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แผนบริหารความต่อเนื่อง
Business Continuity Plan (BCP)

เทศบาลตาบลเวียงพางคา
อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
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แผนดำเนินกำรควำมต่อเนื่องของเทศบำลตำบลเวียงพำงคำ
แผนความต่อเนื่องหรือที่ต่อไปนี้จะเรียกว่า “Business Continuity Plan (BCP)” ฉบับนี้ จัดทา
ขึ้น เพื่อให้ทุกหน่วยงานในเทศบาลตาบลเวียงพางคาหรือที่ต่อไปนี้จะเรียกว่า “หน่วยงาน” สามารถ นาไปใช้ใน
การตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆไม่ว่าจะเกิดจากภัย ธรรมชาติ อุบัติเหตุ
หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร เช่น อุทกภัย อัคคีภัย การก่อการประท้วง การก่อการจลาจล การก่อวินาศกรรม เป็น
ต้น โดยสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงาน ต้องหยุดการ ดาเนินงาน หรือไม่สามารถ
ให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง หากหน่วยงานไม่มีกระบวนการรองรับการดาเนินงาน อย่างต่อเนื่อง อาจส่งผล
กระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อหน่วยงานในด้านต่างๆ เช่น ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบด้าน เศรษฐกิจการเงิน การให้บริการ
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน แผนความต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสาคัญที่จะ
ช่วยให้ หน่วยงาน สามารถรับ มือกับ เหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่ คาดคิดและทาให้ กระบวนการที่สาคัญ (Critical
Business Process) สามารถกลั บ มาดาเนิ น การได้อ ย่ างปกติห รื อตามระดั บการ ให้ บริ การที่ ก าหนดได้ ใ น
ระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงาน
วัตถุประสงค์(Objectives)
 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องของการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต
 เพื่อให้เทศบาลตาบลเวียงพางคามีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับมือกับสภาวะ วิกฤตหรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆที่อาจเกิดขึ้น
 เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดาเนินงาน เช่น ผลกระทบด้านการให้/การรับบริการกับผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรขององค์กร เป็นต้น
 เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้
 เพื่ อ ให้ ป ระชาขน เจ้ า หน้ า ที่ หน่ ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ หน่ ว ยงานภาครั ฐ และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
(Stakeholders) มี ค วามเชื่ อมั่ น ในศั ก ยภาพของหน่ ว ยงาน แม้ ห น่ว ยงานต้ อ งเผชิ ญ กับ เหตุก ารณ์
ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทาให้การดาเนินงานต้องหยุดชะงัก
สมมติฐำนของแผนควำมต่อเนื่อง (BCP Assumptions)
เอกสารฉบับนี้จัดทาขึ้นภายใต้สมมติฐาน ดังต่อไปนี้
 เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสาคัญต่างๆแต่มิได้ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงานสารองที่ ได้
มีการจัดเตรียมไว้
 หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการสารองระบบสารสนเทศต่าง ๆ โดยระบบสารสนเทศ
สารองมิได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเหมือนกับระบบสารสนเทศหลัก
 “บุคลากร” ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง ข้าราชการและพนักงานทั้งหมดของหน่วยงาน
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ขอบเขตของแผนควำมต่อเนื่อง (Scope of BCP)
แผนความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ใช้รองรับสถานการณ์ กรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ ฉุกเฉินใน
พื้นที่สานักงานของหน่วยงานหรือภายในหน่วยงาน ด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้
 เหตุการณ์อุทกภัย
 เหตุการณ์อัคคีภัย
 เหตุการณ์วาตภัย
 เหตุการณ์แผ่นดินไหว
 เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล
 เหตุการณ์โรคระบาดต่อเนื่อง
 ภัยจากการจู่โจมทางคอมพิวเตอร์
กำรวิเครำะห์ทรัพยำกรที่สำคัญ
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินมีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้นเพื่อให้เทศบาลตาบลเวียงพางคา
สามารถบริหารจัดการดาเนินงานขององค์กรให้มีความต่อเนื่อง การจัดหาทรัพยากรที่สาคัญจึงเป็น สิ่งจาเป็น
และต้องระบุไว้ในแผนความต่อเนื่อง ซึ่งการเตรียมการทรัพยากรที่สาคัญจะพิจารณาจากผลกระทบ ใน ๕ ด้าน
ดังนี้
๑. ผลกระทบด้ ำ นอำคำร/สถำนที่ ป ฏิ บั ติ ง ำนหลั ก หมายถึ ง เหตุ ก ารณ์ที่ เ กิ ด ขึ้ น ท าให้ ส ถานที่
ปฏิบั ติงานหลั กได้รั บ ความเสี ยหายหรือไม่ส ามารถใช้ส ถานที่ปฏิบัติงานหลั กได้ และส่ งผลให้
บุคลากรไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้ชั่วคราวหรือระยะยาว
๒. ผลกระทบด้ำนวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ/กำรจัดหำจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นทาให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ หรือไม่สามารถจัดหา/จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่
สาคัญได้
๓. ผลกระทบด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้
ระบบงานเทคโนโลยีหรือระบบสารสนเทศหรือข้อมูลที่สาคัญไม่สามารถนามาใช้ในการ ปฏิบัติงาน
ได้ตามปกติ
๔. ผลกระทบด้ ำ นบุ ค ลำกรหลั ก หมายถึ งเหตุก ารณ์ ที่เ กิด ขึ้ นท าให้ บุค ลากรหลั ก ไม่ส ามารถมา
ปฏิบัติงานได้ตามปกติ
๕. ผลกระทบด้ำนคู่ ค้ำ/ผู้ให้บริกำรที่สำคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้ผู้ให้ – ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่สามารถที่จะให้บริการ พร้อมส่งมอบงานได้ตามที่ระบุไว้กับทางเทศบาล
ตาบลเวียงพางคา
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สรุปเหตุกำรณ์สภำวะวิกฤตและผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ (ทาเครื่องหมาย  ในด้านที่ได้รับผลกระทบ)
ผลกระทบ
เหตุกำรณ์สภำวะวิกฤต

ด้ำน
ด้ำนวัสดุ
ด้ำนอำคำร/
เทคโนโลยี
อุปกรณ์ที่
สถำนที่
สำรสนเทศ
สำคัญ และกำร
ปฏิบัติงำนหลัก
และข้อมูลที่
จัดหำ/จัดส่ง
สำคัญ

ด้ำน
บุคลำกร
หลัก

คู่ค้ำ/
ผู้ให้บริกำร/
ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย

๑ เหตุการณ์อุทกภัย











๒ เหตุการณ์อัคคีภัย









-

๓ เหตุการณ์วาตภัย











๔ เหตุการณ์แผ่นดินไหว











๕ เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/
จลาจล











๖ เหตุการณ์โรคระบาด
ต่อเนื่อง



-

-





๗ ภัยจากการจู่โจมทาง
คอมพิวเตอร์

-

-



-



แผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (BCP) ฉบับนี้ ไม่รองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่เหตุขัดข้องเกิดขึ้นจากการ
ดาเนินงานปกติ และเหตุขัดข้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบในระดับสูงต่อการดาเนินงานและการให้บริการของ
หน่วยงาน เนื่องจากหน่วยงานยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์ได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
โดยผู้บริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารของแต่ละกลุ่มงานและฝ่ายงานสามารถรับผิดชอบและดาเนินการได้ด้วยตนเอง
ทีมงำนแผนดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องฯ (Business Continuity Plan Team)
ทีมงานแผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ ประกอบด้วย คณะบริหารความต่อเนื่อง และทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง โดยจะต้องร่วมมือกันดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในฝ่ายงานของตนเอง ให้
สามารถบริหารความต่อเนื่องและกลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว ตามบทบาทหน้าที่ที่กาหนดไว้ ดังนี้
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๑) คณะบริหารความต่อเนื่อง มีหน้าที่ในการประเมินลักษณะ ขอบเขต และแนวโน้มของอุบัติ การณ์ที่
เกิดขึ้น เพื่อตัดสินใจประกาศใช้แผนดาเนินธุรกิจ อย่างต่อเนื่องฯ และดาเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการ
บริหารความต่อเนื่อง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรตามที่ได้กาหนดไว้ในแผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ
๒) ทีมบริหารความต่อเนื่อง มีหน้าที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะบริหารความต่อเนื่อง และ
ดาเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรที่ได้กาหนดไว้ในแผน
ดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ ของฝ่ายงาน/ส่วนงานของตน
๓) ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง มีหน้าที่ในการติดต่อ และประสานงานภายในหน่วยงาน
ให้การสนับสนุนในการติดต่อสื่อสารกับฝ่ายงาน/ส่วนงาน ภายในหน่วยงาน และดาเนินการตามขั้นตอนและ
แนวทางการบริหารความต่อเนื่อง
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
นายกเทศมนตรีตาบลเวียงพางคา
(นายฉัตรชัย ชัยศิริ)
ผู้ประสานงาน
คณะบริหารความต่อเนื่อง
ปลัดเทศบาลตาบลเวียงพางคา
(ร้อยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง)
นา

