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ค าน า 
 

  ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555  ได้มีมติเห็นชอบกับแนวทาง
และมาตรการที่ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐทั้งระดับกรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ด าเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตขององค์การ เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานใน “ภารกิจหลัก” หรือ “งานบริการที่ส าคัญ” ได้อย่างต่อเนื่อง แม้เกิดสภาวะวิกฤตตามที่ ก.พ.ร. 
เสนอ และส านักงาน ก.พ.ร. ในฐานะได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการด าเนินการ ได้
ก าหนดให้ทุกส่วนราชการจัดท า “แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ” (Business Continuity Plan) เพ่ือ
เตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต นั้น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  ได้จัดท า “แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ” (Business 
Continuity Plan) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมและสามารถบริหารจัดการองค์การให้
สามารถปฏิบัติงานใน “งานบริการหลักท่ีมีความส าคัญ” ได้อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และ   มีประสิทธิภาพ แม้น
ต้องประสบสถานการณ์วิกฤต อันจะส่งผลต่อการสร้างความเชื่อมั่นในระบบการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งสง และระบบการให้บริการภาครัฐในภาพรวมต่อไป 
 
 
 
        องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
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บทน า :  
  แผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งสง ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ในราชการบริหารส่วนท้องถิ่น สามารถน าไปใช้ใน
การตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ซึ่งส่งผลให้องค์การบริหารส่วน
ต าบล ทุ่งสง ต้องหยุดการด าเนินงาน หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ให้สามารถปฏิบัติงานใน “งาน
บริหารหลักท่ีมีความส าคัญ” ได้อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

แนวคิดพื้นฐานในการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่อง : 
  1. การบริหารความต่อเนื่อง : (Business Continuity Management : BCM) “คือ องค์รวม
ของกระบวนการบริหารซึ่งบ่งภัยคุกคามขององค์กรและผลกระทบของภัยคุกคามนั้นต่อการด าเนินธุรกิจ และ   
ให้แนวทางในการสร้างขีดความสามารถให้องค์กรมีความยืดหยุ่น เพ่ือการตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และกิจกรรมที่สร้างมูลค่าที่มีประสิทธิผล” มอก. 22301-2553 
  2. แนวทางการบริหารความต่อเนื่อง/การตอบสนองต่อสภาวะวิกฤต : 
       ในระดับแรกเป็นการจัดการแผนเผชิญเหตุ ที่แสดงให้เห็นว่าท าอย่างไรให้การปฏิบัติงาน
มีความต่อเนื่องและสามารถให้บริการได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ 
       เมื่อเหตุการณ์ขยายวงกว้างในระดับเกิดความเสียหาย จะเริ่มเป็นวิกฤตขององค์กร 
องค์กรจึงต้องมีการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ รวมทั้งการกอบกู้ให้กลับมาท างานได้เป็นปกติ ดังนั้น
วัตถุประสงค์ของการบริหารความต่อเนื่อง คือ เพ่ือให้องค์กรสามารถให้บริการได้ในระดับหนึ่งแม้นจะประสบ
สถานการณ์วิกฤต ซึ่งหน่วยงานต้องหาค าตอบว่าระดับใดที่คิดว่าเหมาะสมและจ าเป็น 
       สามารถใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติได้จริงเมื่อเกิดภาวะวิกฤต 

วัตถุประสงค ์: 
  แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (Business Continuity Plan : BCP) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งสง ฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญ ดังนี้ 
  1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงใน
สภาวะวิกฤต 
  2. เพือ่ให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งสงมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤต
หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
  3. เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งสง 
  4. เพ่ือบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ยอมรับได้ และลดระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
  5. เพื่อให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง มีความเชื่อมั่น
ในศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง แม้นต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนท าให้
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ต้องหยุดชะงัก 

/สมมตุิฐาน…. 

แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (Business Continuity Plan : BCP) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
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สมมุติฐานของแผนบริหารความต่อเนื่อง : 
  แผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งสง ฉบับนี้ จัดท าขึ้น โดยมีสมมุติฐาน ดังนี้ 
  1. เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงานส ารองที่ได้จัดเตรียมไว้ 
  2. ระบบสารสนเทศส ารอง ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเช่นเดียวกับระบบ
สารสนเทศหลัก 

การประเมินความเสี่ยง ภัยคุกคาม และผลกระทบ : 
  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งสง มีภารกิจอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดอ านาจหน้าที่ให้องค์การ
บริหารส่วนต าบล 
 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ตั้งอยู่เลขที่ 1  หมู่ที่  9  ต าบลทุ่งสง  อ าเภอนาบอน  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  รหัสไปรษณีย์ 80220  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  075-300-800  โทรสาร  075-300-800  
เว็บไซด์ www.thungsong.go.th มีพ้ืนทีป่ระมาณ 42.50 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 26,562.50 ไร่ 
ตั้งอยู่ห่างจากอ าเภอนาบอนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร ทิศเหนือ ติดต่อ
กับ ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอทุ่งใหญ่ และเขตต าบลฉวาง  อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ทิศใต ้ ติดต่อกับ 
ต าบลกรุงหยัน  อ าเภอทุ่งใหญ่  และเขตต าบลเขาขาว  อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ทิศตะวันออก 
ติดต่อกับ ต าบลแก้วแสน  อ าเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลปริก   อ าเภอ
ทุ่งใหญ่   จังหวัดนครศรีธรรมราช      มีจ านวนพนักงานส่วนต าบล/พนักงานครู/ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติราชการอยู่ในพ้ืนที่ปฏิบัติงานทั้งสิ้น จ านวน 47 คน 

  เมื่อได้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุความเสี่ยง ภัยคุกคามที่มีโอกาสเกิดในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน โดยอาศัย
แนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบต่อทรัพยากร 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก (2) ด้าน
วัสดุ อุปกรณ์ท่ีส าคัญ/การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ (3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ (4) 
ด้านบุคลากรหลัก และ (5) ด้านคู่ค้า/ผู้ให้บริการ แล้วสรุปความเสี่ยง ภัยคุกคาม ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งสง ได้ดังนี ้
 

ความเสี่ยงและ 
ภัยคุกคาม 

ผลกระทบ 
ด้านอาคาร/

สถานที่
ปฏิบัติงานหลัก 

ด้านวัสดุ 
อุปกรณ์ที่ส าคัญ 

ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมูลทีส่ าคัญ 

ด้านบุคลากร
หลัก 

ด้านคู่ค้า/   
ผู้ให้บริการ 

อุทกภัย      
ชุมนุมประท้วง/จลาจล      
อัคคีภัย      
ไฟฟ้าดับ      
 

/การประเมินผล… 

http://www.thungsong.go.th/
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การประเมินผลกระทบต่อกระบวนการด าเนินงาน : 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ได้ด าเนินการประเมินผลกระทบต่อกระบวนการด าเนินงาน
หรือการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) โดยวิเคราะห์กระบวนการด าเนินงานตาม
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือพิจารณาถึง “ระดับของผลกระทบ” และ “ระยะเวลาที่ยอมให้งาน
สะดุดหยุดชะงัก” พบว่ามีกระบวนการด าเนินงานภาพรวมในระดับท้องถิ่นท่ีจะได้รับผลกระทบจากสภาวะวิกฤต
ในระดับสูง และไม่สามารถยอมให้งานสะดุดหยุดชะงักได้เกิน 1 วัน จ านวน 3 กระบวนงาน ดังนี้ 
 

กระบวนงาน 
ส านัก/ส่วน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ระดับ
ผลกระทบ 

ระยะเวลาที่ยอม
ให้งานสะดุด
หยุดชะงัก 

1. กระบวนงานส านักงานปลัด อบต. ส านักงานปลัด อบต. สูง 1 วัน 
2. กระบวนงานกองคลัง กองคลัง สูง 1 วัน 
3. กระบวนงานกองช่าง กองช่าง สูง 1 วัน 
 
 
ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้เพื่อให้การด าเนินงานต่อเนื่องในภาวะวิกฤต : 
  ในการบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตหรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่เป็นผลให้
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ต้องหยุดการด าเนินงาน หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง              
ให้สามารถปฏิบัติงานในกระบวนการด าเนินงานที่ส าคัญดังกล่าวข้างต้นได้อย่างต่อเนื่อง  เป็นระบบ และ          
มีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ได้วิเคราะห์ทรัพยากรที่จ าเป็น (ขั้นต่ า) ที่ต้องใช้เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องในภาวะวิกฤต ของแต่ละกระบวนงาน ดังนี้ 
 

