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แผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง
สําหรับความพรอมตอสภาวะวิกฤต
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อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
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บทนํา
แผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) เทศบาลตําบลไชยปราการ อําเภอไชย
ปราการ จังหวัดเชียงใหม จัดทําขึ้นเพื่อใหเทศบาลตําบลไชยปราการ เตรียมความพรอมองคกร และสามารถนําไปใชใน
การตอบสนองและปฏิ บั ติ ง านในสภาวะวิ ก ฤติ ห รื อ เหตุ ก ารณ ฉุ ก เฉิ น ต า งๆ ทั้ ง ที่ เ กิ ด จากภั ย ธรรมชาติ อุ บั ติ เ หตุ
อุบัติการณโรคระบาด หรือการมุงรายตอองคกร โดยไมใหสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณฉุกเฉินดังกลาวสงผลใหเทศบาล
ตําบลไชยปราการตองหยุดดําเนินงาน หรือไมสามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง
การที่หนวยงานไมมีกระบวนการรองรับใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่อง อาจสงผลกระทบตอหนวยงาน
ในดานตางๆ เชน เศรษฐกิจ การเงิน การใหบริการ สังคม ชุมชน สิ่งแวดลอม ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน เปนตน
ดังนั้น การจัดทําแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหหนวยงานสามารถรับมือกับเหตุการณที่ไม
คาดคิด และทําใหกระบวนการที่สํ าคัญ (Critical Business Process) กลับมาดําเนิ นงานได อย างปกติในระดับ การ
ใหบริการที่กําหนดไว รวมทั้ง ลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นตอหนวยงานได
เทศบาลตําบลไชยปราการ
มิถุนายน 2563
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แผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องสําหรับการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต
(Business Continuity Plan : BCP)
เทศบาลตําบลไชยปราการ อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
1. วัตถุประสงค (Objectives) ของการจัดทําแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง
 เพื่อใชเปนแนวทางในการเตรียมความตอเนื่อง
 เพื่อใหห น ว ยงานมีการเตรี ย มความพรอมในการรั บมือกับภาวะวิกฤต และลดผลกระทบจากการ
หยุดชะงักในการดําเนินงานหรือการใหบริการ
 เพื่อบรรเทาความเสียหายใหอยูระดับที่ยอมรับได
 เพื่อให ป ระชาชน เจ าหน าที่ ผู มีส ว นได ส ว นเสี ย (Stakeholders) มีความเชื่ อมั่ น ในศักยภาพของ
หนวยงาน แมหนวยงานตองเผชิญกับเหตุการณรายแรงและสงผลกระทบจนทําใหการดําเนินงานตอง
หยุดชะงัก
2. สมมติฐานของแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (BPC Assumptions)
เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นภายใตสมมติฐาน ดังตอไปนี้
 เหตุการณฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในชวงเวลาสําคัญตางๆ แตมิไดสงผลกระทบตอสถานที่ปฏิบัติงานสํารองที่ได
มีการจัดเตรียมไว
 หนวยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการสํารองระบบสารสนเทศตาง ๆ โดยระบบสารสนเทศ
สํารองมิไดรับผลกระทบจากเหตุการณฉุกเฉินเหมือนกับระบบสารสนเทศหลัก
 “บุคลากร” ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึงเจาหนาที่และพนักงานทั้งหมดของหนวยงาน
 ระยะเวลาในการกูคืน (Recovery Time Frame) แผนจะระบุทรัพยากรที่จะตองใชในการทํางานเปน
ระยะเวลา 30 วัน หากยังไมสามารถกูคืนไดภายใน 30 วัน หนวยงานที่ไดรับผลกระทบตองดําเนินการ
รวมกับหนวยงานสนับสนุน และหนวยงานบริการที่เกี่ยวของ เพื่อเตรียมการใหหนวยงานสามารถ
ดําเนินการตอไปได
3. ขอบเขตของแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Scope of BCP)
แผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ใชรองรับสถานการณ กรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉิน
ในพื้นที่สํานักงานของหนวยงาน หรือภายในหนวยงาน ดวยเหตุการณตอไปนี้
 เหตุการณอุทกภัย
 เหตุการณอัคคีภัย
 เหตุการณวาตภัย
 เหตุการณแผนดินไหว
 เหตุการณภัยพิบัติระบบสารสนเทศ/อินเทอรเน็ต
 เหตุการณโรคระบาดตอเนื่อง
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 ไฟดับเปนวงกวาง
4. การวิเคราะหทรัพยากรที่สําคัญ
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉินมีหลายรูปแบบ ดังนั้น เพื่อใหหนวยงานสามารถบริหารจัดการดําเนินงาน
ขององคกรใหมีความงามตอเนื่อง การจัดหาทรัพยากรที่สําคัญจึงเปนสิ่งจําเปนซึ่งการเตรียมการทรัพยากรที่สําคัญ จะ
พิจารณาจากผลกระทบใน 5 ดาน ดังนี้
4.1 ผลกระทบดานอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นทําใหสถานที่ปฏิบัติงานหลัก
ไดรับความเสียหายหรือไมสามารถใชสถานที่ปฏิบัติงานหลักได และสงผลใหบุคลากรไมสามารถเขาไปปฏิบัติงานได
ชั่วคราวหรือระยะยาว ซึ่งรวมทั้งการที่ผูรับบริการไมสามารถเขาถึงสถานที่ใหบริการของหนวยงานดวย
4.2 ผลกระทบดานวัสดุอุปกรณที่สําคัญ/การจัดสงวัสดุอุปกรณที่สําคัญ หมายถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นทําใหไม
สามารถจัดหา/จัดสงวัสดุอุปกรณที่สําคัญได
4.3 ผลกระทบดานเทคโนโลยี สารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้น ทําใหร ะบบงาน
เทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือขอมูลที่สําคัญไมสามารถนํามาใชในการปฏิบัติงานไดตามปกติ
4.4 ผลกระทบดานบุคลากรหลัก หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นทําใหบุคลากรหลักไมสามารถมาปฏิบัติงานได
ตามปกติ
4.5 ผลกระทบดานคูคา/ผูใหบ ริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ หมายถึง เหตุการณที่เกิด ขึ้นทําใหคูคา/ผู
ใหบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย ไมสามารถติดตอหรือใหบริหารหรือสงมอบงานได
โดยหนวยงานไดทําการวิเ คราะหเมื่อมีเหตุการณฉุกเฉินเกิดขึ้น แตละกรณีจะสงผลกระทบตอทรัพยากรที่
สําคัญในดาน ปรากฏดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การวิเคราะหผลกระทบจากเหตุการณสภาวะวิกฤต
ผลกระทบ
ดานอาคาร/ ดานวัสดุอุปกรณ ดานเทคโนโลยี
ดาน
คูคา/ผู
เหตุการณสภาวะวิกฤต
สถานที่
ที่สําคัญ และ
สารสนเทศและ บุคลากร
ใหบริการ/
ปฏิบัติงานหลัก การจัดหา/จัดสง ขอมูลที่สําคัญ
หลัก
ผูมีสวนไดเสีย
1
เหตุการณอุทกภัย
√
√
√
√
√
2

เหตุการณอัคคีภัย

3

เหตุการณวาตภัย

4

เหตุการณแผนดินไหว

5

เหตุภัยพิบัติระบบ
สารสนเทศ/อินเทอรเน็ต
6 เหตุการณโรคระบาด
ตอเนื่อง
7 ไฟฟาดับเปนวงกวาง

√
√
√
√

√
√
√

√

-

√
√
√
√

-

√
√

√

-

-

√

√

√

√

√

-

√

-

√
√
√

3

แผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ไมรองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่เหตุขัดของเกิดขึ้นจากการ
ดําเนินงานปกติ และเหตุขัดของดังกลาวไมสงผลกระทบในระดับสูงตอการดําเนินงานและการใหบริการของหนวยงาน
เนื่องจากหนวยงานยังสามารถจัดการหรือปรั บปรุงแกไขสถานการณไดภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยผูบริหาร
หนวยงานหรือผูบริหารของแตละกลุมงานและฝายงานสามารถรับผิดชอบและดําเนินการไดดวยตนเอง
5. ทีมงานแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity Plan Team)
ทีมงานแผนดําเนิน ธุรกิจอยางตอเนื่อง ประกอบด วย คณะบริหารความต อเนื่ อง และทีมงานบริ หารความ
ตอเนื่อง โดยจะตองรวมมือกันดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกูคืนเหตุการณฉุกเฉินในฝายงานของตนเอง ใหสามารถบริ
หารความตอเนื่องและกลับสูสภาวะปกติไดโดยเร็ว ตามบทบาทหนาที่ที่กําหนดไวดังนี้
1) คณะบริหารความตอเนื่อง มีหนาที่ในการประเมินลักษณะ ขอบเขต และแนวโนมของอุบัติการณที่
เกิดขึ้น เพื่อตัดสินในประกาศใชแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง และดําเนินการตามขั้นตอนและแนว
ทางการบริหารตอเนื่อง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรตามที่ไดกําหนดไวในแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง
2) ทีมบริหารความตอเนื่อง มีหนาที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะบริหารความตอเนื่องและ
ดําเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการบริหารความตอเนื่อง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรที่ไดกําหนดไว
ในแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องของฝาย/สวนงานของตน
3) ผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง มีหนาที่ในการติดตอ และประสานงานภายในหนวยงาน ให
การสนับสนุนในการติดตอสื่อสารกับฝายงาน/สวนงาน ภายในหนวยงาน และดําเนินการตามขั้นตอน
และแนวทางการบริหารความตอเนื่อง
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หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องเทศบาลตําบลไชยปราการ
นายสุชาติ บัวคํา
นายกเทศมนตรีตําบลไชยปราการ

