แผนความตอเนื่อง
ในการดําเนินการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต
ของเทศบาลตําบลโคกตูม

แผนความตอเนื่องของเทศบาลตําบลโคกตูม

แผนความตอเนื่อง หรือตอไปนี้จะเรียกวา“Business Continuity Plan (BCP)” จัดทําขึ้น เพื่อให3
“หนวยงาน” สามารถนําไปใช3ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ?ฉุกเฉินตางๆทั้งที่
เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุงร3ายตอองค?กร โดยไมให3สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ?ฉุกเฉินดังกลาว
สงผลให3 ห นวยงานต3 อ งหยุ ด การดํ า เนิ น งาน หรื อไมสามารถบริ การได3 อยางตอเนื่ อ งการที่ ห นวยงานไมมี
กระบวนการรองรับให3การดําเนินงานเปDนไปอยางตอเนื่อง อาจสงผลกระทบตอหนวยงานในด3านตางๆ เชน
ด3านเศรษฐกิจการเงิน การให3บริการ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล3อม ตลอดจนชีวิต และทรัพย?สินของประชาชน
เปDนต3น ดังนั้น การจัดทําแผนความตอเนื่องจึงเปDนสิ่งสําคัญที่จะชวยให3หนวยงานสามารถรับมือกับเหตุการณ?
ฉุกเฉินที่ไมคาดคิด และทําให3กระบวนการที่สําคัญ (Critical Business process) สามารถกลับมาดําเนินการได3
อยางปกติหรือตามระดับการให3บริการที่กําหนดได3ในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะชวยให3สามารถลดระดับความ
รุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นตอหนวยงานได3
วัตถุประสงค+ (Objectives)
เพื่อใช3เปDนแนวทางในการบริหารความตอเนื่อง
เพื่อให3หนวยงานมีการเตรียมความพร3อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ?ฉุกเฉินตาง ๆ
ที่เกิดขึ้น
เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดําเนินงานหรือการให3บริการ
เพื่อบรรเทาความเสียหายให3อยูในระดับที่ยอมรับได3
เพื่อให3ประชาชน เจ3าหน3าที่ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ หนวยงานภาครัฐ และผู3ที่มีสวนได3สวนเสีย
(Stakeholders) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของหนวยงาน แม3หนวยงานต3องเผชิญกับเหตุการณ?
ร3ายแรงและสงผลกระทบจนทําให3การดําเนินงานต3องหยุดชะงัก
สมมติฐานของแผนความตอเนื่อง (BCP Assumptions)
เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นภายใต3สมมติฐาน ดังตอไปนี้
• เหตุการณ?ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในชวงเวลาสําคัญตาง ๆ แตมิได3สงผลกระทบตอสถานที่ปฏิบัติงาน
สํารองที่ได3มีการจัดเตรียมไว3
• หนวยเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการสํารองระบบสารสนเทศตางๆ โดยระบบ
สารสนเทศสํารองมิได3รับผลกระทบจากเหตุการณ?ฉุกเฉินเหมือนกับระบบสารสนเทศหลัก
• “บุคลากร” ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง เจ3าหน3าที่และพนักงานทั้งหมดของเทศบาล
ตําบลโคกตูม

-2ขอบเขตของแผนความตอเนื่อง (Scope of BCP)
แผนความตอเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ใช3รับรองสถานการณ? กรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ?ฉุกเฉินใน
พื้นที่สํานักงานของหนวยงาน หรือภายในหนวยงาน ประกอบด3วยเหตุการณ?ตอไปนี้
• เหตุการณ?อุทกภัย
• เหตุการณ?อัคคีภัย
• เหตุการณ?วาตภัย
• เหตุการณ?โรคระบาด
การวิเคราะห+ทรัพยากรที่สําคัญ
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ?ฉุกเฉินมีหลายรูปแบบ ดังนั้นเพื่อให3หนวยงานสามารถบริหาร
จัดการการดําเนินงานขององค?กรให3มีความตอเนื่อง การจัดหาทรัพยากรที่สําคัญจึงเปDนสิ่งจําเปDน และต3องระบุ
ไว3ในแผนความตอเนื่อง ซึ่งการเตรียมการทรัพยากรที่สําคัญ จะพิจารณาจากผลกระทบใน 5 ด3าน ดังนี้
1. ผลกระทบดานอาคาร/สถานที่ ป ฏิ บั ติ ง านหลั ก หมายถึ ง เหตุ ก ารณ? ที่เ กิ ด ขึ้ น ทํ าให3
สถานที่ปฏิบัติงานหลักได3รับความเสียหายหรือไมสามารถใช3สถานที่ปฏิบัติงานหลักได3 และสงผลให3บุคลากร
ไมสามารถเข3าไปปฏิบัติงานชั่วคราวหรือระยะยาว
2. ผลกระทบดานวัสดุอุปกรณ+ที่สําคัญ/การจัดหาจัดสงวัสดุอุปกรณ+ที่สําคัญ หมายถึง
เหตุการณ?ที่เ กิดขึ้นทําให3ไมสามารถใช3 งานวัสดุอุปกรณ?ที่สําคัญ หรือไมสามารถจัดหา/จัดสงวัสดุอุปกรณ? ที่
สําคัญได3
3. ผลกระทบดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ หมายถึง เหตุการณ?ที่เกิดขึ้น
ทําให3ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือข3อมูลที่สําคัญไมสามารถนํามาใช3ในการปฏิบัติงานได3
ตามปกติ
4. ผลกระทบดานบุคลากรหลัก หมายถึง เหตุการณ?ที่เกิดขึ้นทําให3บุคลากรหลักไมสามารถ
มาปฏิบัติงานได3ตามปกติ
5. ผลกระทบผู ใหบริ ก าร หมายถึ ง เหตุ การณ? ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทํ าให3 ผู3 ให3 บ ริ ก าร /ผู3 มี ส วนได3
สวนเสีย ไมสามารถติดตอหรือให3บริการหรือสงมอบงานได3

