
 

 

แผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง 

สําหรับการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต (BCP) 

สํานักงานราชบัณฑิตยสภา 



สารบัญ 

 หนา 

บทนํา ๑ 

วัตถุประสงค (Objectives) ๑ 

สมมติฐานของแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (BCP Assumptions) ๒ 

ขอบเขตของแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Scope of BCP) ๒ 

การวิเคราะหทรัพยากรที่สําคัญ ๓ 

ทีมงานแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องฯ (Business Continuity Plan Team) ๕ 

 - รายชื่อบุคลากรและบทบาทของคณะบริหารความตอเนื่อง (BCP Team) ของสํานักงานราชบัณฑิตยสภา ๖ 

 - รายชื่อบุคลากรในทีมงานบริหารความตอเนื่องของสํานักงานเลขานุการกรม ๗ 

 - รายชื่อบุคลากรในทีมงานบริหารความตอเนื่องของกองธรรมศาสตรและการเมือง ๘ 

 - รายชื่อบุคลากรในทีมงานบริหารความตอเนื่องของกองวิทยาศาสตร ๙ 

 - รายชื่อบุคลากรในทีมงานบริหารความตอเนื่องของกองศิลปกรรม ๑๐ 

กระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน Call Tree ๑๑ 

ผลกระทบตอกระบวนการทํางานหรือการใหบริการ ๑๔ 

การวิเคราะหเพื่อกําหนดความตองการทรัพยากรที่สําคัญ ๑๖ 

กลยุทธความตอเนื่อง (Business Continuity Strategy) ๑๘ 

 



ขั้นตอนการบริหารความตอเนื่องและกอบกูกระบวนการ ๑๙ 

 - วันที่ ๑ ภายใน ๒๔ ชั่วโมง : การตอบสนองตอเหตุการณทันที ๑๙ 

 - วันที่ ๒-๗ การตอบสนองในระยะสั้น ๒๒ 

 - วันที่ ๘ การตอบสนองระยะกลาง (๑ สัปดาห) ๒๔ 

ภาคผนวก 

 - ประกาศสํานักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง มาตรการปองกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ๒๗ 

 - มาตรการดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการอื่น ตามมาตรการปองกันและควบคุมการระบาด ๓๐ 

   ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

 - หมายเลขโทรศัพทเพื่อแจงเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน ๓๑ 

 

 

 

 



๑ 

 

แผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องสําหรับการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต (BCP) 

บทนํา 

 แผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องสําหรับการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) จัดทําขึ้น เพื่อใหสํานักงานราชบัณฑิตยสภา
สามารถเตรียมความพรอมองคกร และสามารถนําไปใชในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณฉุกเฉินตาง ๆ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ 
อุบัติการณโรคระบาด หรือการมุงรายตอองคกร โดยไมใหสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉินดังกลาวสงผลใหหนวยงานตองหยุดการดําเนินงาน หรือไมสามารถใหบริการได
อยางตอเนื่อง  

 การที่หนวยงานไมมีกระบวนการรองรับใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่อง อาจสงผลกระทบตอหนวยงานในดานตาง ๆ เชน เศรษฐกิจ การเงิน การใหบริการ 
สังคม ชุมชน สิ่งแวดลอม ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน เปนตน ดังนั้น การจัดทําแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องฯ จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหหนวยงานสามารถรับมือ
กับเหตุการณที่ไมคาดคิด และทําใหกระบวนการที่สําคัญ (Critical Business Process) กลับมาดําเนินงานไดอยางปกติในระดับการใหบริการที่กําหนดไว รวมทั้ง ลดระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นตอหนวยงานได 

วัตถุประสงค (Objectives)  

 ๑. เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารความตอเนื่องของการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต 
 ๒. เพื่อใหหนวยงานมีการเตรียมความพรอมลวงหนาในการรับมือกับสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉินตาง ๆ ที่เกิดขึ้น 
 ๓. เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดําเนินงานหรือการใหบริการ 
 ๔. เพื่อบรรเทาความเสียหายใหอยูในระดับที่ยอมรับได 
 ๕. เพื่อใหประชาชน เจาหนาที่ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ หนวยงานภาครัฐ และผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholders) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของหนวยงาน 
แมหนวยงานตองเผชิญกับเหตุการณรายแรงและสงผลกระทบจนทําใหการดําเนินงานตองหยุดชะงัก 

 

 

 

 



๒ 

 

สมมติฐานของแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (BCP Assumptions) 

เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นภายใตสมมติฐาน ดังตอไปนี้ 

 ๑. เหตุการณฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในชวงเวลาสําคัญตาง ๆ  แตมิไดสงผลกระทบตอสถานที่ปฏิบัติงานสํารองที่ไดมีการจัดเตรียมไว 

 ๒. หนวยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการสํารองระบบสารสนเทศตาง ๆ โดยระบบสารสนเทศสํารองมิไดรับผลกระทบจากเหตุการณฉุกเฉินเหมือนกับ
ระบบสารสนเทศหลัก 

 ๓ “บุคลากร” ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง เจาหนาที่และพนักงานทั้งหมดของหนวยงาน 

ขอบเขตของแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Scope of BCP) 

 แผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องฯ (BCP) ฉบับนี้ ใชรองรับสถานการณ กรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉินในพื้นที่หรือภายในสํานักงานราชบัณฑิตยสภา 
ดวยเหตุการณตอไปนี ้

 ๑. เหตุการณอุทกภัย 
 ๒. เหตุการณอัคคีภัย 
 ๓. เหตุการณชุมนุมประทวง/จลาจล 
 ๔. เหตุการณโรคระบาด 
 ๕. เหตุการณแผนดินไหว 
 ๖. เหตุการณกอการราย 
 ๗. เหตุการณไฟฟาดับเปนวงกวาง 

 

 

 

 



๓ 

 

การวิเคราะหทรัพยากรที่สําคัญ 

 สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉินมีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้น เพื่อใหหนวยงานสามารถบริหารจัดการการดําเนินงานขององคกรใหมีความตอเนื่อง การจัดหา
ทรัพยากรที่สําคัญจึงเปนสิ่งจําเปน และตองระบุไวในแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องฯ ซึ่งการเตรียมการทรัพยากรที่สําคัญ จะพิจารณาจากผลกระทบใน ๕ ดาน ดังนี้ 

 ๑. ผลกระทบดานอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นทําใหสถานที่ปฏิบัติงานหลักไดรับความเสียหายหรือไมสามารถใชสถานที่
ปฏิบัติงานหลักได และสงผลใหบุคลากรไมสามารถเขาไปปฏิบัติงานไดชั่วคราวหรือระยะยาว ซึ่งรวมทั้งการที่ผูรับบริการไมสามารถเขาถึงสถานที่ใหบริการของหนวยงาน
ดวย 

