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  ก 

คำนำ 
 

จากสถานการณ์วิกฤติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่น สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อ
ปลายปี ๒๕๕๔ และการเกิดแผ่นดินไหวในช่วงปลายปี ๒๕๕๗ และกลางปี ๒๕๕๘ หรือสถานการณ์
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดข้ึนเมื่อปลายปี ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างทั ้งต่อประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนถึงการขาดระบบการบริหารจัดการที่ดี  ไม่สามารถดําเนินภารกิจในสภาวะวิกฤติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวเป็น บทเรียนสําคัญที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  
๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ได้มีมติเห็นชอบกรอบแนวทางการ ดําเนินการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ
และมาตรการที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.พ.ร. เสนอ โดยกําหนดให้ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจดําเนินการ
บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ (Business Continuity Management : BCM) เพื่อให้สามารถรับมือ
กับสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนแล้วยังคงปฏิบัติงาน และให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง  

ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าภารกิจขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในด้านการบริการ
นิทรรศการ และกิจกรรมการเรียนรู้ ผ่านพิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ และช่องทางการเรียนรู้ต่าง ๆ สามารถ
ดําเนินงานได้โดยไม่ สะดุดหยุดลงแม้ว่าจะประสบกับวิกฤติการณ์หรือภัยพิบัติใด ๆ  โดยได้จัดทําแนวคิด
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) ฉบับนี้ เพื่อให้องค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สามารถนําไปใช้ในการตอบสนอง และปฏิบัติงานใน สภาะวิกฤติ
หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ไม่ว่าจะเกิดจากภัยธรรมชาติ (อุทกภัย/อัคคีภัย) การชุมนุมประท้วง/ ก่อการ
จลาจล การก่อวินาศกรรม เหตุการณ์คุกคามด้านความปลอดภัยของข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมถึงสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ โดยทําให้กระบวนการที่สําคัญ (Critical Business 
Process) สามารถกลับมาดําเนินการได้ตามปกติ หรือตามระดับการให้บริการที่กําหนดไว้ในระยะเวลาที่
เหมาะสม 

 

 

 
คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

(Business Continuity Management : BCM) 
 
 
 



   

สารบัญ 

                                                                                                                          หน้า 
คำนำ ก 
บทนำ                                                                                           ๑ 
แนวคิดการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ๑ 
วัตถุประสงค์ ๒ 
ขอบเขตของแนวทางบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ๒ 
แนวทางการบริหารความต่อเนื่อง ๒ 
การเช่ือมโยงแผนวิสาหกิจองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และBCM ๕ 
สรุปเหตุการณ์ภัยคุกคาม และผลกระทบจากเหตุการณ์ ๘ 
แนวทางการบริหารความต่อเนื่องรายกิจกรรมที่มีระดับความสำคัญสูง ๙ 
ภาพรวมโครงสร้างหน้าที ่และแผนการกอบกู้กิจกรรมสำคัญ ๑๑ 
โครงสร้างทีมจัดการภาวะวิกฤต และการกอบกู้กิจกรรมสำคัญ ๑๑ 
อำนาจ และหน้าที่ทีมจัดการภาวะวิกฤต ๑๑ 
แนวทางการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ๒๑ 
แนวทางการตอบสนองต่อสภาวะวิกฤต ๒๑ 
การติดต่อส่ือสารในภาวะวิกฤต ๒๒ 
การรายงานสถานะความคืบหน้า ๒๕ 
แนวทางการจัดการภาวะวิกฤตเบ้ืองต้น ๒๙ 
กระบวนการที่มีความสำคัญ และมีผลกระทบระดับสูง ๒๙ 
การแจ้งเหตุ และประเมินความเสียหายเบ้ืองต้น ๓๑ 

การประชุมเพื่อการจัดการภาวะวิกฤตเบ้ืองต้น ๓๓ 

การกอบกู้ทรัพยากร และกิจกรรมทางธุรกิจ ๓๔ 
การกอบกู้ (Recovery Strategies) และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง ๓๔ 
กำหนดทางเลือกในการสร้างความต่อเนื่อง ๓๔ 
กระบวนการตอบสนองต่อเหตุการณ์ในการกอบกู้กิจกรรมการให้บริการ ๔๒ 
การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทนัที (วันที่ ๑ หรือภายใน ๒๔ ชั่วโมง) ๔๒ 
การตอบสนองในระยะส้ัน (วันที่ ๒ – ๗) ๔๕ 
กระบวนการในการกอบกู้กิจกรรมการให้บริการ วันที่ ๘ ๔๗ 
แนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ๔๙ 

 



   

สารบัญ (ต่อ) 

                                                                                                                          หน้า 
ระดับการเตือนภัย กรณีการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ๔๙ 
กรณีพบการติดเช้ือในองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ๕๑ 
กรณีพบการติดเช้ือของบุคลากรในการปฏิบัติงานภายนอกองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ๕๒ 
ภาคผนวก                                                                                            ๕๔ 

ภาคผนวก ก  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
(Business Continuity Management) 

๕๕ 

ภาคผนวก ข  ข้อมูลการติดต่อส่ือสาร (Contract Information) ๕๗ 
ภาคผนวก ค  หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานภายใน 

องค์การพพิิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
๕๘ 

ภาคผนวก ง  คำจำกัดความ ๖๒ 
ภาคผนวก จ  รายละเอียดศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน ๖๘ 
ภาคผนวก ฉ  คู่มือ และแผนที่เกี่ยวข้องกับ BCM ของ อพวช. ๗๐ 
ภาคผนวก ช  ภาพรวมขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่อง และกอบกู้กระบวนการ 

(Recovery Overview) 
๗๒ 

ภาคผนวก ซ  ผังภาพระยะเวลาเป้าหมายในการกอบกู้ธุรกิจ / กิจกรรมที่สำคัญ ๗๓ 
ภาคผนวก ฌ  แนวทางการบริหารความต่อเนื่องรายกิจกรรมเพื่อรองรับสถานการณ์ 

การแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ืออุบัติใหม่ 
๗๔ 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

สารบัญตาราง 
สารบัญตารางที่                                                                                                     หน้า 

ตาราง  ๑ แผนวิสาหกิจองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ๕ 

ตาราง   ๒ เหตุการณ์ภัยคุกคาม และผลกระทบจากเหตุการณ์นั้น ๆ ๘ 
ตาราง   ๓ กิจกรรมที่มีความสำคัญระดับสูงที่จะต้องดำเนินการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ๙ 
ตาราง   ๔ หน้าที่ความรับผิดชอบทีมกอบกูท้รัพยากร และกิจกรรม ๑๒ 
ตาราง   ๕ หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานสนับสนุนการกอบกู้ธุรกิจ ๑๖ 
ตาราง   ๖ สรุปแนวทางในการติดต่อส่ือสารในภาวะวิกฤต ๒๒ 
ตาราง   ๗ สายด่วนกรณีเกิดเหตตุ่าง ๆ ๒๔ 
ตาราง   ๘ สรุปแนวทางในการรายงานสถานะความคืบหน้าของการทรัพยากรและกิจกรรม ๒๖ 
ตาราง   ๙ การแจ้งเหตุ และประเมินความเสียหายเบ้ืองต้น ๓๑ 
ตาราง ๑๐ การประชุมเพื่อการจัดการภาวะวิกฤตเบ้ืองต้น ๓๓ 
ตาราง ๑๑ การจัดกิจกรรม/นทิรรศการ หรือผลงานส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรมสถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency) 
๓๔ 

ตาราง ๑๒ กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Strategy) ๓๕ 
ตาราง ๒ การประเมินผลกระทบต่อกระบวนการดำเนินงาน (ระดับ Crisis Management) ๓๖ 
ตาราง ๓ เป้าหมายในการกอบกู้ธุรกิจ ๓๗ 
ตาราง ๑๕ การระบุพื้นที่การปฏิบัติงานสำรอง ๓๘ 
ตาราง ๑๖ การระบุจำนวนวัสดุอุปกรณ์ ๓๙ 
ตาราง ๑๗ การระบุความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล ๔๐ 
ตาราง ๑๘ การระบุจำนวนบุคลากรหลักที่จำเป็น ๔๑ 
ตาราง ๑๙ การระบุจำนวนผู้ให้บริการที่ต้องติดต่อหรือขอรับบริการ ๔๑ 
ตาราง ๒๐ กระบวนการในการกอบกู้กิจกรรมการให้บริการวันที่ ๑ หรือภายใน ๒๔ ชั่วโมง ๔๒ 
ตาราง ๔ กระบวนการในการกอบกู้กิจกรรมการให้บริการวันที่ ๒ – ๗  ๔๕ 
ตาราง ๒๒ กระบวนการในการกอบกู้กิจกรรมการให้บริการ วันที่ ๘ ๔๗ 
ตาราง ๒๓ ระดับการตอบสนองต่อเหตุการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ๔๙ 
  

 
 
 
 



   

สารบัญรูปภาพ 
สารบัญแผนภูมิที่                                                                                                   หน้า 

ภาพที่ ๑  แนวคิดการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ๑ 
ภาพที่ ๒  องค์ประกอบหลักเป็นวงจรการบริหารความต่อเนื่อง (BCM Life Cycle) ๓ 
ภาพที่ ๑ โครงสร้างทีมจัดการภาวะวิกฤต และการกอบกู้กิจกรรมสำคัญ ๑๑ 
ภาพที่ ๔ การตอบสนองต่อสภาวะวิกฤต ๒๑ 
ภาพที่ ๕ แอฟพลิเคช่ันในการดำเนินงานระหว่าง Work From Home ๒๕ 
ภาพที่ ๖ ภาพรวมการกอบกูท้รพัยากรและกิจกรรม ๓๐ 
ภาพที่ ๗ แผนการบริหารความต่อเนื่อง (BCP) กรณีการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ๔๙ 
ภาพที่ ๘ กระบวนการดำเนินงานกรณีพบการติดเช้ือในองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ๕๑ 

ภาพที่ ๙ กรณีพบการติดเช้ือของบุคลากรในการปฏิบัติงานภายนอก 
องค์การพพิิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

 

๕๒ 

  
 

 
 
 
 



                                    แนวทางการบริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) (ฉบับปรับปรุงป) ๒๕๖๔) หน=า   ๑ 

บทนำ 
 

การบริหารจัดการความต0อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) 

หมายถึง กระบวนการบริหารในภาวะวิกฤตขององคUกร เพื่อให=องคUกรสามารถดำเนินการต0อไปได= โดย

กระทบต0อผลประโยชนUของผู=มีส0วนได=เสียหลัก ช่ือเสียง และภาพลักษณUขององคUกรน=อยท่ีสุด 

แนวคิดการบริหารความต.อเนื่องทางธุรกิจ 
แนวคิดการบริหารความต0อเนื่องทางธุรกิจขององคUการพิพิธภัณฑUวิทยาศาสตรUแห0งชาติ จะ

เน=นการควบคุมดูแลและปeองกันทรัพยากรที่สำคัญต0อการดำเนินงาน หรือให=บริการ เพื่อสร=างประโยชนU

สูงสุดสำหรับผู=ใช=บริการ และผู=มีส0วนได=ส0วนเสีย โดยบ0งชี้ภัยคุกคาม ผลกระทบ และแนวทางในการรับมือ            

กับอุบัติการณU และผลกระทบน้ัน เม่ือระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยู0ไม0สามารถควบคุมดูแลและปeองกันได=

ทั้งหมดเมื่อเกิดอุบัติการณUขึ้น ระดับการดำเนินงาน หรือให=บริการขององคUการพิพิธภัณฑUวิทยาศาสตรU

แห0งชาติจะลดลง จึงต=องรีบดำเนินงานหรือให=บริการกลับมาในระดับที่เหมือนภาวะปกติ ซึ่งจำเปiนต=องใช=

เวลา โดยจัดแบ0งเปiน ๒ ระยะ คือ 

ระยะท ี ่  ๑  จะเป iนช 0วงของการตอบสนองต 0ออ ุบ ัต ิการณ U  ( Incident/Emergency 

Management) อย0างไรก็ตามในกรณีที่เหตุการณUและความเสียหายขยายตัวไปในวงกว=าง การตอบสนอง

อาจจำเปiนต=องยกระดับเปiนการบริหารจัดการวิกฤต (Crisis Management) 

ระยะที ่  ๒ จะเปiนช0วงของการทำให=เก ิดความต0อเนื ่องของกระบวนการทางธุรกิจ 

(Continuity Management) เพ่ือให=องคUการสามารถกลับมาดำเนินงานได= ซ่ึงแยกเปiน ๒ ระดับ 

๑) ดำเนินงานหรือให=บริการได=ในระดับที่องคUกรยอมรับกับผลกระทบที่เกิด

ข้ึนกับผู=ใช=บริการและผู=มีส0วนได=ส0วนเสียท้ังหมดภายในระยะอันส้ัน 

๒) กลับมาให=บริการได=ในระดับปกติตามระยะเวลาที ่กำหนดในช0วงการ

ดำเนินการกอบกู=กระบวนการทางธุรกิจ (Recovery) 

ภาพท่ี ๑ แนวคิดการบริหารความต8อเน่ืองทางธุรกิจ 

 



                                    แนวทางการบริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) (ฉบับปรับปรุงป) ๒๕๖๔) หน=า   ๒ 

วัตถุประสงค> 
๑. เพื ่อใช=เปiนแนวทางในการบริหารความต0อเนื ่องทางธุรกิจขององคUการพิพิธภัณฑU

วิทยาศาสตรUแห0งชาติ 

๒. เพื่อให=องคUการพิพิธภัณฑUวิทยาศาสตรUแห0งชาติมีการเตรียมความพร=อมในการรับมือ         

กับสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณUฉุกเฉินต0าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

๓. เพื่อลดระยะเวลาและผลกระทบจากการหยุดชะงักให=สั้นที่สุด เพื่อให=องคUการพิพิธภัณฑU

วิทยาศาสตรUแห0งชาติสามารถกลับมาดำเนินงานหรือให=บริการได=ตามปกติในเวลา และเปeาหมายท่ีกำหนด 

๔. เพื่อบรรเทาความเสียหายให=อยู0ระดับที่ยอมรับได= เช0น ผลกระทบด=านเศรษฐกิจ การเงิน 

การให=บริการ สังคม ชุมชนและส่ิงแวดล=อม ตลอดจนชีวิต และทรัพยUสินของผู=ปฏิบัติงาน 

๕. เพื่อให=ประชาชน เจ=าหน=าที่ หน0วยงานภาครัฐ และผู=มีส0วนได=ส0วนเสีย (Stakeholders) 

มีความเชื่อมั่นในศักยภาพขององคUการพิพิธภัณฑUวิทยาศาสตรUแห0งชาติ แม=ต=องเผชิญกับเหตุการณUร=ายแรง

และส0งผลกระทบจนทำให=การดำเนินงานต=องหยุดชะงัก 

ขอบเขตของแนวทางบริหารความต.อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) 
แนวทางบริหารความต0อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ฉบับนี้ ใช=สำหรับเปiนแนวทางในการปฏิบัติ

กรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณUฉุกเฉิน เหตุการณUที ่มีผลกระทบต0อกิจกรรมหลักขององคUการ

พิพิธภัณฑUวิทยาศาสตรUแห0งชาติ คือ พิพิธภัณฑUวิทยาศาสตรU พิพิธภัณฑUธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑU

เทคโนโลยีสารสนเทศ จัตุรัสวิทยาศาสตรU และคาราวานวิทยาศาสตรU ที่ไม0สามารถให=บริการนิทรรศการ 

และกิจกรรมการเรียนรู= อันเกิดจากเหตุการณU และภัยคุกคามท่ีไม0สามารถควบคุมได= ดังน้ี 

๑. เหตุการณUอัคคีภัย 

๒. เหตุการณUชุมนุมประท=วง/จลาจล/ก0อการร=าย 

๓. เหตุการณUอุทกภัย 

๔. เหตุการณUไฟฟeาดับ 

๕. เหตุการณUภัยคุกคามด=านความปลอดภัยของข=อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๖. เหตุการณUการแพร0ระบาดของโรคติดต0ออุบัติใหม0 

แนวทางการบริหารความต.อเนื่อง 
ปÇจจุบันมีหลากหลายแนวทางและมาตรฐานในการการบริหารความต0อเนื่อง โดยแนวทาง   

ที่ได=รับการใช=อย0างแพร0หลาย ซึ่งกำหนดให=มี ๖ องคUประกอบหลักเปiนวงจรการบริหารความต0อเนื่อง 

(BCM Life Cycle) ทั้งน้ีองคUการพิพิธภัณฑUวิทยาศาสตรUแห0งชาติ นำ BCM Life Cycle ไปประยุกตUใช=

สำหรับกระบวนการบริหารจัดการความต0อเนื ่องทางธุรกิจ โดยขอบเขตวิธีการบริหารจัดการ และ

ทรัพยากรท่ีต=องใช=โดยมี ๖ องคUประกอบหลัก  

 

 



                                    แนวทางการบริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) (ฉบับปรับปรุงป) ๒๕๖๔) หน=า   ๓ 

ภาพท่ี ๒ องค@ประกอบหลักเปDนวงจรการบริหารความต8อเน่ือง (BCM Life Cycle) 

 

 

องค@ประกอบท่ี ๑ การบริหารโครงการจัดการความต8อเน่ือง (BCM Program Management) 

โครงการจัดการความต0อเนื่อง ถือว0าเปiนองคUประกอบหลักและเปiนขั้นตอนแรกของการ

บริหารความต0อเนื่อง โดยเปiนขั้นตอนการจัดทำกรอบนโยบาย BCM โครงสร=าง BCM หน=าท่ี และความ

รับผิดชอบของบุคลากรที่เกี่ยวข=อง ตั้งแต0ผู=บริหารระดับสูงลงมาถึงพนักงานระดับต0าง ๆ รวมถึงการจัดต้ัง

ทีมงานด=าน BCM การกำหนดตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานของพนักงาน ข้ันตอนการปรับระดับของเหตุการณU 

(Incident Escalation Process) วิธีการบริหารโครงการบริหารความต0อเนื่อง และการติดตามพร=อมท้ัง

รายงานความคืบหน=า เพื่อให=มั่นใจว0า มีการกำหนดผู=รับผิดชอบ บทบาท หน=าที่ และความรับผิดชอบ 

ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรในการบริหารจัดการโปรแกรมการบริหารความต0อเนื ่องทางธุรกิจ        

อย0างชัดเจนและเหมาะสม รวมถึงหน0วยงานที่เปiนผู=รับผิดชอบในการจัดทำแผนความต0อเนื่องทางธุรกิจ   

มีบุคลากรท่ีมีทักษะ และความสามารถเพียงพอในการบริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจตามพันธกิจ 

องค@ประกอบท่ี ๒ การศึกษา และทำความเข_าใจองค@กร (Understanding the Organization) 

การเข=าใจองคUกรเปiนกระบวนการทำความรู=จักกับองคUกรและหน0วยงาน ซึ่งหมายถึงความรู= 

และเข=าใจในสภาพและการดำเนินงานขององคUกรและหน0วยงานว0าจะได=รับผลกระทบหรือความเสี่ยง

อย0างไรผ0านวิธีการวิเคราะหUผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis - BIA) และและการ

ประเมินความเสี ่ยง (Risk Assessment - RA) เพื ่อระบุความเร0งด0วนของกิจกรรมต0าง ๆ และระดับ

ความสามารถที่ต=องการ เพื่อนำไปเปiนข=อมูลในการจัดระดับความสำคัญของกระบวนงาน การกำหนด

แนวทาง และการกำหนดกลยุทธUในข=อต0อไป และเพื่อให=มั่นใจว0า การบริหารความต0อเนื่องทางธุรกิจของ

องคUการได=มีการจัดลำดับความสำคัญของการให=บริการอย0างเหมาะสม ตลอดจนกิจกรรมที่มีความสำคัญ

เร0งด0วนในการฟâäนฟูการให=บริการได=รับการพิจารณาและจัดลำดับอย0างเหมาะสม 

องค@ประกอบที ่  ๓ การกำหนดกลยุทธ@ในการสร_างความต8อเนื ่อง BCM (Determining BCM 

Strategy)  



                                    แนวทางการบริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) (ฉบับปรับปรุงป) ๒๕๖๔) หน=า   ๔ 

การกำหนดแนวทางในการตอบสนองต0อการหยุดชะงักของการดำเนินงานขององคUกร ได=แก0     

กลยุทธUกู =คืนการดำเนินงาน (Recovery Strategy) ซึ ่งเปiนขั ้นตอนที่ต=องจัดทำก0อนการพัฒนา และ

เตรียมการตอบสนองต0อเหตุการณUในภาวะฉุกเฉิน และการกำหนดกลยุทธUด=านการจัดการทรัพยากรท่ี

เหมาะสม ตามข=อมูลที่ได=จากการวิเคราะหUผลกระทบทางธุรกิจ (BIA) ซึ่งประกอบด=วยด=วยเรื่องบุคลากร 

(People) สถานที่ปฏิบัติ (Premise) อุปกรณUและเครื่องมือ (Equipment) เทคโนโลยี (Technology) 

ข=อมูล (Information) และผู=ผลิตสินค=าหรือผู=ให=บริการ (Suppliers) เพื่อให=มั่นใจว0าองคUการพิพิธภัณฑU

วิทยาศาสตรUแห0งชาติ ได=พิจารณาทางเลือกของกลยุทธUความต0อเนื่องทางธุรกิจ และดำเนินการคัดเลือก 

กลยุทธUความต0อเนื่องทางธุรกิจที่เหมาะสมที่สุด เพื่อใช=ในการฟâäนคืนสภาพการดำเนินธุรกิจขององคUการ

และพันธกิจหลักที่สำคัญโดยในการพิจารณาคัดเลือกกลยุทธUความต0อเนื่องทางธุรกิจ องคUการต=องทำการ 

ระบุและบ0งชี้ถึงระดับที่ยอมรับได=ของความสามารถในการให=บริการ และระยะเวลาที่ยอมรับได=ในการ  

ฟâäนคืนสภาพ 

องค@ประกอบที่ ๔ การพัฒนา และเตรียมการตอบสนองต8อเหตุการณ@ในภาวะฉุกเฉิน (Developing 

and Implementing BCM Response) 

หลังจากท่ีได=มีการกำหนดกลยุทธUเรียบร=อยแล=ว จะต=องจัดทำแผนงานเตรียมตอบสนองต0อ

ภาวะฉุกเฉิน โดยให=เปiนไปตามกรอบยุทธศาสตรUท่ีกำหนดไว= ดังต0อไปน้ี 

๑) Incident Management Plans (IMP) เพ่ือจัดการกับวิกฤตฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึน 

๒) Emergency/ Crisis Management Plan (CMP) เพ่ือจัดการกับวิกฤตฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึน 

และผลกระทบขยายไปในวงกว=าง 

๓) Business Continuity Plans (BCP) เพ่ือบริหารการดำเนินภารกิจอย0างต0อเน่ือง โดยมุ0ง

ทำข้ันตอนงานท่ีฉุกเฉินต0อภารกิจและใช=ทรัพยากรหลักอย0างเหมาะสม พร=อมท้ังเตรียม

แผนรับสถานการณUท่ีส0งผลกระทบ 

๔) Recovery Plans (RP) หรือแผนกู=คืนภารกิจหลังภัยพิบัติผ0านพ=นไป 

เพื่อให=มั่นใจว0าหากเกิดอุบัติการณUขึ้นองคUการพิพิธภัณฑUวิทยาศาสตรUแห0งชาติได=มีการเตรียม

ความพร=อมในการจัดการกับอุบัติการณUอย0างเหมาะสมโดยกิจกรรมหรือกระบวนการหลักยังคงสามารถ

ดำเนินการได=อย0างต0อเน่ืองโดยระดับความสามารถของการให=บริการท่ีกำหนดตามเปeาหมาย 

องค @ประกอบที ่  ๕ การทดสอบ ปร ับปร ุง และทบทวนแผน (Exercising Maintaining and 

Reviewing)  

การทดสอบ ปรับปรุง และทบทวนแผนการจัดเตรียมการระบบ BCM รวมถึงการตรวจ

ประเมินจะช0วยให=องคUการมั่นใจได=ว0า รายละเอียดที่ระบุในแผนการจัดการอุบัติการณUและแผนความ

