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แผนด ารงความต่อเน่ืองตามภารกจิยามเกดิภัยพบิัต ิ (Business Continuity Plan) ประจ าปี 2555 

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

 

การทบทวนแผนด ารงความต่อเน่ืองตามภารกจิยามเกดิภัยพบิัติ  

คร้ังที ่ วนัที ่ รายละเอยีด ผู้จดัท า / ผู้ทบทวน ผู้อนุมตั*ิ 
1 
 
 
 

20 มี.ค.55 จดัท าแผน BCP ตามภารกิจเม่ือเกิด ...................... คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง
ของหน่วยงาน 

 
 
 

หมายเหตุ : *ลงลายมือช่ือหวัหนา้หน่วยงาน 

 

องค์ประกอบของแผนด ารงความต่อเน่ืองตามภารกจิยามเกดิภัยพบิัติ 

1. การระบุเหตุการณ์ภยัพิบติัและจุดเส่ียงของหน่วยงานท่ีมีโอกาสเกิดและผลกระทบมากท่ีสุด เม่ือเกิดภยัพิบติั

ข้ึน เลือกเหตุการณ์ภยัพิบติัอยา่งนอ้ยมา 1 เหตุการณ์  

2. การวเิคราะห์เหตุการณ์และระยะเวลาท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และ ความเสียหายท่ีจะตามมา หากเกิดภยัดงักล่าว 

3. การวเิคราะห์ภารกิจท่ีส าคญัและจ าเป็นตอ้งด าเนินงานให้ต่อเน่ือง 

4. การรับมือภยัพิบติัท่ีเกิดข้ึน 

4.1 แผนรับมือภยัพิบติั 

4.1.1 แผนการเตรียมป้องกนั 

4.1.2 แผนการเผชิญเหตุ 

4.1.3 แผนการด าเนินงานตามภารกิจอยา่งต่อเน่ืองตามความจ าเป็น 

4.1.4 แผนการฟ้ืนฟูหลงัเหตุการณ์ 

4.2 ระบบการเตือนภยั 

4.2.1 ระบบและการติดตั้ง ไดแ้ก่ sms e-mail เสียงไซเรน เสียงตามสาย 

4.2.2 การประชาสัมพนัธ์ 

5. การซกัซอ้มความเขา้ใจกบับุคลากรและนิสิตในหน่วยงานของแผนต่าง ๆ ในขอ้ 4  

 

กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ 

น ้าท่วมใหญ่ 
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แผนด ารงความต่อเน่ืองตามภารกจิยามเกดิภัยพบิัต ิ (Business Continuity Plan) 

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

1. ระบุเหตุการณ์ภยัพิบติัและจุดเส่ียงของหน่วยงานท่ีมีโอกาสเกิดและผลกระทบมากท่ีสุด เม่ือเกิดภยัพิบติัข้ึน เลือก

เหตุการณ์ภยัพิบติัอยา่งนอ้ยมา 1 เหตุการณ์ ไดแ้ก่ 

เหตุการณ์ภัยพบัิต ิ จุดเส่ียง 

 น ้าท่วมใหญ่ 1. เสน้ทางคมนาคม 

 ไฟไหม ้ 2. ระบบสาธารณูปโภค  ไฟฟ้า,ประปา,โทรศพัท ์

 แผน่ดินไหว 3. อาคารส่ิงปลกูสร้าง  

 ก่อการร้าย / การชุมนุมประทว้ง 4. ยานพาหนะ 

 โรคระบาด 5. เคร่ืองมือ,อุปกรณ์ 

 มลพิษทางอากาศ 6. ชีวิตและทรัพยสิ์น  นกัเรียน นิสิต บุคลากร 

 อ่ืน ๆ  

2. วิเคราะห์เหตุการณ์และระยะเวลาท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และ ความเสียหายท่ีจะตามมา หากเกิดภยัดงักล่าว 

ภัยพบิัตจิาก..........................................(ระบุตามท่ีเลือกไวใ้นขอ้ 1) 
รายการ รายละเอยีดการวเิคราะห์ 

2.1 ความปลอดภยัของนิสิตและ
บุคลากร 

- ระยะเวลาประมาณเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 
- มีการคาดการณ์ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 2 – 7 วนั ก่อนการอพยพ 
- ประกาศเตือนและท าการอพยพ 

