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ค าน า 
 

          ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นหน่วยงานของรัฐ ภายใต้ก ากับของ
กระทรวงอุตสาหกรรม มีพันธกิจประการหนึ่ง คือ การจัดท าและพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพ่ือเป็นการเสริมสร้างศักยภาพการประกอบธุรกิจและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน โดยการให้บริการผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในรูปแบบต่าง ๆ 
อาทิเช่น การจัดท าองค์ความรู้เผยแพร่ผ่านสื่ออิเลคทรอนิคส์ การให้ค าปรึกษาแนะน าทางธุรกิจ การจัดอบรม 
สัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือเสริมศักยภาพ หรือโอกาสทางการตลาดให้กับ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

          สสว. ได้จัดท าหนังสือคู่มือการจัดท าแผนการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง  หรือที่เรียกว่า  BCP : Business 
Continuity Planning  ส าหรับ SMEs สืบเนื่องจากสถิติข้อมูลในอดีต จนถึงสภาวการณ์ปัจจุบัน มีข้อบ่งชี้ว่า ได้
เกิดวิกฤตการณ์ต่างๆ ทั้งที่เป็นปัจจัยจากภายในประเทศ เช่น ปัขหาการจลาจล เหตุจากภัยธรรมชาติ ปัขหา
การเมือง ปัขหาโรคระบาด และจากปัจจัยภายนอก เช่น วิกฤตด้านพลังงาน ด้านค่าเงิน ปัขหาภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่ า และภัยพิบัติต่างๆ ที่มีแนวโน้มรุนแรง และมากขึ้นเป็นล าดับ  ส านักงานฯ จึงเล็งเห็นความจ าเป็นที่จะต้อง
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นตัวจักรส าคัขในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ให้
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดท าแผนการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง  และสามารถจัดเตรียมแผนที่ใช้เพ่ือ
ปูองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อธุรกิจ อันเนื่องมาจากความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดต่างๆ ท าให้
ธุรกิจสามารถด าเนินได้ต่อไปโดยไม่หยุดชะงัก หรือได้รับความเสียหายน้อยที่สุด  ในหลักการจัดท าแผนการด าเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง  จะมีรายละเอียดในการด าเนินการ 10 ขั้นตอน โดย สสว.  ขอขอบคุณสถาบันคีนันแห่งเอเซีย 
ที่ได้ท างานร่วมกับ สสว. ในการน าข้อมูลที่เป็น Best Practice เรื่อง BCP จากทั่วเอเปคมาเรียบเรียงเพ่ือ
ผู้ประกอบการ SMEs ไทยจะได้ใช้ประโยชน์ 
           ส านักงานฯ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือคู่มือการจัดท าแผนการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง  (  BCP : 
Business Continuity Planning ) ส าหรับ SMEs นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม  ที่จะใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการวางแผนด าเนินธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ   เพ่ือ
การเติบโตของธุรกิจอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน  ร่วมเป็นฐานรากให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้อย่างมั่นคงสืบไป 

                                                                              ดร.ปฏิมา จีระแพทย์ 
                                                      ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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บทน า 

  
ลองนึกถึงสถานการณ์ง่ายๆ เช่น อุบัติเหตุบนท้องถนน ทุกคนพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ  แต่

อย่างไรก็ตาม ไม่มีใครสามารถที่จะยืนยันหรือมั่นใจได้ว่า เมื่ออยู่บนถนนแล้ว ทุกคนจะปลอดภัยได้อย่าง 100% 
กรณีท่ีแย่ที่สุดคือคนขับซึ่งอาจจะเป็นตัวท่านเองเสียชีวิต ไม่ก็พิการ ท าให้ไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตแบบเดิมได้อีก 

 
มองกลับมาท่ีธุรกิจของท่าน หากเกิดวิกฤตการณ์ที่ท าให้ธุรกิจเจียนตายเนื่องจากไม่มีวัตถุดิบเพ่ือผลิต ท า

ให้บริษัทไม่สามารถที่จะกลับไปด าเนินธุรกิจได้อย่างเดิม หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายแรง ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจของท่าน
ต้องหยุดด าเนินกิจการแบบชะงักงัน สถานการณ์บีบคั้นจนท าให้ต้องลดขนาดการด าเนินงานของบริษัท กรณีที่ได้
กล่าวมาเป็นการยกตัวอย่างเพ่ือให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่าเหตุการณ์ร้ายที่ไม่คาดฝันสามารถเกิดขึ้นได้เสมอ และธุรกิจ
ทุกธุรกิจต้องท าทุกวิถีทางเพ่ือที่จะหลีกเลี่ยงเหตุร้ายดังกล่าว 

 
แต่หากว่าท่านโชคดี มีแค่บาดแผลเล็กน้อยจากอุบัติเหตุบนท้องถนน และสามารถกลับมาด าเนินชีวิตได้

เป็นปกติ เช่นเดียวกันกับธุรกิจ หากธุรกิจได้รับความเสียหายน้อยที่สุดเท่าที่สามารถจะท าได้ ธุรกิจของท่านก็จะ
กลับมาด าเนินกิจการได้อย่างเดิมในระยะเวลาอันสั้น การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจจึงเป็นแผนที่จะช่วยท าให้
ธุรกิจมีการรับมือกับเหตุกาณ์ท่ีไม่คาดฝัน เพ่ือความอยู่รอดของธุรกิจ 

 
ค าถามอุ่นเครื่องเพ่ือการเริ่มต้น  
 
1:  มีสถานการณ์อะไรบ้างที่อาจจะท าให้ธุรกิจของท่านล้มละลายได้ 
2: ธุรกิจของท่านใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่ในการฟ้ืนฟูหากเกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้น 
3: มีทรัพยากรใดบ้างที่จ าเป็นต่อการฟ้ืนฟู และสามารถชี้เป็นชี้ตายกับธุรกิจได้  
4: ภายในอีก 5 หรือ 10 ปีข้างหน้า เหตุการณ์ใดสามารถเกิดขึ้นได้บ้าง หากเกิดข้ึนผลกระทบที่แย่ที่สุดคือ

อะไร 

หากท่านไม่สามารถตอบค าถามข้างต้นได้ก็ไม่เป็นปัขหา เพราะหนังสือเล่มนี้จะช่วยท่านได้ แต่หากท่าน
เคยมีประสบการณ์มาบ้างแล้วแต่ยังไม่เข้าใจทั้งหมด หนังสือเล่มนี้ก็สามารถช่วยท่านได้เช่นกัน เพราะจะมีขั้นตอน 
10 ขั้นตอนง่ายๆที่จะให้ท่านน าไปปฎิบัติ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้น ามาจาก International Standard ISO 22301 for 
Business Continuity Management 
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10 ขั้นตอนของการท าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  
 

ขั้นที่ 1 การระบุจุดประสงค์ ขอบเขตการด าเนินงาน และทีมงาน 

ขั้นที่ 2 การจัดล าดับความส าคัขของกิจกรรม และระยะเวลาเปูาหมายในการฟ้ืนฟูธุรกิจ 

ขั้นที่ 3 จัดการทรัพยากรที่จ าเป็นต่อกิจกรรมที่มีความส าคัขต่อธุรกิจแต่ละประเภท 

ขั้นที่ 4 การประเมินความเสี่ยง – รู้ทันสถานการณ์ที่อาจเกิดข้ึน  

ขั้นที่ 5 การปูองกันภัยล่วงหน้า และมาตรการบรรเทาความเสียหาย  

ขั้นที่ 6 การตอบโต้ฉุกเฉิน 

ขั้นที่ 7 กลยุทธ์การท าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเพ่ือให้เริ่มต้นใหม่ได้อย่างรวดเร็ว 

ขั้นที่ 8 เตรียมพร้อมด้านการเงิน 

ขั้นที่ 9 การซ้อมแผนเพื่อให้แผนสามารถน าไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง 

ขั้นที่ 10 ทบทวน PDCA เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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บทที่ 1 โครงร่างของแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
 
การวางแผนที่ดีต้องมีการวางรากฐานที่มั่นคง โดยเริ่มได้จากการก าหนดรายละเอียดงานใน 3 หัวข้อหลัก 

ดังนี้ 
1) เปูาหมาย: เหตุใดบริษัทท่านต้องมีการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ?  
2) ขอบเขตการท างาน: หน่วยงานใดที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  
3) ผู้น า: ใครจะเป็นผู้น าในการท ากิจกรรมต่างๆของแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  

การท าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจจ าเป็นมากที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกระดับ 
ไม่ใช่แค่ระดับบริหารฝุายเดียว โดยที่พนักงานทุกคนต้องทราบและรับรู้ถึงโครงร่างของแผนบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ  

ขั้นตอนที่ 1 ระบุจุดประสงค์ ขอบเขตการด าเนินงาน และทีมงาน 
(1) จดุประสงค์ 
จุดประสงค์ของการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ก็เพ่ือปกปูองการด าเนินธุรกิจไม่ให้เกิดเหตุ

ชะงักงันจากภัยพิบัติหรืออุบัติเหตุต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ดั้งนั้นผู้ประกอบการควรจะตั้งเปูาหมายที่ชัดเจน
ว่าเหตุใดจึงจ าเป็นที่จะต้องมีการท าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  เปูาหมายที่ชัดเจนจะท าให้ธุรกิจของท่าน
สามารถเรียงล าดับความส าคัขของกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการเป็นล าดับแรก และเลือกกลยุทธ์เพ่ือความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจได ้สิ่งที่ส าคัขเป็นอันดับแรก คือการปูองกันบุคลากรในองค์กร รวมถึงลูกค้าหรือแขกที่มาเยี่ยมส านักงาน
ของท่าน สิ่งที่ส าคัขเป็นอันดับที่สอง คือปกปูองธุรกิจให้สามารถด าเนินงานต่อไปได้จนส าเร็จตามข้อผูกมัดที่มีต่อ
ลูกค้าและผู้บริโภค ท าให้บรรลุเปูาหมายในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ช่วยเหลือชุมชนและเศรษฐกิจ ช่วยให้
พนักงานมีงานท าและมีคุณภาพชีวิตที่ดีดังเดิม 

(2) ขอบเขตการด าเนินงาน 
ธุรกิจควรจะมีการวางแผนว่าหน่วยงานไหนขององค์กรที่ควรให้ความส าคัขในการจัดท าแผนบริหารความ

ต่อเนื่องทางธุรกิจเป็นล าดับแรก โดยอาจจะก าหนดฝุายที่มีความส าคัขมากที่สุดต่อธุรกิจให้เริ่มด าเนินการก่อน 
เช่น โรงงานที่ผลิตสินค้าท่ีเป็นแบรนด์หลัก หรือฝุายผลิตที่มียอดขายสูงที่สุด การวางแผนบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจขึ้นอยู่กับความต้องการของธุรกิจและสถานการณ์เฉพาะ แต่ต้องไม่ลืมที่จะรวมหน่วยงานหลักที่มีความส าคัข
ต่อความอยู่รอดขององค์กรเข้าไปด้วย 

(3) ผู้น า 
การจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจควรจะมีการแต่งต้ังผู้น าหรือหัวหน้าทีมเพ่ือจัดท าแผนบริหาร

ความต่อเนื่องทางธุรกิจที่จะเสนอแนะกิจกรรมตามแผนฯให้กับองค์กร หัวหน้าทีมจะต้องได้รับอ านาจจากฝุาย
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บริหารให้สามารถด าเนินงานตามแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจได้ เนื่องจากการท าแผนฯเป็นการด าเนินงาน
ที่ต้องอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากพนักงานทั้งองค์กร เพราะฉะนั้นผู้น าทีมควรจะเป็นผู้ที่ได้รับความ
ไว้วางใจและเป็นที่เชื่อถือจากคนส่วนใหข่ในองค์กร และต้องคัดเลือกพนักงานที่เหมาะสมเพ่ือเข้ามาร่วมทีม ถ้า
องค์กรมีขนาดใหขจ่ะต้องจัดสรรค์ทรัพยากรให้เพียงพอส าหรับการด าเนินงานจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ ซ่ึงรวมถึงงบประมาณท่ีต้องใช้ในการด าเนินกิจกรรม เจ้าของธุรกิจต้องแสดงให้เห็นชัดว่ามีพันธกิจผูกพันกับ
แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเพ่ือให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จ  

 

แบบฟอร์ม 1 โครงร่างของแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ส าหรับองค์กรเพ่ือกรอกข้อมูล 
เปูาหมายของการท าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  

เพ่ือปกปูองบุคลากร  

เพ่ือปกปูองการด าเนินงานขององค์กร  

เพ่ือฟ้ืนฟูชุมชนในท้องถิ่น  

 
ขอบเขตของการด าเนินงานแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  

หน่วยงานที่จะท าแผนบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ  

 

 
ทีมงานด าเนินการแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  
ผู้น าทีมแผนบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ  

 

สมาชิกทีมแผนบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ  
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บทที่ 2 ความเสี่ยง และกิจกรรมหลักท่ีมีผลกระทบต่อการอยู่รอดของธุรกิจ 
 

จุดประสงค์ในการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ คือการปูองกันความเสี่ยงที่จะเข้ามาคุกคาม
ธุรกิจหลักและการด าเนินงานของธุรกิจ ซึ่งอาจจะเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ท าให้ธุรกิจหยุดชะงัก สิ่งแรกที่
จะต้องให้ความส าคัขคือการด าเนินการของธุรกิจ จากกิจกรรมมากมายที่ธุรกิจก าลังด าเนินการ กิจกรรมอะไรบ้าง
ที่ควรจะรีบจัดการ หากเกิดภาวะชะงักงันหรือภัยพิบัติ เพ่ือให้ธุรกิจกลับคืนสู่สภาพปกติ ทรัพยากรใดบ้างที่ต้องใช้
ในการกู้สถานการณ์ สิ่งต่อมาคือต้องพิจารณาว่าอะไรคือความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้ งภัยธรรมชาติ
และอุบัติเหตุต่างๆที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการด าเนินงานของธุรกิจ  

ขั้นตอนที่ 2 การจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรม และระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นฟูธุรกิจ 
เมื่อเกิดภัยพิบัติ สิ่งแรกที่องค์กรจะต้องค านึงถึง คือจะต้องทราบให้ได้ว่าผลิตภัณฑ์และบริการใดที่มี

ความส าคัขต่อการด าเนินงานของธุรกิจมากที่สุด เพ่ือจะได้พิจารณากู้สถานการณ์ของสินค้าหรือบริการนั้นๆเป็น
ล าดับแรก เช่น การด าเนินการธุรกิจหรือการผลิตสินค้าหลักที่ท าก าไรสูงสุดให้แก่บริษัทจะถูกพิจารณาให้เป็น
กิจกรรมที่มีความส าคัขมากที่สุดล าดับแรก การล าดับความส าคัขของกิจกรรม (Prioritized Activities:PA) จะ
เป็นสิ่งแรกที่ธุรกิจจะต้องด าเนินการ และควรก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้ธุรกิจสามารถฟ้ืนคืนสู่สภาวะปกติ 
แน่นอนว่าการฟ้ืนฟูต้องท าอย่างรวดเร็วก่อนที่ธุรกิจจะล้มละลาย 

การวิเคราะห์อย่างง่าย คือพิจารณาโดยเน้นที่ผลกระทบที่จะเกิดจากภาวะหยุดชะงักของธุรกิจ วิธีนี้จะท า
ให้เห็นความชัดเจนว่าจะสามารถกู้ให้ธุรกิจคืนสู่ปกติได้อย่างไร จึงต้องเริ่มจากการประเมินผลกระทบที่เกิดจากการ
หยุดชะงักของธุรกิจเมื่อเกิดภัยพิบัติหรืออุบัติเหตุ ซึ่งจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม 2-1 (หน้า 9) โดยใส่กิจกรรม
ของหน่วยงานในช่องซ้ายมือ พร้อมทั้งเรียงล าดับความส าคัขของกิจกรรมที่จะท าให้ธุรกิจได้รับผลกระทบ โดยดู
จากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก คือสิ่งที่ส่งผลกระทบแก่ลูกค้า ผู้ใช้งาน และสังคมในส่วนรวม 
อาทิ หากไม่สามารถผลิตสินค้าออกไปได้ ลูกค้าสามารถที่จะรอสินค้าได้กี่วัน ลูกค้ารายใหข่จะเปลี่ยนไปซื้อสินค้า
ของคู่แข่งหรือไม่ หากผลิตภัณฑ์เป็นเวชภัณฑ์ การหยุดชะงักของธุรกิจอาจจะมีผลต่อชีวิตของผู้บริโภค ให้ก าหนด
ระดับของผลกระทบว่ามีมากปานกลางหรือน้อยซึ่งต้องใช้วิจารณขาณของผู้วิเคราะห์เป็นส าคัข 

ปัจจัยภายในที่จะต้องทบทวน ได้แก่ สภาวะทางการเงิน (เงินทุนหมุนเวียน) ปัขหาการปฏิบัติงาน 
ชื่อเสียงขององค์กร อาทิ หากสินค้า A ต้องปิดสายการผลิต จะส่งผลร้ายแรงอย่างไรต่อรายได้ของบริษัท หาก
สินค้าท่ีมียอดขายสูงสุดเกิดจะต้องหยุดการผลิตแบบชะงักงัน จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อกระแสเงินสดขององค์กร 
โดยประมาณการผลกระทบว่ามีมากปานกลาง หรือน้อย 
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ต่อมาควรจะค านึงถึงระยะเวลาของผลกระทบที่จะเกิด ธุรกิจจ าเป็นต้องระบุให้ได้ว่าระยะเวลานานที่สุดที่
สามารถรับได้ต่อการหยุดชะงักของการด าเนินกิจกรรมต่างๆ หรือที่เรียกว่า Maximum Tolerable Period of 
Disruption หรือ MTPD ซึ่งระยะเวลานี้จะระบะเวลาที่ต้องกู้สถานการณ์ให้เข้าสู่สภาวะปกติให้ได้ก่อนที่ธุรกิจจะ
เริ่มสู่กระบวนการล้มละลาย 

การกรอกแบบฟอร์ม 2-2 (หน้า 9) ในช่องซ้ายให้ใส่ชื่อกิจกรรม ต่อมาให้ระบุระยะเวลา โดยใส่

เครื่องหมาย (✓) ในช่อง 3 วัน 1 อาทิตย์ 2 อาทิตย์ 1 เดือน 2 เดือน หรือนานกว่านั้น พร้อมทั้งระบุระยะเวลา
เปูาหมายในการฟ้ืนฟูธุรกิจ(Recovery Time Objective) ที่เจาะจงลงไปในช่องขวาสุด  

หลังจากที่มีการวิเคราะห์กิจกรรมอย่างละเอียดแล้ว ก็จะน ากิจกรรมของแต่ละหน่วยงานมารวมกันเพ่ือ
เรียงล าดับเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัขมากที่สุดส าหรับองค์กร และระบุระยะเวลาเปูาหมายในการฟ้ืนฟูธุรกิจใน
แบบฟอร์ม 2-3 (หน้า 10)  แต่ละองค์กรจะมีจ านวนกิจกรรมที่ควรให้ความส าคัขไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับลักษณะและ
กิจการขององค์กรนั้นๆ 
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แบบฟอร์ม 2-1 ตารางระดับผลกระทบ 

