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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมา 
 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้กําหนดกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ท่ีตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ และความต้องการของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซ่ึงกระบวนการสร้างคุณค่าของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประกอบไปด้วย 
5 กระบวนการ คือ (1) กระบวนการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ (2) กระบวนการสนับสนุน ส่งเสริม
และเผยแพร่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (3) กระบวนการ
สนับสนุนข้อมูลสําหรับประกอบการพิจารณาการดําเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา (4) กระบวนการด้าน
ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ (5) กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และกระบวนการสนับสนุน 
จํานวน 3 กระบวนการ ดังนี้ (1) กระบวนการด้านการคลังและงบประมาณ (2) กระบวนการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์ การแปลงสู่แผนปฏิบัติราชการและการติดตามและประเมินผล (3) กระบวนการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
 ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (PMQA) หมวด 6 การจัดการ
กระบวนการ กําหนดให้ส่วนราชการต้องมีระบบรองรับภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นและมี
ผลกระทบต่อการจัดการกระบวนการ เพ่ือให้ส่วนราชการจะสามารถดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ตระหนักถึงความสําคัญของระบบบริหารจัดการของสํานักงานฯ ท่ีไม่
สามารถดําเนินภารกิจในสภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันส่งผลให้การดําเนินงานตามพันธกิจ 
และการให้บริการผู้รับบริการเป็นไปโดยขาดระบบการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสถานการณ์ท่ีอาจ
เกิดข้ึนจะต้องนํามาปรับกระบวนการทํางานใหม่ เพ่ือให้ม่ันใจว่าภารกิจหลักของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา สามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุดหยุดลงแม้ว่าจะประสบกับวิกฤตการณ์หรือภัย
พิบัติใด 
 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงได้จัดทําแผนบริหารความต่อเนื่องของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับมือกับ
สภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นเพ่ือให้สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ ประชาชน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มีความเช่ือม่ันในศักยภาพของหน่วยงาน แม้หน่วยงานต้อง
เผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทําให้การดําเนินงานต้องหยุดชะงัก 
 แผนบริหารความต่อเนื่องของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา หรือ “Business Continuity Plan 
(BCP)” ฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาสามารถนําไปใช้ในการตอบสนองและ
ปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ไม่ว่าจะเกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือ
การมุ่งร้ายต่อองค์กร เช่น อุทกภัย อัคคีภัย การก่อการประท้วง การก่อการจลาจล การก่อวินาศกรรม 
เป็นต้น โดยสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานต้องหยุดการดําเนินงาน 
หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น แผนบริหารความต่อเนื่องของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา จึงเป็นส่ิงสําคัญท่ีจะช่วยให้หน่วยงาน สามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีไม่คาดคิดและทํา
ให้กระบวนการท่ีสําคัญ (Critical Business Process) สามารถกลับมาดําเนินการได้อย่างปกติหรือ
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ตามระดับการให้บริการท่ีกําหนดได้ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะช่วยให้สามารถลดระดับความ
รุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อหน่วยงาน 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 
 1.2.1 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเน่ืองของการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต 

1.2.2 เพ่ือให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับมือกับ
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน 

1.2.3 เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดําเนินงาน 
1.2.4 เพ่ือบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ซ่ึงได้แก่ การสนับสนุนงานด้าน

วิชาการและธุรการในวงงานนิติบัญญัติ 
 
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.3.1 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีเคร่ืองมือในการดําเนินงานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 

1.3.2 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาสามารถปฏิบัติภารกิจหลักท่ีสําคัญของหน่วยงานได้อย่างต่อเนื่อง 
1.3.3 สามารถสร้างความม่ันใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ว่าจะสามารถบรรลุตามพันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
 

1.4 นิยามศัพท์ 
1.4.1 การชุมนุม หมายถึง การท่ีกลุ่มคนมาชุมนุมรวมกัน โดยการอยู่กับท่ีหรือเดินไปตาม

ท้องถนน เพ่ือแสดงความคิดเห็นทางการเมือง หรือเรียกร้องสิทธิ หรือขอความเป็นธรรมจากรัฐโดย
มาชุมนุมกันในสถานท่ีต่าง ๆ เช่น ท่ีสาธารณะหรือสถานท่ีราชการ 

1.4.2 การจลาจล หมายถึง การก่อความไม่สงบท่ีมีลักษณะคล้ายสงครามกลางเมืองคือมี
มวลชนขนาดใหญ่รวมตัวกันเคล่ือนไหวเพื่อนําไปสู่การเปล่ียนแปลงและไม่อาจควบคุมมวลชนท่ีมา
รวมตัวกันนั้นได้จนนําไปสู่การจลาจลสร้างความวุ่นวายสับสน และเกิดความเสียหายโดยเม่ือ
สถานการณ์พัฒนาสู่การจลาจลแล้วก็จะมีการปราบปรามจากเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

1.4.3 การก่อวินาศกรรม หมายถึง การกระทําใด ๆ อันเป็นการมุ่งทําลายทรัพย์สินของ
ประชาชนหรือของรัฐ หรือส่ิงอันเป็นสาธารณูปโภค หรือการรบกวน ขัดขวางหน่วงเหนี่ยวระบบการ
ปฏิบัติงานใด ๆ ตลอดจนการประทุษร้ายต่อบุคคลอันเป็นการก่อให้เกิดความป่ันป่วนทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม โดยมุ่งหมายท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความม่ันคงของรัฐ 

1.4.4 อัคคีภัย หมายถึง ภัยอันตรายอันเกิดจากไฟท่ีขาดการควบคุมดูแล ทําให้เกิดการติดต่อ
ลุกลามไปตามบริเวณท่ีมีเช้ือเพลิง เกิดการลุกไหม้ต่อเนื่อง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากขึ้นถ้าการลุก
ไหม้ท่ีมีเช้ือเพลิงหนุนเนื่อง หรือมีไอของเช้ือเพลิงถูกขับออกมามากความร้อนแรงก็จะมากย่ิงข้ึน   
สร้างความสูญเสียให้ทรัพย์สินและชีวิต 

1.4.5 อุทกภัย หมายถึง ภัยหรืออันตรายท่ีเกิดจากน้ําท่วม หรืออันตรายอันเกิดจากสภาวะท่ี
น้ําไหลเอ่อล้นฝ่ังแม่น้ํา ลําธาร หรือทางน้ํา เข้าท่วมพื้นท่ีซ่ึงโดยปกติแล้วไม่ได้อยู่ใต้ระดับน้ํา หรือเกิด
จากการสะสมน้ําบนพ้ืนท่ีซ่ึงระบายออกไม่ทันทําให้พ้ืนท่ีนั้นคลุมไปด้วยน้ํา 



 
แผนบริหารความต่อเนื่องของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  3

1.4.6 อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุท่ีเกิดขึ้นโดยไม่ได้ต้ังใจ หรือคาดคิดมาก่อน ทําให้เกิดความเสียหาย
แก่ทรัพย์สิน หรือบุคคลได้รับอันตรายท้ังร่างกาย อาจบาดเจ็บ พิการ หรือรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต 

1.4.7 สถานการณ์ฉุกเฉิน หมายถึง สถานการณ์อันกระทบหรืออาจกระทบต่อความสงบ
เรียบร้อยของประชาชนหรือเป็นภัยต่อความม่ันคงของรัฐหรืออาจทําให้ประเทศหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของประเทศตกอยู่ในภาวะคับขันหรือมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวล
กฎหมายอาญา การรบหรือการสงคราม ซ่ึงจําเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วนเพ่ือรักษาไว้ซ่ึงการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
เอกราชและบูรณภาพแห่งอาณาเขต ผลประโยชน์ของชาติ การปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัย
ของประชาชน การดํารงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ความสงบเรียบร้อย
หรือประโยชน์ส่วนรวม หรือการป้องปัดหรือแก้ไขเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะอันมีมา
อย่างฉุกเฉินและร้ายแรง 

1.4.8 กระบวนการสร้างคุณค่า หมายถึง กระบวนงานสําคัญท่ีสร้างประโยชน์ให้แก่
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและส่งผลต่อการบรรลุพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาโดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

1.4.9 กระบวนการสนับสนุน หมายถึง กระบวนงานท่ีมีความสําคัญในการสนับสนุน
กระบวนการที่สร้างคุณค่าให้แก่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา บุคลากรและการปฏิบัติงานประจําวัน 

1.4.10 บุคลากรหลัก หมายถึง บุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในกระบวนงานสําคัญ 
1.4.11 สถานที่ปฏิบัติงานหลัก หมายถึง สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (อาคารรัฐสภา 2 และ

อาคารสุขประพฤติ) 
1.4.12 สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง หมายถึง สถานท่ีปฏิบัติงานช่ัวคราวในกรณีท่ีไม่สามารถ

ปฏิบัติงานในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ 
1.4.13 แผนสํารองฉุกเฉินเพ่ือป้องกันผลกระทบต่อการจัดการกระบวนการของสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิภา (อาคารรัฐสภา 2 และอาคารสุขประพฤติ) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
หมายถึง แผนสําหรับการป้องกันและระงับภัยธรรมชาติ จากอัคคีภัย อุทกภัยและแผ่นดินไหวท่ี
เกิดข้ึน ณ อาคารสุขประพฤติ และอาคารรัฐสภา ๒ 
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บทที่ 2 
แนวทางการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่อสภาวะวิกฤติ 

 
 การบริหารจัดการองค์การในสภาวะวิกฤต/เหตุการณ์ฉุกเฉิน/สถานการณ์ภัยพิบัติ โดยท่ัวไป
จะแบ่งวัฏจักรการบริหารจัดการออกเป็น 4 ข้ันตอน ดังรูปท่ี 1 คือ 1) การป้องกันและลดผลกระทบ 
2) การเตรียมพร้อมรับภัย 3) การจัดการในภาวะฉุกเฉิน และ 4) การจัดการหลังเกิดภัย 
 

วัฏจักรการบริหารจัดการในสภาวะวิกฤต 

 1) การป้องกันและลด
ผลกระทบ 

2) การเตรียมพร้อมรับภัย 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
4) การจัดการหลังเกิดภัย 3) การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

 

    

รูปท่ี 1 วัฏจักรการบริหารจัดการในสภาวะวิกฤต 
 
2.1 แนวทางการตอบสนองต่อสภาวะวิกฤต 
 สําหรับแนวคิดการบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานควรเน้นการ
ควบคุมดูแลและป้องกันทรัพยากรท่ีสําคัญต่อการดําเนินงานหรือให้บริการ เพ่ือสร้างประโยชน์สูงสุด
สําหรับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยหากการควบคุมภายในท่ีมีอยู่ ไม่สามารถควบคุมดูแล
และป้องกันได้ท้ังหมดเม่ือเกิดอุบัติการณ์ขึ้น ระดับการดําเนินงานหรือให้บริการของหน่วยงานจะ
ลดลง ดังนั้น บทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานภาครัฐ คือต้องรีบดําเนินการให้ระดับการดําเนินงานหรือ
ให้บริการกลับมาในระดับท่ีเหมือนภาวะปกติซ่ึงจําเป็นต้องใช้เวลา ซ่ึงอาจแยกได้เป็น 

1) ภายในช่วงระยะเวลาแรก จะเป็นช่วงของการตอบสนองต่ออุบัติการณ์ (Incident/ 
Emergency Management) อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีเหตุการณ์และความเสียหายขยายตัวไปในวง
กว้าง การตอบสนองอาจจําเป็นต้องยกระดับเป็นการบริหารจัดการวิกฤต (Crisis Management) 

2) ภายหลังจากนั้น จะเป็นช่วงของการทําให้เกิดความต่อเนื่องของกระบวนการทางธุรกิจ 
(Continuity Management) เพื่อให้หน่วยงานสามารถกลับมาดําเนินงานได้ ซ่ึงแยกเป็น 2 ระดับ 

(1) ดําเนินงานหรือให้บริการได้ในระดับท่ีองค์กรยอมรับกับผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังหมดภายในระยะอันส้ัน 
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(2) กลับมาให้บริการได้ในระดับปกติตามระยะเวลาท่ีกําหนด ในช่วงการดําเนินการกอบ
กู้กระบวนการทางธุรกิจ (Recovery) ดังแสดงตามรูปท่ี 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 2 แนวคิดการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
ที่มา: ISO PAS 22399-2007 Social Security – Guideline for incident preparedness and operational continuity management 

 
 สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ หากเกิดข้ึนอาจส่งผลกระทบให้หน่วยงานไม่
สามารถดําเนินการหรือให้บริการได้ตามปกติ ดังนั้น จึงเป็นความจําเป็นท่ีหน่วยงานต้องจัดทําแผน
ความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan – BCP) เพ่ือเตรียมพร้อมรับภัย ซ่ึงการเตรียมความ
พร้อมจะให้ความสําคัญในกระบวนการเตรียมความพร้อมของทรัพยากรและความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงวัตถุประสงค์ (Objectives) ของการจัดทําแผน
ความต่อเนื่องมีดังนี้ 

 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องของการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต 
 เพ่ือให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับมือกับสภาวะวิกฤตหรือ

เหตุการณ์ฉุกเฉินตา่ง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น 
 เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดําเนินงาน เช่น ผลกระทบด้านเศรษฐกิจการเงิน

การให้บริการ สังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น 
 เพ่ือบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

 
2.2 แนวทางการบริหารความต่อเน่ือง (Business Continuity Management) 
 ปัจจุบัน มีหลากหลายแนวทางและมาตรฐานในการบริหารความต่อเนื่อง โดยแนวทางท่ีได้รับ
การใช้อย่างแพร่หลายคือ BS25999 ซ่ึงกําหนดให้มี 6 องค์ประกอบหลักเป็นวงจรการบริหารความ
ต่อเนื่อง (BCM Life Cycle) ท้ังนี้ องค์กรหรือหน่วยงานสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ โดยขอบเขต
วิธีการบริหารจัดการ และทรัพยากรท่ีต้องใช้ใน BCM ของแต่ละองค์กรอาจแตกต่างกันไปตามขนาด 
ประเภทภารกิจและทรัพยากรท่ีใช้งาน ดังนี้ 

เหตุการณ์ 

ลดผลกระทบ
จากเหตุการณ์ 

ลดระยะเวลาของการหยุดชะงัก 

ระยะเวลา 

ระดับการให้บริการ 

การจัดการอุบัติการณ์ / เหตุฉุกเฉิน / วิกฤต 

การจัดการความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 

การกอบกู ้

A

B

100% 
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การบริหารโครงการจัดการความต่อเนื่อง 
(BCM Program Management) 

กําหนดขอบเขตและวัตถุประสงค ์

นโยบาย BCM 

การจัดสรรทรัพยากร 

ความสามารถของบุคลากร 

ความเข้าใจองค์กร 
(Understanding the organization) 

การวิเคราะห์ผลกระทบต่อธุรกจิ 

การประเมินความเสี่ยง 

การกําหนดทางเลือก 

การกําหนดกลยุทธ์ในการสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
(Determining BCM Strategy) 

วิธีการในการฟ้ืนคืนสภาพของกระบวนการทีส่ําคญั 

วิธีการในการบริหารความสัมพันธ์กบั 
ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

การฝึกซ้อม การรกัษา และการทบทวนการจัดเตรียมการ
เกี่ยวกับ BCM 

(Exercising, maintaining and reviewing) 

ดําเนินการฝึกซ้อม ทบทวน และทําให้เป็นปัจจุบัน 

การรกัษาและทบทวนการเตรียมการเกี่ยวกับ BCM

การจัดทําแผน BCM และนําไปปฏิบัติ 
(Developing and implementing BCM response) 

โครงสร้างการตอบสนองต่ออุบัติการณ ์

แผนการจัดการอุบัติการณ์และแผนความต่อเนื่องทาง
ธุรกจิ

มาตรฐานสากล BS25999 Business Continuity Management 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 2.2.1 การบริหารโครงการจัดการความต่อเนื่อง (BCM Program Management) 

โครงการจัดการความต่อเนื่อง ถือว่าเป็นองค์ประกอบหลักและเป็นขั้นตอนแรกของ
การบริหารความต่อเนื่อง โดยเป็นขั้นตอนการจัดทํากรอบนโยบาย BCM โครงสร้าง BCM หน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบของบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง ต้ังแต่ผู้บริหารระดับสูงลงมาถึงพนักงานระดับต่าง ๆ รวมถึง
การจัดตั้งทีมงานด้าน BCM การกําหนดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานของพนักงาน ขั้นตอนการปรับระดับ
ของเหตุการณ์ (Incident Escalation Process) วิธีการบริหารโครงการบริหารความต่อเนื่อง และ
การติดตามพร้อมท้ังรายงานความคืบหน้า 

2.2.2 การศึกษาและทําความเข้าใจองค์กร (Understanding the Organization) 
การเข้าใจองค์การเป็นกระบวนการทําความรู้จักกับองค์กรและหน่วยงาน ซ่ึงหมายถึง

ความรู้และเข้าใจในสภาพและการดําเนินงานขององค์กรและหน่วยงานว่า จะรับผลกระทบหรือความ
เส่ียงอย่างไรผ่านวิธีการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis – BIA) และการ
ประเมินความเส่ียง (Risk Assessment – RA) เพ่ือระบุความเร่งด่วนของกิจกรรมต่าง ๆ และระดับ
ความสามารถท่ีต้องการ เพ่ือนําไปเป็นข้อมูลในการจัดระดับความสําคัญของกระบวนงาน การกําหนด
แนวทาง และการกําหนดกลยุทธ์ในข้อต่อไป 
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2.2.3 การกําหนดกลยุทธ์ในการสร้างความต่อเนื่อง BCM (Determining BCM strategy) 
การกําหนดแนวทางในการตอบสนองต่อการหยุดชะงักของการดําเนินงานขององค์กร 

ได้แก่ กลยุทธ์กู้คืนการดําเนินงาน (Recovery Strategy) ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีต้องจัดทําก่อนการพัฒนา
และเตรียมการตอบสนองต่อเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉิน และการกําหนดกลยุทธ์ด้านการจัดการ
ทรัพยากร  ท่ีเหมาะสม ตามข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (BIA) ซ่ึงประกอบด้วย
เร่ืองบุคลากร (People) สถานท่ีปฏิบัติงาน (Premise) อุปกรณ์และเคร่ืองมือ (Equipment) เทคโนโลยี 
(Technology) ข้อมูล (Information) และผู้ผลิตสินค้าหรือผู้ให้บริการ (Suppliers) 

2.2.4 การพัฒนาและเตรียมการตอบสนองต่อเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉิน (Developing and 
Implementing BCM Response) 
 หลังจากท่ีได้มีการกําหนดกลยุทธ์เรียบร้อยแล้ว จะต้องจัดทําแผนงานเตรียมตอบสนอง
ต่อภาวะฉุกเฉิน โดยให้เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ท่ีกําหนดไว้ ดังต่อไปนี้ 

 Incident Management Plans (IMP) เพ่ือจัดการกับวิกฤติฉุกเฉินท่ีเกิดขึ้น 
 Emergency/ Crisis Management Plan (CMP) เพ่ือจัดการกับวิกฤติฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึน 

และผลกระทบขยายไปในวงกว้าง 
 Business Continuity Plans (BCP) เพ่ือบริหารการดําเนินภารกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่ง

ทําขั้นตอนงานท่ีฉุกเฉินต่อภารกิจและใช้ทรัพยากรหลักอย่างเหมาะสม พร้อมท้ังเตรียมแผนรับ
สถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบ 

 Recovery Plans (RP) หรือแผนกู้คืนภารกิจหลังภัยพิบัติผ่านพ้นไป 
2.2.5 การทดสอบ ปรับปรุง และทบทวนแผน (Exercising Maintaining and Reviewing) 

 เป็นขั้นตอนท่ีสําคัญ เนื่องจากเป็นกระบวนการท่ีทําให้แน่ใจได้ว่า BCM ท่ีได้จัดทําขึ้น
สามารถใช้ได้จริง รวมท้ังเพ่ือเตรียมความพร้อม ตลอดจนตรวจสอบความสามารถของบุคลากร และ
ประสิทธิภาพของแผนในการตอบสนองต่อวิกฤติการณ์ โดยรูปแบบการทดสอบอาจมีต้ังแต่ระดับง่าย
ไปหายาก ดังนี้ 

  Call Tree คือ การซ้อมการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกทีมงานท่ีเกี่ยวข้องตามผังรายช่ือ
ทางโทรศัพท์ 

  Tabletop Testing คือ  การประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็น กับทุกหน่วยท่ี
เกี่ยวข้อง โดยจําลองโจทย์สถานการณ์ขึ้นมา และลองนําแผน BCP มาพิจารณาว่า ใช้ตอบโจทย์แต่
ละขั้นตอนได้หรือไม่ 

  Simulation คือ การทดสอบโดยจําลองสถานการณ์เสมือนจริง และลองใช้แผน 
BCP มาประยุกต์ใช้ 

  Full BCP Exercise คือ การทดสอบเต็มรูปแบบและใกล้เคียงสถานการณ์จริงมากท่ีสุด 
2.2.6 การปลูกฝัง BCM ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร (Embedding BCM in the 

Organization’s Culture) 
เป็นขั้นตอนท่ีสําคัญประการหน่ึงในการทําให้ BCM ผสมกลมกลืนเข้าจนเป็นวัฒนธรรม

องค์กร โดยเป็นเร่ืองท่ีต้องใช้เวลาและจิตวิทยาท่ีจะทําให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนได้ซึมซาบและเข้าใจถึง
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ความสําคัญของ BCM ตลอดจนบทบาทหน้าท่ีท่ีทุกคนพึงมีเพ่ือให้ภารกิจสามารถดําเนินต่อไปได้ใน
ยามท่ีเกิดเหตุวิกฤต 

จากแนวทาง BS25999 ท่ีได้กล่าวสรุปข้างต้น หน่วยงานภาครัฐสามารถพิจารณากําหนด
กลุ่มผู้รับผิดชอบและโครงสร้างโครงการจัดการความต่อเนื่องได้ ดังนี้ 
 

ขั้นตอนตามแนวทาง  
BS25999 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

  ผู้บริหารหน่วยงาน ผู้บริหารหน่วยงาน หารือกับผู้บริหาร
ฝ่ายงาน/ส่วนงานต่าง ๆ และกําหนด
โครงสร้าง ผู้จัดการ และทีมงาน รวมถึง
บทบาทความรับผิดชอบในโครงการ
จัดการความต่อเน่ือง 

  ผู้บริหารฝ่ายงาน/ส่วนงานต่าง ๆ 
  ผู้จัดการและทีมงานโครงการฯ 

  ผู้ จัดการและทีมงานโครงการฯ
ผู้ บ ริ ห าร ฝ่ าย งาน / ส่ วน งาน
ต่าง ๆ 

ผู้จัดการและทีมโครงการจัดการความ
ต่อเน่ืองร่วมกับผู้บริหารฝ่ายงาน/ส่วน
งานต่าง ๆ ทําการศึกษาและวิเคราะห์
ผลกระทบทางธุรกิจ (BIA) การประเมิน
ความเส่ียง/ภัยคุกคาม และกําหนดแนว
ทางเลือก 

  ผู้บริหารหน่วยงาน ผู้จัดการและทีมโครงการจัดการความ
ต่อเน่ืองหารือร่วมกับผู้บริหารฝ่ายงาน/
ส่วนงานต่าง ๆ และกําหนดแนวทาง/กล
ยุทธ์ นําเสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน
พิจารณาและอนุมัติ 

  ผู้บริหารฝ่ายงาน/ส่วนงานต่าง ๆ 
  ผู้จัดการและทีมงานโครงการฯ 

  ผู้จัดการและทีมงานโครงการฯ ฝ่าย
งาน/ส่วนงานต่าง ๆ 

ผู้จัดการและทีมโครงการจัดการความ
ต่อเน่ืองร่วมกับตัวแทนจากฝ่ายงาน/ส่วน
งานต่าง ๆ พัฒนาและจัดทําแผนการ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
และแผนความต่อเนื่อง 

  ผู้จัดการและทีมงานโครงการฯ ผู้จัดการและทีมโครงการจัดการความ
ต่อเน่ืองร่วมกับผู้บริหารและตัวแทนจาก
ฝ่ายงาน/ส่วนงานต่าง ๆ ดําเนินการ
ทดสอบแผนท่ีได้มีการจัดทําขึ้น 

  ผู้บริหารและ 
  ตัวแทนฝ่ายงาน/ส่วนงานต่าง ๆ 

  ผู้บริหารของหน่วยงาน ผู้จัดการและทีมโครงการจัดการความ
ต่อเน่ืองร่วมกับผู้บริหารและตัวแทนจาก
ฝ่ ายงาน /ส่ วนงานต่ าง ๆ  นํ าเสนอ
แนวทางการปลูกฝัง BCM แก่ผู้บริหาร
หน่วยงานนําไปปฏิบัติ 

  ผู้บริหารฝ่ายงาน/ส่วนงานต่าง ๆ 

นอกจากแนวทาง BS25999 ท่ีได้กล่าวสรุปข้างต้น ยังมีมาตรฐาน ISO22310 และ มอก. 22310 ท่ีหน่วยงาน
สามารถพิจารณาและประยุกต์ใช้ ในการบริหารจัดการและพัฒนาความต่อเน่ืองได้ 

1) บริหารโครงการจัดการ
ความต่อเนื่อง 

2) ศึกษาและทําเข้าใจองค์กร 

3) กําหนดกลยุทธ์ BCM 

4) พัฒนาและเตรียมการ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ใน
ภาวะฉุกเฉิน 

5) การทดสอบ ปรับปรุง และ
ทบทวนแผน 

6) ปลูกฝัง BCM ให้เป็นส่วน
หนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร 
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บทที่ 3 
แผนบริหารความต่อเน่ืองของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 
3.1 ขอบเขตการใช้แผนบริหารความต่อเน่ือง 
 แผนความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ใช้รองรับสถานการณ์ในกรณีเกิดสภาวะวิกฤติ เหตุการณ์
ฉุกเฉิน หรือสถานการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ ได้แก่ เหตุการณ์การชุมนุม การจลาจล การก่อวินาศกรรม 
อัคคีภัย อุทกภัย อุบัติเหตุท่ีทําให้บุคลากรได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตเป็นจํานวนมาก และ
เหตุการณ์ท่ีร้ายแรงอ่ืนใดในทํานองเดียวกันน้ี ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

3.2 กรอบการดําเนินการ 
3.2.1 จัดทําแผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Management : 
BCM) มาประยุกต์ใช้ พร้อมกําหนดโครงสร้าง BCM หน้าท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากรท่ี
เก่ียวข้อง 

3.2.2 ศึกษาและทําความเข้าใจองค์กร (Understanding the Organization) เป็นการ
วิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ และประเมินความเส่ียง เพื่อระบุความเร่งด่วนของกิจกรรมและระดับ
ความสามารถท่ีต้องการเพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดลําดับความสําคัญของกระบวนงาน การกําหนด
แนวทางและการกําหนดกลยุทธ์ 

3.2.3 กําหนดกลยุทธ์ในการสร้างความต่อเนื่อง BCM (Determining BCM Strategy) 
3.2.4 พัฒนาและเตรียมการตอบสนองต่อเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉิน (Developing and 

Implementing BCM Repose) เพ่ือเตรียมความพร้อมให้หน่วยงานสามารถตอบสนองต่อสภาวะ
ฉุกเฉินท่ีส่งผลให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานต้องหยุดชะงัก หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

3.2.5 ทดสอบ ปรับปรุง และทบทวนแผน (Exercising Maintaining and Reviewing) เพ่ือให้
แน่ใจว่า BCM ท่ีจัดทําข้ึนสามารถใช้งานได้จริง 

3.2.6 ปลูกฝัง BCM ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร (Embedding BCM in the 
Organization’s Culture) ทําให้บุคลากรทุกคนเข้าใจถึงความสําคัญของ BCM ตลอดจนบทบาทหน้าท่ี
ท่ีทุกคนพึงมีเพ่ือให้ธุรกิจสามารถดําเนินต่อไปได้ในยามท่ีเกิดเหตุวิกฤต 

 
3.3 ข้อมูลท่ัวไปของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นหน่วยงานราชการสังกัดรัฐสภา มีภารกิจเกี่ยวกับการ
สนับสนุนงานด้านวิชาการและธุรการของวุฒิสภา โดยมีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปน้ี 
 3.3.1 รับผิดชอบงานด้านวิชาการและธุรการของวุฒิสภา 
   (1) งานด้านวิชาการและธุรการในการประชุมวุฒิสภา 
   (2) งานด้านวิชาการและธุรการในการประชุมคณะกรรมาธิการ 
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 3.3.2 สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข โดยเฉพาะบทบาทการดําเนินงานทางด้านนิติบัญญัติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฯ 
ของวุฒิสภา 
 3.3.3 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัยในเรื่องต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับประกอบการ
พิจารณาดําเนินการงานของสมาชิกวุฒิสภาตามบทบาทและอํานาจหน้าท่ีของวุฒิสภา 
 3.3.4 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัย รวมท้ังการเปรียบเทียบข้อมูลของนานาอารยะประเทศ 
ท้ังนี้ เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับสนับสนุนการดําเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภาต่างประเทศของ
วุฒิสภา 
 3.3.5 ประสานงานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เก่ียวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภา 
 3.3.6 ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ประกาศและคําส่ังได้กําหนดให้เป็น
หน้าท่ีของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
วุฒิสภา เช่น ด้านงบประมาณ บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น 
 3.3.7 ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีวุฒิสภามอบหมาย 

 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และค่านิยมหลัก 
ตามแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง) 

 วิสัยทัศน์ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นองค์กรธรรมาภิบาลท่ีได้รับการยอมรับจาก
สมาชิกวุฒิสภาและประชาชน 

 พันธกิจ 
1. สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านนิติบัญญัติตามหลักธรรมาภิบาล 
2. พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ 
3. พัฒนาบุคลการให้มีศักยภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
2. พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. พัฒนาบุคลากรเพ่ือสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ 
 ค่านิยมหลัก 

1. ยืนหยัดในส่ิงท่ีถูกต้อง 
2. มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
3. จิตบริการ 
4. โปร่งใส สุจริต 
5. การทํางานเป็นทีม 
6. ไม่เลือกปฏิบัติ 

 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานอยู่ในอาคารรัฐสภา 2 และอาคารสุขประพฤติ 
จํานวนรวมท้ังส้ิน 1,063 คน แบ่งเป็นสายงาน/ตําแหน่งต่าง ๆ ได้ 29 สายงาน โดยตําแหน่งประเภท
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วิชาการมีบุคลากรในสายงานนิติกรมากท่ีสุด จํานวน 192 คน (คิดเป็นร้อยละ 18.06) รองลงมาคือ
สายงานวิทยาการ จํานวน 162 คน (คิดเป็นร้อยละ 15.24) และตําแหน่งประเภทท่ัวไป มีบุคลากรใน
สายงานเจ้าพนักงานธุรการมากท่ีสุด จํานวน 220 คน (คิดเป็นร้อยละ 20.70) รองลงมาคือเจ้าพนักงาน
บันทึกข้อมูล จํานวน 140 คน (คิดเป็นร้อยละ 13.17) 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 ตําแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
มี 4 ประเภท ดังต่อไปนี้ 
 1) ตําแหน่งประเภทบริหาร 
  ก. ระดับต้น (ไม่มี) 
  ข. ระดับสูง จํานวน 7 คน 
 2) ตําแหน่งประเภทอํานวยการ 
  ก. ระดับต้น (ไม่มี) 
  ข. ระดับสูง จํานวน 17  คน 
 3) ตําแหน่งประเภทวิชาการ 
  ก. ระดับปฏิบัติการ จํานวน  354 คน 
  ข. ระดับชํานาญการ จํานวน 110 คน 
  ค. ระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน 45 คน 
  ง. ระดับเช่ียวชาญ จํานวน 11 คน 
  จ. ระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 4 คน 
 4) ตําแหน่งประเภทท่ัวไป 
  ก. ระดับปฏิบัติงาน จํานวน 395 คน 
  ข. ระดับชํานาญงาน จํานวน 78 คน 
  ค. ระดับอาวุโส จํานวน 42 คน 
  ง. ระดับทักษะพิเศษ (ไม่มี) 
 ด้านการศึกษา ข้าราชการส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี (คิดเป็นร้อยละ 53.76) 
รองลงมาคือปริญญาโท (คิดเป็นร้อยละ 26.50) โดยมีอายุเฉล่ีย 37.58 อายุราชการเฉลี่ย 10.30 ปี 
 ลูกจ้างประจํา รวมท้ังส้ิน 51 คน แบ่งเป็นสายงานต่าง ๆ ได้ 10 สายงาน โดยมีลูกจ้างประจํา
ในสายงานพนักงานขับรถยนต์มากท่ีสุด (คิดเป็นร้อยละ 21.43) โดยมีอายุเฉล่ียอยู่ท่ี 48.98 ปี อายุ
ราชการเฉล่ียอยู่ท่ี 19.90 ปี 

