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1.บทน ำ 
ปัจจุบันโลกเกิดภัยพิบัติต่ำงๆ อย่ำงไม่คำดคิด และมักจะมีควำมรุนแรง ที่ส ำคัญคือ ส่งผลกระทบต่อวิถี

ชีวิตของคนท่ัวโลกเช่น อุทกภัย วำตภัย อัคคีภัย แผ่นดินไหว กำรประท้วง/จลำจล โรคระบำด เป็นต้น  
ปลำยปี 2562 ทั่วโลกได้เผชิญกับสถำนกำรณ์โรคระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019(COVID-19) 

ประเทศต่ำงๆรวมถึงประเทศไทยได้ออกมำตรกำรอย่ำงเข้มงวด เพ่ือยับยั้งกำรแพร่เชื้อ ทั้งห้ำมกำรเดินทำงเข้ำ-
ออกประเทศของพลเมือง กำรปิดเมือง กำรกักตัว สถำนกำรณ์ดังกล่ำว ส่งผลกระทบต่อทุกภำคส่วนทั้ง
เศรษฐกิจ สังคม และกำรใช้ชีวิตประจ ำวันของประชำชน รวมถึงกำรให้บริกำรของภำครัฐที่ยังมีควำม
จ ำเป็นต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2563 เรื่อง “มำตรกำรเตรียมควำม
พร้อมของหน่วยงำนภำครัฐในกำรบริหำรรำชกำรและให้บริกำรประชำชนในสภำวะวิกฤต”       [ รองรับ
สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019(COVID-19)] ซึ่งประกอบด้วยกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ 
เพ่ือให้ภำครัฐสำมำรถให้บริกำรประชำชนได้อย่ำงต่อเนื่องในสถำนกำรณ์ดังกล่ำว   รวมทั้งให้หน่วยงำน
ด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุงแผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง  (Business Continuity Plan : BCP) ใน
สถำนกำรณ์ดังกล่ำว รวมทั้งให้หน่วยงำนด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุงแผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องให้เป็น
ปัจจุบัน เพ่ือรองรับกำรด ำเนินภำรกิจ และตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2563 ได้เสนอควำมเห็น
ให้หน่วยงำนในกระทรวงต่ำงๆพิจำรณำด ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมของหน่วยงำนภำครัฐในกำรบริหำร
รำชกำรและให้บริกำรประชำชนในสภำวะวิกฤต(รองรับสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ
2019 หรือโควิด-19) ในส่วนที่เกี่ยวข้องตำมอ ำนำจหน้ำที่ต่อไป รวมทั้งให้พิจำรณำก ำหนดแนวทำงรองรับกำร
ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรฯที่เป็นรูปธรรม รอบคอบ และรัดกุม เพ่ือป้องกันปัญหำและผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น
จำกกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรดังกล่ำวด้วย 

  แผนควำมต่อเนื่อง หรือที่ต่อไปนี้จะเรียกว่ำ “Business Continuity Plan (BCP)” ฉบับนี้จึงถูก
จัดท ำขึ้น เพ่ือให้หน่วยงำนน ำไปใช้ในกำรตอบสนองและปฏิบัติงำนในสภำวะวิกฤตหรือเหตุกำรณ์ฉุกเฉินต่ำงๆ 
ทั้งท่ีเกิดจำกภัยธรรมชำติ อุบัติเหตุ กำรมุ่งร้ำยต่อองค์กร หรือโรคระบำด โดยไม่ให้สภำวะวิกฤตหรือเหตุกำรณ์
ฉุกเฉินดังกล่ำว ส่งผลให้หน่วยงำนต้องหยุดกำรด ำเนินงำน หรือไม่สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง 

กำรจัดท ำแผนควำมต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งส ำคัญที่จะช่วยให้หน่วยงำน สำมำรถรับมือกับเหตุกำรณ์ฉุกเฉินที่
ไม่คำดคิด และท ำให้กระบวนกำรที่ส ำคัญ (Critical Business Process) กลับมำด ำเนินงำนได้อย่ำงปกติหรือ



 

 

ตำมระดับกำรให้บริกำรที่ก ำหนดไว้ ซึ่งจะช่วยให้สำมำรถลดระดับควำมรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ
หน่วยงำนได ้

2. วัตถุประสงค์ สมมติฐำน ขอบเขต กำรวิเครำะห์ทรัพยำกรที่ส ำคัญ 
  2.1 วัตถุประสงค์(Objectives) ของกำรจัดท ำแผนด ำเนนิธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง 

o เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรควำมต่อเนื่องของกำรปฏิบัติงำนในสภำวะวิกฤต 
o เพ่ือให้หน่วยงำนมีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรรับมือกับสภำวะวิกฤต และลดผลกระทบจำก

กำรหยุดชะงักในกำรด ำเนินงำนหรือกำรให้บริกำร 
o เพ่ือบรรเทำควำมเสียหำยให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้  
o เพ่ือให้ประชำชน เจ้ำหน้ำที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มีควำมเชื่อมั่นในศักยภำพ

ของหน่วยงำน แม้หน่วยงำนต้องเผชิญกับเหตุกำรณ์ร้ำยแรง และส่งผลกระทบจนท ำให้กำร
ด ำเนินงำนต้องหยุดชะงัก  

2.2 สมมติฐำนของแผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง (BCP Assumptions) 
เอกสำรฉบับนี้จัดท ำข้ึนภำยใต้สมมติฐำนดังต่อไปนี้  
o เหตุกำรณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลำส ำคัญต่ำงๆ แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อสถำนที่ปฏิบัติงำน

ส ำรองที่ได้มีกำรจัดเตรียมไว้  
o ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศรับผิดชอบในกำรส ำรองระบบสำรสนเทศต่ำงๆโดยระบบ

สำรสนเทศส ำรองนั้น มิได้รับผลกระทบ จำกเหตุกำรณ์ฉุกเฉินเดียวกันกับระบบสำรสนเทศ
หลัก  

o “บุคลำกร” ที่ถูกระบุในเอกสำรฉบับนี้หมำยถึง บุคลำกรทั้งหมดของศูนย์อุตุนิยมวิทยำ

ภำคใต้ฝั่งตะวันตก 

2.3 ขอบเขตของแผนควำมต่อเนื่อง (Scope of BCP) 
แผนควำมต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ใช้รองรับกรณีเกิดสภำวะวิกฤติหรือเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน  บริเวณสถำน

ที่ตั้ง ของศต. หรือ สอต.ในควำมรับผิดชอบของ ศต. ประกอบด้วยเหตุกำรณ์ต่อไปนี้ 
o เหตุกำรณ์อุทกภัย / วำตภัย 
o เหตุกำรณ์อัคคีภัย / แผ่นดินไหว  

o เหตุกำรณ์ชุมนุมประท้วง/ จลำจล 

o เหตุกำรณ์แผ่นดินไหว/สึนำมิ 
o เหตุกำรณ์โรคระบำด   

2.4 กำรวิเครำะห์ทรัพยำกรที่ส ำคัญ 
สภำวะวิกฤตหรือเหตุกำรณ์ฉุกเฉินมีหลำยรูปแบบ ดังนั้นเพ่ือให้หน่วยงำนสำมำรถบริหำรจัดกำร กำร

ด ำเนินงำนของศูนย์อุตุนิยมวิทยำภำคใต้ฝั่งตะวันตกสำมำรถด ำเนินงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง กำรจัดหำทรัพยำกรที่



 

 

ส ำคัญจึงเป็นสิ่งจ ำเป็น และต้องระบุไว้ในแผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง  ซึ่งกำรเตรียมกำรทรัพยำกรที่ส ำคัญ 
จะพิจำรณำจำกผลกระทบใน 5 ด้ำนดังนี้ 

1. ผลกระทบด้ำนวัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญ / กำรจัดหำจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญ หมำยถึง 
เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น ท ำให้ไม่สำมำรถใช้งำนวัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญ หรือไม่สำมำรถจัดหำ/จัดส่ง
วัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญได้ หรือไม่มีวัสดุอุปกรณ์ให้สำมำรถใช้งำนในกำรปฏิบัติงำนได้ตำมปกติ  

2. ผลกระทบด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลที่ส ำคัญหมำยถึง เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นท ำให้ไม่
สำมำรถใช้ระบบงำน เทคโนโลยีหรือระบบสำรสนเทศ หรือข้อมูลที่ส ำคัญไม่สำมำรถน ำมำใช้
ในกำรปฏิบัติงำนได้ตำมปกติ 

3. ผลกระทบด้ำนบุคลำกรหลัก หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นท ำให้บุคลำกรหลักไม่สำมำรถมำ
ปฏิบัติงำนได้ตำมปกติ 

4. ผลกระทบด้ำนคู่ค้ำ /ผู้ให้บริกำรที่ส ำคัญ หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นท ำให้ผู้ให้บริกำร/ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียไม่สำมำรถติดต่อ หรือให้บริกำรหรือส่งมอบงำนได ้

  
ตำรำงท่ี 1  สรุปเหตุกำรณ์สภำวะวิกฤตและผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ 

เหตุกำรณ์สภำวะวิกฤต 

ผลกระทบ 

ด้ำนอำคำร /สถำนที่
ปฏิบัติงำนหลัก 

ด้ำนวัสดุอุปกรณ์ท่ี
ส ำคัญและกำรจัดหำ/

จัดส่ง 

ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและข้อมูลท่ี

ส ำคัญ 

ด้ำนบุคลำกร ผู้รับบริกำร /ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

เหตุกำรณ์อุทกภัย √ √ √ √ √ 
เหตุกำรณ์วำตภัย √ √ √ √ √ 
เหตุกำรณ์อัคคีภัย √ √ √ √ √ 
เหตุกำรณ์จลำจล /ชุมนุม
ประท้วง 

√ √ √ √ √ 
เหตุแผ่นดินไหว /สึนำมิ  √ √ √ √ √ 
เหตุกำรณ์โรคระบำด  √   √ √ 

แผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ไม่รองรับกำรปฏิบัติงำนในกรณีที่เหตุขัดข้องเกิดจำก
กำรด ำเนินงำนปกติ และเหตุขัดข้องดังกล่ำวไม่ส่งผลกระทบในระดับสูงต่อกำรด ำเนินงำนและกำรให้บริกำร
ต่ำงๆ ของหน่วยงำน เนื่องจำกหน่วยงำนยังสำมำรถจัดกำรหรือปรับปรุงแก้ไขสถำนกำรณ์ได้ภำยในระยะเวลำ
ที่เหมำะสม โดยผู้บริหำร หน่วยงำนหรือผู้บริหำรของแต่ละส่วน/ฝ่ำย สำมำรถรับผิดชอบและด ำเนินกำรได้ด้วย
ตนเอง 

3.กำรบริหำรควำมต่อเนื่องของศูนย์อุตุนิยมวิทยำภำคใต้ฝั่งตะวันตก 

แผนบริหำรควำมต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ฉบับนี้   จัดท ำขึ้น เพ่ือให้ศูนย์

อุตุนิยมวิทยำภำคใต้ฝั่งตะวันตกสำมำรถน ำไปใช้ในกำรตอบสนอง  และปฏิบัติงำนในสภำวะวิกฤติหรือ 



 

 

เหตุกำรณ์ฉุกเฉินต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเกิดจำกภัยธรรมชำติ  อุบัติเหตุ  หรือกำรมุ่งร้ำยต่อองค์กร  เช่น  อุทกภัย  

อัคคีภัย  แผ่นดินไหว/สึนำมิ กำรก่อกำรประท้วง  กำรก่อกำรจลำจล  กำรก่อวินำศกรรม โรคระบำด เป็นต้น   

โดยสภำวะวิกฤตหรือเหตุกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำวส่งผลให้กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนต้องหยุดชะงัก   หรือไม่

สำมำรถปฏิบัติงำนตำมปกติได้อย่ำงต่อเนื่อง  หำกหน่วยงำนไม่มีแนวทำงกำรบริหำรควำมต่อเนื่องที่มี

ประสิทธิภำพ รองรับกำรบริหำรจัดกำรในสภำวะวิกฤตแล้ว  อำจท ำให้ประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรข่ำว

