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บทนา
แผนความต่อเนื่อง หรือที่ต่อไปนี้จะเรียกว่า“Business Continuity Plan (BCP)” จัดทาขึ้นเพื่อให้เทศบาล
เมืองพิจิตร หรือที่ต่อไปนี้จะเรียกว่า“หน่วยงาน”สามารถนาไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ไม่ว่าจะเกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร เช่น อุทกภัย อัคคีภัย การก่อ
การประท้วง การก่อการจลาจล การก่อวินาศกรรม เป็นต้น โดยสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้
หน่วยงาน ต้องหยุดการดาเนินงาน หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
หากหน่วยงานไม่มีกระบวนการรองรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อหน่วยงาน ใน
ด้านต่างๆ เช่น ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบด้านเศรษฐกิจการเงิ น การให้บริการ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน แผนความต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยให้หน่วยงาน สามารถรับมือกับเหตุการณ์
ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด และทาให้กระบวนการที่สาคัญ (Critical Business Process) สามารถกลับมาดาเนินการได้อย่า ง
ปกติหรือตามระดับการให้บริการที่กาหนดได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติการตามวัฏจักรสาธารณภัย มีดังนี้
เกิดสาธารณภัย
(Disaster Impact )

๒. การเตรียมความพร้อมรับ
ภัย(Preparedness)

ระหว่างเกิดภัย

๓. การตอบโต้และบรรเทาทุกข์
(การจัดการในภาวะฉุกเฉิน)
(Response and Relief or Emergency Management)

ก่อก่นเกิ
ดภัดยภัย
อนเกิ
หลังเกิดภัย
๑. การป้องกันและลดผลกระทบ
(Prevention and Mitigation)

๔. การฟื้นฟูบรู ณะและก่อสร้างใหม่
(Rehabilitation and Reconstruction)

วัตถุประสงค์ (Objectives)
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง
เพื่อให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับมือกับสภาวะวิ กฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ
ที่เกิดขึ้น
เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดาเนินธุรกิจหรือการให้บริการ
เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้เช่น ผลกระทบด้านเศรษฐกิจการเงิน การให้บริการ
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เพื่อให้ประชาชน เกษตรกร เจ้าหน้าที่ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholders) มี่ความเชื่อมั่นในศักยภาพของหน่วยงาน แม้หน่วยงานต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผล
กระทบจนทาให้การดาเนินธุรกิจต้องหยุดชะงัก
2
สมมติฐานของแผนความต่อเนื่อง (BCP Assumptions)
เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสาคัญต่างๆ แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงานสารองที่ได้มี
การจัดเตรียมไว้
“บุคลากร” ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองพิจิตร
ขอบเขตของแผนความต่อเนื่อง (Scope of BCP)
แผนความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ใช้รับรองกรณีเกิดสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน ในเขตเทศบาลเมือง
พิจิตร หรือภายในของหน่วยงาน ประกอบด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้
เหตุการณ์อุทกภัย
เหตุการณ์อัคคีภัย
เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/ จลาจล
แผนความต่อเนื่องฉบับนี้ได้จัดทาขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับกับการบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน ใน
หลากหลายรูปแบบของสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อทรัพยากรที่สาคัญในการ
ดาเนินงาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1. ผลกระทบด้านอาคาร / สถานที่ปฏิบัติงานหลัก : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้ไม่สามารถปฏิบัติงานที่สถานที่
ปฏิบัติงานหลักของเทศบาลเมืองพิจิตร ได้รับความเสียหายและส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานยังสถานที่
ปฏิบัติงานหลักได้เป็นระยะชั่วคราวหรือระยะยาว
2. ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ / การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้ไม่
สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ หรือไม่สามารถจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญได้ หรือมีวัสดุอุปกรณ์ให้สามารถใช้
งานในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ
3. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้ไม่สามารถใช้ระบบงาน
เทคโนโลยีหรือระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลที่สาคัญได้ให้สามารถใช้งานในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ
4. ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้บุคลากรหลักไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ตามปกติ
สรุปเหตุการณ์ภัยคุกคามและผลกระทบจากเหตุการณ์
เหตุการณ์ภัยคุกคาม

