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แผนบริหารความต่อเนื่องเทศบาลเมืองชัยนาท
1. บทนํา
แผนบริหารความต่อเนื่อง หรือต่อไปนี้จะเรียกว่า “Business Continuity Plan (BCP)” จัดทําขึ้น
เพื่อให้ “หน่วยงาน” สามารถนําไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ
ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร โดยไม่ให้สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว
ส่งผลให้หน่วยงานต้องหยุดการดําเนินงาน หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
การที่หน่วยงานไม่มีกระบวนการรองรับให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบ
ต่อหน่วยงานในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การให้บริการ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น ดังนั้น การจัดทําแผนความต่อเนื่อง จึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยให้หน่วยงาน
สามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด และทําให้กระบวนการที่สําคัญ (Critical Business Process)
สามารถกลับมาดําเนินการได้อย่างปกติ หรือตามระดับการให้บริการที่กําหนดไว้ ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานได้
2. วัตถุประสงค์ (Objectives)
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง
เพื่อให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤต
เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดําเนินงานหรือการให้บริการ
เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้
เพื่อให้ประชาขน เจ้าหน้าที่ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholders) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของหน่วยงาน แม้หน่วยงานต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผล
กระทบจนทําให้การดําเนินงานต้องหยุดชะงัก
3. สมมุติฐานของแผนความต่อเนื่อง (BCP Assumptions)
เอกสารฉบับนีจ้ ัดทําขึ้นภายใต้สมมุติฐาน ดังต่อไปนี้
เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสําคัญต่าง ๆ แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงาน
สํารองที่ได้มีการจัดเตรียมไว้
หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการสํารองระบบสารสนเทศต่าง ๆ โดยระบบ
สารสนเทศสํารองมิได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเหมือนกับระบบสารสนเทศหลัก
“บุคลากร” ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง เจ้าหน้าที่และพนักงานทั้งหมดของเทศบาล
เมืองชัยนาท
4. ขอบเขตของแผนความต่อเนื่อง (Scope of BCP)
แผนความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ใช้รับรองสถานการณ์ กรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์
ฉุกเฉินในพื้นที่สํานักงานของหน่วยงาน หรือภายในหน่วยงาน ด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้
เหตุการณ์อุทกภัย
เหตุการณ์อัคคีภัย
เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล
เหตุการณ์โรคระบาด

-25. การวิเคราะห์ทรัพยากรที่สําคัญ
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินมีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานสามารถบริหาร
จัดการการดําเนินงานขององค์กรให้มีความต่อเนื่อง การจัดหาทรัพยากรที่สําคัญจึงเป็นสิ่งจําเป็น และต้องระบุไว้ใน
แผนความต่อเนื่อง ซึ่งการเตรียมการทรัพยากรที่สําคัญ จะพิจารณาจากผลกระทบใน 5 ด้าน ดังนี้
(1) ผลกระทบด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้สถานที่
ปฏิบัติงานหลักได้รับความเสียหายหรือไม่สามารถใช้สถานที่ปฏิบัติงานหลักได้ และส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถเข้า
ไปปฏิบัติงานได้ชั่วคราวหรือระยะยาว
(2) ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ/การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ หมายถึง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ หรือไม่สามารถจัดหา/จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญได้
(3) ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้
ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลที่สําคัญไม่สามารถนํามาใช้ในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ
(4) ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้บุคลากรหลักไม่สามารถมา
ปฏิบัติงานได้ตามปกติ
5. ผลกระทบด้านคู่ค้า / ผู้ให้บริการที่สําคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้คู่ค้า/ผู้ให้บริการ/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่สามารถติดต่อหรือให้บริการหรือส่งมอบงานได้
6. สรุปเหตุการณ์สภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ์
ผลกระทบ
เหตุการณ์สภาวะวิกฤต

ด้านอาคาร/
สถานที่
ปฏิบัติงาน
หลัก

ด้านวัสดุ
อุปกรณ์ที่
สําคัญ/การ
จัดหาจัดส่ง
วัสดุอุปกรณ์ที่
สําคัญ
3
3

ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และข้อมูล
ที่สําคัญ

ด้านคู่ค้า /
ด้านบุคลากร ผู้ให้บริการ/
หลัก
ผู้มีส่วนได้เสีย
ที่สําคัญ

3
3
3
3
เหตุการณ์อุทกภัย
3
3
3
เหตุการณ์อัคคีภัย
3
3
เหตุการณ์ชุมนุม
ประท้วง/จลาจล
3
3
4. เหตุการณ์โรค
ระบาด
แผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ไม่รองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่เหตุขัดข้องเกิดขึ้นจากการดําเนินงาน
ปกติ และเหตุขัดข้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบในระดับสูงต่อการดําเนินงานและการให้บริการของหน่วยงาน
เนื่องจากหน่วยงานยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์ได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยผู้บริหาร
หน่วยงานหรือผู้บริหารของแต่ละกลุ่มงานและฝ่ายงานสามารถรับผิดชอบและดําเนินการได้ด้วยตนเอง
1.
2.
3.