พยำกรณ์อำกำศ/ สำรสนเทศอุตุนิยมวิทยำ และกำรแจ้งเตือนภัยธรรมชำติของหน่วยงำนลดลง  ส่งผลกระทบ

ทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในด้ำนเศรษฐกิจ  กำรเงิน  กำรให้บริกำร  สังคม  ชุมชน  และสิ่งแวดล้อม  ตลอดจน

ชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน  ดังนั้น  แผนควำมต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งส ำคัญที่จะช่วยให้หน่วยงำนสำมำรถ

รับมือกับเหตุกำรณ์ฉุกเฉินที่ไม่คำดคิด  และท ำให้กำรปฏิบัติรำชกำรโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง  กำรด ำเนินงำนตำม

ภำรกิจในกระบวนกำรที่ส ำคัญ (Critical Business Process)  สำมำรถกลับมำด ำเนินกำรได้อย่ำงปกติ  หรือ

ตำมระดับกำรให้บริกำรที่ก ำหนดได้ในระยะเวลำที่เหมำะสม  ซึ่งจะช่วยให้สำมำรถลดระดับควำมรุนแรงของ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นด้วย ศูนย์อุตุนิยมวิทยำภำคใต้ฝั่งตะวันตกจึงได้จัดท ำแผนบริหำรควำมต่อเนื่อง  ให้สำมำรถ

ตอบสนองต่อสภำวะวิกฤตที่อำจเกิดขึ้น  โดยได้ใช้หลักกำร  และแนวทำงกำรบริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะ

วิกฤต  ของ ส ำนักงำน ก.พ.ร. เพ่ือควำมเป็นมำตรฐำนสำกล  และสำมำรถบูรณำกำรแผนฯ กับส่วนรำชกำรอ่ืน  

หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ง่ำย   

 

  



 

 

3.1 ลักษณะโดยรวมขององค์กร 

โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรของศูนย์อุตุนิยมวิทยำภำคใต้ฝั่งตะวันตก 

 

   
 

    
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
กระบวนงำนส ำคัญต่อกำรบริหำรรำชกำรของศูนย์อุตุนิยมวิทยำภำคใต้ฝั่งตะวันตก  

  ค ำบรรยำยลักษณะงำน (Functional Description) กำรบริหำรรำชกำรในภำรกิจของศูนย์
อุตุนิยมวิทยำภำคใต้ฝั่งตะวันตก ตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร กรมอุตุนิยมวิทยำ  กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม  พ .ศ .2560   ก ำหนดให้ศูนย์อุตุนิยมวิทยำภำคใต้ฝั่งตะวันตก มีภำรกิจเกี่ยวกับกำร
บริหำรจัดกำรด้ำนอุตุนิยมวิทยำ  โดยปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับกำรตรวจ  เฝ้ำระวัง  ติดตำม  รำยงำนสภำวะ
อำกำศ  อำกำศเพ่ือกำรบิน  และปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ  รวมทั้งให้ควำมรู้และบริกำรด้ำน อุตุนิยมวิทยำด้วย
ควำมถูกต้อง  รวดเร็ว  แม่นย ำ  และทันเหตุกำรณ์  เพ่ือประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจและ สังคม  
เกษตรกรรม  และอุตสำหกรรม  ตลอดจนเป็นกำรป้องกันกำรเกิดภัยพิบัติ  และควำมสูญเสียในชีวิต และ  

ศูนยอ์ุตุนิยมวทิยาภาคใตฝ่ั้งตะวนัตก 

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

สถานีอุตุนิยมวทิยาตรัง 

สถานีอุตุนิยมวทิยาระนอง 

ส่วนพยากรณ์อากาศ 

ส่วนติดตามสภาวะอากาศ 

ส่วนส่าอสารและเคร่ืองมือ 

ส่วนเฝ้าระวงัสภาวะอากาศ 

ส่วนอาการการบินระนอง 

ส่วนตรวจอากาศการบิน 

ส่วนอากาศการบินกระบ่ี 

ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน 

ส่วนอากาศการบินตรัง 

ส่วนสารสนเทศน ์

สถานีอุตุนิยมวทิยาพงังา 

สถานีอุตุนิยมวทิยาภูเกต็ 

สถานีอุตุนิยมวทิยาสตูล 



 

 

ทรัพย์สินของประชำชน  เอกชน  และหน่วยงำนของรัฐจำกภัยธรรมชำติ  ดังนั้น  กระบวนงำนที่ส ำคัญต่อกำร
บริหำรรำชกำรของศูนย์อุตุนิยมวิทยำภำคใต้ฝั่งตะวันตก จึงแบ่งได้เป็น 2 ส่วน  คือ     

1) ส่วนที่เป็นกระบวนงำนหลัก  หรือกระบวนกำรสร้ำงคุณค่ำ ประกอบด้วย 4 กระบวนงำน   ได้แก่ 
 1.1 กระบวนกำรตรวจและเฝ้ำระวัง, ติดตำมสภำวะอำกำศ 
 1.2 กระบวนกำรพยำกรณ์อำกำศและประกำศเตือนภัย  
 1.3 กระบวนกำรอุตุนิยมวิทยำกำรบิน 
  1.4 กระบวนกำรบริกำรสำรสนเทศอุตุนิยมวิทยำ  
2) ส่วนเป็นงำนสนับสนุน  หรือกระบวนกำรสนับสนุน ประกอบด้วย 2 กระบวนงำน   ได้แก่  
 2.1 กระบวนกำรบริหำรเครื่องมืออุตุนิยมวิทยำ 
  2.2 กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ด้ำนกำรเงิน  กำรคลัง  งบประมำณ และธุรกำร 

 

ส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละกระบวนกำร 

ตำรำงที ่2 กำรวิเครำะห์กระบวนกำรตำมภำรกิจของศูนย์ฯ และส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กระบวนกำร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

1. กระบวนกำรตรวจเฝ้ำระวัง และติดตำม
สภำวะอำกำศ 

ส่วนเฝ้ำระวังสภำวะอำกำศ,  สถำนีอุตุนิยมวิทยำจังหวัด 
และ ส่วนติดตำมสภำวะอำกำศ 

2. กระบวนกำรพยำกรณ์อำกำศและประกำศ
เตือนภัย 

ส่วนพยำกรณ์อำกำศ 

3. กระบวนกำรอุตุนิยมวิทยำกำรบิน ส่วนตรวจอำกำศกำรบิน ,ส่วนอำกำศกำรบินจังหวัด, 
ส่วนพยำกรณ์อำกำศกำรบิน 

4. กระบวนกำรบริกำรสำรสนเทศ
อุตุนิยมวิทยำ 

ส่วนสำรสนเทศอุตุนิยมวิทยำ 

5. กระบวนกำรบริหำรเครื่องมืออุตุนิยมวิทยำ ส่วนสื่อสำรและเครื่องมือ 
6. กระบวนกำรบริหำรด้ำนกำรเงิน  กำรคลัง  
งบประมำณ ธุรกำร และกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 

 

กำรก ำหนดกิจกรรม / กระบวนกำรส ำคัญๆของศูนย์อุตุนิยมวิทยำภำคใต้ฝั่งตะวันตก 

ตำรำงที ่3 กำรก ำหนดกระบวนกำรจำกค ำบรรยำยลักษณะงำน (Functional Description) 

กิจกรรม /กระบวนกำร  ลักษณะงำน 
1. กระบวนกำรตรวจ และเฝ้ำระวัง, ติดตำมสภำวะ
อำกำศ 

ตรวจ เฝ้ำระวัง ติดตำม และรำยงำนสภำวะอำกำศ 



 

 

2. กระบวนกำรพยำกรณ์อำกำศและประกำศเตือน
ภัย 

พยำกรณ์อำกำศ  เตือนภัยสภำวะอำกำศร้ำย 

3. กระบวนกำรอุตุนิยมวิทยำกำรบิน -ตรวจ เฝ้ำระวังสภำวะอำกำศด้ำนกำรบิน  
-พยำกรณ์อำกำศและเตือนภัยด้ำนกำรบิน 

4. กระบวนกำรบริกำรสำรสนเทศอุตุนิยมวิทยำ -รวบรวมข้อมูลสำรสนเทศอุตุนิยมวิทยำจัดเก็บ  
-เผยแพร่และให้บริกำรข้อมูล 

5. กระบวนกำรบริหำรเครื่องมืออุตุนิยมวิทยำ 
 

ดูแล บ ำรุงรักษำและตรวจซ่อมแซมเครื่องมือ
อุตุนิยมวิทยำ 

6. กระบวนกำรบริหำรด้ำนกำรเงิน  กำรคลัง  
งบประมำณ ธุรกำร และกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

ดูแลด้ำนงำนธุรกำร กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ 
และจัดซื้อจัดจ้ำง 

 

3.2  ทีมงำนแผนด ำเนินธุรกจิอย่ำงต่อเนื่อง (Business Continuity Plan Team) 

ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินอำจมีควำมระดับควำมรุนแรงของเหตุกำรณ์แตกต่ำงกัน  ควำมยำกง่ำยในกำร
บริหำรจัดกำรก็แตกต่ำงกันด้วย  ประกอบกับศูนย์อุตุนิยมวิทยำภำคใต้ฝั่งตะวันตกเป็นหน่วยงำนที่ตั้งอยู่ใน
ส่วนภูมิภำค จึงมีโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรและทีมงำนที่เหมำะสม  และได้จัดท ำโครงกำรจัดกำรควำม
ต่อเนื่อง  (BCM Program Manage) ระดับหน่วยงำน  และก ำหนดผู้รับผิดชอบกำรบริหำรควำมต่อเนื่องของ
หน่วยงำนตำมโครงสร้ำง และทีมงำนกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง  ดังนี้  

1) หัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่องคือ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์อุตุนิยมวิทยำภำคใต้ฝั่งตะวันตก มีหน้ำที่ใน
กำรประเมิน  ลักษณะ  ขอบเขต  และแนวโน้มของ อุบัติกำรณ์ที่เกิดขึ้น  เพ่ือตัดสินใจด ำเนินกำรตำมขั้นตอน
และแนวทำงกำรบริหำร ควำมต่อเนื่องภำยใต้สภำวะวิกฤต  ตลอดจนสรรหำทรัพยำกรตำมที่ได้ก ำหนดไว้ใน
แผนบริหำรควำมต่อเนื่อง  

2) หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง  ประกอบด้วย  ผู้อ ำนวยกำรส่วน/ฝ่ำย มีหน้ำที่ในกำรสนับสนุน
กำรปฏิบัติงำนของหัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง  และด ำเนินกำรตำมขั้นตอนและแนวทำงกำรบริหำรควำม
ต่อเนื่อง  ตลอดจนสรรหำทรัพยำกรที่ได้ก ำหนดไว้ในแผนควำมต่อเนื่องของฝ่ำยงำน/ส่วนงำน ของตน  

3) ผู้ประสำนงำนคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง  ได้แก่  เลขำนุกำรทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง  ท ำหน้ำที่
เป็นผู้ประสำนงำนคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง    มีหน้ำที่ในกำรติดต่อและประสำนงำนภำยในศูนย์ฯและสกบ. 
ให้กำรสนับสนุนในกำรติดต่อสื่อสำรกับส่วน/ฝ่ำย งำนภำยในศูนย์ฯ และสกบ. และทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง   
รวมทั้งด ำเนินกำร ตำมข้ันตอนและแนวทำงกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง     
  



 

 

           
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
3.3 กำรจัดท ำแผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP ) 
เพ่ือให้แผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง (BCP) ของหน่วยงำน สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

และเกิดประสิทธิผล จะต้องจัดตั้งทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง (BCP Team) ขึ้นโดย BCP Team 
ประกอบด้วยหัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง และทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง โดยทุกต ำแหน่งจะต้อง
ร่วมมือกันดูแล ติดตำม ปฏิบัติงำน  และกู้คืนเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน ให้สำมำรถบริหำรควำมต่อเนื่อง และกลับสู่
ภำวะปกติโดยเร็ว ตำมบทบำทหน้ำที่ที่ก ำหนดไว้ของทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง (BCP Team)   และในกรณี
ที่บุคคลหลักไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้บุคลำกรส ำรองรับผิดชอบท ำหน้ำที่ในบทบำทของบุคลำกรหลัก 

 
ตำรำงที ่4 รำยชื่อบุคลำกรและบทบำทของทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง (BCP Team) 

