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กิตติกรรมประกาศ
การศึ ก ษาผลการประเมิ น ความสอดคล้ อ งตามมาตรฐานการบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งทางภารกิ จ
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รับไว้เพื่อปรับปรุงแก้ไข เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้ เป็นการศึกษาวิจัยประเมินผล มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความสอดคล้องการบริหารความ
ต่อเนื่องทางภารกิ จของหน่วยงานสังกั ดกรมควบคุมโรค ปี พ.ศ. 2558 และเพื่ อศึกษาเปรี ยบเทียบความ
สอดคล้ อ งการบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งทางภารกิ จ ระหว่ า งหน่ ว ยงานที่ ตั้ ง อยู่ ใ นส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าค
กลุ่มตัวอย่างคือ หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค จํานวน 30 หน่วยงาน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบประเมินความ
สอดคล้ อ งตามมาตรฐานการบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งที่ ที ม ผู้ ศึ ก ษาวิ จั ย สร้ า งขึ้ น สถิ ติ ที่ ใ ช้ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล คื อ
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที ผลการศึกษาพบว่า หน่วยงานกรมควบคุม
โรคดําเนินการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจ สอดคล้องข้อกําหนดมาตรฐานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
( X = 1.69) โดยด้ า นการวางแผน มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ ด้ า นการประเมิ น สมรรถนะ และการ
ดําเนินการ (X = 1.89, 1.83, 1.76 ตามลําดับ) ส่วนค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการปรับปรุง (X = 1.33) และ
ประเมินจากค่าคะแนนเฉลี่ย 36 ตัวบ่งชี้ในข้อกําหนดมาตรฐานพบว่า ตัวบ่งชี้ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยคือ การประกาศ
นโยบายระบบการบริหารความต่อเนื่องเป็นลายลักษณ์อักษร รองลงมาคือ การวิเคราะห์ความต้องการหรือความ
คาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, การดําเนินการแก้ไขและป้องกันสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนด
การรายงานผลการติดตามแก้ไขปรับปรุง และการฝึกซ้อม และการทดสอบแผนความต่อเนื่อง (X = 1.00,
1.03, 1.13, 1.13 และ 1.20 ตามลําดับ) ในส่วนของการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคพบว่า ในภาพรวมและด้านภาวะผู้นํา การดําเนินการ และการประเมินสมรรถนะ มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านบริบทองค์กร การวางแผน การสนับสนุนและการปรับปรุง
พบว่า ไม่แตกต่างกัน ข้อเสนอแนะเพื่อให้การบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจของหน่วยงานสอดคล้องตาม
มาตรฐาน และเกิดประสิทธิผลต่อหน่วยงาน เสนอให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานทบทวน และประกาศนโยบายการ
บริหารความต่อเนื่องทางภารกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อแสดงความมุ่งมั่นดําเนินการครอบคลุมการสํารวจ
ความต้องการหรือความคาดหวังของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรม
ที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ และบริการตรงความต้องการ หรือความคาดหวังอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการ
บริหารหน่วยงานสนับสนุนการดําเนินการแก้ไข และป้องกันสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนด รวมทั้งการรายงานผล
การดําเนินการแก้ไข และกําหนดให้มีการฝึกซ้อมทดสอบแผนประคองกิจการหรือแผนความต่อเนื่อง เพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการความต่อเนื่องทางภารกิจให้เห็นเป็นรูปธรรม นําไปปฏิบัติ ทบทวน รักษาไว้และปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง เพื่อมั่นใจได้ว่า พร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่ทําให้เกิดการหยุดชะงักได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานสากล
คําสําคัญ : การบริหารความต่อเนื่อง, มาตรฐาน, ความสอดคล้อง, หน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรค
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Abstract
This study is evaluation research and the purposes were to evaluate the level of Business
continuity management in agencies of Department of Disease Control (DDC) and comparison
study of Business continuity management between Central and regional of DDC. The sample
30 agencies of DDC. The tools were by evaluation applied form appropriate on the
requirements specified in ISO 22301:2012 by quality inspection team. The statistics used for
analyzing the acquired data were percentage, mathematical average, standard deviation and ttest. The results of the study revealed that Business Continuity Management in the agencies of
DDC that according to the standard, in overall, at the high level ( X = 1.69), the considering
aspects showed that the planning highest on all aspects, and followed by Performance
evaluation, the operation ( X = 1.89, 1.83, 1.76 on sequent) and least average that the
Improvement ( X = 1.3 3 ) and average from 36 indicators of standard specification, average
lowest were that Policy announcement Business continuity management on the written,
Assessment the needs and expectations of customer and stakeholders, Nonconformity and
corrective action and Report to follow-up corrective action and The exercising and testing of
Business continuity plan ( X = 1.0 0 , 1.0 3, 1.13, 1.13 and 1.20 on sequent). In parts of the
comparison study of Business continuity management between Central and regional of DDC,
considering aspects showed leadership, operation and the improvement were significantly
statistical difference at.05, the context of the organization, planning, the support and
improvement had no significantly statistical difference. The future development,
Top management provide evidence and define policy on the written commitment
to implementation of the BCMS and communicate and understood within the organization and
survey to needs of customer and stakeholder for enables, the organization to prioritize for
activities that support products and services whatever incidents and hazards occur. And
Improvement covers the corrective action needed to address nonconformity identified through
performance evaluation. Exercising and testing based on good international practice for
planning, establishing, implementing, operating, monitoring, reviewing, maintaining and
continually improving that enables organizations to prepare for, respond to and recover from
disruptive incidents when they arise.
Keywords: business continuity management, standard, relevance, organization of Department of
Disease Control.
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บทที่ 1
บทนํา (Introduction)
1.1 หลักการและเหตุผล
กรมควบคุมโรคดําเนินยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อม และดําเนินการป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว ตามความต้องการของพื้นที่และได้มาตรฐานสากล โดยเป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์ให้หน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรค มีกลไกการเตรียมความพร้อมและบูรณาการระบบตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพ กําหนดเป็นตัวชี้วัด ในปีพ.ศ. 2557-2558 ประกอบด้วย ระบบสั่งการ
และบริหารจัดการการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง จัดทําแผนปฏิบัติงาน (action plan) และแผนประคอง
กิจการ (business continuity plan: BCP) การบริหารจัดการเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ การสื่อสารในภาวะ
ฉุกเฉิน การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และได้มีการยกระดับในส่วนการจัดทํา
แผนประคองกิจการ พัฒนาให้เกิดระบบการบริหารคุณภาพของหน่วยงาน โดยนํามาตรฐานการบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสําคัญของการ
เตรียมความพร้อมรับมือต่อสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ ซึ่งเห็นได้ชัดเจนในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา จากสถานการณ์
อุทกภัยครั้งใหญ่ ในปีพ.ศ. 2554 หน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐ มีการนําหลักการบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ มาเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างแพร่หลาย ซึ่งธุรกิจในที่นี้ หมายความรวมถึงภารกิจของ
หน่วยงานองค์กรของภาครัฐ เป็นการเชื่อมโยงแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558(1)
กั บ แนวคิ ด การลดความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย เพื่ อ ป้ อ งกั น ภั ย คื อ "รู้ รั บ -ปรั บ ตั ว -ฟื้ น เร็ ว ทั่ ว -อย่ า งยั่ ง ยื น "
(resilience) โดยเสริมสร้าง ความตระหนักในการลดความเสี่ยงตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัย
จากเหตุการณ์อุทกภัย ปี พ.ศ.2554 กรมควบคุมโรคได้กําหนดให้ทุกหน่วยงานของกรมฯจัดทําแผน
ประคองกิจการ(BCP)(2) เพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว ภาพรวมกรมควบคุมโรคมีการจัดทําแผนประคอง
กิจการเตรียมไว้อย่างเป็นรูปธรรม จากผลการดําเนินงานสอดรับมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่อง คือจัดตั้ง
โครงสร้างการตอบสนองต่ออุบัติการณ์ โดยใช้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การ
สนับสนุนทีมปฏิบัติการ การส่งกําลังบํารุง ช่วยเหลือในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ แต่ยังพบปัญหาอุปสรรค เกี่ยวกับ
ความเข้าใจในหลักการระบบบัญชาการเหตุการณ์และการปฏิบัติของบุคลากรในองค์กรยังไม่กระจ่างชัดและ
ไม่ทั่วถึง และด้านทรัพยากร คือ ขาดพาหนะ (เรือ รถบรรทุก) ในการเข้าถึงพื้นที่ที่มีระดับน้ําท่วมสูง และมี
ช่องว่างของการสื่อสารประสานงานในการลงพื้นที่ระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ ข้อจํากัดในการปฏิบัติการควบคุมโรคคือ ขนาดของจุดพักพิงหรือจุดอพยพรองรับจํานวนผู้อพยพไม่
เพียงพอ สาธารณูปโภคมีจํากัด มีรายงานการเจ็บป่วยของผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิง ส่วนใหญ่ ป่วยเป็นไข้หวัด
หรือสงสัยไข้หวัดใหญ่ รองลงมาคือ อุจจาระร่วงเฉียบพลันและอาหารเป็นพิษ ตามลําดับ ช่วงเวลาในการจัดการ
เป็นเวลานอกราชการ การเตรียมตู้เย็นที่ต้องใช้บรรจุวัคซีนจํานวนมากสําหรับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ใน
ศูนย์พักพิงจํานวนมาก และสัดส่วนของโรงพยาบาลสนามหรือโรงพยาบาลสํารองเพื่อรองรับจํานวนสถานบริการ
ที่ได้รับผลกระทบ และจากผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง พัฒนเศรษฐ์ เทียนไสย, (2559)(3) ได้ทําการวิจัยเรื่อง
การประเมินประสิทธิภาพแผนบริหารธุรกิจต่อเนื่องด้านอุทกภัยในเขตนิคม อุตสาหกรรมบางปะอิน ผลการวิจัย
พบว่า ความเสี่ยงด้านอุทกภัยมีผลกระทบต่อธุรกิจในระดับสูง ส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของการดําเนินงาน
มากกว่า 3 วัน แต่ผู้ให้ข้อมูลต่างเชื่อมั่นในระบบการป้องกันน้ําท่วมและการจัดการของนิคมอุตสาหกรรมบางปะ
อิน โดยแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business ContinuityPlan:BCP) ด้านอุทกภัยในเขตนิคมอุตสาหกรรม
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บางปะอินในภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้น งบประมาณ การจัดเตรียมอุปกรณ์สํารอง/
ทรัพยากรที่จําเป็น การซ้อมแผนและการทบทวน/ปรับปรุงแผน มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับสูง ในขณะที่การ
จัดตั้งทีมงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้าน BCP เป็นการเฉพาะ การกําหนดโครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบ
ที่ชัดเจน และการสร้างแรงจูงใจ มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับต่ํา ทั้งนี้การสื่อสารเป็นปัญหาสําคัญที่สุดที่ทําให้การ
ดําเนินงานตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจมีประสิทธิภาพลดลง
กรมควบคุมโรค มีภารกิจหลักในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค รับผิดชอบดูแลภาพรวม ป้องกัน
ควบคุมการเกิดโรคระบาดต่างๆ มีกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อดําเนินภารกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมาย
ได้แก่ ระบบเฝ้าระวังสอบสวนโรค กระบวนการป้องกันและควบคุมโรค ซึ่งหากหยุดชะงักแล้ว จะเกิดความ
เสียหายต่อองค์กรและส่งผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนโดยรวม มาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทาง
ภารกิจ จึงเป็นหนึ่งในหลายส่วนสําคัญของการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่อาจมีภัยคุกคามทํา
ให้ภารกิจของกรมฯหยุดชะงักและเกิดผลกระทบดังกล่าว หากกําลังคนไม่เพียงพอสําหรับการเฝ้าระวังตรวจจับ
เหตุการณ์และสมรรถนะในการสอบสวนโรคไม่เพียงพอ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อประชาชนแล้ว ยังส่งผล
กระทบต่ อ ผู้ ป ฏิ บั ติ เ องเป็ น สํ า คั ญ หากเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ก ารระบาดของโรค อาทิ โรคติ ด ต่ อ ระหว่ า งประเทศ
โรคติดต่ออันตราย โรคระบาดภายหลังเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติ
ในปี พ .ศ. 2557 ได้ พั ฒ นาศั ก ยภาพองค์ ก รนํ า มาตรฐานการบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งทางธุ ร กิ จ ISO
22301-2012 มาเป็นกรอบแนวทางดําเนินการ(4) โดยจัดอบรมบุคลากรหน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรค
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากล รวมทั้งจัดอบรมทีมตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ประกอบด้วยแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสื่อสาร และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค โดยผู้ให้ความรู้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล ดังนั้นทีมผู้ศึกษาวิจัย
จึงต้องการศึกษาประเมินความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจของหน่วยงานสังกัด
กรมควบคุ ม โรค เป็ น การยกระดั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพในระบบราชการ และบั ง เกิ ด ผลประโยชน์ สู ง สุ ด
แก่ประชาชน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1) เพื่อประเมินความสอดคล้องการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจของหน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรค
ปี พ.ศ. 2558 กับมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301-2012
2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสอดคล้องการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจของหน่วยงานสังกัดกรม
ควบคุมโรค ปี พ.ศ. 2558 ระหว่างหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
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1.3 กรอบแนวคิด การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังภาพ

แผนประคองกิจการ
หรือแผนความต่อเนื่อง
(Business Continuity Plan :
BCP) ในระบบบริหารจัดการ
การเตรียมพร้อมและการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพ
- ส่วนกลาง 18 หน่วยงาน
- ส่วนภูมิภาค 12 หน่วยงาน

ตรวจประเมินโดย
BCM Internal
Auditor

ผลการประเมินความสอดคล้อง
ตามมาตรฐานการบริหารความ
ต่อเนื่องทางภารกิจ 7 ด้าน
1) บริบทขององค์กร (Context
of the organization)
2) ภาวะผู้นํา (Leadership)
3) การวางแผน (Planning)
4) การสนับสนุน (Support)
5) การดําเนินการ (Operation)
6) การประเมินสมรรถนะ
(Performance evaluation)
7) การปรับปรุงต่อเนื่อง
(Improvement)

1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ (Definition)
การบริหารความต่อเนือ่ งทางภารกิจ หมายถึง ระบบบริหารคุณภาพมาบริหารจัดการเพื่อให้การทํางาน
สําคัญต่อเนื่องไปได้ แม้เกิดเหตุการณ์หรือภัยคุกคามที่ทําให้ภารกิจสําคัญของหน่วยงานหยุดชะงัก
ระบบบริหารคุณภาพ คือการวางแผน ดําเนินการ และการบริหารจัดการในทุกๆส่วนขององค์กร
โดยรวม ดําเนินการให้สอดคล้องกับข้อกําหนด ทบทวนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ความสอดคล้อง หมายถึง การผ่านเกณฑ์ของตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับข้อกําหนดมาตรฐานการบริหาร
ความต่อเนื่องธุรกิจ
หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคทั้งส่วนกลางและภูมิภาค
หน่ ว ยงานส่ ว นกลาง หมายถึ ง หน่ ว ยงานในสั ง กั ด กรมควบคุ ม โรคที่ มี ที่ ตั้ ง อยู่ ใ นส่ ว นกลาง ได้ แ ก่
สํานักวิชาการ กองบริหาร และหน่วยงานที่ขึ้นตรงของกรมควบคุมโรค รวมทั้งหมด 18 หน่วยงาน
หน่วยงานส่วนภูมิภาค หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคที่มีที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ได้แก่
สํานักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) จํานวน 12 หน่วยงาน
แผนประคองกิจ การหรือ แผนความต่ อเนื่อง (Business Continuity Plan:BCP) หมายถึงเอกสาร
ขั้นตอนการปฏิบัติของหน่วยงานในการกู้คืนกิจกรรม กระบวนการเพื่อให้ภารกิจสําคัญดําเนินการได้ต่อเนื่อง
หลังจากเหตุการณ์หรือภัยคุกคามทําให้การทํางานหยุดชะงัก
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1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ทราบช่ อ งว่ า งการบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งทางภารกิ จ ของหน่ ว ยงาน และพั ฒ นาความต่ อ เนื่ อ ง
ของกระบวนการบริหารจัดการ
2) ใช้เป็นแนวทางแก้ไขปรับปรุงการดําเนินการในการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจตามมาตรฐาน
คุณภาพสากล
3) ช่วยเป็นแนวทาง หรือวิธีการที่จะนําไปสู่ปรากฏการณ์ กรมควบคุมโรคเป็นองค์กรที่ดําเนินการตาม
มาตรฐานการบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งธุ ร กิ จ ISO 22301-2012 โดยผู้ ป ระเมิ น ภายนอกรั บ รอง
ในอนาคตอย่างมีระบบ
4) พัฒนาการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพตามระบบมาตรฐานสากล
5) พัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มีความสามารถในการคาดการณ์ ประเมิน เตรียมการ ป้องกัน ตอบสนอง
และฟื้นฟู ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
6) สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งทางธุ ร กิ จ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการเตรี ย มความพร้ อ มตอบโต้ ภ าวะฉุ ก เฉิ น
เพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินภารกิจของหน่วยงาน โดยกรม
ควบคุมโรคได้กําหนดให้หน่วยงานมีการจัดทําแผนประคองกิจการและพัฒนาให้สอดคล้องมาตรฐานการบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อการจัดการภาวะฉุกเฉินได้อย่างระบบตามมาตรฐานสากล ผู้ศึกษาวิจัยได้ค้นคว้า
ข้อมูลเอกสาร วารสารและงานวิ จัยที่ เกี่ ย วข้อ ง เพื่อ ให้ได้แนวคิ ด และทฤษฎีม าเป็ น กรอบในการวิ เ คราะห์
และสนับสนุนการศึกษาวิจัย ดังต่อไปนี้
 ความรู้ทั่วไปของสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ
 แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยง
 แนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐาน
 ความหมายและองค์ประกอบระบบบริหารคุณภาพ ISO 22301-2012
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมิน
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร
 บทบาทภารกิจของกรมควบคุมโรค
 การบริหารจัดการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและการบริหารความต่อเนื่อง กรมควบคุมโรค
 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 ความรูท้ วั่ ไปของสถานการณ์ฉกุ เฉินและภัยพิบตั ิ
พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน(5)(2548, มาตรา 4) ได้กําหนดว่า
สถานการณ์ฉุกเฉิน หมายความว่า สถานการณ์อันกระทบหรืออาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน
หรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ หรืออาจทําให้ประเทศหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศตกอยู่ในภาวะคับขัน
หรื อ มี ก ารกระทํ า ความผิ ด เกี่ ย วกั บ การก่ อ การร้ า ยตามประมวลกฎหมายอาญา การรบหรื อ การสงคราม
ซึ่งจําเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เอกราชและบูรณภาพแห่งอาณาเขต ผลประโยชน์ของชาติ
การปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัยของประชาชน การดํารงชีวิตโดยปรกติสุขของประชาชน การคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพ ความสงบเรียบร้อยหรือประโยชน์ส่วนรวม หรือการป้องปัดหรือแก้ไขเยียวยาความเสียหายจากภัย
พิบัติสาธารณะอันมีมาอย่างฉุกเฉินและร้ายแรง (ม.4 พ.ร.ก. ฉุกเฉิน)
ภัยพิบัติ(6) หมายถึง เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อการดํารงอยู่ของชุมชน หรือสังคม ส่งผลให้
เกิดความเสียหายอย่างกว้างขวางต่อมนุษย์ วัตถุ เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
ภัยพิบัติฉุกเฉิน(6) หมายถึงสถานการณ์ที่ภาคีประกาศว่าไม่สามารถรับมือกับภัยพิบัติได้
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ภัยคุกคามหรือภัยอันตราย(6) หมายถึง เหตุการณ์ที่สามารถสร้างความเสียหายต่อร่างกาย ปรากฎการณ์
และหรือกิจกรรมของมนุษย์ซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่อชีวิต หรือความเสื่อมโทรมต่อสิ่งแวดล้อม
สถานการณ์ภัยพิบัติในประเทศไทย(7) เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศในเขตร้อนชื้นที่ได้รับอิทธิพล
มรสุม และพายุหมุนเขตร้อนจึงมีปัญหาของภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ภัยจากแผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง
ภัยจากไฟป่า เป็นต้น และประเทศไทยตั้งอยู่ ณ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในลักษณะเป็นศูนย์กลางของภาคพื้นเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้จึงมีเขตแดนติดต่อกัประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศที่มีเหตุกาณณ์ไม่สงบสุข ทําให้เกิดปัญหา
ของภัยพิบัติจากการกระทําของมนุษย์ เช่น ภัยจากกับระเบิด ภัยจากการอพยพย้ายถิ่นฐานอย่างผิดกฎหมาย
ภัยจากการก่อการร้าย เป็นต้น นอกจากนั้น การพัฒนาประเทศโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและด้านอุตสาหกรรม
ได้ ก่ อ ให้ เ กิ ด ภั ย พิ บั ติ จ ากการกระทํ า ของมนุ ษ ย์ อี ก หลายประการ เช่ น ภั ย จากสารเคมี แ ละวั ต ถุ อั น ตราย
ภั ย จากการคมนาคมและขนส่ง อัค คีภัย เป็นต้น ซึ่ งภัยพิบัติต่างๆ ที่ เกิ ดขึ้ นมี ระดั บความรุน แรง (Hazard)
ความล่ อ แหลม (Vulnerability) ความเสี่ ย งภั ย (Disaster Risks) และการบริ ห ารจั ด การ (Management)
สถานการณ์ภัยพิ บัติข องประเทศไทยได้ เ ปลี่ย นแปลงไปมาก เช่ น เกิ ดภั ยจากไข้ หวั ดนก ภั ยอื่ น ๆจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และจากสาเหตุอื่นๆ ซึ่งควรศึกษาและติดตามสถานการณ์ข้อมูลเพื่อการบรรเทาภัย
พิบัติจากภัยอื่นๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเสมอ
กรอบการดํ า เนิ น งานเซนไดเพื่ อ การลดความเสี่ ย งจากภั ย พิ บั ติ พ.ศ. 2558 – 2573 (Sendai
Framework for Disaster Risk Reduction 2015 – 2030 : SFDRR) (7) เพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยและ
ลดการสู ญเสี ยชี วิ ต วิ ถี ชี วิ ต และสุ ขภาพ ตลอดจน ความสู ญเสี ยต่ อสิ นทรั พย์ ทางเศรษฐกิ จ กายภาพ สั งคม
และสภาพแวดล้อมของบุคคล ธุรกิจ ชุมชน และ ประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมี เป้าหมาย คือ ป้องกันไม่ให้เกิด
ความเสี่ยงใหม่ พร้อมทั้ งลดความเสี่ยง ที่ มีอยู่เดิมตามมาตรการทางเศรษฐกิจ โครงสร้าง กฎหมาย สุ ข ภาพ
วัฒนธรรม การศึกษา สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี การเมือง และมาตรการเชิงสถาบัน (Institutional) ที่มีการ
บูรณาการและลดความเหลื่อมล้ํา ในการป้องกัน รวมถึงการทําให้ความล่อแหลมและความเปราะบางต่อสาธารณ
ภั ยลดลงด้ วย ตลอดจนการเพิ่ม ให้ มี การเตรีย มความพร้ อมมากขึ้น เพื่ อ การเผชิญ เหตุแ ละฟื้น ฟูอั นนํ า ไปสู่
ความสามารถที่จะรับมือและฟื้นคืนกลับ (Resilience) ได้ในระยะเวลาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (1) (2558, 12) กล่าวว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559 มุ่งให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน เพื่อเตรียมพร้อมรองรับกับสาธารณภัย
โดยการยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ควบคุมและลดมลพิษ และพัฒนาระบบบริหารจัดการมีภูมิคุ้มกัน มีส่วนร่วม และผนึกกําลังทุกภาค
ส่วนภายใต้การบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ (Comprehensive Management) ภายใต้บริบท “การจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย” (Disaster Risk Management) นําแนวคิดเรื่องความเสี่ยงมาเป็น ปัจจัยหลักในการ
จัดการสาธารณภั ยจากเชิงรุกไปสู่การจั ดการอย่างยั่ งยื น ประกอบด้ วย การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
(Disaster Risk Reduction) การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) และ การฟื้นฟูให้มีสภาพ
ที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer)
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ความครอบคลุมภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขในบริบทของกรมควบคุมโรค(8)
การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขในบริบทของกรมควบคุมโรค เพื่อการป้องกันและควบคุม
โรคนั้น หากพิจารณาถึงภาวะฉุกเฉินที่จะต้องรีบดําเนินการตอบสนองที่รวดเร็ วและมีประสิท ธิผล ได้แก่
สถานการณ์ หรือภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับ
1. ภัยจากการระบาดของโรคติดต่อและโรคติดเชื้ออุบัติใหม่รวมถึงอาวุธชีวภาพ เช่นBotulism เป็นต้น
2. ภัยจากสารเคมี (Hazardous material) เช่น สารเคมีรั่วไหล การระเบิดของโรงกลั่นน้ํามัน หรือคลัง
เก็บน้ํามัน เป็นต้น
3. ภัยพิบัติจากธรรมชาติ
จากที่กล่าวมาเกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ สรุปได้ว่า สถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ
เป็นเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ความเสียหายต่อทรัพย์สิน มากน้อยขึ้นกับสภาพการณ์ การติดตาม
ข่าวสารสถานการณ์ และการเตรียมพร้อมรับมือเพื่อป้องกันแก้ไข หรือลดผลกระทบเป็นสําคัญ โดยเป้าหมายสําคัญ
คือ พัฒนาระบบบริหารจัดการมีภูมิคุ้มกัน มีส่วนร่วม และผนึกกําลัง จัดการใน 3 ระยะ จากเชิงรุกไปสู่การจัดการ
อย่างยั่งยืน คือ การลดความเสี่ยง การจัดการในภาวะฉุกเฉิน และการฟื้นฟูให้มีสภาพที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยง
ความหมายของความเสี่ยง(9)
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตตยสถาน พ.ศ.2542 ได้ระบุว่าความเสี่ยงภัย หมายถึง 1) อันตราย
หรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ และ 2) ปัจจัย ส่วนประกอบ หรือสาเหตุที่ทําให้เกิดอันตรายจากความไม่แน่นอน
ความเสี่ยงภัย หมายถึง ความไม่แน่นอนของมูลค่าความเสียหายว่ามีจํานวนเท่าใด และ/หรือความ
ไม่ แ น่ น อนของเหตุ ก ารณ์ ที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายนั้ น จะเกิ ด ขึ้ น บ่ อ ยเท่ า ใด ความเสี่ ย งภั ย จะเกิ ด ขึ้ น
เมื่อมีสถานการณ์ที่ผู้ประสบความเสี่ยงภัยอาจต้องเผชิญกับสภาวการณ์ที่อาจจะมีความเสียหายเกิดขึ้นโดยใช้
ความน่าจะเป็นวัดรัดับของความเสี่ยงภัย
กรอบความเสี่ยงของธุรกิจ(10) (Business Risk Model Framework) จะช่วยให้หน่วยงานทุกระดับภายใน
หน่วยงานสามารถระบุถึงความเสี่ยงได้ง่ายขึ้น โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงานนั้นอาจแบ่งได้ 4 ประเภท คือ
1) ความเสี่ยงข้อกําหนดกลยุทธ์ (Strategy Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธ์
แผนดําเนินงานและการนําไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับกัจจัยต่างๆซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น
2 ประเภทคื อ ความเสี่ ย งจากปั จ จั ย ภายนอก (External Factor Risks) และความเสี่ ย งจากปั จ จั ย ภายใน
(Internal Factor Risks)
2) ความเสี่ยงข้อกําหนดปฏิบัติการ (Operation Risk) เป็นความเสี่ยงที่ทุกธุรกิจจะต้องเผชิญ
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานของธุรกิจตามปกติ แต่ธุรกิจจะต้องหาวิธีใน
การจัดการป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเหล่านี้เกิดขึ้น ถ้าหากธุรกิจปล่อยให้มีความเสี่ยงในข้อกําหนดปฏิบัติการ
เกิดขึ้นมาก ผลการดําเนินการทางธุรกิจอาจไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้
3) ความเสี่ยงข้อกําหนดการเงิน (Financial Risk) เป็นอีกประเภทของความเสี่ยงที่มีความสําคัญ
ต่อหน่วยงาน ความเสี่ยงในการบริหารการเงินงบประมาณ
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4) ความเสี่ยงข้อกําหนดสารสนเทศ (Information Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในข้อกําหนด
สารสนเทศหรือข้อมู ลทางบั ญ ชี งบการเงิ น การรายงานต่างๆทางการเงิน รวมถึงความเสี่ ยงในข้อกํ า หนด
เทคโนโลยีอื่นๆ ซึ่งความเสี่ยงข้อกําหนดสารสนเทศนี้ สามารถแบ่งความเสี่ยงออกเป็น 3 ประเภท คือ ความเสี่ยง
ข้อกําหนดการเงิน(Financial Risk) ความเสี่ยงจากการดําเนินงาน (Operation Risk) และความเสี่ยงข้อกําหนด
เทคโนโลยี (Information Risk)
กระบวนการบริหารความเสีย่ ง
การบริหารความเสี่ยง(9) ผู้บริหารความเสี่ยงควรทําการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน (Evaluating
internal environment) ขององค์กรหรื อบุค คลก่อนที่จะดํ าเนินการการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป
เพราะสภาพแวดล้อมภายใน เป็นพื้นฐานสําคัญ มีอิทธิพลต่อการรับรู้และการเอาใจใส่ของบุคคลที่จะทําการ
บริหารความเสี่ยง และเพื่อให้เข้าใจถึงความสามารถในการรับความเสี่ยงภัยขององค์กร ดังนั้น เพื่อให้ความเสี่ยง
ภัยบรรลุผล การทําความเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมภายใน จึงเป็นสิ่งสําคัญ ซึ่งมีกระบวนการต่างๆ ดังนี้
1) การกําหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงภัย ในกรอบการบริหารความเสี่ยงของ COSO
ได้มุ่งเน้น 4 ด้านคือ
- ด้านกลยุทธ์เกี่ยวข้องกับการกําหนดเป้าหมายซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนต่อพันธกิจขององค์กร
- ด้านการดําเนินงานเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
- ด้านการรายงานผลเกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของการรายงานผล
- ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวกับองค์กร
2) การระบุความเสี่ยงภัย เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงภัยนั้นอาจมาจกาปัจจัยภายนอกและปัจจัย
ภายในของบุคคลหรือองค์กรนั้นๆเอง และข้อมูลที่ต้องการเพื่อนํามาเป็นฐานข้อมูลในการระบุความเสี่ยงนั้น
อาจเป็นได้ทั้งข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิ การระบุความเสี่ยงภัยมีเครื่องมือต่างๆ ช่วยได้ เช่น
- การสัมภาษณ์
- การใช้แบบสอบถามและการสํารวจ
- การตรวจสอบ ณ จุดเกิดเหตุ
- การใช้งบการเงิน
- การใช้ Flow chart
- การรวบรวมข้อมูลอื่นๆที่อาจมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการเกิดความเสี่ยงภัย
3) การประเมินและจัดลําดับความเสี่ยงภัย ต้องใช้ข้อมูล 2 ปัจจัย (1) ความถี่หรือโอกาสหรือความ
น่าจะเป็นในการเกิดความเสี่ยงภัย (frequency or likelihood or probability) (2) ผลกระทบหรือมูลค่าความ
เสียหาย(impact or severity)
4) การสรรหาวิธีการทางเลือกต่างๆที่ใช้เพื่อบริหารความเสี่ยงภัย วิธีการหลักในการบริหารความเสี่ยง
มี 2 วิธี คือ การควบคุมความเสี่ยงภัย ( risk control) และการสรรหาเงินเพื่อใช้ในการจัดการความเสี่ยงภัย
(risk financing)
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การควบคุมความเสี่ยงภัย ( risk control) สามารถทําได้ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น
- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
- การป้องกันความเสี่ยง
- การลดมูลค่าความเสียหาย
การสรรหาเงินเพื่อใช้ในการจัดการความเสี่ยงภัย (risk financing)
- การยอมรับความเสี่ยง
- การโอนถ่ายความเสี่ยง
- การประกันภัย
- การป้องกันความเสี่ยง
5) การเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงภัยที่เหมาะสม
6) การนําวิธีการจัดการความเสี่ยงภัยไปปฏิบัติ
7) การติดตามผลและทบทวนการบริหารความเสี่ยงภัย ในระดับขององค์กร นอกจากผู้บริหารจะ
ปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงแล้ว ควรเตรียมแผนสํารองในกรณีที่อาจมีเหตุการณ์อันไม่คาดฝัน
เกิดขึ้น (contingency) หรือเมื่อมีความเสี่ยงภัยอื่นใดที่อยู่นอกเหนือจากผู้บริหารความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้เป็นความ
เสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อผู้ประสบภัย แต่ผุ้ประสบภัยมิได้ตระหนักถึง (unconscious risk) หรือมี
ความเสี่ยงภัยที่จะเกิดภาวะวิกฤติขึ้น (crisis) การเตรียมแผนสํารองนี้เรียกว่า “แผนรองรับการดําเนินธุรกิจ
ต่อเนื่อง (business continuity plan: bcp)”
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย(1)
จากแนวคิดในอดีตที่เคยมุ่งเน้น “การจัดการสาธารณภัย (Disaster Management : DM)” เมื่อภัย
เกิดขึ้นแล้ว กล่าวคือ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน การให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย หรือการฟื้นฟู
สภาพ หลังจากภัยผ่านพ้น มาเป็นการให้ความสําคัญมากขึ้นกับการดําเนินการอย่างยั่งยืนโดยให้ความสําคัญกับ
“การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Management : DRM)” ประกอบด้วย การลดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : DRR) ได้แก่ การป้องกัน (Prevention) การลดผลกระทบ
(Mitigation) และการเตรียมความพร้อม (Preparedness) ควบคู่กับการจัดการ ในภาวะฉุกเฉิน (Emergency
Management) ได้แก่ การเผชิญเหตุ (Response) และการบรรเทาทุกข์ (Relief) รวมถึงการฟื้นฟู(Recovery)
ได้แก่ การฟื้นสภาพและการซ่อมสร้าง (Rehabilitation and Reconstruction) การสร้างให้ดีกว่าและปลอดภัย
กว่าเดิม (Build Back Better and Safer)
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย(1)
เป็ นแนวคิ ดและวิ ธีปฏิ บัติในการลดโอกาสที่จะได้รั บ ผลกระทบ ทางลบจากสาธารณภั ยโดยการ
วิเคราะห์และการบริหารจัดการปัจจัยที่เป็นสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพื่อกําหนดนโยบาย มาตรการ
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้สามารถลดความล่อแหลม ลดปัจจัยที่ทําให้เกิด ความเปราะบาง และเพิ่มศักยภาพในการ
จัดการปัญหา โดยมีเป้าหมายในการลดความเสี่ยงที่มีอยู่ในชุมชนและ สงคมในปัจจุบัน รวมถึงป้องกันความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมายถึง โอกาสที่สาธารณภัยทําให้เกิดการ
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สูญเสีย ต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ความเป็นอยู่ และภาคบริการต่าง ๆ ในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ณ ห้วงเวลาใด
เวลาหนึ่ ง ในอนาคต ซึ่ ง สามารถแทนด้ ว ยสมการแสดงความสั ม พั น ธ์ ข องปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความเสี่ ย ง
ได้แก่ ภัย ความล่อแหลม ความเปราะบาง และศักยภาพ ดังนี้
ความเสี่ยง (Risk) = ภัย (Hazard) x ความล่อแหลม (Exposure) x ความเปราะบาง (Vulnerability)
ศักยภาพ (Capacity)
แนวคิดเชิงกลยุทธ์ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย(1)
การลดความเสี่ ย งจากสาธารณภั ยในแต่ ล ะประเทศไม่ ส ามารถดํ า เนิ น การให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายได้
โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง เนื่องจากสาธารณภัยเป็นเรื่องของทุกคน จึงจําเป็นต้องมี
การกําหนดแนวทางให้ดําเนินการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยร่วมกันทุกภาคส่วนของประเทศ ทั้งนี้ ระดับสากล
และระดับภูมิภาคได้มีการจัดทํากรอบการดําเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการลดความเสี่ยงจาก สาธารณภัยให้เกิด
ประสิทธิผล และได้มีการยอมรับแนวคิดในการปฏิบัติการเพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย หรือ Disaster Risk
Reduction : DRR ขึ้น เพื่อให้เข้าใจความเสี่ยงจากสาธารณภัย เสริมสร้างศักยภาพในการ บริหารและจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย ลงทุนด้านการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันในการพร้อมรับมือและ
ฟื้ น คื น กลั บ ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว รวมทั้ ง พั ฒ นาศั ก ยภาพเพื่ อ เตรี ย มพร้ อ มในการเผชิ ญ เหตุ ส าธารณภั ย อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และการฟื้นสภาพและซ่อมสร้างให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิมในช่วงการฟื้นฟู
จากที่ กล่ าวมาแนวคิ ดเกี่ ยวกั บความเสี่ ยง สรุ ปได้ ว่ า ความไม่ แน่ นอนของเหตุ การณ์ เป็ นอุ ปสรรค
ความสําเร็จของวัตถุประสงค์หรือเป้าหาย เกิดขึ้นได้จากปัจจัยภายในหรือภายนอก อาจส่งผลต่อร่างกาย ทรัพย์สิน
ความเป็ น อยู่ และการปฏิ บั ติ ง าน จะเห็ น ว่ า ความจํ า เป็ น เกี่ ย วกั บ การติ ด ตามสถานการณ์ บ่ ง ชี้ เ หตุ ก ารณ์
และประเมินความเสี่ยงจากโอกาส และผลกระทบจากความเสี่ยงนั้น เป็นการป้องกัน การลดผลกระทบ และการ
เตรียมความพร้อม ควบคู่กับการจัดการ ด้วยวิธีการ กระบวนการต่างๆเพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐาน
มาตรฐานระบบการจัดการ(11) (Management System Standard) คือ ข้อกําหนดหรือขั้นตอน ใน
การบริหาร กระบวนการทํางานต่างๆ ขององค์กร เพื่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ดําเนินงาน และบรรลุตามวัตุประสงค์ที่วางไว้
มาตรฐาน ISO 22301-2012(12) (Business Continuity Management) เป็นมาตรฐานให้องค์กรมี
การบริหารจัดการแบบองค์รวม ซึ่งชี้บ่งภัยคุกคามต่อองค์กร และผลกระทบของภัยคุกคามนั้นต่อการดําเนิน
ธุรกิจ และเป็นกรอบการสร้างขีดความสามารถให้องค์กรมีความยืดหยุ่น เพื่อตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และกิจกรรมที่สร้างมูลค่าที่มีประสิทธิผล ซึ่งมาตรฐาน BCM นี้
สามารถใช้ได้กับทุกองค์กร ประเภท ทุกขนาดได้ และสามารถขอรับรองจากหน่วยงานตรวจประเมินภายนอก
(Third Party Certification) ได้

