเวัลา ได้้แก่ 1 วััน 3 วััน 7 วััน 15 วััน และ 30 วััน ซ้ึ�งกิจกรรมูต้องกลับัมูาด้ำาเนินการได้้ และทรัพัยากรต้องได้้รับั

การฟื้้�นฟืู้

คำาแนะนำา 

 ในกรณ์้ท้�มู้ผลกระทบัต่อกระบัวันงานท้�สำาค์ัญในระด้ับัท้�สูงมูาก ค์วัรจะเพัิ�มูระยะเวัลา 4 ช้ั�วัโมูง เพัื�อให้้สอด้ค์ล้อง

กับัสภาพัการปฏิิบััติงาน เนื�องจากกระบัวันการทำางานท้�ใช้้ระบับัเทค์โนโลย้สารสนเทศในการปฏิิบััติงานซ้ึ�งอยู่บัน Cloud นั�น  

สามูารถกลับัมูาใช้้งานได้้ทันท้ นอกจากน้� e-mail, websites ค์วัรจะใช้้งานได้้ตลอด้เวัลา สำาห้รับัการติด้ต่อสื�อสาร  

และการประช้าสัมูพัันธ์์ข้่าวัสารทั�งภายในและภายนอก

 ต�มแผนคว�มต่อเน่ืองฯ การวัิเค์ราะห้์ผลกระทบัทางธ์ุรกิจ (Business Impact Analysis) โด้ยวัิเค์ราะห้์

กระบัวันการตามูภารกิจข้องห้น่วัยงาน ด้ังท้�แสด้งในตารางด้้านล่าง โด้ยได้้นำาข้้อมููลบัางส่วันมูาแสด้งเท่านั�น
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คำาแนะนำา

 จากค์ำแนะนำในการประชุ้มู โด้ยให้้เพัิ�มู “ระบับัสารสนเทศ” เข้้ามูาในตารางน้� (ภาค์ผนวัก 2) และกรมูส่งเสริมู 

การปกค์รองทอ้งถิ�นได้น้ำสง่ข้้อมูลูมูาให้นั้�น แสด้งในตารางด้า้นลา่ง เพัื�อจะได้เ้ปน็ข้อ้มูลูสำห้รบััใช้จ้ดั้เตรย้มูเทค์โนโลยส้ารสนเทศ

และข้้อมููลท้�สำค์ัญ รวัมูถึงบัุค์ลากรท้�ต้องรับัผิด้ช้อบัเมูื�อเกิด้เห้ตุการณ์์ข้ึ�น
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หัวข้อ 2.5 กลยุทธใ์นก�รบริห�รคว�มต่อเน่ือง  
(Business Continuity Strategy)

   ต�มแผนคว�มต่อเน่ืองฯ ได้้กำาห้นด้กลยุทธ์์ในการบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�อง เพืั�อเป็นแนวัทางในการจัด้ห้าและบัริห้าร

จัด้การทรัพัยากรให้้มู้ค์วัามูพัร้อมูต่อการปฏิิบััติงานให้้เกิด้ค์วัามูต่อเนื�องเมืู�อเกิด้สภาวัะวิักฤต พิัจารณ์าตามูทรัพัยากร 5 ด้้าน

 1.  อ�ค�ร/สถ�นท่ี ปฏิบัติง�นสำ�รอง 

     ต�มแผนคว�มต่อเน่ืองฯ

คำาแนะนำา 

 ให้้ใส่รายละเอ้ยด้การติด้ต่อประสานงาน การเดิ้นทาง ห้รือการเค์ลื�อนย้ายอุปกรณ์์ จากเอกสารพับัว่ัามู้ห้ลายอาค์าร 

ต้องทำรายละเอ้ยด้วั่าใช้้อาค์ารใด้บั้าง และห้น่วัยงานห้รือบัุค์ลากรท่านใด้ไปปฏิิบััติงานท้�อาค์ารใด้ ห้รือทำห้ลักเกณ์ฑ์์ไวั้ล่วังห้น้า 

วั่าจะใช้้สถานท้�สำรองอย่างไร

 2.  วัสดุอุปกรณท่ี์สำ�คัญ/ก�รจดัห�จดัส่งวัสดุอุปกรณท่ี์สำ�คัญ 

      ต�มแผนคว�มต่อเน่ืองฯ

คำาแนะนำา 

 ให้้ใส่รายละเอ้ยด้การติด้ต่อประสานงาน การเดิ้นทาง ห้รือการเค์ลื�อนย้ายอุปกรณ์์ จากเอกสารพับัว่ัามู้ห้ลายอาค์าร 

ต้องทำรายละเอ้ยด้วั่าใช้้อาค์ารใด้บั้าง และห้น่วัยงานห้รือบัุค์ลากรท่านใด้ไปปฏิิบััติงานท้�อาค์ารใด้ ห้รือทำห้ลักเกณ์ฑ์์ไวั้ล่วังห้น้า 

วั่าจะใช้้สถานท้�สำรองอย่างไร
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 3.  เทคโนโลยีส�รสนเทศและข้อมูลท่ีสำ�คัญ 

      ต�มแผนคว�มต่อเน่ืองฯ

 4.  บุคล�กรหลัก 

      ต�มแผนคว�มต่อเน่ืองฯ

คำาแนะนำา

 ข้้อท้� 1 ค์วัรปรับัประโยค์เป็น

 “ระบับัการบัริห้ารเทค์โนโลย้สารสนเทศและข้้อมููลท้�สำค์ัญบัน Cloud ทั�งห้มูด้ ซ้ึ�งเป็นการรวัมูศูนย์ระบับัการบัริห้าร

เทค์โนโลย้สารสนเทศและข้้อมููลท้�สำค์ัญข้องห้น่วัยงาน และเชื้�อมูโยงระบับัเค์รือข่้ายผ่านอินเทอร์เน็ตเพัื�อการใช้้งาน ห้ากเกิด้

ภาวัะฉุกเฉินระบับัการบัริห้ารเทค์โนโลย้สารสนเทศและข้้อมููลท้�สำคั์ญจะใช้้งานได้้ทันท้ โด้ยให้้จัด้เตร้ยมูเค์รื�องมืูอและอุปกรณ์์ 

ท้�จำเป็นให้้กับับัุค์ลากรเพัื�อเข้้าใช้้งานระบับัการบัริห้ารเทค์โนโลย้สารสนเทศและข้้อมููลท้�สำค์ัญ”

 ข้้อท้� 2 ค์วัรปรับัประโยค์เป็น

 “ให้้ศูนย์เทค์โนโลย้สารสนเทศท้องถิ�นจัด้ให้้มู้ระบับัการสำรองข้้อมููลบัน Cloud ท้�ใช้้บัริการไวั้ในสถานท้�อื�นห้รือ 

ผู้ให้้บัริการรายอื�น จัด้ให้้มู้การ Backup ข้้อมููลและทด้สอบัค์วัามูพัร้อมูใช้้งานอย่างสมู�ำเสมูอ”

 ทั�งน้� ค์วัรมู้แผนงานสำรองข้องศูนย์เทค์โนโลย้สารสนเทศท้องถิ�น นอกเห้นือจากการ Backup

 ข้้อท้� 5 ค์วัรเพัิ�มูเติมูข้้อน้� ซ้ึ�งนำมูาจาก “ผู้ให้้บัริการและผู้มู้ส่วันได้้ส่วันเส้ยท้�สำค์ัญ” ได้้แก่

 “จัด้เตร้ยมูระบับัเทค์โนโลย้ด้ิจิทัลมูาสนับัสนุนการทำงานร่วัมูกับัค์ณ์ะกรรมูการต่าง ๆ อาทิ การส่งห้นังสือราช้การ 

ผ่านรูปแบับัอิเล็กทรอนิกส์ ระบับัการประชุ้มูออนไลน์ ระบับัรับั-ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวัมูถึงบัุค์ลากรภายใน”

คำาแนะนำา
 กรณ์้สถานการณ์์โรค์ระบัาด้ต่อเนื�อง เรื�องบุัค์ลากรเป็นสิ�งสำคั์ญในการด้ำเนินการตามูแผนค์วัามูต่อเนื�องฯ เพัราะผล 

กระทบัจากค์วัามูเส้�ยงต่อการแพัร่ระบัาด้ข้องโรค์ในสถานท้�ปฏิิบััติงานจะทำให้้บัุค์ลากรไมู่สามูารถปฏิิบััติงานตามูภารกิจได้้  

ด้ังนั�น ต้องมู้กลยุทธ์ท้�จะทำให้้บุัค์ลากรลด้โอกาสท้�จะติด้เชื้�อ ห้รือห้ากติด้เชื้�อจะไมู่แพัร่ให้้กับับุัค์ลากรท่านอื�น โด้ยใช้้มูาตรการ

ข้องกรมูค์วับัค์ุมูโรค์เป็นเกณ์ฑ์์ในการปฏิิบััติงาน
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 5.  ผู้ให้บริก�รและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีสำ�คัญ

      ต�มแผนคว�มต่อเน่ืองฯ

คำาแนะนำา 

 ข้้อท้� 2 ค์วัรปรับัข้้อค์วัามูในประโยค์วั่า

 “ให้้จัด้ห้าอุปกรณ์์เช้ื�อมูโยงระบับัเค์รือข้่ายต่อผ่านอินเทอร์เน็ตแบับัพักพัาข้องผู้ให้้บัริการโทรศัพัท์มูือถือเช้ื�อมูโยง 

การบัริห้ารเทค์โนโลย้สารสนเทศ และข้้อมููลท้�สำค์ัญข้องห้น่วัยงานกลางผ่านอินเทอร์เน็ต ในกรณ์้ท้�ผู้ให้้บัริการเช้ื�อมูโยง 

ระบับัเค์รือข้่ายอินเทอร์เน็ตไมู่สามูารถให้้บัริการได้้ภายในระยะเวัลาท้�กำห้นด้”

 จัด้รายช้ื�อผู้ให้้บัริการและผู้มู้ส่วันได้้ส่วันเส้ยท้�สำค์ัญไวั้ในภาค์ผนวัก ซ้ึ�งได้้นำส่งข้้อมููลไวั้ในภาค์ผนวัก 3 รวัมูถึง 

ช้่องทางการติด้ต่อ 

 ให้้เพัิ�มูข้้อท้� 5 ด้้วัยข้้อค์วัามูวั่า “จัด้ให้้มู้ช้่องทางการติด้ต่อท้�เห้มูาะสมู และแจ้งให้้แก่ผู้ให้้บัริการและผู้มู้ส่วันได้้ส่วันเส้ย

ท้�สำค์ัญตามูรายช้ื�อและข้้อมููลการติด้ต่อท้�ได้้จัด้ทำไวั้ เพัื�อให้้รับัทราบัสถานการณ์์และแนวัทางการปฏิิบััติงาน”
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หัวข้อ 2.6 ก�รระบุคว�มต้องก�รทรัพย�กรท่ีสำ�คัญ 
ต�มระยะเวล�เป้�หม�ยในก�รฟ้ืนคืนสภ�พ

 ต�มแผนคว�มต่อเน่ืองฯ มู้การระบัุค์วัามูต้องการทรัพัยากรท้�สำาค์ัญตามูระยะเวัลาเป้าห้มูายในการฟื้้�นค์ืนสภาพั 

ตามูทรัพัยากร 5 ด้้าน ด้ังน้�

 1.  คว�มต้องก�รด้�นสถ�นท่ีปฏิบัติง�นสำ�รอง 

     ต�มแผนคว�มต่อเน่ืองฯ

คำาแนะนำา 

 ให้้พัิจารณ์าเรื�องการทำงานท้�บั้าน  กรณ์้ไมู่สามูารถเข้้ามูาปฏิิบััติงานในสำนักงาน ห้รือสถานท้�ปฏิิบััติงานสำรองได้้

 2.  คว�มต้องก�รด้�นวัสดุอุปกรณ ์

      ต�มแผนคว�มต่อเน่ืองฯ
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คำาแนะนำา 

 ให้้พัิจารณ์าเรื�องค์วัามูค์รบัถ้วันสอด้ค์ล้องกับักระบัวันงานสำค์ัญ และค์วัามูต้องการเพัิ�มูเติมู ในสถานการณ์์ข้อง 

COVID-19 เช้น่ จดั้ห้าค์อมูพิัวัเตอรแ์ละอนิเตอรเ์นต็ให้ก้บัับุัค์ลากรเพัื�อปฏิิบัตังิานจากท้�บัา้น ซ้อฟื้ต์แวัร์สำห้รับัสื�อสาร มูก้ารประช้มุู

ทางไกล เป็นต้น

 3.  คว�มต้องก�รระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศและข้อมูลสำ�คัญ 

      ต�มแผนคว�มต่อเน่ืองฯ แสด้งค์วัามูต้องการระบับัเทค์โนโลย้สารสนเทศและข้้อมููลสำาค์ัญ ด้ังภาพั

 ข้อมูลเพิ่มเติม ได้้รับัข้้อมููลท้�มู้การปรับัปรุง และมู้รายละเอ้ยด้ในภาค์ผนวัก 4 บั่งช้้�ค์วัามูต้องการระบับัเทค์โนโลย้

สารสนเทศและข้้อมููลสำาค์ัญ  โด้ยมู้ตัวัอย่างด้ังภาพัต่อไปน้�
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คำาแนะนำา 

 ให้้ปรับัปรุงข้้อมููลในแผนค์วัามูต่อเนื�องฯ ตามูรายละเอ้ยด้ในภาค์ผนวัก 4 ค์วัามูต้องการระบับัเทค์โนโลย้สารสนเทศ 

และข้้อมููลสำค์ัญ



28 รายงานคำแนะนำในการปรับปรุงแผนบริหารความต่่อเน่�อง

คำาแนะนำา 

 ให้้พัจิารณ์าเรื�องค์วัามูค์รบัถ้วันข้องสถานท้�ปฏิบิัตังิานให้้สอด้ค์ล้องกบัักระบัวันงานท้�สำค์ญั และค์วัามูต้องการด้้านอื�นๆ 

รวัมูถึงสถานการณ์์ข้อง COVID-19 ท้�มู้ค์วัามูจำเป็นต้องให้้บัุค์ลากรปฏิิบััติงานท้�บ้ัาน ห้รือแยกปฏิิบััติการอยู่ทั�งสถานท้� 

ปฏิิบััติงานห้ลักและสำรอง ห้รือมู้การสลับัวัันเข้้ามูาทำงาน เพัื�อลด้ระยะห้่างระห้วั่างบัุค์ลากร

 5.  คว�มต้องก�รด้�นผู้ให้บริก�รท่ีสำ�คัญ 

      ต�มแผนคว�มต่อเน่ืองฯ แสด้งค์วัามูต้องการ ด้ังภาพั

คำาแนะนำา 

 ให้้พัิจารณ์าเรื�องค์วัามูค์รบัถ้วันข้องผู้ให้้บัริการให้้สอด้ค์ล้องกับักระบัวันงานท้�สำค์ัญ และค์วัามูต้องการด้้านอื�น ๆ  

