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ตัวอย่าง
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
(BCP)
กรมสรรพากร
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บทนำ
วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (Objectives)
สมมติฐานของแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (BCP Assumptions)
ขอบเขตของแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (Scope of BCP)
การวิเคราะห์ทรัพยากรที่สำคัญ
สรุปเหตุการณ์สภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ์
ทีมงานแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (Business Continuity Plan Team)
ตารางที่ 1 รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ
(BCP Team)
ผลกระทบต่อกระบวนการทำงานหรือการให้บริการ
ตารางที่ 2 ผลกระทบต่อกระบวนการทำงานหรือการให้บริการ
(Business Impact Analysis)
การวิเคราะห์เพื่อกำหนดความต้องการทรัพยากรที่สำคัญ
ตารางที่ 3 การระบุพื้นที่การปฏิบัติงานสำรอง
ตารางที่ 4 การระบุจำนวนวัสดุอุปกรณ์
ตารางที่ 5 การระบุความต้องการด้านเทคโนโลยี
ตารางที่ 6 การระบุจำนวนบุคลากรหลักที่จำเป็น
ตารางที่ 7 การระบุผู้ให้บริการที่ต้องติดต่อหรือขอรับบริการ
กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)
ตารางที่ 8 กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)
ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ
วันที่ 1 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที
วันที่ 2-7 การตอบสนองในระยะสั้น
วันที่ 8 การตอบสนองระยะกลาง (1 สัปดาห์)
ภาคผนวก ก
แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติต่างๆ อันอาจมีผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (IT Contingency Plan) กรมสรรพากร โดยกองเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ภาคผนวก ข
ระเบียบแนวปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในกระบวนการ
สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน
ภาคผนวก ค
การวิเคราะห์เพื่อกำหนดความต้องการทรัพยากรที่สำคัญ : ด้านบุคลากรหลัก
ภาคผนวก ง
แผนดำเนินการ Work From Home (WFH)
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ภาคผนวก จ
มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
ภาคผนวก ฉ
กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree)
ภาคผนวก ช
หมายเลขโทรศัพท์และหน่วยงานเพื่อแจ้งเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินภายใน
อาคารกรมสรรพากร

59
77
88

แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
(Business Continuity Plan : BCP)
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บทนำ
กรมสรรพากรได้มีการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้มอมต่อสภาวะ
วิ ก ฤต ซึ ่ ง ต่ อ ไปจะใช้ ค ำว่ า แผนดำเนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งต่ อ เนื ่ อ งฯ เพื ่ อ ดำเนิ น การในสภาวะวิ ก ฤติ ข อง
กรมสรรพากร เมื่อปี พ.ศ. 2556 แต่สถานการณ์ในปัจจุบันมีปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเกิดสภาวะวิกฤติ
ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน กรมสรรพากรจึงได้มีการทบทวนแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ เพื่อเตรียม
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเหตุที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น อุกทกภัย
อัคคีภัย แผ่นดินไหว หรือเหตุการณ์ที่เกิดจากการมุ่งร้ายต่อองค์กร เช่น การชุมนุมประท้วง การจลาจล
เป็นต้น และปลายปี พ.ศ. 2562 ทั่วโลกได้เผชิญกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจการเงิน
การให้บริการ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สิน และอาจส่งผลให้กรมสรรพากรไม่
สามารถให้บริการ ด้อย่างต่อเนื่อง ต้องหยุดการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีอากร ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญ
ของภาครัฐ ดังนั้น การจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ ของกรมสรรพากรจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้
กรมสรรพากรสามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด และทำให้กระบวนการที่สำคัญ (Critical
Business Process) สามารถกลับมาดำเนินการได้อย่างปกติ หรือดำเนินการได้ตามระดับการให้บริการที่
กำหนดไว้ และช่วยลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นได้
วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (Objectives)
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กรมสรรพากรได้ดำเนินการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ เพื่อดำเนินการในสภาวะวิกฤติ โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้
▪ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน/การให้บริการในสภาวะวิกฤติ
▪ เพื่อให้สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์/สภ.1 ที่อยู่ในอาคารกรมสรรพากรมีการเตรียมความพร้อมในการ
รับมือกับสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
▪ เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักจากการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
▪ เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
▪ เพื ่ อ สร้ า งความมั ่ น ใจและความเชื ่ อ มั ่น ให้ ก ั บประชาชน เจ้ า หน้ า ที่ และผู ้ ม ี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย
(Stakeholders) เกี่ยวกับการดำเนินงานของกรมสรรพากรว่าสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง แม้ต้อง
เผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทำให้การดำเนินงานต้องหยุดชะงัก
สมมติฐานของแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (BCP Assumptions)
เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นภายใต้สมมติฐาน ดังต่อไปนี้
▪ เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญต่าง ๆ แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงาน
สำรองที่ได้มีการจัดเตรียมไว้
▪ หน่ว ยงานเทคโนโลยีส ารสนเทศรับผิดชอบในการสำรองระบบสารสนเทศต่าง ๆ โดยระบบ
สารสนเทศสำรองมิได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเหมือนกับระบบสารสนเทศหลัก
▪ “บุคลากร” ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง เจ้าหน้าทีแ่ ละพนักงานทั้งหมดของหน่วยงาน

2

ขอบเขตของแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (Scope of BCP)
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ ของกรมสรรพากรใช้รองรับกรณีเกิดสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ภายในอาคารกรมสรรพากร หรือบริเวณใกล้เคียงอาคารกรมสรรพากร ประกอบด้วยเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
▪ เหตุการณ์อัคคีภัย
▪ เหตุการณ์อุทกภัย
▪ เหตุการณ์แผ่นดินไหว
▪ เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล
▪ เหตุการณ์ก่อการร้าย
▪ เหตุการณ์ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง
▪ เหตุการณ์โรคระบาดต่อเนื่อง
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การวิเคราะห์ทรัพยากรที่สำคัญ
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สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน มีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานสามารถบริหารจัดการ
การดำเนินงานขององค์กรให้มีความต่อเนื่อง การจัดหาทรัพยากรที่สำคัญจึงเป็นสิ่งจำเป็น และต้องระบุไว้
ในแผนดำเนินธุรกิจ อย่างต่อเนื่องฯ ซึ่งการเตรียมการทรัพยากรที่สำคัญ จะพิจารณาจากผลกระทบใน
5 ด้าน ดังนี้
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1. ผลกระทบด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ สถานที่
ปฏิบัติงานหลักได้รับความเสียหายหรือไม่สามารถใช้สถานที่ปฏิบัติงานหลักได้ และส่งผลให้
บุคลากรไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้ชั่วคราวหรือระยะยาว ซึ่งรวมทั้งการที่ผู้รับบริการไม่
สามารถเข้าถึงสถานที่ให้บริการของหน่วยงานด้วย
2. ผลกระทบด้า นวัสดุ อุ ปกรณ์ ที่ สำคัญ /การจัด หาจัด ส่ งวัสดุ อุ ปกรณ์ ที่ สำคั ญ หมายถึ ง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ หรือไม่สามารถจัดหา/จัดส่ง
วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญได้
3. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้
ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลที่สำคัญไม่สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้ตามปกติ
4. ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้บุคลากรหลักไม่สามารถมา
ปฏิบัติงานได้ตามปกติ
5. ผลกระทบด้านคู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำ
ให้คู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่สามารถติดต่อหรือให้บริการหรือส่งมอบงานได้

3

สรุปเหตุการณ์สภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ์ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในด้านที่ได้รับผลกระทบ)
ผลกระทบ

2
3

เหตุการณ์อุทกภัย
เหตุการณ์แผ่นดินไหว

4

เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง
/ จลาจล
เหตุการณ์ก่อการร้าย
เหตุ ก ารณ์ ไ ฟฟ้ า ดั บ
เป็นวงกว้าง
เหตุการณ์โรคระบาด
ต่อเนื่อง

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

-

✓

✓

✓

-

-

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

✓

-

✓

✓

-
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แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (BCP) ฉบับนี้ ไม่รองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่เหตุขัดข้องเกิดขึ้นจาก
การดำเนินงานปกติ และเหตุขัดข้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบในระดับสูงต่อการดำเนินงานและการให้บริการ
ของหน่วยงาน เนื่องจากหน่วยงานยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์ได้ภายในระยะเวลา
ที่เหมาะสม โดยผู้บริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารของแต่ละกลุ่มงานและฝ่ายงานสามารถรับผิดชอบและ
ดำเนินการได้ด้วยตนเอง

ง

ทีมงานแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (Business Continuity Plan Team)

ย่า

7

ด้านคู่ค้า/
ผู้ให้บริการ/
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

ทีมงานแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ ประกอบด้วย คณะบริหารความต่อเนื่องของกรมสรรพากร คณะ
บริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน และทีมบริหารความต่อเนื่อง โดยจะต้องร่ วมมือกันดูแล ติดตาม
ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในฝ่ายงานของตนเอง ให้สามารถบริหารความต่อเนื่องและกลับสู่
สภาวะปกติได้โดยเร็ว ตามบทบาทหน้าที่ที่กำหนดไว้ ดังนั้น เพี่อให้แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ ของ
กรมสรรพากรสามารถนำไปปฏิบัติได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้แต่งตั้งคณะบริหารความ
ต่อเนื่องเพื่อดำเนินการในสภาวะวิกฤติของกรมสรรพากร ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท. 316/2561 ลงวันที่
18 มิถุนายน 2561 โดยมีองค์ประกอบดังนี้
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ด้านบุคลากร
หลัก

ร

เหตุการณ์อัคคีภัย

ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยี
ที่สำคัญ และการ สารสนเทศและ
จัดหา/จัดส่ง
ข้อมูลทีส่ ำคัญ

าก

1

ด้านอาคาร/
สถานที่
ปฏิบัติงานหลัก

พ

เหตุการณ์สภาวะวิกฤต

1) คณะบริหารความต่อเนื่องเพื่อดำเนินการในสภาวะวิกฤตของกรมสรรพากร มีอำนาจหน้าที่
ในการ (1) ประเมินลักษณะ ขอบเขต และแนวโน้มของอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อตัดสินใจประกาศใช้
แผนดำเนิน ธุร กิจ อย่างต่อเนื่องฯ และดำเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการบริห ารความต่อเนื่อง
ตลอดจนสรรหาทรัพยากรตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (2) รวมถึงกำหนดนโยบาย
กำกับ ดูแล และติดตามผลตามแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ

กร

มส

รร

พ

าก

ร

4

ตัว
อ

ย่า

ง

2) คณะบริหารความต่อเนื่องเพื่อดำเนินการในสภาวะวิกฤตของหน่วยงาน มีอำนาจหน้าที่ใน
การ (1) แต่งตั้งทีมบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน (2) รายงานข้อมูลข่าวสารหรือเหตุการณ์ที่อาจนำมา
ซึ่งแนวโน้มการเกิดอุบัติการณ์แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องฯ ของกรมสรรพากร เพื่อให้ตรวจสอบ
และประเมินสถานการณ์เบื้องต้น (3) แจ้งให้ทีมบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานปฏิ บัติตามขั้นตอน
แนวทางของแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ ของกรมสรรพากรตามที่ประกาศใช้ (4) นำแผนดำเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่องฯ ของกรมสรรพากรที่ได้กำหนดไว้มาประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม (5) ติดตาม ประเมินผล
การดำเนินการตามแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ ของกรมสรรพากร และรายงานความคืบหน้านการ
แก้ไขสภาวะวิกฤตต่อเลขานุการคณะบริหารความต่อเนื่องฯ ของกรมสรรพากรอย่างสม่ำเสมอหรือตามที่
กำหนดไว้
3) ทีมบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน (แต่งตั้งโดยหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
เพื่อดำเนินการในสภาวะวิกฤตของหน่วยงาน) มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามขั้นตอนแนวทางของแผนดำเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่องฯ
ทั้งนี้ รายชื่อทีมงานแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ ปรากฎดังตารางที่ 1 ในกรณีที่
บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคลากรสำรองรับผิดชอบทำหน้าที่ในบทบาทของบุคลากรหลัก
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ตารางที่ 1 รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ กรมสรรพากร (BCP Team)
บุคลากรหลัก
ชื่อ-สกุล
ดร.เอกนิติ นิติทณ
ั ฑ์ประภาศ
อธิบดีกรมสรรพากร

บุคลากรสำรอง
ชื่อ-สกุล
หัวหน้าคณะบริหาร
1. นางสาววีณา ลิ่มสวัสดิ์
ความต่อเนื่อง
รองอธิบดีกรมสรรพากร รักษาการ
กรมสรรพากร
ในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี
2. นายสมศักดิ์ อนันทวัฒน์
รองอธิบดีกรมสรรพากร
รองหัวหน้าคณะ
1. นางสาวขนิษฐา สหเมธาพัฒน์
บริหารความต่อเนื่องฯ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
2. นางสมหมาย ศิริอดุ มเศรษฐ
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี
กลุ่มพลังงาน
รองหัวหน้าคณะ
1. นางสมหมาย ศิริอดุ มเศรษฐ
บริหารความต่อเนื่องฯ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี
กลุ่มพลังงาน
2. นายเกรียงศักดิ์ ประสงค์สุกาญจน์
ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ
บทบาท

เบอร์มือถือ

นายปิ่นสาย สุรัสวดี
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บ
ภาษี กลุ่มธุรกรรมทางการเงินการ
ธนาคาร
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นางสาวขนิษฐา สหเมธาพัฒน์
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
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นายเกรียงศักดิ์ ประสงค์สุกาญจน์
ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ

รองหัวหน้าคณะ
บริหารความต่อเนื่องฯ

มส

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บ
ภาษี กลุ่มพลังงาน

นางสาววีณา ลิม่ สวัสดิ์
รองอธิบดีกรมสรรพากร รักษาการใน
ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐาน
ภาษี
นายสมศักดิ์ อนันทวัฒน์
รองอธิบดีกรมสรรพากร
นางลัดดา ยอดขันธ์
รองอธิบดีกรมสรรพากร

รองหัวหน้าคณะ
บริหารความต่อเนื่องฯ

1. นายเกรียงศักดิ์ ประสงค์สุกาญจน์
ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ
2. นางสาววีณา ลิ่มสวัสดิ์
รองอธิบดีกรมสรรพากร รักษาการใน
ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี

1. นางสาววีณา ลิ่มสวัสดิ์
รองอธิบดีกรมสรรพากร รักษาการใน
ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี
2. นายสมศักดิ์ อนันทวัฒน์
รองอธิบดีกรมสรรพากร
รองหัวหน้าคณะ
1. นายสมศักดิ์ อนันทวัฒน์
บริหารความต่อเนื่องฯ
รองอธิบดีกรมสรรพากร
2. นางลัดดา ยอดขันธ์
รองอธิบดีกรมสรรพากร
รองหัวหน้าคณะ
1. นางลัดดา ยอดขันธ์
บริหารความต่อเนื่องฯ
รองอธิบดีกรมสรรพากร
2. นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ
รองอธิบดีกรมสรรพากร
รองหัวหน้าคณะ
1. นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ
บริหารความต่อเนื่องฯ
รองอธิบดีกรมสรรพากร
2. นายปิ่นสาย สุรัสวดี
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี
กลุ่มธุรกรรมทางการเงินการธนาคาร

เบอร์มือถือ
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เบอร์มือถือ

พ

1. นายณัฐวัฒน์ หงษ์กาญจนพงษ์
2. นายกมล คำตุ้ม
1. นางสาวผุสดี สุตะวิริยะวัฒน์
2. นางสาวปัทมา วงศ์วัชรัตน์
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หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง บท.
รองหัวหน้าคณะ
บริหาร
ความต่อเนื่อง มจ.
หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง ศร.
หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง ลข.
หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง พบ.
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นางสาวปาริชาต หลักดี
ศูนย์สารนิเทศสรรพากร
นางแววตา สร้อยสุวรรณ
สำนักเลขานุการกรม
นายปคุณ ตันมณีวัฒนา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

เบอร์มือถือ

ง

นายมงคล ขนาดนิด
กองกฎหมาย
นางสาวภิญญู กำเนิดหล่ม
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวอาภรณ์ บวรเกรียงไกร
กองบริหารการคลังและรายได้
นายนิรันดร์ ประจวบเหมาะ
กองบริหารการเสียภาษีทาง
อิเล็กทรอนิกส์
นางสาวขวัญรัก สุวรรณรัมภา
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
นางสาวชุลีวรรณ แสวงสุข
กองมาตรฐานการจัดเก็บภาษี

บุคลากรสำรอง
ชื่อ-สกุล
รองหัวหน้าคณะ
1. นายปิ่นสาย สุรัสวดี
บริหารความต่อเนื่องฯ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี
กลุ่มธุรกรรมทางการเงินการธนาคาร
2. นางสาวขนิษฐา สหเมธาพัฒน์
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
หัวหน้าคณะบริหาร
1. นางสาวอภิรดี บุญยัง
ความต่อเนื่อง กม.
2. นายทวีวัมน์ กีรติวานิชย์
หัวหน้าคณะบริหาร
1. นายสิริชัย เวคะทร
ความต่อเนื่อง ทท.
2. นางสาวสุรียพรรณ นามพิกุล
หัวหน้าคณะบริหาร
1. นางสาวนงลักษณ์ สมบูรณ์ดำรงกุล
ความต่อเนื่อง บร.
2. นางสาวพเยาว์ สุนทรภักดี
หัวหน้าคณะบริหาร
1. นางสาวอมรรัตน์ รุ่งเรือง
ความต่อเนื่อง บอ.
2. นางสุภิดา บรรเทาทุกข์
บทบาท

ย่า

บุคลากรหลัก
ชื่อ-สกุล
นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ
รองอธิบดีกรมสรรพากร

1. นายพลกฤต จักรแก้ว
2. นางสาววิไลวรรณ สุริฉาย
1. นายกิตติพล สิงห์ทน
2. นางภทรษร เจียงวิเสริฐ
1. นางสาวนวลจันทร์ เกลื่อนทอง
2. นางสาวอัจฉรา พัฒนะพิมลจิตร์

รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ ของหน่วยงาน (BCP Team)
บุคลากรหลัก

ชื่อ-สกุล
นายธนะชัย พจนานุวัฒน์
งานตรวจราชการ 1
นายนำชัย อังแสงธรรม
งานตรวจราชการ 2
นายจักรกฤษณ์ พันธุรักษ์
งานตรวจราชการ 3
นางสาวชุลีวรรณ กัจฉัปนันทน์
งานตรวจราชการ 4

บุคลากรสำรอง
เบอร์มือถือ

บทบาท
หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง ตร1.
หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง ตร2.
หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง ตร3.
หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง ตร4.

ชื่อ-สกุล
1. นางสาวกชนิภา เฮงสุวรรณ
2. นางจินตนา วจีสัจจะ
1. นางสาวภัทริณี ศิริพละ
2. นางรภัสศา วิริยสัจจพงศ์
1. นางดวงฤดี ปิ่นทอง
2. นางสุวภา ขุนจันทร์
1.นางสาวเบญจาภา ปาน
ประสงค์
2. นางสาวสุภาวรรณ คุ้มโภคา

เบอร์มือ
ถือ
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บุคลากรหลัก

บุคลากรสำรอง

ชื่อ-สกุล

เบอร์มือถือ

1. นางสาวน้ำฝน เลาหทวีกูล
2. นางสาวจิตรี เตอินทร์
1. นางจันทร์เพ็ญ ศรีสุนนั ท์
2. นางสาวจรรยาภรณ์ สิทธิวรชาติ
1. นางกมลพร กิจการ
2. นางสาวอมรวรรณ นวลอินทร์
1. นายโลม ทองน้อย
2. นางสาวสุวรรณา ฤทัยธรรม
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หัวหน้าคณะบริหาร 1. นางสาวนวลจันทร์ เกลื่อนทอง
ความต่อเนื่อง พบ. 2. นางสาวอัจฉรา พัฒนะพิมลจิตร์
หัวหน้าคณะบริหาร
1. นายกิตติพล สิงห์ทน
ความต่อเนื่อง ลข.
2. นางภทรษร เจียงวิเสริฐ
หัวหน้าคณะบริหาร
1. นางสาวอภิรดี บุญยัง
ความต่อเนื่อง กม.
2. นายทวีวัมน์ กีรติวานิชย์
หัวหน้าคณะบริหาร 1. นางสาวสุกาญดา โกสียไ์ กรนิรมล
ความต่อเนื่อง ตส.
2. นายเชิดชาย อยู่แพทย์
หัวหน้าคณะบริหาร
1. นายสิริชัย เวคะทร
ความต่อเนื่อง ทท. 2. นางสาวสุรียพรรณ นามพิกุล
หัวหน้าคณะบริหาร 1. นางสาวนงลักษณ์ สมบูรณ์ดำรงกุล
ความต่อเนื่อง บร.
2. นางสาวพเยาว์ สุนทรภักดี
หัวหน้าคณะบริหาร
1. นางสาวอมรรัตน์ รุ่งเรือง
ความต่อเนื่อง บอ.
2. นางสุภิดา บรรเทาทุกข์

ง

กร

054-2598-06

ตัว
อ

นางหัสกาญจน์ ภิงคารวัฒน์
กองบริหารภาษีธรุ กิจขนาดกลาง
และขนาดเล็ก
นางสาวอภิญญา จงวัฒนธรรม
กองบริหารภาษีธรุ กิจขนาดใหญ่
นายวีระ ภักดีนฤพัทธ์
กองมาตรฐานการกำกับ
และตรวจสอบภาษี
นางสาวชุลีวรรณ แสวงสุข
กองมาตรฐานการจัดเก็บภาษี
นางสาวสลักจิต พงษ์ศิริจันทร์
กองมาตรฐานการสอบบัญชี
ภาษีอากร

ชื่อ-สกุล

หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง ตร5.
หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง ตร6.
หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง ตน.
หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง คท.

