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คํานํา 

 
ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ภัยพิบัติอันเป็นสาธารณภัยมีแนวโน้มท่ีจะเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองและ

รุนแรงมากข้ึนการดําเนินงานเก่ียวกับการเตรียมพร้อมตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินเพื่อป้องกันและลด
ผลกระทบทางด้านสุขภาพต่อประชาชนจึงนับว่าเป็นบทบาทสําคัญและจําเป็นหน่วยงานทุกภาคส่วน
จะต้องบูรณาการงานร่วมกัน ในการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนด้วย
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจึงจะสามารถดําเนินการป้องกันและช่วยเหลือสนับสนุนได้ทันต่อ
เหตุการณ์นํามาซ่ึงความปลอดภัยองค์กรและพนักงานในองค์กร 

เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตาม เกณ ฑ์ วัดผลและประเมิ นผลการดํ า เนิน งานของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ในหัวข้อระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการบริหารความเส่ียงองค์การ
จัดการนํ้าเสีย ได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเตรียมพร้อมตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินด้านอุทกภัย 
อัคคีภัย การก่อประท้วง การก่อจลาจล การก่อวินาศกรรม มาจัดทําเป็นแนวทางการปฏิบัติในเร่ืองการ
เตรียมพร้อมตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีบุคลากรของหน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจใน
ระบบงานท่ีถูกต้อง และรู้บทบาทหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติอย่างชัดเจนต้ังแต่ข้ันเตรียมการข้ันปฏิบัติ ขณะเกิด
ภัยและข้ันการฟื้นฟูภายใต้ยุทธศาสตร์และมาตรการท่ีได้กําหนดไว้ เพ่ือให้สามารถสนองตอบต่อ
สถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติอย่างรวดเร็ว ตามความต้องการของพ้ืนท่ีและได้ มาตรฐานสากล ซ่ึงจะ
สามารถใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ เม่ือเกิดสถานการณ์สาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
สูงสุดต่อไป   
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บทท่ี 1 

 

บทนํา 

 

แผนบริหารความต่อเน่ือง หรือต่อไปน้ีจะเรียกว่า “Business Continuity Plans (BCP)” 
จัดทําข้ึนเพื่อให้ องค์การจัดการนํ้าเสียสามารถนําไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต
หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ท้ังท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร โดยไม่ให้
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานต้องหยุดการดําเนินงาน หรือไม่สามารถ
ให้บริการได้อย่างต่อเน่ือง  

 หากองค์การจัดการนํ้าเสียไม่มีกระบวนการรองรับให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างต่อเน่ือง 
อาจส่งผลกระทบต่อองค์การจัดการนํ้าเสียในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจการเงิน การให้บริการ สังคม 
ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น ดังน้ันการจัดทําแผนบริหารความ
ต่อเน่ืองจึงเป็นสิ่งสําคัญท่ีจะช่วยให้หน่วยงานสามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีไม่คาดคิด และทําให้
กระบวนการท่ีสําคัญ (Critical Business Process) สามารถกลับมาดําเนินการได้อย่างปกติหรือตาม
ระดับการให้บริการท่ีกําหนดไว้ ซ่ึงจะช่วยให้สามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อ
หน่วยงานได้   

วัตถุประสงค์ (Objectives) 

1. เพื่อกําหนดทรัพยากรท่ีจําเป็นให้สามารถปฏิบัติงานได้ต่อเน่ืองและกําหนดข้ันตอน
วิธีการในกรณีท่ีเกิดเหตุการณท่ีไม่ปกติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน  

2. เพื่อให้การหยุดชะงักของการปฏิบัติงานมีผลกระทบน้อยท่ีสุดไม่ว่าจะหยุดชะงักด้วย
สาเหตุใดก็ตาม และเพ่ือให้สามารถดําเนินปฏิบัติงานต่อไปในระดับท่ียอมรับได้  

3. เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การกู้คืนของภารกิจต่างๆ ขององค์กรในช่วงท่ีเกิดวิกฤติ
โดยหน่วยงานต่างๆ จะมุ่งเน้นไปท่ีการกู้คืนและสนับสนุนกระบวนการท่ีสําคัญ  
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4. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กร ข้อตกลงกับผู้รับบริการ  
5. เพื่อจํากัดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ทรัพยากร ช่ือเสียง ภาพลักษณ์ขององค์กร 
6. องค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจหลักท่ีสําคัญต่อไปได้ในช่วงภาวะวิกฤต  
7. องค์กรสามารถให้บริการหรือดําเนินกิจกรรมต่อไปได้อย่างต่อเน่ือง  
8. องค์กรสามารถฟ้ืนกลับงานหรือกิจกรรมท่ีสําคัญต่อภารกิจหลักสู่ภาวะปกติ 
9. เพื่อจัดระบบการดําเนินงานและเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ไว้รองรับสถานการณ์ 

ภัยพิบัติตามลักษณะความเสี่ยงภัยในทุกข้ันตอนท้ังในช่วงก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และภายหลังท่ีภัยได้
ผ่านพ้นไปแล้ว 

10. เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการป้องกัน การเตรียมความพร้อม การระงับและบรรเทา 
และการฟ้ืนฟูบูรณะ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในทุกสถานการณ์  
 
 หลักการเตรียมความพร้อมในภาวะวิกฤตตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 คือการท่ีองค์กรสามารถนําบทเรียนสถานการณ์ความรุนแรง
สําคัญท่ีผ่านมาปรับกระบวนการทํางานใหม่ โดยเฉพาะในเร่ืองการบริการประชาชน เพ่ือให้ม่ันใจว่า
ภารกิจหลักของราชการ หรืองานบริการประชาชนท่ีสําคัญสามารถดําเนินงาน หรือให้บริการได้อย่าง
ต่อเน่ืองไม่สะดุดหยุดลงแม่ว่าจะประสบกับวิกฤตการณ์ หรือภัยพิบัติต่างๆ ซ่ึงท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือ
วันท่ี 24 เมษายน 2555 ได้มีมติเห็นชอบกรอบแนวทางการดําเนินการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 
4 ข้ันตอน คือ 

1. การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับองค์กร 
2. เตรียมความพร้อมขององค์กรในการจัดทําแผนรองรับการดําเนินภารกิจการให้บริการ

ประชาชนได้อย่างต่อเน่ือง (Business Continuity Plans)  
3. การซักซ้อมแผนและนําไปปฏิบัติได้จริง 
4. การส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในสภาวะวิกฤต  

 การบริหารจัดการองค์กรในสภาวะวิกฤต/เหตุการณ์ฉุกเฉิน/สถานการณ์ภัยพิบัติ โดยท่ัวไป
จะแบ่งวงจรการบริหารจัดการออกเป็น ๔ ข้ันตอน คือ  
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1. การป้องกันและลดผลกระทบ  
2. การเตรียมพร้อมรับภัย  
3. การจัดการในภาวะฉุกเฉิน  
4. การจัดการหลังเกิดภัย  

โดยแนวคิดการบริหารความต่อเน่ืองของหน่วยงานภาครัฐ คือ การควบคุมดูแลและป้องกัน
ทรัพยากรท่ีสําคัญต่อการดําเนินงานหรือให้บริการ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดสําหรับผู้รับบริการและผู้มี
ส่ วน ได้ เสี ย ซ่ึ งภ าย ใน ช่ วง ระยะ เวล าแรกจะ เป็ น ช่ ว งขอ งก ารต อบ ส น อ ง ต่ อ อุ บั ติ ก าร ณ์ 
(Incident/Emergency Management) และในกรณีท่ีเหตุการณ์และความเสียหายขยายตัวไปในวง
กว้างการตอบสนองอาจจําเป็นต้องยกระดับเป็นการบริหารจัดการวิกฤต (Crisis Management) 
ภายหลังจากน้ันจะเป็นช่วงของการทําให้เกิดความต่อเน่ืองของกระบวนการทางธุรกิจ (Continuity 
Management) เพ่ือให้หน่วยงานสามารถกลับมาดําเนินงานได้ จึงมีความจําเป็นท่ีหน่วยงานต้องทบทวน
แผนความต่อเน่ือง Business Continuity Plans (BCP) โดยมีวัตถุประสงค์ คือ  

1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเน่ืองของการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต  
2. เพื่อให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับมือกับสภาวะวิกฤต หรือ

เหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน  
3. เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดําเนินงาน เช่น ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ

การเงิน  
4. การให้บริการสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

เป็นต้น  
5. เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้  

 แผนบริหารความต่อเน่ือง หรือ Business Continuity Plans (BCP) เป็นชุดของเอกสาร
คําแนะนําและวิธีการท่ีช่วยให้การดําเนินงาน/งานบริการขององค์กรสามารถตอบสนองต่อการเกิด
อุบัติเหตุ ภัยพิบัติ ภาวะฉุกเฉินและหรือภัยคุกคามได้โดยไม่ต้องหยุดชะงัก/หรือมีอุปสรรคท่ีสําคัญต่อการ
ดําเนินงาน ซ่ึงจําเป็นจะต้องมีแผนการกู้คืนระบบหรือแผนการกู้คืนทรัพยากรบุคคลและกระบวนการ
ทํางาน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน หรือสามารถให้บริการแก่ประชาชนต่อไปได้ แผนดังกล่าวจัดทําข้ึนตาม 
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แนวทางของการบริหารความต่อเน่ือง Business Continuity Management (BCM) ท่ีสอดคล้องกับ
ม าต รฐ าน ส ากล  BS2599 9  Business Continuity Management (BCM) Standard ห ม าย ถึ ง 
รหัสมาตรฐานของ British Standards Institution (BSI) ท่ีองค์กรท่ัวโลกยอมรับและนําไปใช้โดย
เครือจักรภพอังกฤษซ่ึงกําหนดให้มี 6 องค์ประกอบหลักเป็นวงจรการบริหารความต่อเน่ือง (BCM Life 
Cycle) ดังน้ี 

1. การบริหารโครงการจัดการความต่อเน่ือง (BCM Program Management) ถือว่าเป็น
องค์ประกอบหลัก และข้ันตอนแรกของการบริหารความต่อเน่ือง มีข้ันตอนคือ 

1.1. การจัดทํากรอบนโยบาย BCM  
1.2. โครงสร้าง BCM หน้าท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง ต้ังแต่ผู้บริหาร

ระดับสูง 
1.3. ลงมาถึงพนักงานระดับต่างๆ รวมถึงการจัดต้ังทีมงานด้าน BCM  
1.4. การกําหนดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน  
1.5. การปรับระดับของเหตุการณ์ (Incident Escalation Progress)  
1.6. วิธีการบริหารโครงการบริหารความต่อเน่ือง  
1.7. การติดตามความพร้อมท้ังรายงานความคืบหน้า 

2. การศึกษาและทําความเข้าใจองค์กร (Understanding of Organization) เพ่ือให้เข้าใจ
ในสภาพและการดําเนินงานขององค์กรและหน่วยงานในการรับผลกระทบหรือความเส่ียงผ่านวิธีการ
วิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ Business Impact Analysis (BIA) และการประเมินความเสี่ยง Risk 
Assessment (RA) และภัยคุกคามต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว อุทกภัย อัคคีภัย การก่อประท้วง การก่อ
จลาจล การก่อวินาศกรรม และโรคระบาด ท่ีจะมีผลกระทบต่อทรัพยากร 5 ด้าน ได้แก่  

2.1. ผลกระทบด้านอาคาร/สถานท่ีทํางานหลักและสํานักงานสาขา  
2.2. ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญ และการจัดส่งวัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ  
2.3. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลท่ีสําคัญ  
2.4. ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก  
2.5. ผลกระทบด้านคู่ค่า/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีสําคัญ  
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เพ่ือระบุความเร่งด่วนของกิจกรรมต่างๆ และระดับความสามารถท่ีต้องการ เพ่ือนําไปเป็นข้อมูล
ในการจัดระดับความสําคัญของกระบวนงาน การกําหนดแนวทางและการกําหนดกลยุทธ์ในข้ันตอนต่อไป  

3. การกําหนดกลยุทธ์ในการสร้างความต่อเน่ือง BCM (Determining BCM Strategy) 
เป็นการกําหนดแนวทางในการตอบสนองต่อการหยุดชะงักของการดําเนินงานขององค์กร ได้แก่ กลยุทธ์กู้
คืน การดําเนินงาน (Recovery Strategy) และการกําหนดกลยุทธ์ด้านการจัดการทรัพยากรท่ีเหมาะสม
ตาม ข้อมูลท่ีได้จาก BIA ซ่ึงประกอบด้วยเร่ือง บุคลากร สถานท่ีปฏิบัติงาน อุปกรณ์และเคร่ืองมือ 
เทคโนโลยี ข้อมูลและผู้ผลิตสินค้าหรือผู้ให้บริการ  

4. การพัฒนาและเตรียมการตอบสนองต่อเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉิน (Developing and 
Implementing BCM Response) ได้แก่  

4.1. Incident Management Plans (IMP) เพ่ือจัดการกับวิกฤตฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึน  
4.2. Emergency/Crisis Management Plan (CMP) เพื่ อจัดการกับวิกฤตฉุกเฉิน ท่ี

เกิดข้ึน และผลกระทบขยายไปในวงกว้าง  
4.3. Business Continuity Plans (BCP) เพ่ือบริหารการดําเนินภารกิจอย่างต่อเน่ือง 

โดยมุ่งทําข้ันตอนงานท่ีฉุกเฉินต่อภารกิจและใช้ทรัพยากรหลักอย่างเหมาะสม พร้อมท้ังเตรียมแผนรับ
สถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบ โดยแบ่งเป็น 3 ข้ันตอน ตามระยะเวลา คือ การตอบสนองทันทีภายใน 24 
ช่ัวโมง การตอบสนองในระยะเวลาภายใน 7 วัน และตอบสนองเหตุการณและกู้สถานการณ์ในระยะเวลา
เกิน 7 วัน  

4.4. Recovery Plan (RP) หรือแผนกู้คืนภารกิจหลังภัยพิบัติผ่านพ้นไป 
5. การทดสอบ ปรับปรุงและทบทวนแผน (Exercising Monitoring and Reviewing) เป็น

ข้ันตอนท่ีสําคัญ เพื่อให้แน่ใจว่า BCM ท่ีจัดทําข้ึนสามารถใช้ได้จริง รวมท้ังเพื่อเตรียมความพร้อม 
ตลอดจนตรวจสอบความสามารถของบุคลากร และประสิทธิภาพของแผนในการตอบสนองต่อ
วิกฤตการณ์ โดยรูปแบบการทดสอบอาจมีต้ังแต่ระดับง่ายไปหายาก ดังน้ี  

5.1. Call Tree คือ การซ้อมการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิก ทีมงานท่ีเก่ียวข้องตามผัง
รายช่ือโทรศัพท์ 
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5.2. Tabletop Testing คือ การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องโดยจําลองโจทย์ทุกสถานการณ์ข้ึนมา และลองนําแผน BCP มาพิจารณาว่าใช้ตอบโจทย์แต่ละ
ข้ันตอนได้หรือไม่  

5.3. Simulation คือ การทดสอบโดยจําลองสถานการณ์เสมือนจริง และลองนําแผน 
BCP มาประยุกต์ใช้  

5.4. FULL BCP Exercise คือ การทดสอบเต็มรูปแบบและใกล้เคียงสถานการณ์จริงมาก
ท่ีสุด  

6. การปลูกฝัง BCM ให้เป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมองค์กร (Embedding BCM in The 
Organization’s Culture) ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีต้องใช้เวลา และจิตวิทยา ท่ีจะทําให้บุคลากรทุกคนได้ซึมซาบ
และเข้าใจถึงความสําคัญของ BCM ตลอดจนบทบาท หน้าท่ี ท่ีทุกคนพึงมีเพื่อให้ภารกิจสามารถดําเนิน
ต่อไปได้ในยามท่ีเกิดเหตุวิกฤต 

สมมติฐานของแผนบริหารความต่อเน่ือง (BCP Assumptions) 

1. รองรับได้ถึงสถานกาณ์ร้ายแรงท่ีสุด (Worst Case Scenario) แผนรองรับการดําเนิน
ภารกิจอย่างต่อเน่ือง ต้องครอบคลุมถึงสถานการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีจะทําให้เกิดความเสียหายอย่าง
ร้ายแรงท่ีสุดต่อสถานท่ี ระบบงาน อุปกรณ์ และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการทํางาน และเอกสารข้อมูลท่ี
สําคัญท่ีเป็นไปได้ในแต่ละกรณี รวมถึงความเสียหายท่ีเกิดกับผู้ให้บริการและการสูญเสียบุคลากรสําคัญ
การมีแผนรองรับในสถานการณ์ท่ีร้ายแรงท่ีสุด จะช่วยให้ส่วนราชการสามารถกู้คืนในสถานการณ์ท่ีรุนแรง
น้อยกว่าได้ท้ังน้ี เหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาต่างๆ มิได้ส่งผลกระทบต่อสถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง
ท่ีเตรียมไว้  

2. ระยะเวลาในการกู้คืน (Recovery Time Frame) แผนจะระบุทรัพยากรท่ีจะต้องใช้ใน
การทํางานเป็นระยะเวลา 30 วัน หากยังไม่สามารถกู้คืนได้ภายใน 30 วัน หน่วยงานท่ีได้รับผลกระทบ
จะต้องดําเนินการร่วมกับหน่วยงานสนับสนุน และหน่วยงานบริการท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเตรียมการให้น่วยงาน
สามารถดําเนินการต่อไปได้  

3. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการสํารองระบบสารสนเทศต่างๆ โดยระบบ
สารสนเทศสํารองมิได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเหมือนกับระบบสารสนเทศหลัก 
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4. ศูนย์ปฏิบัติงานสํารอง (Alternate Site) ในการกู้คืนงานท่ีสําคัญ จําเป็นท่ีจะต้องมีศูนย์-
ปฏิบัติงานสํารองไว้อย่างน้อย 1 แห่ง หน่วยงานต้องพิจารณาปัจจัยสําคัญท่ีส่งผลต่อการกําหนดศูนย์-
ปฏิบัติงานสํารอง  

5. “บุคลากร” ท่ีระบุในเอกสารฉบับน้ี หมายถึง หน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีท้ังหมดของ
องค์การจัดการนํ้าเสีย 

การศึกษาและทําความเข้าใจองค์กร (Understanding the Organization) 

เป็นการระบุและอธิบายสถานการณ์วิกฤติทางธุรกิจท่ีสําคัญภายในองค์กรเพื่อค้นหาและ
ระบุว่ามีธุรกรรม สายปฏิบัติงาน ภาระงาน บริการ/ผลิตภัณฑ์ใดบ้างท่ีวิกฤติ ท่ีกิจการควรจะต้องทําการ
ส่งมอบตามพันธกิจท่ีมีต่อลูกค้า/ผู้รับบริการลูกค้า คู่ค้า ผู้ท่ีเก่ียวข้องภายใน Value Chain การท่ีจะระบุ
และอธิบายสถานการณ์วิกฤติทางธุรกิจท่ีสําคัญได้ อาจจะต้องเร่ิมต้นจากการทบทวน  

1. พันธกิจหลักของกิจการ  
2. ยุทธศาสตร์หรือแผนกลยุทธ์ของกิจการ  
3. เงื่อนไข หรือพันธะสําคัญทางกฎหมายท่ีกิจการต้องมการส่งมอบ ดําเนินการให้ครบถ้วน

ตามเงื่อนไข และให้ทันตามกรอบเวลาท่ีกําหนด  

การอธิบายถึงลักษณะของการส่งมอบ การปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไข รายละเอียดของการ
ส่งมอบต้องระบุให้ชัดเจนท่ีสุดถือว่ามีความสําคัญต่อการได้มาซ่ึงข้อมูลสถานการณ์วิกฤติ กระบวนงาน/
สายงานวิกฤติ ภาระงานวิกฤติ บริการวิกฤติ ท่ีจะนําไปใช้ประโยชน์ต่อไปในข้ันตอนต่อไป โดยกล่าวถึง
กระบวนการทํางานและกิจกรรมในการทํางานของทุกคนในภาวะปกติ ขนาดของการปฏิบัติงาน 
ข้อกําหนดสําคัญท่ีต้องปฏิบัติตาม (เช่น กรอบเวลาท่ีกําหนด พันธะสัญญาตามกฎหมายกฎระเบียบ
ข้อบังคับของทางราชการ เป็นต้น) ตลอดจนหน่วยงานหรือองค์กรท่ีส่งงาน/ให้บริการ และท่ีรับงาน/
บริการ จากหน่วยงาน (Upstream and downstream dependencies) ทําให้เข้าใจขอบเขตการกู้คืน
เพ่ือท่ีจะได้สามารถสั่งการและควบคุมการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผลเพื่อ 
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1. ลดโอกาสของการดําเนินงานท่ีต้องหยุดชะงัก  
2. ลดระยะเวลาในการตอบสนองและกอบกู้สถานการณ์ให้กลับสู่สภาวะปกติ  
3. จํากัดผลกระทบต่อองค์กรจากการหยุดชะงักการดําเนินงาน  

โดยมีข้ันตอนของการทําความเข้าใจกับองค์กร ดังน้ี 

1. การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ Business Impact Analysis (BIA)  

การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ หรือ Business Impact Analysis (BIA) หมายถึง 
กระบวนการในการวิเคราะห์ถึงกิจกรรมทางธุรกิจ และผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการหยุดชะงักของ
กิจกรรมน้ันๆ มีข้ันตอนการดําเนินการ ดังน้ี 

ข้ันตอนท่ี 1  การระบุกิจกรรม กระบวนการ บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์หลัก เป็นการ
พิจารณาการปฏิบัติราชการ/กระบวนงานตามโครงสร้างและอํานาจหน้าท่ีของหน่วยงาน ต่างๆในองค์การ
จัดการนํ้าเสีย โดยระบุกิจกรรม/กระบวนการ กรอบเวลา หรือรอบเวลาในการทํางาน ผู้ส่งมอบงาน 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและผู้รับบริการเพ่ือให้เห็นถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในแต่ละกระบวนการ/กิจกรรม
การทํางาน  

