
 ศนูยอ์ตุนุยิมวทิยาภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

กรมอุตนุยิมวทิยา กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม  
SOUTHERN METEOROLOGICAL CENTER (WEST COAST)  

Thai Meteorological Department, Ministry of Digital Economy and Society  

www.phuketmet.tmd.go.th/ 
 

“เอกสารฉบับนี้อนุมัตแิละประกาศใช้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมเอกสาร และเอกสารต้นฉบับอยู่ในรูปไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น” 

รหัสเอกสาร : QP-MSR-10-SMWC   ประกาศใช้ : 26 พฤศจิกายน 2563 

แผนดำเนินธรุกิจอย่างต่อเนือ่ง 
(Business Continuity Plan : BCP) 

ผู้จัดทำ 
 

ผู้ตรวจสอบ/ผู้ทบทวน 
 

ผู้อนุมัติ 
 

………………………………… 
 (นายโสภณ สังข์แก้ว) 

………………………………………………… 
(นายโชคชัย ภัทรพงศ์ไพศาล) 

………………………………………………… 
(นายรุ่งรว ี อ้นคต) 

ผอ.พบ MR ผอ.ศต. 

บันทึกการแก้ไข 

ครั้งที ่ วันที่บังคับใช้ รายละเอียดการแก้ไข หน้าที่แก้ไข 

00 26 พ.ย. 2563 จัดทำเอกสารครั้งแรก ทุกหน้า 

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

 

Doc No .: QP-MSR-10-SMWC Rev No. : 00 Page No.  :   2  of   5 
 

“เอกสารฉบับนี้อนุมัตแิละประกาศใช้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมเอกสาร และเอกสารต้นฉบับอยู่ในรูปไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น” 

 
สารบัญ/Index 

 
หัวข้อ/Issue หน้า/Page 

1. วัตถุประสงค์  (Objective)                                                                                               3 

2. ขอบข่าย (Scope) 3 

3  ผู้รับผิดชอบ (Responsible) 3 

4  ข้อกำหนดระบบการบริหารคุณภาพท่ีเกี่ยวข้อง (Requirements) 3 

5. คำจำกัดความ  (Definitions) 3 

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) 4 

7. เอกสารประกอบ (Documentations) 4 

8. แบบฟอร์ม (FORM) 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Doc No .: QP-MSR-10-SMWC Rev No. : 00 Page No.  :   3  of   5 
 

“เอกสารฉบับนี้อนุมัตแิละประกาศใช้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมเอกสาร และเอกสารต้นฉบับอยู่ในรูปไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น” 

1. วัตถุประสงค ์ (Objective) 

เพ่ือเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินต่างๆ ที่เกิดขึ้น ได้แก่ อุทกภัย อัคคีภัย ไฟฟ้า
ดับเป็นวงกว้าง ชุมชนประท้วง/จลาจล โรคระบาด เป็นต้น เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง สามารถ
ให้บริการแก่ประชาชนได้ตลอดเวลา 

2. ขอบข่าย (Scope)  

ขั้นตอนการดำเนินงานครอบคลุมตั้งแต่ภาวะฉุกเฉิน การแจ้งทีมบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) 
ปฏิบัติตามแผน BCP จนกระททั่งกลับสู่ภาวะปกติ 

3.  ผู้รับผิดชอบ (Responsible) 

4.1 ฝ่ายบริหาร หมายถึง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และ ผู้อำนวยการส่วนต่างๆ 

4.2 ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง 

4.  ข้อกำหนดระบบการบริหารคุณภาพที่เกี่ยวข้อง (Requirements) 

4.1  ISO 9001 : 2015 ข้อกำหนด 6.1 การปฎิบัติการเพ่ือจัดการกับความเสี่ยงกับโอกาส 

5.  คำจำกัดความ (Definitions) 

5.1 BCP หมายถึง แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) 
ที ่ ผู้ปฏิบัติ ขั้นตอนการดำเนินงาน สิ่งท่ีต้องปฏิบัติ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1   - กรณีโรคระบาด ปฏิบัติ

ตาม แผนมาตราการ
รองรับสถานการณ์แพร่
ระบาด COVID-19 
- ปฏิบัติตามแผน BCP 

FM-MSR-11-SMWC 
AP-01 
SD-38-SMWC เกิดเหตุ 
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ที ่ ผู้ปฏิบัติ ขั้นตอนการดำเนินงาน สิ่งท่ีต้องปฏิบัติ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

2 ผู้ปฏิบัติงาน  - เบอร ์ โทรศ ัพท์  BCP 
Team 

FM-MSR-30-SMWC 

SD-38-SMWC 

3 ผอ . ส ่ ว น / ฝ ่ า ย
ผู้ปฏิบัติงาน 

 เม ื ่ อ ได ้ ร ับคำส ั ่ งผ ู ้ มี
อำนาจสั่งการให้ปฏิบัติ
ตามแผน BCP 

SD-38-SMWC 

4 ผู้ปฏิบัติงาน  ยกเลิกแผน BCP  

 

7.    เอกสารประกอบ (Documentations) 
7.1  QM-MSR-01-SMWC คู่มือคุณภาพ (Quality Manual) 
7.2  FM-MSR-11-SMWC AP-01  มาตรการรองรับสถานการณ์การแพ่ระบาด 
7.3  SD-38-SMWC แผนบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับบริหารความพร้อมต่อสภวะวิกฤต ศูนย์

อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก พ.ศ.2563 
 

8.    แบบฟอร์ม (FORM) 

ไม่มี 

แจ้งทีมบริหาร
อย่างต่อเนื่อง 
(BCP Team) 

ปฏิบัติงานตาม
แผน BCP 

ปฏิบัติงาน
ตามปกติ 


