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ค ำน ำ 

                จากการที่ประเทศไทยประสบกับปัญหาการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-

19) ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน ได้รับผลกระทบเชน่กัน  ตลอดเวลาที่ผ่านมาพบว่าระบบและกลไกการ

ท างานของหน่วยงานของรัฐและภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  หลายประการมปีัญหาโดยไม่

สามารถด าเนินภารกิจในสภาวะวกิฤตได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ส่งผลใหก้ารแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นของ

ประชาชนเป็นไปโดยขาดระบบการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวเป็นบทเรียนอันส าคัญที่ทุก

ส่วนราชการภายในองค์กรต้องน ามาปรับกระบวนการท างานใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการบริการประชาชน 

เพื่อให้มั่นใจว่าภารกิจหลักของราชการหรอืงานบริการประชาชนที่ส าคัญ สามารถด าเนินงานหรือให้บริการได้

อย่างตอ่เนื่อง ไม่สะดุดหยุดลงแม้ว่าจะประสบกับวิกฤตการณห์รอืภัยพิบัติต่างๆ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน

จงึได้ด าเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนด าเนินธุรกิจอย่างตอ่เนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) เพื่อให้

หนว่ยงาน เตรยีมความพร้อมองคก์รและสามารถน าไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต หรือ

เหตุการณฉ์ุกเฉินตา่งๆ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติในขณะเกิดเหตุสามารถแก้ไขเหตุการณ์ได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพและเพื่อลดการสูญเสียชวีิตและทรัพย์สนิของขา้ราชการ เจา้หน้าที่ และของทางราชการ 

รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมโดยมุ่งหวังให้ขา้ราชการ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน มี

ความรูค้วามเข้าใจในการป้องกัน และรู้วธิีปฏิบัติอย่างถูกต้องตามขั้นตอนสามารถเผชิญต่อสถานการณ์ฉุกเฉินที่

เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อันจะน ามาซึ่งประโยชน์สุขของประชาชนในจังหวัดอย่าง

แท้จรงิตอ่ไป 
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บทน ำ 

แผนบริหารความตอ่เนื่อง หรอืที่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกว่า “Business Continuity Plan (BCP)” 

ฉบับนี ้จัดท าขึน้ เพื่อใหส้่วนราชการในส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  หรอืที่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกว่า 

“ส ำนัก/กอง” สามารถน าไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณฉ์ุกเฉินต่างๆ ไม่

ว่าจะเกิดจากโรคระบาด ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุง่ร้ายต่อองค์กร เช่น อุทกภัย อัคคีภัย การก่อการ

ประท้วง การก่อการจลาจล การก่อวินาศกรรม การเกิดโรคระบาด เป็นต้น   โดยสภาวะวิกฤติหรอืเหตุการณ์

ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงาน ต้องหยุดการด าเนินงานหรอืไม่สามารถใหบ้ริการได้อย่างต่อเนื่อง  หาก

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมนไม่มกีระบวนการรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างตอ่เนื่อง   อาจส่งผลกระทบที่

อาจเกิดขึ้นต่อต าบลทุ่งมน และหนว่ยงาน ในด้านต่างๆ  เชน่ ไม่วา่จะเป็นผลกระทบด้านเศรษฐกิจการเงนิ การ

ให้บริการ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวติและทรัพย์สินของประชาชน แผนความต่อเนื่องจึงเป็นสิ่ง

ส าคัญที่จะช่วยให้ต าบลทุ่งมน และหนว่ยงาน  สามารถรับมอืกับเหตุการณฉ์ุกเฉินที่ไม่คาดคิด และท าให้

กระบวนการที่ส าคัญ (Critical Business Process) สามารถกลับมาด าเนนิการได้อย่างปกติ หรือตามระดับการ

ให้บริการที่ก าหนดได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่

เกิดขึ้นตอ่หนว่ยงานได้ 

วัตถุประสงค์ (Objectives) 

1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความตอ่เนื่อง 

2. เพื่อให้หนว่ยงานมกีารเตรียมความพรอ้มล่วงหน้าในการรับมือกับสภาวะวิกฤตและลด

ผลกระทบจากการหยุดชะงักในการด าเนินงานหรอืการให้บริการ 

3. เพื่อบรรเทาความเสียหายใหอ้ยู่ระดับที่ยอมรับได้ เช่น ผลกระทบด้านเศรษฐกิจการเงิน 

การให้บริการ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สนิของประชาชน 

4. เพื่อให้ประชาชน เกษตรกร เจ้าหน้าที่ หนว่ยงานรัฐวิสาหกิจ หนว่ยงานภาครัฐ และผูม้ีสว่น

ได้สว่นเสีย(Stakeholders) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของหน่วยงาน แม้หน่วยงานต้องเผชิญ

กับเหตุการณร์้ายแรงและส่งผลกระทบจนท าให้การด าเนินธุรกิจตอ้งหยุดชะงัก 

สมมติฐำนของแผนควำมต่อเน่ือง (BCP Assumptions) 

เอกสารฉบับนีจ้ัดท าขึ้นภายใต้สมมตฐิาน ดังต่อไปนี ้ 

1. เหตุการณฉ์ุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาส าคัญต่างๆ แตม่ิได้สง่ผลกระทบต่อสถานที่

ปฏิบัติงานส ารองที่ได้มีการจัดเตรียมไว้ 

2. หนว่ยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผดิชอบในการส ารองระบบสารสนเทศตา่งๆ  โดยระบบ

สารสนเทศส ารองนั้น มิได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเดียวกันกับระบบสารสนเทศ

หลัก 

3. “บุคลากร” ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับนี ้หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงาน

ราชการ และเจ้าหน้าที่ทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 
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ขอบเขตของแผนควำมต่อเน่ือง (Scope of BCP) 

แผนด าเนินธุรกิจอย่างความตอ่เนื่อง (BCP) ฉบับนี ้  ใช้รองรับสถานการณ์ กรณีเกิดสภาวะ 

วิกฤตหรอืเหตุการณ์ฉุกเฉิน บริเวณหนว่ยงานที่ตั้งอยู่ภายในอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 

และหนว่ยงานที่ตั้งอยู่ภายนอกอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  ประกอบด้วยเหตุการณ์ตอ่ไปนี้ 

