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แผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องส าหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 

(Business Continuity Plan : BCP) 
โรงเรียนบ้านปราสาท 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 
************************************************* 

1. วัตถุประสงค์ (Objectives) ของการจัดท าแผนด าเนนิธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ 
 

1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง 
2. เพ่ือให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤต และลดผลกระทบจากการ

หยุดชะงักในการด าเนินงานหรือการให้บริการ 
3. เพ่ือบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ 
4. เพ่ือให้ประช าชน เจ้าหนา้ที ่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของ 

หน่วยงาน แม้หน่วยงานต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนท าให้การด าเนินงานต้อง
หยุดชะงัก 
 

2.  สมมติฐานของแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (BCP Assumptions) 
 
เอกสารฉบับนี้จัดท าขึ้นภายใต้สมมติฐาน ดังต่อไปนี้ 

1. เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาส าคัญตา่งๆ แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงานส ารองที่ได้
มีการจัดเตรียมไว้ 

2. หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการส ารองระบบสารสนเทศต่างๆ โดยระบบ สารสนเทศ 
ส ารองมิได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเหมือนกับระบบสารสนเทศหลัก 

3. “บุคลากร” ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง เจ้าหนา้ที่และพนักงานทั้งหมดของหน่วยงาน 
 
3. ขอบเขตของแผนด าเนินธรุกิจอยา่งต่อเนื่องฯ (Scope of BCP) 
 
แผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (BCP) ฉบับนี้ ใช้รองรับสถานการณ ์กรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือ เหตุการณ์
ฉุกเฉินในพ้ืนที่ส านักง านของหน่วยงาน หรือภายในหน่วยงาน ด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้ 

1. เหตุการณ์อุทกภัย 
2. เหตุการณ์อัคคีภัย 
3. เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล 
4. เหตุการณ์โรคระบาดต่อเนื่อง 
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4. การวิเคราะห์ทรัพยากรที่ส าคัญ 
 

สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินมีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานสามารถบริหารจัดการ
การด าเนินงานขององค์กรให้มีความต่อเนื่อง การจัดหาทรัพยากรที่ส าคัญจึงเป็นสิ่งจ าเป็นและต้องระบุไว้ในแผน
ด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ ซึ่งการเตรียมการทรัพยากรที่ส าคัญ จะพิจารณาจากผลกระทบใน 5 ด้าน ดังนี้ 

4.1 ผลกระทบด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้สถานที ่
ปฏิบัติงานหลักได้รับความเสียหายหรือไม่สามารถใช้สถานที่ปฏิบัติงานหลักได้ และส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถ 
เข้าไปปฏิบัติงานได้ชั่วคร่าวหรือระยะยาว ซึ่งรวมทั้งการที่ผู้รับบริการไม่สามารถเข้าถึงสถานที่ให้บริการของ 
หน่วยงานด้วย 

4.2 ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ/การจัดห าจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ หมายถึงเหตุการณ์ที่
เกิดข้ึนท าให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญหรือไม่สามารถจัดหา/จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ท่ีส าคัญได้ 

4.3  ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้ 
ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลที่ส าคัญไม่สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ 

4.4 ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้บุคลากรหลักไม่สามารถมา 
ปฏิบัติงานได้ตามปกติ 

4.5 ผลกระทบด้านคู่ค้ า/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้คู่ค้ า/
ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่สามารถติดต่อหรือให้บริการหรือส่งมอบงานได้ 

 
ตารางที่ 1 สภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ์ (ท าเครื่องหมาย /  ในด้านที่ได้รับผลกระทบ) 
 

 
เหตุการณ์สภาวะวิกฤต 

ผลกระทบ 

ด้านอาคาร/ 
สถานที่

ปฏิบัติงานหลัก 

ด้านวัสดุ 
อุปกรณ์ที่ 

ส าคัญและการ
จัดหา/จัดส่ง 

ด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศและ 
ข้อมูลที่ส าคัญ 

ด้านบุคลากร 
หลัก 

คู่ค้า/ ผู้
ให้บริการ/ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

1 เหตุการณ์อุทกภัย / / / / / 

2 เหตุการณ์อัคคีภัย / / / / / 

3 เหตุการณ์ชุมนุม
ประท้วง/จลาจล 

/ / / / / 

4 เหตุการณ์โรคระบาด 
ต่อเนื่อง 

/ / / / / 
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แผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (BCP) ฉบับนี้ ไม่รองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่เหตุขัดข้องเกิดขึ้นจาก

การด าเนินงานปกต ิและเหตุขัดข้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบในระดับสูงต่อการด าเนินงานและการให้บริการของ 
หน่วยงาน เนื่องจากหน่วยงานยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์ได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 
โดยผู้บริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารของแต่ละกลุ่มงานและฝ่ายงานสามารถรับผิดชอบและด าเนินการได้ด้วย
ตนเอง 

 
5. ทีมงานแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (Business Continuity Plan Team) 
 

ทีมงานแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ ประกอบด้วย คณะบริหารความต่อเนื่อง และทีมบริหารความ 
ต่อเนื่อง โดยจะต้องร่วมมือกันดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในฝ่ายงานของตนเอง ให้ 
สามารถบริหารความต่อเนื่องและกลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว ตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

1) คณะบริหารความต่อเนื่อง มีหน้าที่ในการประเมินลักษณะ ขอบเขต และแนวโน้มของอุบัติการณ์ที่ 
เกิดขึ้น เพ่ือตัดสินใจประกาศใช้แผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ และด าเนินกรตามขั้นตอนและแนวทางการ 
บริหารความต่อเนื่อง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ 

2) ทีมบริหารความต่อเนื่อง มีหน้าที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะบริหารความต่อเนื่อง และ
ด าเนินการตามขั้นตอนและแนวทางก ารบริหารความต่อเนื่อง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรที่ได้ก าหนดไว้ใน แผน
ด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯของฝ่ายงาน/ส่วนงานของตน 

3) ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง มีหน้าที่ในการติดต่อ และประสานงานภายในหน่วยงาน ให้
การสนับสนุนในการติดต่อสื่อสารกับฝ่ายงาน/ส่วนงานภายในหน่วยงาน และด าเนินการตามขั้นตอนและ แนว
ทางการบริหารความต่อเนื่อง 

รูปภาพที่ 1 โครงสร้างการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของโรงเรียนบ้านปราสาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง 
นางสุพิชชา ไพศาลสุวรรณ 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน 

นายชัยวัฒน์ ประโลม 
คร ู

ผู้ประสานงาน 

นางฤภาภัค  รัตนพันธ ์
ครูช านาญการพเิศษ 

งานบริหารทั่วไป 

นายวีระพงษ์ เดชพันธ์ 
ครูช านายการ 

งานงบประมาณ 

นางพรพิมาล  แก้วธรรม 
รอง ผอ.รร. 
งานวชิาการ 

นางนวลจันทร์ จันดาบุตร 
ครูช านาญการพิเศษ 

งานบุคคล 
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แต่ละต าแหน่งมีหน้าที่ในการร่วมมือ ดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในกลุ่มงาน 

ของตนเอง เพ่ือให้หน่วยงานสามารถบริหารความต่อเนื่องและกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว ตามรายชื่อบุคลากร 
และบทบาทของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ที่ก าหนดให้เป็นบุคลากรหลัก ในกรณีที่บุคลากร
หลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคลากรส ารองรับผิดชอบบทบาทของบุคลากรหลักไปก่อน จนกว่าจะได้มี 
การมอบหมายและแต่งตั้งขึ้นโดยหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง รายชื่อทีมงานแผนด าเนินธุรกิจอย่าง 
ต่อเนื่อง ปรากฏดังตารางที ่2 ในกรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บุคลากรส ารองรับผิดชอบ ท า
หนา้ที่ในบทบาทของบุคลากรหลัก 
 
ตารางที่ 2 รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (BCP Team) 

 

บุคลากรหลัก  บทบาท บุคลากรส ารอง 

ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 

นางพรพิมาล 
แก้วธรรม 

081-7605852 หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่องกลุ่ม 

นางสาวเมธาวี ทองพา 
งานวัดผลและ 

092-2573563 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
วิชาการ 

 บริหารงานวิชาการ ประเมินผล  

นายวีระพงษ์ 
เดชพันธ์ 

087-2445393 หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่องกลุ่ม 

นางเดชา เสียงเพราะ 
งานพัสดุ 

084-7534139 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
งบประมาณ 

 บริหารงาน
งบประมาณ 

  

