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สรุปสําหรับผู้บริหาร 

ตามท่ีได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี  31  มีนาคม  2563  ซ่ึงเห็นชอบในหลักการกับ
มาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะ
วิกฤต (รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามท่ีสํานักงาน 
ก.พ.ร.เสนอและขอให้จังหวัดแจ้งมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยให้หน่วยงาน
มุ่งเน้นการนําระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน การเร่งประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชน
ผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ การกําหนดมาตรการชั่วคราวให้มีช่องทางการรับส่งเอกสารอ่ืนๆแทนการให้
ประชาชนเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง และการดําเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนการบริหารความพร้อม
ต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan – BCP) ให้สามารถรองรับกรณีเกิดโรคระบาดต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลานานได้  

โดยท่ีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 50 บัญญัติว่า “เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ในเชิงภารกิจของรัฐ 
ก.พ.ร. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาจกําหนดให้ส่วนราชการต้องปฏิบัติการใดนอกเหนือจากท่ี
กําหนดในพระราชกฤษฎีกานี้ รวมท้ังกําหนดมาตรการอ่ืนเพ่ิมเติมจากท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 48 และมาตรา 
49 ก็ได้” รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา 52 และมาตรา 53 

ก.พ.ร. ได้เสนอแนวทางการดําเนินการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต และมาตรการท่ี
เก่ียวข้องต่อคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2555 และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบ
แนวทางดังกล่าว ซ่ึงกําหนดให้ทุกส่วนราชการท้ังระดับกรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ดําเนินการเพ่ือสร้างความพร้อมให้แก่หน่วยงานเม่ืออยู่ในสภาวะ
วิกฤต ประกอบด้วย 4 ข้ันตอน คือ  

 (1) การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับส่วนราชการ  
 (2) การเตรียมความพร้อมของส่วนราชการ  
 (3) การซักซ้อมแผนและนําไปปฏิบัติจริง และ  
 (4) การส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการอย่างย่ังยืน  

ในปีงบประมาณ  ๒๕63  สํานักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้งแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ทบทวนและปรับปรุงแผนดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สําหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 
(Business Continuity Plan – BCP) ตามแนวทางท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด 

องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ ได้กําหนดกลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business 
Continuity Strategy) เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเม่ือเกิดสภาวะวิกฤตไว้จํานวน 5 ด้าน 
ประกอบด้วย (1) ด้านอาคาร/สถานท่ีปฏิบัติงานหลัก ซ่ึงแต่ละส่วนราชการได้กําหนดพ้ืนท่ีสํารองในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานตนเองไว้แล้ว แต่หากเกิดสภาวะวิกฤตจนหน่วยงานส่วนใหญ่ไม่สามารถปฏิบัติงานท่ี
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะได้  จึงได้กําหนดพ้ืนท่ีสํารองในการปฏิบัติงานไว้ท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ (2) ด้านวัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญ/ การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญ 
(3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลท่ีสําคัญ (4) ด้านบุคลากรหลัก (5) ด้านคู่ค้า/ผู้ให้บริการท่ีสําคัญ 
และได้กําหนดแผนภูมิกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน Call Tree  ไว้อย่างชัดเจน รวมท้ังได้กําหนดข้ันตอน
กิจกรรม/การบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ ไว้เป็น 3 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 : การตอบสนอง
ต่อเหตุการณ์ทันทีภายใน 24 ชั่วโมง ระยะท่ี 2 : การตอบสนองต่อเหตุการณ์ในระยะสั้นภายใน 7 วัน 



แผนบริหารความต่อเน่ืององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 

ระยะท่ี 3 : การตอบสนองต่อเหตุการณ์และกู้คืนกระบวนการปฏิบัติงานในเกิน 7 วัน ซ่ึงในการปฏิบัติการ
ใดๆ ให้บุคลากรของหน่วยงานคํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืนๆ รวมถึงปฏิบัติ
ตามแนวทางและข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีจังหวัดและสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ กําหนดไว้
อย่างเคร่งครัด 
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คํานํา 
 

ตามท่ีคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี  31  มีนาคม  2563  ได้มีมติเห็นชอบใน
หลักการกับมาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชน
ในสภาวะวิกฤต (รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามท่ี
สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ และขอให้จังหวัดแจ้งมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดย
ให้หน่วยงานมุ่งเน้นการนําระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน การเร่งประชาสัมพันธ์การ
ให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การกําหนดมาตรการชั่วคราวให้มีช่องทางการรับส่งเอกสาร
อ่ืนๆ แทนการให้ประชาชนเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง และการดําเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนการ
บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan – BCP) ให้สามารถรองรับกรณีเกิดโรค
ระบาดต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานได้ นั้น  

องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  ได้จัดทํา  “แผนบริหารความต่อเนื่องของ
องค์การ” (Business Continuity Plan) ฉบับนี้ข้ึน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมและ
สามารถบริหารจัดการองค์การ ให้สามารถปฏิบัติงานใน  “งานบริการหลักท่ีมีความสําคัญ”  ได้อย่าง
ต่อเนื่อง  เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ แม้ต้องประสบสถานการณ์วิกฤต   อันจะส่งผลต่อการสร้างความ
เชื่อม่ันในระบบการให้บริการของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถ่ิน และระบบการให้บริการภาครัฐใน
ภาพรวมต่อไป 
 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ   
                                                                                มิถุนายน  2563 
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ส่วนท่ี ๑ 
บทนํา 

1.1 ความเป็นมา 
จากการท่ีประเทศไทยเผชิญกับสภาวะวิกฤติ ต้ังแต่เดือนมีนาคม 2563 ท่ีผ่านมา ได้พบว่าระบบ

และกลไกของรัฐหลายประการมีปัญหาโดยไม่สามารถดําเนินภารกิจในสภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปโดยขาดระบบการบริหารจัดการท่ีดี ซ่ึงสถาน
การณ์ท่ีเกิดข้ึนดังกล่าวเป็นบทเรียนอันสําคัญ ท่ีทุกส่วนราชการต้องนํามาปรับกระบวนการทํางานใหม่ โดย
เฉพาะอย่างย่ิงเรื่องการบริการประชาชน   เพ่ือให้ม่ันใจว่าภารกิจหลักของราชการหรืองานบริการประชาชน
ท่ีสําคัญ สามารถดําเนินงานหรือให้บริการได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุดหยุดลงแม้ว่าจะประสบกับวิกฤตการณ์
หรือภัยพิบัติต่าง ๆ  

โดยท่ีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 50 บัญญัติว่า “เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ในเชิงภารกิจของรัฐ 
ก.พ.ร. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาจกําหนดให้ส่วนราชการต้องปฏิบัติการใดนอกเหนือจาก            
ท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกานี้ รวมท้ังกําหนดมาตรการอ่ืนเพ่ิมเติมจากท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 48 และ
มาตรา 49 ก็ได้” รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา 52 และ
มาตรา 53  

ก.พ.ร. ได้เสนอแนวทางการดําเนินการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต และมาตรการ                   
ท่ีเก่ียวข้องต่อคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2563 และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ 
กรอบแนวทางดังกล่าว ซ่ึงกําหนดให้ทุกส่วนราชการท้ังระดับกรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ดําเนินการเพ่ือสร้างความพร้อมให้แก่หน่วยงาน          
เม่ืออยูใ่นสภาวะวิกฤต ประกอบด้วย 4 ข้ันตอน คือ  

 (1) การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับส่วนราชการ  
 (2) การเตรียมความพร้อมของส่วนราชการ  
 (3) การซักซ้อมแผนและนําไปปฏิบัติจริง และ  
 (4) การส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการอย่างย่ังยืน  
ในปีงบประมาณ  ๒๕63   สํานักงาน  ก.พ.ร.  ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่ง 

จัดทําแผนบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานหรือทบทวนและปรับปรุงแผนดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ จึงได้จัดทําแผนบริหารความพร้อมต่อเนื่องข้ึนเพ่ือใช้เป็นแนวทาง
เตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับมือกับสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ  ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือให้
ประชาชน เจ้าหน้าท่ี  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มี
ความเชื่อม่ันในศักยภาพของหน่วยงาน แม้หน่วยงานต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทํา
ให้การดําเนินงานต้องหยุดชะงัก 

แผนบริหารความต่อเนื่อง หรือ “Business Continuity Plan (BCP)” ฉบับนี้ จัดทําข้ึน 
เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ สามารถนําไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะ
วิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ไม่ว่าจะเกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร เช่น 
อุทกภัย อัคคีภัย การก่อการประท้วง การก่อการจลาจล การก่อวินาศกรรม  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019



แผนบริหารความต่อเน่ืององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 

เป็นต้น โดยสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงาน ต้องหยุดการดําเนินงาน หรือไม่
สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง  

หากองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  ไม่มีกระบวนการรองรับการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
อาจส่งผลกระทบ    ท่ีอาจเกิดข้ึนต่อหน่วยงาน ในด้านต่างๆ เช่น ผลกระทบด้านเศรษฐกิจการเงิน การ
ให้บริการ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน แผนบริหารความ
ต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสําคัญท่ีจะช่วยให้องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ สามารถรับมือกับเหตุการณ์
ฉุกเฉินท่ีไม่คาดคิด และทําให้กระบวนการท่ีสําคัญ (Critical Business Process) สามารถกลับมา
ดําเนินการได้อย่างปกติ หรือตามระดับการให้บริการท่ีกําหนดได้ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะช่วยให้
สามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ ได้  

๑.2 วัตถุประสงค ์(Objectives) 
� เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องของการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต 
� เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ มีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับมือกับ

สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน 
� เพ่ือลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดําเนินธุรกิจหรือการให้บริการ 
� เพ่ือบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับท่ียอมรับได้ เช่น ผลกระทบด้านเศรษฐกิจการเงิน การ

ให้บริการ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
� เพ่ือให้ประชาชน เกษตรกร เจ้าหน้าท่ี หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย (Stakeholders) มีความเชื่อม่ันในศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
แม้ ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทําให้การดําเนินงานต้องหยุดชะงัก 

๑.3 สมมติฐานของแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP Assumptions) 
     เอกสารฉบับนี้จัดทําข้ึนภายใต้สมมติฐาน ดังต่อไปนี้ 

� เหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาสําคัญต่างๆ  แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อสถานท่ีปฏิบัติงาน
สํารองท่ีได้มีการจัดเตรียมไว้ 

� หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการสํารองระบบสารสนเทศต่างๆ โดยระบบ
สารสนเทศสํารองนั้น มิได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเช่นเดียวกันกับระบบสารสนเทศหลัก 

� “บุคลากร” ท่ีถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง เจ้าหน้าท่ี และพนักงาน ท้ังหมดขององค์การ
บริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 

๑.4 ขอบเขตของแผนบริหารความต่อเนื่อง (Scope of BCP) 
  แผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ใช้รองรับกรณีเกิดสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน  

ในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  ประกอบด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้  
� เหตุการณ์อุทกภัย 
� เหตุการณ์อัคคีภัย 
� เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/ จลาจล 
� เหตุการณ์โรคระบาดต่างๆ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม แผนบริหารความต่อเนื่องฉบับนี้ได้จัดทําข้ึน เพ่ือให้สามารถรองรับกับการบริหาร
ความต่อเนื่องขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ ในหลากหลายรูปแบบของสภาวะวิกฤติหรือ
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เหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อทรัพยากรท่ีสําคัญในการดําเนินธุรกิจ  ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 
ประเภท ได้แก่ 

1. ผลกระทบด้านอาคาร / สถานท่ีปฏิบัติงานหลัก : เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนทําให้สถานท่ีปฏิบัติงานหลัก
ได้รับความเสียหายหรือไม่สามารถใช้สถานท่ีปฏิบัติงานหลักได้ และส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถ เข้าไป
ปฏิบัติงานยังสถานท่ีปฏิบัติงานหลักได้เป็นระยะชั่วคราวหรือระยะยาว  

2. ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญ / การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญ : เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
ทําให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญ หรือไม่สามารถจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญได้ หรือมีวัสดุ
อุปกรณ์ ให้สามารถใช้งานในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ  

3. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลท่ีสําคัญ : เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนทําให้ระบบงาน
เทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลท่ีสําคัญ ไม่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ 

4. ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก : เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนทําให้บุคลากรหลักไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้
ตามปกติ  

5. ผลกระทบด้านคู่ค้า / ผู้ให้บริการท่ีสําคัญ : เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนทําให้คู่ค้า/ ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียไม่สามารถท่ีจะให้บริการหรือส่งมอบงานได้  
 
สรุปเหตุการณ์ภัยคุกคามและผลกระทบจากเหตุการณ์  
ตารางท่ี ๑.๑ การวิเคราะห์เหตุการณ์ภัยคุกคามและผลกระทบจากเหตุการณ์  
 

