
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนแผนแผนแผนบรหิารความตอ่เนือ่งขององคก์ารบรหิารความตอ่เนือ่งขององคก์ารบรหิารความตอ่เนือ่งขององคก์ารบรหิารความตอ่เนือ่งขององคก์าร    
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องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลชะมวงชะมวงชะมวงชะมวง 
อําเภออําเภออําเภออําเภอควนขนุนควนขนุนควนขนุนควนขนุน        จังหวัดจังหวัดจังหวัดจังหวัดพัทลุงพัทลุงพัทลุงพัทลุง    

    
    



 

 

คาํนาํคาํนาํคาํนาํคาํนาํ    
 
    ตามท่ีคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี  ๒๔  เมษายน  ๒๕๕๕  มีมติเห็นชอบกับแนวทางและ
มาตรการท่ีกําหนดให้หน่วยงานของรัฐท้ังระดับกรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
องค์การมหาชนและรัฐวิสาหกิจ ดําเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติขององค์การ เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานในภารกิจหลักหรืองานบริการท่ีสําคัญได้อย่างต่อเนื่องแม้เกิดสภาวะวิกฤตและสํานักงาน ก.พ.ร.ใน
ฐานะได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการดําเนินการ ได้กําหนดให้ทุกส่วนราชการจัดทํา
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การพร้อมกับทดสอบ ซักซ้อมและปรับปรุงแผนให้แล้วเสร็จภายในเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เพ่ือเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตนั้น 
 

    องค์การบริหารส่วนตําบลชะมวง ได้จัดทําแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การฉบับนี้ข้ึน ตาม
หนังสือจังหวัดพัทลุง ท่ี พท 0023.1/ว4596  ลงวันท่ี 23 กันยายน 2556 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท ๐๘๑๒/ว ๑๙๖๔  ลงวันท่ี  ๙  กันยายน  ๒๕๕๖ เรื่อง การดําเนินการเตรียมความพร้อม
ต่อสภาวะวิกฤตเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมและสามารถบริหารจัดการองค์การให้สามารถ
ปฏิบัติงานในภารกิจหลักหรืองานบริการท่ีสําคัญได้อย่างต่อเนื่องแม้เกิดสภาวะวิกฤตได้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพแม้ต้องประสบสถานการณ์วิกฤต อันจะส่งผลต่อความเชื่อม่ันในระบบการให้บริการประชาชน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลชะมวงและระบบการให้บริการภาครัฐในภาพรวมต่อไป 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลชะมวง 
พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 

 

สารบญัสารบญัสารบญัสารบญั    
                               หน้า 
 

บทนํา                            ๑ 
แนวคิดพ้ืนฐานในการจัดทําแผนบริหารความต่อเนื่อง              ๑ 
วัตถุประสงค์ในการจัดทําแผนบริหารความต่อเนื่อง               ๑ 
สมมุติฐานในการจัดทําแผนบริหารความต่อเนื่อง                1 
ระบุกิจกรรม  กระบวนการ  และ/หรือผลิตภัณฑ์               ๒ 
การประเมินความเสี่ยง  ภัยคุกคาม  และผลกระทบ               ๔ 
การประเมินผลกระทบต่อกระบวนการทํางาน                ๕ 
ทรัพยากรท่ีจําเป็นต้องใช้เพ่ือให้การดําเนินงานต่อเนื่องในภาวะวิกฤติ          8 
กลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง               ๑3 
โครงสร้างและทีมบริหารความต่อเนื่อง                 ๑4 
ข้ันตอนการบริหารความต่อเนื่อง                   ๑7 
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บทนําบทนําบทนําบทนํา    
 
       การจัดทําแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (Business Continuity Plan : BCP) ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลชะมวง ฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลชะมวงในราชการส่วนท้องถ่ินสามารถ
นําไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆซ่ึงส่งผลให้องค์การบริหาร
ส่วนตําบลชะมวงต้องหยุดการดําเนินงานหรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องให้สามารถปฏิบัติงานบริการ
หลักท่ีมีความสําคัญได้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 
แนวคิดพื้นแนวคิดพื้นแนวคิดพื้นแนวคิดพื้นฐานในการจัดทําแผนบริหารความต่อเนื่องฐานในการจัดทําแผนบริหารความต่อเนื่องฐานในการจัดทําแผนบริหารความต่อเนื่องฐานในการจัดทําแผนบริหารความต่อเนื่อง    
 

   ๑. การบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Management : BCM) คือองค์รวมของกระบวน 
การบริหารซ่ึงบ่งภัยคุกคามขององค์กรและผลกระทบของภัยคุกคามนั้นต่อการดําเนินธุรกิจ และให้แนวทางใน
การสร้างขีดความสามารถให้องค์กรมีความยืดหยุ่น  เพ่ือการตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้
เสีย  ชื่อเสียง  ภาพลักษณ์และกิจกรรมท่ีสร้างมูลค่าท่ีมีประสิทธิผล 
   ๒. แนวทางการบริหารความต่อเนื่อง/การตอบสนองต่อสภาวะวิกฤติ 
    ๒.๑ ในระดับแรกเป็นการจัดการแผนเผชิญเหตุท่ีแสดงให้เห็นว่าทําอย่างไรให้การปฏิบัติงานมีความ
ต่อเนื่องและสามารถให้บริหารได้เม่ือเกิดเหตุการณ์ 
    ๒.๒ เม่ือเหตุการณ์ขยายวงกว้างในระดับเกิดความเสียหายจะเริ่มเป็นวิกฤตขององค์กร องค์กรจึง
ต้องมีการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจรวมท้ังการกอบกู้ให้กลับมาทํางานได้เป็นปกติ ดังนั้นวัตถุประสงค์
ของการบริหารความต่อเนื่องคือเพ่ือให้องค์กรสามารถให้บริการได้ในระดับหนึ่งแม้จะประสบสถานการณ์วิกฤต
ซ่ึงหน่วยงานต้องหาคําตอบว่าระดับใดท่ีคิดว่าเหมาะสมและจําเป็น 
    ๒.๓  สามารถใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติได้จริงเม่ือเกิดภาวะวิกฤต 
 
วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ในการจัดทําแผนบริหารความต่อเนื่องในการจัดทําแผนบริหารความต่อเนื่องในการจัดทําแผนบริหารความต่อเนื่องในการจัดทําแผนบริหารความต่อเนื่อง    
  ๑. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องขององค์การบริหารส่วนตําบลชะมวงในสภาวะวิกฤต 
  ๒. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลชะมวงมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤตหรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน 
  ๓. เพ่ือลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลชะมวง 
  ๔. เพ่ือบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในสภาพท่ียอมรับได้และลดระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
  ๕. เพ่ือให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียขององค์การบริหารส่วนตําบลชะมวงมีความเชื่อม่ันในศักยภาพ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลชะมวงแม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทําให้การดําเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลชะมวงต้องหยุดชะงัก 
 
สมมุติฐานในการจัดทําแผนบสมมุติฐานในการจัดทําแผนบสมมุติฐานในการจัดทําแผนบสมมุติฐานในการจัดทําแผนบริหารความต่อเนื่องริหารความต่อเนื่องริหารความต่อเนื่องริหารความต่อเนื่อง    
  ๑. เหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึน ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสถานท่ีปฏิบัติงานสํารองท่ีได้จัดเตรียมไว้ 
  ๒. ระบบสารสนเทศสํารอง ไม่ได้ส่งผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเช่นเดียวกับระบบสารสนเทศหลัก 
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ระบุกิจกรรม ระบุกิจกรรม ระบุกิจกรรม ระบุกิจกรรม กรกรกรกระบวนการะบวนการะบวนการะบวนการและและและและ////หรือผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์    
    

หนว่ยงาหนว่ยงาหนว่ยงาหนว่ยงานนนน    กิจกรรมกิจกรรมกิจกรรมกิจกรรม////กระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการ    หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ    
สาํนักงานปลดัสาํนักงานปลดัสาํนักงานปลดัสาํนักงานปลดั    งานบริหารงานทั่วไปงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารงานทั่วไป    

     ดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณ  งานบริหารงานบุคคล  
งานตรวจสอบภายใน งานอํานวยการและข้อมูลข่าวสาร 

 

สาํนักงานปลดัสาํนักงานปลดัสาํนักงานปลดัสาํนักงานปลดั    งานนโยบายและแผนงานนโยบายและแผนงานนโยบายและแผนงานนโยบายและแผน    
     งานนโยบายและแผนพัฒนา  งานวิชาการงานสารสนเทศ
และระบบคอมพิวเตอร์ งานงบประมาณ งานข้อมูลและการ
ประชาสัมพันธ์ 

 

สาํนักงานปลดัสาํนักงานปลดัสาํนักงานปลดัสาํนักงานปลดั    งานกฎหมายและคดีงานกฎหมายและคดีงานกฎหมายและคดีงานกฎหมายและคดี    
   งานกฎหมายและนิติกรรม  งานดําเนินการทางคดีและ 
ศาลปกครอง  งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์   

 

สาํนักงานปลดัสาํนักงานปลดัสาํนักงานปลดัสาํนักงานปลดั    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    
    งานอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งานช่วยเหลือฟ้ืนฟู  งานกู้ภัยต่างๆ 

 

สาํนักงานปลดัสาํนักงานปลดัสาํนักงานปลดัสาํนักงานปลดั    งานกิจการสภางานกิจการสภางานกิจการสภางานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบล    
            งานจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม  งานระเบียบ
ข้อบังคับการประชุม  งานเลี้ยงรับรองการประชุมสภาท้องถ่ิน 

 

สาํนักงานปลดัสาํนักงานปลดัสาํนักงานปลดัสาํนักงานปลดั    งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    
    งานสาธารณสุขท่ีอยู่ภายใต้อํานาจหน้าท่ีขององค์การ
บริหารส่วนตําบล  งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล 
งานสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อ 

 

สาํนักงานปลดัสาํนักงานปลดัสาํนักงานปลดัสาํนักงานปลดั    งานสวัสดิการสังคมงานสวัสดิการสังคมงานสวัสดิการสังคมงานสวัสดิการสังคม    
     งานสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ คนพิการ 
และผู้ป่วยเอดส์ งานส่งเสริมอาชีพ  งานสวัสดิการและ 
พัฒนาชุมชน  งานด้านเด็กและเยาวชน  งานส่งเสริมและ
พัฒนาสถาบันครอบครัว  งานกองทุนเศรษฐกิจชุมชน  
งานกองทุนกลุ่มอาชีพ  งานกองทุนสวัสดิการชุมชน 

 

สาํนักงานปลดัสาํนักงานปลดัสาํนักงานปลดัสาํนักงานปลดั    งานส่งเสริมการเกษตรงานส่งเสริมการเกษตรงานส่งเสริมการเกษตรงานส่งเสริมการเกษตร    
    งานส่งเสริมด้านการเกษตร  งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
ประสานงานเก่ียวกับศูนย์เทคโนโลยีทางการเกษตร 

 

กองกองกองกองคลงัคลงัคลงัคลงั    งานการเงินงานการเงินงานการเงินงานการเงิน    
   งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน  งานจัดทําฎีกาเบิกจ่ายเงิน   
งานเก็บรักษาเงิน 

