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สถานการณ์วิกฤตต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งที่มีสาเหตุมาจากการกระท าของมนุษย์ หรือจากภัย
ธรรมชาติ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดจากการมุ่งร้ายต่อองค์กร เช่น การชุมนุมประท้วง 
การจลาจล หรือแม้แต่โรคระบาดร้ายแรง เช่น สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผล
กระทบต่อประชาชน และการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการส่งเสริมป้องกันปัญหาด้านสุขภาพจิต ซึ่งมี
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ หากเกิดสภาวะวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานตาม
ภารกิจหลักของหน่วยงาน และการให้บริการประชาชน รวมถึงบุคลากรภายในหน่วยงานอาจได้รับผลกระทบจาก
สภาวะวิกฤตนั้นเช่นกัน ดังนั้น เพ่ือให้บุคลากรของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 สามารถปฏิบัติงานหลักที่มีความส าคัญได้
อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จึงได้จัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤต (Business Continuity 
Plan: BCP) เพ่ือให้หน่วยงานและบุคลากรทุกคนได้เตรียมความพร้อมและรับมือกับสถานการณ์วิกฤตนั้น ต่อไปได ้

 

 

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
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แผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan: BCP) ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
จัดท าขึ้นเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ในการเตรียมพร้อมรับมือกับสภาวะวิกฤต
จากสถานการณ์ภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในหน่วยงาน ให้สามารถลดผลกระทบจาก
การหยุดชะงักในการปฏิบัติงาน หรือบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ เพ่ือให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต แม้ต้อง
เผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนท าให้การปฏิบัติงานต้องหยุดชะงัก และเพ่ือรองรับผลกระทบจาก
การหยุดชะงักในการด าเนินงาน หรือบรรเทาความสูญเสียให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนการซักซ้อมแผน
ร่วมกันของบุคลากรในหน่วยงาน สามารถกลับมาด าเนินการได้อย่างปกติโดยใช้เวลาน้อยที่สุดในการฟ้ืนฟูหรือตาม
ระดับการให้บริการที่ก าหนดไว้ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดระดับความรุนแรง ของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานได้ 

1. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือรับรองความปลอดภัยของบุคลากร สถานที่ และทรัพย์สินในสถานการณ์ภัยพิบัติและเหตุ

ฉุกเฉิน 
2. เพ่ือลดผลกระทบและบรรเทาความเสียหายในสถานการณ์ภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉินให้อยู่ระดับที่

ยอมรับได ้
3. เพ่ือให้บุคลากรเข้าใจบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อแผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้

สภาวะวิกฤต 
 

2. ค าจ ากัดความ  

แผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan: BCP) หมายถึง 
แผนการเตรียมพร้อมรับมือกับสภาวะวิกฤตจากสถานการณ์ภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ภายในศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 กรมสุขภาพจิต 

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 หมายถึง หน่วยงานภายใต้สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
เสียงสัญญาณ หมายถึง เสียงสัญญาณแจ้งเหตุที่ก าหนดไว้ เพ่ือแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า เหตุอันตรายที่

เกิดข้ึนเป็นเหตุเข้าสู่สภาวะฉุกเฉินให้รีบอพยพไปยังจุดรวมพล 
จุดรวมพล หมายถึง พ้ืนที่ที่ปลอดภัยซึ่งก าหนดไว้ส าหรับการรวมพลกรณี เหตุฉุกเฉิน ซึ่งจะมีป้าย

ข้อความ “จุดรวมพล (Assembly point)” ติดตั้งไว้ 

แผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan: BCP) 

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
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3. สมมติฐานในการจัดท าแผน 

แผนฉบับนี้จัดท าขึ้นภายใต้สมมติฐาน ดังต่อไปนี้ 
1. เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาส าคัญต่าง ๆ แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 

ที่ได้มีการจัดเตรียมไว้ 
2. ผู้รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการส ารองระบบสารสนเทศต่างๆ โดยระบบ 

สารสนเทศส ารอง มิได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเหมือนกับระบบสารสนเทศหลัก 
3. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 และบุคลากรทุกคนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 
4. ขอบเขตของแผนบริหารความต่อเนื่อง 

แผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤต (BCP) ฉบับนี้ ใช้รองรับสถานการณ์ กรณีเกิดสภาวะวิกฤต
หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินในพื้นท่ีรับผิดชอบของหน่วยงาน หรือภายในหน่วยงาน ด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้ 