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
เหตุการณ์อัคคีภัย/อุทกภัย/วาตภัย/แผ่นดินไหว
ผู้อานวยการกองช่าง
(ว่าที่พันตรีเทพพิทักษ์ สว่างเต็ม)

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
เหตุการณ์ชุมนุมประท้วงจลาจล/โรคระบาดต่อเนื่อง/ภัยจูโ่ จม
ทางคอมพิวเตอร์
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
(นายสัมฤทธิรงค์ ภูมิยิ่ง)

รายชื่อทีมงานแผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ ปรากฏดังตารางที่ ๑ ในกรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้บุคลากรสารองรับผิดชอบทาหน้าที่ในบทบาทของบุคลากรหลัก
ตำรำงที่ ๑ รำยชื่อบุคลำกรและบทบำทของทีมงำนแผนดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องฯ (BCP Team)
บุคลำกรหลัก
บุคลำกรสำรอง
บทบำท
ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
นายฉัตรชัย ชัยศิริ
นายกเทศมนตรีตาบลเวียงพางคา

๐๘๙-๔๓๔-๖๔๓๐

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
เทศบาลตาบลเวียงพางคา

1.นายวีรยุทธ วิสุทธิ
เกษม
รองนายกเทศมนตรีฯ
2.นายธนทรัพย์ เกเย็น

๐๘๑-๗๐๖-๐๖๖๙

๐๘๑-๗๐๖-๙๖๕๑
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รองนายกเทศมนตรีฯ

บุคลำกรหลัก
ชื่อ
ร้อยโทกิตติชยั เจริญยิ่ง
ปลัดเทศบาลตาบลเวียงพางคา

นายสัมฤทธิรงค์ ภูมยิ ิ่ง
หัวหน้าปลัดเทศบาล

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๙-๔๓๒-๔๖๔๖

๐๘๙-๔๓๒-๔๖๔๖

บทบำท
ผู้ประสานงานคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง เทศบาลตาบลเวียงพางคา

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
สานักปลัดเทศบาล

บุคลำกรสำรอง
ชื่อ

เบอร์โทรศัพท์

1.นางกุหลาบ ขาเลศักดิ์
ผู้อานวยการกองคลัง
2.ว่าที่พันตรีเทพพิทักษ์
สว่างเต็ม
ผู้อานวยการกองช่าง
3.นายสัมฤทธิรงค์ ภูมยิ ิ่ง
หัวหน้าปลัดเทศบาล
4.นายสมศักดิ์ รวมสุข
ผู้อานวยการกอง
การศึกษา

083-565-1313
089-952-4112
๐๘๙-๔๓๒-๔๖๔๖

091-843- 6798

ว่าที่พันตรีเทพพิทกั ษ์ สว่างเต็ม
ผู้อานวยการกองช่าง

089-952-4112

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
กองช่าง เทศบาลตาบลเวียงพางคา

1.น.ส.พรพิมล ทรายสาลี 090-051-8875
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
2.นายวิทยา แรงจริง
093-270-5454
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นายพัลลภ ภูริวรางคกูล 081-882-6468
วิศวกรโยธา

นางกุหลาบ ขาเลศักดิ์
ผู้อานวยการกองคลัง

083-565-1313

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
กองคลัง เทศบาลตาบลเวียงพางคา

นายธงชัย จาปา
นักวิชาการพัสดุ

089-854-3865

นายสมศักดิ์ รวมสุข
ผู้อานวยการกองการศึกษา

091-843- 6798

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
กองการศึกษา

นายสุริยา ใจกว้าง
หัวหน้าฝ่ายบริหาร
การศึกษา

088-272-4988

ทศบาลตาบลเวียงพางคา

เทศบาลตาบลเวียงพางคา

ผลกระทบต่อกระบวนกำรทำงำนหรือกำรให้บริกำร
การวิเคราะห์ผลกระทบต่อกระบวนการทางานหรือการให้บริการ (Business Impact Analysis) โดยใช้เกณฑ์
ในการกาหนดระดับผลกระทบ ดังนี้
ระดับผลกระทบ หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำระดับของผลกระทบ
- เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจานวนเงินในระดับสูงมาก
- ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดาเนินงานหรือให้บริการลดลงมากกว่า ร้อยละ ๕๐
สูงมาก
- เกิดการสูญเสียชีวิตและ/หรือภัยคุกคามต่อสาธารณะชน
- ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นใจต่อองค์กรในระดับจังหวัด
- เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจานวนเงินในระดับสูง
สูง
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ระดับผลกระทบ

หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำระดับของผลกระทบ
- ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดาเนินงานหรือให้บริการลดลงร้อยละ ๒๕-๕๐
- เกิดการบาดเจ็บต่อผู้รับบริการ/บุคคล/กลุ่มคน
- ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นใจต่อองค์กรในระดับอาเภอ
- เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจานวนเงินในระดับปานกลาง
- ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดาเนินงานหรือให้บริการ ลดลงร้อยละ ๑๐-๒๕
ปานกลาง
- ต้องมีการรักษาพยาบาล
- ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นใจต่อองค์กรในระดับท้องถิ่น
- เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจานวนเงินในระดับต่า
- ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดาเนินงานหรือให้บริการ ลดลงร้อยละ ๕-๑๐
ต่า
- ต้องมีการปฐมพยาบาล
- เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจานวนเงินในระดับต่า
ไม่เป็นสาระสาคัญ - ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดาเนินงานหรือให้บริการ ลดลงน้อยกว่าร้อยละ ๕

พบว่ากระบวนการทางานที่หน่วยงานต้องให้ความสาคัญและกลับมาดาเนินงานหรือฟื้นคืนสภาพให้ได้ภายใน
ระยะเวลาตามที่กาหนดปรากฎดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลกระทบต่อกระบวนการทางานหรือการให้บริการ (Business Impact Analysis)
กระบวนการหลัก
1. ดาเนินการเกี่ยวกับงาน
เอกสาร
2. ดาเนินการเกี่ยวกับงาน
ด้านการเงิน การคลังและ
งบประมาณ
3. การดาเนินงานตามพันธ
กิจของเทศบาลตาบลเวียง
พางคา
- จัดทานโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของเทศตาบล
เวียงพางคา
- พัฒนาสนับสนุนการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย
- พัฒนาคุณภาพชีวิต การ
สังคม สงเคราะห์ให้กับเด็ก

ระดับผลกระทบ/
ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ
ความเร่งด่วน
4 ชั่วโมง 1 วัน
1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน
(สูง/ปานกลาง/ต่า)
สูง





สูง











ปานกลาง

-

-







สูง











ปานกลาง

-

-
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เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส

กระบวนการหลัก
- จัดการศึกษาให้เด็กและ
เยาวชนในพื้นที่ให้มีความรู้
เหมาะสมกับวัย
- จัดทารายงานสถานภาพ
การทางานของทต.เวียง
พางคาและการติดตาม
ประเมินผลทุกงานตาม
พันธกิจและภารกิจ
- ส่ งเสริ ม ความร่ ว มมื อ การ
ท างานของอปท.เกื้ อ กู ล
ข้ อ มู ล ก า ร ถ่ า ย ท อ ด
นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ

ระดับผลกระทบ/
ความเร่งด่วน
(สูง/ปานกลาง/ต่า)

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 สัปดาห์

2 สัปดาห์

1 เดือน

สูง

-

-







ต่า

-

-

-





ปานกลาง

-

-







ตารางที่ 2.1 ผลกระทบต่อกระบวนการทางานเกี่ยวกับความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล
(IT & Impact Analysis)
ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ

ระดับผลกระทบ/
ความเร่งด่วน
(สูง/ปานกลาง/ต่า)

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 สัปดาห์

2 สัปดาห์

1 เดือน

สูง











2. ระบบเบิกจ่ายเงิน

ปานกลาง

-









3. ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ปานกลาง

-

-







สูง











กระบวนการหลัก
1. E-mail ของหน่ ว ยงาน,
Website

4.ระบบสารบรรณ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ( ออกหนั งสื อ
สั่ ง การต่ า งๆ ระหว่ า งส่ ว น
ราชการ ฝ่ายอืน่ ๆ)

