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บทที ่บทที ่๑๑  
บทน า บทน า 

 
๑.๑ ความเป็นมา 
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ เห็นชอบกรอบแนวทางการด าเนินการเตรียมความพร้อม
ต่อสภาวะวิกฤตเพ่ือให้ส่วนราชการต่าง ๆ มีการบริหารความต่อเนื่องภายในหน่วยงาน โดยให้ ก.พ.ร. เป็นหน่วยงาน
หลักในการประสานส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความต่อเนื่อง รวมทั้งจัดท าคู่มือ  
การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องของส่วนราชการ 
 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้ตระหนักถึงความส าคัญของระบบและกลไกของรัฐที่ไม่สามารถ
ด าเนินภารกิจในสภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้การแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของ
ประชาชนขาดระบบการบริหารจัดการที่ดี  จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้วง เวลา ที่ผ่านมา ท าให้ สลค . 
ต้องปรับกระ บวนการท างานเพื่อให้มั่นใจได้ว่าภารกิจหลักของ สลค . สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
ในทุกสถานการณ์ สลค. จึงได้จัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องของ สลค. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม 
และสามารถบริหารจัดการองค์กรให้สามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักท่ีมีความส าคัญไ ด้อย่างต่อเนื่อง  
มีประสิทธิภาพ 
 
๑.๒ วัตถุประสงค์ 
 ด้วยเหตุที่ การปฏิบัติงาน ของ สลค . อาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงและ สภาวะ วิกฤต ต่าง ๆ เช่น  
จากภัยธรรมชาติ จากการชุมนุมทางการเมือง หรือจากการประท้วงของกลุ่มต่าง ๆ สลค . จึงควรให้
ความส าคัญ แก่การตระหนักถึ งความเสี่ยงแ ละสภาวะวิกฤตต่าง ๆ ที่คุกคามความต่อเนื่องใน การปฏิบัติงาน  
ของ สลค . การบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Management: BCM) จึงเป็นแนวทางปฏิบัติ 
ที่จ าเป็น ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากความเสี่ยงและ สภาวะวิกฤตต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน และช่วยให้ การปฏิบัติงาน
ของ สลค. ด าเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่อง สลค. มีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญ 
ดังนี้ 
 ๑.๒.๑ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการความต่อเนื่องใน การปฏิบัติงาน  โดยเฉพาะ 
ในภารกิจหลักของ สลค. ในกรณีที่เกิดสภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ สลค.  
 ๑.๒.๒ เพ่ือลดหรือป้องกันการหยุดชะงักของระบบและภารกิจหลักอันเป็นผลมาจาก สภาวะฉุกเฉิน 
หรือภัยพิบัติต่าง ๆ และเพ่ือให้สามารถกู้ระบบและภารกิจหลักกลับคืนมาได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว 
 ๑.๒.๓ เพ่ือปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการเชิงคุณ ภาพให้สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการ 
เชิงคุณภาพภาครัฐ (PMQA) ในหมวด ๖ การจัดการกระบวนการด้านการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 



  ๒ 
แผนบริหารความต่อเนื่องแผนบริหารความต่อเนื่อง ของส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรีของส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี   (( ฉบับปรับปรุงฉบับปรับปรุง   คร้ังที ่คร้ังที ่ ๑๑ )) 

 
 
๑.๓ ขอบเขต 
 การจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องฉบับนี้ใช้รองรั บสถานการณ์กรณีเกิด สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์
ฉุกเฉินในพ้ืนที่ สลค. ท าเนียบรฐับาล โดยสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินจะประกอบด้วย เหตุการณก์ารชุมนุม 
การจลาจล อุทกภัย การก่อวินาศกรรม อุบัติเหตุที่ท าให้บุคลากรหลักได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต  
เป็นจ านวนมาก การประกาศใช้กฎหมายในสถานการณ์ฉุกเฉิน และการเกิดโรคระบาด 
 ทั้งนี้ แผนบริหารความต่ อเนื่องฉบับนี้จะไม่รองรับการปฏิบัติงานในกรณีท่ีมีเหตุขัดข้องอ่ืน ที่เกิดข้ึน
จากการปฏิบัติงานปกติ และเหตุขัดข้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบในระดับสูงต่อ การปฏิบัติงาน ของ สลค . 
เนื่องจาก สลค. ยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์ได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 
 

 



  ๓ 
แผนบริหารความต่อเนื่องแผนบริหารความต่อเนื่อง ของส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรีของส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี   (( ฉบับปรับปรุงฉบับปรับปรุง   คร้ังที ่คร้ังที ่ ๑๑ )) 

 
 
 

บทที ่บทที ่๒๒  
การบริหารความต่อเน่ือง การบริหารความต่อเน่ือง 

 
๒.๑ ความหมาย 
 การบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Management: BCM) หมายถึง องค์รวมของ
กระบวนการบริหารซึ่งชี้บ่งภัยคุกคามขององค์กรและผลกระทบของภัยคุกคามนั้นต่อการด าเนินธุรกิจ และให้
แนวทางในการสร้างขีดความสามารถให้องค์กรมีความยืดหยุ่น เพ่ือการตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และกิจกรรมที่สร้างมูลค่าท่ีมีประสิทธิผล (ป.ต.ท., ๒๕๕๗)  
 สภาวะวิกฤต (Crisis) หมายถึง เหตุการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นที่จะมีหรือไม่มีผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อถือ 
ความเชื่อมั่นศรัทธาต่อองค์กร ซึ่งจะมีผลโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อผลการด าเนินการ หรือความสามารถในการ
ด าเนินการเพื่อบรรลุพันธกิจขององค์กรในระยะสั้นหรือระยะยาว และมีลักษณะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
กะทันหันมีผลกระทบสูง มีระยะเวลาในการบริหารจัดการน้อย (มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ๒๕๕๕) 
 กล่าวโดยสรุป แผนบริหารความต่อเนื่องนั้นมีอยู่ในแต่ละองค์กรมานานแล้ว เพียงแต่อาจจะแฝงอยู่
ภายใต้ชื่ออ่ืน ทั้งนี้ แผนบริหารความต่อเนื่องจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่องค์กร หรือเพ่ิมขีดความสามารถ
ขององค์กรในการตอบสนองและกู้คืนจากการหยุดชะงัก ซึ่ งจะท าให้ประสิทธิภาพขององค์กรสูงขึ้น โดยการ
บริหารความต่อเนื่องจะไม่เก่ียวข้องกับแผนงานและข้ันตอนการปฏิบัติงานปกติ แต่จะเก่ียวข้องกับเหตุการณ์
ส าคัญที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยต่อการปฏิบัติงานในภารกิจหลักขององค์กร 
 
