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ค าน า 

 

ตามที่ มหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนส ารองฉุกเฉิน เพ่ือท าให้มั่นใจว่าระบบงาน และสถานที่ท างาน         
มีการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน โดยได้ค านึงถึงการป้องกัน การจัดการ ความต่อเนื่อง               
ของการด าเนินการและการฟ้ืนฟูสู่สภาพเดิม โดยได้วิเคราะห์สถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น               
และมีผลกระทบต่อกระบวนการท างานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม
และสามารถบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้สามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่มีความส าคัญได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถให้บริการนักศึกษา บุคลากร และประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งหน่วยงานได้
ทดสอบ ซักซ้อม และปรับปรุงแผนเพื่อจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องมหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้น  

มหาวิทยาลัยคาดหวังว่าแผนบริหารความต่อเนื่องเล่มนี้ จะเป็นแนวทางให้บุคลากรในการบริหาร
ความต่อเนื่องของการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพต่อไป 
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บทที่ 1 บทน ำ 

 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 
ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. ได้น าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management 

Quality Award : PMQA) มาใช้เป็นกรอบการประเมินระบบการบริหารจัดการของส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐ ได้ส่งเสริมให้ส่วนราชการมีการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ผ่านกลไกการก าหนดเป็นตัวชี้วัด
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งมีเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่ส าคัญประการหนึ่ง ที่มุ่งเน้นให้ส่วนราชการมีการเตรียมความพร้อมต่อ
ภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น โดยที่ในหมวด 6 การจัดการกระบวนการ ก าหนดให้ส่วนราชการต้องมีระบบ
รองรับภาวะฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการจัดการกระบวนการเพ่ือให้ส่วนราชการจะ
สามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ส่วนราชการจะต้องมีวิธีการเพ่ือท าให้มั่นใจว่าระบบงานและสถานที่
ท างานมีการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติ และระบบการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติต้องค านึงถึงการป้องกัน            
การจัดการ ความต่อเนื่องของการด าเนินการ และการท าให้คืนสู่สภาพเดิม   

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 เห็นชอบให้ส่วนราชการ ได้แก่ กระทรวง กรม 
จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน และรัฐวิสากกิจด าเนินการบริหาร
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ตามขั้นตอนที่ส านักงาน ก.พ.ร. ได้น าเสนอ คือ 1) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่
หน่วยงาน 2) การเตรียมความพร้อมให้ส่วนราชการ 3) ซักซ้อมแผนและน าไปปฏิบัติจริง และ 4) ส่งเสริมให้มี
การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามแนวทางที่ ก .พ.ร. 
ก าหนด  

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม
และสามารถบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้สามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่มีความส าคัญได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถให้บริการนักศึกษา บุคลากร และประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง       
1.2 วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องของการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต 
2) เพ่ือให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ                

ที่อาจจะเกิดขึ้น 
3) เพ่ือลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการด าเนินงานหรือการให้บริการ  
4) เพ่ือบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
5) เพ่ือให้ประชาขน เจ้าหน้าที่ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(Stakeholders) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่น แม้มหาวิทยาลัยต้องเผชิญกับ
เหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนท าให้การด าเนินงานต้องหยุดชะงัก  
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1.3 กรอบกำรด ำเนินกำร 

ตามที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดท าแผนส ารองฉุกเฉินขึ้น เพ่ือป้องกันผลกระทบต่อการจัดการ
กระบวนการ เพ่ือก่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบงานและสถานที่ท างานมีความพร้อมต่อภัยพิบัติและภาวะ
ฉุกเฉินนั้น  มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทบทวนแผนส ารองฉุกเฉินเพ่ือน าไปสู่การจัดท าแผนการบริหารความ
ต่อเนื่อง โดยมีกรอบการด าเนินการดงันี ้ 

1) จัดท าแผนการบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย โดยน าแนวทางตามหลักการบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) มาประยุกต์ใช้ พร้อมก าหนดโครงสร้าง 
BCM หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรที่เก่ียวข้อง  

2) ศึกษาและท าความเข้าใจองค์กร (Understanding the Organization) เป็นการวิเคราะห์
ผลกระทบทางธุรกิจ และประเมินความเสี่ยง เพ่ือระบุความเร่งด่วนของกิจกรรมและระดับความสามารถ            
ที่ต้องการเพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดล าดับความส าคัญของกระบวนงาน การก าหนดแนวทางและการก าหนด        
กลยุทธ์  

3) ก าหนดกลยุทธ์ในการสร้างความต่อเนื่อง BCM (Determining BCM Strategy)  
4) พัฒนาและเตรียมการตอบสนองต่อเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉิน (Developing and Implementing 

BCM Repose) เพ่ือเตรียมความพร้อมให้หน่วยงานสามารถตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉินที่ส่งผล                     
ให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานต้องหยุดชะงัก หรอืไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง  

5) ทดสอบ ปรับปรุง และทบทวนแผน (Exercising Maintaining and Reviewing) เพ่ือให้แน่ใจว่า 
BCM ที่จัดทาข้ึนสามารถใช้งานได้จริง  

6) ปลูกฝัง BCM ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร (Embedding BCM in the Organization’s 
Culture) ทาให้บุคลากรทุกคนเข้าใจถึงความส าคัญของ BCM ตลอดจนบทบาทหน้าที่ที่ทุกคน พึงมีเพ่ือให้
ธุรกิจสามารถดาเนินต่อไปได้ในยามที่เกิดเหตุวิกฤต  
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บทที่ 2  
แนวทำงกำรเตรียมควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤต 

 

 การบริหารจัดการองค์การในสภาวะวิกฤต/เหตุการณ์ฉุกเฉิน/สถานการณ์ภัยพิบัติ โดยทั่วไปจะแบ่ง 
วัฏจักรการบริหารจัดการออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังรูปที่ 1 คือ 1) การป้องกันและลดผลกระทบ                        
2) การเตรียมพร้อมรับภัย 3) การจัดการในภาวะฉุกฉิน และ 4) การจัดการหลังเกิดภัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 วัฎจักรการบริหารจัดการในสภาวะวิกฤต 
 

2.1 แนวทำงกำรตอบสนองต่อสภำวะวิกฤต  
 ส าหรับแนวคิดการบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานควรเน้นการควบคุมดูแลและ
ป้องกันทรัพยากรที่ส าคัญต่อการด าเนินงานหรือให้บริการ เพ่ือสร้างประโยชน์สูงสุดส าหรับผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย โดยหากการควบคุมภายในที่มีอยู่ไม่สามารถควบคุมดูแลและป้องกันได้ทั้งหมด เมื่อเกิด
อุบัติการณ์ขึ้น ระดับการด าเนินงานหรือให้บริการของหน่วยงานจะลดลง ดังนั้น บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน
ภาครัฐ คือต้องรีบด าเนินการให้ระดับการด าเนินงานหรือให้บริการกลับมาในระดับที่เหมือนภาวะปกติซึ่ง
จ าเป็นต้องใช้เวลา ซึ่งอาจแยกได้เป็น 
 1) ภายในช่วงระยะเวลาแรก จะเป็นช่วงของการตอบสนองต่ออุบัติการณ์ (Incident/ Emergency 
Management) อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เหตุการณ์และความเสียหายขยายตัวไปในวงกว้าง การตอบสนองอาจ
จ าเป็นต้องยกระดับเป็นการบริหารจัดการวิกฤต (Crisis Management)  
 2) ภายหลังจากนั้น จะเป็นช่วงของการท าให้เกิดความต่อเนื่องของกระบวนการทางธุรกิจ 
(Continuity Management) เพ่ือให้หน่วยงานสามารถกลับมาด าเนินงานได ้ซึ่งแยกเป็น 2 ระดับ  



