
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนือ่งสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 
(Business Continuity Plan : BCP) 

 แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP)         
ซึ่งต่อไปจะเรียกว่าแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ จัดทำขึ้น เพื่อให้ “หน่วยงาน” เตรียมความพร้อมองค์กร 
และสามารถนำไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ท้ังท่ีเกิดจาก
ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ อุบัติการณ์โรคระบาด หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร โดยไม่ใหส้ภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์
ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานต้องหยุดการดำเนินงาน หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง  

การท่ีหน่วยงานไม่มีกระบวนการรองรับให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผล
กระทบต่อหน่วยงานในด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ การเงิน การให้บริการ สังคม ชุมชน ส่ิงแวดล้อม ชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น ดังนั้น การจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ จึงเป็นส่ิงสำคัญท่ีจะช่วยให้
หน่วยงานสามารถรับมือกับเหตุการณ์ที ่ไม่คาดคิด และทำให้กระบวนการที่สำคัญ (Critical Business 
Process) กลับมาดำเนินงานได้อย่างปกติในระดับการให้บริการท่ีกำหนดไว้ รวมทั้ง ลดระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อหน่วยงานได้  

วัตถุประสงค ์(Objectives) ของการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนือ่งฯ 

1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง 
2. เพื่อให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤต  และลด

ผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดำเนินงานหรือการให้บริการ 
3. เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับท่ียอมรับได้  
4. เพื่อให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มีความเชื่อมั่นใน

ศักยภาพของหน่วยงาน แม้หน่วยงานต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทำให้การ
ดำเนินงานต้องหยุดชะงัก 
 

สมมติฐานของแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (BCP Assumptions) 
เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นภายใต้สมมติฐาน ดังต่อไปนี้ 
 1.เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญต่าง ๆ  แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อสถานท่ี
ปฏิบัติงานสำรองท่ีได้มีการจัดเตรียมไว้ 
 2.หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการสำรองระบบสารสนเทศต่าง ๆ โดย
ระบบสารสนเทศสำรองมิได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเหมือนกับระบบสารสนเทศหลัก 

3.“บุคลากร” ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง เจ้าหน้าที่และพนักงานทั้งหมดของ
หน่วยงาน 
 

ขอบเขตของแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ฯ (Scope of BCP) 
  แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง  (BCP) ฉบับนี้ใช้รองรับสถานการณ์ กรณีเกิดสภาวะวิกฤต 
หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินในพื้นท่ีสำนักงานของหน่วยงานหรือภายในหน่วยงาน ด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้ 
  1. เหตุการณ์อัคคีภัย 
  2. เหตุการณ์อุทกภัย 
  3. เหตุการณ์วาตภัย 



 

แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืององค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า 
 

 

๒ 

 
  4. เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล 
  5. เหตุการณ์โรคระบาดต่อเนื่อง 
   

การวิเคราะห์ทรัพยากรท่ีสำคัญ 

  สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินมีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานสามารถ
บริการจัดการ และดำเนินงานขององค์กรให้มีความต่อเนื่อง การจัดหาทรัพยากรที่สำคัญจึงเป็นสิ่งจำเป็น 
และต้องระบุไว้ในแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง  ซึ ่งการเตรียมการทรัพยากรที่สำคัญ จะพิจารณาจาก
ผลกระทบใน 5 ด้าน  ดังนี้ 
  1. ผลกระทบด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นทำให้
สถานท่ีปฏิบัติงานหลักได้รับความเสียหาย หรือไม่สามารถใช้สถานท่ีปฏิบัติงานหลักได้ และส่งผลให้บุคลากร           
ไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้ชั่วคราวหรือระยะยาว ซึ่งรวมทั้งการที่ผู้รับบริการไม่สามารถเข้าถึงสถานท่ี
ให้บริการของหน่วยงานด้วย 
  2. ผลกระทบด้านวัสดุอ ุปกรณ์ที ่สำคัญ/การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที ่สำคัญ หมายถึง 
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นทำให้ไม่สามารถใช้งานจากวัสดุอุปกรณ์ท่ีสำคัญ  หรือไม่สามารถจัดหา/จัดส่งวัสดุอุปกรณ์
ท่ีสำคัญได้ 
  3. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลท่ีสำคัญ หมายถึง  เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น 
ทำให้ระบบงานเทคโนโลยีหรือระบบสารสนเทศ  หรือข้อมูลที่สำคัญไม่สามารถนำมาใช้ในการปฏิบติังานได้ 
ตามปกติ 

4. ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นทำให้บุคลากรหลักไม่สามารถ
มาปฏิบัติงานได้ตามปกติ 
  5. ผลกระทบด้านคู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ  หมายถึง เหตุการณ์ท่ี
เกิดขึ้นทำใหคู่้ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่สามารถติดต่อหรือใหบ้ริการหรือส่งมอบงานได้ 
 
 

สรุปเหตุการณ์สภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ์ 
 

เหตุการณ์สภาวะวิกฤต 

ผลกระทบ 
ด้านอาคาร/

สถานที่
ปฏิบัติงานหลัก 

ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่
สำคัญ/การจัดหาจัดส่ง
วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ 

ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมูลที่สำคัญ 

ด้าน
บุคลากร

หลัก 

ด้านคู่ค้า/            
ผู้ให้บริการ/ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

