
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
เรื่อง ประกาศใช้แผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องส าหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 

(Business Continuity Plan : BCP) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
 

------------------------------------------      

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ได้จัดท าแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องส าหรับการบริหารความ
พร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  
เพ่ือเตรียมความพร้อมองค์กร สามารถน าแผนฯไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ อุบัติการณ์โรคระบาด หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร 
โดยไม่ให้สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานต้องหยุดการด าเนินงาน หรือไม่สามารถ
ให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ  วันที่  25  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 

 
     โกฎ  โลมบุตร 

              (นายโกฎ  โลมบุตร)  
             นายยกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
ส าหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 

(Business Continuity Plan : BCP) 
 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ



แผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องส าหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 
(Business Continuity Plan : BCP) 

แผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องส าหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) ซึ่งต่อไปจะ
เรียกว่าแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ จัดท าขึ้น เพ่ือให้ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง เตรียมความ
พร้อมองค์กร และสามารถน าไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
ต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ อุบัติการณ์โรคระบาด หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร โดยไม่ให้
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานต้องหยุดการด าเนินงาน หรือไม่สามารถ
ให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง  

การที่หน่วยงานไม่มีกระบวนการรองรับให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบ
ต่อหน่วยงานในด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ การเงิน การให้บริการ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น ดังนั้น การจัดท าแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วย
ให้หน่วยงานสามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด และท าให้กระบวนการที่ส าคัญ (Critical Business 
Process) กลับมาด าเนินงานได้อย่างปกติในระดับการให้บริการที่ก าหนดไว้ รวมทั้ง ลดระดับความรุนแรง
ของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานได ้ 

วัตถุประสงค ์(Objectives)  

1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง 
2. เพ่ือให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤต และลดผลกระทบจาก

การหยุดชะงักในการด าเนินงานหรือการให้บริการ 
3. เพ่ือบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้  
4. เพ่ือให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของ

หน่วยงาน แม้หน่วยงานต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนท าให้การด าเนินงาน
ต้องหยุดชะงัก 

สมมติฐานของแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (BCP Assumptions) 

เอกสารฉบับนี้จัดท าข้ึนภายใต้สมมติฐาน ดังต่อไปนี้ 

1. เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาส าคัญต่าง ๆ  แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงาน
ส ารองที่ได้มีการจัดเตรียมไว้ 

2. หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการส ารองระบบสารสนเทศต่าง  ๆ โดยระบบ
สารสนเทศส ารองมิได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเหมือนกับระบบสารสนเทศหลัก 

3. “บุคลากร” ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง เจ้าหน้าที่และพนักงานทั้งหมดของหน่วยงาน 
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ขอบเขตของแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (Scope of BCP) 

แผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (BCP) ฉบับนี้ ใช้รองรับสถานการณ์ กรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉินในพ้ืนทีส่ านักงานของหน่วยงาน หรือภายในหน่วยงาน ด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้  

1. เหตุการณ์อุทกภัย 
2. เหตุการณ์อัคคีภัย 
3. เหตุการณ์ไฟดับ 
4. เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล 
5. เหตุการณ์โรคระบาดต่อเนื่อง 

การวิเคราะห์ทรัพยากรที่ส าคัญ 

สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินมีหลากหลายรูปแบบ ดังนั ้น เพื่อให้หน่วยงานสามารถ
บริหารจัดการการด าเนินงานขององค์กรให้มีความต่อเนื่อง การจัดหาทรัพยากรที่ส าคัญจึงเป็นสิ่งจ าเป็น 
และต้องระบุไว้ในแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ ซึ่งการเตรียมการทรัพยากรที่ส าคัญ จะพิจารณาจาก
ผลกระทบใน 5 ด้าน ดังนี้ 

1. ผลกระทบด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้สถานที่
ปฏิบัติงานหลักได้รับความเสียหายหรือไม่สามารถใช้สถานที่ปฏิบัติงานหลักได้ และส่งผลให้บุคลากรไม่
สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้ชั่วคราวหรือระยะยาว ซึ่งรวมทั้งการที่ผู้รับบริการไม่สามารถเข้าถึงสถานที่
ให้บริการของหน่วยงานด้วย 

2. ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ/การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่
เกิดข้ึนท าใหไ้ม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ หรือไม่สามารถจัดหา/จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ท่ีส าคัญได้ 

3. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้
ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลที่ส าคัญไม่สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ 

4. ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้บุคลากรหลักไม่สามารถมา
ปฏิบัติงานได้ตามปกติ  

5. ผลกระทบด้านคู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้คู่
ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่สามารถติดต่อหรือให้บริการหรือส่งมอบงานได้  
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สรุปเหตุการณ์สภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ์ 

เหตุการณ์สภาวะวิกฤต 

 

ผลกระทบ 

ด้านอาคาร/ 
สถานที่

ปฏิบัติงานหลัก 

ด้านวัสดุอุปกรณ์
ที่ส าคัญ และการ

จัดหา/จัดส่ง 

ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมูลทีส่ าคัญ 

ด้าน
บุคลากร

หลัก 

คู่ค้า/ 
ผู้ให้บริการ/ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1 เหตุการณ์อุทกภัย - - -   

2 เหตุการณ์อัคคีภัย         

3 เหตุการณ์ไฟดับ    - - 

4 เหตุการณ์ชุมนุม
ประท้วง/ จลาจล 

 - -  - 

5 เหตุการณ์โรคระบาด
ต่อเนื่อง 

     

แผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (BCP) ฉบับนี้ ไม่รองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่เหตุขัดข้องเกิดขึ้นจาก
การด าเนินงานปกติ และเหตุขัดข้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบในระดับสูงต่อการด าเนินงานและการให้บริการ
ของหน่วยงาน เนื่องจากหน่วยงานยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์ได้ภายในระยะเวลาที่
เหมาะสม โดยผู้บริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารของแต่ละกลุ่มงานและฝ่ายงานสามารถรับผิดชอบและ
ด าเนินการได้ด้วยตนเอง 

 

ทีมงานแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (Business Continuity Plan Team) 

ทีมงานแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ ประกอบด้วย คณะบริหารความต่อเนื่อง และทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง โดยจะต้องร่วมมือกันดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในฝ่ายงานของ
ตนเอง ให้สามารถบริหารความต่อเนื่องและกลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว ตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนดไว้ 
ดังนี้ 

1) คณะบริหารความต่อเนื่อง  มีหน้าที่ในการประเมินลักษณะ ขอบเขต และแนวโน้มของอุบัติการณ์ที่
เกิดขึ้น เพ่ือตัดสินใจประกาศใช้แผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ และด าเนินการตามขั้นตอนและแนว
ทางการบริหารความต่อเนื่อง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผนด าเนินธุรกิจ อย่าง
ต่อเนื่องฯ 

2) ทีมบริหารความต่อเนื่อง มีหน้าที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะบริหารความต่อเนื่อง 
และด าเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรที่ได้ก าหนดไว้
ในแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ ของฝ่ายงาน/ส่วนงานของตน 

3) ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง มีหน้าที่ในการติดต่อ และประสานงานภายใน
หน่วยงาน ให้การสนับสนุนในการติดต่อสื่อสารกับฝ่ายงาน/ส่วนงาน ภายในหน่วยงาน และด าเนินการตาม
ขั้นตอนและแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง 
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คณะบริหารความต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รายชื่อทีมงานแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ ปรากฏดังตารางที่ 1 ในกรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคลากรส ารองรับผิดชอบท าหน้าที่ในบทบาทของบุคลากรหลัก  

ตารางที่ 1 รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (BCP Team) 

บุคลากรหลัก 
บทบาท 

บุคลากรส ารอง 

ชื่อ เบอรโ์ทรศัพท์ ชื่อ เบอรโ์ทรศัพท์ 

นายโกฏ  โลมบุตร   หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง 

1. นายจ านงค์  ศิริพรมมา 

 

2. นายวุฒชิาติ  มาสา  

093-3368300 

089-8496790 

นายธานินทร์ ไชยชาติ 083-3657289 หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่องกองช่าง 

1. น.ส.พรทิพย์  ลายประดิษฐ์ 

2. นายอนุวัฒน์  แสนป้อง 

097-3355652 

088-3418770 

นางสาวเยาวภา  อาสายุทธ 094-5230988 หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่องส านักงานปลัด 

1. นางสาวเกตุสุนี  สายช านิ 

2. นางสาวเสาวภา  สุขส าราญ 

3. นางสุมาลี  ภูโสภา 

4. นางสาวดารารัตน์  กู่ชัยภูมิ 

5. นางสาวดาวรุ่ง  รัญชัย 

6. นางสาวทิพยส์ุดา  ไชยยศ 

7. พ.จ.อ.รวม  ชั่งหนอง  

086-8443599 

088-5817887 

091-0246268 

094-1785531 

083-0110601 

084-4733629 

087-1148091 

นางสาวนงนชุ  ศรีจันทร์ 091-1499623 หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่องกองคลัง 

