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ค ำน ำ 

 
ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ภัยพิบัติอันเป็นสาธารณภัยมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและ

รุนแรงมากขึ้นการด าเนินงานเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินเพ่ือป้องกันและลด
ผลกระทบทางด้านสุขภาพต่อประชาชนจึงนับว่าเป็นบทบาทส าคัญและจ าเป็นหน่วยงานทุกภาคส่วน
จะต้องบูรณาการงานร่วมกัน ในการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ต่า งๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจึงจะสามารถด าเนินการป้องกันและช่วยเหลือสนับสนุนได้ทันต่อ
เหตุการณ์น ามาซึ่งความปลอดภัยองค์กรและพนักงานในองค์กร 

เ พ่ือ ให้ เป็น ไปตามเกณฑ์วัดผลและประเมินผลการด า เนินงานของส านั กงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ในหัวข้อระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงองค์การ
จัดการน้ าเสีย ได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเตรียมพร้อมตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินด้านอุทกภัย 
อัคคีภัย การก่อประท้วง การก่อจลาจล การก่อวินาศกรรม มาจัดท าเป็นแนวทางการปฏิบัติในเรื่องการ
เตรียมพร้อมตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่บุคลากรของหน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจใน
ระบบงานที่ถูกต้อง และรู้บทบาทหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างชัดเจนตั้งแต่ขั้นเตรียมการขั้นปฏิบัติ ขณะเกิด
ภัยและขั้นการฟ้ืนฟูภายใต้ยุทธศาสตร์และมาตรการที่ได้ก าหนดไว้  เพ่ือให้สามารถสนองตอบต่อ
สถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติอย่างรวดเร็ว ตามความต้องการของพ้ืนที่และได้มาตรฐานสากล ซึ่งจะ
สามารถใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ เมื่อเกิดสถานการณ์สาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
สูงสุดต่อไป   
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บทที่ 1 

 

บทน ำ 

 

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ หรือต่อไปนี จะเรียกว่า “Business Continuity 
Manangement (BCM)” นั่นต้องประกอบไปด้วย แผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity 
Plans : BCP) จัดท าขึ นเพื่อให้ องค์การจัดการน  าเสียสามารถน าไปใช้ในการตอบสนอง และปฏิบัติงานใน
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ทั งที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติ เหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร 
โดยไม่ให้สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานต้องหยุดการด าเนินงาน หรือไม่
สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง  

 หากองค์การจัดการน  าเสียไม่มีกระบวนการรองรับให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
อาจส่งผลกระทบต่อองค์การจัดการน  าเสียในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจการเงิน การให้บริการ สังคม 
ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น ดังนั นการจัดท าแผนบริหารความ
ต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้หน่วยงานสามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด และท าให้
กระบวนการที่ส าคัญ (Critical Business Process) สามารถกลับมาด าเนินการได้อย่างปกติหรือตาม
ระดับการให้บริการที่ก าหนดไว้ ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ นต่อ
หน่วยงานได้   

วัตถุประสงค์ (Objectives) 

1. เพ่ือก าหนดทรัพยากรที่จ าเป็นให้สามารถปฏิบัติงานได้ต่อเนื่องและก าหนดขั นตอน
วิธีการในกรณีที่เกิดเหตุการณที่ไม่ปกติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน  

2. เพ่ือให้การหยุดชะงักของการปฏิบัติงานมีผลกระทบน้อยที่สุดไม่ว่าจะหยุดชะงักด้วย
สาเหตุใดก็ตาม และเพื่อให้สามารถด าเนินปฏิบัติงานต่อไปในระดับที่ยอมรับได้  
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3. เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การกู้คืนของภารกิจต่างๆ ขององค์กรในช่วงที่เกิดวิกฤติ
โดยหน่วยงานต่างๆ จะมุ่งเน้นไปที่การกู้คืนและสนับสนุนกระบวนการที่ส าคัญ  
 

4. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กร ข้อตกลงกับผู้รับบริการ  
5. เพื่อจ ากัดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ทรัพยากร ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ขององค์กร 
6. องค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจหลักที่ส าคัญต่อไปได้ในช่วงภาวะวิกฤต  
7. องค์กรสามารถให้บริการหรือด าเนินกิจกรรมต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง  
8. องค์กรสามารถฟื้นกลับงานหรือกิจกรรมที่ส าคัญต่อภารกิจหลักสู่ภาวะปกติ 
9. เพ่ือจัดระบบการด าเนินงานและเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ไว้รองรับสถานการณ์ 

ภัยพิบัติตามลักษณะความเสี่ยงภัยในทุกขั นตอนทั งในช่วงก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และภายหลังที่ภัยได้
ผ่านพ้นไปแล้ว 

10. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการป้องกัน การเตรียมความพร้อม การระงับและบรรเทา 
และการฟื้นฟูบูรณะ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในทุกสถานการณ์  
 
 หลักการเตรียมความพร้อมในภาวะวิกฤตตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวธิกีาร
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 คือการที่องค์กรสามารถน าบทเรียนสถานการณ์ความรุนแรง
ส าคัญที่ผ่านมาปรับกระบวนการท างานใหม่ โดยเฉพาะในเรื่องการบริการประชาชน เพ่ือให้มั่นใจว่า
ภารกิจหลักของราชการ หรืองานบริการประชาชนที่ส าคัญสามารถด าเนินงาน หรือให้บริการได้อย่าง
ต่อเนื่องไม่สะดุดหยุดลงแม่ว่าจะประสบกับวิกฤตการณ์ หรือภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 24 เมษายน 2555 ได้มีมติเห็นชอบกรอบแนวทางการด าเนินการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 
4 ขั นตอน คือ 

1. การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับองค์กร 
2. เตรียมความพร้อมขององค์กรในการจัดท าแผนรองรับการด าเนินภารกิจการให้บริการ

ประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plans)  
3. การซักซ้อมแผนและน าไปปฏิบัติได้จริง 
4. การส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในสภาวะวิกฤต  
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 การบริหารจัดการองค์กรในสภาวะวิกฤต/เหตุการณ์ฉุกเฉิน/สถานการณ์ภัยพิบัติ โดยทั่วไป
จะแบ่งวงจรการบริหารจัดการออกเป็น 4 ขั นตอน คือ  

1. การป้องกันและลดผลกระทบ  
2. การเตรียมพร้อมรับภัย  
3. การจัดการในภาวะฉุกเฉิน  
4. การจัดการหลังเกิดภัย  

โดยแนวคิดการบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานภาครัฐ คือ การควบคุมดูแลและป้องกัน
ทรัพยากรที่ส าคัญต่อการด าเนินงานหรือให้บริการ เพ่ือสร้างประโยชน์สูงสุดส าหรับผู้รับบริการและผู้มี
ส่ ว น ได้ เ สี ยซึ่ ง ภาย ในช่ ว ง ร ะยะ เ วลาแรกจะ เป็ นช่ ว ง ของการตอบสนองต่ ออุ บั ติ ก ารณ์  
(Incident/Emergency Management) และในกรณีที่เหตุการณ์และความเสียหายขยายตัวไปในวงกว้าง
การตอบสนองอาจจ าเป็นต้องยกระดับเป็นการบริหารจัดการวิกฤต (Crisis Management) ภายหลัง
จากนั นจะเป็นช่วงของการท าให้ เกิดความต่อเนื่องของกระบวนการทางธุรกิจ ( Continuity 
Management) เพื่อให้หน่วยงานสามารถกลับมาด าเนินงานได้ จึงมีความจ าเป็นที่หน่วยงานต้องทบทวน
แผนความต่อเนื่อง Business Continuity Plans (BCP) โดยมีวัตถุประสงค์ คือ  

1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องของการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต  
2. เพ่ือให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับมือกับสภาวะวิกฤต หรือ

เหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ น  
3. เพ่ือลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการด าเนินงาน เช่น ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ

การเงิน  
4. การให้บริการสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

เป็นต้น  
5. เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

 แผนบริหารความต่อเนื่อง หรือ Business Continuity Plans (BCP) เป็นชุดของเอกสาร
ค าแนะน าและวิธีการที่ช่วยให้การด าเนินงาน/งานบริการขององค์กรสามารถตอบสนองต่อการเกิด
อุบัติเหตุ ภัยพิบัติ ภาวะฉุกเฉินและหรือภัยคุกคามได้โดยไม่ต้องหยุดชะงัก/หรือมีอุปสรรคที่ส าคัญต่อการ
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ด าเนินงาน ซึ่งจ าเป็นจะต้องมีแผนการกู้คืนระบบหรือแผนการกู้คืนทรัพยากรบุคคลและกระบวนการ
ท างาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน หรือสามารถให้บริการแก่ประชาชนตอ่ไปได ้แผนดังกล่าวจัดท าขึ นตาม 

แนวทางของการบริหารความต่อเนื่อง Business Continuity Management (BCM) ที่สอดคล้องกับ
ม าต ร ฐ านสากล  BS25999  Business Continuity Management (BCM) Standard หมายถึ ง 
รหัสมาตรฐานของ British Standards Institution (BSI) ที่องค์กรทั่วโลกยอมรับและน าไปใช้โดย
เครือจักรภพอังกฤษซึ่งก าหนดให้มี 6 องค์ประกอบหลักเป็นวงจรการบริหารความต่อเนื่อง (BCM Life 
Cycle) ดังนี  

1. การบริหารโครงการจัดการความต่อเนื่อง (BCM Program Management) ถือว่าเป็น
องค์ประกอบหลัก และขั นตอนแรกของการบริหารความต่อเนื่อง มีขั นตอนคือ 

1.1. การจัดท ากรอบนโยบาย BCM  
1.2. โครงสร้าง BCM หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตั งแต่ผู้บริหาร

ระดับสูง 
1.3. ลงมาถึงพนักงานระดับต่างๆ รวมถึงการจัดตั งทีมงานด้าน BCM  
1.4. การก าหนดตัวชี วัดผลการด าเนินงาน  
1.5. การปรับระดับของเหตุการณ์ (Incident Escalation Progress)  
1.6. วิธีการบริหารโครงการบริหารความต่อเนื่อง  
1.7. การติดตามความพร้อมทั งรายงานความคืบหน้า 

2. การศึกษาและท าความเข้าใจองค์กร (Understanding of Organization) เพ่ือให้เข้าใจ
ในสภาพและการด าเนินงานขององค์กรและหน่วยงานในการรับผลกระทบหรือความเสี่ยงผ่านวิธีการ
วิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ Business Impact Analysis (BIA) และการประเมินความเสี่ยง Risk 
Assessment (RA) และภัยคุกคามต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว อุทกภัย อัคคีภัย การก่อประท้วง การก่อ
จลาจล การก่อวินาศกรรม และโรคระบาด ที่จะมีผลกระทบต่อทรัพยากร 5 ด้าน ได้แก่  

2.1. ผลกระทบด้านอาคาร/สถานที่ท างานหลักและส านักงานสาขา  
2.2. ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ และการจัดส่งวัสดุอุปกรณที่ส าคัญ  
2.3. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลที่ส าคัญ  
2.4. ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก  
2.5. ผลกระทบด้านคู่ค่า/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ  
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เพื่อระบุความเร่งด่วนของกิจกรรมต่างๆ และระดับความสามารถที่ต้องการ เพื่อน าไปเป็นข้อมูล
ในการจัดระดับความส าคญัของกระบวนงาน การก าหนดแนวทางและการก าหนดกลยุทธ์ในขั นตอนต่อไป  

3. การก าหนดกลยุทธ์ในการสร้างความต่อเนื่อง BCM (Determining BCM Strategy) เป็น
การก าหนดแนวทางในการตอบสนองต่อการหยุดชะงักของการด าเนินงานขององค์กร ได้แก่ กลยุทธ์กู้คืน 
การด าเนินงาน (Recovery Strategy) และการก าหนดกลยุทธ์ด้านการจัดการทรัพยากรที่เหมาะสมตาม 
ข้อมูลที่ได้จาก BIA ซึ่งประกอบด้วยเรื่อง บุคลากร สถานที่ปฏิบัติงาน อุปกรณ์และเครื่องมือ เทคโนโลยี 
ข้อมูลและผู้ผลิตสินค้าหรือผู้ให้บริการ  

4. การพัฒนาและเตรียมการตอบสนองต่อเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉิน (Developing and 
Implementing BCM Response) ได้แก่  

4.1. Incident Management Plans (IMP) เพื่อจัดการกับวิกฤตฉุกเฉินที่เกิดขึ น  
4.2. Emergency/Crisis Management Plan (CMP) เ พ่ือจัดการกับวิกฤตฉุกเฉินที่

เกิดขึ น และผลกระทบขยายไปในวงกว้าง  
4.3. Business Continuity Plans (BCP) เพ่ือบริหารการด าเนินภารกิจอย่างต่อเนื่อง 

โดยมุ่งท าขั นตอนงานที่ฉุกเฉินต่อภารกิจและใช้ทรัพยากรหลักอย่างเหมาะสม พร้อมทั งเตรียมแผนรับ
สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบ โดยแบ่งเป็น 3 ขั นตอน ตามระยะเวลา คือ การตอบสนองทันทีภายใน 24 
ชั่วโมง การตอบสนองในระยะเวลาภายใน 7 วัน และตอบสนองเหตุการณและกู้สถานการณ์ในระยะเวลา
เกิน 7 วัน  

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

ขั นตอนที่ส าคัญ เพ่ือให้แน่ใจว่า BCM ท่ีจัดท าขึ นสามารถใช้ได้จริง รวมทั งเพ่ือเตรียมความพร้อม 
ตลอดจนตรวจสอบความสามารถของบุคลากร และประสิทธิภาพของแผนในการตอบสนองต่ อ
วิกฤตการณ์ โดยรูปแบบการทดสอบอาจมีตั งแต่ระดับง่ายไปหายาก ดังนี   

5.1. Call Tree คือ การซ้อมการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิก ทีมงานที่เกี่ยวข้องตามผัง
รายชื่อโทรศัพท์ 

5.2. Tabletop Testing คือ การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องโดยจ าลองโจทย์ทุกสถานการณ์ขึ นมา และลองน าแผน BCP มาพิจารณาว่าใช้ตอบโจทย์แต่ละ
ขั นตอนได้หรือไม่  
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5.3. Simulation คือ การทดสอบโดยจ าลองสถานการณ์เสมือนจริง และลองน าแผน 
BCP มาประยุกต์ใช้  

5.4. FULL BCP Exercise คือ การทดสอบเต็มรูปแบบและใกล้เคียงสถานการณ์จริงมาก
ที่สุด  

6. การปลูกฝัง BCM ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร (Embedding BCM in The 
Organization’s Culture) ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา และจิตวิทยา ที่จะท าให้บุคลากรทุกคนได้ซึมซาบ
และเข้าใจถึงความส าคัญของ BCM ตลอดจนบทบาท หน้าที่ ที่ทุกคนพึงมีเพ่ือให้ภารกิจสามารถด าเนิน
ต่อไปได้ในยามที่เกิดเหตุวิกฤต 

สมมติฐำนของแผนบริหำรควำมต่อเนื่อง (BCP Assumptions) 

1. รองรับได้ถึงสถานกาณ์ร้ายแรงที่สุด (Worst Case Scenario) แผนรองรับการด าเนิน
ภารกิจอย่างต่อเนื่อง ต้องครอบคลุมถึงสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่จะท าให้เกิดความเสียหายอย่าง
ร้ายแรงที่สุดต่อสถานที่ ระบบงาน อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ในการท างาน และเอกสารข้อมูลที่
ส าคัญที่เป็นไปได้ในแต่ละกรณี รวมถึงความเสียหายที่เกิดกับผู้ให้บริการและการสูญเสียบุคลากรส าคัญ
การมีแผนรองรับในสถานการณ์ที่ร้ายแรงที่สุด จะช่วยให้ส่วนราชการสามารถกู้คืนในสถานการณ์ทีร่นุแรง
น้อยกว่าได้ทั งนี  เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ นในช่วงเวลาต่างๆ มิได้ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงานส ารอง
ที่เตรียมไว้  

2. ระยะเวลาในการกู้คืน (Recovery Time Frame) แผนจะระบุทรัพยากรที่จะต้องใช้ใน
การท างานเป็นระยะเวลา 30 วัน หากยังไม่สามารถกู้คืนได้ภายใน 30 วัน หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ
จะต้องด าเนินการร่วมกับหน่วยงานสนับสนุน และหน่วยงานบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการให้น่วยงาน
สามารถด าเนินการต่อไปได้  

3. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการส ารองระบบสารสนเทศต่างๆ โดยระบบ
สารสนเทศส ารองมิได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเหมือนกับระบบสารสนเทศหลัก 

4. ศูนย์ปฏิบัติงานส ารอง (Alternate Site) ในการกู้คืนงานที่ส าคัญ จ าเป็นที่จะต้องมี   
ศูนย์ปฏิบัติงานส ารองไว้อย่างน้อย 1 แห่ง หน่วยงานต้องพิจารณาปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการก าหนด  
ศูนยป์ฏิบัติงานส ารอง  

5. “บุคลากร” ที่ระบุในเอกสารฉบับนี  หมายถึง หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ทั งหมดของ
องค์การจัดการน  าเสีย 
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กำรศึกษำและท ำควำมเข้ำใจองค์กร (Understanding the Organization) 

เป็นการระบุและอธิบายสถานการณ์วิกฤติทางธุรกิจที่ส าคัญภายในองค์กรเพ่ือค้นหาและ
ระบุว่ามีธุรกรรม สายปฏิบัติงาน ภาระงาน บริการ/ผลิตภัณฑ์ใดบ้างที่วิกฤติ ที่กิจการควรจะต้องท าการ
ส่งมอบตามพันธกิจที่มีต่อลูกค้า/ผู้รับบริการลูกค้า คู่ค้า ผู้ที่เกี่ยวข้องภายใน Value Chain การที่จะระบุ
และอธิบายสถานการณ์วิกฤติทางธุรกิจที่ส าคัญได้ อาจจะต้องเริ่มต้นจากการทบทวน  

1. พันธกิจหลักของกิจการ  
2. ยุทธศาสตร์หรือแผนกลยุทธ์ของกิจการ  
3. เงื่อนไข หรือพันธะส าคัญทางกฎหมายที่กิจการต้องมการส่งมอบ ด าเนินการให้ครบถ้วน

ตามเงื่อนไข และให้ทันตามกรอบเวลาที่ก าหนด  

การอธิบายถึงลักษณะของการส่งมอบ การปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไข รายละเอียดของการ
ส่งมอบต้องระบุให้ชัดเจนที่สุดถือว่ามีความส าคัญต่อการได้มาซึ่งข้อมูลสถานการณ์วิกฤติ กระบวนงาน/
สายงานวิกฤติ ภาระงานวิกฤติ บริการวิกฤติ ที่จะน าไปใช้ประโยชน์ต่อไปในขั นตอนต่อไป โดยกล่าวถึง
กระบวนการท างานและกิจกรรมในการท างานของทุกคนในภาวะปกติ ขนาดของการปฏิบัติงาน 
ข้อก าหนดส าคัญที่ต้องปฏิบัติตาม (เช่น กรอบเวลาที่ก าหนด พันธะสัญญาตามกฎหมายกฎระเบียบ
ข้อบังคับของทางราชการ เป็นต้น) ตลอดจนหน่วยงานหรือองค์กรที่ส่งงาน/ให้บริการ และที่รับงาน/
บริการ จากหน่วยงาน (Upstream and downstream dependencies) ท าให้เข้าใจขอบเขตการกู้คืน
เพื่อที่จะได้สามารถสั่งการและควบคุมการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผลเพื่อ 

1. ลดโอกาสของการด าเนินงานที่ต้องหยุดชะงัก  
2. ลดระยะเวลาในการตอบสนองและกอบกู้สถานการณ์ให้กลับสู่สภาวะปกติ  
3. จ ากัดผลกระทบต่อองค์กรจากการหยุดชะงักการด าเนินงาน  

โดยมีขั นตอนของการท าความเข้าใจกับองค์กร ดังนี  

1. กำรวิเครำะห์ผลกระทบทำงธุรกิจ Business Impact Analysis (BIA)  

การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ หรือ Business Impact Analysis (BIA) หมายถึง 
กระบวนการในการวิเคราะห์ถึงกิจกรรมทางธุรกิจ และผลกระทบที่จะเกิดขึ นจากการหยุดชะงักของ
กิจกรรมนั นๆ มีขั นตอนการด าเนินการ ดังนี  
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ขั้นตอนที่ 1  การระบุกิจกรรม กระบวนการ บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์หลัก เป็นการ
พิจารณาการปฏิบัติราชการ/กระบวนงานตามโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน ต่างๆในองคก์าร
จัดการน  าเสีย โดยระบุกิจกรรม/กระบวนการ กรอบเวลา หรือรอบเวลาในการท างาน ผู้ส่งมอบงาน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้รับบริการเพ่ือให้เห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ นในแต่ละกระบวนการ/กิจกรรม
การท างาน  

 ขั้นตอนที่ 2  ระบุถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ นจากการหยุดชะงัก และพิจารณาถึงการ
เปลี่ยนแปลงของผลกระทบเมื่อเวลาผานไปการระบุผลกระทบในขั นตอนนี จะเริ่มต้นที่การประเมินความ
เสี่ยงและภัยคุกคามซึ่งแผนความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี ใช้รองรับสถานการณ์กรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉินในพื นที่ส านักงานของหน่วยงาน หรือภายในหน่วยงาน ด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี  

 

 เหตกุารณอ์ุทกภัย 
 เหตกุารณแ์ผ่นดนิไหว 
 เหตกุารณอ์ัคคีภัย 
 เหตกุารณช์ุมนมุประท้วง/จลาจล 
 เหตกุารณก์่อการร้าย 
 เหตกุารณโ์รคระบาด 

  ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจที่ครอบคลุมระบบงานที่ส าคัญทั ง 8 ด้าน 
เพื่อป้องกันการหยุดชะงักขณะด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี  

    1. การก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กร  
    2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์  
    3. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
    4. การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า  
    5. การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล  
    6. การบริหารทุนมนุษย์  
    7. การจัดการความรู้และนวัติกรรม  
    8. การตรวจสอบภายใน 



                                                                            การบริหารความต่อเนื่อง Business Continuity Plan (BCP) ประจ าปี 2563 

                              - 9 - 

องค์การจัดการน  าเสีย พฤษภาคม 2563 

ตำรำงสรุปกำรวิเครำะห์ผลกระทบทำงธุรกิจเบื้องต้น 

ล ำดับ กำรบริหำรจัดกำรองค์กร กระบวนงำน/ระบบงำนที่ส ำคัญ ประเมินผลกระทบหำกหยดุชะงัก 
ระยะเวลำในกำรกู้คืน 

เป้ำหมำย หยุดชะงักที่รับได ้ ระยะเวลำในกำรฟื้นฟ ู
1 การก ากับดูแลที่ดีและการน า

องค์กร 
คณะกรรมการมีการติดตามผลการด าเนินงานของ
องค์กร 

การด าเนินงานภายในองค์กรไม่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

ไม่เกิน 1 สัปดาห ์ ไม่เกิน 1 สัปดาห ์ 5 วัน 

2 การวางแผนเชิงกลยุทธ ์ การก าหนดทิศทางในการด าเนินงานขององค์กร
ระยะยาว 

การด าเนินงานภายในองค์กรไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ไม่เกิน 5 วัน ไม่เกิน 5 วัน 3 วัน 

3 การบริหารความเส่ียงและการ
ควบคุมภายใน 

1) การก าหนดวัตถปุระสงค์  
2) การระบุความเส่ียง  
3) การประเมินความเส่ียง 
4) การจัดการและแผนบรหิารความเส่ียง 
5) การรายงานและติดตามผล 
6) การประเมินผลการจัดการ 

ยอมรับความเส่ียงที่เกิดขึ นจากการ
ปฏิบัติงานและภายใต้ระดับความเส่ียงที่
องค์กรสามารถยอมรับได ้

ไม่เกิน 1 สัปดาห ์ ไม่เกิน 1 สัปดาห ์ 5 วัน 

4 การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และลูกค้า 

การประเมินผลที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีความน่าเช่ือถือต่อผู้ที่มีสว่นได้ส่วนเสีย
และลูกค้ส 

ไม่เกิน 5 วัน ไม่เกิน 5 วัน 2 วัน 

5 การพัฒนาเทคโนโลยีดจิิทัล ระบบสารสนเทศภายในองค์กร การด าเนินงานภายในองค์กรเกิดการล่าช้า ไม่เกิน 2 วัน ไม่เกิน 2 วัน 1 วัน 
6 การบริหารทุนมนุษย ์ 1) การก าหนดมาตรฐานของแต่ละบุคคลภายใน

องค์กร 
2) สร้างกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคคลากรภายใน
องค์กร 

การพัฒนามาตรฐานของบุคคลากรมีความ ไม่เกิน 1 สัปดาห ์ ไม่เกิน 1 สัปดาห ์ 5 วัน 

7 การจัดการความรู้และ
นวัตกรรม 

การเผยแพร่ความรู้ภายในและภายนอกองค์กร พนักงานภายในองค์กรจะไม่เกิดความคิด
สร้างสรร 

ไม่เกิน 5 วัน ไม่เกิน 5 วัน 3 วัน 

8 การตรวจสอบภายใน การประเมินและปรับปรุงกระบวนการท างานต่างๆ 
ของภายในองค์กร 

การประเมินประสิทธภิาพการด าเนินงาน
ภายในน้อยลง 

ไม่เกิน 5 วัน ไม่เกิน 5 วัน 3วัน 
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การประเมินความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงและผลกระทบที่มาจากวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์และ KPIs ขององค์กร ด้วยการวิเคราะห์จากสถานการณ์ไม่แน่นอนจากแหล่งที่มาของ
เหตุการณ์ที่ใช้ประกอบการระบุความเสี่ยง 6 แหล่ง คือ กลยุทธ์องค์กร และ SWOT Analysis เกณฑ์
ประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจประจ าปีบัญชี (PA) ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในและผู้บริหารระดับสูงขององค์กร  

4. การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า  
5. การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล  
6. การบริหารทุนมนุษย์  
7. การจัดการความรู้และนวัติกรรม  
8. การตรวจสอบภายใน 
 

 2. กำรวิเครำะห์ผลกระทบทรัพยำกรที่ส ำคัญ 

สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน มีหลากหลายรูปแบบ ดังนั นเพ่ือให้องค์การจัดการน  า
เสีย สามารถบริหารจัดการการด าเนินงานขององค์กรให้มีความต่อเนื่อง การจัดหาทรัพยากรที่ส าคัญจึง
เป็นสิ่งจ าเป็น และต้องระบุไว้ในแผนบริหารความต่อเนื่อง  ซึ่งการเตรียมการทรัพยากรที่ส าคัญจะ
พิจารณาจากผลกระทบ 5 ด้าน ดังนี   

2.1 ผลกระทบด้ำนอำคำร/สถำนที่ปฏิบัติงำนหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกดิขึ นท าให้ 
สถานทีป่ฏิบัตงิานหลัก ได้รบัความเสียหาย หรือไม่สามารถใช้สถานทีป่ฏิบัตงิานหลกัได ้ และสง่ผลให้
บุคลากรไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้ชัว่คราวหรือระยะยาว  

2.2 ผลกระทบด้ำนวัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญ/กำรจัดหำจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญ 
หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ นท าให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ หรือไม่สามารถจัดหา/จัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ที่ส าคัญได้ 

2.3 ผลกระทบด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลที่ส ำคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่
เกิดขึ นท าให้ระบบงานเทคโนโลยีหรือระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลที่ส าคัญไม่สามารถน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ตามปกติ 

2.4 ผลกระทบด้ำนบุคลำกรหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ นท าให้บุคลากรหลักไม่
สามารถมาปฏิบัติงานได้ตามปกติ  
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2.5 ผลกระทบด้ำนคู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  หมายถึง  เหตุการณ์ที่เกิดขึ น
ท าให้คู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่สามารถติดต่อหรือให้บริการหรือส่งมอบงานได้ 
หลักเกณฑ์กำรประเมินผลกระทบต่อกระบวนกำรด ำเนินงำน 
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 3. สรุปเหตุกำรณ์และผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ 

ควำมเสี่ยงและภัย
คุกคำม 

ผลกระทบ 
ด้ำนอำคำร/

สถำนที่
ปฏิบัติงำนหลัก 

ด้ำนวัสดุ 
อุปกรณ์
ที่ส ำคัญ 

ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและ
ข้อมูลที่ส ำคัญ 

ด้ำน
บุคลำกร

หลัก 

ด้ำนคู่ค้ำ/ผู้
ให้บริกำร/ผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียที่
ส ำคัญ 

เหตุการณ์อุทกภัย      
เหตุการณภ์ัยพิบัติ      
เหตุการณ์อัคคีภัย      
เหตุการณ์ชุมนุม
ประท้วง/จลาจล 

    
 

เหตุการณ์ก่อการร้าย      
เหตุการณ์โรคระบาด      

 4. กำรประเมินผลกระทบต่อกระบวนกำร/กิจกรรม  

 โดยก าหนดช่วงเวลาหยุดชะงักที่ยอมรับได้สูงสุดของแต่ละกิจกรรม หรือกระบวนการ 
เพ่ือจัดพิจารณาก าหนดระดับผลกระทบ (สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า ไม่ เป็นสาระ) และจัดกลุ่มกิจกรรม
ตามล าดับของระดับผลกระทบ/ความส าคัญในการฟื้นคืนกลับสู่ภาวะปกติ 

 5. จัดท ำแผนบริหำรควำมต่อเน่ือง (BCP)  

 ส าหรับกลุ่มกิจกรรมที่มีระดับผลกระทบสูงมาก สูง ปานกลาง 

 แผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี  ไม่รองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่เหตุขัดข้อง
เกิดขึ นจากการด าเนินงานปกติ และเหตุขัดข้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบในระดับสูงต่อการด าเนินงานและ
การให้บริการของหน่วยงาน เนื่องจากหน่วยงานยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์ได้
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยผู้บริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารของแต่ละกลุ่มงานและฝ่ายงานสามารถ
รับผิดชอบและด าเนินการได้ด้วยตนเอง 

 



องค์การจัดการน ้าเสีย พฤษภาคม 2563 

บทที่ 2 

 

การบริหารความต่อเนื่อง 

 

กลยุทธก์ารบริหารความต่อเนื่อง Business Continuity Strategy (BCS) 

เมื่อเกิดกรณีการสูญเสีย/เสียหายของปัจจัยหลัก (Loss of Key Pillars) องค์การจะต้อง
เลือกวิธีการในการลดความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมที่ส้าคัญ (กิจกรรมที่มีระดับผลกระทบสูงมาก สูง ปาน
กลาง) เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับและสามารถน้าไปปฏิบัติได้โดยก้าหนดกลยุทธ์ความต่อเนือ่ง 
Business Continuity Strategy (BCS) ดังนี  

1. ก้าหนดกลยุทธ์การกู้คืนของกิจกรรมที่ส้าคัญโดยระบุถึงปัจจัยหลักของการสูญเสียและ
เสียหายเพื่อการกู้คืนภายในระยะเวลาที่ยอมให้หยุดด้าเนินการขั นต่้าได้  

2. ก้าหนดทรัพยากรที่ส้าคัญ/จ้าเป็นต่อการบริหารความตอ่เนื่อง โดยระบุทรัพยากรส้าคัญ
ขั นต่้าที่กระบวนงานต้องใช้ในการด้าเนินงานทั ง 5 อย่าง ได้แก่ อาคาร/สถานที่ปฏิบัติงาน เครื่องมือและ
อุปกรณ์ ระบบงานเทคโนโลยีหรือระบบสารสนเทศ บุคลากร และคู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

3. ก้าหนดบุคลากรส้าคัญ/จ้าเป็นต่อการบริหารความต่อเนื่อง  เพ่ือให้แผนความต่อเนื่อง 
(BCP) สามารถน้าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงมีการจัดตั งคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง (BCP Team) ของหน่วยงาน  

ทีมงานแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plans Team) 

เพ่ือให้แผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ขององค์การจัดการน ้าเสีย สามารถน้าไปปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลจะต้องจัดตั งทีมงานบริหารความต่อเนื่อง ( BCP Team) 
องค์การดการน ้าเสีย มีโครงสร้างดังนี  
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1. หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหาร
ระดับรองลงมาที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่ในการประเมินลักษณะ ขอบเขตและแนวโน้มของอุบัติการณ์ท่ี
เกิดขึ น เพ่ือตัดสินใจประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่อง และด้าเนินการตามขั นตอนของแนวทางการ
บริหารความต่อเนื่อง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรตามที่ได้ก้าหนดไว้ในแผนบริหารความต่อเนื่อง  

2. หัวหน้าทมีบรหิารความต่อเนื่อง ไดแ้ก ่รองผู้อ้านวยการ/ผู้อ้านวยการฝ่าย มีหน้าที่ใน
การสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของหวัหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง และดา้เนนิการตามขั นตอนของแนว
ทางการบรหิารความตอ่เนือ่ง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรตามทีไ่ดก้้าหนดไว้ในแผนบริหารความต่อเนือ่ง
ของหนว่ยงาน  

3. ผู้ประสานงานคณะบริหารงานมีหน้าที่ในการติดต่อและประสานงานภายในหน่วยงาน
และให้การสนับสนุนในการติดต่อสื่อสารกับหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องและหวัหนา้ทมีบรหิารความ
ต่อเนื่อง ด้าเนินการตามขั นตอนและแนวทางของแผนบริหารความต่อเนื่อง 

 

 

หวัหนา้คณะบริหารความต่อเน่ือง อจน.

หวัหนา้ทีมบริหารความต่อเน่ือง

รองผูอ้  านวยการบริหาร

หวัหนา้ทีมบริหารความ
ต่อเน่ือง ฝอก.

หวัหนา้ทีมบริหารความ
ต่อเน่ือง ฝบง.

หวัหนา้ทีมบริหารความต่อเน่ือง

รองผูอ้  านวยการวิชาการและแผน

หวัหนา้ทีมบริหารความ
ต่อเน่ือง ฝพอ.

หวัหนา้ทีมบริหารความ
ต่อเน่ือง ฝวศ.

หวัหนา้ทีมบริหารความต่อเน่ือง

รองผูอ้  านวยการปฏิบติัการ

หวัหนา้ทีมบริหารความ
ต่อเน่ือง ฝจส.1

หวัหนา้ทีมบริหารความ
ต่อเน่ือง ฝจส.2

หวัหนา้ทีมบริหารความ
ต่อเน่ือง ฝบจ.

ผูป้ระสานงานคณะบริหารงาน
ต่อเน่ือง สผอ.

ผูป้ระสานงานคณะบริหารงาน
ต่อเน่ือง สตน.
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อ านาจหน้าที่  

1. จัดท้าแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต โดยครอบคลุมการเตรียมความพร้อมด้าน
กระบวนการ ด้านบุคลากร ด้านข้อมูล ด้านสถานที่ และด้านงบประมาณ  

2. จัดท้าโครงการฝึกอบรมและการประชาสัมพันธ์แผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะ
วิกฤตแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั งภายในและภายนอกองคการ พร้อมทั งจัดให้มีการสื่อสารเพ่ือป้องกันและลด
ความตระหนักของผู้ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน รวมทั งสามารถแจ้งเหตุแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
ทันท่วงที  

3. จัดหาพื นที่เพ่ือเตรียมตั งเป็นสถานที่ปฏิบัติงานส้ารอง เพ่ือให้สามารถใช้เป็นที่ท้างานได้
ทันที รวมทั งการจัดหาอุปกณ์ที่จ้าเป็นเพ่ือให้การบริการไม่หยุดชะงัก  

4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามระบบที่วางแผนไว้ มีการปรับปรุงและซักซ้อม
แผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตอย่างสม่้าเสมอ  

5. จัดท้ารายงานผลการด้าเนินงานในการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ทุกสิ น
ปีงบประมาณ  

6. แต่งตั งคณะท้างานย่อยเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามที่มอบหมาย  
7. รายงานความก้าวหน้าในการด้าเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตให้

ผู้อ้านวยการองค์การจัดการน ้าเสียทราบเป็นระยะๆ 

โดยแต่ละต้าแหน่งจะต้องร่วมมือกันดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินใน
ฝ่ายงานของตนเอง ให้สามารถบริหารความต่อเนื่องและกลับสู่สภาวะปกติ ได้โดยเร็วตามบทบาท หน้าที่
ที่ก้าหนดไว้ของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) และในกรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ให้บุคลากรส้ารองรับผิดชอบท้าหน้าที่ในบทบาทของบุคลากรหลักไปก่อน ปรากฏดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทมีงานบรหิารความต่อเนื่อง (BCP Team) 

บุคลากรหลัก 
บทบาท 

บุคลากรส ารอง 
ชื่อ เบอร์มือถือ ชื่อ เบอร์มือถือ 

นายชีระ วงศบูรณะ 081-
8423802 

ห. คณะบริหาร 
ความต่อเน่ือง 

ผอ.อจน. 

นายวรัิตน์ ภมรานนท ์ 089-1268354 

วา่ท่ี ร.ต.พฒันภูมิ องัศุสิงห์ 081-
8087080 

ผูป้ระสานงานคณะ 
บริหารความ

ต่อเน่ือง สผอ. 

นางดวงแข ยงสุวรรณ 081-4228990 

น.ส.สรรพางดี  ล่ามกิจจา 085-
6891616 

ผูป้ระสานงานคณะ 
บริหารความ

ต่อเน่ือง สตน. 

นายอภินท ์ธนพัประภศัร์ 086-8922298 

นายวสิิษฐ ์อริยะเวสตระกลู 062-
5929555 

ห.ทีมบริหารความ
ต่อเน่ือง รผอ.บร. 

น.ส.ศมนนัท ์บรรณวจิิตรเลขา 081-4223494 

นายสุชยั เจนพจนารถ 081-
8423802 

ห.ทีมบริหารความ
ต่อเน่ือง รผอ.วผ. 

นางบุณฑริกา สุดใจนาค 099-1599818 

นายวรัิตน์ ภมรานนท ์ 061-
4146555 

ห.ทีมบริหารความ
ต่อเน่ือง รผอ.ปก. 

น.ส.อรวรรณ จนัทรา 081-8380967 

นายอนุกลู แหลมปัญญา 081-
7121248 

ห.ทีมบริหารความ
ต่อเน่ือง รก.ฝอก. 

นายอนุกลู แหลมปัญญา 081-7121248 

นางสาววรนนัท ์จนัทร์ดนู 095-
4596051 

ห.ทีมบริหารความ
ต่อเน่ือง ฝบง. 

นายบรรพต ศุขวฒันะกลุ 089-6693769 

นางสาวศิริวรรณ ลิมป์รุ่งรัตนา 061-
4159666 

ห.ทีมบริหารความ
ต่อเน่ือง รก.ฝพอ. 

นางบุณฑริกา สุดใจนาค 099-1599818 

นายอธิรักษ ์บุพจนัโท 063-
2035762 

ห.ทีมบริหารความ
ต่อเน่ือง ฝวศ. 

นายอนุพนัธ์ เตียไพรัชกลูกิจ 081-7789090 

นายกิตติ ธีรสรเดช 063-
2035763 

ห.ทีมบริหารความ
ต่อเน่ือง ฝจส.1 

นายรัฐวฒิุ ทบัทอง 081-8349880 

นายปัณณพฒัน์ จนัทร์เจริญสุข 096-
1496364 

ห.ทีมบริหารความ
ต่อเน่ือง ฝจส.2 

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

กระบวนการ Call Tree คือกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกในคณะบริหารความ
ต่อเนื่องและทีมงานบริหารความต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องตามผังรายชื่อทางโทรศัพท์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
การ บริหารจัดการขั นตอนในการติดต่อพนักงาน ภายหลังจากมีการประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะ
วิกฤต ขององค์การจัดการน ้าเสีย  จุดเริ่มต้นของกระบวนการ Call Tree จะเริ่มจากหัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่องแจ้งให้ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง โดยผู้ประสานงานฯ จะแจ้งให้หัวหน้าทีม
บริหารความต่อเนื่อง รับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง ตามสายงานการ
บังคับบัญชาของแต่ละสายงาน หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องแต่ละท่านจึงติดต่อและแจ้งไปยงับคุลากร
ภายใต้การบังคับบัญชาของตนรับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง ของ
องค์การจัดการน ้าเสียท่ีได้รับผลกระทบตามรายชื่อและช่องทางติดต่อสื่อสารที่ได้ระบุใน ตารางที่ 1    

ในกรณีที่ไม่สามารถตดิต่อหวัหน้าทีมได ้ให้ตดิต่อไปยังบคุลากรสา้รอง โดยพิจารณา :   

1. ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ นในเวลาท้าการใหด้้าเนนิการตดิต่อบคุลากรหลักโดยติดต่อผ่าน เบอร์
โทรศัพท์ของหน่วยงานเปน็ช่องทางแรก 

2. ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ นนอกเวลาท้าการหรอืสถานที่ปฏิบตัิงานหลกัได้รับผลกระทบให้
ด้าเนินการติดต่อบคุลากรหลักโดยติดต่อผ่านเบอรโ์ทรศพัท์มือถือเปน็ช่องทางแรก 

3. ถ้าสามารถตดิต่อบุคลากรหลักได้ให้แจง้ข้อมลูแกบุ่คลากรหลกัของหน่วยงานทราบ 
ดังต่อไปนี :    

3.1. สรุปสถานการณ์ของเหตกุารณ์ฉุกเฉนิและการประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง 
3.2. เวลาและสถานที่สา้หรบัการนัดประชมุเรง่ดว่นขององค์การจัดการน ้าเสียส้าหรบั

ผู้บริหารขององค์การจัดการน ้าเสียและทีมงานบรหิารความต่อเนื่อง 
3.3. ขั นตอนการปฏิบัตงิานเพื่อบริหารความต่อเนือ่งต่อไป เชน่ สถานทีร่วมพลในกรณีที่

มีการย้ายสถานที่ท้าการ    
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ภายหลังจากได้รับการตอบรับจากบุคลากรหลักครบถ้วนตามผังการติดต่อ (Call Tree) 
หัวหน้าหน่วยงาน มีหน้าที่โทรกลับไปแจ้งยังผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง เพ่ือรวบรวมสรุป
ความพร้อมของหน่วยงานในการบริหารความต่อเนื่อง รวมทั งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ทั งหมดในหน่วยงาน   ทีมบริหารความต่อเนื่องมีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูล
ส้าหรับการติดต่อให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้กระบวนการติดต่อพนักงานภายในหน่วยงาน
สามารถด้าเนินได้อย่างต่อเนื่องและส้าเร็จลุล่วงภายในระยะเวลาที่คาดหวัง ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉินและมีการประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ความต่อเนื่อง Business Continuity Strategy (BCS) 

การก้าหนดกลยุทธ์หรือแนวทางในการสร้างความต่อเนือ่งของการปฏิบตัิงานซึง่เปน็แนวทาง
ในการจดัหาและบรหิารจดัการทรัพยากรให้มคีวามพรอ้มเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต ซึง่ทรัพยากรทีต่้อง
เตรียมพรอ้มม ี5 ดา้น ได่แก ่ 

1. ด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบตัิงานหลกั  
2. ด้านวัสดอุุปกรณ์ที่ส้าคญั 
3. ด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ส้าคญั 
4. ด้านบุคลากร 
5. ด้านคู่ค้า ผู้ให้บริการที่ส้าคญั/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

โดยมขีั นตอนในการก้าหนดกลยุทธ์ ดังนี  ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 การก้าหนดทรัพยากรส้าคญัที่ใช้ในการด้าเนนิงานและการให้บรกิาร 

กระบวนการ 

การก าหนดทรัพยากรที่ส าคัญ 
อาคาร/
สถานที่

ปฏิบัติงาน
หลัก 

เครื่องมือและ
อุปกรณ์ 

ระบบสารสนเทศ
และเทคโนโลยีที่

ส าคัญ 
บุคลากร 

คู่ค้า ผู้ให้บริการที่
ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

งานสารบรรณ
และธุรการทั่วไป 

ใช้พื นที่สา้รอง 
10 ตรม.  
(5 คน) 

เครื่องคอมฯ 
พร้อมเครื่อง 
พิมพ์ 1 ชุด 

- ระบบจัดซื อจัด
จ้าง 
- ระบบเชื่อมโยง
อินเทอร์เน็ต 

บุคลากร
หลัก 5 คน 

ผู้ให้บริการเชื่อมโยง
ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต* 

งานดา้นการเงิน 
บัญชี วสัดุ 
ครุภัณฑ์ การ
บริหารบุคคล 

ใช้พื นที่สา้รอง 
10 ตรม.  
(5 คน) 

เครื่องคอมฯ 
พร้อมเครื่อง 
พิมพ์ 1 ชุด 

- ระบบบัญชี 
การเงิน ครุภัณฑ์ 
และบริหารบุคคล 
- ระบบเชื่อมโยง
อินเทอร์เน็ต 

บุคลากร
หลัก 5 คน 

ผู้ให้บริการเชื่อมโยง
ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต* 

งานจัดท้าแผนงาน 
งบประมาณ 
ควบคุมและ
ตรวจสอบภายใน 
และเร่งรัดติดตาม
การประเมินผล
ปฏิบัติงาน 

ใช้พื นที่สา้รอง 
10 ตรม.  
(5 คน) 

เครื่องคอมฯ 
พร้อมเครื่อง 
พิมพ์ 1 ชุด 

- ระบบตรวจสอบ
ภายใน 
- ระบบเชื่อมโยง
อินเทอร์เน็ต 

บุคลากร
หลัก 5 คน 

ผู้ให้บริการเชื่อมโยง
ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต* 
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ตารางที่ 3 กลยุทธค์วามต่อเนื่อง Business Continuity Strategy (BCS) 

ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเน่ืองทางธรุกิจ 
 

 

อาคาร/สถานที่ปฏบิัติงาน
หลัก 

- ก้าหนดให้ใช้พื นที่ปฏบิัติงานสา้รอง  
คือ ส้านักงานจัดการน ้าเสียสาขา โดยมี
การส้ารวจความเหมาะสมของสถานที่
ประสานงาน และการเตรียมความ
พร้อม 
- กรณีที่เกิดความเสียหายกับพื นที่
ปฏิบัติงานส้ารองในขณะนั น  
ให้เช่าสถานที่ของเอกชนเปน็สถานที่
ปฏิบัติงานส้ารอง 

 

 

วัสดุอุปกรณ์ที่ส้าคัญ/การ
จัดหาจัดส่งวสัดุอุปกรณ์ที่
ส้าคัญ 

- ก้าหนดให้มีการจัดหาคอมพิวเตอร์
ส้ารองที่มีคุณลักษณะ เหมาะสมกับการ
ใช้ ง า น  พ ร้ อม อุปกรณ์ที่ ส า มา รถ
เชื่อมโยงต่อผ่านอินเทอร์เน็ตเข้าสู่ระบบ
เทคโนโลยีของ อจน. ได้  
- ก้าหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา 
(Laptop/Notebook) ของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานได้เป็นการชั่วคราว หาก
มีความจ้าเป็นเร่งด่วนในช่วงระหว่าง
การจัดหาคอมพิวเตอร์ส้ารอง ทั งนี  ต้อง
ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง ในการกอบกู้คืนก่อน 

 

ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเน่ืองทางธรุกิจ 
 

 

เทคโนโลยสีารสนเทศและ
ข้อมูลที่ส้าคัญ 

- เนื่องจากระบบการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและข้อมูลที่สา้คัญของ อจน. 
มีลักษณะแบบรวมศูนย์และเชื่อมโยง
ระบบเครือข่ายต่อผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต ดังนั นหากเกิดภาวะ
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ฉุกเฉินต้องรอจนกว่าระบบการบริหาร
เทคโนโลยสีารสนเทศ สา้รองของ อจน. 
จะกอบกู้ให้สามารถใช้งานได้ 
-ประสานงานกับส้านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ขอติดตั ง/ใช้
บริการเคร่ืองแม่ข่ายส้าหรับเก็บข้อมูล
ระบบสารสนเทศของ อจน. ในแต่ละ
ระบบ ทั งนี เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย
ต่อข้อมูลที่มีความส้าคัญของ อจน. 
- ด้าเนินการบันทึกข้อมูลด้วยระบบมือ
ไปก่อน แล้วจงึบนัทึก ข้อมูลด้วยระบบ
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 
 

บุคลากรหลัก - ก้ าหนด ใ ห้ ใช้ บุ คล ากรส้ า รอง  / 
ทดแทนภายในหน่วยงาน ฝ่ายงานหรือ
กลุ่มงานเดียวกัน 

 

ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเน่ืองทางธรุกิจ 

 

คู่ค้า ผู้ให้บริการที่ส้าคัญ -ก า ร ไ ฟ ฟ้ า น ค ร ห ล ว ง เ ป็ น ผู้ ดู แ ล
รับผิดชอบในการจ้าหน่ายไฟฟ้า และ
เจ้าหน้าที่ของ อจน. มีความพร้อมที่จะ
ด้าเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าได้เอง 
หรือสามารถขอการสนับสนุนจาก การ
ไฟฟ้านครหลวงได้ใน 24 ชั่วโมง 
- การประปานครหลวง เป็นผู้ ดู แล
รับผิดชอบในการจ้าหน่าย น ้าประปา 
และเจ้าหน้าที่ของ อจน. มีความพร้อมที่
จะด้าเนินการปรับปรุงระบบประปาได้
เองภายในเวลา 1 ชั่วโมง 
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- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อจน. 
ใช้บริการเชื่ อมโยง ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตของบริษัทภายนอกซึ่งใน
กรณีที่เกิดภาวะวิกฤตกับตัวอาคาร และ
ส่ งผลกระทบต่อระบบ เทคโนโลยี
สารสนเทศของ อจน. หรือต้องย้าย
อาคาร ปฏิบัติงาน เมื่อประสานทาง
บริษั ทจะสามารถ เชื่ อมโยง  ระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตใหม่ได้ในเวลา 24 
ชั่วโมง 

 

ผลกระทบทางธุรกิจ Business Impact Analysis (BIA)   

ในการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ Business Impact Analysis (BIA) ของ อจน. พบว่า 
กระบวนการหลักส่วนใหญ่มีความส้าคัญและจ้าเป็นต้องด้าเนินงานให้บริการได้ ภายในระยะเวลาอันสั น 
อันประกอบด้วย  

ตารางที่ 4  ผลกระทบทางธรุกิจ Business Impact Analysis (BIA) 

กระบวนการ 
ระดับ
ความ

เร่งด่วน 

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ 
0-2 

ชั่วโมง 
2-4 

ชั่วโมง 
1 
วัน 

1 
สัปดาห ์

2 
สัปดาห ์

1 
เดือน 

ด้าเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณและ
ธุรการทั่วไป 

สูง       

ด้าเนินงานเก่ียวกับงานด้านการเงิน บัญชี 
วัสดุ ครุภัณฑ์ การบริหารบุคคล 

ปานกลาง       

ด้าเนินงานเก่ียวกับการจัดท้าแผนงาน 
งบประมาณ ควบคุมและตรวจสอบภายใน 
และเร่งรัดติดตามการประเมินผล
ปฏิบัติงาน 

ต่้า       
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ส้าหรับกระบวนการอื่นๆที่ประเมินแล้วอาจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมี
ความยืดหยุ่น ให้สามารถชะลอการด้าเนินงานและให้บริการได้ ให้ผู้บริหารของฝ่ายงานหรือกลุ่มงาน
ประเมินความจ้าเป็นและเหมาะสม ทั งนี  หากมีความจ้าเป็น ให้ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความ
ต่อเนื่องเช่นเดียวกันกับ กระบวนการหลัก 

การวิเคราะห์เพื่อก าหนดความต้องการทรัพยากรที่ส าคัญ  

1. ด้านสถานที่ปฏิบัติงานส้ารอง (Working Space Requirement)   

ตารางที่ 5 การระบุพื นที่การปฏิบัติงานส้ารอง 

ประเภท
ทรัพยากร 

สถานที่/
แหล่งที่มา 

0-2 
ชั่วโมง 

2-4 
ชั่วโมง 

1 
วัน 

1 
สัปดาห ์

2 
สัปดาห ์

1 
เดือน 

พื นที่สา้หรับ
ปฏิบัติงาน
ส้ารอง 

ส้านักงานจดัการ
น ้าเสียสาขาจงัหวัด
ใกล้เคียง 

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) 

 เช่าพื นทีส่้านักงาน
เอกชน 

   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) 

 

2. ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement)   

ตารางที่ 6 การระบุจ้านวนวัสดุอุปกรณ์ 

ประเภททรัพยากร สถานที่/แหล่งที่มา 
0-2 

ชั่วโมง 
2-4 

ชั่วโมง 
1 
วัน 

1 
สัปดาห์ 

2 
สัปดาห์ 

1 
เดือน 

คอมพิวเตอร์ส้ารอง
ที่มีคุณลักษณะ
เหมาะสม 

ร้านค้าผ่านกระบวน 
การจัดซื อพิเศษ 

 2 
เครื่อง 

2 
เครื่อง 

4 
เครื่อง 

8 
เครื่อง 

10 
เครื่อง 

ระบบจัดซื อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ ที่เก็บ
รักษา 

 1 
เครื่อง 

1 
เครื่อง 

1 
เครื่อง 

1 
เครื่อง 

1 
เครื่อง 
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ระบบงานบัญชี 
การเงิน 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายฯที่เก็บ
รักษา 

 1 
เครื่อง 

1 
เครื่อง 

1 
เครื่อง 

1 
เครื่อง 

1 
เครื่อง 

เครื่องพิมพ์รองรับ
การใช้งานกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

ร้านค้าผ่านกระบวน 
การจัดซื อพิเศษ 

 1 
เครื่อง 

2 
เครื่อง 

2 
เครื่อง 

3 
เครื่อง 

3 
เครื่อง 

โทรศัพท์พร้อม
หมายเลข 

ร้านค้าผ่าน
กระบวนการจัดซื อ
พิเศษ 

 1 
เครื่อง 

1 
เครื่อง 

1 
เครื่อง 

1 
เครื่อง 

1 
เครื่อง 

โทรสารพร้อม
หมายเลข 

ร้านค้าผ่านกระบวน 
การจัดซื อพิเศษ 

 1 
เครื่อง 

1 
เครื่อง 

2 
เครื่อง 

2 
เครื่อง 

3 
เครื่อง 

เครื่องถ่ายเอกสาร ร้านค้าผ่านกระบวน 
การจัดซื อพิเศษ 

 1 
เครื่อง 

1 
เครื่อง 

1 
เครื่อง 

1 
เครื่อง 

1 
เครื่อง 

รวม 
 8 

เครื่อง 
9 

เครื่อง 
12 

เครื่อง 
17 

เครื่อง 
20 

เครื่อง 
 

3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล (IT & Information Requirement)  

เนื่องจากระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส้าคัญของหนว่ยงานอยูใ่นความ
ดูแลของส้านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทีล (สพร.) ดังนั นหน่วยงานจึงสามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศส้ารองได้
ภายหลังการเชื่อมต่อระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศส้ารองแล้วเสร็จภายในเวลา 24 ชั่วโมง   
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ตารางที่ 7 การระบุความต้องการด้านเทคโนโลยี 

ประเภททรัพยากร สถานที/่แหล่งที่มา 
0-2 

ชั่วโมง 
2-4 

ชั่วโมง 
1 
วัน 

1 
สัปดาห์ 

2 
สัปดาห์ 

1 
เดือน 

E-mail หน่วยงาน IT ของ 
สรอ. 

