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บทนํา
การจัดทําแผนบริหารความตอเนื่องขององคกร(Business Continuity Plan : BCP) ของ

องคการบริหารสวนตําบลแมลาน ฉบับนี้  จัดทําข้ึนเพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลแมลาน ในฐานะราชการ
สวนทองถ่ินสามารถนําไปใชในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตหรือเกิดเหตุการณฉุกเฉินตางๆ ซึ่ง
สงผลใหองคการบริหารสวนตําบลแมลาน ตองหยุดการดําเนินงาน  หรือไมสามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง
ใหสามารถปฏิบัติงานบริการหลักท่ีมีความสําคัญไดอยางตอเนื่อง เปนระบบและมีประสิทธิภาพ

แนวคิดพื้นฐานในการจัดทําแผนบริหารความตอเนื่อง
๑. การบริหารความตอเนื่อง(Business Continuity Management : BCM) คือ องครวม

ของกระบวนการบริหารซึ่งบงภัยคุกคามขององคกรและผลกระทบของภัยคุกคามนั้นตอการดําเนินภารกิจ  และ
ใหแนวทางในการสรางขีดความสามารถใหองคกรมีความยืดหยุน  เพ่ือการตอบสนองและปกปองผลประโยชน
ของผูมีสวนไดเสีย  ชื่อเสียง  ภาพลักษณ  และกิจกรรมท่ีสรางมูลคาท่ีมีประสิทธิผล

๒. แนวทางการบริหารความตอเนื่อง/การตอบสนองตอสภาวะวิกฤติ
๒.๑ ในระดับแรกเปนการจัดการแผนเผชิญเหตุ ท่ีแสดงใหเห็นวาทําอยางไรใหการ

ปฏิบัติงานมีความตอเนื่องและสามารถใหบริหารไดเม่ือเกิดเหตุการณ
๒.๒ เม่ือเหตุการณขยายวงกวางในระดับเกิดความเสียหาย  จะเริ่มเปนวิกฤตขององคกร

องคกรจึงตองมีการบริหารจัดการความตอเนื่องทางภารกิจ รวมท้ังการกอบกูใหกลับมาทํางานไดเปนปกติ
ดังนั้นวัตถุประสงคของการบริหารความตอเนื่อง คือ เพ่ือใหองคกรสามารถใหบริการไดในระดับหนึ่งแมจะ
ประสบสถานการณวิกฤต  ซึ่งหนวยงานตองหาคําตอบวาระดับใดท่ีคิดวาเหมาะสมและจําเปน

๒.๓ สามารถใชเปนแนวทางการปฏิบัติไดจริงเม่ือเกิดภาวะวิกฤต

วัตถุประสงคในการจัดทําแผนบริหารความตอเนื่อง
แผนบริหารความตอเนื่องขององคการ(Business Continuity Plan : BCP) ขององคการ

บริหารสวนตําบลแมลาน  ฉบับนี้จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงค  ดังนี้
๑. เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารความตอเนื่องขององคการบริหารสวนตําบลแมลาน

ในสภาวะวิกฤต
๒. เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลแมลาน มีการเตรียมความพรอมในการรับมือกับสภาวะ

วิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉินตางๆ ท่ีเกิดข้ึน
๓. เพ่ือลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการปฏิบัติงานหรือการใหบริการขององคการบริหาร

สวนตําบลแมลาน
๔. เพ่ือบรรเทาความเสียหายใหอยูในสภาพท่ียอมรับได และลดระดับความรุนแรงของ

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
๕. เพ่ือใหผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมลาน มีความเชื่อม่ันในศักยภาพของ

องคการบริหารสวนตําบลแมลาน แมตองเผชิญกับเหตุการณรายแรงและสงผลกระทบจนทําใหการดําเนินงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลแมลานตองหยุดชะงัก

แผนบริหารความตอเนื่องขององคการ(Business  Continuity  Plan : BCP)
องคการบริหารสวนตําบลแมลาน  อําเภอแมลาน  จังหวดัปตตานี
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สมมุติฐานในการจัดทําแผนบริหารความตอเนื่อง
แผนบริหารราชความตอเนื่องขององคการ(Business  Continuity  Plan : BCP) ขององคการ

บริหารสวนตําบลแมลาน  ฉบับนี้จัดทําข้ึน  โดยมีสมมติฐานดังนี้
๑. เหตุการณฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึน  ไมไดสงผลกระทบตอสถานท่ีปฏิบัติงานสํารองท่ีไดจัดเตรียมไว
๒. ระบบสารสนเทศสํารอง  ไมไดสงผลกระทบจากเหตุการณฉุกเฉินเชนเดียวกับระบบ

สารสนเทศหลัก

การประเมินความเสี่ยง  ภัยคุกคาม  และผลกระทบ
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง

ฉบับท่ี ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ ขอ 16 กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังใน
ดานเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล เปน ๗ ดาน ไดแก ดานโครงสรางพ้ืนฐาน
ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย ดานการ
วางแผน  การสงเสริมการลงทุน พาณิชกรรมและการทองเท่ียว ดานการบริหารจัดการ  และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ดานการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ิน
ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

องคการบริหารสวนตําบลแมลานตั้งอยูท่ี หมูท่ี ๔ ตําบลแมลาน อําเภอแมลาน จังหวัด
ปตตานี อยูใกลสถานท่ีสําคัญ  ไดแก ท่ีวาการอําเภอแมลาน  โรงพยาบาลแมลาน  สถานท่ีตํารวจภูธรแมลาน
สํานักงานเกษตรอําเภอแมลาน  โรงเรียนแมลานวิทยา โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดําริบานลุตง มี
พนักงานสวนตําบล/พนักงานจางตามภารกิจ/พนักงานจางท่ัวไป และพนักงานจางเหมาบริการ ท่ีปฏิบัติราชการ
อยูในพ้ืนท่ีปฏิบัติงานท้ังสิ้น จํานวน ๒๒ คน

เม่ือวิเคราะหขอมูลเพ่ือระบุความเสี่ยง  ภัยคุกคามท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน โดย
อาศัยแนวทางการวิเคราะหผลกระทบตอทรัพยากร ๕ ดาน ไดแก  ดานอาคาร/สถานท่ีปฏิบัติงานหลัก
ดานวัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ/การจัดหาจัดสงวัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลท่ีสําคัญ
ดานบุคลากรหลัก และผูใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลแมลาน แลวสรุปความเสี่ยงภัยคุกคามขององคการ
บริหารสวนตําบลแมลาน ไดดังนี้

ความเสี่ยงและภัยคุกคาม

ผลกระทบ
อาคาร
สถานท่ี

ปฏิบัติงาน
หลัก

วัสดุอุปกรณ
ท่ีสําคัญ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และขอมูลท่ี

สําคัญ

บุคลากรหลัก ผูรับบริการ
ท่ีสําคัญ

อุทกภัย     
อัคคีภัย     
ไฟฟาดับ  
ชุมนุมประทวง/จลาจล    
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การประเมินผลกระทบตอกระบวนการทํางาน
องคการบริหารสวนตําบลแมลาน ไดดําเนินการประเมินผลกระทบตอกระบวนการดําเนินงาน

หรือวิเคราะหผลกระทบทางภารกิจ(Business Impact Analysis) โดยวิเคราะหกระบวนการดําเนินงานตาม
สวนราชการ  เพ่ือพิจารณาถึงระดับของผลกระทบ และระยะเวลาท่ียอมใหงานสะดุดหยุดชะงัก พบวามี
กระบวนการดําเนินงานภาพรวมในระดับองคการท่ีจะไดรับผลกระทบจากสภาวะวิกฤตในระดับสูง  และไม
สามารถยอมใหงานสะดุดหยุดชะงักไดเกิน ๑ วัน  จํานวน ๑๔ กระบวนงาน

กระบวนงาน สํานัก/กอง
ท่ีเกี่ยวของ

ระดับ
ผลกระทบ

ระยะเวลาท่ียอมให
งานสะดุดหยุดชะงัก

๑. งานบริหารงานท่ัวไป
มีหนาท่ีติดตอประสานงาน งานกิจการสภา

งานเลือกตั้ ง งานตรวจสอบภายใน งาน
อํานวยการและขอมูลขาวสาร งานกฎหมายและ
อรรถคดี งานรัฐพิธีและงานราชพิธี

สํานักงานปลัด สูง ๑ วัน

๒. งานการเจาหนาท่ี
มีหน า ท่ี เ ก่ียว กับการบริหารงานบุคคล

งานสวัสดิการ  งานทะเบียนประวัติ  งานบรรจุ
แตงตั้ง โอน ยาย เลื่อนระดับ  งานประเมินผล
การปฏิบัติงานประจําป งานสัมมนาทางวิชาการ
การทัศนศึกษา