บุคลำกรหลัก บทบำท บุคลำกรส ำรอง 
ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 

นำงรุ่งรวี   อ้นคต 
(ผู้อ ำนวยกำรศูนย์
อุตุนิยมวิทยำภำคใต้
ฝั่งตะวันตก) 

0892896260 หัวหน้ำทีมงำนบริหำร
ควำมต่อเนื่อง 

นำยวีระ  สม่ำหลี 
(ผู้อ ำนวยกำรส่วน
พยำกรณ์อำกำศ) 

0869562977 

นำงสำวนงนุช  แซ่
หลิม 

0862820702 ผู้ประสำนงำนคณะบริหำร
ควำมต่อเนื่อง 

นำงสำววรัญรดำ 
แก่นบุญ 

0921495515 

ผูป้ระสานงานคณะบริหารความต่อเน่ือง 

หัวหน้ำ
ทีมบริหำร

ความ
ต่อเน่ือง 

หัวหน้ำ
ทีมบริหำร

ความ
ต่อเน่ือง 

 

หัวหน้ำ
ทีมบริหำร

ความ
ต่อเน่ือง 

 

หัวหน้ำ
ทีมบริหำร

ความ
ต่อเน่ือง 

 

หัวหน้ำ
ทีมบริหำร

ความ
ต่อเน่ือง 

 

หัวหน้ำ
ทีมบริหำร

ความ
ต่อเน่ือง 

 

หัวหน้ำ
ทีมบริหำร

ความ
ต่อเน่ือง 

 

หัวหนา้คณะบริหารความต่อเน่ือง 
 

หัวหน้ำ
ทีมบริหำร

ความ
ต่อเน่ือง 

หัวหน้ำทีม

บริหำรควา
ต่อเน่ือง 

หัวหน้ำ
ทีมบริหำร

ความ
ต่อเน่ือง 

หัวหน้ำ
ทีมบริหำร

ความ
ต่อเน่ือง 



 

 

บุคลำกรหลัก บทบำท บุคลำกรส ำรอง 
ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 

(หัวหน้ำฝ่ำย
บริหำรงำนทั่วไป) 

(เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
ช ำนำญงำน) 

นำยวีระ  สม่ำหลี 
(ผู้อ ำนวยกำรส่วน
พยำกรณ์อำกำศ) 

0869562977 คณะบริหำรควำมต่อเนื่อง. นำยเมธำวี  นวล
ละออง 
(นักอุตุนิยมวิทยำ
ช ำนำญกำร) 

0815694839 

นำยธีรพนธ์  พอก
เพ่ิมดี(ผู้อ ำนวยกำร
ส่วนสำรสนเทศน์) 

0866825836 คณะบริหำรควำมต่อเนื่อง. นำยชนเทพ  เรือง
ฤทธิ์ 
(เจ้ำพนักงำน
อุตุนิยมวิทยำช ำนำณ
งำน) 

0948835454 

นำยวิรัช อ้นคต 
(ผู้อ ำนวยกำรส่วน
สื่อสำรและเครื่องมือ) 

 862120426 คณะบริหำรควำมต่อเนื่อง. นำยชวัลวิทย์ ตันศรำ
นนท์ 
 (นำยช่ำงไฟฟ้ำ
ช ำนำญงำน) 

0824206105 

นำยไพรัช เนียมแตง 
(ผู้อ ำนวยกำรส่วน
ติดตำมสภำวะ
อำกำศ) 
 
 

0952575948 คณะบริหำรควำมต่อเนื่อง. นำยณรงค์ศักดิ์  ก ำ
รูป 
(เจ้ำพนักงำน
อุตุนิยมวิทยำช ำนำณ
งำน) 

0844456512 

นำยโสภณ  สังข์แก้ว 
(ผู้อ ำนวยกำรส่วน
พยำกรณ์อำกำศกำร
บิน) 
 

0896464107 คณะบริหำรควำมต่อเนื่อง. นำยเจนวิทย์  สุขกำ 
(นักอุตุนิยมวิทยำ
ปฏิบัติกำร) 

0873997878 

นำยโชคชัย  ภัทร
พงศ์ไพศำล 
(ผู้อ ำนวยกำรส่วน
ตรวจอำกำศกำรบิน) 

0870253718 คณะบริหำรควำมต่อเนื่อง. นำยอำสิ  ปันดีกำ 
(นักอุตุนิยมวิทยำ
ปฏิบัติกำร 

0850808003 

นำยคมสัน  อ่อนชัย 0805219416 คณะบริหำรควำมต่อเนื่อง.  นำยกฤต บุญฑริก  0935786984 



 

 

บุคลำกรหลัก บทบำท บุคลำกรส ำรอง 
ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 

(ผู้อ ำนวยกำรส่วนเฝ้ำ
ระวังสภำวะอำกำศ) 

(เจ้ำพนักงำน
อุตุนิยมวิทยำช ำนำณ
งำน) 

นำยไพบูลย์ เอ่ียม
สุวรรณ 
(ผู้อ ำนวยกำร สกบ.
ระนอง) 

0632673169 คณะบริหำรควำมต่อเนื่อง. น.ส. ปิยรัตน์ สุขวำ
นิชวิชัย 
(นักอุตุนิยมวิทยำ
ปฏิบัติกำร) 

0869770920 

นำงยุวดี สุวรรมณี 
(ผู้อ ำนวยกำร สกบ.ก
ระบี่) 

0815622772 คณะบริหำรควำมต่อเนื่อง. นำยกัณณพนต์  
ธรรมหิเวศ(นัก
อุตุนิยมวิทยำ
ปฏิบัติกำร 

0874783378 

นำยธีระ เซ่งง่ำย 
(ผู้อ ำนวยกำร สกบ.
ตรัง) 

0837904192 คณะบริหำรควำมต่อเนื่อง. นำยวัชระ จรูญสักดิ์ 
(นักอุตุนิยมวิทยำ
ปฏิบัติกำร) 

0846286197 

 
3.3.1 ก ำหนดกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน(Call Tree)  
 กระบวนกำร Call Tree คือ กระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับบุคลำกรในคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง

และทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง ตำมรำยชื่อที่ปรำกฏในตำรำงข้อมูลรำยชื่อ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้
สำมำรถ 

บริหำรจัดกำรในกำรติดต่อบุคลำกรของหน่วยงำนภำยหลังจำกมีกำร ประกำศเหตุกำรณ์ฉุกเฉินหรือ
สภำวะวิกฤต   

กระบวนกำร Call Tree จะเริ่มต้นที่หัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่องแจ้งให้ผู้ประสำนงำนคณะบริหำร
ควำมต่อเนื่องทรำบถึงเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน เพ่ือให้ผู้ประสำนงำนฯ แจ้งให้หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง
รับทรำบเหตุกำรณ์ฉุกเฉินและกำรประกำศใช้แผนควำมต่อเนื่องตำมสำยงำนกำรบังคับบัญชำของแต่ละงำน
จำกนั้นหัวหน้ำส่วน/ฝ่ำยมีหน้ำที่ แจ้งไปยัง บุคลำกรภำยใต้กำรบังคับบัญชำเพ่ือรับทรำบเหตุกำรณ์ฉุกเฉินและ
กำรประกำศใช้แผนควำมต่อเนื่องของหน่วยงำนตำมช่องทำงติดต่อสื่อสำรที่ได้ระบุในแผนควำมต่อเนื่อง 

ในกรณีที่ไม่สำมำรถติดต่อหัวหน้ำทีมได้ให้ติดต่อไปยังบุคลำกรส ำรองโดยพิจำรณำจำก  
1) ถ้ำเหตุกำรณ์เกิดขึ้นในเวลำท ำกำรให้ด ำเนินกำรติดต่อบุคลำกรหลักโดยติดต่อผ่ำนเบอร์โทรศัพท์ของ

หน่วยงำนเป็นช่องทำงแรก   
2) ถ้ำเหตุกำรณ์เกิดขึ้นนอกเวลำท ำกำรหรือสถำนที่ปฏิบัติงำน หลักได้รับผลกระทบ ให้ด ำเนินกำร

ติดต่อบุคลำกรหลักโดยติดต่อผ่ำนเบอร์ โทรศัพท์มือถือเป็นช่องทำงแรก  



 

 

3) ถ้ำสำมำรถติดต่อบุคลำกรหลักได้ให้แจ้งข้อมูลแก่บุคลำกร หลักของหน่วยงำนทรำบดังต่อไปนี้: 
- สรุปสถำนกำรณ์ของเหตุกำรณ์ฉุกเฉินและกำรประกำศใช้ แผนบริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤต 
- เวลำและสถำนที่ส ำหรับกำรนัดประชุมเร่งด่วนของ หน่วยงำนส ำหรับผู้บริหำรของหน่วยงำนและ

ทีมงำนบริหำรควำมพร้อม ต่อสภำวะวิกฤต 
- ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเพื่อบริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะ วิกฤต เช่น สถำนที่รวมพลในกรณีที่มี 
กำรย้ำยสถำนที่ท ำกำร ภำยหลังจำกได้รับกำรตอบรับจำกบุคลำกรหลักครบถ้วนตำมผัง กำร 
ติดต่อ (Call Trees) หัวหน้ำหน่วยงำนมีหน้ำที่ โทรศัพท์ไปแจ้งยังผู้ประสำนงำนคณะบริหำร 
ควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤต เพ่ือรวบรวมสรุป ควำมพร้อมของหน่วยงำนในกำรบริหำรควำม 
พร้อมต่อสภำวะวิกฤต  รวมทั้งควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของหน่วยงำนและ 
เจ้ำหน้ำที ่ทั้งหมดในหน่วยงำน 
 

แผนผังกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน Call Tree 
 
 
 

    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หวัหนา้คณะบรหิารความตอ่เน่ือง 
(ผูอ้  านวยการศนูยอ์ตุนิุยมวิทยาภาคใตฝ่ั้งตะวนัตก) 

ผูป้ระสานงานคณะบรหิารความตอ่เน่ือง 
(หวัหนา้ฝ่ายธุรการ) 

ขา้ราชการและลกูจา้งในสงักดั 
ศนูยอ์ตุนิุยมวิทยาภาคใตฝ่ั้งตะวนัตก 

หวัหนา้ทีมคณะบรหิารความตอ่เน่ือง 
(ผูอ้  านวยการสว่นตา่งๆ) 



 

 

3.3.2 กำรปรับระดับเหตุกำรณ ์(Incident Escalation Process)    

เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ภำวะฉุกเฉิน  คณะบริหำรควำมต่อเนื่องจะประเมิน สถำนกำรณ์  ควำมเสี่ยง  
ผลกระทบ  ระดับควำมรุนแรง  สถำนที่และระยะเวลำที่กำรปฏิบัติภำรกิจของ กรมฯ อำจต้องหยุดชะงัก  ซึ่ง
ในช่วงระยะเวลำแรก  จะเป็นช่วงของกำรบริหำรจัดกำร  เพ่ือปรับระดับ เหตุกำรณ์ควำมรุนแรง  ให้บรรเทำ
เบำบำงลง  หรือป้องกันไม่ให้ขยำยวงกว้ำงออกไป  โดยหัวหน้ำคณะ บริหำรควำมต่อเนื่องรับทรำบเหตุกำรณ์
ฉุกเฉิน  และพิจำรณำตัดสินใจบริหำรควำมต่อเนื่องตำมข้อก ำหนดใน BCM  ผู้ประสำนงำนคณะบริหำรควำม
ต่อเนื่อง  จะต้องประสำนกับหัวหน้ำทีมบริหำร ควำมต่อเนื่อง  ที่ปฏิบัติงำนในพ้ืนที่ที่เกิดสภำวะวิกฤตอย่ำง
ใกล้ชิด  เพ่ือหำข้อมูลแวดล้อมเสนอคณะ บริหำรควำมต่อเนื่องพิจำรณำตัดสินใจว่ำ จ ำเป็นต้องยกระดับกำร
บริหำรจัดกำรขั้นวิกฤต (Crisis Management) ในหน่วยงำนใดหรือไม่  และจะต้องกอบกู้วิกฤตอย่ำงไร  
เมื่อใด 

3.3.3  วิธีกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง  และกำรติดตำม พร้อมทั้งรำยงำนควำมคืบหน้ำ   

