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ค ำน ำ 
 

  แผนความต่อเนื่องการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : 
BCP)  ของเทศบาลต าบลเชียรใหญ่ เล่มนี้ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ “หน่วยงาน” ใช้เป็นแนวทางใน
การตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ด าเนินภารกิจให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต และเพ่ือให้ประชาชนเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน มีความเชื่อม่ันในการให้บริการของเทศบาลต าบลเชียรใหญ่ ถึงแม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์
ร้ายแรง และส่งผลกระทบยังสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง  

  ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  ผู้อ านวยการกองทุกกอง หัวหน้าฝ่าย/งาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนความต่อเนื่องการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตส าเร็จลุล่วงด้วยดี  
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นแนวทางให้หน่วยงานน าไปใช้จัดท าและปรับปรุงแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ในสภาวะวิกฤต  ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  รวมทั้งให้สามารถน าไปปฏิบัติได้  ท าให้งาน
บริการประชาชนหรือภารกิจหลักท่ีส าคัญของหน่วยงานสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง  เป็นระบบ  และ
มีประสิทธิภาพ  
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แผนบริหำรควำมต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) 
เทศบำลต ำบลเชียรใหญ่ 

 

บทน ำ 
 

  แผนบริหารความต่อเนื่อง หรือที่เรียกต่อไปนี้ว่า “Business Continuity Plan (BCP)”  
จัดท าขึ้นเพ่ือให้เทศบาลต าบลเชียรใหญ่  ซึ่งจะเรียกว่า “หน่วยงาน” เพ่ือเตรียมความพร้อมองค์กร และ
สามารถน าไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือหเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจาก   
ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ อุบัติการณ์โรคระบาด หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร โดยไม่ให้สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์
ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานต้องหยุดการด าเนินงาน หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง  

การที่หน่วยงานไม่มีกระบวนการรองรับให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผล
กระทบต่อหน่วยงานในด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ การเงิน การให้บริการ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น ดังนั้น การจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้
หน่วยงานสามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด และท าให้กระบวนการที่ส าคัญ (Critical Business 
Process) กลับมาด าเนินงานได้อย่างปกติในระดับการให้บริการที่ก าหนดไว้ รวมทั้ง ลดระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานได้  
 

วัตถุประสงค์ (Objectives) ของกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมต่อเนื่อง 

  1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง 
  2. เพ่ือให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์
ฉุกเฉินต่างๆที่เกิดขึ้น 
  3. เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการด าเนินงานหรือการให้บริการ 
  4. เพ่ือบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้และลดระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
  5. เพ่ือให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วน             
ได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของหน่วยงาน แม้หน่วยงานต้องเผชิญกับเหตุการณ์
ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนท าให้การด าเนินงานต้องหยุดชะงัก 
 

สมมติฐำนของแผนบริหำรควำมต่อเนื่อง (BCP Assumptions) 

  1. เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาส าคัญต่างๆ แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อสถานที่
ปฏิบัติงานส ารองที่ได้มีการจัดเตรียมไว้ 
  2. หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการส ารองระบบสารสนเทศต่างๆ โดย
ระบบสารสนเทศส ารองมิได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเหมือนกับระบบสารสนเทศหลัก 

3. “บุคลากร” ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง เจ้าหน้าที่และพนักงานทั้งหมดของ
หน่วยงาน 
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ขอบเขตของแผนบริหำรควำมต่อเนื่อง (Scope of BCP) 
  แผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ใช้รองรับสถานการณ์ กรณีเกิดสภาวะวิกฤต หรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉินในพ้ืนที่ส านักงานของหน่วยงานหรือภายในหน่วยงาน ด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้ 
  1. เหตุการณ์อัคคีภัย 
  2. เหตุการณ์อุทกภัย 
  3. เหตุการณ์วาตภัย 
  4. เหตุการณ์โรคระบาดต่อเนื่อง 
  5. เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล 
 
 ผลกระทบจำกสภำวะวิกฤตต่อทรัพยำกรทีส่ ำคัญ 

  สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินมีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานสามารถ
บริการจัดการ และด าเนินงานขององค์กรให้มีความต่อเนื่อง การจัดหาทรัพยากรที่ส าคัญจึงเป็นสิ่งจ าเป็น 
และต้องระบุไว้ในแผนบริหารความต่อเนื่อง ซึ่งการเตรียมการทรัพยากรที่ส าคัญ จะพิจารณาจากผลกระทบ
ใน 5 ด้าน  ดังนี้ 
  1. ผลกระทบด้ำนอำคำร/สถำนที่ปฏิบัติงำนหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้
สถานที่ปฏิบัติงานหลักได้รับความเสียหาย หรือไม่สามารถใช้สถานที่ปฏิบัติงานหลักได้ และส่งผลให้บุคลากร           
ไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้ชั่วคราวหรือระยะยาว ซึ่งรวมทั้งการที่ผู้รับบริการไม่สามารถเข้าถึงสถานที่
ให้บริการของหน่วยงานด้วย 
  2. ผลกระทบด้ำนวัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญ/กำรจัดหำวัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญ หมายถึง 
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้ไม่สามารถใช้งานจากวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ  หรือไม่สามารถจัดหา/จัดส่งวัสดุอุปกรณ์
ที่ส าคัญได้ 
  3. ผลกระทบด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลที่ส ำคัญ หมายถึง  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
ท าให้ระบบงานเทคโนโลยีหรือระบบสารสนเทศ  หรือข้อมูลที่ส าคัญไม่สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
ตามปกติ 

4. ผลกระทบด้ำนบุคลำกรหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้บุคลากรหลักไม่สามารถ
มาปฏิบัติงานได้ตามปกติ 
  5. ผลกระทบด้ำนคู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส ำคัญ  หมายถึง เหตุการณ์ที่
เกิดข้ึนท าให้คู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่สามารถติดต่อหรือให้บริการหรือส่งมอบงานได ้
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กำรวิเครำะห์ผลกระทบกำรด ำเนินงำนจำกสภำวะวิกฤต 
 

    แผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP)  ฉบับนี้  เป็นแผนบริหาร
ความต่อเนื่อง  ประจ าปี 2563  ซึ่งต้องมีการทบทวน  ปรับปรุง  และมีการซักซ้อมแผนอย่างน้อยปีละ  1  
ครั้ง  เพื่อให้มั่นใจว่าแผนบริหารความต่อเนื่องดังกล่าวมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  และสามารถ
น าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

กำรวิเครำะห์ผลกระทบจำกสภำวะวิกฤต 
 

เหตุกำรณ์สภำวะวิกฤต 

ผลกระทบ 

ด้ำนอำคำร/
สถำนที่

ปฏิบัติงำนหลัก 

ด้ำนวัสดุอุปกรณ์ที่
ส ำคัญ/กำรจัดหำ

จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่
ส ำคัญ 

ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและ
ข้อมูลทีส่ ำคัญ 

ด้ำน
บุคลำกร

หลัก 

ด้ำนคู่ค้ำ/ผู้
ให้บริกำร/ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

เหตุการณ์อัคคภีัย      
เหตุการณ์อุทกภัย      
เหตุการณ์วาตภัย      
เหตุการณ์โรคระบาดต่อเนื่อง      
เหตุการณ์ชุมนุม/ประท้วง/จราจล      

  แผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ไม่รองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่เหตุขัดข้อง
เกิดขึ้นจากการด าเนินงานปกติ และเหตุขัดข้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบในระดับสูงต่อการด า เนินงาน และ
การให้บริการของหน่วยงาน เนื่องจากหน่วยงานยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์ได้ภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม โดยผู้บริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารของแต่ละกอง/ฝ่าย/งาน สามารถรับผิดชอบและ
ด าเนินการได้ด้วยตนเอง 
 

