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แผนบริหารความตอเนื่องของราชบัณฑิตยสถาน  

บทนํา 

แผนความตอเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพื่อใหราชบัณฑิตยสถานสามารถนําไปใชในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต
หรือเหตุการณฉุกเฉินตาง ๆ ไมวาจะเกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุงรายตอองคกร เชน อุทกภัย อัคคีภัย การกอการประทวง การกอการจลาจล การกอวินาศกรรม 
โดยสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉินดังกลาวสงผลใหหนวยงานตองหยุดการดําเนินงาน หรือไมสามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง 

หากหนวยงานไมมีกระบวนการรองรับการดําเนินงานอยางตอเนื่อง อาจสงผลกระทบในดานตาง ๆ เชน ดานเศรษฐกิจการเงิน ดานการใหบริการ รวมท้ังมี
ผลกระทบตอสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอม แผนความตอเนื่องจึงเปนส่ิงสําคัญท่ีจะชวยใหหนวยงานสามารถรับมือกับเหตุการณฉุกเฉินท่ีไมคาดคิด ทําใหกระบวนการท่ี
สําคัญสามารถกลับมาดําเนินการไดอยางปรกติ หรือใหบริการไดตามระดับท่ีกําหนดในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ซึ่งจะชวยลดระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอ
หนวยงาน 

วัตถุประสงค (Objectives) 

๑. เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารความตอเนื่องของการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต  
๒. เพื่อใหหนวยงานมีการเตรียมความพรอมลวงหนาในการรับมือกับสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉินตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
๓. เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดําเนินงานหรือการใหบริการ  
๔. เพื่อบรรเทาความเสียหายใหอยูในระดับท่ียอมรับได  
๕. เพื่อใหประชาชน เจาหนาท่ี หนวยงานรัฐวิสาหกิจ หนวยงานภาครัฐ และผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholders) มีความเช่ือม่ันในศักยภาพของหนวยงาน  

แมหนวยงานตองเผชิญกับเหตุการณรายแรงและสงผลกระทบจนทําใหการดําเนินงานตองหยุดชะงัก 
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ขอบเขตของแผนความตอเนื่อง (Scope of BCP) 

แผนความตอเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ใชในกรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉิน บริเวณสํานักงานของราชบัณฑิตยสถาน ประกอบดวยเหตุการณตอไปนี้ 
๑. เหตุการณอุทกภัย 
๒. เหตุการณอัคคีภัย 
๓. เหตุการณชุมนุมประทวง/จลาจล 
๔. เหตุการณโรคระบาด 

การวิเคราะหทรัพยากรท่ีสําคัญ 

 สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉินมีหลากหลายรูปแบบ เพื่อใหหนวยงานสามารถบริหารจัดการการดําเนินงานขององคกรใหมีความตอเนื่อง การจัดหาทรัพยากรท่ี
สําคัญจึงเปนส่ิงจําเปน และตองระบุไวในแผนความตอเนื่อง ซึ่งการเตรียมการทรัพยากรท่ีสําคัญพิจารณาจากผลกระทบใน ๕ ดาน ดังนี้ 

๑. ผลกระทบดานอาคาร/สถานท่ีปฏิบัติงานหลัก เหตุการณท่ีเกิดข้ึนทําใหไมสามารถปฏิบัติงานท่ีสถานท่ีปฏิบัติงานหลักของราชบัณฑิตยสถานซึ่งไดรับความ
เสียหาย และสงผลใหบุคลากรไมสามารถเขาไปปฏิบัติงานยังสถานท่ีปฏิบัติงานหลักไดเปนระยะช่ัวคราวหรือระยะยาว 

๒. ผลกระทบดานวัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ/การจัดหาจัดสงวัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ เหตุการณท่ีเกิดข้ึนทําใหไมสามารถใชงานวัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ หรือไมสามารถ
จัดหาจัดสงวัสดุอุปกรณท่ีสําคัญได หรือมีวัสดุอุปกรณใหสามารถใชงานในการปฏิบัติงานไดตามปรกติ 

๓. ผลกระทบดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลท่ีสําคัญ เหตุการณท่ีเกิดข้ึนทําใหไมสามารถใชระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือการเขาถึง
ขอมูลท่ีสําคัญไดใหสามารถใชงานในการปฏิบัติงานและการใหบริการไดตามปรกติ 

๔. ผลกระทบดานบุคลากรหลัก เหตุการณท่ีเกิดข้ึนทําใหบุคลากรหลักไมสามารถมาปฏิบัติงานไดตามปรกติ 
๕. ผลกระทบดานคูคา/ผูใหบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญ เหตุการณท่ีเกิดข้ึนทําใหคูคา/ผูใหบริการแกหนวยงาน/ผูมีสวนไดสวนเสียไมสามารถท่ีจะ

ใหบริการหรือสงมอบงานเพื่อใหหนวยงานใชในการปฏิบัติงานได  
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สรุปเหตุการณสภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ 

เหตุการณสภาวะวิกฤต 

ผลกระทบ 

ดานอาคาร/สถานท่ี
ปฏิบัติงานหลัก 

ดานวัสดุอุปกรณท่ี
สําคัญ/การจัดหา
จัดสงวัสดุอุปกรณ 

ท่ีสําคัญ 

ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและขอมูล

ท่ีสําคัญ 
ดานบุคลากรหลัก 

คูคา/ผูใหบริการ/ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย

ท่ีสําคัญ 

๑. เหตุการณอุทกภัย      

๒. เหตุการณอัคคีภัย      

๓. เหตุการณชุมนุมประทวง/จลาจล  - -   

๔. เหตุการณโรคระบาด  - -  - 

แผนความตอเนื่องฉบับนี้ ไมรองรับการปฏิบัติงานในกรณีท่ีเหตุขัดของท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานปรกติ และเหตุขัดของดังกลาวไมสงผลกระทบในระดับสูงตอการ
ดําเนินงานและการใหบริการของหนวยงาน เนื่องจากหนวยงานยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแกไขสถานการณไดภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม โดยผูบริหาร
ราชบัณฑิตยสถานสามารถรับผิดชอบและดําเนินการไดดวยตนเอง 

การบริหารความตอเนื่องของราชบัณฑิตยสถาน ระดับกรม 

๑. โครงสรางและทีมงานจัดทําแผนความตอเนื่อง 
เพื่อใหนําแผนความตอเนื่องไปปฏิบัติใชไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ควรมีการจัดต้ังคณะบริหารความตอเนื่อง (BCP Team) ของ

ราชบัณฑิตยสถานข้ึน โดยมีโครงสราง ดังนี้ 
๑.๑ หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง 

๑.๒ หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง 

๑.๓ ผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง 
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รูปภาพท่ี ๑  โครงสรางคณะบริหารความตอเนื่อง (BCP Team) ของราชบัณฑิตยสถาน 

 แตละตําแหนงมีหนาท่ีในการรวมมือดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกูคืนเหตุการณฉุกเฉินในฝายงานของตนเองใหกลับสูภาวะปรกติโดยเร็ว ตามรายช่ือบุคลากรและ
บทบาทของทีมงานบริหารความตอเนื่องท่ีกําหนดใหเปนบุคลากรหลัก ในกรณีท่ีบุคลากรหลักไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหบุคลากรสํารองหรือบุคลากรระดับรอง
รับผิดชอบบทบาทของบุคลากรหลักไปกอนจนกวาจะไดมีการมอบหมายและแตงต้ังข้ึนโดยหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องในการบริหารความตอเนื่องและกูคืน 
 

 

 

 

หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง 
ราชบัณฑิตยสถาน 

(เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน) 

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง 
สํานักงานเลขานุการกรม 

(เลขานุการกรม) 

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง 
กองธรรมศาสตรและการเมือง 
(ผูอํานวยการกองธรรมศาสตร 

และการเมือง) 

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง 
กองวิทยาศาสตร 

(ผูอํานวยการกองวิทยาศาสตร) 

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง 
กองศิลปกรรม 

(ผูอํานวยการกองศิลปกรรม) 

ผูประสานงานคณะบริหารความ
ตอเนื่อง 

(รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน) 
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บุคลากรหลัก 
บทบาท 

