แผนบริหารความต่อเนื่อง
เทศบาลเมืองบางระจัน

แผนบริหารความต่อเนื่องเทศบาลเมืองบางระจัน
1. บทนํา
เทศบาลเมืองบางระจัน ได้จัดทําแผนการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan (BCP)
เพื่ อให้ มี แผนรองรั บ การดํ า เนิ น กิ จ การให้ บ ริ ก ารประชาชนในงานบริ การหลั ก ที่ มีค วามสํ าคั ญได้ อย่ างต่ อ เนื่ อง มี
ประสิทธิภาพ แม้ประสบสถานการณ์วิกฤต อันจะส่งผลต่อการสร้างความเชื่อมั่นในระบบการให้บริการของรัฐ และ
สามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ
หรื อการมุ่ งร้ ายต่ อองค์ ก ร โดยไม่ ให้ ส ภาวะวิ กฤตหรื อเหตุ ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น ดั ง กล่ าวส่ งผลให้ ห น่ ว ยงานต้ อ งหยุ ด การ
ดําเนินงาน หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่าง
การทํ า แผนบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง เป็ น กระบวนการบริ ห ารจั ด การแบบองค์ ร วมที่ เ ป็ น ระบบ
จะสามารถคาดการณ์ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การให้บริการ สังคม
ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น จึงเป็นเรื่องที่ดีและถือเป็นการทบทวนและแก้ไข
ปรับปรุงแผนเผชิญเหตุ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานให้สามารถรับมือกับสภาวะ
วิกฤตที่เกิดขึ้นได้ จะช่วยให้สามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานได้ทุกเมื่อ
2. วัตถุประสงค์ (Objectives)
 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องของการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต
 เพื่อให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤตกับสภาวะวิกฤตหรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
 เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดําเนินงานหรือการให้บริการ เช่น ผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจ การเงิน การให้บริการ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้
 เพื่อให้ประชาขน เจ้าหน้าที่ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholders) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของหน่วยงาน แม้หน่วยงานต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผล
กระทบจนทําให้การดําเนินงานต้องหยุดชะงัก

3. สมมุติฐานของแผนความต่อเนื่อง (BCP Assumptions)
เอกสารฉบับนีจ้ ัดทําขึ้นภายใต้สมมุติฐาน ดังต่อไปนี้
 เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสําคัญต่างๆ แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงาน
สํารองที่ได้มีการจัดเตรียมไว้
 หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการสํารองระบบสารสนเทศต่างๆ โดยระบบ
สารสนเทศสํารองมิได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเหมือนกับระบบสารสนเทศหลัก
 “บุคลากร” ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง เจ้าหน้าที่และพนักงานทั้งหมดของเทศบาล
เมืองบางระจัน
4. ขอบเขตของแผนความต่อเนื่อง (Scope of BCP)
แผนความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ใช้รับรองสถานการณ์ ในกรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์
ฉุกเฉินในพื้นที่สํานักงานของหน่วยงาน หรือภายในหน่วยงานในจังหวัดสิงห์บุรี ด้วยเหตุการณ์ต่างๆดังต่อไปนี้
 เหตุการณ์อุทกภัย
 เหตุการณ์อัคคีภยั
 เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล
 เหตุการณ์โรคระบาด ฯลฯ

-25. การวิเคราะห์ทรัพยากรที่สําคัญ
หน่วยงานวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงและภัยคุกคามจากเหตุการณ์ต่างๆ
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินมีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานสามารถบริหารจัดการการ
ดําเนินงานขององค์กรให้มีความต่อเนื่อง การจัดหาทรัพยากรที่สําคัญจึงเป็นสิ่งจําเป็นที่จะต้องระบุไว้ในแผนความ
ต่อเนื่อง ดังนั้นการเตรียมการสามารถแบ่งประเภทของผลกระทบต่อทรัพยากรที่สําคัญได้ 5 ด้าน ดังนี้
(1) ผลกระทบด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้สถานที่
ปฏิบัติงานหลักได้รับความเสียหายหรือไม่สามารถใช้สถานที่ปฏิบัติงานหลักได้ และส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถเข้า
ไปปฏิบัติงานได้ชั่วคราวหรือระยะยาว
(2) ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ/การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ หมายถึง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ หรือไม่สามารถจัดหา/จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญได้
(3) ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้
ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลที่สําคัญไม่สามารถนํามาใช้ในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ
(4) ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้บุคลากรหลักไม่สามารถมา
ปฏิบัตงิ านได้ตามปกติ
5. ผลกระทบด้านคูค่ ้า / ผู้ให้บริการที่สําคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้คู่ค้า/ผู้ให้บริการ/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่สามารถติดต่อหรือให้บริการหรือส่งมอบงานได้
6. สรุปเหตุการณ์สภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ์
ผลกระทบ
เหตุการณ์สภาวะวิกฤต

1.
2.
3.

