แผนความต่อเนื่องของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
1. บทนํา
แผนความต่อเนื่อง หรือที่ต่อไปนี้จะเรียกว่า “Business Continuity Plan (BCP)” ฉบับนี้จัดทําขึ้น
เพื่อให้สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน สามารถนําไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในภาวะวิกฤตหรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ไม่ว่าจะเกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร เช่น อุทกภัย อัคคีภัย
การก่อการประท้วง การก่อการจลาจล การก่อวินาศกรรม เป็นต้น โดยสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานต้องหยุดการดําเนินงาน หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
หากสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนไม่มีกระบวนการรองรับการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง จะส่งผล
กระทบต่อวิทยาเขตและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบด้านการเรียนการสอน
การวิจัย การให้บริการสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตของนิสิต บุคลากร และ
ความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ แผนความต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยให้วิทยาเขตสามารถ
รับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด และทําให้กระบวนการที่สําคัญ (Critical Business Process) สามารถ
กลับมาดําเนินการได้อย่างปกติหรือตามระดับการให้บริการที่กําหนดได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้
สามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วัตถุประสงค์ (Objectives)
 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง
 เพื่อให้สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับมือกับ
สภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆทีอ่ าจจะเกิดขึ้น
 เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดําเนินธุรกิจ
 เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
 เพื่อให้นิสิต บุคลากร และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพ
ของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน แม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจน
ทําให้การดําเนินธุรกิจต้องหยุดชะงัก
สมมติฐานของแผนความต่อเนื่อง (BCP Assumptions)
เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นภายใต้สมมติฐาน ดังต่อไปนี้
 เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาวิกฤต มีผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงานจริง แต่มิได้
ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงานสํารองที่ได้มีการจัดเตรียมไว้
 เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นใช่วงเวลาวิกฤต มีผลกระทบต่อระบบสารสนเทศหลัก แต่มไิ ด้มี
ผลกระทบต่อระบบสารสนเทศสํารองที่ได้มีการเตรียมไว้
 “บุคลากร” ทีถ่ ูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยฯ
พนักงานเงินรายได้ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชั่วคราว และเจ้าหน้าที่ทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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1.1 ขอบเขตของแผนความต่อเนื่อง (Scope of BCP)
แผนความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ใช้รองรับกรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน
บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ซึ่งเป็นสถานทีป่ ฏิบัติงานหลัก ประกอบด้วย
เหตุการณ์ต่อไปนี้
 เหตุการณ์อุทกภัย
 เหตุการณ์อัคคีภัย
 เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล
 เหตุการณ์โรคระบาด
การวิเคราะห์ทรัพยากรที่สาํ คัญ
แผนความต่อเนื่องฉบับนี้ได้จัดทําขึ้นเพื่อให้สามารถรองรับกับการบริหารความต่อเนื่องของสํานักงาน
วิทยาเขตกําแพงแสนในหลากหลายรูปแบบของสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยพิจารณาถึงผลกระทบ
ต่อทรัพยากรที่สําคัญ จึงเป็นสิ่งจําเป็น และต้องระบุไว้ในแผนความต่อเนื่อง ซึ่งการเตรียมการทรัพยากรที่
สําคัญ จะพิจารณาจากผลกระทบใน 5 ด้าน ดังนี้
1. ผลกระทบด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้ไม่สามารถปฏิบัติงานที่สถานที่ปฏิบัติงานหลักของสํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสนซึ่งได้รับความเสียหาย และส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานยังสถานที่ปฏิบัติงานหลัก
ได้เป็นระยะชั่วคราวหรือระยะยาว
2. ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ/การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สาํ คัญ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่สาํ คัญ หรือไม่สามารถจัดหาจัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ที่สําคัญได้ หรือไม่มวี สั ดุอุปกรณ์ให้สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ
3. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้ไม่สามารถใช้ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือเข้าถึงข้อมูลที่
สําคัญในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ
4. ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้บุคลากรหลักไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ตามปกติ
5. ผลกระทบด้านนิสิต/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สําคัญ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้นิสิต/ผู้ให้บริการ/ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่สามารถติดต่อ หรือให้บริการ หรือส่ง
มอบงานได้
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สรุปเหตุการณ์ภัยคุกคามและผลกระทบจากเหตุการณ์
ผลกระทบ
เหตุการณ์สภาวะวิกฤต