-3สรุปเหตุการณ+สภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ+
ผลกระทบ

เหตุการณ+สภาวะวิกฤต

ดานวัสดุ
อุปกรณ+ที่
ดาน
ดานอาคาร/
สําคัญ/การ เทคโนโลยี
ผูใหบริการ/
สถานที่
ดานบุลากร
จัดหาจัดสง สารสนเทศ
ผูมีสวนได
ปฏิบัติงาน
หลัก
สวนเสีย
วัสดุ
และขอมูล
หลัก
อุปกรณ+ที่ ที่สําคัญ
สําคัญ

1

เหตุการณ?อุทกภัย

/

/

/

/

2

เหตุการณ?อัคคีภัย

/

/

/

/

/

3

เหตุการณ?วาตภัย

/

/

/

4

เหตุการณ?โรคระบาด

/

/

/

/

แผนความตอเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ไมรองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่เหตุขัดข3องเกิดขึ้นจากการ
ดําเนินงานปกติ และเหตุขัดข3องดังกลาวไมสงผลกระทบในระดับสูงตอการดําเนินงานและการให3บริการของ
หนวยงานเนื่องจากหนวยงานยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแก3ไขสถานการณ?ได3ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
โดยผู3บริหารหนวยงานหรือผู3บริหารของแตละกลุมงานและฝXายงานสามารถรับผิดชอบและดําเนินการได3ด3วย
ตนเอง
ทีมงานแผนความตอเนื่อง (Business continuity Plan Team)
เพื่อให3แผนความตอเนื่อง ( BPC ) ของเทศบาลตําบลโคกตูมสามารถนําไปปฏิบัติได3อยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล จะต3องจัดทีมงานบริหารความตอเนื่อง (BCP Team) เทศบาลตําบลโคกตูม ซึ่งมีโครงสร3าง
ดังนี้

-4หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง
นายกเทศมนตรี

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
ผูอํานวยการกองคลัง

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
หัวหนากองการประปา

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
ผูอํานวยการกองชาง

ผูประสาน
คณะบริหารความตอเนื่อง

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
ผูอํานวยการกองการศึกษา

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

ซึ่งแตละตําแหนง มีหน3าที่ในการรวมมือกันดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู3คืนเหตุการณ?ฉุกเฉินในฝXายงานของ
ตนเองให3สามารถบริหารความตอเนื่องและกลับสูสภาวะปกติได3อยางรวดเร็ว ตามบทบาทหน3าที่ที่กําหนดไว3
ของทีมงานบริหารความตอเนื่อง (BCP Team) และในกรณีที่บุคลากรหลักไมสามารถปฏิบัติหน3าที่ได3 ให3
บุคลากรสํารองรับผิดชอบหน3าที่ในบทบาทของบุคลากรหลัก ปรากฏ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความตอเนื่อง (BCP Team)
บุคลากรหลัก
บทบาท
บุคลากรสํารอง
เบอร+โทรศัพท+
ชื่อ
เบอร+โทรศัพท+
นายธิติ ฤทธิ์นาคา
๐-๓๖๔๙-๙๑๓๕ หัวหน3าทีมงานบริหาร นายพลเชฎฐ? อินทะ
๐-๓๖๔๙-๙๑๓๕
(ปลัดเทศบาล)
ความตอเนื่อง
(รองปลัดเทศบาล)
นายเจริญ ศรีทจันทร?
๐-๓๖๔๙-๙๑๓๕ ผู3ประสานงานคณะ
นายอุทัย ผองโอสถ
๐-๓๖๔๙-๙๒๒๘
(หัวหน3าสํานักปลัดเทศบาล)
บริหารความตอเนื่อง
(หัวหน3างานปgองกัน ฯ )
นายเจริญ ศรีทจันทร?
๐-๓๖๔๙-๙๑๓๕ ทีมงานบริหาร
พ.จ.อ.บุญเลิศ พฤฒากรณ?
๐-๓๖๔๙-๙๑๓๕
(หัวหน3าสํานักปลัดเทศบาล)
ความตอเนื่อง
(หัวหน3าฝXายบริหารทั่วไป)
นายบรรเจิด ด3วงทรัพย?
๐-๓๖๔๙-๙๑๓๕ ทีมงานบริหาร
นายวีระวัฒน? แก3วชนะ
๐-๓๖๔๙-๙๑๓๕
(ผู3อํานวยการกองชาง)
ความตอเนื่อง
(หัวหน3าฝXายแบบแผน)
นางสุธนา โสมภีร?
๐-๓๖๔๙-๙๑๓๕ ทีมงานบริหาร
นางพัฒนา นัทธี
๐-๓๖๔๙-๙๑๓๕
(ผู3อํานวยการกองคลัง)
ความตอเนื่อง
(หัวหน3าฝXายบริหารงานคลัง)
นายวุฒิชัย นัทธี
๐-๓๖๔๙-๙๐๙๕ ทีมงานบริหาร
นางรัมภา ศรีผาน
๐-๓๖๔๙-๙๐๙๕
(ผู3อํานวยการกองการศึกษา)
ความตอเนื่อง
(นักพัฒนาชุมชน)
นางศมนวรรณ ทองกร
๐-๓๖๔๙-๙๑๓๕ ทีมงานบริหาร
นายกิตติ์ ภัทรธัญผล
๐-๓๖๔๙-๙๑๓๕
(ผู3อํานวยการกองสาธารณสุขฯ)
ความตอเนื่อง
หัวหน3าฝXายงานสาธารณสุขฯ
นายพลเชฎฐ? อินทะ
๐-๓๖๔๙-๙๑๓๕ ทีมงานบริหาร
นางวราภรณ+ วงศ+วาสภิญโญ ๐-๓๖๔๙-๙๑๓๕
(รองปลัดเทศบาล)
ความตอเนื่อง