-37. ทีมบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan Team)
เพื่อให้แผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ของสํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาทสามารถนําไปปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จะต้องจัดตั้งทีมบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ขึ้น โดย BCP Team
ประกอบด้วย หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง และทีมบริหารความต่อเนื่อง
โดยทําหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ที่กําหนดไว้ ทั้งการดําเนินการ ดูแล ติดตาม และกู้คืนเหตุการณ์
ฉุกเฉินในกลุ่มงานฯ ของตนเอง ให้สามารถปฏิบัติงานที่สําคัญได้อย่างต่อเนื่องและกลับคืนสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว
ทั้งนี้ หากทีมบริหารความต่อเนื่อง ซึ่งเป็นบุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคลากรสํารองรับผิดชอบ
ทําหน้าที่ในบทบาทของบุคลากรหลักแทน โดยปรากฏรายชื่อดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team)
บุคลากรหลัก
บุคลากรสํารอง
บทบาท
ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
(นายกเทศมนตรีเมืองขัยนาท)

นายไชยรัตน์ สระแจ่ม
(หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล)

08-1887-7227

หัวหน้าทีม
บริหาร
ความต่อเนื่อง

นายปิยะ เหล่าสุวรรณ
(รองนายกเทศมนตรี)
นายสุรชัย รัตนเกียติชัย
(รองนายกเทศมนตรี)
นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์
(รองนายกเทศมนตรี)

08-9644-1764
08-1840-7380
08-1199-2995

08-1786-5939

ทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง

นายมาโนช ทับทิมทอง
08-9856-5012
นางกําไร
อรุณประชารัตน์ 08-8424-9996
นางสาวน้ําฝน วลานันทฤทธิ์ 08-1533-6224

นายสมโภชน์ พันธ์ศิริ
08-9960-1923
(ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน)

ทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง

นางวรรษมนต์ เรืองจันทร์

08-3876-1191

นายสุวรรณ์ โมรา
(ผู้อํานวยการกองช่าง)

08-1887-7089

ทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง

นายอนนท์

08-1887-8896

นายสมศักดิ์ หลั่งนาค
(ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม)

08-1886-8981

ทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง

นางสราวรรณ ขําเอี่ยม

08-6510-9810

นายสุชาติ
อรุณเมือง
(ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ)

08-6445-8827

ทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง

นางศุภริญ์ชยา กลําพา

08-1887-6669

นายปกรณ์ ทองคําเจริญ
(ผู้อํานวยการกองคลัง

08-1973-9173

ทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง

น.ส.สุวพีร์

08-6615-3407

นายนาวิน ฉลองวงษ์
(ผู้อํานวยการกองการศึกษา)

08-9762-4429

ทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง

นางสมพิศ

ขุนเจริญ

เชาวลิต
พวงน้อยประภา

08-1786-2202
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8. กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)
กลยุทธ์ความต่อเนื่อง เป็นแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีความพร้อมเมื่อ
เกิดสภาวะวิกฤต ซึ่งพิจารณาทรัพยากรใน 5 ด้าน ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)
ทรัพยากร
กลยุทธ์ความต่อเนื่อง
อาคาร/ สถานที่
ปฏิบัติงานสํารอง

กําหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงานสํารอง ณ อาคาร
สํานักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท (อบจ.) โดยมี
การสํารวจความเหมาะสมของสถานที่ ประสานงาน และ
การเตรียมความพร้อม กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

กําหนดให้มีการจัดหาคอมพิวเตอร์สํารอง ที่มี
วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
คุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งาน พร้อมอุปกรณ์ที่สามารถ
/ การจัดหาจัดส่ง
วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ เชือ่ มโยงต่อผ่านอินเตอร์เน็ต เข้าสู่ระบบเทคโนโลยีของ
หน่วยงานกลางและกรมบัญชีกลางได้
กําหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้เป็นการชั่วคราว หากมีความ
จําเป็นเร่งด่วนในช่วงระหว่างการจัดหาคอมพิวเตอร์สํารอง
เทคโนโลยี
ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่
สารสนเทศและ
สําคัญเทศบาลเมืองชัยนาท เป็นแบบแยกเก็บประจําแต่ละ
ข้อมูลที่สําคัญ
กอง/ฝ่าย มีเพียงระบบฐานข้อมูลของงานทะเบียนราษฎรที่
ใช้ข้อมูลจากส่วนกลาง ศูนย์บริการการทะเบียนภาค 1
สาขาชัยนาท
บุคลากรหลัก