 หน่วยงำนที่ประสบเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน  จะต้องรีบรำยงำน ผู้บริหำรระดับสูงทรำบถึง
สถำนกำรณ ์ ระดับควำมรุนแรง  ควำมเสี่ยง ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นทั้งต่อกำร ปฏิบัติรำชกำรของกรมฯ  และ
ต่อบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน  เพ่ือให้มีกำรพิจำรณำสั่งกำร  และให้กำร สนับสนุนทรัพยำกรที่จ ำเป็น  โดยใน
เบื้องต้น  ส ำนัก/ศูนย์จะต้องจัดกำรกับสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  ท ำกำรประเมินสถำนกำรณ์  และบริหำรควำม
ต่อเนื่องตำม BCM ที่ได้ก ำหนดไว้แล้ว  และรำยงำนควำมคืบหน้ำ ให้คณะบริหำรควำมต่อเนื่องระดับกรมฯ 
ทรำบเป็นระยะ  และหำกมีสถำนกำรณ์ใดที่มีควำมเสี่ยงสูงมำก  และผลกระทบอยู่ระดับรุนแรงมำก  หรือ
ควำมเสียหำยเกิดในวงกว้ำงเป็นเวลำหลำยวัน คณะบริหำรควำมต่อเนื่องจะต้องพิจำรณำตัดสินใจสั่งกำร  และ
ให้ควำมช่วยเหลือในทันที  

อย่ำงไรก็ตำม  ในขณะที่มีกำรตัดสินใจด ำเนินกำรตำมขั้นตอนที่ก ำหนดใน BCM ของหน่วยงำนแล้ว  
คณะบริหำรควำมต่อเนื่องศูนย์ฯ  ก็จะต้องด ำเนินกำรปรับระดับเหตุกำรณ์ควบคู่กันไป  เพ่ือแก้ไขสถำนกำรณ์
ควำมรุนแรงให้บรรเทำเบำบำงลงจนเข้ำสู่ภำวะปกติ 

 

3.4  กลยุทธ์ควำมต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)  

3.4.1 กลยุทธ์ส ำคัญในกำรสร้ำงควำมต่อเนื่อง  ควรครอบคลมุขั้นตอนต่อไปนี้ 

 กำรจัดกำรกับเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน/เหตุวิกฤต    เนื่องจำกเป็นขั้นตอนที่ต้องรับมือ  หรือแก้ไขปัญหำ  

เพ่ือลดระดับควำมรุนแรง  หรือผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน/เหตุวิกฤต   กลยุทธ์ที่ใช้เป็น “กล

ยุทธ์ระงับเหตุกำรณ์”  ซึ่งขอบเขตวิธีกำรจะขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยของสภำพกำรแห่งควำมฉุกเฉินนั้น ๆ  

 กำรจัดกำรควำมต่อเนื่องในกำรปฏิบัติรำชกำร ในขณะที่เหตุกำรณ์ฉุกเฉินยังไม่สำมำรถแก้ไขได้หมด  

แต่กำรปฏิบัติรำชกำรยังคงต้องด ำเนินกำรต่อเนื่อง  ขั้นตอนนี้  จึงต้องใช้กลยุทธ์  “กำรจัดกำร



 

 

ทรัพยำกรส ำคัญ”  ที่ได้มีกำรวิเครำะห์ไว้แล้วสู่กำรปฏิบัติ  เพ่ือให้บุคลำกรสำมำรถปฏิบัติงำนได้

เหมือนหรือเทียบเคียงกับ ภำวะปกติ  

 กำรกู้คืนกำรด ำเนินงำน เป็นขั้นตอนที่ต้องด ำเนินกำรภำยหลังภัยพิบัติผ่ำนพ้นไป  จะใช้กลยุทธ์ “กำร

กู้คืนภำรกิจ”  ซึ่งจะต้องเร่งแก้ไข  ปรับปรุง  พัฒนำควำมเสียหำยต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นให้สำมำรถใช้งำน 

ได้ตำมปกติโดยเร็ว  

กลยุทธ์ควำมต่อเนื่องเป็นแนวทำงในกำรจัดหำและบริหำรจัดกำรทรัพยำกรให้มีควำมพร้อม เมื่อเกิด
สภำวะวิกฤต ซึ่งพิจำรณำทรัพยำกรใน 5 ด้ำนดังนี้ 

 
 
ตำรำงที่ 5 กลยุทธ์ควำมต่อเนื่อง 

ทรัพยำกร กลยุทธ์ควำมต่อเนื่อง 
อำคำร /สถำนที่
ปฏิบัติงำนส ำรอง 

ในกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนในอำคำร /สถำนที่ที่ปฏิบัติงำนได้ ก ำหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติกำร
ส ำรองในหน่วยงำนงำนที่ไม่ได้รับผลกระทบ โดยมีกำรส ำรวจควำมหมำะสมของสถำนที่ 

 ในกรณีเกิดเหตุอุทกภัย วำตภัย / ชุมนุมประท้วง จรำจล หรือในกรณีใดๆ ที่เกิดควำมเสียหำย
เป็นวงกว้ำง ไม่สำมำรถเข้ำมำท ำงำนได้  แต่หำกเป็นระยะเวลำนำน จะใช้ สอต .ภูเก็ตเป็นที่
ปฏิบัติงำนส ำรอง 
ในกรณีต้องใช้สถำนที่ที่ปฏิบัติงำนส ำรองส ำหรับงำนตรวจอำกำศกำรบิน ให้ผู้ประสำนงำน
คณะบริหำรควำมต่อเนื่อง ติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องของบริษัทวิทยุกำรบิน )ภูเก็ต(  เพ่ือขอ
ใช้พื้นที่ปฏิบัติงำนส ำรองเป็นกำรชั่วครำว รองรับเจ้ำหน้ำที่ได้ประมำณ 1-2 คน )ต้องมีกำร  
จัดท ำสัญญำข้อตกลงแลกเปลี่ยนสถำนที่ หำกเกิดสภำวะวิกฤต) 
ส่วนอำกำศกำรบินจังหวัด(สกบ.) ก ำหนดให้ใช้บ้ำนพักข้ำรำชกำรเป็นพ้ืนที่ปฏิบัติกำรส ำรองใน
หน่วยงำน 
ในกรณีเกิดโรคระบำดเช่น โควิด-19 ให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรของจังหวัดเช่น บุคคลที่เดินทำง
มำจำกพ้ืนที่เสี่ยงทั้งในและต่ำงประเทศต้องถูกกักตัว 14 วัน ปิดเส้นทำงคมนำคมทั้งทำงน้ ำ 
ทำงบก ทำงอำกำศ ปิดพ้ืนที่รอยต่อระหว่ำงต ำบล ปิดพ้ืนที่รอยต่อระหว่ำงจังหวัด   เพ่ือให้
ประชำชนงดหรือชะลอกำรเดินทำงข้ำมเขต ปิดสถำนที่เสี่ยงต่อกำรติดเชื้อเช่น สนำมกีฬำ 
สถำนบันเทิง สนำมเด็กเล่น สถำนอำบ อบ นวดและนวดแผนโบรำณ  กำรเว้นระยะห่ำงทำง
สังคม( Social Distance)    ห้ำมประชำชนออกจำกท่ีพักอำศัยในช่วงเวลำตำมประกำศของ
จังหวัด ประชำชนต้องสวมหน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำทุกครั้งที่ออกจำกบ้ำน ในส่วนของ
หน่วยงำนให้บุคลำกรปฏิบัติดังนี้ จัดให้มีเจลล้ำงมือหรือแอลกอฮอล์ล้ำงมือ เครื่องวัดอุณหภูมิ



 

 

ทรัพยำกร กลยุทธ์ควำมต่อเนื่อง 
ก่อนเข้ำไปในตัวอำคำรที่ท ำกำร สวมหน้ำกำกอนำมัย พร้อมทั้งมีสเปรส์ฉีดฆ่ำเชื้อโรค ส ำหรับ
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันในห้องท ำงำน และจุดสัมผัสต่ำงๆเช่น ลูกบิดประตู  

วัสดุอุปกรณ์ที่
ส ำคัญ /กำร
จัดหำ จัดส่ง
อุปกรณ์ที่ 
ส ำคัญ 
 
 
 
 
 
 

ในกรณีที่ไม่สำมำรถใช้วัสดุ /อุปกรณ์ท่ีส ำคัญดังเช่นเหตุกำรณ์ปกติ มีแนวทำงปฏิบัติดังนี้ 
ก ำหนดให้สรรหำอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ภำยในหน่วยงำนก่อน แล้วจึงสรรหำจำกภำยนอก 
ก ำหนดให้มีกำรจัดหำคอมพิวเตอร์ส ำรอง ที่มีคุณลักษณะเหมำะสมกับกำรใช้งำน พร้อม
อุปกรณ์ที่สำมำรถเชื่อมโยงต่อผ่ำนอินเตอร์เน็ต  
ก ำหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพำ (Laptop หรือ Notebook Computer) ที่อำจจะเป็น
เครื่องส่วนบุคคล จนกว่ำจะด ำเนินกำรหำเครื่องส ำรองได้ 
ให้เจ้ำหน้ำที่เก็บข้อมูลที่ส ำคัญ (Backup) ในหน่วยบันทึกข้อมูลส ำรอง (Thumb drive) หรือ
โปรแกรม Drop box ไว้ทุกๆ ครั้ง หำกเกิดกรณีหน่วยบันทึกหลักเกิดควำมเสียหำยจนไม่
สำมำรถกู้คืนได้ 
มีระบบส ำรองไฟฟ้ำหล่อเลี้ยงอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติงำนชั่วครำว                                   

เทคโนโลยี
สำรสนเทศและ
ข้อมูลที่ส ำคัญ 

ให้ด ำเนินกำรบันทึกข้อมูลด้วยระบบ Manual ไปก่อน เมื่อระบบกลับมำเป็นปกติแล้วจึง
บันทึกข้อมูลเข้ำไปในระบบบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศในภำยหลัง                     
ก ำหนดให้ทุกส่วน/ฝ่ำยด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลและส ำรองข้อมูล(Back-up) ให้เป็นปัจจุบัน 
อย่ำงสม่ ำเสมอ เพ่ือให้ สำมำรถน ำข้อมูลมำใช้งำนได้อย่ำงต่อเนื่อง   ส่วนในด้ำนกำรให้บริกำร 
เน้นให้ประชำชนใช้บริกำรผ่ำน social media เช่น facebook  line และเพ่ิมช่องทำงกำร
ติดต่อรำชกำรกับหน่วยงำนทำง e-mail และทำงโทรศัพท ์เพ่ือควำมต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภำพ และแจ้งให้ประชำชนทรำบผ่ำนทำงเวปไซต์ของหน่วยงำน 

บุคลำกรหลัก ในกรณีที่บุคลำกรไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ มีแนวทำงในกำรปฏิบัติดังนี้ ก ำหนดให้มีจ ำนวน
บุคลำกรหลักและส ำรอง ท ำงำนทดแทนกันได้ในส่วน/ฝ่ำยเดียวกันพร้อมกับมีคู่มือกำร
ปฏิบัติงำน ก ำหนดให้มีบุคลำกรเท่ำท่ีจ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำน 

ผู้ให้บริกำร /ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

หน่วยงำนประสำนบริษัท ฯ คู่สัญญำ  ได้แก่  TOT    ดูแลระบบสื่อสำรโทรคมนำคม  เช่น 
กำรใช้บริกำรอินเตอร์เน็ต     ระบบ ADSL เป็นต้น 
หน่วยงำนประสำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคูแลกำรติดตั้งระบบไฟฟ้ำ  
หน่วยงำนประสำนบริษัท คู่สัญญำ  กรณีซ่อมบ ำรุง  ดูแล  รักษำเครื่องมือให้มีสภำพพร้อมใช้
งำนตลอดเวลำ    

 
  



 

 

3.5   ผลกระทบต่อกระบวนกำรท ำงำนหรือกำรให้บริกำร 
 กำรประเมินผลกระทบ  จะพิจำรณำโดยยึดกรอบนโยบำยกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง ของกรมฯ  และ
ให้น้ ำหนักควำมส ำคัญของระดับผลกระทบ  แยกตำมกระบวนกำรสร้ำงคุณค่ำ  4 กระบวนกำรดังนี้ 

