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คานา
จากการที่ ป ระเทศไทยประสบกับ ปั ญ หาการระบาดของโรคติ ดเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19)
ซึ่งเทศบาลตาบลชีลองได้รับผลกระทบเช่นกัน ตลอดเวลาที่ผ่านมาพบว่าระบบและกลไกการทางานของหน่วยงานของ
รัฐและภายในของเทศบาลตาบลชีลอง หลายประการมีปัญหาโดยไม่สามารถดาเนินภารกิจในสภาวะวิกฤตได้อย่างมี
ประสิ ทธิภ าพ ส่ งผลให้ การแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปโดยขาดระบบการบริห ารจัดการที่ ดี
ซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวเป็นบทเรียนอันสาคัญที่ทุกส่วนราชการภายในองค์กรต้องนามาปรับกระบวนการทางาน
ใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการบริการประชาชน เพื่อให้มั่นใจว่าภารกิจหลักของราชการหรืองานบริการประชาชน
ที่สาคัญ สามารถดาเนินงานหรือให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ไม่สะดุดหยุดลงแม้ว่าจะประสบกับวิกฤตการณ์หรือภัยพิบัติ
ต่างๆ เทศบาลตาบลชีล องจึ งได้ดาเนิ น การจัดทาและทบทวนปรับปรุงแผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business
Continuity Plan : BCP) เพื่อให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมองค์กรและสามารถนาไปใช้ในการตอบสนองและ
ปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติในขณะเกิดเหตุสามารถแก้ไขเหตุการณ์ได้
อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพและเพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และของ
ทางราชการ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมโดยมุ่งหวังให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลชีลองมีความรู้
ความเข้าใจในการป้องกัน และรู้วิธีปฏิบัติอย่างถูกต้องตามขั้นตอนสามารถเผชิญต่อสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได้อย่าง
ทันท่วงที รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อันจะนามาซึ่งประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป
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บทนา
แผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสาหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต “Business Continuity
Plan (BCP)” ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อให้ส่วนราชการในสานักงานเทศบาลตาบลชีลอง หรือที่ต่อไปนี้จะเรียกว่า “สานัก/
กอง” สามารถนาไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ไม่ว่าจะเกิดจากโรค
ระบาด ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร เช่น อุทกภัย อัคคีภัย การก่อการประท้วง การก่อการจลาจล
การก่อวินาศกรรม การเกิดโรคระบาด เป็นต้น โดยสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงาน
ต้องหยุดการดาเนินงานหรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง หากเทศบาลตาบลชีลองไม่มีกระบวนการรองรับการ
ดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อตาบลชีลองและหน่วยงาน ในด้านต่างๆ เช่น ไม่ว่าจะเป็น
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจการเงิน การให้บริการ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
แผนความต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยให้ตาบลชีลองและหน่วยงาน สามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด
และทาให้กระบวนการที่สาคัญ (Critical Business Process) สามารถกลับมาดาเนินการได้อย่างปกติ หรือตามระดับ
การให้บริการที่กาหนดได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ
หน่วยงานได้
วัตถุประสงค์ (Objectives)
1.

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง

2.

เพื่อให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับมือกับสภาวะวิกฤตและลดผลกระทบ
จากการหยุดชะงักในการดาเนินงานหรือการให้บริการ

3.

เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ เช่น ผลกระทบด้านเศรษฐกิจการเงิน
การให้บริการ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

4.

เพื่อให้ประชาชน เกษตรกร เจ้าหน้าที่ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย(Stakeholders) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของหน่วยงาน แม้หน่วยงานต้องเผชิญกับ
เหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทาให้การดาเนินธุรกิจต้องหยุดชะงัก

สมมติฐานของแผนความต่อเนื่อง (BCP Assumptions)
เอกสารฉบับนี้จัดทาขึ้นภายใต้สมมติฐาน ดังต่อไปนี้
1. เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสาคัญต่างๆ แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงาน
สารองที่ได้มีการจัดเตรียมไว้
2. หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการสารองระบบสารสนเทศต่างๆ โดยระบบ
สารสนเทศสารองนั้น มิได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเดียวกันกับระบบสารสนเทศหลัก
3. “บุคลากร” ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และ
เจ้าหน้าที่ทั้งหมดของเทศบาลตาบลชีลอง

-2ขอบเขตของแผนความต่อเนื่อง (Scope of BCP)
แผนดาเนินธุรกิจอย่างความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ใช้รองรับสถานการณ์ กรณีเกิดสภาวะวิกฤต
หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน บริเวณหน่วยงานที่ตั้งอยู่ภายในอาคารสานักงานเทศบาลตาบลชีลอง และหน่วยงานที่ตั้งอยู่
ภายนอกอาคารสานักงานเทศบาลตาบลชีลอง ประกอบด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้
1. เหตุการณ์อุทกภัย
2. เหตุการณ์ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง
3. เหตุการณ์เหตุชุมนุมประท้วง/จลาจล
4. เหตุการณ์อัคคีภัย
5. เหตุการณ์ก่อการร้าย
6. เหตุการณ์แผ่นดินไหว
7. เหตุการณ์โรคระบาดต่อเนื่อง
การวิเคราะห์ทรัพยากรที่สาคัญ
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินมีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้นเพื่อให้หน่วยงานสามารถบริหารจัดการ
การดาเนินงานขององค์กรให้มีความต่อเนื่อง การจัดหาทรัพยากรที่สาคัญจึงเป็นสิ่งจาเป็น และต้องระบุไว้ในแผนดาเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเตรียมการทรัพยากรที่สาคัญ จะพิจารณาจากผลกระทบใน 5 ด้าน ดังนี้
1. ผลกระทบด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้สถานที่
ปฏิบัติงานหลักได้รับความเสียหายหรือไม่สามารถใช้สถานที่ปฏิบัติงานหลักได้ และส่งผลให้
บุคลากรไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้ชั่วคราวหรือระยะยาว ซึ่งรวมทั้งการที่ผู้รับบริการไม่
สามารถเข้าถึงสถานที่ให้บริการของหน่วยงานด้วย
2. ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ/การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ หมายถึงเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นทาให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญหรือไม่สามารถจัดหา/จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่
สาคัญได้
3. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้
ระบบงานเทคโนโลยีหรือระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลที่สาคัญไม่สามารถนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ตามปกติ
4. ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้บุคลากรหลักไม่สามารถมา
ปฏิบัติงานได้ตามปกติ
5. ผลกระทบด้านคู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้คู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ไม่สามารถติดต่อหรือให้บริการหรือส่งมอบงานได้

-3สรุปเหตุการณ์ภัยคุกคามและผลกระทบจากเหตุการณ์
ความเสี่ยงและภัยคุกคาม
เหตุการณ์อุทกภัย
เหตุการณ์ไฟดับเป็นวงกว้าง
เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล
เหตุการณ์อัคคีภัย
เหตุการณ์ก่อการร้าย
เหตุการณ์แผ่นดินไหว
เหตุการณ์โรคระบาดต่อเนื่อง

ด้านอาคาร/สถานที่
ปฏิบัติงานหลัก
√
√
√
√
√
√
√

ผลกระทบ
ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
ด้านเทคโนโลยี
และการจัดหา/จัดส่ง
สารสนเทศและ
ข้อมูลที่สาคัญ
√
√
√
√
√
√
√
√
-