 

กองกองกองกองคลงัคลงัคลงัคลงั    งานบัญชีงานบัญชีงานบัญชีงานบัญชี    
   งานการบัญชี  งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย   
งานงบการเงินและงบทดลอง 
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หนว่ยงานหนว่ยงานหนว่ยงานหนว่ยงาน    กิจกรรมกิจกรรมกิจกรรมกิจกรรม////กระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการ    หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ    
กองคลงักองคลงักองคลงักองคลงั    งานพัฒนาและงานพัฒนาและงานพัฒนาและงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้จัดเก็บรายได้จัดเก็บรายได้จัดเก็บรายได้    

   งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า  งานพัฒนารายได้  
งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้  งานทะเบียนทรัพย์สิน
และแผนท่ีภาษี 

 

กองคลงักองคลงักองคลงักองคลงั    งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ    
   งานพัสดุ  งานทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ  ครุภัณฑ์และ
ยานพาหนะ 

 

สว่นโยธาสว่นโยธาสว่นโยธาสว่นโยธา    งานก่อสร้างงานก่อสร้างงานก่อสร้างงานก่อสร้าง    
   งานก่อสร้างและซ่อมแซมบํารุงทาง อาคาร สะพานและ
สิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ งานควบคุมการก่อสร้าง งานสํารวจ 
ออกแบบ เขียนแบบ งานก่อสร้างอ่ืนๆ ประมาณการราคา 
ค่าก่อสร้าง 

 

สว่นโยธาสว่นโยธาสว่นโยธาสว่นโยธา    งานออกแบบและควบคุมอาคารงานออกแบบและควบคุมอาคารงานออกแบบและควบคุมอาคารงานออกแบบและควบคุมอาคาร    
   งานวิศวกรรม  งานประเมินราคา  งานควบคุมการก่อสร้าง
อาคาร  งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์  งานออกแบบ 

 

สว่นโยธาสว่นโยธาสว่นโยธาสว่นโยธา    งานประสานสาธารณูปโภคงานประสานสาธารณูปโภคงานประสานสาธารณูปโภคงานประสานสาธารณูปโภค    
        งานสาธารณูปโภค   งานซ่อมบํารุงประปา  งานติดต้ังและ
จดมาตรวัดน้ําประปา    

 

สว่นโยธาสว่นโยธาสว่นโยธาสว่นโยธา    งานผังเมืองงานผังเมืองงานผังเมืองงานผังเมือง    
            งานวางระบบผังเมือง  งานระบบข้อมูลและแผนท่ีเส้นทาง
คมนาคม     

 

สว่นการศึกษาฯสว่นการศึกษาฯสว่นการศึกษาฯสว่นการศึกษาฯ    งานบริหารการศึกษางานบริหารการศึกษางานบริหารการศึกษางานบริหารการศึกษา    
     งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา งานบริหารงานบุคคล
งานจัดทํางบประมาณเพ่ือการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา งานสารบรรณ และงานธุรการต่างๆ 

 

สว่นการศึกษาฯสว่นการศึกษาฯสว่นการศึกษาฯสว่นการศึกษาฯ    
    

งานสง่เสริมการศึกษา งานสง่เสริมการศึกษา งานสง่เสริมการศึกษา งานสง่เสริมการศึกษา     ศาสนา ศาสนา ศาสนา ศาสนา     วฒันธรรม วฒันธรรม วฒันธรรม วฒันธรรม     กีฬาและกีฬาและกีฬาและกีฬาและ
นนัทนาการนนัทนาการนนัทนาการนนัทนาการ    
     งานกิจการศาสนา งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและ
เยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ งานการศึกษานอกระบบ
และส่งเสริมอาชีพ  
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กกกการประเมินความเสี่ยงารประเมินความเสี่ยงารประเมินความเสี่ยงารประเมินความเสี่ยง    ภัยคุกคามภัยคุกคามภัยคุกคามภัยคุกคามและผลกระทบและผลกระทบและผลกระทบและผลกระทบ    
 

 แผนความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ใช้รับรองกรณีเกิดสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินประกอบด้วย
เหตุการณ์ต่อไปนี้  

� เหตุการณ์อุทกภัย 
� เหตุการณ์อัคคีภัย 
� เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/ จลาจล 
� เหตุการณ์โรคระบาด 

 

อย่างไรก็ตาม แผนความต่อเนื่องฉบับนี้ได้จัดทําข้ึน เพ่ือให้สามารถรองรับกับการบริหารความต่อเนื่อง
ขององค์การบริหารส่วนตําบลชะมวง ในหลากหลายรูปแบบของสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยพิจารณา
ถึงผลกระทบต่อทรัพยากรท่ีสําคัญในการดําเนินงานและการให้บริการ  ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 

1111. . . . ผลกระทบด้านอาคาร ผลกระทบด้านอาคาร ผลกระทบด้านอาคาร ผลกระทบด้านอาคาร / / / / สถานที่ปฏิบัติงานหลักสถานที่ปฏิบัติงานหลักสถานที่ปฏิบัติงานหลักสถานที่ปฏิบัติงานหลัก    : เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนทําให้ไม่สามารถปฏิบัติงานท่ี
สถานท่ีปฏิบัติงานหลักขององค์การบริหารส่วนตําบลชะมวง ได้รับความเสียหายและส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถ
เข้าไปปฏิบัติงานยังสถานท่ีปฏิบัติงานหลักได้เป็นระยะชั่วคราวหรือระยะยาว  

2222. . . . ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ ////    การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญการจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญการจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญการจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ    : เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนทํา
ให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญ หรือไม่สามารถจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญได้ หรือมีวัสดุอุปกรณ์ 
ให้สามารถใช้งานในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ  

3333. . . . ผลกระทบดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและข้อมลูทีส่าํคญัผลกระทบดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและข้อมลูทีส่าํคญัผลกระทบดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและข้อมลูทีส่าํคญัผลกระทบดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและข้อมลูทีส่าํคญั    : เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนทําให้ไม่สามารถใช้
ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลท่ีสําคัญได้ ให้สามารถใช้งานในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ 

4444. . . . ผลกระทบดา้นบคุลากรหลักผลกระทบดา้นบคุลากรหลักผลกระทบดา้นบคุลากรหลักผลกระทบดา้นบคุลากรหลัก    : เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนทําให้บุคลากรหลักไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้
ตามปกติ  

5555. . . . ผลกระทบดา้นคูค่้า ผลกระทบดา้นคูค่้า ผลกระทบดา้นคูค่้า ผลกระทบดา้นคูค่้า / / / / ผูใ้หบ้ริการทีส่าํคัญผูใ้หบ้ริการทีส่าํคัญผูใ้หบ้ริการทีส่าํคัญผูใ้หบ้ริการทีส่าํคัญ    :::: เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนทําให้คู่ค้า/ผู้ให้บริการไม่สามารถท่ีจะ
ให้บริการหรือส่งมอบงานได้ ตามท่ีระบุไว้กับทางองค์การบริหารส่วนตําบลชะมวง     
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           เม่ือได้วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือระบุความเสี่ยง ภัยคุกคามท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีปฏิบัติงานโดยอาศัย
แนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบต่อทรัพยากร  ๕  ด้าน  ได้แก่  ด้านอาคารสถานท่ีปฏิบัติงานหลัก ด้านวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีสําคัญ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลท่ีสําคัญ ด้านบุคลากรหลักและด้านคู่ค้าผู้ให้บริการผู้มีส่วน
ได้เสียท่ีสําคัญ แล้วสรุปความเสี่ยงภัยคุกคามขององค์การบริหารส่วนตําบลชะมวงได้ดังนี้ 
 

เหตกุารณส์ภาวะวกิฤติเหตกุารณส์ภาวะวกิฤติเหตกุารณส์ภาวะวกิฤติเหตกุารณส์ภาวะวกิฤติ    

ผลกระทบผลกระทบผลกระทบผลกระทบ    
อาคาอาคาอาคาอาคารรรร
สถานที่สถานที่สถานที่สถานที่

ปฏบิตัิงานปฏบิตัิงานปฏบิตัิงานปฏบิตัิงาน
หลักหลักหลักหลัก    

วสัดุอปุกรณ์วสัดุอปุกรณ์วสัดุอปุกรณ์วสัดุอปุกรณ์
ทีส่ําคัญทีส่ําคัญทีส่ําคัญทีส่ําคัญ    

เทคโนโลยีเทคโนโลยีเทคโนโลยีเทคโนโลยี
สารสนเทศสารสนเทศสารสนเทศสารสนเทศ
และขอ้มลูที่และขอ้มลูที่และขอ้มลูที่และขอ้มลูที่

สาํคญัสาํคญัสาํคญัสาํคญั    

บุคลากรบุคลากรบุคลากรบุคลากร
หลักหลักหลักหลัก    

คู่คา้คู่คา้คู่คา้คู่คา้////    
ผูใ้ห้บรกิารผูใ้ห้บรกิารผูใ้ห้บรกิารผูใ้ห้บรกิาร
ผูม้สีว่นได้ผูม้สีว่นได้ผูม้สีว่นได้ผูม้สีว่นได้

เสยีทีส่าํคัญเสยีทีส่าํคัญเสยีทีส่าํคัญเสยีทีส่าํคัญ    
อุทกภัย � � � � � 
อัคคีภัย � � � � � 
ชุมชุมประท้วง/จลาจล �   � � 
โรคระบาด �   � � 

 
การประเมินผลกระทบต่อกระบวนการทํางการประเมินผลกระทบต่อกระบวนการทํางการประเมินผลกระทบต่อกระบวนการทํางการประเมินผลกระทบต่อกระบวนการทํางานานานาน    
           องค์การบริหารส่วนตําบลชะมวงได้ดําเนินการประเมินผลกระทบต่อกระบวนการดําเนินงานหรือ
วิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ  (Business Impact Analysis)  โดยวิเคราะห์กระบวนการดําเนินงานตามส่วน
ราชการเพ่ือพิจารณาถึงระดับของผลกระทบและระยะเวลาท่ียอมให้งานสะดุดหยุดชะงักพบว่ามีกระบวนการ
ดําเนินงานภาพรวมในระดับองค์การท่ีจะได้รับผลกระทบจากสภาวะวิกฤตในระดับสูงและไม่สามารถยอมให้งาน
สะดุดหยุดชะงักได้เกิน ๑ วัน   

กระบวนงานกระบวนงานกระบวนงานกระบวนงาน    
ระดบัระดบัระดบัระดบั    

ผลกระทบผลกระทบผลกระทบผลกระทบ    

ระยะเวลาของการหยดุชะงกัระยะเวลาของการหยดุชะงกัระยะเวลาของการหยดุชะงกัระยะเวลาของการหยดุชะงกั    
0000----2222    

ชัว่โมงชัว่โมงชัว่โมงชัว่โมง    
2222----4444    

ชัว่โมงชัว่โมงชัว่โมงชัว่โมง    
1 1 1 1     
วนัวนัวนัวนั    

1111    
สปัดาห์สปัดาห์สปัดาห์สปัดาห์    

2222    
สปัดาห์สปัดาห์สปัดาห์สปัดาห์    

1111    
เดือนเดือนเดือนเดือน    

งานบริหางานบริหางานบริหางานบริหารงานทั่วไปรงานทั่วไปรงานทั่วไปรงานทั่วไป    
     ดําเนินการเก่ียวกับงาน 
สารบรรณ งานบริหารงานบุคคล  
งานตรวจสอบภายใน  
งานอํานวยการและข้อมูลข่าวสาร 