-5กลยุทธ+ความตอเนื่อง (Business Continuity Strategy)
กลยุทธ?ความตอเนื่อง เปDนแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรให3มีความพร3อมเมื่อเกิดสภาวะ
วิกฤต ซึ่งพิจารณาทรัพยากรใน 5 ด3าน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 กลยุทธ?ความตอเนื่อง (Business Continuity Strategy)
ทรัพยากร
อาคาร/สถานที่
ปฏิบัติงาน
สํารอง
วัสดุอุปกรณ?ที่
สําคัญ/การ
จัดหาจัดสงวัสดุ
อุปกรณ?ที่สําคัญ

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข3อมูลที่สําคัญ

กลยุทธ+ความตอเนื่อง
กําหนดให3ใช3พื้นที่ปฏิบัติงานสํารองตามที่เทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนดโดยมีการสํารวจความเหมาะสมของสถานที่
ประสานงานและการเตรียมความพร3อมกับหนวยงาน
เจ3าของพื้นที่
กําหนดให3มีการจัดหาคอมพิวเตอร?สํารอง ที่มีคุณลักษณะ
เหมาะสมกับการใช3งาน พร3อมอุปกรณ?ที่สามารถเชื่อมโยงตอ
ผานอินเตอร?เนต / กําหนดให3ใช3คอมพิวเตอร?แบบพกพา
(Laptop/Notebook) ได3เปDนการชั่วคราว หากมีความ
จําเปDนเรงดวนในชวงระหวางการจัดหาคอมพิวเตอร?สํารอง
ทั้งนี้ ต3องได3รับอนุญาตจากหัวหน3าคณะบริหารความตอเนื่อง
ในการกอบกู3คืนกอน
ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข3อมูลที่สําคัญ
ของหนวยงาน มีลักษณะแบบรวมศูนย? และเชื่อมโยงระบบ
เครือขายตอผานอินเตอร?เนตเพื่อการใช3งาน
ดังนั้น หากเกิดสภาวะฉุกเฉินต3องรอ
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ทรัพยากร
บุคลากรหลัก

ผู3ให3บริการ
ที่สําคัญ/
ผู3มีสวน
ได3สวนเสีย

กลยุทธ+ความตอเนื่อง
กําหนดให3ใช3บุคลากรสํารอง ทดแทนภายในสวนราชการและ
กําหนดให3ใช3บุคลากรนอกสวนราชการในกรณี ที่บุคลากรไม
เพียงพอหรือขาดแคลน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลกําหนดให3มีผู3ให3
บริการเชื่อมโยงระบบเครือขายอินเตอร?เนต 2 ราย คือ ทีโอที
และ CAT ซึ่งหากผู3ให3บริการหลักไมสามารถให3บริหารได3
ระบบเชื่อมโยงจะปรับเปลี่ยนไปยังผู3ให3บริการสํารองภายใน
....ชั่วโมง
กําหนดให3จัดหาอุปกรณ?เชื่อมโยงระบบเครือขายตอผาน
อินเตอร?เนตแบบพกพา (Air Card) ของผู3ให3บริการ
โทรศัพท?มือถือ เชื่อมโยงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และข3อมูลที่สําคัญของเทศบาลผานอินเตอร?เนตในกรณีที่
ผู3ให3บริการเชื่อมโยงระบบเครือขายอินเตอร?เนตของเทศบาล
ทั้ง 2 ราย ไมสามารถให3บริการได3ภายในระยะเวลาที่กําหนด

-7ความตองการดานทรัพยากรที่จําเป[นในการบริหารความตอเนื่อง
การวิเคราะห?ผลกระทบทางธุรกิจ(Business Impact Analysis) พบวากระบวนการทํางานที่แตละสวนราชการ
ให3ความสําคัญและกลับมาดําเนินงานหรือฟvwนคืนสภาพให3ได3ภายในระยะเวลาตามที่กําหนดปรากฎดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลกระทบทางการบริหาร (Impact Analysis)