๒.๒ นิยามศัพท์ 
 ๒.๒.๑  การชุมนุม หมายถึง การทีก่ลุ่มคนมาชุมนุมรวมกัน โดยการอยู่กับที่หรือเดินไปตามท้องถนน 
เพ่ือแสดงความคิดเห็นทางการเมือง หรือเรียกร้องสิทธิ หรือขอความเป็นธรรมจากรัฐโดยมาชุมนุมกันในสถานที่ต่าง ๆ 
เช่น ที่สาธารณะหรือสถานที่ราชการ 
 ๒.๒.๒  การจลาจล หมายถึง การก่อความไม่สงบที่มีลักษณะคล้ายสง ครามกลางเมืองคือมีมวลชน
ขนาดใหญ่รวมตัวกันเคลื่อนไหวเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงและไม่อาจควบคุมมวลชนที่มารวมตัวกันนั้นได้  
จนน าไปสู่การจลาจลสร้างความวุ่นวายสับสน และเกิดความเสียหายโดยเมื่อสถานการณ์พัฒนาสู่การจลาจล
แล้วก็จะมีการปราบปรามจากเจ้าหน้าที่รัฐ 
 ๒.๒.๓  การก่อวินาศกรรม หมายถึง การกระท าใด ๆ อันเป็นการมุ่งท าลายทรัพย์สินของประชาชน
หรือของรัฐ หรือสิ่งอันเป็นสาธารณูปโภค หรือการรบกวน ขัดขวางหน่วงเหนี่ยวระบบการปฏิบัติงานใด ๆ 
ตลอดจนการประทุษร้ายต่อบุคคลอันเป็นการก่อให้เกิดความปั่นป่วนทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  
โดยมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความม่ันคงของรัฐ๑  
 ๒.๒.๔  อัคคีภัย  หมายถึง ภัยอันตรายอันเกิดจากไฟที่ขาดการควบคุมดูแล ท าให้เกิดการติดต่อ
ลุกลามไปตาม บริเวณท่ีมีเชื้อเพลิง เกิดการลุกไหม้ต่อเนื่อง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากขึ้นถ้าการลุกไหม้ที่มี

                                                           
๑ พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 



  ๔ 
แผนบริหารความต่อเนื่องแผนบริหารความต่อเนื่อง ของส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรีของส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี   (( ฉบับปรับปรุงฉบับปรับปรุง   คร้ังที ่คร้ังที ่ ๑๑ )) 

 
 
เชื้อเพลิงหนุนเนื่อง หรือมีไอของเชื้อเพลิงถูกขับออกมามากความร้อนแรงก็จะมากยิ่งข้ึน สร้างความสูญเสีย
ให้แก่ทรัพย์สินและชีวิต๒  
 ๒.๒.๕  อุทกภัย หมายถึง ภัยหรืออันตรายที่เกิดจากน้ าท่วม ๓ หรืออันตรายอันเกิดจากสภาวะที่น้ า
ไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ า ล าธาร หรือทางน้ า เข้าท่วมพื้นที่ ซึ่งโดยปกติแล้วไม่ได้อยู่ใต้ระดับน้ า หรือเกิดจากการสะสมน้ า
บนพื้นที่ซึ่งระบายออกไม่ทันท าให้พ้ืนที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ า 
 ๒.๒.๖  อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุที่เกิดข้ึนโดยไม่ได้ตั้งใจหรือคาดคิดมาก่อน  ท าให้เกิดความเสียหาย  
แก่ทรัพย์สิน หรือบุคคลได้รับอันตรายทั้งร่างกาย อาจบาดเจ็บ พิการ หรือรุนแรงถึงข้ันเสียชีวิต  
 ๒.๒.๗  การประกาศใช้กฎหมายในสถานการณ์ฉุกเฉิน  หมายถึง การ ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วย  
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ สลค. 
 ๒.๒.๘  โรคระบาด  หมายถึง สถานการณ์การติดเชื้อโรค หรือโรคติ ดเชื้อที่เกิดขึ้นในระยะเวลา
เดียวกันในชุมชน ในถิ่น หรือในแหล่งหนึ่งแหล่งใด ในอัตราสูงกว่าสถานการณ์ปกติที่ควรเป็น โดยการติดเชื้อนั้น
ลุกลามแพร่กระจายอยู่ในชุมชน ในถิ่น หรือในแหล่งนั้น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงจุดเริ่มต้นของโรค และสามารถ
แพร่กระจายลุกลามไปยังชุมชนอ่ืน ๆ ที่อยู่ไกล ๆ ออกไปได้หลายชุมชนหรือหลายสถานที่ 
 ๒.๒.๙  สถานการณ์ฉุกเฉิน หมายถึง สถานการณ์อันกระทบหรืออาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อย
ของประชาชนหรือเป็นภัยต่อความม่ันคงของรัฐหรืออาจท าให้ประเทศหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศตกอยู่
ในภาวะคับขันหรือมีการกระท าความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา การรบหรือการสงคราม 
ซึ่งจ าเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เอกราช  และบูรณภาพแห่งอาณาเขต ผลประโยชน์ของชาติ 
การปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัยของประชาชน การด ารงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน การคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพ ความสงบเรียบร้อยหรือประโยชน์ส่วนรวม หรือการป้องปัดหรือแก้ไขเยียวยาความเสียหาย  
จากภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาอย่างฉุกเฉินและร้ายแรง๔ 
 ๒.๒.๑๐  ระดับความรุนแรง  หมายถึง ผลจากเห ตุการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤต ซึ่งอาจเกิด
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร และ /หรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานขององค์กร โดยแบ่งระดับของ
ผลกระทบออกเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ ระดับ ๑ หมายถึง ต่ า ระดับ ๒ หมายถึง ปานกลาง ระดับ ๓ หมายถึง 
ค่อนข้างสูง  ระดับ ๔ หมายถึง สูง และระดับ ๕ หมายถึง สูงมาก 
 ๒.๒.๑๑  กระบวนงานส าคัญ หมายถึง กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก
ของ สลค. ที่ต้องการความต่อเนื่อง 
 ๒.๒.๑๒  บุคลากรหลัก หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนงานส าคัญ 
 ๒.๒.๑๓  สถานที่ปฏิบัติงานหลัก หมายถึง ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 ๒.๒.๑๔  สถานที่ปฏิบัติงาน ส ารอง หมายถึง สถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวในกรณีที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานใน สลค. ได้ 
 
