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คํานํา 
 ตามมตคิณะรัฐมนตรมีีมตเิห็นชอบกรอบแนวทางและมาตรการที่กําหนดใหหนวยงานภาครัฐทัง้

ระดับกรม จังหวัด สถาบันอุดมศกึษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการมหาชน และรัฐวสิาหกจิ 

ดําเนนิการเพื่อสรางความพรอมใหแกหนวยงานเม่ืออยูในสภาวะวกิฤต เพื่อใหสามารถปฏิบัตงิานใน

ภารกจิหลักหรอืบรกิารที่สําคัญไดอยางตอเนื่อง แมเกดิสภาวะวกิฤตตามที่ ก.พ.ร. เสนอ และสํานักงาน 

ก.พ.ร. ในฐานะไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงานหลักในการสนับสนุนการดําเนนิการ ไดกําหนดใหทุก

สวนราชการจัดทํา แผนการบรหิารความตอเนื่องขององคการ เพื่อเตรยีมความพรอมตอสภาวะวกิฤต 

นัน้ 

 องคการบรหิารสวนตําบลแกมอน ไดจัดทํา แผนบรหิารความตอเนื่องขององคการ  ฉบับนี้ข้ึน 

เพื่อใชเปนแนวทางในการเตรยีมความพรอมและสามารถบรหิารจัดการองคกรใหสามารถปฏิบัตงิานใน

งานบรกิารหลักที่มีความสําคัญ ไดอยางตอเนื่อง เปนระบบ และมีประสทิธภิาพแมจะตองประสบกับ

สถานการณวิกฤตอันจะสงผลตอการสรางความเช่ือม่ันในระบบการใหบรกิารขององคการบรหิารสวน

ตําบลแกมอนในภาพรวมตอไป 

 

องคการบรหิารสวนตําบลแกมอน 

                                    ตุลาคม 2556 
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บทนํา 
 จากการที่ประเทศไทยเผชิญกับสถานการณอุทกภัยรุนแรง ในชวงระหวางเดอืนกันยายน – 

เดอืนธันวาคม 2554 ที่ผานมา ไดพบวาระบบและกลไกของรัฐหลายประการมีปญหาโดยไมสามารถ

ดําเนนิภารกจิในสภาวะวิกฤตไดอยางมีประสทิธภิาพ สงผลใหการแกไขปญหาความเดอืดรอนของ

ประชาชนเปนไปโดยขาดระบบการบรหิารจัดการที่ด ีซ่ึงสถานการณที่เกดิข้ึนดังกลาวเปนบทเรยีน

สําคัญที่ทุกสวนราชการตองนํามาปรับกระบวนการทํางานใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการบรกิาร

ประชาชนเพื่อใหประชาชนเกดิความม่ันใจวาภารกจิหลักของราชการหรอืงานบรกิารประชาชนที่สําคัญ

สามารถดําเนนิงานหรอืใหบรกิารไดอยางตอเนื่องไมสะดุดหยุดลงแมวาจะประสบกับวกิฤตกิารณหรอื

ภัยพิบัตติาง ๆ ก็ตาม 

 จากสถานการณอุทกภัยอยางรุนแรงที่เกดิข้ึน จงึทําใหคณะรัฐมนตรมีีมตเิห็นชอบเม่ือวันที่ 24 

เมษายน 2555 ใหดําเนนิการตามกรอบแนวทางการเตรยีมความพรอมตอสภาวะวกิฤต และกําหนดให

ทุกสวนราชการทัง้ระดับกรม จังหวัด สถาบันอุดมศกึษาองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการมหาชน 

และรัฐวิสาหกจิ ดําเนนิการเพื่อสรางความพรอมใหแกหนวยงาเม่ืออยูในสภาวะวกิฤต ประกอบดวย 4 

ข้ันตอน คอื 

1) การสรางความรูความเขาใจใหแกประชาชน 

2) การเตรยีมความพรอมของสวนราชการ 

3) การซักซอมแผนและนําไปปฏิบัตจิรงิ 

4) การสงเสรมิใหมีการบรหิารจัดการอยางย่ังยนื 

ดังนัน้ เพื่อใหเปนไปตามมตคิณะรัฐมนตร ีองคการบรหิารสวนตําบลแกมอน จงึไดจัดทําแผน 

บรหิารความพรอมตอสภาวะวิกฤต ข้ึนเพื่อนําไปใชในการตอบสนองและปฏิบัตงิานในสภาวะวกิฤตหิรอื

เกดิเหตุการณฉุกเฉนิตาง ๆ ซ่ึงสงผลใหองคการบรหิารสวนตําบลแกมอนตองหยุดการดําเนนิการ 

หรอืไมสามารถปฏิบัตงิานไดอยางตอเนื่อง ใหสามารถปฏิบัตงิานในการบรกิารหลักที่มีความสําคัญได

อยางตอเนื่อง เปนระบบและมีประสทิธภิาพ 
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วัตถุประสงค 

 แผนบรหิารความเสี่ยงตอเนื่องขององคการ (Business Continuity Plan : BCP) ขององคการ

บรหิารสวนตําบลแกมอน จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคที่สําคัญ ดังนี้ 

1. เพื่อใชเปนแนวทางในการบรหิารความตอเนื่องขององคการบรหิารสวนตําบลแกมอน 

ในสภาวะวิกฤต 

2. เพื่อใหองคการบรหิารสวนตําบลแกมอนมีการเตรยีมความพรอมในการรับมือกับ 

สภาวะวิกฤตหรอืเหตุการณฉุกเฉนิตาง ๆ ที่เกดิข้ึน 

3. เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการปฏิบัตงิานหรอืการใหบรกิาร 

4. เพื่อบรรเทาความเสยีหายใหอยูในสภาพที่ยอมรับไดและลดระดับความรุนแรงของ 

ผลกระทบที่เกดิข้ึน 

สมมตฐิานของแผนบริหารความตอเนื่อง 

 แผนบรหิารความตอเนื่องขององคการ จัดทําข้ึนภายใตสมมตฐิานดังนี้  

1. เหตุการณฉุกเฉนิที่เกดิข้ึนในชวงเวลาสําคัญตาง ๆ  ไมไดสงผลกระทบตอสถานที่ปฏิบัตงิาน 

สํารองที่ไดจัดเตรยีมไว 

2. ระบบสารสนเทศสํารอง ไมไดรับผลกระทบจากเหตุการณฉุกเฉนิเชนเดยีวกับระบบ 

สารสนเทศหลัก 

ขอบเขตของแผนความตอเนื่อง 

 แผนความตอเนื่อง ฉบับนี้ ใชรับรองสถานการณ ในกรณเีกดิสภาวะวกิฤตหรอืเหตุการณฉุกเฉนิ

ในพื้นที่องคการบรหิารสวนตําบลแกมอน ดวยเหตุการณตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

