
แผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) 
“บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี 2563” 

แผนจ าลองซ้อมการเกิดเหตกุารณ์ฉกุเฉิน กรณีเกิดอทุกภยั 

วนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2563 
 

  
วัตถุประสงค์ : 

1. BCP คือ การจดัท าชุดของเอกสาร ค าแนะน าในการปฏิบตัิและการซกัซ้อมกิจกรรมท่ีการ
ด าเนินธุรกิจหรือองค์กร ต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือต่อการเกิดอุบตัิเหตุ ภัยพิบตั ิ
ภาวะฉกุเฉินและเหตกุารณ์หรือภยัคกุคามใดๆ โดยไมท่ าให้ธุรกิจหยดุชะงกั  

2. การซักซ้อมเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ ความคุ้นเคยหากเกิดภาวะฉุกเฉินฯ เพ่ือสร้างความรู้ 
ความเข้าใจให้กับพนักงานในการวางแผนกู้ คืนระบบ หรือแผนการกู้ คืนทรัพยากรบุคคล 
กระบวนการท างาน ท าให้ธุรกิจสามารถด าเนินตอ่ไปและให้บริการลกูค้าได้ตามปกติ 

 
ขอบเขต : 

  พนกังานทกุคนในหน่วยงานของบริษัทฯ ท่ีมีความเส่ียงตอ่การเกิดเหตกุารณ์ภาวะฉกุเฉิน และ
เหตกุารณ์หรือภยัคกุคามท่ีท าให้ธุรกิจหยดุชะงกัได้  
 
 ความรับผิดชอบ       
 1.1 คณะบริหารจดัการภาวะวิกฤต ิ(CMC)      
 1.2 คณะท างานประเมินสถานการณ์      
 1.3 แผนกธุรการส านกังาน 
 1.4 แผนกสารสนเทศ      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดการท างาน 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ก่อนเกดิเหตุ อุทกภัย 

ขณะเกดิเหตุ อุทกภัย 

หลังสิน้สุดเหตุอุทกภัย 

แผนป้องกันเหตุฉุกเฉินอุทกภยั 

 แผนการอบรม 

 แผนอุทกภยั  
 แผนอพยพหนีเหตุอุทกภยั 

 แผนฟ้ืนฟูหลังเกดิเหตุ  



 
 

แผน BCP ขณะเกดิเหตุอุทกภัย 
 อุทกภัย แบ่งเป็น 

1 อทุกภยัท่ีสามารถปอ้งกนัได้ 
2 อทุกภยัไมส่ามารถปอ้งกนัได้ 

 
 1. อุทกภัยที่สามารถป้องกันได้ 
 

 

ล าดับ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 

1 
ตดิตอ่สอบถามสถานการณ์ภาครัฐบาล หรือ ส านกังานการระบายน า้ 
จงัหวดักรุงเทพฯ เพ่ือรับรู้สถานการณ์ของน า้ท่วม ในกรณีท่ีพบวา่ปริมาณ
น า้ในล ารางสาธารณะใกล้บริษัทเร่ิมเตม็และเออ่ล้น 

พนกังาน GA ส านกังาน
กรุงเทพฯ 
(คณุวฒุิชยั  คงสมบตั)ิ  

2 
เม่ือได้รับแจ้งจากส านกังานระบายน า้ จงัหวดักรุงเทพฯ ว่ามีโอกาสสงูท่ีน า้
จะทะลกัเข้ามาในโรงงาน เน่ืองจากกัน้น า้ไมอ่ยูใ่ห้ติดตอ่ผู้ ท่ีได้รับ
มอบหมายแจ้งขออนมุตัิด าเนินการ ปอ้งกนัน า้ท่วม 

ผู้ประสานงานคณะท างาน
ประเมินสถานการณ์ 
(คณุพชัราภรณ์  ปะนะตงั) 

3 สัง่กระสอบทราย หรือ แบริเออร์กัน้น า้ (water barrier) 
พนกังาน GA ส านกังาน
กรุงเทพฯ 
(คณุวฒุิชยั  คงสมบตั)ิ 