กระบวนการหลัก
ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ
และงานธุรการทั่วไป
ดําเนินการเกี่ยวกับงานด3าน
การเงิน การบัญชี วัสดุครุภัณฑ?
การบริหารงานท3องถิ่น งาน
ติดตอประสานงาน งานสถิติ
ข3อมูล ระเบียบกฎหมาย
ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทํา
แผนงาน งบประมาณ และเรงรัด
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของเทศบาล

ระดับความ
เรงดวน

ระยะเวลาเป]าหมายในการฟ_`นคืนสภาพ
4
1 วัน
ชั่วโมง

1 สัปดาห+ 2 สัปดาห+

1 เดือน

สูง
/

ปานกลาง

ต่ํา

/
(2-3วัน)

/

/

/

/
/
(เรงดวน
ชวงเดือน
( ก.ค.)

สําหรับกระบวนงานอื่น ๆ ที่ประเมินแล3ว อาจไมได3รับผลกระทบในระดับสูงมาก หรือมีความยืดหยุนสามารถ
ชะลอการดําเนินงานและการให3บริการได3 โดยให3ผู3บริหารของฝXายงานประเมินความจําเปDนและเหมาะสม
ทั้งนี้ หากมีความจําเปDน ให3ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความตอเนื่องเชนเดียวกับกระบวนงานหลัก
กระบวนการแจ3งเหตุฉุกเฉิน call tree
กระบวนการ call tree คือ กระบวนการแจ3งเหตุฉุกเฉินให3กับสมาชิกในคณะบริหารความตอเนื่องและ
ทีมงานบริหารความตอเนื่องที่เกี่ยวข3องตามผังรายชื่อทางโทรศัพท? โดยมีวัตถุประสงค?เพื่อการบริหารจัดการ
ขั้นตอนในการติดตอพนักงาน ภายหลังจากมีการประกาศเหตุการณ?ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตของหนวยงาน
โดยขั้นตอนจะเริ่มผู3ประสบเหตุฉุกเฉินรายงานให3หัวหน3าคณะบริหารความตอเนื่องหรือหัวหน3าทีมบริหารความ
ตอเนื่องเกี่ยวกับรายละเอียดของเหตุการณ?ฉุกเฉิน เพื่อรับทราบและดําเนินการประกาศใช3แผนความตอเนื่อง
ตามสายงานการบังคับบัญชาของแตละสวนงาน เพื่อแจ3งไปยังบุคลากรภายใต3การบังคับบัญชาของตน
รับทราบเหตุการณ?ฉุกเฉินและการประกาศใช3แผนความตอเนื่องของหนวยงานที่ได3รับผลกระทบ ตามรายชื่อ
และชองทางติดตอสื่อสารที่ได3ระบุในตารางที่ 1 สําหรับหัวหน3าคณะบริหารความตอเนื่องในการบริหารความ
ตอเนื่องละหัวหน3าทีมบริหารความตอเนื่อง และเอกสารแนบสําหรับรายชื่อของบุคลากรทั้งหมดในสํานักงาน
เทศบาลตําบลโคกตูม

-8ในกรณีที่ไมสามารถติดตอหัวหน3าทีมได3 ให3ติดตอไปยังบุคลากรสํารอง โดยมีเงื่อนไข คือ
• ถ3าเหตุการณ?เกิดขึ้นในเวลาทําการ ให3ดําเนินการติดตอบุคลากรหลักโดยติดตอผานเบอร?
โทรศัพท?ของหนวยงานเปDนชองทางแรก
• ถ3าเหตุการณ?เกิดขึ้นนอกเวลาทําการหรือสถานที่ปฏิบัติงานหลักได3รับผลกระทบ ให3
ดําเนินการติดตอบุคลากรหลักโดยติดตอผานเบอร?โทรศัพท?มือถือเปDนชองทางแรก
• ถ3าสามารถติดตอบุคลากรหลักได3ให3แจ3งข3อมูลแกบุคลากรหลักของหนวยงานทราบ ดังนี้
- สรุปสถานการณ?ของเหตุการณ?ฉุกเฉินและการประกาศใช3แผนความตอเนื่อง
- เวลาและสถานที่สําหรับการนัดประชุมเรงดวนของหนวยงานสําหรับหัวหน3าคณะ
และทีมงานบริหารความตอเนื่องของสํานักงานฯ
- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อบริหารความตอเนื่องตอไป เชน สถานที่รวมพลในกรณี
ที่มีการย3ายสถานที่ทําการ การขนย3ายทรัพย?สิน วัสดุครุภัณฑ? รวมทั้งเอกสารของทางราชการ
เปDนต3น
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หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง
นายกเทศมนตรี