สูง   �    

งานนโยบายและแผนงานนโยบายและแผนงานนโยบายและแผนงานนโยบายและแผน    
     งานนโยบายและแผนพัฒนา  
งานวิชาการงานสารสนเทศและ
ระบบคอมพิวเตอร์ งานงบประมาณ  
งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ 

สูง   �    
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กระบวนงานกระบวนงานกระบวนงานกระบวนงาน    
ระดบัระดบัระดบัระดบั    

ผลกระทบผลกระทบผลกระทบผลกระทบ    

ระยะเวลาของการหยดุชะงกัระยะเวลาของการหยดุชะงกัระยะเวลาของการหยดุชะงกัระยะเวลาของการหยดุชะงกั    
0000----2222    

ชัว่โมงชัว่โมงชัว่โมงชัว่โมง    
2222----4444    

ชัว่โมงชัว่โมงชัว่โมงชัว่โมง    
1 1 1 1     
วนัวนัวนัวนั    

1111    
สปัดาห์สปัดาห์สปัดาห์สปัดาห์    

2222    
สปัดาห์สปัดาห์สปัดาห์สปัดาห์    

1111    
เดือนเดือนเดือนเดือน    

งานกฎหมายและคดีงานกฎหมายและคดีงานกฎหมายและคดีงานกฎหมายและคดี    
   งานกฎหมายและนิติกรรม   
งานดําเนินการทางคดีและ 
ศาลปกครอง งานร้องเรียนร้องทุกข์
และอุทธรณ์   

สูง   �    

งานป้องกนัและงานป้องกนัและงานป้องกนัและงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยับรรเทาสาธารณภยับรรเทาสาธารณภยับรรเทาสาธารณภยั    
    งานอํานวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  งานช่วยเหลือฟ้ืนฟู   
งานกู้ภัยต่างๆ 

สูง �      

งานกจิการสภาองค์การบรหิารสว่นงานกจิการสภาองค์การบรหิารสว่นงานกจิการสภาองค์การบรหิารสว่นงานกจิการสภาองค์การบรหิารสว่น
ตําบลตําบลตําบลตําบล    
            งานจัดเตรียมเอกสารประกอบการ
ประชุม  งานระเบียบข้อบังคับการ
ประชุม  งานเลี้ยงรับรองการประชุม
สภาท้องถ่ิน 

สูง   �    

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    
    งานสาธารณสุขท่ีอยู่ภายใต้อํานาจ
หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบล  
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล 
งานสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคติดต่อ 

สูง   �    

งานสวัสดิการสังคมงานสวัสดิการสังคมงานสวัสดิการสังคมงานสวัสดิการสังคม    
     งานสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก  
ผู้ยากไร้  ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วย
เอดส์ งานส่งเสริมอาชีพ งานสวัสดิการ
และพัฒนาชุมชน  งานด้านเด็กและ
เยาวชน  งานส่งเสริมและพัฒนา
สถาบันครอบครัว  งานกองทุน
เศรษฐกิจชุมชน งานกองทุนกลุ่มอาชีพ  
งานกองทุนสวัสดิการชุมชน 

สูง   �    

งานส่งเสริมการเกษตรงานส่งเสริมการเกษตรงานส่งเสริมการเกษตรงานส่งเสริมการเกษตร    
    งานส่งเสริมด้านการเกษตร   
งานส่งเสริมปศุสัตว์  ประสานงาน
เก่ียวกับศูนย์เทคโนโลยีทางการเกษตร 

สูง   �    
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กระบวนงานกระบวนงานกระบวนงานกระบวนงาน    
ระดบัระดบัระดบัระดบั    

ผลกระทบผลกระทบผลกระทบผลกระทบ    

ระยะเวลาของการหยดุชะงกัระยะเวลาของการหยดุชะงกัระยะเวลาของการหยดุชะงกัระยะเวลาของการหยดุชะงกั    
0000----2222    

ชัว่โมงชัว่โมงชัว่โมงชัว่โมง    
2222----4444    

ชัว่โมงชัว่โมงชัว่โมงชัว่โมง    
1 1 1 1     
วนัวนัวนัวนั    

1111    
สปัดาห์สปัดาห์สปัดาห์สปัดาห์    

2222    
สปัดาห์สปัดาห์สปัดาห์สปัดาห์    

1111    
เดือนเดือนเดือนเดือน    

งานการเงินงานการเงินงานการเงินงานการเงิน    
   งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน  งานจัดทํา
ฎีกาเบิกจ่ายเงิน  งานเก็บรักษาเงิน 

สูง   �    

งานบัญชีงานบัญชีงานบัญชีงานบัญชี    
   งานการบัญชี  งานทะเบียนคุมการ
เบิกจ่าย งานงบการเงินและงบทดลอง 

สูง   �    

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้    
   งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่า
เช่า งานพัฒนารายได้  งานทะเบียน
ควบคุมและเร่งรัดรายได้ งานทะเบียน
ทรัพย์สินและแผนท่ีภาษี 

สูง   �    

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ    
   งานพัสดุ งานทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ  
ครุภัณฑ์และยานพาหนะ 

สูง   �    

งานก่อสร้างงานก่อสร้างงานก่อสร้างงานก่อสร้าง    
   งานก่อสร้างและซ่อมแซมบํารุงทาง 
อาคาร สะพานและสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ 
งานควบคุมการก่อสร้าง งานสํารวจ 
ออกแบบ เขียนแบบ งานก่อสร้างอ่ืนๆ 
ประมาณการราคาค่าก่อสร้าง 

สูง   �    

งานออกแบบและควบคุมอาคารงานออกแบบและควบคุมอาคารงานออกแบบและควบคุมอาคารงานออกแบบและควบคุมอาคาร    
   งานวิศวกรรม  งานประเมินราคา  
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร   
งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์   
งานออกแบบ 

สูง   �    

งานประสานสาธารณูปโภคงานประสานสาธารณูปโภคงานประสานสาธารณูปโภคงานประสานสาธารณูปโภค    
        งานสาธารณูปโภค   งานซ่อมบํารุง
ประปา  งานติดต้ังและจดมาตรวัด
น้ําประปา    

สูง   �    

งานผังเมืองงานผังเมืองงานผังเมืองงานผังเมือง    
            งานวางระบบผังเมือง  งานระบบ
ข้อมูลและแผนท่ีเส้นทางคมนาคม     

สูง   �    
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กระบวนงานกระบวนงานกระบวนงานกระบวนงาน    
ระดบัระดบัระดบัระดบั    

ผลกระทบผลกระทบผลกระทบผลกระทบ    

ระยะเวลาของการหยดุชะงกัระยะเวลาของการหยดุชะงกัระยะเวลาของการหยดุชะงกัระยะเวลาของการหยดุชะงกั    
0000----2222    

ชัว่โมงชัว่โมงชัว่โมงชัว่โมง    
2222----4444    

ชัว่โมงชัว่โมงชัว่โมงชัว่โมง    
1 1 1 1     
วนัวนัวนัวนั    

1111    
สปัดาห์สปัดาห์สปัดาห์สปัดาห์    

2222    
สปัดาห์สปัดาห์สปัดาห์สปัดาห์    

1111    
เดือนเดือนเดือนเดือน    

งานบริหารการศึกษางานบริหารการศึกษางานบริหารการศึกษางานบริหารการศึกษา    
     งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา งานบริหารงานบุคคลงาน
จัดทํางบประมาณเพ่ือการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งานสารบรรณ และงานธุรการต่างๆ 

สูง   �    

งานสง่เสริมการศึกษา  ศาสนา  งานสง่เสริมการศึกษา  ศาสนา  งานสง่เสริมการศึกษา  ศาสนา  งานสง่เสริมการศึกษา  ศาสนา  
วฒันธรรม  กีฬาและนนัทนาการวฒันธรรม  กีฬาและนนัทนาการวฒันธรรม  กีฬาและนนัทนาการวฒันธรรม  กีฬาและนนัทนาการ    
                งานกิจการศาสนา งานส่งเสริม
ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน งานกิจกรรมพัฒนา
เด็กและเยาวชน งานกีฬาและ
นันทนาการ งานการศึกษานอกระบบ
และส่งเสริมอาชีพ 

สูง   �    

 
ทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้เพื่อให้การดําเนินงานต่ทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้เพื่อให้การดําเนินงานต่ทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้เพื่อให้การดําเนินงานต่ทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้เพื่อให้การดําเนินงานต่อเนื่องในภาวะวิกฤตอเนื่องในภาวะวิกฤตอเนื่องในภาวะวิกฤตอเนื่องในภาวะวิกฤต    
        ในการบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตหรือเม่ือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆท่ีเป็นผลให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลชะมวง ต้องหยุดการดําเนินงานหรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ให้สามารถ
ปฏิบัติงานในกระบวนการทํางานท่ีสําคัญดังกล่าวข้างต้นได้อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบและมีประสิทธิภาพองค์การ
บริหารส่วนตําบลชะมวงได้วิเคราะห์ทรัพยากรท่ีจําเป็น(ข้ันตํ่า) ท่ีต้องใช้เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ต่อเนื่องในภาวะวิกฤตของแต่ละกระบวนงาน  ดังนี้ 
 

กระบวนงานกระบวนงานกระบวนงานกระบวนงาน    

ทรพัยากรทีจ่าํเปน็ต้องใชเ้พื่อให้การดาํเนนิงานต่อเนือ่งทรพัยากรทีจ่าํเปน็ต้องใชเ้พื่อให้การดาํเนนิงานต่อเนือ่งทรพัยากรทีจ่าํเปน็ต้องใชเ้พื่อให้การดาํเนนิงานต่อเนือ่งทรพัยากรทีจ่าํเปน็ต้องใชเ้พื่อให้การดาํเนนิงานต่อเนือ่ง    
อาคารอาคารอาคารอาคาร
สถานที่สถานที่สถานที่สถานที่

ปฏบิตัิงานปฏบิตัิงานปฏบิตัิงานปฏบิตัิงาน
หลักหลักหลักหลัก    

วสัดุอปุกรณ์วสัดุอปุกรณ์วสัดุอปุกรณ์วสัดุอปุกรณ์    
ทีส่ําคัญทีส่ําคัญทีส่ําคัญทีส่ําคัญ    

เทคโนโลยีเทคโนโลยีเทคโนโลยีเทคโนโลยี
สารสนเทศสารสนเทศสารสนเทศสารสนเทศ
และขอ้มลูที่และขอ้มลูที่และขอ้มลูที่และขอ้มลูที่

สาํคญัสาํคญัสาํคญัสาํคญั    

บุคลากบุคลากบุคลากบุคลากรรรร
หลักหลักหลักหลัก    

คู่คา้ผู้ให้คู่คา้ผู้ให้คู่คา้ผู้ให้คู่คา้ผู้ให้
บริการผู้มีบริการผู้มีบริการผู้มีบริการผู้มี

สว่นไดเ้สยีที่สว่นไดเ้สยีที่สว่นไดเ้สยีที่สว่นไดเ้สยีที่
สาํคญัสาํคญัสาํคญัสาํคญั    