ผูประสานงาน
บริหารความตอเนื่อง
นางจันทรจีรา วงคจันเสือ
หัวหนาฝายอํานวยการ

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
นางสาวฐิตารีย โอฬา
ปลัดเทศบาล

หัวหนาทีมบริหารความตอเนือ่ ง
สํานักปลัดเทศบาล
นายธีระยุทธ อมรรัตนพิบูลย
หัวหนาฝายปกครอง รักษา
ราชการแทน
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
- ฝายอํานวยการ
- ฝายปกครอง
- ฝายปองกันและรักษาความ

หัวหนาทีมบริหารความตอเนือ่ ง
กองคลัง
นางทิพพาพร พุทธวงศ
ผูอํานวยการกองคลัง

หัวหนาทีมบริหารความตอเนือ่ ง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
นายหฤษฎ ไชยสิทธิ์
ผูอํานวยการกองสาธารณสุข

- ฝายบริหารงานคลัง
- ฝายพัฒนารายได

-ฝายบริหารงานสาธารณสุข
-ฝายบริการสาธารณสุข

สงบ
หัวหนาทีมบริหารความตอเนือ่ ง
กองการศึกษา
นายเอกนรินทร รัตนะ
หัวหนาฝายบริหารการศึกษา รักษา
ราชการแทน ผูอํานวยการกอง
การศึกษา
-ฝายบริหารการศึกษา
-ฝายสงเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หัวหนาทีมบริหารความตอเนือ่ ง
กองชาง
นายศักดิ์ดา ชูเลขา
ผูอํานวยการกองชาง
-ฝายการโยธางาน
-ฝายแบบแผนและกอสราง

แผนภาพที่ 1 โครงสรางคณะทํางานของบริหารความตอเนื่อง
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โครงสรางและทีมงานแผนบริหารความตอเนื่อง (BPC Team) ของเทศบาลตําบลไชยปราการ
แตละตําแหนงมีหนาที่ในการรวมมือ ดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกูคืนเหตุการณฉุกเฉินในกลุมงานของตนเอง
เพื่อใหหนวยงานสามารถบริหารความตอเนื่องและกลับสูสภาวะปกติโดยเร็ว ตามรายชื่อบุคลากรและบทบาทของ
ทีมงานบริหารความตอเนื่อง (BCP Team) ที่กําหนดใหบุคลากรหลัก ในกรณีที่บุคลากรหลักไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
ใหบุคลากรสํารองรับผิดชอบบทบาทของบุคลากรหลักไปกอนจนกวาจะไดมีการมอบหมายและแตงตั้งขึ้นโดยหัวหนา
คณะบริหารความตอเนื่อง รายชื่อทีมงานแผนดําเนินธุรกิจอยางจอเนื่อง ปรากฏตารางที่ 2 ในกรณีที่บุคคลหลักไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหบุคลากรสํารองรับผิดชอบทําหนาที่ในบทบาทของบุคลากรหลัก
ตารางที่ 2 รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมบริหารความตอเนื่อง (BCP Team)
บุคลากรหลัก
บทบาท
บุคลากรสํารอง
ชื่อ
เบอรโทรศัพท
ชื่อ
เบอรโทรศัพท
นายสุชาติ บัวคํา
081-xxxxxxx
หัวหนาคณะบริหาร นายพงศกร จันทรคํา
081-xxxxxxx
นายกเทศมนตรีตําบลไชย
ความตอเนื่อง
รองนายกเทศตําบลไชย
ปราการ
ปราการ
นางสาวฐิตารีย โอฬา
081-xxxxxxx หัวหนาทีมบริหารความ นางศศิพร ขุนเงิน
081-xxxxxxx
ปลัดเทศบาล
ตอเนื่อง
รองปลัดเทศบาล
นายธีระยุทธ อมรรัตน
081-xxxxxxx หัวหนาทีมบริหารความ นางจันทรจีรา วงคจัน
081-xxxxxxx
พิบูลย
ตอเนื่อง
เสือ
หัวหนาฝายปกครอง
สํานักงานปลัดเทศบาล หัวหนาฝายอํานวยการ
รักษาการ หัวหนาสํานัก
ปลัดเทศบาล
นางทิพพาพร พุทธวงศ
081-xxxxxxx หัวหนาทีมบริหารความ นางสาวศลิษา ชํานาญ
081-xxxxxxx
ผูอํานวยการกองคลัง
ตอเนื่อง
กิจ
กองคลัง
หัวหนาฝายบริหารงาน
การคลัง
นายศักดิ์ดา ชูเลขา
081-xxxxxxx หัวหนาทีมบริหารความ นายปริญญา ถวิลวิศาล 081-xxxxxxx
ผูอํานวยการกองชาง
ตอเนื่อง
หัวหนาฝายการโยธา
กองชาง
นายหฤษฎ ไชยสิทธิ์
081-xxxxxxx หัวหนาทีมบริหารความ นางธนิดา ไชยมงคล
081-xxxxxxx
ผูอํานวยการกองสารณสุข
ตอเนื่อง
เจาพนักงานธุรการ
และสิ่งแวดลอม
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
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บุคลากรหลัก
ชื่อ
นายเอกนรินทร รัตนะ
หัวหนาฝายบริหาร
การศึกษา รักษาราชการ
แทน ผูอํานวยการกอง
การศึกษา
นางจันทรจีรา วงคจันเสือ
หัวหนาฝายอํานวยการ

บทบาท

เบอรโทรศัพท
081-xxxxxxx

081-xxxxxxx

บุคลากรสํารอง
ชื่อ
เบอรโทรศัพท
หัวหนาทีมบริหารความ นางสาวศิริพรรณ จันทร 081-xxxxxxx
ตอเนื่อง
ศิริ
กองการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
ชํานาญการ
ผูประสานงานคณะ
บริหารความตอเนื่อง

นางสาวศลิษา ชํานาญ
กิจ
หัวหนาฝายบริหารงาน
การคลัง

081-xxxxxxx

6. ผลกระทบตอกระบวนการทํางานหรือการใหบริการ
การวิเคราะหผลกระทบตอกระบวนการทํางานหรือการใหบริการ (Business Impact Analysis) เพื่อกําหนด
ระดับผลกระทบตอกระบวนงานสําคัญที่ตองเรงฟนฟูใหกลับมาดําเนินงานหรือใหบริการประชาชนโดยเร็ว โดยใชเกณฑ
ในการกําหนดระดับผลกระทบตอภารกิจงาน ที่ปรากฏตารางที่ 3 ดังนี้
ตารางที่ 3 หลักเกณฑการพิจารณาระดับของผลกระทบ
ระดับผลกระทบ
หลักเกณฑการพิจารณาระดับของผลกระทบ
สูงมาก
 สงผลใหขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือใหบริการลดลง มากกวารอยละ 50
 สงผลกระทบตอชื่อเสียงและความมั่นใจตอประชาชน
 เกิดการสุญเสียชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
สูง
 สงผลใหขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือใหบริการ ลดลงรอยละ 25-52
 สงผลกระทบตอชื่อเสียงและความมั่นใจตอประชาชน
 เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
ปานกลาง
 สงผลใหขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือใหบริการ ลดลงรอยละ 10-25
 สงผลกระทบตอชื่อเสียงและความมั่นใจตอประชาชน
ต่ํา
 สงผลใหขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือใหบริการ ลดลงรอยละ 5-10
 สงผลกระทบตอชื่อเสียงและความมั่นใจตอประชาชน
ไมเปน
 สงผลใหขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือใหบริการ ลดลงนอยกวารอยละ 5
สาระสําคัญ
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เมื่อนําเกณฑการพิจารณาระดับผลกระทบมาใชในการวิเคราะหงานตามภารกิจของเทศบาลเมืองกระทุงลม
แลว พบวากระบวนการทํางานที่หนวยงานตองใหความสําคัญและกลับมาดําเนินงานหรือฟนคืนสภาพใหไดระยะเวลา
ตามที่กําหมดปรากฏดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลกระทบตอกระบวนการทํางานหรือการใหบริการ (Business Impact Analysis)
กระบวนการหลัก
ระดับผลกระทบ/
ระยะเวลาเปาหมายในการฟนคืนสภาพ
ความเรงดวน
4-24
(สูงมาก/สูง/ปาน
1-2 วัน 1 สัปดาห 2 สัปดาห 1 เดือน
ชั่วโมง
กลาง/ต่ํา)
1. สํานักปลัดเทศบาล
1.1 ฝายอํานวยการ
(1) งานธุรการ
ปานกลาง
 งานสารบรรณของเทศบาล

