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ค ำน ำ 
   
  ตำมหนังสือส ำนักงำน กพร. ที่ นร 1220/045 ลงวันที่ 5 พฤษภำคม 2563  เรื่องกำรทบทวน
และปรับปรุงแผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง ส ำหรับกำรบริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤต  (Business 
Continuity Plan)  โดยที่ทำงคณะรัฐมนตรีในครำวประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2563 มีมติเห็นชอบในหลักกำร
มำตรกำรเตรียมควำมพร้อมของหน่วยงำนภำครัฐในกำรบริหำรรำชกำรและให้บริกำรประชำชนในสภำวะวิกฤต 
[รองรับสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)] โดยก ำหนดให้หน่วยงำนรัฐทุก
หน่วยด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุงแผนกำรบริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤต Business Continuity Plan - 
BCP)  ให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งสำมำรถรองรับกรณีเกิดโรคระบำดต่อเนื่องได้ 
 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดล ำปำง ได้จัดท ำ“แผนด ำเนินธุรกิจ
อย่ำงต่อเนื่องขององค์กำร” (Business Continuity Plan -BCP)   ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรเตรียม
ควำมพร้อมและสำมำรถบริหำรจัดกำรองค์กำรให้สำมำรถปฏิบัติงำนใน “งำนบริกำรหลักที่มีควำมส ำคัญ” ได้อย่ำง
ต่อเนื่อง เป็นระบบ และมีประสิทธิภำพ แม้ต้องประสบสถำนกำรณ์วิกฤต อันจะส่งผลต่อกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นใน
ระบบกำรให้บริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหล่ม และระบบกำรให้บริกำรภำครัฐในภำพรวมต่อไป 
 
 
 
  
                (นำยสุริยำ    ตำสวุรรณ์) 
      นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหล่ม 
        25   มิถุนำยน 2563 
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1.บทน ำ 
   
  แผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองหล่มฉบับนี้ จัดท ำขึ้นเพ่ือให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหล่ม ในรำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่น
สำมำรถน ำไปใช้ในกำรตอบสนองและปฏิบัติงำนในสภำวะวิกฤติหรือเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉินต่ำงๆ ซึ่งส่งผลให้
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหล่มต้องหยุดกำรด ำเนินงำน หรือไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง ให้
สำมำรถปฏิบัติงำนใน “งำนบริกำรหลักท่ีมีควำมส ำคัญ” ได้อย่ำงต่อเนื่อง เป็นระบบ และมีประสิทธิภำพ 
 
2.แนวคิดพื้นฐำนในกำรจัดท ำแผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง : 
  1) กำรบริหำรควำมต่อเนื่อง : (Business Continuity Management : BCM) “คือ องค์รวมของ 
กระบวนกำรบริหำรซึ่งบ่งภัยคุกคำมขององค์กรและผลกระทบของภัยคุกคำมนั้นต่อกำรด ำเนินธุรกิจ และให้ 
แนวทำงในกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถให้องค์กรมีควำมยืดหยุ่น เพื่อกำรตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชื่อเสียง ภำพลักษณ์ และกิจกรรมที่สร้ำงมูลค่ำที่มีประสิทธิผล” มอก. 22301-2553 
  2) แนวทำงกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง/กำรตอบสนองต่อสภำวะวิกฤต : 
   (2.1) ในระดับแรกเป็นกำรจัดกำรแผนเผชิญเหตุ ที่แสดงให้เห็นว่ำท ำอย่ำงไรให้กำร
ปฏิบัติงำนมีควำมต่อเนื่องและสำมำรถให้บริกำรได้เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ 
   (2.2) เมื่อเหตุกำรณ์ขยำยวงกว้ำงในระดับเกิดควำมเสียหำย จะเริ่มเป็นวิกฤตขององค์กร  
องค์กร จึงต้องมีกำรบริหำรจัดกำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ รวมทั้งกำรกอบกู้ให้กลับมำท ำงำนได้เป็นปกติ ดังนั้น  
วัตถุประสงค์ของกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง คือ เพื่อให้องค์กรสำมำรถให้บริกำรได้ในระดับหนึ่งแม้จะประสบ 
สถำนกำรณ์วิกฤต ซึ่งหน่วยงำนต้องหำค ำตอบว่ำระดับใดที่คิดว่ำเหมำะสมและจ ำเป็น 
   (2.3) สำมำรถใช้เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติได้จริงเมื่อเกิดภำวะวิกฤต  

3.วตัถปุระสงค์ (Objectives) 
แผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง(Business Continuity Plan : BCP) ขององค์กำบริหำรส่วนต ำบลหนองหล่มฉบับนี้ 
จัดท ำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ส ำคัญ ดังนี้ 
  1) เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรควำมต่อเนื่องของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นในสภำวะ
วิกฤต 
  2)  เพ่ือให้กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นมีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรรับมือกับสภำวะวิกฤต
หรือเหตุกำรณ์ฉุกเฉินต่ำงๆ ที่เกิดข้ึน 
  3) เพ่ือลดผลกระทบจำกกำรหยัดชะงักในกำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำรขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองหล่ม 
  4) เพ่ือบรรเทำควำมเสียหำยให้อยู่ในสภำพที่ยอมรับได้ และลดระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้น 

 

แผนด ำเนนิธรุกจิอยำ่งตอ่เนือ่ง (Business Continuity Plan : BCP) 
องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหนองหลม่ อ ำเภอหำ้งฉตัร จงัหวัดล ำปำง 
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  5) เพ่ือให้ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหล่ม มีควำม
เชื่อมั่นในศักยภำพของกรมฯ แม้ต้องเผชิญกับเหตุกำรณ์ร้ำยแรงและส่งผลกระทบจนท ำให้กำรด ำเนินงำนของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหล่มต้องหยุดชะงัก 

4.สมมตฐิำนของแผนด ำเนนิธรุกจิอยำ่งต่อเนือ่ง (BCP Assumptions) 
  แผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองหล่ม ฉบับนี้ จัดท ำขึ้น โดยมีสมมติฐำน ดังนี้ 
 1) เหตุกำรณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรองที่ได้จัดเตรียมไว้ 
 2) ระบบสำรสนเทศส ำรอง ไม่ได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ฉุกเฉินเช่นเดียวกับระบบสำรสนเทศหลัก 
 

5.กำรประเมินควำมเสี่ยง ภัยคุกคำม และผลกระทบ : 
   

ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562  ได้ก ำหนดให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีหน้ำที่ดังนี้ 

มำตรำ 66 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรพัฒนำต ำบลทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม 

มำตรำ 67 ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีหน้ำที่ต้องท ำในเขตองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงน้ ำและทำงบก 
(1/1)รักษำควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย กำรดูแลกำรจรำจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงำน
อ่ืนในกำรปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำว 

(2) รักษำควำมสะอำดของถนน ทำงน้ ำ ทำงเดิน และที่สำธำรณะ รวมทั้งก ำจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

(3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
(4) ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
(5) จัดกำร ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรมและกำรฝึกอบรมให้แก่

ประชำชน รวมทั้งกำรจัดกำรหรือสนับสนุนกำรดูแลและพัฒนำเด็กเล็กตำมแนวทำงที่เสนอแนะจำกกองทุนเพ่ือ
ควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

(6) ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร 
(7) คุ้มครอง ดูแล และบ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
(8) บ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(9) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ทำงรำชกำรมอบหมำยโดยจัดสรรงบประมำณหรือบุคลำกรให้ตำม

ควำมจ ำเป็นและสมควร 
 มำตรำ 68 ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอำจจัดท ำกิจกำรในเขตองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบล ดังต่อไปนี้ 
(1) ให้มีน้ ำเพ่ือกำรอุปโภค บริโภค และกำรเกษตร 
(2) ให้มีและบ ำรุงกำรไฟฟ้ำหรือแสงสว่ำงโดยวิธีอ่ืน 
(3) ให้มีและบ ำรุงรักษำทำงระบำยน้ ำ 
(4) ให้มีและบ ำรุงสถำนที่ประชุม กำรกีฬำ กำรพักผ่อนหย่อนใจและสวนสำธำรณะ 
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(5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจกำรสหกรณ์ 
(6) ส่งเสริมให้มีอุตสำหกรรมในครอบครัว 
(7) บ ำรุงและส่งเสริมกำรประกอบอำชีพของรำษฎร 
(8) กำรคุ้มครองดูแลและรักษำทรัพย์สินอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน 
(9) หำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
(10) ให้มีตลำด ท่ำเทียบเรือ และท่ำข้ำม 
(11) กิจกำรเกี่ยวกับกำรพำณิชย์ 
(12) กำรท่องเที่ยว 
(13) กำรผังเมือง 
 
และตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และแก้ไขเพ่ิมเติม(ถึงฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มำตรำ 16 ให้เทศบำล เมืองพัทยำ และองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลมีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่น
ของตนเองดังนี ้

(1) กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นของตนเอง 
(2) กำรจัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงบก ทำงน้ ำ และทำงระบำยน้ ำ 
(3) กำรจัดให้มีและควบคุมตลำด ท่ำเทียบเรือ ท่ำข้ำม และที่จอดรถ 
(4) กำรสำธำรณูปโภคและกำรก่อสร้ำงอ่ืนๆ 
(5) กำรสำธำรณูปกำร 
(6) กำรส่งเสริม กำรฝึก และประกอบอำชีพ 
(7) กำรพำณิชย์ และกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
(8) กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
(9) กำรจัดกำรศึกษำ 
(10) กำรสังคมสงเครำะห์ และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก สตรี คนชรำ และผู้ด้อยโอกำส 
(11) กำรบ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(12) กำรปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและกำรจัดกำรเกี่ยวกับที่อยู่อำศัย 
(13) กำรจัดให้มีและบ ำรุงรักษำสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ 
(14) กำรส่งเสริมกีฬำ 
(15) กำรส่งเสริมประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค และสิทธิเสรีภำพของประชำชน 
(16) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของรำษฎรในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
(17) กำรรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง 
(18) กำรก ำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ ำเสีย 
(19) กำรสำธำรณสุข กำรอนำมัยครอบครัว และกำรรักษำพยำบำล 
(20) กำรจัดให้มีและควบคุมสุสำนและฌำปนสถำน 
(21) กำรควบคุมกำรเลี้ยงสัตว์ 
(22) กำรจัดให้มีและควบคุมกำรฆ่ำสัตว์ 
(23) กำรรักษำควำมปลอดภัย ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย และกำรอนำมัย โรงมหรสพ และ

สำธำรณสถำนอื่นๆ 
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(24) กำรจัดกำร กำรบ ำรุงรักษำ และกำรใช้ประโยชน์จำกป่ำไม้ ที่ดินทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อม 
(25) กำรผังเมือง 
(26) กำรขนส่งและกำรวิศวกรรมจรำจร 
(27) กำรดูแลรักษำท่ีสำธำรณะ 
(28) กำรควบคุมอำคำร 
(29) กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
(30) กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรป้องกันและรักษำควำม

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(31) กิจกำรอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นตำมที่คณะกรรมกำรประกำศ

ก ำหนด 
  ปัจจุบันองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหล่ม ตั้งอยู่เลขที่ 103   หมู่ที่ 5  ต ำบลหนองหล่ม   
อ ำเภอห้ำงฉัตร  จังหวัดล ำปำง อยู่ห่ำงจำกอ ำเภอห้ำงฉัตร  ประมำณ   10  กิโลเมตร มีข้ำรำชกำรฝ่ำยกำรเมือง 
จ ำนวน 22  คน แยกเป็น ฝ่ำยบริหำรท้องถิ่น 4 คน     ฝ่ำยสภำท้องถิ่นจ ำนวน 18 คน   และฝ่ำยข้ำรำชกำร   
ประจ ำนวน 18 คน  พนักงำนจ้ำง จ ำนวน  10 คน ลูกจ้ำงประจ ำ 2 คน พนักงำนจ้ำงเหมำ 10 คน                 

พื้นทีร่ับผดิชอบ 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหล่ม   มีเนื้อที่ทั้งหมด  80.004 ตำรำงกิโลเมตร                           
หรือประมำณ  50,002 ไร่ 

จ ำนวนหมูบ่ำ้น   
 -  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหล่ม  มีจ ำนวนหมู่บ้ำน  9 หมู่บ้ำน  ได้แก่ 
  หมู่ที่ 1  บ้ำนป่ำไคร้   มีจ ำนวน    424  ครัวเรือน 
  หมู่ที่ 2 บ้ำนล้อง    มีจ ำนวน     230 ครัวเรือน 
  หมู่ที่ 3 บ้ำนหลิ่งก้ำน  มีจ ำนวน   315 ครัวเรือน 
  หมู่ที่ 4 บ้ำนแม่ยิ่ง  มีจ ำนวน   134 ครัวเรือน 
  หมู่ที่ 5 บ้ำนหนองหล่ม  มีจ ำนวน   149 ครัวเรือน 
  หมู่ที่ 6  บ้ำนหนองขำม   มีจ ำนวน    152 ครัวเรือน 
  หมู่ที่ 7 บ้ำนหัวทุ่ง   มีจ ำนวน    117 ครัวเรือน 
  หมู่ที่ 8 บ้ำนง้ำวพิชัย   มีจ ำนวน    281 ครัวเรือน 
  หมู่ที่ 9 บ้ำนป่ำไคร้เหนือ   มีจ ำนวน    266  ครัวเรือน 
     รวมต ำบลหนองหล่มมีครวัเรอืนทั้งสิน้  2,068 ครวัเรอืน 
                  (  ที่มำ: ฐำนข้อมูลทะเบียนรำษฎร์อ ำเภอห้ำงฉัตร  ณ  เดือนพฤษภำคม 2562) 
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หมู่ที่ 1  บ้ำนป่ำไคร้ ชำย  467 คน หญิง  504   คน    รวม 971  คน 
หมู่ที่ 2 บ้ำนล้อง  ชำย  307 คน หญิง  324   คน    รวม 631  คน 
หมู่ที่ 3 บ้ำนหลิ่งก้ำน ชำย  422 คน หญิง  463   คน    รวม 885  คน 
หมู่ที่ 4 บ้ำนแม่ยิ่ง ชำย  183 คน หญิง  193   คน    รวม 376  คน 
หมู่ที่ 5 บ้ำนหนองหล่ม ชำย  172 คน หญิง  193   คน    รวม 365  คน 
หมู่ที่ 6  บ้ำนหนองขำม  ชำย  205 คน หญิง  210   คน    รวม 415  คน 
หมู่ที่ 7 บ้ำนหัวทุ่ง  ชำย  139 คน หญิง  153   คน    รวม 292 คน 
หมู่ที่ 8 บ้ำนง้ำวพิชัย  ชำย  310 คน หญิง  324   คน    รวม 634 คน 
หมู่ที่ 9 บ้ำนป่ำไคร้เหนือ  ชำย  299 คน หญิง  300   คน    รวม 599 คน 

 (ข้อมูลประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562  ณ  เดือน พฤษภำคม 2562 : ฐำนข้อมูลทะเบียนรำษฎร์อ ำเภอห้ำงฉัตร) 
 
6.ขอบเขตของแผนด ำเนนิธรุกิจอยำ่งต่อเนื่อง (Scope of BCP) 
  แผนควำมต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ใช้รับรองสถำนกำรณ์ กรณีเกิดสภำวะวิกฤตหรือเหตุกำรณ์
ฉุกเฉินในพ้ืนทีส่ ำนักงำนของหน่วยงำน หรือภำยในหน่วยงำน ด้วยเหตุกำรณ์ต่อไปนี้  

 1) เหตุกำรณ์อัคคีภัย 
 2) เหตุกำรณว์ำตภัย 

3) เหตุกำรณอุ์ทกภัย 
 4) เหตุกำรณ์ไฟฟ้ำดับ 
 5) เหตุกำรณ์ชุมนุมประท้วง/จลำจล 
 6) เหตุกำรณ์โรคระบำด 
 

7.กำรวเิครำะหท์รัพยำกรทีส่ ำคัญ 
  สภำวะวิกฤตหรือเหตุกำรณ์ฉุกเฉินมีหลำกหลำยรูปแบบ ดังนั้นเพื่อให้หน่วยงำนสำมำรถบริหำร
จัดกำรกำรด ำเนินงำนขององค์กรให้มีควำมต่อเนื่อง กำรจัดหำทรัพยำกรที่ส ำคัญจึงเป็นสิ่งจ ำเป็น และต้องระบุไว้
ในแผนควำมต่อเนื่อง ซึ่งกำรเตรียมกำรทรัพยำกรที่ส ำคัญ จะพิจำรณำจำกผลกระทบใน 5 ด้ำน ดังนี้ 

 1) ผลกระทบด้ำนอำคำร/สถำนที่ปฏิบัติงำนหลัก หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นท ำให้สถำนที่
ปฏิบัติงำนหลักได้รับควำมเสียหำยหรือไม่สำมำรถใช้สถำนที่ปฏิบัติงำนหลักได้ และส่งผลให้บุคลำกรไม่
สำมำรถเข้ำไปปฏิบัติงำนได้ชั่วครำวหรือระยะยำว  

