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แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ 
Business Continuity Plan 

องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 

 

บทนํา 
การจัดทําแผนบริหารความต่อเน่ืองขององค์การ (Business Continuity Plan : BCP) ขององค์การ

บริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ ฉบับน้ี จัดทําข้ึนเพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ ในราชการส่วน
ท้องถ่ินสามารถนําไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ซ่ึง
ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะต้องหยุดการดําเนินงาน หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ต่อเน่ือง ให้สามารถปฏิบัติงานบริการหลักท่ีมีความสําคัญได้อย่างต่อเน่ือง เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

 
แนวคิดพ้ืนฐานในการจัดทําแผนบริหารความต่อเนื่อง  

๑. การบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Management : BCM) คือองค์รวมของ
กระบวนการบริหารซ่ึงภัยคุกคามขององค์กรและผลกระทบของภัยคุกคามน้ันต่อการดําเนินธุรกิจ และให้
แนวทางในการสร้างขีดความสามารถให้องค์กรมีความยืดหยุ่น เพ่ือการตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์ของ
ผู้มีส่วนได้เสีย ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และกิจกรรมท่ีสร้างมูลค่าท่ีมีประสิทธิผล  

๒. แนวทางการบริหารความต่อเนื่อง/การตอบสนองต่อสภาวะวิกฤติ  
๒.๑ ในระดับแรกเป็นการจัดการแผนเผชิญเหตุ ท่ีแสดงให้เห็นว่าทําอย่างไรให้การปฏิบัติงาน 

มีความต่อเน่ืองและสามารถให้บริหารได้เม่ือเกิดเหตุการณ์  
๒.๒ เม่ือเหตุการณ์ขยายวงกว้างในระดับเกิดความเสียหาย จะเริ่มเป็นวิกฤตขององค์กร 

องค์กรจึงต้องมีการบริหารจัดการความต่อเน่ืองทางธุรกิจ รวมท้ังการกอบกู้ให้กลับมาทํางานได้เป็นปกติ ดังน้ัน
วัตถุประสงค์ของการบริหารความต่อเน่ืองคือ เพ่ือให้องค์กรสามารถให้บริการได้ในระดับหน่ึงแม้จะประสบ
สถานการณ์วิกฤต ซ่ึงหน่วยงานต้องหาคําตอบว่าระดับใดท่ีคิดว่าเหมาะสมและจําเป็น  

๒.๓ สามารถใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติได้จริงเม่ือเกิดภาวะวิกฤต 
 

วัตถุประสงค์ในการจัดทําแผนบริหารความต่อเนื่อง  
๑. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเน่ืองขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะในสภาวะ

วิกฤต  
๒. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤต

หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน  
๓. เพ่ือลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ตําบลกายูบอเกาะ 
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๔. เพ่ือบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในสภาพท่ียอมรับได้ และลดระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ี
เกิดข้ึน  

๕. เพ่ือให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ มีความเชื่อม่ันใน
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ แม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทํา
ให้การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะต้องหยุดชะงัก 

 
สมมุติฐานในการจัดทําแผนบริหารความต่อเนื่อง  

๑. เหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึน ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสถานท่ีปฏิบัติงานสํารองท่ีได้จัดเตรียมไว้  
๒. ระบบสารสนเทศสํารอง ไม่ได้ส่งผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเช่นเดียวกับระบบสารสนเทศหลัก 

 
ระบุกิจกรรม/กระบวนการ/และหรือผลิตภัณฑ์ 

หน่วยงาน กิจกรรม/กระบวนการ หมายเหตุ 
สํานักงานปลัด 1.งานบริหารงานท่ัวไป  

- งานสารบรรณ  
- งานบริหารงานบุคคล  
- งานเลือกต้ังและทะเบียนข้อมูล 
- งานตรวจสอบภายใน  
- งานอํานวยการและข้อมูลข่าวสาร  
- งานกิจการสภา อบต. 
- งานกฎหมายและคดี 
- งานบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

 

สํานักงานปลัด 2.งานนโยบายและแผน  
-งานนโยบายและแผนพัฒนา  
-งานวิชาการ  
-งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ 
-งานงบประมาณ  
-งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์  

 

สํานักงานปลัด 3.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
-งานอํานวยการ 
-งานป้องกัน  
-งานฟ้ืนฟู  

 

สํานักงานปลัด 4.งานส่งเสริมการเกษตร 
- งานส่งเสริมการเกษตร 
- งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
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หน่วยงาน กิจกรรม/กระบวนการ หมายเหตุ 
สํานักงานปลัด  5.งานอนามัยและส่ิงแวดล้อม 

-งานส่งเสริมสาธารณสุข 
-งานรักษาความสะอาดเรียบร้อย 
-งานควบคุมโรคและจัดการสิ่งแวดล้อม 

 

สํานักงานปลัด  6.งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  
-งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
-งานสังคมสงเคราะห์ เด็ก สตรี คนชรา
และคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส 
-งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 

 

กองคลัง 7.งานการเงิน 
-งานการเงิน 
-งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
-งานจัดทําฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
-งานเก็บรักษาเงิน 

 

กองคลัง 8.งานบัญชี 
-งานการบัญชี 
-งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
-งานงบการเงินและงบทดลอง 
-งานแสดงฐานะทางการเงิน 

 

กองคลัง 9.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
-งานภาษี อากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
-งานพัฒนารายได้ 
-งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
-งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 

 

กองคลัง 10.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
-งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนท่ีภาษี 
-งานพัสดุ 
-งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และ
ยานพาหนะ 

 

ส่วนโยธา 11.งานก่อสร้าง 
-งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
-งานก่อสร้างสะพาน เข่ือน ทดนํ้า 
-งานข้อมูลก่อสร้าง 
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หน่วยงาน กิจกรรม/กระบวนการ หมายเหตุ 
ส่วนโยธา 12.งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

-งานประเมินราคา 
-งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
-งานออกแบบและบริการข้อมูล 

 

ส่วนโยธา 13.งานประสานสาธารณูปโภค 
-งานประสานกิจการสภา 
-งานไฟฟ้าสาธารณะ 
-งานระบายนํ้า 

 

ส่วนโยธา 14.งานผังเมือง 
-งานสํารวจและแผนท่ี 
-งานวางผังพัฒนาเมือง 
-งานควบคุมทางผังเมือง 

 

ส่วนการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

15 งานการศึกษา 
-งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน 
-งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-งานพัสดุ 
-งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ 

 

ส่วนการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

16.งานศาสนาและวัฒนธรรม 
-งานส่งเสริมศาสนา 
-งานประเพณี วัฒนธรรม 
-งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 

ส่วนการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

17.งานกีฬาและนันทนาการ 
-งานส่งเสริมกีฬา 
-งานส่งเสริมนันทนาการ 

 

 
การประเมินความเส่ียง ภัยคุกคาม และผลกระทบ  

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๔๒ ได้กําหนดภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบล เป็น 31 ภารกิจ ซ่ึงองค์การบริหารส่วนตําบล   
กายูบอเกาะได้วิเคราะห์แล้วเห็นว่ามีภารกิจสําคัญ จํานวน 16 ภารกิจ ดังน้ี  

(๑) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง 
(๒) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายนํ้า 
(3) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
(4) การสาธารณูปการ 
(5) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
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(6) การจัดการศึกษา 
(7) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
(8) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน 
(9) การส่งเสริมกีฬา 
(10) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถ่ิน 
(11) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(๑2) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(13) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
(1๔) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
(15) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(16) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ ต้ังอยู่ท่ี อําเภอรามัน จังหวัดยะลา มีจํานวนผู้บริหาร สมาชิก

สภา พนักงานส่วนตําบล และลูกจ้างท่ีปฏิบัติราชการอยู่ในพ้ืนท่ีปฏิบัติงานท้ังสิ้น 37 คน  
เม่ือได้วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือระบุความเสี่ยง ภัยคุกคามท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน โดยอาศัยแนว

ทางการวิเคราะห์ผลกระทบต่อทรัพยากร ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านอาคารสถานท่ีปฏิบัติงานหลัก ด้านวัสดุอุปกรณ์ท่ี
สําคัญ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลท่ีสําคัญ ด้านบุคลากรหลัก และด้านคู่ค้าผู้ให้บริการผู้มีส่วนได้เสียท่ี
สําคัญ แล้วสรุปความเสี่ยง ภัยคุกคามขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะได้ดังน้ี 
ความเส่ียงและ
ภัยคุกคาม  

 

