อํานาจหน้าที
กลยุทธ์ความ e-service/ระบบงาน/ กระบวนการหล ัก พ ันธกิจ
ต่อเนืองทีสําค ัญ เทคโนโลยีทส
ี ําค ัญ
ทีสําค ัญ

ํ หร ับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) อบต.แก่งเลิงจาน
Strategy Map แผนดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนืองสา
จัดให ้มีและ
บํารุงรักษาทางนํ า
และทางบก

รักษาความสะอาดของ
ถนน ทางนํา ทางเดิน
และทีสาธารณะ รวมทัง
กําจัดมูลฝอยและสิง
ปฏิกล
ู

จัดให ้มีการบริการ
สาธารณะทีมี
มาตรฐาน

การกําจัดขยะมูลฝอย
ิ
ี
สงปฏิ
กล
ู นํ าเสย

(หยุดชะงักไม่เกิน 1 วัน)

1 วัน

งานก่อสร ้าง /งาน
นโยบายและแผน/งาน
การเงินและบัญชี

(หยุดชะงักไม่เกิน1วัน)

ป้ องกันโรค
และระงับ
โรคติดต่อ

การป้ องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ

(หยุดชะงักไม่เกิน1วัน)

1 วัน

งานรักษาความ
สะอาด

ป้ องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย

วัฒนธรรม

สร ้างความ
ปลอดภัยในชวี ต
ิ
ิ
และทรัพย์สน

(หยุดชะงักไม่เกิน1สัปดาห์)

4 ชม.

งานป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย.

บํารุงรักษาศิลปะ
จารีตประเพณี ภูม ิ
ปั ญญาท ้องถิน

ส่งเสริมการพัฒนาสตรี
เด็ก เยาวชน ผู ้สูงอายุ
และผู ้พิการ

พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร จั ด
ก า ร ศึ ก ษ า ใ ห ้ ไ ด ้
มาตรฐาน

(หยุดชะงักไม่เกิน1
วัน)

4 ชม.

งานควบคุมโรค

ส่งเสริมการศึกษา
ศาสนา และ

พัฒนาผู ้สูงอายุ และ
คนพิการพัฒนาสตรี
เด็กเยาวชน

(หยุดชะงักไม่เกิน1
สัปดาห์)

1 สัปดาห์

1 สัปดาห์

งานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
งานส่งเสริม
กิจการโรงเรียน

งานส่งเสริม
อาชีพและพัฒนา
สตรีงานสังคม
สงเคราะห์

พัฒนาชุมชนให ้
เป็ นสงั คมแห่งการ
เรียนรู ้

(หยุดชะงักไม่เกิน 1
สัปดาห์)

1 สัปดาห์

งานศาสนา
วัฒนธรรมและ
ประเพณี.

คุ ้มครองดูแลและ
บํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล ้อม
แผนรองร ับ
สถานการณ์
อุทกภัย
อัคคีภัย
ไฟดับ
ชุมนุมประท ้วง/จลาจล
ก่อการร ้าย
โรคระบาดต่อเนือง
อืน ๆ วาตภัย

ระบบรับเรืองร ้องเรียนของ
ประชาชน

ระบบประมวลผลข ้อมูล
เกณฑ์ชวัี ดและค่า
มาตรฐานการจัดบริการ
สาธารณะของ อปท.
(สปน.)

อาคาร/สถานที

• ให ้ใช ้พืนทีปฏิบตั งิ าน

สารองภายในพืนทีเขต
อบต.
• แจ ้งให ้ประชาชน
ทราบ•แจ ้งให ้ประชาชน

ทราบ

ระบบ e-GP GP GP
ื ดจ ้าง
การจัดซอจั
ภาครัฐ
(กค).

ว ัสดุอป
ุ กรณ์
ให ้สรรหาอุปกรณ์ทมี
ี อยู่
ภายในหน่วยงานก่อน
ใช ้ computerส่วนตัวเข ้าถึง
ระบบงานของหน่วยงาน

ระบบการจัดทา
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี (e-LASS)
LASS)
(สถ)

ระบบฐานข ้อมูลพืนฐาน
ขององค์กรปกครองสว่ น
ท ้องถิน
(สถ)

เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ข้อมูล
ให ้มีการสารองข ้อมูลให ้เป็ น
ปั จจุบน
ั และสมําเสมอ

ระบบสารสนเทศทาง
ึ ษา ศูนย์พัฒนา
การศก
เด็กเล็กของ
อปท.(สถ).

บุคลากร
ให ้มีบค
ุ ลากรหลักและบุคลากรสํารอง
ทํางานทดแทนกันได ้นดนว
บุคลากรกรณีเกิดสภาวะวิกฤตให ้ครอบคลุม
บทบาทหน ้าทีทีรับผิดชอบ

ระบบสารสนเทศทาง
ึ ษา ศูนย์พัฒนา
การศก
เด็กเล็กของ
อปท.(สถ).

ผูใ้ ห้บริการ/
่ นได้สว่ นเสีย
ผูม
้ ส
ี ว

ติดต่อทางwebsite หรือ
โทรศัพท์เคลือนที/Line

*ระบบของ........
ระบบของ
หน่วยงานเอง

คําอธิบายสี
ความเร่งด่วนสูง
ความเร่งด่วนปานกลาง
ความเร่งด่วนตํา
e-service
ระบบงาน/เทคโนโลยี

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
เรื่อง ใหใชแผนบริหารความตอเนื่องขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
----------------------------------ดวยคณะรัฐมนตรีประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เห็นชอบหลักการแนวทางและ
มาตรการที่ใหหนวยงานของรัฐระดับ กรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องคกรปกครองสว นทองถิ่น องคการ
มหาชน และรัฐวิสาหกิจ ดําเนินการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤตขององคการ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานใน
ภารกิจหลักหรืองานบริการที่สําคัญไดอยางตอเนื่อง องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน จึงไดจัดทําแผนความ
ตอเนื่องการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต ซึ่ งเปนแนวทางในการเตรี ยมความพร อม
ของ
องคการบริหารสว นตํา บลแกงเลิงจาน ในการดําเนินภารกิจใหบริการประชาชนอยางต อเนื่องในสภาวะวิกฤต
และเพื่อใหประชาชน เจาหนาที่ หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เกี่ยวของ มีความเชื่อมั่นในการใหบริการของ
องคก ารบริ ห ารส ว นตํา บลแก งเลิง จาน ถึงแมตองเผชิ ญ กั บ เหตุ การณรายแรงและส ง ผลกระทบ ยั ง สามารถ
ใหบริการไดอยางตอเนื่อง
บัดนี้ แผนบริห ารความตอเนื่องดังกลาว ไดผานการเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารความ
พรอมตอสภาวะวิกฤตขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานแลว จึงประกาศใชแผนบริหารความตอเนื่องของ
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน ทั้งนี้ สามารถสืบคนขอมูลและดาวนโหลดไดที่ www.Ksao.go.th
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายทรงเกียรติ วรรณจันทร )
นายกองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน

แผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง
สําหรับการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต
(Business Continuity plan : BCP)

องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

แผนบริหารความตอเนื่อง
(Continuity management plan)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

คํานํา
จากการที่ประเทศไทยประสบกับปญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน ไดรับผลกระทบเชนกัน ตลอดเวลาที่ผานมาพบวาระบบและกลไกการ
ทํางานของหนวยงานของรัฐและภายในขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน หลายประการมีปญหาโดยไม
สามารถดําเนินภารกิจในสภาวะวิกฤตไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
เปนไปโดยขาดระบบการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสถานการณที่เกิดขึ้นดังกลาวเปนบทเรียนอันสําคัญที่ทุกสวนราชการ
ภายในองคกรตองนํามาปรับกระบวนการทํางานใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการบริการประชาชน เพื่อใหมั่นใจวา
ภารกิจหลักของราชการหรืองานบริการประชาชนที่สําคัญ สามารถดําเนินงานหรือใหบริการไดอยางตอเนื่อง ไม
สะดุดหยุดลงแมวาจะประสบกับวิกฤตการณหรือภัยพิบัติตางๆ องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานจึงได
ดําเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) เพื่อให
หนวยงาน เตรียมความพรอมองคกรและสามารถนําไปใชในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต หรือ
เหตุการณฉุกเฉินตางๆ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติในขณะเกิดเหตุสามารถแกไขเหตุการณไดอยางเหมาะสม รวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพและเพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของขาราชการ เจาหนาที่ และของทางราชการ รวมทั้งเปน
การเตรียมความพรอมโดยมุงหวังใหขาราชการ และเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน มีความรู
ความเขาใจในการปองกัน และรูวิธีปฏิบัติอยางถูกตองตามขั้นตอนสามารถเผชิญตอสถานการณฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได
อยางทันทวงที รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อันจะนํามาซึ่งประโยชนสุขของประชาชนในจังหวัดอยางแทจริงตอไป

องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
10 มิถุนายน 2563

สารบัญ
1. บทนํา
2. วัตถุประสงค
3. สมมติฐานของแผนความตอเนื่อง (BCP Assumptions)
4. ขอบเขตของแผนความตอเนื่อง (Scope of BCP)
5. การวิเคราะหทรัพยากรสําคัญ
6. สรุปเหตุการณภัยคุกคามและผลกระทบจากเหตุการณ
7. ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
8. กลยุทธความตอเนื่อง
9. ผลกระทบตอกระบวนการทํางานหรือการใหบริการ
10. การวิเคราะหเพื่อกําหนดความตองการทรัพยากรที่สําคัญ
11. ขั้นตอนการบริหารความตอเนื่องและกอบกูกระบวนการ
12. โครงสรางคณะกรรมการ BCM
13. กระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน (Call Tree)

หนา
1
1
1
1
2
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3
5
7
8
11
16
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บทนํา
แผนบริหารความตอเนื่อง หรือที่ตอไปนี้จะเรียกวา “Business Continuity Plan (BCP)”
ฉบับนี้ จัดทําขึ้น เพื่อใหสวนราชการในสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน หรือที่ตอไปนี้จะเรียกวา
“สํานัก/กอง” สามารถนําไปใชในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณฉุกเฉินตางๆ ไมวา
จะเกิดจากโรคระบาด ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุงรายตอองคกร เชน อุทกภัย อัคคีภัย การกอการประทวง
การกอการจลาจล การกอวินาศกรรม การเกิดโรคระบาด เปนตน โดยสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณฉุกเฉินดังกลาว
สงผลใหหนวยงาน ตองหยุดการดําเนินงานหรือไมสามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง หากองคการบริหารสวน
ตําบลแกงเลิงจานไมมีกระบวนการรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง อาจสงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอตําบล
แกงเลิงจานและหนวยงาน ในดานตางๆ เชน ไมวาจะเปนผลกระทบดานเศรษฐกิจการเงิน การใหบริการ สังคม
ชุมชน และสิ่งแวดลอม ตลอดจนชีวิตและทรัพยสินของประชาชน แผนความตอเนื่องจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยให
ตําบลแกงเลิงจานและหนวยงาน สามารถรับมือกับเหตุการณฉุกเฉินที่ไมคาดคิด และทําใหกระบวนการที่สําคัญ
(Critical Business Process) สามารถกลับมาดําเนินการไดอยางปกติ หรือตามระดับการใหบริการที่กําหนดไดใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะชวยใหสามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นตอหนวยงานได
วัตถุประสงค (Objectives)
1. เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารความตอเนื่อง
2. เพื่อใหหนวยงานมีการเตรียมความพรอมลวงหนาในการรับมือกับสภาวะวิกฤตและลด
ผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดําเนินงานหรือการใหบริการ
3. เพื่อบรรเทาความเสียหายใหอยูระดับที่ยอมรับได เชน ผลกระทบดานเศรษฐกิจการเงิน การ
ใหบริการ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม ตลอดจนชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
4. เพื่อใหประชาชน เกษตรกร เจาหนาที่ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ หนวยงานภาครัฐ และผูมีสวน
ไดสวนเสีย(Stakeholders) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของหนวยงาน แมหนวยงานตอง
เผชิญกับเหตุการณรายแรงและสงผลกระทบจนทําใหการดําเนินธุรกิจตองหยุดชะงัก
สมมติฐานของแผนความตอเนื่อง (BCP Assumptions)
เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นภายใตสมมติฐาน ดังตอไปนี้
1. เหตุการณฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในชวงเวลาสําคัญตางๆ แตมิไดสงผลกระทบตอสถานที่ปฏิบัติงาน
สํารองที่ไดมีการจัดเตรียมไว
2. หนวยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการสํารองระบบสารสนเทศตางๆ โดยระบบ
สารสนเทศสํารองนั้น มิไดรับผลกระทบจากเหตุการณฉุกเฉินเดียวกันกับระบบสารสนเทศ
หลัก
3. “บุคลากร” ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ
และเจาหนาที่ทั้งหมดขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน

-2ขอบเขตของแผนความตอเนื่อง (Scope of BCP)
แผนดําเนินธุรกิจอยางความตอเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ใชรองรับสถานการณ กรณีเกิดสภาวะวิกฤต
หรือเหตุการณฉุกเฉิน บริเวณหนวยงานที่ตั้งอยูภายในอาคารสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน และ
หนวยงานที่ตั้งอยูภายนอกอาคารสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน ประกอบดวยเหตุการณตอไปนี้
• เหตุการณอุทกภัย
• เหตุการณอัคคีภัย
• เหตุการณไฟดับ
• เหตุการณชุมนุมประทวง/ จลาจล
• เหตุการณโรคระบาด
การวิเคราะหทรัพยากรที่สําคัญ
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉินมีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้นเพื่อใหหนวยงานสามารถบริหาร
จัดการ การดําเนินงานขององคกรใหมีความตอเนื่อง การจัดหาทรัพยากรที่สําคัญจึงเปนสิ่งจําเปน และตองระบุไว
ในแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง ซึ่งการเตรียมการทรัพยากรที่สําคัญ จะพิจารณาจากผลกระทบใน 5 ดาน ดังนี้
1. ผลกระทบดานอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นทําใหสถานที่
ปฏิบัติงานหลักไดรับความเสียหายหรือไมสามารถใชสถานที่ปฏิบัติงานหลักได และสงผลให
บุคลากรไมสามารถเขาไปปฏิบัติงานไดชั่วคราวหรือระยะยาว ซึ่งรวมทั้งการที่ผูรับบริการไม
สามารถเขาถึงสถานที่ใหบริการของหนวยงานดวย
2. ผลกระทบดานวัสดุอุปกรณท่ส
ี ําคัญ/การจัดหาจัดสงวัสดุอุปกรณที่สําคัญ หมายถึงเหตุการณ
ที่เกิดขึ้นทําใหไมสามารถใชงานวัสดุอุปกรณที่สําคัญหรือไมสามารถจัดหา/จัดสงวัสดุอุปกรณ
ที่สําคัญได
3. ผลกระทบดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นทําให
ระบบงานเทคโนโลยีหรือระบบสารสนเทศ หรือขอมูลที่สําคัญไมสามารถนํามาใชในการ
ปฏิบัติงานไดตามปกติ
4. ผลกระทบดานบุคลากรหลัก หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นทําใหบุคลากรหลักไมสามารถมา
ปฏิบัติงานไดตามปกติ
5. ผลกระทบดานคูคา /ผูใหบริการที่สําคัญ หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นทําใหคูคา /ผูใหบริการ/
ผูมีสวนไดสวนเสีย ไมสามารถติดตอหรือใหบริการหรือสงมอบงานได
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ผลกระทบ
ความเสี่ยงและภัยคุกคาม
เหตุการณอุทกภัย
เหตุการณไฟดับ
เหตุการณชมุ นุมประทวง/จราจล
เหตุการณอัคคีภัย
เหตุการณโรคระบาด

ดานอาคาร/สถานที่
ปฏิบัติงานหลัก
√
√
√
√
√

ดานวัสดุอุปกรณที่สําคัญ
√
√
√
√

ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ขอมูลที่สําคัญ
√
√
√
√

ดานบุคลากร
หลัก

ดานคูคา/ผูใหบริการ/ผูมีสวน
ไดสวนเสียที่สําคัญ

√
√
√
√
√

√
√
-

แผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ไมรองรับการปฏิบัติงานในกรณีท่มี ีเหตุขัดของ
เกิดขึ้นจากการดําเนินงานปกติและเหตุขัดของดังกลาวไมสงผลกระทบในระดับสูงตอการดําเนินงานและการ
ใหบริการของหนวยงาน และหนวยงานยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแกไขไดภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดย
ผูบริหารหนวยงานหรือผูบริหารของแตละกลุมงานและฝายงานสามารถรับผิดชอบและดําเนินการไดดวยตนเอง
ทีมงานบริหารความตอเนื่อง (Business Continuity Plan Team)
เพื่อใหแผนดําเนินธุรกิจตอเนื่อง (BCP) ของฝายบริหารทั่วไปสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จะตองจัดตั้งทีมงานบริหารความตอเนื่อง (BCP Team) ขึ้น โดย BCP Team
ประกอบดวย หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนื่องและทีมงานบริหารความตอเนื่อง โดยทุกตําแหนงจะตองรวมมือ
กันดูแล ติดตาม ปฏิบัติงานและกูคืนเหตุการณฉุกเฉินในฝายงานของตนเองใหสามารถบริหารความตอเนื่องและ
กลับสูสภาวะปกติไดโดยเร็ว ตามบทบาทหนาที่ที่กําหนดไวของทีมงานบริหารความตอเนื่อง (BCP Team) และใน
กรณีที่บุคลากรหลักไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหบุคลากรสํารองรับผิดชอบทําหนาที่ในบาทบาทของบุคลากรหลัก
ปรากฏดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความตอเนื่อง (BCP Team)
บุคลากรหลัก

นางสาวณัฐณิชา
พรมเพียงชาง

หมายเลขโทรศัพท
098-289-6644

บทบาท

หัวหนาทีม/บุคลากรสํารอง

หัวหนาคณะฯ
สํานักปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

นางสมชิต สีดาพรม
นายธงชัย สุวรรณธาดา
นางอริสรา สายวังจิตต
นางอุไรวรรณ อุดมวิเศษ
นางสาวชญานินท สมบัตติ รา
นายสันติภาพ หอมสมบัติ

หมายเลขโทรศัพท

080-401-3705
093-640-2269
098-564-6589
089-862-2408
093-348-7994
092-915-4563
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นางกิติญา เรืองสมบัติ

