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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความสําคัญของแผนความตอเนื่อง
แผนความตอเนื่อง หรือที่ตอไปนี้จะเรียกวา “Business Continuity Plan (BCP)” ฉบับนี้
จัดทําขึ้น เพื่อใหเทศบาลตําบลสถาน อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย หรือที่ตอไปนี้จะเรียกวา “หนวยงาน”
สามารถนําไปใชในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิก ฤติห รือเหตุการณฉุก เฉินตางๆ ไมวาจะเกิดจาก
ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุงรายตอองคกร เชน อุทกภัย อัคคีภัย การกอการประทวง การกอการจลาจล
การก อ วิ น าศกรรม เป น ต น โดยสภาวะวิ ก ฤติ ห รื อ เหตุ ก ารณ ฉุ ก เฉิ น ดั ง กล า วส ง ผลให ห น ว ยงานต อ งหยุ ด
การดําเนินงาน หรือไมสามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง
หากหนวยงานไมมีกระบวนการรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง อาจสงผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นตอหนวยงาน ในดานตางๆ เชน ไมวาจะเปนผลกระทบดานเศรษฐกิจ การเงิน การใหบริการ สังคม ชุมชน
และสิ่ง แวดลอม ตลอดจนชีวิต และทรั พยสินของประชาชน แผนความตอเนื่ องจึง เปนสิ่ง สํ าคัญ ที่จ ะชวยให
หนวยงาน สามารถรับมือกับเหตุการณฉุกเฉินที่ไมคาดคิด และทําใหกระบวนการที่สําคัญ (Critical Business
Process) สามารถกลับ มาดํ าเนิน การได อย างปกติ หรือ ตามระดับ การให บ ริ ก ารที่กํ าหนดไดใ นระยะเวลา
ที่เหมาะสม ซึ่งจะชวยใหสามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นตอหนวยงาน
1.2 วัตถุประสงค (Objectives)
1. เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารความตอเนื่อง
2. เพื่อใหหนวยงานมีการเตรียมความพรอมลวงหนาในการรับมือกับสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ
ฉุกเฉินตางๆ ที่เกิดขึ้น
3. เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดําเนินธุรกิจหรือการใหบริการ
4. เพื่อบรรเทาความเสียหายใหอยูระดับที่ยอมรับ ได เชน ผลกระทบดานเศรษฐกิจ การเงิน
การใหบริการ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม ตลอดจนชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
5. เพื่อใหประชาขน เจาหนาที่ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ หนวยงานภาครัฐ และผูมีสวนไดสวนเสีย
(Stakeholders) มี่ความเชื่อมั่นในศักยภาพของหนวยงาน แมหนวยงานตองเผชิญกับเหตุการณรายแรงและสงผล
กระทบจนทําใหการดําเนินธุรกิจตองหยุดชะงัก
1.3 สมมติฐานของแผนความตอเนื่อง (BCP Assumptions)
เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นภายใตสมมติฐาน ดังตอไปนี้
1. เหตุการณฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในชวงเวลาสําคัญตางๆ แตมิไดสงผลกระทบตอสถานที่ปฏิบัติงาน
สํารองที่ไดมีการจัดเตรียมไว
2. หนวยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการสํารองระบบสารสนเทศตางๆ โดยระบบ
สารสนเทศสํารองนั้น มิไดรับผลกระทบจากเหตุการณฉุกเฉินเดียวกันกับระบบสารสนเทศหลัก
3. “บุคลากร” ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึงพนักงานและเจาหนาที่ทั้งหมดของเทศบาล
ตําบลสถาน

-21.4 ขอบเขตของแผนความตอเนื่อง (Scope of BCP)
แผนความตอเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ใชรับรองกรณีเกิดสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณฉุกเฉิน บริเวณ
สํานักงานของหนวยงาน หรือภายในของหนวยงาน ประกอบดวยเหตุการณตอไปนี้
 เหตุการณอุทกภัย
 เหตุการณอัคคีภัย
 เหตุการณชุมนุมประทวง/ จลาจล
1.5 การใชแผนความตอเนื่อง (BCP)
แผนความตอเนื่องของเทศบาลตําบลสถาน จะถูกประกาศใชโดยนายกเทศมนตรีตําบลสถาน
1.6 การทบทวนแผนความตอเนื่อง
แผนความตอเนื่องฉบับนี้ตองไดรับการทบทวน และซอมแผนอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อให
มั่นใจวาแผนสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และสามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.7 โครงสรางและทีมงานแผนความตอเนื่อง
การบริหารแผนความตอเนื่องเปนระบบการบริหารจัดการองคกร ซึ่งประกอบดวย การจัดทํา
การนําไปปฏิบัติ การทดสอบ การติดตาม การทบทวน เพื่อใหแผนความตอเนื่ องเปนปจจุบัน และสามารถ
นําไปใชได จ ริง เมื่อเกิดเหตุที่ทํ าให ก ารดํ าเนิน งานตองหยุดชะงัก โดยระบบการบริห ารแผนความตอ เนื่อ ง
ประกอบดวย
- การกําหนดนโยบายที่ชัดเจนในการบริหารความตอเนื่องของผูบริหาร
- การกําหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากรไวอยางชัดเจน
- การทดสอบ และซักซอมเพื่อใหเกิดความเขาใจในการนําแผนไปปฏิบัติ
- การปรับปรุงใหเปนปจจุบัน
ดังนั้น เพื่อใหทราบบทบาทและความรับผิดชอบของบุคลากรที่เกี่ยวของตั้งแตผูบริหารระดับสูง
ถึงเจาหนาที่ระดับตางๆ เทศบาลตําบลสถานจึงไดกําหนดโครงสรางการบริหารความตอเนื่องของหนวยงาน
โดยประกอบดวย (รูปภาพที่ 1)
1) คณะบริหารความตอเนื่อง
2) ทีมบริหารความตอเนื่อง
3) ผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง

-3นายกเทศมนตรีตําบลสถาน
หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง
ปลัดเทศบาล
ผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง

หัวหนาสํานัก
ปลัดเทศบาล
หัวหนาทีม
บริหาร
ความตอเนื่อง
สํานักปลัด

ผูอํานวยการ
กองคลัง
หัวหนาทีม
บริหาร
ความตอเนื่อง
กองคลัง

ผูอํานวยการ
กองชาง
หัวหนาทีม
บริหาร
ความตอเนื่อง
กองชาง

ผูอํานวยการ
กองการศึกษา
หัวหนาทีม
บริหาร
ความตอเนื่อง
กองการศึกษา

รูปภาพที่ 1 โครงสรางคณะบริหารความตอเนื่อง (BCP Team) ของเทศบาลตําบลสถาน
ตามโครงสรางดังกลาว ไดกําหนดหนาที่แตละองคประกอบไว ดังนี้
1) คณะบริหารความตอเนื่องมีหนาที่ในการบริหารงานและใหการสนับสนุนทบทวน ทดสอบ
ปรับ ปรุง แผนความตอเนื่อง ประเมินแนวโนม ของเหตุก ารณที่เ กิดขึ้น ตัดสินใจ จัดหาทรัพยากรที่จํา เปน
ยามวิก ฤติ ตรวจสอบกํากับ ติดตามสถานการณ รวบรวมขอมูลและรายงานสถานการณใหผูบ ริห ารระดับสูง
ทราบ
2) ทีมบริห ารความตอเนื่อง มีห นาที่รวมมือ ดูแล ติดตาม ปฏิบัติงานและกูคืนเหตุการณ
ฉุก เฉินในสวนงานของตนเองใหก ลับ สูภาวะปกติโ ดยเร็วตามแผนบริหารความตอเนื่อง ซึ่ง ไดกําหนดรายชื่อ
บุ ค ลากรหลั ก บุ ค ลากรสํ า รอง ปรากฏตามตารางที่ 1 และบทบาทของที ม ความต อ เนื่ อ งไว แ ล ว
รวมทั้งรวบรวมขอมูลและรายงานสถานการณตอคณะทํางานบริหารตอเนื่องตามแนวทางที่กําหนดไว
3) ผู ป ระสานงานคณะบริ ห ารความต อ เนื่ อ ง มี ห น า ที่ ใ นการติ ด ต อ และประสานงาน
ภายในหนวยงานตามประบวนการ และใหก ารสนับ สนุนการติดตอสื่อ สารระหวา งกันของหน วยงานตางๆ
ทั้งภายในและภายนอกองคกร

