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องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
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งานนโยบายและแผน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 

 

 

ค ำน ำ 
 

ตามท่ีคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ มีมติเห็นชอบกับแนวทางและมาตรการ
ที่ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐทั้งระดับกรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน 
และรัฐวิสาหกิจ ด าเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตขององค์การ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลัก
หรืองานบริการที่ส าคัญได้อย่างต่อเนื่องแม้เกิดสภาวะวิกฤต และส านักงาน ก.พ.ร. ในฐานะได้รับมอบหมายให้เป็น
หน่วยงานหลักในการสนับสนุนการด าเนินการ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องของ
องค์การ พร้อมกับทดสอบซักซ้อม และปรับปรุงแผนให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน ๒๕63 เพ่ือเตรียมความ
พร้อมต่อสภาวะวิกฤติ นั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ ได้จัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การฉบับนี้ขึ้นตาม
หนังสือส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ที ่พช. ๐023.1/ว 400 ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕63 เรื่อง การ
ทบทวนและปรับปรุงแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ส าหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการเตรียมความพร้อม และสามารถบริหารจัดการองค์การให้สามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลัก หรืองาน
บริการที่ส าคัญได้อย่างต่อเนื่องแม้เกิดสภาวะวิกฤตได้อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ แม้ต้องประสบ
สถานการณ์วิกฤต อันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นในระบบการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบล         
บึงกระจับ และระบบการให้บริการภาครัฐในภาพรวม ต่อไป 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
มิถุนายน ๒๕63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

งานนโยบายและแผน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 

 

สำรบัญ 
หน้ำ 

ค าน า 
สารบัญ 
บทน า             ๑ 
แนวคิดพ้ืนฐานในการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่อง       ๑ 
วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่อง        ๑ 
สมมุติฐานในการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่อง        5 
ระบุกิจกรรม กระบวนการ และ/หรือผลิตภัณฑ์        5 
การประเมินความเสี่ยง ภัยคุกคาม และผลกระทบ        7 
การประเมินผลกระทบต่อกระบวนการท างาน        8 
ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้เพ่ือให้การด าเนินงานต่อเนื่องในภาวะวิกฤต      10 
โครงสร้างและทีมบริหารความต่อเนื่อง         ๑5 
กลยุทธ์ความต่อเนื่อง           ๑9 
การก าหนดแนวทางการตอบสนองเหตุการณ์และกอบกู้กระบวนการ      20 
โรคติดต่ออุบัติใหม่ บทบาท และความรับผิดชอบของผู้จัดการ โรคติดต่ออุบัติใหม่    28 
ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้เพ่ือให้การด าเนินงานต่อเนื่องในภาวะวิกฤต (กรณีโรคติดต่อ)    29 
การคัดกรอง ผู้มำติดต่อ ส าหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่ระบบทางเดินหายใจ     30 
การคัดกรอง พนักงำนป่วยในหน่วยงำน ส าหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่ระบบทางเดินหายใจ   31 
การปฏิบัติ พนักงำนป่วยนอกหน่วยงำน ส าหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่ระบบทางเดินหายใจ   32 
การติดตาม ผู้สัมผัสโรค ส าหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่ระบบทางเดินหายใจ     33 
แบบรายงาน พนักงำนป่วย (ส าหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่ระบบทางเดินหายใจ)     34 

ภำคผนวก 
Strategy Map  
บันทึกข้อความขออนุมัติแผน (BCP) 
ประกาศใช้แผน (BCP) 
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งานนโยบายและแผน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 

 

บทน ำ 
 

การจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (Business Continuity Plan : BCP) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบึงกระจับ ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ ในราชการส่วนท้องถิ่น
สามารถน าไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ  ซึ่งส่งผลให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลบึงกระจับต้องหยุดการด าเนินงาน หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ให้สามารถปฏิบัติงาน
บริการหลักท่ีมีความส าคัญได้อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

แนวคิดพื้นฐำนในกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมต่อเนื่อง 
๑. การบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Management : BCM) คือองค์รวมของ

กระบวนการบริหารซึ่งบ่งภัยคุกคามขององค์กรและผลกระทบของภัยคุกคามนั้นต่อการด าเนินธุรกิจและให้แนวทางใน
การสร้างขีดความสามารถให้องค์กรมีความยืดหยุ่น เพ่ือการตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย 
ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และกิจกรรมที่สร้างมูลค่าที่มีประสิทธิผล 

๒. แนวทางการบริหารความต่อเนื่อง/การตอบสนองต่อสภาวะวิกฤต 
๒.๑ ในระดับแรกเป็นการจัดการแผนเผชิญเหตุ ที่แสดงให้เห็นว่าท าอย่างไรให้การปฏิบัติงานมี

ความต่อเนื่องและสามารถให้บริหารได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ 
๒.๒ เมื่อเหตุการณ์ขยายวงกว้างในระดับเกิดความเสียหาย จะเริ่มเป็นวิกฤตขององค์กรองค์กรจึง

ต้องมีการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ รวมทั้งการกอบกู้ให้กลับมาท างานได้เป็นปกติ ดังนั้นวัตถุประสงค์ของ
การบริหารความต่อเนื่องคือ เพ่ือให้องค์กรสามารถให้บริการได้ในระดับหนึ่งแม้จะประสบสถานการณ์วิกฤต ซึ่ง
หน่วยงานต้องหาค าตอบว่าระดับใดที่คิดว่าเหมาะสมและจ าเป็น 

๒.๓ สามารถใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติได้จริงเมื่อเกิดภาวะวิกฤต 

วัตถุประสงค์ในกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมต่อเนื่อง 
๑. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับใน

สภาวะวิกฤต 
๒. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะ

วิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
๓. เพ่ือลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลบึงกระจับ 
๔. เพ่ือบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ยอมรับได้ และลดระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ที่เกิดขึ้น 
๕. เพ่ือให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ มีความเชื่อมั่น

ในศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ แม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนท าให้การ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับต้องหยุดชะงัก 
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งานนโยบายและแผน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 

 

สมมตุิฐำนในกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมต่อเนื่อง 
๑. เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงานส ารองที่ได้จัดเตรียมไว้ 
๒. ระบบสารสนเทศส ารอง ไม่ได้ส่งผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเช่นเดียวกับระบบสารสนเทศหลัก 

 
 กิจกรรม กระบวนกำร และ/หรือผลติภัณฑ ์

หน่วยงำน กิจกรรม/กระบวนกำร หมำยเหตุ 
ส านักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 

ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ  งานบริหารงานบุคคล งาน
เลือกตั้ง งานกิจการสภา งานตรวจสอบภายใน งานอ านวยการ
และข้อมูลข่าวสาร งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ งาน
ขับเคลื่อน (สสส.) งานอาคารสถานที่ 

 

ส านักงานปลัด งานนโยบายและแผน 
งานนโยบายและแผนพัฒนา งานวิชาการ งานสารสนเทศและ
ระบบคอมพิวเตอร์ งานงบประมาณ งานทะเบียนพาณิชย์ 

 

ส านักงานปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งานอ านวยการ งานป้องกัน งานช่วยเหลือฟ้ืนฟู งานดับเพลิง
และกู้ภัย 

 

ส านักงานปลัด งานส่งเสริมการเกษตร 
งานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร งานส่งเสริมและพัฒนาด้าน
การปศุสัตว์ งานช่วยเหลือเกษตรผู้ประสพภัยพิบัติ งาน
ปรับปรุงพื้นท่ีสาธารณะให้เป็นพื้นที่อาหาร 

 

ส านักงานปลัด งานกฎหมายและคดี 
งานกฎหมายและนิติกรรม งานด าเนินการทางคดีและศาล
ปกครอง งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ งานทางกฎหมาย 
วินิจฉัยปัญหากฎหมาย ร่าง และพิจารณาตรวจร่างข้อบัญญัติ 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

 

กองคลัง งานการเงินและบัญชี 
งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน งานเก็บ
รักษาเงิน งานการบัญชี งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย งานงบ
การเงินและงบทดลอง งานระบบสารสนเทศ  งานตรวจสอบ
ภายใน 

 

กองคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า งานรับช าระภาษี 
งานพัฒนารายได้ งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ งาน
ทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ งานทะเบียนทรัพย์สินและ
แผนที่ภาษี 
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งานนโยบายและแผน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 

 

หน่วยงำน กิจกรรม/กระบวนกำร หมำยเหตุ 
กองคลัง งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

งานพัสดุ งานทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์และยานพาหนะ 
งานระบบสารสนเทศ (E-GP) 

 

กองช่าง งานก่อสร้าง 
งานสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ งานก่อสร้างและบูรณะ
ถนน งานก่อสร้าง และบูรณะสะพานและโครงการพิเศษ งาน
สาธารณูปโภค งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 

 

กองช่าง งานออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง 
งานวิศวกรรม งานประเมินราคา งานควบคุมการก่อสร้าง
อาคาร งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ งานออกแบบส ารวจ 

 

กองช่าง งานประสานสาธารณูปโภค 
งานขนส่ง งานไฟฟ้าสาธารณะ งานกิจการประปา งานระบาย
น้ า การรักษาคูคลองส ารวจป้องกันน้ าท่วมขัง งานจัดท าแผน
โครงการบ ารุงรักษาคูคลองสาธารณะ งานสถานีสูบน้ า 

 

กองช่าง งานผังเมือง 
งานส ารวจแผนที่ งานจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง งานตรวจสอบ
และการขอใช้ที่สาธารณะ งานแผนที่ภาษี 

 

กองช่าง งานธุรการกองช่าง 
งานธุรการกองช่าง งานติดต่อประสานงาน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง งานระบบสารสนเทศ 

 

กองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

งานบริหารการศึกษา 
งานส่งเสริม บริหาร วางแผน พัฒนา วิชาการ เกี่ยวกับ
การศึกษา งานก าและควบคุมคุณภาพการศึกษา งานวางแผน
ก าหนดแนวทางปฏิบัติ วินิจฉัย สั่งการ ประสานและตรวจสอบ 
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานระบบสารสนเทศ 

 

กองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

งานส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณี 
งานกีฬาและนันทนาการ งานส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 

 

กองสวัสดิการสังคม งานสวัสดิการสังคม 
งานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน   

 

กองสาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

งานบริหารงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
งานบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ งานอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข งานรักษา
ความสะอาด งานควบคุมโรคติดต่อ งานคุ้มครองผู้บริโภค งาน
บริหารจัดการขยะ งานระบบสารสนเทศ 
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งานนโยบายและแผน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 

 

กำรประเมินควำมเสี่ยง ภัยคุกคำม และผลกระทบ 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

