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รายงานการศึกษาส่วนบุคคล เรื ่อง แนวทางการกำหนดแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

(Business Continuity Plan - BCP) สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ของหน่วยงาน
จัดเก็บภาษีเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษามาตรฐานการจัดทำแผนดำเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan - BCP) ที่องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
แล ะกา รพ ัฒ นา  ( Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) 
กำหนดให้หน่วยงานจัดเก็บภาษี จัดทำและปรับปรุงแผน BCP ให้การดำเนินการของหน่วยงานจัดเก็บภาษี
มีความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต ซึ่งได้กำหนดเป็นเกณฑ์การประเมินความพร้อมของหน่วยงานจัดเก็บภาษี
ตามมาตรฐานการแลกเปลี ่ยนข้อมูลของประเทศในภาคี Multilateral Convention on Mutual 
Administrative Assistance in Tax Matters หรือ MAC ซึ ่งเป็นความร่วมมือของนานาประเทศ 
ในการบริหารจัดเก็บภาษี รวมถึงการศึกษาการจัดทำแผน BCP ของหน่วยงานจัดเก็บภาษี 
ในต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแผน BCP ของกรมสรรพากรไทยให้เป็น
ตามมาตรฐานสากล 

ผลการศึกษาพบว่า แผน BCP ของกรมสรรพากรไทย เป็นแผนที่จัดทำเพื่อให้หน่วยงาน
สามารถบริหารจัดการการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต โดยรองรับกรณี
เกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน 7 เหตุการณ์ ได้แก่  

1. เหตุการณ์อัคคีภัย  
2. เหตุการณ์อุทกภัย  
3. เหตุการณ์แผ่นดินไหว  
4.  เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง / จลาจล  
5.  เหตุการณ์ก่อการร้าย  
6.  เหตุการณ์ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง 
7.  เหตุการณ์โรคระบาดต่อเนื่อง  
โดยในแผนได้กำหนดให้หน่วยงานต้องดำเนินการตามแนวทาง ขั ้นตอนในการบริหาร 

ความต่อเนื ่องและกอบกู ้กระบวนการที ่กำหนด เพื ่อให้การปฏิบัติงานและการให้บริการของ
กรมสรรพากรเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง  

อย่างไรก็ดี แผน BCP กรมสรรพากรปัจจุบัน ยังเป็นแผนที่รองรับสถานการณ์วิกฤตที่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในระยะเวลาสั้น ไม่รองรับสถานการณ์ที่เกิดจากวิกฤตที่มีความรุนแรง



จ 

และผลกระทบในระยะเวลายาวนาน ประกอบกับยังไม่มีการกำหนดแผนการทดสอบและซักซ้อม 
แผน BCP ที่เกิดจากสถานการณ์วิกฤตครบทุกสถานการณ์  

จากการศึกษามาตรฐานของ OECD ที่เกี่ยวข้องกับแผน BCP ของหน่วยงานจัดเก็บภาษี
พบว่า กรมสรรพากรต้องดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานภายใน พ.ศ. 2564 เพื่อให้
พร้อมต่อการประเมินความพร้อมของประเทศภาคีในกรอบความร่วมมือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ทางภาษี ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

1.  ต้องมีแผนการทดสอบภาวะวิกฤตให้ครบถ้วนทุกสถานการณ์  
2.  ต้องมีการบันทึกผลจากการทดสอบภาวะวิกฤตและนำมาสรุปวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง  

ให้แผน BCP มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
รายงานการศึกษาฉบับนี้ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1.1 ด้านการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต  
1.1.1 กรมสรรพากรควรดำเนินการแผน BCP ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

ภายใน พ.ศ. 2564 เพ่ือความพร้อมในการเป็นประเทศภาคีในกรอบความร่วมมือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทางภาษีระหว่างประเทศ ใน พ.ศ. 2565 

1.1.2 ควรกำหนดให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการ BCP ซึ่งมีอธิบดีกรมสรรพากร
เป็นประธานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อวิเคราะห์หาจุดที่ควรปรับปรุง เพื่อให้มีการทบทวนและปรับปรุง 
แผน BCP ให้มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมทันการณ์ 

1.2 ด้านผู้เสียภาษีและประชาชน 
1.2.1 ควรพัฒนาระบบการบริการสำหรับผู้เสียภาษีและระบบการปฏิบัติงานให้

เป็นดิจิทัล เพ่ือให้สามารถบริการแก่ผู้เสียภาษีและประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง แม้ในสถานการณ์วิกฤต
ต่าง ๆ  

1.2.2 ควรพิจารณากำหนดนโยบายในการบริหารจัดเก็บภาษีให้มีความเหมาะสม
กับสถานการณ์  

2.  ข้อเสนอแนะในการดำเนินการ 
2.1  ด้านการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 

2.1.1 ควรวางแผนการดำเนินการแผน BCP ในแต่ละขั้นตอนให้มีความชัดเจน 
เพ่ือให้การนำแผน BCP ไปสู่การปฏิบัติมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด  

2.1.2 ควรมีการสื่อสารแผน BCP ในสิ่งที่บุคลากรจะต้องดำเนินการ ในสภาวะ
วิกฤตในกรณีต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
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2.1.3 ควรให้มีการทดสอบ ซักซ้อมการปฏิบัติตามแผน ทบทวน และปรับปรุง
แผน BCP ให้เหมาะสมกับสภาวะวิกฤตให้ครอบคลุมทุกเหตุการณ์ เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
เพื่อให้มีการทำความเข้าใจและสามารถนำแผน BCP ไปใช้ได้เมื ่อเกิดสถานการณ์จริง เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กร  

2.2 ด้านผู้เสียภาษีและประชาชน 
2.2.1 ควรประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ผู้เสียภาษี และประชาชน ใช้ระบบการบริการ

ดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องแม้เกิดสถานการณ์ภาวะวิกฤต  
ที่ไม่สามารถให้บริการผู้เสียภาษี ณ หน่วยงานสำนักงานสรรพากร 

2.2.2  พัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีให้แก่บุคลากร ให้สามารถการปฏิบัติงาน
บนระบบงานดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติงานแม้ใน
สภาวะวิกฤตที่ไม่สามารถปฏิบัติงาน ณ สำนักงานได้ ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเพื่อการให้บริการ
ประชาชนเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 

ในการจัดทำรายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ ผู ้เขียนขอขอบพระคุณคณะอาจารย์  
ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์ ดร.พลภัทร บุราคม เอกอัครราชทูต กิตติพงษ์ ณ ระนอง รองศาสตราจารย์ 
ดร.รุ่งพงษ์ ชัยนาม ที่กรุณาให้คำปรึกษาและคำแนะนำที่มีคุณค่ายิ่ง ทั้งยังช่วยแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ 
ส่งผลให้รายงานฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

ผู้เขียนขอขอบพระคุณ นายปิ่นสาย สุรัสวดี ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี 
กรมสรรพากร ที่สนับสนุนให้ผู้เขียนสามารถร่วมการอบรมได้โดยสะดวก และกรุณาให้คำแนะนำใน
การจัดทำรายงานส่วนบุคคลฉบับนี้ รวมทั้งสละเวลาให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำและข้อคิดเห็น  
อันเป็นประโยชน์ ตรวจแก้ไขจนรายงานฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ผู ้ เข ียนขอขอบคุณ นางสาวอรปร ียา จ ึงพาณิชย ์ น ักว ิชาการภาษีชำนาญการพิเศษ  
ศูนย์ปฏิบัติการพันธกรณีระหว่างประเทศ กรมสรรพากร และนางสาวศิราลักษณ์ อินทร์ไทยวงศ์ 
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ กลุ ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมสรรพากร ที ่ได้สละเวลาในการให้  
ความคิดเห็น และสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำรายงานส่วนบุคคลฉบับนี้  

ผ ู ้ เข ียนขอขอบคุณบ ุคลากรสถาบ ันการต่างประเทศเทวะวงศ ์วโรปการ กระทรวง 
การต่างประเทศ สำหรับการอำนวยความสะดวกและการดูแลในทุกๆ ด้าน เพื่อนร่วมอบรมทุกท่าน
สำหรับความช่วยเหลือและคำปรึกษา  

ท้ายสุดนี้ ผู้เขียนขอขอบพระคุณ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ที่มอบ
โอกาสให้ผู้เขียนได้เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 13 และให้ความเห็นชอบ 
ในการจัดทำรายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ 

 
 
จิตรา พงษ์พานิช 
กันยายน 2564 
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บทที่ 1  
บทนำ 

 
  
1.1  ภูมิหลัง ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการระบาด
ของโรคเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องตั้งแต่ปลาย พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อ 
การดำเนินงานของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สำหรับภาครัฐนั้น สถานการณ์วิกฤต COVID-19 เป็น
ตัวเร่งให้ภาครัฐต้องมีการปรับตัวเพื ่อนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการภายในและ 
การบริการประชาชน และเป็นบททดสอบสำคัญของหน่วยงานภาครัฐในการนำแผนดำเนินธุรกิจ  
อย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP)  
มาใช้เพ่ือให้สามารถดำเนินภารกิจของหน่วยงานได้อย่างต่อเนื่องในภาวะวิกฤต  

แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business 
Continuity Plan - BCP) คือ แผนที่หน่วยงานจัดทำขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมองค์กร และสามารถ
นำไปใช้ในการตอบสนอง และปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจาก  
ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ อุบัติการณ์ โรคระบาด หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร โดยไม่ให้สภาวะวิกฤตหรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้ หน่วยงานต้องหยุดการดำเนินงาน หรือไม่สามารถให้บริการ 
ได้อย่างต่อเนื่อง โดยมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 22301 ให้นิยามแผน BCP ว่า เอกสารขั้นตอน
การดำเนินงานที่ให้แนวทางแก่องค์กรในการตอบสนอง การฟื้นฟู การกลับมาดำเนินการและการติดตั้ง
เพ่ือสามารถดำเนินงานได้ในระดับที่กำหนดไว้หลังการหยุดชะงัก  

ในต่างประเทศ หน่วยงานจัดเก็บภาษีทั่วโลกต่างตื ่นตัวและให้ความสำคัญกับการจัดทำ 
และปรับปรุงแผน BCP โดยองค์กรระหว่างประเทศ อาทิ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ 
(International Monetary Fund: IMF) และองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
(Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) ได้ผลักดันให้หน่วยงาน
จัดเก็บภาษีมีการจัดทำและปรับปรุงแผน BCP เพื่อให้การดำเนินการของหน่วยงานจัดเก็บภาษีมี
ความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต เพื่อเป็นการรักษาวินัยทางการคลังและส่งเสริมการปฏิบัติทางภาษี
อย่างถูกต้องของผู้ เสียภาษี  นอกจากนั้น OECD ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ผลักดันการส่งเสริม
ความโปร่งใสและเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี ยังได้กำหนดความพร้อมของหน่วยงานจัดเก็บภาษี
ในการใช้แผน BCP เป็นหนึ่งในเกณฑ์ประเมินความพร้อม ตามมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลของ
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ประเทศในภาคี Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters 
หรือ MAC ซึ่งเป็นความร่วมมือของนานาประเทศในการบริหารจัดเก็บภาษีซึ่งปัจจุบัน มีประเทศ
สมาชิกกว่า 141 ประเทศ และเป็นหนึ่งในเกณฑ์ที ่สหภาพยุโรป (European Union: EU) ใช้ใน 
การประเมินรายชื่อประเทศท่ีไม่ให้ความร่วมมือทางภาษี (EU list of non-cooperative jurisdictions 
for tax purposes) ด้วย 

สำหรับประเทศไทยได้มีแนวคิดการนำแผน BCP มาใช้กับหน่วยงานภาครัฐมีมาตั ้งแต่   
พ.ศ. 2555 คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555 เห็นชอบแนวทางและมาตรการที่กำหนดให้ 
หน่วยงานของรัฐดำเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจหลักหรือ 
งานบริการที่สำคัญได้อย่างต่อเนื่องแม้เกิดสภาวะวิกฤต และมอบหมายให้สำนักงาน ก.พ.ร. เป็น
หน่วยงานหลักในการสนับสนุนการดำเนินการให้แก่หน่วยงานของรัฐซึ่งหน่วยงานภาครัฐได้ดำเนินการ
จัดทำแผน BCP ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว  

กรมสรรพากรได้มีการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อดำเนินการในสภาวะวิกฤต 
ตั้งแต่เมื่อ พ.ศ. 2556 ตามแนวทางที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด เพื่อรองรับสภาวะวิกฤตหรือ
เหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ไม่ว่าเป็นเหตุที่เกิดจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ที่เกิดจากการมุ่งร้ายต่อองค์กร 
ทำให้แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ ในช่วงแรกครอบคลุมสภาวะวิกฤตใน 4 เหตุการณ์ ประกอบด้วย 
เหตุการณ์อุทกภัย อัคคีภัย แผ่นดินไหว และชุมนุมประท้วง  จลาจล ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเป็น
ภาวะวิกฤตที่มาจากภัยธรรมชาติ หรือภัยที่เกิดขึ้นทั่วไป และมีระยะเวลาในการเกิดเห ตุเป็น
ช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ประมาณ 1-2 เดือน โดยการดำเนินการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องดังกล่าว
เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด และมีระยะเวลาในการจัดส่งเป็นตัวกำกับ จึงอาจทำให้
อาจไม่ครอบคลุมเหตุการณ์ท่ีเป็นสภาวะวิกฤตขององค์กรอย่างแท้จริง  

ต่อมาในช่วงปลาย พ.ศ. 2556 จนถึง พ.ศ. 2557 มีความขัดแย้งแนวคิดทางการเมืองทำให้
เกิดสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองโดยใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น การปิดถนน การเดินขบวน ประท้วง 
การปิดสถานที่ราชการ การตัดน้ำประปา-ไฟฟ้าของหน่วยงานราชการ และมีการก่อเหตุร้ายโดยใช้
อาวุธร้ายแรง การใช้วัตถุระเบิด และการวางเพลิง เป็นต้น ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานราชการ 
ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ความเสียหายทรัพย์สินของทางราชการ 
กระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การให้บริการแก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมสรรพากร
จึงได้จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตของกรมสรรพากร กรณีสถานการณ์การชุมนุม
ทางการเมือง เพ่ือเตรียมการป้องกันความเสียหายหรือลดความเสียหาย ด้านการปฏิบัติงานในภารกิจ
ของกรมสรรพากร ด้านบุคลากรและทรัพย์สินราชการอันเกิดจากสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง 
โดยมีการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 9 ด้าน ประกอบด้วย ด้านอาคารสถานที่ ด้านบุคลากร 
ด้านวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็น ด้านยานพาหนะ ด้านสาธารณูปโภค ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ด้านกฎหมายและการยื่นแบบแสดงรายการภาษี ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านการให้บริการประชาชน 
ซึ่งแผนดังกล่าวถือได้ว่าเป็นแผนเผชิญเหตุ เนื่องจากมีการระบุขั้นตอนการดำเนินการด้านและ
มีการกำหนดหน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบในแต่ละด้าน แต่แผนงานดังกล่าวยังมีขอบเขตเฉพาะ
อาคารกรมสรรพากรเท่านั้น หน่วยงานปฏิบัติที่ตั้งอยู่นอกขอบเขตดังกล่าวอาจต้องนำแผนดังกลา่ว
ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับหน่วยงานของตน 

