


 
ประกาศเทศบาลตําบลแมเมาะ 

เรื่อง  ใชแผนบริหารความตอเนื่องในสภาวะฉุกเฉิน 
ของเทศบาลตําบลแมเมาะ 

----------------------------------- 

  ดวยคณะรัฐมนตรีประชุมเม่ือวันท่ี  24  เมษายน  พ.ศ. 2555  เห็นชอบหลักการแนวทาง
และมาตรการท่ีใหหนวยงานของรัฐระดับกรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  องคการ
มหาชน และรัฐวิสาหกิจ  ดําเนินการบริหารความพรอมตอสภาวะฉุกเฉินขององคการ  เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงาน
ในภารกิจหลักหรืองานบริการท่ีสําคัญไดอยางตอเนื่อง  และจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 
2563 มีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการเตรียมความพรอมของหนวยงานภาครัฐในการบริหารราชการและ
ใหบริการประชาชนในสภาวะฉุกเฉินของเทศบาลตําบลแมเมาะ จึงไดจัดทําแผนความตอเนื่อง การบริหารความ
พรอมตอสภาวะฉุกเฉิน ซ่ึงเปนแนวทางในการเตรียมความพรอมของเทศบาลตําบลแมเมาะในการดําเนินภารกิจ
ใหบริการประชาชนอยางตอเนื่องในสภาวะฉุกเฉินและเพ่ือใหประชาชน เจาหนาท่ี หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ท่ีเก่ียวของ มีความเชื่อม่ันในการใหบริการของเทศบาลตําบลแมเมาะ ถึงแมตองเผชิญกับเหตุการณรายแรงและ
สงผลกระทบยังสามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง   

  บัดนี้   แผนบริหารความตอเนื่องในสภาวะฉุกเฉินดังกลาว ไดผานการเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤตของเทศบาลตําบลแมเมาะแลว  จึงประกาศใชแผนบริหาร
ความตอเนื่องของเทศบาลตําบลแมเมาะ ท้ังนี้ สามารถสืบคนขอมูลและดาวนโหลดไดท่ี www.tasaban-
maemoh.go.th 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   23  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 
 
 

                     (นายชูชีพ  บุนนาค) 
                     นายกเทศมนตรีตําบลแมเมาะ 



 

คํานํา 

                จากการท่ีประเทศไทยประสบกับปญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
ซ่ึงเทศบาลตําบลแมเมาะ ไดรับผลกระทบเชนกัน  ตลอดเวลาท่ีผานมาพบวาระบบและกลไกการทํางานของ
หนวยงานของรัฐและภายในของเทศบาลตําบลแมเมาะ  หลายประการมีปญหาโดยไมสามารถดําเนินภารกิจใน
สภาวะวิกฤตไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนเปนไปโดยขาดระบบการ
บริหารจัดการท่ีดี ซ่ึงสถานการณท่ีเกิดข้ึนดังกลาวเปนบทเรียนอันสําคัญท่ีทุกสวนราชการภายในองคกรตองนํามา
ปรับกระบวนการทํางานใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการบริการประชาชน เพ่ือใหม่ันใจวาภารกิจหลักของราชการ
หรืองานบริการประชาชนท่ีสําคัญ สามารถดําเนินงานหรือใหบริการไดอยางตอเนื่อง ไมสะดุดหยุดลงแมวาจะประสบ
กับวิกฤตการณหรือภัยพิบัติตางๆ เทศบาลตําบลแมเมาะจึงไดดําเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนดําเนินธุรกิจอยาง
ตอเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) เพ่ือใหหนวยงาน เตรียมความพรอมองคกรและสามารถนําไปใชใน
การตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต หรือเหตุการณฉุกเฉินตางๆ รวมท้ังแนวทางปฏิบัติในขณะเกิดเหตุ
สามารถแกไขเหตุการณไดอยางเหมาะสม รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพและเพ่ือลดการสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของ
ขาราชการ เจาหนาท่ี และของทางราชการ รวมท้ังเปนการเตรียมความพรอมโดยมุงหวังใหขาราชการ และเจาหนาท่ี
ของเทศบาลตําบลแมเมาะ มีความรูความเขาใจในการปองกัน และรูวิธีปฏิบัติอยางถูกตองตามข้ันตอนสามารถเผชิญ
ตอสถานการณฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนไดอยางทันทวงที รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อันจะนํามาซ่ึงประโยชนสุขของ
ประชาชนในจังหวัดอยางแทจริงตอไป 

 

สํานักงานเทศบาลตําบลแมเมาะ 

   23   มิถุนายน  2563 
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คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความตอเนื่องฯ 
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แผนบริหารความตอเนื่อง หรือท่ีตอไปนี้จะเรียกวา “Emergency Continuity Management 
Plan” ฉบับนี้ จัดทําข้ึน เพ่ือใหสวนราชการในสํานักงานเทศบาลตําบลแมเมาะ  หรือท่ีตอไปนี้จะเรียกวา “สํานัก/
กอง” สามารถนําไปใชในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณฉุกเฉินตางๆ ไมวาจะเกิดจาก
โรคระบาด ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุงรายตอองคกร เชน อุทกภัย อัคคีภัย การกอการประทวง การกอการ
จลาจล การกอวินาศกรรม การเกิดโรคระบาด เปนตน   โดยสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณฉุกเฉินดังกลาวสงผลให
หนวยงาน ตองหยุดการดําเนินงานหรือไมสามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง  หากเทศบาลตําบลแมเมาะไมมี
กระบวนการรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง   อาจสงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตอตําบลแมเมาะและหนวยงาน 
ในดานตางๆ  เชน ไมวาจะเปนผลกระทบดานเศรษฐกิจการเงิน การใหบริการ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม 
ตลอดจนชีวิตและทรัพยสินของประชาชน แผนความตอเนื่องจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีจะชวยใหตําบลแมเมาะและ
หนวยงาน  สามารถรับมือกับเหตุการณฉุกเฉินท่ีไมคาดคิด และทําใหกระบวนการท่ีสําคัญ สามารถกลับมา
ดําเนินการไดอยางปกติ หรือตามระดับการใหบริการท่ีกําหนดไดในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะชวยใหสามารถลด
ระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอหนวยงานได 

วัตถุประสงค (Objectives) 

1. เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารความตอเนื่อง 

2. เพ่ือใหหนวยงานมีการเตรียมความพรอมลวงหนาในการรับมือกับสภาวะวิกฤตและลด
ผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดําเนินงานหรือการใหบริการ 

3. เพ่ือบรรเทาความเสียหายใหอยูระดับท่ียอมรับได เชน ผลกระทบดานเศรษฐกิจการเงิน        
การใหบริการ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม ตลอดจนชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

4. เพ่ือใหประชาชน เกษตรกร เจาหนาท่ี หนวยงานรัฐวิสาหกิจ หนวยงานภาครัฐ และผูมีสวน
ไดสวนเสีย (Stakeholders) มีความเชื่อม่ันในศักยภาพของหนวยงาน แมหนวยงานตอง
เผชิญกับเหตุการณรายแรงและสงผลกระทบจนทําใหการดําเนินธุรกิจตองหยุดชะงัก 

สมมติฐานของแผนความตอเนื่อง (BCP Assumptions) 

เอกสารฉบับนี้จัดทําข้ึนภายใตสมมติฐาน ดังตอไปนี้  
1. เหตุการณฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนในชวงเวลาสําคัญตางๆ แตมิไดสงผลกระทบตอสถานท่ีปฏิบัติงาน

สํารองท่ีไดมีการจัดเตรียมไว 
2. หนวยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการสํารองระบบสารสนเทศตางๆ  โดยระบบ

สารสนเทศสํารองนั้น มิไดรับผลกระทบจากเหตุการณฉุกเฉินเดียวกันกับระบบสารสนเทศ
หลัก 

3. “บุคลากร” ท่ีถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ 
และเจาหนาท่ีท้ังหมดของเทศบาลตําบลแมเมาะ 
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ขอบเขตของแผนความตอเนื่อง  
แผนดําเนินธุรกิจอยางความตอเนื่องในสภาวะฉุกเฉินฉบับนี้   ใชรองรับสถานการณ กรณีเกิด

สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉิน บริเวณหนวยงานท่ีต้ังอยูภายในอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลแมเมาะ และ
หนวยงานท่ีตั้งอยูภายนอกอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลแมเมาะ ประกอบดวยเหตุการณตอไปนี ้

• เหตุการณอุทกภัย 

• เหตุการณอัคคีภัย 

• เหตุการณไฟดับ 

• เหตุการณชุมนุมประทวง/ จลาจล 

• เหตุการณโรคระบาด   
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การวิเคราะหทรัพยากรท่ีสําคัญ 

  สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉินมีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้นเพ่ือใหหนวยงานสามารถบริหาร
จัดการ การดําเนินงานขององคกรใหมีความตอเนื่อง การจัดหาทรัพยากรท่ีสําคัญจึงเปนสิ่งจําเปน และตองระบุไว
ในแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง ซ่ึงการเตรียมการทรัพยากรท่ีสําคัญ จะพิจารณาจากผลกระทบใน 5 ดาน ดังนี้ 

1. ผลกระทบดานอาคาร/สถานท่ีปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เหตุการณท่ีเกิดข้ึนทําใหสถานท่ี
ปฏิบัติงานหลักไดรับความเสียหายหรือไมสามารถใชสถานท่ีปฏิบัติงานหลักได และสงผลให
บุคลากรไมสามารถเขาไปปฏิบัติงานไดชั่วคราวหรือระยะยาว ซ่ึงรวมท้ังการท่ีผูรับบริการไม
สามารถเขาถึงสถานท่ีใหบริการของหนวยงานดวย 

2. ผลกระทบดานวัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ/การจัดหาจัดสงวัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ หมายถึงเหตุการณ
ท่ีเกิดข้ึนทําใหไมสามารถใชงานวัสดุอุปกรณท่ีสําคัญหรือไมสามารถจัดหา/จัดสงวัสดุอุปกรณ
ท่ีสําคัญได 

3. ผลกระทบดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลท่ีสําคัญ หมายถึง เหตุการณท่ีเกิดข้ึนทําให
ระบบงานเทคโนโลยีหรือระบบสารสนเทศ หรือขอมูลท่ีสําคัญไมสามารถนํามาใชในการ
ปฏิบัติงานไดตามปกติ 

4. ผลกระทบดานบุคลากรหลัก หมายถึง เหตุการณท่ีเกิดข้ึนทําใหบุคลากรหลักไมสามารถมา
ปฏิบัติงานไดตามปกติ 

5. ผลกระทบดานคูคา/ผูใหบริการท่ีสําคัญ หมายถึง เหตุการณท่ีเกิดข้ึนทําใหคูคา/ผูใหบริการ/ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย ไมสามารถติดตอหรือใหบริการหรือสงมอบงานได 

สรุปเหตุการณภัยคุกคามและผลกระทบจากเหตุการณ 

ความเสี่ยงและภัยคุกคาม 

ผลกระทบ 

ดานอาคาร/สถานท่ี 
ปฏิบัติงานหลัก 

ดานวัสดุอุปกรณท่ี
สําคัญและการจัดหา

จัดสง 
 

ดานเทคโนโลยี 
สารสนเทศและ
ขอมูลท่ีสําคัญ 

ดาน
บุคลากร 

หลัก 
 

ดานคูคา/         
ผูใหบริการ/ผูมี
สวนไดสวนเสียท่ี

สําคัญ 
เหตุการณอุทกภัย √ √ √ √ √ 
เหตุการณไฟดับ √ √ √ √ - 

เหตุการณชุมนุมประทวง/
จราจล 

√ - - √ √ 

เหตุการณอัคคภีัย √ √ √ √ - 
เหตุการณโรคระบาด √ √ √ √ - 

 
แผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องในสภาวะฉุกเฉินฉบับนี้ ไมรองรับการปฏิบัติงานในกรณีท่ีมี

เหตุขัดของเกิดข้ึน จากการดําเนินงานปกติและเหตุขัดของดังกลาวไมสงผลกระทบในระดับสูงตอการดําเนินงาน
และการใหบริการของหนวยงาน และหนวยงานยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแกไขไดภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม  
โดยผูบริหารหนวยงานหรือผูบริหารของแตละกลุมงานและฝายงานสามารถรับผิดชอบและดําเนินการไดดวยตนเอง 

สวนท่ี 2   

การวิเคราะหทรัพยากรที่สําคัญ 
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ทีมงานแผนบริหารความตอเนื่องในสภาวะฉุกเฉิน (Business Continuity Plan Team) 
  เพ่ือใหแผนบริหารความตอเนื่องในสภาวะฉุกเฉินของฝายบริหารท่ัวไปสามารถนําไปปฏิบัติได
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จะตองจัดตั้งทีมงานบริหารความตอเนื่องในสภาวะฉุกเฉินข้ึน โดย ทีมงาน
แผนบริหารความตอเนื่องในสภาวะฉุกเฉิน ประกอบดวย หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนื่องและทีมงานบริหาร
ความตอเนื่อง โดยทุกตําแหนงจะตองรวมมือกันดูแล ติดตาม ปฏิบัติงานและกูคืนเหตุการณฉุกเฉินในฝายงานของ
ตนเองใหสามารถบริหารความตอเนื่องและกลับสูสภาวะปกติไดโดยเร็ว ตามบทบาทหนาท่ีท่ีกําหนดไวของทีมงาน
แผนบริหารความตอเนื่องในสภาวะฉุกเฉิน และในกรณีท่ีบุคลากรหลักไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหบุคลากรสํารอง
รับผิดชอบทําหนาท่ีในบทบาทของบุคลากรหลัก ปรากฏดังตารางท่ี 1 

  ทีมงานแผนบริหารความตอเนื่อง ประกอบดวย คณะบริหารความตอเนื่อง และทีมบริหารความ
ตอเนื่อง โดยจะตองรวมมือกันดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกูคืนเหตุการณฉุกเฉินในฝายงานของตนเอง ใหสามารถ
บริหารความตอเนื่องและกลับสูสภาวะปกติไดโดยเร็ว ตามบทบาทหนาท่ีท่ีกําหนดไว ดังนี้ 

1) คณะบริหารความตอเนื่อง มีหนาท่ีในการประเมินลักษณะ ขอบเขต และแนวโนมของอุบัติการณท่ี
เกิดข้ึน เพ่ือตัดสินใจประกาศใชแผนบริหารความตอเนื่อง และดําเนินการตามข้ันตอนและแนวทางการบริหารความ
ตอเนื่อง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรตามท่ีไดกําหนดไวในแผนบริหารความตอเนื่อง 

2) ทีมบริหารความตอเนื่อง มีหนาท่ีในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะบริหารความตอเนื่อง 
และดําเนินการตามข้ันตอนและแนวทางการบริหารความตอเนื่อง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรท่ีไดกําหนดไวในแผน
บริหารความตอเนื่องของกอง/ฝาย/งาน ของตน 

3) ผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง มีหนาท่ีในการติดตอ และประสานงานภายใน
หนวยงาน ใหการสนับสนุนในการติดตอสื่อสารกับกอง/ฝาย/งาน ภายในหนวยงาน และดําเนินการตามข้ันตอนและ
แนวทางการบริหารความตอเนื่อง 

ตารางท่ี 1 รายช่ือบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความตอเนื่องในสภาวะฉุกเฉิน 

บุคลากรหลัก 
บทบาท 

บุคลากรสํารอง 
ชื่อ เบอรโทรศัพท ชื่อ  เบอรโทรศัพท 

นายชูชีพ  บุนนาค 
นายกเทศมนตรีตําบลแมเมาะ 

081-9521084 หัวหนาคณะ
ผูบริหารความ

ตอเน่ือง 

น.ส. ชญากร  วงคอะถะ 
รองนายกเทศมนตรีตําบลแมเมาะ 

นายธันย  นุชนิยม 
รองนายกเทศมนตรีตําบลแมเมาะ 

 

084-6092424 
 

086-4393296 
 
 

นายนรินทร  หวงไธสง 
ปลัดเทศบาลตาํบลแมเมาะ 

081-6037068 ผูประสานงาน        
คณะบริหาร             
ความตอเน่ือง 

นางพรธนา  พฤกษวราภรณ 
หัวหนาสํานักปลัด 

นางฐิติพร  พรหมศร 
ผูอํานวยการกองคลัง 

นายเมธา  แกวสุทธิ 
หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน 

ผูอํานวยการกองสวัสดิการฯ 

นางเอมอร  ณ ลําปาง 
ผูอํานวยการการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

นางแพตทิชา จันตะไทย 
ผูอํานวยการกองการศึกษา 

นายวิชาญ  ไชยเสน 

หัวหนาฝายการโยธา รักษาราชการแทน 
ผูอํานวยการกองชาง 

089-9529805 
 

061-5142641 
 

081-8813500 
 
 

083-5731737 
 

087-7273882 
 

085-8676696  
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บุคลากรหลัก 
หมายเลข
โทรศัพท 

บทบาท หัวหนาทีม/บุคลากรสํารอง หมายเลขโทรศัพท 

นางพรธนา  พฤกษวราภรณ 
หัวหนาสํานักปลัด 

089-9529805 หัวหนาคณะฯ 

สํานักปลดัเทศบาลฯ 

- นางนงลักษณ  สีตาบุตร 
(หัวหนาฝายอํานวยการ) 

- นางนลัทพร  เอ่ียมสําอาง 

(หัวหนาฝายปกครอง) 
- นายจิรัฎฐ  ยารังษี 

(หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป) 
- จ.อ. วุฒิภัทร  ปาลสาร 

(เจาพนักงานปองกันฯ) 
- นายบุญชัย  โพธ์ิทอง 

(เจาพนักงานปองกันฯ) 
 

086-6591013 
 

091-1436214 
 

086-3123121 
 

083-9784978 
 

080-0346011 

นางฐิติพร  พรหมศร 
ผูอํานวยการกองคลัง 

061-5142641 หัวหนาคณะฯ 
กองคลัง 

- นางรัตนา  ศรีใจ 
(หัวหนาฝายบริหารงานคลัง) 

- นางเพ็ญศรี  ไชยเสน 
(นักวิชาการเงินและบัญชี) 

 
- นางพิมลทิพย  ชางอาจ 

(เจาพนักงานพัสดุ) 

087-5797944 
 

096-6976859 
 
 

093-3911767 
 

นายเมธา  แกวสุทธิ 
หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน 
รักษาราชการแทน 
ผูอํานวยการกองสวัสดิการฯ 

081-8813500 หัวหนาคณะฯ 
กองสวัสดิการสังคมฯ 

- นางพจนัณค  เงางาม 
(หัวหนาฝายสังคมสงเคราะห) 

- นายธนากร  อุดแกว 
(เจาพนักงานธุรการชํานาญการ) 

082-6942192 
 

085-8635301 

นางเอมอร  ณ ลําปาง 
ผูอํานวยการการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

083-5731737 หัวหนาคณะฯ 
กองสาธารณสุขฯ 

- น.ส.ยุวธิดา  พรนิคม 
(หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข) 

- นางอัมพวรรณ โทเจริญ 
(หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป) 

- นางณิชชา  ตันติอําไพ 
(พยาบาลวิชาชีพ) 

091-8538230 
 

083-5678741 
 

086-4216239 

นางแพตทิชา จันตะไทย 
ผูอํานวยการกองการศึกษา 

087-7273882 หัวหนาคณะฯ 
กองการศึกษาฯ 

- นางมนัสนันท  หมื่นสวัสดิกูร 
(หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษาฯ) 
- นางกานดา  คําลือสาย 

(นักจัดการงานท่ัวไป) 
- นายปริญญา  รัตนเพ็ญ 

รอง ผอ.รร.เทศบาลแมเมาะ 
- น.ส.วิชญาดา  วงศคําหลา 

หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 

090-2532647 
 

081-9922796 
 

098-7470988 
 

097-9309316 

นายวิชาญ  ไชยเสน(หัวหนา
ฝายการโยธา รักษาราชการ
แทน ผูอํานวยการกองชาง 

085-8676696 หัวหนาคณะฯ 

กองชางเทศบาลฯ 

- นายธรรมรักษ  เอ่ียมสําอาง 
(หัวหนาฝายแบบแผนฯ) 