พ.ศ.๒๕๔๒ ได้ก าหนดภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็น ๗ ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชกรรมและการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการ
ปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ ได้วิเคราะห์
แล้วเห็นว่ามีภารกิจหลักจ านวน 7 ภารกิจ (๑-7) และภารกิจรองจ านวน 5 ภารกิจ (๘-๑๒) ดังนี้ 

ภำรกิจหลัก 
๑. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๒. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๔. ด้านสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม 
๕. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
๖. ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
๗. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ภำรกิจรอง 
๘. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๙. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 
๑๐. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
๑๑. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
๑๒. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 
 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับตั้งอยู่ที่ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ            

อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ มีจ านวนผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างที่ปฏิบัติราชการอยู่
ในพ้ืนที่ปฏิบัติงานทั้งสิ้น 73 คน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สามารถประสานงานภายในหมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น
จ านวน 30 คน แพทย์ประจ าต าบล 1 คน บุคลากรทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล จ านวน 5 คน อสม.
ประจ าต าบล จ านวน 105 คน เมื่อได้วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือระบุความเสี่ยง ภัยคุกคามที่มีโอกาสเกิดขึ้นในพ้ืนที่
ปฏิบัติงาน โดยอาศัยแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบต่อทรัพยากร ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่ปฏิบัติงานหลัก
ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ และการจัดหา/จัดส่ง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ ด้านบุคลากรหลัก และ
ด้านคู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ แล้วสรุปความเสี่ยง ภัยคุกคามขององค์การบริหารส่วนต าบล        
บึงกระจับ ได้ดังนี ้
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งานนโยบายและแผน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 

 

กำรประเมินควำมเสี่ยงและภัยคุกคำม และผลกระทบต่อทรพัยำกรส ำคัญ 
 

 
 

เหตุกำรณ์สภำวะวิกฤต 

ผลกระทบ 
ด้ำนอำคำร/

สถำนที่
ปฏิบัติงำนหลัก 

ด้ำนวัสดุ
อุปกรณ์ที่

ส ำคัญ และกำร
จัดหำ/จัดส่ง 

ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและ
ข้อมูลที่ส ำคัญ 

ด้ำนบุคลำกร
หลัก 

ด้ำนคู่ค้ำ/ผู้
ให้บริกำร/ผู้มี
ส่วนได้ส่วน

เสีย 

เหตุการณ์อัคคีภัย      
เหตุการณ์ประท้วง  - -   
เหตุการณ์ไฟฟ้าดับ      
เหตุการณ์ โรคระบาด
ต่อเนื่อง 

  -  - 

 
กำรประเมินผลกระทบต่อกระบวนกำรท ำงำน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ ได้ด าเนินการประเมินผลกระทบต่อกระบวนการด าเนินงานหรือ
วิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) โดยวิเคราะห์กระบวนการด าเนินงานตามส่วนราชการ 
เพ่ือพิจารณาถึงระดับของผลกระทบ และระยะเวลาที่ยอมให้งานสะดุดหยุดชะงักพบว่ามีกระบวนการด าเนินงาน
ภาพรวมในระดับองค์การที่จะได้รับผลกระทบจากสภาวะวิกฤตในระดับสูง และไม่สามารถยอมให้งานสะดุดหยุดชะงัก
ได้เกิน ๑ วัน จ านวน 8 กระบวนงาน 

 
กระบวนงำน ส่วนรำชกำร ระดับ ระยะเวลำที่ยอม

ให้งำนสะดุด
หยุดชะงัก 

1.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งานอ านวยการ งานป้องกัน งานช่วยเหลือฟ้ืนฟู งานดับเพลิง

และกู้ภัย 

ส านักงานปลัด สูง 1 วัน 

2.งานส่งเสริมการเกษตร 
งานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร งานส่งเสริมและพัฒนา

ด้านการปศุสัตว์ งานช่วยเหลือเกษตรผู้ประสพภัยพิบัติ งาน
ปรับปรุงพื้นท่ีสาธารณะให้เป็นพื้นที่อาหาร 

ส านักงานปลัด สูง 1 วัน 

3.งานกฎหมายและคดี 
งานกฎหมายและนิติกรรม งานด าเนินการทางคดีและศาล

ปกครอง งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ งานทาง
กฎหมาย วินิจฉัยปัญหากฎหมาย ร่าง และพิจารณาตรวจร่าง

ข้อบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

ส านักงานปลัด สูง 1 วัน 
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งานนโยบายและแผน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 

 

กระบวนงำน ส่วนรำชกำร ระดับ ระยะเวลำที่ยอม
ให้งำนสะดุด
หยุดชะงัก 

4.งานการเงินและบัญชี 
งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน งานเก็บ

รักษาเงิน งานการบัญชี งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย งานงบ
การเงินและงบทดลอง งานระบบสารสนเทศ  งานตรวจสอบ

ภายใน 

กองคลัง สูง 1 วัน 

5.งานประสานสาธารณูปโภค 
งานขนส่ง งานไฟฟ้าสาธารณะ งานกิจการประปา งาน

ระบายน้ า การรักษาคูคลองส ารวจป้องกันน้ าท่วมขัง งาน
จัดท าแผนโครงการบ ารุงรักษาคูคลองสาธารณะ งานสถานี

สูบน้ า 

กองช่าง สูง 1 วัน 

6.งานบริหารการศึกษา 
งานส่งเสริม บริหาร วางแผน พัฒนา วิชาการ เกี่ยวกับ
การศึกษา งานก าและควบคุมคุณภาพการศึกษา งาน

วางแผนก าหนดแนวทางปฏิบัติ วินิจฉัย สั่งการ ประสานและ
ตรวจสอบ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานระบบสารสนเทศ 

กองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

สูง 1 วัน 

7.งานสวัสดิการสังคม 
งานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน   

กองสวัสดิการสังคม สูง 1 วัน 

8.งานบริหารงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
งานบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ งานอนามัยและ

สิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข งานรักษา
ความสะอาด งานควบคุมโรคติดต่อ งานคุ้มครองผู้บริโภค 

งานบริหารจัดการขยะ งานระบบสารสนเทศ 

กองสาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

สูง 1 วัน 
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งานนโยบายและแผน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 

 

ทรัพยำกรท่ีจ ำเป็นต้องใช้เพื่อให้กำรด ำเนินงำนต่อเนื่องในภำวะวิกฤต 
ในการบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตหรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่เป็นผลให้องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบึงกระจับ ต้องหยุดการด าเนินงาน หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ให้สามารถปฏิบัติงานใน
กระบวนการท างานที่ส าคัญดังกล่าวข้างต้นได้อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบล
บึงกระจับ ได้วิเคราะห์ทรัพยากรที่จ าเป็น (ขั้นต่ า) ที่ต้องใช้เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องในภาวะวิกฤต
ของแต่ละกระบวนงาน ดังนี้ 

 
 
 

กระบวนงำน 

ทรัพยำกรที่จ ำเป็นต้องใช้เพื่อให้กำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 
ด้ำนอำคำร/

สถำนที่
ปฏิบัติงำน

หลัก 

ด้ำนวัสดุ
อุปกรณ์ที่

ส ำคัญ และกำร
จัดหำ/จัดส่ง 

ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและ
ข้อมูลที่ส ำคัญ 

ด้ำน
บุคลำกร

หลัก 

ด้ำนคู่ค้ำ/ผู้
ให้บริกำร/ผู้
มีส่วนได้ส่วน

เสีย 

1.งานบริหารงานท่ัวไป 
ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ  
งานบริหารงานบุคคล งาน
เลือกตั้ง งานกิจการสภา งาน
ตรวจสอบภายใน งานอ านวยการ
และข้อมลูข่าวสาร งานข้อมูลและ
การประชาสัมพันธ์ งานขับเคลื่อน 
(สสส.) งานอาคารสถานท่ี 

ใช้พื้นที่ส ารอง 
21 ตร.ม.  
(7 คน) 

1.เครื่อง
คอมพิวเตอร์ (ตั้ง
โต๊ะหรือพกพา) 
จ านวน 7 เครื่อง 
2.เครื่องพิมพ์ 3 
เครื่อง 
3.กระดาษ และ
เครื่องเขียน 
 
 

1.ระบบเช่ือมโยง
อินเตอร์เนต็ 
2.ระบบโทรศัพท์ 
3.ระบบ
งบประมาณ E-
Laas 
4.ระบบฐานข้อมูล
พื้นฐานของ อปท. 
 

บุคลากรหลัก 
7 คน 

ผู้ให้บริการ
เชื่อมโยง
เครือข่าย
อินเตอร์เนต็ 

2.งานนโยบายและแผน 
งานนโยบายและแผนพัฒนา งาน
วิชาการ งานสารสนเทศและ
ระบบคอมพิวเตอร์ งาน
งบประมาณ งานทะเบียนพาณิชย ์

ใช้พื้นที่ส ารอง 3 
ตร.ม.  
(1 คน) 

1.เครื่อง
คอมพิวเตอร์ (ตั้ง
โต๊ะหรือพกพา) 
จ านวน 1 เครื่อง 
2.เครื่องพิมพ์ 1 
เครื่อง ชนิดสแกน
ได ้
3.กระดาษ และ
เครื่องเขียน 

1.ระบบเช่ือมโยง
อินเตอร์เนต็ 
2.ระบบโทรศัพท์ 

 

บุคลากรหลัก 
1 คน 

ผู้ให้บริการ
เชื่อมโยง
เครือข่าย
อินเตอร์เนต็ 

3.งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

งานอ านวยการ งานป้องกัน งาน
ช่วยเหลือฟ้ืนฟู งานดับเพลิงและ
กู้ภัย 

- - 1.ระบบเช่ือมโยง
อินเตอร์เนต็ 
2.ระบบโทรศัพท์ 

 

บุคลากรหลัก 
1 คน 

ผู้ให้บริการ
เชื่อมโยง
เครือข่าย
อินเตอร์เนต็ 

  



11 
 

งานนโยบายและแผน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 

 

 
 

กระบวนงำน 

ทรัพยำกรที่จ ำเป็นต้องใช้เพื่อให้กำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 
ด้ำนอำคำร/

สถำนที่
ปฏิบัติงำน

หลัก 

ด้ำนวัสดุ
อุปกรณ์ที่

ส ำคัญ และกำร
จัดหำ/จัดส่ง 

ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและ
ข้อมูลที่ส ำคัญ 

ด้ำน
บุคลำกร

หลัก 

ด้ำนคู่ค้ำ/ผู้
ให้บริกำร/ผู้
มีส่วนได้ส่วน

เสีย 

4.งานส่งเสริมการเกษตร 
งานส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตร 
งานส่งเสรมิและพัฒนาด้านการ
ปศุสัตว์ งานช่วยเหลือเกษตรผู้
ประสพภัยพิบัติ งานปรับปรุง
พื้นที่สาธารณะให้เป็นพ้ืนท่ีอาหาร 

- - 1.ระบบเช่ือมโยง
อินเตอร์เนต็ 
2.ระบบโทรศัพท์ 

 