ในปัจจุบันมีสถานการณ์ที่เป็นปัจจัยต่อการเกิดวิกฤตที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานมากขึ้น 
กรมสรรพากรจึงได้มีการทบทวนแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ เพื่อเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเหตุที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย แผ่นดินไหว 
หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดจากการมุ่งร้ายต่อองค์กร เช่น การชุมนุมประท้วง การจลาจล เป็นต้น และปลาย 
พ.ศ. 2562 ทั่วโลกได้เผชิญกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจการเงิน การให้บริการ สังคม ชุมชน 
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สิน และอาจส่งผลให้กรมสรรพากรไม่สามารถให้บริการหรือ
ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง และส่งผลกระทบต่อการบริหารการจัดเก็บภาษีอากร ซึ่งถือเป็นแหล่งรายได้ 
ที่สำคัญของภาครัฐ และในช่วงต้น พ.ศ. 2563 เหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ได้มีความรุนแรงยิ่ งขึ้น กรมสรรพากรได้ตระหนักถึงวิกฤตการณ์
ดังกล่าวที่อาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อการดำเนินงานและการให้บริการ กรมสรรพากรจึงได้มีการจัดตั้ง
คณะทำงานเฉพาะกิจพิเศษบริหารสถานการณ์ COVID-19 พร้อมกำหนดแนวปฎิบัติในด้านต่าง ๆ  
เพื่อกำหนดเป็นมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการในแนวทางเดียวกัน และเหตุการณ์การระบาดของโรคดังกล่าว โดยได้ทบทวน
และจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ และเพิ่มสภาวะวิกฤตอีก 2 เหตุการณ์ ได้แก่ เหตุการณ์
โรคระบาดต่อเนื่อง และเหตุการณ์ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง เพื่อให้ครอบคลุมเหตุการณ์ในสภาวะวิกฤต  
ที่จะส่งผลกระทบต่อกรมสรรพากร และช่วยให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดได้  
ซึ่งการดำเนินการจัดทำแผนดังกล่าว ประกอบกับคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
เห็นชอบในหลักการ มาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและ
ให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต (รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)) โดยมอบหมายให้สำนักงาน ก.พ.ร. ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยดำเนินการ
ทบทวนและปรับปรุงแผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - 
BCP) ให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งสามารถรองรับกรณีเกิดโรคระบาดต่อเนื่องได้ โดยกำหนดให้หน่วยงาน
จัดส่งแผนฯ ให้สำนักงาน ก.พ.ร. ภายในเดือนมิถุนายน 2563 และกรมสรรพากรได้รับการประสาน
จากสำนักงาน ก.พ.ร. ให้จัดทำแผน BCP เป็นต้นแบบ (Best Practice) กับส่วนราชการอ่ืน  
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อย่างไรก็ดี เนื่องจากการจัดทำแผน BCP กรมสรรพากรได้จัดทำตามกรอบแนวทางและ
เวลาที ่กำหนดของสำนักงาน ก.พ.ร. จึงไม่ได้มีการศึกษาแผนหรือแนวทางในการดำเนินการ  
ในต่างประเทศที่เป็นมาตรฐานสากลมาประกอบการพิจารณาจัดทำแผนดังกล่าว ประกอบกับ  
ช่วงระยะเวลาของการเกิดสภาวะวิกฤต COVID-19 มีผลกระทบที่มีความรุนแรงและยาวนานต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบันนับเป็นระยะเวลา 2 ปี ซึ่งแผน BCP ในปัจจุบันยังไม่รองรับสถานการณ์ที่เกิดผลกระทบที่มี
ระยะเวลายาวนาน ดังนั้น จึงควรทบทวนและปรับปรุงแผน BCP ให้เหมาะสมกับสภาวะวิกฤตให้
ครอบคลุมทุกเหตุการณ์  

จากภูมิหลัง ความเป็นมาและสภาพปัญหาดังกล่าว จะเห็นได้ว่า การมีแผน BCP ที่สามารถ
นำมาปฏิบัติได้จริงเมื่อกรมสรรพากรเผชิญวิกฤต ทั้งในรูปแบบของภัยธรรมชาติ หรือสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในรูปแบบต่าง ๆ เป็นการดำเนินการที่สำคัญที่กรมสรรพากรจำเป็นต้องมีเพื่อให้การดำเนินการ
ด้านการบริหารจัดเก็บภาษีทัดเทียมและเป็นไปตามกติกาตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ
ของประเทศและการบริหารวินัยการคลังอย่างยั่งยืน  

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

1.2.1 เพ่ือให้ทราบมาตรฐานของ OECD ที่เกี่ยวข้องกับแผน BCP ของหน่วยงานจัดเก็บภาษี 
1.2.2 เพื่อให้ทราบตัวอย่างหน่วยงานจัดเก็บภาษีในต่างประเทศที่มีการจัดทำแผน BCP 

อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ กรมสรรพากรสหรัฐอเมริกา ในเชิงเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการของ
กรมสรรพากรไทย 

1.2.3 เพื่อสรุปและเสนอแนะแนวทางการดำเนินการปรับปรุงแผนการดำเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่องของกรมสรรพากรให้เป็นตามมาตรฐานสากล 

 
1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการดำเนินการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา  

1.3.1  ศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช้แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ 
1)  แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 

(BCP) กรมสรรพากร พ.ศ. 2563  
2)  บทวิเคราะห์แนวทางการจัดทำแผน BCP ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

เชื้อไวรัสโคโรนา 19 ของต่างประเทศโดย IMF  
3)  แผน BCP ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ของประเทศ

สหรัฐอเมริกา  
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4)  กรอบการประเมินความพร้อมในการแลกเปลี ่ยนข้อมูลของ OECD ตาม
แบบสอบถามเพ ื ่อการประเม ินความพร ้อมการร ักษาความล ับและความปลอดภ ัยข ้อมูล 
(Confidentiality and Data Safeguards Assessment Questionnaire)  

1.3.2  ศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช้แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่
กรมสรรพากรที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

1)  เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการพัฒนา
ระบบราชการของกรมสรรพากร และได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทำ 
แผน BCP กรมสรรพากร 

2)  เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการพันธกรณีระหว่างประเทศ ซึ ่งเป็นหน่วยงานที่
กรมสรรพากรตั้งขึ้นใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือรองรับภารกิจด้านพันธกรณีระหว่างประเทศ 
ได้แก่ การดำเนินการเพื่อความตกลงร่วมกัน (MAP Unit) การแลกเปลี่ยนข้อสนเทศ (EOI Unit) และ 
การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่างประเทศอื่นๆ โดยภารกิจงานด้านการแลกเปลี่ยน
ข้อสนเทศเป็นภารกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินการให้กรมสรรพากรมีแผน BCP สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล  

 
1.4  คำถามการศึกษา  

กรมสรรพากรจะต้องมีการพัฒนาหรือปฏิรูปการบริหารจัดการอย่างไร เพื่อให้มีแผน BCP 
ตามมาตรฐานสากล 

 
1.5  สมมติฐานการศึกษา  

การจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื ่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 
(Business Continuity Plan - BCP) ให้สามารถรองรับภาวะวิกฤตได้ในทุกเหตุการณ์ และเป็นไป
ตามกรอบแนวทาง OECD จะช่วยให้การดำเนินการด้านการบริหารจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ตลอดจนสร้างความน่าเชื่อถือของประเทศและการบริหารวินัย  
การคลังอย่างยั่งยืน 

 
1.6  ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา  

1.6.1 ได้ข้อเสนอแนะแนวทางในการกำหนดแผน BCP ตามมาตรฐานที่ OECD กำหนด 
1.6.2 ได้ข้อเสนอแนะในการกำหนดแนวทางการบริหารงานอย่างต่อเนื่องของกรมสรรพากร

ในภาวะวิกฤต  
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1.7  นิยามศัพท ์ 
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื ่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 

(Business Continuity Plan - BCP) แผนที่หน่วยงานจัดทำขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมองค์กร และ
สามารถนำไปใช้ในการตอบสนอง และปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ทั้งที่เกิด
จากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ อุบัติการณ์ โรคระบาด หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร โดยไม่ให้สภาวะวิกฤต
หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานต้องหยุดการดำเนินงาน หรือไม่สามารถให้บริการได้
อย่างต่อเนื่อง 

กรอบความร่วมมือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางภาษี (Global Forum on 
Transparency  and Exchange of Information for Tax Purposes Global Forum) 
คือกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่ริเริ ่มโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการ
พ ัฒนา (Organisation for Economic Cooperation and Development: OECD) และ OECD 
เพ่ือสร้างความโปร่งใสด้านภาษีด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ 

Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in 
Tax Matters (MAC) คือ ความตกลงพหุภาคีว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือด้านการบริหารภาษี  
ที่มุ่งเน้นในเรื่องการให้ความช่วยเหลือด้านการบริหารภาษีระหว่างรัฐภาคี พัฒนามาจากความร่วมมือ
ระหว ่างองค์การเพื ่อความร ่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic 
Cooperation and Development: OECD) และสหภาพยุโรปตั ้งแต่ปี 2531 และมีพิธีสารแก้ไข 
ในปี 2553 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 โดยประเทศไทยลงนามเข้าร่วมเป็นภาคี MAC  
ในลำดับที่ 137 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563 และรัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบในความตกลงฯ แล้ว  
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563  

 
 

 
 

 



 

 

  
บทที่ 2  

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎี / กรอบความคิด 

2.1.1 มาตรฐานการจัดทำ BCP  
เช่น มาตรฐาน BS25999 มาตรฐาน ISO22301 มาตรฐาน มอก.22301 ซึ่งเป็น

แนวทางการบริหารความต่อเนื่องที่ได้รับการใช้อย่างแพร่หลาย คือ มาตรฐาน Business Continuity 
Standard (BS25999) ที่กำหนดโดย British Standards Institution (BSI) ซึ่งเป็นต้นแบบของ 
การพัฒนาไปสู่มาตรฐาน ISO2230111 ปัจจุบันพัฒนาเป็น ISO22301:2019 มาตรฐาน BS25999 
มี 6 องค์ประกอบหลัก เป็นวงจรการบริหารความต่อเนื่อง (BCM Life Cycle) ดังนี้ 

2.1.1.1  การบริหารโครงการจัดการความต่อเนื่อง (BCM Programme Management) 
โครงการจัดการความต่อเนื ่อง ถือว่าเป็นองค์ประกอบหลักและเป็นขั ้นตอนแรกของการบริหาร  
ความต่อเนื่อง เป็นการจัดทำกรอบนโยบาย BCM โครงสร้าง BCM หน้าที่และความรับผิดชอบของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงลงมาถึงเจ้าหน้าที่ระดับต่าง  ๆ รวมถึงการจัดตั้งทีมงาน 
ด้าน BCM การกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ขั้นตอนการปรับระดับของเหตุการณ์ 
(Incident Escalation Process) วิธ ีการบริหารโครงการบริหารความต่อเนื ่อง และการติดตาม  
พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้า 

2.1.1.2  ก า ร ศ ึ ก ษ า แ ล ะท ำ ค ว า ม เ ข ้ า ใ จ อ ง ค ์ ก ร  ( Understanding the 
Organization) การเข้าใจองค์กรเป็นกระบวนการทำความรู้จักกับหน่วยงาน ซึ่งหมายถึงความรู้และ
ความเข้าใจในสภาพและการดำเนินงานของหน่วยงานว่าจะรับผลกระทบหรือความเสี่ยงอย่างไร  
ผ่านวิธีการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ หรือผลกระทบต่อกระบวนการทำงานหรือการให้บริการ 

 
1 ISO 22301 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจและสร้างความสำเร็จ และมาตรฐานใน
ภูมิภาคอื่น ๆ เป็นการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจและการออกแบบมาเพื่อปกป้องธุรกิจจากอุปสรรคที่มีศักยภาพ ซึ่ง
รวมถึงสภาพอากาศรุนแรง ไฟไหม้ น้ำท่วม ภัยธรรมชาติ โจรกรรม ไอทีดับ การเจ็บป่วยของพนักงาน หรือการโจมตี
ของผู้ก่อการร้าย ระบบการจัดการมาตรฐาน ISO 22301 ช่วยระบุภัยคุกคามที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและฟังก์ชั่นทาง
ธุรกิจที่สำคัญที่อาจส่งผลกระทบ และจะช่วยให้สามารถใส่แผนการในสถานที่ก่อนเวลาเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจไม่ได้
หยุดนิ่ง, (https://www.bsigroup.com/th-TH/ISO-22301-Business-Continuity-Plan/Introduction-to-ISO-
22301/).  
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(Business Impact Analysis: BIA) และการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment: RA) เพื่อระบุ
ความเร่งด่วนของกิจกรรมต่าง ๆ และระดับความสามารถที่ต้องการ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการจัด
ระดับความสำคัญของกระบวนงาน การกำหนดแนวทาง และการกำหนดกลยุทธ์ในข้อต่อไป 

 

 

ภาพที่ 1 มาตรฐานสากล BS2599 Business Continuity Management 

 
2.1.1.3  การกำหนดกลยุทธ์ในการสร้างความต่อเนื ่อง (Determining BCM 

Strategy) แนวทางในการตอบสนองต่อการหยุดชะงักของการดำเนินงานขององค์กร ได้แก่ กลยุทธ์  
กู้คืนการดำเนินงาน (Recovery Strategy) ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องจัดทำก่อนการพัฒนาและเตรียมการ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉิน และกลยุทธ์ด้านการจัดการทรัพยากรที่เหมาะสม ตามข้อมูล 
ที่ได้จากผลกระทบต่อกระบวนการทำงานหรือการให้บริการ (BIA) โดยต้องกำหนดในเรื่อง บุคลากร 
สถานที่ปฏิบัติงาน อุปกรณ์และเครื่องมือ เทคโนโลยี ข้อมูล และผู้ผลิตสินค้าหรือผู้ให้บริการ คู่มือ 
การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต  

2.1.1.4  การพัฒนาและเตรียมการตอบสนองต่อเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉิน 
(Developing and Implementing BCM Response) ภายหลังการกำหนดกลยุทธ์แล้ว จะต้องจัดทำ
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แผนงานเตรียมตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน ให้เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ โดยจัดทำแผน
ดังต่อไปนี้  

1)  Incident Management Plans (IMP) เพื่อจัดการกับวิกฤตฉุกเฉิน
ที่เกิดขึ้น  

.2)  Emergency / Crisis Management Plan (CMP) เพื ่อจ ัดการกับ
วิกฤตฉุกเฉินที่เกิดขึ้น และผลกระทบที่ขยายไปในวงกว้าง  

3)  Business Continuity Plans (BCP) เพื่อบริหารภารกิจอย่างต่อเนื่อง 
โดยมุ่งทำขั้นตอนงานที่สำคัญต่อภารกิจและใช้ทรัพยากรหลักอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งเตรียมแผนรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์  

4)  Recovery Plans (RP) แผนกู้คืนภารกิจ หลังภัยพิบัติผ่านพ้นไป  
2.1.1.5  การทดสอบ ปรับปรุง และทบทวนแผน (Exercising Maintaining and 

Reviewing) เป็นขั้นตอนที่สำคัญ เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ทำให้แน่ใจได้ว่า BCM ที่ได้จัดทำขึ้น 
สามารถใช้ได้จริง รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อม ตลอดจนตรวจสอบความสามารถของบุคลากร และ
ประสิทธิภาพของแผนในการตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ โดยรูปแบบการทดสอบอาจมีตั้งแต่ระดับง่าย 
ไปหายาก ดังนี้  

1) Call Tree คือ การซ้อมการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกทีมงาน 
ที่เกี่ยวข้องตามผังรายชื่อทางโทรศัพท์หรือช่องทางอื่น ๆ ที่สามารถติดต่อและยืนยันการรับแจ้งเหตุ  
ได้อย่างทันการณ ์ 