4 

- เตรียมอปุกรณ์ส่ือสาร ไฟฉายพร้อม ส ารองแบตเตอร่ี 
- น ายานพาหนะ ของบริษัทและสว่นตวัพนกังาน ไปเก็บในพืน้ท่ีท่ีน า้ไมท่ว่ม 
- เก็บของมีคา่ไว้ในท่ีปลอดภยั และบนัทึกรายการทรัพย์สินหรือถ่ายรูปไว้
เป็นหลกัฐาน 

พนกังาน 

5 
ตดิตามข้อมลูขา่วสาร จากส านกังานระบายน า้ และวิเคราะห์สถานการณ์ 
หรือตรวจเช็คปริมาณน า้บริเวณรอบพืน้ท่ีของประตหูน้าบริษัท 

ผู้ประสานงานคณะท างาน
ประเมินสถานการณ์ 
(คณุพชัราภรณ์  ปะนะตงั) 

6 
ตดิตามผลน า้ทว่มเป็นระยะๆ 
- หากไมส่ามารถปอ้งกนัน า้ทว่มได้ ให้ด าเนินการแจ้งคณะบริหารจดัการ
ภาวะวิกฤต (CMC) 

ผู้ประสานงานคณะท างาน
ประเมินสถานการณ์ 
(คณุพชัราภรณ์  ปะนะตงั) 

7 
ประกาศทางเคร่ืองกระจายเสียง ให้พนกังานรับทราบ ว่าสามารถควบคมุ
สถานการณ์ได้  

พนกังาน GA ส านกังาน
กรุงเทพฯ (คณุกนกวรร วิรุณ
พนัธ์) 



 
 

2. อุทกภัยไม่สามารถป้องกันได้  
แผนอพยพหนีเหตุอุทกภัย 

 
กรณีเกิดเหตุในเวลาท าการ  

 
 
  

ล าดับ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 

1 
เม่ือได้ตรวจสอบจากสถานการณ์ภาครัฐบาล หรือส านกังานระบายน า้ และ
คาดวา่การปอ้งกนัน า้ทว่มไมป่ระสบความส าเร็จ 

พนกังาน GA ส านกังาน
กรุงเทพฯ 
(คณุวฒุิชยั  คงสมบตั)ิ 

2 
แจ้งคณะท างานประเมินสถานการณ์ และคณะบริหารจดัการภาวะวิกฤต 
(CMC) 

ผู้ประสานงานคณะท างาน
ประเมินสถานการณ์ 
(คณุพชัราภรณ์  ปะนะตงั) 

3 
คณะบริหารจดัการภาวะวิกฤต ิ(Crisis Management Committee : CMC)  
สัง่ใช้แผนอพยพ 

ประธานคณะท างานประเมิน
สถานการณ์ 
(คณุอรรนพ  จลุพนัธ์) 

4 ประสานงานกบัผู้น าอพยพประจ าแตล่ะชัน้ ทกุหนว่ยพร้อมให้ปฏิบตัิหน้าท่ี 
ผู้ประสานงานคณะท างาน
ประเมินสถานการณ์ 
(คณุพชัราภรณ์  ปะนะตงั) 

5 
ประสานงานกบัรถบสั เพ่ืออพยพพนกังานจากส านกังานกรุงเทพฯ มาท่ี
ส านกังานเขาย้อย 

ผู้ประสานงานคณะท างาน
ประเมินสถานการณ์ 
(คณุพชัราภรณ์  ปะนะตงั) 

6 
ประสานงานกบัแผนกการตลาด ให้ประชาสมัพนัธ์ แจ้งลกูค้าทกุรายเก่ียวกบั
การย้ายส านกังานชัว่คราวไปยงัส านกังานเขาย้อย พร้อมแจ้งเบอร์โทรศพัท์
ในการตดิตอ่ และชอ่งทางการตดิตอ่ประสานงานใหม่ 

ผู้ประสานงานคณะท างาน
ประเมินสถานการณ์ 
(คณุพชัราภรณ์  ปะนะตงั) 