นางนวลจันทร์ 
จันดาบุตร 

086-2646769 หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่องกลุ่ม 

นางสาวพรพิมล  
สุทธิธรรม 

093-4257432 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
บุคคล 

 บริหารงานบุคคล งานบุคลากร  

นางฤภาภัค 
รัตนพันธ์ 

063-4154756 หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่องกลุ่ม 

นายชัยวัฒน์ ประโลม 
งานอาคารสถานที่ 

093-5158474 

หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารงานทั่วไป 

 บริหารงานทั่วไป   
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6. ผลกระทบต่อกระบวนการท างานหรือการให้บริการ 
 

การวิเคราะห์ผลกระทบต่อกระบวนการท างานหรือการให้บริการ (Business Impact Analysis) โดย 
ใช้เกณฑ์ในการก าหนดระดับผลกระทบ ดังนี้ 

 

ระดับผลกระทบ หลักเกณฑ์การพิจารณาระดับของผลกระทบ 

สูงมาก - ส่งผลให้ขีดความสามารถในการด าเนินงานหรือให้บริการลดลงมากกว่าร้อยละ 50 
- ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความม่ันใจต่อประช าชน 
- เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประช าชน 

สูง - ส่งผลให้ขีดความสามารถในการด าเนินงานหรือให้บริการลดลงร้อยละ 25-50 
- ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความม่ันใจต่อประช าชน 
- เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

ปานกลาง - ส่งผลให้ขีดความสามารถในการด าเนินงานหรือให้บริการลดลงร้อยละ 10-25 
- ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความม่ันใจต่อประช าชน 

ไม่เป็นสาระส าคัญ - ส่งผลให้ขีดความสามารถในการด าเนินงานหรือให้บริการลดลงน้อยกว่าร้อยละ 5 

 
หมายเหตุ : สามารถก าหนดระดับผลกระทบได้ตามความเหมาะสม เช่น สูง/ปานกลาง/ต่ า หรือ สูงมาก/สูง/ 
ปานกลาง/ต่ า/ไม่เป็นสาระส าคัญ เป็นต้น 

 
เมื่อน าเกณฑ์การพิจารณาระดับผลกระทบมาใช้ในการวิเคราะห์งานตามภารกิจของโรงเรียนแล้ว พบว่า

กระบวนการท างานที่หน่วยงานต้องให้ความส าคัญและกลับมาด าเนินงานหรือฟ้ืนคืนสภาพให้ได้ภายใน
ระยะเวลาตามที่ก าหนดปรากฎดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 ผลกระทบต่อกระบวนการท างานหรือการให้บริการ (Business Impact Analysis) 
 

 
กระบวนการหลัก 

ระดับผลกระทบ/ 
ความเร่งด่วน 

(สูง/ปานกลาง/ต่ า) 

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟ้ืนคืนสภาพ 

8 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห ์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 

1. กลุ่มบริหารงานวิชาการ ปานกลาง  /    

2. กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ 

ปานกลาง  /    

3. กลุ่มบริหารงานบุคคล ปานกลาง  /    

4. กลุ่มบริหารงานทั่วไป ปานกลาง  /    
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หมายเหตุ : การก าหนดช่วงของระยะเวลาเป้าหมายในการฟ้ืนคืนสภาพ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม

ความเหมาะสม ส าหรับกระบวนการอ่ืนๆ ที่ประเมินแล้ว อาจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมี
ความยืดหยุ่นสามารถชะลอการด าเนินงานและการให้บริการได้ โดยให้ผู้บริหารของฝ่ายงานประเมินความจ าเป็น 
และเหมาะสม ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นให้ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความต่อเนื่องเช่นเดียวกับ กระบวนการ
หลัก 

 

7. การวิเคราะห์เพื่อก าหนดความต้องการทรัพยากรที่ส าคัญ 
 

วิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรในการสนับสนุนให้โรงเรียนบ้านปราสาท ยังคงสามารถด าเนินงาน 
หรือให้บริการประชาชนได้เม่ือเกิดสภาวะวิกฤต โดยพิจารณาทรัพยากรใน 5 ด้าน ดังนี้ 
 

1) ด้านสถานที่ปฏิบัติงาน (Working Space Requirement) ดังตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 การระบุพ้ืนที่การปฏิบัติงานส ารอง 
 

ทรัพยากร สถานที่/ที่มา 8 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห ์ 2 สัปดาห ์ 1 เดือน 

พ้ืนที่ส าหรับ
สถานที่ 
ปฏิบัติงานส ารอง 

อาคาร/บริเวณ 
ส านักงาน 

2 ตร.ม. 
(3 คน) 

4 ตร.ม. 
(3 คน) 

10 ตร.ม. 
(9 คน) 

30 ตร.ม. 
(10 คน) 

50 ตร.ม. 
(15 คน) 

ปฏิบัติงานที่บ้าน 
(คน) 

- 5 10 20 23 23 

พ้ืนที่ส าหรับ
สถานที่ 
ปฏิบัติงานใหมใ่น
กรณจี าเป็น 

ตามที่ก าหนด 
ตามกลยุทธ์ 

2 ตร.ม. 
(3 คน) 

4 ตร.ม. 
(3 คน) 

10 ตร.ม. 
(9 คน) 

30 ตร.ม. 
(10 คน) 

50 ตร.ม. 
(15 คน) 

รวม - 
4 ตร.ม. 
(6 คน) 

8 ตร.ม. 
(6 คน) 

20 ตร.ม. 
(18 คน) 

60 ตร.ม. 
(20 คน) 

100 ตร.ม. 
(30 คน) 

 

2) ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement) ดังตารางที ่5 
ตารางที่ 5 การระบุจ านวนวัสดุอุปกรณ์ 
 

ทรัพยากร ที่มา 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห ์ 2 สัปดาห ์ 1 เดือน 

คอมพิวเตอร์ส ารองที่
มีคุณลักษณะ
เหมาะสม 

รา้นคา้ผ่าน
กระบวนการจัดซื้อ / 
ใช้เครื่อง ส่วนตัวของ 
เจ้าหนา้ที่ 

 
2 เครื่อง 

 
2 เครื่อง 

 
5 เครื่อง 

 
5 เครื่อง 

 
5 เครื่อง 

คอมพิวเตอร์ที่ท า
หนา้ที ่Server 

รา้นคา้ผ่าน 
กระบวนการจัดซื้อ 

- 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 
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เครื่องพิมพ์รองรับการ
ใช้งานกับ
คอมพิวเตอร์ 

รา้นคา้ผ่าน 
กระบวนการจัดซื้อ/ 
เช่าจากผู้ให้บริการ 

 
1 เครื่อง 

 
1 เครื่อง 

 
3 เครื่อง 

 
3 เครื่อง 

 
6 เครื่อง 

เครื่องถา่ยเอกสาร 
รา้นคา้ผ่าน 
กระบวนการจัดซื้อ/ 
เช่าจากผู้ให้บริการ 

1 เครื่อง 1 เครื่อง 2 เครื่อง 2 เครื่อง 3 เครื่อง 

 
เครื่องส ารองไฟฟ้า 

รา้นคา้ผ่าน 
กระบวนการจัดซื้อ/ 
เช่าจากผู้ให้บริการ 

 
1 เครื่อง 

 
1 เครื่อง 

 
1 เครื่อง 

 
1 เครื่อง 

 
1 เครื่อง 

แอร์การ์ด / Pocket 
Wifi 
รองรับการใช้งาน 
อินเทอร์เน็ต 

รา้นคา้ผ่าน 
กระบวนการจัดซื้อ 

 
1 เครื่อง 

 
2 เครื่อง 

 
3 เครื่อง 

 
5 เครื่อง 

 
5 เครื่อง 

ถังดับเพลิง 
รา้นคา้ผ่าน 
กระบวนการจัดซื้อ 

3 ถัง 3 ถัง 10 ถัง 10 ถัง 10 ถัง 

 

3) ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล (IT & Information  Requirement) 
ตารางที่ 6 การระบุความต้องการด้านเทคโนโลยี 
 

ทรัพยากร แหล่งข้อมูล/ที่มา 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห ์ 2 สัปดาห ์ 1 เดือน 