      

ระบบจัดซื อจัดจ้าง หน่วยงาน IT ของ 
สรอ. 

      

ระบบงานบัญชี 
การเงิน และ
บริหารงานบุคคล 

หน่วยงาน IT ของ 
สรอ. 

      

หนังสือสั่งการต่างๆ 
ออกโดยหน่วยงาน 

หน่วยงานต้นสังกัด       

เอกสารใบแจ้งหนี  คู่ค้า       
ข้อมูลการจัดท้าแผน
งบประมาณ ประจ้าปี
งบประมาณ 

หน่วยงานต่างๆ ของ 
อจน. และส้านักงาน
สาขา 

      
(เร่งด่วน

ช่วง
เดือน 
(ก.ค.) 

 

4. ด้านบุคลากรส้าหรับความต่อเนื่องเพ่ือปฏิบัติงาน (Personnel Requirement)  

ตารางที่ 8 การระบุจ้านวนบุคลากรหลักที่จ้าเป็น 

ประเภททรัพยากร 
0-2 

ชั่วโมง 
2-4 

ชั่วโมง 
1 
วัน 

1 
สัปดาห์ 

2 
สัปดาห์ 

1 
เดือน 

จ้านวนบุคลากรปฏิบัติงานที่ส้านักงาน/สถานที่
ปฏิบัติงานส้ารอง 

4 คน 
 

6 คน 
 

10 คน 30 คน 
 

40 คน 
 

50 
คน 

จ้านวนบุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน 40 คน 25 คน 15 คน 5 คน - - 

รวม 
44 คน 31 คน 25 คน 35 คน 40 คน 50 

คน 
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5. ด้านผู้ให้บริการที่ส้าคัญ (Service Requirement)  

ตารางที่ 9 การระบุจ้านวนผู้ให้บริการที่ต้องการติดต่อหรือขอรับบริการ 

ประเภททรัพยากร 0-2 
ชั่วโมง 

2-4 
ชั่วโมง 

1 
วัน 

1 
สัปดาห์ 

2 
สัปดาห์ 

1 
เดือน 

ผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต*  2 คน 2 คน 2 คน 2 คน 2 คน 
รวม  2 คน 2 คน 2 คน 2 คน 2 คน 

หมายเหตุ ให้จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเทอร์เน็ต แบบพกพา      (Air 
Card) ของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ เชื่อมโยงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส้าคัญของ
หน่วยงานกลางผ่าน อินเทอร์เน็ต ในกรณีผู้ให้บริการหลักและส้ารองไม่สามารถให้บริการได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก้าหนด 

 

 

 



องค์การจัดการน ้าเสีย พฤษภาคม 6523 

 บทที่ 3 

 

ขั้นตอนการด าเนินงานใช้แผนบริหารความต่อเนื่อง 

 

แผนปฏิบัติการเพ่ือบริหารความต่อเน่ืองขององค์การจัดการน้ าเสีย 

ล าดับที ่ กิจกรรมหลกั กลุ่มเป้าหมาย/รายละเอียด ผู้รับผิดชอบหลัก 
1 คัดเลือกสถานท่ีที่เหมาะสม ก้าหนดสถานที่ที่เหมาะสมในการเป็นศูนย์

ปฏิบัติการ ใม มท. และ ส้านักงานสาขา 
กกล. / กปง.1 และ กปง.

6 
6 เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ -  จัดหาสถานท่ีท้างานส้ารอง 

-  จัดหาที่พักส้าหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี
ที่จะไปปฏิบัติงาน จ้านวนไม่เกิน 100 คน 
-  จัดเตรียมความพร้อมด้านสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
-  จัดเตรียมระบบส่งก้าลังบ้ารุง เช่น 
อาหาร รถที่จะใช้ใน มท. และการอ้านวย
ความสะดวกอื่นๆ 

กกล. / กปง.1 และ กปง.
6 

กกล. 
 

กสป. 
 

รผอ.อจน.(บร.)/กพบ. 
 
 

3 ส้ารวจความพร้อมของสถานท่ี ด้าเนินการส้ารวจความพร้อมของสถานที่
ปฏิบัติงานส้ารอง  

สผอ. / ฝจส.1 และ ฝจส.
6 

 
4 ก้าหนดและจัดท้ารายช่ือผู้ที่จะต้อง

ไปปฏิบัติงาน ณ สถานที่ส้ารอง และ
เตรียมงบประมาณส้าหรับค่าใช้จ่าย
ต่างๆ 

-  ก้าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องไป 
ปฏิบัติงาน ณ สถานท่ีส้ารอง  
-  ประสานและรวบรวมรายชื่อเจ้าหน้าท่ี 
-  จัดท้าแผนและเตรียมงบประมาณ 

รผอ.อจน.(บร.) 
 

กทบ. 
กนผ. และ กงป. 

5 แจ้งแผนการอพยพให้ 
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและเตรียมตัว 

แจ้งใน war room และช่องทางต่างๆ ให้ 
เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องรับทราบและเตรียม 
ตัวให้พร้อม 

รผอ. อจน.(วผ.) 
 

2 เตรียมการรองรับผูต้ิดตามและครอบ 
ครัวของเจ้าหน้าท่ี 

-  ส้ารวจและเตรียมอ้านวยความสะดวก 
ให้ผู้ติดตามและครอบครัวของเจ้าหน้าท่ี 

กปส. และ กธค. 

7 เตรียมความพร้อมด้านการเดินทางไป 
ทส. 

จัดรถ/เรือ/ประสานขอรับการสนับสนุน 
พาหนะตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ 

กพบ. 
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ล าดับที ่ กิจกรรมหลกั กลุ่มเป้าหมาย/รายละเอียด ผู้รับผิดชอบหลัก 
8 ประกาศย้ายศูนย์และเริ่มอพยพเมื่อมี

ความจ้าเป็น 
ประกาศให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนทราบและเริ่ม 
อพยพตามแผน 

กกล. 

9 แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานใน อจน. 
ให้เจ้าหนา้ทีทุ่กท่านทราบ 

แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของ อจน. ทุกท่านทั ง 
ส่วนกลางและภูมิภาค รวมทั งกระทรวง  
ทส. และสถานที่ปฏิบัติงานส้ารองขิง สาขา
ได้ทราบ เพื่อการปฏิบัติงานและ 
ประสานงานได้อย่างราบรื่น 

กกล. 

 

โดยที่ อจน. มอบผู้รับผิดชอบ ส้านักผู้อ้านวยการ เป็นผู้แจ้งจุดนัดพบให้กับบุคลากรทราบ โดย
โทรศัพท์ ตามผังการสื่อสาร Call Tree และ SMS ให้บุคลากรทุกคนทราบ หรืออาจเปลี่ยนแปลงได้ ตาม
ความเหมาะสม  

ข้อแนะน าส าหรับผู้ทีต่้องไปปฏิบัติงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง ทั้งสว่นกลางและภูมิภาค 

1. ฟังค้าสั่งการแจ้งแผนอพยพจาก อจน. โดย ผอ.อจน. ว่าจะเคลื่อนย้ายเมื่อใดและนัด
หมายการอพยพ  

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

ยานพาหนะไว้ รองรับ และรอการนัดหมายการเดินทาง  
4. ที่พัก อจน. ได้จัดที่พักไว้ตามท่ี กระทรวงมหาดไทยก้าหนด  
5. กรมจัดเตรียมอาหารไว้ทั ง 3 มื อ ณ สถานปฏิบัติงาน  
6. กรมจัดท้าค้าสั่งให้ไปปฏิบัติราชการนอกพื นที่ และสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปราชการกับ อจน. ได้  
7. เตรียมอุปกรณ์สื่อสาร/Notebook ส่วนตัวน้าไปด้วย และทาง อจน.จะจัดเตรียมให้

จ้านวนหนึ่งส้าหรับการใช้งาน  
8. ส้าหรับผู้ที่มีความจ้าเป็นต้องน้าครอบครัวไปด้วย อจน. จะจัดที่พักให้ส้าหรับครอบครัว 

(แต่อาจท้าได้อย่างจ้ากัด)  
9. คาดว่า อจน. จะปฏิบัติงานนอกสถานที่ประมาณ 1-2 อาทิตย์และจะกลับมาปฏิบัติงานที่

อจน. โดยเร็วที่สุด เมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ 
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ระบขุั้นตอนของเหตกุารณ์หรือภัยเพื่อประกาศใช้แผน  

วิธีประกาศใช้แผน 

 

                                             เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

 
 

                                           ทีมเฝ้าระวังฯ ตรวจสอบ 
                                               ข้อมูลและยืนยัน                         

 

                                          รายงานสถานการณ์ต่อ 
                                          ผู้บังคับบัญชาเหตุการณ ์

 

                                             
                                          ผู้บังคับบัญชาเหตุการณ ์
                                               ประกาศใช้แผน      

 

 

                                Start Call Tree 

 

 

 

 

 

จบขัน้ตอน 

จบขัน้ตอน ไมเ่กิด 

เกิด 

เกิด 

ไมเ่กิด 
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ขั้นตอนการด าเนินงานใช้แผน BCP (Plan Activation) 

 การเฝา้ระวังก่อนเกิดเหตุ : เพื่อลดความเสี่ยง/ผลกระทบ ในการเกิดเหตกุารณ์ภัยพิบัติให้กบั
หนว่ยงานต่างๆในองคก์ร 

ระยะเหตกุารณ ์ ประเด็นในแผน ผู้รับผดิชอบหลกัและรอง 
ก่อนเกิดเหต ุ 1. การเตรียมการป้องกัน 

 สถานที ่

 ระบบงาน 

 ข้อมูลและเอกสารสา้คัญต่างๆ 

 อุปกรณ ์เครื่องมอื 

หนว่ยงานต่างๆ 

2. สถานทีเ่ก็บและต้าแหน่งท่ีตั งของวัสดุอปุกรณท์ี่ใช้
ในการป้องกนัความเสียหาย 

สผอ. 

3. การระบุสถานที่ที่เปน็อันตรายต่างๆในองค์กร หนว่ยงานต่างๆ 
4. การมอบหมายหน้าที่ใหแ้ต่ละหนว่ยงาน 

 หนว่ยงานประเมนิสถานการณ์ 

 หนว่ยงานปฏิบตัิหน้าที่ป้องกัน 

 หนว่ยงานสื่อสารและประชาสัมพันธ ์

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

5. หนว่ยงานภายในและภายนอกองค์กร ที่ให้การ
ช่วยเหลอืและเตอืนภัย 

 ภารกิจที่ชว่ยเหลือ 

 หมายเลขโทรศัพท์ที่ตดิตอ่ได้ 

กกล. และ กทบ. 

6. การทดสอบแผนป้องกัน 

 หนว่ยงานที่รับผดิชอบ 

 ความถี/่ช่วงเวลาในการทดสอบ 

 วิธีปฏบิัต ิ

กกล./กพบ./กสป. และ 
กมว. 
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ระยะเหตกุารณ ์ ประเด็นในแผน ผู้รับผดิชอบหลกัและรอง 
ก่อนเกิดเหต ุ 7. การบา้รุงรักษาแผน 

 หนว่ยงานที่รับผดิชอบ 

กสป. 

8. การกา้หนดสถานการณท์ีต่้องด้าเนินการทบทวน
แผนปอ้งกนั 

 การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสถานที่ท้างาน 

 การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระบบงาน 

 การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับขั นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

 การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร 

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

9. ทีมงานส้าหรับการประสานงานกลาง 

 ทีมประเมนิความเสียหาย 

 ทีมขนย้ายทรัพย์สิน 

 ทีมสื่อสารประชาสัมพันธ์ขา่วสาร 

กกล./กกม./กพบ./กสป./
กปง. และ กสป. 
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ขณะเกิดเหต ุ: เพื่อช่วยลดผลกระทบด้านภารกิจ ชื่อเสยีง การเงนิและมิใช่การเงนิ เป็นต้น 

ระยะเหตกุารณ ์ ประเด็นในแผน ผู้รับผดิชอบหลกัและรอง 
ขณะเกดิเหต ุ 1. การระบแุผนผงัแสดงทีต่ั ง อุปกรณ์ และเส้นทาง

คมนาคมต่างๆ 

 ทางคมนาคมที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาขณะ
เกิดภัย ไดแ้ก ่ทางเข้า-ออก ท่ีใช้ในการหนี
ภัย 

 ที่ตั งอปุกรณ์ในการบรรเทาขณะเกดิภัย 

กกล./กพบ./กปง.1/   
กปง.6 และ กสป. 

2. การสื่อสารและรหัสสัญญาณที่ใช้ในการเตือนภัย กปส. / กปง.1 และ   
กปง.6 

3. รายละเอียดเกี่ยวกบัสถานที่และที่ตั งของศูนย์
อพยพ 

กกล. และ กปส. 

4. การมอบหมายหน้าที่ใหแ้ต่ละหนว่ยงาน 

 หนว่ยงานส่งก้าลงับ้ารุง 

 หนว่ยงานสื่อสารและประชาสัมพันธ ์

 
รผอ.อจน.(บร.) 
รผอ.อจน.(ปก.) 

5. หนว่ยงานภายในและภายนอกองค์กร ที่ให้การ
ช่วยเหลอืและเตอืนภัย 

 ภารกิจที่ชว่ยเหลือ 

 หมายเลขโทรศัพท์ที่ตดิตอ่ได้ 

กกล. และ กทบ. 

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

7. การบา้รุงรักษาแผน กสป. 
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ฟ้ืนฟูหลังเกิดภัย : เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถกอบกู้กระบวนการภารกิจส้าคัญใหก้ลบัมา
ด้าเนินการได ้

ระยะเหตกุารณ ์ ประเด็นในแผน ผู้รับผดิชอบหลกัและรอง 
หลังเกดิเหต ุ 1. เครื่องมือที่จ้าเปน็ต่อการปฏิบัติงาน 

 สถานทีป่ฏิบัตงิานสา้รอง 

 อุปกรณ์ที่จา้เปน็ต่อการปฏิบัติงาน 

 ข้อมูล 

 เอกสารต่างๆ 

 คณะท้างาน 

 งบประมาณ 

หนว่ยงานต่างๆ 

2. กระบวนการปฏิบตัิงาน หนว่ยงานต่างๆ 
3. การมอบหมายหน้าที่ใหแ้ต่ละหนว่ยงาน 

 หนว่ยงานประเมนิความเสียหาย 

 หนว่ยงานปฏิบตัิการฟื้นฟู 

 หนว่ยงานสื่อสาร และประชาสัมพันธ ์

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

4. หนว่ยงานภายในและภายนอกองค์กร ที่ให้การ
ช่วยเหลอืและเตอืนภัย 

 ภารกิจที่ชว่ยเหลือ 

 หมายเลขโทรศัพท์ที่ตดิตอ่ได้ 

กกล. และ กทบ. 

5. การทดสอบและฟืน้ฟูหลงัเกดิภัย หนว่ยงานต่างๆ 
6. การบา้รุงรักษาแผน กสป. 
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ขั้นตอนการปฏิบัต ิ แนวทางปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 
1. ก่อนเกิดเหตุ 1.1 ติดตามข้อมูลข่าวสารจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ น 

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบและเตรียมการแก้ไขปัญหา 
1.3 จัดเตรียมก้าลังเจ้าหนา้ทีบ่คุลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ระบบ
การสื่อสาร ยานพาหนะ 
1.4 สื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
1.5 รวบรวมรายชื่อ ที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่รับผิดชอบและ
ประสานงาน เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน และรายชื่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง 
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถใช้ในกรณีฉุกเฉิน 

 

2. ขณะเกิดเหตุ 2.1 ติดต่อประสานงานกบัผู้ที่เก่ียวข้อง ตามหมายเลขโทรศัพทฉ์ุกเฉิน 
รายงานเหตุการณ์ต่อผู้บังคับบญัชาตามลา้ดับขั น 
2.2 ด้าเนินการตามค้าสั่งในแผน 
2.3 สื่อสารให้เจ้าหน้าทีบุ่คลากรได้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตน 
2.4 ควบคุม ดูแล ประสานงาน จัดเตรียมพื นที่สา้รองหรือจุดรวมพลที่
สามารถตรวจนบับุคลากรของหน่วยงาน เพื่อปฏิบัตงิานหากเกิดเหตุฉุกเฉิน 
และประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ น 
2.5 ติดตามผลการแก้ไขปัญหา 
2.6 บันทึกเหตุการณ์ การบนัทกึข้อมูลเกี่ยวข้องกับภาวะฉุกเฉินทั งหมด 
ตั งแต่รายงานเหตุการณ์ การเกิดเหตุ และระหว่างเกิดเหตุ 
2.7 การให้ข้อมูลขณะเกิดเหตุภาวะฉุกเฉิน การตอบค้าถามขณะเกิดเหตุ
ภาวะฉุกเฉินให้กับสื่อ ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารระดบัสูง หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

3. หลังเกิดเหตุ 3.1 รายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ นขององค์กร ต่อหัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง 
3.2 หัวหน้าคณะบริหารความตอ่เนื่องประกาศยุติแผนฉุกเฉิน 
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ผังการตดิต่อหน่วยงานฉุกเฉิน 

แจ้งเหตุร้าย หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 
กองปราบปราม 1195 
ต้ารวจทางหลวง 1193 
ไฟฟ้าขัดข้อง 1130 
มูลนิธิร่วมกตัญญ ู 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 
สถานีดบัเพลิงและกู้ภัย 199 

 

กระบวนการที่ใชเ้พ่ือถอนตวัออก เมื่อเหตกุารณ์ยตุิ 

 หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง และทีมบริหารความต่อเนื่อง เป็นผู้พิจารณาการยุติเหตุการณ์ 

และแจ้งผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง เพ่ือสั่งการให้คณะท้างานถอนตัวออกจากสถานที่

ส้ารองและบริหารจัดการกับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในสถานที่ส้ารองตามที่ได้ตกลงกันก่อนที่จะ มา

ปฏิบัติงานยังสถานที่ส้ารอง โดยครอบคลุมประเด็น ดังต่อไปนี  

 การส้ารวจความเสียหาย  

 การกูค้ืน  

 การกลบัสู่สถานที่ปฏิบตัิงานหลัก   
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คณะบริหารความต่อเนื่องในการเตรียมแผนบริหารความต่อเนื่องในสถานการณ์อุทกภัย 

พิจารณาความ พร้อมกลับสู่สถานปฏิบัติงานหลัก โดยก้าหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของทีมงานที่

เกี่ยวข้อง ดังนี   

1. ทีมยุทธศาสตร ์  

o ออกค้าสัง่ปดิสถานที่ปฏิบตังิานส้ารอง และเปดิสถานปฏิบัติงานหลกั   

o ออกค้าสัง่ให้เจ้าหนา้ที่ บคุลากรกลบัมาปฏิบัตงิานยงัสถานที่ปฏิบตัิงานหลัก  

o ด้าเนินการชว่ยเหลอืและสงเคราะห์เจา้หน้าที่บคุลากร ท่ีประสบอุทกภัย  

2. ทีมบรหิารจดัการ  

o ตรวจสอบความเสียหายและสิ่งอ้านวยความสะดวก  

o ด้าเนินการซ่อมแซม  

o ท้าความสะอาดพื นทีท่้าการ  

3. ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ส่งก้าลังบา้รุง  

o ด้าเนินการกูค้ืนระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศทั งหมด   

o ด้าเนินการย้ายการปฏิบตัิงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมายังสถานที่

ปฏิบัติงานหลัก  

o สนับสนนุการกลบัมาปฏบิัตงิานยังระบบงานหลกั  

4. ทีมสื่อสาร  

o จัดเตรียมการสื่อสารประชาสัมพันธ์การกลบัมาสู้ภาวะปกติ  

o สื่อสารไปยังบคุลากรและหน่วยงาน/บุคลากรภายนอกเพ่ือกลับมาปฏบิัตงิานใน

ภาวะปกต ิ

เจ้าหน้าที่ บุคลากร เมื่อได้รับแจ้งการเหตุการณ์ยุติ  ต้องจัดเก็บข้อมูลเพ่ือเตรียมการย้ายมา

ปฏิบัติงานยังสถานที่ปฏิบัติงานหลัก และตรวจสอบความครบถ้วนของระบบ /ข้อมูล/เอกสาร ที่ใช้

ปฏิบัติงานจริง กลับมายังสถานที่ปฏิบัติงานหลัก 



ฝ่ายพัฒนาองค์กร พฤษภาคม 6523 

 บทที่ 4 

 

แผนปฏิบัติการในการตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉิน และการกู้คืนระบบ 

ในการตอบโตเ้หตุการณฉ์ุกเฉิน และการกู้คนืระบบได้กาํหนดแนวทางการปฏิบตัิไว้ ดังนี้ 
 

หมวด ก : สาํหรับทุกสถานการณ-์การประกาศใชแ้ผน BCP (Plan Activation)  
หมวด ข : ความสญูเสีย/เสยีหายต่อสถานที่ทํางาน (รวมถึงการสญูเสีย/เสียหายของเอกสาร 

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

 การดําเนินการ 
ขั้นตอนการปฏิบัติการ 

สิ่งท่ีต้องทํา ผู้รับผิดชอบ 
ก่อนเกิดวิกฤติ 

1 ปรับปรุงแผนผงัการแจ้งเหตุ 
(Recall Tree) ให้เป็นปัจจุบนั 

ผู้ประสานงาน BCP 1. ปรับปรุงแผนผังการแจ้งเหตุให้เป็นปัจจุบนัอยู่  
6. ส่งสําเนาให้กับหัวหน้าคณะและทีมบริหาร
ความต่อเนื่องทุกครั้งที่มีการปรบัปรุงแผนผังการ
แจ้งเหตุ 

6 ปรับปรุงแผนผงัการแจ้งเหตุสําหรับ
บุคคลสนบัสนุนการกู้คืนการ
ปฏิบัติงาน (External Support 
Recall List) ให้เป็นปัจจุบัน 

ผู้ประสานงาน BCP ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนั และจัดเก็บแผนผังการ
แจง้เหตุสําหรับบุคคลภายนอกที่สนบัสนนุการกู้
คืนการปฏิบัตงิาน 

เมื่อประกาศใช้แผน BCP 
1 แจ้งบุคลากรทีส่ําคัญ ผู้ประสานงาน BCP โทรศัพทห์าบุคลากรสําคัญตามรายชื่อแจ้งเหตุ 