และงานจัดทําฎีกา
สูง

 งานดูแลรักษาจัดเตรียม
และใหบริการเรื่องสถานที่
วัสดุ อุปกรณ การติดตอ
และอํานวยความสะดวก
ตางๆ
 งานบริการขอมูลขาวสาร
ต่ํา

ทองถิ่น
ปานกลาง
 งานงานประชาสัมพันธ

 งานเลขานุการและการ
ประชุมสภาเทศบาล
(2) งานการเจาหนาที่
 งานบริหารงานบุคคลของ
พนักงานเทศบาลและ
ลูกจาง
 ฐานขอมูลระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทรัพยากร
บุคคล
 งานประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจําป

ปานกลาง



ปานกลาง



ปานกลาง



ต่ํา
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(3) งานวิเคราะหนโยบาย
และแผน
 งานวิเคราะหนโยบายและ
แผน
 งานจัดทํางบประมาณ
(4) งานพัฒนาชุมชน
งานสวัสดิการสังคม
 งานธุรการ งานสารบรรณ
งานจัดทําฎีกา
ประสานงานอํานวยการให
ความสะดวกในดานตาง ๆ
 งานด า นการลงทะเบี ย น
เพื่ อ ขอรั บ เงิ น อุ ด หนุ น เด็ ก
แรกเกิด
 งานลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ คนพิการ
ผูดอยโอกาสทางสังคม
 งานสงเคราะห ผู ย ากไร
ผูดอยโอกาสคนไรที่พึ่ง
 งานจั ด ทํ า ข อ มู ล ผู สู ง อายุ
คนพิการ ผูดอยโอกาส
 งานประสานขอรั บ เงิ น ค า
กิจการศพตามประเพณี
งานพัฒนาชุมชน
 งานธุรการ งานสารบรรณ
งานจัดทําฎีกา
ประสานงานอํานวยการให
ความสะดวกในดานตาง ๆ
 จัด โครงการที่เ กี่ยวของกับ
กา ร ส ง เส ริ ม อ าชี พ เ พื่ อ
พัฒนารายได
 จั ด ทํ า โครงการเศรษฐกิ จ
พอเพียง

ระดับผลกระทบ/
ความเรงดวน
(สูงมาก/สูง/ปาน
กลาง/ต่ํา)

ระยะเวลาเปาหมายในการฟนคืนสภาพ
4-24
ชั่วโมง

1-2 วัน

1 สัปดาห 2 สัปดาห

1 เดือน

ต่ํา



ต่ํา



สูง



ปานกลาง
ปานกลาง





ปานกลาง



ปานกลาง



ปานกลาง

สูง





ปานกลาง



ปานกลาง
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 งานสงเสริมกิจกรรม
โรงเรียนผูสูงอายุ
 งานสงเสริมและพัฒนา เด็ก
เยาวชนและสตรี
 งานสงเสริมและพัฒนากลุม
อาชีพ สินคา OTOP
 งานสนั บ สนุ น ดํ า เนิ น งาน
ตามนโยบายรัฐบาล
งานสงเสริมการเกษตร
 ศู น ย บ ริ ก ารและถ า ยทอด
เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร เ ก ษ ต ร
เทศบาลตําบลไชยปราการ
 ขอมูลเพื่อจัดทําแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งท อ งถิ่ น
พ.ศ.2561
 งานสนั บ สนุ น ดํ า เนิ น งาน
ตามนโยบายรัฐบาล
(5) งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
 งานดูแลระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตภายในองคกร
 งานสนับสนุนระบบ
สารสนเทศและระบบ
เครือขาย
 งานดูแลระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด
 งานดูแลระบบคอมพิวเตอร
 งานดูแลระบบ Server
 งานดูแลการเชื่อมตอ
สัญญาณอินเทอรเน็ตกับผู
บริการ

ระดับผลกระทบ/
ความเรงดวน
(สูงมาก/สูง/ปาน
กลาง/ต่ํา)

ระยะเวลาเปาหมายในการฟนคืนสภาพ
4-24
ชั่วโมง

1-2 วัน

1 สัปดาห 2 สัปดาห

ปานกลาง

1 เดือน


ปานกลาง



ปานกลาง



ปานกลาง



ปานกลาง



ปานกลาง



ปานกลาง



สูง



สูง



สูง



สูง
สูง




ปานกลาง
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1.2 ฝายปกครอง
(1) งานนิติการ
 รับเรื่องรองเรียนการทุจริต
ของเจาหนาที่
 รับเรื่องรองทุกขทั่วไป

ระดับผลกระทบ/
ความเรงดวน
(สูงมาก/สูง/ปาน
กลาง/ต่ํา)

ระยะเวลาเปาหมายในการฟนคืนสภาพ
4-24
ชั่วโมง

สูงสุด



สูงสุด



ปานกลาง
 ใหคําปรึกษาทางดาน
กฎหมาย จัดทํารางสัญญา
ปานกลาง
 ไกลเกลี่ยขอพิพาท
(2) งานทะเบียนราษฎร
ปานกลาง
 งานทะเบียนราษฎร
1.3 ฝายปองกันและรักษาความสงบ
 งานปองกันและบรรเทาสา
สูง
ธารณภัย
 งานรักษาความสงบ
สูง
เรียบรอยของประชาชน
2. กองการคลัง
2.1 ฝายบริหารงานคลัง
 งานสารบรรณและงาน
ปานกลาง
ธุรการทั่วไป
ปานกลาง
 งานการเงินและบัญชี
ปานกลาง
 งานพัสดุและทรัพยสิน
ปานกลาง
 การอนุมัติการลงทะเบียน
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุของ
หนวยงานภาครัฐและผูคา
ภาครัฐในระบบ e-GP

1-2 วัน












 การอนุมัติบําเหน็จค้ํา
ประกัน

สูง



 การอนุมัติรายการขอเบิก
เงินจากคลัง และขอมูล
หลักผูขาย

สูง



1 สัปดาห 2 สัปดาห

1 เดือน
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 รายงานสภาวะเศรษฐกิจ
การคลังจังหวัด
2.2 ฝายพัฒนารายได
 งานพัฒนารายได
 งานผลประโยชนและ
กิจการพาณิชย
 งานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน
3. กองชาง
3.1 ฝายการโยธา
 งานธุรการ เชน งานสาร
บรรณ ประสานงานและ
บริการตางๆ รับเรื่องรอง
ทุกขและรองเรียน
 งานสาธารณูปโภคไดแก
การกอสราง อาคาร ถนน
สะพาน ทางเทา เขื่อน
และสิ่งติดตั้งอื่น
 งานสถานที่และไฟฟา
สาธารณะ ไดแก การ
บํารุงรักษาดาน
สาธารณูปการไฟฟา
สาธารณะ การกอสราง
ซอมบํารุงรักษาเกี่ยวกับ
การติดตั้งไฟฟาแสงสวาง
ฯลฯ
 งานสาธารณะไดแก งาน
จัดสถานที่พักผอนหยอน

ระดับผลกระทบ/
ความเรงดวน
(สูงมาก/สูง/ปาน
กลาง/ต่ํา)
สูง

ระยะเวลาเปาหมายในการฟนคืนสภาพ
4-24
ชั่วโมง

1-2 วัน


ปานกลาง



ต่ํา



ต่ํา



ปานกลาง

สูง

สูง

ต่ํา

1 สัปดาห 2 สัปดาห









1 เดือน
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ระดับผลกระทบ/
ความเรงดวน
(สูงมาก/สูง/ปาน
กลาง/ต่ํา)

ใจควบคุมดูแล บํารุงรักษา
สถานที่พักผอนหยอนใจ
ดูแลบํารุงรักษาตนไมพันธุ
ตางๆ และอื่นๆ
3.2 ฝายแบบแผนและกอสราง
 งานวิศวกรรม เชน งาน
ตรวจสอบแบบแปลนการ
อนุญาตปลูกสรางอาคาร
ปานกลาง
ทางดานวิศวกรรมงาน
ควบคุมกอสรางในสาขา
วิศวกรรม
 งานสถาปตยกรรม เชน
งานออกแบบ เขียนแบบ
ทางดานสถาปตยกรรม
และมัณฑนศิลป งาน
ตรวจสอบแบบแปลนการ
ปานกลาง
ขออนุญาตปลูกสรางดาน
สถาปตยกรรมตาม
กฎหมาย งานควบคุมการ
กอสรางทางสถาปตยกรรม
และอื่นๆ
 งานผังเมือง ไดแก จัดทํา
ผังเมืองรวม จัดทําผังเมือง
รวม จัดทําผังเมืองเฉพาะ
งานพัฒนาและปรับปรุง
ต่ํา
ชุมชนแออัด งานเวนคืน
และจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและ
อื่นๆ

