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รายงานการประชุม 
คณะทํางาน PMQA หมวด 6 (ครั้งที่ 2/2558) ร่วมกับผู้แทนสํานักงานชลประทาน 

เร่ือง ปรับปรุงแผนความต่อเน่ืองในสภาวะวิกฤตสําหรับสํานักงานชลประทาน 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  

ณ ห้อง ๓๐๐ อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน 
 

 
ผู้เข้าประชุม 
 
คณะทํางาน PMQA หมวด 6 
1. นายทองเปลว กองจันทร์ ผส.บอ.   หัวหน้าคณะทํางาน ประธานที่ประชุม 
2. นายปรัชญา ปักษี ผอป.พญ. แทน ผส.พญ.  คณะทํางาน 
3. นายทศพล วงศ์วาร กง.ผง. แทน ผอ.ผง.   คณะทํางาน 
4. นายชัชชม ชมประดิษฐ์ ผจน.    เลขานุการคณะทํางาน  
5. นายธาดา พูนทวี ศป.จน.    ผู้ช่วยเลขานุการ 
6. นายธีระพล ต๊ังสมบุญ กพ.จน.    ผู้ช่วยเลขานุการ   
7. นางพัชรวีร์ สุวรรณิก วิศวกรชลประทานชํานาญการพิเศษ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้แทนสํานักงานชลประทาน 
๑.  นายนิธิ วรมงคล ผผง.ชป.1     สชป.๑ 
๒.  นายแหลมทอง พงศ์สุทธิยากร ผจบ.ชป.2     สชป.๒   
๓.  นางสาวแสงดาว วงศ์ปัน นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการ   สชป.๒  
๔.  นายกรรณชิง ขาวสอาด ผชช.ชป.๓     สชป.๓ 
๕.  นายบุญธรรม ปานเป่ียมโภช ผจบ.ชป.4     สชป.๔   
๖.  นายบวร โชคอยู่ประเสริฐ วิศวกรชลประทานชํานาญการ  สชป.๔  
๗.  นายนิรัญต์ มีชัย ผคส.๕     สชป.๕ 
๘.  นายทรงวุฒิ กิจวรวุฒิ ผอ.คบ.หนองหวาย    สชป.๖ 
๙.  นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล ผจบ.ชป.๗     สชป.๗ 
๑๐.  นายองอาจ แสนอุบล วิศวกรชลประทานชํานาญการ  สชป.๗ 
๑๑. นายเริงชัย สันขุนทด นายช่างชลประทานอาวุโส   สชป.๘ 
๑๒. นายปราโมท พลพณะนาวี นายช่างชลประทานอาวุโส   สชป.๘ 
๑๓. นายภานรินทร์ ภาณุพินทุ นายช่างชลประทานอาวุโส   สชป.๘ 
๑๔. นายนิพนธ์  กิจโกศล ผวศ.ชป.9     สชป.๙ 
๑๕. นายเกรียงศักด์ิ  พุ่มนาค วิศวกรชลประทานชํานาญการพิเศษ  สชป.๙  
๑๖. นายยุทธนา ทัตราคม วิศวกรชลประทานชํานาญการ  สชป.๙  
๑๗. นายสุกิจ ไชยศิริ นายช่างชลประทานอาวุโส   สชป.๑๐ 
๑๘. นายศราวุธ สากล ผง.ชป.11      สชป.๑๑ 
๑๙. นายอมรเดช ไม้อบเชย วิศวกรเคร่ืองกลชํานาญการ   สชป.๑๑ 