 *เหตุการณอุทกภัย  

 *เหตุการณอัคคภัีย  

 *เหตุการณไฟฟาดับ  

การวเิคราะหทรัพยากรท่ีสําคัญ 



 หนวยงานวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกดิข้ึนจากความเสี่ยงและภัยคุกคามจากเหตุการณตาง ๆ 

สภาวะวิกฤตหรอืเหตุการณฉุกเฉนิมีหลากหลายรูปแบบ ดังนัน้ เพื่อใหหนวยงานสามารถบรหิารจัดการ 

การดําเนนิงานขององคกรใหมีความตอเนื่องการจัดหาทรัพยากรที่สําคัญจงึเปนสิ่งจําเปนที่จะตองระบ ุ
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ไวในแผนความตอเนื่อง ดังนัน้การเตรยีมการสามารถแบงเปนประเภทของผลกระทบตอทรัพยากรที่

สําคัญได 5 ดาน ดังนี้ 

1. ผลกระทบดานอาคาร/สถานที่ปฏิบัตงิานหลัก หมายถงึ เหตุการณที่เกดิข้ึนทําใหสถานที ่

ปฏิบัตงิานหลักไดรับความเสยีหายหรอืไมสามารถใชสถานที่ปฏิบัตงิานหลักได และสงผลใหบุคลากรไม

สามารถเขาไปปฏิบัตงิานไดช่ัวคราวหรอืระยะยาว 

2. ผลกระทบดานวัดสุอุปกรณที่สําคัญ/การจัดหาจัดสงวัสดุอุปกรณที่สําคัญ หมายถงึ  

เหตุการณที่เกดิข้ึนทําใหไมสามารถใชงานวัสดุอุปกรณที่สําคัญ หรอืไมสามารถจัดหา/จัดสงวัสดุ

อุปกรณที่สําคัญได 

3. ผลกระทบดานเทคโนโลยสีารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ หมายถงึ เหตุการณที่เกดิข้ึนทําให 

ระบบงานเทคโนโลยหีรอืระบบสารสนเทศ หรอืขอมูลที่สําคัญไมสามารถนํามาใชในการปฏิบัตงิานได

ตามปกต ิ

4. ผลกระทบดานบุคลากรหลัก หมายถงึ เหตุการณที่เกดิข้ึนทําใหบุคลากรหลักไมสามารถ 

ปฏิบัตงิานไดตามปกต ิ

5. ผลกระทบดานผูให/ผูรับบรกิารที่สําคัญ หมายถงึ เหตุการณที่เกดิข้ึนทําใหผูรับ/ผูใหบรกิาร 

มาสามารถตดิตอหรอืใหบรกิารหรอืสงมอบงานได 

สรุปเหตุการณสภาวะวกิฤตและผลกระทบจากเหตุการณ 

 เหตุการณภัยคุกคาม   ผลกระทบ   

  ดานอาคาร/

สถานท่ี

ปฏิบัติงานหลัก 

ดานวัสดุอุปกรณ

สําคัญ การจัดหา/

จัดสงวัสดุอุปกรณท่ี

สําคัญ 

ดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและ

ขอมูลท่ีสําคัญ 

ดานบุคลากร ผูรับ/ผู

ใหบรกิารท่ี

สําคัญ 

1 เหตุการณอัคคภัีย √ √ √ √ √ 

2 เหตุการณอุทกภัย √ √ √ √ √ 

3 เหตุการณไฟฟาดับ  √ √   

 



แผนบรหิารความตอเนื่อง ฉบับนี้ไมรองรับการปฏิบัตงิานในกรณทีี่เหตุขัดของเกดิข้ึนจากการ

ดําเนนิงานปกต ิและเหตุขัดของดังกลาวไมสงผลกระทบในระดับสูงตอการดําเนนิงานและการใหบรกิาร

ของหนวยงาน เนื่องจากหนวยงานยังสามารถจัดการหรอืปรับปรุงแกไขสถานการณไดภายในระยะเวลา 
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ที่เหมาะสม โดยผูบรหิารหนวยงานหรอืผูบรหิารของแตละกลุมงานและฝายงานสามารถ

รับผิดชอบและดําเนนิการไดดวยตนเอง 

ทีมบริหารความตอเนื่อง 

 เพื่อใหแผนบรหิารความตอเนื่อง ขององคการบรหิารสวนตําบลแกมอนสามารถนําไปปฏิบัตไิด

อยางมีประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล จะตองจัดตัง้ทมีบรหิารความตอเนื่อง ข้ึน โดยทมีบรหิารความ

ตอเนื่องประกอบดวย หัวหนาทมีบรหิารความตอเนื่อง และทมีบรหิารความตอเนื่อง 

 โดยทําหนาที่ตามบทบาทหนาที่ที่กําหนดไว ทัง้การดําเนนิการ ดูแล ตดิตามและกูคนืเหตุการณ

ฉุกเฉนิในกลุมงานฯของตนเอง ใหสามารถปฏิบัตงิานที่สําคัญไดอยางตอเนื่องและกลับคนืสูสภาวะปกติ

ไดโดยเร็ว ทัง้นี้ หากทมีบรหิารความตอเนื่อง ซ่ึงเปนบุคลากรหลักไมสามารถปฏิบัตหินาที่ไดใหบุคลากร

สํารองรับผิดชอบ และทําหนาที่ในบทบาทของบุคลากรหลักแทนได โดยปรากฏรายช่ือดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 รายช่ือบุคลากรและบทบาทของทีมบริหารความตอเนื่ององคการบริหารสวนตําบล 

แกมอน (BCP TEAM) 

บุคลากรหลัก บทบาท บุคลากรสํารอง 

ช่ือ -สกุล เบอรโทรศัพท ช่ือ-สกุล เบอรโทรศัพท 

นายชูศักดิ์ เนตรธุวกุล 08 1763 7432 หัวหนาทมีบรหิาร นายสําอางค ศรัทธาผล 08 7160 4032 

(นายกอบต.แกมอน)  ความตอเนื่อง รองนายกอบต.แกมอน  

จาเอกทวศีักดิ์ ภูทอง 0811450704 ทมีบรหิาร นายเสนอ ไผลอม 08 6162 1749 

ปลัดอบต.แกมอน  ความตอเนื่อง รองนายกอบต.แกมอน  

นางสาวฐานนิทรา อินทนาศักดิ ์ 0852972345 ทมีบรหิาร นางสาววาสนา นักธรรม 08 7054 5393 