 2) ผลกระทบด้ำนวัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญ/กำรจัดหำจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญ หมำยถึง เหตุกำรณ์
ที่เกิดขึ้นท ำให้ไม่สำมำรถใช้งำนวัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญ หรือไม่สำมำรถจัดหำ/จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญได้ 
 3) ผลกระทบด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลที่ส ำคัญ หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นท ำให้
ระบบงำนเทคโนโลยี หรือระบบสำรสนเทศ หรือข้อมูลที่ส ำคัญไม่สำมำรถน ำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้
ตำมปกติ 
 4) ผลกระทบด้ำนบุคลำกรหลัก หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นท ำให้บุคลำกรหลักไม่สำมำรถมำ
ปฏิบัติงำนได้ตำมปกติ  
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 5) ผลกระทบด้ำนคู่ค้ำ / ผู้ให้บริกำรที่ส ำคัญ หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นท ำให้คู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำร/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่สำมำรถติดต่อหรือให้บริกำรหรือส่งมอบงำนได้  

 
  เมื่อวิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือระบุควำมเสี่ยง ภัยคุกคำมที่มีโอกำสเกิดขึ้นในพ้ืนที่ปฏิบัติงำน โดยอำศัย
แนวทำงกำรวิเครำะห์ผลกระทบต่อทรัพยำกร 5  ด้ำน  ได้แก่  (1) ด้ำนอำคำร/สถำนที่ (2) ด้ำนวัสดุอุปกรณ์ที่
ส ำคัญ  (3) ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลที่ส ำคัญ  (4) ด้ำนบุคลำกรหลัก และ (5) ด้ำนคู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำร 
และสรุปควำมเสี่ยง ภัยคุกคำม ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหล่มได้ดังนี้ 
 

 
ควำมเสีย่งและภยัคุกคำม 

ผลกระทบ 

ดำ้นอำคำร/
สถำนทีป่ฏบิตั ิ

งำนหลกั 

ดำ้นวสัด ุ
อปุกรณ ์ 
ทีส่ ำคญั 

ดำ้นเทคโนโลย ี
สำรสนเทศและ
ขอ้มลูทีส่ ำคญั 

ดำ้นบคุลำกร
หลกั 

ดำ้นคูค่ำ้ /         
ผูใ้หบ้รกิำร/ผู้
มสีว่นไดเ้สยี 

อัคคีภัย / / / / / 
วำตภัย / / / / / 
อุทกภัย / / / / / 
ไฟฟ้ำดับ  / /  / 
ชุมนุมประท้วง/จลำจล / / / / / 
โรคระบำด /   / / 

 
  แผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง(BCP) ฉบับนี้ ไม่รองรับกำรปฏิบัติงำนในกรณีที่เหตุขัดข้องเกิดขึ้น
จำกกำรด ำเนินงำนปกติ และเหตุขัดข้องดังกล่ำวไม่ส่งผลกระทบในระดับสูงต่อกำรด ำเนินงำนและให้บริกำรของ
หน่วยงำนยังสำมำรถจัดกำรหรือปรับปรุงแก้ไขสถำนกำรณ์ได้ภำยในระยะเวลำที่เหมำะสม โดยผู้บริหำรหน่วยงำน
หรือผู้บริหำรของแต่ละส่วนและฝ่ำยงำนสำมำรถรับผิดชอบและด ำเนินกำรได้ด้วยตนเอง 
8. ทมีงำนแผนด ำเนนิธรุกจิอยำ่งต่อเนื่อง (Business Continuity Plan Team) 
  เพ่ือให้แผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง (BCP) ของฝ่ำยบริหำรทั่วไปสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล จะต้องจัดตั้งทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง (BCP  Team) ขึ้น โดย BCP Team 
ประกอบด้วย หัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง และทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่องโดยทุกต ำแหน่งจะต้องร่วมมือ
กันดูแล ติดตำม ปฏิบัติงำน และกู้คืนเหตุกำรณ์ฉุกเฉินในฝ่ำยงำนของตนเอง ให้สำมำรถบริหำรควำมต่อเนื่องและ
กลับสู่สภำวะปกติได้โดยเร็ว ตำมบทบำทหน้ำที่ที่ก ำหนดไว้ของทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง (BCP Team)  และใน
กรณีท่ีบุคลำกรหลักไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้  ให้บุคลำกรส ำรองรับผิดชอบท ำหน้ำที่ในบทบำทของบุคลำกรหลัก 
ปรำกฏดังตำรำงที่ 1 
 
9. โครงสรำ้งและทมีบรหิำรควำมตอ่เนื่อง : 
  เพ่ือให้แผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองหล่ม สำมำรถนำไปปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล จึงก ำหนดให้มี “คณะ
บริหำรควำมต่อเนื่อง (BCP Team)” ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหล่ม โดยที่โครงสร้ำงประกอบด้วย 
  1) หัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง 
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  2) รองหัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง 
  3) ผู้ประสำนงำนคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง 
  4) ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้ำทีม และทีมงำน จ ำนวน 3 ทีม ได้แก่ 
   (1) ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง 1 :  ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง ส ำนักปลัด            
อบต.หนองหล่ม  
   (2) ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง 2   ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง กองคลัง 
   (3) ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง 3 : ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง ส่วนโยธำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง 
อบต.หนองหล่ม 

รองหัวหน้ำคณะบริหำรควำม
ต่อเนื่อง อบต.หนองหล่ม 

ผู้ประสำนงำนคณะบริหำรต่อเนื่อง 

ทีมงำนบริหำร
ควำมต่อเนื่อง 
ส ำนักปลดัฯ  

ทีมงำนบริหำร
ควำมต่อเนื่อง 
กองคลัง 

ทีมงำนบริหำร
ควำมต่อเนื่อง 
ส่วนโยธำ 
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ตำรำงที ่1 รำยชื่อบุคลำกรและบทบำทของทีมงำนบรหิำรควำมต่อเนื่อง (BCP Team) 

บุคลำกรหลกั 
บทบำท 

บุคลำกรส ำรอง 
ชื่อ เบอรโ์ทรศัพท ์ ชื่อ เบอรโ์ทรศัพท ์

นำยก อบต.หนองหล่ม  หัวหน้ ำคณะบริหำร
ค ว ำ ม ต่ อ เ นื่ อ ง           
อบต.หนองหล่ม 

-รองนำยก อบต. (1) 
-รองนำยก อบต. (2) 
 

 

ว่ำที่ รต.ธนบูลย์ บุญ
น ำมำ 
(ปลัด อบต.) 

085-0336150 ร อ ง หั ว ห น้ ำ ค ณ ะ
บริหำรควำมต่อเนื่อง           
อบต.หนองหล่ม  

นำยอดิเทพ ทองศรี 
(หน.สป. อบต.) 

081-7062992 

นำยอดิเทพ  ทองศรี 
(หน.สป.) 

081-7062992 หัวหน้ำทีมงำนบริหำร
ควำมต่อเนื่อง ส ำนัก
ปลัด อบต.หนองหล่ม 

นำยอ ำนวย วงศ์แห้ง 
(นักวิเครำห์ฯ.) 
 
 

087-1853397 

นำงศุภกร เครือระยำ 
(ผอ.กองคลัง) 

089-9503325 หั ว ห น้ ำ ที ม บ ริ ห ำ ร
ควำมต่อเนื่องกองคลัง 

นำงสำวเสำวนีย์       
ใจกันทำ 

(จพง.กำรเงินฯ) 
 

089-4294366 

นำยเกรียงไกร ใจวงศ์ 
(ผอ.กองช่ำง) 

 หั ว ห น้ ำ ที ม บ ริ ห ำ ร
ควำมต่อเนื่องส่วนโยธำ 

นำยณัฐพงษ์ นนทจิต 
(นำยช่ำงโยธำ) 
 

086-1821600 

นำงจีรกำ  วังมูล 
(จพง.ธุรกำร) 

081-9503624 ผู้ประสำนคณะบริหำร
ควำมต่อเนื่อง อบต. 
หนองหล่ม 

นำงสำวลัดดำวลัย์   
ขันแก้ว 

 
 

081-1673285 
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ทีมบรหิำรควำมต่อเนื่อง  1 : 
ทีมบรหิำรควำมต่อเนื่องส ำนักปลดัองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหนองหล่ม 

หวัหนำ้ทมี 
บุคลำกรหลกั บุคลำกรรอง 

ชื่อ - สกลุ โทรศัพทม์ือถอื ชื่อ - สกลุ โทรศัพทม์ือถอื 
นำยอดิเทพ ทองศรี 
(หน.สป.) 

081-7062992 นำยอ ำนวย วงศ์แห้ง 
(นักวิเครำะห์ฯ) 

087-1853397 

นำยอ ำนวย  วงศ์แห้ง 
(จนท.วผ.) 