กำรก ำหนดโครงสร้ำงคณะและทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง (Business Continuity Plan Team) 
  เพ่ือให้แผนความต่อเนื่อง (BCP) ของเทศบาลต าบลเชียรใหญ่สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  จึงได้จัดตั้งคณะและทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team)  ของ
หน่วยงานขึ้น  ประกอบด้วย คณะบริหารความต่อเนื่อง และทีมบริหารความต่อเนื่อง โดยจะต้องร่วมมือกัน
ดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในฝ่ายงานของตนเอง ให้สามารถบริหารความต่อเนื่อง
และกลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว ตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

1) คณะบริหารความต่อเนื่อง  มีหน้าที่ในการประเมินลักษณะ ขอบเขต และแนวโน้มของ
อุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือตัดสินใจประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่อง และด าเนินการตามขั้นตอนและ     
แนวทางการบริหารความต่อเนื่อง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรตามท่ีได้ก าหนดไว้ในแผนบริหารความต่อเนื่อง 

2) ทีมบริหารความต่อเนื่อง มีหน้าที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะบริหาร       
ความต่อเนื่อง และด าเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง ตลอดจนสรรหาทรัพยากร   
ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนบริหารความต่อเนื่องของกอง/ฝ่าย/งาน ของตน 
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3) ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง มีหน้าที่ในการติดต่อ และประสานงานภายใน
หน่วยงาน ให้การสนับสนุนในการติดต่อสื่อสารกับกอง/ฝ่าย/งาน ภายในหน่วยงาน และด าเนินการตาม
ขั้นตอนและแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง 

 

โครงสร้างคณะผู้บริหารความต่อเนื่องของเทศบาลต าบลเชียรใหญ่ 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
            
            
       
             
 
 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ก านดนโยบาย  กรอบแนวทางการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินงานใน 
ภาวะวิกฤต 

2. พิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับภารกิจที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  ระดับการยอมรับของ 
ผลกระทบและระยะเวลาการหยุดชะงัก  รวมถึงทรัพยากรที่เก่ียวข้องในการด าเนินงาน 

3. ด าเนินการให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานและการให้บริการในภาวะวิกฤต 
4. ให้ข้อมูลข่าวสารต่อสื่อสาธารณะภายนอกองค์กร 

 
โดยทุกต าแหน่งจะต้องร่วมมือกันดูแล  ติดตาม  ปฏิบัติงาน  และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในฝ่ายงาน 

ของตนเองให้สามารถบริหารความต่อเนื่องและกลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว  ตามบทบาทและหน้าที่ที่ก าหนด
ไว้ของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง  และในกรณีที่บุคคลหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้บุคคลรอง
รับผิดชอบท าหน้าที่ในบทบาทของบุคคลหลัก 
 
 
 
 
 

ผู้ประสานงานคณะบริหารความตอ่เนื่อง 
(ปลัดเทศบาล) 

คณะบริหารความต่อเนื่อง 
(นายกเทศมนตรีต าบลเชียรใหญ่) 

ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง 
ด้านการคลัง 

(ผู้อ านวยการกองคลัง) 

ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง 
ส านักปลัดเทศบาล 

(หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล) 

ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง 
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

(ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง 
ด้านการช่าง 

(ผู้อ านวยการกองช่าง) 

ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง 
ด้านการศึกษา 

(ผู้อ านวยการกองการศึกษา) 
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  ตำรำงท่ี 1 รายชื่อบุคลากรและบทบาทหน้าที่ของทีมงานแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) 
บุคลำกรหลัก 

บทบำท 
บุคลำกรส ำรอง 

ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ  เบอร์โทรศัพท์ 
นายสุกิต  ประสพสุข 
นายกเทศมนตรีต าบล 
เชียรใหญ ่

08-1978-2363 หัวหน้า 
คณะผู้บริหาร 
ความต่อเนื่อง 

นายวิรัตน์  แดงบรรจง 
นายทวิน  วงศ์วิวิชพัฒนา 
รองนายกเทศมนตรีต าบลเชียรใหญ่ 

09-5083-7826 
09-8680-0668 

 
นายเดโช  ลิม่วิจิตรวงศ ์
ปลัดเทศบาล 

08-1990-9191 ผู้ประสานงาน        
คณะบริหาร             
ความต่อเนื่อง 

นายพิรชนม์  เกษตรสุนทร 
รองปลัดเทศบาล 
นายเสริม  เนตรไสว 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
นางสาวสุธินันท์  วีสุวรรณ 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
นางพรทิพย์  อนุพัฒน์ 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
นางกมลวรรณ  เทวเดช 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
นางสาวอมรรตัน์  คงกุล 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสขุ 
รก.ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ  

08-1487-2075 
 

06-2061-9321 
 

08-6478-0819 
 

08-69-42-5275 
 

08-1342-2958 
 

08-6908-9608 

นางสาวสุธินันท์  วีสุวรรณ 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

08-6478-0819 หัวหน้าทีมบริหาร            
ความต่อเนื่อง 

ด้านการบริหารงาน
ทั่วไป 

จ.อ.พรประสิทธ์ิ  ปะนะรตัน ์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
นางสาวจิราพร  จันทรสุวรรณ 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
นางจีรภา  มณีเศวต 
นักจัดการงานท่ัวไป ชก. 

08-1958-0335 
 

08-6748-0972 
 

08-1536-5718 

นายเสริม  เนตรไสว 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

06-2061-9321 หัวหน้าทีมบริหาร         
ความต่อเนื่อง 
ด้านงานช่าง 

นายณรงค์ศักดิ์  ยะพงศ ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา  
(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 

08-3832-1108 

นางกมลวรรณ  เทวเดช 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

08-1342-2958 หัวหน้าทีมบริหาร           
ความต่อเนื่อง 
ด้านงานคลัง 

นางหทัยรัตน์  หนูคง 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
นางสาวสุทิศา  ด้วงทอง 
นักวิชาการเงินการคลัง ชก. 

08-4445-2445 
 

08-2280-1549 

นางพรทิพย์  อนุพัฒน์ 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

08-69-42-5275 หัวหน้าทีมบริหาร           
ความต่อเนื่อง 

ด้านงานการศึกษา 

นางสาวชญานิศา  ชุมทอง 
นักพัฒนาชุมชน ปก. 
นางสาวดวงสุดา  หนูจันทร ์
นักวิชาการศึกษา ปก. 

08-4442-8245 
 

09-6634-6146 

นางสาวอมรรตัน์  คงกุล 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
สาธารณสุข 
รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ 

08-6908-9608 หัวหน้าทีมบริหาร           
ความต่อเนื่อง 

ด้านการสาธารณสุข 

นายพรหมมินทร์  เกิดบ้านใหม ่
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 
นางสาวสาณัชกมล  ชูจันทร ์
ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป 

08-4628-3723 
 

06-4146-4155 

จ.อ.พรประสิทธ์ิ ปะนะรัตน ์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง 

08-1958-0335 
 

หัวหน้าทีมบริหาร           
ความต่อเนื่องด้าน 

การกู้ชีพ กู้ภัย ฉุกเฉิน
ประจ าหน่วยงาน 

นายถาวร  ภวันต ุ
ลูกจ้างประจ า 
 

08-7162-9213 
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กลยุทธ์ควำมต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy) 

กลยุทธ์ความต่อเนื่อง เป็นแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีความ
พร้อม เมื่อเกิดสภาวะวิกฤต ซึ่งพิจารณาทรัพยากรใน 5 ด้าน ดังตารางที่ 2 
ตำรำงท่ี 2 กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy) 

ทรัพยำกร กลยุทธ์ควำมต่อเนื่อง 
อำคำร/สถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรอง 
 

 ก าหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงานส ารอง ภายในส านักงานและภายนอกส านักงาน
เทศบาลต าบลเชียรใหญ่โดยมีการส ารวจความเหมาะสมของสถานที่ประสานงาน
และเตรียมความพร้อมกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที ่ 

 ก าหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงานส ารอง ภายนอกส านักงานเทศบาลต าบลเชียรใหญ่     
คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเชียรใหญ่  ต าบลเชียรใหญ่ โดยมีการส ารวจ
ความเหมาะสมของสถานท่ี ประสานงาน และการเตรียมความพร้อม กับหน่วยงาน
เจ้าของพื้นที่แล้ว 

วัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญ/กำรจัดหำ
จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญ 

 หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง ก าหนดแผนการเคลื่อนย้ายหรือจัดหาวัสดุอุปกรณ์
ส าคัญ และอื่นๆ ที่จ าเป็นแก่การปฏิบัติงานไปยังพ้ืนท่ีส ารอง 

 ก าหนดแผนจัดหาคอมพิวเตอร์ส ารอง ที่มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งานพร้อม
อุปกรณ์เชื่อมโยงต่อผ่านอินเทอร์เน็ตเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีของส่วนกลางได้ 

 ก าหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop/Notebook) หรืออุปกรณ์เช่ือมโยง
ระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-fi) ของผู้ให้บริการ
โทรศัพท์มือถือ เช่ือมโยงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญของ
หน่วยงานกลางผ่านอินเทอร์เน็ต 

เทคโนโลยีสำรสนเทศ และข้อมลู
ที่ส ำคัญ 

 

 ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่มีความส าคัญ  มีลักษณะแบบ
รวมศูนย์ และเชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เน็ตกับส่วนกลาง เพื่อการใช้
งาน ท าให้หน่วยงานไม่มีระบบคอมพิวเตอร์ส ารองของตนเอง ดังนั้น การกู้คืน
สถานการณ์อาจต้องรอจนกว่าระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนกลาง
จะกลับคืนให้สามารถใช้งานได้  

 ก าหนดด าเนินงานด้วยมือ (Manual) โดยเฉพาะงานส าคัญๆ ในกรณี ที่ระบบการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถกอบกู้ให้ใช้งานได้ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

บุคลำกรหลัก 

 

 ก าหนดใหใ้ช้บุคลากรส ารอง ทดแทนกันได้ตามแผนฯ 
 ก าหนดให้ใช้ผู้ปฏิบัติงานนอกกอง/ฝ่าย/งาน ที่เหมาะสมและมีลักษณะงานเดียวกัน

หรือใกล้เคียงกัน เข้าไปทดแทนหรือเสริมในกรณีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดแคลน
หรือมีไม่เพียงพอ 

คู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำรที่ส ำคัญ/        
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

 ก าหนดให้มีคู่ค้า/ผู้ให้บริการส ารอง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเรียกใช้บริการได้ใน
สภาวะวิกฤต  

 พิจารณากระจายความเสี่ยง โดยมีคู่ค้า/ ผู้ให้บริการ มากกว่า 1 ราย ส าหรับ
ให้บริการแก่หน่วยงาน  
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ผลกระทบต่อกระบวนกำรท ำงำนหรือกำรให้บริกำร  (Business Impact Analysis) 

การวิเคราะห์ผลกระทบต่อกระบวนการท างานหรือการให้บริการ  โดยใช้เกณฑ์ในการ
ก าหนดระดับผลกระทบ ดังนี้ 

 

ระดับผลกระทบ หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำระดับของผลกระทบ 
สูงมาก ▪ เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจ านวนเงินในระดับสูงมาก  

▪ ส่งผลให้ขีดความสามารถในการด าเนินงานหรือให้บริการลดลงมากกว่า ร้อยละ 50  
▪ เกิดการสูญเสียชีวิตและ/หรือภัยคุกคามต่อสาธารณชน  
▪ ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นใจต่อองค์กรในระดับประเทศและนานาชาติ  

สูง ▪ เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจ านวนเงินในระดับสูง  
▪ ส่งผลให้ขีดความสามารถในการด าเนินงานหรือให้บริการลดลงร้อยละ 25-50  
▪ เกิดการบาดเจ็บต่อผู้รับบริการ/บุคคล/กลุ่มคน  
▪ ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นใจต่อองค์กรในระดับประเทศ  

ปานกลาง ▪ เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจ านวนเงินในระดับปานกลาง  
▪ ส่งผลให้ขีดความสามารถในการด าเนินงานหรือให้บริการ ลดลงร้อยละ 10-25  
▪ ต้องมีการรักษาพยาบาล  
▪ ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นใจต่อองค์กรในระดับท้องถิ่น  

ต่ า ▪ เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจ านวนเงินในระดับต่ า  
▪ ส่งผลให้ขีดความสามารถในการด าเนินงานหรือให้บริการ ลดลงร้อยละ 5-10  
▪ ต้องมีการปฐมพยาบาล  
▪ ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นใจต่อองค์กรในระดับท้องถิ่น  

ไม่เปน็สาระส าคัญ ▪ ส่งผลให้ขีดความสามารถในการด าเนินงานหรือให้บริการ ลดลงน้อยกว่าร้อยละ 5  

พบว่ากระบวนการท างานที่หน่วยงานต้องให้ความส าคัญและกลับมาด าเนินงานหรือฟ้ืนคืน
สภาพให้ได้ภายในระยะเวลาตามที่ก าหนด ปรากฎดังตารางที่ 3 

 

ตำรำงท่ี 3 ผลกระทบต่อกระบวนการท างานหรือการให้บริการ (Business Impact Analysis) 
 

กระบวนกำรหลัก 
ระดับควำม

เร่งด่วน 
ระยะเวลำเป้ำหมำยในกำรฟ้ืนคืนสภำพ 

4  
ชั่วโมง 

1  วัน 1  
สัปดำห ์

2  
สัปดำห ์

1  
เดือน 

1. การประเมินความเสียหายจากสถานการณ์ภัยที่
เกิดขึ้น ก่อนรับหน่วยงานภาคีเครอืข่าย/ประชาชน
ผู้ประสบภยัที่มาตดิต่อ 

สูง      

2. การเตรียมความพร้อมด้านสถานท่ีและวัสดุ
อุปกรณ์/เครื่องมือท่ีจ าเป็น ระบบส ารองฉุกเฉิน 
ยานพาหนะและเงินสด 

สูง      

3. จัดตั้งศูนย์อ านวยการและสั่งการในสภาวะ
วิกฤต การเตรียมงานของทุกกลุ่มงาน/และทุกฝ่าย
พร้อมจัดท าเวรประจ าวัน ผลัดเวร และบูรณาการ
งานดูแลประชาชน/ติดต่อสื่อสาร ตลอด 24 ชม. 

สูง      
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 ตำรำงท่ี 3 ผลกระทบต่อกระบวนการท างานหรือการให้บริการ (Business Impact Analysis)  (ต่อ) 
 

กระบวนกำรหลัก 
ระดับควำม

เร่งด่วน 
ระยะเวลำเป้ำหมำยในกำรฟ้ืนคืนสภำพ 

4  
ชั่วโมง 

1  วัน 1  
สัปดำห ์

2  
สัปดำห ์

1  
เดือน 

4. การรับแจ้งการรายงานสถานการณภ์ัยและการ
ขอความช่วยเหลือของทุกหน่วยงานท้ังในระดับ
จังหวัด/อ าเภอ/อปท. เพื่อประสานงานกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการวิเคราะห์
ประเมินผลเพิ่มเติม 

สูง      

5. การติดตาม วิเคราะห์สภาพปัญหาและ
ประเมินผล 

สูง      

6. การเตรียมการประสานโรงพยาบาลข้างเคียงทั้ง
ในและนอกเขตพื้นท่ีเพื่อการส่งต่อผู้ป่วย 

สูง      

7. ประสานหน่วยงานภายนอกสนบัสนุนช่วยเหลือ
ทั้งด้านเครื่องจักรกลและก าลังพล 

สูง      

8. การดูแลการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงานท่ีติดต่อประสานงานโดยตรงของ
เทศบาล 

สูง      

9. กิจกรรมรับงานการแจ้งเหตสุถานการณภ์ัย
พิบัติต่างๆจากประชาชน/หมู่บ้าน/ชุมชน 

สูง      

10. การเบิกจ่าย สิ่งของส ารองจ่าย/ถุงยังชีพ เรือ 
อุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้บริการประชาชนและ
หน่วยงานท่ีร้องขอ 

