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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความส าคัญของแผนความต่อเนื่อง  
 แผนความต่อเนื่อง หรือที่ต่อไปนี้จะเรียกว่า “Business Continuity Plan (BCP)” แผนฉบับนี้จ า
ท าขึ้นเพื่อให้เทศบาลต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา หรือต่อไปนี้เรียกว่า “หน่วยงาน” 
น าไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในภาวะวิกฤติการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ไม่ว่าจะเกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือ
การมุ่งร้ายต่อองค์กร เช่น อุทกภัย อัคคีภัย การก่อการประท้วง การก่อการจลาจล การก่อวินาศกรรม เป็นต้น      
โดยสภาวะการวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานต้องหยุดการด าเนินงาน หรือไม่สามารถให้บริการ
ได้อย่างต่อเนื่อง 
 หากหน่วยงานไมมีกระบวนการรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลระทบที่อาจเกิดขึ้น
ต่อหน่วยงานในด้านต่าง ๆ เช่น ไมว่าจะเป็นผลกระทบด้านเศรษฐกิจ การเงิน การให้บริการ สังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน แผนความต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะช่วยให้หน่วยงาน 
สามารถรับมือกับเหตุการณฉุกเฉินที่ไมคาดคิด และท าให้ระบวนการที่ส าคัญ (Critical Business Process) สามารถ
กลับมาด าเนินการไดอย่างปกติหรือตามระดับการให้บริการที่ก าหนดไดในระยะเวลา ที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถ
ลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงาน 

1.2 แนวคิดพื้นฐานในการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่อง 
 1. การบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Management: BCM) คือ องค์รวมของ
กระบวนการบริหารซึ่งบ่งภัยคุกคามขององค์กร และผลกระทบของภัยคุกคามนั้นต่อการด าเนินธุรกิจ และให้แนวทาง
ในการสร้างขีดความสามารถให้องค์กรมีความยืดหยุ่น เพื่อการตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้ส่วน
เสีย ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และกิจกรรมที่สร้างมูลค่าที่มีประสิทธิผล  
 2. แนวทางการบริหารความต่อเนื่อง/การตอบสนองต่อสภาวะวิกฤต  
 – ในระดับแรกเป็นการจัดการแผนเผชิญเหตุที่แสดงให้เห็นว่าท าอย่างไรให้การปฏิบัติงานมี ความ
ต่อเนื่องและสามารถให้บริการได้เมื่อเกิดเหตุการณ์   
 – เมื่อเกิดเหตุขยายวงกว้างในระดับเกิดความเสียหาย จะเริ่มเป็นวิกฤตขององค์กร องค์กรจึง ต้องมี
การบรหิารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ รวมทั้งการกอบกู้ให้กลับมาท างานได้เป็นปกติ ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการ
บริหารความต่อเนื่อง คือ เพื่อให้องค์กรสามารถให้บริการได้ในระดับหนึ่ง แม้จะประสบ สถานการณ์วิกฤต ซึ่ง
หน่วยงานต้องหาค าตอบว่าระดับใดที่คิดว่าเหมาะสมและจ าเป็น 
 – สามารถใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติได้จริงเมื่อเกิดภาวะวิกฤต 

1.3 วัตถุประสงค์(Objectives)  
 แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร (Business Continuity Plan : BCP) ของเทศบาลต าบลท่า
ช้าง ฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญ ดังนี้  
 1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องของเทศบาลต าบลท่าช้างในสภาวะวิกฤต  
 2. เพื่อให้เทศบาลต าบลท่าช้างมีความเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤต หรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่เกิดขึ้น  
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 3. เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการด าเนินงานหรือการให้บริการของเทศบาลต าบลท่าช้าง  
 4. เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และลดระดับความรุนแรงของ ผลกระทบที่
เกิดขึ้น  
 5. เพือ่ให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มีความเชื่อมั่นใน ศักยภาพ
ของหน่วยงาน แม้หน่วยงานต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนท าให้การด าเนินงาน ของเทศบาล
ต าบลท่าช้างต้องหยุดชะงัก 

1.4 สมมติฐานของแผนความต่อเนือ่ง (BPC Assumptions)  
 แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (Business Continuity Plan : BCP) ของเทศบาลต าบลท่า
ช้างฉบับนี้จัดท าขึ้นภายใต้สมมติฐาน ดังต่อไปนี้  
 1. เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาส าคัญต่างๆ แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงาน 
ส ารองที่ได้มีการจัดเตรียมไว้  
 2. หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการส ารองระบบสารสนเทศต่างๆ โดยระบบ  
สารสนเทศส ารองมิได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเหมือนกับระบบสารสนเทศหลัก  
 3. “บุคลากร” ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง เจ้าหน้าที่และพนักงานทั้งหมดของ หน่วยงาน 

1.5 ขอบเขตของแผนความต่อเนื่อง (Scope of BCP) 
  แผนความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ใช้รองรับสถานการณ์ กรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ ฉุกเฉิน
ในพื้นที่ส านักงานของหน่วยงานหรือภายในหน่วยงาน ด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้ 
 1. เหตุการณ์อุทกภัย 
 2. เหตุการณ์อัคคีภัย 
 3. เหตุการณ์โรคระบาด 

1.6 การใช้แผนความต่อเนื่อง (BCP)  
 แผนความต่อเนื่องของเทศบาลต าบลท่าช้าง จะถูกประกาศใช้โดยนายกเทศมนตรีต าบลท่าช้าง  

1.7 การทบทวนแผนความต่อเนื่อง  
 แผนความต่อเนื่องฉบับนี้ต้องไดรับการทบทวน และซ้อมแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่า
แผนสอดคลองกับสถานการณปัจจุบัน และสามารถน าไปใช้ไดอย่างมีประสิทธิภาพ  

1.8 โครงสร้างและทีมงานแผนความต่อเนื่อง  
 การบริหารแผนความต่อเนื่องเป็นระบบการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งประกอบด้วย การจัดท า การ
น าไปปฏิบัติ การทดสอบ การติดตาม การทบทวน เพื่อให้แผนความต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน และสามารถ น าไปใช้ไดจริง
เมื่อเกิดเหตุที่ท าให้การด าเนินงานต้องหยุดชะงัก โดยระบบการบริหารแผนความต่อเนื่องประกอบด้วย 
 – การก าหนดนโยบายที่ชัดเจนในการบริหารความต่อเนื่องของผู้บรหิาร 
 – การก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรไวอย่างชัดเจน  
 – การทดสอบ และซักซ้อมเพื่อให้เกิดความเขใจในการน าแผนไปปฏิบัติ 
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ปลัดเทศบาลต าบลท่าช้าง 
ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง 

 – การปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อให้ทราบบทบาทและความรับผิดชอบของบุคลากรที่
เกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง ถึงเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ เทศบาลต าบลท่าช้างจึงไดก าหนดโครงสร้าง การบริหาร
ความต่อเนื่องของหน่วยงาน โดยประกอบด้วย (รูปภาพที่ 1)  
 1) คณะบริหารความต่อเนื่อง  
 2) ทีมบริหารความต่อเนื่อง  
 3) ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพที่ 1 โครงสร้างคณะบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ของเทศบาลต าบลท่าช้าง 
 ตามโครงสร้างดังกล่าว ไดก าหนดหน้าที่แต่ละองค์ประกอบไว ดังนี้  
 1) คณะบริหารความต่อเนื่องมีหน้าที่ในการบริหารงานและให้การสนับสนุนทบทวน ทดสอบ 
ปรับปรุงแผนความต่อเนื่อง ประเมินแนวโน้มของเหตุการณที่เกิดขึ้น ตัดสินใจ จัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นยามวิกฤติ 
ตรวจสอบก ากับติดตามสถานการณ รวบรวมข้อมูลและรายงานสถานการณให้ผู้บริหารระดับสูงทราบ  
 2) ทีมบริหารความต่อเนื่อง มีหน้าที่ร่วมมือ ดูแล ติดตาม ปฏิบัติงานและกูคืนเหตุการณ ฉุกเฉินใน
ส่วนงานของตนเองให้กลับสูภาวะปกติโดยเร็วตามแผนบริหารความต่อเนื่อง ซึ่งไดก าหนดรายชื่อ บุคลากรหลัก 
บุคลากรส ารอง ปรากฏตามตารางที่ 1 และบทบาทของทีมความต่อเนื่องไวแล้ว รวมทั้งรวบรวมข้อมูลและรายงาน
สถานการณต่อคณะท างานบริหารต่อเนื่องตามแนวทางที่ก าหนดไว  
 3) ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง มีหน้าที่ในการติดต่อและประสานงานภายในหน่วยงาน
ตามประบวนการ และให้การสนับสนุนการติดต่อสื่อสารระหว่างกันของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

นายกเทศมนตรีต าบลท่าช้าง 
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนือ่ง 

หัวหน้าส านัก
ปลัดเทศบาล
หัวหน้าทีม

บริหารความ
ต่อเนื่อง 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

ผู้อ านวยการกอง
คลัง หัวหน้าทีม
บริหารความ

ต่อเนื่อง 
กองคลัง 

 

