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คำนำ 

 

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีความเส่ียงต่อการเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด ท้ังท่ีเป็นเหตุการณ์จาก
ภัยพิบัติจาก ธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ความรุนแรงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันมีสถานการณ์
โรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID – 19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการและ
การให้บริการประชาชนซึ่งเป็นภารกิจสำคัญของส่วนราชการ ดังนั้น การเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต  
จึงมีความสําคัญ และมีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะป้องกันและควบคุมปัญหาในด้านต่างๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย  ดังนั้นมหาวิทยาลัย จึงจัดทำแผน “แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต” เพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสามารถตอบสนองและ
ปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ได้ โดยไม่ส่งผลให้ ต้องหยุดการดําเนินงานหรือไม่
สามารถให้บริการอย่างต่อเนื่อง 

แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต  (Business 
Continuity Plan - BCP) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ฉบับนี้ จัดทําขึ ้นเพื่อให้ ผู ้บริหาร และ
ผู้ปฏิบติังานทุกฝ่ายได้มีแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต โดยบุคลากรในมหาวิทยาลัยท่ี
เกี่ยวข้องจากทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัย อีกท้ัง 
ร่วมกันวางแผนการดําเนินการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ในการเตรียมความพร้อม อีกท้ังมุ่งเน้นการให้บริการ
ประชาชนในรูปแบบออนไลน์ หรือการใช้โปรแกรมต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงงานบริการแทนการมาติดต่อ
ด้วยตนเองท่ีมหาวิทยาลัย  เช่นการรับส่งเอกสาร การรับเรื่องต่างๆ  และการนำระบบเทคโนโนโลยีดิจิทัล เช่น 
เครื่องมือ อุปกรณ์ โปรแกรมต่างๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้มากขึ้น
และมีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้น และรวมถึงการพัฒนาระบบ e-Service ด้วย เพื่อให้การดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยหวังว่าแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความ
พร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรฉบับนี้ จะ
เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานต่อทุกฝ่ายให้การดําเนินงานสําเร็จลุล่วงอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรต่อไป 
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1. บทนำ 
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต หรือต่อไปนี้จะเรียกว่า  

“Business Continuity Plan” (BCP) จัดทำขึ้นเพื่อให้ “มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร” สามารถนําไปใช้
ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ท้ังท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ 
หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กรโดยไม่ให้สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานต้องหยุดการ
ดําเนินงาน หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 

การที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ไม่มีกระบวนการรองรับให้การดําเนินงานเป็นไปอย่าง 
ต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจการเงิน การ
ให้บริการ สังคม ชุมชน ส่ิงแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น ดังนั้น การ จัดทําแผน
ความต่อเนื่องจึงเป็นส่ิงสําคัญท่ีจะช่วยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สามารถรับมือกับ เหตุการณ์ฉุกเฉิน
ท่ีไม่คาดคิด และทําให้กระบวนการท่ีสําคัญ (Critical Business Process) สามารถกลับมาดําเนินการได้อย่าง
ปกติ หรือตามระดับการให้บริการที่กําหนดไว้ ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ี
เกิดขึ้นต่อหน่วยงานได้  
 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวการณ์ปัจจุบันโลกเกิดภัยพิบัติต่างๆ อย่างไม่คาดคิดและมักจะมีความ
รุนแรง ที่สําคัญ ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนทั่วโลก เช่น วิกฤตเศรษฐกิจ อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย 
แผ่นดินไหว การจราจล การประท้วง โรคระบาด เป็นต้น เช่นเดียวกัน ประเทศไทยเคยผ่านสถานการณ์
อุทกภัยรุนแรง ในช่วง ระหว่างเดือนกันยายน - เดือนธันวาคม 2554 ซึ่งในครั้งนั้นได้พบว่าระบบและกลไกของ
รัฐหลายประการ มีปัญหาโดยไม่สามารถดําเนินภารกิจในสภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน ของประชาชนเป็นไปอย่างขาดระบบการบริหารจัดการท่ีดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการบริการ
ประชาชน ปี พ.ศ. 2555 เพื่อให้มั่นใจว่าภารกิจหลักของราชการ และงานบริการประชาชนที่สําคัญสามารถ 
ดําเนินงานหรือให้บริการได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุดหยุดลงแม้ว่าจะประสบกับวิกฤตการณ์ภัยพิบัติ อาศัย อํานาจ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 50 บัญญัติ
ว่า “เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ในเชิงภารกิจของรัฐ ก.พ.ร. โดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาจกําหนดให้ส่วนราชการต้องปฏิบัติการใดนอกเหนือจากท่ีกําหนด ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
รวมทั้งกําหนดมาตรการอื่นเพิ่มเติมจากท่ีบัญญัติไว้ใน มาตรา 48 และมาตรา 49 ก็ได้” สํานักงาน ก.พ.ร. จึง
ได้เสนอแนวทางการดําเนินการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต และมาตรการท่ี เกี่ยวข้อง ต่อคณะรัฐมนตรี
เมื ่อวันที่ 24 เมษายน 2555 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ ให้ทุกส่วนราชการ ทั้งระดับกรม จังหวัด 
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สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ดําเนินการเพื่อสร้างความ
พร้อมให้แก่หน่วยงานเมื่ออยู่ในสภาวะวิกฤต ปลายปี พ.ศ. 2562 ทั่วโลกได้เผชิญกับสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเซื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทยได้ออกมาตรการอย่าง
เข้มงวดเพื่อยับยั้งการแพร่เซื ้อ ทั้งห้ามการเดินทางเข้า-ออกประเทศของพลเมือง การปิดเมือง การกักตัว 
สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบ ต่อทุกภาคส่วนท้ังเศรษฐกิจ สังคม และการใช้ชีวิตประจําวันของประชาชน 
รวมถึงการให้บริการของภาครัฐ ที่ยังมีความจําเป็นต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น สํานักงาน ก.พ.ร. จึงได้เสนอ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ ในการบริหารราชการและ
ให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต (รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่ง
ประกอบด้วยการดําเนินการต่างๆ เพื่อให้ภาครัฐสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องใน สถานการณ์
ดังกล่าว รวมทั้งให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วย ดําเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนดําเนินธุรกิจอย่าง ต่อเนื่อง 
(Business Continuity Plan) ให้เป็นปัจจุบัน โดยนํามาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการ
บริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต (รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเซื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) มาผนวกไว้ใน แผนฯ ให้สามารถรองรับกรณีเกิดโรคระบาดต่อเนื่องเป็นระยะ
เวลานานได้ ทั้งนี้ ให้มุ่งเน้นการนําระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) รวมทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน
การบริหารงานและให้บริการประชาชนด้วย และให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งจัดส่งแผนดําเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่องที่ปรับปรุงแล้วเสร็จให้ สํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลในพัฒนาแนวทางการยกระดับ
ประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ ต่อไป คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกับมาตรการดังกล่าว และให้หน่วยงาน
ของรัฐท่ีมีภารกิจเกี่ยวกับ การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต เช่น พลังงาน ประปา 
โทรคมนาคม และคมนาคม ขนส่ง เร่งปรับเพิ่มแผนดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan - 
BCP) ให้สอดคล้องกับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) และ
สถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะแผนการให้บริการอย่าง ต่อเนื่องในพื้นที่สําคัญ เช่น สถานพยาบาล และ
แผนการหมุนเวียนหรือทดแทนบุคลากรในระยะส้ัน ซึ่งสามารถนําไปปฏิบัติได้ทันที  

เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีแนวทางการดําเนินการที่ชัดเจน รอบคอบ และสามารถ 
สร้างความมั่นใจให้แก่บุคลากร ประชาชนและผู้รับบริการได้ เพื่อใหม้หาวิทยาลัยสามารถดําเนินการได้ตามมติ
คณะรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำแผนดำเนินการธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อ
สภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ให้สอดคล้องตามที่ สํานักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดไว้เพื่อให้
มหาวิทยาลัย บริการประชาชนหรือผู ้รับบริการได้อย่างต่อเนื ่องในสภาวะวิกฤต และให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ไป รวมทั้งให้สามารถนําไปปฏิบัติได้ ทําให้งานบริการประชาชนหรือผู้รับบริการ
หรือภารกิจหลักที ่สําคัญของมหาวิทยาลัย สามารถดําเนินการไปได้อย่างต่อเนื ่อง เป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ 
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2. สภาพการณ์ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ต้องดำเนินการจัดทำ
แผนปฏิบัติงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์
กระทรวง ซึ่งมีกระบวนการดําเนินงานที่หลากหลาย โดยมีกระบวนการหลัก คือ การให้บริการด้านการจัด
การศึกษาการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านการผลิตและ
พัฒนาครู  โดยสภาพทั ่วไปของมหาว ิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีหน่วยงานทั ้งสิ ้น 15 หน่วยงาน 
ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี สํานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
สํานักประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม่สอด และสํานัก
บริการวิชาการและจัดหารายได้  และมีพื้นท่ีรวมทั้งหมด 421 ไร่ 58 ตารางวา เลขท่ี 69 หมู่ท่ี 1 ตำบลนครชุม 
อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร และพื้นท่ีต้ังพิพิธภัณฑ์สถานเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกำแพงเพชร เนื้อท่ี 14 
ไร่ 2 งาน 65.8 ตารางวา และจัดต้ังศูนย์ขยายโอกาสอุดมศึกษาสู่ท้องถิ่นบนพื้นท่ี 600 ไร่ เลขท่ี 222 หมู่ท่ี 7 
ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีบุคลากรท้ังหมด จํานวน 774 คน นักศึกษา จํานวน 6,645 คน มี
จํานวนอาคารสถานที่ 49 หลัง ซึ ่งอาคารต่างๆ จะกระจายอยู ่ทั ่วพื ้นที่ของมหาวิทยาลัย ประกอบกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ยังมีอาคารสูงหลายอาคารที่ตั ้งอยู่ภายในบริเวณ และมีการสับเปลี่ยน
หมุนเวียน เพื่อใช้เป็นห้องเรียนและสถานท่ีฝึกอบรมทั้งบุคลากรภายในและภายนอกอยู่เสมอ ซึ่งอาจเป็นปัจจัย
หนึ่งท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงในเรื่องของความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ บุคลากร เจ้าหน้าท่ี นักศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัย และผู้มาใช้บริการ หากเกิดเหตุกรณีฉุกเฉินขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันภัยที่อาจจะ
เกิดขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จึงได้จัดทําแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความ
พร้อมต่อสภาวะวิกฤต เพื่อจัดวางระบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถระงับเหตุการณหรือภาวะฉุกเฉิน 
และควบคุมสถานการณได้อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจจะสร้างความ เสียหายแก่ชีวิต
และทรัพย์สินของนักศึกษา บุคลากร ผู้ใช้บริการ และเพื่อลดความเส่ียง ต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 
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3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานและการให้บริการในสภาวะวิกฤต 
 3.2 เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รวมทั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย มีการเตรียมความ
พร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤต  
 3.3 เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดําเนินงานหรือการให้บริการ  
 3.4 เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับท่ียอมรับได้ 
 3.5 เพื่อให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม้มหาวิทยาลัย ต้องเผชิญ
กับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทําให้การดําเนินงานต้องหยุดชะงัก 
4. สมมติฐานของแผนความต่อเนื่อง 
 เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นภายใต้สมมติฐาน ดังต่อไปนี้ 
 4.1 เหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีเกิดขึ้นในช่วงเวลาสําคัญต่างๆ แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อสถานท่ีปฏิบัติงานสํารองท่ี
ได้มีการจัดเตรียมไว้ 
 4.2 หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการสํารองระบบสารสนเทศต่างๆ โดยระบบ สารสนเทศ
สํารองมิได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเหมือนกับระบบสารสนเทศหลัก 
 4.3 “บุคลากร” ท่ีถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
5. ขอบเขตของแผนความต่อเนื่อง 

แผนความต่อเนื่องฉบับนี้ ใช้รองรับสถานการณ์ กรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินในพื้นท่ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้ 

• เหตุการณ์อุทกภัย  
• เหตุการณ์ภัยแล้ง  
• เหตุการณ์แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม  
• เหตุการณ์อัคคีภัย  
• เหตุการณ์ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือภัยคุกคามทางไซเบอร ์
• เหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง  
• เหตุการณ์วาตภัย 
• เหตุการณ์ชุมนุมประท้วงหรือจราจลหรือก่อความไม่สงบหรือก่อการร้าย  
• เหตุการณ์โรคระบาด 
• เหตุการณ์ภาวะฉุกเฉิน 
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6. การวิเคราะห์ทรัพยากรที่สําคัญ 
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉ ินมีหลากหลายร ูปแบบ ดังนั ้นเพื ่อให้มหาว ิทยาลัยราชภัฏ

กำแพงเพชร สามารถบริหารจัดการการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีความต่อเนื่อง การจัดหาทรัพยากรท่ี 
สําคัญจึงเป็นส่ิงจําเป็น และต้องระบุไว้ในแผนความต่อเนื่อง ซึ่งการเตรียมการทรัพยากรท่ีสําคัญ จะพิจารณา
จากผลกระทบใน 5 ด้าน ดังนี้ 

6.1 ผลกระทบด้านอาคาร หรือสถานที่ปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้ สถานท่ี
ปฏิบัติงานหลักได้รับความเสียหายหรือไม่สามารถใช้สถานท่ีปฏิบัติงานหลักได้และส่งผลให้ บุคลากรไม่สามารถ
เข้าไปปฏิบัติงานได้ช่ัวคราวหรือระยะยาว 

6.2 ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญ หรือการจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญ หมายถึง เหตุการณ์
ท่ีเกิดขึ้นทําให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญ หรือไม่สามารถจัดหาหรือจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญได้ 

6.3 ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ หมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น ทําให้
ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลท่ีสําคัญไม่สามารถนํามาใช้ในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ 

6.4 ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นทําให้บุคลากรหลักไม่สามารถมา
ปฏิบัติงานได้ตามปกติ 

6.5 ผลกระทบด้านให้บริการท่ีสําคัญ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นทําให้การให้บริการหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ไม่สามารถติดต่อหรือให้บริการหรือส่งมอบงานได้ 
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7. สรุปเหตุการณ์สภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ์ 
 
 ตารางท่ี 1 แสดงเหตุการณ์สภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ์ 

 

 
 
 

เหตุการณ์สภาวะวิกฤต 

ผลกระทบ 
ด้านอาคาร
หรือสถานท่ี
ปฏิบัติงาน

หลัก 

ด้านวัสดุ
อุปกรณ์ท่ี
สำคัญหรือ
การจัดส่ง

วัสดุอุปกรณ์
ท่ีสำคัญ 

ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และข้อมูลท่ี

สำคัญ 

ด้าน
บุคลากร

หลัก 

ด้านการ
ให้บริการ

หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

1 เหตุการณ์อุทกภัย      
2 เหตุการณ์ภัยแล้ง  - -   
3 เหตุการณ์แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม      
4 เหตุการณ์อัคคีภัย      
5 เหตุการณ์ด้านระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ หรือเหตุการณ์ภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ 

-     

6 เหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง      
7 เหตุการณ์วาตภัย      
8 เหตุการณ์ชุมนุมประท้วงหรือจราจล

หรือเหตุการณ์ก่อการร้าย   
 -    

9 เหตุการณ์โรคระบาด  - -   
 
 แผนความต่อเนื่องฉบับนี้ ไม่รองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่เหตุขัดข้องเกิดขึ้นจากการดําเนินงานปกติ 
และเหตุขัดข้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบในระดับสูงต่อการดําเนินงานและการให้บริการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์ได้
ภายในระยะเวลาที ่เหมาะสม โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรสามารถรับผิดชอบและ
ดําเนินการได้ด้วยตนเอง 
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8. ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง 
เพื่อใหแ้ผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของมหาวิทยาลัย               

ราชภัฏกำแพงเพชรสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จะต้องจัดต้ัง
คณะกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรขึ้น โดยประกอบด้วย 
อธิการบดี รองอธิการบดี  ท่ีปรึกษาอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสํานัก กอง คณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย ตามที่กำหนด ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องแต่ละฝ่าย โดยทุกตําแหน่งจะต้องร่วมมือกันดูแล
ติดตามปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้สามารถบริหารความ
ต่อเนื่องและกลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว ตามบทบาทหน้าที่ที ่กําหนดไว้ของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต และในกรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้
บุคลากรสํารองรับผิดชอบทําหน้าท่ีในบทบาทของบุคลากรหลัก ปรากฏดังภาพท่ี 1 โครงสร้างคณะกรรมการ
บริหารความต่อเนื ่อง จึงแต่งตั ้งคณะกรรมการการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์วิกฤตการณ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567 ที่ 1079/2563 ฉบับวันที่  23 
มิถุนายน 2563 โดยมีองค์ประกอบและหน้าท่ี ดังนี้ 

1) คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ อำนวยการและเป็นที่ปรึกษาให้กับคณะกรรมการดำเนินการ
เตรียมความพร้อมรองรับสภาวะวิกฤต 

2) คณะกรรมการดำเนินการเตรียมความพร้อมรองรับสภาวะวิกฤต มีหน้าท่ี   
2.1) จัดวางระบบการเตรียมความพร้อมรองรับสภาวะวิกฤต 
2.2) วิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของสภาวะวิกฤตท่ีอาจจะเกิดกับมหาวิทยาลัย  
2.3) จัดทําแผนการเตรียมความพร้อมรองรับสภาวะวิกฤตของมหาวิทยาลัย 
2.4) ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรองรับสภาวะวิกฤต 

ให้กับทุกหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำเพงเพชรทราบ และสามารถนําไปปฏิบัติได้ 
2.5) ดําเนินการตามที่วางแผนการเตรียมการทั้งก่อนเกิดสถานการณ์วิกฤตการณ์ เมื ่อเกิด

สถานการณ์ฯ และการฟื้นฟูหลังการเกิดสถานการณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำเพงเพชรให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

2.6) ปฏิบัติหน้าที ่อ ื ่นๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมรองรับสภาวะว ิกฤตของ
มหาวิทยาลัย 
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 3) คณะกรรมการบริหารความต่อเนื ่องเพื่อดำเนินการในสภาวะวิกฤตของมหาวิทยาลัยและภายใน
หน่วยงาน มีอำนาจหน้าท่ี 

 3.1) ประเมินลักษณะ ขอบเขต และแนวโน้มของอุบัติการณ์ท่ีเกิดขึ้น เพื่อตัดสินใจประกาศใช้ 
แผนดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ และดําเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง ตลอดจน
สรรหาทรัพยากรตามท่ีได้กําหนดไว้ในแผนดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ  

3.2) รวมถึงกําหนดนโยบาย กํากับ ดูแล และติดตามผลตามแผนดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ 
3.3) แต่งต้ังทีมบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน  
3.4) รายงานข้อมูลข่าวสารหรือเหตุการณ์ที่อาจนํามา ซึ่งแนวโน้มการเกิดอุบัติการณ์แก่

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องฯ ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ตรวจสอบ และประเมินสถานการณ์เบ้ืองต้น  
3.5) แจ้งให้ทีมบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานปฏิบัติตามขั้นตอน แนวทางของแผน

ดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ ของมหาวิทยาลัยตามท่ีประกาศใช้  
3.6) นําแผนดําเนินธุรกิจ อย่างต่อเนื่องฯ ของมหาวิทยาลัยท่ีได้กําหนดไว้มาประยุกต์ใช้ตาม

ความเหมาะสม  
3.7) ติดตาม ประเมินผล การดําเนินการตามแผนดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื ่องฯ ของ

มหาวิทยาลัย และรายงานความคืบหน้าการแก้ไขสภาวะวิกฤตต่อเลขานุการคณะบริหารความต่อเนื่องฯ ของ
มหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอหรือตามท่ีกําหนดไว้  

3.8) หลังจากพ้นวิกฤตให้รายงานผลการดำเนินงานภายหลังจากสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนเตรียมความพร้อมให้ทันสมัยเสมอ 

3.9) ทีมบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน ใหแ้ต่งต้ังโดยหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง 
เพื่อดําเนินการในสภาวะวิกฤตของหน่วยงาน มีหน้าท่ีในการปฏิบัติตามขั้นตอนแนวทางของแผนดําเนินธุรกิจ 
อย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ รายชื่อทีมงานแผนดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ ปรากฏดังตารางที่ 2 รายชื่อบุคลากร
และบทบาทของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง  

 ในกรณีท่ี บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้บุคลากรสํารองรับผิดชอบทําหน้าท่ีใน
บทบาทของบุคลากรหลัก 
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ภาพท่ี 1 แสดงโครงสร้างคณะบริหารความต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

โครงสร้างคณะบริหารความต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง 

รองอธิการบดี  ผู้ประสานคณะบริหารความต่อเน่ือง มรภ.กพ 

 

- ที่ปรึกษาอธิการบดี ผู้ประสานคณะบริหารความต่อเน่ือง มรภ.กพ 
- ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ประสานคณะบริหารความต่อเน่ือง มรภ.กพ 

 

ทีมบริหารความต่อเน่ืองระดับคณะ 

 
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง
คณะครศุาสตร ์

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง
คณะวิทยาการจัดการ 
 
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง
คณะพยาบาลศาสตร ์
 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 
 

ทีมบริหารความต่อเน่ืองระดับสำนัก/สถาบัน 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง
สำนักงานอธิการบดี 
 
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ืองสำนัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ืองสำนัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ืองสำนัก
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ืองสำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม 
 
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ืองสำนัก
บริการวิชาการและจัดหารายได้ 
 
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

ทีมบริหารความต่อเน่ืองระดับกอง 

 
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง
กองกลาง 
 
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง
กองนโยบายและแผน 
 
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง
กองพัฒนานักศึกษา 
 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง
บัณฑิตวิทยาลัย 
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ตารางท่ี 2 แสดงรายช่ือบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง 
 

บุคลากรหลัก 
บทบาท 

บุคลากรสำรอง/รับคำสั่ง/ประสานงาน 
ชื่อ เบอร์โทรศัพท ์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท ์

รศ.ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร 

089-6426543 หัวหน้าทีมงาน
บริหารความ
ต่อเนื่อง 

1.ผศ.รัตนา รักการ 
รองอธิการบดี 
2.รศ.วิสิฐ ธัญญะวัน 
รองอธิการบดี 
3.ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต 
รองอธิการบดี 
4.ผศ.ชัชชัย พวกดี 
รองอธิการบดี 
5.รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ 
รองอธิการบดี 
 

096-6695395 
 

 095-3542255 
 

095-3561551 
 

064-4289651 
 

089-6428644 

รศ.ดร.วิชระ  วิชชุวรนันท์ 
คณบดีคณะครุศาสตร์ 

093-3519191 ทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง 

1. รศ.ธงชัย  ช่อพฤกษา  
รองคณบดี 
2. รศ.ดร.ยุภาดี  ปณะราช 
รองคณบดี 
3. รศ.ดร.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน์ 
รองคณบดี 
4.รศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์  รักพร
มงคล 
รองคณบดีและหัวหน้า
สำนักงาน 
5. ผศ.อมรา  ศรีแก้ว 
รองคณบดี 

081-7832636 
 

081-1413667 
 

080-2646451 
 

061-1524692 
 
 
 

083-6265716 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
บุคลากรหลัก 

บทบาท 
บุคลากรสำรอง/รับคำสั่ง/ประสานงาน 

ชื่อ เบอร์โทรศัพท ์  ชื่อ เบอร์โทรศัพท ์
ผศ.การัตน์  เจริญสุวรรณ 
คณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ 

081-6056335 ทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง 

1. ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์ 
รองคณบดี 
2. ดร.กนิษฐา  ศรีภิรมย์ 
รองคณบดี 
3. อ.พลอยณัชชา เดชะเศรษฐศิริ 
รองคณบดี 
4. อ.ชลธิชา  แสงงาม 
รองคณบดี 
5.นางสุภาภรณ์  นุชรุ่งเรือง   
หัวหน้าสำนักงาน 