นางเปรมกมล สุจันทร

หมายเลขโทรศัพท
089-843-9721

บทบาท

หัวหนาทีม/บุคลากรสํารอง

หัวหนาคณะฯ
กองชางองคการ
บริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

นายภานุวัตร ภูวนารถ
นางสาวธันยพัฒน คุณเศรษฐ
นายวิรัตน นะตะ
นายรุงศักดิ์ สมบัติศริ
นางสาวศิริรักษ สุภี
นายชูชาติ แพงสองคอน
091-861-7646
หัวหนาคณะฯ นางสุภาพร คเณราช
กองคลังองคการ นางอุไรวรรณ ไชยงาม
บริหารสวนตําบล นายมนูญ คงอินทร
แกงเลิงจาน นางสาวเกศศิริ แสงจันทร
นายประเด็น พลเหลา
นางสาวณิรดา ลาจอย

089-840-4029
088-669-3564
081-749-9565
092-373-6854
081-975-5474
082-167-4093
094-543-2635
087-216-9484
089-420-8819
092-261-3486
099-046-6464
084-034-3144
089-569-8017

นางอัมพร มะโรงรัตน

098-798-2589

นายชัยสิทธิ์ กอผจญ

064-226-7787

นางสาวพรหมภัสสร คลังพระศรี

นายสักรินทร มหาโชติ

087-118-0321

นายทศพล เสนามาตย

081-298-1610

นายธนเดช ทิพยวิชิน

092-559-4899

นายรัตนกรัณฑ ไพบูลย 081-871-4041

หัวหนาคณะฯ
กองการศึกษา
องคการบริหารสวน
ตําบลแกงเลิงจาน
หัวหนาคณะฯ
กองสงเสริม
การเกษตรฯองคการ
บริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน
หัวหนาคณะฯ
กองสวัสดิการสังคม
องคการบริหารสวน
ตําบลแกงเลิงจาน
หัวหนาคณะฯ
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมองคการ
บริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

หมายเลขโทรศัพท

นางสาววิมลรัตน หลงศรี
086-602-9132
นางสาวยศวดี แดนประเสริฐ 080-568-9968
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กลยุทธความตอเนื่องเปนแนวทางในการจัดหาและบริหารทรัพยากรใหมีความพรอมเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต
ซึ่งพิจารณาทรัพยากรใน 5 ดาน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 กลยุทธความตอเนื่อง (Business Continuity Strategy)
ทรัพยากร
อาคาร/ สถานที่ปฏิบัติงานหลัก

วัสดุอุปกรณที่สําคัญ / การจัดหาจัดสงวัสดุ
อุปกรณที่สําคัญ

เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ

กลยุทธความตอเนื่องทางธุรกิจ
• กําหนดใหใชพื้นที่ปฏิบัติงานสํารอง ภายในและภายนอก
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน โดยมีการ
สํารวจความเหมาะสมของสถานที่ ประสานงาน และการ
เตรียมความพรอมกับหนวยงานเจาของพื้นที่แลว
• กําหนดใหใชพื้นที่ปฏิบัติงานสํารอง ภายนอกสํานักงาน
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน คือ โรงเรียนชุมชน
บานหนองจิกทาแร ตําบล แกงเลิงจาน โดยมีการสํารวจ
ความเหมาะสมของสถานที่ ประสานงาน และการเตรียม
ความพรอม กับหนวยงานเจาของพื้นที่แลว
• กําหนดใหมีการจัดหาคอมพิวเตอรสํารอง ที่มีคุณลักษณะ
เหมาะสมกับการใชงาน พรอมอุปกรณที่สามารถเชื่อมโยง
ตอผานอินเตอรเน็ตเขาสูระบบเทคโนโลยีของจังหวัด
หนวยงานตนสังกัดและกรมบัญชีกลางได
• กําหนดใหพิจารณาใชคอมพิวเตอรแบบพกพา
(Laptop/Notebook)ของเจาหนาที่ในหนวยงานไดเปนการ
ชั่วคราว หากมีความจําเปนเรงดวนในชวงระหวางการจัดหา
คอมพิวเตอรสํารอง ทั้งนี้ ตองไดรับอนุญาตจากหัวหนา
คณะบริหารความตอเนื่องในการกอบกูคืน
• ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ
ของหนวยงาน มีลักษณะแบบรวมศูนยที่สวนกลางและ
เชื่อมโยงระบบเครือขายตอผานอินเตอรเน็ตทําให
หนวยงาน/กอง/ฝายไมมีระบบคอมพิวเตอรสํารองดังนั้น
หากเกิดภาวะฉุกเฉินตองรอจนกวาระบบการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศของสวนกลางจะกอบกูใหสามารถใช
งานได
• ใชระบบการเฝาระวัง PODD เขามาแจงเหตุการณผาน
เครือขายอาสาสมัคร PODD ในชุมชน
•กําหนดดําเนินงานดวยมือ (Manual) โดยเฉพาะงาน
สําคัญๆในกรณี ที่ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศไมสามารถ
กอบกูใหใชงานไดภายในระยะเวลาที่กําหนด
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บุคลากรหลัก

คูคา / ผูใหบริการที่สําคัญ/ผูมีสวนได
สวนเสีย

กลยุทธความตอเนื่องทางธุรกิจ
•กําหนดใหใชบุคลากรสํารอง/ ทดแทนภายในฝายงานหรือ
กลุมงานเดียวกัน
•กําหนดใหใชบุคลากรนอกฝายงานหรือกลุมงาน ในกรณีที่
บุคลากรไมเพียงพอหรือขาดแคลน
•กําหนดใหรองขอบุคลากรจากหนวยงานอื่นในเขตตําบล
หรืออําเภอ ในกรณีที่บุคลากรเฉพาะดานไมเพียงพอหรือ
ขาดแคลน
• ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัดกําหนดใหมีผูให
บริการเชื่อมโยงระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 2 ราย คือทีโอ
ที และ CAT หากผูใหบริการหลักไมสามารถใหบริหารได
ระบบเชื่อมโยงปรับเปลี่ยนไปผูใหบริการสํารอง ภายใน 1
ชั่วโมง
• กําหนดใหจัดหาอุปกรณเชื่อมโยงระบบเครือขายตอผาน
อินเตอรเน็ต แบบพกพา(Air Card) ของผูใหบริการ
โทรศัพทมือถือ เชื่อมโยงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และขอมูลที่สําคัญของสวนกลางผานอินเตอรเน็ต ในกรณีที่
ผูใหบริการเชื่อมโยงระบบเครือขายอินเตอรเน็ต ทั้ง 2 ราย
ไมสามารถใหบริการไดภายในระยะเวลาที่กําหนด