สํานักงานปลัด สูง ๑ วัน

๓. งานนโยบายและแผน
มีหนาท่ีเก่ียวกับการวิเคราะหนโยบายและ

แผน  ชวยเหลือดานการงบประมาณ สนับสนุน
การจัดทําแผนตางๆ  ขององคกรและชุมชน งาน
นโยบายเรงดวนของรัฐบาล งานควบคุมภายใน
งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร  งาน
ฐานขอมูลประชากร

สํานักงานปลัด สูง ๑ วัน

๔. งานธุรการและสารบรรณ
มีหนาท่ีเ ก่ียวกับการราง โตตอบ บันทึก

ตรวจทานหนังสือ  งานจัดทําฎีกา เบิกจาย
ยืมเงิน และคืนเงิน จัดเตรียมการประชุม
บันทึกการประชุม  การรับคํารอง  งานศูนย
ขอมูลขาวสารทางราชการ งานประชาสัมพันธ

สํานักงานปลัด สูง ๖ ชั่วโมง
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กระบวนงาน สํานัก/กอง
ท่ีเกี่ยวของ

ระดับ
ผลกระทบ

ระยะเวลาท่ียอมให
งานสะดุดหยุดชะงัก

๕. งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มีหนาท่ีเก่ียวกับ  การพัฒนาเด็กและเยาวชน

การสงเสริมกีฬา  การสงเสริมศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน  การสงเสริมการ
ทองเท่ียว  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

สํานักงานปลัด สูง ๑ วัน

๖. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
มีหนาท่ีเ ก่ียวกับงานสวัสดิการและสังคม

สงเคราะห  งานสงเคราะหเด็ก สตรี คนชรา
คนพิการ และผูดอยโอกาส  งานพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูประสบปญหา
ความยากจน  งานปญหาแรงงานในพ้ืนท่ี

สํานักงานปลัด สูง ๑ วัน

๗. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
มีหนาท่ีเก่ียวกับงานอํานวยการ  งานปองกัน

งานชวยเหลือฟนฟู  งานดับเพลิงและกูภยั

สํานักงานปลัด สูง ๓ ชั่วโมง

๘. งานอนามัยและสิ่งแวดลอม
มีหนา ท่ีเ ก่ียวกับงานสงเสริมสุขภาพและ

สาธารณสุข งานอนามัยชุมชน

สํานักงานปลัด สูง ๑ วัน

๙. งานการเงิน
มีหนาท่ีเก่ียวกับงานรับเงินเบิกจายเงิน  งาน

จัดทําฎีกาเบิกจายเงิน  งานเก็บรักษาเงิน

กองคลัง สูง ๑ วัน

๑๐. งานบัญชี
มีหนาท่ีเก่ียวกับงานการบัญชี  งานทะเบียน

คุมการเบิกจาย  งานงบการเงินและงบทดลอง

กองคลัง สูง ๑ วัน

๑๑. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
มีหนาท่ีเก่ียวกับงานภาษีอากร

คาธรรมเนียมและคาเชา  งานพัฒนารายได
งานควบคุมกิจการคาและคาปรับ งานทะเบียน
ควบคุมและเรงรัดรายได  งานทะเบียนทรัพยสิน
และแผนท่ีภาษี งานทะเบียนพาณิชย

กองคลัง สูง ๑ วัน

๑๒. งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
มีหนาท่ีเก่ียวกับงานพัสดุ  งานทะเบียน

เบิกจายพัสดุ ครุภัณฑและยานพาหนะ

กองคลัง สูง ๑ วัน
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กระบวนงาน สํานัก/กอง
ท่ีเกี่ยวของ

ระดับ
ผลกระทบ

ระยะเวลาท่ียอมให
งานสะดุดหยุดชะงัก

๑๓. งานกอสราง
มีหนาท่ีเก่ียวกับงานกอสรางและบูรณะ

ถนน งานกอสร า งและบู รณะสะพานและ
โครงการพิเศษ  งานสาธารณูปโภค งานบํารุง
รักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ

กองชาง สูง ๑ วัน

๑๔. งานออกแบบและควบคุมอาคาร
มีหนาท่ีเก่ียวกับงานสถาปตยกรรมและ

มัณฑนศิลป  งานวิศวกรรม  งานประเมินราคา
งานควบคุมการกอสรางอาคาร  งานบริการ
ขอมูลและหลักเกณฑ  งานออกแบบ

กองชาง สูง ๑ วัน

ทรัพยากรท่ีจําเปนตองใชเพื่อใหการดําเนินงานตอเนื่องในภาวะวิกฤต
ในการบริหารความตอเนื่องในสภาวะวิกฤตหรือเม่ือเกิดเหตุการณฉุกเฉินตางๆ  ท่ีเปนผลให

องคการบริหารสวนตําบลแมลาน ตองหยุดการดําเนินงาน หรือไมสามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง ใหสามารถ
ปฏิบัติงานในกระบวนการทํางานท่ีสําคัญดังกลาวขางตนไดอยางตอเนื่อง  เปนระบบ  และมีประสิทธิภาพ
องคการบริหารสวนตําบลแมลาน ไดวิเคราะหทรัพยากรท่ีจําเปน(ข้ันต่ํา) ท่ีตองใช  เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานได
อยางตอเนื่องในภาวะวิกฤตของแตละกระบวนงาน  ดังนี้

กระบวนงาน

ทรัพยากรท่ีจําเปนตองใชเพื่อใหการดําเนินงานตอเนื่อง
อาคาร
สถานท่ี

ปฏิบัติงาน
หลกั

วัสดุอุปกรณท่ี
สําคัญ

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ขอมูลท่ีสําคัญ

บุคลากร
หลัก

ผูใหบริการ
ท่ีสําคัญ

๑. งานบริหารงานทั่วไป
มีหนาที่ติดตอประสานงาน

งานเลือกตั้ง  งานกิจการสภา
งานตรวจสอบภายใน
งานอํานวยการและขอมูลขาวสาร
งานกฎหมายและอรรถคดี
งานรัฐพิธีและงานราชพิธี

สถานที่
ปฏิบัติงาน

สํารอง
(๓ คน)

- เคร่ืองคอมพิวเตอร
แบบตั้งโตะ

- เคร่ืองปร้ินเตอร
- เคร่ืองถายเอกสาร
- โทรศัพทพื้นฐาน
- โทรสาร
- กระดาษ
- เคร่ืองเขียน

- ระบบ
เชื่อมโยง
อินเตอรเน็ต

- ระบบจัดเก็บ
และบริการ
ขอมูลทะเบียน
พาณิชย

๓ คน ผูใหบริการ
เชื่อมโยง
เครือขาย
อินเตอรเน็ต
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กระบวนงาน

ทรัพยากรท่ีจําเปนตองใชเพื่อใหการดําเนินงานตอเนื่อง
อาคาร
สถานท่ี

ปฏิบัติงาน
หลัก

วัสดุอุปกรณท่ี
สําคัญ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และขอมูลท่ี

สําคัญ

บุคลากร
หลัก

ผูใหบริการ
ท่ีสําคัญ

๒. งานการเจาหนาที่
มีหนาที่เก่ียวกับการบริหาร

งานบุคคล  งานสวัสดิการ  งาน
ทะ เบี ยนประวั ติ   ง านบรรจุ
แตงตั้ง โอน ยาย เลื่อนระดับ
งานประเมินผลการปฏิบัติงาน
ป ร ะจํ า ป   ง า นสั มม น า ทา ง
วิชาการ  การทัศนศึกษา

สถานที่
ปฏิบัติงาน

สํารอง
(๑ คน)

- เคร่ืองคอมพิวเตอร
แบบตั้งโตะ

- เคร่ืองปร้ินเตอร
- เคร่ืองถายเอกสาร
- โทรศัพทพื้นฐาน
- โทรสาร
- กระดาษ
- เคร่ืองเขียน

- ระบบ
เชื่อมโยง
อินเตอรเน็ต

- ระบบขอมูล
กลางองคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ิน

- ระบบบันทึก
ขอมูล
อัตรากําลัง

- ระบบ
ทะเบียน
บุคลากร
ทองถ่ิน

๑ คน ผูใหบริการ
เชื่อมโยง
เครือขาย
อินเตอรเน็ต

๓. งานนโยบายและแผน
มีหนาที่เก่ียวกับการวิเคราะห

นโยบายและแผน  ชวยเหลือดาน
การงบประมาณ  สนับสนุนการ
จัดทําแผนตางๆ  ขององคกรและ
ชุมชน งานนโยบายเรงดวนของ
รัฐบาล งานควบคุมภายใน งาน
ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ร ะ บ บ
คอมพิวเตอร   งานฐานขอมูล
ประชากร

สถานที่
ปฏิบัติงาน

สํารอง
(๑ คน)

