


 
 

 

 

 

 

 

 

แผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องส ำหรับกำรบริหำรควำม
พร้อมต่อสภำวะวิกฤต 

(Business Continuity Plan : BCP) 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิจิตร เขต 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ค ำน ำ 

แผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องส ำหรับกำรบริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤต (BCP) ส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิจิตร เขต 1 จัดท ำขึ้น เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
พิจิตร เขต 1 เตรียมควำมพร้อมองค์กร และสำมำรถน ำไปใช้ในกำรตอบสนองและปฏิบัติงำนในสภำวะ
วิกฤติ หรือเหตุกำรณ์ฉุกเฉินต่ำง ๆ ทั้งที่เกิดจำกภัยธรรมชำติ อุบัติเหตุ อุบัติกำรณ์โรคระบำด โดยไม่ให้
สภำวะวิกฤตหรือเหตุกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำวส่งผลให้หน่วยงำนต้องหยุดกำรด ำเนินงำน หรือไม่สำมำรถ
ให้บริกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง 

กำรที่หน่วยงำนไม่มีกระบวนกำรรองรับให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง อำจส่งผลกระทบ
ต่อหน่วยงำนในด้ำนต่ำง ๆ เช่น เศรษฐกิจ กำรเงิน กำรให้บริกำรสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ชีวิต                     
และทรัพย์สิน ดังนั้น กำรจัดท ำแผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง จึงเป็นสิ่งส ำคัญที่จะช่วยให้ หน่วยงำน
สำมำรถรับมือกับเหตุกำรณ์ที่ไม่คำดคิด และท ำให้กระบวนกำรที่ส ำคัญ (Critical Business Process) 
กลับมำด ำเนินงำนได้อย่ำงปกติในระดับกำรให้บริกำรที่ก ำหนดไว้  รวมทั้ง ลดระดับควำมรุนแรงของ 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงำนได้ 

กลุ่มอ ำนวยกำร  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิจิตร เขต 1 
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ค ำน ำ 
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แผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องส ำหรับกำรบริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤต 
(Business Continuity Plan : BCP) 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิจิตร เขต 1 

แผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องส ำหรับกำรบริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤต (BCP) ซึ่งต่อไปจะ
เรียกว่ำแผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องฯ จัดท ำขึ้น เพ่ือให้ “หน่วยงำน” เตรียมควำมพร้อมองค์กร และ
สำมำรถน ำไปใช้ในกำรตอบสนองและปฏิบัติงำนในสภำวะวิกฤติหรือเหตุกำรณ์ฉุกเฉินต่ำง ๆ ทั้งท่ีเกิดจำกภัย
ธรรมชำติ อุบัติเหตุ อุบัติกำรณ์โรคระบำด หรือกำรมุ่งร้ำยต่อองค์กร โดยไม่ให้สภำวะวิกฤตหรือเหตุกำรณ์
ฉุกเฉินดังกล่ำวส่งผลให้หน่วยงำนต้องหยุดกำรด ำเนินงำน หรือไม่สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง  

กำรที่หน่วยงำนไม่มีกระบวนกำรรองรับให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง อำจส่งผลกระทบ
ต่อหน่วยงำนในด้ำนต่ำง ๆ เช่น เศรษฐกิจ กำรเงิน กำรให้บริกำร สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชำชน เป็นต้น ดังนั้น กำรจัดท ำแผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องฯ จึงเป็นสิ่งส ำคัญที่จะช่วย
ให้หน่วยงำนสำมำรถรับมือกับเหตุกำรณ์ที่ไม่คำดคิด และท ำให้กระบวนกำรที่ส ำคัญ (Critical Business 
Process) กลับมำด ำเนินงำนได้อย่ำงปกติในระดับกำรให้บริกำรที่ก ำหนดไว้ รวมทั้ง ลดระดับควำมรุนแรง
ของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงำนได ้ 

วัตถุประสงค์ (Objectives) ของกำรจัดท ำแผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องฯ 

1. เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง 
2. เพื่อให้หน่วยงำนมีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรรับมือกับสภำวะวิกฤต และลดผลกระทบจำก

กำรหยุดชะงักในกำรด ำเนินงำนหรือกำรให้บริกำร 
3. เพ่ือบรรเทำควำมเสียหำยให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้  
4. เพ่ือให้ประชำชน เจ้ำหน้ำที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มีควำมเชื่อมั่นในศักยภำพของ

หน่วยงำน แม้หน่วยงำนต้องเผชิญกับเหตุกำรณ์ร้ำยแรงและส่งผลกระทบจนท ำให้กำรด ำเนินงำนต้อง
หยุดชะงัก 

สมมติฐำนของแผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องฯ (BCP Assumptions) 
เอกสำรฉบับนี้จัดท ำข้ึนภำยใต้สมมติฐำน ดังต่อไปนี้ 

1. เหตุกำรณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลำส ำคัญต่ำง ๆ  แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อสถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรอง
ที่ได้มีกำรจัดเตรียมไว้ 

2. หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศรับผิดชอบในกำรส ำรองระบบสำรสนเทศต่ำง  ๆ โดยระบบ
สำรสนเทศส ำรองมิได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ฉุกเฉินเหมือนกับระบบสำรสนเทศหลัก 

3. “บุคลำกร” ที่ถูกระบุในเอกสำรฉบับนี้ หมำยถึง เจ้ำหน้ำที่และพนักงำนทั้งหมดของหน่วยงำน 
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ขอบเขตของแผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องฯ (Scope of BCP) 
แผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องฯ (BCP) ฉบับนี้ ใช้รองรับสถำนกำรณ์ กรณีเกิดสภำวะวิกฤตหรือ

