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  ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ได้มีมติเห็นชอบกับแนวทางและ
มาตรการที่ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐทั้งระดับกรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ทุกส่วนราชการจัดท า “แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ” (Business Continuity Plan) เพ่ือเตรียมความ
พร้อมต่อสภาวะวิกฤต นั้น 

  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดท า “แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ” (Business 
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การปกครองท้องถิ่น และระบบการให้บริการภาครัฐในภาพรวมต่อไป 
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แผนบริหารความต่อเนือ่งขององค์การ (Business Continuity Plan : BCP) 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

 

บทน า : 
  แผนบริหารความต่อเน่ืองขององค์การ (Business Continuity Plan : BCP) ของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ฉบับน้ี จัดท าขึ้นเพื่อให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในราชการบริหารส่วนกลางสามารถ
น าไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ซึ่งส่งผลให้กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น ต้องหยุดการด าเนินงาน หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเน่ือง ให้สามารถปฏิบัติงาน 
ใน “งานบริการหลักท่ีมีความส าคัญ” ได้อย่างต่อเน่ือง เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

แนวคิดพื้นฐานในการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่อง : 
1. การบริหารความต่อเนื่อง :  (Business Continuity Management : BCM) “คือ องค์รวมของ

กระบวนการบริหารซึ่งบ่งภัยคุกคามขององค์กรและผลกระทบของภัยคุกคามน้ันต่อการด าเนินธุรกิจ และให้
แนวทางในการสร้างขีดความสามารถให้องค์กรมีความยืดหยุ่น เพื่อการตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์  
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่ือเสียง ภาพลักษณ์ และกิจกรรมที่สร้างมูลค่าที่มีประสิทธิผล” มอก. 22301-2553 

2. แนวทางการบริหารความต่อเนื่อง/การตอบสนองต่อสภาวะวิกฤต : 
 ในระดับแรกเป็นการจัดการแผนเผชิญเหตุ ที่แสดงให้เห็นว่าท าอย่างไรให้การปฏิบัติงาน 

มีความต่อเน่ืองและสามารถให้บริการได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ 
 เมื่อเหตุการณ์ขยายวงกว้างในระดับเกิดความเสียหาย จะเริ่มเป็นวิกฤตขององค์กร 

องค์กร จึงต้องมีการบริหารจัดการความต่อเน่ืองทางธุรกิจ รวมทั้งการกอบกู้ให้กลับมาท างานได้เป็นปกติ ดังน้ัน 
วัตถุประสงค์ของการบริหารความต่อเน่ือง คือ เพื่อให้องค์กรสามารถให้บริการได้ในระดับหน่ึงแม้ จะประสบ
สถานการณ์วิกฤต ซึ่งหน่วยงานต้องหาค าตอบว่าระดับใดที่คิดว่าเหมาะสมและจ าเป็น 

 สามารถใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติได้จริงเมื่อเกิดภาวะวิกฤต  

วัตถุประสงค์ : 
  แผนบริหารความต่อเน่ืองขององค์การ (Business Continuity Plan : BCP) ของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ฉบับน้ี จัดท าข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญ ดังน้ี 

1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเน่ืองของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในสภาวะวิกฤต 

2. เพื่อให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤต
หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

3. เพื่อลดผลกระทบจากการหยัดชะงักในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

4. เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ยอมรับได้ และลดระดับความรุนแรงของผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น 

5. เพื่อให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีความเช่ือมั่น
ในศักยภาพของกรมฯ แม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนท าให้การด าเนินงานของกรมฯ  
ต้องหยุดชะงัก 

               /สมมติฐาน... 
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สมมติฐานของแผนบริหารความต่อเนื่อง : 
  แผนบริหารความต่อเน่ืองขององค์การ (Business Continuity Plan : BCP) ของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ฉบับน้ี จัดท าข้ึน โดยมีสมมติฐาน ดังน้ี 

1. เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงานส ารองที่ได้จัดเตรียมไว้ 

2. ระบบสารสนเทศส ารอง ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเช่นเดียวกับระบบ
สารสนเทศหลัก 

การประเมินความเสี่ยง ภัยคุกคาม และผลกระทบ : 
  ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2551 ก าหนดให้ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้าน 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ 

  ปัจจุบัน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ส่วนกลาง) ต้ังอยู่ที่วังสุนันทา ถนนนครราชสีมา  
เขตดุสิต กรุงเทพฯ ซึ่งอยู่ใกล้กับเขตพระราชฐาน ลานพระราชวังดุสิต และสถานที่ราชการส าคัญ ได้แก่  
ท าเนียบรัฐบาล รัฐสภา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ มีจ านวนข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้าง 
ที่ปฏิบัติราชการอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งส้ินจ านวน 523 คน 

  เมื่อได้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุความเส่ียง ภัยคุกความที่มีโอกาสเกิดในพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยอาศัย
แนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบต่อทรัพยากร 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก (2) ด้านวัสดุ
อุปกรณ์ที่ส าคัญ/การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ (3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ  
(4) ด้านบุคลากรหลัก และ (5) ด้านคู่ค้า/ผู้ให้บริการ แล้วสรุปความเส่ียง ภัยคุกคาม ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ได้ดังน้ี 
 

ความเสี่ยงและ 
ภัยคุกคาม 

ผลกระทบ 
ด้านอาคาร/

สถานที่
ปฏิบัติงานหลัก 

ด้านวัสดุ
อุปกรณ์ 
ที่ส าคัญ 

ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมูลทีส่ าคัญ 

ด้านบุคลากร 
หลัก 

ด้านคู่ค้า/ 
ผู้ให้บริการ 

อุทกภัย      
ชุมนุมประท้วง/จลาจล      
อัคคีภัย      
ไฟฟ้าดับ      

การประเมินผลกระทบต่อกระบวนการด าเนินงาน : 
  กรมส่งเสิมการปกครองท้องถิ่น ได้ด าเนินการประเมินผลกระทบต่อกระบวนการด าเนินงาน 
หรือการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) โดยวิเคราะห์กระบวนการด าเนินงาน 
ตามภารกิจของกรมฯ เพื่อพิจารณาถึง “ระดับของผลกระทบ” และ “ระยะเวลาที่ยอมให้งานสะดุดหยุดชะงัก”  
 

                      /พบว่า... 



DLA BCP Plan : 3 
 

พบว่ามีกระบวนการด าเนินงานภาพรวมในระดับกรมที่จะได้รับผลกระทบจากสภาวะวิกฤตในระดับสูง และ  
ไม่สามารถยอมให้งานสะดุดหยุดชะงักได้เกิน 1 วัน จ านวน 10 กระบวนงาน ดังน้ี 
 

กระบวนงาน ส านัก/กอง 
ที่เกี่ยวข้อง 

ระดับ 
ผลกระทบ 

ระยะเวลาที่ยอมให ้
งานสะดุดหยุดชะงัก 

1. การจัดสรรเงินอุดหนุนให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (เ งินอุดหนุนทั่วไป เ งินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ เงินภาษี) 

 ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร 
งานท้องถิ่น (สน.พส.) 
 ส านักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) 
 ส านักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และการมีส่วนร่วม (สน.สส.) 
 ส านักประสานและพัฒนาการจัด
การศึกษาท้องถิ่น (สน.กศ.) 