เหตุการณ์อัคคีภัย      
เหตุการณ์อุทกภัย      
เหตุการณ์วาตภัย      
เหตุการณ์โรคระบาดต่อเน่ือง      
เหตุการณ์ชุมนุม/ประท้วง/
จราจล 

     

เหตุการณ์การโรคระบาด      

  แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื ่อง ฯ  (BCP) ฉบับนี ้ ไม่รองรับการปฏิบัติงานในกรณีท่ี
เหตุขัดข้องเกิดขึ้นจากการดำเนินงานปกติ และเหตุขัดข้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบในระดับสูงต่อการ
ดำเนินงาน และการให้บริการของหน่วยงาน เนื่องจากหน่วยงานยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแก้ไข
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สถานการณ์ได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยผู้บริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารของแต่ละสำนัก/กอง/งาน 
สามารถรับผิดชอบและดำเนินการได้ด้วยตนเอง 
 

ทีมงานแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ฯ  (Business Continuity Plan Team) 

  ทีมงานแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง  ประกอบด้วย คณะบริหารความต่อเนื่อง และทีม
บริหารความต่อเนื่อง โดยจะต้องร่วมมือกันดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในฝ่ายงานของ
ตนเอง ให้สามารถบริหารความต่อเนื่องและกลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว ตามบทบาทหน้าท่ีท่ีกำหนดไว้ ดังนี้ 

1) คณะบริหารความต่อเนื่อง มีหน้าที่ในการประเมินลักษณะ ขอบเขต และแนวโน้มของ
อุบัติการณ์ท่ีเกิดขึ้น เพื่อตัดสินใจประกาศใช้แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง  และดำเนินการตามขั้นตอนและ
แนวทางการบริหารความต่อเนื่อง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนดำเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง  

2) ทีมบริหารความต่อเนื่อง มีหน้าที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง และดำเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรที่ได้
กำหนดไว้ในแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ของสำนัก/กอง/งาน ของตน 

3) ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง มีหน้าที่ในการติดต่อ และประสานงานภายใน
หน่วยงาน ให้การสนับสนุนในการติดต่อสื่อสารกับสำนัก/กอง/งาน ภายในหน่วยงาน และดำเนินการตาม
ขั้นตอนและแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
            
             
            
      

รายช่ือทีมงานแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง  ปรากฏดังตารางท่ี 1 ในกรณีท่ีบุคลากรหลัก
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้บุคลากรสำรองรับผิดชอบหน้าท่ีในบทบาทของบุคลากรหลัก  

 

คณะบริหารความต่อเน่ือง 
(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า) 

ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเน่ือง 
(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) 

ทีมงานบริหารความต่อเน่ือง 
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

(หัวหน้าสำนักปลัด อบต.) 

ทีมงานบริหารความต่อเน่ือง 
ด้านสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 

(ผอ.กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม) 

ทีมงานบริหารความต่อเน่ือง 
ด้านการช่าง 

(ผู้อำนวยการกองช่าง) 

ทีมงานบริหารความต่อเน่ือง 
ด้านการคลัง 

(ผู้อำนวยการกองคลัง) 

ทีมงานบริหารความต่อเน่ือง 
ด้านการศึกษา 

(ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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ตารางที่ 1 รายช่ือบุคลากรและบทบาทหน้าท่ีของทีมงานแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง  (BCP Team) 
บุคลากรหลัก 

บทบาท 
บุคลากรสำรอง 

ช่ือ เบอร์โทรศัพท ์ ชื่อ  เบอร์โทรศัพท ์
นายละดม  เชื้อช่วย 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า 

081-7377470 หัวหน้าคณะ
ผู้บริหารความ

ต่อเน่ือง 

นายนิติธรรม  ดำสุด 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า 
นายวีระ  แก้วพิทักษ์ 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า 
 

086-4781005 
 

064-3524101 

นายวรัศกรณ์  สุดสาคร 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

062-4289888 ผู้ประสานงาน        
คณะบริหาร             
ความต่อเน่ือง 

นายวิเชียร  สุนธนนท์ 
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
นางมะลิวัลย์  บุญจำเนียร 
ผู้อำนวยการกองคลัง 
นายโชคชัย  รอดรักษา 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
นางสมใจ  เป้าทอง 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
นางสาวสุดจิต  นาคพน 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

081-0838594 
 

084-8403918 
 

081-8921128 
 

088-7682070 
 

088-9657516 
 
 

นายวิเชียร  สุนธนนท์ 
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบล 
 

081-0838594 หัวหน้าทีม
บริหาร            

ความต่อเน่ือง 

นางสาวสุพิชชา  ลีลาเมธวัฒน์ 
นักวิเคราะห์นโยบาบและแผนชำนาญการ 
นางสาวฐิติวรดา  คิดชอบ 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
นางชิสากัญญ์  แตงอ่อน 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
นายอดิศักด์ิ  ชูเชียร  
นิติกรปฏิบัติการ 
นางสาวขวัญจิตร์  คงเพ็ง 
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
นายณัฐพล  นาคพน  
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นางจุฑามาศ  เปาะทอง  
ผู้ช่วยพัฒนาชุมชน  
นางสาวจุฬาลักษณ์  สิงคิวิบูลย์ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
นางสาวปัทมา  สุขด้วง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
 