ด้ังตัวัอย่างต่อไปน้�

- ผู้ให้้บัริการให้้เช้่า Notebook  กรณ์้ไมู่เพั้ยงพัอต่อการใช้้งาน

- ผู้ให้้บัริการ Cloud  ได้้แก่ Internet Thailand

- ผู้ให้้บัริการด้้านซ้อฟื้ต์แวัร์ต่าง ๆ

 4.  คว�มต้องก�รด้�นบุคล�กร 

      ต�มแผนคว�มต่อเน่ืองฯ แสด้งค์วัามูต้องการด้้านบัุค์ลากร ด้ังภาพั
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 ต�มแผนคว�มต่อเน่ืองฯ แสด้งข้ั�นตอนการแจ้งเห้ตุฉุกเฉินตามู Call Tree ด้ังภาพั

หัวข้อ 2.7 ขั้นตอนก�รแจ้งเหตุฉกุเฉนิต�ม Call Tree



30 รายงานคำแนะนำในการปรับปรุงแผนบริหารความต่่อเน่�อง

คำาแนะนำา 

 เข้้ยนเป็นแผนผังปฏิิบััติการ (flow) เพัื�อค์วัามูรวัด้เร็วัในการแจ้งเห้ตุและเพัิ�มูช้่องทางอื�น ๆ ท้�มู้ใช้้ในปัจจุบััน โด้ยเป็น 

การติด้ต่อ 2 ทาง ได้้แก่ จากท้มูบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�องไปยังบัุค์ลากร และบัุค์ลากรแจ้งข้้อมููลกลับั ซ้ึ�งอาจจะนำแผนผัง 

การปฏิบิัตักิาร  (Flow) และข้อ้มูลูจากภาค์ผนวัก ห้นา้ 45 ในแผนค์วัามูตอ่เนื�องฯ มูาประยกุตใ์ช้ก้บััการสื�อสารในช้ว่ัง COVID-19  

ด้ังภาพัด้้างล่าง
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หัวข้อ 2.8 ขั้นตอนบริห�รคว�มต่อเน่ือง

 แผนคว�มต่อเน่ืองฯ   มู้การกำาห้นด้ข้ั�นตอน/แนวัทางปฏิิบััติ กรณ์้เกิด้สภาวัะวัิกฤตใน 4 กรณ์้ ค์ือ

1. กรณ์้อุทกภัย

2. กรณ์้ชุ้มูนุมูประท้วัง/จลาจล

3. กรณ์้อัค์ค์้ภัย

4. กรณ์้โรค์ระบัาด้ต่อเนื�อง 

 โด้ยค์ำแนะนำมูุ่งเน้นในข้้อ 4 กรณ์้โรค์ระบัาด้ต่อเนื�องเป็นห้ลัก

 และได้้ระบุัถึงขั้�นตอน/แนวัทางท้�เก้�ยวัข้้องจะซ้ึ�งต้องถือปฏิิบััติตามูห้้วังเวัลาข้องการเกิด้เห้ตุการณ์์ในแต่ละเห้ตุการณ์์

ออกเป็น 3 ห้้วังเวัลา ประกอบัด้้วัย

1. เมูื�อเริ�มูมู้สถานการณ์์

2. เมูื�อเห้ตุการณ์์เข้้าสู่สภาวัะวัิกฤต

3. เมูื�อเห้ตุการณ์์เข้้าสู่สภาวัะปกติ

 การประกาศใช้้แผนค์วัามูต่อเนื�องฯ อยู่ในข้ั�นตอนท้� 2 เมูื�อเห้ตุการณ์์เข้้าสู่สภาวัะวัิกฤติ
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กรณเีกิดโรคระบ�ดต่อเน่ือง

 ห้วงเวล�ท่ี 1 เมื่อเร่ิมมีสถ�นก�รณ์

 ต�มแผนคว�มต่อเน่ืองฯ มู้ข้ั�นตอนการด้ำาเนินงานในห้้วังเวัลาท้� 1 เมูื�อเริ�มูมู้สถานการณ์์ ด้ังภาพั

 ข้อมูลเพิ่มเติม

 จากท้�ประชุ้มูและค์ำสั�งกรมูส่งเสริมูการปกค์รองท้องถิ�นท้� ๓๕๓/๒๕๖๔ (ภาค์ผนวัก 1) ได้้ตั�ง “ฝ้�ายอำนวัยการ 

และประสานงาน” ข้ึ�นมูาทำห้น้าท้� ซ้ึ�งไมู่มู้ “ผู้ประสานงานค์ณ์ะกรรมูการ” ปรากฏิอยู่ในโค์รงสร้าง

 โด้ยมู้ห้น้าท้� ด้ังน้�

1. ติด้ตามูข้่าวัสารเห้ตุการณ์์อย่างใกล้ช้ิด้

2. บัริห้ารจัด้การกระบัวันงานท้�ฉุกเฉิน และบัริห้ารจัด้การสถานการณ์์ท้�ส่งผลกระทบั

3. ปฏิิบััติงานอื�น ๆ ตามูท้�ค์ณ์ะกรรมูการบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�องมูอบัห้มูาย

ฝ้�ายสถานท้� ยานพัาห้นะ และอำนวัยค์วัามูสะด้วัก มู้ห้น้าท้� ด้ังน้� 

1. จัด้ห้าและสนับัสนุนวััสดุ้อุปกรณ์์ในการปฏิิบััติงานให้้เพั้ยงพัอ

2. ประสานและจัด้เตร้ยมูระบับัรักษาค์วัามูปลอด้ภัยสำนักงานจากห้น่วัยงานภายในและภายนอก

3. ประสานและจัด้เตร้ยมูค์วัามูพัร้อมูข้องสถานท้�ปฏิิบััติงานสำรองและสิ�งอำนวัยค์วัามูสะด้วัก

4. กำกับัดู้แล ค์วับัค์ุมู และข้นย้ายอุปกรณ์์และเค์รื�องมืูอการปฏิิบััติงานออกจากอาค์ารไปยังสถานท้�ปฏิิบััติงาน

สำรอง

5. ปฏิิบััติงานอื�น ๆ ตามูท้�ค์ณ์ะกรรมูการบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�องมูอบัห้มูาย
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 ฝ้�ายข้้อมููลและเทค์โนโลย้สารสนเทศท้องถิ�น มู้ห้น้าท้� ด้ังน้�

1. กำกับัด้แูล และจดั้เตรย้มูค์วัามูพัรอ้มูข้อง IT เช้น่ อปุกรณ์ค์์อมูพัวิัเตอร ์เค์รอืข้า่ยอนิเทอรเ์นต็ และข้อ้มูลูสำรอง 

ณ์ สถานท้�ปฏิิบััติงานสำรองให้้พัร้อมูใช้้งาน

2. กู้ค์ืนระบับั IT และข้้อมููลท้�สำค์ัญ พัร้อมูทั�งตรวัจสอบัค์วัามูพัร้อมูข้อง IT ก่อนท้�แต่ละห้น่วัยงานจะเริ�มูปฏิิบััติ

งานทุกค์รั�ง

3. ปฏิิบััติงานอื�น ๆ ตามูท้�ค์ณ์ะกรรมูการบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�องมูอบัห้มูาย

คำาแนะนำา 

 ค์วัรกำห้นด้เงื�อนไข้วั่า  ห้้วังเวัลาใด้ข้องสถานการณ์์เป็นห้้วังเวัลา “เมูื�อเริ�มูมู้สถานการณ์์”

 “เมื่อเกิดเหตุก�รณ”์ ค์วัรใช้้ค์ำาวั่า “เมูื�อเริ�มูมู้สถานการณ์์” ห้รือสลับักันอย่างใด้อย่างห้นึ�ง แต่ใช้้ให้้ตรงกัน

 นำข้้อ 1 และข้้อ 2 มูารวัมูกัน เป็น “ฝ้�ายอำนวัยการและประสานงาน ท้มูบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�อง” ติด้ตามูสถานการณ์์

อย่างใกล้ช้ิด้และด้ำเนินการปฏิิบััติตามูข้ั�นตอนท้�กำห้นด้ไวั้ใน “แผนค์วัามูต่อเนื�องฯ” และรายงานค์ณ์ะกรรมูการบัริห้าร 

ค์วัามูต่อเนื�องทุกระยะและแจ้งเวั้ยนให้้สำนัก/กองทราบัถึงสถานการณ์์”

 ข้้อ 3 ค์วัรอยู่ในข้ั�นตอนการเตร้ยมูการในหั้วัข้้อ 2.4 ระดั้บัผลกระทบัต่อกระบัวันงานท้�สำคั์ญ ห้รืออาจจะใช้้ค์ำว่ัา 

“ประเมูินค์วัามูค์รบัถ้วันจากระด้ับัผลกระทบัต่อกระบัวันงานท้�สำค์ัญอ้กค์รั�ง …”

 ข้้อ 4 ค์วัรแก้ไข้เป็น “ฝ้�ายสถานท้� ยานพัาห้นะ และอำนวัยค์วัามูสะด้วัก และฝ้�ายข้้อมููลและเทค์โนโลย้ 

สารสนเทศท้องถิ�น ประสานงานในการจัด้ห้าสถานท้�ปฏิิบััติงานสำรอง เค์รื�องมูือ วััสดุ้ อุปกรณ์์ ฯลฯ เพัื�อเตร้ยมูรับัสถานการณ์์

ห้ากเข้้าสู่สภาวัะวัิกฤต จากท้�ได้้ทำการประเมูินกลยุทธ์์และค์วัามูต้องการข้องทรัพัยากรท้�สำค์ัญ 5 ด้้านไวั้แล้วั โด้ยค์ำนึงถึง 

งบัประมูาณ์ท้�เห้มูาะสมู” 

 ข้้อ 5 ค์วัรแก้ไข้เป็น “ฝ้�ายอำนวัยการและประสานงาน แจ้งข้้อมููลให้้กับับุัค์ลากรในท้มูบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�อง 

ตามูกระบัวันการ Call Tree เพัื�อทราบั และเตร้ยมูค์วัามูพัร้อมูในเบัื�องต้น”

 ในสถานการณ์์โรค์ระบัาด้ต่อเนื�องน้� ต้องกำห้นด้ผู้รับัผิด้ช้อบัในการประเมูินมูาตรการจากรัฐบัาล, กระทรวัง  

และห้น่วัยงานสาธ์ารณ์สุข้ เพัื�อออกมูาตรการ ประกาศ ห้รือค์ำสั�งภายใน ซ้ึ�งจากค์ำสั�งข้้างต้น ค์วัรจะเป็นห้น้าท้�ข้อง  

“ฝ้�ายอำนวัยการและประสานงาน ท้มูบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�อง”

 ห้วงเวล�ท่ี 2 เมื่อเหตุก�รณเ์ข้�สู่สภ�วะวิกฤต

 ต�มแผนคว�มต่อเน่ืองฯ มู้ข้ั�นตอนการด้ำาเนินงานในห้้วังเวัลาท้� 2 เมูื�อเห้ตุการณ์์เข้้าสู่สภาวัะวัิกฤต และ 3  

เมูื�อเห้ตุการณ์์เข้้าสู่สภาวัะปกติ ด้ังภาพั

เม่�อัเห่่ติิุการณ์์เข้าสู่สภาวะวิกฤติิ ซึ้�งจะเป็นผลทำให้้การปฏิิบััติงานข้องกรมูส่งเสริมูการปกค์รองท้องถิ�น 

ต้องห้ยุด้ช้ะงักลง

 ๑) ผู้ประสานงานค์ณ์ะบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�อง ประสานงานกับักองค์ลัง และศูนย์เทค์โนโลย้สารสนเทศ

ท้องถิ�น เตร้ยมูค์วัามูพัร้อมูข้องสถานท้�ปฏิิบััติงานสำรอง เค์รื�องมูือ วััสดุ้ อุปกรณ์์ ฯลฯ ให้้เร้ยบัร้อยสำห้รับัการ

ปฏิิบััติงานข้องค์ณ์ะบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�อง และท้มูบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�อง

 ๒) ผูป้ระสานงานค์ณ์ะบัรหิ้ารค์วัามูตอ่เนื�อง เสนออธ์บิัด้ก้รมูสง่เสรมิูการปกค์รองทอ้งถิ�นในฐานะห้วััห้นา้

ค์ณ์ะบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�องประกาศใช้้แผนบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�อง



34 รายงานค์ำแนะนำในการปรับัปรุงแผนบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�อง

คำาแนะนำา 

 ค์วัรกำห้นด้เงื�อนไข้ว่ัา ห้้วังเวัลาใด้ข้องสถานการณ์์เป็นห้้วังเวัลา “เมูื�อเห้ตุการณ์์เข้้าสู่สภาวัะวิักฤต” ซ้ึ�งในแผน 

ค์วัามูต่อเนื�องฯ เข้้ยนวั่า “เป็นผลทำให้้การปฏิิบััติงานข้องกรมูส่งเสริมูการปกค์รองท้องถิ�นต้องห้ยุด้ช้ะงักลง”

 ข้้อท้� 1 ค์วัรแก้ไข้เป็น “ฝ้�ายสถานท้� ยานพัาห้นะ และอำนวัยค์วัามูสะด้วัก และฝ้�ายข้้อมููลและเทค์โนโลย ้

สารสนเทศท้องถิ�นเตร้ยมูค์วัามูพัร้อมูข้องสถานท้�ปฏิิบััติงานสำรอง เค์รื�องมูือ วััสดุ้ อุปกรณ์์ ฯลฯ ให้้เร้ยบัร้อย สำห้รับัการ 

ปฏิิบััติงานข้องค์ณ์ะกรรมูการบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�อง และท้มูบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�อง” ห้รืออาจจะย้ายไปอยู่ในข้้อ 4 ข้องห้้วังเวัลา 

“เมูื�อเกิด้เห้ตุการณ์์” 

 ข้้อ 2 ค์วัรแก้ไข้เป็น “ฝ้�ายอำนวัยการและประสานงานนำเสนอค์ณ์ะกรรมูการบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�องเพัื�อประกาศ 

ใช้้แผนค์วัามูต่อเนื�องฯ” ซ้ึ�งค์วัรจะเป็นข้้อ 1 ก่อนเริ�มูด้ำเนินการตามูแผนค์วัามูต่อเนื�องฯ

 ข้้อ 3 ค์วัรแก้ไข้เป็น “ฝ้�ายอำนวัยการและประสานงานแจ้งข้้อมููลให้้กับับัุค์ลากรในท้มูบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�อง 

ตามูกระบัวันการ Call Tree เพัื�อทราบัการประกาศใช้้และปฏิิบััติตามูแผนค์วัามูต่อเนื�องฯ (กรณ์้ท้�บุัค์ลากรห้ลักไมู่สามูารถ 

ปฏิิบััติงานได้้ให้้แจ้งบัุค์ลากรสำรอง)”

 ข้้อ 5 ค์วัรแก้ไข้เป็น “จัด้ประชุ้มูท้มูบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�อง เพัื�อสรุปสถานการณ์์ ค์วัามูพัร้อมูข้องบัุค์ลากร เค์รื�องมูือ วััสดุ้ 

อุปกรณ์์ ฯลฯ รวัมูถึงรับัทราบันโยบัาย แนวัทางในการปฏิิบััติงาน” 

 ข้้อ 7 ค์วัรแก้ไข้เป็น “ฝ้�ายสถานท้� ยานพัาห้นะ และอำนวัยค์วัามูสะด้วัก ทำห้น้าท้�ในการจัด้ห้าอาห้าร น�ำด้ื�มู ท้�พััก 

