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แผนบริหารความตอเนื่องของเทศบาลตําบลหนองไผลอม

บทนํา
แผนบริหารความตอเนื่อง หรือที่ตอไปนี้จะเรียกวา “Business Continuity Plan (BCP)”
ฉบับนี้จัดทําขึ้น เพื่อใหเทศบาลตําบลหนองไผลอม หรือที่ตอไปนี้จะเรียกวา “ หนวยงาน ” สามารถนําไปใชใน
การตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉินตาง ๆ ไมวาจะเกิดจากภัยธรรมชาติ เชน
อุทกภัย อัคคีภัย อุบัติเหตุ หรือการมุงรายตอองคกร เชน การกอการชุมนุมประทวง การกอการจลาจล การกอ
วินาศกรรม ไฟฟาดับ เชน เกิดไฟฟาดับเปนวงกวาง และโรคระบาด เชน โรคระบาดไวรัสโควิด-19 เปนตน
โดยสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉินดังกลาว สงผลใหเทศบาลตําบลหนองไผลอม ตองหยุดการ
ดําเนินงานหรือไมสามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง หากหนวยงานไมมีกระบวนการรองรับการดําเนินงานหรือ
การใหบริการอยางตอเนื่อง
อาจสงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอหนวยงานในดานตางๆ เชน ไมวาจะเปน
ผลกระทบดานการใหบริการ สังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม ตลอดจนชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลหนองไผลอม ดังนั้น การจัดทําแผนบริหารความความตอเนื่องของเทศบาลตําบลหนองไผลอม
จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหหนวยงานสามารถนําไปใชในการตอบสนองการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติ หรือเกิด
เหตุการณฉุกเฉินตางๆ ที่ไมคาดคิดซึ่งสงผลทําใหเทศบาลตําบลหนองไผลอมตองหยุดการดําเนินงาน หรือไม
สามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง ใหสามารถกลับมาปฏิบัติงานบริการหลักที่มีความสําคัญไดอยางตอเนื่อง
เปนระบบ และมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค (Objectives)
๑. เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารความตอเนื่อง
๒. เพื่อใหหนวยงานมีการเตรียมความพรอมลวงหนาในการรับมือกับสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉินที่เกิดขึ้น
๓. เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดําเนินงานหรือการใหบริการ
๔. เพื่อบรรเทาความเสียหายใหอยูระดับที่ยอมรับได
๕. เพื่อใหประชาชน เจาหนาที่ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ หนวยงานภาครัฐ และผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders)
มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของหนวยงาน แมหนวยงานตองเผชิญกับเหตุการณรายแรงและสงผลกระทบจนทําให
การดําเนินงานและการใหบริการตองหยุดชะงัก
สมมติฐานของแผนความตอเนื่อง (BCP Assumptions)
เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นภายใตสมมุติฐาน ดังตอไปนี้
1. เหตุการณฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในชวงเวลาสําคัญตางๆ แตมิไดสงผลกระทบตอสถานที่ปฏิบัติงานสํารองที่ไดมี
การจัดเตรียมไว
2. ระบบสารสนเทศสํารอง ไมไดรับผลกระทบจากเหตุการณฉุกเฉินเหมือนกับระบบสารสนเทศหลัก
3. บุคลากร ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง ผูบริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล
ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลตําบลหนองไผลอม
-๒ ขอบเขตของแผนความตอเนื่อง (Scope of BCP)

แผนความตอเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ใชรองรับสถานการณ กรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉินใน
พื้นที่สํานักงานของหนวยงานหรือภายในหนวยงานดวยเหตุการณตอไปนี้
1.เหตุการณอุทกภัย
2.เหตุการณอัคคีภัย
3.เหตุการณชุมนุมประทวง/จลาจล
4.เหตุการณไฟฟาดับ
5.เหตุการณโรคระบาด
การวิเคราะหทรัพยากรที่สําคัญ
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉินมีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้น เพื่อใหหนวยงานสามารถบริหารจัดการ
การดําเนินงานขององคกรใหมีความตอเนื่อง การจัดหาทรัพยากรที่สําคัญจึงเปนสิ่งจําเปน และตองระบุไวในแผน
ความตอเนื่อง ซึ่งการเตรียมการทรัพยากรที่สําคัญ จะพิจารณาจากผลกระทบใน ๕ ดาน ดังนี้
๑. ผลกระทบดานอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นทําใหสถานที่ปฏิบัติงานหลัก
ไดรับความเสียหายหรือไมสามารถใชสถานที่ปฏิบัติงานหลักได และสงผลใหบุคลากรไมสามารถเขาปฏิบัติงานได
ชั่วคราวหรือระยะยาว
๒. ผลกระทบดานวัสดุอุปกรณที่สําคัญ/การจัดหาจัดสงวัสดุอุปกรณที่สําคัญ หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นทํา
ใหไมสามารถใชงานวัสดุอุปกรณที่สําคัญ หรือไมสามารถจัดหา/จัดสงวัสดุอุปกรณที่สําคัญได
๓. ผลกระทบดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นทําใหระบบงาน
เทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือขอมูลที่สําคัญไมสามารถนํามาใชปฏิบัติงานไดตามปกติ
๔. ผลกระทบดานบุคลากรหลัก หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นทําใหบุคลากรหลักไมสามารถ มาปฏิบัติงานได
ตามปกติ
๕. ผลกระทบดานคูคา/ผูใหบริการที่สําคัญ หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นทําใหคูคา / ผูใหบริการ / ผูมีสวนได
สวนเสีย ไมสามารถติดตอหรือใหบริการหรือสงมอบงาน

-๓ –
สรุปเหตุการณสภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหจุการณ
เหตุการณ
สภาวะวิกฤต
ดานอาคาร/
ดานวัสดุอุปกรณ
สถานที่
ที่สําคัญ/ การ
ปฏิบัติงานหลัก
จัดหา จัดสงวัสดุ
อุปกรณที่สําคัญ


๑. เหตุการณ
อุทกภัย

ผลกระทบ
ดานเทคโนโลยี ดานบุคลากรหลัก คูคา/ผูใหบริการ
สารสนเทศและ
/ผูม ีสวนไดสวน
ขอมูลทีส่ ําคัญ
เสีย






๒. เหตุการณ
อัคคีภัย
3. เหตุการณชุมนุม
ประทวง/จราจล
4. เหตุการณ
ไฟฟาดับ
5. เหตุการณ
โรคระบาด




































ตารางที่ ๑ สรุปเหตุการณสภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ

ในการประเมินผลกระทบตอกระบวนการ หรือการวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจ (Business Analysis)
หนวยงานไดแบงระดับผลกระทบออกเปน ๕ ระดับ โดยมีเกณฑการพิจารณาระดับผลกระทบ ดังนี้