• เหตุการณ์อุทกภัย 

• เหตุการณ์อัคคีภัย 

• เหตุการณ์ไฟดับ 

• เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/ จลาจล 

• เหตุการณ์โรคระบาด   

กำรวเิครำะห์ทรัพยำกรที่ส ำคัญ 

  สภาวะวิกฤตหรอืเหตุการณ์ฉุกเฉินมีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้นเพื่อให้หน่วยงานสามารถ

บริหารจัดการ การด าเนินงานขององค์กรให้มคีวามตอ่เนื่อง การจัดหาทรัพยากรที่ส าคัญจงึเป็นสิ่งจ าเป็น และ

ต้องระบุไว้ในแผนด าเนินธุรกิจอย่างตอ่เนื่อง ซึ่งการเตรียมการทรัพยากรที่ส าคัญ จะพิจารณาจากผลกระทบใน 

5 ด้าน ดังนี้ 

1. ผลกระทบด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้สถานที่

ปฏิบัติงานหลักได้รับความเสียหายหรือไมส่ามารถใช้สถานที่ปฏิบัติงานหลักได้ และส่งผล

ให้บุคลากรไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้ชั่วคราวหรือระยะยาว ซึ่งรวมทั้งการที่

ผูร้ับบริการไม่สามารถเข้าถึงสถานที่ให้บริการของหน่วยงานด้วย 

2. ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ/การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ หมายถึง

เหตุการณท์ี่เกิดขึน้ท าให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญหรือไม่สามารถจัดหา/จัดส่ง

วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญได้ 

3. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้

ระบบงานเทคโนโลยีหรอืระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลที่ส าคัญไม่สามารถน ามาใช้ในการ

ปฏิบัติงานได้ตามปกติ 

4. ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้บุคลากรหลักไม่สามารถมา

ปฏิบัติงานได้ตามปกติ 

5. ผลกระทบด้านคู่ค้า/ผูใ้ห้บริการที่ส าคัญ หมายถึง เหตุการณท์ี่เกิดขึน้ท าให้คู่คา้/ผู้

ให้บริการ/ผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย ไม่สามารถติดต่อหรอืให้บริการหรอืส่งมอบงานได้ 
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สรุปเหตุกำรณ์ภัยคุกคำมและผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ 

ควำมเสี่ยงและภัยคุกคำม 

ผลกระทบ 

ด้ำนอำคำร/สถำนที ่

ปฏิบัตงิำนหลัก 

ด้ำนวัสดุอุปกรณ์ท่ี

ส ำคัญ 

 

ด้ำนเทคโนโลย ี

สำรสนเทศและ

ข้อมูลท่ีส ำคัญ 

ด้ำน

บุคลำกร 

หลัก 

 

ด้ำนคู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำร/ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสยีที่ส ำคัญ 

เหตุการณ์อุทกภัย √ √ √ √ √ 

เหตุการณ์ไฟดับ √ √ √ √ - 

เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จราจล √ - - √ √ 

เหตุการณ์อัคคีภัย √ √ √ √ - 

เหตุการณ์โรคระบาด √ √ √ √ - 

แผนด าเนินธุรกิจอย่างตอ่เนื่อง (BCP) ฉบับนี ้ไม่รองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่มีเหตุขัดข้อง 

เกิดขึ้นจากการด าเนินงานปกติและเหตุขัดข้องดังกล่าวไม่สง่ผลกระทบในระดับสูงต่อการด าเนินงานและการ

ให้บริการของหนว่ยงาน และหนว่ยงานยังสามารถจัดการหรอืปรับปรุงแก้ไขได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม  

โดยผู้บริหารหนว่ยงานหรอืผูบ้ริหารของแต่ละกลุ่มงานและฝ่ายงานสามารถรับผดิชอบและด าเนินการได้ด้วย

ตนเอง 

ทมีงำนบริหำรควำมต่อเน่ือง (Business Continuity Plan Team) 

 เพื่อให้แผนด าเนินธุรกิจต่อเนื่อง (BCP) ของฝ่ายบริหารทั่วไปสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จะต้องจัดตั้งทีมงานบริหารความตอ่เนื่อง (BCP Team) ขึน้ โดย BCP Team 

ประกอบด้วย หัวหน้าทีมงานบริหารความตอ่เนื่องและทีมงานบริหารความตอ่เนื่อง โดยทุกต าแหน่งจะต้อง

ร่วมมือกันดูแล ตดิตาม ปฏิบัติงานและกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในฝ่ายงานของตนเองให้สามารถบริหารความ

ต่อเนื่องและกลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว ตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนดไว้ของทีมงานบริหารความตอ่เนื่อง (BCP 

Team) และในกรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ใหบุ้คลากรส ารองรับผดิชอบท าหน้าที่ในบาทบาท

ของบุคลากรหลัก ปรากฏดังตารางที่ 1 

ตำรำงที่ 1 รำยชื่อบุคลำกรและบทบำทของทมีงำนบริหำรควำมต่อเน่ือง (BCP Team) 

บุคลำกรหลัก 
หมำยเลข

โทรศพัท ์
บทบำท หัวหนำ้ทีม/บุคลำกรส ำรอง หมำยเลขโทรศพัท ์

นายภักดี ณรงคก์ุลภักด ี 0916899247 หัวหน้าคณะฯ 

ส านักปลัด อบต. 

นางนารี  ส าราญสุข 

นางปาลิไลยก์  บุญปัญญา 

นายสถาปนกิ  รว่มสุข 

นายกติตินันทร์ จันละมา 

นางนยิมลักษ ์ สายตา 

นางภัทรวด ีจันละมา 

นางวรรณภา สุรสรณ์ 

0615612094 

0825644288 

0918358331 

0916758533 

0830865468 

0916758588 

0610802085 
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นายสุวทิ  พามา 0945693545 หัวหน้าคณะฯ 