บุคลากรหลัก 
1 คน 

ผู้ให้บริการ
เชื่อมโยง
เครือข่าย
อินเตอร์เนต็ 

5.งานกฎหมายและคด ี
งานกฎหมายและนิติกรรม งาน
ด าเนินการทางคดีและศาล
ปกครอง งานร้องเรียนร้องทุกข์
และอุทธรณ ์งานทางกฎหมาย 
วินิจฉัยปัญหากฎหมาย ร่าง และ
พิจารณาตรวจร่างข้อบัญญตัิ กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ 

ใช้พื้นที่ส ารอง 3 
ตร.ม.  
(1 คน) 

- 1.ระบบเช่ือมโยง
อินเตอร์เนต็ 
2.ระบบโทรศัพท์ 

 

บุคลากรหลัก 
1 คน 

ผู้ให้บริการ
เชื่อมโยง
เครือข่าย
อินเตอร์เนต็ 

6.งานการเงินและบัญชี 
งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน งานจัดท า
ฎีกาเบิกจ่ายเงิน งานเก็บรักษา
เงิน งานการบัญช ีงานทะเบียน
คุมการเบิกจ่าย งานงบการเงิน
และงบทดลอง งานระบบ
สารสนเทศ  งานตรวจสอบ
ภายใน 

ใช้พื้นที่ส ารอง 
21 ตร.ม.  
(5 คน) 

1.เครื่อง
คอมพิวเตอร์ (ตั้ง
โต๊ะหรือพกพา)  
จ านวน 4 เครื่อง 
2.เครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่
รองรับระบบ 
GFMIS (ตั้งโต๊ะ
หรือพกพา)  
จ านวน 1 เครื่อง 
3.เครื่องพิมพ์ 3 
เครื่อง 
4.เครื่องสแกน
จ านวน 1 เครื่อง 
5.เครื่องถ่าย
เอกสาร จ านวน 1 
เครื่อง 
6.กระดาษ และ
เครื่องเขียน 
 

1.ระบบเช่ือมโยง
อินเตอร์เนต็ 
2.ระบบ GFMIS 
3.ระบบโทรศัพท์ 
4.ระบบ
งบประมาณ E-
Laas 
 

 

บุคลากรหลัก 
5 คน 

ผู้ให้บริการ
เชื่อมโยง
เครือข่าย
อินเตอร์เนต็ 

  



12 
 

งานนโยบายและแผน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 

 

 
 

กระบวนงำน 

ทรัพยำกรที่จ ำเป็นต้องใช้เพื่อให้กำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 
ด้ำนอำคำร/

สถำนที่
ปฏิบัติงำน

หลัก 

ด้ำนวัสดุ
อุปกรณ์ที่

ส ำคัญ และกำร
จัดหำ/จัดส่ง 

ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและ
ข้อมูลที่ส ำคัญ 

ด้ำน
บุคลำกร

หลัก 

ด้ำนคู่ค้ำ/ผู้
ให้บริกำร/ผู้
มีส่วนได้ส่วน

เสีย 

7.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและ
ค่าเช่า งานรับช าระภาษ ี
งานพัฒนารายได ้งานควบคุม
กิจการค้าและค่าปรับ งาน
ทะเบียนควบคุมและเร่งรดัรายได้ 
งานทะเบียนทรัพยส์ินและแผนท่ี
ภาษี 

ใช้พื้นที่ส ารอง 9 
ตร.ม.  
(2 คน) 

1.เครื่อง
คอมพิวเตอร์ (ตั้ง
โต๊ะหรือพกพา) 
จ านวน 2 เครื่อง 
2.กระดาษ และ
เครื่องเขียน 
 
 

 

1.ระบบเช่ือมโยง
อินเตอร์เนต็ 
2.ระบบโทรศัพท์ 

 

บุคลากรหลัก 
2 คน 

ผู้ให้บริการ
เชื่อมโยง
เครือข่าย
อินเตอร์เนต็ 

8.งานทะเบียนทรัพย์สินและพสัด ุ
งานพัสด ุงานทะเบียนเบิกจ่าย
พัสดุ ครภุัณฑ์และยานพาหนะ 
งานระบบสารสนเทศ (E-GP) 

ใช้พื้นที่ส ารอง 6 
ตร.ม.  
(2 คน) 

1.เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ท่ี
รองรับระบบ E-
GP (ตั้งโต๊ะหรือ
พกพา) จ านวน 1 
เครื่อง 
2.เครื่องพิมพ์ 1 
เครื่อง 
3.กระดาษ และ
เครื่องเขียน 

1.ระบบเช่ือมโยง
อินเตอร์เนต็ 
2.ระบบโทรศัพท์ 
3.ระบบจัดซื้อจดั
จ้าง (E-GP) 

 

บุคลากรหลัก 
2 คน 

ผู้ให้บริการ
เชื่อมโยง
เครือข่าย
อินเตอร์เนต็ 

9.งานก่อสร้าง 
งานสถาปัตยกรรมและ
มัณฑนศลิป์ งานก่อสร้างและ
บูรณะถนน งานก่อสร้าง และ
บูรณะสะพานและโครงการพเิศษ 
งานสาธารณูปโภค งาน
บ ารุงรักษาเครื่องจักรและ
ยานพาหนะ 

ใช้พื้นที่ส ารอง 6 
ตร.ม.  
(2 คน) 

1.เครื่อง
คอมพิวเตอร์ (ตั้ง
โต๊ะหรือพกพา) 
ชนิด สเป็คสูง
สามารถท า
กราฟฟิกได ้ 
จ านวน 3 เครื่อง 
2.เครื่องพิมพ์สี 
จ านวน 2 เครื่อง 
3.กระดาษ และ
เครื่องเขียน 

1.ระบบเช่ือมโยง
อินเตอร์เนต็ 
2.ระบบโทรศัพท์ 
 

บุคลากรหลัก 
2 คน 

ผู้ให้บริการ
เชื่อมโยง
เครือข่าย
อินเตอร์เนต็ 

  



13 
 

งานนโยบายและแผน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 

 

 
 

กระบวนงำน 

ทรัพยำกรที่จ ำเป็นต้องใช้เพื่อให้กำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 
ด้ำนอำคำร/

สถำนที่
ปฏิบัติงำน

หลัก 

ด้ำนวัสดุ
อุปกรณ์ที่

ส ำคัญ และกำร
จัดหำ/จัดส่ง 

ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและ
ข้อมูลที่ส ำคัญ 

ด้ำน
บุคลำกร

หลัก 

ด้ำนคู่ค้ำ/ผู้
ให้บริกำร/ผู้
มีส่วนได้ส่วน

เสีย 

10.งานออกแบบและควบคุมการ
ก่อสร้าง 

งานวิศวกรรม งานประเมินราคา 
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ ์
งานออกแบบส ารวจ 

ใช้พื้นที่ส ารอง 6 
ตร.ม.  
(1 คน) 

1.เครื่อง
คอมพิวเตอร์ (ตั้ง
โต๊ะหรือพกพา) 
ชนิด สเป็คสูง
สามารถท า
กราฟฟิกได ้ 
จ านวน 1 เครื่อง 
2.กระดาษ และ
เครื่องเขียน 

1.ระบบเช่ือมโยง
อินเตอร์เนต็ 
2.ระบบโทรศัพท์ 

 

บุคลากรหลัก 
1 คน 

ผู้ให้บริการ
เชื่อมโยง
เครือข่าย
อินเตอร์เนต็ 

11.งานประสานสาธารณปูโภค 
งานขนส่ง งานไฟฟ้าสาธารณะ 
งานกิจการประปา งานระบายน้ า 
การรักษาคูคลองส ารวจป้องกัน
น้ าท่วมขัง งานจัดท าแผน
โครงการบ ารุงรักษาคูคลอง
สาธารณะ งานสถานสีูบน้ า 

ใช้พื้นที่ส ารอง 3 
ตร.ม.  
(2 คน) 

- 1.ระบบเช่ือมโยง
อินเตอร์เนต็ 
2.ระบบโทรศัพท์ 

 

บุคลากรหลัก 
2 คน 

ผู้ให้บริการ
เชื่อมโยง
เครือข่าย
อินเตอร์เนต็ 

12.งานผังเมือง 
งานส ารวจแผนท่ี งานจัดรูปท่ีดิน
และฟื้นฟูเมือง งานตรวจสอบ
และการขอใช้ที่สาธารณะ งาน
แผนที่ภาษ ี

- - 1.ระบบเช่ือมโยง
อินเตอร์เนต็ 
2.ระบบโทรศัพท์ 

 

บุคลากรหลัก 
1 คน 

ผู้ให้บริการ
เชื่อมโยง
เครือข่าย
อินเตอร์เนต็ 

13.งานธุรการกองช่าง 
งานธุรการกองช่าง งานติดต่อ
ประสานงาน หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง งานระบบสารสนเทศ 

ใช้พื้นที่ส ารอง 3 
ตร.ม.  
(1 คน) 

- 1.ระบบเช่ือมโยง
อินเตอร์เนต็ 
2.ระบบโทรศัพท์ 

 

บุคลากรหลัก 
1 คน 

ผู้ให้บริการ
เชื่อมโยง
เครือข่าย
อินเตอร์เนต็ 

14.งานบริหารการศึกษา 
งานส่งเสรมิ บริหาร วางแผน 
พัฒนา วิชาการ เกี่ยวกับ
การศึกษา งานก าและควบคุม
คุณภาพการศึกษา งานวางแผน
ก าหนดแนวทางปฏิบัติ วินิจฉัย 
สั่งการ ประสานและตรวจสอบ 
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งาน
ระบบสารสนเทศ 

ใช้พื้นที่ส ารอง 9 
ตร.ม.  
(3 คน) 

1.เครื่อง
คอมพิวเตอร์ (ตั้ง
โต๊ะหรือพกพา) 
จ านวน 2 เครื่อง 
2.เครื่องพิมพ์ 1 
เครื่อง 
3.กระดาษ และ
เครื่องเขียน 

1.ระบบเช่ือมโยง
อินเตอร์เนต็ 
2.ระบบโทรศัพท์ 
3.ระบบ SIS 
4.ระบบ CCIS 

 

บุคลากรหลัก 
3 คน 

ผู้ให้บริการ
เชื่อมโยง
เครือข่าย
อินเตอร์เนต็ 

  



14 
 

งานนโยบายและแผน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 

 

 
 

กระบวนงำน 

ทรัพยำกรที่จ ำเป็นต้องใช้เพื่อให้กำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 
ด้ำนอำคำร/

