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ค ำน ำ 

                จากการท่ีประเทศไทยประสบกบัปัญหาการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ซ่ึงองคก์ารบริหารส่วนต าบลสระ ไดรั้บผลกระทบเช่นกนั  ตลอดเวลาท่ีผ่านมาพบว่าระบบและกลไกการท างาน
ของหน่วยงานของรัฐและภายในขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสระ  หลายประการมีปัญหาโดยไม่สามารถด าเนิน
ภารกิจในสภาวะวิกฤตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งผลใหก้ารแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปโดย
ขาดระบบการบริหารจดัการท่ีดี ซ่ึงสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นดงักล่าวเป็นบทเรียนอนัส าคญัท่ีทุกส่วนราชการภายใน
องคก์รตอ้งน ามาปรับกระบวนการท างานใหม่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เร่ืองการบริการประชาชน เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ภารกิจ
หลกัของราชการหรืองานบริการประชาชนท่ีส าคญั สามารถด าเนินงานหรือให้บริการไดอ้ย่างต่อเน่ือง ไม่สะดุด
หยุดลงแมว้า่จะประสบกบัวิกฤตการณ์หรือภยัพิบติัต่างๆ องคก์ารบริหารส่วนต าบลสระ จึงไดด้ าเนินการทบทวน
และปรับปรุงแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง (Business Continuity Plan : BCP) เพื่อให้หน่วยงาน เตรียมความ
พร้อมองค์กรและสามารถน าไปใชใ้นการตอบสนองและปฏิบติังานในสภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ 
รวมทั้งแนวทางปฏิบติัในขณะเกิดเหตุสามารถแกไ้ขเหตุการณ์ไดอ้ย่างเหมาะสม รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพและ
เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพยสิ์นของขา้ราชการ เจา้หน้าท่ี และของทางราชการ รวมทั้งเป็นการเตรียมความ
พร้อมโดยมุ่งหวงัให้ขา้ราชการ และเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลสระ มีความรู้ความเข้าใจในการ
ป้องกนั และรู้วิธีปฏิบติัอย่างถูกตอ้งตามขั้นตอนสามารถเผชิญต่อสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีเกิดขึ้นไดอ้ย่างทนัท่วงที 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อนัจะน ามาซ่ึงประโยชน์สุขของประชาชนอยา่งแทจ้ริงต่อไป 
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บทน ำ 

 

แผนบริหารความต่อเน่ือง หรือท่ีต่อไปน้ีจะเรียกวา่ “Business Continuity Plan (BCP)” 

ฉบับน้ี จดัท าขึ้น เพื่อให้ส่วนราชการในส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลสระ  หรือท่ีต่อไปน้ีจะเรียกว่า 
“ส ำนัก/กอง” สามารถน าไปใชใ้นการตอบสนองและปฏิบติังานในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ไม่
ว่าจะเกิดจากโรคระบาด ภยัธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร เช่น อุทกภยั อัคคีภัย การก่อการ
ประทว้ง การก่อการจลาจล การก่อวินาศกรรม การเกิดโรคระบาด เป็นตน้   โดยสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์
ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงาน ตอ้งหยุดการด าเนินงานหรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเน่ือง  หาก
องคก์ารบริหารส่วนต าบลสระ ไม่มีกระบวนการรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง   อาจส่งผลกระทบท่ีอาจ
เกิดขึ้นต่อต าบลสระและหน่วยงานในดา้นต่างๆ เช่น ไม่วา่จะเป็นผลกระทบดา้นเศรษฐกิจการเงิน การใหบ้ริการ 
สังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน แผนความต่อเน่ืองจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ี
จะช่วยให้ต าบลสระและหน่วยงาน  สามารถรับมือกบัเหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีไม่คาดคิด และท าให้กระบวนการท่ี
ส าคญั (Critical Business Process) สามารถกลบัมาด าเนินการได้อย่างปกติ หรือตามระดับการให้บริการท่ี
ก าหนดได้ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะช่วยให้สามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อ
หน่วยงานได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

วัตถุประสงค์ (Objectives) 

1. เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารความต่อเน่ือง 

2. เพื่อให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับมือกับสภาวะวิกฤตและลด
ผลกระทบจากการหยดุชะงกัในการด าเนินงานหรือการใหบ้ริการ 

3. เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับท่ียอมรับได้ เช่น ผลกระทบดา้นเศรษฐกิจการเงิน 
การใหบ้ริการ สังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน 

4. เพื่อให้ประชาชน เกษตรกร เจา้หน้าท่ี หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐ และผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย(Stakeholders) มีความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของหน่วยงาน แมห้น่วยงาน
ตอ้งเผชิญกบัเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนท าใหก้ารด าเนินธุรกิจตอ้งหยดุชะงกั 

สมมติฐำนของแผนควำมต่อเน่ือง (BCP Assumptions) 

เอกสารฉบบัน้ีจดัท าขึ้นภายใตส้มมติฐาน ดงัต่อไปน้ี  
1. เหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีเกิดขึ้นในช่วงเวลาส าคญัต่างๆ แต่มิไดส่้งผลกระทบต่อสถานท่ี

ปฏิบติังานส ารองท่ีไดมี้การจดัเตรียมไว  ้

2. หน่วยงานเทคโนโลยสีารสนเทศรับผิดชอบในการส ารองระบบสารสนเทศต่างๆ  โดย
ระบบสารสนเทศส ารองนั้น มิไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเดียวกนักบัระบบ
สารสนเทศหลกั 

3. “บุคลากร” ท่ีถูกระบุในเอกสารฉบบัน้ี หมายถึง ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า พนกังาน
ราชการ และเจา้หนา้ท่ีทั้งหมดขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสระ 

ขอบเขตของแผนควำมต่อเน่ือง (Scope of BCP) 

แผนด าเนินธุรกิจอยา่งความต่อเน่ือง(BCP) ฉบบัน้ี ใชร้องรับสถานการณ์ กรณีเกิดสภาวะวิกฤต 

หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน บริเวณหน่วยงานท่ีตั้งอยูภ่ายในอาคารส านกังานเทศบาลต าบลศิลาแลง และหน่วยงานท่ี
ตั้งอยูภ่ายนอกอาคารส านกังานเทศบาลต าบลศิลาแลง  ประกอบดว้ยเหตุการณ์ต่อไปน้ี 

• เหตุการณ์อุทกภยั 

• เหตกุารณ์อคัคีภยั 

• เหตุการณ์ไฟดบั 

• เหตุการณ์ชุมนุมประทว้ง/ จลาจล 

• เหตุการณ์โรคระบาด   



 
 