สูง 1 วัน 

2. งานส่งเสริมสนับสนุนด้านการเงิน การคลัง
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ส านักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) สูง 1 วัน 

3. งานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และรายได้ของ 
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

 ส านักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) สูง 1 วัน 

4. งานส่งเสริมสนับสนุนด้านการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น (สน.บถ.) 

สูง 1 วัน 

5. งานส่งเสริมสนับสนุนด้านการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและการจัดบริการสาธารณะให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร 
งานท้องถิ่น (สน.พส.) 
 ส านักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และการมีส่วนร่วม (สน.สส.) 

สูง 1 วัน 

6. งานส่งเสริมและสนับสนุนด้านการบริหาร
จัดการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ส านักพัฒนาระบบ รูปแบบ และ
โครงสร้าง (สน.พร.) 
 ส านักมาตรฐานการบริหารงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (สน.มถ.) 

สูง 1 วัน 

7. งานคดี และงานด้านกฎหมายและระเบียบ
ท้องถิ่น 

 ส านักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น 
(สน.กม.) 

สูง 1 วัน 

8. งานเบิกจ่ายเงิน การบัญชี และการพัสดุ  
 

 กองคลัง (กค.) สูง 1 วัน 

9. งานสารสนเทศและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศท้องถิ่น 
(ศส.) 

สูง 6 ช่ัวโมง 

10. งานช่วยอ านวยการและงานสารบรรณ 
 

 ส านักงานเลขานุการกรม (สล.) สูง 6 ช่ัวโมง 

 

 

              / ทรัพยากร... 
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ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้เพ่ือให้การด าเนินงานต่อเนื่องในภาวะวิกฤต : 
  ในการบริหารความต่อเน่ืองในสภาวะวิกฤตหรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่เป็นผลให้ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต้องหยุดการด าเนินงาน หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเน่ือง ให้สามารถ
ปฏิบัติงานในกระบวนการด าเนินงานที่ส าคัญดังกล่าวข้างต้นได้อย่างต่อเน่ือง เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้วิเคราะห์ทรัพยากรที่จ าเป็น (ขั้นต่ า) ที่ต้องใช้เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน 
ได้อย่างต่อเน่ืองในภาวะวิกฤต ของแต่ละกระบวนงาน ดังน้ี 
 

กระบวนงาน 

ทรัพยากรท่ีจ าเป็นต้องใช้เพ่ือให้การด าเนินงานต่อเนื่อง 
อาคาร/ 
สถานที่ 

ปฏิบตัิงาน 

เครื่องมือ 
อุปกรณ์ 

ระบบงาน
เทคโนโลยี หรือ
ระบบสารสนเทศ 

บุคลากร คู่ค้า/ 
ผู้ให้บริการ 

1. การจัดสรรเงินอุดหนุนให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ เงินภาษี) 

 สถานที่ ปฏิบัติ 
งานส ารอง (8 คน) 

 คอมพิวเตอร์แบบ
พกพา 4 เครื่อง 
 เครื่องพิมพ์ 
 เครื่องถ่ายเอกสาร 
 โทรศัพท์พื้นฐาน 
 โทรสาร 
 กระดาษ  
 เครื่องเขียน 

 ระบบเชื่ อมโยง
อินเตอร์เน็ต 
 ระบบ GFMIS 

 บุคลากร
หลัก 8 คน 

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

2. งานส่งเสริมสนับสนุนด้านการเงิน การคลัง
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 สถานที่ ปฏิบัติ 
งานส ารอง (2 คน) 

 คอมพิวเตอร์แบบ
พกพา 1 เครื่อง 
 เครื่องพิมพ์ 
 เครื่องถ่ายเอกสาร 
 โทรศัพท์พื้นฐาน 
 โทรสาร 
 กระดาษ 
 เครื่องเขียน 

 ระบบเชื่ อมโยง
อินเตอร์เน็ต 
 ระบบ e-LAAS 

 บุคลากร
หลัก 2 คน 

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

3. งานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และรายได้ของ 
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

 สถานที่ ปฏิบัติ 
งานส ารอง (2 คน) 

 คอมพิวเตอร์แบบ
พกพา 1 เครื่อง 
 เครื่องพิมพ์ 
 เครื่องถ่ายเอกสาร 
 โทรศัพท์พื้นฐาน 
 โทรสาร 
 กระดาษ 
 เครื่องเขียน 

 ระบบเชื่ อมโยง
อินเตอร์เน็ต 

 

 บุคลากร
หลัก 2 คน 

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

4. งานส่งเสริมสนับสนุนด้านการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 สถานที่ ปฏิบัติ 
งานส ารอง (7 คน) 

 คอมพิวเตอร์แบบ
พกพา 4 เครื่อง 
 เครื่องพิมพ์ 
 เครื่องถ่ายเอกสาร 
 โทรศัพท์พื้นฐาน 
 โทรสาร 
 กระดาษ  
 เครื่องเขียน 

 ระบบเชื่ อมโยง
อินเตอร์เน็ต 

 

 บุคลากร
หลัก 7 คน 

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

 
 
            / กระบวนงาน... 
 



DLA BCP Plan : 5 
 

กระบวนงาน 

ทรัพยากรท่ีจ าเป็นต้องใช้เพ่ือให้การด าเนินงานต่อเนื่อง 
อาคาร/ 
สถานที่ 

ปฏิบตัิงาน 

เครื่องมือ 
อุปกรณ์ 

ระบบงาน
เทคโนโลยี หรือ
ระบบสารสนเทศ 

บุคลากร คู่ค้า/ 
ผู้ให้บริการ 

5. งานส่งเสริมสนับสนุนด้านการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและการจัดบริการสาธารณะให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 สถานที่ ปฏิบัติ 
งานส ารอง (6 คน) 

 คอมพิวเตอร์แบบ
พกพา 3 เครื่อง 
 เครื่องพิมพ์ 
 เครื่องถ่ายเอกสาร 
 โทรศัพท์พื้นฐาน 
 โทรสาร 
 กระดาษ 
 เครื่องเขียน 

 ระบบเชื่ อมโยง
อินเตอร์เน็ต 
 ระบบ e-Plan 

 บุคลากร
หลัก 6 คน 

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

6. งานส่งเสริมและสนับสนุนด้านการบริหาร
จัดการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 สถานที่ ปฏิบัติ 
งานส ารอง (4 คน) 