ต0อเนื่องทางธุรกิจ ครบถ=วน ถูกต=อง และเปiนปÇจจุบันอยู0เสมอ เพื่อให=แน0ใจได=ว0า BCM ที่ได=จัดทำข้ึน

สามารถใช=ได=จริง รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร=อม ตลอดจนตรวจสอบบความสามารถของบุคลากร และ



                                    แนวทางการบริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) (ฉบับปรับปรุงป) ๒๕๖๔) หน=า   ๕ 

ประสิทธิภาพของแผนในการตอบสนองต0อวิกฤตการณU โดยรูปแบบการทดสอบอาจมีตั้งแต0ระดับง0ายไป 

หายาก ดังน้ี 

๑) Call Tree คือ การซ=อมการแจ=งเหตุฉุกเฉินให=กับให=กับสมาชิกทีมงานที่เกี่ยวข=องตามผัง

รายช่ือทางโทรศัพทU 

๒) Tabletop Testing คือ การประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับทุกหน0วยท่ีเก่ียวข=อง โดย

จำลองโจทยUสภานการณUขึ้นมา และลองนำแผน BCP มาพิจารณาว0า ใช=ตอบโจทยUแต0ละ

ข้ันตอนได=หรือไม0 

๓) Simulation คือ การทดสอบโดยจำลองสถานการณUเสมือนจริง และลองใช=แผน BCP มา

ประยุกตUใช= 

๔) Full BCP Exercise คือ การทดสอบเต็มรูปแบบและใกล=เคียงสถานการณUจริงมากท่ีสุด 

องค@ประกอบที่ ๖ การปลูกฝ{ง BCM ให_เปDนส8วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค@กร (Embedding BCM in 

the Organization’s Culture) 

เปiนขั้นตอนที่สำคัญประการหนึ่งในการทำให= BCM ผสมกลมกลืนเข=าจนเปiนวัฒนธรรม

องคUกรโดยเปiนเรื ่องที ่ต=องใช=เวลา และจิตวิทยา ที ่จะทำให=เจ=าหน=าที ่ทุกคนได=ซึมซาบและเข=าใจถึง

ความสำคัญของ BCM ตลอดจนบทบาทหน=าที่ที่ทุกคนพึงมีเพื่อให=ภารกิจสามารถดำเนินต0อไปได=ในยามท่ี

เกิดเหตุวิกฤต ซึ่งการปลูกฝÇงวัฒนธรรมองคUกรเกี่ยวกับการบริหารความต0อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อให=ความ

ตระหนักถึงการบริหารความต0อเนื่องทางธุรกิจกลายเปiนส0วนหนึ่งของการปฏิบัติงานหลักขององคUกร 

พร=อมท้ังเพ่ิมความเช่ือม่ันให=กับผู=มีส0วนได=ส0วนเสียท่ีเก่ียวข=องท้ังหมดในด=านการบริหารจัดการอุบัติการณUท่ี

อาจะเกิดข้ึนและส0งผลกระทบต0อการดำเนินธุรกิจขององคUการพิพิธภัณฑUวิทยาศาสตรUแห0งชาติ 

การเชื่อมโยงแผนวิสาหกิจองค>การพิพิธภัณฑ>วิทยาศาสตร>แห.งชาต ิและBCM 

ตาราง ๑ แผนวิสาหกิจองค@การพิพิธภัณฑ@วิทยาศาสตร@แห8งชาติ 

แผนวิสาหกิจองค@การพิพิธภัณฑ@วิทยาศาสตร@แห8งชาติ ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

วิสัยทัศน@ อพวช. (Vision) เปiนแหล0งเรียนรู =ตลอดชีวิตชั ้นนำในอาเซียน ด=านวิทยาศาสตรU 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

พันธกิจ อพวช. (Mission) ส0งเสร ิมการเร ียนรู =  สร =างแรงบันดาลใจ เสร ิมสร=างความคิด

สร=างสรรคU และความตระหนักด=านวิทยาศาสตรU เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม ด=วยการ 

๑. พัฒนาและให=บริการนิทรรศการ และกิจกรรมการเรียนรู= ผ0าน

พิพิธภัณฑU แหล0งเรียนรู=และช0องทางการเรียนรู=รูปแบบต0าง ๆ 

๒. ศึกษาวิจัยและรวบรวมวัสดุตัวอย0างด=านวิทยาศาสตรU เทคโนโลยี 

และธรรมชาติวิทยา 



                                    แนวทางการบริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) (ฉบับปรับปรุงป) ๒๕๖๔) หน=า   ๖ 

แผนวิสาหกิจองค@การพิพิธภัณฑ@วิทยาศาสตร@แห8งชาติ ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

๓. วิจ ัย พัฒนา และเผยแพร0องคUความรู =ด =านการสื ่อสารทาง

วิทยาศาสตรU 

๔. พัฒนาธุรกิจและระบบการบริหารจัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ

กิจการพิพิธภัณฑUวิทยาศาสตรU 

ค8านิยม (Value) NSM : 

 Nature and Science Appreciation = รักวิทยาศาสตรU และใส0ใจ 

 ธรรมชาติ 

 Service Mind = มีใจบริการ 

 Manage Professionally = บริหารจัดการอย0างมืออาชีพ 

เปáาประสงค@ (Goals) 

 

เปáาประสงค@ท่ี ๑ ประชาชนไทยในทุกวัย ในทุกพ้ืนท่ีสามารถเข=าถึงการ

เรียนรู=ท่ีจะสร=างแรงบันดาลใจและความคิดสร=างสรรคU

ด=านวิทยาศาสตรU เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เปáาประสงค@ท่ี ๒ บริการแหล0งเรียนรู=ตลอดชีวิตด=านวิทยาศาสตรUท่ีมี

คุณภาพ เช่ือถือได= และมีมาตรฐานระดับสากล 

 เปáาประสงค@ท่ี ๓ บริหารองคUกรและงบประมาณอย0างมีประสิทธิภาพ  

ประเด็นยุทธศาสตร@ 

(Strategy Issues) และ 

กลยุทธ@ (Strategy) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร@ที่ ๑ ขยายบริการการเรียนรู_สู8ทุกช8วงวัยและทุก

พ้ืนท่ี   

กลยุทธUท่ี ๑ สานพลังความร0วมมือ กับสถาบันการศึกษา ส่ือมวลชน 

ชุมชน  และประชาคมวิทยาศาสตรU 

กลยุทธUท่ี ๒ พัฒนาการส่ือสารผ0านเทคโนโลยีดิจิทัล 

กลยุทธUท่ี ๓ ส0งเสริมความคิดสร=างสรรคU นวัตกรรม และอาชีพ

วิทยาศาสตรUตามเปeาหมายการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมของ

ประเทศ 

กลยุทธUท่ี ๔ เร0งขับเคล่ือนโครงการพิพิธภัณฑUขนาดใหญ0 

ประเด็นยุทธศาสตร@ที่ ๒ สร_างสรรค@องค@ความรู_และพัฒนานวัตกรรม

การส่ือสารทางวิทยาศาสตร@  

กลยุทธUท่ี ๕ วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ส่ือสารทางวิทยาศาสตรU เพ่ือ

สร=างองคUความรู=เช่ือมโยงกับโลกอาชีพในอนาคต และ

เตรียมสังคมให=พร=อมรับการเปล่ียนแปลงรองรับกับ

กลุ0มเปeาหมายทุกช0วงวัย 

กลยุทธUท่ี ๖ ส0งเสริมและพัฒนานักส่ือสารทางวิทยาศาสตรUรุ0นใหม0เพ่ือ

รองรับความต=องการของประเทศ 



                                    แนวทางการบริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) (ฉบับปรับปรุงป) ๒๕๖๔) หน=า   ๗ 

แผนวิสาหกิจองค@การพิพิธภัณฑ@วิทยาศาสตร@แห8งชาติ ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

ประเด็นยุทธศาสตร@ท่ี ๓ เสริมสร_างโอกาสทางธุรกิจ   

กลยุทธUท่ี ๗ ส0งเสริมให=ภาคเอกชนมีบทบาทในการพัฒนาและสนับสนุน 

นิทรรศการโลกอาชีพในอนาคตแบบครบวงจร 

กลยุทธUท่ี ๘ จัดทำแผนการตลาดและประชาสัมพันธUเชิงรุก ควบคู0กับ

การทบทวนอัตลักษณUขององคUการพิพิธภัณฑUวิทยาศาสตรU

แห0งชาติให=ชัดเจน 

กลยุทธUท่ี ๙ พัฒนาธุรกิจใหม0จากการใช=ประโยชนUเชิงพ้ืนท่ี 

ประเด็นยุทธศาสตร@ท่ี ๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  

กลยุทธUท่ี ๑๐ ปรับปรุงโครงสร=าง พัฒนากลไกการบริหารงานและการ

กำกับท่ีดีภายในองคUกร 

กลยุทธUท่ี ๑๑ แสวงหาความร0วมมือเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาโครงสร=าง

พ้ืนฐานท่ีจำเปiนจากหน0วยงานภาครัฐ 

จากวิสัยทัศนUขององคUการพิพิธภัณฑUวิทยาศาสตรUแห0งชาติ ที่ต=องการจะเปiนแหล0งเรียนรู=

ตลอดชีวิตชั ้นนำในอาเซียน ด=านวิทยาศาสตรU เทคโนโลยี และนวัตกรรม และค0านิยมขององคUการ

พิพิธภัณฑUวิทยาศาสตรUแห0งชาติที ่มีใจรักในบริการและการบริหารจัดการอย0างมืออาชีพ (Manage 

Professionally) จำเปiนต=องได=รับความเชื่อมั่นในประโยชนUที่จะได=รับจากการบริหารความต0อเนื่องทาง

ธุรกิจร0วมถึงได=รับความร0วมมือจากผู=มีส0วนเกี ่ยวข=องทั้งหมด โดยคำนึงถึงผลประโยชนUขององคUการ

พิพิธภัณฑUวิทยาศาสตรUแห0งชาติ    ในภาพรวมเปiนหลัก การบริหารความต0อเนื่องทางธุรกิจได=อย0างมี

ประสิทธิภาพและเปiนระบบนั้นจะช0วยให= องคUการพิพิธภัณฑUวิทยาศาสตรUแห0งชาติสามารถดำเนินธุรกิจได=

อย0างต0อเนื่อง แม=เกิดเหตุภัยพิบัติ ซึ่งทำให= องคUการพิพิธภัณฑUวิทยาศาสตรUแห0งชาติบรรเทาความเสียหาย

จากการหยุดชะงักทางธุรกิจ และยังสามารถให=บริการแหล0งเรียนรู=ต0อประชาชนได= ซึ่งแสดงถึงความ

รับผิดชอบต0อสังคมขององคUการพิพิธภัณฑUวิทยาศาสตรUแห0งชาติ 

 

 

 

 

 



                                    แนวทางการบริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) (ฉบับปรับปรุงป) ๒๕๖๔) หน=า   ๘ 

สรุปเหตุการณ>ภัยคุกคาม และผลกระทบจากเหตุการณ> 

ตาราง ๒ เหตุการณ@ภัยคุกคาม และผลกระทบจากเหตุการณ@น้ัน ๆ 
 
 

เหตุการณ*ภัยคุกคาม 

ผลกระทบ 
ด"านอาคาร/

สถานที่
ปฏิบัติงานหลัก 

ด"านวัสดุ 
อุปกรณ<ที่

สำคัญ/การ
จัดหาจัดส@งวัสดุ
อุปกรณ<ที่สำคัญ 

ด"านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข"อมูลที่สำคัญ 

ด"านบุคลากร
หลัก 

ผู"ให"บริการ ผู"รับบริการที่
สำคัญ 

๑. เหตุการณUอัคคีภัย ü  ü  ü  ü  ü  ü  

๒. เหตุการณUชุมนุม/
ประท=วง/จลาจล 

ü  ü  ü  ü  ü  ü  

๓. เหตุการณUอุทกภัย ü  ü  ü  ü  ü  ü  

๔. เหตุการณUไฟฟeาดับ ü  ü  ü  ü  ü  ü  

๕.  เหตุการณUภัยคุกคาม

ด=านความปลอดภัย

ของข=อมูลระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ü  ü  ü  ü  ü  ü  

๖. เหตุการณUการแพร0

ระบาดของโรคติดต0อ

อุบัติใหม0 

ü  ü  ü  ü  ü  ü  

อย0างไรก็ตาม แนวทางการบริหารความต0อเน่ืองฉบับน้ีได=จัดทำขึ้น เพ่ือให=องคUการพิพิธภัณฑU

วิทยาศาสตรUแห0งชาติพร=อมที่จะนำแผนความต0อเนื่องทางธุรกิจ ไปใช=ในหลากหลายรูปแบบของสภาวะ

วิกฤตหรือเหตุการณUฉุกเฉิน โดยพิจารณาถึงผลกระทบต0อทรัพยากรที่สำคัญในการดำเนินกิจการ ซึ่งแบ0ง

ออกเปiน ๕ ประเภท ได=แก0 

๑. ผลกระทบด_านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก เหตุการณUที ่เกิดขึ ้น ทำให=สถานท่ี

ปฏิบัติงานหลักได=รับความเสียหายหรือไม0สามารถใช=สถานที่ปฏิบัติงานหลักได= และส0งผลให=บุคลากรไม0

สามารถเข=าไปปฏิบัติงานยังสถานท่ีปฏิบัติงานหลักได=เปiนระยะช่ัวคราวหรือระยะยาว 

๒. ผลกระทบด_านวัสดุอุปกรณ@ที่สำคัญ/การจัดหาวัสดุอุปกรณ@ที่สำคัญ เหตุการณUท่ี

เกิดข้ึนทำให=ไม0สามารถใช=งานวัสดุอุปกรณUท่ีสำคัญ หรือไม0สามารถจัดหาจัดส0งวัสดุอุปกรณUท่ีสำคัญได= หรือ

มีวัสดุอุปกรณU  



                                    แนวทางการบริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) (ฉบับปรับปรุงป) ๒๕๖๔) หน=า   ๙ 

๓. ผลกระทบด_านเทคโนโลยีสารสนเทศและข_อมูลที่สำคัญ เหตุการณที่เกิดขึ้น ทำให=ไม0

สามารถใช=ระบบงานเทคโนโลยีหรือระบบสารสนเทศ หรือข=อมูลที่สำคัญได=ให=สามารถใช=งานในการ

ปฏิบัติงานได=ตามปกติ 

๔. ผลกระทบด_านบุคลากรหลัก เหตุการณUที ่เกิดขึ ้นทำให=บุคลากรหลักไม0สามารถมา

ปฏิบัติงานได=ตามปกติ 

๕. ผลกระทบด_านคู8ค_า/ผู_ให_บริการ/ผู_รับบริการที่สำคัญ เหตุการณUเกิดขึ้นทำให=คู0ค=า/ผู=

ให=บริการ/ผู=รับบริการที่สำคัญ ไม0สามารถติดต0อหรือให=บริการหรือส0งมอบงานได=ตามที่ระบุไว=กับทาง 

องคUการพิพิธภัณฑUวิทยาศาสตรUแห0งชาติ 

แนวทางการบริหารความต.อเนื่องรายกิจกรรมที่มีระดับความสำคัญสูง 

ตาราง ๓ กิจกรรมท่ีมีความสำคัญระดับสูงท่ีจะต_องดำเนินการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 

ผลกระทบ กิจกรรมท่ีมีระดับความสำคัญสูง 

สถานท่ีปฏิบัติงาน ๑. จัดหาและเตรียมการ อาคาร/สถานที ่ปฏิบัติงานสำรองกับ

หน0วยงานภายในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรUและเทคโนโลยี 

๒. จัดหาและเตรียมการอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานสำรองกับภาค

ส0วนอ่ืน ๆ เช0น โรงแรม มูลนิธิ สถาบันการศึกษา เปiนต=น 

๓. กำหนดแนวทางให=เจ=าหน=าท่ีสามารถปฏิบัติงานโดยไม0จำเปiนต=อง

เดินทางมายังสถานที่ปฏิบัติงานหลัก หรือสถานที่ปฏิบัติงาน

สำรองได= 

อุปกรณ@และส่ิงอำนวยความสะดวก ๑. จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอรUและอุปกรณUสำรองเพื่อใช=ในสภาวะ

วิกฤต 

๒. ทำข=อตกลงกับหน0วยงานราชการหรือภาคเอกชน เพื ่อขอยืม

เคร่ืองมือ และอุปกรณU 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และข_อมูล ๑. ใช=ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากระบบสารสนเทศสำรอง 

ปฏิบัติงานโดยไม0ใช=ระบบงานเทคโนโลยี (Manual) ไปก0อน และ

จึงปeอนข=อมูลเข=าในระบบ เม่ือกลับคืนสู0สภาวะปกติ 

บุคลากรหลัก ๑. กำหนดบุคลากรสำรองทำงานทดแทนบุคลากรหลักได=ในสภาวะ

วิกฤต 

๒. กำหนดแนวทางกลุ0มบุคลากรที่สามารถขอให=ช0วยปฏิบัติงาน

ชั ่วคราวจากหน0วยงานราชการอื ่นในสังกัดกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตรU วิจัยและนวัตกรรม 



                                    แนวทางการบริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) (ฉบับปรับปรุงป) ๒๕๖๔) หน=า   ๑๐ 

ผลกระทบ กิจกรรมท่ีมีระดับความสำคัญสูง 

ผู_ส8วนมีส8วนได_ส8วนเสีย/คู8ค_า/       

ผู_ให_บริการ/ผู_รับบริการท่ีสำคัญ 

๑. กำหนดให=มีคู 0ค=า/ผู =ให=บริการสำรอง/ผู =มีส0วนได=ส0วนเสีย เพ่ือ

เรียกใช=บริการได=ในสภาวะวิกฤต 

๒. กำหนดช0องทางการให=บริการผ0านพิพิธภัณฑUสาขาภูมิภาค หรือ

การให=บริการ Online  

 

 



                                    แนวทางการบริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) (ฉบับปรับปรุงป) ๒๕๖๔) หน=า   ๑๑ 

ภาพรวมโครงสร0างหน0าที ่และแผนการกอบกู0กิจกรรมสำคัญ 
เพื่อให=องคUการพิพิธภัณฑUวิทยาศาสตรUแห0งชาติสามารถบริหารจัดการภายใต=วิกฤตการณU    

ได=อย0างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดโครงสร=าง หน=าที่ และความรับผิดชอบทีมจัดการภาวะวิกฤต และ    

การกอบกู=กิจกรรมสำคัญ เพ่ือดำเนินการแก=ไขสถานการณUเม่ือเกิดวิกฤตการณUให=กลับสู0สภาวะปกติโดยเร็ว 

โครงสรSางทีมจัดการภาวะวิกฤต และการกอบกูSกิจกรรมสำคัญ 
ภาพท่ี ๒ โครงสร_างทีมจัดการภาวะวิกฤต และการกอบกู_กิจกรรมสำคัญ 

 

อำนาจ และหนSาทีท่ีมจัดการภาวะวิกฤต 

คณะกรรมการบริหารความต8อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) 

มีอำนาจหน=าท่ี ดังน้ี 

๑.  บริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจแบบองคUรวมของกระบวนการท่ีบ0งช้ี ภัยคุกคามต0อองคUกร 

และผลกระทบต0อการดำเนินธุรกิจ 

๒. จัดทำแผนความต0อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCPหรือ Disaster 

Recovery Plan : DRP) เพ่ือเตรียมความพร=อมการรับมือสถานการณUต0าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน 

๓. พิจารณาขอบเขต ลักษณะวิกฤตการณUและประเมินสถานการณU ตลอดจนพิจารณา

ตัดสินใจประกาศภาวะวิกฤต เพ่ืออนุมัติใช=แผนความต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCP/DRP) 

๔. กำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน สนับสนุน และติดตามผลการใช=แผนความต0อเนื่องทาง

ธุรกิจ (BCP/DRP) ในภาวะวิกฤต 

๕. ส่ือสาร ช้ีแจงข=อมูลข0าวสารท้ังภายใน และภายนอกองคUกร 

๖. แต0งต้ัง คณะทำงานเพ่ือปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข=อง 



                                    แนวทางการบริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) (ฉบับปรับปรุงป) ๒๕๖๔) หน=า   ๑๒ 

คณะทำงานจัดการเหตุขัดข_อง (Incident Response Team : IRT) 

มีอำนาจหน=าท่ี ดังน้ี 

๑. จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของการให=บริการเพื ่อเปiนแนวปฏิบัติในการ

ตอบสนองต0อภาวะฉุกเฉิน 

๒. ปรับปรุง และทดสอบแผน Response และแผน Recovery ให=สามารถกลับมาให=บริการ

ภายใต=ระยะเวลาท่ีกำหนดในการกู=คืน 

๓. ประเมินผลกระทบของสถานการณUความเสียหายที่เกิดขึ้นต0อบุคลากร สถานที่ปฏิบัติงาน 

สิ่งอำนวยความสะดวก ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการ โดยประเมินขอบเขตความเสียหาย

และระดับความรุนแรงของเหตุการณU หรือเหตุขัดข=องท่ีเกิดข้ึน 

๔. ประสานงาน และสนับสนุนการดำเนินการแก=ไขปÇญหา สำหรับการจัดการเหตุขัดข=อง    

ท่ีเกิดผลกระทบกับทุกส0วนงาน 

๕. ติดตามและรวบรวมข=อมูลเกี ่ยวกับผลกระทบและแนวโน=มของระดับความรุนแรง      

ของสถานการณU เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารความต0อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) พิจารณาประกาศ

ภาวะวิกฤต ตลอดจน สนับสนุนข=อมูลเพ่ือการส่ือสารท้ังภายในและภายนอก 

๖. ประสานงานและสนับสนุนการดำเนินการแก=ไขปÇญหา สำหรับการจัดการเหตุขัดข=อง     

ท่ีเกิดผลกระทบกับทุกส0วนงาน 

๗. ติดตามและรวบรวมข=อมูลเกี่ยวกับผลกระทบและแนวโน=มของระดับความระดับความ

รุนแรงของสถานการณU เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารความต0อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) พิจารณา

ประกาศภาวะวิกฤต ตลอดจนสนับสนุนข=อมูลเพ่ือการส่ือสารท้ังภายในและภายนอก 

๘. ดำเนินงานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) มอบหมาย 

ทีมกอบกู_ทรัพยากร และกิจกรรม (Recovery Team) 

ตาราง ๔ หน_าท่ีความรับผิดชอบทีมกอบกู_ทรัพยากร และกิจกรรม 

ตำแหน8งหน_าท่ี หน_าท่ีความรับผิดชอบด_าน BCP 

ในภาวะปกติ 

หน_าท่ีความรับผิดชอบด_าน BCP  

ในภาวะวิกฤต 

ผู_อำนวยการสำนัก/ศูนย@ 

ท่ีได_รับผลกระทบ 

(หรือประเมินว0าเปiน

กิจกรรมท่ีมีระดับ

ความสำคัญสูง) 

 

§  แต0งต้ังทีมงานท่ีเก่ียวข=อง เช0น 

ทีมงานผู=ประสานงาน ในด=านต0าง ๆ 

ทีมกอบกู=ธุรกิจ เปiนต=น 

§  ทบทวนแผนความต0อเน่ืองทางธุรกิจ

ประจำปôของหน0วยงานท่ีอยู0ภายใต=

ความรับผิดชอบ 

§  สอบทานประสิทธิภาพของการเตรียม

ความพร=อมและการปฏิบัติตามแผน

§ เปiนผู=เร่ิมกระบวนการแจ=ง

เหตุขัดข=องตามผังลำดับการแจ=ง

ทางโทรศัพทU (Call Tree) 

ภายหลังได=รับแจ=งการประกาศ

ภาวะวิกฤตจากคณะ

กรรมการบริหารความต0อเน่ือง

ทางธุรกิจ (BCM) 



                                    แนวทางการบริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) (ฉบับปรับปรุงป) ๒๕๖๔) หน=า   ๑๓ 