ด้านบุคลากร
หลัก

ด้านคู่ค้า/ผู้ให้บริการ/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

แผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ไม่รองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่มีเหตุขัดข้อง
เกิดขึ้นจากการดาเนินงานปกติและเหตุขัดข้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบในระดับสูงต่อการดาเนินงานและการให้บริการ
ของหน่ ว ยงาน และหน่ว ยงานยั งสามารถจัดการหรือปรับปรุงแก้ไขได้ภ ายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยผู้ บริห าร
หน่วยงานหรือผู้บริหารของแต่ละกลุ่มงานและฝ่ายงานสามารถรับผิดชอบและดาเนินการได้ด้วยตนเอง
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan Team)
เพื่อ ให้ แผนด าเนิ น ธุร กิจ ต่อเนื่อ ง (BCP) ของฝ่ ายบริ ห ารทั่ ว ไปสามารถนาไปปฏิ บัติ ได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จะต้องจัดตั้งทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ขึ้น โดย BCP Team
ประกอบด้วย หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่องและทีมงานบริหารความต่อเนื่อง โดยทุกตาแหน่งจะต้องร่วมมือกัน
ดูแล ติดตาม ปฏิบัติงานและกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในฝ่ายงานของตนเองให้สามารถบริหารความต่อเนื่องและกลับสู่
สภาวะปกติได้โดยเร็ว ตามบทบาทหน้าที่ที่กาหนดไว้ของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) และในกรณีที่
บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคลากรสารองรับผิดชอบทาหน้าที่ในบาทบาทของบุคลากรหลัก ปรากฏดัง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team)
บุคลากรหลัก
นางจรัสศรี ศรีบัวพันธุ์
นางสาวรัชนี แดงสกุล

หมายเลขโทรศัพท์
088-5829293
088-4804678

นายปัญญา สุวรรณทา

084-4176565

บทบาท
หัวหน้าคณะฯ
สานักปลัดเทศบาลฯ

หัวหน้าคณะฯ
กองช่างเทศบาลฯ

หัวหน้าทีม/บุคลากรสารอง
นางนริศรา สิทธิวงค์
จ.อ.สมัย แขชัย
น.ส.สุจติ รา กุลแก้ว
น.ส.ปาริชาติ ธงเค็ง
น.ส.สุดารัตน์ ฐานเจริญ
นายภานุวัฒน์ กุดนอก
น.ส.จุฑาทิพย์ เจริญบุตร
นายสุชาติ ขวัญดี
นายวิทยา คารัตนพันธ์
นายประชิน น้อยแก้ว
นายธีระพงษ์ ศิริวัฒนาเมธานนท์

หมายเลขโทรศัพท์
085-9176022
081-9661002
087-8794677
085-7763808
087-8775443
088-3764526
084-4712561
087-9665880
089-2801613
087-9966755
084-4964543
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นางสุภารัตน์ แดงใส

หมายเลข
โทรศัพท์
081-8772572

นางรัชนี ศรีชัยวงษ์

089-9372209

บทบาท
หัวหน้าคณะฯ
กองคลังเทศบาลฯ

หัวหน้าคณะฯ
กองสาธารณสุขฯ

หัวหน้าทีม/บุคลากรสารอง
น.ส.วงเดือน แสนซี่อ
นางจานงค์ สิมมะระ
นายจักรกฤษณ์ สมานวงค์
นางประภาพร รักชิด
น.ส.สุกญ
ั ญา ปาวะรีย์
นางณัฐธิดา ปักปิ่นทอง

หมายเลขโทรศัพท์
081-9669037
089-8479779
085-0242225
084-9838158
084-4176565
081-2391148

กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)
กลยุทธ์ความต่อเนื่องเป็นแนวทางในการจัดหาและบริหารทรัพยากรให้มีความพร้อมเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต
ซึ่งพิจารณาทรัพยากรใน 5 ด้าน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)
ทรัพยากร
อาคาร/ สถานที่ปฏิบัติงานหลัก

วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ / การจัดหาจัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ที่สาคัญ

กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ
• กาหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงานสารอง ภายในและภายนอก
สานักงานเทศบาลตาบลชีลอง โดยมีการสารวจความ
เหมาะสมของสถานที่ ประสานงาน และการเตรียมความพร้อม
กับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่แล้ว
• กาหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงานสารอง ภายนอกสานักงาน
เทศบาลตาบลชีลอง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชีลอง ตั้งอยู่บ้าน
กุดเหม่ง หมู่ที่ 2 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัวขาว ตั้งอยู่
บ้านหนองบัวขาว หมู่ที่ 5 และโรงเรียนชีลองวิทยา โดยมีการ
สารวจความเหมาะสมของสถานที่ ประสานงาน และการ
เตรียมความพร้อม กับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่แล้ว
• กาหนดให้มีการจัดหาคอมพิวเตอร์สารอง ที่มีคุณลักษณะ
เหมาะสมกับการใช้งาน พร้อมอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมโยงต่อ
ผ่านอินเตอร์เน็ตเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีของจังหวัดหน่วยงานต้น
สังกัดและกรมบัญชีกลางได้
• กาหนดให้พิจารณาใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา
(Laptop/Notebook)ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เป็นการ
ชั่วคราว หากมีความจาเป็นเร่งด่วนในช่วงระหว่างการจัดหา
คอมพิวเตอร์สารอง ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าคณะ
บริหารความต่อเนื่องในการกอบกู้คืน
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เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ

กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ
• ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญของ
หน่วยงาน มีลักษณะแบบรวมศูนย์ที่ส่วนกลางและเชื่อมโยงระบบ
เครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เน็ตทาให้หน่วยงาน/กอง/ฝ่ายไม่มีระบบ
คอมพิวเตอร์สารองดังนั้นหากเกิดภาวะฉุกเฉินต้องรอจนกว่าระบบ
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนกลางจะกอบกู้ให้
สามารถใช้งานได้
• ใช้ระบบการเฝ้าระวัง PODD เข้ามาแจ้งเหตุการณ์ผ่านเครือข่าย
อาสาสมัคร PODD ในชุมชน
•กาหนดดาเนินงานด้วยมือ (Manual) โดยเฉพาะงานสาคัญๆใน
กรณี ที่ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถกอบกู้ให้
ใช้งานได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด

บุคลากรหลัก

•กาหนดให้ใช้บุคลากรสารอง/ ทดแทนภายในฝ่ายงานหรือกลุ่ม
งานเดียวกัน
•กาหนดให้ใช้บุคลากรนอกฝ่ายงานหรือกลุ่มงาน ในกรณีที่
บุคลากรไม่เพียงพอหรือขาดแคลน
•กาหนดให้ร้องขอบุคลากรจากหน่วยงานอื่นในเขตตาบลหรือ
อาเภอ ในกรณีที่บุคลากรเฉพาะด้านไม่เพียงพอหรือขาดแคลน