บุคลากรสํารอง 
ช่ือ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพทมือถือ ช่ือ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพทมือถือ 

นางสาวกนกวลี  ชูชัยยะ 
เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน 

๐๘ ๙๒๐๒ ๕๕๒๗ หัวหนาคณะบริหารความ
ตอเนื่องของราชบัณฑิตยสถาน  

                     - 
รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน 

- 

                     - 
รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน 

- ผูประสานงานคณะบริหารความ
ตอเนื่องของราชบัณฑิตยสถาน 

นางสาวศิริพร  อินทรเชียรศิริ 
ผูอํานวยการกองศิลปกรรม 

๐๘ ๙๒๐๒ ๕๕๓๖ 

นางนัยนา  วราอัศวปติ 
เลขานุการกรม 

๐๘ ๑๘๓๓ ๔๗๖๘ หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานเลขานุการกรม 

นางอมรา  โรยภิรมย 
หัวหนาฝายคลัง 

๐๘ ๔๔๓๘ ๔๘๕๔ 

นางแสงจันทร  แสนสุภา 
ผูอํานวยการกองธรรมศาสตรและ
การเมือง   

๐๘ ๕๔๘๕ ๑๖๘๒ หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
ของกองธรรมศาสตรและ
การเมือง 

นางสาวนฤมล  บุญแตง 
นักวรรณศิลปชํานาญการพิเศษ 

- 

นางสาวสุปญญา  ชมจินดา 
ผูอํานวยการกองวิทยาศาสตร 

๐๘ ๙๒๐๒ ๕๕๒๑ 
 

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
ของกองวิทยาศาสตร 

นางสาวสมทรง  ศกุนตนาค 
นักวรรณศิลปชํานาญการ 

- 

นางสาวศิริพร  อินทรเชียรศิริ 
ผูอํานวยการกองศิลปกรรม 

๐๘ ๙๒๐๒ ๕๕๓๖ หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
ของกองศิลปกรรม 

นางสาวบุญธรรม  กรานทอง 
นักวรรณศิลปชํานาญการพิเศษ 

๐๘ ๔๔๓๘ ๔๘๕๒ 

ตารางท่ี ๑  รายช่ือบุคลากรและบทบาทของคณะบริหารความตอเนื่อง (BCP Team) ของราชบัณฑิตยสถาน 
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๒. กลยุทธความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Strategy) ระดับกรม 

 กลยุทธความตอเนื่องทางธุรกิจ เปนแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรใหมีความพรอมเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต ซึ่งพิจารณาทรัพยากรใน ๕ ดาน 

ดังตารางท่ี ๒ 

ทรัพยากรสําคัญ กลยุทธความตอเนื่องทางธุรกิจ 
อาคาร/สถานท่ีปฏิบัติงานหลัก - สรรหาและเตรียมอาคาร/สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 

- กําหนดแนวทางใหเจาหนาท่ีสามารถปฏิบัติงานท่ีบานได 
วัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ/การจัดหาจัดสงวัสดุอุปกรณ 
ท่ีสําคัญ 

- จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณสํารอง เพื่อใชในสภาวะวิกฤต, เชาเครื่องมือหรืออุปกรณสํารอง 
- จางเหมาบริการ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลท่ีสําคัญ - จัดใหมีระบบงานเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศสํารอง  
- ปฏิบัติงานโดยไมใชระบบงานเทคโนโลยี (manual) ไปกอน แลวจึงปอนขอมูลเขาในระบบ เม่ือกลับคืน

สูสภาวะปรกติ 
บุคลากรหลัก - กําหนดใหใชบุคลากรสํารองทดแทนภายในฝายงานเดียวกัน  

- กําหนดใหใชบุคลากรนอกฝายงาน ในกรณีท่ีบุคลากรไมเพียงพอหรือขาดแคลน 
คูคา/ผูใหบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญ - การไฟฟานครหลวงเปนผูดูแลรับผิดชอบในการจําหนายไฟฟาใหราชบัณฑิตยสถาน โดย

ราชบัณฑิตยสถานควรมีระบบไฟฟาสํารองท่ีสามารถจําหนายกระแสไฟฟาใหแกหนวยงานได 
- การประปานครหลวงเปนผูดูแลรับผิดชอบในการจําหนายน้ําประปาใหราชบัณฑิตยสถาน โดย

ราชบัณฑิตยสถานควรมีระบบสํารองน้ําใหสามารถใชสํารองไดในระดับหนึ่ง 

ตารางท่ี ๒  กลยุทธความตอเนื่องทางธุรกิจ ระดับกรม 
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๓. ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis)  
  การวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจของราชบัณฑิตยสถาน พบวา กระบวนการทํางานท่ีตองใหความสําคัญและกลับมาดําเนินงานหรือฟนคืนสภาพใหได
ภายในระยะเวลาตามท่ีกําหนด ดังตารางท่ี ๓ 

กระบวนการ 
ระดับ

ผลกระทบ 

ระยะเวลาเปาหมายในการฟนคืนสภาพ 
๐-๒  

ช่ัวโมง 
๒-๔  

ช่ัวโมง 
๑  
วัน 

๑  
สัปดาห 

๒  
สัปดาห 

๑  
เดือน 

ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการท่ัวไป สูง       

ดําเนินการเกี่ยวกับงานดานการเงิน การบัญชี วัสดุ 
ครุภัณฑ การบริหารบุคคล งานติดตอประสานงาน 

สูง       

ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําแผนงาน งบประมาณ 
และเรงรัดติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ปานกลาง       

กระบวนงานสรางองคความรูในศาสตรสาขาตาง ๆ 
และกําหนดมาตรฐานการใชภาษาไทย 

สูง       

กระบวนงานสงเสริมและเผยแพรการใชภาษาไทยท่ี
ถูกตองตามหลักภาษาผานชองทางตาง ๆ (โครงการ  
รู รัก ภาษาไทย) 

ปานกลาง       

กระบวนงานใหบริการทางจดหมาย โทรศัพท โทรสาร 
และอินเทอรเน็ต (เว็บบอรด อีเมล) 

ปานกลาง       

กระบวนงานจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ ปานกลาง       

กระบวนงานจัดพิมพหนังสือและส่ิงพิมพของทาง
ราชการ (จางพิมพ อนุญาตใหใชสิทธิในการจัดพิมพ
และจําหนาย) 

ปานกลาง       

ตารางท่ี ๓  ผลกระทบทางธุรกิจ  
  สําหรับกระบวนการอื่น ๆ ท่ีประเมินแลว อาจไมไดรับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมีความยืดหยุนใหสามารถชะลอการดําเนินงานและใหบริการได โดย
ใหผูบริหารของราชบัณฑิตยสถานประเมินความจําเปนและเหมาะสม ท้ังนี้ หากมีความจําเปนใหปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความตอเนื่องเชนเดียวกันกับกระบวนการหลัก 
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๔. กระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน Call Tree  
  กระบวนการ Call Tree คือ กระบวนการแจงเหตุฉุกเฉินใหกับสมาชิกในคณะบริหารความตอเนื่องและทีมงานบริหารความตอเนื่องท่ีเกี่ยวของตามผัง

รายช่ือทางโทรศัพท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการบริหารจัดการข้ันตอนในการติดตอบุคลากร ภายหลังจากมีการประกาศเหตุการณฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตของหนวยงาน      
  กระบวนการ Call Tree จะเริ่มตนท่ีหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องแจงใหผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่องทราบถึงเหตุการณฉุกเฉิน เพื่อให 

ผูประสานงานฯ แจงใหหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องรับทราบเหตุการณฉุกเฉินและการประกาศใชแผนความตอเนื่องตามสายงานการบังคับบัญชาของแตละสายงาน  
จากนั้นหัวหนาฝายมีหนาท่ีแจงไปยังบุคลากรภายใตการบังคับบัญชาเพื่อรับทราบเหตุการณฉุกเฉินและการประกาศใชแผนความตอเนื่องของหนวยงานตามชองทางติดตอส่ือสาร 
ท่ีไดระบุในแผนความตอเนื่อง ดังตารางท่ี ๑ สําหรับหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง ผูประสานงานบริหารความตอเนื่อง และหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง ตารางท่ี ๕  
บุคลากรในทีมงานบริหารความตอเนื่องของสํานักงานเลขานุการกรม ตารางท่ี ๖ บุคลากรในทีมงานบริหารความตอเนื่องของกองธรรมศาสตรและการเมือง ตารางท่ี ๗  
บุคลากรในทีมงานบริหารความตอเนื่องของกองวิทยาศาสตร และตารางท่ี ๘ บุคลากรในทีมงานบริหารความตอเนื่องของกองศิลปกรรม 