2.2 ระบบสาธารณูปโภค / ระบบ
สารสนเทศ 

- ท าการตดัไฟฟ้าบริเวณท่ีน ้าท่วมสูง  ในจุดต่างๆ เช่น ไฟแสงสวา่งใกล้
พ้ืนถนน , หมอ้แปลงไฟฟ้าต ่า , น ้าเขา้ภายในอาคาร 
- ระบบน ้าประปาไม่ไหล อาจมีการร่ัวไหล หรือท่ีใชเ้คร่ืองป๊ัมน ้าไฟฟ้า 
- ระบบโทรศพัท ์น ้าท่วมตูส้าขา ท าใหเ้บอร์ตรงใชไ้ม่ได ้ 
- ระบบสารสนเทศไม่สามารถใชไ้ดใ้นจุดท่ีไฟฟ้าดบั   

2.3 อาคารสถานท่ี - อาคารท่ีมีลานจอดรถใตดิ้น ไม่สามารถใชง้านได ้
- อาคารชั้น 1 หรือชั้น G ต ่า น ้าท่วมถึง ตอ้งเตรียมขนยา้ยส่ิงของล่วงหนา้
หรือมีการท าก าแพงป้องกนั 

2.4 พสัดุ ครุภณัฑ ์เอกสารทาง
ราชการ 

- เคล่ือนยา้ยเอกสารและวสัดุอุปกรณ์ไวช้ั้น 2 
- เคร่ืองมือหนกั อุปกรณ์ท่ีไม่สามารถเคล่ือนยา้ยได ้ ตอ้งท าก าแพงลอ้ม 

2.5 อ่ืน ๆ ..................................  

3. วิเคราะห์ภารกิจท่ีส าคญัและจ าเป็นตอ้งด าเนินงานใหต่้อเน่ือง เช่น การจ่ายค่าจา้ง การสอบคดัเลือก เป็นตน้ 

.........................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

วนัทีจ่ดัท า ..26.. / ..03... / 2555 
 

กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ 

√ 

น ้าท่วมใหญ่ 

ระบบสาธารณูปโภค  ไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์  จัดเตรียมก าลังเจ้าหน้าท่ีพร้อมปฏิบัติงานอย่างเร่งด่วนและ

ให้มีการประสานงานกับหน่วยราชการภายนอกได้ทันที 
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แผนด ารงความต่อเน่ืองตามภารกจิยามเกดิภัยพบิัต ิ (Business Continuity Plan) 

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

4. การรับมือภยัพิบติัท่ีเกิดข้ึน 

4.1 แผนรับมือภยัพิบติั (ตามแบบฟอร์มท่ีแนบ) 

4.1.1 แผนการเตรียมป้องกนั (BCP 4.1.1) 

4.1.2 แผนการเผชิญเหตุ (BCP 4.1.2) 

4.1.3 แผนการด าเนินงานตามภารกิจอยา่งต่อเน่ืองตามความจ าเป็น (BCP 4.1.3) 

4.1.4 แผนการฟ้ืนฟหูลงัเหตุการณ์ (BCP 4.1.4) 

4.2 ระบบการเตือนภยั 

4.2.1 ระบบและการติดตั้ง (ไดแ้ก่  ขอ้ความ sms  การส่ง e-mail  เสียงไซเรน  เสียงตามสาย เป็นตน้) 

ระบบ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

การติดตั้ง……………………………………………………………………………….......... 

…………………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..… 

4.2.2 การประชาสมัพนัธ์ 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

5. การซกัซอ้มความเขา้ใจกบันิสิตและบุคลากรในหน่วยงานของแผนต่าง ๆ ในขอ้ 4 เช่น ทดลองแจง้เหตุทางขอ้ความ 

sms กบันิสิตและบุคลากรทุกคน เป็นตน้   

.........................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

 

 

วนัทีจ่ดัท า ..26.. / ..03... / 2555 
 

กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ 

  - ใช้ระบบกระจายเสียงร่วมกับสภานิสิต - ใช้ระบบ ส่งข้อความ SMS ของ

สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. ส าหรับบุคลากร และกองกิจการนิสิตส าหรับนิสิต 