(กรณ์ท้้�จำเป็น) และวัสัดุ้อปุกรณ์ก์ารฆ่า่เช้ื�อ ห้รอืป้องกันโรค์ระบัาด้ เพัื�อสนับัสนุนการปฏิิบัติังาน” ซ้ึ�งอาจจะใส่ไวัใ้นห้น้าท้�เพัิ�มูเติมู

ข้อง “ฝ้�ายสถานท้� ยานพัาห้นะ และอำนวัยค์วัามูสะด้วัก”

 ข้อ้ 8 ค์วัรแกไ้ข้เปน็ “ฝ้�ายอำนวัยการและประสานงาน ตดิ้ตามูการปฏิบิัตังิานข้องทมู้บัรหิ้ารค์วัามูตอ่เนื�อง แกไ้ข้ปัญห้า 

อุปสรรค์ท้�เกิด้ข้ึ�น รวัมูถึงติด้ตามูสถานการณ์์วั่าได้้กลับัสู่สภาวัะปกติแล้วัห้รือไมู่ เพัื�อนำเสนอต่อค์ณ์ะกรรมูการบัริห้าร 

ค์วัามูต่อเนื�องเพัื�อพัิจารณ์าการกลับัมูาปฏิิบััติงาน ณ์ ท้�ตั�งปกติ”

 ๓) ผู้ประสานงานค์ณ์ะบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�อง แจ้งรองห้ัวัห้น้าค์ณ์ะบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�องและแจ้ง 

ห้ัวัห้น้าท้มูบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�อง เพัื�อแจ้งข้้อมููลให้้กับับัุค์ลากรในท้มูฯ ตามูกระบัวันการ Call Tree เพัื�อทราบั 

การประกาศใช้้และปฏิิบััติตามูแผนบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�อง (กรณ์้ท้�บัุค์ลากรห้ลักไมู่สามูารถปฏิิบััติงานได้้ให้้แจ้ง

บัุค์ลากรสำรอง)

 ๔) ท้มูบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�อง ไปรายงานตัวัเพัื�อปฏิิบััติห้น้าท้� ณ์ สถานท้�ปฏิิบััติงานสำรองท้�กำห้นด้  

ภายใน 24 ช้ั�วัโมูง นับัตั�งแต่ท้�ได้้รับัแจ้งจากห้ัวัห้น้าท้มูฯ ห้รือใช้้มูาตรการปฏิิบััติงาน ณ์ ท้�ตั�ง (บั้าน)

 ๕) การประชุ้มูค์ณ์ะบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�อง เพัื�อสรุปสถานการณ์์ ค์วัามูพัร้อมูข้องบุัค์ลากร เค์รื�องมูือ  

วััสดุ้ อุปกรณ์์ฯลฯ รวัมูถึงรับัทราบันโยบัาย แนวัทางในการปฏิิบััติงาน

 ๖) ท้มูบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�องปฏิิบััติงานตามูกระบัวันงานท้�รับัผิด้ช้อบั

 ๗) กองค์ลังเป็นเจ้าภาพัในการจัด้ห้าอาห้าร น�ำด้ื�มู ท้�พััก (กรณ์้จำเป็น) และวััสดุ้อุปกรณ์์การฆ่่าเชื้�อ 

ห้รือป้องกันโรค์ระบัาด้ เพัื�อสนับัสนุนการปฏิิบััติงาน

 ๘) ค์ณ์ะบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�อง ตดิ้ตามูการปฏิบิัติังานข้องทมู้บัริห้ารค์วัามูต่อเนื�อง แก้ไข้ปญัห้าอุปสรรค์

ท้�เกิด้ข้ึ�น รวัมูถึงติด้ตามูสถานการณ์์วั่าได้้กลับัสู่สภาวัะปกติแล้วัห้รือไมู่ เพัื�อตัด้สินใจในการกลับัมูาปฏิิบััติงาน  

ณ์ ท้�ตั�งปกติ

เม่�อัเห่่ติิุการณ์์กลิิับเข้าสู่ภาวะปกติิิ สำนัก/กอง ตรวัจสอบัค์วัามูเส้ยห้าย (ถ้ามู้) และด้ำเนินการเพัื�อให้้เข้้าสู่ 

การทำงานในสภาวัะปกติ
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 ห้วงเวล�ท่ี 3 เมื่อเหตุก�รณเ์ข้�สู่สภ�วะปกติ

 คำาแนะนำา 

 จากข้้อ 8 ในห้้วังเวัลาท้� 2 เมูื�อเห้ตกุารณ์์เข้้าสู่สภาวัะวักิฤต ระบุัว่ัา “ค์ณ์ะกรรมูการบัริห้ารค์วัามูเส้�ยงได้้พิัจารณ์าแล้วัว่ัา

ให้้กลับัมูาปฏิิบััติงาน ณ์ ท้�ตั�งปกติได้้”

 เพัิ�มูข้้อ 1 “เมืู�อค์ณ์ะกรรมูการบัริห้ารค์วัามูเส้�ยงได้้พัิจารณ์าแล้วัวั่าให้้กลับัมูาปฏิิบััติงาน ณ์ ท้�ตั�งปกติได้้ ให้้ฝ้�าย 

อำนวัยการและประสานงานประกาศยกเลิกการใช้้แผนบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�อง และให้้กลับัไปปฏิิบััติงาน ณ์ ท้�ตั�งปกติ”

 และให้้นำประโยค์ “สำนัก/กองตรวัจสอบัค์วัามูเส้ยห้าย (ถ้ามู้) ด้ำเนินการเพัื�อให้้เข้้าสู่การทำงานในสภาวัะปกติ”  

ใส่ในข้้อ 2

 คำาแนะนำาเพิ่มเติม

1. ค์วัรเพัิ�มูมูาตรการเรื�องบัุค์ลากร โด้ยอ้างอิงจากเอกสารมูาตรการข้องกรมูค์วับัค์ุมูโรค์ (ภาค์ผนวัก 5 มูาตรการ

เฝ้้าระวััง ป้องกัน และค์วับัค์ุมูโรค์โค์วัิด้ 19 สำห้รับัผู้ประกอบัการ) เช้่น

   -   การติด้ตามูการติด้เช้ื�อฯ ข้องบัุค์ลากรและผู้มูาติด้ต่อ รวัมูถึงบัุค์ลากรท้�เส้�ยงต่อการติด้เช้ื�อ

   -    ถ้ามู้พันักงานติด้เช้ื�อฯ ประสานกับัสาธ์ารณ์สุข้ ส่งโรงพัยาบัาลเพัื�อรักษา และให้้บัุค์ค์ลสำรอง 

ทำห้น้าท้�แทน ถ้าไมู่มู้บัุค์ลากรสำรอง ให้้ห้าบัุค์ลากรท้�สามูารถทำได้้ มูาทำทด้แทน

   -    ถ้ามู้ผู้มูาติด้ต่อติด้เช้ื�อฯ ต้องสอบัสวันบุัค์ลากรท้�เส้�ยงต่อการติด้เชื้�อ และต้องห้ยุด้กักตัวัท้�บั้าน  

ไมู่ค์วัรมูาท้�สำนักงาน

2. ค์วัรเพัิ�มูมูาตรการเรื�องสถานท้�ทำงาน การจัด้พัื�นท้�ให้บ้ัรกิาร ห้รอืพัื�นท้�ปฏิบิัตังิานในอาค์าร/สถานท้�ปฏิบิัตังิาน

ห้ลักให้้เป็นไปตามูมูาตรการทางด้้านสาธ์ารณ์สุข้ โด้ยอ้างอิงจากเอกสารมูาตรการข้องกรมูค์วับัค์ุมูโรค์  

(ภาค์ผนวัก 5 มูาตรการเฝ้้าระวััง ป้องกัน และค์วับัค์ุมูโรค์โค์วัิด้ 19 สำห้รับัผู้ประกอบัการ) เช้่น

   -   ปรับัสถานท้�โต�ะทำงานให้้มู้ระยะห้่างตามูท้� สธ์. กำห้นด้

   -   ทำฉากกั�นสำห้รับับัริเวัณ์ท้�มู้ผู้มูาติด้ต่อ

   -   ทำป้ายแนะนำในการเข้้าสำนักงาน วั่าต้องปฏิิบััติตัวัอย่างไรบั้าง

   -   จัด้เตร้ยมูแอลกอฮอล์ เค์รื�องวััด้อุณ์ห้ภูมูิ



3 ขั้นตอนก�รบริห�รคว�มพร้อม
ต่อสภ�วะวิกฤต และก�รกอบกู้
กระบวนก�รปฏิบัติง�น

 ต�มแผนคว�มต่อเน่ืองฯ แบั่งออกเป็น

วัันท้� 1 (ภายใน 24 ช้ั�วัโมูง) การตอบัสนองต่อเห้ตุการณ์์ทันท้

วัันท้� 2 - 7 การตอบัสนองในระยะสั�น

วัันท้� 8 การตอบัสนองระยะกลาง (1 สัปด้าห้์)

คำาแนะนำา 

 สำห้รับัสถานการณ์์โรค์ระบัาด้ต่อเนื�องจำเป็นต้องพัิจารณ์าปรับัข้ั�นตอนการบัริห้ารค์วัามูพัร้อมูต่อสภาวัะวัิกฤติสำห้รับั

การตอบัสนองในระยะท้�เกิน 1 สัปด้าห้์

 เนื�องจากมู้ค์ำสั�งกรมูส่งเสริมูการปกค์รองท้องถิ�นท้� ๓๕๓/๒๕๖๔ (ภาค์ผนวัก 1) ด้ังนั�น จึงต้องพัิจารณ์าผู้รับัผิด้ช้อบั 

ในแต่ละกิจกรรมูให้้สอด้ค์ล้องกับัค์ำสั�งด้ังกล่าวั

 ค์วัรเพัิ�มูเรื�องการประเมิูนผลกระทบัจากมูาตรการ ค์ำสั�ง ห้รือประกาศข้องรัฐบัาล กระทรวัง ห้น่วัยงานสาธ์ารณ์สุข้  

ห้รือองค์์กรระห้วั่างประเทศท้�เก้�ยวัข้้องและมู้ผลกระทบัต่อการปฏิิบััติงานข้องกรมูการปกค์รองส่วันท้องถิ�น ตามูตารางตัวัอย่าง

ต่อไปน้�

สถานการณ์ ผลกระทบ แนวทางปฏิบัติงาน

1. การปิด้สถานท้�ปฏิิบััติงาน มูผ้ลกระทบักับัภารกิจห้ลัก ทำให้ไ้มู่สามูารถ

ปฏิิบััติงานได้้

1.  กำห้นด้ให้้บัุค์ลากรไปปฏิิบััติห้น้าท้�ในพัื�นท้�

ปฏิิบััติงานสำรอง และมูอบัห้มูายให้้

บัุค์ลากรปฏิิบััติงานจากบั้าน (work from 

home) โด้ยจัด้เตร้ยมูอุปกรณ์์เค์รื�องมูือ 

ระบับัอินเทอร์เน็ตท้�พัร้อมูใช้้งานได้้อย่างมู้

ประสิทธ์ิภาพัให้้

2.  ด้ำเนินการการจัด้ประชุ้มู ห้รือติด้ตามูงาน

ผ่านทางระบับัอิเล็กทรอนิกส์ เช้่น Zoom 

ห้รือ Line 

3. ประยุกต์ใช้้ระบับัสั�งการเป็นลาย ลักษณ์์

อักษรห้รือลงนามูโด้ยแปลง เอกสารเป็นรูป

แบับัไฟื้ล ์PDF และลงนามูทางอเิลก็ทรอนกิส์

36 รายงานค์ำแนะนำในการปรับัปรุงแผนบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�อง
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สถานการณ์ ผลกระทบ แนวทางปฏิบัติงาน

2.  การห้้ามูเข้้าออก พัื�นท้�เส้�ยงห้รือ

เด้ินทาง ข้้ามูจังห้วััด้ห้รือค์วัามู 

เส้� ยง ติด้เช้ื� อจากการใช้้ยาน

พัาห้นะ

บัุค์ลากรไมู่สามูารถเด้ินทางไปปฏิิบััติงานใน

พัื�นท้�เส้�ยง

1. งด้เด้ินทางออกนอกพัื�นท้�โด้ยไมู่จำเป็น 

2.  กรณ์มู้ค้์วัามูจำเปน็เรง่ด้ว่ัน ตอ้งเด้นิทางเข้า้

ออกพัื�นท้�เส้�ยงห้รือข้้ามูจังห้วััด้ ให้้ผู้บัังค์ับั

บััญช้า (ห้รือผู้มู้อำนาจตามูท้�กำห้นด้ไวั้ใน

สถานการณ์์วัิกฤต) ออกห้นังสือรับัรองการ

ปฏิิบััติงาน เพัื�อให้้ค์ณ์ะกรรมูการโรค์ติด้ต่อ

ห้รือผู้รับัผิด้ช้อบัแต่ละจังห้วััด้พัิจารณ์า

3.  ปรับัเปล้�ยนการติด้ต่อ ติด้ตามูงาน ประชุ้มู 

ห้ รื อ อบัรมู /สั มูมูนาผ่ า นทา ง ร ะบับั

อิเล็กทรอนิกส์ เช้่น Zoom ห้รือ Line 

3.  บัคุ์ลากรท้�ปฏิบิัตังิาน มูโ้อกาสตดิ้

เช้ื�อไวัรัสโค์โรนา 2019 ห้รือ ผู้

สมัูผสัใกลช้้ดิ้ผูต้ดิ้เช้ื�อ ยนืยนัให้มู้้

การกักตัวัเพัื�อเฝ้้า สังเกตอาการ 

14 วััน

บัุค์ลากรท้�ถูกกักตัวัไมู่สามูารถมูาปฏิิบััติงาน

ในสำนักงานได้้

1.  เตร้ยมูค์วัามูพัร้อมูข้องบุัค์ลากรสำรอ 

งท้�กำห้นด้ไวั้ให้้มูาทำงานทด้แทนได้้ทันท้

2.  มูอบัห้มูายให้้ปฏิิบััติงานจากบั้าน  

(work from home) 

3.  ปรับัเปล้�ยนการติด้ต่อ ติด้ตามูงาน ประชุ้มู 

ห้ รื อ อบัรมู /สั มูมูนาผ่ า นทา ง ร ะบับั

อิเล็กทรอนิกส์ เช้่น Zoom ห้รือ Line

4  .ให้้จัด้ห้าสถานท้�ท้�เห้มูาะสมู และ ช้้�แจงวัิธ์้

ปฏิิบััติตัวัเพัื�อลด้ค์วัามูเส้�ยง ในการแพัร่เช้ื�อ

อย่างเค์ร่งค์รัด้ 

5.  ติด้ตามู วััด้ไข้้ ตามูแบับัฟื้อร์มู รายงานการ

เฝ้้าระวััง โด้ยแจ้งให้้ เจ้าห้น้าท้�สาธ์ารณ์สุข้

ดู้แลอย่างใกล้ช้ิด้ 

6.  จดั้ส่งเสบัย้งอาห้ารและเค์รื�องใช้้ท้�จำเปน็ ให้้

ผู้มู้ค์วัามูเส้�ยงตลอด้ช้่วังเวัลากักตัวั ให้้ห้ล้ก

เล้�ยงการใกล้ช้ิด้กับัผู้อื�นโด้ยเฉพัาะผู้ป�วัย

และผู้สูงอายุ 
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สถานการณ์ ผลกระทบ แนวทางปฏิบัติงาน

