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บทน า 
 

แผนบริหารความต่อเนื่ องหรือต่อไปนี้ จะเรียกว่า “Business Continuity Plan (BCP)” ฉบับนี้  
จัดท าขึ้น  เพ่ือให้กรมศุลกากรสามารถน าไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์
ฉุกเฉินต่างๆ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย การชุมนุมประท้วง  การจลาจล  หรือเหตุการณ์โรคระบาดต่อเนื่อง เป็นต้น  
โดยสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว  ส่งผลให้กรมศุลกากรต้องหยุดการด าเนินงาน หรือไม่สามารถ
ให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 
 หากกรมศุลกากรไม่มีกระบวนการรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบต่อ 
กรมศุลกากรในด้านต่างๆ เช่น ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ การเงิน การให้บริการ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  แผนบริหารความต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้กรมศุลกากร
สามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด  และท าให้กระบวนการที่ส าคัญ (Critical Business Process)  
สามารถกลับมาด าเนินการได้ตามปกติ  หรือตามระดับการให้บริการที่ก าหนด ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม  
ซึ่งจะช่วยลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ 
 



๑ 
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1. วัตถุประสงค์ สมมติฐาน ขอบเขตของแผน โครงสร้างองค์กรและค าบรรยายลักษณะงาน    

(Functional Description) 

 1.1 วัตถปุระสงค์ (Objectives) 

 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง 
 เพ่ือให้กรมศุลกากรมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับมือกับสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์

ฉุกเฉินต่างๆที่เกิดขึ้น 
 เพ่ือลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการด าเนินการหรือการให้บริการ 
 เพ่ือบรรเทาความเสียหายให้อยู่ ระดับที่ยอมรับได้ เช่นผลกระทบด้านเศรษฐกิจการเงิน 

การให้บริการสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
 เพ่ือให้กรมศุลกากรสามารถด าเนินงานและให้บริการได้อย่างต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต 

 
 1.2 สมมติฐานของแผนความต่อเนื่อง (BCP Assumptions) 
 เอกสารฉบับนี้จัดท าข้ึนภายใต้สมมติฐาน ดังต่อไปนี้ 

 เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงานส ารองที่จัดเตรียมไว้ 
 หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการส ารองระบบสารสนเทศต่างๆ โดยระบบ

สารสนเทศส ารอง มิได้รับผลรับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเหมือนกับระบบสารสนเทศหลัก 
 “บุคลากร” ในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทั้งหมดของกรมศุลกากร 

 
 1.3 ขอบเขตของแผนบรหิารความต่อเนื่อง (Scope of BCP) 

แผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ใช้รองรับสถานการณ์กรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์
ฉุกเฉิน บริเวณพ้ืนที่หน่วยงานของกรมศุลกากรทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนี้ 

 เหตุการณ์อุทกภัย 
 เหตุการณ์อัคคีภัย 
 เหตุการณ์วาตภัย 
 เหตุการณ์สึนามิ 
 เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/ จลาจล/ก่อการร้ายในพ้ืนที่ 3 จชต. 
 เหตุการณ์แผ่นดินไหว 
 เหตุการณ์สารเคมี/รังสีรั่วไหล 
 ระบบเครือข่าย/เครือข่ายสื่อสาร 
 เหตุการณ์อุบัติภัยทางอากาศ 
 เหตุการณ์โรคระบาดต่อเนื่อง 
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 1.4 โครงสร้างองคก์รและค าบรรยายลักษณะงาน (Functional Description) 

 การท าความเข้าใจองค์กรเป็นขั้นตอนแรกในการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องเพ่ือให้สามารถ
พิจารณาระบุและศึกษาความส าคัญของกระบวนการกิจกรรมและ/หรือผลิตภัณฑ์ที่หน่วยงานก าลังด าเนินการ
อยู่อันเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ของ
องค์กรรวมถึงการเชื่อมโยงและความสัมพันธ์กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรรวมทั้งท าให้ทราบและ
ตระหนักถึงความเสี่ยงและภัยคุกคามที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและการให้บริการของหน่วยงาน 

 เนื่องจากกรมศุลกากรมีโครงสร้างการด าเนินงานในแต่ละกอง/ส านักงาน/กลุ่ม/ศูนย์/ด่านศุลกากร    
(ด่านฯ) ที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นกรมศุลกากรจึงพิจารณาระบุกระบวนการ/กิจกรรมที่ก าลังด าเนินงานอยู่
โดยแบ่งออกเป็นแต่ละ กอง/ส านักงาน/ศูนย์/กลุ่ม/ด่านฯเพ่ือให้การท าความเข้าใจองค์กรครอบคลุม 
ในทุกกระบวนงานส าคัญของกรมศุลกากรรายละเอียดปรากฏตาม ภาคผนวก 1 Job Description  
การก าหนดกระบวนการจากค าบรรยายลักษณะงาน (Functional Description) 

2. เหตุการณ์สภาวะวิกฤตและผลกระทบ 

 2.1 การวิเคราะหท์รัพยากรที่ส าคัญ 

 แผนบริหารความต่อเนื่องฉบับนี้  ได้จัดท าขึ้นเพ่ือรองรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของ
กรมศุลกากร  โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อทรัพยากรที่ส าคัญในการด าเนินการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 

 1) ผลกระทบด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก 
 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานที่สถานที่ปฏิบัติงานหลักของหน่วยงานของ 

กรมศุลกากรได้ หรือส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานยังสถานที่ปฏิบัติงานหลักได้ชั่วคราวหรือ 
ในระยะยาว 

 2) ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ/การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ หรือไม่สามารถจัดหาจัดส่ง

วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญได้ หรือไม่มีวัสดุอุปกรณ์ให้ใช้ในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ 

 3) ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ 
  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือข้อมูลที่ส าคัญได้ หรือไม่

สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ 

 4) ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก 
  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ 

 5) ผลกระทบด้านคู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ 
  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้คู่ค้า/ผู้ให้บริการไม่สามารถที่จะให้บริการหรือส่งมอบงานได้ตามที่

ระบุไว้กับกรมศุลกากรได ้
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ตารางท่ี 1 ตารางสรุปเหตุการณ์สภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ์ 

เหตุการณ์สภาวะวิกฤต 

ผลกระทบ 

ด้านอาคาร/ 
สถานที่

ปฏิบัติงาน
หลัก 

ด้านวัสดุ
อุปกรณ์ที่
ส าคัญและ
การจัดหา/
จัดส่ง 

ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และข้อมูลที่
ส าคัญ 

ด้านบุคลากร
หลัก 

คู่ค้า/ 
ผู้ให้บริการ/ 
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

1 เหตุการณ์อุทกภัย     

2 เหตุการณ์อัคคีภัย     

3 เหตุการณ์วาตภัย     

4 เหตุการณ์สึนามิ     

5 เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/
จลาจล/ก่อการร้ายในพ้ืนที่ 
3จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

    

6 เหตุการณ์แผ่นดินไหว 
    

7 เหตุการณ์สารเคมี/รังสี
รั่วไหล 

    

8 ระบบเครือข่าย/เครือข่าย
สื่อสาร 

    

9 เหตุการณ์อุบัติภัยทาง
อากาศ 

    

10 โรคระบาดต่อเนื่อง     

ส าหรับการพิจารณาระบุเหตุการณ์หรือภัยคุกคาม รวมไปถึงผลกระทบต่อทรัพยากรที่ส าคัญ 
ในการด าเนินการ ในแต่ละกอง/ส านักงาน/ศูนย์/กลุ่ม/ด่านฯ จะมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละเหตุการณ์ 
ขึ้นอยู่กับพ้ืนที่ปฏิบัติงานและลักษณะการด าเนินงาน รายละเอียดปรากฏตาม ภาคผนวก 2 สรุปเหตุการณ์
สภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ์     

3. ทมีงานบริหารความตอ่เนื่อง (Business Continuity Plan Team) 

 3.1 โครงสร้างและคณะบรหิารความต่อเนื่อง 

  เพ่ือให้แผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) น าไปปฏิบัติใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   
จึงจัดตั้งคณะบริหารความต่อเนื่อง (BCPTeam) ของกรมศุลกากรขึ้น  โดยมีโครงสร้างดังนี้ 
  1) หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง กรมศุลกากรได้แก่ นายชูชัย อุดมโภชน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนา
ระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร ในฐานะทีก่ ากับดูแลส านักงานเลขานุการกรม 



๔ 
 

แผนบริหารความต่อเน่ืองในสภาวะวิกฤต(BCP) ของกรมศลุกากร พ.ศ. 2563 
  

2) หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของ กอง/ส านักงาน/ศูนย์/กลุ่ม (ผู้อ านวยการกอง/ส านักงาน/
กลุ่ม/ศูนย์) 

3) ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่องกรมศุลกากร(เลขานุการกรม) 

ซึ่งแต่ละต าแหน่งมีหน้าที่ในการร่วมมือดูแลติดตามปฏิบัติงานและกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในแต่ละกอง/
ส านักงาน/กลุ่ม/ศูนย์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วตามรายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง (BCP Team) ที่ก าหนดให้เป็นบุคลากรหลักในกรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้
บุคลากรส ารองรับผิดชอบบทบาทของบุคลากรหลักไปก่อนจนกว่าจะมีการมอบหมายและแต่งตั้งโดยหัวหน้า
คณะบริหารความต่อเนื่องกรมศุลกากร 
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รูปที่ 1 โครงสร้างคณะบริหารความต่อเนื่องของกรมศุลกากร 
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ตารางท่ี 2 รายช่ือบุคลากรและบทบาทของคณะบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) 

กรมศุลกากรได้มีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของกรมศุลกากร เพ่ือให้
กรมศุลกากรสามารถด าเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพและจัดท าแผน
รองรับการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง รายละเอียดปรากฏตาม ภาคผนวก 3
ตารางรายชื่อบุคลากรและบทบาทของคณะบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) 

บุคลากรหลัก บทบาท บุคลากรส ารอง 

ชื่อ - สกุล เบอร์มือถือ 
 

ชื่อ - สกุล เบอร์มือถือ 

นายชูชัย อุดมโภชน์ 081-783-4793 
หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง 
กรมศุลกากร 

นายกรีชา เกิดศรีพันธุ์ 081-819-5678 

นายกรีชา เกิดศรีพันธุ์ 081-819-5678 
ผู้ประสานงานคณะ
บริหารความต่อเน่ือง
กรมศุลกากร 

นายพงษ์ธร จ่าแสน 085-122-2912 

นายกรีชา เกิดศรีพันธุ์ 081-819-5678 
หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง สลข. 