ติดต้ังจุดกระจายเสียงเพ่ิม(มีการควบคุมการกระจายเสียงได้ตามจุดต่างๆ ได้) 

ให้คลอบคลุมพืน้ท่ัวทุกคณะ ส านัก สถาบัน   

  คณะกรรมการติดตามข่าวสารจากท้ัง ภาครัฐและเอกชน และการประเมินสถานการณ์

ในพืน้ท่ี เพ่ือออกเป็นประกาศ ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ใช้การกระจายเสียงและ ส่งข้อความSMS 

ในกรณีท่ีฉุกเฉินและสถานการณ์ใกล้จุดเส่ียงเท่านั้น 

 

มีการประชาสัมพันธ์  เร่ืองการเตรีมความพร้อมรับสถานการน า้ท่วม ให้ทราบโดยท่ัวถึง และ

จัดเตรียมโครงการอบรมและซักซ้อมความเข้าใจในการจ าลองสถานการณ์  ก าหนดขั้นตอน 

สถานท่ีพร้อมก าหนดวนัเวลา ท่ีชัดเจน ให้ทุกหน่วยงานทราบ  
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ขั้นตอนที ่ วธีิการ ทรัพยากรทีจ่ าเป็นต้องใช้ ผู้รับผดิชอบ / เบอร์ตดิต่อ 
กลุ่มบุคคลทีต้่องตดิต่อ* / 

เบอร์ตดิต่อ 
เอกสารอ้างองิ 

1. 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 
4. 
 
 

5. 

ตั้งผูป้ระสานงานดา้นการรักษาความปลอดภยั ทุกคณะ  ส านกั  
สถาบนั 
 
จัดท าแผนแบบบูรณาการ ของส่วนกลางและแจ้งให้ทุก
หน่วยงานรับทราบ 
 
ทุกหน่วยงานจดัท าแผนยอ่ยภายในหน่วยงาน แจง้ให้บุคลากร 
นิสิตภายและคณะกรรมการฯ รับทราบ 
 
เคล่ือนยา้ยอุปกรณ์ไฟฟ้าข้ึนท่ีสูง เช่น หมอ้แปลงไฟฟ้า 
 
 
อบรม / ฝึกซอ้ม ประจ าปี 
 

โทรศพัทมื์อถือ , รายช่ือผู ้
ประสานงาน 
 
แผนส่วนกลาง 
 
 
แผนยอ่ยแต่ละหน่วยงาน 
 
 
งบประมาณ 
 
 
วทิยากรฝึกอบรม บรรเทา
สาธารณะภยั   

หน.รปภ.(ประเพลิน เกษม
โอภาส)/0816120311 
 
รอง หน.รปภ./(ตัน๋ นิลมาติ 
)/0867577873 
 
หน่วยงาน คณะ ส านกั 
สถาบนั/… 
 
หน่วยงาน คณะ ส านกั 
สถาบนั/… 
 
หน่วยงาน คณะ ส านกั 
สถาบนั/... 

ผูป้ระสานงาน คณะ ส านกั  
สถาบนั/… 
 
คณะกรรมการ/ กอง
ยานพาหนะฯ/1574-6 
 
ผูป้ระสานงาน คณะ ส านกั  
สถาบนั/… 
 
ผูป้ระสานงาน คณะ ส านกั  
สถาบนั/… 
 
ผูป้ระสานงาน คณะ ส านกั  
สถาบนั/... 

ค าสัง่แต่งตั้ง 
 

แผนป้องกนัฯ 

 

แผนของ

หน่วยงาน 

 

แผนฯ 

 

โครงการฯ 

 

       

BCP 4.1.1 

แผนรับมือภยัพบิัต ิ: ………………………… 

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

แผนการเตรียมป้องกนั 
 

อนุมัติแผน 
 

ต าแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพฒันากายภาพ 

วนัที ่26 /มีนาคม/2555 
 

หมายเหตุ * หมายถึง ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในแต่ละขั้นตอน/วธีิการ เช่น ผูบ้ริหาร บุคลากร นิสิต ผูป้กครอง ผูค้า้ในบริเวณหน่วยงาน เป็นตน้ 
 

กองยานพาหนะอาคารและสถานที ่

น ้าท่วมใหญ่ 
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ขั้นตอนที่ วธีิการ ทรัพยากรทีจ่ าเป็นต้องใช้ ผู้รับผดิชอบ / เบอร์ติดต่อ 
กลุ่มบุคคลทีต้่องติดต่อ* / 

เบอร์ติดต่อ 
เอกสารอ้างองิ 

1. 
 

