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ค าน า 

 

 

ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ได้มีมติเห็นชอบกับ
แนวทางและมาตรการที่ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐทั้งระดับกรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ด าเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของ
องค์การ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานใน “ภารกิจหลัก” หรือ “งานบริการที่สาคัญ” ได้อย่างต่อเนื่อง แม้เกิด
สภาวะวิกฤตตามที่ ก.พ.ร. เสนอ และสานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักใน
การสนับสนุนการด าเนินการ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการจัดท า “แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ” 
(Business Continuity Plan) เพ่ือเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต นั้น  

องค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก ได้จัดท า “แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ
บริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก”  ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมและสามารถบริหาร
จัดการองค์การ ให้สามารถปฏิบัติงานใน “งานบริการหลักที่มีความสาคัญ” ได้อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ 
และมีประสิทธิภาพ แม้ต้องประสบสถานการณ์วิกฤต อันจะส่งผลต่อการสร้างความเชื่อมั่นในระบบการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็กในภาพรวมต่อไป  

 

         องค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก  
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แผนบริหารความต่อเนื่ององค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก 
1. บทน า 

แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (Business Continuity Plan : BCP) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก  ฉบับนี้ จัดท าขึ้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก  สามารถน าไปใช้
ในการตอบสนองและปฏิบัติ งานในสภาวะวิกฤติหรือเหตุกา รณ์ฉุกเฉินต่างๆ ไม่ว่าจะเกิดจาก                     
ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร เช่น อุทกภัย อัคคีภัย การก่อการประท้วง การก่อการ
จลาจล การก่อวินาศกรรม เป็นต้น โดยสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมวกเหล็ก  ต้องหยุดการด าเนินงาน หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง  

หากองค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็กไม่มีกระบวนการรองรับการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
อาจส่งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อหน่วยงาน ในด้านต่างๆ เช่น ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบด้านการเงิน การ
ให้บริการ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน แผนความต่อเนื่องจึง
เป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก สามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่
คาดคิด  และท าให้กระบวนการที่ส าคัญ (Critical Business Process) สามารถกลับมาด าเนินการได้อย่าง
ปกต ิหรือตามระดับการให้บริการที่ก าหนดได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดระดับความ
รุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อองค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก 

2. วัตถุประสงค์ (Objectives) 

แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (Business Continuity Plan : BCP)  ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลมวกเหล็กฉบับนี้  จัดท าข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญ ดังนี้ 

1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องขององค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็กในสภาวะ
วิกฤติ 

2. เพ่ือให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับมือกับสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์
ฉุกเฉินต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

3. เพ่ือลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลมวกเหล็ก 

4. เพ่ือบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ยอมรับได้  และลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่
เกิดขึ้น  เช่น  การให้บริการ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

5. เพ่ือให้ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็กมีความเชื่อมั่นใน
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็กแม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผล
กระทบจนท าให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็กต้องหยุดชะงัก 

3. สมมติฐานของแผนความต่อเนื่อง (BCP Assumptions) 

แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (Business Continuity Plan : BCP)  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก ฉบับนี้  จัดท าข้ึนโดยมีสมมติฐาน ดังนี้ 

1. เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาส าคัญต่างๆ  ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงานส ารอง
ที่ได้มีการจัดเตรียมไว้ 

2. ระบบสารสนเทศส ารอง  ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเดียวกันกับระบบสารสนเทศ
หลัก 

/ขอบเขต… 

-๑- 



 
 

 

ขอบเขตของแผนความต่อเนื่อง (Scope of BCP) 
แผนความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ใช้รับรองกรณีเกิดสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

บริเวณส านักงานของหน่วยงาน หรือภายในของหน่วยงาน ประกอบด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้  
1. เหตุการณ์อุทกภัย 
2. เหตุการณ์อัคคีภัย 
3. เหตุการณ์วาตภัย 
4. เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/ จลาจล 
5. เหตุการณ์โรคระบาด 

 
4. การประเมินความเสี่ยง  ภัยคุกคาม  และผลกระทบ 

  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการ
พัฒนาการสาธารณูปโภค   ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การบ ารุงรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  การส่งเสริมการเศรษฐกิจ  การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการ  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

   ปัจจุบัน  องค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก ตั้งอยู่  เลขที่  ๒๓๔  หมู่ที่  ๒  ต าบล
มวกเหล็ก อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี    มีจ านวนข้าราชการ  และพนักงาน  ที่ปฏิบัติราชการอยู่ใน
พ้ืนที่ปฏิบัติงานทั้งสิ้น  จ านวน  ๔๐  คน 

    เมื่อได้วิเคราะห์ข้อมูล  เพ่ือระบุความเสี่ยง  ภัยคุกคามที่มีโอกาสเกิดในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน  
โดยอาศัยแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบต่อทรัพยากร  5  ด้าน ได้แก่ 

1. ผลกระทบด้านอาคาร / สถานที่ปฏิบัติงานหลัก: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานที่
สถานที่ปฏิบัติงานหลักขององค์การบริหารสวนต าบลมวกเหล็กได้รับความเสียหายและส่งผลให้
บุคลากรไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานยังสถานที่ปฏิบัติงานหลักได้เป็นระยะชั่วคราวหรือระยะยาว  

2. ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ / การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ท าให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ หรือไม่สามารถจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญได้  
หรือมีวัสดุอุปกรณ์ ให้สามารถใช้งานในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ  

3. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้ไม่สามารถใช้
ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลที่ส าคัญได้ ให้สามารถใช้งานในการ
ปฏิบัติงานได้ตามปกติ 

4. ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้บุคลากรหลักไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้
ตามปกติ  

5. ผลกระทบด้านคู่ค้า / ผู้ให้บริการที่ส าคัญ: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้คู่ค้า/ ผู้ให้บริการไม่สามารถ
ที่จะให้บริการหรือส่งมอบงานได้ ตามท่ีระบุไว้กับทางองค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก 

 
 
 

/สรุป… 
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สรุปเหตุการณ์ภัยคุกคามและผลกระทบจากเหตุการณ์ 

เหตุการณ์ภัยคุกคาม 

ผลกระทบ 

ด้านอาคาร/
สถานที่

ปฏิบัติงาน
หลัก 

ด้านวัสดุ
อุปกรณ์ที่

ส าคัญ/การ
จัดหาจัดส่ง
วัสดุอุปกรณ์

ที่ส าคัญ 

ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และข้อมูล     
ที่ส าคัญ 

ด้านบุคลากร
หลัก 

ด้านคู่ค้า /    
ผู้ให้บริการ   
ผู้มีส่วนได้
เสียที่ส าคัญ 

1 เหตุการณ์อุทกภัย 
          

2 เหตุการณ์อัคคีภัย 
         

๓ เหตุการณ์วาตภัย 
          

๔ เหตุการณ์ชุมนุม
ประท้วง/ จลาจล 

       

๕ เหตุการณ์โรค
ระบาด 

       

 
แผนความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้  ไม่รองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่มีเหตุขัดข้องต่างๆ ที่เกิดขึ้น

จากการด าเนินงานปกติ โดยเหตุขัดข้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบระดับสูงต่อการด าเนินงานและการ
ให้บริการของหน่วยงาน และหน่วยงานยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแก้ไขได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 
โดยผู้บริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารของแต่ละกลุ่มงานและฝ่ายงานสามารถรับผิดชอบและด าเนินการได้
ด้วยตนเอง 

5.การประเมินผลกระทบต่อกระบวนการด าเนินงาน 

  องค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็กได้ด าเนินการประเมินผลกระทบต่อกระบวนการ
ด าเนินงาน  หรือการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis)   โดยวิเคราะห์
กระบวนการด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก ซึ่งมีกระบวนการด าเนินการใน
ภาพรวมที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะวิกฤต และไม่สามารถให้งานสะดุดหยุดชะงัก ดังนี้ 

 

 

 

 

/กระบวน... 
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กระบวนงาน ส านัก/กอง ที่เกี่ยวข้อง ระดับผลกระทบ ระยะเวลาของการ
หยุดชะงัก 

ด าเนินการเกี่ยวกับงาน
ส า ร บ ร ร ณ แ ล ะ ง า น
ธุรการทั่วไป 

ส านักปลัด  สูง 1 วัน 

ด าเนินการเกี่ยวกับงาน
งานสวัสดิการและพัฒนา
ชุมชน  งานการศึกษาฯ 

ส านักปลัด ต่ า 1 สัปดาห์ 

ด าเนินการเกี่ยวกับงาน
ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ 
และจัดเก็บรายได้ของ
อ งค์ ก า รบ ริ ห า ร ส่ ว น
ท้องถิ่น 

กองคลัง สูง 1 วัน 

การด าเนินงานเกี่ยวกับ
งานด้านสาธารณูปโภค 
สิ่ งก่อสร้ า ง  ,ประปา , 
ไฟฟ้า  

กองช่าง สูง 6 ชั่วโมง 

 

ตารางท่ี  1    ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) 

ส าหรับกระบวนงานอ่ืน ๆ ที่ประเมินแล้ว อาจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก 
หรือมีความยืดหยุ่นกันได้จะสามารถชะลอการด าเนินงานและการให้บริการได้ โดยให้หัวหน้ากลุ่มงานฯแต่
ละกลุ่มงานนั้นๆประเมินความจ าเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็น ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน/          
แนวทางการบริหารความต่อเนื่องเช่นเดียวกับกระบวนงานหลัก 

6. การวิเคราะห์เพื่อก าหนดความต้องการทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้เพื่อให้การด าเนินงานต่อเนื่อง
ในภาวะวิกฤต 

  ในการบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตหรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ  ที่เป็นผล
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก ต้องหยุดด าเนินงาน  หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง  ให้
สามารถปฏิบัติงานในกระบวนการด าเนินงานที่ส าคัญดังกล่าวข้างต้นได้อย่างต่อเนื่อง  เป็นระบบ  และมี
ประสิทธิภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก  ได้วิเคราะห์ทรัพยากรที่จ าเป็น (ขั้นต่ า)  ที่ต้องใช้
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องในภาวะวิกฤตของแต่ละกระบวนงาน  ดังนี้ 

 

 