เหตุกำรณ์ฉุกเฉินในพ้ืนทีส่ ำนักงำนของหน่วยงำน หรือภำยในหน่วยงำน ด้วยเหตุกำรณ์ต่อไปนี้  
1. เหตุกำรณ์อุทกภัย 
2. เหตุกำรณ์อัคคีภัย 
3. เหตุกำรณ์ชุมนุมประท้วง/จลำจล 
4. เหตุกำรณ์โรคระบำดต่อเนื่อง 

กำรวิเครำะห์ทรัพยำกรที่ส ำคัญ 
สภำวะวิกฤตหรือเหตุกำรณ์ฉุกเฉินมีหลำกหลำยรูปแบบ ดังนั ้น เพื่อให้หน่วยงำนสำมำรถ

บริหำรจัดกำรกำรด ำเนินงำนขององค์กรให้มีควำมต่อเนื่อง กำรจัดหำทรัพยำกรที่ส ำคัญจึงเป็นสิ่งจ ำเป็น 
และต้องระบุไว้ในแผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องฯ ซึ่งกำรเตรียมกำรทรัพยำกรที่ส ำคัญ จะพิจำรณำจำก
ผลกระทบใน 5 ด้ำน ดังนี้ 

1. ผลกระทบด้ำนอำคำร/สถำนที่ปฏิบัติงำนหลัก หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นท ำให้สถำนที่
ปฏิบัติงำนหลักได้รับควำมเสียหำยหรือไม่สำมำรถใช้สถำนที่ปฏิบัติงำนหลักได้ และส่งผลให้
บุคลำกรไม่สำมำรถเข้ำไปปฏิบัติงำนได้ชั่วครำวหรือระยะยำว ซึ่งรวมทั้งกำรที่ผู้รับบริกำรไม่
สำมำรถเข้ำถึงสถำนที่ให้บริกำรของหน่วยงำนด้วย 

2. ผลกระทบด้ำนวัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญ/กำรจัดหำจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญ หมำยถึง 
เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นท ำให้ไม่สำมำรถใช้งำนวัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญ หรือไม่สำมำรถจัดหำ/จัดส่ง
วัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญได้ 

3. ผลกระทบด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลที่ส ำคัญ หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นท ำให้
ระบบงำนเทคโนโลยี หรือระบบสำรสนเทศ หรือข้อมูลที่ส ำคัญไม่สำมำรถน ำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ได้ตำมปกต ิ

4. ผลกระทบด้ำนบุคลำกรหลัก หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นท ำให้บุคลำกรหลักไม่สำมำรถมำ
ปฏิบัติงำนได้ตำมปกติ  

5. ผลกระทบด้ำนคู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส ำคัญ หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นท ำ
ให้คู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่สำมำรถติดต่อหรือให้บริกำรหรือส่งมอบงำนได้  
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สรุปเหตุกำรณ์สภำวะวิกฤตและผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ (ท ำเครื่องหมำย  ในด้ำนที่ได้รับผลกระทบ) 

เหตุกำรณ์สภำวะวิกฤต 

 

ผลกระทบ 

ด้ำนอำคำร/ 
สถำนที่

ปฏิบัติงำนหลัก 

ด้ำนวัสดุอุปกรณ์
ที่ส ำคัญ และกำร

จัดหำ/จัดส่ง 

ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและ
ข้อมูลทีส่ ำคัญ 

ด้ำน
บุคลำกร

หลัก 

คู่ค้ำ/ 
ผู้ให้บริกำร/ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1 เหตุกำรณ์อุทกภัย 
     

2 เหตุกำรณ์อัคคีภัย                   

3 เหตุกำรณ์ชุมนุมประท้วง/ 
จลำจล 

                                   

4 เ ห ตุ ก ำ ร ณ์ โ ร ค ร ะบำด
ต่อเนื่อง 

                    

แผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องฯ (BCP) ฉบับนี้ ไม่รองรับกำรปฏิบัติงำนในกรณีที่เหตุขัดข้องเกิดขึ้นจำก
กำรด ำเนินงำนปกติ และเหตุขัดข้องดังกล่ำวไม่ส่งผลกระทบในระดับสูงต่อกำรด ำเนินงำนและกำรให้บริกำร
ของหน่วยงำน เนื่องจำกหน่วยงำนยังสำมำรถจัดกำรหรือปรับปรุงแก้ไขสถำนกำรณ์ได้ภำยในระยะเวลำที่
เหมำะสม โดยผู้บริหำรหน่วยงำนหรือผู้บริหำรของแต่ละกลุ่มงำนและฝ่ำยงำนสำมำรถรับผิดชอบและ
ด ำเนินกำรได้ด้วยตนเอง 

ทีมงำนแผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องฯ (Business Continuity Plan Team) 
ทีมงำนแผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องฯ ประกอบด้วย คณะบริหำรควำมต่อเนื่อง และทีมบริหำร

ควำมต่อเนื่อง โดยจะต้องร่วมมือกันดูแล ติดตำม ปฏิบัติงำน และกู้คืนเหตุกำรณ์ฉุกเฉินในฝ่ำยงำนของ
ตนเอง ให้สำมำรถบริหำรควำมต่อเนื่องและกลับสู่สภำวะปกติได้โดยเร็ว ตำมบทบำทหน้ำที่ที่ก ำหนดไว้ 
ดังนี้ 

1) คณะบริหำรควำมต่อเนื่อง มีหน้ำที่ในกำรประเมินลักษณะ ขอบเขต และแนวโน้มของ
อุบัติกำรณ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือตัดสินใจประกำศใช้แผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องฯ และด ำเนินกำรตำมขั้นตอน
และแนวทำงกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง ตลอดจนสรรหำทรัพยำกรตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในแผนด ำเนินธุรกิจ
อย่ำงต่อเนื่องฯ 

2) ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง มีหน้ำที่ในกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของคณะบริหำรควำม
ต่อเนื่อง และด ำเนินกำรตำมขั้นตอนและแนวทำงกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง ตลอดจนสรรหำทรัพยำกรที่ได้
ก ำหนดไว้ในแผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องฯ ของฝ่ำยงำน/ส่วนงำนของตน 

3) ผู้ประสำนงำนคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง มีหน้ำที่ในกำรติดต่อ และประสำนงำนภำยใน
หน่วยงำน ให้กำรสนับสนุนในกำรติดต่อสื่อสำรกับฝ่ำยงำน/ส่วนงำน ภำยในหน่วยงำน และด ำเนินกำรตำม
ขั้นตอนและแนวทำงกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง 
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รำยชื่อทีมงำนแผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องฯ ปรำกฏดังตำรำงที่ 1 ในกรณีที่บุคลำกรหลักไม่สำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้บุคลำกรส ำรองรับผิดชอบท ำหน้ำที่ในบทบำทของบุคลำกรหลัก  

 

 

 

ผู้ประสำนงำน 
คณะบริหำรควำมต่อเนื่อง         
รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 

ทีมบริหำร 
ควำมต่อเนื่อง 

กลุ่มอ ำนวยกำร 

ทีมบริหำร 
ควำมต่อเนื่อง 

กลุ่มนโยบำยและ
แผน 

ทีมบริหำร 
ควำมต่อเนื่อง  
กลุ่มส่งเสรมิ
กำรศึกษำ
ทำงไกล 

เทคโนโลยี
สำรสนเทศและ

กำรสื่อสำร 

ทีมบริหำร 
ควำมต่อเนื่อง 

กลุ่มบรหิำรงำน
บุคคล 

ทีมบริหำร 
ควำมต่อเนื่อง 
กลุ่มพัฒนำครู
และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

 

ทีมบริหำร 
ควำมต่อเนื่อง 

กลุ่มส่งเสรมิกำร
จัดกำรศึกษำ 

ทีมบริหำร 
ควำมต่อเนื่อง 

กลุ่มบรหิำรงำน
กำรเงินและ
สินทรัพย ์

ทีมบริหำร 
ควำมต่อเนื่อง 

กลุ่มนิเทศติดตำม
และประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ 

ทีมบริหำร 
ควำมต่อเนื่อง 

หน่วยตรวจสอบ
ภำยใน 

ทีมบริหำร 
ควำมต่อเนื่อง 
กลุ่มกฎหมำย

และคด ี

คณะบริหำรควำมต่อเนื่อง 
ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 



5 
 

 

ตำรำงที่ 1 รำยชื่อบุคลำกรและบทบำทของทีมงำนแผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องฯ (BCP Team) 

บุคลำกรหลัก 
บทบำท 

บุคลำกรส ำรอง 

ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เบอรโ์ทรศัพท์ 

นำงผกำภรณ์  พลำยสังข ์
ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 

09-2945-4939 หัวหน้ำคณะบริหำรควำม
ต่อเนื่อง 

ว่ำที่พันตรี สุวิศษิฏ์ กันทำ 
รอง ผอ.สพป.พจิิตร เขต 1 
นำยสิทธิศักดิ์ เทศประสิทธิ ์
รอง ผอ.สพป.พจิิตร เขต 1 
นำงสำวบญุครอง กลุด ี
รอง ผอ.สพป.พจิิตร เขต 1 
ว่ำที่ร้อยเอกไพบลูย์ ยกให ้
รอง ผอ.สพป.พจิิตร เขต 1 

09-2945-4939 
 
09-7920-6949 
 
08-1973-5744 
 
09-4209-0672 

 

นำยจักรพงษ ์ ศุขวิทย ์
ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร 

08-1740-6176 หัวหน้ำทีมบริหำรควำม
ต่อเนื่องกลุ่มอ ำนวยกำร 

นำงนำรินทร์พร บุญลำภ 
นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ 

09-4720-8998 

นำยสุเทพ บุญวัฒน์ 
ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน 

08-1605-6815 หัวหน้ำทีมบริหำรควำม
ต่อเนื่องกลุ่มนโยบำยและ
แผน 

นำงรจนำ เจรญิสุข 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
ช ำนำญกำรพิเศษ 

08-1962-7521 

นำยจักรพงษ ์ ศุขวิทย ์
ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร               
ปฏิบัติหน้ำท่ี 
ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำ
ทำงไกลเทคโนโลยฯี 

08-1740-6176 หัวหน้ำทีมบริหำรควำม
ต่อเนื่องกลุ่มส่งเสรมิ
กำรศึกษำทำงไกล 
เทคโนโลยีฯ 

นำงสำวมำลี กรงทอง
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
ช ำนำญกำร 

08-9858-6067 

นำงสมถวิล อ่ ำดอนกลอย 
ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

08-9702-9062 หัวหน้ำทีมบริหำรควำม
ต่อเนื่องกลุ่มบรหิำรงำน
บุคคล 

นำงเจริญำ สินมณ ี
นักทรัพยำกรบุคคล                
ช ำนำญกำรพิเศษ 

08-6928-0661 

นำงสำวรุ่งรัตน์ มำลำทอง 
นักทรัพยำกรบคุคลช ำนำญกำร
ปฏิบ้ติหน้ำท่ี ผอ.กลุ่มพัฒนำ
ครูฯ 

08-6925-9644 หัวหน้ำทีมบริหำรควำม
ต่อเนื่องกลุ่มพัฒนำครฯู 

นำงณัชชำ คำนิยม 
นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 

08-9707-8891 
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บุคลำกรหลัก 
บทบำท 