ตำแหน8งหน_าท่ี หน_าท่ีความรับผิดชอบด_าน BCP 

ในภาวะปกติ 

หน_าท่ีความรับผิดชอบด_าน BCP  

ในภาวะวิกฤต 

ความต0อเน่ืองทางธุรกิจของหน0วยงาน 

ท่ีอยู0ภายใต=ความรับผิดชอบ 

§  ดำเนินการแก=ไขปÇญหาของ

สถานการณUต0าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนตามแผน 

BCM  

§ รายงานให=รองผู=อำนวยการตาม

สายบังคับบัญชา และ

คณะกรรมการบริหารความ

ต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) ทราบ

สถานการณUและความคืบหน=า

ล0าสุดเปiนระยะหรือเม่ือเกิด

ประเด็นสำคัญท่ีต=องตัดสินใจ 

§ กรณีท่ีมีจำนวนพนักงานท่ี

ปฏิบัติงานในสำนัก/ศูนยUน=อยกว0า

จำนวนพนักงานข้ันต่ำและไม0

สามารถดำเนินภารกิจได=ให=

พิจารณา และประสานงานกับ

กองทรัพยากรบุคคลเพ่ือจัดหา 

หรือยืมตัวพนักงานท่ีเคย

ปฏิบัติงานในสำนัก/ศูนยU กอง/

งานท่ีได=รับผลกระทบ 

ผู_ประสานงาน BCP/DRP 

ด_านบุคลากร และอาคาร/

สถานท่ี  

§ สนับสนุนผู=อำนวยการสำนัก/ศูนยU 

และกอง/งานท่ีได=รับผลกระทบใน

การบริหารงานเก่ียวกับแผนความ

ต0อเน่ืองทางธุรกิจและประสานงาน

กับผู=ท่ีเก่ียวข=องเพ่ือพัฒนา 

ฝöกอบรม ทดสอบแผนความ

ต0อเน่ืองทางธุรกิจ 

§ ประสานงานกับผู=เก่ียวข=องในการ

จัดทำ ทบทวน และปรับปรุงข=อมูล

ในแผนความต0อเน่ืองทางธุรกิจให=

เปiนปÇจจุบันอยู0เสมอ เช0น ข=อมูลท่ี

ใช=ในการติดต0อ ข=อมูลผู=ให=บริการ

ภายในและภายนอก สถานท่ี

ประชุมในการจัดการภาวะวิกฤต

และกระบวนการกอบกู= 

§ สนับสนุนผู=อำนวยการสำนัก/ศูนยU

และกอง/งาน ท่ีได=รับผลกระทบ

ในการติดต0อประสานงาน/การ

เผยแพร0ข=อมูลรวมถึงการส่ือสาร

การรายงานสถานการณUและ

ประเด็นปÇญหาท่ีเกิดข้ึน 

§ ประเมินสรุปความเสียหาย

เบ้ืองต=น 

§ ประสานงาน และสนับสนุนการ

แก=ไขปÇญหาท่ีเก่ียวกับบุคลากร

และอาคารสถานท่ีปฏิบัติงาน

หลักท่ีจำเปiนในระหว0างการ

ดำเนินการกอบกู= 



                                    แนวทางการบริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) (ฉบับปรับปรุงป) ๒๕๖๔) หน=า   ๑๔ 

ตำแหน8งหน_าท่ี หน_าท่ีความรับผิดชอบด_าน BCP 

ในภาวะปกติ 

หน_าท่ีความรับผิดชอบด_าน BCP  

ในภาวะวิกฤต 

§ ซักซ=อมความเข=าใจในลำดับการ

แจ=งเหตุขัดข=องตามผังลำดับการ

แจ=งทางโทรศัพทU (Call Tree) 

§ ประสานงานกับทีมงานกอบกู=ธุรกิจ

และหน0วยงานสนับสนุนเพ่ือทำ

ความเข=าใจถึงกระบวนการปฏิบัติ

ในด=านต0าง ๆ เม่ือเกิดเหตุการณU

ฉุกเฉิน 

§ ส่ือสาร/เผยแพร0ข=อมูลข0าวสาร

เก่ียวกับแผนความต0อเน่ืองทาง

ธุรกิจ 

ผู_ประสานงาน BCP/DRP 

ด_านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และข_อมูลสำคัญ 

§ สนับสนุนในการจัดทำ ทบทวนและ

ปรับปรุงข=อมูลท่ีเก่ียวกับระบบงาน 

ในแผนความต0อเน่ืองทางธุรกิจให=

เปiนปÇจจุบันอยู0เสมอ 

§ ประสานงานให=มีการทดสอบแผน 

กู=ระบบงานกรณีฉุกเฉิน รวมท้ัง

ปฏิบัติตามแนวทาง/วิธีปฏิบัติของ

แผน 

§ ประสานงานกับกองเทคโนโลยี

ดิจิทัล เร่ืองการเปล่ียนแปลงท่ี

เก่ียวกับเครือข0าย ระบบงาน 

§ ดำเนินการร0วมกับผู=ประสานงาน

ด=าน BCP/DRP  

§ ประสานงานเก่ียวกับการขอและ

การเผยแพร0รายงานต0าง ๆ จาก

คอมพิวเตอรU 

§ ให=คำแนะนำเก่ียวกับการใช=ระบบ

และติดต0อประสานงานเม่ือเกิด

เหตุขัดข=องระหว0างการใช=งาน 

§ ประสานงานและสนับสนุนการ

แก=ไขปÇญหาท่ีเก่ียวกับการใช=

ระบบงานและข=อมูลท่ีสำคัญใน

ระหว0างการดำเนินการกอบกู=

จนกระท่ังกลับสู0การดำเนินธุรกิจ

ปกติ 

ผู_ประสานงาน BCP/DRP 

ด_านวัสดุอุปกรณ@ฯ ท่ีสำคัญ  

§ สนับสนุนให=มีการจัดหาสำรองและ

จัดส0งวัสดุอุปกรณUท่ีสำคัญสำหรับ

เตรียมความพร=อมหากเกิดวิกฤต 

 

§ ประสานงาน และดำเนินการ

จัดการ/จัดส0งเคร่ืองมือ วัสดุ 

อุปกรณUท่ีสำคัญท่ีมีคุณสมบัติ

เหมาะสมกับการใช=งาน 



                                    แนวทางการบริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) (ฉบับปรับปรุงป) ๒๕๖๔) หน=า   ๑๕ 

ตำแหน8งหน_าท่ี หน_าท่ีความรับผิดชอบด_าน BCP 

ในภาวะปกติ 

หน_าท่ีความรับผิดชอบด_าน BCP  

ในภาวะวิกฤต 

ผู_ประสานงาน BCP/DRP 

ด_านคู8ค_า/ผู_ให_บริการ 

ท่ีสำคัญ 

§ สนับสนุนและประสานงานให=มีการ

จัดทำ และทบทวน 

§ รายชื่อคู0ค=า/ผู=ให=บริการ และลูกค=า

ท่ีสำคัญเปiนประจำและสม่ำเสมอ 

§ ประสานงานและรายงาน

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต0อคู0ค=า/ผู=

ให=บริการ และลูกค=าท่ีสำคัญ 

หัวหน_าทีมกอบกู_กิจกรรม § ร0วมจัดทำ ทบทวนและปรับปรุง

ข=อมูล กระบวนการปฏิบัติเพ่ือกอบ

กู=กิจกรรม และข=อมูลการติดต0อ 

ต0าง ๆ ในแผนความต0อเน่ืองทาง

ธุรกิจให=ถูกต=องและเปiนปÇจจุบันอยู0

เสมอ 

§ เข=าร0วมทดสอบแผนความต0อเน่ือง

ทางธุรกิจ 

§ ตรวจสอบความครบถ=วนและ

ปรับปรุงข=อมูลความต=องการข้ันต่ำ

ด=านบุคลากร ทรัพยากรท่ีจำเปiน

และระบบงานในแผนความต0อเน่ือง

ทางธุรกิจให=เปiนปÇจจุบันอยู0เสมอ 

§ ประสานงานในการแก=ปÇญหาท่ี

เก่ียวข=องแผนกอบกู= 

§ วิเคราะหUและสรุปแนวทางการ

แก=ไขปÇญหาเก่ียวกับการ

ปฏิบัติงานและการกอบกู=

ทรัพยากรและกิจกรรม 

§ ประสานงานกับหน0วยงานภายใน

และภายนอกเพ่ือดำเนินการตาม

แผนกอบกู= 

§ ประสานงานกับผู=ประสานงาน 

BCP/DRP ในการแก=ไขปÇญหา

ระหว0างการกอบกู=ทรัพยากรและ

ธุรกิจ 

§ รวบรวมสถานะของการกอบกู=ท่ี

ยังดำเนินอยู0และรายงาน

สถานการณUล0าสุดให=ผู=อำนวยการ

สำนัก/พิพิธภัณฑUทราบเปiนระยะ 

สมาชิกทีมกอบกู_กิจกรรม § ร0วมจัดทำ ทบทวนและปรับปรุง

ข=อมูล กระบวนการปฏิบัติเพื่อกอบ

กู =ก ิจกรรม และข=อมูลการติดต0อ 

ต0าง ๆ ในแผนความต0อเนื ่องทาง

ธุรกิจให=ถูกต=องและเปiนปÇจจุบันอยู0

เสมอ 

§ เข=าร0วมทดสอบแผนความต0อเนื่อง

ทางธุรกิจ 

§ ปฏิบัติหน=าท่ีท่ีได=รับมอบหมาย

ตาม BCP/DRP 

§ แจ=งหัวหน=าทีมกอบกู=กิจกรรม

ทราบหากพบปÇญหาท่ีไม0สามารถ

ดำเนินการตามแผนได= 

§ รายงานความคืบหน=าในงานท่ี

รับผิดชอบเปiนระยะเพ่ือให=

หัวหน=าทีมกอบกู=ทราบ 

 



                                    แนวทางการบริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) (ฉบับปรับปรุงป) ๒๕๖๔) หน=า   ๑๖ 

หน8วยงานสนับสนุนในการกอบกู_ธุรกิจ 

ตาราง ๕ หน_าท่ีความรับผิดชอบของหน8วยงานสนับสนุนการกอบกู_ธุรกิจ 

ตำแหน8งหน_าท่ี หน_าท่ีความรับผิดชอบด_าน BCP  

ในภาวะปกติ 

หน_าท่ึความรับผิดชอบด_าน BCP  

ในภาวะวิกฤต 

กองทรัพยากรบุคคล § ให=ความรู=และทำความเข=าใจในการ

บริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจแก0

บุคลากรท่ีสำคัญ ให=มีความพร=อมใช=

งานตามแผนของ BCP/DRP อยู0เสมอ 

§ เตรียมความพร=อมในการอำนวยความ

สะดวกเก่ียวกับบุคลากรหลักและ

บุคลากรสำรองตามแผน BCP/DRP 

§ เตรียมระบบการรักษาความปลอดภัย

ขนาดใหญ0แบบท่ัวท้ังพ้ืนท่ีโดยรอบ

ระยะท่ีเห็นสมควรตาม BCM ด=าน

ภูมิศาสตรU และเส=นทางจราจรท่ีสำคัญ

เพ่ือใช=เลือกเปiนเส=นทางกรณีการ

เคล่ือนย=ายพนักงานจำนวนมาก 

พร=อม ๆ กัน 

§ แจ=งให=พนักงานรับทราบถึงเหตุการณU

และส่ิงท่ีต=องปฏิบัติในภาวะวิกฤต 

§ แจ=งข=อมูลแก0ครอบครัวพนักงานท่ี

ได=รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต (ถ=ามี) 

§ มีส0วนร0วมในการประสานงาน

สถานพยาบาลเพ่ือให=ความช0วยเหลือ

ในการรักษาพยาบาลพนักงานท่ีได=รับ

บาดเจ็บ (ถ=ามี) 

§ เรียกร=องค0าชดเชยความเสียหายจาก

บริษัทประกันและให=ความช0วยเหลือ

เพ่ิมตามความจำเปiน 

§ สนับสนุน และให=ข=อมูลด=านพนักงาน

กับคณะบริหารความต0อเน่ืองทาง

ธุรกิจและเหตุวิกฤต 

§ จัดหาพนักงานทดแทนให=มีคุณสมบัติ 

และทักษะตรงกับความต=องการของ

สำนัก/ศูนยU กอง/งาน ท่ีได=รับ

ผลกระทบ 

§ วางแผนฝöกอบรมร0วมกับ/ศูนยU กอง/

งาน ท่ีได=รับผลกระทบ เพ่ือพัฒนา

ทักษะความสามารถพนักงานทดแทน 

§ ฟâäนฟู สภาพจิตใจของพนักงานของ /

ศูนยU กอง/งาน ท่ีได=รับผลกระทบให=

สามารถกลับเข=ามาปฏิบัติงาน 

§ ให=คำปรึกษาพนักงานภายหลังเกิด

เหตุการณU 

 



                                    แนวทางการบริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) (ฉบับปรับปรุงป) ๒๕๖๔) หน=า   ๑๗ 

ตำแหน8งหน_าท่ี หน_าท่ีความรับผิดชอบด_าน BCP  

ในภาวะปกติ 

หน_าท่ึความรับผิดชอบด_าน BCP  

ในภาวะวิกฤต 

กองกายภาพ และ

ส่ิงแวดล_อม 

§ บริหารงานด=านสถานท่ี การเดินทาง /

การขนส0ง และส่ิงอำนวยความสะดวก

ให=เปiนไปตามหลักขององคUการ

พิพิธภัณฑUวิทยาศาสตรUแห0งชาติอย0าง

ต0อเน่ือง และสม่ำเสมอ 

§ สนับสนุนและให=ข=อมูลด=านสถานท่ี

การเดินทาง/ขนส0งและส่ิงอำนวย

ความสะดวกให=กับทีมงานต0าง ๆ ท่ี

เก่ียวข=องกับการจัดการเหตุวิกฤต

และการกอบกู=กิจกรรมและ

ทรัพยากรท่ีสำคัญ 

§ สนับสนุนการเดินทาง/การขนส0ง

พนักงานและอุปกรณU เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช=ท่ีจำเปiน 

§ สนับสนุนการเปล่ียนแปลงท่ีอยู0และ

หมายเลขโทรศัพทUในการจัดส0ง

เอกสารต0าง ๆ  

§ มีหน=าท่ีรับผิดชอบในการดูแลรักษา

ความปลอดภัยของสถานท่ีเกิดเหตุ 

§ สนับสนุนและประสานงานอำนวย

ความสะดวกหน0วยงานภาครัฐท่ี

เก่ียวข=องในการเข=าตรวจสอบพ้ืนท่ี

เกิดเหตุ 

§ สนับสนุนการจัดซ้ือ ซ0อมแซม

ปรับปรุงสถานท่ีปฏิบัติงานและส่ิง

อำนวยความสะดวกต0าง ๆ ท่ีจำเปiน

ในการกอบกู=กิจกรรม 

กองเทคโนโลยีดิจิทัล § จัดทำแผนสำรองระบบงาน 

(Back-up Plan) 

§ สำเนาแผนท่ีอาคาร และคู0มือการ

ปฏิบัติงานท่ีสามารถทำด=วยระบบ 

Manual ได=และเก็บข=อมูลไว=ในเว็บไซตU

ท่ีเช่ือถือได= Login เข=าไปดาวนUโหลดได= 

ภายนอกสำนักงาน 

§ ประเมินความเสียหายด=านระบบงาน

อุปกรณUคอมพิวเตอรU อุปกรณUการ

ส่ือสารต0าง ๆ และประสานงานการ

กอบกู=ในภาวะวิกฤต 

§ สนับสนุนการจัดซ้ือ ซ0อมแซม

อุปกรณUฮารUดแวรU และซอฟแวรU ตาม

ความต=องการในการดำเนินกิจกรรม 



                                    แนวทางการบริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) (ฉบับปรับปรุงป) ๒๕๖๔) หน=า   ๑๘ 

ตำแหน8งหน_าท่ี หน_าท่ีความรับผิดชอบด_าน BCP  

ในภาวะปกติ 

หน_าท่ึความรับผิดชอบด_าน BCP  

ในภาวะวิกฤต 

§ จัดทำเว็บไซตUสำรองสำหรับการสำรอง

ข=อมูล ต=องแยกวงของเครือข0ายไปยัง 

Safe House 

§ สนับสนุนการแก=ไขปÇญหาและให=

คำแนะนำเก่ียวกับการเข=าใช=

ระบบงานและการเช่ือมต0อใน

ระหว0างการกอบกู=กิจกรรม 

§ รับผิดชอบในการกอบกู=สายสัญญาณ

โทรศัพทU/ข=อมูล และการเช่ือมต0อ

เครือข0ายท่ีต=องการ 

§ รับผิดชอบในการจัดเตรียมข=อมูลและ

รายงานสำคัญต0าง ๆ จากเคร่ือง

คอมพิวเตอรU 

§ รายงานผลการดำเนินการกู=

ระบบงานและสถานะความคืบหน=า

ให=คณะทำงานบริหารความต0อเน่ือง

ทางธุรกิจและเหตุวิกฤต 

§ มีส0วนร0วมในการกำหนดกลยุทธUการกู=

คืนระบบงานท่ีได=รับผลกระทบ 

กองยุทธศาสตร@ และ

ความเส่ียงองค@กร 

§ เสริมสร=างความตระหนักต0อภัยคุกคาม

และการควบคุมภายใน 

§ กระตุ=นให=เกิดการประสานงานระหว0าง

หน0วยงาน รวมถึงการส่ือสารและการ

ตัดสินใจ ต0อความต=องการของลูกค=า 

และเปiนไปตามกฎ ระเบียบ ข=อบังคับ

ต0าง ๆ ท่ีต=องถือปฏิบัติตามแผน 

BCP/DRP 

§ พัฒนาความสามารถในการตอบสนอง

ต0อเหตุการณUในแผน BCP/DRP ได=

อย0างมีประสิทธิภาพ  

§ เพ่ิมขีดความสามารถในการเจรจา

ต0อรองสำหรับการจัดทำประกันความ

§ สนับสนุนการประกาศภาวะวิกฤต

ของคณะทำงานบริหารความต0อเน่ือง

ทางธุรกิจและเหตุวิกฤต(BCM) และ

สนับสนุนการจัดการเหตุขัดข=อง 

§ มีส0วนร0วมในการกำหนด         แนว

ทางการบริหารความเส่ียงในการ

ดำเนินธุรกิจในภาวะวิกฤต 

§ มีส0วนร0วมในการประเมินผลกระทบ

ทางธุรกิจต0อเหตุการณUหรือ

เหตุขัดข=องท่ีเกิดข้ึน 

§ มีส0วนร0วมในการกำหนดกลยุทธUการกู=

คืนกิจกรรมท่ีได=รับผลกระทบ 



                                    แนวทางการบริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) (ฉบับปรับปรุงป) ๒๕๖๔) หน=า   ๑๙ 

ตำแหน8งหน_าท่ี หน_าท่ีความรับผิดชอบด_าน BCP  

ในภาวะปกติ 

หน_าท่ึความรับผิดชอบด_าน BCP  

ในภาวะวิกฤต 

เสียหายของธุรกิจจากเหตุการณUภัย

พิบัติ (Business insurance) 

§ มีการปรับปรุงแผนท่ีเก่ียวข=องกับ 

BCP/DRP ขององคUการพิพิธภัณฑU

วิทยาศาสตรUแห0งชาติ ท้ังแผนหลัก 

แผนรอง รวมท้ังแผนฟâäนฟูการ

ดำเนินงานและให=มีการทดสอบเปiน

ประจำในสภาวะปกติ 

§ ทบทวน และพัฒนาแผนฯ ให=

เหมาะสม มีประสิทธิภาพอยู0เสมอ 

§ มีส0วนร0วมในการประสานงาน 

เรียกร=อง ค0าชดเชยความเสียหายจาก

บริษัทประกันภัย 

กองส่ือสารองค@กร § มีการส่ือสารและโทรคมนาคม ส่ิงท่ี

จำเปiนและสำคัญในการสร=างความ

ต0อเน่ืองทางธุรกิจ ด=วยการส่ือสาร ๒ 

ทาง เช0น ทางด=านระบบการบริหาร

จัดการ Contact Point หรือ 

Contact Center เพ่ือให=เข=าใจไป

ในทางเดียวกัน 

§ กำหนดขอบข0ายการประชาสัมพันธU

ของระบบการบริหารความต0อเน่ือง

ทางธุรกิจด=วยแผน BCP/DRP 

§  ทำการส่ือสารให=ผู=บริหารและ

เจ=าหน=าท่ีได=ทราบ บทบาทในการ

บริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจของ

องคUการพิพิธภัณฑUวิทยาศาสตรU

แห0งชาติ 

§ สนับสนุนและรวบรวมข=อมูลเพ่ือการ

ส่ือสารภายในและภายนอกอพวช. 