093-9503337 
 

091-6883348 
 

064-5654551 
 

081-8044064 
 

089-5665947 

ผศ.ดร.สุชิน รอดกำเหนิด 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

096-6654241 ทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง 

1. ผศ.ดร.พิษณุ บุญนิยม 
รองคณบดี 
2. ผศ.ดร.โอกามา จ่าแกะ 
รองคณบดี 
3. อ.ฤทธิรงค์ เกาฏีระ 
รองคณบดี 
4.อาจารย์ชุติมา สังวรินทะ   
หัวหน้าสำนักงาน 

081-7809692 
 

095-6407292 
 

091-8425581 
 

094-239-3249 

ผศ.ปรัชญา  ชะอุ่มผล 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

088-9959915 ทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง 

1. ผศ.ดร.ชญาดา  กล่ินจันทร์  
รองคณบดี 
2. ผศ.วสุนธรา รตโนภาส   
รองคณบดี 
3. อาจารย์นพรัตน์  ไชยวิโน   
รองคณบดี 
4. อาจารย์กีรศักดิ์  พะยะ   
รองคณบดี 
5.นายอนุชิต  อ่อนเกษ   
หัวหน้าสำนักงาน 

081-4005834 
 

088-2734854 
 

081-9718945 
 

085-97020349 
 

089-7057097 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 

บุคลากรหลัก 
บทบาท 

บุคลากรสำรอง/รับคำสั่ง/ประสานงาน 
ชื่อ เบอร์โทรศัพท ์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท ์

ผศ.นรุตม์ บุตรพลอย 
คณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

064-9495451 ทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง 

1. ผศ.ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร 
รองคณบดีและหัวหน้าสำนักงาน 
2. รศ.สฤษณ์   พรมสายใจ 
รองคณบดี 
3. อาจารย์นิวดี   คลังสีดา 
รองคณบดี 
4. ผศ.กนกวรรณ   เขียววัน 
รองคณบดี 

083-9574440 
 

099-2545425 
 

081-9534155 
 

081-5846106 

ดร.นำพิชญ์ ธรรมหิเวศน ์
คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์ 

091-8781273 ทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง 

1.ดร.ปภาดา รักมีศรี 
หัวหน้าสำนักวิชาการและพัฒนา
นักศึกษา 
2.อาจารย์สมิตรา กันทาหงษ์ 
หัวหน้าสำนักงานคณบดีและ
บริการ 
3.อาจารย์สุภาพร ปรารมย์ 
หัวหน้าสาขาการพยาบาลมารดา  
ทารกและการผดุงครรภ์ 
4.อาจารย์ภารณี เทพส่องแสง 
หัวหน้าสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ 
 

093-9810445 
 
 

086-9852198 
 
 

098-2683474 
 
 
 

089-8679886 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 

บุคลากรหลัก 
บทบาท 

บุคลากรสำรอง/รับคำสั่ง/ประสานงาน 
ชื่อ เบอร์โทรศัพท ์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท ์

ผศ.ดร.วนัสนันท์  ศิริรัตนะ 
ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร แม่สอด 

081-8492852 ทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง 

1.ดร.เอกรัฐ  ปัญญาเทพ 
รองผู้อำนวยการ 
2.ดร.อดิเรก  ฟั่นเขียว 
รองผู้อำนวยการ 
3.อ.ธนวิทย์  ฟองสมุทร์ 
รองผู้อำนวยการ 
4. อาจารย์พัชรมณฑ์ อ่อนเชด 
รองผู้อำนวยการ 
5.นางมัลลิกา ปัญญาเทพ 
หัวหน้าสำนักงาน 

081-4425487 
 

089-7555466 
 

086-9356586 
 

062-3529198 
 

096-2986351 

รศ.ดร.ณัฐรดา  วงษ์นายะ 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

081-7852346 ทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง 

1.ผศ.ดร.ประจักษ์ กึกก้อง  
รองคณบดี 
2.ดร.พลอยพรรณ  สอนสุวิทย์   
รองคณบดี 
 

088-1514748 
 

088-2797799 
 

ผศ.ไพชยนต์  สิริเสถียรวัฒนา 
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
 

095-3825653  ทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง 

1. อาจารย์วันวิสา พวงมาลัย  
รองผู้อำนวยการ 
2. นางบุษบา เหมือนวิหาร  
รองผู้อำนวยการและรักษาการ
หัวหน้าสำนักงาน 
3. อาจารย์จินดาพร อ่อนเกตุ  
รองผู้อำนวยการ 
  

085-0497679 
 
086-7382223 
 
 
089-9575789 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
บุคลากรหลัก 

บทบาท 
บุคลากรสำรอง/รับคำสั่ง/ประสานงาน 

ชื่อ เบอร์โทรศัพท ์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท ์
รศ.อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์ 
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

091-7052158 ทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง 

1.ผศ.ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน ์
รองผู้อำนวยการ 
2.นางสาวรุ่งรุจี  ศรีดาเดช 
รองผู้อำนวยการและหัวหน้า
สำนักงาน 
3.ผศ.ดร.ประดิษฐ์ นารีรักษ์ 
รองผู้อำนวยการ 

081-3952525 
,086-4482020 
088-2730757 

 
 

085-3309171 
 

ผศ.ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง 
ผู้อำนวยการสำนักประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 

095-1394259 ทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง 

1. ผศ.ดร. บุญล้อม ด้วงวิเศษ  
รองผู้อำนวยการ 
2. น.ส.สุนันท์  แหวนประดับ 
รองผู้อำนวยการ 
3. นางสาวชรินรัตน์ บุญมาก  
รองผู้อำนวยการ 
4. นางสาวพันทิพา เย็นญา  
หัวหน้าสำนักงาน 

081-534-4747 
 

087-422-4599 
 

086-432-6618 
 

066-1656989 

ผศ.ดร.พธูรำไพ  ประภัสสร 
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 

096-6693516 ทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง 

1. น.ส.ธฤษวรรณ  ธรรมสอน 
รองผู้อำนวยการ 
2. ผศ.ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี 
รองผู้อำนวยการ 
3. อ.อนุลักษณ์  อาสาสู้ 
รองผู้อำนวยการ 
4. อ.วนัสนันท์  นุชนารถ 
รองผู้อำนวยการ 
5. ดร.พิมพ์นารา  บรรจง 
รองผู้อำนวยการ 
6. นางสาวสุวลัย  อินทรรัตน์    
หัวหน้าสำนักงาน 

091-8385561 
 

086-3340697 
 

095-3195337 
 

084-6226600 
 

087-6732855 
 

092-9296233 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 

บุคลากรหลัก 
บทบาท 

บุคลากรสำรอง/รับคำส่ัง/ประสานงาน 
ช่ือ เบอร์โทรศัพท์ ช่ือ เบอร์โทรศัพท์ 

ผศ.ดร. ชาลี ตระกูล 
ผู้อำนวยการสำนักบริการ
วิชาการและจัดหารายได้ 
 

063-3430817 ทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง 

1. อาจารย์สุภาภรณ์ หมั่นหา 
รองผู้อำนวยการ 
2. ดร.วิชุรา  
วินัยธรรม 
รองผู้อำนวยการ 
3.นางวาสนา มณีโชติ  
หัวหน้าสำนักงาน 

089-4094897 
 

062-6945432 
 
 

082-9407724 
 

ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญ
โอภาส 
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา 
 

086-9295435 ทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง 

1.ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์  
รองผู้อำนวยการ 
2. ผศ.ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม  
รองผู้อำนวยการ 
3. อ.เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์  
รองผู้อำนวยการ 
4. อ.ประภัสสรา ห่อทอง 
หัวหน้าสำนักงาน 

086-4413392 
 

080-6124102 
 

062-4162356 
 

081-2876089 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 

บุคลากรหลัก 
บทบาท 

บุคลากรสำรอง/รับคำส่ัง/ประสานงาน 
ช่ือ เบอร์โทรศัพท์ ช่ือ เบอร์โทรศัพท์ 

ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด 
ผู้อำนวยการกองกลาง 
 

061-6857951 ทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง 

1. นายเอนก บัวสำลี 
หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ 
2. นางชมภัค จารุฑีฆัมพร 
บุคลากรประจำกลุ่มงานธุรการ 
3. นางคณารัตน์  ศิริเสถียร
วัฒนา  
หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ 
4.นางสาวเกศกนก ไทยแท้ 
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ 
5.น.ส.นฤมล  ส่งต่าย 
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน 
6. ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด 

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงาน
ยานพาหนะ 
7. น.ส.คนึงนิจ  สรรคพงษ์ 
หัวหน้ากลุ่มงานการเจ้าหน้าท่ี
และนิติการ 
8. ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด 

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานไฟฟ้า
และอนุรักษ์พลังงาน 
9. นายเพ่ง  วศินวงศ์สว่าง 
หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานท่ี 
10.ผศ.พธูรำไพ  ประภัสสร 
หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 

087-8407980  
 

062-3040836 
 

063-2325546 
 
 

098-5625451 
 

086-318-7491 
 

061-6857951 
 
 

098-4616987 
 
 

061-6857951 
 
 

090-4565525 
 

096-6693516 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 

บุคลากรหลัก 
บทบาท 

บุคลากรสำรอง/รับคำส่ัง/ประสานงาน 
ช่ือ เบอร์โทรศัพท์ ช่ือ เบอร์โทรศัพท์ 

นายภาณุพงษ์  สืบศิริ 
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 

 

081-8862633  ทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง 

1.นายณัฐเวศม์  ชัยมงคล 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
2.นายภิญญาภัชร์  แฉล้มฉัตร 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
3.น.ส.วิลาวัลย์  ปิ่นมณี 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
4.น.ส.ศิริกัญญา  เจนเขตกิจ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
5.น.ส.ศิชา  ขวัญก่อน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

084-2288988 
 

099-6829568 
 

098-1429797 
 

083-2146943 
 

081-5928495 
 
 

ผศ.ดร.เลเกีย  เขียวดี 
รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนา
นักศึกษา 
 

0858018697  ทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง 

1.น.ส.ปราณี แผนดี  
นักสุขศึกษา 
2.น.ส.โสรยา วรนุช 
นักวิชาการศึกษา 
3. นายกิตติกร กล้าแข็ง 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
4. นายณะราทิ น้อยม่วง 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  
5. นายอนุวัฒน์ แนไพร 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

087-7350401 
 

087-4165244 
 

062-9282596 
 

095-3256888 
 

087-7285401 
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9. ทรัพยากรสนับสนุนกลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy :BCS) 
 9.1 การวิเคราะห์เพื่อกำหนดความต้องการทรัพยากรท่ีสำคัญ 
 (1) ด้านสถานท่ีปฏิบัติงานสำรอง 

ตารางท่ี 3 แสดงการวิเคราะห์เพื่อกำหนดความต้องการทรัพยากรท่ีสำคัญ  ด้านสถานท่ีปฏิบัติงานสำรอง 
 

ทรัพยากร สถานท่ี 4 ช่ัวโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 
พื้นท่ีสำหรับสถานท่ี
ปฏิบัติงานสำรอง
และพื้นท่ีสำรอง
เครือข่าย 

1.อาคารคณะวิทยาการจัดการ ห้อง
ประชุม ช้ัน 1 อาคาร 11 
2. หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ห้อง
กาสะลอง ช้ัน 2 อาคาร 13 
3. อาคารเรียนรวมและอำนวยการ 
ห้องประชุมดารารัตน์ ช้ัน 4 อาคาร 14 
4. หอประชุมรัตนอาภา (อาคาร 28) 
5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ห้องประชุม ช้ัน 1 อาคาร 38 
6. อาคารกองพัฒนานักศึกษา (SAC) 
ห้องประชุม ช้ัน 1 อาคาร 47 

เช่าสถานท่ีเอกชน (ตามความ
เหมาะสม) กรณีท่ีมีแนวโน้มเกิน 3 
เดือน 

อย่างน้อย 
120 ตร.ม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อย่าง
น้อย 
120 
ตร.ม. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

/ / / 

ปฏิบัติงานท่ีบ้าน - - - / / / 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
 
ทรัพยากร สถานท่ี 4 ช่ัวโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 

พื้นท่ีจุดรวมพลใน
กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์
ท่ีไม่สามารถ
ปฏิบัติงานภายใน
อาคารได้ 

ในการกำหนดจุดรวมพล โดย
พิจารณาว่าเป็นสถานท่ีท่ีมีความ
ปลอดภัยเมื่อมีคำส่ังการอพยพคน
ออกจากอาคารในกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินให้ไปรวมกัน ณ จุดรวมพลท่ี
กำหนดไว้แต่ละโซนของกลุ่มอาคาร 
ได้แก่ 
 จุดรวมพลท่ี 1 บริเวณ
ระหว่างตึกอาคารเรียนรวมและ
อำนวยการ (อาคาร 14 ) กับตึก
นวัตกรรมการศึกษา (คณะครุ
ศาสตร์) 
 จุดรวมพลท่ี 2 บริเวณลาน
ด้านหน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษา 
(อาคาร SAC) 
 จุดรวมพลท่ี 3 บริเวณลาน
ด้านหน้าอาคารโรงอาหาร 
 จุดรวมพลท่ี 4 บริเวณลาน
ด้านหน้าอาคารคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (อาคารใหม่) 
 

อย่างน้อย 
160 ตร.ม 

อย่าง
น้อย 
412 
ตร.ม 

อย่างน้อย 
724 ตร.ม 

อย่างน้อย 
744 ตร.ม 

อย่าง
น้อย 
976 
ตร.ม 
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 (2) ด้านความต้องการวัสดุอุปกรณ์ 
ตารางท่ี 4 แสดงการวิเคราะห์เพื่อกำหนดความต้องการทรัพยากรท่ีสำคัญ  ด้านความต้องการวัสดุอุปกรณ์ 

ทรัพยากร ท่ีมา 4 ช่ัวโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 
เครื่องคอมพิวเตอร์ 1. ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

2. ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ทุกคณะ 
3. ของบุคลากร 
4. ผ่านกระบวนการ
จัดซื้อตามความจำเป็น
และเหมาะสม 

10 
เครื่อง 

20 
เครื่อง 

30 เครื่อง 60 เครื่อง 60 
เครื่อง 

เครื่องพิมพ์ (Printer / 
Multi Function) 

1. หน่วยงานในสังกัด
มหาวิทยาลัย 
2. ผ่านกระบวนการ
จัดซื้อตามความจำเป็น
และเหมาะสม 

- 5 เครื่อง 10 เครื่อง 10 เครื่อง 10 
เครื่อง 

โทรศัพท์/โทรศัพท์มือถือ 1. หน่วยงานในสังกัด
มหาวิทยาลัย 
2. ของบุคลากร 
3. ผ่านกระบวนการ
จัดซื้อตามความจำเป็น
และเหมาะสม 

10 
เครื่อง/

หมายเลข 

30 
เครื่อง/

หมายเลข 

60 
เครื่อง/

หมายเลข 

60 
เครื่อง/

หมายเลข 

60 
เครื่อง/

หมายเลข 

โทรสาร 1. หน่วยงานในสังกัด
มหาวิทยาลัย 
2. ผ่านกระบวนการ
จัดซื้อตามความจำเป็น
และเหมาะสม 

- 5 เครื่อง 10 เครื่อง 10 เครื่อง 10 
เครื่อง 
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 ตารางท่ี 4 (ต่อ) 
 

ทรัพยากร ท่ีมา 4 ช่ัวโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 
อุปกรณ์สำรองข้อมูล 1. หน่วยงานในสังกัด

มหาวิทยาลัย 
2. ของบุคลากร 
3. ผ่านกระบวนการ
จัดซื้อตามความจำเป็น
และเหมาะสม 

- - 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 

อุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย 1. หน่วยงานในสังกัด
มหาวิทยาลัย 
2. ผ่านกระบวนการ
จัดซื้อตามความจำเป็น
และเหมาะสม 

- - 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 

อุปกรณ์สำนักงาน 1. หน่วยงานในสังกัด
มหาวิทยาลัย 
2. ผ่านกระบวนการ
จัดซื้อตามความจำเป็น
และเหมาะสม 

- - พิจารณา
ตามความ
จำเป็น 

พิจารณา
ตามความ
จำเป็น 

พิจารณา
ตาม
ความ
จำเป็น 

วัสดุอุปกรณ์ป้องกัน/ฆ่าเซื้อ
โรค 

1. หน่วยงานในสังกัด
มหาวิทยาลัย 
2. ผ่านกระบวนการ
จัดซื้อตามความจำเป็น
และเหมาะสม 

- พิจารณา
ตาม
ความ
จำเป็น 

พิจารณา
ตามความ
จำเป็น 

พิจารณา
ตามความ
จำเป็น 

พิจารณา
ตาม
ความ
จำเป็น 

รถยนต์ 1. หน่วยงานในสังกัด
มหาวิทยาลัย 
2. ของบุคลากร 

2 คัน 5 คัน / / / 
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 (3) ด้านความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตารางท่ี 5 แสดงการวิเคราะห์เพื่อกำหนดความต้องการทรัพยากรท่ีสำคัญ  ด้านความต้องการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

ทรัพยากร แหล่งข้อมูล 4 ช่ัวโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 
1.ระบบเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์

แม่ข่าย ท่ี งาน
พัฒนาระบบ
เครือข่ายและการ
ส่ือสาร/ศูนย์สำรอง
ข้อมูล (DR Site)/
เช่าวงจรส่ือสาร
ช่ัวคราว 

/     

2. เว็บไชต์หน่วยงานในสังกัด  /     
3. ระบบอีเมล์ E-mail Address  /     
4. ระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (การ
ลงเวลาปฏิบัติราชการประจำวัน
ออนไลน์) 

 /     

5. ระบบคัดกรองผู้ให้บริการ/
ผู้ใช้บริการ 

 /     

6. ระบบบัญชี 3 มิติ (ระบบ 3D-GF)  /     
7. ระบบการบริหารงานบุคคล (e-
Personal) 

 /     

8. ระบบสำนักงานอัตโนมัติ(e-
Office) 

 /     

9. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ (KPRU MIS) 

 /     
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 ตารางท่ี 5 (ต่อ) 
ทรัพยากร แหล่งข้อมูล 4 ช่ัวโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 

10. ระบบงานทะเบียนและวัดผลฯ  
-ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ 
(Microsoft Teams) 
-ระบบกรอกผลการเรียนออนไลน ์
-ระบบ E-Learning 
-ระบบรับสมัครนักศึกษา 
-ระบบงานทะเบียน 
-ระบบตรวจสอบวุฒิการศึกษา 
-ระบบลงทะเบียน 
-ระบบจัดผู้สอนออนไลน์ (จัดโหลด
การสอน) 
-ระบบ มคอ. ออนไลน์ 
-ระบบรายงานภาวะการมีงานทำ
ของผู้สำเร็จการศึกษา 
-ระบบตารางเรียน ตารางสอน 
ตารางสอบ 
-ระบบวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน 
-ระบบรายงานผลประเมินการสอน 
-ระบบตรวจสอบผลการเรียน 
-ระบบสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์ 
-ระบบสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
-ระบบขอสำเร็จการศึกษา 
-ระบบประเมินการสอน 
-ระบบขอใบรับรอง 
-ระบบการพิมพ์ใบผลการเรียน 
-ระบบเช็คจบการศึกษา 
-ระบบเพิ่ม-ถอนรายวิชา 
-ระบบรับสมัครแข่งขันทางวิชาการ
งานราชภัฏวิชาการ 

 /     
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 
 
ทรัพยากร แหล่งข้อมูล 4 ช่ัวโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 

11. ระบบฐานข้อมูล/ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ 

 /     

12. ระบบประชาสัมพันธ์และแจ้ง
เตือน 

 /     

13. ระบบประชุมออนไลน ์  /     
14. ระบบการประเมินผล การ
ปฏิบัติราชการ (E-PAR) 

 /     

15. ระบบงานด้านการประกนั
คุณภาพการศึกษา 

 /     

16. ระบบรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามแผนปฏิบัติราชการ (E-
SPR) 

 /     

17. ระบบข้อมูล OPEN API  /     
18. ระบบงานสนับสนุนอื่นๆ    /   
19. ช่องทางการส่ือสารผ่าน Social 
Network 

 /     
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 (4) ด้านความต้องการด้านบุคลากรสำหรับความต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน 
ตารางท่ี 6 แสดงการวิเคราะห์เพื่อกำหนดความต้องการทรัพยากรท่ีสำคัญ  ด้านความต้องการด้านบุคลากร

สำหรับความต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน 
ทรัพยากร ปฏิบัติงาน/ท่ีมา 4 ช่ัวโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 

จำนวนบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ี บุคลากรหน่วยงานในสังกัด
มหาวิทยาลัย 
1. งานเครือข่าย 
2. งานพัฒนาระบบ 
3. งานออกแบบกราฟฟิก 
4. การประสานงาน/งาน
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
และเครือข่ายส่ือสารมวลชน 
5. งานสนับสนุนอื่นๆ 

10 คน 40 คน 60 คน / / 

จำนวนบุคลากรเข้ามา
ปฏิบัติงานในสถานท่ีทำงาน/
สถานท่ีปฏิบัติงานสำรอง ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร 

 40 103 181 186 244 

รายละเอียดตามภาคผนวก ช 

จำนวนบุคลากรปฏิบัติงานอยู่
ท่ีบ้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร 

 637 637 541 491 391 

จำนวนบุคลากรเข้ามา
ปฏิบัติงานในสถานท่ีทำงาน/
สถานท่ีปฏิบัติงานสำรอง ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร แม่สอด 

 8 8 24 32 40 

จำนวนบุคลากรปฏิบัติงานอยู่
ท่ีบ้าน ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 

 71 71 55 47 39 

จำนวนบุคลากรท่ีจำเป็นต้อง
ปฏิบัติงานท่ีบ้าน 

 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดแนวทางตามภาคผนวก ง 
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 (5) ด้านความต้องการด้านผู้ให้บริการท่ีสำคัญ 
ตารางท่ี 7 แสดงการวิเคราะห์เพื่อกำหนดความต้องการทรัพยากรท่ีด้านความต้องการด้านผู้ให้บริการท่ีสำคัญ 
 

ทรัพยากร แหล่งข้อมูล/ท่ีมา 4 ช่ัวโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 
ผู้ให้บริการไฟฟ้า (การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร) 

1. หน่วยงานใน
สังกัดมหาวิทยาลัย 
2. ผ่าน
กระบวนการจัดซื้อ
ตามความจำเป็น
และเหมาะสม 

/     

ผู้ให้บริการน้ำประปา (การประปา
ส่วนภูมิภาค สาขากำแพงเพชร) 

  /    

ผู้ให้บริการเช่ือมโยงระบบเครือข่าย 
(UniNet, CAT) 

 /     

ผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(หน่วยงานภาครัฐ/หน่วยงานเอกชน) 

 /     

องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม  /     
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กำแพงเพชร 

 /     

สถานีตํารวจภูธรจังหวัดกําแพงเพชร  /     
หน่วยกู้ภัย  /     
โรงพยาบาลกำแพงเพชร  /     
ไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่งเอกชน  /     
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9.2) กลยุทธ์ความต่อเนื่อง เป็นแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรให้มี
ความพร้อมเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต ซึ่งพิจารณาทรัพยากรใน 5 ด้าน ดังตารางที่ 8  

ตารางท่ี 8 กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)  
 

ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 
 

 

 

ด้านอาคารหรือ
สถานท่ี
ปฏิบัติงานสำรอง 

- กำหนดให้ใช้พื้นท่ีของอาคารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร 
ท่ีมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมต่อการใช้อาคาร การจัดต้ังศูนย์
อำนวยการ จุดรวมพล อาคารปฏิบัติงานสำรอง ซึ่งเป็นพื้นท่ีของ
มหาวิทยาลัย ตามข้อ 9.1 (1) ด้านพื้นท่ีปฏิบัติงานสำรอง โดยมีการ
พิจารณาตามความเหมาะสมของสถานท่ี 
- กำหนดให้ปฏิบัติงานท่ีบ้าน สำหรับภารกิจท่ีไม่ได้รับผลกระทบ หรือ 
มีลักษณะงานท่ีสามารถปฏิบัติงานท่ีบ้านได้ 
- กำหนดให้มีการเหล่ือมเวลาการปฏิบัติราชการ 
- กำหนดให้เช่าสถานที่โดยมีการพิจารณาตามความเหมาะสมของ
สถานท่ี กรณีไม่สามารถปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ 
 