กองช่าง 

นายเฉลิมเกียรต ิ โตจ าเริญ 

นายจักรชัย  สีอ่อน 

นางสาวสุพัฒตรา  วงษใ์หญ ่

0810653756 

0846264514 

0831269616 

นายสุทธเมธ   พลไชย 0963656635 หัวหน้าคณะฯ 

กองคลัง 

นางสาวจุฬาภรณ์  สว่างแสง 

นางสาวละมุล  ช่วงโชติ 

นางรุ่งทิพย ์ศรีสุวรรณ์ 

นางสาวพรทิพย ์ศรีจันทร์ 

นางสาววลพีร  สายสแีก้ว 

นายอดิศักดิ์ สาธุสัตย ์

0968907371 

0981194732 

0933761302 

0610802085 

0630096504 

0639917988 

นางสุภาวดี  กุลบุตรดี  0899477056 หัวหน้าคณะฯ 

กองการศึกษา 

นางพสิมัย  แสวงแก้ว 

นางปราณี  พจิารณ ์

นางอัจฉรา  ชมพูสวา่ง 

นางสาวลมหวน  สดุแสง 

นางสาวรวนิันท์ ชว่งโชต ิ

0821296917 

0895818107 

0810718166 

0930307249 

0933845015 

นางกรรณิการณ ์ 

พจิารณ ์

0833730219 นักวชิาการ

สาธารณสุข 

- 

- 

0833730219 

นางสาวสุวมิล  จันทร์แกว้  นักวชิาการเกษตร  0908581799 

 

กลยุทธ์ควำมต่อเน่ือง (Business Continuity Strategy) 

 กลุยุทธฺความตอ่เนื่องเป็นแนวทางในการจัดหาและบริหารทรัพยากรใหม้ีความพร้อมเมื่อเกิดสภาวะ

วิกฤต ซึ่งพจิารณาทรัพยากรใน 5 ด้าน ดังตารางที่ 2 
 

ตำรำงที่ 2 กลยุทธ์ควำมต่อเน่ือง (Business Continuity Strategy) 

 

ทรัพยำกร กลยุทธ์ควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจ 

อำคำร/ สถำนที่ปฏิบัติงำนหลัก • ก าหนดให้ใชพ้ืน้ที่ปฏิบัติงานส ารอง ภายในและ

ภายนอกที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  โดย

มีการส ารวจความเหมาะสมของสถานที่ ประสานงาน 

และการเตรยีมความพร้อมกับหนว่ยงานเจ้าของพื้นที่

แล้ว 

• ก าหนดให้ใชพ้ืน้ที่ปฏิบัติงานส ารอง ภายนอกที่ท าการ

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน คือ สนามกีฬาประจ า

ต าบล ตัง้อยู่หน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง

มน โดยมีการส ารวจความเหมาะสมของสถานที่ 

ประสานงาน และการเตรียมความพรอ้ม กับหน่วยงาน

เจ้าของพื้นที่แล้ว 
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ทรัพยำกร กลยุทธ์ควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจ 

วัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญ / กำรจัดหำจัดส่ง

วัสดุ อุปกรณ์ที่ส ำคัญ 

 

• ก าหนดให้มีการจัดหาคอมพิวเตอร์ส ารอง ที่มี

คุณลักษณะเหมาะสมกับการใชง้าน พร้อมอุปกรณ์ที่

สามารถเชื่อมโยงต่อผ่านอินเตอร์เน็ตเข้าสู่ระบบ

เทคโนโลยีของจังหวัดหนว่ยงานต้นสังกัดและ

กรมบัญชกีลางได้ 

• ก าหนดให้พิจารณาใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา 

(Laptop/Notebook)ของเจา้หน้าที่ในหนว่ยงานได้เป็นการ

ช่ัวคราว หากมีความจ าเป็นเร่งดว่นในช่วงระหว่างการ

จัดหาคอมพิวเตอร์ส ารอง ทั้งนี ้ตอ้งได้รับอนุญาตจาก

หัวหนา้คณะบริหารความต่อเนื่องในการกอบกู้คืน 

เทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลที่ส ำคัญ • ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่

ส าคัญของหนว่ยงาน มีลักษณะแบบรวมศูนย์ที่

ส่วนกลางและเชื่อมโยงระบบเครือขา่ยต่อผ่าน

อินเตอรเ์น็ตท าให้หนว่ยงาน/กอง/ฝ่ายไม่มีระบบ

คอมพิวเตอร์ส ารองดังนัน้หากเกิดภาวะฉุกเฉินตอ้งรอ

จนกว่าระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของ

ส่วนกลางจะกอบกู้ใหส้ามารถใช้งานได้ 

• ใช้ระบบการเฝ้าระวัง PODD เข้ามาแจง้เหตุการณ์

ผา่นเครือข่ายอาสาสมัคร PODD ในชุมชน 

•ก าหนดด าเนินงานด้วยมือ (Manual) โดยเฉพาะงาน

ส าคัญๆในกรณี ที่ระบบการบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศไม่สามารถกอบกู้ใหใ้ช้งานได้ภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด 

บุคลำกรหลัก •ก าหนดให้ใชบุ้คลากรส ารอง/ ทดแทนภายในฝ่ายงาน

หรอืกลุ่มงานเดียวกัน 

•ก าหนดให้ใชบุ้คลากรนอกฝา่ยงานหรอืกลุ่มงาน ใน

กรณีที่บุคลากรไม่เพียงพอหรอืขาดแคลน 

•ก าหนดให้ร้องขอบุคลากรจากหน่วยงานอื่นในเขต

ต าบลหรอือ าเภอ ในกรณีที่บุคลากรเฉพาะด้านไม่

เพียงพอหรือขาดแคลน 

 
 



-6- 

ทรัพยำกร กลยุทธ์ควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจ 

คู่ค้ำ / ผู้ให้บรกิำรที่ส ำคัญ/ผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสีย 

 

• ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัดก าหนดให้มี

ผูใ้ห้บริการเชื่อมโยงระบบเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต 2 ราย 

คือทีโอที และ CAT หากผู้ใหบ้ริการหลักไม่สามารถให้

บริหารได้ ระบบเชื่อมโยงปรับเปลี่ยนไปผูใ้ห้บริการ

ส ารอง ภายใน 1 ชั่วโมง 

• ก าหนดให้จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือขา่ยต่อ

ผา่นอินเตอร์เน็ต แบบพกพา(Air Card) ของผูใ้ห้บริการ

โทรศัพท์มอืถือ เช่ือมโยงการบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญของส่วนกลางผ่าน

อินเตอรเ์น็ต ในกรณีที่ผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบ

เครือขา่ยอินเตอร์เน็ต ทั้ง 2 ราย 

ไม่สามารถใหบ้ริการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ผลกระทบต่อกระบวนกำรท ำงำนหรอืกำรให้บรกิำร (Business Impact Analysis) 

 การวิเคราะห์ผลกระทบต่อกระบวนการท างานหรอืการให้บริการ (Business Impact Analysis) พบว่า

