
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
แผนความต่อเน่ืองในการปฏิบัติงาน 

ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์                
เพื่อเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

ในหลายปีที่ผ่านมาได้เกิดภัยพิบัติอยู่มากมายหลายครั้งที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน การดําเนินงาน
ของภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถานการณ์อุทกภัยรุนแรงเมื่อปี 2554 ซึ่งกระทบต่อเศรษฐกิจการเงิน การให้บริการ 
สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สถานการณ์ดังกล่าวล้วนเป็นบทเรียนอันสําคัญ  
ที่หน่วยงานต่าง ๆ ต้องปรับการทํางานใหม่ให้มีความพร้อมในการให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเน่ือง ไม่สะดุดหยุดลง
แม้ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤต 

แผนความต่อเน่ืองจึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยให้หน่วยงานสามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด 
และทําให้กระบวนการที่สําคัญ (Critical Business Process) สามารถกลับมาดําเนินการได้อย่างปกติ หรือตามระดับ
การให้บริการที่กําหนดได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบ    
ที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานได้  

แผนความต่อเน่ืองในการปฏิบัติงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพ่ือเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 
ฉบับน้ีจัดทําขึ้น เพ่ือให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์สามารถนําไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต  
หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร เช่น อัคคีภัย อุทกภัย 
การชุมนุมประท้วง แผ่นดินไหว หรือแม้กระทั่งวิกฤตพลังงาน เป็นต้น เพ่ือไม่ให้สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ดังกล่าวส่งผลให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ต้องหยุดการดําเนินงาน หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเน่ือง  
  

 

            ■ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเน่ือง  
            ■  เพ่ือให้กรมตรวจบัญชีสหกรณม์ีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤต  
            ■ เพ่ือลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดําเนินงานหรือการให้บริการ  
            ■ เพ่ือบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้  
            ■ เพ่ือให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มีความเช่ือมั่น    
              ในศกัยภาพการดําเนินงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงหรือภัยพิบัติ 
            และกระทบต่อกระบวนการดําเนินงาน 
 

  
   แผนความต่อเน่ืองฉบับน้ีจัดทําขึ้นภายใต้สมมติฐาน ดังต่อไปน้ี  

            ■ เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสําคัญต่าง ๆ แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงานสํารองที่ได้        
             มีการจัดเตรียมไว้  
            ■ หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการสํารองระบบสารสนเทศต่าง ๆ โดยระบบสารสนเทศ 
            สํารองมิได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเหมือนกับระบบสารสนเทศหลัก  
            ■ “บุคลากร” ที่ระบุในแผนความต่อเน่ืองฉบับน้ี หมายถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจํา       

รวมถึงจ้างเหมาบริการ ทุกคนของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

บทนํา 

 สมมติฐานของแผนความต่อเนื่อง  

 วัตถุประสงค์  
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แผนความต่อเน่ืองฉบับน้ี ใช้รองรับกรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ หรือบริเวณโดยรอบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในหลายรูปแบบของภาวะวิกฤต ดังน้ัน เพ่ือให้กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์สามารถบริหารจัดการการดําเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง จึงกําหนดขอบเขตของแผนความต่อเน่ือง ดังน้ี 

1. ความเสี่ยงหรือภัยคุกคามที่มีโอกาสเกิดขึ้นในพ้ืนที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือพ้ืนที่โดยรอบ    
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อาทิ 
                ■ เหตุการณ์อุทกภัย  
                ■ เหตุการณ์อัคคีภัย  
                ■ เหตุการณ์แผ่นดินไหว 
                ■ เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง 
                ■ เหตุวิกฤตพลังงาน (ไฟฟ้า/ประปา/นํ้ามัน)  

2. ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ต่อทรัพยากรท่ีสําคัญ 5 ด้าน ได้แก่ 
    2.1 ผลกระทบด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้สถานที่ปฏิบัติงาน

หลักของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รับความเสียหาย และส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงาน         ได้เป็นการ
ช่ัวคราวหรือระยะยาว  

  2.2 ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ/การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ หมายถึง.เหตุการณ์    
ที่เกิดขึ้นทําให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ หรือไม่สามารถจัดหา/จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญได้  

  2.3 ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น     ทํา
ให้ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลที่สําคัญไม่สามารถนํามาใช้ในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ  

  2.4 ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้บุคลากรหลักไม่สามารถ           
มาปฏิบัติงานได้ตามปกติ  

  2.5 ผลกระทบด้านคู่ค้า / ผู้ให้บริการที่สําคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้คู่ค้า/ผู้ให้บริการ/       
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่สามารถติดต่อหรือให้บริการหรือส่งมอบงานได้  

3. ระดับของผลกระทบตามระยะเวลาของการหยุดชะงักที่ทําให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 

4. กลยุทธ์ในการสร้างความต่อเน่ืองของการปฏิบัติงานเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรในสภาวะวิกฤต 

5. โครงสร้างคณะบริหารความต่อเน่ือง 

6. กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉนิ (Call Tree) 

7. แนวทางการบริหารความต่อเน่ืองในช่วงเกิดเหตุระยะสั้น และการกอบกู้กระบวนการในระยะถัดไป 
 
 
 

ขอบเขตของแผนความตอ่เนื่อง 
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ความเสี่ยงหรือภัยคุกคามที่มีโอกาสเกิดขึ้นและส่งผลกระทบรุนแรงต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ประกอบด้วย 

                (1) เหตุการณ์อุทกภัย 
                (2) เหตุการณ์อัคคีภัย 
                (3) เหตุการณ์แผ่นดินไหว 
                (4) เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง 
                (5) เหตุวิกฤตพลังงาน  (ไฟฟ้า/ประปา/นํ้ามัน) 

 
 
 
  

 การประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ต่างๆ ต่อทรัพยากรท่ีสําคัญ 5 ด้าน 
 

ความเสีย่งและภัยคกุคาม 

ผลกระทบ 

ด้านอาคาร/
สถานที่

ปฏบิัติงาน
หลกั 

ด้านวสัดุ
อุปกรณ ์    
ทีส่าํคญั 

ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และข้อมลู
ทีส่าํคญั 

ด้าน
บคุลากร
หลกั 

ด้านคูค่้า/   
ผูใ้ห ้

บรกิาร/    
ผูม้สีว่นได ้  
สว่นเสยี   
ทีส่าํคญั 

อุทกภัย √ √ √ √ √
อัคคีภัย √ √ √  √  
แผ่นดินไหว √ √ √  √ √
ชุมนุมประท้วง √   √ √
วิกฤตพลังงาน  √ √  √ 
 

 
 
 
 
 
 

1. ความเสี่ยงหรือภัยคุกคามท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นในพื้นท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์   
หรือพื้นท่ีโดยรอบกรมตรวจบญัชีสหกรณ ์

2. ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ต่างๆ ตอ่ทรัพยากรที่สําคัญ 
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ลาํดบั
ที่ 

กระบวนงาน 
ระดบั 
ผล 

กระทบ 

ระยะเวลาของการหยดุชะงกั 
0-2 
ชม. 

2-4 
ชม. 

1 
วนั 

1 
สปัดาห ์

2 
สปัดาห ์

1 
เดือน 

 
1. 