ด้านอาคาร/
สถานที่
ปฏิบัติงาน
หลัก

ด้านวัสดุ
อุปกรณ์ที่
สําคัญ/การ
จัดหาจัดส่ง
วัสดุอุปกรณ์ที่
สําคัญ



ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และข้อมูล
ที่สําคัญ

ด้านคูค่ ้า /
ด้านบุคลากร ผู้ให้บริการ/
หลัก
ผู้มีส่วนได้เสีย
ที่สําคัญ





เหตุการณ์อุทกภัย



เหตุการณ์อัคคีภยั


เหตุการณ์ชุมนุม
ประท้วง/จลาจล


4. เหตุการณ์โรค
ระบาด
แผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ไม่รองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่เหตุขัดข้องเกิดขึ้นจากการดําเนินงาน
ปกติ และเหตุขัดข้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบในระดับสูงต่อการดําเนินงานและการให้บริการของหน่วยงาน
เนื่องจากหน่วยงานยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์ได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยผู้บริหาร
หน่วยงานหรือผู้บริหารของแต่ละส่วนราชการสามารถรับผิดชอบและดําเนินการได้ด้วยตนเอง

-37. ทีมบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan Team)
เพื่อให้แผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ของเทศบาลเมืองบางระจันสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จะต้องจัดตั้งทีมบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ขึ้น โดย BCP Team
ประกอบด้วย หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง และทีมบริหารความต่อเนื่อง
โดยทําหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ที่กําหนดไว้ ทั้งการดําเนินการ ดูแล ติดตาม และกู้คืนเหตุการณ์
ฉุกเฉินในส่วนราชการของตนเอง ให้สามารถปฏิบัติงานที่สําคัญได้อย่างต่อเนื่องและกลับคืนสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว
ทั้งนี้ หากทีมบริหารความต่อเนื่อง ซึ่งเป็นบุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคลากรสํารองรับผิดชอบ
และทําหน้าที่ในบทบาทของบุคลากรหลักแทนได้ โดยปรากฏรายชื่อดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมบริหารความต่อเนื่องเทศบาลเมืองบางระจัน (BCP Team)
บุคลากรหลัก
ชื่อ
นายอรรถพันธ์ โมรา
(นายยกเทศมนตรีเมืองบางระจัน)
นายชํานาญ ชลอวงษ์
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ)
นายทวีศักดิ์ รัตนอักษรศิลป์
(ผอ.กองช่าง)

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๗-๑๑๗๒๑๑๑
๐๘๗-๔๐๔๘๕๙๙
๐๘๗-๑๒๐๕๖๕๕

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
ทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
ทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง

น.ส.วีรนันท์ พลุวังกาญจน์
(หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาลเมืองบางระจัน)
น.ส.สายพิน จีนเท่ห์
(ผอ.กองคลัง)
นายธนภัทร ใจภักดี
(ผอ.กองการศึกษา)
น.ส.วราภรณ์ มาลี
(ผอ.กองสวัสดิการสังคม)
นายจักรพันธ์ ณ นคร
(ผอ.กองวิชาการและแผนงาน)

๐๘๙-๐๒๙๑๔๗๕
๐๘๑-๒๙๔๘๖๕๓
๐๘๖-๗๕๑๖๗๖๗
๐๘๐-๖๖๕๔๔๙๘
๐๘๑-๗๘๐๗๕๓๖

ทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
ทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
ทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
ทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
ทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง

บทบาท

บุคลากรสํารอง
ชื่อ
น.ส.จิราภรณ์ อ่อนสําอางค์
(ปลัดเทศบาลเมืองบางระจัน)
นายชัยรัตน์ เรือนแก้ว
(หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารสุข)
นายนิวัติ บุญเสริม
(หน.ฝ่ายแบบแผนฯ)
นางเรณู ปั้นศุขสวัสดิ์
(หน.ฝ่ายปกครอง)
นางศศิธร สีนุชาติ
(หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง)
นางวรรณนภา ทองมี
(หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
น.ส.ศุภักษร ฉิมบุรุษ
(เจ้าพนักงานธุรการ)
น.ส.นันทวรรณ ทองประเสิรฐ
(หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ)