บุคลำกรส ำรอง 

ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เบอรโ์ทรศัพท์ 

นำงสำวกัลยำ ดิษฐศ์ร ี
ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ 

08-6205-0565 หัวหน้ำทีมบริหำรควำม
ต่อเนื่องกลุ่มส่งเสรมิกำร
จัดกำรศึกษำ 

นำงชีวำรัตน ์ถดัทะพงษ์พรนิธิ
นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญ 

09-2874-5191 

นำงสำวนิษำกร ใจแสน 
ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน
และสินทรัพย ์

08-9708-4260 หัวหน้ำทีมบริหำรควำม
ต่อเนื่องกลุ่มบรหิำรงำน
กำรเงินและสินทรัพย ์

นำยมนูญ กำหำ 
นักวิชำกำรพสัดุช ำนำญกำรพิเศษ 
หัวหน้ำงำนบริหำรพสัดุและ
สินทรัพย ์

08-4003-8654 

นำยปิติ วิทยกำร 
ผอ.กลุ่มนเิทศติดตำมและ
ประเมินผลกำรจดักำรศึกษำ 

09-3135-5583 หัวหน้ำทีมบริหำรควำม
ต่อเนื่องกลุ่มนิเทศติดตำม
และประเมินผล 

นำงกฤติยำ สุวรรณครี ี
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 

08-6929-1092 

นำงวิภำ เมฆมรกต 
ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน 

08-7200-1396 หัวหน้ำทีมบริหำรควำม
ต่อเนื่องหน่วยตรวจสอบ
ภำยใน 

นำงสำวชุติมำ เลี่ยมสกุล 
นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน
ช ำนำญกำร 

08-1038-6354 

นำยรภัทร อินทรยี ์
นิติกรช ำนำญกำร 
ปฏิบัติหน้ำท่ี                   
ผอ.กลุ่มกฏหมำยและคด ี

08-6008-8406    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

ผลกระทบต่อกระบวนกำรท ำงำนหรือกำรให้บริกำร 
กำรวิเครำะห์ผลกระทบต่อกระบวนกำรท ำงำนหรือกำรให้บริกำร (Business Impact Analysis) 

โดยใช้เกณฑ์ในกำรก ำหนดระดับผลกระทบ ดังนี้ 
ระดับผลกระทบ หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำระดับของผลกระทบ 

สูงมำก  ส่งผลให้ขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนหรือให้บริกำรลดลง  
    มำกกว่ำร้อยละ 50 
 เกิดควำมเสียหำยต่อผู้รับบริกำรหลักคือ นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้องไม ่ 
    สำมำรถเข้ำถึงบริกำรของหน่วยงำนได้  
  เกิดกำรสูญเสียชีวิตและ/หรือภัยคุกคำมต่อสำธำรณชน  
  ส่งผลกระทบต่อภำพลักษณ์ ควำมน่ำเชื่อถือของหน่วยงำน 

สูง  ส่งผลให้ขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนหรือให้บริกำรลดลง  
    ร้อยละ 25 - 50 
 เกิดควำมเสียหำยต่อผู้รับบริกำรหลักคือ นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้อง  
    เข้ำถึงบริกำรได้ไม่เต็มที่ 
 เกิดกำรบำดเจ็บต่อผู้รับบริกำร/บุคคล 

ปำนกลำง  ส่งผลให้ขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนหรือให้บริกำรลดลง  
    ร้อยละ 10 - 25 
 ทรัพยำกรได้รับควำมเสียหำย 

ต่ ำ  ส่งผลให้ขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนหรือให้บริกำรลดลง  
    ร้อยละ 5 
 ต้องมีกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

จำกเกณฑ์กำรพิจำรณำผลกระทบต่อกระบวนกำรท ำงำน พบว่ำกระบวนกำรท ำงำนที่หน่วยงำน
ต้องให้ควำมส ำคัญและกลับมำด ำเนินงำนหรือฟ้ืนคืนสภำพให้ได้ภำยในระยะเวลำตำมที่ก ำหนดปรำกฎ           
ดังตำรำงที่ 2 
ตำรำงที่ 2 ผลกระทบต่อกระบวนกำรท ำงำนหรือกำรให้บริกำร (Business Impact Analysis) 

กระบวนกำรหลัก ระดับผลกระทบ/
ควำมเร่งด่วน 

(สูง/ปำนกลำง/ต่ ำ) 

ระยะเวลำเป้ำหมำยในกำรฟ้ืนคืนสภำพ 

 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดำห์ 2 สัปดำห์ 1 เดือน 

งำนกลุ่มอ ำนวยกำร ปำนกลำง          

งำนกลุ่มนโยบำยและแผน ปำนกลำง      

งำนกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำ
ทำงไกลเทคโนโลยีฯ 

ปำนกลำง 
     

งำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ปำนกลำง      

งำนผอ.กลุ่มพัฒนำครูฯ ปำนกลำง      

งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ปำนกลำง      

งำนกลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน
และสินทรัพย์ 

ปำนกลำง 
     

งำนกลุ่มนิ เทศติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

ปำนกลำง 
     

งำนหน่วยตรวจสอบภำยใน ปำนกลำง      

งำนกลุ่มกฏหมำยและคดี ปำนกลำง      

หมำยเหตุ :    กำรก ำหนดช่วงของระยะเวลำเป้ำหมำยในกำรฟ้ืนคืนสภำพ สำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำม
ควำมเหมำะสม 