กระบวนการการท างานที่ฝ่ายงานต้องให้ความส าคัญและกลับมาด าเนินงานหรอืฟื้นคืนสภาพใหไ้ด้ภายในระบะ

เวลาตามที่ก าหนด ปรากฏดังตารางที่ 3 

ตำรำงที่ 3 ผลกระทบต่อกระบวนกำรท ำงำนหรอืกำรให้บรกิำร (Business Impact Analysis) 

กระบวนการหลัก ระดับความเร่งดว่น 

(สูง/ปานกลาง/ต่ า) 

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟ้ืนคนืสภาพ 

4 ชั่วโมง 1 วัน 1 

สัปดาห์ 

2 

สัปดาห์ 

1 เดอืน 

1. การประเมินความเสียหายจาก

สถานการณ์ภัยท่ีเกิดขึ้น ก่อนรับ

หนว่ยงานภาคีเครอืขา่ย/ประชาชน

ผู้ประสบภัยท่ีมาติดต่อ 

สูง      

2. การเตรียมความพร้อมดา้น

สถานท่ีและวัสดุอุปกรณ/์เครื่องมือ

ท่ีจ าเป็น ระบบส ารองฉุกเฉิน 

ยานพาหนะและเงินสด 

สูง      

3. จัดตั้งศูนย์อ านวยการและสั่ง

การในภาวะวิกฤตการ เตรียมงาน

ของทุกกลุ่มงาน/และทุกฝา่ยพร้อม

จัดท าเวรประจ าวัน ผลัดเวร และ

บูรณาการงานดูแลประชาชน/

ตดิตอ่สื่อสาร ตลอด ๒๔ ชม. 

สูง      
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กระบวนการหลัก ระดับความเร่งดว่น 

(สูง/ปานกลาง/ต่ า) 

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟ้ืนคนืสภาพ 

4 ชั่วโมง 1 วัน 1 

สัปดาห์ 

2 

สัปดาห์ 

1 เดอืน 

4. การรับแจ้งการรายงาน

สถานการณ์ภัยและการขอความ

ชว่ยเหลอืของทุกหน่วยงานท้ังใน

ระดับจังหวัด/อ าเภอ/อปท. เพื่อ

ประสานงานกับหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องเพื่อด าเนนิการวิเคราะห์

ประเมินผล เพ่ิมเตมิ 

สูง      

5. การตดิตาม วิเคราะห์สภาพ

ปัญหาและประเมินผล 

สูง      

6. การเตรียมการประสาน

โรงพยาบาลขา้งเคยีงท้ังในและนอก

เขตพื้นท่ีเพื่อการส่งต่อผู้ป่วย 

สูง      

7. ประสานหนว่ยงานภายนอก

สนับสนุนชว่ยเหลอืท้ังดา้น

เครื่องจักรกลและก าลังพล 

สูง      

8. การดูแลการปฏบัิตงิานตาม

ภารกิจของหน่วยงานท่ีติดต่อ

ประสานงานโดยตรงของอบต. 

สูง      

9. กิจกรรม รับงานการแจง้เหตุ

สถานการณ์ภัยพิบัตติา่งๆจาก

ประชาชน/หมูบ้่าน/ชุมชน 

สูง      

10. การเบิกจ่าย สิ่งของส ารอง

จ่าย/ถุงยังชีพ เรือ อุปกรณต์า่งๆ

เพื่อให้บริการประชาชนและ

หนว่ยงานท่ีร้องขอ 

สูง      

11.การแจ้งติดต่อประสานกับ

เจ้าหนา้ที่กู้ชีพกู้ภัย/อปพร./ศูนย์ อป

พร.อ าเภอ,ศูนยอ์ปพร.อบต.และ

อปท.ทุกแห่ง 

ปานกลาง      

12.การช่วยเหลอืผู้ประสบภัย และ

ลงพื้นท่ีส ารวจ 

ปานกลาง      

13. จัดท ารายงานสรุปผลการ

ชว่ยเหลอืและการรายงานเหตุดว่น

สาธารณภัยให้กับประธาน/รอง

ประธานคณะกรรมการ BCM 

ปานกลาง      
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ส าหรับกระบวนงานอื่นๆ ที่ประเมินแล้ว อาจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรอืมีความ

ยืดหยุ่นสามารถชะลอการด าเนินงานและการให้บริการได้ โดยใหผู้บ้ริหารของฝา่ยงานประเมินความจ าเป็นและ

เหมาะสม ทั้งนีห้ากมีความจ าเป็น ใหป้ฏิบัติตามแนวทางการบริหารความต่อเนื่องเชน่เดียวกับกระบวนงานหลัก 

 

กำรวเิครำะห์เพื่อก ำหนดควำมต้องกำรทรัพยำกรที่ส ำคัญ 

1) ด้านสถานที่ปฏิบัติงานส ารอง (Working Space Requirement) ดังตารางที่ 4 

ตำรำงที่ 4 กำรระบุพื้นที่กำรปฏิบัติงำนส ำรอง 

ประเภททรัพยำกร สถำนที/่ที่มำ 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 

สัปดำห ์

2 

สัปดำห ์

1 เดือน 

พื้นท่ีส าหรับสถานท่ี

ปฏบัิตงิานส ารอง 

ภายในท่ีท าการ อบต.และ

ภายนอกท่ีท าการ อบต. คือ

สนามกีฬาประจ าต าบล  

2 ตร.ม. 

(5 คน) 

 

8 ตร.ม. 

(7 คน) 

6 ตร.ม. 

(5 คน) 

16 ตร.ม. 

(15 คน) 

- 

พื้นท่ีส าหรับสถานท่ี

ปฏบัิตงิานใหม่ในกรณี

จ าเป็น 

โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 14 ตร.ม. 

(10 คน) 

8 ตร.ม. 

(8 คน) 

10 ตร.ม. 

(10 คน) 

- - 

ปฏบัิตงิานท่ีบ้าน ที่พักอาศัย - - - - 16 ตร.ม. 

( 15 คน) 

รวม 16 ตร.ม. 

( 15 คน) 

16 ตร.ม. 

( 15 คน) 

16 ตร.ม. 

( 8 คน) 

16 ตร.ม. 

( 15 คน) 

16 ตร.ม. 

