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คํานํา 

                จากการที่ประเทศไทยประสบกับปญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลบอเบี้ย ไดรับผลกระทบเชนกัน  ตลอดเวลาที่ผานมาพบวาระบบและกลไกการทํางานของ
หนวยงานของรฐัและภายในขององคการบริหารสวนตําบลบอเบี้ย  หลายประการมีปญหาโดยไมสามารถดําเนินภารกิจ
ในสภาวะวิกฤตไดอยางมีประสิทธิภาพ  สงผลใหการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนเปนไปโดยขาดระบบ
การบริหารจัดการที่ดี  ซึ่งสถานการณที่เกิดข้ึนดังกลาวเปนบทเรียนอันสําคัญที่ทุกสวนราชการภายในองคกรตองนํามา
ปรับกระบวนการทํางานใหม โดยเฉพาะอยางย่ิงเรื่องการบริการประชาชน  เพื่อใหมั่นใจวาภารกิจหลักของราชการ
หรืองานบริการประชาชนที่สําคัญ สามารถดําเนินงานหรือใหบริการไดอยางตอเนื่อง ไมสะดุดหยุดลงแมวาจะประสบ
กับวิกฤตการณหรือภัยพิบัติตางๆ  องคการบริหารสวนตําบลบอเบ้ียจึงไดดําเนินการจัดทําแผนดําเนินธุรกิจอยาง
ตอเนื่อง  สําหรับการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) เพื่อใหหนวยงานเตรียม
ความพรอมองคกรสามารถนําไปใชในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต หรือเหตุการณฉุกเฉินตางๆ รวมทั้ง
แนวทางปฏิบัติในขณะเกิดเหตุสามารถแกไขเหตุการณไดอยางเหมาะสม รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพและเพื่อลดการ
สูญเสียชีวิตและทรัพยสินของขาราชการ เจาหนาท่ี และของทางราชการ รวมทั้งเปนการเตรียมความพรอมโดยมุงหวัง
ใหขาราชการ และเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลบอเบี้ย  มีความรูความเขาใจในการปองกัน และรูวิธีปฏิบัติ
อยางถูกตองตามขั้นตอนสามารถเผชิญตอสถานการณฉุกเฉินที่เกิดขึ้นไดอยางทันทวงที รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
อันจะนํามาซึ่งประโยชนสุขของประชาชนอยางแทจริงตอไป 
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บทนํา 

 
แผนบริหารความตอเนื่อง หรือที่ตอไปนี้จะเรียกวา “Business Continuity Plan (BCP)” ฉบับนี้ จัดทํา

ขึ้นเพื่อใหสวนราชการในองคการบริหารสวนตําบลบอเบ้ีย  หรือท่ีตอไปนี้จะเรียกวา “สํานัก/กอง” สามารถนําไปใช
ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณฉุกเฉินตางๆ ไมวาจะเกิดจากโรคระบาด ภัยธรรมชาติ 
อุบัติเหตุ หรือการมุงรายตอองคกร เชน อุทกภัย อัคคีภัย แผนดินไหว  การกอการประทวง การกอการจลาจล     
การกอวินาศกรรม การเกิดโรคระบาด เปนตน   โดยสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณฉุกเฉินดังกลาวสงผลใหหนวยงาน    
ตองหยุดการดําเนินงานหรือไมสามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง  หากองคการบริหารสวนตําบลบอเบี้ยไมมี
กระบวนการรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง  อาจสงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอตําบลบอเบี้ยและหนวยงาน   
ในดานตางๆ  เชน ไมวาจะเปนผลกระทบดานเศรษฐกิจการเงิน การใหบริการ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม 
ตลอดจนชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  แผนความตอเนื่องจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหตําบลบอเบี้ยและหนวยงาน  
สามารถรับมือกับเหตุการณฉุกเฉินที่ไมคาดคิด และทําใหกระบวนการที่สําคัญ (Critical Business Process) 
สามารถกลับมาดําเนินการไดอยางปกติ หรือตามระดับการใหบริการที่กําหนดไดในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะชวย
ใหสามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นตอหนวยงานได 

วัตถุประสงค (Objectives) 

1.  เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารความตอเนื่องในการปฏิบัติงาน/การใหบริการในสภาวะวิกฤต 

2. เพื่อใหหนวยงานมีการเตรียมความพรอมลวงหนาในการรับมือกับสภาวะวิกฤตและลดผลกระทบจาก
การหยุดชะงักในการดําเนินงานหรือการใหบริการ 

3. เพื่อบรรเทาความเสียหายใหอยูระดับที่ยอมรับได เชน ผลกระทบดานเศรษฐกิจการเงิน การใหบริการ 
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม ตลอดจนชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

4. เพื่อใหประชาชน เกษตรกร เจาหนาที่ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ หนวยงานภาครัฐ และผูมีสวนไดสวนเสีย
(Stakeholders) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของหนวยงาน แมหนวยงานตองเผชิญกับเหตุการณรายแรง
และสงผลกระทบจนทําใหการดําเนินธุรกิจตองหยุดชะงัก 

สมมติฐานของแผนความตอเนื่อง (BCP Assumptions) 

เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นภายใตสมมติฐาน ดังตอไปนี้  
1.เหตุการณฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในชวงเวลาสําคัญตางๆ แตมิไดสงผลกระทบตอสถานที่ปฏิบัติงานสํารองท่ีไดมี

การจัดเตรียมไว 
2.หนวยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการสํารองระบบสารสนเทศตางๆ  โดยระบบสารสนเทศ

สํารองนั้น มิไดรับผลกระทบจากเหตุการณฉุกเฉินเดียวกันกับระบบสารสนเทศหลัก 

3.“บุคลากร” ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และ
เจาหนาท่ีทั้งหมดขององคการบริหารสวนตําบลบอเบ้ีย 
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ขอบเขตของแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องฯ (Scope of BCP) 

แผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (BCP) ฉบับนี้   ใชรองรับสถานการณ กรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ
ฉุกเฉิน บริเวณหนวยงานท่ีตั้งอยูภายในอาคารสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบอเบี้ย และหนวยงานที่ตั้งอยู
ภายนอกอาคารสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบอเบ้ีย  ประกอบดวยเหตุการณตอไปนี้ 

-เหตุการณอุทกภัย 

-เหตุการณอัคคีภัย 

-เหตุการณแผนดินไหว 
-เหตุการณไฟฟาดับเปนวงกวาง 

-เหตุการณชุมนุมประทวง/ จลาจล 

-เหตุการณโรคระบาดตอเน่ือง   
 
การวิเคราะหทรัพยากรที่สําคญั 

 สภาวะวิกฤตหรือเหตกุารณฉุกเฉินมีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้นเพื่อใหหนวยงานสามารถบริหารจัดการ การ
ดําเนินงานขององคกรใหมีความตอเนื่อง การจัดหาทรัพยากรที่สําคัญจึงเปนสิ่งจําเปน และตองระบุไวในแผนดําเนิน
ธุรกิจอยางตอเนื่อง ซึ่งการเตรียมการทรัพยากรที่สําคัญ จะพิจารณาจากผลกระทบใน 5 ดาน ดังนี้ 

1.  ผลกระทบดานอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก  หมายถึง  เหตุการณที่เกิดขึ้นทําใหสถานที่ปฏิบัติงาน
หลักไดรับความเสียหายหรือไมสามารถใชสถานที่ปฏิบัติงานหลักได และสงผลใหบุคลากรไมสามารถเขาไปปฏิบัติงาน
ไดชั่วคราวหรือระยะยาว ซึ่งรวมทั้งการที่ผูรับบริการไมสามารถเขาถึงสถานท่ีใหบริการของหนวยงานดวย 

2.  ผลกระทบดานวัสดุอุปกรณที่สําคัญ/การจัดหาจัดสงวัสดุอุปกรณที่สําคัญ  หมายถึงเหตุการณที่
เกิดขึ้นทําใหไมสามารถใชงานวัสดุอุปกรณท่ีสําคัญหรือไมสามารถจัดหา/จัดสงวัสดุอุปกรณที่สําคัญได 

3. ผลกระทบดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นทําใหระบบงาน 

เทคโนโลยีหรือระบบสารสนเทศ หรือขอมูลที่สําคัญไมสามารถนํามาใชในการปฏิบัติงานไดตามปกติ 
4. ผลกระทบดานบุคลากรหลัก  หมายถึง เหตกุารณที่เกิดขึ้นทําใหบุคลากรหลักไมสามารถมาปฏิบัติงาน 

ไดตามปกต ิ

5. ผลกระทบดานคูคา/ผูใหบริการที่สําคัญ หมายถึง เหตุการณท่ีเกิดข้ึนทําใหคูคา/ผูใหบริการ/ผูมีสวนได 
สวนเสีย ไมสามารถติดตอหรือใหบริการหรือสงมอบงานได 
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สรุปเหตุการณสภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ 

ความเสี่ยงและภัยคุกคาม 

ผลกระทบ 

ดานอาคาร/สถานที ่
ปฏิบัติงานหลัก 

ดานวัสดุอุปกรณที่สําคัญ 
 

ดานเทคโนโลยี 
สารสนเทศและ
ขอมูลที่สําคัญ 

ดานบุคลากร 
หลัก 

 

ดานคูคา/ผูใหบริการ/ผูมีสวน
ไดสวนเสียที่สําคัญ 

เหตุการณอุทกภัย √ √ √ √ √ 
เหตุการณอัคคีภัย √ √ √ √ √ 
เหตุการณแผนดินไหว √ - √ √ - 
เหตุการณไฟฟาดับเปนวงกวาง √ √ √ √ √ 
เหตุการณชุมนุมประทวง/จราจล √ - √ √ - 
เหตุการณโรคระบาดอยางตอเนื่อง √ √ √ √ √ 

 
แผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ไมรองรับการปฏิบัติงานในกรณีท่ีมีเหตุขัดของเกิดข้ึนจาก 

การดําเนินงานปกติและเหตุขัดของดังกลาวไมสงผลกระทบในระดับสูงตอการดําเนินงานและการใหบริการของ
หนวยงาน และหนวยงานยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแกไขไดภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม  โดยผูบริหาร
หนวยงานหรือผูบริหารของแตละกลุมงานและฝายงานสามารถรับผิดชอบและดําเนินการไดดวยตนเอง 

ทีมงานบริหารความตอเนื่อง (Business Continuity Plan Team) 

 เพื่อใหแผนดําเนินธุรกิจตอเนื่อง (BCP) ของฝายบริหารท่ัวไปสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล จะตองจัดตั้งทีมงานบริหารความตอเนื่อง (BCP Team) ขึ้น โดย BCP Team ประกอบดวย 
หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนื่องและทีมงานบริหารความตอเนื่อง โดยทุกตําแหนงจะตองรวมมือกันดูแล ติดตาม 
ปฏิบัติงานและกูคืนเหตุการณฉุกเฉินในฝายงานของตนเองใหสามารถบริหารความตอเนื่องและกลับสูสภาวะปกติได
โดยเร็ว ตามบทบาทหนาที่ที่กําหนดไวของทีมงานบริหารความตอเนื่อง (BCP Team) และในกรณีที่บุคลากรหลักไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหบุคลากรสํารองรับผิดชอบทําหนาที่ในบาทบาทของบุคลากรหลัก ปรากฏดังตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานแผนดําเนนิธุรกิจอยางตอเนื่อง (BCP Team) 

บคุลากรหลกั 
หมายเลข
โทรศพัท 

บทบาท หวัหนาทีม/บคุลากรสํารอง หมายเลขโทรศพัท 

นางวิชุดา  ดาตา 0862004075 หัวหนาคณะฯ 
สํานักปลดั อบต. 

