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แผนบริหารความต่อเนื่องส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

บทน า 

                แผนบริหารความต่อเนื่องหรือต่อไปนี้จะเรียกว่า  “Business Continuity Plan : (BCP)” 
  จัดท าขึ้นเพ่ือให้ “ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร” หรือต่อไปนี้จะเรียกว่า “หน่วยงาน” ไดเ้ตรียม

ความพร้อมขององค์กรให้สามารถน าไปใช้เพ่ือการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือกรณีมี
เหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ เกิดขึ้น ทั้งท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ อุบัติการณ์โรคระบาด หรือการมุ่ง
ร้ายต่อองค์กร โดยไม่ให้สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว ส่งผลให้หน่วยงานต้องหยุดการ
ด าเนินงาน หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง  

       หากหน่วยงานไม่มีกระบวนการรองรับเพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
อาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงานในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การให้บริการ สังคม ชุมชน 
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ฯลฯ ดังนั้น การจัดท าแผนด าเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้หน่วยงานสามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด และจะท าให้
กระบวนการที่ส าคัญของหน่วยงาน (Critical Business Process) สามารถกลับมาด าเนินงานได้อย่างปกติ
ในระดับการให้บริการที่ก าหนดไว้ ในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะสามารถลดระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานได ้ 

วัตถุประสงค ์(Objectives) ของการจัดท าแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

๑. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน 
๒. เพื่อให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤตและลดผลกระทบจาก

การหยุดชะงักในการด าเนินงานหรือการให้บริการ 
๓. เพ่ือบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้  
๔. เพ่ือให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของ

หน่วยงาน ถึงแม้ว่าหน่วยงานต้องเผชิญกับเหตุการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงและส่งผลกระทบจนท าให้การ
ด าเนินงานต้องหยุดชะงัก 

สมมติฐานของแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP Assumptions) 

        เอกสารฉบับนี้จัดท าข้ึนภายใต้สมมติฐาน ดังต่อไปนี้ 

 เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาส าคัญต่าง ๆ  แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงาน
ส ารองที่ได้มีการจัดเตรียมไว้ 

 หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการส ารองระบบสารสนเทศต่าง  ๆ โดยระบบ
สารสนเทศส ารองมิได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเหมือนกับระบบสารสนเทศหลัก 

 “บุคลากร” ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และพนักงานทั้งหมดของ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
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ขอบเขตของแผนด าเนินธุรกิจต่อเนื่อง (Scope of BCP) 

           แผนด าเนินธุรกิจต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้  ใช้รองรับสถานการณ์ กรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉินในพ้ืนที่หรือภายในอาคารของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ด้วยเหตุการณ์
ต่อไปนี้  

 เหตุการณ์อุทกภัย 
 เหตุการณ์อัคคีภัย 
 เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล 
 เหตุการณ์โรคระบาด 
 เหตุการณว์าตภัย 

 

การวิเคราะห์ผลกระทบต่อทรัพยากรที่ส าคัญในการด าเนินงาน 

           สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินที ่อาจจะเกิดขึ ้นมีหลากหลายรูปแบบ ดังนั ้นเพื ่อให้
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร สามารถบริหารจัดการและด าเนินงานขององค์กรให้มีความ
ต่อเนื่อง การจัดหาทรัพยากรที่ส าคัญจึงเป็นสิ่งจ าเป็น และต้องระบุไว้ในแผนด าเนินธุรกิจต่อเนื่อง ซึ่งการ
เตรียมการทรัพยากรที่ส าคัญ จะพิจารณาจากผลกระทบใน ๕ ด้าน ดังนี้ 

๑. ผลกระทบด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก  หมายถึง เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นท าให้สถานที่
ปฏิบัติงานหลักได้รับความเสียหายหรือไม่สามารถใช้สถานที่ปฏิบัติงานหลักได้  และส่งผลให้
บุคลากรไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้ชั่วคราวหรือระยะยาว ซึ่งรวมทั้งการที่ผู้รับบริการไม่
สามารถเข้าถึงสถานที่ให้บริการของหน่วยงานด้วย 

๒. ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ/การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นท าให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ หรือไม่สามารถจัดหา/จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่
ส าคัญได ้

๓. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ  หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้
ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลที่ส าคัญไม่สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้
ตามปกติ 

๔. ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้บุคลากรหลักไม่สามารถมา
ปฏิบัติงานได้ตามปกติ  

๕. ผลกระทบด้านคู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้คู่
ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่สามารถติดต่อหรือให้บริการหรือส่งมอบงานได้  
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สรุปเหตุการณ์สภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ์ 
   ตารางท่ี ๑ สรุปเหตุการณ์สภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ์ 

เหตุการณ์สภาวะวิกฤต 

 

ผลกระทบ 

ด้านอาคาร/ 
สถานที่

ปฏิบัติงาน
หลัก 

ด้านวัสดุ
อุปกรณ์ที่

ส าคัญ และการ
จัดหา/จัดส่ง
อุปกรณ์ที่
ส าคัญ  

ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และข้อมูลที่

ส าคัญ 

ด้านบุคลากร
หลัก 

คู่ค้า/ 
ผู้ให้บริการ/ 

ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

๑ เหตุการณ์อุทกภัย 
     

๒ เหตุการณ์อัคคีภัย               

๓ เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/ 
จลาจล 

     

๔ เห ตุ ก ารณ์ โรค ร ะบ าด
ต่อเนื่อง 

     

๔ เหตุการณ์วาตภัย      

                 แผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ไม่รองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่เหตุขัดข้องเกิดขึ้น
จากการด าเนินงานปกติ และเหตุขัดข้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบในระดับสูงต่อการด าเนินงานและการให้บริการของ
หน่วยงาน เนื่องจากหน่วยงานยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์ได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดย
ผู้บริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารของแต่ละกลุ่มงานและฝ่ายงานสามารถรับผิดชอบและด าเนินการได้ด้วยตนเอง 

ทีมงานแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan Team) 
             เพ่ือให้แผนความต่อเนื่องของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงได้แต่งตั้งทีมงานบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานขึ้น ประกอบด้วย 
คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง  ทีมบริหารความต่อเนื่องและผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง ซึ่งจะ
ร่วมมือกันดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในฝ่ายงานของตนเอง ให้สามารถบริหารความ
ต่อเนื่องและกลับสู่สภาวะปกติไดโ้ดยเร็ว ตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

1) คณะบริหารความต่อเนื่อง มีหน้าที่ในการประเมินลักษณะ ขอบเขต และแนวโน้มของอุบัติการณ์ที่
เกิดขึ้น เพ่ือตัดสินใจประกาศใช้แผนด าเนินธุรกิจต่อเนื่อง และด าเนินการตามข้ันตอนและแนวทางการบริหารความ
ต่อเนื่อง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรตามท่ีได้ก าหนดไว้ในแผนด าเนินธุรกิจต่อเนื่อง 

2) ทีมบริหารความต่อเนื่อง มีหน้าที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะบริหารความต่อเนื่อง  
และด าเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรที่ได้ก าหนดไว้ในแผน
ด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของฝ่ายงาน/ส่วนงานของตน 

          3) ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง มีหน้าที่ในการติดต่อ และประสานงานภายใน
หน่วยงาน ให้การสนับสนุนในการติดต่อสื่อสารกับฝ่ายงาน/ส่วนงาน ภายในหน่วยงาน และด าเนินการตามขั้นตอน
และแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง 
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โครงสร้างและทีมงานแผนความต่อเนื่อง(Business Continuity Plan Team) 
เพ่ือให้แผนความต่อเนื่อง (BCP) ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครสามารถน าไปปฏิบัติได้

อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  โดยมีโครงสร้าง ดังนี้ 
๑.หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง 
๒.หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๑ โครงสร้างคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องและหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องของ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

 

