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คานา
ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 มีมติ เห็นชอบในหลักการมาตรการ
เตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ ในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต (รองรับ
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้สานักงาน ก.พ.ร.ประสานกับ
หน่วยงานของรัฐทุ ก หน่วยดาเนินการทบทวนและปรับ ปรุง แผนการบริห ารความพร้อมต่อสภาวะวิก ฤต
(Business Continuity Plan – BCP) ให้เป็นปัจจุบันนั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลเหนือเมือง ได้จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตาบล
เหนือเมือง ประจาปี 2563ขึ้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0218/ว 3182 ลงวันที่ 1
มิถุนายน 2563 เรื่อง การดาเนินการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความ
พร้อมและสามารถบริหารจัดการองค์การให้สามารถปฏิบัติงานใน ภารกิจหลักหรืองานบริการที่สาคัญได้อย่าง
ต่อเนื่องแม้เกิดสภาวะวิกฤตได้อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ แม้ต้องประสบสถานการณ์วิกฤต
อันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นในระบบการ ให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตาบลเหนือเมือง และ
ระบบการให้บริการภาครัฐในภาพรวมต่อไป

ฝ่ายนโยบายและแผน
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บทนา
แผนบริหารความต่อเนื่อง หรือที่ต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า “Business Continuity Plan (BCP)”
ฉบับนี้ จัดท าขึ้ น เพื่ อให้ส่วนราชการในส านักงานองค์ก ารบริหารส่วนตาบลเหนือเมือง หรือที่ต่อไปนี้จ ะ
เรียกว่า “สานัก/กอง” สามารถนาไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ต่างๆ ไม่ว่าจะเกิดจากโรคระบาด ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร เช่น อุทกภัย อัคคีภัย การ
ก่อการประท้วง การก่อการจลาจล การก่อวินาศกรรม การเกิดโรคระบาด เป็นต้น โดยสภาวะวิกฤติหรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงาน ต้องหยุดการดาเนินงานหรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
หากองค์การบริหารส่วนตาบลเหนือเมืองไม่มีกระบวนการรองรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผล
กระทบที่ อาจเกิ ดขึ้นต่อ ตาบลเหนือ เมื อ งและหน่วยงาน ในด้านต่างๆ เช่น ไม่ ว่าจะเป็นผลกระทบด้า น
เศรษฐกิจการเงิน การให้บริการ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน แผน
ความต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยให้ตาบลเหนือเมืองและหน่วยงาน สามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่
ไม่คาดคิด และทาให้กระบวนการที่สาคัญ (Critical Business Process) สามารถกลับมาดาเนินการได้อย่าง
ปกติ หรือตามระดับการให้บริการที่กาหนดได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดระดั บความ
รุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานได้
วัตถุประสงค์ (Objectives)
 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง
 เพื่อให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับมือกับสภาวะวิกฤต
และลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดาเนินงานหรือการให้บริการ
 เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ เช่น ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
การเงิ น การให้ บ ริก าร สั ง คม ชุม ชน และสิ่ ง แวดล้ อม ตลอดจนชี วิต และ
ทรัพย์สินของประชาชน
 เพื่อให้ประชาชน เกษตรกร เจ้าหน้าที่ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐ
และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย (Stakeholders) มี ค วามเชื่ อ มั่ น ในศั ก ยภาพของ
หน่วยงาน แม้หน่วยงานต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทา
ให้การดาเนินธุรกิจต้องหยุดชะงัก
สมมติฐานของแผนความต่อเนื่อง (BCP Assumptions)
เอกสารฉบับนี้จัดทาขึ้นภายใต้สมมติฐาน ดังต่อไปนี้
 เหตุการณ์ฉุกเฉินทีเ่ กิดขึ้นในช่วงเวลาสาคัญต่างๆ แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อ
สถานที่ปฏิบัตงิ านสารองที่ได้มีการจัดเตรียมไว้
 หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการสารองระบบสารสนเทศต่างๆ
โดยระบบสารสนเทศสารองนั้น มิได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเดียวกัน
กับระบบสารสนเทศหลัก