นางสาววัชราภรณ์ ยังโยมร 087-708-4246 

น.ส.นิตยา เท่ียงตรงภิญโญ 081-866-8409 
หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง กยผ. 

นางสาวอัจฉรา โพธิ์พันธุ์ 081-826-6678 

นายสมบัติ พัฒนมาศ 090-908-8256 
หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง ศทส. 

นางสาวกนกพร หาญบ ารุงธรรม 090-908-8452 

นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์ 091-818-2666 
หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง กบท. 

นางสาวสุกัญญา เวทยนุกูล 081-425-8001 

นายศศิน ปงรังษี 081-641-5353 
หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง กกม. 

นางสาวปิยฉัตร กุลรักษา 089-890-2026 

นายเอก สาตรวาหา 090-908-8480 
หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง กพก. 

นางสาวนุชนารถ สินสุวรรณสาร 081-812-6477 

น.ส.อัจฉรา ลอตินันทน์ 090-908-8459 
หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง กมพ. 

นายจงกล ค าไล้ 095-3750821 

นางกฤติกา ปั้นประเสริฐ 090-908-8210 
หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง กสอ. 

นางวรรณี ภู่หอมเจริญ 090-908-8244 

นายธาดา ชุมไชโย 090-908-8325 
หัวหน้าคณะบริหาร
ความตอ่เนื่อง กสป. 

นายไชยทัต นิวาศะบุตร 081-987-3365 

นายชัยฤทธิ์ แพทย์สมาน 081-833-6435 
หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง กตอ. 

นายบุญมี บูรณะภักดี 095-375-1943 

นายบุญมา สิริธรังศรี 081-831-3465 
หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง สทก. 

นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ 095-3750824 

นายนิมิต แสงอ าไพ 089-936-2033 
หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง สทบ. 

นายผาสุข เชยชม 081-8382653 

นายวรพัฒน์ เชาว์วิศิษฐ 081-817-4557 
หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง สผภ. 

นายธงชัย สุมโนทยาน 061-353-9563 

นางกิจจาลักษณ์ ศรีนุชศาสตร์ 090-908-8263 
หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง สสภ. 

นางสาวสุนทรียาท วิชาประสิทธิ์ 061-939-1999 

นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ 081-829-2541 
หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง สกท. 

นายเผดิมเดช มั่งค่ัง 095-375-1961 
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บุคลากรหลัก บทบาท บุคลากรส ารอง 

ชื่อ - สกุล เบอร์มือถือ 
 

ชื่อ - สกุล เบอร์มือถือ 

นายสาธิต ภู่หอมเจริญ 094-441-9351 
หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง สสล. 

นางชนัยพร พูนน้อย 081-634-6615 

นางมาลี สุมโนทยาน 090-908-8236 
หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง กพบ. 

นายสุพัฒน์พงศ์ แซ่ลิ้ม 089-944-8599 

นางสุมาล ีดลสุขวงศาวัฒน์ 090-908-8257 
หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง กตน. 

นางสาวอัญชลี กมลวัทนกุล 081-620-8148 

นายพงศ์เทพบัวทรัพย์ 094-546-4566 
หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง ศภ.1 

นางสาวภัทริยา กุลชล 095-375-1957 

นายศิริชัย คุณาบุตร 081-932-8871 
หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อ งศภ.2 

นายธนิต วัฒน์ธนนันท์ 097-479-9595 

นายธวัช เพ่งพินิจ 089-922-2676 
หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง ศภ.3 

 นายปิติณัช ศรีธรา  099-359-1299 

นายยุทธนาพูลพิพัฒน์ 086-786-1164 
หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง ศภ.4 

นางสาวพนิตา ใจแก้ว 081-9103361 

นายก าชัย จัตตานนท์ 081-844-0950 
หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง กบช. 

นายสรรพสุข วิจัยวรกิจ 089-125-4399 

นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ 081-829-2541 
หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง สดม. 

นายวิษณุ วงศ์เสาวรภย์ 081-822-5019 

นายชัยฤทธิ์ แพทย์สมาน 081-833-6435 
หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง ศปข. 

นางขนิษฐาโพธิยอด  089-923-3399 
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4. กลยุทธค์วามต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Strategy) 
 กลยุทธ์ความต่อเนื่องเป็นแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีความพร้อมเม่ือเกิด
สภาวะวิกฤตซึ่งพิจารณาทรัพยากรใน 5 ด้านดังนี้ 
ตารางท่ี 3 กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy) 

ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

อาคาร/ สถานที่
ปฏิบัติงานหลัก 

ส่วนกลาง 
กรณีความเสียหายไม่มาก 
     1)หน่วยงานในอาคาร 1 ก าหนดให้ใช้พ้ืนที่ปฏิบัติงานส ารองในอาคารเฉลิมพระเกียรติ(9 
ชั้น)กรมศุลกากร 
     2) หน่วยงานในอาคารเฉลิมพระเกียรติ (9 ชั้น)ก าหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงานส ารองในอาคาร 
1 กรมศุลกากร  
3) หน่วยงานในอาคาร 120 ปี ก าหนดให้ใช้พ้ืนที่ปฏิบัติงานส ารองในอาคาร 1 และอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ (9 ชั้น) 
หรืออาคารตามที่หน่วยงานก าหนดในแผนบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานโดยมีการส ารวจ
ความเหมาะสมของสถานที่ ประสานงานและการเตรียมความพร้อมกับหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่
ล่วงหน้า 
ในกรณีที่เกิดความเสียหายขยายเป็นวงกว้าง 
     1) หน่วยงานในอาคาร 1 ก าหนดให้ ใช้ พ้ืนที่ปฏิบัติ งานส ารองในอาคาร  120 ปี  
กรมศุลกากร  
     2) หน่วยงานในอาคารเฉลิมพระเกียรติ (9 ชั้น)ก าหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงานส ารองในอาคาร 
120 ปี กรมศุลกากร  
 3) หน่วยงานในอาคาร 120 ปี ก าหนดให้ใช้พ้ืนที่ปฏิบัติงานส ารองในอาคาร 1 และอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ (9 ชั้น) 
หรืออาคารตามที่หน่วยงานก าหนดในแผนบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานโดยมีการส ารวจ
ความเหมาะสมของสถานที่ ประสานงานและการเตรียมความพร้อมกับหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่
ล่วงหน้า 
ส่วนภูมิภาค 
กรณีความเสียหายไม่มากก าหนดให้ใช้อาคารด่านพรมแดนของด่านฯหรืออาคารตามที่ด่าน
ฯ ก าหนดในแผนบริหารความต่อเนื่องของด่านฯโดยมีการส ารวจความเหมาะสมของสถานที่ 
ป ระส าน งาน แ ล ะก าร เต รี ย ม ค ว าม พ ร้ อ ม กั บ ห น่ ว ย งาน เจ้ า ข อ ง พ้ื น ที่ ล่ ว งห น้ า 
ในกรณีที่เกิดความเสียหายขยายเป็นวงกว้างก าหนดให้ใช้พ้ืนที่ที่ด่านศุลกากรอ่ืนในพ้ืนที่
ใกล้เคียงหรืออาคารตามที่ด่านฯ ก าหนดในแผนบริหารความต่อเนื่องของด่านฯโดยมีการส ารวจ
ความเหมาะสมของสถานที่ประสานงาน และการเตรียมความพร้อมกับหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่
ล่วงหน้า 
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ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

วัสดุอุปกรณ์ที่
ส าคัญ/การจัดหา
จัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ที่ส าคัญ 

ก าหนดให้สรรหาอุปกรณ์และเครื่องมือที่มีอยู่ในอาคารส ารองที่ก าหนด 
ก าหนดให้จัดเก็บส ารองวัสดุสิ้นเปลืองในปริมาณท่ีเหมาะสมตามรอบการสั่งซื้อผ่านการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
ประสานส านักในพ้ืนที่ปฏิบัติงานส ารองที่ก าหนดให้มีการจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ส ารองพร้อม
อุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมโยงต่อผ่านเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีของกรมศุลกากร 

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมูลที่ส าคัญ 

กรมศุลกากรโดย ศทส. สามารถใช้ทรัพยากรศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารองของกรมศุลกากร (DRC) 
เพ่ือให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส าคัญของกรมศุลกากรสามารถด าเนินการต่อไปได้ในช่วง
สภาวะวิกฤต 
ด าเนินการบันทึกข้อมูลด้วยระบบ Manual ไปก่อนแล้วจึงบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อระบบกลับมาใช้งานได้ปกติ 
ระบบ Work@Home 

บุคลากรหลัก ก าหนดให้ใช้บุคลากรส ารอง/ทดแทนภายใน กอง/ส านักงาน/กลุ่ม/ศูนย์/ส่วน/ฝ่าย/ด่านฯ
เดียวกัน 