  ในกรณีท่ีไมสามารถติดตอหัวหนาทีมได ใหติดตอไปยังบุคลากรสํารอง โดยพิจารณา 
๑. ถาเหตุการณเกิดข้ึนในเวลาทําการ ใหดําเนินการติดตอบุคลากรหลักโดยติดตอผานเบอรโทรศัพทของหนวยงานเปนชองทางแรก 
๒. ถาเหตุการณเกิดข้ึนนอกเวลาทําการหรือสถานท่ีปฏิบัติงานหลักไดรับผลกระทบ ใหดําเนินการติดตอบุคลากรหลักโดยติดตอผานหมายเลข

โทรศัพทมือถือเปนชองทางแรก 
๓. ถาสามารถติดตอบุคลากรหลักไดใหแจงขอมูลแกบุคลากรหลักของหนวยงานทราบ ดังตอไปนี้ 

๓.๑ สรุปสถานการณของเหตุการณฉุกเฉินและการประกาศใชแผนความตอเนื่อง  
๓.๒ เวลาและสถานท่ีสําหรับการนัดประชุมเรงดวนของหนวยงาน สําหรับผูบริหารของหนวยงานและทีมงานบริหารความตอเนื่อง 
๓.๓ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน เพื่อบริหารความตอเนื่องตอไป เชน สถานท่ีรวมพลในกรณีท่ีมีการยายสถานท่ีทําการ 
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 รูปภาพท่ี ๒  กระบวนการแจงเหตุ Call Tree   

หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง 
ราชบัณฑิตยสถาน 

(เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน) 
 

ผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง 

(รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน) 

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง 
สํานักงานเลขานุการกรม 

(เลขานุการกรม) 

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง 
กองธรรมศาสตรและการเมือง 
(ผูอํานวยการกองธรรมศาสตร 

และการเมือง) 

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง 
กองวิทยาศาสตร 

(ผูอํานวยการกองวิทยาศาสตร) 

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง 
กองศิลปกรรม 

(ผูอํานวยการกองศิลปกรรม) 
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 ภายหลังจากไดรับการตอบรับจากบุคลากรหลักครบถวนตามกระบวนการแจงเหตุ Call Tree หัวหนาหนวยงานมีหนาท่ีโทรกลับไปแจงยังผูประสานงาน
คณะบริหารความตอเนื่อง เพื่อรวบรวมสรุปความพรอมของหนวยงานในการบริหารความตอเนื่อง รวมท้ังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของหนวยงานและเจาหนาท่ี
ท้ังหมดในหนวยงาน 
 ทีมบริหารความตอเนื่องมีหนาท่ีในการปรับปรุงขอมูลสําหรับการติดตอใหเปนปจจุบันอยูตลอดเวลา เพื่อใหกระบวนการติดตอบุคลากรภายในหนวยงาน
สามารถดําเนินไดอยางตอเนื่องและสําเร็จลุลวงภายในระยะเวลาท่ีคาดหวัง ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณฉุกเฉินและมีการประกาศใชแผนความตอเนื่อง 

๕. ข้ันตอนการบริหารความตอเนื่องและกูคืนกระบวนการ ระดับกรม 
   ในการปฏิบัติการใด ๆ ใหบุคลากรราชบัณฑิตยสถานคํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่น ๆ ปฏิบัติตามแนวทางและข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานท่ีกําหนดข้ึนอยางเครงครัด 

การตอบสนองตอเหตุการณ ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

วันท่ี ๑ ภายใน ๒๔ ช่ัวโมง : การตอบสนองตอ
เหตุการณทันที 

๑. เลขาธิการราชบัณฑิตยสถานติดตาม สอบถาม และประเมินเหตุ
ฉุกเฉิน/วิกฤตเพื่อประเมินความจําเปนในการประกาศใชแผนบริหาร
ความตอเนื่อง 

๒. แจงเหตุฉุกเฉิน/วิกฤต ตามกระบวนการแจงเหตุ Call Tree ใหกับ
บุคลากรหลักในหนวยงาน  

หัวหนาคณะบริหารความ
ตอเนื่องของ
ราชบัณฑิตยสถาน 
ผูประสานงานคณะบริหาร
ความตอเนื่อง 

 
 
 
 

 

๓. จัดประชุมคณะบริหารความตอเนื่อง เพื่อรับทราบและประเมิน
ความเสียหาย ผลกระทบตอการดําเนินงานและใหบริการ และทรัพยากร
สําคัญท่ีตองใชในการบริหารความตอเนื่อง 

๔. รับทราบและพิจารณาอนุมัติกระบวนงาน/งานท่ีมีความเรงดวน 
และสงผลกระทบอยางสูงจําเปนตองดําเนินงานหรือปฏิบัติดวยมือ 
(manual processing) 

หัวหนาคณะบริหารความ
ตอเนื่องของ
ราชบัณฑิตยสถานและ
หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักงาน
เลขานุการกรมและกอง
วิชาการ 
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การตอบสนองตอเหตุการณ ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

๕. รับทราบรายงานจากหนวยงาน โดยครอบคลุม ดังนี้ 
     ๕.๑ สรุปจํานวนและรายช่ือบุคลากรท่ีไดรับบาดเจ็บ/เสียชีวิต 

          ๕.๒ ความเสียหายและผลกระทบตอการดําเนินงานและใหบริการ 
          ๕.๓ ทรัพยากรสําคัญท่ีตองใชในการบริหารความตอเนื่อง 
          ๕.๔ กระบวนงาน/งานท่ีมีความเรงดวน และสงผลกระทบ 
อยางสูงจําเปนตองดําเนินงานหรือปฏิบัติดวยมือ  

หัวหนาคณะบริหารความ
ตอเนื่องของ
ราชบัณฑิตยสถาน 

 

๖. พิจารณาและอนุมัติเนื้อหาและขอความ เพื่อใชในการส่ือสารและ
รายงานสถานการณแกบุคลากรในหนวยงานใหทราบ 

หัวหนาคณะบริหารความ
ตอเนื่องของ
ราชบัณฑิตยสถานและ
หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักงาน
เลขานุการกรมและกอง
วิชาการ 

 
 

๗. พิจารณาและอนุมัติการจัดหาทรัพยากรท่ีจําเปนตองใชในการ
บริหารความตอเนื่อง ดังนี้ 

     ๗.๑ สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 
     ๗.๒ วัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ  
     ๗.๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลท่ีสําคัญ 
     ๗.๔ บุคลากรหลัก 
     ๗.๕ คูคา/ผูใหบริการท่ีสําคัญ 

หัวหนาคณะบริหารความ
ตอเนื่องของ
ราชบัณฑิตยสถานและ
หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักงาน
เลขานุการกรมและกอง
วิชาการ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



๑๒ 
 

 
  

การตอบสนองตอเหตุการณ ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

๘. พิจารณา ประสานงาน จัดสรรเงินสํารอง หัวหนาคณะบริหารความ
ตอเนื่องของ
ราชบัณฑิตยสถานและ
หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักงาน
เลขานุการกรมและกอง
วิชาการ 

 

๙. รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของ
ราชบัณฑิตยสถานอยางสม่ําเสมอหรือตามท่ีไดมีการกําหนด 

หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักงาน
เลขานุการกรมและกอง
วิชาการ 

 

วันท่ี ๒-๓ : การตอบสนองในระยะสั้น ๑. ติดตามสถานภาพการกูคืนมาของทรัพยากรท่ีไดรับผลกระทบ และ
ประเมินความจําเปนและระยะเวลาท่ีตองใชในการกูคืน 

หัวหนาคณะบริหารความ
ตอเนื่องของ
ราชบัณฑิตยสถานและ
หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักงาน
เลขานุการกรมและกอง
วิชาการ 

 