เหตุการณ์ภัยคุกคาม 

ผลกระทบ 

ด้านอาคาร/ 
สถานท่ีปฏิบัติงาน

หลัก 

ด้านวัสดุอุปกรณ์ท่ี
สําคัญ / การจัดหา
จัดส่งวัสดุอุปกรณ์

ท่ีสําคัญ 

ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมูลท่ีสําคัญ 

ด้านบุคลากรหลัก 
คู่ค้า / ผู้ให้บริการ

ท่ีสําคัญ 

1 เหตุการณ์อุทกภยั � � � � � 

2 เหตุการณ์อัคคีภัย � �  � � 

3 
เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/ 
จลาจล � � � �  

4 ไฟฟ้าดับ  � �   

5 เกิดโรคระบาดต่างๆ � � � � � 

 
แผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ไม่รองรับการปฏิบัติงานในกรณีท่ีมีเหตุขัดข้องต่างๆ                    

ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานปกติ โดยเหตุขัดข้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบระดับสูงต่อการดําเนินงานและ                
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ และองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะยัง
สามารถจัดการหรือปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์ได้ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม โดยหัวหน้าสํานัก/ส่วน 
สามารถรับผิดชอบและดําเนินการได้ด้วยตนเอง 
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ส่วนท่ี 2 
การบริหารความต่อเน่ืองขององค์การ 

 
2.๑ โครงสร้างและทีมงานแผนบริหารความต่อเนื่อง 
      เพ่ือให้แผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) นําไปปฏิบัติใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ควร
มีการจัดต้ังคณะบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ ข้ึนโดยมี
โครงสร้าง  ดังนี้  

1) หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง   
2) หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง 
3) ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.๑ โครงสร้างคณะบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 

 
โดยทุกตําแหน่งจะต้องร่วมมือกันดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินใน                    

ส่วนราชการของตนให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ตามรายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหาร               
ความต่อเนื่อง (BCP Team) ท่ีกําหนดให้เป็นบุคลากรหลัก ในกรณีท่ีบุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้                  
ให้บุคลากรสํารองรับผิดชอบบทบาทของบุคลากรหลักไปก่อน จนกว่าจะได้มีการมอบหมายและแต่งต้ังข้ึน 
โดยหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องในการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้คืน  

 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนือ่ง 
(รก.กองการศึกษา) 

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ือง 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 

ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเน่ือง  
(ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ) 

 
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนือ่ง 

(สํานักงานปลัด) 

 
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนือ่ง 

(กองคลัง) 

 
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนือ่ง 

(กองช่าง) 

คณะบริหารความต่อเน่ือง  
(รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ(1)) 

คณะบริหารความต่อเน่ือง  
(รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ(2)) 
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          ตารางท่ี  2.๑  รายชื่อบุคลากรและบทบาทของคณะกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 

บุคลากรหลัก 
บทบาท 

บุคลากรสํารอง 
ชื่อ เบอร์มือถือ ชื่อ เบอร์มือถือ 

นายอาสมี  เซะบากอ 
(นายกองค์การบริหารส่วนตาํบล
กายูบอเกาะ) 

08-1738-5709 หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเน่ือง องค์การ
บริหารส่วนตําบลกายู
บอเกาะ 

นายดํารงค์   นะยะอิ 
(เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลกายูบอเกาะ) 

06-2232-3935 

นายดอรอนิง  เจ๊ะเลาะ 
(รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลกายูบอเกาะ) 

08-9597-4354 รองหัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเน่ือง องค์การ
บริหารส่วนตําบลกายู
บอเกาะ 

นางสาวซาวีย๊ะ  เจ๊ะแว 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 

08-6957-8924 

นายยูน๊ะ  สาและเร๊ะ 
(รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลกายูบอเกาะ) 

08-6289-4011 รองหัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเน่ือง องค์การ
บริหารส่วนตําบลกายู
บอเกาะ 

น.ส.รัชมา   ดาเดะ 
(นักทรัพยากรบุคคล) 

08-8602-0689 

นางณัฐวดี   สิงห์ลอ 
(ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
กายูบอเกาะ) 

08-1439-7009 ผู้ประสานงานคณะ
บริหารความต่อเน่ือง 
องค์การบริหารส่วน
ตําบลกายูบอเกาะ 

นางสาวรอสตี๊ะ   แยนา 
(เจ้าพนักงานธุรการ) 

09-9658-8980 

น.ส.ยาสณี   หะยีลาเตะ 
(หัวหน้าสํานักปลดั) 

08-9009-3083 หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเน่ือง สํานักงานปลัด 
อบต. 

  

นางซอยบัส  สุภาร ี
(ผอ.กองคลัง) 

09-8307-8696 หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเน่ืองกองคลัง 

  

นายพงศกร  เสนะเกต ุ
(ผอ.กองช่าง) 

08-9974-5206 หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเน่ืองกองช่าง 

  

น.ส.ยาสณี   หะยีลาเตะ 
 (หัวหน้าสํานักปลดั รักษา
ราชการแทนหัวหน้ากอง
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม) 

08-9009-3083 หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเน่ืองกองการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

5 



แผนบริหารความต่อเน่ืององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 

สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
บุคลากรหลัก 

บทบาท 
บุคลากรสํารอง 

ชื่อ เบอร์มือถือ ชื่อ เบอร์มือถือ 
นางณัฐวดี   สิงห์ลอ 
(ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกา
ยูบอเกาะ) 

08-1439-7009 หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเน่ือง 

น.ส.รัชมา   ดาเดะ 
(นักทรัพยากรบุคคล) 

08-8602-0689 

น.ส.ยาสณี   หะยีลาเต๊ะ 
(หัวหน้าสํานักปลดั) 

08-9009-3083 ทีมงานบริหารความ
ต่อเน่ือง 

นางสาวรอสตี๊ะ   แยนา 
(เจ้าพนักงานธุรการ) 

09-9658-8980 

นางสาวซาวีย๊ะ  เจ๊ะแว 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 

08-6957-8924 ทีมงานบริหารความ
ต่อเน่ือง 

  

 
กองคลัง 

บุคลากรหลัก 
บทบาท 

บุคลากรสํารอง 
ชื่อ เบอร์มือถือ ชื่อ เบอร์มือถือ 

นางซอยบัส  สุภาร ี
(ผอ.กองคลัง) 

09-8307-8696 หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเน่ือง 

นายกวีศักดิ์  ทองเจริญ 
(นักวิชาการพัสดุ) 

08-9869-6410 

นางสาวอัจฉรา   ชําระ 
(จพง.การเงินและบัญชี) 

08-7477-7537 ทีมงานบริหารความ
ต่อเน่ือง 

น.สกัญภคัร ไชยสุวรรณ ์ 08-8360-1707 

 
กองช่าง 

บุคลากรหลัก 
บทบาท 

บุคลากรสํารอง 
ชื่อ เบอร์มือถือ ชื่อ เบอร์มือถือ 

นายพงศกร  เสนะเกต ุ
(ผู้อํานวยการกองช่าง) 

08-9974-5206 หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเน่ือง 

น.ส.รอฮานี  สาและเร๊ะ 
(ผู้ช่วยธุรการ) 

08-2825-4900 

นายอัสนี  ตะละมะ 
(ผู้ช่วยนายช่างโยธา) 

08-5670-0678 ทีมงานบริหารความ
ต่อเน่ือง 

นายอับดุลเลาะ  สาวา 
(คนงานท่ัวไป) 

09-0179-4081 

 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

บุคลากรหลัก 
บทบาท 

บุคลากรสํารอง 
ชื่อ เบอร์มือถือ ชื่อ เบอร์มือถือ 

น.ส.ยาสณี   หะยีลาเต๊ะ 
 (หัวหน้าสํานักปลดั รักษาราชการ
แทนหัวหน้ากองการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม) 

08-9009-3083 หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเน่ือง 

นางสาวแอเสาะ  โต๊ะอุง 
(ครูผู้ดูแลเด็ก) 

08-7968-3524 
 

นายมะรดูิง  หมานสนิท 
(นักวิชาการศึกษา) 

08-6959-4526 ทีมงานบริหารความ
ต่อเน่ือง 

น.ส.ยามหีละ๊  โซะปาเน๊าะ 
(ครูผู้ดูแลเด็ก) 

08-4890-5985 

นางสาวนูรไอนี  ยาม ู
(รักษาหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

08-3168-2390 ทีมงานบริหารความ
ต่อเน่ือง 
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แผนบริหารความต่อเน่ืององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 

2.๒ กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Strategy) 
 

ตารางท่ี 2.๒  การวิเคราะห์กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจในภาพรวมขององค์การบริหารส่วน
ตําบลกายูบอเกาะ 
 

                   ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

 อาคาร/ สถานท่ี
ปฏิบัติงานหลัก 

� กําหนดให้ใช้พ้ืนท่ีปฏิบัติงานสํารองตามท่ีหน่วยงานต่างๆ 
กําหนดไว้ หากมีเหตุการณ์เกิดข้ึนภายในองค์การบริหาร
ส่วนตําบลกายูบอเกาะ จะใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะและอาคารศูนย์ผู้สูงอายุ 
เป็นท่ีปฏิบัติงานสํารอง โดยมีการสํารวจความเหมาะสม
ของสถานท่ี ประสานงาน และการเตรียมความพร้อม กับ
หน่วยงานเจ้าของพ้ืนท่ีแล้ว 

 

วัสดุอุปกรณ์ท่ี
สําคัญ / การ

จัดหาจัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีสําคัญ 

� กําหนดให้มีการจัดหาคอมพิวเตอร์สํารอง ท่ีมีคุณลักษณะ
เหมาะสมกับการใช้งาน พร้อมอุปกรณ์ท่ีสามารถเชื่อมโยง
ต่อผ่านอินเตอร์เน็ตได้  

� กําหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop/ 
Notebook) ของพนักงานส่วนตําบล ในช่วงระหว่างการ
จัดหาคอมพิวเตอร์สํารอง และสภาวะวิกฤต 

� กําหนดดําเนินงานด้วยมือ (Manual) โดยเฉพาะงาน
สําคัญๆ ในกรณี ท่ีระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่สามารถกู้กอบให้ใช้งานได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  

 

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมูลท่ีสําคัญ 

� ติดต่อประสานงานโดยขอเช่าเครือข่ายจากผู้ให้บริการ
อินเตอร์เน็ต/เครือข่ายโทรศัพท์ เป็นการชั่วคราว 

� ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลท่ีมี
ความสําคัญมีลักษณะแบบรวมศูนย์และเชื่อมโยงระบบ
เครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เน็ตกับส่วนกลาง 

� ดําเนินการบันทึกข้อมูลด้วยระบบมือไปก่อน แล้วจึงบันทึก
ข้อมูลระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

บุคลากรหลัก � กําหนดให้ใช้บุคลากรสํารอง/ ทดแทนภายในสํานัก/ส่วน 
� กําหนดให้ใช้บุคลากรนอกสํานัก/ส่วน ในกรณีท่ีบุคลากร

ไม่เพียงพอหรือขาดแคลน 
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แผนบริหารความต่อเน่ืององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 

                   ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

 

คู่ค้า/ผู้ให้บริการ/
ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

� การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการจําหน่าย
ไฟฟ้า 

� องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะมีผู้ให้บริการ
เครือข่ายโทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ต 1 ราย คือ ทีโอที 
ดังนั้น หากเกิดสภาวะฉุกเฉินต้องรอจนกว่าระบบการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานกลางจะกอบกู้
ให้สามารถใช้งานได้ 

� กําหนดให้จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่าน
อินเตอร์เน็ต แบบพกพา (Air Card) ของผู้ให้บริการ
โทรศัพท์มือถือ เชื่อมโยงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และข้อมูลท่ีสําคัญ ในกรณี ท่ีผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ไม่สามารถให้บริการได้ภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

� ดําเนินการติดต่อประสานงานแจ้งสถานท่ีติดต่อขอรับ
บริการจากหอกระจายเสียงหมู่บ้าน 

� ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ www.kayuboko.com 
และ www.facebook.com/kayuboko 

• ช่องทางไลน์ต่างๆ 

 
2.๓ ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) 

รายละเอียดการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) ตามตารางท่ี 2.3 
ตารางท่ี 2.3 การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) ขององค์การ

บริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ จําแนกตามกระบวนการหลักหน่วยงาน และระยะเวลาวิกฤตของการ
หยุดชะงัก  

 

กระบวนการ 
ระดับ

ผลกระทบ 

ระยะเวลาของการหยุดชะงัก 

0-2 
ชั่วโมง 

2-4  
ชั่วโมง 

1  
วัน 

1  
สัปดาห์ 

2  
สัปดาห์ 

1  
เดือน 

ดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณ
และงานธุรการท่ัวไป 

สูง 
 � � � � � 

ดําเนินการเก่ียวกับงานด้านการเงิน 
การบัญชี วัสดุ ครุภณัฑ์ การบริหาร
บุคคล งานติดต่อประสานงาน งาน
สถิติข้อมูล  

สูง 

 
 � � � � 

ดําเนินการเก่ียวกับการจัดทํา
แผนงาน งบประมาณ และเร่งรดั
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

สูง 
  � � � 

� 
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แผนบริหารความต่อเน่ืององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 

 

