
บทนํา 

 

 ตามมติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเม่ือวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ เห็นชอบแนวทางและมาตรการท่ี

กําหนดใหหนวยงาน ดําเนินการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต เพ่ือใหสามารถปฏิบัติภารกิจหลักหรืองาน

บริการท่ีสําคัญอยางตอเนื่อง แมเกิดสภาวะวิกฤตและมอบหมายใหสํานักงาน ก.พ.ร. เปนหนวยงานหลักใน

หารสนับสนุนการดําเนินการใหแกหนวยงานของรัฐ และตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

เห็นชอบมาตรการเตรียมความพรอมของหนวยงานภาครัฐ ในการบริหารราชการและใหบริการประชาชนใน

สภาวะวิกฤตโดยใหหนวยงานของรัฐทุกหนวยดําเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง

สําหรับการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต ( Business Continuity Plan) ใหเปนปจจุบัน โดยนํา

มาตรการเตรียมความพรอมของสถานศึกษาในการบริหารราชการ และใหบริการประชาชนในสภาวะวิกฤต 

(รองรับสถานการณการระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 

 แผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องสําหรับการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต (BCP) โรงเรียน ไทยรัฐ

วิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ จัดทําข้ึน เพ่ือให 

โรงเรียนโรงเรียน ไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) เตรียมความพรอมองคกร และสามารถนําไปใชในการ

ตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณฉุกเฉินตางๆ ท้ังท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ 

อุบัติการณโรคระบาด หรือการมุงรายตอองคกร โดยไมใหสภาวะวิกฤต หรือเหตุการณฉุกเฉินดังกลาวสงผลให

หนวยงานตองหยุดการดําเนินงานหรือไมสามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง โดยการจัดทําแผนปรับปรุงแผน

ดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องสําหรับการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต ( Business Continuity Plan) ได

มุงเนนกระบวนการท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

• ความตอเนื่องของการบริหาร การจัดตั้งทีมงานบริหารตามลําดับโครงสราง 

• กําหนดกระบวนงานสําคัญของกลุมงาน/ฝายงานเพ่ือวิเคราะหผลกระทบหรือความเสี่ยง การ

ประเมินความเสียง (RISK Assessment –RA) และระบุความเรงดวนของกิจกรรมเพ่ือขอมูล

ในการจัดระดับความสําคัญของกระบวนงานการกําหนดแนวทาง 

• กําหนดกลยุทธในการสรางความตอเนื่องเพ่ือใหดําเนินการในทุกภาคสวนของกลุมงาน/ฝาย

ไมหยุดชะงัก ประกอบดวย บุคลากร สถานท่ีปฏิบัติงาน อุปกรณและเครื่องมือ เทคโนโลยี 

ขอมูล และผูผลิตสินคาหรือผูใหบริการ 

• พัฒนาและเตรียมการสนองตอเหตุการณในภาวะฉุกเฉิน 
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• ทดสอบ ปรับปรุง และทบทวนแผน วางรูปแบบการทดสอบอาจมีตั้งแตระดับงายไปจนระดับ

ยาก เชน การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุมงาน/ฝายท่ีเก่ียวของ โดยจําลองโจทย

สถานการณข้ึนมา และลองนําแผน BCP มาพิจารณาวาใชตอบโจทยแตละข้ันตอนไดหรือไม 

• การปลูกฝง BCP ใหเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคกร เปนข้ันตอนท่ีสําคัญในการทําให 

BCP ผสมผสานกลมกลืนเขาจนเปนวัฒนธรรมองคกร โดยเปนเรื่องท่ีตองใชเวลาและ

จิตวิทยาท่ีทําใหเจาหนาท่ีทุกคนซึมทราบและเขาใจความสําคัญของ BCP ตลอดจนบทบาท

หนาท่ีท่ีทุกคนพึงใหภารกิจสามารถดําเนินตอไปไดในยามท่ีเกิดเหตุวิกฤต 

 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 

๑ ไดจัดทําแผนบริหารความตอเนื่องหรือท่ีเรียกวา “Business Continuity Plan (BCP)” โดยใชชื่อในแผนวา 

“กลุมงาน/ฝาย” ซ่ึงการจัดทําแผนบริหารความตอเนื่อง (BCP) ถือเปนเครื่องมือสําคัญท่ีชวยใหหนวยงาน และ

บุคลากรในสถานศึกษาสามารถนําเปนแนวทางถือปฏิบัติรับมือกับเหตุการณฉุกเฉินไมคาดคิด ทําให

กระบวนการสําคัญตามภารกิจของหนวยงาน สามารถขับเคลื่อนการดําเนินการไดอยางปกติ และชวยลดภาระ

ระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอหนวยงานได 
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แผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องสําหรับการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต 

(Business Continuity Plan : BCP) 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 

 

๑. วัตถุประสงค (Objectives) ของการจัดทําแผนดําเนนิธุรกิจอยางตอเนื่องฯ 

• เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารความตอเนื่อง 

• เพ่ือใหหนวยงานมีการเตรียมความพรอมในการรับมือกับสภาวะวิกฤต และลดผลกระทบจาก

การหยุดชะงักในการดําเนินงานหรือการใหบริการ 

• เพ่ือบรรเทาความเสียหายใหอยูระดับท่ียอมรับได 

• เพ่ือใหประชาชน เจาหนาท่ี ผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) มีความเชื่อม่ันในศักยภาพของ

หนวยงาน แมหนวยงานตองเผชิญกับเหตุการณรายแรงและสงผลกระทบจนทําใหการ

ดําเนินงานตองหยุดชะงัก 

๒. สมมติฐานของแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องฯ (BCP Assumptions)  

เอกสารฉบับนี้จัดทําข้ึนภายใตสมมติฐาน ดังตอไปนี้ 

• เหตุการณฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนในชวงเวลาสําคัญตางๆ แตมิไดสงผลกระทบตอสถานท่ีปฏิบัติงาน

สํารองท่ีไดมีการจัดเตรียมไว 

• หนวยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการสํารองระบบสารสนเทศตางๆ โดยระบบ

สารสนเทศสํารองมิไดรับผลกระทบจากเหตุการณฉุกเฉินเหมือนกับระบบสารสนเทศหลัก 

• “บุคลากร” ท่ีถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง เจาหนาท่ีและพนักงานท้ังหมดของ

หนวยงาน 

๓. ขอบเขตของแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องฯ (Scope of BCP) 

แผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องฯ (BCP) ฉบับนี้ ใชรองรับสถานการณ กรณีเกิดสภาวะวิกฤต หรือ