กําหนดให้ใช้บุคลากรสํารอง ทดแทนภายในกองฝ่าย
เดียวกัน
กําหนดให้ใช้บุคลากรนอกกองฝ่ายในกรณีที่บุคลากรไม่
เพียงพอหรือขาดแคลน

คู่ค้า/ผู้ให้บริการ
ที่สําคัญ/ผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสีย

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองชัยนาท
กําหนดให้ ทีโอที และ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด
(CAT) เป็นผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ซึ่งหาก ทีโอที และ CAT ไม่สามารถให้บริการได้กําหนดให้
จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เน็ต
แบบพกพา (Air Card) กับบริษัท ทีโอที หรือ CAT หรือผู้
ให้บริการโทรศัพท์มือถือ เพื่อเชื่อมโยงการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญของหน่วยงานผ่านอินเตอร์เน็ต
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9. ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis)
การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) พบว่ากระบวนการทํางานที่กองฝ่าย
ต้องให้ความสําคัญและกลับมาดําเนินงานหรือฟื้นคืนสภาพให้ได้ภายในระยะเวลาตามที่กําหนดปรากฏดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis)
กระบวนงานหลัก

งานทะเบียนราษฎร (สํานักปลัดเทศบาล)
งานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป
(สํานักปลัดเทศบาล)
งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
และงานด้านวิชาการ แผน งบประมาณ การรายงาน
ข้อมูลผ่านระบบ อินเตอร์เน็ต
(กองวิชาการและแผนงาน)
งานบริการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าสาธารณะและขอ
อนุญาตปลูกสร้าง (กองช่าง)
งานบริการด้านสวัสดิการผู้สงู อายุ และผู้พิการ
(จ่ายเบี้ยยังชีพ) (กองสวัสดิการสังคม)
งานบริหารการศึกษาโรงเรียนในสังกัดฯ (กอง
การศึกษา)
งานบริการด้านการรับชําระภาษีและค่าธรรมเนียม
ต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้างของสํานักงาน ผ่านระบบ
EGP (กองคลัง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ระดับความ
เร่งด่วน

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟืน้ คืนสภาพ
4
1
1
2
1
ชั่วโมง วัน สัปดาห์ สัปดาห์ เดือน

สูง
สูง

3
3

3
3

3
3

3
3

สูง

3

3

3

3

ปานกลาง

3

3

3

ปานกลาง

3

3

3

ปานกลาง

3

3

3

ปานกลาง

3

3

3

สําหรับกระบวนงานอื่น ๆ ที่ประเมินแล้ว อาจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมีความ
ยืดหยุ่นสามารถชะลอการดําเนินงานและการให้บริการได้ โดยให้หัวหน้ากลุ่มงานฯประเมินความจําเป็นและ
เหมาะสม ทั้งนี้ หากมีความจําเป็น ให้ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความต่อเนื่องเช่นเดียวกับกระบวนงานหลัก
10. กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน ( Call Tree)
กระบวนการ Call Tree คือกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกในทีมบริหารความต่อเนื่อง
ที่เกี่ยวข้องตามผังรายชื่อทางโทรศัพท์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารจัดการขั้นตอนในการติดต่อบุคลากร
ภายหลังจากมีการประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตของหน่วยงาน
จุดเริ่มต้นของกระบวนการ Call Tree จะเริ่มจากหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องของเทศบาล
เมืองชัยนาท แจ้งเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ให้หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของจังหวัดชัยนาท
ทราบและหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของจังหวัด แจ้งให้ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่องของจังหวัด
จากนั้น ผู้ประสานงานฯ จะแจ้งให้หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องของเทศบาลเมืองชัยนาทรับทราบการ
ประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง จากนั้นหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องของเทศบาลเมืองชัยนาทจะแจ้งให้ทีมบริหาร
ความต่อเนื่องของแต่ละกองฝ่าย แล้วทีมงานบริหารความต่อเนื่องกองฝ่าย จึงติดต่อและแจ้งไปยังบุคลากรภายใต้
การบังคับบัญชาของตนรับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานที่
ได้รบั ผลกระทบ ตามรายชื่อและช่องทางติดต่อสื่อสารที่ได้ระบุในตารางที่ 1 สําหรับหัวหน้าทีมและทีมบริหารความ
ต่อเนื่องของเทศบาลเมืองชัยนาท และภาคผนวก ก สําหรับรายชื่อและรายละเอียดของบุคลากรทั้งหมดที่เป็นทีม
เป็นบริหารความต่อเนื่องของเทศบาลเมืองชัยนาท