 

                                                           
๒  เว็บไซต์วิกีพิเดีย สารานุกรมเสรี http://th.wikipedia.org/wiki 
๓  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๔  พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 



  ๕ 
แผนบริหารความต่อเนื่องแผนบริหารความต่อเนื่อง ของส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรีของส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี   (( ฉบับปรับปรุงฉบับปรับปรุง   คร้ังที ่คร้ังที ่ ๑๑ )) 

 
 
๒.๓ ลักษณะส าคัญขององค์กร  
 ในการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่อง จ าเป็นต้องมีการศึกษาองค์กรเพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจ 
ในสภาพการด าเ นินงานขององค์กรว่าหากเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน องค์กรจะได้รับผลกระทบ
หรือความเสี่ยงอย่างไร  เพ่ือให้สามารถระบุความเร่งด่วนและความส าคัญของกิจกรรม ลักษณะส าคัญ ที่เมื่อ 
หยุดด าเนินการแล้วจะเกิดผลกระทบในระดับที่ยอมรับไม่ได้ และน าไปเป็นข้อมูลในการจัดระดับคว ามส าคัญ
ของกระบวนงาน การก าหนดแนวทาง และการก าหนดกลยุทธ์ในการเตรียมและจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็น
ส าหรับบริหารความต่อเนื่องผ่านการระบุกระบวนงานส าคัญ การประเมินความเสี่ยงและภัยคุกคาม และ 
การวิเคราะห์ผลกระทบ ดังนี้ 
 ๒.๓.๑ ภารกิจและกระบวนงานส าคัญของ สลค.  
  การพัฒนา สลค. ให้เป็นองค์กรที่มีระบบบริหารจัดการความรู้ด้านวิชาการ ระบบบริหาร
จัดการ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน เพื่อสนับสนุนและ
ประสานราชการกับคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ส่วนราชการในพระองค์ ส่วนราชการ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒.๓.๒ ภารกิจของ สลค.  
  สลค . มีภารกิจเก่ียวกับราชการของคณะรัฐมนตรี การประสานราชการกับรัฐสภา  
การประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์ การประสานราชการกับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่น
ของรัฐ และภารกิจเกี่ยวกับประชาชน โดยพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร พัฒนาการออกกฎ 
ระเบียบ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ประสานการปฏิบัติตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อน าไปสู่
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
โดยมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ด าเนินการเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี 
(๒) ประสานราชการกับส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภาเกี่ยวกับการด าเนินการเสนอและพิจารณาร่างกฎหมาย และเรื่องที่กฎหมายก าหนดให้ขอรับความ
ยินยอมหรือความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร วุ ฒิสภา และรัฐสภา  ตลอดจนเรื่องท่ีสภาผู้แทนราษฎร 
วุฒิสภา และรัฐสภา เสนอมายังคณะรัฐมนตรี 

(๓) ประสาน ราชการกับส่วนราชการในพระองค์เก่ียวกับภารกิจของนายกรัฐมนตรี หรือ
คณะรัฐมนตรีที่จะต้องน าความกราบบังคมทูลพระกรุณาหรือขอพระราชทานพระมหากรุณา ตามกฎหมายหรือ
ระเบียบประเพณ ี

(๔) ประสานราชการกับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ เพื่อให้  
การบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

(๕) บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเก่ียวกับงานในอ านาจหน้าที่
แก่ประชาชน 

(๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของ สลค . หรือตามท่ี
นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 



  ๖ 
แผนบริหารความต่อเนื่องแผนบริหารความต่อเนื่อง ของส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรีของส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี   (( ฉบับปรับปรุงฉบับปรับปรุง   คร้ังที ่คร้ังที ่ ๑๑ )) 

 
 
 จากกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สลค . กล่าวโดยสรุปคือ สลค . มีภารกิจที่หลักอยู่  
๕ ภารกิจ ซึ่งภารกิจทั้งหมดมีกระบวนงานส าคัญและจ าเป็นต้องมีการบริหารความต่อเนื่องเพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการได้ไม่หยุดชะงักแม้ประสบสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยมีรายละเอียดดังนี้  
  ๒.๓.๒.๑ ภารกิจด้านคณะรัฐมนตรี 
 ๑) การสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี 
  ๑.๑) ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี 
   (๑) วิเคราะห์ ตรวจสอบ กลั่นกรอง รวมทั้งการขอความเห็น 
ของส่วนราชการที่เก่ียวข้องกับเรื่องท่ีจะน าเส นอต่อคณะรัฐมนตรี และสรุปรวบรวมเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
กรณีท่ีเรื่องมีความซับซ้อนและจ าเป็นต้องเสนอแนวทางในการตัดสินใจ ของคณะรัฐมนตรี สลค . จะเสนอ
ความเห็นเชิงวิเคราะห์และแนวทางในการตัดสินใจต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 
   (๒) จัดท าระเบียบวาระการป ระชุมคณะรัฐมนตรีและจัดส่ง
ระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยก าหนดวันจัดส่งระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีไว้ ๓ ครั้ง 
ก่อนถึงวันประชุมคณะรัฐมนตรี (ปกติก าหนดเป็นวันอังคารของทุกสัปดาห์)  
  ๑.๒) ระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรี 
   (๑) อ านวยการและประสานการจัดประชุมค ณะรัฐมนตรี ทั้งใน
และนอกสถานที่ อ านวยความสะดวกในด้านการให้บริการอาหาร การต้อนรับคณะรัฐมนตรี ผู้เข้ าร่วมประชุม 
และผู้ที่เก่ียวข้อง 
   (๒) การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ การน าเสนอระเบียบ
วาระการประชุมคณะรัฐมนตรี และข้อมูลประกอบการพิจารณาแบบอิเล็กทรอนิกส์ การให้ บริการข้อมูล
มติคณะรัฐมนตรี กฎหมาย กฎ ระเบียบที่ส าคัญท่ีใช้ในการอ้างอิง 
  ๑.๓) หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี 
   (๑) จัดท ามติคณะรัฐมนตรี แจ้งยืนยันมติคณะรัฐมนตรีไปยัง 
รัฐมนตรี และหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อจะได้น าไปปฏิบัติต่อไป  
   (๒) สลค. จะจัดท าสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีทุกครั้งที่มี
การประชุม แล้วเสนอให้คณะรัฐมนตรีทราบ กรณีท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี มีข้อทักท้วงหรือแก้ไขประการใด 
สลค. จะด าเนินการแก้ไขโดยเร็วต่อไป 
   (๓) ติดตามผลการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐตามมติ
คณะรัฐมนตรี ซึ่ง  สลค. ได้ติดตามผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีของกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ 
ทั้งโดยวิธีการติดตามโดยตรงจากกระทรวงและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และโดยการติดตามผ่านผู้ประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา  
 ๒) การประสานงานและอ านวยความสะดวกแก่รัฐมนตรีในการเข้าเฝ้าฯ 
  ๒.๑) การประสานงานและอ านวยความสะดวกให้ แก่รัฐมนตรีทั้งคณะ 
และตามผลัดเวรเฝ้าฯ ในการเข้าเฝ้าฯ ในพระราชพิธี รัฐพิธี พิธี และโอกาสส าคัญต่าง ๆ 
  ๒.๒) การประสานงานกับส านักราชเลขาธิการเพ่ือขอรับพระราชทาน
ภาพถ่ายและพระราชด ารัสในการเข้าเฝ้าฯ ของรัฐมนตรีในโอกาสต่าง ๆ  
 



