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แผนบริหารความต่อเนื่องของศูนย์บริการศุลกากร (Business Continuity Plan)
บทนํา
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ได้เห็นชอบแนวทางและมาตรการตามที่สํานักงาน
ก.พ.ร.เสนอโดยกําหนดให้ หน่ วยงานของรัฐ ดํ าเนินการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานและสามารถให้ บริการ
ประชาชนได้ภายใต้สภาวะวิกฤต อันเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ โรคระบาด และการมุ่งร้ายต่อองค์กร เพื่อลดความรุนแรง
ของผลกระทบจากสภาวะดังกล่าวโดยไม่ทําให้การปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนหยุดชะงัก ทําให้ป้องกัน
ความเสียหายที่อาจเกิ ดขึ้นกับทางราชการ ประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศได้ ในการนี้ศูนย์บริการศุล กากร
(Customs Care Center) จึ ง ได้ จั ด ทํ า แผนบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งภายใต้ ส ภาวะวิ ก ฤต (Business Continuity Plan)
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการรับมือกับสภาวะวิกฤตดังกล่าวและสามารถปฏิบัติงานต่อเนื่องได้อย่างทันท่วงที
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับสภาะวิกฤตที่อาจเกิดขึ้น และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน
ทําให้ลดความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องภายใต้สภาวะดังกล่าว
2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ หากเกิดสภาวะวิกฤตต่าง ๆ แล้ว
การให้บริการจะไม่หยุดชะงักลง
ขอบเขตของแผนบริหารความต่อเนื่อง (Scope of BCP)
แผนความต่ อ เนื่ อ ง (BCP) ฉบั บ นี้ ใช้ ร องรั บ กั บ สภาวะวิ ก ฤตที่ เ กิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ สํ า นั ก งานของ
ศูนย์บริการศุลกากร ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้เหตุการณ์ดังต่อไปนี้
1. เหตุการณ์อัคคีภัย
2. เหตุการณ์อุทกภัย
3. เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล
4. โรคระบาดต่อเนื่อง
หน้าที่ของศูนย์บริการศุลกากร (Customs Care Center)
ศูนย์บริการศุลกากร (Customs Care Center) เป็นหน่วยงานในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ
และประชาชนทั่วไป ในการติดต่อสอบถามข้อมูล ปรึกษาหารือ ขอคําแนะนํา หรือติดตามในเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับ
งานศุลกากร รวมทั้งรั บ แจ้ งและประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้ อง ทั้งนี้ เพื่ อ ให้ การติ ดต่ อกับกรมศุ ล กากรและ
การผ่านพิธีการศุลกากรเป็ นไปอย่างถูกต้องและเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการผ่านพิ ธีการศุลกากรและ
กระบวนงานทางศุลกากรต่าง ๆ โดยมีหน้าที่การทํางานดังนี้
1. เป็นศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop service) โดยมีการเชื่อมโยงกับจุดรับแจ้งของ
กรมศุลกากรตามกอง สํานักงาน ศูนย์ กลุ่ม และด่านศุลกากรทุกแห่งทั่วประเทศ
2. ให้บริการข้อมูลข่าวสารและตอบคําถามทั่วไปเกี่ยวกับการศุลกากร และเป็นศูนย์ให้บริการข้อมูล
ข่าวสารของกรมศุลกากร
3. ให้คําปรึกษา แนะนํา เพื่อให้การติดต่อกรมศุลกากรและการผ่านพิธีการศุลกากรเป็นไปอย่างถูกต้อง
4. รับแจ้งและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการผ่าน
พิธีการศุลกากรและกระบวนงานทางศุลกากรต่าง ๆ
5. รับผิดชอบการดําเนินของ Call Center โทร 1164 และบริการข้อมูลข่าวสารของกรมศุลกากร
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6. ให้ความร่วมมือแก่ส่วนราชการอื่น ๆ ที่มีการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูล หรือศูนย์ให้บริการที่เกี่ยวข้อง
กับการนําเข้าและส่งออก
7. รวบรวมและจัดการองค์ความรู้ของศุลกากร เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในงานศุลกากรให้แก่เจ้าหน้าที่
ศุลกากรและบุคคลทั่วไปทราบอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบันผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและ
เป็นประโยชน์เผยแพร่ลงในเว็บไซต์และระบบอินทราเน็ตของกรมศุลกากร เพื่อเป็นองค์ความรู้ในงานศุลกากรต่อไป
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
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โครงสร้างและหน้าทีข่ องศูนย์บริการศุลกากร
ผู้อํานวยการศูนย์บริการศุลกากร

หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์

ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์
- ตอบปัญหาหรือคําถามเกี่ยวกับการศุลกากรที่
ได้รับ ทางโทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ อีเมล ของ
Call Center
- ตอบปัญหาหรือคําถามเกี่ยวกับการศุลกากร
และให้บริการข้อมูลแก่ผู้รับบริการที่มาติดต่อ
ด้วยตนเอง ณ ศูนย์บริการศุลกากร และทาง
โทรศัพท์ที่ผ่านการกลั่นกรองของ Call Center
- ให้คําปรึกษาและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
รวมทั้ง รับฟังข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นเพื่อให้งาน
ศุลกากร เป็นไปด้วยความสะดวกและถูกต้อง
- ประสานงานและเป็นตัวกลางในการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการให้บริการ
ทางศุลกากร รวมถึง ติดตามผลการดําเนินงาน
และแจ้งกลับผู้รับบริการตามกําหนดเวลา
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรการ
-ปฏิบัติงานสารบรรณ งานธุรการ งานรับ – ส่ง หนังสือ
-ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