-4ตารางที่ 1 รายชื่อบุคลากรและบทบาทของคณะบริหารความตอเนื่อง (BCP Team)
บุคลากรหลัก
บุคลากรสํารอง
บทบาท
ชื่อ
เบอรมือถือ
ชื่อ
เบอรมือถือ
นายชวง ทะกัน
093-1348997 หัวหนา
นายธีรพล ไชยสี
090-0505209
คณะบริหาร
085-6529924
ความตอเนื่อง
เทศบาล
นายสงวน สํานวนเย็น
080-8456482
ตําบลสถาน
นางวศินี ประเสริฐ ไชยทน 081-8837637 ผูประสานงาน นายธีรพัฒน ดีแกว
081-0258826
คณะบริหาร
ความตอเนื่อง
เทศบาล
ตําบลสถาน
นายชูชาติ เถาวัลยา
086-9176349 หัวหนาทีม
นางดวงฤดี อัศวทองคํา
084-6105415
บริหาร
ความตอเนื่อง
สํานัก
ปลัดเทศบาล
น.ส. อุบลภรณ นวลแจม
087-5768809 หัวหนาทีม
นางณฐมน พลทนู
089-7840416
084-9171930 บริหาร
ความตอเนื่อง
กองคลัง
นายทนน นาระตะ
081-5941545 หัวหนาทีม
นายประกาศิต ดวงปน
085-5265553
บริหาร
ความตอเนื่อง
กองชาง
นางสาวนันทิกา อัศวทองคํา 089-5601642 หัวหนาทีม
นางสาวนครช ไชยานุภาพ 081-2884697
บริหาร
ความตอเนื่อง
กองการศึกษา

บทที่ 2
การวิเคราะหผลกระทบการดําเนินงานและการประเมินความเสีย่ ง
2.1 การวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจ(Business Impact Analysis : BIA)
การวิเ คราะหผลกระทบทางธุรกิจ เปนขั้นตอนในการคัดกรองกระบวนการปฏิบัติง านหลั ก
ที่สําคัญของหนวยงานหากเกิดสภาวะวิกฤติ/เหตุการณฉุกเฉิน โดยประเมินผลกระทบในดานตางๆ ทั้งผลกระทบ
ตอทรัพยากรหลักของหนวยงาน ผลกระทบตอผูมีสวนไดเสีย รวมถึงการประเมินระยะเวลามากทึ่สุดที่ยอมใหการ
ดําเนินงานหยุดชะงักได ทั้งนี้เพื่อใหเทศบาลตําบลสถานมีความพรอมสามารถบริหารงานของหนวยงานในสภาวะ
วิก ฤต/เหตุก ารณ ฉุก เฉิ นที่ มีห ลากหลายรูป แบบได อย างเหมาะสมและมี ความต อเนื่ อ งของการดํา เนิ นงาน
ซึ่งผลกระทบที่มีตอการดําเนินงานขององคกรจะพิจารณาใน 5 ดาน ไดแก
1. ผลกระทบดา นอาคาร / สถานที่ปฏิบัติงานหลั ก : พิจารณาจากเหตุการณที่เกิดขึ้นทําให
ไมสามารถปฏิบัติงานที่สถานที่ปฏิบัติงานหลักของเทศบาลตําบลสถานได เนื่องจากไดรับความเสียหายและสงผล
ใหบุคลากรไมสามารถเขาไปปฏิบัติงานยังสถานที่ปฏิบัติงานหลักไดเปนระยะชั่วคราวหรือระยะยาว
2.ผลกระทบดานวัส ดุอุปกรณ ที่สําคัญ / การจัดหาจัดสงวัส ดุอุปกรณที่สําคัญ : พิจ ารณา
เหตุการณที่เกิดขึ้นทําใหไมสามารถใชงานวัสดุอุปกรณที่สําคัญ หรือไมสามารถจัดหาจัดสงวัสดุอุปกรณที่สําคัญได
หรือมีวัสดุอุปกรณ ใหสามารถใชงานในการปฏิบัติงานไดตามปกติ
3. ผลกระทบดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ : พิจารณาจากเหตุการณที่เกิดขึ้น
ทําใหไมสามารถใชระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือขอมูลที่สําคัญเพื่อการปฏิบัติงานตามปกติได
4. ผลกระทบดานบุคลากรหลัก: พิจารณาจากเหตุการณที่เกิดขึ้นทําใหบุคลากรหลักไมสามารถ
มาปฏิบัติงานไดตามปกติ
5. ผลกระทบดานคูคา / ผูใหบริการที่สําคัญ/ผูมีสวนไดเสีย : พิจารณาจากเหตุการณที่เกิดขึ้น
ทําใหคูคา/ ผูใหบริการไมสามารถที่จะใหบริการหรือสงมอบงานได ตามที่ระบุไวกับทางเทศบาลตําบลสถาน
2.2 การประเมินความเสี่ยงของสภาวะวิกฤต/ภัยคุกคาม และผลกระทบจากเหตุการณ
การประเมินความเสี่ยงของสภาวะวิกฤต เปนการประเมินสถานการณ/เหตุการณฉุกเฉินที่อาจ
เกิดขึ้นกับ องคก ร ซึ่งเทศบาลตําบลสถานวิเคราะหแลวพบวาเหตุก ารณที่มีโ อกาสเกิดผลกระทบตอองคก ร
มี 3 ปจจัย ไดแก อุทกภัย อัคคีภัย และการประทวง/จลาจล โดยพิจารณาผลกระทบจากเหตุการณที่เปน
ความเสี่ยงตอทรัพยากรทั้ง 5 ดาน ปรากฏดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สรุปเหตุการณภัยคุกคามและผลกระทบจากเหตุการณ
ผลกระทบ
ดานวัสดุอุปกรณ
เหตุการณวิกฤต/
ดานอาคาร/
ที่สําคัญ/
ดานเทคโนโลยี
ดาน
คูคา/ผูใหบริการ
ภัยคุกคาม
สถานที่
การจัดหาจัดสง สารสนเทศและ บุคลากร
ที่สําคัญ/
ปฏิบัติงานหลัก วัสดุอุปกรณ
ขอมูลที่สําคัญ
หลัก
ผูมีสวนไดเสีย
ที่สําคัญ
1 เหตุการณอุทกภัย