- นายณธกร  วัฒนาพงษสากุล 
(นายชางโยธาอาวุโส) 

- นายยุทธนา  ตายะสืบ 
(นายชางโยธาอาวุโส) 

084-9608055 
 

083-5962696 
 

083-4754688 
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กลยุทธความตอเนื่องในสภาวะฉุกเฉิน (Emergency Continuity Strategy) 

 กลยุทธความตอเนื่องเปนแนวทางในการจัดหาและบริหารทรัพยากรใหมีความพรอมเม่ือเกิดสภาวะวิกฤต
หรือสภาวะฉุกเฉิน  ซ่ึงพิจารณาทรัพยากรใน 5 ดาน ดังตารางท่ี 2 

 
 

ตารางท่ี 2 กลยุทธความตอเนื่องในสภาวะฉุกเฉิน 
 
 

ทรัพยากร กลยุทธความตอเนื่องทางธุรกิจ 

อาคาร/ สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 

 

 
โรงเรียนเทศบาลแมเมาะ 

 

 
อาคารรักษาความสะอาดฯ เทศบาลตําบลแมเมาะ 

 กําหนดใหใชพ้ืนท่ีปฏิบัติงานสํารอง ภายในและภายนอก
สํานักงานเทศบาลตําบลแมเมาะ  โดยมีการสํารวจความ
เหมาะสมของสถานท่ี ประสานงาน และการเตรียม
ความพรอมกับหนวยงานเจาของพ้ืนท่ีแลว 

 กําหนดใหใชพ้ืนท่ีปฏิบัติงานสํารอง (หนวยงานราชการ) 
ภายนอกสํานักงานเทศบาลตําบลแมเมาะ คือ โรงเรียน
เทศบาลแมเมาะ บานเมาะหลวง หมูท่ี 8 โดยมีการ
สํารวจความเหมาะสมของสถานท่ี ประสานงาน และ
การเตรียมความพรอม กับหนวยงานเจาของพ้ืนท่ีแลว 

 พ้ืนท่ีสําหรับสถานท่ีปฏิบัติงานใหมในกรณีจําเปน คือ 
อาคารรักษาความสะอาดและสิ่งแวดลอม กอง
สาธารณสุขฯ บานนาแขมพัฒนา หมูท่ี 11  

 สรรหาและเตรียมอาคาร/สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 
ภาคเอกชน อาทิ โรงแรม มูลนิธ ิ

 กําหนดแนวทางใหเจาหนาท่ีสามารถปฏิบัติงานท่ีบานได 
(Work From Home) 

 

วัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ / การจัดหาจัดสงวัสดุ 
อุปกรณท่ีสําคัญ 

 

 หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง กําหนดแผนการ
เคลื่อนยายหรือจัดหาวัสดุอุปกรณสําคัญ และอ่ืนๆ ท่ี
จําเปนแกการปฏิบัติงานไปยังพ้ืนท่ีสํารอง 

 กําหนดแผนจัดหาคอมพิวเตอรสํารอง ท่ีมีคุณลักษณะ
เหมาะสมกับการใชงานพรอมอุปกรณเชื่อมโยงตอผาน
อินเทอรเน็ตเขาสูระบบเทคโนโลยีของสวนกลางได 

 กํ าหนดให มีการจัดหาคอมพิว เตอร สํ า รอง  ท่ี มี
คุณลักษณะเหมาะสมกับการใชงาน พรอมอุปกรณท่ี
สามารถเชื่อมโยงตอผานอินเตอร เน็ตเขาสู ระบบ
เทคโน โลยีของจั งหวั ดหน วยงานตนสั ง กัดและ
กรมบัญชีกลางได 
 

สวนท่ี 3 

กลยุทธความตอเนื่องในสภาวะฉุกเฉิน 
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ทรัพยากร กลยุทธความตอเนื่องทางธุรกิจ 

 กําหนดใหพิจารณาใชคอมพิวเตอรแบบพกพา (Lap-
top/Notebook)ของเจาหนาท่ีในหนวยงานไดเปนการ
ชั่วคราว หากมีความจําเปนเรงดวนในชวงระหวางการ
จัดหาคอมพิวเตอรสํารอง ท้ังนี้ ตองไดรับอนุญาตจาก
หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องในการกอบกูคืน 

 จัดหาวัสดุอุปกรณเปนกรณีพิเศษ/เรงดวน 
 ประสานเชาวัสดุอุปกรณจากหนวยงานภายนอก/

เอกชน 
 ประสานยืมวัสดุอุปกรณจากหนวยงานอ่ืนๆ 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลท่ีสําคัญ 
 

 ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลท่ี
สําคัญของหนวยงาน มีลักษณะแบบรวมศูนยท่ี
สวนกลาง (Server) และเชื่อมโยงระบบเครือขายตอ
ผานอินเตอรเน็ต (Cloud) ทําใหหนวยงาน/กอง/ฝายไม
มีระบบคอมพิวเตอรสํารองดังนั้นหากเกิดภาวะฉุกเฉิน
ตองรอจนกวาระบบการบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสวนกลางจะกอบกูใหสามารถใชงานได 
 จัดเก็บขอมูลไวในหนวยความจําภายนอก เชน 

Extranal Harddisk, Flash Drive, USB  
 สแกนไฟลเอกสารท่ีสําคัญและบันทึกลงเว็บไซตของ

หนวยงานหรือระบบสารสนเทศสําหรับจัดเก็บเอกสาร 
(e-Saraban) 
 พัฒนาระบบบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

(e-Service) 
 จัดทําระบบติดตอสื่อสารระหวางหนวยงานราชการกับ

ภาคประชาชน เชน Facebook Fanpage, Facebook 
Account, Line Official ของหนวยงาน หรือระบบ
โทรศัพทสายตรง  
 เปดชองทางการสื่อสาร/การเรียนการสอนออนไลน เชน 

Youtube Channel 
 ใชระบบการเฝาระวัง PODD เขามาแจงเหตุการณผาน

เครือขายอาสาสมัคร PODD ในชุมชน 
 กําหนดดําเนินงานดวยมือ (Manual) โดยเฉพาะงาน

สําคัญๆในกรณี ท่ีระบบการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศไมสามารถกอบกูใหใชงานไดภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 
 อบรมใหความรูเจาหนาท่ีของทางเทศบาลตําบลแมเมาะ 

ใหสามารถใชโปรแกรมการประชุมผานระบบออนไลนได 
เชน Zoom , Microsoft Team  
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ทรัพยากร กลยุทธความตอเนื่องทางธุรกิจ 

บุคลากรหลัก 
 

 กําหนดบุคลากรหลักท่ีปฏิบัติงาน 
 กําหนดใหใชบุคลากรสํารอง/ ทดแทนภายในฝายงาน

หรือกลุมงานเดียวกัน 
 กําหนดใหใชบุคลากรนอกฝายงานหรือกลุมงาน ในกรณี

ท่ีบุคลากรไมเพียงพอหรือขาดแคลน 
 กําหนดใหรองขอบุคลากรจากหนวยงานอ่ืนในเขตตําบล

หรืออําเภอ ในกรณีท่ีบุคลากรเฉพาะดานไมเพียงพอ
หรือขาดแคลน 
 กําหนดแนวทางการจัดจางบุคลากรภายนอก กรณี

เรงดวน มาปฏิบัติงานชั่วคราว 
 

คูคา / ผูใหบริการท่ีสําคัญ/ผูมีสวนได 
สวนเสีย 

 

 สํารวจขอมูลและแหลงขอมูลติดตอคูคา/ผูใหบริการ
สํารอง หากกรณีคูคาหลักไมสามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ
สงมอบได 
 พิจารณากระจายความเสี่ยง โดยมีคูคา/ผูใหบริการ

มากกวา 1 ราย สําหรับใหบริการหนวยงาน 
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัดกําหนดใหมีผูให

บริการเชื่อมโยงระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 2 ราย คือ     
ทีโอที และ 3BB หากผูใหบริการหลักไมสามารถให
บริหารได ระบบเชื่อมโยงปรับเปลี่ยนไปผูใหบริการ
สํารอง ภายใน 1 ชั่วโมง 
 กําหนดใหจัดหาอุปกรณเชื่อมโยงระบบเครือขายตอผาน

อินเตอรเน็ตแบบพกพา(Air Card) ของผูใหบริการ
โทร ศัพท มือ ถือ เชื่ อมโยงการบริหาร เทคโนโลยี
สารสนเทศและขอมูล ท่ีสํา คัญของสวนกลางผาน
อินเตอร เน็ต ในกรณีท่ีผู ใหบริการเชื่อมโยงระบบ
เครือขายอินเตอรเน็ต ท้ัง 2 ราย 
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ผลกระทบตอกระบวนการทํางานหรือการใหบริการ  
 การวิเคราะหผลกระทบตอกระบวนการทํางานหรือการใหบริการ พบวากระบวนการการทํางานท่ีฝายงาน
ตองใหความสําคัญและกลับมาดําเนินงานหรือฟนคืนสภาพใหไดภายในระบุเวลาตามท่ีกําหนด ปรากฏดังตารางท่ี 3 

 

ระดับผลกระทบ หลักเกณฑการพิจารณาระดับของผลกระทบ 
สูงมาก ▪ เกิดความเสียหายตอองคกรเปนจํานวนเงินในระดับสูงมาก  

▪ สงผลใหขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือใหบริการลดลงมากกวา รอยละ 50  

▪ เกิดการสูญเสียชีวิตและ/หรือภัยคุกคามตอสาธารณชน  

▪ สงผลกระทบตอชื่อเสียงและความม่ันใจตอองคกรในระดับประเทศและนานาชาติ  
สูง ▪ เกิดความเสียหายตอองคกรเปนจํานวนเงินในระดับสูง  

▪ สงผลใหขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือใหบริการลดลงรอยละ 25-50  

▪ เกิดการบาดเจ็บตอผูรับบริการ/บุคคล/กลุมคน  

▪ สงผลกระทบตอชื่อเสียงและความม่ันใจตอองคกรในระดับประเทศ  
ปานกลาง ▪ เกิดความเสียหายตอองคกรเปนจํานวนเงินในระดับปานกลาง  