1. เหตุการณ์อัคคีภัย 
2. เหตุการณ์แผ่นดินไหว 
3. เหตุการณ์อุทกภัย 
4. เหตุการณ์การก่อวินาศภัย 
5. เหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง 

 
5. การวิเคราะห์กระบวนงาน ทรัพยากรที่ส าคัญ กลยุทธ์การบริหารความต่อเนื่อง 

 สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินมีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานสามารถบริหารจัดการ 
การด าเนินงานขององค์กรให้มีความต่อเนื่อง การจัดหาทรัพยากรที่ส าคัญ จึงเป็นสิ่งจ าเป็นและต้องระบุไว้ในแผน
บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตฯ ซึ่งการเตรียมทรัพยากรที่ส าคัญ จะพิจารณาจากผลกระทบใน 5 ด้าน ดังนี้ 

1. ผลกระทบด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้สถานที่
ปฏิบัติงานหลักได้รับความเสียหาย หรือไม่สามารถใช้สถานที่เดิมได้ และส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถเข้าไป
ปฏิบัติงานได้ชั่วคราวหรือระยะยาว ซึ่งรวมถึงประชาชนผู้รับบริการ ที่ไม่สามารถเข้าถึงสถานที่ให้บริการของ
หน่วยงานได ้

2. ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ/การจัดหา จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ หมายถึงเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นท าให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ หรือไม่สามารถจัดหา/จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญได้ 

3. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้
ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลที่ส าคัญไม่สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ 

4. ผลกระทบด้านบุคลากร หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้บุคลากรไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้
ตามปกติ 
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5. ผลกระทบด้านภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้ภาคี
เครือข่าย/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่สามารถติดต่อหรือให้บริการหรือส่งมอบงานได้ 

จากการวิเคราะห์เมื่อมีเหตุการณ์สภาวะวิกฤตและภัยพิบัติเกิดขึ้น แต่ละกรณีจะส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรทีส่ าคัญของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 อย่างไร ปรากฏดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 สรุปเหตุการณ์สภาวะวิกฤตและภัยพิบัติ ที่ส่งผลกระทบต่อศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 

เหตุการณ์สภาวะวิกฤต
และภัยพิบัติ 

ผลกระทบ 

ด้านอาคาร/
สถานที่

ปฏิบัติงานหลัก 

ด้านวัสดุอุปกรณ์
ที่ส าคัญ/การ

จัดหา จัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ที่ส าคัญ 

ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
และข้อมูลที่

ส าคัญ 

ด้านบุคลากร 

ด้านภาคี
เครือข่ายท้ัง
ภายในและ
ภายนอก 

1 
เหตุการณ์อัคคีภัย 

 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2 
เหตุการณแ์ผ่นดินไหว/

อาคารถล่ม 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3 
เหตุการณ์อุทกภัย 

 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4 
เหตุการณ์การก่อ

วินาศภัย 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5 
เหตุการณ์การชุมนุม

ทางการเมือง 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

6. โครงสร้างคณะบริหารความต่อเนื่อง 
 เพ่ือให้แผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan: BCP) ของศูนย์
สุขภาพจิตที่ 5 สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จะต้องจัดตั้งทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง (BCP Team) ขึ้น โดย BCP Team ประกอบด้วยหัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง และทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง โดยทุกต าแหน่งจะต้องร่วมมือกันดูแล ติดตามปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในฝ่ายของ
ตนเองให้สามารถบริหารความต่อเนื่องและกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนดไว้ของทีมงาน
บริหารความต่อเนื่อง ดังนี้ 
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คณะท างานแผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤต (BCP Team) ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 

 

หมายเหตุ: สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์และความเหมาะสม 
 

ตารางที่ 2 คณะท างานแผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤต (BCP Team) ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง (ผู้อ านวยการ)

รองหัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง (หัวหน้ากลุ่มงาน/

งาน)

รองหัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง (หัวหน้ากลุ่มงาน/

งาน)

รองหัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง (หัวหน้ากลุ่มงาน/

งาน)

คณะท างานบริหารความ
ต่อเนื่อง

ผู้ประสานงาน
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7. ขั้นตอนการด าเนินการเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินในภาพรวม 

วันที่ 1 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที (ภายใน 24 ชั่วโมง) 
การปฏิบัติการใด ๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืน

และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

 



7 
 

แผนบริหารความต่อเนื่องภายใตส้ภาวะวิกฤต  
 (Business Continuity Plan: BCP) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
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วันที่ 2-7 การตอบสนองในระยะสั้น 
การปฏิบัติการใด ๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืน

และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด ติดตามสถานการณ์ใน
ภาพรวมส ารวจทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 
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วันที่ 8 การตอบสนองในระยะกลาง (1 สัปดาห์) 
การปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นและ

ปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด  ติดตามสถานการณ์ใน
ภาพรวมส ารวจทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน แจ้งสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมด้าน
ทรัพยากรต่างๆ เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามปกติ 

 

 
8. การซักซ้อมหรือการฝึกซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤต (Business Continuity 

Plan: BCP) เบื้องต้นของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 โดยด าเนินการดังนี้ 
1. การฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise) เป็นการฝึกซ้อมแผนมุ่งเน้นการระบุจุดแข็งจุดอ่อน 

รวมทั้งการท าความเข้าใจแผนและขั้นตอนการปฏิบัติที่ใช้อยู่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บนพ้ืนฐานของสถานการณ์
สมมติที่ก าหนดขึ้น ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมในการฝึกซ้อมมักเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูง เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ หรือบุคลากร 
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หลักในเรื่องนั้นๆ ข้อดีของการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ คือไม่มีการเคลื่อนย้ายทรัพยากร จึงเป็นรูปแบบการฝึกซ้อมที่
ประหยัดและมีประสิทธิภาพ สามารถทดสอบแผน นโยบาย และข้ันตอนการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

2. การฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise) เป็นการฝึกซ้อมที่มีการจ าลองสถานการณ์ฉุกเฉิน
ให้สมจริงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยมีการเคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์ หรือบุคลากรไปยังจุดเกิดเหตุเพียงในระยะ
สั้นๆ เป้าหมายของการฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่ก็เพ่ือทดสอบ หรือประเมินขีดความสามารถในหน้าที่ (Functions) 
ของส่วนงานใดส่วนงานหนึ่ง หรือหลายส่วนงานในการจัดการเหตุฉุกเฉิน 
 ทั้งนี้ สามารถด าเนินการฝึกซ้อมตามแผนฯ ที่ก าหนดไว้ตามความเหมาะสม และสามารถปรับเปลี่ยน
รูปแบบการฝึกซ้อมได้ตามสถานการณ์ 
 

9. ขั้นตอนการด าเนินการเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินในแต่ละเหตุการณ์ 

อัคคีภัย แผ่นดินไหว อุทกภัย การก่อวินาศภัย การชุมนุมทางการเมือง 
1. ควบคุมสติ ไม่ตื่นตระหนก 
2. ปิดสวิทซ์เครื่องอุปกรณ์ /เครื่องมือต่างๆ ทันท ี
3. อพยพออกไปตามทางหนีไฟ หรือทางที่ได้ด าเนินการเตรียมเอาไว้ หากพบกลุ่มควันด าให้ลดตัวเดินต่ า 
4. รวมตัว ณ จุดรวมพลที่ก าหนดไว้ และรายงานตัวต่อหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน 
5. แจ้งเหตุต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6. ห้ามกลับเข้าเขตพ้ืนที่จนกว่าจะได้รับอนุญาต 

กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 ให้ปฏิบัติตามเล่มคู่มือการจัดท าแผนประคองกิจการ ส าหรับการปฏิบัติงานในภาสการณ์ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปภาพที่ 1 การจัดท าแผนประคองกิจการ ส าหรับการปฏิบัติงานในภาสการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าคู่มือแผนประคองกิจการ ส าหรับการปฏิบัติงานในสถานการณ์ภัยพิบัติและเหตุ
ฉุกเฉิน และภาวการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

(Business Continuity Plan : BCP) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
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ภาคผนวก ข 

การสื่อสารแผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) 

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 มีการประชุมเพ่ือสื่อสารภายในหน่วยงานทุกเดือน ได้แจ้งแผนบริหารความต่อเนื่อง
ภายใต้สภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) ต่อบุคลากรทุกคนรับทราบและได้เผยแพร่ผ่าน 
Website ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 และทางศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ได้มีการซักซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้
สภาวะวิกฤต อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 สมุทรสงคราม 230 หมู่ 3 ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 

ข้อมูลติดต่อ  

โทรศัพท:์ 034-710552  FAX : 034-710554  

Email: mhc5.dmh@gmail.com 
mhc05@dmh.mail.go.th 

 

 

4 

2 

3 

1 

Website: https://mhc5.net/index.php 
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One page โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 
เรื่อง อบรมดับเพลิงข้ันต้นและการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง 

รูปภาพที่ 2 One page โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2565เรื่อง อบรมดับเพลิงชั้นต้นและการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง 



 