 (1) กระบวนกำรตรวจและเฝ้ำระวัง, ติดตำมสภำวะอำกำศ 
 (2) กระบวนกำรพยำกรณ์อำกำศและประกำศเตือนภัย 
 (3) กระบวนกำรอุตุนิยมวิทยำกำรบิน 
 (4) กระบวนกำรบริกำรสำรสนเทศอุตุนิยมวิทยำ  
บนข้อสมมติฐำนควำมเสี่ยงและภัยคุกคำมจำกเหตุกำรณ์โรคระบำดมำวิเครำะห์ 

ตำรำงท่ี 6  ระดับผลกระทบและลักษณะของผลกระทบในกระบวนกำรตรวจและเฝ้ำระวัง  ,ติดตำมสภำวะ
อำกำศ 

 ระดับผลกระทบ                      หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำระดับผลกระทบ 

สูงมำก 
 
 
 
 
 

 เกิดควำมเสียหำยต่อองค์กำรเป็นจ ำนวนเงินในระดับสูงมำก 

 ส่งผลให้ขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนหรือให้บริกำรลดลงมำกกว่ำ ร้อยละ 
90 

 เกิดกำรสูญเสียชีวิตและ/หรือภัยคุกคำมต่อสำธำรณชน 

 ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและควำมม่ันใจต่อองค์กรในระดับประเทศและ 
นำนำชำติ  

สูง  เกิดควำมเสียหำยต่อองค์กรเป็นจ ำนวนเงินในระดับสูง 

 ส่งผลให้ขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนหรือให้บริกำรลดลงร้อยละ 70  

 เกิดกำรบำดเจ็บ ต่อผู้รับบริกำร/บุคคล/กลุ่มคน 

 ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและควำมม่ันใจต่อองค์กรในระดับประเทศ 
ปำนกลำง  เกิดควำมเสียหำยต่อองค์กรเป็นจ ำนวนเงินในระดับปำนกลำง 

 ส่งผลให้ขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนหรือให้บริกำรลดลงร้อยละ 50 

 ต้องกำรรักษำพยำบำล  

 ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและควำมม่ันใจต่อองค์กรในระดับท้องถิ่น 
ต่ ำ   เกิดควำมเสียหำยต่อองค์กรเป็นจ ำนวนเงินในระดับต่ ำ  

  ส่งผลให้ขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนหรือให้บริกำรลดลงร้อยละ 30  

  ต้องมีกำรปฐมพยำบำล 

  ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและควำมมั่นใจต่อองค์กรในระดับท้องถิ่น 



 

 

 ระดับผลกระทบ                      หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำระดับผลกระทบ 

  
ไม่เป็นสำระส ำคัญ  ส่งผลให้ขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนหรือให้บริกำรลดลงมำกกว่ำร้อยละ 

10 

ตำรำงท่ี 7 ระดับผลกระทบและลักษณะของผลกระทบในกระบวนกำรพยำกรณ์อำกำศและประกำศเตือน
ภัย 

 ระดับผลกระทบ                      หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำระดับผลกระทบ 

สูงมำก  เกิดควำมเสียหำยต่อองค์กำรเป็นจ ำนวนเงินในระดับสูงมำก 

 ส่งผลให้ขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนหรือให้บริกำรลดลงมำกกว่ำ ร้อยละ 
50 

 เกิดกำรสูญเสียชีวิตและ/หรือภัยคุกคำมต่อสำธำรณชน 

 ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและควำมม่ันใจต่อองค์กรในระดับประเทศและ
นำนำชำติ  

สูง  เกิดควำมเสียหำยต่อองค์กรเป็นจ ำนวนเงินในระดับสูง 

 ส่งผลให้ขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนหรือให้บริกำรลดลงร้อยละ 25-50  

 เกิดกำรบำดเจ็บต่อผู้รับบริกำร/บุคคล/กลุ่มคน  

 ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและควำมม่ันใจต่อองค์กรในระดับประเทศ 
ปำนกลำง 
 

 เกิดควำมเสียหำยต่อองค์กรเป็นจ ำนวนเงินในระดับปำนกลำง 

 ส่งผลให้ขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนหรือให้บริกำรลดลงร้อยละ 10-25  

 ต้องกำรรักษำพยำบำล  
  ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและควำมม่ันใจต่อองค์กรในระดับท้องถิ่น 
ต่ ำ   เกิดควำมเสียหำยต่อองค์กรเป็นจ ำนวนเงินในระดับต่ ำ  

 ส่งผลให้ขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนหรือให้บริกำรลดลงร้อยละ 5-10  

 ต้องมีกำรปฐมพยำบำล 

 ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและควำมม่ันใจต่อองค์กรในระดับท้องถิ่น 

ไม่เป็นสำระส ำคัญ  ส่งผลให้ขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนหรือให้บริกำรลดลงมำกกว่ำร้อยละ 5 

ตำรำงท่ี 8  ระดับผลกระทบและลักษณะของผลกระทบในกระบวนกำรอุตุนิยมวิทยำกำรบิน 



 

 

ระดับผลกระทบ                       หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำระดับผลกระทบ 
สูงมำก  เกิดควำมเสียหำยต่อองค์กำรเป็นจ ำนวนเงินในระดับสูงมำก 

 ส่งผลให้ขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนหรือให้บริกำรลดลงมำกกว่ำ ร้อยละ 
90 

 เกิดกำรสูญเสียชีวิตและ/หรือภัยคุกคำมต่อสำธำรณชน 

 ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและควำมม่ันใจต่อองค์กรในระดับประเทศและ 
นำนำชำติ  

สูง  เกิดควำมเสียหำยต่อองค์กรเป็นจ ำนวนเงินในระดับสูง 

 ส่งผลให้ขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนหรือให้บริกำรลดลงร้อยละ 70  

 เกิดกำรบำดเจ็บต่อผู้รับบริกำร/บุคคล/กลุ่มคน  

 ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและควำมม่ันใจต่อองค์กรในระดับประเทศ 
ปำนกลำง  เกิดควำมเสียหำยต่อองค์กรเป็นจ ำนวนเงินในระดับปำนกลำง 

 ส่งผลให้ขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนหรือให้บริกำรลดลงร้อยละ 50 

 ต้องกำรรักษำพยำบำล  

 ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและควำมม่ันใจต่อองค์กรในระดับท้องถิ่น 
ต่ ำ   เกิดควำมเสียหำยต่อองค์กรเป็นจ ำนวนเงินในระดับต่ ำ  

   ส่งผลให้ขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนหรือให้บริกำรลดลงร้อยละ 30  

   ต้องมีกำรปฐมพยำบำล 

   ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและควำมมั่นใจต่อองค์กรในระดับท้องถิ่น 

  
ไม่เป็นสำระส ำคัญ   ส่งผลให้ขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนหรือให้บริกำรลดลงมำกกว่ำร้อย

ละ 10 

 
ตำรำงท่ี 9  ระดับผลกระทบและลักษณะของผลกระทบในกระบวนกำรบริกำรสำรสนเทศอุตุนิยมวิทยำ 
ระดับผลกระทบ หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำระดับผลกระทบ 
สูงมำก  เกิดควำมเสียหำยต่อองค์กำรเป็นจ ำนวนเงินในระดับสูงมำก 

 ส่งผลให้ขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนหรือให้บริกำรลดลงมำกกว่ำ ร้อย
ละ 90 

 เกิดกำรสูญเสียชีวิตและ/หรือภัยคุกคำมต่อสำธำรณชน 



 

 

ระดับผลกระทบ หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำระดับผลกระทบ 

 ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและควำมม่ันใจต่อองค์กรในระดับประเทศและ 
นำนำชำติ 

สูง  เกิดควำมเสียหำยต่อองค์กรเป็นจ ำนวนเงินในระดับสูง 

 ส่งผลให้ขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนหรือให้บริกำรลดลงร้อยละ 70  

 เกิดกำรบำดเจ็บต่อผู้รับบริกำร/บุคคล/กลุ่มคน  

 ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและควำมม่ันใจต่อองค์กรในระดับประเทศ 
ปำนกลำง 
 
 
 

 เกิดควำมเสียหำยต่อองค์กรเป็นจ ำนวนเงินในระดับปำนกลำง 

 ส่งผลให้ขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนหรือให้บริกำรลดลงร้อยละ 50 

 ต้องกำรรักษำพยำบำล  

 ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและควำมม่ันใจต่อองค์กรในระดับท้องถิ่น 
ต่ ำ  • เกิดควำมเสียหำยต่อองค์กรเป็นจ ำนวนเงินในระดับต่ ำ  

 • ส่งผลให้ขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนหรือให้บริกำรลดลงร้อยละ 30  

 • ต้องมีกำรปฐมพยำบำล 

 • ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและควำมมั่นใจต่อองค์กรในระดับท้องถิ่น 

ไม่เป็นสำระส ำคัญ • ส่งผลให้ขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนหรือให้บริกำรลดลงมำกกว่ำร้อยละ 10 

กำรวิเครำะห์ผลกระทบต่อกำรปฏิบัติรำชกำรในสภำวะวิกฤต    โดยเหตุกำรณ์วิกฤตแต่ละเหตุกำรณ์อำจมี
ระดับผลกระทบในแต่ละช่วงระยะเวลำของกำรหยุดชะงักไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ ประมำณ 5 ช่วงระยะเวลำ  
ตำมตำรำงดังนี้  

ตำรำงท่ี 10 ผลกระทบต่อกระบวนกำรท ำงำนหรือกำรให้บริกำร )Business Impact Analysis) 
กระบวนกำร ระดับควำมเร่งด่วน )สูง/

ปำนกลำง/ต่ ำ(  
ระยะเวลำเป้ำหมำยในกำรฟื้นคืนสภำพ 

4 ช่ังโมง  1 วัน  1 สัปดำห์  2 สัปดำห์  1 เดือน  
กำรตรวจวัดข้อมูล
อุตุนิยมวิทยำกำรบิน 

สูง √ √ √ √ √ 

งำนพยำกรณ์อำกำศกำรบิน สูง √ √ √ √ √ 
งำนตรวจ เฝ้ำระวัง สภำวะ
อำกำศ 

สูง √ √ √ √ √ 

งำนติดตำมสภำวะอำกำศ สูง √ √ √ √ √ 
งำนพยำกรณ์อำกำศและ
เตือนภัยธรรมชำติ 

สูง √ √ √ √ √ 



 

 

กระบวนกำร ระดับควำมเร่งด่วน )สูง/
ปำนกลำง/ต่ ำ(  

ระยะเวลำเป้ำหมำยในกำรฟื้นคืนสภำพ 
4 ช่ังโมง  1 วัน  1 สัปดำห์  2 สัปดำห์  1 เดือน  

งำนเผยแพร่และให้บริกำร
สำรสนเทศอุตุนิยมวิทยำ 

สูง √ √ √ √ √ 

งำนซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ ปำนกลำง  √ √ √  
งำนกำรเงิน กำรคลัง งำน
พัสดุ งำนสำรบรรณ 

ปำนกลำง  √ √ √  

 
3.6 กำรวิเครำะห์ผลกระทบทำงธุรกิจ (Business Impact Analysis)   

 เพ่ือให้หน่วยงำน สำมำรถด ำเนินงำนต่อเนื่องได้ในช่วงเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน/สภำวะวิกฤต จึงได้ท ำ
กำรวิเครำะห์ถึงระยะเวลำในกำรฟ้ืนคืนสภำพสู่สภำวะปกติ หลังจำกที่หน่วยงำนประสบสภำวะวิกฤตเกี่ยวกับ
อัคคีภัย อุทกภัย  แผ่นดินไหวและสึนำมิ กำรจลำจลหรือชุมนุมประท้วง และโรคระบำด จ ำแนกตำมผลกระทบ 
ระดับมำก ปำนกลำง น้อย ซึ่งสรุปผลกำรวิเครำะห์ได้ดังนี้ 