กำรวิเครำะห์ทรัพยำกรท่ีส ำคัญ 

  สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินมีหลากหลายรูปแบบ ดงันั้นเพื่อใหห้น่วยงานสามารถ
บริหารจดัการ การด าเนินงานขององคก์รใหมี้ความต่อเน่ือง การจดัหาทรัพยากรท่ีส าคญัจึงเป็นส่ิงจ าเป็น และ
ตอ้งระบุไวใ้นแผนด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงการเตรียมการทรัพยากรท่ีส าคญั จะพิจารณาจากผลกระทบใน 
5 ดา้น ดงัน้ี 

1. ผลกระทบดา้นอาคาร/สถานท่ีปฏิบติังานหลกั หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นท าใหส้ถานท่ี
ปฏิบติังานหลกัไดรั้บความเสียหายหรือไม่สามารถใชส้ถานท่ีปฏิบติังานหลกัได ้และส่งผล
ใหบุ้คลากรไม่สามารถเขา้ไปปฏิบติังานไดช้ัว่คราวหรือระยะยาว ซ่ึงรวมทั้งการท่ี
ผูรั้บบริการ   ไม่สามารถเขา้ถึงสถานท่ีใหบ้ริการของหน่วยงานดว้ย 

2. ผลกระทบดา้นวสัดุอุปกรณ์ท่ีส าคญั/การจดัหาจดัส่งวสัดุอุปกรณ์ท่ีส าคญั หมายถึง
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นท าใหไ้ม่สามารถใชง้านวสัดุอุปกรณ์ท่ีส าคญัหรือไม่สามารถจดัหา/
จดัส่งวสัดุอุปกรณ์ท่ีส าคญัได  ้

3. ผลกระทบดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและขอ้มูลท่ีส าคญั หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นท าให้
ระบบงานเทคโนโลยหีรือระบบสารสนเทศ หรือขอ้มูลท่ีส าคญัไม่สามารถน ามาใชใ้นการ
ปฏิบติังานไดต้ามปกติ 

4. ผลกระทบดา้นบุคลากรหลกั หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นท าใหบุ้คลากรหลกัไม่สามารถมา
ปฏิบติังานไดต้ามปกติ 

5. ผลกระทบดา้นคู่คา้/ผูใ้หบ้ริการท่ีส าคญั หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นท าใหคู้่คา้/ผู ้
ใหบ้ริการ/ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ไม่สามารถติดต่อหรือใหบ้ริการหรือส่งมอบงานได้ 

สรุปเหตุกำรณ์ภัยคุกคำมและผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ 

ควำมเส่ียงและภัยคุกคำม 

ผลกระทบ 

ด้ำนอำคำร/สถำนที่ 
ปฏิบัติงำนหลัก 

ด้ำนวัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญ 
 

ด้ำนเทคโนโลยี 
สำรสนเทศและ
ข้อมูลที่ส ำคัญ 

ด้ำนบุคลำกร 
หลัก 

 

ด้ำนคู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำร/ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่ส ำคัญ 

เหตุการณ์อุทกภยั √ √ √ √ √ 
เหตุการณ์ไฟดบั √ √ √ √ - 
เหตุการณ์ชุมนุมประทว้ง/จราจล √ - - √ √ 

เหตุการณ์อคัคีภยั √ √ √ √ - 
เหตุการณ์โรคระบาด √ √ √ √ - 

 



 
 

แผนด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง (BCP) ฉบบัน้ี ไม่รองรับการปฏิบติังานในกรณีท่ีมีเหตุขดัขอ้ง 

เกิดขึ้นจากการด าเนินงานปกติและเหตุขดัขอ้งดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบในระดบัสูงต่อการด าเนินงานและการ
ใหบ้ริการของหน่วยงาน และหน่วยงานยงัสามารถจดัการหรือปรับปรุงแกไ้ขไดภ้ายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม  
โดยผูบ้ริหารหน่วยงานหรือผูบ้ริหารของแต่ละกลุ่มงานและฝ่ายงานสามารถรับผิดชอบและด าเนินการไดด้ว้ย
ตนเอง 

ทีมงำนบริหำรควำมต่อเน่ือง (Business Continuity Plan Team) 

 เพื่อใหแ้ผนด าเนินธุรกิจต่อเน่ือง (BCP) ของฝ่ายบริหารทัว่ไปสามารถน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จะตอ้งจดัตั้งทีมงานบริหารความต่อเน่ือง (BCP Team) ขึ้น โดย BCP Team 
ประกอบดว้ย หวัหนา้ทีมงานบริหารความต่อเน่ืองและทีมงานบริหารความต่อเน่ือง โดยทุกต าแหน่งจะตอ้ง
ร่วมมือกนัดูแล ติดตาม ปฏิบติังานและกูค้ืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในฝ่ายงานของตนเองให้สามารถบริหารความ
ต่อเน่ืองและกลบัสู่สภาวะปกติไดโ้ดยเร็ว ตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีก าหนดไวข้องทีมงานบริหารความต่อเน่ือง (BCP 
Team) และในกรณีท่ีบุคลากรหลกัไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหบุ้คลากรส ารองรับผิดชอบท าหนา้ท่ีในบาท
บาทของบุคลากรหลกั ปรากฏดงัตารางท่ี 1 

ตำรำงท่ี 1 รำยช่ือบุคลำกรและบทบำทของทีมงำนบริหำรควำมต่อเน่ือง (BCP Team) 

บุคลำกรหลกั 
หมำยเลข
โทรศัพท์ 

บทบำท หัวหน้ำทีม/บุคลำกรส ำรอง หมำยเลขโทรศัพท์ 

นางงามจิตต ์ สมจิตต ์ 093-1302525 หวัหนา้คณะฯ 

ส านกัปลดัอบต.สระ 

น.ส.วีรวรรณ  กาหลง 

นางสุภาพร  หูเขียว 

น.ส.จ าเนียร  เมืองกอ้น 

นายโสภณ  สืบแสน 

นายสุรศกัด์ิ  รักดี 

นายค าจนัทร์  บา้นสระ 
นางศิริวรรณ  เกา้เอ้ียน 

064-9504632 
081-0312205 
081-9803821 
086-1973893 
087-1875756 
089-2669421 
0861869138 