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๙-๘๐๓๕-๘๙๑
๐๘๙-๙๙๔๙-๔๑๑
๐๙๐-๑๑๖๐-๓๙๖
๐๘๑-๕๗๑๐-๒๕๐
๐๘๙-๕๓๙๓-๗๐๙
๐๘๑-๗๘๐๗-๕๓๖
๐๘๔-๔๑๓๘-๒๑๗
๐๘๙-๖๑๑๓-๓๕๙

8. กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)
การกําหนดกลยุทธ์ความต่อเนื่องหรือแนวทางในการสร้างความต่อเนื่องของการปฎิบัติงาน เป็นขั้นตอน/แนวทางที่
สําคัญก่อนที่จะมีการจัดทําแผนความต่อเนื่องในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีความพร้อมเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต ซึ่งพิจารณา
ทรัพยากรใน 5 ด้าน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)

ทรัพยากร

กลยุทธ์ความต่อเนื่อง

อาคาร/ สถานที่
ปฏิบัตงิ านสํารอง

 กําหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงานสํารองบริเวณศูนย์อเนกประสงค์
สําหรับผู้สุงอายุในชุมชนเทศบาลเมืองบางระจัน โดยมีการสํารวจความ
เหมาะสมของสถานที่ ประสานงาน และการเตรียมความพร้อม กับ
ส่วนราชการในสังกัด

วัสดุอุปกรณ์ที่สาํ คัญ  กําหนดให้มีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สํารอง ที่มี
/ การจัดหาจัดส่ง
คุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งาน พร้อมอุปกรณ์ที่สามารถ
วัสดุอุปกรณ์ที่สาํ คัญ เชื่อมโยงต่อผ่านอินเตอร์เน็ต เข้าสู่ระบบเทคโนโลยีของ
หน่วยงานกลางได้
 กําหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้เป็นการชั่วคราว หากมีความ
จําเป็นเร่งด่วนในช่วงระหว่างการจัดหาคอมพิวเตอร์สาํ รอง

-4ทรัพยากร

กลยุทธ์ความต่อเนื่อง

เครื่องมือ
เครื่องจักรกล

 จัดเตรียมความพร้อมของเครื่องมือเครื่องจักรสําหรับ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในภาวะฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที

บุคลากรหลัก

 กําหนดให้มีบุคลากรหลักและบุคลากรสํารอง ทํางาน
ทดแทนกันได้ภายในกลุ่มงานฯเดียวกัน ในสภาวะวิกฤต
กําหนดให้ใช้บุคลากรนอกกลุ่มงานฯในกรณีที่บุคลากรไม่
เพียงพอหรือขาดแคลน
กําหนดแนวทางและกลุ่มบุคลากรที่สามารถขอให้ช่วย
ปฏิบัตงิ านชั่วคราวจากหน่วยงานราชการอื่นๆในสังกัด หรือ
ส่วนกลาง

คู่ค้า/ผู้ให้บริการ
ที่สําคัญ/ผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสีย

 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ เทศบาล กําหนดให้
กสท. เป็นผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ซึ่งหาก ไม่สามารถให้บริการได้ กําหนดให้ผู้บริหารใช้
เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (
Government Information Network)
 กําหนดให้จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่าน
อินเตอร์เน็ต แบบพกพา (Air Card) ของผู้ให้บริการ
โทรศัพท์มือถือ เชื่อมโยงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ข้อมูลที่สําคัญของหน่วยงานกลางผ่านอินเตอร์เน็ต ในกรณีที่
ผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของจังหวัดไม่
สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กาํ หนด

9. ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis)
การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) พบว่ากระบวนการทํางานของกลุ่มงานฯ
ต้องให้ความสําคัญกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบและกลับมาดําเนินงานหรือฟื้นคืนสภาพให้ได้ภายในระยะเวลาที่
กําหนดปรากฏดังตารางที่ 3

-5ตารางที่ 3 ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis)
ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ
ระดับความ
กระบวนงานหลัก
4
1
2
1 เดือน
เร่งด่วน
1 วัน
ชั่วโมง
สัปดาห์ สัปดาห์





งานสารบรรณและงานธุรการ
สูง
ทั่วไป
งานด้านการเงิน การบัญชี
งานวัสดุ ครุภัณฑ์ การบริหาร
บุคคล งานติดต่อประสานงาน

สูง

การจัดทําแผนงาน งบประมาณ
และเร่งรัดติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงาน

ปานกลาง

งานข้อมูล

ต่ํา

















สําหรับกระบวนงานอื่น ๆ ที่ประเมินแล้ว อาจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมีความ
ยืดหยุ่นกันได้จะสามารถชลอการดําเนินงานและการให้บริการได้ โดยให้หัวหน้าส่วนราชการแต่ละส่วนนั้นๆประเมิน
ความจําเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ หากมีความจําเป็น ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน/แนวทางการบริหารความต่อเนื่อง
เช่นเดียวกับกระบวนงานหลัก
10. กระบวนการแจ้งเหตุฉกุ เฉิน ( Call Tree)
กระบวนการ Call Tree คือกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกในทีมบริหารความต่อเนื่อง
ที่เกี่ยวข้องตามผังรายชื่อทางโทรศัพท์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารจัดการขั้นตอนในการติดต่อบุคลากร
ภายหลังจากมีการประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตของหน่วยงาน
จุดเริ่มต้นของกระบวนการ Call Tree จะเริ่มจากหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องของเทศบาล
เมืองบางระจัน แจ้งเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ให้หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของเทศบาลเมือง
บางระจันทราบและหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งให้ผู้ประสานงานคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของจังหวัด จากนั้น ผู้ประสานงานฯก็จะแจ้งให้หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องของเทศบาลเมืองบางระจัน
รับทราบการประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง จากนั้นหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องของสํานักงานจังหวัดจะแจ้งให้
ทีมบริการความต่อเนื่องของแต่ละส่วนราชการ แล้วทีมงานบริหารความต่อเนื่องกลุ่มงานฯจึงติดต่อและแจ้งไปยัง
บุคลากรภายใต้การบังคับบัญชาของตนรับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่องของ
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ตามรายชื่อและช่องทางติดต่อสื่อสารที่ได้ระบุใน ตารางที่ 2.1 สําหรับหัวหน้าทีมและ
ทีมบริหารความต่อเนื่องของเทศบาลเมืองบางระจัน และภาคผนวก ก สําหรับรายชื่อและรายละเอียดของบุคลากร
ทั้งหมดในเทศบาลเมืองบางระจัน
ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อทีมบริหารความต่อเนื่องได้ ให้ติดต่อไปยังบุคลากรสํารอง โดยมีการพิจารณา
ดังนี้
 ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลาทําการ ให้ดําเนินการติดต่อบุคลากรหลักโดยติดต่อผ่านเบอร์
โทรศัพท์ของหน่วยงานเป็นช่องทางแรก

-6 ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นนอกเวลาทําการหรือสถานที่ปฏิบัติงานหลักได้รับผลกระทบให้ดําเนินการ
ติดต่อบุคลากรหลักโดยติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางแรก
 ถ้าสามารถติดต่อบุคลากรหลักได้ให้แจ้งข้อมูลแก่บุคลากรหลักของหน่วยงานทราบ
ดังต่อไปนี้
1. สรุปสถานการณ์ของเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง
2. เวลาและสถานที่สาํ หรับการนัดประชุมเร่งด่วนของหน่วยงาน สําหรับผู้บริหารของ
หน่วยงานและทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน เพื่อบริหารความต่อเนื่องต่อไป ได้แก่ สถานที่รวมพลในกรณีที่
มีการย้ายสถานที่ทําการ
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รูปภาพที่ 1 – กระบวนการแจ้งเหตุ Call Tree
ภายหลังจากได้รับการตอบรับจากบุคลากรหลักครบถ้วนตามผังการติดต่อ (Call Tree) หัวหน้า
หน่วยงาน มีหน้าที่โทรกลับไปแจ้งยังผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง เพื่อรวบรวมสรุปความพร้อมของ
หน่วยงานในการบริหารความต่อเนื่อง รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่
ทั้งหมดในหน่วยงาน
ที ม บริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งมี ห น้ า ที่ ใ นการปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล สํ า หรั บ การติ ด ต่ อ ให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น อยู่
ตลอดเวลา เพื่อให้กระบวนการติดต่อบุคลากรภายในหน่วยงานสามารถดําเนินได้อย่างต่อเนื่องและสําเร็จลุล่วง
ภายในระยะเวลา ที่คาดหวัง ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและมีการประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง

-711. การวิเคราะห์เพื่อกําหนดความต้องการทรัพยากรที่สําคัญ
1) ด้านสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง (Working Space Requirement) ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การระบุพื้นที่การปฏิบัติงานสํารอง
2
4
1 เดือน
ประเภททรัพยากร
ที่มา
1 วัน
1 สัปดาห์
สัปดาห์
ชั่วโมง
พื้นที่สําหรับสถานที่
ปฏิบัติงานใหม่
(งานเกี่ยวกับสารบัญ)
พื้นที่สําหรับสถานที่
ปฏิบัติงานใหม่
(การเงิน การบัญชี
งานวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์
การบริหารบุคคล
งานติดต่อประสาน
งานแผนงาน งบประมาณ
งานเร่งรัดติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
และ
งานข้อมูล)

ศูนย์อเนกประสงค์สําหรับ
ผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลเมือง
บางระจัน

-

รวม

เฉพาะตัว
อาคาร

เฉพาะตัว
อาคาร

เฉพาะตัว
อาคาร

เฉพาะตัว
อาคาร

เฉพาะตัว
อาคาร

เฉพาะตัว
อาคาร

เฉพาะตัว เฉพาะตัว
อาคาร
อาคาร

1 แห่ง

1 แห่ง

1 แห่ง

1 แห่ง

2) ความต้องการด้านวัสดุอปุ กรณ์ (Equipment & Supplies Requirement) ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การระบุจํานวนวัสดุอุปกรณ์
4
1
ประเภททรัพยากร
ที่มา
1 วัน
2 สัปดาห์ 1 เดือน
ชั่วโมง
สัปดาห์
เครื่องคอมพิวเตอร์
ร้านค้าผ่านกระบวนการ
7 เครื่อง
7
7 เครื่อง 7 เครื่อง
สํารองที่มีคุณลักษณะ
จัดซื้อพิเศษ
เครื่อง
เหมาะสมภารกิจ ส่วน
ราชการละ ๑ เครื่อง
เครื่องพิมพ์รองรับการใช้ ร้านค้าผ่านกระบวนการ
7 เครื่อง 7 เครื่อง 7 เครื่อง 7 เครื่อง
งานกับเครื่อง
จัดซื้อพิเศษ
คอมพิวเตอร์
โทรศัพท์พร้อมหมายเลข ร้านค้าผ่านกระบวนการ
1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 2 เครื่อง
จัดซื้อพิเศษ
โทรสาร พร้อมหมายเลข ร้านค้าผ่านกระบวนการ
1 เครื่อง
1
1 เครื่อง 1 เครื่อง
จัดซื้อพิเศษ
เครื่อง
เครื่องถ่ายเอกสาร
ร้านค้าผ่านกระบวนการ
1 เครื่อง
1
1 เครื่อง 1 เครื่อง
จัดซื้อพิเศษ
เครื่อง
โต๊ะ เก้าอี้ สําหรับ
ร้านค้าผ่านกระบวนการ
7 ชุด
7 ชุด 14 ชุด
14 ชุด
เจ้าหน้าที่ปฏิบัตงิ าน
จัดซื้อพิเศษ
วัสดุสาํ นักงาน
ร้านค้าผ่านกระบวนการ
เบิกใช้ตามความเหมาะสม
จัดซื้อพิเศษ

-83) ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล (IT & Information Requirement)
เทศบาลเมืองบางระจันใช้ข้อมูลสารสนเทศโดยการเชื่อมโยงระบบของหน่วยงานกับหน่วยงาน
กลางผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทําให้หน่วยงานไม่มีระบบคอมพิวเตอร์สํารองและหากระบบมีปัญหาต้องรอให้
หน่วยงานกลางกู้คืนระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนหน่วยงานจึงจะสามารถใช้งานของระบบได้
ตารางที่ 6 การระบุความต้องการด้านเทคโนโลยีและข้อมูล
4
1
ประเภททรัพยากร
ที่มา
1 วัน
ชั่วโมง
สัปดาห์


Email
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
และการสื่อสาร


(ระบบจัดซื้อจัดจ้าง) กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น


หนังสือสัง่ การจาก
หน่วยงานส่วนกลาง
หน่วยงานส่วนกลาง

ข้อมูลประกอบการ หน่วยงานส่วนกลาง และ
จัดทําแผนพัฒนา
หน่วยงานต่างๆในจังหวัด
และงบประมาณ

