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คํานํา 
 

                จากปญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ซ่ึงเทศบาลตําบลกุดจิก 
ไดรับผลกระทบเชนกัน  ตลอดเวลาท่ีผานมาพบวาระบบและกลไกการทํางานของหนวยงานของรัฐและ
ภายในของเทศบาลตําบลกุดจิก  หลายประการมีปญหาโดยไมสามารถดําเนินภารกิจในสภาวะวิกฤตไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  สงผลใหการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนเปนไปโดยขาดระบบการบริหารจัดการ
ท่ีดี  ซ่ึงสถานการณท่ีเกิดข้ึนดังกลาวเปนบทเรียนอันสําคัญท่ีทุกสวนราชการภายในองคกรตองนํามาปรับ
กระบวนการทํางานใหม  โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการบริการประชาชน  เพ่ือใหม่ันใจวาภารกิจหลักของ
ราชการหรืองานบริการประชาชนท่ีสําคัญ  สามารถดําเนินงานหรือใหบริการไดอยางตอเนื่อง ไมสะดุดหยุดลง
แมวาจะประสบกับวิกฤตการณหรือภัยพิบัติตางๆ  เทศบาลตําบลกุดจิก  จึงไดดําเนินจัดทําแผนดําเนินธุรกิจ
อยางตอเนื่อง  สําหรับการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต  (Business Continuity Plan : BCP)  เพ่ือให
หนวยงาน  เตรียมความพรอมองคกรและสามารถนําไปใชในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต 
หรือเหตุการณฉุกเฉินตางๆ  รวมท้ังแนวทางปฏิบัติในขณะเกิดเหตุสามารถแกไขเหตุการณไดอยางเหมาะสม 
รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพและเพ่ือลดการสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของขาราชการ  เจาหนาท่ี  และของ
ทางราชการ  รวมท้ังเปนการเตรียมความพรอมโดยมุงหวังใหขาราชการ  และเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลกุดจิก  
มีความรูความเขาใจในการปองกัน  และรูวิธีปฏิบัติอยางถูกตองตามข้ันตอนสามารถเผชิญตอสถานการณ
ฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนไดอยางทันทวงที  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ  อันจะนํามาซ่ึงประโยชนสุขของประชาชนใน
เขตเทศบาลตําบลกุดจิกอยางแทจริงตอไป 

 
สํานักงานปลัดเทศบาลตําบลกุดจิก 

         มิถุนายน  2563 
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บทนํา 
 

  แผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง  สําหรับการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต  (Business 
Continuity Plan : BCP)  จัดทําข้ึนเพ่ือใหเทศบาลตําบลกุดจิก  ซ่ึงจะเรียกวา “หนวยงาน” เพ่ือเตรียมความ
พรอมองคกร และสามารถนําไปใชในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณฉุกเฉินตาง ๆ 
ท้ังท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ อุบัติการณโรคระบาด หรือการมุงรายตอองคกร โดยไมใหสภาวะวิกฤต
หรือเหตุการณฉุกเฉินดังกลาวสงผลใหหนวยงานตองหยุดการดําเนินงาน หรือไมสามารถใหบริการไดอยาง
ตอเนื่อง  

การท่ีหนวยงานไมมีกระบวนการรองรับใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่อง อาจสงผล
กระทบตอหนวยงานในดานตาง ๆ เชน เศรษฐกิจ การเงิน การใหบริการ สังคม ชุมชน สิ่งแวดลอม ชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน เปนตน ดังนั้น การจัดทําแผนบริหารความตอเนื่องสําหรับการบริหารความพรอมตอ
สภาวะวิกฤต  จึงเปนสิ่งสําคัญท่ีจะชวยใหหนวยงานสามารถรับมือกับเหตุการณท่ีไมคาดคิด และทําให
กระบวนการท่ีสําคัญ (Critical Business Process) กลับมาดําเนินงานไดอยางปกติในระดับการใหบริการท่ี
กําหนดไว รวมท้ัง ลดระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอหนวยงานได  
 

วัตถุประสงค (Objectives) ของการจัดทําแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง   
  1. เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารความตอเนื่อง 
  2. เพ่ือใหหนวยงานมีการเตรียมความพรอมในการรับมือกับสภาวะวิกฤต  
  3. เพ่ือลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดําเนินงานหรือการใหบริการ 
  4. เพ่ือบรรเทาความเสียหายใหอยูระดับท่ียอมรับได 
  5. เพ่ือใหประชาชน เจาหนาท่ี หนวยงานรัฐวิสาหกิจ หนวยงานภาครัฐ และผูมีสวน             
ไดสวนเสีย (Stakeholders) มีความเชื่อม่ันในศักยภาพของหนวยงาน แมหนวยงานตองเผชิญกับเหตุการณ
รายแรงและสงผลกระทบจนทําใหการดําเนินงานตองหยุดชะงัก 
 

สมมติฐานของแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง  (BCP Assumptions) 
  1. เหตุการณฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนในชวงเวลาสําคัญตางๆ แตมิไดสงผลกระทบตอสถานท่ี
ปฏิบัติงานสํารองท่ีไดมีการจัดเตรียมไว 
  2. หนวยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการสํารองระบบสารสนเทศตางๆ โดย
ระบบสารสนเทศสํารองมิไดรับผลกระทบจากเหตุการณฉุกเฉินเหมือนกับระบบสารสนเทศหลัก 

3. “บุคลากร” ท่ีถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง เจาหนาท่ีและพนักงานท้ังหมดของ
หนวยงาน 

 

ขอบเขตของแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง  (Scope of BCP) 

  แผนบริหารความตอเนื่อง  (BCP) ฉบับนี้ใชรองรับสถานการณ กรณีเกิดสภาวะวิกฤต หรือ
เหตุการณฉุกเฉินในพ้ืนท่ีสํานักงานของหนวยงานหรือภายในหนวยงาน ดวยเหตุการณตอไปนี ้
  1. เหตุการณอัคคีภัย 
  2. เหตุการณอุทกภัย 
  3. เหตุการณวาตภัย 
  4. เหตุการณโรคระบาดตอเนื่อง 
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  5. เหตุการณชุมนุมประทวง/จลาจล 
  6. เหตุการณการกอวินาศกรรม 
 