เพื่อแจ้งการประกาศใช้แผน BCP 
6 แจ้งเหตุให้บุคลากรหลักใน

กระบวนการ/กิจกรรมที่สําคัญเข้า
ปฏิบัติงานที่ศนูย์ปฏบิัติงานสํารอง 

ติดต่อเจ้าหน้าที่ให้
ไปปฏบิัติงานที่ศนูย์
ปฏิบัติงานสํารอง 

แจ้งเหตุให้บุคลากรสํารองทราบเพื่อรองรับในบท
ที่บุคลากรหลักไมส่ามารถทําได ้

3 แจ้งผู้จัดเตรียมศูนย์ปฏบิัติงาน
สํารอง 

ผู้ประสานงาน BCP แจ้งให้ผู้จัดเตรียมศูนย์ปฏิบัติ งานสาํรองทราบ 
เพื่อให้จัดเตรียมความพร้อมสําหรับใช้ศูนย์
ปฏิบัติงานสํารอง 

4 แจ้งบุคลากรอ่ืนๆ ทัว่ไปที่ไมไ่ดอ้ยู่
ในทีมเฉพาะ 

ผู้ประสานงาน BCP แจ้งให้บุคลากรอ่ืนๆ ที่ไมไ่ด้อยู่ในทีมเฉพาะทราบ
เก่ียวกับสถานการณและการตัดสินใจสาํหรับการ
จัดการของหน่วยงาน (เช่น ให้อยู่บ้าน, การ
จัดสรรพนักงานให้มาทํางาน เปน็ต้น) 

5 แจ้งบุคลากรสนับสนนุอ่ืน 
ที่สําคัญ 

ผู้ประสานงาน BCP 
และหัวหน้าทีม
บริหารความ
ต่อเนื่อง 

แจ้งบุคลากรสนับสนนุอ่ืนที่สาํคญั เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือในการ กู้คืนธุรกิจ เช่น คู่ค้า ผู้ให้เช่า
ระบบ suppliers หรือ ผู้ให้บริการอ่ืนๆ และ
ผู้รับบริการหลักเป็นตน้ 
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หมวด ข : ความสญูเสีย/เสียหายต่อสถานที่ทํางาน (รวมถึงการสูญเสีย/เสียหายของเอกสาร 
ข้อมูล) (Loss of Workplace covering Loss of Vital Records) 

 การดําเนินการ 
ขั้นตอนการปฏิบัติการ 

สิ่งท่ีต้องทํา ผู้รับผิดชอบ 
ก่อนเกิดวิกฤติ 

1 ปรับปรุง BCP ให้
เป็นปัจจบุัน 

ผู้ประสานงาน BCP ทบทวน BCP อย่างน้อยเปน็ประจําทุกปีเพื่อให้แน่ใจว่าเปน็
ปัจจุบนัอยู่ตลอดเวลา 

6 จัดเตรียมศูนย์
ปฏิบัติงานสํารอง/
ศูนย์สั่งการ 

ผู้ประสานงาน BCP ตรวจสอบการจัดเตรียมศูนย์ปฏบิัติงานสาํรองให้มีความ
พร้อม และอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับใช้ในการปฏิบัตงิานที่
สําคัญเป็นเวลาอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ขึ้นไปโดยมีหัวหน้าคณะ
บริหารความต่อเนื่องเป็นผูส้ั่งการหรืออาจมีการแต่งตั้งผู้สัง่
การแทนก็ได ้

3 ดูแลและจัดเก็บ
เอกสารข้อมูล
สําคัญ 

หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง 

ตรวจสอบว่าได้มีการเก็บเอกสารข้อมูลสําคัญไว้ในทีป่ลอดภัย
ตามระยะเวลาที่กําหนดโดยสม่าํเสมอหรือไม่เพื่อให้สามารถกู้ 
คืนหรือสร้างเอกสารข้อมูลสําคัญขึ้นมาใหม่ได้ 

4 มาตรฐานกระบวน 
การทํางานในช่วง
เหตุการณ์ฉุกเฉิน 

หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่องและ
หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง 

กําหนดมาตรฐานของกระบวนการทํางานในภาวะของ
เหตุการณ์ฉุกเฉิน คือ  
 ลดขั้นตอนความซบัซ้อนในการปฏิบัติงานลงแต่ต้อง
แม่นยําและถี่ถ้วนในการปฏบิัติงานมากข้ึน เนื่องจาก
ปริมาณงานในสภาวะเช่นนี้ จะมีข้อราชการไม่มากอาจใช้
เวลาต่อหนึ่งเร่ืองมากกว่าปกติเพื่อความถูกต้องในการ
ทํางาน  
 หัวหน้างานหรือผู้ปฏิบัติงานควรเขียนบันทึกการ
ปฏิบัติงาน รายงานผลสรุปที่เกิดขึ้น เช่น ระยะเวลาใน
การฟ|}นคืนระบบ ความขัดข้องระหว่างการปฏิบตัิงาน 
ความไม่เพียงพอในการใชท้รัพยากรต่างๆ ผลสาํเร็จของการ
ปฏิบัติงาน  
 ติดต่อผู้รับบริการทางโทรศัพท์ตามเบอร์ติดต่อที่ได้จัดทาํ
ไว้เพื่อแจ้งสถานที่ปฏิบตัิงานใหม่ และเบอรโทรศัพท์เบอร์
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โทรสาร และแจ้งความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นจากระยะเวลาของ
การฟื้นคืนระบบ 

 

ภายในเวลา 6 ชม. - 2 วัน 
1 แจ้งบุคลากรที่

สําคัญ 
ผู้ประสานงาน BCP จัดเตรียมเคลื่อนย้ายไปศูนยป์ฏิบัติการสํารอง 

6 เคลื่อนย้ายไปศูนย์
ปฏิบัติการสาํรอง/
ศูนย์สั่งการ 

ผู้ประสานงาน BCP/ 
หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง 

เคลื่อนย้ายไปยังศูนยป์ฏิบัติงานสํารอง/ศูนยส์ั่งการ อย่าง
รวดเร็ว (จัดทําแผนที่ตั้งศูนย์ปฏบิัติงานสาํรองและเส้นทาง
การเดินทางเพื่อ แจกบุคลากร) 

3 จัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการสาํรอง/
ศูนย์สั่งการ 

ผู้ประสานงาน BCP/ 
หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง 

 จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ ์ระบบงานที่ต้องใช้  
 ตรวจสอบ ทดสอบอุปกรณ์และระบบงานIT ที่ต้องใช้  
 ทดสอบการส่งสัญญาณโทรศัพท์และแฟกซท์ี่จําเป็น  
 จัดหาบริการสนบัสนุนจากหน่วยงานภายในและภายนอก  
 จัดทําแผนจัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วนตามความสาํคัญจาํเป็น  
 ในการจัดตั้งศูนยปฏิบัตงิานสํารองและดําเนนิการตามแผน

ฯ 
4 การกู้คืนเอกสาร

ข้อมูลสําคัญ 
หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง 

 เรียกเอกสารข้อมูลสําคัญซึ่งเก็บ หรือ จัดทําสํารองไว้  
 สร้างเอกสารข้อมูลสําคัญที่เสียหายขึ้นมาใหม่  
 เปลี่ยนเสน้ทางการจัดส่งเอกสารข้อมูลที่สําคัญ  
 ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารข้อมูลสําคัญ 
สําหรับงานที่ทาํค้งอยู่ในเวลาที่เกิดเหตุการณ์ 

5 แจ้งให้ทราบว่ามี
บริการใดได้รับ
ผลกระทบ 

หัวหน้าคณะบริหาร
ความ ต่อเนื่องหรือผู้
ได้รบัแต่งตั้งเป็น
หัวหน้าศูนย์สั่งการ 

 ประกาศใช้แผนการสื่อสารของหน่วยงาน  
 ดําเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการ/ผู้ใช้บริการที่สาํคัญ  
ได้รับแจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการติดต่อบริการที่ 
ยังคงมีอยู่ บริการที่ได้รบัผลกระทบ ข้อชี้แจงเพิ่มเติม และ 
ทางเลือกที่เป็นไปได้สาํหรับบรกิารที่ได้รับผลกระทบ 

2 รายงานต่อ
ผู้บริหาร/ศูนยส์ั่ง
การ 

หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง 

รวบรวมข้อมูลความเสียหายและสถานการณ ์กู้คืนการ
ปฏิบัติงานล่าสดุ เพื่อรายงานตอ่ศูนยสั่งการ 
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ภายในเวลา 1 - 7 วัน 
7 จัดหาอุปกรณ์

เครื่องใช้ในการ
ทํางาน 

ผู้ประสานงาน BCP  ประเมินความเพียงพอของอุปกรณเครื่องใช้ในการทํางาน 
สําหรับระยะเวลาทาํงาน 30 วนั  
 ส่งแบบฟอร์มการจัดซื้อให้กับฝ่ายพัสดุ  
หมายเหตุ : ในการประเมินความเพียงพอดังกล่าว ให้
พิจารณารายการที่ต้องจัดเตรียมการสั่งซื้อไว้แล้วใน
แบบฟอร์มจัดซื้อเพื่อให้สามารถขออนุมัติได้ทันที 

หมวด ค : การสูญเสียบุคลากรสําคัญ (Loss of Key Personnel)   

 การดําเนินการ 
ขั้นตอนการปฏิบัติการ 

สิ่งท่ีต้องทํา ผู้รับผิดชอบ 
ก่อนเกิดวิกฤติ 

1 ปรับปรุง BCP ให้เป็น
ปัจจุบนั 

ผู้ประสานงาน BCP ทบทวน BCP อย่างน้อยเปน็ประจําทุกปีเพื่อให้แน่ใจว่าเปน็
ปัจจุบนัอยู่ตลอดเวลา 

6 เตรียมบุคลากรสํารอง/ม ี
การสับเปลี่ยนหนา้ที่กัน
เพื่อให้สามารถทํางาน
แทนกันได ้

หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง 

จัดให้มีการหมุนเวียนการทํางานของบุคลากรเพื่อการ
ทดแทนกัน มีการสอนงาน/ฝึกอบรมที่จําเปน็เพื่อให้คุ้นเคย
กับภารกิจที่สําคัญ กรณีสูญเสยีบุคลากรหลัก 

ภายในเวลา 1 - 7 วัน 
1 รายงานต่อศูนย์สั่งการ หัวหน้าคณะบริหาร  

ความต่อเนื่องหรือผู้
ได้ รับแต่งตั้งเป็น
หัวหน้าศูนยสั่งการ 

รายงานความเคลื่อนไหวให้ศูนย์สั่งการทราบอย่างต่อเนื่อง 
6 สื่อสารให้ทราบถึงบริการ

ที่ได้รับลกระทบ 
 ประกาศใช้แผนการสื่อสารของหน่วยงาน  
 ดําเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการ/ผู้ใช้บริการที่สาํคัญ 
ได้รับแจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการติดต่อ 
บริการที่ยังคงมีอยู่ บริการทีไ่ด้รบัผลกระทบ ข้อชี้แจง
เพิ่มเติม และทางเลือกที่เป็นไปได้สําหรับบริการทีไ่ด้รับ
ผลกระทบ 

3 สั่งการให้บุคลากรสาํรอง
เข้าปฏิบัติงาน 

ดําเนินการเพื่อให้ บุคลากรสาํรองสามารถปฏบิัติงานแทน
ได้ เช่น สิทธิเข้าถึงอาคารสถานที่ เอกสาร ข้อมูล ระบบ 

4 ให้อํานาจอนุมัติและ
อํานาจการลงนามที่

ปรับปรุงเอกสารอํานาจอนุมัติ และอํานาจในการลงนามที่
จําเป็นเพื่อให้บุคลากรสาํรองมีอํานาจในการดําเนินการ 
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จําเป็นแก่บุคลากร
สํารอง 

5 เปลี่ยนสถานที/่ที่อยู่ใน
การจัดส่งเอกสารข้อมูล 

ผู้ประสานงาน BCP  
และหัวหน้าทีมงาน 
บริหารความต่อเนื่อง 

หากบุคลากรสํารองไม่ไดป้ฏิบัตงิานในสถานที่เดิมของ
บุคลากรหลัก ให้เปลี่ยนเส้นทางของเอกสาร จดหมาย
หมายเลขโทรศัพท ์และอ่ืนๆ ส่งไปยังสถานที่ที่บุคลากร
สํารองทํางานอยู ่

2 ทํารายการที่หยุดชะงัก
ขณะเกิดเหตุ 

หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง 

 ตรวจสอบสถานะของรายการทีเ่พิ่งทําเสร็จ ก่อนที่จะ
เกิด 

เหตุการณหยุดชะงักและทาํรายการที่ยังคงค้างอยู่ให้เสร็จ
สิ้น 

 

ภายในเวลา 14 วัน 

7 พิจารณาจัดสรร / 
เกลี่ย 
บุคลากรตามความ 
เหมาะสม 

หัวหน้าคณะบริหาร  
ความต่อเนื่องและ 
หัวหน้าทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่อง 

 ประเมินจํานวนบุคลากรที่เหลืออยู่ 
 ประสานงานกับกองการเจ้าหนา้ที่จัดสรรข้าราชการที่มี
อยู่ให้กับหน่วยที่ขาดแคลนมากตามความเหมาะสมและ
แต่งตั้งรักษาการแทนกรณีจาํเปน็  
 แจ้งหัวหน้าหน่วยงานและตัวบคุลากรขอความร่วมมือ
ไปชว่ยงานในบทที่ต้องการหรือขาดแคลนมาก 
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หมวด ง : ความล้มเหลวของระบบไอที (Loss of IT System)  

 การดําเนินการ 
ขั้นตอนการปฏิบัติการ 

สิ่งท่ีต้องทํา ผู้รับผิดชอบ 
ก่อนเกิดวิกฤติ 

1 ปรับปรุง BCP ให้เป็น
ปัจจุบนั 

ผู้ประสานงาน 
BCP 

ทบทวน BCP อย่างน้อยเปน็ประจําทุกปีเพื่อให้แน่ใจว่าเปน็
ปัจจุบนัอยู่ตลอดเวลา 

6 จัดทําแผนฟื้นฟจูาก 
ความเสียหาย 
(Disaster Recovery 
Plan : DRP) 

หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง 

จัดทําแผนฟื้นฟจูากความเสียหายโดยมีหัวข้อ ดังต่อไปนี้  
- วัตถุประสงคบอกถึงวัตถุประสงคของแผนฯ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติเมื่อเกิดขึ้นจริง  
- ขอบเขต ระบุหน่วยงานหรือหน้าที่ทางธุรกิจและกลุ่มบุคคลที่
ต้องนําแผนฯไปใชไ้ด้จริง  
- บทบาทและความรับผิดชอบระบุบทบาทและความรับผิดชอบ
ของบุคลากรในการฟื้นฟูจากความเสียหาย  
- ระบุทรัพยากรที่ต้องใช้ในการฟื้นฟูการดําเนนิงาน  
- การฝึกอบรมระบุโปรแกรมการฝึกอบรมที่จําเป็นต่อทุกฝา่ย
และจําเปน็ต่อผู้ใช้ทุกกลุ่ม  
- ตารางการทดสอบและฝึกซ้อมจัดตารางการทดสอบแผนฟืน้ฟู
และการฝึกซ้อมฟื้นฟูการดาํเนินงาน  
- ตารางบํารุงรักษาจดัตารางทบทวนและปรับปรุงข้อมูลในแผน
ฟื้นฟูเป็นระยะ  
- ข้อควรระวังระบุเร่ืองที่ผู้เกี่ยวข้องควรระวังหรือควรให้ความ
สนใจเป็น 

3 ทบทวนการจัดเตรียม 
ระบบคอมพิวเตอร์ตาม 
แผนฟื้นฟจูากความ 
เสียหาย (DRP) 

หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง 

ตรวจสอบว่าได้มีการระบุระบบงานทีต่้องใช้สาํหรับการ
ปฏิบัติงาน 
สําคัญอย่างครบถ้วน และพิจารณาว่า  
 มี DRP พรอ้มและเพียงพอ  
 มีวิธีการทํางานอ่ืนที่ไม่ต้องพึ่งพาระบบคอมพิวเตอร์ 
(workaround procedure) เมื่อเกิดความล้มเหลวของ
ระบบงาน 
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4 พิจารณาระบบงานที่  
DRP ไม่รองรับ 

ผู้ประสานงาน 
BCP 

หากระบบงานคอมพิวเตอร ์ใดไม่มี แผน DRP รองรับ ให้
พิจารณาความจําเปน็และแจง้เจา้ของระบบงานเพื่อดําเนินการ
ในลําดบัต่อไป 

 

ภายในเวลา 4 ชม. - 2 วัน 
1 รายงานต่อศูนย์สั่งการ ผู้ประสานงาน BCP 

และหัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง 

รายงานสถานการณ์ให้ศูนย์สั่งการทราบอย่างต่อเนื่อง 

6 สื่อสารให้ทราบถึง
บริการที่ได้รับ
ผลกระทบ 

หัวหน้าคณะบริหาร  
ความต่อเนื่องและ

หัวหน้า 
ทีมบริหารความ

ต่อเนื่อง 

 ประกาศใช้แผนการสื่อสารของหน่วยงาน  
 ดําเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการ/ผู้ใช้บริการที่
สําคัญ ได้รบัแจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการ
ติดต่อ บริการที่ยังคงมีอยู่ บริการที่ได้รับผลกระทบ ข้อ
ชี้แจงเพิ่มเติม และทางเลือกที่เป็นไปได้สําหรับบริการที่
ได้รับผลกระทบ 

3 ใช้ขั้นตอนวิธีการ
ทํางานด้วยตวัเองที่ไม่
ต้องพึ่งพาระบบ 
(Manual Work 
Around) 

หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง 

ใช้ขั้นตอนการทํางานด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องพึง่พาระบบ 

เมื่อมีการกู้คืนระบบงาน 
1 กู้คืนข้อมูลเมื่อ 

สถานการณกลับสู่
ภาวะ 
ปกติ 

หัวหน้าทีมงาน 
บริหารความต่อเนื่อง 

 ตรวจสอบสถานะของข้อมูลที่กู้คืนได้  
 สร้างข้อมูลที่เสียหายไปขึ้นมาใหม่  
 บันทึกรายการที่เกิดขึ้นระหว่งทีร่ะบบล้มเหลว  
และระมัดระวังไม่ให้มีการบันทกึรายการซ้ําหรือขาดไป 

6 สื่อสารให้ทราบถึงการ 
บริการที่ได้รับ
ผลกระทบ 

หัวหน้าทีมงาน 
บริหารความต่อเนื่อง 

 ประกาศใช้แผนการสื่อสารภายของหน่วยงานถ้ามี
บริการที่ยังได้รบัผลกระทบหลังจากกู้คืนระบบงาน  
 ดําเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการ/ผู้ใช้บริการที่

สําคัญ  
ได้รับแจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการติดต่อ 
บริการที่ยังคงมีอยู่ บริการทีไ่ด้รบัผลกระทบ ข้อชี้แจง
เพิม่เติม และทางเลือกที่เป็นไปได้สําหรับบริการทีไ่ด้รับ
ผลกระทบ 
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หมวด จ : ผู้ให้บริการที่สาํคัญไม่สามารถให้บริการได้ (Failure of Key Dependency) 

 การดําเนินการ 
ขั้นตอนการปฏิบัติการ 

สิ่งท่ีต้องทํา ผู้รับผิดชอบ 
ก่อนเกิดวิกฤติ 

1 ปรับปรุง BCP ให้เป็น
ปัจจุบนั 

ผู้ประสานงาน BCP ทบทวน BCP อย่างน้อยเปน็ประจําทุกปีเพื่อให้แน่ใจว่าเปน็
ปัจจุบนัอยู่ตลอดเวลา 

6 ทบทวนความพร้อม
ของ 
การบริหารความ
ต่อเนื่อง (BCM) ของผู้
ให้บริการสําคัญ 

ผู้รับผิดชอบ
กระบวนงาน 

ทบทวนรายชื่อหน่วยงาน บุคคลของผู้ให้บริการสําคัญ
เพื่อให้ แน่ใจว่าเป็นปัจจุบนั และสามารถติดต่อ ประสาน
หรือให้บริการในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเกิดเหตุการณ์หยุด
วิกฤต 

ภายในเวลา 1 - 3 วัน 
1 สื่อสารให้ทราบถึงการ

บริการที่ได้รับ
ผลกระทบ 

หัวหน้าคณะบริหาร  
ความต่อเนื่อง และ 
ผู้ประสานงาน BCP 

ประกาศใช้แผนการสื่อสารของหน่วยงานเพื่อแจ้งข้อมูล
เก่ียวกับบริการที่ยังคงมีอยู่ บริการที่ได้รับผลกระทบข้อ
ชี้แจงหรือเงื่อนไขพิเศษและทางเลือกที่เป็นไปได้สาํหรับ
บริการที่ได้รับผลกระทบ 

6 ใช้ขั้นตอนวิธีการ
ทํางานด้วยตวัเองที่ไม่
ต้องพึ่งพาระบบ  

หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง 

ใช้ขั้นตอนวิธีการทาํงานด้วยตวัเองที่ไม่ต้องพึ่งพาระบบ 

ภายในเวลา 7 วัน 
3 พิจารณาแนวทาง/ 

ช่องทางตา่งๆ ในการ
ติดต่อสื่อสาร/
ประสานงาน/ เพื่อให้
การดําเนินการเปน็ไป
อย่างต่อเนื่อง 

หัวหน้าทีมงาน 
บริหารความต่อเนื่อง 

 รวบรวมข้อมูลสําคัญ/จาํเป็นต่อการใช้ดําเนินการต่อไป  
 ประสานขอสําเนาข้อมูลกรณีข้อมูลขาดหายไป หรือมีไม่
ครบ  
 กรณีระบบยังใช้การไม่ไดต้้องประสานผู้ดูแลระบบนั้น 
และทํางานตรวจสอบข้อมูล สาํรองข้อมูลเพื่อยืนยันความ
ถูกต้อง  
 ดําเนินการประสานงาน ระบบตา่งๆเพื่อให้ขั้นตอนกา
ปฏิบัติการเข้าสู่ภาวะปกติ 
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รายงานความคืบหน้าของขั้นตอนการกู้คืนการปฏิบัติงาน 

รายงานต่อ ความถี่/สัญญาณแจ้ง
เหต ุ

หัวข้อรายงาน ผู้รายงาน 

หัวหน้า คณะทํางาน
บริหารความต่อเนื่อง
และผู้บริหารสงูสุด 

แจงเหตุการณ์ฉุกเฉิน การติดต่อในสายงานตาม Call 
Tree เรียบร้อย แจ้งการประกาศใช้
แผน ฉุกเฉิน 

ผู้ประสานงาน BCP 

ผู้ประสานงาน BCP พบกันที่จุดนัดพบ เจ้าหน้าที่ที่ต้องเข้าปฏิบัติงาน
ระหว่าง เหตุการณ์ฉุกเฉินมาถึงจุด
นัดพบครบถ้วน 

หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง 

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง 

การย้ายสถานที่
ปฏิบัติงาน 

การโยกย้ายสถานทีป่ฏิบัตงิาน ทีมกู้คืนการปฏิบัตงิาน
ของหน่วยงาน 

ผู้ประสานงาน BCP สถานทีป่ฏิบัตงิานใหม่ สามารถเข้าสถานทีป่ฏิบัติงาน ณ 
ศูนย์สํารองได้เจ้าหน้าที่เข้า
ประจําการครบถ้วนตรวจสอบ
เอกสารสํารองและอุปกรณ์ต่างๆว่า
ใช้ งานได้ อยู่ระหว่างการรอติดตั้ง
ระบบ 

หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง 

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง 

ความสัมฤทธิ์ผลของ
การ เชื่อมต่อระบบงาน
ต่างๆ ณ ศูนย์ฏิบัติงาน
สํารอง 

ทุกระบบสามารถ Log-in เข้าระบบ
ใช้ งานได้หรือมีข้อขัดข้องประการ
ใด 

ทีมกู้คืนการปฏิบัตงิาน
ของหน่วยงาน 

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง 

Processing รายการ การเร่ิมปฏิบัติงานตามปกติได ้ กลุ่ม/ฝ่ายสังกัด สาํนัก 

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง 

ปัญหาคงค้าง สรุปการแก้ไขปัญหา หรือปัญหาคง
ค้างแก่หัวหน้าฝ่ายเป็นระยะๆ 

กลุ่ม/ฝ่ายสังกัด สาํนัก 

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง 

การปิดงานสิน้วัน กระบวนการปดิงานสิน้วัน สรุปงาน
ที่เสร็จสิ้น ปญัหาที่ยังไม่ได้รบัการ
แก้ไข 

กลุ่ม/ฝ่ายสังกัด สาํนัก 

หัวหน้าคณะทํางาน
บริหารความต่อเนื่อง
และผู้บริหารสงูสุด 

การปฏิบัติงาน ณ ศนูย์ 
สํารอง 

สรุปการปฏิบตัิงาน ณ ศูนยส์ํารอง 
ประจําวนั 

- ผู้ประสานงาน BCP 
- หัวหน้าคณะทํางาน
บริหารความต่อเนื่อง 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือกลับสู่ภาวะปกต ิ

 ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติการ 
ก่อนเกิดวิกฤติ 

1 ผู้ประสานงาน BCP ปรับปรุงเอกสารเหล่านี้ให้เป็นปจัจุบันและจัดเก็บ:  

 ข้อมูลที่จําเป็นสําหรับการฟืน้ฟสูถานทีท่ี่ได้รับความเสียหาย เชน่ แผนผัง สถานที่
ทํางานของหน่วยงาน (ซึง่มีรายละเอียดของการวางเฟอร์นิเจอร์และ อุปกรณ์ต่างๆ), 
แผนผังการเดินสายเคเบิ้ล,สายโทรศัพท์ต่างๆ และเงื่อนไข พิเศษ เป็นต้น (เช่น 
ภาพถ่ายสถานที่ทาํงานปัจจุบนั แผนผังสถานที่ทํางาน ปัจจบุัน)  

 รายละเอียดการติดตั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ การสํารองข้อมูลโดยเฉพาะ อย่างยิง่
สําหรับระบบทีไ่ม่มี DRP server  