“อยู่สกล  รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

นพ.ว/นวส./จบส. 
รองคณะบริหารความต่อเนื่อง 

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง 
1.กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง 
2.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง 
3.กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
4.กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง 
๕.กลุ่มงานนิติการ 

หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง 
6.กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง 
7.กลุ่มงานประกันสุขภาพ

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง 
๘.กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ  

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและ
รูปแบบบริการ 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง 
9.กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 

หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง 
10.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากร

บุคคล 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง 
๑๑.กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 

หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง 
12.กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 
หัวหน้ากลุ่มงานควบคมุโรคไมต่ิดต่อฯ 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง 
13. งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
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ซ่ึงแต่ละต าแหนง่มีหนา้ท่ีในการรว่มมือดูแล ตดิตาม ปฏบัิติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในแต่ละส่วน
งานให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ตามรายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง  
(BCP Team)   ที่ก าหนดให้เป็นบุคลากรหลัก ในกรณีท่ีบุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคลากร
ส ารองรับผิดชอบบทบาทของบุคลากรหลักไปก่อน จนกว่าจะได้มีการมอบหมายและแต่งขึ้น โดยหัวหน้า
คณะบริหารความต่อเนื่องในการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้คืน  
ตารางท่ี ๒  โครงสร้างองค์การและค าบรรยายลักษณะงาน 

กลุ่มงาน กิจกรรม/กระบวนงาน หมายเหตุ 
๑.กลุ่มงานบริหารทั่วไป ประกอบด้วยลักษณะงานดังต่อไปนี้   

๑.งานการเงินและบัญชี 
๒.งานบริหารงบประมาณและการเฝ้าระวังทางการเงิน การตรวจสอบ
และควบคุมภายใน 
๓.งานพัสดุ ก่อสร้าง การซ่อมบ ารุง  
๔. งานธุรการและงานการบริหารยานพาหนะ 
๕. งานส านักงานเลขานุการและอ านวยการ  
๖. งานแผนงานและงานงบประมาณ (การจัดสรรและเบิกจ่าย) เฉพาะ
การเบิกจ่าย 

 

๒.กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข 

๑.งานพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ 
๒.งานขอ้มูลขา่วสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓. งานนิเทศและประเมินผล 
๔. งานสาธารณสุขพ้ืนที่พิเศษ/พ้ืนที่เฉพาะ 
๕. งาน พรบ.ข้อมูลขา่วสาร 
๖. งานกระจายอ านาจด้านสุขภาพสู่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
๗. งานวิจัย 
๘. งานแผนงานและงานงบประมาณ (การจัดสรรและการเบิกจ่าย) 

 

๓.กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ๑.งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย 
 แม่และเด็ก 
 วัยเรียน 
 วัยรุ่น 
 วัยท างาน 
 วัยผู้สูงอายุ 

๒.งานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
๓. งานประเมินผลกระทบสุขภาพ 
๔. งานสาธารณสุขพ้ืนที่พิเศษ/พ้ืนที่เฉพาะ 
๕. งานวิจัยและพัฒนาที่กี่ยวข้องกับงานส่งเสริมสุขภาพ 
 

 

 
 
 
 

“อยู่สกล  รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 
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กลุ่มงาน กิจกรรม/กระบวนงาน หมายเหตุ 
๔ .กลุ่ ม งานควบ คุ ม
โรคติดต่อ 

๑. งานควบคุมโรคติดตอ่ทั่วไป 
๒. งานควบคุมโรคติดตอ่ในพ้ืนที่เฉพาะ 
๓. งานสอบสวนโรค (SRRT)  
    - งานประเมินปัญหาสุขภาพโรคติดต่อในพื้นที ่
    - พัฒนาระบบเฝ้าระวังและควบคุมโรค 
๔. งานเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา 
๕. งานบริการแพทยฉ์ุกเฉิน 
๖. งานบริหารจัดการภัยพิบัต ิ
๗. งานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานควบคุมโรคติดต่อ 

 

๕.กลุ่มงานนิติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. งานด าเนินการทางวินัยและเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 
๒. งานอุธรณ์และร้องทุกข ์
๓. งานกฎหมายและคด ี
๔. งานนิติกรรมและสัญญา 
๕.งานด าเนินคดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครอง  
คดีตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 
๖. งานพิจารณาตรวจสอบค าอุทธรณ์ 
๗. งานเผยแพร่ ความรู้ทางดา้นกฎหมาย 
๘. งานบังคับคดีตามค าพิพากษา 
๙. งานด าเนินมาตรการทางปกครอง 
๑๐. งานด าเนินการเปรียบเทียบปรับคดี 
๑๑. งานไกล เกลี่ยขอ้พิพาท 
๑๒. งานความรับผิดทางละเมิด 
๑๓. งานด้านกฎหมายทั่วไปและงานเก่ียวกับการขอรับมอบอ านาจ 
๑๔ งานเกี่ยวกับที่ดินทุกประเภท 
๑๕. งานการรับเงินเพิ่มพิเศษผู้ไมท่ าเวชปฏิบัติ 
๑๖. งานเกี่ยวกับ ฌกส. และงานสวัสดิการโครงการต่างๆ 
เช่น การประกันชีวิตกลุ่ม 
๑๗. งานป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

6.กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้ บ ริ โภ คและ เภ สั ช
สาธารณสุข 

๑. งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์และสถานประกอบการด าเนินบริการสุขภาพ 
๒. งานคุม้ครองสิทธิผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 
๓. งานพัฒนาระบบยาและเวชภัณฑ์ 
๔. งานส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจสุขภาพ 
๕. งานบริการวิชาการ 
 

 

 
 

“อยู่สกล  รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 
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กลุ่มงาน กิจกรรม/กระบวนงาน หมายเหตุ 
 ๖. งานมาตรฐานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 

๗. งานอาหารปลอดภัย 
๘. งานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 
๙.งานส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ OTOP 

 

๗ .กลุ่ ม งาน ป ระกั น
สุขภาพ 

๑. งานลงทะเบียนผู้มีสิทธิ 
๒. งานบริหารจัดการกองทุนต่างๆ 
๓. งานบริหารจัดการการเงินการคลัง 
๔. งานคุ้มครองสิทธิ การรับเรื่องร้องเรียน 
๕. งานบริหารการชดเชยและการตรวจสอบเวชระเบียน 
๖. งานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานประกันสุขภาพ 
๗. งานตรวจประเมินหน่วยบริการเพื่อการข้ึนทะเบียน 
๘. งานควบคุมก ากับคุณภาพหน่วยบริการ 
๙. งานส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและเครือข่าย 
ภาคประชาชน (ของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) 

 

๘ .ก ลุ่ ม ง าน พั ฒ น า
คุณภาพและรูปแบบ
บริการ 

๑.งานพัฒนาคุณภาพบริการทุกมาตรฐาน 
๒.งานพัฒนาคุณภาพบริหาร 
๓.งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพอ าเภอ 
๔.งานสนับสนุนแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
๕.งานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน  
๖.งานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาคุณภาพและ 
รูปแบบบริการ 

 

๙ .ก ลุ่ ม ง า น ทั น ต
สาธารณสุข 

๑.งานพัฒนาระบบทันตสุขภาพ 
๒.งานส่งเสริมป้องกันและเฝ้าระวังทันตสุขภาพตามกลุ่มวัย 
๓.งานสนับสนุนบริการและพัฒนาระบบบริการทันตกรรมในหน่วย
บริการทุกระดับ 
๔.งานวิชาการทันตสาธารณสุข 
๕.งานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานทันตสาธารณสุข  

 

๑๐.กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

๑. งานวางแผนก าลังคน 
๒. งานบริหารทรัพยากรบุคคล 
๓.งานประเมินผลสัมฤทธิ์งานประเมินค่างาน  
๔. งานฐานขอ็มูลทรัพยากรบุคคล  
๕. งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
๖. งานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
๗. งานประเมินคุณสมบัติบุคคลและผลงานขึ้นด ารงต าแหน่งสูงขึ้น
และประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