ผูประสานงาน
คณะบริหารความตอเนื่อง

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
ผูอํานวยการกองคลัง

หัวหนาทีมบริหารความ
ตอเนื่อง
หัวหนากองการประปา

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
ผูอํานวยการกองชาง

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
ผูอํานวยการกองการศึกษา

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

กระบวนการแจงเหตุ call tree
ภายหลังจากการได3รับการตอบรับจากบุคลากรหลักครบถ3วนตามผังการติดตอ (call tree) หัวหน3าทีม
บริหารความตอเนื่องของแตละสวน มีหน3าที่โทรกลับไปแจ3งยังหัวหน3าคณะบริหารความตอเนื่อง เพื่อรวบรวม
สรุปความพร3อมของหนวยงานในการบริหารความตอเนื่อง รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย?สินของ
หนวยงานและเจ3าหน3าที่ทั้งหมดในหนวยงาน
ทีมบริหารความตอเนื่องของแตละสวน มีหน3าที่ในการปรับปรุงข3อมูลสําหรับการติดตอให3เปDนป{จจุบัน
อยูตลอดเวลา เพื่อให3กระบวนการติดตอระหวางพนักงานภายในหนวยงานสามารถดําเนินได3อยางตอเนื่องและ
สําเร็จลุลวงภายในระยะเวลากําหนดในกรณีที่เกิดเหตุการณ?ฉุกเฉินและมีการประกาศใช3แผนความตอเนื่อง

-10การวิเคราะห+เพื่อกําหนดความตองการทรัพยากรที่สําคัญ
1). ด3านสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง (Working Space Requirement) ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การระบุพื้นที่การปฏิบัติงานสํารอง

ประเภททรัพยากร

ที่มา

4 ชั่วโมง

พื้นที่สําหรับ
สถานที่ปฏิบัติงาน
สํารอง

ศาลา
อเนกประสงค?
เทศบาล

2 ตร.ม.
(1 คน)

4 ตร.ม.
(2 คน)

6 ตร.ม.
(3 คน)

10 ตร.ม.
(5 คน)

ปฏิบัติงานที่บ3าน

-

8 ตร.ม.
(4 คน)

6 ตร.ม.
( 3 คน)

4 ตร.ม.
(2 คน)

-

-

-

-

10 ตร.ม.
(5 คน)

10 ตร.ม.
(5 คน)

10 ตร.ม.
(5 คน)

10 ตร.ม.
(5 คน)

พื้นที่สําหรับ
ตามที่กําหนดไว3 สถานที่ปฏิบัติงาน ในแผนบริหาร
ใหมในกรณีจําเปDน ความตอเนื่อง
รวม

1 วัน

10 ตร.ม. 10 ตร.ม.
(5 คน) (5 คน)

1 สัปดาห+ 2 สัปดาห+

1 เดือน

-

-112) ความต3องการด3านวัสดุอุปกรณ? (Equipment & Supplies Requirement) ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การระบุจํานวนวัสดุอุปกรณ?
ประเภททรัพยากร

ที่มา

4 ชั่วโมง 1 วัน

1 สัปดาห+ 2 สัปดาห+

1 เดือน

คอมพิวเตอร?สํารองที่มี ร3านค3าผาน 1 เครื่อง 1 เครื่อง
คุณลักษณะเหมาะสม กระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ

1 เครื่อง

2 เครื่อง

2 เครื่อง

GFMIS Token Key

เจ3าหน3าที่
ฝXายฯ ที่เก็บ
รักษา

1 เครื่อง 1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

EGP (ระบบจัดซื้อจัด
จ3าง(Token Key)

เจ3าหน3าที่
ฝXายฯ ที่เก็บ
รักษา

1 เครื่อง 1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

เครื่องพิมพ? รองรับ
การใช3งานกับเครื่อง
คอมพิวเตอร?

ร3านค3าผาน 1 เครื่อง 1 เครื่อง
กระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

โทรศัพท?พร3อม
หมายเลข

ร3านค3าผาน 1 เครื่อง 1 เครื่อง
กระบวนการ

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

โทรสาร เครื่องสแกน/ ร3านค3าผาน 1 เครื่อง 1 เครื่อง
Fax/Document
กระบวนการ
Scan Machine)
จัดซื้อพิเศษ
พร3อมหมายเลข

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

เครื่องถายเอกสาร

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

จัดซื้อพิเศษ

ร3านค3าผาน 1 เครื่อง 1 เครื่อง
กระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ

-123) ความต3องการด3านเทคโนโลยีสารสนเทศและข3อมูล (IT & information Requirement)
เนื่องจากระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข3อมูลของหนวยงานใช3ข3อมูลสารสนเทศโดยการเชื่อมโยง
ระบบของหนวยงานกับหนวยงานกลางผานเครือขายอินเตอร?เนต ทําให3หนวยงานไมมีระบบคอมพิวเตอร?สํารอง
และหากระบบมีป{ญหาต3องรอให3หนวยงานกลางกู3คืนระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกอนหนวยงาน
จึงสามารถใช3งานในระบบได3
ตารางที่ 6 การระบุความต3องการด3านเทคโนโลยี
ประเภททรัพยากร
Email

แหลงขอมูล

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 สัปดาห+ 2 สัปดาห+

1 เดือน

หนวยงาน
ผานระบบ
Internet

GFMIS (ระบบเบิก
จายเงิน)

หนวยงาน

EGP(ระบบจัดซื้อจัด
จ3าง)

หนวยงาน

/

/

/

/

/
(2-3 วัน)

/

/

/
(2-3 วัน)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ผานระบบ
Internet

ผานระบบ
Cat

หนังสือสั่งการตางๆ
ออกโดยหนวยงาน

หนวยงาน
ตางๆที่ได3รับ

หนังสือสั่งการตางๆ

หนวยงานต3น
สังกัด

ข3อมูลประกอบการ
หนวยงาน
จัดทําแผนงบประมาณ ตางๆใน
ประจําป‰งบประมาณ เทศบาล

/
(เรงดวน
ชวง เดือน
( ก.ค.)