 ๒. ผลกระทบดานวัสดุอุปกรณที่สําคัญ/การจัดหาจัดสงวัสดุอุปกรณที่สําคัญ หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นทําใหไมสามารถใชงานวัสดุอุปกรณที่สําคัญ หรือไม
สามารถจัดหา/จัดสงวัสดุอุปกรณที่สําคัญได 

 ๓. ผลกระทบดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นทําใหระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือขอมูลที่สําคัญไม
สามารถนํามาใชในการปฏิบัติงานไดตามปกต ิ

 ๔. ผลกระทบดานบุคลากรหลัก หมายถึง เหตุการณที่เกิดข้ึนทําใหบุคลากรหลักไมสามารถมาปฏิบัติงานไดตามปกต ิ

 ๕. ผลกระทบดานคูคา/ผูใหบริการที่สําคัญ หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นทําใหคูคา/ผูใหบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย ไมสามารถติดตอหรือใหบริการหรือสงมอบ
งานได 

การสรุปเหตุการณสภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ (ทําเครื่องหมาย  ในดานที่ไดรับผลกระทบ) 

เหตุการณสภาวะวิกฤต 

 

ผลกระทบ 

ดานอาคาร/ 

สถานที่ปฏิบัติงาน

หลัก 

ดานวัสดุอุปกรณที่

สําคัญ และการ

จัดหา/จัดสง 

ดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและ

ขอมูลที่สําคัญ 

ดานบุคลากร

หลัก 

คูคา/ 

ผูใหบริการ/ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 

๑ เหตุการณอุทกภัย      
๒ เหตุการณอัคคีภัย      



๔ 

 

เหตุการณสภาวะวิกฤต 

 

ผลกระทบ 

ดานอาคาร/ 

สถานที่ปฏิบัติงาน

หลัก 

ดานวัสดุอุปกรณที่

สําคัญ และการ

จัดหา/จัดสง 

ดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและ

ขอมูลที่สําคัญ 

ดานบุคลากร

หลัก 

คูคา/ 

ผูใหบริการ/ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 

๓ เหตุการณชุมนุมประทวง/ จลาจล      
๔ เหตุการณโรคระบาด   -   
๕ เหตุการณแผนดินไหว      
๖ เหตุการณกอการราย      
๗ เหตุการณไฟฟาดับเปนวงกวาง      

 

 แผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องฯ (BCP) ฉบับนี้ ไมรองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่เหตุขัดของเกิดขึ้นจากการดําเนินงานปกติ และเหตุขัดของดังกลาวไมสงผลกระทบใน
ระดับสูงตอการดําเนินงานและการใหบริการของหนวยงาน เนื่องจากหนวยงานยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแกไขสถานการณไดภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดย
ผูบริหารหนวยงานหรือผูบริหารของแตละกลุมงานและฝายงานสามารถรับผิดชอบและดําเนินการไดดวยตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 

 

ทีมงานแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องฯ (Business Continuity Plan Team) 

 เพื่อใหแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องฯ (BCP) ของสํานักงานราชบัณฑิตยสภาสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จะตองจัดตั้งทีมงาน
บริหารความตอเนื่อง (BCP Team) ขึ้น โดย BCP Team ของสํานักงานราชบัณฑิตยสภาประกอบดวยคณะบริหารความตอเนื่องและทีมงานบริหารความตอเนื่อง มี
โครงสราง และรายชื่อบุคลากรและบทบาท ดังนี้ 

    

โครงสรางคณะบริหารความตอเนื่อง (BCP Team) ของสํานักงานราชบัณฑิตยสภา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง 

สํานักงานราชบัณฑิตยสภา 

(เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา) 

ผูประสานงานคณะบริหาร 

ความตอเนื่อง 

(รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา) 

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง 

กองธรรมศาสตรและการเมือง 

(ผูอํานวยการกองธรรมศาสตร
และการเมือง) 

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง 

กองวิทยาศาสตร 

(ผูอํานวยการกองวิทยาศาสตร) 

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง 

กองศิลปกรรม 

(ผูอํานวยการกองศิลปกรรม) 

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง 

สํานักงานเลขานุการกรม 

(เลขานุการกรม) 



๖ 

 

รายชื่อบุคลากรและบทบาทของคณะบริหารความตอเนื่อง (BCP Team) ของสํานักงานราชบัณฑิตยสภา 

บุคลากรหลัก 
บทบาท 

บุคลากรสํารอง 

ชื่อ เบอรโทรศัพท ชื่อ เบอรโทรศัพท 

นางดวงตา  ตันโช 
(เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา) 

 หัวหนาคณะบริหารความ
ตอเนื่อง 

นางสาวบุญธรรม  กรานทอง 
(รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา) 

 

นางสาวบุญธรรม  กรานทอง 
(รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา) 

 ผูประสานงานคณะบริหาร
ความตอเนื่อง 

นางสาวอารี  พลดี 
(เลขานุการกรม) 

 

นางสาวอารี  พลดี 
(เลขานุการกรม) 

 หัวหนาทีมบริหารความ
ตอเนื่อง 
สํานักงานเลขานุการกรม 

นายอภิเดช  บุญสงค 
(หัวหนาฝายชวยอํานวยการและ
ประชาสัมพันธ) 
นายกมล  หมื่นยุทธ 
(นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ) 

 

นางทิพาภรณ  ธารีเกษ 
(ผูอํานวยการกองธรรมศาสตรและการเมือง) 

 หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
กองธรรมศาสตรและการเมือง 

นางกนกวรรณ  ทองตะโก 
(นักวรรณศิลปชํานาญการ) 

 

นางสาวปยรัตน  อินทรออน 
(ผูอํานวยการกองวิทยาศาสตร) 

 หัวหนาทีมบริหารความ
ตอเนื่องกองวิทยาศาสตร 

นายญาณัฏฐ  ไทรงาม 
(นักวรรณศิลปชํานาญการ) 

 

นางนฤมล  กรีพร 
(ผูอํานวยการกองศิลปกรรม) 

 หัวหนาทีมบริหารความ
ตอเนื่องกองศิลปกรรม 

นางสาวกระลําภักษ  แพรกทอง 
(นักวรรณศิลปชํานาญการพิเศษ) 

 

 

 คณะบริหารความตอเนื่องเพื่อดําเนินการในสภาวะวิกฤต มีอํานาจหนาที่ ในการ (๑) ประเมินลักษณะ ขอบเขต และแนวโนมของอุบัติการณที่เกิดขึ้น เพื่อตัดสินใจ
ประกาศใช แผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องฯ และดําเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการบริหารความตอเนื่อง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรตามที่ไดกําหนดไวในแผนดําเนิน



๗ 

 

ธุรกิจอยางตอเนื่องฯ (๒) กําหนดนโยบาย กํากับ ดูแล และติดตามผลตามแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องฯ (๓) แตงตั้งทีมงานบริหารความตอเนื่อง (๔) แจงใหทีมงาน
บริหารความตอเนื่องของหนวยงานปฏิบัติตามขั้นตอนแนวทางของแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องฯ  