2 เหตุการณอัคคีภัย



3 เหตุ ก ารณ ชุ ม นุ ม
ประทวง/ จลาจล










-6แผนความตอเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ไมรองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่มีเหตุขัดของตางๆ ที่เกิดขึ้น
จากการดําเนินธุรกิจปกติ โดยเหตุขัดของดังกลาวไมสงผลกระทบระดับสูงตอการดําเนินงานและการใหบริการ
ของหนวยงาน และหนวยงานยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแกไขไดภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยผูบริหาร
หนวยงานหรือผูบริหารของแตละกลุมงานและฝายงานสามารถรับผิดชอบและดําเนินการไดดวยตนเอง
2.3 เกณฑการพิจารณาผลกระทบ
เกณฑก ารพิจ ารณาผลกระทบ เป น เกณฑ ก ารพิจ ารณาความเสี ยหายหรื อ ความรุน แรง
ของเหตุก ารณที่เกิดขึ้นตอการปฏิบัติง าน และสงผลตอขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือการใหบ ริการ
ของหนวยงานลดลง รวมทั้งสงผลตอชื่อเสียง ภาพลักษณ และความมั่นใจตอองคกร โดยแบงระดับผลกระทบ
เปน 4 ระดับ ดังนี้
ตารางที่ 3 เกณฑการพิจารณาระดับของผลกระทบ
ระดับผลกระทบ
หลักเกณฑการพิจารณาผลกระทบ
สูงมาก
มีผลใหขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือการใหบริการของหนวยงานลดลง
มากกวา รอยละ 50
มีผลกระทบตอชื่อเสียง ภาพลักษณ และความมั่นใจตอองคกรในระดับประเทศ
สูง
มีผลใหขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือใหบริการลดลงรอยละ 25-50
มีผลกระทบตอชื่อเสียง ภาพลักษณ และความมั่นใจตอองคกรในระดับหนวยงาน
ปานกลาง
มีผลใหขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือใหบริการ ลดลงรอยละ 10-25
มีผลกระทบตอชื่อเสียง และความมั่นใจตอองคกรในระดับบางหนวยงาน
ต่ํา
มีผลใหขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือใหบริการ ลดลงรอยละ 5-10
สงผลกระทบตอชื่อเสียง และความมั่นใจตอองคกรในระดับเจาหนาที่
2.4 การระบุภารกิจ กิจกรรม กระบวนการทีส่ ําคัญ
จากการประมวลผลโดยใชเกณฑการพิจารณาผลกระทบ สามารถวิเคราะหภารกิจ กิจกรรม
และกระบวนการปฏิบัติงานที่สําคัญเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต ปรากฏดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ภารกิจ กิจกรรม กระบวนการทีส่ ําคัญ
หนวยงาน
ภารกิจ/กระบวนงานที่สําคัญ
สํานักปลัดเทศบาล 1. งานธุรการ
2. งานการเจาหนาที่
3. งานนโยบายและแผน
4. งานสงเสริมการเกษตร
5. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
6. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
7. งานกฎหมายและคดี
8. งานบริหารงานทั่วไป
กองคลัง
9.งานธุรการการคลัง
10. งานการเงินและบัญชี
11. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
12. งานพัสดุและทะเบียนทรัพยสิน

-7หนวยงาน

กองชาง

ก อ ง ก า ร ศ ึก ษ า

ห น ว ย ต ร ว จ ส อ บ
ภ าย ใน

ภารกิจ/กระบวนงานที่สําคัญ
13. งานสถิติการคลัง
14. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
15. งานทะเบียนพาณิชย
16. งานกอสราง
17. งานออกแบบและควบคุมอาคาร
18. งานการโยธา
19. งานวิศวกรรม
20. งานสาธารณูปโภค
21. งานบริหารการศึกษา
22. งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
23. งานการศึกษาปฐมวัย
24. งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
25. งานธุรการ
26. งานตรวจสอบภายใน

2.5 ระดับผลกระทบตอภารกิจ/กระบวนการทีส่ ําคัญ
การประเมินระดับ ผลกระทบตอภารกิจ /กระบวนการที่ สําคัญ เทศบาลตําบลสถานกําหนด
ชวงระยะเวลาของการหยุดชะงักที่ไมสามารถปฏิบัติงานได เปน 5 ชวงเวลา ไดแก 1-2 วัน, 2-7 วัน, 1-2 สัปดาห,
> 2 สัปดาห และ 1 เดือน
จากการวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) พบวากระบวนการทํางาน
ที่เทศบาลตําบลสถาน ตองใหความสําคัญและกลับมาดําเนินงานหรือฟนคืนสภาพใหไดภายในระยะเวลาตามที่
กําหนดปรากฏดังตารางที่ 5

-8ตารางที่ 5 ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) ตอภารกิจ/กระบวนการทีส่ ําคัญ
ระยะเวลาเปาหมายในการฟนคืนสภาพ
ระดับ
กระบวนการหลัก
ความเรงดวน 1-2 วัน 2-7 วัน 1-2 สัปดาห > 2 สัปดาห 1 เดือน
สํานักปลัดเทศบาล
1. งานธุรการ
2. งานการเจาหนาที่
3. งานนโยบายและแผน
4. งานสงเสริมการเกษตร
5. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
6. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
7. งานกฎหมายและคดี
8. งานบริหารงานทั่วไป
กองคลัง
9. งานธุรการการคลัง
10. งานการเงินและบัญชี
11. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
12. งานพัสดุและทะเบียนทรัพยสิน
13. งานสถิติการคลัง
14. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
15. งานทะเบียนพาณิชย

สูงมาก
สูง
สูง
สูง
สูงมาก
สูงมาก
สูง
สูงมาก



สูงมาก
สูง
สูงมาก
สูง
สูง
สูง
สูงมาก















































































-9กระบวนการหลัก
กองชาง
16. งานกอสราง
17. งานออกแบบและควบคุมอาคาร
18. งานการโยธา
19. งานวิศวกรรม
20. งานสาธารณูปโภค
กองการศึกษา
21. งานบริหารการศึกษา
22. งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
23. งานการศึกษาปฐมวัย
24. งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
25. งานธุรการ
หนวยตรวจสอบภายใน
26. งานตรวจสอบภายใน

ระยะเวลาเปาหมายในการฟนคืนสภาพ
ระดับ
ความเรงดวน 1-2 วัน 2-7 วัน 1-2 สัปดาห > 2 สัปดาห 1 เดือน
สูง
สูง
สูง
สูง
สูงมาก
สูง
สูงมาก
สูง
สูง
สูง
สูงมาก
ปานกลาง
สูง





























































สําหรับภารกิจ/กระบวนงานอื่นๆ ที่ประเมินแลว อาจไมไดรับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมีความยืดหยุนสามารถชะลอการดําเนินงานและการใหบริการได
ผูบริหารของหนวยงานตางๆ จะประเมินความจําเปนและความเหมาะสม ทั้งนี้ หากมีความจําเปนใหป ฏิบัติตามแนวทางการบริหารความตอเนื่องเชนเดียวกับกระบวนงานหลัก

-102.6 กลยุทธในการบริหารความตอเนื่อง(Business Continuity Strategy)
กลยุทธการบริห ารความตอเนื่อง เปนแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรใหมี
ความพรอมตอการปฏิบัติงานใหเกิดความตอเนื่องเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต ซึ่งพิจารณาตามทรัพยากรใน 5 ดาน
ปรากฏดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 กลยุทธการบริหารความตอเนื่อง (Business Continuity Strategy)
ทรัพยากร
กลยุทธความตอเนื่องทางธุรกิจ
อาคาร/ สถานที่  กําหนดใหใชพื้นทีป่ ฏิบัติงานสํารอง ณ อาคารศูนยกลาง
ปฏิบัติงานสํารอง
ชุมชนสถาน โดยมีการสํารวจความเหมาะสมของสถานที่
ประสานงาน และการเตรียมความพรอม กับหนวยงาน
เจาของพื้นที่
 ในกรณีที่ความเสียหายขยายเปนวงกวาง ใหประสานองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นขางเคียงชวยเหลือ โดยมีการสํารวจ
ความเหมาะสมของสถานที่ ประสานงาน และการเตรียม
ความพรอมลวงหนา
 กําหนดใหปฏิบัติงานทีบ่ าน สําหรับภารกิจที่ไมไดรับ
ผลกระทบหรือมีลกั ษณะงานทีส่ ามารถปฏิบัติงานทีบ่ านได
โดยหนวยงานตองสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัสดุอุปกรณที่  กําหนดใหมกี ารจัดหาคอมพิวเตอรสํารอง ที่มีคุณลักษณะ
สําคัญ / การ
เหมาะสมกับการใชงาน พรอมอุปกรณทสี่ ามารถเชื่อมโยงตอ
จัดหาจัดสงวัสดุ
ผานเขาสูร ะบบเทคโนโลยีของหนวยงานกลางได
อุปกรณที่สําคัญ  กําหนดใหบุคลากรใชคอมพิวเตอรของตนเอง หากหนวยงาน
ไมสามารถสนับสนุนคอมพิวเตอรใชงานได
 กําหนดใหงานพัสดุจัดเก็บวัสดุสิ้นเปลืองในปริมาณที่
เหมาะสม
เทคโนโลยี
 เนื่องระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่
สารสนเทศและ
สําคัญของหนวยงาน มีลกั ษณะแบบรวมศูนยที่สวนกลาง
ขอมูลที่สําคัญ
(กรม)และเชื่อมโยงระบบเครือขายผานอินเตอรเน็ตเพื่อการใช
งานทําใหหนวยงานไมมไี มมรี ะบบคอมพิวเตอรสํารองของ
ตนเอง และตองรอจนกวาระบบการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศของหนวยงานกลางจะกูกอบใหสามารถใชงานได
 ดําเนินการบันทึกขอมูลดวยระบบมือไปกอน แลวจึงบันทึก
ขอมูลระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
 กําหนดใหเจาหนาที่ทุกคนจัดเก็บขอมูลการปฏิบัตงิ านของ
ตนเองไวใน external hard disk ของสวนกลาง เปนระยะ
บุคลากรหลัก  กําหนดใหใชบุคลากรสํารองทดแทนภายในงานเดียวกันกอน
 กําหนดใหใชบุคลากรนอกงาน ในกรณีบุคลากรไมเพียงพอ

