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คำนำ 
 
   ตามท่ีคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันที่  ๒๔  เมษายน  ๒๕๕๕  มีมติเห็นชอบกับแนวทางและ
มาตรการที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐทั้งระดับกรม  จังหวัด  สถาบันอุดมศึกษา  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
องค์การมหาชน  และรัฐวิสาหกิจ  ดำเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติขององค์การ  เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานใน ภารกิจหลักหรืองานบริการที่สำคัญได้อย่างต่อเนื่องแม้เกิดสภาวะวิกฤต  และสำนักงาน ก.พ.ร.  ใน
ฐานะได้รับมอบหมายให้เป็นหนว่ยงานหลักในการสนับสนุนการดำเนินการ  ได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการจัดทำแผน
บริหารความเสี่ยงขององค์การ  พร้อมกับทดสอบ  ซักซ้อม  และปรับปรุงแผน เพ่ือเตรียมความพร้อมต่อสภาวะ
วิกฤต  นั้น 
   เทศบาลตำบลหนองบัวโคก ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองบัวโคก 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ขึ้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่  มท  ๐๘๑๒/ว ๑๙๖๔  ลง
วันที่  ๙  กันยายน  ๒๕๕๖  เรื่อง  การดำเนินการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
เตรียมความพร้อม และสามารถบริหารจัดการองค์การให้สามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักหรืองานบริการที่สำคัญ
ได้อย่างต่อเนื่องแม้เกิดสภาวะวิกฤตได้อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  แม้ต้องประสบสถานการณ์
วิกฤต  อันจะส่งผลต่อความเชื่อ มั่นในระบบการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลหนองบัวโคก และระบบการ
ให้บริการภาครัฐในภาพรวมต่อไป 
 
 

                                                                                สำนักปลัด 
                                                                                        เทศบาลตำบลหนองบัวโคก 
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บทนำ 
   การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Business Continuity Plan : BCP)  ของเทศบาลตำบลหนอง
บัวโคก ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือให้เทศบาลตำบลหนองบัวโคก ในราชการส่วนท้องถิ่นสามารถนาไปใช้ในการตอบสนอง
และปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ   ซึ่งส่งผลให้เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  ต้องหยุด
การดำเนินงาน  หรือไมส่ามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง  ให้สามารถปฏิบัติงานบริการหลักที่มีความสำคัญได้
อย่างต่อเนื่อง  เป็นระบบ  และมีประสิทธิภาพ 
แนวคิดพื้นฐานในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 
   ๑.การบริหารความเสี่ยง (Business Continuity Management : BCM) คือองค์รวมของ 
กระบวนการบริหารซึ่งบ่งภัยคุกคามขององค์กรและผลกระทบของภัยคุกคามนั้นต่อการดาเนินธุรกิจ และให้
แนวทางในการสร้างขีดความสามารถให้องค์กรมีความยืดหยุ่น เพ่ือการตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์ของผู้มี
ส่วนได้เสีย  ชื่อเสียง ภาพลักษณ์  และกิจกรรมที่สร้าง มูลค่าที่มีประสิทธิผล 

๒.แนวทางการบริหารความเสี่ยง/การตอบสนองต่อ สภาวะวิกฤติ 
    ๒.๑  ในระดับแรกเป็นการจัดการแผนเผชิญเหตุ  ที่แสดงให้เห็นว่าทำอย่างไรให้การ 
ปฏิบัติงานมีความต่อเนื่องและสามารถให้บริหารได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ 
    ๒.๒ เมื่อเหตุการณ์ขยายวงกว้างในระดับเกิดความเสียหาย  จะเริ่มเป็นวิกฤตขององค์กร  
องค์กรจึงต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจ  รวมทั้งการกอบกู้ให้กลับมาทำงานได้เป็นปกต ิ  ดังนั้น
วัตถุประสงค์ของการบริหารความต่อเนื่องคือ  เพ่ือให้องค์กรสามารถให้บริการได้ในระดับหนึ่งแม้จะประสบ
สถานการณ์วิกฤต  ซึ่งหน่วยงานต้องหาคำตอบว่าระดับใดที่คิดว่าเหมาะสมและจำเป็น 
    ๒.๓ สามารถใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติได้จริงเมื่อเกิดภาวะวิกฤต 
วัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 

  ๑.เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องของเทศบาลตำบลหนองบัวโคก ในสภาวะวิกฤต 
   ๒.เพ่ือให้เทศบาลตำบลหนองบัวโคก มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤต หรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
   ๓.เพ่ือลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเทศบาลตำบล
หนองบัวโคก  
   ๔.เพ่ือบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ยอมรับได้  และลดระดับความรุนแรงของผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น 
   ๕.เพ่ือให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียของเทศบาลตำบลหนองบัวโคก มีความเชื่อมั่นใน 
ศักยภาพของเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  แม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทำให้การ
ดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองบัวโคก ต้องหยุดชะงัก 
 
สมมุติฐานในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 
๑. เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น  ไมไ่ด้ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงานสำรองที่ได้จัดเตรียมไว้ 
๒. ระบบสารสนเทศสำรอง  ไมไ่ด้ส่งผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเช่นเดียวกับระบบสารสนเทศหลัก 
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ระบุกิจกรรม กระบวนการ และ/หรือผลิตภัณฑ์ 

หน่วยงาน กิจกรรม/กระบวนการ หมายเหตุ 
สำนักปลัดเทศบาล งานบริหารงานทั่วไป 

ดำเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานเลอืกตั้ง  
งานกิจการสภา งานตรวจสอบภายใน งานอำนวยการและข้อมลูข่าวสาร 

 

สำนักปลัดเทศบาล งานนโยบายและแผน 
งานนโยบายและแผนพัฒนา  งานวชิาการ   งานสารสนเทศและระบบ
คอมพิวเตอร์  งานงบประมาณ  งานข้อมูลและการประชาสัมพนัธ์ 

 

สำนักปลัดเทศบาล งานนิติการ 
งานกฎหมายและนิติกรรม  งานดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง   
งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ งานระเบียบการคลงั งานเทศบัญญัต ิ

 

สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งานอำนวยการ งานป้องกัน งานช่วยเหลือฟื้นฟู งานดับเพลิงและกู้ภัย 

 

สำนักปลัดเทศบาล งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์  งานสงเคราะห์เด็ก สตร ีคนชรา คนพิการ 
และผู้ด้อย โอกาส  งานพัฒนาคณุภาพชีวิตเด็ก สตร ีคนชรา และผู้ประสบ
ปัญหาความยากจน  งานปัญหาแรงงานในพืน้ที่ 

 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

งานส่งเสริมอนุรักษ์ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

กองการศึกษา  งานบริหารการศึกษา 
งานบริหารวิชาการ  งานจัดการศึกษา  งานนิเทศการศึกษา 

 

กองการศึกษา  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
งานการศึกษานอกระบบและส่งเสริมอาชีพ  งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและ
เยาวชน  งานประเพณี ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  งานกีฬาและสันทนา
การ   
งานบริหารทั่วไป 

 

กองคลัง งานพฒันาและจัดเก็บรายได ้
งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า  งานพัฒนารายได้  งานควบคุม
กิจการค้าและค่าปรับ  งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้  งานทะเบียน
ทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 

 

กองคลัง งานทะเบียนทรัพย์สนิและพสัดุ 
งานพสัดุ  งานทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์และยานพาหนะ 

 

กองคลัง งานการเงนิ 
งานรับเงนิเบิกจ่ายเงนิ  งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงนิ  งานเก็บรักษาเงิน 

 

กองคลัง งานบัญช ี
งานการบัญชี  งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย งานงบการเงินและงบทดลอง 