สายด่วนบริการศุลกากร
(Call Center) 1164
- ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสารในระบบตอบรั บ โทรศั พ ท์
อัตโนมัติ (Interactive Voice Responses : IVR)
- ให้บริการข้อมูลข่าวสารและตอบคําถามทั่วไป เกี่ยวกับ
การศุลกากรในระบบโทรศัพท์ Call Center 1164
- ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ในระบบจดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
1164@customs.go.th หรือผ่านเว็บไซต์ที่
ศูนย์บริการศุลกากรได้รับมอบหมาย
- รวบรวม บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารของกรมศุลกากร
โดยอาศัยฐานข้อมูลใน Intranet Database และ
แหล่งอื่น ๆ พร้อมทั้งร่วมพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม
ฐานข้อมูลให้มีความทันสมัย ร่วมกับ หน่วยงานของ
กรมศุลกากรที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนา
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนา
- ตรวจสอบและปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล ในระบบตอบรั บ อั ต โนมั ติ ข อง
Call Center และข้อมูลในหัวข้อ “ศูนย์บริการศุลกากร” ในเว็บไซต์
ของกรมศุลกากร และฐานข้อมูลสําหรับการ ตอบปัญหาหรือคําถาม
ของศูนย์บริการศุลกากรให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
- จัดทําฐานข้อมูลสําหรับการตอบปัญหาของฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์
- จัดทํารายงานผลการดําเนินงานและสถิติต่าง ๆ ของศูนย์บริการ
ศุลกากร
- วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการให้ บ ริ ก ารของศู น ย์ บ ริ ก ารศุ ล กากร
เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อกรมศุลกากร
- ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์บริการศุลกากร
- ตอบข้อซักถาม ประสานกับเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน เพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่ถูกต้องแจ้งแก่ผู้ใช้บริการของศูนย์บริการศุลกากร ช่วยประสาน
หน่ ว ยงานเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ งานศุ ล กากรให้ แ ก่
ผู้ใช้บริการ รวมถึงเผยแพร่องค์ความรู้ในงานศุลกากร
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
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ระบบการให้บริการทางโทรศัพท์ในสภาวะปกติ
1. ศูนย์บริการศุลกากร ผู้ใช้บริการ กดหมายเลข 02-667-6000 และ 02-667-7000
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร ก ด
หมายเลข
02-667-6000

ระบบกรมฯ
เลือกหมายเลขตามเสียง (VOICE)
หรือ กด 0 ติดต่อ Operator

เจ้าหน้าที่ ศบศ.
ไม่ว่าง
ว่าง
หมายเลขโทรศัพท์ที่ว่าง

เจ้าหน้าทีใ่ ห้บริการ

2. Call Center ผู้ใช้บริการ กดหมายเลข 1164

ผู้ใช้บริการ
กดหมายเลข 1164

ระบบกรมฯ เฉพาะ 1164

ระบบ Call Center

IVR

AGENT
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คณะบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ของศูนย์บริการศุลกากร
ตารางที่ 1 คณะบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ของศูนย์บริการศุลกากร
บุคลากรหลัก
ชื่อ - สกุล
ผอ. ศูนย์บริการศุลกากร
นายมนตรี โรจน์ศิริกูลกิจ

บทบาท
เบอร์มือถือ

บุคลากรสํารอง
ชื่อ - สกุล

เบอร์มือถือ

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องศูนย์บริการศุลกากร

นายมนตรี โรจน์ศิริกูลกิจ 081-479-3767
081-479-3767 หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนา นางธิดารัตน์ ศรีสอาด 080-095-7280
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ นายพรเทพ หนูทอง

086-970-8165
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กระบวนการแจ้งเหตุฉกุ เฉิน (Call Tree)
กระบวนการแจ้ ง เหตุ ฉุ ก เฉิ น (Call Tree) คื อ กระบวนการแจ้ ง เหตุ ฉุ ก เฉิ น ให้ กั บ สมาชิ ก ใน
คณะบริหารความต่อเนื่องและทีมงานบริหารความต่อเนื่องตามรายชื่อที่ปรากฏในตารางข้อมูลรายชื่อ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้สามารถบริหารจัดการในการติดต่อบุคลากรของหน่วยงาน ภายหลังจากมีประกาศสภาวะวิกฤต
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
ศูนย์บริการศุลกากร สลข.

ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนือ่ ง
ศูนย์บริการศุลกากร (สํารอง)
(นายมนตรี โรจน์ศิริกูลกิจ)
081-479-3767
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนา
(นายมนตรี โรจน์ศิริกูลกิจ)

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์

081-479-3767

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนา (สํารอง)
(นางธิดารัตน์ ศรีสอาด)
080-095-7280

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ (สํารอง)
(นายพรเทพ หนูทอง)
086-970-8165

ทีมบริหารความต่อเนื่อง

ทีมบริหารความต่อเนื่อง
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การประเมินผลกระทบต่อทรัพยากรสําคัญในการดําเนินงานและการให้บริการ
ศูนย์บริการศุลกากร ได้ประเมินผลกระทบต่อทรัพยากรสําคัญในการดําเนินงานและการให้บริการ
เมื่อเกิดสภาวะวิกฤต ซึ่งพิจารณาผลกระทบ 5 ด้าน ดังนี้
1. ผลกระทบด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก สภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นอาจทําให้สถานที่ปฏิบัติงาน
หลักของศูนย์บริการศุลกากร ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เสียหาย ส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้
ชั่วคราวหรือระยะยาว
2. ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ/การจัดหาจัดส่งอุปกรณ์ที่สําคัญ สภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น
อาจทําให้วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญในการทํางานเสียหาย เช่น ระบบโทรศัพท์พร้อมเลขหมาย เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
จึงต้องเตรียมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทดแทนเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงที
3. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ สภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นอาจส่งผลให้เกิด
ความเสียหายต่อฐานข้อมูลที่สําคัญและจําเป็นต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการได้
4. ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก สภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นอาจส่งผลให้บุคลากรได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต
จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
5. ผลกระทบด้านคู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สําคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นอาจส่งผลให้
ขาดแคลนสาธารณู ป โภคพื้ น ฐานที่ จํ า เป็ น ในการปฏิ บั ติ ง านและการให้ บ ริ ก าร เช่ น ระบบไฟฟ้ า ระบบประปา
ระบบโทรศัพท์พื้นฐาน ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
เหตุการณ์และผลกระทบจากเหตุการณ์/สภาวะวิกฤต
ตารางที่ 2 เหตุการณ์และผลกระทบจากเหตุการณ์/สภาวะวิกฤต

เหตุการณ์/สภาวะวิกฤต

1
2
3
4

เหตุการณ์อัคคีภัย
เหตุการณ์อุทกภัย
เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/
จลาจล
โรคระบาดต่อเนื่อง