หมายเหตุ : 1. ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ หมายถึง ระยะเวลาภายหลังจากเกิดอุบัติการณ์ขึ้น
ที่ทาให้ผลิ ตภัณฑ์หรือบริการต้องกลับคืนสภาพเดิม กิจกรรมต้องกลับมาดาเนินการได้ และ
ทรัพยากรต้องได้รับการฟื้นฟู (มอก. 22301-2556)
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2. การกาหนดช่วงของระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความ
เหมาะสม
สาหรับกระบวนงานอื่น ๆ ที่ประเมินแล้ว อาจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมีความยืดหยุ่น
สามารถชะลอการดาเนิ น งานและการให้ บริการได้ โดยให้ ผู้ บริห ารของฝ่ ายงานประเมินความจาเป็นและ
เหมาะสม ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นให้ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความต่อเนื่องเช่นเดียวกับกระบวนงานหลัก
กำรวิเครำะห์เพื่อกำหนดควำมต้องกำรทรัพยำกรที่สำคัญ
1) ด้านสถานที่ปฏิบัติงานสารอง (Working Space Requirement) ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การระบุพื้นที่การปฏิบัติงานสารอง
ทรัพยากร

สถานที่/ที่มา

พื้นที่สาหรับสถานที่
ปฏิบัติงานสารอง

-รร.เทศบาลเวียงพาง
คา
-อาคารศูนย์เรียนรู้คน
เวียงพางคา
ที่บ้าน/ที่พักอาศัยของ
เจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ตาบลเวียงพางคา

ปฏิบัติงานที่บ้าน

รวม

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ
4 ชั่วโมง

1 วัน

1 สัปดาห์

2 สัปดาห์

1 เดือน

2 ตร.ม.
(1 คน)

4 ตร.ม.
(2 คน)

6 ตร.ม.
(3 คน)

10 ตร.ม.
(5 คน)

20 ตร.ม.
(10 คน)

๕ คน

10 คน

10 คน

8 คน

15 คน

20 คน

๕ คน

6 คน

๕ คน

7 คน

2) ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement) ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การระบุจานวนวัสดุอุปกรณ์
ทรัพยากร
คอมพิวเตอร์สารองที่มี
คุณลักษณะเหมาะสม

โทรศัพท์พร้อมหมายเลข/
โทรศัพท์มือถือ

ที่มา
-บุคลากร
-ยืมภายในหน่วยงาน
เดียวกัน
-เครื่องสารองผ่าน
กระบวนการจัดซื้อ
พิเศษ
-บุคลากร
-ยืมภายในหน่วยงาน
เดียวกัน

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ
4 ชั่วโมง

1 วัน

1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์

1 เดือน

1 เครื่อง

2 เครื่อง

2 เครื่อง

3 เครื่อง

4 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง
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-เครื่องสารองผ่าน
กระบวนการจัดซื้อ
พิเศษ
ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ
ทรัพยากร
เครื่องโทรสารพร้อม
หมายเลข

เครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่อง
สแกน

เครื่องสารองไฟฟ้า

ที่มา
-จัดหาภายใน
หน่วยงาน
-เครื่องสารองผ่าน
กระบวนการจัดซื้อ
พิเศษ
-จัดหาภายใน
หน่วยงาน
-เครื่องสารองผ่าน
กระบวนการจดัซื้อ
พิเศษ
-เครื่องสารองผ่าน
กระบวนการจดัซื้อ
พิเศษ

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์

1 เดือน

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

1 เครื่อง

1 เครื่อง

3) ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล (IT & Information Requirement)
ตารางที่ 5 การระบุความต้องการด้านเทคโนโลยี
ทรัพยากร
E-mail ของหน่วยงาน
Website ของหน่วยงาน
ระบบเบิกจ่ายเงิน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

แหล่งข้อมูล/ที่มา
กลุ่มงานระบบ
สารสนเทศ ทต.เวียง
พางคา
กลุ่มงานการเงินการ
คลังและ งบประมาณ
ของ เทศบาลตาบล
เวียงพางคา
งานพัสดุ กองคลัง
ทต.เวียงพางคา

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ
4 ชั่วโมง

1 วัน

1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์

1 เดือน

-









-









-

-
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ระบบสารบรรณ
ส่วนราชการต่างๆ
อิเล็กทรอนิกส์ (ออกหนังสือ ภายใน เทศบาล
สั่งการต่างๆ ระหว่างส่วน ตาบลเวียงพางคา
ราชการใน เทศบาลฯ)
ส่วนราชการต่างๆภายใน











4) ความต้องการด้านบุคลากรสาหรับความต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน (Personnel Requirement)
ตารางที่ 6 การระบุจานวนบุคลากรหลักที่จาเป็น
ทรัพยากร

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 สัปดาห์

2 สัปดาห์

1 เดือน

- หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องเหตุการณ์
อัคคีภัย/อุทกภัย/วาตภัย /แผ่นดินไหว
(ผอ.กองช่าง)
- บุคลากรหลักบริหารความต่อเนือ่ ง
เหตุการณ์อัคคีภัย/อุทกภัย/วาตภัย/
แผ่นดินไหว
- บุคลากรสารองในการปฏิบตั งิ านบริหาร
ความต่อเนื่องเหตุการณ์อัคคีภัย/อุทกภัย/
วาตภัย /แผ่นดินไหว
- หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องเหตุการณ์
ถูกจู่โจมทางคอมพิวเตอร์ (หัวหน้าสานัก
ปลัดเทศบาล)
- บุคลากรสารองบริหารความต่อเนื่อง
เหตุการณ์ถูกจู่โจมทาง คอมพิวเตอร์
รวม

1 คน

3-4 คน

6-8 คน

8-10 คน

8-10 คน

2-4 คน

3-4 คน

6-8 คน

8-10 คน

8-10 คน

2-4 คน

3-4 คน

6-8 คน

8-10 คน

8-10 คน

1 คน

2 คน

2 คน

2 คน

2 คน

1 คน

2 คน

2 คน

2 คน

2 คน

7-11 คน

13-16 คน

24-28 คน

28-34 คน

28-34 คน

5) ความต้องการด้านผู้ให้บริการที่สาคัญ (Service Requirement)
ตารางที่ 7 การระบุผู้ให้บริการที่ต้องติดต่อหรือขอรับบริการ
ผู้ให้บริการ
ผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต
รวม

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 สัปดาห์

2 สัปดาห์

1 เดือน

ส่วน
ราชการ
ละ 1 คน

ส่วน
ราชการ
ละ 1 คน

ส่วน
ราชการ
ละ 1 คน

ส่วน
ราชการ
ละ 1 คน

ส่วน
ราชการ ละ
1 คน

1 คน

1 คน

1 คน

1 คน

1 คน
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กลยุทธ์ควำมต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)
กลยุทธ์ความต่อเนื่อง เป็นแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีความพร้อมเมื่อเกิดสภาวะ
วิกฤต ซึ่งพิจารณาทรัพยากรใน 5 ด้าน ดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)
ทรัพยำกร
กลยุทธ์ควำมต่อเนื่อง
อำคำร/ สถำนที่ 1. กาหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงานสารองภายในบริเวณเทศบาลตาบล
เวียงพางคา โดยมีการสารวจความเหมาะสมของสถานที่
ปฏิบัติงำนสำรอง

ประสานงาน และการเตรียมความพร้อม กับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่
2. ในกรณีที่เกิดความเสียหายในวงกว้าง กาหนดให้ใช้พื้นที่ภายใน
โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคาและศูนย์เรียนรู้คนเวียงพางเป็นพื้นที่
สารองในการปฏิบตั ิงาน

วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์ ที่ 1. กาหนดให้มีการจัดหาคอมพิวเตอร์สารอง ที่มีคุณลักษณะเหมาะสม
กับการใช้งานพร้อมอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมโยงต่อผ่านอินเตอร์เน็ต
สำคัญ / กำรจัดหำ
เข้าสู่ระบบเทคโนโลยีของเทศบาลตาบลเวียงพางคา
จัดส่งวัสดุอุปกรณ์
2. กาหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook/Tablet) มือถือ
ที่สำคัญ
และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จาเป็นและเหมาะสมกับการทางาน
3. กาหนดให้จัดเก็บวัสดุสิ้นเปลืองในปริมาณที่เหมาะสม ตามรอบการ
สั่งซื้อผ่านหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง และสรรหาวัสดุสิ้นเปลืองที่มีอยู่
ภายในหน่วยงานก่อน แล้วจึงสรรหาจากภายนอก