น.ส.ศรานันททร กุลมติร 
น.ส.รวิภา  อินขํา 
นายวุฒชิัย  ปองไข 
นายตวน  พันธุปอง 
นายสนธยา  ดสีอน 
นายธวัชชัย  พันแพง 

0862122816 
0931360188 
0932163594 
080287660 
0932670618 
0928386307 

นายวิทยา วงศแชมชื่น 0895635209 หัวหนาคณะฯ 
กองชาง  

นายนัฐพงศ  กองแกว 
นายจรัญ     พันแพง 
 

0833049370 
0884261434 
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บคุลากร หมายเลข

โทรศพัท 
บทบาท หวัหนาทีม/บคุลากรสํารอง หมายเลขโทรศพัท 

นายพุฒินาท  พันแพง 0878488223 หัวหนาคณะฯ 
กองการศกึษาฯ 

น.ส.ชติุมา ไวเปย 
นางกุศลิญ มีปลอง 
น.ส.สมร สุวรรณขัน 
นางปรารถนา คําไวย 

0955927952 
0845792827 
0833051337 
0862052128 

นางปณชญานันท  พันแพง 0887915463 หัวหนาคณะฯ 
กองคลัง  

น.ส.สดุารัตน อินวรรณ 
นางปรานี ขตัรมงคลชยั 
นางวิภาพร  วันอินทร 
น.ส.ปรีดารัตน ใจนวล 
นางสุธารัตน หร่ังเมือง 

0631145955 
0819624201 

0821679384 

0862036313 

0884206045 
นางนันทิพา  พันแพง  0857320120 หัวหนาคณะฯ 

กองสาธารณสขุฯ 
น.ส.วริศรา เชื้อฉลาด 
นางธิติมา  กองแกว 
นางปวีณา กําทอง 
 

0918431103 
0810469905 
0987725533 
 

 

กลยุทธความตอเนื่อง (Business Continuity Strategy) 

 กลยุทธความตอเนื่องเปนแนวทางในการจัดหาและบริหารทรัพยากรใหมีความพรอมเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต 
ซึ่งพิจารณาทรพัยากรใน 5 ดาน ดังตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 กลยุทธความตอเนื่อง (Business Continuity Strategy) 
 

ทรัพยากร กลยุทธความตอเน่ืองทางธุรกิจ 

อาคาร/ สถานที่ปฏิบัติงานหลัก • กําหนดใหใชพื้นท่ีปฏิบัติงานสํารอง ภายในและภายนอก
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบอเบี้ย  โดยมีการ
สํารวจความเหมาะสมของสถานที่ ประสานงาน และการ
เตรียมความพรอมกับหนวยงานเจาของพื้นที่แลว 

• กําหนดใหใชพื้นท่ีปฏิบัติงานสํารอง ภายนอกสํานักงาน
องคการบริหารสวนตําบลบอเบี้ย คือ สนามกีฬา อบต.   
บอเบี้ย และศูนยพัฒนาเดก็เล็กบานปางคอม โดยมีการ
สํารวจความเหมาะสมของสถานที่ ประสานงาน และการ
เตรียมความพรอม กับหนวยงานเจาของพื้นที่แลว  

วัสดุอปุกรณที่สําคัญ / การจัดหาจัดสงวัสดุ 
อุปกรณที่สําคัญ 

 

• กําหนดใหมีการจัดหาคอมพิวเตอรสํารอง ที่มีคุณลักษณะ
เหมาะสมกับการใชงาน พรอมอุปกรณท่ีสามารถเชื่อมโยง
ตอผานอินเตอรเน็ตเขาสูระบบเทคโนโลยีของจังหวัด
หนวยงานตนสังกัดและกรมบัญชีกลางได 
• กําหนดใหพิจารณาใชคอมพิวเตอรแบบพกพา 
(Laptop/Notebook) ของเจาหนาที่ในหนวยงานไดเปน
การชั่วคราว  หากมีความจําเปนเรงดวนในชวงระหวางการ
จัดหาคอมพิวเตอรสํารอง ท้ังนี้ ตองไดรบัอนุญาตจาก
หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องในการกอบกูคืน 
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ทรัพยากร กลยุทธความตอเนื่องทางธุรกิจ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ • ระบบการบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ
ของหนวยงาน มีลักษณะแบบรวมศูนยที่สวนกลางและ
เชื่อมโยงระบบเครอืขายตอผานอินเตอรเน็ตทําให
หนวยงาน/กอง/ฝายไมมีระบบคอมพิวเตอรสํารองดังนั้น
หากเกิดภาวะฉุกเฉินตองรอจนกวาระบบการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศของสวนกลางจะกอบกูใหสามารถใช
งานได 
• ใชระบบการเฝาระวัง PODD เขามาแจงเหตุการณผาน
เครือขายอาสาสมัคร PODD ในชุมชน 

•กําหนดดําเนินงานดวยมือ (Manual) โดยเฉพาะงาน
สําคัญๆในกรณี ท่ีระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศไม
สามารถกอบกูใหใชงานไดภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 
บุคลากรหลัก • กําหนดใหใชบุคลากรสํารอง/ ทดแทนภายในฝายงานหรือ

กลุมงานเดียวกัน 

• กําหนดใหใชบุคลากรนอกฝายงานหรือกลุมงาน ในกรณีท่ี
บุคลากรไมเพียงพอหรือขาดแคลน 

• กําหนดใหรองขอบุคลากรจากหนวยงานอ่ืนในเขตตําบล
หรืออําเภอ ในกรณีที่บุคลากรเฉพาะดานไมเพียงพอหรือ
ขาดแคลน 