ด้านการศึกษาส่วนใหญ่ต่ํากว่าปริญญาตรี จํานวน 50 คน (คิดเป็นร้อยละ 89.29) 
 พนักงานราชการ รวมท้ังส้ิน 39 คน แบ่งเป็นสายงานต่าง ๆ ได้ 16 สายงาน โดยมีพนักงาน
ราชการในสายงานพนักงานบริการมากท่ีสุด จํานวน 14 คน (คิดเป็นร้อยละ 35.90) โดยมีอายุเฉล่ีย
อยู่ท่ี 33 ปี อายุราชการเฉล่ียอยู่ท่ี 1.67 ปี ด้านการศึกษาส่วนใหญ่ตํ่ากว่าปริญญาตรี จํานวน 32 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 82.05) ปริญญาตรี จํานวน 7 คน (คิดเป็นร้อยละ 17.95) 
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 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการกําหนดกระบวนการท่ีสร้างคุณค่า โดยพิจารณาจากคุณค่า     
ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการการให้บริการ ท่ีส่งมอบผลผลิตและการบริการให้แก่ผู้รับบริการ ได้แก่      
การสนับสนุนงานด้านธุรการและวิชาการ ด้านการประชุมของสมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ โดยใช้
กระบวนการวิเคราะห์ Value Chain เป็นแนวทางการพิจารณาคุณค่าท่ีเกิดขึ้นในแต่ละลําดับของ
กระบวนการ  
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ภาพแสดง Value Chain สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้กําหนดกระบวนการสร้างคุณค่า 5 กระบวนการ ได้แก่ 
 1) กระบวนการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ 
 2) กระบวนการสนับสนุน ส่งเสริมและเผยแพร่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 3) กระบวนการสนับสนุนข้อมูลสําหรับประกอบการพิจารณาการดําเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา 
 4) กระบวนการด้านฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
 5) กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
และกระบวนการสนับสนุน 3 กระบวนการ ซ่ึงพิจารณาจากกระบวนการท่ีมีความสําคัญในการ
สนับสนุน กระบวนการที่สร้างคุณค่าให้แก่ส่วนราชการ บุคลากรและปฏิบัติงานประจําวัน รวมท้ัง
แนวคิดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ท่ีพิจารณาจากกระบวนการสร้างคุณค่าท่ีได้วิเคราะห์ไว้ว่า
จําเป็นจะต้องมีกระบวนการสนับสนุนใดบ้างท่ีมาช่วยขับเคล่ือนกระบวนการสร้างคุณค่าให้สําเร็จ 
กระบวนการสนับสนุน ได้แก่ 
 1) กระบวนการด้านการคลังและงบประมาณ 
 2) กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การแปลงสู่แผนปฏิบัติราชการและการติดตามประเมินผล 
 3) กระบวนการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
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ตารางแสดงการให้บริการตามพันธกิจของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 

พันธกิจ กลุ่มผู้รับบริการ บริการที่ให้ 
แนวทางและวิธีการสื่อสาร

ระหว่างกัน 
ความต้องการของผู้รบับริการ/ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
วิธีการตอบสนองความต้องการ 

(1) สนับสนุนและ
ส่งเสริมงานด้าน
นิติบัญญัติตาม
หลักธรรมาภิบาล 
(2) พัฒนา
ฐานข้อมูลและ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนงานด้าน
นิติบัญญัต ิ
(3) พัฒนา
บุคลากรให้มี
ศักยภาพเพื่อ
ตอบสนองความ
ต้องการของ
สมาชิกวุฒิสภา
และประชาชน 

กลุ่มผู้รับบริการ 
1. สมาชิกวุฒิสภา 
2. คณะกรรมาธิการ 
3. ประชาชน 
กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
1. องค์กรอิสระ
ต่าง ๆ หน่วยงาน
ของรัฐและเอกชน 
2. สมาชิกสภา 
ผูแ้ทนราษฎร 
3. สื่อมวลชน 
4. ประชาชน 
 

สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ
ประธานวุฒิสภา
สมาชิกวุฒิสภา และ
คณะกรรมาธิการ    
โดย 
 สนับสนุนด้านการ
จัดประชุมวุฒิสภาและ
การจัดประชุม
คณะกรรมาธิการ 
 สนับสนุนข้อมูลด้าน
วิชาการและกฎหมาย 
 บริการด้านเทคโน 
โลยสีารสนเทศ 
 งานด้านธุรการ/
การเงิน/การคลงั/
ยานพาหนะ/เรือ่งร้อง
ทุกข์/การใช้สิทธิตาม
รัฐธรรมนูญของ
ประชาชน 
 

มีการรับฟังและเรียนรู้ความ
ต้องการและความคาดหวังของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้   
ส่วนเสีย ผ่าน 7 ช่องทาง 

1. ผ่านทางผู้บรหิาร 
2. Call Center 
3. Internet 
4. บุคลากร 
5. สํารวจความพึงพอใจ/    

ไม่พึงพอใจ 
6. วิทยุรัฐสภา 
7. กิจกรรมต่าง ๆ 

1. ด้านความรู้ ความสามารถของบุคลากร 
เช่น บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาทุกระดบัมีความรู้ ทักษะ และความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน เพือ่สนับสนุน
วุฒิสภาให้สามารถทํางานในหน้าที่ตาม
รัฐธรรมนูญได้อย่างรวดเร็วเต็มความสามารถ
และมีประสิทธภิาพ 
2. ด้านบริหารจัดการที่มีมาตรฐานและ
คุณภาพของเอกสาร เช่น ระบบการจัดการ
เอกสารยังไม่มีประสิทธิภาพยังต้องพึงพา
เอกสารที่เป็นกระดาษ 
3. ด้านพัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น วัสดอุุปกรณส์ํานักงาน
เครื่องมือไม่ทันสมัย และข้อมูลไม่มีระบบ
จัดทําและจัดเกบ็เอกสารที่ไม่เป็นมาตรฐาน 

1. จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะพื้นฐาน 
(Basic Skill) สมรรถนะหลัก (Core 
Competency) และสมรรถนะเฉพาะใน
งาน (Functional Competency) ของ
บุคลากร ส่งเสริมให้มีการเผยแพรแ่ละ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ส่งข้าราชการไป
ศึกษา/อบรม กบัหน่วยงานภายนอก อบรม 
ณ ต่างประเทศ ส่งข้าราชการไปศึกษาต่อ
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งมี
การแลกเปลี่ยนข้าราชการ และศึกษาดูงาน 
ณ ต่างประเทศ ตลอดจนมีการเผยแพร่ 
องค์ความรู้พัฒนาบุคลากรผ่านระบบ         
e-learning การส่งเสริมการเรยีนรูแ้ละ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
2. มีการจัดทําระบบสํานักงาน
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-office) เพื่อลดจํานวน
กระดาษของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
เช่น การแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ให้ทราบ
ภายในองค์กรผา่นวิธีการตอบสนองความ
ต้องการระบบสาํนักงานอิเลก็ทรอนิกสแ์ทน
การแจ้งเวียนดว้ยกระดาษ 
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พันธกิจ กลุ่มผู้รับบริการ บริการที่ให้ 
แนวทางและวิธีการสื่อสาร

ระหว่างกัน 
ความต้องการของผู้รบับริการ/ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
วิธีการตอบสนองความต้องการ 

 การเสนอเรื่องรอ้ง
ทุกข์ หรือการใช้สิทธิ
ตามรัฐธรรมนูญของ
ประชาชน 

3. โครงการปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อ
ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์บทบาทและ
อํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา 
4. ด้านการพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
   4.1 จัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสํานกังาน
เลขาธิการวุฒิสภา (พ.ศ. 2555-2559) 
   4.2 การนําเข้าข้อมูลเกีย่วกับ
กระบวนงานนิตบิัญญัติเข้าสูร่ะบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
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3.4 การประเมินความเส่ียงและภัยคุกคาม และผลกระทบต่อทรัพยากร 
 เพ่ือให้สามารถกําหนดแนวทางหรือรายละเอียดการเตรียมความพร้อมในส่วนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะในส่วนของทรัพยากรท่ีจําเป็นสําหรับใช้ในการบริหารความต่อเนื่องได้สอดคล้องกับความ
จําเป็นในการใช้งาน สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ทําการประเมินความเส่ียงและภัยคุกคามท่ีอาจ
เกิดขึ้นจากสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ได้แก่ การชุมนุม การจลาจล การวินาศกรรม 
อัคคีภัย อุทกภัย อุบัติเหตุท่ีทําให้บุคลากรได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตเป็นจํานวนมาก และการ
ประกาศใช้กฎหมายในสถานการณ์ฉุกเฉิน และประเมินผลกระทบของเหตุการณ์ดังกล่าวท่ีจะส่งผล
ต่อทรัพยากรท่ีสําคัญขององค์กรใน 5 ด้าน และอาจทําให้การปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
โดยเฉพาะกระบวนงานสําคัญหยุดชะงัก ไม่ต่อเนื่อง ซ่ึงผลกระทบต่อทรัพยากรท่ีสําคัญท้ัง 5 ด้าน    
ท่ีอาจเกิดข้ึนมีดังนี้ 

 ด้านสถานท่ีปฏิบัติงานหลัก คือ เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นทําให้สถานท่ีปฏิบัติงานหลักของ
หน่วยงานได้รับความเสียหายและ/หรือส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานในระยะส้ันหรือ
ระยะยาวได้ 

 ด้านวัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญ คือ เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นทําให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ท่ี
สําคัญ หรือไม่สามารถจัดหา/จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญเพ่ือนําไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลท่ีสําคัญ คือ เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนทําให้ไม่สามารถใช้
ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือเข้าถึงข้อมูลท่ีสําคัญในการปฏิบัติงานได้ 

 ด้านบุคลากรหลัก คือ เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนทําให้บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานในกระบวนงาน
สําคัญได้ 

 ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นทําให้ผู้ให้บริการแก่หน่วยงาน/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียไม่สามารถที่จะให้บริการหรือส่งมอบงาน 

3.5 การประเมินผลกระทบต่อกระบวนงานสําคัญ 
 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ประเมินระดับผลกระทบของสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์
ฉุกเฉินต่าง ๆ ท่ีมีต่อกระบวนงานสําคัญ และระบุช่วงเวลาของการหยุดชะงักท่ีเริ่มส่งผลกระทบต่อ
การดําเนินงาน เพ่ือนําไปกําหนดเป็นกระบวนงานเร่งด่วนและพิจารณาจัดหาทรัพยากรสําคัญสําหรับ
ใช้เพ่ือบริหารความต่อเนื่อง หรือดําเนินการเพ่ือให้สามารถกลับมาบริหารงานได้ตามระยะเวลาท่ี
กําหนดต่อไป โดยได้กําหนดระดับผลกระทบ แบ่งเป็น 4 ระดับ และระบุระยะเวลาของการหยุดชะงัก
ท่ีส่งผลกระทบต่อกระบวนงานสําคัญ ดังนี ้
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ตารางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาระดับผลกระทบ 
ระดับผลกระทบ เกณฑ์ในการพิจารณา 

สูงมาก ขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือการให้บริการในเชิงปริมาณงานและ
มาตรฐานเวลาลดลง หรือทําให้ปฏิบัติงานในกระบวนงานสําคัญได้ไม่เกิด
ร้อยละ 20 ซ่ึงส่งผลกระทบต่อความเช่ือม่ันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

สูง ขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือการให้บริการในเชิงปริมาณงานและ
มาตรฐานเวลาลดลง หรือทําให้ปฏิบัติงานในกระบวนงานสําคัญได้ร้อยละ 
21 - 50 ซ่ึงส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ปานกลาง ขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือการให้บริการในเชิงปริมาณงานและ
มาตรฐานเวลาลดลง หรือทําให้ปฏิบัติงานในกระบวนงานสําคัญได้ร้อยละ 
51 - 75 ซ่ึงไม่ส่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ต่ํา ขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือการให้บริการในเชิงปริมาณงานและ
มาตรฐานเวลาลดลง หรือทําให้ปฏิบัติงานในกระบวนงานสําคัญได้มากกว่า
ร้อยละ 75 

 
3.6 การกําหนดกลยุทธ์ในการบริหารความต่อเน่ือง 
 ในการกําหนดทรัพยากรท่ีจําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงานและการให้บริการในกระบวนงาน
สําคัญในขณะเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีการศึกษา
และกําหนดกลยุทธ์ในการบริหารความต่อเนื่องของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยใช้ทางเลือกใน
การพิจารณากําหนดแนวทางหรือกลยุทธ์ ดังนี้ 

ทรัพยากร ทางเลือกในการกําหนดกลยุทธ์หรือแนวทางในการบริหารความตอ่เน่ือง 
สถานท่ีปฏิบัติงาน

สํารอง 
 สรรหาและเตรียมการอาคาร/สถานท่ีปฏิบัติงานสํารองกับหน่วยงาน

ราชการอ่ืนๆ ในสังกัด หรือนอกสังกัด 
 สรรหาและเตรียมอาคาร/สถานท่ีปฏิบัติงานสํารองกับภาคเอกชน อาทิ 

โรงแรม มูลนิธิ 
 กําหนดแนวทางให้เจ้าหน้าท่ีสามารถปฏิบัติงานท่ีบ้านได้ 

วัสดุและอุปกรณ์  จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์สํารอง เพ่ือใช้ในสภาวะวิกฤต 
 ทําข้อตกลงกับหน่วยงานราชการหรือภาคเอกชน เพื่อขอยืมเครื่องมือ

และอุปกรณ์ 
 ดําเนินการจัดซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ ผ่านกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง

พิเศษ 
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ทรัพยากร ทางเลือกในการกําหนดกลยุทธ์หรือแนวทางในการบริหารความตอ่เน่ือง 
เทคโนโลยี

สารสนเทศและ 
ข้อมูลท่ีสําคัญ 

 ประสานงานกับหน่วยงานเทคโนโลยี เพ่ือจัดเตรียมและให้มีระบบงาน
เทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศสํารอง 

 ปฏิบัติงานโดยไม่ใช้ระบบงานเทคโนโลยี (Manual) ไปก่อน แล้วจึงป้อน
ข้อมูลเข้าในระบบ เม่ือกลับคืนสู่สภาวะปกติ 

บุคลากรหลัก  กําหนดให้มีบุคลากรหลักและบุคลากรสํารอง ทํางานทดแทนกันได้ใน
สภาวะวิกฤต 

 กําหนดแนวทางและกลุ่มบุคลากรท่ีสามารถขอให้ช่วยปฏิบัติงานช่ัวคราว 
จากหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ในสังกัด หรือส่วนกลาง 

ผู้ให้บริการ/ผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย 

ท่ีสําคัญ 

 กําหนดให้มีผู้ให้บริการสํารอง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเรียกใช้บริการได้
ในสภาวะวิกฤต 

 พิจารณากระจายความเส่ียงโดยมีผู้ให้บริการสําหรับให้บริการแก่หน่วยงาน 

 ท้ังนี้ จากการพิจารณาข้อมูลลักษณะสําคัญขององค์กร ผลการวิเคราะห์การประเมินความ
เส่ียงและภัยคุกคาม และพิจารณาทางเลือกในการพิจารณากําหนดแนวทางหรือกลยุทธ์ข้างต้น 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ระบุแนวทางหรือกลยุทธ์ในการสร้างความต่อเนื่อง ท้ังในส่วนท่ีต้อง
เตรียมการไว้ล่วงหน้าและส่วนท่ีต้องดําเนินการในขณะเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน      
โดยจําแนกกลยุทธ์ตามทรัพยากรท้ัง 5 ด้าน ดังกล่าวข้างต้น 

3.7 คณะและทีมงานบริหารความต่อเน่ือง 
 หัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ือง มีหน้าท่ีประเมิน ลักษณะ ขอบเขตและแนวโน้มของ
อุบัติการณ์ท่ีเกิดขึ้น เพ่ือตัดสินใจประกาศใช้แฟนความต่อเนื่องและดําเนินการตามข้ันตอนและแนว
ทางการบริหารความต่อเนื่อง ตลอดจนควบคุมการบริหารทรัพยากรตามที่ได้กําหนดไว้ในแผนความ
ต่อเนื่อง ตลอดจนควบคุมการบริหารทรัพยากรตามท่ีได้กําหนดไว้ในแผนความต่อเนื่อง 
 หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง มีหน้าท่ีในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหัวหน้าคณะ
บริหารความต่อเนื่อง ติดต่อและประสานงานภายในทีมงานเพ่ือดําเนินการตามข้ันตอนและแนว
ทางการบริหารความต่อเนื่อง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรท่ีได้กําหนดไว้ในแผนบริหารความต่อเนื่อง 
 ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเน่ือง มีหน้าท่ีในการติดต่อและประสานงานกับหัวหน้า
ทีมบริหารความต่อเนื่อง สนับสนุนการติดต่อส่ือสารเพ่ือดําเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการ
บริหารความต่อเนื่อง รวมท้ังรวบรวมข้อมูลและสรุปความพร้อมของหน่วยงานในการบริหารความ
ต่อเนื่องเสนอหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 องค์ประกอบ 
 1. เลขาธิการวุฒิสภา  หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง 
    หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
 2. รองเลขาธิการวุฒิสภาหรือท่ีปรึกษาฯ  หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง 
    ท่ีได้รับมอบหมาย 
 3. ผู้อํานวยการทุกสํานัก  ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง 
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3.8 กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน Call tree 
 กระบวนการ Call Tree คือ กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้สมาชิกในคณะบริหารความต่อเนื่อง
และทีมงานบริหารความต่อเนื่องท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารจัดการข้ันตอนในการ
ติดต่อบุคลากรภายหลังจากมีการประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตของหน่วยงาน ท้ังนี้     
เม่ือผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่องได้รับนโยบายจากหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องแล้ว 
ให้แจ้งหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง และหัวหน้าทีมฯ แจ้งข้อมูลให้บุคลากรในสังกัดดําเนินการตาม
ขั้นตอนในแผนบริหารความต่อเนื่อง โดยสามารถติดต่อคณะและทีมบริหารความต่อเนื่องได้ตาม
หมายเลขโทรศัพท์ดังปรากฏตามภาคผนวก 
 ท้ังนี้ ในส่วนของการประสานงานระหว่างผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่องกับหัวหน้า
ทีมบริหารความต่อเนื่อง เพ่ือแจ้งประกาศสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือนัดหมายดําเนินการ
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เช่น การนัดประชุมทีมบริหารความต่อเนื่องเป็นการเร่งด่วน การกําหนดสถานที่
รวมพลกรณีท่ีมีการยา้ยสถานท่ีปฏิบัติงานเป็นการฉุกเฉินนั้น หากไม่สามารถติดต่อหัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่องได้ ให้แจ้งข้อมูลหรือประสานให้ผู้ปฏิบัติงานแทนคณะและทีมบริหารความต่อเนื่องตาม
ตารางรายช่ือคณะและทีมบริหารความต่อเนื่องดําเนินการแทนทันที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนบริหารความต่อเนื่องของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  20

โครงสร้างคณะบริหารความต่อเน่ืองของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
และกระบวนการแจ้งเหตุ Call Tree 
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ผอ.ส.วิชาการผอ.ส.กลาง

ผอ.ส.กํากับ 

ผอ.ส.ปชส. ผอ.ส.ประธาน ผอ.ส.คลัง ผอ.ส.การต่างฯ 

ผอ.ส.กรรม 1 ผอ.ส.กรรม 2 ผอ.ส.กฎหมาย ผอ.ส.ภาษาฯผอ.ส.ประชุม 

ผอ.ส.ชวเลข

ทีมงานหรือบุคลากรในสังกัดของแต่ละสํานกั 
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แนวทางในการบริหารความตอ่เน่ืองของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 

การดําเนินงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาตามแผนบริหารความต่อเนื่อง เป็นการดําเนินงาน
ต่อเนื่องตามแผนป้องกันและแผนเผชิญในภาวะวิกฤตฉุกเฉิน โดยสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามี
แนวทางในการดําเนินงานในภาพรวม รวมท้ังในขั้นการปฏิบัติตามกระบวนการสร้างคุณค่าและ
กระบวนการสนับสนุน เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
 1. สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 

1.1 สํานักท่ีรับผิดชอบดําเนินการกําหนดพื้นท่ีช่ัวคราว ในสถานท่ีปลอดภัยตามหลักการ
ของแผนเผชิญเหตุท่ีได้ดําเนินการประสานงานไว้ เพ่ือเป็นท่ีทําการชั่วคราวของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา โดยคํานึงถึงความครอบคลุมการปฏิบัติราชการของส่วนราชการภายในท้ังหมดหรือเท่าท่ีมี
ความจําเป็นเร่งด่วน โดยพิจารณาจากพันธกิจและการให้บริการท่ีกระทบต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเป็นหลัก ภายใต้การประเมินความเหมาะสมโดยคณะบริหารความต่อเนื่องของสํานักงานฯ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะเวลา  1 วัน – 1 สัปดาห์ เม่ือเกิดภาวะวิกฤตฉุกเฉิน  

1.2 สํานักท่ีรับผิดชอบกําหนดการจัดแบ่งพ้ืนท่ีใช้สอย ในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
(ช่ัวคราว) ท้ังในส่วนของเจ้าหน้าท่ีในอัตรากําลังท่ีเหมาะสมตามความจําเป็นและเคร่ืองมืออุปกรณ์
ของสํานักงาน รวมท้ังกําหนดพ้ืนท่ีในการเก็บรักษาเอกสารทางราชการท่ีมีความสําคัญ และเอกสาร/
ข้อมูลท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีส่วนกลางของสํานักงานฯ ช่ัวคราวอย่างชัดเจน 

1.3 สํานักท่ีรับผิดชอบจัดพ้ืนท่ีการให้บริการของสํานักงานฯ ช่ัวคราวแบบ One stop service 
เพ่ือรองรับการให้บริการแก่ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย 
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1.4 สํานักท่ีรับผิดชอบดําเนินการจัดทําพ้ืนท่ีเพิ่มเติม เพ่ือรองรับการดําเนินงานท้ังในส่วน
ของการประชุมวุฒิสภา การประชุมคณะกรรมาธิการ และการใช้สิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
อย่างเร่งด่วน และขยายผลไปสู่การจัดเตรียมพ้ืนท่ีสํานักงานฯ ใหม่แบบเต็มระบบ ในกรณีท่ีภาวะ
วิกฤตมีความต่อเนื่อง จนไม่อาจกลับสู่ภาวะปกติได้ในเร็วขึ้น 

2. วัสดุและอุปกรณ์ 
 2.1 สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและทุกสํานัก นําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าทดแทน/ช่วย     
ลดทอนปัญหาในการปฏิบัติงานในด้านการจัดประชุม และการปฏิบัติราชการ เว้นแต่กรณีเกิด   
ปัญหาท่ีทําให้ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าช่วยการปฏิบัติงานได้ ให้ใช้การปฏิบัติงาน   
โดยบุคคลเข้าแทน 

2.2 สํานักท่ีเกี่ยวข้องกําหนดรูปแบบ/วิธีการในการติดต่อส่ือสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานใน
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และระหว่างสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา กับบุคคลภายนอกอย่างชัดเจน 
ว่าจะสามารถใช้การติดต่อส่ือสารได้โดยวิธีการใดได้บ้าง และแจ้งให้ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึง
ผู้ปฏิบัติงาน ทราบถึงท่ีตั้งของสํานักงานฯ ช่ัวคราว วิธีการติดต่อ การเข้าถึงพื้นท่ี และบริการของ
สํานักงานฯ 

3. บุคลากรหลัก กําหนดเวรผลัดในการเข้าปฏิบัติงานของทุกส่วนราชการภายในสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ในการปฏิบัติหน้าท่ีของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ช่ัวคราว) เพื่อให้เกิดการ
หมุนเวียนการปฏิบัติงานและสามารถรองรับงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมท้ังกําหนดช้ันการรักษาความ
ปลอดภัยของสํานักงาน เพ่ือรองรับภาวะวิกฤตท่ีอาจเกิดขึ้นกับสํานักงาน (ช่ัวคราว) อีกได้ 

กรณีท่ีไม่สามารถเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานท่ีท่ีจัดไว้ให้ ผู้บริหารอาจมอบหมายให้บุคลากร
ปฏิบัติงานอยู่ท่ีบ้าน หรือสถานท่ีท่ีมีความสะดวกต่อการทํางาน โดยมีระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และเครื่องมือส่ือสารท่ีสามารถติดต่อ ประสานงาน และรับ-ส่งช้ินงานได้ตลอดเวลา 
 ท้ังนี้ คณะบริหารความต่อเนื่องทําการประชุมประเมินสถานการณ์ รับทราบปัญหา
อุปสรรค และส่ังการเพ่ือการปฏิบัติ รวมท้ังการแก้ไขปัญหาในทุกขั้น โดยทุกสํานักในสํานักงาน
รวบรวมข้อเท็จจริง/ปัญหาอุปสรรคเข้ารายงานประกอบการพิจารณาประเมิน โดยคณะบริหารความ
ต่อเนื่องพิจารณาท้ังความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการกลับคืนสู่ท่ีต้ังสํานักงานฯ หรือการ
จัดหาท่ีต้ังสํานักงานฯ ช่ัวคราวท่ีเหมาะสมมากขึ้น หรือการจัดหาท่ีตั้งสํานักงานใหม่ในกรณีท่ีความ
เสียหายจากวิกฤตท่ีเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อการเข้าใช้พ้ืนท่ีเดิม 
 การดําเนินงานดังกล่าวข้างต้น สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จะทําการดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่องจนกว่าจะผ่านพ้นภาวะวิกฤตฉุกเฉิน และสามารถกลับเข้าสู่ท่ีต้ังของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาได้เช่นภาวะปกติ 
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การแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบผู้ประสานงานคณะบริหารความตอ่เน่ือง 
สํานัก หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. สํานักบริหารงานกลาง - รับผิดชอบในเรื่องการ
จัดหา/เช่าสถานท่ีราชการ
หรือเอกชน เพ่ือเป็นสถานท่ี
ทํางานของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาในระยะ
เริ่มต้น หรือระยะยาว ท้ังนี้ 
ข้ึนอยู่กับเหตุภัยพิบัติหรือ
เหตุฉุกเฉินท่ีส่งผลกระทบต่อ
การดําเนินงานของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

2. สํานักการคลังและงบประมาณ - รับผิดชอบในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆท่ีเกิดข้ึน เช่น    
ค่าเช่าสถานท่ีปฏิบัติงาน หรือจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์สําหรับ
สนับสนุนการปฏิบัติงานท่ีจําเป็นในระหว่างท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

 
 

 
 

 - รับผิดชอบจัดหารถอํานวยความสะดวกบุคคลากรในการ
ขนย้ายเอกสารหรือ
อุปกรณ์การ
ปฏิบัติงานท่ีสําคัญใน
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

3. สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร 

- รับผิดชอบในการจัดหา
วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือการ
ปฏิบัติหน้าท่ีในเบื้องต้น 
พร้อมท้ัง อุปกรณ์
ติดต่อส่ือสารพ้ืนฐาน เช่น โทรศัพท์, โทรสาร เป็นต้น รวมไป
ถึงการจัดหาระบบ Internet/Wifi 
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แผนผังกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
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บทที่ 4 
แผนบริหารความต่อเนื่องของกระบวนการสร้างคุณค่าและสนับสนุนของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 
4.1 แผนบริหารความต่อเนื่องของกระบวนการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัต ิ

ตารางที่ 4.1.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
ที่ กระบวนการที่สําคัญ (1) ส่วนงานที่รับผิดชอบ (2) ขั้นตอนการดาํเนินงานหลัก (3) 
1 การถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่ง 

มาตรา 270 
(ก) ผู้ริเริ่มรวบรวมรายชื่อมาแสดงตนต่อ
ประธานวุฒิสภา 

กลุ่มงานถอดถอน 
และตรวจสอบ 
สํานักกํากับและ
ตรวจสอบ 

1. ผู้ริเริ่มรวบรวมรายชื่อมาแสดงตนต่อประธานวุฒิสภา 
2. ส่งรายชื่อผู้ริเริ่มไปตรวจสอบยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
3. ผู้ริเริ่มรวบรวมรายชื่อดําเนินการจัดทําคําร้องและรับรองลายมือชื่อของประชาชนที่

เข้าชื่อ จํานวนไม่น้อยกว่า 20,000 คน มายื่นต่อประธานวุฒิสภา 
 (ข) ประธานวุฒิสภาตรวจสอบความ

ถูกต้องครบถ้วนของคําร้องขอ 
กลุ่มงานถอดถอน 
และตรวจสอบ 
สํานักกํากับ 
และตรวจสอบ 

1. ประธานวุฒิสภารับคําร้องขอ 
2. ตรวจสอบระยะเวลาการยื่นคําร้องขอ 
3. ประธานวุฒิสภาแจ้งวุฒิสภา 
4. ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน 
5. ดําเนินการส่งรายชื่อประชาชนผู้เข้าชื่อไปตรวจสอบยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6. ส่งเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนข้อเท็จจริง 

 (ค) คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
ไต่สวนข้อเท็จจริง  

- คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ไต่สวนข้อเท็จจริง 
หมายเหตุ  :  เป็นการดําเนินการที่นอกเหนือจากหน้าที่และความรับผิดชอบของ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ภายหลังจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.  ไต่สวนข้อเท็จจริงเสร็จแล้ว  ดําเนินการดังนี้ 
1.  กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.  มีมติว่าข้อกล่าวหาใดมีมูล  จะส่งเรื่องมายังประธานวุฒิสภา  

 เพื่อให้วุฒิสภาพิจารณามีมติถอดถอนหรือไม่ถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่ง 
2. กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.  มีมติว่าข้อกล่าวหาใดมีมูลความผิดทางอาญา  จะส่งเรื่อง

 ไปยังอัยการสูงสุด  เพื่อดําเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารง
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ที่ กระบวนการที่สําคัญ (1) ส่วนงานที่รับผิดชอบ (2) ขั้นตอนการดาํเนินงานหลัก (3) 
 ตําแหน่งทางการเมืองต่อไป 

3. กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.  มีมติว่าข้อกล่าวหาใดไม่มีมูลให้ข้อกล่าวหาตกไป 
 และจะส่งเรื่องมายังประธานวุฒิสภา  โดยประธานวุฒิสภาดําเนินการดังนี้ 

  3.1 แจ้งที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อทราบ 
  3.2 แจ้งผู้กล่าวหาเพื่อทราบ 
  3.3 แจ้งผู้ริเริ่มเพื่อทราบ 

 (ง) การประชุมวุฒิสภา (พิจารณาถอด
ถอนบุคคลออกจากตําแหน่ง มาตรา 270) 

- สํานักการประชุม 
- กลุ่มงานถอดถอนและ
ตรวจสอบ สํานักกํากับ
และตรวจสอบ 

กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.  มีมติว่าข้อกล่าวหาใดมีมูล  ดําเนินการดังนี้ 
1. ทําบันทึกกราบเรียนประธานวุฒิสภา เพื่อ 
 1.1  พิจารณาอนุญาตบรรจุวาระการประชุม 
 1.2  มีดําริให้มีหนังสือแจ้งให้สมาชิกวุฒิสภามารับสําเนารายงานการไต่สวนของ

 คณะกรรมการ ป.ป.ช.  พร้อมทั้งแจ้งสิทธิการเสนอญัตติเกี่ยวกับประเด็นซักถาม 
 1.3  มีดําริให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหามารับสําเนารายงานการไต่สวนของ

 คณะกรรมการ ป.ป.ช.  และแจ้งให้ทราบว่าผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิยื่นคําขอเพิ่มเติม
 พยานหลักฐาน 

2. สํานักกํากับและตรวจสอบจัดทําสําเนารายงานการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
3. สํานักการประชุมจัดทําระเบียบวาระการประชุม 
4. ประชุมวุฒิสภา  (ครั้งที่ 1) 

4.1  กําหนดวันแถลงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และผู้ถูกกล่าวหา 
4.2  พิจารณาคําขอเพิ่มเติมพยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหา  (หากมี) 

5. ประชุมวุฒิสภา  (ครั้งที่ 2) 
5.1  ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.  แถลงเปิดสํานวน 
5.2  ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้แทน  แถลงคัดค้านโต้แย้งคําแถลงเปิดสํานวนหรือรายงาน
 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
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ที่ กระบวนการที่สําคัญ (1) ส่วนงานที่รับผิดชอบ (2) ขั้นตอนการดาํเนินงานหลัก (3) 
5.3  หากที่ประชุมมีมติให้ซักถาม  ตั้งกรรมาธิการซักถามจํานวนไม่เกินสิบห้าคน 
5.4  พิจารณาประเด็นซักถามตามญัตติของสมาชิกวุฒิสภา ที่เสนอล่วงหน้าก่อนวัน
 ประชุม 

6. ประชุมวุฒิสภา  (ครั้งที่ 3  กรณีที่ประชุมมีมติให้มีการซักถาม) 
 -  ซักถามผู้เกี่ยวข้องในประเด็นที่ที่ประชุมกําหนด และกระทําโดยคณะกรรมาธิการ

 ซักถาม 
7. กรณีมีการแถลงการณ์ปิดสํานวนเป็นหนังสือ  สํานักกํากับและตรวจสอบจัดทําสําเนา

คําแถลงการณ์เป็นหนังสือเพื่อส่งให้สมาชิกวุฒิสภา 
8. ประชุมวุฒิสภา  (ครั้งที่  4  กรณีมีการแถลงการณ์ปิดสํานวนด้วยวาจา) 
 - ประชุมเพื่อรับฟังคําขอแถลงการณ์ปิดสํานวนด้วยวาจา 
9. ประชุมวุฒิสภา  (ครั้งที่ 5) 
 - เพื่อลงมติถอดถอนหรือไม่ถอดถอน 

2 การสนับสนุนงานด้านกลั่นกรอง
กฎหมาย 
(ก) กระบวนการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติ (การบรรจุระเบียบวาระ
การประชุม, การพิจารณาของวุฒิสภา) 

- สํานักงานประธาน
วุฒิสภา 

- สํานักการประชุม 

1. สภาผู้แทนราษฎรเสนอร่างพระราชบัญญัติ 
2. ลงทะเบียนรับร่างพระราชบัญญัติ 
3. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของร่างพระราชบัญญัติและบันทึกเสนอ

ความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนําเสนอต่อประธานวุฒิสภา 
4. สํานักงานประธานวุฒิสภารับเรื่องเสนอประธานวุฒิสภา 
5. จัดทําระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา 
6. จัดพิมพ์หนังสือนัดประชุมวุฒิสภา ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา และร่าง