2. 
 

3. 
 
 
4. 
 
5. 

อพยพบุคลากรและนิสิตออกนอกพื้นท่ี 
 
จดัเจา้หนา้ท่ีประจ าอาคารทุกอาคาร 
 
จดัฝ่ายซ่อมบ ารุงสาธารณูปโภค  ไฟฟ้า  ประปา 
โทรศพัท ์ภายในพื้นท่ี 
 
คณะกรรมการประเมินสถานการณ์ 
 
จดัพาหนะส่วนกลาง เช่น รถบรรทุกยกสูง , เรือ , 
น ้ามนัเช้ือเพลิง 
 

ยานพาหนะ 
 
รปภ. , ผูป้ระสานงาน 
 
เคร่ืองมือ , พาหนะฯ (เรือ) 
 
 
หอ้งประชุม(ไฟไม่ดบั) 
 
น ้ามนัเช้ือเพลิง 
 

หน.งานยานฯ/1574 
 
หน.รปภ./0816120311, 
หน่วยงาน/..... 
หน.งานซ่อมบ ารุง/1574 
 
 
หน.งานอาคารฯ/1574 
 
หน.งานยานฯ/1574 

กองยานพาหนะฯ /1574-6 
 
รปภ.ส่วนกลาง/1260, 
หน่วยงาน/..... 
กองยานพาหนะฯ /1574-6 
,หน่วยงานภายนอก 
 
กองยานพาหนะฯ/1574 
 
กองยานพาหนะฯ /1574 

ประกาศฯ 
 
ค าสั่งแต่งตั้งฯ 
 
ค าสั่ง
มอบหมายฯ 
 
ประกาศฯ 
 
ค าสั่ง
มอบหมายฯ 

 

 

       

BCP 4.1.2 

แผนรับมือภยัพบิัต ิ: ………………………… 

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

แผนการเผชิญเหตุ 

หมายเหตุ * หมายถึง ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในแต่ละขั้นตอน/วธีิการ เช่น ผูบ้ริหาร บุคลากร นิสิต ผูป้กครอง ผูค้า้ในบริเวณหน่วยงาน เป็นตน้ 
 

กองยานพาหนะอาคารและสถานที ่

น ้าท่วมใหญ่ 

อนุมัติแผน 

 

ต าแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพฒันากายภาพ 

วนัที ่26 /มีนาคม/2555 
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ขั้นตอนที่ วธีิการ ทรัพยากรทีจ่ าเป็นต้องใช้ ผู้รับผดิชอบ / เบอร์ติดต่อ 
กลุ่มบุคคลทีต้่องติดต่อ* / 

เบอร์ติดต่อ 
เอกสารอ้างองิ 

1. 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 
4. 
 

งานพิธีกฐินพระราชทาน ต่างจงัหวดั 
 
 
การดูแลรักษาความปลอดภยัพื้นท่ีส่วนกลาง  และ
อาคารส่วนกลาง 
 
การดูแลระบบสาธารณูปโภค  ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์
 
 
การใหบ้ริการ รับ-ส่ง บุคลากรเขา้พื้นท่ีเท่าท่ีจ  าเป็น 
หรือเกิดการเจบ็ป่วยตอ้งส่งแพทยภ์ายนอก 
 
 

ยานพาหนะ 
 
 
เจา้หนา้ท่ี รปภ. 
 
 
ช่างซ่อมบ ารุง 
 
 
ยานพาหนะยกสูง,เรือ,
น ้ามนัเช้ือเพลิง 

ผอ.กองกลาง ,  
หน.งานยานฯ/1574 
 
หน.รปภ./0816120311, 
บริษทั รปภ. 
 
หน.งานซ่อมบ ารุง/1574 
 
 
หน.รปภ./0816120311, 
หน.งานยานฯ/1574 

 
 
 
เจา้หนา้ท่ียาม ส่วนกลาง , 
บริษทั รปภ. 
 