 1) ถ้ำหน่วยงำนประสบเหตุอัคคีภัย และได้รับผลกระทบในระดับสูง ปำนกลำง และน้อย งำนที่ต้อง
เร่งฟ้ืนฟูโดยเร็วคือ งำนตำมภำรกิจหลักเช่น งำนตรวจอำกำศกำรบิน  ดูงำนพยำกรณ์อำกำศกำรบิน งำน
พยำกรณ์อำกำศ งำนสำรสนเทศอุตุนิยมวิทยำ งำนติดตำมสภำวะอำกำศ กำรตรวจอำกำศผิวพ้ืน งำนเบิกจ่ำย 
งำนกำรคลัง งำนพัสดุ งำนสำรบรรณ และงำนซ่อม บ ำรุง รักษำเครื่องมือ ต้องเร่งฟ้ืนฟูภำยในไม่เกิน 3 วัน 1 
วัน และ 12 ชั่วโมง ตำมล ำดับ  

 2) ถ้ำหน่วยงำนประสบเหตุอุทกภัย/จลำจล/ชุมนุมประท้วง  และได้รับผลกระทบในระดับสูง ปำน
กลำง และน้อย งำนที่ต้องเร่งฟ้ืนฟูโดยเร็วคือ งำนตำมภำรกิจเช่น งำนตรวจอำกำศกำรบิน  ดูงำนพยำกรณ์
อำกำศกำรบิน งำนพยำกรณ์อำกำศ งำนสำรสนเทศอุตุนิยมวิทยำ งำนติดตำมสภำวะอำกำศ กำรตรวจอำกำศ
ผิวพ้ืน งำนเบิกจ่ำยงำนกำรคลัง งำนพัสดุ งำนสำรบรรณ และงำนซ่อม บ ำรุง รักษำเครื่องมือจะต้องเร่งฟ้ืนฟูให้
แล้วเสร็จภำยในไม่เกิน  1 สัปดำห์  3 วัน และ 1 วันตำมล ำดับ 

 3) ถ้ำหน่วยงำนประสบเหตุแผ่นดินไหวและสึนำมิ และได้รับผลกระทบในระดับสูง ปำนกลำง และ
น้อย งำนที่ต้องเร่งฟ้ืนฟูโดยเร็วคือ งำนตำมภำรกิจเช่น งำนตรวจอำกำศกำรบิน  ดูงำนพยำกรณ์อำกำศกำรบิน 
งำนพยำกรณ์อำกำศ งำนสำรสนเทศอุตุนิยมวิทยำ งำนติดตำมสภำวะอำกำศ กำรตรวจอำกำศผิวพ้ืน งำน
เบิกจ่ำยงำนกำรคลัง  งำนพัสดุ งำนสำรบรรณ และงำนซ่อม บ ำรุง รักษำเครื่องมือ ต้องเร่งฟ้ืนฟูภำยในไม่เกิน 
2 สัปดำห์ 1 สัปดำห์ และ 3 วัน ตำมล ำดับ 

 4) ถ้ำหน่วยงำนประสบเหตุโรคระบำด  และได้รับผลกระทบในระดับสูง ปำนกลำง และน้อย งำนที่
ต้องเร่งฟ้ืนฟูโดยเร็วคือ งำนตำมภำรกิจเช่น งำนตรวจอำกำศกำรบิน  งำนพยำกรณ์อำกำศกำรบิน งำน
พยำกรณ์อำกำศ งำนสำรสนเทศอุตุนิยมวิทยำ งำนติดตำมสภำวะอำกำศ กำรตรวจอำกำศผิวพ้ืน งำนเบิกจ่ำย



 

 

งำนกำรคลัง งำนพัสดุ งำนสำรบรรณ และงำนซ่อม บ ำรุง รักษำเครื่องมือ ต้องเร่งฟ้ืนฟูภำยในไม่เกิน 2 สัปดำห์ 
1 สัปดำห์ และ 3 วัน ตำมล ำดับ 

กำรวิเครำะห์ผลกระทบต่อกระบวนกำรท ำงำนหรือกำรให้บริกำร  (Business Impact Analysis) พบว่ำ
กระบวนกำรท ำงำนที่ต้องให้ควำมส ำคัญและกลับมำด ำเนินงำนหรือฟ้ืนคืนสภำพให้ได้ภำยในระยะเวลำตำมที่
ก ำหนดปรำกฎในตำรำงที ่10 

3.7 กำรก ำหนดควำมต้องกำรทรัพยำกรที่ส ำคัญ 

ตำรำงที ่11  กำรก ำหนดทรัพยำกรส ำคัญที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนและกำรให้บริกำรแยกตำมหน่วยงำน 

 

กระบวนกำร 

กำรก ำหนดทรัพยำกรท่ีส ำคัญ 

อำคำร /สถำนที่
ปฏิบัติงำน 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ ระบบเทคโนโลยีหรือ
ระบบสำรสนเทศ 

บุคลำกร ผู้ให้บริกำร /ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

งำนสำรบรรณและ
ธุรกำรทั่วไป 
กำรเงินและพัสด ุ
 
 
 
 
 
กำรเผยแพร่และ
ให้บริกำรข้อมูล 
 
 

พื้นที่ส ำรอง 2 
ตร.ม.( 1 คน) 
 
 
 
 
 
 
พื้นที่ส ำรอง 2 
ตร.ม.( 1 คน) 
 

- คอมพิวเตอร ์
พกพำหรือ ตั้ง
โต๊ะ 2 เครื่อง  
เครื่องพิมพ์และ  
สแกนเนอร์ 1 
เครื่อง  
เครื่อง โทรสำร  
1 เครื่อง 
-คอมพิวเตอร์ตั้ง
โต๊ะหรือ พกพำ 
1 เครื่อง   

ระบบเชื่อมโยง
อินเตอร์เน็ต
และโทรศัพท ์
 
 
 
 
 
-ระบบ เชื่อมโยง
อินเตอร์เน็ต  
-ระบบ โทรศัพท ์

บุคลำกรหลัก 
 2 คน 
 
 
 
 
 
 
บุคลำกรหลัก 1 
คน 

ผู้ให้บริกำร
เชื่อมโยงเครือข่ำย
อินเตอร์เน็ตและ
ระบบโทรศัพท ์
 
 
 
 
ให้บริกำร
เชื่อมโยงเครือข่ำย 
อินเตอร์เน็ตและ
ระบบโทรศัพท ์

กระบวนกำร 
พยำกรณ์ อำกำศ
และประกำศเตือน 
ภัยธรรมชำต ิ

พื้นที่ส ำรอง 2 
ตร.ม.( 1 คน) 

-คอมพิวเตอร ์
ตั้งโต๊ะหรือ 
พกพำ 1 เครื่อง 

-ระบบ เชื่อมโยง 
อินเตอร์เน็ต  
 -ระบบ 
โทรศัพท ์

บุคลำกร หลัก 1 
คน 

ให้บริกำร
เชื่อมโยงเครือข่ำย
อินเตอร์เน็ตและ
ระบบโทรศัพท ์

กระบวนกำร
อุตุนิยมวิทยำกำร
บิน 

พื้นที่ส ำรอง 2 
ตร.ม.( 1 คน) 

คอมพิวเตอร ์ตั้ง
โต๊ะหรือ พกพำ 
1 เครื่อง   

ระบบ เชื่อมโยง 
อินเตอร์เน็ต  
 -ระบบ 
โทรศัพท ์

บุคลำกร หลัก 2 
คน 

ให้บริกำร
เชื่อมโยงเครือข่ำย
อินเตอร์เน็ตและ
ระบบโทรศัพท ์



 

 

 

กระบวนกำร 

กำรก ำหนดทรัพยำกรท่ีส ำคัญ 

อำคำร /สถำนที่
ปฏิบัติงำน 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ ระบบเทคโนโลยีหรือ
ระบบสำรสนเทศ 

บุคลำกร ผู้ให้บริกำร /ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

กำรบริหำรจัดกำร 
เครื่องมือ 
อุตุนิยมวิทยำ 
 
 
 
 
 
 

 ถ้ำเกิด
เหตุกำรณ์ไม่
ปกติให้ย้ำยไป
ปฏิบัติงำนตำม
สถำนทีท่ี่ก ำหนด 
-ในกรณีที่มี 
ควำม เสียหำย 
เป็นบริเวณ 
กว้ำงให้ ส ำรวจ 
 
 

SENSOR และ
อุปกรณ์ต่ำง ๆ
แบบ Stand 
Alone เพื่อใช้
เป็นข้อมูลส ำรอง
ก่อนกำรจัดหำ
ทดแทน เครื่อง
เดิม 

มีกำรเชื่อมโยง
ข้อมูล ณ สถำนี
ตรวจวัด มำที่
ส่วนกลำงโดย
ผ่ำนระบบกำร
เชื่อมโยงของ
กรมฯเป็นหลัก 

บุคลำกรหลัก 
 2 คน 

ก ำหนด 
ผู้รับผิดชอบ ให้มี
หน้ำที่ ประสำน
แจ้งผู้ให้บริกำร 

 

กระบวนกำร 

กำรก ำหนดทรัพยำกรท่ีส ำคัญ 

อำคำร /สถำนที่
ปฏิบัติงำน 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ ระบบเทคโนโลยีหรือ
ระบบสำรสนเทศ 

บุคลำกร ผู้ให้บริกำร /ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

    สถำนี
อุตุนิยมวิทยำท่ี
ใกล้ที่สุด ที่มี
สภำพเหตุกำรณ์ 
ปกติให้ด ำเนินกำร 
ตรวจสภำพ
อำกำศแทน 

-จัดหำ
เครื่องตรวจ
อำกำศอัตโนมตัิ
แบบเคลื่อนที่
จ ำนวน 2 ชุด  

      

 
3.7.1 กำรวิเครำะห์เพ่ือก ำหนดควำมต้องกำรทรัพยำกรที่ส ำคัญ 
 1) ด้ำนสถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรอง (Working Space Requirement) ดังตำรำงที ่12  
ตำรำงที่ 12 กำรระบุพ้ืนที่กำรปฏิบัติงำนส ำรอง 

ประเภททรัพยำกร 
สถำนที่ 

/ท่ีมำ  
4 ช่ัวโมง  1 วัน  1 สัปดำห์  2 สัปดำห์  1 เดือน  

พื้นที่ส ำหรับสถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรอง หน่วยงำนอื่นในจ .ภูเก็ต/
สอต.ใกล้เคียง 

20  ตร.ม 
(10 คน) 

20  ตร.ม 
(15 คน) 

03  ตร.ม 
(20 คน) 

 03  ตร.ม 
(30 คน) 

03  ตร.ม 
(40 คน) 

บ้ำนพักข้ำรำชกำร สกบ.
ระนอง 

16 ตร.ม  
(2 คน) 

16 ตร.ม  
(2 คน) 

16 ตร.ม  
(4 คน) 

16 ตร.ม  
(4 คน) 

16 ตร.ม  
(4 คน) 

บ้ำนพักข้ำรำชกำร สกบ. 
กระบี ่

16 ตร.ม  
(2 คน) 

16 ตร.ม  
(2 คน) 

16 ตร.ม  
(4 คน) 

16 ตร.ม  
(4 คน) 

16 ตร.ม  
(4 คน) 

บ้ำนพักข้ำรำชกำร สกบ.
ตรัง 

16 ตร.ม  
(2 คน) 

16 ตร.ม  
(2 คน) 

16 ตร.ม  
(4 คน) 

16 ตร.ม  
(4 คน) 

16 ตร.ม  
(4 คน) 

พื้นที่ส ำหรับสถำนที่ปฏิบัติงำนใหม่ในกรณี
จ ำเป็น 

หน่วยงำนอื่นในจ .ภูเก็ต/
สอต.ใกล้เคียง 

20  ตร.ม 
(10 คน) 

20  ตร.ม 
(15 คน) 

03  ตร.ม 
(20 คน) 

30  ตร.ม 
(30 คน) 

03  ตร.ม 
(40 คน) 



 

 

ประเภททรัพยำกร 
สถำนที่ 

/ท่ีมำ  
4 ช่ัวโมง  1 วัน  1 สัปดำห์  2 สัปดำห์  1 เดือน  

ปฏิบัติงำนที่บ้ำน  - - - - - 
       
รวม 88  ตร.ม 

(26 คน) 
88  ตร.ม 
(36 คน) 

108 ตร.ม 
(48 คน) 

108  ตร.ม 
(68 คน) 

108 ตร.ม 
(88 คน) 

  
2) ควำมต้องกำรด้ำนวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement) ดังตำรำงที่ 13 