 

 

ด้านวัสดุอุปกรณ์
ท่ีสำคัญหรือการ
จัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีสำคัญ 

- ขอความอนุเคราะห์จากส่วนราชการในสังก ัด เพ ื ่อใช้เคร ื ่อง
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
- กําหนดให้มีการใช้คอมพิวเตอร์สํารอง ท่ีมีคุณลักษณะ  เหมาะสมกับ
การใช้งาน พร้อมอุปกรณ์ท่ีสามารถเช่ือมโยงต่อ ผ่านอินเตอร์เน็ตเข้าสู่
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
- กําหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop/Notebook) ของ
เจ้าหน้าที่ได้เป็นการชั่วคราว ในช่วงระหว่างการจัดหาคอมพิวเตอร์
สํารอง 
- จัดเตรียมยานพาหนะเพื่อใช้ในการเดินทางตามความเหมาะสม 
- จัดส่งเอกสารสำคัญให้กับนักศึกษา บัณฑิต บุคลากร และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ผ่านทางระบบขนส่ง 
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 ตารางท่ี 8 (ต่อ) 
 

ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 
 

 

ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมูลท่ีสำคัญ 

- ดำเนินการเช่ือมต่อระบบอินเตอร์เน็ตและระบบงาน ระบบการ
ให้บริการท่ีสำคัญ 
- กำหนดให้จัดเก็บสำรองข้อมูลท่ีสําคัญไว้ที่ Cloud สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ / DR Site ท่ีกำหนด 
- กำหนดให้สำรองข้อมูลที่สําคัญที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของตนใน 
Microsoft OneDrive หรือ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 
- เปิดให้บริการ VPN เพื ่อให้บุคลากรเข้าถึงข้อมูลที ่จำกัดภายใน
มหาวิทยาลัย 
- พัฒนาระบบการให้บริการแบบ E-Service 

 

 

ด้านบุคลากร - กําหนดให้ใช้บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีเฉพาะด้านในสภาวะฉุกเฉิน ได้แก่ 
งานเคร ือข ่าย งานพ ัฒนาระบบ งานออกแบบกราฟฟิ ค งาน
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และงานสนับสนุนอื่นๆ 
- กําหนดให้มีการขอความอนุเคราะห์บุคลากรภายนอกเฉพาะด้าน ใน
กรณีท่ีบุคลากรภายในไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  
- กําหนดให้ใช้บุคลากรสํารองทดแทนภายในหน่วยงาน ฝ่าย/งาน 
หรือกลุ่มงานเดียวกัน  
- กําหนดให้ใช้บุคลากรนอกฝ่ายงานหรือกลุ่มงานในกรณี ท่ี 
บุคลากรไม่เพียงพอหรือขาดแคลน 
- กำหนดให้มีการปฏิบัติงานที่บ้าน work from home โดยมีการ
รายงานผลการปฏิบัติงานต่อหัวหน้าหน่วยงานทุกสัปดาห์ 
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ตารางท่ี 8 (ต่อ) 
 

ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 
   
 

 

ด้านการ
ให้บริการหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

- กำหนดให้มีการประสานงาน/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร โดยใช้
ระบบสื ่อสารในรูปแบบต่างๆ โดยเน้นการติดต่อสื ่อสารผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เช่น facebook e-mail Line เป็นต้น รวมท้ัง
เครือข่ายส่ือสารมวลชน 
- จัดให้มีการบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Service 
- กำหนดให้มีการส่งมอบเอกสารหลักฐานหรือการให้บริการต่างๆ ผ่าน
ระบบขนส่ง 
- กําหนดให้จัดหาอุปกรณ์เช่ือมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  แบบพกพา
สําหรับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ เช่ือมโยงกับระบบสารสนเทศและข้อมูล
ที่สําคัญของหน่วยงานผ่านอินเตอร์เน็ต ในกรณี ที่ผู ้ให้บริการเชื ่อมโยง
เครือข่ายไม่สามารถให้บริการได้  
- ประสานงานและวางแผนโดยใช้ระบบส่ือสารในรูปแบบต่างๆ โดยเน้นการ
ส่ือสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์และรูปแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม 
- การใช้ไฟฟ้า มีการติดตั้งไฟสำรองฉุกเฉินในบริเวณที่จำเป็น ใช้เครื ่อง
สำรองไฟกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถใช้งานได้เมื่อมีเหตุการณ์
ไฟดับ และประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร 
- การใช้น้ำประปา ประสานงานบริษัท/ร้านค้าท่ีจำหน่วยน้ำเพื่อจัดส่งน้ำมา
ให้ยามฉุกเฉินและประสานการประปาส่วนภูมิภาค สาขากำแพงเพชร 
- ตรวจสอบการทำงานของระบบเครือข่ายอยู่เสมอ และมีระบบมอนิเตอร์
และแจ้งเตือนเมื ่ออ ุปกรณ์ชำรุดเสียหายไม่สามารถทำงานได้ และ
ประสานงานกับผู้ให้บริการเช่ือมโยงระบบเครือข่ายเพื่อดำเนินการแก้ไข 
- ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกำแพงเพชร สถานีตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร หรือหน่วยกู้ภัย 
ในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินแต่ละกรณีเพื่อให้รีบดำเนินการแก้ไข  
- กำหนดประกาศ มาตรการ ในการลดขั้นตอนการทำงาน เพื่อให้การ
บริการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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10. ผลกระทบการดําเนินงานหรือการให้บริการ (Business Impact Analysis : BIA) 

การวิเคราะห์ผลกระทบการดําเนินงานหรือการให้บริการ พบว่ากระบวนการทํางานที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชร ต้องให้ความสําคัญและกลับมาดําเนินงานให้ได้ภายในระยะเวลาตามท่ีกําหนด ดังตารางท่ี 9 

 
ตารางท่ี 9 แสดงผลกระทบการดําเนินงานหรือการให้บริการ (Business Impact Analysis : BIA) 

กระบวนการ 
ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพเวลา 

0-2 
ช่ัวโมง 

2-4 
ช่ัวโมง 

4-24 
ช่ัวโมง 

2-7 
วัน 

1-2 
สัปดาห์ 

2-สัปดาห์
ขึ้นไป 

1. การเรียนการสอนในห้องเรียน       
2. การเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ       
3. การเรียนการสอนภายนอกอาคาร ซึ่งอยู่ 
ภายในพื้นท่ีมหาวิทยาลัย 

      

4. การวิจัยในห้องปฏิบัติการ        
5. การวิจัยในห้องปฏิบัติการท่ีมีความเส่ียงสูง        
6. การวิจัยภายนอกอาคาร ซึ ่งอยู ่ภายในพื้นท่ี
มหาวิทยาลัย 

      

7. การให้บริการของคณะ        
8. การให้บริการของสาขาวิชา        
9. การให้บริการห้องสมุด        
10. การให้บริการห้องพักนักศึกษา        
11. การให้บริการโรงอาหาร        
12. การให้บริการของศูนย์กีฬา       
13. การให้บริการของงานอาคารและสถานท่ี        
14. การให้บริการวิชาการของสํานักส่งเสริม 
วิชาการและงานทะเบียน  
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 ตารางท่ี 9 (ต่อ) 
 

กระบวนการ 
ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพเวลา 

0-2 
ช่ัวโมง 

2-4 
ช่ัวโมง 

4-24 
ช่ัวโมง 

2-7 
วัน 

1-2 
สัปดาห์ 

2-สัปดาห์
ขึ้นไป 

15. การให้บริการของสํานักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      

16. การให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา        
17. การให้บริการของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม       
18. การให้บริการของสํานักงานอธิการบดี        
19.การให้บริการของกองกลาง สํานักงานอธิการบดี       
20.การให้บริการของกองนโยบายและแผน  
สํานักงานอธิการบดี 

      

21.การให้บริการของกองพัฒนานักศึกษา 
สํานักงานอธิการบดี 

      

22.การให้บริการของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา       
23.การให้บริการของสำนักบริการวิชาการและจัดหา
รายได้ 

      

24.การให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย       
25.การให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
แม่สอด 

      

 
สําหรับกระบวนงานอื่นๆ ที่ประเมินแล้ว อาจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมีความ

ยืดหยุ่นสามารถชะลอการดําเนินงานและการให้บริการได้ โดยให้อธิการบดีประเมินความจําเป็นและเหมาะสม 
ท้ังนี้ หากมีความจําเป็น ให้ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความต่อเนื่องเช่นเดียวกับ กระบวนงานหลัก 
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11. ขั้นตอนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) 

กระบวนการ Call Tree คือ กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง 
และทีมงานบริหารความต่อเนื่องท่ีเกี่ยวข้องตามผังรายช่ือทางโทรศัพท์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบริหารจัดการ
ขั้นตอนในการติดต่อนักศึกษา/บุคลากร   ภายหลังจากการมีประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือ ภาวะวิกฤตของ
หน่วยงาน 

จุดเริ ่มต้นของกระบวนการ Call Tree จะเริ ่มจากหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื ่อง แจ้งให้ผู้ 
ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง โดยผู้ประสานงานฯ จะแจ้งให้หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื ่อง 
รับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง ซึ ่งหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องจะ 
ดําเนินการติดต่อและแจ้งไปยังบุคลากรภายใต้การบังคับบัญชาของตนให้ทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและการ 
ประกาศใช้แผนความต่อเนื่องของหน่วยงานท่ีได้รับผลกระทบ ตามรายช่ือและช่องทางติดต่อส่ือสารท่ีได้ ระบุ
ในตารางข้างต้น ในกรณีท่ีไม่สามารถติดต่อหัวหน้าทีมได้ ให้ติดต่อไปยังบุคลากรสํารอง โดยมีข้อพิจารณาดังนี้ 

1. ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลาทําการ ให้ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง ดําเนินการ ติดต่อ
บุคลากรหลัก โดยติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานเป็นช่องทางแรก กรณีติดต่อบุคลากรหลักไม่ได้ให้
ติดต่อบุคลากรสํารอง 

2. ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นนอกเวลาทําการหรือสถานท่ีปฏิบัติงานหลักได้รับผลกระทบ ให้ผู้ประสานงาน
คณะบริหารความต่อเนื่อง ดําเนินการติดต่อบุคลากรหลักโดยติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือ เป็นช่องทางแรก 
กรณีติดต่อบุคลากรหลักไม่ได้ให้ติดต่อบุคลากรสํารอง 

3. เมื ่อสามารถติดต่อบุคลากรหลัก/บุคลากรสํารองได้แล้ว ให้ผู ้ประสานงานคณะบริหารความ 
ต่อเนื่อง แจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ 

- สรุปสถานการณ์ของเหตุการณ์ฉุกเฉินและประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง 
- เวลาและสถานที่สําหรับนัดประชุมเร่งด่วนของหน่วยงาน สําหรับผู้บริหารของ หน่วยงาน 

และทีมงานบริหารความต่อเนื่อง 
- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อบริหารความต่อเนื่องต่อไป เช่น สถานที่รวมพลหรือศูนย์ 

ประสานงานในสภาวะวิกฤตในกรณีท่ีมีความจําเป็นต้องย้ายสถานท่ีทําการ 
4. หัวหน้าบริหารความต่อเนื่องท่ีได้รับทราบข้อมูล จะดําเนินการติดต่อและแจ้งไปยังบุคลากร ภายใต้

การบังคับบัญชาของตนให้รับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนความต่อเนื่องของ หน่วยงานท่ี
ได้รับผลกระทบ พร้อมดําเนินการตรวจสอบความพร้อมของหน่วยงานท่ีตนเองรับผิดชอบ และโทรแจ้งกลับไป
ยังผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง เพื่อรวบรวมสรุปความพร้อมของ หน่วยงานในการบริหารความ
ต่อเนื่อง รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของหน่วยงานและบุคลากรท้ังหมดในหน่วยงาน 
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5. ภายหลังจากได้รับการตอบรับจากบุคลากรหลัก/บุคลากรสํารองท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ ครบถ้วน

ตามผังการติดต่อ (Call tree) และได้รับข้อมูลสรุปความพร้อมของทุกหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยแล้ว 
ผู้ประสานคณะบริหารความต่อเนื่องจะทําหน้าท่ีรวบรวมสรุปความพร้อมของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ในการบริหารความต่อเนื่อง รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของนักศึกษา และบุคลากรทั้งหมด
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อเสนอต่อหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร 

6.ทีมบริหารความต่อเนื ่องมีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลสําหรับการติดต่อให้เป็นปัจจุบันอยู่ 
ตลอดเวลา เพื่อให้กระบวนการติดต่อพนักงานภายในหน่วยงานสามารถดําเนินได้อย่างต่อเนื่อง และสําเร็จ
ลุล่วงภายในระยะเวลาท่ีคาดหวัง ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน และมีการประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง 
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ภาพท่ี 2 แสดงโครงสร้างกระบวนการแจ้งเหตุ (Call Tree) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างกระบวนการแจ้งเหตุ (Call Tree)  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง 

รองอธิการบดี   
ผู้ประสานคณะบริหารความต่อเน่ือง มรภ.กพ 

 

ทีมบริหารความต่อเน่ืองระดับกอง 

 
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง
กองกลาง 
 
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง
กองนโยบายและแผน 
 
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง
กองพัฒนานักศึกษา 
 

ทีมบริหารความต่อเน่ืองระดับสำนัก/สถาบัน 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง
สำนักงานอธิการบดี 
 
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ืองสำนัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ืองสำนัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ืองสำนัก
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ืองสำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม 
 
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ืองสำนัก
บริการวิชาการและจัดหารายได้ 
 
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

ทีมบริหารความต่อเน่ืองระดับคณะ 

 
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง
คณะครศุาสตร ์

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง
คณะวิทยาการจัดการ 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง
คณะพยาบาลศาสตร ์
 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 

 
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง
บัณฑิตวิทยาลัย 
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12. ข้ันตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ  
 12.1 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที  ในวันที่ 1 หรือภายใน 24 ชั่วโมง 
 ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของฝ่ายฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและ 
บุคลากรอื่นๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานตนเอง หรือ
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกําหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด (แล้วแต่กรณี) ดังตารางท่ี 10  
 ตารางท่ี 10 แสดงขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ ในวันท่ี 1 (ภายใน 24 
ช่ัวโมง) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

-แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤต ตามกระบวนการ Call Tree ให้กับบุคลากรในส่วน
ราชการภายหลังได้รับแจ้งจากคณะกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะ
วิกฤตมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  

อธิการบดี/รองอธิการบดี/ คณบดี/ 
ผู้อํานวยการสํานัก/ผู้อํานวยการ
สถาบัน/ผู้อํานวยการกอง 

❑ 

- จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อประเมินความเสียหายผลกระทบต่อการดําเนินงาน 
การให้บริการ และทรัพยากรสําคัญท่ีต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง  
-ทบทวนกระบวนงานที่มีความเร่งด่วน หรือส่งผลกระทบอย่างสูง (หากไม่
ดําเนินการ) ดังนั ้น จําเป็นต้องดําเนินงานหรือปฏิบัติด้วยมือ (Manual 
Processing) 

อธิการบดี/รองอธิการบดี/ คณบดี/ 
ผู้อํานวยการสํานัก/ผู้อํานวยการ
สถาบัน/ผู้อํานวยการกอง 

❑ 

- ระบุและสรุปรายช่ือบุคลากรในส่วนราชการ ท่ีได้รับบาดเจ็บหรือ เสียชีวิต อธิการบดี/รองอธิการบดี/ คณบดี/ 
ผู้อํานวยการสํานัก/ผู้อํานวยการ
สถาบัน/ผู้อํานวยการกอง 

❑ 

- รายงานประธานกรรมการ/หัวหน้าบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ทราบโดยครอบคลุมประเด็นดังนี้ 
 1.จํานวนและรายช่ือบุคลากรท่ีได้รับบาดเจ็บเสียชีวิต 
 2.ความเสียหายและผลกระทบต่อการดําเนินงานและการให้บริการ 
 3.ทรัพยากรสําคัญท่ีต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง 

4. กระบวนงานที่มีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่างสูงหากไม่
ดําเนินการ และจําเป็นต้องดําเนินงานหรือปฏิบัติงานด้วยมือ (Manual 
Processing) 

อธิการบดี/รองอธิการบดี/ คณบดี/ 
ผู้อํานวยการสํานัก/ผู้อํานวยการ
สถาบัน/ผู้อํานวยการกอง 

❑ 
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ตารางท่ี 10 (ต่อ) 
 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

- ส่ือสารและรายงานสถานการณ์แก่บุคลากรในสังกัดให้ทราบ ตามเนื้อหา
และข้อความท่ีได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  

อธิการบดี/รองอธิการบดี/ คณบดี/ 
ผู้อํานวยการสํานัก/ผู้อํานวยการ
สถาบัน/ผู้อํานวยการกอง 

❑ 

- ประเมินและระบุกระบวนการหลัก และงานเร่งด่วน ท่ีจําเป็นต้อง
ดําเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 1-5 วันข้างหน้า 

อธิการบดี/รองอธิการบดี/ คณบดี/ 
ผู้อํานวยการสํานัก/ผู้อํานวยการ
สถาบัน/ผู้อํานวยการกอง 

❑ 

- ประเมินศักยภาพและความสามารถของมหาวิทยาลัย ในการดําเนินงาน
เร่งด่วนข้างต้น ภายใต้ข้อจํากัดและสภาวะวิกฤต พร้อมระบุทรัพยากรท่ี
จําเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่องตามแผนการจัดหาทรัพยากร 

อธิการบดี/รองอธิการบดี/ คณบดี/ 
ผู้อํานวยการสํานัก/ผู้อํานวยการ
สถาบัน/ผู้อํานวยการกอง 

❑ 

- รายงานความคืบหน้าให้แก่ประธานกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะ
วิกฤตมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พร้อมขออนุมัติการดําเนินงานหรือ
ปฏิบัติงานด้วยมือ (Manual Processing) สําหรับกระบวนงานที่มีความ 
เร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่างสูงหากไม่ดําเนินการ 

อธิการบดี/รองอธิการบดี/ คณบดี/ 
ผู้อํานวยการสํานัก/ผู้อํานวยการ
สถาบัน/ผู้อํานวยการกอง 

❑ 

- ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหาทรัพยากรท่ี
จําเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่  
 1. สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 
 2. วัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญ 
 3. เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลท่ีสําคัญ 
 4. บุคลากรหลัก  
 5. ผู้ให้บริการท่ีสําคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

อธิการบดี/รองอธิการบดี/ คณบดี/ 
ผู้อํานวยการสํานัก/ผู้อํานวยการ
สถาบัน/ผู้อํานวยการกอง 

❑ 

- พ ิจารณาดําเน ินการหรือปฏิบัต ิงานด้วยมือ (Manual Processing) 
เฉพาะงานเร่งด่วน หากไม่ดําเนินการจะส่งผลกระทบอย่างสูง  และไม่
สามารถปฏิบัติงานได้ ท้ังนี้ ต้องได้รับการอนุมัติ 

อธิการบดี/รองอธิการบดี/ คณบดี/ 
ผู้อํานวยการสํานัก/ผู้อํานวยการ
สถาบัน/ผู้อํานวยการกอง 

❑ 
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ตารางท่ี 10 (ต่อ) 
 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

-ระบุหน่วยงานที่เป็นผู้ให้บริการสําหรับงานเร่งด่วน เพื่อแจ้งสถานการณ์
และแนวทางในการบริหารงานให้มีความต่อเนื่องตามความเห็นของคณะ
กรรมการบร ิหารความพร้อมต ่อสภาวะว ิกฤตมหาวิทยาล ัยราชภัฏ
กำแพงเพชร  

อธิการบดี/รองอธิการบดี/ คณบดี/ 
ผู้อํานวยการสํานัก/ผู้อํานวยการ
สถาบัน/ผู้อํานวยการกอง 

❑ 

- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ที่ทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของส่วนราชการ ต้องดําเนินการ (พร้อมระบุรายละเอียด 
ผู้ดําเนินการ และเวลา) อย่างสม่ำเสมอ 

อธิการบดี/รองอธิการบดี/ คณบดี/ 
ผู้อํานวยการสํานัก/ผู้อํานวยการ
สถาบัน/ผู้อํานวยการกอง 

❑ 

-แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดําเนินการ สําหรับในวันถัดไปใหก้ับ
บุคลากรหลักในส่วนราชการ เพื่อรับทราบและดําเนินการ อาทิ แจ้ งวัน 
เวลา และสถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 

อธิการบดี/รองอธิการบดี/ คณบดี/ 
ผู้อํานวยการสํานัก/ผู้อํานวยการ
สถาบัน/ผู้อํานวยการกอง 

❑ 

- รายงานความคืบหน้าให้แก่ประธานกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะ
วิกฤตมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สม่ำเสมอหรือตามท่ีได้กําหนดไว้ 

อธิการบดี/รองอธิการบดี/ คณบดี/ 
ผู้อํานวยการสํานัก/ผู้อํานวยการ
สถาบัน/ผู้อํานวยการกอง 

❑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต  มหาวทิยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567  

12.2 การตอบสนองในระยะสั้น ในวันที่ 2-7 หรือ 1 สัปดาห์ 
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของฝ่ายฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากร

อื่นๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีหน่วยงานตนเอง และสํานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกําหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด  

ตารางที ่ 11 แสดงขั ้นตอนการบริหารความต่อเนื ่องและกอบกู ้กระบวนการ ในวันที ่ 2-7 การ
ตอบสนองในระยะส้ัน (1สัปดาห์) 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

- ติดตามสถานภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที ่ได้รับผลกระทบ
ประเมินความจําเป็นและระยะเวลาท่ีต้องใช้ในการกอบกู้คืน 

อธิการบดี/รองอธิการบดี/ 
คณบดี/ 
ผู้อํานวยการสํานัก/ผู้อํานวยการ
สถาบัน/ผู้อํานวยการกอง 

❑ 

- ตรวจสอบกับหน่วยงาน ความพร้อมและข้อจํากัดในการจัดหาทรัพยากร
ท่ีจําเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่  
 1. สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 
 2. วัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญ  
 3. เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลท่ีสําคัญ 
 4. บุคลากรหลัก 
 5. ผู้ให้บริการท่ีสําคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

อธิการบดี/รองอธิการบดี/ 
คณบดี/ 
ผู้อํานวยการสํานัก/ผู้อํานวยการ
สถาบัน/ผู้อํานวยการกอง 

❑ 

- รายงานประธานกรรมการบร ิหารความพร ้อมต ่อสภาวะว ิกฤต
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ความพร้อม ข้อจํากัด และข้อเสนอแนะ 
ในการจัดหาทรัพยากรท่ีจําเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง 

อธิการบดี/รองอธิการบดี/ 
คณบดี/ 
ผู้อํานวยการสํานัก/ผู้อํานวยการ
สถาบัน/ผู้อํานวยการกอง 

❑ 

- ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรท่ีจําเป็นต้องใช้ในการบริหาร
ความต่อเนื่อง ได้แก่ 
 1. สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 
 2. วัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญ  
 3. เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลท่ีสําคัญ 
 4. บุคลากรหลัก 
 5. ผู้ให้บริการท่ีสําคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

อธิการบดี/รองอธิการบดี/ 
คณบดี/ 
ผู้อํานวยการสํานัก/ผู้อํานวยการ
สถาบัน/ผู้อํานวยการกอง 

❑ 
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ตารางท่ี 11 (ต่อ) 
 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

- ดําเนินการกอบกู้และจัดหาข้อมูลและรายงานต่างๆ ที่จําเป็นต้องใช้ใน
การดําเนินงานและให้บริการ  

 

อธิการบดี/รองอธิการบดี/ 
คณบดี/ 

ผู้อํานวยการสํานัก/
ผู้อํานวยการสถาบัน/

ผู้อํานวยการกอง 

❑ 

- ดําเนินงานและให้บริการ ภายใต้ทรัพยากรที่จัดหา เพื่อบริหารความ
ต่อเนื่อง : 
 1. สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 
 2. วัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญ  
 3. เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลท่ีสําคัญ 
 4. บุคลากรหลัก 
 5. ผู้ให้บริการท่ีสําคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