4.  กรณ์้พับัผู้ติด้เช้ื�อโด้ยไมู่มู้ราย

ละเอ้ยด้ข้้อมููลการ เดิ้นทาง

กิจกรรมูการ ติด้ต่อสื�อสาร เพัื�อ

ตามูรอยโรค์และด้ำเนินการ

ป้ อ ง กั นก า รแพัร่ เช้ื� อ ไ ปยั ง

บัุค์ลากรอื�น ๆ

มู้การแพัร่กระจายเช้ื�อไปยังบัุค์ลากรรายอื�น 

ทั�งค์นภายนอกและภายในห้น่วัยงาน

1.  พัิจารณ์าเพัื�อปิด้สถานท้�ปฏิิบััติงานห้ลัก

ช้ั�วัค์ราวั

2.   ให้้บัุค์ลากรจัด้ทำ Timeline การเด้ินทาง 

ระบัุวัันท้� กิจกรรมู และสถานท้�ซ้ึ�งเค์ยเด้ิน

ทาง ย้อนห้ลังทุกวััน เพัื�อให้้สามูารถ

ทำค์วัามูสะอาด้สถานท้� และติด้ตอ่บัคุ์ลากร

ท้�สัมูผัสใกล้ช้ิด้ ให้้กักตัวั เฝ้้าดู้อาการอย่าง

น้อย 14 วััน 

ภ�คผนวก

คำาแนะนำา

  ให้้นำข้้อมููลห้มูายเลข้โทรศัพัท์ห้น่วัยงานภายนอกท้�สำคั์ญใส่ไวั้ในข้้อมููลการติด้ต่อผู้ให้้บัริการ ในสภาวัะวัิกฤต 

โรค์ระบัาด้ต่อเนื�อง (COVID-19) ซ้ึ�งเป็นข้้อมููลการติด้ต่อข้องโรงพัยาบัาล ห้รือห้น่วัยงานสาธ์ารณ์สุข้  ด้ังภาพั
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คำาแนะนำา

 ให้้นำรูปแบับัการประช้าสัมูพัันธ์์จาก “แผนการรณ์รงค์์ป้องกันอัค์ค์้ภัย” มูาใช้้ในสภาวัะวัิกฤตโรค์ระบัาด้ 

ต่อเนื�อง (COVID-19) ด้ังภาพั

คำาแนะนำา (เพิ่มเติม)

 จัด้ให้้มู้การบัันทึกเห้ตุการณ์์ท้�เกิด้ขึ้�นและแนวัทางการสนองตอบัต่อเห้ตุการณ์์ เพัื�อจัด้เก็บัเป็นข้้อมููลสำห้รับั 

ใช้้ในการทบัทวันและซ้้อมูแผนฯในอนาค์ต โด้ยให้้แยกออกเป็นภาค์ผนวัก



ภาคผนวก 1  
คำาสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท่ี ๓๕๓/๒๕๖๔

ภาคผนวก 2  
ระดับผลกระทบต่อกระบวนงานท่ีสำาคัญ

ภาคผนวก 3  
รายชื่อผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีสำาคัญ

ภาคผนวก 4 

ความต้องการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลสำาคัญ

ภาคผนวก 5  
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19  
สำาหรับผู้ประกอบสถานประกอบการ

ภาคผนวก 6 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอคัคีภัย

40 รายงานค์ำแนะนำในการปรับัปรุงแผนบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�อง

ภ�คผนวก
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ภ�คผนวก  1
คำ�สั่งกรมส่งเสริมก�รปกครองท้องถิ่น

ท่ี ๓๕๓/๒๕๖๔



42 รายงานค์ำแนะนำในการปรับัปรุงแผนบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�อง
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44 รายงานค์ำแนะนำในการปรับัปรุงแผนบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�อง
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ภ�คผนวก  2

ระดับผลกระทบต่อกระบวนง�นท่ีสำ�คัญ

ระบบสารสนเทศ กระบวนงานที/สาํคญั 
ระดบั

ผลกระท
บ 

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื? นสภาพ 

! วนั & วนั ' วนั 15 วนั 30 วนั 

 สาํนักบริหารการคลงัท้องถิ/น 
ระบบระบบบญัชี
คอมพวิเตอรข์ององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิCน  
(e-LAAS) 

พัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิCน (e-
LAAS) ใหส้อดคลอ้งตามมาตรฐานการบญัชภีาครฐัและนโยบายการบญัชภีาครฐั 
เพืCอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิCนและหน่วยงานภายใต้สงักดั สามารถจดัทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี รบัเงนิ-เบกิจ่ายเงนิ จดัทําบญัชแีละรายงานการเงนิ
ไดอ้ยา่งถกูตอ้งครบถว้น 

สงู ✓     

- กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารปฏบิตัเิกีCยวกบัระบบงบประมาณและการเงนิการคลงั ตํCา     ✓ 
- ระบบระบบบญัชี
คอมพวิเตอรข์ององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิCน  
(e-LAAS)ระบบ GFMIS 

- ระบบการบรหิาร
การเงนิการคลงัภาครฐั
ดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์
(GFMIS) 

การจดัสรรงบประมาณใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิCน 
-จัดสรรเงิน อุดหนุนทั Cวไปผ่านระบบ e-LAAS ร่วมกับระบบ GFMIS ของ
กรมบญัชกีลาง 
-จัดสรรเงิน อุดห นุน เฉพ าะกิจและเงิน งบกลางผ่ าน ระบบ  GFMIS ของ
กรมบญัชกีลางโดยตรง 

 
สงู 
สงู 

 
    ✓ 

✓ 
   

โปรแกรมแผนทีCภาษแีละ
ทะเบยีนทรพัยส์นิ  
(LTAX 3000) 

พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้และการหาประโยชน์ในทรพัย์สินขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิCน 
-การจดัเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิCน (ใช้โปรแกรมแผนทีCภาษีและ
ทะเบียนทรพัย์สิน LTAX 3000 ซึCงเป็นระบบปิดทีCองค์กรปกครองส่วนท้องถิCน
ดาํเนินการเอง 

ปานกลาง   ✓   

 
- 

การจดัสรรภาษอีากรและคา่ธรรมเนียมใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิCนภายใต้
ระเบยีบขอ้กฎหมายต่างๆ ทีCกาํหนดใหก้ระทรวงมหาดไทยทาํหน้าทีCจดัสรรรายได ้
-การจดัสรรภาษ ี (คาํนวณในโปรแกรม Excel เป็นระบบปิดเจา้หน้าทีCดาํเนินการ
เอง) 

ปานกลาง   ✓   

46 รายงานค์ำแนะนำในการปรับัปรุงแผนบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�อง
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ระบบสารสนเทศ กระบวนงานที/สาํคญั 
ระดบั

ผลกระท
บ 

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื? นสภาพ 

! วนั & วนั ' วนั 15 วนั 30 วนั 

 สาํนักบริหารการคลงัท้องถิ/น 
ระบบระบบบญัชี
คอมพวิเตอรข์ององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิCน  
(e-LAAS) 

พัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิCน (e-
LAAS) ใหส้อดคลอ้งตามมาตรฐานการบญัชภีาครฐัและนโยบายการบญัชภีาครฐั 
เพืCอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิCนและหน่วยงานภายใต้สงักดั สามารถจดัทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี รบัเงนิ-เบกิจ่ายเงนิ จดัทําบญัชแีละรายงานการเงนิ
ไดอ้ยา่งถกูตอ้งครบถว้น 

สงู ✓     

- กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารปฏบิตัเิกีCยวกบัระบบงบประมาณและการเงนิการคลงั ตํCา     ✓ 
- ระบบระบบบญัชี
คอมพวิเตอรข์ององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิCน  
(e-LAAS)ระบบ GFMIS 

- ระบบการบรหิาร
การเงนิการคลงัภาครฐั
ดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์
(GFMIS) 

การจดัสรรงบประมาณใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิCน 
-จัดสรรเงิน อุดหนุนทั Cวไปผ่านระบบ e-LAAS ร่วมกับระบบ GFMIS ของ
กรมบญัชกีลาง 
-จัดสรรเงิน อุดห นุน เฉพ าะกิจและเงิน งบกลางผ่ าน ระบบ  GFMIS ของ
กรมบญัชกีลางโดยตรง 

 
สงู 
สงู 

 
    ✓ 

✓ 
   

โปรแกรมแผนทีCภาษแีละ
ทะเบยีนทรพัยส์นิ  
(LTAX 3000) 

พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้และการหาประโยชน์ในทรพัย์สินขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิCน 
-การจดัเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิCน (ใช้โปรแกรมแผนทีCภาษีและ
ทะเบียนทรพัย์สิน LTAX 3000 ซึCงเป็นระบบปิดทีCองค์กรปกครองส่วนท้องถิCน
ดาํเนินการเอง 

ปานกลาง   ✓   

 
- 

การจดัสรรภาษอีากรและคา่ธรรมเนียมใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิCนภายใต้
ระเบยีบขอ้กฎหมายต่างๆ ทีCกาํหนดใหก้ระทรวงมหาดไทยทาํหน้าทีCจดัสรรรายได ้
-การจดัสรรภาษ ี (คาํนวณในโปรแกรม Excel เป็นระบบปิดเจา้หน้าทีCดาํเนินการ
เอง) 

ปานกลาง   ✓   

ระดัับ
ผลกระทบ
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ระดัับ
ผลกระทบ
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ระดัับ
ผลกระทบ
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ระดัับ
ผลกระทบ
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ระดัับ
ผลกระทบ
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ระดัับ
ผลกระทบ
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ระดัับ
ผลกระทบ
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ระดัับ
ผลกระทบ
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ระดัับ
ผลกระทบ
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ระดัับ
ผลกระทบ
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ระดัับ
ผลกระทบ
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ระดัับ
ผลกระทบ
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ระดัับ
ผลกระทบ



ภ�คผนวก  3

ร�ยชื่อผู้ให้บริก�รและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีสำ�คัญ

รายงานค์ำแนะนำในการปรับัปรุงแผนบัริห้ารค์วัามูต่อเนื�อง60
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รายงานคำแนะนำในการปรับปรุงแผนบริหารความต่่อเน่�อง62

แบบรายงานข)อมูลของผู)มีส1วนได)ส1วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) 

กรมส1งเสริมการปกครองท)องถ่ิน ประจำปXงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน1วยงาน : สำนักบริหารการคลังท)องถ่ิน 

ข)อมูลผู)มีส1วนได)ส1วนเสียภายนอก 

ช่ือองคeกร/ช่ือ-นามสกุล 

 
เบอรeโทรศัพทe อีเมลe ช1องทางการติดต1ออ่ืนๆ 

*ประเภทการ

ติดต1อ 

ทรรศนีย'  แก+วบุญชู 074 333 779  สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 9  

ดรุณศักด์ิ  ตติยะลาภะ 09 7016 8477  Huso@vru.ac.th คณะมนุษยศาสตร'และสังคมศาสตร' 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ'ฯ 

 

สไบทิพย'  วานิชกูล 0 2528 4723   สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี  

นิฐิตา  สังขชาติ 074 330 121  สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา  

พันตำรวจโทไพโรจน' เรืองทิพย' 

 

08 6754 6999  กองกำกับการ 2 กองบังคับการปeองกัน 

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

สุพจน'  เหมือนเหลา 

 

09 5606 7785 Bunloet11@gmail.com ม. 12 ต. โอนเอน อ. เมืองอำนาจเจริญ  

จ. อำนาจเจริญ 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 0 2201 8325 Nationalplandpt@gmail.com   

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร' 

และการส่ือสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

084 950 999 pugsugus@gmail.com   

สมบัติ เหสกุล 08 1567 7621 sombatsh@gmail.com   

บริษัท สมาร'ท คูลล่ิง ซิสเต็มส' จำกัด  0 2732 9981  6 – 297 ซอยรามคำแหง 40 แยก 2   

แขวงหัวหมาก บางกะปx กรุงเทพฯ 

บริษัท เอฟอีเอส กรุzป จำกัด 08 9741 6712  เลขท่ี 100/2 ม. 3 คลองจิก บางปะอิน 

จ. พระนครศรีอยุธยา 

 

          

 

ข)อมูลผู)มีส1วนได)ส1วนเสียภายนอก 

ช่ือองคeกร/ช่ือ-นามสกุล 

 
เบอรeโทรศัพทe อีเมลe ช1องทางการติดต1ออ่ืนๆ 

*ประเภทการ

ติดต1อ 

บริษัท ซิกม|า เอลิเวเตอร' 

(ประเทศไทย) จำกัด 

0 2751 4141  1858/21-26 ช้ัน 7 ถ. บางนา-ตราด 

บางนา กรุงเทพฯ 

 

ห+างหุ+นส|วนจำกัด ดีเซลพาวเวอร'ออล 0 2758 0967  1473 ม. 4 ซอยเทพารักษ' ถ. เทพารักษ' 

อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ 

 

ห+างหุ+นส|วนจำกัด สตาร'สเตช่ันเนอร่ี 0 2926 3517  91 ซ. ประชานิเวศน' 3 ซอย 8/3 แยก 12  

ต. ท|าทราย อ. เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 

 

บริษัท โปรเฟสช่ันนอล ไอที 

เซอร'วิส จำกัด 

0 2642 4228-9  128/165 ช้ัน 15 อาคารพญาไทพลาซ|า 

ถ. พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

 

บริษัท ดับเบิล ดี พับลิชช่ิง จำกัด 08 1844 0029  9/205 ถ. ลาดปลาเค+า 79 แขวงอนุสาวรีย' 

บางเขน กรุงเทพฯ 

 

จิราพร   เสือเอ่ียม 08 4657 1119  53/36 ม. 1 ต. รังสิต อ.ธัญบุรี จ. ปทุมธานี 

12110 

 

คำดี  ศรีสมวงศ' 08 0050 1202  4 ม. 11 ต. โคกกลาง อ. โนนสะอาด 

จ. อุดรธานี   41240 

 

 

 

แขวงหัวหมาก บางกะปx กรุงเทพฯ 

บริษัท เอฟอีเอส กรุzป จำกัด 08 9741 6712  เลขท่ี 100/2 ม. 3 คลองจิก บางปะอิน 

จ. พระนครศรีอยุธยา 

 

          

 

ข)อมูลผู)มีส1วนได)ส1วนเสียภายนอก 

ช่ือองคeกร/ช่ือ-นามสกุล 

 
เบอรeโทรศัพทe อีเมลe ช1องทางการติดต1ออ่ืนๆ 

*ประเภทการ

ติดต1อ 

บริษัท ซิกม|า เอลิเวเตอร' 

(ประเทศไทย) จำกัด 

0 2751 4141  1858/21-26 ช้ัน 7 ถ. บางนา-ตราด 

บางนา กรุงเทพฯ 

 

ห+างหุ+นส|วนจำกัด ดีเซลพาวเวอร'ออล 0 2758 0967  1473 ม. 4 ซอยเทพารักษ' ถ. เทพารักษ' 

อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ 

 

ห+างหุ+นส|วนจำกัด สตาร'สเตช่ันเนอร่ี 0 2926 3517  91 ซ. ประชานิเวศน' 3 ซอย 8/3 แยก 12  