§ หารือกับผู=อำนวยการองคUการ

พิพิธภัณฑUวิทยาศาสตรUแห0งชาติ

เก่ียวกับการจัดแถลงข0าว และการ

แต0งต้ังโฆษก (Spokes person) เพ่ือ

การแถลงข0าว 

§ จัดเตรียมข=อความหรือแถลงการณU

เก่ียวกับเหตุการณUเพ่ือช้ีแจง

สถานการณUและให=ข=อมูลข0าวสารสู0

สาธารณะ 

§ ประสานงานกับบริษัทส่ือโฆษณา

ภายนอกเพ่ือเตรียมส่ือกลางในการ

เผยแพร0/ประชาสัมพันธUข=อมูล

ข0าวสารสู0สาธารณะ 

§ ประสานงานกับงานควบคุมภายใน

และบริหารความเส่ียง และงาน

กฎหมายในการส่ือสารภายนอกท่ี

เปiนทางการท้ังหมด 



                                    แนวทางการบริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) (ฉบับปรับปรุงป) ๒๕๖๔) หน=า   ๒๐ 

ตำแหน8งหน_าท่ี หน_าท่ีความรับผิดชอบด_าน BCP  

ในภาวะปกติ 

หน_าท่ึความรับผิดชอบด_าน BCP  

ในภาวะวิกฤต 

§ วิเคราะหUแนวโน=ม สถานการณU

ภายหลังการช้ีแจงและให=ข=อมูล

ข0าวสารภายในและภายนอก 

องคUการพิพิธภัณฑUวิทยาศาสตรU

แห0งชาติ 

§ มีส0วนร0วมในการกำหนดแนวทาง

ปฏิบัติในการส่ือสารให=กับองคUกร 

กองบริการลูกค_าสัมพันธ@ § กำหนดกิจกรรมบริหารความพร=อมให=

ชัดเจน ตามบทบาทหน=าท่ีและความ

รับผิดชอบทางด=านการตลาดในการท่ีผู=

มีส0วนได=เสียในการเข=าถึงการให=บริการ

ได=ทุกสถานการณU 

§ หารือร0วมกับฝ†ายพิพิธภัณฑU เพ่ือหา

แนวทางในการให=บริการความรู=ให=

เพียงพอกับความต=องการของ

ผู=ใช=บริการแล=วนำเสนอผู=บริหารเพ่ือ

ตัดสินใจ 

หน8วยงานท่ีเก่ียวข_อง 

เช0น พิพิธภัณฑU คาราวาน

วิทยาศาสตรU ศูนยUพัฒนา

ความตระหนักด=าน

วิทยาศาสตรUแห0งชาติ เปiน

ต=น 

§ จัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมให=

เปiนไปตามคู0มือหรือแผนปฏิบัติงาน 

§ ตรวจสอบและจัดเตรียมชิ้นงานนิทรศ

การให=อยู0ในสภาพท่ีพร=อมจัดแสดงและ

ให=บริการ 

§ ตรวจสอบความพร=อมการให=บริการ 

Online 

§ ปฏิบัติตามแผน BCP/DRP ในการ

ให=บริการผู=ใช=บริการตามภาวะวิกฤต 

§ ดูแลระบบการให=บริการ Online 



                                    แนวทางการบริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) (ฉบับปรับปรุงป) ๒๕๖๔) หน=า   ๒๑ 

แนวทางการเตรียมความพร0อมตBอสภาวะวิกฤต 

แนวทางการตอบสนองต.อสภาวะวิกฤต 
องคUการพิพิธภัณฑUวิทยาศาสตรUแห0งชาติเน=นการควบคุมดูแลและปeองกันทรัพยากรที่สำคัญ

ต0อการดำเนินงานหรือให=บริการ เพื่อสร=างประโยชนUสูงสุดสำหรับผู=รับบริการและผู=มีส0วนได=ส0วนเสีย หาก

การควบคุมภายในที่มีอยู0ไม0สามารถควบคุมดูแลและปeองกันได=ทั้งหมด เมื่อเกิดอุบัติการณUข้ึนระดับการ

ดำเนินงานหรือการให=บริการของหน0วยงานลดลง องคUการพิพิธภัณฑUวิทยาศาสตรUแห0งชาติต=องรีบ

ดำเนินการให=ระดับการดำเนินงานหรือให=บริการกลับมาในระดับที่เหมือนภาวะปกติ เพื่อให=เกิดความ

ชัดเจนจึงแยกแนวทางตอบสนองต0อเหตุฉุกเฉิน ดังน้ี 

ระยะที ่  ๑ การตอบสนองต0อเหตุฉ ุกเฉิน (Incident response) จะเปiนช0วงของการ

ตอบสนองต0ออุบัติการณU (Incident/Emergency Management) เปiนแผนในภาพรวมเพื่อรับมือกับ

เหตุการณUฉุกเฉินที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากคาดหมาย กรณีที่เหตุการณUและความเสียหายขยายตัวไปในวง

กว=าง การตอบสนองอาจจำเปiนต=องยกระดับการบริหารจัดการวิกฤต (Crisis Management) 

ระยะที่ ๒  ทำให=เกิดความต0อเนื่องของกระบวนการทางธุรกิจ (Continuity Management) 

เพ่ือให=หน0วยงานสามารถกลับมาดำเนินการได= แบ0งเปiน ๒ ระดับ 

ระดับ ๑  การดำเนินงานหรือให=บริการได=ในระดับที่องคUกรยอมรับ กับผลกระทบที่เกิด

ข้ึนกับผู=รับบริหารและผู=มีส0วนได=ส0วนเสียท้ังหมดภายในระยะอันส้ัน 

ระดับ ๒ การกลับมาให=บริหารได=ในระดับปกติตามระยะเวลาที ่กำหนด ในช0วงการ

ดำเนินการกอบกู=กระบวนการทางธุรกิจ (Recovery) ดังภาพแนวคิดการบริหาร

ความต0อเนื่องทางธุรกิจให=ลดผลกระทบจากเหตุการณU และลดระยะเวลาการ

หยุดชะงักของเหตุการณU 

ภาพท่ี ๔ การตอบสนองต8อสภาวะวิกฤต 

 



                                    แนวทางการบริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) (ฉบับปรับปรุงป) ๒๕๖๔) หน=า   ๒๒ 

การติดต.อสื่อสารในภาวะวิกฤต 

การติดต0อสื่อสารที่มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพถือเปiนเรื่องที่จำเปiนในการบริหาร

จัดการวิกฤตการณU เพื่อแจ=งให=ผู=บริหาร ผู=มีส0วนได=เสียและหน0วยงานที่เกี่ยวข=องต0าง ๆ รับทราบเหตุการณU 

ผลกระทบที่อาจเกิด และสิ่งที่ต=องปฏิบัติอันจะช0วยลดความเสียหายหรือผลกระทบต0อชีวิต ทรัพยUสิน หรือ

การดำเนินธุรกิจขององคUการพิพิธภัณฑUวิทยาศาสตรUแห0งชาติ โดยมีแนวทางดังต0อไปน้ี 

ตาราง ๖ สรุปแนวทางในการติดต8อส่ือสารในภาวะวิกฤต 

ผู_ส8งสาร วิธีการการ

ติดต8อส่ือสาร 

ผู_รับสาร วัตถุประสงค@ในการติดต8อส่ือสาร 

ผู=อำนวยการ

องคUการ

พิพิธภัณฑU

วิทยาศาสตรU

แห0งชาติโดยการ

ประสานงาน 

§ โทรศัพทU 

§ โทรสาร 

§ จดหมาย 

§ พนักงานส0งเอกสาร 

§ Video Conference 

§ ปลัดกระทรวง 

กระทรวงการ

อุดมศึกษา 

วิทยาศาสตรU 

วิจัยและ

นวัตกรรม (อว.) 

§ คณะกรรมการ 

อพวช. 

เพ่ือแจ(งให(กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร= วิจัย และนวัตกรรมทราบถึง
สถานการณ=ขององค=การพิพิธภัณฑ=
วิทยาศาสตร=แหIงชาติ ข(อมูลสำคัญในการ
ส่ือสารควรครอบคลุมถึง 
§ สรุปสถานการณ=เบ้ืองต(น และแนวทาง

การดำเนินงานแก(ไข 
§ บริการสำคัญท่ีองค=การพิพิธภัณฑ=

วิทยาศาสตร=แหIงชาติสามารถให(บริการ
ได(ในภาวะวิกฤต 

§ เวลาท่ีคาดหมายในการกลับสูIภาวะเพ่ือ
ดำเนินธุรกิจขององค=การพิพิธภัณฑ=
วิทยาศาสตร= 

§ สถานท่ีปฏิบัติงานและชIองทางในการ
ติดตIอส่ือสารในภาวะวิกฤต 

§ ความคืบหน(าของสถานการณ= 
ผู=อำนวยการ

สำนัก/ศูนยU 

กอง/งาน 

ท่ีได=รับผลกระทบ 

§ โทรศัพทU 

§ โทรสาร 

§ ข=อความส้ัน (SMS) 

§ E-mail 

§ การพบปะโดยตรง 

§ Line 

§ Video Conference 

 

ผู=บริหาร และ

เจ=าหน=าท่ี 

ท่ีเก่ียวข=อง 

เพ่ือแจ(งให(พนักงานรับทราบถึง
เหตุการณ=และส่ิงท่ีต(องปฏิบัติในภาวะ
วิกฤต ข(อมูลสำคัญในการส่ือสารควร
ครอบคลุมถึง 
§ ข(อควรปฏิบัติในการรับมือกับ

สถานการณ=ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือความ
ปลอดภัยของพนักงาน 

§ รายงานสถานการณ=และความคืบหน(า
ของการจัดการภาวะวิกฤต 



                                    แนวทางการบริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) (ฉบับปรับปรุงป) ๒๕๖๔) หน=า   ๒๓ 

ผู_ส8งสาร วิธีการการ

ติดต8อส่ือสาร 

ผู_รับสาร วัตถุประสงค@ในการติดต8อส่ือสาร 

ผู=ประสานงาน 

BCP/DRP และ

ทีมกอบกู=กิจกรรม 

§ โทรศัพทU 

§ โทรสาร 

§ ข=อความส้ัน (SMS) 

§ จดหมาย

อิเล็กทรอนิกสU 

§ การพบปะโดยตรง 

§ Line 

§ Video Conference 

ฝ†ายงานอ่ืน ๆ  เพ่ือแจ=งให=หน0วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข=อง

ในการปฏิบัติงานรับทราบและสนับสนุน

ให=การกอบกู=ธุรกิจเปiนไปอย0างต0อเน่ือง 

ข=อมูลสำคัญในการส่ือสารควรครอบคลุม

ถึง 

§ สถานท่ีปฏิบัติงาน และวิธีการ

ติดต0อส่ือสารในภาวะวิกฤต 

§ ข=อมูลหรือเอกสารสำคัญท่ีจำเปiน

ในการกอบกู=การดำเนินงาน 

ผู=อำนวยการ

องคUการ

พิพิธภัณฑU

วิทยาศาสตรU

แห0งชาติ 

โดยการ

ประสานงานของ

กองส่ือสารองคUกร 

§ โทรศัพทU 

§ การพบปะโดยตรง 

§ ส่ือส่ิงพิมพU 

§ ส่ือวิทยุ 

§ โทรทัศนU 

§ Social Media 

ส่ือมวลชนและ 

ผู=มีส0วนได=เสีย 

 

เพ่ือแจ(งให(ส่ือมวลชนและผู(มีสIวนได(
เสียทราบถึงสถานการณ=ขององค=การ
พิพิธภัณฑ=วิทยาศาสตร=แหIงชาติ แนวทาง
ในการคล่ีคลายสถานการณ= และชIองทางท่ี
ลูกค(าจะสามารถใช(บริการขององค=การ
พิพิธภัณฑ=วิทยาศาสตร=แหIงชาติได( เพ่ือให(
ส่ือมวลชนนำข(อมูลขIาวสารดังกลIาวไป
เผยแพรIหรือประชาสัมพันธ=ตIอสาธารณะได(
อยIางถูกต(อง ข(อมูลสำคัญในการส่ือสาร
ควรครอบคลุมถึง 

§ สรุปสถานการณ=เบ้ืองต(นและแนว
ทางการดำเนินงานแก(ไข 

§ เวลาท่ีคาดหมายในการกลับสูIภาวะ
เพ่ือดำเนินธุรกิจของ อพวช. 

§ บริการสำคัญท่ีองค=การพิพิธภัณฑ=
วิทยาศาสตร=แหIงชาติ สามารถ
ให(บริการได(ในภาวะวิกฤต 

§ ชIองทางการติดตIอส่ือสารเพ่ือ
สอบถามและช้ีแจงสถานการณ= 

 

 

 



                                    แนวทางการบริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) (ฉบับปรับปรุงป) ๒๕๖๔) หน=า   ๒๔ 

ตาราง ๗ สายด8วนกรณีเกิดเหตุต8าง ๆ 

สำนักงานสาธารณสุข/โรงพยาบาล เบอร@โทรศัพท@ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ๐๒ ๕๘๑ ๖๔๕๔ ต0อ ๓๐๕/๓๐๖, 

๐๒ ๕๙๓ ๓๙๘๒ 

รพ.ธัญบุรี ๐๙๓ ๑๖๙ ๖๕๓๕ 

รพ.ประชาธิปÇตยU ๐๘๑ ๙๒๗ ๑๗๖๗ 

สสอ.ธัญบุรี ๐๘๑ ๘๑๑ ๒๕๒๑ 

รพ.คลองหลวง ๐๘๕ ๑๑๖ ๔๖๖๔ 

สสอ.คลองหลวง ๐๙๘ ๖๙๑ ๑๙๑๗ 

รพ.ปทุมธานี ๐๘๖ ๖๐๐ ๙๕๐๓ 

สสอ.เมืองปทุมธานี ๐๘๘ ๗๒๘ ๗๒๙๘ 

รพ.หนองเสือ ๐๘๕ ๕๐๗ ๔๓๖๗ 

สสอ.หนองเสือ ๐๘๖ ๘๓๑ ๙๙๓๖ 

รพ.สามโคก ๐๙๕ ๙๕๐ ๑๓๐๙ 

สสอ.สามโคก ๐๘๗ ๓๓๙ ๔๘๐๒ 

รพ.ลำลูกกา ๐๙๖ ๘๕๘ ๓๑๐๖ 

สสอ.ลำลูกกา ๐๘๑ ๙๐๑ ๓๐๓๖, ๐๘๕ ๔๖๔ ๒๕๖๐ 

รพ.ลาดหลุมแก=ว ๐๙๖ ๘๗๖ ๘๓๓๔ 

สสอ.ลาดหลุมแก=ว ๐๙๕ ๖๔๒ ๐๗๔๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    แนวทางการบริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) (ฉบับปรับปรุงป) ๒๕๖๔) หน=า   ๒๕ 

ภาพท่ี ๕ แอฟพลิเคช่ันในการดำเนินงานระหว8าง Work From Home 

 

การรายงานสถานะความคืบหนSา 

ข=อมูลความคืบหน=าเกี ่ยวกับสถานการณU และความคืบหน=าในการกอบกู=ทรัพยากรและ

กิจกรรม มีความจำเปiนอย0างยิ่งในการประเมินแนวทางการบริหารจัดการภาวะวิกฤต ดังนั้น ผู=บริหาร

ระดับรองผู=อำนวยการ ผู=อำนวยการสำนัก/ศูนยU ผู=อำนวยการระดับกอง หัวหน=างานที่ได=รับผลกระทบต=อง

รายงานสถานะความคืบหน=าดังกล0าวต0อผู=บริหารอย0างต0อเน่ือง และเพ่ือให=การรายงานมีเน้ือความครบถ=วน

และเพียงพอต0อการนำไปประเมินแนวทาง โดยอ=างอิงแนวทางการรายงานความคืบหน=าได=ตามตารางท่ี ๘ 

 

 

 

 



                                    แนวทางการบริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) (ฉบับปรับปรุงป) ๒๕๖๔) หน=า   ๒๖ 

ตาราง ๘ สรุปแนวทางในการรายงานสถานะความคืบหน_าของการทรัพยากรและกิจกรรม 

สถานะของ

เหตุการณ@ 

ผู_รายงาน ผู_รับฟ{งการ

รายงาน 

ประเด็นสำคัญในการรายงาน 

การแจ=งเหตุและ

การประเมินความ

เสียหายเบ้ืองต=น 

หัวหน=าทีม

กอบกู= และ

สมาชิกทีม 

ผู=อำนวยการ

สำนัก/ศูนยU

กอง/งาน 

ท่ีได=รับผลกระทบ 

§ สถานะของการโทรแจ=งทีมทางโทรศัพทUตามผัง

ลำดับการแจ=งทางโทรศัพทU (Call Tree) ของ

หน0วยงานท่ีได=รับผลกระทบ 

§ ชื่อสกุล และตำแหน0งของบุคลากรที่ไม0สามารถ

ติดต0อได= 

§ ผลกระทบต0อการกอบกู=ทรัพยากร และกิจกรรม

จากการขาดบุคลากรดังกล0าว 

§ ผู=ทำการแทนบุคลากรท่ีไม0สามารถติดต0อได= 

§ ผลการประเมินความเสียหายเบ้ืองต=น 

ผู=อำนวยการ

สำนัก/ศูนยU

กอง/งาน 

ท่ีได=รับ

ผลกระทบ 

คณะกรรมการ

บริหารความ

ต0อเน่ืองทาง

ธุรกิจ (BCM) 

§ สรุปผลการโทรแจ=งทีมงานต0าง ๆ ตามผังลำดับ

การแจ=งทางโทรศัพทU (Call Tree) ของหน0วยงาน

ท่ีได=รับผลกระทบ 

§ สรุปผลการประเมินความเสียหายเบ้ืองต=นรวมท้ัง

พนักงานท่ีบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 

การจัดการภาวะ

วิกฤตเบ้ืองต=น 

หัวหน=าทีม

กอบกู=และ

สมาชิกทีม 

ผู=อำนวยการ

สำนัก/ศูนยU

กอง/งาน 

ท่ีได=รับ

ผลกระทบ 

§ สถานะและแนวทางปฏิบัติในการกอบกู=กิจกรรม 

§ สถานะความปลอดภัยของผู=ใช=บริการ พนักงาน 

ลูกจ=าง อาสาสมัคร 

§ ประมาณการเวลาท่ีจะเร่ิมต=นและคาดหมายว0าจะ

เสร็จส้ินของการกอบกู=ทรัพยากรและกิจกรรม 

§ แนวทางการส่ือสารให=พนักงาน และลูกค=าของ 

องคUการพิพิธภัณฑUวิทยาศาสตรUแห0งชาติ 

§ ประเด็นปÇญหาและอุปสรรคท่ีต=องการการ

สนับสนุน/การตัดสินใจจากผู=บริหาร (ถ=ามี) 

ผู=อำนวยการ

สำนัก/ศูนยU

กอง/งาน 

ท่ีได=รับ

ผลกระทบ 

คณะกรรมการ

บริหารความ

ต0อเน่ืองทาง

ธุรกิจ (BCM) 

§ สรุปสถานะและแนวทางปฏิบัติในการกอบกู=

กิจกรรม 

§ ความเห็นเบ้ืองต=นเก่ียวกับแนวทางการแก=ปÇญหา 

รวมท้ังผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนเพ่ือให= 

คณะกรรมการบริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจ 

(BCM) ตัดสินใจสำหรับการกู=คืนกิจกรรม 



                                    แนวทางการบริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) (ฉบับปรับปรุงป) ๒๕๖๔) หน=า   ๒๗ 

สถานะของ

เหตุการณ@ 

ผู_รายงาน ผู_รับฟ{งการ

รายงาน 

ประเด็นสำคัญในการรายงาน 

§ ประมาณการเวลาท่ีจะเร่ิมต=นและคาดหมายว0าจะ

เสร็จส้ินของการกอบกู=ทรัพยากร และกิจกรรม 

§ สรุปประเด็นปÇญหาและอุปสรรคท่ีต=องการการ

สนับสนุน/การตัดสินใจจากผู=บริหาร (ถ=ามี) 

แนวทางการ

ดำเนินการกอบกู=

ธุรกิจ 

หัวหน=าทีม

กอบกู= และ

สมาชิกทีม 

ผู=อำนวยการ

สำนัก/ศูนยU 

กอง/งาน 

ท่ีได=รับ

ผลกระทบ 

§ แนวทางปฏิบัติเพ่ือการกอบกู=กิจกรรมให=สามารถ

กลับมาดำเนินธุรกิจได= 

§ ประเด็นปÇญหาและอุปสรรคเก่ียวกับเคร่ืองมือ

อุปกรณU ส่ิงอำนวยความสะดวก ระบบงาน

บุคลากรและเอกสารท่ีต=องการการสนับสนุน/การ

ตัดสินใจ (ถ=ามี) 

ผู=อำนวยการ

สำนัก/ศูนยU

กอง/งาน 

ท่ีได=รับ

ผลกระทบ 

คณะกรรมการ

บริหารความ

ต0อเน่ืองทาง

ธุรกิจ (BCM) 

§ สรุปประเด็นปÇญหาและอุปสรรคเก่ียวกับเคร่ืองมือ

อุปกรณU ส่ิงอำนวยความสะดวก ระบบงาน

บุคลากรและเอกสารท่ีต=องการการสนับสนุน/การ

ตัดสินใจ (ถ=ามี) 

 

ความพร=อมใน

การกอบกู=

กิจกรรมท่ีสำคัญ 

หัวหน=าทีม

กอบกู=และ

สมาชิกทีม 

ผู=อำนวยการ

สำนัก/ศูนยU 

กอง/งาน 

ท่ีได=รับ

ผลกระทบ 

§ สถานะของความพร=อมและความคืบหน=าในการ

กอบกู=ด=านบุคลากร สถานท่ีปฏิบัติงาน ทรัพยากร

ท่ีจำเปiน 

§ ทางเลือกในการกอบกู=ทรัพยากรหากมีทรัพยากรท่ี

จำเปiนในการกอบกู=ไม0ครบถ=วน 

§ ประมาณการเวลาท่ีจะใช=การดำเนินงานกอบกู=

กิจกรรมให=เสร็จส้ินสมบูรณU 

§ ประเด็นปÇญหาและอุปสรรคท่ีต=องการการ

สนับสนุน/การตัดสินใจจากผู=บริหาร (ถ=ามี) 

ผู=อำนวยการ

สำนัก/ศูนยU

กอง/งาน 

ท่ีได=รับ

ผลกระทบ 

คณะกรรมการ

บริหารความ

ต0อเน่ืองทาง

ธุรกิจ (BCM) 

§ สรุปสถานะของการกอบกู=ด=านบุคลากร สถานท่ี

ปฏิบัติงาน ทรัพยากรท่ีจำเปiน 

§ สรุปประเด็นปÇญหาและอุปสรรคท่ีต=องการ 

การสนับสนุน/การตัดสินใจ (ถ=ามี) 



                                    แนวทางการบริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) (ฉบับปรับปรุงป) ๒๕๖๔) หน=า   ๒๘ 

สถานะของ

เหตุการณ@ 

ผู_รายงาน ผู_รับฟ{งการ

รายงาน 

ประเด็นสำคัญในการรายงาน 

การจัดการข=อมูล 

และเอกสาร

สำคัญท่ีต=องใช=ใน

การดำเนิน

กิจกรรม 

หัวหน=าทีม

กอบกู=และ

สมาชิกทีม 

ผู=อำนวยการ

สำนัก/ศูนยU 

กอง/งาน 

ท่ีได=รับ

ผลกระทบ 

§ สรุปธุรกรรมงานท่ีสำคัญท่ีสามารถกอบกู=ได=ใน

ภาวะวิกฤต 

§ สรุปข=อมูลและเอกสารสำคัญท่ีต=องการเพ่ือให=

สามารถดำเนินงานได= ในกรณีท่ีข=อมูลและเอกสาร

ดังกล0าวไม0ครบถ=วน 

§ ประมาณการเวลาท่ีจะใช=การดำเนินงานด=านข=อมูล

และเอกสารให=เสร็จส้ินสมบูรณU 

§ ประเด็นปÇญหาและอุปสรรคท่ีต=องการการ

สนับสนุน/การตัดสินใจจากผู=บริหาร (ถ=ามี) 

ผู=อำนวยการ

สำนัก/ศูนยU 

กอง/งาน 

ท่ีได=รับ

ผลกระทบ 

คณะกรรมการ

บริหารความ

ต0อเน่ืองทาง

ธุรกิจ (BCM) 

§ สรุปสถานะข=อมูลแลเอกสารสำคัญท่ีต=องการ 

§ สรุปประเด็นปÇญหาและอุปสรรคท่ีต=องการการ

สนับสนุน/การตัดสินใจ (ถ=ามี) 

การกลับสู0การ

ดำเนินธุรกิจ

ตามปกติ 

หัวหน=าทีม

กอบกู= และ

สมาชิกทีม 

ผู=อำนวยการ

สำนัก/ศูนยU 

กอง/งาน 

ท่ีได=รับ

ผลกระทบ 

§ สภาพความเสียหายของสถานท่ีปฏิบัติงานหลัก 

§ ความพร=อมในการเคล่ือนย=ายกลับมาปฏิบัติงาน

สถานท่ีปฏิบัติงานหลัก 

§ ประมาณการค0าใช=จ0ายและการซ0อมแซมสถานท่ี

ปฏิบัติงานหลัก 

§ ประเด็นปÇญหาและอุปสรรคท่ีต=องการการ

สนับสนุน/การตัดสินใจจากผู=บริหาร (ถ=ามี) 

ผู=อำนวยการ

สำนัก/ศูนยU 

กอง/งาน 

ท่ีได=รับ

ผลกระทบ 

คณะกรรมการ

บริหารความ

ต0อเน่ืองทาง

ธุรกิจ (BCM) 

§ สรุปสภาพความเสียหาย และความพร=อมในการ

กลับไปใช=สถานท่ีปฏิบัติงานหลัก 

§ สรุปประมาณการค0าใช=จ0ายและการซ0อมแซม

สถานท่ีปฏิบัติงานหลัก 

§ ประเด็นปÇญหาและอุปสรรคท่ีต=องการสนับสนุน/

การตัดสินใจจากผู=บริหาร (ถ=ามี) 

 

 



                                    แนวทางการบริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) (ฉบับปรับปรุงป) ๒๕๖๔) หน=า   ๒๙ 

แนวทางการจัดการภาวะวิกฤตเบื้องต0น 
 

เนื้อหาในบทนี้แสดงแผนภาพรวมของขั้นตอนหลักในการกอบกู=ทรัพยากรและกิจกรรมทาง

ธุรกิจในภาวะวิกฤตรวมทั้งอธิบายถึงขั้นตอนการจัดการภาวะวิกฤตเบื้องต=น สำหรับหน0วยงานที่ได=รับ

ผลกระทบสูงและหน0วยงานที่เกี่ยวข=องทั้งหมด ภายหลังคณะกรรมการบริหารความต0อเนื่องทางธุรกิจ 

(BCM) ได=ประกาศภาวะวิกฤต และอนุมัติให=ใช=แผนความต0อเนื่องทางธุรกิจ ซึ่งเนื้อหาครอบคลุมการแจ=ง

เหตุตามผังลำดับการแจ=งทางโทรศัพทU (Call Tree) การประเมินความเสียหายเบื้องต=น การประชุมเพ่ือ

จัดการภาวะวิกฤตเบื้องต=นเพื่อใช=เปiนแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร=อมในการกอบกู=กิจกรรม โดย