สูง      

11.การแจ้งตดิต่อประสานกับเจ้าหน้าท่ีกู้ชีพกู้ภัย/
อปพร./ศูนย์ อปพร.อ าเภอ, ศูนย์ อปพร.เทศบาล
และอปท.ทุกแห่ง 

ปานกลาง      

12.การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และลงพื้นที่ส ารวจ ปานกลาง      
13. จัดท ารายงานสรุปผลการช่วยเหลือและการ
รายงานเหตุด่วนสาธารณภัยให้กับประธาน/รอง
ประธานคณะกรรมการ BCM 

ปานกลาง      

การด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงาน
ธุรการทั่วไป  

สูง      

การด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงิน การบัญชี 
วัสด ุครุภัณฑ ์การบริหารงานบุคคล การตดิต่อ
ประสานงาน สถิติข้อมลู  

ปานกลาง      

การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าแผนงาน
งบประมาณและเร่งรัดตดิตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  

ต่ า      

ส าหรับกระบวนการอ่ืนๆ ที่ประเมินแล้ว อาจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมากหรือมีความ
ยืดหยุ่นสามารถชะลอการด าเนินงานและการให้บริการได้ โดยให้ผู้บริหารของฝ่ายงานประเมินความจ าเป็น
และเหมาะสม ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นให้ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความต่อเนื่องเช่นเดียวกับ
กระบวนงานหลัก 
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กำรวิเครำะห์เพื่อก ำหนดควำมต้องกำรทรัพยำกรที่ส ำคัญ  

1) ด้านสถานที่ปฏิบัติงานผส ารอง (Working Space Requirement)  
ตำรำงท่ี 4 การระบุพ้ืนที่การปฏิบัติงานส ารอง 

ทรัพยำกร สถำนที่/ที่มำ 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดำห ์ 2 สัปดำห ์ 1 เดือน 

พื้นที่ส าหรับสถานท่ี
ปฏิบัติงานส ารอง 

 ศูนย์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลเชียรใหญ ่

1 ส่วน
ราชการ ต่อ 
1 คน ต่อ 
4  ตร.ม. 

1 ส่วน
ราชการ ต่อ 
2 คน ต่อ 
10 ตร.ม. 

1 ส่วน
ราชการ ต่อ 
3 คน  ต่อ 
10 ตร.ม. 

ทุกส่วน
ราชการมี 

จนท.
ปฏิบัติงาน
ครบทุกคน 

ทุกส่วน
ราชการมี 

จนท.
ปฏิบัติงาน
ครบทุกคน 

ปฏิบัติงานท่ีบ้าน - 1 ส่วน
ราชการ ต่อ 
1 คน  ต่อ 
4  ตร.ม. 

1 ส่วน
ราชการ ต่อ 
2 คน  ต่อ 
10  ตร.ม. 

1 ส่วน
ราชการ ต่อ 
2 คน  ต่อ 
10  ตร.ม. 

ทุกส่วน
ราชการมี 

จนท.
ปฏิบัติงาน
ครบทุกคน 

ทุกส่วน
ราชการมี 

จนท.
ปฏิบัติงาน
ครบทุกคน 

ศูนย์อ านวยการ(เวรวิทยุ 
เจ้าหน้าท่ีอยู่เวรประจ า
ศูนย ์

- 2 คน  ต่อ 
10 ตร.ม. 

2 คน  ต่อ 
10 ตร.ม. 

2 คน  ต่อ 
10 ตร.ม. 

2 คน  ต่อ 
10 ตร.ม. 

2 คน  ต่อ 
10 ตร.ม. 

5 ส่วนราชการ 
(25 คน) 

     

 
2) ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement)  

ตำรำงท่ี 5 การระบุจ านวนวัสดุอุปกรณ์ 
ทรัพยำกร ที่มำ 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดำห ์ 2 สัปดำห์ 1 เดือน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส ารองที่มี
คุณลักษณะที่เหมาะสม 

หน่วยงานภายใน 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 

เครื่องพิมพ์  รองรับการใช้งาน
กับเครื่องคอมพิวเตอร ์

หน่วยงานภายใน 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 

โทรศัพท์พร้อมหมายเลข หน่วยงานภายใน 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 

โทรสาร//เครื่องสแกน 
(Fax/Document Scan  
Machine) พร้อมหมายเลข 

หน่วยงานภายใน 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 

เครื่องถ่ายเอกสาร หน่วยงานภายใน 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 

อุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ หน่วยงานภายใน  
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3) ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล (IT & Information  Requirement) 
ตำรำงท่ี 6 การระบุความต้องการด้านเทคโนโลยี 

ทรัพยำกร แหล่งข้อมลู/ที่มำ 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดำห ์ 2 สัปดำห์ 1 เดือน 

E - mail หน่วยงานภายใน      

Appication Facebook 
/Line 

หน่วยงานภายใน 
 

 

     

ระบบสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง  เช่น GFMIS 
การจัดซื้อจัดจ้าง EGP 

กรมบัญชีกลาง  
    

ระบบสารสนเทศของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
เช่น E-plan E-laas  Info 

กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องภิ่น 

 
    

ค าสั่ง /หนังสือสังการ หน่วยงานต้นสังกัด      
เกี่ยวกับการรับ-ส่งหนังสือ หน่วยงานภายใน 

หน่วยงานภายนอก 
 

    

 

4) ความต้องการด้านบุคลากรส าหรับความต่อเนื่องเพ่ือปฏิบัติงาน  (Personnel Requirement)  
ตำรำงท่ี 7 การระบุจ านวนบุคลากรหลักท่ีจ าเป็น 

ทรัพยำกร 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดำห์ 2 สัปดำห์ 1 เดือน 

จ านวนบุคลากรปฏิบัติงานท่ี 
ส านักงาน /สถานท่ีปฏิบัติงานส ารอง 

ส่วนราชการ
ละ 1 คน 

ทั้ง
หน่วยงาน 

5 คน 

ส่วนราชการ
ละ 2 คน 

ทั้ง
หน่วยงาน 
10 คน 

 

ส่วนราชการ
ละ 2 คน 

ทั้ง
หน่วยงาน 
10 คน 

 

ทุกส่วน
ราชการมี 

จนท.
ปฏิบัติงาน
ครบทุกคน 

ทุกส่วน
ราชการมี 

จนท.
ปฏิบัติงาน
ครบทุกคน 

จ านวนบุคลากรที่จ าเป็นต้องปฏิบตัิงาน 
ที่บ้าน 

ส่วนราชการ
ละ 1 คน 

ทั้ง
หน่วยงาน 

5 คน 

ส่วนราชการ
ละ 2 คน 

ทั้ง
หน่วยงาน 
10 คน 

ส่วนราชการ
ละ 2 คน 

ทั้ง
หน่วยงาน 
10 คน 

 

ทุกส่วน
ราชการมี 

จนท.
ปฏิบัติงาน
ครบทุกคน 

ทุกส่วน
ราชการมี 

จนท.
ปฏิบัติงาน
ครบทุกคน 

ศูนย์อ านวยการ(เวรวิทยุ เจ้าหน้าที่อยู่เวร
ประจ าศูนย ์

2 คน 2 คน 2 คน    
  

2 คน    
  

2 คน    
  

รวม 12 คน 22 คน 22 คน 25 คน 25 คน 
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      แผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)  เทศบาลต าบลเชียรใหญ่ 

5) ความต้องการด้านผู้ให้บริการที่ส าคัญ (Service Requirement) 
ตำรำงท่ี 8 การระบุผู้ให้บริการที่ต้องติดต่อหรือขอรับบริการ 

ผู้ให้บริกำร 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดำห์ 2 สัปดำห์ 1 เดือน 

ผู้ให้บริการเช่ือมโยงระบบเครือข่าย
อินเตอร์เนต็ผ่านระบบมือถือ เพื่อความ
สะดวกในการประสานในการติดตอ่ ส่ง-รับ
มอบสินค้าหรือบริการ 

     