ย่า

นางสาวเพ็ญสุข สังฆสุบรรณ์
งานตรวจราชการ 5
นายวรชาต เรืองรุจริ ะ
งานตรวจราชการ 6
นางสาวชเนตรตรี แก้วจรูญ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
นางสาวเสาวลักษณ์ เพ็ชรคล้าย
กลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่นักท่องเที่ยว
นายปคุณ ตันมณีวัฒนา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางแววตา สร้อยสุวรรณ
สำนักเลขานุการกรม
นายมงคล ขนาดนิด
กองกฎหมาย
นางสมจิตร์ ฉันท์ทอง
กองตรวจสอบภาษีกลาง
นางสาวภิญญู กำเนิดหล่ม
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวอาภรณ์ บวรเกรียงไกร
กองบริหารการคลังและรายได้
นายนิรันดร์ ประจวบเหมาะ
กองบริหารการเสียภาษีทาง
อิเล็กทรอนิกส์
นางสาวขวัญรัก สุวรรณรัมภา
กองบริหารทรัพยากรบุคคล

บทบาท

หัวหน้าคณะบริหาร 1. นายณัฐวัฒน์ หงษ์กาญจนพงษ์
ความต่อเนื่อง บท.
2. นายกมล คำตุ้ม
หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง ภก.

1. นางสาวกาญจนาภา
อดุลยพิทยศักดิ์
2. นางสาวศศิธร ศรีทรงผล
หัวหน้าคณะบริหาร 1.นางสาววรรณา อุดมรัตนานนท์
ความต่อเนื่อง ภญ. 2. นายสุรยุทธ กอบกิจพานิชผล
หัวหน้าคณะบริหาร
1. นายพสิษฐ์ พัชราธีรสิทธิ์
ความต่อเนื่อง มก.
2. นางสาวศุภดี ถนอมศักดิ์กลุ
รองหัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง มจ.
หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง มบ.

1. นางสาวผุสดี สุตะวิริยะวัฒน์
2. นางสาวปัทมา วงศ์วัชรัตน์
1.นายวัชรินทร์ วงศ์ตระกูลชัย
2. นางสาวโสภา รุ่งสุริยะศิลป์

เบอร์มือ
ถือ

8
บุคลากรหลัก

บุคลากรสำรอง

ชื่อ-สกุล

เบอร์มือถือ

นางสาวฎาฎะณี วุฒิภดาดร
กองวิชาการแผนภาษี
นางสาวจิตรา ณีศะนันท์
กองสำรวจและติดตามธุรกิจ
นอกระบบ
นายศรีณรงค์ แกล้วทะนงค์
กองสืบสวนและคดี
นางสาวพรศิริ เหล่าพัชรกุล
กองอุทธรณ์ภาษี
นางสาวปาริชาต หลักดี
ศูนย์สารนิเทศสรรพากร
นายวิรัตน์ ลอยจิรากุล
สรรพากรภาค 1

บทบาท

ชื่อ-สกุล

หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง ผษ.
หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง สน.

เบอร์มือ
ถือ

1. นางสาวยาริกา เรืองศิริ
2. นางสาวเสาวคนธ์ มีแสง
1. นางมนพัทธ์ ทิพย์ชัชวาลกุล
2. นางสาวทิพพวรรณ มาลากุล

พ

าก

ร

หัวหน้าคณะบริหาร 1. นางสาวนุศรา กลิ่นกระจาย
ความต่อเนื่อง สค. 2. นายกฤษดา เหลืองอร่ามกุล
หัวหน้าคณะบริหาร
1. นางสาวทวีวัฒนา มณีโชติ
ความต่อเนื่อง อธ.
2. นางเยาวรัตน์ พวงศรี
หัวหน้าคณะบริหาร
1. นายพลกฤต จักรแก้ว
ความต่อเนื่อง ศร.
2. นางสาววิไลวรรณ สุริฉาย
หัวหน้าคณะบริหาร 1. นางเสาวลักษม์ มนตรีนิยมกาล
ความต่อเนื่อง สภ1. 2. นางสาวชเนตรตรี แก้วจรูญ

มส

รร

ผลกระทบต่อกระบวนการทำงานหรือการให้บริการ
การวิเคราะห์ผลกระทบต่อกระบวนการทำงานหรือการให้บริการ (Business Impact Analysis) โดยใช้
เกณฑ์ในการกำหนดระดับผลกระทบ ดังนี้

ตัว
อ

ย่า

ง

กร

ระดับผลกระทบ หลักเกณฑ์การพิจารณาระดับของผลกระทบ
สูงมาก
▪ เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานเป็นจำนวนเงินในระดับสูงมาก
▪ ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือ การให้บริการลดลงมากกว่า ร้อยละ 50
▪ เกิดการสูญเสียชีวิตและ/หรือภัยคุกคามต่อสาธารณชน
▪ ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และความมั่นใจต่อองค์กรในระดับประเทศ
สูง
▪ เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานเป็นจำนวนเงินในระดับสูง
▪ ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดำเนิน งานหรื อ การให้บริการลดลงมากกว่ า
ร้อยละ 25-50
▪ เกิดการบาดเจ็บต่อผู้รับบริการ/บุคคล/กลุ่มคน
▪ ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และความมั่นใจต่อองค์กรในระดับหน่วยงาน
ปานกลาง
▪ เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานเป็นจำนวนเงินในระดับปานกลาง
▪ ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดำเนินงาน หรือ การให้บริการลดลงมากกว่า
ร้อยละ 10 - 25
▪ ต้องมีการรักษาพยาบาล
▪ ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง และความมั่นใจต่อองค์กรในระดับบางหน่วยงาน
ต่ำ
▪ เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานเป็นจำนวนเงินในระดับต่ำ
▪ ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือ การให้บริการลดลงมากกว่าร้อยละ 5 - 10
▪ ต้องมีการปฐมพยาบาล
▪ ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง และความมั่นใจต่อองค์กรในระดับเจ้าหน้าที่
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พบว่ากระบวนการทำงานที่หน่วยงานต้องให้ความสำคัญและกลับมาดำเนินงานหรือฟื้นคืนสภาพให้ ได้
ภายในระยะเวลาตามที่กำหนดปรากฎดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลกระทบต่อกระบวนการทำงานหรือการให้บริการ (Business Impact Analysis)

(สูงมาก/สูง/
ปานกลาง/ต่ำ)

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ
4 – 24

1–2

1

2

ชั่วโมง

วัน

สัปดาห์

สัปดาห์

ร

ระดับ
ผลกระทบ/
ความเร่งด่วน

กระบวนการหลัก

✓

กระบวนการที่สร้างคุณค่า
1. การจดทะเบียนและการใช้เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

สูงมาก

2. การสำรวจและติดตามผู ้ม ีร ายได้ท ี ่ อ ยู่
นอกระบบให้เข้าสู่ระบบ

ปานกลาง

3. การรับแบบแสดงรายการและการรับชำระ
ภาษีอากร

สูงมาก

าก

✓

รร

พ

✓

✓

สูง

✓

สูง

✓

สูง

5. การแนะนำและตรวจสอบภาษีอากร

กร

6. การเร่งรัดภาษีอากรค้าง

มส

4. การคืนภาษีอากร

7. การพิ จารณาอุ ทธรณ์ การประเมิ นภาษี
อากร

สูง

8. การดำเนินคดีภาษีอากร

สูง

✓

สูง

✓

ตัว
อ

ย่า

ง

✓

9. กฎหมาย

10. การประชาสัมพันธ์
กระบวนการสนับสนุน

สูงมาก

✓

1. งานสารบรรณ

สูงมาก

✓

2. การบริ หารและการพั ฒนาทรั พยากร
บุคคล

ปานกลาง

3. งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

สูง

4. การเงิน การคลัง และการเบิก-จ่ายเงิน
งบประมาณ

สูงมาก

5. งานตรวจสอบภายใน

ปานกลาง

✓
✓
✓
✓
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หมายเหตุ : 1. ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ หมายถึง ระยะเวลาภายหลังจากเกิดอุบัติการณ์ขึ้น
ที่ทำให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการต้องกลับคืนสภาพเดิม กิจกรรมต้องกลับมาดำเนินการได้ และ
ทรัพยากรต้องได้รับการฟื้นฟู (มอก. 22301-2556)
2. กรณีภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติข้างต้นเกิดขึ้นในระดับที่ส่งผลให้กรมสรรพากรต้องหยุดการ
ดำเนินงาน/ย้ายสถานที่ดำเนินงาน หรือไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ
สำหรับกระบวนงานอื่น ๆ ที่ประเมินแล้ว อาจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมีความยืดหยุ่น
สามารถชะลอการดำเนิน งานและการให้บริการได้ โดยให้ผู้บริหารของฝ่ายงานประเมินความจำเป็น
และเหมาะสม ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นให้ปฏิบัติตามแนวทางการบริห ารความต่อเนื่องเช่นเดียวกับ
กระบวนงานหลัก

1–2

พ

4 – 24

1. อาคารสำนักงาน ดังนี้
1.1 ห้องประชุมของหน่วยงาน
สภ.4 (อาคารสำนักงานเช่า)
1.2 สท.นนทบุรี 1
(อาคารสำนักงานเช่า)
1.3 สท.นนทบุรี 2
(อาคารสำนักงานเช่า)
1.4 สท.ปทุมธานี 1
(อาคารสำนักงานของหน่วยงาน)
1.5 สท.ปทุมธานี 2
(อาคารสำนักงานของหน่วยงาน)
1.6 สท. สมุทรปราการ 1
(อาคารสำนักงานของหน่วยงาน)
1.7 สท.สมุทรปราการ 2
(อาคารสำนักงานของหน่วยงาน)
1.8 สท.สมุทรปราการ 3
(อาคารสำนักงานเช่า)
2. เช่าสถานที่เอกชน
(ตามความเหมาะสม)
กรณีที่มีแนวโน้มเกินกว่า 3 เดือน

วัน

2

สัปดาห์

สัปดาห์

รร

ชั่วโมง

1

อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย
132 ตร.ม. 186 ตร.ม. 430 ตร.ม.

อย่างน้อย
622 ตร.ม.

ตัว
อ

ย่า

ง

กร

พื้นที่สำหรับ
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำรอง

สถานที่/ที่มา

มส

ทรัพยากร

าก

ร

การวิเคราะห์เพื่อกำหนดความต้องการทรัพยากรที่สำคัญ
1) ด้านสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง (Working Space Requirement) ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การระบุพื้นที่การปฏิบัติงานสำรอง

ปฏิบัติงานที่บ้าน
รวม

-

-

-

/
อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย
132 ตร.ม. 186 ตร.ม. 430 ตร.ม.

/
อย่างน้อย
622 ตร.ม.
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2) ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement) ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การระบุจำนวนวัสดุอุปกรณ์
2

ชั่วโมง

วัน

สัปดาห์

สัปดาห์

-

-

30 เครื่อง

60 เครื่อง

-

-

5 เครื่อง

10 เครื่อง

าก

ร

1

30 เครื่อง 30 เครื่อง

60 เครื่อง

60 เครื่อง

-

-

1 เครื่อง

2 เครื่อง

-

-

1 เครื่อง

2 เครื่อง

-

-

1 เครื่อง

2 เครื่อง

-

-

1 ชุด

1 ชุด

-

-

1 ชุด

1 ชุด

ตัว
อ

5. เครื่อง
สแกนเนอร์

ย่า

ง

4. โทรสารพร้อม
หมายเลข

1–2

พ

3. โทรศัพท์พร้อม
หมายเลข/
โทรศัพท์มือถือ

4 – 24

มส

2. เครื่องพิมพ์
(Printer)

1. กรมสรรพากร/เครื่องสำรอง
ของหน่วยงาน
2. หน่วยงานในสังกัด
กรมสรรพากร (สภ./สท./สส.)
3. ของบุคลากร
4. ผ่านกระบวนการจัดซื้อตาม
ความจำเป็นและเหมาะสม
1. กรมสรรพากร
2. หน่วยงานในสังกัด
กรมสรรพากร (สภ./สท./สส.)
3. ผ่านกระบวนการจัดซื้อตาม
ความจำเป็นและเหมาะสม
1. โทรศัพท์มือถือที่ได้จัดสรรให้
หน. หน่วยงาน
2. ของบุคลากร
3. ผ่านกระบวนการจัดซื้อตาม
ความจำเป็นและเหมาะสม
1. หน่วยงานในสังกัด
กรมสรรพากร (สภ./สท./สส.)
2. ผ่านกระบวนการจัดซื้อตาม
ความจำเป็นและเหมาะสม
1. หน่วยงานในสังกัด
กรมสรรพากร (สภ./สท./สส.)
2. ผ่านกระบวนการจัดซื้อตาม
ความจำเป็นและเหมาะสม
1. หน่วยงานในสังกัด
กรมสรรพากร (สภ./สท./สส.)
2. ผ่านกระบวนการจัดซื้อตาม
ความจำเป็นและเหมาะสม
3. หน่วยงานปฏิบัติงานสำรอง
1. หน่วยงานในสังกัด
กรมสรรพากร (สภ./สท./สส.)
2. ผ่านกระบวนการจัดซื้อตาม
ความจำเป็นและเหมาะสม
1. หน่วยงานในสังกัด
กรมสรรพากร (สภ./สท./สส.)
2. ผ่านกระบวนการจัดซื้อตาม
ความจำเป็นและเหมาะสม

กร

1. คอมพิวเตอร์
สำรอง

ที่มา

รร

ทรัพยากร

6. เครื่องถ่าย
เอกสาร

7. อุปกรณ์สำรอง
ข้อมูล
8. อุปกรณ์ระบบ
เครือข่ายไร้สาย
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ที่มา

1. หน่วยงานในสังกัด
กรมสรรพากร (สภ./สท./สส.)
2. ผ่านกระบวนการจัดซื้อตาม
ความจำเป็นและเหมาะสม
10. รถยนต์
1. กรมสรรพากร
2. หน่วยงานในสังกัด
กรมสรรพากร (สภ./สท./สส.)
11. วัสดุอุปกรณ์ ผ่านกระบวนการจัดซื้อตาม
ป้องกัน/ฆ่าเชื้อโรค ความจำเป็นและเหมาะสม
เช่น เครื่องวัด
อุณหภูมิ หน้ากาก
อนามัย ถุงมือ
แอลกอฮอล์ น้ำยา
ฆ่าเชื้อโรค

1–2

1

2

ชั่วโมง

วัน

สัปดาห์

สัปดาห์

-

-

/
(พิจารณาตาม
ความจำเป็น)

-

2 คัน

/
(พิจารณา
ตามความ
จำเป็น)
5 คัน

-

-

-

/
(จำนวน
พิจารณาตาม
ความจำเป็น)

5 คัน

พ

าก

ร

9. อุปกรณ์
สำนักงาน

4 – 24

มส

รร

3) ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล (IT & Information Requirement)
ตารางที่ 5 การระบุความต้องการด้านเทคโนโลยี
แหล่งข้อมูล/ที่มา

กร

ทรัพยากร
ระบบงาน

4 – 24

1–2

ชั่วโมง

วัน

✓

4. ระบบบริการเลขประจำตัวแห่งชาติ (NID)

✓

ง

Server ทีก่ อง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ระบบ Internet และระบบ Intranet
และการสื่อสาร/ศูนย์
3. ระบบทะเบียนคุมรายการและการจัดทำ สำรองข้อมูลนนทบุรี
บัญชีผู้เสียภาษี (TCL)

ตัว
อ

ย่า

1. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

✓
✓

5. ระบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ITPP)

✓

6. ระบบคืนภาษีผ่าน PromptPay

✓

7. ระบบภาษีเงินได้นิติบุคคล (ITPC)

✓

8. ระบบวิเคราะห์คืนภาษีเงินได้นิติบุคคลที่มี
ภาษีชำระไว้เกิน (ITPA)

✓

9. ระบบบริการข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ
การปฏิบัติงานกรมสรรพากร (EDSS)

✓

10. ระบบ Image Processing

✓

11. ระบบงานภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย

✓

1

2

สัปดาห์ สัปดาห์
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แหล่งข้อมูล/ที่มา

4 – 24

1–2

ชั่วโมง

วัน

12. ระบบแนะนำ ควบคุ ม และติ ด ตาม
ผู้ประกอบการ

✓

13. ระบบการคั ด เลื อ กรายผู ้ เ สี ย ภาษี เ พื่ อ
กำกับและตรวจสอบ

✓

14. ระบบแนะนำ ควบคุ ม และติ ดตามผู ้ เสี ย
ภาษีอากรรายกลางและรายย่อย

✓

15. ระบบสำรวจและติดตามธุรกิจนอกระบบ

✓

16. โปรแกรมระบบบั ญ ชี อ ำเภอ ACCNEW
Online บนระบบเครือข่ายรัษฎากร

สัปดาห์ สัปดาห์

✓

ร
าก

18. การเก็ บและวิ เคราะห์ ป ู มเหตุ การณ์ ของ
เครื ่ องคอมพิ วเตอร์ แม่ ข ่ ายที ่ สำคั ญและ
อุปกรณ์ในระบบเครือข่าย

รร

พ

✓

20. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารบุคคล

✓

มส

19. ระบบ E-mail กรมสรรพากร

✓

กร

✓

22. ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานสำนักงาน
อื ่ น ๆ ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง เช่ น ระบบจั ด เก็ บ
เอกสาร

✓

ง

ย่า

ตัว
อ

23. ระบบเครือข่าย

2

✓

17. ระบบควบคุมลูกหนี้ภาษีอากร (DMS)

21. ระบบงานสนับสนุนอื่น ๆ

1

เช่าวงจรสื่อสาร
ชั่วคราว

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)
24. ระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่าน
อินเทอร์เน็ต
25. เว็บไซต์กรมสรรพากร
26. ระบบบริการสอบถามการคืนภาษี
ภ.ด.ง.90,ภ.ด.ง.91 (Tax Status)
27. ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์
(e-Donation)
28. ระบบบริการจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม
ทางอินเทอร์เน็ต

Server ทีก่ องบริหาร
การเสียภาษีทาง
อิเล็กทรอนิกส์
Server ทีก่ อง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร/ศูนย์
สำรองข้อมูลนนทบุรี

✓
✓
✓
✓
✓
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Server ทีก่ องบริหาร
การเสียภาษีทาง
อิเล็กทรอนิกส์

31. ระบบ My Tax Account

Server ทีก่ อง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร/ศูนย์
สำรองข้อมูลนนทบุรี
Server ทีก่ องบริหาร
การเสียภาษีทาง
อิเล็กทรอนิกส์
Server ทีก่ อง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร/ศูนย์
สำรองข้อมูลนนทบุรี

วัน

Server ทีก่ องบริหาร
การเสียภาษีทาง
อิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์สารนิเทศ
สรรพากร

2

สัปดาห์ สัปดาห์

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

ย่า

ง

38. Line@

1

✓

กร

34. ระบบคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่
นักท่องเที่ยว
35. ระบบส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำ
บัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของ
กิจการ
36. ระบบแจ้งขอเป็นผูป้ ระกอบการบัญชีชุด
เดียว
37. ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt

ชั่วโมง

รร

33. ระบบยื่นขอคัดค้นแบบแสดงรายการภาษี
และข้อมูลข่าวสาร

มส

32. น้องอารี ผู้ช่วยอัจริยะ

1–2

พ

29. ระบบยื่นแบบผ่าน RD Smart Tax
Application
30. ระบบการจัดเตรียมข้อมูล Open API

4 – 24

ร

แหล่งข้อมูล/ที่มา

าก

ทรัพยากร

ตัว
อ

4) ความต้องการด้านบุคลากรสำหรับความต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน (Personnel Requirement)
ตารางที่ 6 การระบุจำนวนบุคลากรหลักที่จำเป็น
ทรัพยากร

จำนวนบุคลากรปฏิบัติงานที่
สำนักงาน /สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง
จำนวนบุคลากรที่จำเป็นต้องปฏิบตั ิงานที่บ้าน
รวม

4 – 24

1–2

1

2

ชั่วโมง

วัน

สัปดาห์

สัปดาห์

66

93

215

311

(รายละเอียดตามภาคผนวก ค)
(ตามที่กรมสรรพากรกำหนด แนวทางตาม
ภาคผนวก ง)
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5) ความต้องการด้านผู้ให้บริการที่สำคัญ (Service Requirement)
ตารางที่ 7 การระบุผู้ให้บริการที่ต้องติดต่อหรือขอรับบริการ
ผู้ให้บริการ
ผู้ให้บริการไฟฟ้า (บร.)