087-1853397 นำงสำวลัดดำวลัย์   ขันแก้ว 
 

081-1673285 

นำงสำวลัดดำวัลย์ ขันแก้ว 
(บุคลำกร) 

081-1673285 นำยอ ำนวย  วงศ์แห้ง(จนท.วผ.) 087-1853397 

นำยสุพัฒน์พล บัวทิพยเนตร 
(นวก. ศึกษำ) 

081-3865216 นำง ละออ   ชมชื่น 
(หน.ศพด.) 

086-9182793 

นำยบุญทวี  ทิพย์กำวี 
(นักพัฒนำชุมชน) 

086-4295901 นำยสมศักดิ์   ไชยพุฒ 
(เจ้ำพนักงำนประสำนงำนชนบท) 

086-1871205 

นำงจีรกำ  วังมูล 
(จพง.ธุรกำร) 

081-9503624 นำงสำวลัดดำวลัย์   ขันแก้ว 
 

081-1673285 

นำยพิจักษณ์  พันธวัฒน์ 
(จนท.ป้องกันฯ) 

086-1181026 นำยผดุงพงษ์ แสนไหม 084-9480251 

 
 
 
ทีมบรหิำรควำมต่อเนื่อง  2 : 
ทีมบรหิำรควำมต่อเนื่องกองคลงัองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหนองหล่ม 

หวัหนำ้ทมี 
บุคลำกรหลกั บุคลำกรรอง 

ชื่อ - สกลุ โทรศัพทม์ือถอื ชื่อ - สกลุ โทรศัพทม์ือถอื 
นำงศุภกร   เครือระยำ 
(ผอ.กองคลัง) 

089-9503325 นำงสำวเสำวนีย์ ใจกันทำ 
(จพง.กำรเงินและบัญชี) 

089-4294366 

นำงสำวเสำวนีย์ ใจกันทำ 
(จพง.กำรเงินและบัญชี) 

089-4294366 นำงสำวยุภำ  หนองปิงค ำ 
(ลูกจ้ำง.จนท.กำรเงินและบัญชี) 

087-3053340 

นำงวนิดำ    นนทจิต         
(จพง..จัดเก็บรำยได้) 

086-1801061 นำงเตชินี มำละใจ 
(คนงำนทั่วไป) 

085-6231987 

นำงวิภำพร   วงศ์ชุมพันธ์ 
(นวก.พัสดุ) 

085-03012778 นำงสำวอรพรรณ เป็นเครือ 
(ผช.จนท.พัสดุ) 
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ทีมบรหิำรควำมต่อเนื่อง  3 : 
ทีมบรหิำรควำมต่อเนื่องสว่นโยธำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหนองหล่ม 

หวัหนำ้ทมี 
บุคลำกรหลกั บุคลำกรรอง 

ชื่อ - สกลุ โทรศัพทม์ือถอื ชื่อ - สกลุ โทรศัพทม์ือถอื 
นำยเกรียงไกร  ใจวงศ์ 
(ผอ.กองช่ำง) 

 นำยณัฐพงษ์  นนทจิต 
(นำยช่ำงโยธำ) 

086-1821600 
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10. กลยุทธค์วำมต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy) 
  กลยุทธ์ควำมต่อเนื่อง เป็นแนวทำงในกำรจัดหำและบริหำรจัดกำรทรัพยำกรให้มีควำมพร้อมเม่ือ
เกิดสภำวะวิกฤต ซึ่งพิจำรณำทรัพยำกรใน 5 ด้ำน ดังตำรำงที่ 2 
ตำรำงที ่2 กลยทุธค์วำมต่อเนือ่ง (Business Continuity Strategy) 

 
 

ทรพัยำกร กลยทุธควำมต่อเนื่อง หนว่ยงำนเจำ้ภำพ
รบัผดิชอบ 

อำคำร/สถำนที่ปฏิบัติงำน
ส ำรอง 
 

ก ำหนดใช้สถำนท่ีส ำรองที่อยู่ในอ ำเภอห้ำงฉัตร   (เป็นอันดับแรก ) 
เช่น โรงเรียนบ้ำนหลิ่งก้ำน ,โรงเรียนบ้ำนป่ำไคร้ใต้  ทั้งนี้ต้องมีกำร
ส ำรวจควำมเหมำะสมของสถำนที่ ประสำนงำน และกำรเตรียม
ควำมพร้อม กับ หน่วยงำนเจ้ำของพื้นที ่

ส ำนักปลัดฯ 
ส่วนโยธำ 

วั สดุ อุปกรณ์ที่ ส ำคัญ / 
ก ำ ร จั ด ห ำ จั ด ส่ ง วั ส ดุ
อุปกรณ์ท่ีส ำคัญ 
 

1) จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพำ(Note  Book) 
เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์  IT. อื่นเพื่อรองรับกำรใช้งำนกรณีเกิดสภำวะ
วิกฤติ 
2) จัดเตรียม Air Card เพื่อรองรับกำรเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต 
กรณผีู้ให้บริกำรอินเตอรเ์น็ตในระบบปกติไมส่ำมำรถให้บริกำรได้ 
3) จัดเตรียมเครื่องถ่ำยเอกสำร โทรศัพท์พ้ืนฐำน โทรสำร กระดำษ 
เครื่องเขียน รถยนต ์เพื่อรองรับกำรใช้งำนกรณีเกดิสถำวะวิกฤต 
4) จัดหำเครื่องมือ / วัสดุ / อุปกรณ์ ที่จำเป็นโดยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ด้วยวิธีพิเศษ (กรณีมีควำมจำเป็น) 

กองคลัง 

เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
ข้อมูลที่ส ำคัญ 
 

1) จัดให้มีระบบงำนเทคโนโลยีหรือระบบสำรสนเทศสำร
ส ำรอง มีกำร Back UP ข้อมูลและทดสอบควำมพร้อมใช้
งำนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
2) ก ำหนดให้มีกำรปฏิบัติงำนโดยไม่ใช้ระบบเทคโนโลยี 
(Manual) ไปก่อน แล้วจึงนำเข้ำข้อมูลในระบบ
สำรสนเทศเมื่อกลับคืนสู่สภำวะปกติ 
 

ส ำนักปลัด 

บุคลำกรหลัก 
 

1) ก ำหนดใช้บุคลำกรส ำรอง ทดแทนภำยในส ำนัก/ส่วน
เดียวกัน 
2) ก ำหนดใช้บุคลำกรนอกส ำนัก/ส่วน ในกรณีที่บุคลำกร
ไม่เพียงพอหรือขำดแคลน 
 

ทุกส ำนักส่วนกอง
ที่เก่ียวข้อง 

คู่ค้ำ/ผู้ให้บริหำรที่ส ำคัญ/
ผู้มีส่วนได้เสีย 

1) ก ำหนดให้มีคู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำร เพ่ือเรียกใช้บริกำรได้ใน
กรณีท่ีเกิดสภำวะวิกฤต 
2) พิจำรณำกระจำยควำมเสี่ยง โดยจัดให้มีคู่ค้ำ/ผู้
ให้บริกำรมำกกว่ำ 1 รำย 
 

กองคลัง 
ส ำนักปลัด 
ส่วนโยธำ 
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11. ขัน้ตอนบรหิำรควำมตอ่เนือ่ง : 
  เพ่ือให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหล่มสำมำรถปฏิบัติงำนในสภำวะวิกฤตได้อย่ำงต่อเนื่อง           
เป็นระบบ และมีประสิทธิภำพ จึงได้ก ำหนดขั้นตอน/แนวทำงปฏิบัติกรณีเกิดสภำวะวิกฤติใน 6 กรณ ีคือ 

 1) เหตุกำรณ์อัคคีภัย 
 2) เหตุกำรณว์ำตภัย 
 3) เหตุกำรณอุ์ทกภัย 
 4) เหตุกำรณ์ไฟฟ้ำดับ 
 5) เหตุกำรณ์ชุมนุมประท้วง/จลำจล 

6) เหตุกำรณ์โรคระบำด 

  โดยระบุถึงขั้นตอน/แนวทำงท่ีผู้เกี่ยวข้องจะต้องถือปฏิบัติตำมห้วงเวลำของกำรเกิดเหตุกำรณ์ใน
แต่ละเหตุกำรณ์ ออกเป็น 3 ห้วงเวลำ ประกอบด้วย 
  1) เมื่อเริ่มมีสถำนกำรณ์ 
  2) เมื่อเหตุกำรณ์พัฒนำเข้ำสู่สภำวะวิกฤต ซึ่งจะเป็นผลท ำให้กำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองหล่มต้องหยุดชะงักลง และ 
  3) เมื่อเหตุกำรณ์กลับเข้ำสู่สภำวะปกติ 
โดยมีรำยละเอียดขั้นตอน/แนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 
 