กระบวนงาน 

ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้เพ่ือให้การด าเนินงานต่อเน่ือง 
อาคาร/สถานที่ปฏิบัติงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบงาน 

เทคโนโลยี หรือ
ระบบ

สารสนเทศ 

บุคลากร คู่ค้า/ผู้
ให้บริการ 

1. ส านักงานปลัด อบต.  สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
(30 คน) 

 คอมพิวเตอร์ 
 เครื่องพิมพ์ 
 เครื่องถ่ายเอกสาร 
 โทรศัพท์พื้นฐาน 
 โทรสาร 
 กระดาษ 
 เครื่องเขียน 

 ระบบเชื่อมโยง
อินเตอร์เน็ต 
 ระบบ e-plan 
 

 บุคลากร
หลัก 30 คน 

 ผู้ให้ บริการ
เ ชื่ อ ม โ ย ง
เ ค รื อ ข่ า ย
อินเตอร์เน็ต 

2. กองคลัง  สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
(8 คน) 

 คอมพิวเตอร์ 
 เครื่องพิมพ์ 
 โทรศัพท์พื้นฐาน 
 กระดาษ 
 เครื่องเขียน 

 ระบบเชื่อมโยง
อินเตอร์เน็ต 
 ระบบ e-Lass 
 

 บุคลากร
หลัก 8 คน 

 ผู้ให้ บริการ
เ ชื่ อ ม โ ย ง
เ ค รื อ ข่ า ย
อินเตอร์เน็ต 

3. กองช่าง  สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง     
(7 คน) 

 คอมพิวเตอร์ 
 เครื่องพิมพ์ 
 เครื่องถ่ายเอกสาร 
 โทรศัพท์พื้นฐาน 
 กระดาษ 
 เครื่องเขียน 

 ระบบเชื่อมโยง
อินเตอร์เน็ต 
 

 บุคลากร
หลัก 7 คน 

 ผู้ให้ บริการ
เ ชื่ อ ม โ ย ง
เ ค รื อ ข่ า ย
อินเตอร์เน็ต 

 
/กระบวนงาน... 
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กลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง : 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ได้ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องไว้
ดังนี้ 

ทรัพยากร กลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความต่อเน่ือง หน่วยงาน
เจ้าภาพ

รับผิดชอบ 
อาคาร/สถานท่ีปฏิบัติงาน  สรรหาและเตรียมการในเรื่องอาคาร/สถานท่ีปฏิบัติงานส ารองท่ีมีอยู่

ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง (เป็นอันดับแรก)  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านคลองโอม, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสยูงปัก  และศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองดี 
 สรรหาและเตรียมการในเรื่องอาคาร/สถานท่ีปฏิบัติงานส ารองกับ
หน่วยงานภาคเอกชน หรือสถานศึกษา อาทิ  หรือโรงเรียนในเขตพื้นท่ี
ต าบลทุ่งสงหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในพื้นท่ี 

ส านักงานปลัด 
อบต. 
 
 
กองช่าง 

เครื่องมือ/อุปกรณ์  จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ IT อื่น 
เพื่อรองรับการใช้งานกรณีเกิดสภาวะวิกฤต 
 จัดเตรียม Air Card เพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต กรณี
ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตในระบบปกติไม่สามารถให้บริการได้ 
 จัดเตรียมเครื่องถ่ายเอกสาร โทรศัพท์พื้นฐาน โทรสาร กระดาษ 
เครื่องเขียน รถยนต์ เพื่อรับรองการใช้งานกรณีเกิดสภาวะวิกฤต 
 จัดหาเครื่องมือ / วัสดุ / อุปกรณ์ ท่ีจ าเป็นโดยการจัดซ้ือจัดจ้างด้วย
วิธีพิเศษ (กรณีมีความจ าเป็น) 

กองคลัง 
 
กองคลัง 
 
ส านักงานปลัด 
อบต. 
กองคลัง 

ระบบงานเทคโนโลยีหรื อระบบ
สารสนเทศ 

 จัดให้มีระบบงานเทคโนโลยีหรือระบบสารสนเทศส ารอง มีการ Back 
Up ข้อมูลและทดสอบความพร้อมใช้งานอย่างสม่ าเสมอ 
 ก าหนดให้มีการปฏิบัติงานโดยไม่ใช้ระบบเทคโนโลยี (Manual) ไป
ก่อน แล้วจึงน าเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเมื่อกลับคืนสู่สภาวะปกติ  