-134) ความต3องการด3านบุคลากรสําหรับความตอเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน (Personnel Requirement) ปรากฏ
ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 การระบุจํานวนบุคลากรหลักที่จําเปDน
ประเภททรัพยากร

4 ชั่วโมง

1 วัน

จํานวนบุคลากรปฏิบัติงานที่สํานักงาน/
สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง

35

จํานวนบุคลากรปฏิบัติงานที่บ3าน

15

15

50

69

รวม

54

1 สัปดาห? 2 สัปดาห?

107

1 เดือน

107

107

-

-

-

107

107

107

5) ความต3องการผู3ให3บริการที่สําคัญ (Service Requirement)
ตารางที่ 8 การระบุจํานวนผู3ให3บริการที่ต3องตอหรือขอรับบริการ

ฝXายงาน/กลุมงาน

ผู3ให3บริการเชื่อมโยงระบบเครือขาย
อินเตอร?เนต*
รวม

4 ชั่วโมง

1 วัน

1

1

1

1

1 สัปดาห? 2 สัปดาห?

1
1

1 เดือน

1

1

1

1

หมายเหตุ – ให3จัดหาอุปกรณ?เชื่อมโยงระบบเครือขายตอผานอินเตอร?เนต แบบพกพา (Air Card) ของผู3
ให3บริการโทรศัพท?มือถือ เชื่อมโยงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข3อมูลที่สําคัญของหนวยงานกลางผาน
อินเตอร?เนต ในกรณีผู3ให3บริการหลักและสํารองไมสามารถให3บริการได3ภายในระยะเวลาที่กําหนด

-14ขั้นตอนการบริหารความตอเนื่องและกอบกูกระบวนการ
วันที่ 1 (ภายใน 24 ชั่วโมง) การตอบสนองตอเหตุการณ?ทันที
ในการปฏิบัติงานใดๆ ให3บุคลากรของเทศบาลคํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ
และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หนวยงานตนเองและงานปgองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ฯ กําหนดขึ้นอยางเครงครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
- แจ3งเหตุฉุกเฉิน วิกฤต ตามกระบวนการ Call
Tree ให3กับบุคลากรในแตละสวนราชการ
ภายหลังได3รับแจ3งจากหัวหน3าคณะบริหาร
ความตอเนื่องของหนวยงาน
- จัดประชุมทีมงานบริหารความตอเนื่อง
เพื่อประเมินความเสียหาย ผลกระทบตอการ
ดําเนินงาน การให3บริการ และทรัพยากรสําคัญ
ที่ต3องใช3ในการบริหารความตอเนื่อง
- ทบทวนกระบวนงานที่มีความเรงดวน หรือสงผล
กระทบอยางสูง (หากไมดําเนินการ) ดังนั้น
จําเปDนต3องดําเนินงานหรือปฏิบัติด3วยมือ
(Manual Processing)
- ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในแตละสวน
ราชการ ที่ได3รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
- รายงานหัวหน3าคณะบริหารความตอเนื่องของ
หนวยงานทราบ โดยครอบคลุมประเด็นดังนี้
- จํานวนและรายชื่อบุคลากรที่ได3รับ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
- ความเสียหายและผลกระทบตอการ
ดําเนินงานและการให3บริการ
- ทรัพยากรสําคัญที่ต3องใช3ในการบริหาร
ความตอเนื่อง
- กระบวนงานที่มีความเรงดวนและสงผล
กระทบอยางสูงหากไมดําเนินการ และ
จําเปDนต3องดําเนินงานหรือปฏิบัติงาน
ด3วยมือ

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหน3าทีมงานบริหาร
ความตอเนื่อง
ทีมงานบริหารความ
ตอเนื่อง