ผลกระทบ 
อาคาร
สถานท่ี
ปฏิบัติงาน
หลัก  

วัสดุอุปกรณ์
ท่ีสําคัญ  

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมูลท่ีสําคัญ  

บุคลากร
หลัก  

คู่ค้าผู้ให้
บริการผู้มี
ส่วนได้เสีย 

อุทกภัย  / / / / / 
อัคคีภัย  / / / /  
ไฟฟ้าดับ   / /   
เหตุความไม่
สงบ 

/ / / /  
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การประเมินผลกระทบต่อกระบวนการทํางาน  
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ ได้ดําเนินการประเมินผลกระทบต่อกระบวนการดําเนินงาน

หรือวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) โดยวิเคราะห์กระบวนการดําเนินงานตาม
ส่วนราชการ เพ่ือพิจารณาถึงระดับของผลกระทบ และระยะเวลาท่ียอมให้งานสะดุดหยุดชะงัก พบว่ามี
กระบวนการดําเนินงานภาพรวมในระดับองค์การท่ีจะได้รับผลกระทบจากสภาวะวิกฤตในระดับสูง และไม่
สามารถยอมให้งานสะดุดหยุดชะงักได้เกิน ๑ วัน จานวน ๑4 กระบวนงาน 

กระบวนงาน ส่วนราชการ ระดับ ระยะเวลาท่ียอมให้งาน
สะดุดหยุดชะงัก 

1.งานบริหารงานท่ัวไป  
- งานสารบรรณ  
- งานบริหารงานบุคคล  
- งานเลือกต้ังและทะเบียนข้อมูล 
- งานตรวจสอบภายใน  
- งานอํานวยการและข้อมูล
ข่าวสาร  
- งานกิจการสภา อบต. 
- งานกฎหมายและคดี 
- งานบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

สํานักงานปลัด สูง 1 วัน 

2.งานนโยบายและแผน  
-งานนโยบายและแผนพัฒนา  
-งานวิชาการ  
-งานข้อมูลและการ
ประชาสัมพันธ์ 
-งานงบประมาณ  
-งานสารสนเทศและระบบ
คอมพิวเตอร์  

สํานักงานปลัด สูง 1 วัน 

3.งานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย  
-งานอํานวยการ 
-งานป้องกัน  
-งานฟ้ืนฟู  

สํานักงานปลัด สูง 2 ชั่วโมง 

4.งานส่งเสริมการเกษตร 
- งานส่งเสริมการเกษตร 
- งานส่งเสริมปศุสัตว์ 

สํานักงานปลัด สูง 1 วัน 
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กระบวนงาน ส่วนราชการ ระดับ ระยะเวลาท่ียอมให้งาน
สะดุดหยุดชะงัก 

5.งานอนามัยและส่ิงแวดล้อม 
-งานส่งเสริมสาธารณสุข 
-งานรักษาความสะอาดเรียบร้อย 
-งานควบคุมโรคและจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

สํานักงานปลัด สูง 1 วัน 

6.งานสวัสดิการและพัฒนา
ชุมชน  
-งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
-งานสังคมสงเคราะห์ เด็ก สตรี 
คนชราและคนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 
-งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนา
สตรี 

สํานักงานปลัด สูง 1 วัน 

7.งานการเงิน 
-งานการเงิน 
-งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
-งานจัดทําฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
-งานเก็บรักษาเงิน 

กองคลัง สูง 1 วัน 

8.งานบัญชี 
-งานการบัญชี 
-งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
-งานงบการเงินและงบทดลอง 
-งานแสดงฐานะทางการเงิน 

     กองคลัง สูง 1 วัน 

9.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
-งานภาษี อากร ค่าธรรมเนียม
และค่าเช่า 
-งานพัฒนารายได้ 
-งานควบคุมกิจการค้าและ
ค่าปรับ 
-งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัด
รายได้ 

     กองคลัง สูง 1 วัน 
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กระบวนงาน ส่วนราชการ ระดับ ระยะเวลาท่ียอมให้งาน
สะดุดหยุดชะงัก 

10.งานทะเบียนทรัพย์สินและ
พัสดุ 
-งานทะเบียนทรัพย์สินและแผน
ท่ีภาษี 
-งานพัสดุ 
-งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุ
ครุภัณฑ์และยานพาหนะ 

     กองคลัง สูง 1 วัน 

11.งานก่อสร้าง 
-งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
-งานก่อสร้างสะพาน เข่ือน ทด
นํ้า 
-งานข้อมูลก่อสร้าง 

ส่วนโยธา สูง 1 วัน 

12.งานออกแบบและควบคุม
อาคาร 
-งานประเมินราคา 
-งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
-งานออกแบบและบริการข้อมูล 

ส่วนโยธา สูง 1 วัน 

13.งานประสานสาธารณูปโภค 
-งานประสานกิจการสภา 
-งานไฟฟ้าสาธารณะ 
-งานระบายนํ้า 

ส่วนโยธา สูง 1 วัน 

14.งานผังเมือง 
-งานสํารวจและแผนท่ี 
-งานวางผังพัฒนาเมือง 
-งานควบคุมทางผังเมือง 

ส่วนโยธา สูง 1 วัน 
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กระบวนงาน ส่วนราชการ ระดับ ระยะเวลาท่ียอมให้งาน
สะดุดหยุดชะงัก 

15 งานการศึกษา 
-งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน 
-งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-งานพัสดุ 
-งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุ 
ครุภัณฑ์ 

ส่วนการศึกษาฯ สูง 1 วัน 

16.งานศาสนาและวัฒนธรรม 
-งานส่งเสริมศาสนา 
-งานประเพณี วัฒนธรรม 
-งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ส่วนการศึกษาฯ สูง 1 วัน 

17.งานกีฬาและนันทนาการ 
-งานส่งเสริมกีฬา 
-งานส่งเสริมนันทนาการ 

ส่วนการศึกษาฯ สูง 1 วัน 

 
ทรัพยากรท่ีจําเป็นต้องใช้เพ่ือให้การดําเนินงานต่อเนื่องในภาวะวิกฤต  

ในการบริหารความต่อเน่ืองในสภาวะวิกฤตหรือเม่ือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ท่ีเป็นผลให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ ต้องหยุดการดําเนินงาน หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเน่ือง ให้สามารถ
ปฏิบัติงานในกระบวนการทํางานท่ีสําคัญดังกล่าวข้างต้นได้อย่างต่อเน่ือง เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ ได้วิเคราะห์ทรัพยากรท่ีจําเป็น (ข้ันตํ่า) ท่ีต้องใช้ เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเน่ืองในภาวะวิกฤตของแต่ละกระบวนงาน ดังน้ี 
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กระบวนการ 

ทรัพยากรท่ีจําเป็นต้องใช้เพ่ือให้การดําเนินงานต่อเน่ือง 
อาคารสถานท่ี
ปฏิบัติงานหลัก  

วัสดุอุปกรณ์ท่ี
สําคัญ  

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมูลท่ีสําคัญ  

บุคลากรหลัก  คู่ค้าผู้ให้บริการ
ผู้มีส่วนได้เสียท่ี
สําคัญ  

1.งานบริหารงานท่ัวไป  
- งานสารบรรณ  
- งานบริหารงานบุคคล  
- งานเลือกตั้งและทะเบียน
ข้อมูล 
- งานตรวจสอบภายใน  
- งานอํานวยการและข้อมลู
ข่าวสาร  
- งานกิจการสภา อบต. 
- งานกฎหมายและคด ี
- ง า น บ ริ ก า ร ศู น ย์ ข้ อ มู ล
ข่าวสาร 

สถานท่ีปฏิบัติงาน
(สํารอง 2 ) 
ทีมบริหารความ
ต่อเน่ือง 1 

-คอมพิวเตอร ์ 
-เครื่องพิมพ์  
-เครื่องถ่าย
เอกสาร  
-โทรศัพท์พ้ืนฐาน  
-โทรสาร 
-กระดาษ  
-เครื่องเขียน  

ระบบเช่ือมโยง
อินเตอร์เน็ต  

2 คน  ผู้ให้บริการ
เช่ือมโยง
เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

2.งานนโยบายและแผน  
-งานนโยบายและแผนพัฒนา  
-งานวิชาการ  
-งานข้อมูลและการ
ประชาสมัพันธ์ 
-งานงบประมาณ  
-งานสารสนเทศและระบบ 
 
 
 

สถานท่ีปฏิบัติงาน
(สํารอง 2 ) 
ทีมบริหารความ
ต่อเน่ือง 1 

-คอมพิวเตอร ์ 
-เครื่องพิมพ์  
-เครื่องถ่าย
เอกสาร  
-โทรศัพท์พ้ืนฐาน  
-โทรสาร 
-กระดาษ  
-เครื่องเขียน  

