
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 

เรื่อง   ประกาศใช้แผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องส าหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต  
(Business  Continuity  Plan : BCP) 

*************************** 
ตามท่ีคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ได้มีมติเห็นชอบกับแนวทางและมาตรการ 

ที่ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐทั้งระดับกรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน 
และรัฐวิสาหกิจ ด าเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตขององค์กร เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานใน “ภารกิจ
หลัก” หรือ “งานบริการที่ส าคัญ” ได้อย่างต่อเนื่อง แม้เกิดสภาวะวิกฤตตามที่ ก.พ.ร. เสนอและส านักงาน ก.พ.ร. 
ในฐานะได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการด าเนินการ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการจัดท า  
“แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ” (BusinessContinuity Plan) เพ่ือเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต และ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการ
บริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต [รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)] ซึ่งประกอบด้วยการด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือให้ภาครัฐสามารถให้บริการประชาชนได้อย่าง
ต่อเนื่องในสถานการณ์ดังกล่าว รวมทั้งให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยด าเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนด าเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) ให้เป็นปัจจุบัน โดยน ามาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน
ภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต [รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)] มาผนวกไว้ในแผนฯ ให้สามารถรองรับกรณีเกิดโรคระบาดต่อเนื่องเป็นระยะ
เวลานานได้ ทั้งนี้ ให้มุ่งเน้นการน าระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) รวมทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
บริหารงานและให้บริการประชาชนด้วย และให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งจัดส่งแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องที่
ปรับปรุงแล้วเสร็จให้ส านักงาน ก.พ.ร. เพ่ือรวบรวมเป็นข้อมูลในพัฒนาแนวทางการยกระดับประสิทธิภาพการ
บริการภาครัฐ นั้น 
 

บัดนี้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  ได้ด าเนินการจัดท าแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องส าหรับการ 
บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business  Continuity  Plan : BCP) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
ใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้น าเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงานที่ www.nongwaengtaisao.com ด้วย 
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สภาวการณ์ปัจจุบันโลกเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ อย่างไม่คาดคิดและมักจะมีความรุนแรง ที่ส าคัญส่งผล 
กระทบต่อวิถีชีวิตของคนทั่วโลก เช่น วิกฤตเศรษฐกิจ อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย แผ่นดินไหว การจลาจล การประท้วง 
โรคระบาด เป็นต้น เช่นเดียวกัน ประเทศไทยเคยผ่านสถานการณ์อุทกภัยรุนแรง ในช่วงระหว่างเดือนกันยายน – เดือน
ธันวาคม 2554 ซึ่งในครั้งนั้นได้พบว่าระบบและกลไกของรัฐหลายประการมีปัญหาโดยไม่สามารถด าเนินภารกิจใน
สภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปอย่างขาดระบบการบริหาร
จัดการที่ด ีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการบริการประชาชน  

ปี พ.ศ. 2555 เพ่ือให้มั่นใจว่าภารกิจหลักของราชการ และงานบริการประชาชนที่ส าคัญสามารถ 
ด าเนินงานหรือให้บริการได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุดหยุดลงแม้ว่าจะประสบกับวิกฤตการณ์ภัยพิบัติ  อาศัยอ านาจตามพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 50 บัญญัติว่า “เพ่ือให้การ
บริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ในเชิงภารกิจของรัฐ ก.พ.ร. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
อาจก าหนดให้ส่วนราชการต้องปฏิบัติการใดนอกเหนือจากที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกานี้  รวมทั้งก าหนดมาตรการอ่ืน
เพ่ิมเติมจากที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 48 และมาตรา 49 ก็ได้” ส านักงาน ก.พ.ร. จึงได้เสนอแนวทางการด าเนินการเตรียม
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต และมาตรการที่เก่ียวข้อง ต่อคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 และคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเห็นชอบ ให้ทุกส่วนราชการทั้งระดับกรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน 
และรัฐวิสาหกิจ ด าเนินการเพื่อสร้างความพร้อมให้แก่หน่วยงานเมื่ออยู่ในสภาวะวิกฤต  

ปลายปี พ.ศ. 2562 ทั่วโลกได้เผชิญกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) ประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทยได้ออกมาตรการอย่างเข้มงวดเพ่ือยับยั้งการแพร่เชื้อทั้งห้ามการเดิน
ทางเข้า-ออกประเทศของพลเมือง การปิดเมือง การกักตัว สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนทั้งเศรษฐกิจ 
สังคม และการใช้ชีวิตประจ าวันของประชาชน รวมถึงการให้บริการของภาครัฐที่ยังมีความจ าเป็นต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้น ส านักงาน ก.พ.ร. จึงได้เสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการเตรียมความ
พร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต [รองรับสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)] ซึ่งประกอบด้วยการด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือให้ภาครัฐสามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ดังกล่าว รวมทั้งให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยด าเนินการทบทวนและปรับปรุง
แผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) ให้เป็นปัจจุบัน โดยน ามาตรการเตรียมความพร้อมของ
หน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต  [รองรับสถานการณ์การระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)] มาผนวกไว้ในแผนฯ ให้สามารถรองรับกรณีเกิดโรคระบาดต่อเนื่องเป็นระยะ
เวลานานได้ ทั้งนี้ ให้มุ่งเน้นการน าระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) รวมทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
บริหารงานและให้บริการประชาชนด้วย และให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งจัดส่งแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องที่ปรับปรุง
แล้วเสร็จให้ส านักงาน ก.พ.ร. เพ่ือรวบรวมเป็นข้อมูลในพัฒนาแนวทางการยกระดับประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกับมาตรการดังกล่าว และให้หน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจเก่ียวกับการ 
ให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น พลังงาน ประปา โทรคมนาคม และคมนาคมขนส่ง เร่งปรับ
เพ่ิมแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan - BCP) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 และสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะแผนการให้บริการอย่างต่อเนื่องในพ้ืนที่ส าคัญ เช่น สถานพยาบาล 
และแผนการหมุนเวียนหรือทดแทนบุคลากรในระยะสั้น ซึ่งสามารถน าไปปฏิบัติได้ทันที เพ่ือให้หน่วยงานมีแนวทางการ
ด าเนินการที่ชัดเจน รอบคอบ และสามารถสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนได ้ 
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เพ่ือให้ทุกหน่วยงานของภาครัฐสามารถด าเนินการได้ตามมติคณะรัฐมนตรี องค์การบริหารส่วน 
ต าบลหนองแวงใต ้จึงได้จัดท าแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดผลกระทบจากความเสี่ยงในสถานการณ์
ต่าง ๆ เตรียมความพร้อมบทบาทและหน้าที่ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติในขณะเกิดเหตุสามารถแก้ไขเหตุการณ์ได้อย่าง
รวดเร็ว เหมาะสม  และมีประสิทธิภาพและเพ่ือลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของข้าราชการ  เจ้าหน้าที่ และของทาง
ราชการ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมโดยมุ่งหวังให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แวงใต้ มีความรู้ความเข้าใจในการปูองกัน และรู้วิธีปฏิบัติอย่างถูกต้องตามขั้นตอนสามารถเผชิญต่อสถานการณ์ฉุกเฉินที่
เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อันจะน ามาซึ่งประโยชน์สุขของประชาชนในต าบลหนองแวงใต้
อย่างแท้จริงต่อไป  
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ตารางที่9 กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)     10-12  

ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ       12-17 
ภาคผนวก ก การก าหนดกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call tree)      18-19



       1 
แผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องส าหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 

(Business Continuity Plan : BCP) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

 
บทน า 
 

ตามท่ีคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ได้มีมติเห็นชอบกับแนวทางและมาตรการที่ 
ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐทั้งระดับกรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน และ
รัฐวิสาหกิจ ด าเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตขององค์กร เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานใน “ภารกิจหลัก” 
หรือ “งานบริการที่ส าคัญ” ได้อย่างต่อเนื่อง แม้เกิดสภาวะวิกฤตตามที่ ก.พ.ร. เสนอและส านักงาน ก.พ.ร. ในฐานะ
ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการด าเนินการ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการจัดท า “แผนบริหาร
ความต่อเนื่องขององค์การ” (Business  Continuity  Plan) เพ่ือเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต และตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหาร
ราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต [รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)] ซึ่งประกอบด้วยการด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือให้ภาครัฐสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องใน
สถานการณ์ดังกล่าว รวมทั้งให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยด าเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนด าเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) ให้เป็นปัจจุบัน โดยน ามาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐใน
การบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต [รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)] มาผนวกไว้ในแผนฯ ให้สามารถรองรับกรณีเกิดโรคระบาดต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานได้ ทั้งนี้ 
ให้มุ่งเน้นการน าระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) รวมทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงานและ
ให้บริการประชาชนด้วย และให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งจัดส่งแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องที่ปรับปรุงแล้วเสร็จให้
ส านักงาน ก.พ.ร. เพ่ือรวบรวมเป็นข้อมูลในพัฒนาแนวทางการยกระดับประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ นั้น 
 

แผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร จัดท าขึ้นเพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ เตรียมความพร้อมองค์กร 
และสามารถน าไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจากภัย  
ธรรมชาติ อุบัติเหตุ อุบัติการณ์โรคระบาด หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร โดยไม่ให้สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ดังกล่าวส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ต้องหยุดการด าเนินงาน หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่าง 
ต่อเนื่อง การที่หน่วยงานไม่มีกระบวนการรองรับให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่ อง อาจส่งผลกระทบ ต่อ
หน่วยงานในด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ การเงิน การให้บริการ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน เป็นต้น ดังนั้น การจัดท าแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้  หน่วยงานสามารถ
รับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด และท าให้กระบวนการที่ส าคัญ (Critical Business Process) กลับมาด าเนินงานได้
อย่างปกติในระดับการให้บริการที่ก าหนดไว้รวมทั้ง ลดระดับความรุนแรง ของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานได้  
 

วัตถุประสงค์ (objectives) ของการจัดท าแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
-เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง 
-เพ่ือให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤตและลดผลกระทบจากการหยุด 

ชะงักในการด าเนินงานหรือการให้บริการ 
-เพ่ือบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ 
-เพ่ือให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของหน่วย 

งาน แม้หน่วยงานต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนท าให้การด าเนินงานต้องหยุดชะงัก 
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สมมติฐานของแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP Assumptions) 

แผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ฯ  (Business Continuity Plan) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง 
แวงใต้ ฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมีสมมติฐาน ดังนี้  

-เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดข้ึนในช่วงเวลาส าคัญต่างๆ แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงานส ารองที่ 
ได้มีการจัดเตรียมไว้ 

-หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการส ารองระบบสารสนเทศต่างๆ โดยระบบสารสน 
เทศส ารองมิได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเหมือนกับระบบสารสนเทศหลัก 

-“บุคลากร” ที่ถูกระบุในแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ฯ  หมายถึงเจ้าหน้าที่และพนักงานทั้งหมด 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 

-ระยะเวลาในการกู้คืน (Recovery Time Frame) แผนจะระบุทรัพยากรที่จะต้องใช้ในการท างาน 
เป็นระยะเวลา 30 วัน หากยังไม่สามารถกู้คืนได้ภายใน 30 วัน หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจะต้องด าเนินการร่วมกับ
หน่วยงานสนับสนุน และหน่วยงานบริการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเตรียมการให้หน่วยงานสามารถด าเนินการต่อไปได้  
 

ขอบเขตของแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Scope of BCP) 
แผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ฯ   (BCP) ฉบับนี้ใช้รองรับสถานการณ์ กรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือ 

เหตุการณ์ฉุกเฉินในพ้ืนที่ที่ท าการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ หรือภายในส านัก/กอง ด้วยเหตุการณ์
ต่อไปนี้ 

-เหตุการณ์อุทกภัย 
 -เหตุการณ์อัคคีภัย 
 -เหตุการณ์วาตภัย 
 -เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล 
 -เหตุการณ์ภัยพิบัติระบบสารสนเทศ/อินเทอร์เน็ต 
 -เหตุการณ์วิกฤตระบบสาธารณูปโภค 
 -เหตุการณ์โรคระบาดต่อเนื่อง 

-เหตุการณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานอย่างรุนแรง 
 

การวิเคราะห์ทรัพยากรที่ส าคัญ 
สภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินมีหลายรูปแบบ  ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง 

แวงใต้ สามารถบริหารจัดการ การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้มีความต่อเนื่อง การจัดหา
ทรัพยากรที่ส าคัญจึงเป็นสิ่งจ าเป็น และต้องระบุไว้ในแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ฯ ซึ่งการเตรียมการทรัพยากรที่
ส าคัญ จะพิจารณาจากผลกระทบใน  5  ด้าน  ดังนี้ 

1.ผลกระทบด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนท าให้สถานที่ปฏิบัติ 
งานหลักได้รับความเสียหายหรือ ไม่สามารถใช้สถานที่ปฏิบัติงานหลักได้ และส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถเข้าไป
ปฏิบัติงานได้ชั่วคราวหรือระยะยาว ซึ่งรวมทั้งการที่ผู้รับบริการไม่สามารถเข้าถึงสถานที่ให้บริการของหน่วยงานด้วย 

2.ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ/การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ หมายถึงเหตุการณ์ที่ 
เกิดข้ึนท าให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ หรือไม่สามารถจัดหา/จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ท่ีส าคัญได้ 

3.ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนท าให้ระบบ 
งานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลที่ส าคัญไม่สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ 

4.ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้บุคลากรหลักไม่สามารถมา 
ปฏิบัติงานได้ตามปกติ 