1
2
3
4

เหตุการณ์อุทกภัย
เหตุการณ์อัคคีภัย
เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล
เหตุการณ์โรคระบาด

ด้านอาคาร/
ด้านวัสดุ
ด้าน
ด้าน
ด้านนิสิต/ผู้
สถานที่
อุปกรณ์ที่
เทคโนโลยี บุคลากร ให้บริการ/ผู้มี
ปฏิบัติงาน
สําคัญ/การ
สารสนเทศ
หลัก
ส่วนได้ส่วน
หลัก
จัดหาจัดส่งวัสดุ และข้อมูลที่
เสียที่สําคัญ
อุปกรณ์ที่สําคัญ
สําคัญ























แผนความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ไม่รองรับการปฏิบัติงานในกรณีทมี่ ีเหตุขัดข้องต่างๆ ที่เกิดขึ้นจาก
การดําเนินงานปกติ โดยเหตุขัดข้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบในระดับสูงต่อการดําเนินงาน และการให้บริการ
ของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน และสํานักงานวิทยาเขตฯ ยังสามารถจัดการ หรือปรับปรุงแก้ไข
สถานการณ์ได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยผู้บริหารสํานักงานวิทยาเขตฯ หรือผู้บริหารของ กอง ศูนย์
สามารถรับผิดชอบและดําเนินการได้ด้วยตนเอง
2. การบริหารความต่อเนื่องของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
2.1 โครงสร้างและทีมงานแผนความต่อเนือ่ ง
เพื่อให้แผนความต่อเนื่อง (BCP) นําไปปฏิบัติใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ควรมีการ
จัดตั้งคณะบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนขึน้ โดยมีโครงสร้างดังนี้
1) หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
2) หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
3) ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง
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หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
ผู้ประสานงาน
คณะบริหารความต่อเนื่อง

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
ทุกกอง

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
ทุกศูนย์

รูปภาพที่ 2.1 โครงสร้างคณะบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ของสํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสน ซึง่ แต่ละตําแหน่งมีหน้าที่ในการร่วมมือ ดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในแต่
ละส่วนงานให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว ตามรายชื่อบุคลากร และบทบาทของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
(BCP Team) ที่กําหนดให้เป็นบุคลากรหลัก ในกรณีที่บคุ ลากรหลักไม่สามารถปฏิบัตหิ น้าที่ได้ ให้บคุ ลากร
สํารองรับผิดชอบบทบาทของบุคลากรหลักไปก่อน จนกว่าจะได้มีการมอบหมายและแต่งตั้งขึ้นโดยหัวหน้า
คณะบริหารความต่อเนื่อง ในการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้คืน
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ตารางที่ 2.1 รายชื่อบุคลากรและบทบาทของคณะบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ของสํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสน
ลําดับ
บุคลากรหลัก
บทบาท
ที่
ชื่อ
เบอร์มือถือ/e-mail
หัวหน้าคณะบริหารความ
1 นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ
ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขต
ต่อเนื่อง
กําแพงแสน
psdvit@ku.ac.th
2 นายศักดิเดช อุบลสิงห์
ผู้ประสานงานคณะ
kpssau@ku.ac.th บริหารความต่อเนื่อง
หัวหน้าทีมบริหารความ
3 นายสมชาย วิจิตร
ผู้อํานวยการกองธุรการ
ต่อเนื่องกองธุรการ
(กําแพงแสน)
kpsscv@ku.ac.th (กําแพงแสน)
4 นายอุกฤษฎ์ มนูจันทรัถ
หัวหน้าทีมบริหารความ
ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต
kpsugm@ku.ac.th ต่อเนื่องกองกิจการนิสิต
(กําแพงแสน)
(กําแพงแสน)
หัวหน้าทีมบริหารความ
5 นายสมเกียรติ ไทยปรีชา
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการ
ต่อเนื่องกองบริการ
กองบริการการศึกษา
kpsskt@ku.ac.th การศึกษา (กําแพงแสน)