คู่ค้า / ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

• ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัดกาหนดให้มีผู้ให้บริการ
เชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 2 รายคือทีโอที และ CAT
หากผู้ให้บริการหลักไม่สามารถให้บริหารได้ ระบบเชื่อมโยง
ปรับเปลี่ยนไปผู้ให้บริการสารอง ภายใน 1 ชั่วโมง
• กาหนดให้จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่าน
อินเตอร์เน็ต แบบพกพา(Air Card) ของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ
เชื่อมโยงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญของ
ส่วนกลางผ่านอินเตอร์เน็ต ในกรณีที่ผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทั้ง 2 ราย
ไม่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด
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การวิเคราะห์ผลกระทบต่อกระบวนการทางานหรือการให้บริการ (Business Impact Analysis) พบว่า
กระบวนการการทางานที่ฝ่ายงานต้องให้ความสาคัญและกลับมาดาเนินงานหรือฟื้นคืนสภาพให้ได้ภายในระยะเวลา
ตามที่กาหนด ปรากฏดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลกระทบต่อกระบวนการทางานหรือการให้บริการ (Business Impact Analysis)
กระบวนการหลัก
1. การประเมินความเสียหายจาก
สถานการณ์ภัยทีเ่ กิดขึ้น ก่อนรับ
หน่วยงานภาคีเครือข่าย/ประชาชน
ผู้ประสบภัยที่มาติดต่อ
2. การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่
และวัสดุอุปกรณ์/เครื่องมือที่จาเป็น
ระบบสารองฉุกเฉิน ยานพาหนะและ
เงินสด
3. จัดตั้งศูนย์อานวยการและสั่งการใน
ภาวะวิกฤตการ เตรียมงานของทุก
กลุ่มงาน/และทุกฝ่ายพร้อมจัดทาเวร
ประจาวัน ผลัดเวร และบูรณาการงาน
ดูแลประชาชน/ติดต่อสื่อสาร ตลอด
๒๔ ชม.
4. การรับแจ้งการรายงานสถานการณ์
ภัยและการขอความช่วยเหลือของทุก
หน่วยงานทั้งในระดับจังหวัด/อาเภอ/
อปท. เพื่อประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการวิเคราะห์
ประเมินผล เพิ่มเติม
5. การติดตาม วิเคราะห์สภาพปัญหา
และประเมินผล
6. การเตรียมการประสาน
โรงพยาบาลข้างเคียงทั้งในและนอก
เขตพื้นที่เพื่อการส่งต่อผู้ป่วย
7. ประสานหน่วยงานภายนอก
สนับสนุนช่วยเหลือทั้งด้าน
เครื่องจักรกลและกาลังพล
8. การดูแลการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงานที่ติดต่อประสานงาน
โดยตรงของเทศบาล

ระดับความเร่งด่วน
(สูง/ปานกลาง/ต่า)
สูง

สูง

สูง

สูง

สูง
สูง
สูง
สูง

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ
4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน
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9. กิจกรรม รับงานการแจ้งเหตุ
สถานการณ์ภัยพิบตั ิต่างๆจาก
ประชาชน/หมู่บา้ น/ชุมชน
10. การเบิกจ่าย สิ่งของสารองจ่าย/
ถุงยังชีพ เรือ อุปกรณ์ต่างๆเพื่อ
ให้บริการประชาชนและหน่วยงานที่
ร้องขอ
11.การแจ้งติดต่อประสานกับ
เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย/อปพร./ศูนย์
อปพร.อาเภอ,ศูนย์อปพร.เทศบาล
และอปท.ทุกแห่ง
12.การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และ
ลงพื้นที่สารวจ
13. จัดทารายงานสรุปผลการ
ช่วยเหลือและการรายงานเหตุด่วน
สาธารณภัยให้กับประธาน/รอง
ประธานคณะกรรมการ BCM

ระดับความเร่งด่วน
(สูง/ปานกลาง/ต่า)
สูง

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ
4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน

สูง

ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง

สาหรับกระบวนงานอื่นๆ ที่ประเมินแล้ว อาจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมีความยืดหยุ่น
สามารถชะลอการดาเนินงานและการให้บริการได้ โดยให้ผู้บริหารของฝ่ายงานประเมินความจาเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้
หากมีความจาเป็น ให้ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความต่อเนื่องเช่นเดียวกับกระบวนงานหลัก
การวิเคราะห์เพื่อกาหนดความต้องการทรัพยากรที่สาคัญ
1) ด้านสถานที่ปฏิบัติงานสารอง (Working Space Requirement) ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การระบุพื้นที่การปฏิบัติงานสารอง
ประเภททรัพยากร
พื้นที่สาหรับสถานที่
ปฏิบัติงานสารอง

พื้นที่สาหรับสถานที่
ปฏิบัติงานใหม่ในกรณี
จาเป็น
ปฏิบัติงานที่บ้าน

สถานที่/ที่มา
ภายในสานักงานเทศบาลและ
ภายนอกสานักงานเทศบาล
คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชีลอง
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หนองบัวขาว
โรงเรียนชีลองวิทยา

ที่พักอาศัย
รวม

4 ชั่วโมง
1 วัน
2 ตร.ม. 8 ตร.ม.
(5 คน) (7 คน)

1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน
6 ตร.ม. 16 ตร.ม. (5 คน)
(15 คน)

14 ตร.ม. 8 ตร.ม.
(10 คน) (8 คน)

10 ตร.ม. (10 คน)

-

-

-

-

-

16 ตร.ม.
( 15 คน)
16 ตร.ม. 16 ตร.ม. 16 ตร.ม. 16 ตร.ม. 16 ตร.ม.
( 15 คน) ( 15 คน) ( 8 คน) ( 15 คน) ( 15 คน)
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ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement) ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การระบุจานวนวัสดุอุปกรณ์

ประเภททรัพยากร
คอมพิวเตอร์สารองที่มี
คุณลักษณะเหมาะสม
GFMIS Token Key
EGP (ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
( Token Key )
เครื่องพิมพ์รองรับการใช้
งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์พร้อมหมายเลข
โทรสาร / เครื่องสแกน
(Fax/Document Scan
Machine)พร้อมหมายเลข
เครื่องถ่ายเอกสาร

ที่มา

4 ชั่วโมง

ร้านค้าผ่าน
กระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ
ที่เก็บรักษา

1 เครื่อง

1 เครื่อง 1 เครื่อง

2
1 เดือน
สัปดาห์
2 เครื่อง 2 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง 1 เครื่อง

1 เครื่อง 1 เครื่อง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ
ที่เก็บรักษา
ร้านค้าผ่าน
กระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ
ร้านค้าผ่าน
กระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ
ร้านค้าผ่าน
กระบวน
การจัดซื้อพิเศษ

1 เครื่อง

1 เครื่อง 1 เครื่อง

1 เครื่อง 1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง 1 เครื่อง

1 เครื่อง 1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง 1 เครื่อง

2 เครื่อง 2 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง 1 เครื่อง

1 เครื่อง 1 เครื่อง

ร้านค้าผ่าน
กระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ

1 เครื่อง

1 เครื่อง 1 เครื่อง

1 เครื่อง 1 เครื่อง

1 วัน

1 สัปดาห์

-93)

ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล (IT & Information Requirement)
ตารางที่ 6 ความต้องการด้านเทคโนโลยี
ประเภททรัพยากร

4
ชั่วโมง

แหล่งข้อมูล

Email

หน่วยงานระบบ IT
เทศบาล

GFMIS
(ระบบเบิกจ่ายเงิน)

1
วัน

1
2
1
สัปดาห์ สัปดาห์ เดือน

√

√

√

หน่วยงานระบบ IT
เทศบาล

√

√

√

EGP
(ระบบจัดซื้อจัดจ้าง)

หน่วยงานระบบ IT
เทศบาล

√

√

√

หนังสือสั่งการต่างๆออกโดยหน่วยงาน

หน่วยงานต่างๆที่
ได้รับ

√

√

√

√

หนังสือสั่งการต่างๆ

หน่วยงานต้นสังกัด

√

√

√

√

เอกสารใบแจ้งหนี้

คู่ค้า

√

√

√

ข้อมูลประกอบการจัดทาแผนงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ

หน่วยงาน
ต่าง ๆ ในเขตเทศบาล
และอาเภอ

4)