/กระบวนงาน... 
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กระบวนงาน 

ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้เพื่อให้การด าเนินงานต่อเนื่อง 

อาคาร/สถานที่
ปฏิบัติงาน 

เครื่องมือ
อุปกรณ์ 

ระบบงาน 

เทคโนโลยี 
หรือระบบ
สารสนเทศ 

บุคลากร คู่ค้า/                
ผู้ให้บริการ 

1. งานบริหารทั่วไป          
งานสวัสดิการและ
พัฒนาชุมชน 

งานการศึกษา 

งานปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั   

สถานท่ีปฏิบัติงาน
ส ารอง  

(5 คน) 

- คอมพิวเตอร์แบบ
พกพา  2  เครื่อง 

- เครื่องพิมพ์ 

- เครื่องถ่ายเอกสาร 

- โทรศัพท์พ้ืนฐาน 

- โทรสาร 

- กระดาษ 

- เครื่องเขียน 

-ระบบเช่ือมโยง
อินเตอร์เนต็ 

- บุคลากร
หลัก  5  คน 

- ผู้ให้บริการ
เชื่อมโยง
เครือข่าย
อินเตอร์เนต็ 

2. งานการเงิน  บัญชี  
และพัสด ุ

สถานท่ีปฏิบัติงาน
ส ารอง  

(3 คน) 

- คอมพิวเตอร์แบบ
พกพา 1  เครื่อง 

- เครื่องพิมพ์ 

- เครื่องถ่ายเอกสาร 

- โทรศัพทพ์ื้นฐาน 

- โทรสาร 

- กระดาษ 

- เครื่องเขียน 

-ระบบเช่ือมโยง
อินเตอร์เนต็ 

- ระบบ e-LAAS 

- บุคลากร
หลัก 3 คน 

- ผู้ให้บริการ
เชื่อมโยง
เครือข่าย
อินเตอร์เนต็ 

3. งานก่อสร้างและ        
งานประสาน
สาธารณูปโภค 

สถานท่ีปฏิบัติงาน
ส ารอง  

(3 คน) 

- คอมพิวเตอร์แบบ
พกพา  1  เครื่อง 

- เครื่องพิมพ์ 

- เครื่องถ่ายเอกสาร 

- โทรศัพท์พ้ืนฐาน 

- โทรสาร 

- กระดาษ 

- เครื่องเขียน 

-ระบบเช่ือมโยง
อินเตอร์เนต็ 

 

- บุคลากร
หลัก  3  คน 

- ผู้ให้บริการ
เชื่อมโยง
เครือข่าย
อินเตอร์เนต็ 
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7.กลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องขององค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก(Business 
Continuity Strategy) 
องค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก ได้ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง ดังนี้ 

ทรัพยากร กลยุทธ์และแนวทางในการบรหิารความต่อเนื่อง
องค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

อาคาร/ สถานท่ี
ปฏิบัติงานหลัก 

 สรรหาและเตรียมการในเรื่องอาคาร/สถานท่ี
ปฏิบัติงานส ารองที่มีอยู่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลมวกเหล็กเป็นล าดับแรก เช่น  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก 
ศูนย์ที่ 1 /หอประชุมอ าเภอมวกเหล็ก 

 สรรหาและเตรียมการในเรื่องอาคาร/สถานท่ี
ปฏิบัติงานส ารองกับหนว่ยงานภาคเอกชน  หรือ
สถานศึกษา  เช่น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 

ส านักงานปลัด 

 

 
ส านักงานปลัด 

 

วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคญั / 
การจัดหาจัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ที่ส าคัญ 

 จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา  
เครื่องพิมพ์  อุปกรณส์ านักงานอ่ืน  เพื่อรองรับการ
ใช้งานกรณีเกิดสภาวะวิกฤต ิ

 จดัเตรียม Air  Card  เพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบ
อินเตอร์เนต็  กรณผีู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตในระบบ
ปกติไมส่ามารถให้บริการได ้

 จัดเตรียมเครื่องถ่ายเอกสาร  โทรศัพท์พื้นฐาน   
โทรสาร  กระดาษ  เครื่องเขียน  รถยนต์  เพื่อ
รองรับการใช้งานกรณเีกิดสภาวะวิกฤต 

 จัดหาเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์  ทีจ่ าเป็นโดยการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ (กรณมีคีวามจ าเป็น) 

ทุกส่วนราชการ 
 
ทุกส่วนราชการ 
 
 
ทุกส่วนราชการ 

 

          กองคลัง 

เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ข้อมูลที่ส าคญั 

 จัดให้มีระบบงานเทคโนโลยหีรือระบบสารสนเทศ
ส ารอง  มีการ Back Up  ข้อมูลและทดสอบความ
พร้อมใช้งานอย่างสม่ าเสมอ 

 ด าเนินการบันทึกข้อมลูด้วยระบบมือไปก่อน แล้วจึง
บันทึกข้อมูลในระบบการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศเมื่อกลับคืนสู่สภาวะปกติ 

ทุกส่วนราชการ 
 
 
       ทุกส่วนราชการ 
 

บุคลากรหลัก  ก าหนดบุคลากรหลัก  บุคลากรส ารองในการ
ปฏิบัติงานทดแทนภายในส านัก/กองเดียวกัน  และ
มีหมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อสื่อสารได้
ชัดเจน 

 

ทุกส่วนราชการ 

คูค่้า/ผู้ให้บริการ  ก าหนดให้มีคู่ค้า/ผู้ให้บริการ  เพื่อเรียกใช้บริการได้
ในกรณีที่เกิดสภาวะวิกฤต 

 พิจารณากระจายความเสี่ยง  โดยจัดให้มีคู่ค้า/ผู้
ให้บริการมากกว่า  1 ราย 

ส านักงานปลัด และ กองคลัง 
 

ส านักงานปลัด และ กองคลัง 
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/8.โครงสร้าง...  