 

กองช่าง งานก่อสร้าง  



งานก่อสร้างและบูรณะถนน  งานก่อสร้างและบูรณะสะพานและโครงการ
พิเศษ  งานสาธารณูปโภค  งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 
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หน่วยงาน กิจกรรม/กระบวนการ หมายเหตุ 
กองช่าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

งานสถาปัตยกรรมและมัณฑนศลิป์  งานวิศวกรรม  งานประเมนิราคา  งาน
ควบคุมการก่อสร้างอาคาร งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์   
งานออกแบบ 

 

 
การประเมินความเสี่ยง ภัยคุกคาม  และผลกระทบ 
   ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน และข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๒  ได้กำหนดภารกิจของเทศบาลตำบล เป็น  ๗  ด้าน  ได้แก่  ด้านโครงสร้าง พ้ืนฐาน ด้าน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต   ด้านการจัดระเบียบชุมชน   สังคม   และการรักษาความสงบเรียบร้อย   ด้านการวางแผน  
การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชกรรมและการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ  และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  ด้านการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ด้านการบริหารจัดการ
และการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเทศบาลตำบลหนองบัว
โคก ได้วิเคราะห์แล้วเห็นว่ามีภารกิจหลักจานวน  ๗  ภารกิจ  (๑-๗)  และภารกิจรองจำนวน  3  ภารกิจ  (9-11)  
ดังนี้ 

๑.  ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๒.  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน   สังคม   และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๔.  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕.  ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
๖.  ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
๗.  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๘.  การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 
๙.  การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
๑0. ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน 

 
   โดยอาศัยแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบต่อทรัพยากร  ๕  ด้าน  ได้แก่  ด้านอาคารสถานที่
ปฏิบัติงานหลัก   ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ  ด้านบุคลากรหลัก  และ
ด้าน ผู้ค้าผู้ให้บริการผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ  แล้วสรุปความเสี่ยงภัยคุกคามของเทศบาลตำบลหนองบัวโคกได้ดังนี้ 
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ความเสี่ยงและภัยคุกคาม 
 

ความเสี่ยงและ
ภัยคุกคาม 

ผลกระทบ 

อาคารสถานที่
ปฏิบัติงานหลกั 

วัสดุอุปกรณ์ที่
สำคัญ 

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมูลที่สำคัญ 

บุคลากรหลัก 

คู่ค้าผู้ให้บริการ
ผู้ 

มีส่วนได้เสียที่
สำคัญ 

อุทกภัย - - - / / 
อัคคีภัย / / / / / 
ไฟฟ้าดบั / / / / / 
จลาจล / / / / / 

 
การประเมินผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน 
   เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  ได้ดำเนินการประเมินผลกระทบต่อกระบวนการดำเนินงานหรือ
วิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ  (Business Impact Analysis)  โดยวิเคราะห์กระบวนการ ดำเนินงานตามส่วน
ราชการ  เพ่ือพิจารณาถึงระดับของผลกระทบ  และระยะเวลาที่ยอมให้งานสะดุด หยุดชะงัก  พบว่ามีกระบวนการ
ดำเนินงานภาพรวมในระดับองค์การที่จะได้รับผลกระทบจากสภาวะวิกฤตในระดับสูง  และไม่สามารถยอมให้งาน
สะดุดหยุดชะงักได้เกิน ๑ วัน  จานวน ๑5 กระบวนงาน 
 

กระบวนงาน ส่วนราชการ 
ระดับ 

 

ระยะเวลาที่ยอมให ้
งานสะดุดหยุดชะงัก 

 
๑.  งานบริหารงานทัว่ไป 
ดำเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณ  งานบริหารงาน
บุคคล  งานเลือกตั้ง  งานกิจการสภา  งาน
ตรวจสอบภายใน  งานอำนวยการและข้อมูล
ข่าวสาร 

สำนักปลัดเทศบาล สูง ๑ วัน 
 

๒.  งานนโยบายและแผน 
งานนโยบายและแผนพัฒนา งานวิชาการ   
งานสารสนเทศและระบบคอมพวิเตอร์  
งานงบประมาณ งานข้อมูลและการประชาสัมพนัธ์ 

สำนักปลัดเทศบาล สูง ๑ วัน 
 

๓.  งานนิติการ 
งานกฎหมายและนิติกรรม  งานดำเนินการทางคด ี
และศาลปกครอง  งานร้องเรียนร้องทุกข์ 
และอุทธรณ์ งานระเบียบการคลัง งานเทศบัญญัต ิ

สำนักปลัดเทศบาล สูง ๑ วัน 
 



๔.  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งานอานวยการ  งานป้องกัน  งานชว่ยเหลือ  ฟื้นฟู  
งานดบัเพลิงและกู้ภัย 

สำนักปลัดเทศบาล สูง  2 ชั่วโมง 
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กระบวนงาน ส่วนราชการ 
ระดับ 

 

ระยะเวลาที่ยอมให้ 
งานสะดุด
หยุดชะงัก 

 
๕.  งานสวสัดิการและพัฒนาชมุชน 
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์  งานสงเคราะห์
เดก็ สตร ีคนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส  งาน
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูป้ระสบ
ปัญหาความยากจน  งานปัญหาแรงงานในพืน้ที่ 

กองสวัสดิการสังคม สูง  1 วัน 

๖. งานส่งเสริมอนุรักษป์่าไม้ ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสุขฯ สูง  1 วัน 

7. งานบริหารการศึกษา 
งานบริหารวิชาการ  งานจัดการศึกษา  งานนิเทศ
การศึกษา 

กองการศึกษา  สูง  1 วัน 

8. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  
งานการศึกษานอกระบบและส่งเสริมอาชีพ   
งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน  งานประเพณี 
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  งานกีฬาและสันทนา
การ  งานบริหารทั่วไป 

กองการศึกษา  สูง  1 วัน 

๙.  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า  งานพัฒนา
รายได้  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ   
งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้  งานทะเบียน
ทรัพย์สินและแผนที่ภาษ ี

กองคลัง สูง ๑ วัน 
 

๑๐. งานทะเบยีนทรัพยส์ินและพัสดุ 
งานพสัดุ  งานทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ ์
และยานพาหนะ 

กองคลัง สูง ๑ วัน 
 

11.  งานการเงิน 
งานรับเงนิเบิกจ่ายเงนิ  งานจัดทำฎีกาเบิก  จ่ายเงนิ  
งานเก็บรักษาเงนิ 

กองคลัง สูง ๑ วัน 
 

12  งานบญัช ี
งานการบัญชี  งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย   
งานงบการเงินและงบทดลอง 

กองคลัง สูง ๑ วัน 
 

๑๓. งานผังเมือง กองช่าง สูง ๑ วัน 



งานวางระบบผังเมือง  งานระบบข้อมูลและ 
แผนที่เส้นทางคมนาคม 
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กระบวนงาน ส่วนราชการ 
ระดับ 

 

ระยะเวลาที่ยอมให้ 
งานสะดุด
หยุดชะงัก 

 
๑4. งานกอ่สร้าง 
งานก่อสร้างและบูรณะถนน  งานก่อสร้าง 
และบูรณะสะพานและโครงการพิเศษ   
งานสาธารณูปโภค  งานบำรุงรกัษาเครื่องจักรและ 
ยานพาหนะ 

กองช่าง สูง ๑ วัน 
 

๑5. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
งานสถาปัตยกรรมและมัณฑนศลิป์  งานวิศวกรรม  
งานประเมินราคา  งานควบคุมการ งานก่อสร้าง
อาคาร  งานบริการ ข้อมูล และหลักเกณฑ์ 
งานออกแบบ 