4  

 

 KKU| แผนการบริหารความต่อเน่ือง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

     (1) ด าเนินงานหรือให้บริการได้ในระดับที่องค์กรยอมรับกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดภายในระยะอันสั้น  
     (2) กลับมาให้บริการได้ในระดับปกติตามระยะเวลาที่ก าหนด ในช่วงการด าเนินการกอบกู้
กระบวนการทางธุรกิจ (Recovery) ดังแสดงตามรูปที ่2.1  

รูปที่ 2 - แนวคิดการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
ที่มา: ISO PAS 22399-2007 Social Security – Guideline for incident preparedness and 
operational continuity management  

 สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ หากเกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบให้หน่วยงานไม่สามารถ
ด าเนินงานหรือให้บริการได้ตามปกติ ดังนั้น จึงเป็นความจ าเป็นที่หน่วยงานต้องจัดท าแผนความต่อเนื่อง 
(Business Continuity Plan -BCP) เพ่ือเตรียมพร้อมรับภัย ซ่ึงการเตรียมความพร้อมจะให้ความส าคัญใน
กระบวนการเตรียมความพร้อมของทรัพยากรและความรู้ความเข้าใจในบทบาทความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งวัตถุประสงค ์(Objectives) ของการจัดท าแผนความต่อเนื่อง มีดังนี ้ 

 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องของการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต  
 เพ่ือให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับมือกับสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์
ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึน  
 เพ่ือลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการด าเนินงาน เช่น ผลกระทบด้านเศรษฐกิจการเงิน               
การให้บริการ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น  
 เพ่ือบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
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2.2 แนวทำงกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง (Business Continuity Management) 
 ปัจจุบัน มีหลากหลายแนวทางและมาตรฐานในการบริหารความต่อเนื่อง โดยแนวทางที่ได้รับการใช้
อย่างแพร่หลายคือ BS25999 ซึ่งก าหนดให้มี 6 องค์ประกอบหลักเป็นวงจรการบริหารความต่อเนื่อง (BCM 
Life Cycle) ทั้งนี้ องค์กรหรือหน่วยงานสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ โดยขอบเขตวิธีการบริหารจัดการ และ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ใน BCM ของแต่ละองค์กรอาจแตกต่างกันไปตามขนาด ประเภทภารกิจ และทรัพยากรที่ใช้

งาน ดังนี ้ 
มำตรฐำนสำกล BS25999 Business Continuity Management 

 
 
 2.2.1 การบริหารโครงการจัดการความต่อเนื่อง (BCM Program Management)  
        โครงการจัดการความต่อเนื่อง ถือว่าเป็นองค์ประกอบหลักและเป็นขั้นตอนแรกของการบริหาร
ความต่อเนื่อง โดยเป็นขั้นตอนการจัดท ากรอบนโยบาย BCM โครงสร้าง BCM หน้าที่และความรับผิดชอบของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงลงมาถึงพนักงานระดับต่างๆ รวมถึงการจัดตั้งทีมงานด้าน BCM 
การก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของพนักงาน ขั้นตอนการปรับระดับของเหตุการณ์ (Incident 
Escalation Process) วิธีการบริหารโครงการบริหารความต่อเนื่อง และการติดตามพร้อมทั้งรายงานความ
คืบหน้า  
 2.2.2 การศึกษาและทาเข้าใจองค์กร (Understanding the Organization)  
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        การเข้าใจองค์กรเป็นกระบวนการท าความรู้จักกับองค์กรและหน่วยงาน ซึ่งหมายถึงความรู้และ
เข้าใจในสภาพและการด าเนินงานขององค์กรและหน่วยงานว่า จะรับผลกระทบหรือความเสี่ยงอย่างไร           
ผ่านวิธีการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis – BIA) และ การประเมินความเสี่ยง            
(Risk Assessment - RA) เพ่ือระบุความเร่งด่วนของกิจกรรมต่างๆ และระดับความสามารถที่ต้องการ เพ่ือ
น าไปเป็นข้อมูลในการจัดระดับความส าคัญของกระบวนงาน การก าหนดแนวทาง และการก าหนดกลยุทธ์ใน
ข้อต่อไป 
 2.2.3 การก าหนดกลยุทธ์ในการสร้างความต่อเนื่อง BCM (Determining BCM strategy)  
         การก าหนดแนวทางในการตอบสนองต่อการหยุดชะงักของการด าเนินงานขององค์กร ได้แก่   
กลยุทธ์กู้คืนการด าเนินงาน (Recovery Strategy) ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องจัดท าก่อนการพัฒนาและเตรียมการ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉิน และการก าหนดกลยุทธ์ด้านการจัดการทรัพยากรที่เหมาะสม            
ตามข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (BIA) ซึ่งประกอบด้วยเรื่อง บุคลากร (People) สถานที่
ปฏิบัติงาน (Premise) อุปกรณ์และเครื่องมือ (Equipment) เทคโนโลยี (Technology) ข้อมูล (Information) 
และผู้ผลิตสินค้าหรือผู้ให้บริการ (Suppliers)  
 2.2.4 การพัฒนาและเตรียมการตอบสนองต่อเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉิน  (Developing and 
Implementing BCM Response)  
          หลักจากที่ได้มีการก าหนดกลยุทธ์เรียบร้อยแล้ว จะต้องจัดท าแผนงานเตรียมตอบสนองต่อ
ภาวะฉุกเฉิน โดยให้เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ ดังต่อไปนี้  

 Incident Management Plans (IMP) เพ่ือจัดการกับวิกฤติฉุกเฉินที่เกิดขึ้น  
 Emergency/ Crisis Management Plan (CMP) เพ่ือจัดการกับวิกฤติฉุกเฉินที่เกิดขึ้น และ

ผลกระทบขยายไปในวงกว้าง  
 Business Continuity Plans (BCP) เพ่ือบริหารการดาเนินภารกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งท า

ขั้นตอนงานที่ฉุกเฉินต่อภารกิจและใช้ทรัพยากรหลักอย่างเหมาะสม  พร้อมทั้งเตรียมแผนรับ
สถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบ  

  Recovery Plans (RP) หรือแผนกู้คืนภารกิจหลังภัยพิบัติผ่านพ้นไป  
 2.2.5 การทดสอบ ปรับปรุง และทบทวนแผน (Exercising Maintaining and Reviewing)  
         เป็นขั้นตอนที่ส าคัญ เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ท าให้แน่ใจได้ว่า BCM ที่ได้จัดทาขึ้นสามารถ
ใช้ได้จริง รวมทั้งเพ่ือเตรียมความพร้อม ตลอดจนตรวจสอบความสามารถของบุคลากร และประสิทธิภาพของ
แผนในการตอบสนองต่อวิกฤติการณ์ โดยรูปแบบการทดสอบอาจมีตั้งแต่ระดับง่ายไปหายาก ดังนี้  