5.ผลกระทบด้านคู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้คู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย ไม่สามารถติดต่อหรือให้บริการหรือส่งมอบงานได้ 
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โดยหน่วยงานได้ท าการวิเคราะห์เมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น แต่ละกรณีจะส่งผลกระทบต่อ 

ทรัพยากรที่ส าคัญในด้านใดได้บ้าง ปรากฏดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  การวิเคราะห์ผลกระทบจากเหตุการณ์สภาวะวิกฤต                                                                              
 

เหตุการณ์สภาวะวิกฤต 
 
 

ผลกระทบ 
ด้านอาคาร/

สถานที่ 
ปฏิบัติงาน

หลัก 

ด้านวัสดุ
อุปกรณ์ที่ส าคัญ
และการจัดหา/

จัดส่ง 

ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมูลที่ส าคัญ 

ด้านบุคลากร
หลัก 

คู่ค้า/ผู้
ให้บริการ/ผู้มี
ส่วนได้ส่วน

เสีย 
1 เหตุการณ์อุทกภัย √ √ √ √ √ 
2 เหตุการณ์อัคคีภัย √ √ √ √  
3 เหตุการณ์วาตภัย √ √ √ √ √ 
4 เหตุการณ์ชุมนุม

ประท้วง/จราจล 
√ √ √ √ √ 

5 เหตุการณ์ภัยพิบัติ
ระบบสารสนเทศ/
อินเทอร์เน็ต 

- - √ - - 

6 เหตุการณ์วิกฤตระบบ
สาธารณูปโภค 

√ - - √ - 

7 เหตุการณ์โรคระบาด 
ต่อเนื่อง 

√ - - √ √ 

8 เหตุการณ์อ่ืนๆ √ √ √ √ √ 
 

แผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (BCP) ฉบับนี้ ไม่รองรับการปฏิบัติงานในกรณีท่ีเหตุขัดข้องเกิดขึ้นจากการ 
ด าเนินงานปกติ และเหตุขัดข้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบในระดับสูงต่อการด าเนินงานและการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแก้ไข
สถานการณ์ได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้หรือผู้บริหารของแต่
ละส านัก/กอง สามารถรับผิดชอบและด าเนินการได้ด้วยตนเอง 

ทีมงานแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (Business Continuity Plan Team) 
ทีมงานแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ ประกอบด้วย คณะบริหารความต่อเนื่อง และทีมบริหารความ 

ต่อเนื่อง โดยจะต้องร่วมมือกันดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในฝุายงานของตนเอง ให้สามารถ
บริหารความต่อเนื่องและกลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว ตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

1) คณะบริหารความต่อเนื่อง มีหน้าที่ในการประเมินลักษณะ ขอบเขต และแนวโน้มของอุบัติการณ์ท่ี 
เกิดขึ้น เพ่ือตัดสินใจประกาศใช้แผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ และด าเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการบริหาร
ความต่อเนื่อง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรตามท่ีได้ก าหนดไว้ในแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ 

2) ทีมบริหารความต่อเนื่อง มีหน้าที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะบริหารความต่อเนื่อง  
และด าเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรที่ได้ก าหนดไว้ในแผน
ด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ ของฝุายงาน/ส่วนงานของตน 

3) ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง มีหน้าที่ในการติดต่อ และประสานงานภายในหน่วย 
งานให้การสนับสนุนในการติดต่อสื่อสารกับฝุายงาน/ส่วนงาน ภายในหน่วยงาน และด าเนินการตามขั้นตอนและแนว
ทางการบริหารความต่อเนื่อง 
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เพ่ือให้แผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan :BCP) ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองแวงใต ้สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงก าหนดให้มีคณะบริหารความต่อเนื่อง 
(BCP Team) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต ้โดยที่โครงสร้างประกอบด้วย 

1. หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง 
2. ผู้ประสานงานหัวหน้าคณะบริหารต่อเนื่อง 
3. ทีมบริหารความต่อเนื่อง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

โครงสร้างและทีมงานแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
 

แต่ละต าแหน่งมีหน้าที่ในการร่วมมือ ดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในกลุ่มงาน 
ของตนเอง เพ่ือให้หน่วยงานสามารถบริหารความต่อเนื่องและกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว  ตามรายชื่อบุคลากรและ
บทบาทของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ที่ก าหนดให้เป็นบุคลากรหลัก ในกรณีที่บุคลากรหลักไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคลากรส ารองรับผิดชอบบทบาทของบุคลากรหลักไปก่อนจนกว่าจะได้มีการมอบหมาย
และแต่งตั้งข้ึนโดยหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง รายชื่อทีมงานแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ปรากฏดังตารางที่ 
2 ในกรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคลากรส ารองรับผิดชอบท าหน้าที่ในบทบาทของบุคลากร
หลัก 

 
 
 

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
(นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) 

ทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง 

(ส านักปลัด) 

ทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง 
(กองคลัง) 

ทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง 
(กองช่าง) 

ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง 
(ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 

 

ทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง 

(กองการศึกษาฯ) 

ทีมบริหารความต่อเนื่อง 
(กองสวัสดิการสังคม) 
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ตารางที่ 2 รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (BCP Team) 

บุคลากรหลัก บทบาท บุคลากรส ารอง 
ชื่อ – สกุล เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ – สกุล เบอร์โทรศัพท์ 

นางขนิษฐา  ชูกลิ่น 
(ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ 
นายก อบต.) 

0872164957 หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง 

นางพรรณี  โลกลินไลน์ 
(รองปลัด อบต.) 
 

0956482449 

นางพรรณ์นิภา  พิมนาจ 
(หัวหน้าส านักปลัด) 

0896191175 หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง 
(ส านักปลัด) 

นางสาวณัฐพร  โสตะวงค์ 
(จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน) 

0960020193 

นางพรรณี  โลกลินไลน์ 
(รองปลัด อบต.รก.ผอ.
กองคลัง) 

0956482449 หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง 

(กองคลัง) 

นายอนันต์  ชาแดง 
(เจ้าพนักงานพัสดุช านาญ
งาน) 

0819549080 

นายพฤทธิ์  บัวขันธ์ 
ผอ.กองการศึกษาฯ รก.
ผอ.กองช่าง) 

0935571164   หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง 

(กองช่าง) 

นายราชันย์  สุทธิมาตร 
(นายช่างไฟฟูาปฏิบัติงาน) 

0862221796 

นายธนิต  บัวขันธ ์
(ผอ.กองสวัสดิการสังคม) 

0828444145 หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง 

(กองสวัสดิการสังคม) 

นางเนตรธิดา หล้ากวนวัน 
(นักพัฒนาชุมชนช านาญ
การ) 

0864187647 
0980963202 

นายพฤทธิ์  บัวขันธ์ 
(ผอ.กองการศึกษาฯ) 

0935571164 หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง 

(กองการศึกษาฯ) 

นางสัญญา  บุตรสงกา 
(นักวิชาการศึกษา 
ปฏิบัติการ) 

0918674990 

นางขนิษฐา  ชูกลิ่น 
(ปลัด อบต.) 