ส ำหรับกระบวนงำนอื่น ๆ ที่ประเมินแล้ว อำจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมำก หรือมีควำม
ยืดหยุ่นสำมำรถชะลอกำรด ำเนินงำนและกำรให้บริกำรได้ โดยให้ผู้บริหำรของฝ่ำยงำนประเมินควำมจ ำเป็น
และเหมำะสม ทั้งนี้ หำกมีควำมจ ำเป็นให้ปฏิบัติตำมแนวทำงกำรบริหำรควำมต่อเนื่องเช่นเดียวกับ
กระบวนงำนหลัก 
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กำรวิเครำะห์เพื่อก ำหนดควำมต้องกำรทรัพยำกรที่ส ำคัญ 
1) ด้ำนสถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรอง (Working Space Requirement) ดังตำรำงที่ 3 
ตำรำงที่ 3 กำรระบุพื้นท่ีกำรปฏิบัติงำนส ำรอง 

ทรัพยำกร สถำนที่/ที่มำ 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดำห์ 2 สัปดำห์ 1 เดือน 

พื้นที่ส ำหรับสถำนท่ี
ปฏิบัติงำนส ำรอง 

อำคำร/โรงเรยีนใน
สังกัดที่ใกล้เคียง 

960 ตำรำงเมตร 

ปฏิบัติงำนท่ีบ้ำน เจ้ำหน้ำท่ี จ ำนวน 33 คน 

2) ควำมต้องกำรด้ำนวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement) ดังตำรำงที่ 4 
ตำรำงที่ 4 กำรระบุจ ำนวนวัสดุอุปกรณ์ 

ทรัพยำกร ที่มำ 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดำห์ 2 สัปดำห์ 1 เดือน 

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สพป.พิจิตร เขต 1 10 เครื่อง (ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีของแต่ละกลุ่มภำรกิจ) 

เครื่องถ่ำยเอกสำร/                
ปริ้นเตอร ์

สพป.พิจิตร เขต 1 10 เครื่อง (ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีของแต่ละกลุ่มภำรกิจ) 

รถยนต์ส่วนกลำงพร้อม
คนขับ 

สพป.พิจิตร เขต 1 4 คัน 

วัสดุ อปกรณ์ฆ่ำเช้ือโรค 
ป้องกันโรค 

ร้ำนค้ำผำ่น
กระบวนกำรกำร
จัดซื้อ 

ตำมควำมจ ำเป็น 

โทรศัพท์มือถือ ใช้เครื่องส่วนตัวของ
เจ้ำหน้ำท่ี 

33 เครื่อง 

3) ควำมต้องกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูล (IT & Information  Requirement) 
ตำรำงที่ 5 กำรระบุควำมต้องกำรด้ำนเทคโนโลยี 
ทรัพยำกร แหล่งข้อมลู/ท่ีมำ 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดำห์ 2 สัปดำห์ 1 เดือน 

ระบบเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ต 

เช่ำบริษัทเอกชน  
    

ระบบเครื อข่ ำยในกำร
จัดเก็บฐำนข้อมูล 

เช่ำบริษัทเอกชน  
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4) ควำมต้องกำรด้ำนบุคลำกรส ำหรับควำมต่อเนื่องเพ่ือปฏิบัติงำน (Personnel Requirement)  
ตำรำงที่ 6 กำรระบุจ ำนวนบุคลำกรหลักท่ีจ ำเป็น 

ทรัพยำกร 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดำห์ 2 สัปดำห์ 1 เดือน 

จ ำนวนบุคลำกรปฏิบัติงำนท่ี 
ส ำนักงำน /สถำนท่ีปฏิบัติงำนส ำรอง 

ผู้บริหำรและผู้อ ำนวยกำรกลุม่ จ ำนวน 15 คน  
เจ้ำหน้ำท่ี จ ำนวน 33 คน 

จ ำนวนบุคลำกรที่จ ำเป็นต้องปฏิบตัิงำน              
ที่บ้ำน 

เจ้ำหน้ำท่ี จ ำนวน 33 คน 

5) ควำมต้องกำรด้ำนผู้ให้บริกำรที่ส ำคัญ (Service Requirement) 
ตำรำงที่ 7 กำรระบุผู้ให้บริกำรที่ต้องติดต่อหรือขอรับบริกำร 

ผู้ให้บริกำร 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดำห์ 2 สัปดำห์ 1 เดือน 

ผู้ให้บริกำรเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต      

ผู้ให้บริกำรระบบเครือข่ำยในกำรจัดเก็บ
ฐำนข้อมูล 
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กลยุทธ์ควำมต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy) 

กลยุทธ์ควำมต่อเนื่อง เป็นแนวทำงในกำรจัดหำและบริหำรจัดกำรทรัพยำกรให้มีควำมพร้อมเมื่อ
เกิดสภำวะวิกฤต ซึ่งพิจำรณำทรัพยำกรใน 5 ด้ำน ดังตำรำงที่ 8 

ตำรำงที่ 8 กลยุทธ์ควำมต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy) 

ทรัพยำกร กลยุทธ์ควำมต่อเนื่อง 

 

อำคำร/ สถำนที่
ปฏิบัติงำนส ำรอง 

 ก ำหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงำนส ำรอง โดยมีกำรส ำรวจควำมเหมำะสม
ของสถำนท่ีไว้ล่วงหน้ำ 

 ประชำสมัพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ช่องทำงกำรติดต่อ ณ ที ่ปฏิบตัิงำน
ส ำรอง กรณเีกิดเหตุฉุกเฉินไมส่ำมำรถเข้ำมำรับบริกำรณ ส ำนักงำนได้ 
(สถำนท่ีปฏิบัติงำนหลัก) 

 

วัสดุอุปกรณ์ทีส่ ำคัญ 
/ กำรจัดหำจัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ที่ส ำคัญ 