ผู้ให้บริการที่
ส าคัญ 

การไฟฟ้านครหลวง/ส่วนภูมิภาคเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการจ่ายไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม 
สามารถใช้เครื่องก าเนิดไฟฟ้าแทนได้ โดยใช้น้ ามันเป็นเชื้อเพลิงโดยมีการประสานกับบริษัท/
ร้านค้าที่จ าหน่ายเครื่องก าเนิดไฟฟ้าเพ่ือขอเช่าและจัดส่งเครื่องก าเนิดไฟฟ้ามาให้ ในยามฉุกเฉิน 
การประปานครหลวง/ส่วนภูมิภาคเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการจ่ายน้ าประปาอย่างไรก็ตาม 
สามารถประสานงานและบริษัท/ร้านค้าที่จ าหน่ายน้ า เพ่ือให้จัดส่งน้ ามาให้ในยามฉุกเฉิน 
ก าหนดให้จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เน็ตแบบพกพา (Air Card) 
ของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือเชื่อมโยงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญของ
หน่วยงานกลางผ่านอินเตอร์เน็ต 

 ส าหรับกลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจของแต่ละกอง/ส านักงาน/ศูนย์/กลุ่ม/ด่านฯ รายละเอียด
ปรากฏตาม ภาคผนวก 4 กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 
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5. ผลกระทบต่อกระบวนการท างานหรือการให้บริการ 
  การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) พบว่า กระบวนการท างานที่ต้องให้
ความส าคัญ (มีระดับผลกระทบสูงถึงสูงมาก) และควรกลับมาด าเนินงานหรือฟ้ืนคืนสภาพให้ได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดโดยแบ่งกระบวนการหลักตามพันธกิจของกรมศุลกากรดังนี้  

1. อ านวยความสะดวกทางการค้าและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ของประเทศ  
2. ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศด้วยมาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ  
3. ปกป้องสังคมให้ปลอดภัยด้วยระบบควบคุมทางศุลกากร  
4. จัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรมโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ  

ตารางท่ี 4 ผลกระทบต่อกระบวนการท างานหรือการให้บริการ 

กระบวนการ 

ระดับ
ผลกระทบ 

ระยะเวลาของการหยุดชะงัก 

(สูงมาก/สูง/
ปานกลาง/ต่ า) 

4 
ชั่วโมง 

1 
วัน 

1 
สัปดาห์ 

2 
สัปดาห์ 

1 
เดือน 

กระบวนการหลัก 

1. อ านวยความสะดวกทางการค้าและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 

1.1 พิจารณาการขออนุมัติหลักการการขอใช้สิทธิ
ตามมาตรา 29 และมาตรา 30 และการใช้ค้ า
ประกันแทนการช าระอากร พิจารณาคืนอากรกรณี
ที่มิใช่กรณีตามมาตรา 29 

สูง 

    

1.2 ด าเนินพิธีการศุลกากรในการน าเข้า-ส่งออก สูง     

1.3 ด าเนินการเกี่ยวกับค าร้องขอรับของไปก่อน
ปฏิบัติพิธีการและการพิจารณาอนุมัติการขอผ่อน
ผันใบสุทธิน ากลับ และขยายก าหนดเวลาน ากลับ 

สูง 
    

1.4 ส่งมอบสิ่งของที่ส่งทางไปรษณีย์ที่ได้รับยกเว้น
อากรตามพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากรพ.ศ. 
2530 ภาค 4 ประเภทที่ 12 และประเภทที่ 14 
และไม่เป็นของต้องห้ามต้องก ากัดให้บริษัท
ไปรษณีย์ไทย จ ากัดน าไปจ่ายแก่ผู้รับ 

สูง 

    

1.5 ด าเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้าน
คลังสินค้าทัณฑ์บนเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่า
ด้วยศุลกากร และเขตประกอบการเสรี (เขต
อุตสาหกรรมส่งออก)ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรวมทั้งสิทธิประโยชน์
ทางภาษีอากรด้านอ่ืนๆ 

สูง 
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กระบวนการ 

ระดับ
ผลกระทบ 

ระยะเวลาของการหยุดชะงัก 

(สูงมาก/สูง/
ปานกลาง/ต่ า) 

4 
ชั่วโมง 

1 
วัน 

1 
สัปดาห์ 

2 
สัปดาห์ 

1 
เดือน 

1.6 ด าเนินการออกหลักเกณฑ์ ระเบียบ ค าสั่งและ
ประกาศท่ีเกี่ยวกับกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าตาม
พันธกรณีระหว่างประเทศในระดับทวิภาคีและพหุ
ภาคีและพันธกรณีท่ีผูกพันกับองค์การการค้าโลก 
(WTO) 

สูง 
    



1.7 ด าเนินการรับลงทะเบียนและอนุญาตการ
ลงทะเบียนของผู้ประกอบการน าเข้า/ส่งออก
ประเภทนิติบุคคล บุคคลธรรมดา ผู้รับผิดชอบการ
บรรจุผู้รายงานยานพาหนะเข้า-ออกและธนาคาร 

สูง     

1.8 ด าเนินการรับลงทะเบียนและอนุญาตการ
ลงทะเบียนเป็นตัวแทนออกของผู้ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกบัการออกของและสมาคมเกี่ยวกับการออก
ของ 

สูง     

1.9 ให้บริการการปฏิบัติพิธีการเรือค้าชายฝั่ง สูง 


   

2. ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศด้วยมาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ 

2.1 รวบรวมและจัดท าสถิติการค้าระหว่างประเทศ สูง     

2.2 ด าเนินการเกี่ยวกับการทบทวนข้อมูลและ
เอกสารต่างๆหลังผ่านพิธีการทางศุลกากรเพ่ือ
ทักท้วงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บ
ภาษีอากรด าเนินการตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับการก าหนดราคาศุลกากร พิกัดอัตรา
ศุลกากรยกเว้นอากร การคืนหรือลดหย่อนค่าภาษี
อากร ค่าธรรมเนียม และการใช้สิทธิประโยชน์
ตลอดจนการด าเนินการตามกฎหมายอื่นท่ี
เกี่ยวข้องกับงานศุลกากร 

สูง     

2.3 ตรวจสอบบันทึก บัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับการน าของเข้าหรือส่งของออก ณ ที่ท าการของ
ผู้น าของเข้า ผู้ส่งของออกหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ปราบปรามการฉ้อฉลทางการค้า ภายในขอบเขต
อ านาจหน้าที่ 

สูง     
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กระบวนการ 

ระดับ
ผลกระทบ 

ระยะเวลาของการหยุดชะงัก 

(สูงมาก/สูง/
ปานกลาง/ต่ า) 

4 
ชั่วโมง 

1 
วัน 

1 
สัปดาห์ 

2 
สัปดาห์ 

1 
เดือน 

2.4 วิเคราะห์ตัวอย่างสินค้าและของกลางของด่าน
ศุลกากรกองสืบสวนและปราบปราม และอ่ืนๆ ที่ไม่
มีหน่วยงานใดรับผิดชอบโดยตรงรวมทั้งด าเนินการ
ตามกระบวนการทดสอบครั้งที่สองของกรม
ศุลกากรในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

สูง 
    

2.5 ด าเนินการออกประกาศอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราของการน าเข้าและส่งออก 

สูง 
 

   

2.6 การให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงาน
ศุลกากรการจัดรายการเสียงตามสายการจัดท าข่าว 
ชี้แจงข่าว ประสานงานการจัดแถลงข่าวการ
ประสานงานผู้สื่อข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์อ่ืน ๆ 

สูง     

2.7 ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ค าปรึกษาและ
ค าแนะน าแก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป
เกี่ยวกับงานด้านศุลกากร 

สูง     

2.8 รับแจ้งและประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการ
ผ่าน 
พิธีการศุลกากรเป็นไปอย่างถูกต้อง 

สูง     

2.9 รบัผิดชอบการด าเนินงานของ Call Center 
โทร. 1164 และบริการข้อมูลข่าวสารของกรม
ศุลกากร 

สูง     

2.10 ด าเนินการเกี่ยวกับการขอวางประกันหรือ
หนังสือค้ าประกันของธนาคารเพื่อขอรับของไป
ก่อนปฏิบัติพิธีการส าหรับเครื่องจักรเครื่องมือ 
เครื่องใช้ โครงก่อสร้าง ยานพาหนะ ส่วนประกอบ 
และวัสดุอ่ืน ๆที่ใช้ในการประกอบกิจการ
ปิโตรเลียมและจ่ายคืนเงินให้ผู้มีสิทธิได้รับเงิน
ชดเชยหรือผู้มีสิทธิได้รับเงินคืนจากกองทุนน้ ามัน
เชื้อเพลิง และกองทุนอนุรักษ์พลังงาน 

สูง     

2.11 ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ การให้บริการ
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลการน าเข้า ส่งออกและ 

สูง     



13 
 

แผนบริหารความต่อเน่ืองในสภาวะวิกฤตของกรมศลุกากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  

กระบวนการ 

ระดับ
ผลกระทบ 

ระยะเวลาของการหยุดชะงัก 

(สูงมาก/สูง/
ปานกลาง/ต่ า) 

4 
ชั่วโมง 

1 
วัน 

1 
สัปดาห์ 

2 
สัปดาห์ 

1 
เดือน 

โลจิสติกส์ขององค์การ ผู้ให้บริการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับนโยบาย และ 
แผนปฏิบัติการ 
2.12 ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
แลกเปลี่ยนและให้บริการข้อมูลเทคโนโลยีเกี่ยวกับ
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลการน าเข้า ส่งออกและโลจิ
สติกส์ของในประเทศ และต่างประเทศแก่
หน่วยงาน และผู้ที่เก่ียวข้องต่าง ๆทั้งภายในและ
ภายนอก 

สูง     

3. ปกป้องสังคมให้ปลอดภัยด้วยระบบควบคุมทางศุลกากร 

3.1  ก ากับดูแลพื้นที่และควบคุมดแูลการใช้
เครื่องเอกซเรย์และเทคโนโลยีอ่ืนที่น ามาใช้ในการ
ควบคุมทางศุลกากรอาทิ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด (CCTV System) ระบบติดตามทางศุลกากร
ภายใต้เทคโนโลยี Radio Frequency 
Identification : RFID และเทคโนโลยีอ่ืน ๆ 