สาํนกับรหิารกลาง 
การรับ–ส่งหนังสือของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

 
สูง 

 √ √  √  √ √

2. การตรวจสอบ กลั่นกรอง และการรับ–ส่งหนังสือ
ของสํานัก 

สูง  √  √  √  √ √

3. การทําสําเนาและนําส่งเอกสาร ปานกลาง   √  √  √ √
4. การเผยแพร่หนังสือแจ้งเวียนด้วยระบบเครือข่าย สูง  √  √  √  √  √ 
5. การจัดเก็บและทําลายหนังสือราชการ ตํ่า        √
6. การร่าง-โต้ตอบหนังสือ สูง  √  √  √  √ √
7. การปฏิบัติราชการและสถิติการลา ตํ่า      √ 
8. การจัดเตรียม ดําเนินการและจัดทํารายงาน       

การประชุม 
ปานกลาง  √  √  √  √ √

9. การจัดเวร แจง้หมายกําหนดการและรายงานการเฝ้า
ในงานพระราชพิธี 

ปานกลาง   √  √  √ √

10. การขอใช้ห้องประชุมผ่านระบบ Intranet ตํ่า   √  √  √ √
11. การกําหนดกรอบอัตรากําลังและการเกลี่ย

อัตรากําลัง 
ปานกลาง    √  √ √

12. การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง ปานกลาง    √  √ √
13. การประเมินผลงานของบุคคล ปานกลาง     √ √
14. การสรรหาและเลือกสรร ปานกลาง   √  √  √ √
15. การแต่งต้ังข้าราชการ ปานกลาง    √  √ √
16. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปานกลาง      √ 
17. การจัดทําทะเบียนสมาชิกและจ่ายเงินการฌาปนกิจ

สงเคราะห์คืนสมาชิก 
ปานกลาง     √ √

18. การดําเนินการด้านโครงการเงินกู้เพ่ือที่อยู่อาศัย ปานกลาง    √  √ √
19. การดําเนินการทางวินัย ปานกลาง     √ √
20. การดําเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่เก่ียวข้องกับ

การบริหารงานบุคคล 
ปานกลาง    √  √ √

21. การรับและเบิกจ่ายเงิน สูง   √  √  √ √
22. การตรวจสอบเอกสารและใบสําคัญ สูง   √  √  √ √
23. การตรวจสอบเก่ียวกับการบัญชีในระบบ GFMIS ปานกลาง   √  √  √ √
24. การควบคุมการใช้จ่ายเงิน สูง  √  √  √  √ √
25. การวางแผนและการจัดหาพัสดุ สูง  √  √  √  √ √

 

3. ระดบัของผลกระทบตามระยะเวลาของการหยุดชะงักท่ีทําให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได ้
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ลาํดบั
ที่ 

กระบวนงาน 
ระดบั 
ผล 

กระทบ 

ระยะเวลาของการหยดุชะงกั 
0-2 
ชม. 

2-4 
ชม. 

1 
วนั 

1 
สปัดาห ์

2 
สปัดาห ์

1 
เดือน 

26. การตรวจรับพัสดุ ปานกลาง   √  √  √ √
27. การใช้ การควบคุม และการเก็บรักษาพัสดุ ปานกลาง   √  √  √ √
28. การซ่อมและบํารุงรักษา ปานกลาง    √  √ √
29. การจําหน่ายทรัพย์สิน ตํ่า      √ 
30. การประสานงาน สูง  √  √  √  √  √  √ 
31. การดําเนินงานของศูนย์บริการเร่งด่วน Call Center 

2108 
สูงมาก  √  √  √  √  √  √ 

32. การเผยแพร่ข่าวสาร สูง  √  √  √  √  √  √ 
33. การจัดนิทรรศการ ตํ่า   √  √  √  √ 
34. การให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ปานกลาง    √  √  √ 
35. การให้บริการห้องสมุด ตํ่า    √  √  √ 
36. การให้คําปรึกษาแนะนําด้านการวินิจฉัยกฎหมาย ปานกลาง    √  √  √ 
37. การให้คําปรึกษาแนะนําด้านบริการทางกฎหมาย ปานกลาง    √  √  √ 
38. การดําเนินคดี ด้านคดีแพ่ง คดีอาญา รวมท้ัง 

คดีปกครอง 
 

สูง    √  √  √ 

 
1. 

ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 
การรับ-ส่งหนังสือของสํานัก 

สูง   √  √  √  √  √ 

2. การแจ้งเวียนเอกสารด้วยระบบเครือข่าย สูง   √  √  √  √  √ 
3. การวิเคราะห์และออกแบบระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 

สหกรณ์ภาคการเกษตร 
ปานกลาง    √  √  √ 

4. การให้คําปรึกษาแนะนําแก้ปัญหาการใช้งานระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์สหกรณ์ภาคการเกษตร 

สูง   √ √  √  √ 

5. การพัฒนาโปรแกรมระบบบญัชีสหกรณ ์ ปานกลาง    √  √  √ 
6. การให้คําปรึกษา แนะนํา แก้ไขปัญหาการใช้งาน  

ของโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ 
สูง   √ √  √  √ 

7. การออกแบบระบบ (ระบบตรวจสอบบัญชี
คอมพิวเตอร์) 

ปานกลาง    √  √  √ 

8. การให้คําปรึกษาแนะนําและแก้ไขปัญหาการใช้งาน 
(ระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์) 

สูง   √ √  √  √ 

9. การรายงานสถิติ สารสนเทศน่ารู้และรายงานผลการ
ดําเนินงานและฐานะการเงินของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร 

ปานกลาง       √ 

10. การรายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร 

ปานกลาง       √ 
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ลาํดบั
ที่ 

กระบวนงาน 
ระดบั 
ผล 

กระทบ 

ระยะเวลาของการหยดุชะงกั 
0-2 
ชม. 

2-4 
ชม. 

1 
วนั 

1 
สปัดาห ์

2 
สปัดาห ์

1 
เดือน 

11. 
 
 

การรายงานประเมินและวัดผลทางการเงิน        
(การจัดขนาดช้ันคุณภาพการควบคุมภายในการจัด
เสถียรภาพทางการเงิน และ peer Group) 

ปานกลาง       √ 

12. การจัดทําบทวิเคราะห์สถานการณ์ความเสี่ยงและ
เตือนภัยทางการเงิน 

ปานกลาง      √ √ 

13. การวิเคราะห์ระบบ (ระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูล) 

ปานกลาง       √ 

14. การออกแบบระบบ (ระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูล) 

ปานกลาง       √ 

15. การทดสอบการทํางานของระบบ (ระบบสารสนเทศ
และฐานข้อมลู) 

ปานกลาง       √ 

16. การนําระบบออกใช้งาน (ระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูล) 

ปานกลาง       √ 

17. การให้คําแนะนําปรึกษา และแก้ปัญหาการใช้งาน 
(ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล) 

สูง  √  √  √  √  √  √ 

18. การพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
(การตรวจสอบเคร่ืองแม่ข่ายและอุปกรณ์เครอืข่าย) 

สูงมาก  √  √  √  √  √  √ 

19. การให้บริการด้านการสื่อสารข้อมูล 
(การกําหนด E-Mail Address ให้กับข้าราชการ
บรรจุใหม)่ 

ตํ่า      √ 

 
1. 

สาํนกัมาตรฐานการบัญชแีละการสอบบญัช ี
การรับ-ส่งหนังสือของสํานัก 

 
สูง 

 √  √  √  √  √ 

2. การเก็บรักษากระดาษทําการ ปานกลาง      √ 
3. การแจ้งเวียนเอกสารด้วยระบบเครือข่าย สูง  √  √  √  √  √ 
4. การกําหนด/ปรับปรุง/พัฒนาคําสั่ง/ระเบียบ/

คําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ์ หรือกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ และมาตรฐานการบัญชีของสหกรณ์/     
กลุ่มเกษตรกร 

ปานกลาง     √  √  √ 

5. การกําหนด/ปรับปรุง/พัฒนาระบบบัญชีของ
สหกรณ์/กลุม่เกษตรกร 

ปานกลาง     √  √  √ 

6. การให้คําปรึกษาแนะนํา แก้ไขปัญหา ตอบข้อหารือ
ให้กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชี และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

สูง   √  √  √  √  √ 

7. การให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการแก่หน่วยงาน
อ่ืน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เก่ียวข้อง 
 

สูง    √ √  √  √ 
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ลาํดบั
ที่ 

กระบวนงาน 
ระดบั 
ผล 

กระทบ 

ระยะเวลาของการหยดุชะงกั 
0-2 
ชม. 

2-4 
ชม. 

1 
วนั 

1 
สปัดาห ์

2 
สปัดาห ์

1 
เดือน 

8. 
 

การจัดทําและพัฒนาคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงาน
สอบบัญชี 

ปานกลาง    √  √  √ 

9. การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี 
 

สูง    √  √  √  √ 

10. การตอบข้อหารือ 
 

สูง   √ √  √  √  √ 

11. การให้การสนับสนุนทางวิชาการ 
 

สูง    √  √  √  √ 

12. การมอบหมายงานตรวจสอบบัญชีให้ผูส้อบบัญชี
ภาคเอกชน 

สูง    √  √  √  √ 

13. การกํากับดูแลสหกรณ์ทีม่อบหมายงานสอบบัญชี   
ให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน 

สูง     √  √  √ 

14. การพัฒนาสหกรณ์ที่มอบหมายให้ผู้สอบบัญชี
ภาคเอกชน 

สูง    √ √  √  √ 

15. การโอนกลับสหกรณ์ที่มอบหมายงานสอบบัญชีให้
ผู้สอบบัญชีภาครัฐตรวจสอบบัญชี 

สูง     √  √  √ 

16. การสรรหาผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีภาคเอกชน 
 

สูง    √  √  √  √ 

17. การแต่งต้ังผู้สอบบัญชี 
 

สูง    √  √  √  √ 

18. การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
ภาคเอกชน 

สูง    √  √  √  √ 

19. การพัฒนาและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานสอบ
บัญชีภาคเอกชน 

ปานกลาง     √  √  √ 

20. การดําเนินการด้านศูนย์ข้อมูลกลางการตรวจสอบ
กิจการ 

ปานกลาง     √  √  √ 

21. การดําเนินการด้านแผนพัฒนาสมรรถนะผู้ตรวจสอบ
กิจการ 

ปานกลาง     √  √  √ 

22. การสร้างและพัฒนาหลักสูตรอบรม (ผู้ตรวจสอบ
กิจการ) 

ปานกลาง     √  √  √ 

23. การวางระบบและพัฒนาระบบการตรวจสอบกิจการ 
 

ปานกลาง     √  √  √ 

24. การจัดทําระเบียบ คําแนะนําการตรวจสอบกิจการ 
 

ปานกลาง      √  √ 

25. การจัดทําคู่มือปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบกิจการ 
 

ปานกลาง      √  √ 
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ลาํดบั
ที่ 

กระบวนงาน 
ระดบั 
ผล 

กระทบ 

ระยะเวลาของการหยดุชะงกั 
0-2 
ชม. 

2-4 
ชม. 

1 
วนั 

1 
สปัดาห ์

2 
สปัดาห ์

1 
เดือน 

 
1. 

สํานกัสง่เสรมิพฒันาการบญัชแีละถา่ยทอดเทคโนโลย ี
การรับ-ส่งหนังสือของสํานัก 

 
สูง 

  
√ 

 
√ 

 
√  √  √ 

2. การหาความจําเป็นในการฝึกอบรม ตํ่า      √ 
3. การสร้างและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม ตํ่า       √ 
4. การติดตามและประเมินผลหลังการฝึกอบรม ตํ่า      √  √ 
5. การจัดทํารายงานเสนอผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้อง ตํ่า      √  √ 
6. การบันทึกฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร ตํ่า       √ 
7. การสร้างและพัฒนาครูบัญชี ปานกลาง     √  √  √ 
8. การสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน     

สู่บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ 
ปานกลาง     √  √  √ 

9. การสอนแนะการจัดทําบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ปานกลาง    √  √  √ 
10. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปานกลาง    √  √  √ 
11. การดําเนินงานตามโครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ 
ปานกลาง    √  √  √ 

 
1. 

สาํนกัแผนงานและโครงการพิเศษ 
การรับ-ส่งหนังสือของสํานัก 

 
สูง 

 √  √  √  √  √ 

2. การจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี 
- การจัดทํารายละเอียดคําของบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 
- การช้ีแจงงบประมาณต่อสภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภา 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

   
√ 
 
√ 

 
√ 
 
√ 

√ 
 
√ 

√ 
 
√ √

 
√ 
 

3. การจัดทํารายงานสรุปผลเสนอผู้บริหาร                                                                          

ปานกลาง     √ √  √ 

4. การติดตามผลการปฏิบัติงาน ปานกลาง      √  √ 

5. การจัดทําการอนุมัติตัวบุคคลเพ่ือเดินทางไปประชุม/
อบรม/ศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ 
 

ปานกลาง    √  √  √  √ 

6. การบริหารและควบคุมงบประมาณ 
- การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี            
ให้หน่วยงานในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
- การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีเพ่ิมเติม   
ให้หน่วยงานในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

 
สูง 

 
สูง 

   
√ 
 
√ 

 
√ 
 
√ 

√ 
 
√ 

√ 
 
√ 

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ปานกลาง      √  √ 
8. การวิเคราะห์ความเช่ือมโยงของนโยบาย แผนงาน 

เป้าหมายการให้บริการ 
ปานกลาง     √  √  √ 
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ลาํดบั
ที่ 

กระบวนงาน 
ระดบั 
ผล 

กระทบ 

ระยะเวลาของการหยดุชะงกั 
0-2 
ชม. 

2-4 
ชม. 

1 
วนั 

1 
สปัดาห ์

2 
สปัดาห ์

1 
เดือน 

9. การศึกษาวิเคราะห์ หลักเกณฑ์ แนวทางการ
ปฏิบัติงานและภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
โครงการตามนโยบายรัฐบาล                               

ปานกลาง    √ √  √ 

10. การทําแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ปานกลาง     √  √  √ 
11. การติดตามตรวจสอบและเกบ็ข้อมูลการติดตามและ

ประเมินผลโครงการ 
ปานกลาง      √  √ 

12. การกําหนดตัวอย่างและออกแบบเคร่ืองมือในการ
เก็บข้อมูล            

ปานกลาง     √  √ 

13. การพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรกรมฯ ปานกลาง       √ 
14. การดําเนินการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย                                           

ตํ่า       √ 

15. การดําเนินการด้านโครงการประสานงานวิจัย  
                                                   

ตํ่า       √ 

16. การดําเนินการด้านมาตรฐานงานวิจัย        
                                                     

ตํ่า       √ 

17. การดําเนินการด้านบริหารจัดการผลการวิจยั    
                                                        

ตํ่า       √ 

18. การดําเนินการด้านบริหารจัดการข้อมูลวิจัย 
 

ตํ่า       √ 

 กลุม่ตรวจสอบภายใน 
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 
 

 
ปานกลาง 

  
 
 

  
√  √  √ 

     
1. 

กลุม่พัฒนาระบบบรหิาร                              
การรับ-ส่งหนังสือ                                           

 
สูง 

   
√ 

 
√  √  √ 

2. การจัดทําคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ                 

ปานกลาง     √  √  √ 

3. การถ่ายทอดตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ปานกลาง     √  √  √ 

4. การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน                             

ปานกลาง     √  √  √ 

5. การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง                          ปานกลาง     √  √  √ 

6. การทบทวนบทบาทภารกิจและโครงสร้างองค์กร ตํ่า      √ 
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ทรัพยากรท่ีสําคัญ 5 ด้าน ซึ่งจําเป็นต้องใช้ในกระบวนงานสําคัญ 

 โดยพิจารณาจากการปฏิบัติงานจริงในปัจจุบัน และปรับลดให้สอดคล้องกับระดับการดําเนินงาน      
หรือให้บริการเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต (ไม่ควรกําหนดทรัพยากรเสมือนการปฏิบัติงานในภาวะปกติ) 

กระบวนงาน 

การกาํหนดทรัพยากรทีส่าํคญั 

อาคาร/สถานที่
ปฏิบตังิานหลกั 

วัสดุอปุกรณ์    
ที่สาํคญั 

ระบบงาน
เทคโนโลยี/

ระบบ
สารสนเทศ 

บคุลากร
หลกั 

คูค่า้/        
ผู้ใหบ้รกิาร/   
ผู้มสีว่นได ้ 
ส่วนเสีย 

สาํนักบริหารกลาง 
1. การรับ-ส่งหนังสือของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
2. การตรวจสอบกลั่นกรอง และการรับ-ส่ง 
    หนังสือของสํานัก 
3. การเผยแพร่หนังสือแจ้งเวียนด้วยระบบ 
    เครือข่าย 
4. การร่าง-โต้ตอบหนังสือ 
 
 

 

5. การรับและเบิกจ่ายเงิน 
6. การตรวจสอบเอกสารและใบสําคัญ 
7. การควบคุมการใช้จ่ายเงิน 
8. การวางแผนและการจัดหาพัสดุ 
 
 
 

9. การประสานงาน 
10. การดําเนินงานของศูนย์บริการเร่งด่วน 
      Call Center 2108 
11. การเผยแพร่ข่าวสาร 

 
ใช้พื้นทีส่ํารอง 
12 ตร.ม. 
(1 คน:3 ตร.ม.) 
 
 
 
 

 
ใช้พื้นทีส่ํารอง 
12 ตร.ม. 
(1 คน:3 ตร.ม.) 
 