เหตุการณฉุกเฉินในพ้ืนท่ีสํานักงานของหนวยงาน หรือภายในหนวยงาน  ดวยเหตุการณตอไปนี้ 

• เหตุการณการณอุทกภัย 

• เหตุการณอัคคีภัย 

• เหตุการณชุมนุมประทวง/จลาจล 

• เหตุการณโรคระบาดตอเนื่อง 
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๔. การวิเคราะหทรัพยากรท่ีสําคัญ 

สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉินมีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้น เพ่ือใหหนวยงานสามารถบริหาร

จัดการการดําเนินงานขององคกรใหมีความตอเนื่อง การจัดหาทรัพยากรท่ีสําคัญจึงเปนสิ่งท่ีจําเปน และตอง

ระบุไวในแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องฯ ซ่ึงการเตรียมการทรัพยากรท่ีสําคัญ จะพิจารณาจากผลกระทบใน ๕ 

ดาน  ดังนี้ 

๑. ผลกระทบดานอาคาร/สถานท่ีปฏิบัติงานหลัก  หมายถึง เหตุการณท่ีเกิดข้ึนทําใหสถานท่ี

ปฏิบตัิงานหลักไดรับความเสียหายหรือไมสามารถใชสถานท่ีปฏิบัติงานหลักได  และสงผลใหบุคลากรไม

สามารถเขาไปปฏิบัติงานไดชั่วคราวหรือระยะยาว  ซ่ึงรวมท้ังการท่ีผูรับบริการไมสามารถเขาถึงสถานท่ี

ใหบริการของหนวยงานดวย 

๒. ผลกระทบดานวัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ/ การจัดหาจัดสงวัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ  หมายถึง เหตุการณท่ี

เกิดข้ึนทําใหไมสามารถใชงานวัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ หรือไมสามารถจัดหา /จัดสงวัสดุอุปกรณท่ีสําคัญได 

๓. ผลกระทบดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลท่ีสําคัญ  หมายถึง เหตุการณท่ีเกิดข้ึนทําให

ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือขอมูลท่ีสําคัญไมสามารถนํามาใชในการปฏิบัติงานไดตามปกติ 

๔. ผลกระทบดานบุคลากรหลัก  หมายถึง เหตุการณท่ีเกิดข้ึนทําใหบุคลากรหลักไมสามารถมา

ปฏิบัติงานไดตามปกติ 

๕. ผลกระทบดานคูคา/ผูใหบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญ หมายถึง เหตุการณท่ีเกิดข้ึนทําใหคู

คา/ผูมีสวนไดสวนเสีย ไมสามารถติดตอหรือใหบริการหรือสงมอบงานได 

ตารางท่ี ๑ สภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ (ทําเครื่องหมาย      ในดานท่ีไดรับผลกระทบ) 

เหตุการณสภาวะวิกฤต 

ผลกระทบ 

ดานอาคาร/

สถานท่ี

ปฏิบัติงาน

หลัก 

ดานวัสดุ

อุปกรณท่ี

สําคัญ และ

การจัดหา / 

จัดสง 

ดาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

และขอมูลท่ี

สําคัญ 

ดานบุคลากร

หลัก 

คูคา/ ผู

ใหบริการ/ผู

มีสวนไดสวน

เสีย 

๑ เหตุการณอุทกภัย      

๒ เหตุการณอัคคีภัย      

๓ เหตุการณชุมนุม

ประทวง/ จลาจล 
     

๔ เหตุการณโรคระบาด      
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ตอเนื่อง 

 

แผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องฯ (BCP) ฉบับนี้ ไมรองรับการปฏิบัติงานในกรณีท่ีเหตุขัดของเกิดข้ึน

จากการดําเนินงานปกติ  ละเหตุขัดของดังกลาวไมสงผลกระทบในระดับสูงตอการดําเนินงานและการใหบริการ

ของหนวยงาน เนื่องจากหนวยงานยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแกไขสถานการณได ภายในระยะเวลาท่ี

เหมาะสม โดยผูบริหารหนวยงานหรือผูบริหารของแตละกลุมงานและฝายงานสามารถรับผิดชอบและ

ดําเนินการไดดวยตนเอง 

๕. ทีมงานแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องฯ (Business Continuity Plan Team) 

 เพ่ือใหแผนดําเนินงานธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) โรงเรียนไทยรัฐ

วิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ สามารถนําไปปฏิบัติ

ไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยทีมงานแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องฯ ประกอบดวย คณะ

บริหารความตอเนื่อง และทีมบริหารความตอเนื่อง โดยจะตองรวมมือกันดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกูคืน

เหตุการณฉุกเฉินในฝายงานของตนเอง ใหสามารถบริหารความตอเนื่องและกลับสูสภาวะปกติไดโดยเร็ว ตาม

บทบาทหนาท่ีท่ีกําหนดไว ดังนี้ 

๑. คณะบริหารความตอเนื่อง มีหนาท่ีในการประเมินลักษณะ ขอบเขต และแนวโนมของอุบัติการณท่ี

เกิดข้ึน  เพ่ือตัดสินใจประกาศใชแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องฯ และดําเนินการตามข้ันตอนและแนว

ทางการบริหารความตอเนื่อง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรตามท่ีไดกําหนดไวในแผนดําเนินธุรกิจอยาง

ตอเนื่องฯ 

๒. ทีมบริหารความตอเนื่อง  มีหนาท่ีในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะบริหารความตอเนื่อง และ

ดําเนินการตามข้ันตอนและแนวทางการบริหารความตอเนื่อง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรท่ีไดกําหนด

ไวในแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องฯ ของฝายงาน /สวนงานของตน 

๓. ผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง มีหนาท่ีในการติดตอ ปละประสานงานภายในหนวยงาน  ให

การสนับสนุนในการติดตอสื่อสารกับฝายงาน / สวนงาน ภายในหนวยงาน และดําเนินการตาม

ข้ันตอน และแนวทางการบริหารความตอเนื่อง 
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โครงสรางและทีมงานแผนบริหารความตอเนื่อง (BCP Team) 

ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 

 

 

 

 

 

แตละตําแหนงมีหนาท่ีในการรวมมือ ดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกูคืนเหตุการณฉุกเฉินในกลุม งาน

ของตนเอง เพ่ือใหหนวยงานสามารถบริหารความตอเนื่องและกลับสูสภาวะปกติโดยเร็ว  ตามรายชื่อ บุคลากร

และบทบาทของทีมงานบริหารความตอเนื่อง (BCP Team) ท่ีกําหนดใหเปนบุคลากรหลัก  ในกรณี ท่ีบุคลากร

หลักไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  ใหบุคลากรสํารองรับผิดชอบบทบาทของบุคลากรหลักไปกอน จนกวาจะไดมี

การมอบหมายและแตงตั้งข้ึนโดยหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง รายชื่อทีมงานแผน ดําเนินธุรกิจอยาง

ตอเนื่อง  ปรากฏดังตารางท่ี ๒  ในกรณีท่ีบุคคลหลักไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหบุคคลสํารองรับผิดชอบทํา

หนาท่ีในบทบาทของบุคลากรหลัก 

ตารางท่ี ๒ รายช่ือบุคลากร  และบทบาทของทีมงานแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องฯ (BCP Team) 

บุคลากรหลัก 
บทบาท 

บุคลากรสํารอง 

ช่ือ เบอรโทรศัพท ช่ือ เบอรโทรศัพท 

นายธวัช  ตัสโต ๐๘๑ ๐๘๔ ๗๕๑๙ หัวหนาคณะบริหาร นายสิงหล  กลิ่น ๐๘๔ ๐๕๘ 

คณะบริหารความตอเนื่อง 

ผูอํานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 

 

ทีมบริหารความ

ตอเนื่องฝายบริหารงาน

วิชาการ 

 

ทีมบริหารความ

ตอเนื่องฝายบริหารงาน

ท่ัวไป 

 

ทีมบริหารความตอเนื่อง

ฝายบริหารงานบุคลากร 

 

ทีมบริหารความตอเนื่อง

ฝายบริหารงานงบประมาณ 

 

 

น.ส.วชัโรบล มณีรตัน 

น.ส.จุติมา บุษยะจารุ 

นายชาญชัย  แสงจันทร 

 

นายสิงหล  กลิ่นนอย 

นางฉัตราพร  ธนบัตร 

น.ส.นารีกร  พุทธิเภษัช 

 

 

นางชารินี  บางรัก 

น.ส.เนาวรัตน  เอก 

น.ส.ภัทรลภา  แถมพิทักษ 

 

น.ส.อรัญญา  เนียม

สุวรรณ 

น.ส.สรอยสุวรรณ เนียม
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บุคลากรหลัก 
บทบาท 

บุคลากรสํารอง 

ช่ือ เบอรโทรศัพท ช่ือ เบอรโทรศัพท 

ความตอเนื่อง นอย ๗๕๒๓ 

น.ส.วชัโรบล   

มณีรัตน 

ครูโรงเรียนไทยรฐั

วิทยา ๗๘                                 

(วัดสามัคคีชัย) 

๐๘๙ ๔๗๑ ๓๑๗๑ 

หัวหนาคณะบริหาร

ความตอเนื่องกลุม

วิชาการ 

นายชาญชัย  แสง

จันทร 

ครผููชวยโรงเรียน

ไทยรัฐวิทยา ๗๘                                 

(วัดสามัคคีชัย) 

๐๙๖ ๙๕๙ 

๑๕๘๖ 

นายสิงหล   

กลิ่นนอย 

ครูโรงเรียนไทยรฐั

วิทยา ๗๘                                 

(วัดสามัคคีชัย) 

๐๘๔ ๐๕๘ ๗๕๒๓ 

หัวหนาคณะบริหาร

ความตอเนื่องกลุม

บริหารงานท่ัวไป 

 

นางฉัตราพร ธนบัตร 

ครูโรงเรียนไทยรฐั

วิทยา ๗๘                                 

(วัดสามัคคีชัย) 

๐๘๕ ๗๙๘ 

๒๒๗๙ 

นางชารินี  บางรัก 

ครูโรงเรียนไทยรฐั

วิทยา ๗๘                                 

(วัดสามัคคีชัย) 

๐๘๘ ๓๘๖๕๒๘๐ 

หัวหนาคณะบริหาร

ความตอเนื่องกลุม

บริหารงาน

งบประมาณ 

นางสาวเนาวรัตน  

เอก 

ครูโรงเรียนไทยรฐั

วิทยา ๗๘                                 

(วัดสามัคคีชัย) 

๐๘๐ ๑๓๘ 

๔๓๐๒ 

น.ส.อรัญญา   

เนียมสุวรรณ 

ครูโรงเรียนไทยรฐั

วิทยา ๗๘                                 

(วัดสามัคคีชัย) 

๐๘๑ ๗๘๗ ๑๘๙๑ 

หัวหนาคณะบริหาร

ความตอเนื่อง

บริหารงานบุคคล 

น.ส.สรอยสุวรรณ 

เนียมสุวรรณ 

ครูโรงเรียนไทยรฐั

วิทยา ๗๘                                 

(วัดสามัคคีชัย) 

๐๙๔ ๕๘๒ 

๐๙๘๖ 

 

๖. ผลกระทบตอกระบวนการทํางานหรือการใหบริการ 

 การวิเคราะหผลกระทบตอกระบวนการทํางานหรือการใหบริการ (Business Impact Analysis) โดย

ใชเกณฑในการกําหนดระดับผลกระทบ  ดังนี้ 

ระดับผลกระทบ หลักเกณฑการพิจารณาระดับของผลกระทบ 

สูงมาก • สงผลใหขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือบริการลดลง  มากกวา
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ระดับผลกระทบ หลักเกณฑการพิจารณาระดับของผลกระทบ 

รอยละ ๕๐ 

• สงผลกระทบตอชื่อเสียงและความม่ันใจตอประชาชน 

• เกิดการสูญเสียชีวิต และทรัพยสินของประชาชน 

สูง • สงผลใหขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือใหบริการ ลดลงรอยละ 

๒๕ – ๕๐ 

• สงผลกระทบตอชื่อเสียงและความม่ันใจตอประชาชน 

• เกิดการสูญเสียชีวิต และทรัพยสินของประชาชน 

ปานกลาง • สงผลใหขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือใหบริการ ลดลงรอยละ 

๑๐ – ๒๕ 

• สงผลกระทบตอชื่อเสียงและความม่ันใจตอประชาชน 

ไมเปนสาระสําคัญ • สงผลใหขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือใหบริการ ลดลงรอยละ๕  

 

หมายเหตุ : สามารถกําหนดระดับผลกระทบไดตามความเหมาะสม เชน สูง / ปานกลาง/ ต่ําหรือสูงมาก/สูง/

ปานกลาง/ต่ํา/ ไมเปนสาระสําคัญ  เปนตน  เม่ือนําเกณฑการพิจารณาระดับผลกระทบมาใชในการวิเคราะห

งานตามภารกิจของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)แลว  พบวากระบวนการทํางานท่ีหนวยงานตอง