รองปลัดอบต.แกมอน  ความตอเนื่อง เลขานุการนายกอบต.แกมอน  

นางอรุณศร ีนวนนาง 0871535506 ทมีบรหิาร นายขจรศักดิ์ ศรัทธาผล 0890320589 

หัวหนาสวนการศกึษาฯ  ความตอเนื่อง หัวหนาสวนโยธา  

นางกาญจนาพร เกตุทอง 0818805731 ทมีบรหิาร นางนัยนา แดงประเสรฐิ 0816486568 

เจาหนาที่วเิคราะหนโยบายฯ  ความตอเนื่อง ผูอํานวยการกองคลัง  

นางเพ็ญแข จันทภูมิ 0818583903 ทมีบรหิาร นายเอกลักษณ ศรศีักดิ์ 0819441992 

เจาพนักงานธุรการ  ความตอเนื่อง นักพัฒนาชุมชน  

นายบุญเชดิ ทัพโพธิ์ 0817707480 ทมีบรหิาร นายอัครเดช สุขสมบูรณ 0811969987 

นักการภารโรง  ความตอเนื่อง ผูชวยเจาหนาที่วเิคราะหฯ  

นายกติตศิักดิ์ ฉัตรม่ิงขวัญ 0801128410 ทมีบรหิาร นายจรูญศักดิ์ ไผลอม 0815264769 

พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา  ความตอเนื่อง ผูชวยชางโยธา  

นายอํานาจ ขาวเลี้ยว 0870976238 ทมีบรหิาร นางสาวโชตกิา แพงผล 0819812345 

พนักงานดับเพลงิ  ความตอเนื่อง ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ  

นายชาครสิ ถนอมศักดิ์ศรี 0811785674 ทมีบรหิาร น.ส.วัชราพรรณ ฉัตรม่ิงขวัญ 0848005251 

พนักงานดับเพลงิ  ความตอเนื่อง ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได  

 

กลยุทธความตอเนื่อง  



 การกําหนดกลยุทธความตอเนื่องหรอืแนวทางในการสรางความตอเนื่องของการปฏิบัตงิานเปน

ข้ันตอน/แนวทางที่สําคัญกอนที่จะมีการจัดทําแผนความตอเนื่องในการจัดหาและบรหิารจัดการ

ทรัพยากรใหมีความพรอมเม่ือเกดิสภาวะวิกฤต ซ่ึงพิจารณาทรัพยากรใน 5 ดาน ดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 กลยุทธความตอเนื่อง เหตุการณอัคคภัีย/อุทกภัย/เหตุการณไฟฟาดับ 

เหตุการณอัคคภัีย/เหตุการณอุทกภัย/เหตุการณไฟฟาดับ 

ทรัพยากร กลยุทธความตอเนื่อง 

อาคาร/สถานที่ปฏิบัตงิาน

สํารอง 

กําหนดในการหาพื้นที่ปฏิบัตงิานสํารองบรเิวณที่ปลอดภัยสภาวะวิกฤต

หรอืเหตุการณฉุกเฉนิ โดยมีการสํารวจความเหมาะสมของสถานที่ 

ประสานงานและการเตรยีมความพรอมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

เครื่องมือ/อุปกรณ -กําหนดใหมีคอมพิวเตอรสํารองที่มีความเหมาะสมกับการใชงาน 

-กําหนดใหใชคอมพิวเตอรแบบพกพา มือถอืและอุปกรณอ่ืนๆ ที่จําเปน

และเหมาะสมกับการใชงาน 

-จัดเตรยีมเครื่องถายเอกสาร โทรศัพทพื้นฐาน โทรสาร กระดาษ เครื่อง

เขียน รถยนต เพื่อรองรับการใชงานกรณเีกดิสภาวะวกิฤต 

เทคโนโลยสีารสนเทศและ

ขอมูลที่สําคัญ 

-จัดใหมีระบบงานเทคโนโลยหีรอืระบบสารสนเทศสํารอง มีการ Back 

UP ขอมูลและทดสอบความพรอมใชงานอยางสมํ่าเสมอ 

-กําหนดใหมีการปฏิบัตงิานโดยไมใชระบบเทคโนโลย ี(Manual) ไปกอน 

แลวจงึนําเขาขอมูลในระบบสารสนเทศเม่ือกลับคนืสูสภาวะปกต ิ

บุคลากรหลัก -กําหนดตัวบุคลากรหลัก บุคลากรสํารองในการปฏิบัตงิานทดแทน

ภายในองคกรและมีหมายเลขโทรศัพทที่สามารถตดิตอสื่อสารไดชัดเจน 

ผูให/ผูรับบรกิารที่สําคัญ -กําหนดใหจัดหาอุปกรณเช่ือมโยงระบบเครอืขายตอผานอินเตอรเน็ต

แบบพกพา โทรศัพทมือถอืที่ใหบรกิารเช่ือมตออินเตอรเน็ตเพื่อเช่ือมตอ

ขอมูลที่สําคัญของหนวยงานกลางในกรณทีี่ผูใหบรกิารไมสามารถ

ใหบรกิารไดภายในระยะเวลาที่กําหนด 
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ความตองการดานทรัพยากรท่ีจําเปนในการบริหารความตอเนื่อง 

 การวิเคราะหผลกระทบทางธุรกจิพบวากระบวนการทํางานของกลุมงานตองใหความสําคัญกับ

งานในหนาที่ความรับผิดชอบและกลับมาดําเนนิงานหรอืฟนคนืสภาพใหไดภายในระยะเวลาที่กําหนด

ปรากฏ ดังตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 ผลกระทบทางธุรกจิ 

กระบวนงานหลัก ระดับ

ความ

เรงดวน 

ระยะเวลาเปาหมายในการฟนคนืสภาพ 

4

ช่ัวโมง 

1วัน 1

สัปดาห 

2

สัปดาห 

1เดอืน 

1.งานดานเอกสาร สูง √ √ √ √ √ 

2.งานเกี่ยวกับการเงนิ การคลังและ

งบประมาณ 

สูง   √ √ √ 

3.งานสงเสรมิสนับสนุนดานการวางแผนพัฒนา

ทองถิ่นและการจัดบรกิารสาธารณะในพื้นที ่

สูง   √ √ √ 

4.งานสารสนเทศและการเผยแพรขอมูล

ขาวสาร 

สูง √ √    

 

 สําหรับกระบวนงานอ่ืน ๆ ที่ประเมินแลว อาจไมไดรับผลกระทบในระดับสูงถงึสูงมากหรอืมี

ความยดืหยุนกันไดจะสามารถชะลอการดําเนนิงานและการใหบรกิารได โดยใหหัวหนาแตละสวน

ประเมินความจําเปนและเหมาะสม ทัง้นี้หากมีความจําเปนใหปฏิบัตติามข้ันตอนและแนวทางการบรหิาร