แบ0งกระบวนการท่ีมีความสำคัญ และมีผลกระทบต0อองคUการพิพิธภัณฑUวิทยาศาสตรUแห0งชาติ 

กระบวนการที่มีความสำคัญ และมีผลกระทบระดับสูง 
กิจกรรม/กระบวนการการจัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรมหรือผลงานส่ิงประดิษฐ@ทางวิทยาศาสตร@ 

เทคโนโลยี แลกะนวัตกรรม 

แนวทางที ่ ๑ กรณีท่ีองคUการพิพิธภัณฑUวิทยาศาสตรUแห0งชาติ ณ คลองห=า ปทุมธานี         

ไม0สามารถเป£ดให=บริการและดำเนินกิจกรรมทั้งหมดได= ไม0ว0าจะเนื่องจากเกิดเหตุการณUอุทกภัย อัคคีภัย 

ชุมนุมประท=วง/จลาจล การแพร0ระบาดของโรคติดต0ออุบัติใหม0 และเหตุการณUอื่น ๆ ที่ทำให=ไม0สามารถเข=า

ปฏิบัติงานได= 

§ ระยะส้ัน ใช=พ้ืนท่ี NSM Science Square @ The Street Ratchada ช้ัน ๕ ศูนยUการค=า 

เดอะ สตรีท รัชดา ในการจัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรม หรือผลงานส่ิงประดิษฐU 

§ ระยะยาว ดำเนินการติดต0อขอพื้นที่ภายในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรU วิจัย

และนวัตกรรมหรือหน0วยงานภายในกระทรวง เพื่อจัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรมหรือ

ผลงานส่ิงประดิษฐU 

แนวทางที ่ ๒ กรณีท่ีองคUการพิพิธภัณฑUวิทยาศาสตรUแห0งชาติ ณ คลองห=า ปทุมธานี         

ไม0สามารถเป£ดให=บริการได=บางส0วน โดยท่ีกิจกรรมอ่ืน ๆ สามารถดำเนินการได=โดยปกติ 

§ ระยะสั้น ให=ดำเนินการจัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรมหรือผลงานสิ่งประดิษฐU ภายในพ้ืนท่ี 

องคUการพิพิธภัณฑUวิทยาศาสตรUแห0งชาติท่ีได=สำรองไว= 

§ ระยะยาว ให=ดำเนินการจัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรมหรือผลงานสิ่งประดิษฐU โดยขอใช=

พ้ืนท่ีจัดงานช่ัวคราวของหน0วยงานภายในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรU วิจัยและ

นวัตกรรม ในพื้นที่เทคโนธานี หรือจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรม ผ0านคาราวาน

วิทยาศาสตรUในพ้ืนท่ีท่ีได=กำหนดไว= 



                                                                                                                          แนวทางการบริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) (ฉบับปรับปรุงป) ๒๕๖๔) หน=า   ๓๐ 

ภาพท่ี ๖ ภาพรวมการกอบกู0ทรัพยากร และกิจกรรม 



                                 แนวทางการบริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) (ฉบับปรับปรุงป) ๒๕๖๔) หน=า   ๓๑ 

การแจ&งเหต ุและประเมินความเสียหายเบื้องต&น 

ตาราง ๙ การแจ*งเหตุ และประเมินความเสียหายเบ้ืองต*น 

ผู*รับผิดชอบ กิจกรรม เอกสารอ*างอิง 

คณะกรรมการบริหารความ
ต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) 

§ ประกาศสภาวะว ิกฤต และอนุม ัต ิ ให =ใช=     
แผนความต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCP/DRP) 

§ แลขานุการคณะกรรมการบร ิหารความ
ต 0อเน ื ่ องทางธ ุรก ิจ (BCM) แจ = งผลการ
ประกาศต0อผู=อำนวยการสำนัก/ศูนยTที่ได=รับ
ผลกระทบ และฝ Yายท ี ่ เก ี ่ยวข =องตามผัง      
(Call Tree) 

ภาคผนวก ก: คำสั่ง

แต1งตั้งคณะกรรมการ

บริหารความต1อเนื่อง

ทางธุรกิจ (BCM) 

ผู=อำนวยการสำนัก/ศูนยT 
ท่ีได=รับผลกระทบ 

§ แจ =งผ ู = รับผ ิดชอบท ี ่ ได =ร ับมอบหมายใน
หน0วยงาน และผู=ประสานงาน BCP/DRP ทุก
ด=าน เกี่ยวกับผลการประกาศภาวะวิกฤตและ
การอนุมัติใช=แผนความต0อเนื่องทางธุรกิจของ
คณะทำงานบริหารความต0อเนื่องทางธุรกิจ 
(BCM) 

§ แจ=งการเตรียมความพร=อมเพื ่อการจัดการ
ภาวะวิกฤตเบ้ืองต=น 

ภาคผนวก ข : ขGอมูล

การติดต1อสื่อสาร 

ผู=อำนวยการกอง/ หัวหน=า
งาน/ผู =รับผิดชอบกลุ 0มของ
หน0วยงานที่ได=รับผลกระทบ
และหน0วยงานท่ีเก่ียวข=อง 

§ โทรศัพทTติดต0อเจ=าหน=าที่หลักหรือพนักงาน
ภายใต=หน0วยงานหรือทีมงานของตนเพ่ือ
รับทราบสถานะของพนักงานแต0ละคน 

§ แจ=งสถานะของเหตุวิกฤตที่เกิดขึ้นและการ
ตอบสนองเหตุวิกฤตเบื ้องต=น (ถ=ามี) โดย
อ =างอ ิงข =อม ูลตามผ ังลำด ับการแจ =งทาง
โทรศัพทT (Call Tree) 

§ รายงานสถานะของการแจ=งเหตุวิกฤตตามฟeง
ลำดับการแจ=งทางโทรศัพทT (Call Tree) ให=
ผู =อำนวยการสำนัก/ศูนยTที ่ได=รับผลกระทบ
และฝYายท่ีเก่ียวข=องทราบ 

ภาคผนวก ข : 

หมายเลขโทรศัพทO

หน1วยงานภายใน 

ผู=ประสานงานด=าน 
BCP/DRP ด=านทรัพยากร
บุคคล และสถานท่ี 

§ ประสานงานขอใช=สถานที่ที ่จะใช=เปfนศูนยT
บัญชาการเหตุฉุกเฉินโดยติดต0อผู =ท ี ่ด ูแล
สถานที ่ เพ ื ่อแจ=งกำหนดเวลา และจัดหา

ภาคผนวก ง : 

รายละเอียดศูนยO

บัญชาการเหตุฉุกเฉิน 

 



                                 แนวทางการบริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) (ฉบับปรับปรุงป) ๒๕๖๔) หน=า   ๓๒ 

ผู*รับผิดชอบ กิจกรรม เอกสารอ*างอิง 

อุปกรณTเครื ่องมือ เครื ่องใช=ที ่ต =องการใช=
สำหรับการประชุม 

§ แจ=งหัวหน=าทีมกอบกู=กิจกรรม ผู=ประสานงาน
ด=านระบบและข=อมูล และผู=ที่เกี่ยวข=องหลัก
ถึงสถานท่ีของศูนยTบัญชาการเหตุฉุกเฉิน 

§ กำหนดเวลาในการเข=าประชุมเพื ่อจัดการ
ภาวะวิกฤตเบื ้องต=นที ่ศูนยTบัญชาการเหตุ
ฉุกเฉินตามผังลำดับการแจ=งทางโทรศัพทT 
(Call Tree) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 § ดำเนินการร0วมกับผู=ประสานงาน BCP ด=าน
ระบบและข=อมูลในการประเมินความเสียหาย
เบื้องต=นเพื่อประเมินขอบเขต ความเสียหาย
ของสถานที ่ปฏ ิบ ัต ิงานหล ัก และความ
ต =องการด = านบ ุคลากร ระบบงานและ
ทรัพยากรอื ่นที ่จำเปfนสำหรับการกอบกู=
กิจกรรม 

§ รายงานสถานะของเหตุวิกฤต ผลกระทบท่ี
เกิด และความคืบหน=าในการประสานงาน
ด=านบุคลากรและสถานที ่ต0อผู =อำนวยการ
กอง/หัวหน=างานที ่ได=ร ับผลกระทบ และ
หัวหน=าทีมกอบกู=กิจกรรมทราบ 

ภาคผนวก จ : 

แบบฟอรOมการประเมิน

ความเสียหายเบื้องตGน 

ผู =ประสานงาน BCP/DRP 
ด=านระบบและข=อมูล 

§ ประสานงานขอความช 0 วย เหล ื อด = าน
ระบบงาน ข=อมูล และเทคโนโลยีก ับงาน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

 

ผ ู =ประสานงาน BCP/DRP 
ด=านคู0ค=าผู=ให=บริการท่ีสำคัญ 

§ รายงานผลกระทบที ่ เก ิดข ึ ้นก ับค ู 0ค =า ผู=
ให=บริการที่สำคัญต0อผู=อำนวยการสำนัก/ศูนยT
ท่ีได=รับผลกระทบและงานท่ีเก่ียวข=องทราบ 

  

 

 



                                 แนวทางการบริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) (ฉบับปรับปรุงป) ๒๕๖๔) หน=า   ๓๓ 

การประชุมเพื่อการจัดการภาวะวิกฤตเบื้องต&น 

ตาราง ๑๐ การประชุมเพ่ือการจัดการภาวะวิกฤตเบ้ืองต*น 

ผู*รับผิดชอบ กิจกรรม เอกสารอ*างอิง 

§ ผู=อำนวยการสำนัก/ศูนยT
ท่ีได=รับผลกระทบ 
§ ผู=อำนวยการกอง/ 

หัวหน=างาน/ผู=รับผิดชอบ
กลุ0มของหน0วยงานท่ีได=รับ
ผลกระทบและหน0วยงาน
ท่ีเก่ียวข=อง 

เร ิ ่มการประช ุมการจ ัดการภาวะว ิกฤต
เบื้องต=นเพื่อประเมินผลกระทบของสถานการณT
และแนวทางการจัดการภาวะวิกฤตเบื้องต=น โดย
พิจารณาประเด็นสำคัญดังต0อไปน้ี 
§ สรุปสถานการณTเก่ียวกับภาวะวิกฤต และผล

การประเมินความเสียหายเบ้ืองต=น 
§ จัดลำดับความสำคัญในการกอบกู= 

(Recovery Priorities) 
§ สรุปผลกระทบท่ีเกิดข้ึนองคTการพิพิธภัณฑT

วิทยาศาสตรTแห0งชาติ 
 

 

คณะกรรมการบริหารความ
ต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) 

พิจารณาอนุมัติเลือกแนวทาง และเปtาหมาย
ระยะเวลาท่ีคาดหมายในการกอบกู=กิจกรรม 

 

 

 



                                 แนวทางการบริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) (ฉบับปรับปรุงป) ๒๕๖๔) หน=า   ๓๔ 

การกอบกู'ทรัพยากร และกิจกรรมทางธุรกิจ 

การกอบกู& (Recovery Strategies) และแนวทางในการบริหารความตUอเนื่อง

 ตาราง ๑๑ การจัดกิจกรรม/นิทรรศการ หรือผลงานส่ิงประดิษฐMทางวิทยาศาสตรM เทคโนโลยี 

และนวัตกรรมสถานการณMฉุกเฉิน (Emergency) 

กรณีเสียหายท้ังหมด กรณีเสียหายบางส\วน 

แนวทางที่ ๑ กรณีท่ีองคTการพิพิธภัณฑTวิทยาศาสตรT
แห 0งชาติ ณ คลองห =า ปท ุมธานี ไม 0สามารถเปvด
ให=บริการ และดำเนินกิจกรรมทั ้งหมดได= ไม0ว0าจะ
เนื ่องจากเก ิดเหตุการณTอ ุทกภัย อ ัคค ีภ ัย ช ุมนุม
ประท=วง/จลาจล โรคระบาด และเหตุการณTการปvด
พิพิธภัณฑTจนไม0สามารถเข=าปฏิบัติงาน 

ระยะสั ้น ใช=พื ้นท่ี NSM Science Square @ The 
Street Ratchada ชั ้น ๕ ศูนยTการค=าเดอะสตรีท    
ร ัชดา ในการจัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรมหรือ
ผลงานส่ิงประดิษฐT 
ระยะยาว ดำเนินการติดต0อขอพื้นที่ภายในกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตรT วิจัยและนวัตกรรมหรือ
หน0วยงานภายในกระทรวง เพื่อจัดแสดงนิทรรศการ 
กิจกรรมหรือผลงานส่ิงประดิษฐT 

แนวทางท่ี ๒ กรณีท่ีองคTการพิพิธภัณฑT
วิทยาศาสตรTแห0งชาติ ณ คลองห=า ปทุมธานี       
ไม0สามารถเปvดให=บริการได=บางส0วน โดยท่ีกิจกรรม
อ่ืน ๆ สามารถดำเนินการได=โดยปกติ 

ระยะสั ้น ให=ดำเนินการจัดแสดงนิทรรศการ 
กิจกรรมหรือผลงานสิ ่งประดิษฐT ภายในพื ้นท่ี 
องคTการพิพิธภัณฑTวิทยาศาสตรTแห0งชาติที ่ได=
สำรองไว= 
ระยะยาว ให=ดำเนินการจัดแสดงนิทรรศการ 
กิจกรรมหรือผลงานสิ ่งประดิษฐT ภายในพื ้นท่ี   
เทคโนธานี คลองห=า หรือจัดแสดงนิทรรศการ
และกิจกรรม ผ0านคาราวานวิทยาศาสตรTในพื้นท่ี
ท่ีได=กำหนดไว= 
 

System Operation ผู*รับผิดชอบ สำรองระบบงาน BCP/DRP ทุกเหตุการณT 
Recovery Business ใช=บุคลากรสำรวจ หรือกลุ0มงานเดียวกันทดแทนภายใน 

กำหนดทางเลือกในการสร&างความตUอเนื่อง

กลยุทธMความต\อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Strategy) 

กลยุทธTความต0อเนื่องเปfนแนวทางในการจัดการและบริการทรัพยากรให=มีความพร=อมเม่ือ

เกิดสภาวะวิกฤต ซ่ึงพิจารณาทรัพยากรใน ๕ ด=าน รายละเอียดในตาราง ๑๒ 

 

 

 

 

 



                                 แนวทางการบริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) (ฉบับปรับปรุงป) ๒๕๖๔) หน=า   ๓๕ 

ตาราง ๑๒ กลยุทธMความต\อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Strategy) 

ทรัพยากร กลยุทธMความต\อเน่ือง 

๑. อาคาร/สถานท่ีปฏิบัติงาน

สำรอง 

§ กำหนดให=ใช=พื้นที่ปฏิบัติงานสำรองภายในอาคารสำนักงานโดย   
มีการสำรวจความเหมาะสมของสถานที่ ประสานงานและการ
เตรียมความพร=อมกับหน0วยงานเจ=าของพ้ืนท่ี 

§ ในกรณีที่ความเสียหายขยายเปfนวงกว=าง กำหนดให=ใช=พื้นที่ของ
หน0วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรT วิจัยและ
นวัตกรรม ที่อยู 0ข=างเคียง โดยมีการสำรวจความเหมาะสมของ
สถานท่ี ประสานงาน และการเตรียมความพร=อมล0วงหน=า 

๒. วัสดุอุปกรณMที ่สำคัญ/การ

จัดหาจัดส\งวัสดุอุปกรณMท่ี

สำคัญ 

§ กำหนดให=มีการจัดหาคอมพิวเตอรTสำรองที่มีคุณลักษณะเหมาะสม
กับการใช =งาน พร =อมอ ุปกรณTท ี ่สามารถเช ื ่อมโยงต 0อผ 0าน
อินเตอรTเน็ตเข=าสู0ระบบสารสนเทศของหน0วยงาน และหน0วยงาน
ภายนอกท่ีต=องดำเนินงานร0วม 

§ กำหนดให =ใช =คอมพิวเตอร T  Notebook ของเจ =าหน =าท ี ่ของ
หน0วยงานได=เปfนการช่ัวคราว หากมีความจำเปfนเร0งด0วนในช0วง
ระหว0างการจัดหาคอมพิวเตอรTสำรอง หรือการนำไปใช=ในสถานท่ี
สำรอง ทั้งนี้ต*องได*รับอนุญาตจากประธานคณะกรรมการบริหาร

ความต\อเน่ืองทางธุรกิจ 
๓. เทคโนโลยีสารสนเทศและ

ข*อมูลท่ีสำคัญ 

§ มอบหมายให=งานเทคโนโลยีดิจิทัลรับผิดชอบการสำรองข=อมูล 
(Application/Database) ในระบบสารสนเทศของหน0วยงาน 

§ ดำเนินการบันทึกด=วยระบบมือไปก0อน และบันทึกข=อมูลลงใน
ระบบภายหลัง 

§ สำรองระบบสารสนเทศสำคัญบน Cloud 
๔. บุคลากรหลัก § กำหนดให=ใช=บุคลากรสำรอง ทดแทนภายในส0วนงานหรือกลุ0มงาน

เดียวกัน 
§ กำหนดให=ใช=บุคลากรนอกส0วนงานหรือกลุ0มงานในกรณีที่บุคลากร

ไม0เพียงพอหรือขาดแคลน 
๕. คู\ค*า/ ผู*ให*บริการ/ 

ผู*รับบริการท่ีสำคัญ 

§ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน0วยงานกำหนดให=มีผู=ให=บริการ
เชื่อมโยงระบบเครือข0ายอินเทอรTเน็ต ๒ รายคือ CAT และ GIN ซ่ึง
หากผู=ให=บริการหลักไม0สามารถให=บริการได= ระบบเชื่อมโยงจะ
ปรับเปล่ียนไปยังผู=ให=บริการสำรองรายอ่ืน ภายใน ๑ สัปดาหT 



                                 แนวทางการบริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) (ฉบับปรับปรุงป) ๒๕๖๔) หน=า   ๓๖ 

ทรัพยากร กลยุทธMความต\อเน่ือง 

§ กำหนดให=จ ัดหาอ ุปกรณTเช ื ่อมโยงระบบเคร ือข 0ายต 0อผ 0าน
อินเตอรTเน็ตแบบพกพา (Air Card) ของผู=ให=บริการโทรศัพทTมือถือ 
เชื่อมโยงการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และข=อมูลที่สำคัญของ
หน0วยงานผ0านระบบอินเตอรTเน็ตของหน0วยงานทั้ง ๒ ราย ไม0
สามารถให=บริการได=ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 

§ การไฟฟtานครหลวงเปfนผู=ดูแลรับผิดชอบในการจำหน0ายไฟฟtา 
และมีระบบไฟฟtาสำรองที่สามารถจำหน0ายกระแสไฟฟtาภายใน
หน0วยงาน 

§ การประปานครหลวงเปfนผู=รับผิดชอบในการจำหน0ายน้ำประปา 
และมีระบบสำรองน้ำให=สามารถใช=สำรองได=ระดับหนึ่ง จากนั้นจึง
ประสานงานและจัดหาให=มีรถบรรทุกน้ำจัดส0งมาให= 

การประเมินผลกระทบต\อกระบวนการดำเนินงาน (ระดับ Crisis Management) 

การประเมินผลกระทบต0อกระบวนการ หรือการวิเคราะหTผลกระทบทางธุรกิจ (Business 

Impact Analysis) หน0วยงานต=องประเมินผลกระทบ ซึ่งระดับผลกระทบจะแบ0งออกเปfน ๕ ระดับ โดยมี

หลักเกณฑTการพิจารณาระดับผลกระทบ ดังน้ี 

ตาราง ๒ การประเมินผลกระทบต\อกระบวนการดำเนินงาน (ระดับ Crisis Management) 

ระดับผลกระทบ หลักเกณฑMการพิจารณาระดับของผลกระทบ 

สูงมาก § เกิดความเสียหายต0อองคTกรเปfนจำนวนเงินในระดับสูงมาก 
§ ส0งผลให=ขีดความสามารถในการดำเนินงาน หรือให=บริการลดลงมากกว0า 

ร=อยละ ๕๐ 
§ ระบบฐานข=อมูลเสียหายไม0สามารถให=บริการได=เกินระยะเวลา ๒๔ ช่ัวโมง 
§ เกิดการสูญเสียชีวิตและ/หรือภัยคุกคามต0อสาธารณชน 
§ ส0งผลกระทบต0อช่ือเสียง และความม่ันใจต0อองคTกรในระดับประเทศและ

นานาชาติ 
สูง § เกิดความเสียหายต0อองคTกรเปfนจำนวนเงินในระดับสูง 

§ ส0งผลให=ขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือให=บริการลดลงร=อยละ ๒๕-๕๐ 
§ ระบบฐานข=อมูลหยุดชะงัก แต0สามารถแก=ไขให=ใช=งานได=ภายในระยะเวลา      

๒๔ ช่ัวโมง 
§ เกิดการบาดเจ็บต0อผู=รับบริการ/บุคคล/กลุ0มคน 
§ ส0งผลกระทบต0อช่ือเสียงและความม่ันใจต0อองคTกรในระดับประเทศ 



                                 แนวทางการบริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) (ฉบับปรับปรุงป) ๒๕๖๔) หน=า   ๓๗ 

ระดับผลกระทบ หลักเกณฑMการพิจารณาระดับของผลกระทบ 

ปานกลาง § เกิดความเสียหายต0อองคTกรเปfนจำนวนเงินในระดับปานกลาง 
§ ส0งผลให=ขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือให=บริการลดลงร=อยละ ๑๐ - ๒๕ 
§ ระบบฐานข=อมูลหยุดชะงัก แต0สามารถแก=ไขให=ใช=งานได=ภายในระยะเวลา      

๑๒ ช่ัวโมง 
§ ต=องมีการรักษาพยาบาล 
§ ส0งผลกระทบต0อช่ือเสียงและความม่ันใจต0อองคTกรในระดับท=องถ่ิน 

ต่ำ § เกิดความเสียหายต0อองคTกรเปfนจำนวนเงินในระดับต่ำ 
§ ส0งผลให=ขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือให=บริการลดลงร=อยละ ๕ - ๑๐  
§ ระบบฐานข=อมูลหยุดชะงัก แต0สามารถแก=ไขให=ใช=งานได=ภายในระยะเวลา         

๔ ช่ัวโมง 
§ ต=องมีการปฐมพยาบาล 
§ ส0งผลกระทบต0อช่ือเสียง และความม่ันใจต0อองคTกรในระดับท=องถ่ิน 

ไม0เปfนสาระสำคัญ § ส0งผลให=ขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือให=บริการลดลงน=อยกว0าร=อยละ ๕ 
§ ระบบฐานข=อมูลหยุดชะงัก แต0สามารถแก=ไขให=ใช=งานได=ภายในระยะเวลา        

๑ ช่ัวโมง 

เปxาหมายในการกอบกู*ธุรกิจ 

ตาราง ๓ เปxาหมายในการกอบกู*ธุรกิจ 

กระบวนการหลัก 

ระดับ

ความ

เร\งด\วน 

ระยะเวลาเปxาหมายในการคืนสภาพ 

๔ ชั %วโมง ๑ วนั 
๑ 

สปัดาห ์
๒

สปัดาห ์
๑

เดือน 
กิจกรรม/กระบวนการการจัดแสดง
นิทรรศการ กิจกรรมหรือผลงาน
ส ิ ่ งประด ิษฐ Tทางว ิทยาศาสตรT  
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 
สูง 

 

P P P P 

งานด=านการเงินและบัญชี วัสดุ 
ครุภัณฑT การบริหารงานบุคคล   
งานเทคโนโลยีดิจิทัล งานสารบรรณ 
และงานตลาดและส่ือสารองคTกร 

 
 
ปานกลาง 

 

 P P P 
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กระบวนการหลัก 

ระดับ

ความ

เร\งด\วน 

ระยะเวลาเปxาหมายในการคืนสภาพ 

๔ ชั %วโมง ๑ วนั ๑ 
สปัดาห ์

๒
สปัดาห ์

๑
เดือน 

งานด=านการจัดทำนโยบาย/แผน 
งบประมาณ และเร0งรัดการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
ต่ำ 

   