 จัดหำคอมพิวเตอร์ส ำรองที่มีคณุลกัษณะเหมำะสมกับกำรใช้งำน 
พร้อมอุปกรณ์ทีส่ำมำรถเชื่อมต่อผำ่นอินเทอร์เน็ต เชื่อมโยงเข้ำสูร่ะบบ
เทคโนโลยีของหน่วยงำนและติดตอ่กับหน่วยงำนภำยนอกได ้

 กรณีคอมพิวเตอรส์ ำรองไม่เพียงพอหรือจัดหำไมไ่ด้หรืออยู่ระหวำ่ง 
กำรจัดหำก ำหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพำของเจ้ำหน้ำท่ีไดเ้ป็น
กำรชั่วครำว 

 

เทคโนโลยี 
สำรสนเทศและ 
ข้อมูลทีส่ ำคัญ 

 พัฒนำระบบส ำรองข้อมูล และใหม้ีกำรส ำรองข้อมูล (Back-up)      
ให้เป็นปัจจุบันอย่ำงสม่ ำเสมอ เพือ่ให้สำมำรถน ำข้อมลูมำใช้งำนได้
อย่ำงต่อเนื่อง 

 ระบบส ำรองข้อมูลต้องรองรับกำรเชื่อมต่อทำงไกลบนอุปกรณ์ และ/
หรือคอมพิวเตอร์ โดยก ำหนดให้บคุลำกรและเจ้ำหน้ำที่สำมำรถเข้ำถึง
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได ้

 กลุ่มส่งเสรมิกำรศึกษำทำงไกลเทคโนโลยีฯ เป็นกลุ่มหลักรับผิดชอบ
ด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ กำรสื่อสำรผ่ำนระบบเครือข่ำย                  
วีดีโอทำงไกล ระบบข้อมลูสำรสนเทศท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 

 

บุคลำกรหลัก  ก ำหนดบุคลำกรหมุนเวียนปฏิบตัิงำน ณ สถำนท่ีท ำงำนท่ีก ำหนด 

 มอบหมำยกำรปฏิบตัิหน้ำที่อย่ำงเป็นระบบ ก ำหนดวิธีกำรท ำงำนท่ี
เหมำะสมและรำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำน 

 

คู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำรที่
ส ำคัญ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

 จัดตั้งศูนย์พำะกิจ เพื่อประสำนงำนกำรจัดกำรศึกษำในช่วงวิกฤติ 

 ประสำนงำนผู้รับบริกำรผ่ำนสื่อโซเชียลในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น 
Facebook /Line  
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ขั้นตอนกำรบริหำรควำมต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนกำร 

วันที่ 1 กำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ทันที (ภำยใน 24 ชั่วโมง) 

กำรปฏิบัติกำรใดๆ ให้บุคลำกรของทุกกลุ่ม ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลำกรอ่ืน  
และปฏิบัติตำมแนวทำง แผนเผชิญเหตุ และข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบำทควำมรับผิดชอบ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

- แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤติ ตำมกระบวนกำร Call Tree 
ให้กับบุคลำกรในกล่มงำนหลังจำกได้รับแจ้งจำกหัวหน้ำ
คณะบริหำรควำมต่อเนื่อง 

 

หัวหน้ำทีมบริหำรควำม
ต่ อ เนื่ อ ง /คณะท ำ งำน 
Call Tree 

 

- ประชุมทีมคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง เพื่อวิเครำะห์
ประเมินสถำนกำรณ์ ประเมินควำมเสียหำยผลกระทบต่อ
กำรด ำเนินงำน กำรให้บริกำรและทรัพยำกรส ำคัญที่ต้อง
ใช้ในกำรบริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤติ 

 

หัวหน้ำคณะบริหำรควำม
ต่อเนื่อง                         
หัวหน้ำทีมบริหำรควำม
ต่อเนื่องของแต่ละกลุม่ 

 

- จัดหำทรัยำกรที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรบริหำรควำมพร้อม
ต่อสภำวะวิกฤติ ได้แก่  

- สถำนท่ีปฏิบัติงำนส ำรอง               

- วัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคญั  

- เทคโนโลยีสำรสนเทศ  

- บุคลำกรหลัก  

- คูค่้ำ/ผู้ให้บริกำรทีส่ ำคญั/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

หัวหน้ำทีมบริหำรควำม
ต่อเนื่องของแต่ละกลุ่ม 

 
 

 
 
 
 
 

- จัดท ำแผนกำรปฏิบตัิงำนของแต่ละกลุ่มภำรกิจ 

- รำยงำนควำมคืบหน้ำให้หัวหน้ำคณะบรหิำรควำม
ต่อเนื่อง 

หัวหน้ำทีมบริหำรควำม
ต่อเนื่องของแต่ละกลุ่ม 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

วันที่ 2-7 กำรตอบสนองในระยะสั้น 

กำรปฏิบัติกำรใดๆ ให้บุคลำกรของทุกกลุ่ม ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลำกรอ่ืน  
และปฏิบัติตำมแนวทำง แผนเผชิญเหตุ และข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบำทควำมรับผิดชอบ 
ด ำเนินกำรแล้ว

เสร็จ 

- ติดตำมสถำนกำรณ์ กำรกู้กระบวนงำนท่ีได้รับ 
ผลกระทบจำกวิกฤติ เพื่อน ำมำวิเครำะห์แนวโน้ม 
แผนกำรท ำงำนทีจ่ ำเป็น 

 

หัวหน้ำทีมบริหำรควำม
ต่อเนื่องของแต่ละกลุม่ 

 

- ตรวจสอบกับทุกกลุ่มในหน่วยงำน ควำมพร้อม และ
ข้อจ ำกัดในกำรจัดหำทรัพยำกรที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำร
ใช้ในกำรบริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤติ 