 11.1 กรณีเกดิอคัคภีัย : 
เมือ่เกดิเหตุกำรณ์ 
  ก ำหนดให้ถือปฏิบัติตำม “แผนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั” ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหล่ม 
 
เมือ่เหตุกำรณ์กลบัเขำ้สูส่ภำวะปกติ 

  1) กองช่ำงส ำรวจควำมเสียหำย รำยงำนต่อปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหล่ม และนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหล่ม ตำมสำยบังคับบัญชำ 

  2) กองคลัง ด ำเนินกำรจัดหำสถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรอง วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ที่จ ำเป็นส ำหรับกำร
ปฏิบัติงำนให้กับส ำนัก/กอง ที่ได้รับผลกระทบจำกเหตุอัคคีภัย 

  3) ส ำนักปลัด ด ำเนินกำรเกี่ยวกับระบบเชื่อมโยงเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ณ สถำนที่ปฏิบัติงำน
ส ำรองให้กับส ำนัก/กองที่ได้รับผลกระทบ 

  4) ก ำหนดเป้ำหมำยให้สำมำรถเริ่มปฏิบัติงำนได้ภำยใน 72 ชั่วโมง นับจำกเหตุกำรณ์ กลับเข้ำสู่
สภำวะปกติ 
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 11.2  กรณีเหตกุำรณ์วำตภยั : 
เมือ่เริม่มเีหตุกำรณ์ : 

      1) ศูนย์อ ำนวยกำรเฉพำะกิจและคณะกรรมกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยต ำบลหนองหล่ม 
ท ำหน้ำที่ในกำรติดตำมข้อมูลข่ำวสำร และสถำนกำรณ์กำรเกิดอุทกภัยอย่ำงใกล้ชิด วิเครำะห์แนวโน้ม และรำยงำน
ผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้นทุกระยะ และแจ้งเวียนให้ส ำนัก/กองทรำบถึงสถำนกำรณ์ 

  2) ผู้ประสำนงำนคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง ประสำนติดตำมสถำนกำรณ์จำกศูนย์อ ำนวยกำร
เฉพำะกิจและคณะกรรมกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยต ำบลหนองหล่ม 

  3) ทุกส ำนัก/กอง จัดให้มีกำร Back UP ข้อมูลที่จ ำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนซึ่งไม่ได้อยู่ในระบบ
สำรสนเทศ หรือระบบข้อมูลกลำง ลงอุปกรณ์ส ำรองข้อมูล อำทิ External Hard disk แผ่น CD ฯลฯ เพ่ือป้องกัน
ควำมเสียหำยของข้อมูล รวมถึงเป็นกำรเตรียมข้อมูลส ำหรับกำรปฏิบัติงำนในสภำวะวิกฤติ 

  4) กองช่ำง ประสำนงำนในกำรเตรียมจัดหำสถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรอง และกองคลังประสำนใน
กำรเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ เพ่ือเตรียมรับกับสถำนกำรณ์หำกพัฒนำเข้ำสู่สภำวะวิกฤติ 

  5) ผู้ประสำนงำนคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง แจ้งรองหัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง และแจ้ง
หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง เพ่ือแจ้งข้อมูลให้กับบุคลำกรในทีมฯ ตำมกระบวนกำร Call Tree เพ่ือทรำบและ
เตรียมพร้อมในเบื้องต้น 
 
โดยกระบวนกำรจะเริม่จำก 

  1) ผู้ประสำนงำนคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง แจ้งหัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่องแต่ละทีม 

  2) หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่องแต่ละทีม แจ้ง ทีมงำนฯ  

  3) กรณีที่ไม่สำมำรถติดต่อบุคลำกรหลักได้ ให้ติดต่อบุคลำกรส ำรอง ตำมล ำดับที่ที่ก ำหนดไว้ใน
รำยชื่อของทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง 
 

เมือ่เหตุกำรณ์พฒันำเข้ำสูส่ภำวะวกิฤต ซึ่งจะเปน็ผลทำใหก้ำรปฏบิตัิงำนขององค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลหนองหล่ม
ต้องหยดุชะงกัลง 
  1)  ผู้ประสำนงำนคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง ประสำนงำนกับกอง และกองคลัง เตรียมควำม
พร้อมของสถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรอง เครื่องมือ วัสด ุอุปกรณ์ ฯลฯ ให้เรียบร้อย พร้อมส ำหรับกำรปฏิบัติงำนของ
คณะบริหำรควำมต่อเนื่อง และทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง 

  2)  ผู้ประสำนงำนคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง เสนอนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหล่ม ใน
ฐำนะหัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่องด ำเนินกำรตำมแผนควำมต่อเนื่องที่ได้วำงแผนไว้ 

  3)  ผู้ประสำนงำนคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง แจ้งรองหัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง และแจ้ง
หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง เพ่ือแจ้งข้อมูลให้กับบุคลำกรในทีมฯ เพ่ือปฏิบัติตำมแผนควำมต่อเนื่อง (กรณีท่ี
บุคลำกรหลักไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ ให้แจ้งบุคลำกรส ำรอง) 
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  4) ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง ไปรำยงำนตัวเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ ณ สถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรอง ที่
ก ำหนด ภำยใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่ที่ได้รับแจ้งจำกหัวหน้ำทีมฯ 

  5) กำรประชุมคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง เพ่ือสรุปสถำนกำรณ์ ควำมพร้อมของบุคลำกร 
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ รวมถึงรับทรำบนโยบำย แนวทำงในกำรปฏิบัติงำน 

  6)  ทีมบริหำรควำมต่อเนื่องปฏิบัติงำนตำมกระบวนงำนที่รับผิดชอบ 

  7) ทีมบริหำรควำมต่อเนื่องกองคลัง เป็นเจ้ำภำพในกำรจัดหำอำหำร น้ ำด่ืม ที่พัก (กรณีจ ำเป็น) 
เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน 

  8) คณะบริหำรควำมต่อเนื่อง ติดตำมกำรปฏิบัติงำนของทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง แก้ไขปัญหำ
อุปสรรคที่เกิดข้ึน รวมถึงติดตำมสถำนกำรณ์ว่ำได้กลับสู่สภำวะปกติแล้วหรือไม่ เพ่ือตัดสินใจในกำรกลับมำ
ปฏิบัติงำน  ณ ที่ตั้งปกติ 
 
เมือ่เหตุกำรณ์กลบัเขำ้สูส่ภำวะปกติ 
 ให้สส ำนัก/กอง/ส่วน ตรวจสอบควำมเสียหำย (ถ้ำมี) และด ำเนินกำรเพ่ือให้เข้ำสู่กำรท ำงำน ในสภำวะ
ปกติ 
 
 11.3 กรณีเหตกุำรณอ์ุทกภยั : 
เมือ่เริม่มเีหตุกำรณ์ : 

     1) ศูนย์อ ำนวยกำรเฉพำะกิจและคณะกรรมกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยต ำบลหนองหล่ม 
ท ำหน้ำที่ในกำรติดตำมข้อมูลข่ำวสำร และสถำนกำรณ์กำรเกิดอุทกภัยอย่ำงใกล้ชิด วิเครำะห์แนวโน้ม และรำยงำน
ผู้บังคบับัญชำตำมล ำดับชั้นทุกระยะ และแจ้งเวียนให้ส ำนัก/กองทรำบถึงสถำนกำรณ์ 

  2) ผู้ประสำนงำนคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง ประสำนติดตำมสถำนกำรณ์จำกศูนย์อ ำนวยกำร
เฉพำะกิจและคณะกรรมกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยต ำบลหนองหล่ม 

  3) ทุกส ำนัก/กอง จัดให้มีกำร Back UP ข้อมูลที่จ ำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนซึ่งไม่ได้อยู่ในระบบ
สำรสนเทศ หรือระบบข้อมูลกลำง ลงอุปกรณ์ส ำรองข้อมูล อำทิ External Hard disk แผ่น CD ฯลฯ เพ่ือป้องกัน
ควำมเสียหำยของข้อมูล รวมถึงเป็นกำรเตรียมข้อมูลส ำหรับกำรปฏิบัติงำนในสภำวะวิกฤติ 

  4) กองช่ำง ประสำนงำนในกำรเตรียมจัดหำสถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรอง และกองคลังประสำนใน
กำรเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ เพ่ือเตรียมรับกับสถำนกำรณ์หำกพัฒนำเข้ำสู่สภำวะวิกฤติ 