- เคร่ืองคอมพิวเตอร
โนตบุค

- เคร่ืองคอมพิวเตอร
แบบตั้งโตะ

- เคร่ืองปร้ินเตอร
- เคร่ืองถายเอกสาร
- โทรศัพทพื้นฐาน
- โทรสาร
- กระดาษ
- เคร่ืองเขียน

- ระบบ
เชื่อมโยง
อินเตอรเน็ต

- ระบบ e-laas
- ระบบ e-plan

๑ คน ผูใหบริการ
เชื่อมโยง
เครือขาย
อินเตอรเน็ต

๔. งานธุรการและสารบรรณ
มี หน า ที่ เ ก่ี ย ว กับกา รร า ง

โตตอบ บันทึก ตรวจทานหนังสือ
งานจัดทําฎีกา เบิกจาย ยืมเงิน
และ คืน เ งิ น   จั ด เต รี ยมกา ร
ประชุม  บันทึกการประชุม  การ
รั บ คํ า ร อ ง   ง า น ศู นย ข อ มู ล
ข า ว ส า รท า ง ร า ชก า ร   ง า น
ประชาสัมพันธ

สถานที่
ปฏิบัติงาน

สํารอง
(๒ คน)

- เคร่ืองคอมพิวเตอร
แบบตั้งโตะ

- เคร่ืองปร้ินเตอร
- เคร่ืองถายเอกสาร
- โทรศัพทพื้นฐาน
- โทรสาร
- กระดาษ
- เคร่ืองเขียน

- ระบบ
เชื่อมโยง
อินเตอรเน็ต

- ระบบขอมูล
ขาวสารทาง
ราชการ

๒ คน ผูใหบริการ
เชื่อมโยง
เครือขาย
อินเตอรเน็ต



- ๗ -

กระบวนงาน

ทรัพยากรท่ีจําเปนตองใชเพื่อใหการดําเนินงานตอเนื่อง
อาคาร
สถานท่ี

ปฏิบัติงาน
หลัก

วัสดุอุปกรณท่ี
สําคัญ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และขอมูลท่ี

สําคัญ

บุคลากร
หลัก

ผูใหบริการ
ท่ีสําคัญ

๕. งานการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม

มีหนาที่ เ ก่ียวกับการพัฒนา
เด็กและเยาวชน  การสงเสริม
กีฬา  การสงเสริมศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน
การสงเสริมการทองเที่ยว
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

สถานที่
ปฏิบัติงาน

สํารอง
(๒ คน)

- เคร่ืองคอมพิวเตอร
แบบตั้งโตะ

- เคร่ืองปร้ินเตอร
- เคร่ืองถายเอกสาร
- โทรศัพทพื้นฐาน
- โทรสาร
- กระดาษ
- เคร่ืองเขียน

- ระบบ
เชื่อมโยง
อินเตอรเน็ต

- ระบบ ccis
- ระบบ sis

๒ คน ผูใหบริการ
เชื่อมโยง
เครือขาย
อินเตอรเน็ต

๖. งานสวัสดิการและพัฒนา
ชุมชน
มีหนาที่ เ ก่ียวกับงานสวัสดิการ
และสั ง คมส ง เคร าะห   ง า น
สงเคราะหเด็ก สตรี คนชรา คน
พิการ และผูดอยโอกาส  งาน
พัฒนา คุณภาพชีวิต เด็ก สต รี
คนชรา และผูประสบปญหาความ
ยากจน  งานปญหาแรงงานใน
พื้นที่

สถานที่
ปฏิบัติงาน

สํารอง
(๑ คน)

- เคร่ืองคอมพิวเตอร
แบบตั้งโตะ

- เคร่ืองปร้ินเตอร
- เคร่ืองถายเอกสาร
- โทรศัพทพื้นฐาน
- โทรสาร
- กระดาษ
- เคร่ืองเขียน

- ระบบ
เชื่อมโยง
อินเตอรเน็ต

- ระบบ
สารสนเทศ
จัดการขอมูล
เบี้ยยังชีพ
อปท.

- ระบบ e-plan

๑ คน ผูใหบริการ
เชื่อมโยง
เครือขาย
อินเตอรเน็ต

๗. งานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
มีหนาที่เก่ียวกับงานอํานวยการ
งานปองกัน  งานชวยเหลือฟนฟู
งานดบัเพลิงและกูภัย

สถานที่
ปฏิบัติงาน

สํารอง
(๑ คน)

- เคร่ืองคอมพิวเตอร
แบบตั้งโตะ

- เคร่ืองปร้ินเตอร
- เคร่ืองถายเอกสาร
- โทรศัพทพื้นฐาน
- โทรสาร
- กระดาษ
- เคร่ืองเขียน

- ระบบ
เชื่อมโยง
อินเตอรเน็ต

3 คน ผูใหบริการ
เชื่อมโยง
เครือขาย
อินเตอรเน็ต

๘. งานอนามัยและสิ่งแวดลอม
มีหนาที่เก่ียวกับงานสงเสริม

สุขภาพและสาธารณสุข งาน
อนามัยชุมชน

สถานที่
ปฏิบัติงาน
สํารอง
(๑ คน)

- เครื่องคอมพิวเตอร
แบบตั้งโตะ

- เครื่องปริ้นเตอร
- เครื่องถายเอกสาร
- โทรศัพทพ้ืนฐาน
- โทรสาร
- กระดาษ
- เครื่องเขียน

- ระบบ
เชื่อมโยง
อินเตอรเน็ต

๑ คน ผูใหบริการ
เชื่อมโยง
เครือขาย
อินเตอรเน็ต
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กระบวนงาน

ทรัพยากรท่ีจําเปนตองใชเพื่อใหการดําเนินงานตอเนื่อง
อาคาร
สถานท่ี

ปฏิบัติงาน
หลัก

วัสดุอุปกรณท่ี
สําคัญ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และขอมูลท่ี

สําคัญ

บุคลากร
หลัก

ผูใหบริการ
ท่ีสําคัญ

๙. งานการเงิน
มีหนาที่ เ ก่ียวกับงานรับเงิน

เบิกจายเงิน  งานจัดทําฎีกาเบิก
จายเงิน  งานเก็บรักษาเงิน

สถานที่
ปฏิบัติงาน

สํารอง
(๑ คน)

- เคร่ืองคอมพิวเตอร
แบบตั้งโตะ

- เคร่ืองปร้ินเตอร
- เคร่ืองถายเอกสาร
- โทรศัพทพื้นฐาน
- โทรสาร
- กระดาษ
- เคร่ืองเขียน

- ระบบ
เชื่อมโยง
อินเตอรเน็ต

- ระบบ e-laas
- ระบบ gfmis
- ระบบ e-plan
- ระบบ data

bass
- ระบบขอมูล

การคลัง
ทองถ่ิน

๑ คน ผูใหบริการ
เชื่อมโยง
เครือขาย
อินเตอรเน็ต

๑๐. งานบัญชี
มีหนาที่ เ ก่ียวกับงานการ

บัญชี   ง านทะ เบี ยน คุ มกา ร
เบิกจาย  งานงบการเงินและงบ
ทดลอง

สถานที่
ปฏิบัติงาน

สํารอง
(๑ คน)

- เคร่ืองคอมพิวเตอร
แบบตั้งโตะ

- เคร่ืองปร้ินเตอร
- เคร่ืองถายเอกสาร
- โทรศัพทพื้นฐาน
- โทรสาร
- กระดาษ
- เคร่ืองเขียน

- ระบบ
เชื่อมโยง
อินเตอรเน็ต

- ระบบ e-laas
- ระบบขอมูล

เศรษฐกิจ
การคลัง
จังหวัด
ปตตานี

๑ คน ผูใหบริการ
เชื่อมโยง
เครือขาย
อินเตอรเน็ต

๑๑. งานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได

มีหนาที่ เ ก่ียวกับงานภาษี
อากร คาธรรมเนียมและคาเชา
งานพัฒนารายได งานควบคุม
กิจการค าและค าป รับ   ง าน
ทะเบียนควบคุมและเรงรัดรายได
งานทะเบียนทรัพยสินและแผนที่
ภาษี งานทะเบียนพาณิชย

สถานท่ี
ปฏิบัติงาน

สํารอง
(๑ คน)

- เคร่ืองคอมพิวเตอร
แบบตั้งโตะ

- เคร่ืองปร้ินเตอร
- เคร่ืองถายเอกสาร
- โทรศัพทพื้นฐาน
- โทรสาร
- กระดาษ
- เคร่ืองเขียน

- ระบบ
เชื่อมโยง
อินเตอรเน็ต

- ระบบ e-laas
- ระบบขอมูล

ตัวชี้วัดการ
จัดเก็บ
รายได

- ระบบการ
ตรวจสอบ
ยอดเงินจาก
ธ.กรุงไทย

๑ คน ผูใหบริการ
เชื่อมโยง
เครือขาย
อินเตอรเน็ต
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กระบวนงาน