 

 

 

“อยู่สกล  รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 
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กลุ่มงาน กิจกรรม/กระบวนงาน หมายเหตุ 
 ๘. งานเสริมสร้างขวัญและก าลังใจบุคคล 

๙. งานนิเทศติดตามและประเมินผลทรัพยากรบุคคล  
๑๐.งานปฎิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การลาของ
ข้าราชการ 
๑๑.งานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

11.กลุ่มงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมและ 
อาชีวอนามัย 

๑.งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
๒. งานกฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๓. งานประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
๔. งานลดโลกร้อน 
๕. งานสุขาภิบาลอาหาร 
๖. งานอาหารปลอดภัย 
๗. งานหน่วยตรวจเคลื่อนที่เพ่ือความปลอดภัยด้าน 
๘. งานพัฒนาศักยภาพเครือขา่ยเมืองน่าอยู่  
๙. งานอาชีวอนามัยและควบคุมโรคจากสิ่งแวดล้อม 
๑๐.งานสนับสนุนการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
๑๑.งานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและ 
อาชีวอนามัย 

 

1๒.กลุ่มงานควบคุม
โรคไม่ติดต่อสุขภาพจิต
และยาเสพติด 

๑.งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
๒. งานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
๓. งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
๔. งานป้องกันและควบคุมการบริโภคสุราและยาสูบ 
๕. งานสุภาพจิต 
๖. งานยาเสพติดและงานบ าบัดยาเสพติด 
๗. งานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิต
และยาเสพติด 

 

1๓ .กลุ่ ม งานแพทย์
แ ผ น ไ ท ย แ ล ะ
การแพทย์ทางเลือก 

๑. งานพัฒนาระบบบริหารงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
๒. งานพัฒนาและส่งเสริมบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 
๓.งานพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีทางการแพทย์แผนไทย 
๔.งานวิชาการและพัฒนาบุคลากรแพทย์แผนไทยและงานวิจัย 
๕.งานคุ้มครองภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย 
๖.งานพัฒนาศักยภาพบุคลากรคลินิกบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์
ทางเลือก 
๗. งานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 

 

 

“อยู่สกล  รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 
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รายชื่อทีมงานแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ปรากฏดังตารางที่ ๓ ในกรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคลากรส ารองรับผิดชอบท าหน้าที่ในบทบาทของบุคลากรหลัก  

ตารางที่ ๓ รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP Team)ของ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

บุคลากรหลัก 
บทบาท 

บุคลากรส ารอง 

ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เบอรโ์ทรศัพท์ 

นายวิศณุ วิทยาบ ารุง  
(น ายแพ ทย์ ส าธารณ สุ ข
จังหวัดสกลนคร) 

xx-xxxxxxxx หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง 

๑.พญ.ธีรารัตน์ พลราชม 
นายแพทยช์ านาญการพิเศษ 
(ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
๒ .นางสาวอนงค์  บั งกระ โทก
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ
พิเศษ 
 (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
๓.นายศักดิ์ชาย ซองทุมมินทร์ 
(นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญ
การพิเศษ) 

xx-xxxxxxxx 

 

xx-xxxxxxxx 

 

 

xx-xxxxxxxx 

 

1.น.ส.สุทัชชา วิทยภาณิชกร  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

xx-xxxxxxxx หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่องกลุ่ม
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

นางยุพิน พูทอง xx-xxxxxxxx 

2.นายพีรพงศ์  ทองอันตัง 
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข 

xx-xxxxxxxx หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่องกลุ่ม
งานพัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุข 

นางจริยา  เครือค า xx-xxxxxxxx 

3.นางสุภาณี  กิตติสารพงษ์ 
หั วหน้ ากลุ่ ม งานส่ งเสริม
สุขภาพ 
 

xx-xxxxxxxx หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่องกลุ่ม
งานส่งเสรมิสุขภาพ 

นายธีระพงษ์  พุ่มพวง xx-xxxxxxxx 

๔.นางสาวตระกูลไทย ฉาย
แม้น 
หั วหน้ ากลุ่ ม งานควบคุ ม
โรคติดต่อ 

xx-xxxxxxxx หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่องกลุ่ม
งานควบคุมโรคติดต่อ 

นางสาวพิมลพร เสนีย์วงศ์ อยุธยา xx-xxxxxxxx 

๕.นายประมวลศิลป์  บุพศิริ 
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 

xx-xxxxxxxx หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่องกลุ่ม
งานนิติการ 

นายปิยะพงษ ์ ฉ่ ามณี xx-xxxxxxxx 

6.นายกิตติศักดิ์  ไท้ทอง 
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้ มครอง
ผู้ บ ริ โ ภ ค แ ล ะ เ ภ สั ช
สาธารณสุข 

xx-xxxxxxxx หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่องกลุ่ม
งานคุ้มครองผู้บรโิภค
และเภสัชสาธารณสุข 

นายไชยวิชิต  ไชยสิทธ์ิ   xx-xxxxxxxx 

 

“อยู่สกล  รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 
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บุคลากรหลัก 
บทบาท 

บุคลากรส ารอง 

ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เบอรโ์ทรศัพท์ 

๗.นางมะลิณี   แดนรักษ์ 
หั วหน้ ากลุ่ ม งานประกั น
สุขภาพ 

xx-xxxxxxxx หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่องกลุ่ม
งานประกันสุขภาพ 

นางดาราทิพย์  ฤทธิ์ร่วม   xx-xxxxxxxx 

๘.นายมานิตย์  ไชยพะยวน 
หั วห น้ าก ลุ่ ม งาน พั ฒ น า
คุณภาพและรูปแบบบริการ 

xx-xxxxxxxx หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่องกลุ่ม
งานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ 

นางจิตรานนท์   โกสีย์รัตนาภิบาล xx-xxxxxxxx 

๙.นายทรงพล  แสงงาม 
หั ว ห น้ า ก ลุ่ ม ง า น ทั น ต
สาธารณสุข 

xx-xxxxxxxx หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่องกลุ่ม
งานทันตสาธารณสุข 

นายวันชัย  ขวาธิจักร xx-xxxxxxxx 

๑๐.นายสถิตย์  วรรณขาม   
หั วห น้ ากลุ่ ม งาน บ ริห าร
ทรัพยากรบุคคล 

xx-xxxxxxxx หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่องกลุ่ม
งานบริหารทรัพยากร
บุคคล 

นายยุทธนา  ทิพย์สุวรรณ์   xx-xxxxxxxx 

11.นายบุญนาค  แพงชาติ 
หั วห น้ ากลุ่ ม งานอนามั ย
สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

xx-xxxxxxxx หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่องกลุ่ม
งาน 

นางนิจรินทร์  บุพศิริ xx-xxxxxxxx 

1๒ .นางปนั ดดา  ท รัพ ย์
แสนยากร 
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยา
เสพติด 

xx-xxxxxxxx หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่องกลุ่ม
งานควบคุมโรคไม่
ติดต่อสุขภาพจิตและ
ยาเสพตดิ 

นางสาววรพรรณี พิสิษฐพงศ์   xx-xxxxxxxx 

1๓.นางพันธิรา เวยสาร 
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงาน 

xx-xxxxxxxx หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่องกลุ่ม
งานแพทย์แผนไทย
และการแพทย์
ทางเลือก 

นายอภิวัฒน ์ แสงวงศ์ xx-xxxxxxxx 

 

 

 

 

 

 

“อยู่สกล  รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 
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กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy) 

กลยุทธ์ความต่อเนื่อง เป็นแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีความพร้อมเมื่อเกิดสภาวะ
วิกฤต ซึ่งพิจารณาทรัพยากรใน ๕ ด้าน ดังตารางที่ ๔ 

ตารางที่ ๔ กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy) 

ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 

 