นายนฐัพงษ ์  รักดี 093-1302121 หวัหนา้คณะฯ 

กองช่างอบต.สระ 

นายประทิตย ์  ไชยลงักา 

นายชม   บา้นสระ 

นายณรงค ์   รักดี 
นายสมเกียรติ  บวัแดง 
นายสุนทร  ควีนโนวรัตน ์

097-9905150 
087-9196387 
087-1794433 

082-8909320 
081-8856741 

นายคมสัน   ยืนยงั 093-1388676 หวัหนา้คณะฯ 

กองคลงัอบต.สระ 

น.ส.จิรภทัร  บา้นสระ 

นายประชรรณ์   กาหลง 

นางวิมล    ชา้งสาร 

093-2652547 
093-2456351 
093-3083152 



 
 

 

บุคลำกรหลกั 
หมำยเลข
โทรศัพท์ 

บทบำท หัวหน้ำทีม/บุคลำกรส ำรอง หมำยเลขโทรศัพท์ 

นางก่ิงกาญ    ยืนยงั 093-1312424 หวัหนา้คณะฯ 

กองการศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 

นางอจัฉรา   ณ น่าน 
นางบวัจิน  สวนหมอ้ 

นางอารีย ์  แสงศรีจนัทร์ 

นางดาวเรือง   สวนหมอ้ 

นางปวนัรัตน์  เชาวธ์นกิจ 

นาง 

064-0847291 
089-8503147 
087-1867758 
084-4856509 
097-9720530 

 

กลยุทธ์ควำมต่อเน่ือง (Business Continuity Strategy) 

 กลุยทุธฺความต่อเน่ืองเป็นแนวทางในการจดัหาและบริหารทรัพยากรใหมี้ความพร้อมเม่ือเกิดสภาวะ
วิกฤต ซ่ึงพิจารณาทรัพยากรใน 5 ดา้น ดงัตารางท่ี 2 
 

ตำรำงท่ี 2 กลยุทธ์ควำมต่อเน่ือง (Business Continuity Strategy) 
 

ทรัพยำกร กลยุทธ์ควำมต่อเน่ืองทำงธุรกจิ 

อำคำร/ สถำนท่ีปฏิบัติงำนหลกั • ก าหนดใหใ้ชพ้ื้นท่ีปฏิบติังานส ารอง ภายในและภายนอก
ส านกังานเทศบาลต าบลศิลาแลง  โดยมีการส ารวจความ
เหมาะสมของสถานท่ี ประสานงาน และการเตรียมความ
พร้อมกบัหน่วยงานเจา้ของพื้นท่ีแลว้ 

• ก าหนดใหใ้ชพ้ื้นท่ีปฏิบติังานส ารอง ภายนอกส านกังาน
เทศบาลต าบลศิลาแลง คือ สนามกีฬาประจ าต าบล ตั้งอยู่
บา้นศาลา หมู่ท่ี 2 โดยมีการส ารวจความเหมาะสมของ
สถานท่ี ประสานงาน และการเตรียมความพร้อม กบั
หน่วยงานเจา้ของพื้นท่ีแลว้ 

วัสดุอุปกรณ์ท่ีส ำคัญ / กำรจัดหำจัดส่งวัสดุ 
อุปกรณ์ท่ีส ำคัญ 

 

• ก าหนดใหมี้การจดัหาคอมพิวเตอร์ส ารอง ท่ีมี
คุณลกัษณะเหมาะสมกบัการใชง้าน พร้อมอุปกรณ์ท่ี
สามารถเช่ือมโยงต่อผา่นอินเตอร์เน็ตเขา้สู่ระบบ
เทคโนโลยขีองจงัหวดัหน่วยงานตน้สังกดัและ
กรมบญัชีกลางได ้

• ก าหนดใหพ้ิจารณาใชค้อมพิวเตอร์แบบพกพา 



 
 

(Laptop/Notebook)ของเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานไดเ้ป็น
การชัว่คราว หากมีความจ าเป็นเร่งด่วนในช่วงระหวา่งการ
จดัหาคอมพิวเตอร์ส ารอง ทั้งน้ี ตอ้งไดรั้บอนุญาตจาก
หวัหนา้คณะบริหารความต่อเน่ืองในการกอบกูค้ืน 
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ทรัพยำกร กลยุทธ์ควำมต่อเน่ืองทำงธุรกจิ 

เทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลท่ีส ำคัญ • ระบบการบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศและขอ้มูลท่ี
ส าคญัของหน่วยงาน มีลกัษณะแบบรวมศูนยท่ี์ส่วนกลาง
และเช่ือมโยงระบบเครือข่ายต่อผา่นอินเตอร์เน็ตท าให้
หน่วยงาน/กอง/ฝ่ายไม่มีระบบคอมพิวเตอร์ส ารองดงันั้น
หากเกิดภาวะฉุกเฉินตอ้งรอจนกวา่ระบบการบริหาร
เทคโนโลยสีารสนเทศของส่วนกลางจะกอบกูใ้หส้ามารถ
ใชง้านได ้

• ใชร้ะบบการเฝ้าระวงั PODD เขา้มาแจง้เหตุการณ์ผา่น
เครือข่ายอาสาสมคัร PODD ในชุมชน 

•ก าหนดด าเนินงานดว้ยมือ (Manual) โดยเฉพาะงาน
ส าคญัๆในกรณี ท่ีระบบการบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ
ไม่สามารถกอบกูใ้หใ้ชง้านไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

 
บุคลำกรหลกั •ก าหนดใหใ้ชบุ้คลากรส ารอง/ ทดแทนภายในฝ่ายงาน

หรือกลุ่มงานเดียวกนั 

•ก าหนดใหใ้ชบุ้คลากรนอกฝ่ายงานหรือกลุ่มงาน ในกรณี
ท่ีบุคลากรไม่เพียงพอหรือขาดแคลน 

•ก าหนดให้ร้องขอบุคลากรจากหน่วยงานอ่ืนในเขตต าบล
หรืออ าเภอ ในกรณีท่ีบุคลากรเฉพาะดา้นไม่เพียงพอหรือ
ขาดแคลน 

 
คู่ค้ำ / ผู้ให้บริกำรท่ีส ำคัญ/ผู้มีส่วนได้ • ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของจงัหวดัก าหนดใหมี้



 
 

ส่วนเสีย 

 

ผูใ้หบ้ริการเช่ือมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 2 ราย คือ
ทีโอที และ CAT หากผูใ้หบ้ริการหลกัไม่สามารถให้
บริหารได ้ระบบเช่ือมโยงปรับเปล่ียนไปผูใ้หบ้ริการ
ส ารอง ภายใน 1 ชัว่โมง 