7 

ประกาศทางเคร่ืองกระจายเสียง ให้ท าการอพยพ โดยชีแ้จงพนกังานแบง่
พนกังาน 2 กลุม่ คือ  
กลุม่ท่ี 1 ได้แก่ ทีมฝ่ายขาย และ ชา่งเทคนิคบริการ-ชา่งซอ่ม  ซึง่สามารถ
ปฏิบตังิานในพืน้ท่ีของลกูค้า หรือ สแตนด์บายที่บ้าน 
กลุม่ท่ี 2 ได้แก่  ทีมประสานงาน หรือ พนกังานท่ีต้องใช้คอมพิวเตอร์ หรือ 
เครือข่ายระบบสารสนเทศ ในการท างาน ต้องอพยพมายังส านักงานเขา
ย้อย 

- พนกังาน 
- พนกังาน GA ส านกังาน
กรุงเทพฯ – ผู้ประกาศทาง
เคร่ืองกระจายเสยีง 
(คณุกนกวรรณ    วิรุณพนัธ์) 



 

 
 

ล าดับ  รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 

8 
ผู้น าการอพยพประจ าชัน้ชีแ้จง พนกังานตามกลุม่ที่ได้มกีารแบง่มี 2 กลุม่ และกลุม่ที่ 2  
คือ กลุม่ที่ต้องอพยพมายงัส านกังานเขาย้อย โดยเน้นย า้ให้พนกังานเก็บคอมพิวเตอร์
ของตนเองลงกลอ่งที่จดัเตรียมไว้ เพื่อให้พร้อมส าหรับการเคลือ่นย้าย 

406  ชัน้ 1 คณุกนกวรรณ 
406  ชัน้ 2 คณุชลธิชา  
406  ชัน้ 3 คณุวรภมูิ   
408  ชัน้ 3 คณุอษุา   
406  ชัน้ 4 คณุทศันีย์ 
406  ชัน้ 5 คณุพชัราภรณ์ 
406  ชัน้ 6 คณุศิริวรรณ 
408  ชัน้ 7 คณุกฤษฏา 
CVT  คณุละอองดาว 

9 
พนกังานทัง้หมดที่อพยพออกจากอาคาร ไปรวมกนัท่ีจดุรวมพลเพื่อตรวจสอบจ านวน 
โดยแยกตามกลุม่ที่ก าหนด ที่จดุรวมพล 

พนกังานทกุคน 

10  
หวัหน้าผู้น าการอพยพประจ าแตล่ะชัน้ ตรวจเช็คจ านวนพนกังานอีกครัง้ พร้อมแจ้ง 
รายช่ือให้กองอ านวยการทราบ หากไมค่รบต้องรีบแจ้งกองอ านวยการให้ทราบโดยทนัที  
เพื่อจะได้ชว่ยเหลอื  

ผู้น าการอพยพแตล่ะชัน้ 

11  ตรวจเช็คพืน้ท่ี  และจ านวนคน ตัง้แตช่ัน้ 7 ลงมาของแตล่ะตกึ 
ตกึ 406 คณุวฒุิชยั  คงสมบตัิ
ตกึ 408 คณุกฤษฏา  จอมศรี
กระยอม 

12  พนกังาน GA ด าเนินการปิดระบบไฟ พร้อมทัง้ประต ู (ชัน้ 1-2 ,ระบบ MIS - shutdown) 
พนกังาน GA 
(คณุวฒุิชยั  คงสมบตัิและ
คณุรชต งามตระหง่าน) 

13 พนกังานกลุม่ที่ 2 ขึน้รถบสั เพื่อเดินทางมายงัส านกังานเขาย้อย พนกังานทกุคน 

14 
แจ้ง จ านวน PC และ Notebook ให้กบัแผนกสารสนเทศ เร่ืองการจดัเตรียม computer 
ระบบสาย Lan 

พนกังาน GA 
(คณุรชต งามตระหงา่น) 

15 พนกังาน GA  จดัเตรียมพืน้ท่ีท างานและห้องพกั ส าหรับพนกังานกลุม่ดงักลา่ว 
พนกังาน GA 
(คณุจิรทีปต์ ชัว้ชัน้) 