ระดับผลกระทบ
สูงมาก

สูง

ปานกลาง

ไมเปนสาระสําคัญ

หลักเกณฑการพิจารณาระดับของผลกระทบ
- เกิดความเสียหายแกองคกรเปนจํานวนเงินในระดับสูงมาก
- สงผลใหขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือใหบริการลดลงมากกวารอยละ๕๐
- เกิดการสูญเสียชีวิตและ/หรือภัยคุกคามตอสาธารณชน
- สงผลกระทบตอชื่อเสียงและความมั่นใจตอองคกรในระดับประเทศและนานาชาติ
- เกิดความเสียหายแกองคกรเปนจํานวนเงินในระดับสูง
- สงผลใหขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือใหบริการลดลงมากกวารอยละ ๒๕-๕๐
- เกิดการบาดเจ็บตอผูรับบริการ/บุคคล/กลุมคน
- สงผลกระทบตอชื่อเสียงและความมั่นใจตอองคกรในระดับประเทศ
- เกิดความเสียหายแกองคกรเปนจํานวนเงินในระดับต่ํา
- สงผลใหขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือใหบริการลดลงมากกวารอยละ ๕-1๐
- ตองมีการปฐมพยาบาล
- สงผลกระทบตอชื่อเสียงและความมั่นใจตอองคกรในระดับทองถิ่น
- สงผลใหขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือใหบริการลดลงมากกวารอยละ๕
ตารางที่ ๒ ระดับผลกระทบและลักษณะผลกระทบ

-๔แผนความตอเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ไมรองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่เหตุขัดของเกิดขึ้นจากการดําเนินงาน
ปกติ และเหตุขัดของดังกลาวไมสงผลกระทบในระดับสูงตอการดําเนินงาน และการใหบริการของหนวยงาน
เนื่องจากหนวยงานยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแกไขสถานการณไดภายในระยะเวลาที่เหมาะสมโดยผูบริหาร
หนวยงานหรือผูบริหารของแตละกลุมงานและฝายงานสามารถรับผิดชอบและดําเนินการไดดวยตนเอง
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (รวมทั้งแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 กําหนดให
เทศบาล มีอํานาจหนาที่ตองทําตาม มาตรา 50 และเทศบาลอาจจัดทํากิจกรรมใด ๆ ในเขตเทศบาล ตาม
มาตรา 51 เพื่อใหบริการแกประชาชนภายในเขตเทศบาล
โครงสรางและทีมงานแผนความตอเนื่อง
โครงสรางองคกรและคําบรรยายลักษณะงาน
ฝาย/งาน

สํานักปลัด

กิจกรรม/กระบวนงาน

งานบริหารงานทั่วไป

หมายเหตุ

ฝายอํานวยการ

ฝายปกครอง

ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการ งาน
เลือกตั้ง งานกิจการสภา งานอํานวยการและขอมูล
ขาวสาร งานติดตอและประสานงาน
งานการเจาหนาที่
งานบริหารงานบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานนโยบายและแผนพัฒนา งานงบประมาณ งานเทศ
บัญญัติ งานตรวจสอบภายใน
งานประชาสัมพันธ
งานขอมูลและการประชาสัมพันธ งานวิชาการ
งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร
งานกฎหมายและคดี
งานกฎหมายและนิติกรรม งานดําเนินการทางคดี
และศาลปกครอง งานรองเรียนรองทุกขและอุทธรณ
งานระเบียบการคลัง
งานทะเบียนและบัตร
งานทะเบียนและบัตร งานแจงเกิด แจงตาย และแจง
ยายที่อยู

ฝายปองกันและ
รักษาความสงบ

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานปองกัน งานชวยเหลือฟนฟู งานดับเพลิงและกูภยั
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กองสวัสดิการ
สังคม
ฝายสังคม
สงเคราะห
ฝายพัฒนาชุมชน

ฝ่ าย/งาน
กองการศึกษา
ฝายบริหาร
การศึกษา

กิจกรรม/กระบวนงาน

หมายเหตุ

กิจกรรม/กระบวนงาน

หมายเหตุ

ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการ งาน
งานสงเคราะหเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และ
ผูดอยโอกาส สวัสดิการและเยาวชนสังคมสงเคราะห
ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการ งาน
ติดตอและประสานงาน
งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู
ประสบปญหาความยากจน งานปญหาแรงงานใน
พื้นที่ งานพัฒนาชุมชน งานชุมชนเมือง งานสงเสริม
สวัสดิการสังคม

งานบริหารวิชาการ งานจัดการศึกษา งานนิเทศ
การศึกษา
ฝายสงเสริม
งานการศึกษานอกระบบและส่งเสริมอาชีพ
งาน
การศึกษา ศาสนา กิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน งานประเพณี ศาสนา

และวัฒนธรรม

ฝ่ าย/งาน
กองคลัง
ฝายบริหารงาน
การคลัง

ศิลปะ และวัฒนธรรม งานกีฬาและสันทนาการ งาน
บริหารทั่วไป ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงาน
ธุรการ งานติดตอและประสานงาน

กิจกรรม/กระบวนงาน

หมายเหตุ

ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการ งาน
ติดตอและประสานงาน
งานการเงิน งานรับเงินเบิกจายเงิน งานจัดทาฎีกา
เบิกจายเงิน งานเก็บรักษาเงิน
งานบัญชี งานการบัญชี งานทะเบียนคุมการเบิกจาย
งานงบการเงินและงบทดลอง
งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
งานพัสดุ งานทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ ครุภณ
ั ฑ์และ
ยานพาหนะ
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
งานภาษี อากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า งานพัฒนา
รายได้ งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ งานทะเบียน
ควบคุมและเร่งรัดรายได้ งานทะเบียนทรัพย์สนิ และ
แผนที่ภาษี
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กิจกรรม/กระบวนงาน

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
ฝายบริหาร
สาธารณสุข

งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดลอม
งานสงเสริมสุขอนามัย

ฝายบริการ
สาธารณสุข

งานวางแผนสาธารณสุข งานรักษาความปลอดภัย
งานปองกันโรคติดตอ

ฝายบริหารทั่วไป

ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการ
งานติดตอและประสานงาน

ฝ่ าย/งาน
ฝายโยธา

กิจกรรม/กระบวนงาน
งานกอสราง
งานกอสรางและบูรณะถนน งานกอสรางและบูรณะ
สะพานและโครงการพิเศษ งานสาธารณูปโภค งาน
บารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

ฝายแบบแผนและ งานสถาปั ตยกรรมและมัณฑนศิลป์ งานวิศวกรรม งาน
การกอสราง
ประเมินราคา งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร งาน
บริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ งานออกแบบ