• ก าหนดใหจ้ดัหาอุปกรณ์เช่ือมโยงระบบเครือข่ายต่อผา่น
อินเตอร์เน็ต แบบพกพา(Air Card) ของผูใ้หบ้ริการ
โทรศพัทมื์อถือ เช่ือมโยงการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและขอ้มูลท่ีส าคญัของส่วนกลางผา่น
อินเตอร์เน็ต ในกรณีท่ีผูใ้หบ้ริการเช่ือมโยงระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ทั้ง 2 ราย 

ไม่สามารถใหบ้ริการไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
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ผลกระทบต่อกระบวนกำรท ำงำนหรือกำรให้บริกำร (Business Impact Analysis) 

 การวิเคราะห์ผลกระทบต่อกระบวนการท างานหรือการใหบ้ริการ (Business Impact Analysis) พบวา่
กระบวนการการท างานท่ีฝ่ายงานตอ้งใหค้วามส าคญัและกลบัมาด าเนินงานหรือฟ้ืนคืนสภาพใหไ้ดภ้ายในระบะ
เวลาตามท่ีก าหนด ปรากฏดงัตารางท่ี 3 

ตำรำงท่ี 3 ผลกระทบต่อกระบวนกำรท ำงำนหรือกำรให้บริกำร (Business Impact Analysis) 

 
กระบวนการหลกั ระดบัความเร่งด่วน 

(สูง/ปานกลาง/ต ่า) 
ระยะเวลาเป้าหมายในการฟ้ืนคนืสภาพ 

4 ชัว่โมง 1 วนั 1 สัปดาห ์ 2 สัปดาห ์ 1 เดือน 

1. การประเมินความเสียหายจาก
สถานการณ์ภยัท่ีเกิดขึ้น ก่อนรับ
หน่วยงานภาคีเครือข่าย/ประชาชน
ผูป้ระสบภยัท่ีมาติดต่อ 

สูง      

2. การเตรียมความพร้อมดา้นสถานท่ี
และวสัดุอุปกรณ์/เคร่ืองมือท่ีจ าเป็น 
ระบบส ารองฉุกเฉิน ยานพาหนะและ
เงินสด 

สูง      

3. จดัตั้งศนูยอ์  านวยการและส่ังการ
ในภาวะวิกฤตการ เตรียมงานของทุก

สูง      



 
 

กลุ่มงาน/และทุกฝ่ายพร้อมจดัท าเวร
ประจ าวนั ผลดัเวร และบูรณาการงาน
ดูแลประชาชน/ติดต่อส่ือสาร ตลอด 
๒๔ ชม. 

4. การรับแจง้การรายงาน
สถานการณ์ภยัและการขอความ
ช่วยเหลือของทุก 

หน่วยงานทั้งในระดบัจงัหวดั/
อ าเภอ/อปท. เพื่อประสานงานกบั
หน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อด าเนินการวิเคราะห์
ประเมินผล เพ่ิมเติม 

สูง      

5. การติดตาม วิเคราะห์สภาพปัญหา
และประเมินผล 

สูง      

6. การเตรียมการประสาน
โรงพยาบาลขา้งเคียงทั้งในและนอก
เขตพ้ืนท่ีเพ่ือการส่งต่อผูป่้วย 

สูง      

7. ประสานหน่วยงานภายนอก
สนบัสนุนช่วยเหลือทั้งดา้น
เคร่ืองจกัรกลและก าลงัพล 

สูง      

8. การดูแลการปฏิบติังานตามภารกิจ
ของหน่วยงานท่ีติดต่อประสานงาน
โดยตรงของเทศบาล 

สูง      
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กระบวนการหลกั ระดบัความเร่งด่วน 

(สูง/ปานกลาง/ต ่า) 
ระยะเวลาเป้าหมายในการฟ้ืนคนืสภาพ 

4 ชัว่โมง 1 วนั 1 สัปดาห ์ 2 สัปดาห ์ 1 เดือน 

9. กิจกรรม รับงานการแจง้เหตุ
สถานการณ์ภยัพิบติัต่างๆจาก
ประชาชน/หมูบ่า้น/ชุมชน 

สูง      

10. การเบิกจ่าย ส่ิงของส ารองจ่าย/
ถุงยงัชีพ เรือ อุปกรณ์ต่างๆเพื่อ
ให้บริการประชาชนและหน่วยงานท่ี

สูง      



 
 

ร้องขอ 

11.การแจง้ติดต่อประสานกบั
เจา้หนา้ท่ีกูชี้พกูภ้ยั/อปพร./ศูนย ์อป
พร.อ าเภอ,ศูนยอ์ปพร.เทศบาลและ
อปท.ทุกแห่ง 

ปานกลาง      

12.การช่วยเหลือผูป้ระสบภยั และลง
พ้ืนท่ีส ารวจ 

ปานกลาง      

13. จดัท ารายงานสรุปผลการ
ช่วยเหลือและการรายงานเหตดุ่วนสา
ธารณภยัให้กบัประธาน/รองประธาน
คณะกรรมการ BCM 

ปานกลาง      

 

 ส าหรับกระบวนงานอ่ืนๆ ท่ีประเมินแลว้ อาจไม่ไดรั้บผลกระทบในระดบัสูงถึงสูงมาก หรือมีความ
ยดืหยุน่สามารถชะลอการด าเนินงานและการใหบ้ริการได ้โดยใหผู้บ้ริหารของฝ่ายงานประเมินความจ าเป็นและ
เหมาะสม ทั้งน้ีหากมีความจ าเป็น ใหป้ฏิบติัตามแนวทางการบริหารความต่อเน่ืองเช่นเดียวกบักระบวนงานหลกั 
 

กำรวิเครำะห์เพ่ือก ำหนดควำมต้องกำรทรัพยำกรท่ีส ำคัญ 

1) ดา้นสถานท่ีปฏิบติังานส ารอง (Working Space Requirement) ดงัตารางท่ี 4 

ตำรำงท่ี 4 กำรระบุพื้นท่ีกำรปฏิบัติงำนส ำรอง 

ประเภททรัพยำกร สถำนที/่ที่มำ 4 ช่ัวโมง 1 วัน 1 สัปดำห์ 2 สัปดำห์ 1 เดือน 

พ้ืนท่ีส าหรับสถานท่ี
ปฏิบติังานส ารอง 

ภายในส านกังานเทศบาลและ
ภายนอกส านกังานเทศบาล 
คือสนามกีฬาประจ าต าบล 
บา้นศาลา หมู่ท่ี 2 

2 ตร.ม. 
(5 คน) 

 

8 ตร.ม. 
(7 คน) 

6 ตร.ม. 
(5 คน) 

16 ตร.ม. 
(15 คน) 

- 

พ้ืนท่ีส าหรับสถานท่ี
ปฏิบติังานใหม่ในกรณี
จ าเป็น 

โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 14 ตร.ม. 