ระบบเช่ือมโยง
อินเตอร์เน็ต  

2 คน  ผู้ให้บริการ
เช่ือมโยง
เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

3.งานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย  
-งานอํานวยการ 
-งานป้องกัน  
-งานฟ้ืนฟู  

สถานท่ีปฏิบัติงาน
(สํารอง 2 ) 
ทีมบริหารความ
ต่อเน่ือง 1 

-คอมพิวเตอร ์ 
-เครื่องพิมพ์  
-เครื่องถ่าย
เอกสาร  
-โทรศัพท์พ้ืนฐาน 
-โทรสาร  
-กระดาษ  
-เครื่องเขียน  

ระบบเช่ือมโยง
อินเตอร์เน็ต  

2 คน  ผู้ให้บริการ
เช่ือมโยง
เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

4.งานส่งเสริมการเกษตร 
- งานส่งเสริมการเกษตร 
- งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
 

สถานท่ีปฏิบัติงาน
(สํารอง 2 ) 
ทีมบริหารความ
ต่อเน่ือง 1 

-คอมพิวเตอร ์ 
-เครื่องพิมพ์  
-เครื่องถ่าย
เอกสาร  
-โทรศัพท์พ้ืนฐาน  
-กระดาษ  
-เครื่องเขียน  

ระบบเช่ือมโยง
อินเตอร์เน็ต  

2 คน  ผู้ให้บริการ
เช่ือมโยง
เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 
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กระบวนการ 

ทรัพยากรท่ีจําเป็นต้องใช้เพ่ือให้การดําเนินงานต่อเน่ือง 
อาคารสถานท่ี
ปฏิบัติงานหลัก  

วัสดุอุปกรณ์ท่ี
สําคัญ  

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมูลท่ีสําคัญ  

บุคลากรหลัก  คู่ค้าผู้ให้บริการ
ผู้มีส่วนได้เสียท่ี
สําคัญ  

5.งานอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม 
-งานส่งเสริมสาธารณสุข 
-งานรักษาความสะอาด
เรียบร้อย 
-งานควบคุมโรคและจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

สถานท่ีปฏิบัติงาน
(สํารอง 2 ) 
ทีมบริหารความ
ต่อเน่ือง 1 

-คอมพิวเตอร ์ 
-เครื่องพิมพ์  
-เครื่องถ่าย
เอกสาร  
-โทรศัพท์พ้ืนฐาน 
-โทรสาร  
-กระดาษ  
-เครื่องเขียน 

ระบบเช่ือมโยง
อินเตอร์เน็ต  

2 คน  ผู้ให้บริการ
เช่ือมโยง
เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

6.งานสวัสดิการและพัฒนา
ชุมชน  
-งานสวัสดิการและพัฒนา
ชุมชน 
-งานสังคมสงเคราะห์ เด็ก 
สตรี คนชราและคนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 
-งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนา
สตร ี

สถานท่ีปฏิบัติงาน
(สํารอง 2 ) 
ทีมบริหารความ
ต่อเน่ือง 1 

-คอมพิวเตอร ์ 
-เครื่องพิมพ์  
-เครื่องถ่าย
เอกสาร  
-โทรศัพท์พ้ืนฐาน 
-โทรสาร  
-กระดาษ  
-เครื่องเขียน 

ระบบเช่ือมโยง
อินเตอร์เน็ต  

2 คน  ผู้ให้บริการ
เช่ือมโยง
เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

7.งานการเงิน 
-งานการเงิน 
-งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
-งานจัดทําฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
-งานเก็บรักษาเงิน 

สถานท่ีปฏิบัติงาน
(สํารอง 2 ) 
ทีมบริหารความ
ต่อเน่ือง 2 

-คอมพิวเตอร ์ 
-เครื่องพิมพ์  
-เครื่องถ่าย
เอกสาร  
-โทรศัพท์พ้ืนฐาน 
-โทรสาร  
-กระดาษ  
-เครื่องเขียน 

ระบบเช่ือมโยง
อินเตอร์เน็ต  

2 คน  ผู้ให้บริการ
เช่ือมโยง
เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

8.งานบัญชี 
-งานการบัญชี 
-งานทะเบียนการคุมเบิก
จ่ายเงิน 
-งานงบการเงินและงบทดลอง 
-งานแสดงฐานะทางการเงิน 

สถานท่ีปฏิบัติงาน
(สํารอง 2 ) 
ทีมบริหารความ
ต่อเน่ือง 2 

-คอมพิวเตอร ์ 
-เครื่องพิมพ์  
-เครื่องถ่าย
เอกสาร  
-โทรศัพท์พ้ืนฐาน 
-โทรสาร  
-กระดาษ  
-เครื่องเขียน 

ระบบเช่ือมโยง
อินเตอร์เน็ต  

2 คน  ผู้ให้บริการ
เช่ือมโยง
เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 
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กระบวนการ 

ทรัพยากรท่ีจําเป็นต้องใช้เพ่ือให้การดําเนินงานต่อเน่ือง 
อาคารสถานท่ี
ปฏิบัติงานหลัก  

วัสดุอุปกรณ์ท่ี
สําคัญ  

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมูลท่ีสําคัญ  

บุคลากรหลัก  คู่ค้าผู้ให้บริการ
ผู้มีส่วนได้เสียท่ี
สําคัญ  

9.งานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้ 
-งานภาษี อากร 
ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
-งานพัฒนารายได ้
-งานควบคุมกิจการค้าและ
ค่าปรับ 
-งานทะเบียนควบคุมและ
เร่งรัดรายได ้

สถานท่ีปฏิบัติงาน
(สํารอง 2 ) 
ทีมบริหารความ
ต่อเน่ือง 2 

-คอมพิวเตอร ์ 
-เครื่องพิมพ์  
-เครื่องถ่าย
เอกสาร  
-โทรศัพท์พ้ืนฐาน 
-โทรสาร  
-กระดาษ  
-เครื่องเขียน 

ระบบเช่ือมโยง
อินเตอร์เน็ต  

2 คน  ผู้ให้บริการ
เช่ือมโยง
เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

10.งานทะเบียนทรัพย์สิน
และพัสดุ 
-งานทะเบียนทรัพย์สินและ
แผนท่ีภาษี 
-งานพัสดุ 
-งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุ
ครุภณัฑ์และยานพาหนะ 

สถานท่ีปฏิบัติงาน
(สํารอง 2 ) 
ทีมบริหารความ
ต่อเน่ือง 2 

-คอมพิวเตอร ์ 
-เครื่องพิมพ์  
-เครื่องถ่าย
เอกสาร  
-โทรศัพท์พ้ืนฐาน 
-โทรสาร  
-กระดาษ  
-เครื่องเขียน 

ระบบเช่ือมโยง
อินเตอร์เน็ต  

2 คน  ผู้ให้บริการ
เช่ือมโยง
เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

11.งานก่อสร้าง 
-งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
-งานก่อสร้างสะพาน เข่ือน 
ทดนํ้า 
-งานข้อมูลก่อสร้าง 

สถานท่ีปฏิบัติงาน
(สํารอง 2 ) 
ทีมบริหารความ
ต่อเน่ือง 3 

-คอมพิวเตอร ์ 
-เครื่องพิมพ์  
-เครื่องถ่าย
เอกสาร  
-โทรศัพท์พ้ืนฐาน 
-กระดาษ  
-เครื่องเขียน 

ระบบเช่ือมโยง
อินเตอร์เน็ต  

2 คน  ผู้ให้บริการ
เช่ือมโยง
เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

12.งานออกแบบและ
ควบคุมอาคาร 
-งานประเมินราคา 
-งานควบคุมการก่อสร้าง
อาคาร 
-งานออกแบบและบริการ
ข้อมูล 

สถานท่ีปฏิบัติงาน
(สํารอง 2 ) 
ทีมบริหารความ
ต่อเน่ือง 3 

-คอมพิวเตอร ์ 
-เครื่องพิมพ์  
-เครื่องถ่าย
เอกสาร  
-โทรศัพท์พ้ืนฐาน 
-โทรสาร  
-กระดาษ  
-เครื่องเขียน 

ระบบเช่ือมโยง
อินเตอร์เน็ต  

2 คน  ผู้ให้บริการ
เช่ือมโยง
เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

13.งานประสาน
สาธารณูปโภค 
-งานประสานกิจการสภา 
-งานไฟฟ้าสาธารณะ 
-งานระบายนํ้า 

สถานท่ีปฏิบัติงาน
(สํารอง 2 ) 
ทีมบริหารความ
ต่อเน่ือง 3 

-คอมพิวเตอร ์ 
-เครื่องพิมพ์  
-เครื่องถ่าย
เอกสาร  
-โทรศัพท์พ้ืนฐาน  
-กระดาษ  
-เครื่องเขียน  