ต. ท|าทราย อ. เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 

 

บริษัท โปรเฟสช่ันนอล ไอที 

เซอร'วิส จำกัด 

0 2642 4228-9  128/165 ช้ัน 15 อาคารพญาไทพลาซ|า 

ถ. พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

 

บริษัท ดับเบิล ดี พับลิชช่ิง จำกัด 08 1844 0029  9/205 ถ. ลาดปลาเค+า 79 แขวงอนุสาวรีย' 

บางเขน กรุงเทพฯ 

 

จิราพร   เสือเอ่ียม 08 4657 1119  53/36 ม. 1 ต. รังสิต อ.ธัญบุรี จ. ปทุมธานี 

12110 

 

คำดี  ศรีสมวงศ' 08 0050 1202  4 ม. 11 ต. โคกกลาง อ. โนนสะอาด 

จ. อุดรธานี   41240 

 

 

 

แขวงหัวหมาก บางกะปx กรุงเทพฯ 

บริษัท เอฟอีเอส กรุzป จำกัด 08 9741 6712  เลขท่ี 100/2 ม. 3 คลองจิก บางปะอิน 

จ. พระนครศรีอยุธยา 

 

          

 

ข)อมูลผู)มีส1วนได)ส1วนเสียภายนอก 

ช่ือองคeกร/ช่ือ-นามสกุล 

 
เบอรeโทรศัพทe อีเมลe ช1องทางการติดต1ออ่ืนๆ 

*ประเภทการ

ติดต1อ 

บริษัท ซิกม|า เอลิเวเตอร' 

(ประเทศไทย) จำกัด 

0 2751 4141  1858/21-26 ช้ัน 7 ถ. บางนา-ตราด 

บางนา กรุงเทพฯ 

 

ห+างหุ+นส|วนจำกัด ดีเซลพาวเวอร'ออล 0 2758 0967  1473 ม. 4 ซอยเทพารักษ' ถ. เทพารักษ' 

อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ 

 

ห+างหุ+นส|วนจำกัด สตาร'สเตช่ันเนอร่ี 0 2926 3517  91 ซ. ประชานิเวศน' 3 ซอย 8/3 แยก 12  

ต. ท|าทราย อ. เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 

 

บริษัท โปรเฟสช่ันนอล ไอที 

เซอร'วิส จำกัด 

0 2642 4228-9  128/165 ช้ัน 15 อาคารพญาไทพลาซ|า 

ถ. พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

 

บริษัท ดับเบิล ดี พับลิชช่ิง จำกัด 08 1844 0029  9/205 ถ. ลาดปลาเค+า 79 แขวงอนุสาวรีย' 

บางเขน กรุงเทพฯ 

 

จิราพร   เสือเอ่ียม 08 4657 1119  53/36 ม. 1 ต. รังสิต อ.ธัญบุรี จ. ปทุมธานี 

12110 

 

คำดี  ศรีสมวงศ' 08 0050 1202  4 ม. 11 ต. โคกกลาง อ. โนนสะอาด 

จ. อุดรธานี   41240 

 

 

 

แขวงหัวหมาก บางกะปx กรุงเทพฯ 

บริษัท เอฟอีเอส กรุzป จำกัด 08 9741 6712  เลขท่ี 100/2 ม. 3 คลองจิก บางปะอิน 

จ. พระนครศรีอยุธยา 

 

          

 

ข)อมูลผู)มีส1วนได)ส1วนเสียภายนอก 

ช่ือองคeกร/ช่ือ-นามสกุล 

 
เบอรeโทรศัพทe อีเมลe ช1องทางการติดต1ออ่ืนๆ 

*ประเภทการ

ติดต1อ 

บริษัท ซิกม|า เอลิเวเตอร' 

(ประเทศไทย) จำกัด 

0 2751 4141  1858/21-26 ช้ัน 7 ถ. บางนา-ตราด 

บางนา กรุงเทพฯ 

 

ห+างหุ+นส|วนจำกัด ดีเซลพาวเวอร'ออล 0 2758 0967  1473 ม. 4 ซอยเทพารักษ' ถ. เทพารักษ' 

อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ 

 

ห+างหุ+นส|วนจำกัด สตาร'สเตช่ันเนอร่ี 0 2926 3517  91 ซ. ประชานิเวศน' 3 ซอย 8/3 แยก 12  

ต. ท|าทราย อ. เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 

 

บริษัท โปรเฟสช่ันนอล ไอที 

เซอร'วิส จำกัด 

0 2642 4228-9  128/165 ช้ัน 15 อาคารพญาไทพลาซ|า 

ถ. พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

 

บริษัท ดับเบิล ดี พับลิชช่ิง จำกัด 08 1844 0029  9/205 ถ. ลาดปลาเค+า 79 แขวงอนุสาวรีย' 

บางเขน กรุงเทพฯ 

 

จิราพร   เสือเอ่ียม 08 4657 1119  53/36 ม. 1 ต. รังสิต อ.ธัญบุรี จ. ปทุมธานี 

12110 

 

คำดี  ศรีสมวงศ' 08 0050 1202  4 ม. 11 ต. โคกกลาง อ. โนนสะอาด 

จ. อุดรธานี   41240 
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แบบรายงานข)อมูลของผู)มีส1วนได)ส1วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) 

กรมส1งเสริมการปกครองท)องถ่ิน ประจำปXงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน1วยงาน : สำนักบริหารการคลังท)องถ่ิน 

ข)อมูลผู)มีส1วนได)ส1วนเสียภายนอก 

ช่ือองคeกร/ช่ือ-นามสกุล 

 
เบอรeโทรศัพทe อีเมลe ช1องทางการติดต1ออ่ืนๆ 

*ประเภทการ

ติดต1อ 

ทรรศนีย'  แก+วบุญชู 074 333 779  สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 9  

ดรุณศักด์ิ  ตติยะลาภะ 09 7016 8477  Huso@vru.ac.th คณะมนุษยศาสตร'และสังคมศาสตร' 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ'ฯ 

 

สไบทิพย'  วานิชกูล 0 2528 4723   สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี  

นิฐิตา  สังขชาติ 074 330 121  สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา  

พันตำรวจโทไพโรจน' เรืองทิพย' 

 

08 6754 6999  กองกำกับการ 2 กองบังคับการปeองกัน 

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

สุพจน'  เหมือนเหลา 

 

09 5606 7785 Bunloet11@gmail.com ม. 12 ต. โอนเอน อ. เมืองอำนาจเจริญ  

จ. อำนาจเจริญ 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 0 2201 8325 Nationalplandpt@gmail.com   

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร' 

และการส่ือสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

084 950 999 pugsugus@gmail.com   

สมบัติ เหสกุล 08 1567 7621 sombatsh@gmail.com   

บริษัท สมาร'ท คูลล่ิง ซิสเต็มส' จำกัด  0 2732 9981  6 – 297 ซอยรามคำแหง 40 แยก 2   

หน1วยงาน : กองพัฒนาและส1งเสริมการบริหารงานท)องถ่ิน 

 

ข)อมูลผู)มีส1วนได)ส1วนเสียภายนอก 

ช่ือองคeกร/ช่ือ-นามสกุล 

 
เบอรeโทรศัพทe อีเมลe ช1องทางการติดต1ออ่ืนๆ *ประเภทการติดต1อ 

Mr.TANAKA Koto  

(รองผู+อำนวยการ) 

 

+65 6224 7927 

 

 

k-tanaka@clair.org.sg 

 

 

สภาองค'กรปกครองส|วนท+องถ่ินเพ่ือ

ความสัมพันธ'ระหว|างประเทศแห|งญ่ีปุàน 

ประจำประเทศสิงคโปร' (The Japan 

Council of Local Authorities for 

International Relations, Singapore: 

J.CLAIR Singapore) 

ดำเนินงานด+านวิเทศสัมพันธ' 

Mr. SIAU Min Yang  

(นักวิจัยอาวุโส) 

+65 6224 8376 minyang@clair.org.sg 

 

สภาองค'กรปกครองส|วนท+องถ่ินเพ่ือ

ความสัมพันธ'ระหว|างประเทศแห|งญ่ีปุàน 

ประจำประเทศสิงคโปร' (The Japan 

Council of Local Authorities for 

International Relations, Singapore: 

J.CLAIR Singapore) 

ดำเนินงานด+านวิเทศสัมพันธ' 

นางสุกันยา ทองธำรง  

(ผู+จัดการโครงการฯ)  

 

02-304-9191 ต|อ 

5333 

02-280-0556 

sukanya.thongthumrong@un

dp.org 

 

โครงการพัฒนาแห|งสหประชาชาติ  

(United Nations Development 

Programme: UNDP) 

ดำเนินงานด+านวิเทศสัมพันธ' 

นางสาวอธิชา ชัยวิเชียร  

(เจ+าหน+าท่ีประสานงาน 

โครงการส|งเสริมธรรมาภิบาล) 

 

02-304-9191 ต|อ 

5333 

02-280-0556 

aticha.chaivichian@undp.org 

 

โครงการพัฒนาแห|งสหประชาชาติ  

(United Nations Development 

Programme: UNDP) 

ดำเนินงานด+านวิเทศสัมพันธ' 

นายชนัญòู หมวดมณี  02-304-9191 ต|อ  โครงการพัฒนาแห|งสหประชาชาติ  ดำเนินงานด+านวิเทศสัมพันธ' 



รายงานคำแนะนำในการปรับปรุงแผนบริหารความต่่อเน่�อง64

(ผู+ช|วยโครงการฯ) 5333 

02-280-0556 

 

 

(United Nations Development 

Programme: UNDP) 

Mr. KOIWA Kenichiro 

(ผู+แทน) 

 

02-261-5250 ต|อ 

141 

 องค'การความร|วมมือระหว|างประเทศแห|ง

ญ่ีปุàน ประจำประเทศไทย (JICA 

Thailand Office) 

ดำเนินงานด+านวิเทศสัมพันธ' 

นางสาวจามรี แย+มกล่ินฟุeง 

(เจ+าหน+าท่ีโครงการอาวุโส) 

02-261-5250 ต|อ 

141 

Jamaree.TI@jica.go.jp 

 

องค'การความร|วมมือระหว|างประเทศแห|ง

ญ่ีปุàน ประจำประเทศไทย (JICA 

Thailand Office) 

ดำเนินงานด+านวิเทศสัมพันธ' 

นางสาวเพชรศิริ จงสูงเนิน 

(Japan Information Service) 

 

02-207-8504, 

02-696-3004 ต|อ 

658 

phetsiri.jongsoongnern@bg.

mofa.go.jp 

สถานเอกอัครราชทูตญ่ีปุàน 

ประจำประเทศไทย 

 

ดำเนินงานด+านวิเทศสัมพันธ' 

นางสาวสุธัญญา สุขไพศาล 

(ผู+ช|วยผู+อำนวยการหน|วยฯ) 

 

02-243 0140  

092-2958832 

02-2435777 

ssukphaisal@peacecorps.gov หน|วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย 

Peace Corps Thailand 

 

ดำเนินงานด+านวิเทศสัมพันธ' 

กระทรวงการต|างประเทศ 0-2203-5000   ดำเนินงานด+านวิเทศสัมพันธ' 

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงมหาดไทย 

0-2222-1141-55   ดำเนินงานด+านวิเทศสัมพันธ' 

นายเอกชัย อัตถกาญน'นา  

(รองผู+ว|าการ (ปฏิบัติการ 3) การประปา

ส|วนภูมิภาค) 

 

08-1923-0080  การประปาส|วนภูมิภาค 

 

กระบวนการประสานการ

บริหารจัดการด+านโครงสร+าง

พ้ืนฐานขององค'กรปกครอง

ส|วนท+องถ่ิน 

นายชัยวัฒน' จันทวี  09-4963-8888  สำนักงานทรัพยากรน้ำแห|งชาติ กระบวนการประสานการ

หน1วยงาน : กองพัฒนาและส1งเสริมการบริหารงานท)องถ่ิน 

 

ข)อมูลผู)มีส1วนได)ส1วนเสียภายนอก 

ช่ือองคeกร/ช่ือ-นามสกุล 

 
เบอรeโทรศัพทe อีเมลe ช1องทางการติดต1ออ่ืนๆ *ประเภทการติดต1อ 

Mr.TANAKA Koto  

(รองผู+อำนวยการ) 

 

+65 6224 7927 

 

 

k-tanaka@clair.org.sg 

 

 

สภาองค'กรปกครองส|วนท+องถ่ินเพ่ือ

ความสัมพันธ'ระหว|างประเทศแห|งญ่ีปุàน 

ประจำประเทศสิงคโปร' (The Japan 

Council of Local Authorities for 

International Relations, Singapore: 

J.CLAIR Singapore) 

ดำเนินงานด+านวิเทศสัมพันธ' 

Mr. SIAU Min Yang  

(นักวิจัยอาวุโส) 

+65 6224 8376 minyang@clair.org.sg 

 

สภาองค'กรปกครองส|วนท+องถ่ินเพ่ือ

ความสัมพันธ'ระหว|างประเทศแห|งญ่ีปุàน 

ประจำประเทศสิงคโปร' (The Japan 

Council of Local Authorities for 

International Relations, Singapore: 

J.CLAIR Singapore) 

ดำเนินงานด+านวิเทศสัมพันธ' 

นางสุกันยา ทองธำรง  

(ผู+จัดการโครงการฯ)  

 

02-304-9191 ต|อ 

5333 

02-280-0556 

sukanya.thongthumrong@un

dp.org 

 

โครงการพัฒนาแห|งสหประชาชาติ  

(United Nations Development 

Programme: UNDP) 

ดำเนินงานด+านวิเทศสัมพันธ' 

นางสาวอธิชา ชัยวิเชียร  

(เจ+าหน+าท่ีประสานงาน 

โครงการส|งเสริมธรรมาภิบาล) 

 

02-304-9191 ต|อ 

5333 

02-280-0556 

aticha.chaivichian@undp.org 

 

โครงการพัฒนาแห|งสหประชาชาติ  

(United Nations Development 

Programme: UNDP) 

ดำเนินงานด+านวิเทศสัมพันธ' 

นายชนัญòู หมวดมณี  02-304-9191 ต|อ  โครงการพัฒนาแห|งสหประชาชาติ  ดำเนินงานด+านวิเทศสัมพันธ' 

หน1วยงาน : กองพัฒนาและส1งเสริมการบริหารงานท)องถ่ิน 

 

ข)อมูลผู)มีส1วนได)ส1วนเสียภายนอก 

ช่ือองคeกร/ช่ือ-นามสกุล 

 
เบอรeโทรศัพทe อีเมลe ช1องทางการติดต1ออ่ืนๆ *ประเภทการติดต1อ 

Mr.TANAKA Koto  

(รองผู+อำนวยการ) 

 

+65 6224 7927 

 

 

k-tanaka@clair.org.sg 

 

 

สภาองค'กรปกครองส|วนท+องถ่ินเพ่ือ

ความสัมพันธ'ระหว|างประเทศแห|งญ่ีปุàน 

ประจำประเทศสิงคโปร' (The Japan 

Council of Local Authorities for 

International Relations, Singapore: 

J.CLAIR Singapore) 

ดำเนินงานด+านวิเทศสัมพันธ' 

Mr. SIAU Min Yang  

(นักวิจัยอาวุโส) 

