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คำนำ 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 
ที่กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐเตรียมความพร้อมในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต            
ด้วยการทบทวนปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื ่องสำหรับการบริหารความพร้ อมต่อสภาวะว ิกฤต              
(Business Continuity Plan : BCP) เพื่อให้กระบวนงานของหน่วยงานสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง  
ไม่หยุดชะงัก ให้บริการประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
ราชการและการพัฒนาระบบราชการ ผ่านกลไกท่ีเหมาะสมเพื่อให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและประโยชน์
สุขของประชาชน 

ในการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื ่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทุกหน่วยงานได้ร ่วมกันสนับสนุน                    
และดำเนินการในภาพรวม โดยได้วางแผนที่จะพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์และนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมมาใช้
ในการบริหารงานและบริการประชาชนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถบริหารงาน              
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ ทั้งนี้กำหนดให้มีการทบทวนแนวทางการบริหาร
ความต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
                                                                                กรกฎาคม 2565 
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แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 
(Business Continuity Plan : BCP) 

1. บทนำ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหาร

ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ เพื่อดำเนินการในภารกิจ
หลักหรืองานบริการที่สำคัญได้อย่างต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต โดยมีการทบทวนแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ    
เพ่ือเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ทั้งท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย
แผ่นดินไหว ฝุ่นละออง (PM 2.5) หรือภัยที่เกิดจากการมุ่งร้ายต่อองค์กร เช่น การชุมนุมทางการเมือง การโจรกรรม
ข้อมูล เป็นต้น และในสภาวการณ์ปัจจุบัน เมื่อปลายปี พ.ศ. 2562 ทั่วโลกได้เผชิญกับสถานการณ์ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบอย่างร ุนแรงต่อทุกภาคส่วนทั ้งด ้านเศรษฐกิจ สังคม                   
การใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน และการให้บริการของภาครัฐ ซึ ่งอาจส่งผลให้สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ไม่สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการส่งเสริม สนับสนุน การบริหารและ                   
จัดการศึกษาในระบบให้กับเด็กและเยาวชนต้องหยุดชะงัก เนื่องจากต้องมีการปิดโรงเรียนและสถานศึกษาทุกระดับ
ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา            
ที่ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วย
ให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สามารถรับมือกับสภาวะวิกฤตหรือเหตุการฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น และทำให้
กระบวนการที่สำคัญ (Critical Business Process) กลับมาดำเนินงานได้อย่างปกติในระดับการให้บริการที่กำหนด
ไว้รวมทั้ง ลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานได้  

2. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนดำเนนิธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื ่องฯ                    

เพ่ือดำเนินการในสภาวะวิกฤต โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
2.1 เพื ่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื ่องในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ            

ในสภาวะวิกฤต 
2.2 เพ่ือให้สำนัก/หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีการเตรียมความพร้อม

ในการรับมือกับสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และลดผลกระทบจากการหยุดชะงัก                  
ในการดำเนินงานหรือการให้บริการเพ่ือบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้  

2.3 เพื ่อสร้างความเชื่อมั ่นให้กับประชาชน เจ้าหน้าที ่ ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)                 
ในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ว่าจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง แม้ต้องเผชิญ
กับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทำให้การดำเนินงานต้องหยุดชะงัก  
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3. สมมติฐานของแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ 
  เอกสารฉบับนี้จัดทำข้ึนภายใต้สมมติฐาน ดังต่อไปนี้ 

3.1เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญต่าง ๆ แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงาน
สำรองที่ได้มีการจัดเตรียมไว้ 

3.2 หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการสำรองระบบสารสนเทศต่าง ๆ โดยระบบ
สารสนเทศสำรองมิได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเหมือนกับระบบสารสนเทศหลัก 

3.3“บุคลากร” ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง เจ้าหน้าที่และพนักงานทั้งหมดของหน่วยงาน 

4. ขอบเขตของแผนดำเนินธรุกิจอย่างต่อเนื่องฯ 
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื ่องฯ (BCP) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้รองรับ

สถานการณ์ กรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่สำนักงานหลักของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ หรือภายในหน่วยงาน ด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้  

(1) เหตุการณ์อัคคีภัย 
(2) เหตุการณ์อุทกภัย 
(3) เหตุการณ์แผ่นดินไหว 
(4) เหตุการณ์โรคระบาดต่อเนื่อง 
(5) เหตุการณ์จลาจล/ชุมนุมทางการเมือง 
(6) เหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 
(7) เหตุการณ์ฝุ่นละออง (PM 2.5) 
(8) เหตุการณ์โจรกรรม 
(9) เหตุการณ์วาตภัย 

5. การวิเคราะห์ทรัพยากรที่สำคัญ 
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินมีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานสามารถบริหาร

จัดการการดำเนินงานขององค์กรให้มีความต่อเนื่อง การจัดหาทรัพยากรที่สำคัญจึงเป็นสิ่งจำเป็น และต้องระบุไว้  
ในแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ ซึ่งการเตรียมการทรัพยากรที่สำคัญ จะพิจารณาจากผลกระทบใน 6 ด้าน ดังนี้ 

1. ผลกระทบด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้สถานที่
ปฏิบัติงานหลักได้รับความเสียหายหรือไม่สามารถใช้สถานที่ปฏิบัติงานหลักได้ และส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถ            
เข้าไปปฏิบัติงานได้ชั ่วคราวหรือระยะยาว ซึ ่งรวมทั้งการที ่ผู ้ร ับบริการไม่สามารถเข้าถึงสถานที ่ให้บริการ                      
ของหน่วยงานด้วย 

2. ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที ่สำคัญ/การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที ่สำคัญ  หมายถึง 
เหตุการณ ์ที่เกิดขึ้นทำให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ หรือไม่สามารถจัดหา/จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญได้ 

3. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้
ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลที่สำคัญไม่สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ 
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4. ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้บุคลากรหลักไม่สามารถมา
ปฏิบัติงานได้ตามปกติ  

5. ผลกระทบด้านคู ่ค้า/ผู ้ให้บริการ หมายถึง เหตุการณ์ที ่เกิดขึ ้น ทำให้คู ่ค้า/ผู ้ให้บริการ                       
แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไม่สามารถท่ีจะให้บริการหรือส่งมอบงานได้  

6. ผลกระทบด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้คณะกรรมการต่าง ๆ               
ที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
การดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

6. สรุปเหตุการณ์สภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ์  
จากการวิเคราะห์ทรัพยากรที่สำคัญ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้พิจารณาผลกระทบที่

มีต่อการดำเนินงานในสภาวะวิกฤต ใน 6 ด้าน คือ ผลกระทบด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก ผลกระทบด้าน
วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ และการจัดหา/จัดส่ง ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ ผลกระทบด้าน
บุคลากรหลัก ผลกระทบด้านคู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สำคัญ และผลกระทบด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 สรุปเหตุการณ์สภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ์วิกฤตท่ีมีต่อทรัพยากรทั้ง 6 ด้าน ดังนี้ 

เหตุการณ์สภาวะวิกฤต 

ผลกระทบ 

ด้านอาคาร/ 

สถานที่

ปฏิบัติงานหลัก 

ด้านวัสดุอุปกรณ์

ที่สำคัญ และการ

จัดหา/จัดส่ง 

ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและ

ข้อมูลทีส่ำคัญ 

ด้าน 

บุคลากรหลัก 

ด้านคู่ค้า/ 

ผู้ให้บริการ

ที่สำคัญ 
 

ด้านผู้มี 

ส่วนได้ 

ส่วนเสีย 

ภัยจากธรรมชาติ       

1. เหตุการณ์อัคคีภยั       
2. เหตุการณ์อุทกภัย       
3. เหตุการณ์แผ่นดินไหว       
4. เหตุการณ์โรคระบาดต่อเนื่อง       
5. เหตุการณฝ์ุ่นละออง (PM 2.5) - - -   - 

6. เหตุการณ์วาตภัย       
ภัยที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติ       

1. เหตุการณ์จลาจล/ชุมนุมทาง

การเมือง 
      

2. เหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้อง       
3. เหตุการณ์โจรกรรม 
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แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (BCP) ฉบับนี้ ไม่รองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่เหตุขัดข้อง
เกิดขึ ้นจากการดำเนินงานปกติ และเหตุขัดข้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบในระดับสูงต่อการดำเนินงานและ                   
การให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการยังสามารถจัดการ
หรือปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์ได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และผู้บริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารของแต่ละกลุ่ม
งานและฝ่ายงานสามารถรับผิดชอบและดำเนินการได้ด้วยตนเอง 

7. ทีมงานแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ 
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดโครงสร้างการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
ของหน่วยงาน เพื่อให้แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล โดยได้จัดตั้งทีมงานแผนดำเนินธุรกิจอย่างเนื่อง ประกอบด้วย คณะทำงานบริหารความต่อเนื่อง                 
ทีมบริหารความต่อเนื่อง และผู้ประสานงานคณะทำงานบริหารความต่อเนื่อง ซึ่งทุกตำแหน่งจะต้องร่วมมือกันดูแล 
ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินให้สามารถบริหารความต่อเนื่องและกลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว   
ตามบทบาทหน้าที่ที่กำหนดไว้ โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

1) คณะทำงานบริหารความต่อเนื่องเพื่อดำเนินการในสภาวะวิกฤตของสำนักงาปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายธนู ขว ัญเดช) เป็นประธา นคณะทำงาน                      
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายวีระ แข็งกสิการ และนายสุทิน แก้วพนา) หัวหน้าผู ้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธานคณะทำงาน เลขาธิการสำนักงาน 
ผู ้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/ศูนย์/กลุ ่ม เป็นคณะทำงาน ผู ้อำนวยการสำนักบูรณาการกิจการก ารศึกษา                
เป็นคณะทำงานและเลขานุการ และผู้อำนวยการสำนักอำนวยการและผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ              
และการสื่อสาร เป็นคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที่ดังนี้ 
     1.1 ประเมินลักษณะ ขอบเขต และแนวโน้มของอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือตัดสินใจประกาศ              
ใช้แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ  
     1.2 ดำเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง ตลอดจนสรรหาทรัพยากร
ตามท่ีได้กำหนดไว้ในแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ 
     1.3 กำหนดนโยบาย ตรวจสอบ กำกับ ดูแล และติดตามผลตามแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ 
และรายงานสถานการณ์ให้ผู้บริหารระดับสูงทราบ 

2) ทีมบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน มีเลขาธิการสำนักงาน ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน          
/ศูนย์/กลุ่ม เป็นหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง และกำหนดบุคลากรหลัก บุคลากรสำรอง มีหน้าที่ดังนี ้
     2.1 สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะทำงานบริหารความต่อเนื่องฯ  
     2.2 ร่วมมือ ดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในสำนัก/หน่วยงานของตนเอง            
ให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว 
     2.3 ดำเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการบริหารความต่อเนื่องฯ ตลอดจนสรรหาทรัพยากร           
ที่ได้กำหนดไว้ในแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ ของสำนัก/หน่วยงานของตน 
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     2.4 รวบรวมข้อมูล และรายงานข้อมูลข่าวสารที่มีแนวโน้มการเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์
ฉุกเฉินต่าง ๆ ต่อคณะทำงานบริหารความต่อเนื่องฯ ซึ่งกำหนดไว้ตามโครงสร้างการบริหารความพร้อมต่อสภาวะ
วิกฤตของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
     2.5 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานบริหารความต่อเนื ่องฯ ต่อคณะทำงานบริหาร              
ความต่อเนื่องฯ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

3) ผู้ประสานงานคณะทำงานบริหารความต่อเนื่อง โดยมีผู้อำนวยการสำนักบูรณาการกิจการ
การศึกษา เป็นผู้ประสานงานฯ  มีหน้าที่ดังนี้ 
     3.1 จัดระบบการประสาน สนับสนุน ช่วยเหลือ รายงาน เหตุภัยพิบัติและภาวะวิกฤต                      
ทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 
     3.2 ติดต่อ และประสานงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามกระบวนการแจ้ง
เหตุฉุกเฉิน (Call Tree) รวมทั้งให้การสนับสนุนในการติดต่อสื ่อสารกับฝ่ายงาน/ส่วนงาน ภายในหน่วยงาน                
และดำเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง 

ดังรูปภาพที ่1 แสดงโครงสร้างการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประสานงาน 
คณะทำงานบริหารความต่อเนื่อง 

ทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง สกก. 

คณะทำงานบริหารความต่อเนื่อง 

ทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง 

สำนักงาน กศน. 

ทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง 

สำนักงาน ก.ค.ศ. 

ทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง 
สำนักงาน สช. 

ทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง สร. 

ทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง สคบศ. 

ทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง สนย. 

ทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง สต. 

ทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง สตผ. 

ทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง สน. 

ทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง ศปท. 

ทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง ตสน. 

ทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง กพร. 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง ศทก. 

ทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง กสภ. 

ทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง สอ. 

ทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง ศธภ. 1-18 

ทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง ศธจ. 77 



6 
 

รูปภาพที่ 1 โครงสร้างการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการรายชื่อทีมงานแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ ปรากฏดังตารางที่ 1 ในกรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคลากรสำรองรับผิดชอบทำหน้าที่ในบทบาทของบุคลากรหลัก  

ตารางท่ี 2 รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (BCP Team) 
บุคลากรหลัก 

บทบาท 
บุคลากรสำรอง 

ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 
นานธนู  ขวัญเดช 
(รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) 

085-488-7061 ประธานคณะทำงาน 
บริหารความต่อเน่ือง  

1. นายวีระ  แข็งกสิการ 
(รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) 

2. นายสุทิน  แก้วพนา 
(รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) 

3. นายสมใจ  วิเศษทักษิณ 
(ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) 

061-389-5278 
 

084-378-7737 
 

081-055-2048 

นายวีระ  แข็งกสิการ 
(รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) 

061-389-5278 
 

รองประธานคณะทำงาน
บริหารความต่อเน่ือง 

1. นายสุทิน  แก้วพนา 
(รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) 

2. นายสมใจ  วิเศษทักษิณ 
(ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) 

084-378-7737 
 

081-055-2048 

นายสุทิน  แก้วพนา 
(รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) 

084-378-7737 รองประธานคณะทำงาน
บริหารความต่อเน่ือง 

1.  นางสาวทัศนีย์  พิศาลรัตนคุณ 
(ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ 
รักษาราชการท่ีปรึกษาด้านนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สป. ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่ม
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและ
การสร้างความสามัคคีปรองดอง ศธ.) 

2. นายสมใจ  วิเศษทักษิณ 
(ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) 

061-412-7756 
 
 
 
 
 

 
081-055-2048 

นายสมใจ  วิเศษทักษิณ 
(ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) 

081-055-2048 รองประธานคณะทำงาน
บริหารความต่อเน่ือง 

1. นายชาญวุฒิ  วงศ์เพ็ง 
(ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ) 

2. นายสมภพ  อุณหชาติ 
(ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) 

063-272-5217 
 

063-215-0588 

นายวรัท  พฤกษาทวีกุล 
(หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ) 

084-700-9852 รองประธานคณะทำงาน
บริหารความต่อเน่ือง 

1. นายณัฐพงษ์  นวลมาก 
(ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ) 

2. นายไพศาล  วุทฒิลานนท์ 
(ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ) 

081-479-6134 
 

089-722-9914 

นายวัลลพ สงวนนาม 
(เลขาธิการ กศน.) 

091-871-0270 คณะทำงานบริหาร 
ความต่อเนื่อง/หัวหน้าทีม
บริหารความต่อเน่ือง 
สำนักงาน (กศน.) 

1.  นางสาวทรงศรี  วิระรังษิยากรณ์ 
(รองเลขาธิการ กศน.) 

2.  นายปรเมศวร์  ศิริรัตน์ 
(รองเลขาธิการ กศน.) 

081-878-1345 
 

090-197-6526  

รศ.ประวิต  เอราวรรณ์ 
(เลขาธิการ ก.ค.ศ.) 

081-975-4319 คณะทำงานบริหาร 
ความต่อเนื่อง/หัวหน้าทีม
บริหารความต่อเน่ือง 
สำนักงาน (ก.ค.ศ.) 

1. นายปราโมทย์  แสนกล้า 
(รองเลขาธิการ ก.ค.ศ.) 

2. นางสาวจิราภรณ์  ไทยกิ่ง 
(รองเลขาธิการ ก.ค.ศ.) 

095-965-3551 
 

063-217-9621 
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บุคลากรหลัก 
บทบาท 

บุคลากรสำรอง 
ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 

นายพีรศักดิ์  รัตนะ 
(เลขาธิการ สช.) 

081-860-5217 คณะทำงานบริหาร 
ความต่อเนื่อง/หัวหน้าทีม
บริหารความต่อเน่ือง
สำนักงาน (สช.) 

1.  นายประยูร  หรั่งทรัพย์ 
(รองเลขาธิการ สช.) 

2.  นายทวีศักดิ์  อำลา 
(ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน) 

3. นายวิรัช  ลิ้มเจริญสุข 
(ผู้อำนวยการกลุ่มงานเลขานุการกรม) 

081-243-4018 
 
081-720-1081 

 
 

089-041-8208 
- 

(หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี) 
- 
 

คณะทำงานบริหาร 
ความต่อเนื่อง/หัวหน้าทีม
บริหารความต่อเน่ือง (สร.) 

1. นายสุธีรา  ไชยถา 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
รักษาการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เชี่ยวชาญ)  

2. นางสาวจงดี ห่วงทรัพย์  
(นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการพิเศษ)  

089-673-1418 
 
 
 

081-559-1871 

นายปราโมทย์  ด้วงอิ่ม 
(ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา)  

- คณะทำงานบริหาร 
ความต่อเนื่อง/หัวหน้าทีม
บริหารความต่อเน่ือง (สคบศ.) 

1. นางณัฐชากานต์  เดวิส 
   (หัวหน้ากลุ่มอำนวยการสถาบันพัฒนาครู      
   คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา) 
2. นางมธุรส  คำยอด 
   (เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน) 

081-7347702 
 
 

098-695-3363 

นางสาวโกเมศ  กลั่นสมจิตต์ 
(ผู้อำนวยการสำนักนโยบาย
และยุทธศาสตร์)  

081-693-2326 คณะทำงานบริหาร 
ความต่อเนื่อง/หัวหน้าทีม
บริหารความต่อเน่ือง (สนย.) 

1. นางสาวใกล้รุ่ง  กลั่นคันฑา 
(ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ) 

2. นางสาวอรทัย  ทองฤกษ์ฤทธิ ์
(ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา) 

091-579-7339 
 

089-171-0067 

นายอำนาจ  สายฉลาด 
(ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ  
ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน) 

081-648-9869 คณะทำงานบริหาร 
ความต่อเนื่อง/หัวหน้าทีม
บริหารความต่อเน่ือง (สกก.) 

1. (ผู้เชี่ยวชาญด้านกิจการลูกเสือ  
ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน) 

2. นางภัทรวิภา  จันทบูรณ์ 
(ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ) 

- 
 
 

084-845-0999 
นายสมทรง งามวงษ์ 
(ผู้อำนวยการสำนัก
ความสัมพันธ์ต่างประเทศ) 

087-934-9384 คณะทำงานบริหาร 
ความต่อเนื่อง/หัวหน้าทีม
บริหารความต่อเน่ือง (สต.) 

นางสาววิมล  ลุมพิกานนท์ 
(นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ) 

081-401-6295 

               - 
(ผู้อำนวยการสำนัก 
ตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผล) 

- คณะทำงานบริหาร 
ความต่อเนื่อง/หัวหน้าทีม
บริหารความต่อเน่ือง (สตผ.) 

1. นางคมขำ ทองสุข 
(ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ) 
2.นางปิยศิริ วรธนาวงศ์ 
(ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล) 

086-564-6715 
 

081-622-1795 

นายวชิรพันธ์  นาคก้อน 
(ผู้อำนวยการสำนักนิติการ) 

063-187 8155 คณะทำงานบริหาร 
ความต่อเนื่อง/หัวหน้าทีม
บริหารความต่อเน่ือง (สน.) 

1.  นายโกวิท  คูพะเนียด  
(รก.นิติกรเชี่ยวชาญ) 

2.  นายโกวิท คูพะเนียด  
(ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายการศึกษา) 

3.  นายสรรค์ชัย  ชูเมือง  
(ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายปฏิบัติราชการและคดี) 

065-235-9562 
 

065-235-9562 
 

081-448-5713 
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บุคลากรหลัก 
บทบาท 

บุคลากรสำรอง 
ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 

4.  นายสุภกฤต  ทิพย์กุล  
(ผู้อำนวยการกลุ่มวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์)  

089-305-5798 

 นางจิตฤดี ขวัญพุฒ 
(รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต ศธ.) 

081-9380264 คณะทำงานบริหาร 
ความต่อเนื่อง/หัวหน้าทีม
บริหารความต่อเน่ือง (ศปท.) 

1. นางสาวพรมนันท์  เตียวเจริญชัย 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ) 

2. ว่าท่ีร้อยตรี ปิยะภัทร์ นิลาภรณ์กุล 
(นักวิเคราะหน์โยบายและแผนชำนาญการ) 

3. นางสาวณัฐวรรณ์  ฉัตรแสงศุภวงศ์ 
    (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ) 

089-897-6365 
 

089-787-6269 
 

093-658-9339 

นายประสพ  กันจู 
(ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน) 

081-855-4402 คณะทำงานบริหาร 
ความต่อเนื่อง/หัวหน้าทีม
บริหารความต่อเน่ือง (ตสน.) 

1. นางศุภรดา  จันทตรัตน์ 
   (นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ) 
2. นางสาวฐิติพร  โพธิ์ทิพย์ 
   (นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ) 

089-740-5574 
 

091-193-3154 

นายสมภพ  อุณหชาติ 
(ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร) 

063-215-0588 คณะทำงานบริหาร 
ความต่อเนื่อง/หัวหน้าทีม
บริหารความต่อเน่ือง (กพร.) 

1. นายต่อศักดิ์  สวัสดิ์เสริมศรี 
    (หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและประสาน 
     การพัฒนาระบบราชการ) 
2. นางสาวมยุเรศ  วิเศษสุข 
    (หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป) 
3. นายธนากร  เหล่าทวีทรัพย์ 
    (นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ) 

098-962-6163 
 
 

086-807-6645 
 

064-161-1951 

นางสาวปรัชญวรรณ  วนานันท์ 
(ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและ
พัฒนาการบริหารการศึกษาใน
ส่วนภูมิภาค) 

061-565-3905 คณะทำงานและเลขานุการ
คณะทำงานบริหาร 
ความต่อเนื่อง/หัวหน้าทีม
บริหารความต่อเน่ือง (กสภ.) 

1. นางสาวปาริชาติ  พรหมสุวรรณ 
   (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ) 
2. นางสาวอารีย์  อัจฉริยวนิช 
   (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ) 
3. นาบบุญชื่น  วิบูลย์ 
  (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ) 

061-416-5424 
 

081-009-9616 
 

089-018-7048 

นายชาญวุฒิ  วงศ์เพ็ง 
(ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ) 

063-272-5217 คณะทำงานและ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน
บริหารความต่อเน่ือง/หัวหน้า
ทีมบริหารความต่อเน่ือง 
(สอ.) 

1. นางสุภัทรา  ทูลฉลอง 
(ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกลาง) 

2. นายมนตรี  เดชรักษา 
(ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์) 

3. นางปรารถนา  ช้อนแก้ว 
(ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล) 

4. นางณรีรัตน์  บุญหลัง 
(ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยการและประสาน
ราชการ) 

5. นายบัลลังค์  โรหิตเสถียร 
(ผู้อำนวยการกลุ่มสารนิเทศ) 

6. นางสาวปรีชญา  เอมสมบูรณ์ 
(นักวิชาการศึกษาชำนาญการ) 

7. นางวารุณี  เดชรักษา 
(หัวหน้างานจัดหา ควบคุม และท่ีราชพัสดุ) 

081-855-4393 
 

087-033-4466 
 

094-498-9092 
 

089-688-3731 
 
 

081-777-7811 
 

085-903-5639 
 

081-877-1876 
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บุคลากรหลัก 
บทบาท 

บุคลากรสำรอง 
ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 

นายอิทธิกร  ช่างสากล 
(ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร) 

090-989-5665 
 

คณะทำงานและ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน
บริหารความต่อเน่ือง/
หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง (ศทก.) 