 
คูคา / ผูใหบริการที่สําคัญ/ผูมีสวนได 
สวนเสีย 

 

• ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัดกําหนดใหมีผูให
บริการเชื่อมโยงระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 2 ราย คือ 
ระบบ AIS  และ True  หากผูใหบริการหลักไมสามารถ
ใหบริการได ระบบเชื่อมโยงปรับเปลี่ยนไปผูใหบริการ
สํารอง ภายใน 1 ชั่วโมง 

• กําหนดใหจัดหาอุปกรณเชื่อมโยงระบบเครือขายตอผาน
อินเตอรเน็ต แบบพกพา(Air Card) ของผูใหบริการ
โทรศพัทมือถือ เชื่อมโยงการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และขอมูลที่สําคัญของสวนกลางผานอินเตอรเน็ต ในกรณีท่ี
ผูใหบริการเชื่อมโยงระบบเครือขายอินเตอรเน็ต ทั้ง 2 ราย 

ไมสามารถใหบรกิารไดภายในระยะเวลาที่กําหนด 
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ผลกระทบตอกระบวนการทาํงานหรือการใหบริการ (Business Impact Analysis) 

 การวิเคราะหผลกระทบตอกระบวนการทาํงานหรือการใหบริการ (Business Impact Analysis) พบวา
กระบวนการการทํางานที่ฝายงานตองใหความสําคัญและกลับมาดําเนินงานหรือฟนคืนสภาพใหไดภายในระยะเวลา
ตามที่กําหนด ปรากฏดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ผลกระทบตอกระบวนการทํางานหรือการใหบริการ (Business Impact Analysis) 
 

กระบวนการหลัก ระดับความเรงดวน 
(สูง/ปานกลาง/ต่ํา) 

ระยะเวลาเปาหมายในการฟนคืนสภาพ 
4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห 2 สัปดาห 1 เดือน 

1. การประเมินความเสียหายจาก
สถานการณภัยที่เกิดขึ้น กอนรับ
หนวยงานภาคีเครือขาย/ประชาชน
ผูประสบภัยที่มาตดิตอ 

สูง  √    

2. การเตรยีมความพรอมดานสถานที่
และวัสดอุุปกรณ/เครื่องมอืที่จําเปน 
ระบบสํารองฉุกเฉิน ยานพาหนะและ
เงนิสด 

สูง √     

3. จัดตั้งศูนยอาํนวยการและสั่งการใน
ภาวะวิกฤตการ เตรียมงานของทุก
กลุมงาน/และทุกฝายพรอมจดัทําเวร
ประจําวัน ผลัดเวร และบูรณาการ 
งานดูแลประชาชน/ติดตอสือ่สาร 
ตลอด ๒๔ ชม. 

สูง  √    

4. การรับแจงการรายงานสถานการณ
ภัยและการขอความชวยเหลอืของทุก 
หนวยงานทั้งในระดับจังหวัด/อาํเภอ/
อปท. เพ่ือประสานงานกับหนวยงาน 
ที่เก่ียวของเพ่ือดําเนินการวิเคราะห
ประเมินผล เพ่ิมเติม 

สูง   √   

5. การติดตาม วิเคราะหสภาพปญหา
และประเมินผล 

สูง    √  

6. การเตรยีมการประสาน
โรงพยาบาลขางเคยีงท้ังในและนอก
เขตพื้นที่เพ่ือการสงตอผูปวย 

สูง  √    

7. ประสานหนวยงานภายนอก
สนับสนุนชวยเหลอืทั้งดาน
เคร่ืองจักรกลและกําลังพล 

สูง   √   

8. การดแูลการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนวยงานท่ีติดตอประสานงาน
โดยตรงของ อบต. 

สูง   √   

 
 
 



-7- 
 

กระบวนการหลัก ระดับความเรงดวน 
(สูง/ปานกลาง/ต่ํา) 

ระยะเวลาเปาหมายในการฟนคืนสภาพ 
4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห 2 สัปดาห 1 เดือน 

9. กิจกรรม รับงานการแจงเหตุ
สถานการณภัยพิบติัตางๆจาก
ประชาชน/หมูบาน/ชุมชน 

สูง     √ 

10. การเบิกจาย สิ่งของสํารองจาย/
ถุงยังชีพ เรอื อุปกรณตางๆเพ่ือ
ใหบริการประชาชนและหนวยงานที่
รองขอ 

สูง    √  

11.การแจงติดตอประสานกับ
เจาหนาที่กูชีพกูภัย/อปพร./ศนูย  
อปพร.อําเภอ,ศูนยอปพร.อบต. 
และอปท.ทุกแหง 

ปานกลาง    √  

12.การชวยเหลือผูประสบภัย  
และลงพ้ืนท่ีสํารวจ 

ปานกลาง     √ 

13. จัดทํารายงานสรุปผลการ
ชวยเหลอืและการรายงานเหตุดวน 
สาธารณภัยใหกับประธาน/ 
รองประธานคณะกรรมการ BCM 

ปานกลาง     √ 

 

 สําหรับกระบวนงานอ่ืนๆ ที่ประเมินแลว อาจไมไดรบัผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมีความยืดหยุน
สามารถชะลอการดาํเนนิงานและการใหบรกิารได โดยใหผูบริหารของฝายงานประเมินความจําเปนและเหมาะสม 
ทั้งนี้หากมีความจําเปน ใหปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความตอเนื่องเชนเดยีวกับกระบวนงานหลัก 
 

การวิเคราะหเพื่อกาํหนดความตองการทรัพยากรที่สําคัญ 

1) ดานสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง (Working Space Requirement) ดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 การระบุพื้นที่การปฏิบัติงานสํารอง 

ประเภททรัพยากร สถานที่/ที่มา 4 ชัว่โมง 1 วัน 1 สัปดาห 2 สปัดาห 1 เดือน 
พื้นท่ีสําหรับสถานที่
ปฏิบัติงานสํารอง 

ภายในสํานักงาน อบต.
ภายนอกสํานักงาน อบต. 
คือสนามกีฬา อบต.บอเบี้ย  
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ปางคอม    

2 ตร.ม. 
(5 คน) 

 

8 ตร.ม. 
(7 คน) 

6 ตร.ม. 
(5 คน) 

16 ตร.ม. 
(15 คน) 

- 

พื้นท่ีสําหรับสถานที่
ปฏิบัติงานใหมในกรณี
จําเปน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน 
ปางคอม    

14 ตร.ม. 