P P 

สำหรับกระบวนงานอื่น ๆ ที่ประเมินแล=วไม0ได=ผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมีความ

ยืดหยุ0นสามารถชะลอการดำเนินงาน และการให=บริการได= โดยให=ผู=อำนวยการสำนัก/ศูนยTประเมินความ

จำเปfนและความเหมาะสม ทั้งนี้ หากมีความจำเปfน ให=ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความต0อเนื่อง

เช0นเดียวกับกระบวนงานหลัก 

การวิเคราะหMเพ่ือกำหนดความต*องการทรัพยากรท่ีสำคัญ 

๑. ด*านสถานท่ีปฏิบัติงานสำรอง (Working space requirement) 

ตาราง ๑๕ การระบุพ้ืนท่ีการปฏิบัติงานสำรอง 

ประเภททรัพยากร ท่ีมา ๔ ช่ัวโมง ๑ วัน ๑ สัปดาหM ๒ สัปดาหM ๑ เดือน 

พ้ืนท่ีสำหรับปฏิบัติงาน
สำรอง 

หน0วยงานท่ีไม0ได=รับ
ผลกระทบ 

๓๐ ตร.ม. 
(๑๕ คน) 

๔๐ ตร.ม. 
(๒๐ คน) 

๖๐ ตร.ม. 
(๓๐ คน) 

๘๐ ตร.ม. 
(๔๐ คน) 

๘๐ ตร.ม. 
(๔๐ คน) 

ปฏิบัติงานท่ีบ=าน หน0วยงานท่ีได=รับ
ผลกระทบ 

๕๐ ตร.ม. 
(๒๕ คน) 

๔๐ ตร.ม. 
(๒๐ คน) 

๒๐ ตร.ม. 
(๑๐ คน) 

- - 

พ้ืนท่ีสำหรับสถานท่ี
ปฏิบัติงานใหม0ในกรณี
เกิดความเสียหาย
บางส0วนของพ้ืนท่ี 

ตามท่ีกำหนดไว=ใน
แผนบริหารความ
ต0อเน่ือง 

- - - - - 

รวม ๘๐ ตร.ม. 
(๔๐ คน) 

๘๐ ตร.ม. 
(๔๐ คน) 

๘๐ ตร.ม. 
(๔๐ คน) 

๘๐ ตร.ม. 
(๔๐ คน) 

๘๐ ตร.ม. 
(๔๐ คน) 
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๒. ความต*องการด*านวัสดุอุปกรณM (Equipment & supplies requirement) 

ตาราง ๑๖ การระบุจำนวนวัสดุอุปกรณM 

ประเภท

ทรัพยากร 
ท่ีมา 

๔ 

ช่ัวโมง 
๑ วัน 

๑ 

สัปดาหM 

๒ 

สัปดาหM 
๑ เดือน 

คอมพิวเตอรT
สำรองท่ีมี
คุณลักษณะ
เหมาะสม 

ผู=จำหน0าย/
ผู=ประกอบการ ผ0าน
กระบวนการจัดซ้ือจัด
จ=างวิธีเฉพาะเจาะจง 

๕ เคร่ือง ๕ เคร่ือง ๑๐ 
เคร่ือง 

๒๐ 
เคร่ือง 

๒๐ 
เคร่ือง 

เคร่ืองพิมพT
รองรับการใช=งาน
กับคอมพิวเตอรT 

ผู=จำหน0าย/
ผู=ประกอบการ ผ0าน
กระบวนการจัดซ้ือจัด
จ=างวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑ เคร่ือง ๑ เคร่ือง ๒ เคร่ือง ๕ เคร่ือง ๕ เคร่ือง 

โทรศัพทT/
โทรสาร/สแกน
พร=อมหมายเลข 

ผู=จำหน0าย/
ผู=ประกอบการ ผ0าน
กระบวนการจัดซ้ือจัด
จ=างวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑ เคร่ือง ๑ เคร่ือง ๑ เคร่ือง ๑ เคร่ือง ๑ เคร่ือง 

คอมพิวเตอรTท่ีต=อง
เช่ือมต0อระบบกับ
หน0วยงานภายนอก 
เช0น  GFMIS 
Token Key 

พนักงานท่ีรับผิดชอบ
ในงานน้ัน ๆ 

๓ เคร่ือง ๓ เคร่ือง ๓ เคร่ือง ๓ เคร่ือง ๓ เคร่ือง 

เคร่ืองถ0ายเอกสาร ผู=จำหน0าย/
ผู=ประกอบการ ผ0าน
กระบวนการจัดซ้ือจัด
จ=างวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑ เคร่ือง ๑ เคร่ือง ๑ เคร่ือง ๑ เคร่ือง ๑ เคร่ือง 
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๓. ความต*องการด*านเทคโนโลยี และข*อมูล 

ตาราง ๑๗ การระบุความต*องการด*านเทคโนโลยีสารสนเทศและข*อมูล 

ประเภททรัพยากร ท่ีมา ๔ ช่ัวโมง ๑ วัน ๑ สัปดาหM ๒ สัปดาหM ๑ เดือน 

ระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสT (E-Mail) 

ระบบภายนอก
องคTกร 

  P P P 

ระบบงานสารบรรณ ระบบภายนอก
องคTกร 

  P P P 

ระบบอินทราเน็ต ระบบภายนอก
องคTกร 

  P P P 

ระบบงานบุคลากร ระบบภายนอก
องคTกร 

  P P P 

ระบบข=อมูลสมาชิก ระบบภายนอก
องคTกร 

  P P P 

ระบบรับจองผู=เข=าชม ระบบภายนอก
องคTกร 

  P P P 

ระบบงบประมาณ ระบบภายนอก
องคTกร 

  P P P 

ระบบคอมพิวเตอรT
เสมือน 

ระบบภายนอก
องคTกร 

P P P P P 

ระบบการเบิกจ0ายเงิน 
(GFMIS) ระบบการ
จัดซ้ือจัดจ=าง (EGP) 

ระบบภายนอก
องคTกร   P P P 

หนังสือท่ีออกโดย
หน0วยงาน 

หน0วยงานท่ีออก
หนังสือ 

P P P P P 

หนังสือท่ีได=รับจาก
หน0วยงานอ่ืน  

หน0วยงานท่ีได=รับ
หนังสือ 

P P P P P 

เอกสารทางด=าน
การเงิน เช0น ใบแจ=งหน้ี 
ใบเสร็จรับเงิน 

ภาคี หรือคู0ค=า 
  P P P 

ข=อมูลเก่ียวกับ
กิจกรรม/งาน/
โครงการของหน0วยงาน 

ระบบสำรองข=อมูล
ภายนอกองคTกร    P P 
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ประเภททรัพยากร ท่ีมา ๔ ช่ัวโมง ๑ วัน ๑ สัปดาหM ๒ สัปดาหM ๑ เดือน 

ข=อมูลประกอบการ
จัดทำแผนงาน 
งบประมาณประจำปï 

ระบบสำรองข=อมูล
ภายนอกองคTกร     P 

 

๔. ความต*องการด*านบุคลากรสำหรับความต\อเน่ืองเพ่ือปฏิบัติงาน 

(Personal Requirement) 

ตาราง ๑๘ การระบุจำนวนบุคลากรหลักท่ีจำเปÇน 

ประเภททรัพยากร ๔ ช่ัวโมง ๑ วัน ๑ สัปดาหM ๒ สัปดาหM ๑ เดือน 

จำนวนบุคลากรปฏิบัติงานท่ี
สำนักงาน/สถานท่ีปฏิบัติงาน
สำรอง 

๑๕ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๔๐ 

จำนวนบุคลากรปฏิบัติงานท่ี
บ=าน 

๒๕ ๒๐ ๑๐ - - 

รวม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
 

๕. ความต*องการด*านผู*ให*บริการท่ีสำคัญ (Service Requirement) 

ตาราง ๑๙ การระบุจำนวนผู*ให*บริการท่ีต*องติดต\อหรือขอรับบริการ 

ประเภททรัพยากร ๔ ช่ัวโมง ๑ วัน ๑ สัปดาหM ๒ สัปดาหM ๑ เดือน 

ผู=ให=บริการเช่ือมโยงระบบ
เครือข0าย 

- ๔ ๔ ๔ ๔ 

รวม - ๔ ๔ ๔ ๔ 
 

 



                                 แนวทางการบริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) (ฉบับปรับปรุงป) ๒๕๖๔) หน=า   ๔๒ 

กระบวนการตอบสนองต,อเหตุการณ1ในการกอบกู4กิจกรรมการให4บริการ 

การตอบสนองตUอเหตุการณXทันท ี(วันที่ ๑ หรือภายใน ๒๔ ชั่วโมง) 

ในการปฏิบัติงานใด ๆ ให=บุคลากรของหน0วยงาน คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเอง

และบุคลากรอื่น ๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน0วยงาน

ตนเองและสำนักงานปtองกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนดข้ึน อย0างเคร0งครัด 

ตาราง ๒๐ กระบวนการในการกอบกู*กิจกรรมการให*บริการวันท่ี  ๑ หรือภายใน ๒๔ ช่ัวโมง 

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดำเนินการแล*วเสร็จ 

แจ2งเหตุฉุกเฉิน วิกฤต ตาม

กระบวนการ (Call Tree) ให2กับ

บุคลากรในสHวนงาน/กลุHมงานฯ 

ภายหลังได2รับแจ2งจากคณะ

กรรมการบริหารความตHอเนื่องทาง

ธุรกิจ 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความ

ตHอเนื่องทางธุรกิจ 

 

0 

§ จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร

ความตHอเนื่อง เพื่อประเมินความ

เสียหาย ผลกระทบตHอการ

ดำเนินงานการให2บริการ และ

ทรัพยากรสำคัญที่ต2องใช2ในการ

บริหารความตHอเนื่อง  

§ ทบทวนกระบวนงานที่มีความ

เรHงดHวน หรือสHงผลกระทบอยHาง

สูง (หากไมHดำเนินการ) ดังนั้น

จำเป^นต2องดำเนินงานหรือปฏิบัติ

ด2วยมือ (Manual Processing)  

หัวหน2าทีมงานบริหารความตHอเนื ่องทาง

ธุรกิจ 
0 

ระบ ุและสร ุปจำนวน และรายชื่อ

บุคลากรในสHวนงาน/กลุHมงาน ที่ติด

เชื้อ/เสียชีวิต  

หัวหน2าทีมงานบริหารความตHอเนื ่องทาง

ธุรกิจ 
0 

รายงานประธานคณะกรรมการ

บริหารความตHอเนื่องทางธุรกิจทราบ 

โดยครอบคลุมประเด็นดังนี ้

§ จำนวน และรายช ื ่อบ ุคลากร

บุคลากรทีต่ิดเชื้อ/เสียชีวิต 

§ ความเสียหายและผลกระทบตHอ

การดำเนินงานและการให2บริการ  

หัวหน2าทีมงานบริหารความตHอเนื ่องทาง

ธุรกิจ 
0 



                                 แนวทางการบริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) (ฉบับปรับปรุงป) ๒๕๖๔) หน=า   ๔๓ 

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดำเนินการแล*วเสร็จ 

§ ทรัพยากรสำคัญที่ต2องใช2ในการ

บริหารความตHอเนื่อง 

§ กระบวนงานที ่ม ีความเรHงดHวน

และสHงผลกระทบอยHางสูงหากไมH 

ดำ เน ินการ และจำเป ^นต 2อง

ดำเนินงานหรือปฏิบัติงานด2วยมือ  

สื่อสารและรายงานสถานการณlแกH

บุคลากรในสำนัก/ศูนยl ให2ทราบตาม

เน ื ้อหาและข 2อความท ี ่ ได 2ร ับการ

พ ิจารณาและเห ็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารความตHอเนื่องแล2ว 

หัวหน2าทีมงานบริหารความตHอเนื ่องทาง

ธุรกิจ  
0 

ประเมินและระบุกระบวนการหลัก 

และงานเรHงดHวนที่จำเป^นต2อง

ดำเนินการให2แล2วเสร็จ ภายใน ๑-๕ 

วันข2างหน2า  

หัวหน2าทีมงานบริหารความตHอเนื ่องทาง

ธุรกิจ  
0 

ประเมินศักยภาพและความสามารถ

ของหน Hวยงานในการดำเน ินงาน

เรHงดHวนข2างต2น ภายใต2ข2อจำกัดและ

สภาวะวิกฤต พร2อมระบุทรัพยากรที่

จำเป^นต2องใช 2ในการบริหารความ

ตHอเนื่องตามแผนการจัดหาทรัพยากร  

หัวหน2าทีมงานบริหารความตHอเนื ่องทาง

ธุรกิจ  
0 

รายงานความคืบหน2าให2แกHประธาน

คณะกรรมการบริหารความตHอเนื่อง

ทางธุรกิจ พร2อมขออนุมัติการ

ดำเนินงานหรือปฏิบัติงานด2วยมือ 

(Manual Processing) สำหรับ

กระบวนงานที่มีความเรHงดHวนและ

สHงผลกระทบอยHางสูงหากไมH

ดำเนินการ  

หัวหน2าทีมงานบริหารความตHอเนื ่องทาง

ธุรกิจ  
0 

ติดตHอประสานงานกับหนHวยงานที่

เกี ่ยวข2องในการจัดหาทรัพยากรที่

จำเป^นต2องใช 2ในการบริหารความ

ตHอเนื่อง ได2แกH  

§ สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง  

§ วัสดุอุปกรณlที่สำคัญ  

หัวหน2าทีมงานบริหารความตHอเนื ่องทาง

ธุรกิจ  
0 



                                 แนวทางการบริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) (ฉบับปรับปรุงป) ๒๕๖๔) หน=า   ๔๔ 

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดำเนินการแล*วเสร็จ 

§ เทคโนโลยีสารสนเทศ และข2อมูล

ที่สำคัญ  

§ บุคลากรหลัก  

§ คูHค2า/ผู2ให2บริการที่สำคัญ/ผู2มีสHวน

ได2สHวนเสีย  

พิจารณาดำเนินการหรือปฏิบัติงาน

ด2วยมือ (Manual) เฉพาะงานเรHงดHวน 

หากไมHดำเนินการจะสHงผลกระทบ

อยHางสูงและไมHสามารถรอได2 ทั ้งนี้

ต2องได2รับการอนุมัติ  

หัวหน2าทีมงานบริหารความตHอเนื ่องทาง

ธุรกิจ  
0 

ระบุหนHวยงานที่เป^นคูHค2า/ผู2ให2บริการ

สำหรับงานเรHงดHวน เพื่อแจ2ง

สถานการณlและแนวทางในการ

บริหารงานให2มีความตHอเนื่องตาม

ความเห็นของคณะกรรมการบริหาร

ความตHอเนื่องของหนHวยงาน  

หัวหน2าและทีมงานบริหารความตHอเนื่องทาง

ธุรกิจ  
0 

บันทึก (Log Book) และทบทวน

กิจกรรมและงานตHาง ๆ ที่ทีมงาน

บริหารความตHอเนื่องของสำนัก ต2อง

ดำเนินการ (พร2อมระบุรายละเอียด 

ผู2ดำเนินการ และเวลา) อยHาง

สม่ำเสมอ 

หัวหน2าและทีมงานบริหารความตHอเนื่องทาง

ธุรกิจ 
0 

แจ2งสรุปสถานการณlและขั้นตอนการ

ดำเนินการสำหรับวันถัดไป ให2กับ

บุคลากรหลักในสำนัก/พิพิธภัณฑl 

เพื ่อร ับทราบและดำเนินการ อาทิ 

แจ2งวัน เวลา และสถานที่ปฏิบัติงาน

สำรอง  

หัวหน2าและทีมงานบริหารความตHอเนื่องทาง

ธุรกิจ  
0 

รายงานความคืบหน2าให2แกHประธาน

คณะกรรมการบริหารความตHอเนื่อง

ทางธุรกิจอยHางสม่ำเสมอหรือตามที่ได2

มีการกำหนดไว2  

หัวหน2าทีมงานบริหารความตHอเนื ่องทาง

ธุรกิจ 
0 



                                 แนวทางการบริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) (ฉบับปรับปรุงป) ๒๕๖๔) หน=า   ๔๕ 

การตอบสนองในระยะสั้น (วันที ่๒ – ๗) 

ในการปฏิบัติงานใด ๆ ให=บุคลากรของหน0วยงาน คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเอง

และบุคลากรอื่น ๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน0วยงาน

ตนเองและสำนักงานปUองกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนดข้ึน อย0างเคร0งครัด 

ตาราง ๔ กระบวนการในการกอบกู*กิจกรรมการให*บริการ วันท่ี ๒ – ๗ 

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดำเนินการแล*วเสร็จ 

ติดตามสถานะภาพการกอบกู2คืนมา

ของทรัพยากรที่ได2รับผลกระทบ และ

ประเมินความจำเป^นและระยะเวลาที่

ต2องใช2ในการกอบกู2  

ห ัวหน 2าและทีมงานบร ิหารความ

ตHอเนื่องทางธุรกิจ 
0 

ตรวจสอบกับหนHวยงาน ความพร2อม

และข2อจำกัดในการจัดหาทรัพยากรที่

จำเป^นต2องใช2ในการบริหารความ

ตHอเนื่อง  

หัวหน2าและทีมงานบร ิหารความ

ตHอเนื่องทางธุรกิจ 
0 

ตรวจสอบกับหนHวยงาน ความพร2อม

และข2อจำกัดในการจัดหาทรัพยากรที่

จำเป^นต2องใช2ในการบริหารความ

ตHอเนื่อง ได2แกH  

§ สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง  

§ วัสดุอุปกรณlที่สำคัญ  

§ เทคโนโลยีสารสนเทศและข2อมูล

ที่สำคัญ  

§ บุคลากรหลัก  

§ คูHค2า/ผู2ให2บริการที่สำคัญ/ผู2มีสHวน

ได2สHวนเสีย  

ห ัวหน2าและทีมงานบร ิหารความ

ตHอเนื่องทางธุรกิจ 
0 

รายงานความคืบหน2าให2แกHประธาน

คณะกรรมการบริหารความตHอเนื่อง

ของหนHวยงาน ความพร2อม ข2อจำกัด 

และข 2 อ เสนอแนะในการจ ั ดหา

ทร ัพยากรที ่จำเป ^นต 2องใช 2ในการ

บริหารความตHอเนื่อง  

หัวหน2าและทีมงานบร ิหารความ

ตHอเนื่องทางธุรกิจ 
0 

ประสานงานและดำเนินการจัดหา

ทร ัพยากรที่จำเป ^นต 2องใช 2ในการ

บริหารความตHอเนื่อง ได2แกH  

§ สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง  

§ วัสดุอุปกรณlที่สำคัญ  

ห ัวหน2าและทีมงานบร ิหารความ

ตHอเนื่องทางธุรกิจ 
0 



                                 แนวทางการบริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) (ฉบับปรับปรุงป) ๒๕๖๔) หน=า   ๔๖ 

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดำเนินการแล*วเสร็จ 

§ เทคโนโลยีสารสนเทศและข2อมูล

ที่สำคัญ  

§ บุคลากรหลัก  

§ คูHค2า/ผู2ให2บริการที่สำคัญ/ผู2มีสHวน

ได2สHวนเสีย  

ดำเนินการกอบกู 2และจัดหาข2อมูล

และรายงานตHาง ๆ ที่จำเป^นต2องใช2ใน

การดำเนินงานและให2บริการ  

หัวหน2าและทีมงานบร ิหารความ

ตHอเนื่องทางธุรกิจ 
0 

ดำเนินงานและให2บร ิการ ภายใต2

ทรัพยากรที่จัดหาเพื่อบริหารความ

ตHอเนื่อง 

§ สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง  

§ วัสดุอุปกรณlที่สำคัญ  

§ เทคโนโลยีสารสนเทศและข2อมูล

ที่สำคัญ  

§ บุคลากรหลัก  

§ คูHค2า/ผู2ให2บริการที่สำคัญ/ผู2มีสHวน

ได2สHวนเสีย  

ห ัวหน2าและทีมงานบร ิหารความ

ตHอเนื่องทางธุรกิจ 
0 

แจ2งสถานการณlและแนวทางในการ

บริหารความตHอเนื่องแกHหนHวยงานใน

ส ังก ัด/ผ ู 2 ใช 2บร ิการ/ค ู Hค 2า ที่ ได 2รับ

ผลกระทบ  

หัวหน2าและทีมงานบร ิหารความ

ตHอเนื่องทางธุรกิจ 
0 

บ ั น ท ึ ก  (Log Book) แ ล ะ ท บ ท ว น

กิจกรรมและงานตHาง ๆ ที ่ท ีมงาน

บร ิหารความต Hอเน ื ่องของสำนัก 

(พร2อมระบุรายละเอียด ผู2ดำเนินการ 

และเวลา) อยHางสม่ำเสมอ  

ทีมงานบริหารความตHอเนื ่องทาง

ธุรกิจ 
0 

แจ2งสรุปสถานการณlและขั้นตอนการ

ดำเนินการตHอไป สำหรับในวันถัดไป

ให2กับบุคลากรในสำนัก/พิพิธภัณฑl 

หัวหน2าและทีมงานบร ิหารความ

ตHอเนื่องทางธุรกิจ 
0 

รายงานความคืบหน2าให2แกHประธาน

คณะกรรมการบริหารความตHอเนื่อง 

ของหนHวยงาน ตามเวลาที่ได2กำหนดไว2  

หัวหน2าและทีมงานบร ิหารความ

ตHอเนื่องทางธุรกิจ 
0 

 



                                 แนวทางการบริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) (ฉบับปรับปรุงป) ๒๕๖๔) หน=า   ๔๗ 

การตอบสนองในระยะกลาง (วันที่ ๘ หรือ ๑ สัปดาหX) 

ในการปฏิบัติงานใด ๆ ให=บุคลากรของหน0วยงาน คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเอง

และบุคลากรอื่น ๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน0วยงาน

ตนเองและสำนักงานปUองกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนดข้ึน อย0างเคร0งครัด 

ตาราง ๒๒ กระบวนการในการกอบกู*กิจกรรมการให*บริการ วันท่ี ๘ 

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดำเนินการแล*วเสร็จ 

ติดตามสถานะภาพการกอบกู2คืนมา

ของทรัพยากรที่ได2รับผลกระทบ และ

ประเมินความจำเป^นและระยะเวลาที่

ต2องใช2ในการกอบกู2  

ห ัวหน 2าและทีมงานบร ิหารความ

ตHอเนื่องทางธุรกิจ 
0 

ระบุทรัพยากรที่จำเป^นต2องใช2 เพื่อ

ดำเนินงานและให2บริการตามปกติ  
หัวหน2าและทีมงานบร ิหารความ

ตHอเนื่องทางธุรกิจ 
0 

รายงานหัวหน2าคณะบริหารความ

ตHอเนื ่องของหนHวยงาน สถานภาพ

การกอบกู 2ค ืนมาของทร ัพยากรที่

ได 2ร ับผลกระทบ และทรัพยากรที่

จำเป^นต2องใช2เพื ่อดำเนินงานและ

ให2บริการตามปกติ  

หัวหน2าและทีมงานบร ิหารความ

ตHอเนื่องทางธุรกิจ 
0 

ประสานงานและดำเนินการจัดหา

ทร ัพยากรท ี ่ จ ำ เป ^นต 2อง ใช 2 เพื่ อ

ดำเนินงานและให2บริการตามปกติ  

§ สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง  

§ วัสดุอุปกรณlที่สำคัญ  

§ เทคโนโลยีสารสนเทศและข2อมูล

ที่สำคัญ  

§ บุคลากรหลัก  

§ คูHค2า/ผู2ให2บริการที่สำคัญ/ผู2มีสHวน

ได2สHวนเสีย 

ห ัวหน2าและทีมงานบร ิหารความ

ตHอเนื่องทางธุรกิจ 
0 

แจ2งสรุปสถานการณlและการเตรียม

ความพร2อมด2านทรัพยากรตHาง ๆ เพื่อ

ดำเนินงานและให2บริการตามปกติ

ให2กับบุคลากรในสำนัก  

หัวหน2าทีมงานบริหารความตHอเนื่อง

ทางธุรกิจ 
0 

บ ันท ึ ก  (Log Book) และทบทวน

กิจกรรมและงานตHาง ๆ ที ่ท ีมงาน

บร ิหารความต Hอเน ื ่องของสำนัก 

ทีมงานบริหารความตHอเนื ่องทาง

ธุรกิจ 
0 



                                 แนวทางการบริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) (ฉบับปรับปรุงป) ๒๕๖๔) หน=า   ๔๘ 