ความตอเนื่องเชนเดยีวกับกระบวนงานหลัก 

ทรัพยากรท่ีจําเปนตองใชเพ่ือการดําเนนิงานตอเนื่องในภาวะวกิฤต 

 ในการบรหิารความตอเนื่องในสภาวะวิกฤตหรอืเม่ือเกดิเหตุการณฉุกเฉนิตาง ๆ ที่เปนผลให

องคการบรหิารสวนตําบลแกมอน ตองหยุดการดําเนนิงานหรอืไมสามารถปฏิบัตงิานไดอยางตอเนื่อง 

ใหสามารถปฏิบัตงิานในกระบวนการดําเนนิงานที่สําคัญไดอยางตอเนื่อง เปนระบบ และมีประสทิธภิาพ 



องคการบรหิารสวนตําบลแกมอนไดวิเคราะหทรัพยากรที่จําเปนที่ตองใชเพื่อใหสามารถปฏิบัตงิานได

อยางตอเนื่องในภาวะวิกฤต ของแตละกระบวนงาน ดังนี้ 
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กระบวนงาน ทรัพยากรท่ีจําเปนตองใชเพ่ือใหการดําเนนิงานตอเนื่อง 

 อาคาร/สถานท่ี

ปฏิบัติงาน 

เครื่องมอือุปกรณ ระบบงาน

เทคโนโลยหีรอื

ระบบ

สารสนเทศ 

บุคลากร ผูให/ผูรับบรกิาร 

1.งานดานเอกสาร  *สถานท่ีปฏบัิติงาน

สํารอง  (3 คน) 

*คอมพวิเตอรแบบ

พกพา 

*เครื่องถายเอกสาร 

*โทรศัพท/โทรสาร 

*กระดาษ 

*เครื่องเขยีน 

*ระบบเชื่อมโยง

อนิเตอรเน็ต 

บุคลากร  

หลัก 3 คน 

*ผูใหบรกิาร

เชื่อมโยงเครอืขาย

อนิเตอรเน็ต 

2.งานเก่ียวกับการเงิน การคลังและ

งบประมาณ 

*สถานท่ีปฏบัิติงาน

สํารอง ( 2คน) 

คอมพวิเตอรแบบ

พกพา 

*เครื่องถายเอกสาร 

*โทรศัพท/โทรสาร 

*กระดาษ 

*เครื่องเขยีน 

*ระบบเชื่อมโยง

อนิเตอรเน็ต 

*ระบบ e-laas 

บุคลากร  

หลัก 3 คน 

*ผูใหบรกิาร

เชื่อมโยงเครอืขาย

อนิเตอรเน็ต 

3.งานสงเสรมิสนับสนุนดานการ

วางแผนพัฒนาทองถ่ินและการ

จัดบรกิารสาธารณะในพื้นท่ี  

*สถานท่ีปฏบัิติงาน

สํารอง ( 2คน) 

คอมพวิเตอรแบบ

พกพา 

*เครื่องถายเอกสาร 

*โทรศัพท/โทรสาร 

*กระดาษ 

*เครื่องเขยีน 

*ระบบเชื่อมโยง

อนิเตอรเน็ต 

*ระบบ e-plan 

 

บุคลากร  

หลัก 3 คน 

*ผูใหบรกิาร

เชื่อมโยงเครอืขาย

อนิเตอรเน็ต 

4.งานสารสนเทศและการเผยแพร

ขอมูลขาวสาร 

*สถานท่ีปฏบัิติงาน

สํารอง ( 2คน) 

คอมพวิเตอรแบบ

พกพา 

*เครื่องถายเอกสาร 

*โทรศัพท/โทรสาร 

*กระดาษ 

*เครื่องเขยีน 

*ระบบเชื่อมโยง

อนิเตอรเน็ต 

 

บุคลากร  

หลัก 3 คน 

*ผูใหบรกิาร

เชื่อมโยงเครอืขาย

อนิเตอรเน็ต 
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โครงสรางและทีมบริหารความตอเนื่อง 

 เพื่อใหแผนบรหิารความตอเนื่อง ขององคการบรหิารสวนตําบลแกมอน สามารถนําไปปฏิบัตไิด

อยางมีประสทิธภิาพและเกดิประสทิธภิาพ จงึกําหดใหมีคณะบรหิารความตอเนื่อง ขององคการบรหิาร

สวนตําบลแกมอน โดยที่โครงสรางประกอบดวย 

 1.หัวหนาคณะบรหิารความตอเนื่อง  

 2.รองหัวหนาคณะบรหิารความตอเนื่อง  

 3.ประสานงานคณะบรหิารความเสี่ยง  

 4.ทมีบรหิารความตอเนื่อง ประกอบดวย หัวหนาทมีและทมีงาน  

 

 

 

 

 

 

            

           

 

 

 

 

 

 

 

  

ผู้ประสานคณะบริหารความ

ต่อเนื่อง 

หวัหน้าคณะบริหารความ

ต่อเนื่อง 

รองหวัหน้าคณะบริหารความ

ต่อเนื่อง 

ทีมบริหารความต่อเนื่อง ทีมบริหารความต่อเนื่อง ทีมบริหารความต่อเนื่อง 
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โดยมีการกําหนดตัวบุคลากรหลักและบุคลากรสํารองของคณะบรหิารความตอเนื่อง และทมีบรหิาร

ความตอเนื่อง ดังนี้ 
 

บุคลากรหลัก บทบาท บุคลากรสํารอง 

ช่ือ -สกุล เบอรโทรศัพท ช่ือ-สกุล เบอรโทรศัพท 

นายชูศักดิ์ เนตรธุวกุล 08 1763 7432 หัวหนาทมีบรหิาร นายสําอางค ศรัทธาผล 08 7160 4032 

(นายกอบต.แกมอน)  ความตอเนื่อง รองนายกอบต.แกมอน  

จาเอกทวศีักดิ์ ภูทอง 08 1145 0704 ทมีบรหิาร นายเสนอ ไผลอม 08 6162 1749 

ปลัดอบต.แกมอน  ความตอเนื่อง รองนายกอบต.แกมอน  

นางสาวฐานนิทรา อินทนาศักดิ ์ 08 5297 2345 ทมีบรหิาร นางสาววาสนา นักธรรม 08 7054 5393 