(10 คน) 

8 ตร.ม. 

(8 คน) 

10 ตร.ม. 

(10 คน) 

- - 

ปฏิบัติงานที่บาน ที่พักอาศัย - - - - 16 ตร.ม. 
( 15 คน) 

รวม 16 ตร.ม. 
( 15 คน) 

16 ตร.ม. 
( 15 คน) 

16 ตร.ม. 
( 8 คน) 

16 ตร.ม. 
( 15 คน) 

16 ตร.ม. 
( 15 คน) 
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2) ความตองการดานวัสดุอุปกรณ (Equipment & Supplies Requirement) ดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 การระบุจํานวนวัสดุอุปกรณ 
 

ประเภททรัพยากร ที่มา 4 ช่ัวโมง 1 วัน 1 สัปดาห 
2 

สัปดาห 
1 เดือน 

คอมพิวเตอรสํารองที่มี
คุณลักษณะเหมาะสม 

 

รานคาผาน
กระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ 

1 เครื่อง  
 

1 เครื่อง 1 เครื่อง 2 เครื่อง 2 เครื่อง 

GFMIS Token Key 
 

เจาหนาที่กองคลงั 
ที่เก็บรักษา 

 

1 เครื่อง  1 เครื่อง  1 เครื่อง  1 เครื่อง  1 เครื่อง  

EGP (ระบบจัดซื้อจัดจาง 

( Token Key ) 
เจาหนาที่กองคลงั 

ที่เก็บรักษา 

1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 

เครื่องพิมพรองรับการใช 
งานกับเครื่องคอมพิวเตอร 

รานคาผาน
กระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ 

1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 

โทรศพัทพรอมหมายเลข รานคาผาน
กระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ 

1 เครื่อง  
 

1 เครื่อง 1 เครื่อง 2 เครื่อง 2 เครื่อง 

โทรสาร / เครื่องสแกนด 
(Fax/Document Scan 

Machine) พรอม 

หมายเลข 

รานคาผาน

กระบวน             

การจัดซื้อพิเศษ 

1 เครื่อง  1 เครื่อง  1 เครื่อง  1 เครื่อง  1 เครื่อง  

เครื่องถายเอกสาร 

 
รานคาผาน

กระบวนการ

จัดซื้อพิเศษ 

1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 
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3) ความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูล (IT & Information Requirement) 

ตารางที่ 6 ความตองการดานเทคโนโลยี 

ประเภททรัพยากร แหลงขอมูล 4 ช่ัวโมง 1 วัน 1 สัปดาห 2 สัปดาห 1 เดือน 

Email 
 

หนวยงานระบบ IT 
อบต. 
 

 √ √ √ √ 

GFMIS(ระบบเบิก
จายเงิน) 
 

หนวยงานระบบ IT 
อบต. 
 

  √ √ √ 

EGP (ระบบจัดซื้อ 

จัดจาง) 
 

หนวยงานระบบ IT 
อบต. 

  √ √ √ 

หนังสือสั่งการตางๆ 

ออกโดยหนวยงาน 

หนวยงานตางๆ   

ที่ไดรับ 

 √ √ √ √ 

หนังสือสั่งการตางๆ หนวยงานตนสังกัด  √ √ √ √ 

เอกสารใบแจงหนี้ คูคา   √ √ √ 

ขอมูลประกอบการจัดทํา
แผนงบประมาณประจําป
งบประมาณ 

 

หนวยงานตาง ๆ            
ในเขต อบต. และ
อําเภอ 

    √ 

 

4) ความตองการดานบุคลากรสําหรบัความตอเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน (Personnel Requirement) 

ตารางที่ 7 การระบุจํานวนบุคลากรหลักที่จําเปน 

 

ประเภททรัพยากร 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห 2 สัปดาห 1 เดือน 
จํานวนบุคลากรปฏิบัติงานที่
สํานักงาน /สถานที่ปฏิบัติงาน
สํารอง 

5 5 10 10 15 

จํานวนบุคลากรปฏิบัติงานที่
บาน 

10 10 5 5 - 

รวม 15 15 15 15 15 
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5) ความตองการดานผูใหบริการที่สําคัญ (Service Requirement) 
 

ตารางที่ 8 การระบุจํานวนผูใหบริการที่ตองติดตอหรือขอรับบริการ 

 
ประเภททรัพยากร 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห 2 สัปดาห 1 เดือน 

ผูใหบริการเชื่อมโยงระบบ
เครือขายอินเตอรเน็ต 

 

1 1 1 1 1 

รวม 1 1 1 1 1 

 
หมายเหตุ ใหจัดหาอุปกรณเชื่อมโยงระบบเครือขายตอผานอินเตอรเน็ตแบบพกพา (Air Card) ของผูใหบริการ 

โทรศพัทมือถือเชื่อมโยงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญของหนวยงานกลางผานอินเตอรเน็ต 

ในกรณีผูใหบริการหลักและสํารองไมสามารถใหบริการไดภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 
 
ขั้นตอนการบริหารความตอเนื่องและกอบกูกระบวนการ 

วันที่ ๑ การตอบสนองตอเหตุการณทันที (ภายใน ๒๔ ชั่วโมง ) 