2) Tabletop Testing คือ การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง โดยจำลองโจทย์สถานการณ์ขึ้นมา และทดลองนำแผน BCP มาพิจารณาว่า  
ใช้ตอบโจทย์แต่ละข้ันตอนได้หรือไม่  

3)  Simulation คือ การทดสอบโดยจำลองสถานการณ์เสมือนจริง และ
ทดลองนำแผน BCP มาประยุกต์ใช้  

4)  Full BCP Exercise คือ การทดสอบเต็มร ูปแบบและใกล้ เค ียง
สถานการณ์จริงมากที่สุด  

2.1.1.6  การปลูกฝัง BCM ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร (Embedding 
BCM in the Organisation’s Culture) การทำให้ BCM ผสมกลมกลืนเข้าจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร 
ที่จะทำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ซึมซาบและเข้าใจถึงความสำคัญของ BCM ตลอดจนบทบาทหน้าที่  
ที่ทุกคนพึงมีเพ่ือให้ภารกิจสามารถดำเนินการต่อไปได้ในยามที่เกิดเหตุวิกฤต 
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2.1.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยงองค์กร COSO Enterprise Risk Management 
20172  

2.1.2.1 ความหมายของความเสี่ยงตามนิยามของ COSO ERM 2017 หมายถึง 
ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อการบรรลุกลยุทธ์และวัตถุประสงค์
ทางธุรกิจ ซ่ึงมี 3 ความหมายสำคัญที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1) เหตุการณ์ (Event) เหตุการณ์ที ่เกิดขึ ้นทั ่วไปมีทั ้งด้านบวกและ 
ด้านลบ เหตุการณ์ด้านลบจะหมายถึงความเสี่ยง เช่น ความเสียหายจากเพลิงไหม้ เหตุการณ์ด้านบวก
จะหมายถึง โอกาส เช่น อัตราภาษีที่เอื้อประโยชน์มากขึ้น การพิจารณาเหตุการณ์ควรพิจารณาทั้ง
ความเสี่ยง และโอกาสจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร โดยจัดตั้งคณะทำงานตรวจสอบความเสี่ยง 
(Risk Review Team) หรือใช้แนวทางการประเมินด้วยตนเอง (Risk Self-Assessment) เพ่ือรวบรวม
ฐานข้อมูลความเสี่ยงที่องค์กรเผชิญอยู่ให้ครอบคลุมทุกภารกิจขององค์กร เหตุการณ์ที่ไม่ได้ถูกระบุจะ
ไม่ถูกนำไปบริหารจัดการอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรในภายหลังได้  

2) ความไม่แน่นอน (Uncertainty) เป็นสถานการณ์ในอนาคตที่ 
ไม่สามารถทำนายสภาวะล่วงหน้า ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ การพิจารณาเหตุการณ์ควรคาดคะเน
สถานการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนและส่งผลต่อกิจการในอนาคต  

3)  ความรุนแรง (Severity) เป็นการประเมินว่าแต่ละเหตุการณ์มีโอกาส
เกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด และหากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อองค์กรรุนแรงเพียงใด และนำมาจัดลำดับ
ความสำคัญมากน้อยของปัจจัยเสี่ยงใด เพ่ือจะได้กำหนดมาตรการตอบโต้กับปัจจัยเสี่ยงให้เหมาะสม 

2.1.2.2 ความหมายของการบริหารความเสี่ยง  
การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) 

เป็นกระบวนการที่กำหนดขึ้นโดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรของหน่วยงาน เพื่อใช้ใน 
การกำหนดกลยุทธ์ของทั้งหน่วยงาน กระบวนการบริหารความเสี่ยงถูกออกแบบมาเพ่ือใช้ระบุความเสี่ยง
หรือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่อาจมีผลกระทบต่อหน่วยงาน และบริหารความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับท่ีหน่วยงานยอมรับได้  

การบริหารความเสี่ยงองค์กรตาม COSO ERM 2017 หมายถึง การบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร หมายถึง วัฒนธรรมองค์กร ความสามารถ และการปฏิบัติ บูรณาการร่วมกับ  

 
2 จุฑามน สิทธิผลวนิชกุลม, แนวทางการบริหารความเสี่ยงองค์กร COSO Enterprise Risk Management 2017, 
วารสารวิชาชีพบัญช,ี 14(42), [ออนไลน์], 2561, แหล่งท่ีมา: http://www.jap.tbs.tu.ac.th/files/Article/ 
Jap42/Full/JAP42Juthamon.pdf [1 สิงหาคม 2564]. 
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การกำหนดกลยุทธ์และผลการดำเนินงาน ซึ่งองค์กรต่าง ๆ ต้องใช้ในการจัดการความเสี่ยงเพื่อสร้าง 
รักษา และตระหนักถึงการเพิ่มคุณค่า ซ่ึงมี 6 องค์ประกอบสำคัญ ดังนี้  

1)  การตระหนักถึงวัฒนธรรมองค์กร (Recognizing Culture) การมี
วัฒนธรรมองค์กรที่ตรงกันจะช่วย ให้พนักงานเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงองค์กรได้ในแนวทาง
เดียวกัน  

2) การพัฒนาความสามารถ (Developing Capabilities) การบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร จะช่วยให้องค์กรสามารถทำตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ รวมทั้งคาดการณ์อุปสรรค 
ที ่ส ่งผลต่อความสำเร ็จขององค์กรได้  โดยองค์กรที ่ม ีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับ 
การเปลี่ยนแปลงจะมีความยืดหยุ่น และพัฒนาองค์กรได้ดีกว่า  

3)  การนำวิธีปฏิบัติไปปรับใช้ (Applying Practices) การบริหารความเสี่ยง
องค์กรเป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องทั้งองค์กร โดยครอบคลุมทุกระดับของการดำเนินงาน
ในองค์กร เช่น ระดับแผนก ส่วนงาน หน่วยธุรกิจ กิจกรรมการดำเนินงานและโครงการต่าง ๆ เพ่ือให้
การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานในทุกระดับขององค์กร  

4) การบูรณาการร่วมกับการกำหนดกลยุทธ์และผลการดำเนินงาน 
(Integrating with Strategy-Setting and Performance) องค์กรควรกำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้อง
กับพันธกิจและวิสัยทัศน์ รวมถึงกำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจจากกลยุทธ์ผ่านไปยังหน่วยธุรกิจ  
ส่วนงาน และแผนกต่าง ๆ เมื่อผู้บริหารเข้าใจโปรไฟล์ความเสี่ยง (Risk Profile) และผลของกลยุทธ์
ทางเลือกแล้ว ก็จะบูรณาการการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้เข้ากับการกำหนดกลยุทธ์ และสามารถ 
ที่จะพิจารณาโอกาสและแนวทางใหม่ต่าง ๆ ได ้

5) การจัดการความเสี่ยงเพื่อบรรลุกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ 
(Managing Risk to Strategy and Business Objectives) การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมจะช่วย
ให้องค์กรสามารถกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อบรรลุกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ 
และผู้บริหารควรทบทวน ติดตามวิธีการบริหารความเสี่ยงอยู่เป็นระยะ เพื่อตอบสนองกับเหตุการณ์  
ที่ไม่คาดคิดท่ีอาจส่งผลต่อการบรรลุกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ  

6)  การเชื่อมโยงกับคุณค่า (Linking to Value) เมื่อมีการบริหารความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้องค์กรสามารถมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กร
กำหนดช่วยเพิ่มมูลค่าให้องค์กร 

2.1.2.3 แนวคิดสำคัญของการบริหารความเสี่ยง  
การบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO 2017 ให้ความสำคัญกับ

ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ในบริบทของพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมหลัก ผ่านการเชื่อมโยงกลยุทธ์
และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเข้ากับความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถวางแผนการบริหารความเสี่ยง 
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ทั่วทั้งองค์กร และสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสามารถแสดงความสัมพันธ์ทั้ง 3 องค์ประกอบ 
(ภาพท่ี 2) ดังนี้ 

 

ภาพที่ 2  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ในบริบทของพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมเพื่อกำหนด
ทิศทางและผลการดำเนินงานขององค์กร 

 
1) พันธกิจ วิสัยทัศน์และค่านิยมหลัก (Mission, Vision, and Core 

Values)  
พันธกิจ หมายถึง ความมุ่งหมายในการจัดตั ้งองค์กร ซึ่งแสดงถึง

เป้าหมายที่องค์กร ต้องการบรรลุผล  
วิสัยทัศน์ หมายถึง เป้าหมายขององค์กรที่ต้องการดำเนินการให้

สำเร็จในอนาคต  
ค่านิยมหลัก หมายถึง คุณลักษณะและบรรทัดฐาน ลักษณะเฉพาะ

ของแต่ละองค์กรเกี่ยวกับสิ่งที่ดีหรือไม่ดี และสิ่งใดยอมรับได้หรือยอมรับไม่ได้ ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรม
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองค์กร  

พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมหลักมีความสัมพันธ์กัน เป็นสิ่งที่ช่วย
กำหนดเป้าหมายและทิศทางขององค์กร และแสดงจุดยืนขององค์กรให้ผู ้มีส่วนได้เสียได้ทราบว่า
องค์กรมุ่งไปสู่จุดหมายอย่างไร ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หากความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เปลี่ยนแปลงไป  

2) การบริหารความเสี ่ยงองค์กรส่งผลต่อกลยุทธ์ (Enterprise Risk 
Management Affects Strategy)  

กลยุทธ์ หมายถึง แผนการปฏิบัติงานสู ่การปฏิบัติเพื ่อให้บรรลุ
เป้าหมาย กลยุทธ์ต้องกำหนดให้สอดคล้องและสนับสนุนกับการบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์รวมถึง
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก และความเสี ่ยงที ่ยอมรับได้การกำหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนจะทำให้เกิด 
การบริหารงานและวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  
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การบูรณาการการบริหารความเสี่ยงองค์กรเข้ากับการกำหนดกลยุทธ์
ผู้บริหารต้องคำนึงถึง  

2.1) โอกาสที่กลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอาจไม่สอดคล้องกับ
พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมหลัก  

2.2) ประเภทและระดับความเสี่ยงที่องค์กรอาจเผชิญในการเลือก
ดำเนินการตามกลยุทธ์ต่าง ๆ  

2.3) ประเภทและระดับความเสี ่ยงโดยธรรมชาติที ่ เก ิดจาก  
การดำเนินการตามกลยุทธ์ เพ่ือให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้องค์กรได้ 

3)  ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น (Enhance Performance) ผลการดำเนินงาน
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หน้าที่ และวิธีการในการบรรลุผลตามกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
ขององค์กร เนื่องจากความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อผลการดำเนินงานขององค์กรมีความหลากหลาย และ  
มีทั้งที่ทราบล่วงหน้าและไม่ทราบล่วงหน้า  

ผู ้บริหารจำเป็นต้องเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างความเสี ่ยงและ 
ผลการดำเนินงานที ่ต ้องการ โดยพิจารณาจากโปรไฟล์ความเสี ่ยงขององค์กร ซึ ่งจะแสดงถึง
องค์ประกอบต่าง ๆ ของความเสี่ยงในแต่ละระดับขององค์กร เช่น ระดับความเสี่ยงในภาพรวมของ
องค์กร ในระดับหน่วยธุรกิจในระดับการปฏิบัติงาน องค์ประกอบต่าง ๆ ของความเสี่ยงเหล่านี้จะทำให้
ผู้บริหารสามารถพิจารณาประเภท ความรุนแรง และความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงและผลกระทบ
ต่อผลการดำเนินงานได้ 

2.1.2.4 กรอบการบริหารความเสี่ยง  
กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรตามแนวคิดของ COSO ERM 2017 

ประกอบด้วยหลักการสำคัญ 5 หลักการ และมี 20 องค์ประกอบที่สัมพันธ์กัน (ตารางที่ 1) เพื่อให้
องค์กรนำไปใช้ให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
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ตารางท่ี 1 กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร COSO ERM 2017 

 
 

1)  หลักการสำคัญที่ 1 การกำกับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กร 
(Governance and Culture) การกำกับดูแลกิจการจะเป็นสิ่งที่กำหนดแนวทางขององค์กรในการให้
ความสำคัญและสร้างความรับผิดชอบเกี ่ยวกับการบริหารความเสี ่ยง และวัฒนธรรมองค์กรจะ
เกี่ยวข้องกับค่านิยมทางจริยธรรม พฤติกรรมที่พึงประสงค์และความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงของ
องค์กร ซึ่งจะสะท้อนผ่านการตัดสินใจต่าง ๆ มี 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 

(1)  จัดตั้งคณะกรรมการดูแลความเสี่ยง (Exercises Board Risk 
Oversight) คณะกรรมการควรมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงมีความรู้
และความเชี่ยวชาญในการกำกับการบริหารความเสี่ยง มีความเป็นอิสระ หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง  
ทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน 

(2)  จัดต ั ้งโครงสร ้างการดำเนินงาน (Establishes Operating 
Structures) องค์กรควรจัดตั้งโครงสร้างการดำเนินงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และวัตถุประสงค์  
ทางธุรกิจ เช่น มีการกำหนดโครงสร้างการดำเนินงานและสายการบังคับบัญชาที ่เหมาะสม  
มีโครงสร้างในการบริหารความเสี่ยง มีการกำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ 

(3) ระบุวัฒนธรรมองค์กรที่ต้องการ (Defines Desired Culture) 
องค์กรควรระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค์ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมองค์กรที่ต้องการ คณะกรรมการบริหาร
และฝ่ายบริหารเป็นผู้กำหนดวัฒนธรรมองค์กรทั้งสำหรับองค์กรในภาพรวมและสำหรับบุคลากร
ภายใต้วัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความเสี่ยง 

(4) แสดงความมุ่งมั่นในค่านิยมหลัก (Demonstrates Commitment 
to Care Values) องค์กรควรแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามค่านิยมหลักขององค์กร เช่น 
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ยึดถือการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร การปฏิบัติตามภาระรับผิดชอบ  
อย่างเครง่ครัด การสร้างความรับผิดชอบต่อตนเอง การกำหนดให้มีการสื่อสารที่เหมาะสม 

(5) จูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ (Attracts, 
Develops, and Retains Capable Individuals) องค์กรควรมุ ่งม ั ่นในการสนับสนุนการสร ้าง
ทรัพยากรบุคคลควบคู่ไปกับกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เช่น ฝึกอบรมบุคลากรในด้าน 
การบริหารความเสี่ยง ส่งเสริมความสามารถของพนักงาน สร้างแรงจูงใจและผลตอบแทนอื่น  ๆ  
อย่างเหมาะสมสำหรับตำแหน่งงานในทุกระดับ 

2) หลักการสำคัญที่ 2 กลยุทธ์และการกำหนดวัตถุประสงค์ (Strategy 
and Objective-Setting) การบริหารความเสี่ยงสามารถบูรณาการเข้ากับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร 
ได้ผ่านกระบวนการกำหนด กลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ โดยองค์กรควรกำหนดความเสี่ยง  
ที่ยอมรับได้ให้สอดคล้องกับการกำหนดกลยุทธ์ มี 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 

(6)  วิเคราะห์ธุรกิจ (Analyzes Business Context) องค์กรควร
พิจารณาถึงผลกระทบจากการบริหารทาธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลต่อระดับความเสี่ยงในภาพรวม
ขององค์กร เช่น การเข้าใจบริบททางธุรกิจ การคำนึงถึงสภาพแวดล้อมภายนอกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(7) ระบุความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Defines Risk Appetite) องค์กร
ควรระบุความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และสื่อสารความเสี่ยงที่ยอมรับได้ให้ชัดเจน ความเสี่ยงที่ยอมรับได้  
ไม่มีการกำหนดรูปแบบที่ตายตัวหรือเป็นมาตรฐานที่จะใช้ได้กับทุกองค์กร ผู ้บริหารเป็นผู ้เลือก  
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ภายใต้บริบททางธุรกิจที่ต่างกันในแต่ละองค์กร 