อธิการบดี/รองอธิการบดี/ 
คณบดี/ 
ผู้อํานวยการสํานัก/
ผู้อํานวยการสถาบัน/
ผู้อํานวยการกอง 

❑ 

- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ท่ีคณะทํางาน
บริหารความต่อเนื่องของส่วนราชการ (พร้อมระบุ รายละเอียด 
ผู้ดําเนินการ และเวลา) อย่างสม่ำเสมอ 

อธิการบดี/รองอธิการบดี/ 
คณบดี/ 
ผู้อํานวยการสํานัก/
ผู้อํานวยการสถาบัน/
ผู้อํานวยการกอง 

❑ 

- แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดําเนินการต่อไป สําหรับในวันถัดไป 
ให้กับบุคลากรในสังกัด 

อธิการบดี/รองอธิการบดี/ 
คณบดี/ 
ผู้อํานวยการสํานัก/
ผู้อํานวยการสถาบัน/
ผู้อํานวยการกอง 

❑ 

- รายงานความคืบหน้าให้แก่ประธานกรรมการบริหารความพร้อมต่อ
สภาวะวิกฤตมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตามเวลาท่ีได้กําหนดไว้  
 

อธิการบดี/รองอธิการบดี/ 
คณบดี/ 
ผู้อํานวยการสํานัก/
ผู้อํานวยการสถาบัน/
ผู้อํานวยการกอง 

❑ 
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12.3 การตอบสนองระยะกลาง ในวันที่ 8 - 21  หรือ 1 -3 สัปดาห์ 
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของฝ่ายฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและ บุคลากร

อื่นๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีหน่วยงานตนเอง และสํานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกําหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด ขั้นตอนและกิจกรรม 

ตารางที่ 12 แสดงขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ ในวันที่ 8 - 21 การ
ตอบสนองระยะกลาง (1 -3 สัปดาห์) 

   

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

- ติดตามสถานภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที ่ได้รับผลกระทบ
ประเมินความจําเป็นและระยะเวลาท่ีต้องใช้ในการกอบกู้คืน 

อธิการบดี/รองอธิการบดี/ 
คณบดี/ 
ผู้อํานวยการสํานัก/ผู้อํานวยการ
สถาบัน/ผู้อํานวยการกอง 

❑ 

- ระบทุรัพยากรท่ีจําเป็นต้องใช้ เพื่อดําเนินงานให้บริการตามปกติ อธิการบดี/รองอธิการบดี/ 
คณบดี/ 
ผู้อํานวยการสํานัก/ผู้อํานวยการ
สถาบัน/ผู้อํานวยการกอง 

❑ 

- รายงานประธานกรรมการบร ิหารความพร ้อมต ่อสภาวะว ิกฤต
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สถานภาพกอบกู้คืนมาของทรัพยากรท่ี
ได้รับผลกระทบ และทรัพยากรที ่จําเป็นต้องใช้เพื ่อดําเนินงานและ
ให้บริการตามปกติ  

อธิการบดี/รองอธิการบดี/ 
คณบดี/ 
ผู้อํานวยการสํานัก/ผู้อํานวยการ
สถาบัน/ผู้อํานวยการกอง 

❑ 

- ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรที ่จ ําเป็นต้องใช้เพื่อ
ดําเนินงานและให้บริการตามปกติ   
 1. สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 
 2. วัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญ  
 3. เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลท่ีสําคัญ 
 4. บุคลากรหลัก 
 5. ผู้ให้บริการท่ีสําคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

อธิการบดี/รองอธิการบดี/ 
คณบดี/ 
ผู้อํานวยการสํานัก/ผู้อํานวยการ
สถาบัน/ผู้อํานวยการกอง 

❑ 

- แจ้งสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรต่างๆเพื่อ
ดําเนินงานและให้บริการตามปกติ ให้กับบุคลากรในส่วนราชการ 

อธิการบดี/รองอธิการบดี/ 
คณบดี/ 
ผู้อํานวยการสํานัก/ผู้อํานวยการ
สถาบัน/ผู้อํานวยการกอง 

❑ 
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ตารางท่ี 12 (ต่อ)  
 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ท่ีทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของส่วนราชการ (พร้อมระบุ รายละเอียด ผู้ดําเนินการ และ
เวลา) อย่างสม่ำเสมอ 

อธิการบดี/รองอธิการบดี/ 
คณบดี/ 
ผู้อํานวยการสํานัก/ผู้อํานวยการ
สถาบัน/ผู้อํานวยการกอง 

❑ 

- รายงานความคืบหน้าให้แก่ประธานกรรมการบริหารความพร้อมต่อ
สภาวะวิกฤตมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตามเวลาท่ีได้กําหนดไว้  

อธิการบดี/รองอธิการบดี/ 
คณบดี/ 
ผู้อํานวยการสํานัก/ผู้อํานวยการ
สถาบัน/ผู้อํานวยการกอง 

❑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต  มหาวทิยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567  

12.4 การตอบสนองระยะยาว ในวันที่ 22 ขึ้นไป หรือเข้าสู่สัปดาห์ที่ 4 หรือระยะ 1 เดือนขึ้นไป 
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของฝ่ายฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและ บุคลากร

อื่นๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีหน่วยงานตนเอง และสํานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกําหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด ขั้นตอนและกิจกรรม 

ตารางที่ 13 แสดงขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ ในวันที่ 22 ขึ้นไป การ
ตอบสนองระยะยาว (เข้าสู่สัปดาห์ท่ี 4 หรือระยะ 1 เดือนขึ้นไป) 

   

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

- ติดตามสถานภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที ่ได้รับผลกระทบ
ประเมินความจําเป็นและระยะเวลาท่ีต้องใช้ในการกอบกู้คืน 

อธิการบดี/รองอธิการบดี/ 
คณบดี/ 
ผู้อํานวยการสํานัก/ผู้อํานวยการ
สถาบัน/ผู้อํานวยการกอง 

❑ 

- ระบุทรัพยากรท่ีจําเป็นต้องใช้ เพื่อดําเนินงานให้บริการตามปกติ อธิการบดี/รองอธิการบดี/ 
คณบดี/ 
ผู้อํานวยการสํานัก/ผู้อํานวยการ
สถาบัน/ผู้อํานวยการกอง 

❑ 

- รายงานประธานกรรมการบร ิหารความพร ้อมต ่อสภาวะว ิกฤต
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สถานภาพกอบกู้คืนมาของทรัพยากรท่ี
ได้ร ับผลกระทบ และทรัพยากรที ่จําเป็นต้องใช้เพื ่อดําเนินงานและ
ให้บริการตามปกติ  

อธิการบดี/รองอธิการบดี/ 
คณบดี/ 
ผู้อํานวยการสํานัก/ผู้อํานวยการ
สถาบัน/ผู้อํานวยการกอง 

❑ 

- ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรที ่จ ําเป็นต้องใช้เพื่อ
ดําเนินงานและให้บริการตามปกติ   
 1. สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 
 2. วัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญ  
 3. เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลท่ีสําคัญ 
 4. บุคลากรหลัก 
 5. ผู้ให้บริการท่ีสําคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

อธิการบดี/รองอธิการบดี/ 
คณบดี/ 
ผู้อํานวยการสํานัก/ผู้อํานวยการ
สถาบัน/ผู้อํานวยการกอง 

❑ 

- แจ้งสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรต่างๆเพื่อ
ดําเนินงานและให้บริการตามปกติ ให้กับบุคลากรในส่วนราชการ 

อธิการบดี/รองอธิการบดี/ 
คณบดี/ 
ผู้อํานวยการสํานัก/ผู้อํานวยการ
สถาบัน/ผู้อํานวยการกอง 

❑ 
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ตารางท่ี 13 (ต่อ) 
 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ท่ีทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของส่วนราชการ (พร้อมระบุ รายละเอียด ผู้ดําเนินการ และ
เวลา) อย่างสม่ำเสมอ 

อธิการบดี/รองอธิการบดี/ 
คณบดี/ 
ผู้อํานวยการสํานัก/ผู้อํานวยการ
สถาบัน/ผู้อํานวยการกอง 

❑ 

- รายงานความคืบหน้าให้แก่ประธานกรรมการบริหารความพร้อมต่อ
สภาวะวิกฤตมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รายสัปดาห์ 

อธิการบดี/รองอธิการบดี/ 
คณบดี/ 
ผู้อํานวยการสํานัก/ผู้อํานวยการ
สถาบัน/ผู้อํานวยการกอง 

❑ 

- รายงานผลการดำเนินงานภายหลังจากสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติเพื่อ
เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนเตรียมความพร้อมให้ทันสมัยเสมอ 

อธิการบดี/รองอธิการบดี/ 
คณบดี/ 
ผู้อํานวยการสํานัก/ผู้อํานวยการ
สถาบัน/ผู้อํานวยการกอง 

❑ 
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Strategy Map แผนดำเนินการธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 

(Business Continuity Plan - BCP)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต  มหาวทิยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567  

 
แบบตรวจสอบความครบถ้วนของแผนดำเนินธรุกิจอย่างต่อเนื่องของหน่วยงานภาครัฐ (BCP Checklist) 

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 

รายการตรวจสอบ มี ไม่มี 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐาน   
1.1 ก่อนหน้านี้มีแผนเดิมอยู่ ❑  
1.2 แผน BCP ท่ีจัดทำขึ้นในครั้งนี้สามารถรองรับเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้ 
 - เหตุการณ์อุทกภัย 
 - เหตุกาณ์อัคคีภัย 
 - เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง จราจล 
 - เหตุการณ์โรคระบาดต่อเนื่อง 
 - อื่นๆ ได้แก่  เหตุการณ์ภัยแล้ง เหตุการณ์แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม 

เหตุการณ์ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง และเหตุการณ์
วาตภัย 

 
 
 
 
 
 

 
❑ 
❑ 
❑ 
❑ 
❑ 

ส่วนท่ี 2 องค์ประกอบตามแนวทางของการจัดทำ BCP   
2.1 ทีมงานแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง  ❑ 
2.2 ผลกระทบต่อกระบวนการทำงานหรือการให้บริการ (BIA)  ❑ 
2.3 ความต้องการทรัพยากรท่ีสำคัญ  ❑ 
2.4 กลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง 
 - ด้านอาคาร สถานท่ีปฏิบัติงานสำรอง และพื้นท่ีสำรอง 
 - ด้านวัสดุอุปกรณ์ท่ีสำคัญ /การจัดหา จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ท่ีสำคัญ 
 - ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลท่ีสำคัญ 
 - ด้านบุคลากร 
 - ด้านคู่ค้า/ผู้ให้บริการท่ีสำคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
 
 
 
 
 
 

 
❑ 
❑ 
❑ 
❑ 
❑ 
❑ 

2.5 กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree)  ❑ 

แบบฟอร์มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานใช้ในการสำรวจตนเอง เพื่อให้มั่นใจว่าแผนมีความครบถ้วน

และสมบูรณ์ตามแนวทางของการจัดทำ BCP รวมทั้งสำรวจความพร้อมของระบบ e-Service และระบบ

เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีรองรับการบริหารงานภายในและงานบริการของหน่วยงานได้อย่างต่อเนื่องแม้ประสบ

สภาวะวิกฤต 
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2.6 ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ  ❑ 
ส่วนท่ี 3 ประเด็นท่ีคณะรัฐมนตรีให้ความสำคัญ (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2563) 

 

3.1 การนำระบบ e-service มาใช้ในการบริหารงานและให้บริการประชาชน 
 นอกเหนือจาก e-service ท่ีระบุใน Strategy Map แล้ว หน่วยงานมีภารกิจ/งานท่ีมีแผนท่ีจะพัฒนาเป็น 
e-service ในระยะต่อไป เพื่อสนับสนุนกระบวนงานหลักหรือไม่ อย่างไร 
 

ภารกิจ/งาน ระบบงาน (ถ้ามี) 
- พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการ อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย ท้ังด้านการเรียนการสอน การ
บริหารจัดการ การวิจัย การบริการวิชาการ และ
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยให้ผู้ใช้งานสามารถขอเข้า
มาใช้งานในระบบสารสนเทศ ระบบบริหารจัดการ 
ต่างๆ โดยปฏิบัติและลดขั้นตอนในการติดต่อ
ประสานงานกับมหาวิทยาลัยให้น้อยลง 
- พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อให้บริการ 
หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก โดยให้
ผู้ใช้บริการสามารถประสานงาน หรือ ขอความ
อนุเคราะห์ กับมหาวิทยาลัย 

- ระบบบริหารจัดการเว็บไชต์ (KPRUControl) 
- ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (KPRULib) 
- ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการ (TimeKPRU) 
- ระบบเรียนรู้ด้วยตัวเองและรับเกียรติบัตร 
.- การพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-
office)และระบบการลาและไปราชการ (e-
personal) โดยลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
- ระบบเงินเดือน (e-Slip) 

 

3.2 การนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงาน 
3.2.1 จากเหตุ COVID-19 ในครั้งนี้ มีการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการทำงาน (ท้ังการ

บริหารภายใน และหน่วยงานภายนอก) 
ภารกิจ/งาน ระบบเทคโนโลย ี

- รายงานตัวนักศึกษา จากเดิมนักศึกษาจะต้องมา
รายงานตัวที่มหาวิทยาลัย ปัจจุบันสามารถกรอก
ข้อมูลในระบบ และส่งเอกสารเฉพาะท่ีต้องมี 
ลายมือช่ือส่งมาให้ท่ีมหาวิทยาลัยเท่านั้น 

- ระบบรับสมัครนักศึกษาส่วนของการรายงานตัว
นักศึกษา 

- ปฐมนิเทศออนไลน์ - มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมวีดีทัศน์ และนำเสนอ
ในระบบปฐมนิเทศออนไลน์ โดยให้นักศึกษา
ลงทะเบียนเข้ามาในระบบ ดูวิดีทัศน์ และตอบ
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ภารกิจ/งาน ระบบเทคโนโลย ี
คำถาม เพื่อรับใบประกาศนียบัตรในการเข้าร่วม
ปฐมนิเทศออนไลน์ 

- เพิ่มถอน-รายวิชา จากเดิมท่ีให้นักศึกษาติดต่อ
เพิ่มถอนรายวิชาท่ีงานทะเบียนและประมวลผลของ
มหาวิทยาลัย แต่ปัจจุบันได้พัฒนาระบบเพิ่ม-ถอน
รายวิชา เพื่อให้นักศึกษาสามารถดำเนินการผ่าน
ระบบออนไลนไ์ด้ 

- มหาวิทยาลัยได้ให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พัฒนาระบบเพิ่ม-ถอนรายวิชา เพื่อรองรับการ
ดำเนินการรูปแบบออนไลน์ 

- จัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบผสมผสาน 
โดยให้มีการจัดการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยี
ดิจิทัล หากนักศึกษาท่ีไม่มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีท่ี
รองรับการเรียนการสอนออนไลน์ให้เข้าเรียนใน
ห้องเรียนตามปกติแต่มีจำนวนนักศึกษาต่อห้อง
เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดโดยข้ึนอยู่กับขนาด
ของห้องเรียน 

- มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมโปรแกรม Microsoft 
Teams เพื่อใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ โดยมี
การสร้างห้องเรียนท่ีมีอาจารย์และนักศึกษาท่ีเรียน
ในห้องเรียนนัน้ๆ ไว้ให้ก่อนท่ีจะเปิดภาคการศึกษา 
1/2563 
- มหาวิทยาลัยได้จัดอบรมการใช้โปรแกรม 
Microsoft Teams ให้กับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

- ประชุมกลุ่มการทำงานต่างๆ โดยใช้ระบบ
ออนไลน์ ผู้เข้าประชุมสามารถประชุมจากสถานท่ี
ต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องเข้าประชุมท่ีมหาวิทยาลัย 
เช่น การประชุมสภามหาวิทยาลัย การประชุมสภา
วิชาการ การประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
เป็นต้น  

- มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์
ท่ีใช้ในการประชุมออนไลน ์
- มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมโปรแกรม Microsoft 
Teams เพื่อใช้ในการเรียนการสอนออนไลน ์
- มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียม Username และ 
Password ให้กับผู้เข้าประชุมเพื่อใช้ในการเข้าใช้
งานโปรแกรม 

- ลงเวลาปฏิบัติงานงานออนไลน์ โดยพัฒนาระบบ
บันทึกเวลาเข้าและออกปฏิบัติราชการ ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่ือมโยงกับฐานข้อมูล
บุคลากร และ GPS 

- ระบบบันทึกเวลาปฏิบัติราชการ TimeKPRU 

- การบริหารจัดการสำนักงานอัตโนมัต และการลา 
ไปราชการ ด้วยลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

- ระบบ e-office 
- ระบบ e-personal 

- การบริหารจัดการเงินเดือนของบุคลากร - ระบบ e-slip 
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3.2.2 ในอนาคตมีแผนท่ีจะนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในภารกิจ/งานใดหรือไม่ อย่างไร 
ภารกิจ/งาน ระบบเทคโนโลยี (ถ้ามี) 

- พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการกับอาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี นักศึกษา ท้ังด้านการเรียนการสอน การ
บริหารจัดการ การวิจัย การบริการวิชาการ และ
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน ลด
การซ้ำซ้อนของข้อมูล และลดการทำซ้ำของผู้ใช้งาน 
และสามารถนำเสนอเป็นระบบสารสนเทศใน
ภาพรวมเพื่อให้ผู้บริหารนำไปใช้วางแผนในด้าน
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้มากยิ่งขึ้น 
- พัฒนาระบบบริหารจัดการ ต่างๆ เพื่อให้หน่วยงาน
ภายในและหน่วยงานภายนอก ท้ังภาครัฐและ
เอกชน สามารถนำไปใช้หรือต่อยอดการพัฒนา
องค์กรของตนได้ 

- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
- ระบบบริหารจัดการห้องสมุดอัตโนมัติ KPRULib 
- ระบบบริหารจัดการเว็บไชต์ KPRUControl 

 
 
3.3 การบริการโครงสร้างพื้นฐานท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชน เช่น พลังงาน ประปา โทรคมนาคม 
คมนาคมขนส่ง สถานพยาบาล 

 
รายการตรวจสอบ 

เป้าหมายความพร้อมการให้บริการ 
บริการได้ต่อเนื่องไม่

หยุดชะงัก 
หยุดชะงักไม่เกิน 

(ขม./วัน) 
หน่วยงานมีภารกิจ/งานเก่ียวกับการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต 
1) ระบุช่ือภารกิจ/งาน .......มหาวิทยาลัยไม่มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง .............. 
 ระบุมาตรการ/แนวทางท่ีดำเนินการเช่น มาตรการในการ
หมุนเวียน/ทดแทนบุคลากรในระยะส้ัน .................................................. 

❑ ❑ 

2) ระบุช่ือภารกิจ/งาน .......มหาวิทยาลัยไม่มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง .............. 
 ระบุมาตรการ/แนวทางท่ีดำเนินการเช่น มาตรการในการ
หมุนเวียน/ทดแทนบุคลากรในระยะส้ัน .................................................. 

❑ ❑ 
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หมายเหตุ  

1. e-Service หมายถึง ระบบให้บริการประชาชนของหน่วยงานในรูปแบบออนไลน์ หรือการใช้
โปรแกรมต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงงานบริการของภาครัฐ แทนการมาติดต่อด้วยตนเองท่ีหน่วยงาน เช่น
การรับส่งเอกสาร การรับเรื่อง และการยื่นของอนมุัติ อนุญาต เป็นต้น 
 2. ระบบเทคโนโนโลยีดิจิทัล หมายถึง นำระบบเทคโนโลยี เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ โปรแกรมต่างๆ มา
ประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่นการใช้ Internet 
of Thing AI Robotic Blockchain และรวมถึงการพัฒนาระบบ e-Service ด้วย 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51 
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต  มหาวทิยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก. 
คำส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขท่ี 1079/2563 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2563 

แต่งต้ังคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์วิกฤตการณ์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567  



52 
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต  มหาวทิยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567  
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ภาคผนวก  ข. 
แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานท่ีบ้าน (Work form Home) 
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ภาคผนวก  ค. 
หมายเลขโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉิน และการประสานงานเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต  

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
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หมายเลขโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินและการประสานงานเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

การประสานงานผู้เกี่ยวข้องท้ังภายในมหาวิทยาลัย 
ผู้รับผิดชอบสถานการณ์สภาวะวิกฤต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

ช่ือผู้ประสานงาน ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ 
รศ.ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี 089-6426543 
ผศ.รัตนา รักการ รองอธิการบดี 096-6695395 
รศ.วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดี 095-3542255 
ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รองอธิการบดี 095-3561551 
ผศ.ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดี 064-4289651 
รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ รองอธิการบดี 089-6428644 
รศ.ดร.วิชระ  วิชชุวรนันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 093-3519191 
ผศ.การัตน์  เจริญสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 081-6056335 
ผศ.ดร.สุชิน รอดกำเหนิด คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 096-6654241 
ผศ.ปรัชญา  ชะอุ่มผล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 088-9959915 
ผศ.นรุตม์ บุตรพลอย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 064-9495451 
ดร.นำพิชญ์ ธรรมหิเวศน ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 091-8781273 
ผศ.ดร.วนัสนันท์  ศิริรัตนะ ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 081-8492852 
รศ.ดร.ณัฐรดา  วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 081-7852346 
ผศ.ไพชยนต์  สิริเสถียรวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 095-3825653  
รศ.อรุณลักษณ์  รัตนพันธ์ุ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 091-7052158 
ผศ.ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา 095-1394259 
ผศ.ดร.พธูรำไพ  ประภัสสร ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 096-6693516 
ผศ.ดร. ชาลี ตระกูล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 063-3430817 
ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 086-9295435 
ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด ผู้อำนวยการกองกลาง 061-6857951 
นายภาณุพงษ์  สืบศิร ิ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 081-8862633  
ผศ.ดร.เลเกีย  เขียวดี รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา 085-8018697  
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การประสานงานผู้เกี่ยวข้องภายนอกมหาวิทยาลัย 
ผู้รับผิดชอบสถานการณ์สภาวะวิกฤต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

หมายเลขโทรศัพท์ ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
หน่วยงาน 

อบจ.กำแพงเพชร  055-711066 

ที่ทำการไปรษณีย์ นครชุม 055-799641-3 
บ.ทีโอที จำกัด  055-710111-4 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 055-711181 

อบต.นครชุม  055-220870 
เทศบาลตำบลนครชุม 055-799199 

ดับเพลิง อบต.นครชุม 055-799031 

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เขต 8 กำแพงเพชร  055-10399 
 

ขนส่งมวลชน 
สมบัติทัวร์  055-799844 
   089-9062179 
บขส.นครชุม  055-799103 
วินทัวร์ (นครชุม)  055-738385 
 
โรงพยาบาล/โรงพัก 
รพ.กำแพงเพชร  055-714223 
รพ.เอกชนเมืองกำแพง 055-716701-3 
โรงพักสถานีตำรวจ  055-722177 
 

 

โรงแรม 

โรงแรมเพชร  055-712810-5 

โรงแรมเนาวรัตน์  055-711211 

โรงแรมชากังราว  055-714900 

 

สถานการศึกษา 

สกสค.กำแพงเพชร   055-705216 

สพป.กพ.เขต 1  055-716701-5 

สพป.กพ.เขต 2    055-781891/081-4742902 

 
สื่อมวลชน 
ทิพย์เคเบิ้ล  055-713806 
รัตนเคเบิล  055-720616 
   /fax 055-716588 
คุณเสรี อารยสัมพันธ์ 081-6048594 
พ่ีเอก(การตลาดทิพย์) 088-2864282 
พ่ีป๊อด(ทิพย์)  086-2364863 
พ่ีหมวย(ทิพย์)  086-4457638 
พ่ีชะลอ (ทิพย์)  089-6420605 / 086-661791 
ฝุ่น (ทิพย์)  086-9271927 
ประธานกรรมการ(ทิพย์เคเบิล) 081-8888-118 
นสพ.ประชาไทย  fax 055-716788 
อสมท.   fax 055-710091 
ปชส.กพ   fax 055-705011 
สถานีวิทยุกองทัพภาคที่ 3     fax 055-799310 
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เบอร์โทรสายด่วน สำหรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 
 

191 แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้าย   
199 แจ้งเหตุไฟไหม้-ดับเพลิง 
192 ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ  
1155 สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว 
1554 หน่วยกู้ชีพวชิรพยาบาล   
1195 กองปราบปราม 
1586 สายด่วนกรมทางหลวง   
1199 กรมเจ้าท่า, เหตุด่วนทางน้ำ 
1784 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
1197 ศูนย์ควบคุมและส่ังการจราจร 
1543 กรมทางพิเศษแห่งประเทศไทย   
1192 จังแจ้งรถหาย, ถูกขโมย 
1669 หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน (ทั่วไทย)   
1646 หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน (กทม.) 
1677 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน    
*1808 สถานีวิทยุ จส.100 
1130 การไฟฟ้านครหลวง     
1129 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
1125 การประปานครหลวง    
1662 การประชาส่วนภูมิภาค 
งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 055-706555 ต่อ 0 
งานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 055-706555 ต่อ 7909, 7910 
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ภาคผนวก  ง. 
แผนท่ีแสดงจุดรวมพล      

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
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ภาคผนวก  จ.  