 คอมพิวเตอร์แบบ
พกพา 2 เครื่อง 
 เครื่องพิมพ์ 
 เครื่องถ่ายเอกสาร 
 โทรศัพท์พื้นฐาน 
 โทรสาร 
 กระดาษ 
 เครื่องเขียน 

 ระบบเชื่ อมโยง
อินเตอร์เน็ต 

 

 บุคลากร
หลัก 4 คน 

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

7. งานคดี และงานด้านกฎหมายและระเบียบ
ท้องถิ่น 

 สถานที่ ปฏิบัติ 
งานส ารอง (4 คน) 

 คอมพิวเตอร์แบบ
พกพา 2 เครื่อง 
 เครื่องพิมพ์ 
 เครื่องถ่ายเอกสาร 
 โทรศัพท์พื้นฐาน 
 โทรสาร 
 กระดาษ 
 เครื่องเขียน 

 ระบบเชื่ อมโยง
อินเตอร์เน็ต 

 

 บุคลากร
หลัก 4 คน 

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

8. งานเบิกจ่ายเงิน การบัญชี และการพัสดุ   สถานที่ ปฏิบัติ 
งานส ารอง (3 คน) 

 คอมพิวเตอร์แบบ
พกพา 2 เครื่อง 
 เครื่องพิมพ์ 
 เครื่องถ่ายเอกสาร 
 โทรศัพท์พื้นฐาน 
 โทรสาร 
 กระดาษ 
 เครื่องเขียน 

 ระบบเชื่ อมโยง
อินเตอร์เน็ต 
 ระบบ GFMIS 

 บุคลากร
หลัก 3 คน 

 ผู้ให้บริการ
เ ชื่ อ ม โ ย ง
เ ค รื อ ข่ า ย
อินเตอร์เน็ต 
 ผู้ ค้ า วั ส ดุ
ส านักงาน 

9. งานสารสนเทศและการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารทางเว็บไซต์ของกรมส่ งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 สถานที่ ปฏิบัติ 
งานส ารอง (3 คน) 

 คอมพิวเตอร์แบบ
พกพา 2 เครื่อง 
 เครื่องพิมพ์ 
 เครื่องถ่ายเอกสาร 
 โทรศัพท์พื้นฐาน 
 โทรสาร 
 กระดาษ 
 เครื่องเขียน 

 ระบบเชื่ อมโยง
อินเตอร์เน็ต 

 

 บุคลากร
หลัก 3 คน 

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

 
 
 
            / กระบวนงาน... 
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กระบวนงาน 

ทรัพยากรท่ีจ าเป็นต้องใช้เพ่ือให้การด าเนินงานต่อเนื่อง 
อาคาร/ 
สถานที่ 

ปฏิบตัิงาน 

เครื่องมือ 
อุปกรณ์ 

ระบบงาน
เทคโนโลยี หรือ
ระบบสารสนเทศ 

บุคลากร คู่ค้า/ 
ผู้ให้บริการ 

10. งานช่วยอ านวยการและงานสารบรรณ 
 

 สถานที่ ปฏิบัติ 
งานส ารอง (5 คน) 

 คอมพิวเตอร์แบบ
พกพา 3 เครื่อง 
 เครื่องพิมพ์ 
 เครื่องถ่ายเอกสาร 
 โทรศัพท์พื้นฐาน 
 โทรสาร 
 กระดาษ 
 เครื่องเขียน 
 รถยนต ์/ รถตู ้

 ระบบเชื่ อมโยง
อินเตอร์เน็ต 
 ระบบ e - 0ffice 

 

 บุคลากร
หลัก 5 คน 

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

กลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง : 
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความต่อเน่ืองไว้ดังน้ี 
    

ทรัพยากร กลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง หน่วยงานเจ้าภาพ
รับผิดชอบ 

อาคาร/สถานที่ 
ปฏิบัติงาน 

 สรรหาและเตรียมการในเรื่องอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานส ารองที่มีอยู่ของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (เป็นล าดับแรก) อาทิ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
คลอง 6 ธัญบุรี 
 สรรหาและเตรียมการในเรื่องอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานส ารองกับหน่วยงาน
ภาคเอกชน หรือสถานศึกษา อาทิ ธนาคารกรุงไทย หรือมหาวิทยาลัยในโครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

กค. 
 
 

กค. 

เครื่องมือ/อุปกรณ์  จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอรแ์บบพกพา เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ด้าน IT อื่น เพื่อรองรับ
การใช้งานกรณีเกิดสถาวะวิกฤต 
 จัดเตรียม Air Card เพื่อรองรับการเช่ือมต่อระบบอินเตอร์เน็ต กรณีผู้ให้บริการ
อินเตอร์เน็ตในระบบปกติไม่สามารถให้บริการได้ 
 จัดเตรียมเครื่องถ่ายเอกสาร โทรศัพท์พื้นฐาน โทรสาร กระดาษ เครื่องเขียน 
รถยนต์ เพื่อรองรับการใช้งานกรณีเกิดสถาวะวิกฤต 
 จัดหาเครื่องมือ / วัสดุ / อุปกรณ์ ที่จ าเป็นโดยการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ  
(กรณีมีความจ าเป็น) 

ศส. 
 

ศส. 
 

กค. 
 

กค. 

ระบบงานเทคโนโลยี 
หรือระบบสารสนเทศ 

 จัดให้มีระบบงานเทคโนโลยีหรือระบบสารสนเทศส ารอง มีการ Back UP ข้อมูลและ
ทดสอบความพร้อมใช้งานอย่างสม่ าเสมอ 
 ก าหนดให้มีการปฏิบัติงานโดยไม่ใช้ระบบเทคโนโลยี (Manual) ไปก่อน แล้วจึง
น าเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเมื่อกลับคืนสู่สภาวะปกติ 

ศส. 
 

ทุกส านัก/กอง 
ที่เกี่ยวข้อง 

บุคลากร  ก าหนดตัวบุคลากรหลัก บุคลากรส ารองในการปฏิบัติงานทดแทนภายในส านัก/กอง
เดียวกัน และมีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อสื่อสารได้ชัดเจน 

ทุกส านัก/กอง 
ที่เกี่ยวข้อง 

คู่ค้า/ผู้ให้บริการ  ก าหนดให้มีคู่ค้า/ผู้ให้บริการ เพื่อเรียกใช้บริการได้ในกรณีที่เกิดสภาวะวิกฤต 
 พิจารณากระจายความเสี่ยง โดยจัดให้มีคู่ค้า/ผู้ให้บริการมากกว่า 1 ราย   

กค. 
กค./ศส. 