สถำนที่
ปฏิบัติงำน

หลัก 

ด้ำนวัสดุ
อุปกรณ์ที่

ส ำคัญ และกำร
จัดหำ/จัดส่ง 

ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและ
ข้อมูลที่ส ำคัญ 

ด้ำน
บุคลำกร

หลัก 

ด้ำนคู่ค้ำ/ผู้
ให้บริกำร/ผู้
มีส่วนได้ส่วน

เสีย 

15.งานส่งเสริมวัฒนธรรม และ
ประเพณ ี

งานกีฬาและนันทนาการ งาน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณ ี

- - 1.ระบบเช่ือมโยง
อินเตอร์เนต็ 
2.ระบบโทรศัพท์ 

 

บุคลากรหลัก 
1 คน 

ผู้ให้บริการ
เชื่อมโยง
เครือข่าย
อินเตอร์เนต็ 

16.งานสวัสดิการสังคม 
งานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิ
ภาพเด็กและเยาวชน   

ใช้พื้นที่ส ารอง 9 
ตร.ม.  
(2 คน) 

1.เครื่อง
คอมพิวเตอร์ (ตั้ง
โต๊ะหรือพกพา) 
จ านวน 2 เครื่อง 
2.เครื่องพิมพ์ 1 
เครื่อง 
3.กระดาษ และ
เครื่องเขียน 

1.ระบบเช่ือมโยง
อินเตอร์เนต็ 
2.ระบบโทรศัพท์ 
3.ระบบจัดการ
ฐานเบี้ยยังชีพฯ 
4.ระบบ CSG 
5.ระบบจัดการ
ฐานข้อมูลเบี้ยยัง
ชีพฯ 

 

บุคลากรหลัก 
2 คน 

ผู้ให้บริการ
เชื่อมโยง
เครือข่าย
อินเตอร์เนต็ 

17.งานบริหารงานสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

งานบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ งานอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม งานส่งเสรมิสุขภาพ
และสาธารณสุข งานรักษาความ
สะอาด งานควบคุมโรคติดต่อ 
งานคุ้มครองผู้บรโิภค งานบรหิาร
จัดการขยะ งานระบบสารสนเทศ 

ใช้พื้นที่ส ารอง 3 
ตร.ม.  
(1 คน) 

1.เครื่อง
คอมพิวเตอร์ (ตั้ง
โต๊ะหรือพกพา) 
จ านวน 1 เครื่อง 
2.เครื่องพิมพ์ 1 
เครื่อง 
3.กระดาษ และ
เครื่องเขียน 

 

1.ระบบเช่ือมโยง
อินเตอร์เนต็ 
2.ระบบโทรศัพท์ 

 

บุคลากรหลัก 
1 คน 

ผู้ให้บริการ
เชื่อมโยง
เครือข่าย
อินเตอร์เนต็ 
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งานนโยบายและแผน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 

 

โครงสร้ำงและทีมบริหำรควำมต่อเนือ่ง 
เพ่ือให้แผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบึง

กระจับ สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  เนื่องจากเป็นส่วนราชการที่มีขนาดเล็ก 
บุคลากรไม่มาก ซึ่งจากรูปแบบที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดให้น าโครงสร้างและค าบรรยายลักษณะงานมาพิจารณา
ก าหนดกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับจะมี ๑7 งาน ซึ่งเยอะเกินไป
และไม่เกิดความเหมาะสม จึงก าหนดให้มีคณะบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบึง
กระจับ แยกตามส่วนราชการซึ่งมีงานทั้ง ๑7 งานอยู่ในส่วนราชการนั้นแล้ว โดยที่โครงสร้างประกอบด้วย 

๑. หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง (หากยังว่างให้ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่) 
๒. รองหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง (หากยังว่างให้รองปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่) 
๓. ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง (หากปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคณะฯ ให้มอบผู้อ่ืน) 
๔. ทีมบริหารความต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าทีม และทีมงาน จ านวน 6 ทีม ได้แก่ 

๔.๑ ทีมบริหารความต่อเนื่อง ๑ : ส านักงานปลัด 
๔.๒ ทีมบริหารความต่อเนื่อง ๒ : กองคลัง 
๔.๓ ทีมบริหารความต่อเนื่อง ๓ : กองช่าง 
๔.๔ ทีมบริหารความต่อเนื่อง ๔ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๔.๕ ทีมบริหารความต่อเนื่อง ๕ : กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
๔.6 ทีมบริหารความต่อเนื่อง 6 : กองสวัสดิการสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หวัหนา้คณะผูบ้รหิารความตอ่เนือ่ง 

รองหวัหนา้คณะผูบ้รหิารความตอ่เนื่อง 

ผูป้ระสานงานคณะผูบ้รหิารความตอ่เนื่อง 

ทีมบริหาร
ความ

ต่อเนื่อง 1 
(ส านักงาน

ปลัด) 

ทีมบริหาร
ความ

ต่อเนื่อง 2 
(กองคลัง) 

ทีมบริหาร
ความ

ต่อเนื่อง 3 
(กองช่าง) 

ทีมบริหาร
ความ

ต่อเนื่อง 4 
(กอง

การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม) 

ทีมบริหาร
ความ

ต่อเนื่อง 5 
(กอง

สาธารณสุข) 

ทีมบริหาร
ความ

ต่อเนื่อง 6 
(กอง

สวัสดิการ) 
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งานนโยบายและแผน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 

 

รำยชื่อบุคลำกรและบทบำทของทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง (BCP Team) 
บุคลำกรหลัก 

บทบำท 
บุคลำกรส ำรอง 

ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 
นายสมัย ศรสุรินทร์ 
นายก อบต. 

 หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง 

นายสังวาลย์ โยธาแสน 
รองนายก อบต.2 

 

นายแก้ว กิรัมย์ 
รองนายก อบต.1 

 รองหัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง 

นายเจริญ สนิทโกสัย 
เลขานายก อบต. 

 

นางสาวปิยวรรณ สารีวรรณ์ 
หน.สป. 

 หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง 1 

นางสาวสริญาพร ลีสินลา 
จพง.ธุรการ 

 

นางพัชรี ปานค า 
ผอ.กองคลัง 

 หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง 2 

นางสาวล าไพ ชนะศักดิ์ 
นวก.พัสด ุ

 

นายสถาปนะ แก่นสน 
ผอ.กองช่าง 

 หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง 3 

นายอัฐเชษฐ์ ทองโชติ 
นายช่างโยธาฯ 

 

นางสาวยุขนิษฐ์ชา โสพรหม 
รองปลัด อบต. 

 หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง 4 

นางประนอม เถื่อนพรม 
ครูผู้ดูแลเด็ก (บ้านบึงกระจับ) 

 

นางสาวยุขนิษฐ์ชา โสพรหม 
รองปลัด อบต. 

 หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง 5 

นายนิยมชัย นงนาคพะเนาว์ 
ผช.นักจัดการงานท่ัวไป 

 

นางสาวปิยวรรณ สารีวรรณ์ 
หน.สป. 

 หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง 6 

นางสาวอภิวารี  ราชสุทธิ์ 
ผช.นักพัฒนาชุมชน 

 

นายสุทัต กิรัมย์ 
ผช.นักทรัพยากรบุคคล 

 ผู้ ป ร ะ ส า น ง า น ค ณ ะ
ผู้บริหารความต่อเนื่อง 

นายวิทวัช ดรศรีเนตร 
ผช.นักวิเคราะห์ฯ 

 

 
ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง 1 ส ำนักงำนปลัด 

หัวหน้ำทีม 
บุคลำกรหลัก บุคลำกรส ำรอง 

ชื่อ โทรศัพท์มือถือ ชื่อ โทรศัพท์มือถือ 
นางสาวปิยวรรณ สารีวรรณ์ 
หน.สป 

 นางสาวสิริญาพร ลีสินลา 
จพง.ธุรการ 

 

ทีมงำน 
บุคลำกรหลัก บุคลำกรส ำรอง 

ชื่อ โทรศัพท์มือถือ ชื่อ โทรศัพท์มือถือ 
นายวิทวัช ดรศรีเนตร 
ผช.นักวิเคราะห์ฯ 

 นางสาวธนาวรรณ ไกลภัย 
ผช.นวก.ประชาสัมพันธ์ 

 

นายอลงกรณ์ ครูเกษตร 
ผช.จพง.ธุรการ 

 นายอเนก ยอดอานนท ์
พนักงานจ้างทั่วไป (ป้องกันฯ) 
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งานนโยบายและแผน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 

 

ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง 2 กองคลัง 
หัวหน้ำทีม 

บุคลำกรหลัก บุคลำกรส ำรอง 
ชื่อ โทรศัพท์มือถือ ชื่อ โทรศัพท์มือถือ 

นางพัชรี ปานค า 
ผอ.กองคลัง 

 นางสาวล าไพ ชนะศักดิ์ 
นวก.พัสดุ 

 

ทีมงำน 
บุคลำกรหลัก บุคลำกรส ำรอง 

ชื่อ โทรศัพท์มือถือ ชื่อ โทรศัพท์มือถือ 
นางสุภาวดี เหลื่อมมะลัง 
นวก.จัดเก็บรายได้ฯ 

 นางสาวกัญนภัสร์  กมลเพชร 
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ 

 

นางสาวเจนจิรา ระวิง 
ผช.นักวิชาการคลัง 

 นางสาวจารุวรรณ ดอกจนัล ี
ผช.จพง.พัสดุ 

 

นางสาวรัชนี นาสมฝัน 
ผช.จพง.การเงินและบัญชี 

 นางสาวศิริพร วิสัตธะนาม 
ผช.นวก.การเงินและบัญชี 

 

 
 
 
ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง 3 กองช่ำง 

หัวหน้ำทีม 
บุคลำกรหลัก บุคลำกรส ำรอง 

ชื่อ โทรศัพท์มือถือ ชื่อ โทรศัพท์มือถือ 
นายสถาปนะ  แก่นสน 
ผอ.กองช่าง 

 นายอัฐเชษฐ์ ทองโชติ 
นายช่างโยธาช านาญงาน 

 

ทีมงำน 
บุคลำกรหลัก บุคลำกรส ำรอง 

ชื่อ โทรศัพท์มือถือ ชื่อ โทรศัพท์มือถือ 
นายพัฒนกุล เฉลิมพงษ ์
ผช.ธุรการ (กองช่าง) 

 นายนันทวุฒิ เมืองจวง 
จ้างเหมาทั่วไป (กองช่าง) 
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งานนโยบายและแผน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 

 

ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง 4 กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
หัวหน้ำทีม 

บุคลำกรหลัก บุคลำกรส ำรอง 
ชื่อ โทรศัพท์มือถือ ชื่อ โทรศัพท์มือถือ 

นางสาวยุขนิษฐ์ชา โสพรหม 
รองปลัด อบต.บึงกระจับ 

 นางประนอม เถื่อนพรม 
ครูผู้ดูแลเด็ก (บ้านบึงกระจับ) 

 

ทีมงำน 
บุคลำกรหลัก บุคลำกรส ำรอง 

ชื่อ โทรศัพท์มือถือ ชื่อ โทรศัพท์มือถือ 
นางทองอินทร์ ทองจันฮาด 
ครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก (บ้านเกาะ
บอระเพ็ด) 