 
 
 

ใช้พื้นทีส่ํารอง 
18 ตร.ม.  
(1คน:3 ตร.ม.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- คอมพิวเตอร์   
ตั้งโต๊ะหรือพกพา
และเคร่ืองพิมพ์ 
1 ชุด 

- โทรศัพท์มือถือ 
1 เคร่ือง 

- เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
1 เคร่ือง 

 

- คอมพิวเตอร์   
  ตั้งโต๊ะหรือพกพา
และเคร่ืองพิมพ์ 
2 ชุด 

- โทรศัพท์มือถือ 
1 เคร่ือง 

 

- คอมพิวเตอร์   
  ตั้งโต๊ะหรือพกพา
และเคร่ืองพิมพ์ 
2 ชุด 

- โทรศัพท์มือถือ 
2 เคร่ือง 

- วิทยุสื่อสาร  
  10 เคร่ือง 
- เคร่ืองโทรสาร 
  1 เคร่ือง 
- เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
1 เคร่ือง 

(อาจใช้ร่วมกับของ
สํานัก) 

 
 

 
- ระบบสารบรรณ
อิเลคทรอนิกส ์

- ระบบเชื่อมโยง
อินเตอร์เน็ต 

 
 
 
 
 

- ระบบเชื่อมโยง
อินเตอร์เน็ต 

- ระบบ GFMIS 
- ระบบสารบรรณ
อิเลคทรอนิกส ์

 

- ระบบเชื่อมโยง
อินเตอร์เน็ต 

- ระบบสารบรรณ
อิเลคทรอนิกส ์

 - เบอร์โทรศัพท์  
  ส่วนราชการ 

   ต่างๆ และ 
   หน่วยรับแจ้ง 
   เหตุฉุกเฉิน 

 
  ผอ.สํานัก
หน.ฝ่าย
และ        
ผู้ปฏิบัติ
รวม 4 คน 

 
 
 
 

  ผอ.กลุ่ม
และ        
ผู้ปฏิบัติ
รวม 4 คน  

 
 
 

  ผอ.กลุ่ม
และ        
ผู้ปฏิบัติ   
รวม 6 คน  

 
 

 
 ไปรษณีย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  กรมบัญชีกลาง 
  บริษัทเอกชน 

 - ศูนย์บริการร่วม  
   กษ 1170 
 - การไฟฟ้า ,  
  .ประปา,โทรศัพท ์
   หน่วยป้องกัน  
   และบรรเทา 
   สาธารณภัย 
 - ศูนย์รับแจ้งเหต ุ
   ฉุกเฉนิ 191  
 - โรงแรม/มูลนิธิ 
 - สื่อมวลชน 

 

4. กลยุทธ์ในการสร้างความต่อเนื่องของการปฏิบัติงาน  
เพื่อเตรียมความพร้อมดา้นทรัพยากรในสภาวะวกิฤต 
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กระบวนงาน 

การกาํหนดทรัพยากรทีส่าํคญั 

อาคาร/สถานที่
ปฏิบตังิานหลกั 

วัสดุอปุกรณ์    
ที่สาํคญั 

ระบบงาน
เทคโนโลยี/

ระบบ
สารสนเทศ 

บคุลากร
หลกั 

คูค่า้/        
ผู้ใหบ้รกิาร/   
ผู้มสีว่นได้    
ส่วนเสีย 

ศนูยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. การรับ-ส่งหนังสือของสํานัก 
2. การแจ้งเวียนเอกสารด้วยระบบเครือข่าย 
3. การให้คําปรึกษาแนะนํา แก้ไขปัญหาการ 
  . ใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สหกรณ์ 
  . ภาคการเกษตร 
4. การให้คําปรึกษาแนะนํา แก้ไขปัญหาการ 
 .  ใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ 
5. การให้คําปรึกษาแนะนํา แก้ไขปัญหาการ 
  . ใช้งานระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์ 
6. การให้คําปรึกษาแนะนํา แก้ไขบัญหาการ 
   .ใช้งานระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล 
7. การพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์        
(การตรวจสอบเคร่ืองแม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ * 1. เคร่ืองแม่ข่าย 3 เคร่ือง 
               2. อุปกรณ์เครือข่าย 
                   2.1 Router 1 เคร่ือง 
                   2.2 Switch ขนาด 24 port  
                         1 เคร่ือง 
 

 
ใช้พื้นทีส่ํารอง 
54 ตร.ม. 
(1 คน:3 ตร.ม.) 

และ 
พื้นที่ส่วนกลาง *
ติดตั้งเคร่ือง 
แม่ข่าย 
10 ตร.ม. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
- คอมพิวเตอร์    
  ตั้งโต๊ะหรือพกพา
และเคร่ืองพิมพ์  

  5 ชุด 
- เคร่ืองแม่ข่ายและ
อุปกรณ์เครือข่าย 

- แผน่โปรแกรม
สําหรับติดตั้ง
โปรแกรมระบบ
คอมพิวเตอร์ 
พร้อมหมายเลข
ลิขสิทธ์ิ รหัสผู้ใช้ 
และรหัสผ่าน 

  ของผู้มีสิทธิดูแล
ระบบ 
(Administrator)  

- ไดรเวอร์.(Drivers) 
- คู่มือระบบ
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

- โทรศัพท์มือถือ  
  4 เคร่ือง 
- โทรสาร 1 เคร่ือง 
- เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
1 เคร่ือง 

 

 
 

 
- ระบบเชื่อมโยง
อินเตอร์เน็ต 

- ระบบตรวจสอบ
ความผิดปกติ
ของเคร่ืองแม่
ข่ายและอุปกรณ์
เครือข่าย
(Monitoring) 

- ระบบ
สารสนเทศและ
ฐานข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ผอ.สํานัก  
ผอ.กลุ่ม/
ฝ่ายและ     
ผู้ปฏิบัติ 
รวม 18 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ผู้ให้บริการ
เชื่อมโยงระบบ
เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

- บริษัทตัวแทน
จําหน่ายอุปกรณ์
สํารอง 

- บริษัทที่ปรึกษา
ผู้ดูแลระบบ
คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 
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กระบวนงาน 

การกาํหนดทรัพยากรทีส่าํคญั 

อาคาร/สถานที่
ปฏิบตังิานหลกั 

วัสดุอปุกรณ์    
ที่สาํคญั 

ระบบงาน
เทคโนโลยี/

ระบบ
สารสนเทศ 

บคุลากร
หลกั 

คูค่า้/        
ผู้ใหบ้รกิาร/   
ผู้มสีว่นได้   
ส่วนเสีย 

สาํนักมาตรฐานการบญัชแีละการสอบบัญช ี
1. การรับ-ส่งหนังสือของสํานัก 
2. การแจ้งเวียนเอกสารด้วยระบบเครือข่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. การให้คําปรึกษาแนะนํา แก้ไขปัญหา          
   .ตอบข้อหารือให้กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
   .ผู้สอบบัญชี และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
4. การให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการแก่  
   .หน่วยงานอ่ืน ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน         
   .ท่ีเกี่ยวข้อง (มาตรฐานการบัญชี) 
 
 
 
 
 

5. การควบคุมคณุภาพงานสอบบญัชี 
6. การตอบข้อหารือ 
7. การให้การสนับสนุนทางวิชาการเก่ียวกับ 
  . งานสอบบัญชี 
 
 
 
 
 
 
8. การมอบหมายงานตรวจสอบบัญชีให้ผู้สอบ 
   .บัญชีภาคเอกชน 
9. การสรรหาผู้ปฏิบัติงานสอบบญัชีภาคเอกชน 
10. การแต่งต้ังผู้สอบบัญชี 
11. การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีของผู้สอบ 
     .บัญชีภาคเอกชน 

 
ใช้พื้นทีส่ํารอง   
9 ตร.ม. 
(1 คน:3 ตร.ม.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช้พื้นทีส่ํารอง  
6 ตร.ม. 
(1 คน:3 ตร.ม.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช้พื้นทีส่ํารอง  
6 ตร.ม. 
(1 คน:3 ตร.ม.) 
 

 
 
 
 
 
ใช้พื้นทีส่ํารอง   
18 ตร.ม. 
(1 คน:3 ตร.ม.) 
 