 เอกสาร/ข้อมูลข่าวสารอ่ืนๆ ที่จาํเป็นสาํหรับการฟื้นฟูสถานที่ทาํงานที่ ได้รับความ
เสียหายขึ้นมาใหม่  
หมายเหตุ: ควรมีการเก็บสําเนาปัจจุบนัไว้ในระบบกลาง หรือนอกสถานที่หากเกิดเหตุ
จําเป็นสามารถเรียกมาใช้ได้   

6 ผู้ประสานงาน BCP ส่งสําเนาข้อมูลไปเก็บไวน้อกสถานที่ทาํงานทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลง 

ภายในเวลา 1 - 7 วัน 
3 หัวหน้าคณะทํางาน

บริหารความต่อเนื่อง 
เรียกข้อมูลที่ต้องใช้ในการนํากลบัสู่สภาพเดิม ซึ่งเก็บไวน้อกสถานที่ทํางาน (เชน่ 
แผนผังสถานที่ทํางานหลัก system configuration เอกสารสําคัญต่างๆ ) 

4 หัวหน้าคณะบริหาร 
ความต่อเนื่อง และผู้
ประสานงาน BCP 

ประชุมคณะทํางานเพื่อวางแผนรวมกันในเร่ือง :  

 การซ่อมแซมและฟื้นฟูสถานที่ทาํงานหลักที่เสียหายขึ้นมาใหม่หรือการเสาะหา และ
การจัดตั้งสถานที่ทาํงานหลักแห่งใหม่  

 จัดซื้อและติดตั้งระบบทีไ่ด้รับความเสียหาย  

 กําหนดตารางเวลา/บุคลากรการทํางาน  

 เกลี่ยหรือจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมเพื่อทดแทนจํานวนบุคลากรในจุดที่ขาดอยู ่
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ภายในเวลา 14 วัน 
5 หัวหน้าคณะทํางาน

บริหารความต่อเนื่อง 
 

ตัดสินใจกลยุทธ์การกลับสู่ภาวะปกติ และระยะเวลา ซึ่งควรประกอบด้วย  

 สถานทีท่ํางานหลักจะต้องซ่อมแซมหรือย้ายไปยังที่อ่ืนหรือไม ่

 ควรซื้อระบบ (ฮาร์ดแวรแ์ละซอฟท์แวร)์ หรือไม่ 

 การจัดสรรบุคลากร/การแต่งตัง้รักษาการ (ตําแหน่ง จาํนวนคน อื่นๆ)  

 ต้นทุนที่จะเกิดขึ้น  

 กรอบระยะเวลาที่ใช้ในการฟื้นฟูให้กลับสู่ภาวะปกต ิ

 ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติการ 
ภายในเวลา 21 วัน 

6 หัวหน้าคณะทํางาน
บริหารความ
ต่อเนื่อง 
 

 ประชุมคณะทํางานมาวางแผนร่วมกันเพื่อฟืน้ฟูให้กลับสู่ภาวะปกติ   

 สร้างแบบฟอร์มตรวจสอบ เพื่อช่วยในการระบุงานหน้าที่ที่จะทาํ ระยะเวลาที่ต้อง
ดําเนินการ และผู้รับผิดชอบงานหน้าทีน่ี้ควรประกอบด้วย  

 การเปลี่ยนเสน้ทางของสายโทรศัพท์ 

 การจัดตั้งและทดสอบอุปกรณ ์

 ตรวจสอบการกูค้ืนขอ้มูลขึ้นมาใหม่เพื่อเก็บรักษาขอ้มูล ให้ถูกต้องและเป็นระเบียบ  

 การเตรียมบุคลากรในตําแหน่งสําคัญที่ขาดไป  

 การติดต่อสื่อสารกับผู้ให้บริการ/ผู้รับบริการ 
7 หัวหน้าคณะทํางาน

บริหารความ
ต่อเนื่อง 

เมื่อจัดทําแผนเรียบร้อยแล้ว สื่อสารให้บุคลากรทราบเก่ียวกับแผนการกลับสู่ภาวะปกติ
และตารางเวลาการดําเนนิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     แผนบรหิารความตอ่เนื่อง Business Continuity Plans (BCP) ประจําปี 6523 

- 48 - 

ฝ่ายพัฒนาองค์กร พฤษภาคม 6523 

ภายในเวลา 30 วัน 
8 หัวหน้าคณะบริหาร 

ความต่อเนื่อง และผู้
ประสานงาน BCP 

ก่อนที่จะยกเลิกการใช้ศูนย์ปฏบิัติงานสาํรอง/ศูนย์สัง่การต้องทดสอบว่ากระบวนการ 
ปฏิบัติงานสามารถดําเนินไปได้อย่างดีในสถานที่ทาํงานใหม ่

9 ผู้ประสานงาน BCP/
หัวหน้าทีม บริหาร
ความต่อเนื่อง 

ดําเนินการเปลี่ยนศนูย์ปฏบิัติงานสํารองให้กลับไปอยู่ในสภาพเดิม (original 
condition) ดังนี้ :  

 เอาซอฟต์แวรท์ี่ได้ติดตั้งไวท้ี่ศูนย์สํารองออก  

 ตรวจสอบว่าขอ้มูลที่มีความอ่อนไหว ได้เอาออกจากฮาร์ดดสิก์และที่เก็บชั่วคราว
อ่ืนๆ เรียบร้อยแล้ว  

 ทําลายหรือกําจัดเอกสารต่างๆ และรายงานข้อมูลอื่นๆ ทีไ่ม่ใชแ้ล้วออกไป  

 ตรวจสอบว่าทรัพยากรทุกอย่างที่ให้ผู้อ่ืนไปใชไ้ด้คืนกลบัมาในสภาพที่ดี  

 ส่งคืนสถานที ่
10 หัวหน้าคณะทํางาน

บริหารความ
ต่อเนื่อง 

ดําเนินการยกเลิกสิทธิการเขาถึงอาคารสถานที่ ข้อมูล และอํานาจต่างๆ ที่เคยอนุญาติ 
ให้กับบุคลากรชุดสาํรอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 1   

การปฏิบัติตนกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ 
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การปฏิบตัิตนกรณเีกิดเหตภุัยพิบัติ 

 ปัจจุบันปัญหาเรื่องภัยพิบัติเป็นสาธารณภัยในประเทศไทยมีแนวโน้มที่ จะเกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง

และรุนแรงมากขึ น เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  เช่น  ความแปรปรวนของภูมิอากาศความ

ไม่สมดุลของระบบนิเวศน์ ความแปรปรวนของระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม จนมีผลกระทบอย่าง

หลีกเลี่ยงไม่ได้  

ดังนั น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติของผู้ปฏิบัติงาน อจน. จึงได้จัดท าคู่มือป้องกันกรณี

หากเกิดภัยพิบัติ ซึ่งประกอบด้วย วิธีการปฏิบัติตน แผนป้องกันและบรรเทา กรณีหากเกิดภัยพิบัติไว้

รองรับสถานการณ์และเพ่ือเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินสามารถด าเนินไปได้

อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

แผนการบรรเทาภัยพิบัติทีเ่กิดจากวาตภัย 

วาตภัย หมายถึง ภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากพายุลมแรงจนท าให้เกิดความเสียหายแก่อาคาร

บ้านเรือน ต้นไม้ และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่เกิดขึ นเป็นบริเวณกว้างจากความแรงของลมที่พัดเวียนเข้าหาจุด

ศูนย์กลางของพายุ โดยความเสียหายจะมีมากที่สุดบริเวณใกล้แนวศูนย์กลางที่พายุเคลื่อนผ่าน 

1. อันตรายที่เกิดจากวาตภยั 

เกิดบนบก ต้นไม้ถอนรากถอนโคน ต้นไม้ทับบ้านเรือนพัง ผู้คนได้ รับบาดเจ็บถึงตาย

เรือกสวน  ไร่นาเสียหาย บ้านเรือนที่ไม่แข็งแรงไม่สามารถต้านทานความรุนแรงของลมได้พังระเนระนาด

หลังคาบ้านที่ท าด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิด กระเบื องหลังคาปลิวว่อน เสาไฟฟ้า เสาโทรเลข เสาโทรศัพท์

ล้ม สายไฟฟ้าขาด ไฟฟ้าลัดวงจร เกิดเพลิงไหม้ ผู้คนที่พักอยู่ ริมทะเล จะถูกคลื่นซัดท่วมบ้านเรือนและ

กวาด ลงทะเล ฝนตกหนักมากทั งวันและทั งคืน อุทกภัยจะตามมา น  าป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาอย่าง

รวดเร็วและรุนแรงเกิดน  าท่วมฉับพลันในบริเวณที่ราบลุ่มเชิงเขา เส้นทางคมนาคม ทางรถไฟ สะพาน และ

ถนนถูกตัดขาด 
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ในทะเล มีลมพัดแรงจัดมากเกิดคลื่นใหญ่ เรือขนาดใหญ่อาจถูกพัดพาไปเกยฝั่งหรือชนหิน

โสโครกท าให้จมได้ เรือขนาดเล็กอาจพลิกคว่ าและจมลงเกิดคลื่นใหญ่ซัดฝั่งท าให้ระดับน  าสูงท่วมอาคาร

บ้านเรือนบริเวณริมทะเล และอาจกวาดส่ิงก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงลงทะเลได้ เรือประมงบริเวณชายฝั่งจะถูก

ท าลาย 

2. ขั้นตอนการปฏิบัตกิารบรรเทาภัยที่เกิดจากวาตภัย 

เป็นการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานในองค์กรที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถ

ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากวาตภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในระยะก่อนเกิด

ภัย ขณะเกิดภัย และภายหลังที่ภัยได้ผ่านพ้นไปแล้ว 

2.1 ขั้นตอนการปฏิบตัิก่อนการเกดิวาตภัย 

เป็นการด าเนินการเพ่ือจัดเตรียมและลดผลกระทบ  หรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคไว้ล่วงหน้า

ก่อนที่วาตภัย จะเกิดขึ น 

1. จัดท าแผนปอ้งกนัและบรรเทาวาตภัยรวมทั งประสานและฝึกซอ้มแผนการบรรเทาวาต

ภัย กับพนักงานภายในหนว่ยงานและส านักงานสาขาที่เกี่ยวข้อง 

2. เฝ้าระวังและเตือนภัย เผยแพร่ให้ความรู้ ประชาสัมพนัธ ์เพ่ือเปน็การรู้เท่าทันและ

หลีกเลี่ยง ให้พ้นจากภัยธรรมชาติทั งรปูแบบที่เปน็ทางการและไมเ่ปน็ทางการ 

3. ตรวจสภาพความปลอดภัยของอาคาร ส านักงาน ประต ูหน้าต่าง ช่องทางลม เสาไฟฟ้า  

และสายไฟฟ้า ทั งในและนอกบริเวณส านักงาน โดยปรับปรุงยดึเหนี่ยวใหม้ั่นคงแข็งแรง 

4. ตัดกิ่งไม้หรือรดิกิ่งไม้บริเวณส านักงานที่อาจหักโคน่ลงไดจ้ากวาตภัย 

5. ติดตั งสายล่อฟ้าส าหรับอาคารสูง 

6. ส ารวจอาคาร สถานที่ทีม่ีความมั่นคงแข็งแรงเพ่ือก าหนดเปน็เขตพื นทีป่ลอดภัย รองรับ

การอพยพของพนกังานในกรณีฉุกเฉนิ พร้อมจัดท าแผนที่ แสดงบริเวณสถานที่ที่ก าหนดเปน็เขตพื นที่ที่

ปลอดภัย          
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7. ประชาสัมพันธ์และแจง้ข้อมลูหนว่ยงานด้านขา่วสาร การแจ้งเตือนและการให้ความ

ช่วยเหลอืให้พนักงานรับทราบและเตรียมความพร้อมอพยพเมื่อมีเหตุ เชน่ การเตรยีมเสบียงอาหาร น  า

ดื่ม ยารักษาโรค ไฟฉายและอุปกรณ ์กรณทีี่จ าเปน็ในการเผชิญวาตภัยที่อาจเกดิขึ น 

8. ส ารวจจดัท าทะเบียนอุปกรณ์ เครือ่งมือ เครื่องใช ้และยานพาหนะที่จ าเป็นใช้ในขณะ

เกิดเหตุ  ถ้ามไีม่ครบควรจดัหาเพิ่มเติม 

9. สนับสนนุให้มกีารปลูกปา่เพือ่บรรเทาความรุนแรงของลมพายุ 

2.2 ขั้นตอนการปฏิบตัิขณะเกดิวาตภัย 

เป็นการด าเนินการในสถานการณฉ์ุกเฉินโดยการระดมทรัพยากรต่างๆ  เข้าชว่ยเหลือเพื่อ

รักษาชวีิต  ทรัพย์สินและบรรเทาทกุขแ์ก่พนกังานผู้ประสบภัยตลอดจนลดความรนุแรงของวาตภัยที่

เกิดขึ น 

1. ไม่ตืน่ตกใจ พยายามควบคมุสติอย่างสงบและอยู่ในอาคารที่มัน่คงแข็งแรงตลอดเวลาที่

เกิดเหตุ  ไม่ออกมาในที่โล่งแจ้ง 

2. ปิดประต ูหน้าต่างทุกบาน รวมทั งปรับปรุงและปิดกั นชอ่งทางลมและช่องทางตา่งๆ ท่ีลม

จะเข้าไป  ท าใหเ้กดิความเสยีหายได ้

3. ตัดสะพานไฟ ปิดวาลว์น  าและแก๊สหุงต้มใหเ้รียบร้อย 

4. ออกห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อไฟฟ้าทุกชนิด เช่น ลวด โลหะ ท่อน  า แนวรั วบ้านเปน็ต้น ไม่ใช้

อุปกรณไ์ฟฟ้าทุกชนดิ รวมทั งไม่สวมใส่เครื่องประดับทีเ่ป็นโลหะ 

5. ไม่ควรอยู่ในพื นที่ต่ า เนื่องจากอาจเกิดน  าป่าไหลหลากหรือน  าทว่มฉับพลันหรือแผน่ดิน

ถล่มได ้

6. ไม่ใช้เทียน ไม้ขดีไฟหรือสิ่งที่จะท าให้เกิดเปลวไฟหรอืประกายไฟเพราะอาจมแีก๊สรัว่อยู่ 

7. ติดตามเหตุการณ์และค าเตอืนลักษณะอากาศของทางราชการอยา่งใกล้ชดิ 
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8. เตรียมพรอ้มที่จะอพยพไปในที่ปลอดภัยจัดตั งศนูย์อ านวยการเฉพาะกิจตามแผนที่

ก าหนดไว ้เพื่อช่วยเหลือพนกังานผูป้ระสบภัยในพื นที่ที่เกิดภัยและเปน็หน่วยงาน  ในการสัง่การ 

อ านวยการ วางแผนและประสานการปฏบิัติ 

9. ประเมินระดับความรุนแรงของวาตภัยที่เกดิขึ นและรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

10. จัดชุดปฏิบัตกิารพยาบาลในลักษณะของหน่วยเคลื่อนทีเ่พ่ือให้การชว่ยเหลอืเบื องตน้

และคน้หาพนักงานผู้ประสบภัยเพ่ือท าการปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บ ณ จุดที่เกิดเหตุและน าส่ง

โรงพยาบาล 

11. จัดระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณที่ได้รับความเสียหายโดยเฉพาะบริเวณอาคาร 

ประกาศเป็นเขตควบคุมเพ่ือสะดวกต่อการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที่ 

12. ด าเนินการอพยพเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย รวมทั งเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน ไปไว้ในพื นที่

ปลอดภัย และจดัให้มรีะบบรักษาความปลอดภัยในบริเวณพื นที่อพยพ 

13. ประกาศแนะน า แจ้งเตอืนเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกดิขึ น และเปน็ปัจจุบนั 

14. รวบรวมรายงาน ข้อมูลความเสียหายและการชว่ยเหลอื พร้อมทั งสรุปเหตกุารณแ์ละ

สถานการณ ์เสนอต่อ ผู้บรหิารสูงสดุ เพื่อใหไ้ดร้ับทราบข้อมูลทีถู่กตอ้งและเป็นปัจจบุันจนกว่าเหตุการณ์

จะยุต ิ

15. ประสานขอความชว่ยเหลือไปยังส านกังานเขต หรือ จังหวดัที่รับผดิชอบพื นที่จังหวดันั น 

หรือศนูย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เมื่อเกนิขดีความสามารถของการประปาส่วนภูมิภาค 

16. เมื่อจวนตวัให้ค านงึถึงความปลอดภัยของชีวติมากกว่าทรัพย์สิน  
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2.3 ขั้นตอนการปฏิบตัิหลังเกดิวาตภัย 

เป็นการด าเนินการช่วยเหลือพนักงานผู้ประสบภัยจากวาตภัยให้กลับคืนสู่สภาพคงเดิม

ในช่วงก่อนเหตุการณ์หรือดีกว่า เพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจของพนักงานผู้ประสบภัยให้กลับคืนสู่

สภาพปกติ 

1. การฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มชีวิตความเป็นอยู่ 

o ส ารวจความเสียหายและความต้องการด้านต่างๆ ของพนักงานผู้ประสบภัย 

o จัดส่งเครื่องอุปโภค บริโภค เวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นเข้าไปยังพื นที่ที่เกิดวาต

ภัยโดยเร่งด่วนเพื่อสงเคราะห์พนักงานผู้ประสบภัยและรายงานขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมหากสิ่งของที่

จัดเตรียมไม่เพียงพอ จากหน่วยงานของรัฐและเอกชนทั งในและนอกพื นที่ เพื่อให้การสงเคราะห์พนักงาน

ผู้ประสบภัย 

o ให้การสงเคราะห์พนักงานผูป้ระสบภัย เช่น ด้านที่พัก น  าอุปโภคบริโภค เพื่อ

บรรเทาความเดือดร้อนในเบื องตน้ 

o ความสะอาด รื อสิ่งปรักหักพัง ซ่อมแซมสิ่งช ารดุเสียหายให้กลับคนืสู่สภาพปกติ

โดยเร็ว 

o ซ่อมแซมหรือปรบัปรุงสิ่งสาธารณประโยชนแ์ละระบบสาธารณปูโภค เช่นการ

ไฟฟ้า ประปา ถนนที่ช ารุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดมิโดยเร็ว 

o เฝ้าระวังโรคตดิต่อทีอ่าจเกดิขึ นได้ เช่น โรคระบบทางเดนิหายใจ โรคตดิเชื อและ

ปรสิต โรคฉีห่น ู โรคผวิหนัง โรคระบบทางเดินอาหาร รวมทั งด าเนินการก าจัดของเสียต่างๆ และพาหะ

น าโรค 
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2. การฟ้ืนฟูทางดา้นร่างกายและจิตใจของผู้ประสบภยั 

o จัดให้มบีริการรกัษาพยาบาลผู้บาดเจบ็ ผู้ป่วย เพื่อรักษาชีวติผู้ได้รับอันตรายใน

ระยะแรก               

o จัดการประชาสัมพนัธ ์เพื่อฟ้ืนฟูสภาพจิตใจและสรา้งความเชื่อมัน่ในการให้ความ

ช่วยเหลอืของการประปาสว่นภูมิภาคต่อพนักงานผูป้ระสบภัยอย่างเต็มทีแ่ละเทา่เทยีมกัน 

แผนการบรรเทาภัยพิบัติทีเ่กิดจากอุทกภัย ดินถล่มหรอืโคลนถล่ม 

อุทกภัย  หมายถึง  เหตุการณ์ที่มีน  าท่วมพื นดินสูงกว่าระดับปกติ ซึ่งมีสาเหตุจากมีปริมาณน  าฝน

มากจนท าให้มีปริมาณน  าส่วนเกินมาเติมปริมาณน  าผิวดินที ่มีอยู ่ตามสภาพปกติจนเกินขีดความ 

สามารถการระบายน  าของแม่น  า ล าคลอง และยังมีสาเหตุมาจากการกระท าของมนุษย์ โดยการปิดกั น    

การไหลของน  าตามธรรมชาติ ทั งเจตนาและไม่เจตนา จนเป็นอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน 

และสิ่งแวดล้อม  

ดินถล่มหรือโคลนถล่ม หมายถึง ปรากฏการณ์ที่มวลดินหรือหินไถลเลื่อนลงจากพื นที่ต่ ากว่า

ภายใต้อิทธิพลแรงโน้มถ่วงของโลก และการมีน  าเป็นตัวกลางท าให้มวลวัสดุเกิดความไม่เสถียรภาพ อัตรา

การไถลเลื่อนดังกล่างข้างต้นอาจช้าหรือเร็วขึ นอยู่กับประเภทของวัสดุ ความลาดชัน สภาพสิ่งแวดล้อม และ

ปริมาณน  าฝน  

1. อันตรายที่เกิดจากอุทกภัย 

 1) ความเสยีหายโดยตรง 

o น  าท่วมอาคารบา้นเรือน สิ่งก่อสร้างและสาธารณสถาน ซึ่งจะท าให้เกดิความเสียหายทาง 

เศรษฐกิจอย่างมาก บ้านเรือนหรอือาคารสิ่งก่อสร้างที่ไมแ่ข็งแรงจะถูกกระแสน  าทีไ่หลเชี่ยวพังทลายได้

คนและสัตว์พาหนะและสตัวเ์ลี ยงอาจได้รบัอันตรายถึงชวีิตจากการจมน  าตาย  
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o เส้นทางคมนาคมและการขนส่ง อาจจะถูกตดัเป็นชว่ง ๆ โดยความแรงของกระแสน  า 

ถนน และสะพานอาจจะถูกกระแสน  าพดัให้พังทลายได้ สินค้าพัสดอุยู่ระหว่างการขนส่งจะไดร้ับความ

เสียหาย 

o ระบบสาธารณูปโภค จะได้รบัความเสียหาย เชน่ โทรศัพท์ โทรเลข ไฟฟ้า และประปา  

 2) ทางอ้อม 

o  จะส่งผลกระทบตอ่เศรษฐกจิโดยทัว่ไป เกดิโรคระบาด สุขภาพจิตเสื่อม และสูญเสยี

ความปลอดภัย 

2. ขั้นตอนการปฏิบัติในการบรรเทาภัยทีเ่กดิจากอุทกภัย ดินถล่มหรือโคลนถล่ม 

เป็นการก าหนดหน้าทีค่วามรับผิดชอบของหนว่ยงาน เพื่อให้สามารถด าเนนิการป้องกันและแกไ้ข

ปญัหาที่เกดิจากอุทกภัยได้อย่างรวดเร็วและมปีระสิทธิภาพในระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกดิภัยและภายหลัง 

ที่ภัยได้ผ่านพ้นไปแลว้ 

2.1 ขั้นตอนการปฏิบัตกิ่อนการเกดิอุทกภยั ดินถล่มหรือโคลนถล่ม 

เป็นการด าเนินการเพ่ือจดัเตรียมและลดผลกระทบหรอืแก้ไขปญัหาอุปสรรคไว้ลว่งหน้า

ก่อนที่อุทกภัยจะเกดิขึ น 

o จัดท าแผนปอ้งกนัและบรรเทาอุทกภัยรวมทั งประสานและฝึกซอ้มแผนการบรรเทา

อุทกภัย กับพนักงานหรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวขอ้ง 

o การติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องของกรมอุตนุิยมวิทยาหรือทางราชการจากวทิยุ

โทรทัศน ์ 

o เชื่อฟังค าเตือนอย่างเครง่ครดั 

o เคลื่อนย้ายพนกังาน และอปุกรณ์ส านักงาน พาหนะและสิ่งของตา่งๆ ไปอยู่ในที่สูงซึ่งเป็น

พื นที่ พ้นระดบัน  าทีเ่คยท่วมมาก่อน 
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o เตรียมแพ เรือไม้ หรือเรือยาง ไว้ใช้เปน็พาหนะเมื่อน  าทว่มเปน็เวลานาน เพื่อช่วยอพยพ                            

เมื่อเกดิอุทกภัยร้ายแรง 

o เตรียมส ารองอาหาร น  าดื่มสะอาด เครื่องเวชภัณฑ์ ไว้ให้พอจะมีอาหารรับประทานเมื่อน  าท่วม

เป็นเวลาหลายวัน 

o เคลื่อนย้ายพาหนะเช่น รถยนต์ หรอืล้อเลื่อนไปอยู่ที่สูง หรือท าแพส าหรับที่พักรถยนต์

อาจจะใช้ถงัน  าขนาด 200 ลิตร ผกูตดิกนัแลว้ใช้กระดานปูกไ็ด้ 

o เตรียมกระสอบใสด่ินหรือทราย เพ่ือเสริมคันดนิที่กั นน  าให้สูงขึ น เมื่อน  าขึ นสงูท่วมคนัดิน

ที่สร้างอยู ่

o ส ารวจ รวบรวมข้อมูลพื นทีเ่สี่ยงภัยในพื นที่รับผดิชอบ ตลอดจนปรับปรุงข้อมูลให้เปน็

ปัจจุบัน รวมทั งส ารวจพื นทีป่ลอดภัยเพื่อรองรบัการอพยพ 

o ประชาสัมพันธ์และเผยแพรค่วามรู้ในการป้องกนัภัย เพื่อเตรียมรับสถานการณ ์

o ก าหนดบทบาทและความรบัผิดชอบของหน่วยงานต่างๆให้ชัดเจน ไม่ซ  าซ้อน สามารถ

ปฏิบัติงานได้อยา่งรวดเรว็เมือ่เกิดเหตุการณ์ในพื นทีร่ับผดิชอบ 

2.2 ขั้นตอนการปฏิบตัิขณะเกดิอุทกภัย ดินถล่มหรือโคลนถล่ม 

เป็นการด าเนินการในสถานการณฉ์ุกเฉินโดยการระดมทรัพยากรต่างๆ เข้าชว่ยเหลอืเพื่อ

รักษาชวีิตทรัพย์สินตลอดจนลดความรุนแรงของอุทกภยัที่เกิดขึ น 

o ตัดสะพานไฟและปิดแก๊สหุงต้มให้เรียบรอ้ย 

o อยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรืออยู่ในที่สูงพ้นระดับน  าทีเ่คยทว่มมาก่อน 

o ไม่ควรขบัขี่ยานพาหนะฝ่าไปในขณะเกดิน  าหลากหรอืขณะเกดิน  าทว่ม 

o ติดตามเหตุการณ์และค าเตอืนเกี่ยวกับลกัษณะอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด 

o แจ้งเตือนภัยให้พนักงานอพยพหรือขนย้ายทรัพย์สินไปไว้ที่ปลอดภัย 
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o  ตั งศูนย์อ านวยการป้องกนัและบรรเทาภัยตามแผนที่ก าหนดไว้ เช่นด้านเครือ่งอุปโภค

