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ค ำน ำ 

 

     ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  24  เมษายน  2555  ได้มีมติเห็นชอบกับแนวทางแล ะ
มาตรการที่ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐทั้งระดับกรม จังหวัด สถาบันอุด มศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ด าเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตขององค์การ เพื่อให้สามารถ 
ปฏิบัติงานใน "ภารกิจหลัก" หรือ "งานบริการที่ส าคัญ" ได้อย่างต่อเน่ือง แม้เกิดสภาวะวิกฤตตามที่ ก.พ.ร.เสนอและ
ส านักงาน ก.พ.ร.ในฐานะได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการด าเนินกา ร ได้ก าหนดให้ ทุก
ส่วนราชการจัดท า "แผนบริหารความต่อเน่ืองขององค์การ " (Business Continuity Plan) เพื่อเตรียมความ พร้อม
ต่อสภาวะวิกฤต น้ัน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก  ได้จัดท า "แผนบริหารความต่อเน่ืองขององค์การ " (Business 
Continuity Plan) ฉบับน้ีขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมและสามารถบริหารจัดการองค์การ    
ให้สามารถปฏิบัติงานใน "งานบริการหลักที่มีความส าคัญ" ได้อย่างต่อเน่ือง เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ แม้ต้อง
ประสบสถานการณ์วิกฤต อันจะส่งผลต่อการสร้างความเชื่อมั่นในระบบการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ่อนอก และระบบการให้บริการภาครัฐในภาพรวมต่อไป 
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           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก  
     หัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ือง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก 
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แผนบริหารความต่อเนื่ององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก  

 
 

แผนความต่อเนื่อง หรือต่อไปนีจ้ะเรียกวา่  "Business Continuity Plan (BCP)" จัดท าขึน้ เพ่ือให้ "หน่วยงาน " 
สามารถน าไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวกิฤติหรีอ เหตุการณ์ฉกเฉินต่างๆ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติ 
อุบัติเหต หรอืการมุ่งร้ายต่อองค์กร โดยไม่ให้สภาวะวกิฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวสง่ผลให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อนอกต้องหยุดการด าเนินงาน หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง การที่ องค์การบริหารส่วนต าบล     
บ่อนอกไม่มีกระบวนการรองรับให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนต าบล
บ่อนอกในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจการเงิน การให้บริการสังคม ชุมชนสิ่งแวดลอ้ม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน เป็นต้น ดังนั้น การจัดท าแผนความต่อเนื่อง จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก
สามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด และท าให้กระบวนการที่ส าคัญ (Critical Business Process) สามารถ
ปฏิบัติได้อย่างปกติ หรือตามความสามารถกลับมาด าเนินการยกระดับการให้บริการที่ก าหนดไว ้ซึ่งจะช่วยให้สามารถ
ลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานได้ 
  

  1. วัตถุประสงค์ (Objectives) 
    

   ๑.  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกในสภาวะวกิฤติ 

   ๒.  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะ วกิฤติหรือ

เหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่เกิดขึน้ 

   ๓.  เพ่ือลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล

บ่อนอก 

   ๔.  เพ่ือบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในสภาวะที่ยอมรับได้  และลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึน้ 

5. เพ่ือให้ประช าชน เจ้าหน้าที่ และผู้มีสว่น ได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มีความเชื่อม่ันในศักยภาพขอ ง
หน่วยงาน แม้หน่วยงานต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนท าให้การด าเนินงานต้องหยุดชะงัก  

 

 2. สมมุติฐานของแผนความต่อเนื่อง (BCP Assumptions)  
 

เอกสารฉบับนีจ้ัดท าขึน้ภายใต้สมมุติฐาน ดังต่อไปนี ้ 

  -  เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึน้ในช่วงเวลาส าคัญต่าง  ๆแต่มิได้ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงานส ารองที่ได้มีการ

จัดเตรียมไว ้ 

  -  หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการส ารองระบบสารสนเทศตา่งๆ โดยระบบสารสนเทศส ารอง

มิได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเหมือนกับระบบสารสนเทศหลัก  

  - “บุคลากร” ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง เจ้าหน้าที่และพนักงานทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนต าบล

บ่อนอก  
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  3. ขอบเขตของแผนความต่อเนื่อง (Scope of BCP) 
   

แผนความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนีใ้ช้รับรองสถานการณ์ กรณีเกิดสภาวะวกิฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินในทีท่ า
การองค์การบริหารส่วนต าบลบอ่นอก หรือพืน้ที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก ประกอบ ด้วย
เหตุการณ์ตอ่ไปนี ้

  (๑) เหตุการณ์อุทกภัย  
  (2) เหตุการณ์วาตภัย 
  (3) เหตุการณ์อัคคีภัย 
  (4) เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล  
  (5) เหตุการณ์โรคระบาด 
 

4. การประเมินความเส่ียง ภัยคุกคาม และผลกระทบต่อทรัพยากรส าคัญในการด าเนินงาน  
และการให้บริการ  
 

  สภาวะวกิฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินมีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้นเพื่อให้หน่วยงานสามารถบริหารจัดการการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกให้มีความต่อเนื่อง การจัดหาทรัพยากรที่ส าคัญจึงเป็นสิ่งจ าเป็น 
และต้องระบุไวใ้นแผนบริหารความต่อเนื่อง ซึ่งการเตรืยมการทรัพยากรที่ส าคัญ โดยพจิารณาจากผลกระทบใน 
5 ด้าน ดังนี ้
  ๑. ผลกระทบด้านอาคาร/สถานท่ีปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึน้ท าให้สถานที่ปฏิบัติงาน
หลักได้รับความเสียหายหรือไม่สามารถใช้สถานที่ปฏิบัติงานหลักได้ และส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถเข้าไป
ปฏิบัติงานได้ชั่วคราวหรือระยะยาว 
  ๒. ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ท่ีส าคัญ/การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ท่ีส าคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่
เกิดขึน้ท าให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ หรือไม่สามารถจดัหา/จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญได ้
  ๓. ผลกระทบด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและข้อมูลท่ีส าคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึน้ท าให้
ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลที่ส าคัญไม่สามารถน ามาใข้ในการ ปฏิบัติงานได้ตามปกติ 