  ๗ 
แผนบริหารความต่อเนื่องแผนบริหารความต่อเนื่อง ของส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรีของส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี   (( ฉบับปรับปรุงฉบับปรับปรุง   คร้ังที ่คร้ังที ่ ๑๑ )) 

 
 
  ๒.๓.๒.๒ ภารกิจด้านรัฐสภา 
   การประสานกับส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาเกี่ยวกับการด าเนินการเสนอและพิจารณาร่างกฎหมาย และเรื่องที่กฎหมายก าหนดให้ขอรับ
ความยินยอมหรือความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา ตลอดจนเรื่องที่สภาผู้แทน ราษฎร 
วุฒิสภา และรัฐสภา เสนอมายังคณะรัฐมนตรี  รวมทั้งการเสนอสัญญาให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบ การแจ้ง 
ส่วนราชการที่เก่ียวข้องให้ส่งผู้แทนไปร่วมแสดงความคิดเห็นในชั้นการพิจารณาร่างกฎหมายของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา การรับร่างกฎหมายที่รัฐสภามีมติ
เห็นชอบเพื่อน าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมาย และการแจ้งผลการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีไปยังรัฐสภา  
  ๒.๓.๒.๓ ภารกิจด้านการประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์  
 ๑) การปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่งในพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีต่าง  ๆ
 ๒) การเขียนเอกสารส าคัญ และการรักษาและประทับพระราชลัญจกร
ให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณี 
 ๓) การด าเนินการเกี่ยวกับราชการที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
จะต้องน าความกราบบังคมทูลพระกรุณาหรือขอ พระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่าง ๆ  ตามกฎหมายและ
ระเบียบประเพณี  การสถาปนาพระอิสริ ยยศฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์และสมณศักดิ์ การแต่งตั้งและ
การพ้นจากต าแหน่งของข้าราชการและบุคคลประเภทต่าง ๆ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประ เทศตามราชประเพณี รวมทั้งการทูลเกล้าฯ ถวายร่างกฎหมายและประกาศพระบรมราชโองการ  
เพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย  
  ๒.๓.๒.๔ ภารกิจด้านการประสานงานกับส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
   การประสานงานกับส่วนราชการเพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจด้านคณะรัฐมนตรี 
และราชการในพระองค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
  ๒.๓.๒.๕ ภารกิจด้านการให้บริการแก่ประชาชน 
 ๑) ให้บริกา รสืบค้นสารสนเทศ  (ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีและข้อมูล  
ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ) ทางอินเทอร์เน็ต โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมทั้ง
ผู้รับบริการสามารถมาติดต่อขอรับบริการได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ส านักบริหารงานสารสนเทศ และกลุ่มงาน 
ราชกิจจานเุบกษา ส านักนิติธรรม โดยผู้รับบริการสามารถสืบค้นด้วยตนเองจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดไว้บริการ 
หรือให้เจ้าหน้าที่สืบค้นข้อมูลให้ได้เช่นกัน 
 ๒) ให้บริการข้อมูลทะเบียนฐานันดร  โดยผู้ขอรับบริการสามารถขอรับ
บริการได้ท่ีกลุ่มงานฐานันดร ส านักอาลักษณ์และเครื่องราชอิส ริยาภรณ์ การบริการดังกล่าว สลค . ให้บริการ
แก่ผู้รับบริการในช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ทางโทรศัพท์ โทรสาร ด้วยตนเอง และติดต่อทางหนังสือ 
 ๒.๓.๓ กระบวนงานส าคัญของ สลค . เพ่ือให้เข้าใจในสภาพการด าเนินงานของ สลค . ว่า กรณี
เกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินจะได้รับผลกระทบ อย่างไร จึงได้มีการระบุกระบวนงานส าคัญภายใต้
ภารกิจหลักของ สลค . และภารกิจสนับสนุนการบริหารจัดการภายในองค์กร  ทั้งนี้ เมื่อเกิดสภาวะวิกฤต หรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉิน จะได้พิจารณาทบทวนกระบวนงานส าคัญท่ีก าหนดเพ่ือตัดทอน หรือปรับล าดับความส าคัญได้
ตามเหตุวิกฤตที่เกิดขึ้น เพือ่ให้สามารถบริหารความต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ  



  ๘ 
แผนบริหารความต่อเนื่องแผนบริหารความต่อเนื่อง ของส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรีของส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี   (( ฉบับปรับปรุงฉบับปรับปรุง   คร้ังที ่คร้ังที ่ ๑๑ )) 

 
 
  ภารกิจหลักและกระบวนงานส าคัญมีดังนี้ 

ตารางท่ี ๑ สรุปภารกิจหลักและกระบวนงานส าคัญของ สลค.  
ภารกิจหลัก หน่วยงานหลัก กระบวนงานส าคัญ 

๑. ภารกิจด้าน
คณะรัฐมนตรี 

 ๑.๑ การสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตร/ีคณะกรรมการ
กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 

สนธ. สพต. 
สวค. สปค. 

สอค. 

 จัดท าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ในข้ันตอนการตรวจสอบเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี ถามความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดท าสรุปวิเคราะห์เรื่อง
เสนอนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี 

 กปค.  จัดท าระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
สบก.  จัดส่งระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
กปค.  การจัดเตรียมและอ านวยการประชุมคณะรัฐมนตรี 

สนธ. สพต. 
สวค. สปค. 