-2 “บุคลากร” ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ทงั้ หมดขององค์การบริหารส่วนตาบล
เหนือเมือง
ขอบเขตของแผนความต่อเนื่อง (Scope of BCP)
แผนดาเนินธุรกิจอย่างความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ใช้รองรับสถานการณ์ กรณีเกิดสภาวะ
วิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน บริเวณหน่วยงานที่ตั้งอยู่ภายในอาคารสานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลเหนือ
เมือง และหน่วยงานที่ตั้งอยู่ภายนอกอาคารสานักงานองค์การบริห ารส่วนตาบลเหนือเมือง ประกอบด้วย
เหตุการณ์ต่อไปนี้
• เหตุการณ์อุทกภัย
• เหตุการณ์อัคคีภัย
• เหตุการณ์ไฟดับ
• เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/ จลาจล
• เหตุการณ์โรคระบาด
การวิเคราะห์ทรัพยากรที่สาคัญ
สภาวะวิกฤตหรือ เหตุการณ์ฉุกเฉินมีห ลากหลายรูป แบบ ดังนั้นเพื่อให้ห น่วยงานสามารถ
บริหารจัดการ การดาเนินงานขององค์กรให้มีความต่อเนื่อง การจัดหาทรัพยากรที่สาคัญจึงเป็นสิ่งจาเป็น และ
ต้องระบุไว้ในแผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเตรียมการทรัพยากรที่สาคัญ จะพิจารณาจากผลกระทบใน
5 ด้าน ดังนี้
 ผลกระทบด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทา
ให้ ส ถานที่ ป ฏิ บั ติ ง านหลั ก ได้ รั บ ความเสี ย หายหรื อ ไม่ ส ามารถใช้ ส ถานที่
ปฏิบัติงานหลักได้ และส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้ชั่วคราว
หรือระยะยาว ซึ่งรวมทั้งการที่ผู้รับบริการไม่สามารถเข้าถึงสถานที่ให้บริการ
ของหน่วยงานด้วย
 ผลกระทบด้านวัสดุอปุ กรณ์ที่สาคัญ/การจัดหาจัดส่งวัสดุอปุ กรณ์ทสี่ าคัญ
หมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญหรือไม่
สามารถจัดหา/จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ทสี่ าคัญได้
 ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นทาให้ระบบงานเทคโนโลยีหรือระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลทีส่ าคัญไม่
สามารถนามาใช้ในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ
 ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้บุคลากรหลักไม่
สามารถมาปฏิบัติงานได้ตามปกติ
 ผลกระทบด้านคู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้คู่ค้า/
ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่สามารถติดต่อหรือให้บริการหรือส่งมอบงาน
ได้

-3สรุปเหตุการณ์ภัยคุกคามและผลกระทบจากเหตุการณ์
ผลกระทบ
ความเสี่ยงและภัยคุกคาม
เหตุการณ์อุทกภัย
เหตุการณ์ไฟดับ
เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จราจล
เหตุการณ์อัคคีภัย
เหตุการณ์โรคระบาด

ด้านอาคาร/สถานที่
ปฏิบตั ิงานหลัก
√
√
√
√
√

ด้านวัสดุอปุ กรณ์ที่สาคัญ
√
√
√
√

ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมูลที่สาคัญ
√
√
√
√

ด้านบุคลากร
หลัก

ด้านคูค่ ้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่สาคัญ

√
√
√
√
√

√
√
-

แผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ไม่รองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่มเี หตุขัดข้อง
เกิดขึ้นจากการดาเนินงานปกติและเหตุขัดข้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบในระดับสูงต่อการดาเนินงานและการ
ให้บริการของหน่วยงาน และหน่วยงานยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแก้ไขได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
โดยผู้บริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารของแต่ละกลุ่มงานและฝ่ายงานสามารถรับผิดชอบและดาเนินการได้ด้วย
ตนเอง
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan Team)
เพื่ อให้แ ผนดาเนิ นธุ ร กิ จ ต่อ เนื่ อ ง (BCP) ของงานบริห ารทั่ ว ไปสามารถน าไปปฏิบั ติไ ด้อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จะต้อ งจัดตั้งที มงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ขึ้น โดย BCP
Team ประกอบด้วย หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่องและทีมงานบริหารความต่อเนื่อง โดยทุกตาแหน่ง
จะต้องร่วมมือกันดูแล ติดตาม ปฏิบัติงานและกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในฝ่ายงานของตนเองให้สามารถบริหาร
ความต่อเนื่องและกลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว ตามบทบาทหน้าที่ที่กาหนดไว้ของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
(BCP Team) และในกรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคลากรสารองรับผิดชอบทาหน้าที่ใน
บาทบาทของบุคลากรหลัก ปรากฏดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team)
บุคลากรหลัก
นางสาวสงวนลักษณ์ แฝงสะโด

หมายเลข
โทรศัพท์
0818612693

บทบาท

หัวหน้าทีม/บุคลากรสารอง

หัวหน้าคณะฯ
สานักปลัด

นางสาวนนทพร ไชยสัตย์
นางมัทนา ศรีแสง
นางสาวนัฐณีกาญจน์ โสชัยยันต์
นางสาวพัสดาพร หันไชยเนาว์
นางสาวอัจฉรานาถ บุญสมร
นางปรียาพร จ่าจังหาร
นางศิวานันท์ ศิริเกษ
นางประเพ็ญ พรมดวง
นางสาวอรุณี ศิริแสน
สิบเอกกอบชัย แก่นนาคา
นายทรงศักดิ์ ทะลุจิตร์
นายธนเดช วงศ์น้าคา
นางพรศิริ สีหานาม

หมายเลขโทรศัพท์
0894196661
0833386417
0864513970
0956020491
0972626141
0868602079
0810519451
0823104111
0872269903
0810612869
0807566998
0819812857
0908562297