เทคโนโลยี
สำรสนเทศและ
ข้อมูลที่สำคัญ

1. กาหนดให้มี ร ะบบ Remote Access Control ให้ กับ ผู้ ดูแ ลระบบ
และผู้บริหารที่จาเป็นต้องทางานกับระบบจากภายนอกสามารถเข้า
ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเทศบาลตาบลเวียงพางคา
2. ระบบการบริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศและข้ อ มู ล ที่ ส าคั ญ ของ
หน่วยงาน(ระบบ E–plan และ E-laas) มีลักษณะแบบรวมศูนย์ ที่
ส่วนกลาง (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น )และเชื่อมโยงระบบ
เครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เน็ ตเพื่อการใช้งาน ทาให้หน่วยงานไม่มี
ระบบคอมพิวเตอร์สารอง ดังนั้นหากเกิดภาวะฉุกเฉินต้องรอจนกว่า
ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานกลางจะกอบกู้
ให้สามารถใช้งานได้
3. มีระบบสารองไฟฟ้าหล่อเลี้ยงอุปกรณ์ในห้องส่วนกลาง
4. กาหนดให้มีการจัดระบบสารองข้อมูลบนเครื่องแม่ข่ายในเบื้องต้น
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5. ระบบสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญของเทศบาลตาบลเวียงพางคา มี
ลักษณะแบบกึ่งรวมศูนย์และเชื่อมโยงระบบเครือข่าย จึงกาหนด
แผนดาเนินงาน ในเบื้องต้นให้มีระบบ
5.1 กาหนดให้ทุกหน่วยงานจัดเก็บข้อมูลและสารองไว้
5.2 กาหนดให้มีระบบสารองข้อมูลส่วนกลางของเทศบาลตาบล
เวีย งพางคา ใช้ จัด เก็บ ข้อมู ลระบุงานหลักภายใน Back up
แหล่งที่ 2
5.3 กาหนดให้ตรวจสอบระบบข้อมูลใหม่และตัดสัญญาณเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตกับระบบที่มีปัญหาทันที
5.4 ประสานงานแจ้ ง หน่ ว ยงานกลางตรวจสอบปั ญ หาอี ก ครั้ ง
ดาเนินการด้วยระบบมือไปก่อน แล้วจึงบันทึกข้อมูลระบบการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ก าหนดให้ มี ก ารจั ด ท าระบบส ารองข้ อ มู ล ส่ ว นกลางให้ กั บ ระบบ
ฐานข้อมูลหลักของเทศบาลตาบลเวียงพางคา
6.1 ทาการสารองข้อมูลหลักประจาวันไว้ใน External Hard Disk
และให้ เ จ้ า หน้ า ที่ น าไปเก็ บ ไว้ ใ นที่ ป ลอดภั ย นอกส านั ก งาน
เทศบาลตาบลเวียงพางคา
6.2 เช่าพื้นที่สาหรับสารองข้อมูลผ่านทาง Internet ของบริษัทที่
รับบริการศูนย์สารองข้อมูล

บุคลำกรหลัก

1. กาหนดให้ใช้บุคลากรสารองทดแทนภายในฝ่ายงานหรือกลุ่มงาน
เดียวกัน
2. กาหนดให้ใช้บุคลากรฝ่ายอื่นที่อยู่ในอาคารเดียวกันหรือกลุ่มงาน
เดียวกัน ในกรณีที่บุคลากรไม่เพียงพอหรือขาดแคลน

คู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำรที่ 1. การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการจาหน่ายไฟฟ้า
อย่างไรก็ตามเทศบาลตาบลเวียงพางคาจะต้องมีระบบไฟฟ้าสารองที่
ส ำคั ญ /ผู้ มี ส่ ว นได้
สามารถจาหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่หน่วยงานที่สาคัญได้เป็น
ส่วนเสีย
ระยะเวลาอย่างน้อย 8 ชม.
2. การประปาส่วนภูมิภาคเป็นผูด้ แู ลรับผิดชอบในการจาหน่าย
น้าประปา อย่างไรก็ตาม เทศบาลตาบลเวียงพางคามีระบบสารอง
น้าให้สามารถใช้ สารองได้ระดับหนึ่ง จากนั้นจึงจะประสานงานและ
จัดหาให้มรี ถบรรทุกน้าจัดส่งมาให้
3. โรงพยาบาลให้การสนับสนุนด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเป็น รพแม่.
เกษมราษฎร์ศรีบรุ ินทร.สาย และรพ์ แม่สาย
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ขัน้ ตอนกำรบริหำรควำมต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนกำร
วันที่ 1 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที (ภายใน 24 ชั่วโมง)
การปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่น
และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
บทบำทควำมรับผิดชอบ
หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง

ดำเนินกำรแล้วเสร็จ


ทีมงานหลักบริหารความ
ต่อเนื่อง ของสานัก/กองฯ/ร.ร.
เทศบาลเวียงพางคา



ทีมงานหลัก/ทีมงานสารอง



ทีมงานหลักบริหารความ
ต่อเนื่อง ของสานัก/กองฯ/ร.ร.
เทศบาลเวียงพางคา



หัวหน้า,ทีมงานหลัก,ทีมสารอง
แผนบริหารความต่อเนื่องของ
สานัก/กองฯ/ร.ร.เทศบาลเวียง
พางคา ตามลาดับชั้น



- ประเมิ น และระบุ ก ระบวนการหลั ก และงานเร่ ง ด่ ว น ที่ หัวหน้าและทีมงานหลักแผน
จาเป็นต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 1- 5 วันข้างหน้า บริหารความต่อเนื่องของ
สานัก/ กองฯ/ร.ร.เทศบาลเวียง
พางคา



-

ขั้นตอนและกิจกรรม
แจ้ ง เหตุ ฉุ ก เฉิ น วิ ก ฤติ ต ามกระบวนการ Call Tree ให้ กั บ
บุคลากรในฝ่ายฯภายหลังได้รับแจ้งจากหัวหน้าคณะ บริหาร
ความต่อเนื่องของหน่วยงาน
จัดประชุ มทีมงานบริหารความต่อ เนื่อง เพื่อประเมินความ
เสี ย หาย ผลกระทบต่ อ การด าเนิ น งาน การให้ บ ริ ก ารและ
ทรัพยากรสาคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
ทบทวนกระบวนงานที่มีความเร่งด่วนหรือส่งผลกระทบอย่าง
สูง(หากไม่ดาเนินการ) ดังนั้นจาเป็นต้องดาเนินงานหรือปฏิบัติ
ด้วยมือ (Manual Processing)
ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในกองฯ ที่ได้รับบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิต

- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานทราบ
โดยครอบคลุมประเด็นดังนี้
• จานวนและรายชื่อบุคลากรที่ได้รับบาดเจ็บ / เสียชีวิต
• ความเสีย หายและผลกระทบต่อ การด าเนิ นงานและการ
ให้บริการภายในและภายนอกหน่วยงาน
• ทรัพยากรสาคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
• กระบวนงานที่ มี ความเร่ งด่ วนและส่ งผลกระทบอย่า งสู ง
หากไม่ ด าเนิ น การ และจ าเป็ น ต้ อ งด าเนิ น งานหรื อ
ปฏิบัติงานด้วยมือ
- สื่อสารและรายงานสถานการณ์แก่บุคลากรในกองฯหรือฝ่าย
ให้ทราบ ตามเนื้อหาและข้อความที่ได้รับการพิจารณาและ
เห็นชอบจากคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานแล้ว
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ขั้นตอนและกิจกรรม
- ประเมินศักยภาพและความสามารถของหน่วยงานฯ ในการ
ดาเนินงานเร่งด่วนข้างต้น ภายใต้ข้อจากัดและสภาวะวิกฤต
พร้ อ มระบุ ท รั พ ยากรที่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ใ นการบริ ห ารความ
ต่อเนื่องตามแผนการจัดหาทรัพยากร

บทบำทควำมรับผิดชอบ
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
หัวหน้าและทีมงานหลักแผน

บริหารความต่อเนื่องของ
สานัก/ กองฯ/ร.ร.เทศบาลเวียง
พางคา

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้า คณะบริหารความต่อเนื่อง
ของหน่ ว ยงานทราบ พร้ อ มขออนุ มั ติ ก ารด าเนิ น งานหรื อ
ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ ว ย มื อ ( Manual Processing) ส า ห รั บ
กระบวนงานที่มีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่างสูงหาก
ไม่ ดาเนินการ
- ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหา
ทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่

หัวหน้าทีมงานหลักแผนบริหาร
ความต่อเนื่องของสานัก/กองฯ/
ร.ร.เทศบาลเวียงพางคา



หัวหน้าและทีมงานหลักแผน
บริหารความต่อเนื่องของสานัก
/กองฯ/ร.ร. ทต.เวียงพางคา
-สานักปลัดฯ/กองช่าง
-ทุกหน่วยงานของทต.
-ทุกหน่วยงานของทต.
-ทุกหน่วยงานของทต.
-ทุกหน่วยงานของทต.