16 จดัเตรียมพนกังานในการขนย้าย PC พร้อมรอท่ีห้องประชมุ 1 
พนกังาน GA 
(คณุจิรทีปต์ ชัว้ชัน้)  

17 ติดตัง้ระบบสาย Lan , Internet และคอมพิวเตอร์ เพิ่มเตมิ เพื่อพร้อมในการท างาน 

พนกังาน แผนกสารสนเทศ 
(คณุวินจิ  ปิยาวตัร์,คณุปิติ  
ปรัตถจริยกลุ,และวิชิต โคตร
ศกัดิ)์ 



 

 
กรณีเกิดเหตุนอกเวลาท าการ 
 เพิ่มจดุรวมเป็น  2 จดุ คือ ส านกังานกรุงเทพ  และ โลตสัพระราม 2  เพ่ือรวมพล 
 
ระยะเวลาด าเนินการ  
 ด าเนินการใช้เวลา 4 ชัว่โมง ตัง้แตพ่นกังานพบเหตกุารณ์ ถึง ส านกังานเขาย้อย 
 
กลุ่มพนักงาน 

 
โดยกลุ่มที่ 2  คือ กลุม่ท่ีต้องอพยพมายงัส านกังานเขาย้อย  
 
 
 
 
 
 

ล าดับ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 

18 พนกังานเปิด program ปฏิบตังิานจริง พนกังานทกุคน 

19 CS ปฏิบตังิานท่ีบ้าน พนกังานแผนกCS 

20 
บนัทกึภาพและข้อมลูระหวา่งเกิดเหตกุารณ์วิกฤตอิย่างตอ่เน่ือง เพื่อใช้เป็น
หลกัฐานและรายงานให้คณะบริหารภาวะวิกฤตทิราบ 

ทีมงานประชาสมัพนัธ์ 
(คณุกนกวรรณ    วิรุณ
พนัธ์) 

21 ประชาสมัพนัธ์สถานการณ์ไปยงัหนว่ยงานภายในและภายนอกบริษัท 
ทีมงานประชาสมัพนัธ์ 
(คณุสณิุสา ศรีทิพย์) 

พนกังานออกเป็น  2 กลุม่ คือ 
กลุ่มที่ 1 ได้แก่ 

พนกังานขาย สามารถปฏิบตัิงานท่ีบ้าน หรือ บริษัทของลกูค้า พนกังานชา่ง กรณี ท่ีต้องใช้อะไหลใ่นการ
ซอ่ม ให้หวัหน้าชา่งยืมจากศนูย์ธุรกิจพทัยา และ ส านกังานเขาย้อย ในการปฏิบตังิาน 
กลุ่มที่ 2 ได้แก่   

ผู้จดัการ , หวัหน้างาน , ประสานงาน หรือ พนกังานท่ีต้องใช้คอมพิวเตอร์ หรือ เครือข่ายระบบสารสนเทศ 
ในการท างาน 



 
ข้อมูลพนักงานท่ีท างานประจ าท่ี ส านักงานกรุงเทพฯ 
 

บริษัท กลุ่ม รวม 

AL กลุม่1 5 

 
กลุม่2 1 

AL ผลรวม 
 

6 

CVT กลุม่1 23 

 
กลุม่2 1 

CVT ผลรวม 
 

24 

MP กลุม่1 18 

MP ผลรวม 
 

18 

PP กลุม่1 81 

 
กลุม่2 20 

PP ผลรวม 
 

101 

TSS กลุม่1 12 

TSS ผลรวม 
 

12 

ผลรวมทัง้หมด 
 

161 
 
จ านวนผู้อพยพ 

บริษัท กลุ่ม ผลรวม 

AL กลุม่2 1 

AL ผลรวม 
 

1 

CVT กลุม่2 1 

CVT ผลรวม 
 

1 

PP กลุม่2 20 

PP ผลรวม 
 

20 

ผลรวมทัง้หมด 
 

22 
 
 
 