   ๔. ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึน้ท าให้บุคลการหลัก ไม่สามารถมา
ปฏิบัติงานได้ตามปกต ิ

  ๕. ผลกระทบด้านคู่ค้า/ผูให้บริการท่ีส าคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึน้ท าให้ คู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ 
ผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย ไม่สมารถติดต่อหรือให้บริการหรือส่งมอบงานได้  
  เม่ือได้วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือระบุความเสี่ยง ภัยคุกคามที่มีโอกาสเกิดขึน้ในพืน้ที่ปฏิบัติงาน โดยอาศัยแนวทางการ

วเิคราะห์ผลกระทบต่อทรัพยากร ๕ ด้าน แล้ว 
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  สรุปเหตุการณ์สภาวะวกิฤติและผลกระทบจากเหตุการณ์ 
 

ความเสี่ยงและภัย

คุกคาม 

ผลกระทบ 

อาคาร สถานท่ี 

ปฏิบัติงานหลัก 

วัสดุ

อุปกรณ์ท่ี

ส าคัญ 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

และข้อมูล

ท่ีส าคัญ 

บุคลากร

หลัก 

คู่ค้าผู้ให้

บริการผู้มี

ส่วนได้เสีย

ท่ีส าคัญ 

อุทกภัย      

วาตภัย      

อัคคีภัย      

โรคระบาด      

ชุมนุมประท้วง/จลาจล      
   

  แผนความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี ้ไม่รองรับการปฏิบตัิงานในกรณีที่มีเหตุขัดข้องต่างๆ ที่เกิดขึน้จากการด าเนิน

ธุรกิจปกติ โดยเหตุขัดข้องดังกล่าวไม่สง่ผลกระทบระดับสูงต่อการด าเนินงานและการให้บริการของหน่วยงาน และ

หน่วยงานยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแก้ไขได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยผู้บริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารของ

แต่ละกลุ่มงานและฝ่ายงานสามารถรับผิดชอบและด าเนินการได้ด้วยตนเอง 

 

5. ทีมบริหารงานต่อเนื่อง  
 

  หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง มีหน้าที่ในการประเมินลักษณะ ขอบเขต และแนวโน้มของอุบัติการณ์ที่

เกิดขึน้ เพ่ือตัดสินใจประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง และด าเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง 

ตลอดจนสรรหาทรัพยากรตามที่ได้ก าหนดไวใ้นแผนความต่อเนื่อง  

  หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง มีหน้าที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง

และคณะบริหารความต่อเนื่อง และด าเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง  

ตลอดจนสรรหาทรัพยากรที่ได้ก าหนดไวใ้นแผนความต่อเนื่อง  

  ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง มีหน้าที่ในการติดตอ่และประสานงานภายในหน่วยงานและให้การ

สนับสนุนในการติดตอ่สื่อสารกับส านัก/กอง /ส่วนงานภายในหน่วยงานและองค์กร และด าเนินการตามขั้นตอนและแนว

ทางการบริหารความต่อเนื่อง ในกรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคลากรส ารองรับผิดชอบบทบาท

ของบุคลากรหลักไปก่อน จนกว่าจะได้มีการมอบหมายและแต่งตั้งขึน้โดยหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องในการ

บริหารความต่อเนื่องและการกลับคืนสู่สถานการณ์ปกติ 

  เพ่ือให้ แผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก  

สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ควรมีการจัดตั้งคณะบริหารความต่อเนื่อง  

(BCP Team) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก ขึน้  
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  โครงสร้างคณะบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก 

  ๑.  หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง   

  ๒.  รองหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง   

  ๓.  ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง 

  ๔.  ทีมบริหารความต่อเนื่อง  ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าทีม  และทีมงาน จ านวน  ๔  ทีม  ได้แก่ 

   ๔.๑  ทีมบริหารความต่อเนื่อง ๑  :  ส านักปลัด 

   ๔.๒  ทีมบริหารความต่อเนื่อง ๒  :  กองคลัง 

   ๔.๓  ทีมบริหารความต่อเนื่อง ๓  :  กองช่าง 

4.4 ทีมบริหารความต่อเนื่อง  4  : หน่วยกู้ชีพกู้ภัย (OTOS) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  โดยทุกต าแหน่งจะต้องร่วมมือดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืนสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนราชการ ของ 

ตนเอง ให้สามารถบริหารความต่อเนือ่ง และกลับคืนสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว ตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนดไว ้ 

ของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCM Team) และในกรณีที่บุคคลหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บุคลากร 

ส ารองรับผิดชอบท าหน้าที่ในบทบาทของบุคลากรบุคคลหลัก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหน้าคณะผู้บริหารความต่อเน่ือง  

รองหัวหน้าคณะผู้บริหารความต่อเน่ือง  

ผู้ประสานงานคณะผู้บริหารความต่อเน่ือง  

ทีมบริหารความ
ต่อเน่ือง ๑ 
(ส านักปลัด) 

ทีมบริหารความ
ต่อเน่ือง ๒ 
(กองคลัง) 

ทีมบริหารความ
ต่อเน่ือง ๓ 
(กองช่าง) 

ทีมบริหารความ 
ต่อเน่ือง ๔ 

(หน่วยกู้ชีพกู้ภัย (OTOS) 
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    รายช่ือคณะบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก 

 
 

บุคลากรหลัก 
บทบาท 

บุคลากรส ารอง 

ชื่อ-สกุล-ต าแหน่ง โทรศัพท์มือถือ ชื่อ-สกุล-ต าแหน่ง โทรศัพท์มือถือ 

นายอ านาจ  สูงย่ิง 

นายก อบต. 