รายชื่อบุคลากรในทีมงานบริหารความตอเนื่องของสํานักงานเลขานุการกรม 

บุคลากรหลัก 
บทบาท 

บุคลากรสํารอง 

ชื่อ เบอรโทรศัพท ชื่อ เบอรโทรศัพท 

นางสาวอารี  พลดี 
(เลขานุการกรม) 

 หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักงาน
เลขานุการกรม 

นายอภิเดช  บุญสงค 
(หัวหนาฝายชวยอํานวยการและ
ประชาสัมพันธ) 
นายกมล  หมื่นยุทธ 
(นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ) 

 

นางรัชนีวรรณ  ละออ 
(เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน) 

 ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานเลขานุการกรม 

นายเศกสรร  ศึกษาการณ 
(เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน) 

 

นายวิศรุต  ขาวลิขิต 
(หัวหนาฝายการเจาหนาที่) 

 ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานเลขานุการกรม 

นางสาวเรณุภา  ศรีรักษ  
(นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ) 

 

นายอภิเดช  บุญสงค 
(หัวหนาฝายชวยอํานวยการและ
ประชาสัมพันธ) 

 ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานเลขานุการกรม 

นางสาวกัณธวัฒน  รัตนสุนทรสิทธิ ์
(นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ) 

 

นางสาววราภรณ  รอดไหม 
(นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ) 

 ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานเลขานุการกรม 

นางสาวนิตยา  มีเสม 
(นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ) 

 

นายกมล  หมื่นยุทธ 
(นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ) 

 ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานเลขานุการกรม 

นางสาวจุฑามาส  อุนปุณฑริก 
(นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ) 

 

 



๘ 

 

รายชื่อบุคลากรในทีมงานบริหารความตอเนื่องของกองธรรมศาสตรและการเมือง  

บุคลากรหลัก 
บทบาท 

บุคลากรสํารอง 

ชื่อ เบอรโทรศัพท ชื่อ เบอรโทรศัพท 

นางทิพาภรณ  ธารีเกษ 
(ผูอํานวยการกองธรรมศาสตรและการเมือง) 

 หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของกองธรรมศาสตร
และการเมือง 

นางกนกวรรณ  ทองตะโก 
(นักวรรณศิลปชํานาญการ) 

 

นางวาสนา  เอกสิทธิ์ 
(เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน) 

 ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของกองธรรมศาสตรและ
การเมือง 

นางณัฎฐิกา  โพธิ์ศรีปทมากุล 
(เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน) 

 

นางกนกวรรณ  ทองตะโก 
(นักวรรณศิลปชํานาญการ) 

 ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของกองธรรมศาสตรและ
การเมือง 

นางสาวอารยา  ถิรมงคลจิต 
(นักวรรณศิลปปฏิบัติการ) 

 

นางสาวอิสริยา  เลาหตีรานนท 
(นักวรรณศิลปชํานาญการ) 

 ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของกองธรรมศาสตรและ
การเมือง 

นางสาวอรวรรณ  ภิรมจิตรผอง 
(นักวรรณศิลปปฏิบัติการ) 

 

นางสาวจินดารัตน  โพธิ์นอก 
(นักวรรณศิลปชํานาญการ) 

 ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของกองธรรมศาสตรและ
การเมือง 

นายสมศักด  ยศกลาง 
(นักวรรณศิลปปฏิบัติการ) 

 

 
 
 
 



๙ 

 

รายชื่อบุคลากรในทีมงานบริหารความตอเนื่องของกองวิทยาศาสตร  

บุคลากรหลัก 
บทบาท 

บุคลากรสํารอง 

ชื่อ เบอรโทรศัพท ชื่อ เบอรโทรศัพท 

นางสาวปยรัตน  อินทรออน 
(ผูอํานวยการกองวิทยาศาสตร) 

 หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของกองวิทยาศาสตร 

นายญาณัฏฐ  ไทรงาม 
(นักวรรณศิลปชํานาญการ) 

 

นางสาวสุกุลตรัตน  ฉ่ําจิตรชื่น 
(เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน) 

 ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของกองวิทยาศาสตร 

นายสมภพ  สังขทอง 
(เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน) 

 

นางสาวสมทรง  ศกุนตนาค 
(นักวรรณศิลปชํานาญการ) 

 ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของกองวิทยาศาสตร 

นางสาวพจมาน  เชยเดช 
(นักวรรณศิลปชํานาญการ) 

 

นายญาณัฏฐ  ไทรงาม 
(นักวรรณศิลปชํานาญการ) 

 ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของกองวิทยาศาสตร 

นางสาวยลดา  ใยประยูร 
(นักวรรณศิลปชํานาญการ) 

 

นางณัฐมาตย  มูสิกะเจริญ 
(นักวรรณศิลปชํานาญการ) 

 ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของกองวิทยาศาสตร 

นางสาวกนกพร  ชื่นใจดี 
(นักวรรณศิลปปฏิบัติการ) 

 

นางสาวยลดา  ใยประยูร 
(นักวรรณศิลปชํานาญการ) 

 ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของกองวิทยาศาสตร 

นางสาวมณทิรา  เกษมสุข 
(นักวรรณศิลปปฏิบัติการ) 

 

 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

รายชื่อบุคลากรในทีมงานบริหารความตอเนื่องของกองศิลปกรรม  

บุคลากรหลัก 
บทบาท 

บุคลากรสํารอง 

ชื่อ เบอรโทรศัพท ชื่อ เบอรโทรศัพท 

นางนฤมล กรีพร 
(ผูอํานวยการกองศิลปกรรม) 

 หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของกองศิลปกรรม 

นางสาวกระลําภักษ  แพรกทอง 
(นักวรรณศิลปชํานาญการพิเศษ) 

 

นางปญจมา  สุดสวาท 
(เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน) 

 ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของกองศิลปกรรม 

นางพัชรินทร  แตงสุวรรณ 
(เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน) 

 

นางสาวกระลําภักษ  แพรกทอง 
นักวรรณศิลปชํานาญการพิเศษ 

 ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของกองศิลปกรรม 

นางธนิดา สุขจรนิ 
(นักวรรณศิลปชํานาญการ) 

 

นางชวนพิศ  เชาวนสกุล 
(นักวรรณศิลปชํานาญการ) 

 ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของกองศิลปกรรม 

นางสาวลัดดา วรลัคนากุล 
(นักวรรณศิลปชํานาญการ) 

 

นางสาวปาริชาติ  กิตินันทน 
(นักวรรณศิลปชํานาญการ) 

 ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของกองศิลปกรรม 

นางสาวศยามล แสงมณี 
(นักวรรณศิลปชํานาญการ) 

 

นางสาวกุลศิรินทร  นาคไพจิตร 
(นักวรรณศิลปชํานาญการ) 

 ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของกองศิลปกรรม 

นางสาวอัญชนา ไพจิตรหทัย 
(นักวรรณศิลปปฏิบัติการ) 

 