 
 
                   / โครงสร้าง... 
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โครงสร้างและทีมบริหารความต่อเนื่อง : 
  เพื่อให้แผนบริหารความต่อเน่ือง (Business Continuity Plan : BCP) ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงก าหนดให้มี “คณะบริหาร
ความต่อเน่ือง (BCP Team)” ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยที่โครงสร้างประกอบด้วย 

1. หัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ือง 
2. รองหัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ือง 
3. ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเน่ือง 
4. ทีมบริหารความต่อเน่ือง ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าทีม และทีมงาน จ านวน 8 ทีม ได้แก่ 
    (1) ทีมบริหารความต่อเน่ือง 1 : งานจัดสรรเงินอุดหนุน และงานส่งเสริมสนับสนุนด้านการเงิน

การคลังให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    (2) ทีมบริหารความต่อเน่ือง 2 : งานส่งเสริมสนับสนุนด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
    (3) ทีมบริหารความต่อเน่ือง 3 : งานส่งเสริมสนับสนุนด้านการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ

จัดบริการสาธารณะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    (4) ทีมบริหารความต่อเน่ือง 4 : งานส่งเสริมและสนับสนุนด้านการบริหารจัดการให้กับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    (5) ทีมบริหารความต่อเน่ือง 5 : งานคดี และงานด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น 
    (6) ทีมบริหารความต่อเน่ือง 6 : งานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ 
    (7) ทีมบริหารความต่อเน่ือง 7 : งานสารสนเทศและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์

ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
    (8) ทีมบริหารความต่อเน่ือง 8 : งานช่วยอ านวยการ และงานสารบรรณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    / โดยมี... 
 

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง 

ผู้ประสานคณะบริหารความต่อเนื่อง 

ทีมบริหาร 
ความ

ต่อเนื่อง 1 
(คลัง) 

ทีมบริหาร 
ความ

ต่อเนื่อง 2 
(บุคคล) 

ทีมบริหาร 
ความ

ต่อเนื่อง 3 
(แผน/บรกิาร) 

ทีมบริหาร 
ความ

ต่อเนื่อง 4 
(บริหารจัดการ) 

ทีมบริหาร 
ความ

ต่อเนื่อง 5 
(กฎหมาย) 

ทีมบริหาร 
ความ

ต่อเนื่อง 6 
(การเงิน/พัสดุ) 

ทีมบริหาร 
ความ

ต่อเนื่อง 7 
(สารสนเทศ) 

ทีมบริหาร 
ความ

ต่อเนื่อง 8 
(ช่วยอ านวยการ) 

รองหัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง 
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โดยมีการก าหนดตัวบุคลากรหลักและบุคลากรส ารองของคณะบริหารความต่อเนื่อง และทีมบริหารความต่อเนื่อง
แต่ละทีมไว้ ดังนี้ 
 

บุคลากรหลัก บทบาท บุคลากรส ารอง 
ชื่อ – สกุล/ต าแหน่ง โทรศัพท์มือถือ  ชื่อ – สกุล/ต าแหน่ง โทรศัพท์มือถือ 

นายวัลลภ พริ้งพงษ ์
อสถ. 

xx xxxx xxxx หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง 

นายชาญนะ เอี่ยมแสง 
ร.อสถ. 

08 1832 8966 

นายสมศักดิ์ ปะรสิุทโธ เหมทานนท ์
ร.อสถ. 

08 1929 1638 รองหัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง 

นายโชคชัย เดชอมรธญั 
ร.อสถ. 

08 1810 4270  

นายดุษฎี สุวัฒวติยากร 
ผอ.สน.คท. 

08 1850 1857 หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง 1 

นางรุ่งรัชนี รุ่งมณ ี
รกน.ผชช.คท. 

08 1174 3697 

นายศรีพงษ์ บุตรงามด ี
ผอ.สน.บถ. 

08 1174 3763 หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง 2 

นายนิกร สุกใส 
ผชช.บถ. 

08 1174 3745 

นายชลธี ยังตรง 
ผอ.สน.พส. 

08 1174 3783 หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง 3 

นายวรพจน์ เอี่ยมรักษา 
ผชช.มถ.  

08 1861 3666 

นายศตพงษ์ สุนทรารักษ์ 
ผอ.สน.พร. 

08 9897 0520 หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง 4 

นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย 
ผอ.สบด. สน.มถ.  

08 1859 7484 

นายโสภณ ชาเรืองฤทธิ ์
ผอ.สน.กม. 

08 1848 7620 หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง 5 

นายบรเมศร์ ธีระค าศร ี
รกน.ผชช.กร. 

081 174 3694 

นางสาวบานช่ืน วิจิตรกานต์วงศ ์
ผอ.กค. 

08 1875 8016 หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง 6 

นางพัทธานันท์ ยังตรง 
หน.ฝ.กง. กค. 

08 1174 9371 

นายชานน วาสิกศิร ิ
ผอ.ศส. 

08 1929 8444 หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง 7 

นายธนะสิทธิ์ อนันต์สริิเกษม 
นวช.คพ.ชก. ศส. 

08 1174 3776 

นายศิริพันธ์ ศรีกงพล ี
ล.สถ. 

08 1859 8472 หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง 8 

นายธีร์ พัฒนากูล 
นสถ.ชพ. สล. 

08 1174 3755 

นายศิริพันธ์ ศรีกงพล ี
ล.สถ. 

08 1859 8472 ผู้ประสานคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง 

นายรัฐกร ก้อนแก้ว 
ผอ.ก.พ.ร. 

08 1859 7785 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               / ทีมบริหาร... 
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ทีมบริหารความต่อเนื่อง 1 :  
งานจัดสรรเงินอุดหนุน และงานส่งเสริมสนับสนุนด้านการเงินการคลังให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

หัวหน้าทีม 
บุคลากรหลัก บุคลากรส ารอง 

ชื่อ โทรศัพท์มือถือ ชื่อ โทรศัพท์มือถือ 
นายดุษฎี สุวัฒวติยากร 
ผอ.สน.คท. 

08 1850 1857 นางรุ่งรัชนี รุ่งมณ ี
รกน.ผชช.คท. 

08 1174 3697 

ทีมงาน 
บุคลากรหลัก บุคลากรส ารอง 

ชื่อ โทรศัพท์มือถือ ชื่อ โทรศัพท์มือถือ 
1. นายธีรยุทธ ส าราญทรัพย ์
ผอ.สจง. สน.คท. 

08 9925 2601 1. นางเพชรา ปั้นเก่า 
จธก.ชง. สน.คท. 

08 1916 7605 

2. นางจิรพันธ์ บุญพระธรรม 
จธก.อส. สน.คท. 

08 9925 2647 2. นางนิโลบล พาณิชย ์
จกง.ชง. สน.คท. 

08 4695 6856 

3. นางสาวกาญจน์ชนิษฐา เอกแสงศรี 
นวผ.ชก. สน.พส. 