รองปลัดอบต.แกมอน  ความตอเนื่อง เลขานุการนายกอบต.แกมอน  

นางอรุณศร ีนวนนาง 08 7153 5506 ทมีบรหิาร นายขจรศักดิ์ ศรัทธาผล 08 9032 0589 

หัวหนาสวนการศกึษาฯ  ความตอเนื่อง หัวหนาสวนโยธา  

นางกาญจนาพร เกตุทอง 08 1880 5731 ทมีบรหิาร นางนัยนา แดงประเสรฐิ 08 1648 6568 

เจาหนาที่วเิคราะหนโยบายฯ  ความตอเนื่อง ผูอํานวยการกองคลัง  

นางเพ็ญแข จันทภูมิ 08 1858 3903 ทมีบรหิาร นายเอกลักษณ ศรศีักดิ์ 08 1944 1992 

เจาพนักงานธุรการ  ความตอเนื่อง นักพัฒนาชุมชน  

นายบุญเชดิ ทัพโพธิ์ 08 1770 7480 ทมีบรหิาร นายอัครเดช สุขสมบูรณ 08 1196 9987 

นักการภารโรง  ความตอเนื่อง ผูชวยเจาหนาที่วเิคราะหฯ  

นายกติตศิักดิ์ ฉัตรม่ิงขวัญ 08 0112 8410 ทมีบรหิาร นายจรูญศักดิ์ ไผลอม 08 1526 4769 

พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา  ความตอเนื่อง ผูชวยชางโยธา  

นายอํานาจ ขาวเลี้ยว 08 7097 6238 ทมีบรหิาร นางสาวโชตกิา แพงผล 08 1981 2345 

พนักงานดับเพลงิ  ความตอเนื่อง ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ  

นายชาครสิ ถนอมศักดิ์ศรี 08 1178 5674 ทมีบรหิาร น.ส.วัชราพรรณ ฉัตรม่ิงขวัญ 08 4800 5251 

พนักงานดับเพลงิ  ความตอเนื่อง ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได  
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ข้ันตอนบริหารความตอเนื่อง 

 เพื่อใหองคการบรหิารสวนตําบลแกมอนสามารถปฏิบัตงิานในสภาวะวกิฤตไดอยางตอเนื่องเปน

ระบบ และมีประสทิธภิาพ จงึไดกําหนดข้ันตอน แนวทางปฏิบัตกิรณเีกดิสภาวะวกิฤต ใน 3 กรณ ีคอื 

 1.อุทกภัย  

 2.อัคคีภัย  

 3.ไฟฟาดับ  

โดยระบุถงึข้ันตอน แนวทางที่ผูเกี่ยวของจะตองปฏิบัตติามหวงเวลาของการเกดิเหตุการณในแตละ

เหตุการณออกเปน 3 หวงเวลา ประกอบดวย 

 1.เม่ือเริ่มมีสถานการณ  

 2.เม่ือเหตุการณพัฒนาเขาสูสภาวะวิกฤต ซ่ึงจะเปนผลทําใหการปฏิบัตงิานขององคการบรหิาร

สวนตําบลแกมอนตองหยุดชะงักลง 

 3.เม่ือเหตุการณกลับเขาสูสภาวะปกติ  

1.กรณีเหตุการณอุทกภัย 

 เมื่อเร่ิมมเีหตุการณ  

 *ศูนยปฏิบัตกิารองคการบรหิารสวนตําบลแกมอน ทําหนาที่ในการตดิตามขอมูลขาวสารและ

สถานการณการเกดิอุทกภัยอยางใกลชิด วิเคราะหแนวโนม และรายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับทุก

ระยะและแจงเวียนใหสํานัก/กองทราบถงึสถานการณ 

 *ผูประสานงานคณะบรหิารความตอเนื่อง ประสานตดิตามสถานการณจากศูนยปฏิบัตกิาร

องคการบรหิารสวนตําบลแกมอน 

 *ทุกสํานัก/กอง จัดใหมีการ Back UP ขอมูลที่จําเปนสําหรับการปฏิบัตงิานซ่ึงไมไดอยูในระบบ

สารสนเทศ หรอืระบบขอมูลกลาง ลงอุปกรณสํารองขอมูล อาท ิแผน CD Hard disk ฯลฯ เพื่อปองกัน

ความเสยีหายของขอมูล รวมถงึเปนการเตรยีมขอมูลสําหรับการปฏิบัตงิานในสภาวะวกิฤต 

 *กองคลัง และศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศทองถิ่น ประสานงานในการเตรยีมจัดหาสถานที่

ปฏิบัตงิานสํารอง เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ฯลฯ  เพื่อเตรยีมรับกับสถานการณหากพัฒนาเขาสูสภาวะ

วิกฤต 



 *ผูประสานงานคณะบรหิารความตอเนื่อง แจงรองหัวหนาคณะบรหิารความตอเนื่องและแจง

หัวหนาทมีบรหิารความตอเนื่อง เพื่อแจงขอมูลใหกับบุคลากรในทมี ตามกระบวนการ Call Tree เพื่อ

ทราบและเตรยีมพรอมในเบื้องตน 
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โดยกระบวนการ Call Tree จะเร่ิมจาก 

 -ผูประสางานคณะบรหิารความตอเนื่อง แจงหัวหนาทมีบรหิารความตอเนื่องแตละทมี  

 -หัวหนาทมีบรหิารความตอเนื่องแตละทมี แจงทมีงานฯ จนกระทั่งครบทุกคนในทมีบรหิาร

ความตอเนื่องแตละทมี 

 -เม่ือทมีงานคนสุดทายในทมี ไดรับแจงขอมูลเรยีบรอยแลว ใหตดิตอกลับไปยังหัวหนาทมี เพื่อ

ยนืยันการรับทราบขอมูล 

 -กรณทีี่ไมสามารถตดิตอบุคลากรหลักได ใหตดิตอบุคลากรสํารอง ตามลําดับที่ที่กําหนดไวใน

รายช่ือของทมีบรหิารความตอเนื่อง 

 เมื่อเหตุการณพัฒนาเขาสูสภาวะวกิฤต ซึ่งจะเปนผลทําใหการปฏบิัตงิานขององคการ

บริหารสวนตําบลแกมอนตองหยุดชะงัก 

 *ผูประสานงานคณะบรหิารความตอเนื่อง ประสานงานกับกองคลัง และศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศ เตรยีมความพรอมของสถานที่ปฏิบัตงิานสํารอง เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ฯลฯ ใหเรยีบรอย

พรอมสําหรับการปฏิบัตงิานของคณะบรหิารความตอเนื่อง และทมีงานบรหิารความตอเนื่อง 

 *ผูประสานงานคณะบรหิารความตอเนื่อง เสนอนายกองคการบรหิารสวนตําบลแกมอน ใน

ฐานะหัวหนาคณะบรหิารความตอเนื่องประกาศใชแผนความตอเนื่อง 

 *ผูประสานงานคณะบรหิารความตอเนื่อง แจงรองหัวหนาคณะบรหิารความตอเนื่องและแจง

หัวหนาทมีบรหิารความตอเนื่อง เพื่อแจงขอมูลใหกับบุคลากรในทมี ตามกระบวนการ Call Tree เพื่อ