สอค. 

 จัดท ามติคณะรัฐมนตรี 
 - ยกร่างมติคณะรัฐมนตรี 
 -  ขอความเห็นชอบมติคณะรัฐมนตรีที่ยกร่าง 

 แจ้งมติคณะรัฐมนตรี 
กปค.  จัดท าสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

 สปค.  ติดตามผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
(เรื่องส าคัญที่คณะรัฐมนตรกี าหนดระยะเวลาให้ต้องรายงาน) 

 สบส. ๑.๒ การจัดเตรียมระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
ของคณะรัฐมนตรี 

๒. ภารกิจ 
ด้านรัฐสภา 

สนธ. ๒.๑ เสนอร่างกฎหมายให้รัฐสภาพิจารณา 
๒.๒ เสนอหนังสือสัญญาให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
๒.๓ เสนอเรื่องที่กฎหมายก าหนดให้ต้องขอรับความยินยอมจากรัฐสภา หรือ
เสนอรัฐสภาทราบ 
๒.๔ แจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ส่งผู้แทนไปร่วมชี้แจงแสดงความคิดเห็น 
ในช้ันการพิจารณาร่างกฎหมายของคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎร
และคณะกรรมาธิการวิสามัญของวุฒิสภา 
๒.๕ รับร่างกฎหมายที่รัฐสภามีมติเห็นชอบเพื่อน าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพ่ือ
ประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป 
๒.๖ แจ้งผลการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีไปยังรัฐสภา 

๓. ภารกิจด้านการ
ประสานงานกับ 
ส่วนราชการในพระองค์ 

สอค. ๓.๑ ปฏิบัติงานหน้าพระที่น่ังในพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีต่าง ๆ 
๓.๒ การขอพระราชทานโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและการพ้นจากต าแหน่ง 
ของข้าราชการ บุคคล และคณะบุคคล 
๓.๓ ด าเนินการเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามราชประเพณี 
๓.๔ ขอพระราชทานความเป็นธรรมและขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ 
๓.๕ ขอพระราชทานอภัยโทษ 
๓.๖ ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปี 

  ๓.๗ การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กรณีประมุขต่างประเทศเดินทาง
มาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะ  

  ๓.๘ การเขียนและการประทบัพระราชลัญจกรในเอกสารส าคัญที่มีความเร่งด่วน 



  ๙ 
แผนบริหารความต่อเนื่องแผนบริหารความต่อเนื่อง ของส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรีของส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี   (( ฉบับปรับปรุงฉบับปรับปรุง   คร้ังที ่คร้ังที ่ ๑๑ )) 

 
 

ภารกิจหลัก หน่วยงานหลัก กระบวนงานส าคัญ 
๔. ภารกิจด้านการ

ประสานงานกับส่วน
ราชการและหน่วยงาน
อื่นของรัฐ 

สนธ. ๔.๑ น าเรื่องส าคัญประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ทุกส านัก 
และกอง 

๔.๒ ประสานงานกับคณะรัฐมนตรีและส่วนราชการในราชการส าคัญของ
คณะรัฐมนตรี ราชการในพระองค์ รัฐสภา และประชาชน  

๕. ภารกิจด้านการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

สนธ. ๕.๑ ให้บริการสืบค้นเรื่องประกาศราชกิจจานุเบกษา 
สบส. ๕.๒ ให้บริการสืบค้นมติคณะรัฐมนตรี 
สอค. ๕.๓ ให้บริการข้อมูลทะเบียนฐานันดร 

๖. ภารกิจสนับสนุนการ
บริหารจัดการภายใน
องค์กร 

สบก. ๖.๑ งานอาคาร/สถานท่ี  
 ๖.๒ งานสารบรรณ 

 ๖.๓ งานการเงิน การคลัง และพัสดุ 
 ๖.๔ งานยานพาหนะ 
 ๖.๕ งานบุคลากร 

 สบส. ๖.๖ การจัดเตรียมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้พร้อมปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๑๐ 
แผนบริหารความต่อเนื่องแผนบริหารความต่อเนื่อง ของส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรีของส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี   (( ฉบับปรับปรุงฉบับปรับปรุง   คร้ังที ่คร้ังที ่ ๑๑ )) 

 
 
๒.๔ แนวทางการบริหารความต่อเนื่อง 
 ปัจจุบันมีหลากหลายแนวทางและมาตรฐานในการบริหารความต่อเนื่อง  โดยแนวทางท่ี น ามาใช้ 
อย่างแพร่หลายคือ BS25999 ซึ่งก าหนดให้ม ี๖ องค์ประกอบหลักเป็นวงจรการบริหารความต่อเนื่อง (BCM Life Cycle) 
ทั้งนี ้องค์กรหรือหน่วยงานสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้  โดยขอบเขตวิธีการบริหารจัดการ  และทรัพยากรที่ต้อง
ใช้ใน BCM ของแต่ละองค์กรอาจแตกต่างกันไปตามขนาด ประเภทภารกิจ และทรัพยากรที่ใช้งาน ดังนี้  

มาตรฐานสากล BS2599 Business Continuity Management๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ๒.๔.๑ การบริหารโครงการจัดการความต่อเนื่อง (BCM Programme Management) โครงการ
จัดการความต่อเนื่อง ถือว่าเป็นองค์ประกอบหลักและเป็นขั้นตอนแรกของการบริหารความต่อเนื่อง โดยเป็ น
ขั้นตอนการจัดท ากรอบนโยบาย BCM โครงสร้าง BCM หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากร ที่เก่ียวข้อง 
ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงลงมาถึงพนักงานระดับต่าง  ๆ รวมถึงการจัดตั้งทีมงานด้าน BCM การก าหนด
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของพนักงาน ขั้นตอนการปรับระดับของเหตุการณ์ (Incident Escalation Process) 
วิธีการบริหารโครงการบริหารความต่อเนื่อง และการติดตามพร้อมทั้งรายงานความคืบหน้า 

                                                           
 ๕ BS 25999 เป็นมาตรฐานระบบการจัดการที่เป็นสากลที่น ามาใช้เป็นมาตรฐานในการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ ในขณะที่องค์การ

เผชิญกับความท้าทาย (ปัทมา เอโกบล, 2554) 



  ๑๑ 
แผนบริหารความต่อเนื่องแผนบริหารความต่อเนื่อง ของส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรีของส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี   (( ฉบับปรับปรุงฉบับปรับปรุง   คร้ังที ่คร้ังที ่ ๑๑ )) 