- พิ จ ารณาด าเนิ น การหรื อ ปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยมื อ (Manual) หัวหน้าและทีมงานหลักแผน
เฉพาะงานเร่งด่วน หากไม่ดาเนินการจะส่งผลกระทบอย่างสูง บริหารความต่อเนื่องของ
และไม่สามารถรอได้ ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติ
สานัก/กองฯ/ร.ร.เทศบาลเวียง
พางคา



-

สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
บุคลากรหลัก
ผู้รับ-ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง ของสานัก/กองฯ/ร.ร.
เทศบาลเวียงพางคา



หัวหน้าและทีมงานหลักแผน
บริหารความต่อเนื่องของ
สานัก/กองฯ/ร.ร.เทศบาลเวียง
พางคา



- สรุปแจ้งสถานการณ์และขั้นตอนการดาเนินการ สาหรับในวัน หัวหน้าทีมงานหลักแผนบริหาร
ถั ด ไปให้ กั บ บุ ค ลากรหลั ก ในกองฯ เพื่ อ รั บ ทราบและ ความต่อเนื่องของสานัก/กองฯ/
ดาเนิ นการ อาทิ เช่ น แจ้ งวั น เวลา และสถานที่ป ฏิบั ติงาน ร.ร.เทศบาลเวียงพางคา
สารอง



- ระบุหน่วยงานที่เป็นผู้รับ-ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ผู้มสี ่วนได้ส่วน
เสีย/ผู้ให้บริการ สาหรับงานเร่งด่วน เพื่อแจ้งสถานการณ์
และแนวทางในการบริหารงานให้มีความต่อเนื่อง ตาม
ความเห็นของคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน
- บั น ทึ ก (Log Book) และทบทวนกิ จ กรรมและงานต่ า งๆ ที่
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง ของกองฯต้องดาเนินการ (พร้อม
ระบุรายละเอียด ผู้ดาเนินการและเวลา) อย่างสม่าเสมอ
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บทบำทควำมรับผิดชอบ
ขั้นตอนและกิจกรรม
- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง หัวหน้าและทีมงานหลักแผน
ของหน่วยงานอย่างสม่าเสมอหรือตามที่ได้กาหนดไว้
บริหารความต่อเนื่องของ
สานัก/กองฯ/ร.ร.เทศบาลเวียง
พางคา

ดำเนินกำรแล้วเสร็จ


วันที่ 2-7 การตอบสนองในระยะสั้น
การปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่น
และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบำทควำมรับผิดชอบ
- ติ ด ตามสถานภาพการกอบกู้ คื น มาของทรั พ ยากรที่ ไ ด้ รั บ หัวหน้าและทีมงานหลักแผน
ผลกระทบ ประเมินความจาเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ใน บริหารความต่อเนือ่ งของสานัก/
การกอบกู้คืน
กองฯ/ร.ร.เทศบาลเวียงพางคา

ดำเนินกำรแล้วเสร็จ


หัวหน้าและทีมงานหลักแผน
บริหารความต่อเนือ่ งของ
สานัก/กองฯ/ร.ร.เทศบาลเวียง
พางคา



หัวหน้าทีมงานหลักแผนบริหาร
ความต่อเนื่องของสานัก/กองฯ/
ร.ร.เทศบาลเวียงพางคา
- ประสานงานและดาเนินการจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ใน หัวหน้าและทีมงานหลักแผน
การบริหารความต่อเนือ่ ง ได้แก่
บริหารความต่อเนื่อง ของ
- สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
สานัก/กองฯ/ร.ร.ทต.เวียงพาง
- วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
คา
- เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
- บุคลากรหลัก
- ผู้รับ-ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ด าเนิ น การกอบกู้ แ ละจั ด หาข้ อ มู ล และรายงานต่ า งๆที่ บุคลากรสารอง
จาเป็นต้องใช้ในการดาเนินงานและให้บริการ



- ตรวจสอบกับหน่วยงานความพร้อมและข้อจากัดในการ จัดหา
ทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่
- สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
- วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
- เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
- บุคลากรหลัก
- ผู้รับ-ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- รายงานหั ว หน้ า คณะบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งของหน่ ว ยงาน
ความพร้ อ ม ข้ อ จ ากั ด และข้ อ เสนอแนะ ในการจั ด หา
ทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
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ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบำทควำมรับผิดชอบ

ดำเนินกำรแล้วเสร็จ

- ด าเนิ น งานและให้ บ ริ ก ารภายใต้ ท รั พ ยากรที่ จั ด หา เพื่ อ
บริหารความต่อเนื่อง:
- สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
- วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
- เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
- บุคลากรหลัก
- ผู้รับ-ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- แจ้ งสถานการณ์ แ ละแนวทางในการบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ ง
ให้แก่หน่วยงานที่รับผลกระทบ/ผู้ใช้บริการ/คู่คา้

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของสานัก/กองฯ/
ร.ร.ทต.เวียงพางคา



หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของสานัก/กองฯ/ร.ร.
เทศบาลเวียงพางคา



- บั น ทึ ก (Log Book)และทบทวนกิ จ กรรมและงานต่ า งๆ ที่ ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
ที ม งานบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งของกองฯ (พร้ อ มระบุ สานัก/กองฯ/ร.ร.เทศบาลเวียง
รายละเอียด ผู้ดาเนินการและเวลา) อย่างสม่าเสมอ
พางคา



- แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดาเนินการต่อไป สาหรับ หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ในวันถัดไป ให้กับบุคลากรในกองฯ
ต่อเนือ่ งของสานัก/กองฯ/
ร.ร.ทต.เวียงพางคา



- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ของหน่วยงาน ตามเวลาที่ได้กาหนดไว้
ต่อเนือ่ ง ของสานัก/กองฯ/
ร.ร.ทต.เวียงพางคา
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วันที่ 8 การตอบสนองระยะกลาง (1 สัปดาห์)
การปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่น และ
ปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบำทควำมรับผิดชอบ
- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คื นมาของทรัพ ยากรที่ไ ด้รั บ หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ผลกระทบ และประเมินความจาเป็นและระยะเวลาที่ต้อง ใช้ ต่อเนื่องของสานัก/กองฯ/ร.ร.
ในการกอบกู้คืน
เทศบาลเวียงพางคา

ดำเนินกำรแล้วเสร็จ

- ระบุทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ เพือ่ ดาเนินงานและ ให้บริการ หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ตามปกติ
ต่อเนื่องของสานัก/กองฯ/ร.ร.
เทศบาลเวียงพางคา



- รายงานหั ว หน้ า คณะบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งของหน่ ว ยงาน
สถานภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ
และทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้เพื่อดาเนินงานและให้บริการ
ตามปกติ
- ประสานงานและดาเนินการจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้
เพื่อดาเนินงานและให้บริการตามปกติ:
- สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
- วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
- เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
- บุคลากรหลัก
- ผู้รับ-ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- แจ้ ง สรุ ป สถานการณ์ แ ละการเตรี ย มความพร้ อ มด้ า น
ทรัพยากรต่างๆ เพื่อดาเนินงานและให้บริการตามปกติ ให้กับ
บุคลากรในสานัก/กองฯ

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนือ่ งของสานัก/กองฯ/ร.ร.
เทศบาลเวียงพางคา



หัวหน้าและทีมงานบริหาร ความ
ต่อเนื่องของสานัก/กอง ฯ/ร.ร.
เทศบาลเวียงพางคา



หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของสานัก/กองฯ/ร.ร.
เทศบาลเวียงพางคา





- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ที่ ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของสานัก/กองฯ (พร้อมระบุ สานัก/กองฯ/ร.ร.เทศบาลเวียง
รายละเอียด ผู้ดาเนินการ และเวลา) อย่างสม่าเสมอ
พางคา



- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความ ต่อเนื่อง หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ของหน่วยงาน ตามเวลาที่ได้กาหนดไว้
ต่อเนื่องของสานัก/กองฯ/ร.ร.
เทศบาลเวียงพางคา
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การตอบสนองระยะยาว (มากกว่า 1 เดือน)
การปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่น และปฏิบัติ
ตามแนวทางแผนเผชิญเหตุ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
1. เพิ่มช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย/บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ของทต.เวียงพางคาสามารถเข้าถึง ระบบการประเมินอาการและ
การดูแลตนเอง เบื้องต้น (Self-Screening Application) ใน
รูปแบบออนไลน์ผ่าน เว็บไซต์/App/Line ของเทศบาลตาบลเวียง
พางคา
2.นาระบบ SMS มาใช้แจ้งเตือนข้อมูลเกี่ยวกับโรคระบาด ให้แก่
ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงสถานการณ์การระบาด