-7ผลกระทบตอกระบวนการทํางานหรือการใหบริการ (Business Impact Analysis)
การวิเคราะหผลกระทบตอกระบวนการทํางานหรือการใหบริการ (Business Impact Analysis) พบวา
กระบวนการการทํางานที่ฝายงานตองใหความสําคัญและกลับมาดําเนินงานหรือฟนคืนสภาพใหไดภายใน
ระยะเวลาตามที่กําหนด ปรากฏดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลกระทบตอกระบวนการทํางานหรือการใหบริการ (Business Impact Analysis)
กระบวนการหลัก
1. การประเมินความเสียหายจาก
สถานการณภัยทีเ่ กิดขึ้น กอนรับ
หนวยงานภาคีเครือขาย/ประชาชน
ผูประสบภัยที่มาติดตอ
2. การเตรียมความพรอมดานสถานที่
และวัสดุอุปกรณ/เครื่องมือที่จําเปน
ระบบสํารองฉุกเฉิน ยานพาหนะและ
เงินสด
3. จัดตั้งศูนยอํานวยการและสั่งการใน
ภาวะวิกฤตการ เตรียมงานของทุก
กลุมงาน/และทุกฝายพรอมจัดทําเวร
ประจําวัน ผลัดเวร และบูรณาการงาน
ดูแลประชาชน/ติดตอสื่อสาร ตลอด
๒๔ ชม.
4. การรับแจงการรายงานสถานการณ
ภัยและการขอความชวยเหลือของทุก
หนวยงานทั้งในระดับจังหวัด/อําเภอ/
อปท. เพื่อประสานงานกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการวิเคราะห
ประเมินผล เพิ่มเติม
5. การติดตาม วิเคราะหสภาพปญหา
และประเมินผล
6. การเตรียมการประสาน
โรงพยาบาลขางเคียงทั้งในและนอก
เขตพื้นที่เพื่อการสงตอผูปวย
7. ประสานหนวยงานภายนอก
สนับสนุนชวยเหลือทั้งดาน
เครื่องจักรกลและกําลังพล
8. การดูแลการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนวยงานที่ติดตอประสานงาน
โดยตรงขององคการบริหารสวนตําบล

ระดับความเรงดวน
(สูง/ปานกลาง/ต่ํา)
สูง

สูง

สูง

ระยะเวลาเปาหมายในการฟนคืนสภาพ
4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห 2 สัปดาห 1 เดือน
√

√

√

สูง

√

สูง
สูง

√
√

สูง

√

สูง

√

-8กระบวนการหลัก
9. กิจกรรม รับงานการแจงเหตุ
สถานการณภัยพิบตั ิตางๆจาก
ประชาชน/หมูบา น/ชุมชน
10. การเบิกจาย สิ่งของสํารองจาย/
ถุงยังชีพ เรือ อุปกรณตางๆเพื่อ
ใหบริการประชาชนและหนวยงานที่
รองขอ
11.การแจงติดตอประสานกับ
เจาหนาที่กูชีพกูภัย/อปพร./ศูนย อป
พร.อําเภอ,ศูนยอปพร.องคการบริหาร
สวนตําบลและอปท.ทุกแหง
12.การชวยเหลือผูประสบภัย และลง
พื้นที่สํารวจ
13. จัดทํารายงานสรุปผลการ
ชวยเหลือและการรายงานเหตุดวนสา
ธารณภัยใหกับประธาน/รองประธาน
คณะกรรมการ BCM

ระดับความเรงดวน
(สูง/ปานกลาง/ต่ํา)
สูง

ระยะเวลาเปาหมายในการฟนคืนสภาพ
4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห 2 สัปดาห 1 เดือน
√

สูง

√

ปานกลาง

√

ปานกลาง

√

ปานกลาง

√

สําหรับกระบวนงานอื่นๆ ที่ประเมินแลว อาจไมไดรับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมีความยืดหยุน
สามารถชะลอการดําเนินงานและการใหบริการได โดยใหผูบริหารของฝายงานประเมินความจําเปนและเหมาะสม
ทั้งนี้หากมีความจําเปน ใหปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความตอเนื่องเชนเดียวกับกระบวนงานหลัก
การวิเคราะหเพื่อกําหนดความตองการทรัพยากรที่สําคัญ
1. ดานสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง (Working Space Requirement) ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การระบุพื้นที่การปฏิบัติงานสํารอง
ประเภททรัพยากร
พื้นที่สําหรับสถานที่
ปฏิบัติงานสํารอง

พื้นที่สําหรับสถานที่
ปฏิบัติงานใหมในกรณี
จําเปน
ปฏิบัติงานที่บาน

สถานที่/ที่มา
4 ชั่วโมง
1 วัน
ภายในสํานักงานองคการ
2 ตร.ม. 8 ตร.ม.
บริหารสวนตําบลและ
(5 คน) (7 คน)
ภายนอกสํานักงานองคการ
บริหารสวนตําบล คือโรงเรียน
ชุมชนบานหนองจิกทาแร
โรงเรียนชุมชนบานหนองจิก
14 ตร.ม. 8 ตร.ม.
ทาแร
(10 คน) (8 คน)

ที่พักอาศัย
รวม

-

-

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

10 ตร.ม. (10 คน)
-

-

-

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

-91) ความตองการดานวัสดุอุปกรณ (Equipment & Supplies Requirement) ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การระบุจํานวนวัสดุอปุ กรณ
ประเภททรัพยากร
คอมพิวเตอรสํารองที่มี
คุณลักษณะเหมาะสม
GFMIS Token Key

ที่มา

1 เครื่อง 1 เครื่อง

2
1 เดือน
สัปดาห
2 เครื่อง 2 เครื่อง

1 เครื่อง 1 เครื่อง

1 เครื่อง 1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง 1 เครื่อง

1 เครื่อง 1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง 1 เครื่อง

1 เครื่อง 1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง 1 เครื่อง

2 เครื่อง 2 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง 1 เครื่อง

1 เครื่อง 1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง 1 เครื่อง

1 เครื่อง 1 เครื่อง

4 ชั่วโมง

รานคาผาน
1 เครื่อง
กระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ
เจาหนาที่ฝายฯ ที่ 1 เครื่อง
เก็บรักษา