 นางสาวนิศาชล เทียมศร 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  (บ้านเกาะ
บอระเพ็ด) 

 

นางสาวอรพิน ภูพลผัน 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (บ้านเกาะ
บรเพ็ด) 

 นางสาวนิภาดา  แก้วทอง 
ผู้ ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (บ้านบึง
กระจับ) 

 

 

ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง 5 กองสำธำรณสุข และสิ่งแวดล้อม 
หัวหน้ำทีม 

บุคลำกรหลัก บุคลำกรส ำรอง 
ชื่อ โทรศัพท์มือถือ ชื่อ โทรศัพท์มือถือ 

นางสาวยุขนิษฐ์ชา โสพรหม 
รองปลัด อบต.บึงกระจับ 

 นายนิยมชัย นงนาคพะเนาว ์
ผช.นักจัดการงานท่ัวไป 

 

ทีมงำน 
บุคลำกรหลัก บุคลำกรส ำรอง 

ชื่อ โทรศัพท์มือถือ ชื่อ โทรศัพท์มือถือ 
นางสาวพัชริน  ค าสอนทา 
พนักงานจ้างทั่วไป 

 นายทวี  จันฑะเฆ่ 
จ้างเหมา (ชุดกู้ชีพ) 

 

 

ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง 6 กองสวัสดิกำรสังคม 
หัวหน้ำทีม 

บุคลำกรหลัก บุคลำกรส ำรอง 
ชื่อ โทรศัพท์มือถือ ชื่อ โทรศัพท์มือถือ 

นางสาวปิยวรรณ สารีวรรณ์ 
หน.สป. 

 นางสาวอภิวารี  ราชสุทธ์ิ 
ผช.นักพัฒนาชุมชน 

 

ทีมงำน 
บุคลำกรหลัก บุคลำกรส ำรอง 

ชื่อ โทรศัพท์มือถือ ชื่อ โทรศัพท์มือถือ 
นายจตุรภุช  แคนสิงห ์
จ้างเหมาทั่วไป 

 นายภาคภูมิ  ปราศจาก 
จ้างเหมา (ชุดกู้ชีพ) 

 



19 
 

งานนโยบายและแผน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 

 

กลยุทธ์ควำมต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy) 
ทรัพยำกรส ำคัญ กลยุทธ์และแนวทำงในกำรบริหำรควำมต่อเนือ่ง 

 
อำคำร/สถำนที่ปฏิบัติงำน 

ก าหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงานส ารอง 
     - หน้าเวทีกลางองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ ,ตึกกู้ชีพ,ศูนย์ส่งเสริม
การเกษตรประจ าต าบลบึงกระจับ โดยมีการส ารวจความเหมาะสมของสถานที่ และ
การเตรียมความพร้อมของพ้ืนที ่

 
เครื่องมือและอุปกรณ์ 

ก าหนดให้มีการจัดหาคอมพิวเตอร์ส ารองแบบชนิดพกพา และคอมพิวเตอร์
ส่วนตัว ที่มีลักษณะเหมาะสมกับการใช้งานได ้ 
ก าหนดให้ใช้อุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เน็ตแบบพกพา 
WiFi USB Wireless Adapter รับสัญญาณ WIFI แบบ USB ใช้กับ PC / 
Notebook เชื่อมโยงอาคารพ้ืนที่ปฏิบัติงานส ารอง ที่มีระบบอินเตอร์เน็ตติดตั้งไว้
อยู่แล้ว 
ก าหนดให้พิจารณาใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop/ Notebook) ของ
เจ้าหน้าที่ได้เป็นการชั่วคราว หากมีความจ าเป็นเร่งด่วนในช่วงระหว่างการจัดหา
คอมพิวเตอร์ส ารอง ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
ในการกู้คืน 

 
ระบบงำนเทคโนโลยี หรือระบบ

สำรสนเทศ 

ปฏิบัติงานโดยไม่ใช้ระบบงานเทคโนโลยี (Manual) ระบบมือไปก่อน แล้วจึง
สามารถน าข้อมูลนั้นๆ น าไปป้อนระบบงานที่บ้านได ้
ก าหนดให้ใช้ External HDD ฮาร์ดดิสพกพาในการบันทึกข้อมูลส ารองงาน
ต่างๆ 
 ก าหนดให้จัดเก็บข้อมูลลง website องค์กรในทุกๆด้านเป็นระยะๆ  

 
บุคลำกร 

ก าหนดให้ใช้บุคลากรส ารองทดแทนภายในฝ่ายงานหรือกลุ่มงานเดียวกัน/ 
ก าหนดให้ใช้บุคลากรนอกฝ่ายงานหรือกลุ่มงาน ในกรณีที่บุคลากรไม่เพียงพอ
หรือขาดแคลน 

 
ผู้รับบริกำร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ก าหนดผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ๒ ราย คือ 3BB และ TOT หากผู้ให้บริการหลักไม่สามารถให้บริหาร
ได้ ระบบเชื่อมโยงจะปรับเปลี่ยนไปใช้ระบบของผู้ให้บริการส ารองแทน 
ก าหนดให้ใช้อุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เน็ตแบบพกพา 
(Air Card) เชื่อมโยงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญของ
หน่วยงานกลางผ่านอินเตอร์เน็ต ในกรณี ที่ผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ทั้ง ๒ ราย ไม่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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งานนโยบายและแผน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 

 

กำรก ำหนดแนวทำงกำรตอบสนองเหตุกำรณแ์ละกอบกู้กระบวนกำร 
ขั้นตอนในการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ แบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอนตามระยะเวลา ดังนี้ 

การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที ภายใน ๒๔ ชั่วโมง 
การตอบสนองต่อเหตุการณ์ในระยะแรก ภายใน ๗ วัน 
การตอบสนองต่อเหตุการณ์และกู้คือกระบวนการปฏิบัติงานในระยะเวลาเกิน ๗ วัน 

กำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ทันที ภำยใน ๒๔ ชั่วโมง 
การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที เป็นการตอบสนองที่ให้ความส าคัญในการติดตาม สอบถามประเมิน

สถานการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อทรัพยากรส าคัญในการด าเนินงานหรือการให้บริการของหน่วยงาน  ตลอดจน
การติดต่อสื่อสารกับบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้รับทราบข่าวสารและก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานในระยะต่อไป โดยมีขั้นตอนหลัก ประกอบด้วย 

(๑) ติดตาม สอบถาม และประเมินเหตุฉุกเฉิน/วิกฤติ กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการตาม
แผนการจัดการอุบัติการณ์ (Incident Management Plan) ขององค์กร เพ่ือประเมินความจ าเป็นในการประกาศใช้
แผนบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน 

(๒) แจ้งเหตุฉุกเฉิน/วิกฤติ ตามกระบวนการ Call Tree ให้กับบุคลากรหลักและคณะบริหารความต่อเนื่อง
ของหน่วยงาน เพ่ือประชุม รับทราบ และประเมินความเสียหายและผลกระทบต่อการด าเนินงานและการให้บริการ 
และทรัพยากรส าคัญท่ีต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง ดังนี้ 

o สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
o วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
o เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ 
o บุคลากรหลัก 
o ผู้รับบริการที่ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

รวมทั้งการสรุปจ านวนและรายชื่อบุคลากรในหน่วยงานที่ได้รับบาดเจ็บ/เสียชีวิต 
(๓) พิจารณากระบวนงาน/งานที่มีความเร่งด่วน และส่งผลกระทบอย่างสูงต่อการด าเนินงาน หรือให้บริการ

ของหน่วยงาน เพ่ือให้มีการจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่องและทรัพยากรที่ได้รับความ
เสียหายจนไม่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

(๔) รายงานความเสียหายและความคืบหน้าให้คณะบริหารความต่อเนื่องขององค์กรและส่วนกลางให้ทราบ
และขออนุมัติด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

(๕) แจ้งเหตุฉุกเฉิน/วิกฤติ ตามกระบวนการ Call Tree ให้กับบุคลากรของหน่วยงานเพ่ือรับทราบขั้นตอนใน
การปฏิบัติต่อไป 
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งานนโยบายและแผน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 

 

ขั้นตอนกำรบริหำรควำมต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนกำร 
วันที ่๑ (ภำยใน ๒๔ ชั่วโมง) กำรตอบสนองตอ่เหตุกำรณ์ทันที 

ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของส านัก/กอง ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากร
อ่ืนๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานตนเองก าหนดขึ้นอย่าง
เคร่งครัด 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

- แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤติตามกระบวนการ Call Tree ให้กับ
บุคลากรในหน่วยงาน ภายหลงัได้รับแจ้งจากหัวหน้าคณะ
บริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ 
ต่อเนื่องของแต่ละกระบวนงาน 
ทั้ง 8 กระบวนงาน 

 

- จัดประชุมทีมงานบริหารความต่อเนื่อง เพ่ือประเมินความ
เสียหาย ผลกระทบต่อการด าเนินงาน การให้บริการและ
ทรัพยากรส าคัญท่ีต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง 
- ทบทวนกระบวนงานที่มีความเร่งด่วน หรือส่งผลกระทบ
อย่างสูง (หากไม่ด าเนินการ) ดังนั้น จ าเป็นต้องด าเนินงานหรือ
ปฏิบัติด้วยมือ (ManualProcessing) 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ 
ต่อเนื่องของแต่ละกระบวนงาน 
ทั้ง 8 กระบวนงาน 

 

- ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในหน่วยงาน ที่ได้รับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิต 

หัวหน้าฝ่ายบริหารของแต่ละ 
หน่วยงาน 

 

- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของ 
หน่วยงานทราบ โดยครอบคลุมประเด็นดังนี้ 
  จ านวนและรายชื่อบุคลากรที่ได้รับบาดเจ็บ/เสียชีวิต 
  ความเสียหายและผลกระทบต่อการด าเนินงานและการ
ให้บริการ 
  ทรัพยากรส าคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง 
  กระบวนงานที่มีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่างสูง
มากหากไม่ด าเนินการ และจ าเป็นต้องด าเนินงานหรือ
ปฏิบัติงานด้วยมือ 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ 
ต่อเนื่องของแต่ละกระบวนงาน 
ทั้ง 8 กระบวนงาน 

 

- สื่อสารและรายงานสถานการณ์แก่บุคลากรในหน่วยงานให้
ทราบ ตามเนื้อหาและข้อความที่ได้รับการพิจารณาและ
เห็นชอบจากคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานแล้ว 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ 
ต่อเนื่องของแต่ละกระบวนงาน 
ทั้ง 8 กระบวนงาน 

 

- ประเมินและระบุกระบวนการหลัก และงานเร่งด่วนที่ 
จ าเป็นต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑-๕ วันข้างหน้า 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ 
ต่อเนื่องของแต่ละกระบวนงาน 
ทั้ง 8 กระบวนงาน 