08 1995 4175 3. นางสาวรพินพร รุ่งเกต 
นวผ.ชก. สน.พส. 

08 41486  5202 

4.นางสาวนันทนา ชัยตันติกุล 
นทบ.ชพ. สน.พส. 

08 9676 7770 4. นางสาวนันทิพัฒน์ หมื่นกัน 
นวช.กค.ปก. สน.พส. 

08 4173 9767 

5. นายธีระรตัน์ วงษ์จักร 
ผอ.สพศ. สน.สส. 

08 1170 6748 5. นายประเสริฐ รวยป้อม 
นวผ.ชก. สน.สส. 

08 1753 1060 

6. นายพนมเทียน เส้งวั่น 
ผอ.สสส. สน.สส. 

08 9810 4570 6. นายราม จินตมาศ 
นวผ.ชก. สน.สส. 

08 7818 8981 

7. นายวีระชาติ ทศรตัน์ 
ผอ.สศน. สน.กศ. 

08 1174 3752 7. นางลัดดา ไชยศร ี
นวช.กศ.ชก. สน.กศ. 

08 7342 7268 

8. นางสมรักษ์ ก่ิงรุ้งเพ็ชร ์
ผอ.สผศ. สน.กศ. 

08 1174 3751 8. นายมนสวรรค์ สืบศร ี
นวช.กศ. สน.กศ. 

08 1574 48047 

9. นางราตรี รัตนไชย 
ผอ.สบส. สน.คท. 

08 9969 2537 9. นายนิยม วิหคเหริ 
นก.ชก. สน.คท. 

08 9147 6712 

10. นางชลลดา เอี่ยมวิศิษฏ ์
นวช.กค.ชก. สน.คท. 

08 1919 0322 10. นางสาวพรทิพย์ น้อมน าทรัพย์ 
นวช.กง.ชก. สน.คท. 

08 0558 9997 

11. นางอุมาพรรณ อินทร์ศร ี
นวช.กค.ชก. สน.คท. 

08 1174 3751 11. นางสาวณฏัฐพร โยรัมย ์
นวผ.ชก. สน.คท. 

08 1989 3670 

12. นางสาวปัญญา จินตกะวงศ์ 
นวช.กง.ชก. สน.คท. 

08 1174 3751 12. นางสาวพิชญ์สินี สมบัติทยานนท์ 
จกง.ชง. สน.คท. 

08 9936 6955 

 
 
 
 
               / ทีมบริหาร... 
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ทีมบริหารความต่อเนื่อง 2 :  
งานส่งเสริมสนับสนุนด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

หัวหน้าทีม 
บุคลากรหลัก บุคลากรส ารอง 

ชื่อ โทรศัพท์มือถือ ชื่อ โทรศัพท์มือถือ 
นายศรีพงษ์ บุตรงามด ี
ผอ.สน.บถ. 

08 1174 3763 นายนิกร สุกใส 
ผชช.บถ. 

08 1174 3745 

ทีมงาน 
บุคลากรหลัก บุคลากรส ารอง 

ชื่อ โทรศัพท์มือถือ ชื่อ โทรศัพท์มือถือ 
1. นายสุรเกยีรติ ฐติะฐาน  
ผอ.สสบ. สน.บถ. 

08 1319 7354 1. นายนคร พันธุส์วัสด ิ
นก.ชก. สน.บถ. 

08 1681 4342 

2. นายสมศักดิ์ พนากิจสุวรรณ 
ผอ.สบศ. สน.บถ. 

08 9969 2528 2. นายอรรถวุฒิ บูรณสิงห ์
นทบ.ชก. สน.บถ. 

08 9969 2530 

3. นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ 
ผอ.สมบ. สน.บถ. 

08 1938 2617 3. นายศรุติพงศ์ จิราดิษพงศ์ 
นทบ.ชก. สน.บถ. 

08 5943 7619 

4. นายชนินทร์ ราชมณ ี
ผอ.สบม. สน.บถ.  

08 1174 3785 4. นายปิยะ คงกัน 
นทบ.ชก. สน.บถ. 

08 9142 2959 

5. นายประพันธ์ สุวรรณ ์
ผอ.สบล. สน.บถ. 

08 1174 3754 5. นายสุระพันธุ์ อัศวนนท์ 
นทบ.ชก. สน.บถ. 

08 1447 0808 

6. นายประวิทย์ เปรื่องการ 
ผอ.สมอ. สน.บถ. 

08 1174 3784 นายเศรษฐพงศ์ แหล่งสท้าน 
นก.ชก. สน.บถ. 

08 3352 6363 

7. นายประมลู เบญจพันธ์ 
นทบ.ชก. สน.บถ. 

08 9969 2531 นางพิไลวรรณ ค าพวงเพชร 
นทบ.ชก. สน.บถ. 

08 9169 1180 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               / ทีมบริหาร... 
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ทีมบริหารความต่อเนื่อง 3 :  
งานส่งเสริมสนับสนุนด้านการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดบริการสาธารณะให้กับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
 

หัวหน้าทีม 
บุคลากรหลัก บุคลากรส ารอง 

ชื่อ โทรศัพท์มือถือ ชื่อ โทรศัพท์มือถือ 
นายชลธี ยังตรง 
ผอ.สน.พส. 

08 1174 3783 นายวรพจน์ เอี่ยมรักษา 
ผชช.มถ. 

08 1861 3666 

ทีมงาน 
บุคลากรหลัก บุคลากรส ารอง 

ชื่อ โทรศัพท์มือถือ ชื่อ โทรศัพท์มือถือ 
1. นายสุริยะ หินเมืองเก่า 
นวผ.ชก. สน.พส. 

08 1902 4375 1. ว่าท่ี ร.ท.กมลกาจ รุ่งปิ่น 
นวผ.ปก. สน.พส. 

08 3304 1907 

2. นายโชติ ถาวร 
นวผ.ชก. สน.พส. 

08 0995 4020 2. นายไชยา กลิ่นทอง 
จธก.ชง. สน.พส. 

08 0910 7967 

3. นายกู้เกียรติ นิ่มเนียม 
ผอ.สสร. สน.สส. 

08 1174 3738 3. นายกฤษดา สมประสงค ์
นวผ.ชก. สน.สส. 

08 1560 6960 

4. นางยิษฐา แว่วศรี 
ผอ.สน.กศ. 

08 1174 3690 4. นางสาวแสงมณี มีน้อย 
ผอ.สวศ. สน.กศ. 

08 9569 4294 

5. นายสมศักดิ์ จันทร์รุ่ง 
นวช.กศ.ชก. สน.กศ. 

08 9676 5056 5. นางสาวชนัญภัค ติยารัตนกลู 
นวช.กศ.ชก. สน.กศ. 