8.โครงสร้างและทีมบริหารความต่อเนื่อง 

เพ่ือให้แผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก สามารถน าไป
ปฏิบัติใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงแต่งตั้งคณะบริหารความต่อเนื่อง (BCP  Team) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็กขึ้น  โดยมีโครงสร้างดังนี้  

1) หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง  
2) รองหัวหน้า/ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง  
3) ทีมบริหารความต่อเนื่อง  ซึ่งประกอบด้วย  หัวหน้าทีม  และทีมงาน  จ านวน  3  ทีม  ได้แก ่

(1)  ทีมบริหารความต่อเนื่อง 1 :  งานบริหารทั่วไป  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
งานการศึกษา และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(2) ทีมบริหารความต่อเนื่อง 2 :  งานการเงิน  การบัญชี  และพัสดุ 
(3) ทีมบริหารความต่อเนื่อง 3 :  งานก่อสร้างและประสานสาธารณูปโภค 

 
โครงสร้างคณะบริหารความต่อเนื่ององค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซึ่งแต่ละต าแหน่งมีหน้าที่ในการร่วมมือดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินใน           
แต่ละส่วนงานให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ตามรายชื่อบุคลากรและบทบาทของคณะท างานบริหาร            
ความต่อเนื่อง ที่ก าหนดให้เป็นบุคลากรหลัก ในกรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคลากร
ส ารองรับผิดชอบบทบาทของบุคลากรหลักไปก่อน จนกว่าจะได้มีการมอบหมายและแต่งตั้งขึ้นโดย        
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง  

 

 

/คณะบริหาร... 
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หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง 
องค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก 

รองหัวหน้า/ผู้ประสานงาน 

คณะบริหารความต่อเนื่องฯ 
 

ทีมบริหาร 

ความต่อเนื่อง  ๑ 

ทีมบริหาร 

ความต่อเนื่อง  ๒ 

ทีมบริหาร 

ความต่อเนื่อง  ๓ 



 
 

 

คณะบริหารความต่อเนื่องขององค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก มีดังนี้ 

บุคลากรหลัก 
บทบาท 

บุคลากรส ารอง 

ช่ือ โทรศัพท์มือถือ ช่ือ โทรศัพท์มือถือ 

นางปฏิมา  สังฆะมณี 081-9481659 หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง  

นางณราตรี  สนิทไชย 081-7599557 

นางภาราดา  แดนวงศ์ 081-4831976 รองหัวหน้า/ผู้ประสาน
คณะบริหารความ
ต่อเนื่อง 

นางสาวบุษกร  ทาสี 089-5293956 

นางศุภณัฐ  เช้ืออาษา 098-2630593 หัวหน้าทีมบริหาร        
ความต่อเนื่อง 1 

นายเมธิณัฏฐ์  สุขสวัสดิ์ 085-0512625 

นางสาวสุวารี  ว่องไพกุล 081-8535143 หัวหน้าทีมบริหาร       
ความต่อเนื่อง 2 

นางพรรณนา รอดนุสนธิ์ 084-1253382 

นายสมชาติ  อินทรพุฒิ 080-6649081 หัวหนา้ทีมบริหาร        
ความต่อเนื่อง 3 

นางประชุม  ใจจันทึก 081-3477601 

1. ทีมบริหารความต่อเนื่อง 1 :  งานบริหารทั่วไป  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  งานการศึกษา 
และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

หัวหน้าทีม 

บุคลากรหลัก บุคลากรส ารอง 

ชื่อ โทรศัพท์มือถือ ชื่อ โทรศัพท์มือถือ 

นางศุภณัฐ  เช้ืออาษา 

หัวหน้าส านักงานปลดัฯ 

098-2630593 นายเมธณิัฏฐ์  สุขสวัสดิ ์

เจ้าพนักงานป้องกันฯ 

085-0512625 

ทีมงาน 

บุคลากรหลัก บุคลากรส ารอง 

ชื่อ โทรศัพท์มือถือ ชื่อ โทรศัพท์มือถือ 

นางสาวจินตนา พุทธขันธ ์

นักพัฒนาชุมชน 

081-9552067 นางณิชกมล  ปิตะกลู 

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 

089-2364765 

นางสาวบังอร  เข่งพิมล 

บุคลากร 

081-2666591 นางสาวสุทธินี  สิทธิสนธิ ์

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

083-1575430 

นางจิราภรณ์  อุ่นอก 

นักวิชาการศึกษา 

086-1246027 นางสาวนิธิมา  ประทับศักดิ ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ 