๒. รับทราบและกําหนดแนวทางการเตรียมความพรอมและขอจํากัด
ในการจัดหาทรัพยากรท่ีจําเปนตองใชในการบริหารความตอเนื่อง ดังนี้ 

๒.๑ สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 
๒.๒ วัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ 
๒.๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลท่ีสําคัญ 
๒.๔ บุคลากรหลัก 

หัวหนาคณะบริหารความ
ตอเนื่องของ
ราชบัณฑิตยสถานและ
หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักงาน
เลขานุการกรมและกอง

 



๑๓ 
 

 
  

การตอบสนองตอเหตุการณ ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

๒.๕ คูคา/ผูใหบริการท่ีสําคัญ วิชาการ 
๓. รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของ

ราชบัณฑิตยสถานอยางสม่ําเสมอหรือตามท่ีไดมีการกําหนด 
หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักงาน
เลขานุการกรมและกอง
วิชาการ 

 

วันท่ี ๔-๗ : การตอบสนองระยะกลาง (๑ สัปดาห) ๑. ติดตามสถานภาพการกูคืนมาของทรัพยากรท่ีไดรับผลกระทบ 
และประเมินความจําเปนและระยะเวลาท่ีตองใชในการกูคืน 

หัวหนาคณะบริหารความ
ตอเนื่องของราชบัณฑิตยสถาน
และหัวหนาทีมงานบริหาร
ความตอเนื่องของสํานักงาน
เลขานุการกรมและกอง
วิชาการ 

 

 ๒. พิจารณาและอนุมัติการจัดหาทรัพยากรท่ีจําเปนตองใชเพื่อ
ดําเนินงานและใหบริการตามปรกติ 

หัวหนาคณะบริหารความ
ตอเนื่องของ
ราชบัณฑิตยสถานและ
หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักงาน
เลขานุการกรมและกอง
วิชาการ 

 

 ๓. รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของ
ราชบัณฑิตยสถานอยางสม่ําเสมอหรือตามท่ีไดมีการกําหนด 

หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักงาน
เลขานุการกรมและกอง
วิชาการ 

 

ตารางท่ี ๔  ข้ันตอนการบริหารความเนื่องและกูคืนกระบวนการ ระดับกรม 



๑๔ 
 

 
  

การบริหารความตอเนื่องของราชบัณฑิตยสถาน ระดับสํานัก/กอง 
๑. ทีมงานแผนความตอเนื่อง 

 เพื่อใหนําแผนความตอเนื่องไปปฏิบัติใชไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล กําหนดใหมีการจัดต้ังทีมงานบริหารความตอเนื่องของราชบัณฑิตยสถานข้ึน 
ซึ่งประกอบดวย 

๑.๑ สํานักงานเลขานุการกรม 
๑.๒ กองธรรมศาสตรและการเมือง 
๑.๓ กองวิทยาศาสตร 
๑.๔ กองศิลปกรรม 

โดยทีมงานบริหารความตอเนื่องประกอบดวยตําแหนง 
- หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนื่อง 
- ทีมงานบริหารความตอเนื่อง 

แตละตําแหนงมีหนาท่ีในการรวมมือดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกูคืนเหตุการณฉุกเฉิน สามารถบริหารความตอเนื่องและกลับมาดําเนินงานสูภาวะปรกติ
โดยเร็ว ตามรายช่ือบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความตอเนื่อง ในกรณีท่ีบุคลากรหลักไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหบุคลากรสํารองรับผิดชอบบทบาทของ
บุคลากรหลัก จนกวาจะไดมีการมอบหมายและแตงข้ึนโดยหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องในการบริหารความตอเนื่องและกูคืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๕ 
 

 
  

บุคลากรหลัก 
บทบาท 

บุคลากรสํารอง 
ช่ือ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพทมือถือ ช่ือ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพทมือถือ 

๑. นางนัยนา  วราอัศวปติ 
เลขานุการกรม 

๐๘ ๑๘๓๓ ๔๗๖๘ หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักงานเลขานุการ
กรม 

นางอมรา  โรยภิรมย 
หัวหนาฝายคลัง 

๐๘ ๔๔๓๘ ๔๘๕๔ 

๒. นางทรงศรี  จันทรทิณ 
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

๐๘ ๑๘๐๕๔๙๐๖ ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ
สํานักงานเลขานุการกรม 

นางรัชนีวรรณ  ละออ 
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

- 

๓. นางสกุณา  สิงหลกะนนท 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

๐๘ ๑๘๔๘ ๙๕๘๙ ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ
สํานักงานเลขานุการกรม 

นางสาวนิชานันท  ปกการะนา 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

- 

๔. นางอมรา  โรยภิรมย 
เจาพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส 

๐๘ ๔๔๓๘ ๔๘๕๔ ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ
สํานักงานเลขานุการกรม 

นางสมบุญ  ศรีชูเปยม 
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 

- 

๕. นางสาวมาริสา  สมันตรัฐ 
นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 

๐๘ ๑๘๐๕ ๔๔๕๓ ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ
สํานักงานเลขานุการกรม 

นางสาววลัยพร  จรดล 
เจาพนักงานหองสมุดชํานาญงาน 

- 

๖. นายอภิเดช  บุญสงค 
นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ 

- ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ
สํานักงานเลขานุการกรม 

นายอาคม  คงทน 
นายชางศิลปชํานาญงาน 

- 

๗. นายกมล  หมื่นยุทธ 
นักวิเคราะหนโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

๐๘ ๑๘๔๑ ๙๕๖๓ ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ
สํานักงานเลขานุการกรม 

นางสาวจุฑามาส  อุนปุณฑริก 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

- 

ตารางท่ี ๕  รายช่ือบุคลากรในทีมงานบริหารความตอเนื่องของสํานักงานเลขานุการกรม 

 

 

 



๑๖ 
 

 
  

บุคลากรหลัก 
บทบาท 

บุคลากรสํารอง 
ช่ือ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพทมือถือ ช่ือ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพทมือถือ 

๑. นางแสงจันทร  แสนสุภา 
ผูอํานวยการกองธรรมศาสตรและ
การเมือง   

๐๘ ๕๔๘๕ ๑๖๘๒ หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของกองธรรมศาสตร
และการเมือง   

นางสาวนฤมล  บุญแตง 
นักวรรณศิลปชํานาญการพิเศษ 

- 

๒. นางวาสนา  เอกสิทธิ์ 
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

๐๘ ๑๗๒๑ ๓๗๑๑ ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ
กองธรรมศาสตรและการเมือง   

นางณัฎฐิกา  โพธิ์ศรีปทมากุล 
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

- 

๓. นางสาวนฤมล  บุญแตง 
นักวรรณศิลปชํานาญการพิเศษ 

- ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ
กองธรรมศาสตรและการเมือง   

นางสาวปยรัตน  อินทรออน 
นักวรรณศิลปชํานาญการ 

- 

๔. นางนฤมล  นุชวานิช 
นักวรรณศิลปชํานาญการ 

- ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ
กองธรรมศาสตรและการเมือง   

นางสาวอิสริยา  เลาหตีรานนท 
นักวรรณศิลปชํานาญการ 

- 

๕. นางกนกวรรณ  ทองตะโก 
นักวรรณศิลปชํานาญการ 

- ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ
กองธรรมศาสตรและการเมือง   

  

๖. นางสาวจินดารัตน  โพธิ์นอก 
นักวรรณศิลปชํานาญการ 

- ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ
กองธรรมศาสตรและการเมือง   

  

ตารางท่ี ๖  รายช่ือบุคลากรในทีมงานบริหารความตอเนื่องของกองธรรมศาสตรและการเมือง 

 

 

 

 

 



๑๗ 
 

 
  

บุคลากรหลัก 
บทบาท 

บุคลากรสํารอง 
ช่ือ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพทมือถือ ช่ือ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพทมือถือ 

๑. นางสาวสุปญญา  ชมจินดา 
ผูอํานวยการกองวิทยาศาสตร 

๐๘ ๙๒๐๒ ๕๕๒๑ หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของกองวิทยาศาสตร 

นางสาวสมทรง  ศกุนตนาค 
นักวรรณศิลปชํานาญการ 

- 

๒. นางสุวราภรณ  ผดุงยศเจริญ 
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