1. นางสาววนิดา  กล้องนอก 

2. นางสาวนิยมพร  อุดมแก้ว 

3. นางสาวดาวรุ่ง  ชุมนาเสียว 

087-9295078 

063-7677727 

063-7701010 

นายก อบต.โนนแดง 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
โนนแดง 

ผอ.กองช่าง 
หัวหน้าทีมบริหาร

ความต่อเนื่อง 
(กระบวนการส าคัญ) 

หัวหน้าส านักงานปลัด 
หัวหน้าทีมบริหาร 

ความต่อเนื่อง 
(กระบวนการส าคัญ) 

ผอ.กองคลัง 
หัวหน้าทีมบริหาร 

ความต่อเนื่อง 
(กระบวนการส าคัญ) 
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ผลกระทบต่อกระบวนการท างานหรือการให้บริการ 

การวิเคราะห์ผลกระทบต่อกระบวนการท างานหรือการให้บริการ (Business Impact Analysis) 
โดยใช้เกณฑ์ในการก าหนดระดับผลกระทบ ดังนี้ 

ระดับผลกระทบ หลักเกณฑ์การพิจารณาระดับของผลกระทบ 
สูง  เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานเป็นจ านวนเงินในระดับที่สูงมาก 

 ส่งผลให้ขีดความสามารถในการด าเนินงานหรือการให้บริการลดลงมากกว่าร้อยละ 50 
 เกิดการสูญเสียชีวิตและ/หรือภัยคุกคามต่อสาธารณชน 
 ส่งกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และความเชื่อม่ันต่อองค์กร  

ปานกลาง  เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานเป็นจ านวนเงินในระดับที่สูง 
 ส่งผลให้ขีดความสามารถในการด าเนินงานหรือการให้บริการลดลงมากกว่าร้อยละ 25-50 
 เกิดการบาดเจ็บต่อผู้รับบริการ/บุคคล/กลุ่มคน 

ต่ า  เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานเป็นจ านวนเงินในระดับที่ปานกลาง 
 ส่งผลให้ขีดความสามารถในการด าเนินงานหรือการให้บริการลดลงน้อยกว่าร้อยละ 25 
 ต้องมีการรักษาพยาบาลบาดเจ็บเล็กน้อย 

 

พบว่ากระบวนการท างานที่หน่วยงานต้องให้ความส าคัญและกลับมาด าเนินงานหรือฟ้ืนคืนสภาพให้ได้
ภายในระยะเวลาตามท่ีก าหนดปรากฎ ดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 ผลกระทบต่อกระบวนการท างานหรือการให้บริการ (Business Impact Analysis) 

กระบวนการหลัก 
ระดับผลกระทบ/

ความเร่งด่วน 

(สูง/ปานกลาง/ต่ า) 
ระยะเวลาเป้าหมายในการฟ้ืนคืนสภาพ 

  
4 -24
ชั่วโมง 

1 – 2 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 

1. การจัดให้มีและซ่อมบ ารุง
โครงสร้างพื้นฐาน  

ปานกลาง 
    

2. การบริหารงานบุคคล ปานกลาง     

3. งานจัดท าแผน ปานกลาง     

4. การเงิน/การบัญชี/พัสดุ/จัดเก็บ
รายได ้

สูง 
    

5. การจัดการขยะมูลฝอย สูง     

6. งานด้านสาธารณสุข/ 
การควบคุมป้องกันโรค 

สูง 
    

7. งานจัดการเรียนการสอนเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ปานกลาง 
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กระบวนการหลัก 
ระดับผลกระทบ/

ความเร่งด่วน 

(สูง/ปานกลาง/ต่ า) 
ระยะเวลาเป้าหมายในการฟ้ืนคืนสภาพ 

  
4 -24
ชั่วโมง 

1 – 2 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 

8. งานด้านพัฒนาชุมชนและสังคม
สงเคราะห ์
 

ปานกลาง 
    

9. งานช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

สูง 
    

 
หมายเหตุ : 1. ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ หมายถึง ระยะเวลาภายหลังจากเกิดอุบัติการณ์ขึ้น  