ระบบเช่ือมโยง
อินเตอร์เน็ต  

2 คน  ผู้ให้บริการ
เช่ือมโยง
เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 
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กระบวนการ 

ทรัพยากรท่ีจําเป็นต้องใช้เพ่ือให้การดําเนินงานต่อเน่ือง 
อาคารสถานท่ี
ปฏิบัติงานหลัก  

วัสดุอุปกรณ์ท่ี
สําคัญ  

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมูลท่ีสําคัญ  

บุคลากรหลัก  คู่ค้าผู้ให้บริการ
ผู้มีส่วนได้เสียท่ี
สําคัญ  

14.งานผังเมือง 
-งานสํารวจและแผนท่ี 
-งานวางผังพัฒนาเมือง 
-งานควบคุมทางผังเมือง 

สถานท่ีปฏิบัติงาน
(สํารอง 2 ) 
ทีมบริหารความ
ต่อเน่ือง 3 

-คอมพิวเตอร ์ 
-เครื่องพิมพ์  
-เครื่องถ่าย
เอกสาร  
-โทรศัพท์พ้ืนฐาน 
-โทรสาร  
-กระดาษ  
-เครื่องเขียน 

ระบบเช่ือมโยง
อินเตอร์เน็ต  

2 คน  ผู้ให้บริการ
เช่ือมโยง
เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

15 งานการศึกษา 
-งานส่งเสริมกิจการโรงเรยีน 
-งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-งานพัสดุ 
-งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุ 
ครุภณัฑ์ 

สถานท่ีปฏิบัติงาน
(สํารอง 2 ) 
ทีมบริหารความ
ต่อเน่ือง 4 

-คอมพิวเตอร ์ 
-เครื่องพิมพ์  
-เครื่องถ่าย
เอกสาร  
-โทรศัพท์พ้ืนฐาน 
-โทรสาร  
-กระดาษ  
-เครื่องเขียน 

ระบบเช่ือมโยง
อินเตอร์เน็ต  

4 คน  ผู้ให้บริการ
เช่ือมโยง
เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

16.งานศาสนาและ
วัฒนธรรม 
-งานส่งเสริมศาสนา 
-งานประเพณี วัฒนธรรม 
-งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
และภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

สถานท่ีปฏิบัติงาน
(สํารอง 2 ) 
ทีมบริหารความ
ต่อเน่ือง 4 

-คอมพิวเตอร ์ 
-เครื่องพิมพ์  
-เครื่องถ่าย
เอกสาร  
-โทรศัพท์พ้ืนฐาน 
-โทรสาร  
-กระดาษ  
-เครื่องเขียน 

ระบบเช่ือมโยง
อินเตอร์เน็ต  

2 คน  ผู้ให้บริการ
เช่ือมโยง
เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

17.งานกีฬาและนันทนาการ 
-งานส่งเสริมกีฬา 
-งานส่งเสริมนันทนาการ 

สถานท่ีปฏิบัติงาน
(สํารอง 2 ) 
ทีมบริหารความ
ต่อเน่ือง 4 

-คอมพิวเตอร ์ 
-เครื่องพิมพ์  
-เครื่องถ่าย
เอกสาร  
-โทรศัพท์พ้ืนฐาน 
-โทรสาร  
-กระดาษ  
-เครื่องเขียน 

ระบบเช่ือมโยง
อินเตอร์เน็ต  

2 คน  ผู้ให้บริการ
เช่ือมโยง
เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 
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กลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง  
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ ได้กําหนดกลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความต่อเน่ืองใน

กรณีเกิดสภาวะวิกฤติไว้ดังน้ี 
ทรัพยากร กลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความต่อเน่ือง หน่วยงานเจ้าภาพ 

รับผิดชอบ 
อาคารสถานท่ีปฏิบัติงาน  -ประสานโรงเรียนบ้านบือยองและโรงเรียนบ้านพอแม็ง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบาลาสมีแล หรืออปท.ใกล้เคียง เพ่ือ
เตรียมอาคารสถานท่ีปฏิบัติงาน  

ทุกส่วนราชการ 

เครื่องมือ/อุปกรณ์  -จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา เครื่องพิมพ์ 
อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืน เพ่ือรองรับการใช้
งาน  
-จัดเตรียมแอร์การ์ด เพ่ือรองรับการเชื่อมต่อระบบ
อินเตอร์เน็ต กรณีผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตในระบบปกติ
ไม่สามารถให้บริการได้  
-จัดเตรียมเครื่องถ่ายเอกสาร โทรศัพท์พ้ืนฐาน โทรสาร 
กระดาษ เครื่องเขียน รถยนต์ เพ่ือรองรับการใช้งาน  
-จัดหาเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์ท่ีจําเป็น โดยการจัดซ้ือ
จัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ  

ทุกส่วนราชการ 

ระบบงานเทคโนโลยีหรือ
ระบบสารสนเทศ  

-จัดให้มีระบบงานเทคโนโลยีหรือระบบสารสนเทศ 
สํารอง มีการสํารองข้อมูลและทดสอบความพร้อมใช้งาน
อย่างสมํ่าเสมอ  
-กําหนดให้มีการปฏิบัติงานโดยไม่ใช้ระบบเทคโนโลยีไป
ก่อน แล้วจึงนําข้อมูลเข้าระบบสารสนเทศเม่ือกลับคืนสู่
สภาวะปกติ  

ทุกส่วนราชการ 

บุคลากร  -กําหนดตัวบุคลากรหลัก บุคลากรสํารองในการ
ปฏิบัติงานทดแทนในส่วนราชการเดียวกัน และมี
หมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้ชัดเจน  

ทุกส่วนราชการ 

คู่ค้า/ผู้ให้บริการ  -กําหนดให้มีคู่ค้า/ผู้ให้บริการ เพ่ือเรียกใช้บริการในกรณี
เกิดสภาวะวิกฤต  
-พิจารณากระจายความเสี่ยง โดยจัดให้มีคู่ค้า/ผู้
ให้บริการมากกว่า ๑ ราย  

ทุกส่วนราชการ 
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โครงสร้างและทีมบริหารความต่อเนื่อง  

เพ่ือให้แผนบริหารความต่อเน่ือง (Business Continuity Plan : BCP) ขององค์การบริหารส่วนตําบล
กายูบอเกาะ สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เน่ืองจากเป็นส่วนราชการท่ีมี
ขนาดเล็ก บุคลากรไม่มาก ซ่ึงจากรูปแบบท่ีสานักงาน ก.พ.ร. กําหนดให้นําโครงสร้างและคําบรรยายลักษณะ
งานมาพิจารณากําหนดกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะจะมี 
๑7 งาน ซ่ึงเยอะเกินไปและไม่เกิดความเหมาะสม จึงกําหนดให้มีคณะบริหารความต่อเน่ือง (BCP Team) ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ แยกตามส่วนราชการ ซ่ึงมีงานท้ัง ๑๕ งานอยู่ในส่วนราชการน้ันแล้ว 
โดยท่ีโครงสร้างประกอบด้วย  

๑. หัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ือง  
๒. รองหัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ือง  
๓. ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเน่ือง  
๔. ทีมบริหารความต่อเน่ือง ซ่ึงประกอบด้วย หัวหน้าทีม และทีมงาน จํานวน 4 ทีม ได้แก่  
๔.๑ ทีมบริหารความต่อเน่ือง ๑ : สํานักงานปลัด 
๔.๒ ทีมบริหารความต่อเน่ือง ๒ : กองคลัง  
๔.๓ ทีมบริหารความต่อเน่ือง ๓ : ส่วนโยธา 
๔.4 ทีมบริหารความต่อเน่ือง 4 : ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยมีการกําหนดตัวบุคลากรหลักและบุคลากรสํารองของคณะบริหารความต่อเน่ือง และทีมบริหาร

ความต่อเน่ืองแต่ละทีมไว้ดังน้ี 
 

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ือง 

ทีมบริหารความต่อเน่ือง ๒ 
: กองคลัง 

ทีมบริหารความต่อเน่ือง ๑ 
: สํานักงานปลัด 

ทีมบริหารความต่อเน่ือง ๓ 
: ส่วนโยธา 

ทีมบริหารความต่อเน่ือง 4 : ส่วน
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ผู้ประสานงานคณะบริหาร
ความต่อเน่ือง 

      รองหัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ือง 
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บุคลากรหลัก บทบาท บุคลากรสํารอง 

ช่ือ-สกุล-ตําแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ-สกุล-ตําแหน่ง โทรศัพท์ 
ว่าง 
นายก อบต. 

 หัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ือง ว่าง 
รองนายก อบต. 

 

ว่าง 
รองนายก อบต. 

 รองหัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ือง ว่าง 
เลขานุการนายก อบต. 

 

นางณัฐวดี สิงห์ลอ 
(ปลัด อบต.) 

073-254353 หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง ๑ นายชัยณิวัฒน์  สายสุวรรณ 
(บุคลากร) 

073-254353 

นางสาวอัจฉรา ชําระ 
(เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) 

073-254353 หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง 2 นายกวีศักด์ิ ทองเจริญ 
(นักวิชาการพัสดุ) 

073-254353 

นายพงศกร  เสนะเกตุ 
(หัวหน้าส่วนโยธา) 

073-254353 หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง 3 นายอัสนี  ตะละมะ 
(ผช.หน.ส่วนโยธา) 

073-254353 

นางสาวนูรไอนี ยามู 
(ครูผู้ดูแลเด็ก) 

073-254353 หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง 4 นางสาวแอเสาะ โต๊ะอุง 
(ครูผู้ดูแลเด็ก) 

073-254353 

 
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง ๑ : สํานักงานปลัด 

หัวหน้าทีม 
บุคลากรหลัก บุคลากรสํารอง 

ช่ือ-สกุล-ตําแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ-สกุล-ตําแหน่ง โทรศัพท์ 
นางณัฐวดี สิงห์ลอ 
(ปลัด อบต.) 

073-254353 นายชัยณิวัฒน์  สายสุวรรณ 
(บุคลากร) 

073-254353 

ทีมงาน 
บุคลากรหลัก บุคลากรสํารอง 

ช่ือ-สกุล-ตําแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ-สกุล-ตําแหน่ง โทรศัพท์ 
นายชัยณิวัฒน์  สายสุวรรณ 
(บุคลากร) 

073-254353 นายธีรชัย หวันหมาน 
(เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายฯ) 

073-254353 

นางพจนา สุขเกษม 
(เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน) 

073-254353 นางสาวรอสีต๊ะ แยนา 
(เจ้าพนักงานธุรการ) 

073-254353 

นายธีรชัย หวันหมาน 
(เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายฯ) 

073-254353 นายมูฮัมหมัดเฟาซี  สะลีมา 
(ผช.จนท.วิเคราะห์นโยบายฯ) 

073-254353 

นางสาวรอสีต๊ะ แยนา 
(เจ้าพนักงานธุรการ) 

073-254353 นางสาวมาซีเต๊าะ กาโบ๊ะ 
(แม่บ้าน) 

073-254353 
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หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง 2 : กองคลัง 

หัวหน้าทีม 
บุคลากรหลัก บุคลากรสํารอง 

ช่ือ-สกุล-ตําแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ-สกุล-ตําแหน่ง โทรศัพท์ 
นางสาวอัจฉรา ชําระ 
(เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) 

073-254353 นายกวีศักด์ิ ทองเจริญ 
(นักวิชาการพัสดุ) 

073-254353 

ทีมงาน 
บุคลากรหลัก บุคลากรสํารอง 

ช่ือ-สกุล-ตําแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ-สกุล-ตําแหน่ง โทรศัพท์ 
นางสาวอัจฉรา ชําระ 
(เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) 

073-254353 นางสาวซอฟียะ  สูเล๊าะ 
(ผช.จนท.จัดเก็บรายได้) 

073-254353 

นายกวีศักด์ิ ทองเจริญ 
(นักวิชาการพัสดุ) 

073-254353 นางสาวมาซีเต๊าะ กาโบ๊ะ 
(แม่บ้าน) 

073-254353 

 
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง 3 : ส่วนโยธา 

หัวหน้าทีม 
บุคลากรหลัก บุคลากรสํารอง 

ช่ือ-สกุล-ตําแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ-สกุล-ตําแหน่ง โทรศัพท์ 
นายพงศกร เสนะเกตุ 
(หัวหน้าส่วนโยธา) 

073-254353 นายอัสนี  ตะละมะ 
(ผช.หน.ส่วนโยธา) 

073-254353 

ทีมงาน 
บุคลากรหลัก บุคลากรสํารอง 

ช่ือ-สกุล-ตําแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ-สกุล-ตําแหน่ง โทรศัพท์ 
นายพงศกร เสนะเกตุ 
(หัวหน้าส่วนโยธา) 

073-254353 นายอัสนี  ตะละมะ 
(ผช.หน.ส่วนโยธา) 

073-254353 

นายอัสนี  ตะละมะ 
(ผช.หน.ส่วนโยธา) 

073-254353 นางสาวรอฮานี  สาและเร๊ะ 
(ผช.จนท.ธุรการ) 

073-254353 
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หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง 4 : ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

หัวหน้าทีม 
บุคลากรหลัก บุคลากรสํารอง 

ช่ือ-สกุล-ตําแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ-สกุล-ตําแหน่ง โทรศัพท์ 
นางนูรไอนี  ยามู 
(ครูผู้ดูแลเด็ก) 
 

073-254353 นางสาวแอเสาะ โต๊ะอุง 
(ครูผู้ดูแลเด็ก) 
 

073-254353 

ทีมงาน 
บุคลากรหลัก บุคลากรสํารอง 

ช่ือ-สกุล-ตําแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ-สกุล-ตําแหน่ง โทรศัพท์ 
นางนูรไอนี  ยามู 
(ครูผู้ดูแลเด็ก) 

073-254353 นางสาวแอเสาะ โต๊ะอุง 
(ครูผู้ดูแลเด็ก) 
 

073-254353 

นางสาวแอเสาะ โต๊ะอุง 
(ครูผู้ดูแลเด็ก) 
 

073-254353 นางสาวยามีหละ  โซะปาเน๊าะ 
(ผู้ดูแลเด็ก) 
 

073-254353 

นางสาวยามีหละ  โซะปาเน๊าะ 
(ผู้ดูแลเด็ก) 
 

073-254353 นางสาวสุไฮลา  มะบูเกะ 
(ผู้ดูแลเด็ก) 
 

073-254353 

นางสาวสุไฮลา  มะบูเกะ 
(ผู้ดูแลเด็ก) 
 

073-254353 นางสาวยามีหละ  โซะปาเน๊าะ 
(ผู้ดูแลเด็ก) 
 

073-254353 

 
ข้ันตอนการบริหารความต่อเนื่อง  

เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ สามารถปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตได้อย่างต่อเน่ือง เป็น
ระบบ และมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดข้ันตอนและแนวทางปฏิบัติกรณีเกิดสภาวะวิกฤตใน ๔ กรณี  

๑. อุทกภัย  
๒. อัคคีภัย  
๓. ไฟดับ  
๔. เหตุการณ์ความไม่สงบ 
โดยระบุข้ันตอน/แนวทางท่ีผู้เก่ียวข้องจะต้องถือปฏิบัติตามห้วงเวลาของการเกิดเหตุการณ์ในแต่ละ

เหตุการณ์ออกเป็น ๓ ห้วงเวลา ประกอบด้วย  
๑. เม่ือเริ่มมีสถานการณ์  
๒. เม่ือเหตุการณ์พัฒนาเข้าสู่สภาวะวิกฤต ซ่ึงจะเป็นผลทาให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน

ตําบลกายูบอเกาะ ต้องหยุดชะงักลง  
๓. เม่ือเหตุการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ  
ท้ังน้ี ให้นําแผนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕6 ขององค์การบริหารส่วนตําบล    

กายูบอเกาะ มาใช้ร่วมด้วยโดยมีรายละเอียดข้ันตอน/แนวทางปฏิบัติดังน้ี 
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กรณีเหตุการณ์อุทกภัย  
๑. เม่ือเริ่มมีสถานการณ์  
๑.๑ ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเน่ือง ขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ ทําหน้าท่ีใน

การติดตามข้อมูลข่าวสาร และสถานการณ์การเกิดภัยอย่างใกล้ชิด วิเคราะห์แนวโน้ม และรายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นทุกระยะ และแจ้งเวียน หรือแจ้งผ่านศูนย์วิทยุสื่อสาร ให้ส่วนราชการทราบถึง
สถานการณ์ อีกท้ังติดต่อประสานงานภายในองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ และหน่วยงานอ่ืนภายนอก
องค์การจนปิดสถานการณ์  