สูง     

3.2 ควบคุมยานพาหนะและสินค้าท่ีขนย้ายไป
ปฏิบัติพิธีการ ณ ที่ท าการศุลกากรอ่ืน 

สูง     

3.3 ควบคุมและตรวจการบรรทุก การขนถ่าย การ
เก็บรักษาและตรวจสอบสินค้าที่น าเข้าและส่งออก 
สินค้าถ่ายล า สินค้าผ่านแดนและสินค้าตรวจปล่อย
นอกสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

สูง 
 

   

3.4 ควบคุมและตรวจสอบการเคลื่อนย้ายของเข้า
และออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร
เขตประกอบการเสรีในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบ 

สูง 
 

   

3.5 สืบสวนและปราบปรามการกระท าผิดตาม
กฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

สูง     

3.6 ตรวจสอบบันทึก บัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับการน าของเข้าหรือส่งของออก ณ ที่ท าการของ
ผู้น าของเข้า ผู้ส่งของออกหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ปราบปรามการฉ้อฉลทางการค้า ภายในขอบเขต
อ านาจหน้าที่ 

สูง     



14 
 

แผนบริหารความต่อเน่ืองในสภาวะวิกฤตของกรมศลุกากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  

กระบวนการ 

ระดับ
ผลกระทบ 

ระยะเวลาของการหยุดชะงัก 

(สูงมาก/สูง/
ปานกลาง/ต่ า) 

4 
ชั่วโมง 

1 
วัน 

1 
สัปดาห์ 

2 
สัปดาห์ 

1 
เดือน 

3.7 ตรวจรับและควบคุมเรือที่เดินทางเข้ามาใน
เขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบรวมทั้งควบคุมการ
ปฏิบัติงานที่ทอดเรือภายนอกเกาะสีชัง 

สูง 
 

   

3.8 วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในการกระท า
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวกับการน าเข้าและส่งออกซึ่งสินค้ารวมทั้ง
จัดท าประเมินผลพัฒนา และปรับปรุงฐานข้อมูล
ด้านศุลกากรเพ่ือใช้บริหารความเสี่ยง (Local 
Profile) 

สูง 
 

   

3.9 ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจรับ เก็บรักษา 
และการจ าหน่ายของกลาง 

สูง 
    



3.10 ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้จาก
การจ าหน่ายของกลาง 

สูง 
    



3.11 ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับการก าหนดราคาศุลกากรและการค านวณ
ภาษีอากรของกลางและกรณีตรวจพบความผิดจาก
ใบขนสินค้าหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกระท า
ความผิดทางศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

สูง 
    



3.12  งานควบคุมและตรวจสอบสิ่งของ 
ยานพาหนะและบุคคลที่ผ่านเข้า-ออกประเทศใน
เขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบควบคุมและตรวจตราการ
บรรทุกและขนถ่ายของที่น าเข้าและส่งออกรวมถึง
การจัดเก็บภาษีอากรปากระวางส าหรับของที่
น าเข้าผ่านเขตแดนทางบกในเขตพ้ืนที่ความ
รับผิดชอบ 

สูง     

3.13 งานควบคุมและตรวจสอบของติดตัว
ผู้โดยสารจัดเก็บภาษีอากรและอากรปากระวาง
ส าหรับของติดตัวผู้โดยสารรวมถึงการตรวจสอบ
ของติดตัวผู้โดยสารเพื่อประโยชน์ในการคืน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมของนักท่องเที่ยว 

สูง     

3.14 งานข่าวกรองศุลกากร สูง 
 

   

3.15 งานสถิติการจับกุม และงานข้อมูลด้านการ
สืบสวนปราบปราม 

สูง 
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แผนบริหารความต่อเน่ืองในสภาวะวิกฤตของกรมศลุกากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  

กระบวนการ 

ระดับ
ผลกระทบ 

ระยะเวลาของการหยุดชะงัก 

(สูงมาก/สูง/
ปานกลาง/ต่ า) 

4 
ชั่วโมง 

1 
วัน 

1 
สัปดาห์ 

2 
สัปดาห์ 

1 
เดือน 

3.16 งานสืบสวนหาข่าวรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวข้องจากต่างประเทศ 

สูง 
 

   

4. จัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ 

4.1 ด าเนินการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม
และรายได้อ่ืนและ/หรือวางประกัน ส าหรับของที่
น าเข้าและส่งออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน เขต
ปลอดอากรเขตประกอบการเสรี ของที่น าเข้าท่ีเป็น
ของส่วนบุคคล ของเอกสิทธิ์ของส่วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ ของน าเข้าชั่วคราว และของที่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบ 
รวมทั้งสินค้าท่ีน าเข้าและส่งออก สินค้าถ่ายล าและ
สินค้าผ่านแดนในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบ 

สูง     

4.2 ด าเนินการเกี่ยวกับการค านวณภาษีอากรกรณี
ตรวจพบความผิดจากใบขนสินค้าหรือเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด 

สูง     

4.3  รับช าระ เก็บรักษาและน าส่งเงินภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียม และรายได้อ่ืน เบิกจ่ายเงินตาม
ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่าย รวมถึงจัดท าบัญชีรับ-
จ่ายและเอกสารด้านการเงินรวมทั้งจัดท ารายงาน
และงบการเงิน 

สูงมาก     

4.4  จัดเก็บและน าส่งอากรปากระวางและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ 

สูง     

4.5 ด าเนินการเกี่ยวกับเงินกองทุนต่างๆที่
เกี่ยวขอ้งกับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและของเหลว
อ่ืนๆที่น าเข้าและส่งออกที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

สูง     

4.7 ตรวจสอบข้อมูล รายงาน และการบันทึกบัญชี
ในระบบ GFMIS สูง 


   

กระบวนการสนับสนุน 
1. ด าเนินการคดีอากร คดีแพ่งและคดีปกครอง
ตลอดจนการด าเนินคดีทางอาญา 

สูง 


   

2. ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการด าเนินคดีอากร คดี
แพ่งคดีปกครองและคดีอาญาแก่หน่วยงานต่าง ๆ 

สูง 
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แผนบริหารความต่อเน่ืองในสภาวะวิกฤตของกรมศลุกากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  

กระบวนการ 

ระดับ
ผลกระทบ 

ระยะเวลาของการหยุดชะงัก 

(สูงมาก/สูง/
ปานกลาง/ต่ า) 

4 
ชั่วโมง 

1 
วัน 

1 
สัปดาห์ 

2 
สัปดาห์ 

1 
เดือน 

3. ด าเนินการเกี่ยวกับการค านวณภาษีอากรกรณี
ตรวจพบความผิดจากใบขนสินค้าหรือเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด 

สูง 


   

4. บริหารจัดการก ากับและควบคุมดูแลการท างาน
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สูง 


   

5. งานด้านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สูง     

6. งานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารการพัสดุ สูง     

7. จัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
กรมศุลกากร 

สูง 


   

8. วิเคราะห์ตัวอย่างสินค้าและของกลางของด่าน
ศุลกากรกองสืบสวนและปราบปราม และอ่ืนๆ 
ที่ไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบโดยตรงรวมทั้ง
ด าเนินการตามกระบวนการทดสอบครั้งท่ีสองของ
กรมศุลกากรในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

สูง 
  

 

ส าหรับกระบวนงานอ่ืนๆ ที่ประเมินแล้ว อาจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมีความ
ยืดหยุ่น สามารถชะลอการด าเนินงานและการให้บริการได้  โดยให้ผู้อ านวยการของแต่ละ กอง/ส านักงาน/
ศูนย์/กลุ่ม/ด่านฯ ประเมินความจ าเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้  หากมีความจ าเป็นให้ปฏิบัติตามแนวทาง  
การบริหารความต่อเนื่องเช่นเดียวกับกระบวนงานส าคัญส าหรับผลกระทบต่อกระบวนการท างานหรือ 
การให้บริการของแต่ละกอง/ก านักงาน/ศูนย์/กลุ่ม/ด่านฯรายละเอียดปรากฏตาม ภาคผนวก 5 ผลกระทบต่อ
กระบวนการท างานหรือการให้บริการ (Business Impact Analysis) 
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แผนบริหารความต่อเน่ืองในสภาวะวิกฤตของกรมศลุกากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  

6. ความต้องการทรัพยากรที่ส าคัญ 
6.1 ความต้องการด้านสถานทีป่ฏิบตัิงานส ารอง (Working Space Requirement) 

ตารางท่ี 5 การระบุพื้นที่การปฏิบัติงานส ารอง 

หน่วย : ตร.ม. 

กอง/ส านักงาน/
กลุ่ม/ศูนย์/ด่านฯ  

กรณี
ความ

เสียหาย 

สถานที่ปฏิบัติงาน
ส ารอง 

4 
ชั่วโมง 

1  
วัน 

1 
สัปดาห์  

2 
สัปดาห์ 

1  
เดือน 

ส่วนกลาง (กอง/
ส านักงาน/ศูนย์/

กลุ่ม/ศภ.1) 

เสียหาย
ไม่มาก 

อาคาร 1/อาคาร 9 
ชั้น/อาคาร 120 ปี 

4,287 4,393 4,920 5,624 5,988 เสียหาย
ขยาย
เป็นวง
กว้าง 

อาคาร 1/อาคาร 9 
ชั้น/อาคาร 120 ปี 

  ปฏิบัติงานที่บ้าน 511 521 533 503 543 

สผภ./สสภ./
สสล./สดม. 