พระราชบัญญัติ 
7. เผยแพร่ระเบียบวาระการประชุมและร่างพระราชบัญญัติทางเว็บไซต์วุฒิสภา 
8. ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่ 1 
9. ยืนยันมติผลการประชุมวุฒิสภา ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่ 1 
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ที่ กระบวนการที่สําคัญ (1) ส่วนงานที่รับผิดชอบ (2) ขั้นตอนการดาํเนินงานหลัก (3) 
 (ข) กระบวนการพิจารณาร่าง

พระราชบัญญัติ (การพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการ) 

- สํานักกรรมาธิการ  
1, 2 และ 3 

1. ประสานผู้ที่เกี่ยวข้องและจัดประชุมคณะกรรมาธิการ 
2. จัดทํารายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
3. จัดพิมพ์รายงาน 

 (ค) กระบวนการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติ (การนําเสนอรายงาน
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของ
คณะกรรมาธิการและการพิจารณาในที่
ประชุมวุฒิสภา) 

- สํานักการประชุม 1. ลงทะเบียนรับหนังสือแจ้งการเสนอรายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของ
คณะกรรมาธิการ 

2. ลงทะเบียนรับหนังสือแจ้งการเสนอรายงานการพิจารณาร่างฯ ของคณะกรรมาธิการ 
3. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ของรายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ของคณะกรรมาธิการ และบันทึกเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนําเสนอต่อ
ประธานวุฒิสภา 

4. สํานักงานประธานวุฒิสภารับเรื่องเสนอประธานวุฒิสภา 
5. จัดทําระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา 
6. จัดพิมพ์หนังสือนัดประชุมวุฒิสภาระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา 
7. เผยแพร่ระเบียบวาระการประชุม และรายงานการพิจารณาร่างฯ ทางเว็บไซต์วุฒิสภา 
8. ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่ 2 ในที่ประชุมวุฒิสภา และ 

ลงมติในวาระที่ 3 
9. ยืนยันมติผลการประชุมวุฒิสภาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่ 3 และ

ส่งคืนร่างพระราชบัญญัติไปยังสภาผู้แทนราษฎร 
10. เผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาในวาระที่ 3 ของวุฒิสภาแล้วทาง

เว็บไซต์วุฒิสภา 
3 การจัดทําและเผยแพร่รายงานการ

ประชุมวุฒิสภา 
- กลุ่มงานชวเลข 1 – 4 
- สํานักกรรมาธิการ 3   
- กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
วิสามัญกิจการวุฒิสภา 

1. กําหนดผู้รับผิดชอบในการจัดทํารายงานการประชุม  
2. จดชวเลขและการบันทึกเสียงรายงานการประชุม  
3. ถอดชวเลขเป็นรายงานการประชุม  
4. รวบรวมเป็นรายงานการประชุม  
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ที่ กระบวนการที่สําคัญ (1) ส่วนงานที่รับผิดชอบ (2) ขั้นตอนการดาํเนินงานหลัก (3) 
- กลุ่มงานรายงานการ
ประชุม 

- สํานักการพิมพ์ 

5. ตรวจรายงานการประชุม (การตรวจรายงานการประชุมในชั้นกรรมาธิการฯ เป็น
กระบวนการที่ไม่อยู่ในอํานาจการควบคุมของสํานักรายงานการประชุมฯ) 

6. ขออนุญาตบรรจุรายงานการประชุมเพื่อให้วุฒิสภารับรอง  
7. บรรจุรายงานเข้าระเบียบวาระการประชุม (กลุ่มงานรายงานการประชุม) 
8. นําเสนอเพื่อให้ประธานวุฒิสภาลงนามไว้เป็นหลักฐาน ในรายงานการประชุมที่

วุฒิสภารับรองแล้ว (กลุ่มงานรายงานการประชุม) 
9. การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลรายงานประชุมให้ถูกต้อง ตามมติที่ประชุมและส่งพิมพ์  
10. การพิมพ์เล่มรายงานการประชุม  
11. การเผยแพร่ข้อมูลรายงานการประชุม  

 
ตารางที่ 4.1.2 การวิเคราะห์ผลกระทบของกระบวนการ และระยะเวลาเป้าหมายการฟื้นคืนสภาพ 

ที่ กระบวนการที่สําคัญ ระดับผลกระทบ 
กรอบระยะเวลาการประเมินผลกระทบ (2) 

เป้าหมายในการคืนสภาพ 
1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 

1 กระบวนการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ 
 - การถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่ง  

มาตรา 270 
สูง  √ √ √ 1  สัปดาห์ 

 - การสนับสนุนงานด้านกลั่นกรองกฎหมาย สูง  √ √ √ 1  สัปดาห์ 
 - การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (การ

พิจารณาของคณะกรรมาธิการ) 
สูง  √ √ √ 1  สัปดาห์ 

 - การจัดทําและเผยแพร่รายงานการประชุม
วุฒิสภา 

สูง  √ √ √ 1  สัปดาห์ 
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ตารางที่ 4.1.3 แผนความต้องการทรัพยากร/กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 
กระบวนการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ (การถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่ง มาตรา 270) 
ก.  ผู้ริเริ่มรวบรวมรายชื่อมาแสดงตนต่อประธานวุฒิสภา 

ทรัพยากร แผนความต้องการทรัพยากร (2) 
แนวทางการจัดเตรียมทรัพยากร 

(1) 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 
อาคารสถานที่ 
 

 พื้นที่ 10 ตร.ม. พื้นที่ 10  ตร.ม พื้นที่ 50  ตร.ม 1. ประสานงานภายในหน่วยงานเพื่อ
จัดเตรียมสถานที่ในการรับการแสดงตน
ในอาคารอื่น 

2. ติดต่อหน่วยงานราชการ/โรงแรมที่มีพื้นที่
ตามแผนความต้องการ 

บุคลากร 
 

 3 คน 5  คน 10  คน 1. ติดต่อบุคลากรในสังกัด ภายในวันเกิด
เหตุการณ์ 

2. ประสานงานภายในหน่วยงานเพื่อนัด
หมายบุคลากรจากส่วนงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องเพื่อร่วมดําเนินการเพิ่มเติม 

วัสดุ/อุปกรณ์ 
 
 

ขนย้ายทรัพย์สินและ
วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้ง 
เอกสารสําคัญของ
ทางราชการ 

1. คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง
2. Printer 1 เครื่อง 
3. Scanner 1 เครื่อง
4. วัสดุสํานักงาน 

1. คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 
2. Printer 1 เครื่อง 
3. Scanner 1 เครื่อง
4. วัสดุสํานักงาน 

1. คอมพวิเตอร์ 1 เครื่อง 
2. Printer 1 เครื่อง 
3. Scanner 1 เครื่อง 
4. วัสดุสํานักงาน 
 

- ใช้วัสด/ุอุปกรณ์ ที่ได้จัดเตรียมไว้แล้ว 

เทคโนโลยี 
สารสนเทศและ
ข้อมูลที่สําคัญ 

 -  ระบบ  Internet -  ระบบ  Internet -  ระบบ  Internet 1. ประสานงานกับสํานัก เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อจัดเตรียม
และให้มีระบบงานเทคโนโลยี 
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ทรัพยากร แผนความต้องการทรัพยากร (2) 
แนวทางการจัดเตรียมทรัพยากร 

(1) 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 
2. ปฏิบัติงานโดยไม่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ไปก่อนแล้วจึงป้อนข้อมูลกลับเข้าในระบบ
เมื่อกลับสู่สภาวะปกติ 

ผู้ให้บริการ/ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่สําคัญ 

    -  จัดเตรียมบุคลากรเพิ่มเติมหากไม่สามารถ
ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่เดียวกันได้ 

 
 

ข. ประธานวุฒิสภาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคําร้องขอ 
ทรัพยากร แผนความต้องการทรัพยากร (2) 

แนวทางการจัดเตรียมทรัพยากร 
(1) 1  วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 

อาคารสถานที่ 
 

 พื้นที่ 50 ตร.ม. 
(1 ห้อง) 

พื้นที่ 10  ตร.ม 
(2 ห้อง) 

พื้นที่ 50  ตร.ม 
(2 ห้อง) 

1. ประสานงานภายในหน่วยงานเพื่อ
จัดเตรียมสถานที่ในการรับการยื่นคําร้อง
ขอในอาคารอื่น 

2. ติดต่อหน่วยงานราชการ/โรงแรมที่มีพื้นที่
ตามแผนความต้องการ   

บุคลากร 
 

 10 คน 30  คน 30  คน 1. ติดตอ่บุคลากรในสังกัดภายในวันเกิดเหตุการณ์ 
2. ประสานงานภายในหน่วยงานเพื่อนัดหมาย

บุคลากรจากส่วนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
มาร่วมดําเนินการตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วนของคําร้องขอจํานวนไม่น้อยกว่า 
20,000 รายชื่อ 
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ทรัพยากร แผนความต้องการทรัพยากร (2) 
แนวทางการจัดเตรียมทรัพยากร 

(1) 1  วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 
3. จัดหารถบริการและให้คําแนะนําในการ

เดินทางกับบุคลากรที่มาร่วมดําเนินการ 
วัสดุ/อุปกรณ์ 
 
 

ขนย้ายทรัพย์สินและ
วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้ง 
เอกสารสําคัญของ
ทางราชการ 

1. คอมพิวเตอร์ 5 
เครื่อง 

2. Printer 3  เครื่อง 
3. Scanner 1 เครื่อง
4. วัสดุสํานักงาน 

1. คอมพิวเตอร์   
 15  เครื่อง  

2. Printer 3  เครื่อง 
3. Scanner 1 เครื่อง 
4. วัสดุสํานักงาน 

1. คอมพิวเตอร์   
 3  เครื่อง  

2. Printer 3  เครื่อง 
3. Scanner 1 เครื่อง 
4. วัสดุสํานักงาน 

1. ใช้วัสดุ / อุปกรณ์ที่ได้ จัดเตรียมไว้แล้ว 
2. ดําเนินการขอยืมวัสดุ/ อุปกรณ์จากส่วน

งานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เทคโนโลยี 
สารสนเทศและ
ข้อมูลที่สําคัญ 

 1. ระบบ Internet 
2. ระบบบันทึก

ข้อมูลคําร้องขอ 

1. ระบบ Internet 
2. ระบบบันทึกข้อมูล

คําร้องขอ 

1. ระบบ Internet 
2. ระบบบันทึกข้อมูล

คําร้องขอ 

1. ประสานงานกับสํานัก เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อจัดเตรียม
และ ให้มีระบบงานเทคโนโลยี 

2. ปฏิบัติงานโดยไม่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไปก่อนแล้วจึงป้อนข้อมูลกลับเข้าในระบบ
เมื่อกลับสู่สภาวะปกติ 

ผู้ให้บริการ/ ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
ที่สําคัญ 

    -  จัดเตรียมบุคลากรเพิ่มเติมหากไม่สามารถ
ดําเนินการได้ทันภายในระยะเวลาที่
กําหนด 

 
ค.  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.)  ไต่สวนข้อเท็จจริง 

หมายเหตุ  :  เป็นการดําเนินการที่นอกเหนือจากหน้าที่และความรับผิดชอบของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
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ง.  การประชุมวุฒิสภา  (พิจารณาถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่ง  ตามมาตรา  270) 
ทรัพยากร แผนความต้องการทรัพยากร (2) 

แนวทางการจัดเตรียมทรัพยากร 
(1) 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1  เดือน 

อาคารสถานที่ 
 

 1. ห้องประชุม ขนาด 
200 คน 
2.ห้องสําหรับกรรมการ 
ป.ป.ช. หรือผู้แทนขนาด 
ไม่น้อยกว่า 10 ตร.ม 
3. ห้องสําหรับผู้ถูก
กล่าวหาขนาด 10 ตร.ม

1. ห้องประชุม ขนาด 
200 คน 
2. ห้องสําหรับกรรมการ 
ป.ป.ช. หรือผู้แทนขนาด 
ไม่น้อยกว่า 10 ตร.ม 
3. ห้องสําหรับผู้ถูก
กลา่วหาขนาด 10 ตร.ม

1. ห้องประชุม ขนาด 
200 คน 
2. ห้องสําหรับกรรมการ 
ป.ป.ช. หรือผู้แทนขนาด 
ไม่น้อยกว่า 10 ตร.ม 
3. ห้องสําหรับผู้ถูก
กล่าวหาขนาด 10 ตร.ม

1. ประสานงานภายในหน่วยงาน เพื่อ
จัดเตรียมสถานที่ในการประชุมวุฒิสภา  
เพื่อพิจารณา ถอดถอนบุคคลออกจาก
 ตําแหน่งในอาคารอื่น 

2. ติดต่อหน่วยงานราชการ / โรงแรมที่มี
พื้นที่ตามแผนความต้องการ 

 
บุคลากร 
 

 10 คน 10  คน 10  คน 1. ติดต่อบุคลากรในสังกัด  
2.  ประสานภายในหน่วยงานเพื่อนดัหมาย

บุคลากรจากส่วนงานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อร่วมดําเนินการเพิ่มเติม 

3. ติดต่อหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อรักษาความปลอดภัย 

วัสดุ/อุปกรณ์ 
 
 

ขนย้ายทรัพย์สิน
และวัสดุอุปกรณ์ 
รวมทั้ง เอกสาร
สําคัญของทาง
ราชการ 

1.คอมพิวเตอร์ 5 เครื่อง 
2. Printer 3  เครื่อง 
3. Scanner 1 เครื่อง 
4. วัสดุสํานักงาน 
5. power point 

1.คอมพิวเตอร์ 5 เครื่อง 
2. Printer 3  เครื่อง 
3. Scanner 1 เครื่อง 
4. วัสดุสํานักงาน 
5. power point 

1.คอมพิวเตอร์ 5เครื่อง  
2. Printer 3  เครื่อง 
3. Scanner 1 เครื่อง 
4. วัสดุสํานักงาน 
5. power point    

1. ใช้วัสดุ / อุปกรณ์ ที่ได้จัดเตรียมไว้แล้ว 
2. ดําเนินการขอยืมวัสดุ/อุปกรณ์จากส่วน

งานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เทคโนโลยี 
สารสนเทศและ
ข้อมูลที่สําคัญ 

  -  ระบบ  Internet -  ระบบ  Internet -  ประสานงานกับสํานัก เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อจัดเตรียม
และให้มีระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ทรัพยากร แผนความต้องการทรัพยากร (2) 
แนวทางการจัดเตรียมทรัพยากร 

(1) 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1  เดือน 
ผู้ให้บริการ/ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่สําคัญ 

    -  จัดเตรียมบุคลากรเพิ่มเติม หากไม่
สามารถดําเนินการได้ทันภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

 
ตารางที่ 4.1.4 แผนความต้องการทรัพยากร/กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 
กระบวนการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ (การสนับสนุนงานด้านกลั่นกรองกฎหมาย) 

-การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ) 
ทรัพยากร แผนความต้องการทรัพยากร (2) 

แนวทางการจัดเตรียมทรัพยากร 
(1) 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 

อาคารสถานที่ 
 

 ห้องที่สามารถ
รองรับคนได้ไม่น้อย
กว่า 50 คน อย่าง
น้อย 3 ห้อง 

 

ห้องที่สามารถ
รองรับคนได้ไม่น้อย
กว่า 50 คน ไม่น้อย
กว่า 7 ห้อง 

 

ห้องที่สามารถ
รองรับคนได้ไม่น้อย
กว่า 50 คน ไม่น้อย
กว่า 10 ห้อง 

 

- ห้องประชุมอาคารสุขประพฤติ 
- ติดต่อหน่วยราชการ/โรงแรมตามเบอร์โทรศัพท์
ที่มีพื้นที่ตามแผนความต้องการ 

- ประสานหน่วยงานเพื่อเคลื่อนย้ายอุปกรณ์และ
วัสดุสํานักงานที่จําเป็น 

บุคลากร  กลุ่มงานละ 
ไม่น้อยกว่า 4 คน 

กลุ่มงานละ 
ไม่น้อยกว่า 4 คน 

กลุ่มงานละ 
ไม่น้อยกว่า 4 คน 

- ติดต่อบุคลากรที่รับผิดชอบในวันที่เกิดเหตุการณ์ 
- ให้คําแนะนําและจัดเตรียมยานพาหนะในการ
เดินทางของบุคลากรไปยังสถานที่ใหม่ 

- จัดหาทีพ่ัก และสิ่งอํานวยความสะดวกของบุคลากร 
- จัดหาอุปกรณ์สื่อสารที่จําเป็น 
- ประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องในชอ่งทางที่สะดวกที่สุด เช่น ทางไลน์
ของสํานัก/ทางไลน์ของกลุ่มงาน/ทางโทรศัพท์ 
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ทรัพยากร แผนความต้องการทรัพยากร (2) 
แนวทางการจัดเตรียมทรัพยากร 

(1) 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 
เป็นต้น เพื่อดําเนินการต่อไป 

วัสดุ/อุปกรณ์ 
 
 

ขนย้ายทรัพย์สินและ
วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้ง 
เอกสารสําคัญของ
ทางราชการ 

- คอมพิวเตอร์แบบ
พกพา (Note 
book) 

- Thumb Drive 
- External Hard 

disk 
- แท็บเล็ต 
- ปริ้นเตอร์ 
- สแกนเนอร์ 
 

- คอมพิวเตอร์แบบ
พกพา (Note 
book) 

- Thumb Drive 
- External Hard 

disk 
- แท็บเล็ต 
- ปริ้นเตอร์ 
- สแกนเนอร์ 

- คอมพิวเตอร์แบบ
พกพา (Note 
book) 

- Thumb Drive 
- External Hard 

disk 
- แท็บเล็ต 
- ปริ้นเตอร์ 
- สแกนเนอร์ 
- อปุกรณ์และวัสดุ
สํานักงาน 

- สํานักงานดําเนินการจัดเตรียมไว้ให้ 
- ดําเนินการขอยืมหน่วยงานที่ไปใช้สถานที่
สํารอง/เช่าจากโรงแรม/เช่าจากบริษัทต่าง ๆ 
ในบริเวณใกล้เคียงสถานที่/ใช้ของส่วนตัว (ถ้ามี) 
เพื่อความคล่องตัว สะดวกและรวดเร็ว 

- ใช้วัสดุ/อุปกรณ์ ที่ได้จัดเตรียมไว้แล้วพร้อม
สํารองข้อมูล (Back-up) ไว้ เพื่อสามารถนํา
ข้อมูลกลับมาใช้ในการดําเนินงานหลังกลับเข้าสู่
สภาวะปกติ 

เทคโนโลยี 
สารสนเทศและ
ข้อมูลที่สําคัญ 

 ระบบ internet ระบบ internet ระบบ internet - ประสานงานกับหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือจัดเตรียมให้มีระบบเทคโนโลยีหรือระบบ
สารสนเทศสํารอง 

- ปฏิบัติงานโดยไม่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไป
ก่อน แล้วจึงป้อนข้อมูลกลับเข้าไปในระบบเมื่อ
กลับเข้าสู่สภาวะปกติ 

- บุคลากรปฏิบัติงานตามกระบวนการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการตาม
เกณฑ์ระยะเวลาที่กําหนดอย่างต่อเนื่อง 
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ทรัพยากร แผนความต้องการทรัพยากร (2) 
แนวทางการจัดเตรียมทรัพยากร 

(1) 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 
ผู้ให้บริการ/ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่สําคัญ 

    - บุคลากรสํานักกรรมาธิการ 1, 2 และ 3 
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพื่อความสะดวก
และรวดเร็ว 

 
ตารางที่ 4.1.5 แผนความต้องการทรัพยากร/กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 
กระบวนการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ (การสนับสนุนงานด้านกลั่นกรองกฎหมาย) 

ทรัพยากร แผนความต้องการทรัพยากร (2) 
แนวทางการจัดเตรียมทรัพยากร 

(1) 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 
อาคารสถานที่ 
 

 ห้องประชุม 
200 คน 

ห้องประชุม 
200 คน 

ห้องประชุม 
200 คน 

1. จัดเตรียมสถานที่เพื่อใช้จัดการประชุมวุฒิสภา 
ณ อาคารสุขประพฤติ (อาคารเช่าเป็นสถานที่
ปฏิบัติงานแห่งที่สองของสํานักงาน) 

2. กรณีไม่สามารถเข้าใช้สถานที่ได้ทั้งอาคารรัฐสภา
และอาคารสุขประพฤติ ดําเนินการติดต่อขอใช้
สถานที่ส่วนราชการอื่น หนว่ยงาน องค์กรหรือโรงแรม 

3. ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในสํานักงาน 
เพื่อเคลื่อนย้ายสมาชิกวุฒิสภาและเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานไปยังสถานที่ที่เตรียมไว้เพื่อจัดการ
ประชุมวุฒิสภา 

บุคลากร 
 

 10 คน 20 คน 20 คน 1. หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องสั่งการ
เคลื่อนย้ายไปจัดการประชุมวุฒิสภา ณ อาคาร
อื่นภายนอกสํานักงาน 
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ทรัพยากร แผนความต้องการทรัพยากร (2) 
แนวทางการจัดเตรียมทรัพยากร 

(1) 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 
2. ผู้อํานวยการสํานักการประชุมสั่งการให้

ดําเนินการเคลื่อนย้าย 
3. ดําเนินการประสานงานหน่วยงานภายในที่

เกี่ยวข้องเพื่อให้บริการหรืออํานวยความ
สะดวกในการเดินทางของสมาชิกวุฒิสภาและ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชุม ได้แก่ สํานักการประชุม สํานัก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข ไปยัง
สถานที่จัดการประชุมวุฒิสภาแห่งใหม่ 

วัสดุ/อุปกรณ์ 
 

ขนย้ายทรัพย์สินและ
วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้ง 
เอกสารสําคัญของ
ทางราชการ 

- คอมพิวเตอร์แบบ
พกพา 2 เครื่อง 

- Printer 1 เครื่อง 
- Eternal Hard disk 
- เครื่องบันทึกเสียง 
- อุปกรณ์สํานักงาน 

- คอมพิวเตอร์แบบ
พกพา 2 เครื่อง 

- Printer 1 เครื่อง 
- Eternal Hard disk 
- เครื่องบันทึกเสียง 
- อุปกรณ์สํานักงาน 

- คอมพิวเตอร์แบบ
พกพา 2 เครื่อง 

- Printer 1 เครื่อง 
- Eternal Hard disk 
- เครื่องบันทึกเสียง 
- อุปกรณ์สํานักงาน 

- ดําเนินการขอยืมจากส่วนราชการภายในหรือ
ส่วนราชการภายนอกหรือเช่าเอกชน 

เทคโนโลยี 
สารสนเทศและ
ข้อมูลที่สําคัญ 
 

 ระบบ INTERNET 
หรือ WIFI 

 

ระบบ INTERNET 
หรือ WIFI 

 

ระบบ INTERNET 
หรือ WIFI 

 

1. ประสานงานสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อจัดทําระบบให้สามารถเข้าใช้ระบบงาน
อิเล็กทรอนิกสภ์ายนอกอาคารรัฐสภา 

2. ติดต่อขอใช้บริการ WIFI ภายในสถานทีแ่ห่งใหม ่
3. ปฏิบัติงานโดยไม่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแล้วจึง

ป้อนข้อมูลกลบัเข้าระบบเมื่อกลับสู่สภาวะปกติ 
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ทรัพยากร แผนความต้องการทรัพยากร (2) 
แนวทางการจัดเตรียมทรัพยากร 

(1) 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 
ผู้ให้บริการ/ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่สําคัญ 

    - จัดหายานพาหนะสําหรับรับ – ส่งสมาชิก
วุฒิสภา ผู้ชี้แจง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไป
ยังสถานที่ที่จัดการประชุม 

 
ตารางที่ 4.1.6 แผนความต้องการทรัพยากร/กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 
กระบวนการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ (การจัดทําและเผยแพร่รายงานการประชุมวุฒิสภา) 

ทรัพยากร แผนความต้องการทรัพยากร (2) 
แนวทางการจัดเตรียมทรัพยากร 

(1) 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 
อาคารสถานที่ 
 
 

 พื้นที่ 10 ตร.ม. พื้นที่ 20 ตร.ม. พื้นที่ 30 ตร.ม. - ติดต่อหน่วยงานราชการ / อาคารสํานักงานที่มี
พื้นที่ให้เช่าทําการตามแผนความต้องการ 

- ประสานหน่วยงานเพื่อเคลื่อนย้ายอุปกรณ์และ
วัสดุสํานักงานที่จําเป็น 

บุคลากร 
 
 

 5 คน 10 คน 18 คน 1. ติดตอ่บุคลากรที่จะปฏิบัติงานในช่วงภาวะฉุกเฉิน 
2. ให้คําแนะนําและจัดหายานพาหนะในการ

เดินทางของบุคลากร 
3. จัดหาที่พักและสิ่งอํานวยความสะดวกของ

บุคลากร 
4. ประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานและบุคคลที่

เกี่ยวข้องในวงงานรัฐสภาด้วยช่องทางที่
สะดวกรวดเร็วที่สุดเพื่อประโยชน์ในการ
ดําเนินงาน 
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ทรัพยากร แผนความต้องการทรัพยากร (2) 
แนวทางการจัดเตรียมทรัพยากร 

(1) 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 
วัสดุ/อุปกรณ์ 
 
 
 

- รวบรวมขนย้าย 
CD ต้นฉบับรายงาน
การประชุมวุฒิสภา 
และรายงานการ
ประชุมลับวุฒิสภา 
- ขนย้ายทรัพย์สิน
และวัสดุอุปกรณ์ 
รวมทั้ง เอกสาร
สําคัญของทาง
ราชการ 
 

1. คอมพิวเตอร์ 3 
เครื่อง 

2. Printer 1 เครื่อง 
3. Scanner 1 เครื่อง 
4. โทรสาร 1 เครื่อง
 

1. คอมพิวเตอร์ 5 
เครื่อง 

2. Printer 1 เครื่อง 
3. Scanner 1 
เครื่อง 

4. โทรสาร 1 เครื่อง
5. วัสดุ/อุปกรณ์
สาํนักงานที่
จําเป็น 

1. คอมพิวเตอร์ 9 
เครื่อง 

2. Printer 1 เครื่อง 
3. Scanner 1 
เครื่อง 

4. โทรสาร 1 เครื่อง
5. วัสดุ/อุปกรณ์
สํานักงานที่
จําเป็น 

1. กําหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการขนย้าย CD 
ดังกล่าว 

2. ดําเนินการขอยืมจากหน่วยงานที่ไปใช้สถานที่
สํารอง/เช่าจากบริษัทต่าง ๆ 

3. ใช้วัสดุ/อุปกรณ์ที่ได้จัดเตรียมไว้แล้ว 
หมายเหตุ 
ปัจจุบัน สํานักรายงานการประชุมและชวเลข   
ได้นําระบบการจดรายงานการประชุมวุฒิสภา   
ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้เจ้าพนักงานชวเลข
สามารถจัดพิมพ์รายงานการประชุมวุฒิสภาได้
สะดวกยิ่งขึ้น แต่ระบบดังกล่าวก็ยังมีข้อจํากัด คือ 
ไม่สามารถนําระบบฯ ไปใช้นอกสถานที่ได้ โดย
เจ้าพนักงานชวเลขสามารถเข้าระบบฯ ได้จาก
สถานที่สองแห่งเท่านั้น คือ ที่อาคารรัฐสภา 2 
และสํานักรายงานการประชุมและชวเลข อาคาร
สุขประพฤติ ชั้น 11 อีกทั้ง ระบบดังกล่าวใช้งาน
ผ่านทาง Server หลักของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ทั้งนี้ หาก Server ดังกล่าวมีปัญหา
ระบบดังกล่าวก็ไม่สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกัน 
อย่างไรก็ตาม หากเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้เจ้า
พนักงานชวเลขไม่สามารถเข้าระบบ 
การจดรายงานการประชุมวุฒิสภาได้ เพื่อให้เกิด
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ทรัพยากร แผนความต้องการทรัพยากร (2) 
แนวทางการจัดเตรียมทรัพยากร 

(1) 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 
ความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าพนักงาน 
ชวเลขจะดําเนินการใช้วิธีการจดและถอด
ข้อความชวเลขโดยไม่ใช้ระบบการจดรายงานการ
ประชุมวุฒิสภาดังกล่าว ก็สามารถดําเนินการ
จัดพิมพ์รายงานการประชุมวุฒิสภาได้เช่นเดียวกัน 

เทคโนโลยี 
สารสนเทศและ
ข้อมูลที่สําคัญ 
 
 

 - ระบบ Internet 
- ระบบโทรศัพท์
พื้นฐาน 

- ระบบ Internet 
- ระบบโทรศัพท์
พื้นฐาน 

- ระบบ Internet 
- ระบบโทรศัพท์
พื้นฐาน 

1. ประสานงานกับหน่วยงานเทคโนโลยี หรือ
จัดเตรียมให้มีระบบงานเทคโนโลยี หรือ ระบบ
สารสนเทศสํารอง รวมทั้งระบบโทรศัพท์
พื้นฐาน เนื่องจากสํานักรายงานการประชุม
และชวเลขเป็นหน่วยงานสนับสนุนกระบวนการ
ด้านนิติบัญญัติ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการ
เกี่ยวกับ รายงานการประชุมวุฒิสภา บันทึกการ
ประชุมวุฒิสภา บันทึกการออกเสียงลงคะแนน
ของสมาชิกวุฒิสภา จึงมีความจําเป็นต้องใช้
ระบบสื่อสารในช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้บริการ
กับสมาชิกฯ หน่วยงานราชการต่าง ๆ และผู้
ขอรับบริการทั่วไป 

2. ปฏิบัติงานโดยไม่ใช้ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) โดยลงรับและ     
ออกเลขด้วยสมุด 
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ทรัพยากร แผนความต้องการทรัพยากร (2) 
แนวทางการจัดเตรียมทรัพยากร 

(1) 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 
ผู้ให้บริการ/ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่สําคัญ 
 
 

    1. จัดให้มียานพาหนะเพื่ออํานวยความสะดวก  
ในการเดินทางเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ของ        
เจ้าพนักงาน 

2. จัดให้มีระบบการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์
พื้นฐาน เพื่อใช้ในการรับ-ส่งข้อมูลทาง
เครื่องโทรสาร และการติดต่อสื่อสารทางระบบ
อินเตอร์เน็ต เพื่อใช้ในการรับ-ส่งข้อมูลผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต 

 

4.2 แผนบริหารความต่อเนื่องของกระบวนการสนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ตารางที่ 4.2.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
ที่ กระบวนการที่สําคัญ (1) ส่วนงานที่รับผิดชอบ (2) ขั้นตอนการดาํเนินงานหลัก (3) 
1 กระบวนการด้านการเผยแพร่ผลการ

ดําเนินงานของวุฒิสภาสู่สาธารณชน 
1.1 การให้บริการติดต่อสอบถามและ
อํานวยความสะดวก ณ ศูนย์บริการ 
(Call Center) วุฒิสภา 

สํานักประชาสัมพันธ์ 
 
กลุ่มงานสารสนเทศและ
ศูนย์บริการ (Call Center) 
วุฒิสภา 

 
 
1. สมาชิกวุฒิสภา/ข้าราชการ/ประชาชน สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงงาน

วุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
2. ให้บริการด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและทนัท ี
3. ประสานกับส่วนราชการภายในที่รับผิดชอบข้อมูลโดยตรง เพื่อขอข้อมูลหรือแนะนํา

ให้ผู้รับบริการติดต่อ หากเป็นข้อมูลในเชิงลึก 
 1.2 การประสานงานสื่อมวลชนในการ

ติดตามทําข่าวของวุฒิสภา 
กลุ่มงานสื่อมวลชน 1. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ  

2. แจ้งให้สื่อมวลชนทราบ 
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ที่ กระบวนการที่สําคัญ (1) ส่วนงานที่รับผิดชอบ (2) ขั้นตอนการดาํเนินงานหลัก (3) 
3. ประสานงานและอํานวยความสะดวกในการติดตามทําข่าว 
4. จัดเตรียมสถานที่สําหรับการแถลงข่าว 

 1.3 การบันทึกภาพกิจกรรมของ
วุฒิสภา 

กลุ่มงานสื่อมวลชน 1. รวบรวมกิจกรรมที่จะต้องทําการบันทึกภาพ  
2. บันทึกภาพกิจกรรมตลอดกิจกรรม 
3. คัดเลือกและส่งมอบภาพให้แก่ส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อนําไปประกอบการจัดทําสื่อเผยแพร่

ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Website, Line, Facebook เป็นต้น 
 1.4 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับวุฒิสภาและสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

กลุ่มงานสื่อมวลชน 1. รวบรวมข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรมที่จะเผยแพร่  
2. จัดทําข้อมูลให้เหมาะสมกับช่องทางที่จะเผยแพร่ พร้อมภาพประกอบ (ถ้ามี) 
3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และความเหมาะสมของภาพประกอบ 
4. เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาเห็นชอบ 
5. เผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ 

 1.5 การจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ ใน
ห้องประชุมวุฒิสภา (ผู้เข้าร่วมประชุม 
150 คนขึ้นไป) 

กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์ 1. จัดวาง ติดตั้ง ชุดไมโครโฟนประชุม จํานวน 100 ตัว (สัดส่วนการใช้ไมโครโฟนฯ 
ผู้ใช้งาน 3 คน ต่อไมโครโฟน 2 ตัว)  

2. ติดตั้งชุดควบคุมและแหล่งจ่ายไฟ จํานวน 2 ชุด (1 ชุด ต่อไมโครโฟน 50 ตัว) 
3. ติดตั้งเครื่องฉาย LCD โปรเจ็คเตอร์ พร้อมจอรับภาพ 
4. ติดตั้งเครื่องบันทึกเสียง MP3 
5. ติดตั้งเครื่องฉายภาพทึบแสง (VISUALIZER) 
6. ติดตั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 