ระยะเวลาเปาหมายในการฟนคืนสภาพ
4-24
ชั่วโมง

1-2 วัน

1 สัปดาห 2 สัปดาห

1 เดือน
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ระดับผลกระทบ/
ความเรงดวน
(สูงมาก/สูง/ปาน
กลาง/ต่ํา)

4. กองการศึกษา
4.1 ฝายบริหารสถานการศึกษา
 งานธุรการ ไดแก งาน
รวบรวมขอมูลจัดทําแผน
จัดงานฎีกาประสาน
ต่ํา
อํานวยการและประสาน
หนวยงานภายนอก และ
อื่นๆ
 โรงเรียนเทศบาล 1 ไชย
สูง
ปราการ
 งานโรงเรียน (ศูนยพัฒนา
สูง
เด็กเล็ก)
4.2 ฝายสงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 งานดานกีฬาและ
ต่ํา
นันทนาการ
 งานดานสงเสริมศาสนา
ต่ํา
ประเพณี ศิลปะและ
วัฒนธรรม
5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
5.1 ฝายบริหารงานสาธารณสุข
 งานธุรการ เชน สาร
บรรณและธุรการทั่วไป
ปานกลาง
งานรับเรื่องรองทุกขและ
คํารอง รวมถึงงาน
ประชาสัมพันธ
 งานเผยแพรและฝกอบรม
เชน งานสงเสริมและ
ต่ํา
สนับสนุนทางดานวิชาการ
สาธารณสุขเพื่อเผยแพร

ระยะเวลาเปาหมายในการฟนคืนสภาพ
4-24
ชั่วโมง

1-2 วัน

1 สัปดาห 2 สัปดาห

1 เดือน
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งานประเมินผลและ
ติดตาม งานพัฒนา
บุคลากรดานสาธารณสุข
งานรักษาความสะอาด
งานสุขาภิบาลอนามัยและ
สิ่งแวดลอม
5.2 ฝายบริการสาธารณสุข
งานสงเสริมสุขภาพ เชน
วางแผนจัดทําโครงการ
สงเสริมสุขภาพและ
อนามัยแมและเด็ก งาน
ปองกันและควบคุมโรค
งานปองกันและควบคุม
โรคติดตอ
งานสัตวแพทย เชน งาน
ควบคุมและปองกัน
โรคติดตอจากสัตวสูคน
ปองกันโรคพิษสุนัขบา
แกไข/ระงับเหตุรําคาญ
จากสัตว
รับเรื่องรองเรียน รองทุกข
เหตุรําคาญ
งานใบอนุญาต

ระดับผลกระทบ/
ความเรงดวน
(สูงมาก/สูง/ปาน
กลาง/ต่ํา)

ระยะเวลาเปาหมายในการฟนคืนสภาพ
4-24
ชั่วโมง

1-2 วัน

ปานกลาง



ปานกลาง



สูง



สูงมาก



สูง



ปานกลาง



ปานกลาง



1 สัปดาห 2 สัปดาห

1 เดือน

หมายเหตุ : ระยะเวลาเปาหมายในการฟนคืนสภาพ หมายถึง ระยะเวลาภายหลังจากเกิดอุบัติการณขึ้นที่ทําให
ผลิตภัณฑหรือบริการตองกลับคืนสภาพเดิม กิจกรรมตองกลับมาดําเนินการได และทรัพยากรตองไดรับการฟนฟู (มอก.
22301-2556)
สําหรับกระบวนการอื่นๆ ที่ประเมินแลว อาจไมไดรับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรื อมีความยืดหยุ น
สามารถชะลอการดําเนิน งานและการใหบ ริการได โดยให หัวหนาทีมบริ หารความตอเนื่องในแตล ะกอง/กลุม/ฝาย
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ประเมินความจําเปนและเหมาะสม ทั้งนี้ หากมีความจําเปนใหปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความตอเนื่องเชนเดียวกัน
กับกระบวนการงานหลัก
7. การวิเคราะหเพื่อกําหนดความตองการทรัพยากรที่สําคัญ
วิเคราะหความตองการทรัพยากรในการสนับสนุนใหเทศบาลตําบลไชยปราการยังคงสามารถดําเนินงานหรือ
ใหบริการประชาชนไดเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต โดยพิจารณาทรัพยากรใน 5 ดาน ดังนี้
1) ดานสถานที่ปฏิบัติงาน (Working Space Requirement) ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การระบุพื้นที่การปฏิบัติงานสํารอง
ทรัพยากร
สถานที่/ที่มา
4 ชั่วโมง
พื้นที่สําหรับ
ปฏิบัติงานสํารอง

อาคารศูนยฟนฟู
สุขภาพ
กายภาพบําบัด
(อาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลไชย
ปราการหลังเกา)
ตามที่กําหนดไวใน
กลยุทธ
ความตอเนื่อง

ปฏิบัติงานที่บาน
พื้นที่สําหรับ
สถานที่ปฏิบัติงาน
ใหมในกรณีจําเปน

รวม

1 วัน

1 สัปดาห

2 สัปดาห

1 เดือน

2 ตร.ม
(3 คน)

4 ตร.ม.
(3 คน)

10 ตร.ม.
(9 คน)

30 ตร.ม.
(10 คน)

50 ตร.ม.
(15 คน)

5 คน
2 ตร.ม.
(3 คน)

5 คน
4 ตร.ม.
(3 คน)

10 คน
10 ตร.ม.
(9 คน)

20 คน
30 ตร.ม.
(10 คน)

30 คน
50 ตร.ม.
(15 คน)

4 ตร.ม.
(6 คน)

8 ตร.ม.
(6 คน)

20 ตร.ม.
(18 คน)

60 ตร.ม.
(20 คน)

100 ตร.ม.
(30 น)

2) ความตองการดานวัสดุอุปกรณ (Equipment & Supplies Requirement) ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 การระบุจํานวนวัสดุอุปกรณ
ทรัพยากร
ที่มา
4 ชั่วโมง
1 วัน 1 สัปดาห 2 สัปดาห
คอมพิวเตอรสํารองที่มี
คุณลักษณะเหมาะสม

คอมพิวเตอรที่ทําหนาที่
Server

เครื่องพิมพรองรับการ
ใชงานคอมพิวเตอร

รานคาผาน
กระบวนการจัดซื้อ
พิเศษ/ใชเครื่อง
สวนตัวของ
เจาหนาที่
รานคาผาน
กระบวนการจัดซื้อ
พิเศษ/เชาจากผู
ใหบริการ
รานคาผาน
กระบวนการจัดซื้อ

1 เดือน

3 เครื่อง

4 เครื่อง

5 เครื่อง

5 เครื่อง

7 เครื่อง

4 เครื่อง

4 เครื่อง

4 เครื่อง

4 เครื่อง

4 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

2 เครื่อง

2 เครื่อง

2 เครื่อง
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ทรัพยากร

โทรศัพท/โทรสาร/
เครื่องแสกน
เครื่องถายเอกสาร

เครื่องสํารองไฟฟา

แอรการด รองรับการใช
งานอินเตอรเน็ต
ถังดับเพลิง

ที่มา
พิเศษ/เชาจากผู
ใหบริการ
รานคาผาน
กระบวนการจัดซื้อ
พิเศษ
รานคาผาน
กระบวนการจัดซื้อ
พิเศษ/เชาจากผู
ใหบริการ
รานคาผาน
กระบวนการจัดซื้อ
พิเศษ/เชาจากผู
ใหบริการ
รานคาผาน
กระบวนการจัดซื้อ
พิเศษ
รานคาผาน
กระบวนการจัดซื้อ
พิเศษ

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 สัปดาห

2 สัปดาห

1 เดือน

1 เครื่อง

1 เครื่อง

2 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

3 เครื่อง

3 เครื่อง

5 เครื่อง

5 เครื่อง

7 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

3) ความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูล (IT& Information Requirement) ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 การระบุความตองการดานเทคโนโลยี
ทรัพยากร
แหลงขอมูล/
4 ชั่วโมง
ที่มา
ระบบ Website ของ
TOT
เทศบาล
ระบบเฝาระวังและเตือนภัย
หนวยงานที่
(CCTV)
เกี่ยวของ/ระบบ IT
หนวยงาน
เอกสารการเงิน เชน ใบแจง ผูประกอบการ/คูค า
หนี้ ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ
ขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม
ระบบสํารองขอมูล
งาน/โครงการของ
ภายนอกองคกร
หนวยงาน
ขอมูลประกอบการจัดทํา
ระบบสํารองขอมูล
แผนงาน/งบประมาณ
ภายนอกองคกร