 ข้ันตอนท่ี 2  ระบุถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการหยุดชะงัก และพิจารณาถึงการ
เปล่ียนแปลงของผลกระทบเม่ือเวลาผานไปการระบุผลกระทบในข้ันตอนน้ีจะเร่ิมต้นท่ีการประเมินความ
เสี่ยงและภัยคุกคามซ่ึงแผนความต่อเน่ือง (BCP) ฉบับน้ีใช้รองรับสถานการณ์กรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉินในพ้ืนท่ีสํานักงานของหน่วยงาน หรือภายในหน่วยงาน ด้วยเหตุการณ์ต่อไปน้ี 

 

 เหตุการณ์อุทกภัย 
 เหตุการณ์แผ่นดินไหว 
 เหตุการณ์อัคคีภัย 
 เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล 
 เหตุการณ์ก่อการร้าย 
 เหตุการณ์โรคระบาด 
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 2. การวิเคราะห์ผลกระทบทรัพยากรท่ีสําคัญ 

สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน มีหลากหลายรูปแบบ ดังน้ันเพ่ือให้องค์การจัดการนํ้า
เสีย สามารถบริหารจัดการการดําเนินงานขององค์กรให้มีความต่อเน่ือง การจัดหาทรัพยากรท่ีสําคัญจึง
เป็นส่ิงจําเป็น และต้องระบุไว้ในแผนบริหารความต่อเน่ือง  ซ่ึงการเตรียมการทรัพยากรท่ีสําคัญจะ
พิจารณาจากผลกระทบ 5 ด้าน ดังน้ี  

2.1 ผลกระทบด้านอาคาร/สถานท่ีปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนทําให้ 
สถานท่ีปฏิบัติงานหลัก ได้รับความเสียหาย หรือไม่สามารถใช้สถานท่ีปฏิบัติงานหลักได้  และส่งผลให้
บุคลากรไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้ช่ัวคราวหรือระยะยาว  

2.2 ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญ/การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญ 
หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนทําให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญ หรือไม่สามารถจัดหา/จัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีสําคัญได้ 

2.3 ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลท่ีสําคัญ หมายถึง เหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนทําให้ระบบงานเทคโนโลยีหรือระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลท่ีสําคัญไม่สามารถนํามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ตามปกติ 

2.4 ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนทําให้บุคลากรหลักไม่
สามารถมาปฏิบัติงานได้ตามปกติ  

2.5 ผลกระทบด้านคู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  หมายถึง  เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
ทําให้คู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่สามารถติดต่อหรือให้บริการหรือส่งมอบงานได้ 
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หลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบต่อกระบวนการดําเนินงาน 

 

 3. สรุปเหตุการณ์และผลกระทบจากเหตุการณ์ 

ความเส่ียงและภัย
คุกคาม 

ผลกระทบ 
ด้านอาคาร/

สถานที่
ปฏิบัติงานหลัก 

ด้านวัสดุ 
อุปกรณ์
ท่ีสําคัญ 

ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมูลที่สําคัญ 

ด้าน
บุคลากร

หลัก 

ด้านคู่ค้า/ผู้
ให้บริการ/ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่สําคัญ 

เหตุการณ์อุทกภัย      
เหตุการณ์ภัยพิบัติ      
เหตุการณ์อัคคีภัย      
เหตุการณ์ชุมนุม
ประท้วง/จลาจล 

    
 

เหตุการณ์ก่อการร้าย      
เหตุการณ์โรคระบาด      
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 4. การประเมินผลกระทบต่อกระบวนการ/กิจกรรม  

 โดยกําหนดช่วงเวลาหยุดชะงักท่ียอมรับได้สูงสุดของแต่ละกิจกรรม หรือกระบวนการ 
เพ่ือจัดพิจารณากําหนดระดับผลกระทบ (สูงมาก สูง ปานกลาง ตํ่า ไม่เป็นสาระ) และจัดกลุ่มกิจกรรม
ตามลําดับของระดับผลกระทบ/ความสําคัญในการฟื้นคืนกลับสู่ภาวะปกติ 

 5. จัดทําแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)  

 สําหรับกลุ่มกิจกรรมท่ีมีระดับผลกระทบสูงมาก สูง ปานกลาง 

 แผนบริหารความต่อเน่ือง (BCP) ฉบับน้ี ไม่รองรับการปฏิบัติงานในกรณีท่ีเหตุขัดข้อง
เกิดข้ึนจากการดําเนินงานปกติ และเหตุขัดข้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบในระดับสูงต่อการดําเนินงานและ
การให้บริการของหน่วยงาน เน่ืองจากหน่วยงานยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์ได้
ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม โดยผู้บริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารของแต่ละกลุ่มงานและฝ่ายงานสามารถ
รับผิดชอบและดําเนินการได้ด้วยตนเอง 
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บทท่ี 2 

 

การบริหารความต่อเน่ือง 

 

กลยุทธ์การบริหารความต่อเน่ือง Business Continuity Strategy (BCS) 

เม่ือเกิดกรณีการสูญเสีย/เสียหายของปัจจัยหลัก (Loss of Key Pillars) องค์การจะต้อง
เลือกวิธีการในการลดความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมท่ีสําคัญ (กิจกรรมท่ีมีระดับผลกระทบสูงมาก สูง ปาน
กลาง) เพื่อให้ความเส่ียงอยู่ในระดับท่ียอมรับและสามารถนําไปปฏิบัติได้โดยกําหนดกลยุทธ์ความต่อเน่ือง 
Business Continuity Strategy (BCS) ดังน้ี 

1. กําหนดกลยุทธ์การกู้คืนของกิจกรรมท่ีสําคัญโดยระบุถึงปัจจัยหลักของการสูญเสียและ
เสียหายเพื่อการกู้คืนภายในระยะเวลาท่ียอมให้หยุดดําเนินการข้ันตํ่าได้  

2. กําหนดทรัพยากรท่ีสําคัญ/จําเป็นต่อการบริหารความต่อเน่ือง โดยระบุทรัพยากรสําคัญ
ข้ันตํ่าท่ีกระบวนงานต้องใช้ในการดําเนินงานท้ัง 5 อย่าง ได้แก่ อาคาร/สถานท่ีปฏิบัติงาน เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ ระบบงานเทคโนโลยีหรือระบบสารสนเทศ บุคลากร และคู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

3. กําหนดบุคลากรสําคัญ/จําเป็นต่อการบริหารความต่อเน่ือง  เพ่ือให้แผนความต่อเน่ือง 
(BCP) สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงมีการจัดต้ังคณะบริหารความ
ต่อเน่ือง (BCP Team) ของหน่วยงาน  

ทีมงานแผนบริหารความต่อเน่ือง (Business Continuity Plans Team) 

เพ่ือให้แผนบริหารความต่อเน่ือง (BCP) ขององค์การจัดการนํ้าเสีย สามารถนําไปปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลจะต้องจัดต้ังทีมงานบริหารความต่อเน่ือง (BCP Team) 
องค์การดการนํ้าเสีย มีโครงสร้างดังน้ี 
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1. หัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ือง ได้แก่ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหาร
ระดับรองลงมาท่ีได้รับมอบหมาย มีหน้าท่ีในการประเมินลักษณะ ขอบเขตและแนวโน้มของอุบัติการณ์ท่ี
เกิดข้ึน เพื่อตัดสินใจประกาศใช้แผนบริหารความต่อเน่ือง และดําเนินการตามข้ันตอนของแนวทางการ
บริหารความต่อเน่ือง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรตามท่ีได้กําหนดไว้ในแผนบริหารความต่อเน่ือง  

2. หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง ได้แก่ รองผู้อํานวยการ/ผู้อํานวยการฝ่าย มีหน้าท่ีใน
การสนับสนุนการปฏิบัติงานของหัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ือง และดําเนินการตามข้ันตอนของแนว
ทางการบริหารความต่อเน่ือง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรตามท่ีได้กําหนดไว้ในแผนบริหารความต่อเน่ือง
ของหน่วยงาน  

3. ผู้ประสานงานคณะบริหารงานมีหน้าท่ีในการติดต่อและประสานงานภายในหน่วยงาน
และให้การสนับสนุนในการติดต่อส่ือสารกับหัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ืองและหัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเน่ือง ดําเนินการตามข้ันตอนและแนวทางของแผนบริหารความต่อเน่ือง 

 

 

หวัหน้าคณะบริหารความต่อเนื�อง อจน.

หวัหน้าทีมบริหารความต่อเนื�อง

รองผู้ อํานวยการบริหาร

หวัหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื�อง ฝอก.

หวัหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื�อง ฝบง.

หวัหน้าทีมบริหารความต่อเนื�อง

รองผู้ อํานวยการวิชาการและแผน

หวัหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื�อง ฝพอ.

หวัหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื�อง ฝวศ.

หวัหน้าทีมบริหารความต่อเนื�อง

รองผู้ อํานวยการปฏิบติัการ

หวัหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื�อง ฝจส.1

หวัหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื�อง ฝจส.2

หวัหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื�อง ฝบจ.

ผู้ประสานงานคณะบริหารงาน
ต่อเนื�อง สผอ.

ผู้ประสานงานคณะบริหารงาน
ต่อเนื�อง สตน.
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อํานาจหน้าท่ี  

1. จัดทําแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต โดยครอบคลุมการเตรียมความพร้อมด้าน
กระบวนการ ด้านบุคลากร ด้านข้อมูล ด้านสถานท่ี และด้านงบประมาณ  

2. จัดทําโครงการฝึกอบรมและการประชาสัมพันธ์แผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะ
วิกฤตแก่ผู้ท่ีเก่ียวข้องท้ังภายในและภายนอกองคการ พร้อมท้ังจัดให้มีการสื่อสารเพ่ือป้องกันและลด
ความตระหนักของผู้ท่ีเก่ียวข้องและสาธารณชน รวมท้ังสามารถแจ้งเหตุแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้อย่าง
ทันท่วงที  

3. จัดหาพื้นท่ีเพ่ือเตรียมต้ังเป็นสถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง เพ่ือให้สามารถใช้เป็นท่ีทํางานได้
ทันที รวมท้ังการจัดหาอุปกณ์ท่ีจําเป็นเพ่ือให้การบริการไม่หยุดชะงัก  

4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามระบบท่ีวางแผนไว้ มีการปรับปรุงและซักซ้อม
แผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตอย่างสมํ่าเสมอ  

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานในการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ทุกส้ิน
ปีงบประมาณ  

6. แต่งต้ังคณะทํางานย่อยเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีต่างๆ ตามท่ีมอบหมาย  
7. รายงานความก้าวหน้าในการดําเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตให้

ผู้อํานวยการองค์การจัดการนํ้าเสียทราบเป็นระยะๆ 

โดยแต่ละตําแหน่งจะต้องร่วมมือกันดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินใน
ฝ่ายงานของตนเอง ให้สามารถบริหารความต่อเน่ืองและกลับสู่สภาวะปกติ ได้โดยเร็วตามบทบาท หน้าท่ี
ท่ีกําหนดไว้ของทีมงานบริหารความต่อเน่ือง (BCP Team) และในกรณีท่ีบุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีได้ให้บุคลากรสํารองรับผิดชอบทําหน้าท่ีในบทบาทของบุคลากรหลักไปก่อน ปรากฏดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 รายช่ือบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความต่อเน่ือง (BCP Team) 

บุคลากรหลัก 
บทบาท 

บุคลากรสํารอง 
ชื่อ เบอร์มือถือ ช่ือ เบอร์มือถือ 

นายชีระ วงศบูรณะ 081-8423802 ห. คณะบริหาร 

ความตอ่เนื อง 

ผอ.อจน. 

นายวริัตน ์ภมรานนท ์ 089-1268354 

วา่ที  ร.ต.พฒันภูมิ องัศุสิงห์ 081-8087080 ผูป้ระสานงานคณะ 

บริหารความ

ต่อเนื อง สผอ. 

นางดวงแข ยงสุวรรณ 081-4228990 

น.ส.สรรพางดี  ล่ามกิจจา 085-6891616 ผูป้ระสานงานคณะ 

บริหารความ

ต่อเนื อง สตน. 

นายอภินท ์ธนพัประภศัร์ 086-8922298 

นางหรรษา พนัธุพ์ิมานมาศ 089-9813656 ห.ทีมบริหารความ

ต่อเนื อง รผอ.บร. 

น.ส.ศมนนัท ์บรรณวจิิตรเลขา 081-4223494 

นายชีระ วงศบูรณะ 081-8423802 ห.ทีมบริหารความ

ต่อเนื อง รผอ.วผ. 

น.ส.นีรนุช เทือกสุบรรณ 089-6701330 

นายวิรัตน ์ภมรานนท ์ 061-4146555 ห.ทีมบริหารความ

ต่อเนื อง รผอ.ปก. 

น.ส.อรวรรณ จนัทรา 081-8380967 

นายวิสิษฐ ์อริยะเวสตระกลู 062-5929555 ห.ทีมบริหารความ

ต่อเนื อง ฝอก. 

นายอนุกลู แหลมปัญญา 081-7121248 

นางปนดัดา ภาณุทตั 095-4596051 ห.ทีมบริหารความ

ต่อเนื อง ฝบง. 

นายบรรพต ศุขวฒันะกลุ 089-6693769 

นายสุชยั เจนพจนารถ 061-4159666 ห.ทีมบริหารความ

ต่อเนื อง ฝพอ. 

นายอฐัทว ีธนทว ี 097-2100053 

นายกิตติ ธีรสรเดช 063-2035763 ห.ทีมบริหารความ

ต่อเนื อง ฝวศ. 

นายอนุพนัธ์ เตียไพรัชกลูกิจ 081-7789090 

นายอธิรักษ ์บุพจนัโท 063-2035762 ห.ทีมบริหารความ

ต่อเนื อง ฝจส.1 

นายรัฐวฒิุ ทบัทอง 081-8349880 

นายปัณณพฒัน์ จนัทร์เจริญสุข 096-1496364 ห.ทีมบริหารความ

ต่อเนื อง ฝจส.2 

น.ส.รัชนี รัตนาภูผา 085-3206710 
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กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน Call Tree    

กระบวนการ Call Tree คือกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกในคณะบริหารความ
ต่อเน่ืองและทีมงานบริหารความต่อเน่ืองท่ีเก่ียวข้องตามผังรายช่ือทางโทรศัพท์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
การ บริหารจัดการข้ันตอนในการติดต่อพนักงาน ภายหลังจากมีการประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะ
วิกฤต ขององค์การจัดการนํ้าเสีย  จุดเร่ิมต้นของกระบวนการ Call Tree จะเร่ิมจากหัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเน่ืองแจ้งให้ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเน่ือง โดยผู้ประสานงานฯ จะแจ้งให้หัวหน้าทีม
บริหารความต่อเน่ือง รับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนความต่อเน่ือง ตามสายงานการ
บังคับบัญชาของแต่ละสายงาน หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ืองแต่ละท่านจึงติดต่อและแจ้งไปยังบุคลากร
ภายใต้การบังคับบัญชาของตนรับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนความต่อเน่ือง ของ
องค์การจัดการนํ้าเสียท่ีได้รับผลกระทบตามรายช่ือและช่องทางติดต่อสื่อสารท่ีได้ระบุใน ตารางท่ี 1    

ในกรณีท่ีไม่สามารถติดต่อหัวหน้าทีมได้ ให้ติดต่อไปยังบุคลากรสํารอง โดยพิจารณา :   

1. ถ้าเหตุการณ์เกิดข้ึนในเวลาทําการให้ดําเนินการติดต่อบุคลากรหลักโดยติดต่อผ่าน เบอร์
โทรศัพท์ของหน่วยงานเป็นช่องทางแรก 

2. ถ้าเหตุการณ์เกิดข้ึนนอกเวลาทําการหรือสถานท่ีปฏิบัติงานหลักได้รับผลกระทบให้
ดําเนินการติดต่อบุคลากรหลักโดยติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางแรก 

3. ถ้าสามารถติดต่อบุคลากรหลักได้ให้แจ้งข้อมูลแก่บุคลากรหลักของหน่วยงานทราบ 
ดังต่อไปน้ี:    

3.1. สรุปสถานการณ์ของเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนความต่อเน่ือง 
3.2. เวลาและสถานท่ีสําหรับการนัดประชุมเร่งด่วนขององค์การจัดการนํ้าเสียสําหรับ

ผู้บริหารขององค์การจัดการนํ้าเสียและทีมงานบริหารความต่อเน่ือง 
3.3. ข้ันตอนการปฏิบัติงานเพ่ือบริหารความต่อเน่ืองต่อไป เช่น สถานท่ีรวมพลในกรณีท่ี

มีการย้ายสถานท่ีทําการ    
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ภายหลังจากได้รับการตอบรับจากบุคลากรหลักครบถ้วนตามผังการติดต่อ (Call Tree) 
หัวหน้าหน่วยงาน มีหน้าท่ีโทรกลับไปแจ้งยังผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเน่ือง เพื่อรวบรวมสรุป
ความพร้อมของหน่วยงานในการบริหารความต่อเน่ือง รวมท้ังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
หน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีท้ังหมดในหน่วยงาน   ทีมบริหารความต่อเน่ืองมีหน้าท่ีในการปรับปรุงข้อมูล
สําหรับการติดต่อให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้กระบวนการติดต่อพนักงานภายในหน่วยงาน
สามารถดําเนินได้อย่างต่อเน่ืองและสําเร็จลุล่วงภายในระยะเวลาท่ีคาดหวัง ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉินและมีการประกาศใช้แผนความต่อเน่ือง 

กลยุทธ์ความต่อเน่ือง Business Continuity Strategy (BCS) 

การกําหนดกลยุทธ์หรือแนวทางในการสร้างความต่อเน่ืองของการปฏิบัติงานซ่ึงเป็นแนวทาง
ในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีความพร้อมเม่ือเกิดสภาวะวิกฤต ซ่ึงทรัพยากรท่ีต้อง
เตรียมพร้อมมี 5 ด้าน ได่แก่  

1. ด้านอาคาร/สถานท่ีปฏิบัติงานหลัก  
2. ด้านวัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญ 
3. ด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีท่ีสําคัญ 
4. ด้านบุคลากร 
5. ด้านคู่ค้า ผู้ให้บริการท่ีสําคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

โดยมีข้ันตอนในการกําหนดกลยุทธ์ ดังน้ี ดังตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 การกําหนดทรัพยากรสําคัญท่ีใช้ในการดําเนินงานและการให้บริการ 

กระบวนการ 

การกําหนดทรัพยากรท่ีสําคัญ 

อาคาร/สถานท่ี
ปฏิบัติงานหลัก 

เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ 

ระบบสารสนเทศ
และเทคโนโลยีท่ี

สําคัญ 
บุคลากร 

คู่ค้า ผู้ให้บริการท่ี
สําคัญ/ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 
งานสารบรรณและ
ธุรการท่ัวไป 

ใช้พื้นท่ีสํารอง 
10 ตรม.  
(5 คน) 

เคร่ืองคอมฯ 
พร้อมเคร่ือง 
พิมพ์ 1 ชุด 

- ระบบจัดซื้อจัด
จ้าง 
- ระบบเช่ือมโยง
อินเทอร์เน็ต 

บุคลากร
หลัก 5 คน 

ผู้ให้บริการเช่ือมโยง
ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต* 

งานด้านการเงิน 
บัญชี วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การ
บริหารบุคคล 

ใช้พื้นท่ีสํารอง 
10 ตรม.  
(5 คน) 

เคร่ืองคอมฯ 
พร้อมเคร่ือง 
พิมพ์ 1 ชุด 

- ระบบบัญชี 
การเงิน ครุภัณฑ์ 
และบริหารบุคคล 
- ระบบเช่ือมโยง
อินเทอร์เน็ต 

บุคลากร
หลัก 5 คน 

ผู้ให้บริการเช่ือมโยง
ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต* 

งานจัดทําแผนงาน 
งบประมาณ 
ควบคุมและ
ตรวจสอบภายใน 
และเร่งรัดติดตาม
การประเมินผล
ปฏิบัติงาน 

ใช้พื้นท่ีสํารอง 
10 ตรม.  
(5 คน) 

เคร่ืองคอมฯ 
พร้อมเคร่ือง 
พิมพ์ 1 ชุด 

- ระบบตรวจสอบ
ภายใน 
- ระบบเช่ือมโยง
อินเทอร์เน็ต 

บุคลากร
หลัก 5 คน 

ผู้ให้บริการเช่ือมโยง
ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต* 
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ตารางท่ี 3 กลยุทธ์ความต่อเน่ือง Business Continuity Strategy (BCS) 

ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
 

 

อาคาร/สถานท่ีปฏิบัติงาน
หลัก 

- กําหนดให้ใช้พื้นท่ีปฏิบัติงานสํารอง  
คือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม  โดยมีการสํารวจความ
เหมาะสมของสถานท่ีประสานงาน และ
การเตรียมความพร้อม กับหน่วยงาน
เจ้าของพ้ืนท่ี 
- กรณีท่ีเกิดความเสียหายกับพ้ืนท่ี
ปฏิบัติงานสํารองในขณะน้ัน  
ให้ใช้พื้นท่ีของสํานักงานสาขา อจน.
จังหวัดใกล้เคียงหรือเช่าสถานท่ีของ
เอกชนเป็นสถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 

 

 

วัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญ/การ
จัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ท่ี
สําคัญ 