-4บุคลากร
นางศรินรัตน์ นพศรีโรจน์

หมายเลข
โทรศัพท์
0819756942

นายอธิปัตย์ อภิชาโรจนศักดิ์

0817238131

บทบาท
หัวหน้าคณะฯ
กองคลัง

หัวหน้าคณะฯ
กองช่าง

นายวรกมล ดวงพลอ่อน

0818627256

หัวหน้าคณะฯ
กองการศึกษา

นายสมเชาวน์ บารุงชัย

0864598411

หัวหน้าคณะฯ
กองสาธารณสุขฯ

หัวหน้าทีม/บุคลากรสารอง
ว่าที่ร.ต.ไพวรรณ คาดพันโน
นายคุณานนท์ ศรีสุวัฒน์
นายณัฐปภัสร์ อาตพงศ์ษา
นายอภิวัฒน์ ศิริสิงหบัญชร
นางสาวรัญชิดา สิงห์นิสัย
นางสาวพนิดา ทองตัน
นายวิวัฒน์ เหล่าคันธาร์
นายอุดมพร พิศักดิ์
นายเสกสรร จันโทภาศ
จ่าเอกปวีนวัจ ยงทวี
นางพิสมัย พนาดร
นางนิภาพร เทพทองพูล
นางยงวะเรช จันทร์หัวโทน
นายดารงชัย อนันตา
นายอดิศักดิ์ ภูทองขาว
นายเสวต มูลปลัด
นางภัทรภร ภูมิผล
นางสาวดวงใจ แก้วจินดา

หมายเลขโทรศัพท์
0801926988
0619371921
0847274733
0986677724
0935399795
0812600977
0838892565
0896337321
0863128353
0629964524
0810613489
0817186645
0895741737
0840320224
0887297313
0894443048
0864549383
0980951299

กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)
กลยุทธ์ความต่อเนื่องเป็นแนวทางในการจัดหาและบริหารทรัพยากรให้มีความพร้อมเมื่อเกิดสภาวะ
วิกฤต ซึ่งพิจารณาทรัพยากรใน 5 ด้าน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)
ทรัพยากร
อาคาร/ สถานที่
ปฏิบัติงานหลัก

วัสดุอุปกรณ์ที่
สาคัญ / การ
จัดหาจัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ที่สาคัญ

กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ
• กาหนดให้ใช้พื้นทีป่ ฏิบัติงานสารอง ภายในและภายนอกสานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลเหนือเมือง
โดยมีการสารวจความเหมาะสมของสถานที่ ประสานงาน และการเตรียมความพร้อมกับหน่วยงานเจ้าของ
พื้นที่แล้ว
• กาหนดให้ใช้พื้นทีป่ ฏิบัติงานสารอง ภายนอกสานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลเหนือเมือง ดงอิเลิศ ตั้งอยู่
หมู่ที่ 9 โดยมีการสารวจความเหมาะสมของสถานที่ ประสานงาน และการเตรียมความพร้อมกับหน่วยงาน
เจ้าของพื้นที่แล้ว
• กาหนดให้มกี ารจัดหาคอมพิวเตอร์สารอง ที่มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งาน พร้อมอุปกรณ์ที่สามารถ
เชื่อมโยงต่อผ่านอินเตอร์เน็ตเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีของจังหวัดหน่วยงานต้นสังกัดและกรมบัญชีกลางได้
• กาหนดให้พจิ ารณาใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop/Notebook)ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เป็นการ
ชั่วคราว หากมีความจาเป็นเร่งด่วนในช่วงระหว่างการจัดหาคอมพิวเตอร์สารอง ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตจาก
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องในการกอบกู้คืน
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เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่
สาคัญ

กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ
• ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลทีส่ าคัญของหน่วยงาน มี
ลักษณะแบบรวมศูนย์ทสี่ ่วนกลางและเชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่าน
อินเตอร์เน็ตทาให้หน่วยงาน/กอง/ฝ่ายไม่มีระบบคอมพิวเตอร์สารองดังนั้นหาก
เกิดภาวะฉุกเฉินต้องรอจนกว่าระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ส่วนกลางจะกอบกู้ให้สามารถใช้งานได้
• ใช้ระบบการเฝ้าระวัง PODD เข้ามาแจ้งเหตุการณ์ผ่านเครือข่ายอาสาสมัคร
PODD ในชุมชน
•กาหนดดาเนินงานด้วยมือ (Manual) โดยเฉพาะงานสาคัญๆในกรณี ที่ระบบ
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถกอบกู้ให้ใช้งานได้ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด

บุคลากรหลัก

•กาหนดให้ใช้บุคลากรสารอง/ ทดแทนภายในฝ่ายงานหรือกลุ่มงานเดียวกัน
•กาหนดให้ใช้บุคลากรนอกฝ่ายงานหรือกลุ่มงาน ในกรณีที่บคุ ลากรไม่เพียงพอ
หรือขาดแคลน
•กาหนดให้ร้องขอบุคลากรจากหน่วยงานอื่นในเขตตาบลหรืออาเภอ ในกรณีที่
บุคลากรเฉพาะด้านไม่เพียงพอหรือขาดแคลน