 

- ประเมินศักยภาพและความสามารถของหน่วยงานฯในการ
ด าเนินงานเร่งด่วนข้างต้น ภายใต้ข้อจ ากัดและสภาวะวิกฤต 
พร้อมระบุทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารความ
ต่อเนื่องตามแผนการจัดหาทรัพยากร 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ 
ต่อเนื่องของแต่ละกระบวนงาน 
ทั้ง 8 กระบวนงาน 

 



22 
 

งานนโยบายและแผน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 

 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
ของหน่วยงานทราบ พร้อมขออนุมัติการด าเนินงานหรือ
ปฏิบัติงานด้วยมือ (Manual Processing) ส าหรับ
กระบวนงานที่มีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่างสูงหากไม่
ด าเนินการ 

หัวหน้าและทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของแต่ละ
กระบวนงาน ทั้ง 8 
กระบวนงาน 

 

- ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน 
การจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหาร 
ความต่อเนื่อง ได้แก่ 
  สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
  วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
  เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ 
  บุคลากรหลัก 
  ผู้รับบริการที่ส าคัญ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ 
ต่อเนื่องของแต่ละกระบวนงาน 
 ส านักงานปลัด 
 กองคลัง 
 กองช่าง 
 กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
 กองสาธารณสุข 
 กองสวัสดิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-พิจารณาด าเนินการหรือปฏิบัติงานด้วยมือ (Manual) 
เฉพาะงานเร่งด่วน หากไม่ด าเนินการจะส่งผลกระทบอย่างสูง
และไม่สามารถรอได้ ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติ 

หัวหน้าและทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของแต่ละ 
กระบวนงาน ทั้ง 8 
กระบวนงาน 

 

- ระบุหน่วยงานที่เป็นผู้รับบริการส าหรับงานเร่งด่วนเพื่อแจ้ง
สถานการณ์และแนวทางในการบริหารงานให้มีความต่อเนื่อง
ตามความเห็นของคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน 

หัวหน้าและทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องกระบวนงาน 
ด้านการประชาสัมพันธ์ 

 

- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ที่
ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของแต่ละกระบวนงาน ต้อง
ด าเนินการ (พร้อมระบุรายละเอียดผู้ด าเนินการและเวลา) 
อย่างสม่ าเสมอ 

หัวหน้าและทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของแต่ละ 
กระบวนงาน ทั้ง 8 
กระบวนงาน 

 

- แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการด าเนินการส าหรับในวัน
ถัดไป ให้กับบุคลากรหลักในแต่ละกระบวนงาน เพ่ือรับทราบ
และด าเนินการ อาทิ แจ้งวัน เวลา และสถานที่ปฏิบัติงาน
ส ารอง 

หัวหน้าและทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของแต่ละ 
กระบวนงาน ทั้ง 8 
กระบวนงาน 

 

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
ของหน่วยงานอย่างสม่ าเสมอหรือตามที่ได้ก าหนดไว้ 

หัวหน้าและทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของแต่ละ 
กระบวนงาน ทั้ง 8 
กระบวนงาน 
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กำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ในระยะแรก ภำยใน ๗ วัน 
ภายหลังการการตอบสนองและบริหารจัดการต่อเหตุการณ์ภายใน ๒๔ ชั่วโมงแล้วการตอบสนองในระยะต่อไป เป็น
การตอบสนองเพ่ือให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องส าหรับกระบวนการงานและกิจกรรมที่มี
ความส าคัญ เพ่ือลดผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือการให้บริการของหน่วยงาน โดยการด าเนินการในระยะเวลา ๗ 
วันนี้ จะให้ความส าคัญกับการสรรหาทรัพยากรหลักท่ีได้รับผลกระทบและด าเนินงานตามที่ได้รับอนุมัติในวันแรก โดย
มีข้ันตอนหลักที่ต้องด าเนินการ ดังนี้ 
(๑) ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ และประเมินความจ าเป็นและระยะเวลาที่
ต้องใช้ในการกอบกู้คืน 
(๒) ติดตามการจัดหาทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบและจ าเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่องได้แก่ สถานที่
ปฏิบัติงานส ารอง วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ บุคลากรหลักและผู้รับบริการที่
ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓) ก าหนดให้ฝ่ายงาน/ส่วนงาน เจ้าของกระบวนการส าคัญท่ีได้รับผลกระทบกลับมาด าเนินงานและให้บริการ 
(๔) รายงานความคืบหน้าให้คณะบริหารจัดการวิกฤตขององค์กรและส่วนกลาง ตามท่ีได้ก าหนดไว้ 
 

ขั้นตอนกำรบริหำรควำมต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนกำร 
ช่วงเวลำวันท่ี ๒-๗ กำรตอบสนองในระยะสั้น 

ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของส านัก/กอง ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากร
อ่ืนๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานตนเองก าหนดขึ้นอย่าง
เคร่งครัด 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับ
ผลกระทบ ประเมินความจ าเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ในการ
กอบกู้คืน 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ 
ต่อเนื่องของแต่ละกระบวนงาน 
ทั้ง 17 กระบวนงาน 

 

- ตรวจสอบกับหน่วยงาน ความพร้อมและข้อจ ากัดใน 
การจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหาร 
ความต่อเนื่อง ได้แก่ 
  สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
  วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
  เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ 
  บุคลากรหลัก 
  ผู้รับบริการที่ส าคัญ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ 
ต่อเนื่องของแต่ละกระบวนงาน 
 ส านักงานปลัด 
 กองคลัง 
 กองช่าง 
 กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
 กองสาธารณสุข 
 กองสวัสดิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน 
ความพร้อม ข้อจ ากัด และข้อเสนอแนะ ในการจัดหา
ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง 

หัวหน้าและทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของแต่ละ 
กระบวนงาน ทั้ง 17 
กระบวนงาน 
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งานนโยบายและแผน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 

 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

- ประสานงานและด าเนินการจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้
ในการบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่ 
  สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
  วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
  เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ 
  บุคลากรหลัก 
  ผู้รับบริการที่ส าคัญ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ 
ต่อเนื่องของแต่ละกระบวนงาน 
 ส านักงานปลัด 
 กองคลัง 
 กองช่าง 
 กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
 กองสาธารณสุข 
 กองสวัสดิการ 

 

- ด าเนินการกอบกู้และจัดหาข้อมูลและรายงานต่างๆ ที่
จ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินงานและให้บริการตาม 

วหน้าและทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของแต่ละ 
กระบวนงาน ทั้ง 1๗ 
กระบวนงาน 

 

ด าเนินงานและให้บริการ ภายใต้ทรัพยากรที่จัดหา 
เพ่ือบริการความต่อเนื่อง : 
  สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
  วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
  เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ 
  บุคลากรหลัก 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ 
ต่อเนื่องของแต่ละกระบวนงาน 
 ส านักงานปลัด 
 กองคลัง 
 กองช่าง 
 กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
 กองสาธารณสุข 
 กองสวัสดิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับบริการที่ส าคัญ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ส านักงานปลัด 
 กองคลัง 
 กองช่าง 
 กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
 กองสาธารณสุข 
 กองสวัสดิการ 

 
 
 
 
 
 
 

- แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องแก่
หน่วยงาน / ผู้ใช้บริการ / ที่ได้รับผลกระทบ 

หัวหน้าและทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องกระบวนงาน 
ด้านการประชาสัมพันธ์ 

 

- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ที่
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (พร้อมระบุรายละเอียด 
ผู้ด าเนินการ และเวลา) อย่างสม่ าเสมอ 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของแต่ละกระบวนงาน 
ทั้ง 17 กระบวนงาน 
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งานนโยบายและแผน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 

 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

- แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการด าเนินการต่อไปส าหรับ
ในวันถัดไปให้กับบุคลากรในฝ่ายฯ 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของแต่ละกระบวนงาน 
ทั้ง 17 กระบวนงาน 

 

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
ของหน่วยงาน ตามเวลาที่ได้ก าหนดไว้ 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของแต่ละกระบวนงาน 
ทั้ง 17 กระบวนงาน 

 

 
กำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ฉุกเฉินและกู้คืนกระบวนกำร 

ปฏิบัติงำน ในระยะเวลำ เกิน ๗ วัน 
การตอบสนองและบริหารจัดการต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินในระยะเวลา ๑-๗ วัน สามารถสร้างความต่อเนื่องใน

การปฏิบัติงาน และความพร้อมของทรัพยากรที่ส าคัญได้ระดับหนึ่ง ตามที่ระบุไว้ในแผนความต่อเนื่อง ดังนั้น คณะ
บริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานต้องพิจารณาการด าเนินการเพ่ือตอบสนองต่อเหตุการณ์ในระยะกลางถึงระยะยาว 
เพ่ือกอบกู้กระบวนการปฏิบัติงานให้สามารถกลับมาด าเนินการได้ตามปกติ โดยมีแนวทางในการด าเนิน ดังนี้ 

(๑) ติดตามสถานะภาพการกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ และประเมินระยะเวลาที่ต้องใช้ในการ
กลับมาด าเนินงานหรือให้บริการได้ตามปกติ 

(๒) ทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบและเสียหายจนไม่สามารถน ากลับมาใช้งานได้อีกเป็นหน้าที่ของคณะ
บริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานที่ต้องพิจารณาและจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นมาใช้เพ่ือด าเนินงานและให้บริการได้
ตามปกติทั้ง ๕ ด้าน ดังนี้ 

‐ ด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงาน กรณีอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก ได้รับความเสียหายจนไม่สามารถเข้า
ไปปฏิบัติได ้ให้พิจารณาและส ารวจอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลักชั่วคราว ที่สามารถรองรับการปฏิบัติงานในสภาวะ
ปกติของหน่วยงานได้รวมทั้งพิจารณาการซ่อมแซมและ/หรือก่อสร้างอาคารขึ้นใหม่ 

‐ ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ ด าเนินการซ่อมแซมหรือจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ได้รับความ
เสียหาย 

‐ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ ประสานงานกับหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการกู้คืน
ข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งการร้องขอเอกสารและข้อมูลส าคัญที่ได้รับความเสียหายจากหน่วยงานภายนอก 

‐ ด้านบุคลากรหลัก ส ารวจบุคลากรที่ได้รับผลกระทบและไม่สามารถกลับมาปฏิบัติงานเพ่ือสรรหาบุคลากร
ทดแทนชั่วคราว 

‐ ผู้รับบริการที่ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด าเนินการสรรหาผู้รับบริการรายใหม่ และ/หรือบริการส าคัญที่
ได้รับผลกระทบ ทดแทนผู้ให้บริการที่ไม่สามารถกลับมาด าเนินงานได้อีก 