4 – 24

1–2

1

2

ชั่วโมง

วัน

สัปดาห์

สัปดาห์

/

ผู้ให้บริการน้ำประปา (บร.)

/

ผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย Internet (ทท.)

/

ผู้ให้บริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย (หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาคเอกชน)
รวม

/

าก

ร

กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)

พ

กลยุทธ์ความต่อเนื่อง เป็นแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีความพร้อมเมื่อเกิดสภาวะ
วิกฤต ซึ่งพิจารณาทรัพยากรใน 5 ด้าน ดังตารางที่ 8

รร

ตารางที่ 8 กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)
▪

กร

อาคาร/ สถานที่
ปฏิบัติงานสำรอง

กลยุทธ์ความต่อเนื่อง
กำหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงานสำรอง ซึ่งเป็นพื้นที่ของสำนักงาน
สรรพากรภาค/สรรพากรพื้นที่ที่พิจารณาแล้วมีความเหมาะสม
กำหนดให้ปฏิบัติงานที่บ้าน สำหรับภารกิจที่ไม่ได้รับผลกระทบ
หรือมีลักษณะงานที่สามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้
เหลื่อมเวลาการปฏิบัติราชการ
เช่าสถานที่ของเอกชนเป็นสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง
พัฒนาระบบการให้บริการในรูปแบบ e-service
ขอความอนุเคราะห์จากส่วนราชการในสังกัด เพื่อขอยืมเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุนการปฎิบัติงานชั่วคราว
การจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)
และอุปกรณ์เครือข่ายไว้พร้อมใช้ในสภาวะวิกฤติ
การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำรองที่มีคุณลักษณะเหมาะสม
กับการใช้งาน หรืออุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมโยงผ่านระบบ
INTERNET
นำเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ของเจ้าหน้าที่
มาใช้เป็นการชั่วคราว หากมีความจำเป็นเร่งด่วนในช่วง
ระหว่างการจัดหาคอมพิวเตอร์สำรอง ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาต
จากหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องฯ ในการกู้คืน

มส

ทรัพยากร

ตัว
อ

ย่า

ง

▪
▪
▪
▪
▪

วัสดุอุปกรณ์ที่
สำคัญ / การจัดหา
จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ ▪
ที่สำคัญ
▪
▪
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▪
▪
▪

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมูลที่สำคัญ

มส

▪
▪

ร

▪

าก

▪

พ

▪

กลยุทธ์ความต่อเนื่อง
จัดหาเครื่องพิมพ์ (Printer) เครื่องสแกนเอกสาร (Scanner)
และเครื่องโทรสาร (Fax) พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย Network
การจัดซื้อหรือเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุน
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
จัดเตรียมยานพาหนะเพื่อใช้ในการเดินทาง โดยให้สำรอง
ยานพาหนะ ไว้ที่สถานที่ปฏิบัติงานสำรองหรือสถานที่อื่นที่
เหมาะสม
จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น UPS ติดตั้งระบบสำรองไฟฟ้า
ติดตั้งเครื่องกำเนิดสำรองไฟฟ้า การทำสำรองข้อมูล และการกู้
คืนระบบ
ดำเนินการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตและฐานข้อมูลที่สำคัญ
กำหนดให้จัดเก็บข้อมูลที่สำคัญสำรองไว้ตามที่กองเทคโนโลยี
สารสนเทศกำหนด
เคลื่อนย้าย Server ไปยังพื้นที่ปลอดภัย (ในกรณีที่สามารถทำได้)
ปฏิบัติตามแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติต่าง ๆ
อันอาจมีผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (IT Contingency Plan) ตามภาคผนวก ก
ให้บุคลากร สำรองข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ของตนในอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เช่น Handy Drive
External Harddisk เป็นต้น
เปิดระบบ VPN Work From Home
กำหนดให้ใช้บุคลากรสำรองทดแทนภายในสายงานหรือกลุ่ม
งานเดียวกัน
จัดเตรียมพนักงานขับรถยนต์เพื่อติดต่อประสานงานกับบุคคล
และส่วนราชการอื่น ๆ
จัดเตรียมพนักงานทำความสะอาด และพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย กรณีต้องไปปฏิบัติงานสถานที่สำรอง
ประสานงานโดยใช้ระบบสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ โดยเน้นการ
ติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และออนไลน์ เช่น
เว็บไซต์ Facebook e-mail Line@ เป็นต้น และเครือข่าย
สื่อสารมวลชนต่าง ๆ
วางแผนการติดต่อสื่อสารผ่านกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น
กระทรวงการคลัง ทำเนียบรัฐบาล ช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารสำคัญของรัฐบาล GCC Line เพื่อสนับสนุนใน
การแจ้งเหตุ/ส่งต่อข้อมูลข่าวสารในสภาวะวิกฤติของ
กรมสรรพากรให้ภาครัฐและภาคเอกชนรับทราบ

รร

ทรัพยากร

ย่า

ง

กร

▪

ตัว
อ

บุคลากรหลัก

▪
▪
▪
▪

คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ ▪
สำคัญ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
▪
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ทรัพยากร
▪
▪

▪

ตัว
อ

ย่า

ง

กร

มส

รร

พ

าก

ร

▪

กลยุทธ์ความต่อเนื่อง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ
โดยเน้นการสื่อสารผ่านออนไลน์
การใช้ไฟฟ้า สามารถใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแทนได้ โดยใช้
น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งมีการประสานกับบริษัท/ร้านค้าที่
จำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อขอเช่า และจัดส่งเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้า มาให้ในยามฉุกเฉิน รวมถึงประสานการไฟฟ้า
นครหลวง (โทร.1130)
การใช้น้ำประปา สามารถประสานงานบริษัท/ร้านค้าที่
จำหน่ายน้ำเพื่อให้จัดส่งน้ำมาให้ในยามฉุกเฉิน รวมถึงการ
ประปานครหลวง (โทร.1125)
จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเทอร์เน็ต
แบบพกพา (Air Card) ให้คู่ค้า เพื่อเชื่อมโยงการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ
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ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ
วันที่ 1 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที (ภายใน 24 ชั่วโมง)
การปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่น
และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
▪ แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤติ ตามกระบวนการ Call Tree ให้กับ
บุคลากรในหน่วยงานทราบ ภายหลังได้รับแจ้งจากหัวหน้า
คณะบริหารความต่อเนื่องของกรมสรรพากร
▪ จัดประชุมทีมงานบริหารความต่อเนื่อง เพื่อประเมินความ
เสียหาย ผลกระทบต่อการดำเนินงาน การให้บริการ และ
ทรัพยากรสำคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง

บทบาทความรับผิดชอบ ดำเนินการแล้วเสร็จ
หัวหน้าคณะบริหารความ

ต่อเนื่องของหน่วยงาน

▪ ทบทวนกระบวนงานที่มีความเร่งด่วน หรือส่งผลกระทบ
อย่างสูง (หากไม่ดำเนินการ) ดังนัน้ จำเป็นต้องดำเนินงาน
โดยปฏิบัติตามระเบียบ/แนวทางกรมสรรพากรกำหนด (ถ้า
มี) หรือปฏิบัตดิ ้วยมือ (Manual Processing)

คณะบริหารความต่อเนื่อง
ของกรมสรรพากร/
หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงาน/
ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของส่วน/ฝ่าย
หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงาน



มส

รร

พ

าก

ร

เลขานุการคณะบริหาร
ความต่อเนื่องของ
กรมสรรพากร

กร

▪ ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในส่วน/ฝ่ายฯ ที่ได้รับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิต

หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงาน



หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงาน



คณะบริหารความต่อเนื่อง
ของกรมสรรพากร/
หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงาน/
ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของส่วน/ฝ่าย



ตัว
อ

ย่า

ง

▪ รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของกรมสรรพากร
โดยครอบคลุมประเด็นดังนี้
▪ จำนวนและรายชื่อบุคลากรที่ได้รบั บาดเจ็บ/เสียชีวิต
▪ ความเสียหายและผลกระทบต่อการดำเนินงานและการ
ให้บริการ
▪ ทรัพยากรสำคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
กระบวนงานที่มีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่างสูง
หากไม่ดำเนินการ และจำเป็นต้องดำเนินงานหรือ
ปฏิบัติงานด้วยมือ
▪ สื่อสารและรายงานสถานการณ์แก่บุคลากรในฝ่ายฯ ให้
ทราบ ตามเนื้อหาและข้อความที่ได้รับการพิจารณาและ
เห็นชอบจากคณะบริหารความต่อเนื่องของกรมสรรพากร
แล้ว
▪ ประเมินและระบุกระบวนการหลัก และงานเร่งด่วนที่
จำเป็นต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 1- 5 วันข้างหน้า
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ดำเนินการแล้วเสร็จ

คณะบริหารความต่อเนื่อง
ของกรมสรรพากร/
หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนงาน
ที่มีความสำคัญเร่งด่วน
และส่งผลกระทบสูง
หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงาน/
ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของส่วน/ฝ่ายที่
รับผิดชอบการจัดหา
ทรัพยากรที่จำเป็นตามที่
กำหนดไว้



หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงาน/
ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของส่วน/ฝ่ายที่
รับผิดชอบงานเร่งด่วน
หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงาน



ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของส่วน/ฝ่าย



หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงาน



คณะบริหารความต่อเนื่อง
ของกรมสรรพากร/
หัวหน้าและทีมงาน
บริหารความต่อเนื่องของ
หน่วยงาน





าก

ร



ง

กร

มส

รร

▪ ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
จัดหาทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
ได้แก่
▪ สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง
▪ วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ
▪ เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลทีส่ ำคัญ
▪ บุคลากรหลัก
▪ คู่ค้า/ผู้ให้บริการทีส่ ำคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
▪ พิจารณาดำเนินการหรือปฏิบัติงานด้วยมือ (Manual)
เฉพาะงานเร่งด่วน หากไม่ดำเนินการจะส่งผลกระทบอย่าง
สูงและไม่สามารถรอได้ ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติ

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงาน

พ

ขั้นตอนและกิจกรรม
▪ ประเมินศักยภาพและความสามารถของหน่วยงานฯ ในการ
ดำเนินงานเร่งด่วนข้างต้น ภายใต้ข้อจำกัดและสภาวะวิกฤต
พร้อมระบุทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารความ
ต่อเนื่องตามแผนการจัดหาทรัพยากร
▪ รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของกรมสรรพากรทราบ พร้อมขออนุมัติการ
ดำเนินงานให้เป็นตามระเบียบ/แนวทางกรมสรรพากร
กำหนด (ถ้ามี) หรือปฏิบตั ิด้วยมือ (Manual Processing)
สำหรับกระบวนงานที่มีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่าง
สูงหากไม่ดำเนินการ

ตัว
อ

ย่า

▪ ระบุหน่วยงานที่เป็นคูค่ ้า/ผู้ให้บริการสำหรับงานเร่งด่วน
เพื่อแจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารงานให้มี
ความต่อเนื่องตามความเห็นของคณะบริหารความต่อเนื่อง
ของกรมสรรพากร
▪ บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ที่
ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของฝ่ายฯ ต้องดำเนินการ
(พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ดำเนินการ และเวลา) อย่าง
สม่ำเสมอ
▪ แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดำเนินการ สำหรับใน
วันถัดไป ให้กับบุคลากรหลักในหน่วยงาน เพื่อรับทราบและ
ดำเนินการ อาทิ แจ้งวัน เวลา และสถานที่ปฏิบตั ิงานสำรอง
▪ รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของกรมสรรพากรอย่างสม่ำเสมอหรือตามที่ได้
กำหนดไว้
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วันที่ 2-7 การตอบสนองในระยะสั้น
การปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่น
และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหน้า/คณะบริหารความต่อเนื่อง
ของกรมสรรพากร/หัวหน้าคณะ
บริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน
หัวหน้า/คณะบริหารความต่อเนื่อง
ของกรมสรรพากร

ดำเนินการแล้วเสร็จ



▪ กองบริหารการคลังและรายได้
▪ กองบริหารการคลังและรายได้
▪ หน่วยงานอืน่ ที่เกี่ยวข้องตามที่

ร

ขั้นตอนและกิจกรรม
▪ ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากร
ที่ได้รับผลกระทบ ประเมินความจำเป็นและ
ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการกอบกู้คนื
▪ ตรวจสอบความพร้อมและข้อจำกัดในการจัดหา
ทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารความ
ต่อเนื่อง ได้แก่
▪ สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง
▪ วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ



ตัว
อ

ย่า

ง

กร

มส

รร

พ

าก

กรมสรรพากรมอบหมาย
▪ เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลทีส่ ำคัญ
▪ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
▪ บุคลากรหลัก
▪ ทุกหน่วยงาน
▪ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/คู่ค้า/ผู้
▪ กองบริหารการคลังและรายได้
ให้บริการที่สำคัญ
▪ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
▪ สำนักงานเลขานุการกรม
▪ ศูนย์สารสนเทศสรรพากร
▪ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่
กรมสรรพากรมอบหมาย
หัวหน้า/ทีมงานบริหารความ
▪ รายงานหัวหน้าคณะกรรมการบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ต่อเนื่องของกรมสรรพากรเกีย่ วกับความพร้อม
ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะในการจัดหาทรัพยากร ดูแลการจัดหาทรัพยากรที่จำเป็น
ที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
หัวหน้า/คณะบริหารความต่อเนื่อง
▪ ประสานงานและดำเนินการจัดหาทรัพยากรที่
จำเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่ ของกรมสรรพากร
▪ สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง
▪ วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ

▪ เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลทีส่ ำคัญ
▪ บุคลากรหลัก
▪ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/คู่ค้า/ผู้

ให้บริการที่สำคัญ

▪ กองบริหารการคลังและรายได้
▪ กองบริหารการคลังและรายได้
▪ หน่วยงานอืน่ ที่เกี่ยวข้องตามที่
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

กรมสรรพากรมอบหมาย
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทุกหน่วยงาน
กองบริหารการคลังและรายได้
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานเลขานุการกรม
ศูนย์สารสนเทศสรรพากร
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่
กรมสรรพากรมอบหมาย
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บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดำเนินการแล้วเสร็จ

ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
หน่วยงาน



หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนือ่ ง
ของหน่วยงาน



คณะบริหารความต่อเนื่องของ
กรมสรรพากร/หัวหน้าและทีมงาน
บริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน





าก

ร

ขั้นตอนและกิจกรรม
▪ แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารความ
ต่อเนื่องแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/คู่
ค้า/ผู้ให้บริการสำคัญที่ได้รับผลกระทบ
▪ บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงาน
ต่างๆ ที่ทีมงานบริหารความต่อเนือ่ งของฝ่ายฯ
(พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ดำเนินการ และเวลา)
อย่างสม่ำเสมอ
▪ แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดำเนินการ
ต่อไป สำหรับในวันถัดไป ให้กับบุคลากรใน
หน่วยงานทราบ
▪ รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่องของกรมสรรพากร ตามเวลาที่ได้
กำหนดไว้

รร

พ

วันที่ 8 การตอบสนองระยะกลาง (1 สัปดาห์)

มส

การปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่น
และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหน้า/คณะบริหารความต่อเนื่อง
ของกรมสรรพากร/หัวหน้าคณะ
บริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน
หัวหน้า/คณะบริหารความต่อเนื่อง
ของกรมสรรพากร/หัวหน้าคณะ
บริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน
▪ รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน คณะบริหารความต่อเนื่องของ
กรมสรรพากร/หัวหน้าคณะบริหาร
สถานภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับ
ผลกระทบ และทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้เพื่อดำเนินงาน ความต่อเนื่องของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
และให้บริการตามปกติ
หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
▪ ประสานงานและดำเนินการจัดหาทรัพยากรที่
ต่อเนื่องของหน่วยงาน
จำเป็นต้องใช้เพื่อดำเนินงานและให้บริการตามปกติ:
▪ สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง
▪ กองบริหารการคลังและรายได้
▪ วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ
▪ กองบริหารการคลังและรายได้
▪ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่
กรมสรรพากรมอบหมาย
▪ เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลทีส่ ำคัญ
▪ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
▪ บุคลากรหลัก
▪ ทุกหน่วยงาน
▪ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/คู่ค้า/ผู้ให้บริการ ▪ กองบริหารการคลังและรายได้
ที่สำคัญ
▪ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดำเนินการแล้วเสร็จ


ตัว
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ขั้นตอนและกิจกรรม
▪ ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่
ได้รับผลกระทบ และประเมินความจำเป็นและ
ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการกอบกู้คนื
▪ ระบุทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ เพื่อดำเนินงานและ
ให้บริการตามปกติ
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ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ
ดำเนินการแล้วเสร็จ
▪ สำนักงานเลขานุการกรม
▪ ศูนย์สารสนเทศสรรพากร
▪ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่
กรมสรรพากรมอบหมาย
หัวหน้าทีมงานบริหารความ

ต่อเนื่องของหน่วยงาน
ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
หน่วยงาน



คณะบริหารความต่อเนื่องของ
กรมสรรพากร/หัวหน้าและทีมงาน
บริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน
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▪ แจ้งสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมด้าน
ทรัพยากรต่างๆ เพื่อดำเนินงานและให้บริการตามปกติ
ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
▪ บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ
ที่ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของฝ่ายฯ (พร้อมระบุ
รายละเอียด ผู้ดำเนินการ และเวลา) อย่างสม่ำเสมอ
▪ รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงาน ตามเวลาทีไ่ ด้กำหนดไว้
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ภาคผนวก ก
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แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติตา่ งๆ อันอาจมีผลกระทบต่อ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
(IT Contingency Plan)
กรมสรรพากร
โดย
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
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บทที่ 1
ความเป็นมา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ภัยพิบัติต่างๆ อันอาจมีผลกระทบ
ต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ความเป็นมา
กรมสรรพากรได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและ
ให้บริการประชาชนได้รับความสะดวก ในขณะเดียวกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจได้รับความเสียหาย
จากการถูกโจมตี จากไวรัสคอมพิวเตอร์ จากบุคลากร จากปัญหาไฟฟ้า จากอัคคีภ ัย การชุมนุม ทาง
การเมืองหรือจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกต่างๆ ทำความเสียหายต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของกรมสรรพากร เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว กองเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้เล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีแผนป้องกันภัยพิบัติระบบเทคโนลยีสารสนเทศ

ร

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์

ย่า

ง

กร

มส

รร

พ

าก

ข้อมูลสารสนเทศ ถือเป็นทรัพย์สินทางการบริหารที่มีความสำคัญต่อทางราชการ จำเป็นต้องได้รับ
การดูแลรักษาเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการบริหารราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภ าพ
กองเทคโนโลยีส ารสนเทศ กรมสรรพากรได้ตระหนั กถึง ความสำคั ญ ของระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศขององค์การ ซึ่งอาจมีปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในมากระทบทำให้ระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งระบบอุปกรณ์เสียหายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ใน
การบริหารจัดการ
กองเทคโนโลยีสารสารสนเทศ กรมสรรพากร จึงได้จัดทำแนวทางแผนรองรับสถานรการณ์ฉุกเฉิน
จากภัยพิบัติอันอาจมีผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (IT Contingency Plan)
เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลรักษาระบบ และแก้ไขปัญหาที่อาจจะส่งผลกระทบต่อฐานข้อมูลแต่ละระบบ
และสารสนเทศขององค์กร

ตัว
อ

1. เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกั นระหว่างผู้บริห ารและผู้ปฏิบัติ ในการดูแลรักษาระบบความ
ปลอดภัยของฐานข้อมูลและสารสนเทศขององค์กร
2. เพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดแก่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลรักษาระบบความมั่นคงปลอดภัยของฐานข้อมูลและสารสนเทศให้
มีเสถียรภาพและมีความพร้อมสำหรับการใช้งาน
4. เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพใน
การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที
5. เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานรการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมสรรพากร
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ภัยพิบัติ
ภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกองเทคโนโลยี
สารสนเทศ กรมสรรพากร สามารถจำแนกได้เป็นสองกลุ่มหลักๆ ได้แก่