คู่ค้า / ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

• ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัดกาหนดให้มผี ู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 2 ราย คือทีโอที และ CAT หากผู้ให้บริการหลักไม่
สามารถให้บริหารได้ ระบบเชื่อมโยงปรับเปลี่ยนไปผู้ให้บริการสารอง ภายใน 1
ชั่วโมง
• กาหนดให้จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เน็ต แบบ
พกพา(Air Card) ของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ เชื่อมโยงการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลทีส่ าคัญของส่วนกลางผ่านอินเตอร์เน็ต ใน
กรณีทผี่ ู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทัง้ 2 ราย
ไม่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด
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การวิเคราะห์ผลกระทบต่อกระบวนการทางานหรือการให้บริการ (Business Impact Analysis)
พบว่ากระบวนการการทางานที่ฝ่ายงานต้องให้ความสาคัญและกลับมาดาเนินงานหรือฟื้นคืนสภาพให้ได้ภายใน
ระยะเวลาตามที่กาหนด ปรากฏดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลกระทบต่อกระบวนการทางานหรือการให้บริการ (Business Impact Analysis)
กระบวนการหลัก
1. การประเมินความเสียหายจาก
สถานการณ์ภัยที่เกิดขึ้น ก่อนรับ
หน่วยงานภาคีเครือข่าย/ประชาชน
ผู้ประสบภัยที่มาติดต่อ
2. การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่
และวัสดุอุปกรณ์/เครื่องมือที่จาเป็น
ระบบสารองฉุกเฉิน ยานพาหนะและ
เงินสด
3. จัดตั้งศูนย์อานวยการและสั่งการใน
ภาวะวิกฤตการ เตรียมงานของทุก
กลุ่มงาน/และทุกฝ่ายพร้อมจัดทาเวร
ประจาวัน ผลัดเวร และบูรณาการงาน
ดูแลประชาชน/ติดต่อสื่อสาร ตลอด
24 ชม.
4. การรับแจ้งการรายงานสถานการณ์
ภัยและการขอความช่วยเหลือของทุก
หน่วยงานทั้งในระดับจังหวัด /อาเภอ/
อปท. เพื่อประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการวิเคราะห์
ประเมินผล เพิ่มเติม
5. การติดตาม วิเคราะห์สภาพปัญหา
และประเมินผล
6. การเตรียมการประสานโรงพยาบาล
ข้างเคียงทั้งในและนอกเขตพื้นที่เพื่อ
การส่งต่อผู้ป่วย
7. ประสานหน่วยงานภายนอก
สนับสนุนช่วยเหลือทั้งด้าน
เครื่องจักรกลและกาลังพล
8. การดูแลการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงานที่ติดต่อประสานงาน
โดยตรงของเทศบาล

ระดับความเร่งด่วน
(สูง/ปานกลาง/ต่า)
สูง

สูง

สูง

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ
4 ชั่วโมง
1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน
√

√

√

สูง

√

สูง
สูง

√
√

สูง

√

สูง

√
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9. กิจกรรม รับงานการแจ้งเหตุ
สถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆจาก
ประชาชน/หมู่บ้าน/ชุมชน
10. การเบิกจ่าย สิ่งของสารองจ่าย/
ถุงยังชีพ เรือ อุปกรณ์ต่างๆเพื่อ
ให้บริการประชาชนและหน่วยงานที่
ร้องขอ
11.การแจ้งติดต่อประสานกับ
เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย/อปพร./ศูนย์ อป
พร.อาเภอ,ศูนย์อปพร.เทศบาลและ
อปท.ทุกแห่ง
12.การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และลง
พื้นที่สารวจ
13. จัดทารายงานสรุปผลการ
ช่วยเหลือและการรายงานเหตุด่วนสา
ธารณภัยให้กับประธาน/รองประธาน
คณะกรรมการ BCM

ระดับความเร่งด่วน
(สูง/ปานกลาง/ต่า)
สูง

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ
4 ชั่วโมง
1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน
√

สูง

√

ปานกลาง

√

ปานกลาง

√

ปานกลาง

√

สาหรับกระบวนงานอื่นๆ ที่ประเมินแล้ว อาจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมีความ
ยืดหยุ่นสามารถชะลอการดาเนินงานและการให้บริการได้ โดยให้ผู้บริหารของฝ่ายงานประเมินความจาเป็น
และเหมาะสม ทั้ ง นี้ ห ากมี ค วามจ าเป็ น ให้ ป ฏิ บั ติ ตามแนวทางการบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งเช่ น เดี ย วกั บ
กระบวนงานหลัก
การวิเคราะห์เพื่อกาหนดความต้องการทรัพยากรที่สาคัญ
 ด้านสถานที่ปฏิบัตงิ านสารอง (Working Space Requirement) ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การระบุพื้นที่การปฏิบัติงานสารอง
ประเภททรัพยากร
พื้นที่สาหรับสถานที่
ปฏิบัติงานสารอง

สถานที/่ ที่มา
ภายในสานักงานและภายนอก
สานักงาน คือดงอิเลิศ หมู่ 9

4 ชั่วโมง
1 วัน
2 ตร.ม. 8 ตร.ม.
(5 คน) (7 คน)

1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน
6 ตร.ม. 16 ตร.ม. (5 คน)
(15 คน)

พื้นที่สาหรับสถานที่
ปฏิบัติงานใหม่ในกรณี
จาเป็น
ปฏิบัติงานที่บ้าน

โรงเรียนขัตติยะวงษา

14 ตร.ม. 8 ตร.ม.
(10 คน) (8 คน)

10 ตร.ม. (10 คน)