 

หัวหน้ำทีมบริหำรควำม
ต่อเนื่องของแต่ละกลุม่ 

 

- จัดหำทรัยำกรที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรบริหำรควำม
พร้อมต่อสภำวะวิกฤติ ได้แก่  

- สถำนท่ีปฏิบัติงำนส ำรอง               

- วัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคญั  

- เทคโนโลยีสำรสนเทศ  

- บุคลำกรหลัก  

- คูค่้ำ/ผู้ให้บริกำรทีส่ ำคญั/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

หัวหน้ำทีมบริหำรควำม
ต่อเนื่องของแต่ละกลุม่ 

 
 

 
 
 
 
 

- แจ้งสถำนกำรณ์ แนวปฏิบัติ แนวทำงด ำเนินกำรตำม
แผนบริหำรต่อเนื่องของหน่วยงำนให้บุคลำกรใน
สังกัดรับทรำบ  

หัวหน้ำคณะบริหำรควำม
ต่อเนื่อง                          
หัวหน้ำทีมบริหำรควำม
ต่อเนื่องของแต่ละกลุม่ 

 
 

- จัดท ำแผนกำรปฏิบตัิงำนของแต่ละกลุ่มภำรกิจ 

- รำยงำนควำมคืบหน้ำให้หัวหน้ำคณะบรหิำรควำม
ต่อเนื่อง 

หัวหน้ำทีมบริหำรควำม
ต่อเนื่องของแต่ละกลุม่ 
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วันที่ 8 กำรตอบสนองระยะกลำง (1 สัปดำห์) 

กำรปฏิบัติกำรใดๆ ให้บุคลำกรของทุกกลุ่ม ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลำกรอ่ืน  

และปฏิบัติตำมแนวทำง แผนเผชิญเหตุ และข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบำทควำมรับผิดชอบ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

- ติดตำมสถำนภำพกำรกอบกู้คืนมำของทรัพยำกรที่ไดร้ับ
ผลกระทบ 

 

หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง
ของแต่ละกลุม่ 

 

- ระบุทรัพยำกรที่จ ำเป็นต้องใช้เพื่อด ำเนินงำนและ
ให้บริกำรตำมปกต ิ

 

หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง
ของแต่ละกลุ่ม 

 

- ประสำนงำนและด ำเนินกำรจัดหำทรัพยำกรที่
จ ำเป็นต้องใช้ในกำรด ำเนินงำนและให้บริกำรตำมปกต ิ

- สถำนท่ีปฏิบัติงำนส ำรอง               

- วัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคญั  

- เทคโนโลยีสำรสนเทศ  

- บุคลำกรหลัก  

- คูค่้ำ/ผู้ให้บริกำรทีส่ ำคญั/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง
ของแต่ละกลุ่ม 

 
 

 
 
 
 
 

- แจ้งสรุปสถำนกำรณ์และกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำน
ทรัพยำกรต่ำงๆ เพื่อด ำเนินงำนและให้บริกำรตำมปกติ
ให้กับบุคลำกรในสังกัด 

หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง
ของแต่ละกลุ่ม 

 
 

- รำยงำนควำมคืบหน้ำให้แก่หัวหน้ำคณะบริหำรควำม
ต่อเนื่อง 

หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง
ของแต่ละกลุ่ม 
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กำรตอบสนองระยะยำว (มำกกว่ำ 1 เดือน) 

กำรปฏิบัติกำรใดๆ ให้บุคลำกรของทุกกลุ่ม ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลำกรอ่ืน  

และปฏิบัติตำมแนวทำง แผนเผชิญเหตุ และข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบำทควำมรับผิดชอบ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

- ติดตำมสถำนกำรณ์ สรุปทิศทำงกำรท ำงำน ตำมแผน
บริหำรต่อเนื่องเพื่อด ำเนินงำนและให้บริกำรตำมปกต ิ

 

หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง
ของแต่ละกลุ่ม 

 

- ระบุทรัพยำกรที่จ ำเป็นต้องใช้เพื่อด ำเนินงำนและให้บริกำร
ตำมปกต ิ

 

หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง
ของแต่ละกลุ่ม 

 

- ประสำนงำนและด ำเนินกำรจัดหำทรัพยำกรที่จ ำเป็นต้อง
ใช้ในกำรด ำเนินงำนและให้บริกำรตำมปกต ิ

- สถำนท่ีปฏิบัติงำนส ำรอง               

- วัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคญั  

- เทคโนโลยีสำรสนเทศ  

- บุคลำกรหลัก  

- คูค่้ำ/ผู้ให้บริกำรทีส่ ำคญั/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง
ของแต่ละกลุ่ม 

 
 

 
 
 
 
 

-    แจ้งสรุปสถำนกำรณ์และกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำน  

     ทรัพยำกรต่ำงๆ เพื่อด ำเนินงำนและให้บริกำรตำมปกต ิ

     ให้กับบุคลำกรในสังกัด 
 

หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง
ของแต่ละกลุ่ม 

 
 

- รำยงำนควำมคืบหน้ำให้แก่หัวหน้ำคณะบริหำรควำม
ต่อเนื่อง 

 

หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง
ของแต่ละกลุ่ม 
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ภำคผนวก ก 

กำรก ำหนดกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree)  

เพ่ือให้แผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องฯ (BCP) สำมำรถน ำไปปฏิบัติใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
เกิดประสิทธิผล ก ำหนดให้มีกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพิจิตร เขต 1 ขึ้น โดยกระบวนกำร Call Tree คือ กระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมำชิก
ในคณะบริหำรควำมต่อเนื่องและทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สำมำรถบริหำรจัดกำรใน
กำรติดต่อบุคลำกรของหน่วยงำน ภำยหลังจำกมีกำรประกำศเหตุกำรณ์ฉุกเฉินหรือสภำวะวิกฤต 