11
ประโยชน์ของมาตรฐาน (Benefits of Standardization) ประโยชน์ของมาตรฐานมีดังนี้
1.เพื่อสร้างให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน
2.เพื่ อ เป็ น การปรั บ ปรุ ง ความเหมาะสมของผลิ ต ภั ณ ฑ์ กรรมวิ ธี ก ารผลิ ต และการบริ ห ารตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้
3.เพื่อป้องกันไม่ให้มีอุปสรรคในทางการค้า
4.เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเป็นธรรมในการซื้อขาย ในการแข่งขันทางการค้า เพราะข้อกําหนดมาตรฐาน
จะทําให้สินค้าและบริการมีคุณภาพแน่นอน
5.เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันในทางเทคโนโลยี การพัฒนาบริการให้มีคุณภาพตอบสนองกับ
ความต้องการของผู้ใช้บริการ
ข้อกําหนดของมาตรฐาน หมายถึง รายละเอียดภายใต้ข้อกําหนดแต่ละข้อในมาตรฐานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
โดยสรุ ป มาตรฐาน หมายถึ ง ข้ อ กํ า หนดหรื อ ขั้ น ตอนในการบริ ห าร กระบวนการทํ า งานต่ า งๆ
ขององค์กร ให้บรรลุตามวัตุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ดําเนินงานและพัฒนาขีดความสามารถในระดับสากล ในการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ บริหารความเสี่ยง
และการออกแบบเพื่อปกป้องธุรกิจจากภัยคุกคาม ซึ่งรวมถึงสภาพอากาศรุนแรง, ไฟไหม้, น้ําท่วม, ภัยธรรมชาติ
ขโมย ไอทีดับ การเจ็บป่วยของเจ้าหน้าที่หรือการโจมตีของผู้ก่อการร้าย รวมถึงการจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจ
ช่วยในการระบุภัยคุกคามที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและฟังก์ชั่นทางธุรกิจที่สําคัญ ที่อาจส่งผลกระทบ และช่วยให้
สามารถวางแผนเตรียมการเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจจะไม่เกิดการหยุดชะงัก
2.4 ความหมายและองค์ประกอบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
การบริ หารความต่อเนื่องทางธุร กิจ(13) (Business Continuity Management : BCM) หมายถึง
กระบวนการบริหารแบบองค์รวม ซึ่งชี้บ่งภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นต่อองค์กร และผลกระทบของภัยคุกคามนั้น
ต่อการดําเนินธุรกิจ และให้แนวทางในการสร้างขีดความสามารถให้องค์กรมีความยืดหยุ่น (resilence) เพื่อการ
ตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และกิจกรรมที่สร้างมูลค่าที่
มีประสิทธิผล
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ(14) (Business Continuity Management :BCM) หมายถึง
แนวทางในการกําหนดนโยบายมาตรฐานและกระบวนการทํางานของทั้ งองค์กรเพื่ อให้มั่นใจว่าในกรณีที่ มี
เหตุการณ์รุนแรงที่ทําให้การปฏิบัติงานตามปกติต้องหยุดชะงัก ธุรกรรมงานที่สําคัญจะสามารถดําเนินการ
ได้อย่างต่อเนื่อง หรือ กลับมาดําเนินการในเวลาที่เหมาะสม
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ(15) (Business Continuity Management : BCM) เป็นทางออก
สําหรับการลดความเสียหายที่เกิ ดขึ้นจากกระบวนการดําเนินงานหยุดชะงัก เมื่อเกิดภาวะวิกฤตต่ างๆ ขึ้น
โดยธุรกิจจะต้องกําหนดกลยุทธ์และแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้องค์กรสามารถดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
แม้ในภาวะวิกฤต ทั้งในด้านการวางแผนก่อนเกิดเหตุการณ์ การดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนดในขณะเกิด
เหตุ ก ารณ์ และการฟื้ น ฟู เ มื่ อ สถานการณ์ เ ริ่ ม คลี่ ค ลาย ทั้ ง นี้ ก็ เ พื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานเกิ ด ความต่ อ เนื่ อ ง
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ไม่หยุดชะงัก หรือหากหยุดชะงักก็สามารถกลับมาดําเนินการได้อย่างรวดเร็วที่สุด ทั้งยังต้องรักษาภาพลักษณ์
ของตราสินค้าและองค์กรควบคู่ไปด้วย แต่การจะดําเนินการให้บรรลุผลนั้นก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ(6) (Business Continuity Plan : BCP) เป็นแผนรองรับการดําเนินภารกิจ
เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง เมื่ออยู่ ในสภาวะวิกฤต โดยแนวคิดการบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน
ภาครัฐเน้นการควบคุม ดูแล และป้องกัน ทรัพยากรที่สําคัญต่อการดําเนินงานหรือให้บริการเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุด
สําหรับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย โดยหากการควบคุมภายในที่มีอยู่ไม่สามารถควบคุม ดูแล และป้องกันได้
ทั้งหมดเมื่อเกิดสภาวะ วิกฤตจะทําให้การดําเนินงานหรือการให้บริการของหน่วยงานลดลงและไม่ต่อเนื่อง ดังนั้น
บทบาทหน้าที่ของ หน่วยงานภาครัฐ คือ ต้องเร่งดําเนินการให้การดําเนินงานหรือการให้บริการกลับมาให้เหมือน
ภาวะปกติ แม้ในสถานการณ์สาธารณภัยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ(16) มีองค์ประกอบหลักที่สําคัญดังต่อไปนี้
ก) นโยบาย
ข) การกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร
ค) กระบวนการจัดการที่เกี่ยวข้องกับ
ข) นโยบาย
ค) การวางแผน
ง) การนําไปปฏิบัติและดําเนินการ
จ) การประเมินสมรรถนะ
ฉ) การทบทวนการบริหารงาน
ช) การปรับปรุง
ง) เอกสารหลักฐานที่สามารถตรวจประเมินได้
จ) กระบวนการบริหารความต่อเนื่องธุรกิจใดๆที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจมีส่วนช่วยทําให้สังคมกลับคืนสู่สภาพเดิมได้เร็วยิ่งขึ้น (resilient
society) กระบวนการฟื้นฟูอาจจําเป็นต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชนที่กว้างขวางมากขึ้น รวมถึงผลกระทบของ
สภาพแวดล้อมขององค์กรต่อองค์กรอื่นๆ ดังนั้นทั้งองค์กรเองและองค์กรอื่นๆอาจมีความจําเป็นในการเข้ามา
มีส่วนร่วมในกระบวนการฟื้นฟูด้วย
มาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301-2012 ประยุกต์ใช้รูปแบบ “การวางแผน
(Plan)-การปฏิ บั ติ (Do)-การตรวจสอบ (Check)-การแก้ ไ ขและปรั บ ปรุ ง (Act)” (PDCA Model) เพื่ อ การ
วางแผน การจัดทํา การนําไปปฏิบัติ การดําเนินการ การเฝ้าระวัง การทบทวน การรักษา และการปรับปรุง
ประสิทธิผลของระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
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รูปที่ 1 : โครงสร้างมาตรฐาน ISO 22301-2012 กับรูปแบบ PDCA
องค์ประกอบข้อกําหนดมาตรฐาน ISO 22301-2012
ในรูปแบบวงจร Plan-Do-Check-Act ดังแสดงในรูปที่ 1 รายละเอียดของข้อกําหนดที่ 4 ถึงข้อกําหนด
ที่ 10 ครอบคลุมองค์ประกอบดังต่อไปนี้
ข้ อ กํ า หนดที่ 4 เป็ น องค์ ป ระกอบของการวางแผน ข้ อ กํ า หนดที่ จํ า เป็ น ที่ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ องค์ ก ร
ความต้องการ และขอบข่าย
ข้อกําหนดที่ 5 เป็นองค์ประกอบของการวางแผน ข้อกําหนดสําหรับบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในการ
บริหารความต่อเนื่อง เห็นว่าความเป็นผู้นําทําให้ทั้งองค์กรเห็นความคาดหวังโดยผ่านถ้อยแถลงของนโยบาย
ข้อกําหนดที่ 6 เป็นองค์ประกอบของการวางแผน ข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์
ข้อกําหนดที่ 7 เป็นองค์ประกอบของการวางแผน ช่วยสนับสนุนการดําเนินการสําหรับการบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ มีความเกี่ยวข้องกับการกําหนดความสามารถและการสื่อสารที่ต้องดําเนินต่อเนื่องเป็นระยะ
ตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ข้อกําหนดที่ 8 เป็นองค์ประกอบของการปฏิบัติ พิจารณาว่าจะดําเนินการกับข้อกําหนดได้อย่างไร
และการจัดทําขั้นตอนการดําเนินงานเพื่อการจัดการกับอุบัติการณ์ที่ทําให้เกิดการหยุดชะงัก
ข้อกําหนดที่ 9 เป็นองค์ประกอบของการตรวจสอบ เพื่อการวัดสมรรถนะของการบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ ว่าเป็นไปตามมาตรฐาน และความคาดหวังของฝ่ายบริหาร และการแสวงหาข้อมูลย้อนกลับมายังฝ่าย
บริหารที่เกี่ยวข้องกับความคาดหวัง
ข้อกําหนดที่ 10 เป็นองค์ประกอบของการแก้ไขปรับปรุง ระบุการดําเนินการต่อความไม่เป็นไปตาม
ข้อกําหนดของการบริหารความต่อเนื่อง โดยผ่านทางการปฏิบัติการแก้ไข
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301-2012 ประกอบด้วยข้อกําหนด ดังนี้
ข้อกําหนดที่ 1 ขอบข่าย มาตรฐาน ISO 22301-2012 ใช้สําหรับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
โดยระบุข้อกําหนดเพื่อวางแผน จัดทํา นําไปปฏิบัติ ดําเนินการ เฝ้าระวัง ทบทวน รักษาไว้ และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
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ข้อกําหนดที่ 2 เอกสารอ้างอิง
ข้อกําหนดที่ 3 บทนิยาม
ข้อกําหนด 4 บริบทขององค์กร (Context of the organization of the organization) หมายถึง
ความเข้าใจในพันธกิจ วิสัยทัศน์องค์กร และพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการเพื่อความต่อเนื่อง
4.1 ความเข้าใจองค์กรและบริบทขององค์กร
องค์กรพิจารณาประเด็นภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ขอององค์กรที่มีผลกระทบต่อ
ความสามารถขององค์กรในการบรรลุผลลัพธ์ตามที่คาดหวังไว้ต่อการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
4.2 ความเข้า ใจถึ งความต้ อ งการและความคาดหวั ง ของผู้ รั บ บริ ก าร/ผู้มีส่ ว นได้ ส่ว นเสียที่มี ค วาม
เกี่ยวข้องการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
4.3 การกําหนดขอบข่ายของระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
4.4 ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ องค์กรต้องจัดทํา นําไปปฏิบัติ รักษา และปรับปรุงระบบ
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตามข้อกําหนดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกระบวนการที่จําเป็นและปฏิสัมพัทธ์
ระหว่างกระบวนการนั้น
ข้อกําหนดที่ 5 ความเป็นผู้นํา (Leadership) แสดงความมุ่งมั่นต่อการจัดการความเสี่ยง กํากับติดตาม
ให้มีความเข้มแข็งเพื่อการบริหารความต่อเนื่องเป็นระบบ มีการมอบหมายงาน การมอบอํานาจ การกระตุ้น
เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติ (Implementation)
5.1 ความเป็นผู้นําและความมุ่งมั่น
ผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารอื่นที่เกี่ยวข้องต้องเป็นผู้นําในการแสดงออกถึงความตระหนักต่อความสําคัญ
ของระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
5.2 ความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหาร
5.3 นโยบาย
5.4 บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และอํานาจหน้าที่ในองค์กร
ข้อกําหนดที่ 6 การวางแผน หมายถึงการบูรณาการของหน่วยงานที่มีกิจกรรมกระบวนการใน
ระบบการบริหารความต่อเนื่อง ปฏิบัติตามเกณฑ์ควบคุมความเสี่ยงที่กําหนด
6.1 ปฏิบัติการเพื่อดําเนินการกับความเสี่ยงและโอกาส
ในการวางแผนสําหรับระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ องค์กรต้องพิจารณาประเด็นต่างๆที่ระบุ
ไว้ในข้อ 4.1 และ 4.2 และพิจารณาความเสี่ยงและโอกาสที่จาํ เป็นต้องดําเนินการต่อไป
6.2 วัตถุประสงค์ความต่อเนื่องทางธุรกิจและแผนงานเพื่อทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ ต้องมั่นใจว่ามีการ
กําหนดวัตถุประสงค์ความต่อเนื่องทางธุรกิจและสื่อสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับต่างๆภายในองค์กร
ข้อกําหนดที่ 7 การสนับสนุน หมายถึงกระบวนการที่ทําให้ภารกิจสําคัญสามารถดําเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่องและถูกต้องตามข้อกําหนดในระบบบริหารคุณภาพการสนับสนุนการดําเนินความต่อเนื่อง ประกอบด้วย
7.1 ทรัพยากร (Resource) องค์กรต้องพิจารณาและจัดเตรียมทรัพยากรที่จาํ เป็นสําหรับจัดทํา นําไป
ปฏิบัติ การรักษา และปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง
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7.2 ความสามารถ พิจารณาความสามารถที่จําเป็นของบุคลากรที่ทํางานภายใต้การควบคุมขององค์กร
ที่ส่งผลกระทบต่อสมรรถนะ
ข) มั่นใจว่าบุคลากรมีความสามารถบนพื้นฐานของการศึกษา การฝึกอบรม และประสบการณ์
ที่เหมาะสม
ค) ปฏิบัติการใดๆเพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรมีความสารถตามที่ตอ้ งการ และมีการประเมิน
ประสิทธิผลของการปฏิบัติการที่ได้ดําเนินการเหล่านั้น
ง) เก็บรักษาเอกสารสารสนเทศอย่างเหมาะสมเพื่อเป็นหลักฐานความสามารถ
7.3 ความตระหนัก บุคลากรที่ทํางานภายใต้การควบคุมองค์กรต้องมีความตระหนักต่อ
ก) นโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ข) การมีส่วนช่วยให้ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเกิดประสิทธิผล
ค) สิ่งที่ทําให้ไม่เกิดความไม่เป็นไปตามข้อกําหนดของระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ง) บทบาทหน้าที่ของตนเองในระหว่างที่เกิดอุบัติการณ์ที่ทําให้เกิดการหยุดชะงัก
7.4 การสื่อสาร องค์กรต้องพิจารณาสิ่งที่จําเป็นสําหรับการสื่อสารภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึง
- เนื้อหาสาระหรือประเด็นที่ต้องการสื่อสาร
- เวลาที่เหมาะสมในการสื่อสาร
- ผู้รับข้อมูล
7.5 เอกสารสารสนเทศ ขอบเขตของเอกสารสารสนเทศสําหรับระบบการบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจสามารถแตกต่างกันในแต่ละองค์กร เนื่องมาจาก
- ขนาดขององค์กรและประเภทของกิจกรรม กระบวนการ ผลิตภัณฑ์และบริการ
- ความซับซ้อนและปฏิสัมพันธ์ของกระบวนการ
- ความสามารถของบุคคล
ข้อกําหนดที่ 8 การดําเนินการ หมายถึงหน่วยงานดําเนินการตามแผนของการจัดการความต่อเนื่อง
องค์กรต้องพิจารณา วางแผน นําไปปฏิบัติ และควบคุมกระบวนการที่จําเป็น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดและ
การดําเนินการตามข้อ 6.1
8.1 การวางแผนและควบคุมการดําเนินการ
8.2 การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจและการประเมินความเสี่ยง
8.3 กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ
8.4 การจัดทําและการนําขั้นตอนการดําเนินงานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจไปปฏิบัติ
- โครงสร้างการตอบสนองอุบัติการณ์
- การแจ้งเตือนและการสื่อสาร
- แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ
- การฟื้นฟู
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8.5 การฝึกซ้อมและทดสอบ
ข้อกําหนดที่ 9 การประเมินสมรรถนะ หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติการของแต่ละองค์กรเป็นไป
ตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐาน
องค์กรต้องตรวจประเมินภายในองค์กรตามช่วงเวลาที่กําหนดไว้ เพื่อให้ได้สารสนเทศมาประกอบการ
พิจารณาว่าระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เป็นไปตาม
1) ข้อกําหนดสําหรับระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจขององค์กร
2) ข้อกําหนดของมาตรฐานสากล
ข้ อกํ าหนดที่ 10 การปรั บปรุ ง หมายถึ ง กระบวนการที่ดําเนินการปรับปรุงแก้ไข มุ่ งเน้นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและหรือประสิทธิผลขององค์กร ที่จะบรรลุตามนโยบายและวัตถุประสงค์อย่างต่อเนื่อง
เมื่อเกิดความไม่เป็นไปตามข้อกําหนด องค์กรต้อง
ก) ชี้บ่งความไม่เป็นไปตามข้อกําหนด
ข) ตอบสนองต่อสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนด
ค) องค์กรต้องประเมินความจําเป็นนการปฏิบัติการเพื่อขจัดสาเหตุของความไม่เป็นไปตาม
ข้อกําหนด เพื่อไม่ให้เกิดซ้ําหรือเกิดขึ้นในที่อื่นใด
แนวทางการบริหารความต่อเนื่องของธนาคารแห่งประเทศไทย
แนวปฏิ บั ติ ธนาคารแห่ งประเทศไทย เรื่ องการบริ หารความต่ อเนื่ องทางธุ รกิ จ (Business Continuity
Management: BCM) และการจัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP)
ของสถาบันการเงิน โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ได้จัดทําแนวทางในการกําหนดนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจแก่สถาบันทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่ากรณีที่มีเหตุการณ์ที่ทําให้การปฏิบัติงานตามปกติต้องหยุดชะงัก ธุรกรรม
งานที่สําคัญ (Critical Business Functions) จะสามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องหรือกลับมาดําเนินการในเวลา
ที่เหมาะสม ซึ่งการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่ดีจะช่วยลดผลกระทบทางการเงิน กฎหมาย ชื่อเสียง และผลกระทบ
อื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ต่อสถาบันการเงิน
แนวทางและประเด็นสําคัญสําหรับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจแบ่งเป็น 4 ช่วงดังนี้
1) การกําหนดนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเป็น
ผู้รับผิดชอบในการกําหนดกลยุทธ์และนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของสถาบันการเงิน พร้อมทั้ง
จัดสรรทรัพยากรเพื่อรองรับการดําเนินงานอย่างเพียงพอ
2) การระบุและประเมินความเสี่ยง สถาบันการเงินควรวิเคราะห์และประเมินผลกระทบต่อการ
หยุดชะงักของธุรกรรมงานที่สําคัญ เพื่อให้สามารถกําหนดลําดับความสําคัญของการดําเนินงานและทรัพยากร
ที่จะใช้ในการเรียกคืนการดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) การจัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง แผนรองรับการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
(Business Continuity Plan: BCP) คื อ แผนงานที่ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรที่ กํ า หนดขั้ น ตอนการดํ า เนิ น การ
ซึ่งแผนต้องครอบคลุมทุกธุรกรรมงานที่สําคัญในองค์กร และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเสมอเพื่อให้สามารถนําไป
ดําเนินงานได้ ตรงตามเป้าหมาย อีกทั้งสถาบันการเงิ นควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และฝึกอบรมขั้นตอน
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และแนวปฏิบัติตามแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ
และเข้าใจอย่างถ่องแท้
4) การติดตามและประเมินผล สถาบันทางการเงินควรกําหนดแผนงานในการทดสอบแผนรองรับ
การดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน นโยบาย และกลยุทธ์ของสถาบัน
การเงิน และจัดให้มีการทดสอบแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสําหรับธุรกรรมงานที่สําคัญอย่างน้อย
ปีละครั้งหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงในการเกิดการหยุดชะงักของการดําเนินงาน
ที่มีนัยสําคัญในการดําเนินธุรกิจเกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ
และสามารถนาไปใช้ได้จริง
เมื่อมีเหตุให้สถาบันการเงินต้องหยุดให้บริการของธุรกรรมงานสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อผู้ฝากเงินหรือ
ลูกค้าของสถาบันการเงินอย่างมีนัยสําคัญ สถาบันการเงินต้องแจ้งต่อธนาคารแห่งประเทศไทยในโอกาสแรกที่ทํา
ได้และไม่เกิน 24 ชั่วโมง นับแต่มีการหยุดให้บริการของธุรกรรมที่สําคัญนั้น ทั้งนี้เมื่อธุรกรรมงานสําคัญดังกล่าว
กลับมาดําเนินงานตามปกติแล้ว ให้สถาบันการเงินแจ้งธนาคารแห่งประเทศไทยรับทราบด้วย
จากแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ สรุปได้ว่า การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
เป็นการบริหารจัดการเชิงระบบวงจรคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือและปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้า
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และกิจกรรมที่สร้างคุณค่าขององค์กร โดยระบบการบริหาร
จะประกอบด้วย โครงสร้างองค์กร นโยบาย การวางแผน บทบาทหน้าที่ความผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กระบวนการ และทรัพยากรที่ใช้
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน(16)
เยาวรี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี. (2549, 6). (อ้างถึงใน (Stuffflebeam, 1971) ได้ให้ความหมายว่า
การประเมินผล หมายถึง กระบวนการรวบรวมและเตรียมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ซึ่งช่วยการตัดสินใจที่ดีสําหรับ
ทางเลือกที่เป็นได้หลายๆทาง
(Good, 1973:220)ได้ให้ความหมายว่า การประเมินผล หมายถึง กระบวนการค้นหาหรือตัดสิน
คุณค่าหรือจํานวนของบางสิ่งบางอย่าง โดยใช้มาตรฐานของการประเมิน รวมทั้งการตัดสินโดยอาศัยเกณฑ์
ภายในหรือเกณฑ์ภายนอก
(Mehrens and Lehman, 1984 : 5) ได้ให้ความหมายว่า การประเมินผล หมายถึง การตัดสินความ
สอดคล้องต้องกันระหว่างการปฏิบัติกับวัตถุประสงค์
แนวคิดการประเมินของสคริฟเวน
สคริฟเวนได้ให้นิยามการประเมินไว้ว่า “การประเมิน” เป็นกิจกรรมที่เกีย่ วข้องกับการรวบรวมข้อมูล
การตัดสินใจเลือกใช้เครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูล และการกําหนดเกณฑ์ประกอบในการประเมิน เป้าหมายสําคัญ
ของการประเมิน คือ การตัดสินคุณค่าให้กับกิจกรรมใดๆทีต่ ้องการจะประเมิน
สคริฟเวนได้จําแนกประเภทและบทบาทของการประเมินออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
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1) การประเมินระหว่างดําเนินการ (Formative Evaluation) เป็นบทบาทของการประเมิน กิจกรรม
หรือโครงการใดๆที่บ่งชี้ข้อดีและข้อจํากัดที่เกิดขึ้นในระหว่างดําเนินงานนั้นๆ ผลจากการประเมินดังกล่าวนี้ สามารถ
จะนําไปใช้เพื่อการพัฒนางานดังกล่าวให้ดีขึ้น จึงเรียกการประเมินประเภทนี้ว่า เป็นการประเมินเพื่อการปรับปรุง
2) การประเมินผลรวม (Summative Evaluation) เป็นบทบาทของการประเมินเมื่อกิจกรรม
หรือโครงการใดๆสิ้นสุดลง เพื่อเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณค่าความสําเร็จของโครงการนั้นๆรวมทั้งนําเอาความสําเร็จหรือ
แนวทางที่ดีไปใช้กับงานหรือกิจกรรมอื่นๆที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในโอกาสต่อๆไปจึงอาจเรียกการประเมินประเภท
นี้ว่าเป็นการประเมินสรุปรวม
แนวคิดการประเมินของอัลคิน
อัลคิน (Alkin, 1969) ได้ให้นิยาม “การประเมิน” ไว้ว่าคือ กระบวนการของการคัดเลือก ประมวล
ข้อมูล และการจัดระบบสารสนเทศทีม่ ีประโยชน์ เพื่อนําเสนอต่อผู้มีอํานาจในการตัดสินใจ หรือเพื่อกําหนด
ทางเลือกในการทํากิจกรรมหรือโครงการใดๆ
อัลคินได้แบ่งการประเมินออกเป็น 5 ส่วน คือ
1) การประเมินเพื่อกําหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นการประเมินที่เกิดขึ้นก่อนที่จะทํา
กิจกรรมหรือโครงการใดๆ เป็นการประเมินเพื่อกําหนดวัตถุประสงค์ของโครงการหรือเพื่อกําหนดเป้าหมาย
ของโครงการให้สอดคล้องกับภาวะความต้องการที่เป็นอยู่
2) การประเมินเพื่อวางแผนโครงการ เป็นการประเมินเพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมในการที่จะ
วางแผนให้การดําเนินงานในโครงการนั้นๆได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้
3) การประเมินขณะกําลังดําเนินโครงการ จะเน้นถึงการพิจารณาขั้นตอนการทํางานว่าเป็นไปตาม
แผนงานที่วางไว้หรือไม่ หรือดําเนินการไปตามขั้นตอนที่ควรจะเป็นเพียงใด
4) การประเมินเพื่อพัฒนางาน เป็นการประเมินเพื่อค้นหารูปแบบ แนวทางหรือข้อเสนอแนะใดๆ
ในการที่จะทําให้งานที่กําลังดําเนินการอยู่นั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุด
5) การประเมินเพื่อรับรองผลงาน และเพื่อการยุบ ขยาย หรือรับเปลี่ยนโครงการ เป็นการประเมิน
ภายหลังการดําเนินงานตามโครงการ มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบผลที่ได้กับวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ รวมทั้งการ
ประมวลผล ข้อแนะนํ า เพื่อนําไปใช้ใ นโครงการต่ อ ไป และเพื่ อ ให้ ข้อ เสนอแนะในการที่ จ ะยุ บ เลิก ขยาย
หรือปรับเปลี่ยนโครงการในช่วงระยะเวลาต่อไปด้วย
จากแนวคิดตามหลักตามรูปแบบการประเมินของอัลคิน จะเห็นว่าเป็นการประเมินเพื่อนําไปใช้ในการ
ตัดสินใจ โดยนักประเมินทําหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการหาข้อมูล รวมทั้งสรุปและรายงานให้ผู้มีอํานาจในการ
ตัดสินใจได้ทราบเพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสม นับว่าเป็นการประเมินที่มีระบบ คือมีการประเมินการวางแผน
โครงการเพื่อช่วยให้ได้วิธีการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ มีการประเมินการดําเนินโครงการ เพื่อหาทาง
ปรับปรุงจากการตรวจสอบ และสุดท้ายคือการประเมินเพื่อรับรองโครงการ หากแต่ยังขาดแนวทางปฏิบัติ
ที่ชัดเจน ได้ให้แนวคิดพื้นฐานของการประเมินโครงการ ควรจะมีการประเมินที่เป็นระบบเพื่อให้การดําเนิน
โครงการเป้นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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แนวคิดและโมเดลการประเมินของสเตก (Stake’s Concepts and Model of Evaluation)
การประเมินในทัศนะของสเตก เป็นการรวบรวมข้อมูลจากหลายๆแหล่ง เพื่อนํามาจัดให้เป็นระบบระเบียบ
และ มีความหมายในการประเมิน โดยสเตกได้สร้างแบบจําลองทางความคิดเกี่ยวกับการประเมินขึ้น เรียกว่า
โมเดลเคาน์ทิแนนซ์ (Stake’s Countenance Model) มีมิติทางการประเมินอยู่ 2 มิติ คือ
1) มิติในแนวตั้ง
1.1 สิ่งนํา หมายถึง ภาวะของสิ่งต่างๆที่เป็นอยู่ก่อน ก่อนที่จะมีกิจกรรมหรือการกระทําอย่างใด
อย่างหนึ่งตามมา
1.2 การปฏิบัติ หมายถึง ภาวะของการกระทํา การเคลื่อนไหว หรือการจัดกิจกรรมใดๆตาม
วัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายของงานในโครงการนั้นๆ
1.3 ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นจากการที่มีภาวะของการกระทําในโครงการ
2) มิติในแนวนอน
2.1 ส่วนของการบรรยาย หมายถึง ภาวะที่ได้เกิดขึ้นจริงหรือต้องการจะให้เกิดขึ้นโดยสามารถ
สังเกตได้ ภาวะในส่วนของการบรรยายนี้แบ่งออกได้เป้น 2 ส่วนย่อยคือ
- ความประสงค์ที่คาดหวัง หรือที่วางแผนไว้เพื่อต้องการให้เกิดขึ้น
- ผลหรือสิ่งทีส่ ังเกตได้จริง
2.2 ส่วนของการตัดสินหมายถึงภาวะของการตัดสินใจเชิงประเมิน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนย่อย คือ
- เกณฑ์ ได้แก่ ภาวะที่กําหนดขึ้นเพื่อใช้เปรียบเทียบกับปรากฎการณ์ใดๆที่สังเกตได้ และ
เพื่อระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีคุณภาพระดับใด
- การเลือกตัดสินใจ ได้แก่ ผลที่เกิดจากการนําเอาเหตุการณ์หรือปรากฎการณ์ใดๆที่เกิด
ขึ้นมาเทียบกับเกณฑ์ที่กําหนด
ภาวะของ Contingency และ Congruence
สเตกใช้ คํ า ว่ า “Contingency” ในความหมายที่ เ ป็ น ความต่ อ เนื่ อ งเชิ ง สั ม พั น ธ์ ใ นแนวตั้ ง
ซึ่งหมายถึง “ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล” (Logical Contingency) และ“ความสัมพันธ์เชิงประจักษ์” (Empirical
Contingency ) จากภาวะปัจจัยเบื้องต้ นกั บภาวะปฏิ บัติการ และผลผลิ ตที่ คาดหวั ง ตามลํ าดั บ ส่วนคําว่ า
“Congruence” ในความหมายที่เป็นความสอดคล้องระหว่างภาวะของความคาดหวังกับภาวะที่เกิดขึ้นจริง
ซึ่งเป็นความสอดคล้องในแนวนอนและเป็นความสัมพันธ์เชิงประจักษ์
สเตกได้ เ ขี ย นโมเดลที่ แ สดงความหมายของคํ า ว่ า “Contingency” และ “Congruence”
ในเมตริกบรรยาย ดังนี้ (Worthen &Sanders,1973:118)
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รูปที่ 2 รูปแบบการประเมินที่สนองความต้องการของสเตก (Stake)
ที่มา : Worthen and Sanders (1973, p. 113)