ใหความสําคัญและกลับมาดําเนินงานหรือฟนคืนสภาพใหไดภายฝนระยะเวลาตามท่ีกําหนดปรากฏดังตาราง   

ท่ี ๔ 

ตารางท่ี ๓  ผลกระทบตอกระบวนการทํางานหรือการใหบริการ (Business Impact Analysis) 

กระบวนการหลัก 

ระดับผลกระทบ/ความ

เรงดวน(สูง/ปานกลาง/

ต่ํา) 

ระยะเวลาเปาหมายในการฟนคืนสภาพ 

๘ ชม. 
๑ 

วัน 

๑ 

สัปดาห 

๒ 

สัปดาห 

๑ 

เดือน 

๑. งานวิชาการ ปานกลาง  √    

๒. งานบริหารงานท่ัวไป ปานกลาง   √   

๓. งานกลุมบริหารงาน

งบประมาณ 
ปานกลาง  √    

๔. งานบริหารงานบุคคล ปานกลาง  √    
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หมายเหตุ :  1. ระยะเวลาเปาหมายในการฟนคืนสภาพ หมายถึง ระยะเวลาภายหลังจากเกิดอุบัติการณ

ข้ึน ท่ีทําใหผลิตภัณฑหรือบริการตองกลับคืนสภาพเดิม กิจกรรมตองกลับมาดําเนินการได และทรัพยากรตอง

ไดรับการฟนฟู (มอก. 22301-2556)  

  2. การกําหนดชวงของระยะเวลาเปาหมายในการฟนคืนสภาพ สามารถปรับเปลี่ยนไดตาม

ความเหมาะสม 

 สําหรับกระบวนการงานอ่ืนๆ ท่ีประเมินแลว  อาจไมไดรับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก  หรือมี

ความยืดหยุนสามารถชะลอการดําเนินงานและการใหบริการได  โดยใหผูบริหารของฝายงานประเมินความ

จําเปนและเหมาะสม  ท้ังนี้  หากมีความจําเปนใหปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความตอเนื่องเชนเดียวกับ

กระบวนงานหลกั 

๗. การวิเคราะหเพ่ือกําหนดความตองการทรัพยากรท่ีสําคัญ 

 วิเคราะหความตองการทรัพยากรในการสนับสนุนใหโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  ยังคง

สามารถดําเนินงาน หรือใหบริการประชาชนไดเม่ือเกิดสภาวะวิกฤต  โดยพิจารณาทรัพยากรใน ๕ ดาน   ดังนี้ 

๑. ดานสถานท่ีปฏิบัติงาน (Working Space Requirement)  ดังตารางท่ี ๔ 

ตารางท่ี ๔ การระบุพ้ืนท่ีการปฏิบัติงานสํารอง 

ทรัพยากร สถานท่ี / ท่ีมา ๘ ชม. ๑ ว. ๑ ส/ด ๒ ส/ด ๑ ด. 

พ้ืนท่ีสําหรับสถานท่ี

ปฏิบัติงานสํารอง 

อาคารบริเวณ

โรงเรียน 

 

อยาง

นอย100

ตรม. 

อยาง

นอย150

ตรม. 

อยาง

นอย200

ตรม. 

อาคาร

ของ

โรงเรียน

บานทุง

วัวแลน 

ปฏิบัติงานท่ีบาน  ๕ คน 
๑๐- ๑๔ 

คน 

๑๔- ๑๗ 

คน 
๑๗ คน 

 

๒. ความตองการดานวัสดุ อุปกรณ (Equipment & Supplies Requirement) ดังตารางท่ี ๕  

ตารางท่ี ๕ การระบุจํานวนวัสดุอุปกรณ 

ทรัพยากร สถานท่ี / ท่ีมา ๘ ชม. ๑ ว. ๑ ส/ด ๒ ส/ด ๑ ด. 

๑. คอมพิวเตอรตั้งโตะ และ

โนตบุก 

ใชเครื่อง

สํานักงาน / ใช

เครื่องสวนตัว 

๕ เครื่อง 
๑๐ 

เครื่อง 

๑๐ 

เครื่อง 

๑๐ 

เครื่อง 

๑๐ 

เครื่อง 

๒. เครื่องปริ๊นเตอร (สีและขาว ใชเครื่อง ๑ เครื่อง ๓ เครื่อง ๔ เครื่อง ๔ เครื่อง ๕ เครื่อง 
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ทรัพยากร สถานท่ี / ท่ีมา ๘ ชม. ๑ ว. ๑ ส/ด ๒ ส/ด ๑ ด. 

ดํา) สํานักงาน 

๓. โทรศัพทมือถือ เครื่องใชเครื่อง

สวนตัว 
๑๐ 

เครื่อง 

๑๐ 

เครื่อง 

๑๐ 

เครื่อง 

๑๐ 

เครื่อง 

๑๐ 

เครื่อง 

๔. อุปกรณและเครือขายไรสาย

ระบบ Internet 

ใชเครื่อง

สํานักงาน / ใช

เครื่องสวนตัว 

๒ จุด ๒ จุด ๒ จุด ๒ จุด ๒ จุด 

๕.เครื่องถายเอกสาร ใชเครื่อง

สํานักงาน 
๑ เครื่อง ๑ เครื่อง ๑ เครื่อง ๑ เครื่อง ๑ เครื่อง 

๖.ชุดอุปกรณวิดีทัศน โทรทัศน 

กลองถายรูป ชุด

ประชาสัมพันธและระบบ

โครงขายโทรคมนาคมเพ่ือ

การศึกษา 

๑. ฝายบริหาร

วิชาการ 

๒.งาน

ประชาสัมพันธ 

  ๑ ชุด ๒ ชุด ๒ ชุด 

๗. กระดาษ A4 ๑.ทุกฝาย

บริหาร 

๒.จัดซ้ือจาก

รานคาตาม

ความจําเปน

และเหมาะสม 

 ๑ รีม ๕ รีม ๑ กลอง ๕ กลอง 

๘. หมึกปริ๊นเตอร ๑.ทุกฝาย

บริหาร 

๒.จัดซ้ือจาก

รานคาตาม

ความจําเปน

และเหมาะสม 

    ๒ ชุด 

๙. วัสดุ อุปกรณ ฆาเชื้อโรค

ปองกันโรค/วัสดุอุปกรณเพ่ือ

ความปลอดภัยในชีวิตและ

๑.ทุกฝาย

บริหาร 

๒.จัดซ้ือจาก

ตามความเหมาะสมของบุคคล 
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ทรัพยากร สถานท่ี / ท่ีมา ๘ ชม. ๑ ว. ๑ ส/ด ๒ ส/ด ๑ ด. 