0872164957 ผู้ประสานงานคณะ
บริหารความต่อเนื่อง 

นางพรรณ์นิภา  พิมนาจ 
(หัวหน้าส านักปลัด) 

0896191175 

 

ผลกระทบต่อกระบวนการท างานหรือการให้บริการ 
การวิเคราะห์ผลกระทบต่อกระบวนการท างานหรือการให้บริการ (Business Impact Analysis) 

เพ่ือก าหนดระดับผลกระทบต่อกระบวนงานส าคัญที่ต้องเร่งฟ้ืนฟูให้กลับมาด าเนินงานหรือให้บริการประชาชนได้
โดยเร็ว โดยใช้เกณฑ์ในการก าหนดระดับผลกระทบต่อภารกิจงาน ดังนี้  

ระดับผลกระทบ หลักเกณฑ์การพิจารณาระดับของผลกระทบ 
สูงมาก -ส่งผลให้ขีดความสามารถในการด าเนินงานหรือให้บริการลดลง มากกว่าร้อยละ 50  

-ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นใจต่อประชาชน  

-เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

สูง -ส่งผลให้ขีดความสามารถในการด าเนินงานหรือให้บริการ ลดลงร้อยละ 25-50  
-ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นใจต่อประชาชน  

-เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

ปานกลาง -ส่งผลให้ขีดความสามารถในการด าเนินงานหรือให้บริการ ลดลงร้อยละ 10-25  
-ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นใจต่อประชาชน  

ต่ า -ส่งผลให้ขีดความสามารถในการด าเนินงานหรือให้บริการ ลดลงร้อยละ 5-10  
-ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นใจต่อประชาชน  

ไม่เป็นสาระส าคัญ  ส่งผลให้ขีดความสามารถในการด าเนินงานหรือให้บริการ ลดลงน้อยกว่าร้อยละ 5  
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เมื่อน าเกณฑ์การพิจารณาระดับผลกระทบมาใช้ในการวิเคราะห์งานตามภารกิจขององค์การบริหาร 

ส่วนต าบลหนองแวงใต้แล้ว พบว่ากระบวนการท างานที่หน่วยงานต้องให้ความส าคัญและกลับมาด าเนินงานหรือฟ้ืน
คืนสภาพให้ได้ภายในระยะเวลาตามที่ก าหนดปรากฎดังตารางที่ 3  
 

ตารางที ่3 ผลกระทบต่อกระบวนการท างานหรือการให้บริการ (Business Impact Analysis) 
กระบวนการหลัก ระดับ

ผลกระทบ
/ความ
เร่งด่วน 
(สูงมาก/
สูง/ปาน
กลาง/ต่ า 

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ 
4 

ชั่วโมง 
1 
วัน 

1 
สัปดาห์ 

2 
สัปดาห์ 

1 
เดือน 

1. ส านักงานปลัด  
    งานบริหารงานทั่วไป 
    -งานสารบรรณของ อบต.  
    -งานดูแลรักษาจัดเตรียมและให้บริการเรื่อง
สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ การติดต่อและอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ 
    -งานเลขานุการและการประชุมสภา อบต. 
    งานการเจ้าหน้าที่ 
    -งานบริหารงานบุคคลของ อบต. 
    -ฐานข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากร 
     บุคคล 
    -งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
    งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    -งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    -งานกู้ชีพกู้ภัย 
    งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    -งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 
    -งานรักษาความสะอาด 
    งานนโยบายและแผน 
    -งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
    -งานจัดท างบประมาณ 
    งานกฏหมาย 
    -งานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 

 
 

ปานกลาง 

  
 
√ 

   

สูง 
 
 

 √    

ปานกลาง   √   
 
ปานกลาง 

   
√ 

  

ปานกลาง 
 

    √ 

ต่ า     √ 
 

สูง 
 
√ 

    

สูง √     
 

สูง 
 
√ 

 
 

 
 

 
 

 
 

ปานกลาง  √    
 

ต่ า 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
√ 

ต่ า     √ 
 

สูง 
 
√ 

    

2. กองคลัง 
    -งานการเงินบัญชีและเบิกจ่าย 
    -งานพัสดุและทรัพย์สิน 
    -งานจัดเก็บรายได้ 
    -งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

 
ปานกลาง 

   
√ 

  

ปานกลาง  √    
ต่ า  √    
ต่ า    √  
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กระบวนการหลัก ระดับ

ผลกระทบ
/ความ
เร่งด่วน 
(สูงมาก/
สูง/ปาน
กลาง/ต่ า 

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ 
4 

ชั่วโมง 
1 
วัน 

1 
สัปดาห์ 

2 
สัปดาห์ 

1 
เดือน 

3. กองช่าง 
    -งานสาธารณูปโภค ได้แก่ การก่อสร้างอาคาร 
     ถนน สะพาน รางระบายน้ า สิ่งติดตั้งอ่ืนๆ 
    -งานสถานที่และไฟฟูาสาธารณะ 
    -งานออกแบบและควบคุมอาคาร     

 
ปานกลาง 

 

   
√ 

  

สูง  √    
ปานกลาง   √   

4. กองการศึกษาฯ 
    งานบริหารการศึกษาฯ 
    -งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    งานส่งเสริมการศึกษา ฯ 
    -งานกีฬาและนันทนาการ 
    -งานส่งเสริมศาสนาประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม     

 
 

ปานกลาง 

   
 
√ 

  

 
ต่ า 

     
√ 

ต่ า     √ 
5. กองสวัสดิการสังคม  
    งานสังคมสงเคราะห์ 
    -งานรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ 
ผู้ปุวยเอดส์  
    -งานฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ได้รับ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
    -งานสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และไร้ที่พ่ึง 
    -งานประสานขอรับเงินค่าจัดการศพ 
    -งานจัดท าข้อมูล/เบิกจ่าย เบี้ยยังชีพ 
    งานสวัสดิการและเยาวชน 
    -งานลงทะเบียนเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด. 
    -งานส่งเสริมอาชีพเพ่ือพัฒนารายได้ 
    -งานส ารวจข้อมูลเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม 
    งานพัฒนาชุมชน 
    -งานจัดฝึกอบรมและจัดท าแผนชุมชน 
    -งานส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

 
 

สูง 
 

  
 
√ 

   

ปานกลาง 
 

    √ 

ปานกลาง    √  
ปานกลาง    √  
ปานกลาง   √   

 
ปานกลาง 

    
√ 

 

ปานกลาง     √ 
ต่ า 
 

    √ 

 
ต่ า 

 
 

 
 

 
 

 
√ 

 
 