ทราบการประกาศใชและปฏิบัตติามแผนความตอเนื่อง (กรณทีี่บุคลากรหลักไมสามารถปฏิบัตงิานไดให

แจงบุคลากรสํารอง) 

 *ทมีบรหิารความตอเนื่องไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัตหินาที่ ณ สถานที่ปฏิบัตงิานสํารองที่กําหนด 

ภายใน 24 ช่ัวโมง นับตัง้แตที่ไดรับแจงจากหัวหนาทมี 

 *การประชุมคณะบรหิารความตอเนื่อง เพื่อสรุปสถานการณ ความพรอมของบุคลากร 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ฯลฯ รวมถงึรับทราบนโยบาย แนวทางในการปฏิบัตงิาน 

 *ทมีบรหิารความตอเนื่องปฏิบัตงิานตามกระบวนงานที่รับผิดชอบ  



 *ทมีบรหิารความตอเนื่อง เปนเจาภาพในการจัดหาอาหาร น้ําดื่ม ที่พัก (กรณจีําเปน) เพื่อ

สนับสนุนการปฏิบัตงิาน 

 *คณะบรหิารความตอเนื่อง ตดิตามการปฏิบัตงิานของทมีบรหิารความตอเนื่อง แกไขปญหา

อุปสรรคที่เกดิข้ึน รวมถงึตดิตามสถานการณวาไดกลับสูสภาวะปกตแิลวหรอืไม เพื่อตัดสนิใจในการ

กลับมาปฏิบัตงิาน ณ ที่ตัง้ปกต ิ
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 เมื่อเหตุการณกลับเขาสูสภาวะปกต ิ

 *สํานัก/กอง ตรวจสอบความเสยีหาย และดําเนนิการเพื่อใหเขาสูการทํางานในสภาวะปกติ  

2.กรณีเกดิอัคคภัีย 

 เมื่อเกดิเหตุการณ 

 *กําหนดใหถอืปฏิบัตติามแผนปองกันและระงับอัคคีภัย ขององคการบรหิารสวนตําบลแกมอน  

 เมื่อเหตุการณกลับเขาสูสภาวะปกต ิ

 *สํานัก/กอง ที่ไดรับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัย สํารวจความเสยีหาย รายงานตอนายกองคการ

บรหิารสวนตําบลแกมอน 

 *กองคลัง ดําเนนิการจัดหาสถานที่ปฏิบัตงิานสํารอง วัสดุ อุปกรณ ฯลฯ ที่จําเปนสําหรับการ

ปฏิบัตงิานใหกับสํานัก/กอง ที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณอัคคีภัย 

 *ศุนยเทคโนโลยสีารสนเทศดําเนนิการวางระบบเช่ือมโยงเครอืขายคอมพิวเตอร ณ สถานที่

ปฏิบัตงิานสํารองใหกับสํานัก/กองที่ไดรับผลกระทบ 

 *กําหนดเปาหมายใหสามารถเริ่มปฏิบัตงิานไดภายใน 72 ช่ัวโมง นับจากเหตุการณกลับเขาสู

สภาวะปกต ิ

3.กรณีเกดิไฟฟาดับ 

 เมื่อเกดิเหตุการณ 

*เม่ือวิเคราะหขอมูลกรณเีกดิไฟฟาดับที่ผานมาในพื้นที่ปฏิบัตงิานขององคการบรหิารสวนตําบล

แกมอน เกดิข้ึนนอยมาก และเปนชวงเวลาสัน้ ๆ ซ่ึงผลกระทบที่สําคัญกรณเีกดิไฟฟาดับ คอืผลกระทบ

ที่จะมีตอระบบขอมูลและสารสนเทศเปนหลัก ดังนัน้ จุดเนนของการดําเนนิการ คอืการปดระบบใหทัน

ภายใตเงื่อนไขของระบบไฟฟาสํารองที่มีอยูเพื่อปองกันความเสยีหายของขอมูลและระบบสารสนเทศ 

*กําหนดใหถอืปฏิบัตติาม IT Contingency Plan ของนายกองคการบรหิารสวนตําบลแกมอน  

*ใหปฏิบัตงิานโดยไมใชระบบเทคโนโลย ีและนําเขาขอมูลเม่ือไฟฟากลับมาใชงานไดเปนปกต ิ

ภายหลังเหตุการณกลับเขาสูสภาวะปกต ิ

 *สํานัก/กอง ตรวจสอบความเสยีหาย  



 *กําหนดเปาหมายใหสามารถปฏิบัตงิานตามปกตไิดภายใน 6 ช่ัวโมง นับจากไฟฟากลับมาใช

งานไดเปนปกต ิ
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ข้ันตอนการบริหารความตอเนื่องและกอบกูกระบวนการ 

วันที่ 1 (ภายใน 24 ช่ัวโมง) การตอบสนองตอเหตุการณทันท ี

 

ในการปฏิบัตกิารใด ๆ ใหบุคลากรของฝายฯคํานงึถงึความปลอดภัยในชีวติของตนเองและบุคลากรอ่ืนๆ 

และปฏิบัตติามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและข้ันตอนการปฏิบัตงิานที่หนวยงานตนเองที่กําหนดข้ึน

อยางเครงครัด 

ข้ันตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผดิชอบ ดําเนนิการ

แลวเสร็จ 

-แจงเหตุฉุกเฉนิ วิกฤต ตามกระบวนการ Call Tree

ใหกับบุคลากรในสํานัก ภายหลังไดรับแจงจาก

หัวหนาคณะบรหิารความตอเนื่อง 

หัวหนาทมีงานบรหิารความ

ตอเนื่องขององคกร 

 

-จัดประชุมทมีงานบรหิารความตอเนื่อง เพื่อประเมิน

ความเสยีหาย ผลกระทบตอการดําเนนิงาน การ

ใหบรกิาร และทรัพยากรสําคัญที่ตองใชในการบรหิาร

ความตอเนื่อง 

-ทบทวนกระบวนงานที่มีความเรงดวน หรอืสงผล

กระทบอยางสูง ดังนัน้จําเปนตองดําเนนิงานหรอื

ปฏิบัตดิวยมือ 

ทมีงานบรหิารความตอเนื่องของ

องคกร 

 

-ระบุและสรุปรายช่ือบุคลากรในสํานักที่ไดรับ

บาดเจ็บหรอืเสยีชีวิต 

หัวหนาองคกร  

-รายงานหัวหนาคณะบรหิารความตอเนื่องของ

องคกรทราบโดยครอบคลุมประเด็นดังนี้ 

*จํานวนและรายช่ือบุคลากรที่ไดรับบาดเจ็บ/เสยีชีวติ 

*ความเสยีหายและผลกระทบตอการดําเนนิงานและ

หัวหนาทมีงานบรหิารความ

ตอเนื่องขององคกร 

 