-11ทรัพยากร
กลยุทธความตอเนื่องทางธุรกิจ
คูคา/ ผูใหบริการ  การไฟฟาสวนภูมิภาคเปนผูดูแลรับผิดชอบในการจําหนาย
ที่สําคัญ/ผูมสี วนได
ไฟฟา อยางไรก็ตาม ใหใชเครือ่ งกําเนิดไฟแทนไดโดยใชน้ํามัน
เสีย
เปนเชือ้ เพลิง
 หากระบบประปาเทศบาลตําบลสถานใชงานไมไดใหใชแหลง
น้ําสํารองที่มอี ยูในพื้นที่ไปจนกวาจะกูระบบประปาได
 กําหนดใหมผี ูใหบริการเชื่อมโยงระบบเครือขายอินเตอรเนต
อยางนอย 2 แหง หากผูใหบริการหลักไมสามารถใหบริการได
ระบบเชื่อมโยงจะปรับเปลี่ยนไปยังผูใหบริการสํารอง
ภายใน 1 วัน
 กําหนดใหจัดหาอุปกรณเชื่อมโยงระบบเครือขายตอผาน
อินเตอรเนต แบบพกพา (Air Card) ของผูใหบริการ
โทรศัพทมือถือ เชื่อมโยงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และขอมูลทีส่ ําคัญของหนวยงานกลางผานอินเตอรเนต ใน
กรณีทผี่ ูใหบริการเชื่อมโยงระบบเครือขายอินเตอรเนตไม
สามารถใหบริการไดภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
2.7 การระบุความตองการทรัพยากรที่สาคัญตามระยะเวลาเปาหมายในการฟนคืนสภาพ
จากเกณฑการพิจารณาผลกระทบและการประเมินความเสี่ยงจากภัยคุกคาม เทศบาลตําบล
สถาน จึงกําหนดกลยุทธ/แนวทางเพื่อใหองคกรสามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่องในทั้ง 5 ดานตามระยะเวลา
สูง สุดที่ยอมใหห ยุดชะงัก การดําเนินงานได ซึ่งการระบุความตองการเปนสิ่ง จําเปนเพื่อใหท ราบวาหากตอง
ปฏิบัติงานใหเกิดความตอเนื่อง ตองไปทํางานที่สถานที่สํารองที่ใด ตองใชวัสดุอุปกรณเทาใดและหามาไดจาก
แหลงใด มีบุคลากรหลักจํานวนเทาใดตองมาปฏิบัติงาน และตองประสานแจงหรือติดตอกับผูใหบริการหรือผูมสี ว น
ไดสวนเสียใดบาง รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 7.1-7.5

-12ตารางที่ 7.1 ความตองการดานสถานที่ปฏิบัตงิ านสํารอง (Working Space Requirement)
หนวยงาน
สํานักปลัดเทศบาล

กองคลัง

กระบวนงาน
1. งานธุรการ
2. งานการเจาหนาที่
3. งานนโยบายและแผน
4. งานสงเสริมการเกษตร
5. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
6. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
7. งานกฎหมายและคดี
8. งานบริหารงานทั่วไป
9.งานธุรการการคลัง
10. งานการเงินและบัญชี
11. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
12. งานพัสดุและทะเบียนทรัพยสิน
13. งานสถิติการคลัง
14. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

พื้นที่ปฏิบัติงานสํารอง
อาคารศูนยกลางชุมชนสถาน
อาคารศูนยกลางชุมชนสถาน
อาคารศูนยกลางชุมชนสถาน
อาคารศูนยกลางชุมชนสถาน
อาคารศูนยกลางชุมชนสถาน
อาคารศูนยกลางชุมชนสถาน
อาคารศูนยกลางชุมชนสถาน
อาคารศูนยกลางชุมชนสถาน
อาคารศูนยกลางชุมชนสถาน
อาคารศูนยกลางชุมชนสถาน
อาคารศูนยกลางชุมชนสถาน
อาคารศูนยกลางชุมชนสถาน
อาคารศูนยกลางชุมชนสถาน
อาคารศูนยกลางชุมชนสถาน

1-2 วัน
2 ตร.ม.

2 ตร.ม.
2 ตร.ม.
2 ตร.ม.
2 ตร.ม.

ระยะเปาหมายในการฟนคืนสภาพ
1-2
>2
2-7 วัน
สัปดาห สัปดาห
2 ตร.ม. 2 ตร.ม. 2 ตร.ม.
2 ตร.ม. 2 ตร.ม. 2 ตร.ม.
2 ตร.ม. 2 ตร.ม. 2 ตร.ม.
2 ตร.ม. 2 ตร.ม. 2 ตร.ม.
2 ตร.ม. 2 ตร.ม. 2 ตร.ม.
2 ตร.ม. 2 ตร.ม. 2 ตร.ม.
2 ตร.ม. 2 ตร.ม. 2 ตร.ม.
2 ตร.ม. 2 ตร.ม. 2 ตร.ม.
2 ตร.ม. 2 ตร.ม. 2 ตร.ม.
2 ตร.ม. 2 ตร.ม. 2 ตร.ม.
2 ตร.ม. 2 ตร.ม. 2 ตร.ม.
2 ตร.ม. 2 ตร.ม. 2 ตร.ม.
2 ตร.ม. 2 ตร.ม. 2 ตร.ม.
2 ตร.ม. 2 ตร.ม. 2 ตร.ม.

1 เดือน
2 ตร.ม.
2 ตร.ม.
2 ตร.ม.
2 ตร.ม.
2 ตร.ม.
2 ตร.ม.
2 ตร.ม.
2 ตร.ม.
2 ตร.ม.
2 ตร.ม.
2 ตร.ม.
2 ตร.ม.
2 ตร.ม.
2 ตร.ม.

-13หนวยงาน
กองคลัง
กองชาง

กระบวนงาน

15. งานทะเบียนพาณิชย
16. งานกอสราง
17. งานออกแบบและควบคุมอาคาร
18. งานการโยธา
19. งานวิศวกรรม
20. งานสาธารณูปโภค
กองการศึกษา
21. งานบริหารการศึกษา
22. งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
23. งานการศึกษาปฐมวัย
24. งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
25. งานธุรการ
หน วย ตร วจ สอบ 26. งานตรวจสอบภายใน
ภายใน
รวม

พื้นที่ปฏิบัติงานสํารอง
อาคารศูนยกลางชุมชนสถาน
อาคารศูนยกลางชุมชนสถาน
อาคารศูนยกลางชุมชนสถาน
อาคารศูนยกลางชุมชนสถาน
อาคารศูนยกลางชุมชนสถาน
อาคารศูนยกลางชุมชนสถาน
อาคารศูนยกลางชุมชนสถาน
อาคารศูนยกลางชุมชนสถาน
อาคารศูนยกลางชุมชนสถาน
อาคารศูนยกลางชุมชนสถาน
อาคารศูนยกลางชุมชนสถาน
อาคารศูนยกลางชุมชนสถาน

1-2 วัน
2 ตร.ม.