รร
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ร

1. ภัยพิบัติจากภายนอก
1.1 ภัยธรรมชาติและการเกิดสถานการณ์ความไม่สงบที่กระทำต่ออาคารสถานที่ตั้งของ
เครื่องประมวลผลหลัก หรือเครื่องแม่ข่าย ได้แก่ ภัยพิบัติ อัคคีภัย อุทกภัย ความชื้น อุณหภูมิ แมลงกัดแทะ
ฯลฯ
1.2 การโจรกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่เป็นส่วนของการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล
1.3 ระบบการสื่อสารของเครื่องแม่ข่ายที่เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตเกิดความขัดข้อง
1.4 ระบบกระแสไฟฟ้าขัดข้อง/ไฟฟ้าดับ
1.5 การบุกรุกหรือโจมตีจากภายนอก เพื่อเข้าถึงหรือควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้งสร้างความเสียหายหรือทำลายระบบข้อมูล
1.6 ไวรัสคอมพิวเตอร์
1.7 โปรแกรมเรียกค่าไถ่ (Randsomware)
1.8 การชุมนุมประท้วงทางการเมือง เพื่อปิดกั้นการเข้าถึงกรมสรรพากร และกองเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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2. ภัยพิบัติจากภายใน
2.1 ระบบแม่ข่ายหลัก ระบบฐานข้อมูลหลักเสียหาย หรือข้อมูลถูกทำลาย
2.2 ไวรัสคอมพิวเตอร์จากผู้ใช้งานภายในองค์กร
2.3 เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรของหน่วยงานขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ อันอาจทำให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเสียหาย ใช้งานไม่ได้
หรือหยุดการทำงาน
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บทที่ 2
ขั้นตอนการดำเนินการ
การประเมินสถานการณ์ความเสี่ยง
จากการวิ เ คราะห์ แ ละตรวจสอบความเสี ่ ย งต่ า งๆ ในระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ของ
กรมสรรพากร พบว่า อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศมีอาคาร 8 ชั้น ด้วยลักษณะของอาคารจัดได้ว่าเป็น
อาคารสูง อีกทั้งมีจ ำนวนอัตราเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในอาคารมีจำนวนมาก อุปกรณ์คอมพิว เตอร์
ระบบงานจัดเก็บภาษี หากเกิดภาวะฉุกเฉินย่อมส่งผลกระทบในภาพรวมที่สูงมาก ดังนั้นความเสี่ยงและ
ผลกระทบ ถือได้ว่าอยู่ในระดับสูงโดยความเสี่ยงที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีดังนี้
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• ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม (Physical and Environment Threats)
▪ เหตุการณ์แผ่นดินไหว (Earthquake)
▪ ภาวะอุณหภูมิและความชื้นสุดขั้ว (Extreme of Temperature and Humidity)
เช่น ร้อนหรือเย็นหรือความชื้นสูงหรือต่ำ เกินไป
▪ แหล่งกำเนิดไฟฟ้าขัดข้องหรือแรงดันไฟฟ้ากระเพื่อม (Power Supply Failure
of Fluctuations)
▪ ไฟไหม้ (Fire) จากอุบัติเหตุไฟฟ้าลัดวงจร การวางเพลิง หรืออื่นๆ
▪ น้ำท่วม (Flood) จากกระแสน้ำ ฝนตกหลังคารั่ว หรือท่อน้ำชำรุดแตก
▪ พายุ (Storm)
▪ สัตว์ เช่น สัตว์กัดแทะ (vermin) ประเภทหนู และสัตว์อื่นๆ เช่น แมลง เป็นต้น
▪ การชุมนุมประท้วงทางการเมือง เพื่อปิดกั้นการเข้าถึงกรมสรรพากร และกอง
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีจุดประสงค์ไม่ให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้

ตัว
อ

• ด้านระบบ (Systems Threats)
▪ แฮ็กเกอร์ (Hackers) การโจรกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่เป็นส่วนของ
การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล
▪ ระบบการสื่อสารของเครื่องแม่ข่ายที่เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตเกิดความขัดข้อง
▪ การบุกรุกหรือโจมตีจากภายนอก เพื่อเข้าถึงหรื อควบคุมระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งสร้างความเสียหายหรือทำลายระบบข้อมูล
▪ ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Virus)
▪ ระบบแม่ข่ายหลัก ระบบฐานข้อมูลหลักเสียหาย หรือข้อมูลถูกทำลาย
▪ ไวรัสคอมพิวเตอร์จากผู้ใช้งานภายในองค์กร
▪ เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรของหน่วยงานขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่อง
อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ท ั้ ง ด้ า นฮาร์ ดแวร์แ ละซอฟท์ แ วร์ อั น อาจทำให้ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเสียหาย ใช้งานไม่ได้ หรือหยุดการทำงาน
▪ โปรแกรมเรียกค่าไถ่ (Randsomware) ที่ใช้ประโยชน์จากการเข้ารหัสลับไฟล์ใน
เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อข่มขู่เรียกร้องเงินจากผู้ใช้งาน
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กรมสรรพากรเห็นความสำคัญของการจัดทำแผนรองรับภาวะฉุกเฉินในสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมสรรพากร โดยให้ความสำคัญและสร้างความเชื่อมั่นว่าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความสำคัญทุกระบบจะสามารถดำเนินงานและให้บริการได้อย่างต่อเนื่องและ
ระบบได้รับความเสียหายที่สุด สามารถควบคุมความเสียหายได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งกองเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมสรรพากรมีการวางระบบป้องกัน ดูแล รักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกำหนดให้มี
ระบบการติดตามเฝ้าระวังและเตือนภัย (Warning System) มีระบบบริหารความเสี่ยงของฐานข้อมูลใน 3
ด้าน ได้แก่ 1) ด้านระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Security) ของระบบฐานข้อมูล 2) ด้านแผนการ
แก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ไม่แน่นอนและภัยพิบัติกับระบบสารสนเทศ (IT Contingency Plan) และ 3)
ด้านการใช้ว งจรสื่อสารสัญญาณสำรอง (Network Backup Link) โดยมีแนวทางการจั ดการภัย พิ บ ั ติ
ดังต่อไปนี้
1. ภัยพิบัติจากภายนอก
กรมสรรพากรได้กำหนดแนวทางการจัดการภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโล
สารสนเทศ กรมสรรพากรเพื่อให้มีความพร้อม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องทุกระบบ
และให้ผู้ปฏิบัติงานหรือบุคลากรได้ทราบข้อควรปฏิบัติเมื่ อเกิดภัยพิบัติ/ภาวะฉุกเฉินตาม เช่น
แผนปฏิบัติงานกรณีฉุกเฉินระบบงาน TCL, TIN เป็นต้น
(ก) ภัยธรรมชาติและการเกิดภัยพิบัติที่กระทำต่ออาคารสถานที่ตั้งของเครื่องประมวลผล
หลักหรือเครื่องแม่ข่าย ได้แก่ ภัยพิบัติ อัคคีภัย อุทกภัย ความชื้น อุณหภูมิ แมลงกัด
แทะ ฯลฯ ซึ่งอาจสรุปแนวทางการป้องกันได้ ดังนี้
- การป้องกันอัคคีภัย
การดำเนินการ
1. กำหนดเขตพื้นที่ควบคุมการเกิดอัคคีภัย และจัดทำป้ายเตือนต่างๆ
2. อบรมขั้นต้นสำหรับพนักงานทุกคนในแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และมี
การซ้อมดับเพลิงการหนีไฟ
3. ติดตั้งเครื่องดับเพลิงสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์สำหรับห้องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย
4. จัดทำเครื่องหมายระบุความสำคัญตามลำดับของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่
ข่ายเพื่อประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้ายเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
- การป้องกันอุทกภัย และการป้องกันความชื้นและอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม
ที่ทำการของกองเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่บนอาคารสูง ปัญหาจากอุกทกภัยจึงมี
โอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก อีกทั้ง สายไฟเบอร์ออปติคใต้ดินอาจมีความเสี่ยงในการ
ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนอกจากทำการของหน่วยงานอื่น เช่น สำนักงาน
สรรพากรภาค สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา เป็นต้น
อาจมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากที่ปริมาณน้ำฝน เช่น การรั่วซึมของน้ำฝนที่
สะสมบนหลังคาหรือมีความชื้นบริเวณพื้นที่ผิวสำนักงาน เป็นต้น จึงมีความ
จำเป็นที่จะต้องกำหนดแนวทางการจัดการป้องกันด้วยเช่นกัน
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(ข)

การดำเนินการ
1. การเปิดเครื่องปรับอากาศตลอดระยะเวลาที่ระบบอุปกรณ์คอมพิว เตอร์
ทำงาน
2. ตรวจสอบการรั่วซึมของหลังคาอาคารเพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำฝนที่ค้าง
สะสม
การชุมนุมประท้ว งทางการเมื อง เพื่อปิดกั้นการเข้ าถึ งกรมสรรพากร และกอง
เทคโนโลยี สารสนเทศ โดยมีจุดประสงค์ไม่ให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้
การดำเนินการ
1. ดำเนินการตามแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องกรณีเกิดสถานการณ์ชุมนุม
ทางการเมือง
2. ควบคุมการเข้าออกห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและการป้องกันความเสียหาย
โดยห้ามบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องไปในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
หากจำเป็นให้มีเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้รับผิดชอบนำพา
เข้าไป
3. จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
เช่น ระบบยืนยันตนเอง (Finger Scan) และมีการตรวจสอบการทำงานของ
ระบบให้ใช้งานได้อยู่เสมอ เป็นต้น
การโจรกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่เป็นส่วนของการจัดเก็บและรวบรวม
ข้อมูล
การดำเนินการ
1. การควบคุมการเข้าออกห้องคอมพิว เตอร์แม่ข่ายและการป้องกัน ความ
เสียหาย โดยห้ามบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องไปในห้องคอมพิ วเตอร์
แม่ ข ่ า ย หากจำเป็ น ให้ ม ี เ จ้ า หน้ า ที ่ ด ้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เป็ น
ผู้รับผิดชอบนำพาเข้าไป
2. จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
เช่น ระบบยืนยันตนเอง (Finger Scan) และมีการตรวจสอบการทำงานของ
ระบบให้ใช้งานได้อยู่เสมอ เป็นต้น
ระบบการสื่อสารของเครื่องแม่ข่ายที่เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตเกิดความขัดข้อง
กรมสรรพากรมีเส้นทางออกสู่อินเทอร์เน็ตสองทาง ทางที่หนึ่งผ่านกองเทคโนโลยี
สารสนเทศ และทางที่สองโดยผ่านช่องเช่าสัญญาณโดยตรง (Leased Line)
การดำเนินการ
1. การตรวจสอบระบบเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกอาคารให้สามารถใช้
งานทุกวัน ภายในเวลา 08.30 น.
2. ในกรณีที่เส้นทางเดิมไม่สามาถใช้ได้ ให้สับเปลี่ยนแอปพลิเคลั่นจากช่อง
ทางออกภายนอกเดิมไปสู่อีกช่องทางหนึ่งโดยอัตโนมัติ หรือ นำระบบสำรอง
Leased Line มาใช้เพื่อแก้ไขปัญหา
ระบบกระแสไฟฟ้าขัดข้อง/ไฟฟ้าดับ
การดำเนินการ

(ง)

(จ)
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1. มีระบบสำรองไฟฉุกเฉินและแยกไฟระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายออกจากสาย
เมนหลักที่ผ่านสะพานไฟเข้าสู่กรมสรรพากร
2. ติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้าและปรับแรงดันอัตโนมัติ (UPS) เพื่อป้องกันความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือการประมวลผลของระบบ
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) ซึ่งมีระยะเวลาในการสำรองไฟฟ้าได้ประมาณ
20-30 นาที
3. เปิดเครื่องสำรองไฟฟ้า ตลอดระยะเวลาในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
และบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
ตรวจสอบระบบสำรองไฟฟ้า (UPS)
4. เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าดับ ให้ผู้ใช้ทำการบันทึกข้อมูลที่ยังค้างอยู่ทันที และปิด
เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ
(ฉ) การบุกรุกหรือโจมตีจากภายนอก เพื่อเข้าถึงหรือควบคุมระบบเทคโนโลสารสนเทศ
รวมทั้งสร้างความเสียหายหรือทำลายระบบข้อมูล
การดำเนินการ
1. สแกนหาจุดอ่อนและอัพเดท Patch เพื่อปิดกั้นช่องโหว่และจุดอ่อน โดยการ
ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นหาช่องโหว่
2. ติดตั้ง Firewall เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตสามารถเข้าสู่ระบบสารสนทเสและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดย
จะปิดใช้งาน Firewall ตลอดเวลา
3. จั ด เจ้ า หน้ า ที ่ ด ู แ ลระบบเครื อ ข่ า ย ทำการตรวจสอบปริ ม าณข้ อ มู ล บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตขององค์กร เพื่อสังเกตปริมาณข้ อมูลบนเครือข่ายว่ามี
ปริมาณมากผิดปกติ หรือการเรียกใช้ระบบสารสนเทศ มีความถี่ในการ
เรียกใช้ผิดปกติ เพื่อจะได้สรุปหาสาเหตุ และป้องกันต่อไป
4. ติดตั้งระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัย และอัพเดทอย่างสม่ำเสมอ
และปิดพอร์ตที่ไม่ได้ใช้บริการทั้งหมด
5. กำหนดรหัสผ่านไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร ไม่ใช้คำที่ก่อให้เกิดความคาดเดาได้
ง่าย ไม่ใช่รหัสผ่านเดียวกันทุกระบบ และมีการเปลี่ยนรหัสผ่านทุกสัปดาห์
6. ป้ อ งกั น การปลอมแปลง IP Address โดยการกรอง Packet ที ่ ม าจาก
ภายนอก โดยการนำระบบ DMS มากรอง IP ที่จะเข้ามายังระบบเครือข่าย
7. ติดตั้งระบบให้อปุ กรณ์เครือข่ายสามารถป้องกันการโจมตีแบบ DOS
(ช) ไวรัสคอมพิวเตอร์
การดำเนินการ
1. ติ ด ตั ้ ง โปรแกรมป้ อ งกั น ไวรั ส คอมพิ ว เตอร์ แ ละอั พ เดทข้ อ มู ล ไวรั ส
คอมพิวเตอร์อยู่เสมอ
- ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
- อัพเดทข้อมูลไวรัสคอมพิวเตอร์
- ตรวจสอบหาไวรัสคอมพิวเตอร์ทุกครั้งก่อนเปิดไฟล์จาก Hard driver,
แผ่นซีดี หรือ
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DVD หรือสื่อบันทึกข้อมูลต่างๆ
- ใช้โปรแกรมเพื่อทำการตรวจหาไวรัสคอมพิวเตอร์อย่างน้อยสัปดาห์ละ
2 ครั้ง
ทั้ง PC และ Notebook
2. ระวังภัยจากการเปิดไฟล์จากสื่อบันทึกข้อมูลต่างๆ เช่น แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี
เป็นต้น
- สแกนหาไวรัสคอมพิวเตอร์จากสื่อบันทึกข้อมูลก่อนใช้งานทุกครั้ง
- ไม่ควรเปิดไฟล์ที่มีนามสกุลแปลกๆ ที่ไม่รู้จัก หรือน่าสงสัย เช่น .pif
เป็นต้น
- ไม่ใช้สื่อบันทึกข้อมูลที่ไม่ทราบแหล่งที่มา
- ใช้ความระมัดระวังในการเปิด E-mailอย่าเปิดไฟล์ E-mail ถ้าไม่ทราบ
แหล่งที่มา หรือ ชื่อผู้ส่ง Mail ที่ไม่รู้จัก
- ลบ E-mail ทิ้งทันทีถ้าไม่ทราบแหล่งที่มา
3. ระมัดระวังการดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ จากอินเทอร์เน็ต
- ไม่ควรเปิดไฟล์ที่ไม่รู้จัก ที่แนบมากับโปรแกรมสนทนาต่างๆ เช่ น ICQ,
MSN เป็นต้น
- ไม่ควรเข้าไปเปิดเว็บไซต์ที่แนะนำมาทาง E-mail ที่ไม่ทราบแหล่งที่มา
- ไม่ดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บไซต์ ที่ไม่น่าเชื่อถือ
- ติดตามข้อมูลการแจ้งเตือนการโจมตีของไวรัสคอมพิวเตอร์ต่างๆ อย่าง
สม่ำเสมอ
- หลีกเลี่ยงการแชร์ไฟล์โดยไม่จำเป็น
(ซ) โปรแกรมเรียกค่าไถ่ (Randsomware)
โปรแกรมเรียกค่าไถ่หรือ Randsomware เป็นมัลแวร์ชนิหนึ่งที่ถูกออกแบบมาเพื่อ
เรี ย กค่ า ไถ่ จ ากผู ้ เ สี ย หายโดยเฉพาะ โปรแกรมเรี ย กค่ า ไถ่ ส ามารถทำงานได้ โ ดยไม่ ต ้ อ งการสิ ท ธิ
Administrator ในการทำงาน โปรแกรมเรียกค่าไถ่ส่วนใหญ่แพร่ระบาดจากการคลิกไฟล์แนบในอีแมล,
การคลิกลิงก์ไปยังเว็บไซต์อันตราย เมื่อโปรแกรมเรียก ค่าไถ่ทำงานโปรแกรมจะสแกนไฟล์ต่างๆ ในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ทั้งไฟล์เอกสารทั่วไป, ไฟล์ภาพ, ไฟล์วีดีโอ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไฟล์ที่เราใช้งานกันเป็นประจำ เช่น
ไฟล์ JPC, DOCX, PPTX, XLSX, ZIP, RAR เป็นต้น จากนั้นโปรแกรม
เรียกค่าไถ่จะทำงการเข้ารหัส
ไฟล์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้ Encryption Algorithm ที่มีความแข่งแกร่งมาก เช่น เข้ารหัสโดยใช้
RSA 2048-bit ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีเทคโนโลยีใดๆ ที่จะสามารถถอดรหัสได้โดยปราศจากคีย์ และ เมื่อ
โปรแกรมเรียกค่าไถ่เข้ารหัสไฟล์ในเครื่องคอมพิวเตอร์เสร็จเรียกร้อยแล้ว ก็จะแสดงข้อความเรียกค่าไถ่โดย
เรียกร้องให้ผู้ใช้งานจ่ายเงินภายในระยะวเลาที่กำหนด เพื่อแลกกับไฟล์ที่ใช้สำหรับถอดรหัส หากพ้น
กำหนดเวลาดังกล่าวคนร้ายจะเรียกร้องราคาเพิ่ มขึ้นและถ้าผู้ใช้ไม่จ่ายเงินจนเลยเส้นตายที่คนร้ายกำหนด
ไว้แล้ว ไฟล์สำหรับการถอดรหัสก็จะถูกลบออกไปทำให้ไม่สามารถถอดรหัสไฟล์ในเครื่องคอมพิวเตอรืได้อีก
ต่อไป
การดำเนินการ
1. ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์และอัพเดทข้อมูลโปรแกรมป้องกัน
ไวรัสให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
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3.

- ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
- อัพเดทข้อมูลโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบัน
ระวังภัยจากการเปิดไฟล์ที่มาจากแหล่งอื่นๆ เช่นไฟล์ที่มาจากสื่อบันทึ ก
ข้อมูลต่างๆ เช่น แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี แฟลชไดรฟ์ เป็นต้น
- ตรวจสอบหาโปรแกรมเรียกค่าถ่าไถ่ (Randsomware) ทุกครั้งก่อนเปิด
ไฟล์ที่มาจากแหล่งข้อมูลภายนอกอื่นๆ เช่น Hard drive, แผ่นซีดีหรือ
DVD หรือสื่อบันทึกข้อมูลต่างๆ
- ไม่ เ ปิ ด ไฟล์ ท ี ่ ม ี น ามสกุ ล แปลกๆ ที ่ ไ ม่ ร ู ้ จ จั ก หรื อ น่ า สงสั ย
เ ช ่ น .CMD, .BAT ร ว ม ถ ึ ง ไ ฟ ล ์ ท ี ่ ม ี น า น ส ก ุ ล ซ ้ อ น น า ม ส กุ ล
เช่น .DOCX.EXE, .PDF.EXE เป็นต้น
ใช้ความระมัดระวังในการเปิด E-mail
- ไม่เปิดไฟล์ E-mail ที่ไม่ทราบแหล่งที่มา หรือถูกส่งมาจากคนที่ไม่รู้จัก
- ควรลบ E-mail ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาทิ้งทันที
- ไม่เชื่อข้อความหลอกลวงที่ส่งมากับอีเมล เช่น การหลอกลวงโดยแจ้งว่า
บัญชีใช้งานถูกล็อค (Your Accounts Suspended)
ระมัดระวังการดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ จากอินเทอร์เน็ต
- ไม่เปิดไฟล์ที่ไม่รู้จัก ทีแนบมากับโปรแกรมสนทนาต่างๆ เช่น Line,
Skype เป็นต้น
- ไม่คลิกลิงก์หรือเปิดไฟล์ที่น่าสงสัย เช่น ไฟล์ที่ขึ้นมาให้ดาวน์โหลดทันที
เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์
- ไม่เปิดเว็บไซต์ที่นำมาทาง E-mail ที่ถูกส่งมาโดยคนที่ไม่รู้จัก
- ไม่ดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บไซต์ ที่ไม่น่าเชื่อถือ
- ไม่ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม ที่เราไม่รู้จัก หรือไม่รู้ว่าเป็นไฟล์ที่ใช้ทำ
อะไร เช่น ไฟล์ที่มีนามสกุล .EXE, .MSI, .COM เป็นต้น ไฟล์เหล่านี้อาจ
ซ่อนอยู่ในลิงก์ในเว็บที่เป็นอันตราย
- หากจำเป็นต้องเปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ต ให้ตรวจสอบ
หาโปรแกรมเรียกค่าไถ่ (Randsomware) ทุกครั้งก่อนเปิดไฟล์ หรือ
ส่งไปตรวจสอบยังเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ เช่น virustotals.com
สำรองข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่เสมอ
- ทำการสำรองข้ อ มู ล ในเครื ่อ งคอมพิ ว เตอร์ เช่ น ไฟล์ เ อกสาร และ
ไฟล์ข้อมูลที่มีความสำคัญลงสื่อบันทึกข้อมูลภายนอก เช่น External
Hard Disk, USB Flash Drive อยู่เสมอเมื่อ Backup เสร็จแล้วให้ถอด
ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในทันที และควรมีอุปกรณ์สำหรับบันทึก
ข้อมูลภายนอกหลายตัวสำหรับใช้ Backup ข้อมูลสลับกัน
- ทำการ Backup ไฟล์เอกสาร และข้อมูลที่มีความสำคัญลงสื่อบันทึก
ข้อมูลที่
ไม่สามารถแก้ไขได้ เช่น CDROM, DVDROM
กำหนดสิทธิ์ในการแชร์ข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย

5.
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- หากมีความจำเป็นต้องแชร์ข้อมูลร่วมกันผ่านระบบเครือข่าย ให้กำหนด
สิทธิ
ในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานแต่ละคน โดยกำหนดให้
ผู้ใช้งานมีสิทธิ์อ่านได้เพียง อย่างเดียว และมีสิทธิแก้ ไขได้เฉพาะ
ข้อมูลของตนเองเท่านั้น เพื่อป้องกันการถูกโปรแกรมเรียกค่าไถ่เข้ารหัส
ไฟล์ทั้งหมดที่อยู่บนระบบเครือข่าย
7. ติดตามข่าวสารใหม่ๆ อยู่เสมอ
- ติดตามข้อมูลการแจ้งเตือนการโจมตีของโปรแกรมเรียกค่าไถ่ตัวใหม่ๆ
อย่างสม่ำเสมอจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น Thaicert.or.th เป็น
ต้น
2. ภัยพิบัติจากภายใน
(ก) ระบบแม่ข่ายหลัก ระบบฐานข้อมูลหลักเสียหาย หรือข้อมูลถูกทำลาย
การดำเนินการ
1. การสำรองข้อมูลอัตโนมัติ โดยระบบเครื่องประมวลผลแม่ข่ายจะทำการ
สำรองขอ้มูลไว้ในจานแม่เหล็ก 1 ชุด ตามประเภทและแนวทางที่กำหนด
2. การสำรองข้อมูลด้วยระบบ Manual โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ทำการสำรอง
ข้อมูลตามระยะเวลาที่กำหนดเป็นประจำสัปดาห์ โดยจะทำการสำรองข้อมูล
โครงสร้างข้อมูล และ Source Code และบันทึกข้อมูลลงในแผ่นซีดี ร อม
ตามคำสั่งสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ ท.1/2550 เรื่องการสำรองข้อมูล
และการกู้คืนความเสียและภัยพิบัติ ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2550
3. ทำการทดสอบ Recovery ข้ อ มู ล โครงสร้ า งและโปรแกรมปฏิ บ ั ต ิ ก าร
ฐานข้อมูลสำคัญที่ได้ทำการสำรองไว้ในแผ่นซีดีรอม หรือ External Hard
driver
4. ทำการทดสอบ Recovery ฐานข้อมูลและโปรแกรมปฏิบัติการฐานข้อมูล
และระบบปฏิบัติการของเครื่องแม่ข่ายสำรองที่ได้ทำการสำรองไว้ เพื่อ
ทดสอบระบบการทำงานเมื่อเครื่องแม่ข่ายหลักเสียหาย
5. ข้อมูล ที่มี การสำรองข้ อ มูล ทัน ที ได้แ ก่ โปรแกรมปฏิบัติ การบนหน้ า จอ
เว็บไซต์องค์กร (Web Application Programming) และข้อมูลระบบเลข
ประจำตัวผู้เสียภาษีระบบ TCL
6. จัดเจ้าหน้าที่ในการบำรุงรักษาสื่อบันทึกข้อมูลจากแม่เหล็กของเครื่องแม่
ข่ายเพื่อลดความเสียหายของข้อมูล
(ข) ไวรัสคอมพิวเตอร์จากผู้ใช้งานภายในองค์กร
การดำเนินการ
1. ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ที่เครื่องแม่ข่ายและลูกข่ายเพื่อให้
สามารถตรวจสอบได้
2. ติ ด ตั ้ ง โปรแกรมป้ อ งกั น ไวรั ส คอมพิ ว เตอร์ แ ละอั พ เดทข้ อ มู ล ไวรั ส
คอมพิวเตอร์อยู่เสมอ
3. ไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนที่จะขอข้อ มูลของผู้อื่นโดยผ่านอุปกรณ์ Thumb
Drive
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4. หลีกเลี่ยงการใช้แชร์ไฟล์โดยไม่จำเป็น
(ค) เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรของหน่วยงานขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่ อ งมื อ
อุป กรณ์คอมพิว เตอร์ ทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ อันอาจทำให้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเสียหายใช้งานไม่ได้หรือหยุดการทำงาน
การดำเนินการ
1. ให้ความรู้แก่บุคลากรและหน่วยงานผ่าน การอบรม สัมมนาประจำทุกไตร
มาสในแต่ละปีงบประมาณ การจัดการความรู้ KM กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
บนเว็บไซต์กรมสรรพากร
2. การกำหนดหน้าที่ใหนการรับผิดชอบดูแลกุญแจตู้ช ุมสาย (Hub) และตู้
สวิทซ์ (Switches) เพื่อป้องกันการเชื่อมต่อโดยเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ไม่มี
หน้าที่โดยตรง (Unauthorized Personals)

ขั้นตอนปฏิบัติในมาตรการที่สำคัญ
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1. การสำรองข้อมูล (Backup)
(1) การสำรองข้อมูลอัตโนมัติ โดยระบบเครื่องประมวลผลแม่ข่ายจะทากรสำรองข้อมูลไว้ ณ
ศูนย์สำรองในเวลาตามที่ระบบ แนวทางที่กองเทคโนโลสารสนเทศกำหนดแต่ละประเภท
ตามแผนฯ การสำรองข้อมูล
(2) การสำรองข้อมูลด้วยระบบ Manual โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ทำการสำรองข้อมูลตาม
ระยะเวลาที่กำหนดเป็นประจำสัปดาห์ โดยจะทำการสำรองข้อมูล โครงการข้อมูลและ
Source Code และบันทึกข้อมูลในแผ่นซีดีรอม
2. อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(1) อุปกรณ์บันทึกข้อมูลและอุปกรณ์ควบคุมการเข้าออกห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและห้อง
สำรองข้อมูล
(2) เครื่อง Firewall เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
สามารถเข้าสู่ระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรได้ โดยจะเปิดใช้งาน
Firewall ตลอดเวลา
(3) อุปกรณ์ดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารเคมี สำหรับอุปกรณ์ IT ติดตั้งอยู่ที่กองเทคโนโลยี
สารสนเทศ สำหรับกรณีเกิดไฟไหม้ในอาคาร
(4) คอมพิวเตอร์ที่ใช้บันทึกข้อมูลผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่าย
(5) โปรแกรมตรวจสอบปริมาณข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขององค์กร เพื่อสังเกตปริมาณ
ข้อมูล ความถี่ และการเรียกใช้บนเครือข่าย เพื่อจะได้สรุปหาสาเหตุและป้องกันต่อไป
(6) มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่แสดงความเคลื่อนไหวของระบบงานต่างๆ หากเกิดปัญหาจะ
สามารถแก้ไข ได้ทันที
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ระเบียบแนวปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ ที่มผี ลกระทบต่อการปฏิบัตงิ าน
ในกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน
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กรณีที่มีการรองรับเหตุสภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ
กระบวนการที่
โปรดระบุ
หน่วยงาน รับผิดชอบมีการ
กระบวนการสร้างคุณค่า
ที่
รองรับเหตุสภาวะ
ระเบียบ/ข้อกฎหมาย/
เกิดเหตุสภาวะฉุกเฉิน
รับผิดชอบ ฉุกเฉินหรือภัย
แนวปฏิบัติ/คำสั่งที่รองรับการ
หรือภัยพิบัติ
พิบัติ
ดำเนินการ
1. การจดทะเบี ย นและ
มจ.
1.ระเบี ย บแนวทางปฏิ บ ั ติ
 มี
 อัคคีภัย
การใช้เลขประจำตัวผู้เสีย
เกี่ยวกับการจดทะเบียนและขอ
 ไม่มี
 อุทกภัย
ภาษีอากร
มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 แผ่นดินไหว
 ชุมนุมประท้วง/จลาจล 2.แนวปฏิบัติ ที่ กค 0711/ว
1991 ลงวั น ที ่ 25 มี น าคม
 ก่อการร้าย
2563
 ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง
 โรคระบาด
2. การสำรวจและติดตาม
สน.
แนวปฏิ บ ั ต ิ ที ่ กค 0714/ว
 มี
 อัคคีภัย
ผู้มีรายได้ที่อยู่นอกระบบ
1961 ลงวันที่ 24 มีนาคม
 ไม่มี
 อุทกภัย
ให้เข้าสู่ระบบภาษี
2563
 แผ่นดินไหว
 ชุมนุมประท้วง/จลาจล
 ก่อการร้าย
 ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง
 โรคระบาด
3. การรั บ แบบ แ ส ด ง
มจ.
 มี
 อัคคีภัย
1. ระเบี ย บกรมสรรพากรว่ า
รายการและการรับ ชำระ
ด้ ว ยการจั ด ทำทะเบี ย นคุ ม
 ไม่มี
 อุทกภัย
ภาษีอากร
รายการและจั ด ทำบั ญ ชี ด ้ ว ย
 แผ่นดินไหว
 ชุมนุมประท้วง/จลาจล ระบบคอมพิ ว เตอร์ พ. ศ.
2552
 ก่อการร้าย
2. แนวปฏิบัติ ที่ กค 0711/ว
 ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง
1991 ลงวั น ที ่ 25 มี น าคม
 โรคระบาด
2563
4. การคืนภาษีอากร
แนวปฏิ บ ั ต ิ ที ่ กค 0711/ว
 อัคคีภัย
4.1 ภาษีเงินได้บุคคล
มจ.
1991 ลงวั น ที ่ 25 มี น าคม
 มี
 อุทกภัย
ธรรมดา
2563
 ไม่มี
 แผ่นดินไหว
 ชุมนุมประท้วง/จลาจล
 ก่อการร้าย
 ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง
 โรคระบาด
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กรณีที่มีการรองรับเหตุสภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ
กระบวนการที่
โปรดระบุ
หน่วยงาน รับผิดชอบมีการ
กระบวนการสร้างคุณค่า
ที่
รองรับเหตุสภาวะ
ระเบียบ/ข้อกฎหมาย/
เกิดเหตุสภาวะฉุกเฉิน
รับผิดชอบ ฉุกเฉินหรือภัย
แนวปฏิบัติ/คำสั่งที่รองรับการ
หรือภัยพิบัติ
พิบัติ
ดำเนินการ
4.2 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
มจ.
แนวปฏิ บ ั ต ิ ที ่ กค 0711/ว
 มี
 อัคคีภัย
1991 ลงวั น ที ่ 25 มี น าคม
 ไม่มี
 อุทกภัย
2563
 แผ่นดินไหว
 ชุมนุมประท้วง/จลาจล
 ก่อการร้าย
 ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง
 โรคระบาด
มก.
 อัคคีภัย
แนวทางปฏิบัติกรมสรรพากรที่
 มี
 อุทกภัย
มก.27/2554 เรื ่ อ ง การ
 ไม่มี
 แผ่นดินไหว
ดำเนิ น การกำกั บ ดู แ ลและ
 ชุมนุมประท้วง/จลาจล ตรวจสอบภาษี กรณีประสบภัย
 ก่อการร้าย
พิบัติอันเกิดจากธรรมชาติ หรือ
การกระทำของกลุ่มบุคคล ลง
 ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง
วันที่ 20 ตุลาคม 2554
 โรคระบาด
4.3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
มจ.
แนวปฏิ บ ั ต ิ ที ่ กค 0711/ว
 มี
 อัคคีภัย
1991 ลงวั น ที ่ 25 มี น าคม
 ไม่มี
 อุทกภัย
2563
 แผ่นดินไหว
 ชุมนุมประท้วง/จลาจล
 ก่อการร้าย
 ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง
 โรคระบาด
4.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
มจ.
แนวปฏิ บ ั ต ิ ที ่ กค 0711/ว
 มี
 อัคคีภัย
1991 ลงวั น ที ่ 25 มี น าคม
 ไม่มี
 อุทกภัย
2563
 แผ่นดินไหว
 ชุมนุมประท้วง/จลาจล
 ก่อการร้าย
 ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง
 โรคระบาด
มก.
แนวทางปฏิบัติกรมสรรพากรที่
 มี
 อัคคีภัย
มก.27/2554
 ไม่มี
 อุทกภัย
เรื่อง การดำเนินการกำกับดูแล
 แผ่นดินไหว
 ชุมนุมประท้วง/จลาจล และตรวจสอบภาษี กรณี
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กระบวนการที่
หน่วยงาน รับผิดชอบมีการ
กระบวนการสร้างคุณค่า
ที่
รองรับเหตุสภาวะ
รับผิดชอบ ฉุกเฉินหรือภัย
พิบัติ

มก.

 มี
 ไม่มี

6. การเร่งรัดภาษีอากรค้าง

มจ.

 มี
 ไม่มี
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5. การแนะนำและ
ตรวจสอบภาษีอากร

กรณีที่มีการรองรับเหตุสภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ
โปรดระบุ
ระเบียบ/ข้อกฎหมาย/
เกิดเหตุสภาวะฉุกเฉิน
แนวปฏิบัติ/คำสั่งที่รองรับการ
หรือภัยพิบัติ
ดำเนินการ
ประสบภั ย พิ บ ั ต ิ อ ั น เกิ ด จาก
 ก่อการร้าย
ธรรมชาติ หรือการกระทำของ
 ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง
กลุ่มบุคคล ลงวันที่ 20 ตุลาคม
 โรคระบาด
2554
1. แนวทางปฏิบัติกรมสรรพากร
 อัคคีภัย
ที่ มก.27/2554
 อุทกภัย
เรื่อง การดำเนินการกำกับดูแล
 แผ่นดินไหว
 ชุมนุมประท้วง/จลาจล และตรวจสอบภาษี กรณีประสบ
ภัยพิบัติอันเกิดจากธรรมชาติ
 ก่อการร้าย
หรือการกระทำของกลุ่มบุคคล
 ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง
ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2554
 โรคระบาด
2. แนวปฏิบัติ ที่ กค 0710/ว
1966 ลงวั นที ่ 24 มี น าคม
2563
แนวปฏิบัติ ที่ กค 0711/ว.
 อัคคีภัย
1991 ลงวั น ที ่ 25 มี น าคม
 อุทกภัย
2563
 แผ่นดินไหว
 ชุมนุมประท้วง/จลาจล
 ก่อการร้าย
 ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง
 โรคระบาด
 อัคคีภัย
 อุทกภัย
 แผ่นดินไหว
 ชุมนุมประท้วง/จลาจล
 ก่อการร้าย
 ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง
 โรคระบาด
1.แนวปฏิบัติ ที่ กค 0727/
 อัคคีภัย
สค/ว93 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์
 อุทกภัย
2557
 แผ่นดินไหว
 ชุมนุมประท้วง/จลาจล
 ก่อการร้าย

7. การพิจ ารณาอุ ท ธรณ์
การประเมินภาษีอากร

อธ.

 มี
 ไม่มี

8. การดำเนินคดีภาษีอากร

สค.

 มี
 ไม่มี
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กระบวนการที่
หน่วยงาน รับผิดชอบมีการ
กระบวนการสร้างคุณค่า
ที่
รองรับเหตุสภาวะ
รับผิดชอบ ฉุกเฉินหรือภัย
พิบัติ

กม.

 มี
 ไม่มี

10. การประชาสัมพันธ์

ลข.

 มี
 ไม่มี
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9. กฎหมาย

กรณีที่มีการรองรับเหตุสภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ
โปรดระบุ
ระเบียบ/ข้อกฎหมาย/
เกิดเหตุสภาวะฉุกเฉิน
แนวปฏิบัติ/คำสั่งที่รองรับการ
หรือภัยพิบัติ
ดำเนินการ
2. แนวปฏิบัติ ที่ กค 0715/ว
 ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง
1963 ลงวั น ที ่ 24 มี น าคม
 โรคระบาด
2563
 อัคคีภัย
 อุทกภัย
 แผ่นดินไหว
 ชุมนุมประท้วง/จลาจล
 ก่อการร้าย
 ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง
 โรคระบาด
ข่าวกรมสรรพากร
 อัคคีภัย
-ปชส.15/2557
 อุทกภัย
-ปชส.16/2557
 แผ่นดินไหว
 ชุมนุมประท้วง/จลาจล -ปชส.18/2563
-ปชส.22/2563
 ก่อการร้าย
-ปชส.26/2563
 ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง
-ปชส.27/2563
 โรคระบาด
-ปชส.29/2563
-ปชส.31/2563
-ปชส.32/2563
-ปชส.34/2563
 อัคคีภัย
 อุทกภัย
 แผ่นดินไหว
 ชุมนุมประท้วง/จลาจล
 ก่อการร้าย
 ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง
 โรคระบาด

ศร.

 มี
 ไม่มี
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ระเบียบแนวปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ ที่มผี ลกระทบต่อการปฏิบัตงิ าน
ในกระบวนการสนับสนุน
กระบวนการสนับสนุน

กระบวนการที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบมีการ
ที่
รองรับเหตุสภาวะ
รับผิดชอบ
ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ
มจ.

 มี
 ไม่มี

2. การบริ ห ารและการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

บท.