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดำเนินการแล*วเสร็จ 

(พร2อมระบุรายละเอียด ผู2ดำเนินการ 

และเวลา) อยHางสม่ำเสมอ  

รายงานความคืบหน2าให2แกHหัวหน2า

คณะบร ิหารความต Hอ เน ื ่ อ งของ

หนHวยงาน ตามเวลาที่ได2กำหนดไว2 

หัวหน2าและทีมงานบร ิหารความ

ตHอเนื่องทางธุรกิจ 
0 

 



                                 แนวทางการบริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) (ฉบับปรับปรุงป) ๒๕๖๔) หน=า   ๔๙ 

แนวทางการปฏิบัติเม่ือเกิดการแพร,ระบาดของโรคติดต,ออุบัติใหม, 

ระดับการเตือนภัยกรณีการระบาดของโรคติดตUออุบัติใหมU 

องค[การพิพิธภัณฑ[วิทยาศาสตร[แห0งชาติได=กำหนดระดับการตอบสนองต0อการเหตุการณ[จาก
สถานการณ[การแพร0ระบาดโรคติดต0ออุบัติใหม0 โดยแบ0งออกเปaน ๕ ระดับ ดังน้ี 

ตาราง ๒๓ ระดับการตอบสนองต\อเหตุการณMการแพร\ระบาดของโรคติดต\ออุบัติใหม\ 

ระดับ ระดับการตอบสนองต\อเหตุการณM 

๑ ติดตามสถานการณ[ ดูแลสุขอนามัยของพนักงานและผู=เข=าชม (เจลล=างมือ หน=ากากอนามัย) ทำ
ความสะอาดช้ินงานและสถานท่ี ส่ือสารและประชาสัมพันธ[ข0าวสารต0าง ๆ 

๒ คัดกรองผู=เข=าชม และพนักงาน (วัดไข= ซักประวัติ) ควบคุมจำนวนผู=เข=าร0วมกิจกรรม 

๓ งด หรือ เลื่อน กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต0อการแพร0กระจาย (กิจกรรมที่มีผู=เข=าร0วมจำนวนมาก 
กิจกรรมท่ีค=างคืน) 

๔ ปdดการให=บริการ และกิจกรรมบางส\วน พนักงานทำงานท่ีบ=าน หรือในสถานท่ีเหมาะสม 

๕ ปdดการให=บริการ และกิจกรรมท้ังหมด พนักงานทำงานท่ีบ=าน หรือในสถานท่ีเหมาะสม 

 

ภาพท่ี ๗ แผนการบริหารความต\อเน่ือง (BCP) กรณีการระบาดของโรคติดต\ออุบัติใหม\ 

 



                                                                                                                           แนวทางการบริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) (ฉบับปรับปรุงป) ๒๕๖๔) หน=า   ๕๐ 

ภาพท่ี ๘ ภาพรวมแผนการบริหารความต5อเน่ือง (BCP) กรณีการระบาดของโรคติดต5ออุบัติใหม5 

 

ก"อนการระบาด (เตรียมตัว)

• ผู$อำนวยการองค/การพิพิธภัณฑ/วิทยาศาสตร/แห=งชาติกำหนดแนว
ทางการปฏิบัติงานกับสถานการณ/การแพร=ระบาด

• ข$อปฏิบัติสำหรับพนักงาน ลูกจ$าง และอาสาสมัคร 

• ข$อปฏิบัติสำหรับผู$รับบริการ

• ข$อปฏิบัติการให$บริการต=าง ๆ ขององค/การพิพิธภัณฑ/วิทยาศาสตร/
แห=งชาติ

• ออกประกาศองค/การพิพิธภัณฑ/วิทยาศาสตร/แห=งชาติ เพ่ือแจ$งแนว
ปฏิบัติต=าง ๆ

• กำหนดโครงสร$างและบทบาทของคณะกรรมการ และคณะทำงานฯ 
ท่ีเก่ียวข$อง BCP

• ทบทวนและปรับปรุงแผน BCP กรณีการแพร=ระบาดของโรคติดต=อ
อุบัติใหม=

• อบรมให$ความรู$ / ประชุมพนักงาน ซักซ$อมทำความเข$าใจมาตรการ
ต=าง ๆ ท่ีเก่ียวข$องและส=งผลต=อองค/การพิพิธภัณฑ/วิทยาศาสตร/
แห=งชาติ

• เตรียมแผนงานในการ WFH การจัดสรรกำลังคน และภาระงานทุก
สำนัก

• ทบทวนการเป[ดให$บริการบริเวณพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงสูง คาราวาน ค=าย 
หรือกิจกรรมท่ีมีความหนาแน=นของผู$รับบริการ

• ทุกสำนักปฏิบัติตามข$อส่ังการ และแผน BCP กรณีการแพร=ระบาด 
ของโรคติดต=ออุบัติใหม=

• ส่ือสาร-ประชาสัมพันธ/แก=บุคคลภายนอก

เกดิการระบาด (รับมือ-บรรเทา) 

• ผู$อำนวยการองค/การพิพิธภัณฑ/วิทยาศาสตร/แห=งชาติประกาศแจ$งป[ด
ให$บริการพิพิธภัณฑ/ช่ัวคราว และออกประกาศองค/การพิพิธภัณฑ/
วิทยาศาสตร/แห=งชาติในการปฏิบัติงาน

• ทีมจัดการเหตุขัดข$องดูแลอาคารสถานท่ีและส่ิงมีชีวิต (พิพิธภัณฑ/
ธรรมชาติวิทยา) รวมท้ังระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
ปฏิบัติงานนอกสถานท่ี

• ออกมาตรการเยียวยาแก=ผู$มีส=วนได$เสียองค/การพิพิธภัณฑ/
วิทยาศาสตร/แห=งชาติ

• ให$พนักงาน/ลูกจ$าง ปฏิบัติงานท่ีบ$าน WFH ตามตารางขออนุมัติ ให$มี
การติดตามและรายงานผลการแจ$งข$อมูลเพ่ือคัดกรองและเฝbาระวัง
รายสัปดาห/

• ประชาสัมพันธ/และให$บริการองค/การพิพิธภัณฑ/วิทยาศาสตร/แห=งชาติ
รูปแบบใหม= ผ=านช=องทาง Online

• รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการปbองกัน และลดการแพร=
ระบาดของโรคติดต=ออุบัติใหม=

• ทีมกอบกู$กิจกรรมจัดทำแผนการฟijนฟูเพ่ือให$ให$บริการองค/การ
พิพิธภัณฑ/วิทยาศาสตร/แห=งชาติสามารถกลับมาดำเนินงานได$
ตามปกติ

• ปรับแผนปฏิบัติงาน และเปbาหมายตัวช้ีวัด 

• ประมาณการค=าใช$จ=ายและเตรียมทรัยากรตามแผนฟijนฟู

• ประชุมพนักงาน ซักซ$อมทำความเข$าใจแผนฟijนฟู เพ่ือเตรียมกลับเข$า
สู=ภาวะปกติ

หลงัการระบาด (ฟื/นฟ)ู 

• ผู$อำนวยการองค/การพิพิธภัณฑ/วิทยาศาสตร/แห=งชาติประกาศยุติการ
ใช$แผน BCP ให$พนักงานและลูกจ$างดำเนินการตามแผนฟijนฟูเพ่ือ
กลับสู=ภาวะปกติ

• ทีมจัดการเหตุขัดข$องเข$าดูแลอาคารสถานท่ี ความปลอดภัย และ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

• ทีมกอบกู$กิจกรรมเผยแพร=แผนฟijนฟู แลเร=งรัดการปฏิบัติงานตาม
ตัวช้ีวัด

• พนักงานและลูกจ$าง กลับเข$ามาปฏิบัติงานท่ีองค/การพิพิธภัณฑ/
วิทยาศาสตร/แห=งชาติ

• ประชาสัมพันธ/ทดลองการเป[ดให$บริการ โดยปฏิบัติตามมาตรการของ
ภาครัฐท่ีเก่ียวข$อง (ระบบรับจอง)

• เป[ดให$บริการองค/การพิพิธภัณฑ/วิทยาศาสตร/แห=งชาติรูปแบบใหม= 
(กำหนดจำนวนผู$เข$าชมตามพ้ืนท่ีท่ีเว$นระยะห=าง - ยังคง
ประชาสัมพันธ/และจัดกิจกรรมร=วมกับผู$เข$าชมผ=านส่ือ Online/ 
มหกรรมวิทยาศาสตร/ฯ/ คาราวานวิทยาศาสตร/ ฯลฯ)

• เร=งรัดการดำเนินงานและทำความร=วมมือกับหน=วยงานต=าง ๆ โดย
เฉพาะงานท่ีมีกลุ=มเปbาหมายสอดคล$องกับตัวช้ีวัดองค/การพิพิธภัณฑ/
วิทยาศาสตร/แห=งชาติ

• เร=งรัดการใช$จ=ายงบประมาณในหมวดลงทุน – ส่ิงก=อสร$าง และ
โครงการขนาดใหญ=ขององค/การพิพิธภัณฑ/วิทยาศาสตร/แห=งชาติ



                                    แนวทางการบริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) (ฉบับปรับปรุงป) ๒๕๖๔) หน=า   ๕๑ 

กรณพีบการติดเชื้อในองค4การพิพิธภัณฑ4วิทยาศาสตร4แห@งชาต ิ

ภาพท่ี ๓ กระบวนการดำเนินงานกรณีพบการติดเช้ือในองค<การพิพิธภัณฑ<วิทยาศาสตร<แหEงชาติ 

 



                                    แนวทางการบริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) (ฉบับปรับปรุงป) ๒๕๖๔) หน=า   52 

กรณีพบการติดเชื้อของบุคลากรในการปฏิบัติงานภายนอก 

องค4การพิพิธภัณฑ4วิทยาศาสตร4แห@งชาต ิ

ภาพท่ี ๙ กระบวนการดำเนินงานกรณีพบการติดเช้ือของบุคลากรในการปฏิบัติงานภายนอก 

องค<การพิพิธภัณฑ<วิทยาศาสตร< 

 



                                    แนวทางการบริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) (ฉบับปรับปรุงป) ๒๕๖๔) หน=า   ๕๓ 

แนวปฏิบัตขิองผูIสัมผัสที่มีความเสี่ยงต@อการติดเชื้อสูง (High risk contact) 

๑. แยกกักตัวอยู0ท่ีพักอาศัย 

๒. วัดไข=ทุกวัน หากพบว0าอุณหภูมิร0างกายสูงกว0าหรือเท0ากับ ๓๗.๕ องศาเซียลเซียส ให=แจ=ง

เจ=าหน=าท่ีผู=ดูแลเร่ืองการแพร0ระบาดของโรคติดเช้ือทันที 

๓. ผู=สัมผัสควรนอนแยกห=อง ไม0ออกไปนอกบ=าน ไม0เดินทางไปท่ีชุมชนหรือท่ีสาธารณะ 

๔. แยกของใช=ส0วนตัว เช0น ผ=าเช็ดหน=า ผ=าเช็ดตัว แก=วน้ำ จาน ช=อน ออกจากผู=อยู0ร0วม

หลังคาเรือน 

๕. ทุกคนในบ=านให=ล=างมือบ0อย ๆ โดยเฉพาะหลังเข=าห=องน้ำ หรือจับส่ิงของท่ีใช=ร0วมกัน 

๖. หลีกเล่ียงการใกล=ชิดบุคคลอ่ืนในท่ีพักอาศัย โดยเฉพาะผู=สูงอายุผู=ปaวยโรคเร้ือรังต0าง ๆ 

๗. เมื่ออยู0กับผู=อื่นต=องสวมหน=ากากอนามัย และอยู0ห0างจากคนอื่นๆ ในบ=านประมาณ ๑ - ๒ 

เมตร หรืออย0างน=อยประมาณหน่ึงช0วงแขน 

๘. ทำความสะอาดเสื้อผ=า ผ=าปูเตียง ผ=าขนหนู ฯลฯ ด=วยสบู0หรือผงซักฟอกธรรมดาและน้ำ 

หรือซักผ=าด=วยน้ำร=อนท่ีอุณหภูมิน้ำ ๖๐ - ๙๐ องศาเซียลเซียส 

แนวปฏิบัตขิองผูIสัมผัสที่มีความเสี่ยงต@อการติดเชื้อต่ำ (Low risk contact) 

๑. การแยกตัวอยู0พักอาศัย 

๒. สวมหน=ากากอนามัยตลอดเวลา หากมีผู=อยู0ร0วมอาศัย 

๓. วัดไข=ทุกวัน หากพบว0าไข=สูง ไอ เหน่ือย ให=แจ=งเจ=าหน=าท่ีผู=ดูแลเร่ืองการแพร0ระบาดของ

โรคติดเช้ือทันที 

๔. แยกของใช=ส0วนตัว เช0น ผ=าเช็ดหน=า ผ=าเช็ดตัว แก=วน้ำ จาน ช=อน ออกจากผู=อยู0ร0วมอาศัย 

๕. ทุกคนในบ=านให=ล=างมือบ0อยๆ โดยเฉพาะหลังเข=าห=องน้ำ หรือจับส่ิงของท่ีใช=ร0วมกัน 

๖. ควรแยกห=องนอน หรือจัดมุมนอนส0วนตัวท่ีอยู0ใต=ลมสำหรับตนเอง 

๗. ควรแยกห=องน้ำ หากไม0สามารถทำได=ควรเช็ดทำความสะอาดลูกบิดประตู ท่ีกดน้ำ หัว

กjอกน้ำ ด=วยแอลกอฮอลlทุกคร้ังหลังใช=ห=องน้ำ 

 



                                    แนวทางการบริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) (ฉบับปรับปรุงป) ๒๕๖๔) หน=า   ๕๔ 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    แนวทางการบริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) (ฉบับปรับปรุงป) ๒๕๖๔) หน=า   ๕๕ 

ภาคผนวก ก : การแต@งตั้งคณะกรรมการบริหารความต@อเนื่องทางธุรกิจ 

(Business Continuity Management) 

 



                                    แนวทางการบริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) (ฉบับปรับปรุงป) ๒๕๖๔) หน=า   ๕๖ 

 



                                    แนวทางการบริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) (ฉบับปรับปรุงป) ๒๕๖๔) หน=า   ๕๗ 

ประธานกรรมการ
ผูอำนวยการ
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ

กรรมการ
รองผูอำนวยการ

องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ

กรรมการ
รองผูอำนวยการ

องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ

กรรมการ
รองผูอำนวยการ

องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการ
และผูชวยเลขานุการ

กรรมการ
และผูชวยเลขานุการ

ผูอำนวยการ
กองเทคโนโลยี
ดิจิทัล

ผูอำนวยการ
กองยุทธศาสตร
และความเสี่ยง
องคกร

ภาคผนวก ข : ขIอมูลการติดต@อสื่อสาร (Contract Information) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    แนวทางการบริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) (ฉบับปรับปรุงป) ๒๕๖๔) หน=า   ๕๘ 

ภาคผนวก ค : หมายเลขโทรศัพท4หน@วยงานภายใน 

องค4การพิพิธภัณฑ4วิทยาศาสตร4แห@งชาต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    แนวทางการบริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) (ฉบับปรับปรุงป) ๒๕๖๔) หน=า   ๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    แนวทางการบริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) (ฉบับปรับปรุงป) ๒๕๖๔) หน=า   ๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    แนวทางการบริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) (ฉบับปรับปรุงป) ๒๕๖๔) หน=า   ๖๑ 

 



                                    แนวทางการบริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) (ฉบับปรับปรุงป) ๒๕๖๔) หน=า   ๖๒ 

ภาคผนวก ง : คำจำกัดความ 

คำศัพท< คำจำกัดความ 

การบริหารความตEอเน่ืองทางธุรกิจ 

(Business Continuity 

Management: BCM) 

แนวทางในการกำหนดนโยบาย มาตรฐาน และกระบวนการทำงาน

ของทั ้งองคlกร เพื ่อให=มั ่นใจว0าในกรณีที ่มีเหตุการณlที ่ทำให=การ

ปฏิบัติงานตามปกติต=องหยุดชะงัก กิจกรรมงานที่สำคัญจะสามารถ

ดำเนินการได=อย0างต0อเน่ืองหรือกลับมาดำเนินการในเวลาท่ีเหมาะสม 

 

แผนความตEอเน่ืองทางธุรกิจ 

(Business Continuity Plan : 

BCP) 

หรือแผนฟp qนฟูภ ัยพิบ ัติ (Disaster Recovery plan : DRP) แผนท่ี

จัดทำขึ ้นเปÉนลายลักษณlอักษรและมีคำอธิบายอย0างชัดเจนซึ ่งจำ

นำมาใช=เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เหตุการณlและหรือวิกฤตการณlซึ่งส0งผล

กระทบต0อการดำเนินธุรกิจอย0างต0อเนื่องขององคlการ โดยทั่วไปแผน

ความต0อเนื ่องทางธุรก ิจ (BCP) จะครอบคลุมถึงเร ื ่องบุคลากร 

ทรัพยากร บริการตลอดจนการดำเนินการที่จำเปÉนต0อกระบวนการ

บริหารจัดการแผนดังกล0าว  

กลยุทธ<ความตEอเน่ืองทางธุรกิจ 

(Business Continuity Strategy) 
แนวทางที่องคlกรเลือกใช=เพื่อฟpqนคืนสภาพ และสร=างความต0อเนื่องเม่ือ

เผชิญกับวินาศภัยหรืออุบัติเหตุร=ายแรง หรือการหยุดชะงักของธุรกิจ 

ภาวะฉุกเฉิน (Emergency) 

เหตุการณlทีเกิดขึ้นจริงหรือเหตุคุกคามซึ่งก0อให=เกิดการบาดเจ็บ เกิด

ภัยจากมนุษยl ภัยธรรมชาติ การสูญเสียชีว ิตหรือทรัพยlสินหรือ

ก0อให=เกิดการแทรกแซงเศรษฐกิจ กายภาพ ชื่อเสียง การถูกฟÜองร=อง

ดำเนินคดีท่ีร=ายแรงข0าวลือต0าง ๆ ในทางเส่ือมเสีย 

ภาวะวิกฤติ (Crisis) 

สถานการณlที่ค0อนข=างรุนแรงซึ่งหากไม0ได=มีการจัดการที่เหมาะสมอาจ

ส0งผลกระทบที่รุนแรงต0อความสามารถในการทำกำไร ชื่อเสียงและ

สามารถในการปฏิบัติการขององคlการได= 

กิจกรรมงานท่ีสำคัญ 

(Critical Business Functions) 

กิจกรรมสำคัญซึ ่งหากมีการหยุดชะงักอาจส0งผลกระทบต0อการ

ดำเนินงานธุรกิจ ชื ่อสียง ฐานะและผลการดำเนินงานขององคlการ

อย0างมีนัยสำคัญ 

Maximum Tolerable Period 

of Disruption (MTPD) 

ช0วงเวลานานที่สุดที่ยอมรับได=หากองคlการจำเปÉนต=องหยุดดำเนินการ

กิจกรรมที่สำคัญ/ช0วงภาวะฉุกเฉินที่องคlกรต=องรีบเร0งแก=ไข เพื่อระงับ

การหยุดชะงัก และทำให=องคlกรสามารถดำเนินงานหรือให=บริการ

ต0อไปได=ในภาวะปกติ แต0อาจยังไม0กลับสู0การดำเนินงานตามปกติ 

Recovery Time Objective 

(RTO) 

ช0วงเวลานานที่สุดที่ยอมให=ระบบงานหรือกิจกรรมที่สำคัญหยุดชะงัก

ได=/ระยะเวลาเปÜาหมายในการเรียกคืนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่จะ



                                    แนวทางการบริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) (ฉบับปรับปรุงป) ๒๕๖๔) หน=า   ๖๓ 

คำศัพท< คำจำกัดความ 

ใช=ในการแก=ไขภาวะฉุกเฉินหรือระงับการหยุดชะงัก และทำให=องคlกร

สามารถดำเนินงานหรือให=บริการต0อไปได= 

Recovery Point Objective 

(RPO) 

ประเภทข=อมูลหรือชุดข=อมูลล0าสุดที่กู=คืนได= เพื่อให=สามารถดำเนินงาน

ได=อย0างต0อเนื่อง/ระยะเวลาที่ยอมให=ข=อมูลสูญหายได=นานที่สุด โดยไม0

ส0งผลเสียหายต0อการดำเนินงาน หรือทำให=เกิดการปฏิบัติงานขาด

ความต0อเน่ืองหรือเสียหายน=อยท่ีสุด 

ผังลำดับการแจtงโทรศัพท< 

(CALL TREE) 

เอกสารอธิบายด=วยภาพที่แสดงถึงความรับผิดชอบและลำดับในการ

ติดต0อกับคณะผู=บริหาร พนักงาน ลูกค=า ผู=ให=บริการและการติดต0อท่ี

สำค ัญอื ่น ๆ ในสถานการณlฉ ุกเฉ ิน สถานการณlภ ัยพิบ ัต ิหรือ

สถานการณlรุนแรง 

การแกtไข (Corrective Action) 

การดำเนินการกำจัดต=นเหตุที่มาของสภาพที่ไม0เปÉนไปตามข=อกำหนด

หรืออุบัติการณlเพื่อปÜองกันไม0ให=เกิดซ้ำอีก ซึ่งการดำเนินงานแก=ไขต=อง

สอดคล=องกับสภาพท่ีไม0เปÉนไปตามข=อกำหนดหรืออุบัติการณlน้ันๆ 

การตรวจประเมิน (Audit) 

กระบวนการที ่ไม0เปÉนระบบ เปÉนอิสระและเปÉนลายลักษณlอักษร 

เพื่อให=ได=มาซึ่งหลักฐานการตรวจประเมิน ซึ ่งหลักฐานดังกล0าวจะ

นำมาใช=ในการตัดสินใจว0ามีความสอดคล=องกับเกณฑlการตรวจ

ประเมินที่องคlกรกำหนดขึ้นในระดับใดเกณฑlการตรวจประเมินอาจ

รวมถึงข=อบังคับในกฎหมายด=านความมั่นคง ความปลอดภัยอาชีวอนา

มัย และสิ่งแวดล=อม รวมถึงระเบียบปฏิบัติของระบบการจัดการ และ

มาตรฐานการจัดการ เปÉนต=น 

การบริหารความเส่ียง 

(Risk Management) 

การดำเนินการกำกับดูแล ควบคุมองคlกร/บุคคลในการบริหารจัดการ

ความเส่ียง เพ่ือลดผลกระทบหรือโอกาสเกิดให=น=อยลง 

การประเมินความเส่ียง 

(Risk Assessment) 

กระบวนการประกอบด =วยข ั ้นตอนการระบ ุป äจจ ัยเส ี ่ยง (Risk 

Identification) การวิเคราะหlผลกระทบและโอกาสเกิดของแต0ละ

ปäจจ ัยเส ี ่ยง (Risk Analysis) และการว ัดระดับความเส ี ่ยง (Risk 

Evaluation) 

ระดับความเส่ียงท่ียอมรับไดt 

(Risk Appetite) 

ระดับความเสี่ยงที่องคlกรยอมรับได=โดยไม0จำเปÉนต=องเพิ่มมาตรการ

ควบคุมอีกซึ่งได=จากการพิจารณาการประเมินความเสี่ยงแล=วว0าโอกาส

ที่จะเกิดความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นมีเพียงเล็กน=อย ระดับความเสี่ยงท่ี

ยอมรับได=อาจเปÉนผลจากการมีมาตรการที่เหมาะสมในการลดหรือ

ควบคุมความเส่ียง 



                                    แนวทางการบริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) (ฉบับปรับปรุงป) ๒๕๖๔) หน=า   ๖๔ 

คำศัพท< คำจำกัดความ 

การปรับปรุงอยEางตEอเน่ือง 

(Continual Improvement) 