งานบริหารงานทั่วไปงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารงานทั่วไป    
   ดําเนินการเก่ียวกับงาน 
สารบรรณ งานบริหารงานบุคคล  
งานตรวจสอบภายใน  
งานอํานวยการและข้อมูลข่าวสาร 

สถานท่ี
ปฏิบัติงาน
สํารอง  
(๕ คน) 

คอมพิวเตอร์ 
(ต้ังโต๊ะหรือ
พกพา) และ 
เครื่องพิมพ์ 
จํานวน 1 ชุด 
กระดาษและ
เครื่องเขียน 

ระบบ
เชื่อมโยง
อินเตอร์เน็ต 

๕ คน ผู้ให้บริการ
เชื่อมโยง
เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 
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กระบวนงานกระบวนงานกระบวนงานกระบวนงาน    
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อาคารอาคารอาคารอาคาร
สถานที่สถานที่สถานที่สถานที่

ปฏบิตัิงานปฏบิตัิงานปฏบิตัิงานปฏบิตัิงาน
หลักหลักหลักหลัก    

วสัดุอปุกรณ์วสัดุอปุกรณ์วสัดุอปุกรณ์วสัดุอปุกรณ์    
ทีส่ําคัญทีส่ําคัญทีส่ําคัญทีส่ําคัญ    

เทคโนโลยีเทคโนโลยีเทคโนโลยีเทคโนโลยี
สารสนเทศสารสนเทศสารสนเทศสารสนเทศ
และขอ้มลูที่และขอ้มลูที่และขอ้มลูที่และขอ้มลูที่

สาํคญัสาํคญัสาํคญัสาํคญั    

บุบบุุบุคลากรคลากรคลากรคลากร
หลักหลักหลักหลัก    

คู่คา้ผู้ให้คู่คา้ผู้ให้คู่คา้ผู้ให้คู่คา้ผู้ให้
บริการผู้มีบริการผู้มีบริการผู้มีบริการผู้มี

สว่นไดเ้สยีที่สว่นไดเ้สยีที่สว่นไดเ้สยีที่สว่นไดเ้สยีที่
สาํคญัสาํคญัสาํคญัสาํคญั    

งานนโยบายและแผนงานนโยบายและแผนงานนโยบายและแผนงานนโยบายและแผน    
     งานนโยบายและแผนพัฒนา 
งานวิชาการงานสารสนเทศและ 
ระบบคอมพิวเตอร์งานงบประมาณ  
งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ 

สถานท่ี
ปฏิบัติงาน
สํารอง  
(๒ คน) 

คอมพิวเตอร์ 
(ต้ังโต๊ะหรือ
พกพา)และ 
เครื่องพิมพ์ 
จํานวน 1 ชุด 
กระดาษและ
เครื่องเขียน 

ระบบ
เชื่อมโยง
อินเตอร์เน็ต 

๒ คน ผู้ให้บริการ
เชื่อมโยง
เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

งานกฎหมายและคดีงานกฎหมายและคดีงานกฎหมายและคดีงานกฎหมายและคดี    
   งานกฎหมายและนิติกรรม   
งานดําเนินการทางคดีและศาล
ปกครอง งานร้องเรียนร้องทุกข์
และอุทธรณ์   

สถานท่ี
ปฏิบัติงาน
สํารอง  
(1 คน) 

คอมพิวเตอร์ 
(ต้ังโต๊ะหรือ
พกพา)และ 
เครื่องพิมพ์ 
จํานวน 1 ชุด 
กระดาษและ
เครื่องเขียน 

ระบบ
เชื่อมโยง
อินเตอร์เน็ต 

1 คน ผู้ให้บริการ
เชื่อมโยง
เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

งานป้องกนัและบรรเทางานป้องกนัและบรรเทางานป้องกนัและบรรเทางานป้องกนัและบรรเทา    
สาธารณภยัสาธารณภยัสาธารณภยัสาธารณภยั    
    งานอํานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือ
ฟ้ืนฟู  งานกู้ภัยต่างๆ 

สถานท่ี
ปฏิบัติงาน
สํารอง  
(3 คน) 

คอมพิวเตอร์ 
(ต้ังโต๊ะหรือ
พกพา)และ 
เครื่องพิมพ์ 
จํานวน 1 ชุด 
กระดาษและ
เครื่องเขียน 

ระบบ
เชื่อมโยง
อินเตอร์เน็ต 

3 คน ผู้ให้บริการ
เชื่อมโยง
เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

งานกจิการสภาองค์การบรหิารงานกจิการสภาองค์การบรหิารงานกจิการสภาองค์การบรหิารงานกจิการสภาองค์การบรหิาร
สว่นตาํบลสว่นตาํบลสว่นตาํบลสว่นตาํบล    
            งานจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการประชุม  งานระเบียบ
ข้อบังคับการประชุม  งานเลี้ยง
รับรองการประชุมสภาท้องถ่ิน 

สถานท่ี
ปฏิบัติงาน
สํารอง  
(1 คน) 

คอมพิวเตอร์ 
(ต้ังโต๊ะหรือ
พกพา)และ 
เครื่องพิมพ์ 
จํานวน 1 ชุด 
กระดาษและ
เครื่องเขียน 

ระบบ
เชื่อมโยง
อินเตอร์เน็ต 

1 คน ผู้ให้บริการ
เชื่อมโยง
เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 
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กระบวนงานกระบวนงานกระบวนงานกระบวนงาน    

ทรพัยากรทีจ่าํเปน็ต้องใชเ้พื่อให้การดาํเนนิงานต่อเนือ่งทรพัยากรทีจ่าํเปน็ต้องใชเ้พื่อให้การดาํเนนิงานต่อเนือ่งทรพัยากรทีจ่าํเปน็ต้องใชเ้พื่อให้การดาํเนนิงานต่อเนือ่งทรพัยากรทีจ่าํเปน็ต้องใชเ้พื่อให้การดาํเนนิงานต่อเนือ่ง    
อาคารอาคารอาคารอาคาร
สถานที่สถานที่สถานที่สถานที่

ปฏบิตัิงานปฏบิตัิงานปฏบิตัิงานปฏบิตัิงาน
หลักหลักหลักหลัก    

วสัดุอปุกรณ์วสัดุอปุกรณ์วสัดุอปุกรณ์วสัดุอปุกรณ์    
ทีส่ําคัญทีส่ําคัญทีส่ําคัญทีส่ําคัญ    

เทคโนโลยีเทคโนโลยีเทคโนโลยีเทคโนโลยี
สารสนเทศสารสนเทศสารสนเทศสารสนเทศ
และขอ้มลูที่และขอ้มลูที่และขอ้มลูที่และขอ้มลูที่

สาํคญัสาํคญัสาํคญัสาํคญั    

บุคลากรบุคลากรบุคลากรบุคลากร
หลักหลักหลักหลัก    

คู่คา้ผู้ให้คู่คา้ผู้ให้คู่คา้ผู้ให้คู่คา้ผู้ให้
บริการผู้มีบริการผู้มีบริการผู้มีบริการผู้มี

สว่นไดเ้สยีที่สว่นไดเ้สยีที่สว่นไดเ้สยีที่สว่นไดเ้สยีที่
สาํคญัสาํคญัสาํคญัสาํคญั    

งานสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้มงานสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้มงานสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้มงานสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม    
    งานสาธารณสุขท่ีอยู่ภายใต้
อํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล งานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตําบล งานสิ่งแวดล้อม  
งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคติดต่อ 

สถานท่ี
ปฏิบัติงาน
สํารอง  
(1 คน) 

คอมพิวเตอร์ 
(ต้ังโต๊ะหรือ
พกพา)และ 
เครื่องพิมพ์ 
จํานวน 1 ชุด 
กระดาษและ
เครื่องเขียน 

ระบบ
เชื่อมโยง
อินเตอร์เน็ต 

1 คน ผู้ให้บริการ
เชื่อมโยง
เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

งานสวัสดิการสังคมงานสวัสดิการสังคมงานสวัสดิการสังคมงานสวัสดิการสังคม    
     งานสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก  
ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ป่วยเอดส์ งานส่งเสริมอาชีพ   
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  
งานด้านเด็กและเยาวชน   
งานส่งเสริมและพัฒนาสถาบัน
ครอบครัว  งานกองทุนเศรษฐกิจ
ชุมชน งานกองทุนกลุ่มอาชีพ   
งานกองทุนสวัสดิการชุมชน 

สถานท่ี
ปฏิบัติงาน
สํารอง  
(๒ คน) 

คอมพิวเตอร์ 
(ต้ังโต๊ะหรือ
พกพา)และ 
เครื่องพิมพ์ 
จํานวน 1 ชุด 
กระดาษและ
เครื่องเขียน 

ระบบ
เชื่อมโยง
อินเตอร์เน็ต 

๒ คน ผู้ให้บริการ
เชื่อมโยง
เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

งานส่งเสริมการเกษตรงานส่งเสริมการเกษตรงานส่งเสริมการเกษตรงานส่งเสริมการเกษตร    
    งานส่งเสริมด้านการเกษตร   
งานส่งเสริมปศุสัตว์  ประสานงาน
เก่ียวกับศูนย์เทคโนโลยีทาง
การเกษตร 

สถานท่ี
ปฏิบัติงาน
สํารอง  
(1 คน) 

คอมพิวเตอร์ 
(ต้ังโต๊ะหรือ
พกพา)และ 
เครื่องพิมพ์ 
จํานวน 1 ชุด 
กระดาษและ
เครื่องเขียน 

ระบบ
เชื่อมโยง
อินเตอร์เน็ต 

1 คน ผู้ให้บริการ
เชื่อมโยง
เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

งานการเงินงานการเงินงานการเงินงานการเงิน    
   งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน  งาน
จัดทําฎีกาเบิกจ่ายเงิน  งานเก็บ
รักษาเงิน 
 

สถานท่ี
ปฏิบัติงาน
สํารอง  
(2 คน) 

คอมพิวเตอร์ 
(ต้ังโต๊ะหรือ
พกพา)และ 
เครื่องพิมพ์ 
จํานวน 1 ชุด 
กระดาษและ
เครื่องเขียน 

ระบบ
เชื่อมโยง
อินเตอร์เน็ต 

2 คน ผู้ให้บริการ
เชื่อมโยง
เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 
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กระบวนงานกระบวนงานกระบวนงานกระบวนงาน    

ทรพัยากรทีจ่าํเปน็ต้องใชเ้พื่อให้การดาํเนนิงานต่อเนือ่งทรพัยากรทีจ่าํเปน็ต้องใชเ้พื่อให้การดาํเนนิงานต่อเนือ่งทรพัยากรทีจ่าํเปน็ต้องใชเ้พื่อให้การดาํเนนิงานต่อเนือ่งทรพัยากรทีจ่าํเปน็ต้องใชเ้พื่อให้การดาํเนนิงานต่อเนือ่ง    
อาคารอาคารอาคารอาคาร
สถานที่สถานที่สถานที่สถานที่

ปฏบิตัิงานปฏบิตัิงานปฏบิตัิงานปฏบิตัิงาน
หลักหลักหลักหลัก    

วสัดุอปุกรณ์วสัดุอปุกรณ์วสัดุอปุกรณ์วสัดุอปุกรณ์    
ทีส่ําคัญทีส่ําคัญทีส่ําคัญทีส่ําคัญ    