EGP (ระบบจัดซื้อจัดจาง เจาหนาที่ฝายฯ ที่
( Token Key )
เก็บรักษา
เครื่องพิมพรองรับการใช
รานคาผาน
งานกับเครื่องคอมพิวเตอร
กระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ
โทรศัพทพรอมหมายเลข
รานคาผาน
กระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ
โทรสาร / เครื่องสแกนด
รานคาผาน
(Fax/Document Scan
กระบวน
Machine) พรอม
การจัดซื้อพิเศษ
หมายเลข
เครื่องถายเอกสาร
รานคาผาน
กระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ

1 วัน

1 สัปดาห

-102) ความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูล (IT & Information Requirement)
ตารางที่ 6 ความตองการดานเทคโนโลยี
ประเภททรัพยากร
Email

แหลงขอมูล
4 ชั่วโมง
หนวยงานระบบ IT
องคการบริหาร
สวนตําบล

GFMIS(ระบบเบิก
จายเงิน)
EGP (ระบบจัดซื้อจัด
จาง)

1 วัน

1 สัปดาห 2 สัปดาห 1 เดือน

√

√

√

√

หนวยงานระบบ IT
องคการบริหาร
สวนตําบล

√

√

√

√

√

√

หนังสือสั่งการตางๆออก
โดยหนวยงาน

หนวยงานระบบ IT
องคการบริหาร
สวนตําบล
หนวยงานตางๆที่
ไดรับ

√

√

√

√

หนังสือสั่งการตางๆ

หนวยงานตนสังกัด

√

√

√

√

เอกสารใบแจงหนี้

คูคา

√

√

√

ขอมูลประกอบการจัดทํา หนวยงานตาง ๆ
แผนงบประมาณประจําป ในเขตองคการ
งบประมาณ
บริหารสวนตําบล
และอําเภอ

√

3) ความตองการดานบุคลากรสําหรับความตอเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน (Personnel Requirement)
ตารางที่ 7 การระบุจํานวนบุคลากรหลักที่จําเปน
ประเภททรัพยากร

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 สัปดาห

2 สัปดาห

1 เดือน

จํานวนบุคลากรปฏิบัติงานที่
สํานักงาน /สถานที่ปฏิบัติงาน
สํารอง
จํานวนบุคลากรปฏิบัติงานที่
บาน
รวม

5

5

5

10

15

10

10

10

5

-

15

15

15

15

15

-114) ความตองการดานผูใหบริการที่สําคัญ (Service Requirement)
ตารางที่ 8 การระบุจํานวนผูใหบริการที่ตองติดตอหรือขอรับบริการ
ประเภททรัพยากร
ผูใหบริการเชื่อมโยงระบบ
เครือขายอินเตอรเน็ต

4 ชั่วโมง
1

1 วัน
1

1 สัปดาห
1

2 สัปดาห
1

1 เดือน
1

รวม

1

1

1

1

1

หมายเหตุ ใหจัดหาอุปกรณเชื่อมโยงระบบเครือขายตอผานอินเตอรเน็ตแบบพกพา (Air Card) ของผูใหบริการ
โทรศัพทมือถือเชื่อมโยงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญของหนวยงานกลางผานอินเตอรเน็ต
ในกรณีผูใหบริการหลักและสํารองไมสามารถใหบริการไดภายในระยะเวลาที่กําหนด
ขั้นตอนการบริหารความตอเนื่องและกอบกูกระบวนการ
วันที่ ๑ การตอบสนองตอเหตุการณทันที (ภายใน ๒๔ ชั่วโมง )
การปฏิบัติการใดๆ ใหบุคลากรของหนวยงานทุกกลุม คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและ
บุคลากรอื่นและปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กําหนดอยางเครงครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
-แจงเหตุฉุกเฉิน วิกฤติ ตาม
กระบวนการ/Call Treeใหกับ
บุคลากรหลักในหนวยงาน และ
กลุมงาน
-จัดประชุมคณะบริหารความ
ตอเนื่อง เพื่อรับทราบและประเมิน
ความเสียหาย ผลกระทบตอการ
ดําเนินงานและใหบริการ และ
ทรัพยากรสําคัญที่ตองใชในการ
บริหารความตอเนื่อง
- ทบทวนกระบวนงานงานที่มีความ
เรงดวนและ/สงผลกระทบอยางสูง
จําเปนตองดําเนินการ

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหนา ทีมบริหารความตอเนื่อง
ของหนวยงาน
ทีมบริหารความตอเนื่องของ
หนวยงาน

ดําเนินการแลวเสร็จ

√

√

-12ขั้นตอนและกิจกรรม
-รับทราบและพิจารณาอนุมัติ
กระบวนงานที่มี/ความเรงดวน และ
สงผลกระทบอยางสูงจําเปนตอง
ดําเนินงานหรือปฏิบัติดวยมือ
(ManualProcessing)

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง

ดําเนินการแลวเสร็จ

√

- รับทราบรายงานจากหนวยงาน
หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง\
ครอบคลุม
และหัวหนาทีมงานบริหารความ
1) สรุปจํานวนและรายชื่อบุคลากรที่ ตอเนื่อง
ไดรับบาดเจ็บ/ เสียชีวิต
2) ความเสียหายและผลกระทบตอ
การดําเนินงานและใหบริการ
3) ทรัพยากรสําคัญที่ตองใชในการ
บริหารความตอเนื่อง
4) กระบวนงานงานที่มีความเรงดวน
และสงผล/กระทบอยางสูง
จําเปนตองดําเนินงานหรือปฏิบัติ
ดวยมือ (Manual Processing)

√

- พิจารณาและอนุมัติเนื้อหาและ
ขอความ เพื่อใชในการสื่อสารและ
รายงานสถานการณแกบุคลากรใน
หนวยงานใหทราบ

หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง\
และหัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่อง

√

- พิจารณาและอนุมัติจัดหา
ทรัพยากรที่จําเปนตองใชในการ
บริหารความตอเนื่อง:
1) สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
2) วัสดุอุปกรณที่สําคัญ
3) เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูล
ที่สําคัญ
4) บุคลากรหลัก
5) คูคา/ราษฎรผูประสบภัย

หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง

√

-13ขั้นตอนและกิจกรรม
- พิจารณา ประสานงาน จัดสรรเงิน
สํารอง
- รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนา
คณะ บริหารความตอเนื่องของ
จังหวัดนครศรีธรรมราช และ
หนวยงานกํากับดูแลอยางสม่ําเสมอ
หรือตามที่ไดมีการกําหนด