- กําหนดให้มีการจัดหาคอมพิวเตอร์
สํารองท่ีมีคุณลักษณะ เหมาะสมกับการ
ใช้งาน พร้อมอุปกรณ์ท่ีสามารถเช่ือมโยง
ต่ อ ผ่ า น อิ น เท อ ร์ เ น็ ต เ ข้ า สู่ ร ะ บ บ
เทคโนโลยีของ อจน. ได้  
- กําหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา 
(Laptop/Notebook) ขอ งเจ้ าห น้ า ท่ี
ของหน่วยงานได้เป็นการช่ัวคราว หากมี
ความจําเป็นเร่งด่วนในช่วงระหว่างการ
จัดหาคอมพิวเตอร์สํารอง ท้ังน้ี ต้อง
ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเน่ือง ในการกอบกู้คืนก่อน 
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ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ข้อมูลท่ีสําคัญ 

- เน่ืองจากระบบการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและข้อมูลท่ีสําคัญของ อจน. 
มีลักษณะแบบรวมศูนย์และเช่ือมโยง
ระบบเครือข่ายต่อผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต ดังน้ันหากเกิดภาวะฉุกเฉิน
ต้องรอจนกว่าระบบการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ สํารองของ อจน. 
จะกอบกู้ให้สามารถใช้งานได้ 
-ประสานงานกับสํานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ขอติดตั้ง/ใช้
บริการเคร่ืองแม่ข่ายสําหรับเก็บข้อมูล
ระบบสารสนเทศของ อจน. ในแต่ละ
ระบบ ท้ังน้ีเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหาย
ต่อข้อมูลท่ีมีความสําคัญของ อจน. 
- ดําเนินการบันทึกข้อมูลด้วยระบบมือ
ไปก่อน แล้วจึงบันทึก ข้อมูลด้วยระบบ
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 
 

บุคลากรหลัก - กําหนดให้ใช้บุคลากรสํารอง / ทดแทน
ภายในหน่วยงาน ฝ่ายงานหรือกลุ่มงาน
เดียวกัน 
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ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

 

คู่ค้า ผู้ให้บริการท่ีสําคัญ -ก า ร ไฟ ฟ้ า น ค ร ห ล ว ง เป็ น ผู้ ดู แ ล
รับผิดชอบในการจําหน่ายไฟฟ้า และ
เจ้าหน้าท่ีของ อจน. มีความพร้อมท่ีจะ
ดําเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าได้เอง 
หรือสามารถขอการสนับสนุนจาก การ
ไฟฟ้านครหลวงได้ใน 24 ช่ัวโมง 
- ก ารป ระป านครหลวงเป็ น ผู้ ดู แ ล
รับผิดชอบในการจําหน่าย นํ้าประปา 
และเจ้าหน้าท่ีของ อจน. มีความพร้อมท่ี
จะดําเนินการปรับปรุงระบบประปาได้
เองภายในเวลา 1 ช่ัวโมง 
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อจน. 
ใช้บ ริการเช่ือมโยง ระบบเครือ ข่าย
อินเทอร์เน็ตของบริษัทภายนอกซึ่งใน
กรณีท่ีเกิดภาวะวิกฤตกับตัวอาคาร และ
ส่ งผลกระทบ ต่อระบบ เทค โนโล ยี
สารสนเทศของ อจน. หรือต้องย้าย
อาคาร ปฏิ บัติงาน เมื่อประสานทาง
บ ริษัทจะสามารถ เช่ื อม โย ง ระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตใหม่ได้ในเวลา 24 
ช่ัวโมง 

 

ผลกระทบทางธุรกิจ Business Impact Analysis (BIA)   

ในการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ Business Impact Analysis (BIA) ของ อจน. พบว่า 
กระบวนการหลักส่วนใหญ่มีความสําคัญและจําเป็นต้องดําเนินงานให้บริการได้ ภายในระยะเวลาอันส้ัน 
อันประกอบด้วย  
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ตารางท่ี 4  ผลกระทบทางธุรกิจ Business Impact Analysis (BIA) 

กระบวนการ 
ระดับ
ความ

เร่งด่วน 

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ 
0-2 

ชั่วโมง 
2-4 

ช่ัวโมง 
1 
วัน 

1 
สัปดาห์ 

2 
สัปดาห์ 

1 
เดือน 

ดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณและ
ธุรการท่ัวไป 

สูง       

ดําเนินงานเก่ียวกับงานด้านการเงิน บัญชี 
วัสดุ ครุภัณฑ์ การบริหารบุคคล 

ปานกลาง       

ดําเนินงานเก่ียวกับการจัดทําแผนงาน 
งบประมาณ ควบคุมและตรวจสอบภายใน 
และเร่งรัดติดตามการประเมินผลปฏิบัติงาน 

ต่ํา       

สําหรับกระบวนการอ่ืนๆท่ีประเมินแล้วอาจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมี
ความยืดหยุ่น ให้สามารถชะลอการดําเนินงานและให้บริการได้ ให้ผู้บริหารของฝ่ายงานหรือกลุ่มงาน
ประเมินความจําเป็นและเหมาะสม ท้ังน้ี หากมีความจําเป็น ให้ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความ
ต่อเน่ืองเช่นเดียวกันกับ กระบวนการหลัก 

การวิเคราะห์เพ่ือกําหนดความต้องการทรัพยากรท่ีสําคัญ  

1. ด้านสถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง (Working Space Requirement)   

ตารางท่ี 5 การระบุพ้ืนท่ีการปฏิบัติงานสํารอง 

ประเภท
ทรัพยากร 

สถานท่ี/แหล่งท่ีมา 0-2 
ชั่วโมง 

2-4 
ช่ัวโมง 

1 
วัน 

1 
สัปดาห์ 

2 
สัปดาห์ 

1 
เดือน 

พ้ืนท่ีสําหรับ
ปฏิบัติงาน
สํารอง 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

60 ตร.ม. 
(30 คน) 

60 ตร.ม. 
(30 คน) 

100 ตร.ม. 
(50 คน) 

200 ตร.ม. 
(100 คน) 

200 ตร.ม. 
(100 คน) 

200 ตร.ม. 
(100 คน) 

สํานักงาน
สาขา 

จังหวัดใกล้เคียง    30 ตร.ม. 
(10 คน) 

30 ตร.ม. 
(20 คน) 

30 ตร.ม. 
(30 คน) 

รวม 
60 ตร.ม. 
(30 คน) 

60 ตร.ม. 
(30 คน) 

100 ตร.ม. 
(50 คน) 

230 ตร.ม. 
(110 คน) 

230 ตร.ม. 
(120 คน) 

230 ตร.ม. 
(130 คน) 
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2. ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement)   

ตารางท่ี 6 การระบุจํานวนวัสดุอุปกรณ์ 

ประเภททรัพยากร สถานที่/แหล่งท่ีมา 
0-2 

ชั่วโมง 
2-4 

ชั่วโมง 
1 
วัน 

1 
สัปดาห์ 

2 
สัปดาห์ 

1 
เดือน 

คอมพิวเตอร์สํารองท่ี
มีคุณลักษณะ
เหมาะสม 

ร้านค้าผ่านกระบวน 
การจัดซื้อพิเศษ 

 2 
เครื่อง 

2 
เครื่อง 

4 
เครื่อง 

8 
เครื่อง 

10 
เครื่อง 

ระบบจัดซ้ือจัดจ้าง เจ้าหน้าท่ีฝ่ายฯ ท่ีเก็บ
รักษา 

 1 
เครื่อง 

1 
เครื่อง 

1 
เครื่อง 

1 
เครื่อง 

1 
เครื่อง 

ระบบงานบัญชี 
การเงิน 

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายฯท่ีเก็บ
รักษา 

 1 
เครื่อง 

1 
เครื่อง 

1 
เครื่อง 

1 
เครื่อง 

1 
เครื่อง 

เครื่องพิมพ์รองรับ
การใช้งานกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

ร้านค้าผ่านกระบวน 
การจัดซื้อพิเศษ 

 1 
เครื่อง 

2 
เครื่อง 

2 
เครื่อง 

3 
เครื่อง 

3 
เครื่อง 

โทรศัพท์พร้อม
หมายเลข 

ร้านค้าผ่าน
กระบวนการจัดซื้อ
พิเศษ 

 1 
เครื่อง 

1 
เครื่อง 

1 
เครื่อง 

1 
เครื่อง 

1 
เครื่อง 

โทรสารพร้อม
หมายเลข 

ร้านค้าผ่านกระบวน 
การจัดซื้อพิเศษ 

 1 
เครื่อง 

1 
เครื่อง 

2 
เครื่อง 

2 
เครื่อง 

3 
เครื่อง 

เครื่องถ่ายเอกสาร ร้านค้าผ่านกระบวน 
การจัดซื้อพิเศษ 

 1 
เครื่อง 

1 
เครื่อง 

1 
เครื่อง 

1 
เครื่อง 

1 
เครื่อง 

รวม 
 8 

เครื่อง 
9 

เครื่อง 
12 

เครื่อง 
17 

เครื่อง 
20 

เครื่อง 
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3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล (IT & Information Requirement)  

เน่ืองจากระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลท่ีสําคัญของหน่วยงานอยู่ในความ
ดูแลของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) ดังน้ันหน่วยงานจึงสามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศสํารองได้
ภายหลังการเช่ือมต่อระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศสํารองแล้วเสร็จภายในเวลา 24 ช่ัวโมง   

ตารางท่ี 7 การระบุความต้องการด้านเทคโนโลยี 

ประเภททรัพยากร สถานท่ี/แหล่งท่ีมา 
0-2 

ชั่วโมง 
2-4 

ช่ัวโมง 
1 
วัน 

1 
สัปดาห์ 

2 
สัปดาห์ 

1 
เดือน 

E-mail หน่วยงาน IT ของ 
สรอ. 

      

ระบบจัดซ้ือจัดจ้าง หน่วยงาน IT ของ 
สรอ. 

      

ระบบงานบัญชี 
การเงิน และ
บริหารงานบุคคล 

หน่วยงาน IT ของ 
สรอ. 

      

หนังสือส่ังการต่างๆ 
ออกโดยหน่วยงาน 

หน่วยงานต้นสังกัด       

เอกสารใบแจ้งหน้ี คู่ค้า       
ข้อมูลการจัดทําแผน
งบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ 

หน่วยงานต่างๆ ของ 
อจน. และสํานักงาน
สาขา 

      
(เร่งด่วน

ช่วง
เดือน 
(ก.ค.) 
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4. ด้านบุคลากรสําหรับความต่อเน่ืองเพ่ือปฏิบัติงาน (Personnel Requirement)  

ตารางท่ี 8 การระบุจํานวนบุคลากรหลักท่ีจําเป็น 

ประเภททรัพยากร 
0-2 

ชั่วโมง 
2-4 

ชั่วโมง 
1 
วัน 

1 
สัปดาห์ 

2 
สัปดาห์ 

1 
เดือน 

จํานวนบุคลากรปฏิบัติงานท่ีสํานักงาน/สถานท่ี
ปฏิบัติงานสํารอง 

4 คน 
 

6 คน 
 

10 คน 30 คน 
 

40 คน 
 

50 คน 

จํานวนบุคลากรปฏิบัติงานท่ีบ้าน 40 คน 25 คน 15 คน 5 คน - - 
รวม 44 คน 31 คน 25 คน 35 คน 40 คน 50 คน 

 

5. ด้านผู้ให้บริการท่ีสําคัญ (Service Requirement)  

ตารางท่ี 9 การระบุจํานวนผู้ให้บริการท่ีต้องการติดต่อหรือขอรับบริการ 

ประเภททรัพยากร 0-2 
ช่ัวโมง 

2-4 
ช่ัวโมง 

1 
วัน 

1 
สัปดาห์ 

2 
สัปดาห์ 

1 
เดือน 

ผู้ให้บริการเช่ือมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต*  2 คน 2 คน 2 คน 2 คน 2 คน 
รวม  2 คน 2 คน 2 คน 2 คน 2 คน 

 

หมายเหตุ ให้จัดหาอุปกรณ์เช่ือมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเทอร์เน็ต แบบพกพา (Air 
Card) ของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ เช่ือมโยงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลท่ีสําคัญของ
หน่วยงานกลางผ่าน อินเทอร์เน็ต ในกรณีผู้ให้บริการหลักและสํารองไม่สามารถให้บริการได้ภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 
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 บทท่ี 3 

 

ข้ันตอนการดําเนินงานใช้แผนบริหารความต่อเน่ือง 

 

แผนปฏิบัติการเพ่ือบริหารความต่อเน่ืองขององค์การจัดการน้ําเสีย 

ลําดับที่ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย/รายละเอียด ผู้รับผิดชอบหลัก 
1 คัดเลือกสถานท่ีท่ีเหมาะสม กําหนดสถานท่ีท่ีเหมาะสมในการเป็นศูนย์

ปฏิบัติการ ใน ทส. และ สํานักงานสาขา 
กกล. / กปง.1 และ กปง.2 

2 เตรียมความพร้อมด้านสถานท่ี -  จัดหาสถานท่ีทํางานสํารอง 
-  จัดหาท่ีพักสําหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี
ท่ีจะไปปฏิบัติงาน จํานวนไม่เกิน 100 คน 
-  จัดเตรียมความพร้อมด้านสารสนเทศ 
และการส่ือสาร 
-  จัดเตรียมระบบส่งกําลังบํารุง เช่น 
อาหาร รถท่ีจะใช้ใน ทส. และการอํานวย
ความสะดวกอ่ืนๆ 

กกล. / กปง.1 และ กปง.2 
กทบ. 

 
กสป. 

 
กพบ. 

 
 

3 สํารวจความพร้อมของสถานท่ี ดําเนินการสํารวจความพร้อมของสถานท่ี
ปฏิบัติงานสํารอง  

สผอ. / ฝจส.1 และ ฝจส.2 
 

4 กําหนดและจัดทํารายช่ือผู้ที่จะต้องไป
ปฏิบัติ งาน ณ สถานท่ี สํารอง และ
เตรียมงบประมาณสําหรับค่าใช้จ่าย
ต่างๆ 

-  กําหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีจะต้องไป 
ปฏิบัติงาน ณ สถานท่ีสํารอง  
-  ประสานและรวบรวมรายช่ือเจ้าหน้าท่ี 
-  จัดทําแผนและเตรียมงบประมาณ 

รผอ. อจน.(บร.) 
 

กทบ. 
กนผ. และ กงป. 

5 แจ้งแผนการอพยพให้ 
ผู้เก่ียวข้องรับทราบและเตรียมตัว 

แจ้งใน war room และช่องทางต่างๆ ให้ 
เจ้าหน้าท่ีที่เก่ียวข้องรับทราบและเตรียม 
ตัวให้พร้อม 

รผอ. อจน.(วผ.) 
 

6 เตรียมการรองรับผู้ติดตามและครอบ 
ครัวของเจ้าหน้าท่ี 

-  สํารวจและเตรียมอํานวยความสะดวก 
ให้ผู้ติดตามและครอบครัวของเจ้าหน้าท่ี 

กปส. และ กคพ. 

7 เตรียมความพร้อมด้านการเดินทางไป 
ทส. 

จัดรถ/เรือ/ประสานขอรับการสนับสนุน 
พาหนะตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ 

กพบ. 
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ลําดับท่ี กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย/รายละเอียด ผู้รับผิดชอบหลัก 
8 ประกาศย้ายศูนย์และเริ่มอพยพเมื่อมี

ความจําเป็น 
ประกาศให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนทราบและเริ่ม 
อพยพตามแผน 

กกล. 

9 แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานใน อจน. 
ให้เจ้าหน้าท่ีทุกท่านทราบ 

แจ้งให้เจ้าหน้าท่ีของ อจน. ทุกท่านท้ัง 
ส่วนกลางและภูมิภาค รวมท้ังกระทรวง  
ทส. และสถานท่ีปฏิบัติงานสํารองขิง สาขา
ได้ทราบ เพ่ือการปฏิบัติงานและ 
ประสานงานได้อย่างราบรื่น 

กกล. 

 

โดยท่ี อจน. มอบผู้รับผิดชอบ สํานักผู้อํานวยการ เป็นผู้แจ้งจุดนัดพบให้กับบุคลากรทราบ โดย
โทรศัพท์ ตามผังการส่ือสาร Call Tree และ SMS ให้บุคลากรทุกคนทราบ หรืออาจเปลี่ยนแปลงได้ ตาม
ความเหมาะสม  

ข้อแนะนําสําหรับผู้ท่ีต้องไปปฏิบัติงาน ณ สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง ท้ังส่วนกลางและภูมิภาค 

1. ฟังคําสั่งการแจ้งแผนอพยพจาก อจน. โดย รผอ. อจน.(วผ.) ว่าจะเคล่ือนย้ายเม่ือใดและ
นัดหมายการอพยพ  

2. เตรียมเส้ือผ้า ของใช้ส่วนตัว พร้อมใช้ 7-14 วัน  
3. วิธีการเดินทางสามารถใช้รถยนต์ส่วนตัว หากต้องการเดินทางพร้อมคณะ อจน. ได้จัด

ยานพาหนะไว้ รองรับ และรอการนัดหมายการเดินทาง  
4. ท่ีพัก อจน. ได้จัดท่ีพักไว้ให้ท่ี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
5. กรมจัดเตรียมอาหารไว้ท้ัง 3 ม้ือ ณ สถานปฏิบัติงาน  
6. กรมจัดทําคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการนอกพื้นท่ี และสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปราชการกับ อจน. ได้  
7. เตรียมอุปกรณ์ส่ือสาร/Notebook ส่วนตัวนําไปด้วย และทาง อจน.จะจัดเตรียมให้

จํานวนหน่ึงสําหรับการใช้งาน  
8. สําหรับผู้ท่ีมีความจําเป็นต้องนําครอบครัวไปด้วย อจน. จะจัดท่ีพักให้สําหรับครอบครัว 

(แต่อาจทําได้อย่างจํากัด)  
9. คาดว่า อจน. จะปฏิบัติงานนอกสถานท่ีประมาณ 1-2 อาทิตย์และจะกลับมาปฏิบัติงานท่ี

อจน. โดยเร็วท่ีสุด เม่ือสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ 
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ระบุข้ันตอนของเหตกุารณ์หรือภัยเพื่อประกาศใช้แผน  

วิธีประกาศใช้แผน 

 

                                             เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

 
 

                                           ทีมเฝ้าระวังฯ ตรวจสอบ 
                                               ข้อมูลและยืนยัน                         

 

                                          รายงานสถานการณ์ต่อ 
                                          ผู้บังคับบัญชาเหตุการณ์ 

 

                                             
                                          ผู้บังคับบัญชาเหตุการณ์ 
                                               ประกาศใช้แผน      

 

 

                                Start Call Tree 

 

 

 

 

 

จบขั �นตอน 

จบขั �นตอน 
ไม่เกิด 

เกิด 

เกิด 

ไม่เกิด 
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ข้ันตอนการดําเนินงานใช้แผน BCP (Plan Activation) 

 การเฝ้าระวังก่อนเกิดเหตุ : เพ่ือลดความเส่ียง/ผลกระทบ ในการเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติให้กับ
หน่วยงานต่างๆในองค์กร 

ระยะเหตุการณ์ ประเด็นในแผน ผู้รับผิดชอบหลักและรอง 
ก่อนเกิดเหตุ 1. การเตรียมการป้องกัน 

 สถานท่ี 

 ระบบงาน 

 ข้อมูลและเอกสารสําคัญต่างๆ 

 อุปกรณ์ เคร่ืองมือ 

หน่วยงานต่างๆ 

2. สถานท่ีเก็บและตําแหน่งท่ีต้ังของวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้
ในการป้องกันความเสียหาย 

สผอ. 

3. การระบุสถานท่ีท่ีเป็นอันตรายต่างๆในองค์กร หน่วยงานต่างๆ 
4. การมอบหมายหน้าท่ีให้แต่ละหน่วยงาน 

 หน่วยงานประเมินสถานการณ์ 

 หน่วยงานปฏิบัติหน้าท่ีป้องกัน 

 หน่วยงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 

รผอ.อจน.(บร.) 
รผอ.อจน.(ปก.) 
รผอ.อจน.(วผ.) 

5. หน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร ท่ีให้การ
ช่วยเหลือและเตือนภัย 

 ภารกิจท่ีช่วยเหลือ 

 หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ 

กกล. และ กทบ. 

6. การทดสอบแผนป้องกัน 

 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

 ความถ่ี/ช่วงเวลาในการทดสอบ 

 วิธีปฏิบัติ 

กกล./กพบ./กสป. และ 
กมว. 

 

 

 



 แผนบริหารความต่อเน่ือง Business Continuity Plans (BCP) ฉบับทบทวน  

- 30 - 

องค์การจัดการนํ้าเสีย สิงหาคม 2561 

ระยะเหตุการณ์ ประเด็นในแผน ผู้รับผิดชอบหลักและรอง 
ก่อนเกิดเหตุ 7. การบํารุงรักษาแผน 

 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

กสป. 

8. การกําหนดสถานการณ์ท่ีต้องดําเนินการทบทวน
แผนป้องกัน 

 การเปล่ียนแปลงเก่ียวกับสถานท่ีทํางาน 

 การเปล่ียนแปลงเก่ียวกับระบบงาน 

 การเปล่ียนแปลงเก่ียวกับข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

 การเปล่ียนแปลงเก่ียวกับโครงสร้างองค์กร 

ผอ.อจน. 
รผอ.อจน.(บร.) 
รผอ.อจน.(ปก.) 
รผอ.อจน.(วผ.) 

9. ทีมงานสําหรับการประสานงานกลาง 

 ทีมประเมินความเสียหาย 

 ทีมขนย้ายทรัพย์สิน 

 ทีมส่ือสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 

กกล./กกม./กพบ./กสป./
กปง. และ กสป. 
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ขณะเกิดเหตุ : เพ่ือช่วยลดผลกระทบด้านภารกิจ ช่ือเสียง การเงินและมิใช่การเงิน เป็นต้น 

ระยะเหตุการณ์ ประเด็นในแผน ผู้รับผิดชอบหลักและรอง 
ขณะเกิดเหตุ 1. การระบุแผนผังแสดงท่ีต้ัง อุปกรณ์ และเส้นทาง

คมนาคมต่างๆ 

 ทางคมนาคมท่ีเก่ียวข้องกับการบรรเทาขณะ
เกิดภัย ได้แก่ ทางเข้า-ออก ท่ีใช้ในการหนีภัย 

 ท่ีต้ังอุปกรณ์ในการบรรเทาขณะเกิดภัย 

กกล./กพบ./กปง.1/กปง.2 
และ กสป. 