(๓) รายงานความคืบหน้าให้คณะบริหารจัดการวิกฤตขององค์กรและส่วนกลาง  ตามที่ได้มีการก าหนดไว้
ทราบ 
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งานนโยบายและแผน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 

 

ขั้นตอนกำรบริหำรควำมต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนกำร 
วันที ่๘ กำรตอบสนองระยะกลำง (ระยะเกิน ๗ วัน) 

ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของส านัก/กอง ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากร
อ่ืนๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานตนเองก าหนดขึ้นอย่าง
เคร่งครัด 

ขั้นตอนกำรบริหำรควำมต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนกำร 
ช่วงเวลำวันท่ี ๒-๗ กำรตอบสนองในระยะสั้น 

ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของส านัก/กอง ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากร
อ่ืนๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานตนเองก าหนดขึ้นอย่าง
เคร่งครัด 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับ
ผลกระทบ และประเมินความจ าเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ใน
การกอบกู้คืน 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ 
ต่อเนื่องของแต่ละกระบวนงาน 
ทั้ง 17 กระบวนงาน 

 

- ระบุทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ เพ่ือด าเนินงานและให้บริการ
ตามปกติ 
 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ 
ต่อเนื่องของแต่ละกระบวนงาน 
 ส านักงานปลัด 
 กองคลัง 
 กองช่าง 
 กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
 กองสาธารณสุข 
 กองสวัสดิการ 

 
 
  
 
  
  
 
 
 

- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน 
สถานภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ 
และทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้เพ่ือด าเนินงานและให้บริการ
ตามปกติ 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ 
ต่อเนื่องของแต่ละกระบวนงาน 
ทั้ง 17 กระบวนงาน 
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งานนโยบายและแผน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 

 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

- ประสานงานและด าเนินการจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้
เพ่ือด าเนินงานและให้บริการตามปกติ : 
� สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
� วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
� เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ 
� บุคลากรหลัก 
� ผู้รับให้บริการที่ส าคัญ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ 
ต่อเนื่องของแต่ละกระบวนงาน 
 ส านักงานปลัด 
 กองคลัง 
 กองช่าง 
 กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
 กองสาธารณสุข 
 กองสวัสดิการ 

 

- แจ้งสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมด้าน
ทรัพยากรต่างๆ เพ่ือด าเนินงานและให้บริการตามปกติ ให้กับ
บุคลากรในหน่วยงาน 

หัวหน้าและทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของแต่ละ 
กระบวนงาน ทั้ง ๗ 
กระบวนงาน 

 

- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ที่
ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของฝ่ายฯ (พร้อมระบุรายละเอียด 
ผู้ด าเนินการ และเวลา) อย่างสม่ าเสมอ 

หัวหน้าและทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของแต่ละ 
กระบวนงาน ทั้ง ๗ 
กระบวนงาน 

 

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
ของหน่วยงาน ตามเวลาที่ได้ก าหนดไว้ 

หัวหน้าและทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องกระบวนงาน 
ด้านการประชาสัมพันธ์ 
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งานนโยบายและแผน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 

 

โรคติดตอ่อุบัตใิหม ่

บทบำท และควำมรับผิดชอบของผู้จัดกำร โรคติดตอ่อุบัตใิหม ่(EID Manager) 
1. ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างต่อเนื่อง และแจ้งให้พนักงานทราบ

สถานการณ์โดยเน้นระยะการระบาด และข้อควรปฏิบัติ 
2. ให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับโรคติดต่ออุบัติใหม่ และการแพร่เชื้อ รวมทั้งจัดการอบรมเรื่องมาตรการ

การป้องกันควบคุมการเกิดโรค พร้อมเน้นย้ าวิธีการวัดไข้ท่ีถูกต้อง 
3. จัดท าทะเบียนรายชื่อ พร้อมที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของพนักงานทั้งหมด เพ่ือใช้ในการติดต่อ 

นอกจากนี้ผู้จัดการโรคติดต่ออุบัติใหม่ ต้องให้เบอร์โทรศัพท์แก่พนักงานเพ่ือการติดต่อและสอบถาม กรณีท่ีมีการ
เจ็บป่วยด้วยอาการคล้ายโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

4. ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่และค าแนะน าต่างๆ จากเว็บไซต์กระทรวง
สาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5. ก าหนดให้พนักงานที่เดินทางกลับจากพ้ืนที่ที่มีการระบาด หยุดงานและอยู่เฉพาะในบ้าน โดยเฝ้าติดตาม
อาการทางโทรศัพท์ หรืออีเมล์ เป็นเวลา 14 วัน 

6. จัดผู้รับผิดชอบแจ้งสถานการณ์ของหน่วยงานแก่พนักงาน ที่ถูกแยกกักสังเกตอาการที่บ้าน 
7. จัดหากระดาษทิชชู ผ้าเช็ดมือ น้ ายาฆ่าเชื้อ และหน้ากากอนามัย ให้เพียงพอกับจ านวนพนักงาน 
8. ให้ค าแนะน าข้อปฏิบัติเกี่ยวกับสุขอนามัยส่วนบุคคล ได้แก่ 

ก) ห้ามถ่มน้ าลายลงพื้น 
ข) ควรล้างมืออย่างถูกวิธี ดังนี้ 
 ใช้สบู่และน้ า หรือเจลที่มีแอลกอฮอล์ ในการล้างมือให้สะอาด 
 ล้างมือหลังออกจากห้องน้ า 
 ล้างมือก่อน-หลังการเตรียมอาหาร หรือรับประทานอาหาร 
 ล้างมือหลังการไอ หรือจาม 
 ล้างมือหลังจากถอดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัย และถุงมือชนิดใช้แล้วทิ้ง 
ค) ใช้กระดาษทิชชู ปิดปาก เมื่อไอ หรือจาม และท้ิงในถังขยะชนิดใช้เท้าเปิด 
ง) หลีกเลี่ยงการใช้แก้วน้ า หรือช้อน/ส้อม ร่วมกัน 
จ) หลีกเลี่ยงการสัมผัสร่างกาย เช่น การจับมือ การโอบกอด 

9. ติดโปสเตอร์วิธีการล้างมือที่ถูกต้องบริเวณอ่างล้างมือทุกแห่ง 
10. ท าความสะอาดและฆ่าเชื้อสถานที่ท างานเป็นประจ า โดยเฉพาะจุดที่มีการอยู่รวมกันหลายคน หรือมี

ผู้ใช้ร่วมกัน เช่น ห้องอาหาร ห้องประชุม ลิฟท์ ลูกบิดประตู โทรศัพท์ 
11. จัดห้องแยกและห้องน้ าโดยเฉพาะ ส าหรับพนักงานที่มีไข้ รวมทั้งทางเดินที่สามารถส่งต่อพนักงานที่

ป่วยไปรับการรักษาได้อย่างสะดวก และไม่ใช้ทางเดินร่วมกับพนักงานทั่วไป 
12. ระบุชื่อโรงพยาบาลและสถานให้บริการทางการแพทย์ในพ้ืนที่ที่พนักงานสามารถเข้ารับบริการได้ 

13. เน้นย้ าเรื่องการวัดไข้ของพนักงานทุกคน เมื่ออยู่ในช่วงสถานการณ์การระบาด 
14. หากพบพนักงานที่มีไข้สูงกว่าหรือเท่ากับ 38 องศาเซลเซียส ให้ปฏิบัติตามแนวทาง ดังต่อไปนี้ 
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งานนโยบายและแผน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 

 

ทรัพยำกรท่ีจ ำเป็นต้องใช้เพื่อให้กำรด ำเนินงำนต่อเนื่องในภำวะวิกฤต (กรณีโรคติดต่อ) 
ในการบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตหรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่เป็นผลให้องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบึงกระจับ ต้องหยุดการด าเนินงาน หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ให้สามารถปฏิบัติงานใน
กระบวนการท างานที่ส าคัญดังกล่าวข้างต้นได้อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบล
บึงกระจับ ได้วิเคราะห์ทรัพยากรที่จ าเป็น (ขั้นต่ า) ที่ต้องใช้เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องในภาวะวิกฤต
ของกระบวนงาน ส าหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่ ดังนี้ 

 
 
 

กระบวนงำน 

ทรัพยำกรที่จ ำเป็นต้องใช้เพื่อให้กำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง (กรณีโรคติดต่อ) 
ด้ำนอำคำร/

สถำนที่
ปฏิบัติงำน

หลัก 

ด้ำนวัสดุ
อุปกรณ์ที่

ส ำคัญ และกำร
จัดหำ/จัดส่ง 

ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและ
ข้อมูลที่ส ำคัญ 

ด้ำน
บุคลำกร

หลัก 

ด้ำนคู่ค้ำ/ผู้
ให้บริกำร/ผู้
มีส่วนได้ส่วน

เสีย 

17.งานบริหารงานสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

งานบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ งานอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม งานส่งเสรมิสุขภาพ
และสาธารณสุข งานรักษาความ
สะอาด งำนควบคุมโรคติดต่อ 
งานคุ้มครองผู้บรโิภค งานบรหิาร
จัดการขยะ งานระบบสารสนเทศ 

ใช้พื้นที่ส ารอง 
80 ตร.ม.ห้อง
ประชุม อบต.  
(2 คน/1 ผู้มา

ติดต่อ)  

1.โตะ๊ส าหรับคดั
กรองผู้มาตดิต่อ 
จ านวน 1 ตัว 
2.โตะ๊ส าหรับ
บริการผู้มาตดิต่อ 
5 ตัว 
3.เก้าอี้ส าหรับ
พนักงาน 11 ตัว 
4.เก้าอีส้ าหรับผู้
มาใช้บริการ 10 
ตัว 
5.ฉากป้องกันเช้ือ
โรค จ านวน 6 
ฉาก 
6.เครื่องวัด
อุณหภูมหิน้าผาก 
จ านวน 2 เครื่อง 
7.เจลแอลกฮอล์ 
70% ขนาด 1 
ลิตร จ านวน 50 
แกลอน 
8.หน้ากากอนามยั 
ขั้นต่ า 10 กล่อง 
9.ถุงมือป้องกัน
เชื้อ ข้ันต่ า 10 
กล่อง 
10. น้ ายาฆ่าเชื้อ
พ้นฆ่าเช้ือ ขั้นต่ า 
50 ลิตร 

- 
 

1.บุคลากร
ส าหรับคัด
กรอง 1 คน 
2.บุคลากร

เพื่อให้บริการ 
2 คน/1 

กระบวนงาน 

- 
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กำรคัดกรอง ผู้มำติดตอ่ ส ำหรับโรคติดต่ออุบตัิใหม่ระบบทำงเดินหำยใจ 
 
 
 
 
 
 
      ไม่มไีข้ (อุณหภมูิ < 38 °C) 
           และไม่มีอาการป่วย 
 
 
 