ระบบการปฏิบัติงานรองรับสถานการณ์วิกฤต (e-University)  
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ระบบการปฏิบัติงานรองรับสถานการณ์วิกฤต (e-University)  
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ภาคผนวก  ฉ.  

การวิเคราะห์เพื่อกำหนดความต้องการทรัพยากรท่ีสำคัญ : ด้านบุคลากรหลัก 
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การวิเคราะห์เพื่อกำหนดความต้องการทรัพยากรที่สำคัญ : ด้านบุคลากรหลัก 

หมายเหตุ อัตราส่วน 1 คนต่อ 4 ตร.ม. และความเหมาะสมของปริมาณในแต่ละหน่วยงานนั้น 

 
ลำดับ

ที่ 

 
หน่วยงาน 

จำนวนบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตเพื่อใหก้ารดำเนินงานของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปได้อย่างต่อเน่ือง 

4-24 ชม. 1-2 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์  2 สัปดาห์ขึ้นไป 
1 กลุ่มงานธุรการ 1 2 2 2 2 
2 กลุ่มงานการเงิน - 1 2 2 2 
3 กลุ่มงานพัสดุ 1 1 2 2 2 
4 กลุ่มงานการเจ้าหน้าท่ีและนิติกร - - 1 2 2 
5 กลุ่มงานกองกลาง 1 2 2 2 2 
6 กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน 1 2 2 2 2 
7 กลุ่มงานอาคารสถานที ่ 1 2 2 2 2 
8 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 1 2 2 2 2 
9 กลุ่มงานยานพาหนะ 1 2 2 2 2 
10 กลุ่มงานเลขานุการ 1 2 2 2 2 
11 กองนโยบายและแผน - 1 2 2 2 
12 กองพัฒนานักศึกษา 1 2 2 2 2 
13 คณะครศุาสตร ์ 4 8 16 16 24 
14 โรงเรียนอนุบาลราชภัฎกำแพงเพชร 1 2 2 2 2 
15 คณะมนุษย์ศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 4 8 16 16 24 
16 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 8 16 16 24 
17 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 8 16 16 24 
18 คณะวิทยาการจัดการ 4 8 16 16 24 
19 คณะพยาบาลศาสตร ์ 2 4 8 8 8 
20 สถาบันวิจัยและพัฒนา - 2 4 8 8 
21 บัณฑิตวิทยาลัย - 2 2 2 2 
22 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน - 2 2 2 2 
23 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 8 16 16 24 
24 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 4 8 16 16 24 
25 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ - 4 8 8 8 
26 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม - 4 8 8 8 
27 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา - 2 2 2 2 
28 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - 4 8 8 10 
29 งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน - 2 2 2 2 
 รวมทั้งสิ้น 40 103 181 186 244 
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ภาคผนวก  ช.  
มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19  

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
พ.ศ. 2563 
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ภาคผนวก ซ. 

แผนป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567 
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คำนำ 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติโดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินลดผลกระทบจากการเกิดบรรเทาภัยพิบัติรวมถึงการป้องกันอัคคีภัย

เพื่อเป็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพ

สามารถลดอัตราความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุและเพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาเกิดความตระหนักและมีความ

พร้อมสามารถระงับเหตุรวมทั้งช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดอัคคีภัย 

    มหาวิทยาลัย จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนป้องกันและระงับภัยพิบัติ จะเป็นเครื่องมือสำคัญ ใน

การสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรและนักศึกษาให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพร้อมทั้งเกิดทักษะใน

การปฏิบัติตลอดจนนำผลการประเมินฝึกซ้อมแผนไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบรองรับภาวะฉุกเฉินให้

มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้นต่อไป 

 

 

 

 

         มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

                  ประจำปีงบประมาณ 2563-2567 
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บทที่ 1 บทนำ 
1.1 หลักการและเหตุผล  
   ภัยพิบัติ หมายถึง ภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สิน โดยส่งผลกระทบต่อภาวะ
เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมท้ังในระยะส้ัน และระยะยาว ภัยพิบัติแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  

- ภัยพิบัติทางธรรมชาติ คือ ภัยท่ีมีสาเหตุมาจากธรรมชาติ อาทิ แผ่นดินไหว อุทกภัย อัคคีภัย พายุการ
ระเบิดท่ีกล่าวถึงนี้คือการระเบิดของแก๊สท่ีธรรมชาติปล่อยออกมาสู่ภายนอก นอกจากนี้ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ยังรวมถึงภัยจากนอกโลกด้วย เช่น อุกกาบาต 

- ภัยพิบัติที่มนุษย์สร้างขึ้น คือ ภัยพิบัติที่มีสาเหตุมาจากมนุษย์ เช่น การสูบน้ำใต้ดินปริมาณมากจน
ส่งผลให้เกิดการทรุดตัวของพื้นดิน การปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณมากจากโรงงานอุตสาหกรรมจนส่งผลให้
ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นและท่วมพื้นที่ในระดับต่ำ การเปล่ียนทางน้ำจนทำให้เกิดภัยแล้งในบางพื้นที่ เป็นต้น 
รวมถึงการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เช่น การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใต้ดิน ซึ่งส่งผลต่อชั้นหินใต้เปลือกโลก 
โดยอาจมีผลกระทบต่อโลกในระยะยาว เป็นต้น 
ในประเทศไทยได้กำหนดการเกิดภัยพิบัติ เป็นสาธารณภัย ซึ่งบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 4 ว่า  

- “สาธารณภัย” หมายความว่า อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ 
โรคระบาดสัตว์น้ำ การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจาก
ธรรมชาติ มีผู้ทำให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือ
ความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อ
วินาศกรรมด้วย 
     มหาวิทยาลัย จึงได้จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติขึ ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม 
การรองรับเหตุการณ์ภัยพิบัติท่ีอาจเกิดขึ้นและเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและลดความ
เสี่ยงต่อเหตุภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นแล้วก็สามารถระงับได้อย่างทันท่วงที ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะ
สนับสนุนให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปโดยราบรื่น และมีความมั่นใจว่าบุคคลากรและนักศึกษาจะ
มีการเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินจากการเกิดภัยพิบัติ ทำให้สามารถป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ด้านภัยพิบัติได้ และรวมถึงการจัดให้มีการซ้อมแผนการรับมือหากเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติและการอพยพออก
จากพื้นท่ี เพื่อทำความเข้าใจและรับรู้ถึงแนวการปฏิบัติตนเมื่อเจอสถานการณ์ฉุกเฉินภัยพิบัติ    
1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1   เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งลดผลกระทบจากการเกิดอัคคีภัย  
1.2.2   เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านอัคคีภัยของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ สามารถอัตรา

ความเส่ียงต่อการเกิดอัคคีภัย  
1.2.3   เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาเกิดความตระหนักและมีความพร้อมสามารถระงับเหตุรวมทั้ง

ช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดอัคคีภัย 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%81
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1.3 จุดรวมพล 
ในการกำหนดจุดรวมพล โดยพิจารณาว่าเป็นสถานท่ีท่ีมีความปลอดภัยเมื่อมีคำส่ังการอพยพคนออก

จากอาคารในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้ไปรวมกัน ณ จุดรวมพลท่ีกำหนดไว้แต่ละโซนของกลุ่มอาคาร ได้แก่ 
- จุดรวมพลท่ี 1 บริเวณระหว่างตึกอาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14 ) กับตึกนวัตกรรม

การศึกษา (คณะครุศาสตร์) 
- จุดรวมพลท่ี 2 บริเวณลานด้านหน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษา (อาคาร SAC) 
- จุดรวมพลท่ี 3 บริเวณลานด้านหน้าอาคารโรงอาหาร 
- จุดรวมพลท่ี 4 บริเวณลานด้านหน้าอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคารใหม่) 

1.4 ศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน 
ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน และมีคำสั่งให้อพยพคนออกจากอาคาร ผู้อำนวยการบรรเทาภัยพิบัติ 

หมายถึง ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้ท่ีได้มอบหมาย จะต้องไปถึงสถานท่ีเกิดเหตุโดยเร็ว และแจ้ง ศูนย์
บัญชาการเหตุฉุกเฉินโดยทันทีเพื่อบัญชาการ  
1.5 หน้าที่ของผู้รับผิดชอบในการบรรเทาภัยพบิติั 

1.5.1   ผู้อำนวยการบรรเทาภัยพิบัติ   ปฏิบัติงานโดยผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยหรือผู้ได้รับมอบ
อำนาจแทน ในการปฏิบัติหน้าที ่ในการทบทวนนโยบายด้านความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชรอย่างสม่ำเสมอและให้การสนับสนุนในการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาภัยพิบัต ิของ
มหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติแผนบรรเทาภัยพิบัติ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ (เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินในพื้นท่ีของ
ตนเอง) - ผู้อำนวยการบรรเทาภัยพิบัติต้องไปบัญชาการ ณ ศูนย์บัญชาการฯ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

1.5.2 ศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน  ในกรณีเกิดเหตุจะมีการกำหนดพื้นท่ีใกล้เคียงกับพื้นท่ีเกิดเหตุแต่อยู่
ในจุดระยะที่ปลอดภัยซึ่งจะห่างออกมาจากพื้นที่และเป็นลานกว้างเพื่อเป็นพื้นที่ในการรายงานสถาณการณ์
ปัจจุบันต่อผู้อำนวยการบรรเทาภัยพิบัติ รวมถึงประชุมแผนในการระงับเหตุ ณ พื้นท่ีได้รับภัยพิบัตินั้นๆ กรณี
เหตุการณ์ที่ยังเกิดขึ้นเป็นระยะเวลานานอาจมีการกำหนดพื้นที่อาคารสำนักงานสำรองในการปฏิบัติงาน
อำนวยการ 

1.5.3  บุคลากร พนักงานและลูกจ้าง ทุกคน จะต้องมีการทำความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติตน
เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ   

1.5.4  เจ้าหน้าที ่ร ักษาความปลอดภัย (รปภ.) จะต้องปฏิบัติหน้าที ่ ในการดูแล ป้องกันม ิให้
บุคคลภายนอกท่ีไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในพื้นท่ีเกิดเหตุ  รวบรวมรายช่ือผู้มาติดต่อและนำส่งเจ้าหน้าท่ีประสานงาน
ท่ีศูนย์บัญชาการ อำนวยความสะดวก เพื่อให้การอพยพเป็นไปด้วยความรวดเร็วและปลอดภัย ปฏิบัติการระงับ
เหตุการณ์ฉุกเฉินเบ้ืองต้น 

 
 
 



92 
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต  มหาวทิยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567  

 
โครงสร้างฝ่ายป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน 
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แผนการบรรเทาภัยพิบัติที่เกิดจากวาตภัย 
1 ความหมาย  
 วาตภัย หมายถึง ภัยธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคาร บ้านเรือน 
ต้นไม้ และส่ิงก่อสร้างต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้างจากความแรงของลมท่ีพัดเวียนเข้าหาจุด ศูนย์กลางของ
พายุ โดยความเสียหายจะมีมากท่ีสุดบริเวณใกล้แนวศูนย์กลางท่ีพายุเคล่ือนผ่าน  
2 อันตรายที่เกิดจากวาตภัย 
  ในการเกิดเหตุวาตภัยส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ต้นไม้ถอนรากถอนโคน ต้นไม้ทับบ้านเรือนพัง 
ผู้คนได้รับบาดเจ็บถึงตาย เรือกสวน ไร่นาเสียหาย ตึก อาคาร บ้านเรือนท่ีไม่แข็งแรงไม่สามารถต้านทานความ
รุนแรงของลมได้พัง ระเนระนาดหลังคาบ้านท่ีทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิด กระเบ้ืองหลังคาปลิวว่อน เสาไฟฟ้า 
เสาโทรเลข เสา โทรศัพท์ล้ม สายไฟฟ้าขาด ไฟฟ้าลัดวงจร เกิดเพลิงไหม้ ผู้คนที่พักอยู่ริมทะเล จะถูกคลื่นซัด
ท่วม บ้านเรือนและกวาด ลงทะเล ฝนตกหนักมากทั้งวันและทั้งคืน อุทกภัยจะตามมา น้ำป่าจากภูเขาไหล 
หลากลงมาอย่างรวดเร็วและรุนแรงเกิดน้ำท่วมฉับพลันในบริเวณท่ีราบลุ่มเชิงเขา เส้นทางคมนาคม ทางรถไฟ 
สะพาน และถนนถูกตัดขาด  
3 ขั้นตอนการปฏิบัติการบรรเทาภัยพิบัติที่เกิดจากวาตภัย  
 เป็นการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานในองค์กรที ่เกี ่ยวข้อง เพื่อให้สามารถ  
ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากวาตภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ในระยะก่อนเกิดภัย 
ขณะเกิดภัย และภายหลังท่ีภัยได้ผ่านพ้นไปแล้ว  
 3.1 ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนการเกิดวาตภัย เป็นการดำเนินการเพื่อจัดเตรียมและลดผลกระทบ หรือ
แก้ไขปัญหาอุปสรรคไว้ล่วงหน้าก่อนท่ีวาตภัย จะเกิดขึ้น  
  1. จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาวาตภัยรวมท้ังประสานและฝึกซ้อมแผนการบรรเทาวาตภัย 
กับ พนักงานหรือหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  
  2. เฝ้าระวังและเตือนภัย เผยแพร่ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการรู้เท่าทันและ
หลีกเล่ียง ให้พ้นจากภัยธรรมชาติท้ังรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  
  3. ตรวจสภาพความปลอดภัยของอาคาร สำนักงาน ประตูหน้าต่าง ช่องทางลม เสาไฟฟ้า 
และ สายไฟฟ้า ท้ังในและนอกบริเวณสำนักงาน โดยปรับปรุงยึดเหนี่ยวให้มั่นคงแข็งแรง  
  4. ตัดกิ่งไม้บริเวณสำนักงานท่ีอาจหักโค่นลงได้จากวาตภัย  
 5. ติดต้ังสายล่อฟ้าสำหรับอาคารสูง  
  6. สำรวจอาคาร สถานท่ีที่มีความมั่นคงแข็งแรงเพื่อกำหนดเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัย รองรับ
การอพยพของพนักงานในกรณีฉุกเฉิน พร้อมจัดทำแผนที่แสดงบริเวณสถานที่ที ่กำหนดเป็นเขต พื้นที่ท่ี
ปลอดภัย  
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  7. ประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลหน่วยงานด้านข่าวสาร การแจ้งเตือนและการให้ ความ
ช่วยเหลือให้ พนักงานรับทราบและเตรียมความพร้อมอพยพเมื่อมีเหตุ เช่น การเตรียมเสบียงอาหาร น้ำด่ืม ยา
รักษาโรค ไฟฉาย และอุปกรณ์อื่นๆ กรณีท่ีจำเป็นในการเผชิญวาตภัยท่ีอาจเกิดขึ้น  
  8. สำรวจจัดทำทะเบียนอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และยานพาหนะท่ีจำเป็นใช้ในขณะเกิด
เหตุ ถ้ามีไม่ครบควรจัดหาเพิ่มเติม  
  9. สนับสนุนให้มีการปลูกป่า เพื่อบรรเทาความรุนแรงของลมพายุ  
 3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติขณะเกิดวาตภัย  
 เป็นการดำเนินการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยการระดมทรัพยากรต่างๆ เข้าช่วยเหลือเพื่อรักษาชีวิต 
ทรัพย์สินและบรรเทาทุกข์แก่พนักงานผู้ประสบภัยตลอดจนลดความรุนแรงของวาตภัยท่ีเกิดขึ้น  
  1. ไม่ต่ืนตกใจ พยายามควบคุมสติอย่างสงบและอยู่ในอาคารท่ีมั่นคงแข็งแรงตลอดเวลาท่ีเกิด
เหตุ ไม่ออกมาในท่ีโล่งแจ้ง  
  2. ปิดประตูหน้าต่างทุกบาน รวมทั้งปรับปรุงและปิดกั้นช่องทางลมและช่องทางต่างๆ ที่ลม
จะเข้า ไป ทำให้เกิดความเสียหายได้  
  3. ตัดสะพานไฟ ปิดวาล์วน้ำและแก๊สหุงต้มให้เรียบร้อย  
  4. ออกห่างจากวัตถุท่ีเป็นส่ือไฟฟ้าทุกชนิด เช่น ลวด โลหะ ท่อน้ำ แนวรั้วบ้าน เป็นต้น ไม่ใช้ 
อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด รวมทั้งไม่สวมใส่เครื่องประดับท่ีเป็นโลหะ  
  5. ไม่ควรอยู่ในพื้นท่ีต่างๆ เนื่องจากอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากหรือน้ำท่วมฉับพลันหรือแผ่นดิน
ถล่มได้  
  6. ไม่ใช้เทียน ไม้ขีดไฟหรือส่ิงท่ีจะทำให้เกิดเปลวไฟหรือประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่  
  7. ติดตามเหตุการณ์และคำเตือนลักษณะอากาศของทางราชการอย่างใกล้ชิด  
  8. เตรียมพร้อมท่ีจะอพยพไปในท่ีปลอดภัย  
  9. จัดต้ังศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจตามแผนท่ีกำหนดไว้เพื่อช่วยเหลือพนักงานผู้ประสบภัยใน
พื้นท่ี ท่ีเกิดภัยและเป็นหน่วยงาน ในการส่ังการ อำนวยการ วางแผนและประสานการปฏิบัติ  
  10. ประเมินระดับความรุนแรงของวาตภัยที่เกิดขึ้น และรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบ  
 11. จัดชุดปฏิบัติการพยาบาลในลักษณะของหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้น
และค้นหา พนักงานผู ้ประสบภัย เพื ่อทำการปฐมพยาบาลผู ้ได้รับบาดเจ็บ ณ จุดที ่เกิดเหตุและนำส่ง 
โรงพยาบาล  
  12. จัดระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณที่ได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะบริเวณอาคาร 
ประกาศ เป็นเขตควบคุม เพื่อสะดวกต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี  
 13. ดำเนินการอพยพเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย รวมทั้งเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน ไปไว้ในพื้นท่ี
ปลอดภัย และจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยในบริเวณพื้นท่ีอพยพ  
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 14. ประกาศ แนะนำ แจ้งเตือนเกี่ยวกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น และเป็นปัจจุบัน  
 15. รวบรวมรายงาน ข้อมูลความเสียหายและการช่วยเหลือ พร้อมทั้งสรุปเหตุการณ์และ
สถานการณ์ เสนอต่ออธิการบดี เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบันจนกว่าเหตุการณ์จะยุติ  
 16. ประสานขอความช่วยเหลือไปยังสำนักงานท้องถิ่นในเขตพื้นท่ี หรือ ทางพื้นที่จังหวัด 
หรือศูนย์ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย เมื่อเกินขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำพงเพชร  
 17. เมื่อจวนตัวให้คำนึงถึงความปลอดภัยของชีวิตมากกว่าทรัพย์สิน  
 