บริโภค น  าดื่ม ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพโดยเร่งดว่น 

o  อพยพพนักงานออกจากพื นที่ประสบภัย ดูแลที่พักชั่วคราว อาหาร น  าอุปโภคบรโิภค 

เครื่องนุ่งห่ม ที่เห็นวา่เหมาะสมกับสถานการณ ์รวมทั งจดัระบบรักษาความปลอดภัยในบริเวณพื นที่

อพยพ 

o  จัดหนว่ยบรรเทาทุกข์ การรักษาพยาบาล รวมทั งจดัหาเวชภัณฑ์ยารักษาโรคที่จ าเปน็ 

เพื่อดูแลสขุภาพอนามัยผู้ประสบภัย 

o  รายงานสถานการณ์ความเสียหายให้ ผวก. 

o  เมื่อจวนตัวให้ค านึงถงึความปลอดภัยของชวีิตมากกว่าทรัพย์สิน  

2.3 ขั้นตอนการปฏิบตัิหลังเกดิอุทกภยั ดินถล่มหรือโคลนถล่ม 

เป็นการด าเนินการชว่ยเหลอืผู้ประสบภัยจากอุทกภัย ให้กลับคืนสู่สภาพคงเดมิในชว่งก่อน

เหตกุารณ ์เพ่ือเป็นการสร้างขวญัก าลงัใจของผูป้ระสบภัยให้กลับคืนสู่สภาพปกติ 

 1. การฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มชีวิตความเป็นอยู่ 

o ให้การชว่ยเหลอืแก่พนักงานผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 

o ส ารวจความเสียหายและความต้องการด้านต่างๆ ของพนักงานผู้ประสบอุทกภัย 

o ท าความสะอาดโคลนตม รื อสิ่งปรักหักพัง ซ่อมแซมสิง่ช ารุดเสียหายให้กลับคนืสู่

สภาพปกต ิ

o ซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์และระบบสาธารณูปโภค ให้กลับคืนสู่สภาพปกติ

โดยเร็วที่สดุ 

o ท าความสะอาด ท าลายซากสัตว์ที่ลม้ตาย พร้อมทั งจัดการเกบ็ฝังเพ่ือปอ้งกนัโรค

ระบาด         
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2. การฟ้ืนฟูทางดา้นร่างกายและจิตใจของพนักงานผูป้ระสบภัย 

o จัดให้มบีริการรกัษาพยาบาลพนักงานผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วย เพื่อรักษาชวีิตผูไ้ดร้ับอนัตราย

ในระยะแรก 

o จัดการประชาสัมพนัธ ์เพื่อฟ้ืนฟูสภาพจิตใจและสรา้งความเชื่อมัน่ในการให้ความ

ช่วยเหลอื ของการประปาสว่นภูมิภาคต่อพนกังานผู้ประสบภัย  

แผนการบรรเทาภัยพิบัติทีเ่กิดจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม 

แผ่นดินไหว (Earthquake) หมายถึง การสั่นสะเทือนของพื นดิน อันมีสาเหตุหลักมาจากการ

ขยับเคลื่อนตัวของเปลือกโลก การสั่นสะเทือนนี อาจมีระดับความรุนแรงขั นต่ าที่ไม่ก่อให้เกิดความ

เสียหายใดๆ แต่บางครั งก็อาจมีระดับความรุนแรงในขั นที่เป็นอันตรายจนก่อให้เกิดความเสียหายอย่าง

ใหญ่หลวงได้ 

อาคารถล่ม  หมายถึง  อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ ตึก บ้าน โรง เรือน แพ คลังสินค้า 

ส านักงาน ที่ได้รับความเสียหายจากการโยกไหวตัวรุนแรง ซึ่งเป็นผลมาจากแผ่นดินไหวและอาจท าให้เกิด

ความเสียหายหรือพังทลายลงมาได้  

พ้ืนที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย 

o แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ทีม่ีแหล่งก าเนดิจากภายนอกประเทศ โดยมีแหล่งก าเนดิจากตอนใต้

ของประเทศจีน พม่า ลาว ทะเลอันดามัน ตอนเหนือของ เกาะสุมาตราซึ่งจะท าใหเ้กิดแรงสัน่ไหวใน

บริเวณภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวนัตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกรุงเทพมหานคร 

o แผ่นดินไหวเกดิจากแนวรอยเลื่อนที่ยังสามารถเคลือ่นตวั ซึ่งอยู่บริเวณภาคเหนือและภาค

ตะวันตกของประเทศ เช่น รอยเลื่อนเชียงแสน รอยเลื่อนแม่ทา รอยเลื่อนแพร ่รอยเลื่อนเถิน รอยเลื่อน

เมยอุทัยธาน ีรอยเลื่อนศรีสวัสดิ ์รอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ รอยเลื่อนคลองมะรุย  
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1. อันตรายที่เกิดจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม ภัยที่เกดิจากแผ่นดินไหวสามารถแบ่งออกได้ดังน้ี 

o ภัยจากการสัน่ไหวของพื นดนิ ก่อให้เกดิการปรบัตวัของดินทีต่่างกัน การพังทลายของดนิและ

โคลน และการที่ดนิมีสภาพกลายเปน็ของเหลวอาจเกิดอาคารถล่มได้ 

o ภัยจากการยกตัวของพื นดนิบริเวณรอยเลื่อน 

o ภัยที่เกิดจากคลื่นใต้น  าทีเ่รียกว่า “Tsunami” คลื่นนี เกดิขึ นจากแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในทะเล   

และมหาสมทุร ท าให้เกดิคลืน่ทะเลซัดฝัง่ 

o ภัยจากอัคคีภัยหลงัการเกดิแผ่นดินไหว 

2. ขั้นตอนการปฏิบัติในการบรรเทาภัยทีเ่กดิจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม 

เพื่อให้สามารถด าเนินการปอ้งกันและแกไ้ขปัญหาที่เกดิจากแผน่ดนิไหวและอาคารถล่มได้อย่าง

รวดเรว็ และมปีระสิทธิภาพในระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกดิภัยและภายหลังที่ภัยได้ผ่านพ้นไปแลว้ 

2.1 ขั้นตอนการปฏิบตัิก่อนการเกดิแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม 

เป็นการด าเนินการเพ่ือจดัเตรียมและลดผลกระทบความเสียหายหรือแก้ไขปญัหาอปุสรรค

ไว้ลว่งหน้ากอ่นทีแ่ผ่นดินไหวและอาคารถลม่จะเกิดขึ น 

o จัดท าแผนปอ้งกนัและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวและอาคารถล่มรวมทั งประสานและ

ฝึกซ้อม แผนการบรรเทาภัยกับพนักงานหรือหนว่ยงานภายนอกที่เกี่ยวขอ้ง 

o การติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมอุตนุิยมวิทยาหรือทางราชการจากวิทยโุทรทัศน์ 

และเชือ่ฟังค าเตือนอย่างเคร่งครดั 

o ตรวจสภาพความปลอดภัยของอาคารและเครื่องใช้ภายในอาคาร ท าการยดึอุปกรณท์ี่

อาจก่อให้เกิดอนัตราย เช่น ตู้และชั นหนงัสือยึดตดิกับฝาหรือเสา ไม่วางของหนักบนที่สูง 

o สอนพนักงานใหรู้้จักตัดไฟ ปิดวาล์วน  าและแก๊ส 
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o ส ารองเสบียงอาหาร น  าดืม่ ยารักษาโรค เครื่องนุง่หม่ วสัดุอุปกรณต์่างๆ อาท ิไฟฉาย               

เครื่องมือช่าง อุปกรณด์ับเพลิง เพื่อเตรียมรับแผ่นดินไหวและอาคารถลม่ที่จะเกิดขึ น 

o ซักซ้อมความพร้อมของพนักงาน โดยก าหนดวธิีปฏิบตัิตนเมื่อเกดิแผ่นดินไหวและ

ก าหนดจดุนดัพบที่ปลอดภัย เมื่อมกีารพลดัพรากหรือเตรียมการเพ่ือการอพยพเคลื่อนย้ายไปอยู่ที่

ปลอดภัย 

o การประปาส่วนภูมิภาคต้องจัดเตรียมเจา้หน้าที่รวมทั งฝกึซ้อมการช่วยเหลือพนักงาน

เมื่อเกดิแผ่นดินไหวหรอือาคารถล่มอันเนื่องมาจากแผน่ดินไหว 

o ส ารวจ พื นที่เสี่ยงภัยในพื นที่รับผิดชอบ ตลอดจนปรบัปรุงข้อมูลใหเ้ป็นปัจจุบนั 

รวมทั งส ารวจ พื นที่ปลอดภัยเพื่อรองรบัการอพยพโดยหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

o ให้มีการตรวจสภาพของอาคารหากไม่แข็งแรงให้ประสานแจง้ผู้รับผดิชอบเพื่อให้มี

การเสริมความแขง็แรง รวมทั งควบคุมการก่อสร้างอาคารให้สามารถต้านทานแรงแผน่ดนิไหว 

o ประชาสัมพันธ์และเผยแพรค่วามรู้ในการป้องกนัภัยให้ เพื่อเตรียมรับสถานการณ ์

2.2 ขั้นตอนการปฏิบตัิขณะเกดิแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม 

 เป็นการด าเนินการในสถานการณฉ์ุกเฉิน โดยการระดมทรัพยากรต่างๆ เข้าชว่ยเหลอืเพื่อ

รักษาชวีิต ทรัพย์สินและบรรเทาทุกข์แก่พนักงานผูป้ระสบภัย ตลอดจนลดความรุนแรงของแผ่นดินไหว

และอาคารถล่มที่เกิดขึ น 

o ไม่ตืน่ตกใจ พยายามควบคมุสติอย่างสงบ อยู่ในที่แข็งแรงปลอดภัย ถ้าอยู่ในอาคารให้

ยืนหรือหมอบอยู่ในสว่นของอาคารทีม่ีโครงสร้างแขง็แรงที่สามารถรับน  าหนกัได้มาก หรืออยู่ใตโ้ตะ๊ที่

แข็งแรง เพื่อป้องกนัอนัตรายจากสิ่งปรักหกัพังรว่งหลน่ลงมา อยู่ให้ห่างจากประต ูหน้าต่าง สายไฟ 

อุปกรณไ์ฟฟ้า และสิ่งห้อยแขวน 

o ตัดสะพานไฟ ปิดวาลว์น  า และแก๊สหุงต้มใหเ้รียบร้อย 

o หากอยู่ในรถ ให้หยุดรถจนกว่าความสัน่สะเทอืนจะหยดุ 
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o หากอยู่ชายหาดให้อยู่หา่งจากชายฝั่งใหม้ากที่สดุเพราะอาจเกดิคลื่นสนึาม ิ

(Tsunami) 

o อย่าใช้เทียน ไม้ขดีไฟหรือสิง่ที่จะท าใหเ้กดิเปลวไฟหรือประกายไฟ เพราะอาจมีแกส๊

รั่วอยู ่

o ติดตามเหตุการณ์และค าเตอืนของทางราชการอย่างใกล้ชิดและปฏิบตัติามอย่าง

เคร่งครดั ไม่ตืน่ตกใจ 

o เตรียมความพร้อมที่จะอพยพไปในที่ปลอดภัย 

o จัดตั งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจตามแผนที่ก าหนดไว้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน

พื นที่ ที่เกิดภัยและเปน็ศูนยก์ลางในการประสานการชว่ยเหลือผู้ประสบภัย 

o จัดระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณที่ได้รับความเสียหาย  

o ด าเนินการอพยพเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยรวมทั งเคลือ่นย้ายทรัพย์สินขององค์กรไปไว้

ในพื นที่ปลอดภัย 

o เมื่อจวนตวัให้ค านงึถึงความปลอดภัยของชีวติมากกว่าทรัพย์สิน  

2.3 ขั้นตอนการปฏิบตัิหลังเกดิแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม 

เป็นการด าเนินการชว่ยเหลอืพนักงานผู้ประสบภัยจากแผ่นดนิไหวและอาคารถล่ม ให้

กลับคนืสู่สภาพคงเดิมในชว่งก่อนเหตุการณ์ เพื่อเป็นการสร้างขวญัก าลงัใจของพนักงานผู้ประสบภัย 

1) การฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมชีวิตความเป็นอยู่ 

o ส ารวจความเสียหายและความต้องการด้านต่างๆ ของพนักงานผู้ประสบภัย 

o ให้การชว่ยเหลอืพนักงานผูป้ระสบภัย เช่นที่พักอาศัยชัว่คราว น  าอปุโภคบริโภค                    

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 

o ท าความสะอาดรื อสิ่งปรักหกัพัง สิ่งช ารุดเสียหายใหก้ลบัคืนสู่สภาพปกตโิดยเร็ว 
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2) การฟ้ืนฟูทางดา้นร่างกายและจิตใจของผู้ประสบภัย 

o จัดให้มบีริการรกัษาพยาบาลผู้บาดเจบ็ ผู้ป่วย เพื่อรักษาชีวติผู้ได้รับอันตรายใน

ระยะแรก 

o จัดการประชาสัมพนัธ ์เพื่อฟ้ืนฟูสภาพจิตใจและสรา้งความเชื่อมัน่ในการให้ความ

ช่วยเหลอืขององคก์ารจดัการน  าเสียต่อพนักงานผู้ประสบภัยอย่างเตม็ที่และเท่าเทียมกัน 

แผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัส COVID-19  

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื อไวรัส COVID-19 ก าลังขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วทั่วโลกใน

ขณะนี  (ในช่วงปลายปีพ.ศ. 2562) องค์การจัดการน  าเสีย (อจน.) โดยนายชีระ วงศบูรณะ ผู้อ านวยการ

องค์การจัดการน  าเสีย ได้ออกประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื อไวรัสตามมาตรการ และ

การเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรคและกระทรวงสาธารณสุขให้แก่พนักงาน ผู้มาประชุม ผู้มาติดต่อ         ท่ี

ส านักงานใหญ่หรือผู้มาติดต่อส านักงานจัดการน  าเสียสาขา ให้ได้รับความปลอดภัยด้านสุขภาพสูงสุด โดย

มีมาตรการความปลอดภัยด้านสุขภาพ และการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื อ COVID-19 ตามแนว

ปฏิบัติ ดังนี  

  ผู้บริหารองค์การจัดการน  าเสียและบคุลากรหลักตามแผนปฏิบตัิการเตรียม

ความพรอ้มรองรบัสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID - 19 

ผู้อ านวยการองค์การจดัการน  าเสีย 

นายชีระ วงศบูรณะ (081-842-3802) 

รองผูอ้  ำนวยกำรปฏิบตักิำร 

นำยวิรตัน ์ภมรำนนท ์(061-414-6555) 

รองผูอ้  ำนวยกำรวิชำกำรและแผน 

นำยสชุยั เจนพจนำรถ (081-450-4600) 

รองผูอ้  ำนวยกำรบรหิำร 

นำยวิสษิฐ์ อรยิะเวสตระกลู (063-208-2000) 
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ศูนย์ปฏิบัติการส ารอง 

ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน  า องค์การบริหารส่วนต าบลบางบัวทอง 

ที่อยู่ : หมู่ 11 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต าบลบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 

โทรศัพท์ : 063-2035763 

ผู้ประสานงาน : นางสาวพจมาลย์ ต้นทิพย์  

Location : https://www.google.com/maps?q=13.958091,100.37481099999999 

 

 

https://www.google.com/maps?q=13.958091,100.37481099999999
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องค์การจัดการน้ าเสีย (ส านักงานใหญ่) 

กรณีพนักงานองค์การจัดการน้ าเสียป่วย 

กักตวัเองและสังเกตอาการ

ตัวเองภายในที่พกั 14 วัน 

พนักงาน อจน. ที่ไม่มีอาการ 

กรณีบุคคลท่ีปฏิบัติงานในอาคาร 

(ส านักงานใหญ ่อจน.) ติดไวรัส COVID-19 

กักตวัเองและสังเกตอาการ 14 วัน หากมี

อาการให้พบแพทย์เพือ่ท าการรกัษา 

 
กรณีปิดพ้ืนที่กรุงเทพฯ 

หรือเขตจตุจักร หรือเขต

พ้ืนที่ท่ีพนักงานอาศัย 

พนักงานในพื นทีท่ี่มกีาร

ประกาศปิดพื นทีแ่จ้งตอ่

ผู้บังคับบัญชาทันท ี

พนักงาน Work from 

Home ใช้ Platforms Work 

from Home ที่ อจน. 

ก าหนด   

ติดตามข่าวสารผ่าน E-

mail และทาง line 

  

ขั้นตอนปฏิบัติรองรับแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน COVID-19 

ด าเนนิการตาม

มาตรการ 

พนักงานตรวจ

พบว่าติดเชื อ 

COVID-19 

พนักงานไม่ติด

เชื อ COVID-19 

ด าเนินการ

กักตัว 14 วัน 

และตรวจไม่

พบเชื อ 

COVID-19 

พนักงานมีอาการป่วย หรือคาดว่าจะติด

เชื้อ COVID-19 

เข้ารับการตรวจเพื่อยืนยัน

การติดเชื อ COVID-19 

พนักงาน Work from 

Home ใช้ Platforms 

Work from Home ที่ 

อจน. ก าหนด   

ติดตามข่าวสารผ่าน  

E-mail และทาง line 

ปฏิบัติตามอย่าง

เคร่งครดั 

พนักงานไม่มอีาการ

ด าเนนิการ

ตามมาตรการ 

พนักงานตรวจ

พบว่าติดเชื อ 

COVID-19 

พนักงานไม่

ติดเชื อ 

COVID-19 

ด าเนนิการกกัตัว 14 

วัน และตรวจไม่พบ

เชื อ COVID-19 

พนักงานทีม่ีอาการป่วย 

เข้ารับการตรวจเพื่อ

ยืนยันการติดเชื อ 

COVID-19 ติดตามข่าวสารผ่าน  

E-mail และทาง line 

ปฏิบัติตามอย่าง

พนักงาน Work from Home 

ใช้ Platforms Work from 

Home ที่ อจน. ก าหนด   

พนักงานไม่มอีาการป่วย 

ด าเนนิการ

ตามมาตรการ 

พนักงานตรวจ

พบว่าติดเชื อ 

COVID-19 

พนักงานไม่

ติดเชื อ 

ด าเนนิการกกั

ตัว 14 วัน และ

ตรวจไม่พบเชื อ 

COVID-19 

พนักงานทีม่ีอาการป่วย 

เข้ารับการตรวจ

เพื่อยืนยันการตดิ

เชื อ COVID-19 
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1. กรณีพนักงานส านักงานใหญ่ 

1.1 พนักงานที่ต้องให้บริการลูกค้า ผู้มาติดต่อ ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 

หากมีพนักงานเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลีใต้ 

ไต้หวัน มาเลเซีย เวียดนาม อิหร่าน และอิตาลี ฯลฯ พนักงานจะต้องหยุดพักและแยกตัวเอง            

(Self-quarantine) จ านวน 14 วัน และไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น ไม่ออกไปสถานที่ชุมชนหรือที่สาธารณะ

และเฝ้าระวังอาการอย่างต่อเนื่อง จนครบระยะเวลา 14 วันเพ่ือเฝ้าระวังการติดเชื อ COVID-19 หลังจาก

กลับถึงไทย 

 1.2 จัดเตรียมอุปกรณ์หรือเจลล้างมือแอลกอฮอล์ที่ได้มาตรฐาน ส าหรับให้ผู้มาติดต่อหรือลูกค้า

ได้ใช้ฆ่าเชื อ ณ จุดติดต่อ ประชาสัมพันธ์ หรือจุดรับบริการ เพิ่มความถี่ในการท าความสะอาดทุกจุดสัมผัส

สาธารณะทุกๆ 1 ชั่วโมง  

1.3 พนักงานเข้า-ออกประตูเพ่ือปฏิบัติงานในส านักงานใหญ่ ให้ใช้การทาบบัตรแข็งแทนการ

สแกนลายนิ วมือ และใช้มาตรการ Social Distancing เช่น ให้ยืนห่างกันประมาณ 1 เมตร ขณะสแกน

บัตรหรือยืนรอลิฟต์โดยสาร และนั่งเว้นเก้าอี ตัวเว้นตัวในขณะประชุม เป็นต้น 

1.4 พนักงานที่มีอาการป่วย หรือแสดงอาการที่เข้าข่ายติดเชื อ COVID-19 เช่น อุณหภูมิร่างกาย

สูงตั งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ นไป และมีอาการ ไอ มีน  ามูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หอบ ให้เข้ารับการ

รักษาในโรงพยาบาลจนกว่าจะมีผลตรวจยืนยันว่าไม่มีการติดเชื อและอาการป่วยหายเป็นปกติ รวมทั ง

เตรียมความพร้อม ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข ฯลฯ 

     ข้อปฏิบัติกรณีพนักงานป่วย 

1. พนักงานที่มีอาการป่วยหรือคาดว่าจะติดเชื อ COVID-19 

1.1 เข้ารับการตรวจเพ่ือยืนยันการติดเชื อ หากตรวจพบว่าพนักงานติดเชื อ      

COVID-19 จริง ให้ปฏิบัติดังนี  
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o รายงานต่อผู้บังคับบัญชา เจ้าของอาคาร กระทรวงมหาดไทย กรมควบคุมโรค 

o ปิดท าการอาคารส านักงานเป็นเวลา 1 สัปดาห์ เพ่ือฉีดพ้นยาฆ่าเชื อและท า

ความสะอาดตามมาตรฐานทางสาธารณะสุขทั่วพื นที่อาคารส านักงาน 

o พนักงานที่ติดเชื อ COVID-19 เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล 

1.2 หากตรวจพบว่าไม่มีการติดเชื อ COVID-19 ให้ด าเนินการรักษาจนหายเป็นปกติ 

และต้องน าใบรับรองแพทย์มาแสดงก่อนเข้ามาปฏิบัติงานตามปกติ 

1.3 พนักงานที่ไม่มีอาการป่วย ให้สังเกตอาการตัวเองโดยการไม่ออกไปที่ชุมชน

สาธารณะ งดการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติดังนี  

1.3.1 พนักงานปฏิบัติงานที่บ้าน Work from Home โดยให้พนักงานใช้  

Platforms Work from Home ที่ อจน. ได้น ามาใช้ ดังนี  

ที ่ ชื่อระบบ รายละเอียด 
1 WMA Attendance ให้ยืนยันเข้า-ออกตัวตนเข้าออกเวลาท างาน (ด าเนนิการตาม

คู่มือ) 
2 Zoom การประชุมออนไลน์ 
3 WMA Storage  

(on PC/Mobile) 
การรวบรวมข้อมูล  ผ่านเครือ่งคอมพวิเตอร์หรือ
โทรศัพท์เคลื่อนที ่ (ด าเนินงานตามคูม่ือ) 

4 E-Saraban ระบบติดตามหนังสือ 
5 Mail Go Thai 

(on PC/Mobile) 
การส่งข้อมูล – เอกสาร ผ่านเครือ่งคอมพิวเตอรห์รือ
โทรศัพท์เคลื่อนที่(ด าเนินงานตามคู่มือ) 

6 SCADA Control and 
Monitoring 

ศูนย์ติดตาม และรายงานสถานการณ์น  าเสียประเทศไทย 

 

1.3.2 ให้พนักงานน าข้อมูลส าคัญที่ใช้ประกอบการท างานขึ นบน WMA Storage 

(สามารถเปิดได้บนเครื่อง PC หรือผ่านมือถือ) หรือน าใส่ External Hard disk เพ่ือน ากลับไปท างานที่

บ้านในช่วงระยะเวลาที่สังเกตอาการในกรณีที่พนักงานไม่มีเครื่อง PC ท างานที่บ้าน ให้ท าเรื่องขออนุมัติ

สายงานเพื่อท าการยื ม Laptop ชั่วคราว หรือน าเครื่อง PC น าเครื่องกลับไปท างานที่บ้าน 
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1.3.3 ให้พนักงาน Download Application/Software ชื่อ “Zoom” ส าหรับ

ใช้ในการประชุมออนไลน์ และให้ด าเนินการตามคู่มือการใช้งาน WMA Attendance คู่มือการใช้งาน              

Mail Go Thai (on PC/Mobile) และคู่ มื อการ ใช้ ง าน  WMA Storage (on PC/Mobile) โดยหาก

จ าเป็นต้องส่งหนังสือ/เอกสารให้พนักงานส่งทางตู้ไปรษณีย์ของ อจน.(ตู้ ป.ณ.1 ปณฝ คูคต 12131) 

1.3.4 พนักงานติดตามข่าวสารและประกาศสถานการณ์ไวรัส COVID-19 อย่าง

ใกล้ชิด 24 ชั่วโมง จากหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์ (www.wma.or.th) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Mail 

go.th หรือ Line และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  

1.3.5 หากครบก าหนดแล้วไม่พบอาการป่วย ให้พนักงาน เข้าพบแพทย์แผน

ปัจจุบันในโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานหลังจากแพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีอาการป่วยแล้ว ต้องน าใบรับรอง

แพทย์มาแสดงก่อนเข้ามาปฏิบัติงานตามปกติ 

1.4 กรณีที่มีความจ าเป็นต้องจัดการประชุม หรือจัดตั งส านักงานใหญ่ชั่วคราวให้ใช้

สถานที่ที่พิจารณาแล้วว่าเหมาะสม หรือพื นที่ส านักงานจัดการน  าเสียสาขาจังหวัดใกล้กรุงเทพฯ ให้