-6ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อทีมบริหารความต่อเนื่องได้ ให้ตดิ ต่อไปยังบุคลากรสํารอง โดยพิจารณา ดังนี้
ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลาทําการ ให้ดําเนินการติดต่อบุคลากรหลักโดยติดต่อผ่าน
เบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานเป็นช่องทางแรก
ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นนอกเวลาทําการหรือสถานที่ปฏิบัติงานหลักได้รับผลกระทบให้ดําเนินการ
ติดต่อบุคลากรหลักโดยติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางแรก
ถ้าสามารถติดต่อบุคลากรหลักได้ให้แจ้งข้อมูลแก่บุคลากรหลักของหน่วยงานทราบ
ดังต่อไปนี้
1. สรุปสถานการณ์ของเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง
2. เวลาและสถานที่สําหรับการนัดประชุมเร่งด่วนของหน่วยงาน สําหรับผู้บริหารของ
หน่วยงานและทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
3. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน เพื่อบริหารความต่อเนื่องต่อไป ได้แก่ สถานที่รวมพลในกรณีที่
มีการย้ายสถานที่ทําการ
ทีมบริหารความต่อเนื่อง
(หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล)

ทีมบริหารความต่อเนื่อง
(ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน)
ทีมบริหารความต่อเนื่อง
(ผู้อํานวยการกองช่าง)
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนือ่ ง
(นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท)

ทีมบริหารความต่อเนื่อง
(ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม)
ทีมบริหารความต่อเนื่อง
(ผู้อํานวยการกองการศึกษา)

ทีมบริหารความต่อเนื่อง
(ผู้อํานวยการกองคลัง)

ทีมบริหารความต่อเนื่อง
(ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

รูปภาพที่ 1 – กระบวนการแจ้งเหตุ Call Tree
ภายหลังจากได้รับการตอบรับจากบุคลากรหลักครบถ้วนตามผังการติดต่อ (Call Tree) หัวหน้า
หน่วยงาน มีหน้าที่โทรกลับไปแจ้งยังผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง เพื่อรวบรวมสรุปความพร้อมของ
หน่วยงานในการบริหารความต่อเนื่อง รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่
ทั้งหมดในหน่วยงาน
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ที ม บริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งมี ห น้ า ที่ ใ นการปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล สํ า หรั บ การติ ด ต่ อ ให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น
อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้กระบวนการติดต่อบุคลากรภายในหน่วยงานสามารถดําเนินได้อย่างต่อเนื่องและสําเร็จลุล่วง
ภายในระยะเวลา ที่คาดหวัง ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและมีการประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง
11. การวิเคราะห์เพื่อกําหนดความต้องการทรัพยากรที่สําคัญ
1) ด้านสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง (Working Space Requirement) ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 การระบุพื้นที่การปฏิบัติงานสํารอง
ประเภททรัพยากร

พื้นที่สําหรับสถานที่ปฏิบัติงานใหม่
งานทะเบียนราษฎร (สํานักปลัดเทศบาล)
พื้นที่สําหรับสถานที่ปฏิบัติงานใหม่
งานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป
(สํานักปลัดเทศบาล)
พื้นที่สําหรับสถานที่ปฏิบัติงานใหม่
งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร งาน
วิชาการ แผน งบประมาณ และรายงาน
ข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
(กองวิชาการและแผนงาน)
พื้นที่สําหรับสถานที่ปฏิบัติงานใหม่
งานบริการเกีย่ วกับไฟฟ้าสาธารณะ
ขออนุญาตปลูกสร้าง (กองช่าง)
พื้นที่สําหรับสถานที่ปฏิบัติงานใหม่
งานสวัสดิการด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ
จ่ายเบี้ยยังชีพ (กองสวัสดิการสังคม)
พื้นที่สําหรับสถานที่ปฏิบัติงานใหม่
งานบริหารการศึกษาโรงเรียนในสังกัดฯ
(กองการศึกษา)
พื้นที่สําหรับสถานที่ปฏิบัติงานใหม่
งานบริการด้านการรับชําระภาษีและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้างของ
สํานักงานผ่านระบบ EGP (กองคลัง
และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รวม

4
1 วัน
ชั่วโมง
5
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
ตร.ม.
ชัยนาท (อบจ.)
5
ตร.ม.
ที่มา

1
สัปดาห์
5
ตร.ม.

2
สัปดาห์
5
ตร.ม.

1
เดือน
10
ตร.ม.