กองช่าง สูง ๑ วัน 
 

 
ทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้เพื่อให้การดำเนินงานต่อเนื่องในภาวะวิกฤต 
   ในการบริหารความเสี่ยงในสภาวะวิกฤตหรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ   ที่เป็นผลให้เทศบาล
ตำบลหนองบัวโคก  ต้องหยุดการดำเนินงาน หรือไมส่ามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ให้สามารถปฏิบัติงานใน
กระบวนการทำงานที่สำคัญดังกล่าวข้างต้นได้อย่างต่อเนื่อง  เป็นระบบ  และมีประสิทธิภาพ  เทศบาลตำบลหนอง
บัวโคกได้วิเคราะห์ทรัพยากรที่จำเป็น  (ขั้นตำ่) ที่ต้องใช้  เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องในภาวะวิกฤต
ของแต่ละกระบวนงาน  ดังนี้ 

 
กระบวนงาน 

 

ทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้เพื่อให้การดำเนินงานต่อเนื่อง 
อาคารสถานที่

ปฏิบัติงาน 
หลัก 

วัสดุอุปกรณ์ 
ที่สำคัญ 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และข้อมูลที่

สำคัญ 

บุคลากร
หลัก 

 

คูค่้าผู้ให้บริการ
ผู้มีส่วนได้เสียที ่

สำคัญ 

๑.  งานบริหารงานทัว่ไป 
ดำเนินการเก่ียวกับงานสาร
บรรณ  งานบริหารงานบุคคล  
งานเลือกตั้ง งานกิจการสภา  
งานตรวจสอบภายใน  งานอา
นวยการและข้อมูลข่าวสาร 

สถานที่
ปฏิบัติงาน
สำรอง  
(๕ คน) 
 

คอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์ 
เครื่องถ่ายเอกสาร 
โทรศัพท์พื้นฐาน 
กระดาษ 
เครื่องเขียน 

ระบบเชื่อมโยง 
อินเตอร์เน็ต 
 

๕ คน ผู้ให้บริการเชื่อม 
โยงเครือข่าย 
อินเตอร์เน็ต 



๒.  งานนโยบายและแผน 
งานนโยบายและแผนพัฒนา  
งานวชิาการ งานงบประมาณ   
งานสารสนเทศและระบบ
คอมพิวเตอร ์ งานข้อมูลและ
การประชาสัมพนัธ ์

สถานที่
ปฏิบัติงาน
สำรอง  
(๒ คน) 
 

คอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์ 
เครื่องถ่ายเอกสาร 
กระดาษ 
เครื่องเขียน 

ระบบเชื่อมโยง 
อินเตอร์เน็ต 
 

๒ คน  
 

ผู้ให้บริการเชื่อม 
โยงเครือขา่ย 
อินเตอร์เน็ต 
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กระบวนงาน 

 

ทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้เพื่อให้การดำเนินงานต่อเนื่อง 
อาคารสถานที่

ปฏิบัติงาน 
หลัก 

วัสดุอุปกรณ์ 
ที่สำคัญ 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และข้อมูลที่

สำคัญ 

บุคลากร
หลัก 

 

คูค่้าผู้ให้บริการ
ผู้มีส่วนได้เสียที ่

สำคัญ 

๓.  งานนิติการ 
งานกฎหมายและนิติกรรม  
งาน ดำเนินการทางคดีและศาล
ปกครอง  งานร้องเรียน ร้อง
ทุกข ์และอุทธรณ์  งาน
ระเบียบการคลัง  งานเทศ
บัญญัต ิ

สถานที่
ปฏิบัติงาน 
สำรอง  
(๑ คน) 
 

คอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์ 
เครื่องถ่ายเอกสาร 
กระดาษ 
เครื่องเขียน 

ระบบเชื่อมโยง 
อินเตอร์เน็ต 
 

1 คน  
 

ผู้ให้บริการเชื่อม 
โยงเครือขา่ย 
อินเตอร์เน็ต 

๔.  งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  งานอำนวยการ   
งานป้องกัน  งานช่วยเหลือ
ฟื้นฟู  งานดบัเพลิงและกู้ภัย 
 

สถานที่
ปฏิบัติงาน 
สำรอง  
(3 คน) 
 

คอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์ 
เครื่องถ่ายเอกสาร 
กระดาษ 
เครื่องเขียน 

ระบบเชื่อมโยง 
อินเตอร์เน็ต 
 

3 คน ผู้ให้บริการเชื่อม 
โยงเครือขา่ย 
อินเตอร์เน็ต 

๕.  งานสวสัดิการและพัฒนา
ชุมชน งานสวสัดิการและสังคม
สงเคราะห์  งานสงเคราะห์เด็ก 
สตร ีคนชรา คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส  งานพฒันา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตร ี คนชรา 
และผู้ประสบปัญหา  ความ
ยากจน  งานปัญหาแรงงานใน
พื้นที ่

สถานที่
ปฏิบัติงาน 
สำรอง  
(3 คน) 
 

คอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์ 
เครื่องถ่ายเอกสาร 
กระดาษ 
เครื่องเขียน 
 

ระบบเชื่อมโยง 
อินเตอร์เน็ต 
 

1 คน ผู้ให้บริการเชื่อม 
โยงเครือขา่ย 
อินเตอร์เน็ต 

๖.  งานส่งเสริมอนุรักษป์่าไม้  
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

สถานที่
ปฏิบัติงาน 
สำรอง  
(3 คน) 
 

คอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์ 
เครื่องถ่ายเอกสาร 
กระดาษ 
เครื่องเขียน 

ระบบเชื่อมโยง 
อินเตอร์เน็ต 
 

1 คน ผู้ให้บริการเชื่อม 
โยงเครือขา่ย 
อินเตอร์เน็ต 



๗.  งานการเงิน 
งานรับเงนิเบิกจ่ายเงนิ   
งานจัดทำฎีกา เบิกจา่ยเงิน  
งานเก็บรักษาเงนิ 

สถานที่
ปฏิบัติงาน 
สำรอง  
(2 คน) 
 

คอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์ 
เครื่องถ่ายเอกสาร 
กระดาษ 
เครื่องเขียน 
 

ระบบเชื่อมโยง 
อินเตอร์เน็ต 
 

2 คน ผู้ให้บริการเชื่อม 
โยงเครือขา่ย 
อินเตอร์เน็ต 
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กระบวนงาน 
 

ทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้เพื่อให้การดำเนินงานต่อเนื่อง 
อาคารสถานที่

ปฏิบัติงาน 
หลัก 

วัสดุอุปกรณ์ 
ที่สำคัญ 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และข้อมูลที่

สำคัญ 

บุคลากร
หลัก 

 

คูค่้าผู้ให้บริการ
ผู้มีส่วนได้เสียที ่

สำคัญ 

8.งานบัญช ี
งานการบัญชี งานทะเบียนคุม
การเบิกจ่ายเงิน งานเก็บรักษา
เงิน 

สถานที่
ปฏิบัติงาน 
สำรอง  
(1 คน) 
 

คอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์ 
เครื่องถ่ายเอกสาร 
กระดาษ 
เครื่องเขียน 
 

ระบบเชื่อมโยง 
อินเตอร์เน็ต 
 

1 คน ผู้ให้บริการเชื่อม 
โยงเครือขา่ย 
อินเตอร์เน็ต 

๙.  งานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้ งานภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียมและค่าเชา่ 
งานพฒันารายได้  งานควบคุม
กิจการค้าและค่าปรับ   
งานทะเบียนควบคุมและ 
เร่งรัดรายได้  งานทะเบยีน
ทรัพย์สินและแผนที่ภาษ ี

สถานที่
ปฏิบัติงาน 
สำรอง  
(2 คน) 
 

คอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์ 
เครื่องถ่ายเอกสาร 
กระดาษ 
เครื่องเขียน 
 

ระบบเชื่อมโยง 
อินเตอร์เน็ต 
 

2 คน ผู้ให้บริการเชื่อม 
โยงเครือขา่ย 
อินเตอร์เน็ต 

๑๐. งานทะเบยีนทรัพยส์ินและ
พัสดุ   งานพัสดุ  งานทะเบยีน
เบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ ์
และยานพาหนะ 

สถานที่
ปฏิบัติงาน 
สำรอง  
(1 คน) 
 

คอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์ 
เครื่องถ่ายเอกสาร 
กระดาษ 
เครื่องเขียน 

ระบบเชื่อมโยง 
อินเตอร์เน็ต 
 

1 คน ผู้ให้บริการเชื่อม 
โยงเครือขา่ย 
อินเตอร์เน็ต 

๑๑. งานกอ่สร้าง 
งานก่อสร้างและบูรณะถนน  
งานก่อสร้างและบูรณะสะพาน
และโครงการพิเศษงาน
สาธารณปูโภค  งานบำรุงรักษา
เครื่องจักรและยานพาหนะ 

สถานที่
ปฏิบัติงาน 
สำรอง  
(3 คน) 
 

คอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์ 
เครื่องถ่ายเอกสาร 
กระดาษ 
เครื่องเขียน 
 

ระบบเชื่อมโยง 
อินเตอร์เน็ต 
 

3 คน ผู้ให้บริการเชื่อม 
โยงเครือขา่ย 
อินเตอร์เน็ต 



๑๒. งานออกแบบและควบคุม
อาคาร   งานสถาปัตยกรรม
และมัณฑนศิลป์  งานวิศวกรรม  
งานประเมินราคา  งานควบคุม
การกอ่สร้างอาคาร  งานบริการ
ข้อมูลและหลักเกณฑ์   
งานออกแบบ 

สถานที่
ปฏิบัติงาน 
สำรอง  
(2 คน) 
 

คอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์ 
เครื่องถ่ายเอกสาร 
กระดาษ 
เครื่องเขียน 
 

ระบบเชื่อมโยง 
อินเตอร์เน็ต 
 

2 คน ผู้ให้บริการเชื่อม 
โยงเครือขา่ย 
อินเตอร์เน็ต 
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กระบวนงาน 
 

ทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้เพื่อให้การดำเนินงานต่อเนื่อง 
อาคารสถานที่

ปฏิบัติงาน 
หลัก 

วัสดุอุปกรณ์ 
ที่สำคัญ 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และข้อมูลที่

สำคัญ 

บุคลากร
หลัก 

 

คูค่้าผู้ให้บริการ
ผู้มีส่วนได้เสียที ่

สำคัญ 

๑๓. งานผังเมือง 
งานวางระบบผังเมือง   
งานระบบข้อมูล 
และแผนที่เส้นทางคมนาคม 
 

สถานที่
ปฏิบัติงาน 
สำรอง  
(1 คน) 
 

คอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์ 
เครื่องถ่ายเอกสาร 
กระดาษ 
เครื่องเขียน 

ระบบเชื่อมโยง 
อินเตอร์เน็ต 
 

1 คน ผู้ให้บริการเชื่อม 
โยงเครือขา่ย 
อินเตอร์เน็ต 

๑๔. งานบริหารการศึกษา 
งานบริหารวิชาการ   
งานจัดการศึกษา   
งานนิเทศการศึกษา 

สถานที่
ปฏิบัติงาน 
สำรอง  
(2 คน) 
 

คอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์ 
เครื่องถ่ายเอกสาร 
กระดาษ 
เครื่องเขียน 

ระบบเชื่อมโยง 
อินเตอร์เน็ต 
 

2 คน ผู้ให้บริการเชื่อม 
โยงเครือขา่ย 
อินเตอร์เน็ต 

15.งานส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม 
งานการศึกษานอกระบบและ
ส่งเสริมอาชีพ  งานกิจกรรม
พัฒนาเดก็และเยาวชน   
งานประเพณี ศาสนา ศลิปะ 
และวัฒนธรรม  งานกีฬาและ
สันทนาการ  งานบริหารทั่วไป 
 

สถานที่
ปฏิบัติงาน 
สำรอง  
(2 คน) 
 

คอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์ 
เครื่องถ่ายเอกสาร 
กระดาษ 
เครื่องเขียน 

ระบบเชื่อมโยง 
อินเตอร์เน็ต 
 

2 คน ผู้ให้บริการเชื่อม 
โยงเครือขา่ย 
อินเตอร์เน็ต 
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กลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 
 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก ได้กำหนดกลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงในกรณี 
เกิดสภาวะวิกฤติไว้ดังนี้ 

ทรัพยากร กลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยง หน่วยงานเจ้าภาพ 
รับผิดชอบ 

 
อาคารสถานที่ 
ปฏิบัติงาน 

- ประสานโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก   
 เพ่ือเตรียมอาคารสถานที่ปฏิบัติงาน 

ทุกกอง 
 

เครื่องมือ / 
อุปกรณ์ 
 

- จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืน  เพ่ือรองรับการใช้งาน 
- จัดเตรียมการ์ดโทรศัพท์  เพ่ือรองรับการ เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต  
กรณีผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตในระบบปกติไม่สามารถให้บริการได้ 
- จัดเตรียมเครื่องถา่ยเอกสาร  โทรศัพท์พ้ืนฐาน  โทรสาร  กระดาษ  
เครื่องเขียน รถยนต์  เพ่ือรองรับการใช้งาน 
- จัดหาเครื่องมือ/วัสดุ /อุปกรณ์ ที่จำเป็น โดยการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี
พิเศษ 

ทุกกอง 
 

ระบบงาน 
เทคโนโลยีหรือ 
ระบบ
สารสนเทศ 

- จัดให้มีระบบงาน เทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศสำรอง  มีการ
สำรองข้อมูลและทดสอบความพร้อมใช้งานอย่างสมำ่เสมอ 
- กำหนดให้มีการปฏิบัติงานโดยไม่ใช้ระบบเทคโนโลยีไปก่อน  แล้วจึง
นาข้อมูลเข้าระบบสารสนเทศเมื่อกลับคืนสู่สภาวะปกติ 

ทุกกอง 
 

บุคลากร - กำหนดตัวบุคลากรหลัก  บุคลากรสำรองในการปฏิบัติงานทดแทนใน
ส่วนราชการเดียวกัน  และมีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
ชัดเจน 

ทุกกอง 
 

คูค่้า/ผู้
ให้บริการ 

- กำหนดให้มีคู่ค้า/ผู้ให้บริการ  เพ่ือเรียกใช้บริการในกรณีเกิดสภาวะ
วิกฤต 
- พิจารณากระจายความเสี่ยง  โดยจัดให้มีคูค่้า / ผู้ให้บริการมากกว่า 
๑ ราย 

ทุกกอง 
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โครงสร้างและทีมบริหารความเสี่ยง 
 

  เพ่ือให้แผนบริหารความเสี่ยง (Business Continuity Plan : BCP)  ของเทศบาลตำบลหนอง 
บัวโคก สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  เนื่องจากเป็นส่วนราชการที่มีขนาดเล็ก  
บุคลากรไมม่าก  ซึ่งจากรูปแบบที่สำนักงาน  ก.พ.ร. กำหนดให้นำโครงสร้างและคำบรรยายลักษณะงานมาพิจารณา
กาหนดกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  ทำให้เทศบาลตำบลหนองบัวโคก จะม ี ๑5 งาน  ซึ่งเยอะเกินไปและ
ไมเ่กิดความเหมาะสม  จึง กำหนดให้มีคณะบริหารความเสี่ยง (BCP Team)  ของเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  แยก
ตามส่วนราชการ  ซึ่งมีงานทั้ง  ๑5  งาน อยู่ในส่วนราชการนั้นแล้ว  โดยที่โครงสร้างประกอบด้วย 
  ๑. หัวหน้าคณะบริหารความเสี่ยง 
  2.  ผู้ประสานงานคณะบริหารความเสี่ยง (หากปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคณะฯ ให้มอบ 
ผู้อื่น) 
  3.  ทีมบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย  หัวหน้าทีม  และทีมงาน  จำนวน  3 ทีม  ได้แก่ 