  Call Tree คือการซ้อมการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกทีมงานที่เก่ียวข้องตามผัง  
 
รายชื่อทางโทรศัพท์ 
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 Tabletop Testing คือการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง                
โดยจ าลองโจทย์สถานการณ์ข้ึนมา และลองนาแผน BCP มาพิจารณาว่า ใช้ตอบโจทย์แต่ละข้ันตอนได้หรือไม่  

 Simulation คือการทดสอบโดยจ าลองสถานการณ์เสมือนจริง และลองใช้แผน BCP มา
ประยกุต์ใช้  

  Full BCP Exercise คือการทดสอบเต็มรูปแบบและใกล้เคียงสถานการณ์จริงมากท่ีสุด  
 2.2.6 การปลูกฝัง BCM ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร (Embedding BCM in the 
Organisation’s Culture)  
  เป็นขั้นตอนที่ส าคัญประการหนึ่งในการท าให้ BCM ผสมกลมกลืนเข้าจนเป็นวัฒนธรรม
องค์กร โดยเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและจิตวิทยาที่จะท าให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ซึมซาบและเข้าใจถึงความส าคัญ
ของ BCM ตลอดจนบทบาทหน้าที่ที่ทุกคนพึงมีเพ่ือให้ภารกิจสามารถด าเนินต่อไปได้ในยามที่เกิดเหตุวิกฤต  
 จากแนวทาง BS25999 ที่ได้กล่าวสรุปข้างต้น หน่วยงานภาครัฐสามารถพิจารณาก าหนดกลุ่ม

ผู้รับผิดชอบและโครงสร้างโครงการจัดการความต่อเนื่องได้ ดังนี้ 
 

ขั้นตอนตามแนวทาง BS25999 ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1) บริหารโครงการจัดการความ
ต่อเนื่อง  

ผู้บริหารหน่วยงาน  
ผู้บริหารฝ่ายงาน/ ส่วนงานต่างๆ  
ผู้จัดการและทีมงานโครงการฯ  
 

ผู้บริหารหน่วยงาน หารือกับผู้บรหิาร
ฝ่ายงาน/ส่วนงานต่าง และก าหนด
โครงสร้าง ผู้จัดการและทีมงาน 
รวมถึงบทบาทความรับผิดชอบใน
โครงการจดัการความต่อเนื่อง  

2) ศึกษาและทาเข้าใจองค์กร  ผู้จัดการและทีมงานโครงการฯ 
ผู้บริหารฝ่ายงาน/ ส่วนงานต่างๆ  
 

ผู้จัดการและทีมโครงการจัดการ
ความต่อเนื่อง ร่วมกับผู้บริหารฝา่ย
งาน/ส่วนงานต่างๆ ทาการศึกษาและ
วิเคราะหผ์ลกระทบทางธุรกิจ (BIA) 
การประเมินความเสีย่ง/ภัยคุกคาม 
และก าหนดแนวทางเลือก  

3) ก าหนดกลยุทธ์ BCM  
 

ผู้บริหารหน่วยงาน  
ผู้บริหารฝ่ายงาน/ส่วนงานต่างๆ  
ผู้จัดการและทีมงานโครงการฯ  
 

ผู้จัดการและทีมโครงการจัดการ
ความต่อเนื่อง หารือร่วมกับผู้บริหาร
ฝ่ายงาน/ส่วนงานต่างๆ และก าหนด
แนวทาง/กลยุทธ์ นาเสนอต่อ
ผู้บริหารหน่วยงานพิจารณาและ
อนุมัต ิ 

4) พัฒนาและเตรยีมการตอบสนอง
ต่อเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉิน  
 

ผู้จัดการและทีมงานโครงการฯ 
ฝ่ายงาน/ ส่วนงานต่างๆ  
 

ผู้จัดการและทีมโครงการจัดการ
ความต่อเนื่อง ร่วมกับตัวแทนจาก
ฝ่ายงาน/ส่วนงานต่างๆ พัฒนาและ
จัดท าแผนการตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉินและแผน
ความต่อเนื่อง  
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ขั้นตอนตามแนวทาง BS25999 ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

5) การทดสอบ ปรับปรุง และ
ทบทวนแผน  
 

ผู้จัดการและทีมงานโครงการฯ  
ผู้บริหารและ  
ตัวแทนฝ่ายงาน/ ส่วนงานต่างๆ  
 

ผู้จัดการและทีมโครงการจัดการ
ความต่อเนื่อง ร่วมกับผู้บริหารและ
ตัวแทนจากฝ่ายงาน/ส่วนงานต่าง 
ด าเนินการทดสอบแผนท่ีไดม้ีการ
จัดท าขึ้น  

6) ปลูกฝัง BCM ให้เป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมองค์กร  
 

ผู้บริหารของหน่วยงาน  
ผู้บริหารฝ่ายงาน/ ส่วนงานต่างๆ  
 

ผู้จัดการและทีมโครงการจัดการ
ความต่อเนื่อง ร่วมกับผู้บริหารและ
ตัวแทนจากฝ่ายงาน/ส่วนงานต่างๆ 
น าเสนอแนวทางการปลูกฝัง BCM 
แก่ผู้บริหารหน่วยงานน าไปปฏิบตั ิ 
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บทที่ 3  
แผนบริหำรควำมต่อเนื่อง มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องขึ้น เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อสภาวะ
วิกฤตที่อาจเกิดขึ้น  เ พ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินงานตามภารกิจหลักได้อย่างต่อเนื่อง                            
และมีประสิทธิภาพ 
 3.1 สมมติฐำนของแผนควำมต่อเนื่อง (BCP Assumptions) 

      3.1.1 เหตุกำรณ์ : แผนบริหารความต่อเนื่องฉบับนี้ใช้รับรองกรณีเกิดสภาวะวิกฤติหรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉินบริเวณมหาวิทยาลัยหรือภายในของหน่วยงานประกอบด้วยเหตุการณ์ ต่อไปนี้ 

1) เหตุการณ์อัคคีภัย 
2) เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล 
3) เหตุการณ์ด้านระบบเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร 
4) เหตุการณ์สารเคมีและวัตถุอันตราย 
5) เหตุการณ์โรคระบาด 
6) เหตุการณ์ภัยแล้ง 
7) เหตุการณ์ขยะติดเชื้อ 
8) เหตุการณ์อุทกภัย 
9) เหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง 

3.2 ผลกระทบต่อทรัพยำกรที่ส ำคัญ : แผนบริหารความต่อเนื่องฉบับนี้ได้จัดท าขึ้นเพ่ือให้สามารถ
รองรับกับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของมหาวิทยาลัยในหลากหลายรูปแบบของสภาวะวิกฤติหรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉินโดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อทรัพยากรที่ส าคัญ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 

1) ผลกระทบด้ำนอำคำร/สถำนที่ปฏิบัติงำนหลัก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้สถานที่ของ
มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายและส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถด าเนินการได้เป็นระยะเวลา
ชั่วคราวหรือระยะยาว  

2) ผลกระทบด้ำนวัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญ/กำรจัดหำจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญ เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นท าให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญต่อการด าเนินการ หรือไม่สามารถจัดหา/
จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ท่ีส าคัญได้  