-

ที่พักอาศัย

-

-

16 ตร.ม.
( 15 คน)
16 ตร.ม.
( 15 คน)

รวม

-

-

16 ตร.ม. 16 ตร.ม. 16 ตร.ม. 16 ตร.ม.
( 15 คน) ( 15 คน) ( 8 คน)
( 15 คน)

-8 ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement) ดัง
ตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การระบุจานวนวัสดุอุปกรณ์
ประเภททรัพยากร
คอมพิวเตอร์สารองทีม่ ี
คุณลักษณะเหมาะสม
GFMIS Token Key
EGP (ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
( Token Key )
เครื่องพิมพ์รองรับการใช้
งานกับเครื่อคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์พร้อมหมายเลข
โทรสาร / เครื่องสแกนด์
(Fax/Document Scan
Machine) พร้อม
หมายเลข
เครื่องถ่ายเอกสาร

ที่มา
4 ชั่วโมง
1 วัน
ร้านค้าผ่าน
1 เครื่อง 1 เครื่อง
กระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ ที่ 1 เครือ่ ง 1 เครื่อง
เก็บรักษา

1 สัปดาห์
1 เครื่อง

2 สัปดาห์
2 เครื่อง

1 เดือน
2 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ ที่
เก็บรักษา
ร้านค้าผ่าน
กระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ
ร้านค้าผ่าน
กระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ
ร้านค้าผ่าน
กระบวน
การจัดซื้อพิเศษ

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

2 เครื่อง

2 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

ร้านค้าผ่าน
กระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

-9 ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล (IT & Information
Requirement)
ตารางที่ 6 ความต้องการด้านเทคโนโลยี
ประเภททรัพยากร
Email

แหล่งข้อมูล
4 ชั่วโมง
หน่วยงานระบบ IT
อบต.

GFMIS(ระบบเบิก
จ่ายเงิน)

1 วัน

1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน

√

√

√

√

หน่วยงานระบบ IT
อบต.

√

√

√

EGP (ระบบจัดซื้อจัด
จ้าง)

หน่วยงานระบบ IT
อบต.

√

√

√

หนังสือสัง่ การต่างๆออก
โดยหน่วยงาน

หน่วยงานต่างๆที่
ได้รับ

√

√

√

√

หนังสือสัง่ การต่างๆ

หน่วยงานต้นสังกัด

√

√

√

√

เอกสารใบแจ้งหนี้

คู่ค้า

√

√

√
√

ข้อมูลประกอบการจัดทา หน่วยงานต่าง ๆ
แผนงบประมาณประจาปี ในเขตอบต.และ
งบประมาณ
อาเภอ

 ความต้องการด้านบุคลากรสาหรับความต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน (Personnel Requirement)
ตารางที่ 7 การระบุจานวนบุคลากรหลักที่จาเป็น
ประเภททรัพยากร

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 สัปดาห์

2 สัปดาห์

1 เดือน

จานวนบุคลากรปฏิบัติงานที่
สานักงาน /สถานที่ปฏิบัติงาน
สารอง
จานวนบุคลากรปฏิบัติงานที่
บ้าน
รวม

5

5

5

10

15

10

10

10

5

-

15

15

15

15

15

-10 ความต้องการด้านผู้ให้บริการที่สาคัญ (Service Requirement)
ตารางที่ 8 การระบุจานวนผู้ให้บริการที่ต้องติดต่อหรือขอรับบริการ
ประเภททรัพยากร
ผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต

4 ชั่วโมง
1

1 วัน
1

1 สัปดาห์
1

2 สัปดาห์
1

1 เดือน
1

รวม

1

1

1

1

1

หมายเหตุ ให้จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เน็ตแบบพกพา (Air Card) ของผู้ให้บริการ
โทรศัพท์มือถือเชื่อมโยงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลทีส่ าคัญของหน่วยงานกลางผ่านอินเตอร์เน็ต
ในกรณีผู้ให้บริการหลักและสารองไม่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ
วันที่ 1 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที (ภายใน 24 ชั่วโมง )
การปฏิบัตกิ ารใดๆ ให้บุคลากรของหน่วยงานทุกกลุม่ คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและ
บุคลากรอื่นและปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
-แจ้งเหตุฉกุ เฉิน วิกฤติ ตาม
กระบวนการ/Call Treeให้กับ
บุคลากรหลักในหน่วยงาน และ
กลุ่มงาน
-จัดประชุมคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง เพื่อรับทราบและประเมิน
ความเสียหาย ผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานและให้บริการ และ
ทรัพยากรสาคัญที่ต้องใช้ในการ
บริหารความต่อเนือ่ ง
- ทบทวนกระบวนงานงานทีม่ ีความ
เร่งด่วนและ/ส่งผลกระทบอย่างสูง
จาเป็นต้องดาเนินการ

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหน้า ทีมบริหารความต่อเนือ่ ง
ของหน่วยงาน
ทีมบริหารความต่อเนื่องของ
หน่วยงาน

ดาเนินการแล้วเสร็จ

√

√

-11ขั้นตอนและกิจกรรม
-รับทราบและพิจารณาอนุมัติ
กระบวนงานที่ม/ี ความเร่งด่วน และ
ส่งผลกระทบอย่างสูงจาเป็นต้อง
ดาเนินงานหรือปฏิบัติด้วยมือ
(ManualProcessing)