ทุกส า นัก/กอง  
ท่ีเกี่ยวข้อง 
ทุกส า นัก/กอง  
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

บุคลากร  ก าหนดตัวบุคลากรหลัก บุคลากรส ารองในการปฏิบัติงานทดแทน
ภายในส านัก/ส่วน เดียวกัน และมีหมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถ
ติดต่อสื่อสารได้ชัดเจน 

ทุกส า นัก/กอง  
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

คู่ค้า/ผู้ให้บริการ  ก าหนดให้มีคู่ค้า/ผู้ให้บริการ เพื่อเรียกใช้บริการได้ในกรณีท่ีเกิด
สภาวะวิกฤต 
 พิจารณากระจายความเสี่ยง โดยจัดให้มีคู่ค้า/ผู้ให้บริการมากกว่า 1 
ราย 

ส านักงานปลัด 
อบต. 
กอ งช่ า ง / กอ ง
คลัง 

 
โครงสร้างและทีมบริหารความต่อเนื่อง : 
  เพ่ือให้แผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งสง สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงก าหนดให้มี “คณะบริหาร
ความต่อเนื่อง (BCP Team)” ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง โครงสร้างประกอบด้วย 
  1. หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง 
  2. รองหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง 
  3. ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง 
  4. ทีมบริหารความต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าทีม และทีมงาน จ านวน 3 ทีม ได้แก่ 
      (1) ทีมบริหารความต่อเนื่อง 1 : งานส านักงานปลัด อบต. 
      (2) ทีมบริหารความต่อเนื่อง 2 : งานกองคลัง 
      (3) ทีมบริหารความต่อเนื่อง 3 : งานกองช่าง 
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โดยมีการก าหนดตัวบุคลากรหลักและบุคลากรส ารองของคณะบริหารความต่อเนื่อง และทีมบริหาร
ความต่อเนื่องแต่ละทีมไว้ ดังนี้ 

 
บุคลากรหลัก บทบาท บุคลากรส ารอง 

ชื่อ – สกุล/ต าแหน่ง โทรศัพท์มือถือ ชื่อ – สกุล/ต าแหน่ง โทรศัพท์มือถือ 
นายวิธี  สุภาพ 
นายก อบต.ทุง่สง 

081-8918395 หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง 

นายอมรสิริ  แก้วศรีนวล 
รองนายก อบต.ทุง่สง 

081-7401992 

นายณรงค์ชัย  ปรีชา 
รองนายก อบต.ทุง่สง 

089-5927213 ผู้ช่วยคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง 

นายสุรินทร์  ศรีแก้ว 
เลขานุการนายก อบต.ทุ่งสง 

080-8903201 

นางสาววีระวรรณ  จริงบ ารุง 
ปลัด อบต.ทุง่สง 

081-0811255 รองหัวหน้าคณะ
บริหารความต่อเนื่อง 

นางสาวลักษณา  จรจรัส 
รองปลัด  อบต.ทุ่งสง 

098-6941242 

นายจ าลองกิจ  สุขเพิ่ม 
หัวหน้าส านักปลัด 

083-5281600 หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง 1 

นางสาววิไลพร  ไกรนรา 
นักพัฒนาชุมชน 

082-2730054 

นายยุทธพล  พรหมวิเศษ 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

089-9097932 หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง 2 

นางมลทาทิพย์  ศรีระษา 
นักวิชาการเงินและบัญช ี

093-6206490 

นายประยงค์  โอฬาร์ศาสตร์ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

084-0331624 หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง 3 

นายอนุวัตร์  พรหมข า 
นายช่างโยธา 

086-2936207 

สิบโทหญิงศุภิกา  นิคม 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

088-7681284 ผู้ประสานคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง 

นางปติณญา  ทิพย์เพ็ง 
นักจัดการงานท่ัวไป 

093-7292980 

 
 
 

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ือง 
นายก อบต.ทุ่งสง 

รองนายก อบต.ทุ่งสง 
 

ผู้ประสานคณะบริหารความต่อเน่ือง 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 

   - นักจัดการงานทั่วไป 

รองหัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ือง 
- ปลัด อบต.ทุ่งสง 
- รองปลัด  อบต.ทุ่งสง 

ทีมบริหารความต่อเนื่อง 1 
(ส านักงานปลัด อบต.) 