ด้านอาคาร/
สถานที่
ปฏิบตั งิ าน
หลัก

ด้านวัสดุ
อุปกรณ์ที่
สําคัญ และ
การจัดหา/
จัดส่ง













ผลกระทบ
ด้านเทคโนโลยี ด้าน
สารสนเทศและ บุคลากร
ข้ อ มู ล ที่ หลัก
สําคัญ





คู่ค้า/ผูใ้ ห้บริการ/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ผลกระทบต่อกระบวนการทํางานหรือการให้บริการ (Business Impact Analysis)
ตารางที่ 3 ผลกระทบต่อกระบวนการทํางานหรือการให้บริการ (Business Impact Analysis)
ระยะเวลาของการหยุดชะงัก
ระดับผลกระทบ
กระบวนการหลัก
(สูงมาก/สูง/ปาน 0-4 1
1
2
1
กลาง/ต่าํ )
ชั่วโมง วัน สัปดาห์ สัปดาห์ เดือน
1. ให้บริการข้อมูลข่าวสาร คําปรึกษา และ
คําแนะนําแก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป
เกี่ยวกับงานด้านศุลกากร

สูง











2. รับแจ้งและประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นใน
การผ่านพิธีการศุลกากรเป็นไปอย่างถูกต้อง

สูง











3. รับผิดชอบการดําเนินงานของ Call Center
โทร. 1164 และบริการข้อมูลข่าวสารของ
กรมศุลกากร

สูง











4. จัดทํารายงานประจําเดือนเสนอกรมฯ เพื่อ
แจ้งผลการปฏิบัติงานรวมทั้งข้อเสนอแนะ
เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

ต่ํา
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กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)
กลยุ ท ธ์ ค วามต่อ เนื่อ ง (Business Continuity Strategy) เป็ น แนวทางในการจั ด หาและบริหาร
จัดการทรัพยากรให้มีความพร้อมเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต ซึ่งพิจารณาจากทรัพยากรใน 5 ด้าน ดังนี้
ตารางที่ 4 กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)
ทรัพยากร
กลยุทธ์ความต่อเนื่อง
1. อาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
1. ในกรณีปฏิบัติงานสํารอง กําหนดให้ใช้พื้นที่ อาคาร 8
ชั้น 4 โดยสํารวจความเหมาะสมของสถานที่ประสานงาน
และการเตรียมความพร้อมกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่
2. ในกรณี พื้ น ที่ สํ า หรั บ สถานที่ ป ฏิ บั ติ ง านใหม่ ใ น
กรณีจําเป็นกําหนดให้ใช้พื้นที่อาคารสํานักงานศุลกากร
ตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีการสํารวจ
ความเหมาะสมของสถานที่ ประสานงาน และการ
เตรียมความพร้อมล่วงหน้า
2. วั ส ดุ อุ ป กรณ์ที่สํา คั ญ /การจัด หาจัด ส่ง วัส ดุ 1. ประสานงานกรมฯ ในการจัดหาโทรศัพท์พร้อม
อุปกรณ์ที่สําคัญ
หมายเลขเพื่อใช้สําหรับการตอบคําถามผ่านระบบ
โทรศัพท์เคลื่อนที่/โทรศัพท์พื้นฐาน
2. ประสานงานกับ ศทส. เพื่อให้ดําเนินการติดตั้ง
คอมพิวเตอร์สําหรับการให้บริการ
3. เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ
1. นําฐานข้อมูลที่จัดเก็บไว้ไปติดตั้งในคอมพิวเตอร์ที่ใช้
สําหรับบริการ
2. ประสานงานกับ ศทส. เพื่อให้ดําเนินการติดตั้งระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์สําหรับการให้บริการ
3. ประสานงานกับผู้ให้บริการระบบ Call Center ของ
กรมฯ ดําเนินการให้บริการนอกสถานที่
4. บุคลากรหลัก
1. นําจํานวนบุคลากรทั้งหมดมาจัดอัตรากําลังให้เหมาะสม
กับสภาพพื้นที่
2. เจ้ า หน้ า ที่ ศู น ย์ บ ริ ก ารศุ ล กากรให้ บ ริ ก ารผ่ าน
ระบบโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ที่ ก รมฯ จั ด เตรี ย มไว้
เพื่อให้บริการประชาชน เมื่อ ศทส. ดําเนินการติดตั้ง
ระบบเสร็จสิ้นแล้ว ให้ดําเนินการในรูปแบบปกติ
5. คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สําคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. ประสานงานกับ สบพ. เรื่องระบบไฟฟ้า ระบบประปา
ระบบโทรศัพท์พื้นฐาน
2. ประสานงานกับ ศทส. เรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของพื้นที่ปฏิบัติงาน
สํารอง/สถานที่ใหม่กรณีจําเป็น
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การวิเคราะห์เพื่อกําหนดความต้องการทรัพยากรที่สําคัญ
1. ด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง โดยระบุพื้นที่ปฏิบัติงานสํารอง รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 5 พื้นที่ปฏิบัติงานสํารอง

4
ชั่วโมง
501

หน่วย :
ตร.ม.
1
2
1
1 วัน
สัปดาห์ สัปดาห์ เดือน
501 501
501
302

พื้นที่สําหรับสถานที่ปฏิบัติงานใหม่ใน สํานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศ
กรณีจําเป็น
ยานสุวรรณภูมิ

501

501

501

501

302

ปฏิบัติงานที่บ้าน (3 ตรม. ต่อ 1 คน)
รวม

50

50

50

50

303
60

ประเภททรัพยากร

สถานที/่ ที่มา

พื้นที่สําหรับสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง อาคาร 8 ชั้น 4

หมายเหตุ ในสถานการณ์ปกติ
- พื้นที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
- พื้นที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน/คน
ในสถานการณ์วิกฤต
- พื้นที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน/คน
1กรณีปฏิบัติงานสําหรับที่ปฏิบัติงานสํารอง/สถานที่ใหม่กรณีจําเป็น
(เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 16 คน)
2กรณีปฏิบัติงานสําหรับที่ปฏิบัติงานสํารอง/สถานที่ใหม่กรณีจําเป็น
(เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 8 คน)
3กรณีปฏิบัติงานสําหรับที่ปฏิบัติงานสํารอง/สถานที่ใหม่กรณีจําเป็น
(เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 8 คน)

642
4.5

ตร.ม.
ตร.ม.

3
ตร.ม.
3 X 16 = 48 ตร.ม. ปัดตัวเลขเป็น 50 ตร.ม.
3X8

=

24 ตร.ม. ปัดตัวเลขเป็น 30 ตร.ม.

3X8

=

24 ตร.ม. ปัดตัวเลขเป็น 30 ตร.ม.
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2. ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ/การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ โดยระบุจํานวนวัสดุอุปกรณ์
รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 6 จํานวนวัสดุอุปกรณ์
ประเภท
4
1
2
1
ที่มา
1 วัน
ทรัพยากร
ชั่วโมง
สัปดาห์ สัปดาห์ เดือน
สบพ.สลข.
1. คอมพิวเตอร์
16
16
16
16
8
ศทส.