๑.๒ หัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ืองประเมินลักษณะ ขอบเขต แนวโน้มของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือ
ตัดสินใจประกาศใช้แผนบริหารความต่อเน่ือง และการดําเนินการตามข้ันตอนและแนวทางการบริหารความ
ต่อเน่ือง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรตามท่ีได้กําหนดไว้ในแผนบริหารความต่อเน่ือง  

๑.๓ หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง สนับสนุนการปฏิบัติงานของหัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ือง 
และดําเนินการตามข้ันตอนและแนวทางการบริหารความต่อเน่ือง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรท่ีได้กําหนดไว้ใน
แผนบริหารความต่อเน่ืองของส่วนราชการของตน  

๑.๔ ทีมงานในทีมบริหารความต่อเน่ือง สํารองข้อมูลท่ีจําเป็นในการปฏิบัติงานซ่ึงไม่ได้อยู่ในระบบ
สารสนเทศ หรือระบบข้อมูลกลางลงอุปกรณ์สํารองข้อมูลเพ่ือป้องกันการเสียหายของข้อมูล รวมถึงการ
เตรียมการเป็นข้อมูลสําหรับการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต 

๑.๕ ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเน่ือง แจ้งรองหัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ือง และแจ้ง
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง เพ่ือแจ้งข้อมูลให้กับบุคลากรในทีม ตามกระบวนการ Call Tree เพ่ือทราบ
และเตรียมความพร้อมในเบ้ืองต้น โดยกระบวนการ Call Tree จะเริ่มจาก  

-ผู้ประสานงานคณะผู้บริหารความต่อเน่ือง แจ้งหัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ืองแต่ละทีม  
-หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ืองแต่ละทีมแจ้งทีมงาน (บุคลากรหลัก) คนท่ี ๑  
-ทีมงาน (บุคลากรหลัก) คนท่ี ๑ แจ้งทีมงาน (บุคลากรหลัก) คนท่ี ๒  
-ทีมงาน (บุคลากรหลัก) คนท่ี ๒ แจ้งทีมงาน (บุคลากรหลัก) คนท่ี ๓ ต่อเน่ืองเรื่อยไปจนกระท่ังครบ

ทุกคนในทีมบริหารความต่อเน่ืองแต่ละทีม  
-เม่ือทีมงาน (บุคลากรหลัก) คนสุดท้ายในทีม ได้รับแจ้งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ติดต่อกลับไปยังหัวหน้า

ทีม เพ่ือยืนยันการรับทราบข้อมูล  
-กรณีท่ีไม่สามารถติดต่อบุคลากรหลักได้ ให้ติดต่อบุคลากรสํารอง ตามลําดับท่ีท่ีกําหนดไว้ในรายชื่อ

ของทีมบริหารความต่อเน่ือง  
๒. เม่ือเหตุการณ์พัฒนาเข้าสู่สภาวะวิกฤต ซ่ึงจะเป็นผลทําให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน

ตําบลกายูบอเกาะ ต้องหยุดชะงักลง  
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๒.๑ ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเน่ืองประสานงานกับส่วนราชการทุกส่วน และโรงเรียน
บ้านบือยอง โรงเรียนบ้านพอแม็ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบาลาสมีแล   เพ่ือเตรียมความพร้อมของสถานท่ี
ปฏิบัติงานสํารอง เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ให้เรียบร้อย พร้อมสาหรับการปฏิบัติงานของคณะบริหารความ
ต่อเน่ือง และทีมงานบริหารความต่อเน่ือง  

๒.๒ ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเน่ือง เสนอนายกองค์การบริหารส่วนกายูบอเกาะ ในฐานะ
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ืองประกาศใช้แผนบริหารความต่อเน่ือง  

๒.๓ ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเน่ือง แจ้งรองหัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ืองและแจ้ง
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง เพ่ือแจ้งข้อมูลให้กับบุคลากรในทีมบริหารความต่อเน่ืองตามกระบวนการ Call 
Tree เพ่ือให้ทราบการประกาศใช้และปฏิบัติตามแผนบริหารความต่อเน่ือง (กรณีท่ีบุคลากรหลักไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ให้แจ้งบุคลากรสํารอง)  

๒.๔ ทีมบริหารความต่อเน่ืองไปรายงานตัวเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ี ณ สถานท่ีปฏิบัติงานสํารองท่ีกําหนด 
ภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับต้ังแต่ท่ีได้รับแจ้งจากหัวหน้าทีม (ยกเว้นงานป้องกันฯ และทีมกู้ชีพฉุกเฉินให้รายงานตัว
ภายใน ๒ ชั่วโมง)  

๒.๕ การประชุมคณะบริหารความต่อเน่ือง เพ่ือสรุปสถานการณ์ ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ 
วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ รวมถึงรับทราบนโยบาย แนวทางปฏิบัติงาน  

๒.๖ ทีมบริหารความต่อเน่ืองปฏิบัติงานตามกระบวนงานท่ีรับผิดชอบ  
๒.๗ ทีมบริหารความต่อเน่ืองท่ี ๒ (งานพัสดุ) เป็นเจ้าภาพในการจัดหาอาหาร นํ้าด่ืม ท่ีพัก (กรณี

จําเป็น) เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน  
๒.๘ คณะบริหารความต่อเน่ือง ติดตามการปฏิบัติงานของทีมบริหารความต่อเน่ือง แก้ไขปัญหา 

อุปสรรคท่ีเกิดข้ัน รวมถึงติดตามสถานการณ์ว่าได้กลับสู่สภาวะปกติแล้วหรือไม่ เพ่ือตัดสินใจในการกลับมา
ปฏิบัติงาน ณ ท่ีต้ังปกติ 

๓. เม่ือเหตุการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ  
๓.๑ ทุกส่วนราชการตรวจสอบความเสียหาย (ถ้ามี) และดําเนินการเพ่ือให้เข้าสู่การทํางานในสภาวะ

ปกติ  
๓.๒ หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง รายงานให้หัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ืองทราบ  
 
กรณีเหตุการณ์อัคคีภัย  
๑. เม่ือเริ่มมีสถานการณ์  
๑.๑ ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเน่ือง ขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ ทําหน้าท่ีใน

การติดตามข้อมูลข่าวสาร และสถานการณ์การเกิดภัยอย่างใกล้ชิด วิเคราะห์แนวโน้ม และรายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นทุกระยะ และแจ้งเวียน หรือแจ้งผ่านศูนย์วิทยุสื่อสาร ให้ส่วนราชการทราบถึง
สถานการณ์ อีกท้ังติดต่อประสานงานภายในองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ และหน่วยงานอ่ืนภายนอก
องค์การจนปิดสถานการณ์  
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๑.๒ หัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ืองประเมินลักษณะ ขอบเขต แนวโน้มของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือ
ตัดสินใจประกาศใช้แผนบริหารความต่อเน่ือง และการดําเนินการตามข้ันตอนและแนวทางการบริหารความ
ต่อเน่ือง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรตามท่ีได้กําหนดไว้ในแผนบริหารความต่อเน่ือง  

๑.๓ หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง สนับสนุนการปฏิบัติงานของหัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ือง 
และดําเนินการตามข้ันตอนและแนวทางการบริหารความต่อเน่ือง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรท่ีได้กําหนดไว้ใน
แผนบริหารความต่อเน่ืองของส่วนราชการของตน  

๑.๔ ทีมงานในทีมบริหารความต่อเน่ือง สํารองข้อมูลท่ีจาเป็นในการปฏิบัติงานซ่ึงไม่ได้อยู่ในระบบ
สารสนเทศ หรือระบบข้อมูลกลางลงอุปกรณ์สํารองข้อมูลเพ่ือป้องกันการเสียหายของข้อมูล รวมถึงการ
เตรียมการเป็นข้อมูลสําหรับการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต  

๑.๕ ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเน่ือง แจ้งรองหัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ือง และแจ้ง
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง เพ่ือแจ้งข้อมูลให้กับบุคลากรในทีม ตามกระบวนการ Call Tree เพ่ือทราบ
และเตรียมความพร้อมในเบ้ืองต้น โดยกระบวนการ Call Tree จะเริ่มจาก  

-ผู้ประสานงานคณะผู้บริหารความต่อเน่ือง แจ้งหัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ืองแต่ละทีม  
-หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ืองแต่ละทีมแจ้งทีมงาน (บุคลากรหลัก) คนท่ี ๑  
-ทีมงาน (บุคลากรหลัก) คนท่ี ๑ แจ้งทีมงาน (บุคลากรหลัก) คนท่ี ๒  
-ทีมงาน (บุคลากรหลัก) คนท่ี ๒ แจ้งทีมงาน (บุคลากรหลัก) คนท่ี ๓ ต่อเน่ืองเรื่อยไปจนกระท่ังครบ