087-3887846 
 

093-7155450 
 

0620969291 
 

095-5063743 
 

086-2796755 
 

089-2622602 
 

089-7248328 
 

084-8375621 
 

099-4855114 
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บุคลากรหลัก 

บทบาท 
บุคลากรสำรอง 

ช่ือ เบอร์โทรศัพท ์ ชื่อ  เบอร์โทรศัพท ์
นางมะลิวัลย์  บุญจำเนียร 
ผู้อำนวยการกองคลัง 
 

084-8403918 
 

หัวหน้าทีม
บริหาร           

ความต่อเน่ือง 

นางสาวนภสร  อนันต์มั่งคั่ง  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 
นางสาวณัฐนันท์  ปชาพัฒนไพศาล 
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  
นางสาวสุริฉัตร  ฉิมแสง 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  
นางสาวฮาจีร๊ะ  เตบสัน  
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 
นางสาวปุญชรัสมิ์ จันดี 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
นางสาวสุจริตรา  ทิพย์อรัญ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็ยรายได้ 

081-1871534 
 

088-7622926 
 

084-7476163 
 

094-7649826 
 

086-9478049 
 

084-4404404 

นายโชคชัย  รอดรักษา 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
 

081-8921128 
 

หัวหน้าทีม
บริหาร         

ความต่อเน่ือง 

นายปราโมทย์  แสงแก้ว  
นายช่างโยธาชำนาญงาน  
นายอธิปพงศ์  ธัญสกุลวงศ์   
เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน  
นายธนกร  ศักด์ิรักษ์  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
นายเฉลิมพงค์  ทองคณารักษ์  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
นายกิตติพงศ์  จิตรฉลาด  
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  

089-591722 
 

090-0375466 
 

081-2823556 
 

089-287553 
 

093-3366003 

นางสมใจ  เป้าทอง 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

088-7682070 
 

หัวหน้าทีม
บริหาร           

ความต่อเน่ือง 

นางสาวปฐมาภรณ์  จันทร์แจ่ม  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
นางสาวหทัยชนก สีสุข   
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  
นายปัณณวิชณ์  จันดี  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
นางสาวจิราวรรณ  ประสิทธิเสริฐ  
คนงานทั่วไป 

087-3839758 
 

098-0275642 
 

085-3416242 
 

083-3925595 

นางสาวสุดจิต  นาคพน 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

088-9657516 
 

หัวหน้าทีม
บริหาร           

ความต่อเน่ือง 

นางเดือนฉาย  สมะพงษ์ 
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  
นางสาวเบญจมาศ  นครอินทร์  
คนงานทั่วไป 

081-5379140 
 

086-9408861 
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บุคลากรหลัก บทบาท 

บุคลากรสำรอง 

ช่ือ เบอร์โทรศัพท ์ ชื่อ  เบอร์โทรศัพท ์
นายวิเชียร  สุนธนนท์ 
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบล 

081-0838594 หัวหน้าทีมบริหาร           
ความต่อเน่ือง 

ด้านการกู้ชีพ กู้ภัย
ฉุกเฉิน         

ประจำหน่วยงาน 

นายชาติชาย  คิดชอบ  
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
นายนิพนธ์  สุนธนนท์   
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
นายวุฒิชัย  รักคง  
พนักงานขับรถยนต์ (กู้ภัย) 
นายสงัด  ด้วงนุ้ย  
คนงานทั่วไป 
นายเทพไท  ดำสุด  
คนงานประจำรถดับเพลิง 
นายวีระศักด์ิ เล่งช่วน 
คนงานประจำรถดับเพลิง 
 
 

088-8219015 
 

065-4059016 
 

084-6284467 
 

062-3693466 
 

0910736067 
 

080-1478156 

 
 

ผลกระทบต่อกระบวนการทำงานหรือการให้บริการ 

การวิเคราะห์ผลกระทบต่อกระบวนการทำงานหรือการให้บริการ (Business Impact 
Analysis) โดยใช้เกณฑ์ในการกำหนดระดับผลกระทบ ดังนี้ 
ระดับผลกระทบ หลักเกณฑ์การพิจารณาระดับของผลกระทบ 

สูงมาก ▪ เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจำนวนเงินในระดับสูงมาก  
▪ ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือให้บริการลดลงมากกว่า ร้อยละ 50  
▪ เกิดการสูญเสียชีวิตและ/หรือภัยคุกคามต่อสาธารณชน  
▪ ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นใจต่อองค์กรในระดับประเทศและนานาชาติ  

สูง ▪ เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจำนวนเงินในระดับสูง  
▪ ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือให้บริการลดลงร้อยละ 25-50  
▪ เกิดการบาดเจ็บต่อผู้รับบริการ/บุคคล/กลุ่มคน  
▪ ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นใจต่อองค์กรในระดับประเทศ  

ปานกลาง ▪ เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจำนวนเงินในระดับปานกลาง  
▪ ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือให้บริการ ลดลงร้อยละ 10-25  
▪ ต้องมีการรักษาพยาบาล  
▪ ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นใจต่อองค์กรในระดับท้องถ่ิน  
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ระดับผลกระทบ หลักเกณฑ์การพิจารณาระดับของผลกระทบ 
ต่ำ ▪ เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจำนวนเงินในระดับต่ำ 

▪ ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือให้บริการ ลดลงร้อยละ 5-10  
▪ ต้องมีการปฐมพยาบาล  
▪ ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นใจต่อองค์กรในระดับท้องถ่ิน  