 

แบบฟอร์ม 2-2 ระดับของระยะเวลาสูงสุดที่สามารถทนรับต่อการหยุดชะงักได้ 
กิจกรรม/สินค้า/บริการ ที่
แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ 

ระยะเวลาสูงสุดที่สามารถทนรับต่อการหยุดชะงักได้ 
(MTPD) 

ระยะเวลาเปูาหมายใน
การฟ้ืนฟูธุรกิจ (RTO) 

สนิค้า / บริการ A ～3 
วัน 

～1 
สัปดาห์ 

～2 
สัปดาห์ 

～1 
เดือน 

～2 
เดือน 

 

สนิค้า / บริการ B ～3 
วัน 

～1 
สัปดาห์ 

～2 
สัปดาห์ 

～1 
เดือน 

～2 
เดือน 

 

สนิค้า / บริการ C ～3 
วัน 

～1 
สัปดาห์ 

～2 
สัปดาห์ 

～1 
เดือน 

～2 
เดือน 

 

 ～3 
วัน 

～1 
สัปดาห์ 

～2 
สัปดาห์ 

～1 
เดือน 

～2 
เดือน 

 

 ～3 
วัน 

～1 
สัปดาห์ 

～2 
สัปดาห์ 

～1 
เดือน 

～2 
เดือน 

 

 

 

 

 

กิจกรรม/สินค้า/บริการ ที่แต่ละหน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระดับผลกระทบ 
ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน 

สินค้า / บริการ A มาก: ปานกลาง : น้อย มาก: ปานกลาง : น้อย 
สินค้า / บริการ B มาก: ปานกลาง : น้อย มาก: ปานกลาง : น้อย 
สินค้า / บริการ C มาก: ปานกลาง : น้อย มาก: ปานกลาง : น้อย 
สินค้า / บริการ D มาก: ปานกลาง : น้อย มาก: ปานกลาง : น้อย 
สินค้า / บริการ E มาก: ปานกลาง : น้อย มาก: ปานกลาง : น้อย 
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แบบฟอร์ม 2-3 กิจกรรมที่ส าคัข และระยะเวลาเปูาหมายในการฟ้ืนฟูธุรกิจ 

กิจกรรมส าคัข 

 

ระยะเวลาเปูาหมายในการ
ฟ้ืนฟูธุรกิจ (RTO) 

 

ขั้นตอนที่ 3 ทรัพยากรที่มีความจ าเป็นต่อกิจกรรมที่มีความส าคัญ 

เนื่องจากกิจกรรมที่มีความส าคัขแต่ละประเภทมีการใช้ทรัพยากรในการด าเนินงานที่แตกต่างกันทั้ง
ทรัพยากรที่ได้จากภายในองค์กรและทรัพยากรที่น ามาจากนอกองค์กร ดังนั้นการที่จะฟ้ืนฟูกิจกรรมที่มีความส าคัข
แต่ละประเภทให้รวดเร็วและทันท่วงทีนั้น องค์กรจ าเป็นที่จะต้องมีการเตรียมทรัพยากรให้พร้อมใช้งานและมี
จ านวนที่เพียงพอ ขั้นตอนที่ 3ท่านจะต้องระบุทรัพยากรต่างๆที่จ าเป็นและกรอกลงในแบบฟอร์ม3-1(หน้า 11)
หลังจากนั้นจะเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและความผันผวนของทรัพยากร องค์กรจะต้องพิจารณามาตรการต่างๆ
เพ่ือปกปูอง รักษาทรัพยากรไว้เพ่ือการใช้งาน และวางแผนส ารองไว้หลายๆทางเลือก ขั้นตอนนี้ถือเป็นอีกหนึ่ง
ขั้นตอนที่มีความส าคัขต่อการวางแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  

เมื่อท่านกรอกทรัพยากรณ์ท่ีจ าเป็นลงในแบบฟอร์ม3-1ท่านควรจะแบ่งทรัพยากรที่มีความจ าเป็นออกเป็น
3 ด้านหลักๆ คือ (1) ทรัพยากรจากภายในองค์กร  (2) การบริการที่ขาดไม่ได้ และ (3) คู่ค้าทางธุรกิจ     
ทรัพยากรจากภายในองค์กรจะเป็นส่วนที่องค์กรสามารถควบคุมได้ เช่น อาคารส านักงาน เครื่องใช้ อุปกรณ์ 
เครื่องจักร วัตถุดิบที่อยู่ในสินค้าคงคลัง ระบบไอที และเอกสาร เป็นต้น ในส่วนของทรัพยากรบุคคลควรจะมีการ
พิจารณาบุคลากรถึงความสามารถพิเศษหรือความสามารถเฉพาะทางของพนักงานเหล่านั้นเพ่ือจัดสรรค์ให้
เหมาะสมกับกิจกรรม 

การบริการที่ขาดไม่ได้ จะหมายความหลักๆถึงการบริการด้านสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน ไม่ว่าจะเป็น 
ไฟฟูา แก๊ส น้ ามัน น้ า และการก าจัดสิ่งปฏิกูล เครือข่ายการติดต่อสื่อสาร (โทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต) หรือ
เครือข่ายการขนส่ง (อาทิ ถนน และท่าเรือ) ก็ควรจะน ามารวมไว้ด้วย ทรัพยากรเหล่านี้ภาครัฐจะเป็นผู้บริการ
เพราะเป็นสิ่งจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานที่ประชาชนควรจะได้รับและบริษัทไม่สามารถจะควบคุมได้ บริษัททั่วไปไม่สามารถ
ให้บริการเหล่านี้ได้เนื่องจากจะมีต้นทุนในการด าเนินการที่สูงมาก ดังนั้นความพร้อมในการใช้งานของบริการ
เหล่านี้ จึงมีความจ าเป็นต่อการฟ้ืนฟูสภาพองค์กรหากเกิดกรณีฉุกเฉินใดๆ 
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ในหัวข้อคู่ค้าทางธุรกิจจะรวมทั้งคู่ค้าทางธุรกิจต้นน้ าและปลายน้ าในระบบห่วงโซ่ธุรกิจ ซึ่งล้วนแต่มี
ความส าคัขทั้งสิ้น ดั้งนั้นองค์กรควรจะให้ความส าคัขกับคู่ค้า ทั้งคู่ค้าทางตรง คู่ค้าทางอ้อม และลูกค้า เหตุการณ์
แผ่นดินไหวครั้งล่าสุดที่เกิดข้ึนในประเทศขี่ปุุนและภัยน้ าท่วมครั้งใหขท่ี่เกิดในประเทศไทยเป็นตัวอย่างที่ท าให้เห็น
ได้อย่างชัดเจนถึงความเสียหายที่เกิดเป็นวงกว้างต่อหลายภาคส่วนในธุรกิจ แม้บริษัท เหล่านั้นจะไม่ได้ตั้งอยู่ใน
พ้ืนที่ๆได้รับผลกระทบโดยตรงก็ตาม 

แบบฟอร์ม 3-1 ทรัพยากรที่จ าเป็นต่อกิจกรรมที่มีความส าคัขต่อธุรกิจ 
ทรัพยากรที่จ าเป็นต่อกิจกรรมที่มีความส าคัขต่อธุรกิจ 

ประเภทของทรัพยากร รายละเอียด 

ทรัพยากรจาก
ภายในองค์กร 

อาคาร  
อุปกรณ์และเครื่องจักร  
สินค้าคงคลัง  
บุคคล  
ระบบไอที  
เงินทุน  
(อ่ืนๆ)   

การบริการที่ขาด
ไม่ได้ 

ไฟฟูา  
แก๊ส/น้ ามัน  
น้ า  
การติดต่อสื้อสาร  
การจราจร ถนน  
(อ่ืนๆ)   

คู่ค้าทางธุรกิจ 
ซัพพลายเออร์
(Supplies) 

ซัพพลายเออร์หลัก  
ซัพพลายเออร์ ล าดับที่ 2และ 3  
ลูกค้า  
(อ่ืนๆ)  

(หมายเหตุ การระบุกิจกรรมที่มีความส าคัขการก าหนดระยะเวลาเปูาหมายในการฟ้ืนฟูธุรกิจ และการระบุ
ทรัพยากรที่จ าเป็น เรียกว่าการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis: BIA) ในการท าแผน
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  
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ขั้นตอนที่ 4 การประเมินความเสี่ยง–รู้ทันสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น 

ในขั้นตอนนี้ องค์กรจะต้องระบุความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจออกมาให้ชัดเจน(หรืออาจ
น าบริษัทไปสู่สถานการณ์ที่แย่ลง)ท่านจะต้องวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงว่าเป็นความเสี่ยงประเภทใด ระบุ
ความเป็นไปได้ของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น วิเคราะห์ความรุนแรงของความเสี่ยง ว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ทรัพยากรที่มีความจ าเป็นต่อความอยู่รอดของธุรกิจใดบ้าง แล้วจะต้องใช้ระยะเวลาเพ่ือการฟ้ืนฟูของความเสี่ยงว่า
มีระยะเวลานานแค่ไหน เปรียบเทียบระยะเวลาฟ้ืนฟูกับระยะเวลาเปูาหมายในการฟ้ืนฟูธุรกิจ (RTO) ในขั้นตอนที่ 
2 และพิจารณาว่าทรัพยากรใดที่จะต้องใช้ในกรณีที่จะต้องกู้สถานการณ์เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุด 

แบบฟอร์ม 4-1 (หน้า 13)  จะช่วยระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และล าดับความส าคัขของความ
เสี่ยงต่างๆ ล าดับแรก ให้ท่านกรอกความเสี่ยงที่จะเกิดกับธุรกิจลงไปในช่องซ้ายสุด ความเสี่ยงนี้อาจจะท าให้เกิด
การหยุดชะงักต่อการปฏิบัติงาน หรืออาจน าไปสู่สถาณการณ์ที่เลวร้าย (จนอาจถึงข้ันล้มละลาย)ตัวอย่างเช่น ความ
เสี่ยงที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อาทิ น้ าท่วม พายุไต้ฝุุน แผ่นดินไหว ความเสี่ยงในอุตสาหกรรม อาทิ ไฟไหม้ ระเบิด 
ไฟดับ สารเคมีรั่วไหล หรือความเสี่ยงที่มีการวางแผน อาทิ จราจลจากผู้ก่อการร้ายหรือการก่อวินาศกรรม ม๊อบ
เป็นต้น องค์กรควรหาข้อมูลในเรื่องของภัยทางธรรมชาติ หรือภัยและความเสี่ยงอ่ืนๆในอดีตที่เคยมีการตีพิมพ์ใน
ท้องถิ่นเพ่ือน ามาพิจารณาความเสียหายและความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

ขั้นตอนต่อไป ประเมินผลกระทบ และความเป็นได้ของความเสี่ยงแต่ละตัว กรอกข้อมูลผลกระทบ และ
ความเป็นไปได้มาก ปานกลาง น้อย ในช่องที่ระบุไว้ เกณฑ์การจัดล าดับผลกระทบ และความเป็นไปได้ ได้ถูกแสดง
ไว้ใน ตาราง 4-1 (ด้านล่าง) 

ตาราง 4-1 ความเสี่ยง – ความเป็นไปได้และผลกระทบ 
ล าดับ ความเป็นไปได้ ผลกระทบ 

เสี่ยงสูง มีความเป็นไปได้มาก 
เกิดความหายนะ ความเสียหายสูง คุกคามองค์กร 
บาดเจ็บล้มตาย มีผู้บาดเจ็บจ านวนมาก 

เสี่ยงปานกลาง มีความเป็นไปได้ปานกลาง 
ความเสียหายปานกลางที่จะกระทบต่อการ
ปฏิบัติงาน มีผู้บาดเจ็บจ านวนมาก 

เสี่ยงต่ า มีความเป็นไปได้น้อย 
เกิดความเสียหายอย่างมีนัยส าคัข มีผู้บาดเจ็บ
เล็กน้อย 

 
หลังจากท่ีระบุความเป็นไปได้ มาก ปานกลาง น้อย ในช่องผลกระทบ และความเป็นได้แล้ว จะต้องน ามา

เรียงล าดับความส าคัขโดยการใส่ตัวเลข เพ่ือที่จะวางแผนในการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองให้เหมาะสมและ
ทันท่วงท ี
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แบบฟอร์ม 4-1 ตัวอย่างการเปรียบเทียบความเป็นไปได้และผลกระทบจากความเสี่ยงต่างๆ 
ความเสี่ยง ผลกระทบ ความเป็นไปได้ เรียงล าดับความส าคัญ 

แผ่นดินไหว มากปานกลาง น้อย มาก ปานกลาง น้อย 1 
น้ าท่วม มาก ปานกลาง น้อย มาก ปานกลาง น้อย 2 
 มาก ปานกลาง น้อย มาก ปานกลาง น้อย  
 มาก ปานกลาง น้อย มาก ปานกลาง น้อย  

 
ต่อไป น าความเสี่ยงที่มีความส าคัขที่สุดมาประเมินความเสียหายและระยะเวลาในการฟ้ืนฟูธุรกิจ ต้อง

ประเมินทรัพยากรที่จ าเป็นว่าจะได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยหรือไม่ ต้องน าระยะเวลาส าหรับ
การฟ้ืนฟูที่คาดการณ์ไว้มาเปรียบเทียบกับระยะเวลาเปูาหมายในการฟ้ืนฟูธุรกิจในแบบฟอร์ม 2-3 เพ่ือสรุปหา
มาตรการการปูองกัน  

กรอกแบบฟอร์ม 4-2 (หน้า 14 ในตารางตามที่ลูกศรชี้) ตามล าดับตัวเลขที่แสดงไว้ใน 8 ข้อด้านล่าง โดย
ใส่หนึ่งความเสี่ยงต่อหนึ่งตาราง เนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นของแต่ละความเสี่ยงจะแตกต่างกันออกไป  

1) ใส่ทรัพยากรที่จ าเป็นที่ได้จากข้ันตอนที่ 3 
2) ใส่ความเสี่ยงที่จัดล าดับมาแล้ว 
3) ใส่ความเสี่ยงทีจ่ะสร้างความเสียหายต่อธุรกิจ 
4) ประมาณความเสียหายของความเสี่ยง 
5) ประมาณการระยะเวลาส าหรับการซ่อมแซมและฟ้ืนฟูสภาพ  
6) วาดกราฟแท่งแนวนอนให้ตรงกับระยะเวลาจากข้อ (5) 
7) วาดเส้นประเพ่ือวางระยะเวลาเปูาหมายในการฟื้นฟูธุรกิจ (ตามแบบฟอร์ม 2-3) 
8) ก าหนดมาตรการการด าเนินงานส าหรับทรัพยากรที่จ าเป็นในแต่ละประเภท เพ่ือที่จะฟ้ืนฟูได้ตรงตาม

ระยะเวลาเปูาหมายในการฟ้ืนฟูธุรกิจที่ได้ก าหนดไว้ 

ทรัพยากรที่จะต้องก าหนดมาตรการเพ่ือการฟ้ืนฟูจะต้องใส่ทั้งการฟ้ืนฟูที่ใช้เวลาน้อยกว่าเวลาส าหรับการ
กู้คืน และมากกว่าเวลาส าหรับการกู้คืน หากการบริการหลักที่ไม่สามารถขาดได้ เช่น ไฟฟูา น้ าประปา หรือ
โทรศัพท์ ใช้เวลาในการฟ้ืนฟูมากกว่าเวลาส าหรับการกู้คืนที่คาดการณ์ ไว้แต่แรก องค์กรจะต้องกลับมาพิจารณา
ปรับระยะเวลาส าหรับการกู้คืนให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากขึ้น   
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ความเสี่ยง แผ่นดินไหว ระยะเวลาท่ีคาดการเพื่อการเพื่อฟื้นฟู 

มาตรการท่ีจ าเป็น 
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ○○○ 

วัน 
วัน (ดูตามกราฟ) 

ทรัพยากรท่ีจ าเป็น ระดับความเสียหาย 3 วัน 
1 
อาทิตย์ 

2 
อาทิตย์ 

1 
เดือน 

2 
เดือน 

3 
เดือน 

ทรัพยากรภายใน
องค์กร 

อาคาร ○○○ 7 ds       ○ 
อุปกรณ์และเครื่องจักร ○○○ 30 ds       ○ 
สินค้าคงคลัง ○○○ 3 ds        
บุคคล ○○○ 3 ds        
ระบบไอที ○○○ 10 ds       ○ 
เงินทุน ○○○         
(อื่นๆ)           

การบริการท่ีขาด
ไม่ได้ 

ไฟฟูา ○○○ 3 ds        
แก๊ส/น้ ามัน ○○○ 30 ds       ○ 
น้ า ○○○ 15 ds       ○ 
การติดต่อสื้อสาร ○○○ 10 ds        
การจราจร ถนน ○○○ 8 ds        
(อื่นๆ)           

คู่ค้าทางธุรกิจ 
ซัพพลายเออร์
(Supplies) 

ซัพพลายเออร์หลัก ○○○ 30 ds       ○ 
ซัพพลายเออร์ ล าดับท่ี 2 
และ 3 ○○○ 20 ds       ○ 

ลูกค้า ○○○ 10 ds       ○ 
(อื่นๆ)          

 

แบบฟอร์ม 4-2 ตัวอย่างการประเมินความเสียหายของทรัพยากร

2) 3) 

1) 4) 5) 6) 7) 8) 
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รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่างๆที่จะต้องด าเนินการจะได้รับการทบทวนในขั้นตอนที่ 5 ถึง 7 
ด้านล่างนี้ 

ตัวอย่างของมาตรการต่างๆ 
1) การปูองกันและการบรรเทาเหตุ- ดูในขั้นตอนที่ 5  

 - การเสริมความแข็งแรงของตึกเพ่ือบรรเทาการเกิดแผ่นดินไหว  
 - ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุม  

2) การตอบสนองกรณีฉุกเฉิน (เหตุบังเอิข) - ดูในขั้นตอนที่ 6  
- แผนอพยพ 
- การพัฒนาขั้นตอนเพ่ือยืนยันความปลอดภัย 

3) กลยุทธ์เพ่ือการการฟ้ืนคืนสู่สภาพเดิมโดยรวดเร็ว ส าหรับกิจกรรมกิจกรรมที่มีความส าคัขต่อ
ธุรกิจ - ดูในขั้นตอนที่ 7  