การประเมินในความหมายของการวัดผล(17) (Measurement) เน้นในข้อกําหนดความเป็นปรนัย
ในเชิงประจักษ์ ความเที่ยงตรงของการวัด ความเป็นมาตรฐานของเครื่องมือที่ใช้วัด ตลอดจนการใช้สถิติวิเคราะห์
ในเชิงปริมาณเพื่อหาข้อสรุป รวมทั้งการค้นหาเกณฑ์มาตรฐานเพื่อการเปรียบเทียบ ดังนั้น การประเมินใน
แนวคิดนี้ มักจะใช้การตีความของคะแนนที่ได้จากเครื่องมือวัดผล ซึ่งต่อมานักการศึกษา เช่น Tyler (1930) ก็
ได้ใช้หลักสูตร เป็นเกณฑ์ในการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
การประเมินมีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับการวัดผล ข้อมูลจากการวัดผลจึงเป็นแหล่งข้อมูลสําคัญสําหรับ
การประเมินด้วย ดังนั้นเครื่องมือวัดผลจึงต้องมีความเป็นมาตรฐาน เพราะเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นเหตุให้มีการ
พัฒนาแบบสอบถามมาตรฐานขึ้นมาเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา แบบสอบมาตรฐานจึงเป็นที่
นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางแพร่หลายไปทั่วโลกและมีบทบาทมากในช่วงปี ค.ศ.1946 ถึง 1957 จนกล่าวได้ว่า
เป็นยุคของการประเมินด้วยการใช้แบบสอบมาตรฐาน ซึ่งเป็นแนวคิดของการประเมินที่มุ่งเน้นการใช้เครื่องมือ
มากกว่าที่จะมุ่งเน้นการใช้ผลจากการประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพของโครงการ
แนวคิดการประเมินในความหมายของการวัดผล ทําให้การประเมินยึดติดอยู่กับความตีความหมายของ
คะแนนที่ได้จากเครื่องมือวัดผล จึงมักจะมองข้ามตัวแปรสําคัญที่มีคุณค่าต่อผลการประเมิน โดยเฉพาะตัวแปร
ที่ไม่สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ รวมทั้งข้อจํากัดของการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานสําหรับตัดสินและการวินิจฉัย
คุณค่า บทบาทของการประเมินในยุคดังกล่าวจึงน้อยกว่าบทบาทของการวัดผล
การประเมินในความหมายของการศึกษาวิจัยประยุกต์ (Applied Research) Rossi (1977,1982)
กล่าวว่า“การประเมิน”เป็นการประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคม เพื่อตัดสินและพัฒนาโครงการ ข้อกําหนดการ
วางแผนและการติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการทางสังคม รวมทั้งการศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลง
จากการนํานโยบาย แผนงาน โครงการไปปฏิบัติ จะเห็นว่าการประเมินในแนวคิดนี้ มีลักษณะของการศึกษาวิจัย
ประยุ กต์ ซึ่ งจะมี การออกแบบวิ จั ย สร้ างเครื่ องมื อเก็ บรวบรวมข้ อมู ล และวิ เคราะห์ ข้ อมู ลอย่ างเป็ นระบบ
เพื่อมุ่งตอบคําถามที่ว่า โครงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่ และมีความสําเร็จระดับใด
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การประเมินคุณค่าของการประเมิน (Meta-Evaluation) ประเมินคุณค่าของการประเมิน เรียกว่า
“Meta-Evaluation” (Scriven, 1975 and Stufflebeam, 1978) เป็นเทคนิคใหม่ที่เน้นความสําคัญของการ
ประเมินด้วยการตรวจสอบคุณภาพของผลงานที่ได้ประเมินไปแล้ว เพื่อแสดงถึงความเป็นมาตรฐานของการ
ประเมิน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ “Meta-Evaluation” เป็นกระบวนการควบคุมคุณภาพของการประเมินอีก
ขั้นตอนหนึ่ง ดังนั้น จึงมักจะกระทําเมื่อได้ประเมินผลสรุปรวมเสร็จแล้ว (Cook and Gruder, 1978) เพื่อการ
ตัดสินคุณค่าของโครงการ และเพื่อเตรียมข้อเสนอแนะที่เหมาะสมสําหรับผู้ปฏิบัติโครงการ หรือเพื่อเป็นแนว
ทางการดําเนินโครงการที่ต่อเนื่องให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ดังนั้น การพิจารณาคุณค่าของการประเมิน จึงมักเน้นที่การตั้ง
คําถามที่ดีและที่จําเป็น รวมทั้งมีการวางแผนออกแบบแนวทางการประเมินที่ถูกต้อง ไม่ลําเอียง เข้าใจง่าย และที่
สําคัญ คือ ให้ความยุติธรรมต่อผู้ปฏิบัติโครงการ กล่าวโดยสรุปคือ การประเมินคุณค่าของการประเมิน จะต้องมี
องค์ประกอบสําคัญที่ใช้เพื่อการพิจารณา 3 องค์ประกอบ ดังนี้ (1) เกณฑ์ (2) กระบวนการ และ (3) เทคนิควิธี
สําหรับอ้างอิงผลการประเมินอย่างเป็นระบบ
มาตรฐานของผลการประเมิน
เมื่อการประเมินผลเป็นกลไกสําหรับตรวจสอบคุณภาพหรือมาตรฐานผลของการประเมินแล้ว เกณฑ์
เพื่อการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานเพื่อการเปรียบเทียบ จึงเป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องพัฒนาขึ้น เพื่อนํามาใช้
สําหรับพิจารณาในกระบวนการประเมินดังกล่าว
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับคุณภาพของการประเมิน ต้องอิงกระบวนการประเมินที่สําคัญ 3 ส่วน คือ
1. เป้าหมายหรือความต้องการของการประเมิน ในส่วนนี้จะนําไปสู่คําถามของการประเมินว่า สามารถ
ตอบสนองความต้องการได้ตรงและมากน้อยเพียงใดจากสารสนเทศที่ได้รับ
2. วิธีการประเมิน ซึ่งพิจารณาได้จากวิธีการวัดผล ตลอดจนเครื่องมือการเก็บข้อมูล สถิติ การวิเคราะห์การ
ติดตามภาคสนาม และกลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล ฯลฯ โดยพิจารณาว่า กระบวนการประเมินนั้น สามารถทําให้บรรลุผล
การตัดสินใจได้อย่างถูกต้องตามสภาพ รวมทั้งเหมาะสมกับบริบทและสภาพทั่วไปของโครงการได้มากน้อยเพียงใด
3. ผลการประเมิ น มี ประโยชน์ ในการนําไปใช้ ให้ความยุติธรรมและน่ าเชื่อถื อ โดยคํานึงถึงความ
เชี่ยวชาญและคุณธรรมของผู้ประเมินตามที่มุ่งหวังไว้
เกณฑ์มาตรฐานของการประเมิน
ในปี ค.ศ.1980 ได้มีคณะกรรมการร่วมชุดหนึ่ง แต่งตั้งโดย 12 องค์กร ที่ทํางานทางข้อกําหนดการประเมิน
การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ร่วมกันพิจารณาร่างเกณฑ์มาตรฐานสําหรับการประเมินโครงการต่างๆทาง
การศึกษาขึ้น โดยเกณฑ์มาตรฐานที่จัดทําขึ้นมีจํานวนทั้งสิ้น 30 ข้อ ต่อมาได้มีการมีการจัดพิมพ์เป็นเอกสารชื่อ
“Standards for Evaluation of Education Program, Project and Material” ผลงานทางวิชาการนี้ Stufflebeam
และ Madaus (1989, 395-404) ได้ช่วยกันเรียบเรียงเป็นบทสรุป มีสาระสําคัญๆดังนี้
 จุดเน้นของเกณฑ์มาตรฐาน คําว่า เกณฑ์มาตรฐาน ได้มีการนํามาใช้ในความหมายของ
หลักการร่วมกัน เพื่อเป็นตัวระบุชี้คุณค่าของสิ่งที่มุ่งจะประเมิน โดยกรอบของสิ่งที่ต้องการจะประเมินในเอกสาร
ดังกล่าวข้างต้น จะหมายถึงการประเมินผลทางการศึกษา ซึ่งอาจจะเป็นโปรแกรม โครงการ หรือวัสดุอุปกรณ์
ใดๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
 ขอบเขตของเกณฑ์มาตรฐาน แบ่งเกณฑ์มาตรฐานออกเป็น 4 กลุ่ม คือ
- กลุ่มของเกณฑ์มาตรฐานข้อกําหนดประโยชน์ใช้สอย เกณฑ์กลุ่มนี้จะมุ่งเน้นในข้อกําหนด
ของผลประโยชน์ที่ได้รับจากการประเมิน ซึ่งมีต่อผู้ประสงค์ที่จะใช้ผลจากการประเมินดังกล่าวนั้นเป็นส่วนสําคัญ
- กลุ่มของเกณฑ์มาตรฐานข้อกําหนดประสิทธิภาพของขั้นตอนในการประเมิน เกณฑ์
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กลุ่มนี้จะมุ่งเน้นในประเด็นของการวางแผนการประเมินให้ได้อย่างจริงจังในการลงมือปฏิบัติ เช่น การมีแนวทาง
ในการดําเนินงานที่ดีสอดคล้องกับสถานการณ์ รวมทั้งมีความยืดหยุ่นและประหยัดค่าใช้จ่าย
- กลุ่มของเกณฑ์มาตรฐานข้อกําหนดจริยธรรมในการประเมิน เกณฑ์กลุ่มนี้จะมุ่งเน้น
เกี่ยวกับเรื่องของศิลธรรมและจรรยาบรรณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน เช่น การรักษาความลับของผู้ให้
ข้อมูลการกระทําต่างๆที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย รวมทั้งการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูล
- กลุ่มของเกณฑ์มาตรฐานข้อกําหนดคุณภาพของผลการประเมิน เกณฑ์กลุ่มนี้จะมุ่งเน้นเกี่ยวกับ
การใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพตลอดจนเทคนิควิธีการที่ถูกต้องในการเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ผลจากข้อมูลที่ได้รับ
จากแนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน สรุปได้ว่า การประเมินผลเป็นการตัดสินความสอดคล้องกันระหว่างการ
ปฏิบัติกับวัตถุประสงค์ เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดเพื่อหาข้อสรุปเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของ
งาน มีกระบวนการประเมินที่สําคัญ 3 ส่วน คือ เป้าหมายหรือความต้องการของการประเมิน วิธีการประเมิน
และผลการประเมิน ซึ่งอาศัยเกณฑ์มาตรฐานของการประเมิน
2.6 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร (17)
การจั ดการ (Management) คือกระบวนการในการประสานงานเพื่ อ ให้ บรรลุ วัตถุ ประสงค์อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ (Efficiently) และประสิทธิผล (Effectively)
ประสิ ท ธิ ภ าพ วั ด จากทรั พ ยากรที่ ใ ช้ (Input) กั บ ผลผลิ ต (Output) ที่ ไ ด้ ถ้ า ได้ ผ ลผลิ ต มาโดยใช้
ทรัพยากรน้อย หรือประหยัดที่สุดก็ถือว่ามีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล วัดจากความสามารถในการบรรลุเป้าหมายขององค์ซึ่งมักเป็นในระยะยาว บางครั้งการ
ปฏิบัติงานอาจมีประสิทธิภาพแต่ไม่มีประสิทธิผล หากองค์การใดสามารถบรรลุทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล
แสดงว่าองค์กรนั้นมีผลิตภาพ (High Productivity)
หน้ าที่การจัดการ (Management Funvtions) ผู้ บริหารในทุกองค์กรและทุก ระดั บ จะต้ อ งมี ห น้ า ที่
ในฐานะของผู้บริหาร 4 ประการ คือ
1) การวางแผน (Planing) คือ การกําหนดเป้าหมาย กําหนดกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
รวมทั้งการรวบรวมประสานงานกิจกรรมต่างๆ
2) การจัดการองค์กร (Organizing) เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการกําหนดกิจกรรมที่ต้องดําเนินการ
บุคคลที่จะเป็นผู้รับผิดชอบและปฏิบัติงาน การจัดโครงสร้างองค์กร การจัดกลุ่มงาน และการกําหนดสายบังคับบัญชา
3) การนํา (Leading) หมายถึงการสั่งการหรือการจูงใจให้ทุกฝ่ายทํางานร่วมกันอย่างเต็มใจ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
4) การควบคุม (Controlling) เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้
การจัดการเชิงคุณภาพ (Quality Managemaent) ในยุคที่มีการปฏิวัติคุณภาพขององค์กรธุรกิจและ
รัฐกิจในทศวรรษ 1980 และ 1990 การบริหารคุณภาพโดยรวม (Total Quality Managemaent หรือTQM)
นับเป็นแนวคิดที่ได้รับความนิยมสูงมาก W.Edwards Deming อธิบายว่า TQM ถือปรัชญาการปรับปรุงคุณภาพ
อย่างต่อเนื่องและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเป็นสําคัญ คําว่าลูกค้า (Customer) ในความหมายของ
Deming รวมความถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการทุกฝ่ายทั้งภายนอกและภายในองค์กร เช่น บุคลากรของ
ธุรกิจ หรือผู้ขายวัตถุดิบด้วยบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันทํางานเป็นทีมเพื่อสร้างคุรภาพอย่าง
ต่อเนื่องในการผลิตสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ มิใช่คอยตรวจสอบ แก้ไขภายหลัง
ระบบการบริหาร (Management System) ระบบหมายถึง องค์ประกอบที่ต่างมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและ
ยังขึ้นต่อกันด้วย องค์กรแบบปิดจะไม่เกี่ยวข้องและไม่ได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม ส่วนในองค์กรแบบเปิด
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จะได้รับอิทธิพลอย่างมากจากสิ่งแวดล้อมขององค์กร โดยปกติองค์กรแบบเปิดจะได้รับทรัพยากรนําเข้าจาก
สิ่งแวดล้อม และจะทําการแปรสภาพ หรือดําเนินการผลิตให้เป็นผลผลิต คืนให้สิ่งแวดล้อม
องค์กรแบบเปิดไม่เพียงแต่จะต้องประสานกิจกรรมและฝ่ายต่างๆภายในองค์กรเท่านั้น แต่ต้องเข้าใจถึง
ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กรที่จะมากระทบต่อการดําเนินงานขององค์กรด้วย
การจัดการในสภาพที่แตกต่างและเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารจําเป็นต้องใช้รูปแบบและวิธีการที่แตกต่างกัน
ในสภาพการณ์ที่ไม่เหมือนกัน ความแตกต่างของสภาพการณ์อาจเกิดจากความแตกต่าง ดังนี้
- ขนาดองค์กร ทําให้โครงสร้างและจํานวนพนักงานต่างกัน
- เทคโนโลยี ระบบการผลิต การควบคุม รูปแบบผู้นําต่างกัน
- สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ฯลฯ
- พนักงานในองค์กร มีความคิด พฤติกรรม ทักษะต่างกัน ฯลฯ
องค์ ก ร (Organization) หมายถึ งการรวมกลุ่มของคนเพื่ อดําเนิน การให้บรรลุ วัตถุ ประสงค์ ร่ วมกัน
ในองค์ ก รทั่ ว ไปจึ ง ต้ อ งมี วั ต ถุ ป ระสงค์ (Purpose) มี ค น (People) และมี โ ครงสร้ า ง (Strucure) ในองค์ ก าร
สมัยใหม่ การดําเนินงานจะมีความยืดหยุ่น (Flexible) มีการติดต่อสื่อสาร (Communication) ตลอดทั่วถึง
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร และมีความสามารถในการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงทั้งปวง
จากแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร สรุปได้ว่า การบริหารจัดการองค์กร เป็นกระบวนการจัดการคุณภาพ
โดยผู้บริหารมี หน้าที่เกี่ ยวข้องกั บการวางแผน การจัดการองค์กร การนํ า การควบคุม เข้ าระบบ Plan Do Check Act
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiently) และประสิทธิผล (Effectively)
2.7 การบริหารจัดการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและการบริหารความต่อเนื่อง กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค มีภารกิจรับผิดชอบดูแลภาพรวมของการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค เพื่อไม่ให้เกิด
โรคระบาดสํ า คั ญ ขึ้ น และให้ ค วามสํ า คัญ และจั ด วางการเตรี ย มพร้ อ มตอบโต้ ภ าวะฉุ ก เฉิ น ทางสาธารณสุข
โดยกํ า หนดยุท ธศาสตร์ก ารเตรีย มความพร้อ ม และดํ า เนิน การป้อ งกัน ควบคุม โรค และภัย สุข ภาพ
ในสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติอย่างรวดเร็ว ตามความต้องการของพื้นที่และได้มาตรฐานสากล
ปีงบประมาณ 2557 กรมควบคุมโรค ได้กําหนดให้หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคภายใต้สังกัด
กรมควบคุมโรค มีกลไกและขั้นตอนการบริหารจัดการการเตรียมพร้อม และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและ
ภัยสุขภาพแบบบูรณาการภายใต้ภารกิจหลักของกรมควบคุมโรคที่สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ กรมควบคุม
โรค ในการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
1) หน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรคในส่วนกลาง ได้แก่ สํานักระบาดวิทยา สํานักโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่ สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง สถาบันบําราศนราดูร
สถาบันราชประชาสมาสั ย สํานักโรคไม่ติดต่อ สํานักโรคเอดส์ สํานักวัณโรค สํานักคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
สํานักงานเลขานุการกรม สํานักจัดการความรู้ กองคลัง กองแผนงาน กองการเจ้าหน้าที่ และศูนย์สารสนเทศ
2) หน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรคในส่วนภูมิภาค ได้แก่ สํานักป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12
หน่ ว ยงานมี ก ลไกและขั้ น ตอนการบริ ห ารจั ด การตามเกณฑ์ ที่ กํ า หนดการบริ ห ารจั ด การ
ของหน่วยงานในสังกัดกรมทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค มีการดําเนินงานตามองค์ประกอบด้านกลไกและขั้นตอน
ครบถ้วน ตามเกณฑ์ที่กําหนด ดังนี้
1) กลไก หมายถึง สิ่งที่ทําให้ระบบบริหารจัดการฯ มีการขับเคลื่อนอยู่ได้โดยครอบคลุมใน
องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
 หน่วยงานมีการจัดทําแผนประคองกิจการภายในองค์กร (Business Continuity Plan : BCP)
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โดยกําหนดขั้นตอนและวิธีการดําเนินการที่ชัดเจน เพื่อให้รองรับหรือเรียกคืนการดําเนินงานให้กลับสู่ภาวะปกติ
และสร้างความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานปกติสามารถดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆ ที่ทําให้การ
ปฏิบัติงานปกติต้องหยุดชะงัก เช่น ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย การก่อเหตุวินาศกรรม การระบาด
ของโรคติดต่อ หรือการเกิดอุบัติภัยหมู่ เป็นต้น
 หน่วยงานมีระบบสั่งการและบริหารจัดการ เพื่อสามารถปฏิบัติภารกิจในภาวะฉุกเฉินต่างๆ
 หน่วยงานมีระบบและแนวทางการบริหารจัดการเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ อันประกอบ
ด้วยเกณฑ์การจัดหาและแนวทางการสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาที่ใช้ในการป้องกันควบคุมโรคในภาวะปกติ
และกรณีที่มีการระบาดหรือภัยพิบัติ รวมทั้งการจัดซื้อจัดหา การเก็บรักษา การรายงานและติดตามประเมินผล
 หน่วยงานมีระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน (Prepared Emergency Communication
System) เพื่อการสื่อสารข้อมูลให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกองค์กรในภาวะฉุกเฉิน และเป็น
การสื่อสารข้อมูลตัดสินใจสั่งการ
2) ขั้นตอนการบริหารจัดการ หมายถึง หน่วยงานมีการดําเนินการจัดทําการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงของพื้นที่หรือภารกิจที่รับผิดชอบ โดยครอบคลุมภัยจากโรคที่เป็นปัญหา หรือภัยจากภัยพิบัติที่เกี่ยวเนื่อง
กับสุขภาพสําหรับการวางแผน และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้ทันสถานการณ์
หรือโรคที่สําคัญในการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ
บทบาทภารกิจของหน่วยงานในการบริหารจัดการแผนบริหารความต่อเนื่อง กรมควบคุมโรค
สํานักโรคติดต่อทั่วไป กลุ่มปฏิบัติการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ทําหน้าที่เลขานุการยุทธศาสตร์การ
เตรีย มความพร้อ ม และดํา เนิน การป้อ งกัน ควบคุม โรค และภัย สุข ภาพในสถานการณ์ฉุก เฉิน และภัย พิบัติ
อย่า งรวดเร็ว ตามความต้อ งการของพื้น ที่แ ละได้ม าตรฐานสากล เป็นหน่วยงานทีดําเนินการให้หน่วยงาน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พัฒนาการจัดทําแผนประคองกิจการขององค์กร (BCP) กําหนดขั้นตอนและวิธีการ
ดําเนินการที่ชัดเจน โดยในปีงบประมาณ 2556 ได้จัดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการบริหารความ
ต่ อ เนื่ อ งในการดํ า เนิ น งานขององค์ ก ร แผนบริ ห ารสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น และแผนประคองกิ จ การ และใน
ปีงบประมาณ 2557 จัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินคุณภาพและประเมินสถานการณ์ภัยพิบัติ
ด้านสุขภาพ เพื่อเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรในสังกัดกรมควบคุม
โรคผู้ทีผ่ านการอบรม BCM Internal Auditor ได้ ถู กแต่ งตั้ งเป็ นคณะทํางานตรวจติ ดตามคุณภาพภายในและ
ปฏิบตั ิการแก้ไขป้องกันการบริหารความต่อเนืองทางภารกิจ กรมควบคุมโรค ทั้งนี้ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มี
ความรู้และประสบการณ์เรื่องการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและการตรวจประเมินการบริหารความต่อเนื่องของ
องค์กรอุตสาหกรรม จากสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล เป็นผู้ให้ความรู้และคําปรึกษาการบริหารความ
ต่อเนื่ องในการดํ าเนิ นงานของหน่วยงานส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค สั งกัดกรมควบคุมโรครวม 30 หน่ วยงาน
เพื่อพัฒนาให้ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งร่วมตรวจประเมินความสอดคล้องการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจของ
หน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรค ปี 2558 ด้วย
ทั้งนี้หน่วยงานส่วนกลาง 18 หน่วยงานและส่วนภูมิภาค 12 หน่วยงาน รวม 30 หน่วยงาน มีบทบาท
ในการดําเนินงานตามองค์ประกอบของกลไกและขันตอนการบริหารจัดการ ภายใต้ตวั ชีวัดยุทธศาสตร์ ได้แก่
จัดทําแผนประคองกิจการภายในองค์กร (BCP) การวิเคราะห์ความเสี่ยง จัดตั้งระบบสั่งการและบริหารจัดการ ระบบ
และแนวทางการบริ ห ารจั ด การเวชภั ณ ฑ์ แ ละวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ และระบบสื่ อ สารในภาวะฉุ ก เฉิ น
โดยสํานักโรคติดต่อทัวไป ฐานะเลขานุการยุทธศาสตร์ เป็ นผูจ้ ดั ทํารายงานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจ
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2.8 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
นฤมล สุวรรณจันทร์, (2556)(18) ได้ทําการวิจัยเรื่อง วีธีการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของโรงแรม
ระดับห้าดาวในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า โรงแรมระดับห้าดาวในจังหวัดเชียงใหม่มีกระบวนการวางแผน
วิธีการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเป็นไปตามแนวคิดวงจรการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ ในแต่ละ
องค์ประกอบดังนี้
การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุร กิจมีการกําหนดหน้าที่ค วามรับผิดชอบวิธีการบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจให้แก่ผู้จัดการทั่วไปและคณะกรรมการป้องกันและจัดการความเสี่ยงของโรงแรม โดยมีแนว
ทางการดําเนินงานที่กําหนดมาจากกลุ่มเครือโรงแรม
ความเข้าใจองค์กรที่กระทําผ่านกระบวนการการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจและการประเมินความ
เสี่ยงของโรงแรมระดับห้าดาวในจังหวัดเชียงใหม่โดยคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง
การกําหนดกลยุทธ์การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ที่จะกําหนดทรัพยากรและแนวทางปฏิบัติในการ
บริหารความต่อเนื่องของทรัพยากรต่อเหตุการณ์อันเป็นความเสี่ยง
การพัฒนาและจัดเตรียมวิธีการตอบสนองต่อเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉิน ซึ่งทางโรงแรมระดับห้าดาวใน
จังหวัดเชียงใหม่เตรียมวิธีการตอบสนองต่อเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉินได้แก่การกําหนดกระบวนการแจ้งเหตุ
ฉุกเฉินและการกําหนดแนวทางการตอบสนองเหตุการณ์และการกอบกู้เหตุการณ์ฉุกเฉิน
ขั้นตอนการทดสอบ ปรับปรุง และการทบทวนแผน โรงแรมระดับห้าดาวในจังหวัดเชียงใหม่จะจัดให้มี
การฝึกซ้อมและทบทวนแผนอย่างน้อยปีละครั้ง และใช้การทดสอบการแจ้งเหตุ (Call Tree) และการทดสอบ
จําลองสถานการณ์ (Simulation)
การปลูกฝังการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร โรงแรมระดับห้า
ดาวในจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการฝึกอบรมพนักงานเฉพาะเรื่องที่กําหนดตามระเบียบข้อบังคับตามกฎหมายโรงแรม
และแนวทางปฏิบัติการดําเนินงานของกลุ่มเครือโรงแรม
สุธรรม ใหม่อ่อน, (2556)(19) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของระบบงานโดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.21 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.29 ซึ่งสรุปได้ว่าระบบที่พัฒนาขึ้นช่วยให้บริษัทมีเครื่องมือ
ในการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจได้ว่าหากเกิดเหตุการณ์วิกฤติต่างๆ
บริษัทจะสามารถดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง หรือกลับมาดําเนินงานได้ในเวลาที่เหมาะสม
Nijaz Bajgoric. (2006, 450-466).(20) ได้ทําการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ พบว่า ความสามารถของการแข่งขันในปัจจุบัน คือ ความต่อเนื่องของข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูล ระบบ
และหรือเทคโนโลยีที่หยุดชะงักมีผลทางการผลิตในเชิงธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นชั่วโมงหรือนาที ส่งผลกระทบทาง
การเงิน การออกแบบกรอบการดําเนินงานของเซิร์ฟเวอร์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจจึงจําเป็นเพื่อให้เกิดความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ
จากงานวิจัยข้างต้ นแสดงให้ เห็ นถึ งความสําคัญ ของการบริหารความต่อเนื่องทางภารรกิจ (Business
Continuity Management: BCM) และการจัดทําแผนรองรับการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยกระบวนการกําหนด
นโยบาย ระบุและประเมินความเสี่ยง จัดทําแผนรองรับ ติดตามและประเมินผล ปรับปรุงต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ
และสามารถนาไปใช้ได้จริง เพื่อความมั่นใจได้ว่าหากเกิดเหตุการณ์วิกฤติต่างๆ องค์กรจะสามารถดําเนินงานได้
อย่างต่อเนื่องหรือกลับมาดําเนินงานได้ในเวลาที่เหมาะสม