การปฏิบัติการใดๆ ใหบุคลากรของหนวยงานทุกกลุม คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืนและ
ปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กําหนดอยางเครงครัด 

 
ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดําเนินการแลวเสร็จ 

-แจงเหตุฉุกเฉิน วิกฤติ ตาม
กระบวนการ/Call Treeใหกับ
บุคลากรหลักในหนวยงาน และ
กลุมงาน 

หัวหนาทีมบริหารความตอเน่ือง
ของหนวยงาน 

 

ภายใน 1 ชั่วโมง 

-จัดประชุมคณะบริหารความ
ตอเนื่อง เพ่ือรับทราบและประเมิน
ความเสียหาย ผลกระทบตอการ
ดําเนินงานและใหบริการ และ
ทรัพยากรสาํคัญที่ตองใชในการ
บริหารความตอเนื่อง 

- ทบทวนกระบวนงานงานท่ีมีความ
เรงดวนและ/สงผลกระทบอยางสูง
จําเปนตองดําเนินการ 

ทีมบริหารความตอเนื่องของ
หนวยงาน 

 

ภายใน 2 ชั่วโมง 
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ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดําเนินการแลวเสร็จ 

-รับทราบและพิจารณาอนุมัติ
กระบวนงานท่ีมี/ความเรงดวน และ
สงผลกระทบอยางสูงจําเปนตอง
ดําเนินงานหรือปฏิบัติดวยมือ
(Manual Processing) 
 

หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง 

 
ภายใน 3 ชั่วโมง 

- รับทราบรายงานจากหนวยงาน 
ครอบคลุม 

1) สรุปจํานวนและรายชื่อบุคลากรที่
ไดรับบาดเจ็บ/ เสียชีวิต 

2) ความเสียหายและผลกระทบตอ
การดําเนินงานและใหบรกิาร 

3) ทรัพยากรสาํคัญท่ีตองใชในการ
บริหารความตอเนื่อง 

4) กระบวนงานงานท่ีมีความเรงดวน 
และสงผล/กระทบอยางสูง
จําเปนตองดําเนินงานหรือปฏิบัติ 
ดวยมือ (Manual Processing) 
 

หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง\ 

และหัวหนาทีมงานบรหิารความ
ตอเนื่อง 

 

ภายใน 4 ชั่วโมง 

- พิจารณาและอนุมัติเนื้อหาและ
ขอความ เพ่ือใชในการสื่อสารและ
รายงานสถานการณแกบุคลากรใน
หนวยงานใหทราบ 

 

หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง\
และหัวหนาทีมงานบรหิารความ
ตอเนื่อง 

 

ภายใน 4 ชั่วโมง 

- พิจารณาและอนุมัติจัดหา
ทรัพยากรที่จําเปนตองใชในการ
บริหารความตอเนื่อง: 
1) สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง 

2) วัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ 

3) เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูล  
    ที่สาํคัญ 

4) บุคลากรหลัก 

5) คูคา/ราษฎรผูประสบภัย 

หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง 

 
 
 
 
 
 

ภายใน 4 ชั่วโมง 
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ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดําเนินการแลวเสร็จ 

- พิจารณา ประสานงาน จัดสรรเงนิ
สํารอง 

- รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนา
คณะ บรหิารความตอเนื่องของ
จังหวัดอุตรดิตถและหนวยงานกํากับ
ดูแลอยางสม่ําเสมอหรือตามที่ไดมี
การกําหนด 

 

 ภายใน 4 ชั่วโมง 

 

วันที่ ๒ – 7 การตอบสนองในระยะสั้น 

การปฏิบัติการใดๆ ใหบุคลากรของหนวยงานทุกกลุม คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืน และ
ปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กําหนดอยางเครงครัด 
 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดําเนินการแลวเสร็จ 

- ติดตามสถานะภาพการกอบกูคืนมาของ
ทรัพยากร ที่ไดรับผลกระทบ และประเมิน
ความจําเปนและระยะเวลาที่ตองใชในการ 

กอบกูคืน 

 

หัวหนาคณะบริหารความ
ตอเน่ือง\และหัวหนาทีมงาน 

บริหารความตอเนื่อง 

 

ภายใน 3 วัน 

- รับทราบและกาํหนดแนวทางการเตรียมความ
พรอมและขอจํากัดในการจัดหาและทรพัยากร 

ที่จําเปนตองใชในการบริหารความตอเนื่อง : 
1) สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง 

2) วัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ 

3) เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ 

4) บุคลากรหลัก 

5) รายชื่อผูประสบภัย/ผูใหบริการที่สําคัญ 

สนับสนุนดานการชวยเหลือจาก ตํารวจ, 
สมาคม กูชีพกูภัย, อปพร., อสม. 

หัวหนาคณะบริหารความ
ตอเน่ือง\และหัวหนาทีมงาน 

บริหารความตอเนื่อง 

 

ภายใน 3 วัน 

- รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะ
บริหารความตอเนื่อง ขององคการบริหารสวน
ตําบลบอเบ้ียและหนวยงานกํากับดูแล 

อยางสม่ําเสมอ 

คณะบรหิารความตอเนื่องของ
อบต.บอเบี้ย 

ภายใน 7 วัน 

 
 
 
 



-13- 
 

วันที่ 8 การตอบสนองระยะกลาง (๑ สัปดาห) 

การปฏิบัติการใดๆ ใหบุคลากรของหนวยงานทุกกลุม คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืน และ
ปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กําหนดอยางเครงครัด 

 
ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดําเนินการแลวเสร็จ 

- ติดตามสถานะภาพการกอบกูคืนมาของ
ทรัพยากรที่ไดรบัผลกระทบ และประเมิน
และความจําเปนและระยะเวลาที่ตองใชใน
การกอบกูคืน  

หัวหนาคณะบริหารความ
ตอเนื่องหัวหนาทีมงานบรหิาร
ความตอเนื่อง 

 

ภายใน 3 วัน 

- พิจารณาและอนุมัติการจัดหาทรัพยากรที่
จําเปนตอง 

ใชเพื่อดําเนินงานและใหบริการและ
ตามปกติ: 
1) สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง 

2) วัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ 

3) เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ 

4) บุคลากรหลัก 

5) รายชื่อผูประสบภัย/ผูใหบริการที่สําคัญ 

สนับสนุนดานการชวยเหลือจาก ตํารวจ, 
สมาคมกูชีพกูภัย, อปพร.,อสม. 