ตำรำงที ่13 กำรระบุจ ำนวนวัสดุอุปกรณ์ 
ประเภททรัพยำกร ท่ีมำ 4 ช่ัวโมง  1 วัน  1 สัปดำห์  2 สัปดำห์  1 เดือน  

คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
หรือพกพำ 

ศต. 6 เครื่อง 6 เครื่อง 6 เครื่อง 6 เครื่อง 6 เครื่อง 
สกบ. 3 เครื่อง 3 เครื่อง 3 เครื่อง 3 เครื่อง 3 เครื่อง 

คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยง
กับหน่วยงำนภำยนอก
เช่น GFMIS 

ศต. 1 เครื่อง 1 เครื่อง  1 เครื่อง  1 เครื่อง  1 เครื่อง 

เครื่องสแกนพริ้นเตอร์ ศต. 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 
สกบ. 3 เครื่อง 3 เครื่อง 3 เครื่อง 3 เครื่อง 3 เครื่อง 

เครื่องถ่ำยเอกสำร เช่ำซื้อ 1 เครื่อง  1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 
โทรศัพทโ์ทรสำรส ำรอง ศต. 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 

สกบ. 3 เครื่อง 3 เครื่อง 3 เครื่อง 3 เครื่อง 3 เครื่อง 
  

3) ควำมต้องกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูล (IT & Information Requirement) 
ตำรำงที่ 41  กำรระบุควำมต้องกำรด้ำนเทคโนโลยี 
 

ประเภททรัพยำกร 
 

แหล่งข้อมูล 4 ช่ัวโมง  1 วัน  1 สัปดำห์  2 สัปดำห์  1 เดือน  

ระบบอินเตอร์เน็ต ศต.  √ √ √ √ 
 สกบ.  √ √ √ √ 
WiFi ศต. √ √ √ √ √ 
 สกบ. √ √ √ √ √ 
คู่สำยโทรศัพท์ ศต. √ √ √ √ √ 
 สกบ. √ √ √ √ √ 
e-mailของหน่วยงำน ศต.  √ √ √ √ 
 สกบ.  √ √ √ √ 



 

 

ประเภททรัพยำกร 
 

แหล่งข้อมูล 4 ช่ัวโมง  1 วัน  1 สัปดำห์  2 สัปดำห์  1 เดือน  

ระบบกำรเบิกจ่ำยเงิน 
(GFMIS) ระบบกำร 
จัดซื้อจัดจ้ำง (EGP 

ศต.   √ √ √ 

  
4) ควำมต้องกำรด้ำนบุคลำกรส ำหรับควำมต่อเนื่องเพ่ือปฏิบัติงำน (Personnel Requirement)

ตำรำงที่ 51  กำรระบุจ ำนวนบุคลำกรหลักท่ีจ ำเป็น 

ประเภททรัพยำกร แหล่งข้อมูล 4 ช่ัวโมง  1 วัน  1 สัปดำห์  2 สัปดำห์  1 เดือน  

จ ำนวนบุคลำกรปฏิบัติงำนที่ 
ส ำนักงำน/สถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรอง 

ศต. 10 15 20 30 40 
สกบ 3 6 12 12 12 

จ ำนวนบุคลำกรปฏิบัติงำนที่บ้ำน  - - - - - 
รวม  13 21 32 42 52 

  
 5) ควำมต้องกำรด้ำนผู้ให้บริกำรที่ส ำคัญ (Service Requirement)  
ตำรำงที ่16 กำรระบุจ ำนวนผู้ให้บริกำรที่ต้องติดต่อหรือขอรับบริกำร 

ฝ่ำยงำน /กลุ่มงำน  4 ช่ัวโมง  1 วัน  1 สัปดำห์  2 สัปดำห์  1 เดือน  

ผู้ให้บริกำรเชื่อมโยงระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต/
โทรศัพท ์

 1 2 2 2 

รวม  1 2 2 2 

 
3.8 ขั้นตอนกำรบริหำรควำมต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนกำร 
 

วันที่ 1 กำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ทันที (ภำยใน 24 ชั่วโมง) 
กำรปฏิบัติกำรใดๆ ให้บุคลำกรค ำนึงถึงควำมปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลำกรอ่ืนๆ และปฏิบัติตำม
แนวทำงของแผนบริหำรควำมต่อเนื่อง และข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเคร่งครัด 
 
 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบำทควำมรับผิดชอบ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
- แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤติ ตำมกระบวนกำร Call 

Tree ให้กับ บุคลำกรในสังกัด ภำยหลังได้รับ 

แจ้งจำกหัวหน้ำคณะบริหำร ควำมต่อเนื่อง 

หัวหน้ำทีมงำนบริหำร
ควำมต่อเนื่อง 
 

 
 
 



 

 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบำทควำมรับผิดชอบ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
-  จัดประชุมทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง เพ่ือ

ประเมินควำมเสียหำย ผลกระทบต่อกำรด ำ 
เนินงำน กำรให้บริกำร และ ทรัพยำกรส ำคัญ
ที่ต้องใช้ในกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง 

- ทบทวนกระบวนงำนที่มีควำมเร่งด่วน หรือ
ส่งผลกระทบ อย่ำงสูง (หำกไม่ด ำเนินกำร) 
ดังนั้น จ ำเป็นต้องด ำเนินงำน หรือปฏิบัติด้วย
มือ (Manual Processing) 

ทีมงำนบริหำรควำม 
ต่อเนื่อง   
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

 

- ระบุและสรุปรำยชื่อบุคลำกรในสังกัด ที่ได้รับ

ผลกระทบ/ บำดเจ็บ/เสียชีวิต 

ทีมงำนบริหำรควำม
ต่อเนื่อง 

 

-รำยงำนหัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่องทรำบ 
โดย ครอบคลุมประเด็นดังนี้  

 จ ำนวนและรำยชื่อบุคลำกรที่ได้รับผลกระทบ/ 
บำดเจ็บ/เสียชีวิต  

  ควำมเสียหำยและผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน
และ กำรให้บริกำร  

  ทรัพยำกรส ำคัญที่ต้องใช้ในกำรบริหำรควำม
ต่อเนื่อง 

  กระบวนงำนที่มีควำมเร่งด่วนและส่งผลกระทบ
อย่ำงสูงหำกไม่ด ำเนินกำร และจ ำเป็นต้องด ำเนินงำน 
หรือ ปฏิบัติงำนด้วยมือ 

ทีมงำนบริหำรควำม
ต่อเนื่อง 

 

- สื่อสำรและรำยงำนสถำนกำรณ์แก่บุคลำกรในสังกัด  
ให้ ทรำบ ตำมเนื้อหำและข้อควำมท่ีได้รับกำรพิจำรณำ
และ เห็นชอบจำกคณะบริหำรควำมต่อเนื่องแล้ว 

ทีมงำนบริหำรควำม
ต่อเนื่อง 
 

 

- ประเมินและระบุกระบวนกำรหลัก และงำนเร่งด่วนที่
จ ำเป็นต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จ ภำยใน 1- 5 วัน 
ข้ำงหน้ำ 
 
 
 
 

หัวหน้ำและทีมงำน
บริหำรควำมต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 



 

 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบำทควำมรับผิดชอบ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
 
 
                   ขั้นตอนและกิจกรรม 

 
 
บทบำทควำมรับผิดชอบ 

 
 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
- ประเมินศักยภำพและควำมสำมำรถของหน่วยงำน  
ในกำรด ำเนินงำนเร่งด่วนข้ำงต้น ภำยใต้ข้อจ ำกัดและ  
 สภำวะวิกฤต พร้อมระบุทรัพยำกรที่จ ำเป็นต้องใช้ใน
กำรบริหำร ควำมต่อเนื่องตำมแผนกำรจัดหำทรัพยำกร 

หัวหน้ำและทีมงำน
บริหำรควำมต่อเนื่อง 

 

 

- รำยงำนควำมคืบหน้ำให้แก่หัวหน้ำคณะบริหำรควำม 
ต่อเนื่องทรำบ  พร้อมขออนุมัติกำรด ำเนินงำนหรือ
ปฏิบัติ ด้วยมือ (Manual Processing) ส ำหรับ
กระบวนงำน/งำน ที่มีควำมเร่งด่วนและส่งผลกระทบ
อย่ำงสูงหำกไม่ ด ำเนินกำรในระหว่ำงที่ทรัพยำกรของ
หน่วยงำนยังไม่ สำมำรถกอบกู้คืนสู่สภำวะปกติได้ 

หัวหน้ำและทีมงำน
บริหำรควำมต่อเนื่อง 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

- ติดต่อและประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใน
กำร จัดหำทรัพยำกรที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรบริหำร
ควำม ต่อเนื่อง ได้แก่ 

-     สถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรอง   

-     วัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญ   

-     เทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลที่ส ำคัญ  

-     บุคลำกรหลัก  

    ผู้ให้บริกำรที่ส ำคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หัวหน้ำและทีมงำน
บริหำรควำมต่อเนื่อง 

 

- พิจำรณำด ำเนินกำรหรือปฏิบัติงำนด้วยมือ (Manual) 
เฉพำะงำนเร่งด่วน หำกไม่ด ำเนินกำรจะส่งผลกระทบ 
อย่ำงสูงและไม่สำมำรถรอได้ ทั้งนี ้ต้องได้รับกำรอนุมัติ 

ทีมงำนบริหำรควำม
ต่อเนื่อง 

 

- ระบุหน่วยงำนที่เป็นคู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำรส ำหรับงำน
เร่งด่วนที่ ระบุข้ำงต้น เพ่ือแจ้งสถำนกำรณ์และ
แนวทำงในกำรบริหำรควำมต่อเนื่องตำมเนื้อหำและ
ข้อควำมที่ได้รับกำร พิจำรณำและเห็นชอบจำกคณะ
บริหำรควำมต่อเนื่อง 

หัวหน้ำและ 
ทีมงำนบริหำรควำม
ต่อเนื่อง 

 



 

 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบำทควำมรับผิดชอบ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงำน

ต่ำงๆ ที ่ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่องของฝ่ำยฯ ต้อง
ด ำเนินกำร (พร้อมระบุรำยละเอียด ผู้ด ำเนินกำรและ
เวลำ) อย่ำงสม่ ำเสมอ 

ทีมงำนบริหำรควำม
ต่อเนื่อง 

 

-แจ้งสรุปสถำนกำรณ์และข้ันตอนกำรด ำเนินกำร 
ส ำหรับวันถัดไปให้กับบุคลำกรหลักในส่วน-ฝ่ำย    
เพ่ือรับทรำบและด ำเนินกำร อำท ิแจ้งวัน เวลำ และ 
สถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรอง                   
 ขั้นตอนและกิจกรรม 

ทีมงำนบริหำรควำม
ต่อเนื่อง 
 
 
บทบำทควำมรับผิดชอบ 

 
 
 
 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
- รำยงำนควำมคืบหน้ำให้แก่หัวหน้ำคณะบริหำร
ควำมต่อเนื่อง ของหน่วยงำนอย่ำงสม่ ำเสมอหรือ
ตำมท่ีได้ก ำหนดไว้ 

หัวหน้ำและทีมงำน
บริหำรควำมต่อเนื่อง 

 

 
 

วันที ่2-7 กำรตอบสนองในระยะสั้น 
กำรด ำเนินกำรเพ่ือตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ในระยะ 7 วันแรกนี้  จะให้ควำมส ำคัญ กับกำรสรรหำ

ทรัพยำกรหลักที่ได้รับผลกระทบ  และด ำเนินงำนตำมที่ได้รับอนุมัติในวันแรก  โดยมี ขั้นตอนหลักที่คณะ
บริหำรควำมต่อเนื่องและทีมงำนระดับส ำนัก/ศูนย ์ต้องด ำเนินกำร  ดังนี้ 