ทรัพยสิน รานคาตาม

ความจําเปน

และเหมาะสม 

 

๓. ความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูล (IT& Information Requirement) 

ตารางท่ี ๖ การระบุความตองการดานเทคโนโลยี 

ทรัพยากร สถานท่ี / ท่ีมา ๘ ชม. ๑ ว. ๑ ส/ด ๒ ส/ด ๑ ด. 

๑. การจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ

ดานการจัดการศึกษาของ

นักเรียนและของสถานศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

สพป.ชุมพร เขต๑ 

ระบบ สํารองขอมูลของ

โรงเรียน 

√ √ √ √ √ 

๒. ขอมูลประกอบการจัดทํา

แผนงบประมาณ แผนการ

จัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ

ของสถานศึกษา 

ระบบ สํารองขอมูลของ

โรงเรียน 
√ √ √ √ √ 

๓. ระบบงานสารบรรณ 

AMSS++, SMISS 

สพป.ชุมพร เขต ๑ 
√ √ √ √ √ 

๔. เอกสารการเงิน เชนใบแจง

หนี้ ใบเสร็จรับเงิน 

ผูประกอบการ / คูคา 
  √ √ √ 

๕. การจัดเก็บระบบขอมูล 

รูปแบบเอกสาร รองรับการ

ขัดของระบบไฟฟา 

ทุกกลุมงาน 

แฟมงาน √ √ √ √ √ 

๖. ระบบเครือขายเชื่อมโยง

การปฏิบัติงานรวมกับ

หนวยงานอ่ืน เชน เทศบาล 

เอกสารแฟมงาน 

√ √ √ √ √ 

๔. ความตองการดานบุคลากรสําหรับความตอเนื่องเพ่ือปฏิบัติงาน (Personnel Requirement) 

ตารางท่ี ๗ การระบุจํานวนบุคลากรหลักท่ีจําเปน 

ทรัพยากร สถานท่ี / ท่ีมา ๘ ชม. ๑ ว. ๑ ส/ด ๒ ส/ด ๑ ด. 

แผนดาํเนินธุรกจิอย่างต่อเนื่องสําหรับหารบริหารความพร้อมต่อสภาวะวกิฤต โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๗๘ (วดัสามัคคชัีย) หนา้ 11 

 



ทรัพยากร สถานท่ี / ท่ีมา ๘ ชม. ๑ ว. ๑ ส/ด ๒ ส/ด ๑ ด. 

จํานวนบุคลากรปฏิบัติงานท่ี 

สํานักงาน /สถานท่ีปฏิบัติงาน

สํารอง 

๒๐ % ของจํานวน

ท้ังหมด 

๒๐ % 

ของ

จํานวน

ท้ังหมด 

๒๐% 

ของ

จํานวน

ท้ังหมด 

๓๐% 

ของ

จํานวน

ท้ังหมด 

๔๐% 

ของ

จํานวน

ท้ังหมด 

๕๐% 

ของ

จํานวน

ท้ังหมด 

จํานวนบุคลากรท่ีจําเปนตอง

ปฏิบัติงานท่ีบาน 
๑๖ คน ๑๖ คน ๑๖ คน ๑๑ คน ๑๐ คน ๘ คน 

๕. ความตองการดานผูใหบริการท่ีสําคัญ (Service Requirement) 

ตารางท่ี ๘ การระบุผูใหบริการท่ีตองติดตอหรือขอรับบริการ 

ทรัพยากร สถานท่ี / ท่ีมา ๘ ชม. ๑ ว. ๑ ส/ด ๒ ส/ด ๑ ด. 

บุคลากรในโรงเรียน   √ √ √ √ 

ผูปกครองนักเรียน   √ √ √ √ 

อ่ืนๆ (เทศบาลตําบลสะพลี)   √ √ √ √ 

 

๘. กลยุทธความตอเนื่อง (Business Continuity Strategy) 

 กลยุทธความตอเนื่อง เปนแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรใหมีความพรอมเม่ือเกิด

สภาวะวิกฤต ซ่ึงพิจารณาทรัพยากรใน ๕ ดาน ดังตาราง ๙ 

ตารางท่ี ๙ กลยุทธความตอเนื่อง (Business Continuity Strategy) 

ทรัพยากร กลยุทธความตอเนื่อง 

 

อาคาร/ 

สถานท่ี

ปฏิบัติงาน

สํารอง 

 

 กําหนดใหใชพ้ืนท่ีสํารองภายใน

อาคารโรงเรียนบานทุงวัวแลน โดยมีการ

สํารวจความเหมาะสมของสถานท่ี 

ประสานงาน และการเตรียมความพรอม

กับหนวยงานเจาของพ้ืนท่ี  

 จัดทําแผนซอมหนีภัยฉุกเฉิน เชน 

แผนซอมหนีไฟไหม เปนตน  

 กรณีท่ีมีความเสียหายขยายเปนวง

กวาง กําหนดใหใชพ้ืนท่ีของหนวยงาน

ใกลเคียง เชน ศาลาเอนกประสงค

เทศบาลตําบลสะพลี โดยมีการสํารวจ
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ทรัพยากร กลยุทธความตอเนื่อง 

ความเหมาะสมของสถานท่ี การ

ประสานงาน ความเหมาะสมของพ้ืนท่ี

สํารองท่ีใชรองรับตอจานวนบุคลากรท่ี

ปฏิบัติงาน  
 

 

วัสดุ

อุปกรณท่ี

สําคัญ / 

การจัดหํา

จัดสงวัสดุ

อุปกรณท่ี

สําคัญ 

 

 กําหนดใหมีการจัดหาคอมพิวเตอร

สํารองท่ีมีคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช

งาน พรอมอุปการณท่ีสามารถเชื่อมโยง

ตอผานอินเทอรเน็ตเขาสูระบบเทคโนโลยี

ของสวนกลางได  

 ติดตั้งอุปกรณเชื่อมโยงผาน

เครือขายอินเตอรเน็ต เขาสูระบบ

เทคโนโลยีของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

 กําหนดใหใชคอมพิวเตอรแบบ

พกพา (Notebook) ของเจาหนาท่ีไดเปน

การชั่วคราว หากมีความจําเปนเรงดวน

ในชวงระหวางการจัดหาคอมพิวเตอร

สํารอง ท้ังนี้ ตองไดรับอนุญาตจาก

หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง  
 

 กําหนดการขออนุญาตขนยาย

เครื่องคอมพิวเตอร PC และโนตบุค ท่ี

เปนครุภัณฑสําหรับการปฏิบัติงาน ณ 

สถานท่ีสํารองของบุคลากรชั่วคราว 

โดยตองไดรับอนุญาตจากหัวหนาคณะ

บริหารความตอเนื่องกอนเคลื่อนยาย  

 วัสดุอุปกรณ ในกรณีโรคระบาด 

ขอใหเตรียมวัสดุอุปกรณปองกันการ

ติดตอ เชน หนากาก เจลลางมือ 

แอลกอฮอล อุปกรณวัดไข ฯลฯ  
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ทรัพยากร กลยุทธความตอเนื่อง 