08 6886 4800 
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ทีมบริหารความต่อเนื่อง 4 :  
งานส่งเสริมสนับสนุนด้านการบริหารจัดการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

หัวหน้าทีม 
บุคลากรหลัก บุคลากรส ารอง 

ชื่อ โทรศัพท์มือถือ ชื่อ โทรศัพท์มือถือ 
นายศตพงษ์ สุนทรารักษ์ 
ผอ.สน.พร. 

08 9897 0520 นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย 
ผอ.สบด. สน.มถ. 

08 1859 7484 

ทีมงาน 
บุคลากรหลัก บุคลากรส ารอง 

ชื่อ โทรศัพท์มือถือ ชื่อ โทรศัพท์มือถือ 
1. นายศศิน พัฒนภิรมย ์
ผอ.สกถ. สน.พร. 

08 1938 2734 1. นายผจญ มหันตปัญญ ์
นวผ.ชก. สน.พร. 

08 6829 6961 

2. นายสุวิชชา เพ็งไพบูลย ์
ผอ.สพร. สน.พร. 

081 890 4439 2. นางนวมลลิ์ เจริญเกยีรตภิักด ี
นวผ.ชก. สน.พร. 

08 6629 7521 

3. นายเจษ เสียงลือชา 
นวผ.ชก. สน.มถ. 

08 9612 5152 3. นางสาวพีรญา อาจเอื้อน 
นวผ.ชก. สน.มถ. 

08 1868 6289 

4. นายญาณกร ไพบูลย ์
นวผ.ชก. สน.มถ. 

08 5446 6899 4. นางสาวบุญสติา ภักดีกิจ 
นวผ.ปก. สน.มถ. 

08 7336 1300 
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ทีมบริหารความต่อเนื่อง 5 :  
งานคดี และงานด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น 
 

หัวหน้าทีม 
บุคลากรหลัก บุคลากรส ารอง 

ชื่อ โทรศัพท์มือถือ ชื่อ โทรศัพท์มือถือ 
นายโสภณ ชาเรืองฤทธิ ์
ผอ.สน.กม. 

08 1848 7620 นายบรเมศร์ ธีระค าศร ี
รกน.ผชช.กม. 

081 174 3694 

ทีมงาน 
บุคลากรหลัก บุคลากรส ารอง 

ชื่อ โทรศัพท์มือถือ ชื่อ โทรศัพท์มือถือ 
1. นายเลอสรร เทพช่วย 
ผอ.สคด. สน.กม. 

08 1174 3770 1. นายธนกฤต รัตนพันธ์ 
นก.ชก. สน.กม. 

08 9112 4731 

2. นายมนู โชติเสน 
ผอ.สรท. สน.กม. 

08 9512 5789 2. นายอนุพันธ์ พานิช 
นก.ชพ. สน.กม. 

08 1953 0635 

3. นายสัญจติ พวงนาค 
ผอ.สวก. สน.กม. 

08 1174 3769 3. นางสาวกิริณี จาระนุ่น 
นก.ชพ. สน.กม. 

08 1334 9653 

4. นายวัชรวิชย์ สุวัฒนาภิรมย ์
ผอ.สกร. สน.กม. 

08 1890 4366 4. นายณัฐศักย์ ดีศร ี
นก.ชพ. สน.กม. 

08 9927 5336 
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ทีมบริหารความต่อเนื่อง 6 :  
งานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ 
 

หัวหน้าทีม 
บุคลากรหลัก บุคลากรส ารอง 

ชื่อ โทรศัพท์มือถือ ชื่อ โทรศัพท์มือถือ 
นางสาวบานช่ืน วิจิตรกานต์วงศ ์
ผอ.กค. 

08 1875 8016 นางพัทธานันท์ ยังตรง 
หน.ฝ.กง. กค. 

08 1174 9371 

ทีมงาน 
บุคลากรหลัก บุคลากรส ารอง 

ชื่อ โทรศัพท์มือถือ ชื่อ โทรศัพท์มือถือ 
1. นางสาวอ าไพ กิติเจริญวงศ ์
นวช.กง.ชก. กค. 

08 0591 6464 1. นางสาวสุกานดา กรตุอาชา 
นวช.กง.ชก. กค. 

08 1917 1550 

2. นางสาวสุดินา แก้วด ี
หน.ฝ.บช. กค. 

08 1170 4679 2. นางสาวพิกุล นาคช านาญ 
นวช.กง.ชก. กค. 

08 9258 9732 

3. นายบรรชา กิจสังสรรค์กุล 
หน.ฝ.พส. กค. 

08 1174 3699 3. นายพรศิลป์ บุญมณ ี
นจท.ชก. กค. 

08 1174 3789 
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ทีมบริหารความต่อเนื่อง 7 :  
งานสารสนเทศและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 

หัวหน้าทีม 
บุคลากรหลัก บุคลากรส ารอง 

ชื่อ โทรศัพท์มือถือ ชื่อ โทรศัพท์มือถือ 
นายชานน วาสิกศิร ิ
ผอ.ศส. 

08 1929 8444 นายธนะสิทธิ์ อนันต์สริิเกษม 
นวช.คพ.ชก. ศส. 

08 1174 3776 

ทีมงาน 
บุคลากรหลัก บุคลากรส ารอง 

ชื่อ โทรศัพท์มือถือ ชื่อ โทรศัพท์มือถือ 
นางสาวศิริวรรณ หสัสรังส ี
นวช.คพ.ชก. ศส. 

08 1174 3778 นายประธาน จันทร์โพธ์ิ  
นวช.คพ. ชก. ศส. 

08 6039 4985 

นางสาวมณฑิณี สุขะ 
นวช.คพ.ชก. ศส. 

08 1760 2765 นายคุณทน บุญวงศ ์
นวช.คพ.ชก. ศส. 

08 6517 4054 

นางสาวณิศาชล สันทาลุนยั 
นวช.คพ.ชก. ศส. 

08 6871 4910 นางสาวน้ าทิพย์ รัตนถาวร 
จคพ.ชง. ศส. 

08 6883 9252 
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ทีมบริหารความต่อเนื่อง 8 :  
งานช่วยอ านวยการ และงานสารบรรณ 
 

หัวหน้าทีม 
บุคลากรหลัก บุคลากรส ารอง 

ชื่อ โทรศัพท์มือถือ ชื่อ โทรศัพท์มือถือ 
นายศิริพันธ์ ศรีกงพล ี
ล.สถ.  

08 1859 8472 นายธีร์ พัฒนากูล 
นสถ.ชพ. สล. 

08 1174 3755 

ทีมงาน 
บุคลากรหลัก บุคลากรส ารอง 

ชื่อ โทรศัพท์มือถือ ชื่อ โทรศัพท์มือถือ 
1. นายธีร์ พัฒนากูล 
นสถ.ชพ. สล. 

08 1174 3755 1. นายจักรพันธ์ เพชรชู 
นจท.ชก. สล. 