อาคาร/ สถานที่
ปฏิบัติงานส ารอง 

 ก าหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงานส ารองโดยใช้ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 
ช้ัน ๒  อาคารราชพฤกษ์ สสจ.สกลนคร ซึ่งได้มีการส ารวจความเหมาะสม
ของสถานท่ี ประสานงานและเตรยีมความพร้อมกับบุคลากรในหน่วยงาน 

 

วัสดุอุปกรณ์ที่
ส าคัญ / การจัดหา
จัดส่งวัสดุอุปกรณ์
ที่ส าคัญ 

 ก าหนดให้มีการจัดหาคอมพิวเตอร์ส ารองที่มีคุณลักษณะเหมาะสมกับ
การใช้งานพร้อมอุปกรณ์ที่สามารถเช่ือมโยงต่ออินเตอร์เนตเข้าสู่
ระบบเทคโนโลยีของหน่วยยงานกลางและกรมบัญชีกลางได้ 

 ก าหนดใหใ้ช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop/ Notebook) 
ของเจ้าหนา้ที่ของหน่วยงานได้เป็นการช่ัวคราว หากมีความจ าเป็นเร่งด่วน
ในช่วงระหว่างการจัดหาคอมพิวเตอร์ส ารอง ทั้งนี้ต้องได้รับอนุญาตจาก
หัวหนา้คณะบริหารความต่อเนื่องในการกอบกู้คืนก่อน 

 

เทคโนโลยี 
สารสนเทศและ 
ข้อมูลที่ส าคัญ 

ระบบการบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ และข้อมลูที่ส าคญัของส านกังาน
สาธารณสุขจังหวดัสกลนคร การเช่ือมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่าน
อินเตอร์เนต็มอบให้กลุม่งานยุทธศาสตรส์าธารณสุขและศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศรับผิดชอบ และก าหนดด าเนินงานด้วยมือ (Manual) โดย
เฉพาะงานส าคญัๆ ในกรณี ท่ีระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศไม่
สามารถกู้กอบให้ใช้งานได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ส าหรับส่วนราชการ
ในสังกัดมอบให้แต่ละส่วนราชการนั้นๆ รับผดิชอบ 

 

บุคลากรหลัก - ก าหนดให้ใช้บุคลากรส ารอง ทดแทนภายในกลุ่มงานหรืองาน 
เดียวกัน 
- ก าหนดให้ใช้บุคลากรนอกกลุ่มงาน ในกรณีที่บุคลากรไม่เพียงพอหรือขาด
แคลน 
- ก าหนดให้ใช้บุคลากรในส่วนราชการเครือข่ายในสังกัด ได้แก่  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลชุมชน ในกรณีที่บุคลากรไม่
เพียงพอหรือขาดแคลน 

 

คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่
ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

- ก าหนดให้จัดหาอุปกรณ์เช่ือมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตแบบพกพา 
ส าหรับผู้ ให้บริการโทรศัพท์มือถือเช่ือมโยงการบริหาร  เทคโนโลยี
สารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญของหน่วยงานกลางผ่าน  อินเตอร์เนตของ
หน่วยงาน ในกรณีที่ผู้ให้บริการเช่ือมโยงระบบเครือข่าย 

 

 

“อยู่สกล  รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 
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ผลกระทบต่อกระบวนการท างานหรือการให้บริการ(Business Impact Analysis) 

             การวิเคราะหผ์ลกระทบต่อกระบวนการท างานหรือการให้บริการ (Business Impact Analysis) 
กระบวนการท างานที่กลุ่มงานต้องให้ความส าคัญและแก้ไขให้กลับมาด าเนินงานหรือฟ้ืนคืนสภาพให้ได้
ภายในระยะเวลาตามที่ก าหนด โดยใช้เกณฑ์ในการก าหนดระดับผลกระทบ ดังนี้ 

ระดับผลกระทบ หลักเกณฑ์การพิจารณาระดับของผลกระทบ 
สูงมาก - เกิดความเสียหายต่อองคก์รเปน็จ านวนเงินในระดับสูงมาก 

- ส่งผลให้ขีดความสามารถในการด าเนินงานหรือให้บริการลดลงมากกว่ารอ้ยละ ๕๐ 
- เกิดการสูญเสียชีวิตและ/หรือภัยคุกคามต่อสาธารณชน 
- ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความม่ันใจต่อองค์กรในระดับประเทศและนานาชาติ 

สูง - เกิดความเสียหายต่อองคก์รเปน็จ านวนเงินในระดับสูง 
- ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดาเนินงานหรือให้บริการลดลงร้อยละ ๒๕-๕๐ 
- เกิดการบาดเจ็บต่อผู้รับบริการ/บุคคล/กลุม่คน 
- ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความม่ันใจต่อองค์กรในระดับประเทศ 

ปานกลาง - เกิดความเสียหายต่อองคก์รเปน็จ านวนเงินในระดับปานกลาง  
- ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดาเนินงานหรือให้บริการลดลงร้อยละ ๑๐-๒๕ 

     - ต้องมีการรักษาพยาบาล 
- ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความม่ันใจต่อองค์กรในระดับท้องถิ่น 

ต่ า - เกิดความเสียหายต่อองคก์รเปน็จ านวนเงินในระดับต่ า 
- ส่งผลให้ขีดความสามารถในการด าเนินงานหรือให้บริการลดลงร้อยละ ๕-๑๐ 
- ต้องมีการปฐมพยาบาล 
- ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความม่ันใจต่อองค์กรในระดับท้องถิ่น-  

ไม่เป็นสาระส าคัญ - ส่งผลให้ขีดความสามารถในการด าเนินงานหรือการให้บริการ ลดลงมากกว่าร้อยละ 5 

กระบวนการท างานที่หน่วยงานต้องให้ความส าคัญและด าเนินงานกลับมาหรือฟ้ืนคืนสภาพให้ได้ภายใน
ระยะเวลาตามท่ีก าหนดปรากฎดังตารางที่ ๕ 

ตารางท่ี ๕ ผลกระทบต่อกระบวนการท างานหรือการให้บริการ (Business Impact Analysis) 
กระบวนการหลัก ระดับผลกระทบ/

ความเร่งด่วน 

(สูง/ปานกลาง/ต่ า) 

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟ้ืนคืนสภาพ 

 
4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห ์ 2 สัปดาห ์ 1 เดือน 

ด าเนินการเกี่ยวกับงานสาร
บรรณ    งานการรับ เรื่ อ ง
ร้องเรียนร้องทุกข์ และงาน
ธุรการทั่วไป 

สูง 
 

     

ด าเนินการเกี่ยวกับงานด้าน
การเงิน การบัญชี วัสดุ 
ครุภณัฑ์ การบริหารงานบุคล 
งานติดต่อประสานงาน          
งานสถิติข้อมูล 
 
 
 

ปานกลาง 
 

  

 

 

(๒-๓ วัน) 

  



14 
 

กระบวนการหลัก ระดับผลกระทบ/
ความเร่งด่วน 

(สูง/ปานกลาง/ต่ า) 

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟ้ืนคืนสภาพ 

 
4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห ์ 2 สัปดาห ์ 1 เดือน 

การด าเนินการเกี่ยวกับการ
จัดท าแผนงาน งบประมาณ 
และเร่งติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

ต่ า      

กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน Call Tree  
   กระบวนการ Call Tree คือกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกในคณะบริหารความ

ต่อเนื่องและทีมงานบริหารความต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องตามผังรายชื่อทางโทรศัพท์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการ
บริหารจัดการขั้นตอนในการติดต่อ ภายหลังจากมีการประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตของ
หน่วยงาน จุดเริ่มต้นของกระบวนการ Call Tree จะเริ่มจากหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องแจ้งให้
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องรับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉิน และการประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง ตามสาย
งานการบังคับบัญชาของแต่ละกลุ่มงาน แต่ละท่าน จึงติดต่อและแจ้งไปยังบุคลากรภายใต้การบังคับบัญชา
ของตน รับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉิน และการประกาศใช้แผนความต่อเนื่องของหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ 
ตามรายชื่อและช่องทางติดต่อสื่อสาร ที่ได้ระบุ ในตารางที่ 2 ส าหรับหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องใน
การบริหารความต่อเนื่องและทีมบริหารความต่อเนื่อง 

   ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อหัวหน้ากลุ่มงานนั้นได ้ให้ติดต่อไปยังบุคลากรส ารอง โดยพิจารณา: 
 ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลาท าการ ให้ด าเนินการติดต่อบุคลากรหลักโดยติดต่อผ่านเบอร์

โทรศัพท์ของหน่วยงานเป็นช่องทางแรก 
 ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นนอกเวลาท าการหรือสถานที่ปฏิบัติงานหลักได้รับผลกระทบให้

ด าเนินการติดต่อบุคลากรหลักโดยติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางแรก 
 ถ้าสามารถติดต่อบุคลากรหลักได้ให้หัวหน้ากลุ่มงานแจ้งข้อมูลให้กับบุคลากรหลักของ

หน่วยงานทราบ ดังต่อไปนี้: 
- สรุปสถานการณ์ของเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง 
- เวลาและสถานที่ส าหรับการนัดประชุมเร่งด่วนของหน่วยงานส าหรับหัวหน้าคณะบริหาร        
ความต่อเนื่องของหน่วยงาน และทีมงานบริหารความต่อเนื่อง 
- ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อบริหารความต่อเนื่องในระยะต่อไป เช่น สถานที่รวมพลในกรณี
ที่มีการย้ายสถานที่ท าการ 

 
ในกรณีหน่วยงานราชการในสังกัดต้องการประสานติดต่อเพ่ือแจ้งเหตุการณ์ฉุกเฉิน/ขอความ
ช่วยเหลือเร่งด่วน สามารถติดต่อได้ที่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องหรือหัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่องได้โดยตรง  หรือ กลุ่มไลน์  ID:กบ.สสจ.สกลนคร หรือ ID: สสจ.online 
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รูปภาพที่ ๒ กระบวนการแจ้งเหตุ Call Tree 

             ภายหลังจากได้รับการตอบรับจากบุคลากรหลักตามผังการติดต่อ (Call Tree) หัวหน้ากลุ่มงานฯ    
มีหน้าที่รวบรวมสรุปความพร้อมของหน่วยงานเสนอหัวหน้าคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องเพ่ือ
พิจารณาในการบริหารความต่อเนื่อง รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของหน่วยงานและ
เจ้าหน้าที่ท้ังหมดในหน่วยงาน 

“อยู่สกล  รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง 

กลุ่มไลน ์
ID:กบ.สสจ.สกลนคร หรือ ID: 

สสจ.online 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง 
1.หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง 
2.หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง 
3.หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง4.
หัวหน้ากลุ่มงานควบคมุโรค 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง 
๕.หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง 
6.หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บรโิภคฯ 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง 
7.หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 

 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง 
๘.หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและ

รูปแบบบริการ 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง 
9.หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสขุ 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง 
10.หัวหน้ากลุม่งานบริหารทรัพยากรบุคคล 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง 
๑๑.หัวหน้ากลุม่งานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง 
12.หัวหน้ากลุม่งานควบคุมโรคไมต่ิดต่อฯ 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง 
13. หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก 
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 ทีมบริหารความต่อเนื่องมีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลส าหรับการติดต่อให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา 
เพ่ือให้กระบวนการติดต่อพนักงานภายในหน่วยงานสามารถด าเนินได้อย่างต่อเนื่องและส าเร็จลุล่วง              
ภายในระยะเวลาที่คาดหวังที่ก าหนด ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและมีการประกาศใช้แผนความ
ต่อเนื่อง 

การวิเคราะห์เพื่อก าหนดความต้องการทรัพยากรที่ส าคัญ 
๑) ด้านสถานที่ปฏิบัติงานส ารอง (Working Space Requirement) ดังตารางที่ ๖ 
ตารางท่ี ๖ การระบุพื้นที่การปฏิบัติงานส ารอง 

ทรัพยากร 
สถานที่/ที่มา 

๔ ชั่วโมง ๑ วัน 
๑ 

สัปดาห ์
๒ สัปดาห ์ ๑ เดือน 

พื้นที่ส าหรับสถานที่
ปฏิบัติงานส ารอง 

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 
อาคาราชพฤกษ์  สสจ .
สกลนคร 

4 ตร.ม. 
(2 คน) 

6 ตร.ม. 
(3 คน) 

8 ตร.ม. 
(4 คน) 

26 ตร.ม. 
(13 คน) 

- 

 

ปฏิบัติงานที่บ้าน - 22 ตร.ม. 
(11 คน) 

20 ตร.ม. 
(10 คน) 

18 ตร.ม. 
(9 คน) 

- - 

รวม (ข้าราชการทั้งหมด ๑๕๐) 10 ตร.ม. 

( 5 คน) 

 

26 ตร.ม. 

(13 คน ) 

 

26 ตร.ม. 

(13 คน ) 

 

26 ตร.ม. 

( 13 คน ) 

 

282 ตร.ม. 

( 1๕๐ คน) 

๒) ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement) ดังตารางที่ ๘ 
ตารางท่ี ๘ การระบุจ านวนวัสดุอุปกรณ์ 

ทรัพยากร ที่มา 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห ์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 

คอมพิวเตอร์ส ารองที่มี 
คุณลักษณะเหมาะสม 

ร้านค้าผา่น
กระบวนการ 
จัดซื้อพิเศษ 

๑ เครื่อง ๑ เครื่อง ๑ เครื่อง ๒ เครื่อง ๒ เครื่อง 

GFMIS Token Key 

 

เจ้าหนา้ที่กลุ่มงาน 
บริหารทั่วไปท่ีเก็บ 
รักษา 

๑ เครื่อง ๑ เครื่อง ๑ เครื่อง ๑ เครื่อง ๑ เครื่อง 

EGP (ระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
Token Key) 
 

เจ้ าหน้ าที่ กลุ่ มงาน
บริหารทั่วไปท่ีเก็บ 

รักษา 

๑ เครื่อง ๑ เครื่อง ๑ เครื่อง ๑ เครื่อง ๑ เครื่อง 

เครื่องพิมพ์ รองรับการใช้ 
กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 ร้านค้าผา่น
กระบวนการ 
จัดซื้อพิเศษ 

๑ เครื่อง ๑ เครื่อง ๑ เครื่อง ๑ เครื่อง ๑ เครื่อง 

โทรศัพทพ์ร้อมหมายเลข ร้านคา้ 
ผา่นกระบวนการ 
จัดซื้อพิเศษ 

๑ เครื่อง ๑ เครื่อง ๑ เครื่อง ๑ เครื่อง ๑ เครื่อง 

โทรสาร/เครื่องสแกนด์ 
(Fax/Document Scan 
Machine)พร้อมหมายเลข 

ร้านค้า 
ผ่านกระบวนการ 
จัดซื้อพิเศษ 

๑ เครื่อง ๑ เครื่อง ๑ เครื่อง ๑ เครื่อง ๑ เครื่อง 

เครื่องถา่ยเอกสาร ร้านค้า 
ผ่านกระบวนการ 
จัดซื้อพิเศษ 

๑ เครื่อง ๑ เครื่อง ๑ เครื่อง ๑ เครื่อง ๑ เครื่อง 

“อยู่สกล  รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 
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๓) ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล (IT & Information  Requirement) 
ตารางท่ี ๙ การระบุความต้องการด้านเทคโนโลยี 

ทรัพยากร แหล่งข้อมลู/ที่มา 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห ์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 

Email  ศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

 
    

GFMIS (ระบบเบิกจ่ายเงิน) กลุ่มงานบริหารทั่วไป
(ง าน ก าร เ งิน แ ล ะ
บัญช)ี 

 
    

EGP (ระบบจัดซื้อจัดจ้าง) กลุ่มงานบริหารทั่วไป
(งานพัสดุ) 