ปานกลาง 
 

    √ 

 
หมายเหตุ : ระยะเวลาเปูาหมายในการฟ้ืนคืนสภาพ หมายถึง ระยะเวลาภายหลังจากเกิดอุบัติการณ์ขึ้น ที่ท าให้
ผลิตภัณฑ์หรือบริการต้องกลับคืนสภาพเดิม กิจกรรมต้องกลับมาด าเนินการได้ และทรัพยากรต้องได้รับการฟ้ืนฟู 
(มอก. 22301-2556) 
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ส าหรับกระบวนงานอ่ืน ๆ ที่ประเมินแล้ว อาจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมีความ 
ยืดหยุ่นสามารถชะลอการด าเนินงานและการให้บริการได้ โดยให้หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องในแต่ละกอง/กลุ่ม/
ฝุายประเมินความจ าเป็นและเหมาะสม ทั้งนี ้ หากมีความจ าเป็นให้ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง
เช่นเดียวกับกระบวนงานหลัก 
 

การวิเคราะห์เพื่อก าหนดความต้องการของทรัพยากรที่ส าคัญ 
วิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรในการสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ยังคง 

สามารถด าเนินงานหรือให้บริการประชาชนได้เมื่อเกิดสภาวะวิกฤต โดยพิจารณาทรัพยากรใน 5 ด้าน ดังนี้  
1) ด้านสถานที่ปฏิบัติงาน (Working Space Requirement) ดังตารางที่ 4  

 

ตารางที่ 4 การระบุพื้นท่ีการปฏิบัติงานส ารอง 
ทรัพยากร สถานที/่ที่มา 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 

พ้ืนที่ส าหรับ
ปฏิบัติงานส ารอง 

รร.หนองแวงวิทยา
วิทยา 

2 ตร.ม. 
(3 คน) 

4 ตร.ม. 
(3 คน) 

10 ตร.ม. 
(9 คน) 

30 ตร.ม. 
(10 คน) 

50 ตร.ม. 
(15 คน) 

ปฎิบัติงานที่บ้าน - 5 คน 5 คน 10 คน 20 คน 30 คน 
พ้ืนที่ส าหรับสถานที่
ปฏิบัติงานใหม่ในกรณี
จ าเป็น 

ตามท่ีก าหนดไว้ใน
กลยุทธ์ความ

ต่อเนื่อง 

2 ตร.ม. 
(3 คน) 

4 ตร.ม. 
(3 คน) 

10 ตร.ม. 
(9 คน) 

30 ตร.ม. 
(10 คน) 

50 ตร.ม. 
(15 คน) 

รวม  4 ตร.ม. 
(6 คน) 

8 ตร.ม. 
(6 คน) 

20 ตร.ม. 
(18 คน) 

60 ตร.ม. 
(20 คน) 

100 ตร.ม. 
(30 คน) 

 
2) ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement) ดังตารางที่ 5 
  

ตารางที่ 5 การระบุจ านวนวัสดุอุปกรณ์ 
ทรัพยากร ที่มา 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 

คอมพิวเตอร์ส ารองที่มี
คุณลักษณะเหมาะสม 

ร้านค้าผ่านกะบวน
การจัดซื้อจัดจ้าง 
โดยวิธีพิเศษ/เช่า

จากผู้ให้บริการ/ใช้
เครื่องส่วนตัวของ

เจ้าหน้าที่ 

3 เครื่อง 3 เครื่อง 5 เครื่อง 5 เครื่อง 7 เครื่อง 

เครื่องพิมพ์รองรับการ
ใช้งานกับคอมพิวเตอร์ 

ร้านค้าผ่านกะบวน
การจัดซื้อจัดจ้าง 
โดยวิธีพิเศษ/เช่า

จากผู้ให้บริการ/ใช้
เครื่องส่วนตัวของ

เจ้าหน้าที่ 

1 เครื่อง 1 เครื่อง 2 เครื่อง 2 เครื่อง 2 เครื่อง 

โทรศัพท์/โทรสาร/
เครื่องแสกน 

ร้านค้าผ่านกะบวน
การจัดซื้อจัดจ้าง 
โดยวิธีพิเศษ/เช่า
จากผู้ให้บริการ 

1 เครื่อง 1 เครื่อง 2 เครื่อง 2 เครื่อง 2 เครื่อง 
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ทรัพยากร ที่มา 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 
เครื่องถ่ายเอกสาร ร้านค้าผ่านกะบวน

การจัดซื้อจัดจ้าง 
โดยวิธีพิเศษ/เช่า
จากผู้ให้บริการ 

1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 

เครื่องส ารองไฟ ร้านค้าผ่านกะบวน
การจัดซื้อจัดจ้าง 
โดยวิธีพิเศษ/เช่า
จากผู้ให้บริการ 

1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 

แอร์การ์ด รองรับการ
ใช้งานอินเตอร์เน็ต 

ร้านค้าผ่านกะบวน
การจัดซื้อจัดจ้าง 
โดยวิธีพิเศษ/เช่า
จากผู้ให้บริการ 

2 เครื่อง 2 เครื่อง 5 เครื่อง 5 เครื่อง 7 เครื่อง 

ถังดับเพลิง ร้านค้าผ่านกะบวน
การจัดซื้อจัดจ้าง 
โดยวิธีพิเศษ/เช่า
จากผู้ให้บริการ 

1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 2 เครื่อง 3 เครื่อง 

 
3) ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล (IT & Information Requirement) ดังตารางที่ 6 

 

ตารางที่ 6 การระบุความต้องการด้านเทคโนโลยี 
ทรัพยากร แหล่งข้อมูล/ที่มา 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 

ระบบ website ของ 
อบต. 

TOT - √ √ √ √ 

เอกสารการเงิน เช่น 
ใบแจ้งหนี้ 
ใบเสร็จรับเงิน 

ผู้ประกอบการ/คู่
ค้า 

- - √ √ √ 

ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม
งาน/โครงการของ
หน่วยงาน 

ระบบข้อมูลส ารอง
ภายนอกองค์กร 

- - - √ √ 

ข้อมูลประกอบการ
จัดท าแผนงาน/
งบประมาณ 

ระบบข้อมูลส ารอง
ภายนอกองค์กร 

- - - √ √ 
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4) ความต้องการด้านบุคลากรส าหรับความต่อเนื่องเพ่ือปฏิบัติงาน (Personnel Requirement) ดังตารางที่ 7 

 

ตารางที่ 7 การระบุจ านวนบุคลากรหลักท่ีจ าเป็น 
ทรัพยากร 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 

จ านวนบุคลากรปฏิบัติงานที่
ส านักงาน/สถานที่ปฏิบัติงาน
ส ารอง 

6 คน 6 คน 10 คน 15 คน 20 คน 

จ านวนบุคลากรที่จ าเป็นต้อง
ปฏิบัติงานที่บ้าน 

5 คน 5 คน 8 คน 8 คน 10 ค 

รวม 11 คน 11 คน 18 คน 23 คน 30 คน 
 

5) ความต้องการด้านผู้ให้บริการที่ส าคัญ (Service Requirement) ดังตารางที่ 8 
 

ตารางที่ 8 การระบุผู้ให้บริการที่ต้องติดต่อหรือขอรับบริการ 
ผู้ให้บริการ 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 

ผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและ
โทรศัพท์ TOT 

- √ √ √ √ 

ผู้ให้บริการระบบไฟฟูา - √ √ √ √ 
กระทรวงมหาดไทย - - √ √ √ 
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