- สถานที่ส ารองเพ่ือการพักฟ้ืน  
- การส ารองข้อมูลในระบบไอที 

มาตรการเพ่ือรับมือกับความเสี่ยงแต่ละประเภทจะแตกต่างกันไป หนังสือเล่มนี้จะแนะน าโดยการให้
ตัวอย่างเพ่ือน ามาวิเคราะห์ขั้นตอนการท างานและประเมินความเสียหาย เพ่ือที่จะได้ผลลัพธ์ที่สามารถปูองกันและ
แก้ปัขหาได้อย่างยั่งยืน ส าหรับเอสเอ็มอีอาจจะยากและมีค่าใช้จ่ายสูงที่จะวางแผนปฏิบัติการในหลายๆความเสี่ยง
ที่ธุรกิจมพีร้อมๆกัน จึงควรจะเริ่มท าทีละความเสี่ยง โดยเลือกจากความเสี่ยงที่มีความเป็นไปได้สูงและส่งผลรุนแรง
ต่อธุรกิจก่อน แล้วจึงน าไปขยายผลต่อไปยังความเสี่ยงอ่ืนๆหากมีงบประมาณท่ีเพียงพอ  
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บทที่ 3 กลยุทธ์เพื่อความอยู่รอด 
 
หัวข้อนี้จะเป็นการด าเนินการหลักที่จะท าให้แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจขององค์กรบรรลุผลตาม

เวลาส าหรับการฟ้ืนฟธูุรกิจที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 2 (ฟอร์ม 2-3) 
โดยจะแบ่งเป็น 3 ช่วงส าคัขๆ ซึ่งทุกช่วงเวลามีความส าคัขเป็นอย่างมากในการที่จะช่วยให้เวลาส าหรับ

การกู้คืนประสบความส าเร็จ องค์กรจะต้องระบุมาตรการเพ่ือการฟื้นฟูโดยอิงจาก 3 ช่วง ดังนี้ 

 (1) การปูองกันและบรรเทา (ขั้นตอนที่ 5) 
ในขั้นตอนนี้ จะเป็นการปูองกันและบรรเทาความเสียหายต่อความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ต่างๆ  เพ่ือที่

กิจกรรมที่มีล าดับความส าคัขสามารถท าได้ตามก าหนดระยะเวลาเปูาหมายในการฟ้ืนฟูธุรกิจ การวางมาตรในขั้นนี้
จะเป็นมาตรการที่ต้องด าเนินการก่อนที่จะมีเหตุใดๆเกิดขึ้น แต่องค์กรก็สามารถรวมมาตรการที่จะใช้หลังเกิดเหตุ
ได้ หากมาตรการนั้นมีจุดประสงค์เพ่ือลดความเสียหาย  

(2) การตอบสนองต่อกรณีฉุกเฉิน (ขั้นตอนที่ 6)  
หากเกิดเหตุการที่ไม่คาดคิด สิ่งแรกที่ต้องท าคือรักษาสถานการณ์ไว้ให้คงที่และปูองกันไม่ให้สถานการณ์

แย่ลง โดยพยายามลดระดับความอันตราย ปกปูองบุคคลากรให้ปลอดภัย รักษาทรัพย์สินและการปฏิบัติงานของ
ธุรกิจให้ด าเนินไปได้ใกล้เคียงกับภาวะปกติ ก่อนที่เหตุการณ์จะเลวร้ายจนควบคุมไม่ได้ สิ่งที่ควรให้ความส าคัขเป็น
อันดับแรกคือความปลอดภัยของบุคลากร โดยอาจจะมีการอพยพผู้คนออกมานอกจุดเกิดเหตุ สิ่งต่อมาคือลดความ
เสี่ยงจากอันตราย เพ่ิมระดับความปลอดภัย และปกปูองทรัพย์สินขององค์กร  

(3) กลยุทธ์เพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจและการฟื้นฟูสู่สภาวะปกติ (ขั้นตอนที่ 7) 
ขั้นตอนนี้ ประกอบด้วยการวางแผนและการน ากลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจไปปฏิบัติ เพ่ือให้กิจกรรมที่

มีความส าคัขต่อธุรกิจด าเนินต่อไปได้ หลังจากนั้นจะเป็นการฟ้ืนฟูระบบการด าเนินการให้กลับคืนสู่สภาพเดิม กล
ยุทธ์ความต่อเนื่องและฟ้ืนฟธูุรกิจที่มุ่งเน้นในการฟ้ืนฟูกิจกรรมที่มีความส าคัขต่อธุรกิจให้กลับมาด าเนินการได้โดย
อาศัยมาตรการทางเลือก (alternative measure) หรือมาตรการชั่วคราว (temporary measures) กลยุทธ์การ
ฟ้ืนฟูมุ่งเน้นการฟ้ืนฟูการด าเนินการของธุรกิจในขั้นก่อนเกิดเหตุ 
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ขั้นตอนที่ 5: การป้องกันภัยล่วงหน้าและมาตรการบรรเทาความเสียหาย 
เพ่ือให้การฟ้ืนฟูประสบความส าเร็จตามแผนที่วางไว้ องค์กรควรก าหนดขอบเขตความเสียหายที่มีต่อ

ทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการสนับสนุนการด าเนินงานของบริษัทให้สามารถแก้ไขและฟ้ืนฟูได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น  หาก
ทรัพยากรส าคัขดังกล่าวได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง อาจท าให้องค์กรตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายและย่ าแย่
เกินกว่าที่จะสามารถกู้คืนได้ส าเร็จหรือหากจ าเป็นก็ต้องหยุดการด าเนินการไปสักระยะเวลาหนึ่ง เพราะเหตุนี้ 
มาตรการการปูองกันและการบรรเทาความเสียหายล่วงหน้าจึงมีความส าคัขมากต่อการด าเนินธุรกิจ 

ในขั้นตอนที่ 4 (แบบฟอร์ม 4-2 ในหน้า 14) องค์กรได้ก าหนดทรัพยากรที่ต้องการที่จะน ามาใช้ในการ
ฟ้ืนฟูธุรกิจให้ได้ภายในระยะเวลาเปูาหมายในการฟ้ืนฟูธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ ทรัพยากรดังกล่าวล้วนเป็น
ทรัพยากรที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายสูงและอาจจะเป็นอุปสรรคต่อความส าเร็จของ ระยะเวลา
เปูาหมายในการฟ้ืนฟูธุรกิจ ส าหรับในขั้นตอนนี้ องค์กรต้องเลือกทรัพยากรที่ต้องการจะน ามาใช้ในการฟ้ืนฟูธุรกิจ 
พร้อมทั้งก าหนดรายละเอียดของมาตรการเพ่ือหลีกเลี่ยงความเสียหาย เพราะความเสียหายจะส่งผลให้ระยะเวลา
เปูาหมายในการฟ้ืนฟูธุรกิจที่ก าหนดไว้ไม่สามารถน ามาใช้ในการฟ้ืนฟูกิจกรรมที่มีความส าคัขต่อธุรกิจได ้

ตัวอย่างเหตุการ
แผ่นดินไหว 

- เข้มงวดกับมาตรการ
ปูองกันอาคาร 

- ติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่วยลด
แรงสั่นสะเทือนจาก
แผ่นดินไหว 

- ส ารองข้อมูลไว้ในท่ีอื่นๆ 

- อพยพ 

- ยืนยันความปลอดภัยของ
พนักงาน 

- ย้ายไปยังศูนย์ปฏิบัติการ
รองรับเหตุฉุกเฉิน  - ย้ายไปยังสถานท่ีท างานส ารอง 

- กู้คืนสถานท่ีเกิดเหตุ 

- หาช่องทางอื่นๆในการ
แก้ปัขหา 

- จัดจ้างบุคคลภายนอกมา
ท างาน 

- กลับสู่สภาวะปกต ิ

การปูองกันและลดปัขหา ทางเลือกในกลยุทธ์ความ
ต่อเนื่องและการฟื้นฟู 

การตอบสนองต่อเหตุการณ ์
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ในแบบฟอร์ม 5-1 (หน้า 19) ให้กรอก (1) ทรัพยากรที่ธุรกิจจะต้องปกปูองเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายไว้
ล่วงหน้าและมาตรการบรรเทาความเสียหาย (2)วัตถุประสงค์ของมาตรการต่างๆ  (3) มาตรการที่น ามาใช้ (4)แผน
ที่ได้ก าหนดเพ่ือน ามาตรการเหล่านั้นมาใช้  (5)ระยะเวลาที่เป็นเส้นตายในการด าเนินการ และ (6)หน่วยงานที่
รับผิดชอบในการด าเนินงาน 
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แบบฟอร์ม 5-1 ตัวอย่างการปูองกันภัยล่วงหน้าและมาตรการบรรเทาความเสียหายต่อทรัพยากรหลักในองค์กร 

ทรัพยากร วัตถุประสงค ์ สิ่งที่ต้องท า แผนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ด าเนิน 
การอย่าง
เร่งด่วน 

ด าเนิน 
การภายใน 1 

ปี 

แผนระยะ
กลางและแผน

ระยะยาว 

บุคคลากร 
เพื่อให้ความ
ปลอดภัยแก ่
พนักงาน 

ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
การอพยพหนีภัย 

- จัดท าแผนการอพยพหนีภัยและเผยแพร่ความรู้
ให้แก่พนักงาน 

- ฝึกซ้อมการอพยพหนภีัย 

   แผนกธุรการ 

อาคารสถานท่ี 

เพื่อปูองกันและ
บรรเทาความ
เสียต่ออาคาร
สถานท่ี 

ตรวจสอบระบบการต้านทานแรง
แผ่นดินไหวของอาคาร 

ตรวจสอบระบบการต้านทานแรงแผ่นดินไหวของ
อาคารซึ่งเป็นท่ีตั้งของส านักงานใหข ่
 

   แผนกธุรการ 

ติดตั้งระบบการต้านทานแรง
แผ่นดินไหวของอาคาร 

ติดตั้งระบบการต้านทานแรงแผ่นดินไหวของอาคารที่
เป็นที่ตั้งของส านักงานใหข ่
 

   แผนกธุรการ 

สิ่งอ านวย
ความสะดวก 

เพื่อปูองกันและ
บรรเทาความ
เสียต่อสิ่ง
อ านวยความ
สะดวก 

ติดตั้งสิ่งยดึจับ เพื่อปูองกันไม่ใหส้ิง่
อ านวยความสะดวกตกหล่นลงมาเมื่อ
เกิดแผ่นดินไหว   

ยึดเครื่องจักรต่างๆ ไว้กับพ้ืนของโรงงาน      ฝุายผลิต 

ระบบ 

เพื่อปูองกันและ
บรรเทาความ
เสียต่ออาคาร
สถานท่ี 

ติดตั้งสิ่งยดึจับเพื่อปูองกันไม่ให้
คอมพิวเตอร์ตกหล่นเสียหาย 
 

ติดตั้งเซิฟเวอร์ไว้ในตูเ้ก็บอุปกรณส์ื่อสาร (server 
rack) ที่ส านักงานใหข่  
 

   
แผนก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ขั้นตอนที่ 6: การตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน 
ในขั้นตอนที่ 6 เป็นมาตรการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เน้นการตอบสนองอย่างทันท่วงทีที่มีเหตุการณ์

ไม่คาดคิดเกิดขึ้น เพ่ือปูองกันไม่ให้สถานการณ์ดังกล่าวกลายเป็นวิกฤติที่อยู่เหนือการควบคุม มาตรการ
ดังกล่าวเรียกว่า การตอบโต้ฉุกเฉิน (emergency response) กิจกรรมที่ส าคัขเป็นอันดับแรกของการตอบโต้
ฉุกเฉิน คือ การปูองกันและช่วยเหลือพนักงาน สิ่งส าคัขล าดับต่อมา ได้แก่ การแก้ปัขหาต่างๆที่เกิดขึ้นและ
รักษาความปลอดภัย การปกปูองสินทรัพย์ และการปูองกันภัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รวมทั้งการปูองกันภัยที่อาจ
เกิดตามมาหลังจากการเกิดภัยพิบัติครั้งแรก 

ประการแรก องค์กรต้องมีความเข้าใจและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนการตอบโต้ฉุกเฉิน ดังในรูปภาพ 
6-1 (หน้า 21) แสดงให้เห็นว่ามีกิจกรรมหลายอย่างที่มีความส าคัขต้องน ามาใช้ในการตอบโต้สถานะการณ์
ฉุกเฉิน และจ าเป็นต้องด าเนินกิจกรรมเหล่านี้อย่างทันท่วงทีตามตารางเวลาที่แสดงให้เห็น กิจกรรมการอพยพ
หนีภัยและการให้ความช่วยเหลือควรด าเนินการโดยทันที ซึ่งอาศัยบุคคลที่อยู่ในพ้ืนที่นั้น หากเป็นไปได้ ศูนย์
ปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉิน หรือ Emergency Operation Center: EOC ควรมีลักษณะเป็นหน่วยงานที่
ประกอบไปด้วยรวมตัวกันของทุกฝุายในองค์กร เพ่ือให้มาตรการการด าเนินงานสามารถด าเนินไปได้ภายใต้การ
สั่งการเดียวกันของบริษัท กิจกรรมที่ 3 ถึงกิจกรรมที่ 8 จะถูกด าเนินการโดยศูนย์ปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉิน 
(EOC) 

กิจกรรมหลักที่ต้องด าเนินการ ได้แก่ (1) การอพยพหนีภัยและการให้ความช่วยเหลือ (2) จัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉิน (3) การรับรองความปลอดภัยแก่พนักงานทุกคน(4) การควบคุมสถานการณ์อย่าง
มีเสถียรภาพและการปูองกันภัยที่อาจเกิดตามมาหลังจากการเกิดภัยพิบัติครั้งแรก (5) การส ารวจความเสียหาย 
(6) การปกปูองทรัพย์สิน(7) การรับรองความปลอดภัยของสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และ (8) การรวบรวม
และแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับความเสียหาย 
 
 

กรุณาดูแผนภาพดังกล่าวเกี่ยวกับรายละเอียดกิจกรรมหลักที่ต้องด าเนินการทั้งหมด 8 ข้อในหน้า
ถัดไป 
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ภาพ 6-1 กิจกรรมการตอบโต้ฉุกเฉิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
 

เร่ิมด าเนินการตามแผนบริหารความต่อเนื่อง/แผนฟื้นฟู 
 
 
 

เร่ิมท าตามแผนฟื้นฟู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การอพยพและช่วยชีวิต 

ยืนยันความปลอดภยัของพนักงาน 

ตัดสินว่าพนักงานจะมีความ
ปลอดภัยทีจ่ะกลับบา้นหรือไม ่

บรรเทาสถานการณ์ และปูองกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์
ขึ้นเป็นครั้งที่สอง 

ส ารวจความเสียหาย 

ปกปูองทรัพย์สินของบริษัท 

รวมรวมและกระจายข้อมูลที่เกีย่วกับเหตุการณ์และความเสยีหายทั้งหมดไปยังหน่วยงานอ่ืนๆ 

ศนูย์ปฏิบตัิการรองรับเหตฉุกุเฉิน 
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1) การอพยพหนีภัยและการให้ความช่วยเหลือ  
สิ่งแรกที่องค์กรควรมีคือความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับแผนการอพยพหนีภัย ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการ

อพยพ พ้ืนที่การอพยพ ขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติส าหรับผู้อพยพ และชื่อของหัวหน้าผู้รับผิดชอบกิจกรรม องค์กร
สามารถใช้แบบฟอร์ม 6-1 (ด้านล่าง) ในการจัดท าแผนการอพยพหนีภัยของบริษัท อย่างไรก็ตาม องค์กรต้อง
แน่ใจว่าพนักงานทุกคนมีความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการอพยพหนีภัยและสามารถอพยพไปอยู่ในสถานที่
ปลอดภัยได้ตามที่วางแผนไว้  หลายบริษัทมีการจัดท าการ์ดฉุกเฉินเล็กๆ มอบให้พนักงานเพ่ือน า ไปใช้ในยาม
ฉุกเฉิน ในการ์ดดังกล่าวมีประเด็นหลักๆ เกี่ยวกับข้ันตอนการอพยพว่าต้องท าอะไรบ้าง อพยพไปที่ไหน รวมทั้ง
ข้อมูลการติดต่อเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยบริษัทต้องการให้พนักงานน าการ์ดดังกล่าวติดตัวไว้ตลอดเวลาเพ่ือให้
พนักงานสามารถน ามาใช้ได้เมื่อเกิดเหตุจ าเป็น 

แบบฟอร์ม 6-1 ตัวอย่างแผนการอพยพหนีภัยและการให้ความช่วยเหลือ 
ส านักงาน/โรงงาน ส านักงานใหข่ 
สถานที่ที่เตรียมไว้ส าหรับ
การอพยพ (สถานที่นัดพบ) 
 

ที่จอดรถ ด้านหน้าส านักงานใหข่  

หัวหน้า ผู้ที่รับผิดชอบ: ผู้จัดการแผนกธุรการ  
ผู้ช่วย: รองผู้จัดการแผนกธุรการ  

บุคคลที่ท าหน้าที่ให้ความ
ช่วยเหลือและ
รักษาพยาบาล 

ผู้ที่รับผิดชอบ: ผู้จัดการแผนกธุรการ 
ผู้ช่วย: รองผู้จัดการแผนกธุรการ 

โรงพยาบาล (ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์) 
ชื่อ: โรงพยาบาล 
ที่อยู่:  
โทร:  

 
ในกรณีที่เป็นภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหวหรือน้ าท่วม อาจมีความเสียหายเกิดขึ้นกับโครงสร้าง

พ้ืนฐาน อาทิ เส้นทางการคมนาคมและขนส่ง ท าให้พนักงานไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้และต้องพ านักอยู่ที่
อาคารของบริษัทหรือบ้านพักฉุกเฉิน บริษัทจึงจ าเป็นต้องเตรียมอาหาร น้ าดื่ม และของใช้ต่างๆ เช่น ผ้าห่ม 
วิทยุ ให้แก่พนักงาน และแนะน าว่าบริษัทควรมีเครื่องอุปโภคบริโภคที่จ าเป็นส าหรับเก็บกักตุนไว้อย่างเพียงพอ
ต่อพนักงานที่มาพักอาศัยอยู่ในบ้านพักนานประมาณ 3 วัน (แบบฟอร์ม 6-5 หน้า 30) 

2) จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Operation Center: EOC) 
เมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อองค์กร องค์กรจ าเป็นต้องตอบสนองต่อ

สถานการณ์ดังกล่าวอย่างทันทีทันใดเพ่ือปกปูองพนักงานและระบบปฎิบัติการ บริษัทต้องไม่ตกอยู่ในสภาวะ
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หวั่นวิตกหรือวุ่นวายจนไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ได้ โดยต้องด าเนินการตามปกติและต้องตัดสินใจหา
ทางออกที่ดีที่สุด  ในขณะเดียวกันก็น ามาตรการที่จ าเป็นมาใช้เพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว  
เพ่ือให้บริษัทสามารถด าเนินกิจกรรมดังกล่าวโดยใช้มาตรการการด าเนินงานที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน องค์กรควรจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉินที่สามารถท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการสั่งการ 