+65 6224 8376 minyang@clair.org.sg 

 

สภาองค'กรปกครองส|วนท+องถ่ินเพ่ือ

ความสัมพันธ'ระหว|างประเทศแห|งญ่ีปุàน 

ประจำประเทศสิงคโปร' (The Japan 

Council of Local Authorities for 

International Relations, Singapore: 

J.CLAIR Singapore) 

ดำเนินงานด+านวิเทศสัมพันธ' 

นางสุกันยา ทองธำรง  

(ผู+จัดการโครงการฯ)  

 

02-304-9191 ต|อ 

5333 

02-280-0556 

sukanya.thongthumrong@un

dp.org 

 

โครงการพัฒนาแห|งสหประชาชาติ  

(United Nations Development 

Programme: UNDP) 

ดำเนินงานด+านวิเทศสัมพันธ' 

นางสาวอธิชา ชัยวิเชียร  

(เจ+าหน+าท่ีประสานงาน 

โครงการส|งเสริมธรรมาภิบาล) 

 

02-304-9191 ต|อ 

5333 

02-280-0556 

aticha.chaivichian@undp.org 

 

โครงการพัฒนาแห|งสหประชาชาติ  

(United Nations Development 

Programme: UNDP) 

ดำเนินงานด+านวิเทศสัมพันธ' 

นายชนัญòู หมวดมณี  02-304-9191 ต|อ  โครงการพัฒนาแห|งสหประชาชาติ  ดำเนินงานด+านวิเทศสัมพันธ' 
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(ผู+อำนวยการกลุ|มแผนงานและ

โครงการ)  

 

บริหารจัดการด+านโครงสร+าง

พ้ืนฐานขององค'กรปกครอง

ส|วนท+องถ่ิน 

นายนพพล สิงหนาท  

(ผู+อำนวยการกองช|าง) 

08-1620-4593  องค'การบริหารส|วนตำบลทรงคะนอง 

จังหวัดนครปฐม 

กระบวนการประสานการ

บริหารจัดการด+านโครงสร+าง

พ้ืนฐานขององค'กรปกครอง

ส|วนท+องถ่ิน 

กรมกิจการผู+สูงอายุ 02-6424336 -9   กระบวนการบริหารจัดการ

ระบบข+อมูลเบ้ียยังชีพผู+สูงอายุ 

ผู+พิการ และผู+ปàวยเอดส' 

กรมส|งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการ    

02-3543388   กระบวนการบริหารจัดการ

ระบบข+อมูลเบ้ียยังชีพผู+สูงอายุ 

ผู+พิการ และผู+ปàวยเอดส' 

สถาบันพัฒนาองค'กรชุมชน 

(องค'การมหาชน)  

 

0-2378-8300-9   กระบวนการบริหารจัดการ

ระบบข+อมูลเบ้ียยังชีพผู+สูงอายุ 

ผู+พิการ และผู+ปàวยเอดส' 

นางปรียานุช บูรณะภักดี    

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 

089-1114937   

02 590 4657         

 

 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 

กระบวนการจัดทำตัวช้ีวัด/

เกณฑ'การติดตาม นิเทศ 

ปรับปรุง พัฒนาและส|งเสริม

การประเมินประสิทธิภาพของ

องค'กรปกครองส|วนท+องถ่ิน 

นางสร+อยนภา  หาญเมตตา    

นักวิชาการส่ิงแวดล+อมชำนาญการพิเศษ   

                                          

 

๐๘ ๑๖๑๔ ๘๑๔๔ 

๐ ๒๒๙๘ ๕๖๕๒ 

 กรมส|งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล+อม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล+อม 

 

กระบวนการจัดทำตัวช้ีวัด/

เกณฑ'การติดตาม นิเทศ 

ปรับปรุง พัฒนาและส|งเสริม

การประเมินประสิทธิภาพของ

(ผู+ช|วยโครงการฯ) 5333 

02-280-0556 

 

 

(United Nations Development 

Programme: UNDP) 

Mr. KOIWA Kenichiro 

(ผู+แทน) 

 

02-261-5250 ต|อ 

141 

 องค'การความร|วมมือระหว|างประเทศแห|ง

ญ่ีปุàน ประจำประเทศไทย (JICA 

Thailand Office) 

ดำเนินงานด+านวิเทศสัมพันธ' 

นางสาวจามรี แย+มกล่ินฟุeง 

(เจ+าหน+าท่ีโครงการอาวุโส) 

02-261-5250 ต|อ 

141 

Jamaree.TI@jica.go.jp 

 

องค'การความร|วมมือระหว|างประเทศแห|ง

ญ่ีปุàน ประจำประเทศไทย (JICA 

Thailand Office) 

ดำเนินงานด+านวิเทศสัมพันธ' 

นางสาวเพชรศิริ จงสูงเนิน 

(Japan Information Service) 

 

02-207-8504, 

02-696-3004 ต|อ 

658 

phetsiri.jongsoongnern@bg.

mofa.go.jp 

สถานเอกอัครราชทูตญ่ีปุàน 

ประจำประเทศไทย 

 

ดำเนินงานด+านวิเทศสัมพันธ' 

นางสาวสุธัญญา สุขไพศาล 

(ผู+ช|วยผู+อำนวยการหน|วยฯ) 

 

02-243 0140  

092-2958832 

02-2435777 

ssukphaisal@peacecorps.gov หน|วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย 

Peace Corps Thailand 

 

ดำเนินงานด+านวิเทศสัมพันธ' 

กระทรวงการต|างประเทศ 0-2203-5000   ดำเนินงานด+านวิเทศสัมพันธ' 

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงมหาดไทย 

0-2222-1141-55   ดำเนินงานด+านวิเทศสัมพันธ' 

นายเอกชัย อัตถกาญน'นา  

(รองผู+ว|าการ (ปฏิบัติการ 3) การประปา

ส|วนภูมิภาค) 

 

08-1923-0080  การประปาส|วนภูมิภาค 

 

กระบวนการประสานการ

บริหารจัดการด+านโครงสร+าง

พ้ืนฐานขององค'กรปกครอง

ส|วนท+องถ่ิน 

นายชัยวัฒน' จันทวี  09-4963-8888  สำนักงานทรัพยากรน้ำแห|งชาติ กระบวนการประสานการ

องค'กรปกครองส|วนท+องถ่ิน 

นางผการัตน'    เพ็งสวัสด์ิ     

นักวิชาการส่ิงแวดล+อมชำนาญการพิเศษ   

                                          

 

๐๙ ๒๔๗๙ ๒๔๙๕ 

๐ ๒๒๙๘ ๕๖๕๒ 

 กรมส|งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล+อม  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล+อม 

 

กระบวนการจัดทำตัวช้ีวัด/

เกณฑ'การติดตาม นิเทศ 

ปรับปรุง พัฒนาและส|งเสริม

การประเมินประสิทธิภาพของ

องค'กรปกครองส|วนท+องถ่ิน 

นางสาวสุมน สุเมธเชิงปรัชญา 

(อำนวยการสำนักส|งเสริมเมืองและ

สังคมคาร'บอนต่ำ)  

 

08 9783 1163 

02 141 9835 

02 141 9817 

 สำนักส|งเสริมเมืองและสังคมคาร'บอนต่ำ 

องค'การบริหารจัดการกzาซเรือนกระจก 

(องค'การมหาชน) 

 

กระบวนการจัดทำตัวช้ีวัด/

เกณฑ'การติดตาม นิเทศ 

ปรับปรุง พัฒนาและส|งเสริม

การประเมินประสิทธิภาพของ

องค'กรปกครองส|วนท+องถ่ิน 

นางสาวเมธ'วดี เสรีเสถียรทรัพย'  

(นักวิชาการชำนาญการ)  

 

09 5486 6609 

02 141 9835, 02 

141 9817 

 สำนักส|งเสริมเมืองและสังคมคาร'บอนต่ำ 

องค'การบริหารจัดการกzาซเรือนกระจก 

(องค'การมหาชน) 

 

กระบวนการจัดทำตัวช้ีวัด/

เกณฑ'การติดตาม นิเทศ 

ปรับปรุง พัฒนาและส|งเสริม

การประเมินประสิทธิภาพของ

องค'กรปกครองส|วนท+องถ่ิน 

นางสาวตวงกมล พฤทธ์ิธโนปจัย 

(นักวิชาการชำนาญการ)  

 

09 4956 5426                                     

02 141 9835, 02 

141 9817 

 สำนักส|งเสริมเมืองและสังคมคาร'บอนต่ำ 

องค'การบริหารจัดการกzาซเรือนกระจก 

(องค'การมหาชน) 

 

กระบวนการจัดทำตัวช้ีวัด/

เกณฑ'การติดตาม นิเทศ 

ปรับปรุง พัฒนาและส|งเสริม

การประเมินประสิทธิภาพของ

องค'กรปกครองส|วนท+องถ่ิน 

นายสุทัศน' สมน+อย    

(เจ+าพนักงานปeองกันการทุจริต 

ชำนาญการ)                  

                            

02 528 4800 ต|อ 

3002 

 สำนักงาน ป.ป.ช. 

 

กระบวนการจัดทำตัวช้ีวัด/

เกณฑ'การติดตาม นิเทศ 

ปรับปรุง พัฒนาและส|งเสริม

การประเมินประสิทธิภาพของ

หน1วยงาน : กองพัฒนาและส1งเสริมการบริหารงานท)องถ่ิน 

 

ข)อมูลผู)มีส1วนได)ส1วนเสียภายนอก 

ช่ือองคeกร/ช่ือ-นามสกุล 

 
เบอรeโทรศัพทe อีเมลe ช1องทางการติดต1ออ่ืนๆ *ประเภทการติดต1อ 

Mr.TANAKA Koto  

(รองผู+อำนวยการ) 

 

+65 6224 7927 

 

 

k-tanaka@clair.org.sg 

 

 

สภาองค'กรปกครองส|วนท+องถ่ินเพ่ือ

ความสัมพันธ'ระหว|างประเทศแห|งญ่ีปุàน 

ประจำประเทศสิงคโปร' (The Japan 

Council of Local Authorities for 

International Relations, Singapore: 

J.CLAIR Singapore) 

ดำเนินงานด+านวิเทศสัมพันธ' 

Mr. SIAU Min Yang  

(นักวิจัยอาวุโส) 

+65 6224 8376 minyang@clair.org.sg 

 

สภาองค'กรปกครองส|วนท+องถ่ินเพ่ือ

ความสัมพันธ'ระหว|างประเทศแห|งญ่ีปุàน 

ประจำประเทศสิงคโปร' (The Japan 

Council of Local Authorities for 

International Relations, Singapore: 

J.CLAIR Singapore) 

ดำเนินงานด+านวิเทศสัมพันธ' 

นางสุกันยา ทองธำรง  

(ผู+จัดการโครงการฯ)  

 

02-304-9191 ต|อ 

5333 

02-280-0556 

sukanya.thongthumrong@un

dp.org 

 

โครงการพัฒนาแห|งสหประชาชาติ  

(United Nations Development 

Programme: UNDP) 

ดำเนินงานด+านวิเทศสัมพันธ' 

นางสาวอธิชา ชัยวิเชียร  

(เจ+าหน+าท่ีประสานงาน 

โครงการส|งเสริมธรรมาภิบาล) 

 

02-304-9191 ต|อ 

5333 

02-280-0556 

aticha.chaivichian@undp.org 

 

โครงการพัฒนาแห|งสหประชาชาติ  

(United Nations Development 

Programme: UNDP) 

ดำเนินงานด+านวิเทศสัมพันธ' 

นายชนัญòู หมวดมณี  02-304-9191 ต|อ  โครงการพัฒนาแห|งสหประชาชาติ  ดำเนินงานด+านวิเทศสัมพันธ' 
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องค'กรปกครองส|วนท+องถ่ิน 

นางผการัตน'    เพ็งสวัสด์ิ     

นักวิชาการส่ิงแวดล+อมชำนาญการพิเศษ   

                                          

 

๐๙ ๒๔๗๙ ๒๔๙๕ 

๐ ๒๒๙๘ ๕๖๕๒ 

 กรมส|งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล+อม  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล+อม 

 

กระบวนการจัดทำตัวช้ีวัด/

เกณฑ'การติดตาม นิเทศ 

ปรับปรุง พัฒนาและส|งเสริม

การประเมินประสิทธิภาพของ

องค'กรปกครองส|วนท+องถ่ิน 

นางสาวสุมน สุเมธเชิงปรัชญา 

(อำนวยการสำนักส|งเสริมเมืองและ

สังคมคาร'บอนต่ำ)  

 

08 9783 1163 

02 141 9835 

02 141 9817 

 สำนักส|งเสริมเมืองและสังคมคาร'บอนต่ำ 

องค'การบริหารจัดการกzาซเรือนกระจก 

(องค'การมหาชน) 

 

กระบวนการจัดทำตัวช้ีวัด/

เกณฑ'การติดตาม นิเทศ 

ปรับปรุง พัฒนาและส|งเสริม

การประเมินประสิทธิภาพของ

องค'กรปกครองส|วนท+องถ่ิน 

นางสาวเมธ'วดี เสรีเสถียรทรัพย'  

(นักวิชาการชำนาญการ)  

 

09 5486 6609 

02 141 9835, 02 

141 9817 

 สำนักส|งเสริมเมืองและสังคมคาร'บอนต่ำ 

องค'การบริหารจัดการกzาซเรือนกระจก 

(องค'การมหาชน) 

 

กระบวนการจัดทำตัวช้ีวัด/

เกณฑ'การติดตาม นิเทศ 

ปรับปรุง พัฒนาและส|งเสริม

การประเมินประสิทธิภาพของ

องค'กรปกครองส|วนท+องถ่ิน 

นางสาวตวงกมล พฤทธ์ิธโนปจัย 

(นักวิชาการชำนาญการ)  

 

09 4956 5426                                     

02 141 9835, 02 

141 9817 

 สำนักส|งเสริมเมืองและสังคมคาร'บอนต่ำ 

องค'การบริหารจัดการกzาซเรือนกระจก 

(องค'การมหาชน) 

 

กระบวนการจัดทำตัวช้ีวัด/

เกณฑ'การติดตาม นิเทศ 

ปรับปรุง พัฒนาและส|งเสริม

การประเมินประสิทธิภาพของ

องค'กรปกครองส|วนท+องถ่ิน 

นายสุทัศน' สมน+อย    

(เจ+าพนักงานปeองกันการทุจริต 

ชำนาญการ)                  

                            

02 528 4800 ต|อ 

3002 

 สำนักงาน ป.ป.ช. 