เทคโนโลยีเทคโนโลยีเทคโนโลยีเทคโนโลยี
สารสนเทศสารสนเทศสารสนเทศสารสนเทศ
และขอ้มลูที่และขอ้มลูที่และขอ้มลูที่และขอ้มลูที่

สาํคญัสาํคญัสาํคญัสาํคญั    

บุคลากรบุคลากรบุคลากรบุคลากร
หลักหลักหลักหลัก    

คู่คา้ผู้ให้คู่คา้ผู้ให้คู่คา้ผู้ให้คู่คา้ผู้ให้
บริกบริกบริกบริการผู้มีารผู้มีารผู้มีารผู้มี

สว่นไดเ้สยีที่สว่นไดเ้สยีที่สว่นไดเ้สยีที่สว่นไดเ้สยีที่
สาํคญัสาํคญัสาํคญัสาํคญั    

งานบัญชีงานบัญชีงานบัญชีงานบัญชี    
   งานการบัญชี  งานทะเบียนคุม
การเบิกจ่าย งานงบการเงินและ 
งบทดลอง 
 

สถานท่ี
ปฏิบัติงาน
สํารอง  
(2 คน) 

คอมพิวเตอร์ 
(ต้ังโต๊ะหรือ
พกพา)และ 
เครื่องพิมพ์ 
จํานวน 1 ชุด 
กระดาษและ
เครื่องเขียน 

ระบบ
เชื่อมโยง
อินเตอร์เน็ต 

2 คน ผู้ให้บริการ
เชื่อมโยง
เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้    
   งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียม
และค่าเช่า งานพัฒนารายได้   
งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัด
รายได้ งานทะเบียนทรัพย์สิน 
และแผนท่ีภาษี 

สถานท่ี
ปฏิบัติงาน
สํารอง  
(2 คน) 

คอมพิวเตอร์ 
(ต้ังโต๊ะหรือ
พกพา)และ 
เครื่องพิมพ์ 
จํานวน 1 ชุด 
กระดาษและ
เครื่องเขียน 

ระบบ
เชื่อมโยง
อินเตอร์เน็ต 

2 คน ผู้ให้บริการ
เชื่อมโยง
เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ    
   งานพัสดุ งานทะเบียนเบิกจ่าย
พัสดุ  ครุภัณฑ์และยานพาหนะ 

สถานท่ี
ปฏิบัติงาน
สํารอง  
(๒ คน) 

คอมพิวเตอร์ 
(ต้ังโต๊ะหรือ
พกพา)และ 
เครื่องพิมพ์ 
จํานวน 1 ชุด 
กระดาษและ
เครื่องเขียน 

ระบบ
เชื่อมโยง
อินเตอร์เน็ต 

๒ คน ผู้ให้บริการ
เชื่อมโยง
เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

งานก่อสร้างงานก่อสร้างงานก่อสร้างงานก่อสร้าง    
   งานก่อสร้างและซ่อมแซมบํารุง
ทาง อาคาร สะพานและ
สิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ งานควบคุมการ
ก่อสร้าง งานสํารวจ ออกแบบ 
เขียนแบบ งานก่อสร้างอ่ืนๆ 
ประมาณการราคาค่าก่อสร้าง 

สถานท่ี
ปฏิบัติงาน
สํารอง  
(2 คน) 

คอมพิวเตอร์ 
(ต้ังโต๊ะหรือ
พกพา)และ 
เครื่องพิมพ์ 
จํานวน 1 ชุด 
กระดาษและ
เครื่องเขียน 

ระบบ
เชื่อมโยง
อินเตอร์เน็ต 

2 คน ผู้ให้บริการ
เชื่อมโยง
เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 
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กระบวนงานกระบวนงานกระบวนงานกระบวนงาน    

ทรพัยากรทีจ่าํเปน็ต้องใชเ้พื่อให้การดาํเนนิงานต่อเนือ่งทรพัยากรทีจ่าํเปน็ต้องใชเ้พื่อให้การดาํเนนิงานต่อเนือ่งทรพัยากรทีจ่าํเปน็ต้องใชเ้พื่อให้การดาํเนนิงานต่อเนือ่งทรพัยากรทีจ่าํเปน็ต้องใชเ้พื่อให้การดาํเนนิงานต่อเนือ่ง    
อาคารอาคารอาคารอาคาร
สถานที่สถานที่สถานที่สถานที่

ปฏบิตัิงานปฏบิตัิงานปฏบิตัิงานปฏบิตัิงาน
หลักหลักหลักหลัก    

วสัดุอปุกรณ์วสัดุอปุกรณ์วสัดุอปุกรณ์วสัดุอปุกรณ์    
ทีส่ําคัญทีส่ําคัญทีส่ําคัญทีส่ําคัญ    

เทคโนโลยีเทคโนโลยีเทคโนโลยีเทคโนโลยี
สารสนเทศสารสนเทศสารสนเทศสารสนเทศ
และขอ้มลูที่และขอ้มลูที่และขอ้มลูที่และขอ้มลูที่

สาํคญัสาํคญัสาํคญัสาํคญั    

บุคลากรบุคลากรบุคลากรบุคลากร
หลักหลักหลักหลัก    

คู่คา้ผู้ให้คู่คา้ผู้ให้คู่คา้ผู้ให้คู่คา้ผู้ให้
บริการผู้มีบริการผู้มีบริการผู้มีบริการผู้มี

สว่นไดเ้สยีที่สว่นไดเ้สยีที่สว่นไดเ้สยีที่สว่นไดเ้สยีที่
สาํคญัสาํคญัสาํคญัสาํคญั    

งานออกแบบและควบคุมอาคารงานออกแบบและควบคุมอาคารงานออกแบบและควบคุมอาคารงานออกแบบและควบคุมอาคาร    
   งานวิศวกรรม  งานประเมิน
ราคา  งานควบคุมการก่อสร้าง
อาคาร งานบริการข้อมูลและ
หลักเกณฑ์  งานออกแบบ 
    

สถานท่ี
ปฏิบัติงาน
สํารอง  
(2 คน) 

คอมพิวเตอร์ 
(ต้ังโต๊ะหรือ
พกพา)และ 
เครื่องพิมพ์ 
จํานวน 1 ชุด 
กระดาษและ
เครื่องเขียน 

ระบบ
เชื่อมโยง
อินเตอร์เน็ต 

2 คน ผู้ให้บริการ
เชื่อมโยง
เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

งานประสงานประสงานประสงานประสานสาธารณูปโภคานสาธารณูปโภคานสาธารณูปโภคานสาธารณูปโภค    
        งานสาธารณูปโภค   งานซ่อม
บํารุงประปา  งานติดต้ังและจด
มาตรวัดน้ําประปา    

สถานท่ี
ปฏิบัติงาน
สํารอง  
(2 คน) 

คอมพิวเตอร์ 
(ต้ังโต๊ะหรือ
พกพา)และ 
เครื่องพิมพ์ 
จํานวน 1 ชุด 
กระดาษและ
เครื่องเขียน 

ระบบ
เชื่อมโยง
อินเตอร์เน็ต 

2 คน ผู้ให้บริการ
เชื่อมโยง
เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

งานผังเมืองงานผังเมืองงานผังเมืองงานผังเมือง    
            งานวางระบบผังเมือง   
งานระบบข้อมูลและแผนท่ีเส้นทาง
คมนาคม 
 
 

สถานท่ี
ปฏิบัติงาน
สํารอง  
(2 คน) 

คอมพิวเตอร์ 
(ต้ังโต๊ะหรือ
พกพา)และ 
เครื่องพิมพ์ 
จํานวน 1 ชุด 
กระดาษและ
เครื่องเขียน 

ระบบ
เชื่อมโยง
อินเตอร์เน็ต 

2 คน ผู้ให้บริการ
เชื่อมโยง
เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

งานบริหารการศึกษางานบริหารการศึกษางานบริหารการศึกษางานบริหารการศึกษา    
     งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา งานบริหารงานบุคคล
งานจัดทํางบประมาณเพ่ือ
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา งานสารบรรณ 
และงานธุรการต่างๆ 

สถานท่ี
ปฏิบัติงาน
สํารอง  
(2 คน) 

คอมพิวเตอร์ 
(ต้ังโต๊ะหรือ
พกพา)และ 
เครื่องพิมพ์ 
จํานวน 1 ชุด 
กระดาษและ
เครื่องเขียน 

ระบบ
เชื่อมโยง
อินเตอร์เน็ต 

2 คน ผู้ให้บริการ
เชื่อมโยง
เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 
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กระบวนงานกระบวนงานกระบวนงานกระบวนงาน    

ทรพัยากรทีจ่าํเปน็ต้องใชเ้พื่อให้การดาํเนนิงานต่อเนือ่งทรพัยากรทีจ่าํเปน็ต้องใชเ้พื่อให้การดาํเนนิงานต่อเนือ่งทรพัยากรทีจ่าํเปน็ต้องใชเ้พื่อให้การดาํเนนิงานต่อเนือ่งทรพัยากรทีจ่าํเปน็ต้องใชเ้พื่อให้การดาํเนนิงานต่อเนือ่ง    
อาคารอาคารอาคารอาคาร
สถานที่สถานที่สถานที่สถานที่

ปฏบิตัิงานปฏบิตัิงานปฏบิตัิงานปฏบิตัิงาน
หลักหลักหลักหลัก    

วสัดุอปุกรณ์วสัดุอปุกรณ์วสัดุอปุกรณ์วสัดุอปุกรณ์    
ทีส่ําคัญทีส่ําคัญทีส่ําคัญทีส่ําคัญ    

เทคโนโลยีเทคโนโลยีเทคโนโลยีเทคโนโลยี
สารสสารสสารสสารสนเทศนเทศนเทศนเทศ
และขอ้มลูที่และขอ้มลูที่และขอ้มลูที่และขอ้มลูที่

สาํคญัสาํคญัสาํคญัสาํคญั    

บุคลากรบุคลากรบุคลากรบุคลากร
หลักหลักหลักหลัก    

คู่คา้ผู้ให้คู่คา้ผู้ให้คู่คา้ผู้ให้คู่คา้ผู้ให้
บริการผู้มีบริการผู้มีบริการผู้มีบริการผู้มี

สว่นไดเ้สยีที่สว่นไดเ้สยีที่สว่นไดเ้สยีที่สว่นไดเ้สยีที่
สาํคญัสาํคญัสาํคญัสาํคญั    

งานสง่เสริมการศึกษา  ศาสนา  งานสง่เสริมการศึกษา  ศาสนา  งานสง่เสริมการศึกษา  ศาสนา  งานสง่เสริมการศึกษา  ศาสนา  
วฒันธรรม  กีฬาและนนัทนาการวฒันธรรม  กีฬาและนนัทนาการวฒันธรรม  กีฬาและนนัทนาการวฒันธรรม  กีฬาและนนัทนาการ    
                งานกิจการศาสนา งานส่งเสริม
ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน งานกิจกรรม
พัฒนาเด็กและเยาวชน งานกีฬา
และนันทนาการ งานการศึกษา
นอกระบบและส่งเสริมอาชีพ  