หัวหน3าทีมงานบริหาร
ความตอเนื่อง
หัวหน3าทีมงานบริหาร
ความตอเนื่องของกลุม/
ฝXาย

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

-15วันที่ 1 (ภายใน 24 ชั่วโมง) การตอบสนองตอเหตุการณ?ทันที
ในการปฏิบัติงานใดๆ ให3บุคลากรของแตละสวนราชการคํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากร
อื่นๆและปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หนวยงานตนเองและงานปgองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยฯ กําหนดขึ้นอยางเครงครัด
หัวหน3าและทีมงานบริหารความ
- สื่อสารและรายงานสถานการณ?แกบุคลากร
ตอเนื่อง
ในแตละสวนราชการให3ทราบ ตามเนื้อหาและ
ข3อความที่ได3รับการพิจารณาและเห็นชอบจาก
คณะบริหารตอเนื่องของหนวยงานแล3ว
- ประเมินและระบุกระบวนการหลัก และงาน
หัวหน3าและทีมงานบริหารความ
เรงดวนที่จําเปDนต3องดําเนินการให3แล3วเสร็จ
ตอเนื่อง
ภายในวันที่ 1 - 5 วัน ข3างหน3า
- ประเมินศักยภาพและความสามารถของ
หัวหน3าและทีมงานบริหารความ
หนวยงานฯ ในการดําเนินงานเรงดวนข3างต3น
ตอเนื่อง
ภายใต3ข3อจํากัดและสภาวะวิกฤต พร3อมทั้งระบุ
ทรัพยากรที่จําเปDนต3องใช3ในการบริหารความ
ตอเนื่องตามแผนการจัดหาทรัพยากร
- รายงานความคืบหน3าให3แกหัวหน3าคณะบริหาร หัวหน3าและทีมงานบริหารความ
ความตอเนื่องของหนวยงานทราบ พร3อมขออนุมัติ ตอเนื่อง
การดําเนินงานหรือปฏิบัติงานด3วยมือ (Manual
Processing) สําหรับกระบวนงานที่มีความ
เรงดวนและสงผลกระทบอยางสูงหากไม
ดําเนินการ
- ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวข3องกับ หัวหน3าทีมงานบริหาร
การจัดหาทรัพยากรที่จําเปDนต3องใช3ในการบริหาร ความตอเนื่อง
ความตอเนื่อง ได3แก
- สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
- วัสดุอุปกรณ?ที่สําคัญ
- เทคโนโลยีสารสนเทศและข3อมูลที่สําคัญ
- บุคลากร
- ผู3ให3บริการที่สําคัญ/ผู3มีสวนได3สวนเสีย

-16วันที่ 1 (ภายใน 24 ชั่วโมง) การตอบสนองตอเหตุการณ?ทันที
ในการปฏิบัติงานใดๆ ให3บุคลากรของแตละสวนราชการคํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากร
อื่นๆและปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หนวยงานตนเองและงานปgองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยฯกําหนดขึ้นอยางเครงครัด
- พิจารณาดําเนินการหรือปฏิบัติงานด3วยมือ
หัวหน3าและทีมงาน
(Manual) เฉพาะงานเรงดวน หากไมดําเนินการ บริหารความตอเนื่อง
จะสงผลกระทบอยางสูงและไมสามารถรอได3 ทั้งนี้
ต3องได3รับการอนุมัติ
- ระบุหนวยงานที่เปDนคูค3า/ผู3ให3บริการสําหรับงาน หัวหน3าและทีมงาน
เรงดวน เพื่อแจ3งสถานการณ?และแนวทางในการ บริหารความตอเนื่อง
บริหารงานให3มีความตอเนื่องความเห็นของ
คณะบริหารความตอเนื่องของหนวยงาน
- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและ
งานตางๆ ที่ทีมงานบริหารความตอเนื่องของแต
ละสวนราชการ ต3องดําเนินการ (พร3อมระบุ
รายละเอียด ผู3ดําเนินการและเวลา) อยาง
สม่ําเสมอ

ทีมงานบริหารความ
ตอเนื่อง

- แจ3งสรุปสถานการณ?และขั้นตอนการดําเนินการ หัวหน3าและทีมงาน
สําหรับในวันถัดไป ให3กับบุคลากรหลักในแตละ บริหารความตอเนื่อง
สวนราชการ เพื่อรับทราบและดําเนินการ อาทิ
แจ3งวัน เวลา และสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
- รายงานความคืบหน3าให3แกหัวหน3าคณะบริหาร
ความตอเนื่องของหนวยงานอยางสม่ําเสมอหรือ
ตามที่ได3กําหนดไว3

หัวหน3าและทีมงาน
บริหารความตอเนื่อง

-17วันที่ 2 - 7 การตอบสนองในระยะสั้น
ในการปฏิบัติงานใดๆ ให3บุคลากรของแตละสวนราชการ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากร
อื่นๆและปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หนวยงานตนเองและงานปgองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยฯกําหนดขึ้นอยางเครงครัด
ดําเนินการ
ขั้นตอนและกิจกรรม
บทบาทความรับผิดชอบ
แลวเสร็จ
- ติดตามสถานะภาพการกอบกู3คืนมาของ
หัวหน3าและทีมงานบริหาร
ทรัพยากรที่ได3รับผลกระทบ ประเมินความจําเปDน ความตอเนื่อง
และระยะเวลาที่ต3องใช3ในการกอบกู3คืน
- ตรวจสอบกับหนวยงาน ความพร3อมและ
หัวหน3าและทีมงานบริหาร
ข3อจํากัดในการจัดหาทรัพยากรที่จําเปDนที่ต3องใช3 ความตอเนื่อง
ในการบริหารความตอเนื่อง ได3แก
- สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
- วัสดุอุปกรณ?ที่สําคัญ
- เทคโนโลยีสารสนเทศและข3อมูลที่สําคัญ
- บุคลากรหลัก
- คูค3า/ผู3ให3บริการที่สําคัญ/ผู3มีสวนได3 สวนเสีย
- รายงานหัวหน3าคณะบริหารความตอเนื่องของ หัวหน3าและทีมงานบริหาร
หนวยงาน ความพร3อม ข3อจํากัด และ
ความตอเนื่อง
ข3อเสนอแนะในการจัดหาทรัพยากรที่จําเปDนต3อง
ใช3ในการบริหารความตอเนื่อง
- ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรที่ หัวหน3าและทีมงานบริหาร
จําเปDนต3องใช3ในการบริหารความตอเนื่อง ได3แก ความตอเนื่อง
- สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
- วัสดุอุปกรณ?ที่สําคัญ
- เทคโนโลยีสารสนเทศและข3อมูลที่สําคัญ
- บุคลากรหลัก
- ผู3ให3บริการที่สําคัญ/ผู3มีสวนได3สวนเสีย
- ดําเนินการกอบกู3และจัดหาข3อมูลและรายงาน หัวหน3าและทีมงานบริหาร
ตางๆที่จําเปDนต3องใช3ในการดําเนินงานและ
ความตอเนื่อง
ให3บริการตามตารางที่ 6