 
งบประมาณด าเนินการ  

รายการ จ านวนเงิน 
คา่รถบสั           12,300 บาท  
คา่กล่อง 
(เพ่ือบรรจคุอมพิวเตอร์)             5,000  บาท จ านวน 118 ชิน้ ชิน้ละ 40 บาท 
ส ารองฉกุเฉิน   
(ส าหรับอปุกรณ์ด้าน IT)           22,700 บาท 
รวมเป็นเงนิ         50,000  บาท 

 
หมายเหต ุ: การซ้อมอพยพ จะด าเนินการอพยพคนและอปุกรณ์ส าหรับการปฏิบติังาน ไปยงัสถานทีส่ ารอง และ
สามารถปฏิบติังานไดจ้ริง 

 
                             แผนฟ้ืนฟูหลังเกดิเหตุ 
 

การดแูลรักษาความ
ปลอดภยั 
(ทีมปฏิบตัิการและ
รักษาความปลอดภยั) 

การฟืน้ฟอูาคารและ
ทรัพยากร 
(ทีมปฏิบตัิการและ
รักษาความปลอดภยั) 

การฟืน้ฟรูะบบงาน
สารสนเทศ 
(ที ม ป ฏิ บั ติ ก า ร
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

การฟืน้ฟทูรัพยากร
บคุคล 
 
(ทีมปฏิบตัิการ
ทรัพยากรบคุคล) 

กา ร ส่ื อสา รแล ะ
การประชาสมัพนัธ์ 
(ทีมปฏิบตัิการ
ประชาสมัพนัธ์) 

- ดแูลรักษาความ
ปลอดภยัของทรัพย์สิน  
- ประสานงานซอ่มแซม  
ปรับปรุงอาคารสถานท่ี
ให้กลบัมาด าเนินงานได้
ตามปกต ิ 
- ดแูลการเข้าออก และ
ขออนญุาตการเข้า
อาคารเพื่อกลบัเข้าสู่
ภาวะปกติ 

- ตรวจสอบประเมิน
ความเสียหายของ
สถานท่ีปฏิบตังิาน
หลกั  

 
- ตรวจสอบประเมิน
ความเสียหายของ
ทรัพย์สินและอปุกรณ์  

 
- ปรับปรุงและซอ่มบ ารุง 
ทรัพย์สินและอปุกรณ์  

 

- ตรวจสอบประเมิน
ความเสียหายของ
ระบบคอมพิวเตอร์ 
และ Network  

 
- กู้ระบบคอมพิวเตอร์ 
  และ Network    
  ปรับปรุงและ
ซอ่มแซม  
  อปุกรณ์
คอมพิวเตอร์  
 

1. ตรวจสอบ
พนกังาน  
ท่ีได้รับ บาดเจ็บ และ
ให้การชว่ยเหลือ 
สนบัสนนุในการ
ฟืน้ฟขูวญัและ กาลงั
ใจแก่พนกังาน  
 
2. ดแูลเร่ือง
สวสัดกิารและ 
ผลตอบแทน  

 

รายงาน
สถานการณ์และ
แจ้งความพร้อม
ให้แก่พนกังานทกุ
คน รวมถึง
กรรมการและผู้ ถือ
หุ้น 
 

 



 
ประมวลภาพรายงานและขัน้ตอนการปฏบิัต ิ

BCP แผนจ าลองซ้อมการเกดิเหตุการณ์ฉุกเฉิน กรณีเกดิอุทกภัย 
1. เม่ือได้ตรวจสอบจากสถานการณ์ภาครัฐบาล หรือส านกังานระบายน า้ และคาดวา่การปอ้งกนัน า้ทว่มไมป่ระสบ
ความส าเร็จ 

 
2. แจ้งคณะท างานประเมินสถานการณ์ และคณะบริหารจดัการภาวะวิกฤต (CMC) 

 
3. คณะบริหารจดัการภาวะวิกฤติ (Crisis Management Committee: CMC) สัง่ใช้แผนอพยพ 

 
 