เสียหาย
ไม่มาก 

อาคารผู้โดยสาร/อาคาร
คลังสินค้า/อาคาร BC-1 
สสภ./อาคารที่ดอนเมือง 

1792 1792 1792 1792 1792 
เสียหาย
ขยาย
เป็นวง
กว้าง 

อาคารผู้โดยสาร/อาคาร
ที่ดอนเมือง/สสภ./

อาคาร 120 ปี 

  ปฏิบัติงานที่บ้าน 314 310 298 298 298 

ส่วนภูมิภาค 
(ศภ.2-4/ด่านฯ) 

เสียหาย
ไม่มาก 

ด่านพรมแดน/ด่านฯ 
ใกล้เคียง/ศาลากลาง 

7,140 8,544 8,656 8,705 8,759 เสียหาย
ขยาย
เป็นวง
กว้าง 

ด่านพรมแดน/ด่านฯ 
ใกล้เคียง/ศาลากลาง 

  ปฏิบัติงานที่บ้าน 802 798 813 823 828 

    รวมทั้งสิ้น 13,491 15,037 15,713 16,428 16,891 
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แผนบริหารความต่อเน่ืองในสภาวะวิกฤตของกรมศลุกากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  

สถานที่ปฏิบัติงานส ารองข้างต้น เป็นภาพรวมของสถานที่ปฏิบัติงานส ารองที่กรมศุลกากร
ส ารวจจาก กอง/ส านักงาน/ศูนย์/กลุ่ม/ด่านฯ อย่างไรก็ตาม แต่ละกอง/ส านักงาน/ศูนย์/กลุ่ม/ด่านฯ จะมี
สถานที่ปฏิบัติงานส ารองที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจนและอาจแตกต่างไปจากตารางข้างต้นขึ้นอยู่กับสถานที่
ปฏิบัติงานในปัจจุบันและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตลอดจนกรมฯ ได้ก าหนดแนวทางการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ใน/นอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) รายละเอียดปรากฏตาม ภาคผนวก 6 ความต้องการด้านสถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
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6.2 ความต้องการด้านวัสดอุุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement)  

ตารางท่ี 6 ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement) 

ประเภทวัสดุอุปกรณ์ ที่มา 
4 

ชั่วโมง 
1  
วัน 

1 
สัปดาห์ 

2 
สัปดาห์ 

1 
เดือน 

1. คอมพิวเตอร์ส ารอง/
คอมพิวเตอร์ 
Notebook 

1. ขอยืมจากส านักใกล้เคียง 
2. ประสาน สลข. จัดหาให ้
3. ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ที่
มีคอมพิวเตอร์ Notebook 
ปฏิบัติงานแทน 

591 655 837 867 949 

2. ปริ้นเตอร์ที่รองรับ
การใช้งานกับ
คอมพิวเตอร์ 

1. ขอยืมจากส านักใกล้เคียง 
2. ประสาน สลข. จัดหาให ้ 198 220 256 269 279 

3. เครื่องโทรสาร 1. ขอยืมจากส านักใกล้เคียง 
2. ประสาน สลข. จัดหาให ้ 61 65 70 70 72 

4. โทรศัพท์พร้อม
หมายเลข 

1. ขอยืมจากส านักใกล้เคียง 
2. ประสาน สลข. จัดหาให ้
3. ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ใช้
โทรศัพท์มือถือส่วนตัวในการ
ประสานงาน 

301 311 358 365 372 

5. เครื่องถ่ายเอกสาร 1. ขอยืมจากส านักใกล้เคียง 
2. ประสาน สลข. จัดหาให ้ 87 93 97 109 131 

6. เครื่องคอมพิวเตอร์
แบบ Tablet 

1. เครื่องที่ใช้งานอยู่เดิม 
2. ของส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ 9 9 13 13 13 

7. สแกนเนอร ์ 1. ขอยืมจากส านักใกล้เคียง 
2. ประสาน สลข. จัดหาให ้ 100 105 112 114 115 

8. เครื่องวิทยุสื่อสาร 1. เครื่องที่มีอยู่เดิม 
2. ขอยืมใช้จากหน่วยงาน
ศุลกากรที่ใกล้เคียง 
 

61 63 63 63 64 

9. กระดาษ A4 (รีม) 
 
 
 
 

1. ขอยืมใช้จากหน่วยงาน
ศุลกากรที่ใกล้เคียง 
2. ประสาน สลข. จัดหาให ้
 
 
 

98 113 331 485 794 
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ประเภทวัสดุอุปกรณ์ ที่มา 
4 

ชั่วโมง 
1  
วัน 

1 
สัปดาห์ 

2 
สัปดาห์ 

1 
เดือน 

10. เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 1. เครื่องที่มีอยู่เดิม 
2. ขอยืมใช้จากหน่วยงาน
ศุลกากรที่ใกล้เคียง 
3. จัดหาด้วยวิธีการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

2 4 4 4 4 

11. เครือข่ายสื่อสาร 1. เครือข่ายที่ใช้งานอยู่เดิม/
เครือข่ายของสถานที่ส ารอง 
2. ประสาน ศทส. จัดหาให้ 

48 49 57 57 57 

12. เครื่องส ารองไฟ  1. เครื่องที่มีอยู่เดิม 
2. ขอยืมจากฝ่ายงานหรือกลุ่ม
งานภายในสังกัดส านักงาน
ศุลกากรเดียวกัน 
3. การจัดหาด้วยวิธีการจัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

56 112 119 127 133 

13. โทรโข่งพร้อมถ่าน 1. เครื่องที่มีอยู่เดิม 
2. ขอยืมใช้จากหน่วยงาน
ศุลกากรที่ใกล้เคียง 

4 4 4 4 4 

14. เครื่องอ่านบัตร 1. เครื่องที่มีอยู่เดิม 
2. ขอยืมใช้จากหน่วยงาน
ศุลกากรที่ใกล้เคียง 

1 1 1 1 1 

15. เครื่องมือตรวจสอบ
ยาเสพย์ติดใช้ Scan 
กระเป๋าผู้โดยสาร 
เครื่องเอกซเรย์ 

1. เครื่องที่มีอยู่เดิม 
2. ขอยืมใช้จากหน่วยงาน
ศุลกากรที่ใกล้เคียง 2 2 4 5 5 

ส าหรับความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ในแต่ละกอง/ส านักงาน/ศูนย์/กลุ่ม/ด่านฯ รายละเอียดปรากฏ
ตามภาคผนวก 7 ความต้องการทรัพยากรด้านวัสดุอุปกรณ์ 
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6.3 ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล (IT & Information Requirement) 
เนื่องจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญของกรมศุลกากร มีทั้งอยู่ในความดูแลของ

หน่วยงานกลางลักษณะแบบรวมศูนย์ และเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์เครื่องหลักของระบบเครือข่าย (Server)  
โดยอยู่ในความดูแลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) ดังนั้น ในช่วงสภาวะวิกฤต 
ศทส. สามารถใช้ทรัพยากรศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารองของกรมศุลกากร (DRC) เพ่ือให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ส าคัญของกรมศุลกากรสามารถด าเนินการต่อไปได้ 

ตารางท่ี 7 ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล 

ประเภททรัพยากร ที่มา 
4 

ชั่วโมง 
1 
วัน 

1 
สัปดาห์ 

2 
สัปดาห์ 

1
เดือน 

1 ระบบ MailGoThai/ อีเมล์ ศทส.     

2 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ศทส.     

3 ระบบ Internet / Intranet ศทส.     

4 หนังสือสั่งการต่าง ๆ หน่วยงานต้นสังกัด     

5 หนังสือเวียน ระเบียบ กฎหมาย หน่วยงานต้นสังกัด     

6 ข้อมูลประกอบการตรวจสอบภายใน 
และการบริการให้ค าปรึกษา 

หน่วยรับตรวจ 

  
  

7 ข้อมูลประกอบการจัดท ารายงานผล
การตรวจสอบ 

หน่วยรับตรวจ 
  

  

8 ข้อมูลประกอบการติดตามและ
รายงานผลการน าข้อเสนอแนะที่ได้
จากการตรวจสอบไปปฏิบัติ 

หน่วยรับตรวจ 

   
 

9 ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าปี 

ทุกหน่วยงานใน
สังกัด 
กรมศุลกากร 

    

(ช่วง
ด าเนิน
การ
เดือน
มิ.ย.-
ก.ย.) 

10 ข้อมูลประกอบการจัดท าระบบ
ควบคุมภายในของ กตน. 

กตน. 

    

(ช่วง
ด าเนิน
การ
เดือน
ส.ค.-
ก.ย.) 

11 ข้อมูลประกอบการท างานของ กพบ. 
 
 

หน่วยงานต่างๆใน
กรมศุลกากร 
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ประเภททรัพยากร ที่มา 
4 

ชั่วโมง 
1 
วัน 

1 
สัปดาห์ 

2 
สัปดาห์ 

1
เดือน 

12 ระบบการติดต่อสื่อสารทาง LINE Line/โทรศัพท์
ส่วนตัวของ
บุคลากร 

    

13 ระบบประชุม VDO Conference 
เช่น ระบบ Zoom 

ศทส./ผู้ให้บริการ 
Application  

    

14 ระบบ e-Customs, e-Import , e- 
Export 

ศทส. 
    

15 Receipt & payment  , Customs 
Fee system 

ศทส. 
 

   

16 GFMIS web online , EGP ศทส. 
   

 

17 ระบบ Refund /Re-Export ศทส. 
  

  

18 Profile system ศทส. 
  

  

19 ระบบงานป้องกันและปราบปราม ศทส. 
  

  

20 ข้อมูลประกอบการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน 

หน่วยงานที่ได้รับ
ผลกระทบ  

   

21 ระบบงานป้องกันและปราบปราม ศทส.     

22 ระบบ Wi-Fi ศทส.     

23 Website ของหน่วยงาน หน่วยงานต้นสังกัด     

24 Platform (Work from home 
ฯลฯ) 

ศทส. 
    

25 ระบบสถิติคลังข้อมูล ศทส. 
 

   

26 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ศทส. 
 

   

27 ระบบการเงินและบัญชี ศทส.     