2. การสื่อสารและรหัสสัญญาณท่ีใช้ในการเตือนภัย กปส. / กปง.1 และ กปง.2 
3. รายละเอียดเก่ียวกับสถานท่ีและท่ีต้ังของศูนย์
อพยพ 

กกล. และ กปส. 

4. การมอบหมายหน้าท่ีให้แต่ละหน่วยงาน 

 หน่วยงานส่งกําลังบํารุง 

 หน่วยงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 

 
รผอ.อจน.(บร.) 
รผอ.อจน.(ปก.) 

5. หน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร ท่ีให้การ
ช่วยเหลือและเตือนภัย 

 ภารกิจท่ีช่วยเหลือ 

 หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ 

กกล. และ กทบ. 

6. การทดสอบและบรรเทาขณะเกิดภัย กกล./กพบ./กสป. และ 
กมว. 

7. การบํารุงรักษาแผน กสป. 
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ฟ้ืนฟูหลังเกิดภัย : เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถกอบกู้กระบวนการภารกิจสําคัญให้กลับมา
ดําเนินการได้ 

ระยะเหตุการณ์ ประเด็นในแผน ผู้รับผิดชอบหลักและรอง 
หลังเกิดเหตุ 1. เคร่ืองมือท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

 สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 

 อุปกรณ์ท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

 ข้อมูล 

 เอกสารต่างๆ 

 คณะทํางาน 

 งบประมาณ 

หน่วยงานต่างๆ 

2. กระบวนการปฏิบัติงาน หน่วยงานต่างๆ 
3. การมอบหมายหน้าท่ีให้แต่ละหน่วยงาน 

 หน่วยงานประเมินความเสียหาย 

 หน่วยงานปฏิบัติการฟ้ืนฟู 

 หน่วยงานสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ 

รผอ.อจน.(บร.) 
รผอ.อจน.(วผ.) 
รผอ.อจน.(ปก.) 

4. หน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร ท่ีให้การ
ช่วยเหลือและเตือนภัย 

 ภารกิจท่ีช่วยเหลือ 

 หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ 

กกล. และ กทบ. 

5. การทดสอบและฟื้นฟูหลังเกิดภัย หน่วยงานต่างๆ 
6. การบํารุงรักษาแผน กสป. 
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ขั้นตอนการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
1. ก่อนเกิดเหตุ 1.1 ติดตามข้อมูลข่าวสารจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

1.2 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบและเตรียมการแก้ไขปัญหา 
1.3 จัดเตรียมกําลังเจ้าหน้าท่ีบุคลากร อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ระบบการ
ส่ือสาร ยานพาหนะ 
1.4 ส่ือสารประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง 
1.5 รวบรวมรายช่ือ ท่ีอยู่หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ท่ีรับผิดชอบและ
ประสานงาน เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และรายช่ือหน่วยราชการท่ีเก่ียวข้อง 
หมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถใช้ในกรณีฉุกเฉิน 

 

2. ขณะเกิดเหตุ 2.1 ติดต่อประสานงานกับผู้ท่ีเก่ียวข้อง ตามหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 
รายงานเหตุการณ์ต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับข้ัน 
2.2 ดําเนินการตามคําส่ังในแผน 
2.3 ส่ือสารให้เจ้าหน้าท่ีบุคลากรได้ทราบและเข้าใจเก่ียวกับการปฏิบัติตน 
2.4 ควบคุม ดูแล ประสานงาน จัดเตรียมพื้นท่ีสํารองหรือจุดรวมพลท่ีสามารถ
ตรวจนับบุคลากรของหน่วยงาน เพ่ือปฏิบัติงานหากเกิดเหตุฉุกเฉิน และ
ประสานงานเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
2.5 ติดตามผลการแก้ไขปัญหา 
2.6 บันทึกเหตุการณ์ การบันทึกข้อมูลเก่ียวข้องกับภาวะฉุกเฉินท้ังหมด ตั้งแต่
รายงานเหตุการณ์ การเกิดเหตุ และระหว่างเกิดเหตุ 
2.7 การให้ข้อมูลขณะเกิดเหตุภาวะฉุกเฉิน การตอบคําถามขณะเกิดเหตุภาวะ
ฉุกเฉินให้กับส่ือ ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

3. หลังเกิดเหตุ 3.1 รายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนขององค์กร ต่อหัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเน่ือง 
3.2 หัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ืองประกาศยุติแผนฉุกเฉิน 
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แจ้งเหตุร้าย หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 
กองปราบปราม 1195 
ตํารวจทางหลวง 1193 
ไฟฟ้าขัดข้อง 1130 
มูลนิธิร่วมกตัญญู 0-2751-0951-3 
ศูนย์จราจรอุบัติเหตุ จส.100 1137 
สวพ. 91 1644 
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 1860 
ศูนย์นเรนทร 1669 
สายด่วนกรมทางหลวง 1586 
สายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1784 
หน่วยแพทย์กู้ชีพ กทม. 1554 
เหตุด่วนเหตุร้าย 191 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1129 
การไฟฟ้านครหลวง 0-2252-9586 
สถานีดับเพลิงและกู้ภัย 199 

 

กระบวนการท่ีใช้เพ่ือถอนตัวออก เมื่อเหตุการณ์ยุติ 

 หัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ือง และทีมบริหารความต่อเน่ือง เป็นผู้พิจารณาการยุติเหตุการณ์ 

และแจ้งผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเน่ือง เพ่ือส่ังการให้คณะทํางานถอนตัวออกจากสถานท่ี

สํารองและบริหารจัดการกับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆท่ีใช้ในสถานท่ีสํารองตามท่ีได้ตกลงกันก่อนท่ีจะมา

ปฏิบัติงานยังสถานท่ีสํารอง โดยครอบคลุมประเด็น ดังต่อไปน้ี 

 การสํารวจความเสียหาย  

 การกู้คืน  

 การกลับสู่สถานท่ีปฏิบัติงานหลัก   
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คณะบริหารความต่อเน่ืองในการเตรียมแผนบริหารความต่อเน่ืองในสถานการณ์อุทกภัย 

พิจารณาความ พร้อมกลับสู่สถานปฏิบัติงานหลัก โดยกําหนดบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบของทีมงานท่ี

เก่ียวข้อง ดังน้ี  

1. ทีมยุทธศาสตร์   

o ออกคําสั่งปิดสถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง และเปิดสถานปฏิบัติงานหลัก   

o ออกคําสั่งให้เจ้าหน้าท่ี บุคลากรกลับมาปฏิบัติงานยังสถานท่ีปฏิบัติงานหลัก  

o ดําเนินการช่วยเหลือและสงเคราะห์เจ้าหน้าท่ีบุคลากร ท่ีประสบอุทกภัย  

2. ทีมบริหารจัดการ  

o ตรวจสอบความเสียหายและสิ่งอํานวยความสะดวก  

o ดําเนินการซ่อมแซม  

o ทําความสะอาดพื้นท่ีทําการ  

3. ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ส่งกําลังบํารุง  

o ดําเนินการกู้คืนระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศท้ังหมด   

o ดําเนินการย้ายการปฏิบัติงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมายังสถานท่ี

ปฏิบัติงานหลัก  

o สนับสนุนการกลับมาปฏิบัติงานยังระบบงานหลัก  

4. ทีมส่ือสาร  

o จัดเตรียมการสื่อสารประชาสัมพันธ์การกลับมาสู้ภาวะปกติ  

o สื่อสารไปยังบุคลากรและหน่วยงาน/บุคลากรภายนอกเพื่อกลับมาปฏิบัติงานใน

ภาวะปกติ 

เจ้าหน้าท่ี บุคลากร เม่ือได้รับแจ้งการเหตุการณ์ยุติ ต้องจัดเก็บข้อมูลเพ่ือเตรียมการย้ายมา

ปฏิบัติงานยังสถานท่ีปฏิบัติงานหลัก และตรวจสอบความครบถ้วนของระบบ/ข้อมูล/เอกสาร ท่ีใช้

ปฏิบัติงานจริง กลับมายังสถานท่ีปฏิบัติงานหลัก 



ฝ่ายพัฒนาองค์กร สิงหาคม 2561 

 บทท่ี 4 

 

แผนปฏิบัติการในการตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉิน และการกู้คืนระบบ 

ในการตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉิน และการกู้คืนระบบได้กําหนดแนวทางการปฏิบัติไว้ ดังน้ี 
 

หมวด ก : สําหรับทุกสถานการณ์-การประกาศใช้แผน BCP (Plan Activation)  
หมวด ข : ความสูญเสีย/เสียหายต่อสถานท่ีทํางาน (รวมถึงการสูญเสีย/เสียหายของเอกสาร 

ข้อมูล) (Loss of Workplace covering Loss of Vital Records)  
หมวด ค : การสูญเสียบุคลากรสําคัญ (Loss of Key Personnel)  
หมวด ง : ความล้มเหลวของระบบไอที (Loss of IT System)  
หมวด จ : ผู้ให้บริการท่ีสําคัญไม่สามารถให้บริการได้ (Failure of Key Dependency) 
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หมวด ก : สําหรับทุกสถานการณ์-การประกาศใช้แผน BCP (Plan Activation) 

 การดําเนินการ 
ข้ันตอนการปฏิบัติการ 

ส่ิงที่ต้องทํา ผู้รับผิดชอบ 
ก่อนเกิดวิกฤติ 

1 ปรับปรุงแผนผังการแจ้งเหตุ (Recall 
Tree) ให้เป็นปัจจุบัน 

ผู้ประสานงาน BCP 1. ปรับปรุงแผนผังการแจ้งเหตุให้เป็นปัจจุบันอยู่  
2. ส่งสําเนาให้กับหัวหน้าคณะและทีมบริหาร
ความต่อเน่ืองทุกคร้ังท่ีมีการปรับปรุงแผนผังการ
แจ้งเหตุ 

2 ปรับปรุงแผนผังการแจ้งเหตุสําหรับ
บุคคลสนับสนุนการกู้คืนการ
ปฏิบัติงาน (External Support 
Recall List) ให้เป็นปัจจุบัน 

ผู้ประสานงาน BCP ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน และจัดเก็บแผนผังการ
แจ้งเหตุสําหรับบุคคลภายนอกท่ีสนับสนุนการกู้
คืนการปฏิบัติงาน 

เม่ือประกาศใช้แผน BCP 
1 แจ้งบุคลากรท่ีสําคัญ ผู้ประสานงาน BCP โทรศัพท์หาบุคลากรสําคัญตามรายช่ือแจ้งเหตุ 

เพ่ือแจ้งการประกาศใช้แผน BCP 
2 แจ้งเหตุให้บุคลากรหลักใน

กระบวนการ/กิจกรรมท่ีสําคัญเข้า
ปฏิบัติงานท่ีศูนย์ปฏิบัติงานสํารอง 

ติดต่อเจ้าหน้าท่ีให้ไป
ปฏิบัติงานท่ีศูนย์
ปฏิบัติงานสํารอง 

แจ้งเหตุให้บุคลากรสํารองทราบเพ่ือรองรับในบทท่ี
บุคลากรหลักไม่สามารถทําได้ 

3 แจ้งผู้จัดเตรียมศูนย์ปฏิบัติงาน
สํารอง 

ผู้ประสานงาน BCP แจ้งให้ผู้จัดเตรียมศูนย์ปฏิบัติ งานสํารองทราบ 
เพ่ือให้จัดเตรียมความพร้อมสําหรับใช้ศูนย์
ปฏิบัติงานสํารอง 

4 แจ้งบุคลากรอ่ืนๆ ท่ัวไปท่ีไม่ได้อยู่ใน
ทีมเฉพาะ 

ผู้ประสานงาน BCP แจ้งให้บุคลากรอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้อยู่ในทีมเฉพาะทราบ
เก่ียวกับสถานการณและการตัดสินใจสําหรับการ
จัดการของหน่วยงาน (เช่น ให้อยู่บ้าน, การจัดสรร
พนักงานให้มาทํางาน เป็นต้น) 

5 แจ้งบุคลากรสนับสนุนอ่ืน 
ท่ีสําคัญ 

ผู้ประสานงาน BCP 
และหัวหน้าทีม
บริหารความต่อเน่ือง 

แจ้งบุคลากรสนับสนุนอ่ืนท่ีสําคัญ เพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือในการ กู้คืนธุรกิจ เช่น คู่ค้า ผู้ให้เช่า
ระบบ suppliers หรือ ผู้ให้บริการอ่ืนๆ และ
ผู้รับบริการหลักเป็นต้น 
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หมวด ข : ความสูญเสีย/เสียหายต่อสถานท่ีทํางาน (รวมถึงการสูญเสีย/เสียหายของเอกสาร 
ข้อมูล) (Loss of Workplace covering Loss of Vital Records) 

 การดําเนินการ 
ขั้นตอนการปฏิบัติการ 

ส่ิงท่ีต้องทํา ผู้รับผิดชอบ 
ก่อนเกิดวิกฤติ 

1 ปรับปรุง BCP ให้
เป็นปัจจุบัน 

ผู้ประสานงาน BCP ทบทวน BCP อย่างน้อยเป็นประจําทุกปีเพ่ือให้แน่ใจว่าเป็น
ปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา 

2 จัดเตรียมศูนย์
ปฏิบัติงานสํารอง/
ศูนย์ส่ังการ 

ผู้ประสานงาน BCP ตรวจสอบการจัดเตรียมศูนย์ปฏิบัติงานสํารองให้มีความพร้อม 
และอุปกรณ์ท่ีจําเป็นสําหรับใช้ในการปฏิบัติงานท่ีสําคัญเป็น
เวลาอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ข้ึนไปโดยมีหัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเน่ืองเป็นผู้ส่ังการหรืออาจมีการแต่งตั้งผู้ส่ังการแทนก็ได้ 

3 ดูแลและจัดเก็บ
เอกสารข้อมูล
สําคัญ 

หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเน่ือง 

ตรวจสอบว่าได้มีการเก็บเอกสารข้อมูลสําคัญไว้ในท่ีปลอดภัย
ตามระยะเวลาท่ีกําหนดโดยสม่ําเสมอหรือไม่เพ่ือให้สามารถกู้ 
คืนหรือสร้างเอกสารข้อมูลสําคัญข้ึนมาใหม่ได้ 

4 มาตรฐานกระบวน 
การทํางานในช่วง
เหตุการณ์ฉุกเฉิน 

หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเน่ืองและหัวหน้าทีม
บริหารความต่อเน่ือง 

กําหนดมาตรฐานของกระบวนการทํางานในภาวะของ
เหตุการณ์ฉุกเฉิน คือ  
 ลดข้ันตอนความซับซ้อนในการปฏิบัติงานลงแต่ต้องแม่นยํา
และถ่ีถ้วนในการปฏิบัติงานมากข้ึน เน่ืองจากปริมาณงานใน
สภาวะเช่นน้ี จะมีข้อราชการไม่มากอาจใช้เวลาต่อหน่ึงเร่ือง
มากกว่าปกติเพื่อความถูกต้องในการทํางาน  
 หัวหน้างานหรือผู้ปฏิบัติงานควรเขียนบันทึกการปฏิบัติงาน 
รายงานผลสรุปท่ีเกิดข้ึน เช่น ระยะเวลาในการฟ|}นคืนระบบ 
ความขัดข้องระหว่างการปฏิบัติงาน ความไม่เพียงพอในการ
ใช้ทรัพยากรต่างๆ ผลสําเร็จของการปฏิบัติงาน  
 ติดต่อผู้รับบริการทางโทรศัพท์ตามเบอร์ติดต่อท่ีได้จัดทําไว้
เพ่ือแจ้งสถานท่ีปฏิบัติงานใหม่ และเบอรโทรศัพท์เบอร์
โทรสาร และแจ้งความล่าช้าท่ีอาจเกิดข้ึนจากระยะเวลาของ
การฟ้ืนคืนระบบ 
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ภายในเวลา 6 ชม. - 2 วัน 
1 แจ้งบุคลากรท่ีสําคัญ ผู้ประสานงาน BCP จัดเตรียมเคล่ือนย้ายไปศูนย์ปฏิบัติการสํารอง 
2 เคล่ือนย้ายไปศูนย์

ปฏิบัติการสํารอง/
ศูนย์ส่ังการ 

ผู้ประสานงาน BCP/ 
หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเน่ือง 

เคล่ือนย้ายไปยังศูนย์ปฏิบัติงานสํารอง/ศูนย์ส่ังการ อย่าง
รวดเร็ว (จัดทําแผนท่ีต้ังศูนย์ปฏิบัติงานสํารองและเส้นทางการ
เดินทางเพื่อ แจกบุคลากร) 

3 จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการ
สํารอง/ศูนย์ส่ังการ 

ผู้ประสานงาน BCP/ 
หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเน่ือง 

 จัดเตรียมสถานท่ี อุปกรณ์ ระบบงานท่ีต้องใช้  
 ตรวจสอบ ทดสอบอุปกรณ์และระบบงานIT ท่ีต้องใช้  
 ทดสอบการส่งสัญญาณโทรศัพท์และแฟกซ์ท่ีจําเป็น  
 จัดหาบริการสนับสนุนจากหน่วยงานภายในและภายนอก  
 จัดทําแผนจัดซ้ือจัดจ้างเร่งด่วนตามความสําคัญจําเป็น  
 ในการจัดตั้งศูนยปฏิบัติงานสํารองและดําเนินการตามแผนฯ 

4 การกู้คืนเอกสาร
ข้อมูลสําคัญ 

หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเน่ือง 

 เรียกเอกสารข้อมูลสําคัญซ่ึงเก็บ หรือ จัดทําสํารองไว้  
 สร้างเอกสารข้อมูลสําคัญท่ีเสียหายข้ึนมาใหม่  
 เปล่ียนเส้นทางการจัดส่งเอกสารข้อมูลท่ีสําคัญ  
 ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารข้อมูลสําคัญ 
สําหรับงานท่ีทําค้งอยู่ในเวลาท่ีเกิดเหตุการณ์ 

5 แจ้งให้ทราบว่ามี
บริการใดได้รับ
ผลกระทบ 

หัวหน้าคณะบริหาร
ความ ต่อเน่ืองหรือผู้
ได้รับแต่งต้ังเป็นหัวหน้า
ศูนย์ส่ังการ 

 ประกาศใช้แผนการส่ือสารของหน่วยงาน  
 ดําเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการ/ผู้ใช้บริการท่ีสําคัญ  
ได้รับแจ้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงรายละเอียดการติดต่อบริการท่ี 
ยังคงมีอยู่ บริการท่ีได้รับผลกระทบ ข้อช้ีแจงเพิ่มเติม และ 
ทางเลือกท่ีเป็นไปได้สําหรับบริการท่ีได้รับผลกระทบ 

6 รายงานต่อผู้บริหาร/
ศูนย์ส่ังการ 

หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเน่ือง 

รวบรวมข้อมูลความเสียหายและสถานการณ์ กู้คืนการ
ปฏิบัติงานล่าสุด เพ่ือรายงานต่อศูนยส่ังการ 

ภายในเวลา 1 - 7 วัน 
7 จัดหาอุปกรณ์

เคร่ืองใช้ในการ
ทํางาน 

ผู้ประสานงาน BCP  ประเมินความเพียงพอของอุปกรณเคร่ืองใช้ในการทํางาน 
สําหรับระยะเวลาทํางาน 30 วัน  
 ส่งแบบฟอร์มการจัดซ้ือให้กับฝ่ายพัสดุ  
หมายเหตุ : ในการประเมินความเพียงพอดังกล่าว ให้พิจารณา
รายการท่ีต้องจัดเตรียมการส่ังซื้อไว้แล้วในแบบฟอร์มจัดซื้อ
เพื่อให้สามารถขออนุมัติได้ทันที 
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หมวด ค : การสูญเสียบุคลากรสําคัญ (Loss of Key Personnel)  

 การดําเนินการ 
ขั้นตอนการปฏิบัติการ 

ส่ิงที่ต้องทํา ผู้รับผิดชอบ 
ก่อนเกิดวิกฤติ 

1 ปรับปรุง BCP ให้เป็น
ปัจจุบัน 

ผู้ประสานงาน BCP ทบทวน BCP อย่างน้อยเป็นประจําทุกปีเพื่อให้แน่ใจว่าเป็น
ปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา 

2 เตรียมบุคลากรสํารอง/มี 
การสับเปล่ียนหน้าท่ีกัน
เพ่ือให้สามารถทํางาน
แทนกันได้ 

หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเน่ือง 

จัดให้มีการหมุนเวียนการทํางานของบุคลากรเพื่อการ
ทดแทนกัน มีการสอนงาน/ฝึกอบรมท่ีจําเป็นเพื่อให้คุ้นเคย
กับภารกิจท่ีสําคัญ กรณีสูญเสียบุคลากรหลัก 

ภายในเวลา 1 - 7 วัน 
1 รายงานต่อศูนย์ส่ังการ หัวหน้าคณะบริหาร  

ความต่อเน่ืองหรือผู้ได้ 
รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้า
ศูนยส่ังการ 

รายงานความเคล่ือนไหวให้ศูนย์ส่ังการทราบอย่างต่อเน่ือง 
2 ส่ือสารให้ทราบถึงบริการ

ท่ีได้รับลกระทบ 
 ประกาศใช้แผนการส่ือสารของหน่วยงาน  
 ดําเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการ/ผู้ใช้บริการท่ีสําคัญ 
ได้รับแจ้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงรายละเอียดการติดต่อ 
บริการท่ียังคงมีอยู่ บริการท่ีได้รับผลกระทบ ข้อช้ีแจง
เพ่ิมเติม และทางเลือกท่ีเป็นไปได้สําหรับบริการท่ีได้รับ
ผลกระทบ 