▪ สงผลใหขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือใหบริการ ลดลงรอยละ 10-25  

▪ ตองมีการรักษาพยาบาล  

▪ สงผลกระทบตอชื่อเสียงและความม่ันใจตอองคกรในระดับทองถ่ิน  
ต่ํา ▪ เกิดความเสียหายตอองคกรเปนจํานวนเงินในระดับต่ํา  

▪ สงผลใหขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือใหบริการ ลดลงรอยละ 5-10  

▪ ตองมีการปฐมพยาบาล  

▪ สงผลกระทบตอชื่อเสียงและความม่ันใจตอองคกรในระดับทองถ่ิน  
ไมเปนสาระสําคัญ ▪ สงผลใหขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือใหบริการ ลดลงนอยกวารอยละ 5  
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ตารางท่ี 3 ผลกระทบตอกระบวนการทํางานหรือการใหบริการ  
 

กระบวนการหลัก ระดับความเรงดวน 
(สูง/ปานกลาง/ต่ํา) 

ระยะเวลาเปาหมายในการฟนคืนสภาพ 
4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห 2 สัปดาห 1 เดือน 

1. การประเมินความเสียหายจาก
สถานการณภัยที่เกิดข้ึน กอนรับ
หนวยงานภาคีเครือขาย/ประชาชน
ผูประสบภัยที่มาติดตอ 
 

สูง      

2. การเตรียมความพรอมดาน
สถานที่และวัสดุอุปกรณ/เคร่ืองมือ
ที่ จํ า เป น  ระบบสํ า รอง ฉุก เ ฉิน 
ยานพาหนะและเงินสด 
 

สูง      

3. จัดตั้งศูนยอํานวยการและสั่งการ
ในภาวะวิกฤตการ เตรียมงานของ
ทุกกลุมงาน/และทุกฝายพรอม
จัดทําเวรประจําวัน ผลัดเวร และ
บูรณาการงานดูแลประชาชน/
ติดตอสื่อสาร ตลอด 24 ชม. 
 

สูง      

4. การรับแจงการรายงาน
สถานการณภัยและการขอความ
ชวยเหลือของทุก 
หน วยงานทั้ ง ในระดับจั งหวัด/
อําเภอ/อปท. เพื่อประสานงานกับ
หนวยงานที่เก่ียวของเพื่อดําเนินการ
วิเคราะหประเมินผล เพิ่มเติม 
 

สูง      

5. การติดตาม วิเคราะหสภาพ
ปญหาและประเมินผล 
 

สูง      

6. การเตรียมการประสาน
โรงพยาบาลขางเคียงทั้งในและนอก
เขตพื้นที่เพื่อการสงตอผูปวย 
 

สูง      

7. ประสานหนวยงานภายนอก
ส นั บ ส นุ น ช ว ย เ ห ลื อ ทั้ ง ด า น
เคร่ืองจักรกลและกําลังพล 

สูง      

8. การดูแลการปฏิบัติงานตาม
ภาร กิจของหน วยง านที่ ติ ดต อ
ประสานงานโดยตรงของเทศบาล 

สูง      

9. กิจกรรม รับงานการแจงเหตุ
สถานการณ ภัยพิบั ติ ต า งๆจาก
ประชาชน/หมูบาน/ชุมชน 

สูง      
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กระบวนการหลัก ระดับความเรงดวน 
(สูง/ปานกลาง/ต่ํา) 

ระยะเวลาเปาหมายในการฟนคืนสภาพ 
4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห 2 สัปดาห 1 เดือน 

10. การเบิกจาย สิ่งของสํารองจาย/
ถุงยังชีพ เรือ อุปกรณตางๆเพื่อ
ใหบริการประชาชนและหนวยงานที่
รองขอ 
 

สูง      

11.การแจ ง ติ ดต อประสาน กับ
เจาหนาที่กูชีพกูภัย/อปพร./ศูนย    
อปพร.อําเภอ, ศูนยอปพร.เทศบาล
และอปท. ทุกแหง 
 

ปานกลาง      

12.การชวยเหลือผูประสบภัย และ   
ลงพื้นที่สํารวจ 
 

ปานกลาง      

13. จัดทํารายงานสรุปผลการ
ชวยเหลือและการรายงานเหตุดวน  
สาธารณภัยใหกับประธาน/รอง
ประธานคณะกรรมการฯ 
 

ปานกลาง      

 

 สําหรับกระบวนงานอ่ืนๆ ท่ีประเมินแลว อาจไมไดรับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมีความยืดหยุน
สามารถชะลอการดําเนินงานและการใหบริการได โดยใหผูบริหารของฝายงานประเมินความจําเปนและเหมาะสม 
ท้ังนี้หากมีความจําเปน ใหปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความตอเนื่องเชนเดียวกับกระบวนงานหลัก 

 
การวิเคราะหเพ่ือกําหนดความตองการทรัพยากรท่ีสําคัญ 

1) ดานสถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง (Working Space Requirement) ดังตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4 การระบุพ้ืนท่ีการปฏิบัติงานสํารอง 

ประเภททรัพยากร สถานท่ี/ท่ีมา 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห 2 สัปดาห 1 เดือน 
พ้ืนท่ีสําหรับสถานท่ี
ปฏิบัติงานสํารอง 

ภายในสํานักงานเทศบาลและ
ภายนอกสํานักงานเทศบาล 
คือ โรงเรียนเทศบาลแมเมาะ 

90 ตร.ม. 
(45 คน) 

 

90 ตร.ม. 
(45 คน) 

100 ตร.ม. 
(50 คน) 

150 ตร.ม. 
(75 คน) 

150 ตร.ม. 
( 75 คน) 

พ้ืนท่ีสําหรับสถานท่ี
ปฏิบัติงานใหมในกรณี
จําเปน 

อาคารรักษาความสะอาดฯ 
กองสาธารณสุขฯ  
บานนาแขมพัฒนา หมูท่ี 11 

- 40 ตร.ม. 

(20 คน) 

50 ตร.ม. 

(25 คน) 

- - 

ปฏิบัติงานท่ีบาน ท่ีพักอาศัย 60 ตร.ม. 

(30 คน) 

20 ตร.ม. 

(10 คน) 

- - - 
 

รวม 150 ตร.ม. 
( 75 คน) 

150 ตร.ม. 
( 75 คน) 

150 ตร.ม. 
( 75 คน) 

150 ตร.ม. 
( 75 คน) 

150 ตร.ม. 
( 75 คน) 
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2) ความตองการดานวัสดุอุปกรณ (Equipment & Supplies Requirement) ดังตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 5 การระบุจํานวนวัสดุอุปกรณ 

ประเภททรัพยากร ที่มา 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห 2 สัปดาห 1 เดือน 
คอมพิวเตอรสํารองที่มี
คุณลักษณะเหมาะสม 
 

รานคาผาน
กระบวนการจัดซื้อ

พิเศษ 

5 เคร่ือง 
 

5 เคร่ือง 5 เคร่ือง 10 เคร่ือง 10 เคร่ือง 

GFMIS Token Key 
 

เจาหนาที่ฝายฯ ที่
เก็บรักษา 

1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 

EGP (ระบบจัดซื้อจัดจาง 
( Token Key ) 

เจาหนาที่ฝายฯ ที่
เก็บรักษา 

2 เคร่ือง 2 เคร่ือง 2 เคร่ือง 2 เคร่ือง 2 เคร่ือง 

เคร่ืองพิมพรองรับการใช 
งานกับเคร่ืองคอมพิวเตอร 

รานคาผาน
กระบวนการจัดซื้อ

พิเศษ 

2 เคร่ือง 2 เคร่ือง 2 เคร่ือง 2 เคร่ือง 2 เคร่ือง 

โทรศัพทพรอมหมายเลข รานคาผาน
กระบวนการจัดซื้อ

พิเศษ 

2 เคร่ือง 
 

2 เคร่ือง 2 เคร่ือง 2 เคร่ือง 2 เคร่ือง 

โทรสาร/เคร่ืองสแกน 
23(Fax/Document Scan 
Machine) พรอม 
หมายเลข 

รานคาผาน

กระบวน             

การจัดซื้อพิเศษ 

1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 

เคร่ืองถายเอกสาร 
 

รานคาผาน

กระบวนการจัดซื้อ

พิเศษ 

1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 
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3) ความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูล (IT & Information Requirement) 

ตารางท่ี 6 ความตองการดานเทคโนโลยี 

ประเภททรัพยากร ที่มา 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห 2 สัปดาห 1 เดือน 
Email 
 

หนวยงานระบบ IT 
เทศบาล 

 √ √ √ √ 

GFMIS(ระบบเบิกจายเงิน) หนวยงานระบบ IT 
เทศบาล 

  √ √ √ 

EGP (ระบบจัดซื้อจัดจาง) หนวยงานระบบ IT 
เทศบาล 

  √ √ √ 

หนังสือสั่งการตางๆออก
โดยหนวยงาน 

หนวยงานตางๆที่

ไดรับ 

 √ √ √ √ 

หนังสือสั่งการตางๆ หนวยงานตนสังกัด  √ √ √ √ 

เอกสารใบแจงหนี ้ คูคา   √ √ √ 

ขอมูลประกอบการจัดทํา
แผนงบประมาณประจาํป
งบประมาณ 

หนวยงานตาง ๆ            
ในเขตเทศบาลและ
อําเภอ 

    √ 

 

 

4) ความตองการดานบุคลากรสําหรับความตอเนื่องเพ่ือปฏิบัติงาน (Personnel Requirement) 

ตารางท่ี 7 การระบุจํานวนบุคลากรหลักท่ีจําเปน 

ประเภททรัพยากร 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห 2 สัปดาห 1 เดือน 
จํานวนบุคลากรปฏิบัตงิาน
ที่สํานักงาน /สถานที่
ปฏิบัติงานสํารอง 

15 15 25 50 75 

จํานวนบุคลากรปฏิบัตงิาน
สถานทีป่ฏิบัตงิานจําเปน 

10 10 - - - 

จํานวนบุคลากรปฏิบัตงิาน
ที่บาน 

50 50 50 25 - 

รวม 75 75 75 75 75 
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5) ความตองการดานผูใหบริการท่ีสําคัญ (Service Requirement) 