๔.๑  ทีมบริหารความเสี่ยง ๑  :  สำนักปลัด 
๔.๒  ทีมบริหารความเสี่ยง ๒  :  กองคลัง 
๔.๓  ทีมบริหารความเสี่ยง ๓  :  กองช่าง  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้าคณะผู้บริหารความเสี่ยง 
 

รองหัวหน้าคณะผู้บริหารความเสี่ยง 

ผู้ประสานงานคณะผู้บริหารความเสี่ยง 

ทีมบริหารความ 
เสี่ยง  ๑ 
(สานักปลัด) 
 

ทีมบริหารความ 
เสี่ยง ๒ 
(กองคลัง) 
 

ทีมบริหารความ 
เสี่ยง ๓ 
(กองช่าง ) 
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ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง 
  เพ่ือให้เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  สามารถปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตได้อย่างต่อเนื่อง  เป็นระบบ  และมี
ประสิทธิภาพ  จึงกำหนดขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติกรณีเกิดสภาวะวิกฤตใน ๔ กรณี 
  ๑.  อุทกภัย 
  ๒.  อัคคีภัย 
  ๓.  ไฟดับ 
  ๔.  จลาจล 
โดยระบุขั้นตอน/แนวทางท่ีผู้เกี่ยวข้องจะต้องถือปฏิบัติตามห้วงเวลาของการเกิดเหตุการณ์ในแต่ละเหตุการณ์
ออกเป็น  ๓  ห้วงเวลา  ประกอบด้วย 

๑.  เมื่อเริ่มมีสถานการณ์ 
๒.  เมื่อเหตุการณ์พัฒนาเข้าสู่สภาวะวิกฤต  ซึ่งจะเป็นผลทาให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหนองบัว

โคกต้องหยุดชะงักลง 
๓.  เมื่อเหตุการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ 
ทั้งนี ้  ให้นำแผนในการป้อง กันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ.2561 ของเทศบาลตำบลหนองบัวโคก มา

ใช้ร่วมด้วยโดยมีรายละเอียดขั้นตอน/แนวทางปฏิบัติดังนี้ 
กรณีเหตุการณ์อุทกภัย 

  ๑.  เมื่อเริ่มมีสถานการณ์ 
  ๑.๑  ผู้ประสานงานคณะบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  ทำหน้าที่ในการติดตาม
ข้อมูลขา่วสาร  และสถานการณ์การเกิดภัยอย่างใกล้ชิด  วิเคราะห์แนวโน้ม  และรายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
ชั้นทุกระยะ  และแจ้งเวียน หรือแจ้งผ่านศูนย์วิทยุสื่อสาร  ให้ส่วนราชการทราบถึงสถานการณ์  อีกท้ังติดต่อ
ประสานงานภายในเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  และหน่วยงานอ่ืนภายนอกองค์การจนปิดสถานการณ์ 

๑.๒  หัวหน้าคณะบริหารความเสี่ยง ประเมินลักษณะ  ขอบเขต  แนวโน้มของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  เพ่ือ
ตัดสินใจประกาศใช้แผนบริหารความ เสี่ยง และการดาเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
ตลอดจนสรรหาทรัพยากรตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง 

๑.๓  หัวหน้าทีมบริหารความเสี่ยง สนับสนุนการปฏิบัติงานของหัวหน้าคณะบริหารความเสี่ยง และ
ดำเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรที่ได้กำหนดไว้ในแผนบริหาร
ความเสี่ยงของส่วนราชการของตน 



๑.๔  ทีมงานในทีมบริหารความเสี่ยง สำรองข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติงานซึ่งไม่ได้อยู่ในระบบ
สารสนเทศ  หรือระบบข้อมูลกลางลงอุปกรณ์สารองข้อมูลเพ่ือป้องกันการเสียหายของข้อมูล  รวมถึงการ
เตรียมการเป็นข้อมูลสาหรับการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต 

๑.๕  ผู้ประสานงานคณะบริหารความ เสี่ยง แจ้งรองหัวหน้าคณะบริหารความ เสี่ยงและแจ้งหัวหน้าทีม
บริหารความเสี่ยง เพ่ือแจ้งข้อมูลให้กับบุคลากรในทีม  ตามกระบวนการ Call Tree เพ่ือทราบและเตรียมความ
พร้อมในเบื้องต้น  โดยกระบวนการ  Call Tree จะเริ่มจาก  

- ผู้ประสานงานคณะผู้บริหารความเสี่ยง แจ้งหัวหน้าทีมบริหารความเสี่ยงแต่ละทีม 
- หัวหน้าทีมบริหารความเสี่ยงแต่ละทีมแจ้งทีมงาน  (บุคลากรหลัก) คนที ่๑ 
- ทีมงาน  (บุคลากรหลัก)  คนที่  ๑  แจ้งทีมงาน  (บุคลากรหลัก)  คนที ่ ๒ 
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- ทีมงาน  (บุคลากรหลัก)  คนที่ ๒  แจ้งทีมงาน  (บุคลากรหลัก)  คนที ่ ๓  ต่อเนื่องเรื่อยไปจนกระทั่ง 

ครบทุกคนในทีมบริหารความเสี่ยงแต่ละทีม 
- กรณีท่ีไมส่ามารถติดต่อบุคลากรหลักได้  ให้ติดต่อบุคลากรสำรอง  ตามลาดับที่ที่กำหนดไว้ในรายชื่อ

ของทีมบริหารความเสี่ยง 
๒.  เมือ่เหตุการณ์พัฒนาเข้าสู่สภาวะวิกฤต  ซึ่งจะเป็นผลทาให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหนองบัว

โคกต้องหยุดชะงักลง 
๒.๑  ผู้ประสานงานคณะบริหารความเสี่ยง ประสานงานกับส่วนราชการทุกส่วน ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ และ

โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  เพ่ือเตรียมความพร้อมของสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง  เครื่องมือ  วัสดุ  
อุปกรณ ์ ฯลฯ  ให้เรียบร้อย  พร้อมสาหรับการปฏิบัติงานของคณะบริหารความเสี่ยง และทีมงานบริหารความ
เสี่ยง 

๒.๒  ผู้ประสานงานคณะบริหารความเสี่ยง เสนอนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวโคก ในฐานะหัวหน้า      
คณะบริหารความเสี่ยง ประกาศใช้แผนบริหารความเสี่ยง 

๒.๓  ผู้ประสานงานคณะบริหารความเสี่ยง แจ้งรองหัวหน้าคณะบริหารความเสี่ยง และแจ้งหัวหน้าทีม
บริหารความเสี่ยง เพ่ือแจ้งข้อมูลให้กับบุคลากรในทีมบริหารความเสี่ยง ตามกระบวนการ  Call Tree เพ่ือให้ทราบ
การประกาศใช้และ ปฏิบัติตามแผนบริหารความ เสี่ยง (กรณีท่ี บุคลากรหลักไมส่ามารถปฏิบัติงานได้ให้แจ้ง
บุคลากรสารอง) 