3) ผลกระทบด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลที่ส ำคัญ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้ไม่
สามารถใช้ระบบเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศหรือข้อมูลที่ส าคัญได้ หรือข้อมูลที่ส าคัญไม่
สามารถน ามาใช้งานได้ตามปกติ  
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4) ผลกระทบด้ำนบุคลำกรหลัก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้บุคลากรหลักไม่สามารถมาปฏิบัติงาน
ได้ตามปกติ 

5) ผลกระทบด้ำนคู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำรที่ส ำคัญ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้คู่ค้า/ผู้ให้บริการไม่
สามารถที่จะให้บริการหรือส่งมอบงานได้ ตามท่ีระบุไว้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3.3 กำรประเมินควำมเสี่ยงและภัยคุกคำม 

     มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ประเมินความเสี่ยงและภัยคุกคามที่มีโอกาสเกิดในพ้ืนที่ปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัย และส่งกระทบรุนแรงต่อองค์กร โดยได้ประสานแต่ละคณะ/หน่วยงาน ทบทวนกิจกรรม/
กระบวนการท างาน รวมถึงระดับผลกระทบต่อองค์การ ในกรณีที่กิจกรรม/กระบวนการท างานดังกล่าวต้อง
หยุดชะงัก หากเกิดสภาวะวิกฤต โดยสามารถสรุปผลกระทบจากเหตุการณ์และทรัพยากรที่ส าคัญ ได้ดังนี้   

 
 

เหตุกำรณ์สภำวะวิกฤต 

ผลกระทบ 

ด้ำนอำคำร/
สถำนที่

ปฏิบัติงำนหลัก 

ด้ำนวัสดุ
อุปกรณ์ที่

ส ำคัญ/กำร
จัดหำจัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ที่ส ำคัญ 

ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
และข้อมูลที่

ส ำคัญ 

ด้ำนบุคลำกร
หลัก 

ด้ำนคู่ค้ำ/       
ผู้ให้บริกำรที่

ส ำคัญ 

1. อัคคีภัย      

2. ชุมนุมประท้วง/จลาจล      

3. ระบบเครือข่าย
สารสนเทศ   

     

4. สารเคมีและวัตถุ
อันตราย 

     

5. โรคระบาด      

6. ภัยแล้ง      

7. ขยะติดเชื้อ      

8.  อุทกภัย      

9.  ไฟฟ้าขัดข้อง      

 
แผนความต่อเนื่องฉบับนี้ ไม่รองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่มีเหตุขัดข้องต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการ

ด าเนินการปกติ โดยเหตุขัดข้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบระดับสูงต่อการด าเนินงานและการให้บริการของ
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยยังสามารถจัดการปรับปรุงแก้ไขได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยผู้บริหาร
ของมหาวิทยาลัย 
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3.4 กระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน  

 การปฏิบัติตามแผนนี้ จะแจ้งข่าวไปยังหน่วยงานดังต่อไปนี้ 

 งานซ่อมบ ารุ งและปฏิบัติการพิเศษ  กองอาคารและสถานที่  โทร.  043 -202055 ,                       
 081-4714443, 081-4711119, ภายใน 12055, 12066, 11366 

 ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 043-202191,                
 081-7085891, ภายใน 12345, 12190, 11990 

 สถานีต ารวจภูธรย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 043-204383  

 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (รถรับส่งฉุกเฉิน) โทร. 63667, 63714, 1669, 043-363191 

 งานโทรศัพท์ (มข.) โทร. 043-009700 

 งานประปา (มข.) โทร. ภายใน 12065 

 ศูนย์ควบคุมการเดินรถ (มข.) โทร. 081-15928107 

 สายด่วน Hot Line โทร. 081-7085891 

 สถานีต ารวจภูธรเมืองขอนแก่น โทร. 043-221162, 191 

 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น โทร.1784, 043-236632 

 ดับเพลิงเทศบาลนครขอนแก่น โทร. 199, 043-221184, 043-234583, 043-224625, 
 043-234581 

 ศูนย์กู้ชีพนเรนทร โทร. 1669 
 

3.5 ทีมงำนแผนควำมต่อเนื่อง (Business Continuity Plan Team)  

       เพ่ือให้แผนความต่อเนื่อง (BCP) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จะต้องมีทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ขึ้น โดย BCP Team 
ทุกต าแหน่งจะต้องร่วมมือกันดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในความรับผิดชอบของตนเอง 
ให้สามารถบริหารความต่อเนื่องและกลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว  ตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนดไว้ของทีมงาน
บริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ในกรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บุคลากรส ารอง
รับผิดชอบท าหน้าที่ในบทบาทของบุคลากรหลัก โดยมีทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ดังปรากฏใน
ตารางต่อไปนี้ 
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3.5.1 เหตุกำรณ์อัคคีภัย 

หัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่องเหตุกำรณ์อัคคีภัย 

ล ำดับที ่ รำยชื่อ ต ำแหน่ง 
หมำยเลข
โทรศัพท์ 

1 อธิการบด ี ผู้บัญชาการเหตุการณ์ คนที่ 1  

2 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ผู้บัญชาการเหตุการณ์ คนที่ 2 081-8712385 

3 ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายจดัการก่อสร้าง ผู้บัญชาการเหตุการณ์ คนที่ 3 081-5929204 

4 คณบดี หัวหน้าส านักงาน สถานท่ีเกิดเหต ุ ผู้บัญชาการเหตุการณ์ คนที่ 4  

5 ผู้อ านวยการกองอาคารและสถานที่ ผู้บัญชาการเหตุการณ์ คนที่ 5 081-5451058 

6 หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษมอดินแดง ผู้บัญชาการเหตุการณ์ คนที่ 6 089-7129700 

ทีมตอบโต้สถำนกำรณ์วิกฤติ 

ล ำดับที ่ รำยชื่อ สังกัด ต ำแหน่ง 
หมำยเลข
โทรศัพท์ 

1 นพ.กรกฎ  อภิรัตน์วรากุล 
หน่วย EMS  
โรงพยาบาลศรีนครินทร ์

หัวหน้าทีมตอบโต้สถานการณ์วิกฤติ  
ด้านการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน   

 

2 นางสาวกัญญา วังส ี
หน่วย EMS  
โรงพยาบาลศรีนครินทร ์

รองหัวหน้าทีมตอบโต้สถานการณ์
วิกฤติด้านการรักษาพยาบาลฉุกเฉนิ   

087-3740444 

3 นายพิฑูรย์  มลูศร ี
รก.หัวหน้างานซ่อมบ ารุง
และปฏิบตัิการพเิศษ กอง
อาคารและสถานท่ี 

หัวหน้าทีมตอบโต้สถานการณ์วิกฤติ 
ด้านการดับเพลิงและกู้ภัยภายใน
อาคาร 

089-7129700 

4 นายอาวุธ  เขตหนองบัว 

หัวหน้าหน่วยป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั งาน
ซ่อมบ ารุงและปฏิบตัิการ
พิเศษ กองอาคารและ
สถานท่ี 

รองหัวหน้าทีมตอบโต้สถานการณ์
วิกฤติด้านการดับเพลิงและกู้ภยั
ภายในอาคาร 

081-4711119 

5 นายมรกต  สุบิน 
ส านักงานรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจร 