ทรัพยากรท่ีจําเปนตองใชเพื่อใหการดําเนินงานตอเนื่อง
อาคาร
สถานท่ี

ปฏิบัติงาน
หลัก

วัสดุอุปกรณท่ี
สําคัญ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และขอมูลท่ี

สําคัญ

บุคลากร
หลัก

ผูใหบริการ
ท่ีสําคัญ

๑๒. งานทะเบียนทรัพยสินและ
พัสดุ

มีหนาที่ เ ก่ียวกับงานพัสดุ
ง า น ท ะ เ บี ย น เ บิ ก จ า ย พั ส ดุ
ครุภัณฑและยานพาหนะ

สถานท่ี
ปฏิบัติงาน

สํารอง
(๑ คน)

- เคร่ืองคอมพิวเตอร
แบบตั้งโตะ

- เคร่ืองปร้ินเตอร
- เคร่ืองถายเอกสาร
- โทรศัพทพื้นฐาน
- โทรสาร
- กระดาษ
- เคร่ืองเขียน

- ระบบ
เชื่อมโยง
อินเตอรเน็ต

- ระบบ e-GP

๑ คน ผูใหบริการ
เชื่อมโยง
เครือขาย
อินเตอรเน็ต

๑๓. งานกอสราง
มี ห น า ที่ เ ก่ี ย ว กั บ ง า น

กอสรางและบูรณะถนน งาน
กอสรางและบูรณะสะพานและ
โ ค ร ง ก า ร พิ เ ศ ษ  ง า น
สาธารณูปโภค งานบํารุงรักษา
เคร่ืองจักรและยานพาหนะ

สถานที่
ปฏิบัติงาน

สํารอง
(๑ คน)

- เคร่ืองคอมพิวเตอร
แบบตั้งโตะ

- เคร่ืองปร้ินเตอร
- เคร่ืองถายเอกสาร
- โทรศัพทพื้นฐาน
- โทรสาร
- กระดาษ
- เคร่ืองเขียน

- ระบบ
เชื่อมโยง
อินเตอรเน็ต

- ระบบ e-plan

๑ คน ผูใหบริการ
เชื่อมโยง
เครือขาย
อินเตอรเน็ต

๑๔. งานออกแบบและควบคุม
อาคาร

มี ห น า ที่ เ ก่ี ย ว กั บ ง า น
สถาปตยกรรมและมัณฑนศิลป
งานวิศวกรรม  งานประเมินราคา
งานควบคุมการกอสรางอาคาร
งานบริการขอมูลและหลักเกณฑ
งานออกแบบ

สถานที่
ปฏิบัติงาน

สํารอง
(๒ คน)

- เคร่ืองคอมพิวเตอร
แบบตั้งโตะ

- เคร่ืองปร้ินเตอร
- เคร่ืองถายเอกสาร
- โทรศัพทพื้นฐาน
- โทรสาร
- กระดาษ
- เคร่ืองเขียน

- ระบบ
เชื่อมโยง
อินเตอรเน็ต

๒ คน ผูใหบริการ
เชื่อมโยง
เครือขาย
อินเตอรเน็ต
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กลยุทธและแนวทางในการบริหารความตอเนื่อง

องคการบริหารสวนตําบลแมลาน ไดกําหนดกลยุทธและแนวทางในการบริหารความตอเนื่อง
ในกรณีเกิดสภาวะวิกฤตไิวดังนี้

ทรัพยากร กลยุทธและแนวทางในการบริหารความตอเนื่อง หนวยงานเจาภาพ
รับผิดชอบ

อาคารสถานท่ี
ปฏิบัติงาน

- สรรหาและเตรียมการในเรื่องอาคาร/สถานท่ีปฏิบัติงาน
สํารองท่ีมีอยูขององคการบริหารสวนตําบลแมลานเปน
ลําดับแรก เชน  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลแมลาน

ทุกสวนราชการ

เครื่องมือ/อุปกรณ - จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอรพกพา เครื่องปริ้นเตอร
อุปกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืน เพ่ือรองรับการใช
งาน

- จัดเตรียม Air  Card เพ่ือรองรับการเชื่อมตอระบบ
อินเตอรเน็ต  กรณีผูใหบริการอินเตอรเน็ตในระบบปกติ
ไมสามารถใหบริการได

- จัดเตรียมเครื่องถายเอกสาร  โทรศัพทพ้ืนฐาน  โทรสาร
กระดาษ  เครื่องเขียน  รถยนต  เพ่ือรองรับการใชงาน

- จัดหาเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณท่ีจําเปน  โดยการจัดซื้อจัด
จางดวยวิธีพิเศษ

ทุกสวนราชการ

ระบบงาน
เทคโนโลยีหรือ
ระบบสารสนเทศ

- จัดใหมีระบบงานเทคโนโลยีหรือระบบสารสนเทศสํารอง
มีการสํารองขอมูลและทดสอบความพรอมใชงานอยาง
สมํ่าเสมอ

- กําหนดใหมีการปฏิบัติงานโดยไมใชระบบเทคโนโลยีไป
กอน  แลวจึงนําขอมูลเขาระบบสารสนเทศเม่ือกลับคืนสู
สภาวะปกติ

ทุกสวนราชการ

บุคลากร - กําหนดตัวบุคลากรหลัก  บุคลากรสํารองในการปฏิบัติงาน
ทดแทนในสวนราชการเดียวกัน  และมีหมายเลขโทรศัพท
ท่ีสามารถติดตอไดชัดเจน

ทุกสวนราชการ

ผูใหบริการ - กําหนดใหมีผูใหบริการ  เพ่ือเรียกใชบริการในกรณีเกิด
สภาวะวิกฤต

- พิจารณากระจายความเสี่ยง  โดยจัดใหมีผูใหบริการ
มากกวา ๑ ราย

ทุกสวนราชการ
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โครงสรางและทีมบริหารความตอเนื่อง
เพ่ือใหแผนบริหารความตอเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ขององคการบริหาร

สวนตําบลแมลาน สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เนื่องจากเปนสวนราชการท่ี
มีขนาดเล็ก  บุคลากรไมมาก ซึ่งจากรูปแบบท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดใหนําโครงสรางและคําบรรยายลักษณะ
งานมาพิจารณากําหนดกระบวนการปฏิบัติงานของหนวยงาน ทําใหองคการบริหารสวนตําบลแมลานจะมี ๑๔
งาน  ซึ่งเยอะเกินไปและไมเกิดความเหมาะสม จึงกําหนดใหมีคณะบริหารความตอเนื่อง (BCP Team) ของ
องคการบริหารสวนตําบลแมลาน แยกตามสวนราชการ  ซึ่งมีงานท้ัง ๑๔ งานอยูในสวนราชการนั้นแลว โดยท่ี
โครงสรางประกอบดวย

๑. หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง
๒. รองหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง
๓. ผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง
๔. ทีมบริหารความตอเนื่อง  ซึ่งประกอบดวย หัวหนาทีม และทีมงาน  จํานวน ๓ ทีม  ไดแก

๔.๑ ทีมบริหารความตอเนื่อง ๑ : สํานักงานปลัดฯ
๔.๒ ทีมบริหารความตอเนื่อง ๒ : กองคลัง
๔.๓ ทีมบริหารความตอเนื่อง ๓ : กองชาง

ทีมบริหารความ
ตอเนื่อง ๑

(สํานักงานปลัด)

ทีมบริหารความ
ตอเนื่อง ๒
(กองคลัง)

ทีมบริหารความ
ตอเนื่อง ๓
(กองชาง)

หัวหนาคณะผูบริหารความตอเนื่อง

รองหัวหนาคณะผูบริหารความตอเนื่อง

ผูประสานงานคณะผูบริหารความตอเนื่อง
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โดยมีการกําหนดตัวบุคลากรหลักและบุคลากรสํารองของคณะบริหารความตอเนื่อง  และทีม
บริหารความตอเนื่องแตละทีมไวดังนี้

บุคลากรหลัก บทบาท บุคลากรสํารอง
ช่ือ-สกุล-ตําแหนง โทรศัพทมือถือ ช่ือ-สกุล-ตําแหนง โทรศัพทมือถือ
นางวิไล  สังขวิชัย
นายก อบต.

๐๘๙ ๘๗๗ ๐๓๔๔ หัวหนาคณะบริหาร
ความตอเนื่อง

นายเฉลิมโชค
จันทรแสงทอง

รองนายก อบต.๑

๐๘๙ ๕๙๗ ๗๙๗๐

นางปาวีรัตน
ศิริพิธาวัฒน

ปลัด อบต.

๐๘๗ ๒๙๔ ๒๓๕๐ ร อ ง หั ว ห น า ค ณ ะ
บริหารความตอเนื่อง

นายวรพล
ธรรมเจริญ

รองปลัด อบต.