๐๘ ๑๗๒๑ ๖๗๑๙ ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ
กองวิทยาศาสตร 

นางสาวสุกุลตรัตน  ฉํ่าจิตรช่ืน 
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

- 

๓. นางสาวสมทรง  ศกุนตนาค 
นักวรรณศิลปชํานาญการ 

- ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ
กองวิทยาศาสตร 

  

๔. นายญาณัฏฐ  ไทรงาม 
นักวรรณศิลปชํานาญการ 

๐๘ ๑๘๔๑ ๙๕๖๐ ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ
กองวิทยาศาสตร 

  

๕. นางสาวอารี  พลดี 
นักวรรณศิลปชํานาญการ 

๐๘ ๑๗๓๑ ๘๑๙๔ ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ
กองวิทยาศาสตร 

นางสาวรัตติกาล  ศรีอําไพ 
นักวรรณศิลปชํานาญการ 

- 

ตารางท่ี ๗  รายช่ือบุคลากรในทีมงานบริหารความตอเนื่องของกองวิทยาศาสตร 
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บุคลากรหลัก 
บทบาท 

บุคลากรสํารอง 
ช่ือ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพทมือถือ ช่ือ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพทมือถือ 

๑. นางสาวศิริพร  อินทรเชียรศิริ 
ผูอํานวยการกองศิลปกรรม 

๐๘ ๙๒๐๒ ๕๕๓๖ หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของกองศิลปกรรม 

นางสาวบุญธรรม  กรานทอง 
นักวรรณศิลปชํานาญการพิเศษ 

๐๘ ๔๔๓๘ ๔๘๕๒ 

๒. นางปญจมา  สุดสวาท 
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

๐๘ ๑๗๒๑ ๖๓๒๒ ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ
กองศิลปกรรม 

นางสาวนันทนา  แสนสุข 
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

- 

๓. นางสาวกระลําภักษ  แพรกทอง 
นักวรรณศิลปชํานาญการ 

- ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ
กองศิลปกรรม 

  

๔. นางสาวกุลศิรินทร  นาคไพจิตร 
นักวรรณศิลปชํานาญการ 

- ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ
กองศิลปกรรม 

  

๕. นายปยะพงษ  โพธิ์เย็น 
นักวรรณศิลปปฏิบัติการ 

- ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ
กองศิลปกรรม 

  

๖. นางทิพาภรณ  ธารีเกษ 
นักวรรณศิลปชํานาญการ 

๐๘ ๑๘๐๕ ๔๖๕๐ ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ
กองศิลปกรรม 

นางชวนพิศ  เชาวนสกุล 
นักวรรณศิลปชํานาญการ 

- 

๗. นางสาวบุญธรรม  กรานทอง 
นักวรรณศิลปชํานาญการพิเศษ 

๐๘ ๔๔๓๘ ๔๘๕๒ ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ
กองศิลปกรรม 

  

๘. นางสาวชลธิชา  สุดมุข 
นักวรรณศิลปชํานาญการ 

๐๘ ๑๘๐๕ ๔๐๕๘ ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ
กองศิลปกรรม 

  

๙. นางสาวพัชนะ  บุญประดิษฐ 
นักวรรณศิลปชํานาญการ 

- ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ
กองศิลปกรรม 

นางสาววรรณทนา  ปติเขตร 
นักวรรณศิลปปฏิบัติการ 

- 

ตารางท่ี ๘  รายช่ือบุคลากรในทีมงานบริหารความตอเนื่องของกองศิลปกรรม 
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๒. กลยุทธความตอเนื่องทางธุรกิจ ระดับสํานัก/กอง 
ทรัพยากร กลยุทธความตอเนื่องทางธุรกิจ 

อาคาร/สถานท่ีปฏิบัติงานหลัก - สรรหาและเตรียมอาคาร/สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 
- กําหนดแนวทางใหเจาหนาท่ีสามารถปฏิบัติงานท่ีบานได 

วัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ/การจัดหาจัดสงวัสดุอุปกรณ 
ท่ีสําคัญ 

- จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณสํารอง เพื่อใชในสภาวะวิกฤต, เชาเครื่องมือหรืออุปกรณสํารอง 
- จางเหมาบริการ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลท่ีสําคัญ - จัดใหมีระบบงานเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศสํารอง  
- ปฏิบัติงานโดยไมใชระบบงานเทคโนโลยีไปกอน แลวจึงปอนขอมูลเขาในระบบ เม่ือกลับคืนสูสภาวะ

ปรกติ 
บุคลากรหลัก - กําหนดใหใชบุคลากรสํารองทดแทนภายในฝายงานเดียวกัน  

- กําหนดใหใชบุคลากรนอกฝายงาน ในกรณีท่ีบุคลากรไมเพียงพอหรือขาดแคลน 
คูคา/ผูใหบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญ - การไฟฟานครหลวงเปนผูดูแลรับผิดชอบในการจําหนายไฟฟาใหราชบัณฑิตยสถาน โดย

ราชบัณฑิตยสถานควรมีระบบไฟฟาสํารองท่ีสามารถจําหนายกระแสไฟฟาใหแกหนวยงานได 
- การประปานครหลวงเปนผูดูแลรับผิดชอบในการจําหนายน้ําประปาใหราชบัณฑิตยสถาน โดย

ราชบัณฑิตยสถานควรมีระบบสํารองน้ําใหสามารถใชสํารองไดในระดับหนึ่ง 

ตารางท่ี ๙  กลยุทธความตอเนื่องทางธุรกิจ ระดับสํานัก/กอง 
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๓. ความตองการดานทรัพยากรท่ีจําเปนตอการบริหารความตอเนื่อง 
๓.๑ ความตองการดานสถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง (Working Space Requirement)  

ประเภททรัพยากร ท่ีมา 
๑  
วัน 

๑  
สัปดาห 

๒  
สัปดาห 

๑  
เดือน 

พื้นท่ีสําหรับสถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง เชาสถานท่ี (หองประชุม) - - หองประชุม ๙ หอง  
หองละ ๕๐ ตร.ม. 

หองประชุม ๙ หอง 
หองละ ๕๐ ตร.ม. 

ตารางท่ี ๑๐  ความตองการดานสถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง  

๓.๒ ความตองการดานวัสดุอุปกรณ (Equipment & Supplies Requirement) 

ประเภททรัพยากร ท่ีมา 
๑  
วัน 

๑  
สัปดาห 

๒  
สัปดาห 

๑  
เดือน 

คอมพิวเตอรโนตบุก เชาครุภัณฑ - - ๑๐ เครื่อง ๑๐ เครื่อง 
เครื่อง GFMIS ใชท่ีกรมบัญชีกลาง/จัดซื้อจัดจาง

ตามระเบียบพัสดุ 
๑ เครื่อง 

ใชท่ีกรมบัญชีกลาง 
๑ เครื่อง 

ใชท่ีกรมบัญชีกลาง 
๑ เครื่อง 

ใชท่ีกรมบัญชีกลาง 
๑ เครื่อง 

จัดซื้อจัดจาง 
เครื่องพิมพ/เครื่องสแกน/โทรสาร  เชาครุภัณฑ - ๔ เครื่อง ๔ เครื่อง ๔ เครื่อง 
เครื่องถายเอกสาร จางเหมาบริการ - ๔ เครื่อง ๔ เครื่อง ๔ เครื่อง 

ตารางท่ี ๑๑  ความตองการดานวัสดุอุปกรณ  
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๓.๓ ความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูล (IT & Information Requirement) 

ประเภททรัพยากร แหลงขอมูล 
๑  
วัน 

๑  
สัปดาห 

๒  
สัปดาห 

๑  
เดือน 

อีเมล สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 
(องคการมหาชน) (สรอ.) 