นายปยะพงษ  โพธิ์เย็น 
(นักวรรณศิลปชํานาญการ) 

 ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของกองศิลปกรรม 

นางสาวนุชจรี เล็กบางพงศ 
(นักวรรณศิลปปฏิบัติการ) 

 

นางพรทิพย  เดชทิพยประภาพ 
(นักวรรณศิลปชํานาญการ) 

 ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของกองศิลปกรรม 

นายณพล พรประศาสนสุข 
(นักวรรณศิลปปฏิบัติการ) 

 

นางวรรณธนา  มูลจันทร 
(นักวรรณศิลปชํานาญการ) 

 ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของกองศิลปกรรม 

  

 



๑๑ 

 

 ทีมงานบริหารความตอเนื่อง (แตงตั้งโดยหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องเพื่อดําเนินการในสภาวะวิกฤตของหนวยงาน) มีหนาที่ในการ (๑) ปฏิบัติตามขั้นตอน
แนวทางของแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องฯ (๒) รายงานขอมูลขาวสารหรือเหตุการณที่อาจนํามาซึ่งแนวโนมการเกิดอุบัติการณแกหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องฯ 
เพื่อใหตรวจสอบและประเมินสถานการณเบื้องตน (๓) นําแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องฯ ที่ไดกําหนดไวมาประยุกตใชตามความเหมาะสม (๕) ติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินการตามแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องฯ และรายงานความคืบหนาในการแกไขสภาวะวิกฤตตอบริหารความตอเนื่องฯ อยางสม่ําเสมอหรือตามที่กําหนดไว 

 โดยทุกตําแหนงจะตองรวมมือกันดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกูคนืเหตุการณฉุกเฉินในฝายงานของตนเอง ใหสามารถบริหารความตอเนื่องและกลับสูสภาวะปกติ
ไดโดยเร็ว ตามบทบาทหนาที่ที่กําหนดไวของทีมงานบริหารความตอเนื่อง (BCP Team) และในกรณีที่บุคลากรหลักไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหบุคลากรสํารองรับผิดชอบ
ทําหนาที่ในบทบาทของบุคลากรหลัก 

กระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน Call Tree 
 กระบวนการ Call Tree คือ กระบวนการแจงเหตุฉุกเฉินใหกับสมาชิกในคณะบริหารความตอเนื่องและทีมงานบริหารความตอเนื่องที่เกี่ยวของตามผังรายชื่อทาง
โทรศัพท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการบริหารจัดการขั้นตอนในการติดตอบุคลากร ภายหลังจากมีการประกาศเหตุการณฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตของหนวยงาน 
 กระบวนการ Call Tree จะเริ่มตนที่หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องแจงใหผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่องทราบถึงเหตุการณฉุกเฉิน เพื่อใหผู
ประสานงานฯ แจงใหหัวหนาทีมงานบริหารความตอเนื่องรับทราบเหตุการณฉุกเฉินและการประกาศใชแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องฯ ตามสายงานการบังคับบัญชาของ
แตละสายงาน จากนั้นหัวหนาทีมงานบริหารความตอเนื่องมีหนาที่แจงไปยังบุคลากรภายใตการบังคับบัญชาเพื่อรับทราบเหตุการณฉุกเฉินและการประกาศใชแผนดําเนิน
ธุรกิจอยางตอเนือ่งฯ ของหนวยงานตามชองทางติดตอสื่อสารที่ไดระบุในแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องฯ 
 ในกรณีที่ไมสามารถติดตอหัวหนาทีมได ใหติดตอไปยังบุคลากรสํารอง โดยพิจารณา 
  ๑. ถาเหตุการณเกิดข้ึนในเวลาทําการ ใหดําเนินการติดตอบุคลากรหลักโดยติดตอผานเบอรโทรศัพทของหนวยงานเปนชองทางแรก 
  ๒. ถาเหตุการณเกิดขึ้นนอกเวลาทําการหรือสถานที่ปฏิบัติงานหลักไดรับผลกระทบ ใหดําเนินการติดตอบุคลากรหลักโดยติดตอผานหมายเลข
โทรศัพทมือถือเปนชองทางแรก 
  ๓. ถาสามารถติดตอบคุลากรหลักไดใหแจงขอมูลแกบุคลากรหลักของหนวยงานทราบ ดังตอไปนี้ 
   ๓.๑ สรุปสถานการณของเหตุการณฉุกเฉินและการประกาศใชแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องฯ 
   ๓.๒ เวลาและสถานที่สําหรับการนัดประชุมเรงดวนของหนวยงาน สําหรับผูบริหารของหนวยงานและทีมงานบริหารความตอเนื่อง 
   ๓.๓ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อบริหารความตอเนื่องตอไป เชน สถานที่รวมพลในกรณีที่มีการยายสถานที่ทําการ 

 



๑๒ 

 

กระบวนการแจงเหตุ Call Tree 

หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง 

สํานักงานราชบัณฑิตยสภา 

(เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา) 

ผูประสานงานคณะบริหาร 

ความตอเนื่อง 

(รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา) 

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง 

กองธรรมศาสตรและการเมือง 

(ผูอํานวยการกองธรรมศาสตร
และการเมือง) 

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง 

กองวิทยาศาสตร 

(ผูอํานวยการกองวิทยาศาสตร) 

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง 

กองศิลปกรรม 

(ผูอํานวยการกองศิลปกรรม) 

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง 

สํานักงานเลขานุการกรม 

(เลขานุการกรม) 



๑๓ 

 

 ภายหลังจากไดรับการตอบรับจากบุคลากรหลักครบถวนตามกระบวนการแจงเหตุ Call Tree หัวหนาหนวยงานมีหนาที่โทรกลับไปแจงยังผูประสานงานคณะ
บริหารความตอเนื่อง เพื่อรวบรวมสรุปความพรอมของหนวยงานในการบริหารความตอเนื่อง รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของหนวยงานและเจาหนาที่
ทั้งหมดในหนวยงาน 

 ทีมบริหารความตอเนื่องมีหนาที่ในการปรับปรุงขอมูลสําหรับการติดตอใหเปนปจจุบันอยูตลอดเวลา เพื่อใหกระบวนการติดตอบุคลากรภายในหนวยงานสามารถ
ดําเนินไดอยางตอเนื่องและสําเร็จลุลวงภายในระยะเวลาที่คาดหวัง ในกรณีที่เกิดเหตุการณฉุกเฉินและมีการประกาศใชแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 

 

ผลกระทบตอกระบวนการทํางานหรือการใหบริการ 

 การวิเคราะหผลกระทบตอกระบวนการทํางานหรือการใหบริการ (Business Impact Analysis) โดยใชเกณฑในการกําหนดระดับผลกระทบ ดังนี ้