๒.๔  ทีมบริหารความต่อเนื่องไปรายงานตัวเพ่ือปฏิบัติหน้าที่  ณ  สถานที่ปฏิบัติงานสำรองที่กำหนด  
ภายใน  ๒๔  ชัว่โมง  นับตั้งแต่ที่ได้รับแจ้งจากหัวหน้าทีม  (ยกเว้นงานป้องกันฯ และทีมกู้ชีพฉุกเฉินให้รายงานตัว
ภายใน ๒  ชั่วโมง) 

๒.๕ การประชุมคณะบริหารความเสี่ยง เพ่ือสรุปสถานการณ์  ความพร้อมของบุคลากร  เครื่องมือ  วัสดุ  
อุปกรณ ์ฯลฯ  รวมถึงรับทราบนโยบาย  แนวทางปฏิบัติงาน 

๒.๖  ทีมบริหารความเสี่ยงปฏิบัติงานตามกระบวนงานที่รับผิดชอบ 
๒.๗  ทีมบริหารความเสี่ยงที่ ๒ (งานพัสดุ)  เป็นเจ้าภาพในการจัดหาอาหาร  น้าดื่ม  ที่พัก  (กรณีจำเป็น)  

เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
๒.๘  คณะบริหารความ เสี่ยง ติดตามการปฏิบัติงานของทีมบริหารความ เสี่ยง แก้ไขปัญหา  อุปสรรคที่

เกิดข้ัน  รวมถึงติดตามสถานการณ์ว่าได้กลับสู่สภาวะปกติแล้วหรือไม่  เพ่ือตัดสินใจในการกลับมาปฏิบัติงาน  ณ  
ที่ตั้งปกติ 



๓.  เมื่อเหตุการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ 
๓.๑  ทุกส่วนราชการตรวจสอบความเสียหาย  (ถ้ามี)  และดำเนินการเพ่ือให้เข้าสู่การทำงานในสภาวะ

ปกติ 
๓.๒  หัวหน้าทีมบริหารความเสี่ยง รายงานให้หัวหน้าคณะบริหารความเสี่ยงทราบ 
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กรณีเหตุการณ์อัคคีภัย 

๑.  เมื่อเริ่มมีสถานการณ์ 
๑.๑  ผู้ประสานงานคณะบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลหนองบัวโคก ทำหน้าที่ในการติดตามข้อมูล

ข่าวสาร  และสถานการณ์การเกิดภัยอย่างใกล้ชิด  วิเคราะห์แนวโน้ม  และรายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นทุก
ระยะ  และแจ้งเวียน หรือแจ้งผ่านศูนย์วิทยุสื่อสาร  ให้ส่วนราชการทราบถึงสถานการณ์  อีกท้ังติดต่อประสานงาน
ภายในเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  และหน่วยงานอื่นภายนอกองค์การจนปิดสถานการณ์ 

๑.๒  หัวหน้าคณะบริหารความเสี่ยงประเมินลักษณะ  ขอบเขต  แนวโน้มของเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน  เพ่ือ
ตัดสินใจประกาศใช้แผนบริหารความเสี่ยง และการดาเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
ตลอดจนสรรหาทรัพยากรตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง 

๑.๓  หัวหน้าทีมบริหารความเสี่ยง สนับสนุนการปฏิบัติงานของหัวหน้าคณะบริหารความเสี่ยง และ
ดำเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรที่ได้กำหนดไว้ในแผนบริหาร
ความเสี่ยงของส่วนราชการของตน 

๑.๔ ทีมงานในทีมบริหารความเสี่ยง สารองข้อมูลที่จาเป็นในการปฏิบัติงานซึ่งไม่ไดอ้ยู่ในระบบสารสนเทศ  
หรือระบบข้อมูลกลางลงอุปกรณ์สารองข้อมูลเพ่ือป้องกันการเสียหายของข้อมูล  รวมถึงการเตรียมการเป็นข้อมูล
สาหรับการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต 

๑.๕  ผู้ประสานงานคณะบริหารความ เสี่ยง แจ้งรองหัวหน้าคณะบริหารความ เสี่ยงและแจ้งหัวหน้า ทีม
บริหารความเสี่ยง เพ่ือแจ้งข้อมูลให้กับบุคลากรในทีม  ตามกระบวนการ Call Tree เพ่ือทราบและเตรียมความ
พร้อมในเบื้องต้น  โดยกระบวนการ  Call Tree จะเริ่มจาก - ผู้ประสานงานคณะผู้บริหารความเสี่ยง แจ้งหัวหน้า
ทีมบริหารความเสี่ยงแต่ละทีม 

- หัวหน้าทีมบริหารความเสี่ยงแต่ละทีมแจ้งทีมงาน  (บุคลากรหลัก) คนที ่๑ 
- ทีมงาน (บุคลากรหลัก)  คนที ่ ๑  แจ้งทีมงาน  (บุคลากรหลัก)  คนที ่ ๒ 
- ทีมงาน  (บุคลากรหลัก)  คนที่  ๒  แจ้งทีมงาน  (บุคลากรหลัก)  คนที ่ ๓  ต่อเนื่องเรื่อยไปจนกระทั่ง 

ครบทุกคนในทีมบริหารความเสี่ยงแต่ละทีม 
- กรณีท่ีไมส่ามารถติดต่อบุคลากรหลักได้  ให้ติดต่อบุคลากรสำรอง  ตามลำดับที่ที่กำหนดไว้ในรายชื่อ

ของทีมบริหารความเสี่ยง 
๒.  เมื่อเหตุการณ์พัฒนาเข้าสู่สภาวะวิกฤต  ซึ่งจะเป็นผลทาให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหนองบัว

โคกต้องหยุดชะงักลง 



๒.๑  ผู้ประสานงานคณะบริหารความเสี่ยงประสานงานกับส่วนราชการทุกส่วน ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ และ
โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  เพ่ือเตรียมความพร้อมของสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง  เครื่องมือ  วัสดุ  
อุปกรณ ์ ฯลฯ  ให้เรียบร้อย  พร้อมสาหรับการปฏิบัติงานของคณะบริหารความเสี่ยง และทีมงานบริหารความ
เสี่ยง 

๒.๒  ผู้ประสานงานคณะบริหารความเสี่ยง เสนอนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวโคก ในฐานะหัวหน้า 
คณะบริหารความเสี่ยงประกาศใช้แผนบริหารความเสี่ยง 

๒.๓  ผู้ประสานงานคณะบริหารความเสี่ยงแจ้งรองหัวหน้าคณะบริหารความเสี่ยงและแจ้งหัวหน้าทีม
บริหารความเสียงเพ่ือแจ้งข้อมูลให้กับบุคลากรในทีมบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการ  Call Tree เพ่ือให้ทราบ 

การประกาศใช้และ ปฏิบัติตามแผนบริหารความ เสี่ยง (กรณีท่ี บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้
แจ้งบุคลากรสารอง 
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๒.๔  ทีมบริหารความเสี่ยงไปรายงานตัวเพ่ือปฏิบัติหน้าที่  ณ  สถานที่ปฏิบัติงานสำรองที่กำหนด  ภายใน  
๒๔  ชั่วโมง  นับตั้งแตท่ี่ได้รับแจ้งจากหัวหน้าทีม  (ยกเว้นงานป้องกันฯ และทีมกู้ชีพฉุกเฉินให้รายงานตัวภายใน  
๒  ชั่วโมง) 

๒.๕ การประชุมคณะบริหารความเสี่ยงเพ่ือสรุปสถานการณ์  ความพร้อมของบุคลากร  เครื่องมือ  วัสดุ  
อุปกรณ ์ฯลฯ  รวมถึงรับทราบนโยบาย  แนวทางปฏิบัติงาน 