ตารางที่ ๓ โครงสรางองคการและคําบรรยายลักษณะงาน
เพื่อใหแผนความตอเนื่องของสานักงานเทศบาลตําบลหนองไผลอม สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล จึงไดแตงตั้งคณะบริหารความตอเนื่องขึ้น โดยมีโครงสราง ดังนี้
๑) หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง
๒) หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
๓) ผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง
-7หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง
เทศบาลตําบลหนองไผลอม อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้าคณะผู้บริหารความต่อเนื่อง
นายไพบูลย์ พฤกษ์พนาเวศ
นายกเทศมนตรีตาํ บลหนองไผ่ล้อม
โทร 0816609009

รองหัวหนาคณะผูบริหารความตอเนื่อง
นางกรกนก บุญปญญา
รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1
โทร 0949549569

ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง
นายกิตติศักดิ์ พิลาศเอมอร ปลัดเทศบาล
โทร 0819660145

ทีมบริหาร
ความตอเนื่อง 1
สํานักปลัด

โทร 0819761838

ทีมบริหาร
ความตอเนื่อง 2

กองสวัสดิการสังคม

โทร 0615425096

ทีมบริหาร
ความตอเนื่อง 3
กองการศึกษา

โทร 0626891918

ทีมบริหาร
ความตอเนื่อง 4
กองคลัง

โทร 0812651955

ทีมบริหาร
ความตอเนื่อง 5
กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม
โทร 0869769662

ทีมบริหาร
ความตอเนื่อง 6
กองชาง
โทร 0841697935

รูปที่ ๑ โครงสรางคณะบริหารความตอเนื่อง
ซึ่งในแตละตําแหนงมีหนาที่ในการรวมมือดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกูคืนเหตุการณฉุกเฉินในแตละ
ฝาย ใหกลับสูสภาวะปกติโดยเร็ว ตามรายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความตอเนื่อง
(BCP Team) ที่กําหนดใหเปนบุคลากรหลัก ในกรณีที่บุคลากรหลักไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหบุคลากรสํารอง
รับผิดชอบบทบาทของบุคลากรหลักไปกอน จนกวาจะไดมีการมอบหมายและแตงตั้งขึ้นโดยหัวหนาคณะบริหาร
ความตอเนื่องในการบริหารความตอเนื่องและกอบกูคืน
-8กระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน Call Tree
กระบวนการ Call Tree คือกระบวนการแจงเหตุฉุกเฉินใหกับสมาชิกในคณะบริหารความตอเนื่องและ
ทีมงานบริหารความตอเนื่องที่เกี่ยวของตามผังรายชื่อทางโทรศัพท
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการบริหารจัดการ
ขั้นตอนในการติดตอพนักงาน
ภายหลังจากมีการประกาศเหตุการณฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตของหนวยงาน
จุดเริ่มตนของกระบวนการ Call Tree
เริ่มจากหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องแจงใหผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง
โดยผู
ประสานงานฯ จะแจงใหหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องรับทราบเหตุการณฉุกเฉินและประกาศใชแผนความ
ตอเนื่อง ตามสายการบังคับบัญชา ของแตละสายงาน หัวหนาฝาย หัวหนากลุมงาน แตละทาน จึงติดตอและ
แจงไปยังบุคลากรภายใตการบังคับบัญชาของตน รับทราบเหตุการณฉุกเฉิน และการประกาศใชแผนความ
ตอเนื่อง ของหนวยงานที่ไดรับผลกระทบตามรายชื่อและชองทางติดตอสื่อสารที่ไดระบุ สําหรับหัวหนาคณะ
บริหารความความตอเนื่องในการบริหารความตอเนื่อง ทีมบริหารความตอเนื่อง และผูประสานงานบริหารความ
ตอเนื่อง สําหรับรายชื่อและรายละเอียดของบุคลากรทั้งหมดในหนวยงานในกรณีที่ไมสามารถติดตอหัวหนาฝาย
หัวหนากลุมงาน นั้นได ใหติดตอไปยังบุคลากร โดยพิจารณา
 ถาเหตุการณเกิดขึ้นในเวลาทําการ ใหดําเนินการติดตอบุคลากรหลักโดยติดตอผานเบอรโทรศัพทของ
หนวยงานเปนชองทางแรก
 ถาเหตุการณเกิดขึ้นนอกเวลาทําการหรือสถานที่ปฏิบัติงานหลักไดรับผลกระทบ ใหดําเนินการติดตอ
บุคลากรหลักโดยติดตอผานเบอรโทรศัพทมือถือเปนชองทางแรก

 ถาสามารถติดตอบุคลากรหลักได ใหหัวหนาฝาย แจงขอมูลใหกับบุคลากรหลักของหนวยงานทราบ
ดังตอไปนี้
- สรุปสถานการณของเหตุการณฉุกเฉินและการประกาศใชแผนความตอเนื่อง
- เวลาและสถานที่สําหรับการนัดประชุมเรงดวนของหนวยงาน สาหรับผูบริหารของหนวยงาน และทีมงาน
บริหารความตอเนื่อง
- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อบริหารความตอเนื่องตอไป เชน สถานที่รวมพลในกรณีที่มีการยายสถานที่ทาการ

-9รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความตอเนื่อง (BPC Team)

โดยมีการกําหนดตัวบุคลากรหลักและบุคลากรสํารองของคณะบริหารความตอเนื่องไว ดังนี้
บุคลากรหลัก
ชื่อ-สกุล ตําแหนง
เบอรมือถือ

นายไพบูลย พฤกษพนาเวศ
นายกเทศมนตรี

0816609009

นางกรกนก บุญปญญา
รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1
น.ส.ปวรรัตน ไกรคุม
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

0949549569
0819761838

นางอัญชลี วงษจันฬา
ผูอํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม

0615425096

นายธนกรณ พรพิรยิ ะจินดา
ผูอํานวยการศึกษา

0626891918

นางจิราวรรณ ชาญยุทธ
ผูอํานวยการกองคลัง

0812651955

น.ส.ดาวรรณ ภูเหิน
ผูอํานวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

0869769662

บทบาท
หัวหนา
คณะบริหารความตอเนื่อง
รองหัวหนา
คณะบริหารความตอเนื่อง
ทีมบริหารความตอเนื่อง 1
สํานักปลัดเทศบาล

ทีมบริหารความตอเนื่อง 2
กองสวัสดิการสังคม
ทีมบริหารความตอเนื่อง 3
กองการศึกษา

ทีมบริหารความตอเนื่อง 4
กองคลัง
ทีมบริหารความตอเนื่อง 5
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