บุคลากรสํารอง
ชื่อ
เบอร์มือถือ/e-mail
นายชัยวัฒน์ เทพสาร
หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่

นายสมชาย บุญมี
หัวหน้างานแผนงาน

7
8

หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่องกองอาคาร
ผู้อํานวยการกองอาคารสถานที่
สถานที่และยานพาหนะ
และยานพาหนะ (กําแพงแสน)
kpsmns@ku.ac.th (กําแพงแสน)
ผศ.ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล
หัวหน้าทีมบริหารความ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง
ต่อเนื่องศูนย์กีฬา
ผู้อํานวยการศูนย์กีฬา กําแพงแสน
fedutsr@ku.ac.th กําแพงแสน
หัวหน้าทีมบริหารความ
ดร.จักกริช พฤษการ
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยี
ต่อเนื่องศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ มก.กพส.
fengckp@ku.ac.th สารสนเทศ มก.กพส.
นายมนัส ศรีละออ

kpsscb@ku.ac.th

ณิชาภา เฉลิมเกียรติ
kpsspt@ku.ac.th
น.ส.วรรณีย์ เล็กมณี
kpswnl@ku.ac.th
นางลาวัลย์ เกียรติกําจาย
หัวหน้างานบริการการศึกษา

(กําแพงแสน)

6

kpscwt@ku.ac.th

psdlak@ku.ac.th

นาย สุทธิชัย อินนุรักษ์
หัวหน้างานสาธารณูปโภค
กองอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ (กําแพงแสน)

kpssui@ku.ac.th

นายเมธี มาลา
kpsmtm@ku.ac.th
นางวิมล จรูญพงศ์
psdwmc@ku.ac.th

2.2 กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Strategy)
กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ เป็นแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีความพร้อม
เมื่อเกิดสภาวะวิกฤต ซึ่งพิจารณาทรัพยากรใน 5 ด้าน ดังตารางที่ 2.2

แผนความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปีงบประมาณ 2556

หน้า 5

ตารางที่ 2.2 กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Strategy)
ทรัพยากร

กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ
อาคาร/สถานที่
- กําหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงานสํารองด้านความ
ปฏิบัติงานหลัก
ปลอดภัยที่สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน
- กําหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงานสํารองที่สํานักส่งเสริม
และฝึกอบรม กําแพงแสน และโครงการจัดตั้งวิทยา
เขตสุพรรณบุรี ตามลําดับ โดยมีการสํารวจความ
เหมาะสมของสถานที่ ประสานงาน และเตรียมความ
พร้อมล่วงหน้า
- กําหนดให้มกี ารจัดหาคอมพิวเตอร์สํารอง ที่มี
เครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่สําคัญ/ คุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งาน พร้อมอุปกรณ์ที่
การจัดหาจัดส่งวัสดุ สามารถเชื่อมโยงต่อผ่านอินเตอร์เน็ตเข้าสู่ระบบ
เทคโนโลยีของกรมบัญชีกลางได้
อุปกรณ์ที่สําคัญ
- กําหนดให้จดั เก็บวัสดุสิ้นเปลืองในปริมาณที่
เหมาะสม และเพียงพอต่อการใช้งาน
- กําหนดให้มรี ะบบการบริหารเทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบสํารองข้อมูลทีส่ ําคัญของ
สารสนเทศและ
สํานักงานวิทยาเขตฯ ไว้ที่
ข้อมูลทีส่ ําคัญ