 1.6 การจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ใน
ห้องประชุมย่อย (ผู้เข้าร่วมประชุมห้อง
ละจํานวน 30 คน/รวมจํานวน 5 ห้อง) 

กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์ 1. จัดวาง ติดตั้ง ชุดไมโครโฟนประชุม จํานวน 30 ตัว ต่อ 1 ห้อง (สัดส่วนการใช้
ไมโครโฟนฯ ผู้ใช้งาน 3 คน ต่อไมโครโฟน 2 ตัว)  

2. ติดตั้งชุดควบคุมและแหล่งจ่ายไฟ จํานวน 1 ชุด ต่อ 1 ห้อง 
3. ติดตั้งเครื่องฉาย LCD โปรเจ็คเตอร์พร้อมจอรับภาพ 
4. ติดตั้งเครื่องบันทึกเสียง MP3 
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ที่ กระบวนการที่สําคัญ (1) ส่วนงานที่รับผิดชอบ (2) ขั้นตอนการดาํเนินงานหลัก (3) 
5. ติดตั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (จากสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

 1.7 จัดเตรียมห้องสัมมนา (ผู้เข้าร่วม
สัมมนา 150 คน ขึ้นไป) 

กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์ 1. ติดตั้งเครื่องขยายเสียง มิกเซอร์ ไมโครโฟน สาย/ไร้สาย พร้อมขาตั้งไมโครโฟน  
2. ติดตั้งลําโพงและสายลําโพง 
3. ติดตั้ง LCD โปรเจ็คเตอร์ พร้อมจอรับภาพ 
4. ติดตั้งเครื่องฉายภาพทึบแสง 

 1.8 การถ่ายภาพเคลื่อนไหวการ
ประชุมวุฒิสภา และการสัมมนา 

กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์ 1. จัดเตรียมกล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว พร้อมขาตั้ง และการ์ดเก็บข้อมูล จํานวน 2 ชุด 
2. จัดเตรียมเครื่องเล่นและบันทึก DVD พร้อมแผ่นเปล่า DVD-R 

 1.9 การผลิตต้นฉบับรายการโทรทัศน์ 
“หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา” 

กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์ 1. จัดทําบทวีดิทัศน์  
2. ถ่ายภาพเคลื่อนไหว ในภารกิจต่าง ๆ ของวุฒิสภา กรรมาธิการ และสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 
3. บันทึกเสียงบรรยาย 
4. ทําการตัดต่อบนเครื่องตัดต่อวีดิทัศน ์
5. เสนอผู้บังคับบัญชาให้ความเห็นชอบ 
6. ส่งสถานีโทรทัศน์รัฐสภาเพื่อนําออกเผยแพร่ 

 1.10 การผลิตวีดิทัศน์ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ บทบาทอํานาจหน้าที่
ของวุฒิสภา 

กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์ 1. จัดทําบทวีดิทัศน์ 
2. ถ่ายภาพเคลื่อนไหว ในภารกิจต่าง ๆ ของวุฒิสภา กรรมาธิการ และสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 
3. บันทึกเสียงบรรยาย 
4. ทําการตัดต่อบนเครื่องตัดต่อวีดทิัศน์ 
5. เสนอผู้บังคับบัญชาให้ความเห็นชอบ 
6. เผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมาย 

 1.11 การประชาสัมพันธ์ภารกิจและ
กิจกรรมต่าง ๆ บนจอ LCD 

กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์ 1. พิมพ์ภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ บนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 
2. เชื่อมต่อสายจากคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คไปยังจอ LCD ขนาด 60 นิ้ว 
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ที่ กระบวนการที่สําคัญ (1) ส่วนงานที่รับผิดชอบ (2) ขั้นตอนการดาํเนินงานหลัก (3) 
2 กระบวนการเผยแพร่ผลงานของ

คณะกรรมาธิการ 
สํานักกรรมาธิการ  
1, 2 และ 3 

1. นัดประชุมคณะกรรมาธิการ 
2. ประชุมคณะกรรมาธิการ 
3. มติที่ประชุมคณะกรรมาธิการ 
4. การเดินทางไปศึกษาดูงานในประเทศ/ต่างประเทศ 
5. จัดประชุมสัมมนา 
6. คณะกรรมาธิการพิจารณา 
7. เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะกรรมาธิการ 

 
ตารางที่ 4.2.2 การวิเคราะห์ผลกระทบของกระบวนการ และระยะเวลาเป้าหมายการฟื้นคืนสภาพ 

ที่ กระบวนการที่สําคัญ ระดับผลกระทบ 
กรอบระยะเวลาการประเมินผลกระทบ (2) 

เป้าหมายในการคืนสภาพ 
1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 

1 กระบวนการสนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
1.1 การให้บริการติดต่อสอบถามและอํานวย
ความสะดวก ณ ศูนย์บริการ (Call Center) 
วุฒิสภา 

 
 
 

สูง 

 
 
 
√ 

 
 
 
√ 

 
 
 
√ 

 
 
 
√ 

 
 
 

1  วัน 

 1.2 การประสานงานสื่อมวลชนในการติดตาม
ทําข่าวของวุฒิสภา 

สูง √ √ √ √ 1  วัน 

 1.3 การบันทึกภาพกิจกรรมของวุฒิสภา สูง √ √ √ √ 1  วัน 
 1.4 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

วุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
สูง √ √ √ √ 1  วัน 

 1.5 การจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ ในห้อง สูง √ √ √ √ 1  วัน 
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ที่ กระบวนการที่สําคัญ ระดับผลกระทบ 
กรอบระยะเวลาการประเมินผลกระทบ (2) 

เป้าหมายในการคืนสภาพ 
1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 

ประชุมวุฒิสภา (ผู้เข้าร่วมประชุม 150 คน  
ขึ้นไป) 

 1.6 การจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ในห้อง
ประชุมย่อย (ผู้เข้าร่วมประชุม ห้องละจํานวน 
30 คน/รวมจํานวน 5 ห้อง) 

สูง √ √ √ √ 1  วัน 

 1.7 จัดเตรียมห้องสัมมนา (ผู้เข้าร่วมสัมมนา 
150 คน ขึ้นไป) 

สูง √ √ √ √ 1  วัน 

 1.8 การถ่ายภาพเคลื่อนไหวการประชุม
วุฒิสภา และการสัมมนา 

สูง √ √ √ √ 1  วัน 

 1.9 การผลิตต้นฉบับรายการโทรทัศน์ “หนึ่ง
สัปดาห์กับวุฒิสภา” 

สูง √ √ √ √ 1  วัน 

 1.10 การผลิตวีดิทัศน์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
บทบาทอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา 

สูง √ √ √ √ 1  วัน 

 1.11 การประชาสัมพันธ์ภารกิจและกิจกรรม
ต่าง ๆ บนจอ LCD 

สูง √ √ √ √ 1  วัน 

2 กระบวนการเผยแพร่ผลงานของ
คณะกรรมาธิการ 

สูง √ √ √ √ ไม่เกิน  1  เดือน 
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ตารางที่ 4.2.3 แผนความต้องการทรัพยากร/กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 
1. กระบวนการสนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.1 การให้บริการติดต่อสอบถามและอํานวยความสะดวก ณ ศูนย์บริการ (Call Center) วุฒิสภา 
ทรัพยากร แผนความต้องการทรัพยากร (2) 

แนวทางการจัดเตรียมทรัพยากร 
(1) 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 

อาคารสถานที่ 
 
 

พื้นที่ 20 ตร.ม. พื้นที่ 20 ตร.ม. พื้นที่ 20 ตร.ม. พื้นที่ 20 ตร.ม. 1. ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการ 
หน่วยงาน องค์กรหรือโรงแรมที่มีพื้นที่
ตามแผนความต้องการ 

2. ประสานหน่วยงานเพื่อเคลื่อนย้าย
อุปกรณ์และวัสดุสํานักงานที่จําเป็น 

บุคลากร 
 
 
 

6 6 8 10 1. ติดต่อบุคลากรทั้งกลุ่มงาน ภายในวันที่
เกิดเหตุการณ์ 

2. นัดหมายบุคลากรตามความจําเป็นที่
กําหนดไว้ให้ไปปฏิบัติงานตามสถานที่ที่
นัดหมาย 

วัสดุ/อุปกรณ์ 
 
 
 

ขนย้ายทรัพย์สินและ
วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้ง 
เอกสารสําคัญของ
ทางราชการ 

- โทรศัพท์ 1 เลข
หมาย 
- โต๊ะ 2 ตัว 
- เก้าอี้ 10 ตัว 
- คอมพิวเตอร์แบบตั้ง
โต๊ะหรือแบบพกพา 
(Notebook) 1 
เครื่อง 
- Printer 1 เครื่อง 

- โทรศัพท์ 1 เลข
หมาย 
- โต๊ะ 2 ตัว 
- เก้าอี้ 10 ตัว 
- คอมพิวเตอร์แบบตั้ง
โต๊ะหรือแบบพกพา 
(Notebook) 1 
เครื่อง 
- Printer 1 เครื่อง 

- โทรศัพท์ 1 เลข
หมาย 
- โต๊ะ 2 ตัว 
- เก้าอี้ 10 ตัว 
- คอมพิวเตอร์แบบตั้ง
โต๊ะหรือแบบพกพา 
(Notebook) 1 
เครื่อง 
- Printer 1 เครื่อง 

1. ดําเนินการขอยืมจากส่วนราชการ 
หน่วยงาน หรือองค์กรที่ไปใช้สถานที่หรือ
ใช้บริการทางโรงแรม/เช่าจากบริษัทใน
บริเวณใกล้เคียงสถานที่ 

2. ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้จัดเตรียมไว้แล้ว 
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ทรัพยากร แผนความต้องการทรัพยากร (2) 
แนวทางการจัดเตรียมทรัพยากร 

(1) 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 
- TrumbDrive 1 อัน 
- อุปกรณ์/วัสดุ
สํานักงานที่จําเป็น 

- TrumbDrive 1 อัน 
- อุปกรณ์/วัสดุ
สํานักงานที่จําเป็น 

- TrumbDrive 1 อัน 
- อุปกรณ์/วัสดุ
สํานักงานที่จําเป็น 

เทคโนโลยี 
สารสนเทศและ
ข้อมูลที่สําคัญ 
 

ระบบ Internet 
หรือ Wifi 

ระบบ Internet 
หรือ Wifi 

ระบบ Internet 
หรือ Wifi 

ระบบ Internet 
หรือ Wifi 

1. ประสานงานกับสํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารหรือใช้บริการ
ของหน่วยงานด้านเทคโนโลยีของเอกชน
เพื่อให้ใช้ระบบ Internet หรือ Wifi ได้ 

2. ใช้ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จัดเตรียมสํารองไว้ใน 
Trumb Drive 

3. ปฏิบัติงานโดยใช้ข้อมูลตามชุดเอกสาร
สําคัญที่เตรียมไว้ 

ผู้ให้บริการ/ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่สําคัญ 
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ตารางที่ 4.2.4 แผนความต้องการทรัพยากร/กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 
1. กระบวนการสนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.2 การประสานงานสื่อมวลชนในการติดตามทําข่าวของวุฒิสภา 
1.3 การบันทึกภาพกิจกรรมของวุฒิสภา 
1.4 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ทรัพยากร แผนความต้องการทรัพยากร (2) 

แนวทางการจัดเตรียมทรัพยากร 
(1) 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 

อาคารสถานที่ 
 
 

พื้นที่ 50 ตร.ม. 
(สําหรับเจ้าหน้าที่
และสื่อมวลชน) 

พื้นที่ 50 ตร.ม. 
(สําหรับเจ้าหน้าที่
และสื่อมวลชน) 

พื้นที่ 50 ตร.ม. 
(สําหรับเจ้าหน้าที่
และสื่อมวลชน) 

พื้นที่ 50 ตร.ม. 
(สําหรับเจ้าหน้าที่
และสื่อมวลชน) 

1. ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการ 
หน่วยงาน องค์กร หรือโรงแรม ที่มีพื้นที่
ตามแผนความต้องการ 

2. ติดต่อประสานหน่วยงานภายในเพื่อ
เคลื่อนย้ายอุปกรณ์และวัสดุสํานักงานที่
จําเป็น 

3. ติดต่อประสานงานสื่อมวลชนผ่านไลน์
กลุ่ม Mass Media เพื่อทราบการ
จัดเตรียมพื้นที่สําหรับสื่อมวลชน 

บุคลากร 
 
 
 

13 คน 13 คน 13 คน 13 คน 1. ติดต่อบุคลากรทั้งหมด ภายในวันที่เกิด
เหตุการณ์ 

2. ให้คําแนะนําและจัดหายานพาหนะในการ
เดินทางให้แก่บุคลากร 

3. จัดหาที่พักและสิ่งอํานวยความสะดวก
ให้แก่บุคลากรเท่าที่จําเป็น 

วัสดุ/อุปกรณ์ 
 

ขนย้ายทรัพย์สินและ
วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้ง 

- คอมพิวเตอร์แบบตั้ง
โต๊ะหรือพกพา 3 

- คอมพิวเตอร์แบบตั้ง
โต๊ะหรือพกพา 3 

- คอมพิวเตอร์แบบตั้ง
โต๊ะหรือพกพา 3 

1. ดําเนินการขอยืมจากส่วนราชการ 
หน่วยงาน หรือองค์กรที่ไปใช้สถานที่/เช่า
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ทรัพยากร แผนความต้องการทรัพยากร (2) 
แนวทางการจัดเตรียมทรัพยากร 

(1) 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 
 
 

เอกสารสําคัญของ
ทางราชการ 

เครื่อง 
- Printer 1 เครื่อง 
- IC recorder 1 
เครื่อง 
- โต๊ะ/เก้าอี้ สําหรับ
เจ้าหน้าที่ 
- โต๊ะ/เก้าอี้ สําหรับ
สื่อมวลชน 30 คน 
- ไมโครโฟนสําหรับผู้
แถลงข่าว 2 ตัว 
พร้อมเครื่องขยาย
เสียง 
- กล้องถ่ายรูปชนิด 
SLR จํานวน 2 ตัว 

เครื่อง 
- Printer 1 เครื่อง 
- IC recorder 1 
เครื่อง 
- โต๊ะ/เก้าอี้ สําหรับ
เจ้าหน้าที่ 
- โต๊ะ/เก้าอี้ สําหรับ
สื่อมวลชน 30 คน 
- ไมโครโฟนสําหรับผู้
แถลงข่าว 2 ตัว 
พร้อมเครื่องขยาย
เสียง 
- กล้องถ่ายรูปชนิด 
SLR จํานวน 2 ตัว 

เครื่อง 
- Printer 1 เครื่อง 
- IC recorder 1 
เครื่อง 
- โต๊ะ/เก้าอี้ สําหรับ
เจ้าหน้าที่ 
- โต๊ะ/เก้าอี้ สําหรับ
สื่อมวลชน 30 คน 
- ไมโครโฟนสําหรับผู้
แถลงข่าว 2 ตัว 
พร้อมเครื่องขยาย
เสียง 
- กล้องถ่ายรูปชนิด 
SLR จํานวน 2 ตัว 

จากบริษัทเอกชนต่าง ๆ ในบริเวณ
ใกล้เคียงสถานที่ 

2. ใช้วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ได้จัดเตรียม
ไว้แล้ว พร้อมทั้งสํารอง (Back-up) ไว้ 
เพื่อสามารถนําข้อมูลนั้นกลับมาใช้ในการ
ดําเนินงานภายหลังกลับเข้าสู่สภาวะปกติ 

เทคโนโลยี 
สารสนเทศและ
ข้อมูลที่สําคัญ 
 

ระบบ Internet 
หรือ Wifi 

ระบบ Internet 
หรือ Wifi 

ระบบ Internet 
หรือ Wifi 

ระบบ Internet 
หรือ Wifi 

- ประสานงานกับสํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารหรือใช้บริการของ
หน่วยงานด้านเทคโนโลยีของเอกชนเพื่อ
จัดเตรียมและให้มีระบบงานเทคโนโลยีหรือ
ระบบสารสนเทศสํารอง 

ผู้ให้บริการ/ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่สําคัญ 

ผู้ประกอบการ 
ร้านถ่ายรูป 

ผู้ประกอบการ 
ร้านถ่ายรูป 

ผู้ประกอบการ 
ร้านถ่ายรูป 

ผู้ประกอบการ 
ร้านถ่ายรูป 

- ประสานงานกรณีมีเหตุจําเป็นต้องล้าง อัด 
ภาพกิจกรรมเพื่อประกอบการจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ์เท่าที่จําเป็น 
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ตารางที่ 4.2.5 แผนความต้องการทรัพยากร/กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 
1. กระบวนการสนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.5 การจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ ในห้องประชุมวุฒิสภา (ผู้เข้าร่วมประชุม 150 คนขึ้นไป) 
1.6 การจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมย่อย (ผู้เข้าร่วมประชุม ห้องละจํานวน 30 คน/รวมจํานวน 5 ห้อง) 
1.7 จัดเตรียมห้องสัมมนา (ผู้เข้าร่วมสัมมนา 150 คนขึ้นไป) 
1.8 การถ่ายภาพเคลื่อนไหวการประชุมวุฒิสภา และการสัมมนา 
1.9 การผลิตต้นฉบับรายการโทรทัศน์ “หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา” 
1.10 การผลิตวีดิทัศน์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บทบาทอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา 
1.11 การประชาสัมพันธ์ภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ บนจอ LCD 

ทรัพยากร แผนความต้องการทรัพยากร (2) 
แนวทางการจัดเตรียมทรัพยากร 

(1) 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 
อาคารสถานที่ 
 
 

 - ห้องเก็บ
โสตทัศนูปกรณ์ 
ขนาด 7 x 7 ตร.ม. 

- ห้องเก็บ
โสตทัศนูปกรณ์ 
ขนาด 7 x 7 ตร.ม. 

- ห้องเก็บ
โสตทัศนูปกรณ์ 
ขนาด 7 x 7 ตร.ม. 

1. ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการ 
หน่วยงาน องค์กร หรือโรงแรมตามเบอร์
โทรศัพท์ที่มีพื้นที่ตามแผนความต้องการ 
(ภายนอกสํานักงาน) 

บุคลากร 
 
 
 

 8 คน 
 
- ดูห้องประชุม 5 คน 
- ถ่าย VDO 2 คน 
- ธุรการ 1 คน 

10 คน 
 
- ดูห้องประชุม 5 คน 
- ถ่าย VDO 3 คน 
- ธุรการ 2 คน 

10 คน 
 
- ดูห้องประชุม 5 คน 
- ถ่าย VDO 3 คน 
- ธุรการ 2 คน 

1. ติดต่อผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ 
และ ผบ.กลุ่มงานในสํานักประชาสัมพันธ์
ทกุคน (รวม 7 คน) ในวันเกิดเหตุ 

2. ดําเนินการจัดหารถ เพื่อให้บริการหรือ
อํานวยความสะดวกในการเดินทางให้กับ
เจ้าหน้าที่ 

3. จัดหาที่พักพร้อมสิ่งอํานวยความสะดวก 
4. จัดหาอุปกรณ์สื่อสารที่จําเป็น 
5. จัดเตรียมและนัดหมายบุคลากรจากกลุ่ม
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ทรัพยากร แผนความต้องการทรัพยากร (2) 
แนวทางการจัดเตรียมทรัพยากร 

(1) 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 
งานหรือสํานักซึ่งมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
มาดําเนินการร่วมกัน 

วัสดุ/อุปกรณ์ 
 
 
 

ขนย้ายทรัพย์สินและ
วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้ง 
เอกสารสําคัญของ
ทางราชการ 

1. ชุดไมโครโฟนประชุม
ที่สามารถต่อพ่วงกัน
ได้ จํานวน 100 ตัว 
- ชุดควบคุมและ
แหล่งจ่ายไฟ จํานวน 
5 ตัว (100 ตัว 
สําหรับใช้ประชุมที่มี
ผู้เข้าร่วมประชุม 150 
คนขึ้นไป และ
สามารถแยกออกเป็น 
5 ชุด ชุดละ 30 ตัว 
เพื่อใช้ในการประชุม
ย่อย จํานวน 5 ห้อง) 
2. เครื่องบันทึกเสียง 
MP3 จํานวน 5 หน่วย 
3. เครื่องฉายภาพ 
LCD โปรเจ็คเตอร์
ความสว่างไม่น้อย
กว่า 5,000 ANSI 
พร้อมจอรับภาพขนาด

1. ชุดไมโครโฟน
ประชุมที่สามารถต่อ
พ่วงกันได้ จํานวน 
100 ตัว 
- ชุดควบคุมและ
แหล่งจ่ายไฟ จํานวน 
5 ตัว (100 ตัว 
สําหรับใช้ประชุมที่มี
ผู้เข้าร่วมประชุม 150 
คนขึ้นไป และ
สามารถแยกออกเป็น 
5 ชุด ชุดละ 30 ตัว 
เพื่อใช้ในการประชุม
ย่อย จํานวน 5 ห้อง) 
2. เครื่องบันทึกเสียง 
MP3 จํานวน 5 หน่วย 
3. เครื่องฉายภาพ 
LCD โปรเจ็คเตอร์
ความสว่างไม่น้อย
กว่า 5,000 ANSI 

1. ชุดไมโครโฟน
ประชุมที่สามารถต่อ
พ่วงกันได้ จํานวน 
100 ตัว 
- ชุดควบคุมและ
แหล่งจ่ายไฟ จํานวน 
5 ตัว (100 ตัว 
สําหรับใช้ประชุมที่มี
ผู้เข้าร่วมประชุม 150 
คนขึ้นไป และ
สามารถแยกออกเป็น 
5 ชุด ชุดละ 30 ตัว 
เพื่อใช้ในการประชุม
ย่อย จํานวน 5 ห้อง) 
2. เครื่องบันทึกเสียง 
MP3 จํานวน 5 หน่วย 
3. เครื่องฉายภาพ 
LCD โปรเจ็คเตอร์
ความสว่างไม่น้อย
กว่า 5,000 ANSI 

1. ติดต่อประสานกับส่วนราชการ หน่วยงาน 
องค์กร โรงแรม หรือบริษัทฯ ที่ให้บริการ
ยืม เช่า ตามเบอร์โทรศัพท์ที่มีวัสดุ/
อุปกรณ์ให้ยืม/เช่า ตามแผนความต้องการ 
(ภายนอกสํานักงาน) 

2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายใน
สํานักงานเพื่อเคลื่อนย้ายไปปฏิบัติงานใน
อาคารอื่น ๆ (ภายในสํานักงาน) 
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ทรัพยากร แผนความต้องการทรัพยากร (2) 
แนวทางการจัดเตรียมทรัพยากร 

(1) 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 
ไม่ต่ํากว่า 96x96 นิ้ว 
จํานวน 5 ชุด 
4. เครื่องฉายภาพทึบ
แสง VISUALIZER 
จํานวน 1 ชุด 
5. เครื่องขยายเสียง
สําหรับใช้ในห้องสัมมนา 
ขนาด 500 วัตต์ 
พร้อมมิกเซอร์ ขนาด 
10 แชนแนล 
- ลําโพง จํานวน 4 ตัว 
- สายลําโพง ยาว 50 
เมตร 4 เส้น 
6. ไมโครโฟนสาย 
พร้อมสายไมค์ยาว 50 
เมตร จํานวน 2 ชุด 
7. ไมโครโฟนไร้สาย  
ชนิด UHF จํานวน 5 ชุด 
8. ขาตั้งไมโครโฟน
ชนิดยืน จํานวน 2 ขา 
9. ขาตั้งไมโครโฟน
ชนิดตั้งโต๊ะ 2 ขา 

พร้อมจอรับภาพ
ขนาดไม่ต่ํากว่า 
96x96 นิ้ว จํานวน 5 
ชุด 
4. เครื่องฉายภาพทึบ
แสง VISUALIZER 
จํานวน 1 ชุด 
5. เครื่องขยายเสียง
สําหรับใช้ใน
ห้องสัมมนา ขนาด 
500 วัตต์ พร้อม
มิกเซอร์ ขนาด 10 
แชนแนล 
- ลําโพง จํานวน 4 
ตัว 
- สายลําโพง ยาว 50 
เมตร 4 เส้น 
6. ไมโครโฟนสาย 
พร้อมสายไมค์ยาว 50 
เมตร จํานวน 2 ชุด 
7. ไมโครโฟนไร้สาย 
ชนิด UHF 5 ชุด 

พร้อมจอรับภาพ
ขนาดไม่ต่ํากว่า 
96x96 นิ้ว จํานวน 5 
ชุด 
4. เครื่องฉายภาพทึบ
แสง VISUALIZER 
จํานวน 1 ชุด 
5. เครื่องขยายเสียง
สําหรับใช้ใน
ห้องสัมมนา ขนาด 
500 วัตต์ พร้อม
มิกเซอร์ ขนาด 10 
แชนแนล 
- ลําโพง จํานวน 4 
ตัว 
- สายลําโพง ยาว 50 
เมตร 4 เส้น 
6. ไมโครโฟนสาย 
พร้อมสายไมค์ยาว 50 
เมตร จํานวน 2 ชุด 
7. ไมโครโฟนไร้สาย 
ชนิด UHF 5 ชุด 
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ทรัพยากร แผนความต้องการทรัพยากร (2) 
แนวทางการจัดเตรียมทรัพยากร 

(1) 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 
10. กล้องถ่ายภาพ
เคลื่อนไหว ชนิด 3 
CCD หรือ 3 CMOS 
หรือ 3 MOS บันทึก
แบบ SOLID STATE 
MEMORY ขนาด
กลาง พร้อม CARD 
บันทึกข้อมูลความจุ
ไม่ต่ํากว่า 64 GB 
จํานวน 2 ตัว 
11. ขาตั้งกล้องถ่าย 
ภาพเคลื่อนไหวตาม
ข้อ 10 จํานวน 2 ชุด 
12. แบตเตอรี่ 
จํานวน 4 ชุด ที่ชาร์ต
แบตเตอรี่จํานวน 4 ชุด
13. คอมพิวเตอร์ 
พร้อมจอภาพใช้ตัด
ต่องานวีดิโอ ชนิด 
NON-LINEAR และใช้
จัดเก็บไฟล์งานวีดิโอ
ติดตั้งโปรแกรม 

8. ขาตั้งไมโครโฟน
ชนิดยืน จํานวน 2 ขา 
9. ขาตั้งไมโครโฟน
ชนิดตั้งโต๊ะ จํานวน   
2 ขา 
10. กล้องถ่ายภาพ
เคลื่อนไหว ชนิด 3 
CCD หรือ 3 CMOS 
หรือ 3 MOS บันทึก
แบบ SOLID STATE 
MEMORY ขนาด
กลาง พร้อม CARD 
บันทึกข้อมูลความจุ
ไม่ต่ํากว่า 64 GB 
จํานวน 2 ตัว 
11. ขาตั้งกล้องถ่าย 
ภาพเคลื่อนไหวตาม
ข้อ 10 จํานวน 2 ชุด 
12. แบตเตอรี่ 
จํานวน 4 ชุด ที่ชาร์ต
แบตเตอรี่จํานวน 4 ชดุ 
13. คอมพิวเตอร์ 

8. ขาตั้งไมโครโฟน
ชนิดยืน จํานวน 2 ขา 
9. ขาตั้งไมโครโฟน
ชนิดตั้งโต๊ะ จํานวน   
2 ขา 
10. กล้องถ่ายภาพ
เคลื่อนไหว ชนิด 3 
CCD หรือ 3 CMOS 
หรือ 3 MOS บันทึก
แบบ SOLID STATE 
MEMORY ขนาด
กลาง พร้อม CARD 
บันทึกข้อมูลความจุ
ไม่ต่ํากว่า 64 GB 
จํานวน 2 ตัว 
11. ขาตั้งกล้องถ่าย 
ภาพเคลื่อนไหวตาม
ข้อ 10 จํานวน 2 ชุด 
12. แบตเตอรี่ 
จํานวน 4 ชุด ที่ชาร์ต
แบตเตอรี่จํานวน 4 ชดุ 
13. คอมพิวเตอร์ 
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ทรัพยากร แผนความต้องการทรัพยากร (2) 
แนวทางการจัดเตรียมทรัพยากร 

(1) 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 
- PREMIER 
- VEGAS 
- AFTER EFFECT 
- PHOTOSHOP 
จํานวน 1 ชุด 
14. เครื่องอ่าน 
CARD MEMORYจาก
ตัวกล้องจํานวน 1ชุด 
15. แผ่น DVD-R 
เปล่า จํานวน 100 แผ่น
16. เครื่องเล่นและ
บันทึก DVD จํานวน 
2 เครื่อง 
17. จอ LCD เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ภารกิจ 
และกิจกรรมขนาดไม่
ต่ํากว่า 60 นิ้ว 
จํานวน 1 จอ 
18. จอ LCD เพื่อ
รับชมข่าวสารจาก
รายการโทรทัศน์
ขนาดไม่ต่ํากว่า 60 

พร้อมจอภาพใช้ตัด
ต่องานวีดิโอ ชนิด 
NON-LINEAR และใช้
จัดเก็บไฟล์งานวีดิโอ
ติดตั้งโปรแกรม 
- PREMIER 
- VEGAS 
- AFTER EFFECT 
- PHOTOSHOP 
จํานวน 1 ชุด 
14. เครื่องอ่าน 
CARD MEMORY 
จากตัวกล้อง 1 ชุด 
15. แผ่น DVD-R 
เปล่า จํานวน 100 
แผ่น 
16. เครื่องเล่นและ
บันทึก DVD จํานวน 
2 เครื่อง 
17. จอ LCD เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ภารกิจ 
และกิจกรรมขนาดไม่

พร้อมจอภาพใช้ตัด
ต่องานวีดิโอ ชนิด 
NON-LINEAR และใช้
จัดเก็บไฟล์งานวีดิโอ
ติดตั้งโปรแกรม 
- PREMIER 
- VEGAS 
- AFTER EFFECT 
- PHOTOSHOP 
จํานวน 1 ชุด 
14. เครื่องอ่าน 
CARD MEMORY 
จากตัวกล้อง 1 ชุด 
15. แผ่น DVD-R 
เปล่า จํานวน 100 
แผ่น 
16. เครื่องเล่นและ
บันทึก DVD จํานวน 
2 เครื่อง 
17. จอ LCD เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ภารกิจ 
และกิจกรรมขนาดไม่
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ทรัพยากร แผนความต้องการทรัพยากร (2) 
แนวทางการจัดเตรียมทรัพยากร 

(1) 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 
นิ้ว จํานวน 1 จอ 
19. คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค เพื่อใช้ร่วมกับ
ข้อ 1 และข้อ 17 
รวมจํานวน 2 เครื่อง 
20. ฮาร์ดดิสก์ 
EXTERNAL ขนาดไม่
ต่ํากว่า 2 TB จํานวน 
2 หน่วย ไว้เก็บงาน
ตามข้อ 13 
21. เครื่องขยายเสียง
กระเป๋าหิ้วใส่ถ่านได้ 
จํานวน 2 ชุด 

ต่ํากว่า 60 นิ้ว 
จํานวน 1 จอ 
18. จอ LCD เพื่อ
รับชมข่าวสารจาก
รายการโทรทัศน์
ขนาดไม่ต่ํากว่า 60 
นิ้ว จํานวน 1 จอ 
19. คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค เพื่อใช้ร่วมกับ
ข้อ 1 และข้อ 17 
รวมจํานวน 2 เครื่อง 
20. ฮาร์ดดิสก์ 
EXTERNAL ขนาดไม่
ต่ํากว่า 2 TB จํานวน 
2 หน่วย ไว้เก็บงาน
ตามข้อ 13 
21. เครื่องขยายเสียง
กระเป๋าหิ้วใส่ถ่านได้ 
จํานวน 2 ชุด 
 
 
 

ต่ํากว่า 60 นิ้ว 
จํานวน 1 จอ 
18. จอ LCD เพื่อ
รับชมข่าวสารจาก
รายการโทรทัศน์
ขนาดไม่ต่ํากว่า 60 
นิ้ว จํานวน 1 จอ 
19. คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค เพื่อใช้ร่วมกับ
ข้อ 1 และข้อ 17 
รวมจํานวน 2 เครื่อง 
20. ฮาร์ดดิสก์ 
EXTERNAL ขนาดไม่
ต่ํากว่า 2 TB จํานวน 
2 หน่วย ไว้เก็บงาน
ตามข้อ 13 
21. เครื่องขยายเสียง
กระเป๋าหิ้วใส่ถ่านได้ 
จํานวน 2 ชุด 
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ทรัพยากร แผนความต้องการทรัพยากร (2) 
แนวทางการจัดเตรียมทรัพยากร 

(1) 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศและ
ข้อมูลที่สําคัญ 
 

ระบบ Internet 
หรือ Wifi 

ระบบ Internet 
หรือ Wifi 

ระบบ Internet 
หรือ Wifi 

ระบบ Internet 
หรือ Wifi 

- ประสานงานกับสํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารหรือใช้บริการของ
หน่วยงานด้านเทคโนโลยีของเอกชนเพื่อ
จัดเตรียมและให้มีระบบงานเทคโนโลยีหรือ
ระบบสารสนเทศสํารอง 
- ในเบื้องต้นให้ปฏิบัติงานโดยไม่ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (MANUAL) แล้วจึง
ป้อนข้อมูลกลับเข้าในระบบเมื่อกลับสู่สภาวะ
ปกติในภายหลัง 

ผู้ให้บริการ/ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่สําคัญ 
 
 

 1. ส่วนราชการอื่น/
องค์กรอื่น/โรงแรม/
หรือบริษัทฯ ที่
ให้บริการยืม เช่า 
โสตทัศนูปกรณ์ ตาม
ข้อ 1-21 ตามเบอร์
โทรศัพท์ที่มีและ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