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง

ดาเนินการแล้วเสร็จ

√

- รับทราบรายงานจากหน่วยงาน
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง\
ครอบคลุม
และหัวหน้าทีมงานบริหารความ
1) สรุปจานวนและรายชื่อบุคลากรที่ ต่อเนื่อง
ได้รับบาดเจ็บ/ เสียชีวิต
2) ความเสียหายและผลกระทบต่อ
การดาเนินงานและให้บริการ
3) ทรัพยากรสาคัญที่ต้องใช้ในการ
บริหารความต่อเนือ่ ง
4) กระบวนงานงานที่มีความเร่งด่วน
และส่งผล/กระทบอย่างสูง
จาเป็นต้องดาเนินงานหรือปฏิบัติ
ด้วยมือ (Manual Processing)

√

- พิจารณาและอนุมัตเิ นื้อหาและ
ข้อความ เพื่อใช้ในการสื่อสารและ
รายงานสถานการณ์แก่บุคลากรใน
หน่วยงานให้ทราบ

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง\
และหัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง

√

- พิจารณาและอนุมัตจิ ัดหา
ทรัพยากรทีจ่ าเป็นต้องใช้ในการ
บริหารความต่อเนือ่ ง:
1) สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
2) วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
3) เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล
ที่สาคัญ
4) บุคลากรหลัก
5) คู่ค้า/ราษฎรผูป้ ระสบภัย

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง

√

-12ขั้นตอนและกิจกรรม
- พิจารณา ประสานงาน จัดสรรเงิน
สารอง
- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้า
คณะ บริหารความต่อเนื่องของ
จังหวัดร้อยเอ็ด และหน่วยงานกากับ
ดูแลอย่างสม่าเสมอหรือตามที่ได้มี
การกาหนด

บทบาทความรับผิดชอบ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

วันที่ 2 – 7 การตอบสนองในระยะสั้น
การปฏิบัตกิ ารใดๆ ให้บุคลากรของหน่วยงานทุกกลุม่ คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและ
บุคลากรอื่น และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัตงิ านที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
บทบาทความรับผิดชอบ
- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของ
หัวหน้าคณะบริหารความ
ทรัพยากร ที่ได้รับผลกระทบ และประเมิน
ต่อเนื่อง\และหัวหน้าทีมงาน
ความจาเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ในการกอบ บริหารความต่อเนือ่ ง
กู้คืน
- รับทราบและกาหนดแนวทางการเตรียมความ
พร้อมและข้อจากัดในการจัดหาและทรัพยากร
ที่จาเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง :
1) สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
2) วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
3) เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
4) บุคลากรหลัก
5) รายชื่อผู้ประสบภัย/ผู้ให้บริการที่สาคัญ
สนับสนุนด้านการช่วยเหลือจาก ตารวจ,
สมาคม กู้ชีพกู้ภัย, อปพร. อสม.
- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะ
บริหารความต่อเนือ่ ง ของอบต.เหนือเมืองและ
หน่วยงานกากับดูแลอย่างสม่าเสมอ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

√

หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง\และหัวหน้าทีมงาน
บริหารความต่อเนือ่ ง

√

คณะบริหารความต่อเนื่องของ
อบต.เหนือเมือง

√

-13วันที่ 8 การตอบสนองระยะกลาง (1 สัปดาห์)
การปฏิบัตกิ ารใดๆ ให้บุคลากรของหน่วยงานทุกกลุม่ คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและ
บุคลากรอื่น และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัตงิ านที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของ
ทรัพยากรที่ได้รบั ผลกระทบ และประเมิน
และความจาเป็นและระยะเวลาที่ตอ้ งใช้ใน
การกอบกู้คืน
- พิจารณาและอนุมัตกิ ารจัดหาทรัพยากรที่
จาเป็นต้อง
ใช้เพื่อดาเนินงานและให้บริการและ
ตามปกติ:
1) สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
2) วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
3) เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
4) บุคลากรหลัก
5) รายชื่อผู้ประสบภัย/ผู้ให้บริการที่สาคัญ
สนับสนุนด้านการช่วยเหลือจาก ตารวจ,
สมาคมกู้ชีพกู้ภัย, อปพร,อสม.
- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะ
บริหารความต่อเนือ่ ง และหน่วยงานกากับ
ดูแลอย่างสม่าเสมอหรือตามที่ได้มกี าร
กาหนด

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องหัวหน้าทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง

ดาเนินการแล้วเสร็จ

หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องหัวหน้าทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง

√

คณะบริหารความต่อเนื่องของ
อบต.เหนือเมือง

√

√

การตอบสนองระยะยาว (มากกว่า 1 เดือน)
การปฏิบัตกิ ารใดให้บุคลากรของหน่วยงานทุกกลุม่ คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและ
บุคลากรอื่น และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัตงิ านที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของ
ทรัพยากรที่ได้รบั ผลกระทบ และประเมิน
และความจาเป็นและระยะเวลาที่ตอ้ งใช้ใน
การกอบกู้คืน