-    

GFMIS กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง     

ระบบบันทึกการประชุมวิชาการ กองธรรมศาสตรและการเมือง 
กองวิทยาศาสตร 
กองศิลปกรรม 

- -   

ตารางท่ี ๑๒  ความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูล  

๓.๔ ความตองการดานบุคลากรสําหรับความตอเนื่องเพื่อปฏบิัติงาน (Personnel Requirement)  

ประเภททรัพยากร 
๑  
วัน 

๑  
สัปดาห 

๒  
สัปดาห 

๑  
เดือน 

จํานวนบุคลากรปฏิบัติงานท่ีสํานักงาน/สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง - - ๓๐ คน ๓๐ คน 

ตารางท่ี ๑๓  ความตองการดานบุคลากรสําหรับความตอเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน  

๓.๕ ความตองการดานผูใหบริการท่ีสําคัญ (Service Requirement)  

ฝายงาน / กลุมงาน 
๑  
วัน 

๑  
สัปดาห 

๒  
สัปดาห 

๑  
เดือน 

การไฟฟานครหลวง     

การประปานครหลวง     

ผูใหบริการเช่ือมโยงระบบเครือขายอินเทอรเน็ต     

ตารางท่ี ๑๔  ความตองการดานผูใหบริการท่ีสําคัญ  
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๔. ข้ันตอนการบริหารความตอเนื่องและกูคืนกระบวนการ ระดับสํานัก/กอง    
ในการปฏิบัติการใด ๆ ใหบุคลากรของสํานักงานเลขานุการกรมและกองวิชาการคํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืน ๆ และปฏิบัติตาม

แนวทางและข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีกําหนดข้ึนอยางเครงครัด 

การตอบสนองตอเหตุการณ ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

วันท่ี ๑ ภายใน ๒๔ ช่ัวโมง : การตอบสนองตอ
เหตุการณทันที 

๑. แจงเหตุฉุกเฉิน วิกฤต ตามกระบวนการ Call Tree ใหกับ
บุคลากรในสํานักงานเลขานุการกรมและกองวิชาการ ภายหลังไดรับแจง
จากหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของราชบัณฑิตยสถาน 

หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักงาน
เลขานุการกรมและกอง
วิชาการ 

 
 
 
 

๒. จัดประชุมทีมงานบริหารความตอเนื่อง เพื่อประเมินความเสียหาย 
ผลกระทบตอการดําเนินงาน การใหบริการ และทรัพยากรสําคัญท่ีตองใช
ในการบริหารความตอเนื่อง 

๓. ทบทวนกระบวนงานท่ีมีความเรงดวน หรือสงผลกระทบอยางสูง 
หากไมดําเนินการ ซึ่งจําเปนตองดําเนินงานหรือปฏิบัติดวยมือ  

ทีมงานบริหารความตอเนื่อง 
ของสํานักงานเลขานุการ
กรมและกองวิชาการ 

 
 
 

๔. ระบุและสรุปรายช่ือบุคลากรในฝายท่ีไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต หัวหนาฝาย  

๕. รายงานหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของราชบัณฑิตยสถาน
ทราบ โดยครอบคลุมประเด็นดังนี้ 

    ๕.๑ จํานวนและรายช่ือบุคลากรท่ีไดรับบาดเจ็บ/เสียชีวิต 
    ๕.๒ ความเสียหายและผลกระทบตอการดําเนินงานและการ

ใหบริการ 
    ๕.๓ ทรัพยากรสําคัญท่ีตองใชในการบริหารความตอเนื่อง 

๕.๔ กระบวนงานท่ีมีความเรงดวนและสงผลกระทบอยางสูงหาก
ไมดําเนินการ และจําเปนตองดําเนินงาน 

 
 

หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักงาน
เลขานุการกรมและกอง
วิชาการ 
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การตอบสนองตอเหตุการณ ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

 ๖. ส่ือสารและรายงานสถานการณแกบุคลากรในสํานักงานเลขานุการ
กรมและกองวิชาการใหทราบ ตามเนื้อหาและขอความท่ีไดรับการ
พิจารณาและเห็นชอบจากคณะบริหารความตอเนื่องของ
ราชบัณฑิตยสถานแลว  

หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักงาน
เลขานุการกรมและกอง
วิชาการ 

 

๗. ประเมินและระบุกระบวนการหลัก และงานเรงดวนท่ีจําเปนตอง
ดําเนินการใหแลวเสร็จ ภายใน ๑-๕ วันขางหนา 

หัวหนาและทีมงานบริหาร
ความตอเนื่องของสํานักงาน
เลขานุการกรมและกอง
วิชาการ 

 

๘. ประเมินศักยภาพและความสามารถของหนวยงานในการ
ดําเนินงานเรงดวนขางตน ภายใตขอจํากัดและสภาวะวิกฤต พรอมระบุ
ทรัพยากรท่ีจําเปนตองใชในการบริหารความตอเนื่องตามแผนการจัดหา
ทรัพยากร 

หัวหนาและทีมงานบริหาร
ความตอเนื่องของสํานักงาน
เลขานุการกรมและกอง
วิชาการ 

 

๙. รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของ
ราชบัณฑิตยสถานทราบ พรอมขออนุมัติการดําเนินงานหรือปฏิบัติงาน
ดวยมือ สําหรับกระบวนงานท่ีมีความเรงดวนและสงผลกระทบอยางสูง
หากไมดําเนินการ 

หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักงาน
เลขานุการกรมและกอง
วิชาการ 

 

๑๐. ติดตอและประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการจัดหา
ทรัพยากรท่ีจําเปนตองใชในการบริหารความตอเนื่อง ไดแก 
           ๑๐.๑ สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 
           ๑๐.๒ วัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ 
           ๑๐.๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลท่ีสําคัญ 
           ๑๐.๔ บุคลากรหลัก 
           ๑๐.๕ คูคา/ผูใหบริการท่ีสําคัญ 
 

หัวหนาและทีมงานบริหาร
ความตอเนื่องของสํานักงาน
เลขานุการกรมและกอง
วิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

 
  

การตอบสนองตอเหตุการณ ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

 ๑๑. พิจารณาดําเนินการหรือปฏิบัติงานดวยมือเฉพาะงานเรงดวน 
หากไมดําเนินการจะสงผลกระทบอยางสูงและไมสามารถรอได ท้ังนี้ ตอง
ไดรับการอนุมัติ 

หัวหนาและทีมงานบริหาร
ความตอเนื่องของสํานักงาน
เลขานุการกรมและกอง
วิชาการ 

 

๑๒. ระบุหนวยงานท่ีเปนคูคา/ผูใหบริการสําหรับงานเรงดวน เพื่อแจง
สถานการณและแนวทางในการบริหารงานใหมีความตอเนื่องตาม
ความเห็นของคณะบริหารความตอเนื่องของราชบัณฑิตยสถาน 

หัวหนาและทีมงานบริหาร
ความตอเนื่องของสํานักงาน
เลขานุการกรมและกอง
วิชาการ 

 

๑๓. บันทึกและทบทวนกิจกรรมและงานตาง ๆ ท่ีทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักงานเลขานุการกรมและกองวิชาการตองดําเนินการ 
พรอมระบุรายละเอียดผูดําเนินการ และเวลาอยางสม่ําเสมอ 

ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานเลขานุการ
กรมและกองวิชาการ 

 

๑๔. แจงสรุปสถานการณและข้ันตอนการดําเนินการสําหรับในวัน 
ถัดไปใหกับบุคลากรหลักในสํานักงานเลขานุการกรมและกองวิชาการ 
เพื่อรับทราบและดําเนินการ เชน แจงวัน เวลา และสถานท่ีปฏิบัติงาน
สํารอง 

หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักงาน
เลขานุการกรมและกอง
วิชาการ 

 

๑๕. รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของ
ราชบัณฑิตยสถานอยางสม่ําเสมอหรือตามท่ีไดกําหนดไว 

หัวหนาและทีมงานบริหาร
ความตอเนื่องของสํานักงาน
เลขานุการกรมและกอง
วิชาการ 
 
 
 
 
 

 



๒๕ 
 

 
  

การตอบสนองตอเหตุการณ ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

วันท่ี ๒-๗ การตอบสนองในระยะสั้น ๑. ติดตามสถานภาพการกูคืนมาของทรัพยากรท่ีไดรับผลกระทบ 
ประเมินความจําเปนและระยะเวลาท่ีตองใชในการกูคืน 

หัวหนาและทีมงานบริหาร
ความตอเนื่องของสํานักงาน
เลขานุการกรมและกอง
วิชาการ 

 