1. ส่วนราชการอื่น/
องค์กรอื่น/โรงแรม/
หรือบริษัทฯ ที่
ให้บริการยืม เช่า 
โสตทัศนูปกรณ์ ตาม
ข้อ 1-21 ตามเบอร์
โทรศัพท์ที่มีและ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

1. ส่วนราชการอื่น/
องค์กรอื่น/โรงแรม/
หรือบริษัทฯ ที่
ให้บริการยืม เช่า 
โสตทัศนูปกรณ์ ตาม
ข้อ 1-21 ตามเบอร์
โทรศัพท์ที่มีและ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

1. ติดต่อประสานกับส่วนราชการอื่น/องค์กร
อื่น/ที่ให้บริการยืม เช่า โสตทัศนูปกรณ์   
ตามข้อ 1-21 ตามเบอร์โทรศัพท์ที่มี 
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ตารางที่ 4.2.6 แผนความต้องการทรัพยากร/กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 
2. กระบวนการเผยแพร่ผลงานของคณะกรรมาธิการ 

ทรัพยากร แผนความต้องการทรัพยากร (2) 
แนวทางการจัดเตรียมทรัพยากร 

(1) 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 
อาคารสถานที่ 
 
 

 ห้องที่สามารถรองรับ
คนได้ไม่น้อยกว่า    
50 คน จํานวน       
ไม่น้อยกว่า 10 ห้อง 

ห้องที่สามารถรองรับ
คนได้ไม่น้อยกว่า    
50 คน จํานวน       
ไม่น้อยกว่า 10 ห้อง 

ห้องที่สามารถรองรับ
คนได้ไม่น้อยกว่า    
50 คน จํานวน       
ไม่น้อยกว่า 10 ห้อง 

- ห้องประชุมอาคารสุขประพฤติ 
- ติดต่อหน่วยงานราชการ/โรงแรมตามเบอร์
โทรศัพท์ที่มีพื้นที่ตามแผนความต้องการ 

- ประสานหน่วยงาน (ทหาร)/หน่วยงาน
รับจ้างขนย้ายเพื่อเคลื่อนย้ายอุปกรณ์และ
วัสดุสํานักงานที่จําเป็น 

บุคลากร 
 
 
 

 กลุ่มงานละ 
ไม่น้อยกว่า 4 คน 

กลุ่มงานละ 
ไม่น้อยกว่า 6 คน 

กลุ่มงานละ        
ไม่น้อยกว่า 6 คน 

- ติดต่อบุคลากรที่รับผิดชอบในวันที่เกิด
เหตุการณ์ 

- ให้คําแนะนําและจัดเตรียมยานพาหนะใน
การเดินทางของบุคลากรไปยังสถานที่ใหม่ 

- จัดหาที่พัก และสิ่งอํานวยความสะดวก 
- ประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องในช่องทางที่สะดวกที่สุด เช่น 
ทางไลน์ของสํานกั/ทางไลน์ของกลุ่มงาน/
ทางโทรศัพท์ เป็นต้น เพื่อดําเนินการต่อไป 

 
วัสดุ/อุปกรณ์ 
 
 
 

ขนย้ายทรัพย์สินและ
วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้ง 
เอกสารสําคัญของ
ทางราชการ 

- คอมพิวเตอร์
สํารอง/แบบพกพา 
- แท็บเล็ต 
- ปริ้นเตอร์ 

- คอมพิวเตอร์
สํารอง/แบบพกพา 
- แท็บเล็ต 
- ปริ้นเตอร์ 

- คอมพิวเตอร์
สํารอง/แบบพกพา 
- แท็บเล็ต 
- ปริ้นเตอร์ 

- ใช้วัสดุ/อุปกรณ์ ที่ได้จัดเตรียมไว้ 
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ทรัพยากร แผนความต้องการทรัพยากร (2) 
แนวทางการจัดเตรียมทรัพยากร 

(1) 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 
- สแกนเนอร์ 
- อุปกรณ์และวัสดุ
สํานักงานที่จําเป็น 

- สแกนเนอร์ 
- อุปกรณ์และวัสดุ
สํานักงานที่จําเป็น 

- สแกนเนอร์ 
- อุปกรณ์และวัสดุ
สํานักงานที่จําเป็น 

เทคโนโลยี 
สารสนเทศและ
ข้อมูลที่สําคัญ 
 

 ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบอินเทอร์เน็ต - ประสานงานกับหน่วยงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ/จัดเตรียมให้มีเทคโนโลยีหรือ
ระบบสารสนเทศสํารอง 

- บุคลากรปฏิบัติงานตามกระบวนการ
เผยแพร่ผลงานของคณะกรรมาธิการเพื่อ
ความรวดเร็วในการเผยแพร่ข้อมูลคณะ
ต่าง ๆ หรือตามเกณฑ์ระยะเวลาที่กําหนด
อย่างต่อเนื่อง 

ผู้ให้บริการ/ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่สําคัญ 

     

 
4.3 แผนบริหารความต่อเนื่องของกระบวนการสนับสนุนข้อมูลสําหรับประกอบการพิจารณาการดําเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา 

ตารางที่ 4.3.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
ที่ กระบวนการที่สําคัญ (1) ส่วนงานที่รับผิดชอบ (2) ขั้นตอนการดาํเนินงานหลัก (3) 
1 การให้บริการทางกฎหมายของศูนย์ 

บริการข้อมูลด้านกฎหมาย 
(ก) การให้บริการคําปรึกษา แนะนํา 
และตอบข้อหารือทางกฎหมายและ

สํานักกฎหมาย 1. สมาชิกวุฒิสภา/กรรมาธิการขอคําปรึกษา ขอคําแนะนํา หรือหารือทางกฎหมาย 
2. หาข้อมูล/กฎหมายแล้วให้บริการได้ทันที 
3. ศึกษาค้นคว้า ปรึกษาหารือ หาข้อมูล/กฎหมาย และจัดทําบันทึกเสนอ 
4. ตรวจสอบความถูกต้อง พิจารณาเห็นชอบ และลงนามในหนังสือ 
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ที่ กระบวนการที่สําคัญ (1) ส่วนงานที่รับผิดชอบ (2) ขั้นตอนการดาํเนินงานหลัก (3) 
ระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติ
บัญญัติของรัฐสภา 

5. ออกเลขทะเบียนหนังสือส่ง 
6. แจ้งและจัดส่งหนังสือข้อมูลการให้บริการ 

 (ข) การให้บริการค้นคว้าข้อมูลทาง
กฎหมายทุกประเภท อาทิ 
พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด กฎ 
ข้อบังคับ และระเบียบต่าง ๆ 

สํานักกฎหมาย 1. สมาชิกวุฒิสภา/กรรมาธิการขอข้อมูลทางกฎหมาย 
2. สืบค้นเอกสารข้อมูล/กฎหมาย หรือสอบถามข้อมูลแล้วให้บริการได้ทันที 
3. ศึกษาค้นคว้า ปรึกษาหารือ หาข้อมูล/กฎหมายและจัดทําบันทึกเสนอ 
4. ตรวจสอบความถูกต้อง พิจารณาเห็นชอบและลงนามในหนังสือ 
5. ออกเลขทะเบียนหนังสือส่ง 
6. แจ้งและจัดส่งหนังสือการให้ข้อมูลทางกฎหมาย 

 (ค) การให้บริการความเห็นเกี่ยวกับ
การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมร่าง
กฎหมายตามความต้องการของสมาชิก
วุฒิสภา อาทิ การร่างญัตติ การร่างคํา
แปรญัตติ การร่างกระทู้ 

สํานักกฎหมาย 1. สมาชิกวุฒิสภา/กรรมาธิการใช้บริการเกี่ยวกับญัตติคําแปรญัตติหรือกระทู้ถาม 
2. ประสานงานผู้รับผิดชอบภารกิจโดยตรง 
3. ดําเนินการร่างญัตติร่างคําแปรญัตติหรือร่างกระทู้ถามและจัดทําบันทึกเสนอ 
4. ตรวจสอบความถูกต้อง พิจารณาเห็นชอบ และลงนามในหนังสือ 
5. แจ้งและจัดส่งเอกสาร ร่างญัตติ ร่างคําแปรญัตติ หรือร่างกระทู้ถาม 
6. ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 (ง) กระบวนการให้บริการเอกสารและ
ข้อมูลทางวิชาการด้านกฎหมาย อาทิ 
รัฐธรรมนูญ ข้อบังคับการประชุมสภา 
ร่างพระราช-บัญญัติ รวมกฎหมาย
ประจําปี ตํารากฎหมาย และวารสาร
จุลนิติ ฯลฯ 

สํานักกฎหมาย 1. สมาชิกวุฒิสภา/กรรมาธิการขอเอกสารหรือข้อมูลทางกฎหมาย 
2. สืบค้นเอกสารข้อมูล/กฎหมาย หรือประสานขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วให้บริการได้ทันที 
3. ในกรณีขอเอกสารหรือข้อมูลเป็นปริมาณมากหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ เป็นกรณี

พิเศษ ต้องจัดทําบันทึกเสนอเพื่อพิจารณา 
4. พิจารณาเห็นชอบและลงนามในหนังสือ 
5. ออกเลขทะเบียนหนังสือส่ง 
6. แจ้งและจัดส่งหนังสือการให้ข้อมูลทางกฎหมาย 

 (จ) การให้บริการติดต่อประสานงานกับ
ส่วนราชการและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องกับ

สํานักกฎหมาย 1. สมาชิกวุฒิสภา/กรรมาธิการขอรับบริการ 
2. ติดต่อประสานงานแล้วให้บริการได้ทันที 
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ที่ กระบวนการที่สําคัญ (1) ส่วนงานที่รับผิดชอบ (2) ขั้นตอนการดาํเนินงานหลัก (3) 
งานด้านนิติบัญญัติ ทั้งภายในและ
ภายนอกสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
อาทิ ตดิตามการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญตัิและพระราชกําหนด หรือ
สอบถามขอ้มูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 

3. แจ้งและจัดส่งเอกสารหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนิติบัญญัติ 
4. ในกรณีขอเอกสารหรือข้อมูลสําคัญจากหน่วยงานภายนอก ต้องจัดทําบันทึกเสนอ 
5. พิจารณาเห็นชอบและลงนามในหนังสือ 
6. ออกเลขทะเบียนหนังสือส่ง 
7. ลงทะเบียนหนังสือรับ 
8. แจ้งและจัดส่งเอกสารหรือให้ข้อมูลสําคัญที่ได้รับ 

2 การจัดทําบทความวิชาการ สํานักวิชาการ 1. กําหนดหัวข้อและโครงร่าง และนําเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ (7 วัน) 
ดําเนินการโดย 3 วิธี คือ 
1) กําหนดร่วมกันโดยบุคลากรของสํานักวิชาการ 
2) กําหนดประเด็นจากข้อมูลที่ได้จากการเข้าสังเกตและติดตามในที่ประชุม
คณะกรรมาธิการ 
3) กําหนดจากผลการสํารวจความต้องการของสมาชิกวุฒิสภา 

2. ดําเนินการเขียนตามโครงร่างที่กําหนดไว้ และเสนอสายบังคับบัญชาพิจารณา (30 วัน) 
3. ดําเนินการประเมินผลโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (การประเมินตามหลักเกณฑ์สําหรับการ

พิจารณามาตรฐานบทความทางวิชาการ) เป็นการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
หรือภายนอกที่มีประสบการณ์ในกระบวนการนิติบัญญัติ (15 วัน) 

4. ทําการเขียนปรับปรุง (ถ้ามี ข้อเสนอจากผู้ทรงคุณวุฒิ ภายใน 5 วัน) 
5. จัดพิมพ์และเผยแพร่ในรูปสิ่งพิมพ์และ/หรืออิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (3 วัน) 
6. ใช้ระบบการประเมินผลความพึงพอใจโดยแบบสอบถามความคิดเห็นที่แนบไปพร้อม

การเผยแพร่เอกสาร 
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ตารางที่ 4.3.2 การวิเคราะห์ผลกระทบของกระบวนการ และระยะเวลาเป้าหมายการฟื้นคืนสภาพ 

ที่ กระบวนการที่สําคัญ ระดับผลกระทบ 
กรอบระยะเวลาการประเมินผลกระทบ (2) 

เป้าหมายในการคืนสภาพ 
1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 

1 กระบวนการสนับสนุนข้อมูลสําหรับ 
ประกอบการพิจารณาการดําเนินงานของ
สมาชิกวุฒิสภา 

      

 - การให้บริการทางกฎหมายของศูนย์บริการ
ข้อมูลด้านกฎหมาย 

สูง     1 วัน 

 - การจัดทําบทความทางวิชาการ น้อยมาก  
เกือบไม่มีเลย 

- - - - ดําเนินการได้ทันทีในช่วงเวลาที่เกิด
สถานการณ์ที่ทําให้เจ้าหน้าที่ไม่
สามารถเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานที่
ทํางานตามปกติได้ โดยปรับวิธีการ
ทํางานการค้นคว้าข้อมูล และการ
เขียนงานจากข้อมูลสํารอง ยูเอสบี 
แฟลชไดรฟ์ หรือผ่านระบบ
ออนไลน์ E-mail 

 
ตารางที่ 4.3.3 แผนความต้องการทรัพยากร/กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 
กระบวนการสนับสนุนข้อมูลสําหรับประกอบการพิจารณาการดําเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา (การให้บริการทางกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย) 

ทรัพยากร แผนความต้องการทรัพยากร (2) 
แนวทางการจัดเตรียมทรัพยากร 

(1) 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 
อาคารสถานที่ 
 
 

พื้นที่ 10 ตร.ม. พื้นที่ 30 ตร.ม. พื้นที่ 30 ตร.ม. พื้นที่ 30 ตร.ม. 1. ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการ หน่วยงาน 
องค์กร หรือโรงแรม ตามเบอร์โทรศัพท์ที่มีพื้นที่
ตามแผนความต้องการ (ภายนอกสํานักงาน) 
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ทรัพยากร แผนความต้องการทรัพยากร (2) 
แนวทางการจัดเตรียมทรัพยากร 

(1) 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 
2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในสํานักงาน

เพื่อเคลื่อนย้ายไปปฏิบัติงานในอาคารอื่น ๆ 
(ภายในสํานักงาน) 

บุคลากร 
 
 

4 คน 4 คน 6 คน 8 คน 1. ติดต่อผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน จํานวน 3 
คน และผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
(รวมจํานวน 5 คน) ภายในวันเกิดเหตุ 

2. ดําเนินการจัดหารถเพื่อให้บริการหรืออํานวย
ความสะดวกในการเดินทางให้กับเจ้าหน้าที่ 

3. จัดหาที่พัก พร้อมสิ่งอํานวยความสะดวก 
4. จัดหาอุปกรณ์สื่อสารที่จําเป็น 
5. จัดเตรียมและนัดหมายบุคลากรจากกลุ่มงาน

หรือสํานักซึ่งมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อมา
ดําเนินการร่วมกัน 

วัสดุ/อุปกรณ์ 
 
 
 

ขนย้ายทรัพย์สินและ
วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้ง 
เอกสารสําคัญของ
ทางราชการ 

- คอมพิวเตอร์แบบ
ตั้งโต๊ะหรือแบบ
พกพา (Note 
Book) 3 เครื่อง 

- Printer 1 เครื่อง 
- Scanner 1 เครื่อง 
- Thumb Drive  

1 อัน 

- คอมพิวเตอร์แบบ
ตั้งโต๊ะหรือแบบ
พกพา (Note 
Book) 3 เครื่อง 

- Printer 1 เครื่อง 
- Scanner 1 เครื่อง 
- Thumb Drive  

1 อัน 

- คอมพิวเตอร์แบบ
ตั้งโต๊ะหรือแบบ
พกพา (Note 
Book) 3 เครื่อง 

- Printer 1 เครื่อง 
- Scanner 1 เครื่อง 
- Thumb Drive  

1 อัน 

- ดําเนินการขอยืมจากส่วนราชการ หน่วยงาน 
หรือองค์กรที่ไปใช้สถานที่ หรือใช้บริการของ
โรงแรม/เช่าจากบริษัทเอกชนต่าง ๆ ในบริเวณ
ใกล้เคียงสถานที่ 

- ใช้วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ได้จัดเตรียมไว้แล้ว 
พร้อมทั้งสํารองข้อมูล (Back up) ไว้ เพื่อ
สามารถนําข้อมูลนั้นกลับมาใช้ในการ
ดําเนินงานภายหลังกลับเข้าสู่สภาวะปกติ 
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ทรัพยากร แผนความต้องการทรัพยากร (2) 
แนวทางการจัดเตรียมทรัพยากร 

(1) 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 
- Hard disc 

External จํานวน 
1 เครื่อง 

- อุปกรณ์และวัสดุ
สํานักงาน 

- Hard disc 
External จํานวน 
1 เครื่อง 

- อุปกรณ์และวัสดุ
สํานักงาน 

- Hard disc 
External จํานวน 
1 เครื่อง 

- อุปกรณ์และวัสดุ
สํานักงาน 

เทคโนโลยี 
สารสนเทศและ
ข้อมูลที่สําคัญ 
 
 

ระบบ Internet 
หรือ wifi 

ระบบ Internet 
หรือ wifi 

ระบบ Internet 
หรือ wifi 

ระบบ Internet 
หรือ wifi 

- ประสานงานกับสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารหรือใช้บริการของหน่วยงานด้าน
เทคโนโลยีของเอกชน เพื่อจัดเตรียมและให้มี
ระบบงานเทคโนโลยีหรือระบบสารสนเทศ
สํารอง 

- ในเบื้องต้นให้ปฏิบัติงานโดยไม่ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Manual) แล้วจึงป้อนข้อมูลกลับ
เข้าในระบบ เมื่อกลับสู่สภาวะปกติในภายหลัง 

ผู้ให้บริการ/ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่สําคัญ 

    - จัดให้มีหน่วยเคลื่อนที่นอกสถานที่หรือจัดจ้าง
คนรับ-ส่งเอกสาร (Messenger) ในกรณีที่ไม่
สามารถปฏิบัติงานอยู่ภายในพื้นที่เดียวกัน 
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ตารางที่ 4.3.4 แผนความต้องการทรัพยากร/กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 
กระบวนการสนับสนุนข้อมูลสําหรับประกอบการพิจารณาการดําเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา (การจัดทําบทความทางวิชาการ) 

ทรัพยากร แผนความต้องการทรัพยากร (2) 
แนวทางการจัดเตรียมทรัพยากร 

(1) 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 
อาคารสถานที่ 
 

 10 ตรม. 10 ตรม. 10 ตรม. ใช้การทํางานภายนอกสํานักงานจากแหล่งข้อมูล
ที่ไปทําการค้นคว้า 

บุคลากร  2 คน 4 คน 4 คน ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานเมื่อเกิด
สภาวะวิกฤต 

วัสดุ/อุปกรณ์ 
 

ขนย้ายทรัพย์สินและ
วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้ง 
เอกสารสําคัญของ
ทางราชการ 

คอมพิวเตอร์พกพา 
1 เครื่อง 

คอมพิวเตอร์พกพา 
1 เครื่อง 

คอมพิวเตอร์พกพา 
1 เครื่อง 

ปรับการใช้งานผ่านระบบมือถือ Smartphone/Tablet 
(แท็บเล็ต)/คอมพิวเตอร์จากภายนอกสํานักงาน 

เทคโนโลยี 
สารสนเทศและ
ข้อมูลที่สําคัญ 

 Email  
Dropbox 

Email  
Dropbox 

Email  
Dropbox 

- กําหนดใช้ Email ส่วนกลางของกลุ่มงาน/สํานัก
ในการส่งข้อมูล 

- เพิ่มเติมองค์ความรู้การใช้งานเทคโนโลยีด้าน IT 
เพื่อการใช้งานในระบบเดียวกัน 

ผู้ให้บริการ/ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่สําคัญ 

 สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ประสานแจ้งการปรับระบบการทํางานและ
ซักซ้อมความเข้าใจในการดําเนินงานเพื่อปรับ  
แก้ไขจุดบกพร่อง 
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4.4 แผนบริหารความต่อเนื่องของกระบวนการด้านฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
ตารางที่ 4.4.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
ที่ กระบวนการที่สําคัญ (1) ส่วนงานที่รับผิดชอบ (2) ขั้นตอนการดาํเนินงานหลัก (3) 
1 กระบวนการพัฒนาฐานข้อมูลและ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

1. ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้รับบริการ 
2. วิเคราะห์ปัญหาระบบงานเดิม 
3. การศึกษาความเป็นไปได้ 
4. วิเคราะห์ระบบ 
5. พิจารณาการวิเคราะห์ระบบ 
6. ออกแบบระบบ 
7. พิจารณาการออกแบบระบบ 
8. พัฒนาระบบใหม่ 
9. ทดสอบระบบ 
10. พิจารณาผลการทดสอบระบบ 
11. ฝึกอบรม 
12. ส่งมอบระบบให้ผู้รับบริการ 
13. บํารุงรักษาระบบให้แก่ผู้รับบริการ 

2 กระบวนการจัดทําและบูรณาการ
ฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ 

- สํานักภาษาต่างประเทศ 
- สํานักการต่างประเทศ 
- สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

1. ความต้องการข้อมูลด้านต่างประเทศ 
2. จัดทําข้อมูลด้านต่างประเทศโดยสํานักภาษาต่างประเทศ 
3. จัดทําข้อมูลด้านต่างประเทศโดยสํานักการต่างประเทศ 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําระบบฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ 
5. แต่งตั้งคณะทํางานจัดทําระบบฐานข้อมูลด้านต่างประเทศของสํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
6. จดัทําแผนพัฒนาฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ 
7. คณะกรรมการฯ พิจารณาร่างแผนพัฒนาฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ 
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ที่ กระบวนการที่สําคัญ (1) ส่วนงานที่รับผิดชอบ (2) ขั้นตอนการดาํเนินงานหลัก (3) 
8. สํานักที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ

ประจําปีของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
9. ผู้ใช้บริการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ http://www.senate.go.th 
10. บุคลากรของสํานักด้านต่างประเทศนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 

 
ตารางที่ 4.4.2 การวิเคราะห์ผลกระทบของกระบวนการ และระยะเวลาเป้าหมายการฟื้นคืนสภาพ 

ที่ กระบวนการที่สําคัญ ระดับผลกระทบ 
กรอบระยะเวลาการประเมินผลกระทบ (2) 

เป้าหมายในการคืนสภาพ 
1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 

1 กระบวนการด้านฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศ 

สูง     1 วัน 

2 กระบวนการจัดทําและบูรณาการฐานข้อมูล
ด้านต่างประเทศ 

ปานกลาง     1 สัปดาห์ 

 
ตารางที่ 4.4.3 แผนความต้องการทรัพยากร/กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 
(1) กระบวนการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทรัพยากร แผนความต้องการทรัพยากร (2) 
แนวทางการจัดเตรียมทรัพยากร 

(1) 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 
อาคารสถานที่ 
 
 

พื้นที่ในการติดตั้ง
เครื่องแม่ข่ายสํารอง
ข้อมูลไม่น้อยกว่า 
25 ตร.ม. 

พื้นที่ในการติดตั้ง
เครื่องแม่ข่ายสํารอง
ข้อมูลไม่น้อยกว่า 
25 ตร.ม. 

พื้นที่ในการติดตั้ง
เครื่องแม่ข่ายสํารอง
ข้อมูลไม่น้อยกว่า 
25 ตร.ม. 

พื้นที่ในการติดตั้ง
เครื่องแม่ข่ายสํารอง
ข้อมูลไม่น้อยกว่า 
25 ตร.ม. 

- มีการวาง Web Server ไว้ 2 ที่ คือ อาคารสุข
ประพฤติ และอาคารรัฐสภา 2 

- มีโครงการจัดตั้งศูนย์สํารอง (Backup Site) 
เพื่อเป็นการรองรับการทํางานของระบบ
สารสนเทศและเว็บไซต์ของวุฒิสภาดําเนินงาน
ได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดเหตุการณ์ใด ๆ เช่น   
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ทรัพยากร แผนความต้องการทรัพยากร (2) 
แนวทางการจัดเตรียมทรัพยากร 

(1) 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 
ภัยธรรมชาติ 

- มีแผนการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ตามลําดับ
ความสําคัญ 

บุคลากร 
 

5 คน 10 คน 20 คน 30 คน - กําหนดให้มีบุคลากรทํางานในสภาวะวิกฤติ
อย่างน้อย 15 คน 

วัสดุ/อุปกรณ์ 
 
 
 

ขนย้ายทรัพย์สินและ
วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้ง 
เอกสารสําคัญของ
ทางราชการ 

- คอมพิวเตอร์ 
 10 เครื่อง 
- Printer 1 เครื่อง 
- อุปกรณ์และวัสดุ
สํานักงาน 

- คอมพิวเตอร์ 20 
เครื่อง 

- Printer 2 เครื่อง 
- อุปกรณ์และวัสดุ
สํานักงาน 

- คอมพิวเตอร์ 20 
เครื่อง 

- Printer 2 เครื่อง 
- อุปกรณ์และวัสดุ
สํานักงาน 

- มีการจัดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จําเป็นไว้ทั้งสอง
อาคาร คือ อาคารสุขประพฤติ และอาคาร
รัฐสภา 2 

เทคโนโลยี 
สารสนเทศและ
ข้อมูลที่สําคัญ 
 
 

- ระบบ Internet 
- ระบบ Intranet 

- ระบบ Internet 
- ระบบ Intranet 

- ระบบ Internet 
- ระบบ Intranet 

- ระบบ Internet 
- ระบบ Intranet 

- มีระบบการจัดการในการสํารองข้อมูล 
(Backup) และการนําข้อมูลกลับคืนสู่ระบบ 
(Restore) 

- มีระบบการจัดการเชื่อมโยงเครื่องแม่ข่ายเข้าสู่
ระบบการสํารองโดยอัตโนมัติ 

ผู้ให้บริการ/ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่สําคัญ 
 
 

    - จัดเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวกด้าน ICT 
- มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ ICT ไว้บริการสมาชิก
วุฒิสภาและคณะกรรมาธิการ เช่น 

- คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
   - Note book 
   - iPad 
   - โทรศัพท์ 
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ทรัพยากร แผนความต้องการทรัพยากร (2) 
แนวทางการจัดเตรียมทรัพยากร 

(1) 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 
   - อุปกรณ์ชาร์จโทรศัพท์มือถือ 

ตารางที่ 4.4.4 แผนความต้องการทรัพยากร/กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 
(2) กระบวนการจัดทําและบูรณาการฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ 

ทรัพยากร แผนความต้องการทรัพยากร (2) 
แนวทางการจัดเตรียมทรัพยากร 

(1) 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 
อาคารสถานที่ 
 
 

 พื้นที่ 20 ตร.ม. พื้นที่ 30 ตร.ม. พื้นที่ 30 ตร.ม. - ติดต่อประสานภายในหน่วยงานเพื่อเคลื่อนย้าย
ไปปฏิบัติงานในพื้นที่ที่สํานักงานฯ ได้จัดเตรียม
ไว้ให้ (ภายในสํานักงานฯ) 

- กรณีเกิดสภาวะวิกฤตที่ไม่สามารถใช้พื้นที่สํารอง
ตามข้างต้น ติดต่อหน่วยงานราชการ องค์กร 
หรือโรงแรม ตามหมายเลขโทรศัพท์ ตามแผน
บริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน โดยมีการ
สํารวจความเหมาะสมของสถานที่ ประสานงาน
และการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า (ภายนอก
สํานักงานฯ) 

- กําหนดแนวทางให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานที่บ้าน 
บุคลากร 
 
 

3 คน 10 คน 15 คน 20 คน - กําหนดให้มีบุคลากรหลักและบุคลากรสํารอง 
ทํางานทดแทนกันได้ในสํานักหรือกลุ่มงาน
เดียวกัน และมีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถ
ติดต่อสื่อสารได้ชัดเจน 

- มีการกําหนดแนววิธีการปฏิบัติงานเฉพาะให้กับ
บุคลากรของสํานักหรือกลุ่มงานเดียวกันกรณี
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ทรัพยากร แผนความต้องการทรัพยากร (2) 
แนวทางการจัดเตรียมทรัพยากร 

(1) 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 
เกิดสภาวะวิกฤตให้ครอบคลุมบทบาทหน้าที่ที่
รับผิดชอบ 

- ในกรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
กําหนดให้มีบุคลากรสํารองทํางานทดแทนบุคลากร
หลักพร้อมกับมีคู่มือการปฏิบัติงานรองรับ 

- ติดต่อผูอ้ํานวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงานของสํานัก
ที่เกี่ยวข้อง รวมจํานวน 8 คน ภายในวันเกิดเหต ุ

- จัดหารถบริการเพื่ออํานวยความสะดวกหรือให้
คําแนะนําในการเดินทางให้กับบุคลากร 

- จัดหาที่พัก พร้อมสิ่งอํานวยความสะดวก 
- จัดเตรียมและนัดหมายบุคลากรจากส่วนงาน
อื่นๆ เพื่อมาดําเนินการร่วมกัน (เพิ่มเติม) 

วัสดุ/อุปกรณ์ 
 
 
 

ขนย้ายทรัพย์สิน
และวัสดุอุปกรณ์ 
รวมทั้ง เอกสาร
สําคัญของทาง
ราชการ 

- คอมพิวเตอร์แบบ
พกพา (Note 
Book) 3 เครื่อง 

- เครื่องพิมพ์ 
(printer) 1 เครื่อง 

- เครื่องสแกนเนอร์ 
(scanner) 1 เครื่อง 

- USB Flash Drive 
2 อัน 

- External Hard 

- คอมพิวเตอร์แบบ
พกพา (Note 
Book) 3 เครื่อง 

- เครื่องพิมพ์ 
(printer) 1 เครื่อง 

- เครื่องสแกนเนอร์ 
(scanner) 1 เครื่อง 

- USB Flash Drive 
2 อัน 

- External Hard 

- คอมพิวเตอร์แบบ
พกพา (Note 
Book) 3 เครื่อง 

- เครื่องพิมพ์ 
(printer) 1 เครื่อง 

- เครื่องสแกนเนอร์ 
(scanner) 1 เครื่อง

- USB Flash Drive 
2 อัน 

- External Hard 

- จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือที่มีอยู่ภายใน
หน่วยงานก่อนแล้วจึงสรรหาจากภายนอก 

- ดําเนินการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือจาก
ภายนอก เช่น ประสานขอยืมจากหน่วยงานหรือ
องค์กรที่ไปใช้สถานที่สํารองหรือเช่าจากโรงแรม 
หรือหาเช่าจากบริษัทต่าง ๆ บริเวณใกล้เคียง
สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง เป็นต้น 

- จัดหาอุปกรณ์สื่อสารที่จําเป็น 
- คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Note Book) ที่
จัดเตรียมไว้ต้องมีคุณลักษณะเหมาะสมกับการ
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ทรัพยากร แผนความต้องการทรัพยากร (2) 
แนวทางการจัดเตรียมทรัพยากร 

(1) 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 
Disk 1 เครื่อง ซึ่ง
จัดเก็บข้อมูล
สํารองเกี่ยวกับ
ศูนย์ข้อมูล
ต่างประเทศ
วุฒิสภา 

- อุปกรณ์เชื่อมโยง
ระบบเครือข่าย 
Internet แบบ
พกพา (Mobile 
Sim/Air Card) 

- โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
(มือถือ) แบบ 
Smart Phone 1 
เครื่อง 

- โทรสาร 1 เครื่อง 
- วัสดุ/อุปกรณ์
สํานักงาน 

Disk 1 เครื่อง ซึ่ง
จัดเก็บข้อมูล
สํารองเกี่ยวกับ
ศูนย์ข้อมูล
ต่างประเทศ
วุฒสิภา 

- อุปกรณ์เชื่อมโยง
ระบบเครือข่าย 
Internet แบบ
พกพา (Mobile 
Sim/Air Card) 

- โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
(มือถือ) แบบ 
Smart Phone 1 
เครื่อง 

- โทรสาร 1 เครื่อง 
- วัสดุ/อุปกรณ์
สํานักงาน 

Disk 1 เครื่อง ซึ่ง
จัดเก็บข้อมูล
สํารองเกี่ยวกับ
ศูนย์ข้อมูล
ต่างประเทศ
วุฒิสภา 

- อุปกรณ์เชื่อมโยง
ระบบเครือข่าย 
Internet แบบ
พกพา (Mobile 
Sim/Air Card) 

- โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
(มือถอื) แบบ 
Smart Phone 1 
เครื่อง 

- โทรสาร 1 เครื่อง 
- วัสดุ/อุปกรณ์
สํานักงาน 

ใช้งาน พร้อมอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมโยงต่อผ่าน
เข้าสู่อินเตอร์เน็ตและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของสํานักงานฯ ได้ 

- จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่าย ต่อผ่าน
อินเตอร์เน็ตแบบพกพา (Air Card) ของผู้
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) เชื่อมโยง
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่
สําคัญของสํานักงานฯ ผ่านอินเตอร์เน็ต 

- กําหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์พกพก (Note Book) 
ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ของสํานักงานฯ ได้เป็นการ
ชั่วคราว หากมีความจําเป็นเร่งด่วนในช่วง
ระหว่างการจัดหาคอมพิวเตอร์สํารอง ทั้งนี้ ต้อง
ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องก่อน 

- ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้จัดเตรียมไว้แล้วพร้อมสํารอง
ข้อมูล (Back-up) ไว้ เพื่อให้สามารถนําข้อมูล
กลับมาใช้ในการดําเนินงานหลังกลับเข้าสู่สภาวะ
ปกติ 