-18วันที่ 2 - 7 การตอบสนองในระยะสั้น
- ดําเนินงานและให3บริการ ภายใต3ทรัพยากรที่
จัดหาเพื่อบริหารความตอเนื่อง:
- สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
- วัสดุอุปกรณ?ที่สําคัญ
- เทคโนโลยีสารสนเทศและข3อมูลที่สําคัญ
- บุคลากรหลัก
- คูค3า ผู3ให3บริการที่สําคัญ
- แจ3งสถานการณ?และแนวทางในการบริหารความ หัวหน3าและทีมงาน
ตอเนื่องแกชุมชนในเขต/ผู3ใช3บริการ/คูค3า/ที่ได3รับ บริหารความตอเนื่อง
ผลกระทบ
- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและ
งานตางๆ ที่ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ
แตละสวนราชการ ต3องดําเนินการ
(พร3อมระบุรายละเอียด ผู3ดําเนินการและเวลา)
อยางสม่ําเสมอ

หัวหน3าและทีมงาน
บริหารความตอเนื่อง

- แจ3งสรุปสถานการณ?และขั้นตอนการดําเนินการ หัวหน3าและทีมงาน
สําหรับในวันถัดไป ให3กับบุคลากรหลักในแตละ บริหารความตอเนื่อง
สวนราชการ
รายงานความคืบหน3าให3แกหัวหน3าคณะบริหาร
ความตอเนื่องของหนวยงานอยางสม่ําเสมอหรือ
ตามที่ได3กําหนดไว3

หัวหน3าและทีมงาน
บริหารความตอเนื่อง

-19วันที่ 8 การตอบสนองในระยะกลาง (1 สัปดาห?)
ในการปฏิบัติงานใดๆ ให3บุคลากรของฝXายฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆและ
ปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หนวยงานตนเองและงานปgองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ฯ กําหนดขึ้นอยางเครงครัด
ดําเนินการ
ขั้นตอนและกิจกรรม
บทบาทความรับผิดชอบ
แลวเสร็จ
- ติดตามสถานะภาพการกอบกู3คืนมาของ
หัวหน3าและทีมงานบริหาร
ทรัพยากรที่ได3รับผลกระทบ ประเมินความจําเปDน ความตอเนื่อง
และระยะเวลาที่ต3องใช3ในการกอบกู3คืน
- ระบุทรัพยากรที่จําเปDนต3องใช3 เพื่อดําเนินงาน
และให3บริการตามปกติ
- รายงานหัวหน3าคณะบริหารความตอเนื่องของ หัวหน3าและทีมงานบริหาร
หนวยงานสภาพการกอบกู3คืนมาของทรัพยากรที่ ความตอเนื่อง
ได3รับผลกระทบ และทรัพยากรที่จําเปDนต3องใช3
เพื่อดําเนินงานและให3บริการตามปกติ
- ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรที่ หัวหน3าและทีมงานบริหาร
จําเปDนต3องใช3ในการบริหารความตอเนื่อง ได3แก ความตอเนื่อง
- สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
- วัสดุอุปกรณ?ที่สําคัญ
- เทคโนโลยีสารสนเทศและข3อมูลที่สําคัญ
- บุคลากรหลัก
- ผู3ให3บริการที่สําคัญ/ผู3มีสวนได3สวนเสีย
- แจ3งสรุปสถานการณ?และการเตรียมความพร3อม หัวหน3าและทีมงานบริหาร
ด3านทรัพยากรตางๆ เพื่อดําเนินงานและ
ความตอเนื่อง
ให3บริการตามปกติ ให3กับบุคลในแตละสวน
ราชการ
- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและ ทีมงานบริหารความ
งานตางๆ ที่ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ
ตอเนื่อง
กลุม/ฝXายฯ ต3องดําเนินการ (พร3อมระบุ
รายละเอียด ผู3ดําเนินการและเวลา) อยาง
สม่ําเสมอ
- รายงานความคืบหน3าให3แกหัวหน3าคณะบริหาร หัวหน3าและทีมงานบริหาร
ความตอเนื่องของหนวยงานอยางสม่ําเสมอหรือ ความตอเนื่อง
ตามที่ได3กําหนดไว3