28 เครือข่ายสื่อสาร ผู้ให้บริการ
เครือข่าย 

    

29 suppot desk บริษัทยิบอินซอย     

30 ระบบ Customs Registration 
(ระบบทะเบียนผู้มาติดต่อ) 

ศทส. 
    

31 ระบบ e-Tax Incentives 
Registration 

ศทส. 
 

   

32 ระบบ e-Licensing ศทส. 
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ประเภททรัพยากร ที่มา 
4 

ชั่วโมง 
1 
วัน 

1 
สัปดาห์ 

2 
สัปดาห์ 

1
เดือน 

33 ระบบ Reference File ศทส. 
 

   

34 ระบบบัญชี ศทส.     

35 ระบบ GFMIS กระทรวงการคลัง, 
กรมบัญชีกลาง, 
ศทส. 

 
   

36 ระบบของธนาคารที่เก่ียวกับข้องกับ
การรับและน าส่งรายได้รวมทั้งการ
จ่ายคืนเงินอากรถอนคืน 

ธนาคารต่างๆ 
ที่เข้าร่วมโครงการ
กับกรมศุลกากร 

 
   

37 เอกสารขอถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน หน่วยงานต่างๆ ใน
สังกัดกรมศุลกากร   

  

38 เอกสารขอวาง/คืนหนังสือค้ าประกัน
ธนาคาร (ปิโตรเลียม) 

ผู้ประกอบการ
น าเข้า   

  

39 ข้อมูลประกอบการจัดท ารายงานรับ
และน าส่งรายได้ 

หน่วยงานต่างๆ ใน
สังกัดกรมศุลกากร     



40 ข้อมูลประกอบการจัดท ารายงานงบ
กระทบยอดเงินฝากธนาคาร 

ธนาคารต่างๆ 
ที่เข้าร่วมโครงการ
กับกรมศุลกากร 

    


41 เอกสารประกอบการขอคืนเงินภาษี
อากรที่ช าระผ่านระบบธนาคาร (e-
payment และ Bill payment) 

ธนาคารต่างๆ 
ที่เข้าร่วมโครงการ
กับกรมศุลกากร 

   
 

42 ระบบจ่ายตรงเงินเดือน กรมบัญชีกลาง     

43 ระบบบ าเหน็จบ านาญ กรมบัญชีกลาง 
 

   

44 ระบบ Single Sign-On (SSO) ศทส.     

45 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและ
การจ่ายเงินค่าจ้างสวัสดิการ 
(Human Resource Information 
System : HRIS) 

ศทส. 

 
   

46 ระบบวิเคราะห์ราคา ศทส. 
 

   

47 ระบบ Customs 
InfromationSystm (CIS) 

ศทส. 
    

48 ระบบการจัดการ Intranet ศทส. 
 

   

49 แบบรายงานต่างๆ หน่วยงานต้นสังกัด
และหน่วยงานนอก   
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ประเภททรัพยากร ที่มา 
4 

ชั่วโมง 
1 
วัน 

1 
สัปดาห์ 

2 
สัปดาห์ 

1
เดือน 

50 ระบบ Discoverer ศทส.     

51 ระบบ e-Drawback ศทส. 
 

   

52 ระบบ e-payment (ประกันสังคม) ระบบอินเตอร์เน็ต 
   



53 ระบบพิจารณาปัญหาพิกัดอัตรา
ศุลกากร 

ศทส. 
 

   

54 ระบบตรวจสอบภายใน ศทส. 
  

  

55 CCM - Chanthaburi Cloud 
Model 

ด่านศุลกากร
จันทบุรี 

    

56 gmail on mobile google     

57 ระบบ Vehicle Information 
System 

ศทส. 


   

58 ระบบศุลกากรไปรษณีย์ (คลังบริษัท
ไปรษณีย์ไทย) 

ศทส. 


   

59 ระบบงานคดี ศทส.     

60 X-ray Inspection System กสป./ด่านศุลกากร
ใกล้เคียง 

    

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญข้างต้นเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ข้อมูลที่ส าคัญหลักที่ใช้ประกอบการปฏิบัติงานของกรมศุลกากร อย่างไรก็ตาม แต่ละกอง/ส านักงาน/ศูนย์/
กลุ่ม/ด่านฯ อาจมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญเฉพาะด้านที่จ าเป็นต้องใช้ประกอบการ
ปฏิบัติงาน รายละเอียดปรากฏตาม ภาคผนวก 8 ความต้องการทรัพยากรด้านด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และข้อมูล 
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 6.4 ความต้องการด้านบคุลากรส าหรบัความตอ่เนื่องเพื่อปฏบิัติงาน (Personal Requirement) 
ตารางท่ี 8 การระบุจ านวนบุคลากรหลักท่ีจ าเป็น 

  
    

หน่วย : คน 

หน่วยงาน ประเภททรัพยากร 
4  

ชั่วโมง 
1  
วัน 

1 
สัปดาห์ 

2 
สัปดาห์ 

1 
เดือน 

กรมศุลกากร 

จ านวนบุคลากรปฏิบัติงานที่
ส านักงาน/สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 

2,329 2,564 2,811 2,706 2,758 

จ านวนบุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน 1,617 1,772 1,874 2,063 2,009 

รวม 3,946 4,336 4,685 4,769 4,767 

  ส าหรับความต้องการด้านบุคลากรส าหรับความต่อเนื่องเพ่ือปฏิบัติงานของแต่ละกอง/ส านักงาน/
ศูนย์/กลุ่ม/ด่านฯ รายละเอียดปรากฏตาม ภาคผนวก 9 ความต้องการด้านบุคลากรส าหรับความต่อเนื่อง
เพื่อปฏิบัติงาน 
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6.5 ความต้องการด้านผู้ใหบ้ริการที่ส าคัญ (Service Requirement) 
ตารางท่ี 9 ความต้องการทรัพยากรด้านผู้ให้บริการที่ส าคัญ 

 
ความต้องการด้านผู้ให้บริการข้างต้นเป็นการก าหนดผู้ให้บริการหลักที่ส าคัญที่ส่งมอบบริการ

ให้แก่กรมศุลกากร อย่างไรก็ตาม แต่ละกอง/ส านักงาน/ศูนย์/กลุ่ม/ด่านฯ อาจมีผู้ให้บริการหลักที่ส าคัญ
ส าหรับการปฏิบัติงานเฉพาะด้านของหน่วยงาน ซึ่งอาจแตกต่างจากผู้ให้บริการหลักที่ก าหนดในตารางข้างต้น 
รายละเอียดปรากฏตาม ภาคผนวก 10 ความต้องการทรัพยากรด้านผู้ให้บริการทีส่ าคัญ 
 

ผู้ใหบ้ริการ 0-2 ช่ัวโมง 2-4 ช่ัวโมง 4-24 ช่ัวโมง 2-7 วัน 1-2 สปัดาห์ 2 สปัดาหข้ึ์นไป

1
การไฟฟา้นครหลวง/การไฟฟา้ส่วน
ภูมภิาค และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัการ
จัดหาระบบไฟฟา้

     

2
การประปานครหลวง/การประปาส่วน
ภูมภิาค และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัการ
จัดหาระบบน ้า

     

3 การท่าเรือแห่งประเทศไทย      

4 บมจ. ท่าอากาศยานไทย (ทอท.)      

5
ผู้ประกอบการท่าเรือ โรงพกัสินค้า 
คลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร เขต
ประกอบการเสรี

     

6
ผู้ให้บริการขนส่ง ขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์
สินค้า

     

7
ผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย
อนิเตอร์เน็ตและระบบโทรศัพท์ IP

     

8
ผู้ให้บริการบ้ารุงรักษาระบบคอมพวิเตอร์
 ระบบเครือข่าย ระบบรักษาความ
ปลอดภัยและอปุกรณ์ต่าง ๆ

     

9
ธนาคารทีใ่ห้บริการรับช้าระ
ค่าธรรมเนียมและตัดบัญชีธนาคาร

     

10 ผู้ให้บริการด้านยานพาหนะ      

11
บริษทั/ร้านค้าทีจ่้าหน่ายเคร่ืองก้าเนิด
ไฟฟา้

     

12
บริษทั/ร้านค้า ทีจ่้าหน่ายสินค้าอปุโภค 
บริโภค

     

13
ผู้ประกอบการน้าเข้า/ส่งออก/ตัวแทน
ออกของ

     

14 โรงพยาบาล      

15
ผู้ประสานงาน (Focal Point) ของ
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพือ่
อ้านวยความสะดวกทางการค้า (ครอ.)

