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Continuity Plan) ตามแนวทางการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีแผนรองรับในการดาเนินงานใน
ภารกิจหลัก หรืองานบริการที่สาคัญได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมและสามารถ
บริหารจัดการองค์การให้สามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักหรืองานให้บริการประชาชนที่มีความสาคัญได้อย่าง
ต่อเนื่ องเป็ น ระบบ ลดความเสี ย หายอันเกิดจากการสู ญ เสี ยของบุ คลากรและทรั พย์สิ น ตลอดจนกลั บ มา
ปฏิบั ติงานได้อย่ า งรวดเร็ ว ต่อเนื่ องเป็ นระบบ และมีประสิ ทธิภ าพในสภาวะวิ ก ฤต โดยในปี งบประมาณ
พ.ศ. 2564 ได้พิจารณาดาเนินการทบทวนและจัดทาแผนบริหารความต่อเนื่องอย่าง รวมจานวน 10 แผน/
เหตุการณ์ ดังนี้
1) อัคคีภัย
6) อุทกภัย
2) โรคระบาด
7) การชุมนุมประท้วง/จลาจล
3) ไฟฟ้าดับในวงกว้าง
8) แผ่นดินไหว
4) การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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1. บทนา
1. ความนา
แผนบริหารความต่อเนื่องหรือที่ต่อไปนี้จะเรียกว่า “Business Continuity Plan (BCP)” จัดทา
ขึ้นเพื่อให้กรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือที่ต่อไปนี้จะเรียกว่า “หน่วยงาน” สามารถนาไปใช้ในการตอบสนอง
และปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อ
องค์กรเป็นต้น โดยไม่ให้สภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้ หน่วยงานต้องหยุดการดาเนินงาน
หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
การที่หน่วยงานไม่มีกระบวนการรองรับการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบ
ต่อหน่วยงานในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจการเงิน การให้บริการสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน ดังนั้น การจัดทาแผนบริหารความต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยให้ หน่วยงานสามารถ
รั บ มือกับ เหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดและทาให้ กระบวนการที่สาคัญ (Critical Business Process) สามารถ
กลับมาดาเนินการได้อย่างปกติหรือตามระดับการให้บริการที่กาหนดได้ ในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้
สามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานได้
2. วัตถุประสงค์ (Objectives)
1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง
2. เพื่อให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่
เกิดขึ้น
3. เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดาเนินงานหรือการให้บริการ
4. เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้
5. เพื่ อ ให้ ป ระชาชน เจ้ า หน้ า ที่ ห น่ ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ หน่ ว ยงานภาครั ฐ และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
(Stakeholders) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของหน่วยงาน แม้หน่วยงานต้องเผชิญกับเหตุ การณ์
ร้ายแรง และส่งผลกระทบจนทาให้การดาเนินงานต้องหยุดชะงัก
3. สมมติฐานของแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP Assumptions)
เอกสารฉบับนี้จัดทาขึ้นภายใต้สมมติฐานดังต่อไปนี้
1. เหตุการณ์ฉกุ เฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสาคัญต่างๆ แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงานสารองที่ได้
มีการจัดเตรียมไว้
2. หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการสารองระบบสารสนเทศต่างๆ โดยระบบสารสนเทศ
สารองมิได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเหมือนกับระบบสารสนเทศหลัก
3. “บุคลากร” ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับนี้หมายถึง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทั้งหมดของกรมกิจการเด็ก
และเยาวชน

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
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4. ขอบเขตของแผนบริหารความต่อเนื่อง (Scope of BCP)
แผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ใช้รับรองกรณีเกิดสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน
บริเวณสานักงานของหน่วยงาน หรือภายในของหน่วยงาน ประกอบด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้
กรณีแผนบังคับ (เหตุสมมติที่อาจเกิดขึ้นกับทุกหน่วยงาน)
1. อัคคีภัย
2. โรคระบาด
3. ไฟฟ้าดับในวงกว้าง
4. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
5. ภัยแล้ง/น้าไม่ไหล
กรณีแผนทางเลือก (วิเคราะห์ตามบริบทและสภาพพื้นที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของหน่วยงาน)
6. อุทกภัย
7. การชุมนุมประท้วง/จลาจล
8. แผ่นดินไหว
9. ฝุ่น PM 2.5
10. การก่อวินาศกรรม
5. การวิเคราะห์ทรัพยากรที่สาคัญ
สภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินมีหลายรูปแบบ ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงาน สามารถบริหารจัดการ
การดาเนินงานของหน่วยงานให้มีความต่อเนื่อง การจัดหาทรัพยากรที่สาคัญจึงเป็นสิ่งจาเป็น และต้องระบุไว้ใน
แผนบริหารความต่อเนื่อง ซึ่งการเตรียมทรัพยากรที่สาคัญ จะพิจารณาผลกระทบใน 5 ด้าน ดังนี้
1. ผลกระทบด้ า นอาคาร/สถานที่ ปฏิ บัติ ง านหลั ก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทาให้ ส ถานที่
ปฏิบัติงานหลักได้รับความเสียหายหรือไม่สามารถใช้สถานที่ปฏิบัติงานหลักได้ และส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถเข้า
ไปปฏิบัติงานได้ชั่วคราวหรือระยะยาว
2. ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ /การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ หมายถึง เหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นทาให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญหรือไม่สามารถจัดหา/จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญได้
3. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้
ระบบงานเทคโนโลยีหรือระบบสารสนเทศหรือข้อมูลที่สาคัญไม่สามารถนามาใช้ในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ
4. ผลกระทบด้า นบุคลากรหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้บุคลากรหลั กไม่ส ามารถมา
ปฏิบัติงานได้ตามปกติ
5. ผลกระทบด้านคู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้คู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ไม่สามารถติดต่อหรือให้บริการหรือส่งมอบงานได้
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6. สรุปเหตุการณ์ภัยคุกคามและผลกระทบจากเหตุการณ์ (ประเมินความเสี่ยง)
ผลกระทบ
ที่

เหตุการณ์ภัยคุกคาม

ด้านอาคาร/
สถานที่ปฏิบัติงาน
หลัก

ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
การจัดหาจัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ที่สาคัญ

ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมูลที่สาคัญ

ด้าน
บุคลากร
หลัก

คู่ค้า /
ผู้รับบริการ/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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อัคคีภัย
โรคระบาด
ไฟฟ้าดับในวงกว้าง
การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)
5 ภัยแล้ง/น้าไม่ไหล
6 อุทกภัย
7 การชุมนุมประท้วง/
จลาจล
8 แผ่นดินไหว
9 ฝุ่น PM 2.5
10 การก่อวินาศกรรม

หมายเหตุ :  คือ ประเมินแล้วได้รับผลกระทบเมื่อเกิดภัยคุกคาม
แผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ไม่รองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่มีเหตุขัดข้องต่างๆ ที่
เกิดขึ้น จากการดาเนิ น งานปกติ โดยเหตุขัดข้องดังกล่ าวไม่ส่ งผลกระทบระดับสู งต่อการดาเนินงานและการ
ให้บริการของหน่วยงาน ยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์ได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดย
ผู้บริหารของหน่วยงาน หรือผู้อานวยการกอง/สานัก/ศูนย์/กลุ่ม ของแต่ละหน่วยงานสามารถรับผิดชอบและ
ดาเนินการได้ด้วยตนเอง

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

หน้าที่ 3

2. การบริหารความต่อเนื่องของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
(กรณีการเกิดอุทกภัย)
2.1 โครงสร้างและคณะบริหารแผนความต่อเนื่อง
เพื่อให้แผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน สามารถนาไปปฏิบัติ
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จะต้องจัดตั้งคณะบริหารแผนความต่อเนื่อง (BCP Team) ของ
กรมกิจการเด็กและเยาวชนขึ้น โดยมีโครงสร้างดังนี้
1) หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
2) หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
3) ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
รองอธิบดี ดย.
รองหัวหน้า
คณะบริหารความต่อเนื่อง

ผู้ประสานงาน
คณะบริหารความต่อเนื่อง

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
กยผ.

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
กคค.

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
กสส.

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
สลก.

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
ศบธ.

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
กตส.

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
กพร.

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
ศดร.

รูปภาพที่ 1 โครงสร้างคณะบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
โดยทุกตาแหน่งจะต้องร่วมมือกันดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในแต่ละส่วน
งานของตนเอง ให้สามารถบริหารความต่อเนื่องและกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ตามบทบาทหน้าที่ที่กาหนดไว้ของ
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) และในกรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคลากร
สารองรับผิดชอบทาหน้าที่ในบทบาทของบุคลากรหลักปรากฏดังตารางที่ 1
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

หน้าที่ 4

ตารางที่ 1 รายชื่อคณะบริหารความต่อเนื่องและทีมบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team)
ชื่อ- สกุล
นางสุภัชชา สุทธิพล
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
นางสาวอุไร เล็กน้อย
รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
นายธงชัย มูลพันธ์
ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
นางนันทา ไวคกุล
ผู้อานวยการกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์
ผู้อานวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและ
สวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
นางวัฒนา มังคะดานะรา
เลขานุการกรม
นางศิริรัตน์ กาญจน์กาธร
ผู้อานวยการศูนย์อานวยการรับเด็กเป็นบุตร
บุญธรรม
นางสาวทัศนาลักษณ์ สิทธิการ
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
นางวันทนี อุบลแย้ม
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางปิยะวดี พงศ์ไทย
ผู้อานวยการกลุ่มศูนย์ปฏิบัติการโครงการ
เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

บทบาท

เบอร์มือถือ

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง

08 1627 7118

รองหัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการ
เด็ก เยาวชน และครอบครัว
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
สานักงานเลขานุการกรม
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
ศูนย์อานวยการรับเด็กเป็นบุตร
บุญธรรม
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
กลุ่มตรวจสอบภายใน
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
ศูนย์ปฏิบัติการโครงการ
เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

08 1441 2760
08 1174 4912
06 2597 4129
09 8037 1065
06 1416 0118
09 2495 9514
08 1372 3078
06 5985 7320
09 8830 1887
09 4914 9195

หน้าที่ 5

รายชื่อทีมบริหารความต่อเนื่อง
บุคลากรหลัก
ชื่อ - สกุล
นางสุภัชชา สุทธิพล
อธิบดีกรมกิจการเด็กและ
เยาวชน
นายธงชัย มูลพันธ์
ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์
และแผนงาน

นางนันทา ไวคกุล
ผู้อานวยการกองคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน

นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์
ผู้อานวยการกองส่งเสริมการ
พัฒนาและสวัสดิการเด็ก
เยาวชน และครอบครัว

นางวัฒนา มังคะดานะรา
เลขานุการกรม

บุคลากรสารอง
บทบาท
เบอร์โทรศัพท์
ชื่อ - สกุล
(มือถือ)
08 1627 7118 หัวหน้าคณะบริหาร นางสาวอุไร เล็กน้อย
ความต่อเนื่อง
รองอธิบดีกรมกิจการเด็ก
และเยาวชน
08 1174 4912
ทีมบริหารความ อยู่ระหว่างการสรรหา
ต่อเนื่อง
นายตฤณ ศรีวงศ์
กองยุทธศาสตร์ นางสาวชาญธาดา
และแผนงาน
ประภาสถิต
นางสาวดรุณี พจนานุกูลกิจ
อยู่ระหว่างการสรรหา
06 2597 4129 ทีมบริหารความ นายโอภาส ภูครองนาค
ต่อเนื่อง
นางเธียรทอง ประสานพานิช
กองคุ้มครองเด็ก นางสุชาดา เก่งสุวรรณ
และเยาวชน
นางสาวรัชดาภรณ์
สงฆ์สุวรรณ
นางพันธ์หฤทัย ภาคภูมิ
นางสาวชนานันท์ วุฒิทวี
นางอวยพร โรจน์นิติพันธ์
09 8037 1065 ทีมบริหารความ นางพรปวีณ์ เกียรติจักรวาล
06 1416 0118
ต่อเนื่อง
นางสาวเกษมศรี พรหมจรรย์
กองส่งเสริมการ นางสาวพรปวีณ์ อุไรสวัสดิ์
พัฒนาและ
นางงามชื่น ด้วงหวา
สวัสดิการเด็ก
นางจิตรมณี ศรีประเสริฐ
เยาวชน และ
นางพัชรา กลางสาทร
ครอบครัว
09 2459 9514 ทีมบริหารความ ว่าที่ร้อยตรีหญิงวัฒนา
ต่อเนื่อง
ทองชัยยะ
สานักงาน
นางสาวดวงพร โชติปัญโญ
เลขานุการกรม นางชลิดา ประทับสิงห์
นางประทีป เรียนกระษิล
นางสาวณัฐิกา มานะมุติ
นายอภิเชษฐ ปานจรัตน์
นายณรงค์ศักดิ์ ทองสุข

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

เบอร์โทรศัพท์
(มือถือ)
08 1441 2760

08 9692 4959
08 9811 2046
09 7191 1426
08 4944 6497
08 1174 4920
06 3197 2645
08 9202 7053
09 8250 6372
08 1934 6709
08 1173 3468
08 3609 8866
08 9200 4523
06 3639 9196
09 8250 6368
09 2549 4559
08 6979 5611
08 1174 4911
08 9968 5909
08 1928 8177
06 1402 1378
08 3017 1262
08 1847 6791
06 4930 7830