เทคโนโลยี 
สารสนเทศและ
ข้อมูลที่สําคัญ 
 

 - ระบบเชื่อมโยง 
Internet/Wifi 

- ฐานข้อมูลในศูนย์
ข้อมูลด้าน

- ระบบเชื่อมโยง 
Internet/Wifi 

- ฐานข้อมูลในศูนย์
ข้อมูลด้าน

- ระบบเชื่อมโยง 
Internet/Wifi 

- ฐานข้อมูลในศูนย์
ข้อมูลด้าน

- ประสานกับหน่วยงานด้านเทคโนโลยีเพื่อ
จัดเตรียมและให้มีระบบงานเทคโนโลยีหรือ
ระบบสารสนเทศสํารอง ซึ่งมีการสํารอง (Back-
up) ข้อมูลและทดสอบความพร้อมใช้งานอย่าง
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ทรัพยากร แผนความต้องการทรัพยากร (2) 
แนวทางการจัดเตรียมทรัพยากร 

(1) 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 
 ต่างประเทศใน

ระบบ 
ต่างประเทศใน
ระบบ 

ต่างประเทศใน
ระบบ 

สม่ําเสมอ 
- จัดเก็บข้อมูลด้วยระบบ Manual ไปก่อน แล้วจึง
นําเข้าข้อมูลในระบบเมื่อกลับคืนสู่สภาวะปกติ 

ผู้ให้บริการ/ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่สําคัญ 
 
 

    - จัดตั้งทีมงานหลัก/สํารอง ในการให้บริการ 
- ประสานผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับการสลับ
วงจรสื่อสารสํารอง ในกรณีที่ไม่สามารถ
ให้บริการระบบวงจรสื่อสารหลัก ทั้งนี้ เพื่อให้
ระบบอินเตอร์เน็ตของสํานักงานฯ ทํางานได้ 

- จัดทําแผนในการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล
กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกรณีเกิด
สถานการณ์ พร้อมทั้งแจ้งแผนดังกล่าวให้
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบใน
เบื้องต้นเมื่อเกิดสถานการณ์ ทั้งนี้ เพื่อความ
เข้าใจที่ตรงกัน 

- แจ้งประสานงานโดยใช้ระบบสื่อสารในรูปแบบ
ต่าง ๆ  

 
4.5 แผนบริหารความต่อเนื่องของกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ตารางที่ 4.5.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
ที่ กระบวนการที่สําคัญ (1) ส่วนงานที่รับผิดชอบ (2) ขั้นตอนการดาํเนินงานหลัก (3) 
1 กระบวนการจัดสรรทุนการศึกษาและทุน

ฝึกอบรม 
กลุ่มงานวิชาการ 
และการพัฒนา 

1. วิเคราะห์และสํารวจความคิดเห็นเพื่อกําหนดสาขาวิชา 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาต่อ 
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ที่ กระบวนการที่สําคัญ (1) ส่วนงานที่รับผิดชอบ (2) ขั้นตอนการดาํเนินงานหลัก (3) 
3. รวบรวมข้อมูล 
4. สรุปข้อมูลสาขาวิชาและเสนอสถิติการจัดสรรทุน 
5. เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 
6. กําหนดสาขาวิชาสําหรับการจัดสรรทุนการศึกษาตามมติคณะกรรมการ 
7. จัดทําประกาศรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา 
8. เสนอเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อพิจารณา 
9. ประชาสัมพันธ์และให้คําแนะนําเกี่ยวกับการสมัคร 
10. รับสมัครผู้สนใจขอรับทุนการศึกษา 
11. รวบรวมใบสมัคร 
12. จัดทําสรุปรายชื่อและข้อมูลผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา 
13. เสนอคณะกรรมการคัดเลือก 
14. จัดทําประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา 
15. แจ้งเวียนรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาของสํานักงาน 
16. จัดทําหนังสือเพื่อสอบถามค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรจากมหาวิทยาลัย 
17. รวบรวมรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
18. ดําเนินการขออนุมัติงบประมาณของผู้ได้รับทุนการศึกษา 
19. พิจารณาอนุมัติ 
20. ประสานกับผู้ได้รับทุนการศึกษาให้จัดทําสัญญารับทุน 
21. รวบรวมสัญญาเสนอเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อพิจารณาลงนาม 
23. ประสานสํานักการคลังและงบประมาณ เพื่อเบิกงบประมาณ และจัดส่งสัญญา 
24. รวบรวมผลการศึกษา 
25. รายงานผลการศึกษาต่อเลขาธิการวุฒิสภา 
26. รวบรวมเป็นฐานข้อมูลและส่งผลงานวิจัยให้ห้องสมุด 
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ที่ กระบวนการที่สําคัญ (1) ส่วนงานที่รับผิดชอบ (2) ขั้นตอนการดาํเนินงานหลัก (3) 
27. ติดตามผลการปฏิบัติงานภายหลังสําเร็จการศึกษา 
28. รวบรวมและสรุปผลพร้อมทั้งรายงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อหาแนวทางพัฒนาการ

จัดสรรทุน 
2 กระบวนการแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงาน กลุ่มงานวิชาการ 

และการพัฒนา 
1. ศึกษาแนวทางในการดําเนินการ 
2. ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูลสถานที่/หน่วยงานภายในและต่างประเทศ 
3. กําหนดแนวทางการแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงาน 
4. การจัดทํารายละเอียดการแลกเปลี่ยน/การศึกษาดูงาน 
5. เตรียมดําเนินการแลกเปลี่ยน/การศึกษาดูงาน 
6. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
7. ดําเนินการแลกเปลี่ยน/ศึกษาดูงาน 
8. จัดทํารายงานการใช้งบประมาณ 
9. จัดทําสรุปผลการแลกเปลี่ยน/ศึกษาดูงาน 
10. รายงานผลการแลกเปลี่ยน/ศึกษาดูงาน 
11. รวบรวมข้อมูล 

3 กระบวนการฝึกอบรมภายใน กลุ่มงานฝึกอบรม 
และสัมมนา 

1. ศึกษา/วิเคราะห์ความจําเป็นในการฝึกอบรม 
2. รวบรวมข้อมูล  
3. ผลจากการวิเคราะห์ความจําเป็น 
4. การวิเคราะห์การออกแบบหลักสูตร  
5. เข้าคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 
6. แก้ไข/ปรับปรุง/เพิ่มเติมหลักสูตรตามมติที่ประชุม 
7. การเขียนและกําหนดหลักสูตรการฝึกอบรม 
8. ดําเนินการวางแผนการฝึกอบรม 
9. จัดเตรียมดําเนินการฝึกอบรม 
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ที่ กระบวนการที่สําคัญ (1) ส่วนงานที่รับผิดชอบ (2) ขั้นตอนการดาํเนินงานหลัก (3) 
11. ดําเนินการฝึกอบรม 
12. ประเมินความรู้ของผู้เข้ารับการอบรม และประเมินผลหลักสูตรการฝึกอบรม 
13. สรุปประเมินผลการฝึกอบรม 
14. รายงานผลการฝึกอบรม 
15. จัดเก็บข้อมูล 

4 กระบวนการการฝึกอบรมภายนอก กลุ่มงานฝึกอบรม 
และสัมมนา 

กรณีมีค่าใช้จ่าย 
1. การวิเคราะห์ความจําเป็นในการฝึกอบรม 
2. ประชาสัมพันธ์ให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
3. รวบรวมข้อมูลผู้สมัคร 
4. เสนอเลขาธิการวุฒิสภาพิจารณาคัดเลือก/อนุมัติ 
5. บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 
6. สรุปผลการฝึกอบรม 
7. รายงานผลการฝึกอบรม 
8. จัดเก็บข้อมูล 
กรณีไม่มีค่าใช้จ่าย 
1. วิเคราะห์ความจําเป็นในการฝึกอบรมภายนอก 
2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 
3. ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
4. บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 
5. สรุปผล/รายงานผลการฝึกอบรม 
6. จัดเก็บข้อมูล 

5 กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม 

1. ศึกษา/วิเคราะห์ความจําเป็นในการจัดกิจกรรม 
2. รวบรวมข้อมูล 
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ที่ กระบวนการที่สําคัญ (1) ส่วนงานที่รับผิดชอบ (2) ขั้นตอนการดาํเนินงานหลัก (3) 
3. ผลจากการวิเคราะห์ความจําเป็น 
4. การวิเคราะห์การออกแบบกิจกรรม 
5. เข้าคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 
6. แก้ไข/ปรับปรุง/เพิ่มเติมกิจกรรมตามมติที่ประชุม 
7. การเขียนและกําหนดกิจกรรม 
8. ดําเนินการวางแผนการจัดกิจกรรม 
10. จัดเตรียมดําเนินการจัดกิจกรรม 
11. ดําเนินการกิจกรรม 
12. ประเมินความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและประเมินผลการจัดกิจกรรม 
13. สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรม 
14. รายงานผลการจัดกิจกรรม 
15. จัดเก็บข้อมูล 

 
ตารางที่ 4.5.2 การวิเคราะห์ผลกระทบของกระบวนการ และระยะเวลาเป้าหมายการฟื้นคืนสภาพ 

ที่ กระบวนการที่สําคัญ ระดับผลกระทบ 
กรอบระยะเวลาการประเมินผลกระทบ (2) 

เป้าหมายในการคืนสภาพ 
1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 

1 กระบวนการจัดสรรทุนการศึกษาและทุน
ฝึกอบรม 

ต่ํา     1 เดือน 

2 กระบวนการแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงาน ต่ํา     1 เดือน 

3 กระบวนการฝึกอบรมภายใน ต่ํา     1 เดือน 
4 กระบวนการฝึกอบรมภายนอก ต่ํา     1 เดือน 

5 กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ต่ํา     1 เดือน 
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ตารางที่ 4.5.3 แผนความต้องการทรัพยากร/กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ทรัพยากร แผนความต้องการทรัพยากร (2) 
แนวทางการจัดเตรียมทรัพยากร 

(1) 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 
อาคารสถานที่ 
 

   1.1 พื้นที่สําหรับ
การประชุม/
อบรม/สัมมนา 
100 ตร.ม. 
จํานวน 2 ห้อง 

1. ติดต่อสถานที่ที่มีพื้นที่ตามแผนความต้องการ 
2. ประสานภายในหน่วยงานเพื่อเคลื่อนย้าย

อุปกรณ์/วัสดสุํานักงานไปปฏิบัติงานในอาคารอื่น 
กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 
กรณีสถานที่ปฏิบัติงานหลักได้รับความเสียหาย 
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลกําหนดพื้นที่
ปฏิบัติงานสํารองไว้ดังนี้ 
1. พื้นที่อาคารรัฐสภา 2 ได้รับความเสียหาย จะใช้

พื้นที่อาคารสุขประพฤต ิ
2. พื้นที่อาคารสุขประพฤติ ได้รับความเสียหาย จะ

ใช้พื้นที่สถาบันวิชาการ ทีโอท ี
หมายเหตุ พื้นที่สําหรับปฏิบัติงานสํารอง ประกอบด้วย ห้องสําหรับการประชุม/อบรม/สัมมนา และพื้นที่สําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จํานวน 10 คน (40 ตร.ม.)           
โดยบุคลากรที่เหลือให้ปฏิบัติงานที่บ้าน ซึ่งหากสถานที่ทํางานหลักไม่สามารถปฏิบัติงานได้อีกต่อไป ควรจะจัดหาพื้นที่สําหรับการปฏิบัติงานแห่งใหม่ ให้เสรจ็สิน้ภายใน       
1 เดือน ภายหลังการเกิดภาวะวิกฤต (100 ตร.ม.) 
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ทรัพยากร แผนความต้องการทรัพยากร (2) 
แนวทางการจัดเตรียมทรัพยากร 

(1) 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 
บุคลากร 
 

   จํานวน 20 คน 1. ติดต่อบุคลากรให้ปฏิบัติงานตามแผนความ
ต้องการ 

2. ให้คําแนะนําและจัดหาพาหนะในการเดินทาง
ของบุคลากร 

กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 
1. กรณีบุคลากรที่รับผิดชอบงานหลักไม่สามารถ

ปฏิบัติงานได้ กําหนดให้ใช้บุคลากรสํารองใน
กลุ่มงานเดียวกันปฏิบัติงานทดแทน 

2. กรณีมีบุคลากรปฏิบัติงานไม่เพียงพอ กําหนดให้
ใช้บุคลากรนอกกลุ่มงาน (ภายในสํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล) ปฏิบัติงานแทน 

     

วัสดุ/อุปกรณ์ 
 

ขนย้ายทรัพย์สิน
และวัสดุอุปกรณ์ 
รวมทั้ง เอกสาร
สําคัญของทาง
ราชการ 

  1. คอมพิวเตอร์ 
Note Book/ 
คอมพิวเตอร์สํารอง
จํานวน 5 เครื่อง 
2. เครื่องพิมพ์ที่
รองรับการใช้งาน
กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
2 เครื่อง 
3. เครื่องโทรสาร/
สแกนเอกสาร/   
ถ่ายเอกสาร พร้อม

1. ประสานไปยังสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ให้
จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะเหมาะสม 

2. ประสานสถานที่ปฏิบัติงานสํารองเพื่อขอใช้
บริการเช่าวัสดุ/อุปกรณ์ 

กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 
กําหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์ Note Book หรือ

คอมพิวเตอร์สํารองที่มีคุณลักษณะเหมาะสมต่อ
การใช้งานเป็นการชั่วคราว 
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ทรัพยากร แผนความต้องการทรัพยากร (2) 
แนวทางการจัดเตรียมทรัพยากร 

(1) 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 
หมายเลขโทรศัพท์ 
2 เครื่อง 
4. เครื่อง LCD 
Projector พร้อม
จอฉาย/กล้องวิดีโอ-
ภาพนิ่ง 2 ชุด 
5. วัสดุ/อุปกรณ์
สํานักงานที่จําเป็น 

เทคโนโลยี 
สารสนเทศและ
ข้อมูลที่สําคัญ 
 
 

   1. ระบบ Internet/ 
Intranet ของ
สํานักงานฯ 
2. E-Mail 
3. ระบบสํานักงาน
อัตโนมัติ 
4. ระบบการเงิน 
การคลัง 
5. ระบบจัดการ
ข้อมูลข่าวและ
กิจกรรมบนหน้า
เว็บไซต์วุฒิสภา 

1. ประสานไปยังสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ให้
จัดเตรียมระบบเทคโนโลยี/ระบบสารสนเทศ
ข้อมูล เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน 

2. ประสานสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง เพื่อขอใช้
บริการสัญญาณอินเตอร์เนต็ 

กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 
1. ในช่วงแรกให้ปฏิบัติงาน โดยไม่ใช้ระบบ

เทคโนโลยีไปก่อน แล้วจึงป้อนข้อมูลเข้าระบบ
เมื่อกลับเข้าสู่สภาวะปกติ 

2. กรณีบุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน ให้ติดต่อ
ประสานงานทาง E-Mail 

ผู้ให้บริการ/ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

    1. ประสานไปยังสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ให้
จัดเตรียมระบบเทคโนโลยี/ระบบสารสนเทศ
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ทรัพยากร แผนความต้องการทรัพยากร (2) 
แนวทางการจัดเตรียมทรัพยากร 

(1) 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 
ที่สําคัญ 
 

ข้อมูล เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน หรือประสาน
สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง เพื่อขอใช้บริการ
สัญญาณอินเตอร์เน็ต 

2. ประสานบุคคล/หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ร้านอาหาร วิทยากร หน่วยงานราชการ/
เอกชนในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 
1. กําหนดให้จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่าย

อินเตอร์เน็ตแบบพกพา (Air Card) ในกรณีที่ไม่
สามารถหาสํานักเทคโนโลยีฯ หรือสถานที่
ปฏิบัติงานสํารองไม่สามารถบริการได้ทัน 

2. ติดต่อประสานงานกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
วิทยากร ร้านอาหาร หน่วยงานราชการ/เอกชน 

 
4.6 แผนบริหารความต่อเนื่องของกระบวนการด้านการคลังและงบประมาณ 

ตารางที่ 4.6.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
ที่ กระบวนการที่สําคัญ (1) ส่วนงานที่รับผิดชอบ (2) ขั้นตอนการดาํเนินงานหลัก (3) 
1 กระบวนการจัดทํางบประมาณ กลุ่มงานงบประมาณ 

สํานักการคลังและ
งบประมาณ 

1. กําหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
2. ทบทวน /ปรับปรุงเป้าหมายกลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรมและตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
3. คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายงบประมาณ วงเงิน โครงสร้าง 

งบประมาณรายจ่ายประจําปีฯ ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ 
4. จัดทํางบประมาณ 
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ที่ กระบวนการที่สําคัญ (1) ส่วนงานที่รับผิดชอบ (2) ขั้นตอนการดาํเนินงานหลัก (3) 
5. งบประมาณตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปี 
6. รวบรวมจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี 
7. ประชุมผู้บริหารสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
8. กลุ่มงานงบประมาณ แก้ไขปรับปรุงคําของบประมาณ ตามความเห็นของผู้บริหาร

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
9. เสนอคําของบประมาณให้เลขาธิการวุฒิสภาพิจารณาเสนอประธานวุฒิสภาเห็นชอบ 
10. ประธานวฒุิสภาเห็นชอบคําขอตั้งงบประมาณประจําปี สํานักงานฯ นําส่งสํานักงบประมาณ 
11. บันทึกข้อมูลคําของบประมาณลงในระบบ e-budgeting ของสํานักงบประมาณ 
12. สํานักงบประมาณพิจารณางบประมาณให้สํานักงานใน 
13. สํานักงบประมาณจัดทํารายละเอียดงบประมาณนําเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 
14. คณะรัฐมนตรีแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณ 
15. สํานักงบประมาณพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
16. คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 
17. สํานักงบประมาณจัดพิมพ์ร่าง พรบ. 
18. คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง พรบ. นําเสนอสภาผู้แทนราษฏร 
19. สภาผู้แทนพิจารณาร่าง พรบ. งบประมาณ 
20. คณะกรรมาธิการและอนุกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบประมาณ 
21. ขอแปรญัตติ 
22. สภาผู้แทนราษฎรส่งร่าง พรบ. ดังกล่าวต่อวุฒิสภา 
23. วุฒิสภาพิจารณาร่าง พรบ. งบประมาณ เห็นชอบ พรบ. งบประมาณ 
24. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีประกาศใช้ 
25. จัดทําแผนการปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ส่งสํานักงบประมาณ 
26. การอนุมัติงบประมาณในระบบ GFMIS 
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ที่ กระบวนการที่สําคัญ (1) ส่วนงานที่รับผิดชอบ (2) ขั้นตอนการดาํเนินงานหลัก (3) 
2 กระบวนการโอนเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ 
สํานักการคลังและ
งบประมาณ 

1. หน่วยงานทําเรื่องขอซื้อครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง 
2. ดําเนินการพิจารณาอํานาจในการโอนเปลี่ยนแปลง 2 แนวทาง 
3. อํานาจหัวหน้าส่วนราชการ  
3.1 จัดทําบันทึกเสนอเลขาธิการวุฒิสภาอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง 
3.2 เลขาธิการวุฒิสภาอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ 
3.3 โอนเปลี่ยนแปลงในระบบ GFMIS 
3.4 ส่งรายงานให้สํานักงบประมาณทราบ 
3.5 แจ้งกลุ่มงานพัสดุดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
4. อํานาจสํานักงบประมาณ 
4.1 เสนอเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อพจิารณาขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงไปยังสํานักงบประมาณ 
4.2 สํานักงบประมาณพิจารณาอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง 
4.3 สํานักงบประมาณโอนเปลี่ยนแปลงในระบบ GFMIS 
4.4 สํานักงบประมาณแจ้งให้สํานักงานฯ ทราบ 
4.5 แจ้งกลุ่มงานพัสดุดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

3 กระบวนการติดตามการเบิกจ่าย
งบประมาณและผลการดําเนินการ 

สํานักการคลังและ
งบประมาณ 

1. เริ่มต้นปีงบประมาณวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี บันทึกข้อมูลงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี เงินกันเหลื่อมปี ลงระบบ FAS 

2. เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่าย และนําส่งคืนคลัง มีการบันทึกในระบบ GFMIS และระบบ FAS 
3. ตรวจสอบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามรหัสงบประมาณในระบบ GFMIS 
4. ตรวจสอบรายงานยอดเบิกจ่ายงบประมาณตามขารายการในระบบ FAS 
5. ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ ในระบบ FAS 
6. ติดตามผลการดําเนินงานของแต่ละสํานักฯ 

- ผลผลิต/กิจกรรมตามเอกสารงบประมาณ 
- โครงการ/งานประจําตามแผนปฏิบัติการ 



 
แผนบริหารความต่อเนื่องของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  82 

ที่ กระบวนการที่สําคัญ (1) ส่วนงานที่รับผิดชอบ (2) ขั้นตอนการดาํเนินงานหลัก (3) 
7. สํานักจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน 

- ผลผลิต/กิจกรรมตามเอกสารงบประมาณ 
- โครงการ/งานประจําตามแผนปฏิบัติการ 

8. ตรวจสอบความถูกต้อง 
9. จัดทํารายงานสรุปผลการเบิกจ่าย และผลการดําเนินงานเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทุกสิ้นไตรมาส 
10. ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทุกสิ้นไตรมาส 
11. รายงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบ 
12. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและเร่งรัดการดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
13. ดําเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและเร่งรัดการดําเนินงานโครงการ/งาน

ประจําให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
14. จัดทํารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดําเนินงาน (รายงาน สงป.301) 
15. เสนอเลขาธิการวุฒิสภาเห็นชอบ และลงนามถึงสํานักงบประมาณ 

4 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (ด้วยวิธี
ตกลงราคา ) 

สํานักการคลังและ
งบประมาณ 

1. รับเรื่อง 
2. สืบราคาจากผู้ค้า 
3. ผู้ค้าทําใบเสนอราคา 
4. ทํารายงานขอซื้อขอจ้าง 

- จัดทํารายงานขอซื้อ/จ้าง หรือ ใบสั่งซื้อ /ใบสั่งจ้าง 
- ขออนุมัติแตง่ตั้งคณะกรรมการตรวจรับ 

5. เห็นชอบ/อนุมัติ 
6. แจ้งผู้ค้า 
7. ส่งของ 
8. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาตรวจรับพัสดุ 
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ที่ กระบวนการที่สําคัญ (1) ส่วนงานที่รับผิดชอบ (2) ขั้นตอนการดาํเนินงานหลัก (3) 
9. จองเงินในระบบ GFMIS (วาง PO ) 
10. ส่งเบิกจ่าย 

5 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (ด้วยวิธี
สอบราคา ) 

สํานักการคลังและ
งบประมาณ 

1. รับเรื่อง 
2. ทบทวนรายละเอียดครุภัณฑ์ 
3. ทํารายงานขอซื้อ/จ้าง จัดทํารายงานขอซื้อขอจ้าง ใบสั่งซื้อ/จ้าง ประกอบด้วย เหตุผล 

รายละเอียด ราคามาตรฐาน วงเงิน กําหนดเวลาใช้งาน ข้อเสนออื่นๆ 
- ขออนุมัติแตง่ตั้งคณะกรรมการฯ 
- ขออนุมัติออกประกาศสอบราคา 
- จัดทําเอกสารสอบราคา/จัดทําเอกสารขอเผยแพร่ประกาศ 

4. เห็นชอบ/อนุมัติ 
5. - ประกาศเผยแพร่และขายหรือแจกจ่ายแบบ 

- ส่งเอกสารไปยังผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างโดยตรง 
6. รับซองสอบราคา 
7. คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาผลการสอบราคา 

รายงานผลการพิจารณา 
8. ได้ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 
9. ขออนุมัติให้จัดซื้อ/จัดจา้ง 
10. อนุมัติให้จัดซื้อ/จัดจ้าง 
11. ประกาศผลการสอบราคา 
12. สํานักกฎหมายตรวจร่างสัญญา 
13. ทําสัญญา หลักประกันสัญญา 
14. ส่งของ 
15. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาตรวจรับพัสดุ 
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ที่ กระบวนการที่สําคัญ (1) ส่วนงานที่รับผิดชอบ (2) ขั้นตอนการดาํเนินงานหลัก (3) 
16. จองเงินในระบบ GFMIS (วาง PO ) 
17. ส่งเบิกจ่าย 

6 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (ด้วยวิธี
ประกวดราคาวงเงินเกิน 2,000,000 
บาท ) 

สํานักการคลังและ
งบประมาณ 

1. รับเรื่อง 
2. ทบทวนรายละเอียดคุณลักษณะ 
3. ทํารายงานขอซื้อ/จ้าง 

- จัดทําเอกสารประกวดราคา 
- ขออนุมัติแตง่ตั้งคณะกรรมการฯ 3 คณะ 
- ขออนุมัติเผยแพร่ประกาศประกวดราคา 

4. เห็นชอบ/อนุมัติ 
5. ประกาศเผยแพร่ 
6. ขาย/แจกเอกสารประกวดราคา 
7. ชี้แจงรายละเอียด 
8. ให้เวลาผู้ค้าคํานวณราคา 
9. รับซองและเปิดซองประกวดราคา 
ส่งซองประกวดราคาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 

หมดเวลารับซอง 
- พิจารณาคุณสมบัติว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ

เข้าเปิดซองใบเสนอราคาและแจ้งให้คณะกรรมการเปิดซอง 
10. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 

- ได้ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 
- รายงานผลการพิจารณา 

12. ขออนุมัติให้จัดซื้อ/จัดจ้าง 
13. อนุมัติให้จัดซื้อ/จัดจ้าง 
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ที่ กระบวนการที่สําคัญ (1) ส่วนงานที่รับผิดชอบ (2) ขั้นตอนการดาํเนินงานหลัก (3) 
14. ประกาศผลการประกวดราคา 
15. สํานักกฎหมายตรวจร่างสัญญา 
16. ทําสัญญา หลักประกันสัญญา 
17. ส่งของ 
18. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาตรวจรับพัสดุ 
19. จองเงินในระบบ GFMIS (วาง PO ) 
20. ส่งเบิกจ่าย 

7 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (ด้วยวิธี
ประกวดราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ E-Auction วงเงิน
ตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป) 

สํานักการคลังและ
งบประมาณ 

1. รับเรื่อง 
2. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) 
3. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) 
4. คณะกรรมการร่าง TOR ดําเนินการกําหนด TOR 

เสนอหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติ 
5. อนุมัติ ร่าง TOR 
6. ประกาศเผยแพร่ TOR ครั้งที่ 1 
7. ประกาศเผยแพร่ TOR ครั้งที่ 2 
8. เสนอขออนุมัติ TOR 
9. ทํารายงานขอซื้อ/จ้าง 

- ขออนุมัติแตง่ตั้งคณะกรรมการฯ 2 คณะ 
- ขออนุมัติเผยแพร่ประกาศเชิญชวน 

10. เห็นชอบ/อนุมัติ 
11. เผยแพร่เอกสารประกาศเชิญชวนและจําหน่าย หรือแจกจ่ายเอกสารประกวดราคา 
12. รับซองข้อเสนอทางเทคนิค 
13. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคา 
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ที่ กระบวนการที่สําคัญ (1) ส่วนงานที่รับผิดชอบ (2) ขั้นตอนการดาํเนินงานหลัก (3) 
14. แจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้น 
15. อุทธรณ์ผลการพิจารณา 
16. พิจารณาอุทธรณ ์
17. แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ 
18. แจ้งการนัดหมาย 
19. ดําเนินการประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
20. คณะกรรมการรายงานผลการประกวดราคา 

ได้ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 
21. ขออนุมัติให้จัดซื้อ/จัดจ้าง 
22. อนุมัติ การจัดซื้อจัดจ้าง 
23. แจ้งผู้สิทธิเสนอราคาทุกรายทราบผลการพิจารณา ประกาศผลการพิจารณา 
24. ขออุทธรณ์ผลการพิจารณา 
25. สํานักกฎหมายตรวจร่างสัญญา 
26. ทําสัญญา หลักประกันสัญญา 
27. ส่งของ 
26. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาตรวจรับพัสดุ 
27. จองเงินในระบบ GFMIS (วาง PO ) 
28. ส่งเบิกจ่าย 

8 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (ด้วยวิธี
พิเศษ วงเงินเกิน 100,000 บาท) 

สํานักการคลังและ
งบประมาณ 

1. รับเรื่อง 
2. ทํารายงานขอซื้อ/จ้าง 

- ขออนุมัติแตง่ตั้งคณะกรรมการฯ 2 คณะ 
3. เห็นชอบ/อนุมัติ 
4. คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ 
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ที่ กระบวนการที่สําคัญ (1) ส่วนงานที่รับผิดชอบ (2) ขั้นตอนการดาํเนินงานหลัก (3) 
รายงานผลการพิจารณา 

5. ขออนุมัติให้จัดซื้อ/จัดจา้ง 
7. อนุมัติให้จัดซื้อ/จัดจ้าง 
8. ส่งของ 
9. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาตรวจรับพัสดุ 
10. จองเงินในระบบ GFMIS (วาง PO ) 
11. ส่งเบิกจ่าย 

9 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (ด้วยวิธี
กรณีพิเศษ ไม่จํากัดวงเงิน ) 

สํานักการคลังและ
งบประมาณ 

1. รับเรื่อง 
2. ติดต่อขอราคาจากหน่วยงานผู้ค้า 
3. ผู้ค้าทําราคา 
4. ขออนุมัติซื้อ/จ้าง 
5. อนุมัติ 
6. สํานักกฎหมายตรวจร่างสัญญา 
7. ทําสัญญา หลักประกันสัญญา 
8. ส่งของ 
9. คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ
10. จองเงินในระบบ GFMIS (วาง PO ) 
11. ส่งเบิกจ่าย 

10 กระบวนการควบคุมและจําหน่าย
พัสดุ (วัสดุ, ครุภัณฑ์) 

กลุ่มงานพัสดุ 
สํานักการคลังและ
งบประมาณ 

1. ตรวจรับพัสดุ 
2. ลงทะเบียนคุมทรัพย์สิน 
3. เขียนใบเบิกพัสดุ 
4. ซ่อมแซม แลกเปลี่ยน 
5. การยืม การคืนพัสดุ 
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ที่ กระบวนการที่สําคัญ (1) ส่วนงานที่รับผิดชอบ (2) ขั้นตอนการดาํเนินงานหลัก (3) 
6. ตรวจสอบทรัพย์สินประจําปี 

- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจําปี 
- ตรวจสอบครุภัณฑ์ของสํานักต่างๆ 
- จัดทํารายงานการตรวจสอบครุภัณฑ์ 

7. เสนอหัวหน้าส่วนราชการ 
8. ส่งรายงานให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

11 กระบวนการเบิกจ่ายเงินให้แก่
เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินโดยวิธีจ่าย
ตรงผ่านบญัชีเจ้าหนี้ (ผ่านกระบวนการ 
จัดซื้อจัดจ้างและรับใบแจ้งหนี้จาก
เจ้าหนี้) 

สํานักการคลังและ
งบประมาณ 

1. รับเรื่องจากกลุ่มงานพัสดุหรือรับใบแจ้งหนี้จากเจ้าหนี้ 
2. ตรวจความถูกต้องของเอกสาร 
3. ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
4. อนุมัติเบิกเงิน 
5. บันทึกเอกสารคําขอเบิกเงิน(วางฎีกา)ในระบบ FAS พมิพ์ คําขอเบิก (ฎีกา) จากระบบ FAS 
6. ขออนุมัติคําขอเบิกเงิน ลงนามในเอกสารคําขอเบิก(ฎีกา) 
7. ส่งเอกสารคําขอเบิก(ฎีกา) ให้กลุ่มงานบัญชี 
8. บันทึกคําขอเบิก (วางฎีกา) ในระบบ GFMIS พิมพ์รายงานคําขอเบิกจากระบบ GFMIS 
9. ส่งเอกสารคําขอเบิก (ฎีกา) กลับคืนกลุ่มงานการเงิน 
10. กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรง 
11. เช็คสถานการณ์โอนเงินในระบบ GFMIS 
12. บันทึกทะเบียนคุมใบสําคัญ ในระบบ FAS 
พิมพ์ทะเบียนคุมใบสําคัญจากระบบ FAS 
13. แจ้งการโอนเงินให้ผู้ค้าทราบและเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้ค้า 
14. ออกใบกํากับภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้ผู้ค้า 
15. ลูกค้านําใบเสร็จรับเงินมาให้ 
16. รวบรวมเอกสารหลักฐาน 
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ที่ กระบวนการที่สําคัญ (1) ส่วนงานที่รับผิดชอบ (2) ขั้นตอนการดาํเนินงานหลัก (3) 
- เจ้าหน้าที่การเงินประทับตราจ่ายเงินแล้ว และลงลายมือชื่อพร้อมวันที่ในหลักฐานการ
จ่ายเงินทุกฉบับ ส่งให้กลุ่มงานบัญชี 

12 กระบวนการเบิกจ่ายเงินโดยจ่ายให้
เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน ที่ไม่มีบัญชี
ผู้ค้าในระบบ GFMIS (จ่ายเป็นเช็ค
หรือเงินสด) 

สํานักการคลังและ
งบประมาณ 

1. รับเรื่องจากกลุ่มงานพัสดุหรือรับใบแจ้งหนี้จากเจ้าหนี้ 
2. ตรวจความถูกต้องของเอกสาร 
3. ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
4. อนุมัติเบิกเงิน 
5. บันทึกเอกสารคําขอเบิกเงิน (วางฎีกา)ในระบบ FAS พิมพ์คําขอเบิก (ฎีกา) จากระบบ FAS 
6. ขออนุมัติคําขอเบิกเงิน ลงนามในเอกสารคําขอเบิก(ฎีกา) 
7. ส่งเอกสารคําขอเบิก(ฎีกา) ให้กลุ่มงานบัญชี 
8. บันทึกคําขอเบิก (วางฎีกา) ในระบบ GFMIS 
พิมพ์รายงานคําขอเบิกจากระบบ GFMIS 
9. ส่งเอกสารคําขอเบิก (ฎีกา) กลับคืนกลุ่มงานการเงิน 
10. กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
11. เจ้าหน้าที่การเงินตรวจเช็คสถานะการโอนเงินในระบบ GFMIS แจ้งเจ้าของเรื่องผู้ขอ