081-8809370 หัวหน้าคณะบริหาร

ความต่อเน่ือง 

นางวัชรี  จักขุจัน 

รองนายก อบต.๒ 

086-6919997 

นายณรงค์ ขอเจียม 

รองนายก อบต.๑ 

085-9476894 รองหัวหน้าคณะ

บริหารความต่อเน่ือง 

นายวิสูติ จันทร์ฉาย 

เลขานุการนายก 

084-7568302 

นางเรืองศิริ วิเชียรฉาย 

ปลัด อบต. 

081-9451091 ผูป้ระสานงานคณะ

บริหารความต่อเน่ือง 

นางสาวนพวรรณ ธิติมงคล 

บุคลากร 

086-1716609 

นายวิชาญ พ่ึงโต 

รักษาราชการแทน 

หัวหน้าส านักปลัด 

086-0178237 หัวหน้าทีมบริหาร

ความต่อเน่ือง ๑ 

(ส านักปลัด) 

นางสาวภักร์วิภา อยู่สระเย็น 

นักพัฒนาชุมชน 

086-1716609 

นางสาวสุนิสา อ่อนแสง 

รักษาราชการแทน  

ผูอ้ านวยการกองคลัง 

081-0055682 หัวหน้าทีมบริหาร

ความต่อเน่ือง ๒ 

(กองคลัง) 

นางสาวศิริรัตน์ สมบูรณ์ศักด์ิ 

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 

081-6953847 

นายธงชัย จันทร์สุข 

รักษาราชการแทน  

ผูอ้ านวยการกองช่าง 

081-7804142 

085-2667447 

หัวหน้าทีมบริหาร

ความต่อเน่ือง ๓ 

(กองช่าง) 

นายบุญยืน เลียบดี 

นายช่างโยธา 

086-5390554 

นายจันทร์ ทาทอง 

หัวหน้าชุดกู้ชีพกู้ภัย 

087-9703558 

080-9174599 

หัวหน้าทีมบริหาร

ความต่อเน่ือง 4 

(ชุดกู้ชีพกู้ภัย) 

นางสาวยุวดี หินแก้ว 

เลขาชุดกู้ชีพกู้ภัย 

090-4464611 
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ทีมบริหารความต่อเนื่อง ๑ ส านักปลัด 

 

หัวหน้าทีม 

บุคลากรหลัก บุคลากรส ารอง 

ชื่อ โทรศัพท์มือถือ ชื่อ โทรศัพท์มือถือ 

นายวชิาญ พึ่งโต 

รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักปลัด 

084-6423237 

086-0178237 

นางสาวภักร์วิภา  อยู่สระเย็น 

นักพัฒนาชุมชน 

086-1716609 

ทมีงาน 

บุคลากรหลัก บุคลากรส ารอง 

ชื่อ โทรศัพท์มือถือ ชื่อ โทรศัพท์มือถือ 

นางสาวภักร์วิภา  อยู่สระเย็น 

นักพัฒนาชุมชน 

086-1716609 นางสาวชาลิสา คงเจริญ 

คนงานท่ัวไป 

090-4379087 

นางสาวเนือง ชาวเมอืงกรุง 

จนท.วเิคราะห์นโยบายและแผน 

084-4615501 นางสุวรรณา แสงทองอร่าม 

คนงานท่ัวไป 

087-1683052 

นางสาวนพวรรณ ธิติมงคล 

บุคลากร 

089-4414259 นายสหนพ เกิดทอง 

พนักงานขับรถยนต์ 

085-2898681 

นางสาวสุนันทา เกตุย้อย 

ผช.นักพัฒนาชุมชน 

081-9451303 นายวัชระ แก้วใหญ่ 

คนงานท่ัวไป 

080-2187648 

นางสาวจิราภรณ์  พลายเพชร 

ผช.จนท.วเิคราะห์นโยบายและแผน 

086-5593124 นายสมทรง ชูจิตร 

นักการภารโรง 

086-7112851 

นางสาวยุวดี หินแก้ว 

ผู้ช่วยนักวชิาการประชาสัมพันธ์ 

090-4464611 นางสาวสุรัตนา ทรัพย์สิริกุล 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 

091-6095351 

นายจันทร์ ทาทอง 

พนักงานขับรถยนต์ 

087-9703558 

080-9174599 

นายไพบูลย์ เกตุแก้ว 

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 

085-9690346 
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ทีมบริหารความต่อเนื่อง ๒ กองคลัง 

 

หัวหน้าทีม 

บุคลากรหลัก บุคลากรส ารอง 

ช่ือ โทรศัพท์มือถือ ช่ือ โทรศัพท์มือถือ 

นางสาวสุนสิา อ่อนแสง 

รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการกองคลัง 

081-0055682 นางสาวศิริรัตน์ สมบูรณ์ศักดิ์ 

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 

081-6953847 

ทีมงาน 

บุคลากรหลัก บุคลากรส ารอง 

ช่ือ โทรศัพท์มือถือ ช่ือ โทรศัพท์มือถือ 

นางสาวศิริรัตน์ สมบูรณ์ศักดิ์ 

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 

081-6953847 นางดวงจันทร์ พราหมณ์เกษม 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 

089-8422063 

นางสาวฉวีวรรณ ไหมเสน 

จพง.จัดเก็บรายได้ 

084-3045657 นางสาวอุไรวรรณ ค าสวา่ง 

คนงานทั่วไป 

088-4542919 

นายสมชัย พิพัฒน์ภานุวิทยา 

เจ้าพนักงานพัสดุ 

081-3438889 นางสาวทิวามาศ ช้างน้ า 

คนงานทั่วไป 

089-1549237 

 

ทีมบริหารความต่อเนื่อง ๓ กองช่าง 

 