บริษัทต้องก าหนดกรอบการด าเนินงาน สมาชิก บทบาทหน้าที่ และกระบวนการของศูนย์ปฏิบัติการ
รองรับเหตุฉุกเฉินไว้ล่วงหน้า พร้อมทั้งจัดท าให้เป็นลายลักษณ์อักษรแบบฟอร์ม 6-2 (หน้า 26) จะช่วยองค์กร
ในการจัดท ากรอบการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉินของบริษัท  

ก) หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉิน 
หัวหน้าเป็นผู้รับผิดชอบดูแลกิจกรรมทั้งหมดของศูนย์ปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉินและจ าเป็นต้องมี

รองหัวหน้า ซึ่งเป็นผู้ที่ปฎิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าในกรณีที่หัวหน้าไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้นอกจากนี้ในค าสั่ง
แต่งตั้งหัวหน้าต้องมีการตกลงเรื่องอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าให้ชัดเจน 

ข) สมาชิกและบทบาทของสมาชิกศูนย์ปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉิน 
สมาชิกของศูนย์ปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉินควรได้มาจากการแต่งตั้งและมีวาระการด าเนินงานที่

ชัดเจน โดยรายชื่อของสมาชิกศูนย์ปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉินต้องได้รับการตรวจสอบว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
และทันสมัยอยู่ตลอดเวลา สมาชิกมีหน้าที่มารวมตัวกันที่ศูนย์ปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉินเมื่อไรก็ตามที่ศูนย์
ปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉินเรียกตัว สมาชิกของศูนย์ปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉินต้องได้รับการคัดเลือกใน
กลุ่มพนักงานที่สามารถไปรวมตัวที่จุดนัดพบได้ทันทีที่ได้รับแจ้ง (แบบฟอร์ม 6-2 (หน้า 25)จะแสดงให้เห็นถึง
บทบาทหน้าที่ของสมาชิกศูนย์ปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉิน 4 ประการ) ในกรณีบริษัทมีขนาดใหข่ สามารถ
มอบหมายให้สมาชิกด าเนินการทีมละหนึ่งหน้าที่ โดยองค์กรควรก าหนดขอบเขตและบทบาทหน้าที่ศูนย์
ปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉินให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรมากท่ีสุด 

1.การวิเคราะห์และการวางแผน  
2.การรวบรวมข้อมูล  
3.การด าเนินงานด้านสถานที่  

 การควบคุมสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ 

 การให้ความช่วยเหลือและรักษาพยาบาล  

 การรับประกันความปลอดภัยของพนักงาน  

 สุขอนามัย 

 การขนส่ง  
4.ฝุายประชาสัมพันธ์   ฝุายประชาสัมพันธ์ท าหน้าที่รายงานสถานะของบริษัทให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งภายในและภายนอกบริษัทได้รับทราบ 
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ค) มาตรการการรวมตัวของศูนย์ปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉิน 
เมื่อไรที่มีการรวมตัวกันที่ศูนย์ปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉินองค์กรต้องตัดสินใจเลือกจุดเริ่มต้นซึ่งเป็น

จุดนัดพบให้สมาชิกศูนย์ปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉินมารวมตัวกันเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้วางแผนไว้องค์กร
สามารถสร้างมาตรการเหล่านี้ตามประเภทและความรุนแรงของสถานการณ์ เช่น แผ่นดินไหวขนาดความ
รุนแรง 6 ริกเตอร์หรือสัขขาณการเตือนภัยน้ าท่วมที่ประกาศแจ้งออกมาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ง) สถานที่ตั้งของศูนย์ปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉิน 
สถานที่นัดพบสมาชิกศูนย์ปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉินต้องถูกก าหนดไว้ล่วงหน้า องค์กรควรเตรียม

ความพร้อมในกรณีที่ส านักงานใหข่ไม่สามารถเป็นสถานที่ศูนย์กลางในการด าเนินธุรกิจได้อีกต่อไปจึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่องค์กรต้องก าหนดสถานที่ไว้เป็นตัวเลือกในการตั้งศูนย์ปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉิน โดยศูนย์
ปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉิน (รวมทั้งสถานที่ส ารองอ่ืนๆ) ควรมีการจัดเตรียมความพร้อมให้สามารถด าเนินการ
ได้ตลอดเวลาพร้อมทั้งมีอุปกรณ์ที่ส าคัขรองรับการด าเนินงาน ได้แก่ อุปกรณ์การสื่อสาร อุปกรณ์ IT อุปกรณ์
ส านักงาน และอุปกรณ์เสริมที่จ าเป็นต่างๆ 
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แบบฟอร์ม 6-2 ตัวอย่างศูนย์ปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉิน 
สมาชิก บทบาทหน้าที่ หน่วยงาน／ชื่อ โทรศัพท์ 

หัวหน้า 
(และรองหัวหน้า) 

ประธานกรรมการ／ 

ผู้อ านวยการ／ 

ผู้อ านวยการ／ 

 

การวิเคราะห์และการ
วางแผน 

แผนก／  

การให้ข้อมูลข่าวสาร แผนก／  

การด าเนินงานด้านสถานที่  
(การควบคุมสถานการณ์
อย่างมีประสิทธิภาพ การให้
ความช่วยเหลือและ
รักษาพยาบาล การ
รับประกันความปลอดภัย
ของพนักงาน  สุขอนามัย 
และการขนส่ง ) 

แผนก／ 

แผนก／ 

แผนก／ 

แผนก／ 

แผนก／ 

 
 

การประชาสัมพันธ์ แผนก／  

มาตรการการ
รวมตัวของ 
ศูนย์
ปฏิบัติการ
รองรับเหตุ
ฉุกเฉิน 
(EOC) 

 ขนาดความรุนแรง 6 ริกเตอร์หรือประกาศของสัญญาณเตือนน ้าท่วม  

 สัขขาณเตือนน้ าท่วมที่ปรากฏออกมา  

จุดนัดพบ 
(รวมทั้ง 
สถานที่
ส ารอง) 

ล าดับ
ความส าคัข 

สถานที่ท างาน ที่อยู่ โทรศัพท์ 

1 ส านักงานใหข่  -- 
2 กส านักงาน  -- 
3 ขโรงงาน  -- 
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3) การรับรองความปลอดภัยของพนักงาน 
 องค์กรต้องก าหนดมาตรการรับรองความปลอดภัยของพนักงานในบริษัทไว้ล่วงหน้าและต้องแน่ใจว่า
เมื่อเกิดเหตุร้ายขึ้น พนักงานทุกคนสามารถปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้ได้อย่างทันที บริษัทควรมีการ
ทดสอบมาตรการดังกล่าวด้วยการฝึกซ้อมปฏิบัติเพ่ือแสดงให้เห็นว่าพนักงานปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวได้ดีแค่
ไหน และต้องใช้เวลานานเท่าไรในการสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงานทุกคน กระบวนการ
รับรองความปลอดภัยควรระบุและชี้แจงถึงช่องทางการติดต่อสื่อสารที่พนักงานสามารถใช้ในการติดต่อกับ
บริษัท บริษัทควรก าหนดช่องทางการสื่อสารให้หลากหลาย อาทิ โทรศัพท์มือถือ อีเมล์  และกระดานสนทนา
บนอินเตอร์เน็ต เพ่ือให้พนักงานสามารถติดต่อกับบริษัทได้ในหลายๆช่องทาง จากภัยพิบัติแผ่นดินไหวครั้ง
ยิ่งใหข่ถล่มทางฝั่งตะวันออกของประเทศขี่ปุุนเมื่อเดือนมีนาคม พ .ศ. 2554 นับว่าเป็นบทเรียนครั้งส าคัข 
เนื่องจากแผ่นดินไหวครั้งนี้มีความรุนแรงขนาด 9.0 ริกเตอร์ ส่งผลให้เครือข่ายโทรศัพท์มือถือล่มในหลายพ้ืนที่ 
และแผ่นดินไหวครั้งดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายครอบคลุมเป็นบริเวณกว้าง ความเสี่ยงดังกล่าวเกิดขึ้นได้ 
เนื่องจากบริษัทมีช่องทางสื่อสารทางโทรศัพท์เพียงช่องทางเดียว ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทต้องมีช่องทาง
การสื่อสารอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย 

แบบฟอร์ม 6-3 (ด้านล่าง) ช่องทางการติดต่อส าหรับพนักงาน ประกอบไปด้วย หน่วยงานของพนักงานแต่ละ
คน ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ โดยแบบฟอร์มนี้สามารถน ามาใช้เป็นรายการตรวจสอบเมื่อบริษัท
ต้องการสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยแก่พนักงาน 

แบบฟอร์ม 6-3 ตัวอย่างช่องทางการติดต่อในกรณีฉุกเฉิน 

หน่วยงาน ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลล์ 
สถานะความ

ปลอดภัย (ให้ระบุ
ในกรณีฉุกเฉิน) 

แผนก     
แผนก     
แผนก     
     
     
 

4.) ยืนยันความปลอดภัยเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง  
เมื่อภัยพิบัติก่อให้เกิดความเสียหายครอบคลุมเป็นบริเวณกว้างทั่วทั้งภูมิภาค โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น

ระบบคมนาคมและการขนส่ง อาจได้รับความเสียหาย บริษัทต้องตัดสินใจว่าจะอนุขาตให้พนักงานงานเดินทาง
กลับบ้านหรือไม่ หรือต้องพักอยู่ที่บริษัท ดังนั้นบริษัทต้องเฝูาติดตามสถานการณ์ด้านภัยพิบัติและสภาพการ
คมนาคมเพ่ือความปลอดภัยของพนักงาน 
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5) การควบคุมสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ และการปูองกันภัยที่อาจเกิดตามมาหลังจากการเกิดภัย
พิบัติครั้งแรก 
 เมื่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นและสร้างความความเสียหายให้แก่บริษัท องค์กรต้องควบคุม
สถานการณ์ให้สงบเรียบร้อยเพ่ือสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้แก่พนักงานและปูองกันภัยที่อาจเกิด
ตามมาหลังจากการเกิดภัยพิบัติครั้งแรก ตัวอย่างการสร้างเสถียรภาพของสถานการณ์ดังกล่าว ได้แก่ การ
ควบคุมเพลิงไหม้และการรั่วไหลของสารเคมีอันตราย  

6) การส ารวจความเสียหาย 
 เมื่อสถานการณ์กลับคืนสู่สภาวะปกติและได้รับการปูองกันด้านความปลอดภัยแล้ว องค์กรควรส ารวจ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทอย่างทันที บริษัทจะต้องด าเนินการเก่ียวกับการซ่อมแซมในสิ่งที่จ าเป็นและ
ด าเนินการเรื่องแผนการกู้คืนระบบ หลังจากนั้น ต้องเริ่มด าเนินการฟื้นฟูสถานการณ์ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ
ทันทีท่ีเป็นไปได้ ตัวอย่างแบบฟอร์มส ารวจความเสียหายในแบบฟอร์ม 6-6 

7) การคุ้มครองทรัพย์สิน  
หลังจากทราบผลการส ารวจความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว องค์กรต้องด าเนินการด้านการดูแลและรักษา

สิ่งอ านวยความสะดวกและอุปกรณ์ต่างๆ ตัวอย่างเช่น องค์กรต้องใช้มาตรการเพ่ือปูองกันความเสียหายที่สาม
รถกระจายไปสู่วงกว้างและปูองกันไม่ให้ทรัพย์สินถูกลักขโมย 

8) การรวบรวมและแบ่งปันข้อมูล 
 เมื่อภัยพิบัติเกิดขึ้นในพ้ืนที่ขององค์กร จ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรต้องหาข้อมูลจากสื่อต่างๆ เช่น 
โทรทัศน์ วิทยุ และอินเตอร์เน็ต: 

 รายละเอียดของภัยพิบัติ 

 ความเสียหายที่เกิดข้ึนในพื้นท่ีนั้นๆ เช่น สาธารณูปโภคพ้ืนฐานหรือสภาพการคมนาคม 

 การเตือนภัยและสัขขาณเตือนภัยจากรัฐบาลกลางหรือหน่วยงานท้องถิ่น  

     บริษัทควรติดต่อสื่อสารกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ซัพพลายเออร์ลูกค้า หน่วยงานราชการและสถาบัน
การเงิน เพื่อรวบรวมและแบ่งปันข้อมูลความเสียหายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ และเพ่ือรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับพันธมิตรขององค์กร ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีองค์กรต้องอัพเดตสถานะและข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับแผนการ
ฟ้ืนฟูสถานการณ์ให้พันธมิตรทางธุรกิจขององค์กรได้รับทราบ ในขณะเดียวกันองค์กรก็ควรด าเนินการฟ้ืนฟู
สถานการณ์ตามแผนดังกล่าวควบคู่ไปด้วย แบบฟอร์ม 6-4 เป็นตัวอย่างข้อมูลส าหรับการติดต่อกับหน่วยงาน
ภายนอก 
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แบบฟอร์ม 6-4 ตัวอย่างข้อมูลส าหรับการติดต่อกับหน่วยงานภายนอก 

พันธมิตรทางธุรกิจ ชื่อ โทรศัพท์ อีเมล์ 
สถานะ 
(ให้ระบุเมื่อเกิดภัย
พิบัติ) 

ซัพพลายเออร์(วัสดุ
อุปกรณ์และชิ้นส่วน
การผลิต) 

    
    
    

ผู้จัดหาบริการ
ด้านโลจิสติกส์ 

    
    
    

บริษัทที่ให้บริการ
ด้านการบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ 
 

    
    
    

ลูกค้า     
    
    

สถาบันทางการเงิน     
    
    

หน่วยงานราชการ
และ ข้าราชการ
ท้องถิ่น 

    
    
    

ผู้จัดหาระบบ
สาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน 
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แบบฟอร์ม 6-5 รายการสินค้าคงคลังสาหรับเหตุภัยพิบัติ 
ประเภท รายการ จ านวนรายการที่ต้องเตรียมพร้อม 
อาหาร/น้ าดื่ม น้ าดื่ม 3 ลิตรต่อคนซึ่งใช้ดื่มเป็นเวลา 3 วัน 

อาหารในภาวะฉุกเฉิน อาหารส าหรับ 1 คนซึ่งเพียงพอส าหรับ
บริโภคเป็นเวลา 3 วัน 

เครื่องอุปโภค
บริโภคท่ีจ าเป็น 

ของใช้ส าหรับสุขอนามัย (ได้แก่กระดาษ
ช าระกระดาษช าระเปียกและกระดาษช าระ
ที่ใช้ในห้องน้ าเป็นต้น)  
 

ส าหรับใช้เป็นเวลา 3 วัน 
 

 ของใช้ภายในบ้าน เพียงพอต่อจ านวนคน 
ห้องน้ าเคลื่อนที ส าหรับใช้เป็นเวลา 3 วัน 
ถุงพลาสติกเทปกาว เท่ากับจ านวนคน 
ผ้าห่มและถุงนอน เท่ากับจ านวนคน 
ถังแก๊สและเตาแก๊สเคลื่อนที่ ส าหรับใช้เป็นเวลา 3 วัน 
หม้อและกาต้มน้ า อย่างละ 3 ใบ 
เครื่องท าความร้อนชนิดพกพา ส าหรับใช้เป็นเวลา 3 วันต่อคน 
เครื่องท าความร้อนโดยใช้น้ ามันและน้ ามัน เชื้อเพลิงส าหรับใช้เป็นเวลา 3 วัน 

ยาและเวชภัณฑ์ 
 

ชุดเครื่องมือปฐมพยาบาล เท่ากับจ านวนคน 
เปลหามที่สามารถพับได้ 3 เปล 

เครื่องมือ 
 

เครื่องมือ (ชะแลง, คีม, ค้อน, พลั่ว, เทปผ้า, 
บันไดท่ีสามารถพับได้)  

อย่างละ 3 อัน 

หมวกกันน็อกและถุงมือ เท่ากับจ านวนคน 
เสื่อพลาสติกและผ้าเต้นท าหลังคา 3 แผ่น (10×10 ม.)  
ถังขยะ ถังน้ า อย่างละ 3 ใบ 

อุปกรณ์เสริมเพ่ือ
ใช้ส่งคนกลับบ้าน 

เสื้อกันฝน เท่ากับจ านวนคน 
แผนที่ เท่ากับจ านวนคน 

การรวบรวมข้อมูล, 
การสื่อสาร 
 

วิทยุแบตเตอรี่ (ชนิดแห้ง)  อย่างละ 3 เครื่อง/อัน 
อุปกรณ์ชาร์ตแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ อย่างละ 3 ชุด 
เครื่องกระจายเสียง 3 เครื่อง 

อ่ืนๆ  เครื่องก าเนิดไฟฟูา, เชื้อเพลิงส าหรับเครื่อง
ก าเนิดไฟฟูา 

เชื้อเพลิง 2 หน่วยซึ่งใช้เป็นเวลา 3 วัน 
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แบบฟอร์ม 6-6 แบบฟอร์มส ารวจความเสียหาย 
ต าแหน่งพื้นที่ที่ส ารวจ  
อาการบาดเจ็บ พนักงานที่ได้รับ

บาดเจ็บ 
ชื่อ-สกุล: 

ความเสียหายต่อ
อาคาร 

ลักษณะภายนอก ใหข่・ปานกลาง・เล็ก・ไม่ระบุ 
ลักษณะภายใน ใหข่・ปานกลาง・เล็ก・ไม่ระบุ 
ทางเข้ามีความ
ปลอดภัย 

ใช่・ไม่ใช่ 

ความเสียหายต่อ
ทรัพย์สิน 

อุปกรณ์ (อุปกรณ์ท่ีได้รับความเสียหาย / จ านวนรายการ)  
อุปกรณ์การสื่อสาร (อุปกรณ์ท่ีได้รับความเสียหาย / จ านวนรายการ) 
อุปกรณ์/เครื่องมือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(อุปกรณ์ท่ีได้รับความเสียหาย / จ านวนรายการ)  
 

สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ (สิ่งของเครื่องใช้ที่ได้รับความเสียหาย/จ านวนรายการ)  
 

ยานพาหนะ (ยานพาหนะที่ได้รับความเสียหาย / จ านวนรายการ)  
 

ความเสียหายต่อ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

ไฟฟูา มี・ไม่มี 
แก๊ส มี・ไม่มี 
น้ า มี・ไม่มี 
โทรศัพท์ มี・ไม่มี 
โทรศัพท์มือถือ มี・ไม่มี 
อินเตอร์เน็ต มี・ไม่มี 

เหตุการณ์ใกล้เคียง ไฟไหม้ มี・ไม่มี 
อ่ืนๆ  

ความต่อเนื่องทางธุรกิจ ได้รับผลกระทบ・ไม่ได้รับผลกระทบ 
ผู้มาเยี่ยม (คนที่ได้รับบาดเจ็บ)  
อ่ืนๆ  
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ขั้นตอนที่ 7   :  กลยุทธ์การท าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อให้สามารถเริ่มต้นใหม่ได้
อย่างรวดเร็ว 