การส ารองยานพาหนะและเช้ือเพลิง  เพื่อใช้
ในการติดต่อประสานในการส่ง-รบัมอบสินค้า
หรือบริการ 
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      แผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)  เทศบาลต าบลเชียรใหญ่ 

แนวทำงกำรด ำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำสภำวะวิกฤต 
 

   เหตุกำรณ์กำรเกิดอุทกภัย 
        แผนเตรียมกำร  ป้องกันและบรรเทำ  กรณีเกิดอุทกภัย 

1. ก่อนเกิดอุทกภัย  
1.1 ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องตรวจสอบ ติดตาม

สภาวะที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยในพื้นท่ีใกล้เคียง และพ้ืนที่ในความรับผิดชอบ และประเมินสภาพที่ตั้งของ
หน่วยงานทุกพ้ืนที่ว่ามีโอกาสประสบอุทกภัยด้วยหรือไม่  

1.2 ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง ติดตามข้อมูลข่าวสาร
ของกรมอุตุนิยมวิทยา ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จากสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และเชื่อฟังค าเตือนอย่าง
เคร่งครัด  

1.3 ส ารวจ กาหนดพ้ืนที่เสี่ยงภัย และเตรียมพ้ืนที่ปลอดภัยเพื่อรองรับการอพยพ  
1.4 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ส ารวจความเรียบร้อยของอาคารสถานที่  
1.5 ดาเนินการป้องกันความเสียหายของสถานที่ส าคัญเป็นเบื้องต้น  
1.6 เตรียมอุปกรณ์จ าเป็นให้เพียงพอ เช่น ไฟส ารอง วิทยุสื่อสาร อาหาร น้ าดื่มสะอาด เครื่อง

เวชภัณฑ์  
2. ขณะเกิดอุทกภัย  

2.1 กรณีเหตุกำรณ์ไม่รุนแรง  
1) ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง ตรวจสอบ/ 

ประเมินสถานการณ์ รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง  
2) หน่วยงานปฏิบัติงานตามปกติ  

2.2 กรณีเหตุกำรณ์รุนแรง  
1) ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง ตรวจสอบ/ 

ประเมินสถานการณ์ รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง  
2) หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องด าเนินการเข้าสู่ระบบบริหารความต่อเนื่อง  

แผนเตรียมการป้องกันและบรรเทากรณีเกิดอัคคีภัย  
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      แผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)  เทศบาลต าบลเชียรใหญ่ 

   เหตุกำรณ์กำรเกิดอุทกภัย 
        แผนเตรียมกำร  ป้องกันและบรรเทำ  กรณีเกิดอัคคีภัย 

1. ก่อนเกิดอัคคีภัย  
1.1 หัวหน้าคณะผู้บริหารความต่อเนื่องออกค าสั่ง/หนังสือเวียนแจ้งให้หน่วยงานเตรียมการป้องกัน

อัคคีภัยเบื้องต้น โดยการตรวจสอบเครื่องมือดับเพลิงประจ าอาคารให้มีความพร้อมเสมอ ตลอดจนแนะน าให้
พนักงานทราบวิธีใช้เครื่องมือดับเพลิงในยามฉุกเฉิน รู้จักทางหนีไฟ ตรวจสอบทางหนีไฟให้ปลอดจากสิ่งกีด
ขวาง  

1.2 ส ารวจ ก าหนดพ้ืนที่เสี่ยงภัย เตรียมพื้นท่ีปลอดภัย (จดุรวมพล) เพ่ือรองรับการอพยพ  
1.3 จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และส ารวจความเรียบร้อยของอาคาร สถานที/่

สิ่งก่อสร้างอย่างเสมอ  
1.4 จัดให้มีการซักซ้อมการหนีไฟของพนักงานอย่างน้อยปีเรียนละ 1 ครั้ง โดยเฉพาะในอาคารที่สูง

เกิน 3 ชั้น  
2. ขณะเกิดอัคคีภัย  

2.1 กรณีเหตุกำรณ์ไม่รุนแรง  
1) ผู้พบเห็นเหตุการณ์/เจ้าของพ้ืนที่บริเวณที่เกิดเหตุด าเนินการระงับเหตุด้วยตนเองใน 

เบื้องต้น  
2) ผู้พบเห็นเหตุการณ์/เจ้าของพ้ืนที่บริเวณที่เกิดเหตุแจ้งผู้ประสานงานคณะบริหารความ 

ต่อเนื่อง เพ่ือประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบสถานที่  
3) หน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ให้บริการตามปกติ  

2.2 กรณีเหตุกำรณ์รุนแรง  
1) ผู้พบเห็นเหตุการณ์/เจ้าของพ้ืนที่บริเวณที่เกิดเหตุ ด าเนินการระงับเหตุด้วยตนเองใน 

เบื้องต้น  
2) ผู้พบเห็นเหตุการณ์/เจ้าของพ้ืนที่บริเวณที่เกิดเหตุแจ้งผู้ประสานงานคณะบริหารความ 

ต่อเนื่องหรือบุคลากรส ารอง เพ่ือประสานงานเข้าสู่ระบบบริหารความต่อเนื่องต่อไป 
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      แผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)  เทศบาลต าบลเชียรใหญ่ 

   เหตุกำรณ์กำรเกิดวำตภัย 
        แผนเตรียมกำร  ป้องกันและบรรเทำ  กรณีเกิดวำตภัย 

1. ก่อนเกิดวำตภัย  
1.1 ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องตรวจสอบ ติดตาม

สภาวะที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยในพื้นท่ีใกล้เคียง และพ้ืนที่ในความรับผิดชอบ และประเมินสภาพที่ตั้งของ
หน่วยงานทุกพ้ืนที่ว่ามีโอกาสประสบอุทกภัยด้วยหรือไม่  

1.2 ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง ติดตามข้อมูลข่าวสาร
ของกรมอุตุนิยมวิทยา ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จากสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และเชื่อฟังคาเตือนอย่าง
เคร่งครัด  

1.3 ส ารวจ กาหนดพ้ืนที่เสี่ยงภัย และเตรียมพ้ืนที่ปลอดภัยเพื่อรองรับการอพยพ  
1.4 จัดให้มีเจ้าหน้าที่สารวจความเรียบร้อยของอาคารสถานที่  
1.5 ดาเนินการป้องกันความเสียหายของสถานที่สาคัญเป็นเบื้องต้น  
1.6 เตรียมอุปกรณ์จ าเป็นให้เพียงพอ เช่น ไฟส ารอง วิทยุสื่อสาร อาหาร น้ าดื่มสะอาด เครื่อง

เวชภัณฑ์  
2. ขณะเกิดวำตภัย  

2.1 กรณีเหตุกำรณ์ไม่รุนแรง  
1) ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง ตรวจสอบ/ 

ประเมินสถานการณ์ รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง  
2) หน่วยงานปฏิบัติงานตามปกติ  

2.2 กรณีเหตุกำรณ์รุนแรง  
1) ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง ตรวจสอบ/ 

ประเมินสถานการณ์ รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง  
2) หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องด าเนินการเข้าสู่ระบบบริหารความต่อเนื่อง           

แผนเตรียมการป้องกันและบรรเทากรณีเกิดอัคคีภัย  
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      แผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)  เทศบาลต าบลเชียรใหญ่ 

   เหตุกำรณ์กำรเกิดโรคระบำด  
        แผนเตรียมกำร  ป้องกันและบรรเทำ  กรณีเกิดโรคระบำด 
 

1. ก่อนเกิดโรคระบำด  
1.1 ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง ทีมบริหารความต่อเนื่อง ส านักการเจ้าหน้าที ่ผู้ที่

เกี่ยวข้องตรวจสอบ ติดตามข่าวสารการเกิดโรคระบาดทั้งในและต่างประเทศ  
1.2 ส านักการเจ้าหน้าที่เผยแพร่องค์ความรู้ และแนวปฏิบัติให้ปลอดภัยจากโรคระบาดแก่พนักงาน 