 

กระบวนการจัดทำตัวช้ีวัด/

เกณฑ'การติดตาม นิเทศ 

ปรับปรุง พัฒนาและส|งเสริม

การประเมินประสิทธิภาพของ
 องค'กรปกครองส|วนท+องถ่ิน 

นางแก+วตา เพ็ชรสุกใส  

(นักวิเคราะห'นโยบายและแผน 

ชำนาญการ) 

                 

09 4552 4468  สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี 

    

 

กระบวนการจัดทำตัวช้ีวัด/

เกณฑ'การติดตาม นิเทศ 

ปรับปรุง พัฒนาและส|งเสริม

การประเมินประสิทธิภาพของ

องค'กรปกครองส|วนท+องถ่ิน 

นางสาวณัฐฐวรรณ อินทรทิตย'

(นักวิเคราะห'งบประมาณชำนาญการ

พิเศษ) 

   

  

 

06-1403-3269  สำนักงบประมาณ 

 

กระบวนการประสาน 

รวบรวม วิเคราะห'และ

ดำเนินการเก่ียวกับการจัดทำ

งบประมาณเงินอุดหนุนให+แก|

องค'กรปกครองส|วนท+องถ่ิน 

นายวิฑูร เอ่ียมโอภาส   

(ผู+อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ

การกระจายอำนาจให+แก| 

องค'กรปกครองส|วนท+องถ่ิน)  

 

081-8319507 

เบอร'สำนักงาน 

02-2834608 

โทรสาร  

02-2834641 

 

 สำนักงานคณะกรรมการการกระจาย

อำนาจให+แก|องค'กรปกครองส|วนท+องถ่ิน 

 

กระบวนการประสาน 

รวบรวม วิเคราะห'และ

ดำเนินการเก่ียวกับการจัดทำ

งบประมาณเงินอุดหนุนให+แก|

องค'กรปกครองส|วนท+องถ่ิน 

นางสาวพิมพ'นารา บัวเกิด  

(ผู+อำนวยการส|วนกระจายอำนาจ 

ด+านการเงินการคลัง)                     

 

091-5516511  สำนักงานคณะกรรมการการกระจาย

อำนาจให+แก|องค'กรปกครองส|วนท+องถ่ิน 

 

กระบวนการประสาน 

รวบรวม วิเคราะห'และ

ดำเนินการเก่ียวกับการจัดทำ

งบประมาณเงินอุดหนุนให+แก|

องค'กรปกครองส|วนท+องถ่ิน 

นายวิทยา โชคเศรษฐกิจ   

(นักวิเคราะห'นโยบายและแผนชำนาญ

063-1917443  สำนักงานคณะกรรมการการกระจาย กระบวนการประสาน 

รวบรวม วิเคราะห'และ

หน1วยงาน : กองพัฒนาและส1งเสริมการบริหารงานท)องถ่ิน 

 

ข)อมูลผู)มีส1วนได)ส1วนเสียภายนอก 

ช่ือองคeกร/ช่ือ-นามสกุล 

 
เบอรeโทรศัพทe อีเมลe ช1องทางการติดต1ออ่ืนๆ *ประเภทการติดต1อ 

Mr.TANAKA Koto  

(รองผู+อำนวยการ) 

 

+65 6224 7927 

 

 

k-tanaka@clair.org.sg 

 

 

สภาองค'กรปกครองส|วนท+องถ่ินเพ่ือ

ความสัมพันธ'ระหว|างประเทศแห|งญ่ีปุàน 

ประจำประเทศสิงคโปร' (The Japan 

Council of Local Authorities for 

International Relations, Singapore: 

J.CLAIR Singapore) 

ดำเนินงานด+านวิเทศสัมพันธ' 

Mr. SIAU Min Yang  

(นักวิจัยอาวุโส) 

+65 6224 8376 minyang@clair.org.sg 

 

สภาองค'กรปกครองส|วนท+องถ่ินเพ่ือ

ความสัมพันธ'ระหว|างประเทศแห|งญ่ีปุàน 

ประจำประเทศสิงคโปร' (The Japan 

Council of Local Authorities for 

International Relations, Singapore: 

J.CLAIR Singapore) 

ดำเนินงานด+านวิเทศสัมพันธ' 

นางสุกันยา ทองธำรง  

(ผู+จัดการโครงการฯ)  

 

02-304-9191 ต|อ 

5333 

02-280-0556 

sukanya.thongthumrong@un

dp.org 

 

โครงการพัฒนาแห|งสหประชาชาติ  

(United Nations Development 

Programme: UNDP) 

ดำเนินงานด+านวิเทศสัมพันธ' 

นางสาวอธิชา ชัยวิเชียร  

(เจ+าหน+าท่ีประสานงาน 

โครงการส|งเสริมธรรมาภิบาล) 

 

02-304-9191 ต|อ 

5333 

02-280-0556 

aticha.chaivichian@undp.org 

 

โครงการพัฒนาแห|งสหประชาชาติ  

(United Nations Development 

Programme: UNDP) 

ดำเนินงานด+านวิเทศสัมพันธ' 

นายชนัญòู หมวดมณี  02-304-9191 ต|อ  โครงการพัฒนาแห|งสหประชาชาติ  ดำเนินงานด+านวิเทศสัมพันธ' 
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 องค'กรปกครองส|วนท+องถ่ิน 

นางแก+วตา เพ็ชรสุกใส  

(นักวิเคราะห'นโยบายและแผน 

ชำนาญการ) 

                 

09 4552 4468  สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี 

    

 

กระบวนการจัดทำตัวช้ีวัด/

เกณฑ'การติดตาม นิเทศ 

ปรับปรุง พัฒนาและส|งเสริม

การประเมินประสิทธิภาพของ

องค'กรปกครองส|วนท+องถ่ิน 

นางสาวณัฐฐวรรณ อินทรทิตย'

(นักวิเคราะห'งบประมาณชำนาญการ

พิเศษ) 

   

  

 

06-1403-3269  สำนักงบประมาณ 

 

กระบวนการประสาน 

รวบรวม วิเคราะห'และ

ดำเนินการเก่ียวกับการจัดทำ

งบประมาณเงินอุดหนุนให+แก|

องค'กรปกครองส|วนท+องถ่ิน 

นายวิฑูร เอ่ียมโอภาส   

(ผู+อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ

การกระจายอำนาจให+แก| 

องค'กรปกครองส|วนท+องถ่ิน)  

 

081-8319507 

เบอร'สำนักงาน 

02-2834608 

โทรสาร  

02-2834641 

 

 สำนักงานคณะกรรมการการกระจาย

อำนาจให+แก|องค'กรปกครองส|วนท+องถ่ิน 

 

กระบวนการประสาน 

รวบรวม วิเคราะห'และ

ดำเนินการเก่ียวกับการจัดทำ

งบประมาณเงินอุดหนุนให+แก|

องค'กรปกครองส|วนท+องถ่ิน 

นางสาวพิมพ'นารา บัวเกิด  

(ผู+อำนวยการส|วนกระจายอำนาจ 

ด+านการเงินการคลัง)                     

 

091-5516511  สำนักงานคณะกรรมการการกระจาย

อำนาจให+แก|องค'กรปกครองส|วนท+องถ่ิน 

 

กระบวนการประสาน 

รวบรวม วิเคราะห'และ

ดำเนินการเก่ียวกับการจัดทำ

งบประมาณเงินอุดหนุนให+แก|

องค'กรปกครองส|วนท+องถ่ิน 

นายวิทยา โชคเศรษฐกิจ   

(นักวิเคราะห'นโยบายและแผนชำนาญ

063-1917443  สำนักงานคณะกรรมการการกระจาย กระบวนการประสาน 

รวบรวม วิเคราะห'และ

หน1วยงาน : กองพัฒนาและส1งเสริมการบริหารงานท)องถ่ิน 

 

ข)อมูลผู)มีส1วนได)ส1วนเสียภายนอก 

ช่ือองคeกร/ช่ือ-นามสกุล 

 
เบอรeโทรศัพทe อีเมลe ช1องทางการติดต1ออ่ืนๆ *ประเภทการติดต1อ 

Mr.TANAKA Koto  

(รองผู+อำนวยการ) 

 

+65 6224 7927 

 

 

k-tanaka@clair.org.sg 

 

 

สภาองค'กรปกครองส|วนท+องถ่ินเพ่ือ

ความสัมพันธ'ระหว|างประเทศแห|งญ่ีปุàน 

ประจำประเทศสิงคโปร' (The Japan 

Council of Local Authorities for 

International Relations, Singapore: 

J.CLAIR Singapore) 

ดำเนินงานด+านวิเทศสัมพันธ' 

Mr. SIAU Min Yang  

(นักวิจัยอาวุโส) 

+65 6224 8376 minyang@clair.org.sg 

 

สภาองค'กรปกครองส|วนท+องถ่ินเพ่ือ

ความสัมพันธ'ระหว|างประเทศแห|งญ่ีปุàน 

ประจำประเทศสิงคโปร' (The Japan 

Council of Local Authorities for 

International Relations, Singapore: 

J.CLAIR Singapore) 

ดำเนินงานด+านวิเทศสัมพันธ' 

นางสุกันยา ทองธำรง  

(ผู+จัดการโครงการฯ)  

 

02-304-9191 ต|อ 

5333 

02-280-0556 

sukanya.thongthumrong@un

dp.org 

 

โครงการพัฒนาแห|งสหประชาชาติ  

(United Nations Development 

Programme: UNDP) 

ดำเนินงานด+านวิเทศสัมพันธ' 

นางสาวอธิชา ชัยวิเชียร  

(เจ+าหน+าท่ีประสานงาน 

โครงการส|งเสริมธรรมาภิบาล) 

 

02-304-9191 ต|อ 

5333 

02-280-0556 

aticha.chaivichian@undp.org 

 

โครงการพัฒนาแห|งสหประชาชาติ  

(United Nations Development 

Programme: UNDP) 

ดำเนินงานด+านวิเทศสัมพันธ' 

นายชนัญòู หมวดมณี  02-304-9191 ต|อ  โครงการพัฒนาแห|งสหประชาชาติ  ดำเนินงานด+านวิเทศสัมพันธ' 



รายงานคำแนะนำในการปรับปรุงแผนบริหารความต่่อเน่�อง68

การพิเศษ)                             

 

อำนาจให+แก|องค'กรปกครองส|วนท+องถ่ิน 

 

ดำเนินการเก่ียวกับการจัดทำ

งบประมาณเงินอุดหนุนให+แก|

องค'กรปกครองส|วนท+องถ่ิน 

          

หน1วยงาน : กองคลัง 

 

ข)อมูลผู)มีส1วนได)ส1วนเสียภายนอก 

ช่ือองคeกร/ช่ือ-นามสกุล 

 
เบอรeโทรศัพทe อีเมลe ช1องทางการติดต1ออ่ืนๆ *ประเภทการติดต1อ 

พรศิลปß บุญมณี 063-2721437 gprocurement@dla.go.th 51/197 หมู| 1 ซ.บางศรีเมือง 21 ถ.ท|าน้ำ

นนท' ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี 

11000 

 

 

สุชิน  ไตรยะพานิช 094-3527666 Suchin399@gmail.com 132/16 อาคารเพนนินซูล|า ห+อง 201 ถ.

พระราม 6 ซ.35 แขวงพญาไท เขตพญาไท 

กทม .10400 

 

 

ธนวรรณ  กระจ|างธรรม 081-9480329 tanawan_tk1@hotmail.com 199/187 ม.3 ต.คลองสวนพลู อ.

พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

13000 

 

 

 

  

 องค'กรปกครองส|วนท+องถ่ิน 

นางแก+วตา เพ็ชรสุกใส  

(นักวิเคราะห'นโยบายและแผน 

ชำนาญการ) 

                 

09 4552 4468  สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี 

    

 

กระบวนการจัดทำตัวช้ีวัด/

เกณฑ'การติดตาม นิเทศ 

ปรับปรุง พัฒนาและส|งเสริม

การประเมินประสิทธิภาพของ

องค'กรปกครองส|วนท+องถ่ิน 

นางสาวณัฐฐวรรณ อินทรทิตย'

(นักวิเคราะห'งบประมาณชำนาญการ

พิเศษ) 

   

  

 

06-1403-3269  สำนักงบประมาณ 

 

กระบวนการประสาน 

รวบรวม วิเคราะห'และ

ดำเนินการเก่ียวกับการจัดทำ

งบประมาณเงินอุดหนุนให+แก|

องค'กรปกครองส|วนท+องถ่ิน 

นายวิฑูร เอ่ียมโอภาส   

(ผู+อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ

การกระจายอำนาจให+แก| 

องค'กรปกครองส|วนท+องถ่ิน)  

 

081-8319507 

เบอร'สำนักงาน 

02-2834608 

โทรสาร  

02-2834641 

 

 สำนักงานคณะกรรมการการกระจาย

อำนาจให+แก|องค'กรปกครองส|วนท+องถ่ิน 

 

กระบวนการประสาน 

รวบรวม วิเคราะห'และ

ดำเนินการเก่ียวกับการจัดทำ

งบประมาณเงินอุดหนุนให+แก|

องค'กรปกครองส|วนท+องถ่ิน 

นางสาวพิมพ'นารา บัวเกิด  

(ผู+อำนวยการส|วนกระจายอำนาจ 

ด+านการเงินการคลัง)                     

 

091-5516511  สำนักงานคณะกรรมการการกระจาย

อำนาจให+แก|องค'กรปกครองส|วนท+องถ่ิน 

 

กระบวนการประสาน 

รวบรวม วิเคราะห'และ

ดำเนินการเก่ียวกับการจัดทำ

งบประมาณเงินอุดหนุนให+แก|

องค'กรปกครองส|วนท+องถ่ิน 

นายวิทยา โชคเศรษฐกิจ   

(นักวิเคราะห'นโยบายและแผนชำนาญ

063-1917443  สำนักงานคณะกรรมการการกระจาย กระบวนการประสาน 

รวบรวม วิเคราะห'และ

หน1วยงาน : กองพัฒนาและส1งเสริมการบริหารงานท)องถ่ิน 

 

ข)อมูลผู)มีส1วนได)ส1วนเสียภายนอก 

ช่ือองคeกร/ช่ือ-นามสกุล 

 
เบอรeโทรศัพทe อีเมลe ช1องทางการติดต1ออ่ืนๆ *ประเภทการติดต1อ 

Mr.TANAKA Koto  

(รองผู+อำนวยการ) 

 

+65 6224 7927 

 

 

k-tanaka@clair.org.sg 

 

 

สภาองค'กรปกครองส|วนท+องถ่ินเพ่ือ

ความสัมพันธ'ระหว|างประเทศแห|งญ่ีปุàน 

ประจำประเทศสิงคโปร' (The Japan 

Council of Local Authorities for 

International Relations, Singapore: 

J.CLAIR Singapore) 

ดำเนินงานด+านวิเทศสัมพันธ' 

Mr. SIAU Min Yang  

(นักวิจัยอาวุโส) 

+65 6224 8376 minyang@clair.org.sg 

 

สภาองค'กรปกครองส|วนท+องถ่ินเพ่ือ

ความสัมพันธ'ระหว|างประเทศแห|งญ่ีปุàน 

ประจำประเทศสิงคโปร' (The Japan 

Council of Local Authorities for 

International Relations, Singapore: 

J.CLAIR Singapore) 

ดำเนินงานด+านวิเทศสัมพันธ' 

นางสุกันยา ทองธำรง  

(ผู+จัดการโครงการฯ)  

 

02-304-9191 ต|อ 

5333 

02-280-0556 

sukanya.thongthumrong@un

dp.org 

 

โครงการพัฒนาแห|งสหประชาชาติ  

(United Nations Development 

Programme: UNDP) 

ดำเนินงานด+านวิเทศสัมพันธ' 

นางสาวอธิชา ชัยวิเชียร  

(เจ+าหน+าท่ีประสานงาน 

โครงการส|งเสริมธรรมาภิบาล) 

 

02-304-9191 ต|อ 

5333 

02-280-0556 

aticha.chaivichian@undp.org 

 