ผู้อ านวยการกอง
ช่าง หัวหนา้ทีม
บริหารความ

ต่อเนื่อง 
กองช่าง 

 

ผู้อ านวยการกอง
การศึกษา 
หัวหน้าทีม

บริหารความ
ต่อเนื่อง 

กองการศึกษา 
 

ผู้อ านวยการกอง
สวัสดิการสงัคม  

หัวหน้าทีม
บริหารความ

ต่อเนื่อง 
กองสวัสดิการ

สังคม 

ผู้อ านวยการกอง
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
หัวหน้าทีม

บริหารความ
ต่อเนื่อง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
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แผนความอย่างต่อเนื่อง ส าหรบัการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 

 เทศบาลต าบลท่าช้าง 

ตารางที่ 1 รายชื่อบุคลากรและบทบาทของคณะบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) 
บุคลากรหลัก 

บทบาท 
บุคลากรส ารอง 

ชื่อ – นามสกุล หมายเลข
โทรศัพท์ 

ชื่อ – นามสกุล หมายเลข
โทรศัพท์ 

นางจุรีพร  เศวตอมรกุล 096-5151xxx หัวหน้าคณะ
บรหิารความ

ต่อเนื่อง   
เทศบาล      

ต าบลท่าช้าง 

นายราชัน  เศวตอมรกุล 
 
นายศิวัช  เตียเจริญวรรธน์ 
 
 

086-2617xxx 
098-9874xxx 
081-9674xxx 

นายกิตติภัค กาญจนพรประภา 081-9772xxx 
063-9563xxx 

ผู้ประสานงาน   
คณะบริหาร
ความต่อเนื่อง

เทศบาล      
ต าบลท่าช้าง 

  

นายอาทิตย์ พีระรัตนจินดา 083-6707xxx หัวหน้าทีม
บรหิารความ

ต่อเนื่อง      
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

นางพิมพาภรณ์  ธนเจริญพิลาศ 
น.ส.ปาณิตา  ปานมน 

062-5591xxx 
085-4956xxx 

นางรุ่งนภา  ชาตยธรรม 091-1365xxx หัวหน้าทีม
บรหิารความ

ต่อเนื่อง      
กองคลัง 

นางยุพาภร  งอกสิน 062-5699xxx 

นายยศวริส  บุญหลัง 093-3434xxx 
061-9252xxx 

หัวหน้าทีม
บรหิารความ

ต่อเนื่อง      
กองช่าง 

นายเกริก  สอนรอด 
ส.อ.วิภู  นาคเกิดพะเนาว์ 

085-3706xxx 
062-1207xxx 

นายกิตติภัค กาญจนพรประภา 081-9772xxx 
063-9563xxx 

หัวหน้าทีม
บรหิารความ

ต่อเนื่อง      
กองการศึกษา 

นายทรัพย์มงคล  ธนาวุฒิพรกุล 062-6424xxx 

นางพิมพาภรณ์  ธนเจริญพิลาศ 062-5591xxx หัวหน้าทีม
บรหิารความ

ต่อเนื่อง      
กองสวัสดิการ

สังคม 

นางทรงสุดา  ราชจินดา 087-9866xxx 
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แผนความอย่างต่อเนื่อง ส าหรบัการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 

 เทศบาลต าบลท่าช้าง 

บุคลากรหลัก 
บทบาท 

บุคลากรส ารอง 

ชื่อ – นามสกุล หมายเลข
โทรศัพท์ 

ชื่อ – นามสกุล หมายเลข
โทรศัพท์ 

นายกิตติภัค  กาญจนพรประภา 081-9772xxx 
063-9563xxx 

หัวหน้าทีม
บรหิารความ

ต่อเนื่อง      
กอง

สาธารณสุขฯ 

น.ส.ญาติกา  ยิ้มทองหลาง 087-8687xxx 
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แผนความอย่างต่อเนื่อง ส าหรบัการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 

 เทศบาลต าบลท่าช้าง 

บทที่ 2 
การวิเคราะห์ผลกระทบการด าเนินงานและการประเมินความเสี่ยง 

 
2.1 การวิเคราะหผ์ลกระทบทางธุรกิจ(Business Impact Analysis : BIA)  
 การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ เป็นขั้นตอนในการคัดกรองกระบวนการปฏิบัติงานหลัก ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานหากเกิดสภาวะวิกฤติ/เหตุการณฉุกเฉิน โดยประเมินผลกระทบในด้านต่างๆ ทั้งผลกระทบ ต่อทรัพยากร
หลักของหน่วยงาน ผลกระทบต่อผู้มีส่วนไดเสีย รวมถึงการประเมินระยะเวลามากที่สุดที่ยอมให้การด าเนินงาน
หยุดชะงักไดทั้งนี้เพื่อให้เทศบาลต าบลท่าช้างมีความพร้อมสามารถบริหารงานของหน่วยงานในสภาวะวิกฤต/       
เหตุการณฉุกเฉินที่มีหลากหลายรูปแบบไดอย่างเหมาะสมและมีความต่อเนื่องของการด าเนินงาน ซึ่งผลกระทบที่มีต่อ
การด าเนินงานขององค์กรจะพิจารณาใน 5 ด้าน ไดแก  
 1. ผลกระทบด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก: พิจารณาจากเหตุการณที่เกิดขึ้นท าให้ ไมสามารถ
ปฏิบัติงานที่สถานที่ปฏิบัติงานหลักของเทศบาลต าบลท่าช้างได เนื่องจากไดรับความเสียหายและส่งผล ให้บุคลากรไม
สามารถเข้าไปปฏิบัติงานยังสถานที่ปฏิบัติงานหลักไดเป็นระยะชั่วคราวหรือระยะยาว  
 2. ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ/การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ: พิจารณาเหตุการณที่
เกิดขึ้นท าให้ไมสามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ หรือไมสามารถจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ส าคัญได หรือมีวัสดุอุปกรณ์
ให้สามารถใช้งานในการปฏิบัติงานไดตามปกติ  
 3. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ: พิจารณาจากเหตุการณที่เกิดขึ้นท าให้ไม
สามารถใช้ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลที่ส าคัญเพื่อการปฏิบัติงานตามปกติได  
 4. ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก: พิจารณาจากเหตุการณที่เกิดขึ้นท าให้บุคลากรหลักไมสามารถมา
ปฏิบัติงานไดตามปกติ  
 5. ผลกระทบด้านคูคา/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีส่วนไดเสีย: พิจารณาจากเหตุการณที่เกิดขึ้นท าให้คู
ค้า/ผู้ให้บริการไมสามารถที่จะให้บริการหรือส่งมอบงานได ตามที่ระบุไวกับทางเทศบาลต าบลท่าช้าง  

2.2 การประเมินความเสี่ยงของสภาวะวิกฤต/ภัยคุกคาม และผลกระทบจากเหตุการณ  
 การประเมินความเสี่ยงของสภาวะวิกฤต เป็นการประเมินสถานการณ เหตุการณฉุกเฉินที่อาจ เกิด
ขึ้นกับองค์กร ซึ่งเทศบาลต าบลท่าช้างวิเคราะห์แล้วพบว่าเหตุการณที่มีโอกาสเกิดผลกระทบต่อองค์กร มี 3 ปัจจัย ได
แก อุทกภัย อัคคีภัย และการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โดยพิจารณาผลกระทบจากเหตุการณที่เป็น ความเสี่ยงต่อ
ทรัพยากรทั้ง 5 ด้าน ปรากฏดังตารางที่ 2  
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แผนความอย่างต่อเนื่อง ส าหรบัการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 

 เทศบาลต าบลท่าช้าง 

ตารางที่ 2 สรุปเหตุการณภัยคุกคามและผลกระทบจากเหตุการณ ์

เหตุการณ์วิกฤต/ภัย
คุกคาม 

ผลกระทบ 

ด้านอาคาร/
สถานที่

ปฏิบัติงาน
หลัก 

ด้านวัสดุ
อุปกรณ์ที่
ส าคัญ/การ

จัดหาจัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ที่ส าคัญ 

ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมูลที่ส าคัญ 

ด้านบุคลากร
หลัก 

คู่ค้า/ผู้
ให้บริการที่

ส าคัญ/ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

1. เหตุการณ์อุทกภัย √ √ √ √ √ 

2. เหตุการณ์อัคคีภัย √ √ √ √ √ 
3. เหตุการณ์โรคระบาด √ - - √ √ 

 
 แผนความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ไมรองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่มีเหตุขัดข้องต่างๆ ที่เกิดขึ้น จาก
การด าเนินธุรกิจปกติ โดยเหตุขัดข้องดังกล่าวไมส่งผลกระทบระดับสูงต่อการด าเนินงานและการให้บริการ ของ
หน่วยงาน และหน่วยงานยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแกไขไดภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยผู้บริหาร หน่วยงาน
หรือผู้ริหารของแต่กลุ่มงานและฝ่ายงานสามารถรับผิดชอบและด าเนินการไดด้วยตนเอง 

