
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

แผนบริหารความต่อเนื่อง 
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ค าน า 

 
     ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันที่  ๒๔  เมษายน  ๒๕๕๕  มีมติเห็นชอบกับ

แนวทางและมาตรการที่ก าหนดให้หนว่ยงานของรฐัทั้งระดับกรม  จังหวัด  สถาบันอุดมศึกษา  องคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การมหาชน  และรัฐวิสาหกิจ  ด าเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะ

วกิฤติขององคก์าร  เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักหรืองานบริการที่ส าคัญได้อย่างต่อเนื่อง

แม้เกิดสภาวะวิกฤต  และส านักงาน ก.พ.ร.  ในฐานะได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการ

สนับสนุนการด าเนินการ  ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ  

พร้อมกับทดสอบ  ซักซ้อม  และปรับปรุงแผนให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๖           

เพื่อเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวกิฤตนั้น 

    องคก์ารบริหารส่วนต าบลวังใหม่  ได้จัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การฉบับนี้

ขึ้นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๒/ว ๑๙๖๔ ลงวันที่ ๙ กันยายน  ๒๕๕๖   

เรื่อง  การด าเนินการเตรยีมความพร้อมต่อสภาวะวกิฤต  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม

และสามารถบริหารจัดการองค์การให้สามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักหรืองานบริการที่ส าคัญได้

อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ  และมีประสิทธิภาพ  แม้ต้องประสบสถานการณ์วิกฤต  อันจะส่งผลต่อ

ความเช่ือม่ันในระบบการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่ และระบบการ

ให้บริการภาครัฐในภาพรวมต่อไป 
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บทน า 

 
    การจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (Business Continuity Plan : BCP)  ของ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลวังใหม่ ฉบับนี ้ จัดท าขึ้นเพื่อให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลวังใหม่ ในราชการ

ส่วนท้องถิ่นสามารถน าไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวกิฤตหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ต่างๆ  ซ่ึงส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่ต้องหยุดการด าเนินงาน  หรือไม่สามารถ

ปฏิบัติงานได้อยา่งต่อเนื่อง  ให้สามารถปฏิบัติงานบริการหลักที่มีความส าคัญได้อย่างต่อเนื่อง  เป็น

ระบบ  และมีประสิทธภิาพ 

แนวคิดพ้ืนฐานในการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่อง 

   ๑.  การบริหารความต่อเนื่อง  (Business Continuity Management : BCM)  คอืองค์รวมของ

กระบวนการบริหารซ่ึงบอกถึงภัยคุกคามขององค์กรและผลกระทบของภัยคุกคามนั้นต่อการด าเนิน

ธุรกิจ  และให้แนวทางในการสร้างขดีความสามารถให้องคก์รมีความยดืหยุ่น  เพื่อการตอบสนองและ

ปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย  ช่ือเสียง  ภาพลักษณ์  และกิจกรรมที่สร้างมูลค่าที่มี

ประสิทธผิล 

   ๒.  แนวทางการบริหารความต่อเนื่อง/การตอบสนองต่อสภาวะวกิฤติ 

    ๒.๑  ในระดับแรกเป็นการจัดการแผนเผชิญเหตุ  ที่แสดงให้เห็นว่าท าอย่างไรให้การ

ปฏิบัติงานมีความต่อเนื่องและสามารถให้บริหารได้เม่ือเกิดเหตุการณ์ 

    ๒.๒  เม่ือเหตุการณ์ขยายวงกวา้งในระดับเกดิความเสยีหาย  จะเริ่มเป็นวกิฤตขององคก์ร  

องคก์รจึงต้องมีการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ  รวมทั้งการกอบกู้ให้กลับมาท างานได้เป็น

ปกติ  ดังนั้นวัตถุประสงคข์องการบริหารความต่อเนื่องคอื  เพื่อให้องคก์รสามารถใหบ้ริการไดใ้นระดบั

หนึ่งแม้จะประสบสถานการณ์วิกฤต  ซ่ึงหน่วยงานต้องหาค าตอบว่าระดับใดที่คิดว่าเหมาะสมและ

จ าเป็น 

    ๒.๓  สามารถใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติได้จริงเมื่อเกิดภาวะวกิฤต 

วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่อง 

   ๑.  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องขององค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่ใน

สภาวะวกิฤต 

   ๒.  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะ

วกิฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่เกิดขึน้ 

  ๓.  เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการปฏิบัติงานหรือการให้บรกิารขององคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลวังใหม่ 

  ๔.  เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ยอมรับได้  และลดระดับความรุนแรงของ

ผลกระทบที่เกิดขึน้ 
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๕. เพื่อให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวังใหม่ มีความเช่ือม่ันใน

ศักยภาพ แม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนท าให้การด าเนินงานต้อง

หยุดชะงัก 
 

สมมุติฐานในการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่อง 

 ๑.  เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึน้ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงานส ารองที่ได้จัดเตรียมไว้ 

 ๒. ระบบสารสนเทศส ารอง ไม่ได้ส่งผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเช่นเดียวกับระบบสารสนเทศ

หลัก 
 

การประเมินความเสี่ยง  ภัยคุกคาม  และผลกระทบ 

   ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๒  ได้ก าหนดภารกิจหน้าที่ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวังใหมด่ังนี้  

๑. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

๒. การจดัให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 

๓. การจดัให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าขา้ม และที่จอดรถ 

๔. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ 

๕. การสาธารณูปการ 

๖. การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 

๗. การพาณิชย ์และการส่งเสริมการลงทุน 

๘. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

๙. การจัดการศกึษา 

๑๐. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ

ผู้ด้อยโอกาส 

๑๑. การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ

ท้องถิ่น 

๑๒. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจดัการเกี่ยวกับที่อยูอ่าศัย 

๑๓. การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

๑๔. การส่งเสริมกีฬา 

๑๕. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

๑๖. สง่เสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 

๑๗. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

๑๘. การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกลู และน้ าเสีย 

๑๙. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรกัษาพยาบาล 
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๒๐. การจดัให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 

๒๑. การควบคุมการเลีย้งสตัว ์

๒๒. การจดัให้มีและควบคุมการฆา่สตัว ์

๒๓. การรกัษาความปลอดภัย ความเปน็ระเบียบเรียบรอ้ย และการอนามัย โรง

มหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ 

๒๔. การจัดการ การบ ารุงรกัษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดนิ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒๕. การผังเมือง 

๒๖. การขนส่งและการวศิวกรรมจราจร 

๒๗. การดแูลรกัษาทีส่าธารณะ 

๒๘. การควบคุมอาคาร 

๒๙. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

๓๐. การรกัษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกนัและรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๓๑. กิจการอื่นใดที่เปน็ผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ

ประกาศก าหนด 

    องคก์ารบริหารส่วนต าบลวังใหม่  ตั้งอยู่เลขท่ี 180  หมูท่ี่5  ต าบลวังใหม่  อ าเภอป่าบอน  

จังหวัดพัทลุง มีจ านวนผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานส่วนต าบล  และลูกจ้างที่ปฏิบัติราชการอยู่ใน

พื้นที่ปฏิบัติงานทั้งสิน้  63  คน 

   เม่ือได้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุความเสี่ยง  ภัยคุกคามที่มีโอกาสเกิดขึ้นในพื้นที่ปฏิบัติงาน 

โดยอาศัยแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบต่อทรัพยากร ๕ ด้านได้แก่ (1) ด้านอาคารสถานที่

ปฏิบัติงาน (2) ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ  (3) ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและขอ้มูลที่ส าคัญ (4) ด้าน

บุคลากร  (5) ด้านคูค่า้/ผู้ให้บริการ  แล้วสรุปความเสี่ยง ภัยคุกคามขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวัง

ใหม่ ได้ดังนี้ 

 

ความเสี่ยงและภัย

คุกคาม 

ผลกระทบ 

อาคารสถานที่

ปฏิบัติงานหลัก 

วัสดุอุปกรณท์ี่

ส าคัญ 

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

ขอ้มูลที่ส าคัญ 

บุคลากร 

หลัก 

ผู้ค้า/ผู้

ให้บรกิาร 

อุทกภัย      

อัคคีภัย      

วาตภัย      
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การประเมินผลกระทบต่อกระบวนการท างาน 

    องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่  ได้ด าเนินการประเมินผลกระทบต่อกระบวนการ

ด าเนินงานหรือวเิคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ  (Business Impact Analysis)  โดยวเิคราะห์กระบวนการ

ด าเนินงานตามส่วนราชการ  เพื่อพจิารณาถึงระดับของผลกระทบ  และระยะเวลาที่ยอมให้งานสะดุด

หยุดชะงัก  พบว่ามีกระบวนการด าเนินงานภาพรวมในระดับองค์กร ที่จะได้รับผลกระทบจากสภาวะ

วกิฤตในระดับสูง  และไม่สามารถยอมให้งานสะดุดหยุดชะงักได้เกิน ๑ วัน  จ านวน ๑2 กระบวนงาน 

 

กระบวนงาน ส่วนราชการ ระดับ 
ระยะเวลาที่ยอมให้งาน

สะดุดหยุดชะงัก 

1.งานบริหารงานท่ัวไป 

   ด าเนินการเกี่ยวกับ  งานเลือกตั้ง งาน

กิจการสภา  งานสารสนเทศ  งานระบบ

คอมพิวเตอร์  งานอ านวยการและข้อมูล

ข่ า ว ส า รแล ะก ารป ระ ชาสั มพั น ธ์ ร ะบบ

คอมพิวเตอร์  งานกีฬาและสันทนาการ  งาน

ป้องกัน  งานสาธารณสุข 

 

 

ส านักงานปลดั 

 

 

 

สูง 

 

 

 

ครึ่งวนั 

2.งานนโยบายและแผน 

   งานนโยบายและแผนพัฒนา  งานวิชาการ  

งานแผนงาน โครงการ งานควบคุมภายใน  

งานขอ้มูลพื้นฐาน งานวจิัย และงานขอ้บัญญัติ 

 

 

ส านักงานปลดั 

สูง ๑ วัน 

3.งานนิตกิร 

   งานกฎหมายและนิติกรรม  งานกฎหมาย

และระเบียบท้องถิ่น 

 

 

ส านักงานปลดั 

 

 

สูง 

 

 

๑ วัน 

4.งานพัฒนาชุมชน 

   งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์  งาน

สงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และ

ผู้ด้อยโอกาส  งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 

สตรี คนชรา และผู้ประสบปัญหาความยากจน  

งานปัญหาแรงงานในพื้นที่ 

 

ส านักงานปลดั 

 

 

สูง 

 

 

๑ วัน 
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5.งานธุรการ 

   ด าเนินการเกี่ยวกับ งานสารบรรณ งาน

ระบบข้อมูลและงานดูแลรักษาเตรียมข้อมูล 

จัด เก็บข้อ มูล งานอ านวยการและข้อมูล

ขา่วสารและการประชาสัมพันธ์   

 

 

ส านักงานปลดั 

องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลวังใหม่ 

 

 

 

สูง 

 

 

๑ วัน 

6.งานบริหารการศกึษา 

  งานบริหารวิชาการ  งานจัดการศึกษา  งาน

นิเทศการศึกษา  งานการศึกษานอกระบบและ  

งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน  งาน

ประเพณี ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  งาน

กีฬาและสันทนาการ  งานบริหารทั่วไป 

 

 

ส่วนการศกึษา 

องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลวังใหม่ 

 

 

 

สูง 

 

 

๑ วัน 

7.งานบุคลากร 

   งานบริหารบุคคล  งานการพัฒนาบุคลากร 

งานแผนอัตราก าลัง งานเครื่องราชฯ 

 

 

ส านักงานปลดั 

องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลวังใหม่ 

 

สูง 

 

๑ วัน 

8.งานการเงิน 

   งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน  งานจัดท าฎีกาเบิก

จ่ายเงิน  งานเก็บรักษาเงิน 

 

 

ส่วนการคลัง 

องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลวังใหม่ 

 

สูง 

 

๑ วัน 

9.งานบัญชี 

   งานการบัญชี  งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย  

งานงบการเงินและงบทดลอง 

 

 

ส่วนการคลัง 

 

สูง 

 

๑ วัน 

10.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

   งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า  

งานพัฒนารายได้  งานควบคุมกิจการค้าและ

คา่ปรับ  งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้  

งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 

 

 

 

ส่วนการคลัง 

 

สูง 

 

๑ วัน 
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11.งานทะเบียนทรัพย์สนิและพัสดุ 

   งานพัสดุ งานทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์

และยานพาหนะ 

 

 

ส่วนการคลัง 

 

สูง 

 

๑ วัน 

12.งานก่อสร้าง 

   งานก่อสร้างและบูรณะถนน งานวิศวกรรม 

งานประเมินราคา งานควบคุมอาคาร งาน

ก่อสร้างต่าง ๆ งานบริการข้อมูลและการ

ออกแบบงานก่อสร้าง สาธารณูปโภค งาน

บ ารุงรักษา ซ่อมแซมถนน  ไฟฟ้า  ประปา และ

สาธารณูปโภค อื่น ๆ  งานก่อสร้างและบูรณะ

สะพานและโครงการพเิศษ  งานสาธารณูปโภค  

งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรและเส้นทางคมนาคม 

 

กองช่าง 

 

สูง 

 

๑ วัน 
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ทรัพยากรท่ีจ าเป็นต้องใช้เพ่ือให้การด าเนินงานต่อเนื่องในภาวะวิกฤต 

   ในการบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตหรือเม่ือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ  ที่เป็นผลให้

องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่ ต้องหยุดการด าเนินงาน หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง       

ให้สามารถปฏิบัติงานในกระบวนการท างานที่ส าคัญดังกล่าวข้างต้นได้อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และมี

ประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่ ได้วิเคราะห์ทรัพยากรที่จ าเป็น  (ขั้นต่ า) ที่ต้องใช้                 

เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อยา่งต่อเนื่องในภาวะวกิฤตของแต่ละกระบวนงาน  ดังนี้ 

 

กระบวนงาน 

ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้เพ่ือใหก้ารด าเนินงานต่อเนื่อง 