089-1162797 

นายประวิทย์  รามศร ี

เจ้าพนักงานธุรการ 

083-4172258 นายสุรศักดิ์  นามคณุ 

พนักงานขับรถยนต์(รถดับเพลิง) 

085-4233173 
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2.ทีมบริหารความต่อเนื่อง 2 :  งานการเงิน  การบัญชี  และพัสดุ 
 

หัวหน้าทีม 

บุคลากรหลัก บุคลากรส ารอง 

ชื่อ โทรศัพท์มือถือ ชื่อ โทรศัพท์มือถือ 

นางสาวสุวารี  ว่องไพกุล 

ผู้อ านวยการกองคลัง 

081-8535143 นางพรรณา  รอดนุสนธิ ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

084-1253382 

ทีมงาน 

บุคลากรหลัก บุคลากรส ารอง 

ชื่อ โทรศัพท์มือถือ ชื่อ โทรศัพท์มือถือ 

นางจินดา  ค าสิงห ์

นักวิชาการจัดเก็บรายได ้

089-2399898 นางสาวสิรริักษ์  โชติสาร 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จดัเก็บรายได ้

081-3859950 

นางสาววันเพ็ญ  ชัยบุรัมย ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ

089-4113172 นางสาวกัลยา  กิจจานนท์ 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 

087-4609025 

 

3.ทีมบริหารความต่อเนื่อง 3 :  งานก่อสร้างและประสานสาธารณูปโภค 
 

หัวหน้าทีม 

บุคลากรหลัก บุคลากรส ารอง 

ชื่อ โทรศัพท์มือถือ ชื่อ โทรศัพท์มือถือ 

นายสมชาติ  อินทรพุฒิ 

ผู้อ านวยการกองช่าง 

080-6649081 นางประชุม  ใจจันทึก 

นายช่างโยธา 

081-3477601 

ทีมงาน 

บุคลากรหลัก บุคลากรส ารอง 

ชื่อ โทรศัพท์มือถือ ชื่อ โทรศัพท์มือถือ 

นายกฤติธี  นามบุตร 083-5465096 นายสวราชย์  ศรแีสงเพ็ญ 092-4608516 

นายอุกฤษ  ประเสริฐฤทธี 085-6225061 นางสาวศิธิปภา  แพทย์เสลา 080-4358284 
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9.ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่อง 

   กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน ( Call  Tree) 

กระบวนการ Call Tree คือกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกในทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง   ที่เกี่ยวข้องตามผังรายชื่อทางโทรศัพท์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการบริหารจัดการขั้นตอนในการ
ติดต่อบุคลากร ภายหลังจากมีการประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตขององค์การบริหารส่วนต าบล
มวกเหล็ก 

จุดเริ่มต้นของกระบวนการ Call Tree จะเริ่มจากหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของ
องค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก  แจ้งเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก
ให้ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่องขององค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็กทราบ  โดยผู้
ประสานงานฯ  จะแจ้งให้หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผน
ความต่อเนื่อง  ตามสายการบังคับบัญชาของแต่ละสายงาน  หัวหน้าทีมแต่ละท่าน  จึงติดต่อและแจ้งไปยัง
บุคลากรภายใต้การบังคับบัญชาของตน  รับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็กที่ได้รับผลกระทบ  ตามรายชื่อและช่องทางติดต่อสื่อสารตามตาราง
รายชื่อทีมบริหารความต่อเนื่อง ทั้ง  3  ทีม  ส าหรับหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง  และผู้ประสานงานบริหารความต่อเนื่องขององค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็กและภาคผนวก ก 
ส าหรับรายชื่อและรายละเอียดของบุคลากรทั้งหมดในองค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก 

ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องได้ ให้ติดต่อไปยังบุคลากรส ารอง 
โดยมีการพิจารณา ดังนี้ 

1. ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลาท าการ ให้ด าเนินการติดต่อบุคลากรหลักโดยติดต่อผ่าน
เบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานเป็นช่องทางแรก  

2. ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นนอกเวลาท าการหรือสถานที่ปฏิบัติงานหลักได้รับผลกระทบให้
ด าเนินการติดต่อบุคลากรหลักโดยติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางแรก 

3.  ถ้าสามารถติดต่อบุคลากรหลักได้ให้แจ้งข้อมูลแก่บุคลากรหลักของหน่วยงานทราบ  
ดังต่อไปนี้ 

1.  สรุปสถานการณ์ของเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง  

2.  เวลาและสถานที่ส าหรับการนัดประชุมเร่งด่วนของหน่วยงาน  ส าหรับ
ผู้บริหารของหน่วยงานและทีมงานบริหารความต่อเนื่อง  

   3.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือบริหารความต่อเนื่องต่อไป ได้แก่ สถานที่รวมพล
ในกรณีที่มีการย้ายสถานที่ท าการ 
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ภายหลังจากได้รับการตอบรับจากบุคลากรหลักครบถ้วน  หัวหน้าทีมบริหาร              
ความต่อเนื่อง  มีหน้าที่โทรกลับไปแจ้งยังผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง เพ่ือรวบรวมสรุปความ
พร้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็กในการบริหารความต่อเนื่อง รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็กและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดในองค์การบริหารส่วนต าบล
มวกเหล็ก 