2.3 เกณฑ์การพิจารณาผลกระทบ  
 เกณฑ์การพิจารณาผลกระทบ เป็นเกณฑ์การพิจารณาความเสียหายหรือความรุนแรง ของเหตุการณ
ที่เกิดขึ้นการปฏิบัติงาน และส่งผลต่อขีดความสามารถในการด าเนินงานหรือการให้บริการ ของหน่วยงานลดลง รวมทั้ง
ส่งผลต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์และความมั่นใจต่อองค์กร โดยแบระดับผลกระทบ เป็น 4 ระดับ ดังนี้  

ตารางที่3 เกณฑ์การพิจารณาระดับของผลกระทบ 

ระดับผลกระทบ หลักเกณฑ์การพิจารณาผลกระทบ 
สูงมาก -มีผลให้ขีดความสามารถในการด าเนินงานหรือการให้บริการของหน่วยงานลดลง  

มากกว่าร้อยละ 50  

-มีผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์และความมั่นใจต่อองค์กรในระดับประเทศ 

สูง -มีผลให้ขีดความสามารถในการด าเนินงานหรือให้บริการลดลงร้อยละ 25-50  

-มีผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์และความมั่นใจต่อองค์กรในระดับหน่วยงาน 

ปานกลาง -มีผลให้ขีดความสามารถในการด าเนินงานหรือให้บริการ ลดลงร้อยละ 10-25  

-มีผลกระทบต่อชื่อเสียง และความมั่นใจต่อองค์กรในระดับบางหน่วยงาน 

ต่ า -มีผลให้ขีดความสามารถในการด าเนินงานหรือให้บริการ ลดลงร้อยละ 5-10  

-ส่งผลลกระทบต่อชื่อเสียง และความมั่นใจต่อองค์กรในระดับเจ้าหน้าที่ 
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แผนความอย่างต่อเนื่อง ส าหรบัการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 

 เทศบาลต าบลท่าช้าง 

2.4 การระบุภารกิจ กิจกรรม กระบวนการที่ส าคัญ  
 จากการประมวลผลโดยใช้เกณฑ์การพิจารณาผลกระทบ สามารถวิเคราะห์ภารกิจ กิจกรรม และ
กระบวนการปฏิบัติงานที่ส าคัญเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต ปรากฏดังตารางที่ 4  

ตารางที่ 4 ภารกิจ กิจกรรม กระบวนการที่ส าคัญ 

หน่วยงาน ภารกิจ/กระบวนงานที่ส าคัญ 
ส านักปลัดเทศบาล 1. งานธุรการ  

2. งานการเจ้าหนา้ที่   
3. งานแผนและงบประมาณ 
4. งานทะเบยีนราษฎร 
5. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
6. งานนิติการ  
7. งานประชาสัมพันธ ์
8. งานทะเบยีนพาณิชย ์
9. งานบรหิารงานทั่วไป 

กองคลัง 1. งานธุรการการคลัง  
2. งานการเงินและบัญช ี 
3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได  
4. งานพัสดุและทะเบียนทรัพยส์ิน 
5. งานสถิติการคลัง 
6. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

กองช่าง 1. งานก่อสร้าง 
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร  
3. งานการโยธา  
4. งานวิศวกรรม  
5. งานสาธารณปูโภค 

กองการศึกษา 1. งานบรหิารการศึกษา  
2. งานส่งเสริมประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม  
3. งานการศึกษาปฐมวัย  
4. งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  
5. งานธุรการการศึกษา 
6. งานกีฬาและนนัทนาการ 
7. งานศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
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แผนความอย่างต่อเนื่อง ส าหรบัการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 

 เทศบาลต าบลท่าช้าง 

หน่วยงาน ภารกิจ/กระบวนงานที่ส าคัญ 

กองสวัสดิการสังคม 1. งานสังคมสงเคราะห์ 
2. งานสวสัดิการเด็กและเยาวชน 
3. งานกิจการสตรีและคนชรา 
4. งานจัดท าโครงการชว่ยเหลือต่างๆ 
5. งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 

กองสาธารสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

1. งานรักษาความสะอาด 
2. งานส่งเสริมสุขภาพ 
3. งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  

 
2.5 ระดับผลกระทบต่อภารกิจ/กระบวนการที่ส าคัญ  
 การประเมินระดับผลกระทบต่อภารกิจ/กระบวนการที่ส าคัญ เทศบาลต าบลท่าช้าง ก าหนด ชวง
ระยะเวลาของการหยุดชะงักที่ไมสามารถปฏิบัติงานไดเป็น 4 ชวงเวลา ไดแก 1-2 วัน, 2-7 วัน, 1-2 สัปดาห์, > 2 
สัปดาห์ถึง 1 เดือน จากการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) พบว่ากระบวนการท างานที่
เทศบาลต าบลท่าช้าง ต้องให้ความส าคัญและกลับมาด าเนินงานหรือฟืน้คืนสภาพให้ได้ภายในระยะเวลาตามที่ ก าหนด
ปรากฏดังตารางที่ 5 

ตารางที ่5 ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) ต่อภารกิจ/กระบวนการทีส่ าคญั 

กระบวนการหลัก 
ระดับ 

ความเร่งด่วน 

ระยะเวลาเปา้หมายในการฟื้นคนืสภาพ 

24 ชั่วโมง 2-7 วัน 
1-2 

สัปดาห ์

> 2 สัปดาห์
ถึง 

1 เดือน 

ส านักปลัดเทศบาล 
1. งานธุรการ  
2. งานการเจ้าหนา้ที่   
3. งานแผนและงบประมาณ 
4. งานทะเบยีนราษฎร 
5. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
6. งานนิติการ  
7. งานประชาสัมพันธ ์
8. งานทะเบยีนพาณิชย ์
9. งานบริหารงานทั่วไป 

สูง 
สูง 
สูง 

สูงมาก 
สูงมาก 

สูง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

สูง 

 
 
 
√ 
√ 

√ 
√ 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 

 
 
 
 
 
 
√ 
√ 
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แผนความอย่างต่อเนื่อง ส าหรบัการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 

 เทศบาลต าบลท่าช้าง 

กระบวนการหลัก 
ระดับ 

ความเร่งด่วน 

ระยะเวลาเปา้หมายในการฟื้นคนืสภาพ 

24 ชั่วโมง 2-7 วัน 
1-2 

สัปดาห ์

> 2 สัปดาห์
ถึง 

1 เดือน 

กองคลัง 
1. งานธุรการการคลัง  
2. งานการเงินและบัญช ี 
3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได  
4. งานพัสดุและทะเบียนทรัพยส์ิน 
5. งานสถิติการคลัง 
6. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

สูง 
สูงมาก 
สูงมาก 
สูงมาก 

สูง 
ปานกลาง 

 
√ 
√ 
√ 

√ 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
 
√ 

 

กองช่าง 
1. งานก่อสร้าง 
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร  
3. งานการโยธา  
4. งานวิศวกรรม  
5. งานสาธารณปูโภค 

สูง 
สูง 

สูงมาก 
สูง 

สูงมาก 

 
 
√ 
 
√ 

√ 
√ 
 
√ 

 
 
 

 

กองการศึกษา 

1. งานบริหารการศึกษา  
2. งานส่งเสริมประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม  
3. งานการศึกษาปฐมวัย  
4. งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  
5. งานธุรการการศึกษา 
6. งานกีฬาและนนัทนาการ 
7. งานศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

สูง 
ต่ า 
สูง 

ปานกลาง 
สูง 
ต่ า 

สูงมาก 

 
 
 
 
 
 
√ 

√ 
 
√ 
 
√ 
 

 
 
 
√ 
 
 
 

 
√ 
 
 
 
√ 

กองสวัสดิการสังคม 
1. งานสังคมสงเคราะห ์
2. งานสวสัดิการเด็กและเยาวชน 
3. งานกิจการสตรีและคนชรา 
4. งานจัดท าโครงการชว่ยเหลือต่างๆ 
5. งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 

สูงมาก 
สูง 
สูง 
สูง 
ต่ า 

√  
√ 
√ 
√ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
√ 

กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม 

1. งานรักษาความสะอาด 
2. งานส่งเสริมสุขภาพ 
3. งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

สูงมาก 
สูง 

สูงมาก 

√ 
 
√ 

 
√ 
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แผนความอย่างต่อเนื่อง ส าหรบัการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 

 เทศบาลต าบลท่าช้าง 

 ส าหรับภารกิจ/กระบวนงานอื่นๆ ที่ประเมินแล้ว อาจไมไดรับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมี
ความยืดหยุ่นสามารถชะลอการด าเนินงานและการให้บริการได ผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆ จะประเมินความจ าเป็น
และความเหมาะสม ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นให้ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความต่อเนื่องเช่นเดียวกับกระบวนงาน
หลัก 

2.6 กลยุทธ์ในการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)  
 กลยุทธ์การบริหารความต่อเนื่อง เป็นแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรให้มี     
ความพร้อมต่อการปฏิบัติงานให้เกิดความต่อเนื่องเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต ซึ่งพิจารณาตามทรัพยากรใน 5 ด้าน ปรากฏดัง
ตารางที่ 6  

ตารางที่ 6 กลยุทธ์การบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy) 

ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

อาคาร/สถานที่ปฏบิัติงานส ารอง – ก าหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงานส ารอง ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โดยมี
การส ารวจความเหมาะสมของสถานที่ ประสานงาน และการเตรียมความพร้อม 
กับหน่วยงาน เจาของพื้นที่  
– ในกรณีที่ความเสียหายขยายเป็นวงกว้าง ให้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้างเคียงช่วยเหลือ โดยมีการส ารวจความเหมาะสมของสถานที่ ประสานงาน และ
การเตรียม ความพร้อมล่วงหน้า  
– ก าหนดให้ปฏิบัติงานที่บ้าน ส าหรับภารกิจที่ไมไดรับ ผลกระทบหรือมีลักษณะ
งานที่สามารถปฏิบัติงานที่บ้านได โดยหน่วยงานต้องสนับสนุนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วัสดุอุปกรณท์ี่ส าคัญ/การจัดหา
จัดส่งวัสดุอปุกรณ์ที่ส าคัญ 

– ก าหนดให้การจัดหาคอมพิวเตอร์ส ารอง ที่มีคุณลักษณะ เหมาะสมกับการใช้งาน 
พร้อมอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมโยงต่อ ผ่านเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีของหน่วยงานกลาง
ได  
– ก าหนดให้บุคลากรใช้คอมพิวเตอร์ของตนเอง หากหน่วยงาน  ไมสามารถ
สนับสนุนคอมพิวเตอร์ใช้งานได  
– ก าหนดให้งานพัสดุจัดเก็บวัสดุสิ้นเปลืองในปริมาณที่ เหมาะสม 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และข้อมูลที่ส าคัญ 

– เนื่องระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ ส าคัญของหน่วยงาน มี
ลักษณะแบบรวมศูนย์ที่ส่วนกลาง (กรม)และเชื่อมโยงระบบเครือข่ายผ่าน
อินเตอรเ์น็ตเพื่อการใช้ งานท าให้หน่วยงานไมมีไมมีระบบคอมพิวเตอร์ส ารองของ 
ตนเอง และต้องรอจนกว่าระบบการบริหารเทคโนโลยี สารสนเทศของหน่วยงาน
กลางจะกูกอบให้สามารถใช้งานได  
– ด าเนินการบันทึกข้อมูลด้วยระบบมือไปก่อน แล้วจึงบันทึก ข้อมูลระบบการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
– ก าหนดให้เจาหน้าที่ทุกคนจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของ ตนเองไวใน 
external hard disk ของส่วนกลาง เป็นระยะ 
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แผนความอย่างต่อเนื่อง ส าหรบัการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 

 เทศบาลต าบลท่าช้าง 

ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

บุคลากรหลัก – ก าหนดให้ใช้บุคลากรส ารองทดแทนภายในงานเดียวกันก่อน 
– ก าหนดให้ใช้บุคลากรนอกงาน ในกรณีบุคลากรไมเพียงพอ 

คูค่้า /ผู้ให้บริการที่ส าคัญ 
/ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

– การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการจ าหน่าย ไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม 
ให้ใช้เครื่องก าเนิดไฟแทนไดโดยใช้น้ ามัน เป็นเชื้อเพลิง  
– หากระบบประปาภูมิภาคใช้งานไมไดให้ใช้แหลง น้ าส ารองที่มีอยู่ในพื้นที่ ขอ
ความช่วยเหลือองก์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง ไปจนกว่าจะกรูะบบประปาได  
– ก าหนดให้มีผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอรเนต อย่างน้อย 2 แหง 
หากู้ให้บริการหลักไมสามารถให้บริการได ระบบเชื่อมโยงจะปรับเปลี่ยนไปยังผู้
ให้บริการส ารอง ภายใน 1 วัน  
– ก าหนดให้จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเตอรเนต แบบพกพา 
(Air Card) ของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ เชื่อมโยงการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ และข้อมูลที่ส าคัญของหน่วยงานกลางผ่านอินเตอรเนตใน กรณีที่ผู้
ให้บริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม สามารถให้บริการไดภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

 
2.7 การระบุความต้องการทรัพยากรที่ส าคัญตามระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ  
 จากเกณฑ์การพิจารณาผลกระทบและการประเมินความเสี่ยงจากภัยคุกคาม เทศบาลต าบลท่าช้าง 
จึงก าหนดกลยุทธ์/แนวทางเพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติงานไดอย่างต่อเนื่องในทั้ง 5 ด้านตามระยะเวลา สูงสุดที่ยอม
ให้หยุดชะงักการด าเนินงานได ซึ่งการระบุความต้องการเป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อให้ทราบว่าหากต้อง ปฏิบัติงานให้เกิดความ
ต่อเนื่อง ต้องไปท างานที่สถานที่ส ารองที่ใด ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์เท่าใดและหามาไดจากแหล่งใด มีบุคลากรหลักจ านวน
เท่าใดต้องมาปฏิบัติงาน และต้องประสานแจ้งหรือติดต่อกับผู้ ให้บริการหรือผู้มีส่วนไดส่วนเสียใดบ้าง รายละเอียด
ปรากฏดังตารางที่  7.1 - 7.5 
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แผนความอย่างต่อเนื่อง ส าหรบัการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 

 เทศบาลต าบลท่าช้าง 

ตารางที่ 7.1 ความต้องการด้านสถานที่ปฏิบัติงานส ารอง (Working Space Requirement) 

กระบวนการหลัก 
พื้นที่

ปฏิบัติงาน
ส ารอง 

ระยะเวลาเปา้หมายในการฟื้นคนืสภาพ 

24 ชั่วโมง 2-7 วัน 
1-2 

สัปดาห ์

> 2 สัปดาห์
ถึง 

1 เดือน 
ส านักปลัดเทศบาล 

1. งานธุรการ  
2. งานการเจ้าหนา้ที่   
3. งานแผนและงบประมาณ 
4. งานทะเบยีนราษฎร 
5. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
6. งานนิติการ  
7. งานประชาสัมพันธ ์
8. งานทะเบยีนพาณิชย ์
9. งานบริหารงานทั่วไป 
 

อาคาร
หอประชุม
เฉลิมพระ
เกียรติ 

 
 
 

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. 

กองคลัง 
1. งานธุรการการคลัง  
2. งานการเงินและบัญช ี 
3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได  
4. งานพัสดุและทะเบียนทรัพยส์ิน 
5. งานสถิติการคลัง 
6. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 

อาคาร
หอประชุม
เฉลิมพระ
เกียรติ 

 
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. 

กองช่าง 

1. งานก่อสร้าง 
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร  
3. งานการโยธา  
4. งานวิศวกรรม  
5. งานสาธารณปูโภค 
 

อาคาร
หอประชุม
เฉลิมพระ
เกียรติ 

 
 

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. 
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แผนความอย่างต่อเนื่อง ส าหรบัการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 

 เทศบาลต าบลท่าช้าง 

กระบวนการหลัก 
พื้นที่

ปฏิบัติงาน
ส ารอง 

ระยะเวลาเปา้หมายในการฟื้นคนืสภาพ 

24 ชั่วโมง 2-7 วัน 
1-2 

สัปดาห ์

> 2 สัปดาห์
ถึง 

1 เดือน 

กองการศึกษา 
1. งานบริหารการศึกษา  
2. งานส่งเสริมประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม  
3. งานการศึกษาปฐมวัย  
4. งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  
5. งานธุรการการศึกษา 
6. งานกีฬาและนนัทนาการ 
7. งานศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

อาคาร
หอประชุม
เฉลิมพระ
เกียรติ 

 

 
 
 
 
 
 

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. 

กองสวัสดิการสังคม 

1. งานสังคมสงเคราะห ์
2. งานสวสัดิการเด็กและเยาวชน 
3. งานกิจการสตรีและคนชรา 
4. งานจัดท าโครงการชว่ยเหลือต่างๆ 
5. งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 

อาคาร
หอประชุม
เฉลิมพระ
เกียรติ 

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. 

กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม 
1. งานรักษาความสะอาด 
2. งานส่งเสริมสุขภาพ 
3. งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

อาคาร
หอประชุม
เฉลิมพระ
เกียรติ 

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. 