และประชาชน  
1.3 ส านักการเจ้าหน้าที่/เขตการเดินรถ/กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถท่ีเกี่ยวข้องจัดเตรียมอุปกรณ์

ป้องกันการติดเชื้อ การฆ่าเชื้อ การกาจัดพาหะน าโรค แจกจ่ายให้ด าเนินการตามความจ าเป็น  
1.4 ส านักการเจ้าหน้าที่/เขตการเดินรถ/กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถจัดเตรียมบุคลากร ยา เวชภัณฑ์ 

วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น เพ่ือการรักษาเบื้องต้นก่อนส่งต่อ  
 

2. ขณะเกิดโรคระบำด  
2.1 กรณีโรคระบำดยังไม่ถึงพื้นที่  

1) ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง ทีมบริหารความต่อเนื่อง ส านักการเจ้าหน้าที่     
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เขตการเดินรถ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รายงาน
ต่อหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องทุกระยะ  

2) หน่วยงานปฏิบัติงานตามปกติ  
2.2 กรณีโรคระบำดเข้ำถึงพื้นที่  

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องด าเนินการเข้าสู่ระบบบริหารความต่อเนื่อง 
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      แผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)  เทศบาลต าบลเชียรใหญ่ 

เหตุกำรณ์กำรเกิดชุมนุมประท้วง/จลำจลเกิดชุมนุมประท้วง/จลำจล 
 แผนเตรียมกำร  ป้องกันและบรรเทำ  กรณีเกิดชุมนุมประท้วง/จลำจล 

1 ก่อนเกิดกำรชุมนุมของฝูงชน  
1.1 หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง ทีมบริหารความต่อเนื่อง และผู้เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบ 

ติดตามสภาวะที่เสี่ยงต่อการเกิดจลาจลทั้งในพ้ืนที่ และพ้ืนที่ใกล้เคียง และประเมินสถานการณ์ว่ามีโอกาสเกิด 
หรือกระทบต่อหน่วยงานหรือไม่ รายงานต่อผู้ประสานงานของคณะบริหารความต่อเนื่อง  

1.2 จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตรวจสภาพความปลอดภัยของอาคารสถานที่ 
ยานพาหนะอุปกรณ์ส าคัญ ทรัพย์สิน ทางเข้า–ออกของอาคาร ประตูเข้า–ออกของส านักงานเทศบาลต าบล
เชียรใหญ่   

1.3 ส ารวจ ก าหนดพ้ืนที่เสี่ยง เตรียมพื้นท่ีปลอดภัยเพื่อการอพยพ หรือรองรับการอพยพ  
1.4 ถ้าประเมินสถานการณ์แล้วเห็นว่า เหตุการณ์น่าจะรุนแรงมากขึ้น รายงานผู้ประสานงาน     

คณะบริหารความต่อเนื่อง เพ่ือเสนอหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องเตรียมอุปกรณ์จาเป็น เช่น ไฟส ารอง 
วิทยุสื่อสาร อาหาร น้ าดื่มสะอาด เครื่องเวชภัณฑ์ สถานพยาบาล บุคลากรพยาบาล ยานพาหนะ ตลอดจน
เครื่องมือช่าง อุปกรณ์ดับเพลิง เพ่ือเตรียมรับการปิดล้อมที่อาจเกิดข้ึน  

 

2. ขณะเกิดกำรชุมนุมของฝูงชน  
2.1 กรณีเหตุกำรณ์ไม่รุนแรง (สามารถปฏิบัติงานในอาคารได้ตามปกติ)  

1) ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง และเจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายติดตามและ 
ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รายงานต่อหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง ทุกระยะ  

2) หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง/ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง  
ประสานงานกับผู้น ากลุ่มฯ เชิญตัวแทนเข้าพบผู้บริหาร/ผู้ได้รับมอบหมาย เพ่ือรับฟังข้อเรียกร้อง (ด าเนินการ
ตามหลักวิชาการควบคุมฝูงชน) และด าเนินการตามควรแก่กรณี  

3) หน่วยงานปฏิบัติงานตามปกติ  
2.2 กรณีเหตุกำรณ์รุนแรง  

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องด าเนินการเข้าสู่ระบบบริหารความต่อเนื่อง 
 
 
หมำยเหตุ    แผนเตรียมการ  ป้องกันและบรรเทา เกิดเหตุการ์ในสภาวฉุกเฉิน (อุทกภัย  วาตภัย  อัคคีภัย)  
ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลต าบลเชียรใหญ่ประจ าปี  2563    
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      แผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)  เทศบาลต าบลเชียรใหญ่ 

กำรก ำหนดกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) 

  เพ่ือให้แผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) สามารถน าไปปฏิบัติใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล ก าหนดให้มีกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) ของเทศบาลต าบลเชียรใหญ่ ขึ้นโดย 

6.1 กระบวนการ Call Tree  คือ กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกในคณะบริหาร 
ความต่อเนื่องและทีมงานบริหารความต่อเนื่องที่เก่ียวข้องตามรายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมบริหาร 
ความต่อเนื่องที่ปรากฏในตารางที่ 1  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการด้านการติดต่อสื่อสาร
ของบุคลากรของหน่วยงานภายหลังจากมีการประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตโดยกระบวนการ  
Call Tree  การด าเนินการต่างๆ ภายหลังจากมีประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤต  

กระบวนการ Call Tree จะเริ่มต้นที่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องประกาศภาวะ
ฉุกเฉิน/วิกฤต  ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง แจ้งให้หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่องรับทราบ
เหตุการณ์ฉุกเฉินและประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน  ตามช่องทางติดต่อสื่อสารที่ได้ระบุ
ในแผนบริหารความต่อเนื่อง ตามสายงานการบังคับบัญชาของแต่ละกอง/กลุ่ม/ฝ่าย/งาน  จากนั้นหัวหน้า
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง มีหน้าที่แจ้งไปยังบุคลากรภายใต้การบังคับบัญชาทุกคนทราบเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ผลกระทบ และการปฏิบัติตามแผนฯ ในสภาวะวิกฤต 

  6.2  ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องได้  ให้ติดต่อไปยังบุคลากร
ส ารอง  โดยพิจารณาจาก 

   1) ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลาท าการให้ด าเนินการติดต่อบุคลากรหลัก  โดยติดต่อ
ผ่านเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานเป็นช่องทางแรก 

   2) ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นนอกเวลาท าการหรืสถานที่ปฎิบัตงานหลักได้รับผลกระทบ
ให้ด าเนินการติดต่อบุคลากรหลัก  โดยติดต่อผ่านโทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางแรก 
   3) ถ้าสามารถติดต่อบุคลากรหลักได้  ให้แจ้งข้อมูลแก่บุคลากรหลักของหน่วยงาน
ทราบดังต่อไปนี้ 

    -  สรุปสถานการณ์ของเหตุการฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนความ
ต่อเนื่อง   

    -  แจ้งเวลาและสถานที่ส าหรับการนัดประชุมแร่งด่วนของหน่วยงาน
ส าหรับผู้บริหารของหน่วยงานและทีมความต่อเนื่อง 

    -  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เพ่ือบริหารความต่อเนื่องต่อไป  เช่น  สถานที่
รวมพลในกรณีที่มีการย้ายสถานที่ท าการ  ภายหลังจากได้รับการตอบรับจากบุคลากรหลักครบถ้วนตาม     
ผังการติดต่อ (Call Tree) หัวหน้าหน่วยงานมีหน้าที่โทรศัพท์กลับไปแจ้งผู้ประสานงานคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง  เพ่ือรวบรวมสรุปความพร้อมของหน่วยงานในการบริหารความต่อเนื่อง  รวมทั้งความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดในหน่วยงานทีมบริหารความต่อเนื่องมีหน้าที่ในการ
ปรับปรุงข้อมูลส าหรับการติดต่อเป็นปัจจุบันตลอดเวลา  เพ่ือให้กระบวนการติดต่อพนักงานภายในหน่วยงาน
สามารถด าเนินได้อย่างต่อเนื่องและส าเร็จลุล่วงภายในระยะเวลาที่คาดหวัง  ในกรณีที่เหตุการณ์ฉุกเฉินและ 
มีการประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่อง 
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กระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน Call Tree 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