√

√

ความต้องการด้านบุคลากรสาหรับความต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน (Personnel Requirement)
ตารางที่ 7 การระบุจานวนบุคลากรหลักที่จาเป็น

ประเภททรัพยากร

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 สัปดาห์

2 สัปดาห์

1 เดือน

จานวนบุคลากรปฏิบัติงานที่
สานักงาน /สถานที่ปฏิบัติงาน
สารอง
จานวนบุคลากรปฏิบัติงานที่
บ้าน
รวม

5

5

5

10

15

10

10

10

5

-

15

15

15

15

15

-105)

ความต้องการด้านผู้ให้บริการที่สาคัญ (Service Requirement)
ตารางที่ 8 การระบุจานวนผู้ให้บริการที่ต้องติดต่อหรือขอรับบริการ

ประเภททรัพยากร
ผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต

4 ชั่วโมง
1

1 วัน
1

1 สัปดาห์
1

2 สัปดาห์
1

1 เดือน
1

รวม

1

1

1

1

1

หมายเหตุ ให้จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เน็ตแบบพกพา (Air Card) ของผู้ให้บริการ
โทรศัพท์มือถือเชื่อมโยงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญของหน่วยงานกลางผ่านอินเตอร์เน็ต
ในกรณีผู้ให้บริการหลักและสารองไม่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ
วันที่ ๑ การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที (ภายใน ๒๔ ชั่วโมง )
การปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของหน่วยงานทุกกลุ่ม คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากร
อื่นและปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
-แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤติ
ตามกระบวนการ/Call Tree ให้กับ
บุคลากรหลักในหน่วยงาน และ
กลุ่มงาน
-จัดประชุมคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง เพื่อรับทราบและประเมิน
ความเสียหาย ผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานและให้บริการ และ
ทรัพยากรสาคัญที่ต้องใช้ในการ
บริหารความต่อเนื่อง
- ทบทวนกระบวนงานงานที่มีความ
เร่งด่วนและ/ส่งผลกระทบอย่างสูง
จาเป็นต้องดาเนินการ

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหน้า ทีมบริหารความต่อเนื่อง
ของหน่วยงาน
ทีมบริหารความต่อเนื่องของ
หน่วยงาน

ดาเนินการแล้วเสร็จ

-11ขั้นตอนและกิจกรรม
-รับทราบและพิจารณาอนุมัติ
กระบวนงานที่มี/ความเร่งด่วน และ
ส่งผลกระทบอย่างสูงจาเป็นต้อง
ดาเนินงานหรือปฏิบัติด้วยมือ
(ManualProcessing)

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง

- รับทราบรายงานจากหน่วยงาน
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง\
ครอบคลุม
และหัวหน้าทีมงานบริหารความ
1) สรุปจานวนและรายชื่อบุคลากรที่ ต่อเนื่อง
ได้รับบาดเจ็บ/ เสียชีวิต
2) ความเสียหายและผลกระทบต่อ
การดาเนินงานและให้บริการ
3) ทรัพยากรสาคัญที่ต้องใช้ในการ
บริหารความต่อเนื่อง
4) กระบวนงานงานที่มีความเร่งด่วน
และส่งผล/กระทบอย่างสูง
จาเป็นต้องดาเนินงานหรือปฏิบัติ
ด้วยมือ (Manual Processing)
- พิจารณาและอนุมัติเนื้อหาและ
ข้อความ เพื่อใช้ในการสื่อสารและ
รายงานสถานการณ์แก่บุคลากรใน
หน่วยงานให้ทราบ

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง\
และหัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง

- พิจารณาและอนุมัติจัดหา
ทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการ
บริหารความต่อเนื่อง:
1) สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
2) วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
3) เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล
ที่สาคัญ
4) บุคลากรหลัก
5) คู่ค้า/ราษฎรผู้ประสบภัย

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง

ดาเนินการแล้วเสร็จ

-12ขั้นตอนและกิจกรรม
- พิจารณา ประสานงาน จัดสรรเงิน
สารอง
- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้า
คณะบริหารความต่อเนื่อง และ
หน่วยงานกากับดูแลอย่างสม่าเสมอ
หรือตามที่ได้มีการกาหนด

บทบาทความรับผิดชอบ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

วันที่ ๒ – 7 การตอบสนองในระยะสั้น
การปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของหน่วยงานทุกกลุ่มคานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่น
และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของ
ทรัพยากร ที่ได้รับผลกระทบ และประเมิน
ความจาเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ในการ
กอบกู้คืน

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง\และหัวหน้าทีมงาน
บริหารความต่อเนื่อง

- รับทราบและกาหนดแนวทางการเตรียมความ
พร้อมและข้อจากัดในการจัดหาและทรัพยากร
ทีจ่ าเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง :
1) สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
2) วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
3) เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
4) บุคลากรหลัก
5) รายชื่อผู้ประสบภัย/ผู้ให้บริการที่สาคัญ
สนับสนุนด้านการช่วยเหลือจาก ตารวจ,
สมาคม กู้ชีพกู้ภัย, อปพร., อสม.
- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะ
บริหารความต่อเนื่อง ของเทศบาลตาบลชีลอง
และหน่วยงานกากับดูแลอย่างสม่าเสมอ

หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง\และหัวหน้าทีมงาน
บริหารความต่อเนื่อง

คณะบริหารความต่อเนื่องของ
เทศบาลตาบลชีลอง

ดาเนินการแล้วเสร็จ

-13วันที่ 8 การตอบสนองระยะกลาง (๑ สัปดาห์)
การปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของหน่วยงานทุกกลุ่ม คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากร
อื่น และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของ
ทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ และประเมิน
และความจาเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ใน
การกอบกู้คืน
- พิจารณาและอนุมัติการจัดหาทรัพยากรที่
จาเป็นต้อง
ใช้เพื่อดาเนินงานและให้บริการและ
ตามปกติ:
1) สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
2) วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
3) เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
4) บุคลากรหลัก
5) รายชื่อผู้ประสบภัย/ผู้ให้บริการที่สาคัญ
สนับสนุนด้านการช่วยเหลือจาก ตารวจ,
สมาคมกู้ชีพกู้ภัย, อปพร.,อสม.
- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะ
บริหารความต่อเนื่อง และหน่วยงานกากับ
ดูแลอย่างสม่าเสมอหรือตามที่ได้มีการ
กาหนด

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องหัวหน้าทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง

ดาเนินการแล้วเสร็จ

หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องหัวหน้าทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง

คณะบริหารความต่อเนื่องของ
เทศบาลตาบลชีลอง

การตอบสนองระยะยาว (มากกว่า ๑ เดือน)
การปฏิบัติการใดให้บุคลากรของหน่วยงานทุกกลุ่ม คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่น
และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของ
ทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ และประเมิน
และความจาเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ใน
การกอบกู้คืน

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องหัวหน้าทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง

ดาเนินการแล้วเสร็จ

-14ขั้นตอนและกิจกรรม
บทบาทความรับผิดชอบ
- พิจารณาและอนุมัติการจัดหาทรัพยากรที่ หัวหน้าคณะบริหารความ
จาเป็นต้อง
ต่อเนื่องหัวหน้าทีมงานบริหาร
ใช้เพื่อดาเนินงานและให้บริการและ
ความต่อเนื่อง
ตามปกติ:
1) สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
2) วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
3) เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
4) บุคลากรหลัก
5) รายชื่อผู้ประสบภัย/ผู้ให้บริการที่สาคัญ
สนับสนุนด้านการช่วยเหลือจาก ตารวจ,
สมาคมกู้ชีพกู้ภัย, อปพร.,อสม.
- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะ หัวหน้าและทีมงานความ
บริหารความต่อเนื่อง และหน่วยงานกากับ ต่อเนื่องของเทศบาลตาบล
ดูแลอย่างสม่าเสมอหรือตามที่ได้มีการ
ชีลอง
กาหนด

ดาเนินการแล้วเสร็จ

- ติดตามประเมินผลเพื่อค้นหาข้อบกพร่อง หัวหน้าคณะบริหารความ
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานเพื่อหาแนว ต่อเนื่องหัวหน้าทีมงานบริหาร
ทางแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้แผนบริหารความ ความต่อเนื่อง
ต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น
การทดสอบ ปรับปรุง และทบทวนแผน (Exercising Maintaining and Reviewing)
เพื่อให้แน่ใจได้ว่าการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCM) ที่ได้จัดทาขึ้นสามารถใช้ได้จริง รวมทั้งเพื่อ
เตรี ยมความพร้ อม ตลอดจนตรวจสอบความสามารถของบุคลากรและประสิ ทธิภาพของแผนในการตอบสนองต่อ
วิกฤตการณ์ ได้แก่ การซ้อมการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกทีมงานที่เกี่ยวข้องตามผังรายชื่อทางโทรศัพท์การประชุม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง โดยจาลองโจทย์สถานการณ์ขึ้นมา การทดสอบโดยจาลองสถานการณ์
เสมือนจริง หรือการทดสอบเต็มรูปแบบและใกล้เคียงสถานการณ์จริงมากที่สุด
การปลูกฝัง BCM ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและจิตวิทยาที่จะทาให้บุคลากรทุก
คนได้รับรู้ และเข้าใจถึงความสาคัญของ BCM ตลอดจนบทบาทหน้าที่ที่ทุกคนพึงมีเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจหรือการ
ให้บริการประชาชนที่สาคัญสามารถดาเนินต่อไปได้ในยามที่เกิดเหตุวิกฤต

-15โครงสร้างคณะกรรมการ BCM
คณะกรรมการ BCM ประกอบด้วย
1) ประธาน/รองประธานคณะกรรมการ BCM
2) หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
3) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ BCM
โครงสร้างการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
ของเทศบาลตาบลชีลอง
นายกเทศมนตรีตาบลชีลอง
รองนายกเทศมนตรีตาบลชีลอง
(คณะกรรมการ BCM)
สานักปลัดเทศบาล
(ฝ่ายเลขานุการ)
หัวหน้าสานักปลัดฯ
หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
(กระบวนการสาคัญ)

ผอ.กองคลัง
หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
(กระบวนการสาคัญ)

ผอ.กองช่าง
หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
(กระบวนการสาคัญ)

ผอ.กองสาธารณสุขฯ

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
(กระบวนการสาคัญ)

คณะกรรมการ BCM มีอานาจและหน้าที่ดังนี้
1. ผลักดันให้การสนับสนุนให้แต่ละกอง/ฝ่ายมีการจัดทาแผนบริหารความต่อเนื่องและนาเสนอ
กรอบการดาเนินการ
2. จัดตั้งทีมบริหารความต่อเนื่อง กาหนดตัวชี้วัดผลการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ ขั้นตอนการ
ปรับระดับของเหตุการณ์ และวิธีการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
3. ติดตาม พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้า
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กระบวนการ Call Tree คือกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน ให้กับสมาชิกในคณะบริหารความต่อเนื่องและ
ทีมงานบริหารความต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องตามผังรายชื่อทางโทรศัพท์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารจัดการขั้นตอนใน
การติ ด ต่ อพนั ก งาน ภายหลั งจากมี ก ารประกาศเหตุ ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ นหรื อ ภาวะวิ ก ฤตของหน่ ว ยงาน จุ ด เริ่ ม ต้ น ของ
กระบวนการ Call Tree จะเริ่มจากหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องแจ้งให้ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง
โดยผู้ประสานงานฯ จะแจ้งให้หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องรับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนความ
ต่อเนื่อง ตามสายงานการบังคับบัญชาของแต่ละสายงาน หัวหน้าฝ่ายงาน หัวหน้า กลุ่มงาน หัวหน้าสานัก ผู้อานวยการ
กอง แต่ละท่าน จึงติดต่อและแจ้งไปยังบุคลากรภายใต้การบังคับบัญชาของตน รับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและการ
ประกาศใช้แผนความต่อเนื่องของหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบตามรายชื่อและช่องทางติดต่อสื่อสารที่ได้ระบุใน รายชื่อ
บุคลากรและบทบาทของทีม งานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อหัวหน้าฝ่ายงานฯ
หัวหน้ากลุ่มงานฯ นั้นได้ ให้ติดต่อไปยังบุคลากรสารอง โดยพิจารณา:
• ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลาทาการ ให้ดาเนินการติดต่อบุคลากรหลักโดยติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ของ
หน่วยงานเป็นช่องทางแรก
• ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นนอกเวลาทาการหรือสถานที่ปฏิบัติงานหลักได้รับผลกระทบ ให้ดาเนินการติดต่อ
บุคลากรหลักโดยติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางแรก
• ถ้าสามารถติดต่อบุคลากรหลักได้ ให้หัวหน้าฝ่ายงานฯ หัวหน้ากลุ่มงานฯ แจ้งข้อมูลให้กับบุคลากรหลักของ
หน่วยงานทราบ ดังต่อไปนี้:
-สรุปสถานการณ์ของเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง
-เวลาและสถานที่สาหรับการนัดประชุมเร่งด่วนของหน่วยงาน สาหรับผู้บริหารของหน่วยงาน และ
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อบริหารความต่อเนื่องต่อไป เช่น สถานที่รวมพลในกรณีที่มีการย้ายสถานที่
ทาการ
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กระบวนการแจ้งเหตุ Call Tree
นายก/รองนายกเทศมนตรี
ตาบลชีลอง
(หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง)
กลุ่มงาน/กอง/ฝ่าย
ที่ได้รับมอบหมาย (ผู้ประสานงาน)
หัวหน้าฝ่าย

หัวหน้าฝ่าย

ปลัด เทศบาล

หัวหน้าสานักปลัด

ผอ.กอง

เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่

ภายหลังจากได้รับการตอบรับจากบุคลากรหลักครบถ้วนตามผังการติดต่อ (Call Tree) ปลัดเทศบาล หัวหน้า
สานักปลัด และผู้อานวยการกอง หัวหน้ากลุ่มงานหัวหน้าฝ่าย มีหน้าที่โทรกลับไปแจ้งยังผู้ประสานงานคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง เพื่อรวบรวมสรุปความพร้อมของหน่วยงานในการบริหารความต่อเนื่อง รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ของหน่ ว ยงานและเจ้ าหน้ าที่ทั้งหมดในหน่ว ยงาน ทีมบริหารความต่อเนื่องมีห น้าที่ในการปรับปรุงข้อมูล
สาหรับการติดต่อให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้กระบวนการติดต่อพนักงานภายในหน่วยงานสามารถดาเนินได้
อย่างต่อเนื่องและสาเร็จลุล่วงภายในระยะเวลาที่คาดหวัง ในกรณีที่ เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและมีการประกาศใช้แผน
ความต่อเนื่อง