3 ส่ังการให้บุคลากรสํารอง
เข้าปฏิบัติงาน 

ดําเนินการเพื่อให้ บุคลากรสํารองสามารถปฏิบัติงานแทนได้ 
เช่น สิทธิเข้าถึงอาคารสถานท่ี เอกสาร ข้อมูล ระบบ 

4 ให้อํานาจอนุมัติและ
อํานาจการลงนามท่ี
จําเป็นแก่บุคลากรสํารอง 

ปรับปรุงเอกสารอํานาจอนุมัติ และอํานาจในการลงนามท่ี
จําเป็นเพ่ือให้บุคลากรสํารองมีอํานาจในการดําเนินการ 

5 เปล่ียนสถานท่ี/ท่ีอยู่ใน
การจัดส่งเอกสารข้อมูล 

ผู้ประสานงาน BCP  
และหัวหน้าทีมงาน 
บริหารความต่อเน่ือง 

หากบุคลากรสํารองไม่ได้ปฏิบัติงานในสถานท่ีเดิมของ
บุคลากรหลัก ให้เปล่ียนเส้นทางของเอกสาร จดหมาย
หมายเลขโทรศัพท์ และอ่ืนๆ ส่งไปยังสถานท่ีท่ีบุคลากร
สํารองทํางานอยู่ 

6 ทํารายการท่ีหยุดชะงัก
ขณะเกิดเหตุ 

หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเน่ือง 

 ตรวจสอบสถานะของรายการท่ีเพ่ิงทําเสร็จ ก่อนท่ีจะเกิด 
เหตุการณหยุดชะงักและทํารายการท่ียังคงค้างอยู่ให้เสร็จส้ิน 
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ภายในเวลา 14 วัน 

7 พิจารณาจัดสรร / เกล่ีย 
บุคลากรตามความ 
เหมาะสม 

หัวหน้าคณะบริหาร  
ความต่อเน่ืองและ 
หัวหน้าทีมงานบริหาร 
ความต่อเน่ือง 

 ประเมินจํานวนบุคลากรท่ีเหลืออยู่ 
 ประสานงานกับกองการเจ้าหน้าท่ีจัดสรรข้าราชการท่ีมีอยู่
ให้กับหน่วยท่ีขาดแคลนมากตามความเหมาะสมและแต่งตั้ง
รักษาการแทนกรณีจําเป็น  
 แจ้งหัวหน้าหน่วยงานและตัวบุคลากรขอความร่วมมือไป
ช่วยงานในบทท่ีต้องการหรือขาดแคลนมาก 
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หมวด ง : ความล้มเหลวของระบบไอที (Loss of IT System)  

 การดําเนินการ 
ขั้นตอนการปฏิบัติการ 

ส่ิงท่ีต้องทํา ผู้รับผิดชอบ 
ก่อนเกิดวิกฤติ 

1 ปรับปรุง BCP ให้เป็น
ปัจจุบัน 

ผู้ประสานงาน 
BCP 

ทบทวน BCP อย่างน้อยเป็นประจําทุกปีเพ่ือให้แน่ใจว่าเป็น
ปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา 

2 จัดทําแผนฟื้นฟูจาก 
ความเสียหาย 
(Disaster Recovery 
Plan : DRP) 

หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเน่ือง 

จัดทําแผนฟ้ืนฟูจากความเสียหายโดยมีหัวข้อ ดังต่อไปน้ี  
- วัตถุประสงคบอกถึงวัตถุประสงคของแผนฯ เพ่ือเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติเมื่อเกิดข้ึนจริง  
- ขอบเขต ระบุหน่วยงานหรือหน้าท่ีทางธุรกิจและกลุ่มบุคคลท่ี
ต้องนําแผนฯไปใช้ได้จริง  
- บทบาทและความรับผิดชอบระบุบทบาทและความรับผิดชอบ
ของบุคลากรในการฟ้ืนฟูจากความเสียหาย  
- ระบุทรัพยากรท่ีต้องใช้ในการฟื้นฟูการดําเนินงาน  
- การฝึกอบรมระบุโปรแกรมการฝึกอบรมท่ีจําเป็นต่อทุกฝ่ายและ
จําเป็นต่อผู้ใช้ทุกกลุ่ม  
- ตารางการทดสอบและฝึกซ้อมจัดตารางการทดสอบแผนฟื้นฟู
และการฝึกซ้อมฟ้ืนฟูการดําเนินงาน  
- ตารางบํารุงรักษาจัดตารางทบทวนและปรับปรุงข้อมูลในแผน
ฟ้ืนฟูเป็นระยะ  
- ข้อควรระวังระบุเร่ืองท่ีผู้เก่ียวข้องควรระวังหรือควรให้ความ
สนใจเป็น 

3 ทบทวนการจัดเตรียม 
ระบบคอมพิวเตอร์ตาม 
แผนฟื้นฟูจากความ 
เสียหาย (DRP) 

หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเน่ือง 

ตรวจสอบว่าได้มีการระบุระบบงานท่ีต้องใช้สําหรับการปฏิบัติงาน 
สําคัญอย่างครบถ้วน และพิจารณาว่า  
 มี DRP พร้อมและเพียงพอ  
 มีวิธีการทํางานอ่ืนท่ีไม่ต้องพึ่งพาระบบคอมพิวเตอร์ 
(workaround procedure) เม่ือเกิดความล้มเหลวของระบบงาน 

4 พิจารณาระบบงานท่ี  
DRP ไม่รองรับ 

ผู้ประสานงาน 
BCP 

หากระบบงานคอมพิวเตอร์ ใดไม่มี แผน DRP รองรับ ให้
พิจารณาความจําเป็นและแจ้งเจ้าของระบบงานเพื่อดําเนินการใน
ลําดับต่อไป 
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ภายในเวลา 4 ชม. - 2 วัน 
1 รายงานต่อศูนย์ส่ังการ ผู้ประสานงาน BCP 

และหัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเน่ือง 

รายงานสถานการณ์ให้ศูนย์ส่ังการทราบอย่างต่อเน่ือง 

2 ส่ือสารให้ทราบถึง
บริการท่ีได้รับ
ผลกระทบ 

หัวหน้าคณะบริหาร  
ความต่อเน่ืองและ

หัวหน้า 
ทีมบริหารความ

ต่อเน่ือง 

 ประกาศใช้แผนการส่ือสารของหน่วยงาน  
 ดําเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการ/ผู้ใช้บริการท่ีสําคัญ 
ได้รับแจ้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงรายละเอียดการติดต่อ 
บริการท่ียังคงมีอยู่ บริการท่ีได้รับผลกระทบ ข้อช้ีแจง
เพ่ิมเติม และทางเลือกท่ีเป็นไปได้สําหรับบริการท่ีได้รับ
ผลกระทบ 

3 ใช้ขั้นตอนวิธีการทํางาน
ด้วยตัวเองท่ีไม่ต้อง
พึ่งพาระบบ (Manual 
Work Around) 

หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเน่ือง 

ใช้ขั้นตอนการทํางานด้วยตัวเองโดยท่ีไม่ต้องพ่ึงพาระบบ 

เม่ือมีการกู้คืนระบบงาน 
1 กู้คืนข้อมูลเมื่อ 

สถานการณกลับสู่ภาวะ 
ปกติ 

หัวหน้าทีมงาน 
บริหารความต่อเน่ือง 

 ตรวจสอบสถานะของข้อมูลท่ีกู้คืนได้  
 สร้างข้อมูลท่ีเสียหายไปข้ึนมาใหม่  
 บันทึกรายการท่ีเกิดข้ึนระหว่งท่ีระบบล้มเหลว  
และระมัดระวังไม่ให้มีการบันทึกรายการซํ้าหรือขาดไป 

2 ส่ือสารให้ทราบถึงการ 
บริการท่ีได้รับ
ผลกระทบ 

หัวหน้าทีมงาน 
บริหารความต่อเน่ือง 

 ประกาศใช้แผนการส่ือสารภายของหน่วยงานถ้ามีบริการ
ท่ียังได้รับผลกระทบหลังจากกู้คืนระบบงาน  
 ดําเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการ/ผู้ใช้บริการท่ีสําคัญ  
ได้รับแจ้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงรายละเอียดการติดต่อ 
บริการท่ียังคงมีอยู่ บริการท่ีได้รับผลกระทบ ข้อช้ีแจง
เพ่ิมเติม และทางเลือกท่ีเปRนไปได้สําหรับบริการท่ีได้รับ
ผลกระทบ 
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หมวด จ : ผู้ให้บริการท่ีสําคัญไม่สามารถให้บริการได้ (Failure of Key Dependency) 

 การดําเนินการ 
ขั้นตอนการปฏิบัติการ 

ส่ิงท่ีต้องทํา ผู้รับผิดชอบ 
ก่อนเกิดวิกฤติ 

1 ปรับปรุง BCP ให้เป็น
ปัจจุบัน 

ผู้ประสานงาน BCP ทบทวน BCP อย่างน้อยเป็นประจําทุกปีเพื่อให้แน่ใจว่าเป็น
ปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา 

2 ทบทวนความพร้อมของ 
การบริหารความ
ต่อเน่ือง (BCM) ของผู้
ให้บริการสําคัญ 

ผู้รับผิดชอบ
กระบวนงาน 

ทบทวนรายช่ือหน่วยงาน บุคคลของผู้ให้บริการสําคัญเพ่ือให้ 
แน่ใจว่าเป็นปัจจุบัน และสามารถติดต่อ ประสานหรือ
ให้บริการในระดับท่ียอมรับได้ เม่ือเกิดเหตุการณ์หยุดวิกฤต 

ภายในเวลา 1 - 3 วัน 
1 ส่ือสารให้ทราบถึงการ

บริการท่ีได้รับ
ผลกระทบ 

หัวหน้าคณะบริหาร  
ความต่อเน่ือง และ 
ผู้ประสานงาน BCP 

ประกาศใช้แผนการส่ือสารของหน่วยงานเพ่ือแจ้งข้อมูล
เก่ียวกับบริการท่ียังคงมีอยู่ บริการท่ีได้รับผลกระทบข้อช้ีแจง
หรือเง่ือนไขพิเศษและทางเลือกท่ีเป็นไปได้สําหรับบริการท่ี
ได้รับผลกระทบ 

2 ใช้ขั้นตอนวิธีการทํางาน
ด้วยตัวเองท่ีไม่ต้อง
พึ่งพาระบบ  

หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเน่ือง 

ใช้ขั้นตอนวิธีการทํางานด้วยตัวเองท่ีไม่ต้องพ่ึงพาระบบ 

ภายในเวลา 7 วัน 
3 พิจารณาแนวทาง/ 

ช่องทางต่างๆ ในการ
ติดต่อส่ือสาร/
ประสานงาน/ เพื่อให้
การดําเนินการเป็นไป
อย่างต่อเน่ือง 

หัวหน้าทีมงาน 
บริหารความต่อเน่ือง 

 รวบรวมข้อมูลสําคัญ/จําเป็นต่อการใช้ดําเนินการต่อไป  
 ประสานขอสําเนาข้อมูลกรณีข้อมูลขาดหายไป หรือมีไม่
ครบ  
 กรณีระบบยังใช้การไม่ได้ต้องประสานผู้ดูแลระบบน้ัน 
และทํางานตรวจสอบข้อมูล สํารองข้อมูลเพ่ือยืนยันความ
ถูกต้อง  
 ดําเนินการประสานงาน ระบบต่างๆเพ่ือให้ข้ันตอนกา
ปฏิบัติการเข้าสู่ภาวะปกติ 
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รายงานความคืบหน้าของขั้นตอนการกู้คืนการปฏิบัติงาน 

รายงานต่อ ความถี่/สัญญาณแจ้ง
เหตุ 

หัวข้อรายงาน ผู้รายงาน 

หัวหน้า คณะทํางาน
บริหารความต่อเน่ือง
และผู้บริหารสูงสุด 

แจงเหตุการณ์ฉุกเฉิน การติดต่อในสายงานตาม Call Tree 
เรียบร้อย แจ้งการประกาศใช้แผน 
ฉุกเฉิน 

ผู้ประสานงาน BCP 

ผู้ประสานงาน BCP พบกันท่ีจุดนัดพบ เจ้าหน้าท่ีท่ีต้องเข้าปฏิบัติงาน
ระหว่าง เหตุการณ์ฉุกเฉินมาถึงจุดนัด
พบครบถ้วน 

หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเน่ือง 

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเน่ือง 

การย้ายสถานท่ี
ปฏิบัติงาน 

การโยกย้ายสถานท่ีปฏิบัติงาน ทีมกู้คืนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน 

ผู้ประสานงาน BCP สถานท่ีปฏิบัติงานใหม่ สามารถเข้าสถานท่ีปฏิบัติงาน ณ 
ศูนย์สํารองได้เจ้าหน้าท่ีเข้า
ประจําการครบถ้วนตรวจสอบ
เอกสารสํารองและอุปกรณ์ต่างๆว่าใช้ 
งานได้ อยู่ระหว่างการรอติดตั้งระบบ 

หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเน่ือง 

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเน่ือง 

ความสัมฤทธิ์ผลของ
การ เช่ือมต่อระบบงาน
ต่างๆ ณ ศูนย์ฏิบัติงาน
สํารอง 

ทุกระบบสามารถ Log-in เข้าระบบ
ใช้ งานได้หรือมีข้อขัดข้องประการใด 

ทีมกู้คืนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน 

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเน่ือง 

Processing รายการ การเร่ิมปฏิบัติงานตามปกติได้ กลุ่ม/ฝ่ายสังกัด สํานัก 

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเน่ือง 

ปัญหาคงค้าง สรุปการแก้ไขปัญหา หรือปัญหาคง
ค้างแก่หัวหน้าฝ่ายเป็นระยะๆ 

กลุ่ม/ฝ่ายสังกัด สํานัก 

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเน่ือง 

การปิดงานส้ินวัน กระบวนการปิดงานส้ินวัน สรุปงานท่ี
เสร็จส้ิน ปัญหาท่ียังไม่ได้รับการแก้ไข 

กลุ่ม/ฝ่ายสังกัด สํานัก 

หัวหน้าคณะทํางาน
บริหารความต่อเน่ือง
และผู้บริหารสูงสุด 

การปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ 
สํารอง 

สรุปการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์สํารอง 
ประจําวัน 

- ผู้ประสานงาน BCP 
- หัวหน้าคณะทํางาน
บริหารความต่อเน่ือง 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานเพ่ือกลับสู่ภาวะปกติ 

 ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติการ 
ก่อนเกิดวิกฤติ 

1 ผู้ประสานงาน BCP ปรับปรุงเอกสารเหล่าน้ีให้เป็นปัจจุบันและจัดเก็บ:  

 ข้อมูลท่ีจําเป็นสําหรับการฟื้นฟูสถานท่ีท่ีได้รับความเสียหาย เช่น แผนผัง สถานท่ี
ทํางานของหน่วยงาน (ซึ่งมีรายละเอียดของการวางเฟอร์นิเจอร์และ อุปกรณ์ต่างๆ), 
แผนผังการเดินสายเคเบ้ิล,สายโทรศัพท์ต่างๆ และเง่ือนไข พิเศษ เป็นต้น (เช่น ภาพถ่าย
สถานท่ีทํางานปัจจุบัน แผนผังสถานท่ีทํางาน ปัจจุบัน)  

 รายละเอียดการติดต้ังฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ การสํารองข้อมูลโดยเฉพาะ อย่างยิ่ง
สําหรับระบบท่ีไม่มี DRP server  

 เอกสาร/ข้อมูลข่าวสารอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นสําหรับการฟื้นฟูสถานท่ีทํางานท่ี ได้รับความ
เสียหายข้ึนมาใหม่  
หมายเหตุ: ควรมีการเก็บสําเนาปัจจุบันไว้ในระบบกลาง หรือนอกสถานท่ีหากเกิดเหตุ
จําเป็นสามารถเรียกมาใช้ได้   

2 ผู้ประสานงาน BCP ส่งสําเนาข้อมูลไปเก็บไว้นอกสถานท่ีทํางานทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

ภายในเวลา 1 - 7 วัน 
3 หัวหน้าคณะทํางาน

บริหารความต่อเน่ือง 
เรียกข้อมูลท่ีต้องใช้ในการนํากลับสู่สภาพเดิม ซึ่งเก็บไว้นอกสถานท่ีทํางาน (เช่น แผนผัง
สถานท่ีทํางานหลัก system configuration เอกสารสําคัญต่างๆ ) 

4 หัวหน้าคณะบริหาร 
ความต่อเน่ือง และผู้
ประสานงาน BCP 

ประชุมคณะทํางานเพื่อวางแผนรวมกันในเร่ือง :  

 การซ่อมแซมและฟ้ืนฟูสถานท่ีทํางานหลักท่ีเสียหายข้ึนมาใหม่หรือการเสาะหา และ
การจัดต้ังสถานท่ีทํางานหลักแห่งใหม่  

 จัดซ้ือและติดต้ังระบบท่ีได้รับความเสียหาย  

 กําหนดตารางเวลา/บุคลากรการทํางาน  

 เกล่ียหรือจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมเพ่ือทดแทนจํานวนบุคลากรในจุดท่ีขาดอยู่ 
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ภายในเวลา 14 วัน 
5 หัวหน้าคณะทํางาน

บริหารความต่อเน่ือง 
 

ตัดสินใจกลยุทธ์การกลับสู่ภาวะปกติ และระยะเวลา ซึ่งควรประกอบด้วย  

 สถานท่ีทํางานหลักจะต้องซ่อมแซมหรือย้ายไปยังท่ีอ่ืนหรือไม่ 

 ควรซ้ือระบบ (ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์) หรือไม่ 

 การจัดสรรบุคลากร/การแต่งตั้งรักษาการ (ตําแหน่ง จํานวนคน อ่ืนๆ)  

 ต้นทุนท่ีจะเกิดข้ึน  

 กรอบระยะเวลาท่ีใช้ในการฟื้นฟูให้กลับสู่ภาวะปกติ 

 ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติการ 
ภายในเวลา 21 วัน 

6 หัวหน้าคณะทํางาน
บริหารความต่อเน่ือง 
 

 ประชุมคณะทํางานมาวางแผนร่วมกันเพ่ือฟ้ืนฟูให้กลับสู่ภาวะปกติ   

 สร้างแบบฟอร์มตรวจสอบ เพ่ือช่วยในการระบุงานหน้าท่ีท่ีจะทํา ระยะเวลาท่ีต้อง
ดําเนินการ และผู้รับผิดชอบงานหน้าท่ีน้ีควรประกอบด้วย  

 การเปล่ียนเส้นทางของสายโทรศัพท์ 

 การจัดต้ังและทดสอบอุปกรณ์ 

 ตรวจสอบการกู้คืนข้อมูลข้ึนมาใหม่เพื่อเก็บรักษาข้อมูล ให้ถูกต้องและเป็นระเบียบ  

 การเตรียมบุคลากรในตําแหน่งสําคัญท่ีขาดไป  

 การติดต่อส่ือสารกับผู้ให้บริการ/ผู้รับบริการ 
7 หัวหน้าคณะทํางาน

บริหารความต่อเน่ือง 
เม่ือจัดทําแผนเรียบร้อยแล้ว ส่ือสารให้บุคลากรทราบเก่ียวกับแผนการกลับสู่ภาวะปกติ
และตารางเวลาการดําเนินการ 
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ภายในเวลา 30 วัน 
8 หัวหน้าคณะบริหาร 

ความต่อเน่ือง และผู้
ประสานงาน BCP 

ก่อนท่ีจะยกเลิกการใช้ศูนย์ปฏิบัติงานสํารอง/ศูนย์ส่ังการต้องทดสอบว่ากระบวนการ 
ปฏิบัติงานสามารถดําเนินไปได้อย่างดีในสถานท่ีทํางานใหม่ 

9 ผู้ประสานงาน BCP/
หัวหน้าทีม บริหาร
ความต่อเน่ือง 

ดําเนินการเปล่ียนศูนย์ปฏิบัติงานสํารองให้กลับไปอยู่ในสภาพเดิม (original condition) 
ดังน้ี :  

 เอาซอฟต์แวร์ท่ีได้ติดต้ังไว้ท่ีศูนย์สํารองออก  

 ตรวจสอบว่าข้อมูลท่ีมีความอ่อนไหว ได้เอาออกจากฮาร์ดดิสก์และท่ีเก็บช่ัวคราวอ่ืนๆ 
เรียบร้อยแล้ว  

 ทําลายหรือกําจัดเอกสารต่างๆ และรายงานข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช้แล้วออกไป  

 ตรวจสอบว่าทรัพยากรทุกอย่างท่ีให้ผู้อ่ืนไปใช้ได้คืนกลับมาในสภาพท่ีดี  

 ส่งคืนสถานท่ี 
10 หัวหน้าคณะทํางาน

บริหารความต่อเน่ือง 
ดําเนินการยกเลิกสิทธิการเขาถึงอาคารสถานท่ี ข้อมูล และอํานาจต่างๆ ท่ีเคยอนุญาติ 
ให้กับบุคลากรชุดสํารอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 1   

การปฏิบัติตนกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ 
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การปฏิบัติตนกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ 

 ปัจจุบันปัญหาเร่ืองภัยพิบัติเป็นสาธารณภัยในประเทศไทยมีแนวโน้มท่ี จะเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง

และรุนแรงมากข้ึน เน่ืองจากสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป  เช่น  ความแปรปรวนของภูมิอากาศความ

ไม่สมดุลของระบบนิเวศน์ ความแปรปรวนของระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม จนมีผลกระทบอย่าง

หลีกเล่ียงไม่ได้  

ดังน้ัน เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติของผู้ปฏิบัติงาน อจน. จึงได้จัดทําคู่มือป้องกันกรณี

หากเกิดภัยพิบัติ ซ่ึงประกอบด้วย วิธีการปฏิบัติตน แผนป้องกันและบรรเทา กรณีหากเกิดภัยพิบัติไว้

รองรับสถานการณ์และเพ่ือเป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยให้การปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินสามารถดําเนินไปได้

อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

แผนการบรรเทาภัยพิบัติท่ีเกิดจากวาตภัย 

วาตภัย หมายถึง ภัยธรรมชาติซ่ึงเกิดจากพายุลมแรงจนทําให้เกิดความเสียหายแก่อาคาร

บ้านเรือน ต้นไม้ และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนเป็นบริเวณกว้างจากความแรงของลมท่ีพัดเวียนเข้าหาจุด

ศูนย์กลางของพายุ โดยความเสียหายจะมีมากท่ีสุดบริเวณใกล้แนวศูนย์กลางท่ีพายุเคลื่อนผ่าน 

1. อันตรายท่ีเกิดจากวาตภัย 

เกิดบนบก ต้นไม้ถอนรากถอนโคน ต้นไม้ทับบ้านเรือนพัง ผู้คนได้รับบาดเจ็บถึงตาย

เรือกสวน  ไร่นาเสียหาย บ้านเรือนท่ีไม่แข็งแรงไม่สามารถต้านทานความรุนแรงของลมได้พังระเนระนาด

หลังคาบ้านท่ีทําด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิด กระเบ้ืองหลังคาปลิวว่อน เสาไฟฟ้า เสาโทรเลข เสาโทรศัพท์

ล้ม สายไฟฟ้าขาด ไฟฟ้าลัดวงจร เกิดเพลิงไหม้ ผู้คนท่ีพักอยู่ริมทะเล จะถูกคลื่นซัดท่วมบ้านเรือนและ

กวาด ลงทะเล ฝนตกหนักมากท้ังวันและท้ังคืน อุทกภัยจะตามมา นํ้าป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาอย่าง

รวดเร็วและรุนแรงเกิดนํ้าท่วมฉับพลันในบริเวณท่ีราบลุ่มเชิงเขา เส้นทางคมนาคม ทางรถไฟ สะพาน และ

ถนนถูกตัดขาด 
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ในทะเล มีลมพัดแรงจัดมากเกิดคลื่นใหญ่ เรือขนาดใหญ่อาจถูกพัดพาไปเกยฝั่งหรือชนหิน

โสโครกทําให้จมได้ เรือขนาดเล็กอาจพลิกควํ่าและจมลงเกิดคล่ืนใหญ่ซัดฝ่ังทําให้ระดับนํ้าสูงท่วมอาคาร

บ้านเรือนบริเวณริมทะเล และอาจกวาดสิ่งก่อสร้างท่ีไม่แข็งแรงลงทะเลได้ เรือประมงบริเวณชายฝ่ังจะถูก

ทําลาย 

2. ข้ันตอนการปฏิบัติการบรรเทาภัยท่ีเกิดจากวาตภัย 

เป็นการกําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของหน่วยงานในองค์กรท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้สามารถ

ดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากวาตภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในระยะก่อนเกิด

ภัย ขณะเกิดภัย และภายหลังท่ีภัยได้ผ่านพ้นไปแล้ว 

2.1 ข้ันตอนการปฏิบัติก่อนการเกิดวาตภัย 

เป็นการดําเนินการเพ่ือจัดเตรียมและลดผลกระทบ หรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคไว้ล่วงหน้า

ก่อนท่ีวาตภัย จะเกิดข้ึน 

1. จัดทําแผนป้องกันและบรรเทาวาตภัยรวมท้ังประสานและฝึกซ้อมแผนการบรรเทาวาต

ภัย กับพนักงานภายในหน่วยงานและสํานักงานสาขาท่ีเก่ียวข้อง 

2. เฝ้าระวังและเตือนภัย เผยแพร่ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการรู้เท่าทันและ

หลีกเล่ียง ให้พ้นจากภัยธรรมชาติท้ังรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

3. ตรวจสภาพความปลอดภัยของอาคาร สํานักงาน ประตู หน้าต่าง ช่องทางลม เสาไฟฟ้า  

และสายไฟฟ้า ท้ังในและนอกบริเวณสํานักงาน โดยปรับปรุงยึดเหน่ียวให้ม่ันคงแข็งแรง 

4. ตัดก่ิงไม้หรือริดก่ิงไม้บริเวณสํานักงานท่ีอาจหักโค่นลงได้จากวาตภัย 

5. ติดต้ังสายล่อฟ้าสําหรับอาคารสูง 

6. สํารวจอาคาร สถานท่ีท่ีมีความม่ันคงแข็งแรงเพ่ือกําหนดเป็นเขตพ้ืนท่ีปลอดภัย รองรับ

การอพยพของพนักงานในกรณีฉุกเฉิน พร้อมจัดทําแผนท่ี แสดงบริเวณสถานท่ีท่ีกําหนดเป็นเขตพ้ืนท่ีท่ี

ปลอดภัย          
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7. ประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลหน่วยงานด้านข่าวสาร การแจ้งเตือนและการให้ความ

ช่วยเหลือให้พนักงานรับทราบและเตรียมความพร้อมอพยพเม่ือมีเหตุ เช่น การเตรียมเสบียงอาหาร นํ้า

ด่ืม ยารักษาโรค ไฟฉายและอุปกรณ์ กรณีท่ีจําเป็นในการเผชิญวาตภัยท่ีอาจเกิดข้ึน 

8. สํารวจจัดทําทะเบียนอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และยานพาหนะท่ีจําเป็นใช้ในขณะ

เกิดเหตุ  ถ้ามีไม่ครบควรจัดหาเพิ่มเติม 

9. สนับสนุนให้มีการปลูกป่าเพ่ือบรรเทาความรุนแรงของลมพายุ 

2.2 ข้ันตอนการปฏิบัติขณะเกิดวาตภัย 

เป็นการดําเนินการในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยการระดมทรัพยากรต่างๆ  เข้าช่วยเหลือเพื่อ

รักษาชีวิต  ทรัพย์สินและบรรเทาทุกข์แก่พนักงานผู้ประสบภัยตลอดจนลดความรุนแรงของวาตภัยท่ี

เกิดข้ึน 

1. ไม่ต่ืนตกใจ พยายามควบคุมสติอย่างสงบและอยู่ในอาคารท่ีม่ันคงแข็งแรงตลอดเวลาท่ี

เกิดเหตุ  ไม่ออกมาในท่ีโล่งแจ้ง 

2. ปิดประตู หน้าต่างทุกบาน รวมท้ังปรับปรุงและปิดก้ันช่องทางลมและช่องทางต่างๆ ท่ีลม

จะเข้าไป  ทําให้เกิดความเสียหายได้ 

3. ตัดสะพานไฟ ปิดวาล์วนํ้าและแก๊สหุงต้มให้เรียบร้อย 

4. ออกห่างจากวัตถุท่ีเป็นส่ือไฟฟ้าทุกชนิด เช่น ลวด โลหะ ท่อนํ้า แนวร้ัวบ้านเป็นต้น ไม่ใช้

อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด รวมท้ังไม่สวมใส่เคร่ืองประดับท่ีเป็นโลหะ 

5. ไม่ควรอยู่ในพ้ืนท่ีตํ่า เน่ืองจากอาจเกิดนํ้าป่าไหลหลากหรือนํ้าท่วมฉับพลันหรือแผ่นดิน

ถล่มได้ 

6. ไม่ใช้เทียน ไม้ขีดไฟหรือส่ิงท่ีจะทําให้เกิดเปลวไฟหรือประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สร่ัวอยู่ 

7. ติดตามเหตุการณ์และคําเตือนลักษณะอากาศของทางราชการอย่างใกล้ชิด 
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8. เตรียมพร้อมท่ีจะอพยพไปในท่ีปลอดภัยจัดต้ังศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจตามแผนท่ี

กําหนดไว้ เพ่ือช่วยเหลือพนักงานผู้ประสบภัยในพื้นท่ีท่ีเกิดภัยและเป็นหน่วยงาน  ในการสั่งการ 

อํานวยการ วางแผนและประสานการปฏิบัติ 

9. ประเมินระดับความรุนแรงของวาตภัยท่ีเกิดข้ึนและรายงานให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

10. จัดชุดปฏิบัติการพยาบาลในลักษณะของหน่วยเคล่ือนท่ีเพ่ือให้การช่วยเหลือเบ้ืองต้น

และค้นหาพนักงานผู้ประสบภัยเพ่ือทําการปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บ ณ จุดท่ีเกิดเหตุและนําส่ง

โรงพยาบาล 

11. จัดระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณท่ีได้รับความเสียหายโดยเฉพาะบริเวณอาคาร 

ประกาศเป็นเขตควบคุมเพ่ือสะดวกต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 

12. ดําเนินการอพยพเคล่ือนย้ายผู้ประสบภัย รวมท้ังเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน ไปไว้ในพื้นท่ี

ปลอดภัย และจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยในบริเวณพ้ืนท่ีอพยพ 

13. ประกาศแนะนํา แจ้งเตือนเก่ียวกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน และเป็นปัจจุบัน 

14. รวบรวมรายงาน ข้อมูลความเสียหายและการช่วยเหลือ พร้อมท้ังสรุปเหตุการณ์และ

สถานการณ์ เสนอต่อ ผู้บริหารสูงสุด เพ่ือให้ได้รับทราบข้อมูลท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบันจนกว่าเหตุการณ์

จะยุติ 

15. ประสานขอความช่วยเหลือไปยังสํานักงานเขต หรือ จังหวัดท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ีจังหวัดน้ัน 

หรือศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เม่ือเกินขีดความสามารถของการประปาส่วนภูมิภาค 

16. เม่ือจวนตัวให้คํานึงถึงความปลอดภัยของชีวิตมากกว่าทรัพย์สิน  
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2.3 ข้ันตอนการปฏิบัติหลังเกิดวาตภัย 

เป็นการดําเนินการช่วยเหลือพนักงานผู้ประสบภัยจากวาตภัยให้กลับคืนสู่สภาพคงเดิม

ในช่วงก่อนเหตุการณ์หรือดีกว่า เพื่อเป็นการสร้างขวัญกําลังใจของพนักงานผู้ประสบภัยให้กลับคืนสู่

สภาพปกติ 

1. การฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมชีวิตความเป็นอยู่ 

o สํารวจความเสียหายและความต้องการด้านต่างๆ ของพนักงานผู้ประสบภัย 

o จัดส่งเคร่ืองอุปโภค บริโภค เวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ท่ีจําเป็นเข้าไปยังพ้ืนท่ีท่ีเกิด

วาตภัยโดยเร่งด่วนเพ่ือสงเคราะห์พนักงานผู้ประสบภัยและรายงานขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมหาก

ส่ิงของท่ีจัดเตรียมไม่เพียงพอ จากหน่วยงานของรัฐและเอกชนท้ังในและนอกพ้ืนท่ี เพื่อให้การสงเคราะห์

พนักงานผู้ประสบภัย 

o ให้การสงเคราะห์พนักงานผู้ประสบภัย เช่น ด้านท่ีพัก นํ้าอุปโภคบริโภค เพื่อ

บรรเทาความเดือดร้อนในเบ้ืองต้น 

o ความสะอาด ร้ือสิ่งปรักหักพัง ซ่อมแซมส่ิงชํารุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพปกติ

โดยเร็ว 

o ซ่อมแซมหรือปรับปรุงสิ่งสาธารณประโยชน์และระบบสาธารณูปโภค เช่นการ

ไฟฟ้า ประปา ถนนท่ีชํารุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว 

o เฝ้าระวังโรคติดต่อท่ีอาจเกิดข้ึนได้ เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ โรคติดเช้ือและ

ปรสิต โรคฉ่ีหนู  โรคผิวหนัง โรคระบบทางเดินอาหาร รวมท้ังดําเนินการกําจัดของเสียต่างๆ และพาหะ

นําโรค 
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2. การฟ้ืนฟูทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้ประสบภัย 

o จัดให้มีบริการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วย เพ่ือรักษาชีวิตผู้ได้รับอันตรายใน

ระยะแรก               

o จัดการประชาสัมพันธ์ เพื่อฟ้ืนฟูสภาพจิตใจและสร้างความเช่ือม่ันในการให้ความ

ช่วยเหลือของการประปาส่วนภูมิภาคต่อพนักงานผู้ประสบภัยอย่างเต็มท่ีและเท่าเทียมกัน 

แผนการบรรเทาภัยพิบัติท่ีเกิดจากอุทกภัย ดินถล่มหรือโคลนถล่ม 

อุทกภัย  หมายถึง  เหตุการณ์ท่ีมีนํ้าท่วมพื้นดินสูงกว่าระดับปกติ ซ่ึงมีสาเหตุจากมีปริมาณนํ้าฝน

มากจนทําให้มีปริมาณนํ้าส่วนเกินมาเติมปริมาณนํ้าผิวดินที่มีอยู ่ตามสภาพปกติจนเกินขีดความ 

สามารถการระบายนํ้าของแม่นํ้า ลําคลอง และยังมีสาเหตุมาจากการกระทําของมนุษย์ โดยการปิดก้ัน   

การไหลของนํ้าตามธรรมชาติ ท้ังเจตนาและไม่เจตนา จนเป็นอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน 

และส่ิงแวดล้อม  

ดินถล่มหรือโคลนถล่ม หมายถึง ปรากฏการณ์ท่ีมวลดินหรือหินไถลเลื่อนลงจากพื้นที่ตํ่ากว่า

ภายใต้อิทธิพลแรงโน้มถ่วงของโลก และการมีนํ้าเป็นตัวกลางทําให้มวลวัสดุเกิดความไม่เสถียรภาพ อัตรา

การไถลเล่ือนดังกล่างข้างต้นอาจช้าหรือเร็วข้ึนอยู่กับประเภทของวัสดุ ความลาดชัน สภาพสิ่งแวดล้อม และ

ปริมาณนํ้าฝน  

1. อันตรายท่ีเกิดจากอุทกภัย 

 1) ความเสียหายโดยตรง 

o นํ้าท่วมอาคารบ้านเรือน สิ่งก่อสร้างและสาธารณสถาน ซ่ึงจะทําให้เกิดความเสียหายทาง 

เศรษฐกิจอย่างมาก บ้านเรือนหรืออาคารสิ่งก่อสร้างท่ีไม่แข็งแรงจะถูกกระแสนํ้าท่ีไหลเช่ียวพังทลายได้

คนและสัตว์พาหนะและสัตว์เล้ียงอาจได้รับอันตรายถึงชีวิตจากการจมนํ้าตาย  
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o เส้นทางคมนาคมและการขนส่ง อาจจะถูกตัดเป็นช่วง ๆ โดยความแรงของกระแสนํ้า 

ถนน และสะพานอาจจะถูกกระแสนํ้าพัดให้พังทลายได้ สินค้าพัสดุอยู่ระหว่างการขนส่งจะได้รับความ

เสียหาย 

o ระบบสาธารณูปโภค จะได้รับความเสียหาย เช่น โทรศัพท์ โทรเลข ไฟฟ้า และประปา  

 2) ทางอ้อม 

o  จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยท่ัวไป เกิดโรคระบาด สุขภาพจิตเสื่อม และสูญเสีย

ความปลอดภัย 

2. ข้ันตอนการปฏิบัติในการบรรเทาภัยท่ีเกิดจากอุทกภัย ดินถล่มหรือโคลนถล่ม 

เป็นการกําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของหน่วยงาน เพ่ือให้สามารถดําเนินการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาท่ีเกิดจากอุทกภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัยและภายหลัง 

ท่ีภัยได้ผ่านพ้นไปแล้ว 

2.1 ข้ันตอนการปฏิบัติก่อนการเกิดอุทกภัย ดินถล่มหรือโคลนถล่ม 

เป็นการดําเนินการเพ่ือจัดเตรียมและลดผลกระทบหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคไว้ล่วงหน้า

ก่อนท่ีอุทกภัยจะเกิดข้ึน 

o จัดทําแผนป้องกันและบรรเทาอุทกภัยรวมท้ังประสานและฝึกซ้อมแผนการบรรเทา

อุทกภัย กับพนักงานหรือหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้อง 

o การติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเน่ืองของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือทางราชการจากวิทยุ

โทรทัศน์  

o เช่ือฟังคําเตือนอย่างเคร่งครัด 

o เคล่ือนย้ายพนักงาน และอุปกรณ์สํานักงาน พาหนะและส่ิงของต่างๆ ไปอยู่ในท่ีสูงซ่ึงเป็น

พ้ืนท่ี พ้นระดับนํ้าท่ีเคยท่วมมาก่อน 



 แผนบริหารความต่อเน่ือง Business Continuity Plans (BCP) ฉบับทบทวน 

- 56 - 

องค์การจัดการนํ้าเสีย สิงหาคม 2561 

o เตรียมแพ เรือไม้ หรือเรือยาง ไว้ใช้เป็นพาหนะเม่ือนํ้าท่วมเป็นเวลานาน เพ่ือช่วยอพยพ                            

เม่ือเกิดอุทกภัยร้ายแรง 

o เตรียมสํารองอาหาร นํ้าด่ืมสะอาด เคร่ืองเวชภัณฑ์ ไว้ให้พอจะมีอาหารรับประทานเม่ือนํ้าท่วม

เป็นเวลาหลายวัน 

o เคล่ือนย้ายพาหนะเช่น รถยนต์ หรือล้อเลื่อนไปอยู่ท่ีสูง หรือทําแพสําหรับท่ีพักรถยนต์

อาจจะใช้ถังนํ้าขนาด 200 ลิตร ผูกติดกันแล้วใช้กระดานปูก็ได้ 

o เตรียมกระสอบใส่ดินหรือทราย เพ่ือเสริมคันดินท่ีก้ันนํ้าให้สูงข้ึน เม่ือนํ้าข้ึนสูงท่วมคันดิน

ท่ีสร้างอยู่ 

o สํารวจ รวบรวมข้อมูลพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ตลอดจนปรับปรุงข้อมูลให้เป็น

ปัจจุบัน รวมท้ังสํารวจพื้นท่ีปลอดภัยเพ่ือรองรับการอพยพ 

o ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ในการป้องกันภัย เพ่ือเตรียมรับสถานการณ์ 

o กําหนดบทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆให้ชัดเจน ไม่ซํ้าซ้อน สามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วเม่ือเกิดเหตุการณ์ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 

2.2 ข้ันตอนการปฏิบัติขณะเกิดอุทกภัย ดินถล่มหรือโคลนถล่ม 

เป็นการดําเนินการในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยการระดมทรัพยากรต่างๆ เข้าช่วยเหลือเพ่ือ

รักษาชีวิตทรัพย์สินตลอดจนลดความรุนแรงของอุทกภัยท่ีเกิดข้ึน 

o ตัดสะพานไฟและปิดแก๊สหุงต้มให้เรียบร้อย 

o อยู่ในอาคารท่ีแข็งแรงหรืออยู่ในท่ีสูงพ้นระดับนํ้าท่ีเคยท่วมมาก่อน 

o ไม่ควรขับข่ียานพาหนะฝ่าไปในขณะเกิดนํ้าหลากหรือขณะเกิดนํ้าท่วม 

o ติดตามเหตุการณ์และคําเตือนเก่ียวกับลักษณะอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด 

o แจ้งเตือนภัยให้พนักงานอพยพหรือขนย้ายทรัพย์สินไปไว้ท่ีปลอดภัย 
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o  ต้ังศูนย์อํานวยการป้องกันและบรรเทาภัยตามแผนท่ีกําหนดไว้ เช่นด้านเคร่ืองอุปโภค

บริโภค นํ้าด่ืม ท่ีจําเป็นต่อการดํารงชีพโดยเร่งด่วน 

o  อพยพพนักงานออกจากพ้ืนท่ีประสบภัย ดูแลท่ีพักช่ัวคราว อาหาร นํ้าอุปโภคบริโภค 

เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีเห็นว่าเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมท้ังจัดระบบรักษาความปลอดภัยในบริเวณพ้ืนท่ี

อพยพ 

o  จัดหน่วยบรรเทาทุกข์ การรักษาพยาบาล รวมท้ังจัดหาเวชภัณฑ์ยารักษาโรคท่ีจําเป็น 

เพ่ือดูแลสุขภาพอนามัยผู้ประสบภัย 

o  รายงานสถานการณ์ความเสียหายให้ ผวก. 

o  เม่ือจวนตัวให้คํานึงถึงความปลอดภัยของชีวิตมากกว่าทรัพย์สิน  

2.3 ข้ันตอนการปฏิบัติหลังเกิดอุทกภัย ดินถล่มหรือโคลนถล่ม 

เป็นการดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัย ให้กลับคืนสู่สภาพคงเดิมในช่วงก่อน

เหตุการณ์ เพ่ือเป็นการสร้างขวัญกําลังใจของผู้ประสบภัยให้กลับคืนสู่สภาพปกติ 

 1. การฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมชีวิตความเป็นอยู่ 

o ให้การช่วยเหลือแก่พนักงานผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 

o สํารวจความเสียหายและความต้องการด้านต่างๆ ของพนักงานผู้ประสบอุทกภัย 

o ทําความสะอาดโคลนตม ร้ือส่ิงปรักหักพัง ซ่อมแซมสิ่งชํารุดเสียหายให้กลับคืนสู่

สภาพปกติ 

o ซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์และระบบสาธารณูปโภค ให้กลับคืนสู่สภาพปกติ

โดยเร็วท่ีสุด 

o ทําความสะอาด ทําลายซากสัตว์ท่ีล้มตาย พร้อมท้ังจัดการเก็บฝังเพ่ือป้องกันโรค

ระบาด         
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2. การฟ้ืนฟูทางด้านร่างกายและจิตใจของพนักงานผู้ประสบภัย 

o จัดให้มีบริการรักษาพยาบาลพนักงานผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วย เพ่ือรักษาชีวิตผู้ได้รับอันตราย

ในระยะแรก 

o จัดการประชาสัมพันธ์ เพื่อฟ้ืนฟูสภาพจิตใจและสร้างความเช่ือม่ันในการให้ความ

ช่วยเหลือ ของการประปาส่วนภูมิภาคต่อพนักงานผู้ประสบภัย  

แผนการบรรเทาภัยพิบัติท่ีเกิดจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม 