กำรทดสอบแผนควำมต่อเนื่อง (Tesiing  The Plan) 
1. มีการทดสอบแผนฯ  บางส่วนหรือทั้งหมดเป็นประจ าทุกปี  เพ่ือให้มั่นใจว่าหน่วยงานมีการ 

เตรียมตัวและมีความสามารถในการกู้คืนธุรกิจส าคัญภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
2. ส าหรับหน่วยงานซึ่งมีการปฏิบัติงานที่ส าคัญ  ควรทดสอบแผนฯ  โดยการสร้างสถานการณ์ 

จ าลอง (simulation exercises)เป็นประจ าทุกปี  โดยต้องมีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนสถานการณ์จ าลอง  
เพ่ือให้แน่ใจว่าได้มีการทดสอบความสูญเสีย/เสียหายของปัจจัยหลักท่ีเกี่ยวข้อง  ทุกๆ 2 ปี   

3. ข้อบกพร่องใดๆ (Gap) ที่เกิดจากการทดสอบแผนฯ  จะต้องมีการติดตามให้เสร็จสิ้นภายใน  
3 เดือน  นับตั้งแต่วันที่ทดสอบ  ถ้าไม่สามารถด าเนินการติดตามได้ตามเวลาที่ด าหนดคณะบริหารความ
ต่อเนื่องและผู้จัดการโครงการ  BCM  เพ่ือพิจารณาแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องนั้นๆ ให้หมดไปโดยเร็ว 
การดูแลปรับปรุงแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (MAINTENANCE OF  THE  PLAN)   

ก าหนดให้ต้องมีการปรับปรุงแผนฯ ให้เป็นปัจจุบันทุกปี หรือทุกครั้งหลังการทดสอบ  
หรือภายใน 3 เดือน  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงส าคัญ  เช่นรายชื่อผู้ที่จะต้องได้รับการแจ้งเหตุ (Staff 
Recall List)  ควรมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกๆ  ไตรมาส  และส่งส าเนาให้กับเลขานุการคณะท างาน
บริหารความต่อเนื่อง  ด้วยการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบของทีมการปฏิบัติหน้าที่  และขั้นตอน
ปฏิบัติการต่างๆ  จะต้องสอดคล้องกับแผนความต่อเนื่อง  ฐานข้อมูลบัญชีรายการ/รายชื่อ    ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนความต่อเนื่อง  หรือต้องมีการอ้างอิงไว้ในแผนความต่อเนื่องต้องปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
 
 
 

คณะผู้บริหาร 
เทศบาลต าบลเชียรใหญ ่

หัวหน้าคณะบริหาร 
ความต่อเนื่อง จังหวัด/อ าเภอ 

ผู้ประสานคณะบรหิาร 
ความต่อเนื่อง 

องค์กรสนับสนุน 
ภายนอกหน่วยงาน 

หัวหน้าทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่อง 

พนักงาน / ลูกจ้าง 
เทศบาลต าบลเชียรใหญ ่
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กำรตอบโต้เหตุกำรณ์ฉุกเฉิน (Emergency  Response)   
1. การตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉิน  เป็นการปฏิบัติการโดยทันทีในการเคลื่อนย้ายบุคลากรที่ได้รับ 

ผลกระทบและประเมินความเสียหายหรือผลกระทบวัตถุประสงค์ของการตอบโต้เหตุการณฉ์ุกเฉิน  การลด
ความสูญเสีย/เสียหายที่เกิดขึ้นกับชีวิต  ทรัพย์สิน  และการด าเนินธุรกิจ  ให้น้อยที่สุด 

2. จัดท าแผนปฏิบัติการตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉิน  (Emergency  Response Action Plan :  
ERAP)  ระดับองค์กร  เพ่ือให้ส่วนราชการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน  ซึ่งแผนนี้จะก าหนดกรอบการท างาน
เพ่ือให้มีการตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉินอย่างเป็นล าดับขั้นตอนในระดับผู้บริหาร  

3. เจ้าหน้าที่ตอบโต้เหตุการณ์ (Emergency  Response  Staff)   ที่ส าคัญของหน่วยงานที่ 
นอกเหนือจากหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง มีดังนี้ 

3.1 ผู้รับผิดชอบด้านอัคคีภัย  มีบทบาทหน้าที่เพ่ือให้ความมั่นใจว่าได้เคลื่อนย้ายบุคลากร 
ออกจากสถานที่เกิดเหตุตามขั้นตอนปฏิบัติการ  และต้องรายงานผลการเคลื่อนย้ายบุคลากรให้ผู้ดูแลความ
ปลอดภัยอาคารสถานที่ (Building  Safety Manager) และให้ความช่วยเหลือในการติดตามบุคลากรที่
หายไปหรือไม่ได้รายงานตัว 
  3.2 หัวหน้าผู้ดูแลอาคาร  (Building  Manager)  /ผู้ดูแลประจ าชั้นอาคาร (Floor 
Manager)  หัวหน้าผู้ดูแลอาคารและผู้ดูแลประจ าชั้นอาคาร  มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการและประสานงาน 
ณ สถานที่เกิดเหตุ  ทันทีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่คุกคามชีวิตและความปลอดภัยของบุคลากร  รวมถึง      
ทรัพสินของเทศบาลต าบลเชียรใหญ่ 
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ขั้นตอนกำรบริหำรควำมต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนกำร 
 

 
 

 ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากร (พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง) ค านึงถึงความปลอดภัยใน
ชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืนๆ และปฏิบัติตามแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติของหน่วยงานตนเองและงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลใหญ่ อย่างเคร่งครัด 
 

ขั้นตอนและกิจกรรม ควำมรับผิดชอบ 
ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

- แจง้เหตุฉุกเฉิน วิกฤต ตามกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน Call Tree 
ให้กับบุคลากรในส านัก/กอง/ฝ่าย/งาน ภายหลังได้รับแจ้งจากหัวหน้า
คณะบริหารความต่อเนื่องของเทศบาลต าบลเชียรใหญ่ 

หัวหน้าทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของส านัก 
กอง/ฝ่าย/งาน นั้นๆ 

 

- จัดประชุมทีมงานบริหารความต่อเนื่อง เพื่อประเมินความเสียหาย 
ผลกระทบและการให้บริการ ตลอดจนทรัพยากรส าคัญที่ต้องใช้ในการ
บริหารความต่อเนื่อง 
- ทบทวนการปฏิบตัิงานที่มีความเร่งด่วน หรือส่งผลกระทบสูง 
สูงมาก (หากไม่ด าเนนิการ) ดังนั้น จึงจ าเปน็ต้องด าเนนิงาน 
หรือปฏิบัติงานด้วยมือ  (Manual Processing) 

หัวหน้าทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของส านัก 
กอง/ฝ่าย/งาน นั้นๆ 

 

- ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในกอง/ฝ่าย ที่ได้รับบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิต 
 

ผู้อ านวยการกอง/ฝา่ย  

- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานทราบ 
โดยคลอบคลุมประเด็น ดังนี ้
   • จ านวนและรายชื่อบุคลากรที่ได้รับบาดเจ็บ/เสียชีวิต 
   • ความเสียหายและผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและการบริการ
ประชาชน 
   • ทรัพยากรส าคัญๆ ที่ต้องใชใ้นการบริหารความต่อเนื่อง 
   • กิจกรรมหรืองานที่มีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบอยา่งสงู(หากไม่
ด าเนินการ) 
 

หัวหน้าทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของส านัก 
กอง/ฝ่าย/งาน นั้นๆ 

 

- สื่อสารและรายงานสถานการณ์แก่บุคลากรในกอง/ฝ่าย/งาน ให้ทราบ
ตามเนื้อหาและข้อความทีไ่ด้รับการ 
พิจารณาจากคณะผูบ้ริหารความต่อเนื่อง ที่ได้รายงานผู้บริหารเทศบาล
ต าบลเชียรใหญ่ 

หัวหน้าทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของส านัก 
กอง/ฝ่าย/งาน นั้นๆ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
.. 