(10 คน) 

8 ตร.ม. 

(8 คน) 

10 ตร.ม. 

(10 คน) 

- - 

ปฏิบติังานท่ีบา้น ท่ีพกัอาศยั - - - - 16 ตร.ม. 
( 15 คน) 

รวม 16 ตร.ม. 
( 15 คน) 

16 ตร.ม. 
( 15 คน) 

16 ตร.ม. 
( 8 คน) 

16 ตร.ม. 
( 15 คน) 

16 ตร.ม. 
( 15 คน) 
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2) ควำมต้องกำรด้ำนวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement) ดงัตารางท่ี 5 

ตำรำงท่ี 5 กำรระบุจ ำนวนวัสดุอุปกรณ์ 

 

ประเภททรัพยำกร ท่ีมำ 4 ช่ัวโมง 1 วัน 1 สัปดำห์ 
2 

สัปดำห์ 
1 เดือน 

คอมพิวเตอร์ส ารองท่ีมี
คุณลกัษณะเหมาะสม 

 

ร้านคา้ผา่น
กระบวนการ
จดัซ้ือพิเศษ 

1 เคร่ือง  
 

1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 2 เคร่ือง 2 เคร่ือง 

GFMIS Token Key 
 

เจา้หนา้ท่ีฝ่ายฯ ท่ี
เก็บรักษา 

 

1 เคร่ือง  1 เคร่ือง  1 เคร่ือง  1 เคร่ือง  1 เคร่ือง  

EGP (ระบบจดัซ้ือจดัจา้ง 

( Token Key ) 

เจา้หนา้ท่ีฝ่ายฯ ท่ี
เก็บรักษา 

1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 

เคร่ืองพิมพร์องรับการใช ้

งานกบัเคร่ือคอมพิวเตอร์ 

ร้านคา้ผา่น
กระบวนการ
จดัซ้ือพิเศษ 

1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 

โทรศพัทพ์ร้อมหมายเลข ร้านคา้ผา่น
กระบวนการ
จดัซ้ือพิเศษ 

1 เคร่ือง  
 

1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 2 เคร่ือง 2 เคร่ือง 

โทรสาร / เคร่ืองสแกนด์ 
(Fax/Document Scan 

Machine) พร้อม 

หมายเลข 

ร้านคา้ผา่น

กระบวน             

การจดัซ้ือพิเศษ 

1 เคร่ือง  1 เคร่ือง  1 เคร่ือง  1 เคร่ือง  1 เคร่ือง  

เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

 
ร้านคา้ผา่น

กระบวนการ

จดัซ้ือพิเศษ 

1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 
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3) ควำมต้องกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูล (IT & Information Requirement) 

ตำรำงท่ี 6 ควำมต้องกำรด้ำนเทคโนโลยี 

ประเภททรัพยำกร แหล่งข้อมูล 4 ช่ัวโมง 1 วัน 1 สัปดำห์ 2 สัปดำห์ 1 เดือน 

Email 
 

หน่วยงานระบบ 
IT เทศบาล 

 

 √ √ √ √ 

GFMIS(ระบบเบิก
จ่ายเงิน) 
 

หน่วยงานระบบ 
IT เทศบาล 

 

  √ √ √ 

EGP (ระบบจดัซ้ือจดั
จา้ง) 
 

หน่วยงานระบบ 
IT เทศบาล 

  √ √ √ 

หนงัสือสั่งการต่างๆออก
โดยหน่วยงาน 

หน่วยงานต่างๆท่ี

ไดรั้บ 

 √ √ √ √ 

หนงัสือสั่งการต่างๆ หน่วยงานตน้

สังกดั 

 √ √ √ √ 

เอกสารใบแจง้หน้ี คู่คา้   √ √ √ 

ขอ้มูลประกอบการจดัท า
แผนงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ 

 

หน่วยงานต่าง ๆ            
ในเขตเทศบาล
และอ าเภอ 

    √ 

 

4) ควำมต้องกำรด้ำนบุคลำกรส ำหรับควำมต่อเน่ืองเพ่ือปฏิบัติงำน (Personnel Requirement) 

ตำรำงท่ี 7 กำรระบุจ ำนวนบุคลำกรหลกัท่ีจ ำเป็น 

 



 
 

ประเภททรัพยำกร 4 ช่ัวโมง 1 วัน 1 สัปดำห์ 2 สัปดำห์ 1 เดือน 

จ านวนบคุลากรปฏิบติังานท่ี
ส านกังาน /สถานท่ี
ปฏิบติังานส ารอง 

5 5 5 10 15 

จ านวนบคุลากรปฏิบติังานท่ี
บา้น 

10 10 10 5 - 

รวม 15 15 15 15 15 
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5)  ควำมต้องกำรด้ำนผู้ให้บริกำรท่ีส ำคัญ (Service Requirement) 

 
ตำรำงท่ี 8 กำรระบุจ ำนวนผู้ให้บริกำรท่ีต้องติดต่อหรือขอรับบริกำร 

 

ประเภททรัพยำกร 4 ช่ัวโมง 1 วัน 1 สัปดำห์ 2 สัปดำห์ 1 เดือน 

ผูใ้หบ้ริการเช่ือมโยง
ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

 

1 1 1 1 1 

รวม 1 1 1 1 1 

 
หมำยเหต ุใหจ้ดัหาอุปกรณ์เช่ือมโยงระบบเครือข่ายต่อผา่นอินเตอร์เน็ตแบบพกพา (Air Card) ของผูใ้หบ้ริการ 

โทรศพัทมื์อถือเช่ือมโยงการบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศและขอ้มูลท่ีส าคญัของหน่วยงานกลางผา่น
อินเตอร์เน็ต 

ในกรณีผูใ้หบ้ริการหลกัและส ารองไม่สามารถใหบ้ริการไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

 
 
ข้ันตอนกำรบริหำรควำมต่อเน่ืองและกอบกู้กระบวนกำร 

วันท่ี ๑ กำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ทันที (ภำยใน ๒๔ ช่ัวโมง ) 



 
 

การปฏิบติัการใดๆ ใหบุ้คลากรของหน่วยงานทุกกลุ่ม ค  านึงถึงความปลอดภยัในชีวิตของตนเองและ
บุคลากรอ่ืนและปฏิบติัตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีก าหนดอยา่งเคร่งครัด 

 
ขั้นตอนและกจิกรรม บทบำทควำมรับผิดชอบ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