 3.3 ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเกิดวาตภัย  
 เป็นการดำเนินการช่วยเหลือพนักงานผู้ประสบภัยจากวาตภัยให้กลับคืนสู่สภาพคงเดิมในช่วงก่อน  
เหตุการณ์หรือดีกว่า เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจของพนักงานผู้ประสบภัยให้กลับคืนสู่สภาพปกติ  
 1) การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมชีวิตความเป็นอยู่  
 1.1) สำรวจความเสียหายและความต้องการด้านต่างๆ ของพนักงานผู้ประสบภัย  
 1.2) จัดส่งเครื่องอุปโภค บริโภค เวชภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นเข้าไปยังพื้นที่ที่เกิดวาตภัย
โดย เร่งด่วน เพื่อสงเคราะห์พนักงานผู้ประสบภัยและรายงานขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมหาก  สิ่งของท่ี
จัดเตรียมไม่เพียงพอ จากหน่วยงานของรัฐและเอกชนทั้งในและนอกพื้นที่ เพื่อให้การสงเคราะห์พนักงาน
ผู้ประสบภัย  
 1.3) ให้การสงเคราะห์พนักงานผู้ประสบภัย เช่น ด้านที่พัก น้ำอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทา
ความ เดือดร้อนในเบ้ืองต้น  
 1.4) ความสะอาด รื้อส่ิงปรักหักพัง ซ่อมแซมส่ิงชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว  
 1.5) ซ่อมแซมหรือปรับปรุงส่ิงสาธารณประโยชน์และระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา 
ถนนท่ีชำรุดเสียหาย ตึกอาคารท่ีถูกต้นไม้ล้มทับ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว  
 1.6) เฝ้าระวังโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นได้เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อและปรสิต 
โรคฉี ่หนู โรคผิวหนัง โรคระบบทางเดินอาหาร รวมทั้งดำเนินการกำจัดของเสียต่างๆ และพาหะนำโรค 
 2) การฟื้นฟูทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้ประสบภัย  
 2.1) จัดให้มีบริการรักษาพยาบาลผู ้บาดเจ็บ ผู ้ป่วย เพื ่อรักษาชีว ิตผู้ได้รับอันตรายใน
ระยะแรก  
 2.2) จัดการประชาสัมพันธ์เพื ่อฟื้นฟูสภาพจิตใจและสร้างความเชื่อมั ่นในการให้ความ
ช่วยเหลือ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ต่อพนักงานผู้ประสบภัยอย่างเต็มท่ีและเท่าเทียมกัน 
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แผนการบรรเทาภัยพิบัติที่เกิดจากอุทกภัย ดินถล่มหรือโคลนถล่ม 
1 ความหมาย  
 อุทกภัย หมายถึง เหตุการณ์ที่มีน้ำท่วมพื้นดินสูงกว่าระดับปกติ ซึ่งมีสาเหตุจากมีปริมาณ น้ำฝนมาก
จนทำให้มีปริมาณน้ำส่วนเกินมาเติมปริมาณน้ำผิวดินท่ีมีอยู่ตามสภาพปกติจนเกินขีดความสามารถการระบาย
น้ำของแม่น้ำลำคลอง และยังมีสาเหตุมาจากการกระทำของมนุษย์ โดยการปิดกั้นการไหลของน้ำตามธรรมชาติ 
ทั้งเจตนาและไม่เจตนา จนเป็นอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน และสิ่งแวดล้อม ดินถล่มหรือโคลน
ถล่ม หมายถึง ปรากฏการณ์ท่ีมวลดินหรือหินไถลเล่ือนลงจากพื้นท่ี ต่ำกว่าภายใต้อิทธิพลแรงโน้มถ่วงของโลก 
และการมีน้ำเป็นตัวกลางทำให้มวลวัสดุเกิดความไม่เสถียรภาพ อัตราการไถลเล่ือนดังกล่าวข้างต้นอาจช้าหรือ
เร็วขึ้นอยู่กับประเภทของวัสดุ ความลาดชัน สภาพ ส่ิงแวดล้อม และปริมาณน้ำฝน  
2 อันตรายที่เกิดจากอุทกภัย อันตรายและความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัยหรือน้ำท่วม   
 มีดังนี้ 
  1) ความเสียหายโดยตรง  
  - น้ำท่วมตึก อาคาร บ้านเรือน สิ่งก่อสร้างและสาธารณสถาน ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหาย
ทาง เศรษฐกิจอย่างมาก บ้านเรือนหรืออาคารสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงจะถูกกระแสน้ำท่ีไหลเชี่ยว พังทลายได้
คนและสัตว์พาหนะและสัตว์เล้ียงอาจได้รับอันตรายถึงชีวิตจากการจมน้ำตาย  
  - เส้นทางคมนาคมและการขนส่ง อาจจะถูกตัดเป็นช่วงๆ โดยความแรงของกระแสน้ำถนน 
และสะพานอาจจะถูกกระแสน้ำพัดให้พังทลายได้สินค้าพัสดุอยู่ระหว่างการขนส่งจะได้รับความ เสียหาย 
   - ระบบสาธารณูปโภค จะได้รับความเสียหาย เช่น โทรศัพท์ อุปกรณ์สำนักงาน ไฟฟ้า และ
ประปา  
 2) ความเสียหายทางอ้อม จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยทั่วไป เกิดโรคระบาด สุขภาพจิตเสื่อม 
และสูญเสียความปลอดภัย  
3 ขั้นตอนการปฏิบัติในการบรรเทาภัยที่เกิดจากอุทกภัย  
 ดินถล่มหรือโคลนถล่ม เป็นการกำหนดหน้าที ่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน เพื ่อให้สามารถ
ดำเนินการป้องกันและแก้ไข ปัญหาที่เกิดจากอุทกภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในระยะก่อนเกิดภัย 
ขณะเกิดภัยและภายหลังท่ีภัยได้ผ่านพ้นไปแล้ว  
  3.1 ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนการเกิดอุทกภัย ดินถล่มหรือโคลนถล่ม เป็นการดำเนินการเพื่อ
จัดเตรียมและลดผลกระทบหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคไว้ล่วงหน้าก่อนท่ีอุทกภัย จะเกิดขึ้น  
   1. จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาอุทกภัยรวมทั้งประสานและฝึกซ้อมแผนการ
บรรเทาอุทกภัย กับพนักงานหรือหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  
   2. การติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือทางราชการ
จากวิทยุโทรทัศน์  
   3. เช่ือฟังคำเตือนอย่างเคร่งครัด  
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   4. เคลื่อนย้ายพนักงาน และอุปกรณ์สำนักงาน พาหนะและสิ่งของต่างๆ ไปอยู่ในท่ี
สูงซึ่งเป็นพื้นท่ี พ้นระดับน้ำท่ีเคยท่วมมาก่อน  
   5. เตรียมแพ เรือไม้ หรือเรือยาง ไว้ใช้เป็นพาหนะเมื่อน้ำท่วมเป็นเวลานาน เพื่อช่วย
อพยพ เมื่อเกิดอุทกภัยร้ายแรง  
   6. เตรียมสำรองอาหาร น้ำดื ่มน้ำสะอาด เครื่องเวชภัณฑ์ ไว้ให้พอจะมีอาหาร
รับประทานเมื่อน้ำท่วม เป็นเวลาหลายวัน  
   7. เคลื่อนย้ายพาหนะ เช่น รถยนต์ หรือล้อเลื่อนไปอยู่ที่สูง หรือทำแพสำหรับที่พัก
รถยนต์อาจจะ ใช้ถังน้ำขนาด 200 ลิตร ผูกติดกันแล้วใช้กระดานปูก็ได้  
   8. เตรียมกระสอบใส่ดินหรือทราย เพื่อเสริมคันดินที่กั้นน้ำให้สูงขึ้น เมื่อน้ำขึ้นสูง
ท่วมคันดินท่ีสร้างอยู่  
   9. สำรวจ รวบรวมข้อมูลพื้นท่ีเส่ียงภัยในพื้นท่ีรับผิดชอบ ตลอดจนปรับปรุงข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน รวมทั้งสำรวจพื้นท่ีปลอดภัยเพื่อรองรับการอพยพ  
   10. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ในการป้องกันภัย เพื่อเตรียมรับสถานการณ์  
   11. กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆให้ชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน 
สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุการณ์ในพื้นท่ีรับผิดชอบ  
  3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติขณะเกิดอุทกภัย ดินถล่มหรือโคลนถล่ม 
 เป็นการดำเนินการในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยการระดมทรัพยากรต่างๆ เข้าช่วยเหลือเพื่อรักษา ชีวิต
ทรัพย์สินตลอดจนลดความรุนแรงของอุทกภัยท่ีเกิดขึ้น  
   1. ตัดสะพานไฟและปิดแก๊สหุงต้มให้เรียบร้อย  
   2. อยู่ในอาคารท่ีแข็งแรงหรืออยู่ในที่สูงพ้นระดับน้ำท่ีเคยท่วมมาก่อน  
   3. ไม่ควรขับขี่ยานพาหนะฝ่าไปในขณะเกิดน้ำหลากหรือขณะเกิดน้ำท่วม  
   4. ติดตามเหตุการณ์และคำเตือนเกี่ยวกับลักษณะอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด  
   5. แจ้งเตือนภัยให้พนักงานอพยพหรือขนย้ายทรัพย์สินไปไว้ที่ปลอดภัย  
   6. ตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาภัยตามแผนที่กำหนดไว้ เช่น ด้านเครื่อง
อุปโภคบริโภค น้ำด่ืม ท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีพโดยเร่งด่วน  
   7. อพยพพนักงานออกจากพื้นท่ีประสบภัย ดูแลท่ีพักช่ัวคราว อาหาร น้ำอุปโภคบริโภค 
เครื่องนุ่งห่ม ท่ีเห็นว่าเหมาะสมกับสถานการณ์รวมท้ังจัดระบบรักษาความปลอดภัยในบริเวณ พื้นท่ีอพยพ  
   8. จัดหน่วยบรรเทาทุกข์ การรักษาพยาบาล รวมท้ังจัดหาเวชภัณฑ์ยารักษาโรคท่ี
จำเป็น เพื่อดูแล สุขภาพอนามัยผู้ประสบภัย  
   9. รายงานสถานการณ์ความเสียหายให้อธิการบดีรับทราบ  
   10. เมื่อจวนตัวให้คำนึงถึงความปลอดภัยของชีวิตมากกว่าทรัพย์สิน  
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  3.3 ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเกิดอุทกภัย ดินถล่มหรือโคลนถล่ม  
 เป็นการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัย ให้กลับคืนสู่สภาพคงเดิมในช่วงก่อนเหตุการณ์ 
เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจของผู้ประสบภัยให้กลับคืนสู่สภาพปกติ  
   1) การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมชีวิตความเป็นอยู่  
    1.1) ให้การช่วยเหลือแก่พนักงานผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน  
    1.2) สำรวจความเสียหายและความต้องการด้านต่างๆ ของพนักงานผู้
ประสบอุทกภัย  
    1.3) ทำความสะอาดโคลนตม รื้อส่ิงปรักหักพังซ่อมแซมส่ิงชำรุดเสียหายให้
กลับคืนสู่สภาพปกติ 
    1.4) ซ่อมแซมส่ิงสาธารณประโยชน์และระบบสาธารณูปโภคให้กลับคืนสู่
สภาพปกติโดยเร็วที่สุด  
    1.5) ทำความสะอาด ทำลายซากสัตว์ท่ีล้มตาย พร้อมท้ังจัดการเก็บฝังเพื่อ
ป้องกันโรคระบาด  
   2) การฟื้นฟูทางด้านร่างกายและจิตใจของพนักงานผู้ประสบภัย  
    2.1) จัดให้มีบริการรักษาพยาบาลพนักงานผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วย เพื่อรักษาชีวิต
ผู้ได้รับอันตรายใน ระยะแรก   
    2.2) จัดการประชาสัมพันธ์ เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจและสร้างความเชื่อมั่นใน
การให้ความช่วยเหลือ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรต่อพนักงานผู้ประสบภัย 
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แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
1 หลักการและเหตุผล 
 ด้วยลักษณะอากาศของประเทศไทย ระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี  ลักษณะ
อากาศโดยท่ัวไป จะมีความแห้งแล้งและอุณหภูมิสูงขึ้น เป็นผลท้าให้อากาศร้อนอบอ้าว และมีอากาศ ร้อนจัด
ในบางพื้นที่ ประกอบกับจะมีปริมาณฝนอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยกว่าปกติ ทำให้หลายพื้นที่ของประเทศไทย ต้อง
ประสบกับความแห้งแล้งและขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค  ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาแล้งท่ีอาจจะเกิดขึ้นในพื้นท่ี รวมท้ังเพื่อให้การดำเนินการให้ความช่วยเหลือและบรรเทา
ความเดือดร้อนให้แก่ผู ้ประสบภัยแล้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมหาวิทยาลัยราชภั ฎ
กำแพงเพชร จึงได้จัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งของมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร เพื่อให้
เจ้าหน้าที ่ตลอดจนประชาชนได้มีความรู ้ความเข้าใจ ตลอดจนสามารถปฏิบัติการตามแผนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเมื่อเกิดภัย 
2 วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการเตรียมการป้องกัน และประสานการปฏิบัติ ระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง  ท้ังหน่วยปฏิบัติหลักและหน่วยสนับสนุนการปฏิบัติ เพื่อให้สามารถ ดำเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  
 2.2. เพื่อจัดระบบการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ  ไว้รองรับสถานการณ์ภยัพิบัติ 
ตามลักษณะความเสี่ยงภัยในทุกขั้นตอนของการบรรเทาภัยพิบัติ  ท้ังในช่วงก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย  และ 
ภายหลังท่ีภัยได้ผ่านพ้นไปแล้ว  
 2.3. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ บรรเทาและการฟื้นฟูบูรณะ เมื่อเกิดภัยให้มีประสิทธิภาพ และ 
ประสิทธิผลสูงสุดในทุกสถานการณ์  
 2.4. เพื่อให้พนักงานบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรทุกคน ได้ทราบและเข้าใจหลักการ  
ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง และชัดเจน  
3. ผลกระทบของภัยแล้ง     
ภัยพิบัติก่อให้เกิดผลกระทบในหลายด้าน  เช่น 

-   สำนักงานสถานีผลิตน้ำ  โครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภคเสียหาย  
-   ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ระบบนิเวศวิทยา  แหล่งน้ำดิบ  เสียหาย  
-   จิตใจ  มีความรู้สึกกลัว เศร้า ตระหนกตกใจ  สับสน หวาดหวั่น นอนไม่หลับ  
–  ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค  อาหาร  และยา      

4. ภารกิจ   
 - เตรียมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยแล้งท่ีอาจเกิดขึ้นในทุกๆ ด้าน    
 - เตรียมการเพื่อการอพยพประชาชน สัตว์ และส่ิงของ เมื่อสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นท่ีมีความรุนแรง   
 - เตรียมการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยท่ีอยู่ในพื้นท่ีใกล้เคียง และท่ีมีการร้องขอ   
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 - เตรียมการฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งสาธารณะประโยชน์ที่ชำรุด เสียหายและ
ความเสียหายอื่นๆ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม  
  
5. การจัดองค์การ   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง    
โดยมีจังหวัดกำแพงเพชร เป็นหน่วยงานหลักในการอำนวยการและประสานกับ หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ท่ี
เกี่ยวข้อง ท้ังนี้ ให้ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระดับจังหวัด   ให้การสนับสนุน
ช่วยเหลืออำเภอใกล้เคียงแก้ไขปัญหาภัยแล้งและให้ความช่วยเหลือประชาชน ในเขตพื้นท่ีเมื่อเกิดภัย  
6. มาตรการและการเตรียมการบรรเทาภัยแล้ง  

6.1 มาตรการท่ัวไป  
(1) ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระดมกำลังพนักงาน เจ้าหน้าที่ รถยนต์บรรทุกน้ำ 

เครื่องสูบน้ำและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ไว้ให้เพียงพอ และตรวจสอบสภาพให้พร้อมท่ีจะใช้การได้ทันทีเพื่อ เตรียม
รับสถานการณ์ความแห้งแล้งท่ีจะเกิดขึ้น  

(2) ให้ตรวจสอบสภาพน้ำในพื้นท่ีแหล่งน้ำของมหาวิทยาลัย ให้อยู่ในสภาพท่ีสามารถ ใช้การ
ได้  เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน  

(3) ให้ตรวจสอบสภาพและจำนวนถังน้ำกลางมหาวิทยาลัยให้อยู่ในสภาพดีและมีจำนวน 
เพียงพอ และให้กำหนดหลักเกณฑ์ในการใช้น้ำ  เพื่อให้ทุกคนใช้น้ำ ได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอที่ใช้ใน 
ชีวิตประจำวันของผู้มาใช้บริการ หรือนักเรียน-นักศึกษา  

(4) ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร นักศึกษา สำรองน้ำและใช้น้ำอย่างประหยัด   
(5) ติดตามสถานการณ์ความแห้งแล้งอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งพิจารณาให้ความช่วยเหลือและ

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนรอบๆ มหาวิทยาลัย ตามหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2551 เมื่อเกิดภัยแล้งขึ ้นและหากเกินขีดความสามารถ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรที่จะให้การช่วยเหลือ ให้รายงานขอรับการช่วยเหลือจากสำนักงานองค์การ
ส่วนปกครองท้องถิ่น เทศบาล อำเภอ และจังหวัดตามลำดับ 

6.2 มาตรการเฉพาะ   
(1) พ ิจารณาให้ความสำคัญในการจัดงบประมาณในการดำเนินการแก้ไขปัญหาใน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรงเป็นลำดับแรก   
(2) ให้เน้นการขุดเจาะบ่อบาดาลและบ่อน้ำต้ืน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค 

บริโภคเป็นหลักหากไม่สามารถดำเนินการให้บังเกิดผลดีได้ ให้พิจารณาดำเนินการตามแนวทางอื่น เช่น การ
จัดสรรภาชนะเก็บกักน้ำ ในรูปแบบต่างๆ ท่ีเหมาะสม   

(3) ให้เน้นการขุดลอก สระ หนอง คลอง บึง แม่น้ำ ท่ีต้ืนเขินให้สามารถเก็บกักน้ำท่ีมีอยู่ ตาม
แหล่งน้ำต่างๆ ในปัจจุบันสำหรับเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง   



101 
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต  มหาวทิยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567  

(4) ให้ส่งเสริม และจัดให้มีระบบประปาของมหาวิทยาลัยท่ีมีศักยภาพด้านแหล่งน้ำเพียงพอ
เพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหาน้ำให้มีคุณภาพและเป็นการแก้ไขปัญหาท่ีถาวรต่อไป   

(5) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จะประสานงานสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ ตาม
การขอรับการช่วยเหลือตามความจำเป็นของแต่ละชุมชนท่ีอยู่ใกล้เคียง  

6.3 การเตรียมการบรรเทาภัย   
ด้านการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค  ให้ดำเนินการดังนี้ 

(1) ซ่อมแซมแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค เช่น สถานีสูบน้ำแม่น้ำปิง บ่อบาดาล ที่ชำรุด
เสียหายให้ สามารถใช้ประโยชน์ได้ ตลอดจนเตรียมน้ำไปแจกจ่าย   

(2) ขดุลอก ห้วย หนอง คลอง บงึ แม่น้ำต่างๆ ให้สามารถเก็บกักน้ำได้ตลอดฤดูแล้ง   
(3) ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและประชาชนในชุมชนใกล้เคียงใช้น้ำอย่างประหยัด

และถูกวิธี รวมท้ังการเฝ้าระวังรักษาคุณภาพน้ำควบคู่ไปด้วย           
7. การปฏิบัติ    

7.1 แนวความคิดในการปฏิบัติ    
(1) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและ บรรเทา

ปัญหาความแห้งแล้งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรขึ้น ท าหน้าที่อำนวยการให้ความช่วยเหลือ บุคลากร 
และประชาชนท่ีประสบภาวะความแห้งแล้งในเขตจังหวัดกำแพงเพชร    

(2) สำรวจพื้นหมู่บ้าน เป้าหมายแหล่งน้ำ จำนวนภาชนะรองรับน้ำ ยานพาหนะ เครื่องสูบน้ำ  
เครื่องมือ เครื่องใช้ในการให้ความช่วยเหลือไว้พร้อมดำเนินการให้ความช่วยเหลือได้ทันทีท่ีประชาชนร้องขอ    

(3) พื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และชุมชนใกล้เคียงมีการประชาสัมพันธ์ให้ 
บุคลากร และประชาชนเข้าใจว่าในการแจกจ่ายน้ำนั้นจะแจกจ่ายตามจุดต่างๆ และแจกจ่ายใส่ภาชนะ รองรับ
น้ำหลักของชุมชน  เช่น  ถังปูนซีเมนต์ฉาบหรือถังน้ำชนิด 400 แกลลอน เพื่อประโยชน์ในการแจกจ่ายน้ำต่อ
วันได้มากท่ีสุด จะไม่แจกจ่ายน้ำแก่ประชาชนเป็นรายครอบครัว ซึ่งส้ินเปลืองเวลาและค่าใช้จ่าย    

(4) ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและประชาชนทราบสถานการณ์ และข้อเท็จจริงเกี ่ยวกับ 
ปัญหาการขาดแคลนน้ าที่อาจเกิดขึ้นในฤดูแล้งปีนี้ และขอความร่วมมือจากบุคลากรและประชาชนในการ 
สนับสนุนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้    

(5) ติดตามภาวะความแห้งแล้งโดยใกล้ชิด หากเกินขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร ให้ขอรับการสนับสนุนจากอำเภอ  เทศบาล  หรือจังหวัด โดยด่วน    
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7.2 เป้าหมายการปฏิบัติ  
พื้นท่ีภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  และสนับสนุนช่วยเหลือตามบัญชีสำรวจ พื้นท่ีท่ีคาดว่า

จะประสบภาวะความแห้งแล้งของจังหวัดกำแพงเพชร 
7.3 คำแนะนำในการประสานงานปฏิบัติ   

(1) การให้ความช่วยเหลือ  ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณี
ฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี ฉุกเฉิน 
พ.ศ.2555-2559 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม   

(2) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประสานงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม หรือ
ทาง จังหวัดขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ และเครื่องสูบน้ำสำหรับแจกจ่ายให้แก่บุคลากร ประชาชน หรือ 
ชุมชนใกล้เคียง ตามวงรอบการแจกจ่ายน้ำ หรือเมื่อได้รับการร้องขอความช่วยเหลือ  

7.4 ข้ันตอนการปฏิบัติ   แบ่งเป็น   3 ข้ันตอน ดังนี้       
(1) ขัน้เตรียมความพร้อม (ก่อนเกิดภัย)     
1.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยให้ ดำเนินการ

เตรียมความพร้อมด้านกำลังคน รถบรรทุกน้ำจากองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เครื่องสูบน้ำ เครื่องมือ
อุปกรณ์ ให้ พร้อมตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหรือบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทราบอย่างต่อเนื่อง        

(2) ขัน้เผชิญเหตุ (ขณะเกิดภัย)   
2.1 การดำเนินการขณะเกิดภัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ได้ส่ังการให้บุคลากรของ

มหาวิทยาลัย เตรียมการรับสถานการณ์ และให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด 
โดยรายงานให้อธิการบดีทราบทุกสัปดาห์ และหากเกิดผลกระทบทางด้านอุปโภค-บริโภค ให้หน่วยงานใน
สังกัดมหาวิทยาลัย ดำเนินการให้ความช่วยเหลือบุคลากรประชาชนและเกษตรกร  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
เฉพาะหน้าตามความสามารถและศักยภาพของมหาวิทยาลัยท่ีอยู ่ใกล้พื ้นที่เป้าหมาย และประสาน กับ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนและเกษตรกร เช่น หน่วยงาน 
ของกรมชลประทาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน และเกษตรกร
ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยมหาวิทยาลัยมีโรงผลิตน้ำด่ืมของมหาวิทยาลัย และแหล่งน้ำ ภายใน
มหาวิทยาลัย ให้การสนับสนุนและใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้      

 2.2 การรับแจ้งเหตุและประสานงาน          
 สำนักงานอธิการบดี  โดยงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร โทร 055-706-555        
(3) ขั้นฟื้นฟูบูรณะ (หลังเกิดภัย)   ให้ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย

แล้ง เขตพื้นท่ีท่ีเกิดภัยประสาน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ดำเนินการฟื้นฟูบูรณะความเสียหายด้านต่างๆ ให้เข้าสู่
สถานการณ์ปกติโดยเร็ว ดังนี้     

3.1 กรณีที่มีผู้ได้รับอันตรายต่อสุขภาพ ให้มีการรักษาพยาบาลตามความ เหมาะสมจนเป็น
ปกติ โดยประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาล เป็นต้น     
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3.2 กรณีเกิดความเสียหายด้านการเกษตร ปศุสัตว์ และการประกอบอาชีพอื่นๆ ให้ความ
ช่วยเหลือฟื้นฟูอาชีพประชาชนตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของทางราชการ โดยประสาน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง    

3.3 ดำเนินการด้านงบประมาณ  เพื่อป้องกันภัยแล้งในระยะยาว  
 8. การบังคับบัญชา   

 ในบริเวณท่ีเกิดภัยให้อยู่ในการอำนวยการของผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและ แก้ไขปัญหาภัย
แล้ง ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  และผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจ หลักได้แก่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดกำแพงเพชร 
9. การติดต่อสื่อสาร   

ประสานสนับสนุนการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามบัญชีเครือข่าย สื่อสารของงาน
ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานอธิการบดี โดยงานประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร โทร 055-706-555        
10. แนวทางการประสานการปฏิบัติ    

(1) จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ระดับองค์กร เพื่อ 
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ      

(2) ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย    
(3) หน่วยงานต่างๆ ให้มีอำนาจในการแต่งต้ังคณะทำงานได้ตามท่ีพิจารณาเห็นว่า เหมาะสม 

เพื่อสนับสนุนการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนท่ีประสบภัยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
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แผนการบรรเทาภัยพิบัติท่ีเกิดจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม 
1. ความหมาย  

แผ่นดินไหว (Earthquake) หมายถึง การสั่นสะเทือนของพื้นดิน อันมีสาเหตุหลักมาจาก การขยับ
เคล่ือนตัวของเปลือกโลก การส่ันสะเทือนนี้อาจมีระดับความรุนแรงขั้นต่ำท่ีไม่ก่อให้เกิดความ เสียหายใดๆ แต่
บางครั้งก็อาจมีระดับความรุนแรงในขั้นที่เป็นอันตรายจนก่อให้เกิดความเสียหายอย่าง ใหญ่หลวงได้ อาคารถล่ม  
หมายถึง  อาคารและส่ิงปลูกสร้าง  ได้แก่  ตึก บ้าน โรงเรือน คลังสินค้า อาคารสำนักงาน ท่ีได้รับความเสียหาย
จากการโยกไหวตัวรุนแรง ซึ่งเป็นผลมาจากแผ่นดินไหวและอาจ ทำให้เกิดความเสียหายหรือพังทลายลงมาได้   
2 พื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย  

1. แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่มีแหล่งกำเนิดจากภายนอกประเทศ โดยมีแหล่งกำเนิดจากตอนใต้ของ 
ประเทศจีน พม่า ลาว ทะเลอันดามัน ตอนเหนือของ เกาะสุมาตราซึ่งจะทำให้เกิดแรงสั่นไหวใน บริเวณ
ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกรุงเทพมหานคร  

2. แผ่นดินไหวเกิดจากแนวรอยเล่ือนท่ียังสามารถเคล่ือนตัว ซึ่งอยู่บริเวณภาคเหนือและภาค ตะวันตก
ของประเทศ เช่น รอยเลื่อนเชียงแสน รอยเลื่อนแม่ทา รอยเลื่อนแพร่ รอยเลื่อนเถิน รอยเลื่อนเมยอุทัยธานี 
รอยเล่ือนศรีสวัสด์ิ รอยเล่ือนเจดีย์สามองค์ รอยเล่ือนคลองมะรุย   
3 อันตรายที่เกิดจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม       

ภัยท่ีเกิดจากแผ่นดินไหวสามารถแบ่งออกได้ ดังนี้ 
1. ภัยจากการส่ันไหวของพื้นดิน ก่อให้เกิดการปรับตัวของดินท่ีต่างกัน การพังทลายของดินและ โคลน 