ด้านอาคาร/
สถานที่ปฏิบัติ
งานหลัก

ผลกระทบ
ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ ด้านเทคโนโลยี
ด้าน
สาคัญ/การ
สารสนเทศ
บุคลากรหลัก
จัดหาจัดส่งวัสดุ
และข้อมูลที่
อุปกรณ์ที่สาคัญ
สาคัญ





เหตุการณ์อุทกภัย




เหตุการณ์อัคคีภัย


เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/
จลาจล
แผนความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ไม่รองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่มีเหตุขัดข้องต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการ
ดาเนินธุรกิจปกติโดยเหตุขัดข้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบระดับสูงต่อการดาเนินงานและการให้บริการของหน่วยงาน

1
2
3

และหน่วยงานยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแก้ไขได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยผู้บริหารหน่วยงานหรือผู้บริหาร
ของแต่ละกลุ่มงานและฝ่ายงานสามารถรับผิดชอบและดาเนินการได้ด้วยตนเอง
3
การบริหารความต่อเนื่องของเทศบาลเมืองพิจิตร
โครงสร้ า งและที ม งานแผนความต่ อ เนื่ อ งเพื่ อให้ แ ผนความต่ อ เนื่ อ ง (BCP) นาไปปฏิ บั ติ ใ ช้ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ควรมีการจัดตั้งคณะบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ของเทศบาลเมืองพิจิตร ขึ้น
โดยมีโครงสร้างดังนี้
1) หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
2) หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
3) ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
นายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร
ผู้ประสานงานคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
สานักปลัดเทศบาล

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
กองการศึกษา

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
กองคลัง

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
กองช่าง

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
กองวิชาการและ
แผนงาน

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
กองช่างสุขาภิบาล

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง
กองสวัสดิการสังคม

รูปภาพ : โครงสร้างคณะบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ของเทศบาลเมืองพิจิตร
ซึง่ แต่ละตาแหน่งมีหน้าทีใ่ นการร่วมมือดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในแต่ละส่วนงานให้
กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ตามรายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ที่กาหนดให้
เป็นบุคลากรหลัก ในกรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคลากรสารองรับผิดชอบบทบาทของบุคลากร

หลักไปก่อน จนกว่าจะได้มีการมอบหมายและแต่งขึ้นขึ้นโดยหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องในการบริหารความ
ต่อเนื่องและกอบกู้คืน

4
บุคลากรหลัก
ชื่อ
นายประกาศิต ยูวะเวส
นายกเทศมนตรี

บทบาท

บุคลากรสารอง

เบอร์โทรศัพท์

ชื่อ

หัวหน้าคณะบริหาร 1. นายวิทยา ปัญจมาภิรมย์
ความต่อเนื่อง
2. นายอนุชา ศรีสุทธิรักษ์
3. นายพิพัฒน์ โล่เรืองทรัพย์
รองนายกเทศมนตรี
นายอธิวัฒน์ เนียมพูลทอง 086-4416001 ผู้ประสานงานคณะ นางสาวขนิษฐา คุณจันทรโชติ
รองปลัดเทศบาล
บริหารความ
รองปลัดเทศบาล
ต่อเนื่อง
นางวลัยลักษณ์
087-8390037 หัวหน้าทีมบริหาร นายวิน ดีมั่น
อุทัยวัฒนานนท์
ความต่อเนื่อง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
นางศรีนวล สรรคพงษ์
086-4416828 หัวหน้าทีมบริหาร ตามทีจ
่ ะได้
ผู้อานวยการกองคลัง
ความต่อเนื่อง
นายสิทธิเดช นาเลิศ
ผู้อานวยการกองช่าง

056-612109

081-6054082 หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง

เบอร์โทรศัพท์
081-8867301
081-6044466
086-4483773
088-8174252

มอบหมายและ
แตงตั
่ ง้
นายอดิศร
พล
มาศ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ

นางนิภา อมรางกูร
ผอ.กองวิชาการฯ

056-612119

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง

นางหทัยชนก
เปี่ ยมงาม
หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ

น.ส.ณิชนันทน์ ฤทธิคง
ผอ.กองการศึกษา

086-4414882 หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง

นางญดา
ศรี
สุทธิรก
ั ษ์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมฯ
นายสุรพล เตียวตระกูล
056-613097 หัวหน้าทีมบริหาร ตามทีจ
่ ะได้
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
ความต่อเนื่อง
มอบหมายและ
แตงตั
่ ง้
** รายชือ
่ บุคลากรและบทบาทของคณะบริหารความตอเนื
่อง (BCP Team)
่
กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Strategy)

ทรัพยากร
อาคาร/ สถานที่
ปฏิบัติงานหลัก

กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ
- กาหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงานสารอง อาคารงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย หรือ โรงเรียนเทศบาลในสังกัดเทศบาลเมืองพิจิตรทั้ง 3
โรงเรียน (โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง , โรงเรียนเทศบาลบ้านท่า
หลวง , โรงเรียนเทศบาล 5 ธันวามหาราช) โดยมีการสารวจความ
เหมาะสมของสถานที่ ประสานงาน และการเตรียมความพร้อม กับ
หน่วยงานเจ้าของพื้นที่แล้ว
วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ -กาหนดให้มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สารอง ที่มี
/ การจัดหาจัดส่ง
คุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งานพร้อมอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมโยง
วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ ต่อผ่านอินเตอร์เน็ต โดยสามารถเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีของสานัก
ทะเบียนกลางได้
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ทรัพยากร
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และข้อมูลที่สาคัญ

บุคลากรหลัก

กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ
- กาหนดดาเนินงานด้วยมือ (Manual) โดยเฉพาะงานสาคัญๆ ในกรณี
ที่ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถกอบกูใ้ ห้ใช้งานได้
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
- เนื่องจากระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลสาคัญ
ของเทศบาลเมืองพิจิตร ในส่วนของสานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล
เมืองพิจิตรมีลักษณะแบบรวมศูนย์และเชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อ
ผ่านอินเตอร์เน็ตทาให้เทศบาลฯ ไม่มีระบบคอมพิวเตอร์สารองทาให้
ต้องรอจนกว่าระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของสานัก
ทะเบียนกลางจะกอบกู้ให้สามารถใช้งานได้
- กาหนดให้ใช้บุคลากรสารอง/ ทดแทนภายในกอง/ฝ่ายหรืองาน
เดียวกัน
- กาหนดให้ใช้บุคลากรนอกกอง/ฝ่ายหรืองาน ในกรณี ที่บุคลากรไม่
เพียงพอหรือขาดแคลน

ความต้องการด้านทรัพยากรที่จาเป็นต่อการบริหารความต่อเนื่อง
ในการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) พบว่ากระบวนทางธุรกิจที่ฝ่ายงานต้องให้
ความสาคัญและดาเนินงานและให้บริการได้ ภายในระยะเวลา 1 วัน และ/หรือภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์
กระบวนงานทางธุรกิจหลักดังกล่าว ประกอบด้วย
กระบวนการหลัก
กอง/สานัก
ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ
4 ชั่วโมง 1 วัน 1 อาทิตย์ 2 อาทิตย์ 1 เดือน




ดาเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและ ทุกกอง
งานธุรการทั่วไป



ดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงิน
ทุกกอง

การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ การบริหาร
(2-3 วัน)
บุคคล งานติดต่อประสานงาน งาน
สถิติข้อมูล

ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทาแผนงาน
ทุกกอง
(เร่งด่วน
งบประมาณ และเร่งรัดติดตาม
ช่วงเดือน
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
มิ.ย.)
เทศบาลฯ



ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของ
ทุกกอง
ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถบริการประชาชนในพื้นที่ได้
สาหรับกระบวนงานทางธุรกิจอื่นๆ ที่ประเมินแล้ว อาจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมีความ
ยืดหยุ่นให้สามารถชะลอการดาเนินงานและให้บริการได้ ให้ผู้บริหารของฝ่ายงานประเมินความจาเป็นและเหมาะสม
ทั้งนี้ หากมีความจาเป็น ให้ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความต่อเนื่องเช่นเดียวกันกับกระบวนงานทางธุรกิจหลัก
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ความต้องการด้านสถานที่ปฏิบัติงานสารอง (Working Space Requirement)
ประเภททรัพยากร
ที่มา
4 ชั่วโมง
1 วัน
1 อาทิตย์ 2 อาทิตย์
พื้นที่สาหรับสถาน อาคารงานป้องกันและ 2 ต.ร.ม. 4 ต.ร.ม. 6 ต.ร.ม. 10 ต.ร.ม.
ที่ปฏิบัติงานสารอง บรรเทาสาธารณภัย
(1 ท่าน) (2 ท่าน) (3 ท่าน) (5 ท่าน)
เทศบาลเมืองพิจิตร
ปฏิบัติงานงาน
8 ต.ร.ม. 6 ต.ร.ม. 4 ต.ร.ม.
ที่บ้าน
(4 ท่าน) (3 ท่าน) (2 ท่าน)
พื้นที่สาหรับสถาน
ที่ปฏิบัติงานใหม่
(ในกรณีจาเป็น)

ที่จะได้มีการ
กาหนด
รวม

-

-

10 ต.ร.ม. 10 ต.ร.ม.
(5 ท่าน) (5 ท่าน)

-

-

10 ต.ร.ม. 10 ต.ร.ม.
(5 ท่าน) (5 ท่าน)

ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์(Equipment & Supplies Requirement)
ประเภททรัพยากร
ที่มา
4 ชั่วโมง 1 วัน
คอมพิวเตอร์สารอง ที่มี
ร้านค้าผ่านกระบวน 1 เครื่อง 1 เครื่อง
คุณลักษณะเหมาะสม
การจัดซื้อพิเศษ
เครื่องพิมพ์ รองรับการใช้ ร้านค้าผ่านกระบวน 1 เครื่อง 1 เครื่อง
งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ การจัดซื้อพิเศษ
เครื่องพิมพ์ รองรับการใช้ ร้านค้าผ่านกระบวน 1 เครื่อง 1 เครื่อง
งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ การจัดซื้อพิเศษ
โทรศัพท์ พร้อมหมายเลข ร้านค้าผ่านกระบวน 1 เครื่อง 1 เครื่อง
การจัดซื้อพิเศษ
โทรสาร/ เครื่องสแกนด์
ร้านค้าผ่านกระบวน 1 เครื่อง 1 เครื่อง

1 เดือน
10 ต.ร.ม.
(5 ท่าน)
10 ต.ร.ม.
(5 ท่าน)

1 อาทิตย์ 2 อาทิตย์ 1 เดือน
1 เครื่อง 2 เครื่อง 2 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

(Fax/Document Scan การจัดซื้อพิเศษ
Machine)พร้อมหมายเลข
เครื่องถ่ายเอกสาร
ร้านค้าผ่านกระบวน
การจัดซื้อพิเศษ

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

ความต้องการด้านบุคลากรสาหรับความต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน (Personnel Requirement)
ประเภททรัพยากร
4 ชั่วโมง 1 วัน 1 อาทิตย์ 2 อาทิตย์
จานวนบุคลากรปฏิบัติงานที่สานักงาน/ สถานที่
1
2
3
5
ปฏิบัติงานสารอง
จานวนบุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน
4
3
2
รวม
5
5
5
5