 2.1 )  ติดตำมสถำนะภำพกำรกอบกู้คืนมำของทรัพยำกรที่ได้รับผลกระทบ  และ ประเมินควำมจ ำเป็น
และระยะเวลำที่ต้องใช้ในกำรกอบกู้คืน  
 2.2)  ติดตำมกำรจัดหำทรัพยำกรที่ได้รับผลกระทบและจ ำเป็นต้องใช้ในกำรบริหำร ควำมต่อเนื่อง  
ได้แก่  สถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรอง  วัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญ  เทคโนโลยีสำรสนเทศ  และข้อมูลที่ส ำคัญ  บุคลำกร
หลัก  และผู้ให้บริกำรที่ส ำคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  2.3)  ก ำหนดให้กลุ่ม/ส่วน/ฝ่ำย  เจ้ำของกระบวนกำรส ำคัญที่ได้รับผลกระทบ  กลับมำด ำเนินงำน
และให้บริกำร  
 2.4)  รำยงำนควำมคืบหน้ำให้คณะบริหำรควำมต่อเนื่องระดับกรมฯ  และส่วนกลำง ทรำบ  
กำรปฏิบัติกำรใด ๆ ให้บุคลำกรของทุกกลุ่ม ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลำกรอ่ืนและ
ปฏิบัติตำมแนวทำง แผนเผชิญเหตุ และข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด 

 



 

 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบำทควำมรับผิดชอบ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
- ติดตำมสถำนภำพกำรกอบกู้คืนมำของ

ทรัพยำกรที่ได้รับ ผลกระทบ ประเมินควำม

จ ำเป็นและระยะเวลำที่ต้องใช้ใน กำรกอบกู้คืน 

ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
ของส่วน/ฝ่ำย 

 

- ตรวจสอบกับหน่วยงำน ควำมพร้อม

และข้อจ ำกัดในกำร จัดหำทรัพยำกรที่

จ ำเป็นต้องใช้ในกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง 

ได้แก่ 

• สถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรอง  

• วัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญ  

• เทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลที่

ส ำคัญ  

• บุคลำกรหลัก  

• ผู้ให้บริกำร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
 

หัวหน้ำและทีมงำนบริหำร
ควำมต่อเนื่องของส่วน/ฝ่ำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- รำยงำนหัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่องของ

หน่วยงำน ควำมพร้อม ข้อจ ำกัด และข้อเสนอแนะใน

กำรจัดหำ ทรัพยำกรที่จ ำเป็นต้อใช้ในกำรบริหำรควำม

ต่อเนื่อง 

ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
ของส่วน /ฝ่ำย  

 

- ประสำนงำนและด ำเนินกำรจัดหำทรัพยำกรที่

จ ำเป็นต้องใช้ ในกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง ได้แก่ 

 สถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรอง  

 วัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญ  

 เทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลที่ส ำคัญ  

 บุคลำกรหลัก  

 ผู้ให้บริกำรที่ส ำคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หัวหน้ำและทีมงำนบริหำร
ควำมต่อเนื่องของส่วน /ฝ่ำย  

 



 

 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบำทควำมรับผิดชอบ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
- ด ำเนินกำรกอบกู้และจัดหำข้อมูลและรำยงำน

ต่ำงๆ ทีจ ำเป็นต้องใช้ในกำรด ำเนินงำนและให้บริกำร 

ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง  

- ด ำเนินงำนและให้บริกำร ภำยใต้ทรัพยำกรที่

จัดหำ เพ่ือบริหำรควำมต่อเนื่อง   : 

 สถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรอง  

 วัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญ 

 เทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลที่ส ำคัญ 

 บุคลำกรหลัก  

 ผู้ให้บริกำรที่ส ำคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง  

- แจ้งสถำนกำรณ์และแนวทำงในกำรบริหำร

ควำมต่อเนื่อง กับ คู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำร/ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

ผู้ประสำนงำน  

- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและ

งำนต่ำงๆ ที ่ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่องของ

ส่วน/ฝ่ำย (พร้อมระบุรำยละเอียด ผู้ด ำเนินกำร 

และระยะเวลำ) อย่ำงสม่ ำเสมอ 

ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง  

- แจ้งสรุปสถำนกำรณ์และขั้นตอนกำร

ด ำเนินกำรต่อไป ส ำหรับในวันถัดไปให้กับบุคลำกรใน

สังกัด 

ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
ของส่วน /ฝ่ำย  

 

- รำยงำนควำมคืบหน้ำให้แก่หัวหน้ำคณะบริหำร

ควำมต่อเนื่อง ของหน่วยงำน ตำมเวลำที่ก ำหนดไว้ 

ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
ของส่วน /ฝ่ำย  

 

 3) กำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ และกู้คืนกระบวนกำรปฏิบัติงำนในระยะเวลำเกิน 7 วัน หลังจำกที่ได้
ด ำเนินกำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ในช่วง 7 วันแรก  เพ่ือสร้ำงควำมต่อเนื่องในกำรปฏิบัติรำชกำรแล้ว  คณะ
บริหำรควำมต่อเนื่องต้องพิจำรณำด ำเนินกำร เพ่ือตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ในระยะกลำงถึงระยะยำว  เพ่ือกอบ
กู้กระบวนกำรปฏิบัติงำนให้สำมำรถ กลับมำด ำเนินกำรได้ตำมปกติ  โดยมีแนวทำงด ำเนินกำร  ดังนี้ 
  3.1) ติดตำมสถำนะภำพกำรกู้คืนมำของทรัพยำกรที่ได้รับผลกระทบ  และประเมินระยะเวลำที่ต้อง
ใช้ในกำรกลับมำด ำเนินงำน  หรือให้บริกำรได้ตำมปกต ิ 



 

 

 3.2) ทรัพยำกรที่ได้รับผลกระทบและเสียหำยจนไม่สำมำรถน ำกลับมำใช้งำนได้อีก  คณะบริหำรควำม
ต่อเนื่องต้องพิจำรณำ  และจัดหำ ทรัพยำกรที่จ ำเป็นมำใช้เพื่อด ำเนินงำน  และให้บริกำรได้ตำมปกติทั้ง 5 ด้ำน  
ดังนี้   
• ด้ำนอำคำร/สถำนที่ปฏิบัติงำน   กรณีอำคำร/สถำนที่ปฏิบัติงำน หลักได้รับควำมเสียหำยจนไม่
สำมำรถเข้ำไปปฏิบัติได ้ ให้พิจำรณำ และส ำรวจอำคำร/สถำนที่ปฏิบัติงำนหลักชั่วครำว  ที่สำมำรถรองรับกำร
ปฏิบัติงำนในสภำวะปกติของหน่วยงำนได้  รวมทั้ง พิจำรณำซ่องแซม  และ/หรือ ก่อสร้ำงอำคำรข้ึนใหม่   
• ด้ำนวัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญ  ด ำเนินกำรซ่อมแซม  หรือจัดซื้อจัดจ้ำง วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ได้รับ
ควำมเสียหำย   
• ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลที่ส ำคัญ  ประสำนงำนกับ หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ใน
กำรกู้คืนข้อมูลสำรสนเทศ  รวมทั้งกำรร้องขอเอกสำร และข้อมูลส ำคัญที่ได้รับควำมเสียหำยจำก หน่วยงำน
ภำยนอก   
• ด้ำนบุคลำกรหลัก  ส ำรวจบุคลำกรที่ได้รับผลกระทบ  และไม่สำมำรถกลับมำปฏิบัติงำน  เพ่ือสรรหำ
บุคลำกรทดแทนชั่วครำว  
•  ด้ำนผู้ให้บริกำรที่ส ำคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ด ำเนินกำรสรรหำผู้ให้บริกำรรำยใหม่่ ทดแทน ส ำหรับผู้
ให้บริกำรที่ไม่สำมำรถกลับมำด ำเนินงำนได้อีก  
  3.3) รำยงำนควำมคืบหน้ำให้คณะบริหำรควำมต่อเนื่องระดับกรมฯ และส่วนกลำง ทรำบ 
  

วันที ่8 กำรตอบสนองระยะกลำง (1 สัปดำห)์ 
กำรปฏิบัติกำรใด ๆ ให้บุคลำกรของทุกกลุ่ม ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลำกรอ่ืนและ
ปฏิบัติตำมแนวทำง แผนเผชิญเหตุ และข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด 
 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบำทควำมรับผิดชอบ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
-ติดตำมสถำนภำพกำรกอบกู้คืนมำของทรัพยำกรที่
ได้รับ ผลกระทบ ประเมินควำมจ ำเป็นและระยะเวลำ
ที่ต้องใช้ในกำรกอบกู้คืน 

หัวหน้ำและทีมงำนบริหำร
ควำมต่อเนื่องของส่วน/
ฝ่ำย 

 

-ระบุทรัพยำกรที่จ ำเป็นต้องใช้ เพ่ือ 
ด ำเนินงำนและให้บริกำรตำมปกติ 

ทีมงำนบริหำรควำม
ต่อเนื่องของส่วน/ฝ่ำย 

    
 

- รำยงำนหัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง

ของหน่วยงำน สถำนภำพกำรกอบกู้คืนของ

ทรัพยำกรที่ได้รับผลกระทบ และทรัพยำกรที่

จ ำเป็นต้องใช้เพ่ือด ำเนินงำนและให้บริกำร ตำมปกติ 

ทีมงำนบริหำรควำม
ต่อเนื่องของส่วน/ฝ่ำย 

 



 

 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบำทควำมรับผิดชอบ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
- ประสำนงำนและด ำเนินกำรจัดหำทรัพยำกร

ที่จ ำเป็นต้องใช้เพ่ือด ำเนินงำนและให้บริกำรตำมปกติ 

ได้แก่ 

 สถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรอง  

 วัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญ  

 เทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลที่ส ำคัญ  

 บุคลำกรหลัก  

 ให้บริกำรทีส่ ำคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หัวหน้ำและทีมงำนบริหำร
ควำมต่อเนื่องของส่วน/
ฝ่ำย 

 

- แจ้งสรุปสถำนกำรณ์และกำรเตรียมควำม

พร้อมด้ำน ทรัพยำกรต่ำงๆ เพ่ือด ำเนินงำนและ

ให้บริกำรตำมปกติให้กับบุคลำกรในสังกัด 

ทีมงำนบริหำรควำม
ต่อเนื่องของส่วน/ฝ่ำย 

 

- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรม

และงำนต่ำงๆ ที ่ทีมงำนบริหำรควำม

ต่อเนื่องของส่วน/ฝ่ำย (พร้อมระบุ

รำยละเอียด ผู้ด ำเนินกำร และระยะเวลำ) 

อย่ำงสม่ ำเสมอ 

ทีมงำนบริหำรควำม
ต่อเนื่องของส่วน/ฝ่ำย 

 

- รำยงำนควำมคืบหน้ำให้แก่หัวหน้ำคณะ

บริหำรควำมต่อเนื่อง ของหน่วยงำน ตำมเวลำที่

ก ำหนดไว้ 

 

ทีมงำนบริหำรควำม
ต่อเนื่องของส่วน/ฝ่ำย 

 

 
กำรตอบสนองระยะยำว (มำกกว่ำ 1 สัปดำห์) 

กำรปฏิบัติกำรใด ๆ ให้บุคลำกรของทุกกลุ่ม ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลำกรอ่ืนและ
ปฏิบัติตำมแนวทำง แผนเผชิญเหตุ และข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด 
 
 



 

 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบำทควำมรับผิดชอบ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
 - ติดตำมและประเมินสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น ประเมิน

ควำมจ ำเป็นและระยะเวลำที่ต้องใช้ในกำรกอบกู้คืน 
หัวหน้ำและทีมงำน
บริหำรควำมต่อเนื่องของ
ส่วน/ฝ่ำย 

 

-. รำยงำนควำมต่อเนื่องของหน่วยงำน สถำนภำพกำร
กอบกู้คืนของทรัพยำกรที่ได้รับผลกระทบ และ
ทรัพยำกรที่จ ำเป็นต้องใช้เพ่ือด ำเนินงำนและให้บริกำร 
ตำมปกติ 

หัวหน้ำและทีมงำน
บริหำรควำมต่อเนื่องของ
ส่วน/ฝ่ำย 

 

-สรุปผลสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด. 
 

หัวหน้ำและทีมงำน
บริหำรควำมต่อเนื่องของ

ส่วน/ฝ่ำย 

 

 
4.ผู้ปฏิบัติ :   ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงในสังกัด ศูนย์อุตุนิยมวิทยำภำคใต้ฝั่งตะวันตก 
5.เอกสำรอ้ำงอิง 

แผนบริหำรควำมต่อเนื่องภำยใต้สภำวะวิกฤต กรมอุตุนิยมวิทยำ พ.ศ. 2559 
 

 