ทุกคนในทีมบริหารความต่อเน่ืองแต่ละทีม  
-เม่ือทีมงาน (บุคลากรหลัก) คนสุดท้ายในทีม ได้รับแจ้งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ติดต่อกลับไปยังหัวหน้า

ทีม เพ่ือยืนยันการรับทราบข้อมูล  
-กรณีท่ีไม่สามารถติดต่อบุคลากรหลักได้ ให้ติดต่อบุคลากรสํารอง ตามลําดับท่ีท่ีกําหนดไว้ในรายชื่อ

ของทีมบริหารความต่อเน่ือง  
๒. เม่ือเหตุการณ์พัฒนาเข้าสู่สภาวะวิกฤต ซ่ึงจะเป็นผลทําให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน

ตําบลกายูบอเกาะต้องหยุดชะงักลง  
๒.๑ ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเน่ืองประสานงานกับส่วนราชการทุกส่วน และโรงเรียน

บ้านบือยอง โรงเรียนบ้านพอแม็ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบาลาสมีแล   หรืออปท.ใกล้เคียงทราบ เพ่ือเตรียมความ
พร้อมของสถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ 

ให้เรียบร้อย พร้อมสาหรับการปฏิบัติงานของคณะบริหารความต่อเน่ือง และทีมงานบริหารความ
ต่อเน่ือง  

๒.๒ ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเน่ือง เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ ใน
ฐานะหัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ืองประกาศใช้แผนบริหารความต่อเน่ือง  

๒.๓ ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเน่ือง แจ้งรองหัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ืองและแจ้ง
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง เพ่ือแจ้งข้อมูลให้กับบุคลากรในทีมบริหารความต่อเน่ืองตามกระบวนการ   



 

แผนบริหารความต่อเน่ืองขององค์การบริหารส่วนตําบลกายบูอเกาะ หน้า 22 

 

Call Tree เพ่ือให้ทราบการประกาศใช้และปฏิบัติตามแผนบริหารความต่อเน่ือง (กรณีท่ีบุคลากรหลักไม่
สามารถปฏิบัติงานได้ให้แจ้งบุคลากรสํารอง)  

๒.๔ ทีมบริหารความต่อเน่ืองไปรายงานตัวเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ี ณ สถานท่ีปฏิบัติงานสํารองท่ีกําหนด 
ภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับต้ังแต่ท่ีได้รับแจ้งจากหัวหน้าทีม (ยกเว้นงานป้องกันฯ และทีมกู้ชีพฉุกเฉินให้รายงานตัว
ภายใน ๒ ชั่วโมง)  

๒.๕ การประชุมคณะบริหารความต่อเน่ือง เพ่ือสรุปสถานการณ์ ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ 
วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ รวมถึงรับทราบนโยบาย แนวทางปฏิบัติงาน  

๒.๖ ทีมบริหารความต่อเน่ืองปฏิบัติงานตามกระบวนงานท่ีรับผิดชอบ  
๒.๗ ทีมบริหารความต่อเน่ืองท่ี ๒ (งานพัสดุ) เป็นเจ้าภาพในการจัดหาอาหาร นํ้าด่ืม ท่ีพัก (กรณี

จําเป็น) เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน  
๒.๘ คณะบริหารความต่อเน่ือง ติดตามการปฏิบัติงานของทีมบริหารความต่อเน่ือง แก้ไขปัญหา 

อุปสรรคท่ีเกิดข้ัน รวมถึงติดตามสถานการณ์ว่าได้กลับสู่สภาวะปกติแล้วหรือไม่ เพ่ือตัดสินใจในการกลับมา
ปฏิบัติงาน ณ ท่ีต้ังปกติ  

๓. เม่ือเหตุการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ  
๓.๑ ทุกส่วนราชการตรวจสอบความเสียหาย (ถ้ามี) และดําเนินการเพ่ือให้เข้าสู่การทํางานในสภาวะ

ปกติ  
๓.๒ หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง รายงานให้หัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ืองทราบ  
 
กรณีเหตุการณ์ไฟดับ  
๑. เม่ือเริ่มมีสถานการณ์  

๑.๑ ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเน่ือง ขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ ทํา 
หน้าท่ีในการติดตามข้อมูลข่าวสาร และสถานการณ์การเกิดภัยอย่างใกล้ชิด วิเคราะห์แนวโน้ม และรายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นทุกระยะ และแจ้งเวียน หรือแจ้งผ่านศูนย์วิทยุสื่อสาร ให้ส่วนราชการทราบถึง
สถานการณ์ อีกท้ังติดต่อประสานงานภายในองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ และหน่วยงานอ่ืนภายนอก
องค์การจนปิดสถานการณ์  

๑.๒ หัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ืองประเมินลักษณะ ขอบเขต แนวโน้มของเหตุการณ์ท่ี 
เกิดข้ึน เพ่ือตัดสินใจประกาศใช้แผนบริหารความต่อเน่ือง และการดําเนินการตามข้ันตอนและแนวทางการ
บริหารความต่อเน่ือง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรตามท่ีได้กําหนดไว้ในแผนบริหารความต่อเน่ือง  

๑.๓ หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง สนับสนุนการปฏิบัติงานของหัวหน้าคณะบริหารความ 
ต่อเน่ือง และดําเนินการตามข้ันตอนและแนวทางการบริหารความต่อเน่ือง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรท่ีได
กําหนดไว้ในแผนบริหารความต่อเน่ืองของส่วนราชการของตน 
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๑.๔ ทีมงานในทีมบริหารความต่อเน่ือง สํารองข้อมูลท่ีจําเป็นในการปฏิบัติงานซ่ึงไม่ได้อยู่ใน 
ระบบสารสนเทศ หรือระบบข้อมูลกลางลงอุปกรณ์สํารองข้อมูลเพ่ือป้องกันการเสียหายของข้อมูล รวมถึงการ
เตรียมการเป็นข้อมูลสาหรับการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต  

๑.๕ ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเน่ือง แจ้งรองหัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ือง และ 
แจ้งหัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง เพ่ือแจ้งข้อมูลให้กับบุคลากรในทีม ตามกระบวนการ Call Tree เพ่ือ
ทราบและเตรียมความพร้อมในเบ้ืองต้น โดยกระบวนการ Call Tree จะเริ่มจาก  

-ผู้ประสานงานคณะผู้บริหารความต่อเน่ือง แจ้งหัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ืองแต่ละทีม  
-หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ืองแต่ละทีมแจ้งทีมงาน (บุคลากรหลัก) คนท่ี ๑  
-ทีมงาน (บุคลากรหลัก) คนท่ี ๑ แจ้งทีมงาน (บุคลากรหลัก) คนท่ี ๒  
-ทีมงาน (บุคลากรหลัก) คนท่ี ๒ แจ้งทีมงาน (บุคลากรหลัก) คนท่ี ๓ ต่อเน่ืองเรื่อยไป 

จนกระท่ังครบทุกคนในทีมบริหารความต่อเน่ืองแต่ละทีม  
-เม่ือทีมงาน (บุคลากรหลัก) คนสุดท้ายในทีม ได้รับแจ้งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ติดต่อกลับไป 

ยังหัวหน้าทีม เพ่ือยืนยันการรับทราบข้อมูล  
-กรณีท่ีไม่สามารถติดต่อบุคลากรหลักได้ ให้ติดต่อบุคลากรสํารอง ตามลาดับท่ีท่ีกําหนดไว้ใน 

รายชื่อของทีมบริหารความต่อเน่ือง  
๒. เม่ือเหตุการณ์พัฒนาเข้าสู่สภาวะวิกฤต ซ่ึงจะเป็นผลทําให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน

ตําบลกายูบอเกาะ ต้องหยุดชะงักลง  
๒.๑ ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเน่ืองประสานงานกับส่วนราชการทุกส่วน และ 

โรงเรียนบ้านหนองแจง เพ่ือเตรียมความพร้อมของสถานท่ีปฏิบัติงานสารอง เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ให้
เรียบร้อย พร้อมสาหรับการปฏิบัติงานของคณะบริหารความต่อเน่ือง และทีมงานบริหารความต่อเน่ือง  

๒.๒ ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเน่ือง เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตําบล          
กายูบอเกาะ ในฐานะหัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ืองประกาศใช้แผนบริหารความต่อเน่ือง  

๒.๓ ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเน่ือง แจ้งรองหัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ืองและ 
แจ้งหัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง เพ่ือแจ้งข้อมูลให้กับบุคลากรในทีมบริหารความต่อเน่ืองตามกระบวนการ 
Call Tree เพ่ือให้ทราบการประกาศใช้และปฏิบัติตามแผนบริหารความต่อเน่ือง (กรณีท่ีบุคลากรหลักไม่
สามารถปฏิบัติงานได้ให้แจ้งบุคลากรสํารอง)  