2 ตร.ม.
2 ตร.ม.

2 ตร.ม.

ระยะเปาหมายในการฟนคืนสภาพ
1-2
>2
2-7 วัน
สัปดาห สัปดาห
2 ตร.ม. 2 ตร.ม. 2 ตร.ม.
2 ตร.ม. 2 ตร.ม. 2 ตร.ม.
2 ตร.ม. 2 ตร.ม. 2 ตร.ม.
2 ตร.ม. 2 ตร.ม. 2 ตร.ม.
2 ตร.ม. 2 ตร.ม. 2 ตร.ม.
2 ตร.ม. 2 ตร.ม. 2 ตร.ม.
2 ตร.ม. 2 ตร.ม. 2 ตร.ม.
2 ตร.ม. 2 ตร.ม. 2 ตร.ม.
2 ตร.ม. 2 ตร.ม. 2 ตร.ม.
2 ตร.ม. 2 ตร.ม. 2 ตร.ม.
2 ตร.ม. 2 ตร.ม. 2 ตร.ม.
2 ตร.ม. 2 ตร.ม.

1 เดือน
2 ตร.ม.
2 ตร.ม.
2 ตร.ม.
2 ตร.ม.
2 ตร.ม.
2 ตร.ม.
2 ตร.ม.
2 ตร.ม.
2 ตร.ม.
2 ตร.ม.
2 ตร.ม.
2 ตร.ม.

18ตร.ม. 50ตร.ม. 52ตร.ม. 52ตร.ม. 52ตร.ม.
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วัสดุอุปกรณที่ตองการ
Notebook
เทศบาลตําบลสถาน

Notebook
สวนตัว

โทรศัพท
อุปกรณเชื่อมโยงระบบ
เครือขายตอผาน
อินเตอรเนต แบบพกพา
(Air Card)
external hard disk

ตารางที่ 7.2 ความตองการดานวัสดุอุปกรณ (Equipment & Supplies Requirement)
ระยะเปาหมายในการฟนคืนสภาพ
แหลงที่มาของวัสดุ
หนวยงาน
1-2 วัน
2-7 วัน
1-2 สัปดาห > 2 สัปดาห
สํานักงาน
สํานักปลัดเทศบาล
2 เครื่อง
3 เครื่อง
3 เครื่อง
3 เครื่อง
เทศบาลตําบลสถาน
กองคลัง
1 เครื่อง
2 เครื่อง
2 เครื่อง
2 เครื่อง
กองชาง
1 เครื่อง
2 เครื่อง
2 เครื่อง
2 เครื่อง
กองการศึกษา
1 เครื่อง
2 เครื่อง
2 เครื่อง
2 เครื่อง
รวม
5 เครื่อง
9 เครื่อง
9 เครื่อง
9 เครื่อง
พนักงานเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
พนักงานจาง
กองคลัง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
กองชาง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
กองการศึกษา
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
รวม
4 เครื่อง
4 เครื่อง
4 เครื่อง
4 เครื่อง
สํานักงาน
สวนกลาง
2 เครื่อง
2 เครื่อง
2 เครื่อง
2 เครื่อง
เทศบาลตําบลสถาน
สํานักงาน
สวนกลาง
4 เครื่อง
4 เครื่อง
4 เครื่อง
4 เครื่อง
เทศบาลตําบลสถาน
สํานักงาน
เทศบาลตําบลสถาน

สวนกลาง

4 เครื่อง

4 เครื่อง

4 เครื่อง

4 เครื่อง

1 เดือน
3 เครื่อง
2 เครื่อง
2 เครื่อง
2 เครื่อง
9 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
4 เครื่อง
2 เครื่อง
4 เครื่อง

4 เครื่อง
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สวนกลาง

1-2 วัน
2 เครื่อง

ระยะเปาหมายในการฟนคืนสภาพ
2-7 วัน
1-2 สัปดาห > 2 สัปดาห
2 เครื่อง
2 เครื่อง
2 เครื่อง

1 เดือน
2 เครื่อง

สวนกลาง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

สวนกลาง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

วัสดุอุปกรณที่ตองการ

แหลงที่มาของวัสดุ

หนวยงาน

เครื่องปรินเตอร

สํานักงาน
เทศบาลตําบลสถาน
สํานักงาน
เทศบาลตําบลสถาน
สํานักงาน
เทศบาลตําบลสถาน

เครื่องถายเอกสาร
เครื่องแสกน

-167.3 ความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูล (IT & Information Requirement)
ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญของเทศบาลตําบลสถาน มีการจัดเก็บ
ในระบบกลาง ซึ่งอยูในความดูแลของแตละกอง ในการปฏิบัติงานบุคลากรจะใชขอมูลสารสนเทศที่เปนระบบการ
เชื่อมโยงภายในหนวยงานผานเครือขายอินเตอรเนต ทาใหหนวยงานไมมีระบบคอมพิวเตอรสํารองและหากระบบมี
ปญหาตองรอใหหนวยงานกลางกูคืนระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกอน บุคลากรจึงจะสามารถใชงานของ
ระบบได อย างไรก็ต ามเพื่อ ใหส ามารถปฏิบั ติง านได เทศบาลตํ าบลสถานจํา เป นตองเตรียมความพรอ ม
ดานเทคโนโลยี ปรากฏดังตารางที่ 7.3
ตาราง 7.3 ความตองการระบบเทคโนโลยีและขอมูลสาหรับความตอเนื่องเพื่อการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาเปาหมายในการฟนคืนสภาพ
ระบบเทคโนโลยีและขอมูล
ผูรับผิดชอบ
ที่ตองการ
1-2 วัน 2-7 วัน 1-2 สัปดาห > 2 สัปดาห 1 เดือน
ระบบอินเตอรเน็ต/
สํานัก
    
อินทราเน็ต
ปลัดเทศบาล
Air card/WiFi
สํานัก
    
ปลัดเทศบาล
ฐานขอมูลใน e-office
สํานัก
    
ปลัดเทศบาล
ตารางที่ 7.4 ความตองการดานบุคลากรสําหรับความตอเนือ่ งเพื่อการปฏิบัติงาน (Personnel Requirement)
จํานวนบุคลากรที่ตองการตามระยะเวลาเปาหมายในการฟนคืนสภาพ
หนวยงาน
1-2 วัน
2-7 วัน 1-2 สัปดาห > 2 สัปดาห 1 เดือน
สํานักปลัดเทศบาล
4
14
14
14
14
กองคลัง
3
7
7
7
7
กองชาง
3
6
6
6
6
กองการศึกษา
2
3
3
3
3
หนวยตรวจสอบภายใน
1
1
1
รวม
12
30
30
30
30
ตารางที่ 7.5 ความตองการดานผูใหบริการทีส่ ําคัญ (Service Requirment)
ระยะเวลาเปาหมายในการฟนคืนสภาพ
ผูใหบริการ/ผูมีสวนไดเสีย
1-2 วัน
2-7 วัน 1-2 สัปดาห > 2 สัปดาห
ประชาชน