กระบวนการ 
ระดับ

ผลกระทบ 

ระยะเวลาของการหยุดชะงัก 

0-2 
ชั่วโมง 

2-4  
ชั่วโมง 

1  
วัน 

1  
สัปดาห์ 

2  
สัปดาห์ 

1  
เดือน 

ดําเนินการเก่ียวกับงานงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

สูง 
� � �    

ดําเนินการเก่ียวกับงานงานก่อสร้าง 
งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

สูง 
 

 � � � � 

ดําเนินการเก่ียวกับการจัดเก็บภาษี
โรงเรือน ภาษีบํารุงท้องท่ี เป็นต้น 

ปานกลาง 
� � �    

ดํา เ นินการเ ก่ียวกับงานบริหาร
การศึกษา งานส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

ต่ํา 
     � 

 

สําหรับกระบวนงานอ่ืนๆ ท่ีประเมินแล้ว อาจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมีความ
ยืดหยุ่นให้สามารถชะลอการดําเนินงานและให้บริการได้ ให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ
ประเมินความจําเป็นและเหมาะสม ท้ังนี้ หากมีความจําเป็น ให้ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง
เช่นเดียวกันกับกระบวนงานหลัก 

 
2.4  กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน Call Tree  

กระบวนการ Call Tree คือกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกในคณะบริหารความต่อเนื่องและ
ทีมงานบริหารความต่อเนื่องท่ีเก่ียวข้องตามผังรายชื่อทางโทรศัพท์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการบริหารจัดการ
ข้ันตอนในการติดต่อพนักงาน ภายหลังจากมีการประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตของหน่วยงาน   

จุดเริ่มต้นของกระบวนการ  Call Tree จะเริ่มจากหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องแจ้งให้ผู้
ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง โดยผู้ประสานงานฯ จะแจ้งให้หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
รับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง  ตามสายงานการบังคับบัญชาของแต่ละ
สายงาน หัวหน้าสํานัก/หัวหน้าส่วน  แต่ละท่าน จึงติดต่อและแจ้งไปยังบุคลากรภายใต้การบังคับบัญชาของ
ตน  รับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนความต่อเนื่องของหน่วยงานท่ีได้รับผลกระทบ ตาม
รายชื่อและช่องทางติดต่อสื่อสารท่ีได้ระบุใน ตารางท่ี  2.1 สําหรับหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องในการ
บริหารความต่อเนื่อง  ทีมบริหารความต่อเนื่อง และผู้ประสานงานบริหารความต่อเนื่อง และเอกสารแนบ ก 
สําหรับรายชื่อและรายละเอียดของบุคลากรท้ังหมดในหน่วยงาน 
 
ในกรณีท่ีไม่สามารถติดต่อหัวหน้าทีมได้ ให้ติดต่อไปยังบุคลากรสํารอง โดยพิจารณา: 

� ถ้าเหตุการณ์เกิดข้ึนในเวลาทําการ ให้ดําเนินการติดต่อบุคลากรหลักโดยติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์
ของหน่วยงานเป็นช่องทางแรก 

� ถ้าเหตุการณ์เกิดข้ึนนอกเวลาทําการหรือสถานท่ีปฏิบัติงานหลักได้รับผลกระทบ ให้ดําเนินการ
ติดต่อบุคลากรหลักโดยติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางแรก 
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� ถ้าสามารถติดต่อบุคลากรหลักได้ ให้หัวหน้าสํานัก/ส่วน แจ้งข้อมูลให้กับบุคลากรหลักของ
หน่วยงานทราบ ดังต่อไปนี้: 

- สรุปสถานการณ์ของเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง 

- เวลาและสถานท่ีสําหรับการนัดประชุมเร่งด่วนของหน่วยงาน สําหรับผู้บริหารของหน่วยงาน 
และทีมงานบริหารความต่อเนื่อง 

- ข้ันตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือบริหารความต่อเนื่องต่อไป เช่น สถานท่ีรวมพลในกรณีท่ีมีการย้าย
สถานท่ีทําการ 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
   
 

 
 

 
 

รูปภาพท่ี 2.2  กระบวนการแจ้งเหตุ call tree 
 
 
 

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ือง 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ

อุดม 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง 
กองช่าง 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง 
กองคลัง 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง 
กองการศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง 
สํานักงานปลัด 

ผู้ประสานงาน 
คณะบริหารความต่อเนื่อง 

รองหัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ือง 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล (1) 

รองหัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ือง 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล (2) 
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ภายหลังจากการได้รับการตอบรับจากบุคลากรหลักครบถ้วนตามผังการติดต่อ (call tree) หัวหน้า
ทีมบริหารความต่อเนื่องของแต่ละสํานัก/ส่วน มีหน้าท่ีโทรกลับไปแจ้งยังหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง 
เพ่ือรวบรวมสรุปความพร้อมของหน่วยงานในการบริหารความต่อเนื่อง รวมท้ังความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของหน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีท้ังหมดในหน่วยงาน 
ทีมบริหารความต่อเนื่องของแต่ละสํานัก/ส่วน มีหน้าท่ีในการปรับปรุงข้อมูลสําหรับการติดต่อให้เป็น
ปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้กระบวนการติดต่อระหว่างพนักงานภายในหน่วยงานสามารถดําเนินได้อย่าง
ต่อเนื่องและสําเร็จลุล่วงภายในระยะเวลากําหนดในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและมีการประกาศใช้แผน
ความต่อเนื่อง 
 
2.5 การวิเคราะห์เพ่ือกําหนดความต้องการทรัพยากรที่สําคัญ 

1) ด้านสถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง (Working Space Requirement) ดังตารางท่ี 2.5 

ตารางท่ี 2.5 การระบุพ้ืนท่ีการปฏิบัติงานสํารอง 
 

ประเภททรัพยากร ท่ีมา 4 ช่ัวโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 
พ้ืนท่ีสําหรับสถานท่ี
ปฏิบัติงานสํารอง 

- ตามท่ี
หน่วยงานได้
กําหนดไว้ 
- ศพด. อบต. 
- ศูนย์ผู้สูงอายุ 

22 ตร.ม./ 
(11 คน) 

 
 

22 ตร.ม./ 
(11 คน) 

 
 

28 ตร.ม./ 
14 คน 

 
 

28 ตร.ม./ 
14 คน 

 
 

28 ตร.ม./ 
14 คน 

 
 

ปฏิบัติงานท่ีบ้าน - 6 ตร.ม./ 
(3 คน) 

6 ตร.ม./ 
(3 คน) 

- คน - คน - คน 

พ้ืนท่ีสําหรับปฏิบัติงานใหม่
(กรณีจําเป็น) 

จะกําหนดตาม
ความเหมาะสม 

- - - - 28 ตร.ม./ 
(14 คน) 

รวม 28 ตร.ม. 28 ตร.ม. 28 ตร.ม. 28 ตร.ม. 28 ตร.ม. 

 
2) ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement) ดังตารางท่ี 2.6 

 
ตารางท่ี 2.6 การระบุจํานวนวัสดุอุปกรณ์ 

 
ประเภททรัพยากร ท่ีมา 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1เดือน 

คอมพิวเตอรส์ํารองท่ีมี
คุณลักษณะเหมาะสม 

ร้านค้า 
ผ่านกระบวนการ 

จัดซ้ือพิเศษ 

1 เครื่อง 1 เครื่อง 4 เครื่อง 4 เครื่อง 9 เครื่อง 

GFMIS Token Key 
 

กรมบัญชีกลาง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 

EGP (ระบบจัดซ้ือ 
จัดจ้าง Token Key) 

กรมบัญชีกลาง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 

เครื่องพิมพ์ รองรับ 
การใช้งานกับเครื่อง

ร้านค้า 
ผ่านกระบวนการ 

1 เครื่อง 1 เครื่อง 4 เครื่อง 4 เครื่อง 4 เครื่อง 

11 



แผนบริหารความต่อเน่ืององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 

ประเภททรัพยากร ท่ีมา 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1เดือน 

คอมพิวเตอร ์ จัดซ้ือพิเศษ 

โทรศัพท์พร้อมหมายเลข ร้านค้า 
ผ่านกระบวนการ 

จัดซ้ือพิเศษ 

1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 

โทรสาร /เครื่องสแกนด์
(Fax/Document 
ScanMachine) พร้อม
หมายเลข 

ร้านค้า 
ผ่านกระบวนการ 

จัดซ้ือพิเศษ 

1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 

3) ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล (IT & Information  Requirement) 
เนื่องจากระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลท่ีสําคัญของหน่วยงานอยู่ในความ

ดูแลของหน่วยงานกลาง เป็นลักษณะแบบรวมศูนย์ ดังนั้น หน่วยงานจึงใช้ข้อมูลสารสนเทศโดยการ
เชื่อมโยงระบบของหน่วยงานกับหน่วยงานกลางผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทําให้หน่วยงานไม่มีระบบ
คอมพิวเตอร์สํารองและหากระบบมีปัญหาต้องรอให้หน่วยงานกลางกู้คืนระบบการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศก่อนหน่วยงานจึงจะสามารถใช้งานของระบบได้ 
 

ตารางท่ี 2.7 การระบุความต้องการด้านเทคโนโลยี 
 

ประเภททรัพยากร แหล่งข้อมลู 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1เดือน 

Email หน่วยงาน
ระบบ IT 
จังหวัด 

 
� � � � 

GFMIS (ระบบเบิกจ่ายเงิน) หน่วยงาน
ระบบ IT 
จังหวัด 

 
 � � � 

EGP (ระบบจัดซ้ือจัดจ้าง) หน่วยงาน
ระบบ IT 
จังหวัด 

 
 � � � 

หนังสือสั่งการตา่ง ๆ  
ออกโดยหน่วยงาน 

หน่วยงาน
ต่างๆ ท่ีไดร้ับ 

 
� � � � 

หนังสือสั่งการตา่ง ๆ  หน่วยงานต้น
สังกัด 

 
� � � � 

เอกสารใบแจ้งหน้ี คู่ค้า   � � � 

ข้อมูลประกอบการจัดทําแผน
งบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ 

หน่วยงาน
ต่างๆใน

สํานัก/ส่วน
และหมู่บ้าน 

    � 
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4) ความต้องการด้านบุคลากรสําหรับความต่อเนื่องเพ่ือปฏิบัติงาน (Personnel Requirement) 
ปรากฏดังตารางท่ี 2.8 

 
ตารางท่ี 2.8 การระบุจํานวนบุคลากรหลักท่ีจําเป็น 

 
ประเภททรัพยากร 4 ช่ัวโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1เดือน 

จํานวนบุคลากรปฏิบัติงานท่ี 
สํานักงาน /สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 

11 คน 11 คน 15 คน 15 คน 15 คน 

จํานวนบุคลากรปฏิบัติงานท่ีบ้าน 4 คน 4 คน - คน - คน - คน 

รวม 15 15 15 15 15 

 
5) ความต้องการด้านผู้ให้บริการท่ีสําคัญ (Service Requirement) 
 
ตารางท่ี 2.9 การระบุจํานวนผู้ให้บริการท่ีต้องติดต่อหรือขอรับบริการ 

 
ฝ่ายงาน /กลุ่มงาน 4 ช่ัวโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1เดือน 

ผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต* 

1 ราย 1 ราย 2 ราย 2ราย 2 ราย 

รวม 1 ราย 1 ราย 2 ราย 2 ราย 2 ราย 

 
หมายเหตุ :ให้จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เน็ต แบบพกพา (Air Card) ของผู้
ให้บริการโทรศัพท์มือถือ เชื่อมโยงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลท่ีสําคัญของหน่วยงานกลาง
ผ่านอินเตอร์เน็ต ในกรณีผู้ให้บริการหลักและสํารองไม่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
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2.6 ข้ันตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ 
 
 

การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที ภายใน 24 ช่ัวโมง 
 
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของหน่วยงานคํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืนๆ 
และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีกําหนดข้ึนอย่างเคร่งครัด โดย
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

- แจ้งเหตุฉุกเฉิน   วิกฤติ ตามกระบวนการ  Call Tree 
ให้กับบุคลากรในสํานัก/ส่วนฯ ภายหลังได้รับแจ้งจาก
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของสํานัก/ส่วนฯ 

���� 

- จัดประชุมทีมงานบริหารความต่อเนื่อง เพ่ือประเมิน
ความเสียหาย ผลกระทบต่อการดําเนินงาน การ
ให้บริการ และทรัพยากรสําคัญท่ีต้องใช้ในการบริหาร
ความต่อเนื่อง 

- ทบทวนกระบวนงานท่ีมีความเร่งด่วน หรือส่งผล
กระทบอย่า งสู ง  (หากไ ม่ ดํ า เนิ นการ )  ดั งนั้ น 
จําเป็นต้องดําเนินงานหรือปฏิบัติด้วยมือ (Manual 
Processing) 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของสํานัก/ส่วนฯ 

���� 

- ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในสํานัก/ส่วนฯ ท่ีได้รับ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของสํานัก/ส่วนฯ 

���� 

- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของ
หน่วยงานทราบ โดยครอบคลุมประเด็นดังนี้ 
� จํานวนและรายชื่อบุคลากรท่ีได้รับบาดเจ็บ /