บทบำทควำมรับผิดชอบ
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
เทศบาลตาบลเวียงพางคา

ดำเนินกำรแล้วเสร็จ


ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
เทศบาลตาบลเวียงพางคา



3. เพิ่มช่องทางลัดสาหรับเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับโรคระบาด ตาม
หน้าหลักของ เว็บไซต์ http://www.wiangphangkham.go.th/

ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
เทศบาลตาบลเวียงพางคา



4. ติดตามและสร้างระบบของเทศบาลตาบลเวียงพางคาเพื่อ
เชื่อมต่อกับระบบศูนย์กลาง การเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐ
สาหรับประชาชน เพื่อใช้เป็นช่องทางหลักในการสื่อสารกับ
ประชาชน
5. แจ้งสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมด้าน ทรัพยากร
ต่างๆ เพื่อดาเนินงานและให้บริการตามปกติ ให้กับบุคลากรใน
สานัก/กองฯ

ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
เทศบาลตาบลเวียงพางคา



ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
เทศบาลตาบลเวียงพางคา



6. บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ที่
ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของสานัก/กองฯ (พร้อมระบุ
รายละเอียด ผู้ดาเนินการ และเวลา) อย่างสม่าเสมอ

ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
เทศบาลตาบลเวียงพางคา



7. รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความ ต่อเนื่อง
ของหน่วยงาน ตามเวลาทีไ่ ด้กาหนดไว้

ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
เทศบาลตาบลเวียงพางคา
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ภำคผนวก ก
กำรกำหนดกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree)
เพื่อให้แผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (BCP) สามารถนาไปปฏิบัติใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล กาหนดให้มีกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) ของเทศบาลตาบลเวียงพางคา ขึ้น โดย
กระบวนการ Call Tree คือ กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกในคณะบริหารความต่อเนื่องและทีม
บริหารความต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถบริหารจัดการในการติดต่อบุคลากรของหน่วยงาน ภายหลัง
จากมีการประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤต
กระบวนการ Call Tree เริ่มต้นที่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องแจ้งให้ผู้ประสานงานคณะบริหาร
ความต่อเนื่องทราบถึงเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้ประสานงานฯ แจ้งให้หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องรับทราบ
เหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ จากนั้นทีมบริหารความต่อเนื่องของแต่ละ
กอง/กลุ่ม/ฝ่าย มีหน้าที่แจ้งไปยังบุคลากรภายใต้การบังคับบัญชาเพื่อรับทราบ โดยมีรายชื่อบุคลากรดังนี้
แผนผังกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน Call Tree
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
นายกเทศมนตรีตาบลเวียงพางคา

ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง
ปลัดเทศบาลตาบลเวียงพางคา

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง(1)
สานักปลัดเทศบาล

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง(2)
กองคลัง

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง(3)
กองช่าง

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง(4)
กองการศึกษา

ผู้ใต้บังคับบัญชา

ผู้ใต้บังคับบัญชา

ผู้ใต้บังคับบัญชา

ผู้ใต้บังคับบัญชา
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ตารางที่ A1 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของคณะบริหารความต่อเนื่อง
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
ชื่อ
นายฉัตรชัย ชัยศิริ
นายกเทศมนตรีตาบลเวียงพางคา

เบอร์โทรศัพท์

ทีมบริหารความต่อเนื่อง
ชื่อ

๐๘๙-๔๓๔-๖๔๓๐ ๑.นายวีรยุทธ วิสุทธิเกษม
(รองนายกเทศมนตรีตาบลเวียงพางคา)
๒.นายธนทรัพย์ เกย์เย็น
(รองนายกเทศมนตรีตาบลเวียงพางคา)
๓.นายสมพงษ์ วงค์ธรรม
(เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ)
๔.นางมาลี กองสอน
(ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ)

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๑-๗๐๖-๐๖๖๙
๐๘๑-๗๐๖-๙๖๕๑
089-633-2590
089-631-5795

ตารางที่ A2 รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง
หัวหน้ำทีมประสานงานคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง
ชื่อ
ร้อยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง
ปลัดเทศบาลตาบลเวียงพางคา

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๙-๔๓๒-๔๖๔๖

ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง
ชื่อ
1.นางกุหลาบ ขาเลศักดิ์
ผู้อานวยการกองคลัง
2.ว่าที่พันตรีเทพพิทักษ์ สว่างเต็ม
ผู้อานวยการกองช่าง
3.นายสัมฤทธิรงค์ ภูมยิ ิ่ง
หัวหน้าปลัดเทศบาล
4.นายสมศักดิ์ รวมสุข
ผู้อานวยการกองการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์
083-565-1313
089-952-4112
๐๘๙-๔๓๒-๔๖๔๖
091-843-6798
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ตารางที่ A๓ รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของทีมบริหำรควำมต่อเนื่องสำนักปลัดเทศบำล
หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่องสำนักปลัดเทศบำล
ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง
ชื่อ
นายสัมฤทธิรงค์ ภูมิยิ่ง
หัวหน้าปลัดเทศบาล

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๙-๔๓๒-๔๖๔๖

ชื่อ
1.น.ส.พรพิมล ทรายสาลี
(หัวหน้าฝ่ายอานวยการ)
2.นายวิทยา แรงจริง
(หัวหน้าฝ่ายปกครอง)
3.นางสาวณัฐดา จับใจนาย
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์์)
4. นางสาวรุ่งรัตน์ แก้วแก่น
(พยาบาลวิชาชีพ)
5.นางสาวรุ่งทิพย์ อายุโรจน์
(นักจัดการงานทั่วไป)
6.นางสาวกิตยิ า ก้อนใจ
(นักทรัพยากรบุคคล)
7.นางสาวสุวิมล ธนะสิทธิ์
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
8.นายสมคิด ปัญญานาย
(นักประชาสัมพันธ์)
9.นายปัญญา ปัญญาธิ
(นิติกร)
10.สิบเอกกิตติศักดิ์ จินาการ
(เจ้าพนักงานป้องกัน)
11.นางสาวสายสุนีย์ ภิระ
(นักจัดการงานทั่วไป)
12.นายอัษฎาวุธ กรุณา
(นักวิชาการสาธาณสุข)
13.นางสาววรารัตน์ ปัญญวัตธนัชพร
(นักพัฒนาชุมชน)
15.นางสาวฎัชวรรณ เขื่อนทา
(นักจัดการงานทะเบียนและบัตร)
16.นางสาวชนัญชิตา อ่อนนิ่ม
(เจ้าพนักงานธุรการ)

เบอร์โทรศัพท์
090051-8875
093-270-5454
085-033-3775
084-654-4709
083-478-2455
089-434-8115
083-575-5999
099-639-9939
093-191-5897
084-009-0226
088-273-7587
096-867-4799
062-695-8792
086-886-6624
087-577-9119
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ตารางที่ A๔ รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของทีมบริหำรควำมต่อเนื่องกองช่ำง
หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่องกองช่ำง
ชื่อ
ว่าที่พันตรีเทพพิทักษ์ สว่างเต็ม
ผู้อานวยการกองช่าง

เบอร์โทรศัพท์
089-952-4112

ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง
ชื่อ

เบอร์โทรศัพท์

1.นายพัลลภ ภูริวรางคกูล
(วิศวกรโยธา)

081-882-6468

2.นายไววิทย์ ติวัน
(นายช่างโยธา)

080-124-3557

3.นายสัมพันธ์ พันหล้า
(เจ้าพนักงานธุรการ )

084-372-1746

ตารางที่ A๕ รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของทีมบริหำรควำมต่อเนื่องกองคลัง
หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่องกองคลัง
ชื่อ
นางกุหลาบ ขาเลศักดิ์
ผู้อานวยการกองคลัง

ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง
เบอร์โทรศัพท์

เบอร์โทรศัพท์

ชื่อ

083-565-1313

1.นายธงชัย จาปา
(นักวิชาการพัสดุ)

089-854-3865

2.สิบเอกหญิง สุภาวดี อุ่นเรือน
(นักวิชาการจัดเก็บรายได้)

081-024-7495

3.นางสาวสกุณา สิงห์คะ
(นักวิชาการคลัง)

089-432-8689

4.นางสาวพัชญ์สินี เพ็ญกุล
(นักวิชาการเงินและบัญชี )

095-697-7021

5.นายไพบูล ราชคม
(เจ้าพนักงานพัสดุ)

081-603-1606

6.นางสาวศศิอารียา กล้าหาญ
(เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้)