การวิเคราะหทรัพยากรสําคัญ 
  สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉินมีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้น เพ่ือใหหนวยงานสามารถ
บริการจัดการ และดําเนินงานขององคกรใหมีความตอเนื่อง การจัดหาทรัพยากรท่ีสําคัญจึงเปนสิ่งจําเปน 
และตองระบุไวในแผนบริหารความตอเนื่อง ซ่ึงการเตรียมการทรัพยากรท่ีสําคัญ จะพิจารณาจากผลกระทบ
ใน 5 ดาน  ดังนี้ 
  1. ผลกระทบดานอาคาร/สถานท่ีปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เหตุการณท่ีเกิดข้ึนทําให
สถานท่ีปฏิบัติงานหลักไดรับความเสียหาย หรือไมสามารถใชสถานท่ีปฏิบัติงานหลักได และสงผลใหบุคลากร           
ไมสามารถเขาไปปฏิบัติงานไดชั่วคราวหรือระยะยาว ซ่ึงรวมท้ังการท่ีผูรับบริการไมสามารถเขาถึงสถานท่ี
ใหบริการของหนวยงานดวย 
  2. ผลกระทบดานวัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ/การจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ หมายถึง 
เหตุการณท่ีเกิดข้ึนทําใหไมสามารถใชงานจากวัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ  หรือไมสามารถจัดหา/จัดสงวัสดุอุปกรณ
ท่ีสําคัญได 
  3. ผลกระทบดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลท่ีสําคัญ หมายถึง  เหตุการณท่ีเกิดข้ึน 
ทําใหระบบงานเทคโนโลยีหรือระบบสารสนเทศ  หรือขอมูลท่ีสําคัญไมสามารถนํามาใชในการปฏิบัติงานได 
ตามปกติ 

4. ผลกระทบดานบุคลากรหลัก หมายถึง เหตุการณท่ีเกิดข้ึนทําใหบุคลากรหลักไมสามารถ
มาปฏิบัติงานไดตามปกติ 
  5. ผลกระทบดานคูคา/ผูใหบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญ  หมายถึง เหตุการณท่ี
เกิดข้ึนทําใหคูคา/ผูใหบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย ไมสามารถติดตอหรือใหบริการหรือสงมอบงานได 
 
สรุปเหตุการณสภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ 
 

เหตุการณสภาวะวิกฤต 

ผลกระทบ 

ดานอาคาร/
สถานท่ี

ปฏิบัติงาน
หลัก 

ดานวัสดุอุปกรณ
ท่ีสําคัญ/การ

จัดหาจัดสงวัสดุ
อุปกรณท่ีสําคัญ 

ดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และขอมูลท่ี

สําคัญ 

ดาน
บุคลากร

หลัก 

ดานคูคา/ผู
ใหบริการ/ผูมี
สวนไดสวน

เสีย 

เหตุการณอัคคีภัย      

เหตุการณอุทกภัย      

เหตุการณวาตภัย      

เหตุการณโรคระบาดตอเนื่อง      

เหตุการณชุมนุม/ประทวง/
จราจล 

     

เหตุการณการกอวินาศกรรม      

2 



แผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง BCP เทศบาลตําบลกุดจิก  

 

  แผนบริหารความตอเนื่อง  (BCP) ฉบับนี้ ไมรองรับการปฏิบัติงานในกรณีท่ีเหตุขัดของ
เกิดข้ึนจากการดําเนินงานปกติ และเหตุขัดของดังกลาวไมสงผลกระทบในระดับสูงตอการดําเนินงาน และการ
ใหบริการของหนวยงาน เนื่องจากหนวยงานยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแกไขสถานการณไดภายใน
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม โดยผูบริหารหนวยงานหรือผูบริหารของแตละกอง/ฝาย/งาน สามารถรับผิดชอบและ
ดําเนินการไดดวยตนเอง 
 

ทีมงานคณะบริหารความตอเนื่อง (Business Continuity Plan Team) 
  ทีมงานคณะบริหารความตอเนื่อง ประกอบดวย คณะบริหารความตอเนื่อง และทีมบริหาร
ความตอเนื่อง โดยจะตองรวมมือกันดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกูคืนเหตุการณฉุกเฉินในฝายงานของตนเอง 
ใหสามารถบริหารความตอเนื่องและกลับสูสภาวะปกติไดโดยเร็ว ตามบทบาทหนาท่ีท่ีกําหนดไว ดังนี้ 

1) คณะบริหารความตอเนื่อง มีหนาท่ีในการประเมินลักษณะ ขอบเขต และแนวโนมของ
อุบัติการณท่ีเกิดข้ึน เพ่ือตัดสินใจประกาศใชแผนบริหารความตอเนื่อง และดําเนินการตามข้ันตอนและแนว
ทางการบริหารความตอเนื่อง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรตามท่ีไดกําหนดไวในแผนบริหารความตอเนื่อง 

2) ทีมบริหารความตอเนื่อง มีหนาท่ีในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะบริหารความ
ตอเนื่อง และดําเนินการตามข้ันตอนและแนวทางการบริหารความตอเนื่อง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรท่ีได
กําหนดไวในแผนบริหารความตอเนื่องของกอง/ฝาย/งาน ของตน 

3) ผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง มีหนาท่ีในการติดตอ และประสานงานภายใน
หนวยงาน ใหการสนับสนุนในการติดตอสื่อสารกับกอง/ฝาย/งาน ภายในหนวยงาน และดําเนินการตาม
ข้ันตอนและแนวทางการบริหารความตอเนื่อง 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
            
            
       
            
      
            
       
             
 

รายชื่อทีมงานแผนบริหารความตอเนื่อง ปรากฏดังตารางท่ี 1 ในกรณีท่ีบุคลากรหลักไม
สามารถปฏิบัติหนาท่ีไดใหบุคลากรสํารองรับผิดชอบหนาท่ีในบทบาทของบุคลากรหลัก  