ไม่เป็นสาระสำคัญ ▪ ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือให้บริการ ลดลงน้อยกว่าร้อยละ 5  

พบว่ากระบวนการทำงานท่ีหน่วยงานต้องให้ความสำคัญและกลับมาดำเนินงานหรือฟื้นคืน
สภาพให้ได้ภายในระยะเวลาตามท่ีกำหนด ปรากฎดังตารางท่ี 2 
ตารางที่ 2 ผลกระทบต่อกระบวนการทำงานหรือการให้บริการ (Business Impact Analysis) 
 

 
กระบวนการหลัก 

ระดับความ
เร่งด่วน 
(สูง/ปาน
กลาง/ต่ำ) 

ระยะเวลาเปา้หมายในการฟื้นคืนสภาพ 
4  

ชั่วโมง 
1  วัน 1  

สัปดาห์ 
2  

สัปดาห์ 
1  เดือน 

1. การประเมินความเสียหายจากสถานการณ์ภัยที่
เกิดข้ึน ก่อนรับหน่วยงานภาคีเครือข่าย/ประชาชน
ผู้ประสบภัยที่มาติดต่อ 

สูง      

2. การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และวัสดุอุปกรณ์/
เครื่องมือที่จำเป็น ระบบสำรองฉุกเฉิน ยานพาหนะและ
เงินสด 

สูง      

3. จัดต้ังศูนย์อำนวยการและสั่งการในสภาวะวิกฤต การ
เตรียมงานของทุกกลุ่มงาน/และทุกฝ่ายพร้อมจัดทำเวร
ประจำวัน ผลัดเวร และบูรณาการงานดูแลประชาชน/
ติดต่อสื่อสาร ตลอด 24 ชม. 

สูง      

4. การรับแจ้งการรายงานสถานการณ์ภัยและการขอ
ความช่วยเหลือของทุกหน่วยงานทั้งในระดับจังหวัด/
อำเภอ/อปท. เพ่ือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือดำเนินการวิเคราะห์ประเมินผลเพ่ิมเติม 

สูง      

5. การติดตาม วิเคราะห์สภาพปัญหาและประเมินผล สูง      
6. การเตรียมการประสานโรงพยาบาลข้างเคียงทั้งใน
และนอกเขตพ้ืนที่เพ่ือการส่งต่อผู้ป่วย 

สูง      

7. ประสานหน่วยงานภายนอกสนับสนุนช่วยเหลือทั้ง
ด้านเครื่องจักรกลและกำลงัพล 

สูง      

8. การดูแลการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานที่
ติดต่อประสานงานโดยตรงขององค์การบริหารส่วนตำบล 

สูง      

9. กิจกรรมรับงานการแจ้งเหตุสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ
จากประชาชน/หมู่บ้าน/ชุมชน 

สูง      

10. การเบิกจ่าย สิ่งของสำรองจ่าย/ถุงยังชีพ เรือ 
อุปกรณ์ต่างๆเพ่ือให้บริการประชาชนและหน่วยงานที่
ร้องขอ 

สูง      
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กระบวนการหลัก 

ระดับความ
เร่งด่วน 
(สูง/ปาน
กลาง/ต่ำ) 

ระยะเวลาเปา้หมายในการฟื้นคืนสภาพ 
4  

ชั่วโมง 
1  วัน 1  

สัปดาห์ 
2  

สัปดาห์ 
1  เดือน 

11.การแจ้งติดต่อประสานกับเจ้าหน้าท่ีกู้ชีพกู้ภัย/            
อปพร./ศูนย์ อปพร.อำเภอ, ศูนย์ อปพร.องค์การบริหาร
ส่วนตำบลและอปท.ทุกแห่ง 

ปานกลาง      

12.การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และลงพ้ืนที่สำรวจ ปานกลาง      
13. จัดทำรายงานสรุปผลการช่วยเหลือและการรายงาน
เหตุด่วนสาธารณภัยให้กับประธาน/รองประธาน
คณะกรรมการ BCM 

ปานกลาง      

14.การดำเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณและงานธุรการ
ทั่วไป  

สูง      

15.การดำเนินการเก่ียวกับงานด้านการเงิน การบัญชี วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การบริหารงานบุคคล การติดต่อประสานงาน 
สถิติข้อมูล  

ปานกลาง      

16.การดำเนินการเก่ียวกับการจัดทำแผนงานงบประมาณ
และเร่งรัดติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ต่ำ      

 

  สำหรับกระบวนการอื่นๆ ท่ีประเมินแล้ว อาจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมากหรือมี
ความยืดหยุ่นสามารถชะลอการดำเนินงานและการให้บริการได้ โดยให้ผู้บริหารของฝ่ายงานประเมินความ
จำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นให้ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความต่อเนื่องเช่นเดียวกับ
กระบวนงานหลัก 
 

การวิเคราะห์เพื่อกำหนดความต้องการทรัพยากรที่สำคัญ 

1) ด้านสถานท่ีปฏิบัติงานสำรอง (Working Space Requirement)  
ตารางที่ 3 การระบุพื้นท่ีการปฏิบัติงานสำรอง 

ทรัพยากร สถานที่/ที่มา 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห ์ 2 สัปดาห ์ 1 เดือน 

พ้ืนที่สำหรับสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง อาคารป้องกัน
บรรเทาสา
ธารณภัย  ม. 6 