วันที่ 1 (ภายใน 24 ชั่วโมง) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที 
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ขั้นตอนและกิจกรรม ควำมรับผิดชอบ 
ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

- ประเมินและระบุกระบวนการหลักและงานเร่งด่วนที่ต้อง 
ด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 1 - 5 วันข้างหน้า 
 
 

หัวหน้าทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของส านัก 
กอง/ฝ่าย/งาน นั้นๆ 

 

- ประเมินศักยภาพและความสามารถของหน่วยงานในการด าเนนิงาน
เร่งด่วน ภายใต้ข้อจ ากัดและสภาวะวิกฤตพร้อมระบุทรัพยากร
จ าเป็นต้องใชบ้ริหารความต่อเนือ่งตามแผนการจัดหาทรัพยากร 
 

หัวหน้าทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของส านัก 
กอง/ฝ่าย/งาน นั้นๆ 

 

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง 
ของเทศบาลต าบลเชียรใหญ่ทราบ พร้อมขออนุมัติการด าเนินงานหรือ
ปฏิบัติงานด้วยมือ  ส าหรับกระบวนงานที่มีความเร่งด่วน  และส่งผล
กระทบอย่างสงู  หากไม่ด าเนินการ 
 

หัวหน้าทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของส านัก 
กอง/ฝ่าย/งาน นั้นๆ 

 

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการจัดหาหรือ 
เคลื่อนย้ายทรัพยากรจ าเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง 
   • สถานทีป่ฏิบัตงิานส ารอง 
   • วัสด ุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
   • เทคโนโลยสีารสนเทศและขอ้มูลส าคัญ 
   • บุคลากรหลัก 
   • ประชาสัมพนัธ์ให้แก่ประชาชนทราบ ถึงสถานที่ให้บริการ 
 

• คณะบริหารความ
ต่อเนื่อง 
• หัวหน้าทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องและ 
เจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบ 

 

-บันทึกและรายงานกิจกรรม ทีท่ีมงานบริหารความต่อเนื่องของ กอง/
ฝ่าย/งาน 

หัวหน้าทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของส านัก 
กอง/ฝ่าย/งาน นั้นๆ 

 

-สรุปรายงานสถานการณ์ และขัน้ตอนในการด าเนินการในวัน 
ถัดไป แก่หัวหน้าคณะผู้บริหารความต่อเนื่องทราบ 

หัวหน้าทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของส านัก 
กอง/ฝ่าย/งาน นั้นๆ 

 

-รายงานความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขและการ
ด าเนินการในวันถัดไปต่อผูบ้ริหารเทศบาล 

หัวหน้าทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของส านัก 
กอง/ฝ่าย/งาน นั้นๆ 
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      แผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)  เทศบาลต าบลเชียรใหญ่ 

 
 

 ในการปฏิบัติการใดๆ  ให้บุคลากร (พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง)  ค านึงถึงความปลอดภัย          
ในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืนๆ และปฏิบัติตามแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติของหน่วยงานตนเองและ                
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลต าบลเชียรใหญ่  อย่างเคร่งครัด 
 

ขั้นตอนและกิจกรรม ควำมรับผิดชอบ 
ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

- ติดตามสถานการณ์และการกูค้ืนการบริหารความต่อเนื่อง หัวหน้าทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของส านัก 
กอง/ฝ่าย/งาน นั้นๆ 

 

- ตรวจสอบระบบ และเพิ่มความพร้อมภายใต้ข้อจ ากัดในการ
ปฏิบัติงาน 

หัวหน้าทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของส านัก 
กอง/ฝ่าย/งาน นั้นๆ 

 

- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของเทศบาลเรื่องความ
พรอ้ม ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ ในการจัดหาเพิ่มเติมทรัพยากรที่
จ าเป็นในการบริหารความต่อเนือ่ง 

หัวหน้าทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของส านัก 
กอง/ฝ่าย/งาน นั้นๆ 

 

- แจง้สถานการณ์และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องของ 
กอง/ฝ่าย/งาน และประชาชนให้ทราบ 

หัวหน้าทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของส านัก 
กอง/ฝ่าย/งาน นั้นๆ 

 

- บันทึกและรายงานกิจกรรมหรือการปฏิบัติงานที่ต้องปรับเปลี่ยน 
เพื่อการบริการประชาชน ในลักษณะลงพืน้ที่เพื่อเขาให้ถึงประชาชน
ผู้รับบริการ 

หัวหน้าทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของส านัก 
กอง/ฝ่าย/งาน นั้นๆ 

 

- แจง้สรุปสถานการณ์และขั้นตอนการด าเนินการต่อไป ส าหรับวัน
ถัดไป กับบุคลากรใน กอง/ฝ่าย/งาน นั้นๆ 

หัวหน้าทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของส านัก 
กอง/ฝ่าย/งาน นั้นๆ 

 

- รายงานความคืบหน้า การด าเนินการให้แก่ผู้บริหารเทศบาลทราบ หัวหน้าคณะบริหาร 
ความต่อเนื่อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

กำรตอบสนองในระยะสั้น 
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      แผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)  เทศบาลต าบลเชียรใหญ่ 

 
 

 ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากร (พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง) ค านึงถึงความปลอดภัย         
ในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืนๆ และปฏิบัติตามแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติของหน่วยงานตนเองและ                
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลต าบลเชียรใหญ่  อย่างเคร่งครัด 
 

ขั้นตอนและกิจกรรม ควำมรับผิดชอบ 
ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

- ติดตามสถานภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรทีไ่ด้รับผลกระทบ 
ประเมินความจ าเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ในการกอบกู้คืน 

หัวหน้าทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของส านัก 
กอง / ฝ่าย / งาน นั้นๆ 

 

- แจง้สถานการณ์และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องแก่ 
ผู้ได้รับผลกระทบ 

หัวหน้าทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของส านัก 
กอง / ฝ่าย / งาน นั้นๆ 

 

- บันทึกและทบทวนกิจกรรม ทีท่ีมงานบริหารความต่อเนื่องต้องท า หัวหน้าทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของส านัก 
กอง / ฝ่าย / งาน นั้นๆ 

 

- ประเมินผลการปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าที่และการให้การบริการ
ประชาชน 

หัวหน้าทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของส านัก 
กอง / ฝ่าย / งาน นั้นๆ 

 

- สรุปปัญหา อุปสรรค ที่ยังต้องได้รับการปรบัปรุงแก้ไข เพิ่มเติม  
เพื่อให้การด าเนินงานของเทศบาล เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพใน
สถานการณ์ที่มีข้อจ ากัด/วิกฤต 

หัวหน้าทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของส านัก 
กอง / ฝ่าย / งาน นั้นๆ 

 

- รายงานผลการด าเนนิการ ให้คณะบริหารความต่อเนื่องทราบ หัวหน้าทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของส านัก 
กอง / ฝ่าย / งาน นั้นๆ 

 

- หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง รายงานความคบืหน้าแก่ผูบ้ริหาร
เทศบาล 

หัวหน้าคณะบริหาร 
ความต่อเนื่อง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรตอบสนองระยะกลำง  (1  สัปดำห์) 
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ภำคผนวก 
รำยงำนกำรบันทึกเหตุกำรณ์ 

(Event  Log  Book  Report) 
 

หน่วยงำน : …………………………………..สังกัด :...............................................ฝ่ำย :........................................... 
ผู้ประสำนงำนคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง:………………………………….หมำยเลขโทรศัพท์:.................................. 
สถำนที่ปฏิบัติงำน :............................................................................................................................. ............... 

วัน  เดือน  ปี เวลำ รำยละเอียด ผู้บันทึก 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 ลงชื่อ.....................................................(ผู้รายงาน) 
      (..................................................) 
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