( 15 คน) 

2) ควำมต้องกำรด้ำนวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement) ดังตารางที่ 5 

ตำรำงที่ 5 กำรระบุจ ำนวนวัสดุอุปกรณ์ 

 

ประเภททรัพยำกร ที่มำ 4 ชั่วโมง 1 วัน 
1 

สัปดำห์ 

2 

สัปดำห์ 
1 เดือน 

คอมพิวเตอร์ส ารองที่มี

คุณลักษณะเหมาะสม 

 

ร้านค้าผ่าน

กระบวนการ

จัดซื้อพเิศษ 

1 เครื่อง  

 

1 เครื่อง 1 เครื่อง 2 เครื่อง 2 เครื่อง 

GFMIS Token Key 

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ 

ที่เก็บรักษา 

1 เครื่อง  1 เครื่อง  1 เครื่อง  1 เครื่อง  1 เครื่อง  

EGP (ระบบจัดซื้อจัดจ้าง 

( Token Key ) 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ 

ที่เก็บรักษา 

1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 

เครื่องพมิพ์รองรับการใช้ 

งานกับเครื่อ

คอมพิวเตอร์ 

ร้านค้าผ่าน

กระบวนการ

จัดซื้อพเิศษ 

1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 

 



-9- 

ประเภททรัพยากร ที่มา 4 ช่ัวโมง 1 วัน 1 

สัปดาห์ 

2 

สัปดาห์ 

1 เดอืน 

โทรศัพท์พร้อมหมายเลข ร้านค้าผ่าน

กระบวนการ

จัดซื้อพเิศษ 

1 เครื่อง  

 

1 เครื่อง 1 เครื่อง 2 เครื่อง 2 เครื่อง 

โทรสาร / เครื่องสแกนด์ 

(Fax/Document Scan 

Machine) พร้อม 

หมายเลข 

ร้านค้าผ่าน

กระบวน             

การจัดซือ้พิเศษ 

1 เครื่อง  1 เครื่อง  1 เครื่อง  1 เครื่อง  1 เครื่อง  

เครื่องถ่ายเอกสาร 

 

ร้านค้าผ่าน

กระบวนการ

จัดซื้อพเิศษ 

1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 

 

3) ควำมต้องกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูล (IT & Information Requirement) 

ตำรำงที่ 6 ควำมต้องกำรด้ำนเทคโนโลยี 

ประเภททรัพยำกร แหล่งข้อมูล 4 ชั่วโมง 1 วัน 
1 

สัปดำห์ 

2 

สัปดำห์ 

1 

เดือน 

Email 

 

หนว่ยงานระบบ 

IT อบต. 
 √ √ √ √ 

GFMIS(ระบบเบิก

จา่ยเงนิ) 

หนว่ยงานระบบ 

IT อบต. 

  √ √ √ 

EGP (ระบบจัดซื้อจัด

จา้ง) 

หนว่ยงานระบบ 

IT อบต. 

  √ √ √ 

หนังสือสั่งการต่างๆ

ออกโดยหน่วยงาน 

หนว่ยงานต่างๆที่

ได้รับ 

 √ √ √ √ 

หนังสือสั่งการต่างๆ หนว่ยงานต้น

สังกัด 

 √ √ √ √ 

เอกสารใบแจ้งหนี้ คู่ค้า   √ √ √ 

ข้อมูลประกอบการ

จัดท าแผนงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ 

หนว่ยงานต่าง ๆ            

ในเขตอบต.และ

อ าเภอ 

    √ 
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4) ควำมต้องกำรด้ำนบุคลำกรส ำหรับควำมต่อเน่ืองเพื่อปฏิบัติงำน (Personnel Requirement) 

ตำรำงที่ 7 กำรระบุจ ำนวนบุคลำกรหลักที่จ ำเป็น 

 

ประเภททรัพยำกร 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดำห์ 2 สัปดำห์ 1 เดือน 

จ านวนบุคลากรปฏบัิตงิาน

ท่ีส านักงาน /สถานที่

ปฏบัิตงิานส ารอง 

5 5 5 10 15 

จ านวนบุคลากรปฏบัิตงิาน

ท่ีบ้าน 

10 10 10 5 - 

รวม 15 15 15 15 15 

 

5)  ควำมต้องกำรด้ำนผู้ให้บรกิำรท่ีส ำคัญ (Service Requirement) 

ตำรำงที่ 8 กำรระบุจ ำนวนผู้ให้บรกิำรที่ต้องติดต่อหรอืขอรับบริกำร 

ประเภททรัพยำกร 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดำห์ 2 สัปดำห์ 1 เดือน 

ผูใ้ห้บริการเชื่อมโยง

ระบบเครือขา่ย

อินเตอรเ์น็ต 

 

1 1 1 1 1 

รวม 1 1 1 1 1 

 

หมำยเหตุ ให้จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือขา่ยต่อผา่นอินเตอรเ์น็ตแบบพกพา (Air Card) ของผู้ให้บริการ 

โทรศัพท์มอืถือเชื่อมโยงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญของหน่วยงานกลางผ่าน

อินเตอรเ์น็ต ในกรณีผู้ให้บริการหลักและส ารองไม่สามารถใหบ้ริการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ขั้นตอนกำรบริหำรควำมต่อเน่ืองและกอบกู้กระบวนกำร 

วันท่ี ๑ กำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ทันท ี(ภำยใน ๒๔ ชั่วโมง ) 

การปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของหนว่ยงานทุกกลุ่ม ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและ

บุคลากรอื่นและปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบำทควำมรับผิดชอบ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

-แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤติ ตาม

กระบวนการ/Call Treeให้กับ

บุคลากรหลักในหนว่ยงาน และ

กลุ่มงาน 

หัวหนา้ ทีมบริหารความตอ่เนื่อง

ของหน่วยงาน 
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ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผดิชอบ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

-จัดประชุมคณะบริหารความ

ต่อเนื่อง เพื่อรับทราบและประเมิน

ความเสียหาย ผลกระทบต่อการ

ด าเนนิงานและให้บริการ และ

ทรัพยากรส าคัญที่ตอ้งใช้ในการ

บริหารความตอ่เนื่อง 

- ทบทวนกระบวนงานงานที่มี

ความเรง่ดว่นและ/ส่งผลกระทบ

อย่างสูงจ าเป็นต้องด าเนินการ 

ทีมบริหารความตอ่เนื่องของ

หนว่ยงาน 

 

 

-รับทราบและพิจารณาอนุมัติ

กระบวนงานที่มี/ความเร่งด่วน 

และส่งผลกระทบอย่างสูง

จ าเป็นต้องด าเนินงานหรอืปฏิบัติ

ด้วยมือ(ManualProcessing) 