เว็บไซต์ของโรงเรียน TOT   / / / 

ระบบเฝ้าระวังและ
เตือนภัย (CCTV) 

(CCTV) 
หน่วยงานที ่เกี่ยวข้อง 
/ ระบบ IT หน่วยงาน 

  / / / 

เอกสารการเงิน เช่น 
ใบแจ้งหนี้ 
ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ 

ผู้ประกอบการ/คู่ค้ า    / / 

ข้อมูลเกี่ยวกับ
กิจกรรม งาน/
โครงการของ 
หน่วยงาน 

ระบบส ารองข้อมูล 
ภายนอกองค์กร 

   / / 

ข้อมูลประกอบการ
จัดท าแผนงาน/
งบประมาณ 

ระบบส ารองข้อมูล 
ภายนอกองค์กร 

   / / 
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4) ความต้องการด้านบุคลากรส าหรับความต่อเนื่องเพ่ือปฏิบัติงาน (Personnel Requirement) 
ตารางที่ 7 การระบุจ านวนบุคลากรหลักที่จ าเป็น 
 

ทรัพยากร 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห ์ 1 เดือน 

จ านวนบุคลากรปฏิบัติงานที่ 
ส านักงาน /สถานที่ปฏิบัติงาน
ส ารอง 

- - - - - 

จ านวนบุคลากรที่จ าเป็นต้อง
ปฏิบัติงานที่บ้าน 

- - - - - 

รวม - - - - - 
 

5) ความต้องการด้านผู้ให้บริการที่ส าคัญ (Service Requirement) 
ตารางที่ 8 การระบุผู้ให้บริการที่ต้องติดต่อหรือขอรับบริการ 

 

ผู้ขอรับบริการ 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห ์ 1 เดือน 

สถานศึกษาในสังกัด  / / / / 

ข้าราชการในสังกัด  / / / / 

ข้าราชการบ านาญ  / / / / 

อ่ืนๆ  / / / / 

 
8. กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy) 
 

กลยุทธ์ความต่อเนื่อง เป็นแนวท างานในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีความพร้อมเมื่อเกิด 
สภาวะวิกฤต ซึ่งพิจารณาทรัพยากรใน 5 ด้าน ดังตารางที่ 9 
ตารางที่ 9 กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy) 
 

ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 

 
 
 

 
 
 
 

อาคาร / สถานที ่
ปฏิบัติงานส ารอง 

 ก าหนดให้ใช้พ้ืนที่ปฏิบัติงานส ารองภายในอาคารส านักงาน  
โดยมีการส ารวจความเหมาะสมของสถานที่ไว้ล่วงหน้า 

 ก าหนดพื้นที่ปฏิบัติงานส ารองไว้ในเขตอ าเภอขุขันธ์โดยให้มี 
การประสานงานไว้ล่วงหน้า โดยมีการส ารวจความเหมาะสมของพ้ืนที่
ไว้ล่วงหน้า 

 ประช าสัมพันธ์ให้ประช าชนรับรู้ช่องทางการติดต่อ ณ ที ่
ปฏิบัติงานส ารอง กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไม่สามารถเขา้มารับบริการ ณ 
โรงเรียนได้ (สถานที่ปฏิบัติงานหลัก) 
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ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 

 
 
 

 

วัสดุอุปกรณ์ที่ 
ส าคัญ / การจัดหา 
จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่

ส าคัญ 

 จัดให้มีคอมพิวเตอร์ส ารอง จ านวน 6 เครื่อง ที่มีคุณลักษณะ  
เหมาะสมกับการใช้งาน พร้อมอุปกรณ์ท่ีสามารถเชื่อมต่อผ่านระบบ 
อินเทอร์เน็ต  เชื่อมโยงเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีของหน่วยงานและติดต่อ
กับหน่วยงานภายนอกได้  

 หากไม่สามารถจัดเตรียม ไว้ ล่วงหน้าไดใ้ห้จัดท าข้อมูลหน่วย 
งานที่สามารถติดต่อประสานงานหรือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ในการ
ท างานได้อย่างทันการณ์เม่ือเกิดสภาวะวิกฤต 

 กรณีคอมพิวเตอร์ส ารองไม่เพียงพอหรือจัดห าไม่ได้หรืออยู่ 
ระหว่างการจัดหา ก าหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop/ 
Notebook) ของเจ้าหนา้ที่ได้เป็นการชั่วคราว ทั้งนีต้้องได้รับการ
อนุญาตจากหน่วยงานก่อน 

 
 
 
 
 

 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และข้อมูลที่ส าคัญ 

 พัฒนาระบบส ารองข้อมูล และให้มีการส ารองข้อมูล (Back- 
up) ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลมาใช้งาน
ได้อย่างต่อเนื่อง 

 ระบบส ารองข้อมูลต้องรองรับการเชื่อมต่อทางไกลบน 
อุปกรณ์และ/หรือคอมพิวเตอร์ โดยก าหนดให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่
สามารถเขา้ถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ 

 วางแผนงานการกอบกู้ระบบการบริหารเทคโนโลยี และ/หรือ 
ระบบส ารองข้อมูลในภาวะฉุกเฉิน โดยแผนต้องระบุกระบวนการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลไว้ด้วย 

 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลกลางทั้งในระดับท้องถิ่นและจังหวัด โดยมี 
การส ารองข้อมูล (Back-up) เพ่ือการใช้งานเดือนละครั้งจัดให้มีระบบ
ป้องกันความเสี่ยงจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Server) เช่น มี
เครื่องส ารองไฟเพ่ือการใช้งานทั้งอาคารส านักงาน และมีเครื่องท า
ความเย็นเพื่อรักษาอุณหภูมิ ของเครื่องเซิฟเวอร์ (Server) 

 

บุคลากรหลัก 

 ให้ใช้บุคลากรส ารองทดแทนภายในกลุ่มงานเดียวกัน 

 ให้ใช้บุคลากรนอกกลุ่มงานในกรณีท่ีบุคลากรไม่เพียงพอหรือ 
ขาดแคลน 

 ให้ใช้การปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา 

 ให้ปฏิบัติงานที่บ้านหากมีผลกระทบต่อชีวิตและความ 
ปลอดภัยของบุคลากร 
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ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 

 
 
 
 

คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ 
ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสีย 

 สพฐ. ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศ เบอร์โทรศัพท์  
ในการติดต่อ เบอร์โทร 0 2288 5511-5   

 อีเมลล์ สพฐ. E-mail: smart@obecmail.obec.go.th 

 ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขุขันธ์ 045-671198 

 ทีโอที (TOT) อ.ขุขันธ์ 045-671538 / 045-671400 

 ส านักงานประปาส่วนภูมิภาค อ.ขุขันธ์ 044-572968 

 ผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Free WIFI กรณีเกิดภาวะ 
ฉุกเฉินของเครือข่ายในระบบใดระบบหนึ่ง ให้ใช้เครือข่ายที่เหลือ
ทดแทน หรือให้ใช้อุปกรณ์เชื่อมโยงระบบแบบพกพ า (Air-card) หาก
ผู้ให้บริการ ไมส่ามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 กระทรวงการคลัง ผู้ดูแลระบบ GFMIS 

 บริษัทไปรษณีย์ไทยผู้ให้บริการรับและจัดส่งเอกสารทาง 
ไปรษณีย์ ต.ปราสาท โทร 089-0385544 

 การประปาหมู่บ้านมะขาม โทร 083-3855512 

 ที่ว่าการ อ.ขุขันธ์ โทร 045-671004 

 โรงพยาบาลขุขันธ์ โทร 045-814294 / 045-814290 

 สพป.ศก.3 โทร  045-671259 

 
9. ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ 

 
1. ด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก 

 

วันที่ 1 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที (ภายใน 24 ชั่วโมง) 
การปฏิบัติการใด ๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืน

และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 
 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
เมื่อเกิดเหตุการณ์อุทกภัย  อัคคีภัย  การชุมนุม
ประท้วง/ จลาจล   โรคระบาดต่อเนื่อง  แจ้งเหตุ
ฉุกเฉิน วิกฤติ ให้กับบุคลากรภายในโรงเรียน ตาม
กระบวนการในแต่กลุ่มงาน ภายหลังได้รับแจ้งจาก 
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน 
 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง  

 

mailto:smart@obecmail.obec.go.th
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ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