หน้าที่ 6

รายชื่อทีมบริหารความต่อเนื่อง (ต่อ)
บุคลากรหลัก
ชื่อ - สกุล
นางศิริรัตน์ กาญจน์กาธร
ผู้อานวยการศูนย์อานวยการรับ
เด็กเป็นบุตรบุญธรรม

นางสาวทัศนาลักษณ์ สิทธิการ
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

บุคลากรสารอง
เบอร์โทรศัพท์
(มือถือ)
08 13723078

06 5985 7320

บทบาท
ทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง
ศูนย์อานวยการ
รับเด็กเป็นบุตร
บุญธรรม

ชื่อ - สกุล
นางสาวจันทร์ทิพย์
วัฒนาสุขสกุล
นางสาวนวลทิพย์
อาคมพัฒน์
นางสาวอัญชุลี สโรบล
นางสาวจินตนา วัชรากูล
นางสาวสินีรัตน์ พิมลวิรัชกุล
นางฤทัยรัตน์ ศรีฉันทะมิตร
นางณัฐปุลิน จรัสวิริยะกุล

ทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง
กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน
นางวันทนี อุบลแย้ม
09 8830 1887 ทีมบริหารความ นางสาวน้าทิพย์ พวงระย้า
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ต่อเนื่องกลุ่มพัฒนา นายนวพล ปัญญาพงศ์นาวิน
ระบบบริหาร
นางปิยะวดี พงศ์ไทย
09 4914 9195 ทีมบริหารความ นางสาวสุภาวดี พร้อมพงษา
ผู้อานวยการกลุ่มศูนย์
ต่อเนื่องศูนย์
ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุน
ปฏิบัติการโครงการ
เพื่อการเลีย้ งดูเด็กแรกเกิด
เงินอุดหนุนเพื่อการ
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

เบอร์โทรศัพท์
(มือถือ)
08 1777 6304
06 5719 5575
08 1372 6223
06 4829 1466
09 7095 5165
08 1832 0949
08 6524 5474

09 5389 4292
08 2859 5149
08 9896 7077

2.2 กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)
กลยุ ท ธ์ ค วามต่ อ เนื่ อ ง เป็ น แนวทางในการจั ด หาและบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรให้ มี ค วามพร้ อ มเมื่ อ
เกิดสภาวะวิกฤต ซึ่งพิจารณาทรัพยากรใน 5 ด้าน ปรากฏดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)
ที่
1

ทรัพยากร
กลยุทธ์ความต่อเนื่อง
อาคาร/สถานที่ปฏิบัติงาน 1. กาหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติสารอง ซึ่งใช้พื้นที่ของสถานรองรับเด็กใน
สารอง
สังกัด ที่พิจารณาแล้วมีความเหมาะสม อาทิ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน
พญาไท สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต หรือ สถานสงเคราะห์เด็กชาย
บ้านมหาเมฆ เป็นต้น
2. กาหนดให้ปฏิบัติงานที่บ้าน สาหรับภารกิจที่ไม่ได้รับผลกระทบ หรือ
มีลักษณะงานที่สามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้
3. เช่าสถานที่ของเอกชนเป็นสถานที่ปฏิบัติงานสารอง

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

หน้าที่ 7

ที่
2

ทรัพยากร
วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ/การ
จัดหา/จัดส่งวัสดุอุปกรณ์
สาคัญ

3

เทคโนโลยีสารสนเทศและ 1.ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลจากแหล่งสารอง
ข้อมูลที่สาคัญ
2. เชือ่ มโยงระบบเครือข่ายผ่านอินเตอร์เน็ตเพื่อการใช้งานการสื่อสาร
3. บั น ทึ ก ส ารองเอกสารส าคั ญ และข้ อ มู ล ไว้ ใ นอุ ป กรณ์ อื่ น เช่ น
external hard disc, Flash drive, e-mail เป็นต้น
4. เคลื่อนย้าย sever ไปยังพื้นที่ปลอดภัย
5. ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์เทคโนโลยี และสารสนเทศของกรมกิจการเด็ก
และเยาวชน
6. บันทึกข้อมูล/ไฟล์งานของหน่วยงานทุกสัปดาห์
บุคลากร
1. กาหนดให้ มี บุ คลากรหลั ก และส ารองที่ ปฏิบั ติ งานทดแทนกั น ได้
ในกลุ่ม/ฝ่าย
2. กาหนดแนวทางกลุ่มบุคลากรที่สามารถให้ความช่วยเหลือปฏิบัติงาน
ได้จากหน่วยราชการอื่น
3. กาหนดแนวทางการหมุนเวียนบุคลากรที่สามารถให้ความช่วยเหลือ
ปฏิบัติงานได้จากหน่วยราชการอื่น (ภายในกระทรวง พม.)
4. จัดเตรียมพนักงานขับรถยนต์เพื่อติดต่อประสานงานกับบุคคล และ
ส่วนราชการอื่นๆ

4

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กลยุทธ์ความต่อเนื่อง
1. มีการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานโดย
1.1 จัดหาคอมพิวเตอร์สารอง ที่มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งาน
พร้อมอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายของ ดย. รวมถึงเครื่องพิมพ์
และอื่นๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวได้
1.2 กาหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานได้เป็นการชั่วคราวหากมีความจาเป็นเร่งด่วนในระหว่าง
การจัดหาคอมพิวเตอร์สารอง
1.3 ให้หน่วยงานสารวจและประมาณการใช้วัสดุอุปกรณ์ด้านเอกสาร
ตามที่จาเป็นเพื่อการดาเนินงานในภาวะวิกฤต เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์
Flash drive หรือ external hard disc
2. ยืมวัสดุ อุปกรณ์ จากหน่วยงานในสังกัด
3. ทาการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ หรือเช่า ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพิเศษ
4. ทาข้อตกลงการยืมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือจากหน่วยงานอื่นหรือเอกชน
5. ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่
6. จัดเตรียมยานพาหนะให้พร้อมอยู่เสมอ/เช่าเหมาบริการ
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ที่
5

ทรัพยากร
ผู้ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่สาคัญ

กลยุทธ์ความต่อเนื่อง
1. ก าหนดให้ มี ผู้ ค้ า ผู้ ให้ บริ การผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในทุ ก ระบบงาน
มากกว่า 1 ราย เพื่อจัดหาในสภาวะวิกฤต
2. ประสานงานโดยใช้ ร ะบบสื่ อ สารในรู ป แบบต่ า ง ๆ โดยเน้ น การ
ติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และออนไลน์ เช่น เว็บไซต์
Facebook e-mail line@ เป็นต้น และเครือข่ายสื่อสารมวลชนต่าง ๆ
3. วางแผนการติดต่อสื่อสารผ่านกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น หน่วยงาน
ในสังกัดที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และส่วนราชการอื่น ๆ ในกระทรวง
พม. กระทรวงสาธารณสุข ทาเนียบรัฐบาล ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล
ข่ า วสารส าคั ญ ของรั ฐ บาล เพื่ อ สนั บ สนุ น การแจ้ ง เหตุ / ส่ ง ต่ อ ข้ อ มู ล
ข่าวสารในสภาวะวิกฤตของกรมฯ ให้ภาครัฐ และเครือข่ายภาคเอกชน
รับทราบ
4. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์

2.3 การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis)
การวิเคราะห์ผลกระทบต่อกระบวนการทางานหรือการใช้บริการ (Business Impact Analysis) โดยใช้
เกณฑ์ในการกาหนดระดับผลกระทบ ดังนี้
ระดับผลกระทบ
หลักเกณฑ์การพิจารณาระดับของผลกระทบ
สูงมาก
 เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานเป็นจานวนเงินในระดับสูงมาก
 ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดาเนินงานหรือ การให้บริการลดลงมากกว่า ร้อยละ 50
 เกิดการสูญเสียชีวิตและ/หรือภัยคุกคามต่อสาธารณชน
 ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และความมั่นใจต่อองค์กรในระดับประเทศ
สูง
 เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานเป็นจานวนเงินในระดับสูง
 ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดาเนินงานหรือ การให้บริการลดลงมากกว่า ร้อยละ 25 - 50
 เกิดการบาดเจ็บต่อผู้รับบริการ/บุคคล/กลุ่มคน
 ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และความมั่นใจต่อองค์กรในระดับหน่วยงาน
ปานกลาง  เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานเป็นจานวนเงินในระดับปานกลาง
 ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดาเนินงานหรือ การให้บริการลดลงมากกว่า ร้อยละ 10 - 25
 ต้องมีการรักษาพยาบาล
 ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และความมั่นใจต่อองค์กรในระดับบางหน่วยงาน
ต่า
 เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานเป็นจานวนเงินในระดับต่า
 ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดาเนินงานหรือ การให้บริการลดลงมากกว่า ร้อยละ 5 - 10
 ต้องมีการปฐมพยาบาล
 ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และความมั่นใจต่อองค์กรในระดับเจ้าหน้าที่
พบว่า กระบวนการทางานที่ต้องให้ความสาคัญและกลับมาดาเนินงานหรือฟื้นคืนสภาพให้ได้ภ ายใน
ระยะเวลา ปรากฏดังตารางที่ 3
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis)
กระบวนงานหลัก

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ
ระดับ
ความ
0-4
2-6
1
2
1
1 วัน
เร่งด่วน ชั่วโมง
วัน สัปดาห์ สัปดาห์ เดือน

กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก
- กลุ่มงานบริหารและกฎหมาย
ปานกลาง
- กลุ่มบริหารการเงินและบัญชี
ปานกลาง
- กลุ่มงานติดตามและประเมินผล
ปานกลาง
- กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สูง
ฝ่ายบริหารทั่วไป
- งานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป
ปานกลาง
- งานการเงิน บัญชี พัสดุ
ปานกลาง
- งานบริหารบุคคล
ปานกลาง
- งานประสานงาน (ทั้งภายในและภายนอก) ปานกลาง
- งานจัดทาแผนงานและงบประมาณ
ปานกลาง
- งานติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ปานกลาง
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ
- ขับเคลื่อนงานตาม พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก ปานกลาง
พ.ศ. 2546
- ดาเนินงานวิชาการ งานเลขานุการ
ปานกลาง
- ให้คาปรึกษาแนะนา ประสานงานที่
ปานกลาง
เกี่ยวข้อง
- ศึกษาวิเคราะห์ แสวงหา รูปแบบกลไก
ปานกลาง
ขับเคลื่อนนโยบายสู่ปฏิบัติ
- การเสนอนโยบายแผนงานงบประมาณ
ปานกลาง
มาตรการ
- ขับเคลื่อนงานตามมติคณะกรรมการ
ปานกลาง
คุ้มครองเด็กแห่งชาติ
กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
- ขับเคลื่อนงานตามนโยบายยุทธศาสตร์
ปานกลาง
การป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและ
เยาวชน
- ขับเคลื่อนงานตามนโยบายเร่งด่วน
ปานกลาง
- งานพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.
ปานกลาง
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
กลุ่มการพัฒนาระบบคุ้มครอง
- ศึกษารูปแบบ แนวทาง วิธีการคุ้มครอง ปานกลาง
สวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
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ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ
ระดับ
กระบวนงานหลัก
ความ
0-4
2-6
1
2
1 วัน
เร่งด่วน ชั่วโมง
วัน สัปดาห์ สัปดาห์
- พัฒนามาตรการ กลไก
ปานกลาง


- พัฒนาระบบการคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปานกลาง


- ส่งเสริมการดาเนินงานตามอนุสัญญาว่า ปานกลาง


ด้วยสิทธิเด็ก
- งานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริม
ปานกลาง


กิจการหอพัก คณะอนุกรรมการพัฒนา
ระบบคุ้มครองเด็ก
กลุ่มประสานงานบ้านพักเด็กและครอบครัว
- การจัดทางบประมาณ
ปานกลาง


- การตรวจสอบใบเบิก ติดตามการใช้จ่าย ปานกลาง


- จัดสวัสดิการให้เด็กและบริการผู้ประสบ ปานกลาง


ปัญหาทางสังคม
ศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์
- จัดทาข้อมูล ส่งเสริม ประสานให้มีการ ปานกลาง


สื่อสารสาธารณะ
กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
- ดาเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอานวยการ สูงมาก

 


งานเลขานุการผู้บริหารและงานประสาน
ราชการ
- การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และ สูงมาก

 


อุปกรณ์
- ปฏิบัติงานสารบรรณและงานธุรการของ
สูง
 


กอง
- ดาเนินการเกี่ยวกับ งานอาคารสถานที่
สูง
 


และยานพาหนะ
- ศึกษา วิเคราะห์ สถานการณ์ปัญหาเด็ก ปานกลาง



และครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม
และอยู่ ในสภาวะยากลาบาก เพื่อจั ดทา
ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติร าชการประจ าปี
การจัดทางบประมาณประจาปี และการ
สนั บ สนุ น งบประมาณแก่ ห น่ ว ยงานใน
ระดับพื้นที่
- สร้ างและพัฒ นามาตรการ กลไก องค์ ปานกลาง