และการท่ีดินมีสภาพกลายเป็นของเหลวอาจเกิดอาคารถล่มได้  
2. ภัยจากการยกตัวของพื้นดินบริเวณรอยเล่ือน  
3. ภัยท่ีเกิดจากคลื่นใต้น้ำที่เรียกว่า “Tsunami” คลื่นนี้เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในทะเล   

และมหาสมุทร ทำให้เกิดคล่ืนทะเลซัดฝ่ัง  
4. ภัยจากอัคคีภัยหลังการเกิดแผ่นดินไหว  
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4 ขัน้ตอนการปฏิบัติในการบรรเทาภัยที่เกิดจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม  
เพื่อให้สามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่มได้อย่าง 

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัยและภายหลังท่ีภัยได้ผ่านพ้นไปแล้ว  
4.1 ข้ันตอนการปฏิบัติก่อนการเกิดแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม 
เป็นการดำเนินการเพื่อจัดเตรียมและลดผลกระทบความเสียหายหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคไว้ล่วงหน้า 

ก่อนท่ีแผ่นดินไหวและอาคารถล่มจะเกิดขึ้น  
1. จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวและอาคารถล่มรวมท้ังประสานและฝึกซ้อม            

แผนการบรรเทาภัยกับพนักงานหรือหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  
2.  การติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมอุตุนิยมวิทยา หรือทางราชการจากวิทยุโทรทัศน์  และ

เช่ือฟังคำเตือนอย่างเคร่งครัด  
3.  ตรวจสภาพความปลอดภัยของอาคาร และเครื่องใช้ภายในอาคารทำการยึดอุปกรณ์ท่ี

อาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น ตู้และช้ันหนังสือยึดติดกับฝาหรือเสา ไม่วางของหนักบนท่ีสูง  
4.  สอนพนักงานให้รู้จักตัดไฟ ปิดวาล์วน้ำและแก๊ส  
5.  สำรองเสบียงอาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ อาทิ ไฟฉาย               

เครื่องมือช่าง อุปกรณ์ดับเพลิง เพื่อเตรียมรับแผ่นดินไหวและอาคารถล่มท่ีจะเกิดขึ้น  
6.  ซักซ้อมความพร้อมของพนักงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผ่นดินไหวและกำหนด

จุดนัด พบท่ีปลอดภัย เมื่อมีการพลัดพรากหรือเตรียมการเพื่อการอพยพเคล่ือนย้ายไปอยู่ท่ีปลอดภัย   
7.  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรต้องจัดเตรียมเจ้าหน้าที่รวมทั้งฝึกซ้อมการช่วยเหลือ

พนักงาน เมื่อเกิดแผ่นดินไหวหรืออาคารถล่มอันเนื่องมาจากแผ่นดินไหว  
8. สำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดจนปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน รวมท้ัง

สำรวจ พื้นท่ีปลอดภัย เพื่อรองรับการอพยพ โดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
9.  ให้มีการตรวจสภาพของอาคารหากไม่แข็งแรงให้ประสานแจ้งผู้รับผิดชอบเพื่อให้มีการ

เสริม ความแข็งแรง รวมทั้งควบคุมการก่อสร้างอาคารให้สามารถต้านทานแรงแผ่นดินไหว    
10. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ในการป้องกันภัยให้แก่บุคลากร เพื่อเตรียมรับ

สถานการณ์  
4.2 ข้ันตอนการปฏิบัติขณะเกิดแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม 
เป็นการดำเนินการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยการระดมทรัพยากรต่างๆ เข้าช่วยเหลือเพื่อรักษาชีวิต 

ทรัพย์สินและบรรเทาทุกข์แก่พนักงานผู้ประสบภัย ตลอดจนลดความรุนแรงของแผ่นดินไหวและอาคาร ถล่มท่ี
เกิดขึ้น  
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1.  ไม่ต่ืนตกใจ พยายามควบคุมสติอย่างสงบ อยู่ในท่ีแข็งแรงปลอดภัย ถ้าอยู่ในอาคารให้ยืน
หรือ หมอบอยู่ในส่วนของอาคารที่มีโครงสร้างแข็งแรงที่สามารถรับน้ำหนักได้มาก หรืออยู่ใต้โต๊ะที่ แข็งแรง 
เพื่อป้องกันอันตรายจากส่ิงปรักหักพังร่วงหล่นลงมา อยู่ให้ห่างจากประตู หน้าต่าง สายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า และ
ส่ิงห้อยแขวน  

2.  ตัดสะพานไฟ ปิดวาล์วน้ำ และแก๊สหุงต้มให้เรียบร้อย  
3.  หากอยู่ในรถ ให้หยุดรถจนกว่าความส่ันสะเทือนจะหยุด  
4.  หากอยู่ชายหาดให้อยู่ห่างจากชายฝ่ังให้มากท่ีสุดเพราะอาจเกิดคล่ืนสึนามิ (Tsunami)  
5.  อย่าใช้เทียน ไม้ขีดไฟหรือส่ิงท่ีจะทำให้เกิดเปลวไฟหรือประกายไฟ เพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่  
6.  ติดตามเหตุการณ์และคำเตือนของทางราชการอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด             

ไม่ต่ืนตกใจ  
7.  เตรียมความพร้อมท่ีจะอพยพไปในท่ีปลอดภัย  
8.  จัดต้ังศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจตามแผนท่ีกำหนดไว้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นท่ีท่ี

เกิดภัย และเป็นศูนย์กลางในการประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
9.  จัดระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณท่ีได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะบริเวณอาคารท่ีถล่ม   
10.  ดำเนินการอพยพเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย รวมทั้งเคลื่อนย้ายทรัพย์สินขององค์กรหรือ 

มหาวิทยาลัย ไปไว้ในพื้นท่ีปลอดภัย   
11.  เมื่อจวนตัวให้คำนึงถึงความปลอดภัยของชีวิตมากกว่าทรัพย์สิน   

4.3 ข้ันตอนการปฏิบัติหลังเกิดแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม  
เป็นการดำเนินการช่วยเหลือพนักงานผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม ให้กลับคืนสู่สภาพ 

คงเดิมในช่วงก่อนเหตุการณ์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจของพนักงานผู้ประสบภัย  
1) การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมชีวิตความเป็นอยู่   

1.1)  สำรวจความเสียหายและความต้องการด้านต่างๆ ของพนักงานผู้ประสบภัย   
1.2) ให้การช่วยเหลือพนักงานผู้ประสบภัย เช่น  ที่พักอาศัยชั่วคราว น้ ำอุปโภค

บริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน   
1.3) ทำความสะอาด รื้อส่ิงปรักหักพัง  ส่ิงชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว  

2) การฟื้นฟูทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้ประสบภัย   
2.1) จัดให้มีบริการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วย เพื่อรักษาชีวิตผู้ได้รับอันตรายใน                

ระยะแรก    
2.2) จัดการประชาสัมพันธ์ เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจและสร้างความเชื่อมั ่นในการให้

ความช่วยเหลือของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ต่อพนักงานผู้ประสบภัยอย่างเต็มท่ี  และเท่าเทียมกัน 
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แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 
1. หลักการและเหตุผล  
   อัคคีภัย หรือ ภัยที่เกิดจากไฟไหม้ หมายถึง สาธารณภัยประเภทหนึ่งที่เกิดจากไฟ  ไฟเป็นพลังงาน
อย่างหนึ่งท่ีให้ความร้อน  ความร้อนของไฟท่ีขาดการควบคุม ดูแล  จะทำให้เกิดการติดต่อลุกลามไปตามบริเวณ 
ที่มีเชื้อเพลิง เกิดการลุกไหม้ต่อเนื่อง  หากปล่อยเวลาของการลุกไหม้ให้นานเกินไป จะทำให้เกิดการติดต่อ
ลุกลามมากยิ่งขึ ้น สภาวะของของไฟจะรุนแรงมากขึ้น  ถ้าหากการลุกไหม้ มีเชื ้อเพลิงหนุน หรือมีไอของ
เชื้อเพลิงถูกขับออกมามากความร้อนแรงก็จะมากยิ่งขึ้น สิ่งที่ทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย  หมายถึง  เชื้อเพลิง 
สารเคมี หรือวัตถุใดๆ ท้ังท่ีมีสถานะเป็นของแข็ง  ของเหลว หรือก๊าซ  ท่ีอยู่ในภาวะพร้อมจะเกิดการสันดาปจากการ
จุดติดใดๆ หรือการสันดาปเอง 
   อัคคีภัยเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นได้ ส่วนมากมีสาเหตุมาจากความประมาท ขาดความระมัดระวังหรือ
พลั้งเผลอ ทำให้ส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งทรัพย์สินของรัฐเป็นจำนวนมาก ดังนั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จึงได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเนื่องจากมีบุคลากรและผู้มาติดต่อกับมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก ตลอดจนมีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้สำนักงาน และเอกสารต่างๆ ซึง่เป็นแหล่งเช้ือเพลิงอย่างดี หากไม่มีการตรวจตราอย่างระมัดระวังอาจ
เป็นสาเหตุท่ีทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย อีกท้ังยังมีต้นไม้และกิ่งไม้เป็นจำนวนมาก หากเกิดไฟไหม้จะได้มีการระงับ
ได้อย่างทันท่วงที 
     มหาวิทยาลัย จึงได้จัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยขึ ้น เพื ่อเป็นการเตรียมความพร้อม 
การรองรับเหตุการณ์เมื่อเกิดเพลิงไหม้และเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและลดความเส่ียง
ต่ออัคคีภัยท่ีอาจเกิดขึน้ หรือหากเกิดขึ้นแล้วก็สามารถระงับได้อย่างทันท่วงที ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะสนับสนุนให้
การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปโดยราบรื่น และมีความมั่นใจว่าบุคคลากรและนักศึกษาจะมีการเตรียม
ความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินจากการเกิดอัคคีภัย ทำให้สามารถป้องกันและรักษาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยได้ 
และรวมถึงการจัดให้มีการซ้อมแผนการระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้
บุคลากรและนักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดความตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากอัคคีภัยตลอดจน
สามารถปฏิบัติการตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยได้ อย่างมีระสิทธิภาพ    
2. วัตถุประสงค์ 
   2.1  เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งลดผลกระทบจากการเกิดอัคคีภัย  
   2.2  เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านอัคคีภัยของมหาวิทยาลัยให้มปีระสิทธิภาพ สามารถลด
อัตราความเส่ียงต่อการเกดิอัคคีภัย  
   2.3  เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาเกิดความตระหนักและมีความพร้อมสามารถระงับเหตุรวมทั้ง
ช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดอัคคีภัย 
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3. ขั้นตอนการปฏิบัติ แบ่งเปน็ 3 ข้ันตอน ดังนี้  
   3.1 การปฏิบัติก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้  
   3.2 การปฏิบัติการเมื่อเกิดเพลิงไหม้  
   3.3 การปฏิบัติภายหลังเพลิงสงบ 
4.รายละเอียดการปฏิบัติ 
   4.1 การปฏิบัติก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วย  
     4.1.1 แผนการตรวจตรา เป็นแผนการเฝ้าระวังป้องกันและสำรวจตรวจตราระบบความปลอดภัย 
และความเรียบร้อยของอาคารสำนักงาน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ โดยดำเนินการ ดังนี้  
       4.1.1.1  ให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสำรวจตรวจตราความปลอดภัย 
บริเวณสำนักงาน อาคาร สถานที่ วัสดุ ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทราบถึงสาเหตุการเกิดอัคคีภัย ตลอดจน
อุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย หากพบบริเวณใดเป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยให้รีบแจ้งท่ี
สำนักงานแต่ละคณะ หรือ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี หรืองานอาคารสถานที่ เพื่อดำเนินการแก้ไขหรือ 
เพิ่ม ความระมัดระวังเป็นพิเศษ  
      4.1.1.2 ทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของถังดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิงภายใน 
อาคารให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยถังดับเพลิงจะต้องมีสารเคมีที ่ใช้ในการดับเพลิงตามปริมาตรที
กำหนดและเปล่ียนน้ำยาตามวาระและอายุของน้ำยานั้น และต้องติดต้ังในท่ีเห็นได้ชัดเจนสามารถหยิบใช้งาน
ได้สะดวกไม่มีส่ิงกีดขวาง 
      4.1.1.3 จัดทำป้ายสื่อความหมายปลอดภัย เช่น “ทางหนีไฟ” ต้องเห็นชัดเจน 
ท้ังกลางวันและกลางคืนป้ายข้อความ“ทางเข้า”และ“ทางออก”เป็นต้น 
      4.1.1.4 แจ้งเส้นทางอพยพหนีไฟและขนย้ายทรัพย์สินให้ทุกคนทราบ  
      4.1.1.5 ให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสำรวจตรวจตราอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 
สายไฟ ปล๊ักไฟ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ดี ไม่มีเสียหายหรือชำรุด ตลอดจนการจัดแหล่งสะสมเช้ือเพลิง
เช่น กระดาษและวัสดุอื่นๆ ท่ีติดไฟง่ายเป็นต้น  
      4.1.1.6 จัดทำผังขั ้นตอนการติดต่อสื ่อสารหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริหาร 
หน่วยงานผู้ดูแลอาคาร สถานีตำรวจในพื้นท่ี และสถานีดับเพลิงใกล้เคียงโดยทำป้ายติดให้ชัดเจนและท่ัวถึง  
      4.1.1.7 แผนการจัดทำระบบสำรองข้อมูลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นแผน 
การจัดทำข้อมูลสำรองในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ภารกิจท่ีสำคัญของมหาวิทยาลัย ยังคงสามารถ
ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องหลังระบบสารสนเทศเสียหายอย่างส้ินเชิง 
      4.1.1.8 จัดเวรยามตรวจตราทุกกะ และรายงานสรุปข้อบกพร่องของทุกเดือน 
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    4.1.2 แผนการอบรม เป็นแผนการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย
และอพยพหนีไฟสำหรับบุคลากรและนักศึกษาในหน่วยงานดังนี้  
      4.1.2.1 การฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาทุกคนมีความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่องการดับเพลิงขั้นต้น การดับเพลิงขั้นสูงหรือขั้นก้าวหน้า วิธีใช้อุปกรณ์ดับเพลิงประเภทต่างๆ การ
ดูแลอุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคาร การอพยพหนีไฟ การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิต รวมถึงทราบตำแหน่ง
ที่ตั้งเมนสวิทซ์ (คัทเอาท์) และวิธีปฏิบัติในการตัดกระแสไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉินทราบจุดที่ตั้งของถังดับเพลิง
บริเวณใกล้เคียงกับหน่วยงาน  
      4.1.2.2 การฝึกซ้อมฝึกปฏิบัติโดยการซ้อมการระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟให้
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง     
    4.1.3 แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย เป็นแผนที่เน้นความสำคัญของการป้องกัน และ
รณรงค์ให้ทุกคนมีจิตสำนึกในการป้องกันการเกิดอัคคีภัย โดยผู้รับผิดชอบแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็น
ผู้ดำเนินการดังนี้ 
      4.1.3.1  ผู ้อำนวยการกองกลาง และหัวหน้างานอาคารสถานท่ีเป็นผู้รับผิดชอบ
จัดทำ แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย พร้อมมอบหมายภารกิจหน้าที่ เช่น การกำหนดผู้นำในการอพยพหนีไฟ 
กำหนดผู้ขนย้ายทรัพย์สิน กำหนดผู้มีหน้าที่ในการดับเพลิงขั้นต้น (ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิง 
ขั้นต้น) กำหนดผู้มีหน้าท่ีปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
      4.1.3.2 ติดตามตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ เกี ่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยและการ
รณรงค์ อย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามความคืบหน้าและแก้ไขปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นรวมถึงการรณรงค์ให้บุคลากร
และนักศึกษาทุกคนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย  
      4.1.3.3 การรณรงค์การป้องกันอัคคีภัย ได้แก่ องค์ประกอบของการเกิดเพลิงไหม้  
การจัดเก็บวัสดุไวไฟ การลดการสูบบุหรี่ ผลที่เกิดขึ้นจากอัคคีภัย การทำความสะอาด โดยเลือกวิธีการหรือ
รูปแบบการรณรงค์ที ่เหมาะสม เช่น การประกวด การจัดทำโปสเตอร์และป้ายต่างๆ การจัดนิทรรศการ  
การใช้ส่ือต่างๆ และประเมินผลจากการรณรงค์ทุกครั้ง   

    4.1.4 แผนป้องกันอัคคีภัย   กรณีการเกิดอัคคีภัยหรืออุบัติเหตุต่างๆ สามารถเกิดขึ้นได้
ตลอดเวลา โดยที่บางครั้งเราอาจไม่ทันรู้ตัวซึ่งอาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำที่มีมูลเหตุ  
จากความประมาท ดังในกรณีของอัคคีภัยนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และหากไม่ได้รับการดู แล  
ตรวจตราเอาใจใส่ให้ความสำคัญ   ดังนั้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยขึ้นท้ังชีวิตและทรัพย์สินท้ังหมดท่ีมีอยู่  
จึงควรจัดทำแผนป้องกันอัคคีภัยขึ้นหน้าท่ีของผู้รับผิดชอบในสถานประกอบการในการป้องกันอัคคีภัย  
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    หน้าท่ีของผู้รับผิดชอบ  ประกอบด้วย 

     1. ฝ่ายบริหาร 

     2. บุคลากรทุกคน 

     3. เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย 

     4. เจ้าหน้าท่ีตรวจเวรยาม  

  4.1.4.1 ฝ่ายบริหาร 
4.1.4.1.1 มอบหมายให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

กำหนดแผน และการดำเนินการป้องกันและระงับอัคคีภัย เช่น การฝึกอบรม การตรวจสอบ และการ
ปรับปรุงของงาน เป็นต้น 

4.1.4.1.2 ติดตามตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย 
4.1.4.1.3 วางแผนระยะยาวเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย เช่น ในเรื่องการติดต้ังระบบ  

ตรวจสอบสารไวไฟหรือควันไฟ ระบบสัญญาณเตือนภัย ระบบดับเพลิงอัตโนมัติในจุดท่ีมีสารไวไฟหรือสารติดไฟได้ง่าย 
4.1.4.1.4 กำหนดระเบียบและการควบคุมผู้รับเหมาหรือบุคคลภายนอกที่ปฏิบั ติงาน

เกี่ยวกับการก่อเกิดไฟ 
   4.1.4.2 หน้าท่ีของบุคลากรท่ีเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย 
  4.1.4.2.1 บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎแห่งความปลอดภัยในการทำงาน ดังนี้ 
   1) ห้ามก่อไฟในบริเวณที่หวงห้ามหรือในบริเวณพื้นที่เสี ่ยงที่อาจก่อให้เกิดเหตุ 
เพลิงไหม้ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
   2) ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณที่มีป้าย “อันตรายจากสารไวไฟหรือวัตถุระเบิด” หรือ 
“บริเวณที่ห้ามสูบบุหร่ี” นอกจากสถานท่ีจัดไว้เท่านั้น 
          3) ห้ามทำการซ่อมแซมเครื่องจักรเครื่องมือในบริเวณท่ีมีสารไวไฟหรือวัสดุติดไฟได้
ง่ายโดยพละการก่อนท่ีช่างซ่อมและเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยจะร่วมกันจำทำใบแจ้งซ่อมตามขั้นตอนและ
วิธีการท่ีกำหนด 

4.1.4.2.2 การควบคุมพื้นที่ที ่มีสารไวไฟหรือวัสดุติดไฟได้ง่ายการนำไฟมาใช้หรือ
ก่อให้เกิดไฟในพื้นท่ีใดๆ ต้องห่างจากบริเวณท่ีมีสารไวไฟหรือวัสดุติดไฟได้ง่ายอย่างน้อยในรัศมี 10 เมตร 
กรณีท่ีไม่อาจทำให้ต้องทำการป้องกันสารไวไฟหรือวัสดุติดไฟได้ง่ายอย่างปลอดภัยภายใต้การควบคุมของ
เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย 
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  4.1.4.2.3 การป้องกันสถานท่ีทำงานและวิธีการท่ีเล่ียงไฟ 
      1)  การป้องกันการรั่วไหลของเช้ือเพลิงและสารไวไฟต่างๆ 
        -  บุคลากรท่ีพบเห็นภาชนะท่ีใส่สารไวไฟหรือเช้ือเพลิงต่างๆ อยู่ใน
สภาพท่ีชำรุด หรือ อาจเกิดการรั่วไหล ให้รีบรายงานผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบและกรณีท่ีพบว่าการรั่วไหลนั้น
อาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงหากไม่แก้ไขให้รีบทำการแก้ไขและ/หรือรายงานผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ
แก้ไขทันที 
      2) การกำจัดขยะหรือเศษวัสดุท่ีติดไฟได้ง่าย 
        -  ขยะหรือเศษวัสดุท่ีติดไฟได้ง่าย พนักงานจะต้องเก็บรวบรวมไว้ใน
ภาชนะท่ีไม่ติดไฟได้ง่ายและห้ามนำออกจากบริเวณท่ีทำงานไปเก็บไว้ในสถานท่ีปลอดภัยอย่างน้อยวันละ  
1 ครั้งต่อกะ 
      3)  เส้ือผ้าท่ีเปียกเปื้อนด้วยสารไวไฟ 
        -  เส้ือผ้าท่ีเปียกเปื้อนด้วยสารไวไฟ พนักงานจะต้องเปล่ียนเส้ือผ้านั้นทันที 
      4)  การป้องกันอัคคีภัยจากยานพาหนะ 
        -  พนักงานท่ีใช้ยานพาหนะขนถ่ายส่ิงของในบริเวณท่ีมีสารไวไฟ ถัง
แก๊สจะต้องระมัดระวังการชน การกระแทก หรือการก่อให้เกิดอัคคีภัย 