บทบาทความรับผิดชอบ

ดําเนินการแลวเสร็จ

วันที่ ๒ – 7 การตอบสนองในระยะสั้น
การปฏิบัติการใดๆ ใหบุคลากรของหนวยงานทุกกลุม คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและ
บุคลากรอื่น และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กําหนดอยางเครงครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
บทบาทความรับผิดชอบ
- ติดตามสถานะภาพการกอบกูคืนมาของ
หัวหนาคณะบริหารความ
ทรัพยากร ที่ไดรับผลกระทบ และประเมิน
ตอเนื่อง\และหัวหนาทีมงาน
ความจําเปนและระยะเวลาที่ตองใชในการกอบ บริหารความตอเนื่อง
กูคืน
- รับทราบและกําหนดแนวทางการเตรียมความ
พรอมและขอจํากัดในการจัดหาและทรัพยากร
ที่จําเปนตองใชในการบริหารความตอเนื่อง :
1) สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
2) วัสดุอุปกรณที่สําคัญ
3) เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ
4) บุคลากรหลัก
5) รายชื่อผูประสบภัย/ผูใหบริการที่สําคัญ
สนับสนุนดานการชวยเหลือจาก ตํารวจ,
สมาคม กูชีพกูภัย, อปพร., อสม.
- รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะ
บริหารความตอเนื่อง ขององคการบริหารสวน
ตําบลแกงเลิงจานและหนวยงานกํากับดูแล
อยางสม่ําเสมอ

ดําเนินการแลวเสร็จ

√

หัวหนาคณะบริหารความ
ตอเนื่อง\และหัวหนาทีมงาน
บริหารความตอเนื่อง

√

คณะบริหารความตอเนื่องของ
องคการบริหารสวนตําบลแกง
เลิงจาน

√

-14วันที่ 8 การตอบสนองระยะกลาง (๑ สัปดาห)
การปฏิบัติการใดๆ ใหบุคลากรของหนวยงานทุกกลุม คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและ
บุคลากรอื่น และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กําหนดอยางเครงครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
- ติดตามสถานะภาพการกอบกูคืนมาของ
ทรัพยากรที่ไดรับผลกระทบ และประเมิน
และความจําเปนและระยะเวลาที่ตองใชใน
การกอบกูคืน
- พิจารณาและอนุมัติการจัดหาทรัพยากรที่
จําเปนตอง
ใชเพื่อดําเนินงานและใหบริการและ
ตามปกติ:
1) สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
2) วัสดุอุปกรณที่สําคัญ
3) เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ
4) บุคลากรหลัก
5) รายชื่อผูประสบภัย/ผูใหบริการที่สําคัญ
สนับสนุนดานการชวยเหลือจาก ตํารวจ,
สมาคมกูชีพกูภัย, อปพร.,อสม.
- รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะ
บริหารความตอเนื่อง และหนวยงานกํากับ
ดูแลอยางสม่ําเสมอหรือตามที่ไดมีการ
กําหนด

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหนาคณะบริหารความ
ตอเนื่องหัวหนาทีมงานบริหาร
ความตอเนื่อง

ดําเนินการแลวเสร็จ

หัวหนาคณะบริหารความ
ตอเนื่องหัวหนาทีมงานบริหาร
ความตอเนื่อง

√

คณะบริหารความตอเนื่องของ
องคการบริหารสวนตําบลแกง
เลิงจาน

√

√

การตอบสนองระยะยาว (มากกวา ๑ เดือน)
การปฏิบัติการใดใหบุคลากรของหนวยงานทุกกลุม คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากร
อื่น และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กําหนดอยางเครงครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
- ติดตามสถานะภาพการกอบกูคืนมาของ
ทรัพยากรที่ไดรับผลกระทบ และประเมิน
และความจําเปนและระยะเวลาที่ตองใชใน
การกอบกูคืน

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหนาคณะบริหารความ
ตอเนื่องหัวหนาทีมงานบริหาร
ความตอเนื่อง

ดําเนินการแลวเสร็จ

√

-15ขั้นตอนและกิจกรรม
บทบาทความรับผิดชอบ
- พิจารณาและอนุมัติการจัดหาทรัพยากรที่ หัวหนาคณะบริหารความ
จําเปนตอง
ตอเนื่องหัวหนาทีมงานบริหาร
ใชเพื่อดําเนินงานและใหบริการและ
ความตอเนื่อง
ตามปกติ:
1) สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
2) วัสดุอุปกรณที่สําคัญ
3) เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ
4) บุคลากรหลัก
5) รายชื่อผูประสบภัย/ผูใหบริการที่สําคัญ
สนับสนุนดานการชวยเหลือจาก ตํารวจ,
สมาคมกูชีพกูภัย, อปพร.,อสม.
- รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะ หัวหนาและทีมงานความ
บริหารความตอเนื่อง และหนวยงานกํากับ ตอเนื่องขององคการบริหาร
ดูแลอยางสม่ําเสมอหรือตามที่ไดมีการ
สวนตําบลแกงเลิงจาน
กําหนด
- ติดตามประเมินผลเพื่อคนหาขอบกพรอง หัวหนาคณะบริหารความ
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานเพื่อหาแนว ตอเนื่องหัวหนาทีมงานบริหาร
ทางแกไขปรับปรุงเพื่อใหแผนบริหารความ ความตอเนื่อง
ตอเนื่องมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น

ดําเนินการแลวเสร็จ

√

√

√

การทดสอบ ปรับปรุง และทบทวนแผน (Exercising Maintaining and Reviewing)
เพื่อใหแนใจไดวาการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต (BCM) ที่ไดจัดทําขึ้นสามารถใชไดจริง รวมทั้ง
เพื่อเตรียมความพรอม ตลอดจนตรวจสอบความสามารถของบุคลากรและประสิทธิภาพของแผนในการตอบสนอง
ตอวิกฤตการณ ไดแก การซอมการแจงเหตุฉุกเฉินใหกับสมาชิกทีมงานที่เกี่ยวของตามผังรายชื่อทางโทรศัพทการ
ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกหนวยที่เกี่ยวของ โดยจําลองโจทยสถานการณขึ้นมา การทดสอบโดยจําลอง
สถานการณเสมือนจริง หรือการทดสอบเต็มรูปแบบและใกลเคียงสถานการณจริงมากที่สุด
การปลูกฝง BCM ใหเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคกร ซึ่งเปนเรื่องที่ตองใชเวลาและจิตวิทยาที่จะทําให
บุคลากรทุกคนไดรับรู และเขาใจถึงความสําคัญของ BCM ตลอดจนบทบาทหนาที่ที่ทุกคนพึงมีเพื่อใหการปฏิบัติ
ภารกิจหรือการใหบริการประชาชนที่สําคัญสามารถดําเนินตอไปไดในยามที่เกิดเหตุวิกฤต