รวม 22 ตร.ม. 54 ตร.ม. 64 ตร.ม. 70 ตร.ม. 
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แผนความอย่างต่อเนื่อง ส าหรบัการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 

 เทศบาลต าบลท่าช้าง 

ตารางที่ 7.2 ความต้องการดา้นวัสดุอุปกรณ์ (Equipment And Supplies Requirement) 

วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการ 
แหล่งที่มาของ 

วัสด ุ
หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปา้หมายในการฟื้นคนืสภาพ 

24 ชั่วโมง 2-7 วัน 
1-2 

สัปดาห ์

> 2 สัปดาห์
ถึง 

1 เดือน 
Notebook 

เทศบาลต าบลท่าช้าง 
 

ส านักงาน
เทศบาลต าบล 

ท่าชา้ง 

ส านักปลัดเทศบาล 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา 
กองสวัสดิการสังคม 
กองสาธารณะสุขฯ 

1 เคร่ือง 
1 เคร่ือง 
1 เคร่ือง 
1 เคร่ือง 
1 เคร่ือง 
1 เคร่ือง 

2 เคร่ือง 
2 เคร่ือง 
1 เคร่ือง 
1 เคร่ือง 
1 เคร่ือง 
1 เคร่ือง 

2 เคร่ือง 
2 เคร่ือง 
2 เคร่ือง 
2 เคร่ือง 
2 เคร่ือง 
2 เคร่ือง 

2 เคร่ือง 
2 เคร่ือง 
2 เคร่ือง 
2 เคร่ือง 
2 เคร่ือง 
2 เคร่ือง 

รวม 6 เคร่ือง 8 เคร่ือง  12 เครื่อง 12 เครื่อง 
Notebook 

ส่วนตัว 
 

พนักงานเทศบาล
, พนักงานจา้ง 

ส านักปลัดเทศบาล 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา 
กองสวัสดิการสังคม 
กองสาธารณะสุขฯ 

1 เคร่ือง 
1 เคร่ือง 
1 เคร่ือง 
1 เคร่ือง 
1 เครื่อง 
1 เคร่ือง 

2 เคร่ือง 
2 เคร่ือง 
1 เคร่ือง 
1 เคร่ือง 
1 เคร่ือง 
1 เคร่ือง 

2 เคร่ือง 
2 เคร่ือง 
2 เคร่ือง 
2 เคร่ือง 
2 เคร่ือง 
2 เคร่ือง 

2 เคร่ือง 
2 เคร่ือง 
2 เคร่ือง 
2 เคร่ือง 
2 เคร่ือง 
2 เคร่ือง 

รวม 6 เคร่ือง 8 เคร่ือง  12 เครื่อง 12 เครื่อง 
โทรศัพท ์ ส านักงาน

เทศบาลต าบล 
ท่าชา้ง 

ส่วนกลาง 2 เคร่ือง 2 เคร่ือง 2 เคร่ือง 2 เคร่ือง 

อุปกรณ์เชื่อมโยง
ระบบเครือข่ายต่อ

ผ่านอินเตอร์เน็ต แบบ
พกพา 

 (Air Card)  

ส านักงาน
เทศบาลต าบล 

ท่าชา้ง 

ส่วนกลาง 3 เคร่ือง 3 เคร่ือง 3 เคร่ือง 3 เคร่ือง 

External hard disk ส านักงาน
เทศบาลต าบล 

ท่าชา้ง 

ส่วนกลาง 3 เคร่ือง 3 เคร่ือง 3 เคร่ือง 3 เคร่ือง 

เครื่องพิมพ์/ 
เครื่องถ่ายเอกสาร/

เครื่องแสกน 

ส านักงาน
เทศบาลต าบล 

ท่าชา้ง 

ส่วนกลาง 1 เคร่ือง 2 เคร่ือง 2 เคร่ือง 2 เคร่ือง 
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แผนความอย่างต่อเนื่อง ส าหรบัการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 

 เทศบาลต าบลท่าช้าง 

 ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญของเทศบาลต าบลท่าช้าง มีการจัดเก็บ ใน
ระบบกลางซึ่งอยู่ในความดูแลของแต่ละกอง ในการปฏิบัติงานบุคลากรจะใช้ ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบการ 
เชื่อมโยงภายในหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเตอรเนต ท าให้หน่วยงานไมมีระบบคอมพิวเตอร์ส ารองและหากระบบมี 
ปัญหาต้องรอให้หน่วยงานกลางกูคืนระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศก่อน บุคลากรจึงจะสามารถใช้งานของ 
ระบบได อยา่งไรก็ตามเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได เทศบาลต าบลท่าช้างจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อม ด้านเทคโนโลยี
ปรากฏดังตารางที่7.3  

ตาราง 7.3 ความต้องการระบบเทคโนโลยีและข้อมูลส าหรับความต่อเนื่องเพื่อการปฏิบัติงาน 

ระบบเทคโนโลยีและข้อมูลที่ต้องการ ผู้รบผิดชอบ 

ระยะเวลาเปา้หมายในการฟื้นคนืสภาพ 

24 ชั่วโมง 2-7 วัน 
1-2 

สัปดาห ์

> 2 สัปดาห์
ถึง 

1 เดือน 
ระบบอินเตอร์เน็ต/Air card/ Wi-Fi ส านักปลัดเทศบาล √ √ √ √ 

ฐานข้อมูลใน E-Office ทุกส านัก/กอง √ √ √ √ 

 

ตาราง 7.4 ความต้องการด้านบคุลากรส าหรับความต่อเนื่องเพื่อการปฏิบัติงาน (Personnel Requirement) 

หน่วยงาน 

จ านวนบุคลากรที่ต้องการตามระยะเวลาเป้าหมาย
ในการฟื้นคืนสภาพ 

24 ชั่วโมง 2-7 วัน 
1-2 

สัปดาห ์

> 2 สัปดาห์
ถึง 

1 เดือน 

ส านักปลัดเทศบาล 6 คน 15 คน 15 คน 15 คน 
กองคลัง 4 คน 8 คน 8 คน 8 คน 

กองช่าง 3 คน 15 คน 15 คน 15 คน 
กองการศึกษา 3 คน 6 คน 6 คน 6 คน 

กองสวัสดิการสังคม 3 คน 3 คน 3 คน 3 คน 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 6 คน 13 คน 13 คน 13 คน 

รวม 25 คน 60 คน 60 คน 60 คน 
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แผนความอย่างต่อเนื่อง ส าหรบัการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 

 เทศบาลต าบลท่าช้าง 

ตาราง 7.5 ความต้องการด้านผูใ้ห้บริการที่ส าคัญ (Service Requirement) 

ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

ระยะเวลาเปา้หมายในการฟื้นคนืสภาพ 

24 ชั่วโมง 2-7 วัน 
1-2 

สัปดาห ์

> 2 สัปดาห์
ถึง 

1 เดือน 
ประชาชน √ √ √ √ 

บริษัท, ห้างร้าน, สถานประกอบการ √ √ √ √ 
หน่วยงานราชการอ่ืนๆ  √ √ √ 

อ าเภอ  √ √ √ 
จังหวัด  √ √ √ 

 
2.9 กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน Call Tree  
 กระบวนการ Call Tree คือ กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินแกเจ้าหน้าที่ในคณะท างานบริหาร ความ
ต่อเนื่อง และทีมบริหารความต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องตามผังรายชื่อทางโทรศัพท์ทราบ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการบริหาร
จัดการในการติดต่อบุคลากรของหน่วยงานภายหลังจากมีการประกาศเหตุการณฉุกเฉินหรือภาวะ วิกฤต จุดเร่ิมต้นของ
กระบวนการ Call Tree จะเริ่มจากหัวหน้าคณะท างานบริหารความต่อเนื่อง แจ้งผู้ประสานงานคณะท างานบริหาร
ความต่อเนื่อง โดยผู้ประสานงานฯจะแจ้งให้หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง รับทราบเหตุการณฉุกเฉินและการ
ประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่อง ตามสายงานการบังคับบัญชาของแต่ละ สายงาน และหัวหน้าทีมแต่ละท่านจะ
ติดต่อและแจ้งไปยังบุคลากรภายใต้การบังคับบัญชาของตนให้รับทราบ เหตุการณฉุกเฉินและการประกาศใช้แผน
บริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานที่ไดรับผลกระทบ ตามรายชื่อและ ชองทางติดต่อสื่อสารที่ไดระบุใน ตารางที่ 1 
ทั้งนี้ในกรณีที่บุคลากรหลักไมสามารถปฏิบัติหน้าที่ไดให้บุคลากร ส ารองรับผิดชอบบทบาทของบุคลากรหลักไปก่อน 
จนกว่าจะมีการมอบหมายหรือไดรับการแต่งตั้งโดยหัวหน้า คณะท างานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตให้เป็น
บุคลากรหลัก หรือในกรณีที่ไมสามารถติดต่อหัวหน้าทีมได ให้ติดตอไปยังบุคลากรส ารอง โดยพิจารณา:  

 1.ถาเหตุการณเกิดขึ้นในเวลาท าการ ให้ด าเนินการติดต่อบุคลากรหลักโดยติดต่อผ่าน เบอร์
โทรศัพท์ของหน่วยงานเป็นช่องทางแรก  

 2.ถาเหตุการณเกิดขึ้นนอกเวลาท าการหรือสถานที่ปฏิบัติงานหลักไดรับผลกระทบ ให้ด าเนินการ
ติดต่อบุคลากรหลักโดยติดต่อผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางแรก  

 3.ถาสามารถติดต่อบุคลากรหลักไดให้แจ้งข้อมูลแกบุคลากรหลักของหน่วยงานทราบ ดังต่อไปนี้: 
   – สรุปสถานการณของเหตุการณฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่อง  
   – เวลาและสถานที่ส าหรับการนัดประชุมเร่งดวนของหน่วยงานส าหรับผู้บริหาร ของ
หน่วยงานและทีมบริหารความต่อเนื่อง  
   – ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อบริหารความต่อเนื่องต่อไป เช่น สถานที่รวมพลในกรณีที่มี 
การย้ายสถานที่ท าการ เป็นต้น 
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แผนความอย่างต่อเนื่อง ส าหรบัการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 