ผูประสานงานคณะบริหารความตอเน่ือง 

(ปลัดเทศบาล) 

คณะบริหารความตอเน่ือง 

(นายกเทศมนตรีตําบลกุดจิก) 

ทีมงานบริหารความตอเน่ือง 

ดานการคลัง 

(ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ) 

ทีมงานบริหารความตอเน่ือง 

สํานักปลัดเทศบาล 

(หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล) 

ทีมงานบริหารความตอเน่ือง 

ดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

(ผูอํานวยการกองคลัง) 

ทีมงานบริหารความตอเน่ือง 

ดานการชาง 

(ผูอํานวยการกองชาง) 

ทีมงานบริหารความตอเน่ือง 

ดานการศึกษา 

(ผูอํานวยการประปา) 

ทีมงานบริหารความตอเน่ือง 

สํานักปลัดเทศบาล 

(ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ) 

ทีมงานบริหารความตอเน่ือง 

สํานักปลัดเทศบาล 

(ผูอํานวยกองสวัสดิการสังคม) 
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ตารางท่ี 1 รายชื่อบุคลากรและบทบาทหนาท่ีของทีมงานแผนบริหารความตอเนื่อง (BCP Team) 
 

บุคลากรหลัก บทบาท บุคลากรสํารอง 
ชื่อ เบอรโทรศัพท  ชื่อ  เบอรโทรศัพท 

นายภัทรพล  บัญชาจารุรัตน 
นายกเทศมนตรีตาํบลตําบลกุดจิก 

089-8446682 หัวหนาคณะ
ผูบริหาร
ความ

ตอเนื่อง 

นายสําราญ  ปลองสูงเนิน 
รองนายกเทศมนตรีตําบลกุดจิก 
 
นางลดาวัลย  ดอกสันเทียะ 
รองนายกเทศมนตรีตําบลกุดจิก 

093-3649909 
 
 

089-9492498 
 

นางสาววนิดา  พิริยะโรจน 
ปลัดเทศบาลตาํบลกุดจิก 

094-5419928 ผู
ประสานงาน        
คณะบริหาร             

ความ
ตอเนื่อง 

นางแววตา  บุญสูงเนิน 
รองปลัดเทศบาล 
 
นางเพ็ญศรี  โคจรานนท 
หัวหนาฝายอํานวยการ 
รก.หน.สํานักปลัดเทศบาล 
 
นางสาวศิริรัฐ  ลําขุนทด 
ผูอํานวยการกองคลัง 
 
นายพุฒิพัฒน  พงษไชยกุล 
หัวหนาฝายโยธา 
รก.ผอ.กองชาง 
 
นางสาวโสภา  หยดสูงเนิน 
หัวหนาฝายพฒันาชุมชน   
รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
 
นางสุดาวดี  ชูจันทรด ี
ผูอํานวยการกองสวสัดิการ
สังคม และ รก.ผอ.กองการ
ประปา 
 
นายดําเนิน  นาคสูงเนิน 
นักวิชาการศึกษาชาํนาญการ 
รก.ผอ.กองการศึกษาฯ 
 

081-7906626 
 
 

094-1690636 
 
 
 

061-0292808 
 
 

080-1717885 
 
 
 

089-5856121 
 
 
 

093-2414655 
 
 
 
 

093-4579209 
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บุคลากรหลัก บทบาท บุคลากรสํารอง 
ชื่อ เบอรโทรศัพท  ชื่อ  เบอรโทรศัพท 

นางเพ็ญศรี  โคจรานนท 
หัวหนาฝายอํานวยการ 
รก.หน.สํานักปลัดเทศบาล 

094-1690636 หัวหนาทีม
บริหาร            

ความตอเนื่อง 

นางสาวรมิดา  เชาวพลกรัง 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการ 
นางคนึงนิตย  ไทยกลาง 
นักบริหารงานทะเบียนและบัตร 
ปฏิบัติการ 
นายชัชวาล  งามโกศล 
เจาพนักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยชํานาญงาน 

081-8617721 
 
 

089-9494220 
 
 

087-8778880 

นางสาวศิริรัฐ  ลําขุนทด 
ผูอํานวยการกองคลัง 

061-0292808 หัวหนาทีม
บริหาร           

ความตอเนื่อง 

นางสาวณัฐสุรีย  สุวรรณวงศ 
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ 
นางณัฎฐธิดา  โมระโส 
นักวิชาการจัดเก็บรายได
ปฏิบัติการ 
นายกิตติไกร  ไชยสมทิพย 
เจาพนักงานพัสดปุฏิบัตงิาน 

081-2648769 
 
 

097-3020379 
 
 

099-1349409 

นายพุฒิพัฒน  พงษไชยกุล 
หัวหนาฝายโยธา 
รก.ผูอํานวยการกองชาง 

080-1717885 หัวหนาทีม
บริหาร         

ความตอเนื่อง 

นายธนัตถกรณ  จุยดอนกลอย 
เจาพนักงานธุรการชาํนาญงาน 
 

084-4117734 

นางสาวโสภา  หยดสูงเนิน 
หัวหนาฝายพฒันาชุมชน 
รก.ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 

089-5856121 หัวหนาทีม
บริหาร           

ความตอเนื่อง 

นางสาววรวรรณ  ลอยครบุรี 
เจาพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 

094-5674281 

นางสุดาวดี  ชูจันทรด ี
ผูอํานวยการกองสวสัดิการสังคม 
รก.ผอ.กองการประปา 
 

093-2414655 หัวหนาทีม
บริหาร         

ความตอเนื่อง 

นางสาวสุขธิดา  ฝานสูงเนิน 
ลูกจางประจํา 
 

081-9559917 

นายดําเนิน  นาคสูงเนิน 
นักวิชาการศึกษาชาํนาญการ 
รก.ผอ.กองการศึกษาฯ 

093-4579209 หัวหนาทีม
บริหาร           

ความตอเนื่อง 

นางสาวประภาพรรณ  พิมพา 
ครูชํานาญการ 
นางสาวจันทรนภา  กมลกลาง 
ครู 

098-8294446 
 

086-2529707 

นางสุดาวดี  ชูจันทรด ี
ผูอํานวยการกองสวสัดิการสังคม  
 

093-2414655 หัวหนาทีม
บริหาร         

ความตอเนื่อง 

นางสาวโสภา  หยดสูงเนิน 
หัวหนาฝายพฒันาชุมชน 
 

089-5856121 
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กลยุทธความตอเนื่อง (Business Continuity Strategy) 