แผ่นดินไหว (Earthquake) หมายถึง การส่ันสะเทือนของพ้ืนดิน อันมีสาเหตุหลักมาจากการ

ขยับเคล่ือนตัวของเปลือกโลก การสั่นสะเทือนน้ีอาจมีระดับความรุนแรงข้ันตํ่าท่ีไม่ก่อให้เกิดความ

เสียหายใดๆ แต่บางคร้ังก็อาจมีระดับความรุนแรงในข้ันท่ีเป็นอันตรายจนก่อให้เกิดความเสียหายอย่าง

ใหญ่หลวงได้ 

อาคารถล่ม  หมายถึง  อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ ตึก บ้าน โรง เรือน แพ คลังสินค้า 

สํานักงาน ท่ีได้รับความเสียหายจากการโยกไหวตัวรุนแรง ซ่ึงเป็นผลมาจากแผ่นดินไหวและอาจทําให้เกิด

ความเสียหายหรือพังทลายลงมาได้  

พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย 

o แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ท่ีมีแหล่งกําเนิดจากภายนอกประเทศ โดยมีแหล่งกําเนิดจากตอนใต้

ของประเทศจีน พม่า ลาว ทะเลอันดามัน ตอนเหนือของ เกาะสุมาตราซ่ึงจะทําให้เกิดแรงส่ันไหวใน

บริเวณภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกรุงเทพมหานคร 

o แผ่นดินไหวเกิดจากแนวรอยเล่ือนท่ียังสามารถเคล่ือนตัว ซ่ึงอยู่บริเวณภาคเหนือและภาค

ตะวันตกของประเทศ เช่น รอยเลื่อนเชียงแสน รอยเล่ือนแม่ทา รอยเล่ือนแพร่ รอยเลื่อนเถิน รอยเลื่อน

เมยอุทัยธานี รอยเลื่อนศรีสวัสด์ิ รอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ รอยเลื่อนคลองมะรุย  
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1. อันตรายท่ีเกิดจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม ภัยท่ีเกิดจากแผ่นดินไหวสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 

o ภัยจากการสั่นไหวของพ้ืนดิน ก่อให้เกิดการปรับตัวของดินท่ีต่างกัน การพังทลายของดินและ

โคลน และการท่ีดินมีสภาพกลายเป็นของเหลวอาจเกิดอาคารถล่มได้ 

o ภัยจากการยกตัวของพื้นดินบริเวณรอยเลื่อน 

o ภัยท่ีเกิดจากคลื่นใต้นํ้าท่ีเรียกว่า “Tsunami” คลื่นน้ีเกิดข้ึนจากแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในทะเล   

และมหาสมุทร ทําให้เกิดคลื่นทะเลซัดฝั่ง 

o ภัยจากอัคคีภัยหลังการเกิดแผ่นดินไหว 

2. ข้ันตอนการปฏิบัติในการบรรเทาภัยท่ีเกิดจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม 

เพ่ือให้สามารถดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่มได้อย่าง

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัยและภายหลังท่ีภัยได้ผ่านพ้นไปแล้ว 

2.1 ข้ันตอนการปฏิบัติก่อนการเกิดแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม 

เป็นการดําเนินการเพ่ือจัดเตรียมและลดผลกระทบความเสียหายหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรค

ไว้ล่วงหน้าก่อนท่ีแผ่นดินไหวและอาคารถล่มจะเกิดข้ึน 

o จัดทําแผนป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวและอาคารถล่มรวมท้ังประสานและ

ฝึกซ้อม แผนการบรรเทาภัยกับพนักงานหรือหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้อง 

o การติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือทางราชการจากวิทยุโทรทัศน์ 

และเช่ือฟังคําเตือนอย่างเคร่งครัด 

o ตรวจสภาพความปลอดภัยของอาคารและเคร่ืองใช้ภายในอาคาร ทําการยึดอุปกรณ์ท่ี

อาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น ตู้และช้ันหนังสือยึดติดกับฝาหรือเสา ไม่วางของหนักบนท่ีสูง 

o สอนพนักงานให้รู้จักตัดไฟ ปิดวาล์วนํ้าและแก๊ส 
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o สํารองเสบียงอาหาร นํ้าด่ืม ยารักษาโรค เคร่ืองนุ่งห่ม วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ อาทิ ไฟฉาย               

เคร่ืองมือช่าง อุปกรณ์ดับเพลิง เพ่ือเตรียมรับแผ่นดินไหวและอาคารถล่มท่ีจะเกิดข้ึน 

o ซักซ้อมความพร้อมของพนักงาน โดยกําหนดวิธีปฏิบัติตนเม่ือเกิดแผ่นดินไหวและ

กําหนดจุดนัดพบท่ีปลอดภัย เม่ือมีการพลัดพรากหรือเตรียมการเพื่อการอพยพเคล่ือนย้ายไปอยู่ท่ี

ปลอดภัย 

o การประปาส่วนภูมิภาคต้องจัดเตรียมเจ้าหน้าท่ีรวมท้ังฝึกซ้อมการช่วยเหลือพนักงาน

เม่ือเกิดแผ่นดินไหวหรืออาคารถล่มอันเน่ืองมาจากแผ่นดินไหว 

o สํารวจ พ้ืนท่ีเส่ียงภัยในพื้นท่ีรับผิดชอบ ตลอดจนปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

รวมท้ังสํารวจ พ้ืนท่ีปลอดภัยเพ่ือรองรับการอพยพโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

o ให้มีการตรวจสภาพของอาคารหากไม่แข็งแรงให้ประสานแจ้งผู้รับผิดชอบเพื่อให้มี

การเสริมความแข็งแรง รวมท้ังควบคุมการก่อสร้างอาคารให้สามารถต้านทานแรงแผ่นดินไหว 

o ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ในการป้องกันภัยให้ เพ่ือเตรียมรับสถานการณ์ 

2.2 ข้ันตอนการปฏิบัติขณะเกิดแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม 

 เป็นการดําเนินการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยการระดมทรัพยากรต่างๆ เข้าช่วยเหลือเพื่อ

รักษาชีวิต ทรัพย์สินและบรรเทาทุกข์แก่พนักงานผู้ประสบภัย ตลอดจนลดความรุนแรงของแผ่นดินไหว

และอาคารถล่มท่ีเกิดข้ึน 

o ไม่ต่ืนตกใจ พยายามควบคุมสติอย่างสงบ อยู่ในท่ีแข็งแรงปลอดภัย ถ้าอยู่ในอาคารให้

ยืนหรือหมอบอยู่ในส่วนของอาคารท่ีมีโครงสร้างแข็งแรงท่ีสามารถรับนํ้าหนักได้มาก หรืออยู่ใต้โต๊ะท่ี

แข็งแรง เพ่ือป้องกันอันตรายจากส่ิงปรักหักพังร่วงหล่นลงมา อยู่ให้ห่างจากประตู หน้าต่าง สายไฟ 

อุปกรณ์ไฟฟ้า และส่ิงห้อยแขวน 

o ตัดสะพานไฟ ปิดวาล์วนํ้า และแก๊สหุงต้มให้เรียบร้อย 

o หากอยู่ในรถ ให้หยุดรถจนกว่าความส่ันสะเทือนจะหยุด 
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o หากอยู่ชายหาดให้อยู่ห่างจากชายฝั่งให้มากท่ีสุดเพราะอาจเกิดคล่ืนสึนามิ 

(Tsunami) 

o อย่าใช้เทียน ไม้ขีดไฟหรือสิ่งท่ีจะทําให้เกิดเปลวไฟหรือประกายไฟ เพราะอาจมีแก๊ส

ร่ัวอยู่ 

o ติดตามเหตุการณ์และคําเตือนของทางราชการอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามอย่าง

เคร่งครัด ไม่ต่ืนตกใจ 

o เตรียมความพร้อมท่ีจะอพยพไปในท่ีปลอดภัย 

o จัดต้ังศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจตามแผนท่ีกําหนดไว้ เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน

พ้ืนท่ี ท่ีเกิดภัยและเป็นศูนย์กลางในการประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

o จัดระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณท่ีได้รับความเสียหาย  

o ดําเนินการอพยพเคล่ือนย้ายผู้ประสบภัยรวมท้ังเคล่ือนย้ายทรัพย์สินขององค์กรไปไว้

ในพื้นท่ีปลอดภัย 

o เม่ือจวนตัวให้คํานึงถึงความปลอดภัยของชีวิตมากกว่าทรัพย์สิน  

2.3 ข้ันตอนการปฏิบัติหลังเกิดแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม 

เป็นการดําเนินการช่วยเหลือพนักงานผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม ให้

กลับคืนสู่สภาพคงเดิมในช่วงก่อนเหตุการณ์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกําลังใจของพนักงานผู้ประสบภัย 

1) การฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมชีวิตความเป็นอยู่ 

o สํารวจความเสียหายและความต้องการด้านต่างๆ ของพนักงานผู้ประสบภัย 

o ให้การช่วยเหลือพนักงานผู้ประสบภัย เช่นท่ีพักอาศัยช่ัวคราว นํ้าอุปโภคบริโภค                    

เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน 

o ทําความสะอาดร้ือสิ่งปรักหักพัง ส่ิงชํารุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว 
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2) การฟ้ืนฟูทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้ประสบภัย 

o จัดให้มีบริการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วย เพ่ือรักษาชีวิตผู้ได้รับอันตรายใน

ระยะแรก 

o จัดการประชาสัมพันธ์ เพื่อฟ้ืนฟูสภาพจิตใจและสร้างความเช่ือม่ันในการให้ความ

ช่วยเหลือขององค์การจัดการนํ้าเสียต่อพนักงานผู้ประสบภัยอย่างเต็มท่ีและเท่าเทียมกัน 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 2 

การบริหารบํารุงรักษาระบบบําบัดนํ้าเสีย 

จากเหตุภาวะฉุกเฉิน 
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การบริหารบํารุงรักษาระบบบําบัดนํ้าเสียจากเหตุภาวะฉุกเฉิน 

 ในกรณีเหตุภาวะฉุกเฉินท่ีอาจจะเกิดข้ึนบริเวณพ้ืนท่ีจัดการนํ้าเสียหรือระบบบําบัดนํ้าเสียของ

สํานักงานจัดการนํ้าเสียสาขาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเหตุท่ีเกิดจากภัยพิบัติ อุทกภัย อัคคีภัย ชุมนุม ก่อการ

ร้าย และโรคระบาด เป็นต้น หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดจากระบบบําบัดนํ้าเสีย องค์การจัดการนํ้าเสียมีแนว

ทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ดังน้ี 

ปัญหาท่ีเกิดกับระบบรวบรวมนํ้าเสีย 

1. ปัญหาขยะมูลฝอยและตะกอนสะสมในเส้นท่อ 

 สาเหตุ   

 มีขยะมูลฝอย ดิน และทรายไหลจากพ้ืนผิวดินเข้าในเส้นท่อ 

 ผลกระทบ 

 ทําให้เกิดกลิ่นเหม็น 

 ทําให้เกิดการสึกหรอแก่เคร่ืองสูบนํ้าหรือเกิดการอุดตันในเส้นท่อ และเป็นสาเหตุให้

เคร่ืองจักรในระบบเสียหายได้ 

 วิธีการป้องกัน/แก้ไข 

 ตรวจสอบและทําความสะอาดท่อรวบรวมนํ้าเสีย เช่น ใช้เคร่ืองมือล้างท่อท่ีติดต้ังกับ

รถบรรทุก เรียกว่า รถดูดส่ิงโสโครกและฉีดล้างท่อ 
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2. ปัญหาท่อชํารุดแตกร่ัว 

 สาเหตุ   

 ท่อรวบรวมนํ้าเสียมีอายุการใช้งานมานาน หรือมีนํ้าหนักมากดหรือกระแทกจนแตก 

หรือทรุดตัวจนเสียรูปทรงไป  

 ผลกระทบ 

 ทําให้นํ้าเสียไม่สามารถไหลผ่านไปได้ตามปกติ 

 นํ้าเสียไหลลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะหรือแหล่งนํ้าธรรมชาติ  

 วิธีการป้องกัน/แก้ไข 

 ตรวจสอบตําแหน่งของส่วนท่ีชํารุดแล้วจึงขุดดินลงไปจนถึงระดับของท่อท่ีฝังอยู่ ใช้

กระสอบทรายก้ันนํ้าช่ัวคราวและกระเทาะปูนทรายท่ียึดรอยต่อของท่อ แล้วจึงปรับระดับท้องท่อโดยใช้

ทรายรองพ้ืน จากน้ันก็นําท่อใหม่มาเปล่ียนแทนท่อท่อนเดิมท่ีชํารุด โดยการจัดวางท่อท้ัง 3 ท่อน ให้ได้แนว

เดียวกัน แล้วจึงโบกปูนทรายโดยรอบรอยต่อของแต่ละท่อนดังเดิม แล้วรอให้ปูนทรายแข็งตัวก่อนท่ีจะกลบ

ดินต่อไป 

 ใช้ EM ช่วยลดความสกปรกของนํ้าเสียระหว่างรอการแก้ไขซ่อมแซมท่อรวบรวมนํ้า

เสีย 
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3. ระบบควบคุมไฟฟ้าของเคร่ืองจักรขัดข้อง/เสียหาย 

 สาเหตุ   

 มีการใช้งานของเคร่ืองจักรอย่างต่อเน่ืองและเป็นระยะเวลานาน  

 ผลกระทบ 

 เคร่ืองจักรกลไฟฟ้าตัวน้ันจะหยุดการทํางานในทันที จนกว่าจะมีการแก้ไขแล้วเปิด

เดินเคร่ืองใหม่ ทําให้ระบบทํางานไม่สมบูรณ์ 

 วิธีการป้องกัน/แก้ไข 

 ตรวจสอบเบ้ืองต้นถึงสาเหตุความผิดปกติ เพื่อซ่อมแซมแก้ไข 

 เปล่ียนอุปกรณ์ทันทีในกรณีท่ีอุปกรณ์หลักเกิดการเสียหายใช้ไม่ได้ 

4. ระบบไฟฟ้ากําลังขัดข้อง 

 สาเหตุ   

 ไฟฟ้าดับ หรืออุปกรณ์ชําชรุดเสียหาย  

 ผลกระทบ 

 หากขัดข้องเกินกว่า 6 ช่ัวโมง เป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อการทํางานของระบบ

รวมท้ังการท่ีไฟฟ้ากําลังขัดข้องบ่อยคร้ัง จะลดอายุการทํางานของเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบ

 วิธีการป้องกัน/แก้ไข 

 ปิด Main Control Breaker เพื่อตัดไฟในระบบพร้อมปิดสวิทช์ควบคุมวงจรอุปกรณ์

ขนาดใหญ่ท้ังหมด 
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 ในกรณีท่ีระบบไฟฟ้าปกติให้ทําการเปิด Main Control Breaker ก่อนแล้วจึงค่อยๆ 

เปิดสวิทช์เคร่ืองจักรแต่ละตัวเพ่ือป้องกันการกระชากของกระแสไฟฟ้า 

 ตรวจสอบการทํางานของเคร่ืองจักรกลท่ีอาจได้รับผลกระทบจากการขัดข้องของระบบ

ไฟฟ้า เช่น เคร่ืองสูบนํ้า 

5. ปัญหาท่ีเกิดกับประตูนํ้าและวาล์ว 

 สาเหตุ   

 ปัญหาจากการร่ัวซึมหรือปิดไม่สนิท 

 ปัญหาจากประตูนํ้าฝืด  

 ผลกระทบ 

 ทําให้ประตูนํ้าไม่สามารถปิดให้สนิทและเกิดการร่ัววึมของนํ้า 

 วิธีการป้องกัน/แก้ไข 

 ตรวจสอบหัวเปิด-ปิดวาล์วสัปดาห์ละคร้ัง 

6. อุปกรณ์เคร่ืองจักรกลเกิดการขัดข้อง 

 สาเหตุ   

 มีอายุการใช้งานนานและมีการใช้งานอย่างต่อเน่ือง  

 ผลกระทบ 

 ทําให้กระบวนการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียดําเนินไปอย่างไม่ต่อเน่ืองและต้อง

หยุดสูบนํ้าเสียเข้าระบบ 

 นํ้าท่ีผ่านการบําบัดไม่มีคุณภาพตามความต้องการ 
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 วิธีการป้องกัน/แก้ไข 

 ตรวจสอบหัวเปิด-ปิดวาล์วสัปดาห์ละคร้ัง 

7. ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าเกิดการชํารุด 

 สาเหตุ   

 สัตว์เข้าไปแทะทําลายสายไฟภายในตู้ 

 มีอายุการใช้งานนาน  

 ผลกระทบ 

 ทําให้ระบบควบคุมไฟฟ้าเสียหายเสื่อมสภาพ 

 วิธีการป้องกัน/แก้ไข 

 อุดช่องโหว่ของตู้ควบคุมระบบไฟ 

 ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงบริเวณโดยรอบตู้ควบคุมระบบไฟ 

 เปล่ียนตู้หากเกิดการชํารุดเสียหายมาก 
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ปัญหาท่ีเกิดกับบ่อบําบัด 

1. ปริมาณนํ้าเสียท่ีเข้าระบบบําบัดมีปริมาณมากกว่าปกติ 

 สาเหตุ   

 มีขยะมูลฝอย ดิน และทรายไหลจากพ้ืนผิวดินเข้าในเส้นท่อ 

 ผลกระทบ 

 ทําให้เกิดกลิ่นเหม็น 

 ทําให้เกิดการสึกหรอแก่เคร่ืองสูบนํ้าหรือเกิดการอุดตันในเส้นท่อ และเป็นสาเหตุให้

เคร่ืองจักรในระบบเสียหายได้ 

 วิธีการป้องกัน/แก้ไข 

 ตรวจสอบและทําความสะอาดท่อรวบรวมนํ้าเสีย เช่น ใช้เคร่ืองมือล้างท่อท่ีติดต้ังกับ

รถบรรทุก เรียกว่า รถดูดส่ิงโสโครกและฉีดล้างท่อ 

2. ปัญหาการร่ัวซึมของบ่อ 

 สาเหตุ   

 บ่อบําบัดมีลักษณะเป็นบ่อดิน ทําให้สัตว์เลื้อยคลานขุดรูเพื่อเป็นท่ีอาศัยได้ง่าย 

 ผลกระทบ 

 ทําให้นํ้าเสียในระบบบําบัดเกิดการร่ัวซึมออกสู่ภายนอก 

 เกิดการพังทลายของคันดิน 
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 วิธีการป้องกัน/แก้ไข 

 การก่อสร้างจะต้องบดอัดคันดินให้แข็งแรง และมีความลาดชันของคันดินเพียงพอ 

 ปลูกหญ้าบริเวณคันดิน เพ่ือจะช่วยยึดดินไม่ให้พังทลายได้ 

 ตรวจสอบรอบๆบ่อ ขจัดเศษอาหารรอบบ่อ 

 คอยซ่อมแซมส่วนท่ีพังทลายของบ่อ 

3. นํ้าในบ่อบําบัดเกิดกล่ินเหม็นท่ีรุนแรง 

 สาเหตุ   

 การหมักหมมของตะกอนท่ีก้นบ่อและเกิดภาวะไร้ออกซิเจน 

 ผลกระทบ 

 ตะกอนจะลอยข้ึนเป็นฝ้าไขทําให้ปิดก้ันการถ่ายเทออกซิเจนจากอากาศลงสู่นํ้าในบ่อ

เคร่ืองจักรในระบบเสียหายได้ 

 วิธีการป้องกัน/แก้ไข 

 ต้องคอยกวาดหรือตักฝ้าตะกอนท้ิงแล้วทําลายอยู่เสมอจะลดปัญหาเร่ืองกลิ่นลงได้ 
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4. ระยะเวลาเก็บกักนํ้าในบ่อลดลง 

 สาเหตุ   

 สารแขวนลอยในนํ้าเสียจะเกิดการตกตะกอนและสะสมอยู่ท่ีก้นบ่อมากเกินไป 

 ผลกระทบ 

 บ่อบําบัดต้ืนข้ึนทําให้นํ้าท่ีออกจากระบบยจึงไม่ดีพอ 

 วิธีการป้องกัน/แก้ไข 

 ควรมีการตรวจวัดความลึกของบ่อเป็นระยะๆ เพ่ือประเมินการสะสมของตะกอนท่ี

ก้นบ่อ 

 วัดความลึกท่ีกลางบ่ออย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ถ้ามีการสะสมหนามากกว่า 50 ซม. ให้

ทําการขุดลอกตะกอนออกจากบ่อ 

5. สาหร่ายเติบโตเร็วมากเกินไป 

 สาเหตุ   

 มีสภาพปัจจัยต่างๆ ท่ีเหมาะสมในการเจริญเติบโตของสาหร่าย 

 ผลกระทบ 

 นํ้าท้ิงท่ีผ่านการบําบัดมีปริมาณของแข็งแขวนลอย (SS) และค่า BOD  เกิน

มาตรฐานท่ีกําหนดไว้ 

 แหล่งรับนํ้าท้ิงมีปริมาณสาหร่ายเพ่ิมมากข้ึนอาจก่อให้เกิดปัญหา Algae Bloom 

ตามมาเม่ือสภาวะเหมาะสม 
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 วิธีการป้องกัน/แก้ไข 

 ปล่อยนํ้าออกท่ีระดับใต้ผิวนํ้าท่ีมีสาหร่ายน้อย 

 ปลูกผักตบชวาในบ่อบ่มบ่อสุดท้าย 

 ก่อสร้างบึงประดิษฐ์ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติ 

6. มีสารพิษเข้าสู่ระบบ 

 สาเหตุ   

 นํ้าในบ่อบําบัดมีอุณภูมิสูงทําให้เกิดความเป็นกรด ด่าง สูง 

 ผลกระทบ 

 มีผลกระทบต่อจุลินทรีย์ภายในระบบบําบัดนํ้าเสีย ทําให้นํ้าท้ิงไม่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน 

 วิธีการป้องกัน/แก้ไข 

 ตรวจสอบระดับสารพิษ เช่น ค่า pH อุณหภูมิ ทุกวัน 

 หากพบว่านํ้าเสียมีค่า pH ตํ่าหรือสูง เกินไป หรืออุณหภูมิ สูงเกินไป ให้สูบนํ้าเสีย

เข้าบ่อเก็บนํ้าฝน จนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 3 

แบบประเมินผลกระทบทางธุรกิจ 
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แบบประเมินผลกระทบทางธุรกิจ 

หน่วยงาน......................................................... 