-แจง้เหตุฉุกเฉิน วิกฤติ ตาม
กระบวนการ/Call Treeใหก้บั
บุคลากรหลกัในหน่วยงาน และ
กลุ่มงาน 

หวัหนา้ ทีมบริหารความต่อเน่ือง
ของหน่วยงาน 

 

 

-จดัประชุมคณะบริหารความ
ต่อเน่ือง เพื่อรับทราบและประเมิน
ความเสียหาย ผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานและใหบ้ริการ และ
ทรัพยากรส าคญัท่ีตอ้งใชใ้นการ
บริหารความต่อเน่ือง 

- ทบทวนกระบวนงานงานท่ีมี
ความเร่งด่วนและ/ส่งผลกระทบ
อยา่งสูงจ าเป็นตอ้งด าเนินการ 

ทีมบริหารความต่อเน่ืองของ
หน่วยงาน 
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ขั้นตอนและกจิกรรม บทบำทควำมรับผิดชอบ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

-รับทราบและพิจารณาอนุมติั
กระบวนงานท่ีมี/ความเร่งด่วน และ
ส่งผลกระทบอยา่งสูงจ าเป็นตอ้ง
ด าเนินงานหรือปฏิบติัดว้ยมือ
(ManualProcessing) 
 

หวัหนา้คณะบริหารความต่อเน่ือง 

 
 

- รับทราบรายงานจากหน่วยงาน 
ครอบคลุม 

หวัหนา้คณะบริหารความต่อเน่ือง\ 

และหวัหนา้ทีมงานบริหารความ
 



 
 

1) สรุปจ านวนและรายช่ือบุคลากร
ท่ีไดรั้บบาดเจ็บ/ เสียชีวิต 

2) ความเสียหายและผลกระทบต่อ
การด าเนินงานและใหบ้ริการ 

3) ทรัพยากรส าคญัท่ีตอ้งใชใ้นการ
บริหารความต่อเน่ือง 

4) กระบวนงานงานท่ีมีความ
เร่งด่วน และส่งผล/กระทบอยา่งสูง
จ าเป็นตอ้งด าเนินงานหรือปฏิบติั 
ดว้ยมือ (Manual Processing) 

 

ต่อเน่ือง 

 

- พิจารณาและอนุมติัเน้ือหาและ
ขอ้ความ เพื่อใชใ้นการส่ือสารและ
รายงานสถานการณ์แก่บุคลากรใน
หน่วยงานใหท้ราบ 

 

หวัหนา้คณะบริหารความต่อเน่ือง\
และหวัหนา้ทีมงานบริหารความ
ต่อเน่ือง 

 

 

- พิจารณาและอนุมติัจดัหา
ทรัพยากรท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการ
บริหารความต่อเน่ือง: 
1) สถานท่ีปฏิบติังานส ารอง 

2) วสัดุอุปกรณ์ท่ีส าคญั 

3) เทคโนโลยสีารสนเทศและขอ้มูล  
    ท่ีส าคญั 

4) บุคลากรหลกั 

5) คู่คา้/ราษฎรผูป้ระสบภยั 

หวัหนา้คณะบริหารความต่อเน่ือง 
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ขั้นตอนและกจิกรรม บทบำทควำมรับผิดชอบ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

- พิจารณา ประสานงาน จดัสรรเงิน   



 
 

ส ารอง 

- รายงานความคืบหนา้ให้แก่
หวัหนา้คณะ บริหารความต่อเน่ือง
ของจงัหวดันครศรีธรรมราช และ
หน่วยงานก ากบัดูแลอยา่งสม ่าเสมอ
หรือตามท่ีไดมี้การก าหนด 

 
 

วันท่ี ๒ – 7 กำรตอบสนองในระยะส้ัน 

การปฏิบติัการใดๆ ใหบุ้คลากรของหน่วยงานทุกกลุ่ม ค  านึงถึงความปลอดภยัในชีวิตของตนเองและ
บุคลากรอ่ืน และปฏิบติัตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีก าหนดอยา่งเคร่งครัด 

 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบำทควำมรับผิดชอบ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

- ติดตามสถานะภาพการกอบกูค้ืนมาของ
ทรัพยากร ท่ีไดรั้บผลกระทบ และประเมิน
ความจ าเป็นและระยะเวลาท่ีตอ้งใชใ้นการ
กอบกูค้ืน 

 

หวัหนา้คณะบริหารความ
ต่อเน่ือง\และหวัหนา้ทีมงาน 

บริหารความต่อเน่ือง 

 

 

- รับทราบและก าหนดแนวทางการเตรียม
ความพร้อมและขอ้จ ากดัในการจดัหาและ
ทรัพยากร 

ท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการบริหารความต่อเน่ือง : 
1) สถานท่ีปฏิบติังานส ารอง 

2) วสัดุอุปกรณ์ท่ีส าคญั 

3) เทคโนโลยสีารสนเทศและขอ้มูลท่ีส าคญั 

4) บุคลากรหลกั 

5) รายช่ือผูป้ระสบภยั/ผูใ้หบ้ริการท่ีส าคญั 

สนบัสนุนดา้นการช่วยเหลือจาก ต ารวจ, 
สมาคม กูชี้พกูภ้ยั, อปพร., อสม. 

หวัหนา้คณะบริหารความ
ต่อเน่ือง\และหวัหนา้ทีมงาน 

บริหารความต่อเน่ือง 

 

 

- รายงานความคืบหนา้ให้แก่หวัหนา้คณะ คณะบริหารความต่อเน่ืองของ  



 
 

บริหารความต่อเน่ือง ของเทศบาลต าบลศิลา
แลงและหน่วยงานก ากบัดูแลอยา่งสม ่าเสมอ 

เทศบาลต าบลศิลาแลง 
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วันท่ี 8 กำรตอบสนองระยะกลำง (๑ สัปดำห์) 

การปฏิบติัการใดๆ ใหบุ้คลากรของหน่วยงานทุกกลุ่ม ค  านึงถึงความปลอดภยัในชีวิตของตนเองและ
บุคลากรอ่ืน และปฏิบติัตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีก าหนดอยา่งเคร่งครัด 

 
ขั้นตอนและกจิกรรม บทบำทควำมรับผิดชอบ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

- ติดตามสถานะภาพการกอบกูค้ืนมาของ
ทรัพยากรท่ีไดรั้บผลกระทบ และประเมิน
และความจ าเป็นและระยะเวลาท่ีตอ้งใชใ้น
การกอบกูค้ืน  

หวัหนา้คณะบริหารความ
ต่อเน่ืองหวัหนา้ทีมงานบริหาร
ความต่อเน่ือง 

 

 

- พิจารณาและอนุมติัการจดัหาทรัพยากรท่ี
จ าเป็นตอ้ง 

ใชเ้พื่อด าเนินงานและใหบ้ริการและ
ตามปกติ: 
1) สถานท่ีปฏิบติังานส ารอง 

2) วสัดุอุปกรณ์ท่ีส าคญั 

3) เทคโนโลยสีารสนเทศและขอ้มูลท่ี
ส าคญั 

4) บุคลากรหลกั 

5) รายช่ือผูป้ระสบภยั/ผูใ้หบ้ริการท่ีส าคญั 

สนบัสนุนดา้นการช่วยเหลือจาก ต ารวจ, 
สมาคมกูชี้พกูภ้ยั, อปพร.,อสม. 