การใหบรกิาร 

*ทรัพยากรสําคัญที่ตองใชในการบรหิารความ

ตอเนื่อง 

*กระบวนงานที่มีความเรงดวนและสงผลกระทบอยาง

สูงหากไมดําเนนิการและจําเปนตองดําเนนิงานหรอื

ปฏิบัตงิานดวยมือ 
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วันที่ 1 (ภายใน 24 ช่ัวโมง) การตอบสนองตอเหตุการณทันท ี

 

ในการปฏิบัตกิารใด ๆ ใหบุคลากรของฝายฯคํานงึถงึความปลอดภัยในชีวติของตนเองและบุคลากรอ่ืนๆ 

และปฏิบัตติามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและข้ันตอนการปฏิบัตงิานที่หนวยงานตนเองที่กําหนดข้ึน

อยางเครงครัด 

ข้ันตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผดิชอบ ดําเนนิการ

แลวเสร็จ 

-สื่อสารและรายงานสถานการณแกบุคลากรใน

องคกรใหทราบ ตามเนื้อหาและขอความที่ไดรับการ

พิจารณาและเห็นชอบจากคณะบรหิารความตอเนื่อง

ของหนวยงานแลว 

หัวหนาทมีงานบรหิารความ

ตอเนื่องขององคกร 

 

-ประเมินและระบุกระบวนการหลัก และงานเรงดวน

ที่จําเปนตองดําเนนิการใหแลวเสร็จ ภายใน 1 – 5 วัน

ขางหนา 

หัวหนาและทมีงานบรหิารความ

ตอเนื่องขององคกร 

 

-ประเมินศักยภาพและความสามารถของหนวยงาน

ในการดําเนนิงานเรงดวนขางตน ภายใตขอจํากัดและ

สภาวะวิกฤต พรอมระบุทรัพยากรที่จําเปนตองใชใน

การบรหิารความตอเนื่องตามแผนการจัดหา

ทรัพยากร 

หัวหนาและทมีงานบรหิารความ

ตอเนื่องขององคกร 

 

-รายงานความคบืหนาใหแกหัวหนาคณะบรหิาร

ความตอเนื่องของหนวยงานทราบ พรอมขออนุมัติ

การดําเนนิงานหรอืปฏิบัตงิานดวยมือสําหรับ

กระบวนการที่มีความเรงดวนและสงผลกระทบอยาง

หัวหนาทมีงานบรหิารความ

ตอเนื่องขององคกร 

 



สูงหากไมดําเนนิการ 

-ตดิตามและประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของใน

การจัดหาทรัพยากรที่จําเปนตองใชในการบรหิาร

ความตอเนื่อง ไดแก 

*สถานที่ปฏิบัตงิานสํารอง 

*วัสดุอุปกรณที่สําคัญ 

หัวหนาและทมีงานบรหิารความ

ตอเนื่องขององคกร 

*ฝายบรหิารทั่วไป 

*ฝายบรหิารทั่วไป 

*ฝายบรหิารทั่วไป/หนวยงาน 
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วันที่ 1 (ภายใน 24 ช่ัวโมง) การตอบสนองตอเหตุการณทันท ี

 

ในการปฏิบัตกิารใด ๆ ใหบุคลากรของฝายฯคํานงึถงึความปลอดภัยในชีวติของตนเองและบุคลากรอ่ืนๆ 

และปฏิบัตติามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและข้ันตอนการปฏิบัตงิานที่หนวยงานตนเองที่กําหนดข้ึน

อยางเครงครัด 

ข้ันตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผดิชอบ ดําเนนิการ

แลวเสร็จ 

*เทคโนโลยสีารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ 

*บุคลากรหลัก 

*ผูรับ/ผูใหบรกิารที่สําคัญ 

*หนวยงาน 

*หนวยงาน/สํานักงาน 

 
 

-พิจารณาดําเนนิการหรอืปฏิบัตงิานดวยมือ 

เฉพาะงานเรงดวน หากไมดําเนนิการจะสงผลกระทบ

อยางสูงและไมสามารถรอได ทัง้นี้ตองไดรับการ

อนุมัต ิ

หัวหนาและทมีงานบรหิารความ

ตอเนื่องขององคกร 

 

-ระบุหนวยงานที่เปนผูให/ผูรับบรกิารสําหรับงาน

เรงดวน เพื่อแจงสถานการณและแนวทางในการ

บรหิารงานใหมีความตอเนื่องตามความเห็นของคณะ

บรหิารความตอเนื่องของหนวยงาน 

หัวหนาและทมีงานบรหิารความ

ตอเนื่องขององคกร 

 

-บันทกึ และทบทวนกจิกรรมและงานตางๆ ที่ทมีงาน

บรหิารความตอเนื่องของฝายฯตองดําเนนิการ (พรอม

ระบุรายละเอียด ผูดําเนนิการและเวลา )อยาง

สมํ่าเสมอ 

ทมีงานและบรหิารความตอเนื่อง

ขององคกร 

 

-แจงสรุปสถานการณและข้ันตอนการดําเนนิการ

สําหรับในวันถัดไป ใหกับบุคลากรหลักในองคกรเพื่อ

หัวหนา ทมีงานบรหิารความ

ตอเนื่องขององคกร 

 
 



รับทราบและดําเนนิการ อาท ิแจงวัน เวลา และ

สถานที่ปฏิบัตงิานสํารอง 

 

-รายงานความคบืหนาใหแกหัวหนาคณะบรหิาร

ความตอเนื่องขององคกรอยางสมํ่าเสมอหรอืตามที่ได

กําหนดไว 

หัวหนาและทมีงานบรหิารความ

ตอเนื่องขององคกร 
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วันที่ 2-7 การตอบสนองในระยะสัน้ 

ในการปฏิบัตกิารใด ๆ ใหบุคลากรของฝายฯคํานงึถงึความปลอดภัยในชีวติของตนเองและบุคลากรอ่ืนๆ 

และปฏิบัตติามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและข้ันตอนการปฏิบัตงิานที่หนวยงานตนเองที่กําหนดข้ึน

อยางเครงครัด 

ข้ันตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผดิชอบ ดําเนนิการ

แลวเสร็จ 

-ตดิตามสถานะภาพการกอบกูคนืมาของทรัพยากรที่

ไดรับผลกระทบ ประเมินความจําเปนและระยะเวลาที่

ตองใชในการกอบกูคนื 

หัวหนาและทมีงานบรหิารความ

ตอเนื่องขององคกร 

 
 