ในขั้นตอนที่ 7   องค์กรต้องก าหนดกลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจเพ่ือให้กิจกรรมที่มีความส าคัขต่อ
ธุรกิจ ด าเนินต่อไปได้ภายในระยะเวลาเปูาหมายในการฟ้ืนฟูธุรกิจที่ก าหนดดังนั้นองค์กรต้องก าหนดและ
จัดเตรียมทรัพยากรส าคัขทั้งภายในและภายนอกที่จ าเป็นต่อการฟ้ืนฟูการด าเนินการดังกล่าว 

กระบวนการวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจเพ่ือฟ้ืนฟูกิจกรรมที่มีความส าคัขต่อธุรกิจให้กลับคืนสู่
ภาวะปกติประกอบด้วยแนวคิดหลัก 3 ประการ โดยองค์กรจ าเป็นต้องใช้กลยุทธ์เหล่านี้ในการจัดท าแผน
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเพ่ือฟ้ืนฟูกิจกรรมที่มีความส าคัขต่อธุรกิจให้กลับคืนสู่ภาวะปกติภายใน
ระยะเวลาเปูาหมายในการฟื้นฟูธุรกิจทีก่ าหนด 

 แนวคิดที่ 1:การฟ้ืนฟูกิจกรรมที่มีความส าคัขต่อธุรกิจในสถานที่ที่ได้รับความเสียหายหรือได้รับ
ผลกระทบ 

แนวคิดที่ 2:การฟ้ืนฟกูิจกรรมที่มีความส าคัขต่อธุรกิจในสถานที่ส ารอง (อาจเป็นภายในโรงงานหรืออู่
นอกโรงงาน) 

แนวคิดที่ 3:การฟ้ืนฟูกิจกรรมที่มีความส าคัขต่อธุรกิจโดยใช้วิธีการทางเลือก (หรือวิธีแก้ปัขหา
ชั่วคราว) 

กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจของขององค์กรอาจรวมทั้ง 3 แนวคิดเข้าด้วยกันในการลงมือปฎิบัติจริง  

ในระยะเริ่มต้นของการวางแผนฟ้ืนฟู องค์กรต้องตัดสินใจว่าธุรกิจจะเริ่มน างกิจกรรมที่มีความส าคัข
ต่อธุรกิจมาใช้กับพ้ืนที่ไหนของบริษัท ตัวเลือกแรกคือน ามาใช้กับสถานที่ที่ได้รับความเสียหายหรือได้รับ
ผลกระทบ และอีกตัวเลือกหนึ่งคือน ามาใช้กับสถานที่ส ารอง แผนขององค์กรควรรองรับสถานที่ทั้ ง 2 แบบ 
โดยบริษัทควรเตรียมแผนที่สามารถรองรับสถานการณ์ในกรณีที่สถานที่หลัก เช่น ส านักงานใหข่หรือโรงหลัก
ไม่สามารถใช้การได้ ส าหรับเอสเอ็มอีซึ่งมีทรัพยากรค่อนข้างจ ากัดอาจจะมีความยากล าบากในการเตรียมแผน
เพ่ือรองรับสถานที่ส ารอง ดังนั้น เอสเอ็มอีอาจจะมีแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพ่ือฟ้ืนฟูการด าเนินการใน
สถานที่ที่ได้รับความเสียหายเพียงอย่างเดียว แต่อย่างไรก็ตาม เอสเอ็มอีก็ต้องพึงระลึกอยู่เสมอว่าเมื่อองค์กรไม่
มีแผนส ารองในกรณีที่สถานที่หลักได้รับความเสียหาย องค์กรจะต้องหยุดชะงักทันทีหรือไม่ ดังนั้นนอกจากการ
วางแผนระยะกลางและแผนระยะยาวแล้ว เอสเอ็มอีควรหาวิธีการจัดการความเสี่ยงนี้ที่อาจเกิดขึ้นด้วย ซึ่งขั้น
ตอนนี้ไม่ได้เป็นแค่การจัดท าเอกสารเพียงอย่างเดียว แต่เจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารระดับสูงต้องตัดสินใจว่าแผน
ที่จะน ามาใช้ จะท าที่ไหน ท าอย่างไรเพ่ือจะกู้สถานการณ์ที่มีความส าคัขของกิจกรรมเมื่อเกิดการหยุดชะงัก
ของธุรกิจ 

แบบฟอร์ม 7-1 (หน้า 33) เป็นฟอร์มสรุปกลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจส าหรับองค์กร กรอก
รายละเอียดให้สมบูรณ์โดยใช้แนวคิด 3 แนวคิดด้านบน จากนั้นให้กรอกกลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจที่
องค์กรเลือกลงในคอลัมน์ที่ก าหนดให้ 
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แนวคิดที่ 1: เริ่มจากการน ากลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจมาใช้เพ่ือฟ้ืนฟูการด าเนินการในสถานที่ที่
ได้รับความเสียหาย/ผลกระทบ องค์กรต้องเริ่มจากการฟ้ืนฟูทรัพยากรที่ได้รับความเสียหาย ส าหรับการ
ซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องจักรต่างๆ ที่ได้รับความเสียหายอาจต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก 
เช่น บริษัทก่อสร้าง หรือบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักร ส่วนระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อาทิ ไฟฟูา แก๊ส น้ า ก็เป็น
สิ่งจ าเป็นที่ต้องฟ้ืนฟู การฟ้ืนฟูระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของบริษัทเป็นปัจจัยส าคัขในการฟ้ืนฟูธุรกิจให้
กลับคนืสู่สภาวะปกติ ดังนั้นองค์กรต้องประเมินว่าบริษัทจะสามารถฟ้ืนฟูระบบสาธารณูปโภคดังกล่าวได้เร็วแค่
ไหน และหลังจากนั้นก็ปรับแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจให้สอดคล้องกัน 

แนวคิดที่ 2: เป็นการน ากลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจมาใช้ในการฟ้ืนฟูการด าเนินการในสถานที่
ส ารอง สถานที่ส ารองควรอยู่ห่างไกลมากพอที่จะไม่ได้รับผลกระทบจากจุดที่เกิดภัยพิบัติ องค์กรต้องมั่นใจว่า
ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่จ าเป็นของบริษัทไม่ได้รับความเสียหายและใช้การได้ตามปกติในสถานที่ส ารอง 
ทรัพยากรส าคัข อาทิ อาคาร เครื่องมืออุปกรณ์และเครื่องจักร มีการจัดเตรียมให้พร้อมใช้งาน นอกจากนี้
องค์กรต้องพิจารณาถึงวิธีการเคลื่อนย้ายพนักงาน วัตถุดิบและชิ้นส่วนการผลิตต่างๆ ไปยังพ้ืนที่ดังกล่าวด้วย 
รวมทั้งต้องมีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกไว้ล่วงหน้าเพ่ือการด าเนินการดังกล่าวให้ประสบ
ผลส าเร็จ  

แนวคิดที่  3: แนวคิดนี้มุ่งเน้นการท าให้กิจกรรมที่มีความส าคัขต่อธุรกิจสามารถด าเนินการได้โดย
อาศัยวิธีการอ่ืน แนวคิดนี้เกิดจากการผสมผสานระหว่างแนวคิดที่ 1 และแนวคิดที่ 2 ตัวอย่างเช่น การน า
อุปกรณ์เก่าๆ ที่เก็บส ารองไว้มาใช้แทนเครื่องมืออุปกรณ์ใหม่ๆที่ได้รับความเสียหาย การท างานด้วยมือแทน
ระบบการท างานอัตโนมัติหากระบบไอทีขัดข้อง บริษัทต้องระบุทางเลือกที่เหมาะสมกับระบบการด าเนินงาน
ของบริษัทให้มากที่สุด นอกจากนี้บริษัทต้องระบุความช่วยเหลือที่ต้องการจากหน่วยงานภายนอกให้ชัดเจน
ด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 
คู่มือการจัดท าแผนบริหารความตอ่เนื่องทางธุรกจิ (BCM) ส าหรับเอสเอม็อ ี

 

แบบฟอร์ม 7-1 สรุปกลยุทธ์เพ่ือความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
 
สรุปกลยุทธ์เพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

ล าดับ
ความส าคัญ 

โครงร่างกลยุทธ์ 
กิจกรรมที่ต้องการ

ฟื้นฟู 

ทรัพยากรหลัก 
ที่อาจท าให้เกิด

การติดขัด  
(คอขวด) 

ความช่วยเหลือ
ที่จ าเป็นจาก

พันธมิตร 

กลยุทธ์ที่ 1: การฟื้นฟูสถานที่ท่ีได้รับความเสียหาย/ผลกระทบ 
 (ตัวอย่าง) 

การฟ้ืนฟูอาคารสถานที่และเครื่องมือ
อุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหายและ
การน าการจัดล าดับความส าคัขของ
กิจกรรม (PA) มาใช้ใหม่ 
 

   

กลยุทธ์ที่ 2: การฟื้นฟูสถานที่ส ารอง 
 (ตัวอย่าง) 

จัดตั้งสถานที่ส ารอง อาทิ โรงงาน 
ส านักงาน หรือท่ีท างาน  

   

 (ตัวอย่าง) 
การจัดตั้งศูนย์ส ารองระบบข้อมูล
และ IT  
 

   

กลยุทธ์ที่ 3: การฟื้นฟูโดยใช้วิธีการแบบผสมผสาน 
 (ตัวอย่าง)  

การใช้วิธีการดั้งเดิม หรือการใช้
เครื่องมืออุปกรณ์เก่าๆ ที่ส ารองไว้
แทน 

   

กลยุทธ์อื่นๆ 
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ในแบบฟอร์ม 7-1 (หน้า 33) ก าหนดกลยุทธ์เพ่ือความต่อเนื่องทางธุรกิจและระบุทรัพยากรที่มีความ
จ าเป็นต่อการด าเนินการตามกลยุทธ์ดังกล่าว ส่วนในแบบฟอร์ม 7-2 (ด้านล่าง)จะให้องค์กรก าหนดทรัพยากร
ที่มีความจ าเป็นต่อกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์ที่องค์กรได้ระบุในแบบฟอร์ม 7-1 ส าหรับแบบฟอร์ม 7-2 องค์กร
อาจจะใช้วิธีการแยกแบบฟอร์ม หนึ่งแบบฟอร์มต่อหนึ่งกลยุทธ์ ในแถบบนของแบบฟอร์ม 7-2ให้กรอกการ
จัดล าดับความส าคัขของกิจกรรมและโครงสร้างกลยุทธ์ ส าหรับคอลัมน์ประเภทของทรัพยากรจะแบ่งออกเป็น 
3 กลุ่ม ได้แก่ ทรัพยากรภายในบริษัท สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  และคู่ค้าทางธุรกิจ (เช่นเดียวกับแบบฟอร์ม 3-1) 

แบบฟอร์ม 7-2 ฟอร์มการวางแผนกลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
ล าดับความส าคัญของกิจกรรม โครงร่างกลยุทธ์ 
  

ประเภทของ
ทรัพยากร 

ทรัพยากร 
สิ่งท่ีต้อง

ด าเนินการ 
รายละเอียด

ของมาตรการ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะสั้น 

ระยะ
กลาง-
ระยะ
ยาว 

ทรัพยากร
ภายในองค์กร   

อาคาร      

อุปกรณ์และ
เครื่องจักร 

     

สินค้าคงคลัง      

บุคคล      
ระบบไอที      
อ่ืนๆ       

สาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน   

ไฟฟูา แก๊ส น้ า      
โทรศัพท์ / การ
สื่อสาร 

     

การคมนาคม / ถนน      
อ่ืนๆ      

คู่ค้าทางธุรกิจ 
ซัพพลายเออร์      
ลูกค้า      
อ่ืนๆ      
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ต่อมา ให้องค์กรระบุมาตรการที่จ าเป็นต่อทรัพยากรแต่ละประเภทลงในคอลัมน์ที่ให้มา ในขั้นตอนนี้ 
องค์กรควรจะตรวจสอบผลการประเมินความเสียหายของทรัพยากรในแบบฟอร์ม  4-2 ซึ่งในคอลัมน์ที่ 8 จะ
เป็นทรัพยากรที่มีความจ าเป็นต่อความส าเร็จของระยะเวลาเปูาหมายในการฟ้ืนฟูธุรกิจ ส าหรับมาตรการที่
น ามาใช้กับทรัพยากรต่างๆ องค์กรควรก าหนดว่าจะน ามาใช้เพ่ือปูองกันความเสียหายทางธุรกิจ หรือบรรเทา
และฟ้ืนฟูความเสียหาย 

องค์กรควรตรวจสอบทรัพยากรที่มีความจ าเป็นต่อการก าหนดระยะเวลาในการฟ้ืนฟูธุรกิจกลับสู่
สภาวะปกติอย่างระมัดระวัง สิ่งที่ต้องให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ คือองค์กรต้องหาทางให้ทราบว่าจะใช้เวลา
เท่าไรที่จะน าทรัพยากรที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กรมาใช้ประโยชน์ได้อย่างทันที ดังนั้นองค์กรต้อง
ปรับระยะเวลาเปูาหมายในการฟ้ืนฟูธุรกิจ และแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจให้ยืดหยุ่นต่อทรัพยากรดังกล่าว 
นอกจากนี้ให้ระบุระยะเวลาการด าเนินการของแต่ละมาตรการว่าต้องด าเนินการในระยะสั้น (1 ปี) หรือ
ต้องการด าเนินการในระยะกลางถึงระยะยาว (2-3 ปีหรือมากกว่านั้น) รวมทั้งระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบใน
การด าเนินการตามมาตรการดังกล่าว เมื่อองค์กรได้แต่งตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบและก าหนดระยะเวลาในการ
ด าเนินการในแบบฟอร์ม 7-2 เรียบร้อยแล้ว องค์กรสามารถน าแบบฟอร์มนี้ไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้า
ในการด าเนินการตามมาตรการดังกล่าว จากที่กล่าวมาแล้วขั้นต้นว่าขั้นตอนนี้ไม่ได้เป็นแค่จัดท าเอกสารเพียง
อย่างเดียว แต่รวมไปถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการระหว่างเจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารร่วมกับทีม 
แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทีมผู้บริหารระดับสูงต้องน าทักษะความเป็นผู้
น ามาใช้ในการด าเนินการตามแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

คู่ค้าทางธุรกิจเป็นผู้ที่มีบทบาทความส าคัขต่อการด าเนินธุรกิจและแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจของ
องค์กร เนื่องจากคู่ค้าทางธุรกิจเป็นผู้ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร บทบาทของคู่ค้าทางธุรกิจต่อ
ความต่อเนื่องทางธุรกิจขององค์กรขึ้นอยู่กับระดับความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างองค์กรกับคู่ค้า ซึ่งองค์กร
สามารถตรวจสอบโดยการถามเกี่ยวกับมาตรการด้านการเตรียมพร้อมต่อการบริหารจัดการด้านภัยพิบัติและ
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของคู่ค้า ดูว่าคู่ค้าให้ความสนใจหรือเพิกเฉยต่อเรื่องดังกล่าว หากคู่ค้าให้
ความสนใจต่อเรื่องนี้ ก็จะเป็นผลดีกับทั้งสองฝุายที่จะได้แบ่งปันกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านภัย
พิบัติและการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และเป็นการดีอย่างยิ่งถ้าทั้งสองฝุายจะจัดประชุมร่วมกันเกี่ยวกับ
ประเด็นดังกล่าวเป็นประจ า  

ขั้นตอนที่ 8: การเตรียมพร้อมด้านการเงิน 
ถ้าธุรกิจต้องหยุดด าเนินการเป็นเวลา 1 ถึง 2 เดือน สถานะทางการเงินจะท าให้ธุรกิจอยู่รอดได้

หรือไม่ วัตถุประสงค์ของขั้นตอนนี้คือแสดงให้เห็นสถานะทางการเงินของธุรกิจในกรณีที่การด าเนินการต้อง
หยุดชะงัก รวมทั้งการก าหนดมาตรการปูองกันการล้มละลายไว้ล่วงหน้าในช่วงที่ ธุรกิจไม่มีรายได้ ถ้าการ
ด าเนินการต้องหยุดชะงัก ธุรกิจไม่มีรายได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงมีค่าใช้จ่ายตามปกติ อาทิ เงินเดือน
พนักงาน และค่าเช่าต่างๆ และถ้าในกรณีที่สิ่งอ านวยความสะดวกได้รับความเสียหาย ธุรกิจก็ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ในการซ่อมแซมและฟ้ืนฟูอุปกรณ์ดังกล่าว ในขั้นตอนนี้ ธุรกิจต้องค านวณค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต้องใช้ในระหว่าง
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ได้รับความเสียหายไม่สามารถด าเนินธุรกิจได้ รวมทั้งการก าหนดมาตรการทางการเงินเพ่ือน ามาใช้หาเงินทุนใน
ส่วนที่บริษัทยังขาดอยู่การวิเคราะห์ทางการเงินสามารถช่วยองค์กรให้: 

 ทราบว่ารายได้ขององค์กรจะลดลงเท่าไรถ้าต้องหยุดด าเนินการอย่างชะงักงัน (ส่วนที่ 1) 

 ประเมินต้นทุนในการฟ้ืนฟูธุรกิจ (ส่วนที่ 2) 

 ประเมินค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นของระหว่างที่ธุรกิจหยุดชะงัก (ส่วนที่ 3) 

 ค านวณเงินทุนในส่วนที่ธุรกิจยังขาดแคลนอยู่ (ส่วนที่ 4) 
 

จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ขอแนะน าให้ธุรกิจมีเงินทุนส ารองในรูปแบบของเงินสดและเงินฝากซึ่งมี
มูลค่าเท่ากับรายได1้ เดือนของบริษัท  
 
 
ธุรกิจสามารถประเมินสถานะทางการเงินโดยใช้
แบบฟอร์ม 8-1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(1) ตรวจสอบเงินทุนที่บริษัทมีอยู่ 
องค์กรควรตรวจสอบเงินทุนที่องค์กรสามารถน ามาใช้เป็นเงินส ารองระหว่างที่ธุรกิจหยุดชะงัก 

ประการแรก กรอกจ านวนเงินทุนทั้งหมดที่มีอยู่ลงในแบบฟอร์ม 8-1 (หน้า 37) เงินทุนดังกล่าวรวมไปถึง เงิน
สด เงินฝาก และ หลักทรัพย์ระยะสั้น หรืออาจรวมไปถึงเงินทุนส่วนตัวจากเจ้าของบริษัทด้วย ล าดับต่อไปให้
ตรวจสอบนโยบายการประกันภัยของบริษัท ตรวจสอบประเภทของประกันภัยที่มีอยู่ รวมทั้งรายละเอียดของ
ประกันภัยว่าครอบคลุมภัยพิบัติหรือสถานการณ์ดังกล่าวหรือไม่ และตรวจสอบถึงขอบเขตความคุ้มครองของ
ประกันภัยว่ามากน้อยแค่ไหน นอกจากนี้ต้องตระหนักอยู่เสมอว่าบริษัทประกันภัยต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ
ความเสียหายและการเจรจาต่อรองก่อนตกลงจ่ายค่าเสียหาย 
บรรทัดสุดท้ายของแบบฟอร์ม 8-1 แสดงให้เห็นจ านวนเงินทุนทั้งหมดที่บริษัทมีอยู่ (ก) 
 