1 เครื่อง

1 เดือน
5
5
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กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน Call Tree
กระบวนการ Call Tree คือกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกในคณะบริหารความต่อเนื่องและทีมงาน
บริหารความต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องตามผังรายชื่อทางโทรศัพท์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารจัดการขั้นตอนในการ
ติดต่อพนักงาน ภายหลังจากมีการประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตของหน่วยงาน
จุดเริ่มต้นของกระบวนการ Call Tree จะเริ่มจากหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องแจ้งให้ผู้ประสานงานคณะ
บริหารความต่อเนื่องโดยผู้ประสานงานฯ จะแจ้งให้หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องรับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและการ
ประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง ตามสายงานการบังคับบัญชา เช่น ผู้อานวยการกอง/หัวหน้าสานัก แต่ละท่าน จึงติดต่อ
และแจ้งไปยังบุคลากรภายใต้การบังคับบัญชาของตน รับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง
ของหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ตามรายชื่อและช่องทางติดต่อสื่อสารที่ได้ระบุ
ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อหัวหน้าฝ่ายฯ หัวหน้างานฯ ได้ ให้ติดต่อไปยังบุคลากรสารอง โดยพิจารณา :
ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลาทาการ ให้ดาเนินการติดต่อบุคลากรหลักโดยติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ของ
หน่วยงานเป็นช่องทางแรก
ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นนอกเวลาทาการหรือสถานที่ปฏิบัติงานหลักได้รับผลกระทบ ให้ดาเนินการติดต่อ
บุคลากรหลักโดยติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางแรก
ถ้าสามารถติดต่อบุคลากรหลักได้ ให้หัวหน้าฝ่ายฯ หัวหน้างานฯ แจ้งข้อมูลให้กับบุคลากร
หลักของหน่วยงานทราบ ดังต่อไปนี้:
- สรุปสถานการณ์ของเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง
- เวลาและสถานที่สาหรับการนัดประชุมเร่งด่วนของหน่วยงาน สาหรับผู้บริหารของหน่วยงาน และ
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อบริหารความต่อเนื่องต่อไป เช่น สถานที่รวมพลในกรณีที่มีการย้าย
สถานที่ทาการ
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
นายกเทศมนตรี

ผู้ประสานงาน
คณะบริหารความต่อเนื่อง
รองนายกเทศมนตรี
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
ผู้อานวยการกอง/หัวหน้าสานัก
ปลัดเทศบาล
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้างทุกคน

8
ภายหลังจากได้รับการตอบรับจากบุคลากรหลักครบถ้วนตามผังการติดต่อ (Call Tree) หัวหน้าฝ่ายฯ หัวหน้า
งานฯ มีหน้าที่โทรกลับไปแจ้งยังผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง เพื่อรวบรวมสรุปความพร้อมของหน่วยงาน
ในการบริหารความต่อเนื่อง รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิติและทรัพย์สินของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดใน
หน่วยงาน
ทีมบริหารความต่อเนื่องมีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลสาหรับการติดต่อให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้
กระบวนการติดต่อพนักงานภายในหน่วยงานสามารถดาเนินได้อย่างต่อเนื่องและสาเร็จลุล่วงภายในระยะเวลาที่
คาดหวัง ในกรณีที่ เกิดเหตุการณ์ ฉุกเฉินและมีการประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง
ขั้นตอนการบริหารความเนื่องและกอบกู้กระบวนการ
วันที่ 1 (ภายใน 24 ชั่วโมง): การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของฝ่ายฯ คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ
และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กาหนดขึ้น
โดยหน่วยงานตนเองและสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
บทบาทความรับผิดชอบ ดาเนินการแล้วเสร็จ
- ติดตาม สอบถาม และประเมินเหตุฉุกเฉิน/วิกฤติกับสานัก
หัวหน้าคณะบริหาร
บรรเทาสาธารณภัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวกับ เพื่อประเมิน
ความต่อเนื่อง
ความจาเป็นในการประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่อง
- แจ้งเหตุฉุกเฉิน/วิกฤติ ตามกระบวนการ Call Tree ให้กับ
บุคลากรหลักในฝ่ายฯ และกลุ่มงานฯ
- จัดประชุมคณะบริหารความต่อเนื่อง เพื่อรับทราบและ
หัวหน้าคณะบริหาร
ประเมินความเสียหาย ผลกระทบต่อการดาเนินงานและ
ความต่อเนื่องและ
ให้บริการ และทรัพยากรสาคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความ
หัวหน้าทีมงานบริหาร
ต่อเนื่อง
ความต่อเนื่องของฝ่ายฯ
- รับทราบและพิจารณาอนุมัติกระบวนงาน/ งานที่มีความ