 
    

หนังสือสั่ งการต่ างๆออก
โดยหน่วยงาน 

ห น่ วย งาน ต่ า งๆ ที่
ได้รับ 

 
    

หนังสือสั่งการต่างๆ หนว่ยงานต่างๆที่
ได้รับ  

 
    

เอกสารใบแจง้หนี ้  คูค่้า      

ข้อมูลประกอบการจัดท า
แผนงบประมาณประจ าป ี

หนว่ยงานต่างๆใน 

จังหวัดและ
หนว่ยงานกลาง 

 
   เร่งด่วน 

๔) ความต้องการด้านบุคลากรส าหรับความต่อเนื่องเพ่ือปฏิบัติงาน (Personnel Requirement)  
ตารางท่ี ๑๐ การระบุจ านวนบุคลากรหลักที่จ าเป็น 

ทรัพยากร 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห ์
2 

สัปดาห์ 
1 เดือน 

จ านวนบุคลากรปฏิบัติงานท่ี 
ส านักงาน /สถานท่ีปฏิบัติงานส ารอง 

(ฝ่ายละ ๑ คน) 
๑๓ คน 

 

(ฝ่ายละ ๑ คน) 
๑๓ คน 

(ฝ่ายละ ๑ 
คน) 

๑๓ คน 

(ฝ่ายละ 
๑ คน) 
๑๓ คน 

(ฝ่ายละ ๒ 
คน) 

๒๖ คน 
จ านวนบุคลากรที่จ าเป็นต้อง
ปฏิบัติงานท่ีบ้าน 

๑๓ คน 

 

๑๓ คน ๑๓ คน - - 

รวม ๒๖ คน 

 

๒๖ คน 

 

๒๖ คน ๑๓ คน ๒๖ คน 

 

 

 

 

 

“อยู่สกล  รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 

 



18 
 

๕) ความต้องการด้านผู้ให้บริการที่ส าคัญ (Service Requirement) 
ตารางท่ี ๑๑ การระบุผู้ให้บริการที่ต้องติดต่อหรือขอรับบริการ 

ผู้ให้บริการ 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห ์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 

ผู้ ให้ บ ริ ก าร เช่ื อม โย งระบ บ เค รื อ ข่ าย
อินเตอร์เน็ต* 

๑ คน ๑ คน ๒ คน ๔ คน ๔ คน 

รวม ๑ คน ๑ คน ๒ คน ๔ คน ๔ คน 

 
หมายเหตุ ให้จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเตอรเ์น็ต แบบพกพา (Air Card)  
ของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือเชื่อมโยงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญของหน่วยงาน
กลางผ่านอินเตอร์เน็ต ในกรณีผู้ให้บริการหลักและส ารองไม่สามารถใหบ้ริการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“อยู่สกล  รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 
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ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ 

วันที่ 1 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที (ภายใน 24 ชั่วโมง) 

การปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืน  
และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

- แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤติ ตามกระบวนการ Call Tree 
ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ภายหลังได้รับแจ้งจาก
หัวหน้าคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องของ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่ อ เนื่ อ งข อ งส านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

 

     -    จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง
ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เพื่อ
ประเมินความเสียหาย ผลกระทบต่อการด าเนินงาน  
การให้บริการและทรัพยากรส าคัญท่ีต้องใช้ในการ
บริหารความต่อเนื่อง 
- ทบทวนกระบวนงานที่มีความเร่งด่วน หรือ
ส่งผลกระทบอย่างสูงหากไม่ด าเนิการ  ดังนั้น
จ าเป็นต้องด าเนินงานหรือปฏิบัติด้วยมือ 
(Manual Processing) 

ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของส านักงานสาธารณสุช
จังหวัดสกลนคร 

 

- ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในหน่วยงานที่
ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่ อ เนื่ อ งข อ งส านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

 
 

- รายงานประธานคณะกรรมการบริหารความ
ต่อเนื่องของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สกลนคร โดยครอบคลุมประเด็นดังนี้ 

      จ านวนและรายชื่อบุคลากรที่ได้รับบาดเจ็บ/
เสียชีวิต 

      ความเสียหายและผลกระทบต่อการด าเนินงาน
และการให้บริการ 

      ทรัพยากรส าคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความ
ต่อเนื่อง 

      กระบวนงานที่มีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบ
อย่างสูงหากไม่ด าเนินการและจ าเป็นต้องด าเนินงาน
หรือปฏิบัติงานด้วยมือ 

 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่ อ เนื่ อ งข อ งส านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

 
 

 

“อยู่สกล  รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 
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ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

- สื่อสารและรายงานสถานการณ์แก่บุคลากรในหน่วยงาน
ให้ทราบตามเนื้อหาและข้อความท่ีได้รับการพิจารณา
และเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง
ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่ อ เนื่ อ งข อ งส านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

 
 

- ประเมินและระบุกระบวนการหลักและงานเร่งด่วนที่
จ าเป็นต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑-๕ วัน
ข้างหน้า 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่ อ เนื่ อ งข อ งส านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

 
 

- ประเมินศักยภาพและความสามารถของส่วนราชการ 
ในการด าเนินงานเร่งด่วนข้างต้น ภายใต้ข้อจ ากัดและสภาวะ
วิกฤตพร้อมระบุทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารความ
ต่อเนื่องตามแผน  
การจัดหาทรัพยากร 

หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

 

 

- รายงานความคืบหน้าให้แก่ประธานคณะกรรมการ 
บริหารความต่อเนื่องของส านักงานจังหวัดสกลนครทราบ  
พร้อมขออนุมัติการด าเนินงานหรือปฏิบัติงานด้วยมือ ส าหรับ
กระบวนงานที่มีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่างสูงหากไม่
ด าเนินการ 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ 
ต่อเนื่องของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

 

 

- ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ 
จัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่ 
      สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
      วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
      เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ 
      บุคลากรหลัก 
      คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
 

 

 

- พิจารณาด าเนินการหรือปฏิบัติงานด้วยมือ (Manual) 
เฉพาะงานเร่งด่วน หากไม่ด าเนินการจะส่งผลกระทบอย่างสูง 
และไม่สามารถรอได้ ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติ 

หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

 

 

- ระบุหน่วยงานที่เป็นคู่ค้า/ผู้ให้บริการส าหรับงานเร่งด่วน 
เพ่ือแจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารงานให้มีความ
ต่อเนื่องตาม ความเห็นของคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง
ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

 

 

- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ 
ที่ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของส่วนราชการต้องด าเนินการ                  
(พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ด าเนินการ และเวลา)อย่างสม่ าเสมอ 

ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสกลนคร 

 
 

 

 

“อยู่สกล  รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 
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ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการ    
แล้วเสร็จ 

- แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการด าเนินการ  
ส าหรับในวันถัดไป ให้กับบุคลากรหลักในส่วนราชการ เพื่อรับทราบ 
และด าเนินการ อาทิ แจ้งวัน เวลา และสถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

 

 

- รายงานความคืบหน้าให้แก่ประธานกรรมการบริหาร 
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดสกลนครสม่ าเสมอ 
หรือตามท่ีได้ก าหนดไว้ 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

 

 

 
วันที่ ๒ – ๗ การตอบสนองในระยะสั้น 

ในการปฏิบัติการใด ๆ ให้บุคลากรของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ค านึงถึงความปลอดภัยใน
ชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืน ๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
ก าหนดขึ้นโดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครอย่างเคร่งครัด 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการ     
แล้วเสร็จ 

- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้ 
รับผลกระทบ ประเมินความจ าเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้           
ในการกอบกู้คืน 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ 
ต่อเนื่องของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

 

 

- ตรวจสอบกับหน่วยงาน ความพร้อมและข้อจ ากัดใน 
การจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง 
ได้แก่ 
      สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
      วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
      เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ 
      บุคลากรหลัก 
      คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
     การประสานติดต่อเพ่ือแจ้งเหตุการณ์ฉุกเฉิน/ขอความช่วยเหลือ
เร่งด่วน 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สกลนคร 