1 วัน

1 สัปดาห

2 สัปดาห

1 เดือน
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ทรัพยากร

แหลงขอมูล/
ที่มา

ระบบสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง เชน ระบบ
GFMIS, ระบบ e-GP,
ระบบ e-Plan เปนตน
ระบบสารสนเทศของกรม
สงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น เชน LTAXGIS,
LTAX3000, e-Laas เปน
ตน
ระบบสารสนเทศของกรม
ที่ดิน เชน ระบบคนหารูป
แปลงที่ดิน เปนตน
ระบบสารสนเทศจัดการ
ขอมูล Quantum GIS :
QGIS
Application Line
(ประสานงานกับหนวยงาน
ตางๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกองคกร)

เอกชน

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 สัปดาห

2 สัปดาห

1 เดือน

ระบบสํารองขอมูล
ภายนอกองคกร









ระบบสํารองขอมูล
ภายนอกองคกร









ระบบสํารองขอมูล
ภายนอกองคกร





















ระบบสํารองขอมูล
ภายในองคกร





4) ความตองการดานบุคลากรสําหรับความตอเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน (Personnel Requirement) ดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 การระบุจํานวนบุคลากรหลักที่จําเปน
ทรัพยากร
4 ชั่วโมง
จํานวนบุคลากรปฏิบัติงานที่
สํานักงาน/สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
จํานวนบุคลากรที่จําเปนตองปฏิบตั ิงานที่บาน
รวม

1 วัน

1 สัปดาห

2 สัปดาห

1 เดือน

6 คน

6 คน

18 คน

20 คน

30 คน

5 คน
11 คน

5 คน
11 คน

10 คน
28 คน

20 คน
40 คน

30 คน
60 คน

5) ความตองการดานผูใหบริการที่สําคัญ (Service Requirement ) ดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 การระบุผูใหบริการที่ตองติดตอหรือขอรับบริการ
ทรัพยากร
4 ชั่วโมง
1 วัน
ผูใหบริการเชื่อมโยงระบบเครือขาย
√
อินเทอรเน็ตและโทรศัพท/TOT/CAT

1 สัปดาห
√

2 สัปดาห
√

1 เดือน
√
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4 ชั่วโมง

ผูใหบริการระบบไฟฟา

-

1 วัน
√

กระทรวงมหาดไทย

-

-

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

-

-

กรมบัญชีกลาง

-

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

-

การไฟฟาสวนภูมภิ าค

-

บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด

-

√
√
√
√

1 สัปดาห
√
√
√
√
√
√
√

การประปาสวนภูมิภาค สาขาฝาง และประปา
หมูบาน

-

√

√

2 สัปดาห
√
√
√
√
√
√
√

1 เดือน
√
√
√
√
√
√
√

√

√

8. กลยุทธความตอเนื่อง (Business Continuity Strategy)
กลยุทธความตอเนื่อง เปนทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรใหมีความพรอมเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต
ซึ่งพิจารณาทรัพยากรใน 5 ดาน ดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 กลยุทธความตอเนื่อง (Business Continuity Strategy)
ทรัพยากร
กลยุทธความตอเนื่อง
อาคาร/สถานที่  กํ า หนดให ใ ช พื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ง านสํ า รองภายในอาคาร
ปฏิบัติงานสํารอง
สํานักงานโดยมีการสํารวจความเหมาะสมของสถานที่
ไวลวงหนา
 กํ า หนดพื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ง านสํ า รองไว ที่ อาคารศู นย ฟ นฟู
สุขภาพกายภาพบําบัด(อาคารสํานักงานเทศบาลหลั ง
เกา), อาคารศูนยเทคโนโลยีการเกษตร, อาคารศูนย
การเรียนรู ICT ชุมชน, อาคารอเนกประสงคชั้นลอย
และอาคารโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ ระดับชั้น
อนุบาล โดยมีการสํารวจความเหมาะสมของพื้นที่ไว
ลวงหนา
 ประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูชองทางการติดตอ ณ
ที่ปฏิบัติงานสํารอง (อําเภอไชยปราการ และสํานักงาน
เทศบาลหลังเกา) กรณีเหตุฉุกเฉินไมสามารถเขามารับ
บริการ ณ สํานักงานเทศบาลได
(สถานที่ปฏิบัติงานหลัก)
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วัสดุอุปกรณที่ 
สําคัญ/การจัดหา
จัดสงวัสดุอุปกรณ
ที่สําคัญ



เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ขอมูลที่สําคัญ











กลยุทธความตอเนื่อง
จัดใหมีคอมพิวเตอรสํารอง จํานวน 4 เครื่อง ที่มี
คุณลักษณะเหมาะสมกับการใชงาน พรอมอุปกรณที่
สามารถเชื่อมผานอินเทอรเน็ต เชื่อมโยงเขาสูระบบ
เทคโนโลยีของหนวยงานและติดตอกับหนวยงาน
ภายนอกไดหากไมสามารถติดตอประสานงานหรือ
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรในการทํางานไดอยางทัน
สถานการณเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต
กรณีคอมพิวเตอรสํารองไมเพียงพอหรือจัดหาไมได
หรืออยูระหวางการจัดหา กําหนดใหใชคอมพิวเตอร
แบบพกพา(Laptop/Notebook) ของเจาหนาที่ได
เปนชั่วคราว ทั้งนี้ตองไดรับอนุญาตจากหัวหนาคณะ
บริหารความตอเนื่องกอน
พัฒนาระบบสํารองขอมูล และใหมีการสํารองขอมูล
(Back-up)ใหเปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอ เพื่อให
สามารถนําขอมูลมาใชงานไดอยางตอเนื่อง
ระบบสํารองขอมูลตองรองรับการเชื่อมตอทางไกลบน
อุปกรณและ/หรือคอมพิวเตอร โดยกําหนดใหบุคลากร
และเจาหนาที่สามารถเขาถึงขอมูลที่เปนปจจุบันได
วางแผนการกอบกูระบบการบริหารเทคโนโลยี และ/
หรือระบบสํารองขอมูลในภาวะฉุกเฉิน โดยแผนตอง
ระบุกระบวนการรักษาความปลอดภัยของขอมูลไวดวย
จัดใหมีศูนยขอมูลกลางทั้งในระดับทองถิ่นและจังหวัด
โดยมีการสํารองขอมูล (Back-up) เพื่อการใชงานเดือน
ละครั้ง
จัดใหมีระบบปองกันความเสี่ยงจากระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Server) เชน มีเครื่องสํารองไฟเพื่อการใช
งานทั้งอาคารสํานักงาน และมีเครื่องทําความเย็นเพื่อ
รักษาอุณหภูมิของเครื่องเซิฟเวอร (Server)
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บุคลากรหลัก






คูคา/ผูใหบริการที่ 
สําคัญ/ผูมีสวนได
สวนเสีย









กลยุทธความตอเนื่อง
ใหใชบุคลากรสํารองทดแทนภายในฝายหรือกลุมงาน
เดียวกัน
ใหใชบุคลากรนอกฝายหรือกลุมงานในกรณีที่บุคลากร
ไมเพียงพอหรือขาดแคลน
ใหใชการปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา
ใหปฏิบัติงานที่บานหากมีผลกระทบตอชีวิตและความ
ปลอดภัยของบุคลากร
กระทรวงมหาดไทย (MOI) ผูใหบริการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เบอรโทรศัพทการติดตอ 0
2223 2000 หรือ
E-mail : moi0210@moi.go.th
สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอไชยปราการ
จังหวัดเชียงใหม เบอรโทร 053-457018
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระบบ GIN 0 2612
6060 หรือ อีเมล : contact@dga.or.rh
ทีโอที (TOT) และ กสท. (CAT) ผูใหบริการเครือขาย
อินเทอรเน็ต (Free WIFI) เบอรโทร 1100 (TOT) และ
034109505 (CAT) กรณีเกิดภาวะฉุกเฉินของ
เครือขายในระบบหนึ่ง ใหใชเครือขายที่เหลือทดแทน
หรือใหใชอุปกรณเชื่อมโยงระบบแบบพกพา (Aricard) หากผูใหบริการไมสามารถใหบริการไดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
การประปาสวนภูมิภาค สาขาฝาง โทร.0-5345-1123
โทรสาร 0-5345-2418 และประปาหมูบาน
กระทรวงการคลัง ผูดูแลระบบ GFMIS เบอรโทร 053112401 (คลังจังหวัดเชียงใหม)
บริษัทไปรษณียไทย (ใหบริการรับและสงเอกสาร
เทศบาลตําบลไชยปราการ โทร. 053-457017
บริษัทผูสงมอบวัสดุ/อุปกรณ/เครื่องมือเครื่องใชใหแก
เทศบาลตําบลไชยปราการ ขอมูลเปนชั้นความลับมาก
อยูในกองคลัง
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กลยุทธความตอเนื่อง
 บริษัท/หางราน/ผูรับเหมากอสรางโครงการ ขอมูลเปน
ชั้นความลับมากอยูในกองคลัง