 

เทคโนโลยี 

สารสนเทศ

และ 

ขอมูลท่ี

สําคัญ 

 

 มอบหมายเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ

ดานเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ การ

สื่อสารผานระบบเครือขายดูแลระบบ

ขอมูลสารสนเทศท่ีใชปฏิบัติงานของ

สถานศึกษา ใหสํารองขอมูล Google 

Drive ใน mail ของสถานศึกษา  

 ขอมูลสารสนเทศท่ีสําคัญ ไดแก 

DMC ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-

NET, NT, RT, AMSS++ , SMSS  

 ระบบการบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศและขอมูลท่ีมีความสําคัญมี

ลักษณะแบบรวมศูนย และเชื่อมโยง

ระบบเครือขายตอผานอินเทอรเน็ตกับ

สวนกลาง ทําใหหนวยงานไมมีระบบ

คอมพิวเตอรสํารองของตนเอง ดังนั้น 

การกูคืนสถานการณอาจตองรอจนกวา

ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของสวนกลางจะกลับคืนใหสามารถใช

งานได  

 ขอมูลการติดตอของบุคคลหลัก 

เบอรโทรศัพท /Line ID/E-mail จัดทา 

Calling และ Line Group ของพ้ืนท่ีรวม 

จัดทา Line Group สําหรับการ

ปฏิบัติงาน  
 

 

บุคลากร

หลัก   

 กําหนดใหใชบุคลากรสํารองทดแทน

ภายในฝายงานหรือกลุมงานเดียวกัน  

 กําหนดใหใชบุคลากรนอกฝายงาน

หรือกลุมงานในกรณีท่ีบุคลากรไม

เพียงพอหรือขาดแคลน  

 กําหนดวิธีการมอบหมายการปฏิบัติ
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ทรัพยากร กลยุทธความตอเนื่อง 

หนาท่ีอยางเปนระบบ ระบุบุคลากรหลัก 

และบุคลากรผูปฏิบัติงานสํารองอยาง

ชัดเจน (คําสั่งปฏิบัติงาน)  

 กําหนดวิธีการทํางานท่ีเหมาะสม 

และชัดเจนในการมอบหมายใหบุคลากร

ปฏิบตัิงาน ณ สถานท่ีสํารอง กําหนด

เปาหมายการปฏิบัติหนาท่ีและรายงานผล

การปฏิบัติงานประจําวัน สามารถติดตอ

ประสานงานไดสะดวกตลอดเวลาทําการ 

(เวรประจําวัน)  
 

 

คูค้ํา/ผู

ใหบริการท่ี

สําคัญ/ผูมี

สวนได

สวนเสีย 

 

 หนวยงานเทคโนโลยีสารสนเทศของ

โรงเรียน กําหนดผูใหบริการเชื่อมโยง

เครือขายอินเทอรเน็ต มี 3BB ,TOT,

ประชารัฐ และ AIS หากผูใหบริการหลัก

ไมสามารถใหบริการได ก็ปรับเปลี่ยนมา

ใชระบบของผูใหบริการสํารอง  

 ประสานงานผูรับบริการผานสื่อ

โซเซียล รูปแบบตาง ๆ เชน Facebook 

Line Website การประชาสัมพันธ

บิลบอรด  
 

 

 

๙. ข้ันตอนบริหารความตอเนื่องและกอบกูกระบวนการท่ี  ๑ การตอบสนองตอเหตุการณทันที (ภายใน 

๒๔ ช่ัวโมง) 

ข้ันตอนบริหารความตอเนื่องและกอบกูกระบวนการท่ี 

วันท่ี ๑ การตอบสนองตอเหตุการณทันที (ภายใน ๒๔ ช่ัวโมง) 

 

การปฏิบัติการใดๆใหบุคลากร  คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืน และปฏิบัติ

ตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีกําหนดอยางเครงครัด 
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ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดําเนินการแลวเสร็จ 

-แจงเหตุฉุกเฉิน วิกฤติ ใหกับบุคลากรภายใน

สํานักงาน ตามกระบวนการในแตละกลุมงาน 

ภายหลังไดรับแจงจาก หัวหนาคณะบริหารความ

ตอเนื่องของหนวยงาน 

หัวหนาทีมงานบริหารความ

ตอเนื่อง 

 

-จัดประชุมทีมงานบริหารความตอเนื่องเพ่ือประเมิน

ความเสียหายของผลกระทบตอการดําเนินงาน การ

ใหบริการ และทรัพยากรสําคัญท่ีตองใชในการ

บริหารความตอเนื่อง 

-ทบทวนกระบวนการงานท่ีมีความเรงดวน หรือ

สงผลกระทบอยางสูง (หากไมดําเนินการ) ดังนั้น

จําเปนตอง ดําเนินงานหรือปฏิบัติดวยมือ (Manual 

Processing) 

หัวหนาและทีมงานบริหาร

ความตอเนื่องของกลุม 
 

 

 

 

 

-ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในกลุมงาน ท่ีไดรับ

บาดเจ็บผลกระทบเหตุการณ หรือเสียชีวิต 

หัวหนาและทีมงานบริหาร

ความตอเนื่องของกลุม 

 

-รายงานหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของ

หนวยงานทราบโดยครอบคลุมประเด็น  ดังนี้ 

- จํานวนและรายชื่อบุคลากรท่ีไดรับบาดเจ็บ 

/ ผลกระทบ/เสียชีวิต 

- ความเสียหายและผลลกระทบตอการ

ดําเนินงานและการใหบริการ 

- ทรัพยากรสําคัญท่ีตองใชในการบริหาร

ความตอเนื่อง 

- กระบวนงานท่ีมีความเรงดวนและสงผล

กระทบอยางสูง หากไมดําเนินการ  และ

จําเปนตองดําเนินงาน หรือปฏิบัติงานดวย

มือ 

หัวหนาทีมงานบริหารความ

ตอเนื่อง 

 

-สื่อสารและรายงานสถานการณแกบุคลากรในกลุม

ฯ ใหทราบ ตามเนื้อหาและขอความท่ีไดรับการ

หัวหนาทีมงานบริหารความ

ตอเนื่อง 
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ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดําเนินการแลวเสร็จ 