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องหัวหน้าทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง

ดาเนินการแล้วเสร็จ

√

-14ขั้นตอนและกิจกรรม
บทบาทความรับผิดชอบ
- พิจารณาและอนุมัตกิ ารจัดหาทรัพยากรที่ หัวหน้าคณะบริหารความ
จาเป็นต้อง
ต่อเนื่องหัวหน้าทีมงานบริหาร
ใช้เพื่อดาเนินงานและให้บริการและ
ความต่อเนื่อง
ตามปกติ:
1) สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
2) วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
3) เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
4) บุคลากรหลัก
5) รายชื่อผู้ประสบภัย/ผู้ให้บริการที่สาคัญ
สนับสนุนด้านการช่วยเหลือจาก ตารวจ,
สมาคมกู้ชีพกู้ภัย, อปพร.อสม.
- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะ หัวหน้าและทีมงานความ
บริหารความต่อเนือ่ ง และหน่วยงานกากับ ต่อเนื่องของ อบต.เหนือเมือง
ดูแลอย่างสม่าเสมอหรือตามที่ได้มกี าร
กาหนด
- ติดตามประเมินผลเพื่อค้นหาข้อบกพร่อง หัวหน้าคณะบริหารความ
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานเพื่อหาแนว ต่อเนื่องหัวหน้าทีมงานบริหาร
ทางแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้แผนบริหารความ ความต่อเนื่อง
ต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น

ดาเนินการแล้วเสร็จ

√

√

√

การทดสอบ ปรับปรุง และทบทวนแผน (Exercising Maintaining and Reviewing)
เพื่อให้แน่ใจได้ว่าการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCM) ที่ได้จัดท าขึ้นสามารถใช้ได้จริง
รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อม ตลอดจนตรวจสอบความสามารถของบุคลากรและประสิทธิภาพของแผนในการ
ตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ ได้แก่ การซ้อมการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกทีมงานที่เกี่ยวข้องตามผังรายชื่อทาง
โทรศัพท์การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง โดยจาลองโจทย์สถานการณ์ขึ้นมา การ
ทดสอบโดยจาลองสถานการณ์เสมือนจริง หรือการทดสอบเต็มรูปแบบและใกล้เคียงสถานการณ์จริงมากที่สุด
การปลูกฝัง BCM ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและจิตวิทยาที่จะทาให้
บุคลากรทุกคนได้รับรู้ และเข้าใจถึงความสาคัญของ BCM ตลอดจนบทบาทหน้าที่ที่ทุกคนพึงมีเพื่อให้การ
ปฏิบัติภารกิจหรือการให้บริการประชาชนที่สาคัญสามารถดาเนินต่อไปได้ในยามที่เกิดเหตุวิกฤต
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1) ประธาน/รองประธานคณะกรรมการ BCM
2) หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
3) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ BCM
คณะกรรมการ BCM มีอานาจและหน้าที่ดังนี้
 ผลักดันให้การสนับสนุนให้แต่ละกอง/ฝ่ายมีการจัดทาแผนบริหารความต่อเนื่องและ
นาเสนอกรอบการดาเนินการ
 จัดตั้งทีมบริหารความต่อเนื่อง กาหนดตัวชี้วัดผลการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ ขั้นตอน
การปรับระดับของเหตุการณ์ และวิธีการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
• ติดตาม พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้า
กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน Call Tree
กระบวนการ Call Tree คือกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกในคณะบริหารความ
ต่อเนื่องและทีมงานบริหารความต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องตามผังรายชื่อทางโทรศัพท์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการ
บริหารจัดการขั้นตอนในการติดต่อพนักงาน ภายหลังจากมีการประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตของ
หน่วยงาน จุดเริ่มต้นของกระบวนการ Call Tree จะเริ่ม จากหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องแจ้ง ให้ผู้
ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง โดยผู้ประสานงานฯ จะแจ้งให้หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องรับทราบ
เหตุก ารณ์ฉุก เฉินและการประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง ตามสายงานการบัง คับ บัญชาของแต่ล ะสายงาน
หัวหน้าฝ่ายงาน หัวหน้าสานัก ผู้อานวยการกอง แต่ละท่าน จึงติดต่อและแจ้งไปยังบุคลากรภายใต้การบังคับ
บัญชาของตน รับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนความต่อเนื่องของหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ
ตามรายชื่อและช่องทางติดต่อสื่อสารที่ได้ระบุใน รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริห ารความต่อเนื่อง
(BCP Team) ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อหัวหน้าฝ่ายงานฯ หัวหน้ากลุ่มงานฯ นั้นได้ ให้ติดต่อไปยังบุคลากร
สารอง โดยพิจารณา:
• ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลาทาการ ให้ดาเนินการติดต่อบุคลากรหลักโดยติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ของ
หน่วยงานเป็นช่องทางแรก
• ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นนอกเวลาทาการหรือสถานที่ปฏิบัตงิ านหลักได้รับผลกระทบ ให้ดาเนินการติดต่อ
บุคลากรหลักโดยติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางแรก
• ถ้าสามารถติดต่อบุคลากรหลักได้ ให้หัวหน้าฝ่ายงานฯ หัวหน้ากลุม่ งานฯ แจ้งข้อมูลให้กับบุคลากรหลักของ
หน่วยงานทราบ ดังต่อไปนี:้
-สรุปสถานการณ์ของเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง
-เวลาและสถานทีส่ าหรับการนัดประชุมเร่งด่วนของหน่วยงาน สาหรับผู้บริหารของหน่วยงาน และ
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อบริหารความต่อเนื่องต่อไป เช่น สถานที่รวมพลในกรณีที่มกี ารย้ายสถานที่
ทาการ