(8) ประเมินกลยุทธ์ (Evaluates Alternative Strategies) องค์กร
ควรประเมินเพื่อค้นหากลยุทธ์ทางเลือกและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อโปรไฟล์ความเสี่ยงขององค์กร 
เช่น การวิเคราะห์ SWOT การประเมินมูลค่า การคาดการณ์รายได้ การวิเคราะห์คู่แข่ง และการวิเคราะห์
สถานการณ์กลยุทธ์ต้องสนับสนุนพันธกิจและวิสัยทัศน์ รวมถึงสอดคล้องกับค่านิยมหลักและ 
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

(9) กำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ (Formulates Business 
Objectives) ในการกำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ องค์กรควรพิจารณาความเสี่ยงในระดับต่าง  ๆ  
ซึ ่งสอดคล้องและสนับสนุนกลยุทธ์ เช ่น การกำหนดค่าความเบี ่ยงเบนของความเสี ่ยงจาก  
ผลการดำเนินงานซึ่งยังคงอยู่ในช่วงความสี่ยงที่ยอมรับได้ 

3) หลักการสำคัญที่ 3 ผลการดำเนินงาน (Performance) เริ ่มจาก 
การระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อความสามารถในการบรรลุกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ 
ทางธุรกิจ โดยจัดลำดับควาสำคัญของความเสี่ยงตามโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และพิจารณา
ความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ จากนั้นองค์กรจะเลือกตอบสนองต่อความเสี่ยงด้วยวิธีต่าง  ๆ รวมถึง
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พิจารณาปริมาณความเสี่ยงในภาพรวมและตรวจสอบผลการดำเนินงานเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไข ซึ่งจะ
พัฒนามุมมองในภาพรวมเกี่ยวกับปริมาณความเสี่ยงที่องค์กรอาจเผชิญในการบรรลุเป้าหมายกลยุทธ์
และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจในระดับองค์กร มี 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 

(10) ระบุความเสี่ยง (Identifies Risk) องค์กรควรระบุความเสี่ยง 
ที่ส่งผลต่อกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงด้านลูกค้า ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อนำไปจัดการความเสี่ยง
ต่อไป 

(11) ประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง (Assesses Severity of 
Risk) องค์กรควรประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง โดยประเมินว่าแต่ละปัจจัยนั้นมีโอกาสที่จะเกิด
มากน้อยเพียงใด และหากเกิดข้ึนแล้วจะส่งผลกระทบต่อองค์กรรุนแรงเพียงใด 

(12) จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง (Prioritizes Risks) องค์กร
ควรคำนวณระดับความเสี่ยง (Risk Exposure) จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง เพื่อเป็นพื้นฐาน
ในการพิจารณาคัดเลือกวิธีตอบสนองต่อความเสี่ยงต่าง ๆ การคำนวณระดับความเสี่ยงเท่ากับผลคูณ
ของคะแนนระหว่างโอกาสที่จะเกิดกับความเสียหายเพ่ือจัดลำดับความสำคัญและใช้ในการตัดสินใจว่า
ความเสี่ยงใดควรเร่งจัดการก่อน 

(13) ดำเนินการตอบสนองต่อความเสี ่ยง ( Implements Risk 
Responses) องค์กรควรระบุและคัดเลือกวิธีการ ตอบสนองตอบความเสี่ยงต่าง ๆ เช่น การยอบรับ
ความเสี่ยง การลด การโอน หรือการหลีกเลี่ยง โดยศึกษาผลดีผลเสีย ความเป็นไปได้ และค่าใช้จ่าย
ของแต่ละทางเลือก 

(14) พัฒนากรอบความเสี่ยงในภาพรวม (Develops Portfolio View) 
องค์กรควรพัฒนาและประเมินความเสี่ยงในภาพรวมของทั้งองค์กร เครื่องมือที่นิยมใช้แสดงความเสี่ยง
มีชื่อเรียกหลากหลายชื่อได้แก่ Risk Map หรือ Risk Matrix 

4) หลักการสำคัญที่ 4 การทบทวนและปรับปรุงแก้ไข (Review and 
Revision) องค์กรควรพิจารณากระบวนการบริหารความเสี่ยงอยู่เป็นระยะ โดยทบทวนความสามารถ
และแนวทางการบริหารความ มี 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 

(15) ประเมินการเปลี ่ยนแปลงที ่สำคัญ (Assesses Substantial 
Change) องค์กรควรระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกกิจการที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่สำคัญ เช่น ผู้บริหารระดับสูงลาออกจากตำแหน่ง 
การควบรวมกิจการ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี หรือกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ 

(16) ทบทวนความเสี่ยงและผลการดำเนินงาน (Reviews Risk and 
Performance) องค์กรควรทบทวนผลการดำเนินงานขององค์กร รวมถึงพิจารณาทบทวนความเสี่ยง 
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ที่เกี ่ยวข้อง เช่น องค์กรมีผลการดำเนินงานตามเป้าหมายแล้วหรือไม่ องค์กรประเมินความเสี่ยง  
ได้แม่นยำหรือไม่ องค์กรพิจารณาระดับความเสี่ยงได้เหมาะสมกับเป้าหมายหรือไม่ หรือมีความเสี่ยง 
อ่ืนใดที่กำลังเกิดข้ึนและอาจส่งผลกระทบต่อองค์กร 

(17) มุ ่งมั ่นปรับปรุงการบริหารความเสี ่ยงองค์กร (Pursues 
Improvement in Enterprise Risk Management) องค์กรควรปรับปรุงการบริหารความเสี ่ยง
องค์กรอยู่สม่ำเสมอ โดยเฉพาะช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เช่น การปรับโครงสร้างองค์กร  
หลังการประเมินผลการดำเนินงาน หรือการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลกระทบ
ต่อระบบการบริหารความเสี่ยง 

5) หลักการสำคัญที ่ 5 สารสนเทศ การสื ่อสาร และการรายงาน 
( Information, Communication, and Reporting)  การส ื ่ อสาร เป ็นกระบวนการต ่อ เน ื ่ อง 
ในการรวบรวมข้อมูล และแบ่งปันข้อมูลที่จำเป็นจากท่ัวทั้งองค์กรผู้บริหารใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งจาก
แหล่งภายในและภายนอก ซึ่งข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวจะมาจากทั้งผู้บริหารและพนักงานในส่วนต่าง ๆ 
ขององค์กร เพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยองค์กรจะใช้ประโยชน์จากระบบ
ข้อมูล เพื่อรวบรวม ประมวลผลและจัดการข้อมูลที่สัมพันธ์กับการบริหารความเสี่ยง จากนั้นองค์การ
จึงรายงานข้อมูลความเสี่ยง วัฒนธรรมองค์กร และผลการดำเนินการได้ มี 3 องค์ประกอบดังนี้ 

(18) ยกระดับระบบสารสนเทศ (Leverages Information Systems) 
องค์กรควรจัดให้มีสารสนเทศอย่างเพียงพอ เหมาะสมและทันต่อเวลา องค์กรอาจใช้กระบวนการ
วิเคราะห์กลุ่มข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) เพ่ือค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ของสิ่งเชื่อมโยง
ข้อมูลเข้าไว้ด้วยกันนำไปสู่การระบุและจัดการความเสี่ยงได้ดีขึ้น 

(19) สื่อสารข้อมูลความเสี่ยง (Communicates Risk Information) 
องค์กรควรสื่อสารข้อมูลการบริหารความเสี่ยงองค์กรผ่านช่องทางการติดต่อต่าง ๆ ทั้งระดับบนลงล่าง 
(Top-down Approach) และระดับล่างขึ้นบน (Bottom-up Approach) การสื่อสารข้อมูลความเสี่ยง
ควรมีให้เพียงพอทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

(20) รายงานผลความเสี ่ยง ว ัฒนธรรม และผลการดำเนินงาน 
(Reports on Risk, Culture, and Performance) องค์กรควรรายงานความเสี่ยง วัฒนธรรมองค์กร 
และผลการดำเนินงานในทุกระดับให้ครอบคลุม ทั ่วทั ้งองค์กรแม้จะมีการมอบหมายหน้าที่  
ด้านการรายงานผลให้หน่วยงานหรือบุคคลใดแล้วก็ตาม ผู้บริหารก็ยังต้องมีหน้าที่กำกับดูแลด้วย 
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2.2  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง / ทบทวนวรรณกรรม  
2.2.1  Tax Administration: Designing a Business Continuity Plan for an 

Epidemic โดย John Brondolo, Joshua Aslett, and Andja Komso3  
ในบทที่ 1 รูปแบบของ BCP ผู้เขียนระบุว่า รูปแบบของ BCP ของแต่ละหน่วยงาน

จัดเก็บภาษีอาจมีความแตกต่างกัน แต่มีรูปแบบที่พบว่ามีเป็นส่วนใหญ่ คือ 
1)  การกำหนดหน่วยงานที ่ร ับผ ิดชอบการบร ิหารจ ัดการว ิกฤต (A crisis 

management organization.) 
2)  กระบวนการในการระบุสถานการณ์ที่จะกำหนดเป็นภาวะวิกฤต (A set of 

processes for identifying and escalating responses to crisis events.) 
3)  แผนปฏิบัติการที ่จะปกป้องดูแลภารกิจสำคัญของหน่วยงานจัดเก็บภาษี 

(Action plans for preserving the tax administration’s critical functions) 
4)  ระบบการบริหารจัดการความพร้อมของการนำแผน BCP มาใช้ (Systems for 

maintaining the BCP’s operational readiness when not in use.) 
ผู้เขียนระบุว่า จากผลการศึกษา หน่วยงานจัดเก็บภาษีที่มีการจัดทำแผน BCP ที่

เหมาะสมจะสามารถรับมือกับสภาวะวิกฤตได้ดีกว่า และแนะนำให้หน่วยงานจัดเก็บภาษีจัดสรรเวลา
และทรัพยากรในการจัดทำแผน BCP ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมีรูปแบบที่แนะนำดังนี้ 

1)  รูปแบบการบริหารจัดการ BCP หน่วยงานที่รับผิดชอบแผน BCP ควรรายงาน
ตรงต่ออธิบดี ดังแผนภาพที่ 3 

2) กระบวนการในการระบุสถาน1การณ์ที่จะกำหนดเป็นภาวะวิกฤต ผู ้เขียน
แนะนำให้มกีารประเมินภาวะวิกฤตเป็น 4 ระดับ (0-3) เพ่ือดำเนินการรองรับในรูปแบบที่เหมาะสม  

3) แผนปฏิบัติการที ่จะปกป้องดูแลภารกิจสำคัญของหน่วยงานจัดเก็บภาษี 
ผู้เขียนแนะนำให้ประกอบด้วย 6 แผนงานย่อย ได้แก่ ด้านภารกิจสำคัญของหน่วยงาน ด้านสุขภาพ
และความปลอดภัย ด้านบุคลากร ด้านระบบสารสนเทศ ด้านสาธารณูปโภคและด้านการสื่อสาร 

(4) ระบบการบริหารจัดการความพร้อมของการนำแผน BCP มาใช้ ผู้เขียนแนะนำ
ให้แผน BCP ได้รับการพิจารณาอนุมัติโดยอธิบดี และควรมีการทบทวนและปรับปรุงอย่างน้อยปีละครั้ง 
และควรกำหนดให้มีการซักซ้อมเพ่ือให้แน่ใจว่าสามารถนำแผนมาปฏิบัติได้เป็นประจำ และนำผลจาก
การซักซ้อมมาปรับปรุงแผน BCP ต่อไป 

 
3 https://www.imf.org/en/Publications/TNM/Issues/2020/11/10/Tax-Administration-Designing-a-
Business-Continuity-Plan-for-an-Epidemic-49838. 
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ภาพที่ 3 Crisis Management Organization Framework 
 

2.2.2  คู ่มือการกลับสู ่ภาวะปกติจากสถานการณ์แพร่ระบาดของกรมสรรพากร
สหรัฐอเมริกา (IRS Pandemic Recovery Playbook)  

กรมสรรพากรสหรัฐอเมริกาได้จัดทำคู่มือการกลับสู่ภาวะปกติจากสถานการณ์ 
แพร่ระบาดเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีแนวทางในการปรับรูปแบบและวิธีการปฏิบัติงานกลับสู่ภาวะปก ติ 
โดยการให้บริการหรือการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ สามารถทำได้ต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก 
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คู่มือนี้เป็นแนวทางเพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานซึ่งจะเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจในแต่ละ
สถานการณ์ใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยการตัดสินใจของหัวหน้าหน่วยงานนั้น จะต้องยึดการดำเนิน
พันธกิจ (Mission) ของหน่วยงาน และบริบทการทำงานที ่มีความปลอดภัย (Safe Operating 
Environment)  

คู่มือการกลับสู่ภาวะปกติจากสถานการณ์แพร่ระบาด แบ่งหัวข้อการดำเนินงาน 
ที่จะต้องมีการบริหารจัดการเป็น 6 ด้าน ดังนี้  

1) การสื ่อสารกับบุคลากร (Employee Communications) มีประเด็นสำคัญ 
ที่ต้องดำเนินการ ได้แก่ การแจ้งเตือนการกลับสู่สภาวะปกติ การสื่อสารภายใน 

2) อาคารสถานที่และการรักษาความปลอดภัย (Facilities Management and 
Security Services) มีประเด็นสำคัญที่ต้องดำเนินการ ได้แก่ การระบุอาคารสถานที่ที่จะมีการเปิด 
การเตรียมความพร้อมของอาคารสถานที่ท้ังด้านความปลอดภัยและการดูแลรักษา 

3) บุคลากร (Human Capital Office) มีประเด็นสำคัญที่ต้องดำเนินการ ได้แก่ 
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (ค่าตอบแทนและสวัสดิการ)  

4) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) มีประเด็นสำคัญที่ต้อง
ดำเนินการ ได้แก่ การสนับสนุน/ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5) การปฏิบัติงานภารกิจหลัก (Business Operations) มีประเด็นสำคัญที่ต้อง
ดำเนินการ ได้แก่ การประเมินการกลับสู่ภาวะปกติของแต่ละภารกิจ การแบ่งระยะการกลับสู่ปกติ 
การเตรียมการในกรณีท่ีมีภาวะวิกฤตจากโรคระบาดอีกครั้ง 

6) การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ (Normal Operations) มีประเด็นสำคัญท่ีต้องดำเนินการ 
ได้แก่ การประมวลผลบทเรียนทั้งหมดจากสภาวะวิกฤตเพ่ือนำไปปรับปรุงการดำเนินการต่อไป 

โดยคู ่มือการกลับสู ่ภาวะปกติจากสถานการณ์แพร่ระบาดของกรมสรรพากร
สหรัฐอเมริกามีการระบุ สิ่งที่ต้องดำเนินการ ผู้รับผิดชอบการดำเนินการ นโยบายและแนวปฏิบัติ  
ที่เก่ียวข้อง รวมไปถึงแนวทางการสื่อสารอย่างชัดเจน เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านสามารถนำไปใช้
ได้อย่างรวดเร็ว และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

 
 

 
 



 

 

 
บทที่ 3  

ผลการศึกษา 
 
 
3.1  การศึกษามาตรฐานการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (Business Continuity Plan - 
BCP) ของหน่วยจัดเก็บภาษีต่างประเทศ 