หัวหน้าทีม 

บุคลากรหลัก บุคลากรส ารอง 

ช่ือ โทรศัพท์มือถือ ช่ือ โทรศัพท์มือถือ 

นายธงชัย จันทร์สุข 

รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการกองช่าง 

081-7804142 

085-2667447 

นายบุญยืน เลียบดี 

นายช่างโยธา 

086-5390554 

ทีมงาน 

บุคลากรหลัก บุคลากรส ารอง 

ช่ือ โทรศัพท์มือถือ ช่ือ โทรศัพท์มือถือ 

นายบุญยืน เลียบดี 

นายช่างโยธา 

086-5390554 นายธีรวทิย์ จิตรชัยกาญจน์ 

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 

086-8070928 

นายสรานนท์ ค าพิมพ์ 

ช่างโยธา 

085-9453325   
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ทีมบริหารความต่อเนื่อง 4 ชุดกู้ชีพกู้ภัย 

 

หัวหน้าทีม 

บุคลากรหลัก บุคลากรส ารอง 

ช่ือ โทรศัพท์มือถือ ช่ือ โทรศัพท์มือถือ 

นายจันทร์ ทาทอง 

หัวหน้าชุดกู้ชีพกู้ภัย 

087-9703558 

080-9174599 

นางสาวยุวดี หินแก้ว 

เลขาชุดกู้ชีพกู้ภัย 

090-4464611 

ทีมงาน 

บุคลากรหลัก บุคลากรส ารอง 

ช่ือ โทรศัพท์มือถือ ช่ือ โทรศัพท์มือถือ 

นางสาวยุวดี หินแก้ว 

เลขาชุดกู้ชีพกู้ภัย 

090-4464611 นายสมหมาย จงรักษ์ 

คนงานทั่วไป 

089-9102022 

นายวุฒิชัย อาจสัญจร 

คนงานทั่วไป 

085-8210365 นายสพโชค สะเด็น 

คนงานทั่วไป 

089-9115025 

นายธรรมนพ ป้อมใหญ่ 

คนงานทั่วไป 

089-9100477 นายสาธิต ปูลาด 

คนงานทั่วไป 

083-3112515 

นายกฤษณธร ทองนาค 

คนงานทั่วไป 

083-1588083 นายสมนึก ศรีสุข 

คนงานทั่วไป 

087-8251473 

นายตรีสุวรรณ นพประเสริฐ 

คนงานทั่วไป 

081-1976875 นายชัชวาล หญีตพันคง 

คนงานทั่วไป 

081-1988527 
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 6. ผลกระทบทางธุรกิจ  (Business  Impact  Analysis) 

 

  การวเิคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) พบวา่กระบวนการท างานของกลุ่มงานฯตอ้งให้

ความส าคัญกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบและกลับมาด าเนินงานหรือฟ้ืนคืนสภาพให้ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ตารางท่ี 3 ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) 

กระบวนงานหลัก ระดับความ

เร่งด่วน 

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟ้ืนคืนสภาพ 

4     

ช่ัวโมง 

1   

วัน 

1  

 สัปดาห์ 

2  

สัปดาห์ 

1   

เดือน 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  สูงมาก      

ฝ่ายกฎหมายและคด ี ปานกลาง      

ฝ่ายนโยบายและแผน ปานกลาง      

ฝ่ายการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ต่ า      

ฝ่ายสวัสดิการและสังคม สูง      

ฝ่ายสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม สูง      

ฝ่ายการเงินและบัญชี สูง      

ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ สูง      

ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ต่ า      

ฝ่ายก่อสร้าง ต่ า      

ฝ่ายออกแบบควบคุมอาคาร ต่ า      

ฝ่ายประสานสาธารณูปโภคและผังเมือง ต่ า      

 

ส าหรับกระบวนงานอื่น ๆ ที่ประเมินแล้ว อาจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก  หรือมีความ

ยืดหยุ่นกันได้จะสามารถชะลอการด าเนินงานและการให้บริการได้ โดยให้หัวหน้ากลุ่มงานฯแต่ละกลุ่มงานนั้นๆประเมิน

ความจ าเป็นและเหมาะสม  ทั้งนี้  หากมีความจ าเป็น  ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน /แนวทางการบริหารความ ต่อเนื่อง

เช่นเดียวกับกระบวนงานหลัก 
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6. กลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง 

 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก  ได้ก าหนดกลยุทธ์ความต่อเนื่อง เป็นแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการ

ทรัพยากรให้มีความพร้อมเม่ือเกิดสภาวะวกิฤต ิซึ่งพิจารณาทรัพยากรใน 5 ด้าน ดังนี ้
 

ทรัพยากร กลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง 

อาคารสถานท่ีปฏิบัติงาน 

1. ก าหนดให้ใช้พืน้ที่ปฏิบัติงานส ารอง หอประชุม อบต.บ่อนอก โดยมีการส ารวจ

ความเหมาะสมของสถานที่ ประสานงาน และการเตรียมความพร้อมกับหน่วยงาน

เจ้าของพืน้ที่  

2. ในกรณีที่ความเสียหายขยายเปน็วงกว้าง ก าหนดให้ใช้พืน้ที่ปฏิบัติงานส ารอง 

องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ที่สะดวกต่อการ

ปฏิบัติงาน โดยมีการส ารวจความเหมาะสมของสถานที่ ประสานงาน และ 

การเตรียมความพร้อมล่วงหน้า  

3. ก าหนดให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้ 

 

 

 

วัสดุอปุกรณ์ท่ีส าคัญ / 

การจัดหาจัดส่งวัสดุ

อุปกรณ์ท่ีส าคัญ 

1. ก าหนดให้มีการจัดหาคอมพิวเตอร์สารอง ที่มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการ 

ใช้งาน พร้อมอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมโยงต่อผ่านอินเตอร์เน็ตเข้าสู่ระบบเทคโนโลยี

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

2. ก าหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop/ Notebook) ของเจ้าหน้าที ่ 

 

 

 