  5) ผู้ประสำนงำนคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง แจ้งรองหัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง และแจ้ง
หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง เพ่ือแจ้งข้อมูลให้กับบุคลำกรในทีมฯ ตำมกระบวนกำร Call Tree เพ่ือทรำบและ
เตรียมพร้อมในเบื้องต้น 
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โดยกระบวนกำรจะเริม่จำก 
  1) ผู้ประสำนงำนคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง แจ้งหัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่องแต่ละทีม 
  2) หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่องแต่ละทีม แจ้ง ทีมงำนฯ  
  3) กรณีที่ไม่สำมำรถติดต่อบุคลำกรหลักได้ ให้ติดต่อบุคลำกรส ำรอง ตำมล ำดับที่ที่ก ำหนดไว้ใน
รำยชื่อของทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง 
 

เมือ่เหตุกำรณ์พฒันำเข้ำสูส่ภำวะวกิฤต ซึ่งจะเปน็ผลท ำใหก้ำรปฏบิตัิงำนขององค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลหนองหล่ม
ต้องหยดุชะงกัลง 
  1)  ผู้ประสำนงำนคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง ประสำนงำนกับกองช่ำง และกองคลัง เตรียมควำม
พร้อมของสถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรอง เครื่องมือ วัสด ุอุปกรณ์ ฯลฯ ให้เรียบร้อย พร้อมส ำหรับกำรปฏิบัติงำนของ
คณะบริหำรควำมต่อเนื่อง และทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง 

  2)  ผู้ประสำนงำนคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง เสนอนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหล่ม ใน
ฐำนะหัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่องด ำเนินกำรตำมแผนควำมต่อเนื่องที่ได้วำงแผนไว้ 

  3)  ผู้ประสำนงำนคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง แจ้งรองหัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง และแจ้ง
หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง เพ่ือแจ้งข้อมูลให้กับบุคลำกรในทีมฯ เพ่ือปฏิบัติตำมแผนควำมต่อเนื่อง (กรณีท่ี
บุคลำกรหลักไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ ให้แจ้งบุคลำกรส ำรอง) 

  4) ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง ไปรำยงำนตัวเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ ณ สถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรอง ที่
ก ำหนด ภำยใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่ที่ได้รับแจ้งจำกหัวหน้ำทีมฯ 

  5) กำรประชุมคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง เพ่ือสรุปสถำนกำรณ์ ควำมพร้อมของบุคลำกร 
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ รวมถึงรับทรำบนโยบำย แนวทำงในกำรปฏิบัติงำน 

  6)  ทีมบริหำรควำมต่อเนื่องปฏิบัติงำนตำมกระบวนงำนที่รับผิดชอบ 

  7) ทีมบริหำรควำมต่อเนื่องกองคลัง เป็นเจ้ำภำพในกำรจัดหำอำหำร น้ ำด่ืม ที่พัก (กรณีจ ำเป็น) 
เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน 

  8) คณะบริหำรควำมต่อเนื่อง ติดตำมกำรปฏิบัติงำนของทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง แก้ไขปัญหำ
อุปสรรคที่เกิดข้ึน รวมถึงติดตำมสถำนกำรณ์ว่ำได้กลับสู่สภำวะปกติแล้วหรือไม่ เพ่ือตัดสินใจในกำรกลับมำ
ปฏิบัติงำน  ณ ที่ตั้งปกติ 
 
เมือ่เหตุกำรณ์กลบัเขำ้สูส่ภำวะปกติ 
 ให้ส ำนัก/กอง/ส่วน ตรวจสอบควำมเสียหำย (ถ้ำมี) และด ำเนินกำรเพื่อให้เข้ำสู่กำรท ำงำน ในสภำวะปกติ 
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11.4 กรณีเกดิไฟฟ้ำดบั : 
เมือ่เกดิเหตุกำรณ์ 
 1) เมื่อวิเครำะห์ข้อมูลกรณีเกิดไฟฟ้ำดับที่ผ่ำนมำในพ้ืนที่ปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนอง
หล่ม เกิดข้ึนน้อยมำก และเป็นช่วงเวลำสั้นๆและจะได้รับกำรแจ้งจำกกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำห้ำงฉัตรก่อนกำร
ดับไฟฟ้ำ ซึ่งผลกระทบที่ส ำคัญกรณีเกิดไฟฟ้ำดับ คือ ผลกระทบ ที่จะมีต่อระบบข้อมูลและสำรสนเทศเป็นหลัก 
ดังนั้น จุดเน้นของกำรด ำเนินกำร คือ กำรปิดระบบให้ทันภำยใต้เงื่อนไขของระบบไฟฟ้ำส ำรองที่มีอยู่ เพ่ือป้องกัน
ควำมเสียหำยของข้อมูลและระบบสำรสนเทศ 

 2) ให้ปฏิบัติงำนโดยไม่ใช้ระบบเทคโนโลยี (Manual) และน ำเข้ำข้อมูลเมื่อไฟฟ้ำกลับมำใช้งำนได้เป็นปกติ 
ภำยหลังเหตุกำรณก์ลบัเขำ้สูส่ภำวะปกติ 
 1) ส ำนัก/กอง/ส่วน ตรวจสอบควำมเสียหำย 
 2) ก ำหนดเป้ำหมำยให้สำมำรถปฏิบัติงำนตำมปกติได้ภำยใน 6 ชั่วโมง นับจำกไฟฟ้ำกลับมำ ใช้งำนได้เป็น
ปกติ  
 
 11.5 กรณีเกดิเหตชุมุนมุประทว้ง/จลำจล : 
เมือ่เริม่เกดิเหตกุำรณ์ : 
  1) ส ำนักปลัดฯ ติดตำมสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิด และรำยงำนผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้นทุก
ระยะและแจ้งเวียนให้ส ำนัก/กองทรำบถึงสถำนกำรณ์ 
  2) ผู้ประสำนงำนคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง ประสำนติดตำมสถำนกำรณ์จำกส ำนักปลัดฯ และ
แจ้งใหทุ้กส ำนัก/กอง/ส่วน จัดให้มีกำร Back UP ข้อมูลที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำนซึ่งไม่ได้อยู่ในระบบ
สำรสนเทศ หรอืระบบข้อมูลกลำง ลงอุปกรณ์สำรองข้อมูล อำทิ External Hard disk แผ่น CD ฯลฯ เพ่ือป้องกัน
ควำมเสียหำยของข้อมูล รวมถึงเป็นกำรเตรียมข้อมูลส ำหรับกำรปฏิบัติงำนในสภำวะวิกฤต 

  3) กองช่ำง ประสำนงำนในกำรเตรียมจัดหำสถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรอง และส่วนกำรคลังประสำน
จัดหำ เครือ่งมือ วัสดุ อุปกรณ ์ฯลฯ เพ่ือเตรียมรับกับสถำนกำรณ์หำกพัฒนำเข้ำสู่สภำวะวิกฤต 

  4) ผู้ประสำนงำนคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง แจ้งรองหัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง และ
หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง เพ่ือแจ้งข้อมูลให้กับบุคลำกรในทีมฯ ตำมกระบวนกำร Call Tree เพ่ือทรำบและ
เตรียมพร้อมในเบื้องต้น 
 
เมือ่เหตุกำรณ์พฒันำเข้ำสูส่ภำวะวกิฤต ซึ่งจะเปน็ผลท ำใหก้ำรปฏบิตัิงำนขององค์กำรสว่นต ำบลหนองหล่มต้อง
หยดุชะงักลง 
  1)  ผู้ประสำนงำนคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง ประสำนงำนกับกองช่ำง เพ่ือเตรียมควำมพร้อมของ
สถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรอง  และประสำนกับกองคลังเพ่ือเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ให้เรียบร้อยพร้อม
ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนของคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง และทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง 

  2)  ผู้ประสำนงำนคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง เสนอนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหล่ม               
ในฐำนะหัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่องด ำเนินกำรตำมแผนควำมต่อเนื่องที่ได้วำงแผนไว้ 
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  3)  ผู้ประสำนงำนคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง แจ้งรองหัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง และแจ้ง
หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง เพ่ือแจ้งข้อมูลให้กับบุคลำกรในทีมฯ เพ่ือปฏิบัติตำมแผนควำมต่อเนื่อง                    
(กรณีท่ีบุคลำกรหลักไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ ให้แจ้งบุคลำกรส ำรอง) 

  4) ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง ไปรำยงำนตัวเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ ณ สถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรอง                
ที่ก ำหนด ภำยใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่ที่ได้รับแจ้งจำกหัวหน้ำทีมฯ 

  5) กำรประชุมคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง เพ่ือสรุปสถำนกำรณ์ ควำมพร้อมของบุคลำกรเครื่องมือ 
วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ รวมถึงรับทรำบนโยบำย แนวทำงในกำรปฏิบัติงำน 

  6)  ทีมบริหำรควำมต่อเนื่องปฏิบัติงำนตำมกระบวนงำนที่รับผิดชอบ 

  7) ทีมบริหำรควำมต่อเนื่องกองคลัง เป็นเจ้ำภำพในกำรจัดหำอำหำร น้ ำด่ืม ที่พัก (กรณีจ ำเป็น) 
เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน 