 

ตารางท่ี 8 การระบุจํานวนผูใหบริการท่ีตองติดตอหรือขอรับบริการ 

 
ประเภททรัพยากร 4 ช่ัวโมง 1 วัน 1 สัปดาห 2 สัปดาห 1 เดือน 

ผูใหบริการเชื่อมโยงระบบ
เครือขายอินเตอรเน็ต 
 

1 1 1 1 1 

รวม 1 1 1 1 1 

 
หมายเหตุ ใหจัดหาอุปกรณเชื่อมโยงระบบเครือขายตอผานอินเตอรเน็ตแบบพกพา (Air Card) ของผูใหบริการ 

โทรศัพทมือถือเชื่อมโยงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลท่ีสําคัญของหนวยงานกลางผานอินเตอรเน็ต 

ในกรณีผูใหบริการหลักและสํารองไมสามารถใหบริการไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

 
 
ข้ันตอนการบริหารความตอเนื่องและกอบกูกระบวนการ 

วันท่ี 1 การตอบสนองตอเหตุการณทันที (ภายใน 24 ช่ัวโมง ) 
 

การปฏิบัติการใดๆ ใหบุคลากรของหนวยงานทุกกลุม คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและ
บุคลากรอ่ืนและปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุและข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีกําหนดอยางเครงครัด 

 
ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดําเนินการแลวเสร็จ 

- แจงเหตุฉุกเฉิน วิกฤติ ตามกระบวนการ/
Call Tree ใหกับบุคลากรหลักใน
หนวยงาน และกลุมงาน 

 

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
ของหนวยงาน 

 

 

- จัดประชุมคณะบริหารความตอเนื่อง 
เพ่ือรับทราบและประเมินความเสียหาย 
ผลกระทบตอการดําเนินงานและใหบริการ 
และทรัพยากรสํ า คัญท่ีตองใช ในการ
บริหารความตอเนื่อง 

- ทบทวนกระบวนงานงานท่ี มีความ
เร งด วนและ/ส งผลกระทบอย า งสู ง
จําเปนตองดําเนินการ 

 

ทีมบริหารความตอเนื่องของ
หนวยงาน 

 

 

-รับทราบและพิจารณาอนุมัติกระบวนงาน
ท่ีมี/ความเรงดวน และสงผลกระทบอยาง
สูงจําเปนตองดําเนินงานหรือปฏิบัติดวย
มือ (Manual Processing) 
 

หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง 
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ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดําเนินการแลวเสร็จ 
- รั บ ท ร า บ ร า ย ง า น จ า ก ห น ว ย ง า น 
ครอบคลุม 

1) สรุปจํานวนและรายชื่อบุคลากรท่ีไดรับ
บาดเจ็บ/ เสียชีวิต 

2) ความเสียหายและผลกระทบตอการ
ดําเนินงานและใหบริการ 

3) ทรัพยากรสําคัญท่ีตองใชในการบริหาร
ความตอเนื่อง 

4) กระบวนงานงานท่ีมีความเรงดวน และ
ส ง ผ ล / ก ร ะทบอย า ง สู ง จํ า เ ป น ต อ ง
ดําเนินงานหรือปฏิบัติ ดวยมือ (Manual 
Processing) 
 

หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง 

และหัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่อง 

 

 

- พิจารณาและอนุมัติเนื้อหาและขอความ 
เ พ่ื อ ใ ช ใ น ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ร า ย ง า น
สถานการณแกบุคลากรในหนวยงานให
ทราบ 

 

หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง
และหัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่อง 

 

 

- พิจารณาและอนุมัติจัดหาทรัพยากรท่ี
จําเปนตองใชในการบริหารความตอเนื่อง: 
1) สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 

2) วัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ 

3) เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูล  
    ท่ีสําคัญ 

4) บุคลากรหลัก 

5) คูคา/ราษฎรผูประสบภัย 

 

หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง 

 
 
 
 
 
 

 

- พิจารณา ประสานงาน จัดสรรเงินสํารอง 

- รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะ 
บริหารความตอเนื่องของจังหวัดลําปาง 
และหนวยงานกํากับดูแลอยางสมํ่าเสมอ
หรือตามท่ีไดมีการกําหนด 

 

หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่อง 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนบริหารความตอเน่ืองในสภาวะฉุกเฉิน (Emergency Continuity Management Plan) 

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 16 
 

วันท่ี 2 – 7 การตอบสนองในระยะส้ัน 

การปฏิบัติการใดๆ ใหบุคลากรของหนวยงานทุกกลุม คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและ
บุคลากรอ่ืน และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีกําหนดอยางเครงครัด 
 

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดําเนินการแลวเสร็จ 

- ติดตามสถานะภาพการกอบกู คืนมาของ
ทรัพยากร ท่ีไดรับผลกระทบ และประเมิน
ความจําเปนและระยะเวลาท่ีตองใชในการกอบ
กูคืน 

 

หั ว หน า คณ ะบริ ห า ร คว า ม
ตอเนื่องและหัวหนาทีมงาน 

บริหารความตอเนื่อง 

 

 

- รับทราบและกําหนดแนวทางการเตรียมความ
พรอมและขอจํากัดในการจัดหาและทรัพยากร 

ท่ีจําเปนตองใชในการบริหารความตอเนื่อง : 
1) สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 

2) วัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ 

3) เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลท่ีสําคัญ 

4) บุคลากรหลัก 

5) รายชื่อผูประสบภัย/ผูใหบริการท่ีสําคัญ 

สนับสนุนดานการชวยเหลือจาก ตํารวจ, 
สมาคม กูชีพกูภัย, อปพร., อสม. 
 

หั ว หน า คณ ะบริ ห า ร คว า ม
ตอเนื่องและหัวหนาทีมงาน 

บริหารความตอเนื่อง 

 

 

- ร า ย ง า น ค ว า ม คื บ ห น า ใ ห แ ก หั ว ห น า         
คณะบริหารความตอเนื่อง ของเทศบาลตําบล
แม เ ม าะและหน วย งาน กํ า กับดู แลอย า ง
สมํ่าเสมอ 

 

คณะบริหารความตอเนื่องของ
เทศบาลตําบลแมเมาะ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนบริหารความตอเน่ืองในสภาวะฉุกเฉิน (Emergency Continuity Management Plan) 

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง หนา 17 
 

 
วันท่ี 8 การตอบสนองระยะกลาง (1 สัปดาห) 

การปฏิบัติการใดๆ ใหบุคลากรของหนวยงานทุกกลุม คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและ
บุคลากรอ่ืน และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีกําหนดอยางเครงครัด 

 
ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดําเนินการแลวเสร็จ 

- ติดตามสถานะภาพการกอบกูคืนมาของ
ทรัพยากรท่ีไดรับผลกระทบ และประเมิน
และความจําเปนและระยะเวลาท่ีตองใชใน
การกอบกูคืน  
 

หัวหนาคณะบริหารความ
ตอเนื่องหัวหนาทีมงานบริหาร
ความตอเนื่อง 

 

 

- พิจารณาและอนุมัติการจัดหาทรัพยากรท่ี
จําเปนตอง 

ใชเพ่ือดําเนินงานและใหบริการและ
ตามปกติ: 
1) สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 

2) วัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ 

3) เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลท่ีสําคัญ 

4) บุคลากรหลัก 

5) รายชื่อผูประสบภัย/ผูใหบริการท่ีสําคัญ 

สนับสนุนดานการชวยเหลือจาก ตํารวจ, 
สมาคมกูชีพกูภัย, อปพร. , อสม. 
 

หัวหนาคณะบริหารความ
ตอเนื่องหัวหนาทีมงานบริหาร
ความตอเนื่อง 

 

 

- รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะ
บริหารความตอเนื่อง และหนวยงานกํากับ
ดูแลอยางสมํ่าเสมอหรือตามท่ีไดมีการ
กําหนด 

 

คณะบริหารความตอเนื่องของ
เทศบาลตําบลแมเมาะ 
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การตอบสนองระยะยาว (มากกวา 1 เดือน) 

การปฏิบัติการใดใหบุคลากรของหนวยงานทุกกลุม คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากร
อ่ืน และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีกําหนดอยางเครงครัด 

 
ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดําเนินการแลวเสร็จ 

- ติดตามสถานะภาพการกอบกูคืนมาของ
ทรัพยากรท่ีไดรับผลกระทบ และประเมิน
และความจําเปนและระยะเวลาท่ีตองใชใน
การกอบกูคืน  
 

หัวหนาคณะบริหารความ
ตอเนื่องหัวหนาทีมงานบริหาร
ความตอเนื่อง 

 

 

- พิจารณาและอนุมัติการจัดหาทรัพยากรท่ี
จําเปนตอง 

ใชเพ่ือดําเนินงานและใหบริการและ
ตามปกติ: 
1) สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 

2) วัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ 

3) เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลท่ีสําคัญ 

4) บุคลากรหลัก 

5) รายชื่อผูประสบภัย/ผูใหบริการท่ีสําคัญ 

สนับสนุนดานการชวยเหลือจาก ตํารวจ, 
สมาคมกูชีพกูภัย, อปพร.,อสม. 
 

