แผนบริหารความตอเนื่อง
ของราชบัณฑิตยสถาน
มิถุนายน ๒๕๕๖

สารบัญ
บทนํา
วัตถุประสงค (Objectives)
ขอบเขตของแผนความตอเนื่อง (Scope of BCP)
การวิเคราะหทรัพยากรทีส่ ําคัญ
สรุปเหตุการณสภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ
การบริหารความตอเนื่องของราชบัณฑิตยสถาน ระดับกรม
๑. โครงสรางและทีมงานจัดทําแผนความตอเนื่อง
๒. กลยุทธความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Strategy) ระดับกรม
๓. ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis)
๔. กระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน Call Tree
๕. ขั้นตอนการบริหารความตอเนื่องและกูคืนกระบวนการ ระดับกรม
การบริหารความตอเนื่องของราชบัณฑิตยสถาน ระดับสํานัก/กอง
๑. ทีมงานแผนความตอเนื่อง
- รายชื่อบุคลากรในทีมงานบริหารความตอเนื่องของสํานักงานเลขานุการกรม
- รายชื่อบุคลากรในทีมงานบริหารความตอเนื่องของกองธรรมศาสตรและการเมือง
- รายชื่อบุคลากรในทีมงานบริหารความตอเนื่องของกองวิทยาศาสตร
- รายชื่อบุคลากรในทีมงานบริหารความตอเนื่องของกองศิลปกรรม
๒. กลยุทธความตอเนื่องทางธุรกิจ ระดับสํานัก/กอง
๓. ความตองการดานทรัพยากรทีจ่ ําเปนตอการบริหารความตอเนื่อง
๓.๑ ความตองการดานสถานที่ปฏิบัตงิ านสํารอง (Working Space Requirement)
๓.๒ ความตองการดานวัสดุอปุ กรณ (Equipment & Supplies Requirement)
๓.๓ ความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูล (IT & Information Requirement)
๓.๔ ความตองการดานบุคลากรสําหรับความตอเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน (Personnel Requirement)
๓.๕ ความตองการดานผูใหบริการทีส่ ําคัญ (Service Requirement)
๔. ขั้นตอนการบริหารความตอเนื่องและกูคืนกระบวนการ ระดับสํานัก/กอง
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สารบัญ
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ภาคผนวก
- รายชื่อบุคลากรของสํานักงานเลขานุการกรม
- รายชื่อบุคลากรของกองธรรมศาสตรและการเมือง
- รายชื่อบุคลากรของกองวิทยาศาสตร
- รายชื่อบุคลากรของกองศิลปกรรม
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แผนบริหารความตอเนื่องของราชบัณฑิตยสถาน
บทนํา
แผนความตอเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใหราชบัณฑิตยสถานสามารถนําไปใชในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต
หรือเหตุการณฉุกเฉินตาง ๆ ไมวาจะเกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุงรายตอองคกร เชน อุทกภัย อัคคีภัย การกอการประทวง การกอการจลาจล การกอวินาศกรรม
โดยสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉินดังกลาวสงผลใหหนวยงานตองหยุดการดําเนินงาน หรือไมสามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง
หากหนวยงานไมมีกระบวนการรองรับการดําเนิน งานอยางตอเนื่อง อาจสงผลกระทบในดานตาง ๆ เชน ดานเศรษฐกิจการเงิน ดานการใหบริการ รวมทั้ง มี
ผลกระทบตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม แผนความตอเนื่องจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหหนวยงานสามารถรับมือกับเหตุการณฉุกเฉินที่ไมคาดคิด ทําใหกระบวนการที่
สําคัญสามารถกลับมาดําเนินการไดอยางปรกติ หรือใหบริการไดตามระดับที่กําหนดในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะชวยลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นตอ
หนวยงาน
วัตถุประสงค (Objectives)
๑. เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารความตอเนื่องของการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต
๒. เพื่อใหหนวยงานมีการเตรียมความพรอมลวงหนาในการรับมือกับสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉินตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
๓. เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดําเนินงานหรือการใหบริการ
๔. เพื่อบรรเทาความเสียหายใหอยูในระดับที่ยอมรับได
๕. เพื่อใหประชาชน เจาหนาที่ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ หนวยงานภาครัฐ และผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholders) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของหนวยงาน
แมหนวยงานตองเผชิญกับเหตุการณรายแรงและสงผลกระทบจนทําใหการดําเนินงานตองหยุดชะงัก

๒
ขอบเขตของแผนความตอเนื่อง (Scope of BCP)
แผนความตอเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ใชในกรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉิน บริเวณสํานักงานของราชบัณฑิตยสถาน ประกอบดวยเหตุการณตอไปนี้
๑. เหตุการณอุทกภัย
๒. เหตุการณอัคคีภัย
๓. เหตุการณชุมนุมประทวง/จลาจล
๔. เหตุการณโรคระบาด
การวิเคราะหทรัพยากรที่สําคัญ
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉินมีหลากหลายรูปแบบ เพื่อใหหนวยงานสามารถบริหารจัดการการดําเนินงานขององคกรใหมีความตอเนื่อง การจัดหาทรัพยากรที่
สําคัญจึงเปนสิ่งจําเปน และตองระบุไวในแผนความตอเนื่อง ซึ่งการเตรียมการทรัพยากรที่สําคัญพิจารณาจากผลกระทบใน ๕ ดาน ดังนี้
๑. ผลกระทบดานอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก เหตุการณที่เกิดขึ้นทําใหไมสามารถปฏิบัติงานที่สถานที่ปฏิบัติงานหลักของราชบัณฑิตยสถานซึ่งไดรับความ
เสียหาย และสงผลใหบุคลากรไมสามารถเขาไปปฏิบัติงานยังสถานที่ปฏิบัติงานหลักไดเปนระยะชั่วคราวหรือระยะยาว
๒. ผลกระทบดานวัสดุอุปกรณที่สําคัญ/การจัดหาจัดสงวัสดุอุปกรณที่สําคัญ เหตุการณที่เกิดขึ้นทําใหไมสามารถใชงานวัสดุอุปกรณที่สําคัญ หรือไมสามารถ
จัดหาจัดสงวัสดุอุปกรณที่สําคัญได หรือมีวัสดุอุปกรณใหสามารถใชงานในการปฏิบัติงานไดตามปรกติ
๓. ผลกระทบดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ เหตุการณที่เกิดขึ้นทําใหไมสามารถใชระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือการเขาถึง
ขอมูลที่สําคัญไดใหสามารถใชงานในการปฏิบัติงานและการใหบริการไดตามปรกติ
๔. ผลกระทบดานบุคลากรหลัก เหตุการณที่เกิดขึ้นทําใหบุคลากรหลักไมสามารถมาปฏิบัติงานไดตามปรกติ
๕. ผลกระทบดานคูคา/ผูใหบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ เหตุการณที่เกิดขึ้นทําใหคูคา/ผูใหบริการแกหนวยงาน/ผูมีสวนไดสวนเสียไมสามารถที่จะ
ใหบริการหรือสงมอบงานเพื่อใหหนวยงานใชในการปฏิบัติงานได

๓
สรุปเหตุการณสภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ
ผลกระทบ
เหตุการณสภาวะวิกฤต
๑. เหตุการณอุทกภัย
๒. เหตุการณอัคคีภัย
๓. เหตุการณชุมนุมประทวง/จลาจล
๔. เหตุการณโรคระบาด