บุคลากรสํารอง
ชื่อ-สกุล ตําแหนง
เบอรมือถือ

นางนงนุช วันผักแวน
รองนายกเทศมนตรี คนที่ 2
นายสิทธิศักดิ์ พรหมพิทยายุทธ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
น.อ.หญิงดรุณี รัตนา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
น.ส.วิธาธรณ ทิศกลาง
หัวหนาฝายอํานวยการ
น.ส.ณัฐสินี พิมพเกิดมงคล
หัวหนาฝายปกครอง
นางสุจิตรา หลอมประโคน
หัวหนาฝายรักษาความสงบ
น.ส.ลาภิกา มหาดิลก
หัวหนาฝายสังคมสงเคราะห
นายธนวัตร นิรันตสุข
หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน
น.ส.นันทพร หวงจริง
นักวิชาการศึกษา
น.ส.สุรีรัตน คําสะไมล
นักวิชาการศึกษา
นายนิรันดร เนตรภักดี
ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียน
โยธินนุกูล
นายนิรันดร เนตรภักดี (รก.)
หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
น.ส.ธัญรัตน พรพุมพิพัฒน
นักวิชาการเงินและบัญชี
น.ส.กัลณี ดานทองหลาง
นักวิชาการเงินและบัญชี
น.ส.กทลี ปจจัยเจริญ
หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข
นางพรพิมล โพธิจกั ร

0857614196
0817259788
0898483435
0610939129
044 934036
044 934036
0818785524
044 934036
0837223995
0864593588
0857675665
0857675665
0817907463
0895790394
0864599910
0895787239

นายวัลลภ ฉันงูเหลือม
ผูอํานวยการกองชาง

0841697935

ทีมบริหารความตอเนื่อง 6
กองชาง

หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป

นายเกรียงยุทธ พรานุสร
หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง
นายชัชวาลย เพลิดจันทึก

0894241823
0897172718

นายชางโยธา

นายกิตติศักดิ์ พิลาศเอมอร
ปลัดเทศบาล

0819660145

ผูประสานงานคณะบริหาร
ความตอเนื่อง

นายธีระพล สุนทราศรี
นายชางไฟฟา

นางจิตติมา ปรางเศรณี
รองปลัดเทศบาล
นายพิทกั ษ สมบูรณ
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

0818787168
0855866641

-10โดยมีการกําหนดตัวบุคลากรหลักและบุคลากรสํารองของทีมบริหารความตอเนื่องไว ดังนี้

ทีมบริหารความตอเนื่อง 1
สํานักปลัดเทศบาล

บุคลากรหลัก
ชื่อ-สกุล ตําแหนง

น.ส.วิธาธรณ ทิศกลาง
หัวหนาฝายอํานวยการ

น.ส.ณัฐสินี พิมพเกิดมงคล
หัวหนาฝายปกครอง
นายศิริพงษ สุรโยธี
เจาพนักงานทะเบียน

นางสุจิตรา หลอมประโคน
หัวหนาฝายปองกันและรักษาความสงบ

นายกริชชัย ปนงาม
เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

หัวหนาทีม
เบอรมือถือ

บุคลากรสํารอง
ชื่อ-สกุล ตําแหนง

นางกรกฏ ประสิทธิ์พันธุ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
น.ส.เสาวลักษณ ชาญวิชา
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
น.ส.สุรียพร อันทรินทร
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นางอรอนงค เพ็ญสุข
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นางจันนทิมา ปยะกุล
นักประชาสัมพันธชํานาญการ
นางฐิติรัตน กลวยวิเชียร
นักประชาสัมพันธชํานาญการ
น.ส.สุดารัตน กฤษณัมพก
ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน
น.ส.เตชิตา ธนิกสุวรรณ
ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน
นางอินธิราธ มากําเนิด
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
น.ส.ณัฐธญาน มวงฉะ
ผูชวยนักบริหารงานทั่วไป
ทีมงานสํานักปลัดทุกคน
นายวีรพงษ เพงเล็งดี
นิติกรชํานาญการ
น.ส.ทิพวรรณ เชาระกํา
เจาพนักงานทะเบียน
น.ส.พัชรินทร ดานขุนทด
ผูชวยนิติกร
นายวีรสิทธิ์ ภัทรวรานนท
เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสงเสริม ยิ้มเปนสุข
เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายกิตติพงษ ประสิทธิ์พันธุ

เบอรมือถือ

เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายปกาศิต นอยอิม่ ใจ
พนักงานดับเพลิง
นายปยะ พาสูงเนิน
พนักงานดับเพลิง
นายศราวุฒิ พงษประเสริฐ
พนักงานดับเพลิง
ทีมงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกคน

-11ทีมบริหารความตอเนื่อง 2
กองสวัสดิการสังคม

บุคลากรหลัก
ชื่อ-สกุล ตําแหนง

น.ส.ลาภิกา มหาดิลก
หัวหนาฝายสังคมสงเคราะห

หัวหนาทีม
เบอรมือถือ

นายธนวัตร นิรันตสุข
หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน

บุคลากรสํารอง
ชื่อ-สกุล ตําแหนง

นายกัมปนาท กลิ่นศรีสุข
นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นายอภิรัฐ วะลัยศรี
เจาพนักงานพัฒนาชุมชน
น.ส.จารุวรรณ คําโพธิ์
เจาพนักงานธุรการ
น.ส.ศุจิรัตน ชันิดพัฒนา
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ

เบอรมือถือ

นายกฤษฎา เกียรติทนงศักดิ์
นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นายอาณัฐ บัวบาล
เจาพนักงานพัฒนาชุมชน
นางอรพรรณ คําประสิทธิ์
ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน

ทีมบริหารความตอเนื่อง 3
กองการศึกษา

บุคลากรหลัก
ชื่อ-สกุล ตําแหนง

ฝายบริหารการศึกษา
น.ส.สุรีรัตน คําสะไมล
นักวิชาการศึกษา

ฝายสงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม
น.ส.นันทพร หวงจริง
นักวิชาการศึกษา

หัวหนาทีม
เบอรมือถือ

บุคลากรสํารอง
ชื่อ-สกุล ตําแหนง

นางสินีนาฎ เบญจขันธ
ผูชวยนักทรัพยากรบุคคล
นายเมธี วัฒนาบุญเจริญ
พนักงานขับรถยนต

น.ส.อัจฉราพรรณ ผาสุโพธิ์
เจาพนักงานธุรการ
น.ส.จุฑามณี ภูเงิน
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ

เบอรมือถือ

นางอักษรสอางค วงษประเสริฐ
คนงานทั่วไป

-12ทีมบริหารความตอเนื่อง 3
กองการศึกษา
โรงเรียนโยธินนุกูล

บุคลากรหลัก
ชื่อ-สกุล ตําแหนง

นายนิรันดร เนตรภักดี
ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียน
โยธินนุกูล