ระดับผลกระทบ หลักเกณฑการพิจารณาระดับของผลกระทบ 

สูงมาก  เกิดความเสียหายตอหนวยงานเปนจํานวนเงินในระดับสูงมาก  
 สงผลใหขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือ การใหบริการลดลงมากกวา รอยละ ๕๐  
 เกิดการสูญเสียชีวิตและ/หรือภัยคุกคามตอสาธารณชน  
 สงผลกระทบตอชื่อเสียง ภาพลักษณ และความมั่นใจตอองคกรในระดับประเทศ 

สูง  เกิดความเสียหายตอหนวยงานเปนจํานวนเงินในระดับสูง  
 สงผลใหขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือ การใหบริการลดลงมากกวา รอยละ ๒๕-๕๐  
 เกิดการบาดเจ็บตอผูรับบริการ/บุคคล/กลุมคน  
 สงผลกระทบตอชื่อเสียง ภาพลักษณ และความมั่นใจตอองคกรในระดับหนวยงาน 

ปานกลาง  เกิดความเสียหายตอหนวยงานเปนจํานวนเงินในระดับปานกลาง  
 สงผลใหขีดความสามารถในการดําเนินงาน หรือ การใหบริการลดลงมากกวา รอยละ ๑๐-๒๕  
 ตองมีการรักษาพยาบาล  
 สงผลกระทบตอชื่อเสียง และความมั่นใจตอองคกรในระดับบางหนวยงาน 

ต่ํา  เกิดความเสียหายตอหนวยงานเปนจํานวนเงินในระดับต่ํา  
 สงผลใหขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือ การใหบริการลดลงมากกวารอยละ ๕-๑๐  
 ตองมีการปฐมพยาบาล  
 สงผลกระทบตอชื่อเสียง และความมั่นใจตอองคกรในระดับเจาหนาที ่

 

 

 



๑๕ 

 

 การวิเคราะหผลกระทบตอกระบวนการทํางานหรือการใหบริการ (Business Impact Analysis) พบวากระบวนการทํางานที่ฝายงานตองใหความสําคัญและ
กลับมาดําเนินงานหรือฟนคืนสภาพใหไดภายในระยะเวลาตามที่กําหนดมีดังนี้ 

ผลกระทบตอกระบวนการทํางานหรือการใหบริการ (Business Impact Analysis) 

กระบวนการ 
ระดับความเรงดวน 
(สูง/ปานกลาง/ต่ํา) 

ระยะเวลาเปาหมายในการฟนคืนสภาพ 

๔-๒๔ 
ชั่วโมง 

๑-๒ วัน ๑ สัปดาห ๒ สัปดาห 

ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป สูง     
ดําเนินการเกี่ยวกับงานดานการเงิน การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ การบริหารบุคคล 
งานติดตอประสานงาน 

สูง 
    

ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําแผนงาน งบประมาณ และเรงรัดติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

ปานกลาง 
    

กระบวนงานสรางองคความรูในศาสตรสาขาตาง ๆ และกําหนดมาตรฐานการใช
ภาษาไทย 

สูง 
    

กระบวนงานสงเสริมและเผยแพรการใชภาษาไทยที่ถูกตองตามหลักภาษาผาน
ชองทางตาง ๆ 

ปานกลาง 
    

กระบวนงานใหบริการทางจดหมาย โทรศัพท โทรสาร และอินเทอรเน็ต (อีเมล) ปานกลาง     
กระบวนงานจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ ปานกลาง     
กระบวนงานจัดพิมพหนังสือและสิ่งพิมพของทางราชการ (จางพิมพ อนุญาตให
ใชสิทธิในการจัดพิมพและจําหนาย) 

ปานกลาง 
    

  

 สําหรับกระบวนการอื่น ๆ ที่ประเมินแลว อาจไมไดรับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมีความยืดหยุนใหสามารถชะลอการดําเนินงานและใหบริการได โดยให
คณะบริหารความตอเนื่องสํานักงานราชบัณฑิตยสภาประเมินความจําเปนและเหมาะสม ทั้งนี้ หากมีความจําเปนใหปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความตอเนื่อง
เชนเดียวกันกับกระบวนการหลัก 



๑๖ 

 

การวิเคราะหเพื่อกําหนดความตองการทรัพยากรที่สําคัญ 
 ๑) ดานสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง (Working Space Requirement)  

ประเภททรัพยากร สถานที่/ที่มา ๔-๒๔ ชั่วโมง ๑-๒ วัน ๑ สัปดาห ๒ สัปดาห 

พื้นที่สําหรับสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง เชาสถานที่ (หองประชุม) - - หองประชุม ๙ หอง  
หองละ ๕๐ ตร.ม. 

หองประชุม ๙ หอง  
หองละ ๕๐ ตร.ม. 

พื้นที่สําหรับสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง เชาสถานที่ปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

- เชาอาคารสํานักงาน
ชั่วคราว 

เชาอาคารสํานักงาน
ชั่วคราว 

เชาอาคารสํานักงาน
ชั่วคราว 

ปฏิบัติงานที่บาน ที่อยูอาศัยของบุคลากร ปฏิบัติงานที่บาน ปฏิบัติงานที่บาน ปฏิบัติงานที่บาน ปฏิบัติงานที่บาน 

 
 ๒) ความตองการดานวัสดุอุปกรณ (Equipment & Supplies Requirement)  

ประเภททรัพยากร ที่มา ๔-๒๔ ชั่วโมง ๑-๒ วัน ๑ สัปดาห ๒ สัปดาห 

คอมพิวเตอรโนตบุก ครุภัณฑสํานักงาน/เชาครุภัณฑ - ๑๐ เครื่อง ๒๐ เครื่อง ๓๐ เครื่อง 

เครื่อง GFMIS ใชที่กรมบัญชีกลาง/จัดซื้อจัดจางตาม
ระเบียบพัสดุ 

๑ เครื่อง 
ใชที่กรมบัญชีกลาง 

๑ เครื่อง 
ใชที่กรมบัญชีกลาง 

๑ เครื่อง 
ใชที่กรมบัญชีกลาง 

๑ เครื่อง 
ใชที่กรมบัญชีกลาง 

เครื่องพิมพ/เครื่องสแกน/
โทรสาร 

ครุภัณฑสํานักงาน/เชาครุภัณฑ - ๔ เครื่อง ๔ เครื่อง ๔ เครื่อง 

เครื่องถายเอกสาร ครุภัณฑสํานักงาน/จางเหมาบริการ - ๔ เครื่อง ๔ เครื่อง ๔ เครื่อง 

โทรศัพทมือถือ โทรศัพทมือถือที่ไดจัดสรรให/จัดซื้อ
ตามความจําเปนและเหมาะสม 

๑๘ เครื่อง ๑๘ เครื่อง ๑๘ เครื่อง ๑๘ เครื่อง 

อุปกรณสํารองขอมูล สํานักงาน/จัดซื้อตามความจําเปน
และเหมาะสม 

- ๔ ชุด ๘ ชุด ๑๖ ชุด 



๑๗ 

 

 ๓) ความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูล (IT & Information  Requirement) 

ประเภททรัพยากร แหลงขอมูล ๔-๒๔ ชั่วโมง ๑-๒ วัน ๑ สัปดาห ๒ สัปดาห 

อีเมล สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 
(องคการมหาชน) (สรอ.) 