หัวหนา้คณะบริหารความ

ต่อเนื่อง 

 

 

- รับทราบรายงานจากหน่วยงาน 

ครอบคลุม 

1) สรุปจ านวนและรายชื่อ

บุคลากรที่ได้รับบาดเจ็บ/ เสียชวีิต 

2) ความเสียหายและผลกระทบ

ต่อการด าเนินงานและให้บริการ 

3) ทรัพยากรส าคัญที่ตอ้งใช้ใน

การบริหารความต่อเนื่อง 

4) กระบวนงานงานที่มีความ

เร่งดว่น และส่งผล/กระทบอย่าง

สูงจ าเป็นต้องด าเนินงานหรือ

ปฏิบัติ ด้วยมือ (Manual 

Processing) 

หัวหนา้คณะบริหารความ

ต่อเนื่อง\ 

และหัวหนา้ทีมงานบริหารความ

ต่อเนื่อง 
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ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผดิชอบ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

- พิจารณาและอนุมัตเินื้อหาและ

ข้อความ เพื่อใช้ในการสื่อสารและ

รายงานสถานการณ์แก่บุคลากร

ในหน่วยงานให้ทราบ 

 

หัวหนา้คณะบริหารความ

ต่อเนื่อง\และหัวหน้าทีมงาน

บริหารความตอ่เนื่อง 

 

 

- พิจารณาและอนุมัติจัดหา

ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการ

บริหารความตอ่เนื่อง: 

1) สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 

2) วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 

3) เทคโนโลยีสารสนเทศและ

ข้อมูล  

    ที่ส าคัญ 

4) บุคลากรหลัก 

5) คู่ค้า/ราษฎรผูป้ระสบภัย 

หัวหนา้คณะบริหารความ

ต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

- พิจารณา ประสานงาน จัดสรร

เงินส ารอง 

- รายงานความคืบหน้าให้แก่

หัวหนา้คณะ บริหารความต่อเนื่อง

ของจังหวัดนครศรีธรรมราช และ

หนว่ยงานก ากับดูแลอย่าง

สม่ าเสมอหรอืตามที่ได้มกีาร

ก าหนด 
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วันท่ี ๒ – 7 กำรตอบสนองในระยะสั้น 

การปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของหนว่ยงานทุกกลุ่ม ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและ

บุคลากรอื่น และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบำทควำมรับผิดชอบ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของ

ทรัพยากร ที่ได้รับผลกระทบ และประเมิน

ความจ าเป็นและระยะเวลาที่ตอ้งใชใ้นการ

กอบกู้คืน 

 

หัวหนา้คณะบริหารความ

ต่อเนื่อง\และหัวหน้าทีมงาน 

บริหารความตอ่เนื่อง 

 

 

- รับทราบและก าหนดแนวทางการเตรยีม

ความพรอ้มและข้อจ ากัดในการจัดหาและ

ทรัพยากร 

ที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง : 

1) สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 

2) วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 

3) เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ 

4) บุคลากรหลัก 

5) รายชื่อผูป้ระสบภัย/ผูใ้ห้บริการที่ส าคัญ 

สนับสนุนด้านการช่วยเหลือจาก ต ารวจ, 

สมาคม กู้ชีพกู้ภัย, อปพร., อสม. 

หัวหนา้คณะบริหารความ

ต่อเนื่อง\และหัวหน้าทีมงาน 

บริหารความตอ่เนื่อง 

 

 

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหนา้คณะ

บริหารความตอ่เนื่อง ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลทุ่งมนและหนว่ยงานก ากับดูแล

อย่างสม่ าเสมอ 

คณะบริหารความตอ่เนื่อง

ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลทุ่งมน 
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วันท่ี 8 กำรตอบสนองระยะกลำง (๑ สัปดำห์) 

การปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของหนว่ยงานทุกกลุ่ม ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและ

บุคลากรอื่น และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบำทควำมรับผิดชอบ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมา

ของทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ และ

ประเมินและความจ าเป็นและระยะเวลาที่

ต้องใช้ในการกอบกู้คืน  

หัวหนา้คณะบริหารความ

ต่อเนื่องหัวหนา้ทีมงาน

บริหารความตอ่เนื่อง 

 

 

- พิจารณาและอนุมัตกิารจัดหา

ทรัพยากรที่จ าเป็นต้อง 

ใช้เพื่อด าเนินงานและให้บริการและ

ตามปกติ: 

1) สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 

2) วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 

3) เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่

ส าคัญ 

4) บุคลากรหลัก 

5) รายชื่อผูป้ระสบภัย/ผูใ้ห้บริการที่

ส าคัญ 

สนับสนุนด้านการช่วยเหลือจาก ต ารวจ, 

สมาคมกู้ชพีกู้ภัย, อปพร.,อสม. 

หัวหนา้คณะบริหารความ

ต่อเนื่องหัวหนา้ทีมงาน

บริหารความตอ่เนื่อง 

 

 

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหนา้

คณะบริหารความตอ่เนื่อง และหนว่ยงาน

ก ากับดูแลอย่างสม่ าเสมอหรอืตามที่ได้มี

การก าหนด 

คณะบริหารความตอ่เนื่อง

ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลทุ่งมน 
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กำรตอบสนองระยะยำว (มำกกว่ำ ๑ เดือน) 

การปฏิบัติการใดใหบุ้คลากรของหน่วยงานทุกกลุ่ม ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวติของตนเองและ

บุคลากรอื่น และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบำทควำมรับผิดชอบ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมา

ของทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ และ

ประเมินและความจ าเป็นและระยะเวลาที่

ต้องใช้ในการกอบกู้คืน  

หัวหนา้คณะบริหารความ

ต่อเนื่องหัวหนา้ทีมงาน

บริหารความตอ่เนื่อง 

 

 

- พิจารณาและอนุมัตกิารจัดหา

ทรัพยากรที่จ าเป็นต้อง 

ใช้เพื่อด าเนินงานและให้บริการและ

ตามปกติ: 

1) สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 

2) วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 

3) เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่

ส าคัญ 

4) บุคลากรหลัก 

5) รายชื่อผูป้ระสบภัย/ผูใ้ห้บริการที่

ส าคัญ 

สนับสนุนด้านการช่วยเหลือจาก ต ารวจ, 

สมาคมกู้ชพีกู้ภัย, อปพร.,อสม. 