  
 มีไข ้(อุณหภูม ิ>/= 38 °C) หรือ 
 ไม่มไีข ้(อุณหภมู ิ< 38 °C) แต่มีอาการป่วยของโรคหวัด เช่น มีน ้ามูก ไอ 
 
 
 
 
 
 
 ไม่มีประวัติ 
 
 
 มีประวัติการเดินทางไปพ้ืนท่ีเสีย่ง** 
 หรือสัมผัสผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่ระบบทางเดินหายใจ 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ : * เจ้าหน้าท่ีสุขภาพ ณ จุดคดักรอง ควรใส่หน้ากากอนามัยขณะวัดไข ้และสอบถาม 
: ** พ้ืนที่เสี่ยง หมายถึง พื้นที่ท่ีมีการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหมร่ะบบทางเดินหายใจ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข จะประกาศให้
ทราบในภายหลัง 

 
 

การคัดกรองเพ่ือค้นหาผู้ที่มีไข้ ที่จุดคัดกรอง (แผนกต้อนรับ) ก่อนเข้า
หน่วยงาน 

วัดอุณหภูมิ 
ทางหน้าผาก 

ให้เข้าหน่วยงานได้ (หอประชุม
ส ารอง) เพ่ือติดต่องานตาม

กระบวนงาน 

เจ้าหน้าที่แจ้งผู้จัดการโรคติดต่ออุบัติใหม่ และแยกกักอยู่ที่จุดคัดกรอง 

 แนะน าให้ไปพบแพทย์ พร้อมแนบประวัติความเสี่ยงการเกิดโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่ระบบทางเดินหายใจ 
 ผู้จัดการโรคติดต่ออุบัติใหม่แจ้งหน่วยงานของผู้มาติดต่อ 
 ผู้จัดการโรคติดต่ออุบัติใหม่ติดตามอาการเจ้าหน้าที่ที่สัมผัสกับผู้มาติดต่อ เป็น
เวลา 14 วัน 

เจ้าหน้าท่ีดูแลสุขภาพ * หรือผู้จัดการ 
โรคตดิต่ออุบัติใหม ่สอบถามประวตัิ 

การเดินทาง หรือการสมัผสัผู้ป่วยที่มีอาการ 
คล้ายโรคที่ก าลังระบาดอยู ่

 

แนะน าใหไ้ปพบแพทย ์
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กำรคัดกรอง พนักงำนป่วยในหน่วยงำน ส ำหรับโรคติดตอ่อุบัตใิหม่ระบบทำงเดินหำยใจ 
 
 
 
 
 
 
      ไม่มไีข้ (อุณหภมูิ < 38 °C) 
           และไม่มีอาการป่วย 
 
 
 
  
 มีไข ้(อุณหภูม ิ>/= 38 °C) หรือ 
 ไม่มไีข ้(อุณหภมู ิ< 38 °C) แต่มีอาการป่วยของโรคหวัด เช่น มีน ้ามูก ไอ 
 
 
 
 
 
 
 ไม่มีประวัติ 
 
 
 
 มีประวัติการเดินทางไปพ้ืนท่ีเสีย่ง** 
 หรือสัมผัสผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่ระบบทางเดินหายใจ 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : * เจ้าหน้าที่สุขภาพ ณ จุดคัดกรอง ควรใส่หน้ากากอนามัยขณะวัดไข้ และสอบถาม 
: ** พ้ืนที่เสี่ยง หมายถึง พ้ืนที่ที่มีการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ระบบทางเดินหายใจ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข 
จะประกาศให้ทราบในภายหลัง 
 

การคัดกรองเพ่ือค้นหาพนักงานที่มีไข้ ณ จุดคัดกรอง 
และพนักงานที่มีอาการป่วยในสถานที่ท างาน 

วัดอุณหภูมิ 
ทางหน้าผาก 

พิจารณาให้พนักงานปฏิบัติงาน
ตามปกติหรือไปพบแพทย์ 

เจ้าหน้าที่แจ้งผู้จัดการโรคติดต่ออุบัติใหม่ และแยกกักอยู่
ที่แผนกต้อนรับ หรือห้องแยกที่จัดไว้ 

แยกพนักงานออก โดยพาไปตามเส้นทางเดินพิเศษส าหรับผู้ป่วย 
ส่งไปพบแพทย ์พร้อมแนบประวัติความเสี่ยงการเกดิโรคตดิต่ออุบตัิใหม่ระบบ
ทางเดินหายใจ 
ผู้จัดการโรคตดิต่ออุบัติใหม่แจ้งหน่วยงานท่ีพนักงานปฏิบัติงาน 
ผู้จัดการโรคตดิต่ออุบัติใหมต่ิดตามอาการของพนักงานท่ีสัมผสักับนักงานท่ี
ป่วย เป็นเวลา 14 วัน 

เจ้าหน้าท่ีดูแลสุขภาพ * หรือผู้จัดการ 
โรคตดิต่ออุบัติใหม ่สอบถามประวตัิ 

การเดินทาง หรือการสมัผสัผู้ป่วยที่มีอาการ 
คล้ายโรคที่ก าลังระบาดอยู ่

 

แนะน าใหไ้ปพบแพทย(์กลบัเขา้มา
ท างานไดโ้ดยมใีบรบัรองแพทย)์ 
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กำรปฏิบัติ พนักงำนป่วยนอกหน่วยงำน ส ำหรับโรคติดตอ่อุบัตใิหม่ระบบทำงเดินหำยใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
            
 ไม่ใช่ 
 
 
  
 
 
 
 ใช่ 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
หมำยเหตุ : * พื้นที่เสี่ยง หมายถึง พ้ืนที่ที่มีการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ระบบทางเดินหายใจ ซึ่งกระทรวง
สาธารณสุขจะประกาศให้ทราบในภายหลัง 
 
 
 
 

พนักงานป่วย นอกสถานที่ท างาน โดยมีอาการคล้ายโรคติดต่ออุบัติใหม่ระบบทางเดินหายใจ 
และมีประวัติเดินทางไปในพ้ืนที่เสี่ยง* หรือสัมผัสผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายโรคที่ก าลังระบาดอยู่ 

ได้รับการวินิจฉัยว่า 
สงสัยโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

ระบบทางเดินหายใจ 

ให้พนักงานกลับมาท างานได้ 
โดยได้รับความเห็นชอบจากแพทย์ 

(มีใบรับรองแพทย์ประกอบ) 

พนักงาน / ครอบครัวแจ้งผู้จัดการโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
 ติดตามผู้สัมผัสผู้ป่วย ตามแนวทางการติดตามผู้สัมผัสโรค 
(ตามแนวทางหน้าถัดไป) 
พนักงานรับการรักษาจากแพทย์ และไม่อยู่รวมกับคนอ่ืน จนกว่าจะ
หายเป็นปกติ หรือได้รับการอนุญาตจากแพทย์ 
พนักงานกลับเข้าท างานได้ เมื่อหายเป็นปกติ และมีใบรับรองแพทย์
ยืนยันการกลับเข้าท างาน 

พนักงานไปพบแพทย์เพ่ือรับการรักษา และแจ้งผู้จัดการโรคติดต่ออุบัติใหม่ทันที 
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กำรติดตำม ผู้สัมผสัโรค ส ำหรับโรคตดิต่ออุบตัิใหม่ระบบทำงเดินหำยใจ 
 
  ภำยนอกหน่วยงำน     ภำยในหน่วยงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
            
  
 
 
  
 
 
 
  

                      ไม่มีไข้ (อุณหภูมิ < 38 °C)  
 
  
               มีไข้ (อุณหภูมิ </= 38 °C)  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

พนกังานสงสยัโรคติดตอ่อบุตัใิหมร่ะบบทางเดิน
หายใจเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล 

วัดอุณหภูมิทาง
หน้าผาก 

ผู้จัดการโรคติดต่ออุบัติใหม่ แยกพนักงานที่มี
ประวัติสัมผัสผู้ป่วยออก และให้ท างานในพ้ืนที่
เฉพาะ ไม่รวมกับพนักงานทั่วไป หรือพิจารณาให้
หยุดงานอยู่ที่บ้าน 
แจกหน้ากากอนามัย ให้ผู้สัมผัสสวมใส่ 

 ให้พนักงานผู้สัมผัสอยู่ท่ีบ้าน เป็นเวลา 14 วัน นับจากวันแรกท่ี
สัมผสัพนักงานท่ีป่วย 
 พนักงานผู้สัมผัสวดัไข้ทุกวัน และรายงานผู้จดัการโรคตดิต่ออุบัตใิหม่ 
 หากมีไข้ใหไ้ปพบแพทย ์เพื่อรักษา และแจ้งผู้จดัการโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่ทราบ 
 กลับเข้าท างานได ้เมื่อหายเป็นปกติ และมีใบรับรองแพทย ์

ผู้จัดการโรคติดต่ออุบัติใหม่ คัดกรองพนักงาน 
ที่มีประวัติสัมผัสพนักงานที่ป่วย 

ในช่วง 14 วัน ก่อนป่วย 

พนักงานป่วยในหน่วยงาน มีไข้ และแพทย์วินิจฉัย
ป่วยเป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่ระบบทางเดินหายใจ 

 แยกพนักงานที่มีไข้ออกมา 
 ปฏิบัติตามแนวทางการคัดกรองพนักงาน
ป่วยในหน่วยงาน  
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แบบรำยงำน พนักงำนป่วย (ส ำหรับโรคติดตอ่อุบัติใหม่ระบบทำงเดนิหำยใจ) 

 
 

ชื่อ-สกุล…………………………………………                                 ฝ่าย/ แผนก………………………………… 
ต าแหน่ง………………………………………..                                 วันเดือนปีเกิด……………อายุ…………ปี 
โทรศัพท์ที่ท างาน……………………………                                 ที่บ้าน…………………………. มือถือ………………....….. 
อำกำรป่วย 
มีไข้           ………  °C                                            ปวดเม่ือยกล้ำมเนื้อ   
ปวดศีรษะ                                                           อ่อนเพลีย              
ไอแห้งๆ                                                             อ่ืนๆ                     ระบุ........................... 
หนำวสั่น ………………………………….                                  ……………………………………………….. 
วันที่เริ่มมีไข้...................................                                   เวลำ.............................................. 
วันที่ถูกแยกกัก................................                                  เวลำ.............................................. 
 
ประวัติกำรเดินทำงในช่วง 14 วัน ก่อนป่วย 
ประเทศที่ไป ……………………………………                                 เที่ยวบิน …………………………………………………… 
                                                                                รถยนต์โดยสาร ................................................ 
                                                                                เรือโดยสาร ……………………………………………….. 
สถานที่พัก …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ช่ือผูร้ายงาน………………………………………………. ต าแหนง่………………………………………….. 
โทรศพัทท่ี์ท างาน……………………………ท่ีบา้น…………………………มือถือ………………….....……… 
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ภำคผนวก 