เสียชีวิต 
� ความเสียหายและผลกระทบต่อการดําเนินงาน

และการให้บริการ 
� ทรั พย าก รสํ า คัญ ท่ี ต้ อ ง ใ ช้ ใ น ก า รบ ริ ห า ร    

ความต่อเนื่อง 
� กระบวนงานท่ีมีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบ

อย่างสูงหากไม่ดําเนินการ และจําเป็นต้อง
ดําเนินงานหรือปฏิบัติงานด้วยมือ 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของสํานัก/ส่วนฯ 

���� 
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แผนบริหารความต่อเน่ืององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

- สื่อสารและรายงานสถานการณ์แก่บุคลากรในสํานัก/
ส่วนฯ ให้ทราบ ตามเนื้อหาและข้อความท่ีได้รับการ
พิจารณาและเห็นชอบจากคณะบริหารความต่อเนื่อง
ของหน่วยงานแล้ว 

หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของสํานัก/ส่วนฯ 

���� 

- ประเมินและระบุกระบวนการหลัก และงานเร่งด่วน 
ท่ีจําเป็นต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 1-5 วัน
ข้างหน้า  

หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของสํานัก/ส่วนฯ 

���� 

- ประเมินศักยภาพและความสามารถของหน่วยงานฯ 
ในการดําเนินงานเร่งด่วนข้างต้น ภายใต้ข้อจํากัดและ
สภาวะวิกฤต พร้อมระบุทรัพยากรท่ีจําเป็นต้องใช้ใน
การบริหารความต่อเนื่ อ งตามแผนการจัดหา
ทรัพยากร  

หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของสํานัก/ส่วนฯ 

���� 

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหาร    
ความต่อเนื่องจังหวัดยะลาทราบ พร้อมขออนุมัติการ
ดํ า เ นิ น ง านห รื อป ฏิ บั ติ ง า น ด้ ว ย มื อ  สํ า ห รั บ
กระบวนงานท่ีมีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่าง
สูงหากไม่ดําเนินการ 

หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง 

���� 

- ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องใน
การจัดหาทรัพยากรท่ีจําเป็นต้องใช้ในการบริหาร
ความต่อเนื่อง ได้แก่ 
� สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 
� วัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญ 
� เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลท่ีสําคัญ 
� บุคลากรหลัก 
� คู่ค้า/ผู้ให้บริการท่ีสําคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง 

 
 
���� 
���� 
���� 
���� 
���� 

- พิ จ า รณา ดํ า เนิ นการหรื อปฏิ บั ติ ง าน ด้ วย มื อ 
(Manual) เฉพาะงานเร่งด่วน หากไม่ดําเนินการ    
จะส่งผลกระทบอย่างสูงและไม่สามารถรอได้ ท้ังนี้    
ต้องได้รับการอนุมัติ 

หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของสํานัก/ส่วนฯ 

���� 
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แผนบริหารความต่อเน่ืององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 

 

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

- ระบุหน่วยงานท่ีเป็นคู่ค้า/ผู้ให้บริการสําหรับงาน
เร่งด่วน เพ่ือแจ้งสถานการณ์และแนวทางในการ
บริหารงานให้มีความต่อเนื่องตามความเห็นของคณะ
บริหารความต่อเนื่องหน่วยงาน 

หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของสํานัก/ส่วนฯ 

���� 
 

- บันทึก (Log Book)และทบทวนกิจกรรมและงาน
ต่างๆ ท่ีทีมงานบริหารความต่อเนื่องของส่วนราชการ 
ต้องดําเนินการ (พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ดําเนินการ 
และเวลา) อย่างสมํ่าเสมอ 

ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของสํานัก/ส่วนฯ 

���� 

- แจ้งสรุปสถานการณ์และข้ันตอนการดําเนินการ 
สําหรับในวันถัดไป ให้ กับบุคลากรหลักในส่วน
ราชการ เพ่ือรับทราบและดําเนินการ อาทิ แจ้งวัน 
เวลา และสถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 

หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของสํานัก/ส่วนฯ 

���� 

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงานอย่างสมํ่าเสมอหรือตามท่ีได้
กําหนดไว้ 

หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของสํานัก/ส่วนฯ 

���� 
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แผนบริหารความต่อเน่ืององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 

การตอบสนองต่อเหตุการณ์ในระยะแรก ภายใน 7 วัน  
 
 
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของหน่วยงานคํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืนๆ 
และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีกําหนดข้ึนอย่างเคร่งครัด โดย
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรท่ี
ได้รับผลกระทบ ประเมินความจําเป็นและระยะเวลา
ท่ีต้องใช้ในการกอบกู้คืน 

หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง 

���� 
 

- ตรวจสอบกับหน่วยงาน ความพร้อมและข้อจํากัดใน
การจัดหาทรัพยากรท่ีจําเป็นต้องใช้ในการบริหาร
ความต่อเนื่อง ได้แก่ 
� สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 
� วัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญ 
� เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลท่ีสําคัญ 
� บุคลากรหลัก 
� คู่ค้า/ผู้ให้บริการท่ีสําคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง 

 
 
���� 
���� 
���� 
���� 
���� 

- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของ
หน่วยงานถึงข้อจํากัด และข้อเสนอแนะ ในการจัดหา
ทรัพยากรท่ีจําเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง 

หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง 

���� 

- ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรท่ี
จําเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่ 

� สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 
� วัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญ 
� เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลท่ีสําคัญ 
� บุคลากรหลัก 
� คู่ค้า/ผู้ให้บริการท่ีสําคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง 

���� 

- ดําเนินการกอบกู้และจัดหาข้อมูลและรายงานต่างๆ 
ท่ีจําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงานและให้บริการตาม
ตารางท่ี 2.4.3 

หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง 

���� 
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แผนบริหารความต่อเน่ืององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 

 

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

- ดําเนินงานและให้บริการ ภายใต้ทรัพยากรท่ีจัดหา 
เพ่ือบริหารความต่อเนื่อง: 

� สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 
� วัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญ 
� เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลท่ีสําคัญ 
� บุคลากรหลัก 
� คู่ค้า  /ผู้ให้บริการท่ีสําคัญ 

 ���� 
 
 
 
 
 

 

- แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารความ
ต่อเนื่องแก่หน่วยงาน  /คู่ค้า  /ผู้ใช้บริการ  /เกษตรกร
ท่ีได้รับผลกระทบ 

หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง 

���� 
 

- บันทึก (Log Book)และทบทวนกิจกรรมและงาน
ต่างๆ ท่ีทีมงานบริหารความต่อเนื่องของส่วนราชการ 
ต้องดําเนินการ (พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ดําเนินการ 
และเวลา) อย่างสมํ่าเสมอ 

หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง 

���� 

- แจ้งสรุปสถานการณ์และข้ันตอนการดําเนินการ 
สําหรับในวันถัดไป ให้ กับบุคลากรหลักในส่วน
ราชการ เพ่ือรับทราบและดําเนินการ อาทิ แจ้งวัน 
เวลา และสถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 

หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง 

���� 

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหาร    
ความต่อเนื่องของหน่วยงาน ตามเวลาท่ีได้กําหนดไว้ 

หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง 

���� 
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แผนบริหารความต่อเน่ืององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 

การตอบสนองต่อเกณฑ์ในระยะกลาง (1 สัปดาห์) 
 
 
 
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของหน่วยงานคํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืนๆ 
และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีกําหนดข้ึนอย่างเคร่งครัด โดย
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรท่ี
ได้รับผลกระทบ และประเมินความจําเป็นและ
ระยะเวลาท่ีต้องใช้ในการกอบกู้คืน  

หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของสํานัก/ส่วนฯ 

���� 
 

- ระบุทรัพยากรท่ีจํา เป็นต้องใช้  เ พ่ือดําเนินงาน
ให้บริการตามปกติ 

หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของสํานัก/ส่วนฯ 

���� 

- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของ
หน่วยงาน สถานภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากร
ท่ีได้รับผลกระทบ และทรัพยากรท่ีจําเป็นต้องใช้    
เพ่ือดําเนินงานและให้บริการตามปกติ 

หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของสํานัก/ส่วนฯ 

���� 

- ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรท่ี
จําเป็นต้องใช้เพ่ือดําเนินงานและให้บริการตามปกติ: 

� สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 
� วัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญ 
� เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลท่ีสําคัญ 
� บุคลากรหลัก 
� คู่ค้า/ผู้ให้บริการท่ีสําคัญ/ผู้ มีส่วนได้ส่วน

เสีย/ผู้ให้บริการท่ีสําคัญ 

หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของสํานัก/ส่วนฯ 

���� 

- แจ้งสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมด้าน
ทรัพยากรต่างๆ เ พ่ือดําเนินงานและให้บริการ
ตามปกติ ให้กับบุคลากรในส่วนราชการ 

หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของสํานัก/ส่วนฯ 

���� 

- บันทึก (Log Book)และทบทวนกิจกรรมและงาน
ต่างๆ ท่ีทีมงานบริหารความต่อเนื่องของส่วนราชการ 
ต้องดําเนินการ (พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ดําเนินการ 
และเวลา) อย่างสมํ่าเสมอ 

หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของสํานัก/ส่วนฯ 

���� 

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหาร  
ความต่อเนื่องของหน่วยงาน ตามเวลาท่ีได้กําหนดไว้ 

หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของสํานัก/ส่วนฯ 

���� 
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แผนบริหารความต่อเน่ืององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 



แผนบริหารความต่อเน่ืององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 

รายช่ือและรายละเอียดของบุคลากร 
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 

 
ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ 

1 นายอาสมี เซะบากอ นายกอบต. 081-7385709  
2 นายยุนุ๊ สาและเร๊ะ รองนายกอบต. 086-2894011  
3 นายดอรอนิง เจ๊ะเลาะ รองนายกอบต. 099-4803347  
4 นายดํารง นะยะอิ เลขาฯ อบต. 062-2323935  

 
สํานักงานปลัด 
ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ 

1 นางณัฐวดี สิงห์ลอ ปลัด อบต. 093-6282995  
2 นางสาวยาสณี หะยีลาเต๊ะ หัวหน้าสํานักปลัด 089-0093038  
3 นางสาวรัชมา ดาเดะ นักทรัพยากรบุคคล 090-9486406  
4 นางสาวซาวีย๊ะเจ๊ะแว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 086-9578924  
5 นางสาวพจนา แซ่ว่อง นักพัฒนาชุมชน 096-7343835  
6 นางสาวรอสีต๊ะแยนา เจ้าพนักงานธุรการ 082-8322867  
7 นายมูฮัมหมัดเฟาซี สะลีมา คนงานท่ัวไป 098-0100651  
8 นางสาวมาซีเต๊าะ กาโบ๊ะ คนงานท่ัวไป 086-2983989  
9 นายอับดุลเลาะ สาวา พนักงานประจํารถขนขยะ 090-1794081  

10 นายฮะมาดี  มะบากอ พนักงานขับรถยนต์ 093-6797872  
 

กองคลัง 
ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ 

1 นางซอยบัส สุภารี ผู้อํานวยการกองคลัง 098-3078696  
2 นายกวีศักด์ิ ทองเจริญ นักวิชาการพัสดุ 089-8696410  
3 นางอัจฉรา ชําระ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 087-4777537  
4 นางสาวกัญญาภัค ไชยสุวรรณ์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 088-3601707  
5 นางสาวซอฟีย๊ะ สูเล๊าะ ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 099-6588986  

 
กองช่าง 
ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ 

1 นายพงศกร เสนะเกตุ ผู้อํานวยการกองช่าง 089-9745206  
2 นายอัสนี ตะละมะ ผู้ช่วยนายช่างโยธา 085-6700678  
3 นางสาวรอฮานี สาและเร๊ะ คนงานท่ัวไป 082-8254900  
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กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ 

1 นายมะรูดิง หมานสนิท นักวิชาการศึกษา 086-9594526  
2 นางนูรไอนียามู ครู 083-1682390  
3 นางสาวแอเสาะโต๊ะอุง ครู 087-9683524  
4 นางสาวยามีหละโซะปาเน๊าะ ครู 081-0933105  
5 นางสาวสุไฮลามะบูเกะ ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก 080-7073073  
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องคก์ารบริหารส่วนตําบลกายบูอเกาะ 
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สรุปสําหรับผู้บริหาร 

ตามท่ีได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี  31  มีนาคม  2563  ซ่ึงเห็นชอบในหลักการกับ
มาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะ
วิกฤต (รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามท่ีสํานักงาน 
ก.พ.ร.เสนอและขอให้จังหวัดแจ้งมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยให้หน่วยงาน
มุ่งเน้นการนําระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน การเร่งประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชน
ผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ การกําหนดมาตรการชั่วคราวให้มีช่องทางการรับส่งเอกสารอ่ืนๆแทนการให้
ประชาชนเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง และการดําเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนการบริหารความพร้อม
ต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan – BCP) ให้สามารถรองรับกรณีเกิดโรคระบาดต่อเน่ืองเป็น
ระยะเวลานานได้  