 

 

- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสกลนคร ความพร้อม ข้อจ ากัด และข้อเสนอแนะในการ
จัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

 

 

- ประสานงานและด าเนินการจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็น 
ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่ 
      สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
      วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
      เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ 
      บุคลากรหลัก 
      คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หัวหน้าและทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

 

 

“อยู่สกล  รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 
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ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการ     
แล้วเสร็จ 

- ด าเนินการกอบกู้และจัดหาข้อมูลและรายงานต่างๆ 
ที่จ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินงานและให้บริการ 

ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสกลนคร 

 

 

- ด าเนินงานและให้บริการ ภายใต้ทรัพยากรที่จัดหาเพ่ือบริหาร 
ความต่อเนื่อง 
      สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
      วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
      เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ 
      บุคลากรหลัก 
      คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสกลนคร 

 

 

- แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง 
แก่หน่วยงานผู้ใช้บริการ/คู่ค้า 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

 

 

- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่าง ๆ  
ที่คณะท างานบริหารความต่อเนื่องของส่วนราชการ (พร้อมระบุ)  
อย่างสม่ าเสมอ (รายละเอียด ผู้ด าเนินการและเวลา) 

ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสกลนคร 

 

 

- แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการด าเนินการต่อไป 
ส าหรับในวันถัดไป ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน 
 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

 

 

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความ 
ต่อเนื่องของส านักงานจังหวัดสกลนคร ตามเวลาที่ได้มีการก าหนดไว้ 
 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“อยู่สกล  รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 
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วันที่ ๘ การตอบสนองระยะกลาง (1 สัปดาห์) 
ในการปฏิบัติการใด ๆ ให้บุคลากรของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ค านึงถึงความปลอดภัยใน
ชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืนๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
ก าหนดขึ้นโดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครอย่างเคร่งครัด 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการ   
แล้วเสร็จ 

- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้ 
รับผลกระทบ และประเมินความจ าเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ 
ในการกอบกู้คืน 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

 

 

- ระบุทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ เพ่ือด าเนินงานให้ 
บริการตามปกติ 

ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสกลนคร 

 

 

- รายงานประธานคณะบริหารความต่อเนื่องของส านักงานจังหวัด 
สกลนครสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ  
และทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้เพ่ือด าเนินงานและให้บริการตามปกติ 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

 

 

- ประสานงานและด าเนินการจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็น 
ต้องใช้เพ่ือด าเนินงานและให้บริการตามปกติ ได้แก่ 
      สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
      วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
      เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ 
      บุคลากรหลัก 
      คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

 

 

- แจ้งสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมด้าน 
ทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อด าเนินงานและให้บริการตามปกติ ให้กับ 
บุคลากรในส่วนราชการ 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของส านักงานจังหวัด
สาธารณสุขสกลนคร 
 

 

 

- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงาน 
ต่าง ๆ ที่คณะท างานบริหารความต่อเนื่องของส่วนราชการอย่างสม่ าเสมอ 
(พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ด าเนินการและเวลา) 

ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสกลนคร 

 

 

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความ 
ต่อเนื่องของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ตามเวลาที่ได้มีการก าหนด
ไว้ 
 
 
 
 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

 

 

 
 
 

“อยู่สกล  รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 
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วันที่ ๑๕ การตอบสนองระยะกลาง (2 สัปดาห์) 
ในการปฏิบัติการใด ๆ ให้บุคลากรของส านักงานจังหวัดสกลนคร ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเอง
และบุคลากรอ่ืน ๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนดขึ้น         
โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครอย่างเคร่งครัด 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้ 
รับผลกระทบ และประเมินความจ าเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ 
ในการกอบกู้คืน 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

 

 

- ระบุทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ เพ่ือด าเนินงานให้บริการตามปกติ ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสกลนคร 

 

 

- รายงานประธานคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องของส านักงาน 
จังหวัดสกลนคร สถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ 
และทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้เพ่ือด าเนินงานและให้บริการตามปกติ 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

 

 

- ประสานงานและด าเนินการจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็น 
ต้องใช้เพ่ือด าเนินงานและให้บริการตามปกติ ได้แก่ 
      สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
      วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
      เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ 
      บุคลากรหลัก 
      คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

 

 

- แจ้งสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมด้าน 
ทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อด าเนินงานและให้บริการตามปกติ ให้กับ 
บุคลากรในส่วนราชการ 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

 

 

- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงาน 
ต่าง ๆ ที่คณะท างานบริหารความต่อเนื่องของส่วนราชการอย่างสม่ าเสมอ 
(รายละเอียด ผู้ด าเนินการและเวลา) 

ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสกลนคร 

 

 

- รายงานความคืบหน้าให้แก่ประธานคณะบริหารความ 
ต่อเนื่องของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ตามเวลาที่ได้มีการก าหนด 
 
 
 
 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

 

 

 
 
 
 
 

“อยู่สกล  รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 
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วันที่ ๒๒ การตอบสนองระยะกลาง (3 สัปดาห์) 
ในการปฏิบัติการใด ๆ ให้บุคลากรของส านักงานจังหวัดสกลนคร ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเอง
และบุคลากรอ่ืน ๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนดขึ้น       
โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครอย่างเคร่งครัด 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการ  
แล้วเสร็จ 

- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้ 
รับผลกระทบ และประเมินความจ าเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ 
ในการกอบกู้คืน 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

 

 

- ระบุทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ เพ่ือด าเนินงานให้ 
บริการตามปกติ 

ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสกลนคร 

 

 

- รายงานประธานคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องของส านักงาน 
จังหวัดสกลนคร สถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ 
และทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้เพ่ือด าเนินงานและให้บริการตามปกติ 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

 

 

- ประสานงานและด าเนินการจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็น 
ต้องใช้เพ่ือด าเนินงานและให้บริการตามปกติ ได้แก่ 
      สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
      วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
      เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ 
      บุคลากรหลัก 
      คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

 

 

- แจ้งสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรต่างๆ  
เพ่ือด าเนินงานและให้บริการตามปกติ ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

 

 

- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงาน 
ต่าง ๆ ที่คณะท างานบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานอย่างสม่ าเสมอ 
(รายละเอียด ผู้ด าเนินการและเวลา) 

ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสกลนคร 

 

 

- รายงานความคืบหน้าให้แก่ประธานคณะบริหารความต่อเนื่อง 
ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ตามเวลาที่ได้มีการก าหนด 
 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

 

 

 

 

 

 

 

“อยู่สกล  รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 
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การตอบสนองระยะยาว (มากกว่า 1 เดือน) 
ในการปฏิบัติการใด ๆ ให้บุคลากรของส านักงานจังหวัดสกลนคร ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเอง
และบุคลากรอ่ืน ๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนดขึ้น       
โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครอย่างเคร่งครัด 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการ  
แล้วเสร็จ 

- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้ 
รับผลกระทบ และประเมินความจ าเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ 
ในการกอบกู้คืน 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

 

 

- ระบุทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ เพ่ือด าเนินงานให้ 
บริการตามปกติ 

ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสกลนคร 

 

 

- รายงานประธานคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องของส านักงาน 
จังหวัดสกลนคร สถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ 
และทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้เพ่ือด าเนินงานและให้บริการตามปกติ 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

 

 

- ประสานงานและด าเนินการจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็น 
ต้องใช้เพ่ือด าเนินงานและให้บริการตามปกติ ได้แก่ 
      สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
      วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
      เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ 
      บุคลากรหลัก 
      คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

 

 

- แจ้งสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรต่างๆ  
เพ่ือด าเนินงานและให้บริการตามปกติ ให้กับบุคลากรในส่วนราชการ 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

 

 

- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงาน 
ต่าง ๆ ที่คณะท างานบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานอย่างสม่ าเสมอ 
(รายละเอียด ผู้ด าเนินการและเวลา) 

ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสกลนคร 

 