บุคลากรหลัก

- กําหนดให้มบี ุคลากรสํารองทดแทน ภายใน กอง
ศูนย์

นิสิต/ผู้ให้บริการที่
สําคัญ/ผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสีย

- กําหนดให้มรี ะบบสํารองน้ําให้เพียงพอในระยะ
หนึ่ง
- กําหนดให้มยี านพาหนะในกรณีขนย้ายผูบ้ าดเจ็บ
ไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง เช่น โรงพยาบาล
กําแพงแสน โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม
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3. ความต้องการด้านทรัพยากรที่จําเป็นในการบริหารความต่อเนื่อง
การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) พบว่ากระบวนการทํางานที่
สํานักงานวิทยาเขตฯ ต้องให้ความสําคัญและกลับมาดําเนิน หรือฟื้นคืนสภาพให้ได้ภายในระยะเวลาตามที่
กําหนด ปรากฏดังตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Strategy)
กระบวนการหลัก
ระดับความ
ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ
เร่งด่วน
1-4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน





ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความ
สูงมาก
ปลอดภัย



ดําเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินให้
ปานกลาง
เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ์ การจ่ายเงินเดือน



การอนุมัติเอกสารสําคัญของ
ปานกลาง
บุคลากรและนิสิต
สําหรับกระบวนการอื่นที่ประเมินแล้ว อาจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมีความ
ยืดหยุ่น สามารถชะลอการดําเนินงานและการให้บริการได้ โดยให้ผู้บริหารของฝ่ายงานประเมินความจําเป็น
และเหมาะสม ทั้งนี้ หากมีความจําเป็น ให้ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความต่อเนื่องเช่นเดียวกับ
กระบวนการหลัก
4. การวิเคราะห์เพื่อกําหนดความต้องการทรัพยากรทีส่ ําคัญ
1) ด้านสถานทีป่ ฏิบัติงานสํารอง (Working Space Requirement) ดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 การระบุพื้นที่การปฏิบัติงานสํารอง
ประเภททรัพยากร
ที่มา
สํานักส่งเสริมและ
พื้นที่สําหรับสถานที่
ปฏิบัติงานสํารองด้านการ ฝึกอบรมกําแพงแสน
รักษาความปลอดภัยอาคาร
สถานที่
โครงการจัดตั้งวิทยา
พื้นที่สําหรับสถานที่
เขตสุพรรณบุรี
ปฏิบัติงานสํารองด้าน
บริหารจัดการ
ปฏิบัติงานที่บ้าน
พื้นที่สําหรับสถานที่
ปฏิบัติงานใหม่ในกรณี
จําเป็น
รวม

4 ชั่วโมง
60 ตร.ม.
(7 คน)

1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน
60 ตร.ม. 60 ตร.ม. 60 ตร.ม. 60 ตร.ม.
(7 คน)
(7 คน)
(7 คน)
(7 คน)

45 ตร.ม.
(5 คน)

45 ตร.ม.
(5 คน)

45 ตร.ม.
(5 คน)

60 ตร.ม.
(7 คน)

60 ตร.ม.
(7 คน)

27 ตร.ม.
(3 คน)

27 ตร.ม.
(3 คน)

27 ตร.ม.
(3 คน)

27 ตร.ม.
(3 คน)

27 ตร.ม.
(3 คน)
90 ตร.ม.
(10 คน)