บริษัท,หางราน,สถานประกอบการ




หนวยงานราชการอื่นๆ



อําเภอ



จังหวัด




1 เดือน






-172.8 กระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน Call Tree
กระบวนการ Call Tree คือ กระบวนการแจงเหตุฉุกเฉินแกเจาหนาที่ในคณะทํางานบริหาร
ความตอเนื่อง และทีมบริหารความตอเนื่องที่เ กี่ยวของตามผังรายชื่อทางโทรศัพทท ราบ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อการบริหารจัดการในการติดตอบุคลากรของหนวยงานภายหลังจากมีการประกาศเหตุการณฉุกเฉินหรือภาวะ
วิกฤต
จุดเริ่มตนของกระบวนการ Call Tree จะเริ่มจากหัวหนาคณะทํางานบริหารความตอเนื่อง
แจงผูประสานงานคณะทํางานบริหารความตอเนื่อง โดยผูประสานงานฯ จะแจงใหหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
รับทราบเหตุการณฉุกเฉินและการประกาศใชแผนบริหารความตอเนื่อง ตามสายงานการบังคับบัญชาของแตละ
สายงาน และหัวหนาทีมแตละทานจะติดตอและแจง ไปยังบุคลากรภายใตการบังคับบัญชาของตนใหรับทราบ
เหตุการณฉุกเฉินและการประกาศใชแผนบริหารความตอเนื่องของหนวยงานที่ไดรับผลกระทบ ตามรายชื่อและ
ชองทางติดตอสื่อสารที่ไดระบุใน ตารางที่ 1 ทั้งนี้ ในกรณีที่บุคลากรหลักไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหบุคลากร
สํารองรับผิดชอบบทบาทของบุคลากรหลักไปกอน จนกวาจะมีการมอบหมายหรือไดรับการแตงตั้งโดยหัวหนา
คณะทํางานบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤตใหเปนบุคลากรหลัก หรือในกรณีที่ไมสามารถติดตอหัวหนาทีมได
ใหติดตอไปยังบุคลากรสํารอง โดยพิจารณา:
ถาเหตุก ารณเ กิดขึ้นในเวลาทําการ ให ดําเนินการติดตอบุคลากรหลัก โดยติดตอผาน
เบอรโทรศัพทของหนวยงานเปนชองทางแรก
ถ า เหตุ ก ารณ เ กิ ด ขึ้ น นอกเวลาทํ า การหรื อ สถานที่ ป ฏิ บั ติ ง านหลั ก ได รั บ ผลกระทบ
ใหดําเนินการติดตอบุคลากรหลักโดยติดตอผานเบอรโทรศัพทมือถือเปนชองทางแรก
ถา สามารถติด ตอ บุค ลากรหลั ก ไดใ หแ จง ขอ มูล แก บุค ลากรหลั ก ของหน วยงานทราบ
ดังตอไปนี:้
- สรุปสถานการณของเหตุการณฉุกเฉินและการประกาศใชแผนบริหารความตอเนื่อง
- เวลาและสถานที่ สํ าหรับ การนัดประชุ ม เรง ดวนของหนวยงานสําหรั บ ผูบ ริห าร
ของหนวยงานและทีมบริหารความตอเนื่อง
- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อบริหารความตอเนื่องตอไป เชน สถานที่รวมพลในกรณีทมี่ ี
การยายสถานทีท่ ําการ เปนตน

-18นายกเทศมนตรีตําบลสถาน
หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง

ปลัดเทศบาล
ผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง

หัวหนาสํานัก
ปลัดเทศบาล
หัวหนาทีม
บริหาร
ความตอเนื่อง
สํานักปลัด

ผูอํานวยการ
กองคลัง
หัวหนาทีม
บริหาร
ความตอเนื่อง
กองคลัง

ผูอํานวยการ
กองชาง
หัวหนาทีม
บริหาร
ความตอเนื่อง
กองชาง

ผูอํานวยการ
กองการศึกษา
หัวหนาทีม
บริหาร
ความตอเนื่อง
กองการศึกษา

รูปภาพที่ 2 กระบวนการแจงเหตุ Call Tree
ภายหลัง จากไดรับ การตอบรั บ จากบุคลากรหลัก ครบถวนตามผัง การติดต อ (Call Tree)
หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง มีหนาที่โทรศัพทกลับไปแจงยังผูประสานงานคณะทํางานบริหารความตอเนื่อง
เพื่อรายงานสรุปความพรอมของหนวยงานในการบริหารความตอเนื่อง รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของหนวยงานและเจาหนาที่ทั้งหมดในหนวยงาน
ทั้งนี้ ทีมบริห ารความตอเนื่องมีหนาที่ในการปรับปรุงขอมูล สําหรับ การติดตอใหเปนปจจุบัน
อยูตลอดเวลา เพื่อใหกระบวนการติดตอบุคลากรภายในหนวยงานสามารถดําเนินไดอยางตอเนื่องและสําเร็จลุลวง
ภายในระยะเวลาที่คาดหวัง ในกรณีที่เกิดเหตุการณฉุกเฉินและมีการประกาศใชแผนบริหารความตอเนื่อง

บทที่ 3
ขั้นตอนการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต และการกอบกูกระบวนการปฏิบัติงาน
ในขณะเกิดวิกฤต เพื่อใหสามารถตอบสนองตอสถานการณวิกฤตของหนวยงาน และปฏิบัติงาน
ไดอยางตอเนื่อง เทศบาลตําบลสถานไดกําหนดแนวทางในการบริหารความตอเนื่องในชวงเกิดเหตุในระยะสั้น
และการฟนคืนในระยะกลาง เปน 3 ระยะ ไดแก การตอบสนองตอเหตุการณทันที ภายใน 24 ชั่วโมง
การตอบสนองตอเหตุการณในระยะแรก ภายใน 7 วัน และการตอบสนองตอเหตุการณและกูคืนกระบวนการ
ปฏิบัติงานในระยะเวลาเกิน 7 วันเพื่อใหการตอบสนองตอเหตุการณมีประสิท ธิภาพและเทศบาลตําบลสถาน
สามารถกลับมาดําเนินภารกิจไดอยางรวดเร็วตามเวลาที่กําหนด
ทั้งนี้ ใหเปนหนาที่ของทีมบริหารความตอเนื่อง ตองดําเนินการรวบรวม ตรวจสอบสถานการณ
และรายงานใหคณะทํางานบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤตทราบเปนระยะ ๆ ตามกรอบเวลา โดยตรวจสอบ
การดําเนินงานตามขั้นตอนและกิจกรรมของผูรับผิดชอบ ดังนี้
วันที่ 1 ( ภายใน 24 ชั่วโมง) การตอบสนองตอเหตุการณทนั ที
ในการปฏิบัติการใด ๆ ใหบุคลากรคํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่น ๆ และปฏิบัติตาม
แนวทาง แผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หนวยงานกําหนดไวอยางเครงครัด
บทบาทความ
ดําเนินการ
ขั้นตอนและกิจกรรม
รับผิดชอบ
แลวเสร็จ
 หัวหนาทีมบริหาร
- แจงเหตุฉุกเฉิน วิกฤติ ตามกระบวนการ Call Tree ใหกับ
ความตอเนื่อง
บุคลากรในกองฯ ภายหลังไดรบั แจงจากหัวหนาคณะบริหารความ
ของกองฯ
พรอมตอสภาวะวิกฤตของหนวยงาน
ทีมบริหารความ
- จัดประชุมทีมบริหารความตอเนื่อง เพื่อประเมินความเสียหาย
ตอเนื่องของกองฯ
ผลกระทบตอการดําเนินงาน การใหบริการ และทรัพยากรสําคัญ
ที่ตองใชในการบริหารความตอเนือ่ ง
- ทบทวนกระบวนงานที่มีความเรงดวน หรือสงผลกระทบอยางสูง (หากไม
ดําเนินการ) ดังนั้น จําเปนตองดําเนินงานหรือปฏิบัติดวยมือ (Manual
Processing)
ผูอํานวยการกอง
- ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในกองฯ ที่ไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
หัวหนาทีมบริหาร
- รายงานหัวหนาคณะทํางานบริหารความตอเนื่องของหนวยงานทราบ
ความตอเนื่องของกอง
โดยครอบคลุมประเด็นดังนี้
• จํานวนและรายชื่อบุคลากรที่ไดรับบาดเจ็บ / เสียชีวิต
• ความเสียหายและผลกระทบตอการดําเนินงานและการใหบริการ
• ทรัพยากรสําคัญที่ตองใชในการบริหารความตอเนื่อง
• กระบวนงานที่มีความเรงดวนและสงผลกระทบอยางสูง
หากไมดําเนินการ และจาเปนตองดาเนินงานหรือปฏิบัติงานดวยมือ