 มี
 ไม่มี

3 . ง า น พ ั ฒ น า ร ะ บบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

ทท.
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1. งานสารบรรณ

กรณีที่มีการรองรับเหตุสภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ
โปรดระบุ
ระเบียบ/ข้อกฎหมาย/
เกิดเหตุสภาวะฉุกเฉิน
แนวปฏิบัติ/คำสั่งที่รองรับ
หรือภัยพิบัติ
การดำเนินการ
1.หนั ง สื อ ที ่ กค 0700/ว
 อัคคีภัย
2632 ลงวันที่ 8 เมษายน
 อุทกภัย
2553
 แผ่นดินไหว
 ชุมนุมประท้วง/จลาจล 2.หนั ง สื อ ที ่ กค 0700/
อธิ บ ดี / ว6 ลงวั น ที ่ 20
 ก่อการร้าย
พฤษภาคม 2563
 ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง
3.หนังสือที่ กค 0701/ลข/
 โรคระบาด
ว471 ลงวันที่ 23 เมษายน
2563
 อัคคีภัย
 อุทกภัย
 แผ่นดินไหว
 ชุมนุมประท้วง/จลาจล
 ก่อการร้าย
 ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง
 โรคระบาด
1. ระเบียบกรมสรรพากรว่า
 อัคคีภัย
ด้วยการใช้ระบคอมพิวเตอร์
 อุทกภัย
ของกรมสรรพากร
 แผ่นดินไหว
 ชุมนุมประท้วง/จลาจล อย่างปลอดภัย พ.ศ.2550
2. กฎหมายและระเบี ย บ
 ก่อการร้าย
เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย
 ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง
สารสนเทศในเครื อ ข่ า ย
 โรคระบาด
Intranet กรมสรรพากรที่
บริการข้อมูล>
ความปลอดภัย
คอมพิวเตอร์>กฎหมาย
ระเบียบความปลอดภัย
3. การจัดการ
ระบบปฏิบัติการ
-การกู้คืนระบบงาน
-การสำรองข้อมูล

 มี
 ไม่มี
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กรณีที่มีการรองรับเหตุสภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ
โปรดระบุ
ระเบียบ/ข้อกฎหมาย/
เกิดเหตุสภาวะฉุกเฉิน
แนวปฏิบัติ/คำสั่งที่รองรับ
หรือภัยพิบัติ
การดำเนินการ
-การติ ด ตั ้ ง ระบบ Monitor
CPU
4. ประกาศกรมสรรพากร
เรื่อง มาตรการและการเฝ้ า
ระวังการระบาดของโรคติด
เชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) (ฉบับที่ 3) และ
แนวทางการให้ ข ้ า ราชการ
และเจ้ า หน้ า ที ่ ป ฏิ บ ั ต ิ ง าน
นอกสถานทีต่ ั้งสำนักงาน
5. คำสั ่ ง กองเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที ่ 2/2563
เรื ่ อ ง แต่ ง ตั ้ ง คณะทำงาน
เฉพาะกิ จ พิ เ ศษบริ ห าร
สถานการณ์ COVID-19 กอง
เทคโนโลยีสารสนเทศ สั่ง ณ
วันที่ 30 มีนาคม 2563
1. หนังสือด่วนที่ส ุด ที่ กค
 อัคคีภัย
0724/ว 6173 ลงวันที่21
 อุทกภัย
พฤศจิ ก ายน 2554 เรื ่ อ ง
 แผ่นดินไหว
 ชุมนุมประท้วง/จลาจล แนวทางปฏิ บ ั ต ิ ใ นการให้
ความช่วยเหลือผู้เสียภาษีที่
 ก่อการร้าย
ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
 ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง
อุ ท กภั ย กรณี จ ่ า ยคื น เงิ น
 โรคระบาด
ภาษีอากร
2. คำสั่งสำนักบริหารกลาง
คลังและรายได้ ที่
ท 16/2561 ลงวันที่ 28
พฤศจิ ก ายน 2561 เรื ่ อ ง
แต่งตั้งคณะบริหาร
ค ว า ม ต ่ อ เ น ื ่ อ ง ฯ เ พื่ อ
ดำเนินการในสภาวะวิกฤติ
ของกองบริหารการคลังและ
รายได้

 มี
 ไม่มี
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4. การเงิน การคลัง และ
ก า ร เ บ ิ ก - จ ่ า ย เ งิ น
งบประมาณ

กร

มส

รร

พ

าก

ร

กระบวนการสนับสนุน

กระบวนการที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบมีการ
ที่
รองรับเหตุสภาวะ
รับผิดชอบ
ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ
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กระบวนการสนับสนุน

 มี
 ไม่มี

ตน.

กรณีที่มีการรองรับเหตุสภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ
โปรดระบุ
ระเบียบ/ข้อกฎหมาย/
เกิดเหตุสภาวะฉุกเฉิน
แนวปฏิบัติ/คำสั่งที่รองรับ
หรือภัยพิบัติ
การดำเนินการ
 อัคคีภัย
 อุทกภัย
 แผ่นดินไหว
 ชุมนุมประท้วง/จลาจล
 ก่อการร้าย
 ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง
 โรคระบาด
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5. งานตรวจสอบภายใน

กระบวนการที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบมีการ
ที่
รองรับเหตุสภาวะ
รับผิดชอบ
ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ
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การวิเคราะห์เพื่อกำหนดความต้องการทรัพยากรที่สำคัญ : ด้านบุคลากรหลัก
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การวิเคราะห์เพื่อกำหนดความต้องการทรัพยากรที่สำคัญ : ด้านบุคลากรหลัก
จำนวนบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานใน
สภาวะวิกฤติ เพื่อให้การดำเนินงานของ
กรมสรรพากรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ลำดับที่
หน่วยงาน
1
สำนักเลขานุการกรม

4 – 24

1–2

1

2

ชื่อย่อ
ลข.

ชั่วโมง

วัน

สัปดาห์

สัปดาห์

4

7

19

22

กม.
ตส.
ทท.
บร.
บอ.
บท.
ภก.
ภญ.
มก.
มจ.
มบ.
ผษ.
สน.
สค.
อธ.
ตน.
คท.

16
3
2
2
8
7
9
3
2
-

1
1
23
4
7
4
3
8
7
9
3
2
4

5
1
49
11
13
18
5
8
10
10
16
9
2
2
4

10
3
47
58
13
20
5
18
20
10
16
5
16
2
4

กองกฎหมาย
กองตรวจสอบภาษีกลาง
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองบริหารการคลังและรายได้
กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่
กองมาตรฐานการกำกับและตรวจสอบภาษี
กองมาตรฐานการจัดเก็บภาษี
กองมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร
กองวิชาการแผนภาษี
กองสำรวจและติดตามธุรกิจนอกระบบ
กองสืบสวนและคดี
กองอุทธรณ์ภาษี
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
กลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว

19

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

พบ.

-

-

2

2

20
21
22
23

งานตรวจราชการ 1
งานตรวจราชการ 2
งานตรวจราชการ 3
งานตรวจราชการ 4

ตร.1
ตร.2
ตร.3
ตร.4

-

-

1
-

3
1
-

าก
พ

รร

มส

กร

ง

ย่า

ตัว
อ

ร

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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จำนวนบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานใน
สภาวะวิกฤติ เพื่อให้การดำเนินงานของ
กรมสรรพากรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ลำดับที่
หน่วยงาน
24
งานตรวจราชการ 5
25
งานตรวจราชการ 6
26
ศูนย์สารนิเทศสรรพากร
สำนักงานสรรพากรภาค 1

1–2

1

2

ชื่อย่อ
ตร.5
ตร.6
ศร.

ชั่วโมง

วัน

สัปดาห์

สัปดาห์

-

-

20

3
3
20

สภ.1

10

10

10

10

66

93

215

311

ย่า

ง

กร

มส

รร

พ

าก

ร

รวมทั้งสิ้น

ตัว
อ

27

4 – 24
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แผนดำเนินการ Work From Home (WFH)
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มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

โดย คณะทางานเฉพาะกิจพิเศษ
บริหารสถานการณ์ COVID – 19

1

กร

มส

รร
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มาตรการปองกันและการเฝาระวังสถานการณ์การแพรระบาด
ของเชื้อไวรัส COVID – 19

ตัว
อย

่าง

Agenda

1. มาตรการปองกันและการเฝาระวังสถานการณ์การแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 กรมสรรพากร
2. แนวทางปฏิบัติคณะทางานเฉพาะกิจพิเศษบริหารสถานการณ์ COVID-19
2.1 การสารวจขอมูลและการแบงกลุมเจาหนาที่กรมสรรพากร
2.2 การบริหารจัดการอาคาร อุปกรณ์ วัสดุสานักงาน และยานพาหนะ
2.3 การประชุม สัมมนา /การอบรม

3. ระบบรายงานเพื่อปองกันความเสี่ยงการติดโรค COVID-19 ของกรมสรรพากร และระบบรายงานสุขภาพ
4. ทีมผูประสานงาน และขั้นตอนการแจงเหตุ
5. การบริหารความตอเนื่อง BCP
6. สรุป
2

Agenda
1. มาตรการปองกันและการเฝาระวังสถานการณ์การแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 กรมสรรพากร
2. แนวทางปฏิบัติคณะทางานเฉพาะกิจพิเศษบริหารสถานการณ์ COVID-19
2.1 การสารวจขอมูลและการแบงกลุมเจาหนาที่กรมสรรพากร
2.2 การบริหารจัดการอาคาร อุปกรณ์ วัสดุสานักงาน และยานพาหนะ
2.3 การประชุม สัมมนา /การอบรม

3. ระบบรายงานเพื่อปองกันความเสี่ยงการติดโรค COVID-19 ของกรมสรรพากร และระบบรายงานสุขภาพ

าก
ร

4. ทีมผูประสานงาน และขั้นตอนการแจงเหตุ
5. การบริหารความตอเนื่อง BCP
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6. สรุป

มาตรการปองกันและการเฝาระวังสถานการณ์การแพรระบาด
ของเชื้อไวรัส COVID – 19 กรมสรรพากร
(ทานอธิบดีมอบนโยบาย)

4

Agenda
1. มาตรการปองกันและการเฝาระวังสถานการณ์การแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 กรมสรรพากร
2. แนวทางปฏิบัติคณะทางานเฉพาะกิจพิเศษบริหารสถานการณ์ COVID-19
2.1 การสารวจขอมูลและการแบงกลุมเจาหนาที่กรมสรรพากร
2.2 การบริหารจัดการอาคาร อุปกรณ์ วัสดุสานักงาน และยานพาหนะ
2.3 การประชุม สัมมนา /การอบรม

3. ระบบรายงานเพื่อปองกันความเสี่ยงการติดโรค COVID-19 ของกรมสรรพากร และระบบรายงานสุขภาพ

าก
ร

4. ทีมผูประสานงาน และขั้นตอนการแจงเหตุ
5. การบริหารความตอเนื่อง BCP
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6. สรุป

ตัว
อย

่าง

1. แนวทางปฏิบัติคณะทางานเฉพาะกิจพิเศษบริหารสถานการณ์ COVID-19
1.การสารวจขอมูล

• ใหทุกคนประเมินตนเอง ผานระบบรายงานที่กรมสรรพากรจัดทาขึ้น หรือเมื่อมีเหตุที่มีความเสี่ยงในการติด
COVID-19

2.การเดินทางไปตางประเทศ
• ไมอนุมัติใหเดินทางไปประเทศเสี่ยง ที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ ไดแก
เกาหลีใต จีน มาเก๊า ฮองกง อิตาลี อิหราน ญี่ปุน สิงคโปร์ ฝรั่งเศส เยอรมัน ไตหวัน
• พื้นที่เสี่ยงอื่นๆ ขอใหงดหรือเลื่อนการเดินทางที่ไมจาเปน
6

1. แนวทางปฏิบัติคณะทางานเฉพาะกิจพิเศษบริหารสถานการณ์ COVID-19
3. กลุมเฝาระวัง
1. ผูที่กลับจาก ปท. ที่ไมเสี่ยง
2. ผูที่ไดใกลชิดกับกลุมเสี่ยง

1. แจงผูบังคับบัญชาและกรมผานระบบ
หยุด 14 วัน
1. รายงานสุขภาพผานระบบกอนเที่ยง 14 วัน
2. สวมหนากากอนามัย งดออกไปที่สาธารณะ
งดใชสิ่งของรวมกับคนอื่น
3. หากปวยใหไปพบแพทย์
4. พน 14 วันไมปวยใหมาทางานตามปกติ

1. แจงกรมผานระบบ
2. รายงานสุขภาพผานระบบกอน
เที่ยง ทุกวันที่ 1 7 และ 14
3. มาทางานโดยสวมหนากาก
อนามัย 14 วัน
4. หากปวยใหไปพบแพทย์

รร

พ

าก
ร

2. กลุมเสี่ยง
1. ผูที่กลับจาก ปท. เสี่ยง
2. ผูที่ใกลชิดกับผูที่เปน COVID-19
3. ผูที่ใกลชิดกับ ผูมีเหตุอันควรสงสัยวาเปน

7

กร

มส

1. กลุมผูที่เปน/มีเหตุอันควรสงสัยวาเปน
นิยาม
1.ผูที่เปน COVID-19
2.ผูมีเหตุอันควรสงสัยวาเปน ไดแก
2.1 ผูที่ปวยหลังจากกลับจาก ปท.เสี่ยง
2.2 ผูที่ปวยหลังจากไดใกลชิดกับผูที่เปน
COVID-19
แนวปฏิบัติ 1. หยุดงานและไปพบแพทย์
2. ปฏิบัติตามที่แพทย์แนะนา
3. แจงผูบังคับบัญชาและกรมผานระบบ
ทันที
4. ผูบังคับบัญชาแจงผูประสานงานทันที

นิยาม
แนวปฏิบัติ

ตัว
อย

่าง

1. แนวทางปฏิบัติคณะทางานเฉพาะกิจพิเศษบริหารสถานการณ์ COVID-19
มีอาการปวย
คนที่มีไข ไอ น้ามูก มีเสมหะ

กลุมปกติ

ไมมีอาการปวย
คนที่ไมเปนไข ไอ น้ามูก มีเสมหะ

1. ลาปวย จนกวาจะหายจากอาการปวย
ปฏิบัติตามคาแนะนาของกระทรวงสาธารณสุข
2. หากมีใบรับรองแพทย์วาไมไดมีสาเหตุจาก เชน สวมหนากากอนามัยในที่คนแออัด
โรค COVID-19 ใหมาทางานได แตใหสวม ใชเจลลางมือแอลกอฮอล์
หนากากอนามัยจนกวาจะหาย
8

2. แนวทางปฏิบัติคณะทางานเฉพาะกิจพิเศษบริหารสถานการณ์ COVID-19

มส

รร

พ

าก
ร

2.2 การบริหารจัดการอาคาร อุปกรณ์ วัสดุสานักงาน และยานพาหนะ
ใหหัวหนาหนวยงานพิจารณาสั่งการผูมีหนาที่รับผิดชอบอาคารสานักงานใหมีการดาเนินการ
เพื่อประโยชน์ในการเฝาระวังการแพรระบาดของโรค COVID-19 เชน
• ติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์ ใหความรู และการปองกันการแพรกระจายของโรค
• จัดใหมีการคัดกรอง และตรวจวัดอุณหภูมิทุกคนกอนเขาอาคาร
• จัดใหมีเจลลางมือแอลกอฮอล์ ภายในสถานที่ทางาน เชน ทางเขาอาคาร ทางเขาลิฟต์ หองประชุม
• จัดใหมีการทาความสะอาดอาคารสถานที่ และอุปกรณ์ วัสดุสานักงานตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนา
• ระมัดระวังการเก็บขยะที่ปนเปอน น้ามูก น้าลาย ควรสวมถุงมือหรือใชเหล็กคีบดามยาวเก็บขยะ
ที่ปนเปอน

กร

9

ตัว
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2. แนวทางปฏิบัติคณะทางานเฉพาะกิจพิเศษบริหารสถานการณ์ COVID-19
2.2 การบริหารจัดการอาคาร อุปกรณ์ วัสดุสานักงาน และยานพาหนะ
ตัวอยางระบบการคัดกรองการเดินทางเขาอาคารกรมสรรพากร

ใหเขา
อาคาร
≤ 37.5

ผานการคัดกรอง

จนท.กรมฯ
– ขอความรวมมือ
ใชเจลลางมือกอนเขา
อาคารกรมสรรพากร

จุดคัดกรอง
วัดอุณหภูมิ
> 37.5
ไมผานการคัดกรอง

เก็บรวบรวมขอมูล สง บท.
รายงานผลประจาวัน
1. ซักถามและบันทึก
1.1 ขอมูล สวนบุคคล เชน ชื่อสกุล ที่อยู เบอร์ติดตอ ฯลฯ
1.2 สอบถามเกี่ยวกับ
1) การเดินทางไปประเทศเสี่ยง
2) ไดใกลชิดกับผูเปนโรคหรือผู
เสี่ยงเปนโรค

2. ไมใหเขาภายในอาคารและ
ใหลาปวย
(อยางไรก็ดี หากมีใบรับรอง
แพทย์วาไมไดปวย COVID19 ใหเขาทางานไดแตใหสวม
mask จนกวาจะหาย)
10

2. แนวทางปฏิบัติคณะทางานเฉพาะกิจพิเศษบริหารสถานการณ์ COVID-19
2.2 การบริหารจัดการอาคาร อุปกรณ์ วัสดุสานักงาน และยานพาหนะ
ตัวอยางระบบการคัดกรองการเดินทางเขาอาคารกรมสรรพากร
ใหเขา
อาคาร

1. ลงทะเบียนบันทึก
ชื่อ -สกุล เบอร์โทรศัพท์
หนวยงานที่ติดตอ

2. แลกบัตร

ผานการคัดกรอง

จุดคัดกรอง
วัดอุณหภูมิ

พ

ผูมาติดตอ

าก
ร

≤ 37.5

รร

> 37.5

ไมไดรับอนุญาตใหเขา ภายในอาคาร และเชิญใหกลับ
11
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ไมผานการคัดกรอง

ตัว
อย

่าง

2. แนวทางปฏิบัติคณะทางานเฉพาะกิจพิเศษบริหารสถานการณ์ COVID-19
2.3 การประชุม สัมมนา /การอบรม

1. การจัดการประชุม สัมมนาที่เปนการรวมกันของคนหมูมาก หากไมมีความจาเปนเรงดวน หรือมีความเสี่ยงมีผูที่
อาจเปน COVID-19 ให
(1) งด หรือ
(2) เลื่อน หรือ
(3) ใชการประชุมทางไกล (Teleconference)
หากจาเปนจะตองจัดการประชุม ควรมีการคัดกรอง ปองกัน และควบคุมโรคที่เขมงวดดีพอ
2. การเขารวมการประชุม สัมมนา ลางมือใหสะอาดอยูเสมอ และปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย
12

เกณฑ์การพิจารณาการจัดโครงการฝกอบรมในสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 (สภ. 1-12)
1. กรณีไมสามารถเลื่อนได (ดาเนินการตอ)
เหตุผลความจาเป็น

3. กรณียกเลิกโครงการ

2. . กรณีสามารถเลื่อนได

เหตุผลความจาเป็น

เหตุผลความจาเป็น

• เปนโครงการที่ไดรับอนุมัติไวแลว

• กลุมเปาหมายสวนใหญเปนเจาหนาที่ในสานักงาน
ยังไมมีความจาเปนตองเลื่อน (ไมมีการเดิน ทาง)

• มิใชโครงการตามภารกิจเรงดวน สามารถเลื่อนการ
ดาเนินการไปในไตรมาส 3 – 4 ได
• เปนโครงการที่ยังมิไดรับการอนุมัติ
• เปนโครงการที่ไดประสานงานไวแลวแตหากยกเลิกจะ
ไมสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายตอหนวยงาน
• กลุมเปาหมายสวนใหญอยูตามภูมิภาค ตองมีการ
เดินทางมาอบรม

• อาศัยแนวทางการยกเลิกตามมาตรการของ
รัฐบาล หรือหนวยงานเจาของระเบียบฯ เชน
กรมบัญชีกลาง
• หัวหนาหนวยงานฯ (สรรพากรภาคทุกภาค)
ใชดุลยพินิจพิจารณาในการสั่งยกเลิก
โครงการฝกอบรมเปนรายโครงการ

แนวทางป้องกัน

แนวทางป้องกัน

• เมื่ อ เหตุก ารณ์ ทุเ ลาลง ใหเรงดาเนิ น การ
พิจารณาแผนงานโครงการฝกอบรมอีกครั้ง
หนึ่งตามความเหมาะสม จาเปน
• รา ยงา น และป ระสาน กั บกอ งบ ริ หา ร
ทรัพยากรบุคคล เพื่ อ รายงานความคืบหนา
และเหตุ ผ ลความจาเปนในการยกเลิ ก
โครงการเพื่อหาแนวทางการแกไข หากการ
เบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามเปาหมาย

• เปนโครงการใชงบประมาณสูงและอยูในแผนงาน
งบประมาณ หากเลื่อนอาจสงผลตอการใชงบประมาณ

• จัดเตรียมอุปกรณ์ปองกันใหพรอมหนาหองอบรม
สาหรับทุกโครงการ เชน เจลแอลกอฮอล์ หนากาก
อนามัย
• เจาหนาที่โครงการประชาสัมพันธ์ทุกหนวยงานกอนการ
ฝกอบรมใหมีการคัดกรองผูมีความเสี่ยงกอนเขารับการ
ฝกอบรม

• เรงรัดการดาเนินการโครงการในไตรมาสที่ 3
• ปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝกอบรมจากการอบรมใน
หองเรียนเปนวิธีการ “Telepresent/เรียนรูดวย
ตนเอง” (E-learning) บนหนาเว็บโรงเรียนสรรพากร/
หรือ ใหวิทยากรสอนผานสื่อออนไลน์ (Facebook)

รร

พ

• จัดที่นั่งในหองอบรมใหมีระยะหางกัน 1 เมตร หรือตาม
ความเหมาะสม

แนวทางการแกปญหา

าก
ร

• เปนโครงการที่ไดประสานงานไวทั้งหมดแลวอาจ
กอใหเกิดความเสียหายตอหนวยงาน เชน การ
ประสานงานกับสถานที่จัดอบรมเอกชนและวิทยากร
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กร

มส

*** ขอให สภ. 1-12 แจงรายชื่อผูประสานงานดานฝึกอบรมในสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 หนวยงานละ 1 คน ให บท. ทราบ
ทาง E-mail: PATAMAPORN.KA@RD.GO.TH ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2563

ตัว
อย

่าง

Agenda

1. มาตรการปองกันและการเฝาระวังสถานการณ์การแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 กรมสรรพากร
2. แนวทางปฏิบัติคณะทางานเฉพาะกิจพิเศษบริหารสถานการณ์ COVID-19
2.1 การสารวจขอมูลและการแบงกลุมเจาหนาที่กรมสรรพากร
2.2 การบริหารจัดการอาคาร อุปกรณ์ วัสดุสานักงาน และยานพาหนะ
2.3 การประชุม สัมมนา /การอบรม

3. ระบบรายงานเพื่อปองกันความเสี่ยงการติดโรค COVID-19 ของกรมสรรพากร และระบบรายงานสุขภาพ
4. ทีมผูประสานงาน และขั้นตอนการแจงเหตุ
5. การบริหารความตอเนื่อง BCP
6. สรุป
14

3. ระบบรายงานเพื่อปองกันความเสี่ยงการติดโรค COVID-19 ของกรมสรรพากร
และระบบรายงานสุขภาพ
1. ระบบรายงานเพื่อปองกันความเสี่ยงการ
ติดโรค COVID-19 ของกรมสรรพากร
**ขอความรวมมือทุกทานกรอกขอมูล
ใหแลวเสร็จภายในวันพุธที่ 11 มี.ค. 63

2.ระบบรายงานสุขภาพ

รายงานผานระบบทุกวันกอน 12.00 น.