- หัวหน้าส านักปลดัฯ 
- นักพัฒนาชุมชน 

ทีมบริหารความต่อเนื่อง 2 
(กองคลัง) 

- ผู้อ านวยการกองคลัง 
- นักวิชาการเงินและบัญช ี

ทีมบริหารความต่อเนื่อง 3 
(กองช่าง) 

- ผู้อ านวยการกองช่าง 
- นายช่างโยธา 
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ทีมบริหารความต่อเนื่อง 1 : 
งานส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุง่สง 

หัวหน้าทีม 
บุคลากรหลัก บุคลากรส ารอง 

ชื่อ โทรศัพท์มือถือ ชื่อ โทรศัพท์มือถือ 
นายจ าลองกิจ  สุขเพิ่ม 
หัวหน้าส านักปลัด อบต.ทุ่งสง 

083-5281600 นางสาววิไลพร  ไกรนรา 
นักพัฒนาชุมชน 

082-2730054 

ทีมงาน 
บุคลากรหลัก บุคลากรส ารอง 

ชื่อ โทรศัพท์มือถือ ชื่อ โทรศัพท์มือถือ 
1. นางปติณญา  ทพิย์เพ็ง 
นักจัดการงานทัว่ไป 

086-1996788 นางสาวศิริวรรณ  พงศ์ทองเมือง 
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 

086-7477646 

2. สิบโทหญิง ศุภกิา  นิคม 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

088-7681284 นายสมศักดิ์  แสงทอง 
นักทรัพยากรบุคคล 

095-2569393 

3. นางสาววิไลพร  ไกรนรา 
นักพัฒนาชุมชน 

082-2730054 นางสาวสุภาภรณ์  พรหมเมือง 
ผช.นักพัฒนาชุมชน 

088-7681284 

4. นายมานพ  ภาคสูงเนิน 
นักวิชาการศึกษา 

064-0742597 นายสมศักดิ์  แสงทอง 
นักทรัพยากรบุคคล 

095-2569393 

 
 
 

ทีมบริหารความต่อเนื่อง 2 : 
งานกองคลัง 

หัวหน้าทีม 
บุคลากรหลัก บุคลากรส ารอง 

ชื่อ โทรศัพท์มือถือ ชื่อ โทรศัพท์มือถือ 
นายยุทธพล  พรหมวิเศษ 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

089-9097932 นางมลทาทิพย์  ศรีระษา 
นักวิชาการเงินและบัญชี 

081-6750355 

ทีมงาน 
บุคลากรหลัก บุคลากรส ารอง 

ชื่อ โทรศัพท์มือถือ ชื่อ โทรศัพท์มือถือ 
1. นางมลทาทิพย ์ ศรีระษา 
นักวิชาการเงินและบัญช ี

081-6750355 นางวัชรี  ช านาญกจิ 
นักวิชาการคลัง 

086-7398622 

2. นางสาวสุทธษิา  กาญจนสุภาพ 
เจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได ้

099-5679106 นางสาวฐิรกานต์   หนูนวล 
ผูช้่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้

091-7044447 

3. นางสาวอัญชษิฐา  เพชรรักษ ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

086-2691292 นางสาวหทยัภัทร  แท่นทอง 
ผูช้่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้

098-0045532 
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ทีมบริหารความต่อเนื่อง 3 : 
งานกองช่าง 

หัวหน้าทีม 
บุคลากรหลัก บุคลากรส ารอง 

ชื่อ โทรศัพท์มือถือ ชื่อ โทรศัพท์มือถือ 
นายประยงค์  โอฬาร์ศาสตร์ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

089-6390181 นายอนุวัตร์   พรหมข า 
นายช่างโยธา 

086-2936207 

ทีมงาน 
บุคลากรหลัก บุคลากรส ารอง 

ชื่อ โทรศัพท์มือถือ ชื่อ โทรศัพท์มือถือ 
1. นายอนวุัตร์  พรหมข า 
นายช่างโยธา 

086-2936207 นายธนากร  รัตนพันธ ์
นายช่างโยธา 

096-8075697 

1. นายธนากร  รัตนพันธ ์
นายช่างโยธา 

096-8075697 นายวิสิฐศักดิ์  ธราพร 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