พิจารณา และเห็นชอบจากคณะบริหารความ

ตอเนื่องของ 

หนวยงานแลว 

-ประเมินและระบุกระบวนการหลัก และงานเรงดวน

ท่ีจําเปนตองดําเนินการใหแลวเสร็จ ภายใน    ๑ – 

๕ วันขางหนา 

หัวหนาและทีมงานบริหาร

ความตอเนื่อง 

 

-ประเมินศักยภาพและความสามารถของหนวยงานฯ 

ในการดําเนินงานเรงดวนขางตน ภายใตขอจํากัด

และสภาวะวิกฤต พรอมระบุทรัพยากรท่ีจําเปนตอง

ใชในการบริหารความตอเนื่องตามแผนการจัดหา

ทรัพยากร  

หัวหนาและทีมงานบริหาร

ความตอเนื่อง 

 

-รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหาร

ความตอเนื่องของหนวยงานทราบ พรอมขออนุมัติ

การดําเนินงาน หรือปฏิบัติการดวยมือ (Manual 

Processing) สําหรับกระบวนงานท่ีมีความเรงดวน

และสงผลกระทบอยางสูงหากไมดําเนินการ 

หัวหนาและทีมงานบริหาร

ความตอเนื่อง 

 

-ติดตอและประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของใน

การจัดหาทรัพยากรท่ีจําเปนตองใชในการบริหาร

ความตอเนื่อง  ไดแก 

- สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 

- วัสดุอุปกรณสําคัญ 

- เทคโนโลยีสารสนเทศ และขอมูลสําคัญ 

- บุคลากรหลัก 

- คูคา / ผูใหบริการท่ี 

- สําคัญ/ผูสวนไดสวนเสีย 

หัวหนาและทีมงานบริหาร

ความตอเนื่อง 

 

-พิจารณาดําเนินการหรือปฏิบัติงานดวยมือ

เฉพาะงานเรงดวน หากไมดําเนินการจะไมสงผล

กระทบอยางสูงและไมสามารถรอได ท้ังนี้ตองไดรับ

หัวหนาและทีมงานบริหาร

ความตอเนื่อง 
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ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดําเนินการแลวเสร็จ 

การอนุมัติ 

-ระบุหนวยงานท่ีเปนคูคา /ผูใหบริการสํานักงาน

เรงดวนเพ่ือแจงสถานการณและแนวทางในการ

บริหารใหมีความตอเนื่องตามความเห็นของคณะ

บริหารความตอเนื่องของหนวยงาน 

หัวหนาและทีมงานบริหาร

ความตอเนื่อง 
 

-บันทึกและทบทวนกิจกรรมและงานตางๆท่ีทีมงาน

บริหารความตอเนื่องของฝายฯตองดําเนินการอยาง

สมํ่าเสมอ 

ทีมงานบริหารความตอเนื่อง  

-แจงสรุปสถานการณและข้ันตอนการดําเนินการ

สําหรับในวันถัดไปใหกับบุคลากรหลักเพ่ือรับทราบ 

และดําเนินการ อาทิ แจงวัน เวลา และสถานท่ี

ปฏิบัติงานสํารอง 

หัวหนาและทีมงานบริหาร

ความตอเนื่อง 

 

-รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหาร

ความตอเนื่องของหนวยงานอยางสมํ่าเสมอหรือ

ตามท่ีไดกําหนดไว 

หัวหนาและทีมงานบริหาร

ความตอเนื่อง 

 

 

 

วันท่ี ๒ – ๗ การตอบสนองในระยะส้ัน 

 

การปฏิบัติการใดๆใหบุคลากรของทุกกลุม คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองงและบุคลากรอ่ืน 

และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีกําหนดอยางเครงครัด 

 

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดําเนินการแลวเสร็จ 

-ติดตามสถานภาพการกอบกูคืนมา

ของทรัพยากรท่ีไดรับผลกระทบ 

ประเมินความจําเปนและ

ระยะเวลา ท่ีตองใชในการกอบกู

คืน 

หัวหนาและทีมงานบริหารความ

ตอเนื่อง 
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ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดําเนินการแลวเสร็จ 

-การตรวจสอบกับหนวยงาน ความ

พรอมและขอจํากัดในการจัดหา

ทรัพยากรท่ีจําเปนตองใชในการ

บริหาร ความตอเนื่อง ไดแก  

- สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 

- วัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ 

- เทคโนโลยีสารสนเทศและ

ขอมูลท่ีสําคัญ 

- บุคลากรหลัก 

- คูคา / ผูใหบริการท่ี

สําคัญ/ ผูมีสวนไดสวน

เสีย 

หัวหนาและทีมงานบริหารความ

ตอเนื่อง 

 

-ดําเนินการกอบกู และจัดหา

ขอมูลและรายงานตางๆท่ี

จําเปนตองใชในการดําเนินงาน

และใหบริการตามตารางท่ี ๖ 

ทีมงานบริหารความตอเนื่อง  

-แจงสถานการณ และแนวทางใน

การบริหารความตอเนื่องแกสวน

ราชการ / ผูใชบริการ/ คูคา /

ประชาชน/ผูมาติดตอราชการท่ี

ไดรับผลกระทบ 

หัวหนาและทีมงานบริหารความ

ตอเนื่อง 

 

-บันทึกและทบทวนกิจกรรมและ

งานตางๆท่ีทีมงานบริหารความ

ตอเนื่องของฝายฯตองดําเนินการ

อยางสมํ่าเสมอ 

ทีมงานบริหารความตอเนื่อง  

-แจงสรุปสถานการณและข้ันตอน

การดําเนินการสําหรับในวันถัดไป

ใหกับบุคลากรหลักเพ่ือรับทราบ 

และดําเนินการ อาทิ แจงวัน เวลา 

หัวหนาและทีมงานบริหารความ

ตอเนื่อง 
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ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดําเนินการแลวเสร็จ 

และสถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 

-รายงานความคืบหนาใหแก

หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง

ของหนวยงานอยางสมํ่าเสมอหรือ

ตามท่ีไดกําหนดไว 

หวัหนาและทีมงานบริหารความ

ตอเนื่อง 

 

 

 

วันท่ี ๘ การตอบสนองระยะกลาง ( ๑ สัปดาห) 

 

การปฏิบัติการใดๆ ใหบุคลากรของทุกกลุม คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืน 

และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีกําหนดอยางเครงครัด 

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดําเนินการแลวเสร็จ 

-ติดตามสถานะภาพการกอบกูคืน

มาของทรัพยากรท่ีไดรับผลกระทบ 

และประเมินความจําเปนและ

ระยะเวลาท่ีตองใชในการกอบกูคืน 

หัวหนาและทีมงานบริหารความ

ตอเนื่อง 

 

-ระบุทรัพยากรท่ีจําเปนตองใช 

เพ่ือดําเนินงานและใหบริการ

ตามปกติ 

หัวหนาและทีมงานบริหารความ

ตอเนื่อง 

 

-รายงานหัวหนาคณะบริหารความ

ตอเนื่องของหนวยงานสถานภาพ

การกอบกูคืนมาของทรัพยากรท่ี

ไดรับผลกระทบ และทรัพยากรท่ี

จําเปนท่ีตองใชเพ่ือดําเนินงานและ

ใหบริการตามปกติ 

หัวหนาและทีมงานบริหารความ

ตอเนื่อง 

 

-ประสานงานและดําเนินการจัดหา

ทรัพยากรท่ีจําเปนตองใชเพ่ือ

ดําเนินงานและใหบริการตามปกติ 

หัวหนาและทีมงานบริหารความ

ตอเนื่อง 
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ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดําเนินการแลวเสร็จ 

ไดแก  

- สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 

- วัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ 

- เทคโนโลยีสารสนเทศและ

ขอมูลท่ีสําคัญ 

- บุคลากรหลัก 

คูคา / ผูใหบริการท่ีสําคัญ/ ผูมี

สวนไดสวนเสีย 

-แจงสรุปสถานการณและเตรียม

ความพรอมดานทรัพยากรตางๆ 

เพ่ือดําเนินงานและใหบริการ

ตามปกติใหกับบุคลากรในฝาย 

หัวหนาและทีมงานบริหารความ

ตอเนื่อง 

 

-บันทึกและทบทวนกิจกรรมและ

งานบริหารความตอเนื่องของกลุม

ฯ (พรอมระบุ รายละเอียด 

ผูดําเนินการ และเวลา (อยาง

สมํ่าเสมอ) 

หัวหนาและทีมงานบริหารความ

ตอเนื่อง 

 

-รายงานความคืบหนาใหแก

หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง

ของหนวยงาน ตามเวลาท่ีได

กําหนดไว 

หัวหนาและทีมงานบริหารความ

ตอเนื่อง 

 

 

 

การตอบสนองระยะยาว (มากกวา ๑ เดือน) 

 

 การปฏิบัติการใดๆ ใหบุคลากรของทุกกลุม  คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืน 

และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีกําหนดอยางเครงครัด  
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ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดําเนินการแลวเสร็จ 

-ติดตามสถานะภาพการกอบกูคืน

มาของทรัพยากรท่ีไดรับผลกระทบ 

และประเมินความจําเปนและ

ระยะเวลาท่ีตองใชในการกอบกูคืน 

หัวหนาและทีมงานบริหารความ

ตอเนื่อง 

 

-ระบุทรัพยากรท่ีจําเปนตองใช 

เพ่ือดําเนินงานและใหบริการ

ตามปกติ 

หัวหนาและทีมงานบริหารความ

ตอเนื่อง 

 

-รายงานหัวหนาคณะบริหารความ

ตอเนื่องของหนวยงานสถานภาพ

การกอบกูคืนมาของทรัพยากรท่ี

ไดรับผลกระทบ และทรัพยากรท่ี

จําเปนท่ีตองใชเพ่ือดําเนินงานและ

ใหบริการตามปกติ 

หัวหนาและทีมงานบริหารความ

ตอเนื่อง 

 

-ประสานงานและดําเนินการจัดหา

ทรัพยากรท่ีจําเปนตองใชเพ่ือ

ดําเนินงานและใหบริการตามปกติ   

ไดแก  

- สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 

- วัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ 

- เทคโนโลยีสารสนเทศและ

ขอมูลท่ีสําคัญ 

- บุคลากรหลัก 

- คูคา / ผูใหบริการท่ี

สําคัญ/ ผูมีสวนไดสวน

เสีย 

หัวหนาและทีมงานบริหารความ

ตอเนื่อง 

 

-แจงสรุปสถานการณและเตรียม

ความพรอมดานทรัพยากรตางๆ 

เพ่ือดําเนินงานและใหบริการ

ตามปกติใหกับบุคลากรในฝาย 

หัวหนาและทีมงานบริหารความ

ตอเนื่อง 
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ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดําเนินการแลวเสร็จ 

-บันทึกและทบทวนกิจกรรมและ

งานบริหารความตอเนื่องของกลุม

ฯ (พรอมระบุ รายละเอียด 

ผูดําเนินการ และเวลา (อยาง

สมํ่าเสมอ) 

หัวหนาและทีมงานบริหารความ

ตอเนื่อง 

 

-รายงานความคืบหนาใหแก

หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง

ของหนวยงาน ตามเวลาท่ีได

กําหนดไว 

หัวหนาและทีมงานบริหารความ

ตอเนื่อง 
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ภาคผนวก  

 
การกําหนดกระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) 

 เพ่ือใหแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องฯ (BCP) สามารถนําไปปฏิบัติใชไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล กําหนดใหมีกระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคี

ชัย) ข้ึน โดยกระบวนการ Call Tree คือกระบวนการแจงเหตุฉุกเฉินใหกับสมาชิกในคณะบริหารความตอเนื่อง

และทีมบริหารความตอเนื่องมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสามารถบริหารจัดการในการติดตอบุคลากรของหนวยงาน

ภายหลังจากมีการประกาศเหตุการณฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤต  

 กระบวนการCall Tree เริ่มตนท่ีหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องแจงใหผูประสานงานคณะบริหาร

ความตอเนื่องทราบถึงเหตุการณฉุกเฉินเพ่ือใหผูประสานงานฯแจงใหหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องรับทราบ

เหตุการณฉุกเฉินและการประกาศใชแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องฯจากนั้นทีมบริหารความตอเนื่องของแตละ

กอง/กลุม/ฝาย มีหนาท่ีแจงไปยังบุคลากรภายใตการบังคับบัญชาเพ่ือรับทราบโดยมีรายชื่อบุคลากรดังนี้ 

 

ตารางท่ี ๑๐ รายช่ือบุคลากรในกระบวนการแจงเหตุฉุกเฉินของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 

สพป.ชุมพร เขต ๑ 

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง ทีมบริหารความตอเนื่อง 

ช่ือ - สกุล เบอรโทรศัพท ช่ือ - สกุล เบอรโทรศัพท 
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