ดานอาคาร/สถานที่
ปฏิบัติงานหลัก





ดานวัสดุอุปกรณที่
สําคัญ/การจัดหา
จัดสงวัสดุอุปกรณ
ที่สําคัญ


-

ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและขอมูล
ที่สําคัญ

ดานบุคลากรหลัก

คูคา/ผูใหบริการ/
ผูมีสวนไดสวนเสีย
ที่สําคัญ



-









-

แผนความตอเนื่องฉบับนี้ ไมรองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่เหตุขัดของที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานปรกติ และเหตุขัดของดังกลาวไมสงผลกระทบในระดับสูงตอการ
ดํา เนิน งานและการใหบ ริ ก ารของหน ว ยงาน เนื่ องจากหน ว ยงานยัง สามารถจัด การหรื อปรั บ ปรุ ง แกไ ขสถานการณ ไ ดภ ายในระยะเวลาที่ เหมาะสม โดยผู บริ ห าร
ราชบัณฑิตยสถานสามารถรับผิดชอบและดําเนินการไดดวยตนเอง
การบริหารความตอเนื่องของราชบัณฑิตยสถาน ระดับกรม
๑. โครงสรางและทีมงานจัดทําแผนความตอเนื่อง
เพื่อใหนําแผนความตอเนื่องไปปฏิบัติใชไ ดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ควรมีการจัดตั้ง คณะบริหารความตอเนื่อง (BCP Team) ของ
ราชบัณฑิตยสถานขึ้น โดยมีโครงสราง ดังนี้
๑.๑ หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง
๑.๒ หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
๑.๓ ผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง

๔
หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง
ราชบัณฑิตยสถาน
(เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน)
ผูประสานงานคณะบริหารความ
ตอเนื่อง
(รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน)
หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
สํานักงานเลขานุการกรม
(เลขานุการกรม)

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
กองธรรมศาสตรและการเมือง
(ผูอํานวยการกองธรรมศาสตร
และการเมือง)

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
กองวิทยาศาสตร
(ผูอํานวยการกองวิทยาศาสตร)

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
กองศิลปกรรม
(ผูอํานวยการกองศิลปกรรม)

รูปภาพที่ ๑ โครงสรางคณะบริหารความตอเนื่อง (BCP Team) ของราชบัณฑิตยสถาน
แตละตําแหนงมีหนาที่ในการรวมมือดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกูคืนเหตุการณฉุกเฉินในฝายงานของตนเองใหกลับสูภาวะปรกติโดยเร็ว ตามรายชื่อบุคลากรและ
บทบาทของทีมงานบริหารความตอเนื่องที่กําหนดใหเปนบุคลากรหลัก ในกรณีที่บุคลากรหลักไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไ ด ใหบุคลากรสํารองหรือบุคลากรระดับรอง
รับผิดชอบบทบาทของบุคลากรหลักไปกอนจนกวาจะไดมีการมอบหมายและแตงตั้งขึ้นโดยหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องในการบริหารความตอเนื่องและกูคืน

๕
บุคลากรหลัก
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ
เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน
รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน
นางนัยนา วราอัศวปติ
เลขานุการกรม
นางแสงจันทร แสนสุภา
ผูอํานวยการกองธรรมศาสตรและ
การเมือง
นางสาวสุปญญา ชมจินดา
ผูอํานวยการกองวิทยาศาสตร
นางสาวศิริพร อินทรเชียรศิริ
ผูอํานวยการกองศิลปกรรม

บุคลากรสํารอง
หมายเลขโทรศัพทมือถือ
ชื่อ-นามสกุล
หมายเลขโทรศัพทมือถือ
๐๘ ๙๒๐๒ ๕๕๒๗
หัวหนาคณะบริหารความ
ตอเนื่องของราชบัณฑิตยสถาน รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน
ผูประสานงานคณะบริหารความ นางสาวศิริพร อินทรเชียรศิริ
๐๘ ๙๒๐๒ ๕๕๓๖
ตอเนื่องของราชบัณฑิตยสถาน ผูอํานวยการกองศิลปกรรม
๐๘ ๑๘๓๓ ๔๗๖๘
หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง นางอมรา โรยภิรมย
๐๘ ๔๔๓๘ ๔๘๕๔
ของสํานักงานเลขานุการกรม
หัวหนาฝายคลัง
๐๘ ๕๔๘๕ ๑๖๘๒
หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง นางสาวนฤมล บุญแตง
ของกองธรรมศาสตรและ
นักวรรณศิลปชํานาญการพิเศษ
การเมือง
๐๘ ๙๒๐๒ ๕๕๒๑
หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง นางสาวสมทรง ศกุนตนาค
ของกองวิทยาศาสตร
นักวรรณศิลปชํานาญการ
๐๘ ๙๒๐๒ ๕๕๓๖
หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง นางสาวบุญธรรม กรานทอง
๐๘ ๔๔๓๘ ๔๘๕๒
ของกองศิลปกรรม
นักวรรณศิลปชํานาญการพิเศษ
บทบาท

ตารางที่ ๑ รายชื่อบุคลากรและบทบาทของคณะบริหารความตอเนื่อง (BCP Team) ของราชบัณฑิตยสถาน

๖
๒. กลยุทธความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Strategy) ระดับกรม
กลยุทธความตอเนื่องทางธุรกิจ เปนแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรใหมีความพรอมเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต ซึ่งพิจารณาทรัพยากรใน ๕ ดาน
ดังตารางที่ ๒
ทรัพยากรสําคัญ
กลยุทธความตอเนื่องทางธุรกิจ
อาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก
- สรรหาและเตรียมอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
- กําหนดแนวทางใหเจาหนาที่สามารถปฏิบัติงานที่บานได
วัสดุอุปกรณที่สําคัญ/การจัดหาจัดสงวัสดุอุปกรณ - จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณสํารอง เพื่อใชในสภาวะวิกฤต, เชาเครื่องมือหรืออุปกรณสํารอง
ที่สําคัญ
- จางเหมาบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ
- จัดใหมีระบบงานเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศสํารอง
- ปฏิบัติงานโดยไมใชระบบงานเทคโนโลยี (manual) ไปกอน แลวจึงปอนขอมูลเขาในระบบ เมื่อกลับคืน
สูสภาวะปรกติ
บุคลากรหลัก
- กําหนดใหใชบุคลากรสํารองทดแทนภายในฝายงานเดียวกัน
- กําหนดใหใชบุคลากรนอกฝายงาน ในกรณีที่บุคลากรไมเพียงพอหรือขาดแคลน
คูคา/ผูใหบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ
- การไฟฟานครหลวงเปนผูดูแลรับผิดชอบในการจําหนายไฟฟาใหราชบัณฑิตยสถาน โดย
ราชบัณฑิตยสถานควรมีระบบไฟฟาสํารองที่สามารถจําหนายกระแสไฟฟาใหแกหนวยงานได
- การประปานครหลวงเปนผูดูแลรับผิดชอบในการจําหนายน้ําประปาใหราชบัณฑิตยสถาน โดย
ราชบัณฑิตยสถานควรมีระบบสํารองน้ําใหสามารถใชสํารองไดในระดับหนึ่ง
ตารางที่ ๒ กลยุทธความตอเนื่องทางธุรกิจ ระดับกรม

๗
๓. ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis)
การวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจของราชบัณฑิตยสถาน พบวา กระบวนการทํางานที่ตองใหความสําคัญและกลับมาดําเนินงานหรือฟนคืนสภาพใหไ ด
ภายในระยะเวลาตามที่กําหนด ดังตารางที่ ๓
ระยะเวลาเปาหมายในการฟน คืนสภาพ
ระดับ
กระบวนการ
๐-๒
๒-๔
๑
๑
๒
๑
ผลกระทบ
ชั่วโมง
ชั่วโมง
วัน
สัปดาห
สัปดาห
เดือน




ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป
สูง




ดําเนินการเกี่ยวกับงานดานการเงิน การบัญชี วัสดุ
สูง
ครุภัณฑ การบริหารบุคคล งานติดตอประสานงาน


ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําแผนงาน งบประมาณ
ปานกลาง
และเรงรัดติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน


กระบวนงานสรางองคความรูในศาสตรสาขาตาง ๆ
สูง
และกําหนดมาตรฐานการใชภาษาไทย


กระบวนงานสงเสริมและเผยแพรการใชภาษาไทยที่
ปานกลาง
ถูกตองตามหลักภาษาผานชองทางตาง ๆ (โครงการ
รู รัก ภาษาไทย)


กระบวนงานใหบริการทางจดหมาย โทรศัพท โทรสาร
ปานกลาง
และอินเทอรเน็ต (เว็บบอรด อีเมล)


กระบวนงานจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ปานกลาง


กระบวนงานจัดพิมพหนังสือและสิ่งพิมพของทาง
ปานกลาง
ราชการ (จางพิมพ อนุญาตใหใชสิทธิในการจัดพิมพ
และจําหนาย)
ตารางที่ ๓ ผลกระทบทางธุรกิจ
สําหรับกระบวนการอื่น ๆ ที่ประเมินแลว อาจไมไดรับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมีความยืดหยุนใหสามารถชะลอการดําเนินงานและใหบริการได โดย
ใหผูบริหารของราชบัณฑิตยสถานประเมินความจําเปนและเหมาะสม ทั้งนี้ หากมีความจําเปนใหปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความตอเนื่องเชนเดียวกันกับกระบวนการหลัก

๘
๔. กระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน Call Tree
กระบวนการ Call Tree คือ กระบวนการแจงเหตุฉุกเฉินใหกับสมาชิกในคณะบริหารความตอเนื่องและทีมงานบริหารความตอเนื่องที่เกี่ยวของตามผัง
รายชื่อทางโทรศัพท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการบริหารจัดการขั้นตอนในการติดตอบุคลากร ภายหลังจากมีการประกาศเหตุการณฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตของหนวยงาน
กระบวนการ Call Tree จะเริ่มตนที่หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องแจงใหผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่องทราบถึงเหตุการณฉุกเฉิน เพื่อให
ผูประสานงานฯ แจงใหหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องรับทราบเหตุการณฉุกเฉินและการประกาศใชแผนความตอเนื่องตามสายงานการบังคับบัญชาของแตละสายงาน
จากนั้นหัวหนาฝายมีหนาที่แจงไปยังบุคลากรภายใตการบังคับบัญชาเพื่อรับทราบเหตุการณฉุกเฉินและการประกาศใชแผนความตอเนื่องของหนวยงานตามชองทางติดตอสื่อสาร
ที่ไดระบุในแผนความตอเนื่อง ดังตารางที่ ๑ สําหรับหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง ผูประสานงานบริหารความตอเนื่อง และหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง ตารางที่ ๕
บุคลากรในทีมงานบริหารความตอเนื่องของสํานักงานเลขานุการกรม ตารางที่ ๖ บุคลากรในทีมงานบริหารความตอเนื่องของกองธรรมศาสตรและการเมือง ตารางที่ ๗
บุคลากรในทีมงานบริหารความตอเนื่องของกองวิทยาศาสตร และตารางที่ ๘ บุคลากรในทีมงานบริหารความตอเนื่องของกองศิลปกรรม
ในกรณีที่ไมสามารถติดตอหัวหนาทีมได ใหติดตอไปยังบุคลากรสํารอง โดยพิจารณา
๑. ถาเหตุการณเกิดขึ้นในเวลาทําการ ใหดําเนินการติดตอบุคลากรหลักโดยติดตอผานเบอรโทรศัพทของหนวยงานเปนชองทางแรก
๒. ถาเหตุการณเกิดขึ้นนอกเวลาทําการหรือสถานที่ปฏิบัติงานหลักไดรับผลกระทบ ใหดําเนินการติดตอบุคลากรหลักโดยติดตอผานหมายเลข
โทรศัพทมือถือเปนชองทางแรก
๓. ถาสามารถติดตอบุคลากรหลักไดใหแจงขอมูลแกบุคลากรหลักของหนวยงานทราบ ดังตอไปนี้
๓.๑ สรุปสถานการณของเหตุการณฉุกเฉินและการประกาศใชแผนความตอเนื่อง
๓.๒ เวลาและสถานที่สําหรับการนัดประชุมเรงดวนของหนวยงาน สําหรับผูบริหารของหนวยงานและทีมงานบริหารความตอเนื่อง
๓.๓ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อบริหารความตอเนื่องตอไป เชน สถานที่รวมพลในกรณีที่มีการยายสถานที่ทําการ

๙

หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง
ราชบัณฑิตยสถาน
(เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน)
ผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง
(รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน)

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
สํานักงานเลขานุการกรม
(เลขานุการกรม)

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
กองธรรมศาสตรและการเมือง
(ผูอํานวยการกองธรรมศาสตร
และการเมือง)

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
กองวิทยาศาสตร
(ผูอํานวยการกองวิทยาศาสตร)

รูปภาพที่ ๒ กระบวนการแจงเหตุ Call Tree

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
กองศิลปกรรม
(ผูอํานวยการกองศิลปกรรม)

๑๐
ภายหลังจากไดรับการตอบรับจากบุคลากรหลักครบถวนตามกระบวนการแจงเหตุ Call Tree หัวหนาหนวยงานมีหนาที่โทรกลับไปแจงยังผูประสานงาน
คณะบริหารความตอเนื่อง เพื่อรวบรวมสรุปความพรอมของหนวยงานในการบริหารความตอเนื่อง รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของหนวยงานและเจาหนาที่
ทั้งหมดในหนวยงาน
ทีมบริหารความตอเนื่องมีหนาที่ในการปรับปรุงขอมูลสําหรับการติดตอใหเปนปจจุบันอยูตลอดเวลา เพื่อใหกระบวนการติดตอบุคลากรภายในหนวยงาน
สามารถดําเนินไดอยางตอเนื่องและสําเร็จลุลวงภายในระยะเวลาที่คาดหวัง ในกรณีที่เกิดเหตุการณฉุกเฉินและมีการประกาศใชแผนความตอเนื่อง
๕. ขั้นตอนการบริหารความตอเนื่องและกูคืนกระบวนการ ระดับกรม
ในการปฏิบัติการใด ๆ ใหบุคลากรราชบัณฑิตยสถานคํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่น ๆ ปฏิบัติตามแนวทางและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่กําหนดขึ้นอยางเครงครัด
ดําเนินการ
การตอบสนองตอเหตุการณ
ขั้นตอนและกิจกรรม
บทบาทความรับผิดชอบ
แลวเสร็จ

วันที่ ๑ ภายใน ๒๔ ชั่วโมง : การตอบสนองตอ
๑. เลขาธิการราชบัณฑิตยสถานติดตาม สอบถาม และประเมินเหตุ หัวหนาคณะบริหารความ
เหตุการณทันที
ฉุกเฉิน/วิกฤตเพื่อประเมินความจําเปนในการประกาศใชแผนบริหาร
ตอเนื่องของ
ความตอเนื่อง
ราชบัณฑิตยสถาน

๒. แจงเหตุฉุกเฉิน/วิกฤต ตามกระบวนการแจงเหตุ Call Tree ใหกับ ผูประสานงานคณะบริหาร
บุคลากรหลักในหนวยงาน
ความตอเนื่อง

หัวหนาคณะบริหารความ
๓. จัดประชุมคณะบริหารความตอเนื่อง เพื่อรับทราบและประเมิน
ความเสียหาย ผลกระทบตอการดําเนินงานและใหบริการ และทรัพยากร ตอเนื่องของ
ราชบัณฑิตยสถานและ
สําคัญที่ตองใชในการบริหารความตอเนื่อง
หัวหนาทีมงานบริหารความ
๔. รับทราบและพิจารณาอนุมัติกระบวนงาน/งานที่มคี วามเรงดวน
ตอเนื่องของสํานักงาน
และสงผลกระทบอยางสูงจําเปนตองดําเนินงานหรือปฏิบัติดวยมือ
เลขานุการกรมและกอง
(manual processing)
วิชาการ

๑๑
การตอบสนองตอเหตุการณ

ขั้นตอนและกิจกรรม
๕. รับทราบรายงานจากหนวยงาน โดยครอบคลุม ดังนี้
๕.๑ สรุปจํานวนและรายชื่อบุคลากรที่ไดรับบาดเจ็บ/เสียชีวิต
๕.๒ ความเสียหายและผลกระทบตอการดําเนินงานและใหบริการ
๕.๓ ทรัพยากรสําคัญที่ตองใชในการบริหารความตอเนื่อง
๕.๔ กระบวนงาน/งานที่มีความเรงดวน และสงผลกระทบ
อยางสูงจําเปนตองดําเนินงานหรือปฏิบัติดวยมือ
๖. พิจารณาและอนุมัติเนื้อหาและขอความ เพื่อใชในการสื่อสารและ
รายงานสถานการณแกบุคลากรในหนวยงานใหทราบ