 เทศบาลต าบลท่าช้าง 

ปลัดเทศบาลต าบลท่าช้าง 
ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง 

ทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง 
กองคลัง 

ทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง 
กองช่าง 

ทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง 
กองการศึกษา 

ทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง 
กองสวัสดิการ

สังคม 

 

ทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง 
กองสาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
            
            
            
            
  
 รูปภาพที่ 2 กระบวนการแจ้งเหตุ Call Tree  
  ภายหลังจากไดรับการตอบรับจากบุคลากรหลักครบถ้วนตามผังการติดต่อ (Call Tree) หัวหน้าทีม
บริหารความต่อเนื่อง มีหน้าที่โทรศัพท์กลับไปแจ้งยังผู้ประสานงานคณะท างานบริหารความต่อเนื่อง เพื่อรายงานสรุป
ความพร้อมของหน่วยงานในการบริหารความต่อเนื่อง รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ของหน่วยงานและ
เจาหน้าที่ทั้งหมดในหน่วยงาน  
 ทั้งนี้ ทีมบริหารความต่อเนื่องมีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลส าหรับการติดต่อให้เป็นปัจจุบันอยู่
ตลอดเวลา เพื่อให้กระบวนการติดต่อบุคลากรภายในหน่วยงานสามารถด าเนินไดอย่างต่อเนื่องและส าเร็จลุล่วง ภายใน
ระยะเวลาที่คาดหวัง ในกรณีที่เกิดเหตุการณฉุกเฉินและมีการประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่อง 
 
 
 
 

นายกเทศมนตรีต าบลท่าช้าง 
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนือ่ง 

หัวหน้าส านัก
ปลัดเทศบาล
หัวหน้าทีม

บริหารความ
ต่อเนื่อง 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

ผู้อ านวยการกอง
คลัง หัวหน้าทีม
บริหารความ

ต่อเนื่อง 
กองคลัง 

 

ผู้อ านวยการกอง
ช่าง หัวหนา้ทีม
บริหารความ

ต่อเนื่อง 
กองช่าง 

 

ผู้อ านวยการกอง
การศึกษา 
หัวหน้าทีม

บริหารความ
ต่อเนื่อง 

กองการศึกษา 
 

ผู้อ านวยการกอง
สวัสดิการสงัคม  

หัวหน้าทีม
บริหารความ

ต่อเนื่อง 
กองสวัสดิการ

สังคม 

ผู้อ านวยการกอง
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
หัวหน้าทีม

บริหารความ
ต่อเนื่อง 

กองสาธารณสุขฯ 
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แผนความอย่างต่อเนื่อง ส าหรบัการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 

 เทศบาลต าบลท่าช้าง 

บทที ่3 

ขั้นตอนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต และการกอบกูกระบวนการปฏิบัตงิาน 
  ในขณะเกิดวิกฤต เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณวิกฤตของหน่วยงาน และปฏิบัติงานได
อยา่งต่อเนื่อง เทศบาลต าบลท่าช้างไดก าหนดแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องในช่วงเกิดเหตุในระยะสั้น และการ
ฟื้นคืนในระยะกลาง เป็น 3 ระยะ ไดแก การตอบสนองต่อเหตุการณทันที ภายใน 24 ชั่วโมง การตอบสนองต่อ
เหตุการณในระยะแรก ภายใน 7 วัน และการตอบสนองต่อเหตุการณและกูคืนกระบวนการ ปฏิบัติงานในระยะเวลา
เกิน 7 วันเพื่อให้การตอบสนองต่อเหตุการณมีประสิทธิภาพและเทศบาลต าบลท่าช้าง สามารถกลับมาด าเนินภารกิจได
อย่างรวดเร็วตามเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้ให้เป็นหน้าที่ของทีมบริหารความต่อเนื่อง ต้องด าเนินการรวบรวม ตรวจสอบ
สถานการณ และรายงานให้คณะท างานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตทราบเป็นระยะ ๆ ตามกรอบเวลา โดย
ตรวจสอบ การด าเนินงานตามขั้นตอนและกิจกรรมของผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 
 ทั้งนี้ให้เป็นหน้าที่ของทีมบริหารความต่อเนื่อง ต้องด าเนินการรวบรวม ตรวจสอบสถานการณ และ
รายงานให้คณะท างานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตทราบเป็นระยะ ๆ ตามกรอบเวลา โดยตรวจสอบ  การ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและกิจกรรมของผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 
 

วันที่ 1 ( ภายใน 24 ชั่วโมง) การตอบสนองต่อเหตุการณทันที 

 ในการปฏิบัติการใด ๆ ให้คลากรค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่น ๆ และ
ปฏิบัติตามแนวทางแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานก าหนดไวอย่างเคร่งครัด 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

–  แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤติตามกระบวนการ Call Tree ใหก้ับ บุคลากรในกองฯ 
ภายหลังไดรับแจ้งจากหัวหน้าคณะบริหารความ พร้อมต่อสภาวะวิกฤตของ
หน่วยงาน 

หัวหน้าทีมบริหาร  
ความต่อเนื่องของกอง 

  

–  จัดประชุมทีมบริหารความต่อเนื่อง เพื่อประเมินความเสียหาย ผลกระทบต่อการ
ด าเนินงาน การใหบ้ริการ และทรพัยากรส าคญั ที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง 
–  ทบทวนกระบวนงานท่ีมีความเร่งดวน หรือส่งผลกระทบอย่างสูง (หากไม 
ด าเนินการ) ดังนั้น จ าเป็นต้องด าเนินงานหรือปฏิบัตดิ้วยมือ(Manual Processing) 

ทีมบริหารความ ต่อเนื่อง
ของกอง 

  

–  ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในกองฯ ที่ไดรับบาดเจ็บหรือเสยีชีวิต ผู้อ านวยการกอง   
–  รายงานหัวหน้าคณะท างานบรหิารความต่อเนื่องของหน่วยงานทราบ โดย
ครอบคลมุประเด็นดังน้ี 

 จ านวนและรายชื่อบุคลากรที่ไดรบับาดเจ็บ / เสียชีวิต  

 ความเสยีหายและผลกระทบต่อการด าเนินงานและการให้บริการ 

 ทรัพยากรส าคัญที่ต้องใช้ในการบรหิารความต่อเนื่อง 

 กระบวนงานท่ีมีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่างสูง หากไม
ด าเนินการ และจ าเป็นต้องด าเนินงานหรือปฏิบัติงานด้วยมือ 

หัวหน้าทีมบริหาร  
ความต่อเนื่องของกอง 
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แผนความอย่างต่อเนื่อง ส าหรบัการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 

 เทศบาลต าบลท่าช้าง 

–  สื่อสารและรายงานสถานการณแกบุคลากรในกองฯใหท้ราบ ตามเนื้อหาและ
ข้อความที่ไดรับการพิจารณาและเห็นชอบ จากคณะบรหิารความต่อเนื่องของ
หน่วยงานแล้ว 

หัวหน้าทีมบริหาร  
ความต่อเนื่องของกอง 

  

–  ประเมินและระบุกระบวนการหลัก และงานเร่งด่วน ทีจ่ าเป็นต้อง ด าเนินการให้
แล้วเสร็จ ภายใน 1- 5 วันข้างหน้า 

หัวหน้าและทีมบริหาร 
ความต่อเนื่องของกอง 

  

–  ประเมินศักยภาพและความสามารถของหน่วยงานฯ ในการด าเนนิงาน เร่งด่วน
ข้างต้น ภายใต้ข้อจ ากัดและสภาวะวิกฤต พร้อมระบุทรัพยากรที ่จ าเป็นต้องใช้ใน
การบริหารความต่อเนื่องตามแผนการจัดหาทรัพยากร 

หัวหน้าและทีมบริหาร 
ความต่อเนื่องของกอง 

  

–  รายงานความคืบหน้าให้แกหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของ หน่วยงาน
ทราบ พร้อมขออนุมัติการด าเนินงานหรือปฏิบตัิงานด้วยมือ (Manual Processing) 
ส าหรับกระบวนงานท่ีมีความเร่งดว่นและส่งผล กระทบอย่างสูงหากไมด าเนินการ 

หัวหน้าทีมบริหาร  
ความต่อเนื่องของกอง 

  

–  ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการจัดหาทรัพยากรที ่
จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารความตอ่เนื่อง ไดแก  

 สถานท่ีปฏิบัติงานส ารอง  

 วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคญั  

 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลทีส่ าคัญ  

 บุคลากรหลัก  

 คูคา/ผู้ใหบ้ริการทีส่ าคญั/ผู้มีส่วนไดส่วนเสีย 

หัวหน้าและทีมบริหาร 
ความต่อเนื่องของกอง   
 ส านักปลดัเทศบาล  
 กองคลัง 
 กองช่าง  
 กองการศึกษา 
 กองสวัสดิการสังคม 
 กองสาธารณสุขฯ 

 
 
  
  
  
  
  
  