-20ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความ
ดําเนินการ
รับผิดชอบ
แลวเสร็จ
 หัวหนาทีมบริหาร

ความตอเนื่องของกอง

- สื่อสารและรายงานสถานการณแกบุคลากรในกองฯ ใหทราบ
ตามเนื้อหาและขอความที่ไดรบั การพิจารณาและเห็นชอบ
จากคณะบริหารความตอเนื่องของหนวยงานแลว
- ประเมินและระบุกระบวนการหลัก และงานเรงดวน ที่จําเปนตอง
ดําเนินการใหแลวเสร็จ ภายใน 1- 5 วันขางหนา
- ประเมินศักยภาพและความสามารถของหนวยงานฯ ในการดําเนินงาน
เรงดวนขางตน ภายใตขอจํากัดและสภาวะวิกฤต พรอมระบุทรัพยากรที่
จําเปนตองใชในการบริหารความตอเนื่องตามแผนการจัดหาทรัพยากร
- รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหารความตอเนือ่ งของ
หนวยงานทราบ พรอมขออนุมัตกิ ารดําเนินงานหรือปฏิบัติงานดวยมือ
(Manual Processing) สําหรับกระบวนงานที่มีความเรงดวนและสงผล
กระทบอยางสูงหากไมดําเนินการ
- ติดตอและประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดหาทรัพยากรที่
จําเปนตองใชในการบริหารความตอเนื่อง ไดแก
สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
วัสดุอุปกรณทสี่ ําคัญ
เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลทีส่ ําคัญ
บุคลากรหลัก
คูคา/ผูใหบริการที่สําคัญ/ผูมสี วนไดสวนเสีย

หัวหนาและทีมบริหาร 
ความตอเนื่องของกอง
หัวหนาและทีมบริหาร 
ความตอเนื่องของกอง
หัวหนาทีมบริหาร

ความตอเนื่องของกอง

หัวหนาและทีมบริหาร
ความตอเนื่องของกอง
ตาง ๆ
สํานัก
ปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองชาง
กองการศึกษา
- พิจารณาดําเนินการหรือปฏิบัติงานดวยมือ (Manual) เฉพาะงานเรงดวน หัวหนาและทีมบริหาร
หากไมดําเนินการจะสงผลกระทบอยางสูงและไมสามารถรอได ทั้งนี้ ตอง ความตอเนื่องของกอง
ไดรับการอนุมัติ
หัวหนาและทีมบริหาร
- ระบุหนวยงานทีเ่ ปนคูคา/ผูใหบริการสําหรับงานเรงดวน เพื่อแจง
สถานการณและแนวทางในการบริหารงานใหมคี วามตอเนื่องตามความเห็น ความตอเนื่องของกอง
ของคณะทํางานบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤตของหนวยงาน
ทีมบริหารความ
- บันทึก (Log Book) เหตุการณ และทบทวนกิจกรรมและงานตางๆ
ตอเนื่องของกอง
ที่ทีมบริหารความตอเนือ่ งของกองตองดําเนินการ (พรอมระบุ
รายละเอียด ผูดําเนินการ และเวลา) อยางสม่ําเสมอ
หัวหนาทีมบริหาร
- แจงสรุปสถานการณและขั้นตอนการดําเนินการ สําหรับในวันถัดไป
ความตอเนื่องของกอง
ใหกับบุคลากรหลักในกองฯ เพื่อรับทราบและดําเนินการ อาทิ แจงวัน
เวลา และสถานที่ปฏิบัตงิ านสํารอง
หัวหนาและทีมบริหาร
- รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะทํางานบริหารความตอเนื่อง
ความตอเนื่องของกอง
ของหนวยงานอยางสม่ําเสมอหรือตามที่ไดกําหนดไว


















-21วันที่ 2-7 การตอบสนองในระยะสั้น
ในการปฏิบัติการใด ๆ ใหบุคลากรคํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่น ๆ และปฏิบัติ
ตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หนวยงานกําหนดไวอยางเครงครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความ
ดําเนินการ
รับผิดชอบ
แลวเสร็จ
 หัวหนาและทีมบริหาร 
ความตอเนื่องของกอง

- ติดตามสถานภาพการกอบกูคืนมาของทรัพยากรที่ไดรบั
ผลกระทบ ประเมินความจําเปนและระยะเวลาที่ตอ งใช
ในการกอบกูคืน
- ตรวจสอบกับหนวยงาน ความพรอมและขอจํากัดในการจัดหาทรัพยากร
ที่จําเปนตองใชในการบริหารความตอเนื่อง ไดแก
สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
วัสดุอุปกรณทสี่ ําคัญ
เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลทีส่ ําคัญ
บุคลากรหลัก
คูคา/ผูใหบริการที่สําคัญ/ผูมสี วนไดสวนเสีย
- รายงานหัวหนาคณะทํางานบริหารความตอเนื่องของหนวยงาน
ความพรอม ขอจํากัด และขอเสนอแนะ ในการจัดหาทรัพยากร
ที่จําเปนตองใชในการบริหารความตอเนื่อง
- ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรทีจ่ ําเปนตองใชในการ
บริหารความตอเนือ่ ง ไดแก
สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
วัสดุอุปกรณทสี่ ําคัญ
เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลทีส่ ําคัญ
บุคลากรหลัก
คูคา/ผูใหบริการที่สําคัญ/ผูมสี วนไดสวนเสีย
- ดําเนินงานและใหบริการ ภายใตทรัพยากรที่จัดหา เพื่อบริหารความ
ตอเนื่อง:
สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
วัสดุอุปกรณทสี่ ําคัญ
เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลทีส่ ําคัญ
บุคลากรหลัก
คูคา/ผูใหบริการที่สําคัญ/ผูมสี วนไดสวนเสีย
- แจงสถานการณและแนวทางในการบริหารความตอเนื่องแกหนวยงาน/
คูคา/ผูใหบริการที่สําคัญ/ผูมสี วนไดสวนเสีย

หัวหนาและทีมบริหาร
ความตอเนื่องของกอง
สํานัก
ปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองชาง
กองการศึกษา
หัวหนาทีมบริหาร
ความตอเนื่องของกอง










หัวหนาและทีมบริหาร 
ความตอเนื่องของกอง
สํานัก
ปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองชาง
กองการศึกษา



หัวหนาและทีมบริหาร 
ความตอเนื่องของกอง

-22ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความ
ดําเนินการ
รับผิดชอบ
แลวเสร็จ
 หัวหนาและทีมบริหาร 
ความตอเนื่องของกอง

- บันทึก (Log Book) เหตุการณ และทบทวนกิจกรรมและงาน
ตางๆ ที่ทีมบริหารความตอเนื่องของกองอยางสม่ําเสมอ
(รายละเอียด ผูดําเนินการพรอมระบุ)
- แจงสรุปสถานการณและขั้นตอนการดําเนินการตอไป สําหรับในวันถัดไป
ใหกับบุคลากรในกอง
- รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะทํางานบริหารความตอเนื่อง
ของหนวยงาน ตามเวลาที่ไดกําหนดไว

หั ว หน า ที ม บ ริ ห า ร 
ความตอเนื่องของกอง
หัวหนาและทีมบริหาร 
ความตอเนื่องของกอง

วันที่ 8 การตอบสนองระยะกลาง (1 สัปดาห)
ในการปฏิบัติการใด ๆ ใหบุคลากรคํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่น ๆ และปฏิบัติตาม
แนวทาง แผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หนวยงานกําหนดไวอยางเครงครัด
บทบาทความ
ดําเนินการ
ขั้นตอนและกิจกรรม
รับผิดชอบ
แลวเสร็จ
 หัวหนาและทีมบริหาร 
- ติดตามสถานะภาพการกอบกูคืนมาของทรัพยากรที่ไดรบั
ความตอเนื่องของกอง
ผลกระทบ และประเมินความจําเปนและระยะเวลาที่ตองใชในการ
กอบกูคืน