อาคาร

สถานที่

ปฏิบัติงาน 

เครื่องมือ

อุปกรณ ์

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

และขอ้มูลที่

ส าคัญ 

บุคลากร

หลัก 
คูค่า้/ผู้ให้บรกิาร 

1.งานบริหารงานท่ัวไป 

   ด าเนินการเกี่ยวกับ  งาน

เลือกตั้ง งานกิจการสภา งาน

ส า ร ส น เ ท ศ  ง า น ร ะ บ บ

คอมพิวเตอร์ งานอ านวยการ

และข้อมูลข่าวสารและการ

ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ร ะ บ บ

คอมพิวเตอร์  งานกีฬาและ

สันทนาการ  งานป้องกันงาน

สาธารณสุข 

 

 

สถานที่

ปฏิบัติงาน

ส ารอง 

(13 คน) 

คอมพวิเตอร ์

เครื่องพมิพ ์

เครื่องถ่าย

เอกสาร 

โทรศัพท์

พื้นฐาน 

กระดาษ 

เครื่องเขยีน 

ระบบ

เช่ือมโยง

อินเตอร์เน็ต 

5 คน ผู้ให้บริการเช่ือมโยง

เครือขา่ยอินเตอร์เน็ต 

โทรศัพท์และโทรสาร 

2.งานนโยบายและแผน 

   งานนโยบายและแผนพัฒนา  

งานวิชาการ  งานแผนงาน 

โครงการ งานควบคุมภายใน  

งานข้อมูลพื้นฐาน งานวิจัย 

และงานขอ้บัญญัติ 

สถานที่

ปฏิบัติงาน

ส ารอง 

(1 คน) 

คอมพวิเตอร ์

เครื่องพมิพ ์

เครื่องถ่าย

เอกสาร 

กระดาษ 

เครื่องเขยีน 

ระบบ

เช่ือมโยง

อินเตอร์เน็ต 

E - plan 

1 คน ผู้ให้บริการเช่ือมโยง

เครือขา่ยอินเตอร์เน็ต 

โทรศัพท์และโทรสาร 
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3.งานนิตกิร 

   งานกฎหมายและนิติกรรม  

งานกฎหมายและระเบียบ

ท้องถิ่น 

สถานที่

ปฏิบัติงาน

ส ารอง 

(๑ คน) 

คอมพวิเตอร ์

เครื่องพมิพ ์

เครือ่งถ่าย

เอกสาร 

กระดาษ 

เครื่องเขยีน 

ระบบ

เช่ือมโยง

อินเตอร์เน็ต 

๑ คน ผู้ให้บริการเช่ือมโยง

เครือขา่ยอินเตอร์เน็ต

โทรศัพท์และโทรสาร 

4.งานพัฒนาชุมชน 

   งานสวัสดิการและสังคม

สงเคราะห์  งานสงเคราะห์เด็ก 

สตรี คนชรา คนพิการ และ

ผู้ด้อยโอกาส   ง านพัฒนา

คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา 

และ ผู้ปร ะสบปัญหาความ

ยากจน  งานปัญหาแรงงานใน

พื้นที่ 

สถานที่

ปฏิบัติงาน

ส ารอง 

(1 คน) 

คอมพวิเตอร ์

เครื่องพมิพ ์

เครื่องถ่าย

เอกสาร 

กระดาษ 

เครื่องเขยีน 

ระบบ

เช่ือมโยง

อินเตอร์เน็ต 

1 คน ผู้ให้บริการเช่ือมโยง

เครือขา่ยอินเตอร์เน็ต

โทรศัพท์และโทรสาร 

5.งานธุรการ 

   ด าเนินการเกี่ยวกับ งานสาร

บรรณ งานระบบข้อมูลและงาน

ดูแลรักษาเตรียมขอ้มูล จัดเก็บ

ข้อมูล งานอ านวยการและ

ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร แ ล ะ ก า ร

ประชาสัมพันธ์  

สถานที่

ปฏิบัติงาน

ส ารอง 

(5 คน) 

คอมพวิเตอร ์

เครื่องพมิพ ์

เครื่องถ่าย

เอกสาร 

กระดาษ 

เครื่องเขยีน 

ระบบ

เช่ือมโยง

อินเตอร์เน็ต 

1 คน ผู้ให้บริการเช่ือมโยง

เครือขา่ยอินเตอร์เน็ต

โทรศัพท์และโทรสาร 

6.งานบริหารการศึกษา 

  งานบริหารวิชาการ  งาน

จั ดก าร ศึ กษ า   ง า นนิ เ ท ศ

การศึกษา  งานการศึกษานอก

ระบบและ  งานกิจกรรมพัฒนา

เด็กและเยาวชน  งานประเพณี 

ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  

งานกีฬาและสันทนาการ  งาน

บริหารทั่วไป 

 

สถานที่

ปฏิบัติงาน

ส ารอง 

(๒ คน) 

คอมพวิเตอร ์

เครื่องพมิพ ์

เครื่ องถ่ าย

เอกสาร 

กระดาษ 

เครื่องเขยีน 

ระบบ

เช่ือมโยง

อินเตอร์เน็ต 

1 คน ผู้ให้บริการเช่ือมโยง

เครือขา่ยอินเตอร์เน็ต

โทรศัพท์และโทรสาร 
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7.งานบุคลากร 

   งานบริหารบุคคล  งานการ

พัฒนาบุคลากร 

งานแผนอัตราก าลัง งานเครื่อง

ราชฯ 

 

สถานที่

ปฏิบัติงาน

ส ารอง  

(5 คน) 

คอมพวิเตอร ์

เครื่องพมิพ ์

เครื่องถ่าย

เอกสาร 

กระดาษ 

เครื่องเขยีน 

ระบบ

เช่ือมโยง

อินเตอร์เน็ต 

1 คน ผู้ให้บริการเช่ือมโยง

เครือขา่ยอินเตอร์เน็ต

โทรศัพท์และโทรสาร 

8.งานการเงิน 

   งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน  งาน

จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน  งาน

เก็บรักษาเงิน 

สถานที่

ปฏิบัติงาน

ส ารอง  

(1 คน) 

คอมพวิเตอร ์

เครื่องพมิพ ์

เครื่องถ่าย

เอกสาร 

กระดาษ 

เครื่องเขยีน 

ระบบ

เช่ือมโยง

อินเตอร์เน็ต 

e - laas 

1 คน ผู้ให้บริการเช่ือมโยง

เครือขา่ยอินเตอร์เน็ต

โทรศัพท์และโทรสาร 

9.งานบัญชี 

   งานการบัญชี  งานทะเบียน

คุ ม ก า ร เ บิ ก จ่ า ย   ง า น ง บ

การเงินและงบทดลอง 

สถานที่

ปฏิบัติงาน

ส ารอง  

(๑ คน) 

คอมพวิเตอร ์

เครื่องพมิพ ์

เครื่องถ่าย

เอกสาร 

กระดาษ 

เครื่องเขยีน 

ระบบ

เช่ือมโยง

อินเตอร์เน็ต 

๑ คน ผู้ให้บริการเช่ือมโยง

เครือขา่ยอินเตอร์เน็ต

โทรศัพท์และโทรสาร 

10.งานพัฒนาและจัดเก็บ

รายได้ 

   งานภาษีอากร คา่ธรรมเนียม

และค่าเช่า  งานพัฒนารายได้  

งานควบคุมกิจการค้ าและ

ค่าปรับ  งานทะเบียนควบคุม

และเร่งรัดรายได้  งานทะเบียน

ทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 

 