โครงการพัฒนาแห|งสหประชาชาติ  

(United Nations Development 

Programme: UNDP) 

ดำเนินงานด+านวิเทศสัมพันธ' 

นายชนัญòู หมวดมณี  02-304-9191 ต|อ  โครงการพัฒนาแห|งสหประชาชาติ  ดำเนินงานด+านวิเทศสัมพันธ' 
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หน1วยงาน : กองสาธารณสุขท)องถ่ิน 

 

ข)อมูลผู)มีส1วนได)ส1วนเสียภายนอก 

ช่ือองคeกร/ช่ือ-นามสกุล 

 
เบอรeโทรศัพทe อีเมลe ช1องทางการติดต1ออ่ืนๆ *ประเภทการติดต1อ 

ปxยะ ศิริลักษณ' 081-3795935  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

รำไพ  แก+ววิเชียร 089-0774025  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ทองดี  มุ|งดี 094-2490555  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ดนัย  ธีวันดา 081-9674274  กรมอนามัย  

สุธิดา  อุทะพันธ' 063-4515644  กรมอนามัย  

ชัยเลิศ  ก่ิงแก+วเจริญชัย 080-4346888  กรมอนามัย  

นายศรัญยู  จำปาไชยศรี 089-2764393  กรมอนามัย  

วิมล  บ+านพวน 097-7419729  กรมอนามัย  

ณีรนุช  อาภาจรัส 081-5668879  กรมอนามัย  

พรสุดา  ศิริ 089-6689654  กรมอนามัย  

วรวรรณ  พงษ'ประเสริฐ 098-8315545  กรมอนามัย  

วราภรณ'  บุญภักดี 089-0950924  กรมอนามัย  

ประโชติ  กราบกราน 081-6264111  กรมอนามัย  

ฐาปนพร  สิงหโกวิท 081-7518824  กรมอนามัย  

พีระยุทธ  สานุกูล 086-6300322  สำนักอนามัยเจริญพันธุ' กรมอนามัย  

ณิชารัศม'  ป™ญจจิตราพัฒน' 02-5904238  สำนักอนามัยเจริญพันธุ' กรมอนามัย  

นิยดา วิไลกิจวัฒน' 02-5904726  สำนักอนามัยเจริญพันธุ' กรมอนามัย  

ดนัย  ธีวันดา 081-9674274  กรมอนามัย  

สุธิดา  อุทะพันธ' 063-4515644  กรมอนามัย  
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ภาสิณี วงศ'ศรีรัตน' 02-455171   สำนักพัฒนาสังคม  กรุงเทพมหานคร  

วิรังรอง จันทร'พินิจรัตน' 081-6469442   สำนักปลัด กรุงเทพมหานคร  

สมพล  นาคโต 081-4263552 esc.somphon@gmail.com สำนักการศักษา  กรุงเทพมหานคร  

สุภาพร  กรลักษณ'             081-2409992   สำนักการแพทย' กรุงเทพมหานคร  

วชิราภรณ'  อินแก+ว 02-2231728   สำนักการแพทย' กรุงเทพมหานคร  

วงวัฒน'  ล่ิวลักษณ' 081-6653511   สำนักอนามัย  กรุงเทพมหานคร  

ณัฐชยา  แก+วโภคา 085-1689225 jaaenatehaa@gmail.com สำนักอนามัย  กรุงเทพมหานคร  

วิวัฒน' โรจน'พิยากร 091-7745195 
  

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส|งเสริม

สุขภาพ (สสส.) 

 

สุวรรณา  เรืองกาญจนดิษฐ' 083-1778481 
  

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส|งเสริม

สุขภาพ (สสส.) 

 

ภูริฉัตร  พิลาทา 097-2942426   สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ  

ชัยศักด์ิ  เศรษฐาไชย 099-2638811   สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ  

โสภณ  เอียมศิริถาวร 02-5903000   กรมควบคุมโรค  

จุฑารัตน'  ชูเอียด 084-6298025   กองโรคเอดส' กรมควบคุมโรค  

รัตนา  ธีระวัฒน' 081-9299418   กรมควบคุมโรค  

อภิชัย  พจน'เลิศอรุณ 02-5903000   กรมควบคุมโรค  

อรพิรุณห'  ยุรชัย 089-7755217   กรมควบคุมโรค   

ปราณี  พาณิชย'พงษ' 02-6534444   กรมปศุสัตว'  

พรพิรุณ  ชินสอน 062-2516644   กรมปศุสัตว'  

อาภานันท'  แซ|หลิว 083-4476933   กรมปศุสัตว'  

ก่ิง ชาเรืองฤทธ์ิ 095-9129162   กรมกิจการผู+สูงอายุ  

ภานุวัฒน'  ปานเกตุ 081-8018896   กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

สมภพ  ชนะศึก 080-0136477   กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

หน1วยงาน : กองสาธารณสุขท)องถ่ิน 

 

ข)อมูลผู)มีส1วนได)ส1วนเสียภายนอก 

ช่ือองคeกร/ช่ือ-นามสกุล 

 
เบอรeโทรศัพทe อีเมลe ช1องทางการติดต1ออ่ืนๆ *ประเภทการติดต1อ 

ปxยะ ศิริลักษณ' 081-3795935  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

รำไพ  แก+ววิเชียร 089-0774025  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ทองดี  มุ|งดี 094-2490555  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ดนัย  ธีวันดา 081-9674274  กรมอนามัย  

สุธิดา  อุทะพันธ' 063-4515644  กรมอนามัย  

ชัยเลิศ  ก่ิงแก+วเจริญชัย 080-4346888  กรมอนามัย  

นายศรัญยู  จำปาไชยศรี 089-2764393  กรมอนามัย  

วิมล  บ+านพวน 097-7419729  กรมอนามัย  

ณีรนุช  อาภาจรัส 081-5668879  กรมอนามัย  

พรสุดา  ศิริ 089-6689654  กรมอนามัย  

วรวรรณ  พงษ'ประเสริฐ 098-8315545  กรมอนามัย  

วราภรณ'  บุญภักดี 089-0950924  กรมอนามัย  

ประโชติ  กราบกราน 081-6264111  กรมอนามัย  

ฐาปนพร  สิงหโกวิท 081-7518824  กรมอนามัย  

พีระยุทธ  สานุกูล 086-6300322  สำนักอนามัยเจริญพันธุ' กรมอนามัย  

ณิชารัศม'  ป™ญจจิตราพัฒน' 02-5904238  สำนักอนามัยเจริญพันธุ' กรมอนามัย  

นิยดา วิไลกิจวัฒน' 02-5904726  สำนักอนามัยเจริญพันธุ' กรมอนามัย  

ดนัย  ธีวันดา 081-9674274  กรมอนามัย  

สุธิดา  อุทะพันธ' 063-4515644  กรมอนามัย  
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รายงานคำแนะนำในการปรับปรุงแผนบริหารความต่่อเน่�อง76

เลข้ท้� 52/30 อาค์ารเลอร์ ราฟื้ิเน่
ห้้อง 16 A ซ้อยสุขุ้มูวัิท 24 
แข้วังค์ลองตัน เข้ตค์ลองตัน 
กรุงเทพัมูห้านค์ร

19 ถนนพัระอาทิตย์ เข้ตพัระนค์ร กรุงเทพัฯ
10200 ประเทศไทย
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รายงานคำแนะนำในการปรับปรุงแผนบริหารความต่่อเน่�อง86



ภ�คผนวก  4

คว�มต้องก�รระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศ 
และข้อมูลสำ�คัญ

87



88 รายงานคำแนะนำในการปรับปรุงแผนบริหารความต่่อเน่�อง

ขอปรบัแก้ไข               ความต้องการระบบเทคโนโลยีและข้อมูลสําหรบัความต่อเนื@ องเพื@อการ

ปฏิบติังาน 

วสัดอุปุกรณ์ 
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟืL นคืน
สภาพ 

1 วนั 3 วนั 7 วนั 15 วนั 30 วนั 

-Air card/WiFi ศนูยเ์ทคโนโลย ี
สารสนเทศทอ้งถิEน ✓ -------- -------- ---------- ---------- 

ระบบอนิเทอรเ์น็ต / 
อนิทราเน็ต 

ศนูยเ์ทคโนโลย ี
สารสนเทศทอ้งถิEน ✓     

ระบบสารบรรณ ศนูยเ์ทคโนโลย ี
สารสนเทศทอ้งถิEน ✓     

ระบบสารสนเทศเพืEอการวางแผน กองยทุธศาสตร ์
และแผนงาน ✓     

ระบบตดิตามและประเมนิผล 
ของกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิEน 

กองยทุธศาสตร ์
และแผนงาน ✓     

ระบบเบีXยยงัชพี กองพฒันาและสง่เสรมิ
การบรหิารงานทอ้งถิEน ✓     

ระบบสานสนเทศการรายงานผล 
การประเมนิประสทิธฺภาพ อปท. 

กองพฒันาและสง่เสรมิ
การบรหิารงานทอ้งถิEน ✓     

ระบบสารสนเทศทางการศกึษา
ทอ้งถิEน 

กองสง่เสรมิและพฒันา 
การจดัการศกึษาทอ้งถิEน ✓     

ระบบศนูยข์อ้มลูเลอืกตั Xง ผูบ้รหิารและ
สมาชกิ อปท. 

กองการเลอืกตั Xงทอ้งถิEน 
✓     

ระบบบนัทกึบญัชทีอ้งถิEน สาํนกับรหิารการคลงั
ทอ้งถิEน ✓     

ระบบศนูยบ์รกิารขอ้มลูทอ้งถิEน
แหง่ชาต ิ

สาํนกัพฒันาระบบบรหิาร 
งานบุคคลสว่นทอ้งถิEน ✓     

ระบบการเรยีนรูผ้า่นสืEออเิลก็ทรอนิกส์
ขา้ราชการสว่นทอ้งถิEน(e-learning) 

สาํนกัพฒันาระบบบรหิาร 
งานบุคคลสว่นทอ้งถิEน ✓     

ระบบขอ้มลูกลาง อปท. ศนูยเ์ทคโนโลย ี
สารสนเทศทอ้งถิEน 

  ✓    

ระบบรายงานการใหค้วามชว่ยเหลอื
ประชาชน จากสถานการณ์การแพรร่ะบาด

ของ 
เชื@อไวรสัโคโรนา (COVID-19) 

ศนูยเ์ทคโนโลย ี
สารสนเทศทอ้งถิEน ✓ -------- -------- ---------- ---------- 

เพิEม ระบบไปรษณยีอเิลก็ทรอนิกส ์
(e-mail) 

ศนูยเ์ทคโนโลย ี
สารสนเทศทอ้งถิEน ✓     

ความติิ้อังการระบบเทคโนโลิิยีแลิิะข้อัมูลิิสำห่่รับความติิ่อัเน่�อังเพัั่�อัการปฏิิบัติิิงาน



ขอปรบัแก้ไข               ความต้องการระบบเทคโนโลยีและข้อมูลสําหรบัความต่อเนื@ องเพื@อการ

ปฏิบติังาน 

วสัดอุปุกรณ์ 
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟืL นคืน
สภาพ 

1 วนั 3 วนั 7 วนั 15 วนั 30 วนั 

-Air card/WiFi ศนูยเ์ทคโนโลย ี
สารสนเทศทอ้งถิEน ✓ -------- -------- ---------- ---------- 

ระบบอนิเทอรเ์น็ต / 
อนิทราเน็ต 

ศนูยเ์ทคโนโลย ี
สารสนเทศทอ้งถิEน ✓     

ระบบสารบรรณ ศนูยเ์ทคโนโลย ี
สารสนเทศทอ้งถิEน ✓     

ระบบสารสนเทศเพืEอการวางแผน กองยทุธศาสตร ์
และแผนงาน ✓     

ระบบตดิตามและประเมนิผล 
ของกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิEน 

กองยทุธศาสตร ์
และแผนงาน ✓     

ระบบเบีXยยงัชพี กองพฒันาและสง่เสรมิ
การบรหิารงานทอ้งถิEน ✓     

ระบบสานสนเทศการรายงานผล 
การประเมนิประสทิธฺภาพ อปท. 

กองพฒันาและสง่เสรมิ
การบรหิารงานทอ้งถิEน ✓     

ระบบสารสนเทศทางการศกึษา
ทอ้งถิEน 

กองสง่เสรมิและพฒันา 
การจดัการศกึษาทอ้งถิEน ✓     

ระบบศนูยข์อ้มลูเลอืกตั Xง ผูบ้รหิารและ
สมาชกิ อปท. 

กองการเลอืกตั Xงทอ้งถิEน 
✓     

ระบบบนัทกึบญัชทีอ้งถิEน สาํนกับรหิารการคลงั
ทอ้งถิEน ✓     

ระบบศนูยบ์รกิารขอ้มลูทอ้งถิEน
แหง่ชาต ิ

สาํนกัพฒันาระบบบรหิาร 
งานบุคคลสว่นทอ้งถิEน ✓     

ระบบการเรยีนรูผ้า่นสืEออเิลก็ทรอนิกส์
ขา้ราชการสว่นทอ้งถิEน(e-learning) 

สาํนกัพฒันาระบบบรหิาร 
งานบุคคลสว่นทอ้งถิEน ✓     

ระบบขอ้มลูกลาง อปท. ศนูยเ์ทคโนโลย ี
สารสนเทศทอ้งถิEน 

  ✓    

ระบบรายงานการใหค้วามชว่ยเหลอื
ประชาชน จากสถานการณ์การแพรร่ะบาด

ของ 
เชื@อไวรสัโคโรนา (COVID-19) 

ศนูยเ์ทคโนโลย ี
สารสนเทศทอ้งถิEน ✓ -------- -------- ---------- ---------- 

เพิEม ระบบไปรษณยีอเิลก็ทรอนิกส ์
(e-mail) 

ศนูยเ์ทคโนโลย ี
สารสนเทศทอ้งถิEน ✓     

ภ�คผนวก  5

ม�ตรก�รเฝ้�ระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 
สำ�หรับผู้ประกอบสถ�นประกอบก�ร
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โค์รงการพััฒนาแห่้งสห้ประช้าช้าติ (UNDP) เป็นองค์์กรช้ั�นนำข้องสห้ประช้าช้าติท้�ต่อสู้เพัื�อยุติค์วัามูอยุติธ์รรมูข้อง 

ค์วัามูยากจน ค์วัามูไมู่เท่าเท้ยมูและการเปล้�ยนแปลงสภาพัภูมูิอากาศ โด้ยผ่านการทำงานรวัามูกับัเค์รือข่้ายผู้เช้้�ยวัช้าญ

และพัันธ์มูิตรมูากกวั่า 170 ประเทศทั�วัโลก เพัื�อสร้างการแก้ปัญห้าแบับับัูรณ์าการท้�ยั�งยืนสำห้รับัผู้ค์นและโลกใบัน้�

โครงการพัััฒนาแห่่่งสห่่ประชาชาติิิ
ช้ั�น 12 อาค์ารสห้ประช้าช้าติ 
ถนนราช้ด้ำเนินนอก 

กรุงเทพัฯ 10200 ประเทศไทย

อัีเมลิิ  undp.thailand@undp.org 

โทร    (66) 2288 3350

@UNDPThailand

@UNDPThailand

UNDP Thailand

undpthailand

undp-thailand

Clubhouse @UNDPThailand

Tiktok @UNDPThailand
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