085-4711125 

2. นายฉัตรชยั  แท่นทอง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา 

082-8105682 นายแชมภูทัย  ช านาญกจิ 
พนักงานผลิตน้ าประปา 

090-8091566 

ขั้นตอนบริหารความต่อเนื่อง : 
  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  สามารถปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตได้อย่างต่อเนื่อง 
เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดขั้นตอน/แนวทางปฏิบัติกรณีเกิดสภาวะวิกฤตใน 4 กรณี   คือ 
  1. อุทกภัย 
  2. เหตุชุมนุมประท้วง/จลาจล 
  3. อัคคีภัย 
  4. ไฟฟ้าดับ 
โดยระบุถึงขั้นตอน/แนวทางท่ีผู้เกี่ยวข้องจะต้องถือปฏิบัติตามห้วงเวลาของการเกิดเหตุการณ์ในแต่ละเหตุการณ์
ออกเป็น 3 ห้วงเวลา ประกอบด้วย 
  1. เมื่อเริ่มมีสถานการณ์ 
  2. เมื่อเหตุการณ์พัฒนาเข้าสู่สภาวะวิกฤต ซึ่งจะเป็นผลท าให้การปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งสง  ต้องหยุดชะงัก และ 
  3. เมื่อเหตุการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ 
โดยมีรายละเอียดขั้นตอน/แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
1. กรณีเหตุการณ์อุทกภัย : 
   เมื่อเริ่มมีเหตุการณ์ : 
       ศูนย์ปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ท าหน้าที่ในการติดตามข้อมูลข่าวสารและ
สถานการณ์การเกิดอุทกภยัอย่างใกล้ชิด วิเคราะห์แนวโน้ม และรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นทุกระยะและ
แจ้งเวียนให้ส านัก/ส่วนทราบถึงสถานการณ์ 
       ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง ประสานติดตามสถานการณ์จากศูนย์ปฏิบัติการ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
       ทุกส านัก/กอง จัดให้มีการ Back Up ข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานซึ่งไม่ได้อยู่ใน
ระบบสานสนเทศ หรือระบบข้อมูลกลาง ลงอุปกรณ์ส ารองข้อมูล อาทิ External Hard disk แผ่น CD ฯลฯ เพ่ือ
ป้องกันความเสียหายของข้อมูล รวมถึงเป็นการเตรียมข้อมูลส าหรับการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต 
       ส านักงานปลัด อบต. ,กองคลัง และกองช่าง ประสานงานในการเตรียมจัดหาสถานที่
ปฏิบัติงานส ารอง เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ เพ่ือเตรียมรับกับสถานการณ์หากพัฒนาเข้าสู่สภาวะวิกฤต 
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       ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง แจ้งรองหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่ องและ
แจ้งหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง เพ่ือแจ้งข้อมูลให้กับบุคคลในทีมฯ ตามกระบวนการ Call Tree เพ่ือทราบ
และเตรียมความพร้อมในเบื้องต้น 
โดยกระบวนการ Call Tree จะเริ่มจาก 
      - ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง แจ้งหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องแต่ละทีม 
      - หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง แจ้ง ทีมงานฯ (บุคลากรหลัก) คนที่ 1 
      - ทีมงานฯ (บุคลากรหลัก) คนที่ 1 แจ้งทีมงานฯ (บุคลากรหลัก) คนที่ 2 
      - ทีมงานฯ (บุคลากรหลัก) คนที่ 2 แจ้งทีมงานฯ (บุคลากรหลัก) คนที่ 3 ต่อเนื่อง
เรื่อยไปจนกระทั่งครบทุกคนในทีมบริหารความต่อเนื่องแต่ละทีม 
      - เมื่อทีมงานฯ (บุคลากรหลัก) คนสุดท้ายในทีม ได้รับแจ้งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ติดต่อ
กลับไปยังหัวหน้าทีม เพื่อยืนยันการรับทราบข้อมูล 
      - กรณีที่ไม่สามารถติดต่อบุคลากรหลักได้ ให้ติดต่อบุคลากรส ารอง ตามล าดับที่          
ที่ก าหนดไว้ในรายช่ือของทีมบริหารความต่อเนื่อง 
 