กลยุทธความตอเนื่อง เปนแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรใหมีความ
พรอม เม่ือเกิดสภาวะวิกฤต ซ่ึงพิจารณาทรัพยากรใน 5 ดาน ดังตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 กลยุทธความตอเนื่อง (Business Continuity Strategy) 
 

ทรัพยากร กลยุทธความตอเนื่อง 

อาคาร/สถานท่ีปฏิบัติงาน
สํารอง 

 

 กําหนดใหใช พ้ืนท่ีปฏิบัติงานสํารอง ภายในสํานักงานและภายนอก
สํานักงานเทศบาลตําบลกุดจิกโดยมีการสํารวจความเหมาะสมของ
สถานท่ีประสานงานและเตรียมความพรอมกับหนวยงานเจาของพ้ืนท่ี  

 กําหนดใหใชพ้ืนท่ีปฏิบัติงานสํารอง ภายนอกสํานักงานเทศบาลตําบล  
กุดจิก คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกุดจิก  โดยมีการสํารวจ
ความเหมาะสมของสถานท่ี ประสานงาน และการเตรียมความพรอม กับ
หนวยงานเจาของพ้ืนท่ีแลว 

วัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ/การ
จัดหาจัดสงวัสดุอุปกรณท่ี
สําคัญ 

 หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง กําหนดแผนการเคลื่อนยายหรือจัดหา
วัสดุอุปกรณสําคัญ และอ่ืนๆ ท่ีจําเปนแกการปฏิบัติงานไปยังพ้ืนท่ีสํารอง 

 กําหนดแผนจัดหาคอมพิวเตอรสํารอง ท่ีมีคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช
งานพรอมอุปกรณเชื่อมโยงตอผานอินเทอรเน็ตเขาสูระบบเทคโนโลยีของ
สวนกลางได 

 กําหนดใหใชคอมพิวเตอรแบบพกพา (Laptop/Notebook) หรืออุปกรณ
เชื่อมโยงระบบเครือขายตอผานอินเทอรเน็ตแบบไรสาย (Wi-fi) ของผู
ใหบริการโทรศัพทมือถือ เชื่อมโยงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ขอมูลท่ีสําคัญของหนวยงานกลางผานอินเทอรเน็ต 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ขอมูลท่ีสําคัญ 
 

 ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลท่ีมีความสําคัญ มี
ลักษณะแบบรวมศูนย และเชื่อมโยงระบบเครือขายตอผานอินเตอรเน็ต
กับสวนกลาง เพ่ือการใชงาน ทําใหหนวยงานไมมีระบบคอมพิวเตอร
สํารองของตนเอง ดังนั้น การกูคืนสถานการณอาจตองรอจนกวาระบบ
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของสวนกลางจะกลับคืนใหสามารถใช
งานได  

 กําหนดดําเนินงานดวยมือ (Manual) โดยเฉพาะงานสําคัญๆ ในกรณี ท่ี
ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศไมสามารถกอบกูใหใชงานได
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

บุคลากรหลัก 
 
 

 กําหนดใหใชบุคลากรสํารอง ทดแทนกันไดตามแผนฯ 
 กําหนดใหใชผูปฏิบัติงานนอกกอง/ฝาย/งาน ท่ีเหมาะสมและมีลักษณะ

งานเดียวกันหรือใกลเคียงกัน เขาไปทดแทนหรือเสริมในกรณีเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานขาดแคลนหรือมีไมเพียงพอ 
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ทรัพยากร กลยุทธความตอเนื่อง 

คูคา/ผูใหบริการท่ีสําคัญ/ผูมี

สวนไดสวนเสีย 

 กําหนดใหมีคูคา/ผูใหบริการสํารอง/ผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือเรียกใช
บริการไดในสภาวะวิกฤต  

 พิจารณากระจายความเสี่ยง โดยมีคูคา/ ผูใหบริการ มากกวา 1 ราย 
สําหรับใหบริการแกหนวยงาน  

 

 

ผลกระทบตอกระบวนการทํางานหรือการใหบริการ 

การวิเคราะหผลกระทบตอกระบวนการทํางานหรือการใหบริการ (Business Impact 
Analysis) โดยใชเกณฑในการกําหนดระดับผลกระทบ ดังนี้ 

ระดับผลกระทบ หลักเกณฑการพิจารณาระดับของผลกระทบ 
สูงมาก ▪ เกิดความเสียหายตอองคกรเปนจํานวนเงินในระดับสูงมาก  

▪ สงผลใหขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือใหบริการลดลงมากกวา รอยละ 50  

▪ เกิดการสูญเสียชีวิตและ/หรือภัยคุกคามตอสาธารณชน  

▪ สงผลกระทบตอชื่อเสียงและความม่ันใจตอองคกรในระดับประเทศและนานาชาติ  
สูง ▪ เกิดความเสียหายตอองคกรเปนจํานวนเงินในระดับสูง  

▪ สงผลใหขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือใหบริการลดลงรอยละ 25-50  

▪ เกิดการบาดเจ็บตอผูรับบริการ/บุคคล/กลุมคน  

▪ สงผลกระทบตอชื่อเสียงและความม่ันใจตอองคกรในระดับประเทศ  
ปานกลาง ▪ เกิดความเสียหายตอองคกรเปนจํานวนเงินในระดับปานกลาง  

▪ สงผลใหขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือใหบริการ ลดลงรอยละ 10-25  