หัวหนาคณะบริหารความ
ตอเนื่องหัวหนาทีมงานบริหาร
ความตอเนื่อง 

 

 

- รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะ
บริหารความตอเนื่อง และหนวยงานกํากับ
ดูแลอยางสมํ่าเสมอหรือตามท่ีไดมีการ
กําหนด 
 

หัวหนาและทีมงานความ
ตอเนื่องของเทศบาลตําบล  
แมเมาะ 

 

- ติดตามประเมินผลเพ่ือคนหาขอบกพรอง
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานเพ่ือหาแนว
ทางแกไขปรับปรุงเพ่ือใหแผนบริหารความ
ตอเนื่องมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมาก
ยิ่งข้ึน 

 

หัวหนาคณะบริหารความ
ตอเนื่องหัวหนาทีมงานบริหาร
ความตอเนื่อง 
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การทดสอบ ปรับปรุง และทบทวนแผน (Exercising Maintaining and Reviewing) 

 

เพ่ือใหแนใจไดวาการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต ท่ีไดจัดทําข้ึนสามารถใชไดจริง รวมท้ัง
เพ่ือเตรียมความพรอม ตลอดจนตรวจสอบความสามารถของบุคลากรและประสิทธิภาพของแผนในการตอบสนอง
ตอวิกฤตการณ ไดแก การซอมการแจงเหตุฉุกเฉินใหกับสมาชิกทีมงานท่ีเก่ียวของตามผังรายชื่อทางโทรศัพทการ
ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกหนวยท่ีเก่ียวของ โดยจําลองโจทยสถานการณข้ึน การทดสอบโดยจําลอง
สถานการณเสมือนจริง หรือการทดสอบเต็มรูปแบบและใกลเคียงสถานการณจริงมากท่ีสุด 

 

การปลูกฝงทีมงานบริหารความตอเนื่องในสภาวะฉุกเฉินใหเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคกร  

ซ่ึงเปนเรื่องท่ีตองใชเวลาและจิตวิทยาท่ีจะทําใหบุคลากรทุกคนไดรับรู และเขาใจถึงความสําคัญ
ของ BCM ตลอดจนบทบาทหนาท่ีท่ีทุกคนพึงมีเพ่ือใหการปฏิบัติภารกิจหรือการใหบริการประชาชนท่ีสําคัญ
สามารถดําเนินตอไปไดในยามท่ีเกิดเหตุวิกฤต 
 
คณะกรรมการทีมงานบริหารความตอเนื่องในสภาวะฉุกเฉิน ประกอบดวย 

1) ประธาน/รองประธานคณะกรรมการทีมงานบริหารความตอเนื่องในสภาวะฉุกเฉิน 

2) หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง 

3) ฝายเลขานุการคณะกรรมการทีมงานบริหารความตอเนื่องในสภาวะฉุกเฉิน 

 
โครงสรางการบริหารความพรอมตอสภาวะฉุกเฉิน 

ของเทศบาลตําบลแมเมาะ 

 
นายกเทศมนตรีตําบลแมเมาะ 

รองนายกเทศมนตรีตําบลแมเมาะ 

(คณะกรรมการทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ในสภาวะฉุกเฉิน) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          สํานักปลัดเทศบาล 
(ฝายเลขานุการ) 

 

หัวหนาสํานัก

ปลัดฯ 
หัวหนาทีมบริหาร 
ความตอเนื่อง 

(กระบวนการสําคัญ) 

ผอ.กองคลัง 
หัวหนาทีมบริหาร 
ความตอเนื่อง 
(กระบวนการ

สําคัญ) 

ผอ.กองชาง 
หัวหนาทีมบริหาร 
ความตอเนื่อง 
(กระบวนการ

สําคัญ) 

ผอ.กอง

สาธารณสขุฯ 

หัวหนาทีมบริหาร 
ความตอเนื่อง 

(กระบวนการสําคัญ) 

ผอ.กอง

สวัสดิการสังคมฯ 
หัวหนาทีมบริหาร 
ความตอเนื่อง 

(กระบวนการสําคัญ) 

ผอ.กอง

การศึกษาฯ 

หัวหนาทีมบริหาร 
ความตอเนื่อง 
(กระบวนการ
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คณะกรรมการทีมงานบริหารความตอเนื่องในสภาวะฉุกเฉิน มีอํานาจและหนาท่ีดังนี้ 
1. ผลักดันใหการสนับสนุนใหแตละกอง/ฝายมีการจัดทําแผนบริหารความตอเนื่องและนําเสนอ 

กรอบการดําเนินการ 
2. จัดตั้งทีมบริหารความตอเนื่อง กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานของเจาหนาท่ี ข้ันตอนการ 

                           ปรับระดับของเหตุการณ และวิธีการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต 
3. ติดตาม พรอมท้ังรายงานความคืบหนา 

 
กระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน Call Tree 

        กระบวนการ Call Tree คือกระบวนการแจงเหตุฉุกเฉินใหกับสมาชิกในคณะบริหารความตอเนื่อง
และทีมงานบริหารความตอเนื่องท่ีเก่ียวของตามผังรายชื่อทางโทรศัพท โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการบริหารจัดการ
ข้ันตอนในการติดตอพนักงาน ภายหลังจากมีการประกาศเหตุการณฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตของหนวยงาน จุดเริ่มตน
ของกระบวนการ Call Tree จะเริ่มจากหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องแจงใหผูประสานงานคณะบริหารความ
ตอเนื่อง โดยผูประสานงานฯ จะแจงใหหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องรับทราบเหตุการณฉุกเฉินและการ
ประกาศใชแผนความตอเนื่อง ตามสายงานการบังคับบัญชาของแตละสายงาน หัวหนาฝายงาน หัวหนากลุมงาน 
หัวหนาสํานัก ผูอํานวยการกอง แตละทาน จึงติดตอและแจงไปยังบุคลากรภายใตการบังคับบัญชาของตน รับทราบ
เหตุการณฉุกเฉินและการประกาศใชแผนความตอเนื่องของหนวยงานท่ีไดรับผลกระทบตามรายชื่อและชองทาง
ติดตอสื่อสารท่ีไดระบุใน รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความตอเนื่องในสภาวะฉุกเฉิน ในกรณีท่ีไม
สามารถติดตอหัวหนาฝายงานฯ หัวหนากลุมงานฯ นั้นได ใหติดตอไปยังบุคลากรสํารอง โดยพิจารณา: 
 

• ถาเหตุการณเกิดข้ึนในเวลาทําการ ใหดําเนินการติดตอบุคลากรหลักโดยติดตอผานเบอรโทรศัพทของ 

      หนวยงานเปนชองทางแรก 

• ถาเหตุการณเกิดข้ึนนอกเวลาทําการหรือสถานท่ีปฏิบัติงานหลักไดรับผลกระทบ ใหดําเนินการติดตอ 

      บุคลากรหลักโดยติดตอผานเบอรโทรศัพทมือถือเปนชองทางแรก 

• ถาสามารถติดตอบุคลากรหลักได ใหหัวหนาฝายงานฯ หัวหนากลุมงานฯ แจงขอมูลใหกับบุคลากรหลัก    
  ของหนวยงานทราบ ดังตอไปนี้: 

- สรุปสถานการณของเหตุการณฉุกเฉินและการประกาศใชแผนความตอเนื่อง 

- เวลาและสถานท่ีสําหรับการนัดประชุมเรงดวนของหนวยงาน สําหรับผูบริหารของหนวยงาน และ 

- ทีมงานบริหารความตอเนื่องข้ันตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือบริหารความตอเนื่องตอไป เชน สถานท่ี
รวมพลในกรณีท่ีมีการยายสถานท่ีทําการ 
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ภายหลังจากไดรับการตอบรับจากบุคลากรหลักครบถวนตามผังการติดตอ (Call Tree) ปลัดเทศบาล 
หัวหนาสํานักปลัด และผูอํานวยการกอง หัวหนากลุมงานหัวหนาฝาย มีหนาท่ีโทรกลับไปแจงยังผูประสานงานคณะ
บริหารความตอเนื่อง เพ่ือรวบรวมสรุปความพรอมของหนวยงานในการบริหารความตอเนื่อง รวมท้ังความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินของหนวยงานและเจาหนาท่ีท้ังหมดในหนวยงาน ทีมบริหารความตอเนื่องมีหนาท่ีในการ
ปรับปรุงขอมูลสําหรับการติดตอใหเปนปจจุบันอยูตลอดเวลา เพ่ือใหกระบวนการติดตอพนักงานภายในหนวยงาน
สามารถดําเนินไดอยางตอเนื่องและสําเร็จลุลวงภายในระยะเวลาท่ีคาดหวัง ในกรณีท่ี เกิดเหตุการณฉุกเฉินและมี
การประกาศใชแผนความตอเนื่อง 

 

คณะผูบริหาร 
เทศบาลตําบลแมเมาะ 

หัวหนาคณะบริหาร 
ความตอเน่ืองในสภาวะ

ฉุกเฉิน จังหวัด/อําเภอ 

ผูประสานคณะบริหาร 
ความตอเน่ืองฯ 

องคกรสนับสนุน 
ภายนอกหนวยงาน 

หัวหนาทีมงานบริหาร 
ความตอเน่ืองฯ 

พนักงาน / ลูกจาง 
เทศบาลตําบลแมเมาะ 

กระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน Call Tree 
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รักษาความ
สงบเรียบร้อย 
ของประชาชน 

ความเร่งด่วนปานกลาง 

ความเร่งด่วนสูง 

ค าอธิบายสี 

งานทะเบียน
ราษฎร 

การจัดให้มีและ
บ ารุงโครงสร้าง

พื้นฐาน 

การจัดการ
ขยะมูลฝอย 

e-service 

ระบบงาน/เทคโนโลยี 

จัดให้มีและบ ารุงโครงสร้าง
พื้นฐานและการป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภัย 
(หยุดชะงักไม่เกิน 1 วัน) 

ความเร่งด่วนต  า 

4 ชั วโมง 1 สัปดาห์ 1 วัน 

ระบบรับเรื องร้องเรียนของ
ประชาชน 

*ระบบของหน่วยงาน
ภายนอก 

ระบบของ 
หน่วยงานจัดท าเอง 

ระบบ
ทะเบียน
ราษฎร  
(มท.) 