ทีมบริหารความต่อเนื่องมีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลส าหรับการติดต่อให้เป็นปัจจุบันอยู่
ตลอดเวลา เพ่ือให้กระบวนการติดต่อบุคลากรภายในหน่วยงานสามารถด าเนินได้อย่างต่อเนื่องและส าเร็จ
ลุล่วงภายในระยะเวลาที่คาดหวัง ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและมีการประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง 

 ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและการกอบกู้กระบวนการปฏิบัติงาน 

  วันที ่1 ( ภายใน 24 ชั่วโมง) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที  

ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก  ค านึงถึง         
ความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ  และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอน
การปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก 

 
ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

-  แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤต ตามกระบวนการ 
Call Tree ให้กับบุคลากรในแต่ละทีมทราบ 
ภายหลังได้รับแจ้งจากหัวหน้า/ผู้ประสานงาน
คณะบริหารความต่อเนื่องขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลมวกเหล็ก 
 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง  
 

 

-  จัดประชุมทีมบริหารความต่อเนื่อง เพ่ือ
ประเมินความเสียหาย ผลกระทบต่อการ
ด าเนินงาน การใหบ้ริการ และทรัพยากรส าคัญ
ที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง  
- ทบทวนกระบวนงานที่มีความเร่งด่วน หรือ
ส่งผลกระทบอย่างสูง (หากไม่ด าเนินการ)   
ดังนั้น จ าเป็นต้องด าเนินงานหรือปฏิบัติด้วยมือ 
(Manual Processing)  
 

หัวหน้า และทีมบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มงานฯ  
 

 

-  ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในกลุ่มงานฯ ที่
ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต  
 
 
 
 
 

ทีมบริหารความต่อเนื่องของกลุ่ม
งานฯ  
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ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
-  รายงานผู้ประสานงานคณะบริหารความ
ต่อเนื่องขององค์การบริหารส่วนต าบล
มวกเหล็กทราบ โดยครอบคลุมประเด็น  ดังนี้  
        • จ านวนและรายชื่อบุคลากรที่ได้รับ
บาดเจ็บ / เสียชีวิต  
        • ความเสียหายและผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานและการให้บริการ  
        •  ทรัพยากรส าคัญท่ีต้องใช้ในการ
บริหารความต่อเนื่อง  
        • กระบวนงานที่มีความเร่งด่วนและ
ส่งผลกระทบอย่างสูงหากไม่ด าเนินการ และ
จ าเป็นต้องด าเนินงานหรือปฏิบัติงานด้วยมือ  

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
ของกลุ่มงาน 

 

-  สื่อสารและรายงานสถานการณ์แก่ทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง และบุคลากรในกลุ่มงานฯ ให้
ทราบ  

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง  

-  ประเมินและระบุกระบวนการหลัก และงาน
เร่งด่วน ที่จ าเป็นต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
ภายใน 1 - 5 วันข้างหน้า  

หัวหน้าและทีมบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มงานฯ 

 

- ประเมินศักยภาพและความสามารถของ
องค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก ในการ
ด าเนินงานเร่งด่วนข้างต้น ภายใต้ข้อจ ากัดและ
สภาวะวิกฤต พร้อมระบุทรัพยากรที่จ าเป็นต้อง
ใช้ในการบริหารความต่อเนื่องตามแผนการ
จัดหาทรัพยากร  

หัวหน้าและทีมบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มงานฯ 

 

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะ
บริหารความต่อเนื่องขององค์การบริหาร        
ส่วนต าบลมวกเหล็ก ทราบ  พร้อมขออนุมัติ
การด าเนินงานหรือปฏิบัติงานด้วยมือ 
(Manual Processing) ส าหรับกระบวนงาน
ที่มีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่างสูงหาก
ไม่ด าเนินการ  

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง  

- ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้
ในการบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่  
    สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง  
    วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ  
    เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ  
    บุคลากรหลัก  
    คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย  

หัวหน้าและทีมบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มงานฯ  
      -  ส านักงานปลัด 
      -  กองคลัง 
      -  กองช่าง 
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ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
-  พิจารณาด าเนินการหรือปฏิบัติงานด้วยมือ 
(Manual) เฉพาะงานเร่งด่วน หากไม่
ด าเนินการจะส่งผลกระทบอย่างสูงและไม่
สามารถรอได้ ทั้งนี ้ต้องได้รับการอนุมัติ  
 
 

ทีมบริหารความต่อเนื่องของกลุ่ม
งานฯ 
 

 

- ระบุหน่วยงานที่เป็นคู่ค้า/ผู้ให้บริการส าหรับ
งานเร่งด่วน เพ่ือแจ้งสถานการณ์และแนวทาง
ในการบริหารงานให้มีความต่อเนื่องตาม
ความเห็นของคณะบริหารความต่อเนื่องของ
องค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก 
 
 

หัวหน้าและทีมบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มงานฯ 
 

 

-  บันทึกและทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ที่
ทีมบริหารความต่อเนื่องของกลุ่มงานฯ ต้อง
ด าเนินการ (พร้อมระบุรายละเอียด 
ผู้ด าเนินการ และเวลา) อย่างสม่ าเสมอ 
 