ความรู้ น วั ต กรรม เพื่ อ การจั ด บริ ก าร
สวัสดิการสังคมแก่เด็กและครอบครัว ทั้ง
ในสถาบันและในครอบครัว ชุมชน รวมทั้ง
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น วิ ช าการเพื่ อ การ
ขับเคลื่อนมาตรการกลไกสู่การปฏิบัติ
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

1
เดือน
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ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ
ระดับ
กระบวนงานหลัก
ความ
0-4
2-6
1
2
1 วัน
เร่งด่วน ชั่วโมง
วัน สัปดาห์ สัปดาห์
- ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลหรือวิจัยเพื่อการ ปานกลาง



วางระบบให้บริการสวัสดิการแก่เด็กและ
ครอบครัว
- จัดทาระบบข้อมูลการจัดสวัสดิการเด็ก ปานกลาง



และครอบครั ว รวมทั้ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
สารสนเทศ และรายงานประจาปี
- ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน ปานกลาง



การใช้ จ่ า ยงบประมาณและการจั ด ท า
รายงาน
- ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มหรื อ สนั บ สนุ น การ ปานกลาง



ปฏิบั ติงานของหน่ ว ยงานอื่น ที่เกี่ย วข้ อ ง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
- อ านวยการเพื่ อ ให้ ก ารช่ ว ย เหลื อ สูงมาก

 


สงเคราะห์และพัฒนาเด็กในสถานแรกรับ
สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ
สถานพัฒนาและฟื้นฟู และสถาบันเพาะ
กล้าคุณธรรม รวม 30 แห่ง
- รวบรวมสถิ ติ ข้ อ มู ล และการรวมงาน
ต่า


กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์และ
พั ฒ น า เ ด็ ก ใ น ส ถ า น แ ร ก รั บ ส ถ า น
สงเคราะห์ สถานคุ้ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพ
สถานพัฒนาและฟื้นฟู และสถาบันเพาะ
กล้าคุณธรรม รวม 30 แห่ง
- ประสานงานหน่วยงานภายนอก กรณี ปานกลาง



เข้ า เยี่ ย มชม ดู ง าน ศึ ก ษาวิ จั ย บริ จ าค
และจัดกิจกรรมให้เด็กในหน่วยงาน
- ส่ ง เสริ ม และก ากั บ ดู แ ลการจั ด ตั้ ง และ ปานกลาง



การดาเนิ น กิ จ การของสถานรองรั บ เด็ ก
เอกชน
- ตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร
ต่า

สถานรองรับเด็กเอกชน
- ส่งเสริมสวัสดิการในด้านองค์ความรู้เพื่อ ปานกลาง



การเลี้ ย งดู เ ด็ ก แก่ ค รอบครั ว และชุ ม ชน
และสนับสนุนทรัพยากร/สื่อ/อุปกรณ์แก่
เด็กในครอบครัว ชุมชน
- ประสานคว ามร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก ร ปานกลาง



เครือข่ายท้องถิ่น ชุมชน เพื่อให้มีส่วนร่วม
ในการจั ด บริ ก ารสวั ส ดิ ก ารแก่ เ ด็ ก และ
ครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

1
เดือน















หน้าที่ 12

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ
ระดับ
กระบวนงานหลัก
ความ
0-4
2-6
1
2
1 วัน
เร่งด่วน ชั่วโมง
วัน สัปดาห์ สัปดาห์
- ให้คาปรึกษาแนะนาในการจัดตั้งสถาน ปานกลาง



รับเลี้ยงเด็กเอกชน
- ส่งเสริมสนับสนุนสื่อพัฒนาการเด็กแก่ ปานกลาง



สถาน รั บ เลี้ ย งเด็ ก เอกชนและสถาน
สงเคราะห์เด็กเอกชน
- จัดบริการหาครอบครัวทดแทนชั่วคราว ปานกลาง



ให้ แ ก่ เ ด็ ก ที่ อ ยู่ ใ นสถาบั น และชุ ม ชน
ตลอดจนสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการเลี้ยง
ดูเด็กในครอบครัวทดแทน
- ก า ร ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ าแ น ะ น า ใ นด้ า น ปานกลาง



สวั ส ดิ ก ารอื่ น แก่ เ ด็ ก และครอบครั ว
ทดแทน
- ประสานความร่วมมือในการดาเนินงาน
สูง
 


ด้ า นการจั ด หาครอบครั ว ทดแทนแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
- รวบรวมข้ อ มู ล การด าเนิ น งานด้ า น ปานกลาง



ครอบครั ว ทดแทนชั่ ว คราวและศึ ก ษา
วิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ เ พื่ อ การปรั บ ปรุ ง
และพัฒนาการดาเนินงาน
- วางระบบประสานงานส่ ง ต่ อ การ ปานกลาง



ช่วยเหลือสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ
แก่เด็กในสถานรองรับเด็กทุกประเภท ทั้ง
ภายในกรมและภายนอกกรม
- ให้ บ ริ ก ารต่ อ อายุ ส ถานรั บ เลี้ ย งเด็ ก ปานกลาง



เอกชน
- สร้างและพัฒนามาตรฐานการจัดบริการ
ต่า

แก่ เ ด็ ก ในสถานรองรั บ เด็ ก และส่ ง เสริ ม
สนับสนุนให้เกิดการนาไปสู่การปฏิบัติ
- สร้างเครื่องมือและกลไกการปฏิบัติงาน
ต่า

ตามมาตรฐานการจัดสวัสดิการแก่เด็กใน
สถานรองรับเด็ก
- ติดตามและประเมินผลการปฏิบั ติง าน ปานกลาง



ตามมาตรฐาน
- เฝ้าระวังปัญหาเด็กกลุ่มเสี่ยงในชุมชน ปานกลาง



- เสริมสร้างทักษะชีวิตและประสบการณ์ ปานกลาง



เด็กและครอบครัว เพื่อสร้างโอกาสและ
ทางเลือกในการดารงชีวิต

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

1
เดือน

















หน้าที่ 13

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ
ระดับ
กระบวนงานหลัก
ความ
0-4
2-6
1
2
1 วัน
เร่งด่วน ชั่วโมง
วัน สัปดาห์ สัปดาห์
- ให้คาปรึกษาแนะนาและประสานส่งต่อ
สูง
 


การช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ อ ยู่ ใน
สภ าว ะยากล าบากกั บหน่ ว ย ง า น ที่
เกี่ยวข้อง
- ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นา ปานกลาง



ศักยภาพเด็กและครอบครัวร่วมกับองค์กร
เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน
ศูนย์อานวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
- การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติรับเด็กเป็น ปานกลาง



บุ ต รบุ ญ ธรรม กรณี ค รอบครั ว บุ ญ ธรรม
ชาวต่างประเทศที่พานัก/มีภูมิลาเนาอยู่ใน
ประเทศไทย รั บ เด็ ก ก าพร้ า ในความ
อุปการะของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
- การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติรับเด็กเป็น ปานกลาง



บุ ต รบุ ญ ธรรม กรณี ค รอบครั ว บุ ญ ธรรม
ชาวต่างประเทศที่พานั ก/มีภูมิลาเนาอยู่
ต่ า งประเทศ รั บ เด็ ก ก าพร้ า ในความ
อุปการะของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
- ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (หลังจากที่ ปานกลาง



ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว) กรณีครอบครัว
บุญธรรมชาวต่างประเทศรับเด็กกาพร้าใน
ความอุ ป การะของกรมกิ จ การเด็ ก และ
เยาวชน
- กรณีรับเด็กที่มีบิดา มารดา/ศาลมีคาสั่ง ปานกลาง



ให้ความยินยอมแทนบิดา มารดาของเด็ก
ก า ร รั บ เ ด็ ก เ ป็ น บุ ต ร บุ ญ ธ ร ร ม ช า ว
ต่างประเทศ (กรณียกเว้นทดลองเลี้ยงดู)
- กรณีรับเด็กที่มีบิดา มารดา/ศาลมีคาสั่ง ปานกลาง



ให้ความยินยอมแทนบิดา มารดาของเด็ก
ก า ร รั บ เ ด็ ก เ ป็ น บุ ต ร บุ ญ ธ ร ร ม ช า ว
ต่างประเทศ (กรณีทดลองเลี้ยงดู)
- กรณี รั บ เด็ ก ในความอุ ป การะของ ปานกลาง



องค์การสวัสดิภาพเด็ก 4 แห่ง คือ มูลนิธิ
สงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย สหทัย
มูล นิ ธิ มูล นิ ธิส งเคราะห์ เด็ ก พัท ยา และ
มูลนิธิมิตรมวลเด็ก

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

1
เดือน
















หน้าที่ 14

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ
ระดับ
กระบวนงานหลัก
ความ
0-4
2-6
1
2
1 วัน
เร่งด่วน ชั่วโมง
วัน สัปดาห์ สัปดาห์
- การขึ้น ทะเบี ย นผู้ ที่มีคุณสมบั ติรั บ เด็ ก ปานกลาง



เป็ น บุ ต รบุ ญ ธรรม กรณี ค รอบครั ว บุ ญ
ธรรมไทยรับเด็กกาพร้าในความอุปการะ
ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
- การขอรั บ เด็ ก เป็ น บุ ต รบุ ญ ธ ร ร ม ปานกลาง



(หลั ง จากที่ ไ ด้ รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นแล้ ว )
กรณีครอบครัวบุญธรรมไทยรับเด็กกาพร้า
ในความอุปการะของกรมกิจการเด็กและ
เยาวชน
- กรณีรับเด็กที่มีบิดา มารดา/ศาลมีคาสั่ง ปานกลาง



ให้ ค วามยิ น ยอมแทนบิ ด า มารดาของ
ครอบครัวบุญธรรมชาวไทย (กรณียกเว้น
ทดลองเลี้ยงดู)
- กรณีรับเด็กที่มีบิดา มารดา/ศาลมีคาสั่ง ปานกลาง



ให้ ค วามยิ น ยอมแทนบิ ด า มารดาของ
ครอบครัวบุญธรรมชาวไทย (กรณีทดลอง
เลี้ยงดู)
- กรณีรับเด็กกาพร้าในความอุปการะของ ปานกลาง



กรมกิจการเด็กและเยาวชน (กรณีผู้ได้รับ
อนุ ญ าตชาวไทยให้ อุ ป การะเลี้ ย งดูแบบ
ครอบครั ว อุ ป ถั ม ภ์ เ ป็ น เวลาไม่ น้ อ ยกว่ า
หนึ่งปี)
- กระบวนการให้คาปรึกษาเยียวยาก่อน ปานกลาง



เลิกรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมซึ่งยังเป็นเด็ก
- การจั ดหาครอบครั ว อุป ถัมภ์ (กรณีขอ ปานกลาง



อุ ป การะเด็ ก ถู ก ทอดทิ้ ง ที่ มี ผู้ เ ลี้ ย งดู ใ น
ครอบครัว)
สานักงานเลขานุการกรม
- การเงินการคลัง
สูง
 


- งานพัสดุและสถานที่
สูง
 


- งานอานวยการ
สูง
 


- งานบริหารทรัพยากรบุคคล
ต่า

- งานพัฒนาบุคลากร
ต่า

- งานประชาสัมพันธ์
ต่า

- งานด้านกฎหมาย
ต่า

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
- งานสารบรรณและธุรการ
สูง
 


- สนับสนุนด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
สูงมาก

 


- แผนงานและงบประมาณ
ปานกลาง


กรมกิจการเด็กและเยาวชน

1
เดือน
























หน้าที่ 15

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ
ระดับ
กระบวนงานหลัก
ความ
0-4
2-6
1
2
1 วัน
เร่งด่วน ชั่วโมง
วัน สัปดาห์ สัปดาห์
- งานนโยบายและยุทธศาสตร์
ปานกลาง


- ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ต่า

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
- ประมวลผลข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน
สูง
 


เพื่อส่งกรมบัญชีกลางเบิกจ่ายให้ผู้มีสิทธิ
รับเงิน
- จ่ายเงินให้ผู้ลงทะเบีย นรับเงิน อุดหนุ น
สูง
 


เพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 0 - 6 ปี เป็นเงิน
600 บาท ทุกวันที่ 10 ของเดือน
- ให้ ข้ อ มู ล /ค าแนะน าผู้ มี สิ ท ธิ แ ละ
ต่า

ตรวจสอบเอกสารประกอบการขอรับเงิน
เพื่อนาเข้าข้อมูลสู่ระบบฐานข้อมูล
- นาเข้าข้อมูลในระบบให้ถูกต้องครบถ้วน สูงมาก

 


สมบูรณ์
- ประสานให้ ห น่ ว ยงาน (พมจ.) แก้ ไ ข สูงมาก

 


ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ปฏิ เ สธการจ่ า ยเงิ น จาก
กรมบัญชีกลาง แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเพื่อ
ส่งเบิกในเดือนถัดไป
- ติดตามประสานผู้มีสิทธิรับเงินให้ข้อมูล
สูง
 


หรือเอกสารเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้มีการระงับ
เพื่อไม่ให้มีการระงับสิทธิ
- ประสานผู้ ที่รั บ เงินผิ ดบั ญชีเพื่อคืน เงิน
สูง
 


ส่งคืนคลังกรมกิจการเด็กและเยาวชน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
- การตรวจสอบภายใน
ปานกลาง