ที่ท าให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการต้องกลับคืนสภาพเดิม กิจกรรมต้องกลับมาด าเนินการได้ และ
ทรัพยากรต้องได้รับการฟื้นฟู (มอก. 22301-2556) 

2. การก าหนดช่วงของระยะเวลาเป้าหมายในการฟ้ืนคืนสภาพ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม
ความเหมาะสม 

    ส าหรับกระบวนงานอ่ืน ๆ ที่ประเมินแล้ว อาจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมี
ความยืดหยุ่นสามารถชะลอการด าเนินงานและการให้บริการได้ โดยให้ผู้บริหารของฝ่ายงานประเมินความ
จ าเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นให้ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความต่อเนื่องเช่นเดียวกับ
กระบวนงานหลัก 
 

การวิเคราะห์เพื่อก าหนดความต้องการทรัพยากรที่ส าคัญ 
1) ด้านสถานที่ปฏิบัติงานส ารอง (Working Space Requirement) ดังตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 การระบุพื้นที่การปฏิบัติงานส ารอง 

ทรัพยากร สถานที่/ที่มา 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 

พื้นที่ส าหรับสถานท่ี
ปฏิบัติงานส ารอง 

หอประ ชุมองค์ การ
บริหารส่วนต าบลโนน
แดง 

4 ตร.ม. 
(2 คน) 

6 ตร.ม. 
(3 คน) 

20 ตร.ม. 
(10 คน) 

40 ตร.ม. 
(20 คน) 

ปฏิบัติงานท่ีบ้าน/ที่พักอาศัย / / / / 

รวม 4 ตร.ม. 
(2 คน) 

6 ตร.ม. 
(3 คน) 

20 ตร.ม. 
(10 คน) 

40 ตร.ม. 
(20 คน) 
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2) ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement) ดังตารางที่ 4 
ตารางท่ี 4 การระบุจ านวนวัสดุอุปกรณ์ 

ทรัพยากร ที่มา 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 

1. คอมพิวเตอร์ส ารอง 
 

- เครื่องส ารอง 
- เครื่องส่วนตัว 
- ผ่านกระบวนการจัดซื้อ
ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม 

3 เคร่ือง  
 

3 เครื่อง 5 เครื่อง 5 เครื่อง 

2. เครื่องพิมพ์รองรับการใช้งาน
กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

- เครื่องส่วนตัว 
- เช่าบริษัทเอกชน 

2 เครื่อง  2 เครื่อง  2 เครื่อง  2 เครื่อง  

3. โทรศัพ/โทรสาร/เคร่ือง
สแกน 

- เครื่องส ารอง 
- เครื่องส่วนตัว 
- ผ่านกระบวนการจัดซื้อ
ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม 

1 เครื่อง  1 เครื่อง  1 เครื่อง  1 เครื่อง  

5. เครื่องถ่ายเอกสาร เช่าบริษัทเอกชน 2 เครื่อง  2 เครื่อง  2 เครื่อง  2 เครื่อง  

 

3) ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล (IT & Information  Requirement) 
ตารางท่ี 5 การระบุความต้องการด้านเทคโนโลยี 

ทรัพยากร แหล่งข้อมลู/ท่ีมา 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 

 1. ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 
(e-LAAS) 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

3 เครื่อง 3 เครื่อง 5 เครื่อง 5 เครื่อง 

 

4) ความต้องการด้านบุคลากรส าหรับความต่อเนื่องเพ่ือปฏิบัติงาน (Personnel Requirement)  
ตารางท่ี 6 การระบุจ านวนบุคลากรหลักที่จ าเป็น 

ทรัพยากร 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 

จ านวนบุคลากรปฏิบัติงานท่ี 
ส านักงาน /สถานท่ีปฏิบัติงานส ารอง 

10 คน 10 คน 15 คน 15 คน 

จ านวนบุคลากรที่จ าเป็นต้องปฏิบตัิงานท่ีบ้าน - 5 คน 5 คน 5 คน 

รวม 10 คน 15 คน 15 คน 15 คน 
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5) ความต้องการด้านผู้ให้บริการที่ส าคัญ (Service Requirement) 
ตารางท่ี 7 การระบุผู้ให้บริการที่ต้องติดต่อหรือขอรับบริการ 

ผู้ให้บริการ 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 

ผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

 /   

ร้านเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร /    

ผู้ ให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
( ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ  ห น่ ว ย ง า น
ภาคเอกชน) 

/    

 
กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy) 