2 ตร.ม. 
(1 คน) 

8  ตร.ม. 
(4 คน) 

6 ตร.ม. 
(3 คน) 

14 ตร.ม. 
(8 คน) 

20 ตร.ม. 
(15 คน) 

ปฏิบัติงานที่บ้าน 14 ตร.ม. 
(8 คน) 

8  ตร.ม. 
(4 คน) 

10 ตร.ม. 
(5 คน) 

- - 

รวม 16 ตร.ม. 
(9 คน) 

16  ตร.ม. 
(4 คน) 

16 ตร.ม. 
(8 คน) 

14 ตร.ม. 
(8 คน) 

20 ตร.ม. 
(15 คน) 
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๙ 

2) ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement)  
ตารางที่ 4 การระบุจำนวนวัสดุอุปกรณ์ 

ประเภททรพัยากร ที่มา 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห ์ 2 สัปดาห ์

1. คอมพิวเตอร์สำรอง -เครื่องสำรอง 
-เครื่องส่วนตัว 
-ผ่านการบวนการจัดซื้อตามความ
จำเป็นและเหมาะสม 

1 เครื่อง 2 เครื่อง 3 เครื่อง 4 เครื่อง 

2. เครื่องพิมพ์รองรับการใช้งาน
กับคอมพิวเตอร์ 

-เครื่องสำรอง 
-เครื่องส่วนตัว 
-ผ่านการบวนการจัดซื้อตามความ
จำเป็นและเหมาะสม 

1 เครื่อง 2 เครื่อง 3 เครื่อง 3 เครื่อง 

3. โทรศัพท์/โทรสารพร้อม
หมายเลขและเครื่องแสกน 

-เครื่องสำรอง 
-เครื่องส่วนตัว 
-ผ่านการบวนการจัดซื้อตามความ
จำเป็นและเหมาะสม 

1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 

4. ระบบคอมพิวเตอร์ที่ต้อง
ต่อเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
ภายนอก เช่น GFMIS e-GP 

 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 

5. เครื่องถ่ายเอกสาร -ผ่านการบวนการจัดซื้อตามความ
จำเป็นและเหมาะสม 

1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 

 

3) ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล (IT & Information  Requirement) 

ตารางท่ี 5 การระบุความต้องการด้านเทคโนโลยี 
ประเภททรพัยากร แหล่งข้อมูล/ที่มา 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห ์ 2 สัปดาห ์

1. ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินอำเภอ 

✓ ✓ ✓ ✓ 

2. ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
สำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (Electronic Local 
Administrative Accounting 
System e-LAAS) 

กองคลงั/กรมสง่เสริมการปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

✓ ✓ ✓ ✓ 

3. ระบบจัดซื้อจัดจ้าง กองคลงั ✓ ✓ ✓ ✓ 
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๑๐ 

 

ประเภททรพัยากร แหล่งข้อมูล/ที่มา 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 

4. หนังสือสั่งการต่างๆ            
ออกโดยหน่วยงาน 

หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีได้รับ  
✓ ✓ ✓ 

5. เอกสารใบแจ้งหน้ี คู่ค้า  ✓ ✓ ✓ 

6. ข้อมูลประกอบการจัดทำ
แผนงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ  

ส่วนราชการทุกส่วน    ✓ 

 
4) ความต้องการด้านบุคลากรสำหรับความต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน (Personnel Requirement)  
ตารางท่ี  6 การระบุจำนวนบุคลากรหลักท่ีจำเป็น 

ประเภททรพัยากร 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห ์ 2 สัปดาห ์

จำนวนบุคลากรปฏิบัติงานที่สำนักงาน / สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง 5 5 5 5 

จำนวนบุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน - - - - 

รวม 5 5 5 5 

5) ความต้องการด้านผู้ให้บริการท่ีสำคัญ (Service Requirement) 
ตารางท่ี 7 การระบุจำนวนผู้ให้บริการท่ีต้องติดต่อหรือขอรับบริการ 

ฝ่ายงาน / กลุ่มงาน 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห ์ 2 สัปดาห ์

ผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต* 1 1 1 1 

รวม 1 1 1 1 

*ให้จัดหาอุปกรณ์เชื ่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์  แบบพกพา (Air Card) ของให้บริการ
โทรศัพท์มือถือ เชื่อมโยงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สำคัญผ่านอินเตอร์เน็ตในกรณี                   
ผู้ให้บริการได้ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 

 

 

กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy) 

กลยุทธ์ความต่อเนื่อง เป็นแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีความ
พร้อม เมื่อเกิดสภาวะวิกฤต ซึ่งพิจารณาทรัพยากรใน 5 ด้าน ดังตารางท่ี 8 
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๑๑ 

ตารางที่ 8 กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy) 
 

ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 
อาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง 
 

▪ กำหนดให้ใช้พื้นที ่ปฏิบัติงานสำรอง ภายในสำนักงานและภายนอกสำนักงานองค์การ
บริหารส่วนตำบลบางเป้าโดยมีการสำรวจความเหมาะสมของสถานที่ประสานงานและ
เตรียมความพร้อมกับหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่  

▪ กำหนดให้ใช้พ้ืนที่ปฏิบัติงานสำรอง ภายนอกสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า 
คืออาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลบางเป้า โดยมีการ
สำรวจความเหมาะสมของสถานที่ ประสานงาน และการเตรียมความพร้อม กับหน่วยงาน
เจ้าของพ้ืนที่แล้ว 
 

วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ/การจัดหาจัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ที่สำคัญ 

▪ หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง กำหนดแผนการเคลื่อนย้ายหรือจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำคัญ 
และอื่นๆ ที่จำเป็นแก่การปฏิบัติงานไปยังพ้ืนที่สำรอง 

▪ กำหนดแผนจัดหาคอมพิวเตอร์สำรอง  ที่มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งานพร้อม
อุปกรณ์เชื่อมโยงต่อผ่านอินเทอร์เน็ตเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีของส่วนกลางได้ 

▪ กำหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop/Notebook) หรืออุปกรณ์เชื่อมโยงระบบ
เครือข่ายต่อผ่านอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-fi) ของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ เชื่อมโยง
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สำคัญของหน่วยงานกลางผ่านอินเทอร์เน็ต 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลที่สำคัญ 
 

▪ ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่มีความสำคัญ มีลักษณะแบบรวมศูนย์ 
และเชื ่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เน็ตกับส่วนกลาง  เพื ่อการใช้งาน ทำให้
หน่วยงานไม่มีระบบคอมพิวเตอร์สำรองของตนเอง ดังน้ัน การกู้คืนสถานการณ์อาจต้องรอ
จนกว่าระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนกลางจะกลับคืนให้สามารถใชง้าน
ได้  

▪ กำหนดดำเนินงานด้วยมือ (Manual) โดยเฉพาะงานสำคัญๆ ในกรณี ที่ระบบการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถกอบกู้ให้ใช้งานได้ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 

บุคลากรหลัก 
 
 
 
 
 

▪ กำหนดให้ใช้บุคลากรสำรอง ทดแทนกันได้ตามแผนฯ 
▪ กำหนดให้ใช้ผู้ปฏิบัติงานนอกกอง/ฝ่าย/งาน ที่เหมาะสมและมีลักษณะงานเดียวกันหรือ

ใกล้เคียงกัน เข้าไปทดแทนหรือเสริมในกรณีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดแคลนหรือมีไม่
เพียงพอ 

 

คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สำคัญ/ผู้มีส่วนได้สว่นเสีย ▪ กำหนดให้มีคู่ค้า/ผู้ให้บริการสำรอง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเรียกใช้บริการได้ในสภาวะ
วิกฤต  

▪ พิจารณากระจายความเสี่ยง โดยมีคู่ค้า/ ผู้ให้บริการ มากกว่า 1 ราย สำหรับให้บริการแก่
หน่วยงาน  
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ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ 
 

 
 

 ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากร (พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง) คำนึงถึงความปลอดภัย
ในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ และปฏิบัติตามแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติของหน่วยงานตนเองและงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า อย่างเคร่งครัด 
 

ขั้นตอนและกิจกรรม ความรับผิดชอบ ดำเนินการแล้วเสร็จ 

- แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤต ตามกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน Call Tree 
ให้กับบุคลากรในสำนัก/กอง/งาน ภายหลังได้รับแจ้งจากหัวหน้าคณะ
บริหารความต่อเนื่องขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า 

หัวหน้าทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของ 
สำนัก/กอง/งาน นั้นๆ 

 

- จัดประชุมทีมงานบริหารความต่อเนื่อง เพื่อประเมินความเสียหาย 
ผลกระทบและการให้บริการ ตลอดจนทรัพยากรสำคัญที่ต้องใช้ใน
การบริหารความต่อเนื่อง 
- ทบทวนการปฏิบัติงานท่ีมีความเร่งด่วน หรือส่งผลกระทบสูง 
สูงมาก (หากไม่ดำเนินการ) ดังนั้น จึงจำเป็นต้องดำเนินงาน 
หรือปฏิบัติงานด้วยมือ  (Manual Processing) 

หัวหน้าทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของ 
สำนัก/กอง/งาน นั้นๆ 

 

- ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในกองท่ีได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 
 

สำนัก/ผู้อำนวยการกอง  

- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานทราบ 
โดยคลอบคลุมประเด็น ดังนี้ 
   • จำนวนและรายชื่อบุคลากรท่ีได้รับบาดเจ็บ/เสียชีวิต 
   • ความเสียหายและผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและการบริการ
ประชาชน 
   • ทรัพยากรสำคัญๆ ท่ีต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง 
   • กิจกรรมหรืองานท่ีมีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่างสูง(หาก
ไม่ดำเนินการ) 
 

หัวหน้าทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของ 
สำนัก/กอง/งาน นั้นๆ 

 

- สื่อสารและรายงานสถานการณ์แก่บุคลากรในสำนกั/กอง/งาน ให้
ทราบตามเนื้อหาและข้อความที่ได้รับการ 
พิจารณาจากคณะผู้บริหารความต่อเนื่อง ท่ีได้รายงานผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า 
 

หัวหน้าทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของ 
สำนัก/กอง/งาน นั้นๆ 

 

 
 
 
 
 
 

วันท่ี 1 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที (ภายใน 24 ช่ัวโมง) 
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๑๓ 

 

ขั้นตอนและกิจกรรม ความรับผิดชอบ ดำเนินการแล้วเสร็จ 

- ประเมินและระบุกระบวนการหลักและงานเร่งด่วนท่ีต้อง 
ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 1 - 5 วันข้างหน้า 
 