เบิกว่ามีการโอนเงินเข้าบัญชีสํานักงานฯ แล้ว 
12. เขียนเช็ค 
13. ขออนุมัติเช็ค และลงนามในเช็ค 
14. แจ้งให้ผู้ค้ามารับเช็คหรือเงินสดที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้ค้า 
15. ออกใบกํากับภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้ผู้ค้า 
16. ลูกค้ามารับเงินสด/เช็ค พร้อมนําใบเสร็จรับเงินมาให้ 
17. บันทึกทะเบียนคุมใบสําคัญ ในระบบ FAS 
พิมพ์ทะเบียนคุมใบสําคัญจากระบบ FAS 
18. รวบรวมเอกสารหลักฐาน 
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ที่ กระบวนการที่สําคัญ (1) ส่วนงานที่รับผิดชอบ (2) ขั้นตอนการดาํเนินงานหลัก (3) 
- เจ้าหน้าที่การเงินประทับตราจ่ายเงินแล้ว และลงลายมือชื่อพร้อมวันที่ในหลักฐานการ
จ่ายเงินทุกฉบับส่งให้กลุ่มงานบัญชี 

13 กระบวนการเบิกจ่ายเงินโดยยืมเงิน
ทดรองราชการ และเบิกเงินชดใช้เงิน
ทดรองราชการ เช่น ซื้อวัสดุหรือจ้าง
ทําของกรณีจําเป็นเร่งด่วน สัมมนา 
อบรม ศึกษาดูงาน 
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและ
อนุกรรมการ ค่าจัดเลี้ยงอาหาร
สมาชิกวุฒิสภา การเดินทางไป
ราชการ 

สํานักการคลังและ
งบประมาณ 

1. รับเรื่องพร้อม 
- สัญญายืมเงินทดรองราชการ 
2. ขออนุมัติการยืมเงินทดรอง 
3. จ่ายเงินให้ผู้ยืม 
4. บันทึกสัญญายืมเงินทดรองราชการ 
5. บันทึกข้อมูลในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ 
6. รับชดใช้เงินทดรองราชการ  
แบ่งเป็น 2 ส่วน เงินสด และใบสําคัญ 

6.1 รับคืนเงินสด 
6.1.1 ออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้ยืม 
6.1.2 บันทึกข้อมูลรับชดใช้เงินสด 

6.2 รับชดใช้ใบสําคัญ 
6.2.1 รับเรื่องจากสํานักต่างๆ 
กรณีซื้อของ จ้างทําของ ต้องผ่านกระบวนการจดัซื้อจัดจ้าง 
6.2.2 พัสดุรับเรื่อง 

ตรวจสอบเอกสาร 
ทํารายงานขอซื้อขอจ้าง จัดทําใบสั่งซื้อ /ใบสั่งจ้าง 
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ 
ผู้มีอํานาจอนุมัติ 
ตรวจรับพัสดุ 

6.2.3 ส่งเรื่องให้การเงินเบิกจ่ายชดใช้เงินทดรอง 
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ที่ กระบวนการที่สําคัญ (1) ส่วนงานที่รับผิดชอบ (2) ขั้นตอนการดาํเนินงานหลัก (3) 
6.2.4 การเงินรับเรื่อง 
6.2.5 ตรวจสอบเอกสาร 
6.2.6 ขออนุมัติเบิกจ่ายต่อผู้มีอํานาจอนุมัติ 
6.2.7 อนุมัติเบิกจ่าย 
6.2.8 บันทึกชดใช้สัญญายืมเงินทดรองราชการ (ใบสําคัญ) 

7. บันทึกเอกสารคําขอเบิกเงิน (วางฎีกา)ในระบบ FAS พิมพ์ คําขอเบิก (ฎีกา) จากระบบ 
FAS ประทับตราว่าเบิกชดใช้เงินทดรองราชการ 

8. ขออนุมัติคําขอเบิกเงิน ลงนามในเอกสารคําขอเบิก (ฎีกา) 
9. ส่งเอกสารคําขอเบิก(ฎีกา) ให้กลุ่มงานบัญชี 
10. บันทึกคําขอเบิก (วางฎีกา) ในระบบ GFMIS พิมพ์รายงานคําขอเบิกจากระบบ GFMIS 
11. ส่งเอกสารคําขอเบิก (ฎีกา) กลับคืนกลุ่มงานการเงิน 
12. กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
13. เจ้าหน้าที่การเงินตรวจเช็คสถานะการโอนเงินในระบบ GFMIS 
14. แจ้งผู้ควบคุมเงินทดรองราชการ 
15. เขียนเช็คสั่งจ่ายสํานักงาน 
16. ขออนุมัติเช็ค และลงนามในเช็ค 
17. นําฝากเข้าบัญชีเงินทดรองราชการ 
18. บันทึกทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ 
19. บันทึกทะเบียนคุมใบสําคัญ ในระบบ FAS พิมพ์ทะเบียนคุมใบสําคัญจากระบบ FAS 
20. รวบรวมเอกสารหลักฐาน 
- เจ้าหน้าที่การเงินประทับตราจ่ายเงินแล้ว และลงลายมือชื่อพร้อมวันที่ในหลักฐานการ
จ่ายเงินทุกฉบับส่งให้กลุ่มงานบัญชี 
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ที่ กระบวนการที่สําคัญ (1) ส่วนงานที่รับผิดชอบ (2) ขั้นตอนการดาํเนินงานหลัก (3) 
21. ถ้าผู้ยืมมิได้ชําระคืนเงินยืมภายในระยะเวลาที่กําหนด 
ผู้อํานวยการสํานักการคลังและงบประมาณทําหนังสือแจ้งผู้บังคับบัญชาของผู้ยืมเงิน 

14 กระบวนการเบิกจ่ายในการเดินทาง
ไปราชการภายในประเทศ สัมมนา 
ศึกษาดูงาน (ยืมเงินงบประมาณ) 

สํานักการคลังและ
งบประมาณ 

1. รับเรื่อง 
2. ตรวจสอบความถูกต้อง 
3. บันทึกสัญญายืมเงิน ในระบบ FAS สถานะรอจ่าย 
4. บันทึกเอกสารคําขอเบิกเงิน(วางฎีกา)ในระบบ FAS 
พิมพ์ คําขอเบิก (ฎีกา) จากระบบ FAS 
5. ขออนุมัติคําขอเบิกเงิน ลงนามในเอกสารคําขอเบิก(ฎีกา) 
6. ส่งเอกสารคําขอเบิก(ฎีกา) ให้กลุ่มงานบัญชี 
7. บันทึกคําขอเบิก (วางฎีกา) ในระบบ GFMIS 
พิมพ์รายงานคําขอเบิกจากระบบ GFMIS 
8. ส่งเอกสารคําขอเบิก (ฎีกา) กลับคืนกลุ่มงานการเงิน 
9. กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
10. เจ้าหน้าที่การเงินตรวจเช็คสถานะการโอนเงินในระบบ GFMIS แจ้งเจ้าของเรื่องผู้ขอ
เบิกว่ามีการโอนเงินเข้าบัญชีสํานักงานฯ แล้ว 
11. ขออนุมัติ 

- ยืมเงินงบประมาณ 
- เช็คสั่งจ่ายผู้ยืม 

12. อนุมัติ 
- สัญญายืมเงินงบประมาณลงนามในสัญญายืมเงินงบประมาณ 
- เช็คและลงนามในเช็ค 

13. แจ้งเจ้าของเรื่องรับเช็คที่กลุ่มงานการเงิน 
14. เปลี่ยนสถานะสัญญายืมเงินในระบบ FAS เป็นค้างชําระ 
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ที่ กระบวนการที่สําคัญ (1) ส่วนงานที่รับผิดชอบ (2) ขั้นตอนการดาํเนินงานหลัก (3) 
15. บันทึกการจ่ายเช็คในระบบ FAS 
16. การรับชดใช้เงินยืม 
17. เมื่อกลับจากการเดินทางไปราชการหรือเสร็จสิ้นการสัมมนา เจ้าของเรื่องส่งรายงาน

การเดินทาง ไปราชการ การสัมมนา ถึงกลุ่มงานการเงิน 
17.1 รับคืนเงินสด (กรณีมีการคืนเงินสด) 
17.2 รับชดใช้ใบสําคัญพร้อมรายงานการเดินทาง 

18. บันทึกเสนอเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อขออนุมัติค่าใช้จ่าย 
19. เลขาธิการอนุมัติค่าใช้จ่าย 
20. บันทึกรับชดใช้ใบสําคัญในระบบ FAS 
21. เปลี่ยนสถานะสัญญายืมเงินในระบบ FAS เป็นชําระแล้ว และบันทึกหลังสัญญายืมเงิน 
22. รวบรวมเอกสารหลักฐาน 

- เจ้าหน้าที่การเงินประทับตราจ่ายเงินแล้ว และลงลายมือชื่อพร้อมวันที่ในหลักฐาน
การจ่ายเงินทุกฉบับส่งให้กลุ่มงานบัญชี 

23. ถ้าผู้ยืมมิได้ชําระคืนเงินยืมภายในระยะเวลาที่กําหนด ผู้อํานวยการสํานักการคลังและ
งบประมาณทําหนังสือแจ้งผู้บังคับบัญชาของผู้ยืมเงิน 

15 กระบวนการเบิกจ่ายการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศ 

สํานักการคลังและ
งบประมาณ 

1. รับเรื่อง 
2. กรณีการเดินทางของคณะกรรมาธิการ 
3. ตรวจสอบ 

- งบประมาณที่คณะกรรมาธิการได้รับเพียงพอ 
- ตรวจสอบประมาณการค่าใช้จ่าย 

4. เสนอเลขาธิการวุฒิสภา 
5. เลขาธิการวุฒิสภาเห็นชอบ 
6. เสนอประธานวุฒิสภาอนุมัติ 
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ที่ กระบวนการที่สําคัญ (1) ส่วนงานที่รับผิดชอบ (2) ขั้นตอนการดาํเนินงานหลัก (3) 
7. ประธานวุฒิสภาอนุมัติ 
8. ส่งเรื่องขอเบิกเงิน 
9. เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบความถูกต้อง 
10. บันทึกสัญญายืมเงิน ในระบบ FAS สถานะรอจ่าย 
11. บันทึกเอกสารคําขอเบิกเงิน (วางฎีกา) ในระบบ FAS พิมพ์ คําขอเบิก (ฎีกา) จากระบบ 
FAS 
12. ขออนุมัติคําขอเบิกเงิน ลงนามในเอกสารคําขอเบิก (ฎีกา) 
13. ส่งเอกสารคําขอเบิก (ฎีกา) ให้กลุ่มงานบัญชี 
14. บันทึกคําขอเบิก (วางฎีกา) ในระบบ GFMIS พิมพร์ายงานคําขอเบิกจากระบบ GFMIS 
15. ส่งเอกสารคําขอเบิก (ฎีกา) กลับคืนกลุ่มงานการเงิน 
16. กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีสํานักงานฯ 
17. เจ้าหน้าที่การเงินตรวจเช็คสถานะการโอนเงินในระบบ GFMIS แจ้งเจ้าของเรื่องผู้ขอ

เบิกว่ามีการโอนเงินเข้าบัญชีสํานักงานฯ แล้ว 
18. ขออนุมัติ 

- ยืมเงินงบประมาณ 
- เช็คสั่งจ่ายผู้ยืม 

19. อนุมัติ 
- สัญญายืมเงินงบประมาณลงนามในสัญญายืมเงินงบประมาณ 
- เช็คและลงนามในเช็ค 

20. แจ้งเจ้าของเรื่องรับเช็คที่กลุ่มงานการเงิน 
21. เปลี่ยนสถานะสัญญายืมเงินในระบบFAS เป็นค้างชําระ 
22. บันทึกการจ่ายเช็คในระบบ FAS 
23. การรับชดใช้เงินยืม 



 
แผนบริหารความต่อเนื่องของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  95 

ที่ กระบวนการที่สําคัญ (1) ส่วนงานที่รับผิดชอบ (2) ขั้นตอนการดาํเนินงานหลัก (3) 
 
24. เมื่อเดินทางกลับมาแล้ว เจ้าของเรื่องส่งรายงานการเดินทางไปราชการต่างประเทศ   

ถึงกลุ่มงานการเงิน 
24.1 รับคืนเงินสด (กรณีมีการคืนเงินสด) 
24.2 รับคืนใบสําคัญ 
- ส่งรายงานการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ประกอบด้วยเอกสารหลักฐาน 

25. บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายเสนอเลขาธิการวุฒิสภา 
26. เลขาธิการอนุมัติค่าใช้จ่าย 
27. บันทึกรับชดใช้ใบสําคัญในระบบ FAS 
28. เปลี่ยนสถานะสัญญายืมเงินในระบบ FAS เป็นชําระแล้ว 

- บันทึกหลังสัญญา 
29. รวบรวมเอกสารหลักฐาน 

- เจ้าหน้าที่การเงินประทับตราจ่ายเงินแล้ว และลงลายมือชื่อพร้อมวันที่ในหลักฐาน
การจ่ายเงินทุกฉบับส่งให้กลุ่มงานบัญชี 
30. ถ้าผู้ยืมมิได้ชําระคืนเงินยืมภายในระยะเวลาที่กําหนด ผู้อํานวยการสํานักการคลังและ

งบประมาณทําหนังสือแจ้งผู้บังคับบัญชาของผู้ยืมเงิน 
16 กระบวนการเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ย

ประชุมกรรมาธิการสามัญ วิสามัญ 
อนุกรรมาธิการ 

สํานักการคลังและ
งบประมาณ 

1. ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมาธิการสามัญ วิสามัญ อนุกรรมาธิการ 
2. อนุมัติเบิกเงิน 
3. บันทึกสัญญายืมเงิน ในระบบ FAS สถานะรอจ่าย 
4. บันทึกเอกสารคําขอเบิกเงิน (วางฎีกา)ในระบบ FAS  พิมพ์ คําขอเบิก(ฎีกา)จากระบบ FAS 
5. ขออนุมัติคําขอเบิกเงิน ลงนามในเอกสารคําขอเบิก (ฎีกา) 
6. ส่งเอกสารคําขอเบิก(ฎีกา) ให้กลุ่มงานบัญชี 
7. บันทึกคําขอเบิก (วางฎีกา) ในระบบ GFMIS  พิมพ์รายงานคําขอเบิกจากระบบ GFMIS 



 
แผนบริหารความต่อเนื่องของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  96 

ที่ กระบวนการที่สําคัญ (1) ส่วนงานที่รับผิดชอบ (2) ขั้นตอนการดาํเนินงานหลัก (3) 
8. ส่งเอกสารคําขอเบิก (ฎีกา) กลับคืนกลุ่มงานการเงิน 
9. กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
10. เจ้าหน้าที่การเงินตรวจเช็คสถานะการโอนเงินในระบบ GFMIS แจ้งเจ้าของเรื่องผู้ขอ
เบิกว่ามีการโอนเงินเข้าบัญชีสํานักงานฯ แล้ว 
11. ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ / เขียนเช็คสั่งจ่ายเพื่อขอรับเงินสด 
12. อนุมัติ 

- สัญญายืมเงินงบประมาณลงนามในสัญญายืมเงินงบประมาณ 
- เช็คและลงนามในเช็ค 

13. เจ้าหน้าที่การเงินนําเช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคาร 
14. เปลี่ยนสถานะสัญญายืมเงินในระบบ FAS เป็นค้างชําระ 
15. ผู้เบิกเบี้ยฯ ขอเบิกเงินค่าเบี้ยประชุมเมื่อมีประชุม 
16. ตรวจสอบตารางการประชุม และจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมตามจํานวนที่ขอเบิก 
17. จ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมให้ผู้ประชุมฯ 

- บันทึกลงระบบค่าเบี้ยประชุม 
- เก็บหลักฐานการจ่ายค่าเบี้ยประชุม 

18. ผู้เบิกเบี้ยส่งหลักฐานการจ่ายเบี้ยประชุม และคืนเงินสด (ถ้ามี) 
19. ตรวจเอกสาร และรวบรวมเอกสารให้ครบตามจํานวน สัญญายืมเงิน 
20. รวบรวมเอกสารหลักฐาน 

- เจ้าหน้าที่การเงินประทับตราจ่ายเงินแล้ว และลงลายมือชื่อพร้อมวันที่ในหลักฐาน
การจ่ายเงินทุกฉบับ 
21. ขออนุมัติค่าใช้จ่าย 
22. บันทึกชดใช้ใบสําคัญในระบบ FAS สถานะชําระแล้ว 
23. ส่งให้กลุ่มงานบัญชี 



 
แผนบริหารความต่อเนื่องของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  97 

ที่ กระบวนการที่สําคัญ (1) ส่วนงานที่รับผิดชอบ (2) ขั้นตอนการดาํเนินงานหลัก (3) 
17 กระบวนการเงินทดรองราชการ  1. เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 

2. เปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 
3. ขออนุมัติเบิกเงิน 
4. ผู้มีอํานาจอนุมัติเบิกเงิน 
5. นําเช็คไปเบิกเงิน 
6. เก็บรักษาเงินสดไว้ที่หน่วยงาน 
7. นําเงินสดออกจากตู้นิรภัยทุกวัน 
8. จ่ายเงินสดให้แก่ผู้ยืมประจําวัน 
9. รับชดใช้เป็นเงินสดและใบสําคัญประจําวัน 
10. อนุมัติคําขอเบิกเงิน วางฎีกาชดใช้เงินทดรองราชการ 
11. นําฝากเข้าบัญชีเงินทดรองราชการ (บัญชีออมทรัพย์) 
12. จัดทํารายงานประจําวันทุกสิ้นวันตรวจเช็คเงินสดคงเหลือประจําวัน 
13. เก็บเงินสดเข้าตู้นิรภัยทุกสิ้นวัน 
14. กรณีเงินเหลือไม่พอ ขออนุมัติเบิกเงินเพื่อเก็บรักษาไว้ที่หน่วยงาน 
15. จัดทํารายงานและการบัญชี 

18 กระบวนการเบิกค่ารักษาพยาบาล กลุ่มงานสวัสดิการ 
สํานักการคลังและ
งบประมาณ 

1. งบกลาง ยืมเงินทดรองราชการ 
2. จ่ายเงินให้แก่ผู้ขอเบิกค่ารักษาพยาบาล 
3. ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือประจําวัน 
4. รวบรวมเอกสารการขอเบิกเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการ 
5. รวบรวมเอกสารใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลให้ผู้มีอํานาจลงนาม 
6. วางฎีกาเบิกจ่าย 

19 กระบวนการจ่ายเงินค่ารักษา 
พยาบาลแก่ผู้รับบริการต่อ 1 ท่าน 

กลุ่มงานสวัสดิการ 
สํานักการคลังและ

1. ผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลยื่นเอกสารขอเบิก 
2. ตรวจสอบเอกสารการขอเบิก 
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ที่ กระบวนการที่สําคัญ (1) ส่วนงานที่รับผิดชอบ (2) ขั้นตอนการดาํเนินงานหลัก (3) 
งบประมาณ 3. จ่ายเงินให้แก่ผู้ขอเบิกค่ารักษาพยาบาล 

20 กระบวนการจ่ายเงินค่าการศึกษา 
ของบุตร 

กลุ่มงานสวัสดิการ 
สํานักการคลังและ
งบประมาณ 

1. งบกลาง  ยืมเงินทดรองราชการ 
2. จ่ายเงินให้แก่ผู้ขอเบิกค่าการศึกษาของบุตร 
3. ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือประจําวัน 
4. รวบรวมเอกสารการขอเบิกเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการ 
5. รวบรวมเอกสารใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่าการศึกษาของบุตรให้ผู้มีอํานาจลงนาม 
6. วางฎีกาเบิกจ่าย 

21 กระบวนการจ่ายเงินค่าการศึกษาของ
บุตรแก่ผู้รับบริการต่อ 1 ท่าน 

กลุ่มงานสวัสดิการ 
สํานักการคลังและ
งบประมาณ 

1. ผู้มีสิทธิเบิกค่าการศึกษาของบุตรยื่นเอกสารขอเบิก 
2. ตรวจสอบเอกสารการขอเบิก 
3. จ่ายเงินให้แก่ผู้ขอเบิกค่าการศึกษาของบุตร 

22 กระบวนการตรวจสอบรายการขอเบิก
ของหน่วยงาน ประจําเดือน 

สํานักการคลังและ
งบประมาณ 

1. เรียกรายงานสรุปรายการขอเบิกเงินของหน่วยงานในระบบ GFMIS 
2. ตรวจสอบ "กรณีจ่ายตรงผู้ขาย" 
3. ตรวจสอบ "กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ" 
4. ตรวจสอบ "สรุปรายการขอเบิก" 
5. พิมพ์สรุปรายการขอเบิกเงินของหน่วยงาน 

23 
 

กระบวนการบันทึกรายการลูกหนี้เงิน
ยืมในระบบ GFMIS และ โปรแกรม
บัญชี 

สํานักการคลังและ
งบประมาณ 

1. รับเอกสารการขอเบิกเงิน (ฏีกา) 
2. บันทึกรายการขอเบิกเงิน (ฏีกา) ในระบบ GFMIS 
3. พิมพ์รายงานขอเบิกเงินจากคลัง โดยใช้คําสั่ง T-CODE: ZINE_R09 
4. อนุมัติ โดยใช้คําสั่ง T-CODE P1:ZPMTR_0/ P2: ZPMTR-A 
5. ส่งเอกสารการขอเบิกเงินคืนกลุ่มงานการเงิน 
6. บันทึกรายการในโปรแกรมบัญชี ระบบทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม 
7. บันทึกรายการขอเบิกที่มีการบันทึกในระบบ GFMIS แล้วนํามาบันทึกในโปรแกรมบัญชี 
8. ส่ง ผอ.สํานักการคลังฯ ลงนามในรายงานขอเบิกเงินจากคลัง 
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ที่ กระบวนการที่สําคัญ (1) ส่วนงานที่รับผิดชอบ (2) ขั้นตอนการดาํเนินงานหลัก (3) 
9. กรมบัญชีกลางประมวลผลจ่ายระบบจะจ่ายเข้าบัญชีของส่วนราชการ 
10. ตรวจสอบรายงานการจ่ายเงิน 
11. เขียนเช็คเบิกเงินเพื่อจ่ายให้ลูกหนี้ 
12. ทําการจ่ายชําระเงินในระบบ GFMIS โดยใช้คําสั่ง T-CODE:ZF_53_PM 
13. ลงจ่ายในโปรแกรมทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม 
14. บันทึกหักล้างลูกหนี้เงินยืม 
14.1 กรณีค่าใช้จ่ายเท่ากับเงินยืม 
14.2 กรณีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเงินยืม 
14.3 กรณีค่าใช้จ่ายมากกว่าเงินยืม โดยใช้คําสั่ง T-CODE: ZF_02_G1 
15. รับเอกสารการจ่ายเงินจากกลุ่มงานการเงิน 
16. จัดเก็บเอกสาร 

24 กระบวนการตั้งเบิกเงินเดอืนและเงิน
อื่นที่มีการกําหนดจ่ายสิ้นเดือนใน
ระบบ GFMIS และโปรแกรมบัญชี 

สํานักการคลังและ
งบประมาณ 

1. รับเอกสารการขอเบิกเงิน (ฏีกา) 
2. บันทึกรายการขอเบิกเงิน (ฏีกา) ในระบบ GFMIS 
3. พิมพ์รายงานขอเบิกเงินจากคลัง โดยใช้คําสั่ง T-CODE: ZINE_R09 
4. อนุมัติ โดยใช้คําสั่ง T-CODE P1:ZPMTR_0/ P2: ZPMTR-A 
5. ส่งเอกสารการขอเบิกเงินคืนกลุ่มงานการเงิน 
6. บันทึกรายการในโปรแกรมบัญชีระบบทะเบียนคุมเงินเดือน 
7. บันทึกรายการขอเบิก (ฏีกา) ในระบบ GFMIS แล้วนํามาบันทึกในโปรแกรมบัญชี 
8. ส่ง ผอ.สํานักการคลังฯ ลงนามในรายงานขอเบิกเงินจากคลัง 
9. กรมบัญชีกลางประมวลผลจ่ายระบบจะจ่ายเข้าบัญชีของส่วนราชการ 
10. ตรวจสอบรายงานการจ่ายเงิน 
11. เขียนเช็คเบิกเงินเพื่อจ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงิน 
12. บันทึกการจ่ายเงินในทะเบียนคุมใบสําคัญคู่จ่าย ในระบบ FAS 
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ที่ กระบวนการที่สําคัญ (1) ส่วนงานที่รับผิดชอบ (2) ขั้นตอนการดาํเนินงานหลัก (3) 
13. ทําการจ่ายชําระเงินในระบบ GFMIS โดยใช้คําสั่ง T-CODE: ZF_53_PM 
14. ลงจ่ายในโปรแกรมทะเบียนคุมเงินเดือน (ตามทะเบียนคุมใบสําคัญคู่จ่าย) 
15. รับเอกสารการจ่ายเงินจากกลุ่มงานการเงิน 
16. จัดเก็บเอกสาร 

25 กระบวนการตั้งเบิกเพื่อจ่าย
บุคคลภายนอก ไม่ผ่านการจัดซื้อจัด
จ้าง และกระบวนงานการตั้งเบิกเพื่อ
ชดใช้ใบสําคัญ 
(กรมบัญชีกลางจ่ายผ่านส่วน
ราชการ) ในระบบ GFMIS และ
โปรแกรมบัญชี 

สํานักการคลังและ
งบประมาณ 

1. รับเอกสารการขอเบิกเงิน (ฏีกา) 
2. บันทึกรายการขอเบิกเงิน (ฏีกา) ในระบบ GFMIS 
3. พิมพ์รายงานขอเบิกเงินจากคลัง โดยใช้คําสั่ง T-CODE: ZINE_R09 
4. อนุมัติ โดยใช้คําสั่ง T-CODE P1:ZPMTR_0/ P2: ZPMTR-A 
5. ส่งเอกสารการขอเบิกเงินคืนกลุ่มงานการเงิน 
6. บันทึกรายการในโปรแกรมระบบทะเบียนคุมเจ้าหนี้และใบสําคัญ 
7. บันทึกรายการขอเบิกที่มีการบันทึกในระบบ GFMIS แล้วนํามาบันทึกในโปรแกรมบัญชี 
8. ส่ง ผอ.สํานักการคลังฯ ลงนามในรายงานขอเบิกเงินจากคลัง 
9. กรมบัญชีกลางประมวลผลจ่ายระบบจะจ่ายเข้าบัญชีของส่วนราชการ 
10. ตรวจสอบรายงานการจ่ายเงิน 
11. เขียนเช็คเบิกเงินเพื่อจ่ายให้เจ้าหนี้และผู้มีสิทธิรับเงิน 
12. บันทึกการจ่ายเงินในทะเบียนคุมใบสําคัญคู่จ่าย ในระบบ FAS 
13. ทําการจ่ายชําระเงินในระบบ GFMIS โดยใช้คําสั่ง T-CODE:ZF_53_PM 
14. ลงจ่ายในโปรแกรมทะเบียนคุมเจ้าหนี้และใบสําคัญ (ตามทะเบียนคุมใบสําคัญคู่จ่าย) 
15. รับเอกสารการจ่ายเงินจากกลุ่มงานการเงิน 
16. จัดเก็บเอกสาร 

26 กระบวนการตั้งเบิกเพื่อจ่าย
บุคคลภายนอก ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ยอดต่ํากว่า 

สํานักการคลังและ
งบประมาณ 

1. รับเอกสารการขอเบิกเงิน (ฏีกา) 
2. บันทึกรายการขอเบิกเงิน (ฎีกา) ในระบบ GFMIS 
3. พิมพ์รายงานขอเบิกเงินจากคลัง โดยใช้คําสั่ง T-CODE: ZINE_R09 
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ที่ กระบวนการที่สําคัญ (1) ส่วนงานที่รับผิดชอบ (2) ขั้นตอนการดาํเนินงานหลัก (3) 
5,000) และไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ในระบบ GFMIS และโปรแกรมบัญชี 

4. อนุมัติ โดยใช้คําสั่ง T-CODE P1:ZPMTR_0/ P2: ZPMTR-A 
5. ส่งเอกสารการขอเบิกเงินคืนกลุ่มงานการเงิน 
6. บันทึกรายการในโปรแกรมระบบทะเบียนคุมเจ้าหนี้ 
7. บันทึกรายการขอเบิกที่มีการบันทึกในระบบ GFMIS แล้วนํามาบันทึกในโปรแกรมบัญชี 
8. ส่ง ผอ.สํานักการคลังฯ ลงนามในรายงานขอเบิกเงินจากคลัง 
9. กรมบัญชีกลางประมวลผลจ่าย (ไม่ผ่าน PO จะจ่ายตรงผู้ขายทั้งหมด) 
10. ตรวจสอบรายงานการจ่ายเงิน 
11. บันทึกการจ่ายเงินในทะเบียนคุมใบสําคัญคู่จ่าย ในระบบ FAS 
12. ลงจ่ายในโปรแกรมทะเบียนคุมเจ้าหนี้ (ตามหลักฐานใบสําคัญคู่จ่าย) 
13. รับเอกสารการจ่ายเงินจากกลุ่มงานการเงิน 
14. จัดเก็บเอกสาร 

 
ตารางที่ 4.6.2 การวิเคราะห์ผลกระทบของกระบวนการ และระยะเวลาเป้าหมายการฟื้นคืนสภาพ 

ที่ กระบวนการที่สําคัญ ระดับผลกระทบ 
กรอบระยะเวลาการประเมินผลกระทบ (2) 

เป้าหมายในการคืนสภาพ 
1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 

1 กระบวนการตรวจสอบรายการขอเบิกของ
หน่วยงาน ประจําเดือน 

ปานกลาง     1 สัปดาห์ 

2 กระบวนการบันทึกรายการลูกหนี้เงินยืมใน
ระบบ GFMIS และโปรแกรมบัญชี 

ปานกลาง     1 สัปดาห์ 

3 กระบวนการตั้งเบิกเงินเดือนและเงินอื่นที่มี
การกําหนดจ่ายสิ้นเดือนในระบบ GFMIS และ
โปรแกรมบัญชี 

ปานกลาง     1 สัปดาห์ 

4 กระบวนการตั้งเบิกเพื่อจ่ายบุคคลภายนอกไม่ผ่าน ปานกลาง     1 สัปดาห์ 
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ที่ กระบวนการที่สําคัญ ระดับผลกระทบ 
กรอบระยะเวลาการประเมินผลกระทบ (2) 

เป้าหมายในการคืนสภาพ 
1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 

การจัดซื้อจัดจ้าง และกระบวนงานการตั้งเบิกเพื่อ
ชดใช้ใบสําคัญ (กรมบัญชีกลางจ่ายผ่านส่วน
ราชการ) ในระบบ GFMIS และโปรแกรมบัญชี 

5 กระบวนการตั้งเบิกเพื่อจ่ายบุคคลภายนอก 
ผ่านการจัดซื้อจัดจ้างไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ     
(ยอดต่ํากว่า 5,000) และไม่ผ่านการจัดซื้อจัด
จ้างในระบบ GFMIS และโปรแกรมบัญชี 

ปานกลาง     1 สัปดาห์ 

6 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 5 วิธี ปานกลาง  -   1 สัปดาห์ 
7 กระบวนการด้านยานพาหนะ สูง     1 วัน 
8 กระบวนการเบิกจ่ายเงิน สูง     1 วัน 
 
ตารางที่ 4.6.3 แผนความต้องการทรัพยากร/กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 
กระบวนการด้านการคลังและงบประมาณ 

1) กระบวนการจัดทํางบประมาณ 
2) กระบวนการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
3) กระบวนการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดําเนินการ 

ทรัพยากร แผนความต้องการทรัพยากร (2) 
แนวทางการจัดเตรียมทรัพยากร 

(1) 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 
อาคารสถานที่ 
 
 

 20 ตร.ม. 20 ตร.ม. 20 ตร.ม. - ติดต่อหน่วยงานราชการ/โรงแรม อาคารเช่า 
พื้นที่ของเอกชน (ตามเบอร์โทรศัพท์ในแผน) 

- ประสานหน่วยงานภายใน (กลุ่มงานอาคาร
สถานที่ สํานักบริหารงานกลาง) เพื่อเคลื่อนย้าย
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ทรัพยากร แผนความต้องการทรัพยากร (2) 
แนวทางการจัดเตรียมทรัพยากร 

(1) 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 
ไปปฏิบัติงานในอาคารอื่น ๆ 

บุคลากร 
 
 

  10 คน 10 คน 1. ติดต่อบุคลากรในสังกัด 2-5 คน ภายในวันที่
เกิดเหตุการณ์ 

2. จัดหารถบริการให้กับบุคลากรทั้ง 2-5 คน 
3. จัดเตรียมและนัดหมายบุคลากรจากส่วนงาน

อื่น ๆ เพื่อมาดําเนินการเพิ่มเติม 
วัสดุ/อุปกรณ์ 
 
 
 

ขนย้ายทรัพย์สินและ
วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้ง 
เอกสารสําคัญของ
ทางราชการ 

 - คอมพิวเตอร์ 3 
เครื่อง 

- Printer 1 เครื่อง 
- วัสดุสํานักงานต่างๆ

- คอมพิวเตอร์ 3 
เครื่อง 

- Printer 1 เครื่อง 
- วัสดุสํานักงานต่างๆ

- ดําเนินการขอยืมหน่วยงานที่ไปใช้สถานที่
สํารอง/เช่าจากโรงแรม/เช่าจากบริษัทต่าง ๆ 

- ใช้วัสดุสํานักงานที่ได้จัดเตรียมไว้แล้ว 

เทคโนโลยี 
สารสนเทศและ
ข้อมูลที่สําคัญ 
 
 