   เม่ือเหตุการณ์พัฒนาเข้าสู่สภาวะวิกฤต ซึ่งจะเป็นผลท าให้การปฏิบัติงานขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลทุ่งสง  ต้องหยุดชะงัก 
       ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง ประสานงานกับส านักงานปลัด อบต.   กองคลัง  
และกองช่าง เตรียมความพร้อมของสถานที่ปฏิบัติงานส ารอง เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ให้เรียบร้อยพร้อม
ส าหรับการปฏิบัติงานของคณะบริหารความต่อเนื่อง และทีมงานบริหารความต่อเนื่อง 
       ผู้ประสานคณะบริหารความต่อเนื่อง เสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง         
ในฐานะหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง 
       ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง แจ้งรองหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องและ
แจ้งหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง เพ่ือแจ้งข้อมูลให้กับบุคลากรในทีมฯ ตามกระบวนการ Call Tree เพ่ือ
ทราบการประกาศใช้และปฏิบัติตามแผนความต่อเนื่อง (กรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้แจ้ง
บุคลากรส ารอง) 
       ทีมบริหารความต่อเนื่อง ไปรายงานตัวเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง     
ที่ก าหนด ภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่ที่ได้รับแจ้งจากหัวหน้าทีมฯ 
       การประชุมคณะบริหารความต่อเนื่อง เพ่ือสรุปสถานการณ์ ความพร้อมของบุคลากร 
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ รวมถึงรับทราบนโยบาย แนวทางในการปฏิบัติงาน 
       ทีมบริหารความต่อเนื่องปฏิบัติงานตามกระบวนงานที่รับผิดชอบ 
       ทีมบริหารความต่อเนื่องที่ 2 (กองคลัง) เป็นเจ้าภาพในการจัดหาอาหาร น้ าดื่ม ที่พัก 
(กรณีจ าเป็น) เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
       คณะบริหารความต่อเนื่อง ติดตามการปฏิบัติงานของทีมบริหารความต่อเนื่อง แก้ไข
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมถึงติดตามสถานการณ์ว่าได้กลับสู่สภาวะปกติแล้วหรือไม่ เพ่ือตัดสินใจในการ
กลับมาปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งปกติ 
   เมื่อเหตุการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ 
       ทุกส านัก/กอง ตรวจสอบความเสียหาย (ถ้ามี) และด าเนินการเพ่ือให้เข้าสู่การท างานใน
สภาวะปกติ 
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2. กรณีเกิดเหตุชุมนุมประท้วง/จลาจล : 
   เมื่อเริ่มเกิดเหตุการณ์ : 
     ศูนย์ปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และ
ด าเนินการปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบัติที่ก าหนดไว้ใน “แผนป้องกันภัยในสถานที่ราชการ” และรายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นทุกระยะและแจ้งเวียนให้ส านัก/กอง ทราบถึงสถานการณ ์
       ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง ประสานติดตามสถานการณ์จากศูนย์ปฏิบัติการ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
       ทุกส านัก/กอง จัดให้มีการ Back Up ข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานซึ่งไม่ได้อยู่ใน
ระบบสารสนเทศ หรือระบบข้อมูลกลาง ลงอุปกรณ์ส ารองข้อมูล อาทิ External Hard disk แผ่น CD ฯลฯ เพ่ือ
ป้องกันความเสียหายของข้อมูล รวมถึงเป็นการเตรียมข้อมูลส าหรับการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต 
       ส านักงานปลัด อบต. ,กองคลัง  และกองช่าง  ประสานงานในการเตรียมจัดหาสถานที่
ปฏิบัติงานส ารอง เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์  ฯลฯ   เพ่ือเตรียมรับกับสถานการณ์หากพัฒนาเข้าสู่สภาวะวิกฤต 
       ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง แจ้งรองหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง และ
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง เพ่ือแจ้งข้อมูลให้กับบุคลากรในทีมฯ ตามกระบวนการ Call Tree เพ่ือทราบ
และเตรียมพร้อมในเบื้องต้น 
 
