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การบริหารความต่อเนื่องต่อสภาวะวิกฤต 

 

 

แผนความต่อเนื่อง หรือต่อไปนี้จะเรียกว่า “Business Continuity Plan (BCP)” จัดท าขึ้น เพื่อให้ 
“หน่วยงาน” สามารถน าไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ทั้ง
ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร โดยไม่ให้สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานต้องหยุดการด าเนินงาน หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง  

การที่หน่วยงานไม่มีกระบวนการรองรับให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบต่อ
หน่วยงานในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจการเงิน การให้บริการ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น ดังนั้น การจัดท าแผนความต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้หน่วยงาน
สามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด และท าให้กระบวนการที่ส าคัญ                                
(Critical Business Process) ส ามารถกลับมาด าเนินการได้อย่างปกติ หรือตามระดับการให้บริการที่ก าหนด
ไว้ ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานได ้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์  ได้จัดท า  “ แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ ”                 
(Business Continuity Plan : BCP)  ฉบับนี้ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมและสามารถ
บริหารจัดการองค์การให้สามารถปฏิบัติงานในงานบริการหลักที่มีความส าคัญ  ได้อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ 
และมีประสิทธิภาพ แม้ต้องประสบสถานการณ์วิกฤต  อันจะส่งผลต่อการสร้างความเชื่อมั่นในระบบการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์ต่อไป 

 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์ 
ตุลาคม  2556 
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การบริหารความต่อเนื่องต่อสภาวะวิกฤต 

บทน า 

แผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ขององค์การบริหารส่วนต าบล              
บ้านโพธิ์  ฉบับนี้  จัดท าข้ึนเพื่อให้สามารถน าไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตหรือเกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ซึ่งส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์  ต้องหยุดการด าเนินงานหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง  ให้สามารถปฏิบัติงานใน งานบริการหลักที่มีความส าคัญ ได้อย่างต่อเนื่อง เป็น
ระบบ และมีประสิทธิภาพ   

                       วัตถุประสงค์ (Objectives) 
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ ( Business Continuity Plan : BCP)  ขององค์การบริหาร        

ส่วนต าบลบ้านโพธิ์ฉบับนี้  จัดท าข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญ  ดังนี้   
1.  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์ในสภาวะ

วิกฤต 
2. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤตหรือ

เหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
3. เพ่ือลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านโพธิ์ 
4. เพ่ือบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ยอมรับได้  และลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่

เกิดข้ึน 
5. เพ่ือให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์  มีความเชื่อม่ันใน

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์  แม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผล
กระทบจนท าให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์ต้องหยุดชะงัก 

 

สมมติฐานของแผนความต่อเนื่อง (BCP Assumptions) 
เอกสารฉบับนี้จัดท าข้ึนภายใต้สมมติฐาน ดังต่อไปนี้ 
 เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาส าคัญต่าง ๆ  แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อสถานท่ีปฏิบัติงาน

ส ารองที่ได้มีการจัดเตรียมไว้ 
 หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการส ารองระบบสารสนเทศต่าง ๆ โดยระบบ

สารสนเทศส ารองมิได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเหมือนกับระบบสารสนเทศหลัก 
 “บุคลากร” ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง เจ้าหน้าที่และพนักงานทั้งหมดของหน่วยงาน 

 
 
 
 



6 
 

การบริหารความต่อเนื่องต่อสภาวะวิกฤต 

การประเมินความเสี่ยง  ภัยคุกคาม  และผลกระทบ: 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนา
ต าบลตามแผนงานโครงการและงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์  
มีจ านวนข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้าง  จ านวน  42  คน 
 เมื่อได้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุความเสี่ยง  ภัยคุกคามที่มีโอกาสเกิดขึ้นในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน  โดยอาศัย
แนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบต่อทรัพยากร  5  ด้าน   

ความต้องการทรัพยากรและกลยุทธ์ความต่อเนื่องในการด าเนินงาน (Business Continuity Strategy)  
แผนความต่อเนื่องฉบับนี้ได้จัดทาข้ึนเพื่อให้สามารถรองรับการบริหารความต่อเนื่องในการดาเนินงาน

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์ ในหลากหลายรูปแบบของสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน  โดย
พิจารณาถึงผลกระทบต่อทรัพยากรส าคัญ 5 ประเภทได้แก่  
1. ผลกระทบด้านอาคาร / สถานที่ปฏิบัติงานหลัก  