5
ตร.ม

5
ตร.ม

10
ตร.ม

-

5
ตร.ม.

5
ตร.ม

5
ตร.ม

10
ตร.ม

-

-

5
ตร.ม

5
ตร.ม

10
ตร.ม

-

-

5
ตร.ม

5
ตร.ม

10
ตร.ม

-

-

5
ตร.ม

5
ตร.ม

10
ตร.ม

5
ตร.ม

10
ตร.ม

20
ตร.ม

35
ตร.ม.

40
ตร.ม.

80
ตร.ม.

-

-

15
ตร.ม.
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2) ความต้องการด้านวัสดุอปุ กรณ์ (Equipment & Supplies Requirement) ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การระบุจํานวนวัสดุอุปกรณ์
4
1
2
1
ประเภททรัพยากร
ที่มา
1 วัน
ชั่วโมง
สัปดาห์ สัปดาห์ เดือน
เครื่องคอมพิวเตอร์สํารองทีม่ ี
ร้านค้าผ่าน
10
10
10
10
คุณลักษณะเหมาะสมสําหรับ
กระบวนการจัดซื้อ
เครื่อง เครื่อง เครื่อง เครื่อง
งานทะเบียนราษฎร 4เครื่อง พิเศษ
และแต่ละกลุม่ งานๆ ละ 1
เครื่อง
เครื่องพิมพ์รองรับการใช้งานกับ ร้านค้าผ่าน
9
9
9
9
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน กระบวนการจัดซื้อ
เครื่อง เครื่อง เครื่อง เครื่อง
ทะเบียนราษฎร 2 เครื่อง และ พิเศษ
แต่ละกอง ๆ ละ 1 เครื่อง
โทรศัพท์พร้อมหมายเลข
ร้านค้าผ่าน
1
1
1
1
กระบวนการจัดซื้อ
เครื่อง เครื่อง เครื่อง เครื่อง
พิเศษ
1
1
1
โทรสาร พร้อมหมายเลข
ร้านค้าผ่าน
1
เครื่อง เครื่อง เครื่อง เครื่อง
กระบวนการจัดซื้อ
พิเศษ
1
1
1
เครื่องถ่ายเอกสาร
ร้านค้าผ่าน
1
เครื่อง เครื่อง เครื่อง เครื่อง
กระบวนการจัดซื้อ
พิเศษ
35
35
35
โต๊ะเก้าอี้ สําหรับ เจ้าหน้าที่
ร้านค้าผ่าน
10
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ปฏิบัติงาน
กระบวนการจัดซื้อ
พิเศษ
วัสดุสํานักงาน
ร้านค้าผ่าน
เบิกใช้ตามความเหมาะสม
กระบวนการจัดซื้อ
พิเศษ
3) ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล (IT & Information Requirement)
เนื่องจากระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญของเทศบาลเมืองชัยนาทอยู่ใน
ความดูแลของแต่ละกอง /ฝ่ายอยู่แล้ว มีเพียงฐานข้อมูลระบบของงานทะเบียนราษฎร ที่ต้องประสานข้อมูลจาก
ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 1 สาขาชัยนาท และการจัดการข้อมูลในระบบ E-laas , E-Plan และ การจัดซื้อจัด
จ้างของสํานักงานผ่านระบบ EGP ถ้าไม่มีระบบอินเตอร์เน็ตก็จะไม่สามารถปฏิบัติงานได้

-9ตารางที่ 6 การระบุความต้องการด้านเทคโนโลยีและข้อมูล
4
1
ประเภททรัพยากร
ที่มา
1 วัน
ชั่วโมง
สัปดาห์
3
3
เว็บไซต์ของเทศบาล กองวิชาการและ
Email
แผนงาน
กองคลัง
3
3
การจัดการข้อมูลใน กองวิชาการและ
ระบบ E- Laas
แผนงาน
E-Plan และ EGP
กองคลัง
(ระบบจัดซื้อจัดจ้าง)
หนังสือสั่งการจาก
สํานักปลัดเทศบาล
หน่วยงานส่วนกลาง
ข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้ แต่ละกอง/ฝ่าย
ในการปฏิบตั ิงานของ
แต่ละกอง/ฝ่าย