โดยท่ีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 50 บัญญัติว่า “เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ในเชิงภารกิจของรัฐ 
ก.พ.ร. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาจกําหนดให้ส่วนราชการต้องปฏิบัติการใดนอกเหนือจากท่ี
กําหนดในพระราชกฤษฎีกาน้ี รวมท้ังกําหนดมาตรการอ่ืนเพ่ิมเติมจากท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 48 และมาตรา 
49 ก็ได้” รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา 52 และมาตรา 53 

ก.พ.ร. ได้เสนอแนวทางการดําเนินการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต และมาตรการท่ี
เก่ียวข้องต่อคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2555 และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบ
แนวทางดังกล่าว ซ่ึงกําหนดให้ทุกส่วนราชการท้ังระดับกรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ดําเนินการเพ่ือสร้างความพร้อมให้แก่หน่วยงานเม่ืออยู่ในสภาวะ
วิกฤต ประกอบด้วย 4 ข้ันตอน คือ  

 (1) การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับส่วนราชการ  
 (2) การเตรียมความพร้อมของส่วนราชการ  
 (3) การซักซ้อมแผนและนําไปปฏิบัติจริง และ  
 (4) การส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการอย่างย่ังยืน  

ในปีงบประมาณ  ๒๕63  สํานักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้งแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ทบทวนและปรับปรุงแผนดําเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง สําหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 
(Business Continuity Plan – BCP) ตามแนวทางท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด 

องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ ได้กําหนดกลยุทธ์ความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business 
Continuity Strategy) เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเม่ือเกิดสภาวะวิกฤตไว้จํานวน 5 ด้าน 
ประกอบด้วย (1) ด้านอาคาร/สถานท่ีปฏิบัติงานหลัก ซ่ึงแต่ละส่วนราชการได้กําหนดพ้ืนท่ีสํารองในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานตนเองไว้แล้ว แต่หากเกิดสภาวะวิกฤตจนหน่วยงานส่วนใหญ่ไม่สามารถปฏิบัติงานท่ี
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะได้  จึงได้กําหนดพ้ืนท่ีสํารองในการปฏิบัติงานไว้ท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ (2) ด้านวัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญ/ การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญ 
(3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลท่ีสําคัญ (4) ด้านบุคลากรหลัก (5) ด้านคู่ค้า/ผู้ให้บริการท่ีสําคัญ 
และได้กําหนดแผนภูมิกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน Call Tree  ไว้อย่างชัดเจน รวมท้ังได้กําหนดข้ันตอน
กิจกรรม/การบริหารความต่อเน่ืองและกอบกู้กระบวนการ ไว้เป็น 3 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 : การตอบสนอง
ต่อเหตุการณ์ทันทีภายใน 24 ชั่วโมง ระยะท่ี 2 : การตอบสนองต่อเหตุการณ์ในระยะสั้นภายใน 7 วัน 
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ระยะท่ี 3 : การตอบสนองต่อเหตุการณ์และกู้คืนกระบวนการปฏิบัติงานในเกิน 7 วัน ซ่ึงในการปฏิบัติการ
ใดๆ ให้บุคลากรของหน่วยงานคํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืนๆ รวมถึงปฏิบัติ
ตามแนวทางและข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีจังหวัดและสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ กําหนดไว้
อย่างเคร่งครัด 
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คํานํา 
 

ตามท่ีคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี  31  มีนาคม  2563  ได้มีมติเห็นชอบใน
หลักการกับมาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชน
ในสภาวะวิกฤต (รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามท่ี
สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ และขอให้จังหวัดแจ้งมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดย
ให้หน่วยงานมุ่งเน้นการนําระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน การเร่งประชาสัมพันธ์การ
ให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การกําหนดมาตรการชั่วคราวให้มีช่องทางการรับส่งเอกสาร
อ่ืนๆ แทนการให้ประชาชนเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง และการดําเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนการ
บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan – BCP) ให้สามารถรองรับกรณีเกิดโรค
ระบาดต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานานได้ น้ัน  

องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  ได้จัดทํา  “แผนบริหารความต่อเน่ืองของ
องค์การ” (Business Continuity Plan) ฉบับน้ีข้ึน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมและ
สามารถบริหารจัดการองค์การ ให้สามารถปฏิบัติงานใน  “งานบริการหลักท่ีมีความสําคัญ”  ได้อย่าง
ต่อเน่ือง  เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ แม้ต้องประสบสถานการณ์วิกฤต   อันจะส่งผลต่อการสร้างความ
เชื่อม่ันในระบบการให้บริการของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถ่ิน และระบบการให้บริการภาครัฐใน
ภาพรวมต่อไป 
 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ   
                                                                                มิถุนายน  2563 
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สารบัญ 
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 2.6 ข้ันตอนการบริหารความต่อเน่ืองและกอบกู้กระบวนการ 14 
ภาคผนวก   
 รายชื่อและรายละเอียดของบุคลากร  
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ส่วนท่ี ๑ 
บทนํา 

1.1 ความเป็นมา 
จากการท่ีประเทศไทยเผชิญกับสภาวะวิกฤติ ต้ังแต่เดือนมีนาคม 2563 ท่ีผ่านมา ได้พบว่าระบบ

และกลไกของรัฐหลายประการมีปัญหาโดยไม่สามารถดําเนินภารกิจในสภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปโดยขาดระบบการบริหารจัดการท่ีดี ซ่ึงสถาน
การณ์ท่ีเกิดข้ึนดังกล่าวเป็นบทเรียนอันสําคัญ ท่ีทุกส่วนราชการต้องนํามาปรับกระบวนการทํางานใหม่ โดย
เฉพาะอย่างย่ิงเรื่องการบริการประชาชน   เพ่ือให้ม่ันใจว่าภารกิจหลักของราชการหรืองานบริการประชาชน
ท่ีสําคัญ สามารถดําเนินงานหรือให้บริการได้อย่างต่อเน่ืองไม่สะดุดหยุดลงแม้ว่าจะประสบกับวิกฤตการณ์
หรือภัยพิบัติต่าง ๆ  

โดยท่ีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 50 บัญญัติว่า “เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ในเชิงภารกิจของรัฐ 
ก.พ.ร. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาจกําหนดให้ส่วนราชการต้องปฏิบัติการใดนอกเหนือจาก            
ท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาน้ี รวมท้ังกําหนดมาตรการอ่ืนเพ่ิมเติมจากท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 48 และ
มาตรา 49 ก็ได้” รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา 52 และ
มาตรา 53  

ก.พ.ร. ได้เสนอแนวทางการดําเนินการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต และมาตรการ                   
ท่ีเก่ียวข้องต่อคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2563 และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ 
กรอบแนวทางดังกล่าว ซ่ึงกําหนดให้ทุกส่วนราชการท้ังระดับกรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ดําเนินการเพ่ือสร้างความพร้อมให้แก่หน่วยงาน          
เม่ืออยูใ่นสภาวะวิกฤต ประกอบด้วย 4 ข้ันตอน คือ  

 (1) การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับส่วนราชการ  
 (2) การเตรียมความพร้อมของส่วนราชการ  
 (3) การซักซ้อมแผนและนําไปปฏิบัติจริง และ  
 (4) การส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการอย่างย่ังยืน  
ในปีงบประมาณ  ๒๕63   สํานักงาน  ก.พ.ร.  ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่ง 

จัดทําแผนบริหารความต่อเน่ืองของหน่วยงานหรือทบทวนและปรับปรุงแผนดําเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง 
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ จึงได้จัดทําแผนบริหารความพร้อมต่อเน่ืองข้ึนเพ่ือใช้เป็นแนวทาง
เตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับมือกับสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ  ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือให้
ประชาชน เจ้าหน้าท่ี  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มี
ความเชื่อม่ันในศักยภาพของหน่วยงาน แม้หน่วยงานต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทํา
ให้การดําเนินงานต้องหยุดชะงัก 

แผนบริหารความต่อเน่ือง หรือ “Business Continuity Plan (BCP)” ฉบับน้ี จัดทําข้ึน 
เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ สามารถนําไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะ
วิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ไม่ว่าจะเกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร เช่น 
อุทกภัย อัคคีภัย การก่อการประท้วง การก่อการจลาจล การก่อวินาศกรรม  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019



แผนบริหารความต่อเน่ืององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 

เป็นต้น โดยสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงาน ต้องหยุดการดําเนินงาน หรือไม่
สามารถให้บริการได้อย่างต่อเน่ือง  

หากองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  ไม่มีกระบวนการรองรับการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
อาจส่งผลกระทบ    ท่ีอาจเกิดข้ึนต่อหน่วยงาน ในด้านต่างๆ เช่น ผลกระทบด้านเศรษฐกิจการเงิน การ
ให้บริการ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน แผนบริหารความ
ต่อเน่ืองจึงเป็นสิ่งสําคัญท่ีจะช่วยให้องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ สามารถรับมือกับเหตุการณ์
ฉุกเฉินท่ีไม่คาดคิด และทําให้กระบวนการท่ีสําคัญ (Critical Business Process) สามารถกลับมา
ดําเนินการได้อย่างปกติ หรือตามระดับการให้บริการท่ีกําหนดได้ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะช่วยให้
สามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ ได้  

๑.2 วัตถุประสงค ์(Objectives) 
� เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเน่ืองของการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต 
� เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ มีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับมือกับ

สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน 
� เพ่ือลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดําเนินธุรกิจหรือการให้บริการ 
� เพ่ือบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับท่ียอมรับได้ เช่น ผลกระทบด้านเศรษฐกิจการเงิน การ

ให้บริการ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
� เพ่ือให้ประชาชน เกษตรกร เจ้าหน้าท่ี หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย (Stakeholders) มีความเชื่อม่ันในศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
แม้ ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทําให้การดําเนินงานต้องหยุดชะงัก 

๑.3 สมมติฐานของแผนบริหารความต่อเน่ือง (BCP Assumptions) 
     เอกสารฉบับน้ีจัดทําข้ึนภายใต้สมมติฐาน ดังต่อไปน้ี 

� เหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาสําคัญต่างๆ  แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อสถานท่ีปฏิบัติงาน
สํารองท่ีได้มีการจัดเตรียมไว้ 

� หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการสํารองระบบสารสนเทศต่างๆ โดยระบบ
สารสนเทศสํารองน้ัน มิได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเช่นเดียวกันกับระบบสารสนเทศหลัก 

� “บุคลากร” ท่ีถูกระบุในเอกสารฉบับน้ี หมายถึง เจ้าหน้าท่ี และพนักงาน ท้ังหมดขององค์การ
บริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 

๑.4 ขอบเขตของแผนบริหารความต่อเน่ือง (Scope of BCP) 
  แผนบริหารความต่อเน่ือง (BCP) ฉบับน้ี ใช้รองรับกรณีเกิดสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน  

ในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  ประกอบด้วยเหตุการณ์ต่อไปน้ี  
� เหตุการณ์อุทกภัย 
� เหตุการณ์อัคคีภัย 
� เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/ จลาจล 
� เหตุการณ์โรคระบาดต่างๆ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม แผนบริหารความต่อเน่ืองฉบับน้ีได้จัดทําข้ึน เพ่ือให้สามารถรองรับกับการบริหาร
ความต่อเน่ืองขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ ในหลากหลายรูปแบบของสภาวะวิกฤติหรือ
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แผนบริหารความต่อเน่ืององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 

เหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อทรัพยากรท่ีสําคัญในการดําเนินธุรกิจ  ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 
ประเภท ได้แก่ 

1. ผลกระทบด้านอาคาร / สถานท่ีปฏิบัติงานหลัก : เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนทําให้สถานท่ีปฏิบัติงานหลัก
ได้รับความเสียหายหรือไม่สามารถใช้สถานท่ีปฏิบัติงานหลักได้ และส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถ เข้าไป
ปฏิบัติงานยังสถานท่ีปฏิบัติงานหลักได้เป็นระยะชั่วคราวหรือระยะยาว  

2. ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญ / การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญ : เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
ทําให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญ หรือไม่สามารถจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญได้ หรือมีวัสดุ
อุปกรณ์ ให้สามารถใช้งานในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ  

3. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลท่ีสําคัญ : เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนทําให้ระบบงาน
เทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลท่ีสําคัญ ไม่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ 

4. ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก : เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนทําให้บุคลากรหลักไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้
ตามปกติ  

5. ผลกระทบด้านคู่ค้า / ผู้ให้บริการท่ีสําคัญ : เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนทําให้คู่ค้า/ ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียไม่สามารถท่ีจะให้บริการหรือส่งมอบงานได้  
 
สรุปเหตุการณ์ภัยคุกคามและผลกระทบจากเหตุการณ์  
ตารางท่ี ๑.๑ การวิเคราะห์เหตุการณ์ภัยคุกคามและผลกระทบจากเหตุการณ์  
 