ลักษณะงาน  กิจกรรม/
กระบวนการ 

กรอบเวลา/รอบเวลา
ปฏิบัติงาน 

ผู้ส่งมอบ
งาน  

หน่วยงานภายในท่ี
เกี่ยวข้อง  

ผู้รับบริการ 
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หลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบต่อกระบวนการดําเนินงาน 

 

สรุปเหตุการณ์และผลกระทบจากเหตุการณ์ 

ความเส่ียงและภัย

คุกคาม 

ผลกระทบ 

ด้านอาคาร/

สถานที่
ปฏิบัติงานหลัก 

ด้านวัสดุ 

อุปกรณ์
ท่ีสําคัญ 

ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและ
ข้อมูลที่สําคัญ 

ด้าน

บุคลากร
หลัก 

ด้านคู่ค้า/ผู้

ให้บริการ/ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่สําคัญ 

เหตุการณ์อุทกภัย      
เหตุการณ์ภัยพิบัติ      
เหตุการณ์อัคคีภัย      
เหตุการณ์ชุมนุม
ประท้วง/จลาจล 

    
 

เหตุการณ์ก่อการร้าย      

เหตุการณ์โรคระบาด      
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วิเคราะห์ระดับผลกระทบต่อกระบวนการ 

หน่วยงาน...................................กิจกรรม/กระบวนงาน...................................................................... 

ผลกระทบต่อ 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาระดับผลกระทบ 

ไม่เป็น 
สาระสําคัญ 

1 

ตํ่า 
 
2 

ปาน
กลาง 

3 

สูง 
 
4 

สูงมาก 
 
5 

1.ผู้รับบริการภายนอก (คุณภาพของงาน ความ
ครบถ้วนของงาน การส่งต่องาน เป็นต้น) 

     

2. ผู้รับบริการภายใน (คุณภาพของงาน ความ
ครบถ้วนของงาน การส่งต่องาน เป็นต้น) 

     

3.บุคลากรในหน่วยงาน (จํานวนลดลง ขวัญกําลังใจ 
ความเครียด) 

     

4. กรอบเวลาการดําเนินงานตาม ข้อบังคับ 
กฎระเบียบต่างๆข้อตกลงการ ดําเนินการ/สัญญา
ต่างๆ /TOR 

     

5. กระบวนการทํางาน/ระบบเทคโนโลยี ท่ีใช้งาน 
(กระบวนการหยุดชะงัก/การเข้า ไมถึง server, 
application/ผู้ใหบริการระบบ) 

     

A = สรุปภาพรวมระดับผลกระทบ 
(ใช้ฐานนิยม หมายถึงค่าท่ีซ้ํากันมากท่ีสุด) 

 

ผลกระทบต่อ 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาระดับผลกระทบ 

มากกว่า    
2 สัปดาห์  

1  

2 สัปดาห์  
 
2  

1 สัปดาห์  
 
3  

1 - 2 
วัน   
4  

ภายใน 1 
วัน   
5 

B = ระยะเวลาท่ียอมให้หยุดได้นานท่ีสุด      
สรุประดับผลกระทบ เท่ากับ .... ( A x B)  

(ไม่เป็นสาระ = 1-5,  ตํ่า =6-8, ปานกลาง =8-11 ,  สูง = 12-15,  สูงมาก = 16-25) 
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แบบประเมินผลกระทบต่อกระบวนการ/กิจกรรม  

หน่วยงาน......................................................... 

หน่วยงาน
ย่อย 

 

กระบวนการ/
กระบวนงาน/ 

กิจกรรม 

ผลกระทบต่อ ระยะ
เวลานาน
ที่สุดท่ียอม
ให้หยุดได้  

เหตุผล คะแนน/ 
ระดับ 

ผลกระทบ 
ผู้ส่งมอบ

งาน   
 

หน่วยงาน 
ภายในท่ี 
เก่ียวข้อง  

ผู้รับบริการ 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

        

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 4 

กลยุทธ์การกู้คืนธุรกิจ 
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กลยุทธ์การกู้คืนธุรกิจ (Business Recovery Strategy)  

หน่วยงาน..........................................กิจกรรม/กระบวนงาน.............................................................. 

ความ
สูญเสีย/ 
เสียหาย 

 

บริการข้ัน
ตํ่าท่ีให้ได้ 

 

ระยะเวลา
หยุด

ดําเนินการ
ข้ันตํ่าท่ีให้

ได้ 

ระดับบรกิารท่ีคาดว่าจะ
กู้ได้ (วันที่ 1 ถึง สัปดาห์

ที่ 4) 
 

กลยุทธ์การกู้คืนท่ีนํามาปฏิบัติ Business 
Recovery Strategy Adopted 

1. สถาน
ท่ีฏิบัติงาน   
 
2. วัสดุ
อุปกรณ์ที่
สําคัญ/การ
จัดหาอุปกรณ์
ท่ีสําคัญ   
 
3. เอกสาร
สําคัญ 

1. รับ
เอกสาร  
2. พิจารณา
เอกสาร
เร่งด่วนเพื่อ
ดําเนินการ 

4 ชม. Day 1-3 :  20%  
Week 1  :   30%  
Week 2  :   50%  
Week 3  :   60%  
Week 4  :  80% 

(1) รายงานหัวหน้าทีมของตนเอง  
(2) แจ้งเจ้าหน้าท่ีที่กําหนดตามผังใน Call Tree 
ให้ อยู่ปฏิบัติงานตามแผนท่ีกําหนด  
(3) แจ้งหน่วยงานท่ีติดต่อท้ังภายในและ
ภายนอกถึงสถานการณ์และบริการข้ันต่ําท่ียังให้
ได้รวมถึง ระยะเวลาท่ีจะให้บริการอ่ืนๆต่อไปได้   
(4) เตรียมการให้บริการด้วยระบบธรรมดาและ 
สํารองข้อมูลสําหรับจัดเก็บเข้าระบบ   
(5) เตรียมการย้ายไปศูนย์ปฏิบัติการสํารองตาม
คําส่ังศูนย์ส่ังการ  
(6) จัดเตรียมทรัพยากรตามท่ีกําหนด และ IT 
ติดตั้งระบบงานท่ีศูนย์ปฏิบัติการสํารอง 
(7) ตรวจสอบการทํางานของระบบ  
(8) สอบทานเอกสารสําคัญท่ีจะใช้งาน  
(9) ลําดับงานเร่งด่วนให้สอดคล้องกับความ
พร้อมของระบบและอุปกรณ์ที่รองรับ 
(10) แจ้งทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องถึงสถานท่ีปฏิบัติงาน
ใหม่ให้เข้าทํางาน ณ สถานท่ีใหม่ตามลําดับ 
ความสําคัญของงานสําหรับลักษณะงานท่ีทําท่ี
บ้านได้ ให้ทําท่ีบ้านไปก่อน 1 สัปดาห์แล้วค่อย
พิจารณาปรับตามขนาดสถานท่ีสํารอง  
(11) เริ่มปฏิบัติงานต่อตามกระบวนการปกติ  
(12) เข้าฟื้นฟูและปรับปรุงสถานท่ีทํางาน  
(13) รายงานหัวหน้าคณะทํางานบริหารความ
พร้อมต่อสภาวะวิกฤต 
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กลยุทธ์การกู้คืนธุรกิจ (Business Recovery Strategy)  

หน่วยงาน...................................กิจกรรม/กระบวนงาน...................................................................... 

ความ
สูญเสีย/ 
เสียหาย 

 

บริการข้ันตํ่า
ท่ีให้ได้ 

 

ระยะเวลา
หยุดดําเนิน 
การข้ันตํ่าท่ี

ให้ได้ 

ระดับบรกิารที่คาดว่าจะกู้ได้ 
(วันที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4) 

 

กลยุทธ์การกู้คืนท่ีนํามาปฏิบัติ Business 
Recovery Strategy Adopted 

ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
/ ข้อมูล
สําคัญ 

  Day 1-3  : 20%  
Week 1  :   30%  
Week 2  :   50%  
Week 3  :   60%  
Week 4  :  80% 

 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากร
หลัก/สําคัญ 

    
 
 
 
 
 
 

ผู้ให้บริการ
ท่ีสําคัญ 
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กําหนดทรัพยากรท่ีสําคัญ 

หน่วยงาน...................................กิจกรรม/กระบวนงาน...................................................................... 

การกําหนดทรัพยากรท่ีสําตัญ 
อาคาร/
สถานท่ี

ปฏิบัติงาน 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ ระบบงาน
เทคโนโลยี หรือ
ระบบสารสนเทศ 

บุคลากร คู่ค้าผู้ให้บริการ /          
ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย 
ประเภท/

ชนิด 
จํานวน
(หน่วย) 

ตําแหน่ง จํานวน 
(คน) 

       
       

       
       
       
       

       
       
       
       
       
       
       
       
       

       
       
       
       

       
       

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 5 

คณะผู้บริหารความต่อเน่ือง 
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คณะผู้บริหารความต่อเน่ืององค์การจัดการน้ําเสีย 

บุคลากรหลัก 
บทบาท 

บุคลากรสํารอง 
ชื่อ เบอร์มือถือ ช่ือ เบอร์มือถือ 

นายชีระ วงศบูรณะ 081-8423802 ห. คณะบริหาร 

ความตอ่เนื อง 

ผอ.อจน. 

นายวริัตน ์ภมรานนท ์ 089-1268354 

วา่ที  ร.ต.พฒันภูมิ องัศุสิงห์ 081-8087080 ผูป้ระสานงานคณะ 

บริหารความ

ต่อเนื อง สผอ. 

นางดวงแข ยงสุวรรณ 081-4228990 

น.ส.สรรพางดี  ล่ามกิจจา 085-6891616 ผูป้ระสานงานคณะ 

บริหารความ

ต่อเนื อง สตน. 

นายอภินท ์ธนพัประภศัร์ 086-8922298 

นางหรรษา พนัธุพ์ิมานมาศ 089-9813656 ห.ทีมบริหารความ

ต่อเนื อง รผอ.บร. 

น.ส.ศมนนัท ์บรรณวจิิตรเลขา 081-4223494 

นายชีระ วงศบูรณะ 081-8423802 ห.ทีมบริหารความ

ต่อเนื อง รผอ.วผ. 

น.ส.นีรนุช เทือกสุบรรณ 089-6701330 

นายวิรัตน ์ภมรานนท ์ 061-4146555 ห.ทีมบริหารความ

ต่อเนื อง รผอ.ปก. 

น.ส.อรวรรณ จนัทรา 081-8380967 

นายวิสิษฐ ์อริยะเวสตระกลู 062-5929555 ห.ทีมบริหารความ

ต่อเนื อง ฝอก. 

นายอนุกลู แหลมปัญญา 081-7121248 

นางปนดัดา ภาณุทตั 095-4596051 ห.ทีมบริหารความ

ต่อเนื อง ฝบง. 

นายบรรพต ศุขวฒันะกลุ 089-6693769 

นายสุชยั เจนพจนารถ 061-4159666 ห.ทีมบริหารความ

ต่อเนื อง ฝพอ. 

นายอฐัทว ีธนทว ี 097-2100053 

นายกิตติ ธีรสรเดช 063-2035763 ห.ทีมบริหารความ

ต่อเนื อง ฝวศ. 

นายอนุพนัธ์ เตียไพรัชกลูกิจ 081-7789090 

นายอธิรักษ ์บุพจนัโท 063-2035762 ห.ทีมบริหารความ

ต่อเนื อง ฝจส.1 

นายรัฐวฒิุ ทบัทอง 081-8349880 

นายปัณณพฒัน์ จนัทร์เจริญสุข 096-1496364 ห.ทีมบริหารความ

ต่อเนื อง ฝจส.2 

น.ส.รัชนี รัตนาภูผา 085-3206710 
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1. เม่ือเกิดเหตุวิกฤตหัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ืองประกาศภาวะวิกฤตโดยโทรศัพท์

รายงานผู้อํานวยการองค์การจัดการนํ้าเสียและโทรแจ้งผู้ประสานงาน BCP ให้ดําเนินการตามแผน BCP 

และให้โทรแจ้งหัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง  

2. ผู้ประสานงาน BCP โทรศัพท์แจ้งหัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ืองและดําเนินการตาม

แผน BCP รวมถึงรายงานสถานะการดําเนินการตามแผนให้หัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ืองทราบ  

3. หัวหน้าทีมคณะบริหารความต่อเน่ืองดําเนินการตามแผน BCP ในส่วนท่ีเก่ียวข้อง  

4. ผู้รับผิดชอบด้านอัคคีภัย (Fire warden) รับผิดชอบการเคลื่อนย้ายบุคลากรออกจาก

สถานท่ีเกิดเหตุตามข้ันตอนปฏิบัติการและต้องรายงานผลการเคลื่อนย้ายบุคลากรให้ผู้ดูแลความ

ปลอดภัยอาคารสถานท่ี (Building Safety Manager) และให้ความช่วยเหลือในการติดตามบุคลากรท่ี

หายไปหรือไม่ได้รายงานตัว  

5. หัวหน้าผู้ดูแลอาคาร (Building manager) ประสานงานกับผู้ดูแลประจําช้ันอาคาร

(Floor manager) ในการช่วยเคลื่อนย้ายบุคลากร ณ สถานท่ีเกิดเหตุทันทีท่ีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินท่ี

คุกคามชีวิตและความปลอดภัยของบุคลากรรวมถึงทรัพย์สินสําคัญขององค์การจัดการนํ้าเสีย 
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ทีมบริหารความต่อเนื่อง 

กลุ่ม/ฝ่าย..........................................  หน่วยงาน............................................. 

ทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง 

ตําแหน่ง โทรศัพท์ 
ท่ีทํางาน 

โทรศัพท์ 
ท่ีบ้าน 

โทรศัพท์ 
มือถือ 

อีมล์ 

 
 

หัวหน้าทีม
บริหาร 

ความต่อเน่ือง 

    

 
 

หัวหน้ากลุ่ม/
ฝ่าย 

    

 
 

เจ้าหน้าท่ีท่ี
เก่ียวข้อง 

    

 
 

เจ้าหน้าท่ีสํารอง     

 
 

เจ้าหน้าท่ีสํารอง     

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 6 

แผนการส่ือสารของหน่วยงาน 
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แผนการส่ือสารของหน่วยงาน 

ในช่วงเวลาท่ีเกิดเหตุการณ์ความเสียหายข้ึน ส่ิงสําคัญสําหรับหน่วยงานคือการส่ือสาร
ข้อความสําคัญ (key messages) ให้ผู้ให้บริการ/ผู้ใช้บริการของตนทราบอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล
เพ่ือให้ผู้ให้บริการเหล่าน้ันได้รับทราบถึงสถานการณ์และข้อช้ีแนะพิเศษในการดําเนินการจึงจําเป็นต้องมี
แผนการสื่อสารของหน่วยงาน เตรียมการไว้ล่วงหน้า แผนการส่ือสารของหน่วยงานควรประกอบด้วย 
แผนการสื่อสารท่ีจะดําเนินการ และข้อความท่ีมีการร่างไว้ล่วงหน้า รวมถึงคําถามท่ีพบบ่อย ภายใต้ 
สถานการณ์เหตุการณ์ความเสียหายท่ีแตกตางกันดังน้ัน เม่ือมีการประกาศใช้ แผน BCP ให้ปฏิบัติดังน้ี  

1. เจ้าหน้าท่ีท่ีประจําอยู่ท่ีสถานท่ีทํางานหลัก (Primary Site) จะต้องนําป้ายประกาศติดไว้

ใกล้สถานท่ี ทําการเดิม เพ่ือให้ผู้มาติดต่อรับทราบถึงท่ีทําการช่ัวคราว ตัวอย่างเน้ือความของป้าย

ประกาศ 

2. จากวันท่ี ..............................องค์การจัดการนํ้าเสีย ได้ย้ายท่ีทําการเป็นการช่ัวคราวไปท่ี 

เลขท่ี................................. อาคาร.......................................  ถนน..............................................................

หมายเลขโทรศัพท์…………………….......…. หมายเลขโทรสาร…………………….......…. 

3. ผู้ประสานงาน BCP นําแบบฟอร์มหนังสือขออนุญาตเข้าปฏิบัติงาน ณ อาคารศูนย์

สํารอง (ท่ีได้จัดทําและเก็บไว้) มากรอกข้อความด้วยลายมือ และลงลายมือช่ือเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่าย เพ่ือ

นําไปยังศูนย์สํารอง(เน่ืองจากเวลาเกิดเหตุอาจไมมีระบบจัดพิมพ์หนังสือ หนังสือขออนุญาตเข้า

ปฏิบัติงานจึงควร จัดทําไว้ล่วงหน้า และจัดเก็บ 1 ชุดในสถานท่ีปฏิบัติงานรวมไว้กับชุดวัสดุ/อุปกรณ์ท่ี

ต้องเตรียมไว้และ อีก 1 ชุดท่ีบ้านของผู้ประสานงาน BCP กรณีเหตุการณ์เกิดหลังเวลาทําการ)  

4. เม่ือไปถึงยังศูนย์สํารอง นําแบบฟอร์มจดหมายและแจ้งศูนย์สั่งการถึงการย้ายสถานท่ี

ปฏิบัติงาน จัดส่งโทรสารให้กับศูนย์ส่ังการเพ่ือแจ้งแก่ส่วนงานภายใน  

5. ผู้ประสานงาน BCP จัดทําหนังสือติดต่อคู่ค้าหรือลูกค้าให้ ทราบการเปลี่ยนแปลงสถานท่ี

ปฏิบัติงาน หากPC และเคร่ืองโทรสารยังไม่สามารถใช้การได้ระหว่างน้ันอาจจะแจ้งทางโทรศัพท์ก่อน  
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6. ณ ศูนย์สํารองการปฏิบัติงานผู้ประสานงาน BCP จัดทําประกาศแจ้งให้ทราบว่า มีบริการ
ใดบ้างท่ี ยังให้บริการอยู่และระบบใดใช้การได้ระบบใดยังใช้การไม่ได้อาจมีความล่าช้า หรือ ต้องรอคอย
เป็น เวลาเท่าไร  

7. จัดให้มีการตอบรับโทรศัพท์แจ้งการย้ายสถานท่ีและบริการท่ียังให้บริการอยู่หรือบริการ

ใดสามารถ ใช้ได้  ณ สถานท่ีใดทดแทนได้ 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 7 

แบบทดสอบแผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 
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ฝ่ายพัฒนาองค์กร สิงหาคม 2561 

 เหตุการณ์อัคคีภัย  

สถานการณ์จําลอง มีดังน้ี  

1. ไฟไหม้ตึกอาคารเล่าเป้งง่วน ช้ัน 24 เหตุการณ์เกิดข้ึนในวันจันทร์เวลา 14.00 น. ซ่ึงเป็นวัน
ทํางาน 

2. ครุภัณฑ์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า วัสดุ อุปกรณ์ เสียหายเป็นส่วนมาก  

3. มีบุคลากรบาดเจ็บรวม 20 คน เน่ืองจากเป็นวันทํางานตามปกติ 

ภารกิจท่ีต้องดําเนินการได้อย่างต่อเนื่อง  

1. การวิเคราะห์สถานการณ์ของอัคคีภัย 

2. การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ เตือนภัย และ call center 

3. การดําเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แผนการบริหารความต่อเน่ืองและกอบกู้กระบวนการ ทีมงาน..................................................................... 
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ฝ่ายพัฒนาองค์กร สิงหาคม 2561 

วันท่ี 1 (เหตุการณ์เกิดท่ีอาคาร เล่าเป้งง้วน ช้ัน 24) 

ข้ันตอนกิจกรรม 

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

วันท่ี 2 – 7 การตอบสนองในระยะเวลาส้ัน 

ข้ันตอนกิจกรรม 

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

วันท่ี 8 การตอบสนองระยะกลาง (1 สัปดาห์) 

ข้ันตอนกิจกรรม 

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



 แผนบริหารความต่อเน่ือง Business Continuity Plans (BCP) ฉบับทบทวน 

- 87 - 

ฝ่ายพัฒนาองค์กร สิงหาคม 2561 

 เหตุการณ์อุทกภัย  

สถานการณ์จําลอง มีดังน้ี  

1. นํ้าท่วมบริเวณโดยรอบของอาคารเล่าเป้งง้วน ถ.วิภาวดี ความลึกเฉลี่ย 1 เมตร การเดินทางเข้า
มาในบริเวณองค์การจัดการนํ้าเสีย อาคารเล่าเป้งง้วน ได้โดยทางเรือ 

2. ไม่มีบุคลากรบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 

ภารกิจท่ีต้องดําเนินการได้อย่างต่อเนื่อง  

1. การวิเคราะห์สถานการณ์อุทกภัย 

2. การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ เตือนภัย และ call center 

3. การดําเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แผนการบริหารความต่อเน่ืองและกอบกู้กระบวนการ ทีมงาน..................................................................... 
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ฝ่ายพัฒนาองค์กร สิงหาคม 2561 

วันท่ี 1 (เหตุการณ์เกิดท่ีบริเวณโดยรอบอาคาร เล่าเป้งง้วน) 

ข้ันตอนกิจกรรม 

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

วันท่ี 2 – 7 การตอบสนองในระยะเวลาส้ัน 

ข้ันตอนกิจกรรม 

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

วันท่ี 8 การตอบสนองระยะกลาง (1 สัปดาห์) 

ข้ันตอนกิจกรรม 

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