  8) คณะบริหำรควำมต่อเนื่อง ติดตำมกำรปฏิบัติงำนของทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง แก้ไขปัญหำ
อุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมถึงติดตำมสถำนกำรณ์ว่ำได้กลับสู่สภำวะปกติแล้วหรือไม่ เพ่ือตัดสินใจในกำรกลับมำ
ปฏิบัติงำน  ณ ที่ตั้งปกติ 
 
เมือ่เหตุกำรณ์กลบัเขำ้สูส่ภำวะปกติ 
 ให้ส ำนัก/กอง/ส่วน ตรวจสอบควำมเสียหำย (ถ้ำมี) และด ำเนินกำรเพื่อให้เข้ำสู่กำรท ำงำน ในสภำวะปกติ 
 

11.6 กรณีเกดิเหตโุรคระบำด : 
 

เมื่อเริ่มเกิดเหตุกำรณ์ : 
  1) ส ำนักปลัดฯ ติดตำมสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิด และรำยงำนผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้นทุก
ระยะและแจ้งเวียนให้ส ำนัก/กองทรำบถึงสถำนกำรณ์ 
  2) ผู้ประสำนงำนคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง ประสำนติดตำมสถำนกำรณ์จำกส ำนักปลัดฯ และ
แจ้งให้ทุกส ำนัก/กอง/ส่วน จัดให้มีกำร Back UP ข้อมูลที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำนซึ่งไม่ได้อยู่ในระบบ
สำรสนเทศ หรือระบบข้อมูลกลำง ลงอุปกรณ์ส ำรองข้อมูล อำทิ External Hard disk แผ่น CD ฯลฯ เพ่ือเป็นกำร
เตรียมข้อมูลส ำหรับกำรปฏิบัติงำนในสภำวะวิกฤต 
  3) ส ำนักปลัด ประสำนกับโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพป่ำไคร้และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
บ้ำนหนองขำม เพ่ือจัดเตรียมบุคคลด้ำนกำรแพทย์  เครื่องมือ ในกำรเข้ำควบคุม คัดกรองและให้ควำมรู้แก่
ประชำชนเกี่ยวกับโรคระบำด       

4) กองช่ำง ประสำนงำนในกำรเตรียมจัดหำสถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรอง และกองคลัง 
จัดเตรียม และจัดหำเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ทำงกำรแพทย์สนับสนุนทีมโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ      
บ้ำนป่ำไคร้ และทีมโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพบ้ำนหนองขำมเพ่ือเตรียมรับกับสถำนกำรณ์หำกพัฒนำเข้ำสู่สภำวะ
วิกฤต 
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  5) ผู้ประสำนงำนคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง แจ้งรองหัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง และ
หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง เพื่อแจ้งข้อมูลให้กับบุคลำกรในทีมฯ ตำมกระบวนกำร Call Tree เพ่ือทรำบและ
เตรียมพร้อมในเบื้องต้น 
เมือ่เหตุกำรณ์พฒันำเข้ำสูส่ภำวะวกิฤต ซึ่งจะเปน็ผลท ำใหก้ำรปฏิบตัิงำนขององค์กำรสว่นต ำบลหนองหล่มต้อง
หยดุชะงักลง 
  1)  ผู้ประสำนงำนคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง ประสำนงำนกับกองช่ำง เพ่ือเตรียมควำมพร้อมของ
สถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรอง / กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำน กำรท ำงำนแบบ Work from Home  และประสำนกับกอง
คลังเพ่ือเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ให้เรียบร้อยพร้อมส ำหรับกำรปฏิบัติงำนของคณะบริหำรควำม
ต่อเนื่อง และทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง 
 

2)  ผู้ประสำนงำนคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง เสนอนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหล่ม               
ในฐำนะหัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่องด ำเนินกำรตำมแผนควำมต่อเนื่องที่ได้วำงแผนไว้ 

 

  3)  ผู้ประสำนงำนคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง แจ้งรองหัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง และแจ้ง
หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง เพื่อแจ้งข้อมูลให้กับบุคลำกรในทีมฯ เพ่ือปฏิบัติตำมแผนควำมต่อเนื่อง                    
(กรณีท่ีบุคลำกรหลักไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ ให้แจ้งบุคลำกรส ำรอง) 
 

4) ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง ไปรำยงำนตัวเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ ณ สถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรอง                
ที่ก ำหนด ภำยใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่ที่ได้รับแจ้งจำกหัวหน้ำทีมฯ 

  5) กำรประชุมคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง เพ่ือสรุปสถำนกำรณ์ ควำมพร้อมของบุคลำกรเครื่องมือ 
วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ รวมถึงรับทรำบนโยบำย แนวทำงในกำรปฏิบัติงำน 

  6)  ทีมบริหำรควำมต่อเนื่องปฏิบัติงำนตำมกระบวนงำนที่รับผิดชอบ 

  7) ทีมบริหำรควำมต่อเนื่องกองคลัง เป็นเจ้ำภำพในกำรจัดหำอำหำร น้ ำดื่ม ที่พัก (กรณีจ ำเป็น) 
เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน 

  8) คณะบริหำรควำมต่อเนื่อง ติดตำมกำรปฏิบัติงำนของทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง แก้ไขปัญหำ
อุปสรรคที่เกิดข้ึน รวมถึงติดตำมสถำนกำรณ์ว่ำได้กลับสู่สภำวะปกติแล้วหรือไม่ เพ่ือตัดสินใจในกำรกลับมำ
ปฏิบัติงำน  ณ ที่ตั้งปกติ 
 
เมือ่เหตุกำรณ์กลบัเขำ้สูส่ภำวะปกติ 
 1) ให้ส ำนัก/กอง/ส่วน ตรวจสอบควำมเสียหำย (ถ้ำมี) และด ำเนินกำรเพื่อให้เข้ำสู่กำรท ำงำน ในสภำวะ
ปกติ 

2) ก ำหนดเป้ำหมำยให้สำมำรถปฏิบัติงำนตำมปกติได้ภำยใน 24 ชั่วโมง 
 

 
 

https://thestandard.co/lessons-learned-working-from-home-during-the-covid-19/
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ผลกระทบต่อกระบวนการท างานหรือการให้บริการ 
          การวิเคราะห์ผลกระทบต่อกระบวนการท างานหรือการให้บริการ (Business Impact Analysis) พบว่า
กระบวนการท างานที่ฝ่ายงานต้องให้ความส าคัญและกลับมาด าเนินงานหรือฟ้ืนคืนสภาพให้ได้ภายในระยะเวลา
ตามท่ีก าหนด ดังนี้ 
ผลกระทบต่อกระบวนการท างานหรือการให้บริการ (Business Impact Analysis) 
 

 
กระบวนกำรหลัก 

 
ระดับ
ควำม

เร่งด่วน 

ระยะเวลำเป้ำหมำยในกำรฟ้ืนคืนสภำพ 
4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดำห์ 2 สัปดำห์ 1 เดือน 

กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนสำร
บรรณและงำนธุรกำรทั่วไป 

สูง  - √ √ √ √ 

กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำน ด้ำน
กำรเงิน กำรบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ 
กำรบริหำรงำนบุคคล กำรติดต่อ

ประสำนงำน สถิติข้อมูล 

ปำนกลำง  -  - √ √ √ 

กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดท ำ 
แผนงำนงบประมำณและเร่งรัด

ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

ต่ ำ  -  -  -  - √ 

 
ส าหรับกระบวนการอ่ืนๆ ที่ประเมินแล้ว อาจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมีความยืดหยุ่นให้
สามารถชะลอการด าเนินงานและให้บริการได้ ให้ผู้บริหารของฝ่ายงานหรือกลุ่มงานประเมินความจ าเป็นและ
เหมาะสม ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็น ให้ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความต่อเนื่องเช่นเดียวกันกับกระบวนการ
หลัก 
 
การวิเคราะห์เพื่อก าหนดความต้องการทรัพยากรที่ส าคัญ 
1. ด้านสถานที่ปฏิบัติงานส ารอง (Working Space Requirement) 
การระบุพื้นที่การปฏิบัติงานส ารอง 

ประเภททรัพยำกร ที่มำ 4 ชัว่โมง 1 วนั 1 สปัดำห ์ 2 สปัดำห ์ 1 เดือน 
พ้ืนที่ส ำหรับสถำนที่
ปฏิบัติงำนส ำรอง 

 

ภำยในส ำนักงำน
อบต.และภำยนอก
ส ำนักงำนอบต. คือ
ศูนย์อปพร .อบต.
หนองหล่ม (โทร.