  5)  การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า 
        -  สายไฟ หลอดไฟ สวิทช์มอเตอร์ไฟฟ้า พัดลม เครื่องมือเครื่องจักรท่ี
ใช้ไฟฟ้าท่ีมี หรือใช้อยู่ในบริเวณสารไวไฟหรือวัสดุติดไฟได้ง่าย จะต้องตรวจตราเป็นประจำ ในเรื่องสภาพ
ท่ีชำรุด การต่อไฟ ปล๊ักไฟ การต่อสายดิน หรือกรณีอื่นใดท่ีอาจเป็น สาเหตุของอัคคีภัย  
      6)  การป้องกันอัคคีภัยจากการเช่ือมโลหะ 
        ก.  อุปกรณ์การเช่ือมสายไฟและข้อต่อท่ีหลอมหรือชำรุด ต้องทำการ
แก้ไขให้อยู่ในสภาพท่ีปลอดภัย 
        ข.  ทำการตรวจสอบการรั่วไหลของข้อต่อและวาล์วเป็นประจำ ถ้า
พบว่ามีการรั่วไหลของแก๊สจากถังแก๊สให้หยุดการทำงานท่ีใช้ไฟในบริเวณนั้น และรีบทำ การป้องกัน
แก้ไขโดยเร็ว 
        ค.  ถังแก๊สและถังน้ำมันเช้ือเพลิงต้องวางไว้ห่างจากเปลวไฟประกายไฟ 
ความร้อน ท่อร้อยต่างๆ หรือส่วนของเครื่องมือเครื่องจักรท่ีอาจก่อให้เกิดความร้อนได้ในระยะ 7 เมตร  
        ง.  สายไฟ สายแก๊ส ขณะทำการตัดเช่ือมต้องไม่กีดขวางการทำงาน 
หรือตรงบริเวณท่ีอาจเหยียบทับของคนหรือยานพาหนะ 
        จ.  ห้ามท้ิงหรือปล่อยหัวเช่ือมไว้โดยไม่ดับไฟหรือปิดเครื่อง 
        ฉ.  การเช่ือมต้องระวังเปลวไฟ สะเก็ดไฟท่ีจะถูกลมพัดปลิวไปตก 
อยู่ในบริเวณท่ีมีสารไวไฟหรือวัสดุติดไฟได้ง่าย หรือเป็นอันตรายต่อพนักงานข้างเคียง 
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      7)  การเคล่ือนย้ายขนส่งสารไวไฟโดยพนักงาน 
        ก.  การเคล่ือนย้ายขนส่งสารไวไฟห้ามผ่านหรือให้หลีกเล่ียงเส้นทาง 
ท่ีมีการทำงานแล้วเกิดประกายไฟ เปลวไฟ ท่อร้อย สะเก็ดโลหะ ฯลฯ 
        ข.  การขนส่งสารไวไฟให้ระมดัระวงัการตกหรือหกเรีย่ราดบนพื้นท่ีทำงาน 
        ค. ให้ใช้วิธีการขน-ยกท่ีปลอดภัย 
        ง. ภาชนะท่ีบรรจุสารไวไฟท่ีไม่จำเป็นต้องเปิดฝาให้ปิดฝาให้มิดชิด 
        จ. ให้ระมัดระวังการเรียงต้ังท่ีอาจเกิดการตกหล่นหรือล้มลงมาได้ 
  4.1.4.3 หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย 
    4.1.4.3.1 กำหนดเขตพื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดเพลิงไหม้ 
    4.1.4.3.2 ตรวจสอบสถานท่ีล่อแหลมต่อการเกิดอัคคีภัยเป็นประจำ 
    4.1.4.3.3 กำหนดรายละเอียดของแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ตลอดจนจัดให้มีการ
อบรมและฝึกปฏิบัติเป็นระยะๆ 
    4.1.4.3.4 จัดหาซ่อมบำรุง และตรวจสอบเครื่องดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิงให้ 
อยู่ในสภาพท่ีพร้อมต่อการใช้งานได้ตลอดเวลา 
    4.1.4.3.5 ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาหรือบุคคลภายนอกในเรื่องท่ีเกี่ยวกับอัคคีภัย 
    4.1.4.3.6 ออกใบอนุญาตการทำงานในพื้นท่ีควบคุมอัคคีภัย 
  4.1.4.4 หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีตรวจเวรยาม 
    4.1.4.4.1  ตรวจตราไม่ให้บุคคลภายนอกหรือผู้รับส่งสินค้าเข้าไปในโรงงานหรือสถานท่ีเส่ียง 
ต่อการเกิดเพลิงไหม้ 
    4.1.4.4.2  ระมัดระวังการก่อวินาศภัยบริเวณเก็บวัตถุระเบิดหรือบริเวณท่ีเส่ียงต่อการเกิดเพลิงไหม้ 
    4.1.4.4.3 เมื่อพบเห็นส่ิงท่ีอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้ ให้รีบรายงานต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

  4.2 การปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วย แผนการดับเพลิงและแผนการอพยพหนีไฟ   
    4.2.1 แผนการดับเพลิง  
      4.2.1.1  การแจ้ ง เหตุ  กรณี เก ิด เหตุ ใน เวลาราชการ รายละเอียดข้อมูล 
การติดต่อส่ือสาร และแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน  
      4.2.1.2  การดับเพลิงขั้นต้น  
        1)  ผู้พบเหตุการณ์คนแรกทำการดับเพลิงขั้นต้นด้วยเครื่องดับเพลิง 
แบบมือถือและหากรู้ว่าคัทเอาท์ไฟฟ้าอยู่ท่ีไหน ควรรีบสับอัทเอาท์ลงก่อน    
        2)  แจ้งเหตุท่ีหน่วยรักษาความปลอดภัย เวรยาม เพื่อช่วยกันดับเพลิง  
        3)  แจ้งชุดปฏิบัติการดับเพลิงเข้าควบคุม  
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        4) กรณีท่ีไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ให้รีบปิดหน้าต่าง ประตู 
เครื่องปรับอากาศ ในบริเวณท่ีเกิดเหตุโดยเร็วท่ีสุด    
        5) ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ประจำช้ันท่ีใกล้ท่ีสุดแล้วรายงาน 
ต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์    
        6) แจ้งสายด่วนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลนครชุม หมายเลข 055-850870 สำนักงานเทศบาลตำบลนครชุม หมายเลข 055-799199  
เบอร์มือถือ 0846225495 
    4.2.1.3  การดับเพลิงขั้นรุนแรง  
     1) ให้ยามรักษาการจัดการจราจร โดยรอบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่
การเคล่ือนย้ายรถยนต์และเอกสารท่ีสำคัญ และให้รถดับเพลิงสามารถเข้าดับเพลิงได้โดยสะดวก  
     2) เคล่ือนย้ายบุคลากร ทรัพย์สิน และเอกสารท่ีสำคัญไปยังจุดรวมพล 
ท่ีกำหนด   

   4.2.2  แผนการอพยพหนีไฟ เมื่อเพลิงไหมข้ันลุกลามให้อธิการบดี / รองอธิการบดี/คณบดี/
รองคณบดี/ผู้อำนวยการ หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ โดยมีแนวทางปฏิบัติตามโครงสร้าง
องค์กรรองรับภาวะฉุกเฉิน  
    4.2.2.1  ใหจั้ดต้ังศูนย์ประสานงานเพื่อดำเนินการควบคุมพื้นท่ีและอำนวยการ
ปฏิบัติ แจ้งประกาศแนะนำให้อพยพตามแผนท่ีกำหนดไว้  
      4.2.2.2  กำหนดใหม้ีจุดนัดพบ หรือจุดรวมพลท่ีปลอดภัยสำหรับการอพยพบุคลากร
ในการอพยพหนีไฟเมื่อเกิดเพลิงไหมข้ันลุกลาม และให้ดำเนินการ ดังนี้  
      1)  ให้สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้    
     2)  บุคคลท่ีมีหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าท่ีทันที    
     3)  ยามรักษาการณ์ดำเนินการปิดจราจรโดยรอบและจัดการจราจรให้ 
ระบายรถยนต์ออกจากบริเวณตึกท่ีเกิดเพลิงไหม้ไปยังสถานท่ีปลอดภัย  
     4)  ผู้นำทางหนีไฟจะเป็นผู้นำทางอพยพหนีไฟไปตามทางออกที่กำหนดไว้ 
แต่ละหน่วยงาน เพื่อไปยังจุดนัดพบหรือจุดรวมพล ห้ามปีนหนีขึ้นข้างบนและไม่ควรผ่านด้านท่ีเกิดเพลิงไหม ้
หากมีกลุ่มควันให้คลานต่ำและห้ามใช้ลิฟต์เป็นทางหนีไฟ  
     5)  ผู้มีหน้าท่ีตรวจสอบให้ตรวจสอบยอดจำนวนบุคลากรพร้อมรายงาน 
ต่อผู้บงัคับบัญชา หากพบว่ายังอพยพหนีไฟออกมาไม่ครบตามจำนวนจริงจะได้ทำการค้นหาเพื่อช่วยชีวิตต่อไป   
     6)  หน่วยปฐมพยาบาลทำการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น ในกรณีมีผู้เป็นลม 
บาดเจ็บ หรือหมดสติให้รีบส่งแพทย์ พยาบาลโดยเร็ว 
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  4.3  การปฏิบัติภายหลังเพลิงสงบ  ประกอบด้วย  
   4.3.1  แผนการบรรเทาทุกข์  ปฏิบัติต่อเนื่องจากขั้นตอนปฏิบัติ เมื่อเกิดเหตุ ประกอบด้วย    
    4.3.1.1  ประสานหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาล หรือหน่วยกู้ชีพ 
    4.3.1.2    สำรวจ ประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงานและรายงานสถานการณ์ เพลิงไหม้  
    4.3.1.3  การค้นหาและช่วยชีวิตผู้ประสบภัย 
      4.3.1.4  การเคล่ือนย้ายผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุไปยังศูนย์อำนวยการ 
    4.3.2  แผนการฟื้นฟูบูรณะ  
    4.3.2.1  ใหค้วามช่วยเหลือและปฏิรูปฟื้นฟูบูรณะขั้นต้น  
    4.3.2.2  ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยจากเหตุเพลิงไหม้และดำเนินการนำส่ง แพทย์
เพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้อง  
    4.3.2.3  ขนย้ายผู้ประสบภัยและทรัพย์สินไปยังท่ีปลอดภัย  
    4.3.2.4  สำรวจความเสียหายและความต้องการด้านต่างๆ   
    4.3.2.5   การประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กลับคืนสู่สภาพปกติ โดยเร็ว  
    4.3.2.6  ปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขความเสียหายให้กลับคืนสู่ภาพปกติ  
    4.3.2.7  รักษาความสงบเรียบร้อยของพื้นท่ีเกิดเหตุ  
    4.3.2.8  ในกรณีท่ีอาคารได้รับความเสียหายจนใช้ปฏิบัติงานไม่ได้ ให้ดำเนินการจัดหา 
สถานท่ีปฏิบัติราชการช่ัวคราว และประกาศทางส่ือสาธารณะ เช่น ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น เพื่อให้ผู้รับบริการ 
หน่วยราชการ และประชาชนท่ัวไปได้ทราบถึงสถานท่ีและเบอร์โทรศัพท์ ท่ีสามารถติดต่อราชการได้  
5.  การแบ่งมอบภารกิจหน่วยงานและเจ้าหน้าทีท่ี่เก่ียวข้อง มีดังนี้  
  5.1  การกำหนดหน่วยงานกลางและเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานให้มีการกำหนดหน่วยงานกลางและ
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไว้ในแผนต้ังแต่ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนเกิดเหตุ เพลิงไหม้ ขณะเกิดเหตุ 
และหลังเกิดเหตุ  โดยแบ่งผู้รับผิดชอบตามโครงสร้างองค์กรรองรับ ภาวะฉุกเฉิน ประกอบด้วย  
   5.1.1  ผู้อำนวยการภาวะฉุกเฉิน มีหน้าท่ี  
     1)  ส่ังการให้ชุดปฏิบัติการดับเพลิงทำการดับเพลิง  
     2)  เมื่อได้รับรายงานว่าไม่สามารถควบคุมเพลิงไหม้ได้ให้ส่ังการใช้แผนการอพยพหนีไฟ  
    3)  แจ้งให้ชุดประสานงานและประชาสัมพันธ์ทราบเพื่อขอกำลังสนับสนุน  
จากหน่วยงานภายนอกมาช่วยเหลือ 
    4)  ประสานงานกับชุดปฏิบัติการดับเพลิงและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่ออำนวย 
ความสะดวก  
   5.1.2  ชุดประสานงานและประชาสัมพันธ์ มีหน้าท่ีดังนี้   
    1)  ประกาศแจ้งเหตุทางเครื่องขยายเสียง ประกาศซ้ำ 2 ครั้ง เป็นระยะๆ   
      2)  ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอก   
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    3)  ประชาสัมพันธ์ ณ ศูนย์อำนวยการเพื่อควบคุมสถานการณ์ตามคำส่ัง 
ของผู้บญัชาการเหตุการณ์  
    4)  อยู่ประจำศูนย์อำนวยการเพื่อติดตามสถานการณ์โดยใกล้ชิด  
   5.1.3  ชุดปฏิบัติการดับเพลิง ทำหน้าท่ีดับเพลิงเมื่อมีการลุกไหม้เกิดข้ึน โดยใช้เครื่อง
ดับเพลิงแบบมือถือท่ีมีอยู่ตามช้ันต่างๆ เพื่อทำการดับเพลิงในเบ้ืองต้นก่อนหากไม่สามารถ ควบคุมเพลิงได้ให้
รายงานผู้บังคับบัญชาเหตุการณ์ 
   5.1.4   ชุดอพยพ ทำหน้าที่ค้นหา ตรวจสอบว่ามีผู้ติดค้างอยู่ภายในอาคารหรือห้องต่างๆ
หรือไม่ และต้องมีความเข้าใจหลักในการเคลื่อนย้าย การปฐมพยาบาลเบื้องต้นใน ลักษณะต่างๆพร้อมท้ัง  
ให ้คำแนะนำผ ู ้ประสบภ ัยออกจากอาคารท ี ่ เก ิด เหต ุมาย ั งศ ูนย ์อำนวยการ ได ้อย ่ างปลอดภัย  
   5.1.5  ชุดปฐมพยาบาล  ทำหน้าที ่ทั ้งในอาคารท่ีเกิดเหตุการณ์และศูนย์อำนวยการ
ตลอดเวลา โดยจำแนกผู้บาดเจ็บและให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำส่งศูนย์อำนวยการหากบาดเจ็บมาก
ให้ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงพร้อมท้ังจัดทำบัญชีรายชื่อ ผู้บาดเจ็บ การรักษา และรายงานเป็นระยะๆ  
ต่อผู้บังคับบัญชาการเหตุการณ์  
   5.1.6  ชุดรักษาความปลอดภัย ทำหน้าท่ีควบคุมบริเวณทางเข้า-ออก อำนวยความสะดวกแก่
เจ้าหน้าท่ีชุดปฏิบัติการดับเพลิงและชุดปฏิบัติการงานอื่นๆ ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไป ในบริเวณท่ีเกิดเหตุพร้อม
ทั้งเฝ้าระวังพื้นที่เกิดเหตุและศูนย์อำนวยการเพื่อป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สินและเหตุร้ายต่างๆ ตลอด 24 
ช่ัวโมง 
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6. แผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเพลิงไหม้ 

6.1 แผนผังปฏิบัติการเมื่อเกิดเพลิงไหม้ในเวลาราชการ 
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6.1 แผนผังปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้นอกเวลาราชการ 
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6.3 แผนผังการระงับอัคคีภัยการอพยพหนีไฟ
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แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่อาจเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency plan) 
1. บทนำ  

ปัจจุบัน หน่วยงานราชการมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์การ 
และสนับสนุนการปฏิบัติงานมากขึ้น ประกอบกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความสะดวกในการใช้ 
งานและความสะดวกในการสร้างข้อมูลสารสนเทศ อันมีประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาองค์การ การบริหาร 
จัดการองค์การ และการปฏิบัติงานของบุคลาการ ซึ่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น 
องค์การจำเป็นจะต้องมีการจัดการฐานข้อมูล การเฝ้าระวัง การจัดเก็บและการดูแลรักษาข้อมูลสารสนเทศ 
เพื่อให้ เกิดความมั่นคงปลอดภัย และมีความพร้อมในการที่จะนำข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวไปใช้งานได้ อย่าง 
เต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ ดำเนินงานของหน่วยงาน และให้บริการคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาได้รับความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น ใน ขณะเดียวกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตี จาก
ไวรัสคอมพิวเตอร์ จาก บุคลากร จากปัญหาไฟฟ้า จากอัคคีภัย หรือจากปัจจัยท้ังภายในและภายนอกต่างๆ ท่ี
อาจก่อให้เกิดความ เสียหายต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน 
ดังนั้นเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหา จึงมีความจำเป็นท่ีจะต้องมีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจเกิดขึ้นกับ
ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ   
2. วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลรักษาระบบความมั่นคงปลอดภัยของฐานข้อมูลและเทคโนโลยี 
สารสนเทศให้มีเสถียรภาพและมีความพร้อมสำหรับการใช้งาน  
 2. เพื่อลดความเสียหายท่ีจะอาจเกิดแก่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 3. เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 
สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที  
 4. เพื ่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินที ่อาจจะเกิดขึ้ นกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของ หน่วยงาน  
 5. เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ ในการดูแลรักษาระบบ ความ
ปลอดภัย ของฐานข้อมูลและสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
3. การวิเคราะห์ความเสี่ยง  
 เนื่องจากภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีความหลากหลายเช่นภารกิจด้านการ
เรียน การสอน การวิจัย ภารกิจด้านการให้การบริการวิชาการแก่ชุมชน  เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเข้ามามี
บทบาท ส าคัญต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเส่ียงด้านสารสนเทศ เพื่อหาวิธีการ
ป้องกัน ปัญหา และลดโอกาสความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น รวมไปถึงแนวทางในการตรวจสอบและประเมินความ
เสี่ยง ด้านสารสนเทศ อันจะส่งผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ



122 
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต  มหาวทิยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567  

ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นไปอย่างเหมาะสม      มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย และ 
เพื่อให้การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด   
 จากการวิเคราะห์และตรวจสอบความเส่ียงต่างด้านสารสนเทศ ของของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
กำแพงเพชร พบประเภทความเส่ียงท่ีอาจเป็นอันตรายต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังนี้   
 1. ความเส่ียงด้านเทคนิค เป็นความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ นจากระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องมือและ
อุปกรณ์ เอง อาจเกิดถูกโจมตีจากไวรัสหรือโปแกรมไม่ประสงค์ดี ถูกก่อกวนจาก Hacker ถูกเจาะทำลายระบบ
จาก Cracker เป็นต้น  
 2. ความเสี่ยงด้านผู้ปฏิบัติงาน เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการ การจัด
ความสำคัญใน การเข้าถึงข้อมูลไม่เหมาะสมกับการใช้งานหรือการให้บริการ โดยผู ้ใช้อาจเข้าสู ่ระบบ
สารสนเทศ หรือใช้ข้อมูล ต่างๆ ของกรมเกินกว่าอำนาจหน้าที่ของตนเองที่มีอยู่ และอาจทำให้เกิดความ
เสียหายต่อข้อมูลสารสนเทศได้  
 3. ความเสี่ยงด้านภัยหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดจากภัยพิบัติตาม
ธรรมชาติหรือ สถานการณ์ร้ายแรงท่ีก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงกับข้อมูลสารสนเทศ เช่น ไฟฟ้าขัดข้อง น้ำ
ท่วม ไฟไหม้ อาคารถล่ม การชุมนุมประท้วง หรือความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง เป็นต้น  
 4. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ เป็นความเสี่ยงจากการแนวนโยบายในการบริหาร
จัดการท่ีอาจ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการด้านสารสนเทศ  
 จากผลการวิเคราะห์และตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชร ดังที่กล่าวมาแล้ว พบว่ามีความเสี่ยงที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดังนั้น เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง 
ปลอดภัย และสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงจำเป็น 
จะต้องจัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื ่อเป็นกรอบแนวทางในการดูแลรักษาระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศ และแก้ไขปัญหาที ่อาจจะส่งผลกระทบต่อฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
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5. การกู้คืนระบบกลับสู่สภาพปกติ (Disaster Recovery Plan)  
การกู้คืนระบบเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (System Recovery) โดยปกติระบบ 

เครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์กระจายสัญญาณ จะต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรองรับการให้บริการกับเครื่องลูก 
ข่ายต่างๆ ได้ตลอดเวลา 24 ช่ัวโมง หากไม่สามารถให้บริการได้จำเป็นต้องกู้ระบบคืนให้เร็วท่ีสุดหรือเท่าท่ีจะ 
ดำเนินการได้ ซึ่งแผนการนี้ เป็นวิธีการท่ีทำให้ระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์และข้อมูลกลับสู่สภาพ 
เดิม เมื่อระบบเสียหายหรือหยุดทำงานโดยดำเนินการดังนี   

1) จัดหาอุปกรณ์ช้ินส่วนใหม่เพื่อทดแทน   
2) เปล่ียนอุปกรณ์ช้ินส่วนท่ีเสียหาย   
3) ซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์ท่ีเสียหายให้เสร็จ   
4) ขอยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานอื่นมาใช้ช่ัวคราว  
 5) นำ BACKUP TAPE / CD-ROM / HARDDISK ท่ีได้สำรองข้อมูลไว้นำกลับมา Restore โดยใช้ทีม 

กู้ ระบบร่วมกันกู้ระบบกลับมาโดยเร็ว   
6) ตรวจสอบระบบปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและระบบอื่นๆ ท่ี 

เกี่ยวข้อง   
จากภัยพิบัติดังกล่าวไม่เฉพาะทาง Hardware เช่น ไฟไหม้น้ำท่วม แผ่นดินไหว การก่อวินาศกรรม แต่

ยังรวมถึงการถูกเจาะระบบหรือไวรัสคอมพิวเตอร์ ซึ ่งอันอาจมีผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หน่วยงานจึงมีแผนจัดทำการสำรองแหล่งข้อมูลที่ไซต์สำรอง เพื่อเตรียมการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให้มี ความต่อเนื่องอยู่เสมอ โดยแบ่งไซต์ ได้ 3 ไซต์ คือ   

1. Hot Site เป็นไซต์ท่ีมีอุปกรณ์และซอฟต์แวร์เหมือนไซต์หลัก มีความพร้อมใช้งานทำให้เวลาใน การ
กู้คืนระบบน้อยแต่จะมีต้นทุนการจัดทำท่ีสูง   

2. Warm Site เป็นไซต์ที่คล้ายกับ Hot site แต่อาจจะมีอุปกรณ์ไม่ครบทำให้ความพร้อมใช้งานต่าง 
กว่า Hot site ใช้ระยะเวลาในการกู้คืนมากกว่า แต่ต้นทุนราคาการจัดทำน้อยกว่า Hot site   

3. Cold Site เป็นไซต์ที ่มีแต่สถานที่ ไม่มีอุปกรณ์ท้ัง Hardware และ Software ในการกู้คืน มี 
ต้นทุนการจัดทำต่างแต่ระยะเวลาในการกู้คืนนาน   
6. การกำหนดผู้รับผิดชอบ หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น ดังนี้   

1. รับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย ให้ข้อเสนอแนะ คำปรึกษาตลอดจน ติดตาม กำกับ ดูแล ควบคุม
ตรวจสอบ เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ได้แก่   

1.1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
1.2. รองศาสตราจารย์อรุณลักษ์ รัตนพันธุ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ เบอร์ติดต่อภายใน 055 706 555 ต่อ 1500  
1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ  เบอร์ติดต่อ 086 448 2020  
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2. รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดูแลระบบ ดูแลห้องแม่ข่าย ได้แก่    
2.1. นายสุริยา คชฤทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เบอร์ติดต่อ 090 747 1747  
2.2. นางสาวจุฑามาศ นวลแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เบอร์ติดต่อ 085 049 5136    
2.3. นายปฐมพงษ์ สุดเขียว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เบอร์ติดต่อ 088 176 5894 
2.4 นายมนตรี กาไสย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เบอร์ติดต่อ 089 704 4437 

 3. รับผิดชอบประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
  3.1 นายสุริยา คชฤทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
  3.2 นางสาวจุฑามาศ นวลแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 4. รับผิดชอบตรวจสอบทรัพย์สิน ได้แก่ 
  4.1 นายปฐมพงษ์ สุดเขียว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
  4.2 นายมนตรี กาไสย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 5. รับผิดชอบระบบไฟฟ้าและงานอาคารสถานท่ี ได้แก่ 
  5.1 นายเพ่ง วศินวงศ์สว่าง  เบอร์ติดต่อ 090 446 5525 
  5.2 นายมนตรี ประชุม  เบอร์ติดต่อ 091 125 4164 
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ภาคผนวก  ฌ. 
คำส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  

แต่งต้ังคณะทำงานร่างแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 
(Business Continuity Plan - BCP) 

เลขที่  1047/2563 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 
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คณะผู้จัดทำ 
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต  

(Business Continuity Plan - BCP) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567  
.................................................... 

คณะกรรมการผู้จัดทำ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต  ประธาน  
ดร.มะลิวัลย์   รอดกำเหนิด    รองประธาน  
นายภาณุพงษ์  สืบศิริ     กรรมการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิลป์ณรงค์  ฉวีพัฒน ์  กรรมการ  
อาจารย์จินดาพร อ่อนเกตุ    กรรมการ  
นายอนุชา พวงผกา     กรรมการ  
นางสาวปราณี แผนดี     กรรมการ  
นางสาวกชพรรณ  พงษ์พยัคเลิศ   กรรมการ  
นางสาวรติกานต์  เรื่อศรีจันทร์   กรรมการ  
นางสาวคนึงนิจ  สรรคพงษ์   กรรมการ  
นายวิทยา  ศรีนรคุตร    กรรมการ  
นางสาวเกศกนก  ไทยแท้    กรรมการและเลขานุการ  
นางสาวอุทุมพร  สอนบุญเกิด   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวนุจรีย์  สรรคพงษ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
นายณัฐเวศม์   ชัยมงคล    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

 
 
 
 
ท่ีอยู่  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
 เลขท่ี 69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 
 โทร 055-706555 โทรสาร 055-706518  http://kpru.ac.th 

  e-mail : kpru.pr@kpru.ac.th, kpru.pr@gmail.com 
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