1. นายอภิเชษฐ์  มั่นเกษวิทย ์
(ผู้อำนวยการกลุ่มดาต้าเซ็นเตอร์เครือข่าย) 

2. นางอัจฉรา  สิทธิวงศ์ 
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ) 

084-014-8463 
 
 

087-678-1888 

8. ผลกระทบต่อกระบวนการทำงานหรือการให้บริการ 
 การว ิเคราะห์ผลกระทบต่อกระบวนการทำงานหรือการให้บร ิการ ( Business Impact Analysis)                  
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยพิจารณาความเสียหายหรือความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน
หรือสภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงาน โดยกำหนดระดับผลกระทบ ดังตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 เกณฑ์การพิจารณาผลกระทบ 

ระดับผลกระทบ หลักเกณฑก์ารพิจารณาระดับของผลกระทบ 

สูงมาก - เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานเป็นจำนวนเงินในระดับสูงมาก 
- ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดำเนินงาน หรือ การให้บริการลดลงมากกว่าร้อยละ 50  
- เกิดการสูญเสียชีวิตและ/หรือภัยคุกคามต่อสาธารณชน 
- ส่งผลกระทบต่อช่ือเสียง ภาพลักษณ์ และความมั่นใจต่อองค์กรในระดับประเทศ 

สูง - เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานเป็นจำนวนเงินในระดับสูง 
- ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดำเนินงาน หรือ การให้บริการลดลงมากกว่าร้อยละ 25 - 50  
- เกิดการบาดเจ็บต่อผู้รับบริการ/บุคคล/กลุ่มคน 
- ส่งผลกระทบต่อช่ือเสียง ภาพลักษณ์ และความมั่นใจต่อองค์กรในระดับหน่วยงาน 

ปานกลาง - เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานเป็นจำนวนเงินในระดับปานกลาง 
- ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดำเนินงาน หรือ การให้บริการลดลงมากกว่าร้อยละ 10 - 25 
- ต้องมีการรักษาพยาบาล 
- ส่งผลกระทบต่อช่ือเสียง และความมั่นใจต่อองค์กรในระดับบางหน่วยงาน 

ต่ำ - เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานเป็นจำนวนเงินในระดับต่ำ 
- ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดำเนินงาน หรือ การให้บริการลดลงมากกว่าร้อยละ 5 - 10 
- ต้องมีการปฐมพยาบาล 
- ส่งผลกระทบต่อช่ือเสียง และความมั่นใจต่อองค์กรในระดับเจ้าหน้าที่ 

 หมายเหตุ : สามารถกำหนดระดับผลกระทบได้ตามความเหมาะสม เช่น สูง/ปานกลาง/ต่ำ หรือ สูงมาก/สูง/        
ปานกลาง/ต่ำ ไม่เป็นสาระสำคัญ เป็นต้น 
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  จากเกณฑ์การพิจารณาผลกระทบต่อกระบวนงานที่สำคัญต่าง ๆ สามารถระบุกระบวนงานที่ต้อง
ให้ความสำคัญ และกลับมาดำเนินงานหรือคืนสภาพให้ได้ภายในระยะเวลาตามที่กำหนด เมื่อเกิดสภาวะวิกฤต ดังตารางที่ 4  

ตารางท่ี 4 ผลกระทบต่อกระบวนการทำงานหรือการให้บริการ  

กระบวนงานที่สำคัญ หน่วยงาน 

ระดับ

ผลกระทบ/ 

ความเร่งด่วน 

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟ้ืนคืนสภาพ 

1 วัน 3 วัน 
1 

สัปดาห ์

2 

สัปดาห ์

1 

เดือน 

กระบวนการหลัก        

1. การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา  กศน. สูงมาก ✓     

2. การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา

สำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 

กศน. สูงมาก  ✓    

3. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหาร
การศึกษา 

สคบศ. สูงมาก    ✓  

4. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อน
เป็นวิทยฐานะ 

สคบศ. สูงมาก    ✓  

5. การจัดทำนโยบายเร่งด่วนด้านการศึกษา  สนย. สูงมาก ✓     

6. การส่งเสริมการพัฒนาและประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 

สช. สูง     ✓ 

7. การส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เอกชนและโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้

สช. สูง     ✓ 

8. การรับรองคณุวุฒิ และการกำหนดอัตรา

เงินเดือน หรือค่าตอบแทนของข้าราชการ

ครูและบุคลากร ทางการศึกษา  

ก.ค.ศ. ปานกลาง   ✓   

กระบวนการสนับสนนุ         

1. การเบิกจ่ายงบประมาณ สอ. สูงมาก ✓     

2. งานสารบรรณ  สอ. สูงมาก ✓     

หมายเหตุ :  1.  ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ หมายถึง ระยะเวลาภายหลังจากเกิดอุบัติการณ์ขึ้น ที่ทำให้ผลิตภัณฑ์หรือ
บริการต้องกลับคืนสภาพเดิม กิจกรรมต้องกลับมาดำเนินการได้ และทรัพยากรต้องได้รับการฟื้นฟู (มอก. 22301-2556) 

 2.  การกำหนดช่วงของระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ สามารถปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม 
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สำหรับกระบวนงานอ่ืน ๆ ที่ประเมินแล้ว อาจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมีความยืดหยุ่น
สามารถชะลอการดำเนินงานและการให้บริการได้ โดยให้ผู้บริหารของฝ่ายงานประเมินความจำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ 
หากมีความจำเป็นให้ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความต่อเนื่องเช่นเดียวกับกระบวนงานหลัก 

9.  การวิเคราะห์เพื่อกำหนดความต้องการทรัพยากรที่สำคัญ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดความต้องการทรัพยากรที่สำคัญ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน

ได้อย่างต่อเนื่อง ดังตารางที่ 5.1 – 5.5 
ตารางท่ี 5.1 ความต้องการด้านสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง (Working Space Requirement)   

ทรัพยากร สถานที่/ที่มา 1 วัน 3 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 

พื้นที่สำหรับสถานท่ี
ปฏิบัติงานสำรอง 

1. สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา (จ.นครปฐม) 

3,000 ตารางเมตร  

2. ศูนย์การพัฒนาคน สอศ.  
รามอินทรา 

200 ตารางเมตร 

 3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด/สำนกังาน
ศึกษาธิการภาค/สถานศึกษาในพ้ืนท่ี/
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 

200 ตารางเมตร 

 4. ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสอื ยุว
กาชาด และกิจกรรมเยาวชน (ค่ายกฐิน 
กุยยกานนท์ จ.สมุทรปราการ) 

200 ตารางเมตร 

ปฏิบัติงานท่ีบ้าน   ✓ ✓  

ตารางท่ี 5.2  ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement)  
ทรัพยากร ที่มา 1 วัน 3 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 

1. คอมพิวเตอรส์ำรอง (Notbook) สำนักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ 

160 เครื่อง 

2. เครื่องพิมพ์ (Printer) + เครื่องถ่ายเอกสาร สำนักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ 

50 เครื่อง 

3. โทรศัพท์มือถือ สำนักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ 

32 เครื่อง 

4. อุปกรณ์สำรองข้อมูล สำนักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ 

80 เครื่อง (External Harddisk) 

5. อุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย สำนักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ 

32 เครื่อง (AP) 

6. อุปกรณ์สำนักงาน สำนักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ทัว่ไป 

7. รถยนต์ สำนักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ 

4 คัน 

8. อุปกรณ์ป้องกัน เชื้อโรค เช่น เครือ่งวัด
อุณหภูมิ หนา้กากอนามัย หน้ากากใส (Face 
Shield) ถุงมือ แอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเช้ือโรค 

สำนักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ 

เครื่องวัดอุณหภูมิ หน้ากากอนามยั หน้ากากใส  
(Face Shield) ถุงมือ แอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อโรค 
จำนวน 20 ชุด 



12 
 

ตารางท่ี 5.3 ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล (IT & Information  Requirement) 
  

ทรัพยากร แหล่งข้อมลู/ที่มา 1 วัน 3 วัน 
1 

สัปดาห ์
2 

สัปดาห ์
1 

เดือน 
1. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  

e-office 
สำนักอำนวยการ ✓ 

    

2. ระบบ Budgeting management system 
(bms) 

สำนักอำนวยการ ✓ 
    

3. ระบบ bpsi ระบบสนับสนุนข้อมลู สนย. ✓     

4. ระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต กศน. ✓ ✓    

5. ระบบสารสนเทศกลางด้านข้อมูลนักศึกษา 
(mis.nfe.go.th) 

กศน. ✓ ✓ 
   

6. ระบบบรหิารจดัการและสารสนเทศทางการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ระบบ
ทะเบียนนักศึกษาออนไลน์ edu.nfe.go.th) 

กศน. ✓ ✓ 
   

7. ระบบบรหิารจดัการฐานข้อมลู กศน.ตำบล 
(DMIS) 

กศน. ✓ ✓ 
   

8. ระบบ Cloud Server 10 VM กศน. ✓ ✓    

9. ระบบเช่ือมโยงแหล่งเรียนรู้ (ห้องสมุดประชาชน) 
ของสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวตักรรมการ
เรียนรู้ สำนักงานส่งเสรมิการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

กศน. ✓ ✓ 

   

10. เว็บไซตส์ำนักงาน กศน. (www.nfe.go.th) กศน. ✓ ✓    

11. E-Mail ภายใต้ @nfe.go.th และ 
@office.nfe.go.th 

กศน. ✓ ✓ 
   

12. ระบบทะเบยีนประวัติ   สคบศ.    ✓  

13. การประเมินผลตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด สคบศ.    ✓  

14. การยืนยันการตอบรับการเข้ารับการพัฒนา 
โดยใช้ google form   

สคบศ.  
  

✓ 
 

15. ระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชน (PSIS) สช.     ✓ 

16. ระบบหนังสือเวยีน ก.ค.ศ.    ✓   

17. ระบบคณุวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ก.ค.ศ.    ✓   
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ตารางที่ 5.4 ความต้องการด้านบุคลากรสำหรับความต่อเนื่องเพ่ือปฏิบัติงาน (Personnel Requirement)  
ทรัพยากร 1 วัน 3 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 

จำนวนบุคลากรปฏิบัติงานท่ีสำนักงาน / สถานท่ีปฏิบัติงาน
สำรอง 

24 คน 81 คน 92 คน 108 คน 132 คน 

จำนวนบุคลากรที่จำเป็นต้องปฏิบตัิงานท่ีบ้าน ตามนโยบายผู้บริหาร 

ตารางท่ี 5.5 ความต้องการด้านผู้ให้บริการที่สำคัญ (Service Requirement) 
ผู้ให้บริการ 1 วัน 3 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 

1. ผู้ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ✓     

2. ผู้ให้บริการระบบเครือข่ายในการจัดเก็บ
ข้อมูล (Cloud Service) 

✓     

3. ผู้ให้บริการด้านซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์และ
ข้อมูลสารสนเทศ 

✓     

4. การไฟฟ้านครหลวง ✓     

5. การประปา ✓     
6. องค์การโทรศัพท์ ✓     

10.  กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy) 
 กลยุทธ์ความต่อเนื่อง เป็นแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีความพร้อมเมื่อเกิด
สภาวะวิกฤต ซึ่งพิจารณาทรัพยากรใน 6 ด้าน ดังตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy) 

ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 

 

อาคาร/ สถานที่
ปฏิบัติงานสำรอง 

▪ กำหนดพื้นที่ปฏิบัติงานสำรองตามความเหมาะสม  
▪ กำหนดให้ปฏิบัติงานที่บ้าน สำหรับภารกิจที่ไม่ได้รับผลกระทบ  

หรือมีลักษณะงานทีส่ามารถปฏบิัติงานทีบ่้านได้ 
▪ เหลื่อมเวลาการปฏิบัติราชการ  

 

วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ 
/ การจัดหาจัดส่ง
วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ 

▪ กำหนดให้มีหน่วยงานจัดหาคอมพิวเตอร์สำรอง และอุปกรณ์
สนับสนนุการปฏบิัติงานชัว่คราว พร้อมอุปกรณ์ที่สามารถ
เชื่อมโยงผ่านระบบ Internet 

▪ จัดหาเครื่องพิมพ์ (Printer) เครื่องสแกนเอกสาร (Scanner)  
และเครื่องโทรสาร (Fax) พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย Network 

▪ จัดเตรียมยานพาหนะเพื่อใช้ในการเดินทาง โดยให้สำรอง
ยานพาหนะไว้ที่สถานทีป่ฏิบัตงิานหรือสถานที่อื่นที่เหมาะสม 
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ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 
 

เทคโนโลยี 
สารสนเทศและ 
ข้อมูลที่สำคัญ 

▪ ดำเนินการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตและฐานข้อมูลที่สำคัญ 
▪ จัดให้มีระบบวงจรเครือข่ายสำรอง (Backup link) 
▪ จัดให้มี Private Cloud 
▪ จัดให้มีระบบการสำรองข้อมูลที่สำคัญสำหรับการปฏิบตัิงาน 

ไว้ในสถานที่อื่น  
▪ กำหนดให้จัดเก็บข้อมูลที่สำคัญสำรองไว้ตามที่ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารกำหนด เช่น External Harddisk  
และ ระบบ Cloud 

▪ เคลื่อนย้าย Server ไปยงัพื้นทีป่ลอดภัย 
▪ กำหนดให้บุคลากร สำรองข้อมูลที่สำคัญเก่ียวกับการปฏิบัตงิาน

ในอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เช่น Handy Drive 
▪ พัฒนาระบบการให้บริการในรูปแบบ e-Service และ Mobile 