 

 

 

 

 

สถานที่

ปฏิบัติงาน

ส ารอง  

(2 คน) 

คอมพวิเตอร ์

เครื่องพมิพ ์

เครื่องถ่าย

เอกสาร 

กระดาษ 

เครื่องเขยีน 

ระบบ

เช่ือมโยง

อินเตอร์เน็ต 

1 คน ผู้ให้บริการเช่ือมโยง

เครือขา่ยอินเตอร์เน็ต

โทรศัพท์และโทรสาร 
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11.งานทะเบียนทรัพย์สิน

และพัสดุ 

   งานพั สดุ   ง านทะ เบี ยน

เบิกจ่ายพัสดุ  ครุ ภัณฑ์และ

ยานพาหนะ 

สถานที่

ปฏิบัติงาน

ส ารอง 

(๓ คน) 

คอมพวิเตอร ์

เครื่องพิมพ ์

เครื่องถ่าย

เอกสาร 

กระดาษ 

เครื่องเขยีน 

ระบบ

เช่ือมโยง

อินเตอร์เน็ต 

1 คน ผู้ให้บริการเช่ือมโยง

เครือขา่ยอินเตอร์เน็ต

โทรศัพท์และโทรสาร 

12.งานก่อสร้างและควบคุม

อาคาร 

   งานก่อสร้างและบูรณะถนน 

งานวิศวกรรม งานประเมิน

ราคา งานควบคุมการก่อสร้าง

ต่าง ๆ งานบริการข้อมูลและ

การออกแบบงานก่อสร้ าง 

สาธารณูปโภค งานบ ารุงรักษา 

ซ่อมแซมถนน  ไฟฟ้า  ประปา 

และสาธารณูปโภค อื่น ๆ  งาน

ก่อสร้างและบูรณะสะพานและ

โ ค ร ง ก า ร พิ เ ศ ษ   ง า น

สาธารณูปโภค   

สถานที่

ปฏิบัติงาน

ส ารอง 

(๓ คน) 

คอมพวิเตอร ์

เครื่องพมิพ ์

เครื่องถ่าย

เอกสาร 

กระดาษ 

เครื่องเขยีน 

ระบบ

เช่ือมโยง

อินเตอร์เน็ต 

1 คน ผู้ให้บริการเช่ือมโยง

เครือขา่ยอินเตอร์เน็ต

โทรศัพท์และโทรสาร 
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กลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง 

   องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่  ได้ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความ

ต่อเนื่องในกรณีเกิดสภาวะวกิฤติไวด้ังนี้ 

 

ทรัพยากร กลยุทธแ์ละแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง หน่วยงานเจ้าภาพ 

รับผิดชอบ 

อาคารสถานที่

ปฏิบัติงาน 

-ประสานโรงเรียนในพื้นที่ทัง้ 3 โรงเรียน 

 

ทุกส่วนราชการ 

เ ค รื่ อ ง มื อ /

อุปกรณ์ 

- จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์

ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศอื่น  เพื่อรองรับการใช้งาน 

- จัด เตรียมแอร์การ์ด  เพื่อรองรับการเ ช่ือมต่อระบบ

อินเตอร์เน็ต  กรณีผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตในระบบปกติไม่

สามารถให้บริการได้ 

- จัดเตรียมเครื่องถ่ายเอกสาร  โทรศัพท์พื้นฐาน  โทรสาร  

กระดาษ  เครื่องเขยีน  รถยนต์  เพื่อรองรับการใช้งาน 

- จัดหาเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์ที่จ าเป็น  โดยการจัดซ้ือจัด

จ้างด้วยวธิีพิเศษ 

ทุกส่วนราชการ 

ระบบงาน

เทคโนโลยหีรือ

ระบบสารสนเทศ 

- จัดให้มีระบบงานเทคโนโลยีหรือระบบสารสนเทศส ารอง  มี

การส ารองข้อมูลและทดสอบความพร้อมใช้งานอย่าง

สม่ าเสมอ 

- ก าหนดให้มีการปฏิบัติงานโดยไม่ใช้ระบบเทคโนโลยีไปก่อน  

แล้วจึงน าขอ้มูลเขา้ระบบสารสนเทศเมื่อกลับคนืสู่สภาวะปกติ 

ทุกส่วนราชการ 

บุคลากร - ก าหนดตัวบุคลากรหลัก  บุคลากรส ารองในการปฏิบัติงาน

ทดแทนในส่วนราชการเดียวกัน  และมีหมายเลขโทรศัพท์ที่

สามารถติดต่อได้ชัดเจน 

ทุกส่วนราชการ 

คูค่า้/ผู้ให้บริการ - ก าหนดให้มีคู่ค้า/ผู้ให้บริการ  เพื่อเรียกใช้บริการในกรณีเกิด

สภาวะวกิฤต 

- พจิารณากระจายความเสี่ยง  โดยจัดให้มีคู่ค้า/ผู้ให้บริการ

มากกวา่ ๑ ราย 

 

ทุกส่วนราชการ 
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โครงสร้างและทีมบริหารความต่อเนื่อง 

   เพื่อให้แผนบริหารความต่อเนื่อง  (Business Continuity Plan : BCP)  ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลวังใหม่ สามารถน าไปปฏิบัติได้อยา่งมีประสิทธภิาพและเกดิประสิทธผิล จึงก าหนดให้มีคณะ

บริหารความต่อเนื่อง  (BCP Team)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่ โดยที่โครงสร้าง

ประกอบด้วย 

  ๑.  หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง   

  ๒.  รองหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง   

  ๓.  ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง (ปลัด อบต.ปฎิบัติ) 

  ๔.  ทีมบริหารความต่อเนื่อง  ซ่ึงประกอบด้วย  หัวหน้าทีม  และทีมงาน  จ านวน  ๔  ทีม  

ได้แก่ 

   ๔.๑  ทีมบริหารความต่อเนื่อง ๑  :  ส านักปลัด 

   ๔.๒  ทีมบริหารความต่อเนื่อง ๒  :  ส่วนการคลัง 

   ๔.๓  ทีมบริหารความต่อเนื่อง ๓  :  ส่วนโยธา 

   4.4  ทีมบริหารความต่อเนื่อง 4  :  ส่วนการศึกษา 
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หัวหน้าคณะผูบ้รหิารความต่อเนือ่ง 

รองหัวหน้าคณะผูบ้รหิารความต่อเนื่อง 

ผู้ประสานงานคณะผูบ้รหิารความต่อเนื่อง 

ทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง ๑ 
(ส านักปลัด) 

ทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง ๒ 

(ส่วนการคลัง) 

ทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง ๓ 
(ส่วนโยธา) 

ทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง  

(ส่วนการศึกษา) 
- 



 
 

โดยมีการก าหนดตัวบุคลากรหลกัและบุคลากรส ารองของคณะบริหารความต่อเนื่อง  และทีมบริหาร

ความต่อเนื่องแตล่ะทีมไว้  ดังนี ้
 

บุคลากรหลกั 
บทบาท 

บุคลากรส ารอง 

ช่ือ-สกุล-ต าแหน่ง โทรศัพท์มือถือ   

นางจิราวรรณ เพชรตีบ 

นายก อบต. วังใหม่ 

081 - 7981010 หั วหน้ าคณะ

บริหารความ

ต่อเนื่อง 

นายวโิรจน์  แก้วเพ็ง 

เลขานายก อบต. วังใหม่ 

084-6319376 

นายจรูญ  สังขท์อง 

รองนายก อบต.วังใหม่ 

081- 7989881 ร อ ง หั ว ห น้ า

คณะบริ ห า ร

ความต่อเนื่อง 

นายกฤษฎา  ภักดีวานิช 

ปลัด  อบต.วังใหม่ 

089-9749743 

นางสุข ี ส่องศรี 

รองนายก อบต.วังใหม่ 

080 - 8700226 หั ว ห น้ า ที ม

บริหารความ

ต่อเนื่อง ๑ 

นางชนาวีร์   สารานพ

คุณ 

หัวหน้าส านักงานปลัด 

084-9693277 

  หั ว ห น้ า ที ม

บริหารความ

ต่อเนื่อง ๒ 

น.ส.วนิดา  ทะระเกิด 

หัวหน้าส่วนการคลัง 

081-0992965 

  หั ว ห น้ า ที ม

บริหารความ

ต่อเนื่อง ๓ 

นายกฤษฎา   ภักดีวานิช 

รักษาราชการแทน ผ.อ. 

กองช่าง 

089-9749743 
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ทีมบริหารความต่อเนื่อง ๑ ส านักงานปลัด   
 

หัวหน้าทีม 

บุคลากรหลกั บุคลากรส ารอง 

ช่ือ โทรศัพท์มือถือ ช่ือ โทรศัพท์มือถือ 

นางชนาวรี์   สารานพคุณ 

หัวหน้าส านักงานปลัด 

084-9693277 น.ส.อรนภา  หนูจันทร์ 

บุคลากร 

 

ทีมงาน 

บุคลากรหลกั บุคลากรส ารอง 

ช่ือ โทรศัพท์มือถือ ช่ือ โทรศัพท์มือถือ 

น.ส.ภัทรานิษฐ์  ณ พัทลุง 

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย 

และแผน 

089-5107848 น.ส.สิริมา  ชูศรี 

ผู้ ช่ วย เจ้ าหน้ าที่ วิ เคราะห์

นโยบายและแผน 

084-9688383 

น.ส.สารภี  อินญา 

เจ้าพนักงานธุรการ 

083-1683414 นางกรณิศ  จันทร์พุ่ม 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

089-2989366 

 

น.ส.อุมานีย์   บุญรอด 

นักพัฒนาชุมชน 

087-2900963 น.ส.ตาลตะวัน  เพชรตีบ 

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 

089-8905682 
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ทีมบริหารความต่อเนื่อง ๒  ส่วนการคลัง 
 

หัวหน้าทีม 

บุคลากรหลกั บุคลากรส ารอง 

ช่ือ โทรศัพท์มือถือ ช่ือ โทรศัพท์มือถือ 

น.ส.วนิดา  ทะระเกิด 

หัวหน้าส่วนการคลัง 

081-0992965 นางสุพรรณิการ์  ช่วยเอ่ียม 

นวช.การเงินและบัญชี 

086-2846165 

ทีมงาน 

บุคลากรหลกั บุคลากรส ารอง 

ช่ือ โทรศัพท์มือถือ ช่ือ โทรศัพท์มือถือ 

นางธนิกา   สัตยกุล 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

081-9636824 น.ส.วิยะดา   ยั่งยืน 

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

089-2950810 

นางสุนิจตา  คงเพชร 

เจ้าพนักงานพัสดุ 

087-2878897 น.ส.กัญญา  รัชนี 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 

085-7917950 

นางญาณิศา   ขุนเศษ 

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 

081-9903563 นายปัญญวทิย ์ ไชยเดช 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและ

บัญชี 

082-4272566 
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ทีมบริหารความต่อเนื่อง ๓  ส่วนโยธา 
 

หัวหน้าทีม 

บุคลากรหลกั บุคลากรส ารอง 

ช่ือ โทรศัพท์มือถือ ช่ือ โทรศัพท์มือถือ 

นายกฤษฎา  ภักดีวานิช 

รักษาราชการแทน ผ.อ. กองช่าง 

089-9749743 นายธวัชชัย  ปานเขยีว 

นายช่างโยธา 

085-6298877 

ทีมงาน 

บุคลากรหลกั บุคลากรส ารอง 

ช่ือ โทรศัพท์มือถือ ช่ือ โทรศัพท์มือถือ 

นายสมเกียรติ์  สมาธิ 

เจ้าพนักงงานประปา 

084-1971466 นายสายัณต์  จิตต์พรหม 

ผู้ช่วยพนักงานผลิตน้ าประปา 

080-7095349 

 

นายสุระพล  โรจนรัตน์ 

นายช่างไฟฟ้า 

 นายวริัตน์  แก้วตุด 

พนักงานผลิตน้ าประปา 

088-3947646 

  นายอภิเชฐ  ด าทอง 

พนักงานผลิตน้ าประปา 

086-2906859 

  น.ส.จารุภา  ววิัฒชนะ 

ธุรการกองช่าง 
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ทีมบริหารความต่อเนื่อง ๔  ส่วนการศึกษา 
 

หัวหน้าทีม 

บุคลากรหลกั บุคลากรส ารอง 

ช่ือ โทรศัพท์มือถือ ช่ือ โทรศัพท์มือถือ 

น.ส.พวงพรรณ  พนิกลับ 

นักวชิาการศึกษา 

082-2691898 นางอรอนงค ์สังขห์นู 

ครูผู้ดูแลเด็ก 

081-2753844 

ทีมงาน 

บุคลากรหลกั บุคลากรส ารอง 

ช่ือ โทรศัพท์มือถือ ช่ือ โทรศัพท์มือถือ 

นางอรอนงค ์ สังขห์นู 

ครูผู้ดูแลเด็ก 

081-2753844 นางจิรนุช  อุทัยแจ่ม 

ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก 

 

นางบุญสิน  บุญช่วย 

ครูผู้ดูแลเด็ก 

084-09668756 นางอุษณีย์  หลับด้วง 

ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก 

087-3968982 

นายณัศนัย  หวั่นเซ่ง 

ครูผู้ดูแลเด็ก 

081-8988867 นางหทัยกาญจน์  หริรักษ์ 

ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก 

089-1977291 

น.ส.พมิพใ์จ  แกล้วทนงค์ 

ครูผู้ดูแลเด็ก 

082-8266604 น.ส.ศศิกมล  นวลศรี 

ผู้ดูแลเด็ก 

087-9951479 

น.ส.นิตยา   ขวัญสุย 

ครูผู้ดูแลเด็ก 

089-9745382 น.ส.นาฎนพนิ  หุ้นเอียด 

ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก 

080-1389657 

  น.ส.รุ่งราวัลย ์ ขาวนวล 

ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก 

081-3283207 

  นางวภิารัตน์  ด้วงคต 

ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก 

081-0943529 

  น.ส.กัลยา  เนียมหมาน 

ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก 

084-8556637 

  น.ส.พูนสุข  วันปู 

ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก 

084-9649400 

  น.ส.กัลยา   แก้วดี 

ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก 

086-7485246 
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ข้ันตอนการบริหารความต่อเนื่อง 

   เพื่อให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลวังใหม่  สามารถปฏิบัติงานในสภาวะวกิฤตได้อยา่งต่อเนื่อง  

เป็นระบบ  และมีประสิทธิภาพ  จึงก าหนดขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติกรณีเกิดสภาวะวิกฤตใน 3 

กรณี 

    ๑.  อุทกภัย 

    ๒.  อัคคีภัย 

    ๓.  วาตภัย 

   โดยระบุข้ันตอน/แนวทางทีผู้่เกี่ยวข้องจะต้องถอืปฏิบัติตามห้วงเวลาของการเกิดเหตกุารณใ์น

แต่ละเหตุการณ์ออกเป็น  ๓  ห้วงเวลา  ประกอบด้วย 

    ๑.  เม่ือเริ่มมีสถานการณ์ 

    ๒.  เม่ือเหตุการณ์พัฒนาเข้าสู่สภาวะวิกฤต  ซ่ึงจะเป็นผลท าให้การปฏิบัติงานของ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลวังใหม่ต้องหยุดชะงักลง 

    ๓.  เม่ือเหตุการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ 

   ทั้งนี ้ ให้น าแผนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ.๒๕๕๗  ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลวังใหม่ มาใช้ร่วมด้วยโดยมีรายละเอียดขัน้ตอน/แนวทางปฏิบัติดังนี้ 

กรณีเหตุการณ์อุทกภัย 

   ๑.  เม่ือเริ่มมีสถานการณ์ 

    ๑.๑  ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง  ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่  

ท าหน้าที่ในการติดตามข้อมูลข่าวสาร  และสถานการณ์การเกิดภัยอย่างใกล้ชิด  วิเคราะห์แนวโน้ม  

และรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันทุกระยะ  และแจ้งเวียน หรือแจ้งผ่านศูนย์วิทยุสื่อสาร  ให้

ส่วนราชการทราบถึงสถานการณ์  อีกทั้งติดต่อประสานงานภายในองคก์ร และหน่วยงานอื่นภายนอก

องคก์รจนปิดสถานการณ์ 

    ๑.๒  หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องประเมินลักษณะ  ขอบเขต  แนวโน้มของ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  เพื่อตัดสินใจประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่อง  และการด าเนินการตาม

ขัน้ตอนและแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง  ตลอดจนสรรหาทรัพยากรตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผน

บริหารความต่อเนื่อง 

    ๑.๓  หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง  สนับสนุนการปฏิบัติงานของหัวหน้าคณะบริหาร

ความต่อเนื่อง  และด าเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง  ตลอดจนสรรหา

ทรัพยากรที่ได้ก าหนดไวใ้นแผนบริหารความต่อเนื่องของส่วนราชการของตน 

    ๑.๔  ทีมงานในทีมบริหารความต่อเนื่อง  ส ารองขอ้มูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานซ่ึงไม่ได้

อยูใ่นระบบสารสนเทศ  หรือระบบข้อมูลกลางลงอุปกรณ์ส ารองข้อมูลเพื่อป้องกันการเสียหายของ

ขอ้มูล  รวมถึงการเตรียมการเป็นขอ้มูลส าหรับการปฏิบัติงานในสภาวะวกิฤต 

    19 

 

 



 
    ๑.๕  ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง  แจ้งรองหัวหน้าคณะบริหารความ

ต่อเนื่อง  และแจ้งหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง  เพื่อแจ้งข้อมูลให้กับบุคลากรในทีม  ตาม

กระบวนการ Call Tree  เพื่อทราบและเตรียมความพร้อมในเบื้องต้น  โดยกระบวนการ  Call Tree  จะ

เริ่มจาก 

    - ผู้ประสานงานคณะผู้บริหารความต่อเนื่อง  แจ้งหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องแต่ละ

ทีม 

    - หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องแต่ละทีมแจ้งทีมงาน  (บุคลากรหลัก) คนที่ ๑ 

    - ทีมงาน  (บุคลากรหลัก)  คนที่  ๑  แจ้งทีมงาน  (บุคลากรหลัก)  คนที่  ๒ 

    - ทีมงาน  (บุคลากรหลัก)  คนที่  ๒  แจ้งทีมงาน  (บุคลากรหลัก)  คนที่  ๓  ต่อเนื่อง

เรื่อยไปจนกระทั่งครบทุกคนในทีมบริหารความต่อเนื่องแต่ละทีม 

    - เม่ือทีมงาน  (บุคลากรหลัก)  คนสุดท้ายในทีม  ได้รับแจ้งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  ให้

ติดต่อกลับไปยังหัวหน้าทีม  เพื่อยนืยันการรับทราบข้อมูล 

    - กรณีที่ไม่สามารถติดต่อบุคลากรหลักได้  ให้ติดต่อบุคลากรส ารอง  ตามล าดับที่ที่

ก าหนดไวใ้นรายช่ือของทีมบริหารความต่อเนื่อง 

   ๒.  เม่ือเหตุการณ์พัฒนาเขา้สู่สภาวะวกิฤต  ซ่ึงจะเป็นผลท าให้การปฏิบัติงานขององค์การ

บริหารส่วนต าบลวังใหม่ต้องหยุดชะงักลง 

    ๒.๑  ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่องประสานงานกับส่วนราชการทุกส่วน  และ

โรงเรียนทั้ง 3 โรงเรียน  เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่ปฏิบัติงานส ารอง  เครื่องมือ  วัสดุ  

อุปกรณ์  ฯลฯ  ให้เรียบร้อย  พร้อมส าหรับการปฏิบัติงานของคณะบริหารความต่อเนื่อง  และทีมงาน

บริหารความต่อเนื่อง 

    ๒.๒  ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง เสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวัง

ใหม่ ในฐานะหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่อง 

    ๒.๓  ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง แจ้งรองหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง

และแจ้งหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนือ่ง  เพื่อแจ้งขอ้มูลให้กับบุคลากรในทีมบริหารความต่อเนื่องตาม

กระบวนการ  Call Tree  เพื่อให้ทราบการประกาศใช้และปฏิบัติตามแผนบริหารความต่อเนื่อง  (กรณี

ที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้แจ้งบุคลากรส ารอง) 

    ๒.๔  ทีมบริหารความต่อเนื่องไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่  ณ  สถานที่ปฏิบัติงาน

ส ารองที่ก าหนด  ภายใน  ๒๔  ช่ัวโมง  นับตั้งแต่ที่ได้รับแจ้งจากหัวหน้าทีม       

    ๒.๕  การประชุมคณะบริหารความต่อเนื่อง  เพื่อสรุปสถานการณ์  ความพร้อมของ

บุคลากร  เครื่องมือ  วัสดุ  อุปกรณ์ ฯลฯ  รวมถึงรับทราบนโยบาย  แนวทางปฏิบัติงาน 

    ๒.๖  ทีมบริหารความต่อเนื่องปฏิบัติงานตามกระบวนงานที่รับผิดชอบ 
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    ๒.๗  ทีมบริหารความต่อเนื่องที่ ๒  (งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)  เป็นเจ้าภาพใน

การจัดหาอาหาร  น้ าดื่ม  ที่พัก  (กรณีจ าเป็น)  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

    ๒.๘  คณะบริหารความต่อเนื่อง  ติดตามการปฏิบัติงานของทีมบริหารความต่อเนื่อง  

แก้ไขปัญหา  อุปสรรคที่เกิดขั้น  รวมถึงติดตามสถานการณ์ว่าได้กลับสู่สภาวะปกติแล้วหรือไม่  เพื่อ

ตัดสินใจในการกลับมาปฏิบัติงาน  ณ  ที่ตั้งปกติ 

   ๓.  เม่ือเหตุการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ 

    ๓.๑  ทุกส่วนราชการตรวจสอบความเสียหาย  (ถ้ามี)  และด าเนินการเพื่อให้เข้าสู่การ

ท างานในสภาวะปกติ 

    ๓.๒  หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง  รายงานให้หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง

ทราบ 

กรณีเหตุการณ์อัคคีภัย 

   ๑.  เม่ือเริ่มมีสถานการณ์ 

    ๑.๑  ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง  ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวังใหม่ ท า

หน้าที่ในการติดตามขอ้มูลขา่วสาร  และสถานการณ์การเกิดภัยอยา่งใกล้ชิด  วเิคราะห์แนวโน้ม  และ

รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันทุกระยะ  และแจ้งเวียน หรือแจ้งผ่านศูนย์วิทยุสื่อสาร  ให้ส่วน

ราชการทราบถึงสถานการณ์  อีกทั้งติดต่อประสานงานภายในองค์กร และหน่วยงานอื่นภายนอก

องคก์รจนปิดสถานการณ์ 

    ๑.๒  หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องประเมินลักษณะ  ขอบเขต  แนวโน้มของ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  เพื่อตัดสินใจประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่อง  และการด าเนินการตาม

ขัน้ตอนและแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง  ตลอดจนสรรหาทรัพยากรตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผน

บริหารความต่อเนื่อง 

    ๑.๓  หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง  สนับสนุนการปฏิบัติงานของหัวหน้าคณะบริหาร

ความต่อเนื่อง  และด าเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง  ตลอดจนสรรหา

ทรัพยากรที่ได้ก าหนดไวใ้นแผนบริหารความต่อเนื่องของส่วนราชการของตน 

    ๑.๔  ทีมงานในทีมบริหารความต่อเนื่อง  ส ารองขอ้มูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานซ่ึงไม่ได้

อยูใ่นระบบสารสนเทศ  หรือระบบข้อมูลกลางลงอุปกรณ์ส ารองข้อมูลเพื่อป้องกันการเสียหายของ

ขอ้มูล  รวมถึงการเตรียมการเป็นขอ้มูลส าหรับการปฏิบัติงานในสภาวะวกิฤต 

    ๑.๕  ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง  แจ้งรองหัวหน้าคณะบริหารความ

ต่อเนื่อง  และแจ้งหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง  เพื่อแจ้งข้อมูลให้กับบุคลากรในทีม  ตาม

กระบวนการ Call Tree  เพื่อทราบและเตรียมความพร้อมในเบื้องต้น  โดยกระบวนการ  Call Tree  จะ

เริ่มจาก 
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    - ผู้ประสานงานคณะผู้บริหารความต่อเนื่องแจ้งหวัหน้าทีมบรหิารความต่อเนื่องแต่ละทมี 

    - หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องแต่ละทีมแจ้งทีมงาน  (บุคลากรหลัก) คนที่ ๑ 

    - ทีมงาน  (บุคลากรหลัก)  คนที่  ๑  แจ้งทีมงาน  (บุคลากรหลัก)  คนที่  ๒ 

    - ทีมงาน  (บุคลากรหลัก)  คนที่  ๒  แจ้งทีมงาน  (บุคลากรหลัก)  คนที่  ๓  ต่อเนื่อง

เรื่อยไปจนกระทั่งครบทุกคนในทีมบริหารความต่อเนื่องแต่ละทีม 

    - เม่ือทีมงาน  (บุคลากรหลัก)  คนสุดท้ายในทีม  ได้รับแจ้งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  ให้

ติดต่อกลับไปยังหัวหน้าทีม  เพื่อยนืยันการรับทราบข้อมูล 

    - กรณีที่ไม่สามารถติดต่อบุคลากรหลักได้  ให้ติดต่อบุคลากรส ารอง  ตามล าดับที่ที่

ก าหนดไวใ้นรายช่ือของทีมบริหารความต่อเนื่อง 

   ๒.  เม่ือเหตุการณ์พัฒนาเขา้สู่สภาวะวกิฤต  ซ่ึงจะเป็นผลท าให้การปฏิบัติงานขององค์การ

บริหารส่วนต าบลวังใหม่ต้องหยุดชะงักลง 

    ๒.๑  ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่องประสานงานกับส่วนราชการทุกส่วน  และ

โรงเรียนทั้ง 3 โรงเรียน  เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่ปฏิบัติงานส ารอง  เครื่องมือ  วัสดุ  

อุปกรณ์  ฯลฯ  ให้เรียบร้อย  พร้อมส าหรับการปฏิบัติงานของคณะบริหารความต่อเนื่อง  และทีมงาน

บริหารความต่อเนื่อง 

    ๒.๒  ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง เสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวัง

ใหม่ ในฐานะหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่อง 

    ๒.๓  ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง แจ้งรองหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง

และแจ้งหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนือ่ง  เพื่อแจ้งขอ้มูลให้กับบุคลากรในทีมบริหารความต่อเนื่องตาม

กระบวนการ  Call Tree  เพื่อให้ทราบการประกาศใช้และปฏิบัติตามแผนบริหารความต่อเนื่อง  (กรณี

ที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้แจ้งบุคลากรส ารอง) 

    ๒.๔  ทีมบริหารความต่อเนื่องไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่  ณ  สถานที่ปฏิบัติงาน

ส ารองที่ก าหนด  ภายใน  ๒๔  ช่ัวโมง  นับตั้งแต่ที่ได้รับแจ้งจากหัวหน้าทีม   

    ๒.๕  การประชุมคณะบริหารความต่อเนื่อง  เพื่อสรุปสถานการณ์  ความพร้อมของ

บุคลากร  เครื่องมือ  วัสดุ  อุปกรณ์ ฯลฯ  รวมถึงรับทราบนโยบาย  แนวทางปฏิบัติงาน 

    ๒.๖  ทีมบริหารความต่อเนื่องปฏิบัติงานตามกระบวนงานที่รับผิดชอบ 

    ๒.๗  ทีมบริหารความต่อเนื่องที่ ๒  (งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)  เป็นเจ้าภาพใน

การจัดหาอาหาร  น้ าดื่ม  ที่พัก  (กรณีจ าเป็น)  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

    ๒.๘  คณะบริหารความต่อเนื่อง  ติดตามการปฏิบัติงานของทีมบริหารความต่อเนื่อง  

แก้ไขปัญหา  อุปสรรคที่เกิดขั้น  รวมถึงติดตามสถานการณ์ว่าได้กลับสู่สภาวะปกติแล้วหรือไม่  เพื่อ

ตัดสินใจในการกลับมาปฏิบัติงาน  ณ  ที่ตั้งปกติ 
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   ๓.  เม่ือเหตุการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ 

    ๓.๑  ทุกส่วนราชการตรวจสอบความเสียหาย  (ถ้ามี)  และด าเนินการเพื่อให้เข้าสู่การ

ท างานในสภาวะปกติ 

    ๓.๒  หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง  รายงานให้หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง

ทราบ 

กรณีเหตุการณ์วาตภัย 

  ๑.  เม่ือเริ่มมีสถานการณ์ 

    ๑.๑  ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง  ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวังใหม่ ท า

หน้าที่ในการติดตามขอ้มูลขา่วสาร  และสถานการณ์การเกิดภัยอยา่งใกล้ชิด  วเิคราะห์แนวโน้ม  และ

รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันทุกระยะ  และแจ้งเวียน หรือแจ้งผ่านศูนย์วิทยุสื่อสาร  ให้ส่วน

ราชการทราบถึงสถานการณ์  อีกทั้งติดต่อประสานงานภายในองค์กร และหน่วยงานอื่นภายนอก

องคก์รจนปิดสถานการณ์ 

    ๑.๒  หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องประเมินลักษณะ  ขอบเขต  แนวโน้มของ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  เพื่อตัดสินใจประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่อง  และการด าเนินการตาม

ขัน้ตอนและแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง  ตลอดจนสรรหาทรัพยากรตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผน

บริหารความต่อเนื่อง 

    ๑.๓  หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง  สนับสนุนการปฏิบัติงานของหัวหน้าคณะบริหาร

ความต่อเนื่อง  และด าเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง  ตลอดจนสรรหา

ทรัพยากรที่ได้ก าหนดไวใ้นแผนบริหารความต่อเนื่องของส่วนราชการของตน 

    ๑.๔  ทีมงานในทีมบริหารความต่อเนื่อง  ส ารองขอ้มูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานซ่ึงไม่ได้

อยูใ่นระบบสารสนเทศ  หรือระบบข้อมูลกลางลงอุปกรณ์ส ารองข้อมูลเพื่อป้องกันการเสียหายของ

ขอ้มูล  รวมถึงการเตรียมการเป็นขอ้มูลส าหรับการปฏิบัติงานในสภาวะวกิฤต 

    ๑.๕  ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง  แจ้งรองหัวหน้าคณะบริหารความ

ต่อเนื่อง  และแจ้งหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง  เพื่อแจ้งข้อมูลให้กับบุคลากรในทีม  ตาม

กระบวนการ Call Tree  เพื่อทราบและเตรียมความพร้อมในเบื้องต้น  โดยกระบวนการ  Call Tree  จะ

เริ่มจาก 

    - ผู้ประสานงานคณะผู้บริหารความต่อเนื่องแจ้งหวัหน้าทีมบรหิารความต่อเนื่องแต่ละทมี 

    - หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องแต่ละทีมแจ้งทีมงาน  (บุคลากรหลัก) คนที่ ๑ 

    - ทีมงาน  (บุคลากรหลัก)  คนที่  ๑  แจ้งทีมงาน  (บุคลากรหลัก)  คนที่  ๒ 

    - ทีมงาน  (บุคลากรหลัก)  คนที่  ๒  แจ้งทีมงาน  (บุคลากรหลัก)  คนที่  ๓  ต่อเนื่อง

เรื่อยไปจนกระทั่งครบทุกคนในทีมบริหารความต่อเนื่องแต่ละทีม 
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    - เม่ือทีมงาน  (บุคลากรหลัก)  คนสุดท้ายในทีม  ได้รับแจ้งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว           

ให้ติดต่อกลับไปยังหัวหน้าทีม  เพื่อยนืยันการรับทราบข้อมูล 

    - กรณีที่ไม่สามารถติดต่อบุคลากรหลักได้  ให้ติดต่อบุคลากรส ารอง  ตามล าดับที่ที่

ก าหนดไวใ้นรายช่ือของทีมบริหารความต่อเนื่อง 

   ๒.  เม่ือเหตุการณ์พัฒนาเขา้สู่สภาวะวกิฤต  ซ่ึงจะเป็นผลท าให้การปฏิบัติงานขององค์การ

บริหารส่วนต าบลวังใหม่ต้องหยุดชะงักลง 

    ๒.๑  ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่องประสานงานกับส่วนราชการทุกส่วน  และ

โรงเรียนทั้ง 3 โรงเรียน  เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่ปฏิบัติงานส ารอง  เครื่องมือ  วัสดุ  

อุปกรณ์  ฯลฯ  ให้เรียบร้อย  พร้อมส าหรับการปฏิบัติงานของคณะบริหารความต่อเนื่อง  และทีมงาน

บริหารความต่อเนื่อง 

    ๒.๒  ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง เสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวัง

ใหม่ ในฐานะหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่อง 

    ๒.๓  ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง แจ้งรองหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง

และแจ้งหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนือ่ง  เพื่อแจ้งขอ้มูลให้กับบุคลากรในทีมบริหารความต่อเนื่องตาม

กระบวนการ  Call Tree  เพื่อให้ทราบการประกาศใช้และปฏิบัติตามแผนบริหารความต่อเนื่อง  (กรณี

ที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้แจ้งบุคลากรส ารอง) 

    ๒.๔  ทีมบริหารความต่อเนื่องไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่  ณ  สถานที่ปฏิบัติงาน

ส ารองที่ก าหนด  ภายใน  ๒๔  ช่ัวโมง  นับตั้งแต่ที่ได้รับแจ้งจากหัวหน้าทีม   

    ๒.๕  การประชุมคณะบริหารความต่อเนื่อง  เพื่อสรุปสถานการณ์  ความพร้อมของ

บุคลากร  เครื่องมือ  วัสดุ  อุปกรณ์ ฯลฯ  รวมถึงรับทราบนโยบาย  แนวทางปฏิบัติงาน 

    ๒.๖  ทีมบริหารความต่อเนื่องปฏิบัติงานตามกระบวนงานที่รับผิดชอบ 

  ๒.๗  ทีมบริหารความต่อเนื่องที่ ๒  (งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)  เป็นเจ้าภาพใน

การจัดหาอาหาร  น้ าดื่ม  ที่พัก  (กรณีจ าเป็น)  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

    ๒.๘  คณะบริหารความต่อเนื่อง  ติดตามการปฏิบัติงานของทีมบริหารความต่อเนื่อง  

แก้ไขปัญหา  อุปสรรคที่เกิดขั้น  รวมถึงติดตามสถานการณ์ว่าได้กลับสู่สภาวะปกติแล้วหรือไม่  เพื่อ

ตัดสินใจในการกลับมาปฏิบัติงาน  ณ  ที่ตั้งปกติ 

   ๓.  เม่ือเหตุการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ 

    ๓.๑  ทุกส่วนราชการตรวจสอบความเสียหาย  (ถ้ามี)  และด าเนินการเพื่อให้เข้าสู่การ

ท างานในสภาวะปกติ 

    ๓.๒  หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง  รายงานให้หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง

ทราบ                                     