๒.๔ ทีมบริหารความต่อเน่ืองไปรายงานตัวเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ี ณ สถานท่ีปฏิบัติงานสํารองท่ี 
กําหนด ภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับต้ังแต่ท่ีได้รับแจ้งจากหัวหน้าทีม (ยกเว้นงานป้องกันฯ และทีมกู้ชีพฉุกเฉินให้
รายงานตัวภายใน ๒ ชั่วโมง)  

๒.๕ การประชุมคณะบริหารความต่อเน่ือง เพ่ือสรุปสถานการณ์ ความพร้อมของบุคลากร  
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ รวมถึงรับทราบนโยบาย แนวทางปฏิบัติงาน  

๒.๖ ทีมบริหารความต่อเน่ืองปฏิบัติงานตามกระบวนงานท่ีรับผิดชอบ  
๒.๗ ทีมบริหารความต่อเน่ืองท่ี ๒ (งานพัสดุ) เป็นเจ้าภาพในการจัดหาอาหาร นํ้าด่ืม ท่ีพัก 
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(กรณีจําเป็น) เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
๒.๘ คณะบริหารความต่อเน่ือง ติดตามการปฏิบัติงานของทีมบริหารความต่อเน่ือง แก้ไข 

ปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ัน รวมถึงติดตามสถานการณ์ว่าได้กลับสู่สภาวะปกติแล้วหรือไม่ เพ่ือตัดสินใจในการ
กลับมาปฏิบัติงาน ณ ท่ีต้ังปกติ  

๓. เม่ือเหตุการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ  
๓.๑ ทุกส่วนราชการตรวจสอบความเสียหาย (ถ้ามี) และดําเนินการเพ่ือให้เข้าสู่การทํางานใน 

สภาวะปกติ  
๓.๒ หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง รายงานให้หัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ืองทราบ 

  
กรณีเหตุการณ์ไม่สงบ  
๑. เม่ือเริ่มมีสถานการณ์  

๑.๑ ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเน่ือง ขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ ทํา 
หน้าท่ีในการติดตามข้อมูลข่าวสาร และสถานการณ์การเกิดภัยอย่างใกล้ชิด วิเคราะห์แนวโน้ม และรายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นทุกระยะ และแจ้งเวียน หรือแจ้งผ่านศูนย์วิทยุสื่อสาร ให้ส่วนราชการทราบถึง
สถานการณ์ อีกท้ังติดต่อประสานงานภายในองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ และหน่วยงานอ่ืนภายนอก
องค์การจนปิดสถานการณ์  

๑.๒ หัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ืองประเมินลักษณะ ขอบเขต แนวโน้มของเหตุการณ์ท่ี 
เกิดข้ึน เพ่ือตัดสินใจประกาศใช้แผนบริหารความต่อเน่ือง และการดําเนินการตามข้ันตอนและแนวทางการ
บริหารความต่อเน่ือง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรตามท่ีได้กําหนดไว้ในแผนบริหารความต่อเน่ือง  

๑.๓ หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง สนับสนุนการปฏิบัติงานของหัวหน้าคณะบริหารความ 
ต่อเน่ือง และดําเนินการตามข้ันตอนและแนวทางการบริหารความต่อเน่ือง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรท่ีได้
กําหนดไว้ในแผนบริหารความต่อเน่ืองของส่วนราชการของตน  

๑.๔ ทีมงานในทีมบริหารความต่อเน่ือง สํารองข้อมูลท่ีจําเป็นในการปฏิบัติงานซ่ึงไม่ได้อยู่ใน 
ระบบสารสนเทศ หรือระบบข้อมูลกลางลงอุปกรณ์สํารองข้อมูลเพ่ือป้องกันการเสียหายของข้อมูล รวมถึงการ
เตรียมการเป็นข้อมูลสําหรับการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต  

๑.๕ ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเน่ือง แจ้งรองหัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ือง และ 
แจ้งหัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง เพ่ือแจ้งข้อมูลให้กับบุคลากรในทีม ตามกระบวนการ Call Tree เพ่ือ
ทราบและเตรียมความพร้อมในเบ้ืองต้น โดยกระบวนการ Call Tree จะเริ่มจาก  

-ผู้ประสานงานคณะผู้บริหารความต่อเน่ือง แจ้งหัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ืองแต่ละทีม  
-หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ืองแต่ละทีมแจ้งทีมงาน (บุคลากรหลัก) คนท่ี ๑  
-ทีมงาน (บุคลากรหลัก) คนท่ี ๑ แจ้งทีมงาน (บุคลากรหลัก) คนท่ี ๒  
-ทีมงาน (บุคลากรหลัก) คนท่ี ๒ แจ้งทีมงาน (บุคลากรหลัก) คนท่ี ๓ ต่อเน่ืองเรื่อยไป 

จนกระท่ังครบทุกคนในทีมบริหารความต่อเน่ืองแต่ละทีม  
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-เม่ือทีมงาน (บุคลากรหลัก) คนสุดท้ายในทีม ได้รับแจ้งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ติดต่อกลับไป 
ยังหัวหน้าทีม เพ่ือยืนยันการรับทราบข้อมูล  

-กรณีท่ีไม่สามารถติดต่อบุคลากรหลักได้ ให้ติดต่อบุคลากรสํารอง ตามลาดับท่ีท่ีกําหนดไว้ใน 
รายชื่อของทีมบริหารความต่อเน่ือง 

๒. เม่ือเหตุการณ์พัฒนาเข้าสู่สภาวะวิกฤต ซ่ึงจะเป็นผลทําให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลกายูบอเกาะต้องหยุดชะงักลง  

๒.๑ ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเน่ืองประสานงานกับส่วนราชการทุกส่วน และ เพ่ือ 
เตรียมความพร้อมของสถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ให้เรียบร้อย พร้อมสําหรับการ
ปฏิบัติงานของคณะบริหารความต่อเน่ือง และทีมงานบริหารความต่อเน่ือง  

๒.๒ ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเน่ือง เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
กายูบอเกาะ ในฐานะหัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ืองประกาศใช้แผนบริหารความต่อเน่ือง  

๒.๓ ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเน่ือง แจ้งรองหัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ืองและ 
แจ้งหัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง เพ่ือแจ้งข้อมูลให้กับบุคลากรในทีมบริหารความต่อเน่ืองตามกระบวนการ 
Call Tree เพ่ือให้ทราบการประกาศใช้และปฏิบัติตามแผนบริหารความต่อเน่ือง (กรณีท่ีบุคลากรหลักไม่
สามารถปฏิบัติงานได้ให้แจ้งบุคลากรสํารอง)  

๒.๔ ทีมบริหารความต่อเน่ืองไปรายงานตัวเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ี ณ สถานท่ีปฏิบัติงานสํารองท่ี 
กําหนด ภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับต้ังแต่ท่ีได้รับแจ้งจากหัวหน้าทีม (ยกเว้นงานป้องกันฯ และทีมกู้ชีพฉุกเฉินให้
รายงานตัวภายใน ๒ ชั่วโมง)  

๒.๕ การประชุมคณะบริหารความต่อเน่ือง เพ่ือสรุปสถานการณ์ ความพร้อมของบุคลากร 
 เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ รวมถึงรับทราบนโยบาย แนวทางปฏิบัติงาน  

๒.๖ ทีมบริหารความต่อเน่ืองปฏิบัติงานตามกระบวนงานท่ีรับผิดชอบ  
๒.๗ ทีมบริหารความต่อเน่ืองท่ี ๒ (งานพัสดุ) เป็นเจ้าภาพในการจัดหาอาหาร นํ้าด่ืม ท่ีพัก 

(กรณีจําเป็น) เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน  
๒.๘ คณะบริหารความต่อเน่ือง ติดตามการปฏิบัติงานของทีมบริหารความต่อเน่ือง แก้ไข 

ปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ัน รวมถึงติดตามสถานการณ์ว่าได้กลับสู่สภาวะปกติแล้วหรือไม่ เพ่ือตัดสินใจในการ
กลับมาปฏิบัติงาน ณ ท่ีต้ังปกติ  

๓. เม่ือเหตุการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ  
๓.๑ ทุกส่วนราชการตรวจสอบความเสียหาย (ถ้ามี) และดําเนินการเพ่ือให้เข้าสู่การทางานใน 

สภาวะปกติ  
๓.๒ หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง รายงานให้หัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ืองทราบ 