- การให้คาปรึกษาแนะนา
ปานกลาง


กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- การติดตามการดาเนินงานตามตัว ชี้วัด ปานกลาง



การประเมิ น ส่ ว นราชการ และตั ว ชี้ วั ด
ผู้บริหาร
- การดาเนินงานตามแนวทางการพัฒ นา ปานกลาง



คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

1
เดือน















สาหรับกระบวนการอื่น ๆ ที่ประเมินแล้ว อาจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมีความยืดหยุ่น
สามารถชะลอการดาเนินงานและการให้บริการได้ โดยให้ กรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือคณะทางานฯ ประเมิน
ความจาเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นให้ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความต่อเนื่องเช่นเดียวกับ
กระบวนการหลัก

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

หน้าที่ 16

2.4 การวิเคราะห์เพื่อกาหนดความต้องการทรัพยากรที่สาคัญ
ในการวิเคราะห์เพื่อกาหนดความต้องการทรัพยากรที่สาคัญ 5 ด้าน คือ อาคารสถานที่/วัสดุอุปกรณ์/
เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล/บุคลากร และผู้ให้บริการที่สาคัญหรือคู่ค้า กรมกิจการเด็กและเยาวชน พิจารณา
จากกระบวนงานหลัก ไม่สามารถหยุดให้บริการได้ รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4 – 8
1) ด้านสถานที่ปฏิบัติงานสารอง (Working Space Requirement) ปรากฏดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การระบุพื้นที่การปฏิบัติงานสารอง
ประเภททรัพยากร
พื้นที่สาหรับสถานที่
ปฏิบัติงานสารอง

ที่มา

1 วัน

2-6 วัน

1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์

1 เดือน

พื้นที่ของหน่วยงานใน
สังกัด ตามที่กาหนด

อย่างน้อย

อย่างน้อย

อย่างน้อย

อย่างน้อย

อย่างน้อย

50 ตรม. 68 ตรม. 106 ตรม. 178 ตรม. 212 ตรม.
กรณีโรคระบาด
อย่างน้อย

อย่างน้อย

อย่างน้อย

100 ตรม. 136 ตรม. 212 ตรม.
ปฏิบัติงานจากที่บ้าน

พื้นที่สาหรับสถานที่
ปฏิบัติงานใหม่
ในกรณีจาเป็น
หมายเหตุ :

โดยระบบสื่อสาร
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
การส่งข้อมูล Email
/กลุ่มไลน์
อาคารสานักงานเช่า
จากเอกชน

อย่างน้อย

อย่างน้อย

356 ตรม. 424 ตรม.

ตามแนวทางที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนกาหนด

-

-

-

1 ชั้น

1 ชั้น

1. พื้นที่ปฏิบัติงานในช่วงวิกฤตอื่นๆ 1 คน : 2 ตารางเมตร
2. พื้นที่ปฏิบัติงานในช่วงวิกฤต โรคระบาด และ Covid-19 = 1 คน : 4 ตารางเมตร

2) ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Equipment &Supplies Requirement) ปรากฏดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การระบุจานวนวัสดุอุปกรณ์
ประเภททรัพยากร
คอมพิวเตอร์สารองที่มี
คุณลักษณะเหมาะสม
(รวมถึงคอมพิวเตอร์พกพา)

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ที่มา
- ของหน่วยงาน
- ขอยืมจาก
หน่วยงานในสังกัด
- ของส่วนตัว
บุคลากร/เจ้าหน้าที่

1 วัน

2-6 วัน 1 สัปดาห์

2
สัปดาห์

1 เดือน

5เครื่อง 10เครื่อง 10 เครื่อง 15 เครื่อง 20 เครื่อง
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ประเภททรัพยากร
เครื่องพิมพ์ รองรับการใช้งาน
กับเครื่องคอมพิวเตอร์

ที่มา

- ของหน่วยงาน
- ขอยืมจาก
หน่วยงานในสังกัด
โทรศัพท์พร้อมหมายเลข
- ของหน่วยงานใน
สังกัดที่กาหนดเป็น
พื้นที่สารอง
- ร้านค้าผ่าน
กระบวน
การจัดซื้อพิเศษ
- เครือข่ายผู้
ให้บริการ
โทรสาร เครื่องสแกน/
- ของหน่วยงาน
(Fax/Document Scan
- ขอยืมจาก
Machine) พร้อมหมายเลข
หน่วยงานในสังกัด
อุปกรณ์ สารองข้อมูล
- ของหน่วยงาน
- ร้านค้าผ่าน
กระบวนการจัดซื้อ
ตามความจาเป็นและ
เหมาะสม
เครื่องถ่ายเอกสาร
- ของหน่วยงาน
- ขอยืมจาก
หน่วยงานในสังกัด
รถยนต์ หรือยานพาหนะอื่น
- ของหน่วยงาน
โต๊ะทางาน และเก้าอี้
- ของหน่วยงาน
- ขอยืมจาก
หน่วยงานในสังกัด
อุปกรณ์สานักงาน
- ของหน่วยงาน
- ขอยืมจาก
หน่วยงานในสังกัด
- ร้านค้าผ่าน
กระบวนการจัดซื้อ
ตามความจาเป็นและ
เหมาะสม
วัสดุอุปกรณ์ป้องกัน/ฆ่าเชื้อโรค - ร้านค้าผ่าน
เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ หน้ากาก กระบวนการจัดซื้อ
อนามัย ถุงมือยาง แอลกอฮอล์ ตามความจาเป็นและ
น้ายาฆ่าเชื้อโรค ฯลฯ
เหมาะสม
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

1 วัน

2-6 วัน 1 สัปดาห์

2
สัปดาห์

1 เดือน

1 เครื่อง 2 เครื่อง

2 เครื่อง

4 เครื่อง 5 เครื่อง

1 เครื่อง 2 เครื่อง

2 เครื่อง

2 เครื่อง 3 เครื่อง

1 เครื่อง 1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง 1 เครื่อง

-

-

1 เครื่อง 1 เครื่อง

พิจารณา พิจารณา พิจารณา
ตามความ ตามความ ตามความ
เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม
1 เครื่อง

2 เครื่อง 2 เครื่อง

2 คัน

2 คัน

2 คัน

2 คัน

2 คัน

25 ชุด

35 ชุด

45 ชุด

55 ชุด

65 ชุด

พิจารณา พิจารณา พิจารณา
ตามความ ตามความ ตามความ
เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม

พิจารณา พิจารณา พิจารณา พิจารณา
ตามความ ตามความ ตามความ ตามความ
เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม
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3) ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล (IT & Information Requirement) ปรากฏดัง
ตารางที่ 6
ตารางที่ 6 การระบุความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล
ประเภททรัพยากร

แหล่งข้อมูล

1 วัน

2-6 วัน

1
สัปดาห์

ระบบ Intranet/
Email/Internet
GFMIS (ระบบเบิกจ่ายเงิน)
EGP (ระบบจัดซื้อจัดจ้าง)

กลุ่มสารสนเทศและ
เทคโนโลยี
กลุ่มงานคลัง
กลุ่มการพัสดุและ
สถานที่
- กลุ่มอานวยการ
- ฝ่ายบริหารทั่วไป
ของสานัก/กอง/ศูนย์/
กลุ่มเทียบเท่า
งานการเงินและบัญชี





















-









-









-









งานสารสนเทศและ
เทคโนโลยี
ข้อมูลสารองจากกอง
คุ้มครองเด็กและ
เยาวชน

-









-









- เว็บไซด์กรมกิจการ
เด็กและเยาวชน
- ข้อมูลสารองจากศูนย์
ปฏิบัติการโครงการเงิน
อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิด
คู่ค้า

-









-

-







หนังสือสั่งการต่าง ๆ ออก
โดยหน่วยงาน
ข้อมูลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ระบบฐานข้อมูลกลาง
กลุ่มเป้าหมาย
โปรแกรมบันทึกข้อมูล
สาหรับการคัดกรองเพื่อ
สนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กตาม
มาตรฐานขั้นต่า (CMST)
ระบบฐานข้อมูลเงินอุดหนุน
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

เอกสารใบแจ้งหนี้

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

2
1 เดือน
สัปดาห์
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4) ความต้องการด้านบุคลากรสาหรับความต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน (Personnel Requirement) ปรากฏ
ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 การระบุจานวนบุคลากรหลักที่จาเป็น
ประเภททรัพยากร
จานวนบุคลากรปฏิบัติงานที่สานักงาน/
สถานที่ปฏิบัติงานสารอง (รายละเอียดตาม
ภาคผนวก ข.)
จานวนบุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน
รวม

1 วัน

2-6 วัน

1 สัปดาห์

2 สัปดาห์

1 เดือน

25

34

53

89

106

ตามแนวทางที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนกาหนด
25
34
53
89
106

หมายเหตุ : จานวนบุคลากรปฏิบัติงานที่บ้านโดยจะพิจารณาตามสถานการณ์ และลักษณะงาน
5. ความต้องการด้านผู้ให้บริการที่สาคัญ (Service Requirement) ปรากฏดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 การระบุจานวนผู้ให้บริการที่ต้องติดต่อหรือขอรับบริการ
ผู้ให้บริการ
ผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย และ
อินเตอร์เน็ต
ผู้ให้บริการไฟฟ้า
ผู้ให้บริการน้าประปา
ผู้ให้บริการโทรศัพท์
ผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงาน
ภาคเอกชน)
รวม

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

1 วัน


2-6 วัน


1 สัปดาห์


2 สัปดาห์


1 เดือน
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2.5 ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ
วันที่ 1 (ภายใน 24 ชั่วโมง) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของกรมกิจการเด็กและเยาวชนคานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของ
ตนเองและบุคลากรอื่นๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานกาหนด
อย่างเคร่งครัด
ดาเนินการ
ขั้นตอนและกิจกรรม
บทบาทความรับผิดชอบ
แล้วเสร็จ
- แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤติ ตามกระบวนการ Call Tree ให้กับ
หัวหน้าทีมงานบริหารความ
บุคลากรในฝ่าย ทราบภายหลังได้รับแจ้งจากหัวหน้าคณะบริหาร

ต่อเนื่องของกอง/สานัก/ศูนย์
ความต่อเนื่องของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
- จัดประชุมทีมงานบริหารความต่อเนื่อง เพื่อประเมินความ
หัวหน้าทีมงานบริหารความ
เสียหาย ผลกระทบต่อการดาเนินงาน การให้บริการ และ

ต่อเนื่องของกอง/สานัก/ศูนย์
ทรัพยากรสาคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
- ทบทวนกระบวนงานที่มีความเร่งด่วน และส่งผลกระทบอย่างสูง
หัวหน้าทีมงานบริหารความ
จาเป็นต้องดาเนินงานโดยปฏิบัติตามระเบียบ/แนวทางที่กาหนด

ต่อเนื่องของกอง/สานัก/ศูนย์
(ถ้ามี) หรือปฏิบัติด้วยมือ (Manual Processing)
- ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในหน่วยงาน ที่ได้รับบาดเจ็บหรือ
หัวหน้าทีมงานบริหารความ

เสียชีวิต
ต่อเนื่องของกอง/สานัก/ศูนย์
- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของกรมกิจการเด็ก
และเยาวชนทราบ โดยครอบคลุมประเด็นดังนี้
 จานวนและรายชื่อบุคลากรที่ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิต
หัวหน้าทีมงานบริหารความ
 ความเสียหายและผลกระทบต่อการดาเนินงานและการให้บริการ

ต่อเนื่องของกอง/สานัก/ศูนย์
 ทรัพยากรสาคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
 กระบวนงานที่มีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่างสูง
หากไม่ดาเนินการ และจาเป็นต้องดาเนินงาน
- สื่อสารและรายงานสถานการณ์แก่บุคลากรในฝ่ายฯ ให้ทราบ
หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ตามเนื้อหาและข้อความที่ได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจาก

ต่อเนื่องของกอง/สานัก/ศูนย์
คณะบริหารความต่อเนื่องของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
- ประเมินและระบุกระบวนการหลักและงานเร่งด่วนที่จาเป็นต้อง หัวหน้าทีมงานบริหารความ

ดาเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 1-5 วัน ข้างหน้า
ต่อเนื่องของกอง/สานัก/ศูนย์
- ประเมินศักยภาพและความสามารถของหน่วยงาน ในการ
ดาเนินงานเร่งด่วนข้างต้น ภายใต้ข้อจากัดและสภาวะวิกฤต
หัวหน้าทีมงานบริหารความ

พร้อมระบุทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
ต่อเนื่องของกอง/สานัก/ศูนย์
ตามแผนการจัดหาทรัพยากร
- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
ของกรมกิจการเด็กและเยาวชนทราบ พร้อมขออนุมัติการ
หัวหน้าทีมงานบริหารความ