Application 
 

บุคลากรหลัก ▪ กำหนดให้มีบุคลากรสำรองทดแทนภายในสายงานหรือ 
กลุ่มงานเดียวกนั 

▪ จัดเตรียมพนักงานขบัรถยนต์เพือ่ติดต่อประสานงานกับบุคคล
และส่วนราชการอ่ืนๆ 

▪ จัดเตรียมพนักงานทำความสะอาด และพนักงานรักษา 
ความปลอดภัย กรณีต้องไปปฏบิัติงานสถานทีส่ำรอง 

 

คู่ค้า/ผู้ให้บริการ 
ที่สำคัญ 

▪ กำหนดให้สำนัก/หน่วยงานในสังกัด จัดทำรายชื่อผู้ประสานงาน 
และกำหนดช่องทางการติดต่อสือ่สาร 

▪ ประสานงานโดยใช้โทรศัพท์ และผ่านระบบสื่อสาร 
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสังคมออนไลน์  
เช่น Facebook , E-mail, Line และผา่นสื่อมวลชนต่างๆ 

 
 
 
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ▪ ประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์
ต่างๆ  
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11. ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการปฏิบัติงาน 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดแนวทางในการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
ของหน่วยงานเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ดังกล่าวและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง  โดยการ
ปฏิบัติการตามแนวทางท่ีกำหนด ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืน 
และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และข้ันตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

วันที่ 1 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที (ภายใน 24 ชั่วโมง) 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดำเนินการแล้วเสร็จ 

1. แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤต ตามกระบวนการ Call Tree  
ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ภายหลังไดร้ับแจ้ง 
จากคณะทำงานบริหารความต่อเนื่อง 

หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง 

 

2. จัดประชุมทมีบริหารความต่อเนื่อง เพื่อประเมินความเสยีหาย 
ผลกระทบต่อการดำเนินงาน การให้บริการ  
และทรัพยากรที่สำคญัที่ต้องใช้ในการบริหารความพร้อม 
ต่อสภาวะวิกฤต 

3. ทบทวนกระบวนงานท่ีมีความเร่งด่วน หรือส่งผลกระทบอย่างสูง 
(หากไม่ดำเนินการ) ดังนั้น จำเป็นต้องดำเนินงานโดยปฏิบัตติาม
ระเบียบ/แนวทางที่กำหนด หรือปฏิบัติงานด้วยมือ  
(Manual Processing) 

ทีมบริหารความต่อเนื่อง   

4. ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในหน่วยงาน  
ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 

หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง 

 
 

5. รายงานคณะทำงานบร ิหารความต ่อเน ื ่องของสำน ักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยครอบคลุมประเด็นดังนี้ 
- จำนวนและรายชื่อบุคลากรที่ไดร้บับาดเจ็บ/เสียชีวิต 
- ความเสยีหายและผลกระทบต่อการดำเนินงานและการ

ให้บริการ 
- ทรัพยากรสำคัญที่ต้องใช้การบรหิารความต่อเนื่อง 
- กระบวนงานท่ีมีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่างสูงหากไม่

ดำเนินการ และจำเป็นต้องดำเนินงานหรือปฏิบัติงานด้วยมือ 

หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง 

 
 

6. ส ื ่ อส ารและรายงานสถานการณ ์ แก ่ บ ุ คลากร ในสำนัก  
ให้ทราบ ตามเนื ้อหาและข้อความที ่ได้ร ับการพิจารณาและ
เห็นชอบจากคณะบริหารความต่อเนื่องแล้ว 

หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง 

 
 

7. ประเมินและระบุกระบวนการหลกั และงานเร่งด่วนท่ีจำเป็นต้อง
ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 1 – 5 วันข้างหน้า 

ทีมบริหารความต่อเนื่อง  
 

8. ประเมินศักยภาพและความสามารถของหน่วยงานในการ
ดำเนินงานเร่งด่วนข้างต้น ภายใตข้้อจำกัดและสภาวะวิกฤต พร้อม
ระบุทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารความพร้อมต่อสภาวะ
วิกฤตตามแผนการจดัหาทรัพยากร 

ทีมบริหารความต่อเนื่อง  
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ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดำเนินการแล้วเสร็จ 

9. รายงานความคืบหน้าให้แก่คณะทำงานบริหารความต่อเนื่องของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบ พร้อมขออนุมัติการดำเนินงานหรือ
ปฏิบัติงานด้วยมือ (Manual Processing) สำหรับกระบวนงานท่ีมคีวาม
เร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่างสูงมากหากไม่ดำเนินการ 

หัวหน้าบริหาร 
ความต่อเนื่อง 

 
 

10. ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สำนักอำนวยการ, ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ในการจดัหาทรัพยากรที่จำเป็นต้อง
ใช้ในการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ได้แก ่
- สถานท่ีปฏิบัติงานสำรอง 
- วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ 
- เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ 
- บุคลากรหลัก 
- คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สำคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ทีมบริหารความต่อเนื่อง  
 

11. พิจารณาดำเน ินการหร ือปฏ ิบ ัต ิ งานด ้วยม ือ (Manual Processing) 
เฉพาะงานเร่งด่วนตามที่ได้รับอนุมัติ 

ทีมบริหารความต่อเนื่อง  
 

12. ระบุหน่วยงานที่เป็นคูค่้า/ผู้ให้บริการสำหรับงานเร่งด่วนเพื่อแจ้งสถานการณ์
และแนวทางในการบริหารงานใหม้ีความต่อเนื่องตามความเห็นของ
คณะทำงานบรหิารความต่อเนื่องของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ทีมบริหารความต่อเนื่อง  
 

13. บันทึก (Log Book) เหตุการณ์ และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ที่ทีม
บริหารความต่อเนื่องต้องดำเนินการ (พร้อมระบรุายละเอียด ผูด้ำเนนิการ
และเวลา) อย่างสม่ำเสมอ 

ทีมบริหารความต่อเนื่อง  
 

14. แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดำเนินการ สำหรับในวันถัดไป ให้กับ
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง เพื่อรับทราบและดำเนินการ อาทิ แจ้งวัน 
เวลา และสถานท่ีปฏบิัติงานสำรอง เป็นต้น 

ทีมบริหารความต่อเนื่อง  
 

15. รายงานความคืบหน้าให้แก่คณะทำงานบริหารความต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ
หรือตามทีไ่ด้กำหนดไว ้

หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง 
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วันที่ 2-7 การตอบสนองในระยะสั้น 

การปฏิบัติการใด ๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและ
บุคลากรอ่ืนและปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และข้ันตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดอย่างเคร่งครัด 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดำเนินการแล้วเสร็จ 

1. ติดตามสถานภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากร ที่ได้รับ
ผลกระทบ ประเมินความจำเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ใน
การกอบกู้คืน 

ทีมบริหารความต่อเนื่อง  

2. ตรวจสอบกับสำนักอำนวยการและศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเกี่ยวกับความพร้อมข้อจำกัดใน
การจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารความ
พร้อมต่อสภาวะวิกฤตประสานงานและดำเนินการจดัหา
ทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารความพร้อมต่อ
สภาวะวิกฤต ได้แก ่
- สถานท่ีปฏิบัติงานสำรอง 
- วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ 
- เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ 
- บุคลากรหลัก 
- คู่ค้า/ผู้ให้บริการทีส่ำคญั/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ทีมบริหารความต่อเนื่อง  

3. รายงานคณะทำงานบริหารความตอ่เนื่อง เกี่ยวกับความ
พร้อม ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ ในการจัดหาทรัพยากร ที่
จำเป็นต้องใช้ในการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง  
 

4. ดำเนินการกอบกู้และจดัหาข้อมลูและรายงานต่างๆ  
ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินงานและให้บริการ 
ตามตารางที ่10 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง  
 

5. ดำเนินงานและให้บริการ ภายใต้ทรัพยากรที่จัดหา เพื่อ
บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 

ทีมบริหารความต่อเนื่อง 
 

 
 

6. แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารความพร้อมต่อ
สภาวะวิกฤตแก่หน่วยงาน/คู่คา้/ผูใ้ห้บริการที่สำคัญ/ผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสีย 

ทีมบริหารความต่อเนื่อง 
 

 
 

7. บันทึก (Log Book) เหตุการณ์ และทบทวนกิจกรรมและ
งานต่างๆ ที่ทีมบริหารความต่อเนือ่งของสำนัก/กอง/ศูนย์ 
ต้องดำเนินการ (พร้อมระบรุายละเอียด ผูด้ำเนินการ และ
เวลา) อย่างสม่ำเสมอ 

ทีมบริหารความต่อเนื่อง 
 

 
 

8. แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดำเนินการต่อไป 
สำหรับในวันถัดไป ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง  
 

9. รายงานความคืบหน้าให้แก่คณะทำงานบริหาร  
ความต่อเนื่อง ตามเวลาที่กำหนดไว้ 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง  
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วันที่ 8 การตอบสนองระยะกลาง (1 สัปดาห์) 

การปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากร
อ่ืน และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และข้ันตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดอย่างเคร่งครัด 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดำเนินการแล้วเสร็จ 

1. ติดตามสถานภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากร  
ที่ได้รับผลกระทบ และประเมินความจำเป็นและระยะเวลาที่
ต้องใช้ในการกอบกู้คืน 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง  

2. ระบุทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ เพื่อดำเนินงานและให้บริการ
ตามปกต ิ

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง  

3. รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง สถานภาพ  
การกอบกู้คืนมาของทรัพยากรทีไ่ด้รับผลกระทบ และทรัพยากร
ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อดำเนินงานและให้บริการตามปกต ิ

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง  
 

4. ประสานงานและดำเนินการจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ใน
การดำเนินงานและให้บริการตามปกติ ได้แก ่
- สถานท่ีปฏิบัติงานสำรอง 
- วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ 
- เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ 
- บุคลากรหลัก 
- คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สำคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ทีมบริหารความต่อเนื่อง 
 

 
 

5. แจ้งสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อม 
ด้านทรัพยากรต่างๆ เพื่อดำเนินงานและให้บริการตามปกติ 
ให้กับบุคลากรในสำนัก/กอง/ศูนย ์

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง  
 

6. บันทึก (Log Book) เหตุการณ์ และทบทวนกิจกรรมและงาน
ต ่างๆ ท ี ่ท ีมบร ิหารความต ่อเน ื ่องของสำน ักพร ้อมระบุ
รายละเอียด ผู้ดำเนินการและเวลาอย่างสม่ำเสมอ 

ทีมบริหารความต่อเนื่อง 
 

 
 

7. รายงานความคืบหน้าให้แก่คณะทำงานบริหาร  
ความต่อเนื่อง ตามเวลาที่กำหนดไว้ 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง  
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ภำคผนวก 
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การกำหนดกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน 

เพื่อให้แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (BCP) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สามารถนำไป
ปฏ ิบ ัต ิ ใช ้ ได ้อย ่างม ีประส ิทธ ิภาพและเก ิดประส ิทธ ิผล จ ึงกำหนดให ้ม ีกระบวนการแจ ้งเหต ุฉ ุกเฉิน  
(Call Tree) ของทีมบริการความต่อเนื่องขึ้น โดยกระบวนการ Call Tree คือ กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับ
สมาชิกในคณะทำงานบริหารความต่อเนื่องและทีมบริหารความต่อเนื่อง  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถบริหาร
จัดการในการติดต่อบุคลากรของหน่วยงาน ภายหลังจากมีการประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 2 กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) 
กระบวนการ Call Tree เริ่มต้นที่ประธานคณะทำงานบริหารความต่อเนื่องแจ้งให้ผู้ประสานงาน

คณะทำงานบริหารความต่อเนื่องทราบถึงเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้ประสานงานฯ แจ้งให้หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่องรับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ จากนั้นทีมบริหารความต่อเนื่อง
ของสำนักงาน/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์/กลุ ่ม/ฝ่าย มีหน้าที ่แจ้งไปยังบุคลากรภายใต้การบังคับบัญชาเพื ่อทราบ                 
โดยมรีายชื่อทีมบริหารความต่อเนื่องของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

คณะทำงานบริหาร 
ความต่อเนื่อง 

ผู้ประสานงาน 
คณะทำงานบริหารความต่อเนื่อง 

ทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง 

สำนักงาน 
กศน. 

ทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง 

สำนักงาน 
ก.ค.ศ. 

ทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง 
สำนักงาน สช. 

ทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง 

สร. 

ทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง 

ศทก. 

ทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง 

สคบศ. 

ทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง 

สนย. 

ทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง 

สกก. 

ทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง 

สต. 

ทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง 

สตผ. 

ทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง 

สน. 

ทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง 

ศปท. 

ทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง 

ตสน. 

ทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง 

กพร. 

ทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง 

สอ. 

ทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง  

กสภ. 

ทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง 
ศธภ. 1 - 18 

ทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง  

ศธจ. 77 
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ตารางท่ี 7.1 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของสำนักงาน กศน. 
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง ทีมบริหารความต่อเนื่อง 

ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 

นายวัลลพ สงวนนาม  09-1871-0270 นางปณิชา  นภัสกุลเจริญ 09-9424-5179 

 นายกริชวิกรรณ์  เอ่ียมผดุง 09-2462-6551 

  นางสาวชนิตา  เมืองเผือก 08-5831-6966 

ตารางท่ี 7.2 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของสำนักงาน ก.ค.ศ. 
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง ทีมบริหารความต่อเนื่อง 

ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 

รศ.ประวิต  เอราวรรณ์ 08-1975-4319 นางนงลักษณ์  คิดควร 06-3212-8401 

  สิบตำรวจตรีหญิง นิศาชล  พึ่งแก้ว 06-1726-1155 

ตารางท่ี 7.3 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของสำนักงาน สช. 
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง ทีมบริหารความต่อเนื่อง 

ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 

นายพีรศักดิ์  รัตนะ 

 

08-1860-5217 นายประยูร  หร่ังทรัพย์ 08-1243-4018 

 นายทวีศักดิ์  อำลา 08-1720-1081 

 นายวิรัช  ลิ้มเจริญสุข 08-9041-8208 

ตารางท่ี 7.4 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของสำนักงานรัฐมนตรี 
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง ทีมบริหารความต่อเนื่อง 

ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 

- - นายสุธีรา  ไชยถา 08-9673-1418 

  นางสาวจงดี ห่วงทรัพย์ 08-1559-1871 
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ตารางท่ี 7.5 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง ทีมบริหารความต่อเนื่อง 

ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 

นายอิทธิกร  ชา่งสากล 09-0989-5665 จ่าเอกอภิเชษฐ์  มั่นเกษวิทย์   08-4014-8463 

  นางอัจฉรา  สิทธิวงศ์ 08-7678-1888 

ตารางที่ 7.6 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง ทีมบริหารความต่อเนื่อง 

ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 

นายปราโมทย์  ด้วงอ่ิม - นางณัฐชากานต์  เดวิส 08-1374-7720 

  นางมธุรส  คำยอด 09-8695-3363 

ตารางท่ี 7.7 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง ทีมบริหารความต่อเนื่อง 

ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 

นายโกเมศ  กลั่นสมจิตต์ 08-1693-2326 นางประภัทศร  เหลืองประเสริฐ 08-7603-8811 

  นางกัญญารัตน์ ลับกิ่ม 08-9923-5817 

ตารางท่ี 7.8 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง ทีมบริหารความต่อเนื่อง 

ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 

นายอำนาจ  สายฉลาด 08-1648-9869 นายปัญญา ศรีสำราญ 08-6051-9799 

  นางสาวรวิพร  ยนัตพร 08-1422-1797 

  นางภัทรวิภา  จันทบูรณ ์ 08-4438-6355 

ตารางท่ี 7.9 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ 
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง ทีมบริหารความต่อเนื่อง 

ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 

นายสมทรง งามวงษ์ 08-7934-9384 นางสาวจิตรลดา จันทร์แหยม 08-4427-9860 

  นางภัสศรี ศิริประภา 08-1700-2325 
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ตารางที่ 7.10 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล 
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง ทีมบริหารความต่อเนื่อง 

ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 

นายทวีสิทธิ์  ใจห้าว 08-5484-9016 นางปิยศิริ วรธนาวงศ์ 08-5484-8291 

  นางคมขำ ทองสุข 08-5484-9016 

ตารางท่ี 7.11 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของสำนักนิติการ 
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง ทีมบริหารความต่อเนื่อง 

ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 

นายวชิรพันธ์  นาคก้อน 08-9672-6746 นางกรรณิกา เสนาคำ 08-9798-0855 

  นางสาวพัชรินทร์  หงษ์อินทร์ 08-1133-5299 

ตารางท่ี 7.12 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง ทีมบริหารความต่อเนื่อง 

ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 

นางจิตฤดี  ขวัญพุฒิ 08-1938-0264 นางสาวพรมนันท์  เตียวเจริญชัย 08-9897-6365 

  ว่าที่ร้อยตรี ปิยะภัทร์ นิลาภรณ์กุล 08-9787-6269 

  นางสาวณัฐวรรณ์  ฉัตรแสงศุภวงศ์ 093-658-9339 

ตารางท่ี 7.13 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของกลุ่มตรวจสอบภายใน 
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง ทีมบริหารความต่อเนื่อง 

ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 

นายประสพ  กันจู 08-9030-0595  นางกชกร  เทศพิทักษ์ 09-0961-7488 

 นางสาวฐิติพร  โพธิ์ทิพย์ 09-1193-3154 

 

 

 

 

 



24 
 

ตารางท่ี 7.14 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง ทีมบริหารความต่อเนื่อง 

ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 

นายสมภพ  อุณหชาติ 06-3215-0588 นายต่อศักดิ์  สวัสดิ์เสริมศรี 09-8962-6163 

  นางสาวมยุเรศ  วิเศษสุข 08-6807-6645 

  นายธนากร  เหลา่ทวีทรัพย ์ 06-4161-1951 

ตารางที่ 7.15 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของกองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษา                        
ในส่วนภูมิภาค 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง ทีมบริหารความต่อเนื่อง 

ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 

นางสาวปรัชญาวรรณ  วนานนัท์ 06-1565-3905 นายดิษฐนันท์  เส็นฤทธิ์ 06-2243-6259 

นางสาวจิราพร  โสดากุล 08-0272-7378 

(ผู้ประสานงานคณะทำงานฯ) 

ตารางท่ี 7.16 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของสำนักอำนวยการ 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง ทีมบริหารความต่อเนื่อง 

ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 

นายชาญวุฒิ  วงศ์เพ็ง 06-3272-5217 นางสุภัทรา  ทูลฉลอง 08-1855-4393 

  นายมนตรี  เดชรักษา 08-7033-4466 

  นางปรารถนา  ช้อนแก้ว 09-4498-9092 

  นางณรีรัตน์  บุญหลัง 08-9688-3731 

  นายบัลลังค์ โรหิตเสถียร 08-1793-5735 

  นางสุภัทรา  ทูลฉลอง 08-1855-4393 

  นางสาววารุณี  เดชรักษา 08-1877-1876 

  นางสุธิดา  ตำนาน 08-1313-4263 

  นางสาวญาณิศร์  ศรีมาวิน 08-1297-5001 
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ตารางท่ี 7.17 รายชื่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ 
1 นายสมชาย  แดงวิจิตร (หัวหน้าหน่วย ฯ) 08-9020-8303 
2 นายชาลี  บุญน่วม (หัวหน้าชดุ ฯ) 08-7599-4023 
3 พลฯ เผลื่อย  ฉลาดเชี่ยว (หัวหน้าผลัด ฯ) 08-8795-7429 
4 นายอาลีมีน  มาหนี้ 09-8857-9760 
5 พลฯ วิบูลย์  สีปุ้ม 08-9845-7263 
6 พลฯ มูฮำหมัดนาวาวี  กะพะยา 08-1236-7599 
7 นายไกรสร  ชาวบ้านคาง 09-4332-4025 
8 พลฯ โยธิน  วงษ์ดารา 09-3507-1074 
9 นายสุธี  ภักดีศรี 09-2387-5272 
10 นายดาวรุ่ง  ดวงผุยทอง 09-3551-0018 
11 นายพิศาล  มุงกระโทก 09-2613-1321 
12 นายอั๋น  อินสอน 08-6002-0514 
13 นายอำนาจ  ทองทา 06-2409-9375 
14 นายอนุรักษ์  อินกานอน 09-8607-9748 
15 นายมูฮำหมัดต์รมีซี  ดอรอยี 06-5602-7215 
16 สต. ขวัญชัย  มะแพน 09-7162-9619 
17 พลฯ ทองคำ  เสาร์สิงห์ 08-9230-4675 
18 นางสาวจริยา  จันทร์หอมชื่น 08-6466-2605 
19 นางสาวสุปราณี  รวมทอง 08-2432-7350 
20 นางสาวภรณี  พันชื่น 09-6693-7266 
21 นางสาวแอนนา  จุลพันธ์ 08-6907-4872 
22 นายบัติ  ชัยชิด 06-4072-7682 
23 นางสาวปิยะนันท์  ทองอยู่ 09-5886-9335 
24 นายธัญญภัสร์  จำเริญบุญ 09-1561-4451 
25 สายตรวจธวัชชัย 09-2873-4405 
26 นายสิทธิพร  ขำอาจ (สคบศ.) 08-4737-4539 
27 นายธวัชชัย  พิระภาค (กศน.) 06-4979-8890 
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ตารางที่ 7.18 รายชื่อหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องติดต่อเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือสภาวะวิกฤต 

ที ่ ชื่อ – สกุล หมายเลขโทรศัพท์ 

1 สถานีตำรวจนครบาลดุสิต 0-2241-5043 

2 สถานีดับเพลิงสามเสน 0-2241-2391 

3 สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไท 0-2354-6850 

4 โรงพยาบาลมิชชั่น 0 2282-1100 

5 โรงพยาบาลวชิระ 0-2244-3000 

6 โรงพยาบาลรามาธิบดี 0-2201-1000 

7 หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินศูนย์นเรนทร 1669 

8 การไฟฟ้านครหลวงเขตสามเสน 0-2243-0131 

9 การประปานครหลวง 0-2504-0123 

10 มูลนิธิร่วมกตัญญู 0-2751-0951(-3) 
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แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

  แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นแผนที ่จ ัดทำขึ้น  
เพ่ือป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน มีการสื่อสารแผนให้สำนักงาน/สำนัก/สถาบัน/ศูนย/์กลุ่ม/ฝ่าย 
รับทราบ และดำเนินการตามแนวทาง มาตรการที่กำหนด รวมถึงมีการซักซ้อมการดำเนินการตามแผนรองรับ  
ภาวะฉุกเฉิน ประกอบด้วย แผนเผชิญเหตุอัคคีภัย แผนเผชิญเหตุอุทกภัย แผนเผชิญเหตุจลาจล/ชุมนุมทาง
การเมือง แผนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดต่อเนื ่อง แผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหว แผนเผชิญเหตุ
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง แผนเผชิญเหตุฝุ่นละออง (PM 2.5) และแผนเผชิญเหตุโจรกรรม โดยได้กำหนดแนวทาง/
มาตรการรองรับภาวะฉุกเฉินในแต่ละด้าน แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ  
ดังนี้ 

1. แผนเผชิญเหตุอัคคีภัย 

 1.1 ก่อนเกิดเหตุ 
  1.) ด้านกระบวนการ 
   - จัดทำแผนและมาตรการป้องกันเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุอัคคีภัย แจ้งเวียนหน่วยงาน 
                          และนำข้ึนเว็บไซต์ www.ops.moe.go.th 
   - จัดทำแผนเผชิญเหตุด้านอัคคีภัย 
   - จัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสถานศึกษาประสบภัยพิบัติ กระทรวงศึกษาธิการ 
  2.) ด้านบุคลากร 
   - ให้ความรู้และทักษะการป้องกันอัคคีภัยแก่บุคลากร 
   - สร้างเครือข่ายการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
   - มีรายชื่อบุคลากร สำหรับประสานงานเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย 
   - ให้มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุด้านอัคคีภัย 
  3.) ด้านข้อมูล 
   - แสดงผังอาคารสำนักงาน ทางฉุกเฉิน 
   - ประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันอัคคีภัยให้บุคลากรทราบอย่างทั่วถึง     
   - จัดเก็บไฟล์ข้อมูลเอกสารสำรองไว้เป็นประจำ 
   - สร้างเครือข่ายความร่วมมือการช่วยเหลือก่อนเกิดเหตุ โดยตั้งเครือข่ายประสานงาน 
                          ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line 
   - จัดทำคู่มือเกี่ยวกับอัคคีภัย/จัดทำเบอร์โทรศัพท์หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  4.) ด้านสถานที่และงบประมาณ 
   - กำจัดสิ่งกีดขวางบริเวณทางออกฉุกเฉิน 
   - จัดเตรียมสถานที่ปฏิบัติงานและอุปกรณ์ปฏิบัติงานสำรองไว้ในพ้ืนที่อ่ืน เช่น สคบศ. 
   - จัดทำแผนงบประมาณร่างประกันภัยทรัพย์สินส่วนราชการ 

http://www.ops.moe.go.th/
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  5.) ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
   - เตรียมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และระบบป้องกันอัคคีภัย 