     

16
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัการออก
ใบอนุญาตหรือตรวจสอบสินค้ากอ่นการ
ผ่านพธีิการศุลกากร
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7. ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ 

กรมศุลกากรได้ก าหนดขั้นตอน/กิจกรรม ตลอดจนผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน เพ่ือที่จะสามารถตอบสนอง
และด าเนินการได้ทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยแบ่งการด าเนินการเป็น 4 ระยะ ได้แก่ การด าเนินการ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ในทันที  การตอบสนองระยะสั้น  การตอบสนองระยะกลาง และการตอบสนอง  
ระยะยาว ดังตารางต่อไปนี้ 

7.1 วันที่ 1 การตอบสนองต่อเหตุการณท์ันที (ภายใน 24 ชั่วโมง) 
ตารางท่ี 10 ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ กรณีการตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที 

วันที่ 1 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที(ภายใน 24 ชั่วโมง) 

ขั้นตอนและกิจกรรม 
บทบาทความ
รับผิดชอบ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

1 แจ้งเหตุฉุกเฉินวิกฤติ ตามกระบวนการ/Call Tree 
ให้กับบุคลากรในหน่วยงานภายหลังได้รับแจ้ งจาก
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของกรมศุลกากร 

หัวหน้าและคณะ
บริหารความต่อเนื่อง
ของกรมศุลกากร 

 

2 จัดประชุมทีมงานบริหารความต่อเนื่องเพ่ือประเมิน
ความเสียหาย ผลกระทบต่อการดาเนินงานและ
ให้บริการและทรัพยากรส าคัญที่ต้องใช้ในการบริหาร
ความต่อเนื่อง 

คณะบริหารความ
ต่อเนื่องของกอง/
ส านักงาน/ศูนย์/
กลุ่ม/ด่านฯ 

 

3 ทบทวนกระบวนงานที่มีความเร่งด่วนหรือส่งผลกระทบ
อย่ างสู ง (หากไม่ ด า เนิ นการ) ดั งนั้ นจ า เป็ นต้อ ง
ด าเนินงานหรือปฏิบัติด้วยมือ (Manual Processing) 

คณะบริหารความ
ต่อเนื่องของกอง/
ส านักงาน/ศูนย์/
กลุ่ม/ด่านฯ 

 

4 ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในส านัก/ส านักงาน/กลุ่ม/
ด่านฯที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 

คณะบริหารความ
ต่อเนื่องของกอง/
ส านักงาน/ศูนย์/
กลุ่ม/ด่านฯ 

 

5 แจ้งสรุปสถานการณ์ให้หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
ของกรมศุลกากรทราบโดยครอบคลุม 
    - สรุปจ านวนผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต 
    - ความเสียหายและกระทบต่อการด าเนินการ 
    - ทรัพยากรที่ส าคัญท่ีใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง 
    - กระบวนงานที่ต้องปฏิบัติงานด้วยมือ 

คณะบริหารความ
ต่อเนื่องของ 
กรมศุลกากร 

 

6 สื่อสารและรายงานสถานการณ์แก่บุคลากรในแต่ละ
ส านัก/ส านักงาน/กลุ่ม/ด่านฯให้ทราบตามเนื้อหาและ
ข้อความที่ได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะ
บริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานแล้ว 

คณะบริหารความ
ต่อเนื่องของกอง/
ส านักงาน/ศูนย์/
กลุ่ม/ด่านฯ 
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วันที่ 1 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที(ภายใน 24 ชั่วโมง) 

ขั้นตอนและกิจกรรม 
บทบาทความ
รับผิดชอบ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

7 ประเมินและระบุกระบวนการหลักและงานเร่งด่วนที่
จ าเป็นต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 1- 5 วัน
ข้างหน้า 

คณะบริหารความ
ต่อเนื่องของกอง/
ส านักงาน/ศูนย์/กลุ่ม/
ด่านฯ 

 

8 ประเมิ น ศั กยภ าพและความสามารถของกอง/
ส านักงาน/กลุ่ม/ด่านฯ ในการด าเนินงานเร่งด่วนข้างต้น 
ภายใต้ข้อจ ากัดและสภาวะวิกฤตพร้อมระบุทรัพยากรที่
จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่องตามแผนการ
จัดหาทรัพยากร 

คณะบริหารความ
ต่อเนื่องของกอง/
ส านักงาน/ศูนย์/
กลุ่ม/ด่านฯ 

 

9 รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของกรมศุลกากรทราบพร้อมขออนุมัติการ
ด า เนิ น ง าน ห รื อ ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ ว ย มื อ  (Manual 
Processing) ส าหรับกระบวนงานที่มีความเร่งด่วนและ
ส่งผลกระทบอย่างสูงหากไม่ด าเนินการ 

คณะบริหารความ
ต่อเนื่องของกรม
ศุลกากร  

10 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหา
ทรัพยากรที่จ าเป็นที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง 

หัวหน้าและคณะ
บริหารความต่อเนื่อง
ของ กอง/ส านักงาน/
ศูนย์/กลุ่ม/ด่านฯ 

 

11 พิจารณาด าเนินการหรือปฏิบัติงานด้วยมือ (Manual) 
เฉพาะงานเร่งด่วน 

หัวหน้าและคณะ
บริหารความต่อเนื่อง
ของ กอง/ส านักงาน/
ศูนย์/กลุ่ม/ด่านฯ 

 

12 ระบุหน่วยงานที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้ให้บริการ
ส าหรับงานเร่งด่วนเพ่ือแจ้งสถานการณ์และแนวทางใน
การบริหารงานให้มีความต่อเนื่องตามความเห็นของ 
คณะบริหารความต่อเนื่องของกรมศุลกากร 

หัวหน้าและคณะ
บริหารความต่อเนื่อง
ของ กอง/ส านักงาน/
ศูนย์/กลุ่ม/ด่านฯ 

 

13 บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ
ที่ทีมงานบริหารความต่อเนื่องแต่ละส านัก/ส านักงาน/
กลุ่ม/ด่านฯต้องด าเนินการ(พร้อมระบุรายละเอียด 
ผู้ด าเนินการ และเวลา) อย่างสม่ าเสมอ 

หัวหน้าและคณะ
บริหารความต่อเนื่อง
ของ กอง/ส านักงาน/
ศูนย์/กลุ่ม/ด่านฯ 

 

14 แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการด าเนินการส าหรับ
ในวันถัดไปให้กับบุคลากรหลักในส านัก/ส านักงาน/
กลุ่ม/ด่านฯเพ่ือรับทราบและด าเนินการ อาทิแจ้งวัน 
เวลา และสถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 

หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่องของ 
กอง/ส านักงาน/ศูนย์/
กลุ่ม/ด่านฯ 
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วันที่ 1 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที(ภายใน 24 ชั่วโมง) 

ขั้นตอนและกิจกรรม 
บทบาทความ
รับผิดชอบ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

15 รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของกรมศุลกากรอย่างสม่ าเสมอหรือตามที่ได้
ก าหนดไว้ 

คณะบริหารความ
ต่อเนื่องของกรม
ศุลกากร 

 

 
ส าหรับความต้องการด้านบุคลากรส าหรับความต่อเนื่องเพ่ือปฏิบัติงานของแต่ละ กอง/ส านักงาน/

ศูนย์/กลุ่ม/ด่านฯ รายละเอียดปรากฏตาม ภาคผนวก 11 ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้
กระบวนการกรณีตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที  
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7.2 วันที่ 2-7 การตอบสนองในระยะสั้น 

ตารางท่ี 11 ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ กรณีการตอบสนองในระยะสั้น 

วันที่ 2-7 การตอบสนองในระยะสั้น 
ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
1 ติดตามสถานการณ์กอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับ

ผลกระทบและประเมินความจ าเป็นและระยะเวลาที่ใช้
ในการกอบกู้คืน 

หัวหน้าและคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของ กอง/ส านักงาน/
ศูนย์/กลุ่ม/ด่านฯ 

 

2 ตรวจสอบกับหน่วยงานความพร้อมและข้อจ ากัดในการ
จัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารความ
ต่อเนื่อง 

หัวหน้าและคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของ กอง/ส านักงาน/
ศูนย์/กลุ่ม/ด่านฯ 

 

3 ราย งานหั วห น้ าคณ ะบริห ารความต่ อ เนื่ อ งขอ ง 
กรมศุลกากรถึงความพร้อมข้อจ ากัด และข้อเสนอแนะใน
การจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารความ
ต่อเนื่อง 

คณะบริหารความต่อเนื่องของ
กรมศุลกากร 

 

4 ประสานงานและด าเนินการจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต้อง
ใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง 

หัวหน้าและคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของ กอง/ส านักงาน/
ศูนย์/กลุ่ม/ด่านฯ 

 

5 ด าเนินการกอบกู้และจัดหาข้อมูลและรายงานต่างๆที่
จ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินงานและให้บริการตาม 
ตาราง 8 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/ธุรการ 
 

6 ด าเนินงานและให้บริการภายใต้ทรัพยากรที่จัดหาเพ่ือ
บริหารความต่อเนื่อง 

- 
 

7 แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบ 

หัวหน้าและคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของ กอง/ส านักงาน/
ศูนย์/กลุ่ม/ด่านฯ 

 

8 บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ 
ของทีมงานบริหารความต่อเนื่องของฝ่ายฯ (พร้อมระบุ
รายละเอียด ผู้ด าเนินการ และเวลา) อย่างสม่ าเสมอ 

หัวหน้าและคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของ กอง/ส านักงาน/
ศูนย์/กลุ่ม/ด่านฯ 

 

9 แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการด าเนินการต่อไป
ส าหรับในวันถัดไปให้กับบุคลากรในแต่ละด้าน 

หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของ กอง/ส านักงาน/
ศูนย์/กลุ่ม/ด่านฯ 

 

10 รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของกรมศุลกากรตามเวลาที่ได้ก าหนดไว้ 

คณะบริหารความต่อเนื่องของ
กรมศุลกากร  



31 
 

แผนบริหารความต่อเน่ืองในสภาวะวิกฤตของกรมศลุกากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  

  ส าหรับความต้องการด้านบุคลากรส าหรับความต่อเนื่องเพ่ือปฏิบัติงานของแต่ละ กอง/ส านักงาน/
ศูนย์/กลุ่ม/ด่านฯ รายละเอียดปรากฏตาม ภาคผนวก 12 ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้
กระบวนการ กรณีตอบสนองในระยะสั้น 
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7.3 วันที่ 8 การตอบสนองระยะกลาง (1 สปัดาห์) 
ตารางท่ี 12 ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ กรณีการตอบสนองในระยะกลาง 

วันที ่8 การตอบสนองระยะกลาง (1 สัปดาห์) 
ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
1 ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับ

ผลกระทบและประเมินความจ าเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้
ในการกอบกู้คืน 

หัวหน้าและคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของ กอง/ส านักงาน/
ศูนย์/กลุ่ม/ด่านฯ 

 

2 ระบุทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้เพ่ือด าเนินงานและให้บริการ
ตามปกติ 

หัวหน้าและคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของ กอง/ส านักงาน/
ศูนย์/กลุ่ม/ด่านฯ 

 