หัวหน้าทีมตอบโต้สถานการณ์วิกฤติ 
ด้านการดับเพลิงและกู้ภัยภายนอก
อาคาร 

088-0231890 

6 
นายวิบูรณศิลป์ พินิจ
มนตร ี

ส านักงานรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจร 

รองหัวหน้าทีมตอบโต้สถานการณ์
วิกฤติด้านการดับเพลิงและกู้ภยั
ภายนอกอาคาร 

089-2781090 
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ล ำดับที ่ รำยชื่อ สังกัด ต ำแหน่ง 
หมำยเลข
โทรศัพท์ 

7 นายเกษม  ภูธรรมะ 
หัวหน้าส านักงานรักษา
ความปลอดภัยและ
การจราจร 

หัวหน้าทีมตอบโต้สถานการณ์วิกฤติ
ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 
การจราจร การสื่อสาร 

081-5445824 

8 นายบดินทร์ธร กตุัน 
ส านักงานรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจร 

รองหัวหน้าทีมตอบโต้สถานการณ์
วิกฤติด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อย การจราจร การสื่อสาร 

085-0132421 

9 
นางสาวไพรตัน์ ขันธ์แก้ว
กอบศิริ 

หัวหน้าส านักงานบรหิาร
จัดการหอพักนักศึกษา 

หัวหน้าทีมตอบโต้สถานการณ์วิกฤติ
ด้านอพยพผู้ประสบภัย การ
สงเคราะห์ผู้ประสบภัย 

081-5929202 

10 นางสาวนภัสนันท์  สดุใด 
 ส านักงานบริหารจัดการ
หอพักนักศึกษา 

รองหัวหน้าทีมตอบโต้สถานการณ์
วิกฤติด้านอพยพผู้ประสบภัย การ
สงเคราะห์ผู้ประสบภัย 

 

11 นายอุดมชัย สุพรรณวงศ์ กองสื่อสารองค์กร 
หัวหน้าทีมตอบโต้สถานการณ์วิกฤติ 
ด้านการประชาสมัพันธ์ 

 

12 นายอริชัย  มุ่งรวยกลาง 
งานซ่อมบ ารุงและ
ปฏิบัติการพเิศษ กอง
อาคารและสถานท่ี 

รองหัวหน้าทีมตอบโต้สถานการณ์
วิกฤติ 
ด้านการประชาสมัพันธ์ 

080-7431743 

13 นายราชพร  ปทะวานิช 
หัวหน้าส านักงานบรหิาร
จัดการ ทรัพยส์ิน 

หัวหน้าทีมตอบโต้สถานการณ์วิกฤติ 
ด้านสนับสนุนสวสัดิการ 

089-6187333 

14 เจ้าหน้าท่ีเวร 

ชุดปฏิบัติการพเิศษ  งาน
ซ่อม -บ ารุงและปฏิบัติการ
พิเศษ กองอาคารและ
สถานท่ี 

ทีมตอบโตส้ถานการณ์วิกฤต ิ 081-4714443 

15 เจ้าหน้าท่ีเวร 
ส านักงานรักษาความ
ปลอดภัย -และการจราจร 

ทีมตอบโตส้ถานการณ์วิกฤต ิ 043-202191 
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3.5.2 เหตุกำรณ์ชุมนุมประท้วง/จลำจล 
หัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง 

“แผนส ำรองฉุกเฉินและมำตรกำรป้องกันและกำรรักษำควำมปลอดภัยในกำรชุมนมุใหญ่ทำงกำรเมือง” 
ผศ.วิชัย  ณีรตันพันธ์   เบอร์มือถือ 081-8725766 

บุคลำกรหลัก บทบำท บุคลำกรส ำรอง 
ชื่อ-นำมสกุล เบอร์มือถือ ชื่อ-นำมสกุล เบอร์มือถือ 

นายเกษม  ภูธรรมะ 081-544-5824 หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง 

นายอภิชาต  พัฒนจักร 089-712-7225 

นายมรกต  สุบิน 088-023-1890 ผู้ประสานงานทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง 

นายบดินทร์ธร  กุตัน 085-023-1890 

นายตรวจเวร 081-708-5891 ทีมบริหารความต่อเนื่อง
ด้านการเฝ้าระวังจุด
ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั 

หัวหน้าสายตรวจ 081-708-5891 

นายสมพร  อ่ านาเพียง 086-713-9518 ทีมบริหารความต่อเนื่อง
ด้านข้อมูลการข่าว 

นายเกษม  แก้วแก่น 090-841-7921 

นายสุพิน  ภูมิประเสริฐ 081-964-3580 ทีมบริหารความต่อเนื่อง
ด้านการจดัการจราจร 

นายสมปอง  บุญตา 083-408-7074 

นายเฉลมิเกียรติ  ศรลีะกลู 086-859-3629 ทีมบริหารความต่อเนื่อง
ด้านการประชาสมัพันธ์
และภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั 

นายนิคม  โพธิราช 084-601-5498 

นายวิบูรณศ์ิลป์  พินิจมนตร ี 0892781090 ทีมบริหารความต่อเนื่อง
ด้านการป้องกันอัคคีภัย 

นายสมชัย  บุญสวัสดิ์กุลชัย 0879553678 

นางสาวหน่อย  จินะชิต 091-130-7353 ทีมบริหารความต่อเนื่อง 
ด้านสนับสนุนท่ัวไป 

นางสาวดรณุี  โพธิปัสสา 084-511-6471 

 
3.5.3 เหตุกำรณ์ด้ำนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

หัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง เหตุกำรณ์ด้ำนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
นายพงษ์ศักดิ์  จ าปาเทศ เบอร์มือถือ 081-8738629 

บุคลำกรหลัก 
บทบำท 

บุคลำกรส ำรอง 
ชื่อ-นำมสกุล เบอร์มือถือ ชื่อ-นำมสกุล เบอร์มือถือ 

นายพงษ์ศักดิ์  จ าปาเทศ 081-8738629 หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง 
 

นายศรีชัย  เหล่าพงษ์
เจริญ 

089-6209460 
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หัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง เหตุกำรณ์ด้ำนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
นายพงษ์ศักดิ์  จ าปาเทศ เบอร์มือถือ 081-8738629 

บุคลำกรหลัก 
บทบำท 

บุคลำกรส ำรอง 
ชื่อ-นำมสกุล เบอร์มือถือ ชื่อ-นำมสกุล เบอร์มือถือ 

นายศรีนคร  พงษ์สุวรรณ 086-8628638 ผู้ประสานงานทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง 

นายอุกฤษฏ์  เขื่อนแก้ว 081-6160857 

นายธนวัฒน์  พูลสวัสดิ ์ 089-7147059 ทีมบริหารความต่อเนื่อง นายสฤษดิ์  เรืองธรรม 081-8716028 
นายคมสันต์  ค าศิลา 086-8585350 ทีมบริหารความต่อเนื่อง   
นายวีรพันธ์  บุตรมาตย ์ 089-7093067 ทีมบริหารความต่อเนื่อง   
นายจักรพงษ์  ไชยวงษ ์ 083-4009000 ทีมบริหารความต่อเนื่อง   

 
3.5.4 เหตุกำรณ์สำรเคมีและวัตถุอันตรำย 

หัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่องเหตุกำรณ์สำรเคมีและวัตถุอันตรำย 