1 
 



๒๐. นายอนุชา ยังตรง วิศวกรชลประทานชํานาญการพิเศษ  สชป.๑๒ 
๒๑. นายไพศาล พงศ์นรภัทร ผชช.ชป.๑๓    สชป.๑๓ 
๒๒. นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผชช.ชป.๑๔    สชป.๑๔ 
๒๓. นายชนินทร ไกรนรา วิศวกรชลประทานชํานาญการ  สชป.๑๕ 
๒๔. นายสมพร ภู่ศิริ  วิศวกรชลประทานชํานาญการพิเศษ  สชป.๑๖ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวนิโลบล อรัณยภาค นักอุทกวิทยาชํานาญการพิเศษ  สบอ. 
2. นางสาวปุณยนุช  ชวลิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ กพร. 
3. นางกมลพร เบ็ญจมาศ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  สบค. 
4. นางสาวจิราภรณ์  แสงโสด นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  สบค. 
5. นางสาววิทิตา  สุมิพันธ์ วิศวกรชลประทาน    สบอ. 
6. นายวิจักษณ์  ศรีจันทร์ วิศวกรชลประทาน    สบอ. 
7. นายสุภัทรชัย  จูมทอง วิศวกรชลประทาน    สบอ. 
 
เร่ิมประชุมเวลา 09.30 น. 
 
วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ผส.บอ. หัวหน้าคณะทํางานงาน PMQA หมวด 6 ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 
การดําเนินงานโครงการจัดทําแผนบริหารความต่อเน่ืองในสภาวะวิกฤตน้ีอยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการ พ.ศ.2557-2561 หมวด 6 ซึ่งกรมชลประทาน (สามเสน) ได้ดําเนินการจัดทําแผนดังกล่าวใน
ปี 2556 ตามกรอบการดําเนินงานที่กําหนดโดย กพร. และขยายผลการดําเนินงานไปยังสํานักงาน
ชลประทาน ในปี 2557 และในปี 2558 ได้วางแผนประชุมหารือผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือดําเนินการปรับปรุงแผนที่
ได้จัดทําไว้แล้ว ให้มีความครบถ้วน เหมาะสมและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระที่ 2 เร่ืองเพ่ือทราบ 
  2.1 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2558 (หมวด 6) 
  ฝ่ายเลขานุการคณะทํางาน PMQA หมวด 6 แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ หมวด 6 ซึ่งมีการปรับปรุงเกณฑ์ฯ จากปี 2550 มาเป็นเกณฑ์ปี 2558 โดย หมวด 6 ได้
เปลี่ยนช่ือหมวด จาก การจัดการกระบวนการ เป็น การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ ซึ่งในรายละเอียดของ
เกณฑ์หมวด 6 ที่ปรับปรุงจะมีเพ่ิมเติมมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในมิติของประสิทธิผลการปฏิบัติการ ซึ่ง
โครงการที่ดําเนินการในครั้งน้ีมีความสอดคล้องกับเกณฑ์หมวด 6 ข้อ 6.2 ค. (9) การเตรียมพร้อมต่อภาวะ
ฉุกเฉิน  
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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  2.2 แผนความต่อเน่ืองในสภาวะวิกฤตสําหรับสํานักงานชลประทานที่ 1-17  
  ฝ่ายเลขานุการคณะทํางานงาน PMQA หมวด 6 แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงลําดับความเป็นมาของ
การจัดทําแผนความต่อเน่ืองในสภาวะวิกฤตสําหรับสํานักงานชลประทานที่ 1-17 ต้ังแต่การอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการจัดทําแผนบริหารความต่อเน่ืองต่อสภาวะวิกฤต ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2557 
โดยมีผู้แทนจากสํานักงานชลประทาน 1- 17 เข้าร่วมอบรม รวมท้ังสํานักงานชลประทานได้จัดทําแผนบริหาร
ความต่อเน่ืองต่อสภาวะวิกฤตของสํานักงานชลประทานส่งมายังสํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยาแล้ว 
อย่างไรก็ตามเพ่ือให้แผนดังกล่าวของสํานักงานชลประทานมีความครบถ้วนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึง
ขอให้ใช้รูปแบบของรายงานในการจัดทําแผนตาม template ที่ได้รับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยใช้ช่ือ 
“แผนบริหารความต่อเน่ืองในสภาวะวิกฤต (Public Sector Continuity Plan)” ซึ่งประกอบด้วย 7 หัวข้อ 
ดังน้ี 