2 สัปดาห์

1 เดือน

3

3

3

3

-

3

3

3

3

-

-

3

3

3

4) ความต้องการด้านบุคลากรสําหรับความต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน (Personnel Requirement)
ปรากฏดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 การระบุจํานวนบุคลากรหลักที่จําเป็น
ประเภททรัพยากร 4 ชั่วโมง
1 วัน
1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์
1 เดือน
จํานวนบุคลากร
10
35
50
56
ปฏิบัติงาน ณ
สถานที่ปฏิบัตงิ าน
สํารอง (องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ชัยนาท (อบจ.))
รวม
10
35
50
56
5) ความต้องการด้านผู้ให้บริการที่สําคัญ (Service Requirement)
ตารางที่ 8 การระบุจํานวนผู้ให้บริการที่ต้องติดต่อหรือขอรับบริการ
ประเภททรัพยากร 4 ชั่วโมง
1 วัน
1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์
ผู้ให้บริการเชื่อมโยง
2
2
2
ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต
รวม
2
2
2

1 เดือน
2
2

หมายเหตุ –ผู้ให้บริการต้องจัดหาระบบเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ให้กับงานทะเบียนราษฎร
เป็นอันดับแรก ส่วนกอง/ฝ่ายอื่น ให้จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เน็ต แบบพกพา
(Air Card) ของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ ให้สามารถทํางานได้ก่อน ในกรณีให้บริการไม่ได้ตามกําหนดเวลา

- 10 –
12. ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและการกอบกู้กระบวนการ
วันที่ 1 ( ภายใน 24 ชั่วโมง) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของเทศบาลเมืองชัยนาทคํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของ
ตนเองและบุคลากรอื่นๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานตนเอง
และ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกําหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
บทบาทความรับผิดชอบ
ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

- แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤต ตามกระบวนการ Call Tree
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
ให้กับบุคลากรในฝ่ายฯ ภายหลังได้รับแจ้งจากหัวหน้า/ผู้
ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่องของจังหวัด

- จัดประชุมทีมบริหารความต่อเนื่อง เพื่อประเมินความ
หัวหน้า และทีมบริหารความ
เสียหาย ผลกระทบต่อการดําเนินงาน การให้บริการ และ ต่อเนื่องของแต่ละกองฝ่าย
ทรัพยากรสําคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
- ทบทวนกระบวนงานที่มีความเร่งด่วน หรือส่งผลกระทบ
อย่างสูง (หากไม่ดําเนินการ) ดังนั้น จําเป็นต้อง
ดําเนินงานหรือปฏิบัติด้วยมือ (Manual Processing)

- ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในกลุ่มงานฯ ที่ได้รับ
ทีมบริหารความต่อเนื่องของแต่
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ละกองฝ่าย

- รายงานหัวหน้า/ผู้ประสานงานคณะบริหารความ
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
ต่อเนื่องของจังหวัดทราบ โดยครอบคลุมประเด็น ดังนี้
• จํานวนและรายชื่อบุคลากรที่ได้รบั บาดเจ็บ /
เสียชีวิต
• ความเสียหายและผลกระทบต่อการดําเนินงาน
และการให้บริการ
• ทรัพยากรสําคัญทีต่ ้องใช้ในการบริหารความ
ต่อเนื่อง
• กระบวนงานที่มีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบ
อย่างสูงหากไม่ดําเนินการ และจําเป็นต้องดําเนินงานหรือ
ปฏิบัติงานด้วยมือ

- สื่อสารและรายงานสถานการณ์แก่ทีมบริหารความ
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง และบุคลากรในกลุม่ งานฯ ให้ทราบ ตามเนื้อหา
และข้อความที่ได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะ
บริหารความต่อเนื่องของจังหวัด

- ประเมินและระบุกระบวนการหลัก และงานเร่งด่วน ที่ หัวหน้าและทีมบริหารความ
ต่อเนื่องของแต่ละกองฝ่าย
จําเป็นต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 1 - 5 วัน
ข้างหน้า

- ประเมินศักยภาพและความสามารถของหน่วยงานฯ ในการ หัวหน้าและทีมบริหารความ
ดําเนินงานเร่งด่วนข้างต้น ภายใต้ข้อจํากัดและสภาวะ
ต่อเนื่องของแต่ละกองฝ่าย
วิกฤต พร้อมระบุทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ในการบริหาร
ความต่อเนื่องตามแผนการจัดหาทรัพยากร

- 11 ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

ดําเนินการแล้วเสร็จ

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง



ทีมบริหารความต่อเนื่องของแต่ละ
กองฝ่าย



หัวหน้าและทีมบริหารความ
ต่อเนื่องของแต่ละกองฝ่าย



หัวหน้าและทีมบริหารความ
ต่อเนื่องของแต่ละกองฝ่าย



หัวหน้าและทีมบริหารความ
ต่อเนื่องของแต่ละกองฝ่าย



- แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดําเนินการ หัวหน้าและทีมบริหารความ
สําหรับในวันถัดไป ให้กับบุคลากรหลักในกองฝ่าย ต่อเนื่องของแต่ละกองฝ่าย
เพื่อรับทราบและดําเนินการ อาทิ แจ้งวัน เวลา
และสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง



- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่องของจังหวัดอย่างสม่ําเสมอหรือตามที่
ได้กําหนดไว้



- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่องของจังหวัด ทราบ พร้อมขออนุมัติ
การดําเนินงานหรือปฏิบัติงานด้วยมือ (Manual
Processing) สําหรับกระบวนงานที่มีความเร่งด่วน
และส่งผลกระทบอย่างสูงหากไม่ดําเนินการ
- ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การจัดหาทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ในการบริหาร
ความต่อเนื่อง ได้แก่
 สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
 วัสดุอปุ กรณ์ที่สําคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สําคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- พิจารณาดําเนินการหรือปฏิบัติงานด้วยมือ
(Manual) เฉพาะงานเร่งด่วน หากไม่ดําเนินการจะ
ส่งผลกระทบอย่างสูงและไม่สามารถรอได้ ทั้งนี้ ต้อง
ได้รับการอนุมัติ
- ระบุหน่วยงานที่เป็นคู่ค้า/ผู้ให้บริการสําหรับงาน
เร่งด่วน เพื่อแจ้งสถานการณ์และแนวทางในการ
บริหารงานให้มีความต่อเนื่องตามความเห็นของ
คณะบริหารความต่อเนื่องของจังหวัด
- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและ
งานต่างๆ ที่ทีมบริหารความต่อเนื่องของกองฝ่าย
ต้องดําเนินการ (พร้อมระบุรายละเอียด
ผู้ดําเนินการ และเวลา) อย่างสม่ําเสมอ

หัวหน้าและทีมบริหารความ
ต่อเนื่องของแต่ละกองฝ่าย

- 12 วันที่ 2-7 การตอบสนองในระยะสั้น
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของเทศบาลเมืองชัยนาทคํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของ
ตนเองและบุคลากรอื่นๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานตนเอง
และสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกําหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
บทบาทความรับผิดชอบ
ดําเนินการแล้วเสร็จ

- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากร หัวหน้าและทีมบริหารความ
ที่ได้รับผลกระทบ ประเมินความจําเป็นและ
ต่อเนื่องของแต่ละกองฝ่าย
ระยะเวลาที่ตอ้ งใช้ในการกอบกู้คืน

- ตรวจสอบกับหน่วยงาน ถึงความพร้อมและ
ทีมบริหารความต่อเนื่องของแต่ละ
ข้อจํากัดในการจัดหาทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ใน กองฝ่าย
การบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่
 สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ
บุคลากรหลัก
คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สําคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของ
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
จังหวัด ความพร้อม ข้อจํากัด และข้อเสนอแนะ ใน
การจัดหาทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ในการบริหาร
ความต่อเนื่อง

- ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรที่
ทีมบริหารความต่อเนื่องของแต่ละ
กองฝ่าย
จําเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่
 สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ
บุคลากรหลัก
คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สําคัญ/ผู้มีส่วนได้เสีย

- ดําเนินการกอบกู้และจัดหาข้อมูลและรายงาน
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการ
ต่างๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงานและ
สื่อสาร
ให้บริการตามตารางที่ 6

- ดําเนินงานและให้บริการ ภายใต้ทรัพยากรที่จัดหา ทีมบริหารความต่อเนื่องของแต่ละ
กองฝ่าย
เพื่อบริหารความต่อเนื่อง:
 สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ
บุคลากรหลัก
คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สําคัญ

- 13 ขั้นตอนและกิจกรรม
- แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารความ
ต่อเนื่องแก่หน่วยงาน/ คู่ค้า /ผู้ใช้บริการ /ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ
- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและ
งานต่างๆ ที่ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของฝ่ายฯ )
พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ดําเนินการ และเวลา
(อย่างสม่ําเสมอ)

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหน้าและทีมบริหารความ
ต่อเนื่องของแต่ละกองฝ่าย

ดําเนินการแล้วเสร็จ


ทีมบริหารความต่อเนื่องของแต่ละ
กองฝ่าย



- แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดําเนินการ
ต่อไป สําหรับในวันถัดไป ให้กับบุคลากรในกองฝ่าย

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง



- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่องของจังหวัด ตามเวลาที่ได้กําหนดไว้