ล ำดับที ่ รำยชื่อ ต ำแหน่ง 
หมำยเลข
โทรศัพท์ 

1 อธิการบด ี ผู้บัญชาการเหตุการณ์ คนท่ี 1  

2 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ผู้บัญชาการเหตุการณ์ คนที่ 2 081-8712385 

3 ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายจดัการก่อสร้าง ผู้บัญชาการเหตุการณ์ คนที่ 3 081-5929204 

4 คณบดี หัวหน้าส านักงาน สถานท่ีเกิดเหต ุ ผู้บัญชาการเหตุการณ์ คนที่ 4  

5 ผู้อ านวยการกองอาคารและสถานที่ ผู้บัญชาการเหตุการณ์ คนที่ 5 081-5451058 

6 หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษมอดินแดง ผู้บัญชาการเหตุการณ์ คนที่ 6 089-7129700 

ทีมตอบโต้สถำนกำรณ์วิกฤติ 

ล ำดับที ่ รำยชื่อ สังกัด ต ำแหน่ง 
หมำยเลข
โทรศัพท์ 

1 นพ.กรกฎ  อภิรัตน์วรากุล 
หน่วย EMS  
โรงพยาบาลศรีนครินทร ์

หัวหน้าทีมตอบโต้
สถานการณ์วิกฤติ  
ด้านการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน   

 

2 นางสาวกัญญา วังส ี
หน่วย EMS  
โรงพยาบาลศรีนครินทร ์

รองหัวหน้าทีมตอบโต้
สถานการณ์วิกฤติด้านการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน   

087-3740444 
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ทีมตอบโต้สถำนกำรณ์วิกฤติ 

ล ำดับที ่ รำยชื่อ สังกัด ต ำแหน่ง 
หมำยเลข
โทรศัพท์ 

3 นายพิฑูรย์  มลูศร ี
รก.หัวหน้างานซ่อมบ ารุงและ
ปฏิบัติการพเิศษ กองอาคาร
และสถานท่ี 

หัวหน้าทีมตอบโต้
สถานการณ์วิกฤต ิ
ด้านการดับเพลิงและกู้ภัย 

089-7129700 

4 นายอาวุธ  เขตหนองบัว 

หัวหน้าหน่วยป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั งานซ่อม
บ ารุงและปฏิบัติการพิเศษ กอง
อาคารและสถานท่ี 

รองหัวหน้าทีมตอบโต้
สถานการณ์วิกฤติด้านการ
ดับเพลิงและกู้ภัยภายใน
อาคาร 

081-4711119 

5 นายอุดมชัย สุพรรณวงศ์ กองสื่อสารองค์กร 
หัวหน้าทีมตอบโต้
สถานการณ์วิกฤต ิ
ด้านการประชาสมัพันธ์ 

 

6 นายอริชัย  มุ่งรวยกลาง 
งานซ่อมบ ารุงและปฏิบัติการ
พิเศษ กองอาคารและสถานท่ี 

รองหัวหน้าทีมตอบโต้
สถานการณ์วิกฤต ิ
ด้านการประชาสมัพันธ์ 

080-7431743 

7 นายราชพร  ปทะวานิช 
หัวหน้าส านักงานบรหิาร
จัดการ ทรัพยส์ิน 

หัวหน้าทีมตอบโต้
สถานการณ์วิกฤต ิ
ด้านสนับสนุนสวสัดิการ 

089-6187333 

8 เจ้าหน้าท่ีเวร 
ชุดปฏิบัติการพเิศษ  งานซ่อม -
บ ารุงและปฏิบัติการพิเศษ กอง
อาคารและสถานท่ี 

ทีมตอบโตส้ถานการณ์วิกฤต ิ 081-4714443 

หัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่องเหตุกำรณ์อุบัติเหตุฉุกเฉินทำงรังสีวินิจฉัย 
ศาสตราจารย์วัลลภ เหล่าไพบูลย์.. เบอร์มือถือ....043-363614 

บุคลำกรหลัก บุคลำกรส ำรอง 

ชื่อ-นำมสกุล เบอร์มือถือ บทบำท ชื่อ-นำมสกุล เบอร์มือถือ 

นายสมศักดิ์ วงษ์ศานนท ์ 087-8569647 หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง 

เจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบตัิงาน
นอกเวลาราชการ
(เข้าเวร) ER 

043-363102 

นายวิชัย วิชชาธรตระกูล 087-2344058 ผู้ประสานงานทีม
บริหารความต่อเนื่อง 

เจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบตัิงาน
นอกเวลาราชการ
(เข้าเวร) =ช้ัน1 
 

043-363554 
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บุคลำกรหลัก บุคลำกรส ำรอง 

ชื่อ-นำมสกุล เบอร์มือถือ ชื่อ-นำมสกุล เบอร์มือถือ ชื่อ-นำมสกุล 

นายพันธุ์ศักดิ์ สีมลู 083-3359830 ทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง 

เจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบตัิงาน
นอกเวลาราชการ
(เข้าเวร) =ช้ัน2 ตึก 
สว. 

043-366883 

นางสาววราภรณ์ ศลิาวิเศษ 081-3800884 ทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง 

  

นางสาวจิรัชฌา วิชชาธรตระกูล 080-7504628 ทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง 

  

 
3.5.5 เหตุกำรณ์โรคระบำด 

หัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง เหตุกำรณ์โรคระบำด 
รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า  เบอรม์อืถือ  081-0504626 

บุคลำกรหลัก 
บทบำท 

บุคลำกรส ำรอง 

ชื่อ เบอร์มือถือ ชื่อ เบอร์มือถือ 

รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า   081-0504626 หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง  

นางกาญจนศรี  สิงหภ์ู ่ 089-8418204 

นางประกาย พิทักษ์ 085-6822191 ผู้ประสานงานทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง 

นางสาวพจณีย์  ขันศรี
มนต ์

0800888620 

ศ.พญ.วิภา รีชัยพิชิตกลุ 081-7295367 ทีมบริหารความต่อเนื่อง นพ.ฐปนวงค์  มิตรสูงเนิน 088-5725421 

รศ.พญ.เนสินี  ไชยเอีย 081-7081866 ทีมบริหารความต่อเนื่อง   
รศ.นพ.ภพ  โศลารักษ์  089-7112236 ทีมบริหารความต่อเนื่อง   

อ.เสาวนันท์  บ าเรอราช 081-6703303 ทีมบริหารความต่อเนื่อง   
นพ.ปริวัฒน์  ภู่เงิน 089-7111199 ทีมบริหารความต่อเนื่อง   

นพ.ฐปนวงค์  มิตรสูงเนิน 088-5725421 ทีมบริหารความต่อเนื่อง   
นางศิริพร  มงคลถาวรชัย 089-6203233 ทีมบริหารความต่อเนื่อง   
นางกาญจนศรี  สิงหภ์ู ่ 089-8418204 ทีมบริหารความต่อเนื่อง   
นางพรรณี  กู้เกียรตกลู 081-5920340 ทีมบริหารความต่อเนื่อง   
นายประจวบ  ชัยมณ ี 086-8508855 ทีมบริหารความต่อเนื่อง   