๒.๖  ทีมบริหารความเสี่ยงปฏิบัติงานตามกระบวนงานที่รับผิดชอบ 
๒.๗  ทีมบริหารความเสี่ยงที่ ๒  (งานพัสดุ)  เป็นเจ้าภาพในการจัดหาอาหาร  น้าดื่ม  ที่พัก  (กรณีจำเป็น)  

เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
๒.๘  คณะบริหารความเสี่ยง ติดตามการปฏิบัติงานของทีมบริหารความเสี่ยง แก้ไขปญัหา  อุปสรรคที่เกิด

ขั้น  รวมถึงติดตามสถานการณ์ว่าได้กลับสู่สภาวะปกติแล้วหรือไม่  เพ่ือตัดสินใจในการกลับมาปฏิบัติงาน  ณ  ที่ตั้ง
ปกติ 

๓.  เมื่อเหตุการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ 
๓.๑  ทุกส่วนราชการตรวจสอบความเสียหาย  (ถ้ามี)  และดาเนินการเพ่ือให้เข้าสู่การทำงานในสภาวะ

ปกติ 
๓.๒  หัวหน้าทมีบริหารความเสี่ยง รายงานให้หัวหน้าคณะบริหารความเสี่ยงทราบ 
 

กรณีเหตุการณ์ไฟดับ 
๑.  เมื่อเริ่มมีสถานการณ์ 
๑.๑  ผู้ประสานงานคณะบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  ทำหน้าที่ในการติดตาม

ข้อมูลขา่วสาร  และสถานการณ์การเกิดภัยอย่างใกล้ชิด  วิเคราะห์แนวโน้ม  และรายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
ชั้นทุกระยะ  และแจ้งเวียน หรือแจ้งผ่านศูนย์วิทยุสื่อสาร  ให้ส่วนราชการทราบถึงสถานการณ์  อีกท้ังติดต่อ
ประสานงานภายในเทศบาลตำบลหนองบัวโคก และหน่วยงานอื่นภายนอกองค์การจนปิดสถานการณ์ 

๑.๒  หัวหน้าคณะบริหารความเสี่ยงประเมินลักษณะ  ขอบเขต  แนวโน้มของเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน  เพ่ือ
ตัดสินใจประกาศใช้แผนบริหารความเสี่ยง และการดำเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
ตลอดจนสรรหาทรัพยากรตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง 



๑.๓  หัวหน้าทีมบริหารความ เสี่ยง สนับสนุนการปฏิบัติงานของหัวหน้าคณะบริหารความเสี่ยง และ
ดำเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรที่ได้กำหนดไว้ในแผนบริหาร
ความเสี่ยงของส่วนราชการของตน 

๑.๔ ทีมงานในทีมบริหารความเสี่ยง สำรองข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติงานซึ่งไม่ไดอ้ยู่ในระบบสารสนเทศ  
หรือระบบข้อมูลกลางลงอุปกรณ์สำรองข้อมูลเพ่ือป้องกันการเสียหายของข้อมูล  รวมถึงการเตรียมการเป็นข้อมูล
สำหรับการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต 

๑.๕  ผู้ประสานงานคณะบริหารความเสี่ยง แจ้งรองหัวหน้าคณะบริหารความ เสี่ยงและแจ้งหัวหน้าทีม
บริหารความเสี่ยง เพ่ือแจ้งข้อมูลให้กับบุคลากรในทีม  ตามกระบวนการ Call Tree เพ่ือทราบและเตรียมความ
พร้อมในเบื้องต้น  โดยกระบวนการ  Call Tree จะเริ่มจาก  

- ผู้ประสานงานคณะผู้บริหารความเสี่ยง แจ้งหัวหน้าทีมบริหารความเสี่ยงแต่ละทีม 
- หัวหน้าทีมบริหารความเสี่ยงแต่ละทีมแจ้งทีมงาน  (บุคลากรหลัก) คนที ่๑ 
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- ทีมงาน  (บุคลากรหลัก)  คนที่  ๑  แจ้งทีมงาน  (บุคลากรหลัก)  คนที ่ ๒ 
- ทีมงาน  (บุคลากรหลัก)  คนที่  ๒  แจ้งทีมงาน  (บุคลากรหลัก)  คนที ่ ๓  ต่อเนื่องเรื่อยไปจนกระทั่ง 

ครบทุกคนในทีมบริหารความเสี่ยงแต่ละทีม 
- กรณีท่ีไมส่ามารถติดต่อบุคลากรหลักได้  ให้ติดต่อบุคลากรสำรอง  ตามลำดับที่ที่กำหนดไว้ในรายชื่อ

ของทีมบริหารความเสี่ยง 
๒.  เมื่อเหตุการณ์พัฒนาเข้าสู่สภาวะวิกฤต  ซึ่งจะเป็นผลทาให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหนองบัว

โคกต้องหยุดชะงักลง 
๒.๑  ผู้ประสานงานคณะบริหารความเสี่ยงประสานงานกับส่วนราชการทุกส่วน  ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็และ

โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวโคก   เพ่ือเตรียมความพร้อมของสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง  เครื่องมือ  วัสดุ  
อุปกรณ ์ ฯลฯ  ให้เรียบร้อย  พร้อมสาหรับการปฏิบัติงานของคณะบริหารความเสี่ยง และทีมงานบริหารความ
เสี่ยง 

๒.๒  ผู้ประสานงานคณะบริหารความเสี่ยง เสนอนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวโคก  ในฐานะหัวหน้า
คณะบริหารความเสี่ยงประกาศใช้แผนบริหารความเสี่ยง 

๒.๓  ผู้ประสานงานคณะบริหารความเสี่ยง แจ้งรองหัวหน้าคณะบริหารความ เสี่ยงและแจ้งหัวหน้าทีม 
บริหารความเสี่ยงเพ่ือแจ้งข้อมูลให้กับบุคลากร ในทมีบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการ  Call Tree เพ่ือให้ทราบ
การประกาศใช้และ ปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง (กรณีท่ี บุคลากรหลักไมส่ามารถปฏิบัติงานได้ให้แจ้ง
บุคลากรสำรอง) 

๒.๔  ทีมบริหารความเสี่ยงไปรายงานตัวเพ่ือปฏิบัติหน้าที่  ณ  สถานที่ปฏิบัติงานสำรองที่กำหนด  ภายใน  
๒๔  ชั่วโมง  นับตั้งแตท่ี่ได้รับแจ้งจากหัวหน้าทีม  (ยกเว้นงานป้องกันฯ และทีมกู้ชีพฉุกเฉินให้รายงานตัวภายใน  
๒  ชั่วโมง) 

๒.๕ การประชุมคณะบริหารความเสี่ยงเพ่ือสรุปสถานการณ์  ความพร้อมของบุคลากร  เครื่องมือ  วัสดุ  
อุปกรณ ์ฯลฯ  รวมถึงรับทราบนโยบาย  แนวทางปฏิบัติงาน 

๒.๖  ทีมบริหารความเสี่ยงปฏิบัติงานตามกระบวนงานที่รับผิดชอบ 
๒.๗  ทีมบริหารความเสี่ยงที่ ๒  (งานพัสดุ)  เป็นเจ้าภาพในการจัดหาอาหาร  น้ำดื่ม  ที่พัก  (กรณีจำเป็น)  

เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 



๒.๘  คณะบริหารความเสี่ยง ติดตามการปฏิบัติงานของทีมบริหารความเสี่ยง แก้ไขปัญหา  อุปสรรคที่เกิด
ขั้น  รวมถึงติดตามสถานการณ์ว่าได้กลับสู่สภาวะปกติแล้วหรือไม่  เพ่ือตัดสินใจในการกลับมาปฏิบัติงาน  ณ  ที่ตั้ง
ปกติ 