หัวหนา้คณะบริหารความ

ต่อเนื่องหัวหนา้ทีมงาน

บริหารความตอ่เนื่อง 

 

 

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหนา้

คณะบริหารความตอ่เนื่อง และหนว่ยงาน

ก ากับดูแลอย่างสม่ าเสมอหรอืตามที่ได้มี

การก าหนด 

 

หัวหนา้และทีมงานความ

ต่อเนื่องขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลทุ่งมน 

 

- ติดตามประเมินผลเพื่อค้นหา

ข้อบกพร่องปัญหาอุปสรรคในการ

ด าเนนิงานเพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง

เพื่อให้แผนบริหารความตอ่เนื่องมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งขึน้ 

หัวหนา้คณะบริหารความ

ต่อเนื่องหัวหนา้ทีมงาน

บริหารความตอ่เนื่อง 
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กำรทดสอบ ปรับปรุง และทบทวนแผน (Exercising Maintaining and Reviewing) 

เพื่อให้แนใ่จได้ว่าการบริหารความพร้อมตอ่สภาวะวิกฤต (BCM) ที่ได้จัดท าขึ้นสามารถใช้ได้จรงิ รวมทั้ง

เพื่อเตรียมความพร้อม ตลอดจนตรวจสอบความสามารถของบุคลากรและประสิทธิภาพของแผนในการ

ตอบสนองตอ่วิกฤตการณ์ ได้แก่ การซ้อมการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกทีมงานที่เกี่ยวข้องตามผังรายชื่อทาง

โทรศัพท์การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง โดยจ าลองโจทย์สถานการณข์ึน้มา การ

ทดสอบโดยจ าลองสถานการณ์เสมอืนจริง หรอืการทดสอบเต็มรูปแบบและใกล้เคียงสถานการณ์จริงมากที่สุด 

กำรปลูกฝัง BCM ให้เป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งเป็นเรื่องที่ตอ้งใชเ้วลาและจติวิทยาที่จะท าให้

บุคลากรทุกคนได้รับรู้ และเข้าใจถึงความส าคัญของ BCM ตลอดจนบทบาทหน้าที่ที่ทุกคนพึงมเีพื่อให้การ

ปฏิบัติภารกิจหรอืการใหบ้ริการประชาชนที่ส าคัญสามารถด าเนินตอ่ไปได้ในยามที่เกิดเหตุวิกฤต 

คณะกรรมกำร BCM ประกอบด้วย 

1) ประธาน/รองประธานคณะกรรมการ BCM 

2) หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง 

3) ฝา่ยเลขานุการคณะกรรมการ BCM 

โครงสร้ำงกำรบริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤต 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งมน 

 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งมน  

รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

ทุ่งมน  

(คณะกรรมการ BCM) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ส ำนักปลัด อบต. 
(ฝ่ายเลขานุการ) 

 

หัวหน้ำส ำนักปลัดฯ 

หัวหน้าทีมบริหาร 

ความต่อเนื่อง 

(กระบวนการส าคัญ) 

ผอ.กองคลัง 

หัวหน้าทีมบริหาร 

ความต่อเนื่อง 

(กระบวนการส าคัญ) 

ผอ.กองช่ำง 

หัวหน้าทีมบริหาร 

ความต่อเนื่อง 

(กระบวนการส าคัญ) 

ผอ.กองกำรศึกษำ 

หัวหน้าทีมบริหาร 

ความต่อเนื่อง 

(กระบวนการส าคัญ) 

นักวิชำกำรสำธำรณสขุ 

หัวหน้าทีมบริหาร 

ความต่อเนื่อง 

(กระบวนการส าคัญ) 

นักวิชำกำรเกษตร 

หัวหน้าทีมบริหาร 

ความต่อเนื่อง 

(กระบวนการส าคัญ) 
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คณะกรรมกำร BCM มีอ านาจและหน้าที่ดังนี้ 

1. ผลักดันให้การสนับสนุนให้แต่ละกอง/ฝา่ยมีการจัดท าแผนบริหารความตอ่เนื่องและ

น าเสนอกรอบการด าเนนิการ 

2. จัดตัง้ทีมบริหารความตอ่เนื่อง ก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของเจา้หนา้ที่ ขั้นตอนการ 

                        ปรับระดับของเหตุการณ์ และวิธีการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 

3. ติดตาม พรอ้มทั้งรายงานความคืบหน้า 

กระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน Call Tree 

        กระบวนการ Call Tree คือกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกในคณะบริหารความตอ่เนื่อง

และทีมงานบริหารความตอ่เนื่องที่เกี่ยวข้องตามผังรายชื่อทางโทรศัพท์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหาร

จัดการขัน้ตอนในการติดตอ่พนักงาน ภายหลังจากมีการประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉินหรอืภาวะวกิฤตของ

หนว่ยงาน จุดเริ่มตน้ของกระบวนการ Call Tree จะเริ่มจากหัวหน้าคณะบริหารความตอ่เนื่องแจ้งให้ผู้

ประสานงานคณะบริหารความตอ่เนื่อง โดยผู้ประสานงานฯ จะแจ้งให้หัวหนา้ทีมบริหารความตอ่เนื่องรับทราบ

เหตุการณฉ์ุกเฉินและการประกาศใช้แผนความตอ่เนื่อง ตามสายงานการบังคับบัญชาของแต่ละสายงาน 

หัวหนา้ฝา่ยงาน หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าส านัก ผูอ้ านวยการกอง แต่ละท่าน จึงตดิต่อและแจ้งไปยังบุคลากร

ภายใต้การบังคับบัญชาของตน รับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใชแ้ผนความตอ่เนื่องของหนว่ยงานที่

ได้รับผลกระทบตามรายชื่อและช่องทางตดิต่อสื่อสารที่ได้ระบุใน รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหาร

ความตอ่เนื่อง (BCP Team) ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อหัวหนา้ฝา่ยงานฯ หัวหน้ากลุ่มงานฯ นัน้ได้ ให้ติดต่อไปยัง

บุคลากรส ารอง โดยพิจารณา: 

•  ถ้าเหตุการณ์เกิดขึน้ในเวลาท าการ ให้ด าเนินการติดต่อบุคลากรหลักโดยติดต่อผา่นเบอร์โทรศัพท์ของ 

   หน่วยงานเป็นช่องทางแรก 

•  ถ้าเหตุการณ์เกิดขึน้นอกเวลาท าการหรอืสถานที่ปฏิบัติงานหลักได้รับผลกระทบ ให้ด าเนินการตดิต่อ 

   บุคลากรหลักโดยติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์มอืถือเป็นช่องทางแรก 

•  ถ้าสามารถติดต่อบุคลากรหลักได้ ให้หัวหน้าฝ่ายงานฯ หัวหน้ากลุ่มงานฯ แจง้ข้อมูลให้กับบุคลากรหลักของ  

   หน่วยงานทราบ ดังต่อไปนี:้ 

   -สรุปสถานการณ์ของเหตุการณฉ์ุกเฉินและการประกาศใชแ้ผนความตอ่เนื่อง 

   -เวลาและสถานที่ส าหรับการนัดประชุมเร่งดว่นของหน่วยงาน ส าหรับผู้บริหารของหน่วยงาน และ 

    ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง 

   -ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อบริหารความตอ่เนื่องตอ่ไป เช่น สถานที่รวมพลในกรณีที่มีการย้ายสถานที่ 

    ท าการ 
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กระบวนกำรแจ้งเหตุ Call Tree 

 

 นำยก/รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วน 

ต ำบลทุ่งมน  

(หัวหนา้คณะบริหารความต่อเนื่อง) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภายหลังจากได้รับการตอบรับจากบุคลากรหลักครบถ้วนตามผังการตดิต่อ (Call Tree) ปลัดอบต. 

หัวหนา้ส านักปลัด และผูอ้ านวยการกอง หัวหน้ากลุ่มงานหัวหน้าฝ่าย มีหน้าที่โทรกลับไปแจ้งยังผูป้ระสานงาน

คณะบริหารความตอ่เนื่อง เพื่อรวบรวมสรุปความพร้อมของหน่วยงานในการบริหารความตอ่เนื่อง รวมทั้งความ

ปลอดภัยใน    ชีวติและทรัพย์สนิของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดในหน่วยงาน ทีมบริหารความต่อเนื่องมี

หนา้ที่ในการปรับปรุงข้อมูลส าหรับการติดตอ่ให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้กระบวนการตดิต่อพนักงาน

ภายในหนว่ยงานสามารถด าเนินได้อย่างต่อเนื่องและส าเร็จลุล่วงภายในระยะเวลาที่คาดหวัง ในกรณีที่ เกิด

เหตุการณฉ์ุกเฉินและมีการประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงำน/กอง/ฝ่ำย 

ที่ได้รับมอบหมำย (ผู้ประสำนงำน) 
 

 

หัวหน้ำฝ่ำย  
 

เจ้าหน้าที่ 
เจ้าหน้าที่ 
เจ้าหน้าที่ 

 

 
ปลัด อบต. 

 

เจ้าหน้าที่ 
เจ้าหน้าที่ 

       เจ้าหน้าที ่

 
หัวหน้ำส ำนักปลัด 

 

เจ้าหน้าที่ 
เจ้าหน้าที่ 
เจ้าหน้าที่ 

 

ผอ.กอง 

 

เจ้าหน้าที่ 
เจ้าหน้าที่ 

       เจ้าหน้าที ่

 

หัวหน้ำฝ่ำย  
 

เจ้าหน้าที่ 
เจ้าหน้าที่ 
เจ้าหน้าที่ 

 

 



 

  

ที่  ยส  ๗๒๒๐๑ /               ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 

อ าเภอค าเขื่อนแก้ว ยส ๓๕๑๑๐                                                                    

มิถุนายน  2563 

เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงแผนด าเนนิธุรกิจอย่างตอ่เนื่อง ส าหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวกิฤติ 

(Business Continuity Plan: BPC) 

เรียน เลขาธิการ ก.พ.ร. 

สิ่งที่สง่มาด้วย    แผนด าเนินธุรกิจอย่างตอ่เนื่อง (Business Continuity Plan : BPC)  จ านวน    1 เล่ม  

    ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน ได้รับแจ้งจากอ าเภอค าเขื่อนแก้วว่า ให้องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นด าเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ (Business Continuity  

Plan : BPC) โดยใหจ้ัดส่งข้อมูลดังกล่าวที่ด าเนินการเสร็จแล้วให้กับส านักงาน ก.พ.ร. โดยตรง  

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน จงึขอจัดส่งแผนด าเนนิธุรกิจอย่างตอ่เนื่อง ส าหรับ 

การบริหารความพรอ้มตอ่สภาวะวกิฤติ (Business Continuity Plan: BPC) ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 

ดังปรากฏรายละเอียดที่สง่มาด้วย 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

 

(นายอุดม   พิจารณ์) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 

 

 

ส านักปลัด 

โทร./โทรสาร  0 4597 9822 

 

 



 

  

ที่  ยส  ๗๒๒๐๑ /               ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 

อ าเภอค าเขื่อนแก้ว ยส ๓๕๑๑๐                                                                     

                    มิถุนายน  2563 

เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงแผนด าเนนิธุรกิจอย่างตอ่เนื่อง ส าหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ 

(Business Continuity Plan: BPC) 

เรียน นายอ าเภอค าเขื่อนแก้ว 

อ้างถึง หนังสืออ าเภอค าเขื่อนแก้ว ด่วนที่สุด ที่ ยส 0023.9/ว639 ลงวันที่ 5  มิถุนายน  2563 

สิ่งที่สง่มาด้วย    แผนด าเนนิธุรกิจอย่างตอ่เนื่อง (Business Continuity Plan : BPC)  จ านวน    1 เล่ม 

    ตามที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน ได้รับแจ้งจากอ าเภอค าเขื่อนแก้วว่า ให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ (Business 

Continuity Plan : BPC) โดยใหจ้ัดส่งข้อมูลดังกล่าวที่ด าเนินการเสร็จแล้วให้กับส านักงาน ก.พ.ร. โดยตรง พร้อม

ส าเนารายงานให้อ าเภอค าเขื่อนแก้วทราบด้วย นั้น 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมน จงึขอเรียนว่า ได้จัดส่งแผนด าเนนิธุรกิจอย่างตอ่เนื่อง ส าหรับ 

การบริหารความพรอ้มตอ่สภาวะวกิฤติ (Business Continuity Plan: BPC) ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 

ไปยังส านักงาน ก.พ.ร.เป็นที่เรยีบร้อยแลว้ รายละเอียดปรากฏตามที่สง่มาพร้อมนี้ 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

 

(นายอุดม   พิจารณ์) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 

 

ส านักปลัด 

โทร./โทรสาร  0 4597 

 