นางยมุนา  สุ่มมาตย ์ 089-1484913 ทีมบริหารความต่อเนื่อง   
นางทิพวรรณ  ประสานสอน 089-1484913 ทีมบริหารความต่อเนื่อง   

นางจุฬาลักษณ์  ณ หนองคาย 089-7152545 ทีมบริหารความต่อเนื่อง   
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หัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง เหตุกำรณ์โรคระบำด 
รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า  เบอรม์อืถือ  081-0504626 

บุคลำกรหลัก 
บทบำท 

บุคลำกรส ำรอง 

ชื่อ เบอร์มือถือ ชื่อ เบอร์มือถือ 
นางภคอร  โจทย์กิ่ง 086-8606498 ทีมบริหารความต่อเนื่อง   
นางสาวนิสาชล  บุตรสาธร 081-8726466 ทีมบริหารความต่อเนื่อง   
นางสาวกัญญา  วังศร ี 087-3740444 ทีมบริหารความต่อเนื่อง   

นางจันทร์เพ็ญ  บัวเผื่อน 086-2267438 ทีมบริหารความต่อเนื่อง   
นางสาวสุกานดา  อริยานุชิตกุล 088-0277841 ทีมบริหารความต่อเนื่อง   

นางกัลยา  อารยางกูร 081-0523483 ทีมบริหารความต่อเนื่อง   
นายสะอาด  โยธาทูน 085-0014320 ทีมบริหารความต่อเนื่อง   
นายสายันต์  พิทอง 0811842002 ทีมบริหารความต่อเนื่อง   

นางสาวพจณีย์  ขันศรมีนต ์ 0800888620 ทีมบริหารความต่อเนื่อง   
นางสาวชนิดา  สีหาโมก 087-6411432 ทีมบริหารความต่อเนื่อง   

 
3.5.6 เหตุกำรณ์ภัยแล้ง 

หัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง เหตุกำรณ์ภัยแล้ง (วิทยำเขตหนองคำย) 
ดร.ธนัญชัย  ดาศรี  เบอร์มือถือ  089-2771620 

บุคลำกรหลัก 
บทบำท 

บุคลำกรส ำรอง 

ชื่อ เบอร์มือถือ ชื่อ เบอร์มือถือ 
นางดารารตัน์  อุ่นค า    
 

086-6377415 หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง  

นายวชรินันท์  คงทวี 089-5696975 

นายมนัสสฤษฎ์  พิริยะสุทธ์ิ 080-7530071 ผู้ประสานงานทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง 

นายธีระ ทุมจันดา 087-9496104 

นายวชรินันท์  คงทวี 08-9569-6975 ทีมบริหารความต่อเนื่อง   นายอนุสรณ์  แสนทวี 088-3112709 
นายธีระ  ทุมจันดา 087-9496104 ทีมบริหารความต่อเนื่อง นายวรชาติ แก้วภิภพ 081-9754096 
นายละมุณ  กั้งจ าปา 083-5001579 ทีมบริหารความต่อเนื่อง นายอภิชาติ  ง้ิวโสม 083-1437727 
นายชุมพล พุฒทอง 086-636-7417 ทีมบริหารความต่อเนื่อง นายธนิ  หาโคตร 083-5589661 
นายผดุงศักดิ์ อุ่นวิเศษ 085-744-9404 ทีมบริหารความต่อเนื่อง นางมธุสร  ตันตระกลู 089-5750792 
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3.5.7 เหตุกำรณ์ขยะติดเชื้อ 
หัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง เหตุกำรณ์ขยะติเชื้อ 
นายสุพัฒน์  หมู่บ้านม่วง  เบอรม์อืถือ  089-2782203 

บุคลำกรหลัก 
บทบำท 

บุคลำกรส ำรอง 

ชื่อ เบอร์มือถือ ชื่อ เบอร์มือถือ 

นางสาวบุญหลาย  มงคลชัย 087-9555839 หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง  

นางสาวอังคณา  บุตตะพล 085-5973647 

นางภัทราวรรณ  ระยะเพิม่ 083-6708688 ผู้รับผิดชอบหมวด
จัดเก็บขยะ 

นายทวี  แสนสูง 082-1098030 

 
3.5.8 เหตุกำรณ์อุทกภัย 

หัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง เหตุกำรณ์น้ ำท่วม (วิทยำเขตหนองคำย) 
ดร.ธนัญชัย  ดาศรี  เบอร์มือถือ  089-2771620 

บุคลำกรหลัก 
บทบำท 

บุคลำกรส ำรอง 

ชื่อ เบอร์มือถือ ชื่อ เบอร์มือถือ 
นางดารารตัน์  อุ่นค า    
 

086-6377415 หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง  

นายมนัสสฤษฎ์  พิริยะ
สุทธ์ิ 

080-7530071 
 

นายวชรินันท์  คงทวี 089-5696975 ผู้ประสานงานทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง 

นายธีระ ทุมจันดา 087-9496104 

นายมนัสสฤษฎ์  พิริยะสุทธ์ิ 080-7530071 ทีมบริหารความต่อเนื่อง   นายสุวิทย์  อินทรลักษณ ์ 085-7607311 
นายเอกวุฒิ  นามลิวัลย ์ 083-4155578 ทีมบริหารความต่อเนื่อง นายวรชาติ แก้วภิภพ 081-9754096 

นางศิริวรรณ จิ๋วแหยม 080-3166979 ทีมบริหารความต่อเนื่อง นายชานนท์  อรรคนิตย ์ 081-9544854 
นายผดุงศักดิ์ อุ่นวิเศษ 085-7449404 ทีมบริหารความต่อเนื่อง นางมธุสร  ตันตระกลู 089-5750792 
นายละมุณ  กั้งจ าปา 083-5001579 ทีมบริหารความต่อเนื่อง นายจีรวัฒน์ เงินโพธ์ิกลาง 086-6376463 
นายชุมพล พุฒทอง 086-6367417 ทีมบริหารความต่อเนื่อง นายธนิ  หาโคตร 083-5589661 

 
3.5.9 เหตุกำรณ์ไฟฟ้ำขัดข้อง 

หัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง เหตุกำรณ์ไฟฟ้ำขัดข้อง 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  เบอร์มือถือ  081-8712385 

บุคลำกรหลัก 
บทบำท 

บุคลำกรส ำรอง 

ชื่อ เบอร์มือถือ ชื่อ เบอร์มือถือ 
นายประธาน สุนทรไชยา 086-6377415 หัวหน้าทีมบริหารความ

ต่อเนื่อง  
 

หัวหน้างานซ่อมบ ารุงและ
ปฏิบัติการพเิศษ 

081-471-1119,                       
081-471-4443 
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หัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง เหตุกำรณ์ไฟฟ้ำขัดข้อง 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  เบอร์มือถือ  081-8712385 

บุคลำกรหลัก 
บทบำท 

บุคลำกรส ำรอง 

ชื่อ เบอร์มือถือ ชื่อ เบอร์มือถือ 
งานซ่อมบ ารุงและ
ปฏิบัติการพเิศษ 

081-4711119 ผู้ประสานงานทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง 

งานไฟฟ้า 081-4711847 

นายยงยุทธ นาสมสร้อย   081-708-5983 ทีมบริหารความต่อเนื่อง งานไฟฟ้า 081-4711847 
นายเขมชาติ พลทองมาก  089-940-3634 ทีมบริหารความต่อเนื่อง งานไฟฟ้า 081-4711847 