–  พิจารณาด าเนินการหรือปฏิบตังิานด้วยมือ(Manual) เฉพาะงานเร่งด่วน หากไม
ด าเนินการจะส่งผลกระทบอย่างสงูและไมสามารถรอไดทั้งนีต้้อง ไดรับการอนุมตั ิ

หัวหน้าและทีมบริหาร 
ความต่อเนื่องของกอง 

  

–  ระบหุน่วยงานท่ีเป็นคคูา/ผู้ใหบ้ริการส าหรับงานเร่งด่วน เพื่อแจง้ สถานการณ
และแนวทางในการบริหารงานใหม้ีความต่อเนื่องตามความเห็น ของคณะท างาน
บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของหน่วยงาน 

หัวหน้าและทีมบริหาร 
ความต่อเนื่องของกอง 

  

–  บันทึก (Log Book) เหตุการณและทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ที่ทีมบริหาร
ความต่อเนื่องของกองต้องด าเนินการ (พร้อมระบ ุรายละเอียดผูด้ าเนินการ และ
เวลา) อย่างสม่ าเสมอ 

ทีมบริหารความต่อเนื่อง
ของกอง 

  

–  แจ้งสรุปสถานการณและขั้นตอนการด าเนินการ ส าหรับในวันถัดไป ใหก้ับ
บุคลากรหลักในกองฯ เพื่อรับทราบและด าเนินการ อาทแิจ้งวัน เวลา และสถานท่ี
ปฏิบัติงานส ารอง 

หัวหน้าทีมบริหาร ความ
ต่อเนื่องของกอง 

  

–  รายงานความคืบหน้าให้แกหัวหน้าคณะท างานบริหารความต่อเนื่อง ของ
หน่วยงานอย่างสม่ าเสมอหรือตามที่ไดก าหนดไว ้

หัวหน้าและทีมบริหาร 
ความต่อเนื่องของกอง 

  

 
 
 
 



23 
 

แผนความอย่างต่อเนื่อง ส าหรบัการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 

 เทศบาลต าบลท่าช้าง 

วันที่ 2–7 การตอบสนองในระยะสั้น 

 ในการปฏิบัติการใด ๆ ให้บุคลากรค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่น ๆ และ
ปฏิบัติตามแนวทางแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานก าหนดไวอย่างเคร่งครัด 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

- ติดตามสถานภาพการกอบกูคืนมาของทรัพยากรที่ไดรับ ผลกระทบ ประเมินความ
จ าเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ ในการกอบกูคืน 

หัวหน้าทีมบริหาร ความ
ต่อเนื่องของกอง 

  

- ตรวจสอบกับหน่วยงาน ความพร้อมและข้อจ ากัดในการจดัหาทรพัยากร ที่
จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารความตอ่เนื่อง ไดแก  

 สถานท่ีปฏิบัติงานส ารอง  

 วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคญั  

 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลทีส่ าคัญ  

 บุคลากรหลัก  

 คูคา/ผู้ให้บริการทีส่ าคญั/ผู้มีส่วนไดส่วนเสีย 

หัวหน้าและทีมบริหาร 
ความต่อเนื่องของกอง   
 ส านักปลดัเทศบาล  
 กองคลัง 
 กองช่าง  
 กองการศึกษา 
 กองสวัสดิการสังคม 
 กองสาธารณสุขฯ 

 
 
  
  
  
  
  
  

- รายงานหัวหน้าคณะท างานบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน ความพร้อม 
ข้อจ ากัด และข้อเสนอแนะ ในการจัดหาทรัพยากร ทีจ่ าเป็นต้องใช้ในการบริหาร
ความต่อเนื่อง 

หัวหน้าทีมบริหาร ความ
ต่อเนื่องของกอง 

  

- ประสานงานและด าเนินการจดัหาทรัพยากรทีจ่ าเป็นต้องใช้ในการ บริหารความ
ต่อเนื่อง ไดแก  

 สถานท่ีปฏิบัติงานส ารอง 

 วัสดุอุปกรณ์ทีส่ าคญั  

 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลทีส่ าคัญ  

 บุคลากรหลัก  

 คูคา/ผู้ใหบ้ริการทีส่ าคญั/ผู้มีส่วนไดส่วนเสยี 

หัวหน้าและทีมบริหาร 
ความต่อเนื่องของกอง  
 ส านักปลดัเทศบาล 

 กองคลัง  
 กองช่าง  
 กองการศึกษา 
 กองสวัสดิการสังคม 
 กองสาธารณสุขฯ 

 
 
  
  
  
  
  
  

-  ด าเนินงานและให้บริการ ภายใต้ทรัพยากรที่จดัหา เพื่อบริหารความ ต่อเนื่อง: 

 สถานท่ีปฏิบัติงานส ารอง  

 วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคญั  

 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลทีส่ าคัญ  

 บุคลากรหลัก  

 คูคา/ผู้ให้บริการทีส่ าคญั/ผู้มีส่วนไดส่วนเสีย 
 
 

หัวหน้าและทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง 
 ส านักปลดัเทศบาล 
 กองคลัง  
 กองช่าง  
 กองการศึกษา 
 กองสวัสดิการสังคม 
 กองสาธารณสุขฯ 

 
 
  
  
  
  
  
  

- แจ้งสถานการณและแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องแกหน่วยงาน  
คูคา/ผู้ให้บริการทีส่ าคญั/ผู้มีส่วนไดส่วนเสีย 

หัวหน้าและทีมบริหาร 
ความต่อเนื่องของกอง 
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- บันทึก (Log Book) เหตุการณและทบทวนกิจกรรมและงาน ต่างๆ ท่ีทีมบริหาร
ความต่อเนื่องของกองอย่างสม่ าเสมอ (รายละเอียดผู้ด าเนินการพร้อมระบุ) 

หัวหนา้และทีมบริหาร 
ความต่อเนื่องของกอง 

  

- แจ้งสรุปสถานการณและขั้นตอนการด าเนินการต่อไป ส าหรับในวันถัดไป ให้กับ
บุคลากรในกอง 

หัวหน้าและทีมบริหาร 
ความต่อเนื่องของกอง 

  

- รายงานความคืบหน้าให้แกหัวหน้าคณะท างานบริหารความต่อเนือ่ง ของ
หน่วยงาน ตามเวลาที่ไดก าหนดไว 

หัวหน้าและทีมบริหาร 
ความต่อเนื่องของกอง 

  

 
 

วันที่ 8 การตอบสนองระยะกลาง (1 สัปดาห์  

 ในการปฏิบัติการใด ๆ ให้บุคลากรค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่น ๆ และ
ปฏิบัติตามแนวทางแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานก าหนดไวอย่างเคร่งครัด 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความ
รับผิดชอบ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

- ติดตามสถานะภาพการกอบกูคืนมาของทรัพยากรที่ไดรับ ผลกระทบ และประเมิน
ความจ าเป็นและระยะเวลาทีต่้องใช้ในการ กอบกคูืน 

หัวหน้าทีมบริหาร ความ
ต่อเนื่องของกอง 

  

- ระบุทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้เพื่อด าเนินงานและให้บริการตามปกติ    

- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน สถานภาพ การกอบกูคืน
มาของทรัพยากรที่ไดรับผลกระทบ และทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้เพื่อด าเนินงาน
และให้บริการตามปกต ิ

หัวหน้าและทีมบริหาร 
ความต่อเนื่องของกอง 

  

- ประสานงานและด าเนินการจดัหาทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้เพื่อ ด าเนินงานและ
ให้บริการตามปกติ: 

 สถานท่ีปฏิบัติงานส ารอง  

 วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคญั  

 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลทีส่ าคัญ  

 บุคลากรหลัก  

 คูคา/ผู้ให้บริการทีส่ าคญั/ผู้มีส่วนไดส่วนเสีย 

หัวหน้าและทีมบริหาร 
ความต่อเนื่องของกอง  
 ส านักปลดัเทศบาล 
 กองคลัง 
 กองช่าง  
 กองการศึกษา 
 กองสวัสดิการสังคม 
 กองสาธารณสุขฯ 

 
 
  
  
  
  
  
  

- แจ้งสรุปสถานการณและการเตรยีมความพร้อมด้านทรัพยากรต่างๆ เพื่อ
ด าเนินงานและให้บริการตามปกตใิห้กับบุคลากรในกองฯ 

หัวหน้าและทีมบริหาร 
ความต่อเนื่องของกอง 

  

- บันทึก (Log Book) เหตุการณและทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ที่ทีม บริหาร
ความต่อเนื่องของกองฯ( พร้อมระบุรายละเอียดผู้ด าเนินการ และเวลา) อย่าง 
สม่ าเสมอ 

ทีมบริหาร ความต่อเนื่อง
ของกอง 

  

- รายงานความคืบหน้าให้แกหัวหน้าคณะท างานบริหารความต่อเนือ่ง ของ
หน่วยงาน ตามเวลาที่ไดก าหนดไว 

หัวหน้าและทีมบริหาร 
ความต่อเนื่องของกอง 
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แผนความอย่างต่อเนื่อง ส าหรบัการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 

 เทศบาลต าบลท่าช้าง 

ภาคผนวก 

ทีมบริหารความเสี่ยง 

 เพื่อให้แผนความต่อเนื่อง (BCP) ของเทศบาลต าบลท่าช้างสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ก าหนดให้มีการจัดตั้งทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ของเทศบาลต าบล
ท่าช้าง ซึ่งประกอบด้วย 