  
 

ทีมบริหารความต่อเนื่องของกลุ่ม
งานฯ 
 

 

-   แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการ
ด าเนินการ ส าหรับในวันถัดไป ให้กับบุคลากร
หลักในกลุ่มงานฯ เพ่ือรับทราบและด าเนินการ 
อาทิ  แจ้งวัน  เวลา และสถานที่ปฏิบัติงาน
ส ารอง  
 
 
 

หัวหน้า  และทีมบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มงานฯ 
 

 

-  รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะ
บริหารความต่อเนื่องขององค์การบริหารส่วน
ต าบลมวกเหล็กทราบอย่างสม่ าเสมอหรือตามที่
ได้ก าหนดไว้  
 
 
 
 

หัวหน้าและทีมบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มงานฯ 
 
 
 
 

 

 

/วันที.่.. 
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 วันที ่2-7 การตอบสนองในระยะสั้น 

ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของกลุ่มงานฯค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเอง
และบุคลากรอ่ืนๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก 

 
ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 
- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของ
ทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ ประเมิน            
ความจ าเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ในการ 
กอบกู้คืน  

 
หัวหน้าและทีมบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มงานฯ 
 

 
 

-  ตรวจสอบความพร้อมและข้อจ ากัดในการ
จัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหาร
ความต่อเนื่อง ได้แก่  
    สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง  
    วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ  
    เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ  
   บุคลากรหลัก  
   คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้สว่น
เสีย  

หัวหน้าและทีมบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มงานฯ 
    -  ส านักงานปลัด 
    -  กองคลัง 
    -  กองช่าง 
 

 

- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง        
ขององค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็กทราบ  
เกี่ยวกับความพร้อม ข้อจ ากัด และ
ข้อเสนอแนะ ในการจัดหาทรัพยากรที่
จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง  
 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง 
 

 

- ประสานงานและด าเนินการจัดหาทรัพยากร
ทีจ่ าเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง 
ได้แก่  
    สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง  
    วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ  
    เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ  
   บุคลากรหลัก  
   คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้เสีย 

หัวหน้าและทีมบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มงานฯ 
      -  ส านักงานปลัด 
      -  กองคลัง 
      -  กองช่าง 
 

 

-  ด าเนินการกอบกู้และจัดหาข้อมูลและ
รายงานต่างๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินงาน
และให้บริการ 
 
 
 
 

 หัวหน้าและทีมบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มงานฯ 
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ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 
- ด าเนินงานและให้บริการ ภายใต้ทรัพยากรที่
จัดหา เพ่ือบริหารความต่อเนื่อง:  
    สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง  
    วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ  
    เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ  
    บุคลากรหลัก  
   คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ 

 
ทีมบริหารความต่อเนื่องของกลุ่ม
งานฯ 
      -  ส านักงานปลัด 
      -  กองคลัง 
      -  กองช่าง 
 

 
 

-  แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหาร
ความต่อเนื่องแก่หน่วยงาน/ คู่ค้า /ผู้ใช้บริการ 
/ผู้ที่ได้รับผลกระทบ  
 
 
 

หัวหน้าและทีมบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มงานฯ 
 

 

-  บันทึก และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ที่
ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของฝ่ายฯ  (พร้อม
ระบุรายละเอียด ผู้ด าเนินการ และเวลา)  
อย่างสม่ าเสมอ 
 
 
 

ทีมบริหารความต่อเนื่องของกลุ่ม
งานฯ 
 

 

- แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการ
ด าเนินการต่อไป ส าหรับในวันถัดไป ให้กับ
บุคลากรในกลุ่มงานฯ  
 
 
 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง 
 

 

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะ
บริหารความต่อเนื่องขององค์การบริหารส่วน
ต าบลมวกเหล็ก ตามเวลาที่ได้ก าหนดไว้  
 
 
 

หัวหน้าและทีมบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มงานฯ 
 

 

 
 
 

/วันที่… 
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  วันที่ 8 การตอบสนองระยะกลาง (1 สัปดาห์) 
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของกลุ่มงานฯ ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของ

ตนเองและบุคลากรอ่ืนๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก 

 
ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

-  ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของ
ทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ และประเมินความ
จ าเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ในการกอบกู้คืน  

หัวหน้าและทีมบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มงานฯ 
 

 

-  ระบุทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ เพ่ือ
ด าเนินงานและให้บริการตามปกติ  

ทีมบริหารความต่อเนื่องของกลุ่ม
งานฯ 
 

 

- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็กทราบ  
ถึงสถานภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่
ได้รับผลกระทบ และทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้
เพ่ือด าเนินงานและให้บริการตามปกติ  

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง 
 

 

-  ประสานงานและด าเนินการจัดหาทรัพยากร
ที่จ าเป็นต้องใช้เพื่อด าเนินงานและให้บริการ
ตามปกติ:  
    สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง  
    วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ  
    เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ  
   บุคลากรหลัก  
   คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีส่วนได ้         
ส่วนเสีย  