รร

พ

าก
ร

หากมีสถานะเปลี่ยนแปลงจากการรายงานครั้งแรก
เชน หายหรือมีอาการปวย / ใกลชิดกับกลุมเสี่ยง
ใหอัพเดทสถานะโดยเร็ว

15

กร

มส

สภ. และ สท. ใช E-Office ดูสรุปผลรายงานไดทุกวัน

ตัว
อย

่าง

Agenda

1. มาตรการปองกันและการเฝาระวังสถานการณ์การแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 กรมสรรพากร
2. แนวทางปฏิบัติคณะทางานเฉพาะกิจพิเศษบริหารสถานการณ์ COVID-19
2.1 การสารวจขอมูลและการแบงกลุมเจาหนาที่กรมสรรพากร
2.2 การบริหารจัดการอาคาร อุปกรณ์ วัสดุสานักงาน และยานพาหนะ
2.3 การประชุม สัมมนา /การอบรม

3. ระบบรายงานเพื่อปองกันความเสี่ยงการติดโรค COVID-19 ของกรมสรรพากร และระบบรายงานสุขภาพ
4. ทีมผูประสานงาน และขั้นตอนการแจงเหตุ
5. การบริหารความตอเนื่อง BCP
6. สรุป
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4. ทีมผูประสานงาน และขั้นตอนการแจงเหตุ
ทีมคณะทางานเฉพาะกิจพิเศษบริหารสถานการณ์ COVID – 19

ฉุกเฉิน

สวนกลาง
สภ. 1 – สภ. 12
(12 ทาน)

โทร. 089 170 2420

าก
ร

อาคาร/
สถานที่

IT

บร.
ชช. นงลักษณ์
โทร. 098 272 9480
/ ภาค+พื้นที่

งบประมาณ

ทท.
ชช. บุญเลิศ
โทร. 081 514 2900
ชช. จุฬาภรณ์
โทร. 064 998 2256

บร.
ชช. นงลักษณ์
โทร. 098 272 9480

สื่อสารภายใน

ประชาสัมพันธ์

บท.

ลข.
กิตติพล
โทร. 081 172 7961

โทร. 081 810 5533

17

กร

โทร. 089 921 8989

ชช. กมล

โทร. 092 274 7999

การติดตาม/
รายงาน
บท.
ชช ณัฐวัฒน์

โทร. 081 810 5533

พ

พบ.
ชช ปคุณ

คบส.

ผอ.บท.

รร

แนวปฏิบัติ ฯ
/ นโยบาย

อธิบดี

มส

เจาหนาที่
กรมสรรพากร

ฉุกเฉิน

ทปษ. ปนสาย

Contact Person

่าง

4. ทีมผูประสานงาน และขั้นตอนการแจงเหตุ

ตัว
อย

Contact Person สวนกลาง + สวนภูมิภาค
เบอร์โทร

หนวยงาน

นายกมล คาตุม
นางลัดดา เอกอัจฉริยา

092 274 7999
094 539 8223

ภาค 8
ภาค 9

นายประจักษ์ เลิศรุง
นายราชวัตร ชาญสงคราม

089 429 2127
094 415 9563

ภาค 2
ภาค 3
ภาค 4

2 นางสุจินดา จันทนา.
นางสาวนิรมล ถาวรสุภเจริญ
นางจุไรวรรณ แสงนิลุบลโสภา

081 996 2430
086 393 2143
086 881 5045

ภาค 10
ภาค 11
ภาค 12

086 378 6575
084 627 1532
089 653 6230

ภาค 5
ภาค 6

นายอรรถชัย พรหมปญญา
นางสาวสยุมพร อานวยบุญ
ทรัพย์

089 186 8717
081 763 5534

นางสาวนุชรา ยิ่งยง
นางอมร บุญชม
นางสาวฌาศิกานต์ เสรี
ชุติพัฒน์

ภาค 7

นางเฉลยพร มณีสาว

089 959 0085

หนวยงาน

ชื่อ-นามสกุล

สวนกลาง
ภาค 1

ชื่อ -นามสกุล

เบอร์โทร
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4. ทีมผูประสานงาน และขั้นตอนการแจงเหตุ
รายงานอธิบดี
พิจารณาสั่งการใหเปนไปตาม
แนวทางปฏิบัติที่กรมฯ กาหนด

รายงาน ทปษ. ปน
สาย และ ผอ.บท.

แจงหัวหนาหนวยงาน

แจง Contact Person กลาง

พ

าก
ร

รายงานผูบังคับบัญชาชั้นตน

ผูที่กลับจากประเทศเสี่ยง

รร

ขั้นตอนการ
แจงเหตุ
สาหรับ
สวนกลาง
กอง กลุม
ศูนย์ ตร.

สงขอมูลใหทีม
ระบบรายงาน

มส

ผูที่จัดอยูในกลุมเสี่ยง

กร

19

่าง

4. ทีมผูประสานงาน และขั้นตอนการแจงเหตุ

ตัว
อย

สงขอมูลใหทีม
ระบบรายงาน

ขั้นตอนการแจง
เหตุสาหรับ
สภ. และ สท.

แจงสรรพากรภาค

แจง Contact
Person กรม

แจง Contact Person สภ.

รายงาน ทปษ.
ปนสาย และ
ผอ.บท.

รายงานอธิบดี

พิจารณาสั่งการใหเปนไปตาม
แนวทางปฏิบัติที่กรมฯ กาหนด
แจงหัวหนาหนวยงาน
รายงานผูบังคับบัญชาชั้นตน
ผูที่กลับจากประเทศเสี่ยง

ผูที่จัดอยูในกลุมเสี่ยง

4. ทีมผูประสานงาน และขั้นตอนการแจงเหตุ
การแจงเหตุกรณีพบกลุมผูปวยหรือกลุมเสี่ยงในอาคารสานักงาน
1. กรณีที่พบกลุมผูปวยหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาปวย อยูในอาคารสานักงาน

พ

าก
ร

ผูรับผิดชอบพื้นที่
- กักตัวบุคคลดังกลาวในสถานที่ที่เหมาะสม แจงผูประสานงานตามที่
กรมสรรพากรกาหนด และแจงเจาหนาที่ควบคุมโรคในพื้นที่ภายใน 3 ชั่วโมง
- สอบถามการเดินทางและบริเวณที่ผูที่มีความเสี่ยงเปนโรคไดสัมผัส ดวยวิธีการที่
เหมาะสมปลอดภัย (เชน ทางโทรศัพท์)
- ปดอาคารสานักงานเพื่อทาความสะอาดเปนเวลาอยางนอย 1 วัน
21

กร

มส

รร

หนาที่ผูพบเจอ
- แจงผูรับผิดชอบ
พื้นที่เพื่อทาการกัก
ตัวบุคคลดังกลาว
ในสถานที่ที่
เหมาะสม

ตัว
อย

่าง

4. ทีมผูประสานงาน และขั้นตอนการแจงเหตุ
การแจงเหตุกรณีพบกลุมผูปวยหรือกลุมเสี่ยงในอาคารสานักงาน
2. กรณีที่พบกลุมเสี่ยง อยูในอาคารสานักงาน
หนาที่ผูพบเจอ
- แจงผูรับผิดชอบ
พื้นที่เพื่อทาการ
เชิญกลับที่พัก

ผูรับผิดชอบพื้นที่
- เชิญผูที่มีความเสี่ยงเปนโรค COVID-19 กลับที่พัก และแจงผูประสานงานตามที่
กรมสรรพากรกาหนด
- สอบถามการเดินทางและบริเวณที่ผูที่มีความเสี่ยงเปนโรคไดสัมผัส ดวยวิธีการที่
เหมาะสมปลอดภัย (เชน ทางโทรศัพท์)
- ปดบริเวณดังกลาวเพื่อทาความสะอาดทันที หรือหากมีความจาเปน ใหปด
อาคารสานักงานเพื่อทาความสะอาดเปนเวลาอยางนอย 1 วัน
- หากผูที่มีความเสี่ยง ไมใชเจาหนาที่กรมสรรพากร ใหโทรสอบถามอาการของผูที่
มีความเสี่ยง เปนระยะเวลาในชวง 14 วัน ดวย
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Agenda
1. มาตรการปองกันและการเฝาระวังสถานการณ์การแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 กรมสรรพากร
2. แนวทางปฏิบัติคณะทางานเฉพาะกิจพิเศษบริหารสถานการณ์ COVID-19
2.1 การสารวจขอมูลและการแบงกลุมเจาหนาที่กรมสรรพากร
2.2 การบริหารจัดการอาคาร อุปกรณ์ วัสดุสานักงาน และยานพาหนะ
2.3 การประชุม สัมมนา /การอบรม

3. ระบบรายงานเพื่อปองกันความเสี่ยงการติดโรค COVID-19 ของกรมสรรพากร และระบบรายงานสุขภาพ

าก
ร

4. ทีมผูประสานงาน และขั้นตอนการแจงเหตุ
5. การบริหารความตอเนื่อง BCP

มส

รร

พ

6. สรุป

กร
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ตัว
อย

่าง

5. การบริหารความตอเนื่อง BCP
BUSINESS IMPACT
ANALYSIS

วิเคราะห์งาน/กิจกรรมที่สาคัญ
ของหนวยงานวามีงานที่สาคัญที่
มีผลกระทบตอบุคคลภายนอก
งบประมาณ หรือขอผูกพันทาง
กฎหมาย ในกรณีที่ไมสามารถ
ดาเนินการไดจะเกิดความเสี่ยง
อะไรบาง และถาจาเปนตอง
ดาเนินการจะมีแนวทางในการเฝา
ระวังภายใตสถานการณ์ในภาวะ
วิกฤตอยางไร

1

RECOVERY STRATEGIES

กลยุทธ์ในการปองกันและเฝา
ระวัง ในกรณีการดาเนินกิจกรรม
ตอ
1. การเฝาระวังและการ
ปองกันการแพรระบาด
2. การสรางความเชื่อมั่นและ
การปองกันการตื่นตระหนก
3. แผนงานความตอเนื่องใน
กรณีภาวะวิกฤต
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PLAN DEVELOPMENT

กาหนดแผนในการดาเนินงานใหสอดคลองกับ
กลยุทธ์ในการปองกันและเฝาระวัง
1. การเฝาระวังและการปองกันการแพรระบาด มี
แนวทางในการดาเนินการอยางไร เชน การคัด
กรองบุคคล ความพรอมของสถานที่
2. การสรางความเชื่อมั่นและการปองกันการตื่น
ตระหนก มีแนวทางอยางไร เชน การจัดเตรียม
อุปกรณ์ปองกัน การสื่อสาร การแจงขาว เปนตน
3. แผนงานความตอเนื่องในกรณีภาวะวิกฤต เชน
ความจาเปนในการเลื่อนกิจกรรมในกรณี
สถานการณ์วิกฤต จะตองดาเนินการอยางไรบาง

3
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5. การบริหารความตอเนื่อง BCP
แบบฟอร์ม 1 สารวจ Key operations ของหนวยงานกรณีสถานการณ์ Covid - 19
ตารางแสดงงานที่สาคัญของหนวยงาน……………………………………………………………
งาน
ที่สาคัญ

March
W1

W2

May

April

W3

W4

W1

W2

W3

W4

W1

W2

June
W3

W4

W1

W2

W3

W4

มส

รร

พ

าก
ร

1.

กร
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่าง

5. การบริหารความตอเนื่อง BCP

ตัว
อย

แบบฟอร์ม 2 สารวจ Key operations และการบริหารความตอเนื่อง
หนวยงาน…………บท…………………..
งานที่สาคัญ

Deadline
/ กาหนด ยกเลิก
การ
/งด

การดาเนินการ
เลื่อน

จาเปน
ตองดาเนิน
กการ

งาน

ความเสี่ยง
งบประมาณ

การเฝาระวัง
และการปองกันการ
แพรระบาด

การสรางความเชื่อมั่น
และการปองกันการตื่น
ตระหนก

แผนงานความตอเนื่อง
ในกรณีภาวะวิกฤต
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5. การบริหารความตอเนื่อง BCP
ตัวอยาง แบบฟอร์ม 2
Deadline

ยกเลิก/งด

เลื่อน

√

งาน

งบประมาณ

ผลกระทบ คาใชจายใน
ตอ
การจัดสอบ
จานวน .......
บุคคลภาย
นอก (ผู
เขาสอบ)
อัตรากาลั
งในการ
ปฏิบัติงาน

การเฝาระวัง
และการปองกันการแพร
ระบาด
- สอบถาม มธ. เรื่อง
ความพรอมของสถานที่
- มาตรการการควบคุม
ของผูเขาสอบ กอน และ
หลัง (ตองกักตัว 14 วัน
เพื่อดูอาการหรือไม)
- การคัดกรอง: สอบถาม
มธ วามีเครื่องวัดอุณหภูมิ
(แบบเดินผาน) ใหเชา
หรือไม โดยใหใชเปน
คาใชจายของการสอบ

การสรางความเชื่อมั่น
และการปองกันการตื่นตระหนก

แผนงานความตอเนื่อง
ในกรณีภาวะวิกฤต

- จัดเตรียมอุปกรณ์ปองกัน ไดแก เจ
ลลางมือแอลกอฮอล์ หนากากอนามัย
ถุงมือยาง (สาหรับผูคุมสอบ)
- การสื่อสาร:
2.1 ผูเขาสอบ: แจงขาวในประกาศการ
เตรียมตัวใหเตรียมอุปกรณ์ปองกัน และ
Info graphic การเตรียมความพรอม
2.2 ผูคุมสอบ: เพิ่มเบี้ยเลี้ยงกรณีพิเศษ
เปน 1000 บาท เดิม 800 บาท โดย
200 บาท เปนคาใชจายในการซื้อ
อุปกรณ์ปองกัน (ทุกคนตองสวม
หนากากอนามัย)

ความจาเปนในการ
เลื่อนการสอบ: ถา
สถานการณ์แยลงและ
รัฐบาลประกาศใหหยุด
กิจกรรม
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กร

มส

รร

1. การ
สอบ

จาเปนตอง
ดาเนินการ

าก
ร

งานที่
สาคัญ

ความเสี่ยง

พ

การดาเนินการ

ตัว
อย

่าง

Agenda

1. มาตรการปองกันและการเฝาระวังสถานการณ์การแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 กรมสรรพากร
2. แนวทางปฏิบัติคณะทางานเฉพาะกิจพิเศษบริหารสถานการณ์ COVID-19
2.1 การสารวจขอมูลและการแบงกลุมเจาหนาที่กรมสรรพากร
2.2 การบริหารจัดการอาคาร อุปกรณ์ วัสดุสานักงาน และยานพาหนะ
2.3 การประชุม สัมมนา /การอบรม

3. ระบบรายงานเพื่อปองกันความเสี่ยงการติดโรค COVID-19 ของกรมสรรพากร และระบบรายงานสุขภาพ
4. ทีมผูประสานงาน และขั้นตอนการแจงเหตุ
5. การบริหารความตอเนื่อง BCP
6. สรุป
28

่าง

ตัว
อย

าก
ร

พ

รร

มส

กร

29

เอกสารประกอบ

30

31

กร

มส

รร

พ

าก
ร

หนังสือสานักนายกรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร 0106/ว 316 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ตัว
อย

่าง

หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๓/ว ๗๑ ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563

32

ตัว
อย

่าง

กร

มส

รร

พ

าก
ร

หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๗.๔/๓๒๖ ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563

33
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ภาคผนวก ฉ

ตัว
อ

ย่า

ง

กร

มส

รร

พ

าก

ร

กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree)
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การกำหนดกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree)
เพื่อให้แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (BCP) สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล กำหนดให้ ม ี ก ระบวนการแจ้ ง เหตุ ฉ ุ ก เฉิ น (Call Tree) ของกรมสรรพากรขึ้ น
โดยกระบวนการ Call Tree คือ กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกในคณะบริหารความต่อเนื่องและ
ทีมบริหารความต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถบริหารจัดการในการติดต่อบุคลากรของหน่วยงาน
ภายหลังจากมีการประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤต

ตัว
อ

ย่า

ง

กร

มส

รร

พ

าก

ร

กระบวนการ Call Tree เริ่มต้นที่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของกรมสรรพากรแจ้งให้ผู้
ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่องของกรมสรรพากรทราบถึงเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้ประสานงานฯ
แจ้งให้ห ัว หน้ า หัว หน้า คณะบริ ห ารความต่ อ เนื ่ อ งของหน่ว ยงานรั บ ทราบเหตุ ก ารณ์ ฉุ ก เฉิน และการ
ประกาศใช้แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ จากนั้นทีมบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน มีหน้าที่แจ้งไป
ยังบุคลากรภายใต้การบังคับบัญชาเพื่อรับทราบ โดยมีรายชื่อบุคลากรดังนี้
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ตารางที่ ค-1 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของ งานตรวจราชการ 1
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
ชื่อ

ทีมบริหารความต่อเนื่อง

เบอร์โทรศัพท์

นายธนะชัย พจนานุวัฒน์

0x-xxxx-xxxx

ชื่อ

เบอร์โทรศัพท์

นางสาวกชนิภา เฮงสุวรรณ

0x-xxxx-xxxx

นางจินตนา วจีสัจจะ

0x-xxxx-xxxx

นายเพชรวิสิธฐ์ ขาวละออถ์

0x-xxxx-xxxx

นางเดือนรุ่ง จิรนันทเจริญ

0x-xxxx-xxxx

นางสาวสวนีย์ ทุริยานนท์

0x-xxxx-xxxx

ร

ตารางที่ ค-2 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของ งานตรวจราชการ 2

0x-xxxx-xxxx

0x-xxxx-xxxx

นางสาวรภัสศา วิริยสัจจพงศ์

0x-xxxx-xxxx

นางสาวธัญทิพย์ อินทรสวัสดิ์

0x-xxxx-xxxx

นางสาวปภาพรกุล ศรีวิเศษ

0x-xxxx-xxxx

นางสาวศิริอาภรณ์ มากละเอียด

0x-xxxx-xxxx

กร
ย่า

ง

เบอร์โทรศัพท์

นางสาวภัทริณี ศิริพละ

มส

นายนำชัย อังแสงธรรม

ชื่อ

พ

เบอร์โทรศัพท์

รร

ชื่อ

ทีมบริหารความต่อเนื่อง

าก

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง

ตัว
อ

ตารางที่ ค-3 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของ งานตรวจราชการ 3
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
ชื่อ

นายจักรกฤษณ์ พันธุรักษ์

เบอร์โทรศัพท์
0x-xxxx-xxxx

ทีมบริหารความต่อเนื่อง
ชื่อ

เบอร์โทรศัพท์

นางดวงฤดี ปิ่นทอง

0x-xxxx-xxxx

นางสุวภา ขุนจันทร์

0x-xxxx-xxxx

นางสาวมาลินี พรมชาติ

0x-xxxx-xxxx

นางสาวศุภลักษณ์ จอกทอง

0x-xxxx-xxxx

นางสาวสุจิรา แหลมหลักสกุล

0x-xxxx-xxxx
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ตารางที่ ค-4 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของ งานตรวจราชการ 4
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง

ทีมบริหารความต่อเนื่อง

เบอร์โทรศัพท์

นางสาวชลีวรรณ กัจฉัปนันทน์

0x-xxxx-xxxx

ชื่อ

เบอร์โทรศัพท์

นางสาวเบญจาภา ปานประสงค์

0x-xxxx-xxxx

นางสาวสุภาวรรณ คุ้มโภคา

0x-xxxx-xxxx

นางคุณพิมพ์ อาวุธวิทยา

0x-xxxx-xxxx

นางสาวปรีดา แก้วอินทร์

0x-xxxx-xxxx

ร

ชื่อ

าก

ตารางที่ ค-5 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของ งานตรวจราชการ 5