3.1.1  มาตรฐานของ OECD ที่เกี่ยวข้องกับแผน BCP ของหน่วยงานจัดเก็บภาษี  
จากการศึกษา พบว่า OECD ใช้กรอบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล 

ตามแนวปฏ ิ บ ั ต ิ ส ากล  ( Information Security Management: ISM) เ ป ็ นส ่ วนหน ึ ่ ง ของ 
การประเมินความพร้อมเรื่องการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล (Confidentiality and 
Data Safeguards Assessment Questionnaire) เพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบอัตโนมัติ 
(Automatic Exchange of Information: AEOI) โดยมีกำหนดการประเมินความพร้อมของประเทศไทย
ในช่วงต้น พ.ศ. 2565  

ISM อ้างอิงจากมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบ
การจ ัดการความปลอดภัยของข ้อมูล ( Information Security Management System: ISMS)  
ในด้านต่าง ๆ ขององค์กร ได้แก่ กระบวนการบริหารจัดการข้อมูล การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล  
การปกป้องข้อมูล ระบบรักษาความปลอดภัย การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อความมั่นคงปลอดภัย
ของข้อมูล การจัดทำแผนความต่อเนื ่องทางธุรกิจกรณีเกิดเหตุการณ์ผิดปกติที ่อาจกระทบต่อ  
ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในการใช้งานข้อมูล การตรวจสอบ
ประวัติผู้ที่จะเข้าทำงาน การฝึกอบรม การควบคุมการปฏิบัติงานให้มีการรักษาความลับของข้อมูล 
และมาตรการในการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลกรณีเลิกจ้างงาน เป็นต้น  

OECD ได้กำหนดประเด็นการประเมินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผน BCP 
ปรากฏอยู่ในเอกสารแบบประเมินความพร้อมเรื่องการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล 
ดังนี้ 

1) หน่วยงานจัดเก็บภาษีควรมีกรอบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลตาม 
แนวปฏิบัติสากลที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพ่ือรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผู้เสียภาษี 

2) ส่วนงานที่เกี่ยวข้องควรมีระบบงาน / การทำงานตามกรอบการจัดการ 
ความปลอดภัยของข้อมูลตามแนวปฏิบัติสากล  
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3) ส่วนงานที่เกี ่ยวข้องควรมีการบริหารจัดการแผน BCP ที่เหมาะสม โดยมี 
แนวทางการประเมิน ดังนี้ 

(1)  หน่วยงานได้มีการทดสอบการนำแผน BCP มาปฏิบัติหรือไม่ เมื่อไหร่ 
และมีการนำผล 

(2)  หน่วยงานมีการกำหนดผู้มีหน้าที่ ความรับผิดชอบและข้อมูลการติดต่อ
ของแผน BCP เพ่ือให้บุคลากร (ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง) รับทราบการดำเนินการตาม
แผน BCP และสิ่งที่บุคลากรต้องปฏิบัติตามหรือไม่ 

(3)  แผน BCP ระบคุวามเสี่ยงและความท้าทายของหน่วยงานหรือไม่ 
เพื ่อประโยชน์ในการศึกษากรณี “กรมสรรพากรควรมีการจัดทำแผน BCP ให้

เป็นไปตามมาตรฐานของ OECD ที่เกี่ยวข้องอย่างไร” ผู้ศึกษาจึงได้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร
ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดศูนย์ปฏิบัติการพันธกรณีระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
การดำเนินการที ่เกี ่ยวข้องกับการแลกเปลี ่ยนข้อมูลสารสนเทศตามพันธกรณีระหว่างประเทศ  
ซึ่งกรมสรรพากรจะต้องถูกประเมินความพร้อมโดย OECD เพื่อให้ทราบถึงมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ
แผน BCP และผลกระทบหากกรมสรรพากรไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานได้ 

เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการพันธกรณีระหว่างประเทศ กรมสรรพากร มีความเห็นว่า 
OECD ได้กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับแผน BCP ของหน่วยงานจัดเก็บภาษีเพื่อใช้ประเมินความพร้อม
ของประเทศที่เข้าร่วมเป็นภาคีด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล ซึ่งประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศที่เข้าร่วม
ในภาคีดังกล่าวด้วย จำเป็นต้องมีการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ OECD กำหนด ดังนี้  

1) กรมสรรพากรต้องมีการทดสอบแผน BCP ในทุกสถานการณ์ เช่น อัคคีภัย  
ภัยธรรมชาติ สถานการณ์จราจล และสถานการณ์แพร่ระบาดเป็นประจำ หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

2) กรมสรรพากรต้องนำผลการทดสอบแผน BCP มาใช้ในการปรับปรุงแผน BCP  
3) กรมสรรพากรต้องมีการกำหนดผู้มีหน้าที่ความรับผิดชอบและข้อมูลการติดต่อ

ของแผน BCP เพ่ือให้บุคลากร (ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง) รับทราบการดำเนินการตาม
แผน BCP และสิ่งที่บุคลากรต้องปฏิบัติตาม 

4) กรมสรรพากรต้องระบุความเสี ่ ยงและความท้าทายของหน่วยงาน  
ในการดำเนินการตามแผน BCP อยู่ในแผน BCP  

โดย OECD จะประเม ินความพร ้อมของกรมสรรพากรแต ่ละประเทศว่ า 
มีการดำเนินการแผน BCP เป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ โดยการประเมินด้วยแบบสอบถาม  
ซึ่งมีการประเมิน แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 

ระดับ 1 ไม่มีประเด็นเพิ่มเติม หมายถึง มีการดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐาน 
OECD  
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ระดับ 2 ไม่มีประเด็นเพิ่มเติม แต่มีข้อแนะนำเพื่อให้พัฒนาการดำเนินการให้ดียิ่งขึ้น 
หมายถึง มีการดำเนินการตามมาตรฐาน OECD แล้ว แต่หากมีการดำเนินการเพิ ่มเติมจะทำให้ 
แผน BCP ดียิ่งขึ้น 

ระดับ 3 มีประเด็นที่ต้องปรับปรุง หมายถึง แผน BCP ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
OECD 

หากกรมสรรพากรไทยได้รับการประเมินในระดับที่ 3 จะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มของ
ประเทศภาคีที่ไม่มีความพร้อม และจะต้องดำเนินการตามข้อแนะนำให้ครบถ้วน และหากไม่สามารถ
ดำเนินการได้ ประเทศไทยอาจถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือด้านภาษี ซึ่งอาจกระทบ
ต่อความน่าเชื่อถือและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ 

ทั ้งนี ้ ประเทศไทยมีกำหนดจะถูกประเมินความพร้อมในไตรมาสที ่ 1 ของ  
พ.ศ. 2565 ผู้ให้สัมภาษณ์จึงมีความเห็นว่า มีความจำเป็นเร่งด่วนที่กรมสรรพากรจะต้องดำเนินการ 
ให้มีแผน BCP เป็นไปตามมาตรฐานภายใน พ.ศ. 2564  

3.1.2  การดำเนินการของหน่วยงานด้านจัดเก็บภาษีในต่างประเทศจากผลการศึกษา
ของ John Brondolo, Joshua Aslett, and Andja Komso  

จากการศึกษาการดำเนินการที่เกี่ยวกับแผน BCP ของหน่วยงานด้านจัดเก็บภาษี 
ในต่างประเทศจากผลการศึกษาของ John Brondolo, Joshua Aslett, and Andja Komso พบว่า 
หน่วยงานจัดเก็บภาษีที่มีการจัดทำแผน BCP ที่เหมาะสมจะสามารถรับมือกับสภาวะวิกฤตได้ดีกว่า 
และแนะนำให้หน่วยงานจัดเก็บภาษีจัดสรรเวลาและทรัพยากร ในการจัดทำแผน BCP ที่ครบถ้วน
สมบูรณ์ โดยมีรูปแบบที่แนะนำ ดังนี้ 

3.1.2.1 รูปแบบการบริหารจัดการ BCP หน่วยงานที ่ร ับผิดชอบแผน BCP  
ควรรายงานตรงต่ออธิบดี  

3.1.2.2 กระบวนการในการระบุสถานการณ์ที่จะกำหนดเป็นภาวะวิกฤต ควรมี
การประเมินภาวะวิกฤตเป็น 4 ระดับ (0-3) เพ่ือดำเนินการรองรับในรูปแบบที่เหมาะสม  

3.1.2.3 แผนปฏิบัติการที่จะปกป้องดูแลภารกิจสำคัญของหน่วยงานจัดเก็บภาษี
ควรประกอบด้วย 6 แผนงานย่อย ได้แก่ ด้านภารกิจสำคัญของหน่วยงาน ด้านสุขภาพและความปลอดภัย 
ด้านบุคลากร ด้านระบบสารสนเทศ ด้านสาธารณูปโภคและด้านการสื่อสาร 

3.1.2.4 ระบบการบริหารจัดการความพร้อมของการนำแผน BCP มาใช้ ควรให้
แผน BCP ได้รับการพิจารณาอนุมัติโดยอธิบดี มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างน้อยปีละครั้ง และ
กำหนดให้มีการซักซ ้อมเพื ่อให้แน่ใจว ่าสามารถนำแผนมาปฏิบัต ิได ้เป็นประจำ และนำผ ล 
จากการซักซ้อมมาปรับปรุงแผน BCP ต่อไป 
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3.1.3  คู ่มือการกลับสู ่ภาวะปกติจากสถานการณ์แพร่ระบาดของกรมสรรพากร
สหรัฐอเมริกา (IRS Pandemic Recovery Playbook) 

จากการศึกษาคู ่ม ือการกลับส ู ่ภาวะปกติจากสถานการณ์แพร ่ระบาดของ
กรมสรรพากรสหรัฐอเมริกา พบว่า คู่มือดังกล่าวเป็นแนวทางให้หัวหน้าหน่วยงานใช้ประกอบการ
ตัดสินใจในแต่ละสถานการณ์โดยต้องยึดการดำเนินพันธกิจ (Mission) ของหน่วยงาน และบริบท 
การทำงานที่มีความปลอดภัย (Safe Operating Environment) โดยมีการระบุ สิ่งที่ต้องดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบการดำเนินการ นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงแนวทางการสื่อสารอย่าง
ชัดเจน เพื ่อให้ผู ้ร ับผิดชอบในแต่ละด้านสามารถมานำไปใช้ได้อย่างรวดเร็วและมีมาตรฐานใน  
การปฏิบัติงาน ซึ่งหน่วยงานต้องบริหารจัดการใน 6 ด้าน ได้แก่  

3.1.3.1  การสื่อสารกับบุคลากร (Employee Communications)  
3.1.3.2  อาคารสถานที่และการรักษาความปลอดภัย (Facilities Management 

and Security Services)  
3.1.3.3  บุคลากร (Human Capital Office)  
3.1.3.4  เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)  
3.1.3.5  การปฏิบัติงานภารกิจหลัก (Business Operations)  
3.1.3.6  การปฏ ิบ ัต ิงานอ ื ่น ๆ (Normal Operations) คือ การประมวลผล

บทเรียนจากสภาวะวิกฤตเพ่ือนำไปปรับปรุงการดำเนินการต่อไป 
 

3.2 แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business 
Continuity Plan - BCP) กรมสรรพากรไทย  

ผู้ศึกษาได้ศึกษาแผน BCP กรมสรรพากรไทย พบว่า กรมสรรพากรได้เริ่มจัดทำแผน BCP 
ใน พ.ศ. 2556 และมีการทบทวนปรับปรุงอีกครั้งใน พ.ศ. 2563 โดยดำเนินการตามแนวทางของ
สำนักงาน ก.พ.ร. ซึ ่งมีที ่มาจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ให้ความเห็นชอบ
มาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชน 
ในสภาวะวิกฤต เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
โดยให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้ 

3.2.1 ทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความ
พร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan) ให้เป็นปัจจุบัน  

โดยนำมาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในการบริหารราชการและ
ให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต (รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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(COVID-19)) มาผนวกไว้ในแผนฯ รวมทั้งปรับปรุงแผนฯ ให้สามารถรองรับกรณีเกิดโรคระบาด
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานได ้โดยแบ่งเป็น 3 กรณ ี

3.2.1.1 กรณีแผนของหน่วยงานมีความเป็นปัจจุบันสามารถรองรับสถานการณ์ 
ดังกล่าว รวมทั้งได้ถูกนำมาใช้ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ในปัจจุบันแล้ว ให้จัดส่งแผนดังกล่าวให้สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ 

3.2.1.2 กรณีแผน BCP ของหน่วยงานยังไม่สามารถรองรับสถานการณ์ดังกล่าว 
หรือรองรับได้บางส่วน หรือยังไม่เป็นปัจจุบัน ให้ปรับปรุงแผน BCP ให้สามารถรองรับกรณีเกิด 
โรคระบาดต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานได้ โดยนำมาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ 
ในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต (รองรับสถานการณ์การระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 นี้  มารวม
ไว้ในแผนฯ และปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินการให้มุ่งเน้นการนำระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 
รวมทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงานและให้บริการประชาชนด้วย 

3.2.1.3 กรณีหน่วยงานยังไม่มีแผนให้จัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื ่อง  
โดยหากหน่วยงานมีแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนฉุกเฉิน (ไฟไหม้ที่ทำงาน) แผนเผชิญเหตุหรือแผนที่ได้
ดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ 
สามารถนำมาปรับให้เป็นแผน BCP ได ้โดยเพิ่มขอ้มูลที่แสดงใหเ้ห็นว่าแผนสามารถรองรับการจัดการ
สภาวะวิกฤตที่มีระยะเวลานานได้ (มากกว่า 1 เดือน) 

3.2.2 การจัดทำแผน BCP ของหน่วยงาน  
สามารถนำแนวทางหรือมาตรฐานต่าง ๆ เช่น มาตรฐาน BS25999 มาตรฐาน 

ISO22301 มาตรฐาน มอก.22301 มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทและภารกิจของหน่วยงาน โดยมุ่งเน้น
ภารกิจสำคัญและการให้บริการประชาชนให้ยังคงดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องแม้เกิดสภาวะวิกฤต  
ซึ่งกำหนดให้มีองค์ประกอบอย่างน้อยที่ต้องอยู่ในแผน BCP ดังนี้ 

3.2.2.1 วัตถุประสงค์ สมมุติฐาน ขอบเขตของแผน ระบุวัตถุประสงค์ สมมุติฐาน 
และขอบเขตของสถานการณ์ที่แผนรองรับ 

3.2.2.2 เหตุการณ์สภาวะวิกฤตและผลกระทบ เพื่อแสดงว่าหากเกิดสถานการณ์
ต่าง ๆ จะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรที่สำคัญขององค์กรในด้านใดบ้าง 

3.2.2.3 ทีมงานแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง กำหนดรายชื่อทีมงานและบทบาท
หนา้ที ่ซึ่งอาจประกอบด้วย หัวหน้าทีมงาน ผู้ประสานงาน และทีมงานฝ่ายต่าง ๆ 

3.2.2.4 กลยุทธ์ความต่อเนื ่อง เป็นแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรให้มีความพร้อมเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต ซึ่งพิจารณาทรัพยากรสำคัญในด้านต่าง ๆ เช่น  
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ด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงาน ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ การจัดหา/จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ ด้านบุคลากรหลัก ด้านคู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สำคัญ เป็นต้น 

3.2.2.5 ผลกระทบต่อกระบวนการทำงานหรือการให้บริการ โดยระบุความเร่งด่วน
และระยะเวลาเป้าหมายในการคืนสภาพของกระบวนการหลัก 