26

บทที่ 3
วิธีการศึกษาวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจ
หน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรค ปี พ.ศ.2558 วิธีการศึกษาวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยประเมินผล (evaluation
research) ประกอบด้วยรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ขอบเขตการศึกษา
2. ขั้นตอนการศึกษาวิจัย
3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตเนื้อหา การประเมินความสอดคล้องการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจของหน่วยกรมควบคุม
โรค ปี พ.ศ.2558 กั บ มาตรฐาน ISO 22301-2012 (Business Continuity System) ประกอบด้ ว ย
ข้อกําหนดมาตรฐาน 7 ด้าน ได้แก่ 1) บริบทขององค์กร (Context of the organization of the organization)
2) ภาวะผู้ นํ า (Leadership) 3) การวางแผน (Planning) 4) การสนั บ สนุ น (Support) 5) การดํ า เนิ น การ
(Operation) 6) การประเมินสมรรถนะ (Performance evaluation) 7) การปรับปรุง (Improvement)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เลือกแบบเจาะจง ได้แก่ หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสังกัดกรม
ควบคุ มโรค ปี พ.ศ.2558 จํ านวน 30 หน่วยงาน ที่ดําเนินการตามยุทธศาสตร์การเตรี ยมความพร้อ มและ
ดําเนินการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว ตามความต้องการของพื้นที่
และได้มาตรฐานสากล และได้ใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินหลังสิ้นสุดการวิจัยนี้
หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค จําแนกเป็น
ก. หน่วยงานส่วนกลาง จํานวน 18 หน่วยงาน ได้แก่ สํานักระบาดวิทยา สํานักโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่ สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง สถาบันบําราศนราดูร สถาบันราช
ประชาสมาสัย สํานักโรคไม่ติดต่อ สํานักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สํานักวัณโรค สํานัก
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ สํานักงานเลขานุการกรม สํานักจัดการความรู้ กองคลัง กองแผนงาน กองการเจ้าหน้าที่
ศูนย์สารสนเทศ
ข. หน่วยงานส่วนภูมิภาค จํานวน 12 หน่วยงาน ได้แก่ สํานักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) 1-12
ผู้ให้ข้อมูลในฐานะตัวแทนหน่วยงาน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้แก่ รองผู้อํานวยการ หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้างานและนักวิชาการที่รับผิดชอบ
งานเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพ
กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มพัฒนาระบบบริการ กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงในภาวะฉุกเฉิน
ระยะเวลาที่ใช้ดําเนินการ : กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ.2558
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3.2 ขั้นตอนการศึกษาวิจัย
1) ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้มาตรฐานของการบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ
2) รวบรวมแผนประคองกิจการหรือแผนความต่อเนื่องของ 30 หน่วยงานกรมควบคุมโรค
3) ดําเนินการสํารวจการบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรคตามแบบ
ประเมินความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่อง และแบบรายงานผลการตรวจติดตามคุณภาพ
ภายใน (F-PHER-29)
4) บันทึกผลการบริหารความต่อเนื่องที่มีการปรับปรุงแก้ไขโดยใช้แบบรายงานผลการตรวจ
ติดตามคุณภาพภายใน (F-PHER-29)
5) รวบรวมวิเคราะห์โดยจําแนกเป็นหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และรวมทุกหน่วยงาน
6) สรุปผล
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ประกอบด้วย
1) แบบประเมินความสอดคล้องมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจของหน่วยงานกรมควบคุมโรค
ปี พ.ศ. 2558 ที่สร้างขึ้นโดยทีมผู้ศึกษาวิจัยจากการทบทวนเอกสาร มาตรฐาน ISO 22301-2012 แบ่งออกเป็น 2
ส่วน คือ
1.1 ชื่อหน่วยงาน วันที่ ผู้ตรวจสอบ
1. 2 ข้อกําหนดมาตรฐาน 7 ด้าน จํานวน 36 ตัวบ่งชี้ แบ่งค่าคะแนนเป็น 2 ระดับ คือ
ค่าคะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง
ค่าคะแนน 2 หมายถึง สอดคล้อง
2) แบบรายงานผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (F-PHER-29) ประกอบด้วยหัวข้อหลัก ดังนี้
ชื่อผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน/กิจกรรมหรือส่วนงานที่รับการตรวจประเมิน/วันที่ตรวจประเมิน/สรุปการ
ตรวจประเมิน /ภาพรวม/ข้อสังเกตและโอกาสในการปรับปรุง/ชื่อผู้รับการตรวจประเมิน
ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
- ศึกษาข้อมูลเอกสารมาตรฐาน ISO 22301-2012 เพื่อเป็นแนวทางนํามาสร้างแบบประเมิน
- สร้างแบบประเมินฉบับร่าง
- ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดยนําแบบประเมินความสอดคล้องมาตรฐาน
การบริ หารความต่ อเนื่ องทางภารกิ จฉบั บร่ าง เสนอผู้ เชี่ ยวชาญจํ า นวน 3 ท่ า น ประกอบด้ ว ย
(1) ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา (2) ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล และ (3) ผู้เชี่ยวชาญด้าน
งานวิจัยตรวจวัดค่าคะแนน โดยใช้ Item Objective Confluence (IOC) ได้เท่ากับ 0.988
- นําแบบประเมิน ที่แก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับบุคลากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 27 คน
- หาความเชื่อมั่น (reliability) โดยนําแบบสอบถาม ไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างจํานวน
27 คน ปรับแก้ไขจนผลวิเคราะห์ข้อมูลมีค่า Cronbach’s Alpha ได้เท่ากับ 0.710 ก่อนนําไปใช้จริง
เกณฑ์มาตรฐานและความสอดคล้อง
เกณฑ์ หมายถึง ตัวบ่งชี้ของข้อกําหนดมาตรฐาน
การผ่านเกณฑ์พิจารณาแต่ละตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น 2 ระดับ ปรับปรุง = 1 และ สอดคล้อง = 2
โดยพิจารณาสิ่งแสดงตัวบ่งชี้ จากเอกสาร แผนงาน คําสั่ง ภาพบันทึกเหตุการณ์การประเมินความสอดคล้องตาม
มาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจ สร้างจากข้อกําหนดมาตรฐาน ISO 22301-2012 ประกอบด้วย
ข้อกําหนดมาตรฐาน 7 ด้าน และ 36 ตัวบ่งชี้ โดยแต่ละข้อกําหนดมีตัวบ่งชี้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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ข้อกําหนดที่ 1 บริบทขององค์กร (Context of the organization of the organization) มี 5 ตัวบ่งชี้
1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความต่อเนื่องทาง
ภารกิจของหน่วยงาน
1.2 การวิเคราะห์ความต้องการหรือความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.3 การระบุผลิตภัณฑ์/บริการ
1.4 การกําหนดขอบข่ายของการบริหารความต่อเนื่อง
1.5 ระบุกลุ่มงานต่างๆของหน่วยงานที่อยู่ในการบริหารความต่อเนื่อง
ข้อกําหนดที่ 2 ภาวะผู้นํา (Leadership) มี 6 ตัวบ่งชี้
2.1 ผู้บริหารกําหนดนโยบายของการบริหารความต่อเนื่องชัดเจน สอดคล้องเป้าหมายของหน่วยงาน
2.2 วัตถุประสงค์และขอบเขตเป็นไปแนวทางเดียวกันแผนประคองกิจการ ครอบคลุมความเสี่ยง
2.3 การประกาศนโยบายระบบการบริหารความต่อเนื่องเป็นลายลักษณ์อักษร
2.4 การสื่อสารนโยบายให้ทราบทั่วทั้งภายในหน่วยงาน
2.5 การกําหนดผังโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน
2.6 คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานและกําหนดหน้าที่รับผิดชอบการนําโปรแกรมการบริหารความต่อเนื่อง ไปปฏิบัติ
ข้อกําหนดที่ 3 การวางแผน (Planning) มี 5 ตัวบ่งชี้
3.1 การชี้บ่งและประเมินความเสี่ยง
3.2 การจัดการความเสี่ยง โดยการป้องกัน และลดผลกระทบ
3.3 การระบุระยะเวลาหยุดกิจกรรมกระบวนการสูงสุดที่ยอมรับได้
3.4 การระบุระดับต่ําสุดของผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถยอมรับได้
3.5 จัดทําแผนปฏิบัติการ
ข้อกําหนดที่ 4 การสนับสนุน (Support) มี 6 ตัวบ่งชี้
4.1 พิจารณาทรัพยากรและรายการทรัพยากรที่จําเป็น
4.2 การฝึกอบรมบุคลากร สื่อสารและประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อกําหนดการบริหารความต่อเนื่อง
4.3 พิจารณาความรู้ความสามารถที่จําเป็นของบุคลากรในการป้องกันและลดผลกระทบของการดําเนินงาน
4.4 การควบคุมเอกสารที่เกีย่ วข้องกับการบริหารความต่อเนื่อง
4.5 การสื่อสารและช่องทางการสื่อสารในระหว่างที่เกิดอุบัติการณ์
4.6 มีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องทราบ
ข้อกําหนดที่ 5 ดําเนินการ (Operation) มี 10 ตัวบ่งชี้
1.1 จัดตั้งโครงสร้างการตอบสนองต่ออุบัติการณ์
1.2 ระบุสมมุติฐาน
1.3 การประเมินความเสี่ยง
1.4 การวิเคราะห์ผลกระทบต่อธุรกิจ และระยะเวลาสําหรับกู้คืนกิจกรรมวิกฤติ
1.5 กําหนดกลยุทธ์
1.6 มีมาตรการภายใต้กลยุทธ์ที่ทําให้ความเสี่ยงลดลง
1.7 กําหนดและนําขั้นตอนการดําเนินงานความต่อเนื่องทางธุรกิจไปปฏิบัติ
1.8 การเรียกใช้แผน (Trigger point)
1.9 เอกสารขั้นตอนการดําเนินงานสําหรับการฟื้นฟู
1.10 การฝึกซ้อมและทดสอบแผน
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ข้อกําหนดที่ 6 ข้อกําหนดการประเมินสมรรถนะ (Performance evaluation)
6.1 การรายงานผลการตรวจประเมินให้ผบู้ ริหารที่เกี่ยวข้อง
ข้อกําหนดที่ 7 การปรับปรุง (Improvement) มี 3 ตัวบ่งชี้
7.1 การทบทวนโดยคณะกรรมการบริหาร
7.2 การดําเนินการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนด
7.3 การรายงานผลการติดตามแก้ไขปรับปรุง
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ทีมผู้ศึกษาวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลและนําข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลและมาจัด
หมวดหมู่หาความเชื่อมโยงเพื่อประเมินความสอดคล้องการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจ ของหน่วยงานกรม
ควบคุมโรค ปี พ.ศ.2558 โดยกําหนดระยะเวลาเก็บข้อมูลเป็น 2 ช่วง ดังนี้
1) เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 รวบรวมเอกสารรายงานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจ
ของ 30 หน่วยงาน และประเมินโดยใช้แบบประเมินความสอดคล้องมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจของ
หน่วยงานกรมควบคุมโรค ปี พ.ศ. 2558 ที่สร้างขึ้นโดยทีมผู้ศึกษาวิจัย และใช้แบบรายงานผลการตรวจติดตามคุณภาพ
ภายใน (F-PHER-29)
2) เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามข้อแนะนําในแบบรายงานผลการ
ตรวจติดตามคุณภาพภายใน (F-PHER-29) ของหน่วยงานและประเมินผลหลังสิ้นสุดการศึกษาวิจัย
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาวิจัยด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สถิติที่ใช้ได้แก่
 ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการดําเนินการตาม
ข้อกําหนดมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่อง
 ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพื่อวิเคราะห์
ระดับความสอดคล้องตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ มาจัดกลุ่มน้ําหนักค่าเฉลี่ย ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 1.68-2.00 หมายถึง ระดับความสอดคล้องมาก
ค่าเฉลี่ย 1.34-1.67 หมายถึง ระดับความสอดคล้องปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.33 หมายถึง ระดับความสอดคล้องน้อย
 ค่า t-test เพื่อทดสอบความแตกต่างของความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความ
ต่อเนื่องทางภารกิจ 7 ด้าน ระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม (หน่วยงานสังกัดกรมฯในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค)
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บทที่ 4
ผลการศึกษาวิจัย
ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง ประเมินความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจของ
หน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรค ปี พ.ศ. 2558 โดยประยุกต์เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ ISO 22301-2012 ผล
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนที่ 2 ระดับความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจ
ของหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ปี 2558
ส่วนที่ 3 ระดับความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจ
ของหน่วยงานในส่วนกลาง
ส่วนที่ 4 ระดับความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจ
ของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค
ส่วนที่ 5 เปรียบเทียบระดับความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจ
ระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
สัญลักษณ์ทางสถิติในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
n
แทน จํานวนหน่วยงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
X, mean แทน ค่าเฉลีย
่
S.D.
แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t
แทน ค่าสถิติที่ใช้เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม
*
แทน ค่านัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
p
แทน ค่าความน่าจะเป็นของความมีนัยสําคัญ
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างพบว่ามีการรายงานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจของ
กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 หน่วยงานคิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกเป็นหน่วยงานส่วนกลาง 18
หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 60 และหน่วยงานส่วนภูมิภาค 12 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 40 (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามลักษณะหน่วยงาน (n=30)
ลักษณะหน่วยงาน
จํานวน
ร้อยละ
หน่วยงานส่วนกลาง
18
60
หน่วยงานส่วนภูมิภาค
12
40
รวม
30
100
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ส่วนที่ 2 ระดับความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจ โดยภาพรวมของหน่วยงาน
สังกัดกรมควบคุมโรค ปี 2558
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลศึกษาประกอบด้วยข้อกําหนด 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบริบทขององค์กร 2) ด้าน
ภาวะผู้นํา 3) ด้านการวางแผน 4) ด้านสนับสนุน 5) ด้านการดําเนินการ 6) ด้านการประเมินสมรรถนะ 7) ด้าน
การปรับปรุง มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2-1 ถึงตารางที่ 2-9
ตารางที่ 2-1 ระดับความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจ โดยภาพรวมของ
หน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรค ปี 2558
รายการประเมิน
Mean
S.D.
การแปลผล
1. บริบทขององค์กร (Context of the organization)
1.66
0.160
ปานกลาง
2. ภาวะผู้นํา (Leadership)
1.67
0.183
ปานกลาง
3. การวางแผน (Planning)
1.89
0.194
มาก
4. การสนับสนุน (Support)
1.68
0.234
มาก
5. การดําเนินการ (Operation)
1.76
0.217
มาก
6. การประเมินสมรรถนะ (Performance evaluation)
1.83
0.379
มาก
7. การปรับปรุง (Improvement)
1.33
0.303
น้อย
รวม
1.69
0.162
มาก
จากตารางที่ 2-1 ผลการประเมินความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจของ
หน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรค ปี พ.ศ. 2558 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ 1.69 เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่ า ด้ า นการวางแผน มี ค่ า เฉลี่ ย มากสู ง สุ ด เท่ า กั บ 1.89 รองลงมา คื อ ด้ า นการประเมิ น สมรรถนะ
ด้านดําเนินการ และด้านการสนับสนุน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.83, 1.76, 1.68 ตามลําดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยปาน
กลาง คือ ด้านภาวะผู้นํา และด้านบริบทองค์กร มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.67 และ1.66 ตามลําดับ และด้านที่มีค่าเฉลีย่
น้อยที่สุด คือ ด้านการปรับปรุง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.33
ตารางที่ 2-2 : ระดับความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจ ด้านบริบทขององค์กร
ของหน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรค พ.ศ.2558 (n=30)
ปรับปรุง สอดคล้อง
ด้านบริบทขององค์กร
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
(Context of the organization)
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายในและ
11
19
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
(36.7) (63.3)
2. การวิเคราะห์ความต้องการหรือความสอดคล้อง
29
1
ของผู้รับบริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
(96.7)
(3.3)
3. การระบุผลิตภัณฑ์/บริการ
7
23
(23.3) (76.7)
4. การกําหนดขอบข่ายของการบริหารความ
2
28
ต่อเนื่อง
(6.7)
(93.3)