-18ขั้นตอนบริหารความต่อเนื่อง :
เพื่อให้เทศบาลตาบลชีลองสามารถปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตได้อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ จึงได้กาหนดขั้นตอน/แนวทางปฏิบัติกรณีเกิดสภาวะวิกฤติใน 7 เหตุการณ์ คือ
1. เหตุการณ์อุทกภัย
2. เหตุการณ์อัคคีภัย
3. เหตุการณ์เหตุชุมนุมประท้วง/จลาจล
4. เหตุการณ์ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง
5. เหตุการณ์ก่อการร้าย
6. เหตุการณ์แผ่นดินไหว
7. เหตุการณ์โรคระบาดต่อเนื่อง
โดยระบุถึงขั้นตอน/แนวทางที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้องถือปฏิบัติตามห้วงเวลาของการเกิดเหตุการณ์ในแต่ละเหตุการณ์
ออกเป็น 3 ห้วงเวลา ประกอบด้วย
1. เมื่อเริ่มมีสถานการณ์
2. เมื่อเหตุการณ์พัฒนาเข้าสู่สภาวะวิกฤตซึ่งจะเป็นผลทาให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลชีลอง
ต้องหยุดชะงักลง
3. เมื่อเหตุการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ
โดยมีรายละเอียดขั้นตอน/แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. กรณีเหตุการณ์อุทกภัย :
เมื่อเริ่มมีเหตุการณ์:
• ศูนย์ปฏิบัติการเทศบาลตาบลชีลอง ทาหน้าที่ในการติดตามข้อมูลข่าวสาร และสถานการณ์การเกิด
อุทกภัยอย่างใกล้ชิด วิเคราะห์แนวโน้ ม และรายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นทุกระยะ และแจ้งเวียนให้สานัก/กอง
ทราบถึงสถานการณ์
• ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง ประสานติดตามสถานการณ์จากศูนย์ปฏิบัติการ เทศบาล
ตาบลชีลอง
• ทุกสานัก/กอง จัดให้มีการ Back UP ข้อมูลที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานซึ่งไม่ได้อยู่ใน ระบบ
สารสนเทศ หรือระบบข้อมูลกลาง ลงอุปกรณ์สารองข้อมูล อาทิ External Hard disk แผ่น CD ฯลฯ เพื่อป้องกันความ
เสียหายของข้อมูล รวมถึงเป็นการเตรียมข้อมูลสาหรับการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต
• กองคลัง และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น ประสานงานในการเตรียมจัดหาสถานที่ ปฏิบัติงาน
สารอง เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ เพื่อเตรียมรับกับสถานการณ์หากพัฒนาเข้าสู่สภาวะวิกฤต
• ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง แจ้งรองหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง และแจ้งหัวหน้า
ทีมบริหารความต่อเนื่อง เพื่อแจ้งข้อมูลให้กับบุคลากรในทีมฯ ตามกระบวนการ Call Tree เพื่อทราบและเตรียมพร้อม
ในเบื้องต้น
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- ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง แจ้งหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องแต่ละทีม
- หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องแต่ละทีม แจ้ง ทีมงานฯ (บุคลากรหลัก) คนที่ 1
- ทีมงานฯ (บุคลากรหลัก) คนที่ 1 แจ้งทีมงานฯ (บุคลากรหลัก) คนที่2
- ทีมงานฯ (บุคลากรหลัก) คนที่ 2 แจ้งทีมงานฯ (บุคลากรหลัก) คนที่ 3 ต่อเนื่องเรื่อยไป จนกระทั่ง
ครบทุกคนในทีมบริหารความต่อเนื่องแต่ละทีม
- เมื่อทีมงานฯ (บุคลากรหลัก) คนสุดท้ายในทีม ได้รับแจ้งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ติดต่อ กลับไปยัง
หัวหน้าทีม เพื่อยืนยันการรับทราบข้อมูล
- กรณีที่ไม่สามารถติดต่อบุคลากรหลักได้ ให้ติดต่อบุคลากรสารอง ตามลาดับที่ที่กาหนด ไว้ในรายชื่อ
ของทีมบริหารความต่อเนื่อง
เมื่อเหตุการณ์พัฒนาเข้าสู่สภาวะวิกฤต ซึ่งจะเป็นผลทาให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลชีลอง
ต้องหยุดชะงักลง
• ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง ประสานงานกับกองคลัง และศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ
ท้องถิ่น เตรียมความพร้อมของสถานที่ปฏิบัติงานสารอง เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ให้เรียบร้อย พร้อมสาหรับการ
ปฏิบัติงานของคณะบริหารความต่อเนื่อง และทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
• ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง เสนอนายกเทศมนตรีตาบลชีลอง ในฐานะหัวหน้าคณะ
บริหารความต่อเนื่องประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง
• ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง แจ้งรองหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง และแจ้งหัวหน้า
ทีมบริหารความต่อเนื่อง เพื่อแจ้งข้อมูลให้กับบุคลากรในทีมฯ ตามกระบวนการ Call Tree เพื่อทราบการประกาศใช้
และปฏิบัติตามแผนความต่อเนื่อง (กรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้แจ้งบุคลากรสารอง)
• ทีมบริหารความต่อเนื่อง ไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่ปฏิบัติงานสารอง ที่กาหนด
ภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่ที่ได้รับแจ้งจากหัวหน้าทีมฯ
• การประชุมคณะบริหารความต่อเนื่อง เพื่อสรุปสถานการณ์ ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ รวมถึงรับทราบนโยบาย แนวทางในการปฏิบัติงาน
• ทีมบริหารความต่อเนื่องปฏิบัติงานตามกระบวนงานที่รับผิดชอบ
• ทีมบริหารความต่อเนื่องที่ 6 (การเงิน/พัสดุ) เป็นเจ้าภาพในการจัดหาอาหาร น้าดื่ม ที่พัก
(กรณีจาเป็น) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
• คณะบริหารความต่อเนื่อง ติดตามการปฏิบัติงานของทีมบริหารความต่อเนื่อง แก้ไขปัญหา อุปสรรค
ที่เกิดขึ้น รวมถึงติดตามสถานการณ์ว่าได้กลับสู่สภาวะปกติแล้วหรือไม่ เพื่อตัดสินใจในการกลับมา ปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้ง
ปกติ
เมื่อเหตุการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ
• สานัก/กอง ตรวจสอบความเสียหาย (ถ้ามี) และดาเนินการเพื่อให้เข้าสู่การทางาน ในสภาวะปกติ