สถานท่ี
ปฏิบัติงาน
สํารอง  
(2 คน) 

คอมพิวเตอร์ 
(ต้ังโต๊ะหรือ
พกพา)และ 
เครื่องพิมพ์ 
จํานวน 1 ชุด 
กระดาษและ
เครื่องเขียน 

ระบบ
เชื่อมโยง
อินเตอร์เน็ต 

2 คน ผู้ให้บริการ
เชื่อมโยง
เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

 

กลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความต่อเน่ือง 
          องค์การบริหารส่วนตําบลชะมวงได้กําหนดกลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องในกรณี
เกิดสภาวะวิกฤติไว้ดังนี้ 

ทรพัยากรทรพัยากรทรพัยากรทรพัยากร    กลยทุธแ์ละแนวทางในการบรหิารความตอ่เนื่องกลยทุธแ์ละแนวทางในการบรหิารความตอ่เนื่องกลยทุธแ์ละแนวทางในการบรหิารความตอ่เนื่องกลยทุธแ์ละแนวทางในการบรหิารความตอ่เนื่อง    
หนว่ยงานเจา้ภาพหนว่ยงานเจา้ภาพหนว่ยงานเจา้ภาพหนว่ยงานเจา้ภาพ    

รบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบ    
อาคาร/สถานท่ี
ปฏิบัติงาน 

- กําหนดให้ใช้พ้ืนท่ีปฏิบัติงานสํารองภายในโรงเรียนบ้านหยีใน
สามัคคี โดยมีการสํารวจความเหมาะสมของสถานท่ี ประสานงาน
และการเตรียมความพร้อมกับเจ้าของสถานท่ี 

ทุกส่วนราชการ 

เครื่องมือ/อุปกรณ์ - จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืน  เพ่ือรองรับการใช้งาน 
- จัดเตรียมแอร์การ์ด  เพ่ือรองรับการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต  
กรณีผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตในระบบปกติไม่สามารถให้บริการได้ 
- จัดเตรียมเครื่องถ่ายเอกสาร  โทรศัพท์พ้ืนฐาน  โทรสาร  
กระดาษ  เครื่องเขียน  รถยนต์  เพ่ือรองรับการใช้งาน 
- จัดหาเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์ท่ีจําเป็น  โดยการจัดซ้ือจัดจ้างด้วย
วิธีพิเศษ 

ทุกส่วนราชการ 

ระบบงาน
เทคโนโลยีหรือ
ระบบสารสนเทศ 

- จัดให้มีระบบงานเทคโนโลยีหรือระบบสารสนเทศสํารอง   
มีการสํารองข้อมูลและทดสอบความพร้อมใช้งานอย่างสมํ่าเสมอ 
- กําหนดให้มีการปฏิบัติงานโดยไม่ใช้ระบบเทคโนโลยีไปก่อน   
แล้วจึงนําข้อมูลเข้าระบบสารสนเทศเม่ือกลับคืนสู่สภาวะปกติ 

ทุกส่วนราชการ 

บุคลากร - กําหนดตัวบุคลากรหลัก  บุคลากรสํารองในการปฏิบัติงาน
ทดแทนในส่วนราชการเดียวกัน  และมีหมายเลขโทรศัพท์ท่ี
สามารถติดต่อได้ชัดเจน 

ทุกส่วนราชการ 
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ทรพัยากรทรพัยากรทรพัยากรทรพัยากร    กลยทุธแ์ละแนวทางในการบรหิากลยทุธแ์ละแนวทางในการบรหิากลยทุธแ์ละแนวทางในการบรหิากลยทุธแ์ละแนวทางในการบรหิารความตอ่เนื่องรความตอ่เนื่องรความตอ่เนื่องรความตอ่เนื่อง    
หนว่ยงานเจา้ภาพหนว่ยงานเจา้ภาพหนว่ยงานเจา้ภาพหนว่ยงานเจา้ภาพ    

รบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบ    
คู่ค้า/ผู้ให้บริการ - กําหนดให้มีคู่ค้า/ผู้ให้บริการ  เพ่ือเรียกใช้บริการในกรณีเกิด

สภาวะวิกฤต 
- พิจารณากระจายความเสี่ยง  โดยจัดให้มีคู่ค้า/ผู้ให้บริการ
มากกว่า ๑ ราย 

ทุกส่วนราชการ 

 
โครงสร้างและทีมโครงสร้างและทีมโครงสร้างและทีมโครงสร้างและทีมบริหารความต่อเนื่องบริหารความต่อเนื่องบริหารความต่อเนื่องบริหารความต่อเนื่อง    
         เพ่ือให้แผนบริหารความต่อเนื่อง  (Business Continuity Plan : BCP)  ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลชะมวงสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  เนื่องจากเป็นส่วนราชการท่ีมี
ขนาดเล็ก  บุคลากรไม่มาก  ซ่ึงจากรูปแบบท่ีสํานักงาน  ก.พ.ร.  กําหนดให้นําโครงสร้างและคําบรรยายลักษณะ
งานมาพิจารณากําหนดกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  จึงกําหนดให้มีคณะบริหารความต่อเนื่อง  (BCP 
Team)  ขององค์การบริหารส่วนตําบลชะมวงแยกตามส่วนราชการ  โดยท่ีโครงสร้างประกอบด้วย 
   ๑.  หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง   
   2.  ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง    

3.  ทีมบริหารความต่อเนื่อง  ซ่ึงประกอบด้วย  หัวหน้าทีม  และทีมงาน  จํานวน  ๔  ทีม  ได้แก่ 
     3.๑  ทีมบริหารความต่อเนื่อง ๑  :  สํานักงานปลัด 
     3.๒  ทีมบริหารความต่อเนื่อง ๒  :  กองคลัง 
     3.๓  ทีมบริหารความต่อเนื่อง ๓  :  ส่วนโยธา 
     3.๔  ทีมบริหารความต่อเนื่อง ๔  :  ส่วนการศึกษาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           โดยมีการกําหนดตัวบุคลากรหลักและบุคลากรสํารองของคณะบริหารความต่อเนื่องและทีมบริหาร
ความต่อเนื่องแต่ละทีมไว้ดังนี้ 
 
 
 

หัวหน้าคณะผู้บริหารความต่อเนื่อง 

ผู้ประสานงานคณะผู้บริหารความต่อเนื่อง 

ทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง ๑ 

(สํานักงานปลัด) 

ทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง ๒ 
(กองคลัง) 

ทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง ๓ 
(ส่วนโยธา) 

ทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง ๔ 

(ส่วนการศึกษาฯ) 
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บุคลากรหลกับุคลากรหลกับุคลากรหลกับุคลากรหลกั    
บทบาทบทบาทบทบาทบทบาท    

บุคลากรสาํรองบุคลากรสาํรองบุคลากรสาํรองบุคลากรสาํรอง    
ชื่อชื่อชื่อชื่อ----สสสสกลุกลุกลุกลุ    โทรศัพทม์ือถอืโทรศัพทม์ือถอืโทรศัพทม์ือถอืโทรศัพทม์ือถอื    ชื่อชื่อชื่อชื่อ----สกลุสกลุสกลุสกลุ    โทรศัพทม์ือถอืโทรศัพทม์ือถอืโทรศัพทม์ือถอืโทรศัพทม์ือถอื    

นายอธิวัฒน์  ขุนทอง 
นายก อบต.ชะมวง 

081-9593493 หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเน่ือง 

นายมนัส  คงเทพ 
รองนายก อบต.1 

087-9688745 

นางอุมาพร  ชูอุบล 
รก.หัวหน้าสํานักปลัด 

086-2878122 หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเน่ือง ๑ 

นายวัชรธีร์  มากจันทร์ 
นักพัฒนาชุมชน 

084-0583117 

นางพงค์พิศ  จองศักดิ์ 
ผู้อํานวยการกองคลัง 

087-9671735 หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเน่ือง ๒ 

นายพิเชษฐ์  ยอดราช 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 

089-6552660 

นายสมพร  วีระวรรณ์ 
หัวหน้าส่วนโยธา 

086-6847256 หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเน่ือง ๓ 

นายสราวุฒน์  ชูแก้ว 
นายช่างโยธา 

081-9218366 

นางจินตหรา จันมา 
รก.ส่วนการศึกษาฯ 

089-2075308 หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเน่ือง ๔ 

นางนฤมล  รุ่ยใหม่ 
เจ้าพนักงานธุรการ 

086-2843519 

 
ทีมบริหารความต่อเนื่องทีมบริหารความต่อเนื่องทีมบริหารความต่อเนื่องทีมบริหารความต่อเนื่อง    ๑๑๑๑        สํานักงานปลัดสํานักงานปลัดสํานักงานปลัดสํานักงานปลัด    
    

หวัหนา้ทมีหวัหนา้ทมีหวัหนา้ทมีหวัหนา้ทมี    
บุคลากรหลกับุคลากรหลกับุคลากรหลกับุคลากรหลกั    บุคลากรสาํรองบุคลากรสาํรองบุคลากรสาํรองบุคลากรสาํรอง    

ชื่อชื่อชื่อชื่อ----สกลุสกลุสกลุสกลุ    โทรศัพทม์ือถอืโทรศัพทม์ือถอืโทรศัพทม์ือถอืโทรศัพทม์ือถอื    ชื่อชื่อชื่อชื่อ----สกลุสกลุสกลุสกลุ    โทรศัพทม์ือถอืโทรศัพทม์ือถอืโทรศัพทม์ือถอืโทรศัพทม์ือถอื    
นางอุมาพร  ชูอุบล 
รก.หัวหน้าสํานักปลัด 

086-2878122 นายวัชรธีร์  มากจันทร์ 
นักพัฒนาชุมชน 

084-0583117 

ทีมงานทีมงานทีมงานทีมงาน    
บุคลากรหลกับุคลากรหลกับุคลากรหลกับุคลากรหลกั    บุคลากรสาํรองบุคลากรสาํรองบุคลากรสาํรองบุคลากรสาํรอง    

ชื่อชื่อชื่อชื่อ----สกลุสกลุสกลุสกลุ    โทรศัพทม์ือถอืโทรศัพทม์ือถอืโทรศัพทม์ือถอืโทรศัพทม์ือถอื    ชื่อชื่อชื่อชื่อ----สกลุสกลุสกลุสกลุ    โทรศัพทม์ือถอืโทรศัพทม์ือถอืโทรศัพทม์ือถอืโทรศัพทม์ือถอื    
นางอุมาพร  ชูอุบล 
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 

086-2878122 นางสาวประภา เทพชู 
จนท.บริหารงานท่ัวไป 

081-9691164 

นายวัชรธีร์  มากจันทร์ 
นักพัฒนาชุมชน 

084-0583117 นางสาววลัยลักษณ์  หนูคง 
เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 

081-3682048 

นางโสภา  ฤทธิช่วย 
บุคลากร 

084-5813726 นางกนกวรรณ  อินทร์บัว 
เจ้าพนักงานธุรการ 

081-0879094 

นางสาวธิวยุดา  สุขรัตน์ 
คนงานท่ัวไป 

086-2931394 นายธวัช  ทองไชย  
คนงานท่ัวไป 
และนายสุทิน แก้วย้อย 
นักการภารโรง 

083-5149636 
 
080-7078923 
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ทีมบริหารความต่อเนื่อง ทีมบริหารความต่อเนื่อง ทีมบริหารความต่อเนื่อง ทีมบริหารความต่อเนื่อง ๒ ๒ ๒ ๒ กองกองกองกองคลังคลังคลังคลัง    
    