2. เครื่องพิมพ์

1

1

1

1

1

3. โทรศัพท์พร้อมหมายเลข

16

16

16

16

8

4. เครื่องถ่ายเอกสาร

1

1

1

1

1

5. สแกนเนอร์
6. โทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมหมายเลข
(กรมฯ จัดหาให้แล้ว)

1

1

1

1

1

6

6

6

6

6
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ระบบโทรศัพท์ภายใต้สภาวะวิกฤต
1. ศูนย์บริการศุลกากร
ผู้ใช้บริการ กดหมายเลข
02-667-6000
02-667-7000

ระบบกรมฯ
หมายเลขโทรศัพท์ 4 ตัว
ของกรม ฯ

**หมายเลขโทรศัพท์
เคลื่อนที่ของเจ้าหน้าที่

ไม่ว่าง
ว่าง
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ว่าง

เจ้าหน้าที่ให้บริการ

** มีค่าใช้จ่ายโทรศัพท์เพิ่มขึน้ เนื่องจากเสมือนโทรออกจากกรมฯ ไปหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. สายด่วนบริการศุลกากร (Call Center) 1164
ผู้ใช้บริการ
กดหมายเลข
1164

ระบบกรมฯ เฉพาะ 1164
ไม่ผ่านระบบ
Call Center

เชื่อมกับระบบกรมฯ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ
AGENT
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3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ โดยระบุความต้องการด้านเทคโนโลยีและข้อมูล
(IT & Requirement) รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 7 ความต้องการด้านเทคโนโลยีและข้อมูล (IT & Requirement)

1. ระบบโทรศัพท์

สลข.

4
ชั่วโมง


2. Email

ศทส.











3. ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
4. ระบบสารสนเทศที่ใช้สําหรับ
การปฏิบัติงาน1

ศทส.











ศทส.











ประเภททรัพยากร

ที่มา

1 วัน


1
2
สัปดาห์ สัปดาห์



1
เดือน


5. หนังสือสั่งการต่าง ๆ

หน่วยงานต้นสังกัด











6. ข้อมูลประกอบการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน

หน่วยงานต้นสังกัด











หมายเหตุ ระบบ Call Center 1164 ดําเนินการด้วยวิธี Outsource โดย ศบศ. ประสานงานแจ้งคู่สัญญา
จัดหาและดําเนินการได้ภายใน 1 ชั่วโมง
ระบบสารสนเทศที่ใช้สําหรับการปฏิบัติงาน1
1. e-Import
2. e-Export
3. Customs Registration
4. Customs Fee System
5. e-Tax Incentives Registration
6. e-Licensing
7. e-Transition System
8. Receipts & Payments
9. Reference File
10. ระบบพิจารณาปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร
11. ระบบตรวจสอบข้อมูลโดยไม่ใช้สําเนาเอกสารทางราชการ (No Copy)
12. ระบบ HRIS
13. ระบบ MailGoThai
14. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
15. แจ้งผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนและแบบประเมินการให้บริการศุลกากรด้วยใจ
16. แจ้งระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้อง
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4. ด้านบุคลากรหลัก โดยระบุจํานวนบุคลากรหลักที่จําเป็น รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 8 จํานวนบุคลากรหลักที่จําเป็น
ประเภททรัพยากร
จํานวนบุคลากร
ปฏิบัติงานที่สํานักงาน
สํานักงาน/สถานที่
ปฏิบัติงานสํารอง
จํานวนบุคลากร
ปฏิบัติงานที่บ้าน
รวม

หน่วย : คน
2 สัปดาห์
1 เดือน

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 สัปดาห์

16

16

16

16

8

0

0

0

0

8

16

16

16

16

16
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5. ผลกระทบด้านคู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สําคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตารางที่ 9 จํานวนผู้ใช้บริการที่ต้องติดต่อหรือขอรับบริการ
ฝ่ายงาน/ กลุ่มงาน

4 ชั่วโมง

ศูนย์บริการศุลกากร 1. สบพ.
สํานักงานเลขานุการกรม - ระบบไฟฟ้า
- ระบบประปา
- ระบบโทรศัพท์พื้นฐาน
2. ศทส.
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
3. หน่วยงานที่เป็นเจ้าของ
พื้นที่ปฏิบัติงานสํารอง/
สถานทีใ่ หม่กรณีจําเป็น

รวม

3

1 วัน

1 สัปดาห์

2 สัปดาห์

1 เดือน

1. สบพ.
1. สบพ.
1. สบพ.
1. สบพ.
- ระบบไฟฟ้า
- ระบบไฟฟ้า
- ระบบไฟฟ้า
- ระบบไฟฟ้า
- ระบบประปา
- ระบบประปา
- ระบบประปา
- ระบบประปา
- ระบบโทรศัพท์พื้นฐาน - ระบบโทรศัพท์พื้นฐาน - ระบบโทรศัพท์พื้นฐาน - ระบบโทรศัพท์พื้นฐาน
2. ศทส.
2. ศทส.
2. ศทส.
2. ศทส.
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- ระบบเครือข่าย
- ระบบเครือข่าย
- ระบบเครือข่าย
- ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
อินเทอร์เน็ต
อินเทอร์เน็ต
อินเทอร์เน็ต
3. หน่วยงานที่เป็นเจ้าของ 3. หน่วยงานที่เป็นเจ้าของ 3. หน่วยงานที่เป็นเจ้าของ 3. หน่วยงานที่เป็นเจ้าของ
พื้นที่ปฏิบัติงานสํารอง/ พื้นที่ปฏิบัติงานสํารอง/
พื้นที่ปฏิบัติงานสํารอง/
พื้นที่ปฏิบัติงานสํารอง/
สถานทีใ่ หม่กรณีจําเป็น สถานทีใ่ หม่กรณีจําเป็น
สถานที่ใหม่กรณีจําเป็น
สถานทีใ่ หม่กรณีจําเป็น