    

GFMIS กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง     

ระบบการประชุมออนไลน ผูใหบริการระบบการประชุม -    

เว็บไซตสํานักงานราชบัณฑิตยสภา ผูดูแลระบบ -    

ระบบเครื่องแมขาย (server)  
ของหนวยงาน 

เชาบริการชั่วคราว 
-    

 ๔) ความตองการดานบุคลากรสําหรับความตอเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน (Personnel Requirement) 

ประเภททรัพยากร ๔-๒๔ ชั่วโมง ๑-๒ วัน ๑ สัปดาห ๒ สัปดาห 

จํานวนบุคลากรปฏิบัติงานที่สํานักงาน /สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง - ๑๐ คน ๔๐ คน ๔๐ คน 

จํานวนบุคลากรปฏิบัติงานที่บาน ๙๐ คน ๘๐ คน ๕๐ คน ๕๐ คน 

 ๕) ความตองการดานผูใหบริการที่สําคัญ (Service Requirement) 

ฝายงาน /กลุมงาน ๔-๒๔ ชั่วโมง ๑-๒ วัน ๑ สัปดาห ๒ สัปดาห 

การไฟฟานครหลวง     

การประปานครหลวง     

ผูใหบริการเชื่อมโยงระบบเครือขายอินเทอรเน็ต     



๑๘ 

 

กลยุทธความตอเนื่อง (Business Continuity Strategy) 

 กลยุทธความตอเนื่อง เปนแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรใหมีความพรอมเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต ซึ่งพิจารณาทรัพยากรใน ๕ ดาน ดังนี้ 

 
ทรัพยากรสําคัญ กลยุทธความตอเนื่อง 

อาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก - สรรหาและเตรียมอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง 
- กําหนดแนวทางใหเจาหนาที่สามารถปฏิบัติงานที่บานได 

วัสดุอุปกรณที่สําคัญ/การจัดหาจัดสงวัสดุอุปกรณ 
ที่สําคัญ 

- จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณสํารอง เพื่อใชในสภาวะวิกฤต 
- เชาเครื่องมือหรืออุปกรณสํารอง 
- จางเหมาบริการ 
- จัดซื้อตามระเบียบพัสดุตามความจําเปนและเหมาะสม 

เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลท่ีสําคัญ - จัดใหมีระบบงานเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศสํารอง 
- ปฏิบัติงานโดยไมใชระบบงานเทคโนโลยี (manual) ไปกอน แลวจึงปอนขอมูลเขาในระบบ เมื่อกลับคืน 
สูสภาวะปรกต ิ
- ดําเนินการเชื่อมตอระบบอินเทอรเน็ตและฐานขอมูลที่สําคัญ 

บุคลากรหลัก - กําหนดใหใชบุคลากรสํารองทดแทนภายในฝายงานเดียวกัน 
- กําหนดใหใชบุคลากรนอกฝายงาน ในกรณีที่บุคลากรไมเพียงพอหรือขาดแคลน 

คูคา/ผูใหบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ - การไฟฟานครหลวงเปนผูดูแลรับผิดชอบในการจําหนายไฟฟาใหสํานักงานราชบัณฑิตยสภา โดย 
สํานักงานราชบัณฑิตยสภาควรมีระบบไฟฟาสํารองที่สามารถจําหนายกระแสไฟฟาใหแกหนวยงานได 
- การประปานครหลวงเปนผูดูแลรับผิดชอบในการจําหนายน้ําประปาใหสํานักงานราชบัณฑิตยสภา โดย 
สํานักงานราชบัณฑิตยสภาควรมีระบบสํารองน้ําใหสามารถใชสํารองไดในระดับหนึ่ง 
- ประสานงานกับผูใหบริการเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อเชื่อมโยงการบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
 



๑๙ 

 

ขั้นตอนการบริหารความตอเนื่องและกอบกูกระบวนการ 
 
 ในการปฏิบัติการใด ๆ ใหบุคลากรคํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่น ๆ และปฏิบัติตามแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กําหนดขึ้น
อยางเครงครัด 
 
 ๑. วันที ่๑ ภายใน ๒๔ ชั่วโมง : การตอบสนองตอเหตุการณทันที 
 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

๑. หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องติดตาม สอบถาม และประเมินเหตุฉุกเฉิน/วิกฤตเพื่อประเมินความ
จําเปนในการประกาศใชแผน BCP และแจงเหตุฉุกเฉินตามกระบวนการ Call Tree ใหกับหัวหนาทีมงาน
บริหารความตอเนื่องของแตละหนวยงานทราบ 

หัวหนาและผูประสานงานคณะ
บริหารความตอเนื่องของสํานักงาน
ราชบัณฑิตยสภา 

 

๒. หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนื่องแจงเหตุฉุกเฉิน วิกฤต ตามกระบวนการ Call Tree ใหกับบุคลากร
ในสํานักงานเลขานุการกรมและกองวิชาการ ภายหลังไดรับแจงจากหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของ
สํานักงานราชบัณฑิตยสภา 

หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานเลขานุการกรมและ
กองวิชาการ 

 

๓. จัดประชุมทีมงานบริหารความตอเนื่องแตละหนวยงาน เพื่อประเมินความเสียหายผลกระทบตอการ
ดําเนินงาน การใหบริการ และทรัพยากรสําคัญที่ตองใชในการบริหารความตอเนื่อง ทบทวนกระบวนงานที่มี
ความเรงดวน หรือสงผลกระทบอยางสูงหากไมดําเนินการ ซึ่งจําเปนตองดําเนินงานหรือปฏิบัติดวยมือ 

ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ
สํานักงานเลขานุการกรมและกอง
วิชาการ 

 

๔. ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในฝายที่ไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ
สํานักงานเลขานุการกรมและกอง
วิชาการ 

 

๕. รายงานหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของสํานักงานราชบัณฑิตยสภาทราบ โดยครอบคลุมประเด็นดังนี้ 
 ๕.๑ จํานวนและรายชื่อบุคลากรที่ไดรับบาดเจ็บ/เสียชีวิต 
 ๕.๒ ความเสียหายและผลกระทบตอการดําเนินงานและการใหบริการ 

หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานเลขานุการกรมและ
กองวิชาการ 

 