จัดให้มีการบริการสาธารณที มี
มาตรฐาน 

(หยุดชะงักไม่เกิน 1 วัน) 

การก าจัดขยะมูลฝอย  
สิ งปฏิกูล น้ าเสีย 

(หยุดชะงักไม่เกิน 1 วัน) 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน/
การสาธารณสุข/การศึกษา 
(หยุดชะงักไม่เกิน 1 วัน) 

พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุ และคนพิการ 
(หยุดชะงักไม่เกิน 1 วัน) 

อาคาร/สถานที ่
• ให้ใช้พื้นที ปฏิบัติงาน

สารองภายในพื้นที เขต
เทศบาล 

• แจ้งให้ประชาชน
ทราบ 

วัสดุอุปกรณ์ 
• ให้สรรหาอุปกรณ์ที มีอยู่

ภายในหน่วยงานก่อน 
• ใช้ computerส่วนตัว

เข้าถึงระบบงานของ
หน่วยงาน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และข้อมูล 

• ให้มีการส ารองข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันและ
สม  าเสมอ 

บุคลากร 
• ให้มีบุคลากรหลักและบุคลากรส ารอง

ท างานทดแทนกันได ้
• ก าหนดแนววิธกีารปฏบิัติงานเฉพาะให้กับ

บุคลากรกรณีเกิดสภาวะวิกฤตให้ครอบคลุม
บทบาทหน้าที ที รับผิดชอบ 

ผู้ให้บริการ/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

• ติดต่อทาง website หรือ
โทรศัพท์เคลื อนที  Facebook 
หรือ กลุ่ม Line 

ให้มีและบ ารุง
โครงสร้างพื้นฐาน 

บ ารุงไฟฟ้าและแสง
สว่าง 

ป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัย 

ดูแลสิ งแวดล้อมรักษา
ความสะอาด รวมทั้งก าจัด

ขยะและสิ งปฏิกูล 

การสาธารณสุข 
ป้องกันและระงับ

โรคติดต่อ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตให้
ประชาชน ส่งเสริม

การศึกษา ส่งเสริมอาชีพ 

ส่งเสริมการพัฒนา
สตรี เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุ และคน

พิการ 

ส่งเสริมการ
ท่องเที ยว 

การป้องกัน
บรรเทา 

สาธารณภัย 

การจัดท าแผน/
การเงิน/การ

บัญชี และจัดเก็บ
ภาษีรายได้ 

งานด้านสาธารณสุข 
การควบคุม ป้องกัน

และระงันโรค 

การจัดการเรียน
การสอนปฐมวัย 

งานด้านพัฒนา
ชุมชนและสังคม

สงเคราะห์ 

4 ชั วโมง 1 วัน 1 วัน 1 วัน 1 วัน 

ระบบการ
จัดเก็บ
รายได้ 
(สถ.) 

ระบบ
ฐานข้อมูล
พื้นฐานของ
องค์ปกครอง
ส่วนท้องถิ น  

(สถ.) 

ระบบประมวลผล
ข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดและ

ค่ามาตรฐานการ
จัดบริการสาธารณะ

ของ อปท.  
(สปน.) 

ระบบจัดท า
งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 
(e-LAAS) 

(สถ.) 

ระบบข้อมูล
สารสนเทศทาง

การศึกษาท้องถิ น 
(สถ.) 

ระบบข้อมูล
สารสนเทศทาง
การศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

ของ อปท.  
(สถ.) 

ระบบสารสนเทศ
เพื อการวางแผน
และประเมินผล

ของ อปท.  
(สถ.) 

ระบบ e-
GP การ
จัดซื้อจัด

จ้างภาครัฐ 
(กค.) 

แผนรองรับสถานการณ์ 
 

 อุทกภัย 
 อัคคีภัย 
 แผ่นดินไหว 
 ชุมชนประท้วง/จลาจล 
 ก่อการร้าย 
 ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง 
 โรคระบาดต่อเนื อง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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แบบตรวจสอบความครบถวนของแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องของหนวยงานภาครัฐ (BCP Checklist) 

หนวยงาน เทศบาลตําบลแมเมาะ 

 

  แบบฟอรมนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานใชในการสํารวจตนเอง เพ่ือใหม่ันใจวา
แผนมีความครบถวนและสมบูรณตามแนวทางของการจัดทํา BCP รวมท้ังสํารวจความพรอม
ของระบบ e-Service และระบบเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีรองรับการบริหารงานภายในและงาน
บริการของหนวยงานไดอยางตอเนื่องแมประสบสภาวะวิกฤต  

 
 

รายการตรวจสอบ มี ไมมี 
สวนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐาน   
1.1 กอนหนานี้มีแผนเดิมอยู  ☐ ☒ 

1.2 แผน BCP ท่ีจัดทําข้ึนในครั้งนี้สามารถรองรับเหตุการณ ดังตอไปนี้   
• เหตุการณอุทกภัย ☒ ☐ 
• เหตุการณอัคคีภัย ☒ ☐ 

• เหตุการณชุมนุมประทวง /จลาจล  ☒ ☐ 
• เหตุการณโรคระบาดตอเนื่อง ☒ ☐ 
• อ่ืน ๆ )ระบุ ( ……………………………………………………………………………. ☒ ☐ 

สวนท่ี 2 องคประกอบตามแนวทางของการจัดทํา BCP   
2.1 ทีมงานแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง ☒ ☐ 
2.2 ผลกระทบตอกระบวนการทํางานหรือการใหบริการ (BIA) ☒ ☐ 
2.3 ความตองการทรัพยากรท่ีสําคัญ  ☒ ☐ 
2.4 กลยุทธและแนวทางในการบริหารความตอเนื่อง   

• ดานอาคาร /สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง  ☒ ☐ 
• ดานวัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ/การจัดหา จัดสงวัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ ☒ ☐ 
• ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลท่ีสําคัญ ☒ ☐ 
• ดานบุคลากร ☒ ☐ 
• ดานคูคา/ผูใหบริการท่ีสําคัญ /ผูมีสวนไดสวนเสีย  ☒ ☐ 

2.5 กระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) ☒ ☐ 
2.6 ข้ันตอนการบริหารความตอเนื่องและกอบกูกระบวนการ ☒ ☐ 
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สวนท่ี 3 ประเด็นท่ีคณะรัฐมนตรีใหความสําคัญ (ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2563)  

 

3.1 การนําระบบ e-Service มาใชในการบริหารงานและใหบริการประชาชน  
 นอกเหนือจาก e-Service ท่ีระบุใน Strategy Map แลว หนวยงานมีภารกิจ/งานท่ีมีแผนท่ีจะพัฒนาเปน  
e-Service ในระยะตอไป เพ่ือสนับสนุนกระบวนงานหลักหรือไม อยางไร 
 

ภารกิจ/งาน ระบบงาน (ถามี) 
(1) การรับชําระภาษี คาธรรมเนียม โดยระบบ

อิเล็กทรอนิกส 
- 

 
 

3.2 การนําระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการบริหารงาน 
 3.2.1 จากเหตุ COVID ในครั้งนี้ มีการนําระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชสนับสนุนการทํางาน  
  (ท้ังการบริหารงานภายในและงานบริการของหนวยงาน) 
 

ภารกิจ/งาน ระบบเทคโนโลยี 
(1) ระบบงานสารบรรณ (จัดสงเอกสาร) (1) ระบบ e-Saraban ของเทศบาลตําบลแมเมาะ 

(2) Line Group เจาหนาท่ีผูปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับ
งานธุรการของสวนราชการภายในเทศบาล
ตําบลแมเมาะ 

(2) การรับเรื่องราว รองเรียน รองทุกข ของประชาชน (1) ระบบสายตรง )งานปองกัน โทร .199(  
(2) ระบบเว็บไซตหนวยงาน www.tasaban-

maemoh.go.th 
(3) สื่อสังคมออนไลน  

Facebook : “ประชาสัมพันธ ทต.แมเมาะ” 
Fanpage : “เทศบาลตําบลแมเมาะ” 

 (3)   ฐานขอมูลกลางในการประสานงานและ
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานในจังหวัด 

(1) ระบบ e-Saraban ของสวนราชการภูมิภาค 

(4)  ประชุมและการติดตามงานผานโปรแกรมออนไลน (1) โปรแกรม Zoom Meeting/Microsoft Team  

(5)  การจัดการเรียนการสอน โดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกส      (1)  สื่อทางการศึกษา การเรียนการสอน ผาน 
Youtube Channel 

 3.2.2 ในอนาคตมีแผนท่ีจะนําระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในภารกิจ/งานใดหรือไม อยางไร 
ภารกิจ/งาน ระบบเทคโนโลยี (ถามี) 

(1) พัฒนาระบบ e-Learning สําหรับบุคลากร
ภายในเทศบาล 

(1) ระบบ e-Learning System 

(2) พัฒนา Application ท่ีรวมขอมูลและการ
บริการของเทศบาลฯ ณ จุดเดียว 

(1) ระบบ Service Portal 

 

http://www.tasaban-maemoh.go.th/
http://www.tasaban-maemoh.go.th/
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3.3 การบริการโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชน เชน พลังงาน ประปา โทรคมนาคม   
 คมนาคมขนสง สถานพยาบาล 

รายการตรวจสอบ เปาหมายความพรอมการใหบริการ 
บริการไดตอเนื่อง

ไมหยุดชะงัก 
หยุดชะงักไม

เกิน (ชม./วัน) 
หนวยงานมีภารกิจ/งานเกี่ยวกับการใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต 
 (1)  ระบุชื่อภารกิจ/งาน  …………………………………………………….
  ระบุมาตรการ/แนวทางท่ีดําเนินการ เชน มาตรการในการ
หมุนเวียน/ทดแทนบุคลากรในระยะสั้น………………………………………………… 

☐  

 (2)  ระบุชื่อภารกิจ/งาน  …………………………………………………….
  ระบุมาตรการ/แนวทางท่ีดําเนินการ เชน มาตรการในการ
หมุนเวียน/ทดแทนบุคลากรในระยะสั้น………………………………………………… 

☐  

 

หมายเหตุ : 1. e-Service หมายถึง ระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงาน ในรูปแบบออนไลน หรือการ
ใชโปรแกรมตาง ๆ เพ่ือใหประชาชนเขาถึงงานบริการของภาครัฐ แทนการมาติดตอดวยตนเอง
ท่ีหนวยงาน เชน การรับสงเอกสาร การรับเรื่อง และ การยื่นขออนุมัติ อนุญาต เปนตน 

2. ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง การนําระบบเทคโนโลยี เชน เครื่องมือ อุปกรณ โปรแกรม
ตาง ๆ มาประยุกตใชเพ่ือสนับสนุนกระบวนการทํางานของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
เชน การใช Internet of Things AI Robotic Blockchain และรวมถึงการพัฒนาระบบ e-
Service ดวย 



 
คําส่ังเทศบาลตําบลแมเมาะ 

ท่ี  1436/๒๕๖๓ 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความตอเนื่องในสภาวะฉุกเฉิน 