 1. ส านักปลดัเทศบาล 
 2. กองคลัง 
 3. กองช่าง  
 4. กองการศึกษา 
 5. กองสวัสดิการสังคม 
 6. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 โดย BCP Team ประกอบด้วยต าแหนง หัวหนาทีมบริหารความต่อเนื่อง และทีมบริหาร       ความ
ต่อเนื่อง ซึ่งแต่ละต าแหน่งมีหนที่ในการร่วมมือ ติดตาม ปฏิบัติงาน และกูคืนเหตุการณฉุกเฉินในกลุ่มงาน ของตนเอง
ให้สามารถบริหารความต่อเนื่องและกลับมาด าเนินงานในสภาวะปกติไดโดยเร็ว โดยมีรายชื่อบุคลากร และบทบาทของ
ทีมบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ปรากฏดังตาราง 

ทีมบริหารความต่อเนื่อง – ส านักปลัดเทศบาล 

บุคลากรหลัก 
บทบาท 

บุคลากรส ารอง 

ชื่อ-นามสกุล 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

ชื่อ-นามสกุล 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

นายอาทิตย์  พีระรตันจินดา 083-6707xxx หัวหน้าทีม
บริหารความ

ต่อเนื่อง 

นางพิมพาภรณ์  ธนเจริญพลิาศ 
น.ส.ปาณิตา  ปานมน 

062-5591xxx 
085-4956xxx 

  ทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง 

นายทรัพย์มงคล  ธนาวุฒิพรกลุ 
จ่าเอกยศ  ป้ายงูเหลือม 
นางกันยนา  ศรีห้วยไพร 
นายนันทพัทธ์  พาพุทธา 
นายแสงชัย  มณีปร ุ
นายส าเร็จ  ดีนวนพะเนา   
นายกมล  เซยีงหนู 
นายชวลิต  ดีงูเหลือม 
นายเกษม  กรวยสวัสดิ ์
นางสาวชุตินันท์  ทองไวย์ 
นายศุภชัย  ชายทวีป 
นางสุนีย์  จิตตหาญ 

062-6424xxx 
085-3115xxx 
099-1694xxx 
094-2542xxx 
093-5106xxx 
080-7349xxx 
086-8709xxx 
097-9344xxx 
093-4970xxx 
061-6634xxx 
093-0240xxx 
088-3647xxx 
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แผนความอย่างต่อเนื่อง ส าหรบัการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 

 เทศบาลต าบลท่าช้าง 

ทีมบริหารความต่อเนื่อง – กองคลัง 

บุคลากรหลัก 
บทบาท 

บุคลากรส ารอง 

ชื่อ-นามสกุล 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

ชื่อ-นามสกุล 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

นางรุ่งนภา  ชาตยธรรม 
 

091-1365xxx 
 

หัวหน้าทีม
บริหารความ

ต่อเนื่อง 

นางยุภาพร  งอกสิน 062-5699xxx 

  ทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง 

นางมธุรา  อินทรชาธร 
นางมนัสนันท์  จิระประภากรณ์ 
นางกุลธิตา  บุญมา 
นางยุบล  จันทวงศรี 
นายปรีชา  เข็มคง 
นางสาวกัลยา  มีขันทอง 
นางสาวเจณวารี  สุกฤตนันทิพัฒน์ 
นางจลัสภรณ์  มิ่งมณี 
 
นายอรรถชัย  ปล่ังกลาง 

087-2449xxx 
099-6451xxx 
098-2295xxx 
093-5756xxx 
085-3164xxx 
084-4061xxx 
080-6097xxx 
090-8241xxx 
063-8321xxx 
093-3538xxx 

 

ทีมบริหารความต่อเนื่อง – กองช่าง 

บุคลากรหลัก 
บทบาท 

บุคลากรส ารอง 

ชื่อ-นามสกุล 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

ชื่อ-นามสกุล 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

นายยศวริส  บุญหลัง 093-3434xxx 
061-9252xxx 

หัวหน้าทีม
บริหารความ

ต่อเนื่อง 

ส.อ.วิภู  นาคเกิดพะเนาว์ 
นายเกริก  สอนรอด 

062-1207xxx 
085-3706xxx 

ทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง 

น.ส.สายไหม  โต้งกระโทก 
นายนิพนธ์  มะลิวัลย์ 
นายรื่น  หนูหลง 
นายสุชาติ  พิณศิริ 
นายโกศล  พระโบราณเมือง 
นายมานพ  มงคลชาติ 
นายสวาท  เบียดนอก 
นายสุริยา  พรมแก้ว 
นายเทพรัตน์  วาดโคกสูง 
นายสมเจต  เชิดกฤษณ์ 
นายจรูญ  เชาวรรณกลาง 
น.ส.ณัฐณิชา  ยอดแก้ว 

098-0499xxx 
085-7730xxx 

– 
089-1392xxx 
082-3795xxx 
061-0965xxx 
090-9651xxx 
087-2597xxx 
099-1747xxx 
091-1318xxx 
082-7520xxx 
099-0699xxx 
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แผนความอย่างต่อเนื่อง ส าหรบัการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 

 เทศบาลต าบลท่าช้าง 

ทีมบริหารความต่อเนื่อง – กองการศึกษา 

บุคลากรหลัก 
บทบาท 

บุคลากรส ารอง 

ชื่อ-นามสกุล 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

ชื่อ-นามสกุล 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

นายกิตตภิัค  กาญจนพรประภา 081-9772xxx 
063-9563xxx 

หัวหน้าทีม
บริหารความ

ต่อเนื่อง 

นายทรัพย์มงคล  ธนาวุฒิพรกลุ 
 

086-6424xxx 

ทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง 

นางสาวดวงเดือน  ทะค าวงษ ์
นางสาวสุธิดา  ทิศกระโทก 
นางสาวชุติดาภา ทิศกระโทก 
นางพรณิภา  ฤาเดช 
นางเรไร  แก้วชู 
นางสาวรัฐชา  ทองสม 

088-7034xxx 
061-8595xxx 
084-4960xxx 
088-9310xxx 
081-2829xxx 
065-3471xxx 

ทีมบริหารความต่อเนื่อง – กองสวัสดิการสังคม 

บุคลากรหลัก 
บทบาท 

บุคลากรส ารอง 

ชื่อ-นามสกุล 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

ชื่อ-นามสกุล 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

นางพิมพาภรณ์  ธนเจริญพิลาศ 062-5591xxx 
 

หัวหน้าทีม
บริหารความ

ต่อเนือ่ง 

นางสาวทรงสุดา  ราชจินดา 087-9866xxx 

ทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง 

นางสาวญาติกา  ยิ้มทองหลาง 
นางสาวรุ่งอรุณ  ดื้อกระโทก 

087-8687xxx 
086-2638xxx 

ทีมบริหารความต่อเนื่อง – กองสาธารณสุขละสิ่งแวดล้อม 

บุคลากรหลัก 
บทบาท 

บุคลากรส ารอง 

ชื่อ-นามสกุล 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

ชื่อ-นามสกุล 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

นายกิตติภัค  กาญจนพรประภา 081-9772xxx 
063-9563xxx 

หัวหน้าทีม
บริหารความ

ต่อเนื่อง 

นางสาวญาติกา  ยิ้มทองหลาง 087-8687xxx 

ทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง 

นายมานพ  แจ่มเรือน 
นายส าคัญ  พุทธชนม์ 
นายเอกพงษ์  มุ่งเกี่ยวกลาง 
นายสนอง  วงษ์ทองดี 
นายเจตพล  มาจันทร์ 
นายไพฑูรย์  ดึนกระโทก 
นายสิทธิพล  ทองโต 
นายวิรัช  ปุริธรรมเม 

092-6123xxx 
098-1219xxx 
091-0200xxx 
080-2965xxx 
066-1175xxx 
082-1546xxx 
084-3555xxx 
096-2670xxx 
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แผนความอย่างต่อเนื่อง ส าหรบัการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 

 เทศบาลต าบลท่าช้าง 

รายช่ือหน่วยงานต่าง ๆ 

ล าดับ หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท ์

1 ที่ว่าการอ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิ 044-321471 

2 สถานีต ารวจภูธรเฉลมิพระเกียรต ิ 044-321400 

3 อบต.ท่าช้าง 044-321579 

4 อบต.ช้างทอง 044-321606 

5 อบต.หนองยาง 044-321585 

6 อบต.พระพุทธ                              044–925503 

7 อบต.หนองงูเหลือม 044-207558 

8 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค อ.เฉลมิพระเกียรต ิ 044-321395 

9 การประปาส่วนภมูิภาค 044-371444 

10 โรงพยาบาลเฉลมิพระเกียรต ิ 044-756150 

11 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิ 044-321638 

12 ศูนย์แพทย์ชุมชน 11 เฉลิมพระเกยีรติ (ตลาดท่าช้าง) 044-321611 

13 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าช้าง  044-321639 

14 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพระพุทธ 044-321056 

15 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโสง 044-321375 

 