ทีมบริหารความต่อเนื่อง

นางสาวเพ็ญสุข สังฆสุบรรณ์

0x-xxxx-xxxx

รร

เบอร์โทรศัพท์

ชื่อ

เบอร์โทรศัพท์

นางสาวน้ำฝน เลาหทวีกูล

0x-xxxx-xxxx

นางสาวจิตตรี เตอินทร์

0x-xxxx-xxxx

นางสาวสิริลักษณ์ เซซ่ง

0x-xxxx-xxxx

นางสาวบุณยกร บุญมาเกียรติ

0x-xxxx-xxxx

นางหทัยพัชร สมดีธนาพัฒน์

0x-xxxx-xxxx

ตัว
อ

ย่า

ง

กร

มส

ชื่อ

พ

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง

ตารางที่ ค-6 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของ งานตรวจราชการ 6
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
ชื่อ
นายวรชาติ เรืองรุจิระ

เบอร์โทรศัพท์
0x-xxxx-xxxx

ทีมบริหารความต่อเนื่อง
ชื่อ

เบอร์โทรศัพท์

นางจันทร์เพ็ญ ศรีสุนันท์

0x-xxxx-xxxx

นางสาวจรรยาภรณ์ สิทธิวรชาติ

0x-xxxx-xxxx

นางสาวเยาวรักษ์ พนังจำรัส

0x-xxxx-xxxx

นางสาววัชรี ฐิตศิริ

0x-xxxx-xxxx
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ตารางที่ ค-7 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของ กลุ่มตรวจสอบภายใน
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง

ทีมบริหารความต่อเนื่อง

ชื่อ

เบอร์โทรศัพท์

นางสาวชเนตรตรี แก้วจรูญ

0x-xxxx-xxxx

ชื่อ

เบอร์โทรศัพท์

นางกมลพร กิจการ

0x-xxxx-xxxx

นางสาวอมรวรรณ นวลอินทร์

0x-xxxx-xxxx

นางมารดี สันทัดเวช

0x-xxxx-xxxx

นางสาวทองเจือ ตันโสรัจประเสริฐ

0x-xxxx-xxxx

นางศรีสุดา รามสูต

0x-xxxx-xxxx

ร

ตารางที่ ค-8 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของ กลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว
ทีมบริหารความต่อเนื่อง

0x-xxxx-xxxx

พ

นางสาวเสาวลักษณ์ เพ็ชรคล้าย

ชื่อ

นายโลม ทองน้อย

0x-xxxx-xxxx

นางสาวสุวรรณา ฤทัยธรรม

0x-xxxx-xxxx

นางจิตจุฑา อุบลรัตนะ

0x-xxxx-xxxx

กร

นางสาวกาญจนา หลุยเจริญ

0x-xxxx-xxxx

นางสาวสุรีย์พร ปิ่นสุวรรณคุปต์

0x-xxxx-xxxx

ย่า

ง

เบอร์โทรศัพท์

รร

เบอร์โทรศัพท์

มส

ชื่อ

าก

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง

ตัว
อ

ตารางที่ ค-9 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
ชื่อ

นายปคุณ ตันมณีวัฒนา

เบอร์โทรศัพท์
0x-xxxx-xxxx

ทีมบริหารความต่อเนื่อง
ชื่อ

เบอร์โทรศัพท์

นางสาวนวลจันทร์ เกลื่อนทอง

0x-xxxx-xxxx

นางสาวอัจฉรา พัฒนะพิมลจิตร์

0x-xxxx-xxxx

นางสาวศิราลักษณ์ อินทร์ไทยวงศ์

0x-xxxx-xxxx

นางสาวธนญา สำลีรัตน์

0x-xxxx-xxxx
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ตารางที่ ค-10 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของ สำนักงานเลขานุการกรม
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
ชื่อ

ทีมบริหารความต่อเนื่อง

เบอร์โทรศัพท์

ชื่อ

เบอร์โทรศัพท์

0x-xxxx-xxxx

นายกิตติพล สิงห์ทน

0x-xxxx-xxxx

นางภทรษร เจียงวิเสริฐ

0x-xxxx-xxxx

นางสาววีรวรรณ วิงวอน

0x-xxxx-xxxx

นางน้ำทิพย์ เจริญธนวุฒิ

0x-xxxx-xxxx

นางสาวกีรภัส ธีรเมธาธนกฤต

0x-xxxx-xxxx

นางแววตา สร้อยสุวรรณ

ร

ตารางที่ ค-11 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของ กองกฎหมาย

นางสาวอภิรดี บุญยัง

0x-xxxx-xxxx

นายทวีวัฒน์ กีรติวานิชย์

0x-xxxx-xxxx

นายธนบูรณ์ ใจตั้งมั่น

0x-xxxx-xxxx

นายศุภชัย บำรุงศรี

0x-xxxx-xxxx

นางสาวเพชรรัตน์ ศุภนิมิตรกุลกิจ

0x-xxxx-xxxx

ย่า

ง

กร

มส

0x-xxxx-xxxx

เบอร์โทรศัพท์

พ

เบอร์โทรศัพท์

นายมงคล ขนาดนิด

ชื่อ

รร

ชื่อ

ทีมบริหารความต่อเนื่อง

าก

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง

ตัว
อ

ตารางที่ ค-12 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของ กองตรวจสอบภาษีกลาง
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
ชื่อ

นางสมจิตร์ ฉันท์ทอง

เบอร์โทรศัพท์
0x-xxxx-xxxx

ทีมบริหารความต่อเนื่อง
ชื่อ

เบอร์โทรศัพท์

นางสาวสุกาญดา โกสีย์ไกรนิรมล

0x-xxxx-xxxx

นายเชิดชาย อยู่แพทย์

0x-xxxx-xxxx

นางสาวณหทัย ปัตทวีคงคา

0x-xxxx-xxxx

นายการันต์ วรเชฐวราวัฒน์

0x-xxxx-xxxx

นายสุรชัย ไชยชนะ

0x-xxxx-xxxx
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ตารางที่ ค-13 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
ชื่อ

ทีมบริหารความต่อเนื่อง

เบอร์โทรศัพท์
0x-xxxx-xxxx

เบอร์โทรศัพท์

นายสิริชัย เวคะทร

0x-xxxx-xxxx

นางสาวสุรียพรรณ นามพิกุล

0x-xxxx-xxxx

นางสาวจุฬาภรณ์ คำสีลา

0x-xxxx-xxxx

นายกิตติคุณ เซ็นสาส์น

0x-xxxx-xxxx

นายบุญเลิศ วงษ์ญาติ

0x-xxxx-xxxx

นายณัฐพล สถิรเจริญกุล

0x-xxxx-xxxx

ร

นางสาวภิญญู กำเนิดหล่ม

ชื่อ

าก

ตารางที่ ค-14 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของ กองบริหารการคลังและรายได้
ทีมบริหารความต่อเนื่อง

นางสาวอาภรณ์ บวรเกรียงไกร

0x-xxxx-xxxx

ชื่อ

รร

เบอร์โทรศัพท์

0x-xxxx-xxxx

นางสาวพเยาว์ สุนทรภักดี

0x-xxxx-xxxx

กร
ง

นางสาวธีรา ชัยเพ็ชร

0x-xxxx-xxxx

นางสาวจินดา เกิดภักดี

0x-xxxx-xxxx

นางพิมพ์ภินันท์ ศรีสงคราม

0x-xxxx-xxxx

ตัว
อ

ย่า

เบอร์โทรศัพท์

นางสาวนงลักษณ์ สมบูรณ์ดำรงกุล

มส

ชื่อ

พ

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง

ตารางที ่ ค-15 รายชื ่ อ บุ ค ลากรในกระบวนการแจ้ ง เหตุ ฉ ุ ก เฉิ น ของ กองบริ ห ารการเสี ย ภาษี ท าง
อิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
ชื่อ

เบอร์โทรศัพท์

นายนิรันดร์ ประจวบเหมาะ

0x-xxxx-xxxx

ทีมบริหารความต่อเนื่อง
ชื่อ

เบอร์โทรศัพท์

นางสาวอมรรัตน์ รุ่งเรือง

0x-xxxx-xxxx

นางสุภิดา บรรเทาทุกข์

0x-xxxx-xxxx

นางสาวจริยา ยศเมฆ

0x-xxxx-xxxx

นายยุทธพล จินะสี

0x-xxxx-xxxx

นายบัญชา หวังสันติวงศา

0x-xxxx-xxxx
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ตารางที่ ค-16 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของ กองบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง

ทีมบริหารความต่อเนื่อง

ชื่อ

เบอร์โทรศัพท์

นางสาวขวัญรัก สุวรรณรัมภา

0x-xxxx-xxxx

ชื่อ

เบอร์โทรศัพท์

นายณัฐวัฒน์ หงษ์กาญจนพงษ์

0x-xxxx-xxxx

นายกมล คำตุ้ม

0x-xxxx-xxxx

นางสาวภรณี สุขุมินท

0x-xxxx-xxxx

นางสาวโสภาพร ธรรมจักษุ

0x-xxxx-xxxx

นายสราวุธ ศรีวิจารณ์

0x-xxxx-xxxx

ร

ตารางที่ ค-17 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของ กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
ทีมบริหารความต่อเนื่อง

นางหัสกาญจน์ ภิงคารวัฒน์

0x-xxxx-xxxx

ชื่อ

เบอร์โทรศัพท์

นางสาวกาญจนาภา

พ

เบอร์โทรศัพท์

รร

ชื่อ

าก

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง

0x-xxxx-xxxx

นางสาวศศิธร ศรีทรงผล

0x-xxxx-xxxx

นางโสภิดา สุขพงษ์

0x-xxxx-xxxx

นางสาวพรพิมล พันธุ์ยศ

0x-xxxx-xxxx

นางสาวสิรีนาถ มัสอูดี

0x-xxxx-xxxx

ตัว
อ

ย่า

ง

กร

มส

อดุลยพิทยศักดิ์

ตารางที่ ค-18 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของ กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
ชื่อ

เบอร์โทรศัพท์

นางสาวอภิญญา จงวัฒนธรรม

0x-xxxx-xxxx

ทีมบริหารความต่อเนื่อง
ชื่อ

เบอร์โทรศัพท์

นางสาววรรณา อุดมรัตนานนท์

0x-xxxx-xxxx

นายสุรยุทธ กอบกิจพานิชผล

0x-xxxx-xxxx

นางเปรมวดี อารีย์

0x-xxxx-xxxx

นายธงชัย ยางงาม

0x-xxxx-xxxx

นางสาวอรนัฏ ยรรยงเมธ

0x-xxxx-xxxx

นางอารยา ไกรเสม

0x-xxxx-xxxx

นางสาวศศิธร เจียรนัยธนะกิจ

0x-xxxx-xxxx
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ตารางที่ ค-19 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของ กองมาตรฐานการกำกับและตรวจสอบภาษี
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
ชื่อ

ทีมบริหารความต่อเนื่อง

เบอร์โทรศัพท์

นายวีระ ภักดีนฤพัทธ์

0x-xxxx-xxxx

ชื่อ

เบอร์โทรศัพท์

นายพสิษฐ์ พัชราธีรสิทธ์ิ

0x-xxxx-xxxx

นางสาวศุภดี ถนอมศักดิ์กุล

0x-xxxx-xxxx

นางสาวพิชญ์จิรา จาระจิตราศักด์ิ

0x-xxxx-xxxx

นายธนัย มนธาตุผลิน

0x-xxxx-xxxx

นางสาวกุลกานต์ หนูสง

0x-xxxx-xxxx

ร

ตารางที่ ค-20 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของ กองมาตรฐานการจัดเก็บภาษี
เบอร์โทรศัพท์

0x-xxxx-xxxx

นางสาวปัทมา วงศ์วัชรัตน์

0x-xxxx-xxxx

นางสาวจินตนา วิญญา

0x-xxxx-xxxx

กร

นางกนกพร ดีหลายศรี

0x-xxxx-xxxx

นางสาวสิรีรัศมิ์ วิเชียรแก้ว

0x-xxxx-xxxx

ย่า

ง

เบอร์โทรศัพท์

นางสาวผุสดี สุตะวิริยะวัฒน์

รร

0x-xxxx-xxxx

มส

นางสาวชุลีวรรณ แสวงสุข

ชื่อ

พ

ชื่อ

ทีมบริหารความต่อเนื่อง

าก

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง

ตัว
อ

ตารางที่ ค-21 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของ กองมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
ชื่อ

เบอร์โทรศัพท์

นางสาวสลักจิตร พงษ์ศิริจันทร์

0x-xxxx-xxxx

ทีมบริหารความต่อเนื่อง
ชื่อ

เบอร์โทรศัพท์

นายวัชรินทร์ วงศ์ตระกูลชัย

0x-xxxx-xxxx

นางสาวโสภา รุ่งสุริยะศิลป์

0x-xxxx-xxxx

นายคณภัทร ธนนันทนสกุล

0x-xxxx-xxxx

นางจิตติมา จริยาเมธา

0x-xxxx-xxxx

นางสาวนิตยา โล้วมั่นคง

0x-xxxx-xxxx
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ตารางที่ ค-22 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของ กองวิชาการแผนภาษี
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง

ทีมบริหารความต่อเนื่อง

ชื่อ

เบอร์โทรศัพท์

นางสาวฎาฎะณี วุฒิภดาดร

0x-xxxx-xxxx

ชื่อ

เบอร์โทรศัพท์

นางสาวยาริกา เรืองศิริ

0x-xxxx-xxxx

นางสาวเสาวคนธ์ มีแสง

0x-xxxx-xxxx

นางสาวจิตรา พงษ์พานิช

0x-xxxx-xxxx

นางสาวสุชาดา สังข์เจริญ

0x-xxxx-xxxx

นายศุภโชค ยิ้มประเสริฐ

0x-xxxx-xxxx

ร

ตารางที่ ค-23 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของ กองสำรวจและติดตามธุรกิจนอกระบบ

0x-xxxx-xxxx

0x-xxxx-xxxx

นางสาวทิพพวรรณ มาลากุล

0x-xxxx-xxxx

นางสาวอุษากร ติณวรานนท์

0x-xxxx-xxxx

กร

นางสาววรนุช โพดาพล

0x-xxxx-xxxx

นางสาวเสาวณี อู่อินทร์

0x-xxxx-xxxx

ย่า

ง

เบอร์โทรศัพท์

นางมนพัทธ์ ทิพย์ชัชวาลกุล

มส

นางสาวจิตรา ณีศะนันท์

ชื่อ

พ

เบอร์โทรศัพท์

รร

ชื่อ

ทีมบริหารความต่อเนื่อง

าก

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง

ตัว
อ

ตารางที่ ค-24 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของ กองสืบสวนและคดี
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
ชื่อ

นายศรีณรงค์ แกล้วทนงค์

เบอร์โทรศัพท์
0x-xxxx-xxxx

ทีมบริหารความต่อเนื่อง
ชื่อ

เบอร์โทรศัพท์

นางสาวนุศรา กลิ่นกระจาย

0x-xxxx-xxxx

นายกฤษดา เหลืองอร่ามกุล

0x-xxxx-xxxx

นางสาววราพร เศรษฐธนารักษ์

0x-xxxx-xxxx

นายศุภรัตน์ จันทร์นามวงศ์

0x-xxxx-xxxx

นายอาภิวัฏฐ์ คงสุวรรณ์

0x-xxxx-xxxx
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ตารางที่ ค-25 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของ กองอุทธรณ์ภาษี
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง

ทีมบริหารความต่อเนื่อง

ชื่อ

เบอร์โทรศัพท์

นางสาวพรศิริ เหล่าพัชรกุล

0x-xxxx-xxxx

ชื่อ

เบอร์โทรศัพท์

นางสาวทวีวัฒนา มณีโชติ

0x-xxxx-xxxx

นางเยาวรัตน์ พวงศรี

0x-xxxx-xxxx

นางกวิตา เพ็ญบุญรอด

0x-xxxx-xxxx

นางสาวพรพิมล ธีรานุภาพ

0x-xxxx-xxxx

นางรมย์ชลี เจริญพิทักษ์

0x-xxxx-xxxx

ร

ตารางที่ ค-26 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของ ศูนย์สารนิเทศสรรพากร

0x-xxxx-xxxx

เบอร์โทรศัพท์

นายพลกฤต จักรแก้ว

0x-xxxx-xxxx

นางสาววิไลวรรณ สุริฉาย

0x-xxxx-xxxx

นางสาวรุ่งฟ้า บูรณะบัญญัติ

0x-xxxx-xxxx

กร

มส

นางสาวปาริชาติ หลักดี

ชื่อ

พ

เบอร์โทรศัพท์

รร

ชื่อ

ทีมบริหารความต่อเนื่อง

าก

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง

0x-xxxx-xxxx

ย่า

ง

นางเบญจพร สัจจะไทย

ตารางที่ ค-27 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของ สำนักงานสรรพากรภาค 1

ตัว
อ

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
ชื่อ

นายวิรัตน์ ลอยจิรากุล

เบอร์โทรศัพท์
0x-xxxx-xxxx

ทีมบริหารความต่อเนื่อง
ชื่อ

เบอร์โทรศัพท์

นางเสาวลักษม์ มนตรีนิยมกาล

0x-xxxx-xxxx

นางสาวสุภาณี เดชทองจันทร์

0x-xxxx-xxxx

นางทรงสมร นิ่มทองคำ

0x-xxxx-xxxx

นางลัดดา เอกอัจฉริยา

0x-xxxx-xxxx

นางสาวรุ่งเพ็ชร แก้วกิติโรจน์

0x-xxxx-xxxx

88

ภาคผนวก ช

ตัว
อ

ย่า

ง

กร

มส

รร

พ

าก

ร

หมายเลขโทรศัพท์และหน่วยงานเพื่อแจ้งเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินภายใน
อาคารกรมสรรพากร

89

หมายเลขโทรศัพท์และหน่วยงานเพื่อแจ้งเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินภายในอาคาร
กรมสรรพากร
แก้ไขครั้งที่ :

แผนป้องกันอุบัติภัยและแผนฉุกเฉิน

มีผลบังคับใช้ :
หน้า :

รายชื่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถใช้ในกรณีฉุกเฉิน
สถานที่

หมายเลข

สถานที่

หมายเลข

หมายเลขภายใน กรมสรรพากร

นอกเวลาทำงานปกติ
(ตลอด 24 ช.ม.)
ฝ่ายอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ

8960

โรงพยาบาล

มส

สถานีดับเพลิง

02-354-6850

กร

สถานีดับเพลิงพญาไท

02-2412391-2

ย่า

ง

สถานีดับเพลิงสามเสน

ตัว
อ

สถานีดับเพลิงห้วยขวาง

02-275-6044

สถานีดับเพลิงลาดพร้าว
สถานีดับเพลิงดุสิต

02-511-0032
02-241-4063-7

สถานีดับเพลิงสุทธิสาร

02-277-3688-9

สถานีดับเพลิงบางเขน

02-521-0397

สถานีดับเพลิงบรรทัดทอง

02-214-1043-9

8913

02-6186200-20
02-2657777
รพ. พญาไท
02-617-2444
รพ. พญาไท 2
1772
หน่วยงานราชการ
แจ้งเหตุด่วน – เหตุร้าย
191
สถานีตำรวจ
แจ้งเหตุบรรเทาสาธารณภั ย
199
และดับเพลิง
แจ้ ง เหตุ ช ่ ว ยเหลื อ ทางการ
1669
แพทย์ฉุกเฉิน
แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัย
1784
ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ระสบภั ย สาย
1554
ด่วน กทม.
แจ้งเรื่องร้องทุกข์ทั่วไปในเขต
1555
กทม.
แจ้งเหตุธรณีพิบัติภัย
02-202-3611
(24 ชั่วโมง)
ข้อมูลพยากรณ์อากาศ
1182

พ

รพ. วิชัยยุทธ

รร

รพ. รามาธิบดี
02-201-1000 กด 0
ศูนย์รถพยาบาล รพ.รามาธิบดี 02-201-2819
รพ. ราชวิถี
02-354-8108-37

8942

ร

9191

าก

ฉุกเฉินภายในกรมสรรพากร
(วันเวลาราชการ)
เวลาทำงานปกติ
(จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30)

90

เบอร์โทร.สายด่วน สำหรับแจ้งเหตุฉกุ เฉิน

199 แจ้งเหตุไฟไหม้-ดับเพลิง

192 ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

1155 สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว

1554 หน่วยกู้ชีพวชิรพยาบาล

1195 กองปราบปราม

าก

ร

191 แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้าย

1586 สายด่วนกรมทางหลวง

พ
รร

1543

การทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย

1197

ศูนย์ควบคุมและสั่งการ
จราจร

1192

รับแจ้งรถหาย , ถูกขโมย

ตัว
อ

ย่า

ง

กร

มส

1784

กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

1199 กรมเจ้าท่า, เหตุด่วนทางน้ำ

ยแพทย์ฉุกเฉิน
1669 หน่(ทั่ววไทย)

วยแพทย์ฉุกเฉิน
1646 หน่(กทม.)

1677 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน

*1808 สถานีวิทยุ จส.100

1130 การไฟฟ้านครหลวง

1129 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

1125 การประปานครหลวง

1662

การประปาส่วนภูมิภาค