ระบบงานเทคโนโลยหีรือ

ระบบสารสนเทศ 

1. จัดให้มีระบบงานเทคโนโลยีหรือระบบสารสนเทศส ารอง   

มีการส ารองข้อมูลและทดสอบความพร้อมใช้งานอย่างสม่ าเสมอ 

2. ก าหนดให้มีการปฏิบัติงานโดยไม่ใช้ระบบเทคโนโลยีไปก่อน แล้วจึงน าข้อมูล

เข้าระบบสารสนเทศเม่ือกลับคืนสู่สภาวะปกต ิ

 

 

 

 

บุคลากร 

1. ก าหนดให้ใช้บุคลากรส ารอง ทดแทนภายในฝ่ายงานหรือกลุ่มงานเดียวกัน  

และมีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ชัดเจน 

2. ก าหนดให้ใช้บุคลากรนอกฝ่ายงานหรือกลุ่มงานในกรณี ที่บุคลากรไม่เพียงพอ

หรือขาดแคลน และมีหมายเลขโทรศัพทท์ี่สามารถติดต่อได้ชัดเจน 

 

 

 

คู่ค้า/ผู้ให้บริการ 

1. ประสานหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง อ าเภอและจังหวัด  
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7. กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน Call Tree  

 

  กระบวนการ Call Tree คือ กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกในคณะบริหารความต่อเนื่องและทีมงาน

บริหารความต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องตามผังรายชื่อทางโทรศัพท์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการบริหารจัดการขั้นตอนในการ

ติดตอ่พนักงาน ภายหลังจากมีการประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะวกิฤตขิององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก  

  จุดเริ่มต้นของกระบวนการ Call Tree จะเริ่มจากหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องแจ้งให้ผู้ประสานงานคณะ

บริหารความต่อเนื่อง โดยผู้ประสานงานฯ จะแจ้งให้หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องรับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและการ

ประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง ตามสายงานการบังคับบัญชาของแต่ละส่วนราชการ แต่ละท่านจึงติดตอ่และแจ้งไปยัง

บุคลากรภายใต้การบังคับบัญชาของตน รับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนความต่อเนื่องของ

หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ตามรายชื่อและช่องทางติดตอ่สื่อสารที่ได้ระบุในแผนความต่อเนื่อง  

  ในกรณีท่ีไม่สามารถติดต่อหัวหน้าทีมได้ ให้ติดต่อไปยังบุคลากรส ารอง โดยพิจารณา: 

  1. ถ้าเหตุการณ์เกิดขึน้ในเวลาท าการ ให้ด าเนินการติดตอ่บุคลากรหลักโดยติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ของ

หน่วยงานเป็นช่องทางแรก 

  2. ถ้าเหตุการณ์เกิดขึน้นอกเวลาท าการหรือสถานที่ปฏิบัติงานหลักได้รับผลกระทบ ให้ด าเนินการติดตอ่

บุคลากรหลักโดยติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพทมื์อถือเป็นช่องทางแรก ถ้าสามารถติดต่อบุคลากรหลักได้ให้แจ้งข้อมูลแก่

บุคลากรหลักของหน่วยงานทราบ ดังต่อไปนี ้: 

2.1 สรุปสถานการณ์ของเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง 

2.2 เวลาและสถานที่ส าหรับการนัดประชุมเร่งด่วนของหน่วยงานส าหรับผู้บริหารของหน่วยงานและทีมงาน

บริหารความต่อเนื่อง 

2.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือบริหารความต่อเนื่องต่อไปเช่นสถานที่รวมพลในกรณีที่มีการย้ายสถานที่ท าการ 

  ภายหลังจากได้รับการตอบรับจากบุคลากรหลักครบถ้วนตามผังการติดตอ่ (Call Tree) หัวหน้าทีมบริหารความ

ต่อเนื่องมีหน้าที่โทรกลับไปแจง้ยังผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง เพ่ือรวบรวมสรุปความพร้อมของหน่วยงาน

ในการบริหารความต่อเนื่อง รวมทั้งความปลอดภัยในชวีติิและทรัพย์สินของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดใน

หน่วยงาน ทีมบริหารความต่อเนื่องมีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลส าหรับการติดตอ่ให้เป็นปัจจบุันอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้

กระบวนการติดตอ่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานสามารถด าเนินได้อย่างต่อเนื่องและส าเร็จลุล่วงภายในระยะเวลาที่

คาดหวัง ในกรณีทีเ่กิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและมีการประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง  
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กระบวนการแจ้งเหตุ call tree 

 

  

 

 

 

 

 

 

-  

-  

-  

-  

 

 

 
 

 

   8. การวิเคราะห์เพ่ือก าหนดความต้องการทรัพยากรท่ีส าคัญ  

 

1) ด้านสถานที่ปฏบิัติงานส ารอง (Working Space Requirement)  

- การระบุพ้ืนท่ีการปฏิบัติงานส ารอง 

ประเภททรัพยากร ที่มา 
4   

ชั่วโมง 
1  วัน 

1  

สัปดาห ์

2  

สัปดาห ์
1  เดือน 

พืน้ท่ีส าหรับสถานท่ี

ปฏบัิติงานส ารอง 

หอประชุม อบต.บ่อนอก 2  ตร.ม. 

(1คน) 

 4  ตร.ม. 

(2คน) 

6 ตร.ม. 

(3คน) 

10 ตร.ม. 

(5คน) 

- 

 

พืน้ท่ีส าหรับสถานท่ี

ปฏบัิติงานใหม ่

ตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนบริหาร 

ความต่อเนื่อง 

- - - - 10 ตร.ม

(5คน) 

 

รวม 2  ตร.ม. 

(1 คน) 

 4  ตร.ม. 

(2 คน) 

6 ตร.ม. 

(3 คน) 

10 ตร.ม. 