กระบวนกำร Call Tree เริ่มต้นที่หัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่องแจ้งให้ผู้ประสำนงำนคณะ
บริหำรควำมต่อเนื่องทรำบถึงเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน เพ่ือให้ผู้ประสำนงำนฯ แจ้งให้หัวหน้ำทีมบริหำรควำม
ต่อเนื่องรับทรำบเหตุกำรณ์ฉุกเฉินและกำรประกำศใช้แผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องฯ จำกนั้นทีมบริหำร
ควำมต่อเนื่องของแต่ละกอง/กลุ่ม/ฝ่ำย มีหน้ำที่แจ้งไปยังบุคลำกรภำยใต้กำรบังคับบัญชำเพ่ือรับทรำบ โดย
มีรำยชื่อบุคลำกรดังนี้ 

ตำรำงที่ 1 รำยชื่อบุคลำกรในกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินของกลุ่มอ ำนวยกำร 

หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง 

ชื่อ เบอรโ์ทรศัพท์ ชื่อ เบอรโ์ทรศัพท์ 

นำยจักรพงษ ์ ศุขวิทย ์
ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร 

08-1740-6176 นำงนำรินทร์พร บุญลำภ 
นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ 

09-4720-8998 

 

ตำรำงที่ 2 รำยชื่อบุคลำกรในกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินของกลุ่มนโยบำยและแผน 

หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง 

ชื่อ เบอรโ์ทรศัพท์ ชื่อ เบอรโ์ทรศัพท์ 

นำยสุเทพ บุญวัฒน์ 
ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน 

08-1605-6815 นำงรจนำ  เจรญิสุข 
นักวิเครำะหน์โยบำยและแผนช ำนำญกำร
พิเศษ 

08-1962-7521 
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ตำรำงที่ 3 รำยชื่อบุคลำกรในกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินของกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง 

ชื่อ เบอรโ์ทรศัพท์ ชื่อ เบอรโ์ทรศัพท์ 

นำยจักรพงษ ์ ศุขวิทย ์
ผอ.กลุม่อ ำนวยกำรปฏิบัตหิน้ำที ่
ผอ.กลุม่ส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลเทคโนโลยฯี 

08-1740-6176 นำงสำวมำลี กรงทอง 
นักวิเครำะหน์โยบำยและแผนช ำนำญกำร 
 

08-9858-6067 

 

ตำรำงที่ 4 รำยชื่อบุคลำกรในกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง 

ชื่อ เบอรโ์ทรศัพท์ ชื่อ เบอรโ์ทรศัพท์ 

นำงสมถวิล อ่ ำดอนกลอย 
ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

08-9702-9062 นำงเจริญำ สินมณ ี
นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ 

08-6928-0661 

 

ตำรำงที่ 5 รำยชื่อบุคลำกรในกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินของกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง 

ชื่อ เบอรโ์ทรศัพท์ ชื่อ เบอรโ์ทรศัพท์ 

นำงสำวรุ่งรัตน์ มำลำทอง 
นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
ปฏิบ้ติหน้ำท่ี 
ผอ.กลุ่มพัฒนำครูฯ 

08-6925-9644 นำงณัชชำ คำนิยม 
นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
 

08-9707-8891 

 

ตำรำงที่ 6 รำยชื่อบุคลำกรในกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินของกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง 

ชื่อ เบอรโ์ทรศัพท์ ชื่อ เบอรโ์ทรศัพท์ 

นำงสำวกัลยำ ดิษฐศ์ร ี

ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

08-6205-0565 นำงชีวำรัตน์ ถัดทะพงษ์พรนิธ ิ
นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญ 

09-2874-5191 
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ตำรำงที่ 7 รำยชื่อบุคลำกรในกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินของกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 

หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง 

ชื่อ เบอรโ์ทรศัพท์ ชื่อ เบอรโ์ทรศัพท์ 

นำงสำวนิษำกร ใจแสน 
ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน 
และสินทรัพย ์

08-9708-4260 นำยมนูญ กำหำ 
นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำรพิเศษ 

08-4003-8654 

 

ตำรำงที่ 8 รำยชื่อบุคลำกรในกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินของกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผล             
กำรจัดกำรศึกษำ 

หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง 

ชื่อ เบอรโ์ทรศัพท์ ชื่อ เบอรโ์ทรศัพท์ 

นำยปิติ วิทยกำร 
ผอ.กลุ่มนเิทศติดตำมและประเมินผล 

09-3135-5583 นำงกฤติยำ สุวรรณครี ี
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 

08-6929-1092 

 

ตำรำงที่ 9 รำยชื่อบุคลำกรในกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินของหน่วยตรวจสอบภำยใน 

หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง 

ชื่อ เบอรโ์ทรศัพท์ ชื่อ เบอรโ์ทรศัพท์ 

นำงวิภำ เมฆมรกต 
ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน 

08-7200-1396 นำงสำวชุติมำ เลี่ยมสกุล 
นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำร 

08-1038-6354 

 

ตำรำงที่ 10 รำยชื่อบุคลำกรในกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินของกลุ่มกฏหมำยและคดี                    

หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง 

ชื่อ เบอรโ์ทรศัพท์ ชื่อ เบอรโ์ทรศัพท์ 

นำยรภัทร อินทรยี ์
นิติกรช ำนำญกำร 
ปฏิบัติหน้ำท่ีผอ.กลุ่มกฏหมำยและคด ี                   
 

08-6008-8406   

 