๗. พิจารณาและอนุมัติการจัดหาทรัพยากรที่จําเปนตองใชในการ
บริหารความตอเนื่อง ดังนี้
๗.๑ สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
๗.๒ วัสดุอุปกรณที่สําคัญ
๗.๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ
๗.๔ บุคลากรหลัก
๗.๕ คูคา/ผูใหบริการที่สําคัญ

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหนาคณะบริหารความ
ตอเนื่องของ
ราชบัณฑิตยสถาน

หัวหนาคณะบริหารความ
ตอเนื่องของ
ราชบัณฑิตยสถานและ
หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักงาน
เลขานุการกรมและกอง
วิชาการ
หัวหนาคณะบริหารความ
ตอเนื่องของ
ราชบัณฑิตยสถานและ
หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักงาน
เลขานุการกรมและกอง
วิชาการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ






๑๒
การตอบสนองตอเหตุการณ

ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

๘. พิจารณา ประสานงาน จัดสรรเงินสํารอง

หัวหนาคณะบริหารความ
ตอเนื่องของ
ราชบัณฑิตยสถานและ
หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักงาน
เลขานุการกรมและกอง
วิชาการ
หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักงาน
เลขานุการกรมและกอง
วิชาการ
หัวหนาคณะบริหารความ
ตอเนื่องของ
ราชบัณฑิตยสถานและ
หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักงาน
เลขานุการกรมและกอง
วิชาการ
หัวหนาคณะบริหารความ
ตอเนื่องของ
ราชบัณฑิตยสถานและ
หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักงาน
เลขานุการกรมและกอง

๙. รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของ
ราชบัณฑิตยสถานอยางสม่ําเสมอหรือตามที่ไดมีการกําหนด
วันที่ ๒-๓ : การตอบสนองในระยะสั้น

๑. ติดตามสถานภาพการกูคืนมาของทรัพยากรที่ไดรับผลกระทบ และ
ประเมินความจําเปนและระยะเวลาที่ตองใชในการกูคืน

๒. รับทราบและกําหนดแนวทางการเตรียมความพรอมและขอจํากัด
ในการจัดหาทรัพยากรที่จําเปนตองใชในการบริหารความตอเนื่อง ดังนี้
๒.๑ สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
๒.๒ วัสดุอุปกรณที่สําคัญ
๒.๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ
๒.๔ บุคลากรหลัก

ดําเนินการ
แลวเสร็จ








๑๓
การตอบสนองตอเหตุการณ

วันที่ ๔-๗ : การตอบสนองระยะกลาง (๑ สัปดาห)

ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

๒.๕ คูคา/ผูใหบริการที่สําคัญ
๓. รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของ
ราชบัณฑิตยสถานอยางสม่ําเสมอหรือตามที่ไดมีการกําหนด

วิชาการ
หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักงาน
เลขานุการกรมและกอง
วิชาการ
หัวหนาคณะบริหารความ
ตอเนื่องของราชบัณฑิตยสถาน
และหัวหนาทีมงานบริหาร
ความตอเนื่องของสํานักงาน
เลขานุการกรมและกอง
วิชาการ
หัวหนาคณะบริหารความ
ตอเนื่องของ
ราชบัณฑิตยสถานและ
หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักงาน
เลขานุการกรมและกอง
วิชาการ
หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักงาน
เลขานุการกรมและกอง
วิชาการ

๑. ติดตามสถานภาพการกูคืนมาของทรัพยากรที่ไดรับผลกระทบ
และประเมินความจําเปนและระยะเวลาที่ตองใชในการกูคืน

๒. พิจารณาและอนุมัติการจัดหาทรัพยากรที่จําเปนตองใชเพื่อ
ดําเนินงานและใหบริการตามปรกติ

๓. รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของ
ราชบัณฑิตยสถานอยางสม่ําเสมอหรือตามที่ไดมีการกําหนด

ตารางที่ ๔ ขั้นตอนการบริหารความเนื่องและกูคืนกระบวนการ ระดับกรม

ดําเนินการ
แลวเสร็จ








๑๔
การบริหารความตอเนื่องของราชบัณฑิตยสถาน ระดับสํานัก/กอง
๑. ทีมงานแผนความตอเนื่อง
เพื่อใหนําแผนความตอเนื่องไปปฏิบัติใชไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล กําหนดใหมีการจัดตั้งทีมงานบริหารความตอเนื่องของราชบัณฑิตยสถานขึ้น
ซึ่งประกอบดวย
๑.๑ สํานักงานเลขานุการกรม
๑.๒ กองธรรมศาสตรและการเมือง
๑.๓ กองวิทยาศาสตร
๑.๔ กองศิลปกรรม
โดยทีมงานบริหารความตอเนื่องประกอบดวยตําแหนง
- หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนื่อง
- ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
แตละตําแหนงมีหนาที่ในการรวมมือดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกูคืนเหตุการณฉุกเฉิน สามารถบริหารความตอเนื่องและกลับมาดําเนินงานสูภาวะปรกติ
โดยเร็ว ตามรายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความตอเนื่อง ในกรณีที่บุคลากรหลักไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไ ด ใหบุคลากรสํา รองรับผิดชอบบทบาทของ
บุคลากรหลัก จนกวาจะไดมีการมอบหมายและแตงขึ้นโดยหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องในการบริหารความตอเนื่องและกูคืน

๑๕
บุคลากรหลัก

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

บุคลากรสํารอง
ชื่อ-นามสกุล
หมายเลขโทรศัพทมือถือ
ชื่อ-นามสกุล
หมายเลขโทรศัพทมือถือ
นางนัยนา วราอัศวปติ
๐๘ ๑๘๓๓ ๔๗๖๘
หัวหนาทีมงานบริหารความ
นางอมรา โรยภิรมย
๐๘ ๔๔๓๘ ๔๘๕๔
เลขานุการกรม
ตอเนื่องของสํานักงานเลขานุการ หัวหนาฝายคลัง
กรม
นางทรงศรี จันทรทิณ
๐๘ ๑๘๐๕๔๙๐๖
ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ นางรัชนีวรรณ ละออ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
สํานักงานเลขานุการกรม
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
นางสกุณา สิงหลกะนนท
๐๘ ๑๘๔๘ ๙๕๘๙
ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ นางสาวนิชานันท ปกการะนา
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
สํานักงานเลขานุการกรม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางอมรา โรยภิรมย
๐๘ ๔๔๓๘ ๔๘๕๔
ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ นางสมบุญ ศรีชูเปยม
เจาพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
สํานักงานเลขานุการกรม
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
นางสาวมาริสา สมันตรัฐ
๐๘ ๑๘๐๕ ๔๔๕๓
ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ นางสาววลัยพร จรดล
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
สํานักงานเลขานุการกรม
เจาพนักงานหองสมุดชํานาญงาน
นายอภิเดช บุญสงค
ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ นายอาคม คงทน
นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ
สํานักงานเลขานุการกรม
นายชางศิลปชํานาญงาน
นายกมล หมื่นยุทธ
๐๘ ๑๘๔๑ ๙๕๖๓
ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ นางสาวจุฑามาส อุนปุณฑริก
นักวิเคราะหนโยบายและ
สํานักงานเลขานุการกรม
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติการ
บทบาท

ตารางที่ ๕ รายชื่อบุคลากรในทีมงานบริหารความตอเนื่องของสํานักงานเลขานุการกรม

๑๖
บุคลากรหลัก
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ชื่อ-นามสกุล
นางแสงจันทร แสนสุภา
ผูอํานวยการกองธรรมศาสตรและ
การเมือง
นางวาสนา เอกสิทธิ์
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
นางสาวนฤมล บุญแตง
นักวรรณศิลปชํานาญการพิเศษ
นางนฤมล นุชวานิช
นักวรรณศิลปชํานาญการ
นางกนกวรรณ ทองตะโก
นักวรรณศิลปชํานาญการ
นางสาวจินดารัตน โพธิ์นอก
นักวรรณศิลปชํานาญการ