3

3

3

3
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ขั้นตอนการบริหารความเนื่องและกอบกู้กระบวนการ
วันที่ 1 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที (ภายใน 24 ชั่วโมง) การปฏิบัติการใด ๆ ให้บุคลากรของ
ทุกกลุ่ม คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่น และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่กําหนดอย่างเคร่งครัด
ตารางที่ 10 ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ วันที่ 1 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที (ภายใน 24 ชั่วโมง)
ขั้นตอนและกิจกรรม
1. แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤต ตามกระบวนการ / Call Tree
ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ภายหลังได้รับแจ้งจาก
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของ สลข.
2. จัดประชุมทีมงานบริหารความต่อเนื่อง เพื่อประเมิน
ความเสียหาย ผลกระทบต่อการดําเนินงานและให้
บริการและทรัพยากรสําคัญที่ต้องใช้ในการบริหาร
ความต่อเนื่อง
3. แจ้งสถานการณ์ให้หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
ทราบ โดยครอบคลุม
- สรุปจํานวนผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
- ความเสียหายและกระทบต่อการดําเนินการ
- ทรัพยากรที่สําคัญที่ใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
- กระบวนงานที่ต้องปฏิบัติงานในรูปแบบเอกสาร

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหน้าและทีมงานบริหารความต่อเนื่องของฝ่ายฯ

หัวหน้าและทีมงานบริหารความต่อเนื่องของฝ่ายฯ

หัวหน้าและทีมงานบริหารความต่อเนื่องของฝ่ายฯ

4. สื่อสารและรายงานสถานการณ์แก่บุคลากรในฝ่ายฯ
ให้ทราบ ตามเนื้อหาและข้อความที่ได้รับการพิจารณา
และเห็นชอบจากคณะบริหารความต่อเนื่องของ
หน่วยงานแล้ว

หัวหน้าและทีมงานบริหารความต่อเนื่องของฝ่ายฯ

5. ระบุหน่วยงานที่เป็นคู่ค้า/ผู้ให้บริการสําหรับ
งานเร่งด่วนเพื่อแจ้งสถานการณ์และแนวทางในการ
บริหารงานให้มีความต่อเนื่องตามความเห็นของ
คณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน

หัวหน้าและทีมงานบริหารความต่อเนื่องของฝ่ายฯ
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ตารางที่ 10 (ต่อ) ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ วันที่ 1 การตอบสนองต่อเหตุการณ์
ทันที (ภายใน 24 ชั่วโมง)
ขั้นตอนและกิจกรรม
บทบาทความรับผิดชอบ
6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้องในการจัดหา หัวหน้าและทีมงานบริหารความต่อเนื่องของฝ่ายฯ
ทรัพยากรที่จําเป็นที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
หัวหน้าและทีมงานบริหารความต่อเนื่องของฝ่ายฯ
7. พิจารณาดําเนินการหรือปฏิบัติงานรูปแบบเอกสาร
(Manual)
8. บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่าง ๆ
ที่ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของฝ่ายฯ ต้องดําเนินการ
(พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ดําเนินการ และเวลา)
อย่างสม่ําเสมอ

ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของฝ่ายฯ

9. แจ้งสรุปสถานการณ์และขัน้ ตอนการดําเนินการ
สําหรับในวันถัดไป ให้กับบุคลากรหลักในฝ่ายฯ
เพื่อรับทราบและดําเนินการ อาทิ แจ้งวัน เวลา และ
สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง

หัวหน้าและทีมงานบริหารความต่อเนื่องของฝ่ายฯ

10. รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่องอย่างสม่ําเสมอหรือตามที่ได้กําหนดไว้

หัวหน้าและทีมงานบริหารความต่อเนื่องของฝ่ายฯ
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วันที่ 2 - 7 การตอบสนองในระยะสั้น การปฏิบัติการใด ๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิต
ของตนเองและบุคลากรอื่น และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กําหนดอย่างเคร่งครัด
ตารางที่ 11 ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ วันที่ 2 – 7 การตอบสนองในระยะสั้น
ขั้นตอนและกิจกรรม
บทบาทความรับผิดชอบ
1. ติดตามสถานะการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่
หัวหน้าและทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ สลข.
ได้รับผลกระทบ และประเมินความจําเป็นและ
ระยะเวลาที่ใช้ในการกอบกู้คืน
2. ตรวจสอบกับหน่วยงาน ความพร้อมและข้อจํากัดในการ หัวหน้าและทีมงานบริหารความต่อเนื่องของฝ่ายฯ
จัดหาทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ในการบริหารความ
ต่อเนื่อง
3. รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของ
หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่องของฝ่ายฯ
หน่วยงาน ความพร้อม ข้อจํากัด และข้อเสนอแนะ
ในการจัดหาทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ในการบริหาร
ความต่อเนื่อง
หัวหน้าและทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
4. ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรที่จําเป็น
ของฝ่ายฯ
ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
5. ดําเนินการกอบกู้และจัดหาข้อมูลและรายงานต่าง ๆ
ที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงานและให้บริการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

6. ดําเนินงานและให้บริการภายใต้ทรัพยากรที่จัดหา
เพื่อบริหารความต่อเนื่อง
7. แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารความ
ต่อเนื่องแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบ

หัวหน้าและทีมงานบริหารความต่อเนื่องของฝ่ายฯ

8. บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่าง ๆ หัวหน้าและทีมงานบริหารความต่อเนื่องของฝ่ายฯ
ทีท่ ีมงานบริหารความต่อเนือ่ งของฝ่ายฯ (พร้อมระบุ
รายละเอียด ผู้ดําเนินการ และเวลา) อย่างสม่ําเสมอ
9. แจ้งสรุปสถานการณ์และขัน้ ตอนการดําเนินการต่อไป
สําหรับในวันถัดไปให้กับบุคลากรในฝ่ายฯ

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่องของฝ่ายฯ

10. รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่องของหน่วยงาน ตามเวลาที่ได้กําหนดไว้

หัวหน้าและทีมงานบริหารความต่อเนื่องของฝ่ายฯ
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วันที่ 8 การตอบสนองระยะกลาง (1 สัปดาห์) การปฏิบัติการใด ๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม คํานึงถึง
ความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นและปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กําหนด
อย่างเคร่งครัด
ตารางที่ 12 ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ วันที่ 8 การตอบสนองระยะกลาง (1 สัปดาห์)
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

1. ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ และประเมิน
ความจําเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ในการกอบกู้คืน

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ

2. รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของ สลข. ถึงสถานภาพการกอบกู้คืนมา
ของทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ และทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้เพื่อดําเนินงานและ
ให้บริการตามปกติ

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ

3. ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้เพื่อดําเนินงานและ
ให้บริการตามปกติ