ตามที่กําหนดไว้ใน
แผนบริหารความ
ต่อเนื่อง

132 ตร.ม. 132 ตร.ม. 132 ตร.ม. 147 ตร.ม. 237 ตร.ม.
(15 คน) (15 คน) (15 คน) (17 คน) (27 คน)
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2) ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement) ดังตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 การระบุจํานวนวัสดุอุปกรณ์
ประเภททรัพยากร
ที่มา
คอมพิวเตอร์สํารองที่มี
กองบริการการศึกษา
คุณลักษณะเหมาะสม
(กําแพงแสน)
GFMIS Token Key
งานคลัง
e-GP (ระบบการจัดซื้อจัด งานคลัง
จ้าง)
ERP (ระบบการจองเงิน)
งานคลัง
เครื่องพิมพ์รองรับกับการใช้ งานคลัง
งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์พร้อมหมายเลข
ร้านค้าผ่าน
กระบวนการจัดซื้อ
พิเศษ
โทรสาร เครื่องสแกน พร้อม กองบริการการศึกษา
หมายเลข
(กําแพงแสน)
เครื่องถ่ายเอกสาร
กองธุรการ

4 ชั่วโมง
1 เครื่อง

1 วัน
2 เครื่อง

1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน
4 เครื่อง 7เครื่อง 10 เครื่อง

1 เครื่อง
1 เครื่อง

1 เครื่อง
1 เครื่อง

1 เครื่อง
1 เครื่อง

1 เครื่อง
1 เครื่อง

1 เครื่อง
1 เครื่อง

1 เครื่อง
1 เครื่อง

1 เครื่อง
1 เครื่อง

1 เครื่อง
2 เครื่อง

1 เครื่อง
3 เครื่อง

1 เครื่อง
3 เครื่อง

5 เครื่อง

5 เครื่อง

5 เครื่อง

5 เครื่อง

5 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

3) ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล (IT & Information Requirement)
เนื่องจากลักษณะการจัดเก็บข้อมูลทีส่ ําคัญของสํานักงานวิทยาเขตเป็นการจัดเก็บแบบกระจาย มี
ข้อมูลบางส่วนจัดเก็บที่ส่วนกลางและที่หน่วยงานเจ้าของข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มก.กพส. มีบริการ
ฝากระบบเว็บของหน่วยงานไว้กับ Sever ส่วนกลาง และมีระบบสํารองข้อมูลเฉพาะกับระบบงานและข้อมูลที่
หน่วยงานฝากไว้กับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มก.กพส. ซึ่งสามารถกู้คนื ได้ในกรณีเกิดภัยพิบัติ
ตารางที่ 4.3 การระบุความต้องการด้านเทคโนโลยี
ประเภททรัพยากร
แหล่งข้อมูล 4 ชั่วโมง 1 วัน

e-mail
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
มก.กพส.
GFMIS (ระบบเบิกจ่ายเงิน)
งานคลังฯ
e-GP (ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง) งานคลังฯ
ERP (ระบบการจองเงิน)
งานคลังฯ

หนังสือสั่งการต่างๆ ออกโดย สํานักงานวิทยา
หน่วยงาน
เขตกําแพงแสน
เอกสารใบแจ้งหนี้
คู่ค้า

1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์



1 เดือน
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4) ความต้องการด้านบุคลากรสําหรับความต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน (Personnel Requirement)
ตารางที่ 4.4 การระบุจํานวนบุคลากรหลักที่จําเป็น
ประเภททรัพยากร
พื้นที่สําหรับสถานที่ปฏิบัติงานสํารองด้านการ
รักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่
พื้นที่สําหรับสถานที่ปฏิบัติงานสํารองด้านบริหาร
จัดการ
จํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน
รวม

4 ชั่วโมง
7 คน

1 วัน
7 คน

1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์
7 คน
7 คน

1 เดือน
7 คน

5 คน

5 คน

5 คน

7 คน

7 คน

3 คน
15 คน

3 คน
15 คน

3 คน
15 คน

3 คน
17 คน

3 คน
17 คน

1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์
1
1
1
1
1
1
1
1

1 เดือน
1
1
1
1

5) ความต้องการด้านผู้ให้บริการที่สําคัญ (Service Requirement)
ตารางที่ 4.5 การระบุจํานวนผู้ให้บริการที่ตอ้ งติดต่อหรือขอรับบริการ
ฝ่ายงาน/กลุ่มงาน
4 ชั่วโมง 1 วัน
ผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
1
1
ผู้ให้บริการด้านการจ่ายระบบไฟฟ้า
1
1
ผู้ให้บริการด้านการจ่ายระบบน้ําประปา
1
1
ผู้ให้บริการโรงพยาบาลกรณีบุคลากร นิสิต ได้รับ
1
1
บาดเจ็บ
รวม
4
4