086-431-9384
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ตารางที่ A๖ รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของทีมบริหำรควำมต่อเนื่องกองกำรศึกษำ
หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่องกองกำรศึกษำ
ชื่อ
นายสมศักดิ์ รวมสุข
ผู้อานวยการกองการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์
091-843- 6798

ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง
ชื่อ

เบอร์โทรศัพท์

1.นายสุริยา ใจกว้าง
(หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา)

088-272-4988

2.นางสาวพัชรีพร พรหมกิ่งแก้ว
(นักวิชาการศึกษา)

080-501-0825

ขั้นตอนกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง
เพื่อใหเทศบาลตาบลเวียงพางคา สามารถปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตได้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพจึงกาหนดขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติ กรณีเกิดสภาวะวิกฤตใน ๕ กรณีได้แก่
1. เหตุการณอุทกภัย
2. เหตุการณ์อัคคีภัย
3. เหตุการณ์วาตภัย
4. เหตุการณ์แผ่นดินไหว
5. เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล
โดยระบุขั้นตอน/แนวทางที่ผู้เกี่ยวของจะตองถือปฏิบัติตามหวงเวลาของการเกิดเหตุการณ์ในแต่ละ
เหตุการณออกเป็น ๓ หวงเวลาประกอบด้วย
๑. เมื่อเริ่มมีสถานการณ
๒. เมื่อเหตุการณพัฒนาเขาสู่สภาวะวิกฤต ซึ่งจะเป็นผลทาใหการปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลเวียง
พางคาตองหยุดชะงักลง
๓. เมื่อเหตุการณกลับเขาสู่สภาวะปกติ
ทั้งนี้ ใหนาแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๖๓ ของเทศบาลตาบลเวียง
พางคามาใชร่วมด้วย โดยมีรายละเอียดขั้นตอน/แนวทางปฏิบัติดังนี้
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A. กรณีเหตุกำรณอุทกภัย/อัคคีภัย/วำตภัย/แผ่นดินไหว/กำรชุมนุมประท้วง/จลำจล
๑. เมื่อเริ่มมีสถานการณ
๑.๑ ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่องของเทศบาลตาบลเวียงพางคา ทาหนาที่ในการติดตาม
ข้อมูลข่าวสาร และสถานการณการเกิดภัยอย่างใกลชิด วิเคราะห์แนวโนม และรายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
ชั้นทุกระยะ และแจงเวียน หรือแจ้งผ่านศูนย์วิทยุสื่อสาร ใหสวนราชการทราบถึงสถานการณ์ อีกทั้งติดตอประ
สานงานหน่วยงานภายในเทศบาลตาบลเวียงพางคา และหน่วยงานอื่นภายนอกหน่วยงานจนปิดสถานการณ
๑.๒ หัวหนาคณะบริหารความต่อเนื่องประเมินลักษณะ ขอบเขต แนวโน้มของเหตุการณที่เกิดขึ้น เพื่อ
ตัดสินใจประกาศใชแผนบริหารความต่อเนื่อง และการดาเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการบริหารความ
ต่อเนื่อง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรตามที่ได้กาหนดไวในแผนบริหารความต่อเนื่อง
๑.๓ หัวหนาทีมบริหารความต่อเนื่อง สนับสนุนการปฏิบัติงานของหัวหนาคณะบริหารความต่อเนื่อง
และดาเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรที่ได้กาหนดไวใน
แผนบริหารความต่อเนื่องของสวนราชการของตน
๑.๔ ทีมงานในทีมบริ หารความต่อเนื่อง ส ารองข้อมที่จาเป็นในการปฏิบัติงานซึ่ง ไม่ได้อยู่ในระบบ
สารสนเทศ หรื อระบบขอมูล กลางลงอุปกรณ์ ส ารองข้อมูล เพื่อปองกันการเสี ยหายของข้อมูล รวมถึงการ
เตรียมการเป็นข้อมูลสาหรับการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต
๑.๕ ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง แจ้งรองหัวหนาคณะบริหารความต่อเนื่อง และแจ้งหัว
หนาทีมบริหารความต่อเนื่อง เพื่อแจ้งข้อมูลใหกับบุคลากรในทีมตามกระบวนการ Call Tree เพื่อทราบและ
เตรียมความพรอมในเบื้องตน โดยกระบวนการ Call Tree จะเริ่มจาก
- ผู้ประสานงานคณะผู้บริหารความต่อเนื่อง แจงหัวหนาทีมบริหารความต่อเนื่องแต่ละทีม
- หัวหนาทีมบริหารความต่อเนื่องแต่ละทีมแจงทีมงาน(บุคลากรหลัก) คนที่ ๑
- ทีมงาน (บุคลากรหลัก) คนที่ ๑ แจงทีมงาน (บุคลากรหลัก) คนที่ ๒
- ทีมงาน (บุคลากรหลัก) คนที่ ๒ แจงทีมงาน (บุคลากรหลัก) คนที่ ๓ ต่อเนื่องเรื่อยไป จนกระทั่ง
ครบทุกคนในทีมบริหารความต่อเนื่องแต่ละทีม
- เมื่อทีมงาน (บุคลากรหลัก)คนสุดท้ายในทีม ได้รับแจ้งข้อมูลเรียบร้อยแลวใหติดตอกลับไปยังหัว
หนาทีม เพื่อยืนยันการรับทราบข้อมูล
- กรณีที่ไม่สามารถติดตอบุคลากรหลั กได้ ใหติดตอบุคลากรสารองตามล าดับที่ ที่กาหนดไวใน
รายชื่อของทีมบริหารความต่อเนื่อง
๒. เมื่อเหตุการณพัฒนาเข้าสู่สภาวะวิกฤตซึ่งจะเป็นผลทาใหการปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลเวียงพางคาตอง
หยุดชะงักลง
๒.๑ ผู้ ประสานงานคณะบริ ห ารความต่อเนื่องประสานงานกับสวนราชการทุกสวน และโรงเรียน
เทศบาลเวียงพางคา เพื่อเตรียมความพรอมของสถานที่ปฏิบัติงานสารอง เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ให้
เรียบร้อย พรอมสาหรับการปฏิบัติงานของคณะบริหารความต่อเนื่องและทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
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๒.๒ ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง เสนอนายกเทศมนตรีตาบลเวียงพางคา ในฐานะหัวหน้า
คณะบริหารความต่อเนื่อง ประกาศใชแผนบริหารความต่อเนื่อง
๒.๓ ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง แจ้งรองหัวหนาคณะบริหารความต่อเนื่องและแจงหัว
หน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง เพื่อแจ้งข้อมูลใหกับบุคลากรในทีมบริหารความต่อเนื่อง ตามกระบวนการ Call
Tree เพื่อใหทราบการประกาศใชและปฏิบัติตามแผนบริหารความต่อเนื่อง (กรณี ที่บุคลากรหลักไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ใหแจงบุคลากรสารอง)
๒.๔ ทีมบริหารความต่อเนื่องไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหนาที่ ณ สถานที่ปฏิบัติงานสารองที่ กาหนด
ภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแต่ที่ได้รับแจงจากหัวหนาทีม (ยกเว้นงานปองกันฯ และทีมกูชีพฉุกเฉินใหรายงานตัว
ภายใน ๒ ชั่วโมง)
๒.๕ การประชุมคณะบริหารความต่อเนื่อง เพื่อสรุปสถานการณความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ
วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ รวมถึงรับทราบนโยบายแนวทางปฏิบัติงาน
๒.๖ ทีมบริหารความต่อเนื่องปฏิบัติงานตามกระบวนงานที่รับผิดชอบ
๒.๗ ทีมบริห ารความต่อเนื่องที่ ๒(งานพัส ดุ ) เป็น เจาภาพในการจัดหาอาหาร น้าดื่ม ที่พัก (กรณี
จาเป็น) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
๒.๘ คณะบริ ห ารความต่อเนื่ อง ติดตามการปฏิบัติงานของทีมบริหารความต่อเนื่อง แกไขปญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้ น รวมถึงติดตามสถานการณวาได้กลับสู่สภาวะปกติแลวหรือไม่ เพื่อตัดสินใจในการกลับมา
ปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งปกติ
๓. เมื่อเหตุการณกลับเขาสู่สภาวะปกติ
๓.๑ ทุกสวนราชการตรวจสอบความเสียหายและดาเนินการเพื่อใหเขาสู่การทางานในสภาวะปกติ
3.๒ หัวหนาทีมบริหารความต่อเนื่อง รายงานใหหัวหนาคณะบริหารความต่อเนื่องทราบ