1. จุดประสงค์และขอบเขต 
2. เอกสารอ้างอิงมาตรฐาน 
3. การวางแผนความต่อเน่ือง 

3.1 ห ัดการอุบัติการณ์และแผนความต่อเน่ืองกระบวนงาน
สําคัญ) 
ัวข้อหลักของแผน (แผนการจ

ิหารความต่อเน่ือง บทบาทหน
รยกเลิกการใช้แผน 

ื่อสาร Call Tree 
ี่ปฏิบัติงาน 

้าหมายในการฟ้ืนฟ
  ารจัดการอุบัติการณ์ (Incident
   ิดชอบ 

.  
 ่อบุคลากรรับผิดชอบการรักษาความต่อเน่ือง  

การสําคัญ กระบวนการ การรายงานข้อมูลสถานการณ์นํ้า  

ี่และความรับผิดชอบ 
งติดต่อ 

ารสําคัญ (กลยุทธ์การจัดเตรียมทรัพยากร) 

ติที่ประช  ท

 
 3.1  แผนความต่อเน่ืองในสภาวะวิกฤตสําหรับสํานักงานชลประทานที่ 1-17 

3.2 คณะบร ้าที่และความรับผิดชอบ 
3.3 การประกาศใช้และกา
3.4 การส
3.5 สถานท
3.6 ระยะเวลาเป ูกระบวนงานสําคัญ (RTO) 

 4.   แผนก  Management Plan)  
 4.1   บทบาทหน้าที่และความรับผ

    4.2   ขั้นตอนการดําเนินการเมื่อเกิดเหตุวิกฤต 
    4.3   ขั้นตอนการดําเนินการในกรณีต่างๆ 
    4.4   การบันทึก 
    5 ข้อมูลสถานที่ปฏิบัติงาน  
   6. รายละเอียดการติดต
   7.  แผนความต่อเน่ืองกระบวน
    7.1   จุดประสงค์ 
     7.2   ข้อมูลทั่วไปสําหรับการฟ้ืนฟู 
    7.3   บทบาทหน้าท
    7.4   ข้อมูลหน่วยงานภายนอกที่ต้อ
    7.5   ทรัพยากรท่ีจําเป็นสําหรับกระบวนก
   
ม ุม รับ ราบ  
 
วาระที่ 3 เร่ืองเพ่ือพิจารณา
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   นอกจากน้ัน ยังมีประเด็นสําคัญในการจัดทําแผนฯ ที่ควรหารือให้ได้ข้อสรุปร่วมกัน ดังน้ี 

   ฝ่ายเลขานุการได้นําเสนอร่างองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของคณะบริหาร

 
   3.1.1  คณะบริหารความต่อเน่ืองต่อสภาวะวิกฤตสํานักงานชลประทานที่ 1-17 
 
ความต่อเน่ืองต่อสภาวะวิกฤตสํานักงานชลประทานที่ 1-17 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังน้ี 

คณะบรหิารความต่อเนื่องตอ่สภาวะวิกฤตสํานักงานชลประทานท่ี 1-17 
องค์ประกอบ  
   1. วามต่อเน่ือง  

. ผู้เช่ียวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ผชช.ชป.)  รองหัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ือง 

 
ื่อง

 