หัวหน้าและทีมบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มงานฯ 
      -  ส านักงานปลัด 
      -  กองคลัง 
      -  กองช่าง 
       

 

-  แจ้งสรุปสถานการณ์และการเตรียมความ
พร้อมด้านทรัพยากรต่างๆ เพ่ือด าเนินงานและ
ให้บริการตามปกติ ให้กับบุคลากรในกลุ่มงานฯ  

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง 
 

 

-  บันทึก และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ที่
ทีมบริหารความต่อเนื่องแต่ละทีมด าเนินการ  
(พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ด าเนินการ และเวลา)
อย่างสม่ าเสมอ 

ทีมบริหารความต่อเนื่องของกลุ่ม
งานฯ 
 

 

-  รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะ
บริหารความต่อเนื่องขององค์การบริหาร        
ส่วนต าบลมวกเหล็ก ตามเวลาที่ได้ก าหนดไว้  
 

หัวหน้าทีมและทีมบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มงานฯ 
 

 

 
/ภาคผนวก... 
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ภาคผนวก 



 
 

รายช่ือบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก 
 

ที ่ ชื่อ -นามสกุล ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ 

1 นางภาราดา  แดนวงศ์ ปลัด อบต.มวกเหล็ก 086-4144323 

2 นางสาวบุษกร  ทาสี รองปลัด อบต.มวกเหล็ก 089-5293956 

 ส านักงานปลัด อบต.   

3 นางศุภณัฐ  เชื้ออาษา หัวหน้าส านักปลัด อบต. 098-2630593 

4 นางสาวบังอร  เข่งพิมล บุคลากร 081-2666591 

5 นางสาวจินตนา  พุทธขันธ์ นักพัฒนาชุมชน 081-9552067 

6 นางจิราภรณ์  อุ่นอก นักวิชาการศึกษา 086-1246027 

7 นายเมธิณัฎฐ์  สุขสวัสดิ์ เจ้าพนักงานป้องกันฯ 085-0512625 

8 นายประวิทย์  รามศรี เจ้าพนักงานธุรการ 083-4172258 

9 นางสาวสุทธินี  สิทธิสนธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 083-1575430 

10 นางสาวนิธิมา  ประทับศักดิ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ 089-1162797 

11 นางณิชกมล  ปิตะกลู ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 098-2364765 

12 นางสาวอภิชยาภา  โหราเรือง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 081-7801310 

13 นางสาววงเดือน  บุตรดี ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 089-6160354 

14 นายณรงค์  แก้วเสถียร พนักงานขับรถยนต์ 087-7619099 

15 นายสุรศักดิ์  นามคุณ พนักงานขบัรถยนต์(ดับเพลิง) 085-4233173 

16 นายธนพล  ลมูลศิลป์ พนักงานขับรถยนต์ 086-1351003 

17 นายทนง  สุขมนต์ พนักงานขับรถยนต์ 087-4013494 

18 นายจ าปี  หอมบุตร พนักงานขับรถยนต์ 080-7789349 

19 นายเนรมิตร  จักรพล พนักงานขับรถยนต์ 092-7985627 

20 นางสุธิกาน  อันทะค าภู นักการภารโรง 087-7645356 

21 นางสาวอรยา  เหลืองอ่อน ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก 085-3711352 

22 นางสาวปรียานุช  สอระภูมิ ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก 082-3507116 

23 นายชิลนะกร  จาดสุวรรณ์ คนงานประจ ารถขยะ 092-8109927 

24 นายสมคิด  ม่วงย้อย คนงานประจ ารถขยะ 084-3101118 

25 นายสอาด  คิดระเบียบ คนงานประจ ารถขยะ 087-0658269 

26 นายสมพร  คิดระเบียบ คนงานประจ ารถขยะ 087-8725649 

ภาคผนวก   



 
 

 

ที ่ ชื่อ -นามสกุล ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ 

27 นายสนั่น  ศิริกระจาย คนงานประจ ารถขยะ  

28 นายสมชาย  บุญส่ง คนงานประจ ารถขยะ  

    

 กองคลัง   

29 นางสาวสุวารี  ว่องไพกุล ผู้อ านวยการกองคลัง 081-8535143 

30 นางพรรณา  รอดนุสนธิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 084-1253382 

31 นางจินดา  ค าสิงห์ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 089-2399898 

32 นางสาววันเพ็ญ  ชัยบุรัมย์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 089-4113172 

33 นางสาวสิริลักษ์  โชติสาร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 081-3859950 

34 นางสาวกัลยา  กิจจานนท์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 087-4609025 

 

    กองช่าง 

  35 นายสมชาติ  อินทรพุฒิ ผู้อ านวยการกองช่าง 080-6649081 

36 นางประชุม  ใจจันทึก นายช่างโยธา 081-3477601 

37 นายกฤตธี  นามบุตร นายช่างโยธา 083-5465096 

38 นายสวราชย์  ศรีแสงเพ็ญ ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 092-4608516 

39 นายอุกฤษ  ประเสริฐฤทธี ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ 085-6225061 

40 นางสาวศิธิปภา  แพทย์เสลา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 080-4358284 

 

    

    

    

    

    

    

 

 

 



 
 

 

 

                  