เหตุการณ์ภัยคุกคาม 

ผลกระทบ 

ด้านอาคาร/ 
สถานท่ีปฏิบัติงาน

หลัก 

ด้านวัสดุอุปกรณ์ท่ี
สําคัญ / การจัดหา
จัดส่งวัสดุอุปกรณ์

ท่ีสําคัญ 

ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมูลท่ีสําคัญ 

ด้านบุคลากรหลัก 
คู่ค้า / ผู้ให้บริการ

ท่ีสําคัญ 

1 เหตุการณ์อุทกภยั � � � � � 

2 เหตุการณ์อัคคีภัย � �  � � 

3 
เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/ 
จลาจล � � � �  

4 ไฟฟ้าดับ  � �   

5 เกิดโรคระบาดต่างๆ � � � � � 

 
แผนบริหารความต่อเน่ือง (BCP) ฉบับน้ี ไม่รองรับการปฏิบัติงานในกรณีท่ีมีเหตุขัดข้องต่างๆ                    

ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานปกติ โดยเหตุขัดข้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบระดับสูงต่อการดําเนินงานและ                
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ และองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะยัง
สามารถจัดการหรือปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์ได้ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม โดยหัวหน้าสํานัก/ส่วน 
สามารถรับผิดชอบและดําเนินการได้ด้วยตนเอง 
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แผนบริหารความต่อเน่ืององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 

ส่วนท่ี 2 
การบริหารความต่อเน่ืองขององค์การ 

 
2.๑ โครงสร้างและทีมงานแผนบริหารความต่อเน่ือง 
      เพ่ือให้แผนบริหารความต่อเน่ือง (BCP) นําไปปฏิบัติใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ควร
มีการจัดต้ังคณะบริหารความต่อเน่ือง (BCP Team) ขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ ข้ึนโดยมี
โครงสร้าง  ดังน้ี  

1) หัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ือง   
2) หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง 
3) ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเน่ือง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.๑ โครงสร้างคณะบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 

 
โดยทุกตําแหน่งจะต้องร่วมมือกันดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินใน                    

ส่วนราชการของตนให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ตามรายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหาร               
ความต่อเน่ือง (BCP Team) ท่ีกําหนดให้เป็นบุคลากรหลัก ในกรณีท่ีบุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้                  
ให้บุคลากรสํารองรับผิดชอบบทบาทของบุคลากรหลักไปก่อน จนกว่าจะได้มีการมอบหมายและแต่งต้ังข้ึน 
โดยหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องในการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้คืน  

 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนือ่ง 
(รก.กองการศึกษา) 

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ือง 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 

ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเน่ือง  
(ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ) 

 
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนือ่ง 

(สํานักงานปลัด) 

 
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนือ่ง 

(กองคลัง) 

 
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนือ่ง 

(กองช่าง) 

คณะบริหารความต่อเน่ือง  
(รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ(1)) 

คณะบริหารความต่อเน่ือง  
(รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ(2)) 
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แผนบริหารความต่อเน่ืององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 

          ตารางท่ี  2.๑  รายชื่อบุคลากรและบทบาทของคณะกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 

บุคลากรหลัก 
บทบาท 

บุคลากรสํารอง 
ชื่อ เบอร์มือถือ ชื่อ เบอร์มือถือ 

นายอาสมี  เซะบากอ 
(นายกองค์การบริหารส่วนตาํบล
กายูบอเกาะ) 

08-1738-5709 หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเน่ือง องค์การ
บริหารส่วนตําบลกายู
บอเกาะ 

นายดํารงค์   นะยะอิ 
(เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลกายูบอเกาะ) 

06-2232-3935 

นายดอรอนิง  เจ๊ะเลาะ 
(รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลกายูบอเกาะ) 

08-9597-4354 รองหัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเน่ือง องค์การ
บริหารส่วนตําบลกายู
บอเกาะ 

นางสาวซาวีย๊ะ  เจ๊ะแว 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 

08-6957-8924 

นายยูน๊ะ  สาและเร๊ะ 
(รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลกายูบอเกาะ) 

08-6289-4011 รองหัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเน่ือง องค์การ
บริหารส่วนตําบลกายู
บอเกาะ 

น.ส.รัชมา   ดาเดะ 
(นักทรัพยากรบุคคล) 

08-8602-0689 

นางณัฐวดี   สิงห์ลอ 
(ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
กายูบอเกาะ) 

08-1439-7009 ผู้ประสานงานคณะ
บริหารความต่อเน่ือง 
องค์การบริหารส่วน
ตําบลกายูบอเกาะ 

นางสาวรอสตี๊ะ   แยนา 
(เจ้าพนักงานธุรการ) 

09-9658-8980 

น.ส.ยาสณี   หะยีลาเตะ 
(หัวหน้าสํานักปลดั) 

08-9009-3083 หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเน่ือง สํานักงานปลัด 
อบต. 

  

นางซอยบัส  สุภาร ี
(ผอ.กองคลัง) 

09-8307-8696 หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเน่ืองกองคลัง 

  

นายพงศกร  เสนะเกต ุ
(ผอ.กองช่าง) 

08-9974-5206 หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเน่ืองกองช่าง 

  

น.ส.ยาสณี   หะยีลาเตะ 
 (หัวหน้าสํานักปลดั รักษา
ราชการแทนหัวหน้ากอง
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม) 

08-9009-3083 หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเน่ืองกองการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
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แผนบริหารความต่อเน่ืององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 

สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
บุคลากรหลัก 

บทบาท 
บุคลากรสํารอง 

ชื่อ เบอร์มือถือ ชื่อ เบอร์มือถือ 
นางณัฐวดี   สิงห์ลอ 
(ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกา
ยูบอเกาะ) 

08-1439-7009 หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเน่ือง 

น.ส.รัชมา   ดาเดะ 
(นักทรัพยากรบุคคล) 

08-8602-0689 

น.ส.ยาสณี   หะยีลาเต๊ะ 
(หัวหน้าสํานักปลดั) 

08-9009-3083 ทีมงานบริหารความ
ต่อเน่ือง 

นางสาวรอสตี๊ะ   แยนา 
(เจ้าพนักงานธุรการ) 

09-9658-8980 

นางสาวซาวีย๊ะ  เจ๊ะแว 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 

08-6957-8924 ทีมงานบริหารความ
ต่อเน่ือง 

  

 
กองคลัง 

บุคลากรหลัก 
บทบาท 

บุคลากรสํารอง 
ชื่อ เบอร์มือถือ ชื่อ เบอร์มือถือ 

นางซอยบัส  สุภาร ี
(ผอ.กองคลัง) 

09-8307-8696 หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเน่ือง 

นายกวีศักดิ์  ทองเจริญ 
(นักวิชาการพัสดุ) 

08-9869-6410 

นางสาวอัจฉรา   ชําระ 
(จพง.การเงินและบัญชี) 

08-7477-7537 ทีมงานบริหารความ
ต่อเน่ือง 

น.สกัญภคัร ไชยสุวรรณ ์ 08-8360-1707 

 
กองช่าง 

บุคลากรหลัก 
บทบาท 

บุคลากรสํารอง 
ชื่อ เบอร์มือถือ ชื่อ เบอร์มือถือ 

นายพงศกร  เสนะเกต ุ
(ผู้อํานวยการกองช่าง) 

08-9974-5206 หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเน่ือง 

น.ส.รอฮานี  สาและเร๊ะ 
(ผู้ช่วยธุรการ) 

08-2825-4900 

นายอัสนี  ตะละมะ 
(ผู้ช่วยนายช่างโยธา) 

08-5670-0678 ทีมงานบริหารความ
ต่อเน่ือง 

นายอับดุลเลาะ  สาวา 
(คนงานท่ัวไป) 

09-0179-4081 

 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

บุคลากรหลัก 
บทบาท 

บุคลากรสํารอง 
ชื่อ เบอร์มือถือ ชื่อ เบอร์มือถือ 

น.ส.ยาสณี   หะยีลาเต๊ะ 
 (หัวหน้าสํานักปลดั รักษาราชการ
แทนหัวหน้ากองการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม) 

08-9009-3083 หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเน่ือง 

นางสาวแอเสาะ  โต๊ะอุง 
(ครูผู้ดูแลเด็ก) 

08-7968-3524 
 

นายมะรดูิง  หมานสนิท 
(นักวิชาการศึกษา) 

08-6959-4526 ทีมงานบริหารความ
ต่อเน่ือง 

น.ส.ยามหีละ๊  โซะปาเน๊าะ 
(ครูผู้ดูแลเด็ก) 

08-4890-5985 

นางสาวนูรไอนี  ยาม ู
(รักษาหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

08-3168-2390 ทีมงานบริหารความ
ต่อเน่ือง 
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แผนบริหารความต่อเน่ืององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 

2.๒ กลยุทธ์ความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Strategy) 
 

ตารางท่ี 2.๒  การวิเคราะห์กลยุทธ์ความต่อเน่ืองทางธุรกิจในภาพรวมขององค์การบริหารส่วน
ตําบลกายูบอเกาะ 
 

                   ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

 อาคาร/ สถานท่ี
ปฏิบัติงานหลัก 

� กําหนดให้ใช้พ้ืนท่ีปฏิบัติงานสํารองตามท่ีหน่วยงานต่างๆ 
กําหนดไว้ หากมีเหตุการณ์เกิดข้ึนภายในองค์การบริหาร
ส่วนตําบลกายูบอเกาะ จะใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะและอาคารศูนย์ผู้สูงอายุ 
เป็นท่ีปฏิบัติงานสํารอง โดยมีการสํารวจความเหมาะสม
ของสถานท่ี ประสานงาน และการเตรียมความพร้อม กับ
หน่วยงานเจ้าของพ้ืนท่ีแล้ว 

 

วัสดุอุปกรณ์ท่ี
สําคัญ / การ

จัดหาจัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีสําคัญ 

� กําหนดให้มีการจัดหาคอมพิวเตอร์สํารอง ท่ีมีคุณลักษณะ
เหมาะสมกับการใช้งาน พร้อมอุปกรณ์ท่ีสามารถเชื่อมโยง
ต่อผ่านอินเตอร์เน็ตได้  

� กําหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop/ 
Notebook) ของพนักงานส่วนตําบล ในช่วงระหว่างการ
จัดหาคอมพิวเตอร์สํารอง และสภาวะวิกฤต 

� กําหนดดําเนินงานด้วยมือ (Manual) โดยเฉพาะงาน
สําคัญๆ ในกรณี ท่ีระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่สามารถกู้กอบให้ใช้งานได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  

 

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมูลท่ีสําคัญ 

� ติดต่อประสานงานโดยขอเช่าเครือข่ายจากผู้ให้บริการ
อินเตอร์เน็ต/เครือข่ายโทรศัพท์ เป็นการชั่วคราว 

� ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลท่ีมี
ความสําคัญมีลักษณะแบบรวมศูนย์และเชื่อมโยงระบบ
เครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เน็ตกับส่วนกลาง 

� ดําเนินการบันทึกข้อมูลด้วยระบบมือไปก่อน แล้วจึงบันทึก
ข้อมูลระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

บุคลากรหลัก � กําหนดให้ใช้บุคลากรสํารอง/ ทดแทนภายในสํานัก/ส่วน 
� กําหนดให้ใช้บุคลากรนอกสํานัก/ส่วน ในกรณีท่ีบุคลากร

ไม่เพียงพอหรือขาดแคลน 
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แผนบริหารความต่อเน่ืององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 

                   ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

 

คู่ค้า/ผู้ให้บริการ/
ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

� การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการจําหน่าย
ไฟฟ้า 

� องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะมีผู้ให้บริการ
เครือข่ายโทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ต 1 ราย คือ ทีโอที 
ดังน้ัน หากเกิดสภาวะฉุกเฉินต้องรอจนกว่าระบบการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานกลางจะกอบกู้
ให้สามารถใช้งานได้ 

� กําหนดให้จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่าน
อินเตอร์เน็ต แบบพกพา (Air Card) ของผู้ให้บริการ
โทรศัพท์มือถือ เชื่อมโยงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และข้อมูลท่ีสําคัญ ในกรณี ท่ีผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ไม่สามารถให้บริการได้ภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

� ดําเนินการติดต่อประสานงานแจ้งสถานท่ีติดต่อขอรับ
บริการจากหอกระจายเสียงหมู่บ้าน 

� ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ www.kayuboko.com 
และ www.facebook.com/kayuboko 

• ช่องทางไลน์ต่างๆ 

 
2.๓ ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) 

รายละเอียดการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) ตามตารางท่ี 2.3 
ตารางท่ี 2.3 การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) ขององค์การ

บริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ จําแนกตามกระบวนการหลักหน่วยงาน และระยะเวลาวิกฤตของการ
หยุดชะงัก  

 

กระบวนการ 
ระดับ

ผลกระทบ 

ระยะเวลาของการหยุดชะงัก 

0-2 
ชั่วโมง 

2-4  
ชั่วโมง 

1  
วัน 

1  
สัปดาห์ 

2  
สัปดาห์ 

1  
เดือน 

ดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณ
และงานธุรการท่ัวไป 

สูง 
 � � � � � 

ดําเนินการเก่ียวกับงานด้านการเงิน 
การบัญชี วัสดุ ครุภณัฑ์ การบริหาร
บุคคล งานติดต่อประสานงาน งาน
สถิติข้อมูล  

สูง 

 
 � � � � 

ดําเนินการเก่ียวกับการจัดทํา
แผนงาน งบประมาณ และเร่งรดั
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