ผู้อํานวยการสํานักงานชลประทาน (ผส.ชป.)  หัวหน้าคณะบริหารค
   2
   3. หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป  (ฝบท.ชป.)   คณะบริหารความต่อเน่ือง 
    หัวหน้าทีมประสานงานคณะบริหารความต่อเน่ืองและประชาสัมพันธ์ 
   4. ผู้อํานวยการส่วนเคร่ืองจักรกล (ผคก.ชป.)   คณะบริหารความต่อเน่ือง 
    หัวหน้าทีมด้านเครื่องจักร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่างๆ และยานพาหนะ 
   5. ผู้อํานวยการส่วนบริหารจัดการนํ้าและบํารุงรักษา (ผจบ.ชป.)  คณะบริหารความต่อเน่ือง 
    หัวหน้าทีมด้านข้อมูลสารสนเทศและการวิเคราะห์สถานการณ์นํ้า 
   6. ผู้อํานวยการส่วนวิศวกรรม (ผวศ.ชป.)   คณะบริหารความต่อเน่ือง 
    หัวหน้าทีมด้านอาคารสถานที่และการปรับปรุงซ่อมแซม 
   7. ผู้อํานวยการส่วนแผนงาน (ผผง.ชป.)   คณะบริหารความต่อเน่ือง 
    หัวหน้าทีมด้านงบประมาณและการประเมินความเสียหาย
   8. ผู้อํานวยการโครงการ (ผคป. ผคบ. หรือ ผคส. ผู้รับผิดชอบพ้ืนที่สํารอง)  คณะบริหารความต่อเน
    หัวหน้าทีมด้านการเตรียมความพร้อมของพ้ืนที่สํารอง  
     
อํานาจหน้าท่ี  
  หารความต่อเน่ืองและทีมบริหารความต่อเนื่องด้านต่างๆ มีอํานาจหน้าที่และความ

่อไปนี้  

บ ซักซ้อม และปรับปรุงแนวทางบริหารความต่อเน่ืองต่อสภาวะวิกฤตของสํานักงาน

บหมาย 
 
มติท คณะบริหารความต่อเน่ืองต่อสภาวะวิกฤตสํานักงาน
ลประทานที่ 1-17 ที่ปรับปรุงแล้วข้างต้น 

อุบัติการณ์ (Incident Management Plan; IMP) 
   เน่ืองจากภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วยงานมีหลาย

่ละอย่างจะมี
รายละเอียดขั้นตอนและการตอบสนองที่แตกต่างกัน และสํานักงานชลประทานต่างมีความเสี่ยงต่อภัยคุกคาม

 ให้คณะบริ
รับผิดชอบ ดังต

1. บริหารความต่อเน่ืองตามแผนความต่อเน่ืองในสภาวะวิกฤตของสํานักงานชลประทาน  
2. ทดสอ

ชลประทานเป็นประจําทุกปี  
3. แต่งต้ังบุคคลเป็นทีมงานเพ่ิมเติมได้ตามความจําเป็น  
4. ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอ

ี่ประชุม เห็นชอบองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของ
ช
 
   3.1.2  แผนการจัดการ
 
รายการ อาทิ นํ้าท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว โรคระบาด สถานที่ทําการถูกปิดล้อม ซึ่งภัยคุกคามแต
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ที่แตกต่างกัน ที่ประชุมหารือและเห็นชอบให้สํานักงานชลประทานจัดทําแผนการจัดการอุบัติการณ์ สําหรับภัย
คุกคามต่างๆ ตามผลการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง อย่างน้อย 2 รายการ  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
   3.1.3 ระยะเวลาเป้าหมายในการฟ้ืนฟู (Recovery Time Objective; RTO) 

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟ้ืนฟู หมายถึง ระยะเวลาเป้าหมายที่ใช้ในการ
ําเนินการ เพ่ือให้การส่งมอบผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม หรือกระบวนการกลับสู่ภาวะปกติหลังจากเกิด

การอย่าง

ระยะเวลาในการย้ายไปย

 
มติที่ประชุม เห็นชอบร ฟูกระบวนการรายงานสถานการณ์นํ้าต่อส่วนกลาง ดัง
สรุปข้างต้น 
   
  3.2 การซ  

  ฝ่ายเลขานุการคณะทํางาน PMQA หมวด 6 แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวัตถุประสงค์ในการ