๒. ตรวจสอบความพรอมและขอจํากัดในการจัดหาทรัพยากรท่ี
จําเปนตองใชในการบริหารความตอเนื่อง ไดแก 
            ๒.๑ สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 
            ๒.๒ วัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ 
            ๒.๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลท่ีสําคัญ 
            ๒.๔ บุคลากรหลัก 
            ๒.๕ คูคา/ผูใหบริการท่ีสําคัญ/ผูมีสวนไดสวนเสีย 

หัวหนาและทีมงานบริหาร
ความตอเนื่องของสํานักงาน
เลขานุการกรมและกอง
วิชาการ 
 

 
 
 
 
 
 
 

๓. รายงานหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของราชบัณฑิตยสถาน 
ความพรอม ขอจํากัด และขอเสนอแนะในการจัดหาทรัพยากรท่ี
จําเปนตองใชในการบริหารความตอเนื่อง 

หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักงาน
เลขานุการกรมและกอง
วิชาการ 

 

๔. ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรท่ีจําเปนตองใชในการ
บริหารความตอเนื่อง ไดแก 

        ๔.๑ สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 
        ๔.๒ วัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ 
        ๔.๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลท่ีสําคัญ 
        ๔.๔ บุคลากรหลัก 
        ๔.๕ คูคา/ผูใหบริการท่ีสําคัญ/ผูมีสวนไดสวนเสีย 
 
 

หัวหนาและทีมงานบริหาร
ความตอเนื่องของสํานักงาน
เลขานุการกรมและกอง
วิชาการ 
 

 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

 
  

การตอบสนองตอเหตุการณ ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

 ๕. ดําเนินการกอบกูและจัดหาขอมูลและรายงานตาง ๆ ท่ีจําเปนตอง
ใชในการดําเนินงานและใหบริการตามตารางท่ี ๑๒   

ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานเลขานุการ
กรมและกองวิชาการ 

 

๖. ดําเนินงานและใหบริการภายใตทรัพยากรท่ีจัดหาเพื่อบริหารความ
ตอเนื่อง ดังนี้  

     ๖.๑ สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 
     ๖.๒ วัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ 
     ๖.๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลท่ีสําคัญ 
     ๖.๔ บุคลากรหลัก 
     ๖.๕ คูคา/ผูใหบริการท่ีสําคัญ 

ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานเลขานุการ
กรมและกองวิชาการ 

 

๗. แจงสถานการณและแนวทางในการบริหารความตอเนื่องแก
หนวยงานผูใชบริการ/คูคาท่ีไดรับผลกระทบ เพื่อรับทราบและดําเนินการ 
เชน แจงวัน เวลา และสถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 

หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักงาน
เลขานุการกรมและกอง
วิชาการ 

 

๘. บันทึกและทบทวนกิจกรรมและงานตาง ๆ ท่ีทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักงานเลขานุการกรมและกองวิชาการตองดําเนินการ 
พรอมระบุรายละเอียดผูดําเนินการ และเวลาอยางสมํ่าเสมอ 

ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานเลขานุการ
กรมและกองวิชาการ 

 

๙. แจงสรุปสถานการณและข้ันตอนการดําเนินการตอไปสําหรับในวัน
ถัดไปใหกับบุคลากรในสํานักงานเลขานุการกรมและกองวิชาการ  

หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักงาน
เลขานุการกรมและกอง
วิชาการ 

 

๑๐. รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของ
ราชบัณฑิตยสถานตามเวลาท่ีไดกําหนดไว 

หัวหนาและทีมงานบริหาร
ความตอเนื่องของสํานักงาน
เลขานุการกรมและกองวิชาการ 

 



๒๗ 
 

 
  

การตอบสนองตอเหตุการณ ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

วันท่ี ๘ การตอบสนองระยะกลาง (๑ สัปดาห) ๑. ติดตามสถานภาพการกูคืนมาของทรัพยากรท่ีไดรับผลกระทบ และ
ประเมินความจําเปนและระยะเวลาท่ีตองใชในการกูคืน  

หัวหนาและทีมงานบริหาร
ความตอเนื่องของสํานักงาน
เลขานุการกรมและกอง
วิชาการ 

 

๒. ระบุทรัพยากรท่ีจําเปนตองใช เพื่อดําเนินงานและใหบริการตาม
ปรกติ 

หัวหนาและทีมงานบริหาร
ความตอเนื่องของสํานักงาน
เลขานุการกรมและกอง
วิชาการ 

 

๓. รายงานหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของราชบัณฑิตยสถาน
สถานภาพการกูคืนมาของทรัพยากรท่ีไดรับผลกระทบ และทรัพยากรท่ี
จําเปนตองใชเพื่อดําเนินงานและใหบริการตามปรกติ 

หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักงาน
เลขานุการกรมและกอง
วิชาการ 

 

๔. ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรท่ีจําเปนตองใชเพื่อ 
ดําเนินงานและใหบริการตามปรกติ ดังนี้ 

      ๔.๑ สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 
      ๔.๒ วัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ 
      ๔.๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลท่ีสําคัญ 
      ๔.๔ บุคลากรหลัก 
      ๔.๕ คูคา/ผูใหบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญ 

หัวหนาและทีมงานบริหาร
ความตอเนื่องของสํานักงาน
เลขานุการกรมและกอง
วิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 

๕. แจงสรุปสถานการณและการเตรียมความพรอมดานทรัพยากรตาง ๆ 
เพื่อดําเนินงานและใหบริการตามปรกติใหกับบุคลากรในสํานักงาน
เลขานุการกรมและกองวิชาการ 

หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักงาน
เลขานุการกรมและกอง
วิชาการ 
 

 



๒๘ 
 

 
  

การตอบสนองตอเหตุการณ ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

๖. บันทึกและทบทวนกิจกรรมและงานตาง ๆ ท่ีทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักงานเลขานุการกรมและกองวิชาการตองดําเนินการ 
พรอมระบุรายละเอียดผูดําเนินการ และเวลาอยางสมํ่าเสมอ 

ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานเลขานุการกรม
และกองวิชาการ 

 

๗. รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของ
ราชบัณฑิตยสถานตามเวลาท่ีไดกําหนดไว 

หัวหนาและทีมงานบริหาร
ความตอเนื่องของสํานักงาน
เลขานุการกรมและกอง
วิชาการ 

 

ตารางท่ี ๑๕  ข้ันตอนการบริหารความตอเนื่องและกูคืนกระบวนการ ระดับสํานัก/กอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



๒๙ 
 

 
  

รายช่ือบุคลากรของสํานักงานเลขานุการกรม 
ช่ือ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพทมือถือ ช่ือ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพทมือถือ 

๑. นางนัยนา  วราอัศวปติ 
เลขานุการกรม 

๐๘ ๑๘๓๓ ๔๗๖๘ ๑๒. นางสาววราภรณ  รอดไหม 
      นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 

- 

๒. นางทรงศรี  จันทรทิณ 
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

๐๘ ๑๘๐๕ ๔๙๐๖ ๑๓. นางสาวธิดานนท  ทิพยเนตร 
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

- 

๓. นางรัชนีวรรณ  ละออ 
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

- ๑๔. นางสาวมาริสา  สมันตรัฐ 
นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 

๐๘ ๑๘๐๕ ๔๔๕๓ 

๔. นางสาวเยาวลักษณ  แสงสุรินทร 
      เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

- ๑๕. นายอาคม  คงทน 
นายชางศิลปชํานาญงาน 

- 

๕. นายเศกสรร  ศึกษาการณ 
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

- ๑๖. นายอภิเดช  บุญสงค 
นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ 

- 

๖. นางสกุณา  สิงหลกะนนท 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

๐๘ ๑๘๔๘ ๙๕๘๙ ๑๗. นางสาววลัยพร  จรดล 
เจาพนักงานหองสมุดชํานาญงาน 

- 

๗. นางสาวนิชานันท  ปกการะนา 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

- ๑๘. นายกมล  หมื่นยุทธ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

๐๘ ๑๘๔๑ ๙๕๖๓ 

๘. นางปริศนา  อิ่มพรหม 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

- ๑๙. นางสาวจุฑามาส  อุนปุณฑริก 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

- 

๙. นางสาวรัชนี  บุตรประโคน 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

- ๒๐. นางสาวสุวัฒนา โรจนประดิษฐ 
พนักงานพิมพ   

- 

๑๐. นางอมรา  โรยภิรมย 
เจาพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส 