Mean

S.D.

การ
แปลผล

1.63 0.490

ปานกลาง

1.03 0.183

น้อย

1.77 0.430

มาก

1.93 0.255

มาก
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ด้านบริบทขององค์กร
(Context of the organization)
5. ระบุกลุ่มงานต่างๆของหน่วยงานที่อยู่ในการบริหาร
ความต่อเนื่อง
รวม

การ
ปรับปรุง สอดคล้อง Mean S.D.
แปลผล
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
1
29
1.97 0.183
มาก
(3.3)
(96.7)
1.66 0.160 ปานกลาง

จากตารางที่ 2-2 ผลการประเมินความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจของ
หน่ วยงานสั งกั ดกรมควบคุ ม โรค ปี พ.ศ.2558 ด้ านบริ บทขององค์ กร โดยรวมมี ค่ า เฉลี่ ยระดั บปานกลาง
คือ 1.66 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การระบุกลุ่มงานต่างๆของหน่วยงานที่อยู่ในการบริหารความต่อเนื่อง
มีค่าเฉลี่ยมากสูงสุด เท่ากับ 1.97 รองลงมา คือ การกําหนดขอบข่ายของการบริหารความต่อเนื่อง และการระบุ
ผลิตภัณฑ์/บริการ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.93 และ 1.77 ตามลําดับ ส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายใน
และภายนอก มีค่าเฉลี่ยปานกลาง เท่ากับ 1.63 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การวิเคราะห์ความต้องการหรือ
ความสอดคล้องของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.03
ตารางที่ 2-3 : ระดับความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจ ด้านภาวะผู้นําของ
หน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรค พ.ศ.2558 (n=30)
ปรับปรุง สอดคล้อง
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
ผู้ บริ หารกํ าหนดนโยบายของการจั ดทํ าการ 11
19
บริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งชั ด เจนสอดคล้ อ งกั บ (36.7) (63.3)
เป้าหมายหน่วยงาน
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละขอบเขตเป็ น ไปแนวทาง
3
27
เดียวกันกับแผนประคองกิจการ ครอบคลุม (10)
(90)
ความเสี่ยง
ประกาศนโยบายระบบการบริ หารความต่ อเนื่ อง 30
เป็นลายลักษณ์อักษร
(100)
การสื่อสารนโยบายให้ทราบทั่วทั้งภายในหน่วยงาน
13
17
(43.3) (56.7)
การกําหนดผังโครงสร้างและบทบาทหน้าที่
1
29
ของหน่วยงาน
(3.3)
(96.7)
มีคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานและกําหนดหน้าที่
1
29
รับผิดชอบการนําโปรแกรมการบริหารความ
(3.3)
(96.7)
ต่อเนื่องไปปฏิบัติ
รวม
ด้านภาวะผู้นาํ (Leadership)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mean

S.D.

การ
แปลผล
1.63 0.490 ปานกลาง
1.90 0.305

มาก

1.00 0.000

น้อย

1.57 0.504 ปานกลาง
1.97 0.183

มาก

1.97 0.183

มาก

1.67 0.183 ปานกลาง
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จากตารางที่ 2-3 ผลการประเมินความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจ
ของหน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรค ปี พ.ศ.2558 ด้านภาวะผู้นํา โดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ 1.67
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การกําหนดผังโครงสร้างและบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ และคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานและ
กําหนดหน้าที่รับผิดชอบการนําโปรแกรมการบริหารความต่อเนื่อง ไปปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยมากสูงสุดเท่ากัน เท่ากับ
1.97 รองลงมา คือ วัตถุประสงค์และขอบเขตเป็นไปแนวทางเดียวกันครอบคลุมความเสี่ยง มีค่าเฉลี่ยมาก เท่ากับ
1.90 ส่วนผู้บริหารกําหนดนโยบายของการจัดทําการบริหารความต่อเนื่องชัดเจนสอดคล้องกับเป้าหมายหน่วยงาน
และการสื่อสารนโยบายให้ทราบทั่วทั้งภายในหน่วยงาน ค่าเฉลี่ยปานกลาง 1.63 และ1.57 ตามลําดับ และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การประกาศนโยบายระบบการบริหารความต่อเนื่องเป็นลายลักษณ์อักษร มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.00
ตารางที่ 2-4 : ระดับความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจ ด้านการวางแผนของ
หน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรค พ.ศ.2558 (n=30)
ปรับปรุง สอดคล้อง
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
1. การชี้บ่ง และประเมินความเสี่ยง
1
29
(3.3) (96.7)
2. การจัดการความเสี่ยง โดยการป้องกัน และลดผลกระทบ
1
29
(3.3) (96.7)
3. การระบุระยะเวลาหยุดกระบวนการสูงสุดที่ยอมรับได้
4
26
(13.3) (86.7)
4. การระบุระดับต่ําสุดของผลิตภัณฑ์และบริการที่
7
23
สามารถยอมรับได้
(23.3) (76.7)
5. การจัดทําแผนปฏิบัติการ
3
27
(10)
(90)
รวม
ด้านการวางแผน (Planning)

การ
แปลผล
1.97 0.183 มาก

Mean

S.D.

1.97 0.183

มาก

1.87 0.346

มาก

1.77 0.430

มาก

1.90 0.305

มาก

1.89 0.194

มาก

จากตารางที่ 2-4 ผลการประเมินความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจของ
หน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรค ปี พ.ศ.2558 ด้านการวางแผน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก คื อ 1.89
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยการชี้บ่งและประเมินความเสี่ยง และการจัดการ
ความเสี่ยงโดยการป้องกันและลดผลกระทบ มีค่าเฉลี่ยมากสูงสุดเท่ากัน คือ 1.97 รองลงมา คือการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ และการระบุระยะเวลาหยุดกระบวนการสูงสุดที่ยอมรับได้ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.90 และ 1.87
ตามลําดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือการระบุระดับต่ําสุดของผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถยอมรับได้
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.77
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ตารางที่ 2-5 : ระดับความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจ ด้านการสนับสนุนของ
หน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรค พ.ศ.2558 (n=30)
ปรับปรุง สอดคล้อง
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
การพิจารณาทรัพยากรและรายการ
1
29
ทรัพยากรที่จําเป็น
(3.3)
(96.7)
การฝึกอบรมบุคลากร การสื่อสาร และ
12
18
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อกําหนดการบริหาร
(40)
(60)
ความต่อเนื่อง
การพิจารณาความรู้ความสามารถที่จําเป็น
12
18
ของบุคลากรในการป้องกันและลดผลกระทบ (40)
(60)
การดําเนินงาน
มีระบบการควบคุมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
14
16
บริหารความต่อเนื่อง
(46.7) (53.3)
การสื่อสารและช่องทางการสื่อสารในระหว่าง
8
22
ที่เกิดอุบัติการณ์
(26.7) (73.3)
มีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่
9
21
เกี่ยวข้องทราบ
(30)
(70)
รวม
ด้านการสนับสนุน (Support)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mean

S.D.

1.97 0.183

การ
แปลผล
มาก

1.60 0.498 ปานกลาง
1.60 0.498 ปานกลาง
1.53 0.507 ปานกลาง
1.73 0.450

มาก

1.70 0.466

มาก

1.68 0.234

มาก

จากตารางที่ 2-5 ผลการประเมินความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจของ
หน่ วยงานสั งกั ดกรมควบคุ มโรค ปี พ.ศ.2558 ด้ านการสนั บสนุ น โดยรวมมี ค่ าเฉลี่ ยในระดั บมาก คื อ 1.68
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การพิจารณาทรัพยากรและรายการทรัพยากรที่จําเป็น มีค่าเฉลี่ยมากสูงสุด คือ 1.97
รองลงมาคือการสื่อสารและช่องทางการสื่อสารในระหว่างที่เกิดอุบัติการณ์ และมีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและ
ภายนอกที่เกี่ยวข้องทราบ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.73 และ 1.70 ตามลําดับ ส่วนการพิจารณาความรู้ความสามารถที่
จําเป็นของบุคลากรในการป้องกันและลดผลกระทบการดําเนินงาน และการฝึกอบรมบุคลากร การสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อกําหนดการบริหารความต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยปานกลางที่เท่ากัน คือ 1.60 และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การมีระบบการควบคุมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.53
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ตารางที่ 2-6 : ระดับความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจ ด้านดําเนินการของ
หน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรค พ.ศ.2558 (n=30)
การ
ปรับปรุง สอดคล้อง Mean S.D.
ด้านการดําเนินการ (Operation)
แปลผล
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
1. จัดตั้งโครงสร้างการตอบสนองต่ออุบัติการณ์
1
29
1.97 0.183 มาก
(3.3)
(96.7)
2. ระบุสมมุติฐาน
14
16
1.53 0.507 ปานกลาง
(46.7) (53.3)
3. การประเมินความเสี่ยง ที่มีผลต่อการหยุดชะงัก
2
28
1.93 0.254 มาก
(6.7)
(93.3)
4. การวิเคราะห์ผลกระทบต่อธุรกิจและกําหนด
4
26
1.87 0.346 มาก
ระยะเวลาสําหรับกู้กิจกรรมวิกฤติ
(13.3) (86.7)
5. กําหนดกลยุทธ์
2
28
1.93 0.254 มาก
(6.7)
(93.3)
6. มีมาตรการภายใต้กลยุทธ์ที่ทาํ ให้ความเสี่ยง
2
28
1.93 0.254 มาก
ลดลง
(6.7)
(93.3)
7. กําหนดขั้นตอนการดําเนินงานความต่อเนื่องไป
5
25
1.83 0.379 มาก
ปฏิบัติ
(16.7) (83.3)
8. การเรียกใช้แผน (Trigger point)
10
20
1.67 0.479 ปานกลาง
(33.3) (66.7)
9. เอกสารขั้นตอนการดําเนินงานสําหรับการฟื้นฟู
6
24
1.80 0.407 มาก
(20)
(80)
10. การฝึกซ้อมและการทดสอบแผนความต่อเนื่อง
24
6
1.20 0.407 น้อย
(80)
(20)
รวม
1.76 0.217 มาก
จากตารางที่ 2-6 ผลการประเมิ นความสอดคล้ องตามมาตรฐานการบริ หารความต่ อเนื่ องทางภารกิ จ
ของหน่ วยงานสั งกั ดกรมควบคุ มโรค ปี พ.ศ.2558 ด้านการดําเนิ นการ โดยรวมมี ค่ าเฉลี่ ยในระดับมาก คื อ 1.76
เมื่ อพิ จารณารายข้ อ พบว่ าการจั ดตั้ งโครงสร้ างการตอบสนองต่ ออุ บั ติ การณ์ มี ค่ าเฉลี่ ยมากสู งสุ ด คื อ 1.97
รองลงมา คือ การประเมินความเสี่ยงที่มีผลต่อการหยุดชะงัก การกําหนดกลยุทธ์ และมีมาตรการภายใต้กลยุทธ์ที่ทําให้
ความเสี่ยงลดลง มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 1.93 ส่วนการเรียกใช้แผน (Trigger point) และการระบุสมมุติฐาน มีค่าเฉลี่ยปานกลาง
คือ 1.67 และ 1.53 ตามลําดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือการฝึกซ้อมและทดสอบแผน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.20
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ตารางที่ 2-7 : ระดับความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจ ด้านการประเมิน
สมรรถนะของหน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรค พ.ศ.2558 (n=30)
ด้านการประเมินสมรรถนะ
(Performance evaluation)
1. มีการรายงานผลการตรวจประเมินให้ผู้บริหาร
ที่เกี่ยวข้อง

ปรับปรุง สอดคล้อง Mean S.D.
การ
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
แปลผล
5
25
1.83 0.379 มาก
(16.7) (83.3)

จากตารางที่ 2-7 ผลการประเมินพบว่าความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจ
ของหน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรค ปี 2558 ด้านการประเมินสมรรถนะ มีการรายงานผลการตรวจประเมินให้
ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คือ 1.83
ตารางที่ 2-8 : ระดับความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจ ด้านการปรับปรุง
(Improvement) ของหน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรค ปี 2558 (n=30)
ปรับปรุง สอดคล้อง
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
1. การทบทวนโดยคณะกรรมการบริหาร
8
22
(26.7) (73.3)
2. การดําเนินการแก้ไขและป้องกันสิ่งที่ไม่เป็นไปตาม
26
4
ข้อกําหนด
(86.7) (1.13)
3. รายงานผลการติดตามแก้ไขปรับปรุง
26
4
(86.7) (1.13)
รวม
ด้านการปรับปรุง (Improvement)

การ
แปลผล
1.73 0.450 มาก

Mean

S.D.

1.13 0.346

น้อย

1.13 0.346

น้อย

1.33 0.302

น้อย

จากตารางที่ 2-8 ผลการประเมินความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจของ
หน่ วยงานสั งกั ดกรมควบคุ มโรค ปี พ.ศ.2558 ด้ านการปรั บปรุ ง โดยรวมมี ค่ าเฉลี่ ยในระดั บน้ อย คื อ 1.33
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การทบทวนโดยคณะกรรมการบริหาร มีค่าเฉลี่ยมากสูงสุด คือ 1.73 ส่วนการดําเนินการ
แก้ไขและป้องกันสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนด และการรายงานผลการติดตามแก้ไขปรับปรุง มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
เท่ากัน คือ 1.13
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ตารางที่ 2-9 : ระดับความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจของตัวบ่งชี้ด้านต่างๆใน
ภาพรวมของหน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรค ปี 2558
จํานวนตัวบ่งชี้ตามระดับความสอดคล้อง
รายการประเมิน
มาก ปานกลาง น้อย
รวม
บริบทขององค์กร (Context of the organization)
3
1
1
5
ภาวะผู้นํา (Leadership)
3
2
1
6
การวางแผน (Planning)
5
5
การสนับสนุน (Support)
3
3
6
การดําเนินการ (Operation)
7
2
1
10
การประเมินสมรรถนะ (Performance evaluation)
1
1
การปรับปรุง (Improvement)
1
2
3
รวม
23
8
5
36
จากตารางที่ 2-9 ผลการประเมินความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจของ
ตัวบ่งชี้ด้านต่างๆในภาพรวม ของหน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรค ปี 2558 พบว่าจํานวนตัวบ่งชี้ที่มีระดับความ
สอดคล้องมาก มีจํานวน 23 ตัวบ่งชี้ และระดับความสอดคล้องปานกลาง มีจํานวน 8 ตัวบ่งชี้ ส่วนระดับความ
สอดคล้องน้อย มีจํานวน 5 ตัวบ่งชี้ ซึ่งพบมากสุดในด้านการปรับปรุงจํานวน 2 ตัวบ่งชี้ ส่วนบริบทขององค์กร
ภาวะผู้นํา และการดําเนินการ พบจํานวน 1 ตัวบ่งชี้เท่ากัน
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจของหน่วยงาน
ส่วนกลาง สังกัดกรมควบคุมโรค ปี 2558
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลศึกษาประกอบด้วยข้อกําหนด 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบริบทขององค์กร 2) ด้าน
ภาวะผู้นํา 3) ด้านการวางแผน 4) ด้านสนับสนุน 5) ด้านการดําเนินการ 6) ด้านการประเมินสมรรถนะ 7) ด้าน
การปรับปรุง มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3-1 ถึงตารางที่ 3-9
ตางรางที่ 3-1: ระดับความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจของหน่วยงานส่วนกลาง
สังกัดกรมควบคุมโรค ปี 2558 (n=18)
รายการประเมิน
Mean
S.D.
การแปลผล
1. บริบทขององค์กร (Context of the organization)
1.69
0.184
มาก
2. ภาวะผู้นํา (Leadership)
1.60
0.191
ปานกลาง
3. การวางแผน (Planning)
1.84
0.223
มาก
4. การสนับสนุน (Support)
1.69
0.237
มาก
5. การดําเนินการ (Operation)
1.71
0.256
มาก
6. การประเมินสมรรถนะ (Performance evaluation)
1.72
0.460
มาก
7. การปรับปรุง (Improvement)
1.26
0.244
น้อย
รวม
1.65
0.183
ปานกลาง
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จากตารางที่ 3-1 ผลการประเมินความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจ
ของหน่ วยงานส่ วนกลาง สั งกั ดกรมควบคุ ม โรค ปี พ.ศ. 2558 โดยภาพรวมมี ค่ า เฉลี่ ยในระดั บปานกลาง
คือ 1.65 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการวางแผน มีค่าเฉลี่ยมากสูงสุด คือ 1.84 รองลงมา คือ ด้านการ
ประเมินสมรรถนะ และด้านดําเนินการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.72 และ 1.71 ตามลําดับ และด้านบริบทขององค์กร
และด้ า นการสนั บ สนุ น มี ค่ า เฉลี่ ยที่ เท่ า กั น คื อ 1.69 ส่ ว นด้ า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ปานกลาง คื อ ด้ า นภาวะผู้ นํ า
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.60 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย คือ ด้านการปรับปรุง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.26
ตารางที่ 3-2 : ระดับความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจ ด้านบริบทขององค์กร
ของหน่วยงานส่วนกลางสังกัดกรมควบคุมโรค พ.ศ.2558 (n=18)
ปรับปรุง สอดคล้อง
ด้านบริบทขององค์กร
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
(Context of the organization)
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายในและ
6
12
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
(33.3) (66.7)
2. การวิเคราะห์ความต้องการหรือความสอดคล้อง
17
1
ของผู้รับบริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
(94.4)
(5.6)
3. การระบุผลิตภัณฑ์/บริการ
4
14
(22.2) (77.8)
4. การกําหนดขอบข่ายของการบริหารความ
1
17
ต่อเนื่อง
(5.6)
(94.4)
5. ระบุกลุ่มงานต่างๆของหน่วยงานที่อยู่ในการบริหาร
18
ความต่อเนื่อง
(100)
รวม

Mean

S.D.

1.67 0.485

การ
แปลผล
ปานกลาง

1.06 0.236

น้อย

1.78 0.428

มาก

1.94 0.236

มาก

2.00 0.000

มาก

1.68 0.184

มาก

จากตารางที่ 3-2 ผลการประเมินความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจของ
หน่วยงานส่วนกลาง สังกัดกรมควบคุมโรค ปี พ.ศ.2558 ด้านบริบทขององค์กร โดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับปาน
กลางคือ 1.68 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การระบุกลุ่มงานต่างๆของหน่วยงานที่อยู่ในการบริหารความ
ต่ อเนื่อง มีค่ าเฉลี่ยมากสูงสุด เท่ ากั บ 2.00 รองลงมา คือการกําหนดขอบข่ายของการบริหารความต่อเนื่อง,
การระบุผลิ ตภั ณฑ์/บริ การ มี ค่ าเฉลี่ ย เท่ากับ 1.94 และ 1.78 ตามลํ าดั บ สํ าหรั บข้ อที่ มี ค่ าเฉลี่ ยปานกลาง
คือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายในและภายนอก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.67 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือการวิเคราะห์ความต้องการหรือความสอดคล้องของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.06
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ตารางที่ 3-3 : ระดับความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจ ด้านภาวะผู้นํา
ของหน่วยงานส่วนกลาง กรมควบคุมโรค พ.ศ.2558 (n=18)
ด้านภาวะผู้นาํ (Leadership)
1. ผู้ บ ริ ห ารกํ า หนดนโยบายการบริ ห ารความ
ต่อเนื่องชัดเจนสอดคล้องกับเป้าหมายหน่วยงาน
2. วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละขอบเขตเป็ น ไปแนวทาง
เดียวกันกับแผนประคองกิ จการ ครอบคลุม
ความเสี่ยง
3. ประกาศนโยบายการบริหารความต่อเนื่องเป็นลาย
ลักษณ์อักษร
4. การสื่อสารนโยบายให้ทราบทั่วทั้งภายในองค์กร
5. การกําหนดผังโครงสร้ างและบทบาทหน้ า ที่
ของหน่วยงาน
6. มีคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานและกําหนดหน้าที่
รับผิดชอบการนําโปรแกรมการบริหารความ
ต่อเนื่องไปปฏิบัติ
รวม

ปรับปรุง
(ร้อยละ)
10
(55.6)
2
(11.1)

สอดคล้อง
(ร้อยละ)
8
(44.4)
16
(88.9)

Mean

S.D.