ดาเนินงานหรือปฏิบัติงานสาหรับกระบวนงานที่มีความเร่งด่วน
ต่อเนื่องของกอง/สานัก/ศูนย์
และส่งผลกระทบอย่างสูงหากไม่ดาเนินการ
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
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ขั้นตอนและกิจกรรม
- ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหา
ทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่
 สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- พิจารณาดาเนินการหรือปฏิบัติงานเฉพาะงานเร่งด่วน หากไม่
ดาเนินการจะส่งผลกระทบอย่างสูงและไม่สามารถรอได้ ทั้งนี้ ต้อง
ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจ
- ระบุหน่วยงานที่เป็นคู่ค้า/ผู้ให้บริการสาหรับงานเร่งด่วน เพื่อแจ้ง
สถานการณ์และแนวทางในการบริหารงานให้มีความต่อเนื่องตาม
ความเห็นของคณะบริหารความต่อเนื่องของ กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน
- บันทึกปฏิทินงานและทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ที่ทีมงาน
บริหารความต่อเนื่องของกอง/สานัก/ศูนย์/กลุ่ม ดาเนินการ
(พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ดาเนินการและเวลา) อย่างสม่าเสมอ
- แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดาเนินการสาหรับในวัน
ถัดไป ให้กับบุคลากรหลักในกอง/สานัก/ศูนย์/กลุ่ม เพื่อรับทราบ
และดาเนินการ อาทิ แจ้งวัน เวลา และสถานที่ปฏิบัติงานสารอง
- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
ของกรมกิจการเด็กและเยาวชนอย่างสม่าเสมอหรือตามที่ได้
กาหนด

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกอง/สานัก/ศูนย์
 งานพัสดุ
 งานสารสนเทศและ
เทคโนโลยี
 ทุกฝ่าย

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ





หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกอง/สานัก/ศูนย์



หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกอง/สานัก/ศูนย์



หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกอง/สานัก/ศูนย์



หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกอง/สานัก/ศูนย์



หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกอง/สานัก/ศูนย์
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วันที่ 2 – 6 การตอบสนองในระยะสั้น
ในการปฏิบัติการใด ๆ ให้บุคลากรของกรมกิจการเด็กและเยาวชน คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของ
ตนเองและบุคลากรอื่น ๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ หน่ว ยงาน
กาหนดอย่างเคร่งครัด
ดาเนินการ
ขั้นตอนและกิจกรรม
บทบาทความรับผิดชอบ
แล้วเสร็จ
- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับ
หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ผลกระทบ ประเมินความจาเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ใน ของกอง/สานัก/ศูนย์/กลุ่ม

การกอบกู้คืน
- ตรวจสอบกับหน่วยงาน ในเรื่องความพร้อมและข้อจากัดใน หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง

การจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการบริหารความ
ของกอง/สานัก/ศูนย์/กลุ่ม
ต่อเนื่อง ได้แก่
 งานพัสดุ

 สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
 งานสารสนเทศและ

เทคโนโลยี
 วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
 ทุกฝ่าย

 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง ให้ทราบถึงความ หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
พร้อม ข้อจากัด และข้อเสนอแนะในการจัดหาทรัพยากรที่ ของกอง/สานัก/ศูนย์/กลุ่ม

จาเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
- ประสานงานและดาเนินการจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง

ในการบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่
ของกอง/สานัก/ศูนย์/กลุ่ม
 สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ดาเนินการกอบกู้และจัดหาข้อมูลและรายงานต่าง ๆ ที่
หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง

จาเป็นต้องใช้ในการดาเนินงานและให้บริการ
ของกอง/สานัก/ศูนย์/กลุ่ม และ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
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ขั้นตอนและกิจกรรม
- ดาเนินงานและให้บริการ ภายใต้ทรัพยากรที่จัดหาเพื่อ
บริหารความต่อเนื่อง
 สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า ผู้ให้บริการที่สาคัญ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องแก่
ผู้มารับบริการ/ผู้ได้รับผลกระทบ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ได้รับ
ผลกระทบ
- บันทึกปฏิทินงาน และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ
ที่ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของฝ่ายดาเนินการ
(พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ดาเนินการและเวลา) อย่างสม่าเสมอ
- แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดาเนินการต่อไปสาหรับ
ในวันถัดไป ให้กับบุคลากรหลักในหน่วยงานทราบ
- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
ของกรมกิจการเด็กและเยาวชนตามเวลาที่ได้กาหนดไว้

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

บทบาทความรับผิดชอบ

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ



หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของกอง/สานัก/ศูนย์/กลุ่ม



หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของกอง/สานัก/ศูนย์/กลุ่ม



หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของกอง/สานัก/ศูนย์/กลุ่ม
หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของกอง/สานัก/ศูนย์/กลุ่ม
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วันที่ 7 การตอบสนองระยะกลาง (1 สัปดาห์)
ในการปฏิบัติการใด ๆ ให้บุคลากรของกรมกิจการเด็กและเยาวชน คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของ
ตนเองและบุคลากรอื่น ๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ หน่ว ยงาน
กาหนดอย่างเคร่งครัด
ดาเนินการ
ขั้นตอนและกิจกรรม
บทบาทความรับผิดชอบ
แล้วเสร็จ
- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับ
หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ผลกระทบ ประเมินความจาเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ใน ของกอง/สานัก/ศูนย์/กลุ่ม

การกอบกู้คืน
- ระบุทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ เพื่อดาเนินงานและให้บริการ หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง

ตามปกติ
ของกอง/สานัก/ศูนย์/กลุ่ม
- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน
หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
สถานภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ ของกอง/สานัก/ศูนย์/กลุ่ม

และทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้เพื่อดาเนินงานและให้บริการ
ตามปกติ
- ประสานงานและดาเนินการจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
เพื่อดาเนินงานและให้บริการตามปกติ :
ของกอง/สานัก/ศูนย์/กลุ่ม
 สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ

 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
/ผู้ให้บริการที่สาคัญ
- แจ้งสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมด้าน
หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ทรัพยากรต่างๆ เพื่อดาเนินงานและให้บริการตามปกติให้กับ ของกอง/สานัก/ศูนย์/กลุ่ม

บุคลากรในหน่วยงาน
- บันทึกปฏิทินงาน และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ
หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ที่ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน
ของกอง/สานัก/ศูนย์/กลุ่ม

(พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ดาเนินการและเวลา) อย่างสม่าเสมอ
- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง

ของกรมกิจการเด็กและเยาวชนตามเวลาที่ได้กาหนดไว้
ของกอง/สานัก/ศูนย์/กลุ่ม
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วันที่ 14 การตอบสนองระยะกลาง (2 สัปดาห์)
ในการปฏิบัติการใด ๆ ให้บุคลากรของกรมกิจการเด็กและเยาวชน คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของ
ตนเองและบุคลากรอื่น ๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ หน่ว ยงาน
กาหนดอย่างเคร่งครัด
ดาเนินการ
ขั้นตอนและกิจกรรม
บทบาทความรับผิดชอบ
แล้วเสร็จ
- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับ
หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ผลกระทบ ประเมินความจาเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ในการ ของกอง/สานัก/ศูนย์/กลุ่ม

กอบกู้คืน
- ระบุทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ เพื่อดาเนินงานและให้บริการ ฝ่ายบริหารทั่วไป

ตามปกติ
- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน
หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
สถานภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ
ของกอง/สานัก/ศูนย์/กลุ่ม

และทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้เพื่อดาเนินงานและให้บริการ
ตามปกติ
- ประสานงานและดาเนินการจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
เพื่อดาเนินงานและให้บริการตามปกติ :
ของกอง/สานัก/ศูนย์/กลุ่ม
 สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ

 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
/ผู้ให้บริการที่สาคัญ
- แจ้งสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมด้าน
หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ทรัพยากรต่างๆ เพื่อดาเนินงานและให้บริการตามปกติให้กับ ของกอง/สานัก/ศูนย์/กลุ่ม

บุคลากรในหน่วยงาน
- บันทึกปฏิทินงาน และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ
หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ที่ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน
ของกอง/สานัก/ศูนย์/กลุ่ม

(พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ดาเนินการและเวลา) อย่างสม่าเสมอ
- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง

ของกรมกิจการเด็กและเยาวชนตามเวลาที่ได้กาหนดไว้
ของกอง/สานัก/ศูนย์/กลุ่ม
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2.6 กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree)
กระบวนการ Call Tree คือ กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้ กับสมาชิกในคณะบริห ารความ
ต่อเนื่อง และทีมบริหารความต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องตามรายชื่อที่ปรากฏในตารางข้อมูลรายชื่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
การบริหารจัดการขั้นตอนในการติดต่อบุคลากรภายหลังจากมีการประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตของ
หน่วยงาน
จุดเริ่มต้นของกระบวนการ Call Tree จะเริ่มจากหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องแจ้งให้ ผู้
ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง โดยผู้ประสานงานฯ จะแจ้งให้หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องรับทราบ
เหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้ แผนความต่อเนื่อง ตามสายงานการบังคับบัญชาของแต่ละสายงาน จากนั้น
หัวหน้ากลุ่มงานมีหน้าที่แจ้งไปยั ง บุคลากรภายใต้ การบังคับบัญชาของตนรับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉิน และการ
ประกาศใช้แผนความต่อเนื่องของหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ตามรายชื่อและช่องทางติดต่อสื่อสารที่ได้ระบุใน
แผนบริหารความต่อเนื่อง
ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อหัวหน้าทีมได้ ให้ติดต่อไปยังบุคลากรสารอง โดยพิจารณา :
- ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลาราชการ ให้ดาเนินการติดต่อบุคลากรหลักโดยติดต่อผ่านเบอร์
โทรศัพท์ ของสานักงานเป็นช่องทางแรก
- ถ้ า เหตุ ก ารณ์ เ กิ ด ขึ้ น นอกเวลาราชการหรื อ สถานที่ ป ฏิ บั ติ ง านหลั ก ได้ รั บ ผลกระทบ ให้
ดาเนินการติดต่อบุคลากรหลักโดยติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางแรก
ถ้าสามารถติดต่อบุคลากรหลักได้ให้แจ้งข้อมูลแก่บุคลากรหลักของหน่วยงานทราบ ดังต่อไปนี้ :
1. สรุปสถานการณ์ของเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง
2. เวลาและสถานที่สาหรับการนัดประชุมเร่งด่วนของหน่วยงาน สาหรับผู้บริหารของหน่วยงาน
และทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อบริหารความต่อเนื่องต่อไป เช่น สถานที่รวมพลในกรณีที่มีการย้าย
สถานที่ทาการ
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กระบวนการแจ้งเหตุ Call Tree
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
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รองอธิบดี ดย.
รองหัวหน้า
คณะบริหารความต่อเนื่อง

หัวหน้า
ทีม
บริหาร
ความ
ต่อเนื่อง
กยผ.

หัวหน้า
ทีม
บริหาร
ความ
ต่อเนื่อง
กคค.

หัวหน้า
ทีม
บริหาร
ความ
ต่อเนื่อง
กสส.

หัวหน้า
ทีม
บริหาร
ความ
ต่อเนื่อง
ศบธ.

หัวหน้า
ทีม
บริหาร
ความ
ต่อเนื่อง
สลก.

หัวหน้า
ทีม
บริหาร
ความ
ต่อเนื่อง
กตส.

หัวหน้า
ทีม
บริหาร
ความ
ต่อเนื่อง
กพร.

หัวหน้า
ทีม
บริหาร
ความ
ต่อเนื่อง
ศดร.

ทีม
บริหาร
ความ
ต่อเนื่อง
กยผ.

ทีม
บริหาร
ความ
ต่อเนื่อง
กคค.

ทีม
บริหาร
ความ
ต่อเนื่อง
กสส.

ทีม
บริหาร
ความ
ต่อเนื่อง
ศบธ.

ทีม
บริหาร
ความ
ต่อเนื่อง
สลก.

ทีม
บริหาร
ความ
ต่อเนื่อง
กตส.

ทีม
บริหาร
ความ
ต่อเนื่อง
กพร.

ทีม
บริหาร
ความ
ต่อเนื่อง
ศดร.