หัวหนาคณะบริหารความ
ตอเนื่องหัวหนาทีมงานบรหิาร
ความตอเนื่อง 

 

ภายใน 3 วัน 

- รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะ
บริหารความตอเนื่อง และหนวยงานกํากับ
ดูแลอยางสม่ําเสมอหรือตามที่ไดมีการ
กําหนด 

คณะบริหารความตอเนื่องของ
อบต.บอเบี้ย 

ภายใน 7 วัน 

 
การตอบสนองระยะยาว (มากกวา ๑ เดือน) 

การปฏิบัติการใดใหบุคลากรของหนวยงานทุกกลุม คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืน และ
ปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กําหนดอยางเครงครัด 

 
ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดําเนินการแลวเสร็จ 

- ติดตามสถานะภาพการกอบกูคืนมาของ
ทรัพยากรที่ไดรบัผลกระทบ และประเมิน
และความจําเปนและระยะเวลาที่ตองใชใน
การกอบกูคืน  

หัวหนาคณะบริหารความ
ตอเนื่องหัวหนาทีมงานบรหิาร
ความตอเนื่อง 

 

ภายใน 14 วัน 
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ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดําเนินการแลวเสร็จ 

- พิจารณาและอนุมัติการจัดหาทรัพยากรที่
จําเปนตอง 

ใชเพื่อดําเนินงานและใหบริการและ
ตามปกติ: 
1) สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง 

2) วัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ 

3) เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ 

4) บุคลากรหลัก 

5) รายชื่อผูประสบภัย/ผูใหบริการที่สําคัญ 

สนับสนุนดานการชวยเหลือจาก ตํารวจ, 
สมาคมกูชีพกูภัย, อปพร.,อสม. 

หัวหนาคณะบริหารความ
ตอเนื่องหัวหนาทีมงานบรหิาร
ความตอเนื่อง 

 

ภายใน 14 วัน 

- รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะ
บริหารความตอเนื่อง และหนวยงานกํากับ
ดูแลอยางสม่ําเสมอหรือตามที่ไดมีการ
กําหนด 

 

หัวหนาและทีมงานความ
ตอเนื่องของ อบต.บอเบี้ย 

ภายใน 14 วัน 

- ติดตามประเมินผลเพื่อคนหาขอบกพรอง
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานเพื่อหาแนว
ทางแกไขปรับปรงุเพื่อใหแผนบริหารความ
ตอเนื่องมีประสิทธิภาพ ประสทิธิผลมาก
ยิ่งข้ึน 

หัวหนาคณะบริหารความ
ตอเนื่องหัวหนาทีมงานบรหิาร
ความตอเนื่อง 

 

ภายใน 14 วัน 

 
การทดสอบ ปรับปรุง และทบทวนแผน (Exercising Maintaining and Reviewing) เพื่อใหแนใจไดวา

การบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต (BCM) ที่ไดจัดทําข้ึนสามารถใชไดจริง รวมทั้งเพื่อเตรียมความพรอม 
ตลอดจนตรวจสอบความสามารถของบุคลากรและประสิทธิภาพของแผนในการตอบสนองตอวิกฤตการณ ไดแก การ
ซอมการแจงเหตุฉุกเฉินใหกับสมาชิกทีมงานที่เก่ียวของตามผังรายชื่อทางโทรศัพทการประชุมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับทุกหนวยที่เกี่ยวของ โดยจําลองโจทยสถานการณข้ึนมา การทดสอบโดยจําลองสถานการณเสมือนจริง 
หรือการทดสอบเตม็รูปแบบและใกลเคยีงสถานการณจริงมากท่ีสุด 

การปลูกฝง BCM ใหเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคกร ซึ่งเปนเรื่องที่ตองใชเวลาและจิตวิทยาที่จะทําให
บุคลากรทุกคนไดรับรู และเขาใจถึงความสําคัญของ BCM ตลอดจนบทบาทหนาท่ีที่ทุกคนพึงมีเพื่อใหการปฏิบัติ
ภารกิจหรือการใหบริการประชาชนท่ีสําคญัสามารถดาํเนินตอไปไดในยามท่ีเกิดเหตวุิกฤต 

 
 
 
 
 
 



-15- 
 
คณะกรรมการ BCM ประกอบดวย 

1) ประธาน/รองประธานคณะกรรมการ BCM 

2) ผูบริหาร/หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง 

3) ฝายเลขานุการคณะกรรมการ BCM 

 
โครงสรางการบรหิารความพรอมตอสภาวะวิกฤต 

ขององคการบริหารสวนตําบลบอเบี้ย 

 
นายกองคการบริหารสวนตําบลบอเบี้ย 

รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบอเบี้ย 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบอเบี้ย 
(คณะกรรมการ BCM) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการ BCM มีอํานาจและหนาที่ดังนี้ 

1.  ผลักดันใหการสนับสนนุใหแตละกอง/สํานักมีการจัดทําแผนบริหารความตอเนื่องและนําเสนอกรอบ             
การดําเนินการ 