 
 
 ๒.๔.๒ การศึกษาและท าความเข้าใจองค์กร (Understanding the Organization) การเข้าใจ
องค์กรเป็นกระบวนการท าความรู้จักกับองค์กรและหน่วยงาน ซึ่งหมายถึงความรู้และ ความเข้าใจในสภาพและ
การด าเนินงานขององค์กรและหน่วยงานว่า จะรับผลกระทบหรือความเสี่ยงอย่างไร ผ่านวิธีการวิเคราะห์
ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis–BIA) และการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment-RA) 
เพ่ือระบุความเร่งด่วนของกิจกรรมต่าง ๆ และระดับความสามารถทีต่้องการ เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลในการจัดระดับ
ความส าคัญของกระบวนงาน การก าหนดแนวทาง และการก าหนดกลยุทธ์ในข้อต่อไป 
 ๒.๔.๓ การก าหนดกลยุทธ์ในการสร้างความต่อเนื่อง BCM (Determining BCM strategy) 
การก าหนดแนวทางในการตอบสนองต่อการหยุดชะงักของการด าเนินงานขององค์กร ได้แก่  กลยุทธ์กู้คืน  
การด าเนินงาน (Recovery Strategy) ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องจัดท าก่อนการพัฒนาและเตรียมการตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ในสภาวะฉุกเฉิน และการก าหนดกลยุทธ์ด้านการจัดการทรัพยากรที่เหมาะสม ตามข้อมูลที่ได้จาก
การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (BIA) ซึ่งประกอบด้วยเรื่อง บุคลากร (People) สถานที่ปฏิบัติงาน (Premise) 
อุปกรณ์และเครื่องมือ (Equipment) เทคโนโลยี (Technology) ข้อมูล (Information) และผู้ผลิตสินค้าหรือ 
ผู้ให้บริการ (Suppliers) 
 ๒.๔.๔ การพัฒนาและเตรียมการตอบสนองต่อเหตุการณ์ในภาวะ ฉุกเฉิน (Developing and 
Implementing BCM Response) หลังจากที่ได้มีการก าหนดกลยุทธ์เรียบร้อยแล้ว จะต้องจัดท าแผนงาน
เตรียมตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉิน โดยให้เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ ดังต่อไปนี้ 
  ๒.๔.๔.๑ Incident Management Plans (IMP) เพ่ือจัดการกับวิกฤตฉุกเฉินที่เกิดขึ้น 
  ๒.๔.๔.๒ Emergency/Crisis Management Plan (CMP) เพ่ือจัดการกับวิกฤตฉุกเฉินที่เกิดขึ้น 
และผลกระทบขยายไปในวงกว้าง 
  ๒.๔.๔.๓ Business Continuity Plans (BCP) เพ่ือบริหารการด าเนินภารกิจอย่างต่อเนื่อง 
โดยมุ่ง ท าข้ันตอนงานที่ฉุกเฉินต่อภารกิจและใช้ทรัพยากรหลักอย่างเหมาะสม พร้อมทั้ งเตรียมแผนรับ
สถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบ 
  ๒.๔.๔.๔ Recovery Plans (RP) หรือแผนกู้คืนภารกิจหลังภัยพิบัติผ่านพ้นไป 
 ๒.๔.๕ การทดสอบ ปรับปรุง และทบทวนแผน (Exercising Maintaining and Reviewing) 
เป็นขั้นตอนท่ีส าคัญ เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ท าให้แน่ใจได้ว่า BCM ที่ได้จัดท าขึ้นสามารถใช้ได้จริง รวมทั้ง
เพ่ือเตรียมความพร้อม ตลอดจนตรวจสอบความสามารถของบุคลากร และประสิทธิภาพของแผนในการ
ตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ โดยรูปแบบการทดสอบอาจมีตั้งแต่ระดับง่ายไปหายาก ดังนี้ 
  ๒.๔.๕.๑ Call Tree คือการซ้อมการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกทีมงานที่ เกี่ยวข้อง 
ตามผังรายชื่อทางโทรศัพท ์
  ๒.๔.๕.๒ Tabletop Testing คือการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกหน่วย 
ที่เก่ียวข้อง โดยจ าลองโจทย์สถานการณ์ขึ้นมา และลองน าแผน BCP มาพิจารณาว่า ใช้ตอบโจทย์แต่ละข้ันตอน
ได้หรือไม ่
  ๒.๔.๕.๓ Simulation คือการทดสอบโดยจ า ลองสถานการณ์เสมือนจริงและลองใช้แผน 
BCP มาประยุกต์ใช้ 
  ๒.๒.๕.๔ Full BCP Exercise คือการทดสอบเต็มรูปแบบและใกล้เคียงสถานการณ์จริง
มากที่สุด 



  ๑๒ 
แผนบริหารความต่อเนื่องแผนบริหารความต่อเนื่อง ของส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรีของส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี   (( ฉบับปรับปรุงฉบับปรับปรุง   คร้ังที ่คร้ังที ่ ๑๑ )) 

 
 