- - √ √ √ 

กรมบัญชีกลาง - - √ √ √ 
ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล - √ √ √ √ 
บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด - √ √ √ √ 
 
กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)  

กลยุทธ์ความต่อเนื่อง เป็นแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีความพร้อมเม่ือเกิด 
สภาวะวิกฤต ซึ่งพิจารณาทรัพยากรใน 5 ด้าน ดังตารางที่ 9  

ตารางที่ 9 กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy) 
ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 

 

อาคาร/สถานที่
ปฏิบัติงานส ารอง 

-ก าหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงานส ารองภายในอาคารส านักงาน โดย
มีการส ารวจความเหมาะสมของสถานที่ ไว้ล่วงหน้า  
-ก าหนดพ้ืนที่ปฏิบัติงานส ารองไว้ที่อ าเภอวานรนิวาส โดยให้มี

การประสานงานไว้ล่วงหน้า และ ร.ร.หนองแวงวิทยา โดยมีการ
ส ารวจความเหมาะสมของพ้ืนที่ไว้ล่วงหน้า  
-ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ช่องทางการติดต่อ ณ ที่

ปฏิบัติงานส ารอง  กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไม่สามารถเข้ามารับ
บริการ ณ ที่ท าการ อบต.ได้ (สถานที่ปฏิบัติงานหลัก)  
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ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 

 

วัสดุอุปกรณ์ที่
ส าคัญ/การ

จัดหาจัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ที่ส าคัญ 

-จัดให้มีคอมพิวเตอร์ส ารอง จ านวน 4 เครื่อง ที่มี
คุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งาน พร้อมอุปกรณ์ท่ี
สามารถเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ต เชื่อมโยงเข้าสู่ระบบ
เทคโนโลยีของหน่วยงาน และติดต่อกับหน่วยงาน
ภายนอกได้ หากไม่สามารถจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าได้ ให้
จัดท าข้อมูลหน่วยงานที่สามารถติดต่อประสานงานหรือ
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ในการท างานได้อย่างทันการณ์
เมื่อเกิดสภาวะวิกฤต  
-กรณีคอมพิวเตอร์ส ารองไม่เพียงพอหรือจัดหาไม่ได้หรือ

อยู่ระหว่างการจัดหา ก าหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์แบบ
พกพา (Laptop/Notebook) ของเจ้าหน้าที่ได้เป็นการ
ชั่วคราว ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุญาตจากหัวหน้าคณะ
บริหารความต่อเนื่องก่อน  
 

 

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมูลที่ส าคัญ 

-พัฒนาระบบส ารองข้อมูล และให้มีการส ารองข้อมูล 
(Back-up) ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้สามารถ
น าข้อมูลมาใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง  
-ระบบส ารองข้อมูลต้องรองรับการเชื่อมต่อทางไกลบน

อุปกรณ์ และ/หรือคอมพิวเตอร์ โดยก าหนดให้บุคลากร
และเจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้  
-วางแผนงานการกอบกู้ระบบการบริหารเทคโนโลยี และ/

หรือระบบส ารองข้อมูลในภาวะฉุกเฉิน โดยแผนต้องระบุ
กระบวนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลไว้ด้วย  
-จัดให้มีศูนย์ข้อมูลกลางทั้งในระดับท้องถิ่นและจังหวัด 
โดยมีการส ารองข้อมูล (Back-up) เพ่ือการใช้งานเดือนละ
ครั้ง  
-จัดให้มีระบบปูองกันความเสี่ยงจากระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ (Server) เช่น มีเครื่องส ารองไฟเพ่ือการใช้
งานทั้งอาคารส านักงาน และมีเครื่องท าความเย็นเพื่อ
รักษาอุณหภูมิของเครื่องเซิฟเวอร์ (Server)  

 

บุคลากรหลัก -ให้ใช้บุคลากรส ารองทดแทนภายในฝุายหรือกลุ่มงาน
เดียวกัน  
-ให้ใช้บุคลากรนอกฝุายหรือกลุ่มงานในกรณีท่ีบุคลากรไม่

เพียงพอหรือขาดแคลน  
-ให้ใช้การปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา  

-ให้ปฏิบัติงานที่บ้านหากมีผลกระทบต่อชีวิตและความ

ปลอดภัยของบุคลากร  
 



12 
ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 

 

คู่ค้า/ผู้
ให้บริการที่

ส าคัญ/ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

-กระทรวงมหาดไทย (MOI) ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อ 0 2223 2000 
หรือ eMail : moi0210@moi.go.th  
▪ ส านักงานการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอวานรนิวาส 
เบอร์โทร........  
▪ ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระบบ GIN 0 2612 
6060 หรือ อีเมล : contact@dga.or.th  
▪ ทีโอที (TOT) และ กสท. (CAT) ผู้ให้บริการเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (Free WIFI) เบอร์โทร 1100 (TOT) และ 
034109505 (CAT) กรณีเกิดภาวะฉุกเฉินของ
เครือข่ายในระบบใดระบบหนึ่ง ให้ใช้เครือข่ายที่เหลือ
ทดแทน หรือให้ใช้อุปกรณ์เชื่อมโยงระบบแบบพกพา 
(Air-card) หากผู้ให้บริการไม่สามารถให้บริการได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  
▪ กระทรวงการคลัง ผู้ดูแลระบบ GFMIS เบอร์โทร........  
▪ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เบอร์โทร........  
▪ บริษัท ไปรษณีย์ไทย ผู้ให้บริการรับและจัดส่งเอกสาร 
อบต. โทร. 02 429 2900  
▪ บริษัท...... ผู้ส่งมอบวัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ 
ให้แก่ อบต....... เบอร์โทร....  
▪ บริษัท.... ผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ... เบอร์โทร....  
 

 
ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ 

วันที่ 1 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที (ภายใน 24 ชั่วโมง) 
การปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากร 

อ่ืน และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด  
 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

-แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤติ ให้กับบุคลากรภายในส านักงาน ตาม
กระบวนการ Call Tree ภายหลังได้รับแจ้งจากหัวหน้าคณะ
บริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน  

หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง 

 

-จัดประชุมทีมงานบริหารความต่อเนื่องเพ่ือประเมินความ
เสียหายของผลกระทบต่อการด าเนินงาน การให้บริการ และ
ทรัพยากรส าคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง  
-ทบทวนกระบวนงานที่มีความเร่งด่วน หรือส่งผลกระทบ

อย่างสูง (หากไม่ด าเนินการ) ดังนั้น จ าเป็นต้องด าเนินงาน
หรือปฏิบัติด้วยมือ (Manual Processing)  

ทีมบริหารความต่อเนื่อง  

 

 



13  
ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

-ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในกลุ่มงาน ที่ได้รับบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิต 