รูปภาพที่ 2 กระบวนการแจ้งเหตุ Call Tree
ภายหลังจากได้รับการตอบรับจากบุคลากรหลักครบถ้วนตามผังการติดต่อ (Call Tree) หัวหน้าหน่วยงาน
มีหน้าที่โทรกลับไปแจ้งยังผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่องเพื่อรวบรวมสรุปความพร้อมของหน่วยงาน
ในการบริหารความต่อเนื่องรวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดใน
หน่วยงาน ทีมบริหารความต่อเนื่องมีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลสาหรับการติดต่อให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา
เพื่อให้กระบวนการติดต่อบุคลากรภายในหน่วยงานสามารถดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและสาเร็จลุล่วงภายใน
ระยะเวลาที่คาดหวังในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและมีการประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่อง
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3. แผนป้องกันและบรรเทาภาวะฉุกเฉิน
(กรณีการเกิดอุทกภัย)
3.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุทกภัย
อุทกภัย (Flood) หมายถึง ภัยและอันตรายที่เกิดจากสภาวะน้าท่วมหรือน้าท่วมฉับพลัน หรือเกิดการ
สะสมน้าบนพื้นที่ ซึ่งระบายออกไม่ทันทาให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้า มีสาเหตุมาจากเกิดฝนตกหนักหรือฝน
ต่อเนื่องเป็นเวลานาน โดยมีสาเหตุมาจาก
1. หย่อมความกดอากาศต่า
2. พายุหมุนเขตร้อน ได้แก่ พายุดีเปรสชั่น, พายุโซนร้อน, พายุใต้ฝุ่น
3. ร่องมรสุมหรือร่องความกดอากาศต่า
4. ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
5. ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มา : https://news.mthai.com/general-news/765063.html
6. เขื่อนพัง
สาเหตุของการเกิดอุทกภัยจากการกระทาของมนุษย์ มีดังนี้
1. การตัดไม้ท้าลายป่า
2. การขยายเขตเมืองลุกล้าเข้าไปในพื้นที่ลุ่มต่า (Flood plain)
3. การก่อสร้างโครงสร้างขวางทางน้าธรรมชาติ
4. ออกแบบทางระบายน้าของถนนไม่เพียงพอ
5. การบริหารจัดการน้าที่ไม่ดี
ที่มา : https://www.sanook.com/news/3901694/gallery/1191954/
ลักษณะของอุทกภัย มีความรุนแรง และรูปแบบต่าง ๆ กัน ขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศ และสิ่งแวดล้อม
ของแต่ละพื้นที่โดยมีลักษณะดังนี้
1. น้าท่วมฉับพลัน (Flash Floods) หรือน้าป่าไหลหลาก เป็นสภาวะน้าท่วมที่เกิดจากฝนตกหนั กใน
บริเวณพื้นที่ซึ่งมีความชัน และมีคุณสมบัติในการกักเก็บน้าน้อย มักจะเกิดขึ้นในที่ราบต่าหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้
ภูเขาต้นน้า เกิดขึ้นเนื่องจากฝนตกหนักเหนือภูเขาต่อเนื่องเป็นเวลานาน ทาให้จานวนน้าสะสมมีปริมาณมากจน
พื้นดิน และต้นไม้ดู ดซับ ไม่ไหวไหลบ่าลงสู่ ที่ราบต่าอย่างรวดเร็ว มีอานาจทาลายร้างรุนแรงระดับหนึ่ง ทาให้
บ้านเรือนพังทลายเสียหาย และอาจทาให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้
2. น้าท่วม หรือน้าท่วมขัง เป็นลักษณะของอุทกภัยที่เกิดขึ้นจากปริมาณน้าสะสมจานวนมาก ที่ไหลบ่าใน
แนวระนาบ จากที่สูงไปยังที่ต่าเข้าท่วมอาคารบ้านเรือน เรือกสวนไร่นาได้รับความเสียหาย หรือเป็นสภาพน้าท่วม
ขั ง ในเขตเมื อ งใหญ่ ที่ เ กิ ด จากฝนตกหนั ก ต่ อ เนื่ อ งเป็ น เวลานาน มี ส าเหตุ ม าจากระบบการระบายน้ าไม่ มี
ประสิทธิภาพ มีสิ่งก่อสร้างกีดขวางทางระบายน้า หรือเกิดน้าทะเลหนุนสูงกรณีพื้นที่อยู่ใกล้ชายฝั่งทะเล
3. น้าล้นตลิ่ง เกิดขึ้นจากปริมาณน้าจานวนมากที่เกิดจากฝนหนักต่อเนื่อง ที่ไหลลงสู่ ลาน้า หรือแม่น้าจน
ระบายลงสู่ลุ่มน้าด้านล่าง หรือออกสู่ปากน้าไม่ทัน ทาให้เกิดสภาวะน้าล้นตลิ่ง เข้าท่วมเรือกสวน ไร่นา และ
บ้านเรือนตามสองฝั่งน้า จนได้รับความเสียหาย ถนน หรือสะพานอาจชารุด ทางคมนาคมถูกตัดขาดได้
ผลกระทบทีเ่ กิดจากอุทกภัย มีดังนี้
1. น้าท่วมอาคารบ้านเรือน สิ่งก่อสร้างและสาธารณสถาน ซึ่งจะทาให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ
อย่างมาก บ้านเรือนหรืออาคารสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงจะถูกกระแสน้าที่ไกลเชี่ยวพังทลายได้ คนและสัตว์พาหนะ
และสัตว์เลี้ยงอาจได้รับอันตรายถึงชีวิตจากการจมน้าตาย
2. เส้นทางคมนาคมและการขนส่ง อาจจะถูกตัดเป็นช่วง ๆ โดยความแรงของกระแสน้า ถนน และสะพาน
อาจจะถูกกระแสน้าพัดให้พังทลายได้ สินค้าพัสดุอยู่ระหว่างการขนส่งจะได้รับความเสียหายมาก
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3. ระบบสาธารณูปโภค จะได้รับความเสียหาย เช่น โทรศัพท์ โทรเลข ไฟฟ้า และประปา ฯลฯ
4. พื้นที่การเกษตรและการปศุสัตว์จะได้รับความเสียหาย เช่น พืชผล ไร่นา ทุกประการที่กาลังผลิดอก
ออกผล อาจถูกน้าท่วมตายได้ สัตว์พาหนะ วัว ควาย สัตว์เลี้ยง ตลอดจนผลผลิตที่เก็บกักตุน หรือมีไว้เพื่อทาพันธุ์
จะได้รับความเสียหาย ความเสียหายทางอ้อม จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยทั่วไป เกิดโรคระบาด สุขภาพจิต
เสื่อม และสูญเสียความปลอดภัยเป็นต้น
5. ความเสียหายทางด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน ขณะเกิดอุทกภัยขาดน้าสะอาดในการอุปโภค
บริโภค ทาให้เกิดโรคระบาด เช่น โรคน้ากัดเท้า โรคอหิวาตกโรค รวมทั้ง โรคเครียด
6. ความเสียหายที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติ ฝนตกที่หนัก น้าที่ท่วมขึ้นมาบนแผ่นดิน และกระแสน้าที่ไหล
เชี่ยวทาให้เกิดแผ่นดินถล่ม (landslides) ได้ นอกจากนั้น ผิวหน้าดินที่อุดมสมบูรณ์จะถูกน้าพัดพาลงสู่ที่ต่า ทาให้
ดินขาดปุ๋ยธรรมชาติ และแหล่งน้าเกิดการตื้นเขิน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
1. ทาความเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในฤดูฝน มีจุดใด
หรือพื้นที่บริเวณใด ที่มักประสบปัญหาน้าท่วมหรืออุทกภัยเป็นประจา
2. ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ส าเหตุ ข องปั ญหาที่ เกิ ด ขึ้ น รวมทั้ ง หา
แนวทางแกไขปัญหา เช่น อาจทาการขุดลอก หรือสร้างระบบระบายน้า
ที่มา : https://mgronline.com/travel/detail/9570000042883
3. ศึกษาและวางแผนการใช้ทดี่ ินทีไ่ ม่ขัดกั้นระบบระบายน้าตามธรรมชาติของพื้นที่
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์อุทกภัย
1. ควรเตรียมหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อวางแผนปฏิบัติงาน กาหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติและหน้าที่
ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐบาล และเอกชน ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน มีการฝึกอบรม และฝึกซ้อม
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ จัดให้มีการเผยแพร่ ความรู้ ให้แก่ ประชาชน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับอันตรายสาเหตุ และการควบคุมป้องกันอุทกภัย นอกจากนี้ ควรจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครือ่ งใช้
ที่จาเป็นในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เช่น เสบียงอาหาร เวชภัณฑ์ที่จาเป็น ไฟฉาย เสื้อผ้า เรือ แพชูชีพ ฯลฯ
2. การเตือนภัย เพื่อบอกกล่าว หรือส่งข่าว เพื่อให้ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ทราบล่วงหน้าก่อนที่
จะเกิดอุทกภัย การเตือนภัย อาจใช้วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ ไซเรน หรือระบบสัญญาณไฟ ที่เห็น
ได้ตามจุดล่อแหลมต่าง ๆ ซึ่งระบบเตือนภัยต้องรวดเร็ว แม่นยา ทันเหตุการณ์ และมีระยะเวลาเตือนล่วงหน้า นาน
พอสมควร โดยต้องมีการฝึกซ้อมการปฏิบัติงานอยู่เสมอ การเตือนภัยจะช่วยให้ประชาชนทราบ สถานการณ์ของ
พายุ ระดับความสูงของแม่น้า และการปฏิบัติ เพื่อเตรียมรับ สถานการณ์ อุทกภัย
3. การเตรียมความพร้อมของประชาชนที่อยู่ในบริเวณที่จะเกิดอุทกภัย เมื่อได้รับสัญญาณเตือนอุทกภัย
ควรจัดเตรียมเสบียงอาหาร ยา น้าดื่ม เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เรือไม้ หรื อต่อแพไว้ เตรียมกระสอบใส่ดินไว้เสริมคัน
กั้นน้าที่ท่วมสูงขึ้น และรีบอพยพเคลื่อนย้ายครอบครัว สัตว์เลี้ยง ยานพาหนะ ทรัพย์สิน สิ่งของที่จาเป็น ออกจาก
บริเวณที่ราบต่า หรือริมฝั่งแม่น้า หรือชายทะเลไปอยู่ที่สูง
การช่วยเหลือขณะเกิดอุทกภัย
1. ค้นหาผู้ประสบภัย ขณะเกิดอุทกภัย เพื่อช่วยเหลือให้ได้รับความปลอดภัยโดยเร็วสูงที่สุด
2. ขนย้ายผู้ประสบภัย และทรัพย์สินออกจากบริเวณที่น้าท่วม ซึ่งการขนย้ายนี้ จะต้องมีการวางแผน
ล่วงหน้า และเตรียมพร้อมที่จะดาเนินการได้ทันที
3. จัดหน่วยแพทย์หรือพยาบาลเคลื่อนที่ เพื่อให้การรักษาพยาบาล หรือจัดยารักษาโรค เสบียงอาหาร
และเสื้อผ้าให้ผู้ประสบภัย
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การช่วยเหลือหลังเกิดอุทกภัย
1. ผู้ประสบอุทักภัยได้รับการส่งกลับภูมิลาเนาเดิม
2. การช่วยเหลือในการรื้อสิ่งปรักหักพัง ซ่อมแซมบ้านเรือน โรงเรียนทีช่ ารุดเสียหาย และถ้าบ้านเรือนที่
ถูกทาลายให้ได้รับความช่วยเหลือในการจัดหาที่พักอาศัยชั่วคราวในการดารงชีพชั่วระยะหนึ่ง
3. การกวาดเก็บขนสิ่งปรักหักพังทั่วไป การทาความสะอาดบ้านเรือน ถนนหนทางที่เต็มไปด้วยโคลนตม
และสิ่งชารุดเสียหายที่เกลื่อนกลาดอยู่ทั่วไปกลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว
4. การได้รับความช่วยเหลือในการซ่อมแซมเครื่องสาธารณู ปโภค และบริการสาธารณะต่าง ๆ ให้กลับคืน
สู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุด เพื่อความสะดวกในการใช้บริการของผู้ประสบภัย เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ถนน ทาง
รถไฟ สะพาน ฯลฯ
5. การสงเคราะห์ผู้ประสบอุทกภัย มีการแจกเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และอาหารแก่ผู้ประสบภัย
6. ช่วยเหลือฟื้นฟู ในเรื่องสุขภาพทางกาย และจิตใจ โดยจัดบริการทาความสะอาด และอาจจัดหน่วย
แพทย์ หรื อสาธารณสุ ขเคลื่ อนที่ เพื่อป้ องกันการระบาดของโรค และออกให้ บริการต่างๆ เช่น การส่ งเสริม
โภชนาการ การให้ภูมิคุ้มกันโรค การรักษาพยาบาล การสุขาภิบาล การจัดหาน้าสะอาด การให้สุขศึกษา และการ
สร้างขวัญกาลังใจ

ภาพประกอบจาก Wutthicha / Shutterstock.com
3.2 มาตรการป้องกันและเตรียมความพร้อมรับสภาวะวิกฤต
กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กาหนดมาตรการป้องกันและการเตรียมความพร้อมรับสภาวะ
วิกฤตในการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัย ที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้
3.2.1 ทบทวนการเตรียมความพร้อมและแนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจาก
อุทกภัย ตลอดจนแผนบริหารความต่อเนื่องเพื่อให้สามารถดาเนินการาให้บริการกลุ่มเป้าหมายได้ไม่หยุดชะงักแม้
ในสภาวะวิกฤติ
3.2.2 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ กับหน่วยงานในสังกัดเพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งสอบถามความต้องการและให้การสนับสนุน
3.2.3 สร้างช่องทางการสื่อสารเพิ่มเติมสาหรับแจ้งเหตุเมื่อเกิดเหตุวิกฤต
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3.3 การจัดการเหตุฉุกเฉิน กรณีการเกิดอุทกภัย
เพื่อให้การจัดการในภาวะวิกฤต กรณีการเกิดอุทกภัย สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้อง
จัดตั้งโครงสร้างการจัดการเหตุฉุกเฉิน พร้อมกาหนดบทบาทหน้าที่และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้
ผู้อานวยการควบคุมสภาวะวิกฤต
นางสุภัชชา สุทธิพล
08 1627 7118
นางสาวอุไร เล็กน้อย (สารอง)
08 1441 2760

ทีมประสานงาน
1. นายธงชัย มูลพันธ์
2. นางนันทา ไวคกุล
3. นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์
4. นางศิริรัตน์ กาญจน์กาธร
5. นางสาวทัศนาลักษณ์ สิทธิการ
6. นางวันทนี อุบลแย้ม
7. นางปิยะวดี พงศ์ไทย