 ๒.๔.๖ การปลูกฝัง BCM ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร (Embedding BCM in the 
Organization’s Culture) เป็นขั้นตอนท่ีส าคัญประ การหนึ่งในการท าให้ BCM ผสมกลมกลืนเข้าจนเป็น
วัฒนธรรมองค์กร โดยเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและจิตวิทยาที่จะท าให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ซึมซาบและเข้าใจถึง
ความส าคัญของ BCM ตลอดจนบทบาทหน้าที่ที่ทุกคนพึงมีเพ่ือให้ภารกิจสามารถด าเนินต่อไปได้ในยามที่เกิด
เหตุวิกฤต  
  จากแนว ทางท่ีได้กล่าวสรุปข้างต้น หน่วยงานภาครัฐสามารถพิจารณาก า หนดกลุ่ม
ผู้รับผิดชอบและโครงสร้างโครงการจัดการความต่อเนื่องได้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๒.๔.๗ ความเชื่อมโยงระหว่างการบริหารความต่อเนื่องกับการบริหารความเสี่ยง 
  การบริหารความต่อเนื่องเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร ความเสี่ยงในระดับองค์กร 
(Enterprise Risk Management: ERM) และช่วยให้การก ากับดูแลองค์กรมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น และท าให้เกิด
ความชัดเจนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรในเรื่องต่าง ๆ เช่น ระบบงานที่ส าคัญขององค์กร แนวทางในการ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึนหรือแนวทางในการบริหารจัดการความสูญเสียที่เกิดขึ้น ภัยคุกคามที่ส าคัญ
ขององค์กรในสถานการณ์ปัจจุบัน 
  แผนบริหารความต่อเนื่องเป็นการกระท าเพ่ือคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้า โดยองค์กรจะต้อง
พิจารณาตรวจสอบความเสี่ยง (Risks) และภัยคุกคาม (Threats) ต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติ งานของ
องค์กร และค้นหาวิธีการที่ดีท่ีสุด ที่จะจัดการกับปัญหาเหล่านี้ หากเกิดเหตุการณ์เหล่านั้น การบริหาร 
ความต่อเนื่องจึงมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการบริหารความเสี่ยง อาจนับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจ
ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งจะเก่ียวข้องกั บการระบุความเสี่ยง การประเมินผลที่อาจเกิดขึ้น 
และการก าหนดแนวทางหรือวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการควบคุมหรือตอบสนองต่อการจัดการความเสี่ยง 
โดยมีเป้าหมายที่จะลดผลกระทบหรือลดความรุนแรงจากสภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นและช่วยให้ การปฏิบัติงานของ 
สลค. ด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง 
 ๒.๔.๘ การวิเคราะห์ทรัพยากรที่ส าคัญ 
  โดยที่ สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินมีหลายรูปแบบ ดังนั้น เพ่ือให้ สลค . สามารถ
บริหารจัดการให้การปฏิบัติงานมีความต่อเนื่อง การจัดหาทรัพยากรที่ส าคัญจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็น และต้อง ระบุไว้
ในแผนบริหารความต่อเนื่อง ซึ่งการเตรียมการทรัพยากรที่ส าคัญจะพิจารณาจากผลกระทบใน ๕ ด้าน ดังนี ้

๑. บริหารโครงการ
 จัดการความต่อเนื่อง 

๒. ศึกษาและท าความ
 เข้าใจองค์กร 

๓. ก าหนดกลยุทธ์ 
 BCM 

๔. พัฒนาและเตรียมการ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์
ในภาวะฉุกเฉิน 

๕. การทดสอบปรับปรุง
 และทบทวนแผน 

๖. ปลูกฝัง BCM ให้เป็น
 ส่วนหน่ึงขององค์กร 



  ๑๓ 
แผนบริหารความต่อเนื่องแผนบริหารความต่อเนื่อง ของส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรีของส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี   (( ฉบับปรับปรุงฉบับปรับปรุง   คร้ังที ่คร้ังที ่ ๑๑ )) 

 
 
  ๒.๔.๘.๑ ผลกระทบด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท า
ให้สถานที่ปฏิบัติงานหลักได้รับความเสียหายหรือไม่สามารถใช้สถานที่ปฏิบัติงานหลักได้ และส่งผลให้บุคลากร
ไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้ชั่วคราวหรือระยะยาว 
  ๒.๔.๘.๒ ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ /การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ 
ที่ส าคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ หรือไม่สามารถจัดหา/จัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีส าคัญได ้
  ๒.๔.๘.๓ ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสน เทศและข้อมูลที่ส าคัญ หมายถึง เหตุการณ์ 
ที่เกิดขึ้นท าให้ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลที่ส าคัญไม่สามารถน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ตามปกติ 
  ๒.๔.๘.๔ ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้บุคลากรหลัก  
ไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ตามปกติ 
  ๒.๔.๘.๕ ผลกระทบด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ส าคัญ หมายถึง เหตุ การณ์ที่เกิดขึ้นท าให้
ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ไม่สามารถติดต่อประสานงาน ขอ รับบริการ หรือให้บริการ  
แก่ สลค. ได ้
 ๒.๔.๙ การประเมินความเสี่ยงและภัยคุมคาม 
  เนื่องจากสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินมีระดับความรุนแรงหลายระดับ ซึ่งความรุนแรง
ในแต่ละระดับนั้นจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานมากน้อยแตกต่างกัน ดังนั้น เพ่ือให้สามารถเตรียมความพร้อม
ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ สลค. จึงได้จ าแนกระดับความรุนแรงของสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน ดังนี้  

ตารางท่ี ๒ แสดงระดับความรุนแรงของสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
ระดับ 

ความรุนแรง ค าอธิบาย 

๕ 
(สูงมาก) 

มีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตใกล้สถานที่ปฏิบัติงาน และมีผลกระทบต่อ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ สลค . ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้  และ/หรือ
บุคลากรทั้งหมดของ สลค. ไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ 

๔ 
(สูง) 

มีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตใกล้สถานที่ปฏิบัติงาน และมีผลกระทบต่อ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ สลค . บางส่วน (มากกว่าร้อยละ ๕๐) และ/หรือ
บุคลากรน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของ สลค. ยังสามารถมาปฏิบัติงานได้ตามปกติ 

๓ 
(ค่อนข้างสูง) 

มีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตใกล้สถานที่ปฏิบัติงาน และมีผลกระทบต่อ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ สลค. ค่อนข้างน้อย (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐) และ/
หรือบุคลากรร้อยละ ๘๐ ของ สลค. ยังสามารถมาปฏิบัติงานได้ตามปกติ 

๒ 
(ปานกลาง) 

มีเหตุ การณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตใกล้สถานที่ปฏิบัติงาน แต่ไม่กระทบต่อการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ สลค. และ/หรือบุคลากรทั้งหมดของ สลค. ยังสามารถ
มาปฏิบัติงานได้ตามปกติ 

๑ 
(ต่ า) 

มีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตใกล้สถานที่ปฏิบัติงาน แต่ไม่กระทบต่อ  
การปฏิบัติงานในภาพรวมของ สลค. และ/หรือบุคลากรทั้งหมดของ สลค . ยังสามารถ
มาปฏิบัติงานได้ตามปกติ  

 




  ๑๔ 
แผนบริหารความต่อเนื่องแผนบริหารความต่อเนื่อง ของส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรีของส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี   (( ฉบับปรับปรุงฉบับปรับปรุง   คร้ังที ่คร้ังที ่ ๑๑ )) 

 
 

 