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ

4. แจ้งสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อดําเนินงาน
และให้บริการตามปกติให้กับบุคลากรในฝ่ายฯ

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ

5. บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่าง ๆ ทีท่ ีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ (พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ดําเนินการ และเวลา) อย่างสม่ําเสมอ
6. พิจารณารูปแบบการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการตอบสนองระยะยาว

ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของฝ่ายฯ

7. รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของ สลข. ตามเวลาที่ได้
กําหนดไว้

ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของฝ่ายฯ
หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ
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การตอบสนองระยะยาว (มากกว่า 1 เดือน) การปฏิบัติการใด ๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม คํานึงถึงความปลอดภัย
ในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นและปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กําหนดอย่างเคร่งครัด
ตารางที่ 13 ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ การตอบสนองระยะยาว (มากกว่า 1 เดือน)
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

1. ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ และประเมิน
ความจําเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ในการกอบกู้คืน

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ

2. ระบุทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ เพื่อดําเนินงานและให้บริการตามปกติ

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ

3. รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของ สลข. ถึงสถานภาพการกอบกู้คืน
มาของทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ และทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้เพื่อดําเนินงาน
และให้บริการตามปกติ

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ

4. ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้เพื่อดําเนินงานและ
ให้บริการตามปกติ
5. ขออนุมัติรปู แบบการบริการที่เหมาะสม

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ
หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ
หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ

6. แจ้งสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อ
ดําเนินงานและให้บริการตามปกติให้กับบุคลากรในฝ่ายฯ
7. บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่าง ๆ ทีท่ ีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ (พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ดําเนินการ และเวลา) อย่างสม่ําเสมอ

ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของฝ่ายฯ

8. รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของ สลข. ตามเวลา
ที่ได้กําหนดไว้