ทีมบริหารความต่อเนื่อง  

-รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน
ทราบโดยครอบคลุมประเด็น ดังนี้  
   - จ านวนและรายชื่อบุคลากรที่ได้รับบาดเจ็บ/เสียชีวิต  
   - ความเสียหายและผลกระทบต่อการด าเนินงานและการ
ให้บริการ  
   - ทรัพยากรส าคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง  
   - กระบวนงานที่มีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่างสูง
หากไม่ด าเนินการ และจ าเป็นต้องด าเนินงาน หรือปฏิบัติงาน
ด้วยมือ  

หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง 

 

-สื่อสารและรายงานสถานการณ์แก่บุคลากรในฝุายฯ ให้ทราบ 
ตามเนื้อหาและข้อความที่ได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจาก
คณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานแล้ว  

หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่ม 

 

-ประเมินและระบุกระบวนการหลัก และงานเร่งด่วนที่
จ าเป็นต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 1-5 วันข้างหน้า  

หัวหน้าและทีมบริหาร
ความต่อเนื่องของกลุ่ม 

 

-ประเมินศักยภาพและความสามารถของหน่วยงานฯ ในการ
ด าเนินงานเร่งด่วนข้างต้น ภายใต้ข้อจ ากัดและสภาวะวิกฤต 
พร้อมระบุทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารความ
ต่อเนื่องตามแผนการจัดหาทรัพยากร  

หัวหน้าและทีมบริหาร
ความต่อเนื่องของกลุ่ม 

 

รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
ของหน่วยงานทราบ พร้อมขออนุมัติการด าเนินงานหรือ
ปฏิบัติงานด้วยมือ (Manual Processing) ส าหรับ
กระบวนงานที่มีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่างสูงหาก
ไม่ด าเนินการ  

หัวหน้าและทีมบริหาร
ความต่อเนื่องของกลุ่ม 

 

-ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหา
ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่  
 
    - สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง  
    - วัสดุอุปกรณ์ส าคัญ  
    - เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ  
    - บุคลากรหลัก  
    - คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

หัวหน้าและทีมบริหาร
ความต่อเนื่องของกลุ่มฯ 
  
▪ ส านักงานปลัด อบต. 
  - งานธุรการ  
▪ กองช่าง  
▪ ส านักงานปลัด  อบต. 
▪ ส านักงานปลัด อบต. 

 

 

 
 
 
 
 

-พิจารณาด าเนินการหรือปฏิบัติงานด้วยมือ (Manual) 
เฉพาะงานเร่งด่วน หากไม่ด าเนินการจะไม่ส่งผลกระทบอย่าง
สูงและไม่สามารถรอได้ ทั้งนี ้ต้องได้รับการอนุมัติ  

หัวหน้าและทีมบริหาร
ความต่อเนื่องของกลุ่มฯ  
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ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

-ระบุหน่วยงานที่เป็นคู่ค้า/ผู้ให้บริการส านักงานเร่งด่วน เพ่ือ
แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารให้มีความต่อเนื่อง
ตามความเห็นของคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน 

หัวหน้าและทีมบริหาร
ความต่อเนื่องของกลุ่มฯ 

 

-บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ที่
ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของฝุายฯ ต้องด าเนินการ (พร้อม
ระบุรายละเอียด ผู้ด าเนินการและเวลา) อย่างสม่ าเสมอ 

ทีมบริหารความต่อเนื่อง
ของกลุ่มฯ 

 

 

-แจ้งสรุปสถานการณ์และข้ันตอนการด าเนินการส าหรับในวัน
ถัดไป ให้กับบุคลากรหลักในฝุายฯ เพ่ือรับทราบและ
ด าเนินการ อาท ิแจ้งวัน เวลา และสถานที่ปฏิบัติงานส ารอง  

หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มฯ 

 

 

-รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
ของหน่วยงานอย่างสม่ าเสมอหรือตามท่ีได้ก าหนดไว้  

หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มฯ 

 

 
วันที่ 2-7 การตอบสนองในระยะสั้น  
การปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากร 

อ่ืน และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด  
 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

-ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับ
ผลกระทบ ประเมินความจ าเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ในการ
กอบกู้คืน  

หัวหน้าและทีมบริหาร
ความต่อเนื่องของกลุ่มฯ 

 

-ตรวจสอบกับหน่วยงาน ความรพ้อมและข้อจ ากัดในการ
จัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง 
ได้แก่  
- สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง  
- วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ  
- เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ  
- บุคลากรหลัก  
- คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

หัวหน้าและทีมบริหาร
ความต่อเนื่องของกลุ่ม 
 
▪ ส านักงานปลัด อบต. 
  - งานธุรการ  
▪ กองช่าง  
▪ ส านักงานปลัด  อบต. 
▪ ส านักงานปลัด อบต. 

 

 
 
 
 

 
 
 

-รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน 
ความพร้อม ข้อจ ากัด และข้อเสนอแนะ ในการจัดหา
ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง  

หัวหน้าและทีมบริหาร
ความต่อเนื่องของกลุ่ม 
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ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

-ประสานงานและด าเนินการจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้
ในการบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่  
- สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง  
- วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ  
- เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ  
- บุคลากรหลัก  
- คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

หัวหน้าและทีมบริหาร
ความต่อเนื่องของกลุ่ม 
▪ ส านักงานปลัด อบต. 
  - งานธุรการ  
▪ กองช่าง  
▪ ส านักงานปลัด  อบต. 
▪ ส านักงานปลัด อบต. 

 
 

 
 

 

 

 

-ด าเนินการกอบกู้และจัดหาข้อมูลและรายงานต่างๆ ที่
จ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินงานและให้บริการตามตารางที่ 6 

ส านักงานปลัด อบต 
(งานธุรการ) 

 

-ด าเนินงานและให้บริการ ภายใต้ทรัพยากรที่จัดหา เพ่ือ
บริหารความต่อเนื่อง:  
 - สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง  
- วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ  
- เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ  
- บุคลากรหลัก  
- คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

หัวหน้าและทีมบริหาร
ความต่อเนื่องของกลุ่ม 
▪ ส านักงานปลัด อบต. 
  - งานธุรการ  
▪ กองช่าง  
▪ ส านักงานปลัด  อบต. 
▪ ส านักงานปลัด อบต. 