B. กรณีเหตุกำรณ์โรคระบำดต่อเนื่อง
1. ก่อนเกิดเหตุการณ์
๑.1 หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง ผู้ประสานคณะบริหารความต่อเนื่อง หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง และทีมงานบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานร่วมกัน ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการการ
ระบาดของโรค พาหะ วิธีแก้ปัญหาและประเมิน สถานการณ์
1.๒ มีการเตรียมตัวหาข้อมูลเกี่ยวกับโรคต่างๆ ที่มีโอกาสแพร่ระบาดในพื้นที่พร้อมทั้งหายา/วัคซีน
ให้กับบุคลากรเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
1.3 มอบหมายให้ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของเทศบาลตาบลเวียงพางคาประชาสัมพันธ์การเตรียม
ตัว ป้องกัน และแก้ไขหากติดโรค โดยร่วมมือกับส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.ระหว่างเกิดเหตุการณ์

27

2.๑ มอบหมายให้ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของเทศบาลตาบลเวียงพางคา ประสานงานกับทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดระดับการแพร่กระจายของโรคให้น้อยที่สุด รวมทั้งรักษาผู้ที่ติดเชื้อให้หายโดยเร็ว
ที่สุด
2.๒ มอบหมายให้ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของเทศบาลตาบลเวียงพางคา จัดทาคาสั่งภายใน เพื่อ
จัดหาบุคลากรทดแทนในกรณี ที่บุคลากรหลักมาสามารถทางานได้
2.๓ ให้บุคลากรสานักงานเทศบาลตาบลเวียงพางคา ทางานที่บ้านในช่วงที่มีโรคระบาดรุนแรง
3.หลังเกิดเหตุการณ์
3.๑ มอบหมายให้ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของเทศบาลตาบลเวียงพางคา ทาความสะอาดสถานที่
ทางานและตรวจสุขภาพบุคลากรอย่างละเอียด รวมทั้งแจกอุปกรณ์ ป้องกันโรคติดต่อทั้งบุคลากรและ
ผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อประสานงาน เพื่อลดโอกาสการเกิดซ้าของโรคระบาดให้น้อยที่สุด
3.๒ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบเกี่ยวกับโรคระบาด
C. กรณีเหตุกำรณ์ภัยจำกกำรจู่โจมทำงคอมพิวเตอร์
1. ในกรณีที่วัสดุ อุปกรณ์ที่สาคัญได้รับความเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ ให้ผู้ประสาน/หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง ประสานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องฝ่ายพัสดุเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญมาใช้งานก่อน และ
กาหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่เทศบาลตาบลเวียงพางคาได้เป็นการชั่วคราว
2. ในกรณีที่อุป กรณ์ด้านฮาร์ดแวร์เสีย งานระบบสารสนเทศและฝ่ายพัสดุจัด หาอุปกรณ์สารอง มาเปลี่ยน
โดยเร็วที่สุดภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 ชม. หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องสานักปลัดเทศบาลตาบลเวียงพาง
คา ประสานงานเพื่อกาหนดให้มีระบบรองรับการทางานในสภาวะวิกฤต ดังนี้
2.1 ให้ตัวแทนนาคอมพิวเตอร์แบบพกพา(Notebook) ซึ่งมีปริมาณ 4 เครื่อง แจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่
ของเทศบาลตาบลเวียงพางคา ที่มีเหตุจาเป็นต้องใช้งาน โดยพิจารณาตามลาดับความสาคัญของงาน กาหนดให้
มีระบบ Remote Access Control ให้กับผู้ดูแลระบบและผู้บริหารที่จาเป็นต้องทางานกับระบบจากภายนอก
สามารถเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเทศบาลตาบลเวียงพางคาได้
2.2 ในกรณี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ เครื่ อ งแม่ ข่ า ย (Server) และอุ ป กรณ์ เ ครื อ ข่ า ย (Network) ส านั ก
ปลัดเทศบาลในหน้าที่ดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ ประสานงานขอความช่วยเหลือกับบริษัทที่ รับผิดชอบดูแล
ระบบ Server และ/หรือ ผู้เชี่ยวชาญระบบเครือข่ายโดยเร็วที่สุด ภายในระยะเวลาไม่เกิน 24 ชม.
2.3 ในกรณีข้อมูลที่บันทึกอยู่ในรูปแบบสื่อดิจิตอลที่ เทศบาลตาบลเวียงพางคา เกิดความเสียหาย
ทั้งหมด จะมีการสารองข้อมูล (Backup) อยู่ที่ผู้ให้บริการ internet หลักของเทศบาลตาบลเวียงพางคา ได้แก่
บริษัทเรดดี้แพลนเน็ต จากัดและบริษัทเมทราไบต์ วัน จากัด ซึ่งสามารถนาข้อมูลดังกล่าวมา ทางานต่อได้
2.4 สานักปลัดเทศบาลในหน้าที่ดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ เทศบาลตาบลเวียงพางคา ประสานงาน
เพื่อกาหนดให้มีระบบรองรับ การทางานในสภาวะวิกฤต ดังนี้
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 กาหนดให้มีระบบ Remote Access Control ให้กับผู้ดูแลระบบ และผู้บริหารที่จาเป็นต้องทางาน
กับระบบ จากภายนอกสามารถเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเทศบาลตาบลเวียงพางคา
 มีระบบสารองไฟฟ้าหล่อเลี้ยงอุปกรณ์ ในห้องส่วนกลาง
 กาหนดให้มีการจัดระบบสารองข้อมูลบนเครื่องแม่ข่ายในเบื้องต้น
 ระบบสารสนเทศและข้อมูลสาคัญของเทศบาลตาบลเวียงพางคา จัดให้มีลักษณะการเก็บแบบรวม
ศูนย์และเชื่อมโยงระบบภายในเครือข่าย และได้มีการกาหนดแผนการดาเนินงานในเบื้องต้น ดังนี้
1) กาหนดให้ทุกหน่วยงานจัดเก็บข้อมูลและสารองไว้
2) กาหนดให้มีระบบสารองข้อมูลส่วนกลางเทศบาลตาบลเวียงพางคา ใช้จัดเก็บข้อมูล ระบุ
งานหลักภายใน Backup แหล่งที่ 2 ที่ป้องกัน ได้แก่ Google Drive เทศบาลตาบลเวียงพางคา
3) กาหนดให้ตรวจสอบระบบข้อมูลใหม่และตัดสัญญาณเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตกับระบบที่มี
ปัญหา
4) ประสานแจ้งหน่วยงานคู่ค้าคือบริษัท CAT และ 3BBและตรวจสอบปัญหาอีกครั้ง
2.5 ดาเนินการด้วยระบบมือไปพลางก่อน แล้วจึงบันทึกข้อมูล เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
เทศบาลตาบลเวียงพางคาภายหลัง
2.6 กาหนดให้ใช้บุคลากรสารองทดแทน หรือบุคลากรในสานักเดียวกัน หรือกาหนดบุคลากรส่วนงาน
อื่นที่อยู่ในเทศบาลฯร่วมปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่บุคลากรของสานักปลัดเทศบาลไม่เพียงพอหรือขาดแคลน
3. ในกรณีที่ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของเทศบาลตาบลเวียงพางคา ไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติมากกว่า 1
ชั่วโมงขึ้นไป ให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตาบลเวียงพางคาที่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภท Smartphone สามารถทา
โทรศัพท์เคลื่อนที่ให้เป็น Hotspot เพื่อแชร์อินเตอร์เน็ตให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถรับสัญญาณ Wi-Fi
ได้เป็นการชั่วคราว
4. ในกรณีที่ผู้ ให้บริการอินเตอร์เน็ตของเทศบาลตาบลเวียงพางคา ไม่สามารถให้บริการได้มากกว่า 1 วัน ผู้
ประสานงานบริหารความต่อเนื่อง ประสานกับฝ่ายจัดซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อผ่านอินเตอร์เน็ตแบบพกพา (Air
Card) ที่ร้านสะดวกซื้อ จานวน ๔ ตัว ได้ทันที เพื่อแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าไปก่อน
5. ในกรณีผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมหลักของเทศบาลตาบลเวียงพางคา(CATและTOT) ไม่สามารถให้บริการ
ด้านโทรคมนาคม เจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตาบลเวียงพางคาสามารถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของตัวเองเป็นการ
สารองได้
6. ในกรณีไม่สามารถเข้ามาปฏิบัติงานสถานที่หลักได้ และจาเป็นต้องติดต่อประสานงานกับเทศบาลตาบลเวียง
พางคา ให้เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อผ่านทาง Application: Facebook / Line/ WhatsApp โดย จัดตั้งกรุ๊ป มี
สมาชิกเป็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลเวียงพางคา ใช้ติดต่อเฉพาะในกรณีเกิดเหตุสภาวะวิกฤต เท่านั้น