หวัหนา้ทมีหวัหนา้ทมีหวัหนา้ทมีหวัหนา้ทมี    
บุคลากรหลกับุคลากรหลกับุคลากรหลกับุคลากรหลกั    บุคลากรสาํรองบุคลากรสาํรองบุคลากรสาํรองบุคลากรสาํรอง    

ชื่อชื่อชื่อชื่อ----สกลุสกลุสกลุสกลุ    โทรศัพทม์ือถอืโทรศัพทม์ือถอืโทรศัพทม์ือถอืโทรศัพทม์ือถอื    ชื่อชื่อชื่อชื่อ----สกลุสกลุสกลุสกลุ    โทรศัพทม์ือถอืโทรศัพทม์ือถอืโทรศัพทม์ือถอืโทรศัพทม์ือถอื    
นางพงค์พิศ  จองศักดิ์ 
ผู้อํานวยการกองคลัง 

087-9671735 นายพิเชษฐ์  ยอดราช 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 

089-6552660 

ทีมงานทีมงานทีมงานทีมงาน    
บุคลากรหลกับุคลากรหลกับุคลากรหลกับุคลากรหลกั    บุคลากรสาํรองบุคลากรสาํรองบุคลากรสาํรองบุคลากรสาํรอง    

ชื่อชื่อชื่อชื่อ----สกลุสกลุสกลุสกลุ โทรศัพทม์ือถอืโทรศัพทม์ือถอืโทรศัพทม์ือถอืโทรศัพทม์ือถอื    ชื่อชื่อชื่อชื่อ----สกลุสกลุสกลุสกลุ    โทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือ    
นางสาวศศิวิมล  บุญสนิท 
นักวิชาการพัสดุ 

081-2766844 นางสาวอุไร  แย้มใจดี 
เจ้าพนักงานพัสดุ 

086-1019118 

นายพิเชษฐ์  ยอดราช 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 

089-6552660 นางนิภาภรณ์  ปานแก้ว 
ผช.จนท.จัดเก็บรายได้ 

085-1085039 

นางเดือนเพ็ญ  ช่วยนะ 
เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี 

085-8955800 นางกิรัชติกานต์  ชูผุด 
เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี 
(ลูกจ้างประจํา) 

090-4789929 

 
ทีมบริหารความต่อเนื่อง ทีมบริหารความต่อเนื่อง ทีมบริหารความต่อเนื่อง ทีมบริหารความต่อเนื่อง ๓ ๓ ๓ ๓ ส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธาส่วนโยธา    

หวัหนา้ทมีหวัหนา้ทมีหวัหนา้ทมีหวัหนา้ทมี    
บุคลากรหลกับุคลากรหลกับุคลากรหลกับุคลากรหลกั    บุคลากรสาํรองบุคลากรสาํรองบุคลากรสาํรองบุคลากรสาํรอง    

ชื่อชื่อชื่อชื่อ----สกลุสกลุสกลุสกลุ    โทรศัพทม์ือถอืโทรศัพทม์ือถอืโทรศัพทม์ือถอืโทรศัพทม์ือถอื    ชื่อชื่อชื่อชื่อ----สกลุสกลุสกลุสกลุ    โทรศัพทม์ือถอืโทรศัพทม์ือถอืโทรศัพทม์ือถอืโทรศัพทม์ือถอื    
นายสมพร  วีระวรรณ์ 
หัวหน้าส่วนโยธา 

086-6847256 นายสราวุฒน์  ชูแก้ว 
นายช่างโยธา 

081-9218366 

ทีมงานทีมงานทีมงานทีมงาน    
บุคลากรหลกับุคลากรหลกับุคลากรหลกับุคลากรหลกั    บุคลากรสาํรองบุคลากรสาํรองบุคลากรสาํรองบุคลากรสาํรอง    

ชื่อชื่อชื่อชื่อ----สกลุสกลุสกลุสกลุ    โทรศัพทม์ือถอืโทรศัพทม์ือถอืโทรศัพทม์ือถอืโทรศัพทม์ือถอื    ชื่อชื่อชื่อชื่อ----สกลุสกลุสกลุสกลุ    โทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือ    
นายสราวุฒน์  ชูแก้ว 
นายช่างโยธา 

081-9218366 นายปฏิวัติ  ช่วยเมือง 
คนงานท่ัวไป 

090-0732155 

นายไชยรัตน์  คล้ายวิเศษ 
เจ้าหน้าท่ีการประปา 

084-2544115 นายเกรียงไกร  นุ่นขาว 
พนักงานจดมาตรนํ้าประปา 

087-9670517 

นางกรรณิการ์  ธรรมเพชร 
เจ้าพนักงานธุรการ 

089-7915637   
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ทีมบริหารความต่อเนื่อง ทีมบริหารความต่อเนื่อง ทีมบริหารความต่อเนื่อง ทีมบริหารความต่อเนื่อง ๔๔๔๔    ส่วนการศึกษาฯส่วนการศึกษาฯส่วนการศึกษาฯส่วนการศึกษาฯ    

หวัหนา้ทมีหวัหนา้ทมีหวัหนา้ทมีหวัหนา้ทมี    
บุคลากรหลกับุคลากรหลกับุคลากรหลกับุคลากรหลกั    บุคลากรสาํรองบุคลากรสาํรองบุคลากรสาํรองบุคลากรสาํรอง    

ชื่อชื่อชื่อชื่อ----สกลุสกลุสกลุสกลุ    โทรศัพทม์ือถอืโทรศัพทม์ือถอืโทรศัพทม์ือถอืโทรศัพทม์ือถอื    ชื่อชื่อชื่อชื่อ----สกลุสกลุสกลุสกลุ    โทรศัพทม์ือถอืโทรศัพทม์ือถอืโทรศัพทม์ือถอืโทรศัพทม์ือถอื    
นางจินตหรา จันมา 
รก.ส่วนการศึกษาฯ 

089-2075308 นางนฤมล  รุ่ยใหม่ 
เจ้าพนักงานธุรการ 

086-2843519 

ทีมงานทีมงานทีมงานทีมงาน    
บุคลากรหลกับุคลากรหลกับุคลากรหลกับุคลากรหลกั    บุคลากรสาํรองบุคลากรสาํรองบุคลากรสาํรองบุคลากรสาํรอง    

ชื่อชื่อชื่อชื่อ----สกลุสกลุสกลุสกลุ    โทรศัพทม์ือถอืโทรศัพทม์ือถอืโทรศัพทม์ือถอืโทรศัพทม์ือถอื    ชื่อชื่อชื่อชื่อ----สกลุสกลุสกลุสกลุ    โทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือ    
นางนฤมล  รุ่ยใหม่ 
เจ้าพนักงานธุรการ 

086-2843519 นายเจษฎา  เยาว์ด้วง 
คนงานท่ัวไป 

082-7308269 

นางสาวสมสุข  ชูปาน 
ครูผู้ดูแลเด็ก 

089-9786678 นางจิราพร  สังข์ทอง 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

089-0685548 

นางสาวจินตนา  รัตนมณี 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

088-3944962 นางศิราณี  สังข์ช่วย 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

084-8555726 

 

 
ขั้นตอนขั้นตอนขั้นตอนขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องการบริหารความต่อเนื่องการบริหารความต่อเนื่องการบริหารความต่อเนื่อง    
    

วนัที ่วนัที ่วนัที ่วนัที ่1111    ((((ภายใน ภายใน ภายใน ภายใน 24242424 ชัว่โมงชัว่โมงชัว่โมงชัว่โมง)))): การตอบสนองตอ่เหตกุารณ์ทนัทีการตอบสนองตอ่เหตกุารณ์ทนัทีการตอบสนองตอ่เหตกุารณ์ทนัทีการตอบสนองตอ่เหตกุารณ์ทนัท ี

          ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของสํานัก/กอง/ส่วนฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและ
บุคลากรอ่ืนๆและปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีกําหนดข้ึนโดยหน่วยงาน
ตนเองและสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอย่างเคร่งครัด    

ขั้นตอนและกิจกรรมขั้นตอนและกิจกรรมขั้นตอนและกิจกรรมขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรบัผดิชอบบทบาทความรบัผดิชอบบทบาทความรบัผดิชอบบทบาทความรบัผดิชอบ 
ดําเนนิการดําเนนิการดําเนนิการดําเนนิการ 
แลว้เสรจ็แลว้เสรจ็แลว้เสรจ็แลว้เสรจ็ 

- แจ้งเหตุฉุกเฉิน/วิกฤติ ตามกระบวนการ Call Tree 
ให้กับบุคลากรในสํานัก/กอง/ส่วนฯ ภายหลังได้รับแจ้ง
จากหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของสํานัก/กอง/ส่วนฯ 

� 

- จัดประชุมทีมงานบริหารความต่อเนื่อง เพ่ือประเมินความ
เสียหาย ผลกระทบต่อการดําเนินงานและให้บริการและ
ทรัพยากรสําคัญท่ีต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง 

- ทบทวนกระบวนงาน/ งานท่ีมีความเร่งด่วน และส่งผล
กระทบอย่างสูงจําเป็นต้องดําเนินงานหรือปฏิบัติด้วยมือ 
(Manual Processing) 

ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ  
สํานัก/กอง/ส่วนฯ 

� 

- ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในกลุ่มงานฯ ท่ีได้รับ
บาดเจ็บ/ เสียชีวิต  

หัวหน้าสํานัก/กอง/ส่วน � 



 

 

 

ขั้นตอนและกิจกรรมขั้นตอนและกิจกรรมขั้นตอนและกิจกรรมขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรบัผดิชอบบทบาทความรบัผดิชอบบทบาทความรบัผดิชอบบทบาทความรบัผดิชอบ 
ดําดําดําดําเนนิการเนนิการเนนิการเนนิการ 
แลว้เสรจ็แลว้เสรจ็แลว้เสรจ็แลว้เสรจ็ 

- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน 
ทราบ โดยครอบคลุมประเด็น ดังนี้ 
� สรุปจํานวนและรายชื่อบุคลากรท่ีได้รับบาดเจ็บ

เสียชีวิต 
� ความเสียหายและผลกระทบต่อการดําเนินงานและ

ให้บริการ 
� ทรัพยากรสําคัญท่ีต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง  
� กระบวนงานท่ีมีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่าง

สูงหากไม่ดําเนินการและจําเป็นต้องดําเนินงานหรือ
ปฏิบัติด้วยมือ (Manual Processing) 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของสํานัก/กอง/ส่วนฯ 

� 

- สื่อสารและรายงานสถานการณ์แก่บุคลากรในสํานัก/
กอง/ส่วนฯให้ทราบ ตามเนื้อหาและข้อความท่ีได้รับการ
พิจารณาและเห็นชอบจากคณะบริหารความต่อเนื่องของ
หน่วยงาน 
 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของสํานัก/กอง/ส่วนฯ 

� 

- ประเมินและระบุกระบวนการหลักและงานเร่งด่วนท่ี
จําเป็นต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 1- 5 วัน
ข้างหน้า  