1.44

0.511

การ
แปลผล
ปานกลาง

1.89

0.323

มาก

18

-

1.00

0.000

น้อย

11
(61.1)
1
(5.6)
1
(5.6)

7
(38.9)
17
(94.4)
17
(94.4)

1.39

0.502

ปานกลาง

1.94

0.236

มาก

1.94

0.236

มาก

1.60

0.190 ปานกลาง

จากตารางที่ 3-3 ผลการประเมินความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจของ
หน่วยงานส่วนกลาง สังกัดกรมควบคุมโรค ปี พ.ศ.2558 ด้านภาวะผู้นํา โดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง
คือ 1.60 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การกําหนดผังโครงสร้างและบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ และคําสั่งแต่งตั้ง
คณะทํางานและกําหนดหน้าที่รับผิดชอบในการนําโปรแกรมการบริหารความต่อเนื่อง ไปปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยมากสูงสุด
เท่ากัน คือ 1.94 รองลงมา คือ วัตถุประสงค์และขอบเขตเป็นไปแนวทางเดียวกันครอบคลุมความเสี่ยง มีค่าเฉลี่ย
คือ 1.89 สําหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยปานกลาง คือ ผู้บริหารกําหนดนโยบายการบริหารความต่อเนื่องชัดเจนสอดคล้อง
กับเป้าหมายหน่วยงาน และการสื่อสารนโยบายให้ทราบทั่วทั้งภายในหน่วยงาน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.63 และ 1.57
ตามลําดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การประกาศนโยบายระบบการบริหารความต่อเนื่องเป็นลายลักษณ์อักษร
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.00
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ตารางที่ 3-4 : ระดับความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจ ด้านการวางแผน
ของหน่วยงานส่วนกลาง สังกัดกรมควบคุมโรค พ.ศ.2558 (n=18)
ปรับปรุง
(ร้อยละ)
การชี้บ่ง และประเมินความเสี่ยง
1
(5.6)
การจัดการความเสี่ยง โดยการป้องกัน และลด
1
ผลกระทบ
(5.6)
การระบุระยะเวลาหยุดกระบวนการสูงสุดที่
3
ยอมรับได้
(16.7)
การระบุระดับต่ําสุดของผลิตภัณฑ์และบริการ
6
ที่สามารถยอมรับได้
(33.3)
การจัดทําแผนปฏิบัติการ
3
(16.7)
รวม
ด้านการวางแผน (Planning)

1.
2.
3.
4.
5.

สอดคล้อง
(ร้อยละ)
17
(94.4)
17
(94.4)
15
(83.3)
12
(66.7)
15
(83.3)

Mean

S.D.

1.94

0.236

การ
แปลผล
มาก

1.94

0.236

มาก

1.83

0.383

มาก

1.67

0.485 ปานกลาง

1.83

0.383

มาก

1.84

0.222

มาก

จากตารางที่ 3-4 ผลการประเมินความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจของ
หน่วยงานส่ วนกลาง สังกั ดกรมควบคุ มโรค ปี พ.ศ.2558 ด้านการวางแผน โดยรวมมี ค่ าเฉลี่ ยในระดับมาก
คือ 1.84 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าการชี้บ่งและประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงโดยการป้องกันและ
ลดผลกระทบ มีค่าเฉลี่ยมากสูงสุดเท่ากัน คือ 1.94 รองลงมา คือการระบุระยะเวลาหยุดกระบวนการสูงสุด
ที่ยอมรับได้ และการจัดทําแผนปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 1.83 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือการระบุ
ระดับต่ําสุดของผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถยอมรับได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.67
ตารางที่ 3-5 : ระดับความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจ ด้านการสนับสนุน
ของหน่วยงานส่วนกลาง สังกัดกรมควบคุมโรค พ.ศ.2558 (n=18)
ปรับปรุง สอดคล้อง
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
การพิจารณาทรัพยากรและรายการ
1
17
ทรัพยากรที่จําเป็น
(5.6)
(94.4)
การฝึกอบรมบุคลากร สื่อสารและ
8
12
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อกําหนดการบริหาร (44.4) (55.6)
ความต่อเนื่อง
การพิจารณาความรู้ความสามารถที่จําเป็น
3
15
ของบุคลากรในการป้องกันและลดผลกระทบ (16.7) (83.3)
ของการดําเนินงาน
มีระบบการควบคุมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
10
8
การบริหารความต่อเนื่อง
(55.6) (44.4)
ด้านการสนับสนุน (Support)

1.
2.
3.
4.

Mean

S.D.

1.94 0.236

การ
แปลผล
มาก

1.56 0.511 ปานกลาง
1.83 0.383

มาก

1.44 0.511 ปานกลาง
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ด้านการสนับสนุน (Support)
5. วิธีการสื่อสารและช่องทางการสื่อสาร
ในระหว่างที่เกิดอุบัติการณ์
6. มีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
ที่เกี่ยวข้องทราบ
รวม

การ
ปรับปรุง สอดคล้อง Mean S.D.
แปลผล
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
มาก
5
13
1.72 0.461
(27.8) (72.2)
6
12
1.67 0.485 ปานกลาง
(33.3) (66.7)
มาก
1.72 0.460

จากตารางที่ 3-5 ผลการประเมินความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจของ
หน่วยงานส่วนกลางสังกัดกรมควบคุมโรค ปี พ.ศ.2558 ด้านการสนับสนุน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ 1.72
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การพิจารณาทรัพยากรและรายการทรัพยากรที่จําเป็น มีค่าเฉลี่ยมากสูงสุด คือ 1.94
รองลงมา คือ การพิจารณาความรู้ความสามารถที่จําเป็นของบุคลากรในการป้องกันและลดผลกระทบของการ
ดําเนินงาน และวิธีการสื่อสารและช่องทางการสื่อสารในระหว่างที่เกิดอุบัติการณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.83 และ 1.72
ตามลําดับ ส่วนข้อที่มีมีค่าเฉลี่ยปานกลาง คือช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องทราบ และการ
ฝึกอบรมบุคลากร สื่อสารและประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อกําหนดการบริหารความต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ย คือ 1.67 และ
1.56 ตามลําดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือมีระบบการควบคุมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความต่อเนื่อง
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.44
ตารางที่ 3-6 : ระดับความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจ ด้านการดําเนินการ
ของหน่วยงานส่วนกลาง สังกัดกรมควบคุมโรค พ.ศ.2558 (n=18)
ปรับปรุง สอดคล้อง Mean S.D.
การ
ด้านการดําเนินการ (Operation)
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
แปลผล
1. จัดตั้งโครงสร้างการตอบสนองต่ออุบัติการณ์
1
17
1.94 0.236 มาก
(5.6)
(94.4)
2. ระบุสมมุติฐาน
11
7
1.39 0.502 ปานกลาง
(61.1) (38.9)
3. การประเมินความเสี่ยง ที่มีผลต่อการหยุดชะงัก
2
16
1.89 0.323 มาก
(11.1) (88.9)
4. การวิเคราะห์ผลกระทบต่อธุรกิจและกําหนด
3
15
1.83 0.346 มาก
ระยะเวลาสําหรับกู้กิจกรรมวิกฤติ
(16.7) (83.3)
5. กําหนดกลยุทธ์
2
16
1.89 0.383 มาก
(11.1) (88.9)
6. มีมาตรการภายใต้กลยุทธ์ที่ทาํ ให้ความเสี่ยง
2
16
1.89 0.323 มาก
ลดลง
(11.1) (88.9)
7. กําหนดขั้นตอนการดําเนินงานความต่อเนื่อง
4
14
1.78 0.428 มาก
ไปปฏิบัติ
(22.2) (77.8)
8. การเรียกใช้แผน (Trigger point)
9
9
1.50 0.514 ปานกลาง
(50.0) (50.0)
9. เอกสารขั้นตอนการดําเนินงานสําหรับการฟื้นฟู
5
13
1.72 0.461 มาก

42
ด้านการดําเนินการ (Operation)
10. การฝึกซ้อมและทดสอบแผนความต่อเนื่อง
รวม

การ
ปรับปรุง สอดคล้อง Mean S.D.
แปลผล
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
(27.8) (72.2)
13
5
1.28 0.461 น้อย
(72.2) (27.8)
1.71 0.256 มาก

จากตารางที่ 3-6 ผลการประเมินความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจของ
หน่วยงานส่วนกลาง สังกัดกรมควบคุมโรค ปี พ.ศ.2558 ด้านการดําเนิ นการ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก
คือ 1.71 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การจัดตั้งโครงสร้างการตอบสนองต่ออุบัติการณ์ มีค่าเฉลี่ยมากสูงสุด คือ 1.94
รองลงมา คือการประเมินความเสี่ยงที่มีผลต่อการหยุดชะงัก, การกําหนดกลยุทธ์ และมีมาตรการภายใต้กลยุทธ์ที่ทํา
ให้ ความเสี่ยงลดลง มี ค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 1.89 ส่วนการเรียกใช้ แผน (Trigger point) และการระบุสมมุติฐาน
มีค่าเฉลี่ยปานกลาง คือ 1.50 และ 1.39 ตามลําดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือการฝึกซ้อมและทดสอบแผน
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.28
ตารางที่ 3-7 : ระดับความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจ ด้านการประเมิน
สมรรถนะของหน่วยงานส่วนกลาง สังกัดกรมควบคุมโรค พ.ศ.2558 (n=18)
ด้านการประเมินสมรรถนะ
(Performance evaluation)
1. มีการรายงานผลการตรวจประเมินให้ผู้บริหาร
ที่เกี่ยวข้อง

ปรับปรุง สอดคล้อง Mean S.D.
การ
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
แปลผล
5
13
1.72 0.461 มาก
(13)
(72.2)

จากตารางที่ 3-7 ผลการประเมินความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจของ
หน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรค ปี 2558 ด้านการประเมินสมรรถนะ พบว่า มีการรายงานผลการตรวจประเมิน
ให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ 1.72
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ตารางที่ 3-8 : ระดับความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจ ด้านการปรับปรุง
(Improvement) ของหน่วยงานส่วนกลาง สังกัดกรมควบคุมโรค ปี 2558 (n=18)
ปรับปรุง สอดคล้อง
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
6
12
(33.3) (66.7)
2. การดําเนินการแก้ไขและป้องกันสิ่งที่ไม่เป็นไป
17
1
ตามข้อกําหนด
(94.4)
(5.6)
3. รายงานผลการติดตามแก้ไขปรับปรุง
17
1
(94.4)
(5.6)
รวม
ด้านการปรับปรุง
(Improvement)
1. การทบทวนโดยคณะกรรมการบริหาร

การ
แปลผล
1.67 0.450 ปานกลาง

Mean

S.D.

1.06 0.236

น้อย

1.06 0.236

น้อย

1.25 0.244

น้อย

จากตารางที่ 3-8 ผลการประเมินความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจของ
หน่วยงานส่วนกลางสังกัดกรมควบคุมโรค ปี พ.ศ.2558 ด้านการปรับปรุง โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย
คือ 1.25 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การทบทวนโดยคณะกรรมการบริหาร มีค่าเฉลี่ยปานกลาง คือ 1.67 ส่วนการ
ดําเนินการแก้ไขและป้องกันสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนด และการรายงานผลการติดตามแก้ไขปรับปรุง มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดเท่ากัน คือ 1.06
ตารางที่ 3-9 : ระดับความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจของตัวบ่งชี้ด้านต่างๆใน
ภาพรวมของหน่วยงานส่วนกลาง สังกัดกรมควบคุมโรค ปี 2558 (n=18)
จํานวนตัวบ่งชี้ตามระดับความสอดคล้อง
รายการประเมิน
มาก
ปาน
น้อย
รวม
กลาง
บริบทขององค์กร (Context of the organization)
3
1
1
5
ภาวะผู้นํา (Leadership)
3
2
1
6
การวางแผน (Planning)
4
1
5
การสนับสนุน (Support)
3
3
6
การดําเนินการ (Operation)
7
2
1
10
การประเมินสมรรถนะ (Performance evaluation)
1
1
การปรับปรุง (Improvement)
1
2
3
รวม
21
10
5
36
จากตารางที่ 3-9 ผลการประเมินความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจ
ของตัวบ่งชี้ด้านต่างๆในภาพรวม ของหน่วยงานส่วนกลางสังกัดกรมควบคุมโรค ปี 2558 พบว่า ตัวบ่งชี้ที่มีระดับ
ความสอดคล้ องมาก มีจํานวน 21 ตั วบ่งชี้ ตั วบ่งชี้ที่มี ระดับความสอดคล้ องปานกลาง มี จํานวน 10 ตัวบ่ งชี้
และตัวบ่งชี้ที่มีระดับความสอดคล้องน้อย มีจํานวน 5 ตัวบ่งชี้
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจของหน่วยงาน
ส่วนภูมิภาค สังกัดกรมควบคุมโรค ปี 2558
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลศึกษาประกอบด้วยข้อกําหนด 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบริบทขององค์กร
2) ด้านภาวะผู้นํา 3) ด้านการวางแผน 4) ด้านสนับสนุน 5) ด้านการดําเนินการ 6) ด้านการประเมินสมรรถนะ
7) ด้านการปรับปรุง มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4-1 ถึงตารางที่ 4-9
ตางรางที่ 4-1: ระดับความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจของหน่วยงาน
ส่วนภูมิภาค สังกัดกรมควบคุมโรค ปี 2558 (n=12)
รายการประเมิน
Mean
S.D.
การแปลผล
1. บริบทขององค์กร (Context of the organization)
1.63
0.115
ปานกลาง
2. ภาวะผู้นํา (Leadership)
1.78
0.109
มาก
3. การวางแผน (Planning)
1.97
0.115
มาก
4. การสนับสนุน (Support)
1.68
0.241
มาก
5. การดําเนินการ (Operation)
1.85
0.100
มาก
6. การประเมินสมรรถนะ (Performance evaluation)
2.00
0.000
มาก
7. การปรับปรุง (Improvement)
1.44
0.358
ปานกลาง
รวม
1.76
0.091
มาก
จากตารางที่ 4-1 ผลการประเมินความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจ
ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัดกรมควบคุมโรค ปี พ.ศ. 2558 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คือ 1.76
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านการประเมินสมรรถนะ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 2.00 รองลงมา คือด้านการ
วางแผน ด้านการดําเนินการ และด้านภาวะผู้นํา มีค่าเฉลี่ย คือ 1.97, 1.85, 1.78 ตามลําดับ ส่วนด้านการ
สนับสนุน ด้านบริบทองค์กร และด้านการปรับปรุง มีค่าเฉลี่ยปานกลาง คือ 1.68 1.63 และ 1.44 ตามลําดับ
ตารางที่ 4-2 : ระดับความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจ ด้านบริบทขององค์กร
ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัดกรมควบคุมโรค พ.ศ.2558 (n=12)
ด้านบริบทขององค์กร
ปรับปรุง สอดคล้อง
(Context of the organization)
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายใน
5
7
และภายนอกที่เกี่ยวข้อง
(41.7) (58.3)
2. การวิเคราะห์ความต้องการหรือความสอดคล้อง
12
ของผู้รับบริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
(100)
3. การระบุผลิตภัณฑ์/บริการ
3
9
(25)
(75)
4. การกําหนดขอบข่ายการบริหารความต่อเนื่อง
1
11
(8.3)
(91.7)

1.58 0.515

การ
แปลผล
ปานกลาง

1.00 0.000

น้อย

1.75 0.452

มาก

1.92 0.289

มาก

Mean

S.D.
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ด้านบริบทขององค์กร
(Context of the organization)
5. ระบุกลุ่มงานต่างๆของหน่วยงานที่อยู่ในการบริหาร
ความต่อเนื่อง
รวม

ปรับปรุง สอดคล้อง Mean S.D.
การ
แปลผล
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
1
11
1.92 0.289
มาก
(8.3)
(91.7)
1.63 0.115 ปานกลาง

จากตารางที่ 4-2 ผลการประเมินความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจ
ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัดกรมควบคุมโรค ปี พ.ศ.2558 ด้านบริบทขององค์กร โดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับ
ปานกลางคือ 1.63 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การกําหนดขอบข่ายของการบริหารความต่อเนื่อง และการระบุ
กลุ่มงานต่างๆของหน่วยงานที่อยู่ในการบริหารความต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยมากสูงสุดเท่ากัน คือ 1.92 รองลงมา
คื อ การระบุ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ / บริ ก าร มี ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากั บ 1.75 ส่ วนข้ อที่ มี ค่ าเฉลี่ ยปานกลาง คื อ การวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมปัจจัยภายในและภายนอก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.58 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือการวิเคราะห์
ความต้องการหรือความสอดคล้องของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.00
ตารางที่ 4-3 : ระดับความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจ ด้านภาวะผู้นํา
ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัดกรมควบคุมโรค พ.ศ.2558 (n=12)
ปรับปรุง สอดคล้อง
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
ผู้ บริ หารกํ าหนดนโยบายของการจั ดทํ าการ
1
11
บริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งชั ด เจนสอดคล้ อ งกั บ (8.3)
(91.7)
เป้าหมายหน่วยงาน
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละขอบเขตเป็ น ไปแนวทาง
1
11
เดียวกันกับแผนประคองกิจการ ครอบคลุม (8.3)
(91.7)
ความเสี่ยง
ประกาศนโยบายระบบการบริ หารความต่ อเนื่ อง 12
เป็นลายลักษณ์อักษร
(100)
การสื่อสารนโยบายให้ทราบทั่วทั้งภายในหน่วยงาน
2
10
(16.7) (83.3)
การกําหนดผังโครงสร้างและบทบาทหน้าที่
12
ของหน่วยงาน
(100)
มีคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานและกําหนดหน้าที่
12
รับผิดชอบในการนําโปรแกรมการบริหาร
(100)
ความต่อเนื่องไปปฏิบัติ
รวม
ด้านภาวะผู้นาํ (Leadership)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mean

S.D.

1.92 0.289

การ
แปลผล
มาก

1.92 0.289

มาก

1.00 0.000

น้อย

1.83 0.389

มาก

2.00 0.000

มาก

2.00 0.000

มาก

1.78 0.109

มาก
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จากตารางที่ 4-3 ผลการประเมินความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจของ
หน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัดกรมควบคุมโรค ปี พ.ศ.2558 ด้านภาวะผู้นํา โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
คือ 1.78 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การกําหนดผังโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน และคําสั่งแต่งตั้ง
คณะทํางานและกําหนดหน้าที่รับผิดชอบในการนําโปรแกรมการบริหารความต่อเนื่องไปปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยมากสูงสุด
เท่ากัน คือ 2.00 รองลงมา คือ ผู้บริหารกําหนดนโยบายของการจัดทําการบริหารความต่อเนื่องชัดเจนสอดคล้อง
กับเป้าหมายหน่วยงาน, และวัตถุประสงค์และขอบเขตเป็นไปแนวทางเดียวกันครอบคลุมความเสี่ยง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากัน คือ 1.92 และการสื่อสารนโยบายให้ทราบทั่วทั้งภายในหน่วยงาน มีค่าเฉลี่ย 1.83 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือการประกาศนโยบายระบบการบริหารความต่อเนื่องเป็นลายลักษณ์อักษร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00
ตารางที่ 4-4 : ระดับความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจ ด้านการวางแผนของ
หน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัดกรมควบคุมโรค พ.ศ.2558 (n=12)
ปรับปรุง สอดคล้อง
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
1. การชี้บ่ง และประเมินความเสี่ยง
12
(100)
2. การจัดการความเสี่ยง โดยการป้องกัน และลดผลกระทบ
12
(100)
3. การระบุระยะเวลาหยุดกระบวนการสูงสุดที่ยอมรับได้
1
11
(8.3)
(91.7)
4. การระบุระดับต่ําสุดของผลิตภัณฑ์และบริการที่
1
11
สามารถยอมรับได้
(8.3)
(91.7)
5. การจัดทําแผนปฏิบัติการ
12
(100)
รวม
ด้านการวางแผน (Planning)

การ
แปลผล
2.00 0.000 มาก

Mean

S.D.

2.00 0.000

มาก

1.92 0.289

มาก

1.92 0.289

มาก

2.00 0.000

มาก

1.97 0.115

มาก

จากตารางที่ 4-4 ผลการประเมินความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจของ
หน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัดกรมควบคุมโรค ปี พ.ศ.2558 ด้านการวางแผน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก
คือ 1.97 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยการชี้บ่งและประเมินความเสี่ยง,
การจัดการความเสี่ยงโดยการป้องกันและลดผลกระทบ และการจัดทําแผนปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ยมากสูงสุด
ที่เท่ากัน คือ 2.00 รองลงมาคือ การระบุระยะเวลาหยุดกระบวนการสูงสุดที่ยอมรับได้ และการระบุระดับต่ําสุด
ของผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถยอมรับได้ ค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 1.92
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ตารางที่ 4-5 : ระดับความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจ ด้านการสนับสนุน
ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัดกรมควบคุมโรค พ.ศ.2558 (n=12)
ปรับปรุง สอดคล้อง Mean S.D.
การ
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
แปลผล
การพิจารณาทรัพยากรและรายการ
12
2.00 0.000
มาก
ทรัพยากรที่จําเป็น
(100)
การฝึกอบรมบุคลากร การสื่อสาร และ
4
8
1.67 0.492 ปานกลาง
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อกําหนดการบริหาร (33.3) (66.7)
ความต่อเนื่อง
น้อย
การพิจารณาความรู้ความสามารถที่จําเป็น
9
3
1.25 0.452
ของบุคลากรในการป้องกันและลดผลกระทบ (75)
(25)
ของการดําเนินงาน
มีระบบการควบคุมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
4
8
1.67 0.492 ปานกลาง
บริหารความต่อเนื่อง
(33.3) (66.7)
การสื่อสารและช่องทางการสื่อสารในระหว่าง
3
9
1.75 0.452
มาก
ที่เกิดอุบัติการณ์
(25)
(75)
มีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่
3
9
1.75 0.452
มาก
เกี่ยวข้องทราบ
(25)
(75)
มาก
รวม
1.68 0.241
ด้านการสนับสนุน (Support)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

จากตารางที่ 4-5 ผลการประเมินความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจของ
หน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัดกรมควบคุมโรค ปี พ.ศ.2558 ด้านการสนับสนุน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก
คือ 1.68 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การพิจารณาทรัพยากรและรายการทรัพยากรที่จําเป็น มีค่าเฉลี่ยมากสูงสุด
คือ 2.00รองลงมา คือ การสื่อสารและช่องทางการสื่อสารในระหว่างที่เกิดอุบัติการณ์ และมีช่องทางการสื่อสาร
ทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องทราบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 1.75 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยปานกลาง คือ การฝึกอบรม
บุคลากร สื่อสารและประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อกําหนดการบริหารความต่อเนื่อง และมีระบบการควบคุมเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 1.67 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การพิจารณา
ความรู้ความสามารถที่จําเป็นของบุคลากรในการป้องกันและลดผลกระทบของการดําเนินงาน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.25
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ตารางที่ 4-6 : ระดับความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจ ด้านดําเนินการของ
หน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัดกรมควบคุมโรค พ.ศ.2558 (n=12)
การ
ปรับปรุง สอดคล้อง Mean S.D.
ด้านการดําเนินการ (Operation)
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
แปลผล
1. จัดตั้งโครงสร้างการตอบสนองต่ออุบัติการณ์
12
2.00 0.000 มาก
(100)
2. ระบุสมมุติฐาน
3
9
1.75 0.452 มาก
(25)
(75)
3. การประเมินความเสี่ยง ที่มีผลต่อการหยุดชะงัก
12
2.00 0.000 มาก
(100)
4. การวิเคราะห์ผลกระทบต่อธุรกิจและกําหนด
1
11
1.92 0.289 มาก
ระยะเวลาสําหรับกู้กิจกรรมวิกฤติ
(8.3)
(91.7)
5. กําหนดกลยุทธ์
12
2.00 0.000 มาก
(100)
6. มีมาตรการภายใต้กลยุทธ์ที่ทาํ ให้ความเสี่ยง
12
2.00 0.000 มาก
ลดลง
(100)
7. กําหนดขั้นตอนการดําเนินงานความต่อเนื่องไป
1
11
1.92 0.289 มาก
ปฏิบัติ
(8.3)
(91.7)
8. การเรียกใช้แผน (Trigger point)
1
11
1.92 0.289 มาก
(8.3)
(91.7)
9. เอกสารขั้นตอนการดําเนินงานสําหรับการฟื้นฟู
1
11
1.92 0.289 มาก
(8.3)
(91.7)
10. การฝึกซ้อมและการทดสอบแผนความต่อเนื่อง
11
1
1.08 0.289 น้อย
(91.7)
(8.3)
รวม
1.85 0.100 มาก
จากตารางที่ 4-6 ผลการประเมินความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจของ
หน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัดกรมควบคุมโรค ปี พ.ศ.2558 ด้านการดําเนินการ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก
คือ 1.85 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การจัดตั้งโครงสร้างการตอบสนองต่ออุบัติการณ์, การประเมินความเสี่ยงที่มีผล
ต่อการหยุดชะงัก, การกําหนดกลยุทธ์ และมีมาตรการภายใต้กลยุทธ์ที่ทําให้ความเสี่ยงลดลง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดที่
เท่ากัน คือ 2.00 รองลงมาคือ การวิเคราะห์ผลกระทบต่อธุรกิจและกําหนดระยะเวลาสําหรับกู้กิจกรรมวิกฤติ,
กําหนดขั้นตอนการดําเนินงานความต่อเนื่องไปปฏิบัติ, การเรียกใช้แผน (Trigger point) และเอกสารขั้นตอนการ
ดําเนินงานสําหรับการฟื้นฟู มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 1.92 การระบุสมมุติฐาน มีค่าเฉลี่ย 1.75 และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ การฝึกซ้อมและทดสอบแผน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.08
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ตารางที่ 4-7 : ระดับความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจ ด้านการประเมิน
สมรรถนะของหน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัดกรมควบคุมโรค พ.ศ.2558 (n=12)
ด้านการประเมินสมรรถนะ
(Performance evaluation)
1. มีการรายงานผลการตรวจประเมินให้ผู้บริหารที่
เกี่ยวข้อง

ปรับปรุง สอดคล้อง Mean S.D.
การ
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
แปลผล
12
2.00 0.000 มาก
(100)

จากตารางที่ 4-7 ผลการประเมินความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจของ
หน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัดกรมควบคุมโรค ปี 2558 ด้านการประเมินสมรรถนะ พบว่า มีการรายงานผลการ
ตรวจประเมินให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ 2.00
ตารางที่ 4-8 : ระดับความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจ ด้านการปรับปรุง
(Improvement) ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัดกรมควบคุมโรค ปี 2558 (n=12)
ด้านการปรับปรุง (Improvement)
1. การทบทวนโดยคณะกรรมการบริหาร
2. การดําเนินการแก้ไขและป้องกันสิ่งที่ไม่เป็นไป
ตามข้อกําหนด
3. รายงานผลการติดตามแก้ไขปรับปรุง
รวม

ปรับปรุง สอดคล้อง
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
2
10
(16.7) (83.3)
9
3
(75)
(25)
9
3
(75)
(25)

การ
แปลผล
1.83 0.389 มาก

Mean

S.D.