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ
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แผนบริหารความต่อเนื่องของศูนย์บริการศุลกากร (Business Continuity Plan) เพิ่มเติม
แผนบริหารความต่อเนื่องของศูนย์บริการศุลกากร (Business Continuity Plan) คือ แนวทางในการ
รั บ มื อ กั บ สภาวะวิ ก ฤตที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ สํ า นั ก งานของศู น ย์ บ ริ ก ารศุ ล กากร ชั้ น 1 อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ
ภายใต้เหตุการณ์ ดังนี้เหตุการณ์อัคคีภัย เหตุการณ์อุทกภัย เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล และโรคระบาดต่อเนื่อง
เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสภาวะวิกฤตดังกล่ าวทํ าให้สามารถปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนได้อย่ างต่อเนื่ อง
ซึ่งศูนย์บริการศุลกากรได้เตรียมความพร้อมและวางแนวทางในการปฏิบัติเมื่อเกิดสภาวะวิกฤตในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก
การเตรียมความพร้อม
- จัดทําป้ายบอกเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานระงับเหตุฉุกเฉิน ฝ่ายอาคารและสถานที่ โรงพยาบาล
ศูนย์แจ้งเหตุฉุกเฉิน
- จัดทําป้ายบอกตําแหน่งของอุปกรณ์ดับเพลิงและทางหนีไฟ
- กําหนดจุดรวมพล
- แต่งตั้งข้าราชการทําหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินทางราชการ ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่ นร 0206/ว 107 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2542
- รณรงค์ให้บุคลากรสํารวจการเปิด-ปิดไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในอาคารเมื่อเลิกปฏิบัติงาน
- กํ า หนดพื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ง านสํา รอง คื อ อาคาร 8 ชั้ น 4 และพื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ง านใหม่ใ นกรณีจํ า เป็น คือ
พื้นที่อาคารสํานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีการสํารวจความเหมาะสมของสถานที่ ประสานงาน
กับเจ้าของพื้นที่ล่วงหน้า
- ประสานงานกับ สบพ. เรื่องระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโทรศัพท์พื้นฐานล่วงหน้า เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการจัดหาสาธารณูปโภค และเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สํารองใช้ทดแทนวัสดุอุปกรณ์เดิม
แนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต
- แจ้ ง หน่ ว ยระงั บ เหตุ ฉุ ก เฉิ น ฝ่ า ยอาคารและสถานที่ และโรงพยาบาล หากเกิ ด ความเสี ย หาย
จากสภาวะฉุ ก เฉิ น เช่ น เหตุ ก ารณ์ อั ค คี ภั ย เหตุ ก ารณ์ ชุ ม นุ ม ประท้ ว ง/จลาจล เพื่ อ ระงั บ เหตุ และนํ า ส่ ง ผู้ บ าดเจ็ บ
เพื่อเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงที
- แจ้ ง เหตุ ฉุ ก เฉิ น ให้ ส มาชิ ก ในคณะบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งและที ม งานบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งทราบ
เพื่อรับมือกับสภาวะวิกฤต ประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้น และดําเนินการตามแผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤต
- นัดพบบุคลากรที่จุดรวมพลและออกจากสถานที่เกิดเหตุ หากเกิดสภาวะฉุกเฉิน เช่น เหตุการณ์อัคคีภยั
เหตุชุมนุมประท้วง/จลาจล เป็นต้น เพื่อลดการบาดเจ็บของบุคลากร
- แจ้งหน่วยงานที่เป็นเจ้าของพื้นที่ปฏิบัติงานสํารองเพื่อขอใช้พื้นที่ คือ อาคาร 8 ชั้น 4 หรือพื้นที่
ปฏิบัติงานใหม่ในกรณีจําเป็น คือ พื้นที่อาคารสํานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อปฏิบัติงานและ
ให้บริการประชาชน
- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงสถานที่ปฏิบัติงานสํารองของศูนย์บริการในช่วงเกิดสภาวะวิกฤต
- แจ้ง สบพ.ขอใช้ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโทรศัพท์พื้นฐาน ณ พื้นที่ปฏิบัติงานสํารอง
- กรณี เกิดความเสียหายจนไม่สามารถปฏิบัติงาน ณ พื้นที่ปฏิบัติงานสํารองได้ หรือเกิดเหตุการณ์
โรคระบาดต่อเนื่องให้ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของบุคลากร
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2. ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ เทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลที่สําคัญ
การเตรียมความพร้อม
- สํารวจทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน และจัดลําดับความสําคัญของ
ทรัพยากร เพื่อเตรียมการเคลื่อนย้ายทรัพยากรที่จําเป็นในสภาวะวิกฤต
- จัดลําดับความสําคัญของเอกสาร โดยจัดเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ในที่จัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระเบียบ
และทําทะเบียนควบคุม เพื่อป้องกันการเป็นเชื้อเพลิงหากเกิดอัคคีภัย และสะดวกในการเคลื่อนย้ายหากเกิดสภาวะวิกฤตต่าง ๆ
- กําหนดผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายเอกสารแต่ละหมวดหมู่
- กําหนดจํานวนโทรศัพท์พร้อมหมายเลขเพื่อใช้สําหรับการตอบคําถามผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่/
โทรศัพท์พื้นฐานล่วงหน้า เพื่อใช้สํารองในสภาวะวิกฤต
- กําหนดจํานวนคอมพิวเตอร์สําหรับการให้บริการล่วงหน้า เพื่อใช้สํารองในสภาวะวิกฤต
- ดํ า เนิ น การจั ด กิ จ กรรม 5 ส. เพื่ อ จั ด ระเบี ย บเอกสาร สารสมบั ติ ภ ายในสํ า นั ก งาน เพื่ อ ไม่ ใ ห้
เกิดความสกปรกและลดการสะสมของสิ่งที่ติดเชื้อเพลิงได้ง่าย
- รณรงค์ให้บุคลากรตระหนักถึงการป้องกันความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ โดยตรวจตรา
และสังเกตความผิดปกติของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในสํานักงาน
- กําหนดบุคลากรสํารองข้อมูลของแต่ละฝ่าย เพื่อสํารองเอกสารและข้อมูลสําคัญ ในการปฏิบัติงานและ
การให้บริการประชาชนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และสํารองข้อมูลเป็นประจําทุกสัปดาห์
- บุคลากรทุกคนต้องสํารองข้อมูลที่จําเป็นไว้ในอุปกรณ์สํารองข้อมูลของตนเอง
แนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต
- เคลื่อนย้ายทรัพยากรที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนไปยังพื้นที่ปฏิบัติงานสํารอง
- ผูร้ ับผิดชอบเอกสารและข้อมูลที่จําเป็นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แต่ละหมวดหมู่เคลื่อนย้ายเอกสารและ
ข้อมูลดังกล่าวไปยังพื้นที่ปฏิบัติงานสํารอง และสํารวจความเสียหายของเอกสาร
- ประสานงานกรมฯ ในการจั ด หาโทรศั พ ท์ พ ร้ อ มหมายเลขเพื่ อ ใช้ สํ า หรั บ การตอบคํ า ถาม
ผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่/โทรศัพท์พื้นฐาน ณ พื้นที่ปฏิบัติงานสํารอง
- ประสานงานกับ ศทส. ให้ดําเนินการจัดหาคอมพิวเตอร์และติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สําหรับ
การปฏิบัติงานและให้บริการ ณ พื้นที่ปฏิบัติงานสํารอง
- นําฐานข้อมูลที่จัดเก็บไว้ไปติดตั้งในคอมพิวเตอร์ที่ใช้สําหรับการให้บริการ
- กรณีไม่สามารถปฏิบัติงาน ณ พื้นที่ปฏิบัติงานสํารองได้ ให้ประสานงานกรมฯ ในการจัดหาโทรศัพท์
พร้อมหมายเลขเพื่อใช้สําหรับการตอบคําถาม ผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่/โทรศัพท์พื้นฐาน ณ ที่พักอาศัยของบุคลากร
3. ด้านบุคลากรหลัก
การเตรียมความพร้อม
- นําจํานวนบุคลากรทั้งหมดมาจัดอัตรากําลังให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อสามารถปฏิบัติงานได้
ตามปกติในสภาวะวิกฤต
- กําหนดบุคลากรหลักและบุคลากรสํารอง เพื่อปฏิบัติงานทดแทนหากมีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
- ซั ก ซ้ อ มความเข้ า ใจในการเตรี ย มความพร้ อ มหากเกิ ด สภาวะวิ ก ฤต เช่ น ซั ก ซ้ อ มการหนี ไ ฟ
การเคลื่อนย้ายทรัพยากรที่จําเป็น เป็นต้น
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แนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต
- ปฏิบัติตามแผนซักซ้อมการระงับเหตุและการปฏิบัติตนในสถานการณ์ฉุกเฉิน
- ขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น เหตุอัคคีภัย เหตุชุมนุมประท้วง/จลาจล เป็นต้น ให้สํารวจการบาดเจ็บของ
บุคลากร เพื่อวางแผนให้บุคลากรหลักและบุคลากรสํารองปฏิบัติงานได้อย่างปกติในสภาวะวิกฤต
- บุ ค ลากรศู น ย์ บ ริ ก ารศุ ล กากรให้ บ ริ ก ารผ่ า นระบบโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ที่ ก รมฯ จั ด เตรี ย มไว้
เพื่อให้บริการประชาชน เมื่อ ศทส. ดําเนินการติดตั้งระบบเสร็จสิ้นแล้ว ให้ดําเนินการในรูปแบบปกติ
- ประสานงานกับผู้ให้บริการระบบ Call Center ดําเนินให้บริการนอกสถานที่
- กรณีเกิดเหตุการณ์โรคระบาดต่อเนื่อง ให้กําหนดบุคลากรสับเปลี่ยนกันมาปฏิบัติงาน ณ กรมศุลกากร
และที่ พั ก อาศั ย ของบุ ค ลากร เพื่ อ ลดการระบาดของโรค และปฏิ บั ติ ต ามแนวทางการป้ อ งกั น การแพร่ เ ชื่ อ เช่ น
การเว้นระยะห่างทางสังคม การสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย การใช้เจลล้างมือ การวัดไข้ เป็นต้น
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เอกสารและข้อมูลที่จําเป็นของศูนย์บริการศุลกากรทีต่ อ้ งเคลื่อนย้ายเมื่อเกิดเหตุฉกุ เฉิน
ตารางที่ 14 เอกสารของ ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ ศูนย์บริการศุลกากร
เอกสารของ ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ ศูนย์บริการศุลกากร
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

รายการเอกสาร
ธุรการฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์
ทั่วไป
PMQA
ประเมินเงินเดือน
ควบคุมภายใน
รายงานผลการปฏิบัติงาน (คําถาม-คําตอบ)
รายชื่อติดต่อ (Contact Point)
พิกัด เล่มสีม่วง
EN (Explanatory Notes)
ICD
สอบถามข้อมูลหน่วยงานอื่น
ตอบปัญหาเมล์ กคจ.
แบบสอบถามความพึงพอใจ
โครงการศุลกากรคุณธรรม