-202. กรณีเกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง :
เมื่อเกิดเหตุการณ์
• เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลกรณีเกิดไฟฟ้าดับที่ผ่านมาในพื้นที่ปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลชีลอง เกิดขึ้น
น้อยมาก และเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ซึ่งผลกระทบที่สาคัญกรณีเกิดไฟฟ้าดับ คือ ผลกระทบ ที่จะมีต่อระบบข้อมูลและ
สารสนเทศเป็นหลัก ดังนั้น จุดเน้นของการดาเนินการ คือ การปิดระบบให้ทันภายใต้ เงื่อนไขของระบบไฟฟ้าสารองที่มี
อยู่ เพื่อป้องกันความเสียหายของข้อมูลและระบบสารสนเทศ
• กาหนดให้ถือปฏิบัติตาม “IT Contingency Plan” ของเทศบาลตาบลชีลอง
• ให้ปฏิบัติงานโดยไม่ใช้ระบบเทคโนโลยี (Manual) และนาเข้าข้อมูลเมื่อไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้เป็น
ปกติ
ภายหลังเหตุการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ
• สานัก/กอง ตรวจสอบความเสียหาย
• กาหนดเป้าหมายให้สามารถปฏิบัติงานตามปกติได้ภายใน 6 ชั่วโมง นับจากไฟฟ้ากลับมา ใช้งานได้เป็นปกติ
3. กรณีเกิดเหตุชุมนุมประท้วง/จลาจล :
เมื่อเริ่มเกิดเหตุการณ์ : • ศูนย์ปฏิบัติการเทศบาลตาบลชีลอง ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และ
ดาเนินการปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบัติที่กาหนดไว้ใน “แผนป้องกันภัยในสถานที่ราชการ” และรายงาน ผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับชั้นทุกระยะและแจ้งเวียนให้สานัก/กองทราบถึงสถานการณ์
• ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง ประสานติดตามสถานการณ์จากศูนย์ปฏิบัติการ เทศบาล
ตาบลชีลอง
• ทุกสานัก/กอง จัดให้มีการ Back UP ข้อมูลที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานซึ่งไม่ได้อยู่ใน ระบบ
สารสนเทศ หรือระบบข้อมูลกลาง ลงอุปกรณ์สารองข้อมูล อาทิ External Hard disk แผ่น CD ฯลฯ เพื่อป้องกันความ
เสียหายของข้อมูล รวมถึงเป็นการเตรียมข้อมูลสาหรับการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต
• กองคลัง และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น ประสานงานในการเตรียมจัดหาสถานที่ ปฏิบัติงาน
สารอง เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ เพื่อเตรียมรับกับสถานการณ์หากพัฒนาเข้าสู่สภาวะวิกฤต
• ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง แจ้งรองหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง และหัวหน้าทีม
บริหารความต่อเนื่อง เพื่อแจ้งข้อมูลให้กับบุคลากรในทีมฯ ตามกระบวนการ Call Tree เพื่อทราบ และเตรียมพร้อมใน
เบื้องต้น
เมื่อเหตุการณ์พัฒนาเข้าสู่สภาวะวิกฤต ซึ่งจะเป็นผลทาให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลชีลอง
ต้องหยุดชะงักลง
• ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง ประสานงานกับกองคลัง และศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ
ท้องถิ่น เตรียมความพร้อมของสถานที่ปฏิบัติงานสารอง เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ให้เรียบร้อย พร้อมสาหรับการ
ปฏิบัติงานของคณะบริหารความต่อเนื่อง และทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
• ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง นายกเทศมนตรีตาบลชีลอง ในฐานะหัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่องประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง

-21• ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง แจ้งรองหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง และหัวหน้าทีม
บริหารความต่อเนื่องเพื่อแจ้งข้อมูลให้กับบุคลากรในทีมฯ ตามกระบวนการ Call Tree เพื่อทราบ การประกาศใช้และ
ปฏิบัติตามแผนความต่อเนื่อง (กรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้แจ้ง บุคลากรสารอง)
• ทีมบริหารความต่อเนื่อง ไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่ปฏิบัติงานสารอง ที่กาหนด
ภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่ที่ได้รับแจ้งจากหัวหน้าทีมฯ
• การประชุมคณะบริหารความต่อเนื่อง เพื่อสรุปสถานการณ์ ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ รวมถึงรับทราบนโยบาย แนวทางในการปฏิบัติงาน
• ทีมบริหารความต่อเนื่องปฏิบัติงานตามกระบวนงานที่รับผิดชอบ
• ทีมบริหารความต่อเนื่องที่ 6 (การเงิน/พัสดุ) เป็นเจ้าภาพในการจัดหาอาหาร น้าดื่ม ที่พัก(กรณี
จาเป็น) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
• คณะบริหารความต่อเนื่อง ติดตามการปฏิบัติงานของทีมบริหารความต่อเนื่อง แก้ไขปัญหา อุปสรรค
ที่เกิดขึ้น รวมถึงติดตามสถานการณ์ว่าได้กลับสู่สภาวะปกติแล้วหรือไม่ เพื่อตัดสินใจในการกลับมา ปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้ง
ปกติ
เมื่อเหตุการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ
• สานัก/กอง ตรวจสอบความเสียหาย (ถ้ามี) และดาเนินการเพื่อให้เข้าสู่การทางาน ในสภาวะปกติ /
4. กรณีเกิดอัคคีภัย :
เมื่อเกิดเหตุการณ์
• กาหนดให้ถือปฏิบัติตาม “แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย”ของเทศบาลตาบลชีลอง
เมื่อเหตุการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ
• สานัก/กอง ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัย สารวจความเสียหาย รายงานต่อนายกเทศมนตรี
ตาบลชีลอง
• กองคลัง ดาเนินการจัดหาสถานที่ปฏิบัติงานสารอง วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ที่จาเป็นสาหรับ การ
ปฏิบัติงานให้กับสานัก/กอง ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัย
• ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น ดาเนินการวางระบบเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ณ สถานที่
ปฏิบัติงานสารองให้กับสานัก/กองที่ได้รับผลกระทบ
• กาหนดเป้าหมายให้สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ภายใน 72 ชั่วโมง นับจากเหตุการณ์ กลับเข้าสู่สภาวะ
ปกติ
5. กรณีเกิดเหตุการณ์ก่อการร้าย :
เมื่อเริ่มเกิดเหตุการณ์ :
• ศูนย์ปฏิบัติการเทศบาลตาบลชีลอง ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และ ดาเนินการปฏิบัติตาม
ขั้นตอนปฏิบัติที่กาหนดไว้ใน “แผนป้องกันภัยในสถานที่ราชการ” และรายงาน ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นทุกระยะ
และแจ้งเวียนให้สานัก/กองทราบถึงสถานการณ์