 

 
- คอมพิวเตอร์   
  ตั้งโต๊ะหรือพกพา
และเคร่ืองพิมพ์   
1 ชุด 

- โทรศัพท์มือถือ   
1 เคร่ือง 

- เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
1 เคร่ือง 

- โทรสาร 1 เคร่ือง 
 
 

- คอมพิวเตอร์     
ตั้งโต๊ะหรือพกพา
และเคร่ืองพิมพ์   
1 ชุด 

- โทรศัพท์มือถือ   
1 เคร่ือง 

- เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
1 เคร่ือง 

(อาจใช้ร่วมกับ
สํานัก) 

 

- คอมพิวเตอร์      
ตั้งโต๊ะหรือพกพา
และเคร่ืองพิมพ์   
1 ชุด 

- โทรศัพท์มือถือ   
1 เคร่ือง 

- เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
1 เคร่ือง 

(อาจใช้ร่วมกับ
สํานัก) 

 

- คอมพิวเตอร์      
ตั้งโต๊ะหรือพกพา
และเคร่ืองพิมพ์   
1 ชุด 

- โทรศัพท์มือถือ    
2 เคร่ือง 

- เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
1 เคร่ือง 

(อาจใช้ร่วมกับ
สํานัก) 

 

 
- ระบบเชื่อมโยง
อินเตอร์เน็ต 

- ระบบสารบรรณ
อิเลคทรอนิกส ์

 
 
 
 
 
 

- ระบบ
เชื่อมโยง
อินเตอร์เน็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ระบบเชื่อมโยง
อินเตอร์เน็ต 

 
 
 
 
 
 
 

 
- ระบบเชื่อมโยง
อินเตอร์เน็ต 

- ระบบทะเบียน
ผู้สอบบัญชี
ภาคเอกชน 

 

 
ผอ.สํานัก 
หน.ฝ่าย 
และ         
ผู้ปฏิบัติ  
รวม 3 คน 
 
 
 
 
 
 

ผอ.กลุ่ม
และ        
ผู้ปฏิบัติ
รวม 2 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผอ.กลุ่ม
และ        
ผู้ปฏิบัติ
รวม 2 คน 
 
 
 
 
 

 
ผอ.กลุ่ม
และ        
ผู้ปฏิบัติ
รวม 6 คน 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ผู้สอบบัญชี
ภาคเอกชน 
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กระบวนงาน 

การกาํหนดทรัพยากรทีส่าํคญั 

อาคาร/สถานที่
ปฏิบตังิานหลกั 

วัสดุอปุกรณ์    
ที่สาํคญั 

ระบบงาน
เทคโนโลยี/

ระบบ
สารสนเทศ 

บคุลากร
หลกั 

คูค่า้/        
ผู้ใหบ้รกิาร/   
ผู้มสีว่นได้  
ส่วนเสีย 

สาํนักสง่เสรมิพฒันาการบัญชแีละถา่ยทอด   
เทคโนโลยี 
1. การรับ-ส่งหนังสือของสํานัก 
 
 
 
 
 

 
 

สาํนักแผนงานและโครงการพิเศษ 
1. การรับ-ส่งหนังสือของสํานัก 
2. การบริหารและควบคุมงบประมาณ 
    - การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี     
ให้หน่วยงานในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
    - การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําป ี
เพ่ิมเติมให้หน่วยงานในสังกัดกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ 
 
 
 
กลุ่มพฒันาระบบบรหิาร 
การรับ-ส่งหนังสือของกลุ่ม 

 
 
ใช้พื้นทีส่ํารอง  
12 ตร.ม. 
(1 คน:3 ตร.ม.) 
 
 
 
 
 

 
ใช้พื้นทีส่ํารอง  
21 ตร.ม. 
(1 คน:3 ตร.ม.) 
 

 
 
 
 
 
 
ใช้พื้นทีส่ํารอง   
9 ตร.ม. 
(1 คน:3 ตร.ม.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- คอมพิวเตอร์      
ตั้งโต๊ะหรือพกพา
และเคร่ืองพิมพ์   
1 ชุด 

- โทรศัพท์มือถือ    
1 เคร่ือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- คอมพิวเตอร์      
ตั้งโต๊ะหรือพกพา
และเคร่ืองพิมพ์   
1 ชุด 

- โทรศัพท์มือถือ    
2 เคร่ือง 

- เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
1 เคร่ือง 

- โทรสาร 1 เคร่ือง 

 
- คอมพิวเตอร์      
ตั้งโต๊ะหรือพกพา
และเคร่ืองพิมพ์   
1 ชุด 

- โทรศัพท์มือถือ   
1 เคร่ือง 

 

 
 
- ระบบเชื่อมโยง
อินเตอร์เน็ต 

- ระบบสารบรรณ
อิเลคทรอนิกส ์

 

 
 
 

- ระบบเชื่อมโยง
อินเตอร์เน็ต 

- ระบบสารบรรณ
อิเลคทรอนิกส ์

 

 
- ระบบเชื่อมโยง
อินเตอร์เน็ต 

- ระบบสารบรรณ
อิเลคทรอนิกส ์

 

 
 
ผอ.สํานัก 
หน.ฝ่าย 
และ        
ผู้ปฏิบัติ
รวม 4 คน 
 

 
ผอ.สํานัก 
หน.ฝ่าย 
ผอ.กลุ่ม
และ        
ผู้ปฏิบัติ
รวม 7 คน 
 

 
 

 
หน.กลุ่ม
และ        
ผู้ปฏิบัติ
รวม 3 คน 
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การกําหนดกลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความต่อเน่ือง 

ทรัพยากรสาํคญั กลยทุธแ์ละแนวทางในการบรหิารความต่อเนื่อง 

อาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก 1. กําหนดให้ใช้พ้ืนที่ปฏิบัติงานสํารอง โดยประสานงานและเตรียมความพร้อมกับ
หน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ เช่น หน่วยราชการอ่ืนๆ ในสังกัด หรือนอกสังกัด โรงแรม 
โรงเรียนเอกชน มูลนิธิ เป็นต้น 

 
เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์      
ที่สําคัญ 

1. กําหนดให้จดัหาคอมพิวเตอร์สํารอง วัสดุสํานักงานที่จําเป็น เช่น หมึกพิมพ์ 
กระดาษ ที่มีอยู่ในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก่อน แล้วจึงจัดหาจากภายนอก เช่น 
การประสานกับหน่วยงานราชการ หรือเอกชน เพ่ือขอยืมคอมพิวเตอร์สํารองที่มี
คุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งาน พร้อมอุปกรณ์ที่สามารถเช่ือมต่อผ่าน
อินเตอร์เน็ต 

 
ระบบงานเทคโนโลยี
สารสนเทศหรอืข้อมูลที่สําคญั 

1. กําหนดให้มรีะบบเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศสํารอง 
2. ปฏิบัติงานโดยไม่ใช้ระบบเทคโนโลยี หรือให้ปฏิบัติการด้วยมือ (Manual) ไปก่อน 

แล้วจึงป้อนข้อมูลเข้าในระบบเมื่อกลับคืนสูส่ภาวะปกติ 
 

บุคลากรหลัก 1. กําหนดให้มบุีคลากรหลัก และบุคลากรสาํรองในสํานักเดียวกันทํางานทดแทนกัน
ได้ในสภาวะวิกฤต  

2. กรณีบุคลากรหลักและบุคลากรสํารองในสํานักใดไม่เพียงพอหรือขาดแคลน ให้ใช้  
บุคลากรต่างสํานักทํางานทดแทนกันได้ 

 
คู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่สําคญั 

- กําหนดให้มคีูค่้า/ผู้ให้บริการสํารอง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากกว่า 1 ราย เช่น ผู้รับจ้าง
(บริษัทเอกชน/บุคคลธรรมดา) เพ่ือเรียกใช้บริการได้ในสภาวะวิกฤต 
- กําหนดให้สํานักต่างๆ แจ้งให้ผู้บริการ/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย รับทราบเหตุ และสถานที่
ติดต่อ หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกท่ีสุด เพ่ือประสานงานการบริหารความ
ต่อเน่ืองในกระบวนงานที่ได้รับผลกระทบ 
 

 
หมายเหต ุ เมือ่เกิดภัยพิบัติให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินการจัดการภาวะฉุกเฉินด้าน IT ตามแผนรองรับ  
              สถานการณ์ฉุกเฉนิจากภัยพิบัติที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดทําไว้แล้ว 
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เพ่ือให้แผนความต่อเน่ือง สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงกําหนด

โครงสร้างคณะบริหารความต่อเน่ือง ดังน้ี 
1. หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ผู้บริหารสูงสุด) มีหน้าที่      

ในการประเมินลักษณะ ขอบเขต และแนวโน้มของอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือตัดสินใจประกาศใช้แผนความต่อเน่ือง 
และดําเนินการตามข้ันตอนและแนวทางการบริหารความต่อเน่ือง ตลอดจนการสรรหาทรัพยากรตามที่ได้กําหนด
ไว้ในแผนความต่อเน่ือง 

2. หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่ ผู้อํานวยการสํานัก/ศูนย์ ในส่วนกลาง มีหน้าที่ในการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง และคณะบริหารความต่อเนื่องพร้อมกับ
ดําเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง ตลอดจนการสรรหาทรัพยากรตามที่ได้กําหนดไว้
ในแผนความต่อเน่ืองของสํานักที่สังกัด 

3. ผู้ประสานงานคณะบรหิารความตอ่เนือ่ง ได้แก่ ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง มีหน้าที่ดังน้ี 
- ในสภาวะวิกฤต มีหน้าที่ในการติดต่อ และประสานราชการภายในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และ   

ให้การสนับสนุนในการติดต่อสื่อสารระหว่างหัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ือง หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง    
ในแต่ละสํานัก พร้อมกับดําเนินการตามข้ันตอนและแนวทางการบริหารความต่อเน่ือง 

    - ในภาวะปกติ ให้มีหน้าที่ทดสอบ ซักซ้อมแผนความต่อเน่ืองกับทีมบริหารความต่อเน่ือง เพ่ือปรับ
แผนความต่อเน่ืองให้ทันสมัย สามารถนําไปปฏิบัติได้จริงกรณีเกิดภาวะวิกฤต และปรับปรุงรายช่ือและหมายเลข
โทรศัพท์ของทีมบริหารความต่อเน่ืองทั้งบุคลากรหลักและบุคลากรสํารองในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน        
(Call Tree) ให้เป็นปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

5. โครงสรา้งคณะบริหารความต่อเนือ่งของกรมตรวจบญัชีสหกรณ ์
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                  ผงัโครงสรา้งคณะบรหิารความต่อเนือ่งของกรมตรวจบญัชสีหกรณ ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง   

(อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ) 

ผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง

(ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง) 

หัวหนาทีมบริหาร

ความตอเนื่อง 

สํานักบริหารกลาง 

(ผูอํานวยการสํานัก) 

หัวหนาทีมบริหาร

ความตอเนื่อง 

ศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(ผูอํานวยการสํานัก) 

หัวหนาทีมบริหาร

ความตอเนื่อง 

สํานักมาตรฐานการ

บัญชีและการสอบ

บัญชี       

(ผูอํานวยการสํานัก) 

หัวหนาทีมบริหาร

ความตอเนื่อง 

สํานักสงเสริม

พัฒนาการบัญชีและ

ถายทอดเทคโนโลยี 

(ผูอํานวยการสํานัก) 

หัวหนาทีมบริหาร

ความตอเนื่อง 

สํานักแผนงานและ

โครงการพิเศษ 

(ผูอํานวยการสํานัก) 

หัวหนาทีมบริหาร 

ความตอเนื่อง 

กลุมตรวจสอบภายใน 

(หัวหนากลุม) 

หัวหนาทีมบริหาร 

ความตอเนื่อง 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

(หัวหนากลุม) 
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6.  

 

จากโครงสร้างคณะบริหารความต่อเน่ืองของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้กําหนดบุคลากรหลักและ
บุคลากรสํารองในคณะบริหารความต่อเน่ืองของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมหมายเลยโทรศัพท์ที่ติดต่อได้       
ในกรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคลากรสํารองรับผิดชอบบทบาทของบุคลากรหลักไปก่อน 
จนกว่าจะได้มีการมอบหมายและแต่งต้ังขึ้นโดยหัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ือง (อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์) 
ในการบริหารความต่อเน่ืองและการกลับคืนสู่สถานการณ์ปกติ 

รายช่ือบุคลากรและบทบาทในคณะบริหารความต่อเน่ืองพร้อมหมายเลขโทรศัพท ์

บุคลากรหลกั 
บทบาท 

บุคลากรสํารอง 
 

ชือ่ – สกุล เบอร์โทร. (มอืถอื) ชือ่ – สกุล เบอร์โทร. (มอืถอื) 
 

นายวิจักร อากัปกริยา 08-9516-8811 หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง 

นายประสพสิน แม้นทิม 08-9846-5662 

นางโสภา กฤตลักษณ์กุล 08-4874-8142 
 

หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง                 
สํานักบริหารกลาง 

นายจรัญ ธาดาวิวรรธน์ 
นางสุภลักษณ์ ครีีวรรณมาศ 

08-1934-3816 
08-1754-8716 

นางกฤษณา กฤษณวรรณ 08-9876-3690 หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง                  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

น.ส.กนกพรรณ ชํานาญกิจ 08-9967-2156 

นางนฤมล พนาวงศ ์ 08-4751-2551 หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง                
สํานักมาตรฐานการบัญชี
และการสอบบัญช ี

นางชัชพร มีสุขเสมอ 08-9674-6091 

น.ส.วัชรี เรืองจิระขจร 08-5480-3527 หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง                
สํานักส่งเสริมพัฒนาการ
บัญชีและถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

นายภากร มหุตติการ 08-9896-4524 

น.ส.จิรทรัพย์ ปลอดกระโทก 08-9968-5762 หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง                
สํานักแผนงานและ
โครงการพิเศษ 

น.ส.เบญจมาพร พงษ์ศักด์ิภักดี 08-4751-2549 

น.ส.กาญจนา วิมลไชยจิต 08-9969-2573 หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง                 
กลุ่มตรวจสอบภายใน 

น.ส.ณฤดี วิเศษรุ่งเจริญ 08-5251-7130 

นางบุษกร ศิริมงคล 08-9969-2571 หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง                 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

น.ส.ศุภาพิชญ์ อุปัชชนานันท์ 08-3294-2229 

 

     

6. กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) 
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สําหรับกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) ซึ่งเป็นกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิก    
ในคณะบริหารความต่อเน่ือง ตามรายช่ือที่ปรากฏข้างต้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการในการติดต่อ
บุคลากรของหน่วยงาน ภายหลังจากมีการประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤต โดยมีกระบวนการ ดังน้ี 

1. หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง (อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์) แจ้งให้ผู้ประสานงานคณะบริหาร
ความต่อเน่ือง (ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง) ทราบถึงเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

2. ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเน่ือง (ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง) แจ้งให้หัวหน้าทีม
บริหารความต่อเน่ืองทุกหน่วยงานรับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉิน และการประกาศใช้แผนความต่อเน่ืองของกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ ตามช่องทางการสื่อสารข้างต้น โดยจะต้อง 

   2.1 สรุปสถานการณ์ของภาวะฉุกเฉิน และการประกาศใช้แผนความต่อเน่ือง 
   2.2 แจ้งเวลาและสถานที่สําหรับนัดประชุมเร่งด่วน สําหรับผู้บริหารของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

และทีมงานบริหารความต่อเน่ือง 
    2.3 กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือบริหารความต่อเน่ืองต่อไป เช่น สถานที่รวมพลในกรณี

ที่มีการย้ายสถานที่ปฏิบัติงานหลัก เป็นต้น 

3. หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ืองทุกหน่วยงาน แจ้งไปยังบุคลากรภายใต้การบังคับบัญชา         
เพ่ือรับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉิน และการประกาศใช้แผนความต่อเน่ืองของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

รายละเอียดปรากฏตามผังกระบวนงานแจ้งเหตุฉุกเฉิน ต่อไปนี้ 
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           ผังกระบวนการแจง้เหตฉุกุเฉนิของกรมตรวจบญัชสีหกรณ ์(Call Tree) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               

 

 

 

หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง   

(อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ) 

ผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง

(ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง) 

หัวหนาทีมบริหาร 

ความตอเนื่อง 

สํานักบริหารกลาง 

(ผูอํานวยการสํานัก) 

หัวหนาทีมบริหาร 

ความตอเนื่อง 

ศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(ผูอํานวยการสํานัก) 

หัวหนาทีมบริหาร 

ความตอเนื่อง 

สํานักมาตรฐานการ

บัญชีและการสอบ

บัญชี       

(ผูอํานวยการสํานัก) 