รูปแบบ/ แหล่งทีเ่ ก็บ/ผู้รบั ผิดชอบ
กระดาษ
ตู้เอกสาร หน.ฝบล.
ตู้เอกสาร หน.ฝบล.
ตู้เอกสาร หน.ฝบล.
ตู้เอกสาร หน.ฝบล.
ตู้เอกสาร หน.ฝบล.
ตู้เอกสาร หน้าห้อง ฝบล./ถาปนิค
ตู้เอกสาร หน้าห้อง ฝบล./อังคณา
ตู้เอกสาร หน้าห้อง ฝบล./ชลทิศ
ตู้เอกสาร หน้าห้อง ฝบล./พรเทพ
ตู้เอกสาร พรเทพ
ตู้เอกสาร ณัชชา
ตู้เอกสาร ณัชชา
ตู้เอกสาร ถาปนิค
ตู้เอกสาร ถาปนิค

อิเล็กทรอนิกส์
e-office
e-office
e-office
e-office /ระบบ HRIS
e-office
Flash drive
Flash drive
Intranet/เว็บไซต์กรม
Flash drive
e-office / Flash drive
Flash drive
e-office / Flash drive

ความสําคัญในการนําออก
เมื่อเกิดวิกฤต
สําคัญ
ไม่สําคัญ















สิ่งทีต่ ้องนําออก
เมื่อเกิดเหตุฉกุ เฉิน

เอกสาร
Flash drive
Flash drive
เอกสาร
เอกสาร
Flash drive
เอกสาร
Flash drive
Flash drive
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ตารางที่ 15 เอกสารของ ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนา ศูนย์บริการศุลกากร
เอกสารของ ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนา ศูนย์บริการศุลกากร
ที่

รายการเอกสาร

รูปแบบ/ แหล่งทีเ่ ก็บ/ผู้รบั ผิดชอบ

ความสําคัญในการนําออก
สิ่งทีต่ ้องนําออก
เมื่อเกิดวิกฤต
เมื่อเกิดเหตุฉกุ เฉิน
สําคัญ
ไม่สําคัญ

Hard disk External

1 ควบคุมภายใน

กระดาษ
ตู้เอกสาร ธิดารัตน์

อิเล็กทรอนิกส์
e-office/ ไฟล์ใน Hard disk
External/ Cloud Storage
(Google Drive)

2 ศูนย์ราชการสะดวก

ตู้เอกสาร ธิดารัตน์

e-office/ ไฟล์ใน Hard disk
External/ Cloud Storage
(Google Drive)



เอกสาร/ Hard disk
External

3 การจัดทําข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ตู้เอกสาร ฝ่ายวิเคราะห์และ e-office/ ไฟล์ใน Hard disk
พัฒนา / มนตรี
External/ Cloud Storage
(Google Drive)



Hard disk External

ไฟล์ใน Hard disk External/
Cloud Storage (Google
Drive)



Hard disk External

5 การจัดทําโครงการการจ้างบริหารและจัดการ ตู้เอกสาร ฝ่ายวิเคราะห์และ e-office/ ไฟล์ใน Hard disk
ศูนย์บริการข้อมูลศุลกากร (Customs Call พัฒนา/ วรรณประภา
External/ Cloud Storage
Center 1164)
(Google Drive)



Hard disk External

4 ต้นฉบับข้อมูลสําหรับการบันทึกเสียงระบบ
โทรศัพท์สายด่วนอัตโนมัติของกรมศุลกากร
(โทร. 1164)

-
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ตารางที่ 15 (ต่อ) เอกสารของ ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนา ศูนย์บริการศุลกากร
เอกสารของ ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนา ศูนย์บริการศุลกากร
ที่

รายการเอกสาร

รูปแบบ/ แหล่งทีเ่ ก็บ/ผู้รบั ผิดชอบ
กระดาษ
ตู้เอกสาร วรรณประภา

อิเล็กทรอนิกส์
e-office/ ไฟล์ใน Hard disk
External/ Cloud Storage
(Google Drive)

7 การส่งมอบงานตามสัญญาจ้างบริหารและ
ตู้เอกสาร วรรณประภา
จัดการศูนย์บริการข้อมูลศุลกากร (Customs
Call Center 1164)

e-office/ ไฟล์ใน Hard disk
External/ Cloud Storage
(Google Drive)

6 รายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์บริการ
ศุลกากร

ความสําคัญในการนําออก
สิ่งทีต่ ้องนําออก
เมื่อเกิดวิกฤต
เมื่อเกิดเหตุฉกุ เฉิน
สําคัญ
ไม่สําคัญ

เอกสาร/ Hard disk
External


เอกสาร / Hard disk
External
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ตารางที่ 16 เอกสารของงานธุรการ ศูนย์บริการศุลกากร
เอกสารของงานธุรการ ศูนย์บริการศุลกากร
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายการเอกสาร
เอกสารบุคลากร
ใบลาเจ้าหน้าที่
ครุภัณฑ์
คําสั่งศูนย์บริการศุลกากร
รวมถาม - ตอบ การปฏิบัติพิธีการศุลกากร
ทะเบียนหนังสือรับ (หนังสือแบบ 138)
ทะเบียนหนังสือออก
สมุดส่งหนังสือตามหน่วยงานต่าง ๆ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และ
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

รูปแบบ/ แหล่งทีเ่ ก็บ/ผู้รบั ผิดชอบ
กระดาษ
ตู้เอกสารธุรการ
ตู้เอกสารธุรการ
ตู้เอกสารธุรการ
ตู้เอกสารธุรการ
ตู้เอกสารธุรการ
ตู้เอกสารธุรการ
ตู้เอกสารธุรการ
-

อิเล็กทรอนิกส์
ระบบ e-leave
ไฟล์ ใน Flash drive
ไฟล์ ใน Flash drive

ความสําคัญในการนํา
ออกเมื่อเกิดวิกฤต
สําคัญ
ไม่สําคัญ










สิ่งทีต่ ้องนําออก
เมื่อเกิดเหตุฉกุ เฉิน
เอกสาร
เอกสาร
เอกสาร
เอกสาร
เอกสาร
Flash drive
เอกสาร
Flash drive

ภาคผนวก

เหตุฉุกเฉิน โทร. 199
0-2667-6171, 0-2667-6182 ฝ่ายสถานทีแ่ ละยานพาหนะ (ฝสย.)
081-479-3767 หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนา
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์