-16กระบวนการแจ้งเหตุ Call Tree
ภายหลังจากได้รับการตอบรับจากบุคลากรหลักครบถ้วนตามผังการติดต่อ (Call Tree) ปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัด และผู้อานวยการกอง หัวหน้ากลุ่มงานหัวหน้าฝ่าย มีหน้าที่โทรกลับไปแจ้งยังผู้ประสานงาน
คณะบริหารความต่อเนื่อง เพื่อรวบรวมสรุปความพร้อมของหน่วยงานในการบริหารความต่อเนื่อง รวมทั้ ง
ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ ทั้งหมดในหน่วยงาน ทีมบริหารความ
ต่อเนื่องมีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลสาหรับการติดต่อให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้กระบวนการติดต่อ
พนักงานภายในหน่วยงานสามารถดาเนินได้อย่างต่อเนื่องและสาเร็จลุล่วงภายในระยะเวลาที่คาดหวัง ในกรณี
ที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและมีการประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง

-17Stratesgy Map แผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสาหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) องค์การบริหารส่วนตาบลเหนือเมือง
อานาจหน้าที่
อบต.เหนือเมือง

บารุงรักษาทั้งทาง
น้าและทางบก

รักษาความสะอาด
ของถนนทางเท้าทาง
ถนนและที่สาธารณะ

พันธกิจ

บารุงโครงสร้างพื้นฐานและ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
(หยุดชะงักไม่เกิน 1 วัน)

กระบวน
หลักที่
สาคัญ

จัดให้มีและ
บารุงรักษา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

การ
ป้องกัน
บรรเทา
สาธารณ
ภัย

Eseverice/
ระบบงาน/
เทคโนโลยีที่
สาคัญ

ระบบงาน
จัดเก็บ
รายได้ภาษี
(สถ)

ระบบ e-gp
การจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ
(กค)

กลยุทฑ์
ความ
ต่อเนื่องที่
สาคัญ

อาคาร/สถานที่
-ให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงาน
สารองภายในพื้นที่เขต
อบต.
-แจ้งให้ประชาขน
ทราบ

ป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ

จัดให้มีการบริการ
สาธารณะที่มีมาตรฐาน
(หยุดชะงักไม่เกิน 1 วัน)

การจัดทาแผน/
การเงิน/การ
บัญชีและจัดเก็บ
รายได้

ระบบ
ฐานข้อมูล
อปท.
(สถ)

วัสดุอุปกรณ์
-ให้สรรหาอุปกรณ์ที่มีอยู่
ภายในหน่วยงานก่อน
-ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัวเข้า
อิงระบบงานของหน่วยงาน

ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

การกาจัดขยะมูลฝอย
สิ่งปฎิกูล น้าเสีย
(หยุดชะงักไม่เกิน 1 วัน)

การจัดการ
ขยะมูลฝอย

งานด้าน
สาธารณสุข

ระบบประมวลผลข้อมูลเกณฑ์
ชี้วัดและค่ามาตรฐานการ
จัดบริการสาธารณะ
(สปน.)
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ข้อมูล
-ให้มีการสารองข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันและสม่าเสมอ

ส่งเสริมการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน/
การสาธารณสุข/การศึกษา
(หยุดชะงักไม่เกิน 1 วัน)

การจัดการ
เรียนการสอน
ระดับประถม
วัย

ระบบการจัดทา
งบประมาณ
รายจ่าย elass
(สถ)

ส่งเสริมพัฒนาสตรีเด็ก
และเยาวชน ผู้สูงอายุผู้
พิการ
พัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน
ผู้สูงอายุ และคนพิการ
(หยุดชะงักไม่เกิน 1 วัน)

การพัฒนา
ด้านชุมชน
และสังคม
สงเคราะห์

ระบบสารสนเทศ
เพื่อการวางแผน
eplan
(สถ)

บุคลากร
-ให้มีบุคลากรหลักและบุคลากร
สารองทางานทดแทนกันได้
-กาหนดแนววิธีการปฏิบัติงานให้กับ
บุคลากรกรณีเกิดสภาวะวิกฤตให้
ครอบคลุม

ระบบสารสนเทศทาง
การศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ของ อปท.
(สถ)
ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
-ติดต่อทาง web หรือ
โทรศัพท์เคลื่อนที่
facebook หรือกลุ่มline

บารุงรักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

รักษาจารีตประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

แผนรองรับสถานการณ์
√ อุทกภัย
√ อัคคีภัย
แผ่นดินไหว
√ ชุมนุมประท้วง/จลาจล
ก่อการร้าย
√ ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง
√โรคระบาดต่อเนื่อง