หัวหนาทีม
เบอรมือถือ

บุคลากรสํารอง
ชื่อ-สกุล ตําแหนง

นางถวิล สมบูรณ

เบอรมือถือ

รองผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนโยธินนุกูล

นายศรัญยู เกี้ยวกลาง

รองผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนโยธินนุกูล

นางทิพยกมล พัฒนชยากร
ครูชํานาญการพิเศษ
นางชนาธินาถ ชีโพธิ์
ครูเชี่ยวชาญ
นายเกรียงไกร ภูสอดสี
ครูชํานาญการ
นางธันยาวรรณ โพธิ์สูง
ครูชํานาญการ
น.ส.บุญสง กาญจนเกตุ
ครูชํานาญการ
น.ส.ณัชชา ทนุธรรมนอก
ครูชํานาญการ
นางประนอม สมแวง
ครู
ทีมงานพนักงานครูเทศบาลทุกคน

ทีมบริหารความตอเนื่อง 3
กองการศึกษา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองไผลอม

บุคลากรหลัก
ชื่อ-สกุล ตําแหนง

นายนิรันดร เนตรภักดี (รก.)
หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลหนองไผลอม

หัวหนาทีม
เบอรมือถือ

บุคลากรสํารอง
ชื่อ-สกุล ตําแหนง

น.ส.ศรินยา เอี่ยมสูงเนิน
ครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
น.ส.เจนณรา วงศไพบูลย
ครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

เบอรมือถือ

น.ส.สุภาวดี ประสิทธิ์นอก
ผูดูแลเด็ก
นางปราณี ดาราชู
ผูดูแลเด็ก
ทีมงานครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลหนองไผลอ มทุกคน

-13ทีมบริหารความตอเนื่อง 4
กองคลัง

บุคลากรหลัก
ชื่อ-สกุล ตําแหนง

ฝายบริหารงานการคลัง
น.ส.ธัญรัตน พรพุมพิพัฒน
นักวิชาการเงินและบัญชี

หัวหนาทีม
เบอรมือถือ

นางกัลณี ดานทองหลาง
นักวิชาการเงินและบัญชี

บุคลากรสํารอง
ชื่อ-สกุล ตําแหนง

นางปทมวรรณ เฮมกลาง
เจาพนักงานการเงินและบัญชี
นางพงษณา พรหมดีสาร
เจาพนักงานการเงินและบัญชี
นายศักดิ์สุริยา พรหมดีสาร
เจาพนักงานธุรการ
น.ส.เขมิกา เมธีปรีชาบุญ
คนงานทั่วไป
นายชยพัทธ ชอบกองกลาง
คนงานทั่วไป

เบอรมือถือ

น.ส.สุปะวีณ ภาระเวช
เจาพนักงานพัสดุ
นางจารุณี ค้ําชู
ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ
นางสกุณา ชวยสกุล
ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ
นางปรียาภรณ ทิพยโสภณ
คนงานทั่วไป

ทีมบริหารความตอเนื่อง 5
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

บุคลากรหลัก
ชื่อ-สกุล ตําแหนง

ฝายบริหารสาธารณสุข
น.ส.กทลี ปจจัยเจริญ
หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข

หัวหนาทีม
เบอรมือถือ

บุคลากรสํารอง
ชื่อ-สกุล ตําแหนง

นางจรีวัฒนา กลาหาญ
นักวิชาการสาธารณสุขชุมชน
นายบุญจริง จินากูล
พนักงานขับรถรถดูดสิ่งปฏิกูล
นายวสันต ยิ้มเปนสุข
พนักงานขับรถขยะ
นายจําลอง ยอยจันทึก

เบอรมือถือ

พนักงานขับรถขยะ

ทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมทุกคน

นางพรพิมล โพธิจกั ร
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป

น.ส.เกตุญาดา โชตนาบุณยกร
ผูชวยเจาพนักงานสุขาภิบาล

-14ทีมบริหารความตอเนื่อง 4
กองชาง

บุคลากรหลัก
ชื่อ-สกุล ตําแหนง

หัวหนาทีม
เบอรมือถือ

บุคลากรสํารอง
ชื่อ-สกุล ตําแหนง

ฝายโยธา
นายชัชวาล เพลิดจันทึก
นายชางโยธา

นางปริยากร ขาวฉลาด
เจาพนักงานธุรการ
นายธีระพล สุนทราศรี
นายชางไฟฟา
น.ส.ยุพิน ศิริสวัสดิ์
ผูชวยนายชางโยธา
นายธรรมมนูญ กระแสโห
ผูชวยนายชางโยธา
นายชัยศักดิ์ รักอักษร
ผูชวยนายชางไฟฟา
นายสมชาย อนุเสถียร
ผูชวยนายชางไฟฟา
น.ส.กัญญารัตน ทะนงค
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
ทีมงานกองชางทุกคน

ฝายแบบแผนและกอสราง
นายเกรียงยุทธ พรานุสร
หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง

น.ส.กีรติ เปรี่ยมปยานุสรณ
ผูชวยวิศวกรโยธา
นายณัฐพล ชาญวิชา
ผูชวยนายชางสํารวจ

เบอรมือถือ

ตารางที่ ๔ รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team)
กลยุทธความตอเนื่อง (Business Continuity Strategy)
กลยุทธความตอเนื่อง เปนแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรใหมีความพรอมเมื่อเกิดสภาวะ
วิกฤต ซึ่งพิจารณาทรัพยากรใน ๕ ดาน
กลยุทธความตอเนื่อง (Business Continuity Strategy)

-15ทรัพยากร
อาคาร/สถานที่
ปฏิบัติงานสํารอง

กลยุทธความตอเนื่อง
* กําหนดใหใชพื้นที่ปฏิบัติงานสํารองโดยใชหองประชุมโรงเรียนโยธินนุกูล สังกัดเทศบาล
ตําบลหนองไผลอม ไวทั้งสองที่ ซึ่งมีการสํารวจความเหมาะสมของสถานที่ และการเตรียม
ความพรอมตางๆ ไดดีเนื่องจากอยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลหนองไผลอม

วัสดุอุปกรณที่
สําคัญ /การจัดหา
จัดสงวัสดุอุปกรณ
ที่สําคัญ

* กําหนดใหมีการจัดหาคอมพิวเตอรสํารอง ที่มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการใชงาน พรอม
อุปกรณที่สามารถเชื่อมโยงตอผานอินเตอรเน็ตเขาสูระบบเทคโนโลยีของหนวยงานกลาง
และกรมบัญชีกลางได
* กําหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop/ Notebook) ของ
เทศบาลและของโรงเรียนโยธินนุกลู เป็ นการชั่วคราว และให้ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา
(Laptop/ Notebook) ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้เป็ นการชั่วคราว หากมีความ
จําเป็ นเร่งด่วนในช่วงระหว่างการจัดหาคอมพิวเตอร์สาํ รอง ทัง้ นี ้ ต้องได้รบั อนุญาตจาก
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องในการกอบกูค้ ืนก่อน

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ขอมูลที่สําคัญ

* ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญของหนวยงาน มีลักษณะแบบ
รวมศูนยที่สวนกลางและเชื่อมโยงระบบเครือขายตอผานอินเตอรเน็ตเพื่อการใชงาน ทาให
หนวยงานไมมีระบบคอมพิวเตอรสํารอง ดังนั้น หากเกิดภาวะฉุกเฉินตองรอจนกวาระบบ
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานกลางจะกอบกูใหสามารถใชงานได