 

หัวหน้าทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของ 
สำนัก/กอง/งาน นั้นๆ 

 

- ประเมินศักยภาพและความสามารถของหน่วยงานในการดำเนินงาน
เร่งด่วน ภายใต้ข้อจำกัดและสภาวะวิกฤตพร้อมระบุทรัพยากร
จำเป็นต้องใช้บริหารความต่อเนื่องตามแผนการจัดหาทรัพยากร 
 

หัวหน้าทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของ 
สำนัก/กอง/งาน นั้นๆ 

 

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้าทราบ พร้อมขออนุมัติการ
ดำเนินงานหรือปฏิบัติงานด้วยมือ  สำหรับกระบวนงานท่ีมีความ
เร่งด่วน  และส่งผลกระทบอย่างสูง  หากไม่ดำเนินการ 
 

หัวหน้าทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของ 
สำนัก/กอง/งาน นั้นๆ 

 

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการจดัหาหรือ 
เคลื่อนย้ายทรัพยากรจำเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง 
   • สถานท่ีปฏิบัติงานสำรอง 
   • วัสดุ อุปกรณ์ที่สำคัญ 
   • เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลสำคัญ 
   • บุคลากรหลัก 
   • ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนทราบ ถึงสถานท่ีให้บริการ 
 

• คณะบริหารความ
ต่อเนื่อง 
• หัวหน้าทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องและ 
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 

 

-บันทึกและรายงานกจิกรรม ท่ีทีมงานบริหารความต่อเนื่องของสำนัก
กอง/งาน 

หัวหน้าทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของ 
สำนัก/กอง/งาน นั้นๆ 

 

-สรุปรายงานสถานการณ์ และข้ันตอนในการดำเนนิการในวัน 
ถัดไป แก่หัวหน้าคณะผู้บริหารความต่อเนื่องทราบ 

หัวหน้าทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของ 
สำนัก/กอง/งาน นั้นๆ 

 

-รายงานความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขและการ
ดำเนินการในวนัถัดไปต่อผู้บริหาร 

หัวหน้าทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของ 
สำนัก/กอง/งาน นั้นๆ 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืององค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า 
 

 

๑๔ 

 
 
 
 

 ในการปฏิบัติการใดๆ  ให้บุคลากร (พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง)  คำนึงถึงความปลอดภัย          
ในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ และปฏิบัติตามแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติของหน่วยงานตนเองและ                
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  อย่างเคร่งครัด 
 

ขั้นตอนและกิจกรรม ความรับผิดชอบ ดำเนินการแล้วเสร็จ 

- ติดตามสถานการณ์และการกู้คืนการบริหารความต่อเนื่อง หัวหน้าทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของ 
สำนัก/กอง/งาน นั้นๆ 

 

- ตรวจสอบระบบ และเพิ่มความพร้อมภายใต้ข้อจำกัดในการ
ปฏิบัติงาน 

หัวหน้าทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของ 
สำนัก/กอง/งาน นั้นๆ 

 

- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเร่ืองความพร้อม ข้อจำกัด ข้อเสนอแนะ ในการจัดหาเพิ่มเติม
ทรัพยากรท่ีจำเป็นในการบริหารความต่อเนื่อง 

หัวหน้าทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของ 
สำนัก/กอง/งาน นั้นๆ 

 

- แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องของ 
สำนัก/กอง/งาน และประชาชนให้ทราบ 

หัวหน้าทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของ 
สำนัก/กอง/งาน นั้นๆ 

 

- บันทึกและรายงานกิจกรรมหรือการปฏิบัติงานท่ีต้องปรับเปลี่ยน 
เพื่อการบริการประชาชน ในลักษณะลงพืน้ท่ีเพื่อเขาให้ถึง
ประชาชนผู้รับบริการ 

หัวหน้าทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของ 
สำนัก/กอง/งาน นั้นๆ 

 

- แจ้งสรุปสถานการณ์และข้ันตอนการดำเนนิการต่อไป สำหรับวัน
ถัดไป กับบุคลากรใน สำนัก/กอง/งาน นั้นๆ 

หัวหน้าทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของ 
สำนัก/กอง/งาน นั้นๆ 

 

- รายงานความคืบหน้า การดำเนินการให้แก่ผูบ้ริหารทราบ หัวหน้าคณะบริหาร 
ความต่อเนื่อง 
 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 2 -7 การตอบสนองในระยะสั้น 



 

แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืององค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า 
 

 

๑๕ 

 

 
 

 ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากร (พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง) คำนึงถึงความปลอดภัย         
ในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ และปฏิบัติตามแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติของหน่วยงานตนเองและ                
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  อย่างเคร่งครัด 
 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดำเนินการแล้วเสร็จ 

- ติดตามสถานภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรท่ีได้รับผลกระทบ 
ประเมินความจำเป็นและระยะเวลาท่ีต้องใช้ในการกอบกู้คืน 

หัวหน้าทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของสำนัก 
สำนัก/กอง/ งาน นั้นๆ 

 

- แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องแก่ 
ผู้ได้รับผลกระทบ 

หัวหน้าทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของสำนัก 
สำนัก/กอง/ งาน นั้นๆ 

 

- บันทึกและทบทวนกิจกรรม ท่ีทีมงานบริหารความต่อเนื่องต้องทำ หัวหน้าทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของสำนัก 
สำนัก/กอง/ งาน นั้นๆ 