๓.  เมื่อเหตุการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ 
๓.๑  ทุกส่วนราชการตรวจสอบความเสียหาย  (ถ้ามี)  และดำเนินการเพ่ือให้เข้าสู่การทำงานในสภาวะ

ปกติ 
๓.๒  หัวหน้าทมีบริหารความเสี่ยง รายงานให้หัวหน้าคณะบริหารความเสี่ยงทราบ 
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กรณีเหตุการณ์จลาจล 
๑.  เมื่อเริ่มมีสถานการณ์ 
๑.๑  ผู้ประสานงานคณะบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลหนองบัวโคก ทำหน้าที่ในการติดตามข้อมูล

ข่าวสาร  และสถานการณ์การเกิดภัยอย่างใกล้ชิด  วิเคราะห์แนวโน้ม  และรายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นทุก
ระยะ  และแจ้งเวียน หรือแจ้งผ่านศูนย์วิทยุสื่อสาร  ให้ส่วนราชการทราบถึงสถานการณ์  อีกท้ังติดต่อประสานงาน
ภายในเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  และหน่วยงานอื่นภายนอกองค์การจนปิดสถานการณ์ 

๑.๒  หัวหน้าคณะบริหารความเสี่ยงประเมินลักษณะ  ขอบเขต  แนวโน้มของเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน  เพ่ือ
ตัดสินใจประกาศใช้แผนบริหารความ เสี่ยง และการดำเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
ตลอดจนสรรหาทรัพยากรตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง 

๑.๓  หัวหน้าทีมบริหารความ เสี่ยง สนับสนุนการปฏิบัติงานของหัวหน้าคณะบริหารความเสี่ยง และ
ดำเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรที่ได้กำหนดไว้ในแผนบริหาร
ความเสี่ยงของส่วนราชการของตน 

๑.๔ ทีมงานในทีมบริหารความเสี่ยง สำรองข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติงานซึ่งไม่ไดอ้ยู่ในระบบสารสนเทศ  
หรือระบบข้อมูลกลางลงอุปกรณ์สารองข้อมูลเพ่ือป้องกันการเสียหายของข้อมูล  รวมถึงการเตรียมการเป็นข้อมูล
สำหรับการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต 

๑.๕  ผู้ประสานงานคณะบริหารความ เสี่ยง แจ้งรองหัวหน้าคณะบริหารความ เสี่ยงและแจ้งหัวหน้าทีม
บริหารความเสี่ยง เพ่ือแจ้งข้อมูลให้กับบุคลากรในทีม  ตามกระบวนการ Call Tree เพ่ือทราบและเตรียมความ
พร้อมในเบื้องต้น  โดยกระบวนการ  Call Tree จะเริ่มจาก - ผู้ประสานงานคณะผู้บริหารความเสี่ยง แจ้งหัวหน้า
ทีมบริหารความเสี่ยงแต่ละทีม 

- หัวหน้าทีมบริหารความเสี่ยงแต่ละทีมแจ้งทีมงาน  (บุคลากรหลัก) คนที ่๑ 
- ทีมงาน  (บุคลากรหลัก)  คนที่  ๑  แจ้งทีมงาน  (บุคลากรหลัก)  คนที ่ ๒ 
- ทีมงาน  (บุคลากรหลัก)  คน ที ่ ๒  แจ้งทีมงาน  (บุคลากรหลัก)  คนที ่ ๓  ต่อเนื่องเรื่อยไปจนกระทั่ง 

ครบทุกคนในทีมบริหารความเสี่ยงแต่ละทีม 
- กรณีท่ีไมส่ามารถติดต่อบุคลากรหลักได้  ให้ติดต่อบุคลากรสำรอง  ตามลำดับที่ที่กำหนดไว้ในรายชื่อ

ของทีมบริหารความเสี่ยง 



๒.  เมื่อเหตุการณ์พัฒนาเข้าสู่สภาวะวิกฤต  ซึ่งจะเป็นผลทาให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหนองบัว
โคกต้องหยุดชะงักลง 

๒.๑  ผู้ประสานงานคณะบริหารความเสี่ยงประสานงานกับส่วนราชการทุกส่วน  ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็และ
โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  เพ่ือเตรียมความพร้อมของสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง เครื่องมือ  วัสดุ  
อุปกรณ ์ ฯลฯ  ให้เรียบร้อย  พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานของคณะบริหารความต่อเนื่อง  และทีมงานบริหารความ
เสี่ยง 

๒.๒  ผู้ประสานงานคณะบริหารความเสี่ยง เสนอนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวโคก  ในฐานะหัวหน้า 
คณะบริหารความต่อเนื่องประกาศใช้แผนบริหารความเสี่ยง 

๒.๓  ผู้ประสานงานคณะบริหารความ เสี่ยง แจ้งรองหัวหน้าคณะบริหารความ เสี่ยงและแจ้งหัวหน้าทีม 
บ ริหารความเสี่ยงเพ่ือแจ้งข้อมูลให้กับบุคลากร ในทีมบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการ  Call Tree เพ่ือให้ทราบ 
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การประกาศใช้และ ปฏิบัติตามแผนบริหารความ เสี่ยง (กรณีท่ี บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้

แจ้งบุคลากรสารอง) 
๒.๔  ทีมบริหารความเสี่ยงไปรายงานตัวเพ่ือปฏิบัติหน้าที่  ณ  สถานที่ปฏิบัติงานสำรองที่กำหนด  ภายใน  

๒๔  ชั่วโมง  นับตั้งแตท่ี่ได้รับแจ้งจากหัวหน้าทีม  (ยกเว้นงานป้องกันฯ และทีมกู้ชีพฉุกเฉินให้รายงานตัวภายใน  
๒  ชั่วโมง) 

๒.๕ การประชุมคณะบริหารความเสี่ยง เพ่ือสรุปสถานการณ์  ความพร้อมของบุคลากร  เครื่องมือ  วัสดุ  
อุปกรณ ์ฯลฯ  รวมถึงรับทราบนโยบาย  แนวทางปฏิบัติงาน 

๒.๖  ทีมบริหารความเสี่ยงปฏิบัติงานตามกระบวนงานที่รับผิดชอบ 
๒.๗  ทีมบริหารความเสี่ยง ที ่๒  (งานพัสดุ)  เป็นเจ้าภาพในการจัดหาอาหาร  น้าดื่ม  ที่พัก  (กรณี

จำเป็น)  เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
๒.๘  คณะบริหารความ เสี่ยง ติดตามการปฏิบัติงานของทีมบริหารความเสี่ยง แก้ไขปัญหา  อุปสรรคที่

เกิดข้ัน  รวมถึงติดตามสถานการณ์ว่าได้กลับสู่สภาวะปกติแล้วหรือไม่  เพ่ือตัดสินใจในการกลับมาปฏิบัติงาน  ณ  
ที่ตั้ง ปกติ 

๓.  เมื่อเหตุการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ 
๓.๑  ทุกส่วนราชการตรวจสอบความเสียหาย  (ถ้ามี)  และดำเนินการเพ่ือให้เข้าสู่การทำงานในสภาวะ

ปกติ 
๓.๒  หัวหน้าทมีบริหารความเสี่ยง รายงานให้หัวหน้าคณะบริหารความเสี่ยงทราบ 

 

    ลงชื่อ    ผู้จัดทำแผน/เสนอ 
     (นางสาวอโณทัย  คำนาค) 
     หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 

 



     ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบ 
         (นางลำดวน   จตุปริสากุล) 
   ผู้อำนวยการกองคลัง  รักษาราชการแทน 
        ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

 

ลงชื่อ     ผู้อนุมัติ 
          (นายวิชัย  ประภากรแก้วรัตน์) 
                 นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวโคก 
 

 

 

 

 

 

 