 

- รายงานความคืบหน้าให้แก่ประธานคณะบริหารความต่อเนื่อง 
ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ตามเวลาที่ได้มีการก าหนด 
 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
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ภาคผนวก  
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 (ส าเนาคู่ฉบับ)  

ค าสั่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
ที่  ๑๐๑ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องและทีมงานบริหารความต่อเนื่อง                                     
ในสภาวะวิกฤตของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

-------------------------------------------------------------- 

          ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เห็นชอบแนวทางและมาตรการการ
บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด เพ่ือสร้างความพร้อมให้แก่หน่วยงาน
เมื่ออยู่ในสภาวะวิกฤต ตามข้อเสนอหลักการมาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการ
บริหารและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤตของส านักงาน ก.พ.ร. 
                 ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารความต่อเนื่องของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครในสภาวะ
วิกฤตให้มีประสิทธิภาพ สามารถเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ
ที่เกิดขึ้นเพ่ือลดผลกระทบ บรรเทาความเสียหายจากการหยุดชะงักในการให้บริการและสร้างความเชื่อมั่น
ในศักยภาพของหน่วยงานให้แก่ประชาชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่ วนเสีย และให้หน่วยงานสามารถ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักหรืองานบริการที่ส าคัญได้อย่างต่อเนื่องแม้เกิดสภาวะวิกฤตขึ้น จึงขอยกเลิก
ค าสั่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครที่ ๖๙/๒๕๕๖ เรื่อง”แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความพร้อม
ต่อสภาวะวิกฤตระดับจังหวัด”และขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครใหม ่ดังนี้ 
คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง ประกอบด้วย 

๑. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ประธานกรรมการ 
๒. นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)            รองประธานกรรมการ 
๓. นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา) กรรมการ 
๔. นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ            กรรมการ 
๕. หัวหน้ากลุ่มงานงานบริหารทั่วไป                       กรรมการ 
๖. หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ            กรรมการ 
๗. หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ กรรมการ 
๘. หัวหน้ากลุ่มทันตสาธารณสุข  กรรมการ 
๙. หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย กรรมการ 

๑๐. หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ กรรมการ 
๑๑. หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข กรรมการ 
๑๒. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ กรรมการ 
๑๓. หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล กรรมการ 
๑๔. หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ กรรมการ 
๑๕. หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ กรรมการ 
๑๖. หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรรมการ 
๑๗. หัวหน้างานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
๑๘. หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข กรรมการและเลขานุการ 
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( ๒ ) 
มีหน้าที่ 
 1. ก ากับ ดูแล บริหารความต่อเนื่องของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เมื่อเกิด
สภาวะวิกฤต ให้เป็นไปตามแนวทาง มาตรการที่ก าหนดไว้  
 ๒. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้สามารถด าเนินการบริหารความ
พร้อมต่อสภาวะวิกฤต เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจหลักหรืองานบริการที่ส าคัญได้อย่างต่อเนื่อง
แม้เกิดสภาวะวิกฤตขึ้น 
                   ๓.แจ้งเหตุฉุกเฉิน/สภาวะวิกฤต ให้กับบุคลากรในหน่วยงานเพ่ือรับทราบขั้นตอนในการ
ปฏิบัติ 
ประเมินความจ าเป็นในการประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่องของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
 ๔.ประเมินความเสียหายและผลกระทบต่อการด าเนินงานและทรัพยากรที่ส าคัญที่ต้องใช้         
ในการบริหารความต่อเนื่อง 

๕.ทบทวน ปรับปรุงแผนบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานการณป์ัจจุบัน 
ทีมบริหารความต่อเนื่อง ประกอบด้วย 

ทีมบริหารความต่อเนื่องกลุ่มงานงานบริหารทั่วไป                       
๑. หัวหน้ากลุ่มงานงานบริหารทั่วไป                       หัวหน้าทีม 
๒. ข้าราชการ/พนักงานราชการ/เจ้าหน้าที่ ทุกคนในกลุ่มงาน ทีมงาน 
 

๑. 
๒. 
 

๑. 
๒. 
 

๑. 
๒. 
 

๑. 
๒. 
 

๑. 
๒. 
 

๑. 
๒. 
 

๑. 
๒. 
 
 
 

ทีมบริหารความต่อเนื่องกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ        
 ข้าราชการ/พนักงานราชการ/เจ้าหน้าที่ ทุกคนในกลุ่มงาน 
ทีมบริหารความต่อเนื่องกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
ข้าราชการ/พนักงานราชการ/เจ้าหน้าที่ ทุกคนในกลุ่มงาน 
ทีมบริหารความต่อเนื่องกลุ่มทันตสาธารณสุข 
หัวหน้ากลุ่มทันตสาธารณสุข 
ข้าราชการ/พนักงานราชการ/เจ้าหน้าที่ ทุกคนในกลุ่มงาน 
ทีมบริหารความต่อเนื่องกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
ข้าราชการ/พนักงานราชการ/เจ้าหน้าที่ ทุกคนในกลุ่มงาน 
ทีมบริหารความต่อเนื่องกลุ่มงานประกันสุขภาพ 
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
ข้าราชการ/พนักงานราชการ/เจ้าหน้าที่ ทุกคนในกลุ่มงาน 
ทีมบริหารความต่อเนื่องกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 
ข้าราชการ/พนักงานราชการ/เจ้าหน้าที่ ทุกคนในกลุ่มงาน 
ทีมบริหารความต่อเนื่องกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
ข้าราชการ/พนักงานราชการ/เจ้าหน้าที่ ทุกคนในกลุ่มงาน 
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หัวหน้าทีม 

ทีมงาน 
 

หัวหน้าทีม 
ทีมงาน 

 
หัวหน้าทีม 

ทีมงาน 
 

หัวหน้าทีม 
ทีมงาน 

 
หัวหน้าทีม 

ทีมงาน 
 

หัวหน้าทีม 
ทีมงาน 

 
หัวหน้าทีม 

ทีมงาน 
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๑. 
๒. 

       (๓.) 
 
ทีมบริหารความต่อเนื่องกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
ข้าราชการ/พนักงานราชการ/เจ้าหน้าที่ ทุกคนในกลุ่มงาน 

 
 
 

หัวหน้าทีม 
ทีมงาน 

 
๑. 
๒. 
 

๑. 
๒. 

ทีมบริหารความต่อเนื่องกลุ่มงานนิติการ 
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
ข้าราชการ/พนักงานราชการ/เจ้าหน้าที่ ทุกคนในกลุ่มงาน 
ทีมบริหารความต่อเนื่องกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 
ข้าราชการ/พนักงานราชการ/เจ้าหน้าที่ ทุกคนในกลุ่มงาน 
ทีมบริหารความต่อเนื่องกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 
หัวหน้าทีม 

ทีมงาน 
 

หัวหน้าทีม 
ทีมงาน 

 
๑. 
๒. 
 

๑. 
๒. 
 

๑. 
๒. 

หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ข้าราชการ/พนักงานราชการ/เจ้าหน้าที่ ทุกคนในกลุ่มงาน 
ทีมบริหารความต่อเนื่องงานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หัวหน้างานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ข้าราชการ/พนักงานราชการ/เจ้าหน้าที่ ทุกคนในกลุ่มงาน 
ทีมบริหารความต่อเนื่องกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
ข้าราชการ/พนักงานราชการ/เจ้าหน้าที่ ทุกคนในกลุ่มงาน 

หัวหน้าทีม 
ทีมงาน 

 
หัวหน้าทีม 

ทีมงาน 
 

หัวหน้าทีม 
ทีมงาน 

มีหน้าที่ 
 ๑. ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องตามแผนบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานในสภาวะ

วิกฤต ตามค าสั่งของคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
 ๒. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องของ

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

           ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

                         สั่ง  ณ  วันที่  ๑๖  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
                                      สมิต   ประสันนาการ 
                                  ( นายสมิต  ประสันนาการ ) 
                            นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
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