2 สัปดาห์ 1 เดือน
















4) ความต้องการด้านบุคลากรสําหรับความต่อเนื่องเพื่อปฏิบัตงิ าน (Personnel Requirement)
ปรากฏดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 การระบุจํานวนบุคลากรหลักที่จําเป็น
ประเภททรัพยากร 4 ชั่วโมง
1 วัน
1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์
1 เดือน
จํานวนบุคลากร
8
22
38
38
38
ปฏิบัติงาน ณ สถานที่
ปฏิบัติงานสํารอง (ศูนย์
อเนกประสงค์สําหรับ
ผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาล
เมืองบางระจัน)

รวม

8

22

38

38

38

5) ความต้องการด้านผู้ให้บริการที่สําคัญ (Service Requirement)
ตารางที่ 8 การระบุจํานวนผู้ให้บริการที่ต้องติดต่อหรือขอรับบริการ
ประเภททรัพยากร 4 ชั่วโมง
1 วัน
1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์
1 เดือน
ผู้ให้บริการเชื่อมโยง
1
1
1
1
ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต
รวม
1
1
1
1
หมายเหตุ -ให้จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เน็ต แบบพกพา (Air Card)
ของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ เชื่อมโยงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลทีส่ าํ คัญของหน่วยงานกลางผ่าน
อินเตอร์เน็ต ในกรณีผู้ให้บริการหลักและสํารองไม่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด

-912. ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและการกอบกู้กระบวนการ
 วันที่ 1 ( ภายใน 24 ชั่วโมง) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของ เทศบาลเมืองบางระจัน คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของ
ตนเองและบุคลากรอื่นๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานตนเอง
และสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรีกําหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
บทบาทความรับผิดชอบ
ดําเนินการแล้วเสร็จ

- แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤต ตามกระบวนการ Call Tree หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนือ่ ง
ให้กับบุคลากรในส่วนราชการ ภายหลังได้รับแจ้งจาก
หัวหน้า/ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่องของ
เทศบาล

- จัดประชุมทีมบริหารความต่อเนื่อง เพื่อประเมิน
หัวหน้า และทีมบริหารความ
ความเสียหาย ผลกระทบต่อการดําเนินงาน การ
ต่อเนื่องของกลุ่มงานฯ
ให้บริการ และทรัพยากรสําคัญที่ต้องใช้ในการบริหาร
ความต่อเนื่อง
- ทบทวนกระบวนงานที่มีความเร่งด่วน หรือส่งผล
กระทบอย่างสูง (หากไม่ดําเนินการ) ดังนั้น
จําเป็นต้องดําเนินงานหรือปฏิบัติด้วยมือ (Manual
Processing)

- ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในกลุ่มงานฯ ที่ได้รับ ทีมบริหารความต่อเนื่องของกลุ่ม
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
งานฯ
- รายงานหัวหน้า/ผูป้ ระสานงานคณะบริหารความต่อเนื่องของ หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนือ่ ง
เทศบาล ทราบ โดยครอบคลุมประเด็น ดังนี้
ของส่วนราชการ
• จํานวนและรายชื่อบุคลากรที่ได้รับบาดเจ็บ / เสียชีวิต
• ความเสียหายและผลกระทบต่อการดําเนินงานและการ
ให้บริการ
• ทรัพยากรสําคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
• กระบวนงานที่มีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่างสูง
หากไม่ดําเนินการ และจําเป็นต้องดําเนินงานหรือปฏิบัติงาน
ด้วยมือ

- สื่อสารและรายงานสถานการณ์แก่ทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง และบุคลากรในส่วนราชการ ให้ทราบ ตาม
เนื้อหาและข้อความที่ได้รับการพิจารณาและเห็นชอบ
จากคณะบริหารความต่อเนื่องของจังหวัดสิงห์บุรี
- ประเมินและระบุกระบวนการหลัก และงานเร่งด่วน
ที่จําเป็นต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 1 - 5 วัน
ข้างหน้า
- ประเมินศักยภาพและความสามารถของหน่วยงานฯ
ในการดําเนินงานเร่งด่วนข้างต้น ภายใต้ข้อจํากัดและ
สภาวะวิกฤต พร้อมระบุทรัพยากรที่จาํ เป็นต้องใช้ใน
การบริหารความต่อเนื่องตามแผนการจัดหาทรัพยากร