เร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่างสูงจาเป็นต้องดาเนินงานหรือ
ปฏิบัติด้วยมือ (Manual Processing)
- รับทราบรายงานจากหน่วยงาน ครอบคลุม
• สรุปจานวนและรายชื่อบุคลากรที่ได้รับบาดเจ็บ/ เสียชีวติ
• ความเสียหายและผลกระทบต่อการดาเนินงานและ
ให้บริการ
• ทรัพยากรสาคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
• กระบวนงาน/ งานที่มีความเร่งด่วน และส่งผลกระทบอย่าง
สูงจาเป็นต้องดาเนินงานหรือปฏิบัติด้วยมือ (Manual
Processing)
- พิจารณาและอนุมัติเนื้อหาและข้อความ เพื่อใช้ในการสื่อสาร
และรายงานสถานการณ์แก่บุคลากรในหน่วยงานให้ทราบ

หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง

หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องและ
หัวหน้าทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง
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วันที่ 1 (ภายใน 24 ชั่วโมง): การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของฝ่ายฯ คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ
และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กาหนดขึ้น
โดยหน่วยงานตนเองและสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
บทบาทความรับผิดชอบ ดาเนินการแล้วเสร็จ
- พิจารณาและอนุมัติการจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ใน
หัวหน้าคณะบริหารความ
การบริหารความต่อเนื่อง:
ต่อเนื่องและ
สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
หัวหน้าทีมงานบริหาร
วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
ความต่อเนื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
บุคลากรหลัก
- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง หัวหน้าคณะบริหารความ
ของจังหวัดและหน่วยงานกากับดูแล อย่างสม่าเสมอหรือตามที่ ต่อเนื่อง
ได้มีการกาหนด
วันที่ 2-6 - การตอบสนองในระยะสั้น
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของฝ่ายฯ คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ
และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กาหนดขึ้น
โดยหน่วยงานตนเองและสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
บทบาทความรับผิดชอบ ดาเนินการแล้วเสร็จ
- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับ
หัวหน้าคณะบริหารความ
ผลกระทบ และประเมินความจาเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ใน ต่อเนื่องและ
การกอบกู้คืน
หัวหน้าทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง

- รับทราบและกาหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมและ
ข้อจากัดในการจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการบริหาร
ความต่อเนื่อง:
สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
บุคลากรหลัก

หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องและ
หัวหน้าทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง หัวหน้าคณะบริหารความ
ของจังหวัดและหน่วยงานกากับดูแล อย่างสม่าเสมอหรือตามที่ ต่อเนื่อง
ได้มีการกาหนด
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วันที่ 7: การตอบสนองระยะกลาง (1 สัปดาห์)
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของฝ่ายฯ คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ
และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กาหนดขึ้น
โดยหน่วยงานตนเองและสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
บทบาทความรับผิดชอบ ดาเนินการแล้วเสร็จ
- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับ
หัวหน้าคณะบริหารความ
ผลกระทบ และประเมินความจาเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ใน ต่อเนื่องและ
การกอบกู้คืน
หัวหน้าทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง
- พิจารณาและอนุมัติการจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้เพื่อ
ดาเนินงานและให้บริการตามปกติ:
สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
บุคลากรหลัก

หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องและ
หัวหน้าทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง หัวหน้าคณะบริหารความ
ของจังหวัดและหน่วยงานกากับดูแล อย่างสม่าเสมอหรือตามที่ ต่อเนื่อง
ได้มีการกาหนด

แผนความต่อเนื่องของเทศบาลเมืองพิจิตร
อาเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