08 1174 4912
08 4939 3660
09 8037 1065
08 1372 3078
06 5985 7320
09 8830 1887
08 1174 4923

ทีมอพยพ
นางประทีป เรียนกระษิล
06 1402 1378
1. อาคาร 3 ชั้น
ชั้นที่ 1 : นายชัยพล ดอนพิกุล
นางสาวทุติยา ประวิชสุวรรณ์
ชั้นที่ 2 : นายอนุรักษ์ น้าปี้
นายนพรัตน์ อุ้ยลี
ชั้นที่ 3 : นายยุทธภูมิ สุขปัญญา
นางสาววาสนา นนทะพา

22. อาคาร 6 ชัน้
ชั้นที่ 2 : นายรุ่งโรจน์ วงศ์ใย
นางสาวธฤตา วงศ์สารัตน์
ชั้นที่ 3 : นายพีรพงษ์ ใจหาญ
นางสาวอภิญญา นาสมนึก
ชั้นที่ 4 : นายกอบชัย ตงลิ้ม
นายวิศิษฐ์ เหลืองสุรีย์
ชั้นที่ 5 : นายนวพล ปัญญาพงศ์นาวิน
นางสาวพิไลพร ม่วงศรี
ชั้นที่ 6 : นายพีรวัฒน์ คงเป็นไทย
นางสาวกัญภัสสร์ ขวัญมุข
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ทีมประสานงานหลัก
นางวัฒนา มังคะดานะรา
09 2495 9514

ทีมสนับสนุน

ทีมเฝ้าระวัง ป้องกัน

นางสาวชลิดา ประทับสิงห์
08 1928 8177

นางสาวณัฐิกา มานะมุติ
08 3017 1262

ทีมประชาสัมพันธ์

ทีมพยาบาล

นายอภิเชษฐ ปานจรัตน์
08 1847 6791

นางสาวดวงพร โชติปัญโญ
08 9968 5909
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ตารางที่ 9 บทบาทหน้าที่ตามโครงสร้างการจัดการเหตุฉุกเฉินกรณีการเกิดอุทกภัย
ที่
1

2

3

4

5

6

ตาแหน่ง /ชื่อทีม
บทบาทหน้าที่
ผู้อานวยการควบคุมสภาวะ - ผู้บัญชาการสูงสุดในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน
วิกฤต
- ตัดสินใจประกาศภาวะฉุกเฉิน และยกเลิกภาวะฉุกเฉิน
- ติดต่อประสานงานขอทราบรายละเอียดเหตุการณ์กับ ผู้ประสานงานหลัก
- บัญชาการสั่งการต่างๆ
- ทาหน้าที่แถลงข่าวสถานการณ์ขององค์การในสภาวะวิกฤต
- ฯลฯ
ทีมประสานงาน
- ประสานงานภายใน โดยประสานส่งต่อข้อสั่งการต่างๆ
จากผู้อานวยการสภาวะวิกฤตสู่บุคลากรในสังกัด
- รับแจ้งเหตุ/รายงานจากหน่วยงาน /บุคลากรในสังกัด
- สรุปรายงานสถานการณ์ต่อผู้อานวยการควบคุมสภาวะวิกฤต
- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการสภาวะวิกฤต
ทีมประสานงานหลัก
- รับแจ้งเหตุการณ์
- สั่งการและควบคุม กากับ ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ทีม/ฝ่ายต่างๆ
- สรุปรายงานสถานการณ์ต่อผู้อานวยการควบคุมสภาวะวิกฤต
- ประสานงานภายนอกที่เข้ามาสนับสนุน /ให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ
- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการสภาวะวิกฤต
ทีมอพยพ
- นาบุคลากรไปจุดรวมพล/ที่ปลอดภัย
- เช็คยอดบุคลากร
- รายงานสถานการณ์ /สรุปการปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการสภาวะวิกฤต
ทีมสนับสนุน
- จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ต่างๆ ที่จาเป็น
- จัดเตรียมรถยนต์ให้พร้อมใช้งาน
- ตรวจสอบพื้นที่และความเสียหาย
- เคลื่อนย้ายผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
- รายงานสถานการณ์ /สรุปการปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการสภาวะวิกฤต
ทีมเฝ้าระวังและป้องกัน
- จัดทาคาสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่บุคลากรในสังกัด
- เฝ้าระวังเหตุเบื้องต้น
- รวบรวมบันทึกสถานการณ์ พร้อมทั้งทาหน้าที่แลขานุการ
- รายงานสถานการณ์ /สรุปการปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการสภาวะวิกฤต
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ที่
7

ตาแหน่ง /ชื่อทีม
ทีมพยาบาล

8

ทีมประชาสัมพันธ์
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บทบาทหน้าที่
- ดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้น กรณีมีการบาดเจ็บ
- สถานการณ์/สรุปการปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการสภาวะวิกฤต
- จัดเตรียมช่องทางการติดต่อสื่อสารต่างๆ ให้พร้อม
- ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
- จัดทาสรุปสถานการณ์
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูล/ข่าวสารให้บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ
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แผนผังการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน : กรณีอุทกภัย
ขณะเกิดเหตุ

ก่อนเกิดเหตุ
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กาหนดแผนรับสถานการณ์อุทกภัย
ประเมินสถานการณ์
- กาหนดพื้นที่เสี่ยง/พื้นที่ปลอดภัย/จุดรวมพล
 จุดรวมพล 1 : ด้านหน้าหอประชุม
 จุ ดรวมพล 2 : บริเวณหน้า ยาม (ศาล
พระภูมิ)
- กาหนดพื้นที่ปฏิบัติงานสารอง
จัดระบบรักษาความปลอดภัย
ป้องกันความเสียหายเบือ้ งต้น
- แต่งตั้ง/มอบหมายบุคลากรในทีมต่างๆ
- เผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร/
อบรมให้ความรู้/ฝึกซ้อมฯ
- จั ดทา/ก าหนดช่องทางการติดต่อสื่อสาร
เมื่อเกิดเหตุ
- ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อไฟฟ้าและสายไฟ
- จัดทาแผนผังอาคารและทางหนีไฟ
- ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ดั บ เพลิ ง ตามจุ ด ที่ก าหนด
และตรวจสอบอยู่เสมอ
- ตรวจสอบการระบายน้ารอบสานักงาน

เตรียมอุปกรณ์จาเป็นในการป้องกัน
- จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมใช้
- จัดเตรียมเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- เตรียมยานพาหนะให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- เ ต รี ย ม อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะ ช่ อ ง ท า ง ก า ร
ติดต่อสื่อสารให้พร้อม
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ไม่รุนแรง
ทีมประสานงานหลัก
- รั บ แจ้ ง เหตุ แ ละตรวจสอบข้ อ มู ล พร้ อ มทั้ ง
ยืนยันสถานการณ์

ทีมประสานงาน
- ประสานงาน/สั่งการบุคลากรในสังกัดทราบ/ปฏิบัติ
ทีมเฝ้าระวัง ป้องกัน
- ระงับเหตุเบื้องต้น/ติดตั้งเครื่องสูบน้า
ทีมสนับสนุน
- เตรียมยานพาหนะ
- เตรียมอุปกรณ์พยาบาล
- ตรวจสอบพื้นที่และความเสียหาย
ทีมพยาบาล
- ดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้น กรณีมีการบาดเจ็บ
ทีมประชาสัมพันธ์
- ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
- จัดทาสรุปสถานการณ์
- ประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล /ข่ า วสารให้ บุ ค ลากร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ
กลุ่ม/ฝ่าย/งาน
- ปฏิบัติงานตามปกติ

ผู้อานวยการควบคุมสภาวะวิกฤต
หลังเกิดเหตุ

รุนแรง
ทีมประสานงานหลัก
- รับแจ้งเหตุและตรวจสอบข้อมูลพร้อม
ทั้งยืนยันสถานการณ์
- สื่อสารแจ้งเหตุตามช่องทางที่ก าหนด
เช่น แจ้งผูบ้ ริหารสถานการณ์ หัวหน้าทีม
อพยพ ทีมสนับสนุน ทีมเฝ้าระวังป้องกัน
ที มพยาบาล ที มประสานงาน และที ม
ประชาสัมพันธ์
- ประสานงานบรรเทาสาธารณภัย และ
โรงพยาบาลกรณีบาดเจ็บ
- ประสานสถานที่อพยพกรณีต้องออก
นอกที่ตั้ง

ทีมประสานงาน
- ประสาน/สั่ ง การบุ ค ลากรในสังกัด
ทราบ/ปฏิบัติ
ทีมอพยพ
- ย้ า ยบุ ค ลากรไปที่ จุ ด รวมพล/ที่
ปลอดภัย
- เช็คยอดบุคลากร
ทีมเฝ้าระวัง ป้องกัน
- ระงับเหตุเบื้องต้น/ติดตั้งเครื่องสูบน้า

ทีมสนับสนุน
- เคลื่ อ นย้ า ยบุ ค ลากรออกจาก
พื้นที่ด้วยยานพาหนะที่เตรียมไว้
- เคลื่ อ นย้ า ยบุ คลากรที่ บ าดเจ็ บ
และนาส่งโรงพยาบาล
- อานวยความสะดวกต่างๆ
- ตรวจสอบพื้นที่และความเสียหาย
ทีมพยาบาล
- ดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้น กรณี
มีการบาดเจ็บ
ทีมประชาสัมพันธ์
- ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
- จัดทาสรุปสถานการณ์
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูล/ข่าวสารให้
บุ คลากร และผู้ มี ส่ วนได้ ส่ ว นเสี ย
ทราบ

กลุ่ม/ฝ่าย/งาน
- เก็บรวมรวมข้อมูล/เอกสารหรือ
ทรัพย์สินที่สาคัญ
- ตัดสะพานไฟ
- อพยพตามแผนอพยพ และไป
รวมที่จุดรวมพล/ที่ปลอดภัย

ทีมเฝ้าระวัง ป้องกัน
- สารวจและตรวจสอบความเสียหาย
รายงานผูอ้ านวยการฯ ทราบ
ทีมประชาสัมพันธ์
- ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
- จัดทาสรุปสถานการณ์
- ประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ให้ บุ ค ลากร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ

ทีมประสานงาน
- ประสาน/สั่งการบุ คลากรในสังกัด
ทราบ/ปฏิบัติ
ทีมสนับสนุน
- ดาเนินการจัดหาทรัพยากรที่สาคัญ
ตามแผน BCP
- อานวยความสะดวกต่างๆ
กลุ่ม/ฝ่าย/งาน
- ปฏิบัติตามแผน BCP/ข้อสั่งการของ
ผู้อานวยการฯ/ผู้บริหาร
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3.4 การสื่อสารและประสานงาน
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการสื่อสารและประสานงานเหตุฉุกเฉิน ของกรมกิจการเด็กและ
เยาวชนและเอื้อต่อการดาเนินงานตามแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร ได้กาหนดช่องทางการสื่อสารเพื่อ
สั่งการ/ชี้แจงประชาสัมพันธ์/รายงานความคืบหน้า ตลอดจนรับส่งเอกสารต่างๆ ดังนี้
1) กลุ่มไลน์ : “ประชาสัมพันธ์ข่าว ผู้บริหาร”
2) กลุ่มไลน์ : กอง/สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ฝ่าย
3) โทรศัพท์เคลื่อนที่ : ทีมบริหารความต่อเนื่องของกอง/สานัก/ศูนย์/กลุ่ม (ภาคผนวก ก.)
4) ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ :
https://saraban.egov.go.th/archive/menu.jsp?0.00856870326757242
3.5 การทบทวนปรับปรุงแผนและการฝึกซ้อม
3.5.1 กาหนดให้มีการทบทวนแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันสอดคล้องกับกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และปัญหาอุปสรรคที่พบหลังจากเกิดเหตุจริง
3.5.2 กาหนดให้คณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้ง จากอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นผู้ดาเนินการ
ปรับปรุงข้อมูลของแผนปฏิบัติการในภาวะวิกฤต
3.5.3 กาหนดให้ มีการซักซ้อมตามแผนปฏิบัติการภาวะวิกฤตอย่างน้อยปีล ะ 1 ครั้ง หรือตามความ
เหมาะสมของสถานการณ์และความจาเป็น

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
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ภาคผนวก

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
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ภาคผนวก
ก. รายชื่อคณะบริหารความต่อเนื่องและ
ทีมบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team)

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
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รายชื่อคณะบริหารความต่อเนื่องและทีมบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team)
ชื่อ- สกุล
นางสุภัชชา สุทธิพล
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
นางสาวอุไร เล็กน้อย
รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
นายธงชัย มูลพันธ์
ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
นางนันทา ไวคกุล
ผู้อานวยการกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์
ผู้อานวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและ
สวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
นางวัฒนา มังคะดานะรา
เลขานุการกรม
นางศิริรัตน์ กาญจน์กาธร
ผู้อานวยการศูนย์อานวยการรับเด็กเป็นบุตร
บุญธรรม
นางสาวทัศนาลักษณ์ สิทธิการ
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
นางวันทนี อุบลแย้ม
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางปิยะวดี พงศ์ไทย
ผู้อานวยการกลุ่มศูนย์ปฏิบัติการโครงการ
เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