4

4

4

หมายเหตุ
- ให้จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เน็ต แบบพกพา (Air Card)
ของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ เชื่อมโยงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่
สําคัญของหน่วยงานกลางผ่านอินเตอร์เน็ต ในกรณีผใู้ ห้บริการหลักและสํารองไม่
สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด
- ให้จัดหาระบบไฟฟ้าสํารองกรณีผู้ให้บริการหลักไม่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลา
ที่กําหนด
- ให้จัดหาระบบน้ําประปาสํารองกรณีผู้ให้บริการหลักไม่สามารถให้บริการได้ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
- ให้จัดหาสถานที่สํารองกรณีนิสิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาขอรับบริการ
- ให้จัดหาโรงพยาบาลสํารองกรณีนิสิตและบุคลากรได้รับบาดเจ็บ
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ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ
วันที่ 1 (ภายใน 24 ชั่วโมง) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิต
ของตนเองและบุคลากรอื่นๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
สํานักงานวิทยาเขตฯ และสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกําหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

1. แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤต ตามกระบวนการ Call Tree ให้กับ
บุคลากรใน กอง ศูนย์ ภายหลังได้รับแจ้งจากหัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่องของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
2. ดําเนินการดูแลรักษาความปลอดภัย อาคาร สถานที่ และจัด
ประชุมทีมงานบริหารความต่อเนื่อง พร้อมบันทึกช่วยจําเพื่อ
ประเมินความเสียหาย ผลกระทบต่อการดําเนินงาน การให้บริการ
และทรัพยากรที่สําคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
3. ทบทวนกระบวนงานที่มีความเร่งด่วน หรือส่งผลกระทบอย่างสูง
(หากไม่ดําเนินการ) ดังนั้น จําเป็นต้องดําเนินงานหรือปฏิบัติด้วยมือ
(Manual Processing)
4. ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในกอง ศูนย์ ที่ได้รับบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิต
5. จัดยานพาหนะส่งผู้ได้รับบาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง เช่น
โรงพยาบาลกําแพงแสน โรงพยาบาลจันทรุเบกษา หรือ
โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม เป็นต้น
6. รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของสํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสน โดยครอบคลุมประเด็นดังนี้
- จํานวนและรายชื่อบุคลากรที่ได้รับบาดเจ็บ/เสียชีวิต
- ความเสียหายและผลกระทบต่อการดําเนินงานและการให้บริการ
- ทรัพยากรสําคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
- กระบวนงานที่มีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่างสูงมากหากไม่
ดําเนินการ และจําเป็นต้องดําเนินงานหรือปฏิบัติงานด้วยมือ
7. สื่อสารและรายงานสถานการณ์แก่บุคลากรในกอง ศูนย์ ให้ทราบ
ตามเนื้อหาและข้อความที่ได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะ
บริหารความต่อเนื่องของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนแล้ว
8. ประเมินและระบุกระบวนการหลัก และงานเร่งด่วนที่จําเป็นต้อง
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1-5 วัน ข้างหน้า หลังจากการ
ประกาศภาวะฉุกเฉิน

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกอง ศูนย์

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกอง ศูนย์
หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกอง ศูนย์
ผู้อํานวยการกอง ศูนย์
ผู้อํานวยการกอง ศูนย์
หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกอง ศูนย์