-16คณะกรรมการ BCM ประกอบดวย
1) ประธาน/รองประธานคณะกรรมการ BCM
2) หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
3) ฝายเลขานุการคณะกรรมการ BCM
โครงสรางการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต
ขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
นายกเทศมนตรีตําบลแกงเลิงจาน
รองนายกเทศมนตรีตําบลแกงเลิงจาน
(คณะกรรมการ BCM)
สํานักปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล
หัวหนาสํานักปลัดฯ
หัวหนาทีมบริหาร
ความตอเนื่อง
(กระบวนการสําคัญ)

ผอ.กองคลัง
หัวหนาทีมบริหาร
ความตอเนื่อง
(กระบวนการสําคัญ)

ผอ.กองชาง
หัวหนาทีมบริหาร
ความตอเนื่อง
(กระบวนการสําคัญ)

ผอ.กองการศึกษา
หัวหนาทีมบริหาร
ความตอเนื่อง
(กระบวนการสําคัญ)

คณะกรรมการ BCM มีอํานาจและหนาที่ดังนี้
1. ผลักดันใหการสนับสนุนใหแตละกอง/ฝายมีการจัดทําแผนบริหารความตอเนื่องและนําเสนอ
กรอบการดําเนินการ
2. จัดตั้งทีมบริหารความตอเนื่อง กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานของเจาหนาที่ ขั้นตอนการ
ปรับระดับของเหตุการณ และวิธีการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต
3. ติดตาม พรอมทั้งรายงานความคืบหนา

-17กระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน Call Tree
กระบวนการ Call Tree คือกระบวนการแจงเหตุฉุกเฉินใหกับสมาชิกในคณะบริหารความตอเนื่อง
และทีมงานบริหารความตอเนื่องที่เกี่ยวของตามผังรายชื่อทางโทรศัพท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการบริหารจัดการ
ขั้นตอนในการติดตอพนักงาน ภายหลังจากมีการประกาศเหตุการณฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตของหนวยงาน
จุดเริ่มตนของกระบวนการ Call Tree จะเริ่มจากหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องแจงใหผูประสานงานคณะ
บริหารความตอเนื่อง โดยผูประสานงานฯ จะแจงใหหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องรับทราบเหตุการณฉุกเฉินและ
การประกาศใชแผนความตอเนื่อง ตามสายงานการบังคับบัญชาของแตละสายงาน หัวหนาฝายงาน หัวหนากลุม
งาน หัวหนาสํานัก ผูอํานวยการกอง แตละทาน จึงติดตอและแจงไปยังบุคลากรภายใตการบังคับบัญชาของตน
รับทราบเหตุการณฉุกเฉินและการประกาศใชแผนความตอเนื่องของหนวยงานที่ไดรับผลกระทบตามรายชื่อและ
ชองทางติดตอสื่อสารที่ไดระบุใน รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความตอเนื่อง (BCP Team) ใน
กรณีที่ไมสามารถติดตอหัวหนาฝายงานฯ หัวหนากลุมงานฯ นั้นได ใหติดตอไปยังบุคลากรสํารอง โดยพิจารณา:
• ถาเหตุการณเกิดขึ้นในเวลาทําการ ใหดําเนินการติดตอบุคลากรหลักโดยติดตอผานเบอรโทรศัพทของ
หนวยงานเปนชองทางแรก
• ถาเหตุการณเกิดขึ้นนอกเวลาทําการหรือสถานที่ปฏิบัติงานหลักไดรับผลกระทบ ใหดําเนินการติดตอ
บุคลากรหลักโดยติดตอผานเบอรโทรศัพทมือถือเปนชองทางแรก
• ถาสามารถติดตอบุคลากรหลักได ใหหัวหนาฝายงานฯ หัวหนากลุมงานฯ แจงขอมูลใหกับบุคลากรหลักของ
หนวยงานทราบ ดังตอไปนี้:
-สรุปสถานการณของเหตุการณฉุกเฉินและการประกาศใชแผนความตอเนื่อง
-เวลาและสถานที่สําหรับการนัดประชุมเรงดวนของหนวยงาน สําหรับผูบริหารของหนวยงาน และ
ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อบริหารความตอเนื่องตอไป เชน สถานที่รวมพลในกรณีที่มีการยายสถานที่
ทําการ
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กระบวนการแจงเหตุ Call Tree
นายก/รองนายกเทศมนตรี
ตําบลแกงเลิงจาน
(หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง)
กลุมงาน/กอง/ฝาย
ที่ไดรับมอบหมาย (ผูประสานงาน)
หัวหนาฝาย

หัวหนาฝาย

เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่

เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่

ปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่

หัวหนาสํานักปลัด

ผอ.กอง

เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่

เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่

ภายหลังจากไดรับการตอบรับจากบุคลากรหลักครบถวนตามผังการติดตอ (Call Tree) ปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล หัวหนาสํานักปลัด และผูอํานวยการกอง หัวหนากลุมงานหัวหนาฝาย มีหนาที่โทรกลับไปแจงยัง
ผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง เพื่อรวบรวมสรุปความพรอมของหนวยงานในการบริหารความตอเนื่อง
รวมทั้งความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพยสินของหนวยงานและเจาหนาที่ทั้งหมดในหนวยงาน ทีมบริหารความ
ตอเนื่องมีหนาที่ในการปรับปรุงขอมูลสําหรับการติดตอใหเปนปจจุบันอยูตลอดเวลา เพื่อใหกระบวนการติ ดตอ
พนักงานภายในหนวยงานสามารถดําเนินไดอยางตอเนื่องและสําเร็จลุลวงภายในระยะเวลาที่คาดหวัง ในกรณีที่
เกิดเหตุการณฉุกเฉินและมีการประกาศใชแผนความตอเนื่อง