บทบาท

เบอร์มือถือ

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง

08 1627 7118

รองหัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการ
เด็ก เยาวชน และครอบครัว
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
สานักงานเลขานุการกรม
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
ศูนย์อานวยการรับเด็กเป็นบุตร
บุญธรรม
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
กลุ่มตรวจสอบภายใน
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
ศูนย์ปฏิบัติการโครงการ
เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

08 1441 2760
08 1174 4912
06 2597 4129
09 8037 1065
06 1416 0118
09 2495 9514
08 1372 3078
06 5985 7320
09 8830 1887
08 1174 4923
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รายชื่อบุคลากรทีมบริหารความต่อเนื่อง
บุคลากรหลัก
ชื่อ - สกุล
นางสุภัชชา สุทธิพล
อธิบดีกรมกิจการเด็กและ
เยาวชน
นายธงชัย มูลพันธ์
ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์
และแผนงาน

นางนันทา ไวคกุล
ผู้อานวยการกองคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน

นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์
ผู้อานวยการกองส่งเสริมการ
พัฒนาและสวัสดิการเด็ก
เยาวชน และครอบครัว

นางวัฒนา มังคะดานะรา
เลขานุการกรม

บุคลากรสารอง
บทบาท
เบอร์โทรศัพท์
ชื่อ - สกุล
(มือถือ)
08 1627 7118 หัวหน้าคณะบริหาร นางสาวอุไร เล็กน้อย
ความต่อเนื่อง
รองอธิบดีกรมกิจการเด็ก
และเยาวชน
08 1174 4912
ทีมบริหารความ อยู่ระหว่างการสรรหา
ต่อเนื่อง
นายตฤณ ศรีวงศ์
กองยุทธศาสตร์ นางสาวชาญธาดา
และแผนงาน
ประภาสถิต
นางสาวดรุณี พจนานุกูลกิจ
อยู่ระหว่างการสรรหา
06 2597 4129 ทีมบริหารความ นายโอภาส ภูครองนาค
ต่อเนื่อง
นางเธียรทอง ประสานพานิช
กองคุ้มครองเด็ก นางสุชาดา เก่งสุวรรณ
และเยาวชน
นางสาวรัชดาภรณ์
สงฆ์สุวรรณ
นางพันธ์หฤทัย ภาคภูมิ
นางสาวชนานันท์ วุฒิทวี
นางอวยพร โรจน์นิติพันธ์
09 8037 1065 ทีมบริหารความ นางพรปวีณ์ เกียรติจักรวาล
06 1416 0118
ต่อเนื่อง
นางสาวเกษมศรี พรหมจรรย์
กองส่งเสริมการ นางสาวพรปวีณ์ อุไรสวัสดิ์
พัฒนาและ
นางงามชื่น ด้วงหวา
สวัสดิการเด็ก
นางจิตรมณี ศรีประเสริฐ
เยาวชน และ
นางพัชรา กลางสาทร
ครอบครัว
09 2459 9514 ทีมบริหารความ ว่าที่ร้อยตรีหญิงวัฒนา
ต่อเนื่อง
ทองชัยยะ
สานักงาน
นางสาวดวงพร โชติปัญโญ
เลขานุการกรม นางชลิดา ประทับสิงห์
นางประทีป เรียนกระษิล
นางสาวณัฐิกา มานะมุติ
นายอภิเชษฐ ปานจรัตน์
นายณรงค์ศักดิ์ ทองสุข

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

เบอร์โทรศัพท์
(มือถือ)
08 1441 2760

08 9692 4959
08 9811 2046
09 7191 1426
08 4944 6497
08 1174 4920
06 3197 2645
08 9202 7053
09 8250 6372
08 1934 6709
08 1173 3468
08 3609 8866
08 9200 4523
06 3639 9196
09 8250 6368
09 2549 4559
08 6979 5611
08 1174 4911
08 9968 5909
08 1928 8177
06 1402 1378
08 3017 1262
08 1847 6791
06 4930 7830
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รายชื่อบุคลากรทีมบริหารความต่อเนื่อง
บุคลากรหลัก
ชื่อ - สกุล
นางศิริรัตน์ กาญจน์กาธร
ผู้อานวยการศูนย์อานวยการรับ
เด็กเป็นบุตรบุญธรรม

นางสาวทัศนาลักษณ์ สิทธิการ
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

บุคลากรสารอง
เบอร์โทรศัพท์
(มือถือ)
08 13723078

ทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง
ศูนย์อานวยการ
รับเด็กเป็นบุตร
บุญธรรม

ชื่อ - สกุล
นางสาวจันทร์ทิพย์
วัฒนาสุขสกุล
นางสาวนวลทิพย์
อาคมพัฒน์
นางสาวอัญชุลี สโรบล
นางสาวจินตนา วัชรากูล
นางสาวสินีรัตน์ พิมลวิรัชกุล
นางฤทัยรัตน์ ศรีฉันทะมิตร
นางณัฐปุลิน จรัสวิริยะกุล

ทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง
กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน
นางวันทนี อุบลแย้ม
09 8830 1887 ทีมบริหารความ นางสาวน้าทิพย์ พวงระย้า
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ต่อเนื่องกลุ่มพัฒนา นายนวพล ปัญญาพงศ์นาวิน
ระบบบริหาร
นางปิยะวดี พงศ์ไทย
09 4914 9195 ทีมบริหารความ นางสาวสุภาวดี พร้อมพงษา
ผู้อานวยการกลุ่มศูนย์
ต่อเนื่องศูนย์
ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุน
ปฏิบัติการโครงการ
เพื่อการเลีย้ งดูเด็กแรกเกิด
เงินอุดหนุนเพื่อการ
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

06 5985 7320

บทบาท

เบอร์โทรศัพท์
(มือถือ)
08 1777 6304
06 5719 5575
08 1372 6223
06 4829 1466
09 7095 5165
08 1832 0949
08 6524 5474

09 5389 4292
08 2859 5149
08 9896 7077
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ภาคผนวก
ข. การวิเคราะห์เพื่อกาหนดความต้องการ
ทรัพยากรทีส่ าคัญ : ด้านทรัพยากรบุคคล
ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

หน้าที่ 42

การวิเคราะห์เพื่อกาหนดความต้องการทรัพยากรที่สาคัญ : ด้านทรัพยากรบุคคล
ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
ลาดับ
ที่

1

2

3

ชื่อหน่วยงาน

ชื่อย่อ

สานักงานเลขานุการกรม
สลก.
1.1 กลุ่มอานวยการ
1.2 กลุ่มงานคลัง
1.3 กลุ่มการพัสดุและสถานที่
1.4 กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
1.5 กลุ่มพัฒนาบุคลากร
1.6 กลุ่มประชาสัมพันธ์
1.7 กลุ่มกฎหมาย
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กยผ.
2.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป
2.2 กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
2.3 กลุ่มแผนงานและงบประมาณ
2.4 กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี
2.5 กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ
กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กคค.
3.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป
3.2 กลุ่มการพัฒนาระบบคุ้มครอง
3.3 กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
3.4 กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก
3.5 กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
คุ้มครองเด็กแห่งชาติ
3.6 กลุ่มประสานงานบ้านพักเด็กและ
ครอบครัว
3.7 ศูน ย์ ป ระสานงานขับ เคลื่ อ นการ
ส่งเสริมและปกป้ องคุ้มครองเด็ก และ
เยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์
3.8 บ้านพักเด็กและครอบครัว 77 แห่ง

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

จานวนบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต เพื่อให้
การดาเนินงานของ กรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง
1 วัน 2 – 6 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน
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4
5
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-
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-
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4
5
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2
-
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-
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-
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-
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-

-

-

-

-
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ลาดับ
ที่

ชื่อหน่วยงาน

ชื่อย่อ

4

กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการ
เด็ก เยาวชน และครอบครัว
4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป
4.2 กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย
4.3 กลุ่มกิจการสภาและเครือข่ายเด็ก
เยาวชน
4.4 กลุ่ ม การแลกเปลี่ ย นระหว่ า ง
ประเทศ
4.5 กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ
4.6 กลุ่มสวัสดิการเด็กและครอบครัว
4.7 สถานแรกรั บ สถานสงเคราะห์
สถานคุ้ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพเด็ ก สถาน
พัฒนาและฟื้น ฟู ศู นย์สงเคราะห์ และ
ฝึ ก อาชี พ ฯ และสถาบั น เพาะกล้ า
คุณธรรม รวม 30 แห่ง
ศูนย์อานวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
5.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป
5.2 กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
5.3 กลุ่มการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
ในประเทศ
5.4 กลุ่ ม ส านั ก งานกลางการรั บ เด็ ก
เป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ
5.5 กลุ่ มการติดตามและประเมิ น ผล
การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
5.6 กลุ่มงานครอบครัวอุปถัมภ์
ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กลุ่มการตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
รวม

กสส.

5

6
7
8

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

จานวนบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต เพื่อให้
การดาเนินงานของ กรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง
1 วัน 2 – 6 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน

-

-

2
2

5
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3
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6
หน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค

ศบธ.
-

-

-

-

-

5

10

10

ศดร.

3

4

4

5

5

กตส.
กพร.

25

34

2
59

3
2
89

4
4
106
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ค. หมายเลขโทรศัพท์สาคัญ
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หมายเลขโทรศัพท์สาคัญ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

หน่วยงาน
เหตุด่วน + เหตุร้าย
แจ้งเหตุด่วน – เหตุร้ายทุกชนิด
ตารวจดับเพลิง
ตารวจปราบยาเสพติด
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แจ้งน้าท่วม ท่อตัน ฝาท่อชารุด
แจ้งอุบัติภัยเกี่ยวกับก๊าซ
แจ้งเหตุภัยความมั่นคงแห่งชาติ
ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สายด่วนโควิด -19 (กรมควบคุมโรค)
สอบถามข้อมูลโควิด - 19 (ศูนย์บริการภาครัฐเพื่อประชาชน)
ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC)
สอบถามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
บริการให้คาปรึกษาผู้ป่วยโควิด - 19
ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต (กรมสุขภาพจิต)
สานักงานประกันสังคม
กู้ชีพ + กู้ภัย
หน่วยแพทย์กู้ชีพ วชิรพยาบาล
หน่วยแพทย์กู้ชีพ กรุงเทพฯ
แจ้งป่วยฉุกเฉิน ศูนย์นเรนทร
แจ้งอุบัติเหตุโรงพยาบาลตารวจ
มูลนิธิร่วมกตัญญู
ศูนย์วิทยุปอเต็กตึ้ง
ศูนย์รับแจ้งเหตุเอราวัณ
ศูนย์วิทยุรามา
ศูนย์วิทยุกรุงธน
สาธารณูปโภค
ไฟฟ้าขัดข้อง กรุงเทพฯ
ประปาขัดข้อง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ขัดข้อง
สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ กรุงเทพฯ
บริการทั่วไป
เทียบเวลามาตรฐานโลก
สอบถามพยากรณ์อากาศ
ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและครอบครัว
บาบัดรักษายาเสพติด

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

หมายเลขโทรศัพท์
191
199
1688, 1386
1860
1784
0 2246 0317 - 19
1540, 1365
1374
0 2221 2141 - 69
1422
1111
1646, 1669
1330
1668
1323
1506
1554
1555
1669
1691
0 2751 0951
0 2226 4444
1646
0 2354 6172 - 5
0 2455 0088
1130
1125
1177
1133
1811
1182
1578
1165
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ลาดับ

หน่วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์

บริการทั่วไป (ต่อ)
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค
มูลนิธิหมอชาวบ้าน
สภากาชาดไทย
สายด่วนองค์การเภสัชกรรม
ศูนย์ความรู้โรคมะเร็ง กรมการแพทย์
ศูนย์ความรู้โรคเอดส์ สภากาชาด
ศูนย์แจ้งเหตุอุบัติภัยจากสารเคมี
ฮอตไลน์คลายเครียด
สายด่วน กรุงเทพมหานคร
สายด่วนกรมควบคุมโรค (DDC Hotline)
ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ (ใหม่)
การจราจร
ศูนย์ควบคุมจราจร
ศูนย์ควบคุมจราจร บนทางด่วน
ศูนย์ข่ายจราจร จ.ส. 100
สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน
สถานีวิทยุ สวพ. 91
สถานีตารวจ + สถานีดับเพลิง กรุงเทพฯ
สถานีตารวจคลองตัน
สถานีตารวจปทุมวัน
สถานีตารวจพญาไท
สถานีตารวจมักกะสัน
สถานีดับเพลิงพญาไท
สถานีดับเพลิงห้วยขวาง
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร (รถไฟ)
โรงพยาบาลตารวจ
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลพญาไท 1
โรงพยาบาลศิริราช

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

1330
1600
1664
1648
1668
1663
1650
1667
1555
1422
0 2251 7735 - 37
1197
1543
1137
1677
1644
0 2314 0041 - 3
0 2215 2991 - 3
0 2354 6957 - 61
0 2319 3000
0 2354 6858
0 2275 6044
0 2652 4600 - 29
0 2251 2042
0 2207 6000
0 2354 8108 - 37
0 2354 7308 - 10
0 2245 2621
0 2419 7000
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กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)
กรมกิจการเด็กและเยาวชน เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
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