1.25 0.452

น้อย

1.25 0.452

น้อย

1.44 0.358 ปานกลาง

จากตารางที่ 4-8 ผลการประเมินความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่ อเนื่ องทางภารกิ จ
ของหน่วยงานส่วนภูมิภาคสังกัดกรมควบคุมโรค ปี พ.ศ.2558 ด้านการปรับปรุง โดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง
คื อ 1.44 เมื่ อ พิ จ ารณารายข้ อ พบว่ า การทบทวนโดยคณะกรรมการบริ ห าร มี ค่ า เฉลี่ ย มาก คื อ 1.83
ส่วนการดําเนินการแก้ไขและป้องกันสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนด และการรายงานผลการติดตามแก้ไขปรับปรุง
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากัน คือ 1.25
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ตารางที่ 4-9 : ระดับความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจของตัวบ่งชี้ด้านต่างๆ
ในภาพรวมของหน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัดกรมควบคุมโรค ปี 2558
จํานวนตัวบ่งชี้ตามระดับความสอดคล้อง
รายการประเมิน
มาก ปานกลาง น้อย
รวม
บริบทขององค์กร (Context of the organization)
3
1
1
5
ภาวะผู้นํา (Leadership)
5
1
6
การวางแผน (Planning)
5
5
การสนับสนุน (Support)
3
2
1
6
การดําเนินการ (Operation)
9
1
10
การประเมินสมรรถนะ (Performance evaluation)
1
1
การปรับปรุง (Improvement)
1
2
3
รวม
27
3
6
36
จากตารางที่ 4-9 ผลการประเมินความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจ
ของตัวบ่งชี้ด้านต่างๆในภาพรวม ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัดกรมควบคุมโรค ปี 2558 พบว่าจํานวนตัวบ่งชี้
ที่มีระดับความสอดคล้องมาก มีจํานวน 27 ตัวบ่งชี้ และระดับความสอดคล้องปานกลาง มีจํานวน 3 ตัวบ่งชี้
ส่วนระดับความสอดคล้องน้อย มีจํานวน 6 ตัวบ่งชี้
ส่วนที่ 5 การเปรียบเทียบระดับความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจระหว่าง
หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สังกัดกรมควบคุมโรค ปี 2558
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลศึกษาประกอบด้วยข้อกําหนด 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบริบทขององค์กร
2) ด้านภาวะผู้นํา 3) ด้านการวางแผน 4) ด้านสนับสนุน 5) ด้านการดําเนินการ 6) ด้านการประเมินสมรรถนะ
7) ด้านการปรับปรุง มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5-1: ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยข้อกําหนดมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจ ระหว่าง
หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สังกัดกรมควบคุมโรค ปี 2558
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยข้อกําหนดมาตรฐานของหน่วยงาน
ข้อกําหนด
หน่วยงาน
n
Mean S.D.
t
p
บริบทขององค์กร
ส่วนกลาง
18 1.69 0.184 1.014 .319
(Context of the organization) ส่วนภูมิภาค 12 1.63 0.115
ภาวะผู้นํา (Leadership)
ส่วนกลาง
18 1.60 0.191 -3.209* .003
ส่วนภูมิภาค 12 1.78 0.109
การวางแผน (Planning)
ส่วนกลาง
18 1.84 0.223 -1.964 .060
ส่วนภูมิภาค 12 1.97 0.115
การสนับสนุน (Support)
ส่วนกลาง
18 1.69 0.237 0.156 .877
ส่วนภูมิภาค 12 1.68 0.241
การดําเนินการ (Operation)
ส่วนกลาง
18 1.71 0.256 -2.074* .049
ส่วนภูมิภาค 12 1.85 0.100
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ข้อกําหนด
การประเมินสมรรถนะ
(Performance evaluation)
การปรับปรุง (Improvement)
รวม

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยข้อกําหนดมาตรฐานของหน่วยงาน
หน่วยงาน
n
Mean S.D.
t
p
ส่วนกลาง
18 1.72 0.460 -2.557* .020
ส่วนภูมิภาค 12 2.00 0.000
ส่วนกลาง
18 1.26 0.244 -1.690 .102
ส่วนภูมิภาค 12 1.44 0.358
ส่วนกลาง
18 1.65 0.183 -2.347* .027
ส่วนภูมิภาค 12 1.76 0.091

*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 5 ผลการศึกษาเปรียบเทียบระดับความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่อง
ทางภารกิจระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในภาพรวมพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ.05 เมื่อพิ จารณารายด้าน พบว่าด้านภาวะผู้นํา ด้ านการดํ าเนินการ และด้านการประเมินสมรรถนะ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ส่วนด้านบริบทขององค์กร ด้านการวางแผน ด้านการสนับสนุน
และด้านการปรับปรุง พบว่าไม่แตกต่างกัน

52

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษานี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความสอดคล้อง
การบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจของหน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรค ปี พ.ศ. 2558 และเพื่อเปรียบเทียบ
ความสอดคล้องการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ หน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรค จํานวน 30 หน่วยงาน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบประเมินความสอดคล้อง
ตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่อง ตามข้อกําหนดมาตรฐาน 7 ด้าน จํานวน 36 ตัวบ่งชี้ ที่สร้างขึ้นโดยทีม
ผู้ศึกษาวิจัย และแบบรายงานผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (F-PHER-29) เกณฑ์พิจารณาตัวบ่งชี้ แบ่ง
คะแนนเป็น 2 ระดับ คือ ปรับปรุง = 1 และ สอดคล้อง = 2 นํามาจัดกลุ่มน้ําหนักค่าเฉลี่ย 3 ระดับ คือ ค่าเฉลีย่
1.68-2.00 หมายถึง ระดับความสอดคล้องมาก ค่าเฉลี่ย 1.34-1.67 หมายถึง ระดับความสอดคล้องปาน
กลาง ค่าเฉลี่ย 1.00-1.33 หมายถึง ระดับความสอดคล้องน้อย สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าความถึ่
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation (S.D)
และค่า t-test ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
5.1 สรุปผลการศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 30 หน่วยงาน เป็นหน่วยงานส่วนกลาง จํานวน 18 หน่วยงาน
คิดเป็นร้อยละ 60 หน่วยงานส่วนภูมิภาค จํานวน 12 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 40
2. ความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจของหน่วยงาน สังกัดกรม
ควบคุมโรค ปีพ.ศ. 2558 พบว่าในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก (Mean=1.69) โดยด้านการวางแผนมีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด (Mean=1.89) รองลงมา คือ ด้านการประเมินสมรรถนะ ด้านการดําเนินการ และด้านการสนับสนุน
(Mean=1.83, 1.76 และ1.68) ตามลําดับ ส่วนด้านภาวะผู้นํา และด้านบริบทขององค์กร มีค่าเฉลี่ยในระดับปาน
กลาง (Mean=1.67และ1.66) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือด้านการปรับปรุง (Mean=1.33) ส่วนผลการ
ประเมินตัวบ่งชี้ในข้อกําหนดมาตรฐาน ปรากฏผล โดยสรุป ดังนี้
2.1 ตัวบ่งชี้ที่มีระดับความสอดคล้องมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน (Mean=1.97) ได้แก่ 1) การระบุ
กลุ่มงานต่างๆของหน่วยงานที่อยู่ในการบริหารความต่อเนื่อง 2) ผังโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน
3) คําสั่งคณะทํางานและบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในการนําโปรแกรมการบริหารความต่อเนื่องไปปฏิบัติ 4) การชี้บ่ง
และประเมิ นความเสี่ ยง 5) การจั ดการความเสี่ ยง 6) การพิ จารณาทรั พยากรและรายการทรัพยากรที่ จํ าเป็ น
และ7) การจัดตั้งโครงสร้างการตอบสนองต่ออุบัติการณ์
2.2 ตัวบ่งชี้ที่มีระดับความสอดคล้องน้อย มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ การประกาศนโยบายระบบการ
บริหารความต่อเนื่องเป็นลายลักษณ์อักษร (Mean=1.0) รองลงมา คือ การวิเคราะห์ความต้องการหรือความ
สอดคล้องของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Mean=1.03) การดําเนินการแก้ไขและป้องกันสิ่งที่ไม่เป็นไป
ตามข้อกําหนด และรายงานผลการติดตามแก้ไขปรับปรุง มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (Mean=1.13) และการฝึกซ้อม
และการทดสอบแผนความต่อเนื่อง (Mean=1.20)
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3. ความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจของหน่วยงานส่วนกลาง สังกัด
กรมควบคุมโรค ปี 2558 พบว่าในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง (Mean=1.65) โดยด้านการวางแผน
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (Mean=1.84) รองลงมา คือ ด้านการประเมินสมรรถนะ, ด้านการดําเนินการ (Mean=1.72,
1.71) และด้ านบริ บทขององค์ กร, ด้ านการสนั บสนุ น มี ค่ าเฉลี่ยเท่ากั น (Mean=1.69) ส่ วนด้ านภาวะผู้นํา
มีค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง (Mean=1.60) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการปรับปรุง (Mean=1.26)
ส่วนผลการประเมินตัวบ่งชี้ในข้อกําหนดมาตรฐาน ปรากฏผล โดยสรุป ดังนี้
1.1 ตัวบ่งชี้ที่มีระดับความสอดคล้องมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การระบุกลุ่มงานต่างๆของ
หน่วยงานที่อยู่ในการบริหารความต่อเนื่อง (Mean=2.00) รองลงมา มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากัน จํานวน 7 ตัวบ่งชี้
ได้แก่ การกําหนดขอบข่ายของการบริหารความต่อเนื่อง, ผังโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน, มีคําสั่ง
แต่งตั้งคณะทํางานและกําหนดหน้าที่รับผิดชอบการนําโปรแกรมการบริหารความต่อเนื่องไปปฏิบัติ, การชี้บ่ง
และประเมินความเสี่ยง, การจัดการความเสี่ยง โดยการป้องกัน และลดผลกระทบ, การพิจารณาทรัพยากรและ
รายการทรัพยากรที่จําเป็น และจัดตั้งโครงสร้างการตอบสนองต่ออุบัติการณ์ (Mean=1.94)
1.2 ตัวบ่งชี้ที่มีระดับความสอดคล้องน้อย มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การประกาศนโยบายระบบการ
บริหารความต่อเนื่องเป็นลายลักษณ์อักษร (Mean=1.0) รองลงมามีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากันจํานวน 3 ตัวบ่งชี้
คือ การวิเคราะห์ความต้องการหรือความสอดคล้องของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, การดําเนินการแก้ไข
และป้ อ งกั น สิ่ ง ที่ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามข้ อ กํ า หนด, การรายงานผลการติ ด ตามแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง (Mean=1.06)
และการฝึกซ้อมและการทดสอบแผนความต่อเนื่อง (Mean=1.28)
4. ความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจของหน่วยงานส่วนภูมิภาค
สังกัดกรมควบคุมโรค ปี พ.ศ. 2558 พบว่าในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก (Mean=1.76) โดยด้านการ
ประเมินสมรรถนะมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (Mean=2.00) รองลงมา ได้แก่ ด้านการวางแผน, ด้านการดําเนินการ,
ด้านภาวะผู้นํา และด้านการสนับสนุน (Mean=1.97, 1.85, 1.78 และ 1.68) ตามลําดับ ส่วนด้านบริบทของ
องค์กร และด้านการปรับปรุง มีค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง (Mean=1.63 และ1.44) ส่วนผลการประเมินตัวบ่งชี้
ในข้อกําหนดมาตรฐาน ปรากฏผล โดยสรุป ดังนี้
4.1 ตั วบ่ งชี้ ที่ มี ระดั บความสอดคล้ องมาก มี ค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ดเท่ ากั นจํ านวน 11 ตั วบ่ งชี้ ได้ แ ก่
1) ผังโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน 2) มีคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานและกําหนดหน้าที่รับผิดชอบการนํา
โปรแกรมการบริหารความต่อเนื่องไปปฏิบัติ 3) การชี้บ่ง และประเมินความเสี่ยง 4) การจัดการความเสี่ยง โดยการ
ป้องกัน และลดผลกระทบ 5) การจัดทําแผนปฏิบัติการ 6) การพิจารณาทรัพยากรและรายการทรัพยากรที่จําเป็น
7) จัดตั้งโครงสร้างการตอบสนองต่ออุบัติการณ์ 8) การประเมินความเสี่ยง ที่มีผลต่อการหยุดชะงัก 9) กําหนดกลยุทธ์
10) มีมาตรการภายใต้กลยุทธ์ที่ทําให้ความเสี่ยงลดลง และ11) มีการรายงานผลการตรวจประเมินให้ผู้บริหาร
ที่เกี่ยวข้อง (Mean=2.00)
4.2 ตัวบ่งชี้ที่มีระดับความสอดคล้องน้อย มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ การวิเคราะห์ความต้องการหรือ
ความสอดคล้องของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการประกาศนโยบายระบบการบริหารความต่อเนื่อง
เป็นลายลักษณ์อักษร มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (Mean=1.0) รองลงมา คือ การฝึกซ้อมและการทดสอบแผนความ
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ต่ อ เนื่ อ ง (Mean=1.08) และการพิ จ ารณาความรู้ ค วามสามารถที่ จํ า เป็ น ของบุ ค ลากรในการป้ อ งกั น
และลดผลกระทบของการดําเนินงาน, การดําเนินการแก้ไขและป้องกันสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนด, และการ
รายงานผลการติดตามแก้ไขปรับปรุง มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (Mean=1.25)
5. การศึกษาเปรียบเทียบระดับความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจ
ระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในภาพรวมพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
โดยหน่วยงานส่วนภูมิภาคมีระดับความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจมากกว่า
หน่วยงานส่วนกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านภาวะผู้นํา ด้านการดําเนินการ และด้านการประเมินสมรรถนะ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยหน่วยงานส่วนภูมิภาคมีระดับความสอดคล้องตามมาตรฐาน
ทั้ ง 3 ด้ านมากกว่ า หน่ วยงานส่ วนกลาง ส่ วนด้ า นบริ บ ทขององค์ ก ร ด้ านการวางแผน ด้ านการสนั บสนุ น
และด้านการปรับปรุง พบว่าไม่แตกต่างกัน
6. จุดอ่อนของการดําเนินงานตามมาตรฐาน โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ที่มีระดับความสอดคล้องน้อย
ทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มี 5 ประเด็น คือ การประกาศนโยบายระบบการบริหารความต่อเนื่อง
เป็นลายลักษณ์อักษร, การวิเคราะห์ความต้องการหรือความสอดคล้องของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย,
การดํ า เนิ น การแก้ ไ ขและป้ อ งกั น สิ่ ง ที่ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามข้ อ กํ า หนด, การรายงานผลการติ ด ตามแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง
และการฝึกซ้อมและการทดสอบแผนความต่อเนื่อง
5.2 อภิปรายผล
จากผลการประเมิ นความสอดคล้ องตามมาตรฐานการบริ หารความต่ อเนื่ องทางภารกิ จของหน่ วยงาน
สังกัดกรมควบคุมโรค พ.ศ.2558 สามารถอภิปรายผลการศึกษา ได้ดังนี้
1. ระดับความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจของหน่วยงาน สังกัดกรม
ควบคุมโรค พบว่าโดยภาพรวม มีความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริ หารความต่ อเนื่องทางภารกิจ อยู่ในระดั บมาก
อาจเป็นเพราะหน่วยงาน สังกัดกรมควบคุมโรค ดําเนินการด้านการวางแผน การสนับสนุน การดําเนินการ และการประเมิน
สมรรถนะอยู่ในระดับมาก รวมถึงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค มีการพัฒนาการดําเนินงานเตรียมความพร้อม
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพ มานานนับแต่ปี พ.ศ.2552 ส่งผลให้มีการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรและขีดความสามารถได้ตามมาตรฐานระดับสากล แสดงถึงความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใต้ภารกิจขององค์กร สอดคล้องกับสลิลาทิพย์ ทิพยไกรศร(15) (2555, หน้า 68-77) ได้ศึกษาเรื่องการบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ ทางรอดของธุรกิจในภาวะวิกฤติ กล่าวว่า “การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity
Management : BCM) เป็นทางออกสําหรับการลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกระบวนการดําเนินงานหยุดชะงัก เมื่อเกิด
ภาวะวิกฤตต่างๆ ขึ้น โดยธุรกิจจะต้องกําหนดกลยุทธ์และแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้องค์กรสามารถดําเนินงานได้อย่าง
ต่อเนื่อง แม้ในภาวะวิกฤต ทั้งในด้านการวางแผนก่อนเกิดเหตุการณ์ การดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนดในขณะเกิด
เหตุการณ์ และการฟื้นฟูเมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย” และสอดคล้องกับพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน(5) (2548, มาตรา 4) กําหนดว่า “..ผลประโยชน์ของชาติ การปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัยของประชาชน
การดํารงชีวิตโดยปรกติสุขของประชาชน การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ความสงบเรียบร้อยหรือประโยชน์ส่วนรวม..” และจาก
ข้อกําหนด 7 ด้าน เรียงลําดับระดับความสอดคล้องตามมาตรฐานจากมากไปหาน้อย นํามาอภิปรายผล ตามลําดับดังนี้
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1) ด้านการวางแผน (Planning) พบว่าโดยรวมและจําแนกตามลักษณะหน่วยงาน มีการบริหารความ
ต่อเนื่องสอดคล้องตามมาตรฐานในระดับมาก แสดงถึงหน่วยงานวางแผนการป้องกันมีการประเมินความเสี่ยง การจัดการ
ความเสี่ยงของเหตุการณ์เพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบต่อผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาสอดคล้องกับ
จตุพร สังขวรรณ(21)(2557, 155) กล่าวว่า “การวางแผนเพื่อควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน เริ่มจากการวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ของโครงการในทุกๆด้าน เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
2) ด้านการประเมินสมรรถนะ (Performance evaluation) พบว่าโดยรวมและจําแนกตามลักษณะ
หน่วยงาน มีการบริหารความต่อเนื่องสอดคล้องตามมาตรฐานในระดับมาก ตัวบ่งชี้คือรายงานผลการตรวจประเมิน
ให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบ อาจเป็นเพราะกรมควบคุมโรคมีการจัดตั้งคณะทํางานตรวจติดตามประเมินคุณภาพ
ภายใน (BCM Internal Audit) และดํ า เนิ น การตรวจติ ด ตามประเมิ นโดยรู ป แบบการประชุ มเชิ ง ปฏิ บั ติ การ
และมีผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 22301-2012 จากภายนอกเป็นที่ปรึกษา ผลการตรวจติดตามคุณภาพ
ภายใน ทําให้ทราบจุดแข็งและจุดอ่อน และแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้มาตรฐานที่กําหนด
ผู้แทนหน่วยงานนําผลการตรวจประเมินเสนอให้กับผู้บริหารหน่วยงานทราบ สะท้อนให้เห็นว่า มีการพัฒนาในการ
วัดระบบการจัดการและผลของการดําเนินการ สอดคล้องกับเยาวรี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี(16) (2549) (อ้างถึงใน
Alkin, 1969) กล่าวว่า “กระบวนการของการคัดเลือก ประมวลข้อมูล และการจัดระบบสารสนเทศที่มีประโยชน์
เพื่ อนํ าเสนอต่ อผู้ มี อํ านาจในการตั ดสิ นใจ หรื อเพื่ อกํ าหนดทางเลื อกในการทํ ากิ จกรรมหรื อโครงการใดๆ”
และ (อ้างถึงใน Scriven, 1967) กล่าวว่า “การประเมินงาน กิจกรรม หรือโครงการใดๆที่บ่งชี้ถึงข้อดีและข้อจํากัด
ที่เกิดขึ้นในระหว่างดําเนินงานนั้นๆ ผลจากการประเมินดังกล่าวนี้ สามารถจะนําไปใช้เพื่อการพัฒนางานดังกล่าวให้ดี
ขึ้น”
3) ด้ านการดํ าเนิ น (Operation) พบว่ าโดยภาพรวมและจํ า แนกตามลั ก ษณะหน่ ว ยงาน มี ค วาม
สอดคล้องตามมาตรฐานในระดับมาก โดยตัวบ่งชี้ที่มีการดําเนินการมากที่สุดคือ จัดตั้งโครงสร้างการตอบสนอง
ต่ออุบัติการณ์ รองลงมาคือ ประเมินความเสี่ยง กําหนดกลยุทธ์และมาตรการ อาจเป็นเพราะยุทธศาสตร์ของกรม
ฯขับเคลื่อนให้มีกลไกและขั้นตอนการบริหารจัดการการเตรียมพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัย
สุขภาพ ในรูปแบบระบบบัญชาการเหตุการณ์ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเตรียมพร้อมและตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินอย่างต่อเนื่องทุกปี ส่วนการฝึกซ้อมและการทดสอบแผนฺประคองกิจการหรือแผนความต่อเนื่อง
(BCP) พบว่า ยังดําเนินการอยู่ในระดับน้อยที่สุด สะท้อนว่า หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินในระดับที่จําเป็นต้องเปิด
ใช้แผน BCP อาจไม่พร้อมต่อการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องทางภารกิจ
4) ด้านภาวะผู้นํา (Leadership) พบว่าโดยภาพรวมและจําแนกตามหน่วยงานส่วนกลาง มีความสอดคล้องตาม
มาตรฐานในระดับปานกลาง ส่วนหน่วยงานส่วนภูมิภาคอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะผู้นํากับการบริหารความต่อเนื่อง
ทางภารกิจ แตกต่างตามลักษณะเฉพาะของภารกิจและกระบวนการ ในแต่ละหน่วยงานมีความแตกต่างทั้งด้านการจัดการ
และการผลิตและบริการ สําหรับตัวบ่งชี้ที่มีการดําเนินการมากที่สุดเหมือนกัน คือผู้นํากําหนดโครงสร้างองค์กรและ
บทบาทหน้าที่รับผิดชอบและมีคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานและกําหนดหน้าที่รับผิดชอบในการนําโปรแกรมการบริหารความ
ต่อเนื่องไปปฏิบัติ อาจเป็นเพราะหน่วยงานมีโครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งการดําเนินการ
กับเหตุการณ์เฉพาะที่ไม่ได้กําหนดอยู่ในการปฏิบัติงานประจํา มีการจัดทําคําสั่งคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อ