 

- ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีและการให้การบริการ
ประชาชน 

หัวหน้าทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของสำนัก 
สำนัก/กอง/ งาน นั้นๆ 

 

- สรุปปัญหา อุปสรรค ท่ียังต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติม  
เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพในสถานการณ์ที่มีข้อจำกัด/วิกฤต 

หัวหน้าทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของสำนัก 
สำนัก/กอง/ งาน นั้นๆ 

 

- รายงานผลการดำเนินการ ให้คณะบริหารความต่อเนื่องทราบ หัวหน้าทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของสำนัก 
สำนัก/กอง/ งาน นั้นๆ 

 

- หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง รายงานความคืบหน้าแก่
ผู้บริหาร 

หัวหน้าคณะบริหาร 
ความต่อเนื่อง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 8  การตอบสนองระยะกลาง  (1  สัปดาห์) 



 

แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืององค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า 
 

 

๑๖ 

ภาคผนวก ก 
 

การกำหนดกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน Call Tree 
เพื ่อให้แผนดำเน ินธ ุรก ิจอย่างต่อเนื ่องฯ  (BCP) สามารถนำไปปฏิบัต ิใช ้ได ้อย ่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล กำหนดให้มีกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบางเป้าขึ ้น โดยกระบวนการ Call Tree คือ กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกในคณะ
บริหารความต่อเนื่องและทีมบริหารความต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถบริหารจัดการในการติดต่อ
บุคลากรของหน่วยงาน ภายหลังจากมีการประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤต 

กระบวนการ Call Tree จะเริ่มจากหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องแจ้งให้ผู้ประสานงาน
คณะบริหารความต่อเนื่อง โดยผู้ประสานงานฯ จะแจ้งให้หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องรับทราบเหตุการณ์
ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง ตามสายงานการบังคับบัญชาของแต่ละสายงาน หัวหน้าสำนัก
องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการกองแต่ละท่าน   จึงติดต่อและแจ้งไปยังบุคลากรภายใต้การบังคับ
บัญชาของตน รับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนความต่อเนื่องของหน่วยงานที่ได ้รับ
ผลกระทบตามรายช่ือและช่องทางติดต่อส่ือสารท่ีได้ระบุในรายช่ือบุคลากรและบทบาทหน้าท่ีของทีมงานแผน
ดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง  (BCP Team)  ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อหัวหน้าแต่ละส่วนราชการนั ้นได้                        
ให้ติดต่อไปยังบุคลากรสำรองโดยพิจารณา : 
 

•  ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลาทำการ ให้ดำเนินการติดต่อบุคลากรหลักโดยติดต่อผ่าน
เบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานเป็นช่องทางแรก 

•  ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นนอกเวลาทำการหรือสถานท่ีปฏิบัติงานหลักได้รับผลกระทบ                    
ให้ดำเนินการติดต่อบุคลากรหลักโดยติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางแรก 

•  ถ้าสามารถติดต่อบุคลากรหลักได้ ให้หัวหน้าแต่ละส่วราชการ แจ้งข้อมูลให้กับบุคลากร
หลักของ หน่วยงานทราบ ดังต่อไปนี้: 

   -สรุปสถานการณ์ของเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง 
 -เวลาและสถานท่ีสำหรับการนัดประชุมเร่งด่วนของหน่วยงาน สำหรับผู้บริหารของ

หน่วยงาน และทีมงานบริหารความต่อเนื่อง 
   -ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อบริหารความต่อเนื่องต่อไป เช่น สถานท่ีรวมพลในกรณีท่ีมี

การย้ายสถานท่ีทำการ 

     

 

 

 

 



 

แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืององค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า 
 

 

๑๗ 

 

กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน Call Tree 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภายหลังจากได้รับการตอบรับจากบุคลากรหลักครบถ้วนตามผังการติดต่อ (Call Tree) ปลัดองค์การบรหิาร
ส่วนตำบล หัวหน้าสำนักองค์การบริหารส่วนตำบล และผู ้อำนวยการกอง มีหน้าที ่โทรกลับไปแจ้งยัง                      
ผู ้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื ่อง   เพื่อรวบรวมสรุปความพร้อมของหน่วยงานในการบริหาร                      
ความต่อเนื่อง รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิติและทรัพย์สินของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดในหน่วยงาน 
ทีมบริหารความต่อเนื่องมีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลสำหรับการติดต่อให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา  เพื่อให้
กระบวนการติดต่อพนักงานภายในหน่วยงานสามารถดำเนินได้อย่างต่อเนื ่องและสำเร็จลุล่วงภายใน
ระยะเวลาที่คาดหวัง ในกรณีท่ี เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและมีการประกาศใช้แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื ่อง
สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต(Business Continuity Plan : BCP) 

 
 

--------------------------------------------- 
 

คณะผู้บริหาร 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า 

หัวหน้าคณะบริหาร 
ความต่อเน่ือง จังหวัด/อำเภอ 

ผู้ประสานคณะบริหาร 
ความต่อเน่ือง 

องค์กรสนับสนุน 
ภายนอกหน่วยงาน 

หัวหน้าทีมงานบริหาร 
ความต่อเน่ือง 

พนักงาน / ลูกจ้าง 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า 

 