-22• ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง ประสานติดตามสถานการณ์จากศูนย์ปฏิบัติการเทศบาล
ตาบลชีลอง
• ทุกสานัก/กอง จัดให้มีการ Back UP ข้อมูลที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานซึ่งไม่ได้อยู่ใน ระบบ
สารสนเทศ หรือระบบข้อมูลกลาง ลงอุปกรณ์สารองข้อมูล อาทิ External Hard disk แผ่น CD ฯลฯ เพือ่ ป้องกันความ
เสียหายของข้อมูล รวมถึงเป็นการเตรียมข้อมูลสาหรับการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต
• กองคลัง และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น ประสานงานในการเตรียมจัดหาสถานที่ปฏิบัติงาน
สารอง เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ เพื่อเตรียมรับกับสถานการณ์หากพัฒนาเข้าสู่สภาวะวิกฤต
• ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง แจ้งรองหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง และหัวหน้าทีม
บริหารความต่อเนื่อง เพื่อแจ้งข้อมูลให้กับบุคลากรในทีมฯ ตามกระบวนการ Call Tree เพื่อทราบ และเตรียมพร้อมใน
เบื้องต้น
เมื่อเหตุการณ์พัฒนาเข้าสู่สภาวะวิกฤต ซึ่งจะเป็นผลทาให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลชีลอง
ต้องหยุดชะงักลง
• ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง ประสานงานกับกองคลัง และศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ
ท้องถิ่น เตรียมความพร้อมของสถานที่ปฏิบัติงานสารอง เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ให้เรียบร้อย พร้อมสาหรับการ
ปฏิบัติงานของคณะบริหารความต่อเนื่อง และทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
• ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง นายกเทศมนตรีตาบลชีลอง ในฐานะหัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่องประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง
• ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง แจ้งรองหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง และหัวหน้าทีม
บริหารความต่อเนื่องเพื่อแจ้งข้อมูลให้กับบุคลากรในทีมฯ ตามกระบวนการ Call Tree เพื่อทราบ การประกาศใช้และ
ปฏิบัติตามแผนความต่อเนื่อง (กรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้แจ้ง บุคลากรสารอง)
• ทีมบริหารความต่อเนื่อง ไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่ปฏิบัติงานสารอง ที่กาหนด
ภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่ที่ได้รับแจ้งจากหัวหน้าทีมฯ
• การประชุมคณะบริหารความต่อเนื่อง เพื่อสรุปสถานการณ์ ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ รวมถึงรับทราบนโยบาย แนวทางในการปฏิบัติงาน
• ทีมบริหารความต่อเนื่องปฏิบัติงานตามกระบวนงานที่รับผิดชอบ
• ทีมบริหารความต่อเนื่องที่ 6 (การเงิน/พัสดุ) เป็นเจ้าภาพในการจัดหาอาหาร น้าดื่ม ที่พัก(กรณี
จาเป็น) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
• คณะบริหารความต่อเนื่อง ติดตามการปฏิบัติงานของทีมบริหารความต่อเนื่อง แก้ไขปัญหา อุปสรรค
ที่เกิดขึ้น รวมถึงติดตามสถานการณ์ว่าได้กลับสู่สภาวะปกติแล้วหรือไม่ เพื่อตัดสินใจในการกลับมาปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้ง
ปกติ
เมื่อเหตุการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ
• สานัก/กอง ตรวจสอบความเสียหาย (ถ้ามี) และดาเนินการเพื่อให้เข้าสู่การทางาน ในสภาวะปกติ /

-236. กรณีเกิดแผ่นดินไหว :
เมื่อเกิดเหตุการณ์
• ศูนย์ปฏิบัติการเทศบาลตาบลชีลอง ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และ ดาเนินการปฏิบัติตาม
ขั้นตอนปฏิบัติที่กาหนดไว้ใน “แผนป้องกันภัยในสถานที่ราชการ” และรายงาน ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นทุกระยะ
และแจ้งเวียนให้สานัก/กองทราบถึงสถานการณ์
เมื่อเหตุการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ
• สานัก/กอง ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหว สารวจความเสียหาย รายงานต่อนายกเทศมนตรี
ตาบลชีลอง
• กองคลัง ดาเนินการจัดหาสถานที่ปฏิบัติงานสารอง วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ที่จาเป็นสาหรับ การ
ปฏิบัติงานให้กับสานัก/กอง ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหว
• ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น ดาเนินการวางระบบเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ณ สถานที่
ปฏิบัติงานสารองให้กับสานัก/กองที่ได้รับผลกระทบ
• กาหนดเป้าหมายให้สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ภายใน 72 ชั่วโมง นับจากเหตุการณ์ กลับเข้าสู่สภาวะ
ปกติ
7. กรณีเกิดเหตุโรคระบาดต่อเนื่อง :
เมื่อเริ่มเกิดเหตุการณ์ :
• ศูนย์ปฏิบัติการเทศบาลตาบลชีลอง ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และ ดาเนินการปฏิบัติตาม
ขั้นตอนปฏิบัติที่เกี่ยวกับการป้องกับโรคระบาดของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และรายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นทุกระยะและแจ้งเวียนให้สานัก/กองทราบถึงสถานการณ์
• ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง ประสานติดตามสถานการณ์จากศูนย์ปฏิบัติการ เทศบาล
ตาบลชีลอง
• ทุกสานัก/กอง จัดให้มีการ Back UP ข้อมูลที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานซึ่งไม่ได้อยู่ใน ระบบ
สารสนเทศ หรือระบบข้อมูลกลาง ลงอุปกรณ์สารองข้อมูล อาทิ External Hard disk แผ่น CD ฯลฯ เพื่อป้องกันความ
เสียหายของข้อมูล รวมถึงเป็นการเตรียมข้อมูลสาหรับการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต
• กองคลัง และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น ประสานงานในการเตรียมจัดหาสถานที่ ปฏิบัติงาน
สารอง เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ เพื่อเตรียมรับกับสถานการณ์หากพัฒนาเข้าสู่สภาวะวิกฤต
• ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง แจ้งรองหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง และหัวหน้าทีม
บริหารความต่อเนื่อง เพื่อแจ้งข้อมูลให้กับบุคลากรในทีมฯ ตามกระบวนการ Call Tree เพื่อทราบ และเตรียมพร้อมใน
เบื้องต้น

-24เมื่อเหตุการณ์พัฒนาเข้าสู่สภาวะวิกฤต ซึ่งจะเป็นผลทาให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลชีลอง
ต้องหยุดชะงักลง
• ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง ประสานงานกับกองคลัง และศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ
ท้องถิ่น เตรียมความพร้อมของสถานที่ปฏิบัติงานสารอง เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ให้เรียบร้อย พร้อมสาหรับการ
ปฏิบัติงานของคณะบริหารความต่อเนื่อง และทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
• ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง นายกเทศมนตรีตาบลชีลอง ในฐานะหัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่องประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง
• ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง แจ้งรองหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง และหัวหน้าทีม
บริหารความต่อเนื่องเพื่อแจ้งข้อมูลให้กับบุคลากรในทีมฯ ตามกระบวนการ Call Tree เพือ่ ทราบ การประกาศใช้และ
ปฏิบัติตามแผนความต่อเนื่อง (กรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้แจ้ง บุคลากรสารอง)
• ทีมบริหารความต่อเนื่อง ไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่ปฏิบัติงานสารอง ที่กาหนด
ภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่ที่ได้รับแจ้งจากหัวหน้าทีมฯ
• การประชุมคณะบริหารความต่อเนื่อง เพื่อสรุปสถานการณ์ ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ รวมถึงรับทราบนโยบาย แนวทางในการปฏิบัติงาน
• ทีมบริหารความต่อเนื่องปฏิบัติงานตามกระบวนงานที่รับผิดชอบ
• ทีมบริหารความต่อเนื่องที่ 6 (การเงิน/พัสดุ) เป็นเจ้าภาพในการจัดหาอาหาร น้าดื่ม ที่พัก
(กรณีจาเป็น) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
• คณะบริหารความต่อเนื่อง ติดตามการปฏิบัติงานของทีมบริหารความต่อเนื่อง แก้ไขปัญหา อุปสรรค
ที่เกิดขึ้น รวมถึงติดตามสถานการณ์ว่าได้กลับสู่สภาวะปกติแล้วหรือไม่ เพื่อตัดสินใจในการกลับมา ปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้ง
ปกติ
เมื่อเหตุการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ
• สานัก/กอง ตรวจสอบความเสียหาย (ถ้ามี) และดาเนินการเพื่อให้เข้าสู่การทางาน ในสภาวะปกติ /
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