- ระบุทรัพยากรที่จําเปนตองใช เพื่อดําเนินงานและใหบริการตามปกติ
หัวหนาทีมบริหาร

- รายงานหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของหนวยงาน สถานภาพ
ความตอเนื่องของกอง
การกอบกูคืนมาของทรัพยากรที่ไดรับผลกระทบ และทรัพยากร
ที่จําเปนตองใชเพื่อดําเนินงานและใหบริการตามปกติ
 หัวหนาและทีมบริหาร 
- ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรทีจ่ ําเปนตองใชเพื่อ
ความตอเนื่องของกอง
ดําเนินงานและใหบริการตามปกติ:
สํานัก
สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
ปลัดเทศบาล
วัสดุอุปกรณทสี่ ําคัญ
กองคลัง
เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลทีส่ ําคัญ
กองชาง
บุคลากรหลัก
กองการศึกษา
คูคา/ผูใหบริการที่สําคัญ/ผูมสี วนไดสวนเสีย
หัวหนา ทีมบริหาร

- แจงสรุปสถานการณและการเตรียมความพรอมดานทรัพยากรตางๆ
ความตอเนื่องของกอง
เพื่อดําเนินงานและใหบริการตามปกติ ใหกับบุคลากรในกองฯ

- บันทึก (Log Book) เหตุการณ และทบทวนกิจกรรมและงานตางๆ ที่ทีม ทีมบริหารความ
ตอเนื่องของกอง
บริหารความตอเนือ่ งของกองฯ ( พรอมระบุรายละเอียด ผูดําเนินการ
และเวลา) อยาง สม่ําเสมอ
หัวหนาและทีมบริหาร 
- รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะทํางานบริหารความตอเนื่อง
ความตอเนื่องของกอง
ของหนวยงาน ตามเวลาที่ไดกําหนดไว

ภาคผนวก
1. ทีมบริหารความตอเนื่อง
เพื่อใหแผนความตอเนื่อง (BCP) ของเทศบาลตําบลสถานนําไปปฏิบัติใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล กําหนดใหมีการจัดตั้งทีมงานบริหารความตอเนื่อง (BCP Team) ของเทศบาลตําบลสถาน
ซึ่งประกอบดวย
1.1 สํานักปลัดเทศบาล
1.2 กองคลัง
1.3 กองชาง
1.4 กองการศึกษา
โดย BCP Team ประกอบดวยตําแหนง หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง และทีมบริหารความ
ตอเนื่อง ซึ่งแตละตําแหนงมีหนาที่ในการรวมมือ ติดตาม ปฏิบัติงาน และกูคืนเหตุการณฉุกเฉินในกลุมงาน
ของตนเองใหสามารถบริหารความตอเนื่องและกลับมาดําเนินงานในสภาวะปกติไดโดยเร็ว โดยมีรายชื่อบุคลากร
และบทบาทของทีมบริหารความตอเนื่อง (BCP Team) ปรากฏดังตาราง 8.1 – 8.4
ตารางที่ 8.1 : รายชื่อบุคลากรในทีมบริหารความตอเนื่อง (BCP Team) -สานักปลัดเทศบาล
บุคลากรหลัก
บุคลากรสํารอง
บทบาท
ชื่อ
เบอรมือถือ
ชื่อ
เบอรมือถือ
นายชูชาติ เถาวัลยา
086-9176349 หัวหนา
นางดวงฤดี อัศวทองคํา
084-6105451
ทีมบริหาร
ความตอเนื่อง
ทีมบริหาร
พ.จ.ท.เจด็จ ทรัพยทวี
089-6009361
ความตอเนื่อง
นางพัชรียา สิงหธนะ
083-7642875
นางสาวนภัทร ริมพิสร

081-1692079

นางภัทรธีนันท บุญสวัสดิ์

087-3009011

นายบัณฑิต ปรัชญาวิชัย

081-0281222

นางสาวเกศรินทร ชัยพิศ

081-5943747

นายนรินทร โกฏยา

083-5805067

นายพัชรพงษ เจริญสุข

089-4328887

นายวาทิน แสงเพ็ชร

089-8559479

นางมะลิ แสงศรีจันทร

084-7394978

นายอภิรักษ สมทะนะ
นางสาวจุฬาภรณ
จันทรหอม

088-9607496

ตารางที่ 8.2 : รายชื่อบุคลากรในทีมบริหารความตอเนื่อง (BCP Team) -กองคลัง
บุคลากรหลัก
บุคลากรสํารอง
บทบาท
ชื่อ
เบอรมือถือ
ชื่อ
เบอรมือถือ
นางสาวอุบลภรณ นวลแจม 087-5768809 หัวหนา
นางณฐมน พลทนู
089-7840416
084-9171930 ทีมบริหาร
ความตอเนื่อง
ทีมบริหาร
นางสาวเรืองรอง ทะสม
081-6720153
ความตอเนื่อง
นางขวัญฤดี พินชัย
083-5644445
นางสาวนงคราญ จันระวัง

088-2534706

นางสาวมลธิลา ใจผอง

083-3246782

นางสาวฐิตาภรณ พลทนู
ตารางที่ 8.3 : รายชื่อบุคลากรในทีมบริหารความตอเนื่อง (BCP Team) -กองชาง
บุคลากรหลัก
บุคลากรสํารอง
บทบาท
ชื่อ
เบอรมือถือ
ชื่อ
เบอรมือถือ
นายทนน นาระตะ
081-5941545 หัวหนา
นายประกาศิต ดวงปน
085-5265553
ทีมบริหาร
ความตอเนื่อง
ทีมบริหาร
นายอิทธิชัย ไมตรี
084-3655369
ความตอเนื่อง
080-6769798
นายทวี ศรีสุข
083-7611946
นายธงชัย ใจแกว

083-1549429

นายอภิสิทธิ์ ศรีชัย

087-1821386

นายสุทธิพงษ พินชัย

089-4292472

นางสาวโยษิตา สํานวนเย็น 080-1215051

ตารางที่ 8.4 : รายชื่อบุคลากรในทีมบริหารความตอเนื่อง (BCP Team) -กองการศึกษา
บุคลากรหลัก
บุคลากรสํารอง
บทบาท
ชื่อ
เบอรมือถือ
ชื่อ
เบอรมือถือ
นางสาวนันทิกา อัศวทองคํา 089-5601642 หัวหนา
นางสาวนครช ไชยานุภาพ 081-2884697
ทีมบริหาร
ความตอเนื่อง
ทีมบริหาร
นางจิราภรณ เงินยืน
081-6734983
ความตอเนื่อง
นางปยะวรรณ สุวรรณทา 085-7068864

ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

นางวรัญญา สุวรรณทา

085-7159027

นางยุพิน จันทะมา

089-2664261

นางพิทยารัตน โรงสะอาด

081-0151973

นางศุภรา สมทะนะ

081-7064582

นางอัญชลี มูลหลา

081-4731872

นางสุภาภรณ อินตะสงค

080-7933598

นางสงัด ศรีสุข

089-7765804

นางสาวระวีวรรณ ไชยกัน

087-9153011

นางแทตติยา เทพยศ

084-9854968

ตารางที่ 8.5 : รายชื่อหนวยงานตางๆ
หนวยงาน
หมายเลขโทรศัพท
ที่วาการอําเภอเชียงของ
053-791352
สถานีตํารวจภูธรเชียงของ
053-791356,053-791426
ไฟฟาสวนภูมิภาคเชียงของ
053791433,053-791497
สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเชียงของ
053-791167
แขวงการทางเชียงของ
053-791710
สาธารณสุขอําเภอเชียงของ
053-791330
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสถาน
053-791411