หัวหน้า และทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของกอง ศูนย์
หัวหน้า และทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของกอง ศูนย์
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ขั้นตอนและกิจกรรม
9. ประเมินศักยภาพและความสามารถของสํานักงานวิทยาเขตฯ ในการ
ดําเนินงานเร่งด่วนข้างต้น ภายใต้ข้อจํากัดและสภาวะวิกฤต พร้อมระบุ
ทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่องตามแผนการจัดหา
ทรัพยากร
10. รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของ
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน พร้อมขออนุมัติการดําเนินงานหรือ
ปฏิบัติงานด้วยมือ (Manual Processing) สําหรับกระบวนงานที่มี
ความเร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่างสูงหากไม่ดําเนินการ
11. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
ในการจัดหาทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่
- สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
- วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
- เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ
- บุคลากรหลัก
- นิสิต/ผูใ้ ห้บริการที่สําคัญ/ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
12. ระบุหน่วยงานที่เป็นคู่ค้า/ผู้ให้บริการสําหรับงานเร่งด่วนเพื่อแจ้ง
สถานการณ์และแนวทางในการบริหารงานให้มีความต่อเนื่องตาม
ความเห็นชอบของคณะบริหารความต่อเนื่องของสํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสน
13. บันทึกลงในสมุดรายงาน (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและ
งานต่างๆที่ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ กอง ศูนย์ ต้องดําเนินการ
(พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ดําเนินการ และเวลา) อย่างต่อเนื่องทุกวัน
14. แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดําเนินการ สําหรับในวันถัดไป
ให้กับบุคลากรหลักใน กอง ศูนย์ เพื่อรับทราบและดําเนินการ อาทิ แจ้ง
วัน เวลา สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
15. รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของ
สํานักงานวิทยาเขตฯ อย่างต่อเนื่องทุกวันตามความจําเป็นเร่งด่วน

บทบาทความรับผิดชอบ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หัวหน้าทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของกอง
ศูนย์
หัวหน้าทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของกอง
ศูนย์
หัวหน้า และทีมงาน
บริหารความต่อเนื่องของ
กอง ศูนย์

หัวหน้า และทีมงาน
บริหารความต่อเนื่องของ
กอง ศูนย์
หัวหน้า และทีมงาน
บริหารความต่อเนื่องของ
กอง ศูนย์
หัวหน้า และทีมงาน
บริหารความต่อเนื่องของ
กอง ศูนย์
หัวหน้า และทีมงาน
บริหารความต่อเนื่องของ
กอง ศูนย์
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วันที่ 2-7 การตอบสนองในระยะสัน้
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิต
ของตนเองและบุคลากรอื่นๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
สํานักงานวิทยาเขตฯ และสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกําหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

1. ติดตามสถานภาพการกอบกู้คืนของทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ
ประเมินความจําเป็นของระยะเวลาที่ต้องใช้ในการกอบกู้คืน

หัวหน้า และทีมงาน
บริหารความต่อเนื่องของ
กอง ศูนย์
2. ตรวจสอบกับสํานักงานวิทยาเขต และวิทยาเขตกําแพงแสน ความ หัวหน้า และทีมงาน
พร้อมและข้อจํากัดในการจัดหาทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ในการบริหาร บริหารความต่อเนื่องของ
ความต่อเนื่อง ได้แก่
กอง ศูนย์
- สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
- วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
- เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ
- บุคลากรหลัก
- นิสิต/ผูใ้ ห้บริการที่สําคัญ/ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
3. รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของสํานักงานวิทยาเขตฯ หัวหน้า และทีมงาน
บริหารความต่อเนื่องของ
ถึงความพร้อม ข้อจํากัด และข้อเสนอแนะ ในการจัดหาทรัพยากรที่
กอง ศูนย์
จําเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
หัวหน้า และทีมงาน
4. ประสานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ในการ
บริหารความต่อเนื่องของ
บริหารความต่อเนื่อง ได้แก่
กอง ศูนย์
- สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
- วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
- เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ
- บุคลากรหลัก
- นิสิต/ผูใ้ ห้บริการที่สําคัญ/ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
5. ดําเนินการกอบกู้และจัดหาข้อมูลและรายงานต่างๆที่จําเป็นต้องใช้ หัวหน้าทีมงานบริหาร
ในการดําเนินงานและให้บริการตามตารางที่ 4.5
ความต่อเนื่องของกอง
ศูนย์
6. ดําเนินงานและให้บริการภายใต้ทรัพยากรที่จัดหาเพื่อบริหารความ หัวหน้า และทีมงาน
ต่อเนื่อง
บริหารความต่อเนื่องของ
กอง ศูนย์
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ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

7. แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องแก่นิสิต/
บุคลากร/ผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทีไ่ ด้รับผลกระทบ โดยวิธีส่ง
SMS หรือแจ้งข่าวทาง Web Page ของสํานักงานวิทยาเขต เป็นต้น
8. บันทึกลงในสมุดรายงาน (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงาน
ต่างๆที่ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ กอง ศูนย์ ต้องดําเนินการ
(พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ดําเนินการ และเวลา) อย่างต่อเนื่องทุกวัน
9. แจ้งสรุปสถานการณ์และขัน้ ตอนการดําเนินการ สําหรับในวันถัดไป
ให้กับบุคลากรใน กอง ศูนย์

หัวหน้า และทีมงาน
บริหารความต่อเนื่องของ
กอง ศูนย์
หัวหน้า และทีมงาน
บริหารความต่อเนื่องของ
กอง ศูนย์
หัวหน้า และทีมงาน
บริหารความต่อเนื่องของ
กอง ศูนย์
หัวหน้า และทีมงาน
บริหารความต่อเนื่องของ
กอง ศูนย์

10. รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของ
สํานักงานวิทยาเขตฯ ตามเวลาที่ได้กําหนดไว้

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

วันที่ 8 การตอบสนองในระยะกลาง (1 สัปดาห์)
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิต
ของตนเองและบุคลากรอื่นๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
สํานักงานวิทยาเขตฯ และสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกําหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

1. ติดตามสถานภาพการกอบกู้คืนของทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ
ประเมินความจําเป็นของระยะเวลาที่ต้องใช้ในการกอบกู้คืน

หัวหน้า และทีมงาน
บริหารความต่อเนื่องของ
กอง ศูนย์
2. ระบุทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ เพื่อดําเนินงานและให้บริการตามปกติ หัวหน้า และทีมงาน
บริหารความต่อเนื่องของ
กอง ศูนย์
3. รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของสํานักงานวิทยาเขตฯ หัวหน้าทีมงานบริหาร
สถานภาพกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ และทรัพยากร ความต่อเนื่องของกอง
ที่จําเป็นต้องใช้เพื่อดําเนินงานและให้บริการตามปกติ
ศูนย์
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ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

4. ประสานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้เพื่อ
ดําเนินงานและให้บริการตามปกติ
- สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
- วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
- เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ
- บุคลากรหลัก
- คู่ค้า/ผูใ้ ห้บริการหลักที่สําคัญ/ผู้มสี ่วนได้สว่ นเสีย
5. แจ้งสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรต่างๆ
เพื่อดําเนินงานและให้บริการตามปกติ ให้กบั บุคลากรในกอง ศูนย์

หัวหน้า และทีมงาน
บริหารความต่อเนื่องของ
กอง ศูนย์

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หัวหน้า และทีมงาน
บริหารความต่อเนื่องของ
กอง ศูนย์
6. บันทึกลงในสมุดรายงาน (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงาน หัวหน้าทีมงานบริหาร
ต่างๆที่ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ กอง ศูนย์ ต้องดําเนินการ
ความต่อเนื่องของกอง
(พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ดําเนินการ และเวลา) ทุกวัน
ศูนย์
7. รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของ
หัวหน้าทีมงานบริหาร
สํานักงานวิทยาเขตฯ ตามเวลาที่ได้กําหนดไว้
ความต่อเนื่องของกอง
ศูนย์
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