หัวหนาทีมบริหาร 

ความตอเนื่อง 

สํานักสงเสริม

พัฒนาการบัญชีและ

ถายทอดเทคโนโลยี 

(ผูอํานวยการสํานัก) 

หัวหนาทีมบริหาร 

ความตอเนื่อง 

สํานักแผนงานและ

โครงการพิเศษ 

(ผูอํานวยการสํานัก) 

หัวหนาทีมบริหาร 

ความตอเนื่อง 

    กลุมตรวจสอบ

ภายใน  

(หัวหนากลุม) 

หัวหนาทีมบริหาร 

ความตอเนื่อง 

กลุมพัฒนา 

ระบบบริหาร 

(หัวหนากลุม) 
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ในการบริหารความต่อเน่ือง ในช่วงเกิดเหตุระยะสั้น และการกอบกู้กระบวนการในระยะถัดไป 
แบ่งเป็น 3 ระยะเวลา ดังน้ี 

1. การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที                 ภายใน  24 ช่ัวโมง 
2. การตอบสนองต่อเหตุการณ์ในระยะแรก        ภายใน     7 วัน 
3. การตอบสนองต่อเหตุการณ์และการกอบกู้กระบวนการในระยะเวลาเกิน 7 วัน 

รายละเอียดแนวทางการบริหารความต่อเน่ืองแต่ละระยะเวลา ปรากฏดังน้ี 

1. การตอบสนองตอ่เหตุการณท์นัท ีภายใน 24 ชัว่โมง 
 แนวทางการบรหิาร      :    ในการปฏบิัตงิานใดๆ ใหบ้คุลากรของกรมตรวจบญัชสีหกรณค์ํานึงถึงความปลอดภยั

ในชวีิตของตนเอง และบคุลากรอืน่ๆ และปฏิบัตติามแผนความตอ่เนือ่ง และขัน้ตอน
การปฏบิัตงิานทีก่ําหนดขึน้โดยกรมตรวจบญัชสีหกรณอ์ยา่งเครง่ครดั ทัง้นี ้โดยมี
กจิกรรม ดังนี ้

ลาํดบั
ที ่

กจิกรรม บทบาทความรบัผิดชอบ 
ดําเนนิการแลว้เสรจ็  

(ทาํเครื่องหมาย √ ใน □) 
1 ติดตาม สอบถาม และประเมนิเหตุ

ฉุกเฉิน/วิกฤต 
- หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง            
- ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเน่ือง 
 

□ 
2 แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤต ตามกระบวนการ 

Call Tree ให้กับหัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเน่ืองทุกหน่วยงาน 
 

  ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเน่ือง 

□ 

3 จัดประชุมทีมบริหารความต่อเน่ืองโดย
เร่งด่วน 
 

  ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเน่ือง 

□ 

4 สรุปสถานการณ์ของภาวะฉุกเฉิน     
พร้อมทั้งประเมินความเสียหายที่กระทบ
ต่อการดําเนินงาน และกระทบต่อ
ทรัพยากรท่ีสําคัญทั้ง 5 ด้าน 
 

- หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง 
- ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเน่ือง □ 

5 สรุปจํานวนและรายช่ือบุคลากร          
ในกรมตรวจบัญชีสหกรณท์ี่ได้รับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิต 
 

- หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง 
- ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเน่ือง □ 

 

7. แนวทางการบริหารความต่อเนื่องในช่วงเกิดเหตุระยะสั้น     
และการกอบกู้กระบวนการในระยะถัดไป 
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ลาํดบั
ที ่

กจิกรรม บทบาทความรบัผิดชอบ 
ดําเนนิการแลว้เสรจ็  

(ทาํเครื่องหมาย √ ใน □) 
6 พิจารณากระบวนงานที่ได้รับผลกระทบ

อย่างสูงและมีความเร่งด่วน เพ่ือจัดหา
ทรัพยากรท่ีสําคัญต้องใช้ในการบริหาร
ความต่อเน่ือง 
 

- หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง 
- ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเน่ือง □ 

7 รายงานความเสียหายและความคืบหน้า
ต่อหัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ือง     
ให้ครอบคลมุเรื่องต่างๆ ดังน้ี 
7.1 ความเสียหายที่กระทบต่อการ

ดําเนินงาน และกระทบต่อ
ทรัพยากรท่ีสําคัญ 5 ด้าน 

7.2 สรุปจํานวนและรายช่ือบุคลากร     
ในกรมตรวจบัญชีสหกรณท์ี่ได้รับ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต 

7.3 กระบวนงานที่ได้รับผลกระทบ    
อย่างสูงและมีความเร่งด่วนจําเป็น     
ต้องปฏิบัติการด้วยมือ (Manual)      
ไปก่อนที่จะจัดหาทรัพยากรท่ีสําคัญ
ต้องใช้ในการบริหารความต่อเน่ือง 

7.4 ทรัพยากรท่ีสําคัญ 5 ด้าน            
ซึ่งจําเป็นต้องใช้ในการบริหาร    
ความต่อเน่ือง 

 

- หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง 
- ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเน่ือง □ 

8 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้องในการจัดหาทรัพยากรท่ีสําคญั
ในการบริหารความต่อเน่ือง 5 ด้าน ได้แก่ 
    1. สถานทีป่ฏิบัติงานสํารอง 
    2. วัสดุอุปกรณ์ที่สําคญั 
    3. เทคโนโลยีสารสนเทศที่สําคัญ 
    4. บุคลากรหลัก 
    5. คูค่้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มีสว่นได้     

ส่วนเสียที่สําคญั 
 

- หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง            
- ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเน่ือง 
 

□ 
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ลาํดบั
ที ่

กจิกรรม บทบาทความรบัผิดชอบ 
ดําเนนิการแลว้เสรจ็  

(ทาํเครื่องหมาย √ ใน □) 
9 สื่อสารและรายงานสถานการณ์ฉุกเฉิน 

หรือวิกฤต ตามกระบวนการ call Tree 
ให้กับบุคลากรในสังกัดเพ่ือทราบขั้นตอน
และปฏิบัติการของคณะบริหารความ
ต่อเน่ืองของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์     
เป็นระยะ  
 

  ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเน่ือง 

□ 

10 แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการ
ดําเนินการสําหรับวันถัดไปให้กับบุคลากร
ในสังกัดทราบ ตามกระบวนการ Call 
Tree 
 

  ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเน่ือง 

□ 

11 บันทึก (Log Book) กิจกรรมต่างๆ ที่ทีม
บริหารความต่อเน่ืองดําเนินการ โดยให้มี
รายละเอียดผู้รับผิดชอบ และเวลาที่
ดําเนินการอย่างต่อเน่ือง 
 

  ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเน่ือง 

□ 

12 
 
 

รายงานความคืบหน้าการปฏิบัติการ     
ต่อหัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ือง    
เป็นระยะอย่างสม่ําเสมอ 
 

- หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง            
- ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเน่ือง 
 

□ 
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2. การตอบสนองตอ่เหตุการณใ์นระยะแรก ภายใน 7 วนั 
 แนวทางการบรหิาร      :    ในการปฏบิัตงิานใดๆ ใหบ้คุลากรของกรมตรวจบญัชสีหกรณค์ํานึงถึงความปลอดภยั

ในชวีิตของตนเอง และบคุลากรอืน่ๆ และปฏิบัตติามแผนความตอ่เนือ่ง และขัน้ตอน
การปฏบิัตงิานทีก่ําหนดขึน้โดยกรมตรวจบญัชสีหกรณอ์ยา่งเครง่ครดั ทัง้นี ้โดยมี
กจิกรรม ดังนี ้

ลาํดบั
ที ่

กจิกรรม บทบาทความรบัผิดชอบ 
ดําเนนิการแลว้เสรจ็  

(ทาํเครื่องหมาย √ ใน □) 
1 ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของ

ทรัพยากรท่ีได้รับผลกระทบ และประเมิน
ความจําเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ใน
การกอบกู้คืน 
 

- หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง            
- ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเน่ือง 
 