ก าหนดจ านวนผู้เข้าร่วมไม่เกิน 50 คน ในต่างจังหวัดให้จ ากัดจ านวน ผู้เข้าร่วมไม่เกิน 100 คน จัดห้องให้

ผู้เข้าร่วมนั่งหรือยืนห่างกัน ระยะ 2 เมตร ไม่สัมผัสตัวและมีสิ่งอ านวยความสะดวกในการล้างมือ เช่น เจล 

แอลกอฮอล์ โดยให้จัดท าแผนการประชุม สัมมนาเสนอ เพ่ือพิจารณาความเห็นชอบก่อนทุกครั ง 

1.5 กรณีที่มีความจ าเป็นต้องจัดการประชุม หรือจัดตั งส านักงานใหญ่ชั่วคราว ให้ใช้

สถานที่ที่พิจารณาแล้วว่าเหมาะสม หรือพื นที่ส านักงานจัดการน  าเสียสาขาจังหวัดใกล้กรุงเทพฯ 

ข้อปฏิบัติในกรณีผู้ท างานในอาคาร (ส านักงานใหญ่) ติดเชื้อ COVID-19 

1. พนักงานที่มีอาการป่วยหรือคาดว่าจะติดเชื อ COVID-19 

1.1 เข้ารับการตรวจเพ่ือยืนยันการติดเชื อ หากตรวจพบว่าพนักงานติดเชื อ 

COVID-19 จริง ให้ปฏิบัติดังนี  

o รายงานต่อผู้บังคับบัญชา เจ้าของอาคาร กระทรวงมหาดไทย กรม

ควบคุมโรค 

o ฆ่าเชื อและปิดส านักงานใหญ่ 14 วัน 
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o พนักงานที่ติดเชื อ COVID-19 เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล 

1.2 หากตรวจพบว่าไม่มีการติดเชื อ COVID-19 ให้ด าเนินการรักษาจนหาย

เป็นปกติและต้องน าใบรับรองแพทย์มาแสดงก่อนเข้ามาปฏิบัติงานตามปกติ 

2. พนักงานที่ไม่มีอาการป่วย ให้สังเกตอาการตัวเองโดยการไม่ออกไปที่ชุมชน

สาธารณะ งดการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เป็นเวลา 14 วันและปฏิบัติดังนี  

2.1 พนักงานปฏิบัติงานที่บ้าน Work from Home โดยให้พนักงานใช้ 

Platforms Work from Home ที่ อจน. ได้น ามาใช้ ดังนี  

ที ่ ชื่อระบบ รายละเอียด 
1 WMA Attendance ให้ยืนยันเข้า-ออกตัวตนเข้าออกเวลาท างาน (ด าเนนิการตาม

คู่มือ) 
2 Zoom การประชมุออนไลน ์
3 WMA Storage  

(on PC/Mobile) 
การรวบรวมข้อมูล ผ่านเครือ่งคอมพวิเตอร์หรือ
โทรศัพท์เคลื่อนที ่(ด าเนนิงานตามคูม่ือ) 

4 E-Saraban ระบบตดิตามหนังสือ 
5 Mail Go Thai 

(on PC/Mobile) 
การส่งข้อมูล – เอกสาร ผ่านเครือ่งคอมพิวเตอรห์รือ
โทรศัพท์เคลื่อนที่(ด าเนินงานตามคู่มือ) 

6 SCADA Control and 
Monitoring 

ศูนย์ตดิตาม และรายงานสถานการณ์น  าเสียประเทศไทย 

 

2.2 ให้พนักงานน าข้อมูลส าคัญที่ใช้ประกอบการท างานขึ นบน WMA 

Storage (สามารถเปิดได้บนเครื่อง PC หรือผ่านมือถือ) หรือน าใส่ External Hard disk เพ่ือน ากลับไป

ท างานที่บ้านในช่วงระยะเวลาที่สังเกตอาการในกรณีที่พนักงานไม่มีเครื่อง PC ท างานที่บ้าน ให้ท าเรื่อง

ขออนุมัติสายงานเพื่อยื ม Laptop ชั่วคราว หรือเครื่อง PC น าเครื่องกลับไปท างานที่บ้าน 

2.3 ให้พนักงาน Download Application/Software ชื่อ  “Zoom” 

ส าหรับใช้ในการประชุมออนไลน์ และให้ด าเนินการตามคู่มือการใช้งาน WMA Attendance คู่มือการใช้

งาน Mail Go Thai (on PC/Mobile) และคู่มือการใช้งาน WMA Storage (on PC/Mobile) โดยหาก

จ าเป็นต้องส่งหนังสือ/เอกสารให้พนักงานส่งทางตู้ไปรษณีย์ของ อจน. (ตู้ ป.ณ.1 ปณฝ คูคต 12131) 
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2.4 พนักงานติดตามข่าวสารและประกาศสถานการณ์ไวรัส COVID-19

จากหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์ (www.wma.or.th) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Mail go.th หรือ Line และ

ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

2.5 หากครบก าหนดแล้วไม่พบอาการป่วย ให้พนักงาน เข้าพบแพทย์แผน

ปัจจุบันในโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานหลังจากแพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีอาการป่วยแล้ว ต้องน าใบรับรอง

แพทย์มาแสดงก่อนเข้ามาปฏิบัติงานตามปกติ 

     ข้อปฏิบัติกรณีมีการประกาศปิดพ้ืนที่กรุงเทพฯ หรือเขตจตุจักร หรือเขตพ้ืนที่ที่พนักงาน

อาศัย เพ่ือควบคุมการแพร่ไวรัส COVID-19 ให้ปฏิบัติ ดังน้ี 

1. พนักงานที่อาศัยในพื นที่ที่มีการประกาศปิดพื นที่แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาให้ทราบโดยทันที 

      2. พนักงานปฏิบัติงานที่บ้าน Work from Home โดยให้พนักงานใช้ Platforms Work 

from Home ที่ อจน. ได้น ามาใช้ ดังนี  

ที ่ ชื่อระบบ รายละเอียด 
1 WMA Attendance ให้ยืนยันเข้า-ออกตัวตนเข้าออกเวลาท างาน (ด าเนนิการตาม

คู่มือ) 
2 Zoom การประชมุออนไลน ์
3 WMA Storage  

(on PC/Mobile) 
การรวบรวมข้อมูล ผ่านเครือ่งคอมพวิเตอร์หรือ
โทรศัพท์เคลื่อนที ่ (ด าเนินงานตามคูม่ือ) 

4 E-Saraban ระบบตดิตามหนังสือ 
5 Mail Go Thai 

(on PC/Mobile) 
การส่งข้อมูล – เอกสาร ผ่านเครือ่งคอมพิวเตอรห์รือ
โทรศัพท์เคลื่อนที่(ด าเนินงานตามคู่มือ) 

6 SCADA Control and 
Monitoring 

ศูนย์ตดิตาม และรายงานสถานการณ์น  าเสียประเทศไทย 

 

3. ให้พนักงานน าข้อมูลส าคัญที่ใช้ประกอบการท างานขึ นบน WMA Storage (สามารถเปิด

ได้บนเครื่อง PC หรือผ่านมือถือ) หรือน าใส่ External Hard disk เพ่ือน ากลับไปท างานที่บ้านในช่วง
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ระยะเวลาที่สังเกตอาการในกรณีที่พนักงานไม่มีเครื่อง PC ท างานที่บ้าน ให้ท าเรื่องขออนุมัติสายงานเพื่อ

ยื ม Laptop ชั่วคราว หรือเครื่อง PC น าเครื่องกลับไปท างานที่บ้าน 

4. ให้พนักงาน Download Application/Software ชื่อ “Zoom” ส าหรับใช้ในการประชุม

ออนไลน์ และให้ด าเนินการตามคู่มือการใช้งาน Mail Go Thai (on PC/Mobile) คู่มือการใช้งาน WMA 

Attendance และคู่มือการใช้งาน WMA Storage (on PC/Mobile) โดยหากจ าเป็นต้องส่งหนังสือ/

เอกสารให้พนักงานส่งทางตู้ไปรษณีย์ของ อจน. (ตู้ ป.ณ. 1 ปณฝ คูคต 12131) 

5. กรณีที่มีความจ าเป็นต้องจัดการประชุม หรือจัดตั งส านักงานใหญ่/ส านักงานย่อย (เฉพาะ

สายงาน/ฝ่าย) ให้ใช้สถานที่ที่พิจารณาแล้วว่าเหมาะสม หรือพื นที่ส านักงานจัดการน  าเสียสาขาใกล้เคียง

กับพื นที่ 

6. พนักงานติดตามข่าวสารและประกาศสถานการณ์ไวรัส COVID-19 จากหน่วยงานผ่าน

ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์Mail go.th หรือ Line และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พร้อมทั งรายงานให้

ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ ๆ 
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ส านักงานจัดการน้ าเสียสาขา 

ขั้นตอนปฏิบัติรองรับแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน COVID-19 

กรณีมีการประกาศปิดพ้ืนที่ต้ัง สจส.  

ผจก. สจส. แจ้งผู้บังคับบัญชาที่ส านกังานใหญ่ 

ทราบโดยทนัท ี

ประสานงานให้ควบคุมระบบผ่าน SCADA   

จาก Warroom 

ติดตามข่าวสารผ่าน E-mail และทาง line 

  

พนักงาน ทีอ่าศัยในพื นทีท่ี่มกีารประกาศปิดพื นทีแ่จ้ง

ต่อผู้บังคับบัญชาทราบทนัท ี

พนักงาน Work from Home ใช้ Platforms Work 

from Home ที่ อจน. ก าหนด 

กรณีพนักงานองค์การจัดการน้ าเสยีป่วย 

กักตวัเองและสังเกตอาการ

ตัวเองภายในที่พกั 14 วัน 

พนักงาน อจน. ท่ีไม่มีอาการ พนักงานมีอาการป่วย หรือคาดว่าจะ

ติดเช้ือ COVID-19 

เข้ารับการตรวจเพื่อยืนยัน

การติดเชื อ COVID-19 

ด าเนนิการตาม

มาตรการ 

พนักงานตรวจพบว่า

ติดเชื อ COVID-19 

พนักงานไม่ติดเชื อ 

COVID-19 

ด าเนนิการกกัตัว 

14 วัน และตรวจไม่

พบเชื อ COVID-19 

พนักงาน Work from 

Home ใช้ Platforms 

Work from Home ที่ 

อจน. ก าหนด   

 

ติดตามข่าวสารผ่าน  

E-mail และทาง line 

ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

พนักงานไม่มอีาการป่วย พนักงานทีม่ีอาการป่วย 

เข้ารับการตรวจเพื่อยืนยัน

การติดเชื อ COVID-19 

พนักงานไม่ติด

เชื อ COVID-

 

ด าเนนิการกกัตัว 14 

วัน และตรวจไม่พบ

เชื อ COVID-19 

ด าเนนิการ

ตามมาตรการ 

พนักงานตรวจพบว่า

ติดเชื อ COVID-19 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ศนูย์ติดตาม

และรายงานสถานการณ์น  าเสียประเทศ

ไทย (Warroom) ติดต่อ 02-273-5830-9 
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กรณีพนักงาน ส านักงานจัดการน้ าเสียสาขา 

1. พนักงานที่ต้องให้บริการลูกค้า ผู้มาติดต่อ ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 

หากมีพนักงาน เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลีใต้ 

ไต้หวัน มาเลเซีย เวียดนาม อิหร่าน และอิตาลี ฯลฯ พนักงานจะต้องหยุดพักและแยกตัวเอง ( Self-

quarantine) จ านวน 14 วัน และไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น ไม่ออกไปสถานที่ชุมชนหรือที่สาธารณะและ

เฝ้าระวังอาการอย่างต่อเนื่อง จนครบระยะเวลา 14 วัน เพ่ือเฝ้าระวังการติดเชื อ COVID-19 หลังจาก

กลับถึงไทย   

2. จัดเตรียมอุปกรณ์ เจลล้างมือแอลกอฮอล์ที่ได้มาตรฐาน ให้ผู้มาติดต่อ ลูกค้าได้ใช้ฆ่าเชื อจุด

ติดต่อ ประชาสัมพันธ์ หรือจุดรับบริการเพ่ิมความถี่ในการท าความสะอาดทุกจุดสัมผัสสาธารณะทุกๆ     

1 ชั่วโมง  

3. พนักงานที่มีอาการป่วย หรือแสดงอาการที่เข้าข่ายติดเชื อ COVID-19 เช่น อุณหภูมิร่างกายสูง

ตั งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ นไป และมีอาการ ไอ มีน  ามูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หอบ ให้เข้ารับการ

รักษาในโรงพยาบาลจนกว่าจะมีผลตรวจยืนยันว่าไม่มีการติดเชื อและอาการป่วยหาย เป็นปกติเตรียม

ความพร้อม ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

ฯลฯ 

4. พนักงานที่มีอาการป่วยหรือคาดว่าจะติดเชื อ COVID-19 

4.1 เข้ารับการตรวจเพ่ือยืนยันการติดเชื อ หากตรวจพบว่าพนักงานติดเชื อ COVID-19 จริง 

ให้ปฏิบัติดังนี  

o รายงานต่อผู้บังคับบัญชา กระทรวงมหาดไทย กรมควบคุมโรค 

o ฆ่าเชื อและปิด สจส. 14 วัน พร้อมปิดประกาศหน้า สจส. ไม่ให้หน่วยงานหรือ

บุคคลภายนอกเข้ามาติดต่อและแจ้งช่องทางติดต่อสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ โทรสาร 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  ไลน์ เป็นต้น 
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o พนักงานที่ติดเชื อ COVID-19 เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล 

4.2 หากตรวจพบว่าไม่มีการติดเชื อ COVID-19 ให้ด าเนินการรักษาจนหายเป็นปกติและต้อง

น าใบรับรองแพทย์มาแสดงก่อนเข้ามาปฏิบัติงานตามปกติ 

5. พนักงานที่ไม่มีอาการป่วย ให้สังเกตอาการตัวเองโดยการไม่ออกไปที่ชุมชนสาธารณะ งดการ

ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เป็นเวลา 14 วันและปฏิบัติดังนี  

5.1 พนักงานปฏิบัติงานที่บ้าน Work from Home โดยให้พนักงานใช้ Platforms Work 

from Home ที่ อจน. ได้น ามาใช้ ดังนี  

ที ่ ชื่อระบบ รายละเอียด 
1 WMA Attendance ให้ยืนยันเข้า-ออกตัวตนเข้าออกเวลาท างาน  

(ด าเนินการตามคู่มือ) 
2 Zoom การประชมุออนไลน ์
3 WMA Storage  

(on PC/Mobile) 
การรวบรวมข้อมูล  ผ่านเครือ่งคอมพวิเตอร์หรือ
โทรศัพท์เคลื่อนที ่ (ด าเนินงานตามคูม่ือ) 

4 E-Saraban ระบบตดิตามหนังสือ 
5 Mail Go Thai 

(on PC/Mobile) 
การส่งข้อมูล – เอกสาร ผ่านเครือ่งคอมพิวเตอรห์รือ
โทรศัพท์เคลื่อนที่(ด าเนินงานตามคู่มือ) 

6 SCADA Control and 
Monitoring 

ศูนย์ตดิตาม และรายงานสถานการณ์น  าเสียประเทศไทย 

5.2 ให้พนักงานน าข้อมูลส าคัญที่ใช้ประกอบการท างานขึ นบน WMA Storage (สามารถเปิด

ได้บนเครื่อง PC หรือผ่านมือถือ) หรือน าใส่ External Hard disk เพ่ือน ากลับไปท างานที่บ้านในช่วง

ระยะเวลาที่สังเกตอาการ ในกรณีที่พนักงานไม่มีเครื่อง PC ท างานที่บ้าน ให้ท าเรื่องขออนุมัติสายงาน

เพื่อเบิก Laptop ชั่วคราว หรือเครื่อง PC น าเครื่องกลับไปท างานที่บ้าน 

5.3 ให้พนักงาน Download Application/Software ชื่อ “Zoom” ส าหรับใช้ในการประชุม

ออนไลน์ และให้ด าเนินการตามคู่มือการใช้งาน WMA Attendance คู่มือการใช้งาน Mail Go Thai (on 
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PC/Mobile) และคู่มือการใช้งาน WMA Storage (on PC/Mobile)โดยหากจ าเป็นต้องส่งหนังสือ/

เอกสารให้พนักงานส่งทางตู้ไปรษณีย์ของ อจน. (ตู้ ป.ณ.1 ปณฝ คูคต 12131) 

5.4 ให้ควบคุมผ่านระบบ Online Monitoring หรือระบบ SCADA ผ่านศูนย์ติดตามและ

รายงานสถานการณ์น  าเสียประเทศไทย (Warroom) จนกว่าส านักงานจัดการน  าเสียสาขานั นจะสามารถ

กลับเข้าไปด าเนินการได้ตามปกติ 

5.5 พนักงานติดตามข่าวสารและประกาศสถานการณ์ไวรัส COVID-19 จากหน่วยงานผ่าน

เว็บไซต์ (www.wma.or.th) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Mail go.th หรือ Line และปฏิบัติตามอย่าง

เคร่งครัด 

5.6 หากครบก าหนดแล้วไม่พบอาการป่วย ให้พนักงาน เข้าพบแพทย์แผนปัจจุบัน ใน

โรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานหลังจากแพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีอาการป่วยแล้ว ต้องน าใบรับรองแพทย์ม า

แสดงก่อนเข้ามาปฏิบัติงานตามปกติ 

6. กรณีที่มีความจ าเป็นต้องจัดการประชุม หรือจัดตั งส านักงานใหญ่ชั่วคราว ให้ใช้สถานที่ที่

พิจารณาแล้วว่าเหมาะสม หรือพื นที่ส านักงานจัดการน  าเสียสาขาจังหวัดใกล้กรุงเทพฯ 

ข้อปฏิบัติกรณีมีการประกาศปิดพ้ืนที่รอบ ๆ ส านักงานจัดการน้ าเสียสาขา เพ่ือควบคุมการ

แพร่ไวรัส COVID-19 

1. ให้ ผจก. สจส. แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาในส านักงานใหญ่ ทราบโดยทันที 

2. ให้พนักงานที่อาศัยในพื นที่ที่มีการประกาศปิดพื นที่แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาให้ทราบโดยทันที 

3. ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดสามารถเดินทางมาปฏิบัติงาน ณ สจส. ได้ ให้ควบคุมระบบบ าบัดน  าเสียผ่าน

ศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น  าเสียประเทศไทย (Warroom) จนกว่าสจส. สาขานั นจะสามารถ

กลับเข้าไปด าเนินการได้ตามปกติ 

4. ให้พนักงานที่อยู่ในพื นที่ที่ได้รับการประกาศปิดพื นที่ติดตามข่าวสารและประกาศสถานการณ์ 

ไวรัส COVID-19 จากหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์ (www.wma.or.th) จดหมายอิ เล็กทรอนิกส์            

Mail go.th หรือ Line และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พร้อมทั งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะๆ 
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ผลการซักซ้อมการป้องการเชื้อไวรัส COVID-19 

1. การทดสอบการประชุมทางไกล ภายในหน่วยงานโดยผ่านระบบ Zoom ระหว่างพนักงานและ

ผูบ้ริหาร 

 

 

 

 

 

2. การจัดการประชุมโดยการเว่นระยะห่างซึ่งกันและกัน (Social Distancing) อย่างน้อย 1 เมตร 

 

 

 

3. การใช้บัตรแทนการการสแกนลายนิ วมือ  

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 2 

การบริหารบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

จากเหตุภาวะฉุกเฉิน 
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การบริหารบา้รุงรักษาระบบบ้าบัดน ้าเสียจากเหตุภาวะฉุกเฉิน 

 ในกรณีเหตุภาวะฉุกเฉนิที่อาจจะเกดิขึ นบริเวณพื นที่จัดการน  าเสียหรือระบบบ าบดัน  าเสียของ

ส านักงานจดัการน  าเสียสาขาต่างๆ ไมว่่าจะเป็นเหตุที่เกดิจากภัยพิบัต ิอุทกภัย อัคคภีัย ชุมนุม ก่อการ

ร้าย และโรคระบาด เปน็ตน้ หรือเหตุการณ์ที่เกดิจากระบบบ าบัดน  าเสีย องคก์ารจดัการน  าเสียมแีนว

ทางการป้องกันและแกไ้ขปญัหาต่างๆ ทีเ่กิดขึ น ดงันี  

ปัญหาที่เกดิกับระบบรวบรวมน ้าเสยี 

1. ปัญหาขยะมูลฝอยและตะกอนสะสมในเส้นท่อ 

 สาเหตุ   

 มีขยะมูลฝอย ดนิ และทรายไหลจากพื นผิวดินเข้าในเสน้ท่อ 

 ผลกระทบ 

 ท าให้เกดิกลิน่เหม็น 

 ท าให้เกดิการสึกหรอแก่เครือ่งสูบน  าหรือเกดิการอดุตนัในเส้นทอ่ และเป็นสาเหตุให้

เครื่องจกัรในระบบเสียหายได ้

 วิธีการป้องกัน/แก้ไข 

 ตรวจสอบและท าความสะอาดท่อรวบรวมน  าเสีย เช่น ใช้เครื่องมือล้างท่อทีต่ิดตั งกบั

รถบรรทุก เรียกว่า รถดดูสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อ 
 

2. ปัญหาท่อช ารุดแตกรัว่ 

 สาเหตุ   

 ท่อรวบรวมน  าเสียมีอายกุารใช้งานมานาน หรือมีน  าหนกัมากดหรือกระแทกจนแตก 

หรือทรุดตัวจนเสียรปูทรงไป  

 ผลกระทบ 

 ท าให้น  าเสียไม่สามารถไหลผ่านไปได้ตามปกติ 
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 น  าเสียไหลลงสูแ่หลง่น  าสาธารณะหรือแหลง่น  าธรรมชาติ  

 วิธีการป้องกัน/แก้ไข 

 ตรวจสอบต าแหน่งของส่วนที่ช ารุดแล้วจึงขุดดินลงไปจนถึงระดับของท่อที่ฝังอยู่ ใช้

กระสอบทรายกั นน  าชั่วคราวและกระเทาะปูนทรายที่ยึดรอยต่อของท่อ แล้วจึงปรับระดับท้องท่อโดยใช้

ทรายรองพื น จากนั นก็น าท่อใหม่มาเปลี่ยนแทนท่อท่อนเดิมที่ช ารุด โดยการจัดวางท่อทั ง 3 ท่อน ให้ได้แนว

เดียวกัน แล้วจึงโบกปูนทรายโดยรอบรอยต่อของแต่ละท่อนดังเดิม แล้วรอให้ปูนทรายแข็งตัวก่อนที่จะกลบ

ดินต่อไป 

 ใช้ EM ช่วยลดความสกปรกของน  าเสียระหว่างรอการแก้ไขซ่อมแซมท่อรวบรวมน  า

เสีย 
 

3. ระบบควบคมุไฟฟ้าของเครื่องจกัรขดัขอ้ง/เสียหาย 

 สาเหตุ   

 มีการใช้งานของเครื่องจักรอย่างต่อเนื่องและเปน็ระยะเวลานาน  

 ผลกระทบ 

 เครื่องจักรกลไฟฟ้าตัวนั นจะหยุดการท างานในทันที จนกว่าจะมีการแก้ไขแล้วเปิด

เดินเครื่องใหม่ ท าให้ระบบท างานไม่สมบูรณ์ 

 วิธีการป้องกัน/แก้ไข 

 ตรวจสอบเบื องต้นถึงสาเหตุความผิดปกติ เพื่อซ่อมแซมแก้ไข 

 เปลี่ยนอุปกรณ์ทันทีในกรณีที่อุปกรณ์หลักเกิดการเสียหายใช้ไม่ได้ 
 

4. ระบบไฟฟ้าก าลงัขดัข้อง 

 สาเหตุ   

 ไฟฟ้าดับ หรืออุปกรณ์ช าชรดุเสียหาย  

 ผลกระทบ 
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 หากขัดข้องเกินกว่า 6 ชั่วโมง เป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อการท างานของระบบ

รวมทั งการที่ไฟฟ้าก าลังขัดข้องบ่อยครั ง จะลดอายุการท างานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบ

 วิธีการป้องกัน/แก้ไข 

 ปิด Main Control Breaker เพื่อตัดไฟในระบบพร้อมปิดสวิทช์ควบคุมวงจรอุปกรณ์

ขนาดใหญ่ทั งหมด 

 ในกรณีที่ระบบไฟฟ้าปกติให้ท าการเปิด Main Control Breaker ก่อนแล้วจึงค่อยๆ 

เปิดสวิทช์เครื่องจักรแต่ละตัวเพื่อป้องกันการกระชากของกระแสไฟฟ้า 

 ตรวจสอบการท างานของเครื่องจักรกลที่อาจได้รับผลกระทบจากการขัดข้องของระบบ

ไฟฟ้า เช่น เครื่องสูบน  า 
 

5. ปัญหาที่เกดิกบัประตนู  าและวาล์ว 

 สาเหตุ   

 ปัญหาจากการรัว่ซึมหรือปดิไม่สนิท 

 ปัญหาจากประตูน  าฝืด  

 ผลกระทบ 

 ท าให้ประตูน  าไม่สามารถปิดให้สนิทและเกิดการรั่ววึมของน  า 

 วิธีการป้องกัน/แก้ไข 

 ตรวจสอบหัวเปิด-ปิดวาล์วสัปดาห์ละครั ง 
 

6. อุปกรณเ์ครือ่งจักรกลเกดิการขดัข้อง 

 สาเหตุ   

 มีอายุการใช้งานนานและมีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง  

 ผลกระทบ 

 ท าให้กระบวนการท างานของระบบบ าบัดน  าเสียด าเนินไปอย่างไม่ต่อเนื่องและต้อง

หยุดสูบน  าเสียเข้าระบบ 
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 น  าที่ผ่านการบ าบัดไม่มีคุณภาพตามความต้องการ 