งานซ่อมบ ารุงและ
ปฏิบัติการพเิศษ 

081-471-1119,                       
081-471-4443 

ทีมบริหารความต่อเนื่อง งานไฟฟ้า 081-4711847 

 

3.6 กลยุทธ์ควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ (Business Continuity Strategy)  

ทรัพยำกร กลยุทธ์ควำมต่อเนื่อง 

อำคำร/ สถำนที่ปฏิบัติงำนหลัก 

 
 ก าหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงานสารองภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี

การส ารวจความเหมาะสมของสถานที่ ประสานงาน และการเตรียม
ความพร้อม กับหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่  

วัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญ /  
กำรจัดหำจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่
ส ำคัญ 
 

 ก าหนดให้มีการจัดหาคอมพิวเตอร์ส ารอง ที่มีคุณลักษณะเหมาะสมกับ
การใช้งาน พร้อมอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมโยงต่อผ่านอินเตอร์เน็ตเข้าสู่
ระบบเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยได้ 

 ก าหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop/Notebook)   ของ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เป็นการชั่วคราว 
 

เทคโนโลยีสำรสนเทศและ 
ข้อมูลที่ส ำคัญ 
 

 ด าเนินการบันทึกข้อมูลด้วยระบบมือไปก่อน แล้วจึงบันทึกข้อมูลระบบ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในภายหลัง 
 

บุคลำกรหลัก  ก าหนดให้ใช้บุคลากรส ารอง ทดแทนภายในหน่วยงานหรือกลุ่มงาน
เดียวกัน  

 ก าหนดให้ใช้บุคลากรนอกหน่วยงานหรือกลุ่มงานในกรณีที่บุคลากรไม่
เพียงพอหรือขาดแคลน 

คู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำรที่ส ำคัญ/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

 ก าหนดให้จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เน็ต
แบบพกพา (Air Card) โทรศัพท์มือถือที่ให้บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
เพ่ือเชื่อมต่อข้อมูลที่ส าคัญของหน่วยงานกลางในกรณีที่ผู้ให้บริการไม่
สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
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3.7 ขั้นตอนกำรบริหำรควำมต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนกำร 

วันที่ 1 ภายใน 24 ชั่วโมง : การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที 

ขั้นตอนและกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ติดตาม สอบถามและประเมินเหตุฉุกเฉิน เพ่ือประเมิน
ความจ าเป็นในการประกาศใช้แผนบริหารความ
ต่อเนื่อง  

 หัวหน้าคณะบริหารแผนความต่อเนื่อง  

 หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง 
 ทีมบริหารแผนความต่อเนื่อง  

แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤต ตามกระบวนการ/Call Tree แก่
บุคลากรในพ้ืนที่  

ทีมบริหารแผนความต่อเนื่อง  

เรียกประชุมคณะบริหารแผนความต่อเนื่องพ้ืนที่ที่เกิด
เหตุการณ์เพ่ือ  

 ประเมินความเสียหาย ผลกระทบต่อการด าเนินงาน  

 วางแผนทรัพยากรส าคัญท่ีต้องใช้  

ทีมบริหารแผนความต่อเนื่อง  

ส ารวจความเสียหาย ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรที่
ได้รับบาดเจ็บ/เสียชีวิต  

หัวหน้าหน่วยงานต่างๆภายในพ้ืนที่  

ประเมินกระบวนงานหลักของหน่วยงานในพื้นที่ที่
เร่งด่วนและจาเป็นต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ  

ทีมบริหารแผนความต่อเนื่อง  

พิจารณาและอนุมัติการจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ 
เช่น สถานที่ส ารอง วัสดุอุปกรณ์ส าคัญ ระบบงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากร เป็นต้น  

 หวัหน้าคณะบริหารแผนความต่อเนื่อง  

 ทีมบริหารแผนความต่อเนื่อง  

พิจารณาอนุมัติเนื้อหา/ข้อความ และสื่อสารสรุป
รายงานสถานการณ์ รวมทั้งขั้นตอนการด าเนินการ
ต่อไปส าหรับวันถัดไป ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย
รับทราบ  

หัวหน้าคณะบริหารแผนความต่อเนื่อง  

วันที่ 2-7 : การตอบสนองต่อเหตุการณ์ในระยะสั้น 
 

ขั้นตอนและกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนทรัพยากรที่ได้รับ
ผลกระทบ และประเมินระยะเวลาที่ใช้ในการกอบกู้  

ทีมบริหารแผนความต่อเนื่อง  
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ขั้นตอนและกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ตรวจสอบกับหน่วยงานในพ้ืนที่ ถึงความพร้อมและ
ข้อจ ากัดในการจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็น  

ทีมบริหารแผนความต่อเนื่อง  

ด าเนินการกอบกู้และจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้
ในการบริหารความต่อเนื่อง  

 สถานที่ส ารอง  

 วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ  

 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลส าคัญ  

 บุคลากรผู้ปฏิบัติงานหลัก  

 คู่ค้า ผู้ให้บริการ และผู้เกี่ยวข้อง  

 ทีมบริหารแผนความต่อเนื่อง  

 หน่วยงานในพื้นท่ี  

ด าเนินงานและให้บริการภายใต้ทรัพยากรที่จัดหา  หน่วยงานในพื้นท่ี  
แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารความ
ต่อเนื่องแก่หน่วยงานของมหาวิทยาลัย นักเรียน 
นักศึกษา บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง  

หัวหน้าคณะบริหารแผนความต่อเนื่อง  

แจ้งสรุปรายงานสถานการณ์และข้ันตอนการ
ด าเนินการต่อไปส าหรับวันถัดไป ให้แก่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยรับทราบ  

หัวหน้าคณะบริหารแผนความต่อเนื่อง  

 

วันที่ 7 เป็นต้นไป: การตอบสนองต่อเหตุการณ์ในระยะกลาง 

 

ขั้นตอนและกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนทรัพยากรที่ได้รับ
ผลกระทบ และประเมินระยะเวลาที่ใช้ในการกอบกู้  

ทีมบริหารแผนความต่อเนื่อง  

ระบุทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้เพื่อการด าเนินงานให้
เป็นไปตามปกติ  

 ทีมบริหารแผนความต่อเนื่อง  

 หน่วยงานในพื้นท่ี  

รายงานหัวหน้าคณะบริหารแผนความต่อเนื่องถึง
สถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับ
ผลกระทบ และทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้เพ่ือ
ด าเนินงานและให้บริการตามปกติ  

หัวหน้าทีมบริหารแผนความต่อเนื่อง  
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ขั้นตอนและกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ประสานงานและด าเนินงานจัดหาทรัพยากรที่จาเป็น
ต้องใช้เพ่ือการด าเนินงานตามปกติ  

 ทีมบริหารแผนความต่อเนื่อง  

 หน่วยงานในพื้นท่ี  

แจ้งสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมด้าน
ทรัพยากรต่างๆเพ่ือดาเนินงานและให้บริการตามปกติ
แก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  

หัวหน้าทีมบริหารแผนความต่อเนื่อง  

 

 

 

        อนุมัต ิ

 

 

          (รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย) 
          อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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