▪ ตองมีการรักษาพยาบาล  

▪ สงผลกระทบตอชื่อเสียงและความม่ันใจตอองคกรในระดับทองถ่ิน  
ต่ํา ▪ เกิดความเสียหายตอองคกรเปนจํานวนเงินในระดับต่ํา  

▪ สงผลใหขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือใหบริการ ลดลงรอยละ 5-10  

▪ ตองมีการปฐมพยาบาล  

▪ สงผลกระทบตอชื่อเสียงและความม่ันใจตอองคกรในระดับทองถ่ิน  
ไมเปนสาระสําคัญ ▪ สงผลใหขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือใหบริการ ลดลงนอยกวารอยละ 5  

พบวากระบวนการทํางานท่ีหนวยงานตองใหความสําคัญและกลับมาดําเนินงานหรือฟนคืน
สภาพใหไดภายในระยะเวลาตามท่ีกําหนด ปรากฎดังตารางท่ี 3 

 

7 



แผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง BCP เทศบาลตําบลกุดจิก  

 

ตารางท่ี 3 ผลกระทบตอกระบวนการทํางานหรือการใหบริการ (Business Impact Analysis) 
 

 
กระบวนการหลัก 

ระดับ
ความ

เรงดวน 

ระยะเวลาเปาหมายในการฟนคืนสภาพ 
4  

ช่ัวโมง 
1  วัน 1  

สัปดาห 
2  

สัปดาห 
1  

เดือน 
1. การประเมินความเสียหายจาก
สถานการณภัยท่ีเกิดข้ึน กอนรับหนวยงาน
ภาคีเครือขาย/ประชาชนผูประสบภัยท่ีมา
ติดตอ 

สูง      

2. การเตรียมความพรอมดานสถานท่ีและ
วัสดุอุปกรณ/เครื่องมือท่ีจําเปน ระบบ
สํารองฉุกเฉิน ยานพาหนะและเงินสด 

สูง      

3. จัดตั้งศูนยอํานวยการและสั่งการใน
สภาวะวิกฤต การเตรียมงานของทุกกลุม
งาน/และทุกฝายพรอมจัดทําเวรประจําวัน 
ผลัดเวร และบูรณาการงานดูแลประชาชน/
ติดตอสื่อสาร ตลอด 24 ชม. 

สูง      

4. การรับแจงการรายงานสถานการณภัย
และการขอความชวยเหลือของทุก
หนวยงานท้ังในระดับจังหวัด/อําเภอ/อปท. 
เพ่ือประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ
เพ่ือดําเนินการวิเคราะหประเมินผลเพ่ิมเติม 

สูง      

5. การติดตาม วิเคราะหสภาพปญหาและ
ประเมินผล 

สูง      

6. การเตรียมการประสานโรงพยาบาล
ขางเคียงท้ังในและนอกเขตพ้ืนท่ีเพ่ือการสง
ตอผูปวย 

สูง      

7. ประสานหนวยงานภายนอกสนับสนุน
ชวยเหลือท้ังดานเครื่องจักรกลและกําลังพล 

สูง      

8. การดูแลการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนวยงานท่ีติดตอประสานงานโดยตรงของ
เทศบาล 

สูง      

9. กิจกรรมรับงานการแจงเหตุสถานการณ
ภัยพิบัติตางๆจากประชาชน/หมูบาน/ชุมชน 

สูง      

10. การเบิกจาย สิ่งของสํารองจาย/ถุงยัง
ชีพ เรือ อุปกรณตางๆเพ่ือใหบริการ
ประชาชนและหนวยงานท่ีรองขอ 

สูง      
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กระบวนการหลัก 

ระดับ
ความ

เรงดวน 

ระยะเวลาเปาหมายในการฟนคืนสภาพ 
4  

ช่ัวโมง 
1  วัน 1  

สัปดาห 
2  

สัปดาห 
1  

เดือน 
11.การแจงติดตอประสานกับเจาหนาท่ีกู
ชีพกูภัย/อปพร./ศูนย อปพร.อําเภอ, ศูนย 
อปพร.เทศบาลและอปท.ทุกแหง 

ปานกลาง      

12.การชวยเหลือผูประสบภัย และลงพ้ืนท่ี
สํารวจ 

ปานกลาง      

13.จัดทํารายงานสรุปผลการชวยเหลือและ
การรายงานเหตุดวนสาธารณภัยใหกับ
ประธาน/รองประธานคณะกรรมการ BCM 

ปานกลาง      

14.การดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณ
และงานธุรการท่ัวไป  

สูง      

15.การดําเนินการเก่ียวกับงานดานการเงิน 
การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ การบริหารงาน
บุคคล การติดตอประสานงาน สถิติขอมูล  

ปานกลาง      

16.การดําเนินการเก่ียวกับการจัดทํา
แผนงานงบประมาณและเรงรัดติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ต่ํา      

 

  สําหรับกระบวนการอ่ืนๆ ท่ีประเมินแลว อาจไมไดรับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมากหรือมี
ความยืดหยุนสามารถชะลอการดําเนินงานและการใหบริการได โดยใหผูบริหารของฝายงานประเมินความ
จําเปนและเหมาะสม ท้ังนี้ หากมีความจําเปนใหปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความตอเนื่องเชนเดียวกับ
กระบวนงานหลกั 
 

การวิเคราะหเพ่ือกําหนดความตองการทรัพยากรท่ีสําคัญ 

1) ดานสถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง (Working Space Requirement)  
ตารางท่ี 4 การระบุพ้ืนท่ีการปฏิบัติงานสํารอง 

ทรัพยากร 
สถานท่ี/ท่ีมา 

4 ช่ัวโมง 1 วัน 
1 

สัปดาห 
2 

สัปดาห 
1 เดือน 

พ้ืนท่ีสําหรับสถานท่ี
ปฏิบัติงานสํารอง 

ภายในสาํนักงาน
เทศบาลและภายนอก
สํานักงานเทศบาลคือ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลกดุจิก 

2 ตร.ม. 
(5 คน) 

 

8 ตร.ม. 
(7 คน) 

6 ตร.ม. 
(5 คน) 

16 ตร.ม. 
(15 คน) 

- 

ปฏิบัติงานท่ีบาน 14 ตร.ม. 