กลยุทธ์ความต่อเนื่อง เป็นแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีความพร้อมเมื่อเกิดสภาวะ
วิกฤต ซึ่งพิจารณาทรัพยากรใน 5 ด้าน ดังตารางที่ 8 

ตารางที่ 8 กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy) 

ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 

 

อาคาร/ สถานที่
ปฏิบัติงานส ารอง 

 ก าหนดให้ใช้พ้ืนที่ปฏิบัติงานส ารอง ภายในและภายนอก
ส านักงานอบต.โนนแดง โดยมีการส ารวจความเหมาะสมของ
สถานที่  
 ก าหนดให้ใช้พ้ืนที่ปฏิบัติงานส ารอง ภายนอกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนแดง คือ หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล 
โนนแดง 

 

วัสดุอุปกรณ์ที่
ส าคัญ / การจัดหา
จัดส่งวัสดุอุปกรณ์
ที่ส าคัญ 

 ก าหนดให้มีการจัดหาคอมพิวเตอร์ส ารอง ที่มีคุณลักษณะ
เหมาะสมกับการใช้งาน พร้อมอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมโยงต่อผ่าน
อินเตอร์เน็ตเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีของจังหวัดหน่วยงานต้นสังกัด
และกรมบัญชีกลางได้ 
 ก าหนดให้พิจารณาใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) 
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เป็นการชั่วคราว หากมีความจ าเป็น
เร่งด่วนในช่วงระหว่างการจัดหาคอมพิวเตอร์ส ารอง ทั้งนี้ ต้อง
ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง  

 

เทคโนโลยี 
สารสนเทศและ 
ข้อมูลที่ส าคัญ 

 ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญของ
หน่วยงาน มีลักษณะแบบรวมศูนย์ที่ส่วนกลางและเชื่อมโยงระบบ
เครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เน็ตท าให้หน่วยงาน/กอง/ฝ่ายไม่มีระบบ
คอมพิวเตอร์ส ารองดังนั้นหากเกิดภาวะฉุกเฉินต้องรอจนกว่า
ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนกลางจะกอบกู้ให้
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ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 

สามารถใช้งานได ้

 
 ก าหนดด าเนินงานด้วยมือ (Manual) โดยเฉพาะงานส าคัญๆ
ในกรณี ที่ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถกอบกู้
ให้ใช้งานได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 

 

บุคลากรหลัก  ก าหนดให้ใช้บุคลากรส ารอง/ ทดแทนภายในฝ่ายงานหรือกลุ่ม
งานเดียวกัน 

 ก าหนดให้ใช้บุคลากรนอกฝ่ายงานหรือกลุ่มงาน ในกรณีที่
บุคลากรไม่เพียงพอหรือขาดแคลน 

 ก าหนดให้ร้องขอบุคลากรจากหน่วยงานอ่ืนในเขตต าบลหรือ
อ าเภอ ในกรณีที่บุคลากรเฉพาะด้านไม่เพียงพอหรือขาดแคลน 

 

 

คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่
ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัดก าหนดให้มีผู้ให้บริการ
เชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 2 ราย คือทีโอที และ CAT 
หากผู้ให้บริการหลักไม่สามารถให้บริหารได้ ระบบเชื่อมโยง
ปรับเปลี่ยนไปผู้ให้บริการส ารอง ภายใน 1 ชั่วโมง 

 ก าหนดให้จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่าน
อินเตอร์เน็ต แบบพกพา(Air Card) ของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ 
เชื่อมโยงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญของ
ส่วนกลางผ่านอินเตอร์เน็ต ในกรณีที่ผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทั้ง 2 รายไม่สามารถให้บริการได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
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ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ 

วันที ่1 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที (ภายใน 24 ชั่วโมง) 

การปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืน  
และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

- แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤติ ตามกระบวนการ Call Tree
ให้กับบุคลากรหลักในหน่วยงาน  

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่องของ
หน่วยงาน 

 

- จัดประชุมคณะบริหารความต่อเนื่อง เพ่ือรับทราบ
และประเมินความเสียหาย ผลกระทบต่อการด าเนินงาน
และให้บริการ และทรัพยากรส าคัญที่ต้องใช้ในการ
บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 

- ทบทวนกระบวนงานที่มีความเร่งด่วนและส่งผล
กระทบอย่างสูง ดังนั้นจ าเป็นต้องด าเนินงานหรือ
ปฏิบัติงานด้วยมือ (Manual Prccessing) 