   เม่ือเหตุการณ์พัฒนาเข้าสู่สภาวะวิกฤติ ซึ่งจะเป็นผลท าให้การปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งสง  ต้องหยุดชะงักลง 
       ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง ประสานงานกับส านักงานปลัด อบต.   กองคลัง  
และกองช่าง เตรียมความพร้อมของสถานที่ปฏิบัติงานส ารอง เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ให้เรียบร้อยพร้อม
ส าหรับการปฏิบัติงานของคณะบริหารความต่อเนื่อง และทีมงานบริหารความต่อเนื่อง 
       ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง เสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ใน
ฐานะหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง 
       ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง แจ้งรองหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องและ
แจ้งหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง เพ่ือแจ้งข้อมูลให้กับบุคลากรในทีมฯ ตามกระบวนการ Call Tree เพ่ือ
ทราบการประกาศใช้และปฏิบัติตามแผนความต่อเนื่อง (กรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้แจ้ง
บุคลากรส ารอง) 
       ทีมบริหารความต่อเนื่อง ไปรายงานตัวเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง     
ที่ก าหนด ภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่ที่ได้รับแจ้งจากหัวหน้าทีมฯ 
       การประชุมคณะบริหารความต่อเนื่อง เพ่ือสรุปสถานการณ์ ความพร้อมของบุคลากร 
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ รวมถึงรับทราบนโยบาย แนวทางในการปฏิบัติงาน 
       ทีมบริหารความต่อเนื่องปฏิบัติงานตามกระบวนงานที่รับผิดชอบ 
       ทีมบริหารความต่อเนื่องที่ 2 (กองคลัง) เป็นเจ้าภาพในการจัดหาอาหาร น้ าดื่ม ที่พัก 
(กรณีจ าเป็น) เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
       คณะบริหารความต่อเนื่อง ติดตามการปฏิบัติงานของทีมบริหารความต่อเนื่อง แก้ไข
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมถึงติดตามสถานการณ์ว่าได้กลับสู่สภาวะปกติแล้วหรือไม่ เพ่ือตัดสินใจในการ
กลับมาปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งปกติ 
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   เมื่อเหตุการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ 
       ทุกส านัก/กอง ตรวจสอบความเสียหาย (ถ้ามี) และด าเนินการเพ่ือให้เข้าสู่การท างานใน
สภาวะปกติ 
3. กรณีเกิดอัคคีภัย : 
   เมื่อเกิดเหตุการณ์ : 
     ก าหนดให้ถือปฏิบัติตาม “แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย” ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งสง 
   เมื่อเหตุการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ 
       ส านัก/กอง ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัย ส ารวจความเสียหาย รายงานต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
       ส านักงานปลัด อบต. ,กองคลัง  และกองช่าง ด าเนินการจัดหาสถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานให้กับส านัก/กอง ทีได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัย 
       กองช่าง ด าเนินการวางระบบเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ณ สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง
ให้กับส านัก/กองที่ได้รับผลกระทบ 
       ก าหนดเป้าหมายให้สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ภายใน 72 ชั่วโมง นับจากเหตุการณ์กลับ
เข้าสู่สภาวะปกติ 

 
4. กรณีเกิดไฟฟ้าดับ : 
   เมื่อเกิดเหตุการณ์ : 
     เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลกรณีเกิดไฟฟ้าดับที่ผ่านมาในพ้ืนที่ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งสง เกิดข้ึนน้อยมาก และเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ซึ่งผลกระทบที่ส าคัญกรณีเกิดไฟฟ้าดับ คือ ผลกระทบที่จะมี
ต่อระบบข้อมูลและสารสนเทศเป็นหลัก ดังนั้น จุดเน้นของการด าเนินการ คือ การปิดระบบให้ทันภายใต้เงื่อนไข
ของระบบไฟฟ้าส ารองที่มีอยู่ เพ่ือป้องกันความเสียหายของข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
       ให้ปฏิบัติงานโดยไม่ใช้ระบบเทคโนโลยี (Manual) และน าเข้าข้อมูลเมื่อไฟฟ้ากลับมาใช้
งานได้เป็นปกต ิ
   เมื่อหลังเหตุการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ 
       ทุกส านัก/กอง ตรวจสอบความเสียหาย 
       ก าหนดเป้าหมายให้สามารถปฏิบัติงานตามปกติได้ภายใน 6 ชั่วโมง นับจากไฟฟ้ากลับมา
ใช้งานได้เป็นปกต ิ
 