๐๘๑ ๘๙๘ ๓๘๕๖

นายวรพล
ธรรมเจริญ

รองปลัด อบต.
รักษาราชการแทน
หัวหนาสํานักงาน
ปลัด

๐๘๑ ๘๙๘ ๓๘๕๖ หัวหน า ทีมบริหาร
ความตอเนื่อง ๑

น.ส.สุดา  สุวรรณกุล
จนท.วิเคราะหฯ

๐๘๗ ๒๘๗ ๖๐๙๙

นางเรณู
เบญจภัทร

ผอ.กองคลัง

๐๘๕ ๐๘๐ ๘๐๓๓ หัวหน า ทีมบริหาร
ความตอเนื่อง ๒

น.ส.จารุณี
แกวนางโอ

จพง.จัดเก็บรายได

๐๘๑ ๖๙๘ ๗๙๕๔

นายวิชิต  มากมูล
ผอ.กองชาง

๐๘๑ ๐๙๓ ๐๘๓๐ หัวหน า ทีมบริหาร
ความตอเนื่อง ๓

นายเริงศักดิ์  ตั้งเสง
นายชางโยธา

๐๘๙ ๔๔๖ ๑๒๒๗
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ทีมบริหารความตอเนื่อง ๑ สํานักงานปลัด
หัวหนาทีม

บุคลากรหลัก บุคลากรสํารอง
ช่ือ โทรศัพทมือถือ ช่ือ โทรศัพทมือถือ

นายวรพล  ธรรมเจริญ
รองปลัด อบต. รักษาราชการ
แทนหัวหนาสํานักงานปลัด

๐๘๑ ๘๙๘ ๓๘๕๖ น.ส.สุดา  สุวรรณกุล
จนท.วิเคราะหโยบายและ
แผน

๐๘๗ ๒๘๗ ๖๐๙๙

น.ส.สุดา  สุวรรณกุล
จนท.วิเคราะหนโยบายและ
แผน

๐๘๗ ๒๘๗ ๖๐๙๙ นางอุนใจ  พายัพทิวา
เจาพนักงานธุรการ

๐๘๓ ๖๕๗๑๒๗๔

นางอุนใจ  พายัพทิวา
เจาพนักงานธุรการ

๐๘๓ ๖๕๗๑๒๗๔ นางนาฎวดี  ทองชู
คนงานท่ัวไป

๐๘๔ ๒๖๖ ๗๖๘๐

นางอรอุษา  กูลณรงค
บุคลากร

๐๘๔ ๖๓๓ ๖๘๑๗ นายไชยนันต  เหลนยี
นักวิชาการศึกษา

๐๘๙ ๔๗๐ ๘๒๔๔

นายไชยนันต  เหลนยี
นักวิชาการศึกษา

๐๘๙ ๔๗๐ ๘๒๔๔ น.ส.บัวหลวง  ศักดิ์ศรีนาวา
ผูดูแลเด็ก ศพด.แมลาน

๐๘๖ ๙๖๒ ๐๓๓๖

นายพงษศักดิ์  หลงพรหม
จพง.ปองกันฯ

๐๙๕ ๔๓๘ ๑๕๗๐ นายพรดิเรก  เพียรทอง
คนงานท่ัวไป

๐๘๑ ๐๙๗ ๒๘๕๐

ทีมบริหารความตอเนื่อง ๒ กองคลัง
หัวหนาทีม

บุคลากรหลัก บุคลากรสํารอง
ชื่อ โทรศัพทมือถือ ชื่อ โทรศัพทมือถือ

นางเรณู  เบญจภัทร
ผอ.กองคลัง

๐๘๕ ๐๘๐ ๘๐๓๓ น.ส.จารุณี  แกวนางโอ
จพง.จัดเก็บรายได

๐๘๑ ๖๙๘ ๗๙๕๔

น.ส.จารุณี  แกวนางโอ
จพง.จัดเก็บรายได

๐๘๑ ๖๙๘ ๗๙๕๔ นางสาวิตรี  บุญไชยสุริยา
เจาพนักงานพัสดุ

๐๙๓ ๖๖๒ ๗๗๒๕

นางสาวิตรี  บุญไชยสุริยา
เจาพนักงานพัสดุ

๐๙๓ ๖๖๒ ๗๗๒๕ น.ส.ปริยาภัทร  ผอมขํา
นักวิชาการเงินและบัญชี

๐๘๑ ๗๙๘ ๘๕๖๒

น.ส.ปริยาภัทร ผอมขํา
นักวิชาการเงินและบัญชี

๐๘๑ ๗๙๘ ๘๕๖๒ น.ส.สุรีรัตน  แกวมณี
ผช.จนท.การเงินและบัญชี

๐๘๔ ๓๑๓ ๘๗๗๖
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ทีมบริหารความตอเนื่อง ๓ กองชาง
หัวหนาทีม

บุคลากรหลัก บุคลากรสํารอง
ช่ือ โทรศัพทมือถือ ช่ือ โทรศัพทมือถือ

นายวิชิต  มากมูล
ผอ.กองชาง

๐๘๑ ๐๙๓ ๐๘๓๐ นายเริงศักดิ์  ตั้งเสง
นายชางโยธา

๐๘๙ ๔๔๖ ๑๒๒๗

นายเริงศักดิ์  ตั้งเสง
นายชางโยธา

๐๘๙ ๔๔๖ ๑๒๒๗ นายทนงศักดิ์  ปานแกว
ผช.นายชางโยธา

๐๙๑ ๖๓๙ ๓๒๓๘

นายทนงศักดิ์  ปานแกว
ผช.นายชางโยธา

๐๙๑ ๖๓๙ ๓๒๓๘ นางสุชาดา  เรืองชวย
ผช.จนท.ธุรการ

๐๘๙ ๙๖๔ ๘๐๘๔

ข้ันตอนการบริหารความตอเนื่อง
เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลแมลาน สามารถปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตไดอยางตอเนื่อง

เปนระบบ  และมีประสิทธิภาพ  จึงกําหนดข้ันตอนและแนวทางปฏิบัติกรณีเกิดสภาวะวิกฤตใน ๔ กรณี
๑. อุทกภัย
๒. อัคคีภัย
๓. ไฟฟาดับ
๔. ชุมนุมประทวง/จลาจล
โดยระบุข้ันตอน/แนวทางท่ีผูเก่ียวของจะตองถือปฏิบัติตามหวงเวลาของการเกิดเหตุการณใน

แตละเหตุการณออกเปน ๓ หวงเวลา  ประกอบดวย
๑. เม่ือเริ่มมีสถานการณ
๒. เม่ือเหตุการณพัฒนาเขาสูสภาวะวิกฤต  ซึ่งจะเปนผลทําใหการปฏิบัติงานขององคการ

บริหารสวนตําบลแมลานตองหยุดชะงักลง
๓. เม่ือเหตุการณกลับเขาสูสภาวะปกติ
ท้ังนี้  ใหนําแผนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ.๒๕๕๗ ขององคการบริหารสวน

ตําบลแมลาน มาใชรวมดวยโดยมีรายละเอียดข้ันตอน/แนวทางปฏิบัติดังนี้
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กรณีเหตุการณอุทกภัย
๑. เม่ือเริ่มมีสถานการณ

๑.๑ ผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง  ขององคการบริหารสวนตําบลแมลาน ทํา
หนาท่ีในการติดตามขอมูลขาวสาร  และสถานการณการเกิดภัยอยางใกลชิด  วิเคราะหแนวโนม  และรายงาน
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นทุกระยะ  และแจงเวียน หรือแจงผานศูนยวิทยุสื่อสาร  ใหสวนราชการทราบถึง
สถานการณ อีกท้ังติดตอประสานงานภายในองคการบริหารสวนตําบลแมลาน และหนวยงานอ่ืนภายนอก
องคการจนปดสถานการณ

๑.๒ หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องประเมินลักษณะ  ขอบเขต  แนวโนมของ
เหตุการณท่ีเกิดข้ึน เพ่ือตัดสินใจประกาศใชแผนบริหารความตอเนื่อง  และการดําเนินการตามข้ันตอนและแนว
ทางการบริหารความตอเนื่อง  ตลอดจนสรรหาทรัพยากรตามท่ีไดกําหนดไวในแผนบริหารความตอเนื่อง

๑.๓ หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง  สนับสนุนการปฏิบัติงานของหัวหนาคณะบริหาร
ความตอเนื่อง  และดําเนินการตามข้ันตอนและแนวทางการบริหารความตอเนื่อง  ตลอดจนสรรหาทรัพยากรท่ี
ไดกําหนดไวในแผนบริหารความตอเนื่องของสวนราชการของตน