ช่างไฟฟ้า , ช่างประปา , 
ช่างโทรศพัท ์
 
เจา้หนา้ท่ี รปภ.ส่วนกลาง 
, เจา้หนา้ท่ีกองยานฯ 

ประกาศฯ 
 
 
ค าสั่งฯ , 
สัญญาจา้งฯ 
 
ค าสั่ง
มอบหมายฯ 
 
ค าสั่ง
มอบหมายฯ 

 

 

BCP 4.1.3 

แผนรับมือภยัพบิัต ิ: ………………………… 

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

แผนการด าเนินงานตามภารกจิอย่างต่อเน่ืองตามความจ าเป็น 

หมายเหตุ * หมายถึง ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในแต่ละขั้นตอน/วธีิการ เช่น ผูบ้ริหาร บุคลากร นิสิต ผูป้กครอง ผูค้า้ในบริเวณหน่วยงาน เป็นตน้ 
 

กองยานพาหนะอาคารและสถานที ่

น ้าท่วมใหญ่ 

อนุมัติแผน 
 

ต าแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพฒันากายภาพ 
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ขั้นตอนที่ วธีิการ ทรัพยากรทีจ่ าเป็นต้องใช้ ผู้รับผดิชอบ / เบอร์ติดต่อ 
กลุ่มบุคคลทีต้่องติดต่อ* / 

เบอร์ติดต่อ 
เอกสารอ้างองิ 

1. 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
 

4. 

ประชุมร่วม รองอธิการฝ่ายกิจการนิสิตและพฒันา
กายภาพ คณะกรรมการฯ และเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังาน 
เพื่อประเมินสถานการณ์ก่อนน ้าลด  
 

ก่อนน ้าลดประมาณ 1 สัปดาห์  จดัเก็บขยะภายในพื้นท่ี  
ลา้งท าความสะอาดพื้นถนน  อาคารชั้นล่าง เท่าท่ีท าได้
จดัเตรียมเคร่ืองสูบน ้าออกจากคูคลองภายในพื้นท่ีทนัที
ท่ีน ้าลด  
 

น ้าลดภายใน 1 สัปดาห์จดัวนัคลีนน่ิงเดย ์ร่วมพฒันา
เก็บกวาด ลา้ง ท าความสะอาดพื้นท่ีส่วนกลาง 
 

ซ่อมบ ารุงระบบสาธารณูปโภค ใหใ้ชง้านไดเ้ร็วท่ีสุด 

หอ้งประชุม 
 
 

 
เจา้หนา้ท่ี , อาสาสมคัร , 
เรือ , เคร่ืองมือจดัเก็บ 
 
 
 

เจา้หนา้ท่ี, นิสิต , บุคลากร , 
เคร่ืองมือ , พาหนะขนขยะ 
 

เคร่ืองมือ , ช่างซ่อมบ ารุง 

ผอ.กองยานฯ/1574 
 
 
หน.งานสวนฯ/1574 , 
หน.รปภ./0816120311 
 
 
 
อธิการบดี 
 
 

หน.งานซ่อมบ ารุง/1574 
 

คณะกรรมการฯ/1574 
 
 
เจา้หนา้ท่ีงานสวนฯ , งาน 
รปภ. , อาสาสมคัร 
 
 
 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นิสิตและพฒันากายภาพ 
 

ช่างซ่อมบ ารุง/1574 

ค าสั่ง
มอบหมายฯ 
 
ค าสั่ง
มอบหมายฯ 
 
 
 
ประกาศฯ 
 
 

ค าสั่ง
มอบหมาย 

 

 
หมายเหตุ * หมายถึง ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในแต่ละขั้นตอน/วธีิการ เช่น ผูบ้ริหาร บุคลากร นิสิต ผูป้กครอง ผูค้า้ในบริเวณหน่วยงาน เป็นตน้ 
 

BCP 4.1.4 แผนรับมือภยัพบิัต ิ: ………………………… 

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

แผนการฟ้ืนฟูหลงัเหตุการณ์ 

กองยานพาหนะอาคารและสถานที ่

น ้าท่วมใหญ่ 

อนุมัติแผน 

 

ต าแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพฒันากายภาพ 
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