บุคลากรหลัก

* กําหนดใหใชบุคลากรสํารอง ทดแทนภายในฝายงานเดียวกัน
* กําหนดให้ใช้บคุ ลากรนอกฝ่ ายงานในกรณีท่ีบคุ ลากรไม่เพียงพอหรือขาดแคลน

คูคา/ผูใหบริการ * ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลตําบลหนองไผลอม กําหนดใหมีผูใหบริการ
ที่สําคัญ/ผูมีสวนได เชือ่ มโยงระบบเครือขายอินเตอรเน็ต ๑ รายคือ ทีโอที ซึ่งหากผูใหบริการหลักไมสามารถ
สวนเสีย
ใหบริการได ระบบเชื่อมโยงจะปรับเปลี่ยนไปใชระบบวิทยุสื่อสารแทน
ตารางที่ ๕ กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)

-16ความตองการดานทรัพยากรที่จําเปนในการบริหารความตอเนื่อง
การวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) พบวากระบวนการทํางานที่หนวยงาน
และสวนราชการสวนภูมิภาคตองใหความสําคัญและกลับมาดําเนินงานหรือฟนคืนสภาพใหไดภายในระยะเวลา
ตามที่กําหนด
กระบวนการหลัก

ระดับความ
เรงดวน

ระยะเวลาเปาหมายในการฟนคืนสภาพ

สูง




ดําเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ
และงานธุรการทั่วไป
ปานกลาง


ดําเนินการเกี่ยวกับงานดาน
การเงินการบัญชี วัสดุ ครุภณ
ั ฑ
การบริหารบุคคล งานติดตอ
ประสานงาน งานสถิติขอมูล
ปานกลาง


ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทํา
แผนงาน งบประมาณ และเรงรัด
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
สูง




งานประเมินสถานการณกอนออก
ปฏิบัติการชวยเหลือผูประสบภัย



การเตรียมความพรอมดานสถานที่ ปานกลาง
และอุปกรณ จัดเวรยามดูแล
แจงเตือน
สูง




ออกชวยเหลือผูประสบภัย
ปานกลาง



การฟนฟู และสงเคราะห
ตารางที่ ๖ ความตองการดานทรัพยากรที่จําเปนในการบริหารความตอเนื่อง










สําหรับกระบวนงานอื่นๆ ที่ประเมินแลว อาจไมไดรับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมีความ
ยืดหยุนสามารถชะลอการดําเนินงานและการใหบริการได โดยใหหัวหนาสวนราชการประเมินความจําเปนและ
เหมาะสม ทั้งนี้ หากมีความจําเปน ใหปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความตอเนื่องเชนเดียวกับกระบวนงานหลัก
-17ประเภททรัพยากร

พื้นที่สําหรับสถานที่

ที่มา

หองอประชุมโรงเรียน
โยธินนุกูล (หองกระจก)

๔ ชั่วโมง

409.50ตร.ม.

๑ วัน

409.50ตร.ม.

๑ สัปดาห ๒ สัปดาห

409.50ตร.ม.

409.50ตร.ม.

๑ เดือน

409.50ตร.ม.

ปฏิบัติงานสํารอง
พื้นที่สําหรับสถานที่
ปฏิบัติงานใหม
ในกรณีจําเปน

หอประชุมโรงเรียน
โยธินนุกูล

รวม

1,716 ตร.ม.

2,125.50 ตร.ม.

1,716 ตร.ม.

1,716 ตร.ม.

1,716 ตร.ม.

1,716 ตร.ม.

2,125.50 ตร.ม.

2,125.50 ตร.ม.

2,125.50 ตร.ม.

2,125.50 ตร.ม.

ตารางที่ ๗ การระบุพื้นที่ปฏิบัติงานสํารอง (Working Space Requirement)
ประเภท
ทรัพยากร

ที่มา

0-๔
ชั่วโมง

4-12
ชั่วโมง

12-2๔ 2-7 วัน
1
ชั่วโมง
สัปดาห

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

2 เครื่อง

3 เครื่อง

รานคาผาน
กระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

2 เครื่อง

3 เครื่อง

5 เครื่อง

รานคาผาน
กระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ
โทรสาร/เครื่องสแกนด รานคาผาน
กระบวนการ
พรอมหมายเลข
จัดซื้อพิเศษ
รานคาผาน
วิทยุสื่อสาร
กระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ
รานคาผาน
เครื่องถายเอกสาร
กระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

2 เครื่อง

2 เครื่อง

3 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

3 เครื่อง

3 เครื่อง

3 เครื่อง

4 เครื่อง

6 เครื่อง

6 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

2 เครื่อง

อยางละ
1 คัน
อยางละ
1 คัน
1 ชุด

อยางละ
1 คัน
อยางละ
1 คัน
1 ชุด

อยางละ
1 คัน
อยางละ
1 คัน
2 ชุด

อยางละ
1 คัน
อยางละ
1 คัน
2 ชุด

อยางละ
1 คัน
อยางละ
1 คัน
3 ชุด

อยางละ
2 คัน
อยางละ
1 คัน
4 ชุด

คอมพิวเตอรสํารอง
ที่มีคุณลักษณะ
เหมาะสม
ระบบจัดซื้อจัดจาง
เครื่องพิมพ รองรับการ
ใชงานกับเครื่อง
คอมพิวเตอร
โทรศัพทพรอม
หมายเลข

รถดับเพลิง
รถบรรทุก
รถกระเชา
รถกูชีพ
อุปกรณชาง

รานคาผาน
กระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ
เจาหนาที่ฝาย

เจาหนาที่ฝาย
เจาหนาที่ฝาย
รานคาผาน
กระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ

2
สัปดาห
ขึ้นไป
5 เครื่อง

ตารางที่ ๘ ความตองการดานวัสดุอุปกรณ (Equipment & Supplies Requirement)
-๑8-

ความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูล (IT & Information Requirement)
เนื่องจากระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญของหนวยงานอยูในความดูแลของ
หนวยงานกลาง เปนลักษณะแบบรวมศูนย ดังนั้น หนวยงานจึงใชขอมูลสารสนเทศโดยการเชื่อมโยงระบบของ

หนวยงานกับหนวยงานกลางผานเครือขายอินเตอรเน็ต ทาใหหนวยงานไมมีระบบคอมพิวเตอรสารองและหาก
ระบบมีปญ
 หาตองรอใหหนวยงานกลางกูคืนระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกอนหนวยงานจึงจะสามารถ
ใชงานของระบบได
ประเภท
ทรัพยากร
Email

GFMIS (ระบบการ
เบิกจายเงิน)
EGP (ระบบการ
จัดซื้อจัดจาง)
หนังสือสั่งการตางๆ
ออกโดยหนวยงาน
หนังสือตางๆ
ขอมูลประกอบการ
จัดทําแผนงบประมาณ
ประจําป

ขอมูลงานทะเบียน
ราษฎร
ขอมูลแผนที่ภาษี

แหลงขอมูล

๔ ชั่วโมง

1 วัน

1
สัปดาห

2 สัปดาห

1 เดือน







หนวยงานระบบ IT







หนวยงานระบบ IT









หนวยงาน
ระบบ IT

จังหวัด
จังหวัด

หนวยงานตาง ๆ
ที่ไดรับ









หนวยงานตนสังกัด
หนวยงานตางๆ ใน










จังหวัด และ
หนวยงานกลาง

(เรงดวนชวง
เดือน ก.ค.)