 วิธีการป้องกัน/แก้ไข 

 ตรวจสอบหัวเปิด-ปิดวาล์วสัปดาห์ละครั ง 
 

7. ตู้ควบคมุระบบไฟฟ้าเกิดการช ารุด 

 สาเหตุ   

 สัตว์เข้าไปแทะท าลายสายไฟภายในตู้ 

 มีอายุการใช้งานนาน  

 ผลกระทบ 

 ท าให้ระบบควบคุมไฟฟ้าเสียหายเสื่อมสภาพ 

 วิธีการป้องกัน/แก้ไข 

 อุดช่องโหว่ของตู้ควบคุมระบบไฟ 

 ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงบริเวณโดยรอบตู้ควบคุมระบบไฟ 

 เปลี่ยนตู้หากเกิดการช ารุดเสียหายมาก 
 

ปัญหาที่เกดิกับบ่อบ้าบดั 

1. ปริมาณน  าเสียที่เข้าระบบบ าบดัมปีริมาณมากกวา่ปกติ 

 สาเหตุ   

 มีขยะมูลฝอย ดนิ และทรายไหลจากพื นผิวดินเข้าในเสน้ท่อ 

 ผลกระทบ 

 ท าให้เกดิกลิน่เหม็น 

 ท าให้เกดิการสึกหรอแก่เครือ่งสูบน  าหรือเกดิการอดุตนัในเส้นทอ่ และเป็นสาเหตุให้

เครื่องจกัรในระบบเสียหายได ้
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 วิธีการป้องกัน/แก้ไข 

 ตรวจสอบและท าความสะอาดท่อรวบรวมน  าเสีย เช่น ใช้เครื่องมือล้างท่อทีต่ิดตั งกบั

รถบรรทุก เรียกว่า รถดดูสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อ 
 

2. ปัญหาการรัว่ซมึของบ่อ 

 สาเหตุ   

 บ่อบ าบดัมีลกัษณะเป็นบ่อดนิ ท าให้สตัว์เลื อยคลานขดุรเูพื่อเป็นที่อาศัยได้ง่าย 

 ผลกระทบ 

 ท าให้น  าเสียในระบบบ าบดัเกิดการรัว่ซมึออกสู่ภายนอก 

 เกิดการพังทลายของคันดิน 

 วิธีการป้องกัน/แก้ไข 

 การก่อสร้างจะตอ้งบดอดัคนัดนิให้แข็งแรง และมคีวามลาดชนัของคันดินเพียงพอ 

 ปลูกหญ้าบริเวณคันดิน เพ่ือจะช่วยยึดดนิไม่ให้พังทลายได้ 

 ตรวจสอบรอบๆบ่อ ขจัดเศษอาหารรอบบ่อ 

 คอยซ่อมแซมสว่นที่พังทลายของบ่อ 
 

3. น  าในบอ่บ าบัดเกิดกลิ่นเหม็นทีรุ่นแรง 

 สาเหตุ   

 การหมักหมมของตะกอนทีก่้นบ่อและเกดิภาวะไรอ้อกซิเจน 

 ผลกระทบ 

 ตะกอนจะลอยขึ นเปน็ฝ้าไขท าให้ปิดกั นการถ่ายเทออกซิเจนจากอากาศลงสู่น  าในบอ่

เครื่องจกัรในระบบเสียหายได ้

 วิธีการป้องกัน/แก้ไข 

 ต้องคอยกวาดหรือตักฝ้าตะกอนทิ งแลว้ท าลายอยู่เสมอจะลดปญัหาเรื่องกลิน่ลงได้ 
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4. ระยะเวลาเก็บกักน  าในบอ่ลดลง 

 สาเหตุ   

 สารแขวนลอยในน  าเสียจะเกิดการตกตะกอนและสะสมอยู่ที่ก้นบ่อมากเกินไป 

 ผลกระทบ 

 บ่อบ าบดัตื นขึ นท าให้น  าทีอ่อกจากระบบยจึงไม่ดีพอ 

 วิธีการป้องกัน/แก้ไข 

 ควรมีการตรวจวัดความลึกของบ่อเป็นระยะๆ เพื่อประเมินการสะสมของตะกอนที่

ก้นบ่อ 

 วัดความลึกที่กลางบ่ออย่างน้อยปีละ 1 ครั ง ถ้ามกีารสะสมหนามากกวา่ 50 ซม. ให้

ท าการขุดลอกตะกอนออกจากบ่อ 
 

5. สาหรา่ยเตบิโตเรว็มากเกนิไป 

 สาเหตุ   

 มีสภาพปัจจัยต่างๆ ทีเ่หมาะสมในการเจริญเติบโตของสาหร่าย 

 ผลกระทบ 

 น  าทิ งที่ผ่านการบ าบัดมีปริมาณของแขง็แขวนลอย (SS) และคา่ BOD  เกิน

มาตรฐานที่ก าหนดไว ้

 แหล่งรับน  าทิ งมีปรมิาณสาหร่ายเพิ่มมากขึ นอาจก่อให้เกดิปัญหา Algae Bloom 

ตามมาเมื่อสภาวะเหมาะสม 

 วิธีการป้องกัน/แก้ไข 

 ปล่อยน  าออกที่ระดบัใต้ผวิน  าที่มีสาหร่ายนอ้ย 

 ปลูกผักตบชวาในบ่อบ่มบ่อสุดท้าย 

 ก่อสร้างบึงประดิษฐก์่อนปลอ่ยลงสู่แหล่งน  าธรรมชาติ 
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6. มีสารพิษเขา้สู่ระบบ 

 สาเหตุ   

 น  าในบ่อบ าบดัมอีุณภูมิสูงท าให้เกดิความเป็นกรด ดา่ง สูง 

 ผลกระทบ 

 มีผลกระทบต่อจุลินทรีย์ภายในระบบบ าบัดน  าเสีย ท าให้น  าทิ งไม่ผา่นเกณฑ์

มาตรฐาน 

 วิธีการป้องกัน/แก้ไข 

 ตรวจสอบระดบัสารพิษ เชน่ ค่า pH อุณหภูมิ ทกุวนั 

 หากพบว่าน  าเสียมีคา่ pH ต่ าหรือสงู เกินไป หรืออุณหภมูิ สูงเกินไป ให้สูบน  าเสีย

เข้าบ่อเก็บน  าฝน จนกวา่จะเข้าสู่สภาวะปกต ิ

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 3 

แบบประเมินผลกระทบทางธุรกิจ 
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แบบประเมินผลกระทบทางธุรกิจ 

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

ลักษณะ
งาน  

กิจกรรม/
กระบวนการ 

กรอบเวลา/รอบเวลา
ปฏิบัติงาน 

ผู้ส่งมอบ
งาน  

หน่วยงานภายในที่
เกี่ยวข้อง  

ผู้รับบริการ 
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หลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบต่อกระบวนการดําเนินงาน 

สรุปเหตุการณ์และผลกระทบจากเหตุการณ์ 

ความเสี่ยงและภัย
คุกคาม 

ผลกระทบ 
ด้านอาคาร/

สถานที่
ปฏิบัติงานหลัก 

ด้านวัสดุ 
อุปกรณ์
ที่สําคัญ 

ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมูลที่สําคัญ 

ด้าน
บุคลากร

หลัก 

ด้านคู่ค้า/ผู้
ให้บริการ/ผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียที่
สําคัญ 

เหตุการณ์อุทกภัย      
เหตุการณภ์ัยพิบัติ      
เหตุการณ์อัคคีภัย      
เหตุการณ์ชุมนุม
ประท้วง/จลาจล 

    
 

เหตุการณ์ก่อการร้าย      
เหตุการณ์โรคระบาด      
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วิเคราะห์ระดับผลกระทบตอ่กระบวนการ 

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

ผลกระทบต่อ 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาระดับผลกระทบ 
ไม่เป็น 

สาระสําคัญ 
1 

ต่ํา 
 
2 

ปาน
กลาง 

3 

สูง 
 
4 

สูงมาก 
 
5 

1.ผู้รับบริการภายนอก (คุณภาพของงาน ความ
ครบถ้วนของงาน การส่งต่องาน เป็นต้น) 

     

2. ผู้รับบริการภายใน (คุณภาพของงาน ความ
ครบถ้วนของงาน การส่งต่องาน เป็นต้น) 

     

3.บุคลากรในหน่วยงาน (จ านวนลดลง ขวัญก าลังใจ 
ความเครียด) 

     

4. กรอบเวลาการด าเนินงานตาม ข้อบังคับ 
กฎระเบียบต่างๆข้อตกลงการ ด าเนินการ/สัญญา
ต่างๆ /TOR 

     

5. กระบวนการท างาน/ระบบเทคโนโลยี ที่ใช้งาน 
(กระบวนการหยุดชะงัก/การเข้า ไมถึง server, 
application/ผู้ใหบริการระบบ) 

     

A = สรุปภาพรวมระดับผลกระทบ 
(ใช้ฐานนิยม หมายถึงค่าท่ีซ  ากันมากที่สุด) 

 

ผลกระทบต่อ 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาระดับผลกระทบ 
มากกว่า     
2 สัปดาห์  

1  

2 สัปดาห์   
 
2  

1 สัปดาห์   
 
3  

1 - 2 
วัน   
4  

ภายใน 1 
วัน   
5 

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

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

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

หน่วยงาน
ย่อย 

 

กระบวนการ/
กระบวนงาน/ 

กิจกรรม 

ผลกระทบต่อ ระยะ
เวลานาน
ที่สุดท่ียอม
ใหห้ยุดได้  

เหตุผล คะแนน/ 
ระดับ 

ผลกระทบ 
ผู้ส่งมอบ

งาน   
 

หน่วยงาน 
ภายในที่ 
เกี่ยวข้อง   

ผู้รับบริการ 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

        

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 4 

กลยุทธ์การกู้คืนธุรกิจ 
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กลยุทธ์การกู้คืนธุรกิจ (Business Recovery Strategy)  

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

ความสูญเสีย/ 
เสียหาย 

 

บริการขั้น
ต ่าที ให้ได้ 

 

ระยะเวลา
หยุด

ด่าเนินการ
ขั้นต ่าที ให้

ได้ 

ระดับบริการที คาดว่าจะ
กู้ได้ (วันที  1 ถึง 

สัปดาห์ที  4) 
 

กลยุทธ์การกู้คนืที น่ามาปฏิบัติ Business 
Recovery Strategy Adopted 

1. สถานท่ีฏิบัติ
งาน   
 
2. วัสดุอุปกรณ์
ที่ส าคัญ/การ
จัดหาอุปกรณ์ที่
ส าคัญ   
 
3. เอกสาร
ส าคัญ 

1. รับ
เอกสาร  
 
2. พิจารณา
เอกสาร
เร่งด่วนเพื่อ
ด าเนินการ 

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

(1) รายงานหัวหน้าทีมของตนเอง  
(2) แจ้งเจ้าหน้าท่ีที่ก าหนดตามผังใน Call Tree 
ให้ อยู่ปฏิบัติงานตามแผนท่ีก าหนด  
(3) แจ้งหน่วยงานท่ีติดต่อทั งภายในและภายนอก
ถึงสถานการณ์และบริการขั นต่ าทีย่ังให้ได้รวมถึง 
ระยะเวลาที่จะให้บริการอื่นๆต่อไปได้   
(4) เตรียมการให้บริการด้วยระบบธรรมดาและ 
ส ารองข้อมูลส าหรับจัดเก็บเข้าระบบ   
(5) เตรียมการย้ายไปศูนย์ปฏิบัติการส ารองตาม
ค าสั่งศูนย์สั่งการ  
(6) จัดเตรียมทรัพยากรตามที่ก าหนด และ IT 
ติดตั งระบบงานที่ศูนย์ปฏิบตัิการส ารอง 
(7) ตรวจสอบการท างานของระบบ  
(8) สอบทานเอกสารส าคัญที่จะใช้งาน  
(9) ล าดับงานเร่งด่วนให้สอดคล้องกับความพร้อม
ของระบบและอุปกรณ์ที่รองรบั 
(10) แจ้งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องถึงสถานท่ีปฏิบัติงาน
ใหม่ให้เข้าท างาน ณ สถานท่ีใหมต่ามล าดับ 
ความส าคญัของงานส าหรับลักษณะงานท่ีท าท่ี
บ้านได้ ให้ท าท่ีบ้านไปก่อน 1 สัปดาห์แล้วค่อย
พิจารณาปรับตามขนาดสถานท่ีส ารอง  
(11) เริ่มปฏิบัติงานต่อตามกระบวนการปกติ  
(12) เข้าฟื้นฟูและปรับปรุงสถานที่ท างาน  
(13) รายงานหัวหน้าคณะท างานบริหารความ
พร้อมต่อสภาวะวิกฤต 
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กลยุทธ์การกู้คืนธุรกิจ (Business Recovery Strategy)  

หน่วยงาน...................................กจิกรรม/กระบวนงาน...................................................................... 

ความ
สูญเสีย/ 
เสียหาย 

 

บริการขั้นต ่า
ที ให้ได้ 

 

ระยะเวลา
หยุดด่าเนิน 
การขั้นต ่าที 

ให้ได้ 

ระดับบริการที คาดว่าจะกู้
ได้ (วันที  1 ถึง สัปดาห์ที  

4) 
 

กลยุทธ์การกู้คนืที น่ามาปฏิบัติ Business 
Recovery Strategy Adopted 

ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
/ ข้อมูล
ส าคัญ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากร
หลัก/
ส าคัญ 

    
 
 
 
 
 
 

ผู้ให้บริการ
ที่ส าคัญ 

    
 
 
 
 
 

 



                     แผนบรหิารความตอ่เนื่อง Business Continuity Plans (BCP) ประจ าปี 2563 

- 89 - 

องค์การจัดการน  าเสีย พฤษภาคม 2563 

ก่าหนดทรัพยากรที สา่คัญ 

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

การก่าหนดทรัพยากรที ส่าตัญ 
อาคาร/
สถานที 

ปฏิบัติงาน 

เครื องมือและอุปกรณ์ ระบบงาน
เทคโนโลยี หรือ
ระบบสารสนเทศ 

บุคลากร คู่ค้าผู้ให้บริการ 
/          ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 
ประเภท/

ชนิด 
จ่านวน
(หน่วย) 

ต่าแหน่ง จ่านวน 
(คน) 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 5 

คณะผู้บริหารความต่อเนื่อง 
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คณะผู้บริหารความต่อเน่ืององค์การจดัการน ้าเสยี 

บุคลากรหลัก 
บทบาท 

บุคลากรส้ารอง 
ชื่อ เบอร์มือถือ ชื่อ เบอร์มือถือ 

นายชีระ วงศบูรณะ 081-
8423802 

ห. คณะบริหาร 
ความต่อเน่ือง 

ผอ.อจน. 

นายวรัิตน์ ภมรานนท ์ 089-1268354 

วา่ท่ี ร.ต.พฒันภูมิ องัศุสิงห์ 081-
8087080 

ผูป้ระสานงานคณะ 
บริหารความ

ต่อเน่ือง สผอ. 

นางดวงแข ยงสุวรรณ 081-4228990 

น.ส.สรรพางดี  ล่ามกิจจา 085-
6891616 

ผูป้ระสานงานคณะ 
บริหารความ

ต่อเน่ือง สตน. 

นายอภินท ์ธนพัประภศัร์ 086-8922298 

นายวสิิษฐ ์อริยะเวสตระกลู 062-
5929555 

ห.ทีมบริหารความ
ต่อเน่ือง รผอ.บร. 

น.ส.ศมนนัท ์บรรณวจิิตรเลขา 081-4223494 

นายสุชยั เจนพจนารถ 081-
8423802 

ห.ทีมบริหารความ
ต่อเน่ือง รผอ.วผ. 

นางบุณฑริกา สุดใจนาค 099-1599818 

นายวรัิตน์ ภมรานนท ์ 061-
4146555 

ห.ทีมบริหารความ
ต่อเน่ือง รผอ.ปก. 

น.ส.อรวรรณ จนัทรา 081-8380967 

นายอนุกลู แหลมปัญญา 081-
7121248 

ห.ทีมบริหารความ
ต่อเน่ือง รก.ฝอก. 

นายอนุกลู แหลมปัญญา 081-7121248 

นางสาววรนนัท ์จนัทร์ดนู 095-
4596051 

ห.ทีมบริหารความ
ต่อเน่ือง ฝบง. 

นายบรรพต ศุขวฒันะกลุ 089-6693769 

นางสาวศิริวรรณ ลิมป์รุ่งรัตนา 061-
4159666 

ห.ทีมบริหารความ
ต่อเน่ือง รก.ฝพอ. 

นางบุณฑริกา สุดใจนาค 097-2100053 

นายอธิรักษ ์บุพจนัโท 063-
2035762 

ห.ทีมบริหารความ
ต่อเน่ือง ฝวศ. 

นายอนุพนัธ์ เตียไพรัชกลูกิจ 081-7789090 

นายกิตติ ธีรสรเดช 063-
2035763 

ห.ทีมบริหารความ
ต่อเน่ือง ฝจส.1 

นายรัฐวฒิุ ทบัทอง 081-8349880 

นายปัณณพฒัน์ จนัทร์เจริญสุข 096-
1496364 

ห.ทีมบริหารความ
ต่อเน่ือง ฝจส.2 

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

รายงานผู้อ านวยการองค์การจัดการน  าเสียและโทรแจ้งผู้ประสานงาน BCP ให้ด าเนินการตามแผน BCP 

และให้โทรแจ้งหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง  

2. ผู้ประสานงาน BCP โทรศัพท์แจ้งหัวหน้าทมีบรหิารความต่อเนื่องและด าเนินการตาม

แผน BCP รวมถึงรายงานสถานะการด าเนนิการตามแผนให้หวัหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องทราบ  

3. หัวหน้าทมีคณะบรหิารความต่อเนื่องด าเนินการตามแผน BCP ในสว่นที่เกี่ยวขอ้ง  

4. ผู้รับผิดชอบด้านอัคคีภัย (Fire warden) รับผิดชอบการเคลื่อนย้ายบุคลากรออกจาก

สถานที่เกิดเหตุตามขั นตอนปฏิบัติการและต้องรายงานผลการเคลื่อนย้ายบุคลากรให้ผู้ดูแล ความ

ปลอดภัยอาคารสถานที่ (Building Safety Manager) และให้ความช่วยเหลือในการติดตามบุคลากรที่

หายไปหรือไม่ได้รายงานตัว  

5. หัวหน้าผู้ดูแลอาคาร (Building manager) ประสานงานกับผู้ดูแลประจ าชั นอาคาร

(Floor manager) ในการช่วยเคลื่อนย้ายบุคลากร ณ สถานที่เกิดเหตุทันทีที่ เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่

คุกคามชีวิตและความปลอดภัยของบุคลากรรวมถึงทรัพย์สินส าคัญขององค์การจัดการน  าเสีย 
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ทีมบริหารความต่อเน่ือง 

กลุ่ม/ฝา่ย..........................................  หน่วยงาน............................................. 

ทีมบริหารความ
ต่อเน่ือง 

ต้าแหน่ง โทรศัพท์ 
ที่ท้างาน 

โทรศัพท์ 
ที่บ้าน 

โทรศัพท์ 
มือถือ 

อีมล ์

 
 

หัวหน้าทมี
บริหาร 

ความต่อเนื่อง 

    

 
 

หัวหน้ากลุ่ม/
ฝ่าย 

    

 
 

เจ้าหนา้ที่ที่
เกี่ยวขอ้ง 

    

 
 

เจ้าหนา้ที่
ส ารอง 

    

 
 

เจ้าหนา้ที่
ส ารอง 

    

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 6 

แผนการสื่อสารของหน่วยงาน 
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แผนการส่ือสารของหน่วยงาน 

ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ความเสียหายขึ น สิ่งส าคัญส าหรับหน่วยงานคือการสื่อสาร
ข้อความส าคัญ (key messages) ให้ผู้ให้บริการ/ผู้ใช้บริการของตนทราบอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล
เพื่อให้ผู้ให้บริการเหล่านั นได้รับทราบถึงสถานการณ์และข้อชี แนะพิเศษในการด าเนินการจึงจ าเป็นต้องมี
แผนการสื่อสารของหน่วยงาน เตรียมการไว้ล่วงหน้า แผนการสื่อสารของหน่วยงานควรประกอบด้วย 
แผนการสื่อสารที่จะด าเนินการ และข้อความที่มีการร่างไว้ล่วงหน้า รวมถึงค าถามที่พบบ่อย ภายใต้ 
สถานการณ์เหตุการณ์ความเสียหายที่แตกตางกันดังนั น เมื่อมีการประกาศใช้ แผน BCP ให้ปฏิบัติดังนี   

1. เจ้าหนา้ที่ที่ประจ าอยู่ที่สถานที่ท างานหลกั (Primary Site) จะต้องน าปา้ยประกาศติดไว้

ใกล้สถานที ่ท าการเดิม เพ่ือให้ผู้มาตดิต่อรบัทราบถึงทีท่ าการชัว่คราว ตวัอยา่งเน้ือความของป้าย

ประกาศ 

2. จากวนัที่ ..............................องค์การจัดการน  าเสีย ได้ยา้ยที่ท าการเปน็การชั่วคราวไปที่ 

เลขที่................................. อาคาร.......................................  ถนน..............................................................

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

3. ผู้ประสานงาน BCP น าแบบฟอร์มหนังสือขออนุญาตเข้าปฏิบัติงาน ณ อาคารศูนย์

ส ารอง (ที่ได้จัดท าและเก็บไว้) มากรอกข้อความด้วยลายมือ และลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย เพ่ือ

น าไปยังศูนย์ส ารอง(เนื่องจากเวลาเกิดเหตุอาจไมมีระบบจัดพิมพ์หนังสือ หนังสือขออนุญาตเข้า

ปฏิบัติงานจึงควร จัดท าไว้ล่วงหน้า และจัดเก็บ 1 ชุดในสถานที่ปฏิบัติงานรวมไว้กับชุดวัสดุ/อุปกรณ์ท่ี

ต้องเตรียมไว้และ อีก 1 ชุดที่บ้านของผู้ประสานงาน BCP กรณีเหตุการณ์เกิดหลังเวลาท าการ)  

4. เมื่อไปถึงยงัศูนย์ส ารอง น าแบบฟอร์มจดหมายและแจง้ศูนยส์ั่งการถงึการย้ายสถานที่

ปฏิบัติงาน จัดสง่โทรสารใหก้ับศูนยส์ัง่การเพ่ือแจง้แกส่่วนงานภายใน  

5. ผูป้ระสานงาน BCP จัดท าหนังสือติดต่อคูค่า้หรือลูกค้าให้ ทราบการเปลี่ยนแปลงสถานที่

ปฏิบัติงาน หากPC และเครือ่งโทรสารยังไม่สามารถใช้การได้ระหวา่งนั นอาจจะแจง้ทางโทรศัพท์ก่อน  
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6. ณ ศูนยส์ ารองการปฏิบัติงานผูป้ระสานงาน BCP จัดท าประกาศแจ้งให้ทราบว่า มีบริการ
ใดบ้างที่ ยังให้บริการอยู่และระบบใดใช้การได้ระบบใดยังใช้การไม่ได้อาจมีความล่าช้า หรือ ต้องรอคอย
เป็น เวลาเท่าไร  

7. จัดให้มีการตอบรับโทรศัพทแ์จ้งการย้ายสถานทีแ่ละบรกิารที่ยังใหบ้รกิารอยูห่รือบรกิาร

ใดสามารถ ใชไ้ด ้ ณ สถานที่ใดทดแทนได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 7 

แบบทดสอบแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
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 เหตุการณอ์ัคคีภัย  

สถานการณ์จ าลอง มีดังนี้  

1. ไฟไหมต้ึกอาคารเล่าเป้งงว่น ชั้น 24 เหตุการณ์เกดิขึน้ในวันจนัทร์เวลา 14.00 น. ซึง่เป็นวัน
ท างาน 

2. ครุภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า วัสดุ อปุกรณ ์เสียหายเปน็ส่วนมาก  

3. มีบุคลากรบาดเจบ็รวม 20 คน เนื่องจากเป็นวันท างานตามปกต ิ

ภารกิจท่ีตอ้งด าเนินการไดอ้ย่างตอ่เน่ือง  

1. การวเิคราะห์สถานการณ์ของอัคคีภัย 

2. การประชาสัมพันธ์ เผยแพร ่เตือนภัย และ call center 

3. การด าเนนิการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แผนการบริหารความต่อเนือ่งและกอบกู้กระบวนการ ทีมงาน..................................................................... 
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วันท่ี 1 (เหตุการณ์เกิดทีอ่าคาร เล่าเป้งง้วน ชั้น 24) 

ขั้นตอนกิจกรรม 

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

วันท่ี 2 – 7 การตอบสนองในระยะเวลาสั้น 

ขั้นตอนกิจกรรม 

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

วันท่ี 8 การตอบสนองระยะกลาง (1 สัปดาห์) 

ขั้นตอนกิจกรรม 

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

สถานการณ์จ าลอง มีดังนี้  

1. น้ าท่วมบรเิวณโดยรอบของอาคารเล่าเปง้งว้น ถ.วิภาวด ีความลึกเฉลี่ย 1 เมตร การเดินทางเข้า
มาในบริเวณองคก์ารจดัการน้ าเสีย อาคารเล่าเป้งงว้น ได้โดยทางเรือ 

2. ไม่มีบคุลากรบาดเจบ็หรอืเสยีชีวิต 

ภารกิจท่ีตอ้งด าเนินการไดอ้ย่างตอ่เน่ือง  

1. การวเิคราะห์สถานการณ์อทุกภัย 

2. การประชาสัมพันธ์ เผยแพร ่เตือนภัย และ call center 

3. การด าเนนิการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แผนการบริหารความต่อเนือ่งและกอบกู้กระบวนการ ทีมงาน..................................................................... 
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วันท่ี 1 (เหตุการณ์เกิดที่บรเิวณโดยรอบอาคาร เลา่เปง้ง้วน) 

ขั้นตอนกิจกรรม 

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

วันท่ี 2 – 7 การตอบสนองในระยะเวลาสั้น 

ขั้นตอนกิจกรรม 

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

วันท่ี 8 การตอบสนองระยะกลาง (1 สัปดาห์) 

ขั้นตอนกิจกรรม 

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



องคการจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย


