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ค าน า 
  ตามท่ีคณะรัฐมนตรีในการประชมเมื่อวนที่  24 เมษายน 2555 ได้มีมติเห็นชอบกับแนวทางและ  
มาตรการที่ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐทั้งระดับกรม จังหวด สถาบันอุดมศึกษา  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การ
มหาชน และรัฐวิสาหกิจ  ดาเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวกฤตขององค์การ  เพ่ือให้สามารถ  ปฏิบัติงานใน 
“ภารกิจหลัก” หรือ “งานบริการที่ส าคัญ” ได้อย่างต่อเนื่อง  แม้เกิดสภาวะวกฤตตามท่ี  ก.พ.ร. เสนอ และสานักงาน  
ก.พ.ร. ในฐานะได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการดาเนินการ  ได้ก าหนดให้  ทุกส่วนราชการ
จัดท า “แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ ” (Business Continuity Plan) เพ่ือเตรียมความ  พร้อมต่อสภาวะ
วิกฤต นั้น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ได้จัดท า “แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ ” (Business 
Continuity  Plan) ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมและสามารถบริหารจัดการองค์การ        
ให้สามารถปฏิบัติงานใน  “งานบริการหลักท่ีมีความส าคัญ ” ได้อย่างต่อเนื่อง  เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ  แม้ต้อง
ประสบสถานการณ์วกฤต  อันจะส่งผลต่อการสร้างความเชอมั่นในระบบการให้บริการของกรมส่งเสริม  การปกครอง
ท้องถิ่น และระบบการให้บริการภาครัฐในภาพรวมต่อไป 
 
                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
                    ตุลาคม 2556 
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แผนบริหารความต ่อเนื่องขององคก์าร (Business Continuity Plan : BCP) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ ่
 บทนำ  : 
 

แผนบร ิหารความต่อเน ื่องขององค ์การ (Business  Continuity  Plan : BCP) ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลบัวใหญ่  ฉบ ับนี้ จัดท าขึ ้นเพ ื่อให ้องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  ในราชการบร ิหารส่วนกลางสามารถ 

นำไปใช้ในการตอบสนองและปฏ ิบ ัติงานในสภาวะวิกฤติหร ือเก ิดเหตุการณ ์ฉ ุกเฉ ินต ่างๆ ซึ ่งส่งผลให ้องค์การ

บริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  ต ้องหยุดการดำเนินงาน หร ือไม ่สามารถปฏิบ ัติงานได้อย่างต ่อเน ื่อง ให ้สามารถ

ปฏิบ ัติงาน ใน “งานบริการหล ักท ี่มคีวามส าคญั” ได ้อย ่างตอเน ื่อง เป็นระบบ และมีประส ิทธ ิภาพ 

แนวค ิดพื นฐานในการจ ัดทำแผนบริหารความต่อเนื่อง: 

1. การบร ิหารความต ่อเนื่อง : (Business Continuity Management : BCM) “ค ือ องค ์รวม

ของ กระบวนการบร ิหารซึ ่งบ ่งภัยค ุกค ามขององค ์กรและผลกระทบของภัยค ุกคามนั้นต่อการดำเน ินธุรก ิจ 

และให้ แนวทางในการสร ้างข ีดความสามารถให ้องค ์กรม ีความยืดหยุ่ น เพ่ือการตอบสนองและปกป ้อง

ผลประโยชน์ ของผ ู้มีส ่วนได ้ส่วนเส ีย ช ื่อเส ียง ภาพล ักษณ์ และกิจกรรมที่ สร้างม ูลค่าที่มีป ระส ิทธ ิผล                

” มอก. 22301-2553 

2. แนวทางการบริหารความต่อเน ื่อง/การตอบสนองต่อสภาวะว ิกฤต  

  ในระดับแรกเป ็นการจัดการแผนเผช ิญเหตุ ที ่แสดงให ้เห ็นว ่าท าอย ่างไรให ้การ

ปฏ ิบ ัติงานมีความต ่อเน ื่องและสามารถให้บร ิการได ้เมื่อเก ิดเหต ุการณ์ 

  เมื ่อเหตุกา รณ ์ขยายวงกว้า งในระดับเก ิดความเสียห าย จะเริ ่มเป ็นวิกฤตของ

องค ์กร  จึงต ้องม ีการบร ิหารจัดการความต่อเนื่องทาง ธุรก ิจ รวมทั ้งการกอบกู ้ให ้กล ับมาท างา นได้เป ็นปกติ 

ดังนั้น วัตถ ุประสงค ์ของการบร ิหารความต ่อเนื่อง ค ือ เพื่อให ้องค ์กรสามารถให ้บร ิการได้ในระดับหนึ่งแม้จะ

ประสบสถานการณ ์ว ิกฤต ซ่ึงหน ่วยงานต้องหาค าตอบว ่าระด ับใดทีค่ ิดว ่าเหมาะสมและจำเป ็น 

  สามารถใช ้เป็นแนวทางการปฏิบ ัต ิได้จร ิงเมื ่อเก ิดภาวะว ิกฤต 
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 วัตถุประสงค ์ : 

แผนบร ิหารความต ่อเน ื่องขององค ์การ (Business Continuity Plan : BCP) ขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ฉบับน ี้ จ ัดท าข ึ้นโดยมวีัตถุประสงค ์สำคัญ ด ังน ี้ 

1. เพ ื่อใช ้เป็นแนวทางในการบรหิารความต ่อเน ื่องขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ในสภาว ิกฤต 

2. เพ่ือให ้องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ม ีการเตร ียมความพร ้อมในการร ับม ือก ับสภาวะ  
 ว ิกฤต หรือเหต ุการณ ์ฉกุเฉินต ่างๆ ที่เก ิดขึ้น 

3. เพ่ือลดผลกระทบจากการหยุดชะง ักในการปฏ ิบ ัติงานหร ือการให ้บร ิการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบัวใหญ่   

4. เพ ื่อบรรเทาความเส ียหายให ้อยู่ในสภาพท่ียอมร ับได ้ และลดระด ับความร ุนแรงของ
ผลกระทบที่เก ิดขึน้ 

5. เพื่อให ้ผู้ร ับบร ิการและผู้ม ีส ่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  ม ีความเชื่อมัน่
ในศ ักยภาพขององค์กร  แม ้ต ้องเผช ิญก ับเหตุการณ ์ร ้ายแรงและส่งผลกระทบจนทำให ้การดำเนินงานของ
องค์กร  ต ้องหย ุดชะง ัก 

 
 สมมต ิฐานของแผนบริหารความต ่อเนื่อง  : 

 

แผนบร ิหารความต่อเนื่องขององค ์การ (Business Continuity Plan : BCP) ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  ฉบับน ี้ จ ัดท าข ึ้น โดยมีสมม ุต ิฐาน ด ังนี้ 

1. เหต ุการณฉุกเฉนิที่เก ิดข ึ้น ไม่ได ้ส ่งผลกระทบต ่อสถานที่ปฏิบัต ิงานสำรองท ี่ได้จ ัดเตร ียมไว้ 
2. ระบบสารสนเทศสำรอง ไม ่ไดร ับ ผลกระทบจาก เห ตุกา รณ ์ฉ ุก เฉ ินเช่นเดียวก ับ
ระบบสารสนเทศหล ัก 

 

 การประเมินความเสี่ยง ภัยคุกคาม  และผลกระทบ  : 
 

ตามก ฎกระท รวงแ บ ่งส่วน ราชก ารกรมส่ง เสร ิมกา รปกค รองท ้อง ถิ่น พ .ศ . 2551 
กำหนดให้ องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ ่นมีภารกิจ ในด้าน การจัดทาแ ผนพัฒนาท ้องถิ ่น การบร ิหารงาน
บ ุคคล การเง ิน การคลัง และการบร ิหารจัดการ เพ่ือให ้องค ์กร ปกครองส ่วนท้องถิ ่นมีความเข ้มแข ็งและ  
ม ีศักยภาพในการให้บร ิการสาธารณะ 

 

ป ัจจ ุบ ัน  องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่   ตั้งอยู่ หมู่ที่  3  ต าบลบัวใหญ่  อ าเภอน้ าพอง 
   จังหัดขอนแก่น  พื้นที่  74 . 51  ตารางกิโลเมตร มีหน่วยงานราชการ  วัด โบราณสถาน และมีหมู่บ้าน  17  

หมู่บ้าน  
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เมือ่ได ้ว ิเคราะห ์ข ้อม ูลเพ ่ือระบ ุความเสี่ยง ภ ัยค ุกความที ่ม ีโอกาสเก ิดในพื้นที ่ปฏิบ ัต ิงาน โดย
อาศ ัย แนวทางการวิเคราะห ์ผลกระทบต่อทร ัพยากร 5 ด ้าน ไดแก่ (1) ด้านอาคาร/สถานท ี่ปฏ ิบ ัต ิงานหลัก 
(2) ด ้านว ัสดุ อุปกรณ ์ที ่สำค ัญ/การจัดหาจัดส ่งวัสดุอ ุปกรณ ์ที ่สำค ัญ ( 3) ด้านเ ทคโ นโ ลยีสารสนเทศ
และข ้อม ูลที ่สำค ัญ (4) ด ้านบุคลากรหล ัก และ (5) ด ้านค ู่ค ้า/ผ ู้ให ้บร ิการ แล้วสรุปความเส ี่ยง ภัยค ุกคาม ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  ได ้ด ังนี้ 

 
 

ความเสี่ยงและ 
ภัยคุกคาม 

ผลกระทบ 

ด ้านอาคาร/ 
สถานที่ 

ปฏิบัตงิานหลัก 

ด ้านวัสด ุ 
อุปกรณ ์
ที่สำค ัญ 

ด ้านเทคโนโลย ี
สารสนเทศและ 
ข ้อมูลที ่ส าคัญ 

ด ้านบุคลากร 
หลัก 

ด ้านคู่ค้า/ 
ผ ู้ให้บร ิการ 

อุทกภัย      

ช ุมนุมประท้วง/จลาจล      

อัคคีภัย      

ไฟฟ ้าดับ      

 

 การประเมินผลกระทบต ่อกระบวนการด าเนินงาน  : 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  ได้ด า เนินการประเม ินผลกระทบต่อกระบวนการ
ดำเนินงาน หร ือการวิเคราะห ์ผลกระทบทางธุรก ิจ ( Business Impact    Analysis) โดยว ิเคราะห ์
กระบวนการดำเนินงาน ตามภารก ิจของ อบต . เพ ื่อพ ิจารณาถ ึง “ระดับของผลกระทบ” และ “ระยะเวลา
ที ่ยอมใ ห ้งานสะ ดุดหยุดชะง ัก”พบว่าม ีก ระบวนกา รดำเนิน งา นภาพรวมใ นระดับ อปท .ที ่จะไ ด้ร ับ
ผลกระทบจากสภาวะวิกฤตในระด ับสูง และ ไม่สามารถยอมให้งานสะดุดหยุดชะง ักได ้เก ิน 1 ว ัน จำนวน 10 
กระบวนงาน ด ังนี้ 

 

กระบวนงาน สานัก/กอง 
ที่เกี่ยวข้อง 

ระดับ 
ผลกระทบ 

ระยะเวลาทีย่อมให ้
งานสะดดุหย ุดชะงัก 

1. การจ ัดสรรเ งินอ ุดหน ุนให ้ก ับ หมู่บ้าน /ชุมชน  ( เ ง ิ น อ ุ
ด หนุ น ทั่ ว ไ ป เ ง ิ น อุ ด ห นุ น เฉพาะกิจ     เง ินภาษ)ี 

   กองคลัง อบต  .บัวใหญ่  
  

ส ูง 1 วัน 

2. งานสงเสร ิมสน ับสน ุนด ้านการเง ิน การคลัง 
ให้ก ับหม  ู  ูบ้าน/ชุมชน 

   กองคลัง อบต .บัวใหญ่  ส ูง 1 วัน 

3. งานด ้านการเง  ิน บ ัญช ี พ ัสดุ  
  

   กองคลัง อบต .บัวใหญ่  ส ูง 1 วัน 

4. งานส่งเสริมสนับสนุนด้านการบริหารงานบุคคล 
ของ อบต .บัวใหญ่  

   งานบุคลากร อบต .บัวใหญ่  
 

ส ูง 1 วัน 

5. งานสงเสร ิมสน ับสน ุนด ้านการวางแผนพ ัฒนา 
ท ้องถ ่ินและการจ ัดบร ิการสาธารณะให ้ก ับหมู่บ้าน/ชุมชน  

   งานวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต .บัวใหญ่  
 

ส ูง 1 วัน 
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6. งานส่ง เสร ิมและส น ับ ส น ุนด ้า นการบร ิหาร 
จัดการให้ก ับหม  ู  ูบ้าน/ชุมชน 

   งานวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต .บัวใหญ่  
 

ส ูง 1 วัน 

7. งานค ดี และงานด ้านก ฎหมายและระเ บ ียบ 
ท้องถิ่น 

    นิติกร อบต .บัวใหญ่  
 

ส ูง 1 วัน 

 

 

8. งานเบิกจ่ายเง ิน การบัญช ี และการพัสด ุ    กองคล ัง อบต .บัวใหญ่  ส ูง 1 วัน 

9. งานสารสนเทศและการเผยแพร ่ข ้อม ูลข ่าวสาร 
ทางเว็บไซตข์อง อบต .บัวใหญ่  

   ส านักปลัด อบต .บัวใหญ่  
 

ส ูง 6 ช ั่วโมง 

10. งานช ่วยอ านวยการและงานสารบรรณ    ส านักปลัด อบต .บัวใหญ่  ส ูง 6 ช ั่วโมง 

 
 ทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช ้เพ ื่อให้การด าเนินงานต่อเนื่องในภาวะวิกฤต  : 

 

ในการบร ิหารความต ่อเน ื่องในสภาวะวกฤตหร ือเมื ่อเก ิดเหตุการณ ์ฉ ุกเ ฉ ินต่างๆ ที ่เป ็น
ผลให ้องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ต ้องหยุดการดำเนินงาน หร ือไม ่สามารถปฏ ิบ ัติงานได ้อย ่างต่อเนื่อง 
ให ้สามารถ ปฏิบ ัติงานในกระบวนการดำเน ินงานที ่สำค ัญด ังกล่าวข ้างต้นได้อย่างต่อเนื่อง เป ็นระบบ และ
ม ีประสิทธ ิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ได ้วิเคราะห ์ทร ัพย ากรที ่เป ็น (ขั้นต่ า) ที ่ต้องใช้เพ่ือให ้
สามารถปฏ ิบ ัติงาน ได ้อย ่างต ่อเน ื่องในภาวะว ิกฤต ของแต ่ละกระบวนงาน ด ังนี้ 

 
 

 

กระบวนงาน 
ทร ัพยากรท ี่จาเป็นต้องใช ้เพ ื่อให ้การดาเนินงานต่อเน่ือง 

อาคาร/ 
สถานที่ 

ปฏ ิบัต ิงาน 

เครื่องม ือ 
อ ุปกร
ณ  ู 

ระบบงาน 
เทคโนโลยี หรือ 
ระบบสารสนเทศ 

บ ุคลากร คูค่ ้า/ ผ ู้
ให้บริการ 

1. การจ ัดสรรเง ินอ ุดหน ุนให ้ก ับหมู่บ้าน/ชุมชน 
 (เง ินอ ุดหน ุนทั ่ว ไป เงินอ ุดหน ุน เฉพาะกิจ เง ินภาษ)ี 

 สถานที ่ปฏ ิ บั ติ 
งานสำรอง (4 คน) 

 คอมพ ิวเตอร ์แบบ 
พกพา 2 เครือ่ง 
 เครือ่งพิมพ์ 
 เครือ่งถ่ายเอกสาร 
 โทรศ ัพท์พื้นฐาน 
 โทรสาร 
 กระดาษ 
 เครือ่งเขียน 

 ระบบ เชื ่อมโ ย ง 
อินเตอร์เน็ต 
 

 บุ คลากร 
หลัก 2  คน 

 ผู ้ให ้บร ิการ 
เ ชื่ อ ม โ ย ง 
เ ค รื อ ข ่า ย 
อินเตอร์เน็ต 

2. งานสงเสร ิมสน ับสน ุนด ้านการเง ิน การคลัง 
ให้ก ับหม  ู  ่บ้าน/ชุมชน 

 สถานที ่ปฏ ิ บั ติ 
งานสำรอง (4 คน) 

 คอมพ ิวเตอร ์แบบ 
พกพา 1 เครือ่ง 
 เครือ่งพิมพ์ 
 เครือ่งถ่ายเอกสาร 
 โทรศ ัพท์พื้นฐาน 
 โทรสาร 
 กระดาษ 
 เครือ่งเขียน 

 ระบบ เชื ่อมโ ย ง 
อินเตอร์เน็ต 
 

 บุ คลากร 
หลัก 2 คน 

 ผู ้ให ้บร ิการ 
เ ชื่ อ ม โ ย ง 
เ ค รื อ ข ่า ย 
อินเตอร์เน็ต 
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3. งานด ้านการเง ิน บ ัญช ี พ ัสดุ และรายได ้ของ 
กองท ุนบ าเหน ็จบ านาญข ้าราชการส่วนท ้องถ ่ิน (กบท.) 

 สถานที ่ปฏิ บั ติ 
งานสำรอง (2 คน) 

 คอมพ ิวเตอร ์แบบ 
พกพา 1 เครือ่ง 
 เครือ่งพิมพ์ 
 เครือ่งถ่ายเอกสาร 
 โทรศ ัพท์พื้นฐาน 
 โทรสาร 
 กระดาษ 
 เครือ่งเขียน 

 ระบบ เชื ่อมโ ย ง 
อินเตอร์เน็ต 

 บุ คลากร 
หลัก 2 คน 

 ผู ้ให ้บร ิการ 
เ ชื่ อ ม โ ย ง 
เ ค รื อ ข ่า ย 
อินเตอร์เน็ต 

4. งานสงเสร ิมสน ับสน ุนด ้านการบร ิหารงาน 
บุคคลของชุมชน /หมู่บ้าน  

 สถานที ่ปฏ ิ บั ติ 
งานสำรอง (4 คน) 

 คอมพิวเตอร ์แบบ 
พกพา 4 เครือ่ง 
 เครือ่งพิมพ์ 
 เครือ่งถ่ายเอกสาร 
 โทรศ ัพท์พื้นฐาน 
 โทรสาร 
 กระดาษ 
 เครือ่งเขียน 

 ระบบ เชื ่อมโ ย ง 
อินเตอร์เน็ต 

 บุ คลากร 
หลัก 2  คน 

 ผู ้ให ้บร ิการ 
เ ชื่ อ ม โ ย ง 
เ ค รื อ ข ่า ย 
อินเตอร์เน็ต 

 
 
 
     
 
 

 

กระบวนงาน 
ทร ัพยากรท ี่จาเป็นต้องใช ้เพ ื่อให ้การดาเนินงานต่อเน่ือง 

อาคาร/ 
สถานที่ 

ปฏ ิบัต ิงาน 

เครื่องม ือ 
อ ุปกรณ  ู 

ระบบงาน 
เทคโนโลยี หรือ 
ระบบสารสนเทศ 

บ ุคลากร คูค่ ้า/ 
ผ ู้ให้บริการ 

5. งานส่งเสริมสนับสน ุนด ้านการวางแผนพ ัฒนา 
ท้ อ ง ถิ่ น แ ล ะ ก า ร จ ัด บ ริ ก า ร ส า ธ า ร ณ ะ ใ ห้ ก ับ 
หมู่บ้าน/ชุมชน 

 สถานที ่ปฏิ บั ติ 
งานสำรอง (4 คน) 

 คอมพ ิวเตอร ์แบบ 
พกพา 2  เครือ่ง 
 เครือ่งพิมพ์ 
 เครือ่งถ่ายเอกสาร 
 โทรศ ัพท์พื้นฐาน 
 โทรสาร 
 กระดาษ 
 เครือ่งเขียน 

 ระบบ เชื ่อมโ ย ง 
อินเตอร์เน็ต 
 ระบบ e-Plan 

 บุ คลากร 
หลัก 2  คน 

 ผู ้ให ้บร ิการ 
เ ชื่ อ ม โ ย ง 
เ ค รื อ ข ่า ย 
อินเตอร์เน็ต 

6. งานสงเสร ิมและสน ับสน ุนด ้านก ารบร ิหาร 
จัดการให้ก ับหมู่บ้าน/ชุมชน 

 สถานที ่ปฏ ิ บั ติ 
งานสำรอง (4 คน) 

 คอมพิวเตอร ์แบบ 
พกพา 2 เครือ่ง 
 เครือ่งพิมพ์ 
 เครือ่งถ่ายเอกสาร 
 โทรศ ัพท์พื้นฐาน 
 โทรสาร 
 กระดาษ 
 เครือ่งเขียน 

 ระบบ เชื ่อมโ ย ง 
อินเตอร์เน็ต 

 บุ คลากร 
หลัก 1  คน 

 ผู ้ให ้บร ิการ 
เ ชื่ อ ม โ ย ง 
เ ค รื อ ข่ า ย 
อินเตอร์เน็ต 
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7. งานคดี และงานด ้านกฎหมายและระเบ ียบ 
ท้องถิ่น 

 สถานที ่ปฏิ บั ติ 
งานสำรอง (2 คน) 

 คอมพ ิวเตอร ์แบบ 
พกพา 1  เครือ่ง 
 เครือ่งพิมพ์ 
 เครือ่งถ่ายเอกสาร 
 โทรศ ัพท์พื้นฐาน 
 โทรสาร 
 กระดาษ 
 เครือ่งเขียน 

 ระบบ เชื ่อมโ ย ง 
อินเตอร์เน็ต 

 บุ คลากร 
หลัก 1  คน 

 ผู ้ให ้บร ิการ 
เ ชื่ อ ม โ ย ง 
เ ค รื อ ข ่า ย 
อินเตอร์เน็ต 

8. งานเบิกจ่ายเง ิน การบัญช ี และการพัสด ุ  สถานที ่ปฏิ บั ติ 
งานสำรอง (4 คน) 

 คอมพ ิวเตอร ์แบบ 
พกพา 2 เครือ่ง 
 เครือ่งพิมพ์ 
 เครือ่งถ่ายเอกสาร 
 โทรศ ัพท์พื้นฐาน 
 โทรสาร 
 กระดาษ 
 เครือ่งเขียน 
 
 

 ระบบ เชื ่อมโ ย ง 
อินเตอร์เน็ต 
 ระบบ GFMIS 

 บุ คลากร 
หลัก 2 คน 

 ผู ้ให ้บร ิการ 
เ ชื่ อ ม โ ย ง 
เ ค รื อ ข ่า ย 
อินเตอร์เน็ต 
 ผู้ ค า ว ส ดุ 
สานักงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. งานสารสนเทศและการเผยแพร ่ข ้อม ูล 
ข่ า ว ส า ร ท า ง เ ว ็บ ไ ซ ต์ ข อ ง ก ร ม ส ง เ ส ริ ม ก า ร 
ปกครองท้องถิ่น 

 สถานที ่ปฏ ิ บั ติ 
งานสำรอง (3 คน) 

 คอมพ ิวเตอร ์แบบ 
พกพา 2 เครือ่ง 
 เครือ่งพิมพ์ 
 เครือ่งถ่ายเอกสาร 
 โทรศ ัพท์พื้นฐาน 
 โทรสาร 
 กระดาษ 
 เครือ่งเขียน 

 ระบบ เชื ่อมโ ย ง 
อินเตอร์เน็ต 

 บุ คลากร 
หลัก 3 คน 

 ผู ้ให ้บร ิการ 
เ ชื่ อ ม โ ย ง 
เ ค รื อ ข ่า ย 
อินเตอร์เน็ต 

 
 

 

กระบวนงาน 
ทร ัพยากรท ี่จาเป็นต้องใช ้เพ ื่อให ้การดาเนินงานต่อเน่ือง 

อาคาร/ 
สถานที่ 

ปฏ ิบ ัต ิงาน 

เครื่องม ือ 
อ ุปกรณ์ 

ระบบงาน 
เทคโนโลยี หรือ 
ระบบสารสนเทศ 

บ ุคลากร คูค่ ้า/ 
ผ ู้ให้บริการ 

10. งานช ่วยอานวยการและงานสารบรรณ  สถานที ่ปฏิ บั ติ 
งานสำรอง (4 คน) 

 คอมพ ิวเตอร ์แบบ 
พกพา 3 เครือ่ง 
 เครือ่งพิมพ์ 
 เครือ่งถ่ายเอกสาร 
 โทรศ ัพท์พื้นฐาน 
 โทรสาร 
 กระดาษ 
 เครือ่งเขียน 
 รถยนต์ / รถตู ้

 ระบบ เชื ่อมโ ย ง 
อินเตอร์เน็ต 
 ระบบ e - 0ffice 

 บุ คลากร 
หลัก 4  คน 

 ผู ้ให ้บร ิการ 
เ ชื่ อ ม โ ย ง 
เ ค รื อ ข ่า ย 
อินเตอร์เน็ต 
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 กลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความต ่อเนื่อง  : 
 

กรมส ่งเสริมการปกครองท ้องถ ิ่น ได ้กำหนดกลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความต ่อเน ื่องไวด้ ังนี้ 
 

ทร ัพยากร กลยุทธ์และแนวทางในการบร ิหารความต ่อเน่ือง หน่วยงานเจ ้าภาพ 
ร ับผ ิดชอบ 

อ า ค า ร / ส ถ า น ที ่
ปฏิบัต ิงาน 

   สรรห าและเต ร ียม การในเรื ่อง อาคา ร/สถาน ท ี่ปฏ ิบ ัต ิงานส ารองที ่ม ีอยู ่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบัวใหญ ่ (เป ็นลาด ับแรก) อาทิ สภาต าบลหลังเก่า 
   สรรหาและเต ร ียมการในเรื ่องอ าคา ร/สถานที ่ปฏ ิบ ัต ิงานสารองก ับหน ่วยงาน 
ภาคเอกชน หร ือสถานศ ึกษา อาท ิธนาคารกร ุงไทย หร ือมหาว ิทยาลัยในโครงการ ความร ่วมมือ
ทางวชิาการกับกรมส ่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

กองช่าง อบต .บัวใหญ่  
 
 

 

เคร ื่องมือ/อุปกรณ์    จัดเตร ียมเครื่องคอมพิวเตอร ์แบบพกพา เครื่องพ ิมพ์ อุปกรณ ์ด้าน IT อื่น เพือ่รองรับ 
การใช ้งานกรณ ีเกิดสถาวะวิกฤต 
   จ ัดเตร ียม Air  Card  เพื ่อรองร ับการเช ื่อมต ่อระบบอ ินเตอร ์เน ็ต กรณ ีผ ู้ให ้บร ิการ 
อินเตอร์เน็ตในระบบปกติไม่สามารถให้บริการได้ 
   จ ัดเต ร ียมเ ครื ่องถ ่ายเอกสาร โทรศ ัพท ์พ ื้นฐา น โทรสาร กระด าษ เครื ่องเข ียน รถยนต ์
เพื่อรองรับการใช ้งานกรณ ีเกิดสถาวะวิกฤต 
   จ ัดห าเครื ่องม ือ / ว ัสดุ / อ ุปกร ณ ที ่จาเป ็น โดยการจ ัด ซื ้อจ ัดจ ้างด ้วยว ิธ ีพ ิเศษ 
(กรณ ีมีความจาเป็น) 

 

ส านักปลัด 

ส านักปลัด 

กองคลัง 

กองคลัง 

ระบบงานเทคโนโลยี 
หรือระบบสารสนเทศ 

   จัดให้มีระบบงานเทคโนโลยีหรือระบบสารสนเทศสารอง มีการ Back UP ข้อมูลและ 
ทดสอบความพร้อมใช ้งานอย่างสมาเสมอ 
   กำหนดให ้ม ีการปฏ ิบ ัต ิงานโดยไม ่ใช้ระบบเทคโนโลย ี ( Manual) ไปก ่อน แล ้วจ ึง น าเข้า
ข้อมูลในระบบสารสนเทศเมื่อกลับคืนส ู่สภาวะปกต  ู 

 

ส านักปลัด 

ทุกสำนัก/กอง ที่ 
เกี่ยวข ้อง 

 

 
บุคลากร    ก าหนดตัวบุคลากรหล ัก บุคลากรสารองในการปฏ ิบัติงานทดแทนภายในสาน ัก/กอง 

เด ียวกัน และมีหมายเลขโทรศัพท ์ที่สามารถต ิดต ่อสื่อสารได้ชัดเจน 
ทุกสานัก/กอง 

ที่เกี่ยวข ้อง 

คู่ค้า/ผ ู้ให้บริการ    ก าหนดให้มีคู่ค้า/ผ ู้ให้บริการ เพื่อเร ียกใช ้บริการได้ในกรณ ีที่เกิดสภาวะวิกฤต 
   พิจารณากระจายความเส ี่ยง โดยจัดให้มีคู่ค้า/ผ ู้ให้บริการมากกว ่า 1 ราย 

ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

 
โครงสร้างและท ีมบริหารความต ่อเนื่อง : 

 

เพ ื่อให ้แผนบร ิหารความต่อเนื่อง (Business  Continuity  Plan  : BCP)  ของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  สามารถนำไปปฏิบ ัติได้อย่างม ีประสิทธิภาพและเก ิดประสิทธ ิผล จงก าหนดให ้มี 
“คณะบร ิหาร ความต ่อเน ื่อง (BCP Team)” ของ องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  โดยที ่โครงสร้าง
ประกอบด ้วย 

 

1. หัวหน ้าคณะบริหารความต ่อเน ื่อง 
2. รองหัวหน ้าคณะบริหารความต่อเน ื่อง 
3. ผ ู้ประสานงานคณะบริหารความต ่อเน ื่อง 
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4. ทีมบริหารความต ่อเน ื่อง ซึ่งประกอบด ้วย หัวหน ้าทีม และทีมงาน จำนวน 8 ทีม ได ้แก่ 

(1) ท ีมบร ิหารความต่อเน ื่อง 1 : งานจัดสรรเง ินอดหนุน และงานส ่งเสร ิมสนับสนุนด้าน
การเง ินให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน 
 (2) ท ีมบร ิหารความต ่อเน ื่อง 2 : งานส ่งเสร ิมสน ับสนุนด ้านการบร ิหารงานบ ุคคลของ 
องค ์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 

      (3) ทีมบริหารความต ่อเน ื่อง 3 : งานส ่งเสรมิสน ับสน ุนด้านการวางแผนพัฒนาท ้องถิ่นและ   
          
     การจ ัดบริการสาธารณะให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน 

(4) ท ีมบร ิหารความต ่อเน ื่อง 4 : งานส่งเสร ิมและสนับสนุนด้านการบร ิหารจัดการ
ให ้ก ับหมู่บ้าน/ชุมชน 
(5) ทีมบริหารความต่อเน ื่อง 5 : งานคดี และงานด ้านกฎหมายและระเบ ียบท ้องถ ิ่น    
(6) ทีมบริหารความต ่อเน ื่อง 6 : งานการเงิน การบัญช ี และการพัสดุ 
(7) ท ีมบร ิหารความต่อเนื่อง 7 : งานสารสนเทศและการเผยแพร ่ข ้อม ูลข ่าวสารทาง

       เว ็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
(8) ทีมบริหารความต ่อเน ื่อง 8 : งานช ่วยอำนวยการ และงานสารบรรณ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายปรีชา  ศรีพุทธา 
 

นายเชาวลิต สิทธิพงศ์สถิตย์ 
okp 
 
 

นายวิชัย  จ าปาท ิ
  รอง ปลัด อบต.             
บัวใหญ่ 

 
 

    นางสาวไขมุก 
        พรจ าศิล 
      ผอ.กองคลัง 

 
 

  นายอนุกูล สิมล ี
    ผอ.กองช่าง 
 

   นายแทนบุญ  
        นามมนตรี 
       หน.สป. 
 

   นายณัฐกิตต์                         
หาญชิน 
       นิติกร 
 

   น.ส.รัจญาพร 
      สุวรรหงษ ์
 นักวิการเงินและ    
บัญชี 

 

ญาพร 
 

  น.ส.ณิชาวรรณ     
มุงคุณค าชาว 
หน.ส่วนการศึกษา 

    นางอัจฉรา  
      สิมล ี
   จนท.ตรวจสอบ   
ภายใน 
 

 
 

นายมงคล  ค่อมสิงห์ 
 

นายสุรชยั  เพง็วงษา 
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โดยม ีการก าหนดต ัวบ ุคลากรหล ักและบ ุคลากรสำรองของคณะบร ิหารความต ่อเนื ่อง และท ีมบร ิหารความ
ต ่อเน ื่อง แต่ละท ีมไว้ ดังนี้ 

 

บุคลากรหลัก บทบาท บุคลากรสารอง 
ช ื่อ – สก ุล/ต าแหน่ง โทรศัพท์มือถือ  ช ื่อ – สก ุล/ต าแหน่ง โทรศัพท์มือถือ 

 นายปรีชา ศรีพุทธา 
 นายก อบต.บัวใหญ ่

086 2407139  หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง 

นายมงคล  ค่อมสิงห์ 
ปลัด อบต .บัวใหญ่  

083 3551608  

นายชวลิต สิทธิพงศ์สถิต 
 รองนายก อบต.บัวใหญ ่

087 8631466  รองหัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง 

นายสุรชัย เพ็งวงษา 
รองนายก อบต .บัวใหญ่  

089 0767703  

น .ส.ไข่มุข พรจ าศีล  
ผ .อ.กองคลัง  

089 5693502 หัวหน้าทีมบริหาร  ความ
ต่อเนื่อง 1 

น .ส.อรอนงค์ ขามธาตุ  
จนท .การเงิน  

087 2159465 

นายวิชัย จ าปาท ิ
รองปลัด อบต .บัวใหญ่  

081 0571060 หัวหน้าทีมบริหาร  ความ
ต่อเนื่อง 2 

น .ส.สุเบ็ญ ใชยสังกา  
จนท .บันทึกข้อมูล  

081 0255860 

นายอนุกุล สิมล ี
ผอ .กองช่าง  

086 2192837 หัวหน้าทีมบริหาร  ความ
ต่อเนื่อง 3 

นายสุวัชชัย สิมล ี
นายช่างไฟฟ้า 

089 7837940  

นายแทนบุญ นามมนตรี 
หน .สน.ปลัด  

084 4164646  หัวหน้าทีมบริหาร  ความ
ต่อเนื่อง 4 

นายปิยะพงษ์ แยงค า 
จนท .วิเคราะห์นโยบายและแผน  

081 3203282 

นายณัฐกิตติ์ หาญชิน 
นิติกร 

0808979932 หัวหน้าทีมบริหาร  ความ
ต่อเนื่อง 5 

น .ส.นิตยา ตรีศาสตร์  
จพง .ธุรการ  

085 7546157  

น .ส.รัจญาพร สุวรรณหงส์  
นักวิชาการเงินและบัญช ี

087 8675045 หัวหน้าทีมบริหาร  ความ
ต่อเนื่อง 6 

นายประสิทธิ์ หมื่นค า 
จพง .พัสดุ  

089 2799421 

น .ส.ณิชาวรรณ มุงคุณค าชาว  
หน .ส่วนการศึกษา  

087 4210196 หัวหน้าทีมบริหาร  ความ
ต่อเนื่อง 7 

น .ส.อัญชลีพร ชมระกา  
นักวิชาการศึกษา 

087 9497456 

นางอัจฉราวดี สิมล ี
จนท .ตรวจสอบภายใน  

087 9489486  หัวหน้าทีมบริหาร  ความ
ต่อเนื่อง 8 

น .ส.รัตนา แก่นพรม  
จนท .บริหารงานทั่วไป  

081 7999640 

จอ .สิทธิศักดิ์ แสงวงษา  
จนท .ป้องกันฯ  

080 0545122  ผู้ประสานคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง 

นายณัฐนันท์ ศรีพุทธา 
ผช .จนท.ป้องกันฯ  

082 8433473 
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ทีมบริหารความต ่อเนื่อง  1 : 
งานจัดสรรเงินอ ุดหน ุน และงานส่งเสรมิสน ับสน ุนด้านการเงินการคลังให้กับชุมชน /หมู่บ้าน  

 

หัวหน้าท ีม 

บุคลากรหลัก บุคลากรสารอง 
ช ื่อ โทรศัพท์มือถือ ช ื่อ โทรศัพท์มือถือ 

 น.ส.ไข่มุข พรจ าศีล 
 ผอ.กองคลัง 

089 5692502 น .ส.อรอนงค์ ขามธาตุ  
จนท .การเงิน  

087 2159465 

ทีมงาน 

บุคลากรหลัก บุคลากรสารอง 
ช ื่อ โทรศัพท์มือถือ ช ื่อ โทรศัพท์มือถือ 

น .ส.มยุรา รอดอารีย์  
จพง .จัดเก็บรายได้  

 

087 2321856  น .ส.ภัทรวดี ชวนประกอบ  
คนงานทั่วไป 

089 2773849 
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ทีมบริหารความตอ่เนื่อง  2 : 
งานส่งเสรมิสน ับสน ุนด้านการบรหิารงานบุคคลของชุมชน /หมู่บ้าน  

 

หัวหน้าท ีม 

บุคลากรหลัก บุคลากรสารอง 
ช ื่อ โทรศัพท์มือถือ ช ื่อ โทรศัพท์มือถือ 

นายวิชัย จ าปาท ิ
รองปลัด อบต .บัวใหญ่  

081 0571060 นางสุเบ็ญ ใชยสังกา 
จนท .บันทึกข้อมูล  

081 0255860 

ทีมงาน 

บุคลากรหลัก บุคลากรสารอง 
ช ื่อ โทรศัพท์มือถือ ช ื่อ โทรศัพท์มือถือ 

นายประจักษ์ สะตะ 
จนท .พัฒนาชุมชน  

086 2235072 น .ส.ทิภาภรณ์ กาพันธ์ดุง  
ผช .จนท.พัฒนาชุมชน  

087 4926576 
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 ทีมบริหารความต่อเนื่อง  3 : งานส ่งเสร ิมสนับสนุนด ้านการวางแผนพ ัฒนาท ้องถ่ินและการ
จ ัดบร ิการสาธารณ ะให ้ก ับชุมชน /หมู่บ้าน  

 

หัวหน้าท ีม 

บุคลากรหลัก บุคลากรส ารอง 
ช ื่อ โทรศัพท์มือถือ ช ื่อ โทรศัพท์มือถือ 

นายอนุกุล สิมล ี
ผอ .กองช่าง  

086 2192837 นายสุรศักดิ์ ชื่นบุญช ู
คนงานทั่วไป 
 

 

 

087 9519253 

 
 

ทีมงาน 

บุคลากรหลัก บุคลากรส ารอง 
ช ื่อ โทรศัพท์มือถือ ช ื่อ โทรศัพท์มือถือ 

นายยอดเพชร ภูพานเพชร 
นายช่างโยธา 

084 5175104 นายรักศักดิ์ หลาบหนองแสง 
ผช .ช่างโยธา  

083 6601916 

นายสุขสวัสดิ์ อุ่นจันท ี
นายช่างโยธา 

087 8019928 นายอดิศรพงษ์ สิทธิค าทับ 
ผช .ช่างไฟฟ้า  

080 1995812 
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ทีมบริหารความต่อเนื่อง  4  : 
งานส่งเสรมิสน ับสน ุนด้านการบรหิารจดัการให้กบัชุมชน /หมู่บ้าน  

 

หัวหน้าท ีม 

บุคลากรหลัก บุคลากรสารอง 
ช ื่อ โทรศัพท์มือถือ ช ื่อ โทรศัพท์มือถือ 

นายแทนบุญ นามมนตรี 
หน .สน.ปลัด  

084 4164646 นายปิยะพงษ์ แยงค า 
จนท .วิเคราะห์นโยบายและแผน  

081 3203282 

ทีมงาน 

บุคลากรหลัก บุคลากรสารอง 
ช ื่อ โทรศัพท์มือถือ ช ื่อ โทรศัพท์มือถือ 
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 ทีมบริหารความต ่อเนื่อง  5 : 
งานคด ีและงานดา้นกฎหมายและระเบียบท ้องถ่ิน 

 

หัวหน้าท ีม 

บุคลากรหลัก บุคลากรสารอง 
ช ื่อ โทรศัพท์มือถือ ช ื่อ โทรศัพท์มือถือ 

นายณัฐกิตติ์ หาญชิน 
นิกิกร 

080 8979932 น .ส.นิตยา ตรีศาสตร์  
จพง .ธุรการ  
 

085 7546157 

ทีมงาน 

บุคลากรหลัก บุคลากรสารอง 
ช ื่อ โทรศัพท์มือถือ ช ื่อ โทรศัพท์มือถือ 

จอ .สิทธิศักดิ์ แสงวงษา  
จพง .ป้องกันฯ  

080 0545122 นายณัฐนันท์ ศรีพุทธา 
ผช .จพง.ป้องกัน  

082 8433473 

นายอ าพร เพ็งวงษา 
พนักงานขับรถขยะ 

081 7693593 นายประภาส แก้วใสย ์
ยาม 

084 7926266 

    

    

 

ทีมบริหารความต่อเนื่อง  6 : 
งานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ 

 

หัวหน้าท ีม 

บุคลากรหลัก บุคลากรสารอง 
ช ื่อ โทรศัพท์มือถือ ช ื่อ โทรศัพท์มือถือ 

น .ส.รัจญาพร สุวรรณหงส์  
นักวิชาการเงินและบัญช ี

087 8675045 นายประสิทธิ์ หมื่นค า 
จพง .พัสดุ  

089 2799421 
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ทีมงาน 

บุคลากรหลัก บุคลากรสารอง 
ช ื่อ โทรศัพท์มือถือ ช ื่อ โทรศัพท์มือถือ 

น .ส.มยุรา รอดอารีย์  
จพง .จัดเก็บรายได้  

087 2321856 น .ส.รัญชิดา ปัญญาแก้ว  
ผช .จพง.พัสดุ  

089 4177751 

    

 
 
 
 

 ทีมบริหารความต ่อเนื่อง  7 : 
งานสารสนเทศและการเผยแพร่ข้อม ูลขา่วสารทางเว  บไซต ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ ่

 

หัวหน้าท ีม 

บุคลากรหลัก บุคลากรสารอง 
ช ื่อ โทรศัพท์มือถือ ช ื่อ โทรศัพท์มือถือ 

น .ส.ณิชาวรรณ มุงคุณค าชาว  
หน .ส่วนการศึกษา  

087 4210196 น .ส.อัญชลีพร ชมระกา  
นักวิการศึกษา 

087 9497456 

ทีมงาน 

บุคลากรหลัก บุคลากรสารอง 
ช ื่อ โทรศัพท์มือถือ ช ื่อ โทรศัพท์มือถือ 

นางสะอาด ผ่านวงษ ์
ครูผู้ดูแลเด็ก 

084 7869606 นางปงค์ใจ นารถน้ าพอง 
ครูผู้ดูแลเด็ก 

088 5368594 

นางปราณี บัวใหญ่รักษา 
ครูผู้ดูแลเด็ก 

087 2203616 นางปราณี อินหา 
ครูผู้ดูแลเด็ก 

081 0575321 

นางพูลสุข เพ็งวงษา 
ครูผู้ดูแลเด็ก 

086 2217389 นางวรีวรรณ สาเกต ุ
ครูผู้ดูแลเด็ก 

089 8850684 

 

ทีมบริหารความต ่อเนื่อง  8 : 
งานช่วยอำนวยการ และงานสารบรรณ 

 

หัวหน้าท ีม 

บุคลากรหลัก บุคลากรส ารอง 
ช ื่อ โทรศัพท์มือถือ ช ื่อ โทรศัพท์มือถือ 

นางอัจฉราวดี สิมล ี
จนท .ตรวจสอบภายใน  

087 9489486 น .ส.รัตนา แก่นพรม  
จนท .บริหารงานทั่วไป  

081 7999640 

ทีมงาน 

บุคลากรหลัก บุคลากรส ารอง 
ช ื่อ โทรศัพท์มือถือ ช ื่อ โทรศัพท์มือถือ 
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นายสุมิตร วงวงษาร ี
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง 

088 5492476 นางนงลักษณ์ ศรีเชียงสา 
พนักงานทั่วไป 

082 1144866 

นายบุญทัน ยางเคลือ 
ผช .จนท.จัดเก็บรายได้  

086 2281509  นายสมชาย ศรีเชียงสา 
นักการภารโรง 

081 0543146 

    

 

 
 
 

 ขั นตอนบริหารความต่อเนื่อง  : 
 

เพ่ือให ้องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ สามารถปฏิบ ัต ิงานในสภาวะวกฤตได ้อย ่าง
ต ่อเน ื่อง เป็นระบบ และม ีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดขั้นตอน/แนวทางปฏ ิบัติกรณีเก ิดสภาวะว ิกฤต ิใน 4 
กรณี คือ 

1. อ ุทกภ ัย 
2. เหตุช ุมนุมประท้วง/จลาจล 
3. อ ัคค ีภ ัย 
4. ไฟฟ้าดับ โดยระบ ุถ ึงขั ้นตอน/แนวทางที ่ผู ้เกี ่ยวข ้องจะต ้องถ ือปฏิบ ัต ิตามห ้วงเวลาของ

การเก ิดเหต ุการณ ์ในแต ่ละเหต ุการณ์ ออกเป็น 3 หว้งเวลา ประกอบดว้ย 
1. เมือ่เริ่มมีสถานการณ์ 
2. เมื ่อเหต ุการณ ์พัฒนาเข ้าสู ่สภาวะวกฤต ซ่ึงจะเป ็นผลทำให ้การปฏิบ ัต ิงานของ

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ต้องหยุดชะง ักลง และ 
3. เมือ่เหตุการณ์กลับเข้าสู่

สภาวะปกต ิโดยมีรายละเอ ียดขั้นตอน/แนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 

 

1.  กรณเีหตุการณ์อุทกภัย  : 
    เมือ่เร ิ่มม ีเหตุการณ์  : 

•  ศ ูนย ์ปฏิบ ัต ิการ องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ท า หน ้าที ่ในการต ิดตามข ้อม ูล
ข ่าวสาร และสถานการณ ์การเก ิดอทุกภัยอย ่างใกล ้ชด วิเคราะห ์แนวโน ้ม และรายงานผู ้บ ังค ับบ ัญชาตามลา
ด ับชั้นท ุกระยะ และแจ้งเว ียนให้สำนัก/กองทราบถงึสถานการณ์ 

•  ผู ้ประสานงานคณะบร ิหารความต ่อเนื ่อง  ประสานต ิดตามสถานการณ ์จากศ ูนย ์
ปฏิบ ัต ิการองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 

•  ท ุกส าน ัก/กอง จ ัดให ้ม ีการ Back UP  ข ้อม ูลที ่จำเป ็นสาหร ับการปฏิบ ัต ิงานซ่ึงไม ่ได ้
อยู ่ใน ระบบสารสนเทศ หร ือระบบข ้อม ูลกลาง ลงอุปกรณ ์สำรองข ้อม ูล อาทิ External   Hard disk แผ ่น 
CD   ฯลฯ เพ ื่อป้องกันความเสียหายของข้อมูล รวมถ ึงเป็นการเตรียมข้อมูลสำหรบัการปฏิบ ัติงานในสภาวะ
ว ิกฤต 
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•  กองคล ัง และศ ูนย ์เทคโนโลย ีสารสนเทศ    ประสานงานในการเตร ียมจ ัดหา
สถานที่ ปฏ ิบัติงานสำรอง เครื่องมือ ว ัสดุ อ ุปกรณ์ ฯลฯ เพ ื่อเตรียมรับกับสถานการณ์หากพ ัฒนาเข้าสู่สภาวะ
ว ิกฤต 

•  ผู ้ประสานงานคณะ บร ิหารความต ่อเนื ่อง   แจ ้งรองห ัวหน ้าคณะ บร ิหารความ
ต ่อเน ื่อง และแจ ้งห ัวหน ้าท ีมบร ิหารความต ่อเน ื่อง เพ่ือแจ ้งข ้อม ูลให ้ก ับบ ุคลากรในท ีมฯ ตาม
กระบวนการ Call   Tree เพ ื่อทราบและเตรียมพร้อมในเบื้องต้น 
 
 
 
 
โดยกระบวนการ Call Tree จะเร ิ่มจาก 

- ผู้ประสานงานคณะบรหิารความต่อเน ื่อง แจ้งหัวหน ้าทีมบรหิารความต ่อเน ื่องแต ่ละ
ท ีม 
- หัวหน้าทีมบริหารความตอ่เน ื่องแต่ละท ีม แจ้ง ทีมงานฯ (บุคลากรหลัก) คนที่ 1 
- ทีมงานฯ (บุคลากรหลัก) คนที่ 1 แจ้งท ีมงานฯ (บุคลากรหลัก) คนที ่2    

 - ทีมงานฯ (บุคลากรหลัก) คนที่ 2 แจ้งท ีมงานฯ (บุคลากรหล ัก) คนที ่3 ต ่อเน ื่องเรื่อยไป 
จนกระทัง่ครบทุกคนในทีมบริหารความตอ่เน ื่องแต่ละทีม 

- เม่ือท ีมงานฯ (บ ุคลากรหล ัก) คนส ุดท ้ายในท ีม ได ้ร ับแจ ้งข ้อมลเร ียบร ้อยแล ้ว ให ้
ต ิดต ่อ กลับไปย ังห ัวหน้าทีม เพื่อย ืนยันการรับทราบข้อม ูล 

- กรณ ีที่ไม่สามารถติดต ่อบ ุคลากรหล ักได้ ให ้ต ิดต ่อบ ุคลากรสำรอง ตามลำด ับที่ ที 
กำหนดไว ้ในรายช ื่อของท ีมบริหารความตอ่เน ื่อง 
 

    เมือ่เหตุการณ์พัฒนาเข้าสู่สภาวะว ิกฤต ซึง่จะเป็นผลท าให้การปฏิบัติงานของ 
องค์การ         

 บริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ต้องหย ุดชะง ักลง  
•  ผู ้ประสานง านคณะบร ิหารความต ่อเนื ่อง  ประสานงานก ับกองคล ัง และศ ูนย ์

เทคโนโลยี สารสนเทศ เตร ียมความพร ้อมของสถานที ่ปฏิบ ัต ิงานสำรอง เครื ่องม ือ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ         
ให ้เร ียบร ้อย พร้อมส าหรับการปฏ ิบัติงานของคณะบริหารความต ่อเนื ่อง และท ีมงานบริหารความต่อเนื่อง 

•  ผู ้ประสานงานคณะบร ิหารความต ่อเน ื่อง  เสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   
บัวใหญ่ทราบ   ในฐานะหวัหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องประกาศใช้แผนความต ่อเนื่อง 

•  ผู ้ประสานงานคณะ บร ิหารความต ่อเน ื่อง แจ ้งรองห ัวหน ้าคณะ บร ิหารความ
ต ่อเนื ่อง และแจ ้งห ัวหน ้าท ีมบร ิหาร ความต ่อเนื ่อง เพ่ือแ จ ้งข ้อม ูลให ้ก ับบ ุคลากรในท ีมฯ ตาม
กระบวนการ Call Tree เพ่ือท ราบการปร ะกาศใ ช ้ และปฏิบ ัต ิต ามแผนความต ่อเนื ่อง (กรณ ีที ่
บ ุคลากรหล ักไม ่สามา รถปฏิบ ัต ิงานได้ ให้แจ้งบุคลากรส ารอง) 

•  ท ีมบร ิหารความต ่อเน ื่อง ไปรายงานต ัวเพ่ือปฏิบ ัต ิหน ้าที ่ณ สถานที ่ปฏิบ ัต ิงาน
สำรอง ทีก่ าหนด ภายใน 24 ช ั่วโมง นับตั้งแต่ที่ได้รับแจ้งจากหัวหน้าทีมฯ 
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•  การประชุมคณะบร ิหารความต ่อเน ื่อง เพ่ือสร ุปสถานการณ์ ความพร ้อมของ
บ ุคลากร เครือ่งมือ ว ัสดุ อ ุปกรณ์ ฯลฯ รวมถ ึงรับทราบนโยบาย แนวทางในการปฏ ิบ ัติงาน 

•  ทีมบริหารความต่อเนื่องปฏ ิบัติงานตามกระบวนงานที่รับผิดชอบ 
•  ทีมบริหารความต ่อเนื ่องที่ 6 (การเง ิน/พัสด ุ) เป ็นเจ ้าภาพในการจ ัดหาอาหาร  น้ าด่ืม     

ที ่พัก (กรณีจ าเป็น) เพ ื่อสน ับสนุนการปฏ ิบัติงาน 
•  คณะบริหารความต่อเนื่อง ติดตามการปฏ ิบัติงานของทีมบริหารความต ่อเนื ่อง แก ้ไข

ป ัญหา อุปสรร คที ่เก ิดขึ ้น รวมถ ึงต ิดตาม สถานการณ ์ว่าได ้กล ับสู ่สภาวะปกต ิแล ้วห ร ือไม่ เพ่ือต ัดส ินใจ
ในการกล ับมา ปฏ ิบัติงาน ณ ที่ตั้งปกติ 

 
 
 

    เมื่อเหตุการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ  
•  สำน ัก/กอง ตรวจสอบความเส ียหาย (ถ ้าม ี) และดำเน ินการเ พ่ือให ้ เข ้าสู ่การ 

ทำ  ง นในสภ วะปกติ 
 

2.  กรณเีกิดเหตุชุมน ุมประท้วง/จลาจล  : 


   เมือ่เร ิ่มเกิดเหตุการณ์ : 
•  ศ ูนย ์ปฏิบ ัต ิการองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  ต ิดตามสถานการณ ์อย ่าง

ใกล ้ชิด และ ด าเน ินการปฏิ บ ัต ิตาม ขั้นตอนปฏิบ ัต ิ ที ่กำหนดไว้ ใน “แผนป ้องก ันภัยในสถานที ่
ราชการ ” และรายงาน ผู้บ ังคับบัญชาตามล าดับช ั้นทุกระยะและแจ้งเว ียนให้สำนัก/กองทราบถ ึง
สถานการณ์ 

 
 

•  ผู ้ประสานงานคณะบร ิหารความต ่อเนื ่อง ประสานต ิดตามสถานการณ ์จากศูนย ์
ปฏิบ ัต ิการ  

•  ท ุกสำน ัก/กอง จ ัดให ้ม ีการ Back UP  ข ้อม ูลที ่จำเป ็นสำหร ับการปฏิบ ัต ิงานซ้ึงไม ่ได ้
อยู ่ใน ระบบสารสนเทศ หร ือระบบข ้อม ูลกลาง ลงอุปกรณ ์สำรองข ้อม ูล อาทิ External Hard disk แผ ่น 
CD   ฯลฯ เพ ื่อป้องกันความเสียหายของข้อมูล รวมถ ึงเป็นการเตรียมข้อมูลสำหรบัการปฏิบ ัติงานในสภาวะ
ว ิกฤต 

•  กองคล ัง และศ ูนย ์เทคโนโลย ีสารสนเทศท ้องถิ ่น ประสานงานในการเตร ียมจ ัดหา
สถานที่ ปฏ ิบัติงานสำรอง เครื่องมือ ว ัสดุ อ ุปกรณ์ ฯลฯ เพ ื่อเตรียมรับกับสถานการณ์หากพ ัฒนาเข้าสู่สภาวะ
ว ิกฤต 

•  ผู ้ประสานงานคณะ บร ิหารความต ่อเน ื่อง  แจ ้งรองห ัวหน ้าคณะ บร ิหารความ
ต ่อเน ื่อง และหวัหน้าทีมบริหารความต ่อเนื ่อง เพ่ือแจ ้งข ้อม ูลให ้ก ับบ ุคลากรในท ีมฯ ตามกระบวนการ Call 
Tree เพ่ือทราบ และเตรียมพร้อมในเบื้องต้น 
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    เมือ่เหตุการณ ์พัฒนาเข้าสู่สภาวะว ิกฤต ซึง่จะเป็นผลท าให้การปฏิบัติงานของ 
องค์การ    

บริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ต้องหย ุดชะง ักลง  
•  ผู ้ประสานง านคณะบร ิหารความต ่อเนื ่อง ประสานงานก ับกองคล ัง และศ ูนย ์

เทคโนโลยี สารสนเทศท ้องถิ ่น เตร ียมความพร ้อมของสถานที ่ปฏิบ ัต ิงานสำรอง เครื ่องม ือ ว ัสดุ อุปกรณ์ 
ฯลฯ ให ้เร ียบร ้อย พร้อมส าหรับการปฏ ิบัติงานของคณะบริหารความต ่อเนื ่อง และท ีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง 

•  ผู ้ประสานงานคณะบร ิหารความต ่อเน ื่อง เสนอนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลบัวใหญ่  ในฐานะหวัหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องประกาศใช้แผนความต ่อเนื่อง 

 
 
 
•  ผู ้ประสานงานคณะ บร ิหารความต ่อเนื ่อง แจ ้งรองห ัวหน ้าคณะ บร ิหารความ

ต ่อเน ื่อง และห ัวหน ้าท ีมบร ิหารความต ่อเนื ่องเพื่อแจ ้งข ้อม ูลให ้ก ับบ ุคลากรในท ีมฯ ตามกระบวนการ Call 
Tree เพ่ือทราบ การประกาศใช้และปฏิบ ัต ิต ามแผนคว ามต ่อเนื ่อง (กรณ ีที ่บ ุคลากรหล ักไม ่สามารถ
ปฏิ บ ัต ิงาน ได้ ให ้แจ ้ง บุคลากรส ารอง) 

•  ท ีมบร ิหารความต ่อเน ื่อง ไปรายงานต ัวเพ่ือปฏิบ ัต ิหน ้าที ่ณ สถานที ่ปฏิบ ัต ิงาน
สำรอง ทีก่ำหนด ภายใน 24 ช ั่วโมง นับตั้งแต่ที่ได้รับแจ้งจากหัวหน้าทีมฯ 

•  การประชุมคณะบร ิหารความต ่อเนื่อง  เพ่ือสร ุปสถานการณ์ ความพร ้อมของ
บ ุคลากร เครือ่งมือ ว ัสดุ อ ุปกรณ์ ฯลฯ รวมถ ึงรับทราบนโยบาย แนวทางในการปฏ ิบัติงาน 

•  ทีมบริหารความต่อเนื่องปฏ ิบัติงานตามกระบวนงานที่รับผิดชอบ 
•  ทีมบริหารความต ่อเนื ่องที่ 6 (การเง ิน/พ ัสด ุ) เป ็นเจ ้าภาพในการจ ัดหาอาหาร น้ าด่ืม 
 ที ่พัก(กรณีจ าเป็น) เพ ื่อสน ับสนุนการปฏ ิบัติงาน 
•  คณะบริหารความต่อเนื่อง ติดตามการปฏ ิบัติงานของทีมบริหารความต ่อเนื ่อง แก ้ไข

ป ัญหา อุปสรร คทีเ่ก ิดขึ้น รวมถ ึงต ิดตาม สถานการณ ์ว่า ได ้กล ับสู ่สภาวะปกต ิแล ้วห ร ือไม่ เพ่ือต ัดส ินใจ
ในการกล ับมา ปฏ ิบัติงาน ณ ที่ตั้งปกติ 

 
    เมื่อเหตุการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ  

•  สำน ัก/กอง ตรวจสอบความเส ียหาย (ถ ้าม ี) และดำเน ินการเพ ื่อให ้ เข ้าสู ่การ 
ทำงานในสภาวะปกติ 
 
 

3.  กรณเีกิดอัคค ีภัย  : 
 

    เมื่อเกิดเหตุการณ์  
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•  ก าหนดให ้ถ ือปฏ ิบัติตาม “แผนป้องกันและระงับอ ัคค ีภ ัย” ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบัวใหญ่ 

 

    เมื่อเหตุการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ  
                             •  สำน ัก/กอง ที ่ได ้ร ับผลกระทบจากเหต ุอัคค ีภัย ส ารวจความเส ียหาย รายงานนาย 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
•  กองคล ัง ด าเน ินการจ ัดหาสถานทีป่ฏิบ ัต ิงานสำรอง วัสดุ อ ุปกรณ์ ฯลฯ ที ่จำเป ็น

สำหร ับ การปฏิบ ัติงานให้กับส านัก/กอง ทีไ่ด้รับผลกระทบจากเหต ุอ ัคค ีภ ัย 
 
 
 
•  ศ ูนย ์เทคโนโลย ีสารสนเทศท ้องถิ ่น ด าเน ินการ วางระบบเช ื่อมโยงเคร ือข ่าย

คอมพิวเตอร ์ณ สถานที่ปฏ ิบัติงานสำรองให้กับสานัก/กองที่ได้รับผลกระทบ 
•  กำหนดเป ้าหมาย ให ้สามารถเร ิ่มปฏิบ ัต ิงานได ้ภายใน 72 ชั่ว โมง น ับจ าก 

เหต ุการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ 
 
 

4.  กรณเีกิดไฟฟา้ดับ  : 
 

    เมื่อเกิดเหตุการณ์  
•  เม ื่อวิเคราะห ์ข ้อม ูลกรณ ีเก ิดไฟฟ้าด ับที ่ผ ่านมาในพ้ืนที ่ปฏิบ ัต ิงานขององค์การ

บริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  เก ิดขึ้นน ้อยมาก และเป ็นช่วงเวลาสั้นๆ ซ้ึงผลกระทบที ่สำค ัญกรณ ีเก ิดไฟฟ้าด ับ 
ค ือ ผลกระทบ ที ่จะม ีต ่อระบบข ้อม ูลและสารสนเทศเป ็นหล ัก ด ังนั้น จ ุดเน ้นของการดำเน ินการ ค ือ การ
ป ิดระบบให ้ท ันภายใต้ เงือ่นไขของระบบไฟฟ ้าส ารองที่มีอยู่ เพ ื่อป้องกันความเสียหายของข้อมูลและระบบ
สารสนเทศ 

•  ให ้ปฏิ บ ัต ิงานโดยไม ่ใช้ระบบเทคโนโลย ี(Manual) และนำเข ้าข ้อม ูลเมื ่อไฟฟ้า 
กล ับมาใช้งานได้เป็นปกติ 
 

    ภายหลงัเหตุการณ ์กลับเข้าสู่สภาวะ
ปกติ  

•  ส านัก/กอง ตรวจสอบความเสียหาย 
•  ก าหนดเป ้าหมายให ้สามารถปฏ ิบ ัต ิงานตามปกต ิได ้  ภายใน 6 ชั่วโมง น ับจากไฟฟ้า 

กล ับมาใช้งานได้เป็นปกติ 
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