สูง 
  � � � 

� 
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กระบวนการ 
ระดับ

ผลกระทบ 

ระยะเวลาของการหยุดชะงัก 

0-2 
ชั่วโมง 

2-4  
ชั่วโมง 

1  
วัน 

1  
สัปดาห์ 

2  
สัปดาห์ 

1  
เดือน 

ดําเนินการเก่ียวกับงานงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

สูง 
� � �    

ดําเนินการเก่ียวกับงานงานก่อสร้าง 
งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

สูง 
 

 � � � � 

ดําเนินการเก่ียวกับการจัดเก็บภาษี
โรงเรือน ภาษีบํารุงท้องท่ี เป็นต้น 

ปานกลาง 
� � �    

ดํา เ นินการเ ก่ียวกับงานบริหาร
การศึกษา งานส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

ต่ํา 
     � 

 

สําหรับกระบวนงานอ่ืนๆ ท่ีประเมินแล้ว อาจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมีความ
ยืดหยุ่นให้สามารถชะลอการดําเนินงานและให้บริการได้ ให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ
ประเมินความจําเป็นและเหมาะสม ท้ังน้ี หากมีความจําเป็น ให้ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความต่อเน่ือง
เช่นเดียวกันกับกระบวนงานหลัก 

 
2.4  กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน Call Tree  

กระบวนการ Call Tree คือกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกในคณะบริหารความต่อเน่ืองและ
ทีมงานบริหารความต่อเน่ืองท่ีเก่ียวข้องตามผังรายชื่อทางโทรศัพท์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการบริหารจัดการ
ข้ันตอนในการติดต่อพนักงาน ภายหลังจากมีการประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตของหน่วยงาน   

จุดเริ่มต้นของกระบวนการ  Call Tree จะเริ่มจากหัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ืองแจ้งให้ผู้
ประสานงานคณะบริหารความต่อเน่ือง โดยผู้ประสานงานฯ จะแจ้งให้หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง
รับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนความต่อเน่ือง  ตามสายงานการบังคับบัญชาของแต่ละ
สายงาน หัวหน้าสํานัก/หัวหน้าส่วน  แต่ละท่าน จึงติดต่อและแจ้งไปยังบุคลากรภายใต้การบังคับบัญชาของ
ตน  รับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนความต่อเน่ืองของหน่วยงานท่ีได้รับผลกระทบ ตาม
รายชื่อและช่องทางติดต่อสื่อสารท่ีได้ระบุใน ตารางท่ี  2.1 สําหรับหัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ืองในการ
บริหารความต่อเน่ือง  ทีมบริหารความต่อเน่ือง และผู้ประสานงานบริหารความต่อเน่ือง และเอกสารแนบ ก 
สําหรับรายชื่อและรายละเอียดของบุคลากรท้ังหมดในหน่วยงาน 
 
ในกรณีท่ีไม่สามารถติดต่อหัวหน้าทีมได้ ให้ติดต่อไปยังบุคลากรสํารอง โดยพิจารณา: 

� ถ้าเหตุการณ์เกิดข้ึนในเวลาทําการ ให้ดําเนินการติดต่อบุคลากรหลักโดยติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์
ของหน่วยงานเป็นช่องทางแรก 

� ถ้าเหตุการณ์เกิดข้ึนนอกเวลาทําการหรือสถานท่ีปฏิบัติงานหลักได้รับผลกระทบ ให้ดําเนินการ
ติดต่อบุคลากรหลักโดยติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางแรก 
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� ถ้าสามารถติดต่อบุคลากรหลักได้ ให้หัวหน้าสํานัก/ส่วน แจ้งข้อมูลให้กับบุคลากรหลักของ
หน่วยงานทราบ ดังต่อไปน้ี: 

- สรุปสถานการณ์ของเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนความต่อเน่ือง 

- เวลาและสถานท่ีสําหรับการนัดประชุมเร่งด่วนของหน่วยงาน สําหรับผู้บริหารของหน่วยงาน 
และทีมงานบริหารความต่อเน่ือง 

- ข้ันตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือบริหารความต่อเน่ืองต่อไป เช่น สถานท่ีรวมพลในกรณีท่ีมีการย้าย
สถานท่ีทําการ 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
   
 

 
 

 
 

รูปภาพท่ี 2.2  กระบวนการแจ้งเหตุ call tree 
 
 
 

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ือง 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ

อุดม 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง 
กองช่าง 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง 
กองคลัง 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง 
กองการศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง 
สํานักงานปลัด 

ผู้ประสานงาน 
คณะบริหารความต่อเนื่อง 

รองหัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ือง 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล (1) 

รองหัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ือง 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล (2) 
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ภายหลังจากการได้รับการตอบรับจากบุคลากรหลักครบถ้วนตามผังการติดต่อ (call tree) หัวหน้า
ทีมบริหารความต่อเน่ืองของแต่ละสํานัก/ส่วน มีหน้าท่ีโทรกลับไปแจ้งยังหัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ือง 
เพ่ือรวบรวมสรุปความพร้อมของหน่วยงานในการบริหารความต่อเน่ือง รวมท้ังความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของหน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีท้ังหมดในหน่วยงาน 
ทีมบริหารความต่อเน่ืองของแต่ละสํานัก/ส่วน มีหน้าท่ีในการปรับปรุงข้อมูลสําหรับการติดต่อให้เป็น
ปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้กระบวนการติดต่อระหว่างพนักงานภายในหน่วยงานสามารถดําเนินได้อย่าง
ต่อเน่ืองและสําเร็จลุล่วงภายในระยะเวลากําหนดในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและมีการประกาศใช้แผน
ความต่อเน่ือง 
 
2.5 การวิเคราะห์เพ่ือกําหนดความต้องการทรัพยากรที่สําคัญ 

1) ด้านสถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง (Working Space Requirement) ดังตารางท่ี 2.5 

ตารางท่ี 2.5 การระบุพ้ืนท่ีการปฏิบัติงานสํารอง 
 

ประเภททรัพยากร ท่ีมา 4 ช่ัวโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 
พ้ืนท่ีสําหรับสถานท่ี
ปฏิบัติงานสํารอง 

- ตามท่ี
หน่วยงานได้
กําหนดไว้ 
- ศพด. อบต. 
- ศูนย์ผู้สูงอายุ 

22 ตร.ม./ 
(11 คน) 

 
 

22 ตร.ม./ 
(11 คน) 

 
 

28 ตร.ม./ 
14 คน 

 
 

28 ตร.ม./ 
14 คน 

 
 

28 ตร.ม./ 
14 คน 

 
 

ปฏิบัติงานท่ีบ้าน - 6 ตร.ม./ 
(3 คน) 

6 ตร.ม./ 
(3 คน) 

- คน - คน - คน 

พ้ืนท่ีสําหรับปฏิบัติงานใหม่
(กรณีจําเป็น) 

จะกําหนดตาม
ความเหมาะสม 

- - - - 28 ตร.ม./ 
(14 คน) 

รวม 28 ตร.ม. 28 ตร.ม. 28 ตร.ม. 28 ตร.ม. 28 ตร.ม. 

 
2) ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement) ดังตารางท่ี 2.6 

 
ตารางท่ี 2.6 การระบุจํานวนวัสดุอุปกรณ์ 

 
ประเภททรัพยากร ท่ีมา 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1เดือน 

คอมพิวเตอรส์ํารองท่ีมี
คุณลักษณะเหมาะสม 

ร้านค้า 
ผ่านกระบวนการ 

จัดซ้ือพิเศษ 

1 เครื่อง 1 เครื่อง 4 เครื่อง 4 เครื่อง 9 เครื่อง 

GFMIS Token Key 
 

กรมบัญชีกลาง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 

EGP (ระบบจัดซ้ือ 
จัดจ้าง Token Key) 

กรมบัญชีกลาง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 

เครื่องพิมพ์ รองรับ 
การใช้งานกับเครื่อง

ร้านค้า 
ผ่านกระบวนการ 

1 เครื่อง 1 เครื่อง 4 เครื่อง 4 เครื่อง 4 เครื่อง 

11 



แผนบริหารความต่อเน่ืององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 

ประเภททรัพยากร ท่ีมา 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1เดือน 

คอมพิวเตอร ์ จัดซ้ือพิเศษ 

โทรศัพท์พร้อมหมายเลข ร้านค้า 
ผ่านกระบวนการ 

จัดซ้ือพิเศษ 

1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 

โทรสาร /เครื่องสแกนด์
(Fax/Document 
ScanMachine) พร้อม
หมายเลข 

ร้านค้า 
ผ่านกระบวนการ 

จัดซ้ือพิเศษ 

1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 

3) ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล (IT & Information  Requirement) 
เน่ืองจากระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลท่ีสําคัญของหน่วยงานอยู่ในความ

ดูแลของหน่วยงานกลาง เป็นลักษณะแบบรวมศูนย์ ดังน้ัน หน่วยงานจึงใช้ข้อมูลสารสนเทศโดยการ
เชื่อมโยงระบบของหน่วยงานกับหน่วยงานกลางผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทําให้หน่วยงานไม่มีระบบ
คอมพิวเตอร์สํารองและหากระบบมีปัญหาต้องรอให้หน่วยงานกลางกู้คืนระบบการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศก่อนหน่วยงานจึงจะสามารถใช้งานของระบบได้ 
 

ตารางท่ี 2.7 การระบุความต้องการด้านเทคโนโลยี 
 

ประเภททรัพยากร แหล่งข้อมลู 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1เดือน 

Email หน่วยงาน
ระบบ IT 
จังหวัด 

 
� � � � 

GFMIS (ระบบเบิกจ่ายเงิน) หน่วยงาน
ระบบ IT 
จังหวัด 

 
 � � � 

EGP (ระบบจัดซ้ือจัดจ้าง) หน่วยงาน
ระบบ IT 
จังหวัด 

 
 � � � 

หนังสือสั่งการตา่ง ๆ  
ออกโดยหน่วยงาน 

หน่วยงาน
ต่างๆ ท่ีไดร้ับ 

 
� � � � 

หนังสือสั่งการตา่ง ๆ  หน่วยงานต้น
สังกัด 

 
� � � � 

เอกสารใบแจ้งหน้ี คู่ค้า   � � � 

ข้อมูลประกอบการจัดทําแผน
งบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ 

หน่วยงาน
ต่างๆใน

สํานัก/ส่วน
และหมู่บ้าน 

    � 
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4) ความต้องการด้านบุคลากรสําหรับความต่อเน่ืองเพ่ือปฏิบัติงาน (Personnel Requirement) 
ปรากฏดังตารางท่ี 2.8 

 
ตารางท่ี 2.8 การระบุจํานวนบุคลากรหลักท่ีจําเป็น 

 
ประเภททรัพยากร 4 ช่ัวโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1เดือน 

จํานวนบุคลากรปฏิบัติงานท่ี 
สํานักงาน /สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 

11 คน 11 คน 15 คน 15 คน 15 คน 

จํานวนบุคลากรปฏิบัติงานท่ีบ้าน 4 คน 4 คน - คน - คน - คน 

รวม 15 15 15 15 15 

 
5) ความต้องการด้านผู้ให้บริการท่ีสําคัญ (Service Requirement) 
 
ตารางท่ี 2.9 การระบุจํานวนผู้ให้บริการท่ีต้องติดต่อหรือขอรับบริการ 

 
ฝ่ายงาน /กลุ่มงาน 4 ช่ัวโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1เดือน 

ผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต* 

1 ราย 1 ราย 2 ราย 2ราย 2 ราย 

รวม 1 ราย 1 ราย 2 ราย 2 ราย 2 ราย 

 
หมายเหตุ :ให้จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เน็ต แบบพกพา (Air Card) ของผู้
ให้บริการโทรศัพท์มือถือ เชื่อมโยงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลท่ีสําคัญของหน่วยงานกลาง
ผ่านอินเตอร์เน็ต ในกรณีผู้ให้บริการหลักและสํารองไม่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
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แผนบริหารความต่อเน่ืององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 

 

2.6 ข้ันตอนการบริหารความต่อเน่ืองและกอบกู้กระบวนการ 
 
 

การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที ภายใน 24 ช่ัวโมง 
 
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของหน่วยงานคํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืนๆ 
และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีกําหนดข้ึนอย่างเคร่งครัด โดย
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

- แจ้งเหตุฉุกเฉิน   วิกฤติ ตามกระบวนการ  Call Tree 
ให้กับบุคลากรในสํานัก/ส่วนฯ ภายหลังได้รับแจ้งจาก
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ืองของหน่วยงาน 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเน่ืองของสํานัก/ส่วนฯ 

���� 

- จัดประชุมทีมงานบริหารความต่อเน่ือง เพ่ือประเมิน
ความเสียหาย ผลกระทบต่อการดําเนินงาน การ
ให้บริการ และทรัพยากรสําคัญท่ีต้องใช้ในการบริหาร
ความต่อเน่ือง 

- ทบทวนกระบวนงานท่ีมีความเร่งด่วน หรือส่งผล
กระทบอย่า งสู ง  (หากไ ม่ ดํ า เ นินการ )  ดั ง น้ั น 
จําเป็นต้องดําเนินงานหรือปฏิบัติด้วยมือ (Manual 
Processing) 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเน่ืองของสํานัก/ส่วนฯ 