(5 คน) 

10 ตร.ม

(5 คน) 

 

 

 

 

 

 

หัวหน้าคณะผู้บริหารความต่อเนื่อง 

รองหัวหน้าคณะผูบ้ริหารความต่อเนื่อง 

ผู้ประสานงานคณะผู้บริหารความต่อเนื่อง 

หัวหน้าทีมบริหาร

ความต่อเนื่อง ๑ 

(ส านักปลัด) 

หัวหน้าทีมบริหาร

ความต่อเนื่อง ๒ 

(กองคลัง) 

หัวหน้าทีมบริหาร

ความต่อเนื่อง ๓ 

(กองช่าง) 

หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง ๔ 

(ชุดกู้ชีพกู้ภัย (OTOS) 
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2)  ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement) ดังตารางที ่5 

-  การระบุจ านวนวัสดุอุปกรณ ์

ประเภททรัพยากร ท่ีมา 4  ช่ัวโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส ารอง

ที่มีคุณลักษณะเหมาะสม

ส าหรับแต่ละกลุ่มงานๆ 

ละ 1 เครื่อง 

ร้านค้าผ่าน

กระบวนการ

จัดซือ้พิเศษ 

1  เครื่อง 2 เครื่อง 3  เครื่อง 3  เครื่อง 3 เครื่อง 

เครื่องพิมพ์รองรับ 

การใช้งานกับ 

เครื่องคอมพิวเตอร์  

ร้านค้าผ่าน

กระบวนการ

จัดซือ้พิเศษ 

- 1 เครื่อง 3 เครื่อง 3 เครื่อง 3 เครื่อง 

โทรศัพท์พร้อม 

หมายเลข 

ร้านค้าผ่าน

กระบวนการ

จัดซือ้พิเศษ 

- 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 

โทรสาร พร้อมหมายเลข ร้านค้าผ่าน

กระบวนการ

จัดซือ้พิเศษ 

- 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 

เครื่องถ่ายเอกสาร ร้านค้าผ่าน

กระบวนการ

จัดซือ้พิเศษ 

- 1  เครื่อง 1  เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 

โต๊ะ เก้าอี ้ส าหรับ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 

ร้านค้าผ่าน

กระบวนการ

จัดซือ้พิเศษ 

3 ชุด 6 ชุด 15 ชุด 15 ชุด 15 ชุด 

วัสดุส านักงาน ร้านค้าผ่าน

กระบวนการ

จัดซือ้พิเศษ 

 

เบิกใช้ตามความเหมาะสม 
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3) ความต้องการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและข้อมูล (IT & Information Requirement)  

เนื่องจากระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญของส านักงานอยู่ในความดูแลของ

หน่วยงานส านักงานปลัด เป็นลักษณะแบบรวมศูนย์ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลจึงใช้ข้อมูลสารสนเทศโดยการ

เชื่อมโยงระบบของหน่วยงานกับหน่วยงานกลางผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  ท าให้หน่วยงานไม่มีระบบคอมพิวเตอร์

ส ารองและหากระบบมีปัญหาต้องรอให้หน่วยงานกลางกู้คืนระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนหน่วยงานจึง

จะสามารถใช้งานของระบบได้  

-  การระบุความต้องการด้านเทคโนโลยแีละข้อมูล 

ประเภททรัพยากร ท่ีมา 
4    

ช่ัวโมง 
1 วัน 

1  

สัปดาห์ 

2  

สัปดาห์ 

1   

เดือน 

Email  กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
-     

GFMIS  

(ระบบเบิกจ่ายเงิน)  

 

กรมบัญชีกลาง  และกลุ่ม

งานข้อมูลสารสนเทศและ

การสื่อสาร 

-     

EGP  

(ระบบจัดซือ้จัดจ้าง)  

 

กรมบัญชีกลาง  และกลุ่ม

งานข้อมูลสารสนเทศและ

การสื่อสาร 

-     

e-plan 
(ระบบสารสนเทศเพื่อการ

วางแผนและประเมินผล) 

กรมส่งเสริมฯ และกลุ่มงาน

ข้อมูลสารสนเทศและการ

สื่อสาร 

-     

หนังสือสั่งการจาก

หน่วยงานส่วนกลาง 

หน่วยงานส่วนกลาง 
-     

ข้อมูลประกอบการ 

จัดท าแผนพัฒนาสามปี  

และงบประมาณ 

หน่วยงานส่วนกลาง  และ

หน่วยงานต่างๆในจังหวัด - -    

 

4) ความต้องการด้านบุคลากรส าหรับความต่อเนื่องเพ่ือปฏิบัติงาน (Personnel 

Requirement) ปรากฏดังตารางท่ี 7  

- การระบุจ านวนบุคลากรหลักท่ีจ าเป็น 

ประเภททรัพยากร 4 ช่ัวโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 

จ านวนบุคลากรปฏิบัติงาน   

ณ สถานทีป่ฏิบัติงานส ารอง 

(หอประชุม อบต.บ่อนอก  ) 

1   3 15   15   15   

รวม 1 3 15 15 15 
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5) ความต้องการด้านผู้ให้บริการที่ส าคัญ (Service Requirement)  

- การระบุจ านวนผู้ให้บริการท่ีต้องติดต่อหรือขอรับบริการ 

ประเภททรัพยากร 4  ช่ัวโมง 1  วัน 1  สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1  เดือน 

ผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบ

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

- 1 1 1 1 

รวม - 1 1 1 1 
 

หมายเหตุ  

- ให้จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เน็ต แบบพกพา (Air Card) ของ 

ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ เชื่อมโยงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญของหน่วยงานกลางผ่าน

อินเตอร์เน็ต ในกรณีผู้ให้บริการหลักและส ารองไม่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 

9. ข้ันตอนการบริหารความต่อเนื่องและการกอบกู้กระบวนการ 

 

  วันท่ี 1 (ภายใน 24 ช่ัวโมง) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที  

ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอกค านึงถึงความปลอดภัยใน

ชีวติของตนเองและบุคลากรอื่นๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงาน

ตนเองและส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดก าหนดขึน้อย่างเคร่งครัด  
 