๒๐ 

 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

 ๕.๓ ทรัพยากรสําคัญที่ตองใชในการบริหารความตอเนื่อง 
 ๕.๔ กระบวนงานที่มีความเรงดวนและสงผลกระทบอยางสูงหากไมดําเนินการ และจําเปนตอง
ดําเนินงาน 
๖. จัดประชุมคณะบริหารความตอเนื่อง เพื่อรับทราบและประเมินความเสียหาย ผลกระทบตอการ
ดําเนินงานและใหบริการ และทรัพยากรสําคัญที่ตองใชในการบริหารความตอเนื่อง พรอมทั้งรับทราบและ
พิจารณาอนุมัติ 
 ๖.๑ กระบวนงาน/งานที่ม ีความเรงดวน และสงผลกระทบอยางสูงจําเปนตองดําเนินงานหรือ
ปฏิบัติดวยมือ (manual processing) 
 ๖.๒ เนื้อหาและขอความเพื่อใชในการสื่อสารและรายงานสถานการณแกบุคลากรในหนวยงานให
ทราบ 
 ๖.๓ การจัดหาทรัพยากรที่จําเปนตองใชในการบริหารความตอเนื่อง 

คณะบริหารความตอเนื่องของ
สํานักงานราชบัณฑิตยสภา 

 

๗. สื่อสารและรายงานสถานการณแกบุคลากรในสํานักงานเลขานุการกรมและกองวิชาการใหทราบ ตาม
เนื้อหาและขอความที่ไดรับการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะบริหารความตอเนื่องของสํานักงาน 
ราชบัณฑิตยสภาแลว 

หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานเลขานุการกรมและ
กองวิชาการ 

 

๘. ประเมินและระบุกระบวนการหลัก และงานเรงดวนที่จําเปนตองดําเนินการใหแลวเสร็จ ภายใน ๑-๕ วัน
ขางหนา 

หัวหนาและทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักงานเลขานุการกรม
และกองวิชาการ 

 

๙. ประเมินศักยภาพและความสามารถของหนวยงานในการดําเนินงานเรงดวนขางตน ภายใตขอจํากัดและ
สภาวะวิกฤต พรอมระบุทรัพยากรที่จําเปนตองใชในการบริหารความตอเนื่องตามแผนการจัดหาทรัพยากร 
 
 
 

หัวหนาและทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักงานเลขานุการกรม
และกองวิชาการ 

 



๒๑ 

 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

๑๐. ติดตอและประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดหาทรัพยากรที่จําเปนตองใชในการบริหาร
ความตอเนื่อง ไดแก  
 ๑๐.๑ สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง 
 ๑๐.๒ วัสดุอุปกรณที่สําคัญ 
 ๑๐.๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ 
 ๑๐.๔ บุคลากรหลัก 
 ๑๐.๕ คูคา/ผูใหบริการที่สําคัญ 

หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานเลขานุการกรมและ
กองวิชาการ 

 

๑๑. รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของสํานักงานราชบัณฑิตยสภาทราบ 
พรอมขออนุมัติการดําเนินงานหรือปฏิบัติงานดวยมือ สําหรับกระบวนงานที่มีความเรงดวนและสงผลกระทบ
อยางสูงหากไมดําเนินการ 

หัวหนาและทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักงานเลขานุการกรม
และกองวิชาการ 

 

๑๒. พิจารณาดําเนินการหรือปฏิบัติงานดวยมือเฉพาะงานเรงดวนหากไมดําเนินการจะสงผลกระทบอยางสูง
และไมสามารถรอได ทั้งนี้ ตองไดรับการอนุมัติ 

หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานเลขานุการกรมและ
กองวิชาการ 

 

๑๓. ระบุหนวยงานที่เปนคูคา/ผูใหบริการสําหรับงานเรงดวน เพื่อแจงสถานการณและแนวทางในการ
บริหารงานใหมีความตอเนื่องตามความเห็นของคณะบริหารความตอเนื่องของสํานักงานราชบัณฑิตยสภา 

หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานเลขานุการกรมและ
กองวิชาการ 

 

๑๕. บันทึกและทบทวนกิจกรรมและงานตาง ๆ ที่ทีมงานบริหารความตอเนื่องของสํานักงานเลขานุการกรม
และกองวิชาการตองดําเนินการ พรอมระบุรายละเอียดผูดําเนินการ และเวลาอยางสม่ําเสมอ 

หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานเลขานุการกรมและ
กองวิชาการ 

 

๑๖. แจงสรุปสถานการณและขั้นตอนการดําเนินการสําหรับในวันถัดไปใหกับบุคลากรหลักในสํานักงาน
เลขานุการกรมและกองวิชาการ เพื่อรับทราบและดําเนินการ เชน แจงวัน เวลา และสถานที่ปฏิบัติงาน
สํารอง 

หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานเลขานุการกรมและ
กองวิชาการ 

 



๒๒ 

 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

๑๗. รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของสํานักงานราชบัณฑิตยสภาอยาง
สม่ําเสมอหรือตามที่ไดกําหนดไว 

หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานเลขานุการกรมและ
กองวิชาการ 

 

 
 ๒. วันที ่๒-๗ การตอบสนองในระยะสั้น 
 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

๑. ติดตามสถานภาพการกูคืนมาของทรัพยากรที่ไดรับผลกระทบ ประเมินความจําเปนและระยะเวลาที่ตอง
ใชในการกูคืน 

หัวหนาและทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักงานเลขานุการกรม
และกองวิชาการ 

 

๒. ตรวจสอบความพรอมและขอจํากัดในการจัดหาทรัพยากรที่จําเปนตองใชในการบริหารความตอเนื่อง ไดแก 
 ๒.๑ สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง 
 ๒.๒ วัสดุอุปกรณที่สําคัญ 
 ๒.๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ 
 ๒.๔ บุคลากรหลัก 
 ๒.๕ คูคา/ผูใหบริการที่สําคัญ/ผูมีสวนไดสวนเสีย 

หัวหนาและทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักงานเลขานุการกรม
และกองวิชาการ 

 

๓. รายงานหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของสํานักงานราชบัณฑิตยสภา ความพรอม ขอจํากัด และ
ขอเสนอแนะในการจัดหาทรัพยากรที่จําเปนตองใชในการบริหารความตอเนื่อง 

หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานเลขานุการกรมและ
กองวิชาการ 

 

๔. ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรที่จําเปนตองใชในการบริหารความตอเนื่อง ไดแก 
 ๔.๑ สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง 

หัวหนาและทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักงานเลขานุการกรม

 



๒๓ 

 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

 ๔.๒ วัสดุอุปกรณที่สําคัญ 
 ๔.๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ 
 ๔.๔ บุคลากรหลัก 
 ๔.๕ คูคา/ผูใหบริการที่สําคัญ/ผูมีสวนไดสวนเสีย 

และกองวิชาการ 

๕. ดําเนินการกอบกูและจัดหาขอมูลและรายงานตาง ๆ ที่จําเปนตองใชในการดําเนินงานและใหบริการตาม
ตารางการวิเคราะหเพื่อกําหนดความตองการทรัพยากรที่สําคัญ 

ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ
สํานักงานเลขานุการกรมและกอง
วิชาการ 

 

๖. ดําเนินงานและใหบริการภายใตทรัพยากรที่จัดหาเพื่อบริหารความตอเนื่อง ดังนี้ 
 ๖.๑ สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง 
 ๖.๒ วัสดุอุปกรณที่สําคัญ 
 ๖.๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ 
 ๖.๔ บุคลากรหลัก 
 ๖.๕ คูคา/ผูใหบริการที่สําคัญ 

ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ
สํานักงานเลขานุการกรมและกอง
วิชาการ 

 

๗. แจงสถานการณและแนวทางในการบริหารความตอเนื่องแกหนวยงานผูใชบริการ/คูคาที่ไดรับผลกระทบ 
เพื่อรับทราบและดําเนินการ เชน แจงวัน เวลา และสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง 

หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานเลขานุการกรมและ
กองวิชาการ 

 

๘. บันทึกและทบทวนกิจกรรมและงานตาง ๆ ที่ทีมงานบริหารความตอเนื่องของสํานักงานเลขานุการกรม
และกองวิชาการตองดําเนินการ พรอมระบุรายละเอียดผูดําเนินการ และเวลาอยางสม่ําเสมอ 

ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ
สํานักงานเลขานุการกรมและกอง
วิชาการ 

 

๙. แจงสรุปสถานการณและขั้นตอนการดําเนินการตอไปสําหรับในวันถัดไปใหกับบุคลากรในสํานักงาน
เลขานุการกรมและกองวิชาการ 

หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานเลขานุการกรมและ
กองวิชาการ 

 



๒๔ 

 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

๑๐. รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของสํานักงานราชบัณฑิตยสภาตามเวลาที่
ไดกําหนดไว 

หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานเลขานุการกรมและ
กองวิชาการ 

 

 
 ๓. วันที่ ๘ การตอบสนองระยะกลาง (๑ สัปดาห) 
 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

๑. ติดตามสถานภาพการกูคืนมาของทรัพยากรที่ไดรับผลกระทบ และประเมินความจําเปนและระยะเวลาที่
ตองใชในการกูคืน 

หัวหนาและทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักงานเลขานุการกรม
และกองวิชาการ 

 

๒. ระบุทรัพยากรที่จําเปนตองใช เพื่อดําเนินงานและใหบริการตามปรกติ หัวหนาและทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักงานเลขานุการกรม
และกองวิชาการ 

 

๓. รายงานหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของสํานักงานราชบัณฑิตยสภาสถานภาพการกูคืนมาของ
ทรัพยากรที่ไดรับผลกระทบ และทรัพยากรที่จําเปนตองใชเพื่อดําเนินงานและใหบริการตามปรกติ 

หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานเลขานุการกรมและ
กองวิชาการ 

 

๔. ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรที่จําเปนตองใชเพื่อดําเนินงานและใหบริการตามปรกติ ดังนี้ 
 ๔.๑ สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง 
 ๔.๒ วัสดุอุปกรณที่สําคัญ 
 ๔.๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ 
 ๔.๔ บุคลากรหลัก 

หัวหนาและทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักงานเลขานุการกรม
และกองวิชาการ 

 



๒๕ 

 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

 ๔.๕ คูคา/ผูใหบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ 
๕. แจงสรุปสถานการณและการเตรียมความพรอมดานทรัพยากรตาง ๆ เพื่อดําเนินงานและใหบริการตาม
ปรกติใหกับบุคลากรในสํานักงานเลขานุการกรมและกองวิชาการ 
 
 
 

หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานเลขานุการกรมและ
กองวิชาการ 

 

๖. บันทึกและทบทวนกิจกรรมและงานตาง ๆ ที่ทีมงานบริหารความตอเนื่องของสํานักงานเลขานุการกรม
และกองวิชาการตองดําเนินการ พรอมระบุรายละเอียดผูดําเนินการ และเวลาอยางสม่ําเสมอ 

ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ
สํานักงานเลขานุการกรมและกอง
วิชาการ 

 

๗. รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของสํานักงานราชบัณฑิตยสภาตามเวลาที่
ไดกําหนดไว 

หัวหนาและทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักงานเลขานุการกรม
และกองวิชาการ 

 

 
  



๒๖ 

 

 
 
 

ภาคผนวก 



๒๗ 

 

ประกาศสํานักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง มาตรการปองกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐ 

 

มาตรการดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการอื่น ตามมาตรการปองกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑ 

 

หมายเลขโทรศัพทเพื่อแจงเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน 
แจงเหตุ สถานีดับเพลิง โรงพยาบาล สาธารณูปโภค 

แจงเหตุดวน – เหตุราย   
สถานีตํารวจ 
๑๙๑ 

สถานีดับเพลิงพญาไท 
๐ ๒๓๕๔ ๖๘๕๐ 

รพ.รามาธิบดี 
ศูนยรถพยาบาล รพ.รามาธิบดี 
๐ ๒๒๐๑ ๑๐๐๐ กด ๐, ๐ ๒๒๐๑ ๒๘๑๙ 

การไฟฟานครหลวง 
๑๑๓๐ 

แจงเหตุบรรเทาสาธารณภัยและดับเพลิง 
๑๙๙ 

สถานีดับเพลิงสามเสน 
๐ ๒๒๔๑ ๒๓๙๑-๒ 

รพ.ราชวิถ ี 
๐ ๒๓๕๔ ๘๑๐๘-๓๗ 

การประปานครหลวง 
๑๑๒๕ 

แจงเหตุชวยเหลือทางการแพทยฉุกเฉิน 
๑๖๖๙ 

สถานีดับเพลิงหวยขวาง 
๐ ๒๒๗๕ ๖๐๔๔ 

รพ.วิชัยยุทธ 
๐ ๒๖๑๘๖ ๒๐๐-๒๐, ๐ ๒๒๖๕ ๗๗๗๗ 

 

แจงเหตุดวนสาธารณภัย   
๑๗๘๔ 

สถานีดับเพลิงลาดพราว 
๐ ๒๕๑๑ ๐๐๓๒ 

รพ.พญาไท 
๐ ๒๖๑๗ ๒๔๔๔ 

 

ชวยเหลือผูประสบภัยสายดวน กทม. 
๑๕๕๔ 

สถานีดับเพลิงดุสิต 
๐ ๒๒๔๑ ๔๐๖๓-๗ 

รพ.พญาไท ๒ 
๑๗๗๒ 

 

แจงเรื่องรองทุกขทั่วไปในเขต กทม. 
๑๕๕๕ 

สถานีดับเพลิงสุทธิสาร 
๐ ๒๒๗๗ ๓๖๘๘-๙ 

รพ.วชิรพยาบาล 
๐ ๒๒๔๔ ๓๐๐๐ 

 

แจงเหตุธรณีพิบัติภัย (๒๔ ชั่วโมง)  
๐ ๒๒๐๒ ๓๖๑๑ 

สถานีดับเพลิงบางเขน 
๐ ๒๕๒๑ ๐๓๙๗ 

  

ขอมูลพยากรณอากาศ   
๑๑๘๒ 

สถานีดับเพลิงบรรทัดทอง 
๐ ๒๒๑๔ ๑๐๔๓-๙ 

  

 

 

 