9. ขั้นตอนการบริหารความตอเนื่องและกอบกูกระบวนการ
วันที่ 1 การตอบสนองตอเหตุการณทันที (ภายใน 24 ชั่วโมง)
การปฏิบัติการใดๆ ใหบุคลากรของทุกกลุม คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นและปฏิบัติตาม
แนวทาง แผนเผชิญเหตุ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กําหนดอยางเครงครัด ดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11 แสดงขั้นและกิจกรรมของการตอบสนองตอเหตุการณทันที (ภายใน 24 ชั่วโมง)











ขั้นตอนและกิจกรรม
แจงเหตุฉุกเฉิน วิกฤติ ใหกับบุคลากรภายในสํานักงานตาม
กระบวนการ Call Tree ภายหลังไดรับแจงจากหัวหนาคณะ
บริหารความตอเนื่องของหนวยงาน
จัดประชุมทีมงานบริหารความตอเนื่องเพื่อประเมินความ
เสียหายของผลกระทบตอการดําเนินงาน การใหบริการและ
ทรัพยากรสําคัญที่ตองใชในการบริหารความตอเนื่อง
ทบทวนงานที่มีความเรงดวน หรือสงผลกระทบอยางสูง (หากไม
ดําเนินการ) ดังนั้น จําเปนตองดําเนินงานหรือปฏิบัตดิ วยมือ
(Manual Processing)
ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในกลุมงาน ที่ไดรับบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิต
รายงานหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของหนวยงานมราบ
โดยครอบคลุมประเด็นดังนี้
- จํานวนและรายชื่อบุคลากรที่ไดรบั บาดเจ็บ/เสียชีวิต
- ความเสียหายและผลกระทบตอการดําเนินงานและการ
ใหบริการ
- ทรัพยากรสําคัญในการบริหารความตอเนื่อง
- กระบวนการที่มคี วามเรงดวนและสงผลกระทบอยางสูง
หากไมดําเนินการ และจําเปนตองดําเนินงาน หรือ
ปฏิบัติงานดวยมือ
สื่อสารและรายงานสถานการณแกบุคลากรในฝายฯ ใหทราบ
ตามเนื้อหาและขอความทีไ่ ดรับการพิจารณาและเห็นชอบจาก
คณะบริหารความตอเนื่องของหนวยงาน

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่อง

ดําเนินการแลวเสร็จ


ทีมงานบริหารความตอเนื่อง



ทีมงานบริหารความตอเนื่อง



หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่อง



หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของกลุมฯ
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ขั้นตอนและกิจกรรม
ประเมินและระบุกระบวนการหลัก และงานเรงดวนที่จําเปนตอง
ดําเนินการใหแลวเสร็จ ภายใน 1-5 วันขางหนา
ประเมินศักยภาพและความสามารถของหนวยงานฯในการ
ดําเนินงานเรงดวนขางตน ภายใตขอจํากัดและสภาวะวิกฤต
พรอมระบุทรัพยากรที่จําเปนตองใชในการบริหารความตอเนื่อง
ตามแผนการจัดหาทรัพยากร
รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง
ของหนวยงานทราบ พรอมขออนุมัติการดําเนินงานหรือ
ปฏิบัติงานดวยมือ (Manual Processing) สําหรับกระบวนการ
ที่มีความเรงดวนและสงผลกระทบอยางสูงหากไมดําเนินการ
ติดตอและประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดหา
ทรัพยากรที่จําเปนตองใชในการบริหารความตอเนื่องไดแก
- สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
- วัสดุอุปกรณสําคัญ
- เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลทีส่ ําคัญ
- บุคลากรหลัก
- คูคา/ผูใหบริการทีส่ ําคัญ/ผูมีสวนไดสวนเสีย

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของกลุมฯ
หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของกลุมฯ

ดําเนินการแลวเสร็จ


หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของกลุมฯ



หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของกลุมฯ
 สํานักปลัดเทศบาล
 กองชาง
 กองคลัง
 กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
 กองการศึกษา
หัวหนาทีมงานบริหารความ
พิจารณาดําเนินการหรือปฏิบัติงานดวยมือ (Manual)
เฉพาะงานเรงดวน หากไมดําเนินการจะไมสงผลกระทบอยางสูง ตอเนื่องของกลุมฯ
และไมสามารถรอได ทั้งนี้ ตองไดรับการอนุมตั ิ
ระบุหนวยงานที่เปนคูค า/ผูใหบริการสํานักงานเรงดวนเพื่อแจง หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของกลุมฯ
สถานการณและแนวทางในการบริหารใหมคี วามตอเนื่องตาม
ความเห็นของคณะบริหารความตอเนื่องของหนวยงาน
ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ
บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานตางๆที่
กลุมฯ
ทีมงานบริหารความตอเนื่องของฝายฯ ตองดําเนินการ(พรอม
ระบุรายละเอียด ผูดําเนินการและเวลา) อยางสม่ําเสมอ
หัวหนาทีมงานบริหารความ
แจงสรุปสถานการณและขั้นตอนการดําเนินการสําหรับในวัน
ถัดไป ใหกับบุคลากรหลักในฝายฯ เพื่อรับทราบและดําเนินการ ตอเนื่องของกลุมฯ
อาทิ แจงวัน เวลา และสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
หัวหนาทีมงานบริหารความ
รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง
ตอเนื่องของกลุมฯ
ของหนวยงานอยางสม่ําเสมอหรือตามที่ไดกําหนดไว
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วันที่ 2-7 การตอบสนองในระยะสั้น
การปฏิบัติการใดๆ ใหบุคลากรของทุกกลุม คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นและปฏิบัติตาม
แนวทาง แผนเผชิญเหตุ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กําหนดอยางเครงครัด ดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12 ขั้นตอนและกิจกรรมของการตอบสนองในระยะสั้น (2-6 วัน)
ขั้นตอนและกิจกรรม
 ติดตามสถานะภาพการกอบกูคืนมาของทรัพยากรที่ไดรับ
ผลกระทบ ประเมินความจะเปนระยะเวลาที่ตองใชในการกอบกู
คืน
 ตรวจสอบกับหนวยงาน ความพรอมและขอจํากัดในการจัดหา
ทรัพยากรที่จําเปนตองใชในการบริหารความตอเนื่อง ไดแก
- สถานที่ปฏิบัติการสํารอง
- วัสดุอุปกรณสําคัญ
- เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลทีส่ ําคัญ
- บุคลากรหลัก
- คูคา/ผูใหบริการทีส่ ําคัญ/ผูมีสวนไดสวนเสีย
 รายงานหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของหนวยงาน ความ
พรอม ขอจํากัด และขอเสนอแนะในการจัดหาทรัพยากรที่
จําเปนตองใชในการบริหารความตอเนื่อง
 ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรที่จําเปนตองใชใน
การบริหารความตอเนื่อง ไดแก
- สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
- วัสดุอุปกรณสําคัญ
- เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลทีส่ ําคัญ
- บุคลากรหลัก
- คูคา/ผูใหบริการทีส่ ําคัญ/ผูมีสวนไดสวนเสีย
 ดําเนินการกอบกูและจัดหาขอมูลและรายงานตางที่จําเปนตอง
ใชในการดําเนินงานและใหบริการตามตารางที่ 6
 แจงสถานการณและแนวทางในการบริหารความตอเนื่องแกสวน
ราชการ/ผูใชบริการ/คูคา/ประชาชนผูมาติดตอราชการทีไ่ ดรับ
ผลกระทบ
 บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานตางๆที่
ทีมงานบริหารความตอเนื่องของฝายฯ ตองดําเนินการ(พรอม
ระบุรายละเอียด ผูดําเนินการและเวลา) อยางสม่ําเสมอ

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของกลุมฯ

ดําเนินการแลวเสร็จ


หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของกลุมฯ
 สํานักปลัดเทศบาล
 กองชาง
 กองคลัง
 กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
 กองการศึกษา
หัวหนา ทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของกลุมฯ



หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของกลุมฯ
 สํานักปลัดเทศบาล
 กองชาง
 กองคลัง
 กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
 กองการศึกษา
สํานักปลัดเทศบาล (งานธุรการ)



หัวหนา ทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของกลุมฯ



ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ
กลุมฯ

















24

ขั้นตอนและกิจกรรม
 แจงสรุปสถานการณและขัน้ ตอนการดําเนินการตอไปสําหรับใน
วันถัดไป ใหกับบุคลากรในกลุมฯ
 รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง
ของหนวยงานอยางสม่ําเสมอหรือตามที่ไดกําหนดไว

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหนา ทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของกลุมฯ
หัวหนา ทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของกลุมฯ

ดําเนินการแลวเสร็จ



วันที่ 8 การตอบสนองในระยะกลาง (1 สัปดาห)
การปฏิบัติการใดๆ ใหบุคลากรของทุกกลุม คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นและปฏิบัติตาม
แนวทาง แผนเผชิญเหตุ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กําหนดอยางเครงครัด ดังตารางที่ 13
ตารางที่ 13 ขั้นตอนและกิจกรรมของการตอบสนองในระยะกลาง (1 สัปดาห)







ขั้นตอนและกิจกรรม
ติดตามสถานะภาพการกอบกูคืนมาของทรัพยากรที่ไดรับ
ผลกระทบ ประเมินความจะเปนระยะเวลาที่ตองใชในการกอบกู
คืน
ระบุทรัพยากรที่จําเปนตองใช เพื่อดําเนินงานและใหบริการ
ตามปกติ
รายงานหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของหนวยงาน
สถานภาพการกอบกูคืนมาของทรัพยากรที่ไดรับผลกระทบ และ
ทรัพยากรที่จําเปนตองใชเพื่อดําเนินงานและใหบริการตามปกติ
ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรที่จําเปนตองใชใน
การบริหารความตอเนื่อง ไดแก
- สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
- วัสดุอุปกรณสําคัญ
- เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลทีส่ ําคัญ
- บุคลากรหลัก
- คูคา/ผูใหบริการทีส่ ําคัญ/ผูมีสวนไดสวนเสีย

 แจงสรุปสถานการณและการเตรียมความพรอมดานทรัพยากร
ตางๆ เพื่อดําเนินงานและใหบริการตามปกติใหแกบุคลากรใน
ฝายฯ
 บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานตางๆที่
ทีมงานบริหารความตอเนื่องของฝายฯ (พรอมระบุรายละเอียด
ผูดําเนินการและเวลา) อยางสม่ําเสมอ
 รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง
ของหนวยงานอยางสม่ําเสมอหรือตามที่ไดกําหนดไว

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของกลุมฯ

ดําเนินการแลวเสร็จ


หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของกลุมฯ
หัวหนา ทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของกลุมฯ



หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของกลุมฯ
 สํานักปลัดเทศบาล
 กองชาง
 กองคลัง
 กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
 กองการศึกษา
หัวหนา ทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของกลุมฯ



หัวหนา ทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของกลุมฯ



หัวหนา ทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของกลุมฯ
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การตอบสนองระยะยาว (มากกวา 1 เดือน)
การปฏิบัติการใดๆ ใหบุคลากรของทุกกลุม คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นและปฏิบัติตาม
แนวทาง แผนเผชิญเหตุ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กําหนดอยางเครงครัด ดังตารางที่ 14
ตารางที่ 14 ขั้นตอนและกิจกรรมของการตอบสนองในระยะยาว (มากกวา 1 เดือน)







ขั้นตอนและกิจกรรม
ติดตามสถานะภาพการกอบกูคืนมาของทรัพยากรที่ไดรับ
ผลกระทบ ประเมินความจะเปนระยะเวลาที่ตองใชในการกอบกู
คืน
ระบุทรัพยากรที่จําเปนตองใช เพื่อดําเนินงานและใหบริการ
ตามปกติ
รายงานหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของหนวยงาน
สถานภาพการกอบกูคืนมาของทรัพยากรที่ไดรับผลกระทบ และ
ทรัพยากรที่จําเปนตองใชเพื่อดําเนินงานและใหบริการตามปกติ
ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรที่จําเปนตองใชใน
การบริหารความตอเนื่อง ไดแก
- สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
- วัสดุอุปกรณสําคัญ
- เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลทีส่ ําคัญ
- บุคลากรหลัก
- คูคา/ผูใหบริการทีส่ ําคัญ/ผูมีสวนไดสวนเสีย

 แจงสรุปสถานการณและการเตรียมความพรอมดานทรัพยากร
ตางๆ เพื่อดําเนินงานและใหบริการตามปกติใหกับบุคลากรใน
กลุมงาน
 บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Log Book) และทบทวนกิจกรรม
และงานตางๆที่ทีมงานบริหารความตอเนื่องตองดําเนินการ
(พรอมระบุรายละเอียด ผูดําเนินการและเวลา) อยางสม่ําเสมอ
 รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง
ของหนวยงานอยางสม่ําเสมอหรือตามที่ไดกําหนดไว

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของกลุมฯ

ดําเนินการแลวเสร็จ


ทีมงานบริหารความตอเนื่อง



หัวหนา ทีมงานบริหารความ
ตอเนื่อง



หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของกลุมฯ
 สํานักปลัดเทศบาล
 กองชาง
 กองคลัง
 กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
 กองการศึกษา
หัวหนา ทีมงานบริหารความ
ตอเนื่อง



หัวหนา ทีมงานบริหารความ
ตอเนื่อง



หัวหนา ทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของ










กรณีหนวยงานที่มีภารกิจที่เกี่ยวของกับความมั่นคง เปนเรื่องที่มีชั้นความลับของขอมูลหรือขอมูลมีความ
ออนไหวที่หนวยงานไมอาจเผยแพรตอสาธารณะ หรืออาจมีผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศไดจัดทําแผนรอง
ภารกิจดังกลาวไวแลว และจัดเก็บไวที่หนวยงาน โดยมีรายชื่อแผนที่จัดเก็บไวดงนี้
1. .....................................................................
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4.
5.
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.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
การกําหนดกระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน (Call Tree)
เพื่อใหแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องฯ (BCP) สามารถนําไปปฏิบัติใชไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล กําหนดใหมีกระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) ของเทศบาลตําบลไชยปราการขึ้นโดยกระบวนการ
Call Tree คือ กระบวนการแจงเหตุฉุกเฉินใหกับสมาชิกในคณะบริหารความตอเนื่องและทีมบริหารความตอเนื่อง มี
วัตถุประสงคเพื่อใหสามารถบริหารจัดการในการติดตอบุคลากรของหนวยงานภายหลังจากมีการประกาศเหตุฉุกเฉิน
หรือสภาวะวิกฤต
กระบวนการ Call Tree เริ่มตนที่หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องแจงใหผูประสานงานคณะบริหาร
ความตอเนื่องทราบถึงเหตุการณฉุกเฉิน เพื่อใหผูประสานงานฯ แจงใหหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องทราบเหตุการณ
ฉุกเฉินและการประกาศใชแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง จากนั้นทีมบริหารความตอเนื่องของแตละกอง/กลุม/ฝาย มี
หนาที่แจงไปยังบุคลากรภายใตการบังคับบัญชาเพื่อทราบ โดยมีรายชื่อบุคลากรดังนี้
ตารางที่ 15 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจงเหตุฉุกเฉินของสํานักปลัดเทศบาล
หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
ชื่อ
เบอรโทรศัพท
นายธีระยุทธ อมรรัตนพิบูลย 081-xxxxxxx
หัวหนาฝายปกครอง
รักษาราชการแทน หัวหนาสํานัก
ปลัดเทศบาล

ทีมบริหารความตอเนื่อง
ชื่อ
เบอรโทรศัพท
นางจันทรจีรา วงคจันเสือ
081-xxxxxxx
หัวหนาฝายอํานวยการ
นายจักรชัย ใจหนัก
081-xxxxxxx
เจาพนักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
รักษาราชการแทน หัวหนาฝาย
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสุเมทร วิลัย
081-xxxxxxx
นักจัดการงานทั่วไป
นายเฟองยศ ศรีพิพัฒน
081-xxxxxxx
นักทรัพยากรบุคคล
นายธีรยุทธ คําไสย
081-xxxxxxx
นักพัฒนาชุมชน
นายณัฐพล ตนวรรณา
081-xxxxxxx
นักพัฒนาชุมชน
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หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
ชื่อ
เบอรโทรศัพท

ทีมบริหารความตอเนื่อง
ชื่อ
เบอรโทรศัพท
นางอิสรีย วัฒนาฟุงเจริญ
081-xxxxxxx
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นางสาวนิธิรัตน บัวคํา
081-xxxxxxx
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นายวรพงศ งามทรง
081-xxxxxxx
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
นางสาวศิรินทรา เทพมาลัย
081-xxxxxxx
นิติกร
นายเสฎฐวุฒิ เรือนติปน
081-xxxxxxx
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นายณัฐภัทร วรรณสุข
081-xxxxxxx
นักปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย

ตารางที่ 16 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจงเหตุฉุกเฉินของกองคลัง
หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
ชื่อ
เบอรโทรศัพท
นางทิพพาพร พุทธวงศ
081-xxxxxxx
ผูอํานายการกองคลัง