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

-  แจ้งเหตุฉุกเฉิน วกิฤต ตามกระบวนการ Call Tree 

ให้กับบุคลากรในกลุ่ม/ฝ่ายฯ ภายหลังได้รับแจ้งจาก

หัวหน้า/ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่องของ

จังหวัด  

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง  

 

 

-  จัดประชุมทีมบริหารความต่อเนื่อง เพ่ือประเมิน

ความเสียหาย ผลกระทบต่อการด าเนินงาน การ

ให้บริการ และทรัพยากรส าคัญที่ตอ้งใช้ในการ

บริหารความต่อเนื่อง  

- ทบทวนกระบวนงานที่มีความเร่งด่วน หรือส่งผล

กระทบอย่างสูง (หากไม่ด าเนินการ) ดังนั้นจ าเป็นต้อง

ด าเนินงานหรือปฏิบัติด้วยมือ (Manual Processing)  

หัวหน้า และทีมบริหารความต่อเนื่อง

ของกลุ่มงานฯ  

 

 

-  ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในกลุ่มงานฯ ที่ได้รับ

บาดเจ็บหรือเสียชีวิต  
ทีมบริหารความต่อเนื่องของกลุ่ม

งานฯ  

 

 

 



๑๖ 
 

 

 

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

-  รายงานหัวหน้า/ผู้ประสานงานคณะบริหารความ

ต่อเนื่องของจังหวัดทราบ โดยครอบคลุมประเด็น  ดังนี ้ 

        • จ านวนและรายชื่อบุคลากรที่ได้รับบาดเจ็บ / 

เสียชีวิต  

        • ความเสียหายและผลกระทบต่อการด าเนินงาน

และการให้บริการ  

        •  ทรัพยากรส าคัญที่ตอ้งใช้ในการบริหารความ

ต่อเนื่อง  

        • กระบวนงานที่มีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบ

อย่างสูงหากไม่ด าเนินการ และจ าเป็นต้องด าเนินงาน

หรือปฏิบัติงานด้วยมือ  

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง

ของกลุ่ม/ฝ่าย 

 

-  สื่อสารและรายงานสถานการณ์แก่ทีมบริหารความ

ต่อเนื่อง และบุคลากรในกลุ่มงานฯ ให้ทราบ ตาม

เนื้อหาและข้อความที่ได้รับการพิจารณาและเห็นชอบ

จากคณะบริหารความต่อเนื่องของจังหวัด 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง  

-  ประเมินและระบุกระบวนการหลัก และงานเร่งด่วน 

ที่จ าเป็นต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 1 - 5 วัน

ข้างหน้า  

หัวหน้าและทีมบริหารความ

ต่อเนื่องของกลุ่มงานฯ 

 

- ประเมินศักยภาพและความสามารถของหน่วยงานฯ ใน

การด าเนินงานเร่งด่วนข้างต้น ภายใต้ข้อจ ากัดและ

สภาวะวกิฤต พร้อมระบุทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ใน

การบริหารความต่อเนื่องตามแผนการจัดหาทรัพยากร  

หัวหน้าและทีมบริหารความ

ต่อเนื่องของกลุ่มงานฯ 

 

- รายงานความคืบหน้าให้แกห่ัวหน้าคณะบริหารความ

ต่อเนื่องของจังหวัด ทราบ  พร้อมขออนุมัติการ

ด าเนินงานหรือปฏิบัติงานด้วยมือ (Manual 

Processing) ส าหรับกระบวนงานที่มีความเร่งด่วนและ

ส่งผลกระทบอย่างสูงหากไม่ด าเนินการ  

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง  

- ติดตอ่และประสานงานกับหน่วยงานที่เกีย่วข้องใน

การจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารความ

ต่อเนื่อง ได้แก ่ 

    สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง  

    วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ  

    เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ  

    บุคลากรหลัก  

หัวหน้าและทมีบริหารความ

ต่อเนื่องของกลุ่มงานฯ  

      -  ส านักงานปลัด 

      -  กองคลัง 

      -  กองช่าง 

      -  ชุดกู้ชีพกู้ภัย 

 

 



๑๗ 
 

 

    คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย  

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

-  พิจารณาด าเนินการหรือปฏิบัติงานด้วยมือ 

(Manual) เฉพาะงานเร่งด่วน หากไม่ด าเนินการจะ

ส่งผลกระทบอย่างสูงและไม่สามารถรอได ้ทั้งนี ้ต้อง

ได้รับการอนุมัต ิ 

ทีมบริหารความต่อเนื่องของกลุ่ม

งานฯ 

 

 

- ระบุหน่วยงานที่เป็นคู่ค้า/ผู้ให้บริการส าหรับงาน

เร่งด่วน เพ่ือแจ้งสถานการณ์และแนวทางในการ

บริหารงานให้มีความต่อเนื่องตามความเห็นของคณะ

บริหารความต่อเนื่องของจังหวัด  

หัวหน้าและทีมบริหารความต่อเนื่อง

ของกลุ่มงานฯ 

 

 

-  บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงาน

ต่าง  ๆที่ทีมบริหารความต่อเนื่องของกลุ่มงานฯ ต้อง

ด าเนินการ (พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ด าเนินการ และ

เวลา) อย่างสม่ าเสมอ 

ทีมบริหารความต่อเนื่องของกลุ่ม

งานฯ 

 

 

-   แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการด าเนินการ 

ส าหรับในวันถัดไป ให้กับบุคลากรหลักในกลุ่มงานฯ 

เพ่ือรับทราบและด าเนินการ อาท ิ แจ้งวัน  เวลา และ

สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง  

หัวหน้า  และทีมบริหารความ

ต่อเนื่องของกลุ่มงานฯ 

 

 

-  รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหาร

ความต่อเนื่องของจังหวัดอย่างสม่ าเสมอหรือตามที่

ได้ก าหนดไว ้ 

หัวหน้าและทีมบริหารความต่อเนื่อง

ของกลุ่มงานฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘ 
 

 