56
ปฏิ บั ติ การเฉพาะกิ จ ส่ วนตั วบ่ งชี้ ที่ ดํ าเนิ นการน้ อยที่ สุ ด คื อ การประกาศนโยบายระบบการบริ หารความต่ อเนื่ อง
เป็นลายลักษณ์อักษร อาจเป็นเพราะการบริหารงานในหลายเหตุการณ์ใช้ระบบการสั่งการ มอบหมายงาน ออกเป็นข้อสั่ง
การหรือหนังสือราชการเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติและติดตาม ไม่มีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรเฉพาะด้านการบริหารความ
ต่อเนื่อง สะท้อนว่าการกําหนดนโยบายกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ มีผลต่อผู้ปฏิบัติในการดําเนินการเป็นทางการและไม่
เป็นทางการ สอดคล้องกับEdwards.(22) (1980, 10-12) กล่าวว่า “การสื่อสารหากต้องการให้การนํานโยบายไปปฏิบัติ
ประสบความสําเร็จแล้ว ผู้ที่รับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติต้องทราบว่าเขาจะทําอะไร” และ Paul Argenti.(23)
(2001, 103-109) กล่าวว่า พนักงานต้องการหลักฐานที่ชัดเจนว่าบริษัทให้ความสําคัญกับพนักงาน มีเอกสารชี้แจง”
5) ด้านบริบทขององค์กร (Context of the organization) พบว่าโดยภาพรวมและจําแนกตามหน่วยงานส่วน
ภูมิภาคมีความสอดคล้องตามมาตรฐานในระดับปานกลาง ส่วนหน่วยงานส่วนกลางในระดับมาก อาจเป็นเพราะขนาดของ
องค์กรและปฏิสัมพันธ์ของกระบวนการต่างกัน แต่ตัวบ่งชี้ที่ดําเนินการมากที่สุดเหมือนกัน คือ การระบุหน่วยงานต่างๆ
ขององค์กรที่อยู่ในการบริหารความต่อเนื่อง รองลงมา คือกําหนดขอบข่ายของการบริหารความต่อเนื่อง แสดงถึงหน่วยงาน
มีขอบข่ายและผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ชัดเจนในการพิจารณานํามาจัดทําแผนความต่อเนื่องทางภารกิจ ส่วนตัวบ่งชี้
ที่ดาํ เนินการน้อยที่สุด คือ การวิเคราะห์ความต้องการหรือความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สะท้อนให้
เห็นว่าการจัดลําดับความสําคัญเร่งด่วนในการจัดการป้องกันหรือลดผลกระทบอาจไม่ตรงกับความต้องการหรือความ
คาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สอดคล้องกับจตุพร สังขวรรณ(21) (2557, 235) กล่าวว่า “การวิเคราะห์
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์การ จะทําให้ทราบถึงความต้องการที่แท้จริง และเข้าใจถึงสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ที่ได้รับเพื่อให้
องค์การมีเป้าหมายในการสร้างคุณค่า วางแผนการดําเนินงาน ปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ
ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างตรงจุด และสอดคล้องกับสลิลาทิพย์ ทิพยไกรศร(15)
(2555, หน้า 68-77) ได้ศึกษาเรื่องการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ทางรอดของธุรกิจในภาวะวิกฤติ กล่าวว่า “เพื่อให้
การบริหารงานเกิดความต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก หรือหากหยุดชะงักก็สามารถกลับมาดําเนินการได้อย่างรวดเร็วที่สุด ทั้งยัง
ต้องรักษาภาพลักษณ์ของตราสินค้าและองค์กรควบคู่ไปด้วย แต่การจะดําเนินการให้บรรลุผลนั้นก็ต้องอาศัยความร่วมมือ
จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร”
6) ด้านการสนับสนุน (Support) พบว่าโดยภาพรวมและจําแนกตามหน่วยงาน มีความสอดคล้องตาม
มาตรฐานในระดับมาก ตัวบ่งชี้ที่ดําเนินการมากที่สุดเหมือนกัน คือการพิจารณาทรัพยากรและรายการทรัพยากร
ที่จําเป็น อาจเป็นเพราะกรมควบคุมโรคเป็นองค์กรที่รับผิดชอบดูแลภาพรวมด้านเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม
โรคเพื่อไม่ให้เกิดโรคระบาดสําคัญ สนับสนุนการปฏิบัติงาน เช่น ระบบเฝ้าระวังสอบสวนโรค ข้อมูลรายงานทาง
ระบาดวิทยา การส่งกําลังบํารุง การสื่อสารความเสี่ยง แต่ละหน่วยงานสามารถดําเนินการต่อเนื่องบรรลุตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ โดยได้รับการสนับสนุนด้าน กําลังคน ทีมตระหนักรู้ ทีมสอบสวนโรค ยา เวชภัณฑ์
และเวชภัณฑ์มิใช่ยา ส่วนตัวบ่งชี้ที่ดําเนินการน้อยที่สุด จําแนกตามหน่วยงานส่วนภูมิภาคคือ การพิจารณา
ความรู้ความสามารถที่จําเป็นของบุคลากรในการป้องกัน และลดผลกระทบของการดําเนินงาน อาจเป็นเพราะ
ไม่ได้นําบันทึกรายงานการฝึกอบรม มาระบุในแผนหรือการวางแผนที่เห็นชัดเจน โดยเฉพาะข้อมูลบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สนับสนุนให้ภารกิจมีความต่อเนื่อง
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7) ด้านการปรับปรุง (Improvement) พบว่าโดยภาพรวมและจําแนกตามหน่วยงานมีความสอดคล้อง
ตามมาตรฐานในระดับน้อย อาจเป็นเพราะไม่ได้จัดกิจกรรมการปรับปรุงแก้ไขไว้ในแผนงานหรือโครงการต่างๆ
อย่างชัดเจน หรือขาดโครงสร้างหรือวิธีการที่จะสนับสนุนการปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมดังกล่าว ทําให้การรายงานผล
การติดตามแก้ไขปรับปรุงน้อยตามไปด้วย สอดคล้องกับ Gregor Zellner.(25) (2011, 203-237) กล่าวว่า
“ถึงแม้จะเรียกว่าการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ แต่ก็ไม่ได้อธิบายวิธีการและหากธุรกิจเหล่านั้นดําเนินการ
ปรับปรุงด้วยตนเอง ก็ยังขาดโครงสร้างและวิธีการที่จะสนับสนุนการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ” และสอดคล้อง
กับประพรรณี จันทีนอก(26) (2551) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ยุทธศาสตร์การใช้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000
เพื่อการบริการของสํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดชัยภูมิ สรุปผลการวิจัย พบว่า”
ค่าใช้จ่ายและความสูญเสีย อันเกิดจากการปรับปรุงการดําเนินงานซึ่งเกิดจากข้อบกพร่องเดิมๆ และไม่ได้กําหนด
แนวทางป้องกันข้อบกพร่องที่ชัดเจน และมีส่วนแบ่งตลาดผ่านแนวทางการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์การบริหารที่ยัง
ไม่เหมาะสม " และ Larry Barton.(27) กล่าวว่า “บทเรียนที่ได้เรียนรู้มา ควรจะเป็นส่วนหนึ่งในการปิดฉากภาวะวิกฤติ
โดยผู้มีส่วนร่วมควรจะประชุมและพิจารณาว่าอะไรดีหรือไม่ดี และมีการดําเนินการในเรื่องนี้อย่างรวดเร็ว” และ Chris
Zook, Darrell Rigby.(28) (2001, 8-9) กล่ าวว่า “การเรียนรู้ทุกอย่างที่ทําได้จากการรบในทุกประเภท และนํา
บทเรียนนั้นมากรองเป็นข้อแนะนําที่ใช้ได้จริง เพื่อให้แก่ทหารในสมรภูมิรบ”
2. ผลการเปรียบเทียบระดับความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจของ
หน่วยงานส่วนกลางกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค พบว่าข้อกําหนดด้านภาวะผู้นํา ด้านดําเนินการ และด้านการประเมิน
สมรรถนะ และโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านบริบทองค์กร ด้านการวางแผน
ด้านการสนับสนุน และด้านการปรับปรุง ไม่แตกต่างกัน สามารถอภิปรายผลการศึกษา ได้ดังนี้
1) ด้านภาวะผู้นํา พบว่าหน่วยงานส่วนภูมิภาคมีค่าเฉลี่ยมากกว่าหน่วยงานส่วนกลาง มีตัวบ่งชี้ที่แตกต่างกัน
2 ตัวบ่งชี้ คือกําหนดนโยบายการบริหารความต่อเนื่อง และสื่อสารนโยบายให้ทราบทั้งภายในหน่วยงาน หน่วยงานส่วน
ภูมิภาคมีค่าเฉลี่ยตัวบ่งชี้มากกว่าส่วนกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะหน่วยงานส่วนภูมิภาค ผู้บริหารและผู้บริหารอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตระหนักและให้ความสําคัญของการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและการบริหารความต่อเนื่อง รูปแบบการดําเนินการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ สั่งการ มอบหมายงานและจูงใจให้ทุกฝ่ายทํางานร่วมกันอย่างเต็มที่
ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ใช้ข้อมูลจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน และระบบการให้รางวัล ประโยชน์เฉพาะด้าน เช่น
การเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นต้น กล่าวคือผู้บริหารมีบทบาทหน้าที่ในการจัดการองค์กร กําหนดนโยบาย วางแผน ควบคุม
กํากับ สอดคล้องกับร็อบบินส์, สตีเฟนส์ พี.(17)(2547) กล่าวว่าการจัดการในสภาพที่แตกต่าง ผู้บริหารจําเป็นต้องใช้รูปแบบ
และวิธีการที่แตกต่างกันในสภาพการณ์ที่ไม่เหมือนกัน และสอดคล้องกับ สุรศักดิ์ ปาเฮ(24) (2543) กล่าวว่า “ผู้บริหารต้อง
มองกว้างไกลอย่างต่อเนื่อง สามารถกําหนดนโยบายและวิธีการทํางานที่ชัดเจน รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อกําหนดแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและนโยบายได้อย่างเหมาะสม”
2) ด้านการดําเนินการ พบว่าหน่วยงานส่วนภูมิภาคมีค่าเฉลี่ยมากกว่าหน่วยงานส่วนกลาง มีตัวบ่งชี้
ที่แตกต่างกัน ได้แก่ การระบุสมมติฐาน และการเรียกใช้แผน อาจเป็นเพราะหน่วยงานส่วนภูมิภาค มีความเข้าใจ
ในประเด็นของการทําแผนประคองกิจการหรือแผนความต่อเนื่อง มีการสื่อสารทําความเข้าใจในการจัดทําแผน
ภายในหน่วยงาน มากกว่าหน่วยงานส่วนกลาง ซึ่งการดําเนินการจะปฏิบัติในระดับกรมมากกว่าระดับหน่วยงาน
จึงดําเนินการไม่ครบทุกตัวบ่งชี้ และหน่วยงานส่วนกลาง มีหน่วยงานที่ดําเนินการในภารกิจหลักจําเป็นของกรม
และมี หน่ วยงานที่ เป็ นหน่ วยงานสนั บสนุ น ถู กกํ าหนดให้ ดํ าเนิ นกลไกและขั้ น ตอนการบริ ห ารจั ด การการ
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เตรียมพร้อม และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพเช่นกัน อาจทําให้ความเข้าใจในการดําเนินการ
แตกต่างกัน
3) ด้านการประเมินสมรรถนะ พบว่าหน่วยงานส่วนภูมิภาคมีค่าเฉลี่ยมากกว่าหน่วยงานส่วนกลาง ตัวบ่งชี้
มีการรายงานผลการตรวจประเมินให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง อาจเป็นเพราะหน่วยงานส่วนภูมิภาค มีการจัดระบบการ
รายงานผลให้ผู้บริหารทราบมากกว่าใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานเพียงอย่างเดียว
4) ในภาพรวม ความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจจําแนกตามหน่วยงาน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พบว่าหน่วยงานส่วนภูมิภาค มีค่าเฉลี่ยมากกว่าหน่วยงานส่วนกลาง อาจเป็นเพราะ
รูปแบบการบริหารจัดการของผู้นํา นําไปสู่การปฏิบัติต่างกัน การดําเนินการหรือการปฏิบัติหน่วยงานส่วน
ภูมิภาค รูปแบบการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องทางภารกิจจะเชื่อมโยงเห็นภาพการ
บริหารจัดการในหน่วยงานคล้ายกัน ส่วนหน่วยงานส่วนกลาง การบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินเพื่อให้เกิดความ
ต่อเนื่องจะเห็นภาพในระดับกรมมากกว่าระดับหน่วยงาน และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉิน แต่ละหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในส่วนกลางจะได้รับมอบหมายภารกิจตามโครงสร้างการบัญชาการเหตุการณ์ของกรม
ซึ่งมีโครงสร้างที่ใหญ่กว่า และบางหน่วยงานยังไม่ได้ให้ความสําคัญกับแผนประคองกิจการหรือแผนความต่อเนื่อง
ทางภารกิจ ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะบางหน่วยงานมีภารกิจด้านการสนับสนุน ไม่ได้เป็นภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการภาวะฉุกเฉินโดยตรง และไม่คุ้นชินกับการบริหารความต่อเนื่อง ซึ่งแผนประคองกิจการหรือแผน
ความต่อเนื่องเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจของหน่วยงาน ทั้งที่ได้ดําเนินการในลักษณะ
ของการถู ก ผลั ก ดั น เป็ น กลไกการเตรี ย มความพร้ อ ม และดํ าเนิ นการภายใต้ ตั วชี้ วั ดผลการดํ าเนิ นงาน (KPI)
ยุทธศาสตร์ ส่วนด้านการประเมินสมรรถนะ ตัวบ่งชี้การรายงานผลดําเนินการให้กับผู้บริหารทราบ ค่าเฉลี่ยตัวบ่งชี้
ระดับมากเช่นกัน แสดงว่ามีการรายงานการดําเนินกิจกรรมขั้นตอนที่กําหนดไว้ตามแผน ถ้ามีการดําเนินงานเบี่ยงเบน
เกิดขึ้น ทําให้ทราบถึงสาเหตุ นําไปสู่การแก้ไขให้บรรลุเป้าหมายต่อไป การมุ่งเน้นดําเนินการตามมาตรฐานการบริหาร
ความต่อเนื่องทางภารกิจ ซึ่งมีกรอบแนวทางที่ชัดเจน ตามตัวบ่งชี้มาตรฐานที่กําหนดและอยู่ภายใต้ ตัวชี้วั ดผล
การดําเนินงาน (KPI) ยุทธศาสตร์ หน่วยงานส่วนภูมิภาคให้ความสําคัญมุ่งเน้นให้ผ่านการประเมิน ใช้ข้อมูลจากการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และระบบการให้รางวัล ประโยชน์เฉพาะด้าน เช่น การเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นต้น จึงใช้การ
ควบคุมการปฏิบัติงานหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานมากกว่าส่วนกลาง ซึ่งมีทั้งหน่วยงานหลักและหน่วยงาน
สนับสนุนในการดําเนินการที่มีขั้นตอนเหมือนกันภายใต้ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน (KPI) ยุทธศาสตร์ และแต่ละ
หน่วยงานเน้นการดําเนินการตามยุทธศาสตร์แตกต่างกัน ตามบริบทของภารกิจหลักและสนับสนุน
4) ด้านบริบทองค์กร ไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคปฏิบัติ
เหมือนกันในการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจของหน่วยงาน ด้านบริบทองค์กร
5) ด้านการวางแผน ไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีการวาง
แผนการบริหารความต่อเนื่องเป็นระบบ เริ่มจากการประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง ระบุระยะเวลา
การหยุดชะงักที่ยอมรับได้ และระบุระดับต่ําสุดของผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถยอมรับได้ และการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ จึงทําให้การวางแผนการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจมีความสอดคล้องตามมาตรฐาน
6) ด้านการสนับสนุน ไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้รับการ
สนับสนุนการดําเนินการเกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการการบริหารความ
ต่อเนื่อง การจัดทําแผนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของภารกิจสําคัญจําเป็นในสถานการณ์ฉุกเฉิน
7) ด้านการปรับปรุง ไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ไม่ได้จัด
กิจกรรมการปรับปรุงแก้ไขป้องกันสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนด ไว้ในแผนงานหรือโครงการต่างๆ อย่างชัดเจน
เหมือนกัน ส่งผลให้มีการรายงานผลการติดตามแก้ไขปรับปรุงน้อยด้วยเช่นกัน
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5.3 ข้อเสนอแนะ
ผลการศึกษาวิจัยเรื่องประเมินความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่ อเนื่องทางภารกิจ
ของหน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรค ทําให้ทราบการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจของหน่วยงานสังกัดกรม
ควบคุมโรค ในภาพรวมมีความสอดคล้องตามมาตรฐานในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินการกรม
ควบคุ ม โรค ในการเตรี ย มความพร้ อ มและบู ร ณาการระบบตอบโต้ ภ าวะฉุ ก เฉิ น ด้ า นโรคและภั ย สุ ข ภาพ
โดยมีข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย/เชิงปฏิบัติในภาพรวม และตามผลการจําแนกหน่วยงาน ดังนี้
1. เห็นควรเสนอให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานมีการทบทวนประกาศนโยบายระบบการบริหารความ
ต่อเนื่องทางภารกิจเป็นลายลักษณ์อักษรทุกต้นปีงบประมาณ เพื่อกําหนดและแสดงความมุ่งมั่นดําเนินการความ
ต่อเนื่องของภารกิจหน่วยงาน ให้เห็นถึงสาระสําคัญ และการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ นําไปปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการจัดการอุบัติการณ์ป้องกันผลกระทบ
จากการหยุดชะงักของภารกิจหน่วยงาน
2. ควรให้แต่ละหน่วยงานสํารวจความต้องการ หรือความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาของผู้บริหารได้อย่างเหมาะสม หากเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉินที่อาจทําให้ภารกิจของหน่วยงานหยุดชะงัก และเพื่อจัดลําดับความสําคัญของผลิตภัณฑ์ และหรือบริการ
ที่ตรงกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งกิจกรรมของกระบวนการที่มีความสําคัญเร่งด่วนในการฟื้นฟู
3. คณะกรรมการบริหารของแต่ละหน่วยงานที่ได้รับผลการตรวจประเมินคุณภาพการบริหารความ
ต่อเนื่องทางภารกิจของหน่วยงานแล้ว ควรทําการวิเคราะห์จุดอ่อนและสาเหตุ พร้อมทั้งกําหนดวิธีการแก้ไข
การดําเนินการ รวมถึงทรัพยากรที่ต้องใช้ และกํากับติดตามการดําเนินการแก้ไขและป้องกันสิ่งที่ไม่เป็นไปตาม
ข้อกําหนดเพื่อป้องกันการเกิดซ้ํา
4. ควรให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบยุ ท ธศาสตร์ ก ารเตรี ย มความพร้ อ มตอบโต้ ภ าวะฉุ ก เฉิ น ติ ด ตามการแก้ ไ ข
และป้องกันสิ่งที่ ไม่ เป็ นไปตามข้อกําหนด สรุปรายงานเสนอคณะกรรมการบริหาร เพื่อมั่ น ใจว่ าหน่ วยงาน
มีการดําเนินการแก้ไขตามข้อกําหนดมาตรฐานความต่อเนื่องทางภารกิจ มีความพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่ทําให้
เกิดการหยุดชะงักได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ควรให้มีการฝึกซ้อมแผนประคองกิจการหรือแผนความต่อเนื่องทางภารกิจ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ซึ่งจะทําให้ทราบปัญหาอุปสรรคต่อการปฏิบัติ และการแก้ไขที่เหมาะสมกับขนาดของปัญหา นําไปปรับปรุง
แนวทางปฏิบัติ เพื่อมั่นใจว่า ความสามารถและศักยภาพของแผนความต่อเนื่องและการเผชิญเหตุ มีประสิทธิผล
เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง
6. ควรให้มีการฝึกอบรมด้านวิชาการ เรื่องระบบบัญชาการเหตุการณ์ (ICS) ความเข้าใจในโครงสร้าง
และบทบาทหน้าที่ และการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงทุกปี ครอบคลุมทรัพยากรตามบริบทของหน่วยงานและ
ภาพรวมกรมควบคุมโรค เพื่อการบริหารจัดการ อาทิ การใช้วิทยุสื่อสาร การเตรียมพร้อมของยานพาหนะ
เครื่ อ งพ่ น สารเคมี และนํ า ผลที่ ไ ด้ จ ากการวิ เ คราะห์ ม าวางแผนจั ด ทํ า แผนงานหรื อ โครงการทั้ ง ภาวะปกติ
และภาวะฉุกเฉินครอบคลุมถึงแผนประคองกิจการหรือแผนความต่อเนื่องทางภารกิจในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อไป
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ประเด็นการตรวจติดตาม
List of Question

4. บริบทขององค์กร
4.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารความต่อเนื่องทางภารกิจของหน่วยงาน
4.2 วิเคราะห์ความต้องการหรือความคาดหวังของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4.1 การระบุผลิตภัณฑ์/บริการ
4.3 การกําหนดขอบข่ายของการบริหารความต่อเนื่อง
4.3.2 ระบุหน่วยงานต่างๆขององค์กรที่อยู่ในการบริหารความต่อเนื่อง
5 ภาวะผู้นํา
5.1 ผู้บริหารกําหนดนโยบายของการบริหารความต่อเนื่องชัดเจนสอดคล้อง
เป้าหมายของหน่วยงาน
5.2 วัตถุประสงค์และขอบเขตเป็นไปแนวทางเดียวกันแผนประคองกิจการ
ครอบคลุมความเสี่ยง
5.1 การประกาศนโยบายระบบการบริหารความต่อเนื่องเป็นลายลักษณ์อักษร
5.4 การสื่อสารนโยบายให้ทราบทั่วทั้งภายในหน่วยงาน
5.4 การกําหนดผังโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน

หลักฐานอ้างอิง
การตรวจติดตาม
Reference Document Result of Audit

ปรับปรุง
สอดคล้อง

ข้อกําหนด

รายการตรวจติดตามประเมินความสอดคล้องมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจ
สําหรับหน่วยงานกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558
หน่วยงาน :
วันที่ :
เวลา :
ฉบับที่ 1.0
ตัวแทนหน่วยงานผู้ถูกตรวจ :
ผู้ตรวจสอบ :
หน้า :
โปรดใส่เครื่องหมาย ในช่อง ปรับปรุง สอดคล้อง
หมายเหตุ

ประเด็นการตรวจติดตาม
List of Question

5.4 แต่งตั้งคณะทํางานและกําหนดหน้าที่รับผิดชอบการนําโปรแกรมการบริหาร
ความต่อเนื่องไปปฏิบัติ
6 การวางแผน
6.1 การชี้บ่งและประเมินความเสี่ยง
6.1 การจัดการความเสี่ยง โดยการป้องกัน และลดผลกระทบ
6.2 การระบุระยะเวลาหยุดกิจกรรมกระบวนการสูงสุดที่ยอมรับได้
6.2 การระบุระดับต่ําสุดของผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถยอมรับได้
6.1 จัดทําแผนปฏิบัติการ
7. การสนับสนุน
7.1 พิจารณาทรัพยากรและรายการทรัพยากรที่จําเป็น
7.2 การฝึกอบรมบุคลากร สื่อสารและประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อกําหนดการ
บริหารความต่อเนื่อง
7.2 พิจารณาความรู้ความสามารถที่จําเป็นของบุคลากรในการป้องกันและลด
ผลกระทบของการดําเนินงาน
7.5.3 การควบคุมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความต่อเนื่อง
7.4 การสื่อสารและช่องทางการสื่อสารในระหว่างที่เกิดอุบัติการณ์
7.4 มีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องทราบ
8. การดําเนินการ
8.4.2 จัดตั้งโครงสร้างการตอบสนองต่ออุบัติการณ์
8.4.2 ระบุสมมุติฐาน
8.2.3 การประเมินความเสี่ยง
8.2.2 การวิเคราะห์ผลกระทบต่อธุรกิจ และระยะเวลาสําหรับกู้คืนกิจกรรมวิกฤติ

หลักฐานอ้างอิง
การตรวจติดตาม
Reference Document Result of Audit

ปรับปรุง
สอดคล้อง

ข้อกําหนด
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8.3.1
8.3.3
8.4
8.4.4
8.4.5
8.5
9
9.3
10
10.1
10.1
10.1

ประเด็นการตรวจติดตาม
List of Question
กําหนดกลยุทธ์
มีมาตรการภายใต้กลยุทธ์ที่ทําให้ความเสี่ยงลดลง
กําหนดและนําขั้นตอนการดําเนินงานความต่อเนื่องทางธุรกิจไปปฏิบัติ
การเรียกใช้แผน(Trigger point)
เอกสารขั้นตอนการดําเนินงานสําหรับการฟื้นฟู
การฝึกซ้อมและทดสอบแผน
การประเมินสมรรถนะ
การรายงานผลการตรวจประเมินให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
การปรับปรุง
การทบทวนโดยคณะกรรมการบริหาร
การดําเนินการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนด
รายงานผลการติดตามแก้ไขปรับปรุง

หลักฐานอ้างอิง
การตรวจติดตาม
Reference Document Result of Audit

ปรับปรุง
สอดคล้อง

ข้อกําหนด
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67
F-PHER-29 Rev.0 (dd/mm/yy) หน้า1/1
รายงานผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
ผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน
1. ......................................... หัวหน้ากลุ่มผูต้ รวจประเมินภายใน
2. ......................................... ผู้ตรวจประเมินภายใน
3. ......................................... ผู้ตรวจประเมินภายใน
4. ......................................... ผู้ตรวจประเมินภายใน
5. ......................................... ผู้ตรวจประเมินภายใน
กิจกรรม/ส่วนงานที่รับการตรวจประเมิน ….............................................................................
วันที่ตรวจประเมิน..............................................
สรุปผลการตรวจประเมิน  เป็นไปตามเอกสารระบบคุณภาพ และมีประสิทธิผล
 พบข้อบกพร่อง........รายการ (เลขที่.................................) ดังแนบ
ภาพรวม (Overview) ……………………………………………………………………….………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
จุดแข็ง (Strength) …………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………………………………….………………………………………………………………
ข้อสังเกตและโอกาสในการปรับปรุง (Observations and Opportunity for Improvement)
………………………………………………………………………………..……………………………………………………...……….
……………………………………………………………………………….………………………………………………………………
ลงชื่อ 1. ......................................... หัวหน้ากลุ่มผูต้ รวจประเมินภายใน
2. ......................................... ผู้ตรวจประเมินภายใน
3. ......................................... ผู้ตรวจประเมินภายใน
4. ......................................... ผู้ตรวจประเมินภายใน
5. ......................................... ผู้ตรวจประเมินภายใน
ลงชื่อ
วันที่

............................................ ผู้รับการตรวจประเมิน
............................................
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ
1. นายแพทย์บุญเลิศ ศักดิ์ชัยนานนท์

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค

2. นายสัตว์แพทย์พรพิทักษ์ พันธ์หล้า นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ
ผู้อํานวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
3. นายกิตติ์โสภณ ธนิน สิริพิทยา

อดีตวิทยากรสถาบันการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐาน ISO 22301-2012
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4.
4.1

ตัวบ่งชีป้ ระเมินความสอดคล้องมาตรฐาน
การบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจ

บริบทขององค์กร
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายในและภายนอกที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจของหน่วยงาน
4.2 วิเคราะห์ความต้องการหรือความคาดหวังของผู้รับบริการ/ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
4.1 การระบุผลิตภัณฑ์/บริการ
4.3 การกําหนดขอบข่ายของการบริหารความต่อเนื่อง
4.3.2 ระบุหน่วยงานต่างๆขององค์กรที่อยู่ในการบริหารความต่อเนื่อง
5
ภาวะผูน้ ํา
5.1 ผู้บริหารกําหนดนโยบายของการบริหารความต่อเนื่องชัดเจน
สอดคล้องเป้าหมายของหน่วยงาน
5.2 วัตถุประสงค์และขอบเขตเป็นไปแนวทางเดียวกันแผน
ประคองกิจการ ครอบคลุมความเสี่ยง
5.1 การประกาศนโยบายระบบการบริหารความต่อเนื่องเป็นลาย
ลักษณ์อักษร
5.4 การสื่อสารนโยบายให้ทราบทั่วทั้งภายในหน่วยงาน
5.4 การกําหนดผังโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน
5.4 แต่งตั้งคณะทํางานและกําหนดหน้าที่รับผิดชอบการนํา
โปรแกรมการบริหารความต่อเนื่องไปปฏิบัติ
6
การวางแผน
6.1 การชี้บ่งและประเมินความเสี่ยง
6.1 การจัดการความเสี่ยง โดยการป้องกัน และลดผลกระทบ
6.2 การระบุระยะเวลาหยุดกิจกรรมกระบวนการสูงสุดที่ยอมรับได้
6.2 การระบุระดับต่ําสุดของผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถ
ยอมรับได้
6.1 จัดทําแผนปฏิบัติการ
7.
การสนับสนุน
7.1 พิจารณาทรัพยากรและรายการทรัพยากรที่จําเป็น
7.2 การฝึกอบรมบุคลากร สื่อสารและประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ข้อกําหนดการบริหารความต่อเนื่อง

คะแนนความเห็นของ
ผู้เชีย่ วชาญ
1 0 -1

รวม
IOC
สรุปผล

ข้อกําหนด

สัมประสิทธิ์ของความสอดคล้อง (Index of Concordance: IOC)

7.2
7.5.3
7.4
7.4
8.
8.4.2
8.4.2
8.2.3
8.2.2
8.3.1
8.3.3
8.4
8.4.4
8.4.5
8.5
9
9.3
10
10.1
10.1
10.1

ตัวบ่งชีป้ ระเมินความสอดคล้องมาตรฐาน
การบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจ

คะแนนความเห็นของ
ผู้เชีย่ วชาญ
1 0 -1

รวม
IOC
สรุปผล

ข้อกําหนด
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พิจารณาความรู้ความสามารถที่จําเป็นของบุคลากรในการ
ป้องกันและลดผลกระทบของการดําเนินงาน
การควบคุมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความต่อเนื่อง
การสื่อสารและช่องทางการสื่อสารในระหว่างที่เกิดอุบัติการณ์
มีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องทราบ
การดําเนินการ
จัดตั้งโครงสร้างการตอบสนองต่ออุบัติการณ์
ระบุสมมุติฐาน
การประเมินความเสี่ยง
การวิเคราะห์ผลกระทบต่อธุรกิจ และระยะเวลาสําหรับกู้คืน
กิจกรรมวิกฤติ
กําหนดกลยุทธ์
มีมาตรการภายใต้กลยุทธ์ที่ทาํ ให้ความเสี่ยงลดลง
กําหนดและนําขั้นตอนการดําเนินงานความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ไปปฏิบัติ
การเรียกใช้แผน(Trigger point)
เอกสารขั้นตอนการดําเนินงานสําหรับการฟื้นฟู
การฝึกซ้อมและทดสอบแผน
การประเมินสมรรถนะ
การรายงานผลการตรวจประเมินให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
การปรับปรุง
การทบทวนโดยคณะกรรมการบริหาร
การดําเนินการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันสิง่ ที่ไม่เป็นไปตาม
ข้อกําหนด
รายงานผลการติดตามแก้ไขปรับปรุง
รวมผลIOC