3.2.2.6 ความต้องการทรัพยากรที่สำคัญ ระบุทรัพยากรที่สำคัญในแต่ละด้าน 
3.2.2.7 ขั ้นตอนการบริหารความต่อเนื ่องและกอบกู้กระบวนการ กำหนด

ขั้นตอน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ที่สามารถนำมาดำเนินการได้ทันทเีมื่อเกิดสถานการณฉ์ุกเฉิน 
3.2.2.8 กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) กำหนดกระบวนการในการแจ้งเหตุ 

เป็นลำดับขั้นว่าใครมีหน้าที่แจ้งเหตุไปยังบุคลากรคนใดบ้าง 
3.2.3  แนวทางการทบทวนและปรับปรุงแผน BCP  

ควรดำเนินการดังนี้ 
3.2.3.1  ทบทวนขอบเขตของแผนว่ารองรับกรณีเกิดสภาวะวิกฤตใดบ้าง และ

เพ่ิมเติมสถานการณก์ารเกิดโรคระบาด รวมทั้งสถานการณ์อ่ืน ๆ ทีห่น่วยงานพิจารณาว่าอาจเกิดขึ้นได้ 
3.2.3.2  วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ ใน 5 ด้าน ประกอบด้วย  

1) อาคาร/สถานที่ปฏิบัติงาน 
2)  เครื่องมือและอุปกรณ ์
3)  ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ 
4)  บุคลากร 
5)  คู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3.2.3.3  ปรับปรุงโครงสร้างทีมงาน บทบาทหน้าที่ กระบวนการแจ้งเหตุ (Call Tree) 
ให้เป็นปจัจุบัน 

3.2.3.4  กำหนดกลยุทธ์ ขั ้นตอน ของการบริหารความต่อเนื่องและการกอบกู้
กระบวนการ โดยให้เหมาะสมกับสถานการณ์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน และมุ่งเน้นการนำระบบ
บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) รวมทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงานและให้บริการ
ประชาชน 

3.2.4 ขั้นตอนการจัดทำแผน BCP  
3.2.4.1  วิเคราะห์ว่าจะเกิดภัยอะไรกับหน่วยงานได้บ้าง ซึ่งจะได้เหตุสภาวะวิกฤต

และผลกระทบ 
3.2.4.2  วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นถ้างานหยุดชะงัก ซึ่งจะได้กระบวนการ

ปฏิบัติงานที่สำคัญ เพื่อนำมาวิเคราะห์ผลกระทบและระยะเวลาฟื้นสภาพ โดยมีเกณฑ์ในการกำหนด
ระดับผลกระทบแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ 
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3.2.4.3 กำหนดทรัพยากรที่จำเป็นที่ต้องใช้ในการกลับมาทำงาน โดยพิจารณาใน 
5 ด้าน ประกอบด้วย  

1)  อาคาร/สถานที่ปฏิบัติงาน 
2)  เครื่องมือและอุปกรณ ์
3)  ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ 
4)  บุคลากร 
5)  คู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3.2.4.4  กำหนดกลยุทธ ์ท ี ่จะให ้กลับมาทำงานได้ โดยพิจารณาใน 5 ด้าน 
เช่นเดียวกับข้อ 3.2.4.3 

3.2.4.5  กำหนดแนวทางตอบสนองต่อเหตุการณ์ โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 
ตอบสนองทันทีภายใน 24 ตอบสนองระยะแรก ภายใน 7 วัน และตอบสนองระยะเวลาเกิน 7 วัน  

 

ภาพที่ 4 ขั้นตอนการจัดทำ BCP 
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3.2.5  ค ู ่ ม ื อการบร ิหารความพร ้อมต ่อสภาวะว ิกฤต  (Business Continuity 
Management: BCM) ของสำนักงาน ก.พ.ร.  

ผ ู ้ศ ึกษาได ้ศ ึกษาค ู ่ม ือการบร ิหารความพร ้อมต ่อ สภาวะว ิกฤต  (Business 
Continuity Management: BCM) ของสำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งเป็นแนวทางในการจัดทำแผนดำเนิน
ธุรกิจต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับการดำเนินงานและการให้บริการของหน่วยงาน ซึ่งการบริหารความพร้อมต่อสภาวะ
วิกฤตแบ่งโครงสร้างที่สำคัญออกเป็น 3 ขั้นตอนหลัก และ 5 ขั้นตอนย่อย ตามภาพดังนี้ 

 

ภาพที่ 5 ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) 
 

3.2.5.1  การทำความเข้าใจองค์กร พิจารณาระบุและศึกษาความสำคัญของ
กระบวนการ กิจกรรม และ/หรือผลิตภัณฑ์ ที่หน่วยงานกำลังดำเนินการอยู่ อันเป็นกลไกสำคัญ  
ในการขับเคลื ่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่กำหนดไว้ของหน่วยงาน  
การเชื่อมโยงและความสัมพันธ์กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งทำให้ทราบและ
ตระหนักถึงความเสี่ยงและภัยคุกคามที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและการให้บริการของ
หน่วยงาน ซ่ึงจะช่วยให้องค์กรลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้ อีกทั้งการเข้าใจองค์กรยังทำให้มั่นใจได้ว่า 
แผน BCP สามารถตอบสนองต่อกระบวนการ กิจกรรม และ/หรือผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานตามลำดับ
ความสำคัญและความเร่งด่วน ซึ่งขั้นตอนของการทำความเข้าใจองค์กรประกอบด้วย 3 ขั้นตอนย่อย 
ไดแ้ก่  
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1)  การระบุกิจกรรม กระบวนการ และ/หรือผลิตภัณฑ์ในการดำเนินงาน 
เป็นขั้นตอนการพิจารณาและระบุกิจกรรม กระบวนการ ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ของหน่วยงาน 

2)  การประเมินความเสี ่ยงและภัยคุกคามที ่อาจเกิดขึ ้นต่อองค์กร  
โดยต้องศึกษาและระบุความเสี่ยง ภัยคุกคามที่มีโอกาสเกิดในพื้นที่ปฏิบัติงาน และส่งผลกระทบ
รุนแรงต่อองค์กรเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีแนวทางในการประเมินความเสี่ยงและภัยคุกคาม ดังนี้  

2.1)  วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงและภัยคุกคาม
จากเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยสามารถแบ่งประเภทของผลกระทบต่อทรัพยากรได้ 5 ด้าน ดังนี้  

(1)  ผลกระทบด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก: เหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นทำให้สถานที่ปฏิบัติงานหลักของหน่วยงาน ได้รับความเสียหายและทำให้บุคลากรไม่สามารถ
เข้าไปปฏิบัติงาน และผู้รับบริการไม่สามารถเข้าถึงสถานที่ให้บริการได้  

(2) ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ/การจัดหาจัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ที่สำคัญ: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ หรือไม่สามารถ  
จัดหา จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ท่ีสำคัญเพ่ือนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้  

(3) ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ : 
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้ไม่สามารถใช้ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือเข้าถึงข้อมูลที่
สำคัญในการปฏิบัติงานได้  

(4) ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้
บุคลากรหลักไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้   

(5) ผลกระทบด้านคู ่ค้า/ผู ้ให้บริการ/ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
สำคัญ: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้คู่ค้า/ผู้ให้บริการแก่หน่วยงาน/ผู้มีส่ วนได้ส่วนเสีย ไม่สามารถที่จะ
ให้บริการหรือส่งมอบงาน เพ่ือให้หน่วยงานใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

2.2)  นำผลวิเคราะห์และระบุผลกระทบทั้ง 5 ด้าน ที่อาจเกิดขึ้นจาก
ความเสี่ยงและภัยคุกคามไประบุไว้ในตารางที่ 2  
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ตารางท่ี 2 การประเมินความเสี่ยงและภัยคุกคาม และผลกระทบต่อทรัพยากรสำคัญ 

 
 

2.3)  การประเมินผลกระทบต่อกระบวนการดำเน ินงาน หรือ 
การวิเคราะห์ผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน หรือการให้บริการ (Business Impact Analysis) โดย
แบ่งระดับผลกระทบเป็น 5 ระดับ และมีหลักเกณฑ์การพิจารณาระดับผลกระทบตามตารางที่ 3 และ
ต้องประเมินระดับผลกระทบในแต่ละช่วงระยะเวลาของการหยุดชะงักในแต่ละกิจกรรม/กระบวนงาน 
(ตามที่ระบุใน 3.2.5.1 ข้อ 1)) ที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ว่า เริ ่มส่งผลกระทบเมื่อหยุดชะงักเป็น
ระยะเวลาเท่าไร ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ช่วงระยะเวลา คือ  

-  0-2 ชั่วโมง 
-  2-4 ชั่วโมง  
-  1 วัน  
-  1 สัปดาห์  
-  2 สัปดาห์  
-  1 เดือน 
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ตารางท่ี 3 ระดับผลกระทบและลักษณะของผลกระทบ 

 
 
3.2.5.2 การกำหนดกลยุทธ์ในการสร้างความต่อเน ื ่องของการปฏิบ ัต ิงาน  

เป็นขั ้นตอนก่อนมีการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื ่อให้มั ่นใจว่าแผนที่ได้จัดทำขึ้น
สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง โดยมีทรัพยากรที่ต้องเตรียมพร้อม
อย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่  

-  ด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก  
-  ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ/การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ท่ีสำคัญ  
-  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ  
-  ด้านบุคลากร  
-  ด้านคู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สำคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
โดยในการกำหนดกลยุทธ์มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้ 
1)  ระบุทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในกระบวนการสำคัญ ทั้ง 5 ด้าน โดย

ให้พิจารณาจากการปฏิบัติงานจริงในปัจจุบัน และปรับลดให้สอดคล้องกับระดับการดำเนินงานหรือ
การให้บริการเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต 
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2) ศึกษาและกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารความต่อเนื่องทั้ง 5 ด้าน 
เสนอผู ้บร ิหารองค์กร  พิจารณาอนุม ัต ิภายหลังการกำหนดและรวบรวมทรัพยากรที ่ ใช ้ใน 
การดำเนินงาน และการให้บริการในกระบวนการที่สำคัญของแต่ละหน่วยงานแล้ว 

3) นำกลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องที่ได้รับการอนุมัติ
แล้ว ไปจัดทำแผนการบริหารความต่อเนื่องต่อไป 

3.2.5.3 การจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan - 
BCP) เป็นขั้นตอนของการจัดทำแผนงานเพื่อเตรียมความพร้อมให้หน่วยงานสามารถตอบสนองต่อ
สภาวะฉุกเฉินที่ส่งผลให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานต้องหยุดชะงัก หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่าง
ต่อเนื่อง และลดผลกระทบในด้านต่าง ๆ การจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องต้องกำหนดไว้เป็น
ยุทธศาสตร์ และได้รับการอนุมัติ ซ่ึงมีแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้  

1)  กำหนดโครงสร ้างและคณะบริหารความต ่อเน ื ่อง  โดยจ ัดตั้ง 
คณะบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ของหน่วยงาน ซึ่งอาจมีโครงสร้างประกอบด้วย ดังนี้  

1.1)  หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่ ผู ้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงาน มีหน้าที่ประเมินสถานการณ์และแนวโน้มของภัยคุกคามที่เกิดขึ้น เพื่อตัดสินใจประกาศ  
ใช้แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และดำเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง 
ตลอดจนสรรหาทรัพยากรสำคัญที่ได้กำหนดไว้เพ่ือให้การดำเนินการขององค์กรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

1.2)  หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่ ผู้บริหารของฝ่ายงาน/
ส่วนงานในหน่วยงาน มีหน้าที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
และคณะบริหารความต่อเนื่อง และดำเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการบริหารความต่อเนื ่อง 
ตลอดจนสรรหาทรัพยากรที่ได้กำหนดไว้ในแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของฝ่ายงาน/ส่วนงานของตน  

1.3)  ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง มีหน้าที่ในการติดต่อ
และประสานงานภายในหน่วยงานและให้การสนับสนุนในการติดต่อสื่อสารกับฝ่ายงาน/ส่วนงาน 
ภายในหน่วยงานและองค์กร และดำเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ ต้องระบุรายชื่อและหมายเลขติดต่อหรือช่องทางสื่อสารอื่น ๆ 
เช่น line group, e-mail เป็นต้น ของบุคลากรและทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) โดย
กำหนดบุคลากรหลักและบุคลากรสำรอง ในตารางข้อมูลรายชื่อบุคลากรและบทบาทของคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง (BCP Team) 

2) กำหนดกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) คือ กระบวนการ
แจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกในคณะบริหารความต่อเนื่องและทีมงานบริหารความต่อเนื่องตามตารางที่ 4 
เพื ่อให้สามารถบริหารจัดการในการติดต่อบุคลากรของหน่วยงาน ภายหลังจากมีการประกาศ
เหตุการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤต 



33 

 

ตารางท่ี 4 ตารางข้อมูลรายชื่อบุคลากรและบทบาทของคณะบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) 

 
 

โดยกระบวนการ Call Tree จะเร ิ ่มต ้นท ี ่ห ัวหน ้าคณะบร ิหาร 
ความต่อเนื่องแจ้งให้ผู ้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่องทราบถึงเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้  
ผู้ประสานงานฯ แจ้งให้หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องรับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องตามสายงานการบังคับบัญชาของแต่ละงาน จากนั้นหัวหน้าฝ่ายงาน/
ส่วนงานมีหน้าที่แจ้งไปยังบุคลากรภายใต้การบังคับบัญชา เพื ่อรับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและ 
การประกาศใช้แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของหน่วยงานตามช่องทางติดต่อสื่อสารที่ได้ระบุในแผน 

3) กำหนดแนวทางการตอบสนองเหตุการณ์และกอบกู้กระบวนการ 
เพ่ือบริหารความต่อเนื่อง ในช่วงเกิดเหตุในระยะสั้น และการกลับคืนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยมี
ขั้นตอนในการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนตามระยะเวลา 
ดังนี้  

3.1) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที ภายใน 24 ชั ่วโมง เป็น 
การตอบสนองที่ให้ความสำคัญในการติดตาม สอบถาม ประเมินสถานการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้น
ต่อทรัพยากรสำคัญในการดำเนินงานหรือการให้บริการของหน่วยงาน ตลอดจนการติดต่อสื่อสารกับ
บุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้รับทราบข่าวสารและกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในระยะต่อไป 

3.2) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ในระยะแรก ภายใน 7 วัน เป็น 
การตอบสนองเพื่อให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับกระบวนการ ง านและ
กิจกรรมที่มีความสำคัญ เพื ่อลดผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือการให้บริการของหน่วยงาน  
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โดยการดำเนินการในระยะเวลา 7 วันนี้ จะให้ความสำคัญกับการสรรหาทรัพยากรหลักที ่ได้รับ
ผลกระทบ และดำเนินงานตามท่ีได้รับอนุมัติในวันแรก 

3.3) การตอบสนองต่อเหตุการณ์และกู้คือกระบวนการปฏิบัติงาน 
ในระยะเวลาเกิน 7 วัน คณะบริหารความต่อเนื ่องของหน่วยงานต้องพิจารณาการดำเนินการ  
เพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ในระยะกลางถึงระยะยาว เพื่อกอบกู้กระบวนการปฏิบัติงานให้สามารถ
กลับมาดำเนินการได้ตามปกติ 

4) รวบรวมข้อมูล รายละเอียด และแนวทางของการบริหารความต่อเนื่อง
ที่ได้มีการระบุ วิเคราะห์ และจัดทำข้ึนตามแนวทางที่กล่าวมา จะรวบรวมไว้ในรูปแบบของแผนดำเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วย 6 ส่วน 