-จัดประชุมทีมงานบริหารความต่อเนื่องเพ่ือ
ประเมินความเสียหายของผลกระทบต่อการ
ด าเนินงาน การให้บริการ และทรัพยากรส าคัญที่
ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง 
-ทบทวนกระบวนงานที่มีความเร่งด่วน หรือส่งผล
กระทบ อย่างสูง (หากไม่ด าเนินการ) ดังนั้น 
จ าเป็นต้องด าเนินงานหรือปฏิบัติด้วยมือ (Manual 
Processing) 

ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง   

ระบุและสรุปอาคารสถานที่ ที่ได้รับความเสียหาย
จาก ผลกระทบของเหตุการณ์ต่างๆ   
 

ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง   

รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของ
หนว่ยงานทราบโดยครอบคลุมประเด็น ดังนี้ 
  - จ านวนอาคารสถานที่ที่ได้รับผลกระทบ  
  - ความเสียหายของอาคารสถานที่ท่ีได้รับ
ผลกระทบ   

หัวหน้าทีมงานบริหาร  
ความต่อเนื่อง 

 

สื่อสารและรายงานสถานการณ์แก่บุคลากรในกลุ่ม
ฯ ให้ทราบ ตามเนื้อหาและข้อความที่ได้รับการ
พิจารณาและ เห็นชอบจากคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงานแล้ว 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มฯ 

 

ประเมินและระบุกระบวนการหลัก และงาน
เร่งด่วนที่จ าเป็นต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 
1-5 วันข้างหน้า 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มฯ 

 

ประเมินศักยภาพและความสามารถของหน่วยงาน
ฯ ในการด าเนินงานเร่งด่วนข้างต้น ภายใต้ข้อจ ากัด
และสภาวะวิกฤต พร้อมระบุทรัพยากรที่
จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่องตาม
แผนการจัดหาทรัพยากร 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มฯ 

 

รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหาร 
ความ ต่อเนื่องของหน่วยงานทราบ พร้อมขออนุมัติ
การด าเนินงานหรือปฏิบัติงานด้วยมือ (Manual 
Processing) ส าหรับกระบวนงานที่มีความเร่งด่วน
และส่งผลกระทบอย่างสูงหากไม่ด าเนินการ 
 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มฯ 
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ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การจัดหาอาคารสถานที่ที่จ าเป็นต้องใช้ใน 
การบริหารความต่อเนื่อง ได้แก ่
  - สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
  - วัสดุอุปกรณ์ส าคัญ 
  - คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มฯ 

 

พิจารณาด าเนินการหรือปฏิบัติงานด้วยมือ 
(Manual) เฉพาะงานเร่งด่วน หากไม่ด าเนินการจะ
ไม่ส่งผลกระทบอย่างสูงและไม่สามารถรอได้ ทั้งนี้ 
ต้องได้รับการอนุมัติ 

หัวหน้าและทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของกลุ่มฯ 

 

ระบุหน่วยงานที่เป็นคู่ค้า/ผู้ให้บริการส านักงาน
เร่งด่วน เพ่ือแจ้งสถานการณ์และแนวทางในการ
บริหารให้มีความต่อเนื่องตามความเห็นของคณะ
บริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน 

ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง   

บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงาน
ต่างๆ ที่ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของฝ่ายฯ 
ต้องด าเนินการ (พร้อมระบุรายละเอียด 
ผู้ด าเนินการและเวลา) อย่างสม่ าเสมอ 

ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของกลุ่มฯ 
 

 

แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการด าเนินการ
ส าหรับในวันถัดไป ให้กับบุคลากรหลักในกลุ่มฯ 
เพ่ือรับทราบและด าเนินการ อาทิ แจ้งวัน เวลา 
และสถานที่ปฏิบัติงาน ส ารอง 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มฯ 

 

รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหาร
ความ ต่อเนื่องของหน่วยงานอย่างสม่ าเสมอหรือ
ตามที่ได้ ก าหนดไว้ 

หัวหน้า ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มฯ 

 

 
วันที่ 2-7 การตอบสนองในระยะสั้น 

การปฏิบัติการใด ๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืน 
และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ติดตามสถานภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากร
ที ่ได้รับผลกระทบ ประเมินความจ าเป็นและ
ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการกอบกู้คืน 
 

หัวหน้าและทีมงานบริหาร ความ
ต่อเนื่องของกลุ่มฯ 
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ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ตรวจสอบกับหน่วยงาน ความพร้อมและข้อจ ากัด
ใน การจัดหาอาคารสถานที่ที่จ าเป็นต้องใช้ในการ
บริหาร ความต่อเนื่อง ได้แก่ 
- สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
- วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
- คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หัวหน้าและทีมงานบริหาร ความ
ต่อเนื่องของกลุ่มฯ 

 

รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของ 
หน่วยงาน ความพร้อม ข้อจ ากัด และ
ข้อเสนอแนะ ในการจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต้อง
ใช้ในการบริหาร ความต่อเนื่อง 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มฯ 

 

ประสานงานและด าเนินการจัดหาอาคารสถานที่
ที ่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง 
ได้แก่ 
- สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
- วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
- คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มฯ 

 

ด าเนินการกอบกู้และจัดหาข้อมูลและรายงาน
ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินงานและ
ให้บริการ 

ทีมงานความต่อเนื่องของกลุ่มฯ  

ด าเนินงานและให้บริการ ภายใต้ทรัพยากรที่
จัดหาเพ่ือบริหารความต่อเนื่อง: 
- สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
- วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
- คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มฯ 

 

แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารความ 
ต่อเนื่องแก่ส่วนราชการ/ผู้ใช้บริการ/คู่ค้า/
ประชาชน ผู้มาติดต่อราชการที่ได้รับผลกระทบ 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มฯ 

 

บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและ
งาน ต่างๆ ที่ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
กลุ่มฯ (พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ด าเนินการ และ
เวลา) อย่างสม่ าเสมอ 

ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
กลุ่มฯ 

 

แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการด าเนินการ
ต่อไป ส าหรับในวันถัดไป ให้กับบุคลากรในกลุ่มฯ 
 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มฯ 
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ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่องของหน่วยงาน ตามเวลาที่ได้
ก าหนดไว้ 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มฯ 

 

 

วันที่ 8 การตอบสนองระยะกลาง (1 สัปดาห์) 
การปฏิบัติการใด ๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืน 

และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 
 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของอาคาร
สถานทีท่ี่ได้รับผลกระทบ และประเมินความ
จ าเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ในการกอบกู้คืน 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มฯ 

 

ระบุทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้เพื่อด าเนินงานและ 
ให้บริการตามปกติ 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มฯ 

 

รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของ
หน่วยงาน สถานภาพการกอบกู้คืนมาของอาคาร
สถานทีท่ี่ได้รับผลกระทบและอาคารสถานที่ที่
จ าเป็นต้องใช้เพ่ือด าเนินงานและให้บริการ
ตามปกติ 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มฯ 

 

ประสานงานและด าเนินการจัดหาทรัพยากรที่
จ าเป็นต้องใช้เพ่ือด าเนินงานและให้บริการ
ตามปกต ิได้แก่ 
- สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
- วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
- คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มฯ 

 

แจ้งสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อม
ด้านอาคารสถานทีเ่พ่ือการด าเนินงานและ
ให้บริการตามปกติให้กับบุคลากรในฝ่าย 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มฯ 

 

บันทึกและทบทวนกิจกรรมและงานต่าง ๆ ที่
ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของกลุ่มฯ (พร้อม
ระบุรายละเอียด ผู้ด าเนินการ และเวลา) อย่าง
สม่ าเสมอ 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มฯ 

 

รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่องของหน่วยงานตามเวลาที่ได้ก าหนด
ไว้ 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มฯ 
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การตอบสนองระยะยาว (มากกว่า 1 เดือน) 

การปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืน 
และปฏิบัติตามแนวทางแผนเผชิญเหตุ และข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของอาคาร
สถานทีท่ี่ได้รับผลกระทบ  ประเมินความจ าเป็น
และ ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการกอบกู้คืน 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มฯ 

 

ระบอุาคารสถานที่ที่จ าเป็นต้องใช้ เพ่ือ
ด าเนินงานและ ให้บริการตามปกติ 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มฯ 

 

รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของ
หน่วยงาน สถานภาพการกอบกู้คืนมาของ
อาคารสถานที่ที่ได้รับผลกระทบ และอาคาร
สถานทีท่ี่จ าเป็นต้องใช้เพ่ือด าเนินงาน และ
ให้บริการตามปกติ 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มฯ 

 

ประสานงานและด าเนินการจัดหาอาคาร
สถานทีท่ี่จ าเป็นต้อง ใช้เพ่ือด าเนินงานและ
ให้บริการตามปกต ิได้แก่ 
- สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
- วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
 - คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มฯ 

 

แจ้งสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อม
ด้านอาคารสถานทีต่่างๆ เพ่ือด าเนินงานและ
ให้บริการตามปกติให้กับบุคลากรในฝ่าย 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มฯ 

 

บันทกึและทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ที่
ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของกลุ่มฯ (พร้อม
ระบุรายละเอียด ผู้ด าเนินการ และเวลา) อย่าง
สม่ าเสมอ 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มฯ 

 

รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่องของหน่วยงานตามเวลาที่ได้
ก าหนดไว้ 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มฯ 
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2. วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ /การจัดหา จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ ที่ส าคัญ 
 

วันที่ 1  การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที่ (24 ชั่วโมง) 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
1. แจ้งเหตุฉุกเฉินแก่ผู้บังคับบัญชาบุคลากรใน
โรงเรียนและผู้ที่เก่ียวข้อง 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่ม  

 

2. ประชุมประเมินความเสียหายของวัสดุอุปกรณ์ ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง   

 
วันที่ 2-7  การตอบสนองระยะสั้น 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

1. ตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์การใช้งานสรุปความ
เสียหาย 

ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง   

2. รายงานผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ 

ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง   

3.  ส ารวจความจ าเป็นในการใช้งานวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆในเบื้องต้นประสานงานและจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ที่จ าเป็น 

ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง   

4.  แจ้งเหตุความเสียหาย ความขัดข้องแก่
ผู้รับบริการ นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง     

 
วันที่ 8  การตอบสนองระยะกลาง 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

1. ขอจ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์ท่ีช ารุดเสียหายหรือ
สูญหายระหว่างเหตุการณ์ 

ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง   

2. ประสานและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง   

 
การตอบสนองระยะยาว 

1.  ประสานงานและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทดแทนที่
ช ารุดเสียหาย 

ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง   
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3. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ 
 

วันที่ 1 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที (ภายใน 24 ชั่วโมง) 
การปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม ค านึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นและ

ปฏิบัติตามแนวทาง  แผนเผชิญเหตุ และข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 
ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ ด าเนินการเสร็จแล้ว 

•  แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤต ให้บุคลากรภายใน

โรงเรียน ทราบถึงผลกระทบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญตามกระบวนการใน
แต่ละกลุ่มงาน ภายหลังได้รับแจ้งจาก หัวหน้าคณะ
บริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง และทีมงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ข้อมูลที่ส าคัญ 

 

•  จัดประชุมทีมงานบริหารความต่อเนื่องเพ่ือ

ประเมินความเสียหายของผลกระทบต่อการ
ด าเนินงาน การให้บริการ และทรัพยากรส าคัญที่
ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง 

•  ทบทวนกระบวนงานที่มีความเร่งด่วน หรือส่งผล

กระทบอย่างสูง (หากไม่ด าเนินการ) ดังนั้น
จ าเป็นต้องด าเนินงานหรือปฏิบัติด้วยมือ (Manual 
Processing) 

ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง และทีมงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ข้อมูลที่ส าคัญ 

 

•  ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในกลุ่มงาน ที่ได้รับ

บาดเจ็บผลกระทบเหตุการณ์ หรือเสียชีวิต 

หัวหน้าทีมงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ข้อมูลที่ส าคัญ 

 

•  รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของ

หน่วยงานทราบโดยครอบคลุมประเด็น ดังนี้ 
   - จ านวนและรายชื่อบุคลากรที่ได้รับบาดเจ็บ/
ผลกระทบ/เสียชีวิต 
   - ความเสียหายและผลกระทบต่อการด าเนินการ
และการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ข้อมูลที่ส าคัญ 
  - ทรัพยากรส าคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความ
ต่อเนื่องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่
ส าคัญ 
  - กระบวนการงานที่มีความเร่งด่วนและส่งผล
กระทบอย่างสูง หากไม่ด าเนินการ และจ าเป็นต้อง
ด าเนินงาน ปฏิบัติงานด้วยมือ 

หัวหน้าและ ทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง และทีมงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และข้อมูลที่ส าคัญ 
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• สื่อสารและรายงานสถานการณ์แก่บุคลากรใน

กลุ่มทีมงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่
ส าคัญ ให้ทราบ ตามเนื้อหาและข้อความที่ได้รับ
การพิจารณาและเห็นชอบจากคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงานแล้ว 

หัวหน้า และทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง และทีมงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และข้อมูลที่ส าคัญ 

 

•  ประเมินและระบุกระบวนการหลัก และงาน

เร่งด่วนที่จ าเป็นต้องด าเนินการให้เสร็จ ภายใน 1- 
5 วันข้างหน้า  

หัวหน้า และทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง และทีมงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และข้อมูลที่ส าคัญ 

 

•  ประเมินศักยภาพและความสามารถของ

หน่วยงานฯ ในการด าเนินงานเร่งด่วนข้างต้น 
ภายใต้ข้อจ ากัดและ สภาวะวิกฤตพร้อมระบุ
ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการ บริหารความ
ต่อเนื่องตามแผนการจัดหาทรัพยากร 

หัวหน้า และทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง และทีมงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และข้อมูลที่ส าคัญ 

 

•  รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหาร

ความต่อเนื่องของหน่วยงานทราบ พร้อมขออนุมัติ
การ ด าเนินงานหรือปฏิบัติงานด้วยมือ (Manual 
Processing) ส าหรับกระบวนการที่มีความเร่งด่วน
และส่งผลกระทบ อย่างสูงหากไม่ด าเนินการ  

หัวหน้า และทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง และทีมงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และข้อมูลที่ส าคัญ 

 

•  ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในการ จัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการ
บริหารความต่อเนื่อง ด้านด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ 

หัวหน้า และทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง และทีมงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และข้อมูลที่ส าคัญ 

 

•  พิจารณาด าเนินการหรือปฏิบัติงานด้วยมือ 

(Manual Processing) เฉพาะงานเร่งด่วน หากไม่
ด าเนินการจะไม่ส่งผลกระทบอย่างสูงและไม่
สามารถรอได้ ทั้งนี ้ต้องได้รับอนุมัติ 

หัวหน้า และทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง และทีมงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และข้อมูลที่ส าคัญ 

 

•  ระบุหน่วยงานที่เป็นคู่ค้า/ผู้ให้บริการส านักงาน

เร่งด่วน เพ่ือแจ้งสถานการณ์และแนวทางในการ
บริหารให้มีความ ต่อเนื่องตามความเห็นของคณะ
บริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน 

หัวหน้า และทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง และทีมงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และข้อมูลที่ส าคัญ 

 

•  บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและ

งานต่างๆ ที ่ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของฝ่าย
งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ 

ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง และทีมงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
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ต้องด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ ข้อมูลที่ส าคัญ 

•  แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการด าเนินการ

ส าหรับ ในวันถัดไป ให้บุคลากรหลักในกลุ่มงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ เพ่ือ
รับทราบ และด าเนินการ อาทิ แจ้งวัน เวลา และ
สถานที่ปฏิบัติงาน ส ารอง  

ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง และทีมงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ข้อมูลที่ส าคัญ 

 

•  รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหาร

ความ ต่อเนื่องของหน่วยงานอย่างสม่ าเสมอหรือ
ตามท่ีได้ ก าหนดไว้ 
 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง และทีมงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ข้อมูลที่ส าคัญ 

 

 

วันที ่2-7 การตอบสนองในระยะสั้น 
การปฏิบัติการใด ๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืน  

และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 
ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ ด าเนินการเสร็จแล้ว 

- ส ารวจความพร้อมและข้อจ ากัดในการจัดหา
ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารความ
ต่อเนื่อง 
- สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
- วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ  
-เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ 

หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของกลุ่มงาน 

 

- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของ 
หน่วยงาน ความพร้อม ข้อจ ากัด และข้อเสนอแนะ 
ในการจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหาร
ความต่อเนื่อง 

หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของกลุ่มงาน 

 

- ด าเนินงานให้บริการ ภายใต้ทรัพยากรที่จัดหา 
เพ่ือบริหารความต่อเนื่อง 
- สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
- วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
- เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ 

หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของกลุ่มงาน 

 

- แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารความ 
ต่อเนื่องแก่ส่วนราชการ/ผู้ใช้บริการ/ประชาชน ผู้
มาติดต่อราชการที่ได้รับผลกระทบ 

หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของกลุ่มงาน 

 

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่องของหน่วยงานตามเวลาที่ได้ก าหนดไว้ 

หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของกลุ่มงาน 
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วันที ่8 การตอบสนองระยะกลาง (1สัปดาห์) 

การปฏิบัติการใด ๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืน  
และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 
 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ ด าเนินการเสร็จแล้ว 
- ส ารวจความพร้อมและข้อจ ากัดในการจัดหา
ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารความ
ต่อเนื่อง 
- สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
- วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
-เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ 

หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของกลุ่มงาน 

 

- ประสานงานและด าเนินการจัดหาทรัพยากรที่
จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง 
- สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
- วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
- เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ 

หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของกลุ่มงาน 

 

- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของ
หน่วยงานความพร้อม ข้อจ ากัด และข้อเสนอแนะ 
ในการจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการ
บริหารความต่อเนื่อง 

หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของกลุ่มงาน 

 

- ด าเนินงานให้บริการ ภายใต้ทรัพยากรที่จัดหา 
เพ่ือบริหารความต่อเนื่อง 
- สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
-วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
-เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ 

หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของกลุ่มงาน 

 

- แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหาร
ความต่อเนื่องแก่ส่วนราชการ/ผู้ใช้บริการ/
ประชาชน ผู้มาติดต่อราชการที่ได้รับผลกระทบ 

หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของกลุ่มงาน 

 

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่องของหน่วยงาน ตามเวลาที่ได้ก าหนด
ไว้ 

หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของกลุ่มงาน 
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การตอบสนองระยะยาว (มากกว่า 1เดือน) 
การปฏิบัติการใด ๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืน  

และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 
ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ ด าเนินการเสร็จแล้ว 

- ส ารวจความพร้อมและข้อจ ากัดในการจัดหา
ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารความ
ต่อเนื่อง 
- สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
- วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
-เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ 

หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของกลุ่มงาน 

 

- ประสานงานและด าเนินการจัดหาทรัพยากรที่
จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง 
- สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
- วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
- เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ 

หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของกลุ่มงาน 

 

- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของ
หน่วยงานความพร้อม ข้อจ ากัด และข้อเสนอแนะ 
ในการจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการ
บริหารความต่อเนื่อง 

หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของกลุ่มงาน 

 

- ด าเนินงานให้บริการ ภายใต้ทรัพยากรที่จัดหา 
เพ่ือบริหารความต่อเนื่อง 
- สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
-วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
-เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ 

หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของกลุ่มงาน 

 

- แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหาร
ความต่อเนื่องแก่ส่วนราชการ/ผู้ใช้บริการ/
ประชาชน ผู้มาติดต่อราชการที่ได้รับผลกระทบ 

หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของกลุ่มงาน 

 

- บันทึกและทบทวนกิจกรรมและงานต่าง ๆ ที่
ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของกลุ่มงานอย่าง
สม่ าเสมอ 

หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของกลุ่มงาน 

 

- แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการด าเนินการ
ต่อไปส าหรับในวันถัดไปให้บุคลากรในกลุ่มงาน
ทราบ 

หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของกลุ่มงาน 

 

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่องของหน่วยงานตามเวลาที่ได้ก าหนด 

หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของกลุ่มงาน 
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4. บุคลากรหลัก 

วันที ่1 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที (ภายใน 24 ชั่วโมง) 
การปฏิบัติการใดๆให้บุคลากรของทุกกลุ่ม ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืน 

   และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
วันที่ 2-7 การตอบสนองในระยะสั้น 

การปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืน
และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญ และข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤติ ให้กับผู้บริหารและ
บุคลากรภายในโรงเรียนทราบ 

ผู้บริหาร / ฝ่ายบุคคลากร  

จัดประชุมบุคคลากรประเมินความเสียหายของ
ผลกระทบต่อการด าเนินงาน การให้บริการ 
และทรัพยากรส าคัญ 
 

บุคคลากรโรงเรียนบ้าน
ปราสาท 

 

ขั้นตอนและกิจกรรม  บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤติ ให้กับผู้บริหารและ
บุคลากรภายในโรงเรียนทราบ  

ผู้บริหาร / ฝ่ายบุคคลากร  

จัดประชุมบุคคลากรประเมินความเสียหาย
ของผลกระทบต่อการด าเนินงาน การ
ให้บริการ และทรัพยากรส าคัญ 

บุคคลากรโรงเรียนบ้าน
ปราสาท 

 

ระบุรายชื่อบุคคลากรในโรงเรียนที่ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ 

- อุทกภัย 
- อัคคีภัย 
- ชุมนุมประท้วง/จลาจล 
- โรคระบาดต่อเนื่อง 

ฝ่ายบุคคลากร  

ช่วยเหลือโดยการติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหาทรัพยากรที่
จ าเป็นต้องใช้ ได้แก่ เครื่องอุปโภคบริโภคท่ี
จ าเป็นต้องใช้ต่อการด ารงชีวิต 

ฝ่ายบุคคลากร  

รายงานความคืบหน้าในการด าเนินงานให้
ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 

ฝ่ายบุคคลากร  
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ระบุรายชื่อบุคคลากรในโรงเรียนที่ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ 

- อุทกภัย 
- อัคคีภัย 
- ชุมนุมประท้วง/จลาจล 
- โรคระบาดต่อเนื่อง 

ฝ่ายบุคคลากร  

ช่วยเหลือโดยการติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหาทรัพยากรที่
จ าเป็นต้องใช้ ได้แก่ เครื่องอุปโภคบริโภคท่ี
จ าเป็นต้องใช้ต่อการด ารงชีวิต 

ฝ่ายบุคคลากร  

รายงานความคืบหน้าในการด าเนินงานให้
ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 

ฝ่ายบุคคลากร  

 
วันที่ 8 การตอบสนองในระยะกลาง (1 สัปดาห์) 

การปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืน
และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญ และข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤติ ให้กับผู้บริหารและ
บุคลากรภายในโรงเรียนทราบ 

ผู้บริหาร / ฝ่ายบุคคลากร  

จัดประชุมบุคคลากรประเมินความเสียหายของ
ผลกระทบต่อการด าเนินงาน การให้บริการ 
และทรัพยากรส าคัญ 

บุคคลากรโรงเรียนบ้าน
ปราสาท 

 

ระบุรายชื่อบุคคลากรในโรงเรียนที่ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ 

- อุทกภัย 
- อัคคีภัย 
- ชุมนุมประท้วง/จลาจล 
- โรคระบาดต่อเนื่อง 

ฝ่ายบุคคลากร  

ช่วยเหลือโดยการติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหาทรัพยากรที่
จ าเป็นต้องใช้ ได้แก่ เครื่องอุปโภคบริโภคท่ี
จ าเป็นต้องใช้ต่อการด ารงชีวิต 

ฝ่ายบุคคลากร  

รายงานความคืบหน้าในการด าเนินงานให้
ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 

ฝ่ายบุคคลากร  
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การตอบสนองในระยะยาว (มากกว่า 1 เดือน) 

การปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืน
และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญ และข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤติ ให้กับผู้บริหารและ
บุคลากรภายในโรงเรียนทราบ 

ผู้บริหาร / ฝ่ายบุคคลากร  

จัดประชุมบุคคลากรประเมินความเสียหายของ
ผลกระทบต่อการด าเนินงาน การให้บริการ 
และทรัพยากรส าคัญ 

บุคคลากรโรงเรียนบ้าน
ปราสาท 

 

ระบุรายชื่อบุคคลากรในโรงเรียนที่ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ 

- อุทกภัย 
- อัคคีภัย 
- ชุมนุมประท้วง/จลาจล 
- โรคระบาดต่อเนื่อง 

ฝ่ายบุคคลากร  

ช่วยเหลือโดยการติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหาทรัพยากรที่
จ าเป็นต้องใช้ ได้แก่ เครื่องอุปโภคบริโภคท่ี
จ าเป็นต้องใช้ต่อการด ารงชีวิต 

ฝ่ายบุคคลากร  

รายงานความคืบหน้าในการด าเนินงานให้
ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 

ฝ่ายบุคคลากร  

 
5. ด้านผู้ค้า / ผู้ให้บริการที่ส าคัญ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

วันที่ 1 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที(ภายใน 24 ชั่วโมง) 
การปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืน

และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญ และข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 
ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤต ให้กับบุคลากรภายใน
หน่วยงาน ภายหลังได้รับการแจ้งจากคณะ
ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายงาน 

ผู้บริหาร หัวหน้างาน 4 ฝ่าย
และคณะครูบุคลากรทาง
การศึกษา 

 

พิจารณาด าเนินการหรือปฏิบัติงานด้วยมือ 
(Manual) เฉพาะงานเร่งด่วน หากไม่
ด าเนินการจะไม่ส่งผลกระทบอย่างสูงและไม่
สามารถรอได้ ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติ 

ผู้บริหาร หัวหน้างาน 4 ฝ่าย
และคณะครูบุคลากรทาง
การศึกษา 
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สื่อสารและรายงานสถานการณ์แก่ส่วน
ราชการ/ผู้ใช้บริการ/คู่ค้า/ประชาชน ผู้มา
ติดต่อราชการที่ได้รับผลกระทบ 

ผู้บริหาร หัวหน้างาน 4 ฝ่าย
และคณะครูบุคลากรทาง
การศึกษา 

 

ระบุหน่วยงานทีเ่ป็นคู่ค้า/ผู้ให้บริการส านักงาน
เร่งด่วน เพ่ือแจ้งสถานการณ์และแนวทางใน
การบริหารให้มีความต่อเนื่องตามความเห็นของ
คณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน 

ผู้บริหาร หัวหน้างาน 4 ฝ่าย
และคณะครูบุคลากรทาง
การศึกษา 

 

บันทึกและทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ที่ 
คณะผู้บริหารและหัวหน้างาน ต้องด าเนินการ 
(พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ด าเนินการและเวลา) 
อย่างสม่ าเสมอ 

ผู้บริหาร หัวหน้างาน 4 ฝ่าย
และคณะครูบุคลากรทาง
การศึกษา 

 

แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการด าเนินการ
ส าหรับ ในวันถัดไป ให้กับผู้บริหาร หัวหน้างาน 
4 ฝ่ายและคณะครูบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ
รับทราบ และด าเนินการ อาทิ แจ้งวัน เวลา 
และสถานที่ปฏิบัติงาน ส ารอง 

ผู้บริหาร หัวหน้างาน 4 ฝ่าย
และคณะครูบุคลากรทาง
การศึกษา 

 

รายงานความคืบหน้าให้แก่ผู้บริหาร หัวหน้า
งาน 4 ฝ่ายและคณะครูบุคลากรทางการศึกษา
ของหน่วยงานอย่างสม่ าเสมอหรือตามที่ได้
ก าหนดไว้ 

ผู้บริหาร หัวหน้างาน 4 ฝ่าย
และคณะครูบุคลากรทาง
การศึกษา 

 

 
วันที่ 2-7 การตอบสนองในระยะสั้น 

การปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืน
และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญ และข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการด าเนินงาน
ของผู้บริหาร หัวหน้างาน 4 ฝ่ายและคณะครู
บุคลากรทางการศึกษาแก่ส่วนราชการ/
ผู้ใช้บริการ/คู่ค้า/ประชาชน ผู้มาติดต่อราชการ
ที่ได้รับผลกระทบ 

ผู้บริหาร หัวหน้างาน 4 ฝ่าย
และคณะครูบุคลากรทาง
การศึกษา 

 

บันทึกและทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ที่ 
คณะผู้บริหารและหัวหน้างาน ต้องด าเนินการ 
(พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ด าเนินการและเวลา) 
อย่างสม่ าเสมอ 
 

ผู้บริหาร หัวหน้างาน 4 ฝ่าย
และคณะครูบุคลากรทาง
การศึกษา 
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แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการด าเนินการ
ส าหรับ ในวันถัดไป ให้กับผู้บริหาร หัวหน้างาน 
4 ฝ่ายและคณะครูบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ
รับทราบ และด าเนินการ  

ผู้บริหาร หัวหน้างาน 4 ฝ่าย
และคณะครูบุคลากรทาง
การศึกษา 

 

รายงานความคืบหน้าให้แก่ผู้บริหาร หัวหน้า
งาน 4 ฝ่ายและคณะครูบุคลากรทางการศึกษา
ของหน่วยงาน ตามเวลาที่ได้ก าหนดไว้ 

ผู้บริหาร หัวหน้างาน 4 ฝ่าย
และคณะครูบุคลากรทาง
การศึกษา 

 

 
วันที่ 8 การตอบสนองในระยะกลาง (1 สัปดาห์) 

การปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืน
และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญ และข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
แจ้งสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อม
ด้านทรัพยากรตา่งๆ เพ่ือด าเนินงานและ
ให้บริการตามปกตใิห้กับบุคลากรในฝ่าย 

ผู้บริหาร หัวหน้างาน 4 ฝ่าย
และคณะครูบุคลากรทาง
การศึกษา 

 

บันทึกและทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ที่ 
คณะผู้บริหารและหัวหน้างาน ต้องด าเนินการ 
(พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ด าเนินการและเวลา) 
อย่างสม่ าเสมอ 

ผู้บริหาร หัวหน้างาน 4 ฝ่าย
และคณะครูบุคลากรทาง
การศึกษา 

 

รายงานความคืบหน้าให้แก่ผู้บริหาร หัวหน้า
งาน 4 ฝ่ายและคณะครูบุคลากรทางการศึกษา
ของหน่วยงาน ตามเวลาที่ได้ก าหนดไว้ 

ผู้บริหาร หัวหน้างาน 4 ฝ่าย
และคณะครูบุคลากรทาง
การศึกษา 

 

 
การตอบสนองในระยะยาว (มากกว่า 1 เดือน) 

การปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืน
และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญ และข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ประสานงานและด าเนินการจัดหาทรัพยากรที่ 
จ าเป็นต้องใช้เพ่ือด าเนินงานและให้บริการ
ตามปกต ิ ได้แก่ 
- สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
- วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
- เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ 
- บุคลากรหลัก 
- คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้บริหาร หัวหน้างาน 4 ฝ่าย
และคณะครูบุคลากรทาง
การศึกษา 
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บันทึกและทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ที่ 
คณะผู้บริหารและหัวหน้างาน ต้องด าเนินการ 
(พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ด าเนินการและเวลา) 
อย่างสม่ าเสมอ 

ผู้บริหาร หัวหน้างาน 4 ฝ่าย
และคณะครูบุคลากรทาง
การศึกษา 

 

รายงานความคืบหน้าให้แก่ผู้บริหาร หัวหน้า
งาน 4 ฝ่ายและคณะครูบุคลากรทางการศึกษา
ของหน่วยงาน และรายงานสถานการณ์แก่ส่วน
ราชการ/ผู้ใช้บริการ/คู่ค้า/ประชาชน ผู้มา
ติดต่อราชการที่ได้รับผลกระทบตามเวลาที่ได้
ก าหนดไว้ 

ผู้บริหาร หัวหน้างาน 4 ฝ่าย
และคณะครูบุคลากรทาง
การศึกษา 

 

 
  กรณีหน่วยงานที่มีภารกิจที่เก่ียวข้องกับความม่ันคง เป็นเรื่องที่มีชั้นความลับของข้อมูลหรือข้อมูลมี 

ความอ่อนไหวที่หน่วยงานไม่อาจเผยแพร่ต่อสาธารณะ หรืออาจมีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ ได้ 
จัดท าแผนรองรับภารกิจดังกล่าวไว้แล้ว และจดัเก็บไว้ที่หน่วยงาน โดยมีรายชื่อแผนที่จัดเก็บไว้ดังนี้ 
1.                               -                              . 

2.                               -                              . 