-ตรวจสอบกับหนวยงานความพรอมและขอจํากัดใน

การจัดหาทรัพยากรที่จําเปนตองใชในการบรหิาร

ความตอเนื่อง ไดแก 

*สถานที่ปฏิบัตงิานสํารอง 

*วัสดุอุปกรณที่สําคัญ 

*เทคโนโลยสีารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ 

*บุคลากรหลัก 

*ผูรับ/ผูใหบรกิารที่สําคัญ 

หัวหนาและทมีงานบรหิารความ

ตอเนื่องขององคกร 

*บรหิารทั่วไป 

*หนวยงาน 

 

 
 

 
 
 

-รายงานหัวหนาคณะบรหิารความตอเนื่องของ

หนวยงาน ความพรอม ขอจํากัด และขอเสนอแนะใน

การจัดหาทรัพยากรที่จําเปนตองใชในการบรหิาร

ความตอเนื่อง 

หัวหนาทมีงานบรหิารความ

ตอเนื่องขององคกร 

 

-ประสานงานและดําเนนิการจัดหาทรัพยากรที่

จําเปนตองใชในการบรหิารความตอเนื่อง ไดแก 

*สถานที่ปฏิบัตงิานสํารอง 

หัวหนาและทมีงานบรหิารความ

ตอเนื่องขององคกร 

*ฝายบรหิารทั่วไป 

 
 

 
 



*วัสดุอุปกรณที่สําคัญ 

*เทคโนโลยสีารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ 

*บุคลากรหลัก 

*ผูรับ/ผูใหบรกิารที่สําคัญ 

*หนวยงาน 

 

-ดําเนนิการกอบกูและจัดหาขอมูลและรายงานตางๆ

ที่จําเปนตองใชในการดําเนนิงานและใหบรกิาร 

ฝายบรหิารทั่วไป  
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วันที่ 2-7 การตอบสนองในระยะสัน้ 

ในการปฏิบัตกิารใด ๆ ใหบุคลากรของฝายฯคํานงึถงึความปลอดภัยในชีวติของตนเองและบุคลากรอ่ืนๆ 

และปฏิบัตติามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและข้ันตอนการปฏิบัตงิานที่หนวยงานตนเองที่กําหนดข้ึน

อยางเครงครัด 

ข้ันตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผดิชอบ ดําเนนิการ

แลวเสร็จ 

-ดําเนนิงานและใหบรกิาร ภายใตทรัพยากรที่จัดหา

เพื่อบรหิารความตอเนื่อง 

*สถานที่ปฏิบัตงิานสํารอง 

*วัสดุอุปกรณที่สําคัญ 

*เทคโนโลยสีารสนเทศ และขอมูลที่สําคัญ 

*บุคลากรหลัก 

*ผูรับ/ผูใหบรกิารที่สําคัญ 

  
 

-แจงสถานการณและแนวทางในการบรหิารความ

ตอเนื่องแกหนวยงานผูใชบรกิาร ผูรับบรกิารที่ไดรับ

ผลกระทบ 

หัวหนาและทมีงานบรหิารความ

ตอเนื่องขององคกร 

 
 

 

-บันทกึ และทบทวนกจิกรรมและงานตางๆ ที่ทมีงาน

บรหิารความตอเนื่องขององคกร (พรอมระบุ

รายละเอียด ผูดําเนนิการ และเวลา) อยางสมํ่าเสมอ 

ทมีงานบรหิารความตอเนื่องของ

องคกร 

 

-แจงสรุปสถานการณและข้ันตอนการดําเนนิการ

ตอไปสําหรับในวันถัดไป ใหกับบุคลากรในองคกร 

 

หัวหนา ทมีงานบรหิารความ

ตอเนื่องขององคกร 

 
 

-รายงานความคบืหนาใหแกคณะบรหิารความ

ตอเนื่องขององคกร ตามเวลาที่ไดกําหนดไว 

หัวหนาและทมีงานบรหิารความ

ตอเนื่องขององคกร 
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วันที่ 8  การตอบสนองในระยะกลาง (1สัปดาห) 

ในการปฏิบัตกิารใด ๆ ใหบุคลากรของฝายฯคํานงึถงึความปลอดภัยในชีวติของตนเองและบุคลากรอ่ืนๆ 

และปฏิบัตติามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและข้ันตอนการปฏิบัตงิานที่หนวยงานตนเองที่กําหนดข้ึน

อยางเครงครัด 

ข้ันตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผดิชอบ ดําเนนิการ

แลวเสร็จ 

-ตดิตามสถานภาพการกอบกูคนืมาของทรัพยากรที่

ไดรับผลกระทบ และประเมินความจําเปนและ

ระยะเวลาที่ตองใชในการกอบกูคนื 

หัวหนาและทมีงานบรหิารความ

ตอเนื่องขององคกร 

 
 

-ระบุทรัพยากรที่จําเปนตองใช เพื่อดําเนนิงานและ

ใหบรกิารตามปกต ิ

  

 

-รายงานหัวหนาคณะบรหิารความตอเนื่องของ

หนวยงานสถานภาพการกอบกูคนืมาของทรัพยากรที่

ไดรับผลกระทบและทรัพยากรที่จําเปนตองใชเพื่อ

ดําเนนิงานและใหบรกิารตามปกต ิ

หัวหนาทมีงานบรหิารความ

ตอเนื่องขององคกร 

 

-ประสานงานและดําเนนิการจัดหาทรัพยากรที่

จําเปนตองใชเพื่อดําเนนิงานและใหบรกิารตามปกต ิ

*สถานที่ปฏิบัตงิานสํารอง 

*วัสดุอุปกรณที่สําคัญ 

*เทคโนโลยสีารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ 

*บุคลากรหลัก 

*ผูรับ/ผูใหบรกิารที่สําคัญ 

 

หัวหนาและทมีงานบรหิารความ

ตอเนื่องขององคกร 

*ฝายบรหิาร 

*หนวยงาน 

 
 

 
 
 

-แจงสรุปสถานการณและการเตรยีมความพรอมดาน หัวหนา ทมีงานบรหิารความ  



ทรัพยากรตาง ๆ เพื่อดําเนนิงานและใหบรกิาร

ตามปกตใิหกับบุคลากรในองคกร 

ตอเนื่องขององคกร  

 

-บันทกึและทบทวนกจิกรรมและงานตางๆ ที่ทมีงาน

บรหิารความตอเนื่องขององคกร 

ทมีงานบรหิารความตอเนื่องของ

องคกร 

 
 

-รายงานความคบืหนาใหแกหัวหนาคณะบรหิาร

ความตอเนื่องของหนวยงานตามเวลาที่ไดกําหนดไว 

หัวหนาและทมีงานบรหิารความ

ตอเนื่องขององคกร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