2. จัดตั้งทีมบริหารความตอเนื่อง  กําหนดตัวชี้วัดผลการดาํเนนิงานของเจาหนาที่ ขั้นตอนการปรับระดับ 
ของเหตุการณและวิธีการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต 

3.  ติดตาม พรอมทั้งรายงานความคืบหนา 

 
 
 
 
 

หัวหนาสํานักปลัด 
หัวหนาทีมบริหาร 

ความตอเน่ือง 
(กระบวนการสําคญั) 

ผอ.กองคลงั 
หวัหนาทีมบริหาร 

ความตอเน่ือง 
(กระบวนการสําคญั) 

ผอ.กองชาง 
หัวหนาทีมบริหาร 

ความตอเน่ือง 
(กระบวนการสําคญั) 

ผอ.กองสาธาณสุข 
หวัหนาทีมบริหาร 

ความตอเน่ือง 
(กระบวนการสําคัญ) 

ผอ.กองการศึกษา 
หวัหนาทีมบริหาร 

ความตอเน่ือง 
(กระบวนการสําคัญ) 

สํานักปลัด อบต. 
(ฝายเลขานุการ) 

ตอเนื่อง)
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กระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน Call Tree 

        กระบวนการ Call Tree คือกระบวนการแจงเหตุฉุกเฉินใหกับสมาชิกในคณะบริหารความตอเนื่องและทีมงาน
บริหารความตอเนื่องที่เก่ียวของตามผังรายชื่อทางโทรศัพท   โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการบริหารจัดการขั้นตอนในการ
ติดตอพนักงาน ภายหลังจากมีการประกาศเหตุการณฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตของหนวยงาน จุดเริ่มตนของ
กระบวนการ Call Tree  จะเริ่มจากหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องแจงใหผูประสานงานคณะบริหารความ
ตอเนื่อง  โดยผูประสานงานฯ จะแจงใหหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องรับทราบเหตุการณฉุกเฉินและการ
ประกาศใชแผนความตอเนื่อง ตามสายงานการบังคับบัญชาของแตละสายงาน  หัวหนาสํานัก  ผูอํานวยการกอง   
แตละทาน  จึงติดตอและแจงไปยังบุคลากรภายใตการบังคับบัญชาของตน รับทราบเหตุการณฉุกเฉินและการ
ประกาศใชแผนความตอเนื่องของหนวยงานที่ไดรับผลกระทบตามรายชื่อและชองทางติดตอสื่อสารท่ีไดระบุใน 
รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความตอเนื่อง (BCP Team)  ในกรณีท่ีไมสามารถติดตอหัวหนาทีม
บริหารนั้นไดใหติดตอไปยังบุคลากรสํารอง โดยพิจารณา : 
 

 ถาเหตุการณเกิดขึ้นในเวลาทําการ  ใหดําเนินการติดตอบุคลากรหลักโดยติดตอผานเบอรโทรศัพทของ 

หนวยงานเปนชองทางแรก 

 ถาเหตุการณเกิดขึ้นนอกเวลาทําการหรือสถานที่ปฏิบัติงานหลักไดรับผลกระทบ  ใหดําเนินการติดตอ 

บุคลากรหลักโดยติดตอผานเบอรโทรศัพทมือถือเปนชองทางแรก 

 ถาสามารถติดตอบุคลากรหลักได ใหหัวหนาสํานัก ผูอํานวยการกองแตละกองแจงขอมูลใหกับบุคลากรหลัก 

ของหนวยงานทราบ ดังตอไปนี้: 
   -  สรุปสถานการณของเหตุการณฉุกเฉินและการประกาศใชแผนความตอเนื่อง 

    -  เวลาและสถานท่ีสําหรับการนัดประชุมเรงดวนของหนวยงาน สําหรับผูบริหารของหนวยงาน และ 

             ทีมงานบริหารความตอเน่ือง 

    -  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อบริหารความตอเนื่องตอไป เชน สถานที่รวมพลในกรณทีี่มกีารยายสถานที่ 
ทําการ 
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กระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน Call Tree 

 
 

นายกองคการบริหารสวนตําบลบอเบี้ย 

(หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภายหลังจากไดรับการตอบรับจากบุคลากรหลักครบถวนตามผังการติดตอ (Call Tree)  หัวหนาสํานักปลัด 
และผูอํานวยการกองทุกกอง  มีหนาที่โทรกลับไปแจงยังผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง  เพื่อรวบรวมสรุป
ความพรอมของหนวยงานในการบริหารความตอเน่ือง  รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของหนวยงานและ
เจาหนาที่ท้ังหมดในหนวยงาน  ทีมบริหารความตอเนื่องมีหนาท่ีในการปรับปรุงขอมูลสําหรับการติดตอใหเปน
ปจจุบันอยูตลอดเวลา  เพื่อใหกระบวนการติดตอพนักงานภายในหนวยงานสามารถดําเนินไดอยางตอเนื่องและ
สําเรจ็ลุลวงภายในระยะเวลาท่ีคาดหวัง ในกรณีที่เกิดเหตุการณฉุกเฉินและมีการประกาศใชแผนความตอเนื่อง 
 

ผอ.กองชาง  
 

เจาหนาที ่
เจาหนาที ่
เจาหนาที ่

 

ผอ.กองสาธารณสุข 
 

เจาหนาที ่
เจาหนาที ่
เจาหนาที ่

ผอ.กองการศึกษา 

 

เจาหนาที ่
เจาหนาที ่
เจาหนาที ่

หัวหนาสํานักปลัด 

 

เจาหนาที ่
เจาหนาที ่

      เจาหนาที ่

ผอ.กองคลัง  
 

เจาหนาที ่
เจาหนาที ่
เจาหนาที ่

 

สํานักปลัด อบต. 
(ผูประสานงาน) 

ตอเนื่อง)