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้ส่วนงานและหรือองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์ได้รับความเสียหาย  
บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานหลักได้  
2. ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ  

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญหรือไม่สามารถจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์
ที่ส าคัญเพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้    
3. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลส าคัญ  

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้ไม่สามารถใช้ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานได้หรือเข้าถึง
ข้อมูลที่ส าคัญในการปฏิบัติงานได้  
4. ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก  

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้บุคลากรหลักไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ตามปกติ   
5. ผลกระทบด้านคู่ค้า / ผู้ให้บริการที่ส าคัญ  

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ไม่สามารถส่งมอบงานหรือบริการได ้
สรุปความเสี่ยง  ภัยคุกคาม  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์  ได้ดังนี้ 

ความเสี่ยงและ 

ภัยคุกคาม 

ผลกระทบ 

 ด้านอาคาร/
สถานท่ี 

ปฏิบัติงานหลัก 

ด้านวัสด ุ

อุปกรณ ์

ที่ส าคัญ 

ด้านเทคโนโลย ี

สารสเทศและ 

ข้อมูลที่ส าคัญ 

ด้านบุคลากร 

หลัก 

ด้านคู่ค้า/ 

ผู้ให้บริการ 

วาตภัย      

ภัยแล้ง      

อุทกภัย      
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การบริหารความต่อเนื่องต่อสภาวะวิกฤต 

การประเมินผลกระทบต่อกระบวนการด าเนินงาน: 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์  ได้ด าเนินการประเมินผลกระทบต่อกระบวนการด าเนินงานหรือ
การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business  lmpact  Analysis)  โดยวิเคราะห์กระบวนการด าเนินงานตาม
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อพิจารณาถึง ระดับของผลกระทบ  และ ระยะเวลาที่ยอมให้งาน
สะดุดหยุดชะงัก 
 พบว่ามีกระบวนการด าเนินงานภาพรวมในระดับต าบลที่จะได้รับผลกระทบจากสภาวะวิกฤตใน
ระดับสูงและไม่สามารถยอมให้งานสะดุดหยุดชะงักได้ไม่เกิน  1  วัน  จ านวน  6  กระบวนงาน  ดังนี้ 
 

กระบวนงาน ส านัก/กอง                                
ที่เกี่ยวข้อง 

ระดับผลกระทบ ระยะเวลาที่ยอมให้งาน
สะดุดหยุดชะงัก 

1. งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

- ด าเนินการเก่ียวกับ
การจัดท าแผนงาน  
งบประมาณ  และ
เร่งรัดติดตาม
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักงานปลัด อบต. ปานกลาง 1 วัน 

2. งานบริหารงาน
บุคคล 

ส านักงานปลัด อบต. ต่ า 1 วัน 

3. งานกฏหมายและคด ี ส านักงานปลัด อบต.  1 วัน 

4. งานบริหารงาน
ทั่วไป 

-ด าเนินการเก่ียวกับ
งานสารบรรณและ
งานธุรการทั่วไป 
การติดต่อ
ประสานงาน 

ส านักงานปลัด อบต. ปานกลาง 1 วัน 

5. งานบริหารงานคลัง 

-ด าเนินการเก่ียวกับ
งานการเงินและ
บัญชี วัสดุ  ครุภัณฑ์ 

ส่วนการคลัง สูง 1 วัน 

6. งานบริหารงานช่าง ส่วนโยธา สูง 1 วัน 
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การบริหารความต่อเนื่องต่อสภาวะวิกฤต 

ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้เพื่อให้การด าเนินงานต่อเนื่องในภาวะวิกฤต 
 ในการบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตหรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่เป็นผลให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์  ต้องหยุดการด าเนินงาน  หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง  ให้สามารถ
ปฏิบัติงานในกระบวนการด าเนินงานที่ส าคัญดังกล่าวข้างต้นได้อย่างต่อเนื่อง  เป็นระบบ  และมีประสิทธิภาพ  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์ได้วิเคราะห์ทรัพยากรที่จ าเป็น (ขั้นต่ า) ที่ต้องใช้เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างต่อเนื่องในภาวะวิกฤต  ของแต่ละกระบวนงานดังนี้ 
 

กระบวนงาน ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้เพื่อให้การด าเนินงานต่อเนื่อง 