รูปภาพ 8-1 สถานะทางการเงินระหว่างที่บริษัทหยุดชะงัก 

รายได้ 

ค่าใช้จ่าย 

ขาดดุล 

จุดกลับสู่สภาพเดิม 

ควรหามาตรการ
เพ่ือที่จะไม่ท าให้
ขาดสภาพคล่อง 

ภัยพิบัติ 
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แบบฟอร์ม 8-1 เงินทุนที่บริษัทมีอยู่ (ตัวอย่าง) 

ประเภท จ านวน อ่ืนๆ 
เงินสด และเงินฝาก 100,000  
ประกันภัย 50,000 ไฟไหม้ น้ าท่วม แผ่นดินไหว 
เงินทุนที่บริษัทมีอยู่ (ก) 150,000  

 
(2) ประเมินต้นทุนในการฟ้ืนฟูธุรกิจ 
ขั้นตอนต่อมา ประเมินค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ าเป็นต้องใช้ในระหว่างที่บริษัทได้รับความเสียหายและหยุด

ด าเนินการ เมื่อองค์กรได้ประเมินความเสียหายและก าหนดระยะเวลาในการฟ้ืนฟูทรัพยากรส าคัขให้กลับคืนสู่
สภาวะปกติตามขั้นตอนที่ 4, 5, 6 และขั้นตอนที่ 7 ตอนนี้องค์กรต้องประเมินค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้เพ่ือซ่อมแซม
และฟ้ืนฟูทรัพยากรที่ได้รับความเสียหาย เนื่องจากทรัพยากรดังกล่าวเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นต่อกิจกรรมที่มี
ความส าคัขต่อธุรกิจให้กลับมาด าเนินการใหม่ได้อีกครั้ง ดังนั้นองค์กรต้องประเมินต้นทุนที่ใช้ในการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรหลักแต่ละประเภทตามแบบฟอร์ม 8-2 ตัวอย่างทรัพยากรหลัก ได้แก่ อาคาร อุปกรณ์และ
เครื่องจักร สิ่งของเครื่องใช้ และรายการสิ่งของคงคลัง โดยให้ระบุค่าใช้จ่ายโดยรวมที่คาดว่าจะใช้ในการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรแต่ละประเภท  บรรทัดสุดท้ายของแบบฟอร์ม 8-2 แสดงให้เห็นต้นทุนทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในการ
ฟ้ืนฟูธุรกิจ (ข) 

แบบฟอร์ม 8-2 ต้นทุนในการฟ้ืนฟูธุรกิจ 

ต้นทุนในการฟื้นฟูธุรกิจ จ านวน อ่ืนๆ 
อาคาร 10,000  
อุปกรณ์และเครื่องจักร 5,000  
สิ่งของเครื่องใช้ 5,000  
รายการสิ่งของคงคลัง 5,000  
ต้นทุนทั้งหมดที่ใช้ในการฟื้นฟูธุรกิจ (ข) 25,000  

 
(3) สรุปค่าใช้จ่ายประจ า  
ระหว่างที่การด าเนินธุรกิจหยุดชะงัก บริษัทมีค่าใช้จ่ายประจ าหลายอย่าง ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมไปถึง

ต้นทุนคงท่ี (Fixed costs) ซึ่งได้แก่ เงินเดือนพนักงาน ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ ค่าเช่าโกดังสินค้า นอกจากนี้ยัง 
มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับต้นทุนแปรผัน(Variable costs) เช่นค่าใช้จ่ายในการใช้หนี้ ดังนั้นองค์กรต้องทราบ
ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนระหว่างที่บริษัทหยุดด าเนินการ ในแบบฟอร์ม 8-3 ให้กรอกรายการค่าใช้จ่ายและ
จ านวนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในบรรทัดสุดท้ายของแบบฟอร์มแสดงให้เห็นค่าใช้จ่ายปกติ/พ้ืนฐานทั้งหมด (ค) 
 
 



38 
คู่มือการจัดท าแผนบริหารความตอ่เนื่องทางธุรกจิ (BCM) ส าหรับเอสเอม็อ ี

 

แบบฟอร์ม 8-3 ค่าใช้จ่ายประจ า 

ค่าใช้จ่ายประจ า จ านวน อ่ืนๆ 
เงินเดือนพนักงาน   
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัตถุดิบ    
ค่าเช่า   
อ่ืนๆ   
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด(ค)   

 
(4) ประเมินสถานะของเงินสดหมุนเวียน 
เมื่อองค์กรด าเนินการตามขั้นตอนที่ 1ขั้นตอนที่ 2และขั้นตอนที 3เรียบร้อยแล้ว องค์กรจะได้ข้อมูล

เกี่ยวกับเงินทุนที่บริษัทมีอยู่ (ก)ต้นทุนในการฟ้ืนฟูธุรกิจ (ข)และค่าใช้จ่ายประจ า (ค)ต่อมาให้กรอกเงินทุนและ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวลงในแบบฟอร์ม 8-4หลังจากนั้นให้ค านวณงบดุล โดยที่ใช้สูตร ก-ข-คถ้าผลที่ได้ติดลบแสดง
ว่าองค์กรมีเงินทุนที่ส ารองไว้ไม่เพียงพอ แต่ถ้าเป็นบวกแสดงว่าองค์กรมีเงินทุนเพียงพอที่จะรอดพ้นจาก
อุปสรรคดังกล่าว 

แบบฟอร์ม 8-4 สถานะทางการเงิน 

เงินทุนที่บริษัทมีอยู่ (ก)  

ต้นทุนในการฟ้ืนฟูธุรกิจ (ข)  

ค่าใช้จ่ายประจ า(ค)  

งบดุล (=ก-ข-ค)  

 
(5) มาตรการทางการเงิน 
ในแบบฟอร์ม 8-4 ถ้าผลลัพธ์ที่ได้ติดลบแสดงว่าองค์กรมีเงินทุนไม่เพียงพอ ดังนั้นบริษัทจึงจ าเป็นต้อง

น ามาตรการทางการเงินมาใช้หาเงินทุนในส่วนที่ยังขาดอยู่ ซึ่งองค์กรอาจจะใช้วิธีการกู้ยืมเงินจากธนาคาร 
หรือไม่ก็ตัดต้นทุนที่ไม่จ าเป็นออกไปเพ่ือลดค่าใช้จ่ายให้กับบริษัท โดยปกติแล้วหน่วยงานราชการของประเทศ
และหน่วยงานราชการท้องถิ่นจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ เอสเอ็มอีที่ประสบปัขหาพิบัติ ด้วยการ
ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าแก่เอสเอ็มอีที่ประสบภัยดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรต้องศึกษาแหล่งเงินทุน
สนับสนุนต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
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แบบฟอร์ม 8-5 ตัวอย่างมาตรการทางการเงิน 
มาตรการทางการเงิน จ านวน รายละเอียด 
(ตัวอย่าง) การยืมเงินจาก
ธนาคาร 

100,000 เช็คจ านวนเงินทุกเดือนธันวาคมของทุกปี 

(ตัวอย่าง) เงินกู้ส าหรับ
ผู้ประสบภัย 

150,000 น ามาใช้เมื่อบริษัทประสบพายุไต้ฝุุน 

   
   

 
ขั้นตอนที่  9: การซ้อมแผนเพื่อให้แผนสามารถน าไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง 
ในขั้นตอนที่ 5  6 และ 7 องค์กรได้วางกลยุทธ์การบริหารความต่อเนื่องในรูปแบบต่างๆไว้แล้ว ลองตอบ

ค าถามดังต่อไปนี้ องค์กรมีความมั่นใจแค่ไหนที่จะตอบว่า “ใช่” กับแผนการดังกล่าว 
 
 พนักงานทั้งหมด (รวมทั้งผู้มาเยือน) สามารถอพยพเคลื่อนย้ายได้ในทันทีขณะเกิดเหตุการณ์อย่าง

ปลอดภัยตามแผนอพยพท่ีวางไว้หรือไม่  
 พนักงานทั้งหมดสามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินที่ได้แจ้งไว้เพ่ือยืนยันสถานะความปลอดภัยของ

ตนเองได้หรือไม่  
 สมาชิกศูนย์ปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉินสามารถรวมตัวกันในสถานที่นัดหมายอย่างทันเวลาและ

ปฎิบัติตามแผนที่ได้รับมอบหมายได้หรือไม ่

     การวางแผนและการน าแผนไปปฏิบัติในสถานการณ์จริงเป็นเรื่องที่ยาก แผนการบริหารความต่อเนื่อง
ในรูปแบบต่างๆขององค์กรจ าเป็นต้องมีประสิทธิภาพและสามารถน าใช้จริงได้ ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน   การ
ฝึกซ้อมมีเปูาหมายเพ่ือให้แน่ใจว่าแผนต่างๆสามารถน าไปใช้ได้จริงและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้   การ
ฝึกซ้อมไม่ได้มีข้ึนเพื่อทดสอบประสิทธิภาพการท างานเท่านั้น แต่ยังถือเป็นการให้ความรู้ ฝึกฝน พัฒนาความรู้
ความช านาข ตลอดจนท าให้พนักงานสามารถปฏิบัติตามแผนและขั้นตอนที่ได้รับการฝึกซ้อมมาในกรณีที่เกิด
เหตุร้าย   

การฝึกซ้อมมีขั้นตอนดังต่อไปนี้  

 การซ้อมแผนอพยพ (Evacuation Drills) เป็นการฝึกซ้อมความรวดเร็วและความปลอดภัยในการ
อพยพไปยังสถานที่ๆเตรียมไว้แบบฉับพลัน 

 การซ้อมระบบยืนยันความปลอดภัย (Safety Confirmation Exercises) ทดสอบและฝึกซ้อม
โทรศัพท์ฉุกเฉินให้แก่พนักงานเพ่ือยืนยันสถานะความปลอดภัยของพวกเขา 
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 การฝึกซ้อมของศูนย์ปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Operation Center: EOC) คือ การ
ทดสอบและฝึกซ้อมการมารวมตัวกันของศูนย์ปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Operation 
Center: EOC) ตลอดจนการท างานตามบทบาทที่ได้รับมอบหมายของสมาชิกศูนย์ปฏิบัติการรองรับ
เหตุฉุกเฉิน (Emergency Operation Center: EOC) 

 การฝึกการใช้ข้อมูลส ารอง (Backup Data Recovery Exercise) เป็นการทดสอบและฝึกฝนการฟ้ืนฟู
โดยใช้ข้อมูลส ารองที่เก็บไว้ 

 การฝึกซ้อมการเริ่มด าเนินงานใหม่ (Operational Restart Exercise) คือ การทดสอบและฝึกซ้อม
การกลับมาด าเนินงานตามปกติภายหลังจากท่ีการท างานถูกท าให้หยุดชะงักไป  

 การซ้อมด าเนินงานในสถานที่ส ารอง(Alternative Site Launch Exercise) คือ การทดสอบและ
ฝึกฝนการด าเนินงานในสถานที่ส ารองท่ีเตรียมไว้หากเกิดเหตุฉุกเฉิน  

     แม้จะมีรูปแบบการฝึกซ้อมหลายประเภทที่สามารถปฎิบัติได้ บริษัทควรเลือกรูปแบบการฝึกซ้อมที่
บริษัทคิดว่าจ าเป็นและมีความเป็นไปได้   นอกจากนี้ ยังสามารถเพ่ิมระดับความซับซ้อนและความยากของการ
ฝึกซ้อม ตลอดจนน าการฝึกซ้อมประเภทต่างๆมาประยุกต์เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารความ
ต่อเนื่องของบริษัทได้   

     ประยุกต์ใช้แบบฟอร์ม 9-1 (ด้านล่าง) ในการวางแผนการฝึกซ้อมส าหรับองค์กร การตรวจสอบปัจจัย
ต่างๆหลังการฝึกซ้อมเป็นสิ่งส าคัขและจ าเป็นที่จะช่วยระบุข้อบกพร่องหรือสิ่งที่เป็นปัขหาในการฝึกซ้อม 
เพ่ือให้บริษัทได้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการฝึกซ้อมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

แบบฟอร์ม9-1 แผนการฝึกซ้อม 
ประเภทของการ
ฝึกซ้อม 

เปูาหมายของการ
ฝึกซ้อม 

กลุ่มเปูาหมาย วันที่ฝึกซ้อม การทบทวนหลัง
การฝึกซ้อม 
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บทที่ 4 การวางแผน (plan) การปฎิบัติ (Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุงแก้ไข (Act)   
เพื่อการพัฒนาที่ต่อเนื่อง 

 
ความพยายามในการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจถือเป็นปัจจัยส าคัขที่จะพัฒนาศักยภาพในการท า

ให้การด าเนินงานการกู้คืนกิจกรรมที่มีความส าคัขต่อธุรกิจให้กลับคืนสู่ภาวะปกติหลังจากมีการหยุดชะงัก
เนื่องจากเหตุฉุกเฉิน การพัฒนาศักยภาพในเรื่องดังกล่าวในระยะเวลาอันสั้นเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนัก แต่ก็จ าเป็นที่
จะต้องพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ สิ่งหนึ่งที่สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาการบริหาร
ความต่อเนื่องของธุรกิจได้คือ วงจรคุณภาพ (PDCA cycle) ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน (plan) การปฎิบัติ
(Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุงแก้ไข (Act)  
 

ขั้นตอนที่ 10: วัฎจักร PDCA เพื่อการพัฒนาที่ต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ธุรกิจได้ผ่านสองขั้นตอนแรกจากทั้งหมดสี่ขั้นตอนของวงจรคุณภาพ นั่นคือ การวางแผน (plan)การ

ปฎิบัติ (Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุงแก้ไข (Act) ซึ่งหมายถึงการรักษาคุณภาพและการ
ปรับปรุงเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น  

(1) ทบทวนและตรวจสอบการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ 
ในการที่จะพัฒนาการบริหารความต่อเนื่องขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด องค์กรต้องหมั่น

เฝูาดูและตรวจสอบกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังควรมีการทบทวนในทุกขั้นตอนของกระบวนการ อาทิ 
ระยะก่อนด าเนินการ ระยะระหว่างด าเนินการ และระยะหลังจากด าเนินการ  
 

ลงมือ 

รักษาคุณภาพและ
พัฒนา 

แผน 

เริ่มจดัเตรียม
แผน 

ตรวจสอบ 

เฝูาดูและทบทวน 

ลงมือท า 

ปฎิบัติและ
ด าเนินการ 

ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

รักษาคุณภาพและพัฒนา 

การบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ 

วงจรคุณภาพ 
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แบบฟอร์ม 10-1 (หน้า 43) เป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อทบทวนและตรวจสอบการบริหารความต่อเนื่องของ
ธุรกิจ 

ในขณะที่องค์กรทบทวนแต่ละขั้นตอน ให้ถามตัวเองด้วยค าถามดังต่อไปนี้  

 กระบวนการการบริหารความต่อเนื่องที่มีอยู่ของธุรกิจได้รับการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 

 มีอุปสรรคหรือปัขหาใดบ้างที่ต้องการการปรับปรุงแก้ไข  

 มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายในหรือภายนอกธุรกิจใดบ้างที่จ าเป็นต้องน าเข้ามาพิจารณา 

 มีขั้นตอน กิจกรรม หรือประเด็นใดบ้างที่ยังไม่มีในแผนการบริหารความต่อเนื่องของ ธุรกิจ แต่
จ าเป็นต้องมีเพ่ิมเติม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 
คู่มือการจัดท าแผนบริหารความตอ่เนื่องทางธุรกจิ (BCM) ส าหรับเอสเอม็อ ี

 

แบบฟอร์ม10-1 แบบฟอร์มตรวจสอบการบริหารความต่อเนื่องของบริษัท 

ขั้นตอน สิ่งท่ีต้องทบทวนและตรวจสอบ 
แบบฟอร์ม
เกี่ยวข้อง 

ประสิทธิผล 
ณ ปัจจุบัน 

การเปลี่ยนแปลงใน
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 

ประเด็นที่ต้อง
ทบทวน 

1 

โครงร่างงานการบริหารความ
ต่ อ เนื่ อ งของบริษั ท เปู าหมาย 
ขอบเขต ผู้น าและสมาชิกบริหาร
ความต่อเนื่องของบริษัท 

1-1, 
1-2, 
1-3 

ใช่/ไม่ใช่   

2 
กิจกรรมที่มีความส าคัขต่อธุรกิจ
และระยะเวลาเปูาหมายที่ใช้ใน
การกลับสู่สภาพปกติ (RTO) 

    

3 

ท รั พ ย า ก ร ที่ จ า เ ป็ น ต่ อ ก า ร
สนับสนุนการท างาน (supporting 
resources) และทรัพยากรที่ท าให้
เ กิ ด ก า ร ติ ด ขั ด  ( bottleneck 
resources)  

    

4 
ความเสี่ยงอ่ืนๆและความเสียหาย
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

    

5 
มาตรการปูองกันภัยและบรรเทา
ความเสียหาย  

    

6 

การตอบโต้ฉุกเฉินศูนย์ปฏิบัติการ
รองรับเหตุฉุกเฉินการยืนยันความ
ปลอดภัย และ การสื่อสารความ
เสี่ยง 

    

7 
มาตรการการบริหารความต่อเนื่อง
และการฟื้นฟู 

    

8 การฝึกซ้อม และการฝึกอบรม      

9 
เ งิ น สด ทุ น หมุ น เ วี ย น ส า ห รั บ
มาตรการการเงินฉุกเฉิน  

    

10 
การเฝูาสังเกตุการณ์การทบทวน 
และ การปรับปรุงแก้ไข 
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การทบทวนควรท าอย่างสม่ าเสมออย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง   นอกจากนี้ ธุรกิจควรให้ความสนใจกับ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ หากมีการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจขององค์กร เช่น การเปลี่ยนแปลงบริษัทซึ่งเป็นคู่ค้า (เช่น ซัพพลายเออร์หรือพันธมิตร) ผลิตภัณฑ์หรือ
การบริการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงที่ตั้ง หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการควบ
กิจการหรือซื้อขายกิจการ  เป็นต้น โดยธุรกิจต้องพิจารณาปัจจัยเหล่านี้และเปลี่ยนแปลงแผนงานการบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจให้เป็นปัจจุบันการทบทวนและตรวจสอบซึ่งกระท าอยู่เป็นระยะๆอย่างสม่ าเสมอจึงมี
ความจ าเป็น ทั้งนี้เพ่ือไม่ให้พลาดโอกาสในการปรับปรุงการบริหารความต่อเนื่องให้ทันเหตุการณ์และใช้จริงได้
กับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน   ส่วนมากแล้วทีมงานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและแผนกตรวจสอบ
ภายในจะเป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบดังกล่าว 

(2) การทบทวนของฝุายบริหาร 
นอกเหนือจากกระบวนการทบทวนและตรวจสอบที่กล่าวมาแล้ว ฝุายบริหารระดับสูงสุดของธุรกิจ