บทบาท

หมายเลขโทรศัพทมือถือ
๐๘ ๕๔๘๕ ๑๖๘๒
หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของกองธรรมศาสตร
และการเมือง
๐๘ ๑๗๒๑ ๓๗๑๑
ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ
กองธรรมศาสตรและการเมือง
ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ
กองธรรมศาสตรและการเมือง
ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ
กองธรรมศาสตรและการเมือง
ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ
กองธรรมศาสตรและการเมือง
ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ
กองธรรมศาสตรและการเมือง

บุคลากรสํารอง
ชื่อ-นามสกุล
หมายเลขโทรศัพทมือถือ
นางสาวนฤมล บุญแตง
นักวรรณศิลปชํานาญการพิเศษ
นางณัฎฐิกา โพธิ์ศรีปทมากุล
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
นางสาวปยรัตน อินทรออน
นักวรรณศิลปชํานาญการ
นางสาวอิสริยา เลาหตีรานนท
นักวรรณศิลปชํานาญการ

ตารางที่ ๖ รายชื่อบุคลากรในทีมงานบริหารความตอเนื่องของกองธรรมศาสตรและการเมือง

-

๑๗
บุคลากรหลัก
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวสุปญญา ชมจินดา
ผูอํานวยการกองวิทยาศาสตร
นางสุวราภรณ ผดุงยศเจริญ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
นางสาวสมทรง ศกุนตนาค
นักวรรณศิลปชํานาญการ
นายญาณัฏฐ ไทรงาม
นักวรรณศิลปชํานาญการ
นางสาวอารี พลดี
นักวรรณศิลปชํานาญการ

บุคลากรสํารอง
หมายเลขโทรศัพทมือถือ
ชื่อ-นามสกุล
หมายเลขโทรศัพทมือถือ
๐๘ ๙๒๐๒ ๕๕๒๑
หัวหนาทีมงานบริหารความ
นางสาวสมทรง ศกุนตนาค
ตอเนื่องของกองวิทยาศาสตร
นักวรรณศิลปชํานาญการ
๐๘ ๑๗๒๑ ๖๗๑๙
ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ นางสาวสุกุลตรัตน ฉ่ําจิตรชื่น
กองวิทยาศาสตร
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ
กองวิทยาศาสตร
๐๘ ๑๘๔๑ ๙๕๖๐
ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ
กองวิทยาศาสตร
๐๘ ๑๗๓๑ ๘๑๙๔
ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ นางสาวรัตติกาล ศรีอําไพ
กองวิทยาศาสตร
นักวรรณศิลปชํานาญการ
บทบาท

ตารางที่ ๗ รายชื่อบุคลากรในทีมงานบริหารความตอเนื่องของกองวิทยาศาสตร

๑๘
บุคลากรหลัก
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวศิริพร อินทรเชียรศิริ
ผูอํานวยการกองศิลปกรรม
นางปญจมา สุดสวาท
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
นางสาวกระลําภักษ แพรกทอง
นักวรรณศิลปชํานาญการ
นางสาวกุลศิรินทร นาคไพจิตร
นักวรรณศิลปชํานาญการ
นายปยะพงษ โพธิ์เย็น
นักวรรณศิลปปฏิบัติการ
นางทิพาภรณ ธารีเกษ
นักวรรณศิลปชํานาญการ
นางสาวบุญธรรม กรานทอง
นักวรรณศิลปชํานาญการพิเศษ
นางสาวชลธิชา สุดมุข
นักวรรณศิลปชํานาญการ
นางสาวพัชนะ บุญประดิษฐ
นักวรรณศิลปชํานาญการ

บุคลากรสํารอง
หมายเลขโทรศัพทมือถือ
ชื่อ-นามสกุล
หมายเลขโทรศัพทมือถือ
๐๘ ๙๒๐๒ ๕๕๓๖
หัวหนาทีมงานบริหารความ
นางสาวบุญธรรม กรานทอง
๐๘ ๔๔๓๘ ๔๘๕๒
ตอเนื่องของกองศิลปกรรม
นักวรรณศิลปชํานาญการพิเศษ
๐๘ ๑๗๒๑ ๖๓๒๒
ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ นางสาวนันทนา แสนสุข
กองศิลปกรรม
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ
กองศิลปกรรม
ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ
กองศิลปกรรม
ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ
กองศิลปกรรม
๐๘ ๑๘๐๕ ๔๖๕๐
ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ นางชวนพิศ เชาวนสกุล
กองศิลปกรรม
นักวรรณศิลปชํานาญการ
๐๘ ๔๔๓๘ ๔๘๕๒
ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ
กองศิลปกรรม
๐๘ ๑๘๐๕ ๔๐๕๘
ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ
กองศิลปกรรม
ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ นางสาววรรณทนา ปติเขตร
กองศิลปกรรม
นักวรรณศิลปปฏิบัติการ
บทบาท

ตารางที่ ๘ รายชื่อบุคลากรในทีมงานบริหารความตอเนื่องของกองศิลปกรรม

๑๙
๒. กลยุทธความตอเนื่องทางธุรกิจ ระดับสํานัก/กอง
ทรัพยากร
อาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก
วัสดุอุปกรณที่สําคัญ/การจัดหาจัดสงวัสดุอุปกรณ
ที่สําคัญ
เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ
บุคลากรหลัก
คูคา/ผูใหบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ

-

กลยุทธความตอเนื่องทางธุรกิจ
สรรหาและเตรียมอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
กําหนดแนวทางใหเจาหนาที่สามารถปฏิบัติงานที่บานได
จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณสํารอง เพื่อใชในสภาวะวิกฤต, เชาเครื่องมือหรืออุปกรณสํารอง
จางเหมาบริการ
จัดใหมีระบบงานเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศสํารอง
ปฏิบัติงานโดยไมใชระบบงานเทคโนโลยีไปกอน แลวจึงปอนขอมูลเขาในระบบ เมื่อกลับคืนสูสภาวะ
ปรกติ
กําหนดใหใชบุคลากรสํารองทดแทนภายในฝายงานเดียวกัน
กําหนดใหใชบุคลากรนอกฝายงาน ในกรณีที่บุคลากรไมเพียงพอหรือขาดแคลน
การไฟฟานครหลวงเปนผูดูแลรับผิดชอบในการจําหนายไฟฟาใหราชบัณฑิตยสถาน โดย
ราชบัณฑิตยสถานควรมีระบบไฟฟาสํารองที่สามารถจําหนายกระแสไฟฟาใหแกหนวยงานได
การประปานครหลวงเปนผูดูแลรับผิดชอบในการจําหนายน้ําประปาใหราชบัณฑิตยสถาน โดย
ราชบัณฑิตยสถานควรมีระบบสํารองน้ําใหสามารถใชสํารองไดในระดับหนึ่ง

ตารางที่ ๙ กลยุทธความตอเนื่องทางธุรกิจ ระดับสํานัก/กอง

๒๐
๓. ความตองการดานทรัพยากรที่จําเปนตอการบริหารความตอเนื่อง
๓.๑ ความตองการดานสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง (Working Space Requirement)
ประเภททรัพยากร
พื้นที่สําหรับสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง

๑
วัน
-

ที่มา
เชาสถานที่ (หองประชุม)

๑
สัปดาห
-

๒
สัปดาห
หองประชุม ๙ หอง
หองละ ๕๐ ตร.ม.

๑
เดือน
หองประชุม ๙ หอง
หองละ ๕๐ ตร.ม.