(10 คน) 

8 ตร.ม. 

(8 คน) 

10 ตร.ม. 

(10 คน) 

- - 

รวม 16 ตร.ม. 
(15 คน) 

16 ตร.ม. 
(15 คน) 

16 ตร.ม. 
(15 คน) 

16 ตร.ม. 
(15 คน) 

- 
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2) ความตองการดานวัสดุอุปกรณ (Equipment & Supplies Requirement)  
ตารางท่ี 5 การระบุทรัพยากร วัสดุอุปกรณ 

ประเภททรัพยากร ท่ีมา 4 ช่ัวโมง 1 วัน 1 สัปดาห 
2 

สัปดาห 
1 เดือน 

คอมพิวเตอรสํารองท่ีมี
คุณลักษณะเหมาะสม 
 

รานคาผาน
กระบวนการ
จัดซ้ือพิเศษ 

1 เครื่อง  
 

1 เครื่อง 1 เครื่อง 2 เครื่อง 2 เครื่อง 

GFMIS Token Key 
 

เจาหนาท่ีฝายฯ ท่ี
เก็บรักษา 

 

1 เครื่อง  1 เครื่อง  1 เครื่อง  1 เครื่อง  1 เครื่อง  

EGP (ระบบจัดซ้ือจัดจาง 
( Token Key ) 

เจาหนาท่ีฝายฯ ท่ี
เก็บรักษา 

1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 

เครื่องพิมพรองรับการใช 
งานกับเครื่องคอมพิวเตอร 

รานคาผาน
กระบวนการ
จัดซ้ือพิเศษ 

1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 

โทรศัพทพรอมหมายเลข รานคาผาน
กระบวนการ
จัดซ้ือพิเศษ 

1 เครื่อง  
 

1 เครื่อง 1 เครื่อง 2 เครื่อง 2 เครื่อง 

โทรสาร / เครื่องสแกนด 
(Fax/Document Scan 
Machine) พรอม 
หมายเลข 

รานคาผาน

กระบวน             

การจัดซ้ือพิเศษ 

1 เครื่อง  1 เครื่อง  1 เครื่อง  1 เครื่อง  1 เครื่อง  

เครื่องถายเอกสาร 
 

รานคาผาน

กระบวนการ

จัดซ้ือพิเศษ 

1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 

 

3) ความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูล (IT & Information Requirement) 

ตารางท่ี 6 ความตองการดานเทคโนโลยี 

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

หนวยงานระบบ IT 
เทศบาล 

     

GFMIS(ระบบเบิก
จายเงิน) 

หนวยงานระบบ IT 
เทศบาล 

     

EGP (ระบบจัดซ้ือจัด
จาง) 

หนวยงานระบบ IT 
เทศบาล 
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ประเภททรัพยากร แหลงขอมูล 4 ช่ัวโมง 1 วัน 1 สัปดาห 2 สัปดาห 1 เดือน 
หนังสือสั่งการตางๆออก
โดยหนวยงาน 

หนวยงานตางๆท่ี

ไดรับ 

     

หนังสือสั่งการตางๆ หนวยงานตนสังกัด      

เอกสารใบแจงหนี้ คูคา      

ขอมูลประกอบการจัดทํา
แผนงบประมาณประจําป
งบประมาณ 

หนวยงานตาง ๆ            
ในเขตเทศบาลและ
อําเภอ 

     

 

4) ความตองการดานบุคลากรสําหรับความตอเนื่องเพ่ือปฏิบัติงาน (Personnel quirement) 

ตารางท่ี 7 การระบุจํานวนบุคลากรหลักท่ีจําเปน 

ประเภททรัพยากร 4 ช่ัวโมง 1 วัน 1 สัปดาห 2 สัปดาห 1 เดือน 
จํานวนบุคลากร
ปฏิบัติงานท่ีสํานักงาน /
สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 

5 5 5 10 15 

จํานวนบุคลากร
ปฏิบัติงานท่ีบาน 

10 10 10 5 - 

รวม 15 15 15 15 15 

 
5)  ความตองการดานผูใหบริการท่ีสําคัญ (Service Requirement) 

ตารางท่ี 8 การระบุจํานวนผูใหบริการท่ีตองติดตอหรือขอรับบริการ 
ประเภททรัพยากร 4 ช่ัวโมง 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) ของผู
ใหบริการ 
โทรศัพทมือถือเชื่อมโยงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลท่ีสําคัญของหนวยงานกลางผาน
อินเตอรเน็ต 
ในกรณีผูใหบริการหลักและสํารองไมสามารถใหบริการไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
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ข้ันตอนการบริหารความตอเนื่องและกอบกูกระบวนการ 

 
 
 

 ในการปฏิบัติการใดๆ ใหบุคลากร (พนักงานเทศบาลและลูกจาง) คํานึงถึงความปลอดภัยใน
ชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืนๆ และปฏิบัติตามแนวทางข้ันตอนการปฏิบัติของหนวยงานตนเองและงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลกุดจิก อยางเครงครัด 
 

ข้ันตอนและกิจกรรม ความรับผิดชอบ 
ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

- แจงเหตุฉุกเฉิน วิกฤต ตามกระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน Call 
Tree ใหกับบุคลากรในสํานัก/กอง/ฝาย/งาน ภายหลังไดรับแจง
จากหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของเทศบาลตําบลกุดจิก 

หัวหนาทีมงานบริหาร 
ความตอเนื่องของ
สํานัก 
กอง/ฝาย/งาน นั้นๆ 

 

- จัดประชุมทีมงานบริหารความตอเนื่อง เพ่ือประเมินความ
เสียหาย ผลกระทบและการใหบริการ ตลอดจนทรัพยากรสําคัญ
ท่ีตองใชในการบริหารความตอเนื่อง 
- ทบทวนการปฏิบัติงานท่ีมีความเรงดวน หรือสงผลกระทบสูง 
สูงมาก (หากไมดําเนินการ) ดังนั้น จึงจําเปนตองดําเนินงาน 
หรือปฏิบตัิงานดวยมือ  (Manual Processing) 