ต้องมีการทบทวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจแบบเชิงรุกอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพ่ือให้แน่ใจว่ามีการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพและระบบปฎิบัติการยังคงใช้ได้ผลอยู่   แบบฟอร์ม10-2 (หน้า45) สามารถ
น ามาใช้เป็นเครื่องมือให้ฝุายบริหารน าไปใช้ในการทบทวนข้อมูลที่น าเสนอไปยังฝุายบริหารและข้อมูลที่ได้รับ
กลับมาจากฝุายบริหารได้   ควรจะมีการน ามาศึกษาและพิจารณาอีกครั้ง นอกจากนี้ยังต้องท าความเข้าใจด้วย
ว่า การทบทวนของฝุายบริหารเสมือนเป็นตัวกระตุ้นที่ดีต่อธุรกิจในการน าวัฎจักร PDCA มาด าเนินงานจนครบ
สมบูรณ์ 
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แบบฟอร์ม10-2: แบบฟอร์มการทบทวนของฝุายบริหาร 
รายการที่ต้องตรวจสอบและ

ทบทวน 
ผู้รับผิดชอบ 

วัน เดือน ปี ท่ี
ก าหนด 

ฝุายบริหาร
ระดับสูง 
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ภาคผนวก 
 
1.แบบฟอร์ม 

แบบฟอร์ม 1 โครงร่างของ แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  
แบบฟอร์ม 2-1 ตารางระดับผลกระทบ 
แบบฟอร์ม 2-2 ระดับของระยะเวลาสูงสุดที่สามารถทนรับต่อการหยุดชะงักได้ 
แบบฟอร์ม 2-3 กิจกรรมที่ส าคัข และระยะเวลาในการฟื้นตัว 
แบบฟอร์ม 3-1 ทรัพยากรที่จ าเป็นต่อกิจกรรมการจัดล าดับความส าคัขของกิจกรรม (PA) 
แบบฟอร์ม 4-1 ความเสี่ยง – ความเป็นไปได้และผลกระทบ 
แบบฟอร์ม 4-2 ตัวอย่างการประเมินความเสียหายของทรัพยากร 
แบบฟอร์ม 5-1 ตัวอย่างการปูองกันภัยล่วงหน้าและมาตรการบรรเทาความเสียหายของทรัพยากร

หลักในองค์กร 
แบบฟอร์ม 6-1 ตัวอย่างแผนการอพยพหนีภัยและการให้ความช่วยเหลือ 
แบบฟอร์ม 6-2 ตัวอย่างศูนย์ปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉิน (EOC) 
แบบฟอร์ม 6-3 ตัวอย่างช่องทางการติดต่อในกรณีฉุกเฉิน 
แบบฟอร์ม 6-4 ตัวอย่างข้อมูลส าหรับการติดต่อกับหน่วยงานภายนอก 
แบบฟอร์ม 6-5 รายการสินค้าคงคลังส าหรับเหตุภัยพิบัติ 
แบบฟอร์ม 6-6 แบบส ารวจความเสียหาย 
แบบฟอร์ม 7-1  สรุปกลยุทธ์เพ่ือความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
แบบฟอร์ม 7-2 ฟอร์มการวางแผนความต่อเนื่องทางทางธุรกิจ 
แบบฟอร์ม 8-1 ตัวอย่างเงินทุนที่บริษัทมีอยู่ 
แบบฟอร์ม 8-2 ต้นทุนในการฟ้ืนฟูธุรกิจ 
แบบฟอร์ม 8-3 ค่าใช้จ่ายประจ า 
แบบฟอร์ม 8-4 สถานะทางการเงิน 
แบบฟอร์ม 8-5 ตัวอย่างมาตรการทางการเงิน 
แบบฟอร์ม 9-1 แผนการฝึกซ้อม 
แบบฟอร์ม 10-1  แบบฟอร์มตรวจสอบการบริหารความต่อเนื่องของบริษัท 
แบบฟอร์ม 10-2 แบบฟอร์มการทบทวนของฝุายบริหาร 

 
2.รายการตรวจเช็คแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
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1.แบบฟอร์ม 
 
แบบฟอร์ม 1 โครงร่างของแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  
 
เปูาหมายของการท าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  

เพ่ือปกปูองบุคลากร  

เพ่ือปกปูองการด าเนินงานขององค์กร  

ฟ้ืนฟูร่วมกับชุมชน  

 
ขอบเขตของการด าเนินงานแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  

หน่วยงานที่จะท าแผนบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ  

 

 
ทีมงานที่จะด าเนินการแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  
ผู้น าทีมแผนบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ  

 

สมาชิกทีมแผนบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ  
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แบบฟอร์ม 2-1 ตารางเปรียบเทียบระดับผลกระทบ 
 

 
แบบฟอร์ม 2-2 ระดับของระยะเวลาสูงสุดท่ีสามารถทนรับต่อการหยุดชะงักได้ 
 

กิจกรรม/สินค้า/บริการ ที่
แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ 

ระยะเวลาสูงสุดที่สามารถทนรับต่อการหยุดชะงักได้ 
(MTPD) 

ระยะเวลาเปูาหมายใน
การฟื้นฟูธุรกิจ (RTO) 

สนิค้า / บริการ A ～3 
วัน 

～1 
สัปดาห์ 

～2 
สัปดาห์ 

～1 
เดือน 

～2 
เดือน 

 

สนิค้า / บริการ B ～3 
วัน 

～1 
สัปดาห์ 

～2 
สัปดาห์ 

～1 
เดือน 

～2 
เดือน 

 

สนิค้า / บริการ C ～3 
วัน 

～1 
สัปดาห์ 

～2 
สัปดาห์ 

～1 
เดือน 

～2 
เดือน 

 

 ～3 
วัน 

～1 
สัปดาห์ 

～2 
สัปดาห์ 

～1 
เดือน 

～2 
เดือน 

 

 ～3 
วัน 

～1 
สัปดาห์ 

～2 
สัปดาห์ 

～1 
เดือน 

～2 
เดือน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม/สินค้า/บริการ ที่แต่ละหน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระดับผลกระทบ 
ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน 

สินค้า / บริการ A มาก: ปานกลาง : น้อย มาก: ปานกลาง : น้อย 
สินค้า / บริการ B มาก: ปานกลาง : น้อย มาก: ปานกลาง : น้อย 
สินค้า / บริการ C มาก: ปานกลาง : น้อย มาก: ปานกลาง : น้อย 
สินค้า / บริการ D มาก: ปานกลาง : น้อย มาก: ปานกลาง : น้อย 
สินค้า / บริการ E มาก: ปานกลาง : น้อย มาก: ปานกลาง : น้อย 
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แบบฟอร์ม 2-3 กิจกรรมที่มีความส าคัญต่อธุรกิจและระยะเวลาเปูาหมายในการฟื้นฟูธุรกิจ 
 

กิจกรรมที่มีความส าคัญต่อ
ธุรกิจ 

 

ระยะเวลาเปูาหมายในการ
ฟ้ืนฟูธุรกิจ  

 

 
แบบฟอร์ม 3-1 ทรัพยากรที่จ าเป็นต่อกิจกรรมที่มีความส าคัญต่อธุรกิจ 
 

ทรัพยากรที่จ าเป็นต่อกิจกรรมที่มีความส าคัญต่อธุรกิจ 
ประเภทของทรัพยากร   รายละเอียด 

ทรัพยากรจาก
ภายในองค์กร 

อาคาร  
อุปกรณ์และเครื่องจักร  
สินค้าคงคลัง  
บุคคล  
ระบบไอที  
เงินทุน  
(อ่ืนๆ)   

การบริการที่ขาด
ไม่ได้ 

ไฟฟูา  
แก๊ส/น้ ามัน  
น้ า  
การติดต่อสื้อสาร  
การจราจร ถนน  
(อ่ืนๆ)   

คู่ค้าทางธุรกิจ 
ซัพพลายเออร์
(Supplies) 

ซัพพลายเออร์หลัก  
ซัพพลายเออร์ ล าดับที่ 2และ 3  
ลูกค้า  
(อ่ืนๆ)  
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แบบฟอร์ม 4-1 ผลกระทบและความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นของความเสี่ยง 
 

ความเสี่ยง ผลกระทบ ความเป็นไปได้ ความส าคัญ 
 สูง      กลาง      ต่ า สูง      กลาง      ต่ า  
 สูง      กลาง      ต่ า สูง      กลาง      ต่ า  
 สูง      กลาง      ต่ า สูง      กลาง      ต่ า  
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แบบฟอร์ม 4-2 ตัวอย่างการประเมินความเสียหายของทรัพยากร 
 
ความเสีย่ง แผ่นดินไหว ระยะเวลาที่คาดการเพื่อการเพื่อฟ้ืนฟู 

มาตรการ
ที่จ าเป็น 

ความเสยีหายที่อาจเกิดขึ้น  
วัน 

วัน (ดูตามกราฟ) 

ทรัพยากรที่จ าเป็น ระดับความเสียหาย 3 วัน 
1 
อาทิตย์ 

2 
อาทิตย์ 

1 
เดือน 

2 
เดือน 

3 
เดือน 

ทรัพยากรภายในองค์กร 

อาคาร  7 วัน        
อุปกรณ์และเครื่องจักร  30 วัน        
สินค้าคงคลัง  3 วัน        
บุคคล  3 วัน        
ระบบไอท ี  10 วัน        
เงินทุน          
(อื่นๆ)           

การบริการที่ขาดไม่ได ้

ไฟฟูา  3 วัน        
แก๊ส/น้ ามัน  30 วัน        
น้ า  15 วัน        
การติดต่อสื้อสาร  10 วัน        
การจราจร ถนน  8 วัน        
(อื่นๆ)           

คู่ค้าทางธุรกิจ 
ซัพพลายเออร์(Supplies) 

ซัพพลายเออร์หลัก  30 วัน        
ซัพพลายเออร์ ล าดับที่ 2 และ 3  20 วัน        
ลูกค้า  10 วัน        
(อื่นๆ)          

 

 

2) 3) 

1) 4) 5) 6) 7) 8) 
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แบบฟอร์ม 5-1 ตัวอย่างการปูองกันภัยล่วงหน้าและมาตรการบรรเทาความเสียหายของทรัพยากรหลักในองค์กร 
 

ทรัพยากร วัตถุประสงค์ สิ่งท่ีต้องท า แผนการด าเนนิงาน 

ระยะเวลาการด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ด าเนิน 
การอย่าง
เร่งด่วน 

ด าเนิน 
การภายใน 
1 ปี 

แผนระยะ
กลางและ
แผนระยะ
ยาว 

บุคคลากร 
เพ่ือให้ความปลอดภัยแก่ 
พนักงาน 

ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการอพยพหนีภัย 

- จัดท าแผนการอพยพหนีภัยและเผยแพร่ความรู้
ให้แก่พนักงาน 

- ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัย 

   แผนกธุรการ 

อาคาร
สถานที่ 

เพ่ือปูองกันและบรรเทา
ความเสียหายต่ออาคาร
สถานที่ 

ตรวจสอบระบบการต้านทานแรง
แผ่นดินไหวของอาคาร 

ตรวจสอบระบบการต้านทานแรงแผ่นดินไหวของ
อาคารซึ่งเป็นที่ตั้งของส านักงานใหข่ 
 

   แผนกธุรการ 

ติดตั้งระบบการต้านทานแรง
แผ่นดินไหวของอาคาร 

ติดตั้งระบบการต้านทานแรงแผ่นดินไหวของอาคารที่
เป็นที่ตั้งของส านักงานใหข่ 

   แผนกธุรการ 

สิ่งอ านวย
ความ
สะดวก 

เพ่ือปูองกันและบรรเทา
ความเสียต่อสิ่งอ านวย
ความสะดวก 

ติดตั้งสิ่งยึดจับ เพ่ือปูองกันไม่ให้สิ่ง
อ านวยความสะดวกตกหล่นลงมา
เมื่อเกิดแผ่นดินไหว   

ยึดเครื่องจักรต่างๆ ไว้กับพ้ืนของโรงงาน      ฝุายผลิต 

ระบบ 
เพ่ือปูองกันและบรรเทา
ความเสียหายต่ออาคาร
สถานที่ 

ติดตั้งสิ่งยึดจับเพื่อปูองกันไม่ให้
คอมพิวเตอร์ตกหล่นเสียหาย 
 

ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ไว้ในตู้เก็บอุปกรณ์สื่อสาร (server 
rack) ในส านักงานใหข่  
 

   
แผนก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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แบบฟอร์ม 6-1 ตัวอย่างแผนการอพยพหนีภัยและการให้ความช่วยเหลือ 
 
ส านักงาน/โรงงาน ส านักงานใหข่ 
สถานที่ที่เตรียมไว้ส าหรับ
การอพยพ (สถานที่นัดพบ) 
 

ที่จอดรถ ด้านหน้าส านักงานใหข่  

หัวหน้า ผู้ที่รับผิดชอบ: ผู้จัดการแผนกธุรการ  
ผู้ช่วย: รองผู้จัดการแผนกธุรการ  

บุคคลที่ท าหน้าที่ให้ความ
ช่วยเหลือและ
รักษาพยาบาล 

ผู้ที่รับผิดชอบ: ผู้จัดการแผนกธุรการ 
ผู้ช่วย: รองผู้จัดการแผนกธุรการ 

โรงพยาบาล (ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์) 
ชื่อ: โรงพยาบาล 
ที่อยู่:  
โทร:  
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แบบฟอร์ม 6-2 ตัวอย่างศูนย์ปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉิน 
 
สมาชิก บทบาทหน้าที่ หน่วยงาน／ชื่อ โทรศัพท์ 

หัวหน้า 
(และรองหัวหน้า) 

ประธานกรรมการ／ 

ผู้อ านวยการ／ 

ผู้อ านวยการ／ 

 

การวิเคราะห์และการ
วางแผน 

แผนก／  

การให้ข้อมูลข่าวสาร แผนก／  

การด าเนินงานด้านสถานที่  
(การควบคุมสถานการณ์
อย่างมีประสิทธิภาพ การให้
ความช่วยเหลือและ
รักษาพยาบาล การ
รับประกันความปลอดภัย
ของพนักงาน  สุขอนามัย 
และการขนส่ง ) 

แผนก／ 

แผนก／ 

แผนก／ 

แผนก／ 

แผนก／ 

 
 

การประชาสัมพันธ์ แผนก／  

มาตรการการ
รวมตัวของ 
ศูนย์
ปฏิบัติการ
รองรับเหตุ
ฉุกเฉิน 

 ขนาดความรุนแรง 6 ริกเตอร์หรือประกาศของสัขขาณเตือนน้ าท่วม  

 สัขขาณเตือนน้ าท่วมที่ปรากฏออกมา  

จุดนัดพบ 
(รวมทั้ง 
สถานที่
ส ารอง) 

ล าดับ
ความส าคัข 

สถานที่ท างาน ที่อยู่ โทรศัพท์ 

1 ส านักงานใหข่  -- 
2 กส านักงาน  -- 
3 ขโรงงาน  -- 
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แบบฟอร์ม 6-3 ตัวอย่างช่องทางการติดต่อในกรณีฉุกเฉิน 
 

หน่วยงาน ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ 
สถานะความ

ปลอดภัย (ให้ระบุใน
กรณีฉุกเฉิน) 

แผนก     
แผนก     
แผนก     
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แบบฟอร์ม 6-4 ตัวอย่างข้อมูลส าหรับการติดต่อกับหน่วยงานภายนอก 
 

พันธมิตรทางธุรกิจ ชื่อ โทรศัพท์ อีเมล์ 
สถานะ 

(ให้ระบุเมื่อเกิดภัย
พิบัติ) 

ซัพพลายเออร์(วัสดุ
อุปกรณ์และชิ้นส่วน
การผลิต) 

    
    
    

ผู้จัดหาบริการ
ด้านโลจิสติกส์ 

    
    
    

บริษัทที่ให้บริการ
ด้านการบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ 
 

    
    
    

ลูกค้า     
    
    

สถาบันการเงิน     
    
    
    
    

ผู้จัดหาระบบ
สาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน 
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แบบฟอร์ม6-5 รายการสินคา้คงคลังส าหรับเหตุภัยพิบัติ 
 

ประเภท รายการ จ านวนรายการที่ต้องเตรียมพร้อม 
อาหาร/น้ าดื่ม น้ าดื่ม 3 ลิตรต่อคนซึ่งใช้ดื่มเป็นเวลา 3 วัน 

อาหารในภาวะฉุกเฉิน อาหารส าหรับ 1 คนซึ่งเพียงพอส าหรับ
บริโภคเป็นเวลา 3 วัน 

เครื่องอุปโภค
บริโภคท่ีจ าเป็น 

ของใช้ส าหรับสุขอนามัย (ได้แก่กระดาษช าระกระดาษ
ช าระเปียกและกระดาษช าระที่ใช้ในห้องน้ าเป็นต้น)  

ส าหรับใช้เป็นเวลา 3 วัน 
 

 ของใช้ภายในบ้าน เพียงพอต่อจ านวนคน 
ห้องน้ าเคลื่อนที ส าหรับใช้เป็นเวลา 3 วัน 
ถุงพลาสติกเทปกาว เท่ากับจ านวนคน 
ผ้าห่มและถุงนอน เท่ากับจ านวนคน 
ถังแก๊สและเตาแก๊สเคลื่อนที่ ส าหรับใช้เป็นเวลา 3 วัน 
หม้อและกาต้มน้ า อย่างละ 3 ใบ 
เครื่องท าความร้อนชนิดพกพา ส าหรับใช้เป็นเวลา 3 วันต่อคน 
เครื่องท าความร้อนโดยใช้น้ ามันและน้ ามัน เชื้อเพลิงส าหรับใช้เป็นเวลา 3 วัน 

ยาและเวชภัณฑ์ 
 

ชุดเครื่องมือปฐมพยาบาล เท่ากับจ านวนคน 
เปลหามที่สามารถพับได้ 3 เปล 

เครื่องมือ 
 

เครื่องมือ (ชะแลง, คีม, ค้อน, พลั่ว, เทปผ้า, บันไดท่ี
สามารถพับได้)  

อย่างละ 3 อัน 

หมวกกันน็อกและถุงมือ เท่ากับจ านวนคน 
เสื่อพลาสติกและผ้าเต้นท าหลังคา 3 แผ่น (10×10 ม.)  
ถังขยะ ถังน้ า อย่างละ 3 ใบ 

อุปกรณ์เสริมเพ่ือ
ใช้ส่งคนกลับบ้าน 

เสื้อกันฝน เท่ากับจ านวนคน 
แผนที่ เท่ากับจ านวนคน 

การรวบรวมข้อมูล, 
การสื่อสาร 
 

วิทยุแบตเตอรี่ (ชนิดแห้ง)  อย่างละ 3 เครื่อง/อัน 
อุปกรณ์ชาร์ตแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ อย่างละ 3 ชุด 
เครื่องกระจายเสียง 3 เครื่อง 