ผู้ ป ระสานงานคณะ
บริหารความต่อเนื่อง 
 

 

 

ทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง 

 

 

- ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในหน่วยงานที่ได้รับ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต 

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่องของ

หน่วยงาน 

 

- รับทราบรายงานจากหน่วยงาน ครอบคลุม 
1) สรุปจ านวนและรายชื่อบุคลากรที่ได้รับบาดเจ็บ/ 
เสียชีวิต 
2) ความเสียหายและผลกระทบต่อการด าเนินงานและ
ให้บริการ 
3) ทรัพยากรส าคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง 
4) กระบวนงานงานที่มีความเร่งด่วน และส่งผล/กระทบ
อย่างสูงจ าเป็นต้องด าเนินงานหรือปฏิบัติ  ด้วยมือ 
(Manual Processing) 
  

หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง\ 
และหัวหน้าทีมงาน
บริหารความต่อเนื่อง 

 

 
 

- พิจารณาและอนุมัติเนื้อหาและข้อความ เพ่ือใช้ในการ
สื่อสารและรายงานสถานการณ์แก่บุคลากรในหน่วยงาน
ให้ทราบ 

 

หัวหน้ าคณะบริหาร
ความต่ อ เนื่ อ ง \และ
หัวหน้าทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง 
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ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

- พิจารณาและอนุมัติจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ใน
การบริหารความต่อเนื่อง : 
1) สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 

2) วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 

3) เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ 

4) บุคลากรหลัก 

5) คู่ค้า/ราษฎรผู้ประสบภัย 

หัวหน้ าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 

 
 

- พิจารณา ประสานงาน จัดสรรเงินส ารอง 

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะ บริหารความ
ต่อเนื่องขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง และ
หน่วยงานก ากับดูแลอย่างสม่ าเสมอหรือตามที่ได้มีการ
ก าหนด 

 

หัวหน้ าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง 

 

 
 

 

วันที่ 2-7 การตอบสนองในระยะสั้น 

การปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืน  
และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากร 
ที่ได้รับผลกระทบ และประเมินความจ าเป็นและ
ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการกอบกู้คืน 

หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง\และหัวหน้าทีมงาน 

บริหารความต่อเนื่อง 

 

- รับทราบและก าหนดแนวทางการเตรียมความ
พร้อมและข้อจ ากัดในการจัดหาและทรัพยากร 

ที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง : 
1) สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 

2) วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 

3) เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ 

4) บุคลากรหลัก 

5) รายชื่อผู้ประสบภัย/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ 

สนับสนุนด้านการช่วยเหลือจาก ต ารวจ, 
สมาคม กู้ชีพกู้ภัย, อปพร., อสม. 

หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง\และหัวหน้าทีมงาน 

บริหารความต่อเนื่อง 

 

 

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะ
บริหารความต่อเนื่อง ขององค์การบบริหารส่วน
ต าบลโนนแดง และหน่วยงานก ากับดูแลอย่าง
สม่ าเสมอ 

คณะบริหารความต่อเนื่อง
ขององค์การบริหารส่ วน
ต าบลโนนแดง 
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วันที่ 8 การตอบสนองระยะกลาง (1 สัปดาห์) 

การปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืน  
และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่
ได้รับผลกระทบ และประเมินและความจ าเป็นและ
ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการกอบกู้คืน  

หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่ อ เ นื่ อ ง หั ว ห น้ า ที ม ง า น
บริหารความต่อเนื่อง 
 

 

- พิจารณาและอนุมัติการจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต้อง 
ใช้เพื่อด าเนินงานและให้บริการและตามปกติ: 
1) สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
2) วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
3) เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ 
4) บุคลากรหลัก 
5) รายชื่อผู้ประสบภัย/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ 
สนับสนุนด้านการช่วยเหลือจาก ต ารวจ, 
สมาคมกู้ชีพกู้ภัย, อปพร.,อสม. 

หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่ อ เ นื่ อ ง หั ว ห น้ า ที ม ง า น
บริหารความต่อเนื่อง 
 

 

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง และหน่วยงานก ากับดูแลอย่างสม่ าเสมอหรือ
ตามท่ีได้มีการก าหนด 

คณะบริหารความต่อเนื่อง
ขององค์ การบริ หารส่ วน
ต าบลโนนแดง 
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การตอบสนองระยะยาว (มากกว่า 1 เดือน) 

การปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืน  
และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่
ได้รับผลกระทบ และประเมินและความจ าเป็นและ
ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการกอบกู้คืน  

หั วหน้ าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องหัวหน้าทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง 
 

 

- พิจารณาและอนุมัติการจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต้อง 
ใช้เพื่อด าเนินงานและให้บริการและตามปกติ: 
1) สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
2) วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
3) เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ 
4) บุคลากรหลัก 
5) รายชื่อผู้ประสบภัย/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ 
สนับสนุนด้านการช่วยเหลือจาก ต ารวจ, 
สมาคมกู้ชีพกู้ภัย, อปพร.,อสม. 

หั วหน้ าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องหัวหน้าทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง 
 

 

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง และหน่วยงานก ากับดูแลอย่างสม่ าเสมอหรือ
ตามท่ีได้มีการก าหนด 

 

หั วหน้ า และที ม ง านความ
ต่อเนื่องขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลโนนแดง 

 

- ติดตามประเมินผลเ พ่ือค้นหาข้อบกพร่องปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงานเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง
เ พ่ือให้ แผนบริหารความต่อ เนื่ องมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

หั วหน้ าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องหัวหน้าทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง 
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ภาคผนวก ก 
 

การก าหนดกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน  (Call Tree)  

เพ่ือให้แผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (BCP) สามารถน าไปปฏิบัติใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล ก าหนดให้มีกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน  (Call Tree) ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
โนนแดงขึ้น โดยกระบวนการ Call Tree คือ กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกในคณะบริหารความ
ต่อเนื่องและทีมบริหารความต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการในการติดต่อบุคลากรของ
หน่วยงาน ภายหลังจากมีการประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤต 

กระบวนการ Call Tree เริ่มต้นที่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องแจ้งให้ผู้ประสานงานคณะ
บริหารความต่อเนื่องทราบถึงเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพ่ือให้ผู้ประสานงานฯ แจ้งให้หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่องรับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ จากนั้นทีมบริหาร
ความต่อเนื่องของแต่ละกอง/กลุ่ม/ฝ่าย มีหน้าที่แจ้งไปยังบุคลากรภายใต้การบังคับบัญชาเพ่ือรับทราบ  
โดยมีรายชื่อบุคลากรดังนี้ 

ตารางท่ี  1  รายช่ือบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของกองช่าง 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง ทีมบริหารความต่อเนื่อง 

ชื่อ เบอรโ์ทรศัพท์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 

นายธานินทร์ ไชยชาติ 089-5252095 1. น.ส.พรทิพย์  ลายประดิษฐ์ 

2. นายอนุวัฒน์  แสนป้อง 

093-3368300 

089-8496790 

 

ตารางท่ี 2 รายช่ือบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของกองส านักงานปลัด 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง ทีมบริหารความต่อเนื่อง 

ชื่อ เบอรโ์ทรศัพท์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 

น.ส.เยาวภา  อาสายุทธ 

 

094-5230988 1. นางสาวเกตุสุนี  สายช านิ 

2. นางสาวเสาวภา  สุขส าราญ 

3. นางสุมาลี  ภูโสภา 

4. นางสาวดารารัตน์  กู่ชัยภูม ิ

5. นางสาวดาวรุ่ง  รัญชัย 

6. นางสาวทิพยส์ุดา  ไชยยศ 

7. พ.จ.อ.รวม  ชั่งหนอง 

 

086-8443599 

088-5817887 

091-0246268 

094-1785531 

083-0110601 

084-4733629 

087-1148091 
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ตารางท่ี 3 รายช่ือบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของกองคลัง 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง ทีมบริหารความต่อเนื่อง 

ชื่อ เบอรโ์ทรศัพท์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 

นางสาวนงนุช  ศรีจันทร์ 091-1499623 1. นางสาววนิดา  กล้องนอก 

2. นางสาวนิยมพร  อุดมแก้ว 

3. นางสาวดาวรุ่ง  ชุมนาเสียว 

087-9295078 

063-7677727 

063-7701010 
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จดัให้มีและบ ารุงรักษาทางน า้
และทางบก 

ความเรง่ดว่นปานกลาง 

ความเรง่ดว่นสงู 

ค าอธบิายส ี

งานด้านสาธารณสขุ/ 
การควบคมุป้องกนัโรค การจดัการขยะมลูฝอย งานจดัการเรียนการสอน

เด็กศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 
การจดัให้มีและซอ่มบ ารุง