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนือ่ ง



หัวหน้าและทีมบริหารความ
ต่อเนื่องของส่วนราชการฯ



หัวหน้าและทีมบริหารความ
ต่อเนื่องของส่วนราชการฯ



- 10 ขั้นตอนและกิจกรรม
บทบาทความรับผิดชอบ
- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความ หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนือ่ ง
ต่อเนื่องของ ทม.บางระจันทราบ พร้อมขออนุมัติการ
ดําเนินงานหรือปฏิบตั ิงานด้วยมือ (Manual
Processing) สําหรับกระบวนงานที่มีความเร่งด่วน
และส่งผลกระทบอย่างสูงหากไม่ดําเนินการ
- ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้องใน หัวหน้าและทีมบริหารความ
การจัดหาทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ในการบริหาร
ต่อเนื่องของส่วนราชการฯ
ความต่อเนื่อง ได้แก่
- สํานักปลัด ทม.บางระจัน
 สถานที่ปฏิบัตงิ านสํารอง
- กองคลัง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
- กองสาธารณสุข ฯ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลทีส่ ําคัญ
- กองวิชาการและแผนงาน
 บุคลากรหลัก
- กองสวัสดิการ ฯ
 คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาํ คัญ/ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
- กองช่าง
- กองการศึกษา
- พิจารณาดําเนินการหรือปฏิบัตงิ านด้วยมือ
ทีมบริหารความต่อเนื่องของส่วน
(Manual) เฉพาะงานเร่งด่วน หากไม่ดาํ เนินการจะ ราชการ
ส่งผลกระทบอย่างสูงและไม่สามารถรอได้ ทั้งนี้ ต้อง
ได้รับการอนุมัติ
- ระบุหน่วยงานที่เป็นคู่ค้า/ผูใ้ ห้บริการสําหรับงาน
เร่งด่วน เพื่อแจ้งสถานการณ์และแนวทางในการ
บริหารงานให้มีความต่อเนื่องตามความเห็นของคณะ
บริหารความต่อเนื่องของเทศบาลเมืองบางระจัน

หัวหน้าและทีมบริหารความ
ต่อเนื่องของส่วนราชการ

ดําเนินการแล้วเสร็จ








- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงาน ทีมบริหารความต่อเนื่องของส่วน
ต่างๆ ที่ทีมบริหารความต่อเนื่องของส่วนราชการ ต้อง ราชการฯ
ดําเนินการ (พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ดําเนินการ และ
เวลา) อย่างสม่าํ เสมอ



- แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดําเนินการ หัวหน้า และทีมบริหารความ
สําหรับในวันถัดไป ให้กับบุคลากรหลักในส่วนราชการ ต่อเนื่องของส่วนราชการ
เพื่อรับทราบและดําเนินการ อาทิ แจ้งวัน เวลา และ
สถานที่ปฏิบัตงิ านสํารอง



- รายงานความคืบหน้าให้แก่หวั หน้าคณะ
บริหารความต่อเนื่องอย่างสม่ําเสมอหรือ
ตามที่ได้กาํ หนดไว้

• หัวหน้าและทีมบริหาร
ความต่อเนื่องของส่วน
ราชการ

• 

- 11  วันที่ 2-7 การตอบสนองในระยะสั้น
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของส่วนราชการคํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและ
บุคลากรอื่นๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานตนเองและ
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรีกําหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
บทบาทความรับผิดชอบ
ดําเนินการแล้วเสร็จ

- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากร หัวหน้าและทีมบริหารความ
ที่ได้รับผลกระทบ ประเมินความจําเป็นและ
ต่อเนื่องของส่วนราชการ
ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการกอบกู้คืน
- ตรวจสอบกับหน่วยงาน ถึงความพร้อมและ
หัวหน้าและทีมบริหารความ
ข้อจํากัดในการจัดหาทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ใน ต่อเนื่องของส่วนราชการฯ
การบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่
- สํานักปลัด ทม.บางระจัน
 สถานที่ปฏิบัตงิ านสํารอง
- กองคลัง
 วัสดุอุปกรณ์ทสี่ ําคัญ
- กองสาธารณสุข ฯ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลทีส่ ําคัญ
- กองวิชาการและแผนงาน
บุคลากรหลัก
- กองสวัสดิการ ฯ
คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาํ คัญ/ผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย
- กองช่าง
- กองศึกษา

- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของ
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนือ่ ง
เทศบาล ความพร้อม ข้อจํากัด และข้อเสนอแนะ
ในการจัดหาทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ในการบริหาร
ความต่อเนื่อง
- ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรที่
หัวหน้าและทีมบริหารความ
จําเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่
ต่อเนื่องของส่วนราชการฯ
 สถานที่ปฏิบัตงิ านสํารอง
- สํานักปลัด ทม.บางระจัน
 วัสดุอุปกรณ์ทสี่ ําคัญ
- กองคลัง
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลทีส่ ําคัญ
- กองสาธารณสุข ฯ
บุคลากรหลัก
- กองวิชาการและแผนงาน
คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาํ คัญ/ผู้มีส่วนได้เสีย
- กองสวัสดิการ ฯ
- กองช่าง
- กองศึกษา