อ่ืนๆ  เครื่องก าเนิดไฟฟูา, เชื้อเพลิงส าหรับเครื่องก าเนิดไฟฟูา เชื้อเพลิง 2 หน่วยซึ่งใช้เป็นเวลา 3 วัน 
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แบบฟอร์ม6-6 แบบส ารวจความเสียหาย  
 

ต าแหน่งพ้ืนท่ีที่ส ารวจ  
อาการบาดเจ็บ พนักงานท่ีได้รับบาดเจ็บ ช่ือ -สกุล : 
ความเสยีหายต่ออาคาร ลักษณะภายนอก ใหข่・ปานกลาง・เล็ก・ไม่ระบุ 

ลักษณะภายใน ใหข่・ปานกลาง・เล็ก・ไม่ระบุ 
ทางเข้ามีความปลอดภัย ใช่・ไม่ใช่ 

ความเสยีหายต่อทรัพย์สิน อุปกรณ ์
 

(อุปกรณ์ที่ได้รับความเสยีหาย / จ านวนรายการ) 
 

อุปกรณ์การสื่อสาร (อุปกรณ์ที่ได้รับความเสยีหาย / จ านวนรายการ) 
 
 

อุปกรณ์ /เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ  (อุปกรณ์ที่ได้รับความเสยีหาย / จ านวนรายการ) 
 
 

สิ่งของ /ของใช้ภายในบ้าน  (อุปกรณ์ที่ได้รับความเสยีหาย / จ านวนรายการ) 
ยานพาหนะ (อุปกรณ์ที่ได้รับความเสยีหาย / จ านวนรายการ) 

ความเสยีหายต่อ
สาธารณูปโภคที่จ าเป็น 

ไฟฟูา มี・ไม่ม ี
แก๊ส  มี・ไม่ม ี
น้ า มี・ไม่ม ี
โทรศัพท ์ มี・ไม่ม ี
โทรศัพท์มือถือ มี・ไม่ม ี
อินเตอร์เนต็  มี・ไม่ม ี

เหตุการณ์ใกลเ้คียง ไฟไหม ้ มี・ไม่ม ี
อื่นๆ   

ความต่อเนื่องทางธุรกิจ ได้รับผลกระทบ・ไมไ่ดร้ับผลกระทบ 
ผู้มาเยี่ยม (คนท่ีได้รับบาดเจ็บ) 

อื่นๆ   
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แบบฟอร์ม 7-1 สรุปกลยุทธ์เพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
สรุปกลยุทธ์เพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

ล าดับ
ความส าคัญ 

โครงร่างกลยุทธ์ 
กิจกรรมที่ต้องการ

ฟื้นฟู 

ทรัพยากรหลัก 
ที่อาจท าให้เกิด

การติดขัด  
(คอขวด) 

ความช่วยเหลือ
ที่จ าเป็นจาก

พันธมิตร 

กลยุทธ์ที่ 1: การฟื้นฟูสถานที่ท่ีได้รับความเสียหาย/ผลกระทบ 
 (ตัวอย่าง) 

การฟ้ืนฟูอาคารสถานที่และเครื่องมือ
อุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหายและ
การน าการจัดล าดับความส าคัขของ
กิจกรรม (PA) มาใช้ใหม่ 
 

   

กลยุทธ์ที่ 2: การฟื้นฟูสถานที่ส ารอง 
 (ตัวอย่าง) 

จัดตั้งสถานที่ส ารอง อาทิ โรงงาน 
ส านักงาน หรือท่ีท างาน  

   

 (ตัวอย่าง) 
การจัดตั้งศูนย์ส ารองระบบข้อมูล
และ IT  
 

   

กลยุทธ์ที่ 3: การฟื้นฟูโดยใช้วิธีการแบบผสมผสาน 
 (ตัวอย่าง)  

การใช้วิธีการดั้งเดิม หรือการใช้
เครื่องมืออุปกรณ์เก่าๆ ที่ส ารองไว้
แทน 

   

กลยุทธ์อื่นๆ 
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แบบฟอร์ม 7-2 ฟอร์มการวางแผนความต่อเนื่องทางทางธุรกิจ 
 
ล าดับความส าคัญของกิจกรรม โครงร่างกลยุทธ์ 
  

ประเภทของ
ทรัพยากร 

ทรัพยากร 
สิ่งท่ีต้อง
ด าเนินการ 

รายละเอียด
ของมาตรการ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะสั้น 

ระยะ
กลาง-
ระยะ
ยาว 

ทรัพยากร
ภายในองค์กร   

อาคาร      

อุปกรณ์และ
เครื่องจักร 

     

สินค้าคงคลัง      

บุคคล      
ระบบไอที      
อ่ืนๆ       

สาธารณูปโภ
คพ้ืนฐาน   

ไฟฟูา แก๊ส น้ า      
โทรศัพท์ / การ
สื่อสาร 

     

การคมนาคม / ถนน      
อ่ืนๆ      

พันธมิตรทาง
ธุรกิจ 

ซัพพลายเออร์      
ลูกค้า      
อ่ืนๆ 
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แบบฟอร์ม 8-1 ตัวอย่างเงินทุนที่บริษัทมีอยู่ 
 

ประเภท จ านวน อ่ืนๆ 
เงินสด และเงินฝาก 100,000  
ประกันภัย 50,000 ไฟไหม้ น้ าท่วม แผ่นดินไหว 
เงินทุนที่บริษัทมีอยู่ (ก) 150,000  

 
แบบฟอร์ม 8-2 ต้นทุนในการฟื้นฟูธุรกิจ 
 

ต้นทุนในการฟื้นฟูธุรกิจ จ านวน อ่ืนๆ 
อาคาร 10,000  
อุปกรณ์และเครื่องจักร 5,000  
สิ่งของเครื่องใช้ 5,000  
รายการสิ่งของคงคลัง 5,000  
ต้นทุนทั้งหมดที่ใช้ในการฟื้นฟูธุรกิจ (ข) 25,000  

 
แบบฟอร์ม 8-3 ค่าใช้จ่ายประจ า 
 

ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น จ านวน อ่ืนๆ 
เงินเดือนพนักงาน   
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัตถุดิบ    
ค่าเช่า   
อ่ืนๆ   
ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นทั้งหมด (ค)   
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แบบฟอร์ม 8-4 สถานะทางการเงิน 
 

เงินทุนที่บริษัทมีอยู่ (ก)  

ต้นทุนในการฟ้ืนฟูธุรกิจ (ข)  

ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น(ค)  

งบดุล (=ก-ข-ค)   

 
แบบฟอร์ม 8-5 ตัวอย่างมาตรการทางการเงิน 
 
มาตรการทางการเงิน จ านวน รายละเอียด 
(ตัวอย่าง) การยืมเงินจากธนาคาร 100,000 เช็คจ านวนเงินทุกเดือนธันวาคมของทุกปี 
(ตัวอย่าง) เงินกู้ส าหรับผู้ประสบภัย 150,000 น ามาใช้เมื่อบริษัทประสบพายุไต้ฝุุน 
   
   
 
แบบฟอร์ม9-1 แผนการฝึกซ้อม 
 
ประเภทของการ
ฝึกซ้อม 

เปูาหมายของการ
ฝึกซ้อม 

กลุ่มเปูาหมาย วันที่ฝึกซ้อม การทบทวนการ
ฝึกซ้อมที่ผ่านไป 
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แบบฟอร์ม10-1: แบบฟอร์มตรวจสอบการบริหารความต่อเนื่องของบริษัท 
 

ขั้นตอน สิ่งที่ต้องทบทวนและตรวจสอบ 
แบบฟอร์ม
เกี่ยวข้อง 

ประสิทธิภาพ 
ณ ปัจจุบัน 

การ
เปลี่ยนแปลงใน
สภาพแวดล้อม

ทางธุรกิจ 

ประเด็นที่
ต้องทบทวน 

1 
โครงสร้างงานการบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ วัตถุประสงค์ ขอบเขต ผู้น าและสมาชิก
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

1-1, 
1-2, 
1-3 

ใช่/ไม่ใช่   

2 
กิจกรรมที่มีล าดับความส าคัขต่อธุรกิจ และ
ระยะเวลาเปูาหมายที่ใช้ในการกลับสู่สภาพ
ปกติ  

    

3 
ทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการสนับสนุนการท างาน 
และทรัพยากรที่จะท าให้เกิดการติดขัด  

    

4 
ความเสี่ยงอ่ืนๆและความเสียหายที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึน 

    

5 มาตรการปูองกันภัยและบรรเทาความเสียหาย      

6 
การตอบโต้ฉุกเฉินศูนย์ปฏิบัติการรองรับเหตุ
ฉุกเฉินการยืนยันความปลอดภัย และการ
สื่อสารในภาวะฉุกเฉิน 

    

7 
มาตรการการบริหารความต่อเนื่องและการ
กลับคืนสู่ภาวะปกติ  

    

8 การฝึกซ้อม และการฝึกอบรม      

9 
การหมุนเวียนของกระแสเงินสดในภาวะ
ฉุกเฉิน และมาตรการทางการเงิน  

    

10 
การเฝูาสังเกตุการณ์การทบทวน และ การ
ปรับปรุงแก้ไข 
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แบบฟอร์ม10-2: แบบฟอร์มการทบทวนของฝุายบริหาร 
 

รายการที่ต้องตรวจสอบและทบทวน บุคคลที่เกี่ยวข้อง วัน เดือน ปี ท่ีก าหนด 
ฝุายบริหาร
ระดับสูง 
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2. รายการตรวจเช็คการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  
 

ที ่ ค าถาม ขั้นตอน 
ค าตอบ 

ไม่ บางครั้ง ใช่ 

1 
องค์กรมีการแต่งตั้งผู้น าการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และมีการ
จัดสรรงบประมาณไว้เพ่ือด าเนินกิจกรรมดังกล่าวหรือไม่ 

1 0 2 4 

2 
วัตถุประสงค์ ขอบเขต และทีมงานเพ่ือการท าแผนบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจเป็นที่รู้จักของพนักงานทั่วทั้งบริษัทหรือไม่ 

1 0 2 4 

3 
ฝุ า ยบริ หา ร ระดั บสู ง มี บทบาทที่ ชั ด เ จน ในการ เป็ น ผู้ น า ในกิ จ
กรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและแสดงความรับผิดชอบต่อการ
บริหารความต่อเนื่องของธุรกิจให้พนักงานเห็นหรือไม่  

1 0 2 4 

4 
องค์กรเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากการด าเนินงาน
ของบริษัทต้องหยุดชะงักเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์หรือหนึ่งเดือนหรือไม่ 

2 0 2 4 

5 
องค์กรตระหนักถึงการใช้เวลาให้น้อยที่สุดในการฟ้ืนฟูกลับคืนสู่ภาวะปกติ
ภายหลังจากการหยุดชะงักของธุรกิจเพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบร้ายแรงที่จะ
ส่งผลต่อการอยู่รอดของบริษัทหรือไม่   

2 0 2 4 

6 
องค์กรได้ระบุหรือไม่ว่ากิจกรรมใดที่ควรให้ความส าคัขเป็นอันดับแรกใน
การฟ้ืนฟูการด าเนินธุรกิจให้กลับคืนสู่ภาวะปกติ  

2 0 2 4 

7 
องค์กรได้ระบุทรัพยากรภายในองค์กรที่ส าคัขหรือการบริการที่จ าเป็น
จากภายนอกซ่ึงเป็นตัวช่วยในการฟ้ืนฟูการด าเนินงานสู่สภาพปกติซึ่งอาจ
มีอุปสรรคบ้างหรือไม่  

3 0 2 4 

8 
องค์กรได้ระบุวัตถุดิบที่ส าคัขในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มาจาก
คู่ค้าเพียงรายเดียว (Single Supplier) หรือไม่  

3 0 2 4 

9 
องค์กรได้ค้นหาประวัติภัยพิบัติหรือข้อมูลความเสี่ยง (เช่น แผนทีบอกสิ่ง
ที่เป็นอันตราย) ซึ่งถูกตีพิมพ์โดยหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรอ่ืนๆเตรียม
ไว้บ้างหรือไม ่

4 0 2 4 

10 
องค์กรสามารถต้านทานต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบ
อย่างกว้างขวาง และมีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดขึ้นมากกว่าภัยพิบัติชนิด
อ่ืนๆ หรือไม่  

4 0 2 4 
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ที ่ ค าถาม ขั้นตอน 
ค าตอบ 

ไม่ บางครั้ง ใช่ 

11 

องค์กรได้ระบุไว้หรือไม่ว่าทรัพยากรซึ่งมีความจ าเป็นใดที่อาจประสบกับ
ความเสียหายอย่างรุนแรงจากภัยทางธรรมชาติที่ได้กล่าวมาแล้ว (ใน
ค าถามข้อที่ 10) และต่อมากลายเป็นอุปสรรคในการฟ้ืนฟูธุรกิจให้
กลับคืนสู่สภาวะปกต ิ

4 0 2 4 

12 
องค์กรมีการวางแผนและการปูองกันก่อนเกิดภัยพิบัติตลอดจนมี
มาตรการลดความเสี่ยงในการดูแลความปลอดภัยและสวัสดิการของ
พนักงานจากภัยพิบัติที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหรือไม ่

5 0 2 4 

13 
องค์กรมีการวางแผนและปฏิบัติการการปูองกันก่อนเกิดภัยพิบัติตลอดจน
มีมาตรการลดความเสี่ยงในการปกปูองทรัพย์สินของบริษัทจากภัยพิบัติ 

)แผ่นดินไหว น้ าท่วม พายุไต้ฝุุน (และอุบัติเหตุหรือไม่  
5 0 2 4 

14 องค์กรมีการเตรียมเบอร์โทรติดต่อในภาวะฉุกเฉินของพนักงานหรือไม่  6 0 2 4 

15 
องค์กรได้วางเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉินเช่น สถานที่ที่
พนักงานสามารถรวมตัวกัน สมาชิกศูนย์ฯที่จะได้รับการติดต่อ และ
กฎเกณฑ์ในการระดมบุคลากรหรือไม่  

6 0 2 4 

16 
องค์กรมีรายชื่อลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ และเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจที่สามารถ
ติดต่อได้หรือไม่  

6 0 2 4 

17 องค์กรมีการส ารองข้อมูลไว้เป็นระยะๆหรือไม่  7 0 2 4 

18 
องค์กรมีสถานที่ส ารองที่พร้อมรองรับกรณีส านักงานใหข่หรือสถานที่ซึ่ง
ธุรกิจหลักตั้งอยู่ถูกปิดตัวลงหรือไม่  

7 0 2 4 

19 
องค์กรมีมาตรการทางเลือกหรือแผนงานชั่วคราวที่พร้อมด าเนินการทันที
ในกรณีที่มาตรการหลักหรือทรัพยากรอ่ืนๆใช้การไม่ได้หรือไม่  

7 0 2 4 

20 
องค์กรมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติและสถานะความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจของบริษัทคู่ค้าที่จัดส่งวัตถุดิบหรือะไหล่ที่ส าคัขให้แก่องค์กรหรือไม่  

7 0 2 4 

21 
องค์กรรู้จ านวนเงินที่ก าลังจะขาดแคลนหากการด าเนินงานของบริษัทต้อง
หยุดชะงักลงทั้งหมดเป็นเวลาหนึ่งเดือนหรือไม่  

8 0 2 4 

22 
องค์กรเคยตรวจสอบหรือไม่ว่ามีแผนงานบรรเทาภัยพิบัติใดบ้างที่
ด าเนินการโดยรัฐบาลหรืองค์การมหาชนอื่นๆ  

8 0 2 4 
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ที ่ ค าถาม ขั้นตอน 
ค าตอบ 

ไม่ บางครั้ง ใช่ 

23 
องค์กรได้วางเงินทุนส ารองซึ่งมีปริมาณเท่ากับผลก าไรที่ได้รับในหนึ่งเดือน
ไว้เผื่อกรณีที่เกิดภัยพิบัติหรือไม่  

8 0 2 4 

24 องค์กรฝึกซ้อมแผนอพยพเป็นระยะๆหรือไม่  9 0 2 4 

25 
องค์กรมีการทดสอบหรือไม่ว่าข้อมูลจะได้รับการกู้คืนอย่างปลอดภัยจาก
ระบบส ารองข้อมูล 

9 0 2 4 

26 
องค์กรมีการฝึกซ้อมระดมบุคลกรของศูนย์ปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉิน
หรือไม่  

9 0 2 4 

27 
องค์กรมีการทบทวนมาตรการจัดการภัยพิบัติและแผนความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจเป็นระยะๆ ตลอดจนน าแนวทางการปรับปรุงแก้ไขไปใช้กรณีที่
จ าเป็นหรือไม่  

10 0 2 4 

28 
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการตรวจสอบกิจ
กรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่ด าเนินการอยู่เป็นประจ าอย่าง
สม่ าเสมอหรือไม ่

10 0 2 4 

คะแนนรวม 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68 
คู่มือการจัดท าแผนบริหารความตอ่เนื่องทางธุรกจิ (BCM) ส าหรับเอสเอม็อ ี

 

สถานะภาพการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ คะแนนรวม 
องค์กรขาดกลไกในการปูองกันกรณีที่เกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน มีความเป็นไปได้สูงมากที่องค์กรจะ
ประสบกับความเสียหายขั้นร้ายแรงซึ่งส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักในระยะยาวของการด าเนินธุรกิจ
หากเกิดเหตุขึ้น   นอกจากนี้ องค์กรยังจ าเป็นต้องรู้ถึงความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบ พร้อมทั้งเริ่ม
พิจารณาด าเนินการสิ่งที่สามารถจะท าได้เพ่ือช่วยบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก
ความเสี่ยงดังกล่าว   

0 - 36 

องค์กรตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและได้ด าเนินมาตรการรับมือที่จ าเป็นไปบ้างแล้ว 
อย่างไรก็ตาม ผลที่คาดหวังจากการด าเนินมาตรการปูองกันเหล่านั้นอาจอยู่ในวงจ ากัด ซึ่งองค์กร
ยังคงมีความเป็นไปได้ที่จะประสบกับความเสียหายขั้นร้ายแรงอันเป็นผลมาจากกิจกรรมการบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจที่ไม่ดีนัก   นอกจากนี้ องค์กรต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าองค์กรได้ให้
ความส าคัขกับกิจกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนิน
ธุรกิจมากยิ่งขึ้น  

37 -74 

องค์กรมีการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่ เกือบสมบูรณ์ และได้ด าเนินมาตรการที่อาจมี
ประสิทธิภาพเพียงพอหากสถานการณ์ความเสี่ยงเป็นไปตามที่ประเมินไว้   จงด าเนินงานตามวงจร
คุณภาพในกิจกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจต่อไปเพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในเรื่อง
ดังกล่าวดีขึ้น พร้อมทั้งตรวจสอบให้แน่ใจว่าองค์กรสามารถรับมือกับเหตุการณ์หรือภัยพิบัติที่ไม่
คาดคิดได้เป็นอย่างดี  

75 - 112 

 