หัวหนาทีมงานบริหาร 
ความตอเนื่องของ
สํานัก 
กอง/ฝาย/งาน นั้นๆ 

 

- ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในกอง/ฝาย ท่ีไดรับบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิต 
 

ผูอํานวยการกอง/ฝาย  

- รายงานหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของหนวยงานทราบ 
โดยคลอบคลุมประเด็น ดังนี้ 
   • จํานวนและรายชื่อบุคลากรท่ีไดรับบาดเจ็บ/เสียชีวิต 
   • ความเสียหายและผลกระทบตอการปฏิบัติงานและการ
บริการประชาชน 
   • ทรัพยากรสําคัญๆ ท่ีตองใชในการบริหารความตอเนื่อง 
   • กิจกรรมหรืองานท่ีมีความเรงดวนและสงผลกระทบอยางสูง
(หากไมดําเนินการ) 
 

หัวหนาทีมงานบริหาร 
ความตอเนื่องของ
สํานัก 
กอง/ฝาย/งาน นั้นๆ 

 

- สื่อสารและรายงานสถานการณแกบุคลากรในกอง/ฝาย/งาน 
ใหทราบตามเนื้อหาและขอความท่ีไดรับการ 
พิจารณาจากคณะผูบริหารความตอเนื่อง ท่ีไดรายงานผูบริหาร
เทศบาลตําบลกุดจิก 
 

หัวหนาทีมงานบริหาร 
ความตอเนื่องของ
สํานัก 
กอง/ฝาย/งาน นั้นๆ 

 

วันท่ี 1 (ภายใน 24 ชั่วโมง) การตอบสนองตอเหตุการณทันที 
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ข้ันตอนและกิจกรรม ความรับผิดชอบ 
ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

- ประเมินและระบุกระบวนการหลักและงานเรงดวนท่ีตอง 
ดําเนินการใหแลวเสร็จ ภายใน 1 - 5 วันขางหนา 
 
 

หัวหนาทีมงานบริหาร 
ความตอเนื่องของ
สํานัก 
กอง/ฝาย/งาน นั้นๆ 

 

- ประเมินศักยภาพและความสามารถของหนวยงานในการ
ดําเนินงานเรงดวน ภายใตขอจํากัดและสภาวะวิกฤตพรอมระบุ
ทรัพยากรจําเปนตองใชบริหารความตอเนื่องตามแผนการจัดหา
ทรัพยากร 
 

หัวหนาทีมงานบริหาร 
ความตอเนื่องของ
สํานัก 
กอง/ฝาย/งาน นั้นๆ 

 

- รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง 
ของเทศบาลตําบลกุดจิกทราบ พรอมขออนุมัติการดําเนินงาน
หรือปฏิบัติงานดวยมือ  สําหรับกระบวนงานท่ีมีความเรงดวน  
และสงผลกระทบอยางสูง  หากไมดําเนินการ 
 

หัวหนาทีมงานบริหาร 
ความตอเนื่องของ
สํานัก 
กอง/ฝาย/งาน นั้นๆ 

 

- ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัดหาหรือ 
เคลื่อนยายทรัพยากรจําเปนตองใชในการบริหารความตอเนื่อง 
   • สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 
   • วสัดุ อุปกรณท่ีสําคัญ 
   • เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลสําคัญ 
   • บุคลากรหลัก 
   • ประชาสัมพันธใหแกประชาชนทราบ ถึงสถานท่ีใหบริการ 
 

• คณะบริหารความ
ตอเนื่อง 
• หัวหนาทีมงาน
บริหาร 
ความตอเนื่องและ 
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 

 

-บันทึกและรายงานกิจกรรม ท่ีทีมงานบริหารความตอเนื่องของ 
กอง/ฝาย/งาน 

หัวหนาทีมงานบริหาร 
ความตอเนื่องของ
สํานัก 
กอง/ฝาย/งาน นั้นๆ 

 

-สรุปรายงานสถานการณ และข้ันตอนในการดําเนินการในวัน 
ถัดไป แกหัวหนาคณะผูบริหารความตอเนื่องทราบ 

หัวหนาทีมงานบริหาร 
ความตอเนื่องของ
สํานัก 
กอง/ฝาย/งาน นั้นๆ 

 

-รายงานความคืบหนา ปญหา อุปสรรค และวิธีการแกไขและการ
ดําเนินการในวันถัดไปตอผูบริหารเทศบาล 

หัวหนาทีมงานบริหาร 
ความตอเนื่องของ
สํานัก 
กอง/ฝาย/งาน นั้นๆ 
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แผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง BCP เทศบาลตําบลกุดจิก  

 

 

 

 ในการปฏิบัติการใดๆ  ใหบุคลากร (พนักงานเทศบาลและลูกจาง)  คํานึงถึงความปลอดภัย          
ในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืนๆ และปฏิบัติตามแนวทางข้ันตอนการปฏิบัติของหนวยงานตนเองและ                
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลตําบลกุดจิก  อยางเครงครัด 
 

ข้ันตอนและกิจกรรม ความรับผิดชอบ 
ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

- ติดตามสถานการณและการกูคืนการบริหารความตอเนื่อง หัวหนาทีมงานบริหาร 
ความตอเนื่องของ
สํานัก 
กอง/ฝาย/งาน นั้นๆ 

 

- ตรวจสอบระบบ และเพ่ิมความพรอมภายใตขอจํากัดในการ
ปฏิบัติงาน 

หัวหนาทีมงานบริหาร 
ความตอเนื่องของ
สํานัก 
กอง/ฝาย/งาน นั้นๆ 

 

- รายงานหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของเทศบาลเรื่อง
ความพรอม ขอจํากัด ขอเสนอแนะ ในการจัดหาเพ่ิมเติม
ทรัพยากรท่ีจําเปนในการบริหารความตอเนื่อง 

หัวหนาทีมงานบริหาร 
ความตอเนื่องของ
สํานัก 
กอง/ฝาย/งาน นั้นๆ 

 