ทีมบริหารความตอเนื่อง
ชื่อ
เบอรโทรศัพท
นางสาวศลิษา ชํานาญกิจ
081-xxxxxxx
หัวหนาฝายบริหารงานการคลัง
นายนิรันดร บุญล้ํา
081-xxxxxxx
หัวหนาฝายจัดเก็บรายได
นางสาวกฤติยาณี ชัยรังสี
081-xxxxxxx
เจาพนักงานจัดเก็บรายได
นางจันทรจิรา มีวรรณ
081-xxxxxxx
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายภูดิส เทพทองคํา
081-xxxxxxx
เจาพนักงานพัสดุ
นางสาวธนภัทร พุดปนดิ
081-xxxxxxx
เจาพนักงานธุรการ
นางสาวตินรภี บุญสงา
081-xxxxxxx
เจาพนักงานจัดเก็บรายได
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ตารางที่ 17 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจงเหตุฉุกเฉินของกองชาง
หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
ทีมบริหารความตอเนื่อง
ชื่อ
เบอรโทรศัพท
ชื่อ
เบอรโทรศัพท
นายศักดิ์ดา ชูเลขา
081-xxxxxxx
นายปริญญา ถวิลวิศาล
081-xxxxxxx
ผูอํานวยการกองชาง
หัวหนาฝายการโยธา
นายสมศักดิ์ ลือชัยภูมิ
081-xxxxxxx
นายชางโยธา
นางสุวลักษณ คงยอด
081-xxxxxxx
เจาพนักงานธุรการ
นางสาวมัชฌิมา พูลศักดิ์
081-xxxxxxx
เจาพนักงานธุรการ
นายจตุรงค พึ่งนา
081-xxxxxxx
นายชางไฟฟา
ตารางที่ 18 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจงเหตุฉุกเฉินของกองสาธารณสุขฯ
หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
ทีมบริหารความตอเนื่อง
ชื่อ
เบอรโทรศัพท
ชื่อ
เบอรโทรศัพท
นายหฤษฎ ไชยสิทธิ์
081-xxxxxxx
นางธนิดา ไชยมงคล
081-xxxxxxx
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ
เจาพนักงานธุรการ
นางสาวชลธิชา สมบูรณ
081-xxxxxxx
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
ตารางที่ 19 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจงเหตุฉุกเฉินของกองการศึกษาและโรงเรียนเทศบาล
หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
ทีมบริหารความตอเนื่อง
ชื่อ
เบอรโทรศัพท
ชื่อ
เบอรโทรศัพท
นายเอกนรินทร รัตนะ
081-xxxxxxx
นางสาวศิริพรรณ จันทรศิริ
081-xxxxxxx
หัวหนาฝายบริหารการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการกอง
นายศราวุธ กุลกิติเกษ
081-xxxxxxx
การศึกษา
เจาพนักงานธุรการ
นางณิสุชา เหลาชาติ
081-xxxxxxx
ครูชํานาญการ
นางพิกุล ณาระศักดิ์
081-xxxxxxx
ครู ค.ศ.๑
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หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
ชื่อ
เบอรโทรศัพท

ทีมบริหารความตอเนื่อง
ชื่อ
เบอรโทรศัพท
นางสาวฐาปณี แสนคําหมื่น 081-xxxxxxx
ครู ค.ศ.๑
นางสาวปวลี จี๋ดอกแกว
081-xxxxxxx
นักจัดการงานทั่วไป
นายถนอม มหาวรรณ
081-xxxxxxx
ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ
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ภาคผนวก ข
คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดําเนินการตามแผนรองรับการดําเนินธุรกิจตอเนื่อง
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คําสั่งเทศบาลตําบลไชยปราการ
ที่ 1058/2563
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานดําเนินการตามแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง
(Emergency Committee : BCP Executing Committee)
---------------------------------------------------เพื่อใหเทศบาลตําบลไชยปราการ ถือปฏิบัติและจัดใหเพื่อเกิดความมั่นใจวาสํานักงานเทศบาลตําบลไชยปราการ จะมี
การดําเนินงานในราชการสําคัญไดอยางตอเนื่องไมหยุดชะงัก เมื่อมีเหตุการณเสี่ยงที่เปนภาวะวิกฤติ มีการแตงตั้งคณะทํางาน
แผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาระบบฯ และเพื่อดําเนินการพัฒนาเปนไปตามกรอบและแนวทางที่มี
มาตรฐานสากล ประกอบดวยคณะทํางาน 2 คณะ ไดแก 1.คณะทํางานบริหารความตอเนื่อง 2. คณะทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของเทศบาลตําบลไชยปราการ ดังตอไปนี้
1. คณะทํางานบริหารความตอเนื่อง มีรายชื่อ ดังนี้
1.1 นายสุชาติ
บัวคํา
นายกเทศมนตรีตําบลไชยปราการ
ประธานกรรมการ
1.2 นายสิงหคํา
อริวรรณา
รองนายกเทศมนตรี
กรรมการ
1.3 นายพงศกร
จันทรคํา
รองนายกเทศมนตรี
กรรมการ
1.4 นางสาวฐิตารีย โอฬา
ปลัดเทศบาล
กรรมการ
1.5 นางศศิพร
ขุนเงิน
รองปลัดเทศบาล
กรรมการ
1.6 นางทิพพาพร พุทธวงศ
ผูอํานายการกองคลัง
กรรมการ
1.7 นายศักดิ์ดา
ชูเลขา
ผูอํานวยการกองชาง
กรรมการ
1.8 นายหฤษฎ
ไชยสิทธิ์
ผูอํานวยการกองสาธารณสุข
กรรมการ
1.9 นายธีระยุทธ อมรรัตนพิบูลย หัวหนาฝายปกครอง
กรรมการ
1.10 นายเอกนรินทร รัตนะ
หัวหนาฝายบริหารการศึกษา
กรรมการ
1.11 นายจักรชัย
ใจหนัก
เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ
1.12 นางสาวนิธิรัตน บัวคํา
นักวิชาการคอมพิวเตอร
กรรมการและเลขานุการ
1.13 นางอิสรีย
วัฒนาฟุงเจริญ นักวิเคราะหนโยบายและแผน
กรรมการและเลขานุการ
มีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(1) ประเมินลักษณะ ขอบเขตแนวโนมของอุบัติการณที่เกิดขึ้น เพื่อตัดสินใจประกาศใชแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง
และดําเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการบริหารความตอเนื่อง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรตามที่ไดกําหนดไวในแผนดําเนิน
ธุรกิจอยางตอเนื่อง
(2) รักษาความปลอดภัยของชีวิตพนักงาน ทรัพยสิน และขอมูลสําคัญของเทศบาลตําบลไชยปราการ
(3) รวมดําเนินการจัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (BCP) ประจําป
(4) ดําเนินการตามแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องโดยใหยืดหยุนตามสถานการณ
…/..(5) จัดทํารายงานประเมิน...
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(5) จัดทํารายงานประเมินความเสียหายของชีวิต ทรัพยสิน และขอมูลสําคัญ ปญหา อุปสรรค พรอมขอเสนอแนะ
เปนลายลักษณอักษร BCM Committee
(6) ทบทวนและทดสอบแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
(7) ดําเนินการอื่นๆ ตามทีไ่ ดรับมอบหมาย
2. คณะทีมงานบริหารความตอเนื่อง มีรายชื่อ ดังนี้
2.1 นางจันทรจีรา
วงคจันเสือ หัวหนาฝายอํานวยการ
ประธานกรรมการ
2.2 นางสาวศลิษา
ชํานาญกิจ หัวหนาฝายบริหารงานการคลัง
กรรมการ
2.3 นายปริญญา
ถวิลวิศาล หัวหนาฝายการโยธา
กรรมการ
2.4 นางธนิดา
ไชยมงคล เจาพนักงานธุรการ
กรรมการ
2.5 นางสาวศิริพรรณ จันทรศิริ นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
2.6 นายณัฐภัทร
วรรณสุข นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรรมการ
2.7 นางสาวนิธิรัตน บัวคํา นักวิชาการคอมพิวเตอร
กรรมการและเลขานุการ
2.8 นางอิสรีย
วัฒนาฟุงเจริญ นักวิเคราะหนโยบายและแผน
กรรมการและเลขานุการ
มีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(1) ใหการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของคณะบริหารความตอเนื่อง และดําเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการบริหาร
ความตอเนื่อง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรที่ไดกําหนดไวในแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องของฝายงาน/สวนงานของหนวยงาน
(2) ติดตอประสานงานภายในหนวยงาน ใหการสนับสนุนในการติดตอสื่อสารกับฝายงาน/สวนงาน ภายในหนวยงาน
และดําเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการบริหารความตอเนื่อง
(3) รวมดําเนินการจัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (BCP) ประจําป
(4) ดําเนินการตามแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องโดยใหยืดหยุนตามสถานการณ
(5) จัดทํารายงานประเมินความเสียหายของชีวิต ทรัพยสิน และขอมูลสําคัญ ปญหา อุปสรรค พรอมขอเสนอแนะ
เปนลายลักษณอักษร BCM Committee
(6) ทบทวนและทดสอบแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
(7) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563
(นายสุชาติ บัวคํา)
นายกเทศมนตรีตําบลไชยปราการ