๐๘ ๔๔๓๘ ๔๘๕๔ ๒๑. นายวิศาล ศรีจาด 
พนักงานขับรถยนต 

- 

๑๑. นางสมบุญ  ศรีชูเปยม 
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
 

- ๒๒. นายจิรโรจน พัฒนมงคลพงศ 
พนักงานขับรถยนต 

- 



๓๐ 
 

 
  

รายช่ือบุคลากรของสํานักงานเลขานุการกรม 
ช่ือ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพทมือถือ ช่ือ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพทมือถือ 

๒๓. นายพงษสิทธิ์ ช้ีรัตน 
พนักงานขับรถยนต 

- ๓๔. นางสาวปยธิดา  สีมูล 
เจาพนักงานการเงินและบัญชี 

- 

๒๔. นางฉัตรชนก  ฉันทใหม 
พนักงานสถานท่ี 

- ๓๕. นางทิพอําภรณ เปนสุข 
นักวิชาการเงินและบัญชี 

- 

๒๕. นายสนิท วะมะพุทธา 
พนักงานสถานท่ี 

- ๓๖. นายเกริกฤทธิ์ ไกรพิบูลย 
เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

- 

๒๖. นายสมดี นาทองรัตน 
พนักงานสถานท่ี 

- ๓๗. นางสาววีรนุช บุญกอง 
      เจาพนักงานธุรการ 

- 

๒๗. นายชัยพฤกษ เรือนกอน 
พนักงานสถานท่ี 

- ๓๘. นางสาวกมลรัตน เกิดสัตย 
เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 

- 

๒๘. นางละมัย วะมะพุทธา 
พนักงานสถานท่ี 

-   

๒๙. นางสมควร อภัยนุช 
พนักงานสถานท่ี 

-   

๓๐. นายปอง เกิดโชค 
พนักงานรักษาความปลอดภัย 

-   

๓๑. นายสุรัตน ประกอบทอง 
พนักงานรักษาความปลอดภัย 

-   

๓๒. นางสาวรุจิเรข กิมประพันธ 
เจาหนาท่ีธุรการ 

-   

๓๓. นางสาวรวรรณ  ฉายแสง 
เจาหนาท่ีธุรการ 

-   

 



๓๑ 
 

 
  

รายช่ือบุคลากรของกองธรรมศาสตรและการเมือง 
ช่ือ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพทมือถือ ช่ือ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพทมือถือ 

๑. นางแสงจันทร  แสนสุภา 
ผูอํานวยการกองธรรมศาสตรและการเมือง   

๐๘ ๕๔๘๕ ๑๖๘๒ ๑๒. นางสาวอารยา  ถิรมงคลจิต 
นักวรรณศิลปปฏิบัติการ 

- 

๒. นางวาสนา  เอกสิทธิ์ 
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

๐๘ ๑๗๒๑ ๓๗๑๑ ๑๓. นางสาวอุไรวรรณ รักวิทยา 
พนักงานพิมพ   

- 

๓. นางวิภาดา  ตินตะสุวรรณ 
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

-   

๔. นางณัฎฐิกา  โพธิ์ศรีปทมากุล 
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

-   

๕. นายศักดา  มหิทธิการ 
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

-   

๖. นางสาวนฤมล  บุญแตง 
นักวรรณศิลปชํานาญการพิเศษ 

-   

๗. นางนฤมล  นุชวานิช 
นักวรรณศิลปชํานาญการ 

-   

๘. นางสาวปยรัตน  อินทรออน 
นักวรรณศิลปชํานาญการ 

-   

๙. นางสาวอิสริยา  เลาหตีรานนท 
นักวรรณศิลปชํานาญการ 

-   

๑๐. นางกนกวรรณ  ทองตะโก 
นักวรรณศิลปชํานาญการ 

-   

๑๑. นางสาวจินดารัตน  โพธิ์นอก 
นักวรรณศิลปชํานาญการ 

-   

 



๓๒ 
 

 
  

รายช่ือบุคลากรของกองวิทยาศาสตร 
๑. นางสาวสุปญญา  ชมจินดา 

ผูอํานวยการกองวิทยาศาสตร 
๐๘ ๙๒๐๒ ๕๕๒๑ 

๒. นางสุวราภรณ  ผดุงยศเจริญ 
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

๐๘ ๑๗๒๑ ๖๗๑๙ 

๓. นางสาวศุภารัตน  กระแจะจันทร 
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

- 

๔. นางสาวสุกุลตรัตน  ฉํ่าจิตรช่ืน 
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

- 

๕. นางสาวสมทรง  ศกุนตนาค 
นักวรรณศิลปชํานาญการ 

- 

๖. นายญาณัฏฐ  ไทรงาม 
นักวรรณศิลปชํานาญการ 

๐๘ ๑๘๔๑ ๙๕๖๐ 

๗. นางสาวอัญชนา  ไพจิตหทัย 
นักวรรณศิลปปฏิบัติการ 

- 

๘. นางสาวอารี  พลดี 
นักวรรณศิลปชํานาญการ 

๐๘ ๑๗๓๑ ๘๑๙๔ 

๙. นางสาวรัตติกาล  ศรีอําไพ 
นักวรรณศิลปชํานาญการ 

- 

๑๐. นางณัฐมาตย  มูสิกะเจริญ 
นักวรรณศิลปชํานาญการ 

- 

๑๑. นางวริยา สาลี 
พนักงานพิมพ   

- 

 

 



๓๓ 
 

 
  

รายช่ือบุคลากรของกองศิลปกรรม 
ช่ือ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพทมือถือ ช่ือ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพทมือถือ 

๑. นางสาวศิริพร  อินทรเชียรศิริ 
ผูอํานวยการกองศิลปกรรม 

๐๘ ๙๒๐๒ ๕๕๓๖ ๑๒. นางสาวศยามล  แสงมณี 
นักวรรณศิลปปฏิบัติการ 

- 

๒. นางปญจมา  สุดสวาท 
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

๐๘ ๑๗๒๑ ๖๓๒๒ ๑๓. นางสาวบุญธรรม  กรานทอง 
นักวรรณศิลปชํานาญการพิเศษ 

๐๘ ๔๔๓๘ ๔๘๕๒ 

๓.   นางพัชรินทร  แตงสุวรรณ 
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

- ๑๔. นางสาวชลธิชา  สุดมุข 
นักวรรณศิลปชํานาญการ 

๐๘ ๑๘๐๕ ๔๐๕๘ 

๔. นางสาวนันทนา  แสนสุข 
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

- ๑๕. นางสาวปาริชาติ  กิตินันทน 
นักวรรณศิลปชํานาญการ 

- 

๕. นางสาวสุภิญญา  ขําปรางค 
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

- ๑๖. นางพรทิพย  เดชทิพยประภาพ 
นักวรรณศิลปชํานาญการ 

- 

๖. นางสาวกระลําภักษ  แพรกทอง 
นักวรรณศิลปชํานาญการ 

- ๑๗. นางสาวพัชนะ  บุญประดิษฐ 
นักวรรณศิลปชํานาญการ 

- 

๗. นางสาวกุลศิรินทร  นาคไพจิตร 
นักวรรณศิลปชํานาญการ 

- ๑๘. นางธนิดา  สุขจรนิ 
นักวรรณศิลปชํานาญการ 

- 

๘. นายปยะพงษ  โพธิ์เย็น 
นักวรรณศิลปปฏิบัติการ 

- ๑๙. นางสาววรรณทนา  ปติเขตร 
นักวรรณศิลปปฏิบัติการ 

- 

๙. นางทิพาภรณ  ธารีเกษ 
นักวรรณศิลปชํานาญการ 

๐๘ ๑๘๐๕ ๔๖๕๐ ๒๐. นางสาวอรไท สานิเทศ 
พนักงานพิมพ   

- 

๑๐. นางชวนพิศ  เชาวนสกุล 
นักวรรณศิลปชํานาญการ 

- ๒๑. นางธัญพร เศวตนัย 
พนักงานพิมพ   

- 

๑๑. นางสาวลัดดา  วรลัคนากุล 
นักวรรณศิลปชํานาญการ 

- ๒๒. นางสาววรรณา  คลองเชิงสาร 
เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 

- 
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