หวัหนา้คณะบริหารความ
ต่อเน่ืองหวัหนา้ทีมงานบริหาร
ความต่อเน่ือง 

 

 

- รายงานความคืบหนา้ให้แก่หวัหนา้คณะ
บริหารความต่อเน่ือง และหน่วยงานก ากบั
ดูแลอยา่งสม ่าเสมอหรือตามท่ีไดมี้การ
ก าหนด 

คณะบริหารความต่อเน่ืองของ
เทศบาลต าบลศิลาแลง 

 

 
กำรตอบสนองระยะยำว (มำกกว่ำ ๑ เดือน) 



 
 

การปฏิบติัการใดใหบุ้คลากรของหน่วยงานทุกกลุ่ม ค  านึงถึงความปลอดภยัในชีวิตของตนเองและ
บุคลากรอ่ืน และปฏิบติัตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีก าหนดอยา่งเคร่งครัด 

 
ขั้นตอนและกจิกรรม บทบำทควำมรับผิดชอบ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

- ติดตามสถานะภาพการกอบกูค้ืนมาของ
ทรัพยากรท่ีไดรั้บผลกระทบ และประเมิน
และความจ าเป็นและระยะเวลาท่ีตอ้งใชใ้น
การกอบกูค้ืน  

หวัหนา้คณะบริหารความ
ต่อเน่ืองหวัหนา้ทีมงานบริหาร
ความต่อเน่ือง 
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ขั้นตอนและกจิกรรม บทบำทควำมรับผิดชอบ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

- พิจารณาและอนุมติัการจดัหาทรัพยากรท่ี
จ าเป็นตอ้ง 

ใชเ้พื่อด าเนินงานและใหบ้ริการและ
ตามปกติ: 
1) สถานท่ีปฏิบติังานส ารอง 

2) วสัดุอุปกรณ์ท่ีส าคญั 

3) เทคโนโลยสีารสนเทศและขอ้มูลท่ี
ส าคญั 

4) บุคลากรหลกั 

5) รายช่ือผูป้ระสบภยั/ผูใ้หบ้ริการท่ีส าคญั 

สนบัสนุนดา้นการช่วยเหลือจาก ต ารวจ, 
สมาคมกูชี้พกูภ้ยั, อปพร.,อสม. 

หวัหนา้คณะบริหารความ
ต่อเน่ืองหวัหนา้ทีมงานบริหาร
ความต่อเน่ือง 

 

 

- รายงานความคืบหนา้ให้แก่หวัหนา้คณะ
บริหารความต่อเน่ือง และหน่วยงานก ากบั
ดูแลอยา่งสม ่าเสมอหรือตามท่ีไดมี้การ
ก าหนด 

 

หวัหนา้และทีมงานความ
ต่อเน่ืองของเทศบาลต าบลศิลา
แลง 

 

- ติดตามประเมินผลเพื่อคน้หาขอ้บกพร่อง หวัหนา้คณะบริหารความ  



 
 

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานเพื่อหา
แนวทางแกไ้ขปรับปรุงเพื่อใหแ้ผนบริหาร
ความต่อเน่ืองมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
มากยิง่ขึ้น 

ต่อเน่ืองหวัหนา้ทีมงานบริหาร
ความต่อเน่ือง 

 

 
กำรทดสอบ ปรับปรุง และทบทวนแผน (Exercising Maintaining and Reviewing) 

เพือ่ใหแ้น่ใจไดว้า่การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCM) ท่ีไดจ้ดัท าขึ้นสามารถใชไ้ดจ้ริง 
รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อม ตลอดจนตรวจสอบความสามารถของบุคลากรและประสิทธิภาพของแผนในการ
ตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ ไดแ้ก่ การซอ้มการแจง้เหตุฉุกเฉินใหก้บัสมาชิกทีมงานท่ีเก่ียวขอ้งตามผงัรายช่ือทาง
โทรศพัทก์ารประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัทุกหน่วยท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจ าลองโจทยส์ถานการณ์ขึ้นมา การ
ทดสอบโดยจ าลองสถานการณ์เสมือนจริง หรือการทดสอบเตม็รูปแบบและใกลเ้คียงสถานการณ์จริงมากท่ีสุด 

กำรปลูกฝัง BCM ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใชเ้วลาและจิตวิทยาท่ีจะท าให้
บุคลากรทุกคนไดรั้บรู้ และเขา้ใจถึงความส าคญัของ BCM ตลอดจนบทบาทหนา้ท่ีท่ีทุกคนพึงมีเพื่อใหก้าร
ปฏิบติัภารกิจหรือการใหบ้ริการประชาชนท่ีส าคญัสามารถด าเนินต่อไปไดใ้นยามท่ีเกิดเหตุวิกฤต  
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คณะกรรมกำร BCM ประกอบดว้ย 

1) ประธาน/รองประธานคณะกรรมการ BCM 

2) หวัหนา้ทีมบริหารความต่อเน่ือง 

3) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ BCM 

 
โครงสร้ำงกำรบริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤต 

ของเทศบำลต ำบลศิลำแลง 

 
นำยกเทศมนตรีต ำบลศิลำแลง 

รองนำยกเทศมนตรีต ำบลศิลำแลง 



 
 

(คณะกรรมการ BCM) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมกำร BCM มีอ านาจและหนา้ท่ีดงัน้ี 

1. ผลกัดนัใหก้ารสนบัสนุนให้แต่ละกอง/ฝ่ายมีการจดัท าแผนบริหารความต่อเน่ืองและ
น าเสนอ 

                          กรอบการด าเนินการ 

2. จดัตั้งทีมบริหารความต่อเน่ือง ก าหนดตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานของเจา้หนา้ท่ี ขั้นตอนการ 

                        ปรับระดบัของเหตุการณ์ และวิธีการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 