โครงสร้างพืน้ฐาน 
งานด้านพฒันาชมุชนและสงัคม

สงเคราะห์ 

e-service 

ระบบงาน/เทคโนโลย ี

การบริหารงานบคุคล/  
งานจดัท าแผน/การเงิน/ 
การบญัชี/พสัด/ุจดัเก็บ

รายได้ 

จัดใหม้บีรกิารสาธารณะทีม่ี
มาตรฐาน 

(หยดุชะงักไมเ่กนิ 1 ชัว่โมง) 

งานชว่ยเหลือป้องกนั
และบรรเทาสาธารณ

ภยั 

ความเรง่ดว่นต ่า 

แผนรองรบั
สถานการณ ์

1 วัน 1 วัน 1 วัน  1 วัน 1 วัน 1 วัน 1 วัน 

ระบบรับเรือ่งรอ้งเรยีนของ
ประชาชน 

.............................. 

*ระบบของหน่วย 
งานภายนอก 

ระบบของ 
หน่วยงานเอง 

ระบบ e-GP การจัดซือ้
จัดจา้งภาครัฐ 

การก าจัดขยะมลูฝอยสิง่ปฏกิลู 
น ้าเสยี 

(หยดุชะงักไมเ่กนิ 1 วัน) 

สง่เสรมิคณุภาพชวีติ
ประชาชน/การสาธารณสขุ/

การศกึษา 
(หยดุชะงักไมเ่กนิ 1 วัน) 

พัฒนาสตร ีเด็กเยาวชน 
ผูส้งูอาย ุและคนพกิาร 
(หยดุชะงักไมเ่กนิ 1 วัน) 

จัดใหม้แีละบ ารงุโครงสรา้ง
พืน้ฐานและการป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั 
(หยดุชะงักไมเ่กนิ 1 วัน) 

อทุกภัย 

อคัคภีัย 
แผน่ดนิไหว 
ชมุนุมประทว้ง/จลาจล 
กอ่การรา้ย 
ไฟฟ้าดบัเป็นวงกวา้ง 
โรคระบาดตอ่เนือ่ง 
อืน่ ๆ 

...................... 
 

ระบบการจัดท า
งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปี (e-LASS) 

อาคาร/สถานที ่
• ใหใ้ชพ้ืน้ที่
ปฏบิตังิานส ารอง
ภายในพืน้ทีต่ าบล 

• แจง้ใหป้ระชาชน
ทราบ 

วสัดอุปุกรณ์ 
• ใหส้รรหาอปุกรณ์ทีม่อียู่
ภายในหน่วยงานกอ่น 

• ใชc้omputer สว่นตัว
เขา้ถงึระบบงานของ
หน่วยงาน 

เทคโนโลยสีารสนเทศและ
ขอ้มลู 

• ใหม้กีารส ารองขอ้มลูใหเ้ป็น
ปัจจบุนัและสม า่เสมอ 

บคุลากร 
• ใหม้บีคุลากรหลกัและบคุลกรส ารอง
ท างานทดแทนกนัได ้

• ก าหนดแนววธิกีารปฏบิตังิานเฉพาะ
ใหก้บับคุลากรกรณีเกดิสภาวะวกิฤตให ้
ครอบคลมุบทบาทหนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบ 

ผูใ้หบ้รกิาร/ 
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

• ตดิตอ่ทาง website 
หรอืโทรศัพท ์

   เคลือ่นที ่Facebook 
หรอื กลุม่ Line 

รักษาความสะอาดของถนน 
ทางน า้ ทางเดิน และที่

สาธารณะรวมทัง้ก าจดัมลู
ฝอยและสิ่งปฏิกลู 

 ป้องกนัโรคและระงบั
โรคติดตอ่ 

ป้องกนัและบรรเทา 
สาธารณภยั 

สง่เสริมการศกึษา 
ศาสนา และ
วฒันธรรม 

 สง่เสริมการพฒันาสตรีเด็ก 
เยาวชน ผู้สงูอายแุละผู้พิการ 

คุ้มครองดแูลและบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

บ ารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณีภมิูปัญญาท้องถ่ิน 
และวฒันธรรมอนัดีของ

ท้องถ่ิน 

ระบบขอ้มลูกลาง อปท. 
(INFO) 

ระบบสารสนเทศดา้น
การจัดการขยะมลูฝอย 

ของ อปท. 

ระบบศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็ก อปท. 

ระบบผูส้งูอาย ุ