กระบวนการเพื ่อพัฒนาประสิทธิผลการดำเนินงานและระบบการ

จัดการ โดยไม0จำเปÉนต=องมีการดำเนินการในทุกด=านในเวลาเดียวกัน 

การวิเคราะห<ผลกระทบทางธุรกิจ 

(Business Impact Analysis: 

BIA) 

กระบวนการวิเคราะหlถึงกิจกรรมทางธุรกิจและผลทางธุรกิจที่เกิดจาก

การหยุดชะงักของกิจกรรมน้ันท่ีอาจเกิดข้ึนได= 

การส่ือสารในชEวงภาวะวิกฤต 

(Crisis Communication) 

การสื่อสารอย0างมีประสิทธิภาพในช0วงภาวะวิกฤต ซึ่งจะเกี่ยวข=องกับ

การบริหารความเครียดและความคาดหวังของผู=ที่เกี่ยวข=อง ต=องมีการ

คาดการณlล0วงหน=าถึงเหตุการณlที่อาจจะเกิดขึ้นและเตรียมกลยุทธlของ

ส่ือสารท่ีจะคัดเลือกข=อมูลท่ีส่ือสาร ผู=ส่ือสาร และวิธีการส่ือสาร 

การหยุดชะงัก (Disruption) 

เหตุการณlที่ทำให=องคlกรไม0สามารถส0งมอบผลิตภัณฑlและบริการหลัก

ได=ตามเปÜาหมาย 

ความเส่ียง (Risk) 

การเบี่ยงเบนไปจากสิ่งที่คาดหวังซึ่งเกิดจากความไม0แน0นอนที่ส0งผล

กระทบต0อวัตถุประสงคlขององคlกร 

ความเส่ียงคงเหลือ 

(Residual Risk) 

ระดับความเส่ียงท่ีคงเหลืออยู0หลังจากท่ีมีการควบคุม/จัดการแล=ว 

ความเส่ียงท่ีมีอยูEตามธรรมชาติ 

(Inherent Risk) 

ระดับความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนก0อนท่ีจะมีการควบคุม/จัดการ 

โครงสรtางพ้ืนฐาน 

(Infrastructure) 

โครงสร=างทางกายภาพและโครงสร=างหลักของหน0วยงานสำหรับการใช=

งานขององคlกร เช0น ระบบประปา ระบบน้ำทิ้ง ระบบการกำจัดขยะ 

และระบบส่ือสาร 

จุดเกิดเหตุ 

พื้นที่ ที่เกิดเหตุฉุกเฉิน อันเนื่องมาจากอัคคีภัย สารเคมีหกล=นรั่วไหล 

กjาซรั่วการก0อวินาศกรรม ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุหรืออุบัติภัยร=ายแรง 

การชุมนุม ประท=วง 

การก0อการจลาจล การก0อการร=าย  

จุดรวมพล 

(Muster/Rendezvous Point) 

พื้นที่ปลอดภัยซึ่งเปÉนที่โล0งไม0มีหลังคาครอบ สามารถรองรับการอพยพ 

การส0งต0อผู=ปaวยและผู=ประสบภัย รวมทั้งทรัพยlสินสำคัญ เมื่อเกิดเหตุ

ฉุกเฉิน 

จุดอEอน (Vulnerability) 

สถานการณlภายในองคlกรที่เปÉนลบและด=อยความสามารถ ซึ่งองคlกร

ไม0สามารถนำมาใช=ประโยชนlในการทำงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงคl หรือ

หมายถึง การดำเนินงานภายในองคlกรทำได=ไม0ดี 



                                    แนวทางการบริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) (ฉบับปรับปรุงป) ๒๕๖๔) หน=า   ๖๕ 

คำศัพท< คำจำกัดความ 

ชEวงเวลาการหยุดชะงักท่ียอมรับไดt

สูงสุด (Maximum Tolerable 

Period of Disruption: MTDP) 

ช0วงเวลาสูงสุดที่ธุรกิจหยุดชะงัก หากเกินกำหนดช0วงเวลานี้แล=วไม0

สามารถทำให=ธุรกิจฟpqนคืนสู0สภาพปกติได= 

ทรัพยากรหลัก (Key Resource) 

ปäจจัยต0างๆ ที ่จำเปÉนต=องใช=เพื ่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการ 

กิจกรรมหลัก เพื่อให=ได=มาซึ่งผลิตภัณฑlหรือบริการสำหรับจัดส0งไปยัง

ลูกค=าขององคlกร โดยทรัพยากรสามารถรวมถึง บุคลากร วัตถุดิบ 

สาธารณูปโภคต0างๆ หรืออุปกรณlและเครื ่องมือที ่จำเปÉนในการ

ปฏิบัติงาน 

เทคโนโลยี (Technology) 

การนำความรู =ต0างๆ และความต0อเนื ่องมาถึงวิทยาศาสตรl มาเปÉน

วิธีการปฏิบัติและประยุกตlใช=เพื่อช0วยในการทำงานหรือแก=ไขปäญหา

ต0างๆ อันก0อให=เกิดวัสดุ อุปกรณl เครื่องมือ เครื่องจักร แม=กระทั่งองคl

ความรู=นามธรรม มาช0วยในการดำเนินธุรกิจขององคlกร 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Information Technology) 

เปÉนเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการ

รับ-ส0ง การแปลง การจัดเก ็บ การประมวลผล และการค=นคืน

สารสนเทศ ในการประยุกตl การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี 

สามารถแบ0งกลุ0มย0อยเปÉน 3 กลุ0ม ได=แก0 คอมพิวเตอรl การส่ือสาร และ

ข=อมูลแบบมัลติมีเดีย 

เปÇาหมายข้ันต่ำในการดำเนินธุรกิจ

อยEางตEอเน่ือง (Minimum 

Business Continuity 

Objective: MBCO) 

เปÜาหมายในการดำเนินงานสำหรับ BCM หรือระดับต่ำสุดของการ

บริการและผลิตภัณฑlซึ ่งเปÉนที ่ยอมรับได=ขององคlกร เพื ่อบรรลุ

เปÜาหมายทางธุรกิจในช0วงที่เกิดเหตุการณl เหตุฉุกเฉิน หรือเหตุหายนะ

ซึ่งถูกกำหนดโดยผู=บริหารระดับสูงขององคlกร ทั้งนี้เปÜาหมายขั้นต่ำยัง

อาจได=รับอิทธิพล ถูกกำหนด หรือเปลี่ยนแปลงโดยข=อกำหนดของ

หน0วยราชการ หรือส่ิงซ่ึงถือปฏิบัติกันภายในแวดวงธุรกิจน้ันๆ 

ผลกระทบ (Impact) ผลกระทบจากเหตุการณlท่ีเกิดข้ึนท้ังท่ีเปÉนตัวเงินและไม0เปÉนตัวเงิน 

ผลิตภัณฑ</ บริหารหลัก 

(Key Product/ Service) 

ผลิตภัณฑlหรือบริการซึ่งเปÉนส0วนที่สร=างรายได=หลักขององคlกร ซ่ึง

ขึ้นอยู0กับลักษณะการประกอบธุรกิจ โดยในแต0ละองคlกรสามารถมี

ผลิตภัณฑlหรือบริการหลักมากกว0า ๑ ประเภท 

ผูtประสบเหตุ 

ผู=พบเห็นเหตุการณlที่ไม0ปลอดภัยและทำหน=าที่แจ=งเหตุให=เจ=าหน=าท่ี

ปÜองกันและระงับเหตุฉุกเฉินประจำชั้นหรือเจ=าหน=าที่ห=องควบคุมการ

รักษาความปลอดภัยรับทราบเหตุฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนทันทีเพ่ือทำการระงับ

เหตุ ในกรณีที่พบเหตุเพลิงไหม=เบ้ืองต=นสามารถดับเพลิงด=วยเครื่อง

ดับเพลิงแบบมือถือท่ีติดต้ังบริเวณพ้ืนท่ีเกิดเหตุถ=ากระทำได= 



                                    แนวทางการบริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) (ฉบับปรับปรุงป) ๒๕๖๔) หน=า   ๖๖ 

คำศัพท< คำจำกัดความ 

ผูtมีสEวนไดtสEวนเสีย 

(Stakeholder) 

บุคคล หรือคณะบุคคลที่อาจได=รับผลกระทบจากการดำเนินงานท่ี

เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ ความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล=อม และ

ชุมชนผู=มีส0วนได=ส0วนเสีย 

ผูtส่ังการท่ีจุดเกิดเหตุ 

(On-site Commander) 

ผู=ทำหน=าที่ควบคุมการระงับเหตุฉุกเฉิน ในพื้นที่เกิดเหตุได=แก0 หัวหน=า 

เจ=าหน=าที ่ปÜองกันและระงับเหตุฉุกเฉินประจำพื ้นที ่ ซึ ่งทำหน=าท่ี

ปฏิบัติการ ณ จุดเกิดเหตุจนกว0าหัวหน=าทีมผจญเพลิงจะไปถึงจุดเกิด

เหตุ เพ่ือปฏิบัติหน=าท่ีเปÉนผู=ส่ังการท่ีจุดเกิดเหตุแทน 

แผนการจัดการอุบัติการณ< 

(Incident Management Plan: 

IMP) 

แผนหรือแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว=เปÉนลายลักษณlอักษรที่ใช=เตรียม

ความพร=อมของระบบปÜองกันและระงับเหตุฉุกเฉิน และผู=มีหน=าท่ี

รับผิดชอบเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอันเนื่องมาจากอัคคีภัย สารเคมีหกล=น

รั่วไหล กjาซรั่ว การก0อวินาศกรรม ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรืออุบัติภัย

ร=ายแรง การชุมนุมประท=วง การก0อการจลาจล การก0อการร=าย หรือ

เหตุฉุกเฉินอื ่นๆ ซึ ่งเปÉนสาเหตุที ่อาจก0อให=เกิดอันตรายต0อชีวิต 

ทรัพยlสินและส่ิงแวดล=อม โดยจะครอบคลุมถึงบุคลากรหลัก ทรัพยากร 

การบริการ และการปฏิบัติการที่จำเปÉนในการนำกระบวนการจัดการ

อุบัติการณlไปปฏิบัติ 

ภัยคุกคาม (Threat) 

สิ่งที่เปÉนอันตราย มาทำให=เกิดความเสี่ยงและผลกระทบต0อองคlกร ซ่ึง

อาจทำให=องคlกรไม0สามารถดำเนินธุรกิจหรือบรรลุตามวัตถุประสงคl

และเปÜาหมายท่ีวางไว= 

ระยะเวลาเปÇาหมายในการกูtคืน

ขtอมูล (Recovery Point 

Objective: RPO) 

จุดสุดท=ายของเวลาของข=อมูลที่สามารถทำการกู=คืนระบบกลับมาได=ใน

กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน หรือระยะเวลาที่องคlกรยอมให=ข=อมูลของแต0ละ

ระบบสูญหาย โดยปกติจะเปÉนค0าที ่ถูกกำหนดโดยผู =ใช=ระบบ และ

รับทราบโดยผู=บริหาร ทั้งนี้มักถูกใช=เปÉนหนึ่งในองคlประกอบหลักใน

การกำหนดนโยบายของการ Backup หรือการสำรองข=อมูลระบบต0าง 

ๆ ในองคlกร 

วินาศกรรม 

ภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษยlที่มุ0งหมายเพื่อให=เกิดความเสียหาย

อย0างรุนแรง ต0อชีวิต ทรัพยlสิน และการดำเนินธุรกิจขององคlกร

หยุดชะงัก เช0น การขู0วางระเบิด เปÉนต=น 

เหตุฉุกเฉิน 

(Emergency) 

สถานการณlที่เกิดขึ้นอย0างฉับพลัน ที่เสี่ยงต0อสุขภาพ ชีวิต ทรัพยlสิน 

หรือสิ่งแวดล=อม ซึ่งต=องการการดำเนินการโดยเร0งด0วน เพื่อลดความ

เลวร=ายของสถานการณlลงยุติ และกลับคืนสู0สภาพเดิมโดยเร็วท่ีสุด 



                                    แนวทางการบริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) (ฉบับปรับปรุงป) ๒๕๖๔) หน=า   ๖๗ 

คำศัพท< คำจำกัดความ 

อุบัติการณ< 

(Incident) 

เหตุการณlที่เกิดขึ้นแล=ว จะทำให=หรือนำไปสู0การหยุดชะงักของธุรกิจ 

เกิดความสูญเสียเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือภาวะวิกฤต 

ศูนย<อำนวยการเหตุฉุกเฉิน 

(Emergency Management 

Center: EMC) 

สถานที่พร=อมอุปกรณlสำหรับการสื่อสารและประสานงาน เมื่อเกิดเหตุ

ฉุกเฉินระดับ ๒ ในพื้นที โดยทั่วไปจะตั้งอยู0ที่อาคารสำนักงานใหญ0ของ

แต0ละบริษัท หรือสถานท่ีเหมาะสมอ่ืน ตามท่ีบริษัทกำหนด 

ศูนย<ควบคุมเหตุฉุกเฉิน 

(Emergency Command 

Center: ECC) 

สถานท่ีพร=อมด=วยอุปกรณlสำหรับการส่ือสารข=อมูลสนับสนุน เพ่ือระงับ

เหตุฉุกเฉินของพื้นที่ปฏิบัติการ อาจตั้งอยู0ในพื้นที่ของโรงงาน หรือท่ี

สำนักงานที่รับผิดชอบพื้นที่ปฏิบัติการนั้น ๆ มีผู=บริหารระดับผู=ช0วย

กรรมการผู=จัดการใหญ0ที่รับผิดชอบแต0ละสายงาน เปÉนผู=บัญชาการ

ศูนยl ECC จะทำหน=าที ่เปÉนศูนยlประสานงาน รวบรวมข=อมูล และ

วิเคราะหlผล เพื่อให=คำแนะนำหรือสั่งการแก0หน0วยปฏิบัติการที่หน=า

งาน (On-scene Response Team) 

 



                                    แนวทางการบริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) (ฉบับปรับปรุงป) ๒๕๖๔) หน=า   ๖๘ 

ภาคผนวก จ : รายละเอียดศูนย4บัญชาการเหตุฉุกเฉิน 

 
สถานท่ีต้ังสำนักงาน 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรl วิจัยและนวัตกรรม ถนนโยธี (อาคารพระจอมเกล=า) 

ถ.พระราม 6 แขวงทุ0งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

โทร. 0 2 333 3700 Call Center 1313 

โทรสาร 0 2 333 3700 

เว็บไซตl https://www.mhesi.go.th/ 

 



                                    แนวทางการบริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) (ฉบับปรับปรุงป) ๒๕๖๔) หน=า   ๖๙ 

NSM Science Square @ The Street Ratchada 

ช้ัน ๕ ศูนย<การคtา เดอะ สตรีท รัชดา

 
NSM Science Square @ The Street Ratchada 

ช้ัน 5 ศูนยlการค=า เดอะ สตรีท รัชดา 

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทร. 02 577 9970 

Facebook: https://www.facebook.com/NSMScienceSquare 

 



                                    แนวทางการบริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) (ฉบับปรับปรุงป) ๒๕๖๔) หน=า   ๗๐ 

ภาคผนวก ฉ : คู@มือ และแผนที่เกี่ยวขIองกับ BCM ของ อพวช. 

ลำดับ คูEมือและแผนท่ีเก่ียวขtองกับ BCM ของ อพวช. ผูtรับผิดชอบ การทบทวน-ปรับปรุง 

๑.  ก ารบร ิ ห ารจ ั ดการความต 0 อ เน ื ่ อ ง  ( Business 

Continuity) ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

กท. ดำเนินการแล=วเสร็จ 

๒.   แผนการบร ิหารจ ั ดการให =บร ิ การพ ิพ ิ ธภ ัณฑl

วิทยาศาสตรl (BCM) ให=ดำเนินไปได=อย0างต0อเนื ่อง

ภายใต=ภาวะวิกฤต  (ทุกสำนัก/ศูนยl) 

ผอ.สบช. ดำเนินการแล=วเสร็จ 

๓.  แผนการบริหารจัดการให=บริการคาราวานวิทยาศาสตรl 

(BCM) ให=ดำเนินไปได=อย0างต0อเนื่องภายใต=ภาวะวิกฤต  

(ทุกพิพิธภัณฑl) 

ผอ.สวช. ดำเนินการแล=วเสร็จ 

๔.  คู0มือปฏิบัติงานรองรับสถานการณlฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุ

จลาจล (ม ็อบ)  และการก 0อการร = าย – จ ัต ุ รัส

วิทยาศาสตรl 

ผอ.สวช. ดำเนินการแล=วเสร็จ 

๕.  คู0มือปฏิบัติงานรองรับสถานการณlฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุ

จลาจล (ม็อบ) - ทุกพิพิธภัณฑl 

ผอ.สพว./ ผอ. 

สพธ. และ

กรรมการความ

ปลอดภัยฯ 

ดำเนินการแล=วเสร็จ 

๖.  มาตรการปÜองกันวิกฤตไฟฟÜาดับของ อพวช.  ผอ.สพว./ ผอ. 

สพธ. และ

กรรมการความ

ปลอดภัยฯ 

ดำเนินการแล=วเสร็จ 

๗.  มาตรการปÜองกันวิกฤตไฟฟÜาดับของจัตุรัสวิทยาศาสตรl ผอ.สวช. และ

กรรมการความ

ปลอดภัยฯ 

ดำเนินการแล=วเสร็จ 

๘.  มาตรการดูแลความปลอดภัยในสถานการณlเกิด

อุทกภัยของ อพวช. 

ผอ.สพว./ ผอ. 

สพธ. และ

กรรมการความ

ปลอดภัยฯ 

ดำเนินการแล=วเสร็จ 

๙.  คู0มือความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (ทุกส0วนงาน) คณะกรรมการ

ความปลอดภัย 

อาชีวภัย และ

ดำเนินการแล=วเสร็จ 

๑๐.  คู 0ม ือความปลอดภัยในการปฏิบัต ิงานซ0อม-สร=าง

นิทรรศการ (คู0มือความปลอดภัยการใช=เคร่ืองจักรกล) 

ดำเนินการแล=วเสร็จ 

๑๑.  คู0มือการฝßกอบรมข้ันต=นและฝßกซ=อมหนีไฟ ดำเนินการแล=วเสร็จ 



                                    แนวทางการบริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) (ฉบับปรับปรุงป) ๒๕๖๔) หน=า   ๗๑ 

ลำดับ คูEมือและแผนท่ีเก่ียวขtองกับ BCM ของ อพวช. ผูtรับผิดชอบ การทบทวน-ปรับปรุง 

๑๒.  คู 0มือการฝßกอบรมแผนการดับเพลิง วิธีการดับเพลิง 

การอพยพหนีไฟ วิธีการอพยพหนีไฟ การค=นหา และ

ช0วยเหลือผู=ประสบภัย 

สภาพแวดล=อมใน

การทำงาน 

ดำเนินการแล=วเสร็จ 

๑๓.  คู 0ม ือและแนวปฏิบัต ิกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ภายใน 

อพวช. 

ดำเนินการแล=วเสร็จ 

๑๔.  แผนรักษาความปลอดภัยสถานท่ีในภาวะฉุกเฉิน ดำเนินการแล=วเสร็จ 

๑๕.  แผนรองรับภัยพิบัติ ดำเนินการแล=วเสร็จ 

๑๖.  แผนปÜองกันระงับอัคคีภัย ดำเนินการแล=วเสร็จ 

๑๗.  คู0มือการปฏิบัติงานของผู=รับเหมา ดำเนินการแล=วเสร็จ 



                                    แนวทางการบริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) (ฉบับปรับปรุงป) ๒๕๖๔) หน=า   ๗๒ 

ภาคผนวก ช : ภาพรวมขั้นตอนการบริหารความต@อเนื่อง และกอบกูIกระบวนการ 

(Recovery Overview) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 Hr. 

0.5 Hr. 

1.0 Hr. 

2.5 Hrs. 

12.0 Hrs. 

24.0 Hrs. 

- การตอบสนองต0อเหตุการณlฉุกเฉิน (Emergency Response) 

- การประเมินความเสียหายเบ้ืองต=น 

- BCM และ IRT เร่ิมปฏิบัติงาน 

 

 

 

- การประกาศภาวะฉุกเฉินและประกาศใช=แผน BCP 

- ดำเนินงานตาม Call Tree ภาพรวม 

- เร่ิมประกาศใช=ศูนยlบัญชาการ (Emergency Operation Center) 

- ประกาศใช=สถานท่ีปฏิบัติงานสำรอง 

 

 - การอพยพ (ถ=ามี) 

 

- ศูนยlบัญชาการ (EOC) เร่ิมปฏิบัติงาน 

- การส่ือสารเหตุการณlวิกฤต (Crisis Communication) 

- การตรวจสอบทรัพยากรท่ีใช=ในการปฏิบัติงาน 

- การควบคุมและรักษาความปลอดภัย 

- เคลียรlข=อมูลการปฏิบัติงานท่ีคงค=าง 

- การรายงาน EOC 

- การแจ=งบุคคลภายนอกและผู=เก่ียวข=อง 

- การเตรียมความพร=อมก0อนกู=คืน 

- การกู=คืน (Resumption) 

- การกลับสู0สภาพปกติ (Restoration) 



                                    แนวทางการบริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) (ฉบับปรับปรุงป) ๒๕๖๔) หน=า   ๗๓ 

ภาคผนวก ซ : ผังภาพระยะเวลาเปqาหมายในการกอบกูIธุรกิจ / กิจกรรมที่สำคัญ 

กรณีท่ี 1 : การบริการผูtเขtาชม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับรายละเอียดการบรรยายสรุป
จาก MOD 

เตรียมสติ๊กเกอร; และอุปกรณ;การ
บรรยาย 

กล#าวต'อนรบั ช้ีแจงการเข'าชม 

บรรยายสรุป นัดหมายเวลา 

รวบรวมสติ๊กเกอร; ส?งใหCงานตรวจ
นับจำนวนผูCเขCาชม  

งานตรวจนับจำนวนผูCเขCาชม 

อำนวยความสะดวกในการเขCาชม
ศูนย;ฯ หลังการบรรยาย 

รายงานการปฏิบัติงาน
ประจำวันต?อ MOD 



                                    แนวทางการบริหารความต0อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) (ฉบับปรับปรุงป) ๒๕๖๔) หน=า   74 

ภาคผนวก ฌ : แนวทางการบริหารความต@อเนื่องรายกิจกรรมเพื่อรองรับสถานการณ4 

การแพร@ระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม@ 

 

ขั้นที่ 1 ทำความเขtาใจในภารกิจขององค<กร เพื่อวิเคราะหlกิจกรรม/บริการ ที่เปÉนภารกิจ

สำคัญขององคlกร 

ขั้นที่ 2 ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับองค<กร เพื่อวิเคราะหlความเสี่ยงและผลกระทบที่อา

จะเกิดข้ึนกับองคlกร 

ขั้นที่ 3 ลดผลกระทบจากความเสี่ยง เพื่อระบุกิจกรรมที่จะลดความเส่ียงและผลกระทบท่ี

สามารถเตรียมการได=ก0อนเกิดการระบาด 

ขั้นที่ 4 วางมาตรการแกtไขปêญหาความเสี่ยง เพื่อระบุกิจกรรมการตอบสนองภายใน

องคlกร ท่ีต=องดำเนินการเม่ือเกิดการระบาด 

ขั้นที่ 5 เตรียมการและปฏิบัติตามแผน เพื่อเตรียมการและปฏิบัติการตามแผน โดยการใช=

ข=อมูลตามท่ีได=ระบุไว=ในข้ันท่ีผ0านมา 

ขั้นที่ 6 การประชาสัมพันธ<แผน เพื่อเผยแพร0/ประชาสัมพันธlให=บุคลากร/อาสาสมัครและ

ลูกค=า ได=รับทราบนโยบายขององคlกรในการดำเนินงานตามแผนการบริหารความ

ต0อเน่ืองภายในองคlกร 

ข้ันท่ี 7 ตรวจสอบแผน เพ่ือสร=างความม่ันใจว0าองคlกรสามารถรับมือต0อการระบาดได=จริง 
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