 1.2 ระหว่างเกิดเหตุ 
  1.) ด้านกระบวนการ 
   - ผู้มีอำนาจวิเคราะห์ระดับความรุนแรงและประกาศสถานการณ์ให้บุคลากรทราบ 
   - ผู้มีอำนาจสั่งการระหว่างเกิดเหตุอัคคีภัย 
   - ติดตามและรายงานสถานการณ์ เพ่ือแก้ไขปัญหา 
  2.) ด้านบุคลากร 
   - ประสานความร่วมมือในการปฏิบัติการ และเผชิญเหตุอัคคีภัย 
   - หัวหน้าส่วนราชการ/บุคลากรในหน่วยงาน รับฟังประกาศแจ้งเตือนจากผู้มีอำนาจ 
                          และปฏิบัติตามประกาศ 
   - ประสานขอความร่วมมือขอแพทย์และพยาบาลเคลื่อนที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัยในพ้ืนที่ 
   - กำชับบุคลากรที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน กวดขันตรวจตาอย่างเคร่งคัดและรายงาน 
     ผู้บังคับบัญชาโดยทันที 
  3.) ด้านข้อมูล 
   - ใช้ศูนย์วิทยุสื่อสารเสมา วิเคราะห์ข้อมูล และประสานเครือข่าย 
   - ผู้มีอำนาจ ประกาศแจ้งบุคลากรให้ทราบและให้ปฏิบัติตามแผนอพยพหนีไฟ 
   - ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง 
   - ตั้งเครือข่ายประสานงาน ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line 
  4.) ด้านสถานที่และงบประมาณ 
   - จัดจราจรภายในกระทรวงศึกษาธิการ ตามแผนการปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน 
   - จัดเตรียมพ้ืนที่เป็นจุดรวมพลตามแผนการปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน 
  5.) ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
   - การรักษาทรัพย์สินของทางราชการ  

 1.3 หลังเกิดเหตุ 
  1.) ด้านกระบวนการ 
   - สำรวจ และประเมินความเสียหายและปรับปรุงแผน 
   - วางแผนการซ่อมแซม บำรุงรักษาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ 
   - รวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้น มาวิเคราะห์และหาแนวทางป้องกันแก้ไข 
  2.) ด้านบุคลากร 
   - สำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบ 
   - วางแผนดำเนินการสร้างขวัญและกำลังใจผู้ประสบเหตุ 
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  3.) ด้านข้อมูล 
   - รวบรวมข้อมูล สรุปประเด็นปัญหาและรายงานต่อผู้มีอำนาจ 
  4.) ด้านสถานที่และงบประมาณ 
   - วางแผนดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาปรับปรุงอาคารสถานที่ 
   - เสนอแผนเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อผู้บริหาร 
   - แจ้งและรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือประเมินความเสียหายและรับค่าชดเชย 
                         ความเสียหายในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  5.) ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
   - วางแผนดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ 

2. แผนเผชิญเหตุอุทกภัย 

 2.1 ก่อนเกิดเหตุ  
  1.) ด้านกระบวนการ  
   - จัดทำแผนและมาตรการป้องกันเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุอัคคีภัย แจ้งเวียนหน่วยงาน 
                         และนำข้ึนเว็บไซต์ www.ops.moe.go.th 
   - จัดทำแผนเผชิญเหตุด้านอุทกภัย 
   - ติดตามข่าวสารสภาวะอากาศอย่างต่อเนื่อง และมีการแจ้งเตือน 
   - จัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสถานศึกษาประสบภัยพิบัติ กระทรวงศึกษาธิการ 
  2.) ด้านบุคลากร  
   - มีการให้ความรู้ในการปฏิบัติตนเพื่อเตรียมเผชิญเหตุอุทกภัยให้แก่บุคลากร 
   - สร้างเครือข่ายการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
   - มีรายชื่อบุคลากร สำหรับประสานงานเมื่อเกิดเหตุอุทกภัย 
  3.) ด้านข้อมูล   
   - ตรวจสอบความพร้อมระบบวิทยุสื่อสาร  
   - ประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันอุทกภัย 
   - จัดเก็บไฟล์ข้อมูลเอกสารสำรองไว้ 
   - จัดทำข้อมูลสถิติ เพ่ือขอรับงบประมาณจัดสรร 
   - การสำรองข้อมูล เช่น การแสกนหรือการจัดทำฐานข้อมูล ระบบการจัดเก็บข้อมูล 
   - ช่องทางการสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็ว ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line 
                          และเครือข่ายสำรองด้านการติดต่อสื่อสารในภาวะวิกฤต 
   - จัดทำคู่มือเกี่ยวกับอุทกภัย/จัดทำเบอร์โทรศัพท์หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
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  4.) ด้านสถานที่และงบประมาณ  
   - วางแผนเตรียมพร้อมด้านอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน เช่น คอมพิวเตอร์ วัสดุสำนักงานเป็นต้น 
   - เตรียมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ เช่น เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะที่ใช้ในการขนย้ายละอพยพ 
   - ตรวจสอบดูแลระบบป้องกันอุทกภัย ระบบท่อระบายน้ำ  
   - การติดต่อประสานหน่วยงานเพื่อขอใช้สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง  
   - ประกาศสถานที่ปฏิบัติงานสำรองให้ทราบโดยทั่วกัน 

 2.2 ระหว่างเกิดเหตุ  
  1.) ด้านกระบวนการ  
   - วางแผนการดำเนินการเผชิญเหตุอุทกภัย 
   - จัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสถานศึกษาประสบภัยพิบัติ กระทรวงศึกษาธิการ 
   - ผู้มีอำนาจวิเคราะห์ระดับความรุนแรงและประกาศสถานการณ์ให้บุคลากรทราบ 
   - ดำเนินการแก้ไขปัญญาหาเก่ียวกับเหตุอุทกภัย 
   - ติดตามรายงานสถานการณ์ และแก้ไขปัญหา 
  2.) ด้านบุคลากร   
   - ประสานความร่วมมือในการปฏิบัติการและเผชิญเหตุอุทกภัย  
   - บุคลากรในหน่วยงาน รับฟังประกาศแจ้งเตือนจากผู้มีอำนาจและปฏิบัติตามประกาศ 
   - กำชับบุคลากรที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน กวดขันตรวจตาอย่างเคร่งคัดและรายงาน 
                         ผู้บังคับบัญชาโดยทันที 
  3.) ด้านข้อมูล   
   - ใช้ศูนย์วิทยุสื่อสารเสมา วิเคราะห์ข้อมูล และประสานเครือข่าย 
   - ผู้มีอำนาจ ประกาศแจ้งบุคลากรให้ทราบและให้ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัย 
   - ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสถานศึกษาประสบภัยพิบัติ กระทรวงศึกษาธิการ รวบรวมข้อมูล 
     จากทุกหน่วยงาน  
   - จัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เพ่ือให้การช่วยเหลือเป็นการเฉพาะ 
  4.) ด้านสถานที่และงบประมาณ   
   - เฝ้าระวังตรวจสอบทางระบายน้ำ 
   - การรักษาทรัพย์สินของทางราชการ 
   - จัดเตรียมพาหนะที่ใช้ในสภาวะน้ำท่วม เพ่ือประสานงานระหว่างหน่วยงาน 
   - จัดเตรียมสถานที่เพ่ือรองรับวัสดุ ครุภัณฑ์ ของหน่วยงาน 
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 2.3 หลังเกิดเหตุ 
  1.) ด้านกระบวนการ  
   - สำรวจ และประเมินความเสียหาย  
   - วางแผนการซ่อมแซม บำรุงรักษาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ 
   - รวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้น มาวิเคราะห์ และหาแนวทางป้องกันแก้ไข   
  2.) ด้านบุคลากร  
   - มีการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 
  3.) ด้านข้อมูล   
   - รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สรุปประเด็นปัญหาและรายงานต่อผู้มีอำนาจ 
    - รายงานข้อมูลสถานการณ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบผ่านหนังสือราชการ หรือส่งผ่านระบบ 
     อิเล็กทรอนิกส์    
  4.) ด้านสถานที่และงบประมาณ   
   - วางแผนดำเนินการซ่อมบำรุงรักษา 
   - เสนอแผนเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ 
   - ดำเนินการฟื้นฟูสำนักงานและสิ่งแวดล้อม 
   - ดำเนินการในการบำบัดน้ำเสียที่ท่วมขัง 
   - ดำเนินการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าที่เสียหาย 

3. แผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหว 

 3.1 ก่อนเกิดเหตุ 
  1.) ด้านกระบวนการ 
   - จัดทำแผนและมาตรการป้องกันเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุอัคคีภัย แจ้งเวียนหน่วยงาน 
                         และนำข้ึนเว็บไซต์ www.ops.moe.go.th 
   - ติดตามรายงานสถานการณ์จากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ  
   - จัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสถานศึกษาประสบภัยพิบัติ กระทรวงศึกษาธิการ 
  2.) ด้านบุคลากร 
   - ฝึกซ้อมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
   - อบรมให้ความรู้และฝึกซ้อมแผนอพยพ 
   - ศึกษาการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว 
   - กำหนดจุดรวมพลของแต่ละหน่วยงาน 
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  3.) ด้านข้อมูล 
   - ตรวจสอบความพร้อมระบบวิทยุสื่อสาร 
   - ประชาสัมพันธ์วิธีการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุ 
   - จัดทำบัญชีรายชื่อบุคลากรในหน่วยงาน 
  4.) ด้านสถานที่และงบประมาณ 
   - เตรียมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ เช่น ถังดับเพลิง ไฟฉาย สัญญาณแจ้งเหตุ 
   - จัดทำจุดติดตั้งวาล์วถงัก๊าซ น้ำประปา และสะพานไฟฟ้า เมื่อเกิดเหตุจะปิดได้ทันที 
   - กำจัดสิ่งกีดขวางทางหนีไฟ บันไดข้ึนลง 
   - จัดเตรียมสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง  
   - ผูกยึดเครื่องใช้ขนาดใหญ่ไว้กับพ้ืนหรือผนัง 

 3.2 ระหว่างเกิดเหตุ 
  1.) ด้านกระบวนการ 
   - ผู้มีอำนาจวิเคราะห์ระดับความรุนแรงและประกาศสถานการณ์ให้บุคลากรทราบ 
   - ติดตามรายงานสถานการณ์ แก้ไขปัญหา 
  2.) ด้านบุคลากร 
   - ประสานความร่วมมือในการปฏิบัติการและเผชิญเหตุแผ่นดินไหว 
   - บุคลากรในหน่วยงาน รับฟังประกาศแจ้งเตือนจากผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติตามประกาศ 
   - บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามแผนอพยพหนีไฟ 
  3.) ด้านข้อมูล 
   - ใช้ศูนย์วิทยุสื่อสารเสมา วิเคราะห์ข้อมูล และประสานเครือข่าย 
   - ผู้บังคับบัญชาประกาศแจ้งบุคลากรให้ทราบ และให้ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหว 
   - ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสถานศึกษาประสบภัยพิบัติ กระทรวงศึกษาธิการ รวบรวมข้อมูล 
     จากทุกหน่วยงาน 
  4.) ด้านสถานที่และงบประมาณ 
   - ปิดวาล์วถงัก๊าซ น้ำประปา และสะพานไฟ 
   - การรักษาทรัพย์สินของทางราชการ 
   - จัดจราจรภายในกระทรวงศึกษาธิการตามแผนการปฏิบัติเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต 
 3.3 หลังเกิดเหตุ 
  1.) ด้านกระบวนการ 
   - สำรวจ และประเมินความเสียหาย 
   - วางแผนการซ่อมแซม บำรุงรักษาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ 
   - รวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้น มาวิเคราะห์ และหาแนวทางป้องกันแก้ไข 
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  2.) ด้านบุคลากร 
   - สำรวจ ตรวจสอบผู้บาดเจ็บ ผู้รอดชีวิต ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
                          และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   - ปฐมพยาบาล หรือนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล 
   - การเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคและภัยสุขภาพ 
  3.) ด้านข้อมูล 
   - รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์สรุปประเด็นปัญหาและรายงานต่อผู้มีอำนาจ 
   - เผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  4.) ด้านสถานที่และงบประมาณ 
   - ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร ท่อน้ำ ก๊าซ กระแสไฟฟ้า ทรัพย์สินและวางแผนการซ่อมบำรุง 
   - เสนอแผนเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ 
   - ดำเนินการฟื้นฟูสำนักงานและสิ่งแวดล้อม 

4. แผนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดต่อเนื่อง 

 4.1 ก่อนเกิดเหตุ 
  1.) ด้านกระบวนการ 
   - จัดทำแผนและมาตรการป้องกันเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุอัคคีภัย แจ้งเวียนหน่วยงาน 
                          และนำข้ึนเว็บไซต์ www.ops.moe.go.th 
   - จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
                          เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิค-19 กระทรวงศึกษาธิการ  
                          (ศบค.ศธ.) 
   - ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อเฝ้าระวังและแก้ไขมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด 
                          ของโรคและภัยสุขภาพ 
   - กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและภัยสุขภาพ 
  2.) ด้านบุคลากร 
   - สร้างความตระหนัก ให้ความรู้และถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
                          และภัยสุขภาพ 
   - ให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่อง 
  3.) ด้านข้อมูล 
   - รวบรวมปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคและภัยสุขภาพ 
   - จัดเก็บข้อมูลด้านบุคลากรอาคารสถานที่ เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดเตรียมอุปกรณ์เมื่อเกิดเหตุ 
   - จัดทำเครือข่ายการประสานงาน 
   - ให้มีฐานข้อมูลกลาง/การแชร์ข้อมูล 
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  4.) ด้านสถานที่และงบประมาณ 
   - เตรียมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์การป้องกัน 
   - จัดทำแผนและโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือป้องกันแพร่ระบาด 
     ของโรคและภัยสุขภาพ 

 4.2 ระหว่างเกิดเหตุ 
  1.) ด้านกระบวนการ 
   - มีการประกาศให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์วิเคราะห์ระดับความรุนแรงและประกาศสถานการณ์ 
      ให้บุคลากรทราบ  
   - มีมาตรการ/คู่มือการดำเนินการที่ชัดเจน 
   - ติดตามรายงานสถานการณ์เพ่ือแก้ไขปัญหา 
  2.) ด้านบุคลากร 
   - ปฏิบัติการตามมาตรการ/คู่มือการดำเนินการ 
   - ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข 
  3.) ด้านข้อมูล 
   - ใช้ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุการณแ์พร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
     (COVID-19) / ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิค-19กระทรวงศึกษาธิการ (ศบค.ศธ.) 
       วิเคราะห์ข้อมูลและประสานเครือข่าย 
   - ประกาศแจ้งบุคลากรให้ทราบและให้ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุแพร่ระบาดของโรค 
                          และภัยสุขภาพ 
   - ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุแพร่ระบาดของโรคและภัยสุขภาพรวบรวมข้อมูล 
                          จากทกุหน่วยงาน 
   - จัดเจ้าหน้าที่สายด่วนการศึกษา 1579 รับและตรวจสอบข้อมูล  
   - ระบบการติดตามรายงานสถานการณ์ 
  4.) ด้านสถานที่และงบประมาณ 
   - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคและภัยสุขภาพ 
   - จัดเตรียมสถานที่ เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด 

 4.3 หลังเกิดเหตุ 
  1.) ด้านกระบวนการ 
   - รวบรวมผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค 
   - วิเคราะห์เพื่อพัฒนากระบวนการแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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  2.) ด้านบุคลากร 
   - สำรวจจำนวนบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากภาวการณ์โรคและภัยสุขภาพ 
   - การเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคและภัยสุขภาพ 
  3.) ด้านข้อมูล 
   - รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สรุปประเด็นปัญหาและรายงานต่อผู้มีอำนาจ 
   - เผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  4.) ด้านสถานที่และงบประมาณ 
   - วางแผนดำเนินการซ่อมบำรุงและเก็บรักษา ตรวจเช็คสภาพให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

5. แผนเผชิญเหตุจลาจล/ชุมนมุทางการเมือง 

 5.1 ก่อนเกิดเหตุ 
   1.) ด้านกระบวนการ  
    - จัดทำแผนและมาตรการป้องกันเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุอัคคีภัย แจ้งเวียนหน่วยงาน

และนำข้ึนเว็บไซต์ www.ops.moe.go.th 
    - กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในหน่วยงาน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการให้เข้มงวด 
    - จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจ 
    - แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจ 
   2.) ด้านบุคลากร  
    - ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เช่น การป้องกันตัว การดับเพลิง การใช้วิทยุ

สื่อสาร การตรวจสอบวัตถุระเบิดเบื้องต้น 
    - เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามภารกิจ 
   3.) ด้านข้อมูล   
    - ติดตามข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ 
     - รวบรวมรายชื่อหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงาน 
     - สร้างเครือข่ายความร่วมมือการช่วยเหลือก่อนเกิดเหตุ โดยตั้งเครือข่ายประสานงาน  
                                 ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line  
    - แจ้งประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องรับทราบเหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึน  
                               (ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายและผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line) 
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   4.) ด้านสถานที่และงบประมาณ   
    - การรักษาทรัพย์สินของทางราชการ 
    - จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลความปลอดภัยประจำอาคาร สถานที ่และจุดเสี่ยง 
    - จัดเตรียมสถานที่ปฏิบัติงานและอุปกรณ์ปฏิบัติงานสำรองไว้ในพ้ืนที่อ่ืน เช่น สคบศ. 
    - ติดต้ังกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมพ้ืนที่เสี่ยง 
   5.) ด้านวัสดุอุปกรณ์  
    - เตรียมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ โดยการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงาน 
       ในสถานการณ์ฉุกเฉินให้เพียงพอในหน่วยงาน จัดหาอุปกรณ์และทำการสำรอง  
        ไฟล์ข้อมูลสม่ำเสมอ  ติดตั้งเครื่องปั่นไฟ และระบบโซลาเซลล์ 

  5.2 ระหว่างเกิดเหตุ 
   1.) ด้านกระบวนการ  
    - ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจเพ่ือร่วมวางแผน 
    - ผู้มีอำนาจวิเคราะห์ระดับความรุนแรง 
    - ติดตามรายงานสถานการณ ์แก้ไขปัญหา 
   2.) ด้านบุคลากร 
    - ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงานและเผชิญเหตุชุมนุม 
                              ตลอด 24 ช.ม. 
    - รับฟังประกาศแจ้งเตือนและปฏิบัติตามแผน 
    - เตรียมเจ้าหน้าที่อยู่เวรเฝ้าระวัง 
   3.) ด้านข้อมูล 
    - ประสานข้อมูลศูนย์วิทยุสื่อสารเสมา/ศูนย์เสมารักษ์ (สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและ 
                              กิจการนักเรียน) เพื่อนำมาวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
    - คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจ รับแจ้งเหตุการณ์จลาจลและประสาน 
                             ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ 
   4.) ด้านสถานที่และงบประมาณ 
    - การรักษาทรัพย์สินของทางราชการ 
    - จัดจราจรภายในหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตามแผนเผชิญเหตุ 
    - ประสานขอแพทย์เคลื่อนที่ เข้าช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ 
    - ประสานขอแพทย์เคลื่อนที่ เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ 
   5.) ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
    - เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นต่อสถานการณ ์
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 5.3 หลังเกิดเหตุ 
   1.) ด้านกระบวนการ 
    - สำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบ และประเมินความเสียหายที่เกิดข้ึน 
    - รวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้น มาวิเคราะห์ และหาแนวทางป้องกันแก้ไข 
    - วางแผนการซ่อมแซม บำรุงรักษาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ 
    - เสนอแผนเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อผู้บริหาร 
   2.) ด้านบุคลากร 
    - ดำเนินการสร้างขวัญกำลังใจและเยียวยาแก่ผู้ประสบเหตุจากการจลาจล 
   3.) ด้านข้อมูล 
    - สรุปประเด็นปัญหาและรายงานต่อผู้มีอำนาจ 
   4.) ด้านสถานที่ 
    - ดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ 
   5.) ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
    - ดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ 

6. แผนเผชิญเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 

 6.1 ก่อนเกิดเหตุ 
  1.) ด้านกระบวนการ 
   - จัดทำแผนและมาตรการป้องกันแก้ไข เตรียมความพร้อม แจ้งเวียนหน่วยงานและ 
          นำขึ้นเว็บไซต์ www.ops.moe.go.th 
   - จัดให้มีศูนย์ปฏิบัติการสำรองสำหรับการทำงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
  2.) ด้านบุคลากร 
   - ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง แก่บุคลากรทราบ 
   - กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบไฟฟ้าสำรอง และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
  3.) ด้านข้อมูล 
   - กำหนดให้มีผังแสดงจุดควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า 
   - จัดหาอุปกรณ์เก็บไฟล์สำรองข้อมูลไว้ 
   - มีการสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำ อย่างน้อยทุกเดือน ผ่านระบบออนไลน์  
      เช่น Google drive one drive เป็นต้น 
   - จัดทำแนวปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ  
                          ให้บุคลากรทราบ 
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  4.) ด้านสถานที่และงบประมาณ 
   - เตรียมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ เช่น เครื่องสำรองไฟ เครื่องไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน 
                         ให้เพียงพอ ในแต่ละจุดที่ให้บริการ 
   - ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเหมาะสมและตรวจสอบระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า 
   - มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

 6.2 ระหว่างเกิดเหตุ 
  1.) ด้านกระบวนการ 
   - แจ้งเหตุ 
   - ติดตามรายงานสถานการณ ์
   - แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
   - รายงานสถานการณ์  
   - พิจารณาความเร่งด่วนของภารกิจ และประสานศูนย์ปฏิบัติการสำรองเพ่ือเข้าไปทำงาน 
             ในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
  2.) ด้านบุคลากร 
   - แจ้งเตือน ตามกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินตามลำดับชั้น (Call Tree)  
   - บุคลากรในหน่วยงาน รับฟังประกาศแจ้งเตือนจากผู้มีอำนาจ และปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติ 
     ตนเมื่อเกิดเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 
  3.) ด้านข้อมูล 
   - แจ้งเหตุที ่ศูนย์บริการ สายด่วน 1579 สายด่วน 1129 
   - จัดเก็บและสำรองไฟล์ข้อมูลสำคัญ ไว้ในอุปกรณ์สำรองไฟล์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์   
     ในขณะที่เครื่องสำรองไฟยังทำงานอยู่ 
  4.) ด้านสถานที่และงบประมาณ 
   - การรักษาทรัพย์สินของทางราชการ 
   - จัดจราจรให้การไฟฟ้านครหลวง เข้าพ้ืนที่เพ่ือดำเนินการแก้ไขได้โดยสะดวก 

 6.3 หลังเกิดเหตุ 
  1.) ด้านกระบวนการ 
   - รวบรวมปัญหาที่เกิดข้ึนมาวิเคราะห์และหาแนวทางป้องกันแก้ไข 
  2.) ด้านบุคลากร 
   - ตรวจสอบระบบงานให้คืนสู่สภาวะปกติ 
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  3.) ด้านข้อมูล 
   - สรุปรายงานสถานการณ์ 
   - รวบรวมข้อมูล สรุปประเด็นปัญหาและรายงานต่อผู้มีอำนาจ 
  4.) ด้านสถานที่และงบประมาณ 
   - บำรุงรักษาระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า 
   - บำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้าฉุกเฉินให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน                                                                                                                                                         

7. แผนเผชิญเหตุฝุ่นละออง (PM 2.5) 

 7.1 ก่อนเกิดเหตุ 
  1.) ด้านกระบวนการ 
   - จัดทำแผนและมาตรการป้องกันแก้ไขเตรียมความพร้อม แจ้งเวียนหน่วยงานและ 
          นำขึ้นเว็บไซต์ www.ops.moe.go.th  
   - ศูนย์ประสานงานเฝ้าระหว่างและติดตามประสานงาน 
   - ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อเฝ้าระวังและแก้ไขการเกิดมลภาวะทางฝุ่นละออง  
     (PM 2.5) 
   - ตรวจควันดำท่อไอเสียของรถยนต์ทุกหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
  2.) ด้านบุคลากร 
   - สร้างความตระหนัก และให้ความรู้ในการลดมลภาวะด้านฝุ่นละออง และการดูแลสุขภาพ 
      จากปัญหามลพิษ (PM 2.5) 
   - ส่งเสริมบุคลากรสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาด้านฝุ่นละออง  
     (PM 2.5) 
   - สร้างความตระหนักให้ความรู้เกี่ยวกับการลดและกำจัดขยะที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ (PM 2.5) 
  3.) ด้านข้อมูล 
   - รวบรวมปัจจัยที่ก่อให้เกิดมลภาวะด้านฝุ่นละออง (PM 2.5) 
   - จัดเก็บข้อมูลด้านบุคลากร อาคาร สถานที่ เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดเตรียมอุปกรณ์เมื่อเกิดเหตุ 
    - จัดทำเครือข่ายการประสานงาน 
  4.) ด้านสถานที่และงบประมาณ 
   - เตรียมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์การป้องกัน 
   - จัดทำแผนและโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือป้องกันฝุ่นละออง (PM 2.5) 
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 7.2 ระหว่างเกิดเหตุ 
  1.) ด้านกระบวนการ 
   - ผู้มีอำนาจวิเคราะห์ระดับความรุนแรงและประกาศสถานการณ์ให้บุคลากรทราบ 
   - ติดตามรายงานสถานการณ์เพ่ือแก้ไขปัญหา 
  2.) ด้านบุคลากร 
   - ประกาศแจ้งเตือนจากผู้มีอำนาจ และปฏิบัติตามประกาศ 
   - ตรวจสุขภาพบุคลากรของ สป.ศธ. 
  3.) ด้านข้อมูล 
   - ใช้ศูนย์วิทยุสื่อสารเสมา วิเคราะห์ข้อมูลและประสานเครือข่าย 
   - มีอำนาจประกาศแจ้งบุคลากรให้ทราบและให้ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุฝุ่นละออง (PM 2.5) 
   - ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุฝุ่นละอองรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงาน 
   - จัดเจ้าหน้าที่สายด่วนการศึกษา 1579 รับและตรวจสอบข้อมูล 
   - ให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์การเกิดเหตุฝุ่นละออง (PM 2.5) ผ่านแอปฯ Air4thai 
  4.) ด้านสถานที่และงบประมาณ 
   - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาการเกิดฝุ่นละออง 