 อาคาร/
สถานที่ 

ปฏิบัติงาน 

เครื่องมือ 

อุปกรณ์ 

ระบบงาน 

เทคโนโลยีหรือ 

ระบบ
สารสนเทศ 

บุคลากร คู่ค้า/ผู้
ให้บริการ 

1. งานวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน 

สถานที่
ปฏิบัติงาน
ส ารอง 1 คน 

-คอมพิวเตอร์แบบ
พกพา 1 เครื่อง  

-เครื่องเขียน 

-กระดาษ 

-ระบบเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต 

-บุคลากรหลัก 
1 คน 

ผู้ให้บริการ
เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

2. งานบริหารงาน
บุคคล 

สถานที่
ปฏิบัติงาน 
(ส ารอง 1 
คน) 

-คอมพิวเตอร์แบบ
พกพา 1 เครื่อง  

-เครื่องเขียน 

-กระดาษ 

-ระบบเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต 

-บุคลากรหลัก 
1 คน 

ผู้ให้บริการ
เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

3. งานกฎหมาย
และคดี 

สถานที่
ปฏิบัติงาน 
(ส ารอง 1 
คน) 

-คอมพิวเตอร์แบบ
พกพา 1 เครื่อง  

-เครื่องเขียน 

-กระดาษ 

-ระบบเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต 

-บุคลากรหลัก 
1 คน 

ผู้ให้บริการ
เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 
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การบริหารความต่อเนื่องต่อสภาวะวิกฤต 

กระบวนงาน ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้เพื่อให้การด าเนินงานต่อเนื่อง 
 อาคาร/

สถานที ่
ปฏิบัติงาน 

เครื่องมือ 
อุปกรณ ์

ระบบงาน 
เทคโนโลยีหรือ 
ระบบ
สารสนเทศ 

บุคลากร คู่ค้า/ผู้ให้บริการ 

4. งานบริหารงาน
ทั่วไป 

สถานที่
ปฏิบัติงาน
ส ารอง 4 คน 

-คอมพิวเตอร์แบบ
พกพา 1 เครื่อง  
-เครื่องเขียน 
-กระดาษ 

-ระบบเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต 

-บุคลากรหลัก 
1 คน 

ผู้ให้บริการ
เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

5. งานบริหารงาน
คลัง 

สถานที่
ปฏิบัติงาน 
(ส ารอง 2 
คน) 

-คอมพิวเตอร์แบบ
พกพา 1 เครื่อง  
-เครื่องเขียน 
-กระดาษ 

-ระบบเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต 

-บุคลากรหลัก 
4 คน 

ผู้ให้บริการ
เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

6. งานบริหารงาน
ช่าง 

สถานที่
ปฏิบัติงาน 
(ส ารอง 3 
คน) 

-คอมพิวเตอร์แบบ
พกพา 1 เครื่อง  
-เครื่องเขียน 
-กระดาษ 

-ระบบเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต 

-บุคลากรหลัก 
4 คน 

ผู้ให้บริการ
เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์ได้ก าหนดกลยุทธิ์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงไว้ ดังนี้ 
ทรัพยากร กลยุทธิ์และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องไว้ดังนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
อาคาร/สถานที่ 
ปฏิบัติงาน 

สรรหาและเตรียมการในเร่ืองอาคาร/สถานที่ที่ปฏิบัติงานส ารอง ส านักงานปลัด อบต. 
ส่วนการคลัง 
ส่วนโยธา 

เครื่องมือ/อุปกรณ ์ จัดเตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอร์และพกพา 
จัดหาเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์ที่จ าเป็น 

ส านักงานปลัด อบต. 
ส่วนการคลัง 
ส่วนโยธา 

ระบบเทคโนโลยีหรือ 
ระบบสารสนเทศ 

ให้มีการปฏิบัติงานโดยไม่ต้องใช้ระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ส านักงานปลัด อบต. 
ส่วนการคลัง 
ส่วนโยธา 

บุคลากร แต่งตั้งบุคลากรหลักและบุคลากรส ารองในการปฏิบัติงาน ส านักงานปลัด อบต. 
ส่วนการคลัง 
ส่วนโยธา 

คู่ค้า/ผู้ให้บริการ จัดให้มีคู่ค้า/ผู้ให้บริการมากกว่า 1 ราย ส านักงานปลัด อบต. 
ส่วนการคลัง 
ส่วนโยธา 
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การบริหารความต่อเนื่องต่อสภาวะวิกฤต 