๑.๔ ทีมงานในทีมบริหารความตอเนื่อง สํารองขอมูลท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานซึ่งไมได
อยูในระบบสารสนเทศ  หรือระบบขอมูลกลางลงอุปกรณสํารองขอมูลเพ่ือปองกันการเสียหายของขอมูล  รวมถึง
การเตรียมการเปนขอมูลสําหรับการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต

๑.๕ ผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง  แจงรองหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง
และแจงหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง  เพ่ือแจงขอมูลใหกับบุคลากรในทีม ตามกระบวนการ Call Tree
เพ่ือทราบและเตรียมความพรอมในเบื้องตน  โดยกระบวนการ Call Tree จะเริ่มจาก

- ผูประสานงานคณะผูบริหารความตอเนื่อง  แจงหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
แตละทีม

- หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องแตละทีมแจงทีมงาน (บุคลากรหลัก) คนท่ี ๑
- ทีมงาน (บุคลากรหลัก) คนท่ี ๑ แจงทีมงาน (บุคลากรหลัก) คนท่ี ๒
- ทีมงาน (บุคลากรหลัก) คนท่ี ๒ แจงทีมงาน (บุคลากรหลัก) คนท่ี ๓ ตอเนื่อง

เรื่อยไปจนกระท่ังครบทุกคนในทีมบริหารความตอเนื่องแตละทีม
- เม่ือทีมงาน (บุคลากรหลัก) คนสุดทายในทีม  ไดรบัแจงขอมูลเรียบรอยแลว  ให

ติดตอกลับไปยังหัวหนาทีม  เพ่ือยืนยันการรับทราบขอมูล
- กรณีท่ีไมสามารถติดตอบุคลากรหลักได  ใหติดตอบุคลากรสํารอง  ตามลําดับท่ีท่ี

กําหนดไวในรายชื่อของทีมบริหารความตอเนื่อง
๒. เม่ือเหตุการณพัฒนาเขาสูสภาวะวิกฤต  ซึ่งจะเปนผลทําใหการปฏิบัติงานขององคการ

บริหารสวนตําบลแมลานตองหยุดชะงักลง
๒.๑ ผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่องประสานงานกับสวนราชการทุกสวน เพ่ือ

เตรียมความพรอมของสถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง  เครื่องมือ  วัสดุ  อุปกรณ ฯลฯ  ใหเรียบรอย  พรอมสําหรับ
การปฏิบัติงานของคณะบริหารความตอเนื่อง  และทีมงานบริหารความตอเนื่อง

๒.๒ ผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง เสนอนายกองคการบริหารสวนตําบล
แมลาน ในฐานะหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องประกาศใชแผนบริหารความตอเนื่อง



- ๑๖ -

๒.๓ ผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง แจงรองหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง
และแจงหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง  เพ่ือแจงขอมูลใหกับบุคลากรในทีมบริหารความตอเนื่องตาม
กระบวนการ Call Tree เพ่ือใหทราบการประกาศใชและปฏิบัติตามแผนบริหารความตอเนื่อง (กรณีท่ีบุคลากร
หลักไมสามารถปฏิบัติงานไดใหแจงบุคลากรสํารอง)

๒.๔ ทีมบริหารความตอเนื่องไปรายงานตัวเพ่ือปฏิบัติหนาท่ี  ณ  สถานท่ีปฏิบัติงาน
สํารองท่ีกําหนด  ภายใน ๒๔ ชั่วโมง  นับตั้งแตท่ีไดรับแจงจากหัวหนาทีม (ยกเวนงานปองกันฯ และทีมกูชีพ
ฉุกเฉินใหรายงานตัวภายใน ๒ ชั่วโมง)

๒.๕ การประชุมคณะบริหารความตอเนื่อง  เพ่ือสรุปสถานการณ  ความพรอมของ
บุคลากร  เครื่องมือ  วัสดุ  อุปกรณ ฯลฯ  รวมถึงรับทราบนโยบาย  แนวทางปฏิบัติงาน

๒.๖ ทีมบริหารความตอเนื่องปฏิบัติงานตามกระบวนงานท่ีรับผิดชอบ
๒.๗ ทีมบริหารความตอเนื่องท่ี ๒ (งานพัสด)ุ เปนเจาภาพในการจัดหาอาหาร  น้ําดื่ม  ท่ี

พัก (กรณีจําเปน) เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
๒.๘ คณะบริหารความตอเนื่อง  ติดตามการปฏิบัติงานของทีมบริหารความตอเนื่อง

แกไขปญหา  อุปสรรคท่ีเกิดข้ัน  รวมถึงติดตามสถานการณวาไดกลับสูสภาวะปกติแลวหรือไม  เพ่ือตัดสินใจใน
การกลับมาปฏิบัติงาน  ณ  ท่ีตั้งปกติ

๓. เม่ือเหตุการณกลับเขาสูสภาวะปกติ
๓.๑ ทุกสวนราชการตรวจสอบความเสียหาย (ถามี) และดําเนินการเพ่ือใหเขาสูการ

ทํางานในสภาวะปกติ
๓.๒ หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง  รายงานใหหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องทราบ

กรณีเหตุการณอัคคีภัย
๑. เม่ือเริ่มมีสถานการณ

๑.๑ ผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง  ขององคการบริหารสวนตําบลแมลาน ทํา
หนาท่ีในการติดตามขอมูลขาวสาร  และสถานการณการเกิดภัยอยางใกลชิด  วิเคราะหแนวโนม  และรายงาน
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นทุกระยะ  และแจงเวียน หรือแจงผานศูนยวิทยุสื่อสาร  ใหสวนราชการทราบถึง
สถานการณ  อีกท้ังติดตอประสานงานภายในองคการบริหารสวนตําบลแมลาน และหนวยงานอ่ืนภายนอก
องคการจนปดสถานการณ

๑.๒ หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องประเมินลักษณะ  ขอบเขต  แนวโนมของ
เหตุการณท่ีเกิดข้ึน  เพ่ือตัดสินใจประกาศใชแผนบริหารความตอเนื่อง  และการดําเนินการตามข้ันตอนและแนว
ทางการบริหารความตอเนื่อง  ตลอดจนสรรหาทรัพยากรตามท่ีไดกําหนดไวในแผนบริหารความตอเนื่อง

๑.๓ หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง  สนับสนุนการปฏิบัติงานของหัวหนาคณะบริหาร
ความตอเนื่อง  และดําเนินการตามข้ันตอนและแนวทางการบริหารความตอเนื่อง  ตลอดจนสรรหาทรัพยากรท่ี
ไดกําหนดไวในแผนบริหารความตอเนื่องของสวนราชการของตน

๑.๔ ทีมงานในทีมบริหารความตอเนื่อง  สํารองขอมูลท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานซึ่งไมได
อยูในระบบสารสนเทศ  หรือระบบขอมูลกลางลงอุปกรณสํารองขอมูลเพ่ือปองกันการเสียหายของขอมูล  รวมถึง
การเตรียมการเปนขอมูลสําหรับการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต
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๑.๕ ผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง  แจงรองหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง
และแจงหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง  เพ่ือแจงขอมูลใหกับบุคลากรในทีม  ตามกระบวนการ Call Tree
เพ่ือทราบและเตรียมความพรอมในเบื้องตน  โดยกระบวนการ Call Tree จะเริ่มจาก

- ผูประสานงานคณะผูบริหารความตอเนื่อง  แจงหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องแต
ละทีม

- หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องแตละทีมแจงทีมงาน (บุคลากรหลัก) คนท่ี ๑
- ทีมงาน (บุคลากรหลัก) คนท่ี ๑ แจงทีมงาน (บุคลากรหลัก) คนท่ี ๒
- ทีมงาน (บุคลากรหลัก) คนท่ี ๒ แจงทีมงาน (บุคลากรหลัก) คนท่ี ๓ ตอเนื่อง

เรื่อยไปจนกระท่ังครบทุกคนในทีมบริหารความตอเนื่องแตละทีม
- เม่ือทีมงาน (บุคลากรหลัก) คนสุดทายในทีม  ไดรับแจงขอมูลเรียบรอยแลว  ให

ติดตอกลับไปยังหัวหนาทีม  เพ่ือยืนยันการรับทราบขอมูล
- กรณีท่ีไมสามารถติดตอบุคลากรหลักได  ใหติดตอบุคลากรสํารอง  ตามลําดับท่ีท่ี

กําหนดไวในรายชื่อของทีมบริหารความตอเนื่อง
๒. เม่ือเหตุการณพัฒนาเขาสูสภาวะวิกฤต  ซึ่งจะเปนผลทําใหการปฏิบัติงานขององคการ

บริหารสวนตําบลแมลานตองหยุดชะงักลง
๒.๑ ผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่องประสานงานกับสวนราชการทุกสวน เพ่ือ

เตรียมความพรอมของสถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง  เครื่องมือ  วัสดุ  อุปกรณ  ฯลฯ  ใหเรียบรอย  พรอมสําหรับ
การปฏิบัติงานของคณะบริหารความตอเนื่อง  และทีมงานบริหารความตอเนื่อง

๒.๒ ผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง เสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลแมลาน
ในฐานะหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องประกาศใชแผนบริหารความตอเนื่อง

๒.๓ ผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง แจงรองหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง
และแจงหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง  เพ่ือแจงขอมูลใหกับบุคลากรในทีมบริหารความตอเนื่องตาม
กระบวนการ Call Tree เพ่ือใหทราบการประกาศใชและปฏิบัติตามแผนบริหารความตอเนื่อง (กรณีท่ีบุคลากร
หลักไมสามารถปฏิบัติงานไดใหแจงบุคลากรสํารอง)

๒.๔ ทีมบริหารความตอเนื่องไปรายงานตัวเพ่ือปฏิบัติหนาท่ี  ณ  สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง
ท่ีกําหนด  ภายใน ๒๔ ชั่วโมง  นับตั้งแตท่ีไดรับแจงจากหัวหนาทีม (ยกเวนงานปองกันฯ และทีมกูชีพฉุกเฉินให
รายงานตัวภายใน ๒ ชั่วโมง)

๒.๕ การประชุมคณะบริหารความตอเนื่อง เพ่ือสรุปสถานการณ  ความพรอมของ
บุคลากร  เครื่องมือ  วัสดุ  อุปกรณ ฯลฯ  รวมถึงรับทราบนโยบาย  แนวทางปฏิบัติงาน

๒.๖ ทีมบริหารความตอเนื่องปฏิบัติงานตามกระบวนงานท่ีรับผิดชอบ
๒.๗ ทีมบริหารความตอเนื่องท่ี ๒ (งานพัสดุ) เปนเจาภาพในการจัดหาอาหาร  น้ําดื่ม  ท่ี

พัก (กรณีจําเปน) เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
๒.๘ คณะบริหารความตอเนื่อง  ติดตามการปฏิบัติงานของทีมบริหารความตอเนื่อง  แกไข

ปญหา  อุปสรรคท่ีเกิดข้ัน  รวมถึงติดตามสถานการณวาไดกลับสูสภาวะปกติแลวหรือไม  เพ่ือตัดสินใจในการ
กลับมาปฏิบัติงาน  ณ  ท่ีตั้งปกติ



- ๑๘ -

๓. เม่ือเหตุการณกลับเขาสูสภาวะปกติ
๓.๑ ทุกสวนราชการตรวจสอบความเสียหาย (ถามี) และดําเนินการเพ่ือใหเขาสูการ

ทํางานในสภาวะปกติ
๓.๒ หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง  รายงานใหหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องทราบ

กรณีเหตุการณไฟฟาดับ
๑. เม่ือเริ่มมีสถานการณ

๑.๑ ผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง  ขององคการบริหารสวนตําบลแมลาน ทํา
หนาท่ีในการติดตามขอมูลขาวสาร  และสถานการณการเกิดภัยอยางใกลชิด  วิเคราะหแนวโนม  และรายงาน
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นทุกระยะ  และแจงเวียน หรือแจงผานศูนยวิทยุสื่อสาร  ใหสวนราชการทราบถึง
สถานการณ  อีกท้ังติดตอประสานงานภายในองคการบริหารสวนตําบลแมลาน และหนวยงานอ่ืนภายนอก
องคการจนปดสถานการณ

๑.๒ หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องประเมินลักษณะ  ขอบเขต  แนวโนมของ
เหตุการณท่ีเกิดข้ึน  เพ่ือตัดสินใจประกาศใชแผนบริหารความตอเนื่อง  และการดําเนินการตามข้ันตอนและแนว
ทางการบริหารความตอเนื่อง  ตลอดจนสรรหาทรัพยากรตามท่ีไดกําหนดไวในแผนบริหารความตอเนื่อง

๑.๓ หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง  สนับสนุนการปฏิบัติงานของหัวหนาคณะบริหาร
ความตอเนื่อง  และดําเนินการตามข้ันตอนและแนวทางการบริหารความตอเนื่อง  ตลอดจนสรรหาทรัพยากรท่ี
ไดกําหนดไวในแผนบริหารความตอเนื่องของสวนราชการของตน

๑.๔ ทีมงานในทีมบริหารความตอเนื่อง  สํารองขอมูลท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานซึ่งไมได
อยูในระบบสารสนเทศ  หรือระบบขอมูลกลางลงอุปกรณสํารองขอมูลเพ่ือปองกันการเสียหายของขอมูล  รวมถึง
การเตรียมการเปนขอมูลสําหรับการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต

๑.๕ ผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง  แจงรองหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง
และแจงหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง  เพ่ือแจงขอมูลใหกับบุคลากรในทีม  ตามกระบวนการ Call Tree
เพ่ือทราบและเตรียมความพรอมในเบื้องตน  โดยกระบวนการ Call Tree จะเริ่มจาก

- ผูประสานงานคณะผูบริหารความตอเนื่อง  แจงหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
แตละทีม

- หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องแตละทีมแจงทีมงาน (บุคลากรหลัก) คนท่ี ๑
- ทีมงาน (บุคลากรหลัก) คนท่ี ๑ แจงทีมงาน (บุคลากรหลัก) คนท่ี ๒
- ทีมงาน (บุคลากรหลัก) คนท่ี ๒ แจงทีมงาน (บุคลากรหลัก) คนท่ี ๓ ตอเนื่อง

เรื่อยไปจนกระท่ังครบทุกคนในทีมบริหารความตอเนื่องแตละทีม
- เม่ือทีมงาน (บุคลากรหลัก) คนสุดทายในทีม ไดรับแจงขอมูลเรียบรอยแลว  ให

ติดตอกลับไปยังหัวหนาทีม  เพ่ือยืนยันการรับทราบขอมูล
- กรณีท่ีไมสามารถติดตอบุคลากรหลักได  ใหติดตอบุคลากรสํารอง  ตามลําดับท่ีท่ี

กําหนดไวในรายชื่อของทีมบริหารความตอเนื่อง



- ๑๙ -

๒. เม่ือเหตุการณพัฒนาเขาสูสภาวะวิกฤต  ซึ่งจะเปนผลทําใหการปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตําบลแมลานตองหยุดชะงักลง

๒.๑ ผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่องประสานงานกับสวนราชการทุก เพ่ือเตรียม
ความพรอมของสถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง  เครื่องมือ  วัสดุ  อุปกรณ  ฯลฯ  ใหเรียบรอย  พรอมสําหรับการ
ปฏิบัติงานของคณะบริหารความตอเนื่อง  และทีมงานบริหารความตอเนื่อง

๒.๒ ผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง เสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลแม
ลาน ในฐานะหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องประกาศใชแผนบริหารความตอเนื่อง

๒.๓ ผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง แจงรองหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง
และแจงหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง  เพ่ือแจงขอมูลใหกับบุคลากรในทีมบริหารความตอเนื่องตาม
กระบวนการ Call Tree เพ่ือใหทราบการประกาศใชและปฏิบัติตามแผนบริหารความตอเนื่อง (กรณีท่ี
บุคลากรหลักไมสามารถปฏิบัติงานไดใหแจงบุคลากรสํารอง)

๒.๔ ทีมบริหารความตอเนื่องไปรายงานตัวเพ่ือปฏิบัติหนาท่ี  ณ  สถานท่ีปฏิบัติงาน
สํารองท่ีกําหนด  ภายใน ๒๔ ชั่วโมง  นับตั้งแตท่ีไดรับแจงจากหัวหนาทีม (ยกเวนงานปองกันฯ และทีมกูชีพ
ฉุกเฉินใหรายงานตัวภายใน ๒ ชั่วโมง)

๒.๕ การประชุมคณะบริหารความตอเนื่อง  เพ่ือสรุปสถานการณ  ความพรอมของ
บุคลากร  เครื่องมือ  วัสดุ  อุปกรณ ฯลฯ  รวมถึงรับทราบนโยบาย  แนวทางปฏิบัติงาน

๒.๖ ทีมบริหารความตอเนื่องปฏิบัติงานตามกระบวนงานท่ีรับผิดชอบ
๒.๗ ทีมบริหารความตอเนื่องท่ี ๒ (งานพัสดุ) เปนเจาภาพในการจัดหาอาหาร  น้ําดื่ม

ท่ีพัก (กรณีจําเปน) เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
๒.๘ คณะบริหารความตอเนื่อง  ติดตามการปฏิบัติงานของทีมบริหารความตอเนื่อง