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของสํานัก/กอง/ส่วนฯ 

� 

- ประเมินศักยภาพและความสามารถของหน่วยงานฯใน
การดําเนินการงานเร่งด่วนข้างต้น ภายใต้ข้อจํากัดและ
สภาวะเหตุฉุกเฉินและวิกฤติ พร้อมระบุทรัพยากรท่ี
จําเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง ตามแผนการ
จัดหาทรัพยากร  

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของสํานัก/กอง/ส่วนฯ 

� 

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงาน พร้อมขออนุมัติการดําเนินงาน
หรือปฏิบัติด้วยมือ (Manual Processing) สําหรับ
กระบวนงาน/ งานท่ีมีความเร่งด่วน และส่งผลกระทบ
อย่างสูง หากไม่ดําเนินการ ในระหว่างท่ีทรัพยากรของ
หน่วยงานยังไม่สามารถกอบกู้คืนสู่ภาวะปกติได้ 
 
 
 
 
 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของสํานัก/กอง/ส่วนฯ 
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ขั้นตอนและกิจกรรมขั้นตอนและกิจกรรมขั้นตอนและกิจกรรมขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรบัผดิชอบบทบาทความรบัผดิชอบบทบาทความรบัผดิชอบบทบาทความรบัผดิชอบ 
ดําเนนิการดําเนนิการดําเนนิการดําเนนิการ 
แลว้เสรจ็แลว้เสรจ็แลว้เสรจ็แลว้เสรจ็ 

- ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการ
จัดหาทรัพยากรท่ีจําเป็นต้องใช้ในการบริหารความ
ต่อเนื่อง: 
� สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 
� วัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญ 
� เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลท่ีสําคัญ 
� บุคลากรหลัก 
� คู่ค้า / ผู้ให้บริการท่ีสําคัญ 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของสํานัก/กอง/ส่วนฯ 
� สํานักงานปลัด 
� กองคลัง 
� ส่วนโยธา 
� ส่วนการศึกษาฯ 

 

� 

 

- พิจารณาดําเนินการหรือปฏิบัติงานด้วยมือ (Manual) 
เฉพาะงานเร่งด่วนท่ีส่งผลกระทบอย่างสูงและไม่สามารถ
รอได้ ท้ังนี้ ต้องได้รับการอนุมัติ 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของสํานัก/กอง/ส่วนฯ 

� 

 

- ระบุหน่วยงาน/ คู่ค้า/ ผู้ใช้บริการ/  สําหรับงานเร่งด่วนท่ี
ระบุข้างต้น เพ่ือแจ้งสถานการณ์และแนวทางในการ
บริหารความต่อเนื่อง ตามเนื้อหาและข้อความท่ีได้รับ
การพิจารณาและเห็นชอบจากคณะบริหารความต่อเนื่อง
ของหน่วยงาน 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของสํานัก/กอง/ส่วนฯ 

� 

 

- บันทึก  (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ          
ท่ีทีมงานบริหารความต่อเนื่องของสํานัก/กอง/ส่วนฯ
(พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ดําเนินการ และเวลา) อย่าง
สมํ่าเสมอ  

ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ 
สํานัก/กอง/ส่วนฯ 

� 

- แจ้งสรุปสถานการณ์และข้ันตอนการดําเนินการต่อไป 
สําหรับในวันถัดไป ให้กับบุคลากรหลักในกลุ่มฯ เพ่ือ
รับทราบและดําเนินการ อาทิ แจ้งวัน เวลา และสถานท่ี
ปฏิบัติงานสํารอง 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของสํานัก/กอง/ส่วนฯ 

� 

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงาน อย่างสมํ่าเสมอหรือตามท่ีได้มี
การกําหนด 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของสํานัก/กอง/ส่วนฯ 

� 
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วนัที่วนัที่วนัที่วนัที่ 2222----6666 - การตการตการตการตอบสนองในระยะสัน้อบสนองในระยะสัน้อบสนองในระยะสัน้อบสนองในระยะสัน้    

         ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของสํานัก/กอง/ส่วนฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและ
บุคลากรอ่ืนๆและปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีกําหนดข้ึน    โดยหน่วยงาน
ตนเองและสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอย่างเคร่งครัด    

ขั้นตอนและกิจกรรมขั้นตอนและกิจกรรมขั้นตอนและกิจกรรมขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรบัผดิชอบบทบาทความรบัผดิชอบบทบาทความรบัผดิชอบบทบาทความรบัผดิชอบ 
ดําเนนิการดําเนนิการดําเนนิการดําเนนิการ 
แลว้เสรจ็แลว้เสรจ็แลว้เสรจ็แลว้เสรจ็ 

- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรท่ีได้รับ
ผลกระทบ และประเมินความจําเป็นและระยะเวลาท่ี
ต้องใช้ในการกอบกู้คืน 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของสํานัก/กอง/ส่วนฯ 

� 

 

- ตรวจสอบความคืบหน้ากับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการ
จัดหาทรัพยากร ความพร้อมและข้อจํากัดในการจัดหา
ทรัพยากรท่ีจําเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง: 
� สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 
� วัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญ 
� เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลท่ีสําคัญ 
� บุคลากรหลัก 
� คู่ค้า / ผู้ให้บริการท่ีสําคัญ 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของสํานัก/กอง/ส่วนฯ 
� สํานักงานปลัด 
� กองคลัง 
� ส่วนโยธา 
� ส่วนการศึกษาฯ 

 

� 
 

 

 

- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน 
ความพร้อม ข้อจํากัด และข้อเสนอแนะ ในการจัดหา
ทรัพยากรท่ีจําเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง   

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของสํานัก/กอง/ส่วนฯ 

� 

- ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรท่ีจําเป็นต้อง
ใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง: 

� สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 
� วัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญ 
� เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลท่ีสําคัญ 
� บุคลากรหลัก 
� คู่ค้า / ผู้ให้บริการท่ีสําคัญ 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของสํานัก/กอง/ส่วนฯ 
� สํานักงานปลัด 
� กองคลัง 
� ส่วนโยธา 
� ส่วนการศึกษาฯ 

 

� 

- ดําเนินการกอบกู้และจัดหาข้อมูลและรายงานต่างๆ ท่ี
จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงานและให้บริการ  

 
 
 
 

สํานักงานปลัด 
 

� 



 

 

 

ขั้นตอนและกิจกรรมขั้นตอนและกิจกรรมขั้นตอนและกิจกรรมขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรบัผดิชอบบทบาทความรบัผดิชอบบทบาทความรบัผดิชอบบทบาทความรบัผดิชอบ 
ดําเนนิการดําเนนิการดําเนนิการดําเนนิการ 
แลว้เสรจ็แลว้เสรจ็แลว้เสรจ็แลว้เสรจ็ 

- ดําเนินงานและให้บริการภายใต้ทรัพยากรท่ีจัดหาเพ่ือ
บริหารความต่อเนื่อง: 

� สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 
� วัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
� เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลท่ีสําคัญ  
� บุคลากรหลัก 
� คู่ค้า / ผู้ให้บริการท่ีสําคัญ 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของสํานัก/กอง/ส่วนฯ 

 

� 

- แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง 
แก่หน่วยงาน/ คู่ค้า/ ผู้ใช้ 

- บริการ/  ท่ีได้รับผลกระทบ 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของสํานัก/กอง/ส่วนฯ 

� 

 

- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ 
ท่ีทีมงานบริหารความต่อเนื่องของสํานัก/กอง/ส่วนฯ
(พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ดําเนินการ และเวลา)  

ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ  
สํานัก/กอง/ส่วนฯ 

� 

- แจ้งสรุปสถานการณ์และข้ันตอนการดําเนินการต่อไป 
สําหรับในวันถัดไป ให้กับบุคลากรในสํานัก/กอง/ส่วนฯ 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของสํานัก/กอง/ส่วนฯ 

� 

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงาน ตามเวลาท่ีได้มีการกําหนด 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของสํานัก/กอง/ส่วนฯ 

� 

 
วนัที ่วนัที ่วนัที ่วนัที ่8888:::: การตอบสนองระยะกลาง การตอบสนองระยะกลาง การตอบสนองระยะกลาง การตอบสนองระยะกลาง ((((1111 สปัดาห์สปัดาห์สปัดาห์สปัดาห์))))    

         ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของสํานัก/กอง/ส่วนฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและ
บุคลากรอ่ืนๆและปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีกําหนดข้ึนโดยหน่วยงาน
ตนเองและสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอย่างเคร่งครัด    

ขั้นตอนและกิจกรรมขั้นตอนและกิจกรรมขั้นตอนและกิจกรรมขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรบัผดิชอบบทบาทความรบัผดิชอบบทบาทความรบัผดิชอบบทบาทความรบัผดิชอบ 
ดําเนนิการดําเนนิการดําเนนิการดําเนนิการ 
แลว้เสรจ็แลว้เสรจ็แลว้เสรจ็แลว้เสรจ็ 

- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรท่ีได้รับ
ผลกระทบ และประเมินความจําเป็นและระยะเวลาท่ี
ต้องใช้ในการกอบกู้คืน  

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของสํานัก/กอง/ส่วนฯ 

� 

 

- ระบุทรัพยากรท่ีจําเป็นต้องใช้ เพ่ือดําเนินงานและ
ให้บริการตามปกติ 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของสํานัก/กอง/ส่วนฯ 

� 

- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน
สถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรท่ีได้รับ
ผลกระทบ และทรัพยากรท่ีจําเป็นต้องใช้เพ่ือดําเนินงาน

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของสํานัก/กอง/ส่วนฯ 

� 
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และให้บริการตามปกติ  
 

ขั้นตอนและกิจกรรมขั้นตอนและกิจกรรมขั้นตอนและกิจกรรมขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรบัผดิชอบบทบาทความรบัผดิชอบบทบาทความรบัผดิชอบบทบาทความรบัผดิชอบ 
ดําเนนิการดําเนนิการดําเนนิการดําเนนิการ 
แลว้เสรจ็แลว้เสรจ็แลว้เสรจ็แลว้เสรจ็ 

- ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรท่ีจําเป็นต้อง
ใช้เพ่ือดําเนินงานและให้บริการตามปกติ: 

� สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 
� วัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญ 
� เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลท่ีสําคัญ 
� บุคลากรหลัก 
� คู่ค้า / ผู้ให้บริการท่ีสําคัญ 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของสํานัก/กอง/ส่วนฯ 
� สํานักงานปลัด 
� กองคลัง 
� ส่วนโยธา 
� ส่วนการศึกษาฯ 

 

� 

- แจ้งสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมด้าน
ทรัพยากรต่างๆ เพ่ือดําเนินงานและให้บริการตามปกติ 
ให้กับบุคลากรในสํานัก/กอง/ส่วนฯ 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มสํานัก/กอง/
ส่วนฯ 

� 

- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ 
ท่ีทีมงานบริหารความต่อเนื่องของสํานัก/กอง/ส่วนฯ
(พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ดําเนินการ และเวลา) อย่าง
สมํ่าเสมอ  

ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ 
สํานัก/กอง/ส่วนฯ 

� 

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงาน ตามเวลาท่ีได้มีการกําหนด 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของสํานัก/กอง/ส่วนฯ 

� 

 
 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++    
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