  - ระบบ Internet 
- ระบบฐานข้อมูล 

- ระบบ Internet 
- ระบบฐานข้อมูล 

- ประสานงานกับสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร หรือจัดเตรียมและให้มีระบบงาน
เทคโนโลยีหรือระบบสารสนเทศสํารอง 

- ปฏิบัติงานโดยไม่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Manual) ไปก่อน แล้วจึงป้อนข้อมูลกลับเข้าใน
ระบบเมื่อกลับสู่สภาวะปกติ 

ผู้ให้บริการ/ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่สําคัญ 
 
 

  - เจ้าหน้าที่สํานัก
งบประมาณ 

- หน่วยงานภายใน 

- เจ้าหน้าที่สํานัก
งบประมาณ 

- หน่วยงานภายใน 

- ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่สํานัก
งบประมาณ ทราบในเบื้องต้น เพื่อหาข้อหารือ
ปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการจัดทํางบประมาณ 

- ประสานกับหน่วยงานภายในที่ขออนุมัติจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
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ตารางที่ 4.6.4 แผนความต้องการทรัพยากร/กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 
กระบวนการด้านการคลังและงบประมาณ 

1) กระบวนการตรวจสอบรายการขอเบิกของหน่วยงาน ประจําเดือน 
2) กระบวนการบันทึกรายการลูกหนี้เงินยืมในระบบ GFMIS และโปรแกรมบัญชี 
3) กระบวนการตั้งเบิกเงินเดือนและเงินอื่นที่มีการกําหนดจ่ายสิ้นเดือนในระบบ GFMIS และโปรแกรมบัญชี 
4) กระบวนการตั้งเบิกเพื่อจ่ายบุคคลภายนอก ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง และกระบวนงานการตั้งเบิกเพื่อชดใช้ใบสําคัญ (กรมบัญชีกลางจ่ายผ่านส่วน

ราชการ) ในระบบ GFMIS และโปรแกรมบัญชี 
5) กระบวนการตั้งเบิกเพื่อจ่ายบุคคลภายนอก ผ่านการจัดจ้างไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ยอดต่ํากว่า 5,000) และไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ GFMIS และ

โปรแกรมบัญชี 
ทรัพยากร แผนความต้องการทรัพยากร (2) 

แนวทางการจัดเตรียมทรัพยากร 
(1) 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 

อาคารสถานที่ 
 
 

 พื้นที่ 12 ตร.ม. พื้นที่ 12 ตร.ม. พื้นที่ 12 ตร.ม. - ติดต่อหน่วยงานราชการอื่น เพื่อขอใช้สถานที่และ
ประสานงานภายใน (กลุ่มงานอาคารสถานที่) เพื่อ
เคลื่อนย้ายไปปฏิบัติงานที่อาคารอื่น 

บุคลากร 
 
 

 7 คน 7 คน 7 คน - ติดต่อบุคลากรในสังกัด 2-3 คน ภายในวันที่เกิด
เหตุการณ์ 

- จัดหารถบริการให้กับบุคลากรทั้ง 2-3 คน 
วัสดุ/อุปกรณ์ 
 
 
 

ขนย้ายทรัพย์สินและ
วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้ง 
เอกสารสําคัญของ
ทางราชการ 

- คอมพิวเตอร์ 1 
เครื่อง 

- Printer 1 เครื่อง 
- วัสดุสํานักงาน 

- คอมพิวเตอร์ 1 
เครื่อง 

- Printer 1 เครื่อง 
- วัสดุสํานักงาน 

- คอมพิวเตอร์ 1 
เครื่อง 

- Printer 1 เครื่อง 
- วัสดุสํานักงาน 

- ใช้ Excel Loder ในการเบิกจ่ายแทนเครื่อง 
Terminal 

- ติดต่อหน่วยงานราชการอื่นเพื่อขอใช้เครื่อง 
Terminal 

- ใช้วัสดุสํานักงานที่ได้จัดเตรียมไว้แล้ว 
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ทรัพยากร แผนความต้องการทรัพยากร (2) 
แนวทางการจัดเตรียมทรัพยากร 

(1) 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 
 

เทคโนโลยี 
สารสนเทศและ
ข้อมูลที่สําคัญ 
 
 

 - ระบบ Internet 
- ระบบฐานข้อมูล 

- ระบบ Internet 
- ระบบฐานข้อมูล 

- ระบบ Internet 
- ระบบฐานข้อมูล 

- ประสานงานกับสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร หรือจัดเตรียมและให้มีระบบงาน
เทคโนโลยีหรือระบบสารสนเทศสํารอง 

- ปฏิบัติงานโดยไม่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Manual) ไปก่อน แล้วจึงป้อนข้อมูลกลับเข้าใน
ระบบเมื่อกลับสู่สภาวะปกติ 

ผู้ให้บริการ/ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่สําคัญ 

 - กรมบัญชีกลาง - กรมบัญชีกลาง - กรมบัญชีกลาง - ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของ
กรมบัญชีกลางที่ดูแลระบบ GFMIS 

 
ตารางที่ 4.6.5 แผนความต้องการทรัพยากร/กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

ทรัพยากร แผนความต้องการทรัพยากร (2) 
แนวทางการจัดเตรียมทรัพยากร 

(1) 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 
อาคารสถานที่ 
 
 

  พื้นที่ 12 ตร.ม. พื้นที่ 12 ตร.ม. ติดต่อสถานทีต่ามเบอร์โทรศัพท์ตามแผนความ
ต้องการประสานหน่วยงานภายในเพื่อเคลื่อนย้าย
ไปปฏิบัติงานในอาคารอื่น ๆ 

บุคลากร 
 
 

  13 คน 13 คน 1. ติดต่อบุคลากรในสังกัด 2 คน ภายในวันที่เกิด
เหตุการณ์ 

2. จัดหารถบริการให้กับบุคลากรทั้ง 2 คน 
3. จัดเตรียมและนัดหมายบุคลากรจากส่วนงาน
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ทรัพยากร แผนความต้องการทรัพยากร (2) 
แนวทางการจัดเตรียมทรัพยากร 

(1) 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 
อื่น ๆ เพื่อมาดําเนินการเพิ่มเติม 

วัสดุ/อุปกรณ์ 
 
 
 

ขนย้ายทรัพย์สินและ
วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้ง 
เอกสารสําคัญของ
ทางราชการ 

 - คอมพิวเตอร์ 2 
เครื่อง 

- Printer 1 เครื่อง 
- วัสดุสํานักงาน 

- คอมพิวเตอร์ 2 
เครื่อง 

- Printer 1 เครื่อง 
- วัสดุสํานักงาน 

1. ดําเนินการเช่าจากบริษัทต่าง ๆ ในบริเวณ
ใกล้เคียงสถานที่ 

2. ใช้วัสดุสํานักงานที่ได้จัดเตรียมไว้แล้ว 

เทคโนโลยี 
สารสนเทศและ
ข้อมูลที่สําคัญ 

  - ระบบ Internet 
- ระบบฐานข้อมูล 

- ระบบ Internet 
- ระบบฐานข้อมูล 

- ประสานสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศฯ หรือ
จัดเตรียมและให้มีระบบงานเทคโนโลยีหรือ
ระบบสารสนเทศสํารอง 

- ปฏิบัติงานโดยไม่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Manual) ไปก่อน แล้วจึงป้อนข้อมูลกลับเข้าใน
ระบบเมื่อกลับสู่สภาวะปกติ 

ผู้ให้บริการ/ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่สําคัญ 
 
 

  INBOUND 
สํานักส่งเรื่องจัดซื้อ
จัดจ้าง, 
กรมบัญชีกลาง 
ผู้ประกอบการ 
OUTBOUND 
คณะกรรมการตรวจ
รับกลุ่มงานหรือ
สํานักรับสิ่งของ 

INBOUND 
สํานักส่งเรื่องจัดซื้อ
จัดจ้าง, 
กรมบัญชีกลาง 
ผู้ประกอบการ 
OUTBOUND 
คณะกรรมการตรวจ
รับกลุ่มงานหรือ
สํานักรับสิ่งของ 

1. จัดให้มีคนรับ-ส่งเอกสาร (Messenger) หาก
ไม่ได้ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่เดียวกัน 
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ตารางที่ 4.6.6 แผนความต้องการทรัพยากร/กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 
กระบวนการด้านยานพาหนะ 

ทรัพยากร แผนความต้องการทรัพยากร (2) 
แนวทางการจัดเตรียมทรัพยากร 

(1) 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 
อาคารสถานที่ 
 
 

- พื้นที่ 220 ตร.ม. 
(จํานวนรถ 52 คัน) 

- พื้นที่ 30 ตร.ม. 
(จํานวนคน 50 คน) 

- พื้นที่ 220 ตร.ม. 
(จํานวนรถ 52 คัน) 

- พื้นที่ 30 ตร.ม. 
(จํานวนคน 50 คน)

- พื้นที่ 220 ตร.ม. 
(จํานวนรถ 52 คัน) 

- พื้นที่ 30 ตร.ม. 
(จํานวนคน 50 คน)

- พื้นที่ 220 ตร.ม. 
(จํานวนรถ 52 คัน) 

- พื้นที่ 30 ตร.ม. 
(จํานวนคน 50 คน)

1. ติดต่อสถานที่ตามเบอร์โทรศัพท์ตามแผนความ
ต้องการประสานหน่วยงานภายในเพื่อ
เคลื่อนย้ายไปปฏิบัติงานในอาคารอื่น ๆ 

2. นํายานพาหนะ (รถรับรอง/รถส่วนกลาง/รถตู้   
(จ้างเหมา)) นํารถจอดบริเวณด้านข้างอาคารสุข
ประพฤติและชัน้บนลานจอดรถอาคารสุขประพฤต ิ

3. ยานพาหนะบริการรับ-ส่ง ระหว่างอาคารสุข
ประพฤติกับอาคารรัฐสภา 2 จะดําเนินการ
ประชาสัมพันธ์ ผู้ใช้บริการโดยอํานวยความ
สะดวกจอดรถรับ-ส่งบริเวณป้ายรถเมล์
ด้านข้างพรรคชาติไทยพัฒนา 

บุคลากร 
 
 

50 คน 50 คน 50 คน 50 คน 1. ติดต่อบุคลากรในสังกัด 10 คน ภายในวันที่
เกิดเหตุการณ์ 

2. จัดหารถบริการให้กับบุคลากรทั้ง 10 คน 
3. จัดเตรียมและนัดหมายบุคลากรจากส่วนงาน

อื่น ๆ เพื่อดําเนินการเคลื่อนย้าย 
วัสดุ/อุปกรณ์ 
 
 

ขนย้ายทรัพย์สินและ
วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้ง 
เอกสารสําคัญของ

- คอมพิวเตอร์
พกพา  1 เครื่อง 

- Printer 1 เครื่อง 

- คอมพิวเตอร์ 1 
เครื่อง 

- Printer 1 เครื่อง 

- คอมพิวเตอร์ 1 
เครื่อง 

- Printer 1 เครื่อง 

1. ดําเนินการเช่าจากบริษัทต่าง ๆ ในบริเวณ
ใกล้เคียงสถานที่หรือประสานกับหน่วยงาน
ราชการใกล้เคียง 
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ทรัพยากร แผนความต้องการทรัพยากร (2) 
แนวทางการจัดเตรียมทรัพยากร 

(1) 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 
 ทางราชการ - วัสดุสํานักงาน 2. ใช้วัสดุสํานักงานที่ได้จัดเตรียมไว้แล้ว 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศและ
ข้อมูลที่สําคัญ 

วิทยุสื่อสาร 
โทรศัพท์มือถือ 

วิทยุสื่อสาร 
โทรศัพท์มือถือ 

ระบบ Internet 
หรือ wifi 

ระบบ Internet 
หรือ wifi 

1. วิทยุสื่อสารของบุคลากรในกลุ่มงาน 
2. โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการสื่อสาร 

ผู้ให้บริการ/ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่สําคัญ 

    จัดให้มีคนรับ-ส่งเพื่อเคลื่อนย้ายบุคลากรไปยัง
สถานที่ปลอดภัย 

 
ตารางที่ 4.6.7 แผนความต้องการทรัพยากร/กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 
กระบวนการสนับสนุนงานด้านการเบกิจ่ายเงิน 

ทรัพยากร แผนความต้องการทรัพยากร (2) 
แนวทางการจัดเตรียมทรัพยากร 

(1) 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 
อาคารสถานที่ 
 
 

 พื้นที่ 20 ตร.ม. พื้นที่ 20 ตร.ม. พื้นที่ 20 ตร.ม. 1. ติดต่อหน่วยงานราชการและสถานที่ตามเบอร์
โทรศัพท์ที่มีพื้นที่ตามแผนความต้องการ 

2. ประสานหน่วยงานเตรียมย้ายอุปกรณ์และวัสดุ
สํานักงานที่จําเป็น 

บุคลากร 
 
 

 7 15 15 1. ติดต่อบุคลากรทั้งหมดภายในวันที่เกิด
สถานการณ์ 

2. ให้คําแนะนําและจัดรถบริการให้กับบุคลากร
ในการเดินทาง 

3. ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานราชการและบุคคล
ที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินงานต่อไป 
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ทรัพยากร แผนความต้องการทรัพยากร (2) 
แนวทางการจัดเตรียมทรัพยากร 

(1) 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 
 

วัสดุ/อุปกรณ์ 
 
 
 

ขนย้ายทรัพย์สินและ
วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้ง 
เอกสารสําคัญของ
ทางราชการ 

- คอมพิวเตอร์ 3 
เครื่อง 

- Printer 2 เครื่อง 
- วัสดุสํานักงาน    
ที่จําเป็น 

- คอมพิวเตอร์ 3 
เครื่อง 

- Printer 2 เครื่อง 
- วัสดุสํานักงาน    
ที่จําเป็น 

- คอมพิวเตอร์ 3 
เครื่อง 

- Printer 2 เครื่อง 
- วัสดุสํานักงาน    
ที่จําเป็น 

1. ดําเนนิการขอยืมหน่วยงานที่ไปใช้สถานที่ 
2. เช่าจากบริษัทในบริเวณใกล้เคียงสถานที่ 

เทคโนโลยี 
สารสนเทศและ
ข้อมูลที่สําคัญ 

 ระบบ Internet 
ระบบฐานข้อมูล 

ระบบ Internet 
ระบบฐานข้อมูล 

ระบบ Internet 
ระบบฐานข้อมูล 

1. ประสานสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร หรือจัดเตรียมขอให้มีระบบสารสนเทศ
สํารอง 

2. ปฏิบัติงานโดยไม่ใช้ระบบสารสนเทศ 
(Manual) ไปก่อน 

ผู้ให้บริการ/ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่สําคัญ 
 
 

 IN BOUND 
- กลุ่มงาน/สํานักขอ
อนุมัติเบิกเงิน
กรมบัญชีกลาง
ผู้ประกอบการ 

OUT BOUND 
ดําเนินการเบิก
จ่ายเงิน 

 IN BOUND 
- กลุ่มงาน/สํานักขอ
อนุมัติเบิกเงิน
กรมบัญชีกลาง
ผู้ประกอบการ 

OUT BOUND 
ดําเนินการเบิก
จ่ายเงิน 

1. จัดให้มีคนรับ-ส่งเอกสารหากไม่สามารถ
ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่เดียวกัน 
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4.7 แผนบริหารความต่อเนื่องของกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การแปลงสู่แผนปฏิบัติราชการและการติดตามประเมินผล 

ตารางที่ 4.7.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
ที่ กระบวนการที่สําคัญ (1) ส่วนงานที่รับผิดชอบ (2) ขั้นตอนการดาํเนินงานหลัก (3) 
1 การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์

สํานักนโยบายและแผน 
1. นโยบายของผู้บริหารในการจัดทํา/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
2. การจัดทํารายละเอียดโครงการเพื่อขอดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
3. การจัดทําบันทึกเสนอเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อขออนุมัติโครงการ 
4. การจัดทํา (ร่าง) TOR (กรณีจัดจ้างที่ปรึกษา) 
5. การประสานกลุ่มงานพัสดุเพื่อดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
6. การจัดหาที่ปรึกษาฯ ในการจัดทําแผนฯ 
7. การจัดทําบันทึกเสนอเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อขออนุมัติจัดจ้างที่ปรึกษา 
8. การดําเนินการจัดจ้างและกําหนดแนวทางการดําเนินการร่วมกับที่ปรึกษา 
9. การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
10. การจัดทํารูปเล่มแผนยุทธศาสตร์ (ที่ปรึกษาจัดทํารูปเล่มแผนยุทธศาสตร์ส่งมอบให้

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์) 
11. การตรวจความเรียบร้อยของเอกสารให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง 
12. การจัดทําบันทึกเพื่อแจ้งเวียนให้ผู้บริหารได้พิจารณาความครบถ้วนและสมบูรณ์ของ

แผนยุทธศาสตร์ 
13. การจัดทําบันทึกเสนอเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อรายงานผลการตรวจรับงานของ

คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
14. การจัดทําบันทึกเสนอเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อพิจารณาประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ 
15. การประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์/การเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ 
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ที่ กระบวนการที่สําคัญ (1) ส่วนงานที่รับผิดชอบ (2) ขั้นตอนการดาํเนินงานหลัก (3) 
 

2 การแปลงสู่แผนปฏิบัติ
ราชการ 
(ก) การจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี 

กลุ่มงานแผนงานและโครงการ 
สํานักนโยบายและแผน 

1. จัดทําปฏิทิน 
2. ศึกษา วิเคราะห์นโยบายและแผนภายนอกสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
3. ศึกษา ทบทวนนโยบายและแผนภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
4. แปลงยุทธศาสตร์สู่โครงการในระยะ 4 ปี 
5. กําหนดกรอบรายละเอียดการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
6. จัดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
7. เสนอเลขาธิการวุฒิสภาพิจารณาอนุมัติ 
8. จัดทําเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
9. จัดทําหนังสือเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
10. ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
11. รวบรวมโครงการเพื่อจัดทําเป็นแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
12. วิเคราะห์โครงการ 
13. ส่งโครงการให้สํานักที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความเห็น 
14. ปรับปรุง แก้ไขโครงการ (ถ้ามี) 
15. จัดทํา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
16. เสนอเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อพิจารณานําเข้าที่ประชุมผู้บริหาร 
17. เลขาธิการวุฒิสภาพิจารณา 
18. นําเข้าที่ประชุมผู้บริหาร 
19. แก้ไข ปรับปรุง (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ตามมติที่ประชุม 
20. เสนอเลขาธิการวุฒิสภาพิจารณาเห็นชอบและประกาศใช้ 
21. เลขาธิการวุฒิสภาพิจารณา 
22. จัดพิมพ์รูปเล่มแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
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ที่ กระบวนการที่สําคัญ (1) ส่วนงานที่รับผิดชอบ (2) ขั้นตอนการดาํเนินงานหลัก (3) 
23. เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 

 (ข) การจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี 

กลุ่มงานแผนงานและโครงการ 
สํานักนโยบายและแผน 

1. จัดทําปฏิทิน 
2. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
3. จัดทําสรุปโครงการประจําปีตามแผนต่างๆ 
4. รวบรวมข้อมูลและกําหนดกรอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
5. หารือสํานักที่เกี่ยวข้องเพื่อกําหนดแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
6. การจัดทําเอกสารประกอบและการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
6.1 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
6.2 การประชุมชี้แจงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
6.3 การแจ้งเวียนสํานักต่างๆ พิจารณา 
7. ประสาน แนะนําและให้คําปรึกษาสํานักต่างๆ 
8. รวบรวมโครงการเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
9. วิเคราะห์โครงการ/ประสานสํานักผู้รับผิดชอบเพื่อปรับปรุง/แก้ไข 
10. จัดทําเป็นรายละเอียดโครงการและแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
11. เสนอเลขาธิการวุฒิสภาพิจารณานําเข้าที่ประชุมผู้บริหาร 
12. เลขาธิการวุฒิสภาพิจารณา 
13. เสนอที่ประชุมผู้บริหารพิจารณา 
14. ผู้บริหารพิจารณา 
15. แก้ไข ปรับปรุงตามมติที่ประชุมผู้บริหาร (ถ้ามี) 
16. จัดทํารูปเล่ม 
17. ส่งสํานักการคลังและงบประมาณ เพื่อใช้ประกอบการของบประมาณ 
18. ตรวจสอบโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
19. ประสานสํานักผู้รับผิดชอบ เพื่อปรับปรุง/แก้ไขโครงการ 
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ที่ กระบวนการที่สําคัญ (1) ส่วนงานที่รับผิดชอบ (2) ขั้นตอนการดาํเนินงานหลัก (3) 
20. ปรับปรุง แก้ไขแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
21. จัดพิมพ์รูปเล่มฉบับสมบูรณ์ 
22. เผยแพร่รายละเอียดโครงการและแผนปฏิบัติราชการประจําปี 

3 การติดตามประเมินผล กลุ่มงานติดตามและประเมินผล 
สํานักนโยบายและแผน 

1. ลงรายละเอียดโครงการในระบบรายงานผลฯ 
2. แจ้งเวียนให้สํานักฯ รายงานโครงการ 
3. สํานักที่มีโครงการตามแผนฯรายงานผลการดําเนินงาน (รายเดือน/รายไตรมาส) 
4. ประสานงานและให้คําปรึกษาแนะนํา 
5. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบรายงานฯ และนําข้อมูลโครงการลงในแบบฟอร์ม 
6. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
7. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี 

 
ตารางที่ 4.7.2 การวิเคราะห์ผลกระทบของกระบวนการ และระยะเวลาเป้าหมายการฟื้นคืนสภาพ 

ที่ กระบวนการที่สําคัญ ระดับผลกระทบ 
กรอบระยะเวลาการประเมินผลกระทบ (2) 

เป้าหมายในการคืนสภาพ 
1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 

1 กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การแปลงสู่
แผนปฏิบัติราชการและการติดตามประเมินผล
 

ปานกลาง -       1 สัปดาห์ 

 
ตารางที่ 4.7.3 แผนความต้องการทรัพยากร/กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 
กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การแปลงสู่แผนปฏิบัติราชการและการติดตามประเมินผล 

ทรัพยากร แผนความต้องการทรัพยากร (2) 
แนวทางการจัดเตรียมทรัพยากร 

(1) 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 
อาคารสถานที่ - พื้นที ่10 ตร.ม. พื้นที ่10 ตร.ม. พื้นที ่10 ตร.ม. ประสานหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องที่
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ทรัพยากร แผนความต้องการทรัพยากร (2) 
แนวทางการจัดเตรียมทรัพยากร 

(1) 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 
ได้รับมอบหมาย หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการจัดเตรียมอาคารสถานที่ 

บุคลากร 
 
 

 4 คน 4 คน 4 คน จัดบุคคลของสํานักนโยบายและแผน
ดําเนินงานเร่งด่วน ภายหลังจากเกิด
เหตุการณ์ 

วัสดุ/อุปกรณ์ 
 
 
 
 

ขนย้ายทรัพย์สินและ
วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้ง 
เอกสารสําคัญของ
ทางราชการ 

- Notebook หรือ
คอมพิวเตอร์ 
จํานวน 2 เครื่อง 

- Printer 1 เครื่อง 
 

- Notebook หรือ
คอมพิวเตอร์ 
จํานวน 2 เครื่อง 

- Printer 1 เครื่อง 
 

- Notebook หรือ
คอมพิวเตอร์ 
จํานวน 2 เครื่อง 

- Printer 1 เครื่อง 
- อุปกรณ์/วัสดุ
สํานักงาน 

- นําอุปกรณ์ที่มีอยู่นําไปใช้ในสถานที่ที่ฝ่าย
อาคารจัดเตรียมให้ 

- ประสานงานหัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่องหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
จัดเตรียมอุปกรณ์ และวัสดุสํานักงาน 

เทคโนโลยี 
สารสนเทศและ
ข้อมูลที่สําคัญ 
 
 

 - ระบบ Internet 
ข้อมูลด้านแผน
ยุทธศาสตร์,
แผนปฏิบัติราชการ 
และการติดตาม
ประเมินผล 

- ระบบ Internet 
ข้อมูลด้านแผน
ยุทธศาสตร์,
แผนปฏิบัติราชการ 
และการติดตาม
ประเมินผล 

- ระบบ Internet 
ข้อมูลด้านแผน
ยุทธศาสตร์,
แผนปฏิบัติราชการ 
และการติดตาม
ประเมินผล 

- ประสานกับสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่อการเชื่อมต่อระบบ 
Internet และข้อมูลสํารอง 

 

ผู้ให้บริการ/ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่สําคัญ 
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4.8 แผนบริหารความต่อเนื่องของกระบวนการบริการข้อมูลข่าวสารสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ตารางที่ 4.8.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

ที่ กระบวนการที่สําคัญ (1) 
ส่วนงานที่รับผิดชอบ 

(2) 
ขั้นตอนการดาํเนินงานหลัก (3) 

1 (ก) กระบวนการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 
กรณี ประชาชนเข้าตรวจดูและขอ
สําเนาข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ตามมาตรา 7 และมาตรา 9 แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ที่จัดวางไว้       
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
สํานักบริหารงานกลาง 
 
 

1. รับเรื่อง / ผู้ขอกรอกแบบขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

2. ลงทะเบียนรับเรื่องที่สารบรรณกลาง 
3. ลงทะเบียนควบคุมเรื่องที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
4. เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่ขอ 
5. จัดทําและสําเนาข้อมูลข่าวสาร ให้แก่ผู้ขอ 
6. เก็บค่าธรรมเนียมในการจัดทําและสําเนาข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยออกใบเสร็จที่

สํานักการคลังและงบประมาณ 

 (ข) กระบวนการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 
กรณี การให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่
ผู้ขอที่มีคําขอเป็นหนังสือ ตาม
มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 และข้อมูลข่าวสารที่ขออยู่ใน
ความครอบครองของหลายสํานัก 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
สํานักบริหารงานกลาง 
 
 

1. ลงทะเบียนรับเรื่องที่สารบรรณกลาง 
2. วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่ขอ และจัดทําหนังสือถึงสํานักที่ครอบครองข้อมูลข่าวสาร 
3. สํานักที่ครอบครองข้อมูลข่าวสารลงระเบียบรับเรื่อง และพิจารณาการเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสารตามที่ขอ 
4. กลุ่มงานที่รับผิดชอบวิเคราะห์ ตรวจสอบ และพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่ขอ 
5. สํานักที่ครอบครองข้อมูลข่าวสารของราชการ จัดทําหนังสือเพื่อนําส่งข้อมูลข่าวสาร

ดังกล่าวให้แก่สํานักบริหารงานกลาง 
6. สํานักบริหารงานกลางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากสํานักต่าง ๆ และจัดทําเป็นสําเนา

เอกสารหรือเป็นไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (ตามความประสงค์ของผู้ขอข้อมูล) 
7. จัดทําบันทึกเสนอรองเลขาธิการวุฒิสภา (ผู้ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการวุฒิสภา)  ใน
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ที่ กระบวนการที่สําคัญ (1) 
ส่วนงานที่รับผิดชอบ 

(2) 
ขั้นตอนการดาํเนินงานหลัก (3) 

การพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ และลงนามในหนังสือถึงผู้ขอเพื่อ
นําส่งสําเนาข้อมูลข่าวสารของราชการ 

8. เก็บค่าธรรมเนียมในการจัดทําและสําเนาข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยออกใบเสร็จที่
สํานักการคลังและงบประมาณ 

 
 
 
 

(ค) กระบวนการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา กรณี การให้บริการข้อมูล
ข่าวสารแก่ผู้ขอที่มีคําขอเป็นหนังสือ 
ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 และต้องส่งเรื่องให้
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาพิจารณา 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
สํานักบริหารงานกลาง 
(ฝ่ายเลขานุการ) 
 
 
 

1. ลงทะเบียนลงรับในทะเบียนรับเรื่องที่เรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ 

2. นําเรื่องเสนอประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
เพื่อพิจารณากําหนดวันประชุม 

3. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ประชุมเพื่อพิจารณาการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารตามที่ขอ 

4. แจ้งผลการพิจารณาและมติของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารฯ ให้แก่สํานักที่ครอบครอง
ข้อมูลข่าวสารฯ (ที่ส่งเรื่อง) เพื่อดําเนินการต่อไป 

 
ตารางที่ 4.8.2 การวิเคราะห์ผลกระทบของกระบวนการ และระยะเวลาเป้าหมายการฟื้นคืนสภาพ 

ที่ กระบวนการที่สําคัญ ระดับผลกระทบ 
กรอบระยะเวลาการประเมินผลกระทบ (2) 

เป้าหมายในการคืนสภาพ 
1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 

1 กระบวนการบริการข้อมูลข่าวสาร 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ปานกลาง -    1 สัปดาห์ 
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ตารางที่ 4.8.3 แผนความต้องการทรัพยากร/กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 
กระบวนการบริการข้อมูลข่าวสารสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ทรัพยากร แผนความต้องการทรัพยากร (2) 
แนวทางการจัดเตรียมทรัพยากร 

(1) 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 
อาคารสถานที่ 
 
 
 
 

 1 ห้อง 1 ห้อง 1 ห้อง 1. เป็นสถานที่ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

2. จัดวางข้อมูลข่าวสารของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

บุคลากร 
 
 
 

 2 คน 3 คน 3 คน 1. ให้บริการข้อมูลข่าวสารของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาประจําศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ 
และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
(www.senate.go.th/inforcenter) 

2. ติดต่อกับประสานงานกับหน่วยงานภายใน 
(สํานักที่ครอบครองข้อมูลข่าวสาร) และผู้ที่ขอ
มารับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

3. จัดทําและปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์
ข้อมูลข่าวสารฯ และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารฯ www.senate.go.th/inforcenter) 
ให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
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ทรัพยากร แผนความต้องการทรัพยากร (2) 
แนวทางการจัดเตรียมทรัพยากร 

(1) 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 
วัสดุ/อุปกรณ์ 
 
 
 
 

ขนย้ายทรัพย์สินและ
วัสดุอุปกรณ ์รวมทั้ง 
เอกสารสําคัญของทาง
ราชการ 

- คอมพิวเตอร์ 1 
เครื่อง 

- Printer 1 เครื่อง 
- เครื่องโทรศัพท์ 1 
เครื่อง 

- เครื่องโทรสาร 1 
เครื่อง 

- คอมพิวเตอร์ 1 
เครื่อง 

- Printer 1 เครื่อง 
- เครื่องโทรศัพท์ 1 
เครื่อง 

- เครื่องโทรสาร 1 
เครื่อง 

- คอมพิวเตอร์ 1 
เครื่อง 

- Printer 1 เครื่อง 
- เครื่องโทรศัพท์ 1 
เครื่อง 

- เครื่องโทรสาร 1 
เครื่อง 

1. การดําเนินงานให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ขอ 
2. รายงานผลการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
3. ใช้วัสดุ/อุปกรณ์ ที่ได้จัดเตรียมไว้แล้ว 

เทคโนโลยี 
สารสนเทศและ
ข้อมูลที่สําคัญ 
 
 

 - ระบบ Internet - ระบบ Internet - ระบบ Internet 1. ประสานกับสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เพื่อจัดเตรียมพื้นที่และให้มีระบบงาน
เทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศสํารอง 

2. ปฏิบัติงานโดยจัดทําข้อมูลเป็น Manual ไว้
ก่อน เมื่อระบบสารสนเทศกลับเข้าในระบบ
ปกติ จึงป้อนข้อมูลข่าวสารเข้าในระบบ 

ผู้ให้บริการ/ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่สําคัญ 

    - ผู้มาขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ได้แก่ สมาชิกวุฒิสภา 
กรรมาธิการ บุคคลในวงงานรัฐสภา หน่วยงาน
ราชการภายใน หน่วยงานราชการภายนอก 
นักศึกษา และประชาชน 
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ภาคผนวก 
รายช่ือบุคคล/หน่วยงานและข้อมูลเพ่ือการติดต่อสื่อสาร 

หมายเลขฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์ 

ศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 191, 123 
สถานีตํารวจบางซื่อ 0-2279-1500 
ศูนย์ดับเพลิงกรุงเทพมหานคร 199 
สถานีดับเพลิงดุสิต 0-2241-4063-67 
บริการแพทย์ฉุกเฉิน / ศูนย์นเรนทร 1669 
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ 0-2265-7777 
โรงพยาบาลรามาธิบดี 0-2354-7308 
ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร 1197 
ศูนย์ช่วยประสบอุบัติเหตุเร่งด่วน 0-2246-0052 
ตํารวจท่องเที่ยว 1155 
ตํารวจทางหลวง 1193 
หน่วยแพทย์กู้ชีวิตวชิรพยาบาล 1554 
ศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาลกรมตํารวจ 1691 
ศูนย์ประชาบดี 1300 
กองปราบปราม 1195 
มูลนิธิร่วมกตัญญู 0-2751-0951-3 
ศูนย์ประสานงานฉุกเฉิน 24 ช.ม. 0-2226-4444 
ศูนย์วิทยุรามา 0-2354-6999 
ศูนย์เอราวัณ กทม. (ศูนย์รับแจ้งเหตุ) 1646 
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 1860 
เหตุด่วนทางนํ้า ศูนย์ปลอดภัยทางน้ํา 1199 
สายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1784 
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน 1111 
ศูนย์แจ้งอุบัติภัย กองทัพเรือ 1696 
แจ้งเหตุฉุกเฉิน อุบัติภัยสารเคมี กรมควบคุมมลพิษ 1650 

 


	แผนบริหารความต่อเนื่อง (updated 30-09-57).pdf
	เธ�เธ�เน�เธ�เธ�เธ�เธฃ_เธซเธฒเธฃเธ�เธงเธฒเธกเธ•_เธญเน€เธ�__เธญเธ� เธ�.เธข.57