 
*********************************************************************** 
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ภาคผนวก ก 

 
การก าหนดกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) 

เพ่ือให้แผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (BCP) สามารถน าไปปฏิบัติใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิด
ประสิทธิผล ก าหนดให้มีกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) ของ โรงเรียนบ้านปราสาท ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ขึ้น โดยกระบวนการ Call Tree คือ กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน
ให้กับสมาชิกในคณะบริหารความต่อเนื่องและทีมบริหารความต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สามารถบริหาร
จัดการในการติดต่อบุคลากรของหน่วยงาน ภายหลังจากมีการประกาศ เหตุการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤต
 กระบวนการ Call Tree เริ่มต้นที่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องแจ้งให้ผู้ประสานงานคณะบริหาร
ความต่อเนื่องทราบถึงเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพ่ือให้ผู้ประสานงานฯ แจ้งให้หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องรับทราบ
เหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ จากนั้นทีมบริหารความต่อเนื่อง ของแต่ละ
กอง/กลุ่ม/ฝ่าย มีหน้าที่แจ้งไปยังบุคลากรภายใต้การบังคับบัญชาเพ่ือรับทราบ โดยมีรายชื่อบุคลากร ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 1 รายช่ือบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของกลุ่มอ านวยการ 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง ทีมบริหารความต่อเนื่อง 
ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 

นางสุพิชชา  ไพศาล
สุวรรณ 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

061-9535695 นางพรพิมาล  แก้วธรรม 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

081-7605852 

 

ตารางท่ี 2 รายช่ือบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง ทีมบริหารความต่อเนื่อง 

ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 
นางพรพิมาล  แก้วธรรม 
หัวหน้างานบริหารงาน

วิชาการ 

081-7605852 นางสาวเมธาวี  ทองพา 092-2573563 

 นางสาวเกวลี  ด้วงนิล 083-7485258 
นางสาวเยาวลักษณ์  รับรอง 089-0240341 

นางสาววัลลภา  ภักดี 098-1025099 
นายศิฑา  เทภูเขียว 094-3090556 
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ตารางท่ี 3 รายช่ือบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง ทีมบริหารความต่อเนื่อง 

ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 
นางนวลจันทร์   

จันดาบุตร 
หัวหน้าบริหารงานบุคคล 

086-2646769 นางสาวพรพิมล  สุทธิธรรม 093-4257432 

 

ตารางท่ี 4 รายช่ือบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง ทีมบริหารความต่อเนื่อง 

ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 
นางฤภาภัค  รัตนพันธ์ 

หัวหน้าบริหารงานทั่วไป 
063-4154756 นางยุภาพร  คงปัญญา 081-0595076 

 นายบวรเกียรติ  สุนสาย 062-1822891 
นายสนิท  ศิริมานพ 0801808596 

นางสาวทัศนีย์  สมศรี 086-8672387 
นายสุวิทย์  พันธ์เพชร 062-1107697 
นายชัยวัฒน์  ประโลม 093-5158574 

นางสาวสุนทรีย์  สุพรรณ 088-3624379 
นางสาวเทวี  จันทร์นัน 096-6489306 
นายอ านวย  สาริกา 098-0970450 

นางสาวผ่องศรี  จันทร์สุข 083-5663205 
 

 
ตารางท่ี 5 รายช่ือบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของกลุ่มบริหารงานการเงิน 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง ทีมบริหารความต่อเนื่อง 
ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 

นายวีระพงษ์  เดชพันธ์ 
หัวหน้างานบริหารงาน

การเงิน 

087-2445393 นางเดชา  เสียงเพราะ 084-7534139 

 นางสาวนิตยา  ใจธรรม 061-0450662 
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ตารางท่ี  6 รายช่ือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง ทีมบริหารความต่อเนื่อง 

ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 
นายสุบรรณ  นันทชาติ 

ประธานกรรมการ 
083-3680771 นางวันดี  ระยับศรี 095-3306818 

 นายกิตติศักดิ ์ นัยสว่าง 084-9609771 
นางณัฐฌยาน์  ศรีสุวรรณ์ 093-3202193 

นางสมจิตร  เงาใส  
พระอธิการสุพิศ  นิภากโร 084-8364340 

นายเยื้อน  เกษมงคล 084-8364340 
นายรัช  อุปมัย 082-1371311 

นายสุทิศ  จันทร์สุข 083-3855512 
นายศีลวัฒ  รัตนพันธ์ 094-6515658 
นายนิผล  เจริญจิตร 085-7621130 
นายภาษิต  จันทร์นัน 092-3195463 

  

ตารางท่ี  7 หน่วยงานในเขตบริการของโรงเรียนบ้านปราสาท 
หน่วยงาน โทรศัพท์ 

กู้ชีพ องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาท 088-3730663 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปราสาท 094-6515658 

วัดจันทราปราสาท 084-8364340 
โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ 086-2646769 

โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน 087-4408122 
โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย 093-3202193 

โรงเรียนบ้านสกุล 085-4159939 
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ภาคผนวก ข 
คณะกรรมการจัดท า 

 ๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
๑.๑  นางสุพิชชา ไพศาลสุวรรณ      ผู้อ านวยการโรงเรียน       ประธานกรรมการ 
๑.๒  นางพรพิมาล  แก้วธรรม      รองผู้อ านวยการโรงเรียน       รองประธานกรรมการ 
 ๑.๓  นายวรีะพงษ์ เดชพันธ์        คร ูค.ศ.๒ ช านาญการ                         กรรมการ 
 ๑.๔  นางฤภาภัค รัตนพันธ์          คร ูค.ศ.๓ ช านาญการพิเศษ                กรรมการ 
 ๑.๕  นางนวลจันทร์ จันดาบุตร      คร ู ค.ศ.๓ ช านาญการพิเศษ                 กรรมการ 
 ๑.๖  นางสาวเยาวลักษณ์ รับรอง    คร ูค.ศ.๑       กรรมการและเลขานุการ 
 ๑.๗  นางสาวผ่องศรี จันทร์สุข      พนักงานธุรการ         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่ ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ อ านวยความสะดวก ประสานงานกับฝ่ายต่างๆให้ส าเร็จลุล่วง 
 

๒. คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการระดับโรงเรียน 
๑. นางพรพิมาล  แก้วธรรม รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวเทวี จันทร์นัน  พนักงานราชการ   กรรมการ 
๓. นางสาววัลลภา ภักด ี  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๔. นางเดชา เสียงเพราะ  คร ูค.ศ.๒ ช านาญการ      กรรมการ 
๕. นางสาวนิตยา ใจธรรม  คร ูค.ศ.๑   กรรมการ 
๖. นางยุภาพร คงปัญญา  คร ูค.ศ.๒ ช านาญการ      กรรมการ 
๗. นางนวลจันทร์ จันดาบุตร คร ูค.ศ.๓ ช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
๘. นางสาวสุนทรีย์ สุพรรณ       พนักงานราชการ   กรรมการ 
๙. นางสาวพรพิมล  สุทธิธรรม คร ูค.ศ.๑   กรรมการ 
๑๐. นายวีระพงษ์  เดชพันธ์    คร ูค.ศ.๒ ช านาญการ      กรรมการ 
๑๑. นายศิฑา  เทภูเขียว  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑๒. นางสาวเมธาวี ทองพา  คร ูค.ศ.๒ ช านาญการ      กรรมการ 
๑๓. นางสาวเกวลี ด้วงนิล  คร ูค.ศ.๑   กรรมการ 
๑๔. นายอ านวย สาริกา  ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  กรรมการ 
๑๕. นายบวรเกียรติ สุนสาย  คร ูค.ศ.๑   กรรมการ 
๑๖. นายสนิท  ศิริมานพ  คร ูค.ศ.๑   กรรมการ 
๑๗. นายชัยวัฒน์ ประโลม  คร ูค.ศ.๑   กรรมการ 
๑๘. นางสาวทัศนีย์ สมศรี  คร ูค.ศ.๑   กรรมการ 
๑๙. นางฤภาภัค รัตนพันธ์  คร ูค.ศ.๓ ช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
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๒๐. นายสุวิทย์ พันธ์เพชร  คร ูค.ศ.๑   กรรมการ 
๒๑. นางสาวเยาวลักษณ์ รับรอง     คร ูค.ศ.๑   กรรมการ 
๒๒. นางสาวผ่องศรี จันทร์สุข พนักงานธุรการ              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้าที ่ ด าเนินการจัดท าแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (BCP) ของโรงเรียนบ้านปราสาท 