       ของเทศบาลตําบลแมเมาะ  
------------------------------------------------- 

   ดวยคณะรัฐมนตรีประชุมเม่ือวันท่ี ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เห็นชอบหลักการแนวทาง และ
มาตรการท่ีใหหนวยงานของรัฐท้ังระดับกรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการมหาชน 
และรัฐวิสาหกิจ ดําเนินการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤตขององคกร เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักหรือ
งานบริการท่ีสําคัญไดอยางตอเนื่อง และคณะรัฐมนตรีประชุมเม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2563 มีมติเห็นชอบในหลักการ
มาตรการเตรียมความพรอมของหนวยงานภาครัฐในการบริหารราชการและใหบริการประชาชนในสภาวะวิกฤต        
โดยมอบหมายสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ดําเนินการวางแนวทางการดําเนินการบริหาร
ความพรอมตอสภาวะฉุกเฉิน และเพ่ือใหหนวยงานของรัฐทุกหนวยงาน ซ่ึงรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถ
ดําเนินการบริหารความพรอมตอสภาวะฉุกเฉินไดตามมติคณะรัฐมนตรีขางตนจึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผน      
การบริหารความตอเนื่องในสภาวะฉุกเฉินของเทศบาลตําบลแมเมาะ ดังรายชื่อตอไปนี้ 

๑. คณะกรรมการแผนบริหารความตอเนื่องในสภาวะฉุกเฉิน ประกอบดวย  
 ๑.๑ นายชูชีพ  บุนนาค    นายกเทศมนตรี   ประธานกรรมการ  
 ๑.๒ น.ส.ชญากร       วงคอะถะ    รองนายกเทศมนตรี  รองประธานกรรมการ  
 ๑.๓ นายธันย           นชุนิยม    รองนายกเทศมนตรี รองประธานกรรมการ 
 ๑.๔ นายเวโรจนธน    ประเทืองบริบรูณ  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี กรรมการ 
 ๑.๕ นายชินภัทร       วงศเปย    เลขานุการนายกเทศมนตรี กรรมการ 
 ๑.๖ นายนรินทร       หวงไธสง    ปลัดเทศบาล กรรมการ/เลขานุการ 

มีหนาท่ี ในการประเมิน ลักษณะ ขอบเขตและแนวโนมของอุบัติการณท่ีเกิดข้ึน เพ่ือตัดสินใจประกาศ 
ใชแผนความตอเนื่องในสภาวะฉุกเฉิน และดําเนินการตามข้ันตอนและแนวทางการบริหารความตอเนื่อง ตลอดจน     
สรรหาทรัพยากรตามท่ีไดกําหนดไวในแผนความตอเนื่อง และประกาศใชแผนบริหารความตอเนื่องในสภาวะฉุกเฉิน 

 

๒. คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนบริหารความตอเนื่องในสภาวะฉุกเฉิน 
ประกอบดวย  
 ๒.๑ น.ส.ชญากร       วงคอะถะ รองนายกเทศมนตรี ประธานกรรมการ  
 ๒.๒ นายธันย           นชุนิยม รองนายกเทศมนตรี รองประธานกรรมการ  
 ๒.๓ นายชินภัทร       วงศเปย เลขานุการนายกเทศมนตรี กรรมการ 
 ๒.๔ นายนรินทร       หวงไธสง ปลัดเทศบาลฯ กรรมการ 
 2.5 นางพรธนา        พฤกษวราภรณ หัวหนาสํานักปลัด กรรมการ 
 ๒.๕ นายวิชาญ         ไชยเสน รก. ผูอํานวยการกองชาง กรรมการ 
 ๒.๖ นางเอมอร         ณ ลําปาง ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ กรรมการ 
 

/2.7 นางฐิติพร ........ 
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 ๒.๗ นางฐิติพร          พรหมศร ผูอํานวยการกองคลัง กรรมการ 
 ๒.๘ นางแพตทิชา      จันตะไทย ผูอํานวยการกองการศึกษา กรรมการ 
 2.9 นายเมธา           แกวสุทธิ รก. ผูอํานวยการกองสวัสดิการ กรรมการ 
 ๒.10 น.ส.อุบลรัตน    ชัยนันทรัตน นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ กรรมการ/เลขานุการ  

มีหนาท่ี ดําเนินการจัดทําแผนการบริหารความพรอมตอสภาวะฉุกเฉิน เทศบาลตําบลแมเมาะ  โดยให 
ผูไดรับการแตงตั้งถือปฏิบัติและดําเนินการตามท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ 

 

๓. คณะทํางานฝายดําเนินการประสานงานบริหารความตอเนื่องในสภาวะฉุกเฉิน  ประกอบดวย  
 ๓.๑ นายนรินทร       หวงไธสง  ปลัดเทศบาล          หัวหนาคณะทํางาน 
 ๓.๒ นางฐิติพร          พรหมศร ผูอํานวยการกองคลัง         รองหัวหนาคณะทํางาน  
 ๓.๓ นางเอมอร         ณ ลําปาง ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ    คณะทํางาน 
 ๓.4 นางแพตทิชา      จันตะไทย ผูอํานวยการกองการศึกษา        คณะทํางาน 
 3.5 นายวิชาญ         ไชยเสน  รก. ผูอํานวยการกองชาง         คณะทํางาน 
 ๓.6 นายเมธา           แกวสุทธิ รก. ผูอํานวยการกองสวัสดิการ   คณะทํางาน 
 ๓.7 นางพรธนา        พฤกษวราภรณ หัวหนาสํานักปลัด          คณะทํางาน/เลขานุการ 

มีหนาท่ี ดําเนินการและประสานงานภายในหนวยงานและใหการสนับสนุนในการติดตอสื่อสารกับ   
ฝายงาน/สวนงานภายในหนวยงานและองคกร และดําเนินการตามข้ันตอนและแนวทางการบริหารความตอเนื่องใน
สภาวะฉุกเฉิน 

 

  ๔. หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องในสภาวะฉุกเฉิน ประกอบดวย  

 ๔.๑ สํานักปลัดเทศบาล ประกอบดวย  
  ๔.๑.๑ นางพรธนา  พฤกษวราภรณ หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล     หัวหนาคณะทํางาน 
  ๔.๑.๒ พนักงานเทศบาลและพนักงานจางสํานักปลัดเทศบาล  คณะทํางาน  
  ๔.๑.๓ น.ส.อุบลรัตน  ชัยนันทรัตน นักวิเคราะหนโยบายฯ      คณะทํางาน/เลขานุการ  

 ๔.๒ กองคลัง ประกอบดวย  
 ๔.๒.๑ นางฐิติพร    พรหมศร ผูอํานวยการกองคลัง           หัวหนาคณะทํางาน  
 ๔.๒.๒ พนักงานเทศบาลและพนักงานจางกองคลัง  คณะทํางาน  
  ๔.๒.๓ นางจีรนุช     วังกาโย จพง.ธุรการฯ   คณะทํางาน/เลขานุการ  

 ๔.๓ กองชาง ประกอบดวย  
  ๔.๓.๑ นายวิชาญ     ไชยเสน รก.ผูอํานวยการกองชาง        หัวหนาคณะทํางาน 
  ๔.๓.๒ พนักงานเทศบาลและพนักงานจางกองชาง  คณะทํางาน  
  ๔.๓.๓ นางนิชาภา   ชาริณีธุวนิช      นักจัดการงานท่ัวไปฯ            คณะทํางาน/เลขานุการ  
                  ๔.๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ประกอบดวย  
  ๔.๔.๑ นางเอม       ณ ลําปาง    ผอ.กองสาธารณสุขฯ         หัวหนาคณะทํางาน 
  ๔.๔.๒ พนักงานเทศบาลและพนักงานจางกองสาธารณสุขฯ  คณะทํางาน  
  ๔.๔.๓ นางอัมพวรรณ  โทเจริญ   หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป      คณะทํางาน/เลขานุการ  
 

/4.5 กองการศึกษา ......... 
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 ๔.๕ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบดวย  
  ๔.๕.๑ นางแพตทิชา   จันตะไทย       ผอ.กองการศึกษา             หัวหนาคณะทํางาน 
  ๔.๕.๒ พนักงานเทศบาลและพนักงานจางกองการศึกษา  คณะทํางาน  
  ๔.๕.๓ นางกรวรรณ    สิทธิบศุย   นักวิชาการศึกษาฯ            คณะทํางาน/เลขานุการ 

 ๔.๕ กองสวัสดิการสังคม ประกอบดวย  
  ๔.๕.๑ นายเมธา       แกวสุทธิ์ หน.ฝายพัฒนาชุมชน 
   รก.ผอ.กองสวัสดิการฯ  หัวหนาคณะทํางาน 
  ๔.๕.๒ พนักงานเทศบาลและพนักงานจางกองสวัสดิการสังคม  คณะทํางาน  
  ๔.๕.๓ นายธนากร     อุดแกว   จพง.ธุรการฯ            คณะทํางาน/เลขานุการ 
 

มีหนาท่ี สนับสนุนการปฏิบัติงานของหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องและคณะบริหารความตอเนื่อง
ในสภาวะฉุกเฉิน ดําเนินการตามข้ันตอนและแนวทางการบริหารความตอเนื่องในสภาวะฉุกเฉิน ตลอดจนสรรหา
ทรัพยากรท่ีไดกําหนดไว ในแผนความตอเนื่องของฝายงาน/สวนงานของตน  

 

  ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

สั่ง  ณ  วันท่ี   23  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
                                                               (นายชูชีพ   บุนนาค) 
                                                          นายกเทศมนตรีตําบลแมเมาะ 
 
 



พ้ืนท่ีปฏิบัติงานสํารอง (หนวยงานราชการ) ภายนอกสํานักงานเทศบาลตําบลแมเมาะ 

โรงเรียนเทศบาลแมเมาะ  

 

 
 

 
 



พ้ืนท่ีปฏิบัติงานจําเปน ภายนอกสํานักงานเทศบาลตําบลแมเมาะ 

อาคารรักษาความสะอาดและสิ่งแวดลอม กองสาธารณสุขฯ 

เทศบาลตําบลแมเมาะ 
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