08 4415 6609 

2. นายพงศ์เพชร เพชรทอง 
นจท.ชก. สล. 

08 8497 8181 2. นางธิติกาญจน์ ธนศรีสุนยี ์
นวผ.ชก. สล. 

08 1939 1402 

3. นายเศรษฐา ใจสมคม 
นจท.ชก. สล. 

08 9925 2458 3. นางสาวอุไร ภาควิชัย 
นกง.ชก. สล. 

08 9926 5696 

4. นางสาวพัชรพรรณ บญุมา 
นวผ.ชก. สล. 

08 1914 1444 4. นางสาวพจน์ภัทรา ภุชงคกุล 
นจท.ปก. สล. 

08 9763 5358 

5. นางธันยนันท์ ธริพลไพศาล 
นชศ.ชง. สล. 

08 1826 9067 5. นางสาววัชรี เที่ยงธรรม 
จธก.ปง. สล. 

08 1413 4841 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   /ขั้นตอน... 
 



DLA BCP Plan : 17 
 

ขั้นตอนบริหารความต่อเนื่อง : 
  เพ่ือให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตได้อย่างต่อเนื่อง  
เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดขั้นตอน/แนวทางปฏิบัติกรณีเกิดสภาวะวิกฤติใน 4 กรณี คือ  

1. อุทกภัย 
   2. เหตุชุมนุมประท้วง/จลาจล  

3. อัคคีภัย 
4. ไฟฟ้าดับ  

โดยระบุถึงขั้นตอน/แนวทางที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้องถือปฏิบัติตามห้วงเวลาของการเกิดเหตุการณ์ในแต่ละเหตุการณ์ 
ออกเป็น 3 ห้วงเวลา ประกอบด้วย 

1. เมื่อเริ่มมีสถานการณ์  
2. เมื่อเหตุการณ์พัฒนาเข้าสู่สภาวะวิกฤต ซึ่งจะเป็นผลท าให้การปฏิบัติงานของกรมส่งเสริม 

การปกครองท้องถิ่นต้องหยุดชะงักลง และ 
3. เมื่อเหตุการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ 

โดยมีรายละเอียดขั้นตอน/แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1. กรณีเหตุการณ์อุทกภัย : 
 เมื่อเริ่มมีเหตุการณ์ : 

• ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท าหน้าที่ในการติดตามข้อมูลข่าวสาร 
และสถานการณ์การเกิดอุทกภัยอย่างใกล้ชิด วิเคราะห์แนวโน้ม และรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นทุกระยะ  
และแจ้งเวียนให้ส านัก/กองทราบถึงสถานการณ์ 

• ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง ประสานติดตามสถานการณ์จากศูนย์ปฏิบัติการ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

• ทุกส านัก/กอง จัดให้มีการ Back UP ข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานซึ่งไม่ได้อยู่ใน
ระบบสารสนเทศ หรือระบบข้อมูลกลาง ลงอุปกรณ์ส ารองข้อมูล อาทิ External Hard disk แผ่น CD ฯลฯ  
เพ่ือป้องกันความเสียหายของข้อมูล รวมถึงเป็นการเตรียมข้อมูลส าหรับการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต 

• กองคลัง และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น ประสานงานในการเตรียมจัดหาสถานที่
ปฏิบัติงานส ารอง เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ เพ่ือเตรียมรับกับสถานการณ์หากพัฒนาเข้าสู่สภาวะวิกฤต 

• ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง แจ้งรองหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง  
และแจ้งหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง เพ่ือแจ้งข้อมูลให้กับบุคลากรในทีมฯ ตามกระบวนการ Call Tree  
เพ่ือทราบและเตรียมพร้อมในเบื้องต้น  
โดยกระบวนการ Call Tree จะเริ่มจาก  

- ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง แจ้งหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องแต่ละทีม  
- หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องแต่ละทีม แจ้ง ทีมงานฯ (บุคลากรหลัก) คนที่ 1  
- ทีมงานฯ (บุคลากรหลัก) คนที่ 1 แจ้งทีมงานฯ (บุคลากรหลัก) คนที ่2  
- ทีมงานฯ (บุคลากรหลัก) คนที่ 2 แจ้งทีมงานฯ (บุคลากรหลัก) คนที่ 3 ต่อเนื่องเรื่อยไป

จนกระทั่งครบทุกคนในทีมบริหารความต่อเนื่องแต่ละทีม 
 
           / เมื่อทีมงาน...  
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- เม่ือทีมงานฯ (บุคลากรหลัก) คนสุดท้ายในทีม ได้รับแจ้งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ติดต่อ
กลับไปยังหัวหน้าทีม เพื่อยืนยันการรับทราบข้อมูล  

- กรณีที่ไม่สามารถติดต่อบุคลากรหลักได้ ให้ติดต่อบุคลากรส ารอง ตามล าดับที่ที่ก าหนด
ไว้ในรายช่ือของทีมบริหารความต่อเนื่อง 

 เมื่อเหตุการณ์พัฒนาเข้าสู่สภาวะวิกฤต ซึ่งจะเป็นผลท าให้การปฏิบัติงานของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นต้องหยุดชะงักลง  
• ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง ประสานงานกับกองคลัง และศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศท้องถิ่น เตรียมความพร้อมของสถานที่ปฏิบัติงานส ารอง เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ให้เรียบร้อย 
พร้อมส าหรับการปฏิบัติงานของคณะบริหารความต่อเนื่อง และทีมงานบริหารความต่อเนื่อง 

• ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง เสนออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ในฐานะหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง 

• ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง แจ้งรองหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง  
และแจ้งหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง เพ่ือแจ้งข้อมูลให้กับบุคลากรในทีมฯ ตามกระบวนการ Call Tree  
เพ่ือทราบการประกาศใช้และปฏิบัติตามแผนความต่อเนื่อง (กรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติงานได้  
ให้แจ้งบุคลากรส ารอง) 

• ทีมบริหารความต่อเนื่อง ไปรายงานตัวเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
ที่ก าหนด ภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่ที่ได้รับแจ้งจากหัวหน้าทีมฯ 

• การประชุมคณะบริหารความต่อเนื่อง เพ่ือสรุปสถานการณ์ ความพร้อมของบุคลากร 
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ รวมถึงรับทราบนโยบาย แนวทางในการปฏิบัติงาน 

• ทีมบริหารความต่อเนื่องปฏิบัติงานตามกระบวนงานที่รับผิดชอบ 
• ทีมบริหารความต่อเนื่องที่ 6 (การเงิน/พัสดุ) เป็นเจ้าภาพในการจัดหาอาหาร น้ าดื่ม ที่พัก 

(กรณีจ าเป็น) เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
• คณะบริหารความต่อเนื่อง ติดตามการปฏิบัติงานของทีมบริหารความต่อเนื่อง แก้ไขปัญหา

อุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมถึงติดตามสถานการณ์ว่าได้กลับสู่สภาวะปกติแล้วหรือไม่ เพ่ือตัดสินใจในการกลับมา
ปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งปกติ 

 เมื่อเหตุการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ 
• ส านัก/กอง ตรวจสอบความเสียหาย (ถ้ามี) และด าเนินการเพ่ือให้เข้าสู่การท างาน 

ในสภาวะปกต ิ

2. กรณีเกิดเหตุชุมนมุประท้วง/จลาจล : 
 เมื่อเริ่มเกิดเหตุการณ์ : 

• ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และ
ด าเนินการปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบัติที่ก าหนดไว้ใน “แผนป้องกันภัยในสถานที่ราชการ” และรายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นทุกระยะและแจ้งเวียนให้ส านัก/กองทราบถึงสถานการณ์ 

 
     /ผู้ประสาน... 
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• ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง ประสานติดตามสถานการณ์จากศูนย์ปฏิบัติการ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

• ทุกส านัก/กอง จัดให้มีการ Back UP ข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานซึ่งไม่ได้อยู่ใน
ระบบสารสนเทศ หรือระบบข้อมูลกลาง ลงอุปกรณ์ส ารองข้อมูล อาทิ External Hard disk แผ่น CD ฯลฯ  
เพ่ือป้องกันความเสียหายของข้อมูล รวมถึงเป็นการเตรียมข้อมูลส าหรับการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต 

• กองคลัง และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น ประสานงานในการเตรียมจัดหาสถานที่
ปฏิบัติงานส ารอง เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ เพ่ือเตรียมรับกับสถานการณ์หากพัฒนาเข้าสู่สภาวะวิกฤต 

• ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง แจ้งรองหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง  
และหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง เพ่ือแจ้งข้อมูลให้กับบุคลากรในทีมฯ ตามกระบวนการ Call Tree เพ่ือทราบ
และเตรียมพร้อมในเบื้องต้น  

 เมื่อเหตุการณ์พัฒนาเข้าสู่สภาวะวิกฤต ซึ่งจะเป็นผลท าให้การปฏิบัติงานของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นต้องหยุดชะงักลง  
• ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง ประสานงานกับกองคลัง และศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศท้องถิ่น เตรียมความพร้อมของสถานที่ปฏิบัติงานส ารอง เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ให้เรียบร้อย 
พร้อมส าหรับการปฏิบัติงานของคณะบริหารความต่อเนื่อง และทีมงานบริหารความต่อเนื่อง 

• ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง เสนออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ในฐานะหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง 

• ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง แจ้งรองหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง  
และหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องเพ่ือแจ้งข้อมูลให้กับบุคลากรในทีมฯ ตามกระบวนการ Call Tree เพ่ือทราบ
การประกาศใช้และปฏิบัติตามแผนความต่อเนื่อง (กรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้แจ้ง  
บุคลากรส ารอง) 

• ทีมบริหารความต่อเนื่อง ไปรายงานตัวเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
ที่ก าหนด ภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่ที่ได้รับแจ้งจากหัวหน้าทีมฯ 

• การประชุมคณะบริหารความต่อเนื่อง เพ่ือสรุปสถานการณ์ ความพร้อมของบุคลากร 
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ รวมถึงรับทราบนโยบาย แนวทางในการปฏิบัติงาน 

• ทีมบริหารความต่อเนื่องปฏิบัติงานตามกระบวนงานที่รับผิดชอบ 
• ทีมบริหารความต่อเนื่องที่ 6 (การเงิน/พัสดุ) เป็นเจ้าภาพในการจัดหาอาหาร น้ าดื่ม ที่พัก 

(กรณีจ าเป็น) เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
• คณะบริหารความต่อเนื่อง ติดตามการปฏิบัติงานของทีมบริหารความต่อเนื่อง แก้ไขปัญหา

อุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมถึงติดตามสถานการณ์ว่าได้กลับสู่สภาวะปกติแล้วหรือไม่ เพ่ือตัดสินใจในการกลับมา
ปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งปกติ 

 เมื่อเหตุการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ 
• ส านัก/กอง ตรวจสอบความเสียหาย (ถ้ามี) และด าเนินการเพ่ือให้เข้าสู่การท างาน 

ในสภาวะปกต ิ
 

/ 3. กรณี... 



DLA BCP Plan : 20 
 

3. กรณีเกิดอัคคีภัย : 

 เมื่อเกิดเหตุการณ์ 
• ก าหนดให้ถือปฏิบัติตาม “แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย” ของกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น  
 

 เมื่อเหตุการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ 
• ส านัก/กอง ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัย ส ารวจความเสียหาย รายงานต่ออธิบดี  

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
• กองคลัง ด าเนินการจัดหาสถานที่ปฏิบัติงานส ารอง วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ที่จ าเป็นส าหรับ

การปฏิบัติงานให้กับส านัก/กอง ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัย 
• ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น ด าเนินการวางระบบเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

ณ สถานที่ปฏิบัติงานส ารองให้กับส านัก/กองที่ได้รับผลกระทบ 
• ก าหนดเป้าหมายให้สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ภายใน 72 ชั่วโมง นับจากเหตุการณ์ 

กลับเข้าสู่สภาวะปกติ 

4. กรณีเกิดไฟฟ้าดับ : 

 เมื่อเกิดเหตุการณ์ 
• เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลกรณีเกิดไฟฟ้าดับที่ผ่านมาในพ้ืนที่ปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น เกิดขึ้นน้อยมาก และเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ซึ่งผลกระทบที่ส าคัญกรณีเกิดไฟฟ้าดับ คือ ผลกระทบ 
ที่จะมีต่อระบบข้อมูลและสารสนเทศเป็นหลัก ดังนั้น จุดเน้นของการด าเนินการ คือ การปิดระบบให้ทันภายใต้
เงื่อนไขของระบบไฟฟ้าส ารองที่มีอยู่ เพ่ือป้องกันความเสียหายของข้อมูลและระบบสารสนเทศ 

• ก าหนดให้ถือปฏิบัติตาม “IT Contingency Plan” ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
• ให้ปฏิบัติงานโดยไม่ใช้ระบบเทคโนโลยี (Manual) และน าเข้าข้อมูลเมื่อไฟฟ้ากลับมา 

ใช้งานไดเ้ป็นปกต ิ
 

 ภายหลังเหตุการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ  
• ส านัก/กอง ตรวจสอบความเสียหาย 
• ก าหนดเป้าหมายให้สามารถปฏิบัติงานตามปกติได้ภายใน 6 ชั่วโมง นับจากไฟฟ้ากลับมา 

ใช้งานไดเ้ป็นปกต ิ
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