4.1)  จัดตั ้ งทีมงาน (BCM Structure) โครงสร้างคณะบริหาร 
ความต่อเนื่อง พิจารณาจากโครงสร้างองค์กรของหน่วยงานและสายการบังคับบัญชาของหน่วยงาน  

4.2)  ว ิ เคราะห ์ความเส ี ่ยงและภ ัยค ุกคาม และผลกระทบต่อ
ทรัพยากรสำคัญในการดำเนินงานและการให้บริการ (Risk & Threat Assessment) ผลจากการระบุ
ความเสี ่ยงและภัยคุกคาม และวิเคราะห์ผลกระทบต่อทรัพยากรสำคัญในการดำเนินงานหรื อ 
การให้บริการของหน่วยงานทั้ง 5 ด้าน  

- อาคาร/สถานที่ปฏิบัติงาน  

- เครื่องมือและอุปกรณ์  

- ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ  

- บุคลากร  

- คู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
4.3)  วิเคราะห์กระบวนการสำคัญ (Critical Process) และทรัพยากร

สำคัญที่ต้องใช้เพื่อการบริหารงานให้เกิดความต่อเนื่อง กระบวนการสำคัญของหน่วยงาน และ
ผลกระทบที่ได้รับจากความเสี่ยงและภัยคุกคามที่เกิดขึ้น ตามช่วงระยะเวลาของการหยุดชะงัก  
การปฏิบัติงาน  

4.4) วิเคราะห์ความต้องการด้านทรัพยากรที่จำเป็นต่อการบริหารงาน
ให้เกิดความต่อเนื่อง (Critical Resource Requirement) ทรัพยากรสำคัญที่ใช้ในการดำเนินงานและ
ให้บริการ รวบรวมจากกระบวนการและตามประเภทของทรัพยากรสำคัญ  

4.5) จัดทำกลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy) 
กลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับหน่วยงานและนำไป
ปฏิบัติได้จริง 
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4.6)  กำหนดแนวทางการดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์
และการกู้คืนกระบวนการในการปฏิบัติงาน  

- การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที (ภายใน 24 ฃั่วโมง)  

- การตอบสนองต่อเหตุการณ์ในระยะแรก (ภายใน 1-7 วัน)  

- การตอบสนองต่อเหตุการณ์และการกู ้ค ืนกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ภายหลัง 7 วัน  

- การตอบสนองระยะยาว (มากกว่า 1 เดือน)  
ทั้งนี้ จากการศึกษาแผน BCP กรมสรรพากรไทย พบว่า ได้มีการจัดทำตามแนวทาง และ

คู ่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต  (Business Continuity Management: BCM) ของ
สำนักงาน ก.พ.ร. โดยในการจัดทำและการนำแผน BCP ไปสู ่การปฏิบัต ิ กรมสรรพากรได้มี  
การกำหนดผู้รับผิดชอบโดยการแต่งตั ้งทีมงานแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื ่องฯ เป็น 3 คณะ 
ประกอบด้วย  

1) คณะบริหารความต่อเนื่องของกรมสรรพากร ซึ่งมีอธิบดีกรมสรรพากรเป็นประธาน 
ผู้บริหารระดับสูงเป็นรองประธาน และผู้อำนวยการกองที่รับผิดชอบในกระบวนงานและการให้บริการ
ที่สำคัญเป็นคณะทำงาน โดยมีหน้าที่ประเมินลักษณะ ขอบเขต และแนวโน้มของอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น 
เพื่อตัดสินใจประกาศใช้แผน BCP และบริหารจัดการให้แผนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การรวมถึงกำหนดนโยบาย กำกับ ดูแล และติดตามผลตามแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ 

2) คณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน โดยทุกหน่วยงานมีการแต่งตั้งคณะบริหาร 
ความต่อเนื่องของหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายการบริหารความต่อเนื่องจากคณะบริหาร
ความต่อเนื่องของกรมสรรพากร รวมถึงแต่งตั้งทีมบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน เพื่อเป็น
ตัวเชื่อมจากนโยบายในระดับบนลงมาสู่ระดับปฏิบัติ 

3) ทีมบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามขั้นตอนแนวทางของ
แผน BCP 

ทีมงานทั้ง 3 คณะมีหน้าที่ในการร่วมกันขับเคลื่อนแผน BCP และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉิน  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานของตนเอง เพื่อให้การปฏิบัติงานและการให้บริการของกรมสรรพากร
สามารถบริหารความต่อเนื่องและกลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็วตามบทบาทหน้าที่ที่กำหนดไว้ 

ปัจจุบันแผน BCP กรมสรรพากร รองรับกรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน  7 
เหตุการณ์ ได้แก่ 

1)  เหตุการณ์อัคคีภัย 
2)  เหตุการณ์อุทกภัย 
3)  เหตุการณ์แผ่นดินไหว 
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4)  เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง / จลาจล 
5)  เหตุการณ์ก่อการร้าย 
6)  เหตุการณ์ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง 
7)  เหตุการณ์โรคระบาดต่อเนื่อง 
ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ระดับชำนาญการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมสรรพากร  

ที่เป็นผู้รับผิดชอบการจัดทำแผน BCP กรมสรรพากร ในประเด็น “แผน BCP ของกรมสรรพากร  
พ.ศ. 2563 ควรต้องมีการปรับปรุงในส่วนใดบ้าง” ซึ่งมีความเห็น ดังนี้  

1)  แผน BCP กรมสรรพากร พ.ศ. 2563 เป็นการจัดทำตามกรอบแนวทางและเวลาที่
สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดให้ทุกส่วนราชการจัดทำแผน BCP ทีร่องรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคระบาดต่อเนื่อง ซึ่งกรมสรรพากรได้ทบทวนแผนเดิมที่จัดทำใน พ.ศ. 2556 และปรับปรุง โดยเพ่ิม
สภาวะวิกฤตอีก 2 เหตุการณ์ ได้แก่ เหตุการณ์โรคระบาดต่อเนื่อง และเหตุการณ์ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง 
แต่เนื่องจากการจัดทำแผนดังกล่าวมีกรอบระยะเวลาการจัดทำในระยะเวลาที่จำกัด ผู้จัดทำจึงไม่ได้
ศึกษาแผน BCP หรือแนวทางในการดำเนินการในต่างประเทศมาประกอบการพิจารณาจัดทำแผน
ดังกล่าว  

2)  ในการจัดทำแผน BCP กรมสรรพากร ในระยะเริ ่มต้นได้จัดทำเป็นแผนที ่รองรับ
สถานการณ์วิกฤตที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในระยะเวลาสั้น ได้แก่ อัคคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว 
เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล การก่อการร้าย แม้ใน พ.ศ. 2563 จะได้มีการปรับปรุงเพ่ิมเติมอีก 2 
สถานการณ์ คือ วิกฤตจากไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างและวิกฤตจากโรคระบาดต่อเนื่องแล้ว แต่ก็อาจยัง 
ไม่รองรับสถานการณ์ที่เกิดจากวิกฤตที่มีผลกระทบในระยะเวลายาวนาน เช่น ช่วงระยะเวลาของ 
การเกิดสภาวะวิกฤต COVID-19 มีผลกระทบที่มีความรุนแรงและยาวนานต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
นับเป็นระยะเวลา 2 ปี  

3)  เพ่ือให้แผน BCP มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เห็นควรให้มีการทบทวน
และปรับปรุงแผน BCP ให้เหมาะสมกับสภาวะวิกฤตให้ครอบคลุมทุกเหตุการณ์ และควรมี 
การทบทวนแผน BCP และซักซ้อมการปฏิบัติตามแผน เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กร 

4) แผน BCP ของกรมสรรพากร มีกลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy) 
สำหรับกรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน 7 เหตุการณ์ตามขอบเขตที่กรมสรรพากรกำหนด
ซึ่งในแต่ละเหตุวิกฤตจะต้องเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสภาวะวิกฤตนั้น ๆ โดยต้องดำเนินการตาม
กำหนดแนวทางการขั้นตอนในการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการที่กำหนด เพื่อให้ 
การปฏิบัติงานและการให้บริการของกรมสรรพากรเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง 

 



37 

 

3.3 การเปรียบเทียบแผน BCP กรมสรรพากรไทยกับมาตรฐานสากลและหน่วยจัดเก็บภาษี
ต่างประเทศ 

3.3.1  การวิเคราะห์เปรียบเทียบแผน BCP ของกรมสรรพากรกับมาตรฐานของ OECD  
ผู ้ศึกษาได้ว ิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบของแผน BCP ของกรมสรรพากรใน

ปัจจุบันเทียบกับมาตรฐานของ OECD สามารถสรุปได ้ดังนี้  
 

ตารางท่ี 5 การวิเคราะห์เปรียบเทียบแผน BCP ของกรมสรรพากรกับมาตรฐานของ OECD 
มาตรฐาน OECD แผน BCP ของกรมสรรพากรในปัจจุบัน 

การทดสอบแผน BCP ในทุกสถานการณ์ ได้แก่ 
อัคคีภัย ภัยธรรมชาติ สถานการณ์จราจล และ
สถานการณ์แพร่ระบาดเป็นประจำ หรืออย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง หรือมีหลักฐานที่แสดงได้ว่าแผน BCP 
ยังสามารถรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 

กรมสรรพากรมีการทดสอบสถานการณ์อัคคีภัย
เป็นประจำทุกปี แต่ยังไม่มีการทดสอบ
สถานการณ์อ่ืนๆ ได้แก่ ภัยธรรมชาติ 
สถานการณ์จราจล และสถานการณ์ 
โรคแพร่ระบาดต่อเนื่อง 

ต้องนำผลการทดสอบแผน BCP มาใช้ใน 
การปรับปรุงแผน BCP 

กรมสรรพากรยังไม่มีการนำผลการทดสอบ  
แผน BCP มาปรับปรุงแผน BCP  

ต้องมีการกำหนดผู้มีหน้าที่ ความรับผิดชอบและ
ข้อมูลการติดต่อของแผน BCP เพ่ือให้บุคลากร 
(ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง) 
รับทราบการดำเนินการตามแผน BCP และสิ่งที่
บุคลากรต้องปฏิบัติตาม 

กรมสรรพากรมีการกำหนดผู้มีหน้าที่ 
ความรับผิดชอบและข้อมูลการติดต่อของแผน BCP 
เพ่ือให้บุคลากร (ข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้าง) รับทราบการดำเนินการตามแผน 
BCP และสิ่งที่บุคลากรต้องปฏิบัติตามแล้ว 

จะต้องระบุความเสี่ยงและความท้าทายของ
หน่วยงานในการดำเนินการตามแผน BCP อยู่ใน
แผน BCP 

กรมสรรพากรยังไม่มีการระบุความเสี่ยงและ 
ความท้าทายของหน่วยงานในการดำเนินการตาม
แผน BCP อยู่ในแผน BCP  

 
ทั้งนี้ ในการประเมินความพร้อมของประเทศท่ีเข้าร่วมเป็นภาคีด้านการแลกเปลี่ยน

ข้อมูลที่ประเทศไทยจะต้องรับการประเมินในต้นปี พ.ศ. 2565 นั้น พบว่า Global Forum ได้ให้ 
ความช่วยเหลือประเทศไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการรับการประเมิน โดยกรมสรรพากร 
ได้ช ี ้แจงและอธิบายการจัดทำแผน BCP ของกรมสรรพากรให้แก่เจ ้าหน้าที ่ Global Forum  
และเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 Global Forum ได้จัดทำสรุปผลการประเมินความพร้อมด้านการ
จัดการสารสนเทศและข้อเสนอแนะ (Information Security Management Maturity Assessment 
and Recommendations) โดยในเรื่อง BCP เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินหัวข้อการมีการจัดการ
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สารสนเทศที่เหมาะสม ซึ ่งผลการประเมินพบว่า กรมสรรพากรมีผลการประเมินระดับสมบูรณ์ 
(Mature) โดยมีข้อแนะนำเพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกรมสรรพากรควรมี
การกำหนดขั้นตอนการระบุเหตุการณ์ที่สำคัญ ( Incident) ที่อาจกระทบต่อการดำเนินภารกิจและ 
การรายงานเป็นส่วนหนึ่งในแผน BCP 

3.3.2  การเปรียบเทียบการดำเนินการของหน่วยงานด้านจัดเก็บภาษีในต่างประเทศ
จากผลการศึกษาของ John Brondolo, Joshua Aslett, and Andja Komso กับแผน BCP 
ของกรมสรรพากรไทย 

ผู้ศึกษาได้เปรียบเทียบการดำเนินการของหน่วยงานด้านจัดเก็บภาษีในต่างประเทศ
เกี่ยวกับแผน BCP จากผลการศึกษาของ John Brondolo, Joshua Aslett, and Andja Komso กับ
แผน BCP ของกรมสรรพากรไทย สามารถสรุปได ้ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 6  สรุปผลการเปรียบเทียบแผน BCP ของกรมสรรพากรกับการดำเนินการของหน่วยงาน

ด้านจัดเก็บภาษีในต่างประเทศ 
การดำเนินการของหน่วยงานด้านจัดเก็บภาษีใน
ต่างประเทศเกี่ยวกับแผน BCP จากผลการศึกษา
ของ John Brondolo, Joshua Aslett, and 

Andja Komso 

แผน BCP ของกรมสรรพากรไทย 

รูปแบบการบริหารจัดการ BCP หน่วยงานที่
รับผิดชอบแผน BCP ควรรายงานตรงต่ออธิบดี 

กรมสรรพากรได้กำหนดให้กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหารเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบแผน BCP และ
มีการรายงานต่อที่ปรึกษา/รองอธิบดีที่กำกับ 

กระบวนการในการระบุสถานการณ์ที่จะ
กำหนดเป็นภาวะวิกฤต ควรมีการประเมิน
ภาวะวิกฤตเป็น 4 ระดับ (0-3) เพ่ือดำเนินการ
รองรับในรูปแบบที่เหมาะสม 

กรมสรรพากรมีการประเมินภาวะวิกฤต โดย 
การประเมินผลกระทบต่อกระบวนการดำเนินงาน
หรือการวิเคราะห์ผลกระทบต่อกระบวนการ
ทำงาน หรือการให้บริการ (Business Impact 
Analysis) เป็น 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง  
ปานกลาง ต่ำ 

แผนปฏิบัติการที่จะปกป้องดูแลภารกิจสำคัญของ
หน่วยงานจัดเก็บภาษี ควรประกอบด้วย 6 
แผนงานย่อยได้แก่ 
- ด้านภารกิจสำคัญของหน่วยงาน  
- ด้านสุขภาพและความปลอดภัย  

แผน BCP ของกรมสรรพากร มีการกำหนด 
กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity 
Strategy) โดยพิจารณาจากทรัพยากร 5 ด้าน 
ประกอบด้วย  
1. ด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก  
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การดำเนินการของหน่วยงานด้านจัดเก็บภาษีใน
ต่างประเทศเกี่ยวกับแผน BCP จากผลการศึกษา
ของ John Brondolo, Joshua Aslett, and 

Andja Komso 

แผน BCP ของกรมสรรพากรไทย 

- ด้านบุคลากร  
- ด้านระบบสารสนเทศ  
- ด้านสาธารณูปโภคและด้านการสื่อสาร 

2. ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ/การจัดหาจัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ที่สำคัญ  
3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ  
4. ด้านบุคลากรหลัก  
5.  ด้านคู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่สำคัญ 

แผน BCP ควรได้รับการพิจารณาอนุมัติโดยอธิบดี 
และควรมีการทบทวนและปรับปรุงอย่างน้อย 
ปีละครั้ง และควรกำหนดให้มีการซักซ้อมเพ่ือให้
แน่ใจว่าสามารถนำแผนมาปฏิบัติได้เป็นประจำ 
และนำผลจากการซักซ้อมมาปรับปรุงแผน BCP 
ต่อไป 