 

 วันท่ี 2-7 การตอบสนองในระยะสั้น 

ในการปฏิบัติการใดๆ  ให้บุคลากรของกลุ่มงานฯค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและ

บุคลากรอื่นๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานตนเองและส านักงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดก าหนดขึน้อย่างเคร่งครัด  

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากร

ที่ได้รับผลกระทบ ประเมินความจ าเป็นและ

ระยะเวลาที่ตอ้งใช้ในการกอบกู้คืน  

หัวหน้าและทีมบริหารความต่อเนื่อง

ของกลุ่มงานฯ 

 

 

-  ตรวจสอบกับหน่วยงาน ถึงความพร้อมและ

ข้อจ ากัดในการจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการ

บริหารความต่อเนื่อง ได้แก ่ 

    สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง  

    วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ  

    เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ  

   บุคลากรหลัก  

   คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย  

หัวหน้าและทีมบริหารความต่อเนื่อง

ของกลุ่มงานฯ 

    -  ส านักปลัด 

      -  กองคลัง 

      -  กองช่าง 

      - ชุดกู้ชีพกู้ภัย 

 

 

- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของ

จังหวัด ความพร้อม ข้อจ ากัด และข้อเสนอแนะ ใน

การจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหาร

ความต่อเนื่อง  

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง 

 

 

- ประสานงานและด าเนินการจัดหาทรัพยากรที่   

จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่  

    สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง  

    วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ  

    เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ  

   บุคลากรหลัก  

   คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีสว่นได้เสีย 

หัวหน้าและทีมบริหารความต่อเนื่อง

ของกลุ่มงานฯ 

      -  ส านักปลัด 

      -  กองคลัง 

      -  กองช่าง 

      - ชุดกู้ชีพกู้ภัย 

 

-  ด าเนินการกอบกู้และจัดหาข้อมูลและรายงาน

ต่าง  ๆที่จ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินงานและให้บริการ 

 กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการ

สื่อสาร 

 

- ด าเนินงานและให้บริการ ภายใต้ทรัพยากรที่จัดหา 

เพ่ือบริหารความต่อเนื่อง:  

    สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง  

    วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ  

    เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ  

    บุคลากรหลัก  

ทีมบริหารความต่อเนื่องของกลุ่ม

งานฯ 

    -  ส านักงานปลัด 

      -  กองคลัง 

      -  กองช่าง 

      - ชุดกู้ชีพกู้ภัย 

 



๑๙ 
 

 

   คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ  

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

-  แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารความ

ต่อเนื่องแก่หน่วยงาน/ คู่ค้า /ผู้ใช้บริการ /ผู้ที่ได้รับ

ผลกระทบ  

หัวหน้าและทีมบริหารความต่อเนื่อง

ของกลุ่มงานฯ 

 

 

-  บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงาน

ต่าง  ๆที่ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของฝ่ายฯ  

(พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ด าเนินการ และเวลา)    

อย่างสม่ าเสมอ 

ทีมบริหารความต่อเนื่องของกลุ่ม

งานฯ 

 

 

- แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการด าเนินการ

ต่อไป ส าหรับในวันถัดไป ให้กับบุคลากรในกลุ่มงานฯ  

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง 

 

 

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหาร

ความต่อเนื่องของจังหวัด ตามเวลาที่ได้ก าหนดไว ้ 

หัวหน้าและทีมบริหารความต่อเนื่อง

ของกลุ่มงานฯ 

 

 

  วันท่ี 8 การตอบสนองระยะกลาง (1 สัปดาห์) 

ในการปฏิบัติการใดๆ  ให้บุคลากรของกลุ่มงานฯ  ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและ

บุคลากรอื่นๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานตนเองและส านักงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดก าหนดขึน้อย่างเคร่งครัด  
 

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

-  ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากร

ที่ได้รับผลกระทบ และประเมินความจ าเป็นและ

ระยะเวลาที่ตอ้งใช้ในการกอบกู้คืน  

หัวหน้าและทีมบริหารความต่อเนื่อง

ของกลุ่มงานฯ 

 

 

-  ระบุทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช ้เพ่ือด าเนินงานและ

ให้บริการตามปกต ิ 

ทีมบริหารความต่อเนื่องของกลุ่ม

งานฯ 

 

- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของ

จังหวัด  ถึงสถานภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากร

ที่ได้รับผลกระทบ และทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้เพ่ือ

ด าเนินงานและให้บริการตามปกต ิ 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง 

 

 

-  ประสานงานและด าเนินการจัดหาทรัพยากรที่

จ าเป็นต้องใช้เพ่ือด าเนินงานและให้บริการตามปกต:ิ  

    สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง  

    วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ  

    เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ  

   บุคลากรหลัก  

หัวหน้าและทีมบริหารความต่อเนื่อง

ของกลุ่มงานฯ 

      -  ส านักปลัด 

      -  กองคลัง 

      -  กองช่าง 

      - ชุดกู้ชีพกู้ภัย 

 



๒๐ 
 

 

   คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย  

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

-  แจ้งสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อม

ด้านทรัพยากรต่าง  ๆเพ่ือด าเนินงานและให้บริการ

ตามปกต ิให้กับบุคลากรในกลุ่มงานฯ  

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง 

 

 

-  บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงาน

ต่าง  ๆที่ทีมบริหารความต่อเนื่องของฝ่ายฯ  (พร้อม

ระบุรายละเอียด ผู้ด าเนินการ และเวลา)อย่าง

สม่ าเสมอ 

ทีมบริหารความต่อเนื่องของกลุ่ม

งานฯ 

 

 

-  รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหาร

ความต่อเนื่อง ตามเวลาที่ได้ก าหนดไว ้ 

 

หัวหน้าทมีและทีมบริหารความ

ต่อเนื่องของกลุ่มงานฯ 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 