3 รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของกรมศุลกากร
ถึงสถานภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ ได้รับ
ผลกระทบและทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้เพ่ือด าเนินงาน
และให้บริการตามปกต ิ

คณะบริหารความต่อเนื่องของ
กรมศุลกากร 

 

4 ประสานงานและด าเนินการจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต้อง
ใช้เพื่อด าเนินงานและให้บริการตามปกติ 

หัวหน้าและคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของ กอง/ส านักงาน/
ศูนย์/กลุ่ม/ด่านฯ 

 

5 แจ้งสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมด้าน
ทรัพยากรต่างๆเพ่ือด าเนินงานและให้บริการตามปกติ
ให้กับบุคลากรในส านัก/ส านักงาน/กลุ่ม/ด่านฯ 

หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของ กอง/ส านักงาน/
ศูนย์/กลุ่ม/ด่านฯ 

 

6 บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ที่
ทีมงานบริหารความต่อเนื่ องของฝ่ ายฯ  (พร้อมระบุ
รายละเอียด ผู้ด าเนินการ และเวลา) อย่างสม่ าเสมอ 

หัวหน้าและคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของ กอง/ส านักงาน/
ศูนย์/กลุ่ม/ด่านฯ 

 

7 รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของกรมศุลกากรตามเวลาที่ได้ก าหนดไว้ 

คณะบริหารความต่อเนื่องของ
กรมศุลกากร  

  
 ส าหรับความต้องการด้านบุคลากรส าหรับความต่อเนื่องเพ่ือปฏิบัติงานของแต่ละ กอง/ส านักงาน/
ศูนย์/กลุ่ม/ด่านฯ รายละเอียดปรากฏตาม ภาคผนวก 13 ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้
กระบวนการกรณีตอบสนองในระยะกลาง 
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7.4 การตอบสนองระยะยาว (มากกว่า 1 เดือน) 
ตารางท่ี 13 ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ กรณีการตอบสนองในระยะยาว 

การตอบสนองระยะยาว (มากกว่า1 เดือน) 
ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
1 ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับ

ผลกระทบและประเมินความจ าเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้
ในการกอบกู้คืน 

หัวหน้าและคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของ กอง/ส านักงาน/
ศูนย์/กลุ่ม/ด่านฯ 

 

2 ระบุทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้เพ่ือด าเนินงานและให้บริการ
ตามปกติ 

หัวหน้าและคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของ กอง/ส านักงาน/
ศูนย์/กลุ่ม/ด่านฯ 

 

3 รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของกรมศุลกากร
ถึงสถานภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ ได้รับ
ผลกระทบและทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้เพ่ือด าเนินงาน
และให้บริการตามปกต ิ

คณะบริหารความต่อเนื่องของ
กรมศุลกากร 

 

4 ประสานงานและด าเนินการจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต้อง
ใช้เพ่ือด าเนินงานและให้บริการตามปกติ 

หัวหน้าและคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของ กอง/ส านักงาน/
ศูนย์/กลุ่ม/ด่านฯ 

 

5 แจ้งสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมด้าน
ทรัพยากรต่างๆเพ่ือด าเนินงานและให้บริการตามปกติ
ให้กับบุคลากรในส านัก/ส านักงาน/กลุ่ม/ด่านฯ 

หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของ กอง/ส านักงาน/
ศูนย์/กลุ่ม/ด่านฯ 

 

6 บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ที่
ทีมงานบริหารความต่อเนื่ องของฝ่ ายฯ  (พร้อมระบุ
รายละเอียด ผู้ด าเนินการ และเวลา) อย่างสม่ าเสมอ 

หัวหน้าและคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของ กอง/ส านักงาน/
ศูนย์/กลุ่ม/ด่านฯ 

 

7 รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของกรมศุลกากรตามเวลาที่ได้ก าหนดไว้ 

คณะบริหารความต่อเนื่องของ
กรมศุลกากร  

 ส าหรับความต้องการด้านบุคลากรส าหรับความต่อเนื่องเพ่ือปฏิบัติงานของแต่ละ กอง/ส านักงาน/
ศูนย์/กลุ่ม/ด่านฯ รายละเอียดปรากฏตาม ภาคผนวก 14 ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้
กระบวนการ กรณีตอบสนองในระยะยาว 
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8. กระบวนการแจ้งเหตุฉกุเฉิน (Call Tree) 

กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) คือกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกในคณะบริหาร
ความต่อเนื่องและทีมงานบริหารความต่อเนื่องตามรายชื่อที่ปรากฏในตารางข้อมูลรายชื่อโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการในการติดต่อบุคลากรของหน่วยงานภายหลังจากมีการประกาศสภาวะวิกฤตดังมี
รายละเอียดตาม ภาคผนวก 15 กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) ของกรมศุลกากร 

9. แผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตของหน่วยงานภายใต้กรมศุลกากร 

เพ่ือให้การทบทวนและปรับปรุงแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องส าหรับการบริหารความพร้อมต่อ
สภาวะวิกฤต (BCP) เป็นไปตามมติค.ร.ม. และแนวทางของส านักงาน ก.พ.ร. รวมทั้งเพ่ิมและแก้ไขชื่อ
หน่วยงานภายในกรมฯให้เป็นปัจจุบันกรมศุลกากรได้แต่งตั้งคณะท างานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
ของกรมศุลกากรรายละเอียดตามภาคผนวก 16 ค าสั่ งกรมศุลกากร ที่  222/2563 ลงวันที่  
25 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของกรมศุลกากร และ
ได้มอบหมายให้แต่ละ กอง/ส านักงาน/ศูนย์/กลุ่ม/ด่านฯ จัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตของ
หน่วยงาน เพ่ือให้การบริหารความพร้อมในสภาวะวิกฤตของกรมศุลกากรครอบคลุมทุกกระบวนงานและพ้ืนที่
ปฏิบัติงานที่ส าคัญ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงาน ดังนี้ 

1. กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.) 
2. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.) 
3. ส านักงานศุลกากรกรุงเทพ (สกท.) 
4. กองกฎหมาย (กกม.) 
5. กองตรวจสอบอากร (กตอ.) 
6. ส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ (สทก.) 
7. ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (สทบ.) 
8. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) 
9. ส านักงานเลขานุการกรม (สลข.) 
10. กองบริหารทรัพยากรบุคคล (กบท.) 
11. ส านักงานศุลกากรตรวจผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สผภ.) 
12. กองพิกัดอัตราศุลกากร (กพก.) 
13. กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.) 
14. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) 
15. กองสืบสวนและปราบปราม (กสป.) 
16. ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.) 
17. ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง (สสล.) 
18. กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (กสอ.) 
19. ส านักงานศุลกากรภาคที่ 1 (ศภ.1) 
20. ด่านศุลกากรเกาะสมุย 
21. ด่านศุลกากรคลองใหญ่  
22. ด่านศุลกากรจันทบุรี  
23. ด่านศุลกากรชุมพร  
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24. ด่านศุลกากรบ้านดอน  
25. ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์  
26. ด่านศุลกากรมาบตาพุด  
27. ด่านศุลกากรแม่กลอง  
28. ด่านศุลกากรระนอง  
29. ด่านศุลกากรสังขละบุรี  
30. ด่านศุลกากรอรัญประเทศ  
31. ส านักงานศุลกากรภาคที่ 2 (ศภ.2) 
32. ด่านศุลกากรเขมราฐ  
33. ด่านศุลกากรช่องจอม  
34. ด่านศุลกากรเชียงคาน  
35. ด่านศุลกากรท่าลี่  
36. ด่านศุลกากรนครพนม  
37. ด่านศุลกากรบึงกาฬ  
38. ด่านศุลกากรช่องเม็ก 
39. ด่านศุลกากรมุกดาหาร  
40. ด่านศุลกากรหนองคาย  
41. ส านักงานศุลกากรภาคที่ 3 (ศภ.3) 
42. ด่านศุลกากรเชียงของ  
43. ด่านศุลกากรเชียงดาว  
44. ด่านศลุกากรเชียงแสน  
45. ด่านศุลกากรทุ่งช้าง  
46. ด่านศุลกากรแม่สอด  
47. ด่านศุลกากรแม่สะเรียง  
48. ด่านศุลกากรแม่สาย  
49. ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 
50. ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่  
51. ส านักงานศุลกากรภาคที่ 4 (ศภ.4) 
52. ด่านศุลกากรกระบี่  
53. ด่านศุลกากรกันตัง  
54. ด่านศุลกากรตากใบ  
55. ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช  
56. ด่านศุลกากรเบตง  
57. ด่านศุลกากรปัตตานี  
58. ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 
59. ด่านศุลกากรภูเก็ต  
60. ด่านศุลกากรวังประจัน  
61. ด่านศุลกากรสงขลา  
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62. ด่านศุลกากรสตูล  
63. ด่านศุลกากรสะเดา  
64. ด่านศุลกากรสิชล  
65. ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก  
66. ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต  
67. ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
68. กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการน าเข้าส่งออกและโลจิสติกส์ 
69. ส านักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง  
70. ศูนย์ประมวลข้อมูลการข่าวทางศุลกากร 
71. ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา 
72. ด่านศุลกากรช่องสะง า 
73. ด่านศุลกากรบ้านประกอบ 
 

โดยมีรายละเอียดของแผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตของแต่ละกอง/ส านักงาน/ศูนย์/กลุ่ม/ด่านฯ
รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก 17 ข้อมูลแผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตของหน่วยงานต่างๆ
ในกรมศุลกากร (กอง/ส านักงาน/ศูนย/์กลุ่ม/ด่านฯ) 

ทั้งนี้ กรมศุลกากรยังได้จัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ (BCP Strategy Map) รายละเอียดปรากฏตาม
ภาคผนวก 18 แผนที่ยุทธศาสตร์ (BCP Strategy Map) 

 
 
 
 
 
 

 
 