- ดําเนินการกอบกู้และจัดหาข้อมูลและรายงาน
ทุกส่วนราชการ
ต่างๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงานและ
ให้บริการตามตารางที่ 6
- ดําเนินงานและให้บริการ ภายใต้ทรัพยากรที่จัดหา หัวหน้าและทีมบริหารความ
เพื่อบริหารความต่อเนื่อง:
ต่อเนื่องของส่วนราชการฯ
 สถานที่ปฏิบัตงิ านสํารอง
- สํานักปลัด ทม.บางระจัน
 วัสดุอุปกรณ์ทสี่ ําคัญ
- กองคลัง
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลทีส่ ําคัญ
- กองสาธารณสุข ฯ
 บุคลากรหลัก
- กองวิชาการและแผนงาน
คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาํ คัญ
- กองสวัสดิการ ฯ
- กองช่าง
- กองศึกษา

- 12 ขั้นตอนและกิจกรรม
บทบาทความรับผิดชอบ
- แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารความ หัวหน้าและทีมบริหารความ
ต่อเนื่องแก่หน่วยงาน/ คู่ค้า /ผู้ใช้บริการ /ผู้ที่ได้รับ ต่อเนื่องของส่วนราชการฯ
ผลกระทบ

ดําเนินการแล้วเสร็จ


- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและ
งานต่างๆ ที่ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของฝ่ายฯ
(พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ดําเนินการ และเวลา)
อย่างสม่ําเสมอ

ทีมบริหารความต่อเนื่องของส่วน
ราชการฯ



- แจ้งสรุปสถานการณ์และขัน้ ตอนการดําเนินการ
ต่อไป สําหรับในวันถัดไป ให้กับบุคลากรในส่วน
ราชการฯ

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนือ่ ง



- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่องของ ทม.บางระจัน ตามเวลาที่ได้
กําหนดไว้

หัวหน้าและทีมบริหารความ
ต่อเนื่องของส่วนราชการฯ



- 13  วันที่ 8 การตอบสนองระยะกลาง (1 สัปดาห์)
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของส่วนราชการฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและ
บุคลากรอื่นๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานตนเองและ
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรีกําหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของ
ทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ และประเมินความ
จําเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ในการกอบกู้คืน
- ระบุทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ เพื่อดําเนินงาน
และให้บริการตามปกติ

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหน้าและทีมบริหารความ
ต่อเนื่องของส่วนราชการฯ

ดําเนินการแล้วเสร็จ


ทีมบริหารความต่อเนื่องของส่วน
ราชการฯ



- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของ ทม. หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนือ่ ง
บางระจัน ถึงสถานภาพการกอบกู้คืนมาของ
ทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ และทรัพยากรที่
จําเป็นต้องใช้เพื่อดําเนินงานและให้บริการตามปกติ
หัวหน้าและทีมบริหารความ
- ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรที่
จําเป็นต้องใช้เพื่อดําเนินงานและให้บริการตามปกติ: ต่อเนื่องของส่วนราชการฯ
- สํานักปลัด ทม.บางระจัน
 สถานที่ปฏิบัตงิ านสํารอง
- กองคลัง
 วัสดุอุปกรณ์ทสี่ ําคัญ
- กองสาธารณสุข ฯ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลทีส่ ําคัญ
- กองวิชาการและแผนงาน
บุคลากรหลัก
- กองสวัสดิการ ฯ
คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาํ คัญ/ผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย
- กองช่าง
- กองศึกษา
- แจ้งสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อม หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนือ่ ง
ด้านทรัพยากรต่างๆ เพื่อดําเนินงานและให้บริการ
ตามปกติ ให้กับบุคลากรในส่วนราชการฯ
ทีมบริหารความต่อเนื่องของส่วน
- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและ
ราชการฯ
งานต่างๆ ที่ทีมบริหารความต่อเนื่องของฝ่ายฯ
(พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ดําเนินการ และเวลา)
อย่างสม่ําเสมอ
- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหาร หัวหน้าทีมและทีมบริหารความ
ต่อเนื่องของส่วนราชการฯ
ความต่อเนื่องของ ทม.บางระจัน ตามเวลาที่ได้
กําหนดไว้



***************************