- แจงสถานการณและแนวทางในการบริหารความตอเนื่องของ 
กอง/ฝาย/งาน และประชาชนใหทราบ 

หัวหนาทีมงานบริหาร 
ความตอเนื่องของ
สํานัก 
กอง/ฝาย/งาน นั้นๆ 

 

- บันทึกและรายงานกิจกรรมหรือการปฏิบัติงานท่ีตอง
ปรับเปลี่ยน เพ่ือการบริการประชาชน ในลักษณะลงพ้ืนท่ีเพ่ือ
เขาใหถึงประชาชนผูรับบริการ 

หัวหนาทีมงานบริหาร 
ความตอเนื่องของ
สํานัก 
กอง/ฝาย/งาน นั้นๆ 

 

- แจงสรุปสถานการณและข้ันตอนการดําเนินการตอไป สําหรับ
วันถัดไป กับบุคลากรใน กอง/ฝาย/งาน นั้นๆ 

หัวหนาทีมงานบริหาร 
ความตอเนื่องของ
สํานัก 
กอง/ฝาย/งาน นั้นๆ 

 

- รายงานความคืบหนา การดําเนินการใหแกผูบริหารเทศบาล
ทราบ 

หัวหนาคณะบริหาร 
ความตอเนื่อง 
 

 

 

การตอบสนองในระยะส้ัน 
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แผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง BCP เทศบาลตําบลกุดจิก  

 

 

 

 ในการปฏิบัติการใดๆ ใหบุคลากร (พนักงานเทศบาลและลูกจาง) คํานึงถึงความปลอดภัย         
ในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืนๆ และปฏิบัติตามแนวทางข้ันตอนการปฏิบัติของหนวยงานตนเองและ                
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลตําบลกุดจิก  อยางเครงครัด 
 

ข้ันตอนและกิจกรรม ความรับผิดชอบ 
ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

- ติดตามสถานภาพการกอบกูคืนมาของทรัพยากรท่ีไดรับ
ผลกระทบ ประเมินความจําเปนและระยะเวลาท่ีตองใชในการ
กอบกูคืน 

หัวหนาทีมงานบริหาร 
ความตอเนื่องของสํานัก 
กอง / ฝาย / งาน นั้นๆ 

 

- แจงสถานการณและแนวทางในการบริหารความตอเนื่องแก 
ผูไดรับผลกระทบ 

หัวหนาทีมงานบริหาร 
ความตอเนื่องของสํานัก 
กอง / ฝาย / งาน นั้นๆ 

 

- บันทึกและทบทวนกิจกรรม ท่ีทีมงานบริหารความตอเนื่องตอง
ทํา 

หัวหนาทีมงานบริหาร 
ความตอเนื่องของสํานัก 
กอง / ฝาย / งาน นั้นๆ 

 

- ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและการใหการบริการ
ประชาชน 

หัวหนาทีมงานบริหาร 
ความตอเนื่องของสํานัก 
กอง / ฝาย / งาน นั้นๆ 

 

- สรุปปญหา อุปสรรค ท่ียังตองไดรับการปรับปรุงแกไข เพ่ิมเติม  
เพ่ือใหการดําเนินงานของเทศบาล เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ในสถานการณท่ีมีขอจํากัด/วิกฤต 

หัวหนาทีมงานบริหาร 
ความตอเนื่องของสํานัก 
กอง / ฝาย / งาน นั้นๆ 

 

- รายงานผลการดําเนินการ ใหคณะบริหารความตอเนื่องทราบ หัวหนาทีมงานบริหาร 
ความตอเนื่องของสํานัก 
กอง / ฝาย / งาน นั้นๆ 

 

- หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง รายงานความคืบหนาแก
ผูบริหารเทศบาล 

หัวหนาคณะบริหาร 
ความตอเนื่อง  

 

 

 

 

 

 

 

 

การตอบสนองระยะกลาง  (1  สัปดาห) 
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แผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง BCP เทศบาลตําบลกุดจิก  

 

ภาคผนวก ก 
 
การกําหนดกระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) 

  เพ่ือใหแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (BCP) สามารถนําไปปฏิบัติใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล กําหนดใหมีกระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) ของเทศบาลตําบลกุดจิก ข้ึนโดย
กระบวนการ Call Tree  คือ กระบวนการแจงเหตุฉุกเฉินใหกับสมาชิกในคณะบริหารความตอเนื่องและ
ทีมงานบริหารความตอเนื่องตามรายชื่อในตารางบัญชีรายชื่อท่ีปรากฏ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสามารถ
บริหารจัดการดานการติดตอสื่อสารของหนวยงาน การดําเนินการตางๆ ภายหลังจากมีประกาศเหตุการณ
ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤต  

กระบวนการ Call Tree จะเริ่มตนท่ีหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องแจงใหผูประสานงาน
คณะบริหารความตอเนื่องทราบถึงเหตุการณฉุกเฉิน เพ่ือใหผูประสานงานฯ แจงใหหัวหนาทีมงานบริหาร
ความตอเนื่องรับทราบเหตุการณฉุกเฉินและประกาศใชแผนบริหารความตอเนื่อง ตามสายการบังคับบัญชา
ของแตละกอง/กลุม/ฝาย/งาน จากนั้นหัวหนาทีมงานบริหารความตอเนื่อง มีหนาท่ีแจงไปยังบุคลากรภายใต
การบังคับบัญชาทุกคนทราบเหตุการณฉุกเฉินและการปฏิบัติตามแผนฯ ในสภาวะวิกฤต 

 
กระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน Call Tree 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะผูบริหาร 

เทศบาลตําบลกดุจิก 

หัวหนาคณะบริหาร 

ความตอเน่ือง 
จังหวัด/อําเภอ 

ผูประสานคณะบริหาร 

ความตอเน่ือง 

องคกรสนับสนุน 

ภายนอกหนวยงาน 

หัวหนาทีมงานบริหาร 

ความตอเน่ือง 

พนักงาน / ลูกจาง 

เทศบาลตําบลกดุจิก 
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