 7.3 หลังเกิดเหตุ 
  1.) ด้านกระบวนการ 
   - รวบรวมผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค เพื่อวิเคราะห์แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา 
            ในโอกาสต่อไป 
  2.)  ด้านบุคลากร 
   - สำรวจจำนวนบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะด้านฝุ่นละออง (PM 2.5) 
  3.) ด้านข้อมูล 
   - รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สรุปประเด็นปัญหาและรายงานต่อผู้มีอำนาจ 
   - รายงานข้อมูลสถานการณ์ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
  4.) ด้านสถานที่และงบประมาณ 
   - วางแผนดำเนินการทำความสะอาด ซ่อมบำรุง และเก็บรักษา 
   - แผนการขยายพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ของส่วนราชการ 
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8. แผนเผชิญเหตุโจรกรรม 

 8.1 ก่อนเกิดเหตุ 
  1.)  ด้านกระบวนการ 
   - จัดทำแผนและมาตรการป้องกันเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุอัคคีภัย แจ้งเวียนหน่วยงานและ 
      นำขึ้นเว็บไซต์ www.ops.moe.go.th 
   - ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย 
  2.) ด้านบุคลากร 
   - กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาความปลอดภัย 
   - ให้ความรู้กับบุคลากรในหน่วยงานในการปฏิบัติตนกรณีเกิดเหตุเมื่อถูกโจรกรรม 
   - สร้างความตระหนักให้กับบุคลากรในหน่วยงานเห็นความสำคัญในการดูแลรักษาทรัพย์สิน 
     ของหน่วยงาน 
  3.) ด้านข้อมูล 
   - กำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละระดับชั้น 
   - มีฐานข้อมูลทะเบียนด้านครุภัณฑ์ บัญชีวัสดุอุปกรณ์ สำนักงาน 
   - มีฐานข้อมูล และระบบออนไลน์ (แอพพลิเคชั่น) ในการตรวจสอบการเข้า - ออก 
       หน้าประตูทางเข้า สำหรับบุคลากรในหน่วยงาน 
   - กำหนดให้มีอุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรประชาชน สำหรับบุคคลภายนอกที่เข้า – ออก 
     บริเวณหน่วยงาน 
   - มีระบบการป้องกันและติดตามรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสำนักงานธุรกรรม 
     อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ได้แก่ CTM วิเคราะห์และป้องกันการโจมตีของระบบ GWP  
     เว้นช่วยลดปัญหาในการโจมตีเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ 
   - ดำเนินการให้เป็นไปตามนโนบาย แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
     ด้านสารสนเทศ 
   - ดำเนินการให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
  4.) ด้านสถานที่และงบประมาณ 
   - เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ อุปกรณ์ และระบบโปรแกรมป้องกันการโจรกรรม 
   - ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามแผนและมาตรการการป้องกัน 

 8.2 ระหว่างเกิดเหตุ 
  1.) ด้านกระบวนการ 
   - มีการแจ้งเหตุ 
   - ติดตามสถานการณ์ 
   - รายงานสถานการณ์ 
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  2.) ด้านบุคลากร 
   - บุคลากรในหน่วยงาน แจ้งเจ้าหน้า ศทก.สป. ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสาเหตุที่เกิดขึ้น 
  3.) ด้านข้อมูล 
   - ตรวจสอบผู้เข้าใช้งานข้อมูล 
   - ตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูล 
  4.) ด้านสถานที่และงบประมาณ 
   - ตรวจสอบความคุ้มค่าของระบบรักษาความปลอดภัยของสถานที่ โปรแกรมหรือวัสดุอุปกรณ์ 
      ที่ใช้ในการป้องกันเหตุโจรกรรม 
 8.3 หลังเกิดเหตุ 
  1.)  ด้านกระบวนการ 
   - สรุปรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้น มาวิเคราะห์และหาแนวทางป้องกันแก้ไข 
  2.) ด้านบุคลากร 
   - สอบถามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการโจรกรรม 
   - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ความต้องการด้านอุปกรณ์และระบบให้คืนสู่สภาวะปกติ 
  3.) ด้านข้อมูล 
   - รวบรวมข้อมูล สรุปประเด็นปัญหา 
   - ตรวจสอบบุคคลที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล 
   - ตรวจสอบสิ่งที่ถูกโจรกรรมกับฐานข้อมูล ทะเบียนด้านครุภัณฑ์สำนักงาน (ความเสียหาย) 
  4.) ด้านสถานที่และงบประมาณ 
   - ประเมินความเสียหายของอุปกรณ์และข้อมูล 
   - จัดทำรายละเอียดเพ่ือประกอบการจัดทำแผนเสนอของบประมาณ 

9. แผนเผชิญเหตุวาตภัย 

 9.1 ก่อนเกิดเหตุ 
  1.) ด้านกระบวนการ 
   - จัดทำแผนและมาตรการป้องกันเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุอัคคีภัย แจ้งเวียนหน่วยงานและ 
       นำขึ้นเว็บไซต์ www.ops.moe.go.th 
   - จัดทำแผนเผชิญเหตุด้านวาตภัย 
   - ติดตามข่าวสารสภาวะอากาศอย่างต่อเนื่อง และมีการแจ้งเตือน 
   - จัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสถานศึกษาประสบภัยพิบัติ กระทรวงศึกษาธิการ 
   - มีการสำรวจพื้นที่จุดเสี่ยงเพ่ือป้องกันเหตุการณ์ 
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  2.) ด้านบุคลากร 
   - มีการให้ความรู้ในการปฏิบัติตนเพื่อเตรียมเผชิญเหตุวาตภัย ให้แก่บุคลากร 
   - สร้างเครือข่ายการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
   - มีรายชื่อบุคลากร สำหรับประสานงานเมื่อเกิดเหตุวาตภัย 
  3.) ด้านข้อมูล 
   - ตรวจสอบความพร้อมระบบวิทยุสื่อสาร 
   - ประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันวาตภัย 
   - จัดเก็บไฟล์ข้อมูลเอกสารสำรองไว้ 
   - จัดทำข้อมูลสถิติ เพื่อขอรับงบประมาณจัดสรร 
   - การสำรองข้อมูล เช่น การสแกนหรือการจัดทำฐานข้อมูลระบบการจัดเก็บข้อมูล 
   - ช่องทางการสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็ว ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line และเครือข่ายสำรอง 
     ด้านการติดต่อสื่อสารในภาวะวิกฤต 
   - จัดทำคู่มือเกี่ยวกับวาตภัย/จัดทำเบอร์โทรศัพท์หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  4.) ด้านสถานที่และงบประมาณ 
   - วางแผนเตรียมพร้อมด้านอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน เช่น คอมพิวเตอร์ วัสดุสำนักงานเป็นต้น 
   - เตรียมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ เช่น ยานพาหนะที่ใช้ในการขนย้ายและอพยพ 
   - ตรวจสอบดูแลระบบป้องกันวาตภัย 
   - การติดต่อประสานหน่วยงานเพื่อขอใช้สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง  

 9.2 ระหว่างเกิดเหตุ 
  1.) ด้านกระบวนการ 
   - วางแผนการดำเนินการเผชิญเหตุวาตภัย 
   - จัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสถานศึกษาประสบภัยพิบัติ กระทรวงศึกษาธิการ  
   - ผู้มีอำนาจวิเคราะห์ระดับความรุนแรงและประกาศสถานการณ์ให้บุคลากรทราบ 
   - ดำเนินการแก้ไขปัญญาหาเกี่ยวกับเหตุวาตภัย 
   - ติดตามรายงานสถานการณ์ และแก้ไขปัญหา 
  2.) ด้านบุคลากร 
   - ประสานความร่วมมือในการปฏิบัติการและเผชิญเหตุวาตภัย 
   - บุคลากรในหน่วยงาน รับฟังประกาศแจ้งเตือนจากผู้มีอำนาจและปฏิบัติตามประกาศ 
   - กำชับบุคลากรที่รับผิดชอบในพื้นที่ปฏิบัติงาน กวดขันตรวจตาอย่างเคร่งคัดและรายงาน 
     ผู้บังคับบัญชาโดยทันที 
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  3.) ด้านข้อมูล 
   - ใช้ศูนย์วิทยุสื่อสารเสมา วิเคราะห์ข้อมูล และประสานเครือข่าย 
   - ผู้มีอำนาจ ประกาศแจ้งบุคลากรให้ทราบ และให้ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุวาตภัย 
   - ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสถานศึกษาประสบภัยพิบัติ กระทรวงศึกษาธิการ รวบรวมข้อมูล 
     จากทุกหน่วยงาน  
   - จัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เพ่ือให้การช่วยเหลือเป็นการเฉพาะ 
   - ติดตามสถานการณ์การเกิดเหตุและทิศทางลมอย่างใกล้ชิด 
  4) ด้านสถานที่และงบประมาณ   
   - การรักษาทรัพย์สินของทางราชการ 
   - จัดเตรียมสถานที่เพ่ือรองรับวัสดุ ครุภัณฑ์ ของหน่วยงาน 

 3.3 หลังเกิดเหตุ 
  1.) ด้านกระบวนการ 
   - สำรวจ และประเมินความเสียหาย 
   - วางแผนการซ่อมแซม บำรุงรักษาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ 
   - รวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้น มาวิเคราะห์ และหาแนวทางป้องกันแก้ไข 
  2.) ด้านบุคลากร 
   - มีการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 
  3.) ด้านข้อมูล 
   - รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สรุปประเด็นปัญหาและรายงานต่อผู้มีอำนาจ 
   - รายงานข้อมูลสถานการณ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบผ่านหนังสือราชการ หรือส่งผ่านระบบ 
      อิเล็กทรอนิกส์ 
  4.) ด้านสถานที่และงบประมาณ 
   - วางแผนดำเนินการซ่อมบำรุงรักษา 
   - เสนอแผนเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ 
   - ดำเนินการฟื้นฟูสำนักงานและสิ่งแวดล้อม 
   - ดำเนินการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าที่เสียหาย 
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กำรป้องกนักำรแพรร่ะบำด 

ของโรคระบำดตอ่เน่ือง 
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กำรป้องกนั กำรแกไ้ขปัญหำฝุ่ นละอองขนำด

เล็ก PM 2.5 
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สำนักที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนงานตามแผนของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

แผน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน 

สำนักอำนวยการ 

- แผนเผชิญเหตุอัคคีภัย 
- แผนเผชิญเหตุอุทกภัย   

- แผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหว 

- แผนเผชิญเหตุฝุ่นละออง (PM 2.5) 

- แผนเผชิญเหตุจลาจล/ชุมนุมทางการเมือง 

- แผนเผชิญเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 

- แผนเผชิญเหตุโจรกรรม 
แผนรองรับภาวะโรคระบาดต่อเนื่อง 

กองส่งเสริมและพัฒนาการ
บริหารการศึกษาในส่วนภูมิภาค มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ 

โรคระบาด 
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ที่ปรึกษา 
 นายสุภัทร  จำปาทอง  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ     

 นายธูน  ขวัญเดช  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

 นายสมใจ  วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                       

 

คณะทำงาน  

 คณะทำงานจัดทำแผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ  

 (Business Continuity Plan : BCP) 

      สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

รูปเล่ม    

 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 319  ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

 โทรศัพท ์ 0 2628 5641    โทรสาร  0 2628 5642 
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สป.ศธ. 
Safety  
First 

 