□ 

2 ติดตามความก้าวหน้า ความพร้อมและ
ข้อจํากัดในการจัดหาทรัพยากรท่ีได้รับ
ผลกระทบ และจําเป็นต้องใช้ในการ
บริหารความต่อเน่ือง ได้แก่ 
    1. สถานทีป่ฏิบัติงานสํารอง 
    2. วัสดุอุปกรณ์ที่สําคญั 
    3. เทคโนโลยีสารสนเทศที่สําคัญ 
    4. บุคลากรหลัก 
    5. คูค่้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มีสว่นได้     
ส่วนเสียที่สําคญั 
 

- หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง            
- ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเน่ือง 
 

□ 

3 รางานความพร้อม และข้อจาํกัด พร้อม
ข้อเสนอแนะในการจัดหาทรัพยากร       
ที่จําเป็นต้องใช้ในการบริหารความ
ต่อเน่ือง ต่อหัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเน่ือง 
 

- หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง             
- ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเน่ือง 
 

□ 

4 ประสานงาน และดําเนินการจัดหา
ทรัพยากรท่ีจําเป็นต้องใช้ในการบริหาร
ความต่อเน่ือง ตามท่ีหัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเน่ืองอนุมัติ 
 

- หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง 
- ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเน่ือง □ 

5 ดําเนินการและให้บริการ ภายใต้
ทรัพยากรท่ีจัดหาเพ่ือบริหารความ
ต่อเน่ือง 
 

- หัวหน้าทีมและทีมบริหารความต่อเน่ือง 
- ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเน่ือง □ 
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ลาํดบั
ที ่

กจิกรรม บทบาทความรบัผิดชอบ 
ดําเนนิการแลว้เสรจ็  

(ทาํเครื่องหมาย √ ใน □) 
6 แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการ

บริหารความต่อเน่ืองแก่หน่วยงาน    
ภายใต้สังกัดที่อยู่ต่างพ้ืนที่ ได้แก่ 
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ ์ตลอดจน
ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้สว่นเสีย        
ที่ได้รับผลกระทบ 
 

- หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง          
- ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเน่ือง 
 

□ 

7 สื่อสารและรายงานสถานการณ์         
ตามกระบวนการ Call Tree ให้กับ
บุคลากรในสังกัด เพ่ือรับทราบขั้นตอน
และปฏิบัติการของคณะบริหารความ
ต่อเน่ืองของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์     
เป็นระยะ 
 

  ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเน่ือง 
 □ 

8 สรุปสถานการณ์และขั้นตอนการ
ดําเนินการสําหรับวันถัดไปให้กับบุคลากร
ในสังกัดทราบตามกระบวนการ         
Call Tree 
 

  ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเน่ือง 
 □ 

9 บันทึก (Log Book) กิจกรรมต่างๆ ที่ทีม
บริหารความต่อเน่ืองดําเนินการ โดยให้มี
รายละเอียดผู้รับผิดชอบ และเวลาที่
ดําเนินการอย่างต่อเน่ือง 
 

  ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเน่ือง 

□ 

10 รายงานความคืบหน้าการปฏิบัติการ     
ต่อหัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ือง   
เป็นระยะอย่างสม่ําเสมอหรือตามเวลาที่
ตกลงกันไว้ 
 

- หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง 
- ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเน่ือง □ 
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3. การตอบสนองตอ่เหตุการณแ์ละการกอบกูก้ระบวนงานในระยะเวลาเกนิ 7 วนั 
 แนวทางการบรหิาร      :    ในการปฏบิัตงิานใดๆ ใหบ้คุลากรของกรมตรวจบญัชสีหกรณค์ํานึงถึงความปลอดภยั

ในชวีิตของตนเอง และบคุลากรอืน่ๆ และปฏิบัตติามแผนความตอ่เนือ่ง และขัน้ตอน
การปฏบิัตงิานทีก่ําหนดขึน้โดยกรมตรวจบญัชสีหกรณอ์ยา่งเครง่ครดั ทัง้นี ้โดยมี
กจิกรรม ดังนี ้

ลาํดบั
ที ่

กจิกรรม บทบาทความรบัผิดชอบ 
ดําเนนิการแลว้เสรจ็  

(ทาํเครื่องหมาย √ ใน □) 
1 ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของ

ทรัพยากรท่ีได้รับผลกระทบ และประเมิน
ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการกอบกู้ให้
กลับคืนมาดําเนินงานหรือให้บริการได้
ตามปกติ 
 

- หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง            
- ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเน่ือง 
 

□ 

2 ทรัพยากรท่ีได้รับผลกระทบและไม่
สามารถกอบกู้ให้กลับคืนมาดําเนินการ   
ได้ตามปกติ ให้พิจารณาและจดัหา
ทรัพยากรท่ีจําเป็นมาเพ่ือใช้ในการ
ดําเนินงานได้ตามปกติ ทั้ง 5 ด้าน ดังน้ี 
1. ด้านอาคาร/สถานทีป่ฏบิตัิงาน 

กรณีอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก
ได้รับความเสียหายจนไม่สามารถเข้า
ปฏิบัติงานได้ ให้พิจารณาหาอาคาร/
สถานที่ปฏิบัติงานหลักช่ัวคราวที่สามารถ
รองรับการปฏิบัติงานในสภาวะปกติของ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ รวมท้ังการ
ซ่อมแซมหรือก่อสร้างอาคารขึ้นใหม ่
2. ด้านวสัดอุปุกรณท์ีส่าํคญั 
    - กรณีซ่อมแซมได้ ให้ดําเนินการ
ซ่อมแซม 
    - กรณีซ่อมแซมไม่ได้ ใหข้อจัดซื้อ     
จัดจ้างเฉพาะท่ีรับความเสียหาย 
3. ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและข้อมลู  
ทีส่าํคญั 
    ประสานศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศ   
ในการกู้คืนข้อมูลสําคญั และเทคโนโลยี
สารสารสนเทศ 
 

- หัวหน้าทีมและทีมบริหารความต่อเน่ือง    
- ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเน่ือง 
 

□ 
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ลาํดบั
ที ่

กจิกรรม บทบาทความรบัผิดชอบ 
ดําเนนิการแลว้เสรจ็  

(ทาํเครื่องหมาย √ ใน □) 
 4. ด้านบคุลากรหลัก 

    สํารวจบุคลากรท่ีได้รับผลกระทบและ
ไม่สามารถกลบัมาปฏิบัติงานได้ เพ่ือ    
สรรหาบุคลากรทดแทนช่ัวคราว 
5. คูค่า้/ผูใ้ห้บรกิาร/ผูม้สีว่นไดส้่วนเสยี 
    กรณีผูใ้ห้บริการที่สําคัญ เช่น บริษัทที่
ติดต่อกับสํานักเจ้าของกระบวนงานต่างๆ 
ไม่สามารถกลบัมาดําเนินงานได้อีก ให้
สรรหาผู้ให้บรกิารรายใหม ่
 

  

3 แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการ
บริหารความต่อเน่ืองแก่หน่วยงาน    
ภายใต้สังกัดที่อยู่ต่างพ้ืนที่ ได้แก่ 
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ ์ตลอดจน
ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้สว่นเสีย        
ที่ได้รับผลกระทบ 
 

- หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง          
- ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเน่ือง 
 

□ 

4 สื่อสารและรายงานสถานการณ์         
ตามกระบวนการ Call Tree ให้กับ
บุคลากรในสังกัด เพ่ือรับทราบขั้นตอน
และปฏิบัติการของคณะบริหารความ
ต่อเน่ืองของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์     
เป็นระยะ 
 

  ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเน่ือง 
 □ 

5 สรุปสถานการณ์และขั้นตอนการ
ดําเนินการสําหรับวันถัดไปให้กับบุคลากร
ในสังกัดทราบตามกระบวนการ        
Call Tree 
 

  ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเน่ือง 
 □ 

6 บันทึก (Log Book) กิจกรรมต่างๆ ที่ทีม
บริหารความต่อเน่ืองดําเนินการ โดยให้มี
รายละเอียดผู้รับผิดชอบ และเวลาที่
ดําเนินการอย่างต่อเน่ือง 
 

  ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเน่ือง 

□ 
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ลาํดบั
ที ่

กจิกรรม บทบาทความรบัผิดชอบ 
ดําเนนิการแลว้เสรจ็  

(ทาํเครื่องหมาย √ ใน □) 
7 รายงานความคืบหน้าการปฏิบัติการ     

ต่อหัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ือง   
เป็นระยะอย่างสม่ําเสมอหรือตามเวลาที่
ตกลงกันไว้ 
 

- หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง 
- ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเน่ือง □ 
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