 
 

 
 

 
 
 

-แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องแก่
ส่วนราชการ/ผู้ใช้บริการ/คู่ค้า/ประชาชนผู้มาติดต่อราชการที่
ได้รับผลกระทบ  

หัวหน้าและทีมบริหาร
ความต่อเนื่องของกลุ่ม 

 

-บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ที่
ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของกลุ่มฯ (พร้อมระบุ
รายละเอียด ผู้ด าเนินการ และเวลา) อย่างสม่ าเสมอ  

ทีมบริหารความต่อเนื่อง
ของกลุ่ม 

 

-แจ้งสรุปสถานการณ์และข้ันตอนการด าเนินการต่อไป 
ส าหรับในวันถัดไป ให้กับบุคลากรในกลุ่มฯ   

หัวหน้าและทีมบริหาร
ความต่อเนื่องของกลุ่ม 

 

-รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
ของหน่วยงาน ตามเวลาที่ได้ก าหนดไว้   

หัวหน้าและทีมบริหาร
ความต่อเนื่องของกลุ่ม 

 

 
วันที่ 8 การตอบสนองระยะกลาง (1 สัปดาห์)  
การปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากร 

อ่ืน และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด  
 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

-ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับ
ผลกระทบ และประเมินความจ าเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้
ในการกอบกู้คืน  

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
ของกลุ่ม 

 

 



16 
 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

-ระบุทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ เพ่ือด าเนินงานและให้บริการ
ตามปกติ  

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
ของกลุ่ม 

 

-รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน
สถานภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ 
และทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้เพ่ือด าเนินงานและให้บริการ
ตามปกติ 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
ของกลุ่ม 

 

 

-ประสานงานและด าเนินการจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ 
เพ่ือด าเนินงานและให้บริการตามปกติ ได้แก่  
- สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง  
- วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ  
- เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ  
- บุคลากรหลัก  
- คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
ของกลุ่ม 

▪ ส านักงานปลัด อบต. 
  - งานธุรการ  

▪ กองช่าง  

▪ ส านักงานปลัด  อบต. 

▪ ส านักงานปลัด อบต. 

 
 
 

 
 
 
 

-แจ้งสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมด้าน
ทรัพยากรต่างๆ เพ่ือด าเนินงานและให้บริการตามปกติ 
ให้กับบุคลากรในฝุายฯ  

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
ของกลุ่ม 

 

-บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ที่
ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของฝุายฯ ( พร้อมระบุ)
รายละเอียด ผู้ด าเนินการ และเวลา อย่างสม่ าเสมอ  

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
ของกลุ่ม 

 

-รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงาน ตามเวลาที่ได้ก าหนดไว้  

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
ของกลุ่ม 

 

 
การตอบสนองระยะยาว (มากกว่า 1 เดือน)  
การปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากร 

อ่ืน และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด  
 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

-ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับ
ผลกระทบ และประเมินความจ าเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้
ในการกอบกู้คืน  

หัวหน้าและทีมบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่ม 

 

-รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน
สถานภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ 
และทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้เพ่ือด าเนินงานและให้บริการ
ตามปกติ 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
ของกลุ่ม 
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ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

-ประสานงานและด าเนินการจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ 
เพ่ือด าเนินงานและให้บริการตามปกติ ได้แก่  
 
- สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง  
- วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ  
- เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ  
- บุคลากรหลัก  
- คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
ของกลุ่ม 

▪ ส านักงานปลัด อบต. 
  - งานธุรการ  

▪ กองช่าง  

▪ ส านักงานปลัด  อบต. 

▪ ส านักงานปลัด อบต. 

 
 

 

 

 

 

 
-แจ้งสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมด้าน
ทรัพยากรต่างๆ เพ่ือด าเนินงานและให้บริการตามปกติ 
ให้กับบุคลากรในกลุ่มงาน 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่ม 

 

-บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ที่
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง ฯ ต้องด าเนินการ(พร้อมระบุ
รายละเอียด ผู้ด าเนินการ และเวลา อย่างสม่ าเสมอ)  

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
ของกลุ่ม 

 

-รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงาน ตามเวลาที่ได้ก าหนดไว้  

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
ของกลุ่ม 
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ภาคผนวก ก 

การก าหนดกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree)  

เพ่ือให้แผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (BCP) สามารถน าไปปฏิบัติใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล ก าหนดให้มีกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ขึ้น โดย
กระบวนการ Call Tree คือ กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกในคณะบริหารความต่อเนื่องและทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการในการติดต่อบุคลากรของหน่วยงาน ภายหลังจากมีการ
ประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤต 

กระบวนการ Call Tree เริ่มต้นที่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องแจ้งให้ผู้ประสานงานคณะบริหารความ
ต่อเนื่องทราบถึงเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้ประสานงานฯ แจ้งให้หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องรับทราบเหตุการณ์
ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ จากนั้นทีมบริหารความต่อเนื่องของแต่ละกอง/กลุ่ม/ฝุาย 
มีหน้าที่แจ้งไปยังบุคลากรภายใต้การบังคับบัญชาเพื่อรับทราบ โดยมีรายชื่อบุคลากรดังนี้ 

ตารางที่ 1 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของส านักงานปลัด อบต. 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง ทีมบริหารความต่อเนื่อง 
ชื่อ – สกุล เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ – สกุล เบอร์โทรศัพท์ 

นางพรรณ์นิภา  พิมนาจ 
(หัวหน้าส านักปลัด อบต.) 

0896191175 ส.อ.ฤทธิ์ณรงค์  นันทะบุตร 
(เจ้าพนักงานปูองกัน ฯ) 

0913622923 

นายรักชาติ  บัวขันธ์ 
(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปูองกันฯ) 

0956504739 

นางสาวณัฐพร  โสตะวงค์ 
(เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน) 

0960020193 

 

ตารางที่ 2 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของกองคลัง 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง ทีมบริหารความต่อเนื่อง 
ชื่อ – สกุล เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ – สกุล เบอร์โทรศัพท์ 

นางพรรณี  โลกลินไลน์ 
(รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน 
ผอ.กองคลัง) 

0956482449 นายอนันต์  ชาแดง 
(เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน) 

0819549080 

นายประยูร  อ้นจันหอม 
(เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน) 

0885527650 
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ตารางที่ 3 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของกองช่าง 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง ทีมบริหารความต่อเนื่อง 
ชื่อ – สกุล เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ – สกุล เบอร์โทรศัพท์ 

นายพฤทธิ์  บัวขันธ์ 
ผอ.กองการศึกษาฯ รก.ผอ.กองช่าง 

0935571164   

 

นายราชันย์  สุทธิมาตร 
(นายช่างไฟฟูาปฏิบัติงาน) 

0862221796 

 
นายกิจติพงษ์  บุตตะ 
(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ) 

0637346156 

 

ตารางที่ 4 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของกองสวัสดิการสังคม 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง ทีมบริหารความต่อเนื่อง 
ชื่อ – สกุล เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ – สกุล เบอร์โทรศัพท์ 

นายธนิต  บัวขันธ ์
(ผอ.กองสวัสดิการสังคม) 

0828444145 นางเนตรธิดา หล้ากวนวัน 
(นักพัฒนาชุมชนช านาญการ) 

0864187647 
0980963202 

นายฉัตรชัย   ภูมิแก้ว 
(ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน) 

0813200104 

 

ตารางที่ 5 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง ทีมบริหารความต่อเนื่อง 
ชื่อ – สกุล เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ – สกุล เบอร์โทรศัพท์ 

นายพฤทธิ์  บัวขันธ์ 
(ผอ.กองการศึกษาฯ) 
 

0935571164 นางสัญญา  บุตรสงกา 
(นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ) 

0918674990 

 

 