ตารางที่ ๙ การระบุความต้องการด้านเทคโนโลยี



สํานักทะเบียน
ทองถิ่น/ศูนยภาคฯ







งานแผนที่ภาษี

ฝายงาน/กลุมงาน
การไฟฟาสวนภูมภิ าค
บริษัททีโอที
โรงพยาบาล
มูลนิธิ/กูภ ัย
ผูใหบริการเชื่อโยงระบบ
เครือขายอินเตอรเน็ต

0-4
ชั่วโมง

๔-12
ชั่วโมง

12-24
ชั่วโมง

2-7 วัน





























1 สัปดาห 2 สัปดาห
ขึ้นไป















ตารางที่ ๙ ความต้องการด้านผูใ้ ห้บริการที่สาํ คัญ (Service Requirement)

-๑9การตอบสนองเหตุการณและการกอบกูกระบวนการ
ขั้นตอนการบริหารความตอเนื่องและการกอบกูกระบวนการ แบงออกเปน 3 ขั้นตอน
ตามระยะเวลา ดังนี้

1. ขั้นตอบสนองตอเหตุการณทันที ภายใน 24 ชั่วโมง (เมื่อเริ่มมีสถานการณ)
2. ขั้นตอบสนองตอเหตุการณในระยะแรก ภายใน 7 วัน (เมื่อเหตุการณพัฒนาเขาสูภาวะวิกฤตซึ่ง
จะเปนผลทําใหการปฏิบัติงานของเทศบาลตองหยุดชะงักลง)
3. ขั้นตอบสนองตอเหตุการณและกูคืนกระบวนการปฏิบัติงานในระยะเวลาเกิน 7 วัน (เมื่อ
เหตุการณกลับเขาสูภาวะปกติ)
1. ขั้นตอบสนองตอเหตุการณทันที ภายใน 24 ชั่วโมง (เมื่อเริ่มมีสถานการณ)
วันที่ ๑ (ภายใน ๒๔ ชั่วโมง) การตอบสนองตอเหตุการณทันที
ในการปฏิบัติการใดๆ ใหบุคลากรของหนวยงาน คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากร
อื่นๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กําหนดขึ้น โดยเทศบาลตําบล
หนองไผลอมอยางเครงครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
แจงเหตุฉุกเฉิน/วิกฤต ตามกระบวนการ Call Tree
ใหกับบุคลากรในหนวยงาน ภายหลังไดรับแจงจาก
หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของหนวยงาน

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของหนวยงาน

ดําเนินการเสร็จแลว

- จัดประชุมทีมงานบริหารความตอเนื่อง เพื่อประเมิน ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ความเสียหาย ผลกระทบตอการดําเนินงานและ
ของหนวยงาน
ใหบริการ และทรัพยากรสําคัญที่ตองใชในการบริหาร
ความตอเนื่อง
- ทบทวนกระบวนงาน/งานที่มีความเรงดวน และ
สงผลกระทบอยางสูงจําเปนตองดําเนินงานหรือ
ปฏิบัติดวยมือ (Manual Processing)
ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในหนวยงาน ที่ไดรับ
บาดเจ็บ/เสียชีวิต

หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของหนวยงาน

-20ขั้นตอนและกิจกรรม
รายงานหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของ
หนวยงานครอบคลุม

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของหนวยงาน

ดําเนินการเสร็จแลว

- จํานวนและรายชื่อบุคลากรที่ไดรับบาดเจ็บ/เสียชีวิต
- ความเสียหายและผลกระทบตอการดําเนินงานและ
ใหบริการ
- ทรัพยากรสําคัญที่ตองใชในการบริหารความตอเนื่อง
- กระบวนงาน/งานที่มีความเรงดวน และสงผล
กระทบอยางสูงจําเปนตองดําเนินงานหรือปฏิบัติดวย
มือ (Manual Processing)
สื่อสารและรายงานสถานการณแกบุคลากรใน
หนวยงานใหทราบ ตามเนื้อหาและขอความที่ไดรับ
การพิจารณาและเห็นชอบจากคณะบริหารความ
ตอเนื่องของหนวยงาน

หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของหนวยงาน

ประเมินและระบุกระบวนการหลักของหนวยงาน
และงานเรงดวน ที่จําเปนตองดําเนินการใหแลว
เสร็จ ภายใน ๑-๕ วันขางหนา

หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของหนวยงาน

ประเมินศักยภาพและความสามารถของหนวยงานฯ หัวหนาทีมงานบริหารความ
ในการดําเนินการเรงดวนขางตน ภายใตขอจํากัดและ ตอเนื่องของหนวยงาน
สภาวะเหตุฉุกเฉินและวิกฤต พรอมระบุทรัพยากรที่
จําเปนตองใชในการบริหารความตอเนื่อง
รายงานความคืบหนาใหแก หัวหนาคณะบริหารความ หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของหนวยงานทราบ พรอมขออนุมัติการ
ตอเนื่องของหนวยงาน
ดําเนินงานหรือปฏิบัติงานดวยมือ (Manual
Processing) สําหรับกระบวนงานที่มีความเรงดวน
และสงผลกระทบอยางสูงหากไมไดดําเนินการ

-21ขั้นตอนและกิจกรรม
ติดตอและประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของใน
การจัดหาทรัพยากรที่จําเปนตองใชในการบริหาร
ความตอเนื่อง ไดแก
- สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
- วัสดุอุปกรณที่สําคัญ

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของหนวยงาน

ดําเนินการเสร็จแลว

- เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ
- บุคลากรหลัก
- คูคา/ผูใหบริการที่สําคัญ/ผูมีสวนไดสวนเสีย
พิจารณาดําเนินการหรือปฏิบัติงานดวยมือ (Manual หัวหนาทีมงานบริหารความ
Processing) เฉพาะงานเรงดวน หากไมดําเนินการจะ ตอเนื่องของหนวยงาน
สงผลกระทบอยางสูงและไมสามารถรอได ทั้งนี้ ตอง
ไดรับการอนุมัติ
ระบุหนวยงานที่เปนคูคา/ผูใหบริการสําหรับงาน
เรงดวน เพื่อแจงสถานการณและแนวทางในการ
บริหารงานใหมีความตอเนื่องตามความเห็นของ
คณะบริหารความตอเนื่องของหนวยงาน

หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของหนวยงาน

บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงาน
หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตางๆ ที่ทีมงานบริหารความตอเนื่องของฝายฯ ตอง ตอเนื่องของหนวยงาน
ดําเนินการ (พรอมระบุรายละเอียด ผูดําเนินการ และ
เวลา อยางสม่ําเสมอ)
แจงสรุปสถานการณและขั้นตอนการดําเนินการ
สําหรับในวันถัดไป ใหกับบุคลากรหลักในฝายฯ เพื่อ
รับทราบและดําเนินการ อาทิ แจงวัน เวลา และ
สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง

หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของหนวยงาน

รายงานความคืบหนาใหแก หัวหนา คณะบริหาร
หัวหนาทีมงานบริหารความ
ความตอเนื่องของหนวยงานอยางสม่ําเสมอหรือตามที่ ตอเนื่องของหนวยงาน
ไดกําหนดไว

-222. ขั้นตอบสนองตอเหตุการณในระยะแรก
ภายใน 7 วัน การตอบสนองในระยะสั้น
(เมื่อเหตุการณพัฒนาเขาสูภาวะวิกฤต ซึ่งจะเปนผลทําใหการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบล
หนองไผลอมตองหยุดชะงักลง)

ในการปฏิบัติงานใดๆใหบุคลากรของฝายฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ
และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หนวยงานตนเองกําหนดขึ้นอยาง
เครงครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
ติดตอสถานะภาพการกอบกูคืนมาของทรัพยากรที่
ไดรับผลกระทบ และประเมินความจําเปนและ
ระยะเวลาที่ตองใชในการกอบกูคืน
ตรวจสอบกับหนวยงาน ความพรอมและขอจํากัด
ในการจัดหาทรัพยากรที่จําเปนตองใชในการ
บริหารความตอเนื่อง
- สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
- วัสดุอุปกรณที่สําคัญ
- เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ
- บุคลากรหลัก
- คูคา/ผูใหบริการที่สําคัญ
รายงานหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของ
หนวยงาน ความพรอม ขอจํากัด และขอเสนอแนะ ใน
การจัดหาทรัพยากรที่จําเปนตองใชในการบริหาร
ความตอเนื่อง
ประสานงานและดาเนินการจัดหาทรัพยากรที่จาเปน
ตองใชในการบริหารความตอเนื่อง
- สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
- วัสดุอุปกรณที่สําคัญ
- เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ
- บุคลากรหลัก
- คูคา/ผูใหบริการที่สําคัญ

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของหนวยงาน

ดําเนินการเสร็จแลว

หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของหนวยงาน

ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของหนวยงาน
หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของหนวยงาน

-23ขั้นตอนและกิจกรรม
บทบาทความรับผิดชอบ
รายงานความคืบหนาใหแก หัวหนา คณะบริหาร
หัวหนาทีมงานบริหารความ
ความตอเนื่องของหนวยงานอยางสม่ําเสมอหรือตามที่ ตอเนื่องของหนวยงาน
ไดกําหนดไว
ดําเนินการกอบกูและจัดหาขอมูลและรายงาน
ตางๆ ที่จําเปนตองใชในการดําเนินงานและ
ใหบริการ

หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของหนวยงาน

ดําเนินการเสร็จแลว

ดําเนินงานและใหบริการ ภายใตทรัพยากรที่จัดหา
เพื่อบริหารความตอเนื่อง
- สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
- วัสดุอุปกรณที่สําคัญ
- เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ
- บุคลากรหลัก
- คูคา/ผูใหบริการที่สําคัญ

ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของหนวยงาน

แจงสถานการณและแนวทางในการบริหารความ
หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องแกหนวยงาน เกษตรกรที่ / ผูใชบริการ /คูคา ตอเนื่องของหนวยงาน
/ ไดรับผลกระทบ
บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงาน
ตางๆที่ทีมงานบริหารความตอเนื่องของฝายฯ พรอม
ระบุอยางสม่ําเสมอ (รายละเอียด ผูดําเนินการ และ
เวลา)

ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของหนวยงาน

แจงสรุปสถานการณและขั้นตอนการดําเนินการ
ตอไป สําหรับในวันถัดไป ใหกับบุคลากรในฝายฯ
รายงานความคืบหนาใหแก หัวหนาคณะบริหารความ
ตอเนื่องของหนวยงาน ตามเวลาที่ไดกําหนดไว

-243. ขั้นตอบสนองตอเหตุการณและกูคืนกระบวนการปฏิบัติงานในระยะเวลาเกิน 7 วัน
(เมื่อเหตุการณกลับเขาสูภาวะปกติ) วันที่ ๘ การตอบสนองในระยะกลาง (๑ สัปดาห)
ในการปฏิบัติงานใดๆใหบุคลากรของฝายฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ
และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หนวยงานตนเองกําหนดขึ้นอยาง
เครงครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
ติดตามสถานะภาพการกอบกูคืนมาของทรัพยากรที่
ไดรับผลกระทบ และประเมินความจําเปนและ
ระยะเวลาที่ตองใชในการกอบกูคืน
ระบุทรัพยากรที่จําเปนตองใช เพื่อดําเนินงานและ
ใหบริการตามปกติ
รายงานหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของ

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของหนวยงาน
หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของหนวยงาน
หัวหนาทีมงานบริหารความ

ดําเนินการเสร็จแลว

หนวยงานสถานะภาพการกอบกูคืนมาของทรัพยากร
ที่ไดรับผลกระทบ และทรัพยากรที่จําเปนตองใชเพื่อ
ดําเนินงานและใหบริการตามปกติ
ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรที่
จําเปนตองใชเพื่อดําเนินงานและใหบริการตามปกติ
- สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
- วัสดุอุปกรณที่สําคัญ
- เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ
- บุคลากรหลัก
- คูคา/ผูใหบริการที่สําคัญ
แจงสรุปสถานการณและการเตรียมความพรอมดาน
ทรัพยากรตาง ๆ เพื่อดําเนินงานและใหบริการ
ตามปกติใหกับบุคลากรในฝายฯ
บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงาน
ตางๆ ที่ทีมงานบริหารความตอเนื่องของฝายฯ พรอม
ระบุอยางสม่ําเสมอ
(รายละเอียด ผูดําเนินการ และเวลา)
รายงานความคืบหนาใหแก หัวหนาคณะบริหารความ
ตอเนื่องของหนวยงาน ตามเวลาที่ไดกําหนดไว

ตอเนื่องของหนวยงาน
ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของหนวยงาน

หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของหนวยงาน
ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของหนวยงาน
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