���� 

- ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในสํานัก/ส่วนฯ ท่ีได้รับ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเน่ืองของสํานัก/ส่วนฯ 

���� 

- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเ น่ืองของ
หน่วยงานทราบ โดยครอบคลุมประเด็นดังน้ี 
� จํานวนและรายชื่อบุคลากรท่ีได้รับบาดเจ็บ /

เสียชีวิต 
� ความเสียหายและผลกระทบต่อการดําเนินงาน

และการให้บริการ 
� ทรั พย าก รสํ า คัญ ท่ี ต้ อ ง ใ ช้ ใ น ก า รบ ริ ห า ร                 

ความต่อเน่ือง 
� กระบวนงานท่ีมีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบ

อย่างสูงหากไม่ดําเนินการ และจําเป็นต้อง
ดําเนินงานหรือปฏิบัติงานด้วยมือ 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเน่ืองของสํานัก/ส่วนฯ 

���� 
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แผนบริหารความต่อเน่ืององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

- สื่อสารและรายงานสถานการณ์แก่บุคลากรในสํานัก/
ส่วนฯ ให้ทราบ ตามเน้ือหาและข้อความท่ีได้รับการ
พิจารณาและเห็นชอบจากคณะบริหารความต่อเน่ือง
ของหน่วยงานแล้ว 

หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเน่ืองของสํานัก/ส่วนฯ 

���� 

- ประเมินและระบุกระบวนการหลัก และงานเร่งด่วน 
ท่ีจําเป็นต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 1-5 วัน
ข้างหน้า  

หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเน่ืองของสํานัก/ส่วนฯ 

���� 

- ประเมินศักยภาพและความสามารถของหน่วยงานฯ 
ในการดําเนินงานเร่งด่วนข้างต้น ภายใต้ข้อจํากัดและ
สภาวะวิกฤต พร้อมระบุทรัพยากรท่ีจําเป็นต้องใช้ใน
การบริหารความต่อเ น่ืองตามแผนการจัดหา
ทรัพยากร  

หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเน่ืองของสํานัก/ส่วนฯ 

���� 

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหาร             
ความต่อเน่ืองจังหวัดยะลาทราบ พร้อมขออนุมัติการ
ดํ า เ นิ น ง านหรื อป ฏิ บั ติ ง า น ด้ ว ย มื อ  สํ า ห รั บ
กระบวนงานท่ีมีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่าง
สูงหากไม่ดําเนินการ 

หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเน่ือง 

���� 

- ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องใน
การจัดหาทรัพยากรท่ีจําเป็นต้องใช้ในการบริหาร
ความต่อเน่ือง ได้แก่ 
� สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 
� วัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญ 
� เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลท่ีสําคัญ 
� บุคลากรหลัก 
� คู่ค้า/ผู้ให้บริการท่ีสําคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเน่ือง 

 
 
���� 
���� 
���� 
���� 
���� 

- พิ จ า รณา ดํ า เ นิ นการหรื อปฏิ บั ติ ง าน ด้ วย มื อ 
(Manual) เฉพาะงานเร่งด่วน หากไม่ดําเนินการ             
จะส่งผลกระทบอย่างสูงและไม่สามารถรอได้ ท้ังน้ี              
ต้องได้รับการอนุมัติ 

หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเน่ืองของสํานัก/ส่วนฯ 

���� 
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แผนบริหารความต่อเน่ืององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 

 

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

- ระบุหน่วยงานท่ีเป็นคู่ค้า/ผู้ให้บริการสําหรับงาน
เร่งด่วน เพ่ือแจ้งสถานการณ์และแนวทางในการ
บริหารงานให้มีความต่อเน่ืองตามความเห็นของคณะ
บริหารความต่อเน่ืองหน่วยงาน 

หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเน่ืองของสํานัก/ส่วนฯ 

���� 
 

- บันทึก (Log Book)และทบทวนกิจกรรมและงาน
ต่างๆ ท่ีทีมงานบริหารความต่อเน่ืองของส่วนราชการ 
ต้องดําเนินการ (พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ดําเนินการ 
และเวลา) อย่างสมํ่าเสมอ 

ทีมงานบริหารความต่อเน่ือง
ของสํานัก/ส่วนฯ 

���� 

- แจ้งสรุปสถานการณ์และข้ันตอนการดําเนินการ 
สําหรับในวันถัดไป ให้ กับบุคลากรหลักในส่วน
ราชการ เพ่ือรับทราบและดําเนินการ อาทิ แจ้งวัน 
เวลา และสถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 

หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเน่ืองของสํานัก/ส่วนฯ 

���� 

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเน่ืองของหน่วยงานอย่างสมํ่าเสมอหรือตามท่ีได้
กําหนดไว้ 

หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเน่ืองของสํานัก/ส่วนฯ 

���� 
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แผนบริหารความต่อเน่ืององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 

การตอบสนองต่อเหตุการณ์ในระยะแรก ภายใน 7 วัน  
 
 
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของหน่วยงานคํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืนๆ 
และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีกําหนดข้ึนอย่างเคร่งครัด โดย
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรท่ี
ได้รับผลกระทบ ประเมินความจําเป็นและระยะเวลา
ท่ีต้องใช้ในการกอบกู้คืน 

หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเน่ือง 

���� 
 

- ตรวจสอบกับหน่วยงาน ความพร้อมและข้อจํากัดใน
การจัดหาทรัพยากรท่ีจําเป็นต้องใช้ในการบริหาร
ความต่อเน่ือง ได้แก่ 
� สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 
� วัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญ 
� เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลท่ีสําคัญ 
� บุคลากรหลัก 
� คู่ค้า/ผู้ให้บริการท่ีสําคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเน่ือง 

 
 
���� 
���� 
���� 
���� 
���� 

- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ืองของ
หน่วยงานถึงข้อจํากัด และข้อเสนอแนะ ในการจัดหา
ทรัพยากรท่ีจําเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเน่ือง 

หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเน่ือง 

���� 

- ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรท่ี
จําเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเน่ือง ได้แก่ 

� สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 
� วัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญ 
� เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลท่ีสําคัญ 
� บุคลากรหลัก 
� คู่ค้า/ผู้ให้บริการท่ีสําคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเน่ือง 

���� 

- ดําเนินการกอบกู้และจัดหาข้อมูลและรายงานต่างๆ 
ท่ีจําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงานและให้บริการตาม
ตารางท่ี 2.4.3 

หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเน่ือง 

���� 
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แผนบริหารความต่อเน่ืององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 

 

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

- ดําเนินงานและให้บริการ ภายใต้ทรัพยากรท่ีจัดหา 
เพ่ือบริหารความต่อเน่ือง: 

� สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 
� วัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญ 
� เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลท่ีสําคัญ 
� บุคลากรหลัก 
� คู่ค้า  /ผู้ให้บริการท่ีสําคัญ 

 ���� 
 
 
 
 
 

 

- แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารความ
ต่อเน่ืองแก่หน่วยงาน  /คู่ค้า  /ผู้ใช้บริการ  /เกษตรกร
ท่ีได้รับผลกระทบ 

หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเน่ือง 

���� 
 

- บันทึก (Log Book)และทบทวนกิจกรรมและงาน
ต่างๆ ท่ีทีมงานบริหารความต่อเน่ืองของส่วนราชการ 
ต้องดําเนินการ (พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ดําเนินการ 
และเวลา) อย่างสมํ่าเสมอ 

หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเน่ือง 

���� 

- แจ้งสรุปสถานการณ์และข้ันตอนการดําเนินการ 
สําหรับในวันถัดไป ให้ กับบุคลากรหลักในส่วน
ราชการ เพ่ือรับทราบและดําเนินการ อาทิ แจ้งวัน 
เวลา และสถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 

หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเน่ือง 

���� 

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหาร            
ความต่อเน่ืองของหน่วยงาน ตามเวลาท่ีได้กําหนดไว้ 

หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเน่ือง 

���� 
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แผนบริหารความต่อเน่ืององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 

การตอบสนองต่อเกณฑ์ในระยะกลาง (1 สัปดาห์) 
 
 
 
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของหน่วยงานคํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืนๆ 
และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีกําหนดข้ึนอย่างเคร่งครัด โดย
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรท่ี
ได้รับผลกระทบ และประเมินความจําเป็นและ
ระยะเวลาท่ีต้องใช้ในการกอบกู้คืน  

หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเน่ืองของสํานัก/ส่วนฯ 

���� 
 

- ระบุทรัพยากรท่ีจํา เป็นต้องใช้  เ พ่ือดําเ นินงาน
ให้บริการตามปกติ 

หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเน่ืองของสํานัก/ส่วนฯ 

���� 

- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ืองของ
หน่วยงาน สถานภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากร
ท่ีได้รับผลกระทบ และทรัพยากรท่ีจําเป็นต้องใช้               
เพ่ือดําเนินงานและให้บริการตามปกติ 

หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเน่ืองของสํานัก/ส่วนฯ 

���� 

- ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรท่ี
จําเป็นต้องใช้เพ่ือดําเนินงานและให้บริการตามปกติ: 

� สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 
� วัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญ 
� เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลท่ีสําคัญ 
� บุคลากรหลัก 
� คู่ค้า/ผู้ให้บริการท่ีสําคัญ/ผู้ มีส่วนได้ส่วน

เสีย/ผู้ให้บริการท่ีสําคัญ 

หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเน่ืองของสํานัก/ส่วนฯ 

���� 

- แจ้งสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมด้าน
ทรัพยากรต่างๆ เ พ่ือดําเนินงานและให้บริการ
ตามปกติ ให้กับบุคลากรในส่วนราชการ 

หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเน่ืองของสํานัก/ส่วนฯ 

���� 

- บันทึก (Log Book)และทบทวนกิจกรรมและงาน
ต่างๆ ท่ีทีมงานบริหารความต่อเน่ืองของส่วนราชการ 
ต้องดําเนินการ (พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ดําเนินการ 
และเวลา) อย่างสมํ่าเสมอ 

หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเน่ืองของสํานัก/ส่วนฯ 

���� 

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหาร  
ความต่อเน่ืองของหน่วยงาน ตามเวลาท่ีได้กําหนดไว้ 

หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเน่ืองของสํานัก/ส่วนฯ 

���� 
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ภาคผนวก 



แผนบริหารความต่อเน่ืององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 

รายช่ือและรายละเอียดของบุคลากร 
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 

 
ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ 

1 นายอาสมี เซะบากอ นายกอบต. 081-7385709  
2 นายยุนุ๊ สาและเร๊ะ รองนายกอบต. 086-2894011  
3 นายดอรอนิง เจ๊ะเลาะ รองนายกอบต. 099-4803347  
4 นายดํารง นะยะอิ เลขาฯ อบต. 062-2323935  

 
สํานักงานปลัด 
ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ 

1 นางณัฐวดี สิงห์ลอ ปลัด อบต. 093-6282995  
2 นางสาวยาสณี หะยีลาเต๊ะ หัวหน้าสํานักปลัด 089-0093038  
3 นางสาวรัชมา ดาเดะ นักทรัพยากรบุคคล 090-9486406  
4 นางสาวซาวีย๊ะเจ๊ะแว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 086-9578924  
5 นางสาวพจนา แซ่ว่อง นักพัฒนาชุมชน 096-7343835  
6 นางสาวรอสีต๊ะแยนา เจ้าพนักงานธุรการ 082-8322867  
7 นายมูฮัมหมัดเฟาซี สะลีมา คนงานท่ัวไป 098-0100651  
8 นางสาวมาซีเต๊าะ กาโบ๊ะ คนงานท่ัวไป 086-2983989  
9 นายอับดุลเลาะ สาวา พนักงานประจํารถขนขยะ 090-1794081  
10 นายฮะมาดี  มะบากอ พนักงานขับรถยนต์ 093-6797872  

 
กองคลัง 
ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ 

1 นางซอยบัส สุภารี ผู้อํานวยการกองคลัง 098-3078696  
2 นายกวีศักด์ิ ทองเจริญ นักวิชาการพัสดุ 089-8696410  
3 นางอัจฉรา ชําระ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 087-4777537  
4 นางสาวกัญญาภัค ไชยสุวรรณ์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 088-3601707  
5 นางสาวซอฟีย๊ะ สูเล๊าะ ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 099-6588986  

 
กองช่าง 
ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ 

1 นายพงศกร เสนะเกตุ ผู้อํานวยการกองช่าง 089-9745206  
2 นายอัสนี ตะละมะ ผู้ช่วยนายช่างโยธา 085-6700678  
3 นางสาวรอฮานี สาและเร๊ะ คนงานท่ัวไป 082-8254900  

 
 
 



แผนบริหารความต่อเน่ืององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ 

1 นายมะรูดิง หมานสนิท นักวิชาการศึกษา 086-9594526  
2 นางนูรไอนียามู ครู 083-1682390  
3 นางสาวแอเสาะโต๊ะอุง ครู 087-9683524  
4 นางสาวยามีหละโซะปาเน๊าะ ครู 081-0933105  
5 นางสาวสุไฮลามะบูเกะ ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก 080-7073073  

 
 