 
4. ประสานงานกบัผู้น าอพยพประจ าแตล่ะชัน้ ทกุหน่วยพร้อมให้ปฏิบตัหิน้าท่ี 
5. ประสานงานกบัรถบสั เพ่ืออพยพพนกังานจากส านกังานกรุงเทพฯ มาท่ีส านกังานเขาย้อย 
6. ประสานงานกบัแผนกการตลาด ให้ประชาสมัพนัธ์ แจ้งลกูค้าทกุรายเก่ียวกบัการย้ายส านกังานชัว่คราวไปยงั
ส านกังาน เขาย้อย พร้อมแจ้งเบอร์โทรศพัท์ในการตดิตอ่ และชอ่งทางการตดิตอ่ประสานงานใหม่ 
 

   
 
7. ประกาศทางเคร่ืองกระจายเสียง ให้ท าการอพยพ โดยชีแ้จงพนกังานแบง่พนกังาน 2 กลุม่ คือ  
กลุม่ท่ี 1 ได้แก่ ทีมฝ่ายขาย และ ชา่งเทคนิคบริการ-ชา่งซอ่ม  ซึง่สามารถปฏิบตังิานในพืน้ท่ีของลกูค้า หรือ 
สแตนด์บายท่ีบ้าน 
กลุม่ท่ี 2 ได้แก่  ทีมประสานงาน หรือ พนกังานท่ีต้องใช้คอมพิวเตอร์ หรือ เครือข่ายระบบสารสนเทศ ในการ
ท างาน ต้องอพยพมายงัส านกังานเขาย้อย 

  
 



 
 
8. ผู้น าการอพยพประจ าชัน้ชีแ้จง พนกังานตามกลุม่ท่ีได้มีการแบง่มี 2 กลุม่ และกลุม่ท่ี 2  คือ กลุม่ท่ีต้องอพยพ
มายงัส านกังานเขาย้อย โดยเน้นย า้ให้พนกังานเก็บคอมพิวเตอร์ของตนเองลงกล่องท่ีจดัเตรียมไว้ เพ่ือให้พร้อม
ส าหรับการเคล่ือนย้าย 

 
9. พนกังานทัง้หมดท่ีอพยพออกจากอาคาร ไปรวมกนัท่ีจดุรวมพลเพื่อตรวจสอบจ านวน โดยแยกตามกลุม่ท่ี
ก าหนด ท่ีจดุรวมพล (โดยมีพนกังานชา่ง แผนกศนูย์รวมชา่ง ขนย้าย คอมพิวเตอร์ ให้กบัพนกังานแตล่ะชัน้) 

         
                                

   
 
 



 

    
 

      
 
10. หวัหน้าผู้น าการอพยพประจ าแตล่ะชัน้ ตรวจเช็คจ านวนพนกังานอีกครัง้ พร้อมแจ้ง รายช่ือให้กองอ านวยการ
ทราบ หากไมค่รบต้องรีบแจ้งกองอ านวยการให้ทราบโดยทนัที  เพ่ือจะได้ช่วยเหลือ      

      
 
 
 
 
 
 



 
11. ตรวจเช็คพืน้ท่ี  และจ านวนคน ตัง้แตช่ัน้ 7 ลงมาของแตล่ะตกึ 

    
 
12. พนกังาน GA ด าเนินการปิดระบบไฟ พร้อมทัง้ประต ู และ ระบบ MIS - shutdown 

      
 
ระบบ MIS – shutdown  

   
 



 
ส าหรับ บริษัท  แคลวาทิส  เอเชียแปซิฟิค  จ ากดั 
 

    
 
13. พนกังานกลุม่ท่ี 2 ขึน้รถบสั เพ่ือเดินทางมายงัส านกังานเขาย้อย 
 

   
 

 
 
 
 



 
14. แจ้ง จ านวน PC และ Notebook ให้กบัแผนกสารสนเทศ เร่ืองการจดัเตรียม computer ระบบสาย Lan 

    
 
15. พนกังาน GA  จดัเตรียมพืน้ท่ีท างานและห้องพกั ส าหรับพนกังานกลุม่ดงักลา่ว 
16. จดัเตรียมพนกังานในการขนย้าย PC พร้อมรอท่ีห้องประชมุ 1 

   
 

   
 
 
 