แผนความต่อเนื่อง ( BCP) ฉบับนี้ ไม่รองรับการปฏิบัติงานในกรณีท่ีเหตุขัดข้องเกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงานปกติ และ เหตุขัดข้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบในระดับสูงต่อการด าเนินงานและการให้บริการของ
หน่วยงาน เนื่องจากหน่วยงานยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์ได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 
โดยผู้บริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารของแต่ละกลุ่มงานและฝ่ายงานสามารถรับผิดชอบ 
และด าเนินการได้ด้วยตนเอง 

 
ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ  
การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที 

ขั้นตอนและกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ติดตาม สอบถามและประเมินเหตุฉุกเฉิน เพ่ือ
ประเมินความจ าเป็นในการประกาศใช้แผนบริหาร
ความต่อเนื่อง  

คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง 

แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤต ตามกระบวนการ/Call Tree 
แก่บุคลากรในพ้ืนที่ 

คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง 

เรียกประชุมคณะบริหารแผนความต่อเนื่องที่เกิด
เหตุการณ์เพ่ือ  
- ประเมินความเสียหาย ผลกระทบต่อการด าเนินงาน  
- วางแผนทรัพยากรส าคัญท่ีต้องใช้ 

คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง 

ส ารวจความเสียหาย  คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง 
ประเมินกระบวนงานหลักของหน่วยงานในพื้นท่ีที่
เร่งด่วนและจ าเป็นต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ 

คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง 

พิจารณาและอนุมัติการจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต้อง
ใช้ เช่น สถานที่สารอง วัสดุอุปกรณ์ส าคัญ ระบบงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากร เป็นต้น 

คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง 

พิจารณาอนุมัติเนื้อหา/ข้อความ และสื่อสารสรุป
รายงานสถานการณ์ รวมทั้งขั้นตอนการด าเนินการ 
ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์
ทราบ 

คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง 

รายงานความคืบหน้าให้แก่ประธานคณะกรรมการ
BCM องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์เพ่ือทราบ
อย่างสม่ าเสมอ  

คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง 
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การบริหารความต่อเนื่องต่อสภาวะวิกฤต 

การตอบสนองต่อเหตุการณ์ในระยะสั้น 
ขั้นตอนและกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนทรัพยากรที่ได้รับ
ผลกระทบ และประเมินระยะเวลาที่ใช้ในการกอบกู้  

คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง 

ตรวจสอบกับหน่วยงานในพื้นท่ี ถึงความพร้อมและ
ข้อจ ากัดในการจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็น 

คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง 

ด าเนินการกอบกู้และจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้
ในการบริหารความต่อเนื่อง  
 สถานที่ส ารอง  
 วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ  
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลส าคัญ  
 บุคลากรผู้ปฏิบัติงานหลัก  
 คู่ค้า ผู้ให้บริการ และผู้เกี่ยวข้อง  
 

คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง 

ด าเนินงานและให้บริการภายใต้ทรัพยากรที่จัดหา  คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง 
แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารความ
ต่อเนื่องแก่หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านโพธิ์   

คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง 

แจ้งสรุปรายงานสถานการณ์และข้ันตอนการ
ด าเนินการต่อไปให้แก่บุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านโพธิ์ทราบ 

คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง 

รายงานความคืบหน้าให้แก่ประธานคณะกรรมการ
BCM องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์เพ่ือทราบ
อย่างสม่ าาเสมอ 

คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง 
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การบริหารความต่อเนื่องต่อสภาวะวิกฤต 

การตอบสนองต่อเหตุการณ์ในระยะกลาง 
ขั้นตอนและกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนทรัพยากรที่ได้รับ
ผลกระทบ และประเมินระยะเวลาที่ใช้ในการกอบกู้  

คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง 

ระบุทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้เพ่ือการด าเนินงานให้
เป็นไปตามปกติ 

คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง 

รายงานหัวหน้าคณะบริหารแผนความต่อเนื่อง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์  ถึงสถานะภาพ
การกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ และ
ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้เพื่อด าเนินงานและ
ให้บริการตามปกติ 

คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง 

ประสานงานและด าเนินงานจัดหาทรัพยากรที่
จ าเป็นต้องใช้เพื่อการด าเนินงานตามปกติ 

คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง 

แจ้งสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมด้าน
ทรัพยากรต่างๆเพ่ือด าเนินงานและให้บริการตามปกติ
แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์ 

คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง 

รายงานความคืบหน้าให้แก่ประธานคณะกรรมการ
BCM องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์เพ่ือทราบ
อย่างสม่ าเสมอ 

คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง 
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การบริหารความต่อเนื่องต่อสภาวะวิกฤต 

การก าหนดโครงสร้างและทีมงานแผนความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan Team) 
เพ่ือให้แผนความต่อเนื่อง (BCP) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์  สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จะต้องจัดตั้งทีมงานบริหารความต่อเนื่อง ( BCP Team) ของหน่วยงานขึ้น 
โดย BCP Team ประกอบด้วย  หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง และ ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง  โดยมี
โครงสร้างดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โครงสร้างคณะผู้บริหารความต่อเนื่ององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์ 

หน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริหารความเนื่องขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์  มีดังนี้   
1. ก าหนดนโยบาย กรอบแนวทางการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินงานในภาวะวิกฤต   
2. พิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับภารกิจที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ระดับการยอมรับของผลกระทบและ
ระยะเวลาการหยุดชะงัก รวมถึงทรัพยากรที่เก่ียวข้องในการด าเนินงาน  
3. อนุมัติงบประมาณเพ่ือดาเนินการให้เกิดความต่อเนื่องในการดาเนินงานในภาวะวิกฤต   

4. ให้ข้อมูลข่าวสารต่อสื่อสาธารณะภายนอกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์ 

โดยทุกต าแหน่งจะต้องร่วมมือกันดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในฝ่ายงานของ
ตนเอง ให้สามารถบริหารความต่อเนื่องและกลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว ตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนดไว้ของ
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง ( BCP Team) และในกรณีท่ีบุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  
ให้บุคลากรส ารองรับผิดชอบท าหน้าที่ในบทบาทของบุคลากรหลัก  

 
 
 
 

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง 

ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง 

ทีมบริหารความต่อเนื่อง 
(ส านักงานปลัด อบต.) 

ทีมบริหารความต่อเนื่อง 
(ส่วนการคลัง) 

 

ทีมบริหารความต่อเนื่อง 
(ส่วนโยธา) 
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การบริหารความต่อเนื่องต่อสภาวะวิกฤต 

กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน Call Tree  
คือกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกในคณะบริหารความต่อเนื่องขององค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านโพธิ์  โดยจะเริ่มจากหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องแจ้งประสานคณะกรรมการบริหารความ
ต่อเนื่องแต่ละคนทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและประกาศใช้แผนความต่อเนื่องของพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ  หัวหน้า
คณะบริหารความต่อเนื่องจะติดต่อและแจ้งไปยังทีมบริหารความต่อเนื่องแต่ละท่านเพื่อแจ้งบุคลากรตามสาย
การบังคับบัญชา  ตามรายชื่อและช่องทางการติดต่อสื่อสาร  หากไม่สามารถติดต่อบุคลากรหลักได้  ให้ติดต่อไป
ยังบุคลากรส ารอง โดยพิจารณาดังนี้  

-  ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลาท าการ ให้ติดต่อบุคลากรหลักผ่านโทรศัพท์หน่วยงานเป็นช่องทางแรก  

-  ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นนอกเวลาท าการหรือสถานที่ปฏิบัติงานหลักได้รับผลกระทบ  ให้ติดต่อบุคลากร
หลักผ่านโทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางแรก  

-  ถ้าสามารถติดต่อบุคลากรหลักได้ให้แจ้งข้อมูลแก่บุคลากรหลักของพ้ืนที่ทราบดังต่อไปนี้   
1. สรุปสถานการณ์ของเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง   
2. แจ้งเวลาและสถานที่นัดประชุมเร่งด่วนของหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องและทีมงาน   

-   แจ้งด าเนินการตามข้ันตอนเพ่ือบริหารความต่อเนื่อง  

ภายหลังจากบุคลากรหลักรับทราบแล้วให้หัวหน้าพื้นที่โทรแจ้งผู้ประสานงานเพื่อสรุปความพร้อมใน
การบริหารให้เกิดความต่อเนื่องในการดาเนินงานรวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร
ทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