รุงแผนหรือไม่อย่างไร ซึ่งการซักซ้อมมีหลายวิธีต้ังแต่ระดับง่ายไปถึงระดับยาก ได้แก่ Call Tree, 
Simulation และ Full BCP Exercise การซักซ้อมในระดับใดขึ้นอยู่กับความพร้อมและ

ะมาณ และเมื่อซักซ้อมแล้วควรรายงานผลการซักซ้อม

     
ด
อุบัติการณ์ จากผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการสําคัญที่สํานักงานชลประทานต้องดําเนิน
ต่อเน่ือง คือ การรายงานสถานการณ์นํ้าต่อส่วนกลาง ซึ่งการวิเคราะห์ระยะเวลาเป้าหมายในการฟ้ืนฟูของแต่
ละสํานักงานชลประทานมีความแตกต่างกัน เน่ืองจากปัจจัยที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้แสดง
ความคิดเห็นและหารือร่วมกัน ได้ข้อสรุปดังน้ี 

- ระยะเวลาเป้าหมายในการฟ้ืนฟูกระบวนการรายงานสถานการณ์นํ้าต่อ
ส่วนกลาง ไม่เกินกว่า 5 ช่ัวโมง หากจําเป็นต้องย้ายสถานที่ทํางานไปยังพ้ืนที่
สํารอง 

- ังพ้ืนที่สํารอง ไม่เกินกว่า 3 ช่ัวโมง 

- ระยะเวลาในการฟ้ืนฟูเพ่ือให้รายงานสถานการณ์นํ้าได้อย่างต่อเน่ือง (ไม่รวม
เวลาเคลื่อนย้าย) ไม่เกินกว่า 2 ช่ัวโมง 

ะยะเวลาเป้าหมายในการฟ้ืน

ักซ้อมและการรายงานผล
 
ซักซ้อมการดําเนินงานตามแผนความต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการตรวจสอบแผนฯ ว่าสามารถดําเนินการได้ ควร
จะต้องปรับป
Tabletop Testing, 
ความเหมาะสมท้ังในด้านเวลา ทรัพยากรและงบปร
พร้อมทั้งปรับปรุงแผนความต่อเน่ืองให้ทันสมัยและสมบูรณ์ ทั้งน้ีแผนการดําเนินการโครงการเป็นไปภาพที่ 1 
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ที่ กิจกรรม หมายเหตุ
1 ทบทวนแผนความต่อเน่ืองต่อสภาวะวิกฤต
2 ซักซ้อมเพ่ือทดสอบและปรับปรุงแผนฯ 

3
รายงานผลการซักซ้อมและเสนอแผนฯ มายัง
หมวด 6 (สบอ.)

4
หมวด 6 เสนอกรมขออนุมัติแผนฯ ในหลักการ 
และแต่งตั้งคณะบริหารความต่อเน่ืองสชป.1-17

5
สํานักงานชลประทานเผยแพร่แผนความต่อเน่ือง
ต่อสภาวะวิกฤต ผ่าน Website

6
หมวด 6 รวบรวมข้อมูลจัดเตรียมรายงานผลตาม
เกณฑ์ PMQA

แผนการดําเนินงานปรับปรุง BCP-RIO 1-17
มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม

21

ภาพที่ 1 แผนการดําเนินงานโครงการจัดทําแผนบริหารความต่อเน่ืองต่อสภาวะวิกฤต (มิ.ย. – ก.ย. 2558) 
 
มติที่ประชุม ให้สํานักงานชลประทานทําการซักซ้อมการดําเนินงานตามแผนความต่อเน่ืองด้วยวิธี 
Simulation และดําเนินการโครงการตามกรอบระยะเวลาในภาพที่ 1 
 
วาระที่ 4  เร่ืองอ่ืนๆ  
  (ไม่มี) 
 
เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 
 
 
 
 (นางพัชรวีร์ สุวรรณิก)        (นายชัชชม ชมประดิษฐ์) 
ผู้จดรายงานการประชุม       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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