บทที ่บทที ่๓๓  
โครงสร้างการบริหารความต่อเน่ืองโครงสร้างการบริหารความต่อเน่ือง  

 
๓.๑ คณะและทีมงานบริหารความต่อเนื่อง 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ 
ไม่เกิดความซ้ าซ้อนในบทบาทหน้าที่ของกลไกลต่าง ๆ ที่มีอยู่ จึงได้มอบหมายให้คณะท างานบริหารระบบ
ควบคุมภายในและความเสี่ยงของ สลค. ซึ่งเป็นกลไกท่ีเกี่ยวข้องและมีอยู่เดิมท าหน้าที่เป็นคณะบริหารความต่อเนื่อง
อีกหน้าที่หนึ่ง โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ดังนี้  
 องค์ประกอบ 
 ๑) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง 
  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ๒) ผู้อ านวยการทุกส านักและกอง หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง 
 ๓) ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง 
 อ านาจหน้าที่  
 ๑) หัวหน้าคณะบริ หารความต่อเนื่อง  มีหน้าที่ประเมิน ลักษณะ ขอบเขตและแนวโน้มของ
อุบัติการณ์ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือตัดสินใจประกาศใช้แผนความต่อเนื่องและด าเนินการตามขั้นตอนและ แนวทางการ
บริหารความต่อเนื่อง ตลอดจนควบคุมการบริหารทรัพยากรตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผนความต่อเนื่อง 
 ๒) ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง  มีหน้าที่ในการติดต่อและประสานงาน กับหัวหน้าทีม
บริหารความต่อเนื่อง สนับสนุนการติดต่อสื่อสารเพ่ือด าเนินการตามข้ันตอนและแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง 
รวมทั้งรวบรวมข้อมูลและสรุปความพร้อมของหน่วยงานในการบริหารความต่อเนื่องเสนอหัวหน้าคณะบริห าร
ความต่อเนื่องตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 ๓) หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง มีหน้าที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง ติดต่อและประสานงานภายในทีมงานเพื่อด าเนินการตามข้ันตอนและแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง 
ตลอดจนสรรหาทรัพยากรที่ได้ก าหนดไว้ในแผนบริหารความต่อเนื่อง 
รายชื่อคณะและทีมบริหารความต่อเนื่องปรากฏตามภาคผนวก 

๓.๒ กระบวนแจ้งเหตุฉุกเฉิน 
 เพ่ือให้แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของ สลค . เป็นไปตามแนวทางการบริหาร 
ความต่อเนื่อง สลค. จึงได้ก าหนดกระบวนการ Call Tree ขึ้น เพื่อให้คณะท างานและทีมงานบริหารความต่อเนื่อง 
สลค. ได้ทราบถึงข้ันตอนและบุคลากรที่ต้องรับผิดชอบในการด าเนินงานเพื่อเกิดสภาวะวิกฤตสรุปได้ ดังนี้ 
 ๓.๒.๑ กระบวนการ Call Tree คือ กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้สมาชิกในคณะท างานและทีมงาน
บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตที่เก่ียวข้องตามผังรายชื่อทางโ ทรศัพท์ โดยมีวัตถุประสงค์  
เพ่ือการบริหารจัดการขั้นตอนในการติดต่อบุคลากรภายหลังจากมีการประกา ศเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะ
วิกฤตของ สลค. 
 



  ๑๕ 
แผนบริหารความต่อเนื่องแผนบริหารความต่อเนื่อง ของส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรีของส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี   (( ฉบับปรับปรุงฉบับปรับปรุง   คร้ังที ่คร้ังที ่ ๑๑ )) 

 
 
  กระบวนการ Call Tree จะเริ่มจากหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องแจ้งให้ผู้ประสานงานฯ 
จะแจ้งให้หัวหน้าทีมฯ รับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉิ นและการประกาศใช้แผนบริหารความต่อ เนื่องตามสายงาน  
การบังคับบัญชาของแต่ละสายงาน จึงติดต่อและแจ้งไปยังบุคลากรภายใต้การบังคับบัญชาของตน รับทราบ
เหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ตามรายชื่อและ
ช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ได้ระบุไว้ในแผนบริหารความต่อเนื่อง 

โครงสร้างคณะบริหารความต่อเนื่องของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
และกระบวนการแจ้งเหตุ Call Tree  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๓.๒.๒ ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อหัวหน้าทีมได้ ให้ติดต่อไปยังบุคลากรส ารอง โดยพิจารณาจาก 
  ๑) ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลาท ากา ร ให้ด าเนินการติดต่อบุคลากรหลัก  โดยติดต่อผ่าน
หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานเป็นช่องทางแรก 
  ๒) ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นนอกเวลาท าการหรือสถานที่ปฏิบัติงานหลักได้รับผลกระทบให้
ด าเนินการติดต่อบุคลากรหลักโดยติดต่อผ่านหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนทีเ่ป็นช่องทางแรก 
  ๓) ถ้าสามารถติดต่อบุคลากรหลักได้ให้แจ้งข้อมูลแก่บุคลากรหลักของหน่วยงานทราบ ดังต่อไปนี้ 
   (๑) สรุปสถานการณ์ของเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่อง 
   (๒) เวลาและสถานที่ส าหรับการนัดประชุมเร่งด่วนของหน่วยงาน ส าหรับผู้บริหารของ
หน่วยงานและทีมงานบริหารความต่อเนื่อง 

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง 

ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง 
 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง 

ทีมงานหรือบุคลากรในสังกัดของแต่ละส านักและกอง 
 



  ๑๖ 
แผนบริหารความต่อเนื่องแผนบริหารความต่อเนื่อง ของส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรีของส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี   (( ฉบับปรับปรุงฉบับปรับปรุง   คร้ังที ่คร้ังที ่ ๑๑ )) 

 
 
   (๓) ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อบริหารต่อเนื่อง เช่น สถานที่รวมพลในกรณีที่มีการย้าย
สถานที่ท าการ 
    ภายหลังจากได้รับการตอบรับจากบุคลากรหลักครบถ้วนตามผังการติดต่อ (Call Trees) 
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องมีหน้าที่ประสาน ไปยังผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง เพื่อรวบรวม
สรุปความพร้อมของหน่วยงานในการบริหารความต่อเนื่องรวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดในหน่วยงาน 
    ทีมบริหารความต่อเนื่องมีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลส าหรับการติดต่อให้เป็น
ปัจจุบันตลอดเวลา เพ่ือให้กระบวนการติดต่อพนักงานภายในหน่วยงานสามารถด าเนินได้อย่างต่อเนื่องและ
ส าเร็จลุล่วงภายในระยะเวลาที่คาดหวัง ในกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉินและมีการประกาศใช้แผนบริหาร  
ความต่อเนื่อง 
 

 
 