แผน BCP ของกรมสรรพากรได้รับการพิจารณา
อนุมัติโดยอธิบดี แต่ยังไม่มีกระบวนการ 
ในการทบทวนและปรับปรุง และการนำผล 
การทดสอบมาทบทวนและปรับปรุง 
อย่างเป็นระบบ  

ที่มา: ผลการศึกษาของ John Brondolo, Joshua Aslett, and Andja Komso 
 

3.3.3 วิเคราะห์ความพร้อมของกรมสรรพากรไทยในการดำเนินการเพื่อกลับสู่สภาวะ
ปกติเปรียบเทียบกับคู่มือการกลับสู่ภาวะปกติจากสถานการณ์แพร่ระบาดของกรมสรรพากร
สหรัฐอเมริกา (IRS Pandemic Recovery Playbook)  

ผู้ศึกษาได้เปรียบเทียบแผน BCP กรมสรรพากร พ.ศ. 2563 กับคู่มือการกลับสู่
ภาวะปกติจากสถานการณ์แพร่ระบาดของกรมสรรพากรสหรัฐอเมริกา ( IRS Pandemic Recovery 
Playbook) โดยสรุปได้ ดังนี้ 
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ตารางท่ี 7  วิเคราะห์ความพร้อมของกรมสรรพากรในการดำเนินการเพื ่อกลับสู ่สภาวะปกติ
เปรียบเทียบกับกรมสรรพากรสหรัฐอเมริกา 

คู่มือการกลับสู่ภาวะปกติจากสถานการณ์แพร่
ระบาดของกรมสรรพากรประเทศสหรัฐอเมริกา 

การดำเนินการของกรมสรรพากรไทย 

การสื่อสารกับบุคลากร (Employee 
Communications) มีประเด็นสำคัญท่ีต้อง
ดำเนินการได้แก่ การแจ้งเตือนการกลับสู่ 
สภาวะปกติ การสื่อสารภายใน 

มีการกำหนดการคณะทำงานสื่อสารภายใน 
ภายนอก ทำหน้าที่ในการสื่อสารกรณีการเกิด
วิกฤต เพ่ือสื่อสารประเด็นต่างๆ ต่อบุคลากร
ภายในกรมสรรพากร และประชาชน 

อาคารสถานที่และการรักษาความปลอดภัย 
(Facilities Management and Security 
Services) มีประเด็นสำคัญท่ีต้องดำเนินการ 
ได้แก่ การระบุอาคารสถานที่ที่จะมีการเปิด  
การเตรียมความพร้อมของอาคารสถานที่ทั้งด้าน
ความปลอดภัยและการดูแลรักษา 

มีการกำหนดผู้รับผิดชอบอาคารสถานที่ และ 
การรักษาความปลอดภัยที่ชัดเจน แต่อาจยัง 
ไม่ครอบคลุมถึงการดูแลอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน 
หากสถานการณ์วิกฤตที่ยาวนาน 

บุคลากร (Human Capital Office) มีประเด็น
สำคัญที่ต้องดำเนินการ ได้แก่ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล (ค่าตอบแทนและสวัสดิการ) 

มีการดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
ในด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ  

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology) มีประเด็นสำคัญที่ต้องดำเนินการ 
ได้แก่ การสนับสนุน / ให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มีการดำเนินการสนับสนุน และให้บริการ  
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่พร้อมใช้งาน 

การปฏิบัติงานภารกิจหลัก (Business 
Operations) มีประเด็นสำคัญที่ต้องดำเนินการ 
ได้แก่ การประเมินการกลับสู่ภาวะปกติของแต่ละ
ภารกิจ การแบ่งระยะการกลับสู่ปกติ  
การเตรียมการในกรณีท่ีมีภาวะวิกฤตจาก 
โรคระบาดอีกครั้ง 

มีการประเมินสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ ทั้งใน
กรณีการเกิดภาวะวิกฤต และการกลับสู่ภาวะปกติ
ของทุกภารกิจ 

การปฏิบัติงานอ่ืนๆ (Normal Operations)  
มีประเด็นสำคัญที่ต้องดำเนินการ ได้แก่  
การประมวลผลบทเรียนทั้งหมดจากสภาวะวิกฤต
เพ่ือนำไปปรับปรุงการดำเนินการต่อไป 

ยังไมมี่กระบวนการในการประมวลผลบทเรียน
และการนำผลการทดสอบมาทบทวนและปรับปรุง
อย่างเป็นระบบ ในวิกฤตทุกสถานการณ์ มีเพียง
การทบทวนบทเรียนจากสภาวะวิกฤต COVID-19  
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ทั้งนี้ เนื่องจากในระยะเวลาที่ศึกษาประเทศไทยยังอยู่ในสถานการณ์ภายใต้สภาวะวิกฤต 
Covid-19 และภาคส่วนต่างๆ ยังประเมินว่าสถานการณ์นี้จะยังคงอยู่อย่างน้อยถึงปลาย พ.ศ. 2564 
อย่างไรก็ตามกรมสรรพากรควรมีการเตรียมพร้อมสำหรับการกลับสู่สภาวะปกติ โดยสามารถนำคู่มือ
ของกรมสรรพากรสหรัฐอเมริกามาปรับใช้ได้ หัวข้อทั้ง 6 หัวข้อที่กรมสรรพากรสหรัฐอเมริกากำหนด 
ล้วนแต่มีความสำคัญและกรมสรรพากรจะต้องคำนึงถึงเมื่อต้องกลับสู่สภาวะปกติ โดยเฉพาะในด้าน
การสื่อสารกับบุคลากร เนื่องจากการกลับสู่สภาวะปกติยังคงต้องมีการดำเนินมาตรการเพื่อรักษา
ความปลอดภัย ดังนั ้น จ ึงต้องมีการส ื ่อสารให ้ช ัดเจนในสิ ่ งท ี ่บ ุคลากรจะต้องดำเนินการ  
ซึ่งกรมสรรพากร มีคณะกรรมการที่กำกับการดำเนินการด้านการสื่อสารทั้งภายนอกและภายใน 
จึงควรนำประเด็นการสื่อสารในการกลับสู่ภาวะปกตินี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการชุดนี้ด้วย  

สำหรับด้านอาคารสถานที่ กรมสรรพากรได้มีระยะเวลาที่มีนโยบายให้บุคลากร
สามารถทำงานจากนอกสถานที่ราชการได้ ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดูแลรักษาอาคารสถานที่
และอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยในการใช้งานด้วย 

 



 

 

 
บทที่ 4  

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

4.1.1  ประเด็นการศึกษาแผน BCP ของกรมสรรพากร  
จากการศึกษาแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อ

สภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของกรมสรรพากร และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่
กรมสรรพากรที่รับผิดชอบการจัดทำแผน BCP พบว่า แผน BCP ของกรมสรรรพากรเป็นแผนที่จัดทำ
เพื ่อให้หน่วยงานสามารถบริหารจัดการการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างต่อเนื ่องเมื ่อเกิด  
สภาวะวิกฤต โดยรองรับกรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน 7 เหตุการณ์ ได้แก่  

1) เหตุการณ์อัคคีภัย  
2) เหตุการณ์อุทกภัย  
3) เหตุการณ์แผ่นดินไหว  
4) เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง / จลาจล  
5) เหตุการณ์ก่อการร้าย  
6) เหตุการณ์ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง 
7) เหตุการณ์โรคระบาดต่อเนื่อง  
โดยได้แบ่งประเภทของผลกระทบต่อทรัพยากรเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย  
1)  ผลกระทบด้านอาคาร และสถานที่ปฏิบัติงานหลัก  
2)  ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ท่ีสำคัญ  
3)  ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ 
4)  ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก 
5)  ผลกระทบด้านคู่ค้า ผู้ให้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ  
โดยในแผนได ้กำหนดให้หน ่วยงานต ้องดำเน ินการตามแนวทาง ข ั ้นตอน 

ในการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการที่กำหนด เพื่อให้การปฏิบัติงานและการให้บริการ
ของกรมสรรพากรเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง  

อย่างไรก็ดี แผน BCP กรมสรรพากรปัจจุบัน ยังเป็นแผนที่รองรับสถานการณ์วิกฤต
ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในระยะเวลาสั้น ได้แก่ อัคคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว เหตุการณ์ชุมนุม
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ประท้วง/จลาจล การก่อการร้าย แม้ใน พ.ศ. 2563 จะได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมอีก 2 สถานการณ์ คือ 
วิกฤตจากไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างและวิกฤตจากโรคระบาดต่อเนื ่องแล้ว แต่ก็อาจยังไม่รองรับ
สถานการณ์ที่เกิดจากวิกฤตที่มีผลกระทบในระยะเวลายาวนาน เช่น ช่วงระยะเวลาของการเกิด
สภาวะวิกฤต COVID-19 มีผลกระทบที่มีความรุนแรงและยาวนานต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2563 จนถึง
ปัจจุบัน อีกทั้ง มีการกำหนดการทดสอบและซักซ้อมแผน BCP เพียงสถานการณ์การเกิดอัคคีภัย 
เป็นประจำทุกปีเพียงสถานการณ์เดียว สำหรับสถานการณ์วิกฤตอื่นๆ ยังไม่ได้มีการกำหนดการ
ทบทวนและทดสอบแผน BCP อย่างเป็นระบบ  

4.1.2  ประเด็นการดำเนินการให้กรมสรรพากรมีแผน BCP เป็นไปตามมาตรฐานสากล  
จากการศึกษามาตรฐานของ OECD ที ่เกี ่ยวข้องกับแผน BCP ของหน่วยงาน 

จัดเก็บภาษีและการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการพันธกรณีระหว่างประเทศ ทำให้ทราบถึง
สิ่งที่กรมสรรพากรต้องดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานภายใน พ.ศ. 2564 เพื่อให้ 
พร้อมต่อการประเมินความพร้อมของประเทศภาคีในกรอบความร่วมมือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ทางภาษี สรุปดังนี้ 

1)  กรมสรรพากรจะต้องมีแผนการทดสอบภาวะวิกฤตให้ครบถ้วนทุกสถานการณ์ 
โดยหากพิจารณาจากตัวอย่างของกรมสรรพากรประเทศสหรัฐอเมริกาจะครอบคลุมถึงสถานการณ์ 
อัคคีภัย อุทกภัย ความผิดพลาดด้านเทคโนโลยี เหตุไม่สงบในสถานที่ทำงาน จราจล และการแพร่
ระบาดของโรค 

2)  กรมสรรพากรจะต้องมีการบันทึกผลจากการทดสอบภาวะวิกฤตและนำมาสรุป
วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงให้แผน BCP มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

 
4.2 ข้อเสนอแนะ 

กรมสรรพากรในฐานะหน่วยงานจัดเก็บภาษีเป็นรายได้ในการบริหารและพัฒนาประเทศ 
การบร ิหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) เพื ่อให ้สามารถ
ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากหากหน่วยงานจัดเก็บภาษีไม่สามารถ
ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการคลัง และท้ายสุดจะเกิดผลกระทบ
อย่างรุนแรงต่อการบริหารประเทศ ผู้ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

4.2.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
4.2.1.1 ด้านการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต  

1)  กรมสรรพากรควรดำเนินการปรับปรุงแผน BCP ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลภายใน พ.ศ. 2564 ให้พร้อมรับการประเมินของ OECD ที่มีกำหนดจะดำเนินการ
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ประเมินในไตรมาสแรก พ.ศ. 2565 เพื่อความพร้อมในการเป็นประเทศภาคีในกรอบความร่วมมือ
เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางภาษีระหว่างประเทศ  

2)  ควรกำหนดให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการ BCP ซึ ่งมีอธ ิบดี
กรมสรรพากรเป็นประธานอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการนำผลการทดสอบแผน BCP เสนอใน
คณะกรรมการเพื่อวิเคราะห์หาจุดที่ควรปรับปรุง เพื่อให้มีการทบทวนและปรับปรุงแผน BCP ให้มี
ประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมทันการณ์ 

4.2.1.2 ด้านผู้เสียภาษีและประชาชน 
1)  ควรพ ัฒนาระบบการบร ิการสำหร ับผ ู ้ เส ียภาษ ีและระบบ 

การปฏิบัติงานให้เป็นดิจิทัล ให้สามารถรองรับพฤติกรรมของผู้เสียภาษีและประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป 
และเพ่ือให้สามารถบริการแก่ผู้เสียภาษีและประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง แม้ในสถานการณ์วิกฤตต่าง ๆ  

2)  ควรพิจารณากำหนดนโยบายในการบร ิหารจ ัดเก ็บภาษี ให ้มี  
ความเหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น ในสภาวะวิกฤตที่มีผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจระดับประเทศ 
ซึ ่งประชาชนได้ร ับผลกระทบในวงกว้าง อาจมีการพิจารณากำหนดนโยบาย / มาตรการภาษี  
เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง หรือการพิจารณาขยายระยะเวลาการยื่นแบบแสดง
รายการภาษี รวมถึงการเร่งคืนภาษีให้แก่ผู้ขอคืนภาษี เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้เสียภาษี
และประชาชน  

4.2.2  ข้อเสนอแนะในการดำเนินการ 
4.2.2.1 ด้านการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 

1) แผน BCP เป็นแผนที ่เก ี ่ยวข้องกับทุกหน่วยงานในองค์กรและ
เกี่ยวข้องกับบุคลากรในทุกระดับ กรมสรรพากรจึงควรวางแผนการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนให้มี
ความชัดเจน รอบคอบเพื ่อให้การนำแผน BCP ไปสู ่การปฏิบัติมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
มากที่สุด ซึ่งจะทำให้องค์กรมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการดำเนินการภารกิจหลัก 
ด้านการจัดเก็บภาษี 

2) ควรมีการสื ่อสารแผน BCP ในสิ ่งที ่บุคลากรจะต้องดำเนินการ  
ในสภาวะวิกฤตในกรณีต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยควรจัดให้มีการสื ่อสาร  
สร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  

3) ควรให้มีการทดสอบ ซักซ้อมการปฏิบัติตามแผน ทบทวน และ
ปรับปรุง แผน BCP ให้เหมาะสมกับสภาวะวิกฤตให้ครอบคลุมทุกเหตุการณ์ เป็นประจำอย่างน้อย  
ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีการทำความเข้าใจและสามารถนำแผน BCP ไปใช้ได้เมื่อเกิดสถานการณ์จริง 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กร อย่างไรก็ตาม การทดสอบแผน BCP จำเป็นต้องใช้ทรัพยากร 
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ดังนั ้น จึงควรมีการวางแผนการทดสอบที่เหมาะสม ไม่เป็นภาระแก่ผู ้ปฏิบัติงานและไม่กระทบ 
การดำเนินงานตามปกติมากเกินไป  

4.2.2.2 ด้านผู้เสียภาษีและประชาชน 
1)  ควรประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ผู ้เสียภาษี และประชาชน ใช้ระบบ 

การบริการดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องแม้เกิดสถานการณ์  
ภาวะวิกฤตที่ไม่สามารถให้บริการผู้เสียภาษี ณ หน่วยงานสำนักงานสรรพากร 

2)  พัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีให้แก่บุคลากร ให้สามารถปฏิบัติงาน
บนระบบงานดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติงานแม้ใน
สภาวะว ิกฤตที ่ ไม ่สามารถปฏิบ ัต ิงาน ณ สำนักงานได้ ซ ึ ่งจะส ่งผลให้การดำเน ินงานเ พ่ือ  
การให้บริการประชาชนเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง  
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