2 ตร.ม. 
(1 คน) 

 

8 ตร.ม. (4 
คน) 

6 ตร.ม. 
(3 คน) 

10 ตร.ม. 
(5 คน) 

 - 



 

054-368435) 

ปฏิบัติงำนที่บ้ำน 
(Work from Home) 

- 14 ตร.ม. 
(7 คน) 

8 ตร.ม. 
(4 คน) 

10 ตร.ม. 
(5 คน) 

-  - 
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2. ควำมต้องกำรด้ำนวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement) 
กำรระบจุ ำนวนวสัดุอปุกรณ์ 

ประเภททรัพยำกร ที่มำ 4 ชัว่โมง 1 วนั 1 สปัดำห ์ 2 สปัดำห ์ 1 เดือน 
คอมพิวเตอร์ส ำรองที่มี
คุณลักษณะเหมำะสม 
 

บริษัท/ร้ำนค้ำ   
ผ่ำนกระบวนกำร

จัดซื้อพิเศษ 

1 เครื่อง 
 

1 เครื่อง 1 เครื่อง 2 เครื่อง 2 เครื่อง 

คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับ
หน่วยงำนภำยนอก เช่น 
GFMIS, E-GP 
 

เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยฯ    
ที่เก็บรักษำ 

 

1 เครื่อง 1 เครื่อง 2 เครื่อง 3 เครื่อง 4 เครื่อง 

เครื่องพิมพ์รองรับกำรใช้ 
งำนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ 

บริษัท/ร้ำนค้ำ   
ผ่ำนกระบวนกำร

จัดซื้อพิเศษ 

1 เครื่อง 1 เครื่อง 2 เครื่อง 3 เครื่อง 4 เครื่อง 

โทรศัพท์พร้อมหมำยเลข ร้ำนค้ำผ่ำน
กระบวนกำรจัดซื้อ

พิเศษ 

1 เครื่อง 
 

1 เครื่อง 1 เครื่อง 2 เครื่อง 2 เครื่อง 

โทรสำร / เครือ่งสแกน
(Fax/Document 
ScanMachine)  
พร้อมหมำยเลข 

ร้ำนค้ำผ่ำน
กระบวน             

กำรจัดซื้อพิเศษ 

1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 

เครื่องถ่ำยเอกสำร 
 

ร้ำนค้ำผ่ำน
กระบวนกำรจัดซื้อ

พิเศษ 

1เครื่อง 1เครื่อง 1เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 

 
 

ประเภททรัพยำกร ที่มำ 4 ชัว่โมง 1 วนั 1 สปัดำห ์ 2 สปัดำห ์ 1 เดือน 
พ้ืนที่ส ำหรับสถำนที
ปฏิบัติงำนใหม่ในกรณี
จ ำเป็น 

ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน 
แผนบริหำรควำม 
ต่อเนื่อง 

- - - - 10 ตร.ม. 
( 2 คน) 

 
รวม 16 ตร.ม. 

( 8 คน) 
16 ตร.ม. 
( 8 คน) 

16 ตร.ม. 
( 8 คน) 

10 ตร.ม. 
( 2 คน) 

10 ตร.ม. 
( 2 คน) 
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 3. ควำมต้องกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูล (IT & Information Requirement) 
เนื่องจำกระบบกำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลที่ส ำคัญของหน่วยงำนอยู่ในควำมดูแลของหน่วยงำน
กลำงเป็นลักษณะแบบรวมศูนย์ดังนั้นหน่วยงำนจึงใช้ข้อมูลสำรสนเทศโดยกำรเชื่อมโยงระบบของหน่วยงำนกับ
หน่วยงำนกลำงผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตทำให้หน่วยงำนไม่มีระบบคอมพิวเตอร์ส ำรองและหำกระบบมีปัญหำต้อง
รอให้หน่วยงำนกลำงกู้คืนระบบกำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศก่อนหน่วยงำนจึงจะสำมำรถใช้งำนของระบบได้ 

กำรระบคุวำมต้องกำรดำ้นเทคโนโลยี 

ประเภททรัพยำกร แหล่งข้อมลู 4 ชัว่โมง 1 วนั 
1 

สปัดำห ์
2 

สปัดำห ์
1 

เดือน 
Email 

 
เว็ปไซต์ของอบต.ต ำบลหนอง
หล่ม 
https://www.nonglom.to.th 

 - √ √ √ √ 

GFMIS(ร ะ บ บ เ บิ ก
จ่ำยเงิน) 
 

เว็ปไซต์กรมบัญชีกลำง 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ 

 -  - √ √ √ 

EGP (ระบบจัดซื้อจัด
จ้ำง) 
 

เว็ปไซต์กรมบัญชีกลำง 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ 

 -  - √ √ √ 

หนังสือสั่ งกำรต่ำงๆ
ออกโดยหน่วยงำน 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดล ำปำง 

 - √ √ √ √ 

หนังสือสั่งกำรต่ำงๆ สนง.ท้องถิ่นอ ำเภอห้ำงฉัตร  - √ √ √ √ 

เอกสำรใบแจ้งหนี้ คู่ค้ำ  -  - √ √ √ 

ข้อมูลประกอบกำร
จัดท ำแผนงบประมำณ
ประจ ำปีงบประมำณ 
 

หน่วยงำนต่ำง ๆ ในเขตอบต.
และอ ำเภอ 

 -  -  -  - √ 
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 4. ควำมต้องกำรด้ำนบุคลำกรส ำหรับควำมต่อเนื่องเพ่ือปฏิบัติงำน (Personnel Requirement) 

กำรระบจุ ำนวนบคุลำกรหลักที่จ ำเปน็ 
 

ประเภททรัพยำกร 4 ชัว่โมง 1 วนั 1 สปัดำห ์ 2 สปัดำห ์ 1 เดือน 
จ ำ น ว น บุ ค ล ำ ก ร
ปฏิบัติงำนที่ส ำนักงำน /
สถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรอง 

3 4 6 7 8 

จ ำ น ว น บุ ค ล ำ ก ร
ปฏิบัติงำนที่บ้ำน 
 

7 4 2 1 8 

 
5. ควำมต้องกำรด้ำนผู้ให้บริกำรที่ส ำคัญ (Service Requirement) 

กำรระบจุ ำนวนผู้ใหบ้ริกำรที่ตอ้งติดต่อหรอืขอรบับริกำร 
 

ประเภททรัพยำกร 4 ชัว่โมง 1 วนั 1 สปัดำห ์ 2 สปัดำห ์ 1 เดือน 
ผู้ให้บริกำรเชื่อมโยงระบบ
เครือข่ำยอินเตอร์เน็ต 

1 1 1 1 1 

รวม 1 1 1 1 1 
 
 
 
 
 
 
 

(นำยสุริยำ ตำสุวรรณ์) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหล่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ประกำศองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหนองหลม่ 
เรือ่ง แผนด ำเนนิธรุกิจอยำ่งตอ่เนือ่ง 

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

ตำมหนังสือส ำนักงำน กพร. ที่ นร 1220/045 ลงวันที่ 5 พฤษภำคม 2563  เรื่องกำรทบทวน 
และปรับปรุงแผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง ส ำหรับกำรบริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤต  (Business 
Continuity Plan)  โดยที่ทำงคณะรัฐมนตรีในครำวประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2563 มีมติเห็นชอบในหลักกำร
มำตรกำรเตรียมควำมพร้อมของหน่วยงำนภำครัฐในกำรบริหำรรำชกำรและให้บริกำรประชำชนในสภำวะวิกฤต 
[รองรับสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)] โดยก ำหนดให้หน่วยงำนรัฐทุก
หน่วยด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุงแผนกำรบริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤต Business Continuity Plan - 
BCP)  ให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งสำมำรถรองรับกรณีเกิดโรคระบำดต่อเนื่องได้ 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดล ำปำง ได้จัดท ำ“แผนด ำเนินธุรกิจ 
อย่ำงต่อเนื่องขององค์กำร” (Business Continuity Plan -BCP)   ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรเตรียม
ควำมพร้อมและสำมำรถบริหำรจัดกำรองค์กำรให้สำมำรถปฏิบัติงำนใน “งำนบริกำรหลักที่มีควำมส ำคัญ” ได้อย่ำง
ต่อเนื่อง เป็นระบบ และมีประสิทธิภำพ แม้ต้องประสบสถำนกำรณ์วิกฤต อันจะส่งผลต่อกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นใน
ระบบกำรให้บริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหล่ม และระบบกำรให้บริกำรภำครัฐในภำพรวมต่อไป 

 
จึงประกำศมำให้ทรำบโดยทั่วกัน 

 
ประกำศ ณ วันที่ 25 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2563 

 
 
 

(ลงชื่อ) 
(นำยสุริยำ   ตำสุวรรณ์) 



 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหล่ม 
 

 
 
 
 