แกไขปญหา  อุปสรรคท่ีเกิดข้ัน  รวมถึงติดตามสถานการณวาไดกลับสูสภาวะปกติแลวหรือไม  เพ่ือตัดสินใจใน
การกลับมาปฏิบัติงาน  ณ  ท่ีตั้งปกติ

๓. เม่ือเหตุการณกลับเขาสูสภาวะปกติ
๓.๑ ทุกสวนราชการตรวจสอบความเสียหาย (ถามี) และดําเนินการเพ่ือใหเขาสูการ

ทํางานในสภาวะปกติ
๓.๒ หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง  รายงานใหหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องทราบ

กรณีเหตุการณชุมนุมประทวง/จลาจล
๑. เม่ือเริ่มมีสถานการณ

๑.๑ ผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง  ขององคการบริหารสวนตําบลแมลาน ทํา
หนาท่ีในการติดตามขอมูลขาวสาร  และสถานการณการเกิดภัยอยางใกลชิด  วิเคราะหแนวโนม  และรายงาน
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นทุกระยะ  และแจงเวียน หรือแจงผานศูนยวิทยุสื่อสาร ใหสวนราชการทราบถึง
สถานการณ  อีกท้ังติดตอประสานงานภายในองคการบริหารสวนตําบลแมลาน และหนวยงานอ่ืนภายนอก
องคการจนปดสถานการณ

๑.๒ หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องประเมินลักษณะ  ขอบเขต  แนวโนมของ
เหตุการณท่ีเกิดข้ึน  เพ่ือตัดสินใจประกาศใชแผนบริหารความตอเนื่อง  และการดําเนินการตามข้ันตอนและแนว
ทางการบริหารความตอเนื่อง  ตลอดจนสรรหาทรัพยากรตามท่ีไดกําหนดไวในแผนบริหารความตอเนื่อง



- ๒๐ -

๑.๓ หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง  สนับสนุนการปฏิบัติงานของหัวหนาคณะบริหาร
ความตอเนื่อง  และดําเนินการตามข้ันตอนและแนวทางการบริหารความตอเนื่อง  ตลอดจนสรรหาทรัพยากรท่ี
ไดกําหนดไวในแผนบริหารความตอเนื่องของสวนราชการของตน

๑.๔ ทีมงานในทีมบริหารความตอเนื่อง  สํารองขอมูลท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานซึ่งไมได
อยูในระบบสารสนเทศ  หรือระบบขอมูลกลางลงอุปกรณสํารองขอมูลเพ่ือปองกันการเสียหายของขอมูล  รวมถึง
การเตรียมการเปนขอมูลสําหรับการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต

๑.๕ ผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง  แจงรองหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง
และแจงหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง  เพ่ือแจงขอมูลใหกับบุคลากรในทีม  ตามกระบวนการ Call Tree
เพ่ือทราบและเตรียมความพรอมในเบื้องตน  โดยกระบวนการ Call Tree จะเริ่มจาก

- ผูประสานงานคณะผูบริหารความตอเนื่อง  แจงหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
แตละทีม

- หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องแตละทีมแจงทีมงาน (บุคลากรหลัก) คนท่ี ๑
- ทีมงาน (บุคลากรหลัก) คนท่ี ๑ แจงทีมงาน (บุคลากรหลัก) คนท่ี ๒
- ทีมงาน (บุคลากรหลัก) คนท่ี ๒ แจงทีมงาน (บุคลากรหลัก) คนท่ี ๓ ตอเนื่อง

เรื่อยไปจนกระท่ังครบทุกคนในทีมบริหารความตอเนื่องแตละทีม
- เม่ือทีมงาน (บุคลากรหลัก) คนสุดทายในทีม ไดรับแจงขอมูลเรียบรอยแลว  ให

ติดตอกลับไปยังหัวหนาทีม  เพ่ือยืนยันการรับทราบขอมูล
- กรณีท่ีไมสามารถติดตอบุคลากรหลักได  ใหติดตอบุคลากรสํารอง  ตามลําดับท่ีท่ี

กําหนดไวในรายชื่อของทีมบริหารความตอเนื่อง
๒. เม่ือเหตุการณพัฒนาเขาสูสภาวะวิกฤต  ซึ่งจะเปนผลทําใหการปฏิบัติงานขององคการ

บริหารสวนตําบลแมลานตองหยุดชะงักลง
๒.๑ ผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่องประสานงานกับสวนราชการทุกสวน  และ

โรงเรียนบานแมลาน เพ่ือเตรียมความพรอมของสถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง  เครื่องมือ  วัสดุ  อุปกรณ  ฯลฯ  ให
เรียบรอย  พรอมสําหรับการปฏิบัติงานของคณะบริหารความตอเนื่อง  และทีมงานบริหารความตอเนื่อง

๒.๒ ผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง เสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลแม
ลาน ในฐานะหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องประกาศใชแผนบริหารความตอเนื่อง

๒.๓ ผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง แจงรองหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง
และแจงหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง  เพ่ือแจงขอมูลใหกับบุคลากรในทีมบริหารความตอเนื่องตาม
กระบวนการ Call Tree เพ่ือใหทราบการประกาศใชและปฏิบัติตามแผนบริหารความตอเนื่อง (กรณีท่ี
บุคลากรหลักไมสามารถปฏิบัติงานไดใหแจงบุคลากรสํารอง)

๒.๔ ทีมบริหารความตอเนื่องไปรายงานตัวเพ่ือปฏิบัติหนาท่ี  ณ  สถานท่ีปฏิบัติงาน
สํารองท่ีกําหนด  ภายใน ๒๔ ชั่วโมง  นับตั้งแตท่ีไดรับแจงจากหัวหนาทีม (ยกเวนงานปองกันฯ และทีมกูชีพ
ฉุกเฉินใหรายงานตัวภายใน ๒ ชั่วโมง)

๒.๕ การประชุมคณะบริหารความตอเนื่อง  เพ่ือสรุปสถานการณ  ความพรอมของ
บุคลากร  เครื่องมือ  วัสดุ  อุปกรณ ฯลฯ  รวมถึงรับทราบนโยบาย  แนวทางปฏิบัติงาน

๒.๖ ทีมบริหารความตอเนื่องปฏิบัติงานตามกระบวนงานท่ีรับผิดชอบ



- ๒๑ -

๒.๗ ทีมบริหารความตอเนื่องท่ี ๒ (งานพัสดุ) เปนเจาภาพในการจัดหาอาหาร  น้ําดื่ม
ท่ีพัก (กรณีจําเปน) เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน

๒.๘ คณะบริหารความตอเนื่อง  ติดตามการปฏิบัติงานของทีมบริหารความตอเนื่อง
แกไขปญหา  อุปสรรคท่ีเกิดข้ัน  รวมถึงติดตามสถานการณวาไดกลับสูสภาวะปกติแลวหรือไม เพ่ือตัดสินใจใน
การกลับมาปฏิบัติงาน  ณ  ท่ีตั้งปกติ

๓. เม่ือเหตุการณกลับเขาสูสภาวะปกติ
๓.๑ ทุกสวนราชการตรวจสอบความเสียหาย (ถามี) และดําเนินการเพ่ือใหเขาสูการ

ทํางานในสภาวะปกติ
๓.๒ หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง  รายงานใหหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องทราบ



ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแมลาน
เรื่อง แผนบริหารความตอเนื่องขององคกร

ขององคการบริหารสวนตําบลแมลาน  อําเภอแมลาน  จังหวัดปตตานี
.....................................................................................................

ตามพระราชกฤษฎีการวาดวย หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๕๐ บัญญัติวา “เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา  ในเชิงภารกิจของรัฐ
ก.พ.ร. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  อาจกําหนดใหสวนราชการตองปฏิบัติการใดนอกเหนือจากท่ี
กําหนดในพระราชกฤษฎีกานี้  รวมท้ังกําหนดมาตรการอ่ืนเพ่ิมเติมจากท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๔๘ และ ๔๙ ก็ได
ประกอบกับองคการบริหารสวนตําบลแมลาน  ไดจัดทําแผนบริหารความตอเนื่องขององคกร ขององคการ
บริหารสวนตําบลแมลาน ตามหนังสือจังหวัดปตตานี ท่ี ปน ๐๐๒๓.๑/ว๒๑๔๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การดําเนินการเตรียมความพรอมตอสภาวะวิกฤต

เพ่ือใหแผนบริหารความตอเนื่องขององคกร  ขององคการบริหารสวนตําบลแมลาน  สามารถใช
บังคับได  จึงประกาศใชแผนบริหารความตอเนื่องขององคกร  ขององคการบริหารสวนตําบลแมลาน
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบมานี้

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ  ณ  วันท่ี 29 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556

วิไล  สังขวิชัย

(นางวิไล  สังขวิชัย)
นายกองคการบริหารสวนตําบลแมลาน