 
17. ติดตัง้ระบบสาย Lan , Internet และคอมพิวเตอร์ เพิ่มเตมิ เพื่อพร้อมในการท างาน 

    
 

    
 
ประเดน็ที่พบ  

1. เคร่ืองท่ีอพยพ ไมส่ามารถใช้งานได้ แผนกสารสนเทศ แก้ไขโดยน าเคร่ืองส ารองมาให้งานแทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
18. พนกังานเปิด program ปฏิบตังิานจริง 
 

   
 

 
 
ประเดน็ที่พบ 

1. พนกังานสามารถปฏิบตังิานได้เหมือนท างานส านกังานกรุงเทพฯ 
2. โปรแกรม ของแผนก ศนูย์รวมชา่ง ไมส่ามารถใช้งานได้ แก้ไขโดยการบนัทกึไว้ใน excel เม่ือหลงั

เหตกุารณ์อทุกภยัเสร็จสิน้แล้ว ด าเนินการ บนัทกึข้อมลูย้อนหลงัในโปรแกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
19. CS ปฏิบตังิานท่ีบ้าน 
 

       
 

 
 
ประเดน็ที่พบ 

1. ในชว่ง shutdown ระบบ ทางแผนก CS ไมส่ามารถเข้าระบบได้ แก้ไขโดย ด าเนินการบนัทกึไว้ใน excel 
เม่ือหลงัเหตกุารณ์อทุกภยัเสร็จสิน้แล้ว ด าเนินการ บนัทกึข้อมลูย้อนหลงัในโปรแกรม สว่นกิจกรรมอยา่ง
อ่ืนของแผนกสามารถด าเนินการได้ปกติ  

 
20. บนัทกึภาพและข้อมลูระหวา่งเกิดเหตกุารณ์วิกฤติอย่างตอ่เน่ือง เพื่อใช้เป็นหลกัฐานและรายงานให้คณะ
บริหารภาวะวิกฤตทิราบ 
21. ประชาสมัพนัธ์สถานการณ์ไปยงัหนว่ยงานภายในและภายนอกบริษัทฯ 
 
 
 
 
 



 
ระยะเวลาด าเนินการ  
 ประมาณการเวลาในการอพยพและกลบัมาท างานได้ตามปกติ โดยจบัเวลาตัง้แตมี่การประกาศอพยพ 
จ านวน 4 ชัว่โมง แตเ่วลาท่ีใช้จริงในการซ้อมตามแผนงาน คือ 3 ชัว่โมง 10 นาที (เวลา 9.00 – 12.10 น.) 
 
จ านวนผู้อพยพ 

บริษัท กลุ่ม ผลรวม 

AL กลุม่2 1 

AL ผลรวม 
 

1 

CVT กลุม่2 1 

CVT ผลรวม 
 

1 

PP กลุม่2 20 

PP ผลรวม 
 

20 

ผลรวมทัง้หมด 
 

22 
 

ประเดน็ที่พบ 
 บริษัทในเครือมีพนกังานท่ีเป็นพนกังานกลุม่ 2 ของ จ านวน 3 ทา่น ของ บริษัท มิสเตอร์ พลู จ ากดั  และ 
บริษัท ไทยสจ็วต เซอร์วิสเซ็ส จ ากดั  แตเ่น่ืองจากสามารถกลบัไปท างานท่ีบ้านได้ โดยใช้ ระบบ MAC 5 ออนไลน์ 
และสง่ตอ่ข้อมลูให้กบัทางแผนกท่ีท างานส านกังานเขาย้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุป งบประมาณที่ใช้ไปทัง้สิน้   
 

รายการ งบประมาณท่ีตัง้ไว้ งบประมาณท่ีใช้จริง 

คา่รถบสั           12,300 บาท           10,000 บาท 
คา่กล่องเพ่ือบรรจคุอมพิวเตอร์             5,000  บาท             -  - 
ส ารองฉกุเฉิน   
(ส าหรับอปุกรณ์ด้านIT หรือ 
อ่ืนๆ)           22,700 บาท           1,765 บาท 
รวมเป็นเงนิ         50,000  บาท         11,765  บาท 

 