๒
สัปดาห
๑๐ เครื่อง
๑ เครื่อง
ใชที่กรมบัญชีกลาง
๔ เครื่อง
๔ เครื่อง

๑
เดือน
๑๐ เครื่อง
๑ เครื่อง
จัดซื้อจัดจาง
๔ เครื่อง
๔ เครื่อง

ตารางที่ ๑๐ ความตองการดานสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
๓.๒ ความตองการดานวัสดุอุปกรณ (Equipment & Supplies Requirement)
ประเภททรัพยากร
คอมพิวเตอรโนตบุก
เครื่อง GFMIS
เครื่องพิมพ/เครื่องสแกน/โทรสาร
เครื่องถายเอกสาร

ที่มา
เชาครุภัณฑ
ใชที่กรมบัญชีกลาง/จัดซื้อจัดจาง
ตามระเบียบพัสดุ
เชาครุภัณฑ
จางเหมาบริการ

๑
วัน
๑ เครื่อง
ใชที่กรมบัญชีกลาง
-

๑
สัปดาห
๑ เครื่อง
ใชที่กรมบัญชีกลาง
๔ เครื่อง
๔ เครื่อง

ตารางที่ ๑๑ ความตองการดานวัสดุอุปกรณ

๒๑
๓.๓ ความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูล (IT & Information Requirement)
ประเภททรัพยากร
อีเมล
GFMIS
ระบบบันทึกการประชุมวิชาการ

แหลงขอมูล
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
(องคการมหาชน) (สรอ.)
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
กองธรรมศาสตรและการเมือง
กองวิทยาศาสตร
กองศิลปกรรม

๑
วัน
-

๑
สัปดาห


๒
สัปดาห


๑
เดือน



-


-







๒
สัปดาห
๓๐ คน

๑
เดือน
๓๐ คน

๒
สัปดาห




๑
เดือน




ตารางที่ ๑๒ ความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูล
๓.๔ ความตองการดานบุคลากรสําหรับความตอเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน (Personnel Requirement)
๑
วัน
-

ประเภททรัพยากร
จํานวนบุคลากรปฏิบัติงานที่สํานักงาน/สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง

๑
สัปดาห
-

ตารางที่ ๑๓ ความตองการดานบุคลากรสําหรับความตอเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน
๓.๕ ความตองการดานผูใหบริการที่สําคัญ (Service Requirement)
ฝายงาน / กลุมงาน
การไฟฟานครหลวง
การประปานครหลวง
ผูใหบริการเชื่อมโยงระบบเครือขายอินเทอรเน็ต

๑
วัน




๑
สัปดาห




ตารางที่ ๑๔ ความตองการดานผูใหบริการที่สําคัญ

๒๒
๔. ขั้นตอนการบริหารความตอเนื่องและกูคืนกระบวนการ ระดับสํานัก/กอง
ในการปฏิบัติการใด ๆ ใหบุคลากรของสํานักงานเลขานุการกรมและกองวิชาการคํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่น ๆ และปฏิบัติตาม
แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กําหนดขึ้นอยางเครงครัด
การตอบสนองตอเหตุการณ
วันที่ ๑ ภายใน ๒๔ ชั่วโมง : การตอบสนองตอ
เหตุการณทันที

ขั้นตอนและกิจกรรม
๑. แจงเหตุฉุกเฉิน วิกฤต ตามกระบวนการ Call Tree ใหกับ
บุคลากรในสํานักงานเลขานุการกรมและกองวิชาการ ภายหลังไดรับแจง
จากหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของราชบัณฑิตยสถาน

บทบาทความรับผิดชอบ

หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักงาน
เลขานุการกรมและกอง
วิชาการ
๒. จัดประชุมทีมงานบริหารความตอเนื่อง เพื่อประเมินความเสียหาย ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ผลกระทบตอการดําเนินงาน การใหบริการ และทรัพยากรสําคัญที่ตองใช ของสํานักงานเลขานุการ
ในการบริหารความตอเนื่อง
กรมและกองวิชาการ
๓. ทบทวนกระบวนงานที่มีความเรงดวน หรือสงผลกระทบอยางสูง
หากไมดําเนินการ ซึ่งจําเปนตองดําเนินงานหรือปฏิบัติดวยมือ
๔. ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในฝายที่ไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต หัวหนาฝาย
๕. รายงานหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของราชบัณฑิตยสถาน หัวหนาทีมงานบริหารความ
ทราบ โดยครอบคลุมประเด็นดังนี้
ตอเนื่องของสํานักงาน
เลขานุการกรมและกอง
๕.๑ จํานวนและรายชื่อบุคลากรที่ไดรับบาดเจ็บ/เสียชีวิต
วิชาการ
๕.๒ ความเสียหายและผลกระทบตอการดําเนินงานและการ
ใหบริการ
๕.๓ ทรัพยากรสําคัญที่ตองใชในการบริหารความตอเนื่อง
๕.๔ กระบวนงานที่มีความเรงดวนและสงผลกระทบอยางสูงหาก
ไมดําเนินการ และจําเปนตองดําเนินงาน

ดําเนินการ
แลวเสร็จ







๒๓
การตอบสนองตอเหตุการณ

ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

๖. สื่อสารและรายงานสถานการณแกบุคลากรในสํานักงานเลขานุการ
กรมและกองวิชาการใหทราบ ตามเนื้อหาและขอความที่ไดรับการ
พิจารณาและเห็นชอบจากคณะบริหารความตอเนื่องของ
ราชบัณฑิตยสถานแลว
๗. ประเมินและระบุกระบวนการหลัก และงานเรงดวนที่จําเปนตอง
ดําเนินการใหแลวเสร็จ ภายใน ๑-๕ วันขางหนา

หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักงาน
เลขานุการกรมและกอง
วิชาการ
หัวหนาและทีมงานบริหาร
ความตอเนื่องของสํานักงาน
เลขานุการกรมและกอง
วิชาการ
หัวหนาและทีมงานบริหาร
ความตอเนื่องของสํานักงาน
เลขานุการกรมและกอง
วิชาการ
หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักงาน
เลขานุการกรมและกอง
วิชาการ
หัวหนาและทีมงานบริหาร
ความตอเนื่องของสํานักงาน
เลขานุการกรมและกอง
วิชาการ

๘. ประเมินศักยภาพและความสามารถของหนวยงานในการ
ดําเนินงานเรงดวนขางตน ภายใตขอจํากัดและสภาวะวิกฤต พรอมระบุ
ทรัพยากรที่จําเปนตองใชในการบริหารความตอเนื่องตามแผนการจัดหา
ทรัพยากร
๙. รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของ
ราชบัณฑิตยสถานทราบ พรอมขออนุมัติการดําเนินงานหรือปฏิบัติงาน
ดวยมือ สําหรับกระบวนงานที่มีความเรงดวนและสงผลกระทบอยางสูง
หากไมดําเนินการ
๑๐. ติดตอและประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดหา
ทรัพยากรที่จําเปนตองใชในการบริหารความตอเนื่อง ไดแก
๑๐.๑ สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
๑๐.๒ วัสดุอุปกรณที่สําคัญ
๑๐.๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ
๑๐.๔ บุคลากรหลัก
๑๐.๕ คูคา/ผูใหบริการที่สําคัญ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ














๒๔
การตอบสนองตอเหตุการณ

ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

๑๑. พิจารณาดําเนินการหรือปฏิบัติงานดวยมือเฉพาะงานเรงดวน
หัวหนาและทีมงานบริหาร
หากไมดําเนินการจะสงผลกระทบอยางสูงและไมสามารถรอได ทั้งนี้ ตอง ความตอเนื่องของสํานักงาน
ไดรับการอนุมัติ
เลขานุการกรมและกอง
วิชาการ
๑๒. ระบุหนวยงานที่เปนคูคา/ผูใหบริการสําหรับงานเรงดวน เพื่อแจง หัวหนาและทีมงานบริหาร
สถานการณและแนวทางในการบริหารงานใหมีความตอเนื่องตาม
ความตอเนื่องของสํานักงาน
เลขานุการกรมและกอง
ความเห็นของคณะบริหารความตอเนื่องของราชบัณฑิตยสถาน
วิชาการ
๑๓. บันทึกและทบทวนกิจกรรมและงานตาง ๆ ที่ทีมงานบริหารความ ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ตอเนื่องของสํานักงานเลขานุการกรมและกองวิชาการตองดําเนินการ
ของสํานักงานเลขานุการ
พรอมระบุรายละเอียดผูดําเนินการ และเวลาอยางสม่ําเสมอ
กรมและกองวิชาการ
๑๔. แจงสรุปสถานการณและขั้นตอนการดําเนินการสําหรับในวัน
หัวหนาทีมงานบริหารความ
ถัดไปใหกับบุคลากรหลักในสํานักงานเลขานุการกรมและกองวิชาการ
ตอเนื่องของสํานักงาน
เพื่อรับทราบและดําเนินการ เชน แจงวัน เวลา และสถานที่ปฏิบัติงาน
เลขานุการกรมและกอง
สํารอง
วิชาการ
๑๕. รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของ หัวหนาและทีมงานบริหาร
ราชบัณฑิตยสถานอยางสม่ําเสมอหรือตามที่ไดกําหนดไว
ความตอเนื่องของสํานักงาน
เลขานุการกรมและกอง
วิชาการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ









๒๕
การตอบสนองตอเหตุการณ
วันที่ ๒-๗ การตอบสนองในระยะสั้น

ขั้นตอนและกิจกรรม
๑. ติดตามสถานภาพการกูคืนมาของทรัพยากรที่ไดรับผลกระทบ
ประเมินความจําเปนและระยะเวลาที่ตองใชในการกูคืน
๒. ตรวจสอบความพรอมและขอจํากัดในการจัดหาทรัพยากรที่
จําเปนตองใชในการบริหารความตอเนื่อง ไดแก
๒.๑ สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
๒.๒ วัสดุอุปกรณที่สําคัญ
๒.๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ
๒.๔ บุคลากรหลัก
๒.๕ คูคา/ผูใหบริการที่สําคัญ/ผูมีสวนไดสวนเสีย
๓. รายงานหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของราชบัณฑิตยสถาน
ความพรอม ขอจํากัด และขอเสนอแนะในการจัดหาทรัพยากรที่
จําเปนตองใชในการบริหารความตอเนื่อง

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหนาและทีมงานบริหาร
ความตอเนื่องของสํานักงาน
เลขานุการกรมและกอง
วิชาการ
หัวหนาและทีมงานบริหาร
ความตอเนื่องของสํานักงาน
เลขานุการกรมและกอง
วิชาการ

หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักงาน
เลขานุการกรมและกอง
วิชาการ
๔. ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรที่จําเปนตองใชในการ หัวหนาและทีมงานบริหาร
บริหารความตอเนื่อง ไดแก
ความตอเนื่องของสํานักงาน
เลขานุการกรมและกอง
๔.๑ สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
วิชาการ
๔.๒ วัสดุอุปกรณที่สําคัญ
๔.๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ
๔.๔ บุคลากรหลัก
๔.๕ คูคา/ผูใหบริการที่สําคัญ/ผูมีสวนไดสวนเสีย

ดําเนินการ
แลวเสร็จ















๒๖
การตอบสนองตอเหตุการณ

ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

๕. ดําเนินการกอบกูและจัดหาขอมูลและรายงานตาง ๆ ที่จําเปนตอง ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ใชในการดําเนินงานและใหบริการตามตารางที่ ๑๒
ของสํานักงานเลขานุการ
กรมและกองวิชาการ
๖. ดําเนินงานและใหบริการภายใตทรัพยากรที่จัดหาเพื่อบริหารความ ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ตอเนื่อง ดังนี้
ของสํานักงานเลขานุการ
กรมและกองวิชาการ
๖.๑ สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
๖.๒ วัสดุอุปกรณที่สําคัญ
๖.๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ
๖.๔ บุคลากรหลัก
๖.๕ คูคา/ผูใหบริการที่สําคัญ
๗. แจงสถานการณและแนวทางในการบริหารความตอเนื่องแก
หัวหนาทีมงานบริหารความ
หนวยงานผูใชบริการ/คูคาที่ไดรับผลกระทบ เพื่อรับทราบและดําเนินการ ตอเนื่องของสํานักงาน
เชน แจงวัน เวลา และสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
เลขานุการกรมและกอง
วิชาการ
๘. บันทึกและทบทวนกิจกรรมและงานตาง ๆ ที่ทีมงานบริหารความ ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ตอเนื่องของสํานักงานเลขานุการกรมและกองวิชาการตองดําเนินการ
ของสํานักงานเลขานุการ
พรอมระบุรายละเอียดผูดําเนินการ และเวลาอยางสม่ําเสมอ
กรมและกองวิชาการ
๙. แจงสรุปสถานการณและขั้นตอนการดําเนินการตอไปสําหรับในวัน หัวหนาทีมงานบริหารความ
ถัดไปใหกับบุคลากรในสํานักงานเลขานุการกรมและกองวิชาการ
ตอเนื่องของสํานักงาน
เลขานุการกรมและกอง
วิชาการ
๑๐. รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของ หัวหนาและทีมงานบริหาร
ราชบัณฑิตยสถานตามเวลาที่ไดกําหนดไว
ความตอเนื่องของสํานักงาน
เลขานุการกรมและกองวิชาการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ









๒๗
การตอบสนองตอเหตุการณ
วันที่ ๘ การตอบสนองระยะกลาง (๑ สัปดาห)

ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

๑. ติดตามสถานภาพการกูคืนมาของทรัพยากรที่ไดรับผลกระทบ และ
ประเมินความจําเปนและระยะเวลาที่ตองใชในการกูคืน

หัวหนาและทีมงานบริหาร
ความตอเนื่องของสํานักงาน
เลขานุการกรมและกอง
วิชาการ
หัวหนาและทีมงานบริหาร
ความตอเนื่องของสํานักงาน
เลขานุการกรมและกอง
วิชาการ
หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักงาน
เลขานุการกรมและกอง
วิชาการ
หัวหนาและทีมงานบริหาร
ความตอเนื่องของสํานักงาน
เลขานุการกรมและกอง
วิชาการ

๒. ระบุทรัพยากรที่จําเปนตองใช เพื่อดําเนินงานและใหบริการตาม
ปรกติ
๓. รายงานหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของราชบัณฑิตยสถาน
สถานภาพการกูคืนมาของทรัพยากรที่ไดรับผลกระทบ และทรัพยากรที่
จําเปนตองใชเพื่อดําเนินงานและใหบริการตามปรกติ

๔. ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรที่จําเปนตองใชเพื่อ
ดําเนินงานและใหบริการตามปรกติ ดังนี้
๔.๑ สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
๔.๒ วัสดุอุปกรณที่สําคัญ
๔.๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ
๔.๔ บุคลากรหลัก
๔.๕ คูคา/ผูใหบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ
๕. แจงสรุปสถานการณและการเตรียมความพรอมดานทรัพยากรตาง ๆ หัวหนาทีมงานบริหารความ
เพื่อดําเนินงานและใหบริการตามปรกติใหกับบุคลากรในสํานักงาน
ตอเนื่องของสํานักงาน
เลขานุการกรมและกองวิชาการ
เลขานุการกรมและกอง
วิชาการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ













๒๘
การตอบสนองตอเหตุการณ

ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

๖. บันทึกและทบทวนกิจกรรมและงานตาง ๆ ที่ทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานักงานเลขานุการกรมและกองวิชาการตองดําเนินการ
พรอมระบุรายละเอียดผูดําเนินการ และเวลาอยางสม่ําเสมอ
๗. รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของ
ราชบัณฑิตยสถานตามเวลาที่ไดกําหนดไว

ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานเลขานุการกรม
และกองวิชาการ
หัวหนาและทีมงานบริหาร
ความตอเนื่องของสํานักงาน
เลขานุการกรมและกอง
วิชาการ

ตารางที่ ๑๕ ขั้นตอนการบริหารความตอเนื่องและกูคืนกระบวนการ ระดับสํานัก/กอง

ดําเนินการ
แลวเสร็จ



ภาคผนวก

๒๙
ชื่อ-นามสกุล
๑. นางนัยนา วราอัศวปติ
เลขานุการกรม
๒. นางทรงศรี จันทรทิณ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
๓. นางรัชนีวรรณ ละออ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
๔. นางสาวเยาวลักษณ แสงสุรินทร
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๕. นายเศกสรร ศึกษาการณ
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๖. นางสกุณา สิงหลกะนนท
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
๗. นางสาวนิชานันท ปกการะนา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
๘. นางปริศนา อิ่มพรหม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
๙. นางสาวรัชนี บุตรประโคน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
๑๐. นางอมรา โรยภิรมย
เจาพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
๑๑. นางสมบุญ ศรีชูเปยม
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน

รายชื่อบุคลากรของสํานักงานเลขานุการกรม
หมายเลขโทรศัพทมือถือ
ชื่อ-นามสกุล
๐๘ ๑๘๓๓ ๔๗๖๘
๑๒. นางสาววราภรณ รอดไหม
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
๐๘ ๑๘๐๕ ๔๙๐๖
๑๓. นางสาวธิดานนท ทิพยเนตร
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
๑๔. นางสาวมาริสา สมันตรัฐ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
๑๕. นายอาคม คงทน
นายชางศิลปชํานาญงาน
๑๖. นายอภิเดช บุญสงค
นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ
๐๘ ๑๘๔๘ ๙๕๘๙
๑๗. นางสาววลัยพร จรดล
เจาพนักงานหองสมุดชํานาญงาน
๑๘. นายกมล หมื่นยุทธ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
๑๙. นางสาวจุฑามาส อุนปุณฑริก
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
๒๐. นางสาวสุวัฒนา โรจนประดิษฐ
พนักงานพิมพ
๐๘ ๔๔๓๘ ๔๘๕๔
๒๑. นายวิศาล ศรีจาด
พนักงานขับรถยนต
๒๒. นายจิรโรจน พัฒนมงคลพงศ
พนักงานขับรถยนต

หมายเลขโทรศัพทมือถือ
๐๘ ๑๘๐๕ ๔๔๕๓
๐๘ ๑๘๔๑ ๙๕๖๓
-

๓๐
ชื่อ-นามสกุล
๒๓. นายพงษสิทธิ์ ชี้รัตน
พนักงานขับรถยนต
๒๔. นางฉัตรชนก ฉันทใหม
พนักงานสถานที่
๒๕. นายสนิท วะมะพุทธา
พนักงานสถานที่
๒๖. นายสมดี นาทองรัตน
พนักงานสถานที่
๒๗. นายชัยพฤกษ เรือนกอน
พนักงานสถานที่
๒๘. นางละมัย วะมะพุทธา
พนักงานสถานที่
๒๙. นางสมควร อภัยนุช
พนักงานสถานที่
๓๐. นายปอง เกิดโชค
พนักงานรักษาความปลอดภัย
๓๑. นายสุรัตน ประกอบทอง
พนักงานรักษาความปลอดภัย
๓๒. นางสาวรุจิเรข กิมประพันธ
เจาหนาที่ธุรการ
๓๓. นางสาวรวรรณ ฉายแสง
เจาหนาที่ธุรการ

รายชื่อบุคลากรของสํานักงานเลขานุการกรม
หมายเลขโทรศัพทมือถือ
ชื่อ-นามสกุล
๓๔. นางสาวปยธิดา สีมูล
เจาพนักงานการเงินและบัญชี
๓๕. นางทิพอําภรณ เปนสุข
นักวิชาการเงินและบัญชี
๓๖. นายเกริกฤทธิ์ ไกรพิบูลย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
๓๗. นางสาววีรนุช บุญกอง
เจาพนักงานธุรการ
๓๘. นางสาวกมลรัตน เกิดสัตย
เจาหนาที่บันทึกขอมูล
-

หมายเลขโทรศัพทมือถือ
-

๓๑
ชื่อ-นามสกุล
๑. นางแสงจันทร แสนสุภา
ผูอํานวยการกองธรรมศาสตรและการเมือง
๒. นางวาสนา เอกสิทธิ์
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
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

รายชื่อบุคลากรของกองธรรมศาสตรและการเมือง
หมายเลขโทรศัพทมือถือ
ชื่อ-นามสกุล
๐๘ ๕๔๘๕ ๑๖๘๒
๑๒. นางสาวอารยา ถิรมงคลจิต
นักวรรณศิลปปฏิบัติการ
๐๘ ๑๗๒๑ ๓๗๑๑
๑๓. นางสาวอุไรวรรณ รักวิทยา
พนักงานพิมพ
-

หมายเลขโทรศัพทมือถือ
-

๓๒
รายชื่อบุคลากรของกองวิทยาศาสตร
๑. นางสาวสุปญญา ชมจินดา
๐๘ ๙๒๐๒ ๕๕๒๑
ผูอํานวยการกองวิทยาศาสตร
๒. นางสุวราภรณ ผดุงยศเจริญ
๐๘ ๑๗๒๑ ๖๗๑๙
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
๓. นางสาวศุภารัตน กระแจะจันทร
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
๔. นางสาวสุกุลตรัตน ฉ่ําจิตรชื่น
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
๕. นางสาวสมทรง ศกุนตนาค
นักวรรณศิลปชํานาญการ
๖. นายญาณัฏฐ ไทรงาม
๐๘ ๑๘๔๑ ๙๕๖๐
นักวรรณศิลปชํานาญการ
๗. นางสาวอัญชนา ไพจิตหทัย
นักวรรณศิลปปฏิบัติการ
๘. นางสาวอารี พลดี
๐๘ ๑๗๓๑ ๘๑๙๔
นักวรรณศิลปชํานาญการ
๙. นางสาวรัตติกาล ศรีอําไพ
นักวรรณศิลปชํานาญการ
๑๐. นางณัฐมาตย มูสิกะเจริญ
นักวรรณศิลปชํานาญการ
๑๑. นางวริยา สาลี
พนักงานพิมพ

๓๓
ชื่อ-นามสกุล
๑. นางสาวศิริพร อินทรเชียรศิริ
ผูอํานวยการกองศิลปกรรม
๒. นางปญจมา สุดสวาท
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
๓. นางพัชรินทร แตงสุวรรณ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
๔. นางสาวนันทนา แสนสุข
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
๕. นางสาวสุภิญญา ขําปรางค
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๖. นางสาวกระลําภักษ แพรกทอง
นักวรรณศิลปชํานาญการ
๗. นางสาวกุลศิรินทร นาคไพจิตร
นักวรรณศิลปชํานาญการ
๘. นายปยะพงษ โพธิ์เย็น
นักวรรณศิลปปฏิบัติการ
๙. นางทิพาภรณ ธารีเกษ
นักวรรณศิลปชํานาญการ
๑๐. นางชวนพิศ เชาวนสกุล
นักวรรณศิลปชํานาญการ
๑๑. นางสาวลัดดา วรลัคนากุล
นักวรรณศิลปชํานาญการ

รายชื่อบุคลากรของกองศิลปกรรม
หมายเลขโทรศัพทมือถือ
ชื่อ-นามสกุล
๐๘ ๙๒๐๒ ๕๕๓๖
๑๒. นางสาวศยามล แสงมณี
นักวรรณศิลปปฏิบัติการ
๐๘ ๑๗๒๑ ๖๓๒๒
๑๓. นางสาวบุญธรรม กรานทอง
นักวรรณศิลปชํานาญการพิเศษ
๑๔. นางสาวชลธิชา สุดมุข
นักวรรณศิลปชํานาญการ
๑๕. นางสาวปาริชาติ กิตินันทน
นักวรรณศิลปชํานาญการ
๑๖. นางพรทิพย เดชทิพยประภาพ
นักวรรณศิลปชํานาญการ
๑๗. นางสาวพัชนะ บุญประดิษฐ
นักวรรณศิลปชํานาญการ
๑๘. นางธนิดา สุขจรนิ
นักวรรณศิลปชํานาญการ
๑๙. นางสาววรรณทนา ปติเขตร
นักวรรณศิลปปฏิบัติการ
๐๘ ๑๘๐๕ ๔๖๕๐
๒๐. นางสาวอรไท สานิเทศ
พนักงานพิมพ
๒๑. นางธัญพร เศวตนัย
พนักงานพิมพ
๒๒. นางสาววรรณา คลองเชิงสาร
เจาหนาที่บันทึกขอมูล

หมายเลขโทรศัพทมือถือ
๐๘ ๔๔๓๘ ๔๘๕๒
๐๘ ๑๘๐๕ ๔๐๕๘
-