3. ติดตาม พร้อมทั้งรายงานความคืบหนา้ 

          ส ำนักปลดัเทศบำล 
(ฝ่ายเลขานุการ) 

 

หัวหน้ำส ำนักปลดัฯ 

หวัหนา้ทีมบริหาร 

ความต่อเน่ือง 

(กระบวนการส าคญั) 

ผอ.กองคลงั 

หวัหนา้ทีมบริหาร 

ความต่อเน่ือง 

(กระบวนการส าคญั) 

ผอ.กองช่ำง 

หวัหนา้ทีมบริหาร 

ความต่อเน่ือง 

(กระบวนการส าคญั) 

ผอ.กองกำรศึกษำ 

หวัหนา้ทีมบริหาร 

ความต่อเน่ือง 

(กระบวนการส าคญั) 
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กระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน Call Tree 

        กระบวนการ Call Tree คือกระบวนการแจง้เหตุฉุกเฉินใหก้บัสมาชิกในคณะบริหารความ
ต่อเน่ืองและทีมงานบริหารความต่อเน่ืองท่ีเก่ียวขอ้งตามผงัรายช่ือทางโทรศพัท ์โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการ
บริหารจดัการขั้นตอนในการติดต่อพนกังาน ภายหลงัจากมีการประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตของ
หน่วยงาน จุดเร่ิมตน้ของกระบวนการ Call Tree จะเร่ิมจากหวัหนา้คณะบริหารความต่อเน่ืองแจง้ให้ผู ้
ประสานงานคณะบริหารความต่อเน่ือง โดยผูป้ระสานงานฯ จะแจง้ใหห้ัวหนา้ทีมบริหารความต่อเน่ืองรับทราบ
เหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใชแ้ผนความต่อเน่ือง ตามสายงานการบงัคบับญัชาของแต่ละสายงาน หวัหนา้
ฝ่ายงาน หวัหนา้กลุ่มงาน หัวหนา้ส านกั ผูอ้  านวยการกอง แต่ละท่าน จึงติดต่อและแจง้ไปยงับุคลากรภายใตก้าร
บงัคบับญัชาของตน รับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใชแ้ผนความต่อเน่ืองของหน่วยงานท่ีไดรั้บ
ผลกระทบตามรายช่ือและช่องทางติดต่อส่ือสารท่ีไดร้ะบุใน รายช่ือบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหาร
ความต่อเน่ือง (BCP Team) ในกรณีท่ีไม่สามารถติดต่อหัวหนา้ฝ่ายงานฯ หวัหนา้กลุ่มงานฯ นั้นได ้ใหติ้ดต่อไป
ยงับุคลากรส ารอง โดยพิจารณา: 
 
•  ถา้เหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลาท าการ ใหด้ าเนินการติดต่อบุคลากรหลกัโดยติดต่อผา่นเบอร์โทรศพัทข์อง  

   หน่วยงานเป็นช่องทางแรก 

•  ถา้เหตุการณ์เกิดขึ้นนอกเวลาท าการหรือสถานท่ีปฏิบติังานหลกัไดรั้บผลกระทบ ให้ด าเนินการติดต่อ 

   บุคลากรหลกัโดยติดต่อผา่นเบอร์โทรศพัทมื์อถือเป็นช่องทางแรก 

•  ถา้สามารถติดต่อบุคลากรหลกัได ้ใหห้วัหนา้ฝ่ายงานฯ หวัหนา้กลุ่มงานฯ แจง้ขอ้มูลใหก้บับุคลากรหลกัของ  
   หน่วยงานทราบ ดงัต่อไปน้ี: 
   -สรุปสถานการณ์ของเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใชแ้ผนความต่อเน่ือง 

   -เวลาและสถานท่ีส าหรับการนดัประชุมเร่งด่วนของหน่วยงาน ส าหรับผูบ้ริหารของหน่วยงาน และ 

    ทีมงานบริหารความต่อเน่ือง 

   -ขั้นตอนการปฏิบติังาน เพื่อบริหารความต่อเน่ืองต่อไป เช่น สถานท่ีรวมพลในกรณีท่ีมีการยา้ยสถานท่ี 

    ท าการ 
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กระบวนกำรแจ้งเหตุ Call Tree 

 

 นำยก/รองนำยกเทศมนตรี 

ต ำบลศิลำแลง 

(หวัหนา้คณะบริหารความต่อเน่ือง) 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภายหลงัจากไดรั้บการตอบรับจากบุคลากรหลกัครบถว้นตามผงัการติดต่อ (Call Tree) ปลดัเทศบาล 
หวัหนา้ส านกัปลดั และผูอ้  านวยการกอง หัวหนา้กลุ่มงานหวัหนา้ฝ่าย มีหนา้ท่ีโทรกลบัไปแจง้ยงัผูป้ระสานงาน
คณะบริหารความต่อเน่ือง เพื่อรวบรวมสรุปความพร้อมของหน่วยงานในการบริหารความต่อเน่ือง รวมทั้งความ
ปลอดภยัใน    ชีวิตและทรัพยสิ์นของหน่วยงานและเจา้หนา้ท่ีทั้งหมดในหน่วยงาน ทีมบริหารความต่อเน่ืองมี
หนา้ท่ีในการปรับปรุงขอ้มูลส าหรับการติดต่อใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูต่ลอดเวลา เพื่อใหก้ระบวนการติดต่อพนกังาน
ภายในหน่วยงานสามารถด าเนินไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและส าเร็จลุล่วงภายในระยะเวลาท่ีคาดหวงั ในกรณีท่ี เกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉินและมีการประกาศใชแ้ผนความต่อเน่ือง 

 

กลุ่มงำน/กอง/ฝ่ำย 

ท่ีได้รับมอบหมำย (ผู้ประสำนงำน) 

 
 

หัวหน้ำฝ่ำย  

 
เจา้หนา้ท่ี 

เจา้หนา้ท่ี 

เจา้หนา้ท่ี 

 

 

ปลดั เทศบำล 

 
เจา้หนา้ท่ี 

เจา้หนา้ท่ี 

       เจา้หนา้ท่ี 

 
หัวหน้ำส ำนักปลดั 

 
เจา้หนา้ท่ี 

เจา้หนา้ท่ี 

เจา้หนา้ท่ี 

 

ผอ.กอง 

 
เจา้หนา้ท่ี 

เจา้หนา้ท่ี 

       เจา้หนา้ท่ี 

 

หัวหน้ำฝ่ำย  

 
เจา้หนา้ท่ี 

เจา้หนา้ท่ี 

เจา้หนา้ท่ี 

 

 