หัวหน้าและทีมบริหารความ
ต่อเนื่องของกองฝ่าย



วันที่ 8 การตอบสนองระยะกลาง (1 สัปดาห์)
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของเทศบาลเมืองชัยนาท คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของ
ตนเองและบุคลากรอื่นๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานตนเอง
และสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกําหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของ
ทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ และประเมินความ
จําเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ในการกอบกู้คืน
- ระบุทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ เพื่อดําเนินงาน
และให้บริการตามปกติ
- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของ
จังหวัด ถึงสถานภาพการกอบกู้คืนมาของ
ทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ และทรัพยากรที่
จําเป็นต้องใช้เพื่อดําเนินงานและให้บริการตามปกติ
- ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรที่
จําเป็นต้องใช้เพื่อดําเนินงานและให้บริการตามปกติ:
 สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ
บุคลากรหลัก
คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สําคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหน้าและทีมบริหารความ
ต่อเนื่องของแต่ละกองฝ่าย

ดําเนินการแล้วเสร็จ


ทีมบริหารความต่อเนื่องของแต่ละ
กองฝ่าย
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง



หัวหน้าและทีมบริหารความ
ต่อเนื่องของแต่ละกองฝ่าย





- 14 ขั้นตอนและกิจกรรม
- แจ้งสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อม
ด้านทรัพยากรต่างๆ เพื่อดําเนินงานและให้บริการ
ตามปกติ ให้กับบุคลากรในกลุ่มงานฯ
- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและ
งานต่างๆ ที่ทีมบริหารความต่อเนื่องของฝ่ายฯ
พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ดําเนินการ และเวลาอย่าง
สม่ําเสมอ)
- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่องของจังหวัด ตามเวลาที่ได้กําหนดไว้

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง

ดําเนินการแล้วเสร็จ


ทีมบริหารความต่อเนื่องของแต่ละ
กองฝ่าย



หัวหน้าทีมและทีมบริหารความ
ต่อเนื่องของแต่ละกองฝ่าย



***************************

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

รายชื่อบุคลากรที่ปฏิบตั หิ น้าที่บริหารความต่อเนือ่ ง
ลําดับที่

ชื่อ นามสกุล

ตําแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

1

นายเจษฎา

สี่พี่น้อง

นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท

08-1887-7227

2.

นายปิยะ

เหล่าสุวรรณ

รองนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท

08-9644-1764

3

นายสุรชัย

รัตนเกียรติชัย

รองนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท

08-1840-7380

4

นายธรรมศักดิ์

ดีประดิษฐ์

รองนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท

08-11992-2995

สํานักปลัดเทศบาล
5

นายนพดล

รองรุ่งเรือง

ปลัดเทศบาล

08-1599-7191

6

นายไพโรจน์

พัวพานิช

รองปลัดเทศบาล

08-1971-7592

7

นายไชยรัตน์

สระแจ่ม

หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล

08-17865939

8

นายมาโนช

ทับทิมทอง

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

08-9856-5012

9

นางกําไร

อรุณประชารัตน์

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฎร

08-84249996

10

น.ส.น้ําฝน

วลานันทฤทธิ์

หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ

08-1533-6224

11

น.ส.ชนิดา

วงศ์สะอาด

เจ้าพนักงานธุรการ

08-4379-9557

12

น.ส.ปัทมา

ยะสะโร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร

08-1886-8435

13

น.ส.ภัสรา

มณีรอด

เจ้าพนักงานทะเบียน

08-6210-2099

กองวิชาการและแผนงาน
14

นายสมโภชน์

พันธ์ศิริ

ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน

08-9960-1923

15

นางวรรษมนต์

เรืองจันทร์

หน.ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

08-3876-1191

16

น.ส.สุกัญญา

อ่อนพร

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

08-6734-1589

17

นายไพฑูรย์

โชติการุณย์

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

08-3627-6891

18

น.ส.นุชนาฎ

มีทอง

เจ้าพนักงานธุรการ

09-0742-7438

-2ลําดับที่

ชื่อ นามสกุล

ตําแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

กองช่าง
19

นายสุวรรณ์

โมรา

ผู้อํานวยการกองช่าง

08-1887-7089

20

นายอนนท์

ขุนเจริญ

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

08-1887-8896

21

นายอําพล

สุขเกษม

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

08-4048-6007

22

นางวราภรณ์

ปรีชาจารย์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

08-1272-1740

23

นายศรุติ

จิโนวัฒน์

สถาปนิก

08-4623-0660

24

นายสุบรรพต

อภิรมย์สุขสันต์ วิศวกรโยธา

08-6447-5149

25

นายทศพร

กุลหอม

นายช่างโยธา

08-8272-5430

26

นายวราวุธ

สงใย

นายช่างโยธา

08-1740-9954

กองสวัสดิการสังคม
27

นายสมศักดิ์

หลั่งนาค

ผู้อํานวยการสวัสดิการสังคม

08-1886-8981

28

นางสราวรรณ

ขําเอี่ยม

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

08-6510-9810

29

นายปกรณ์

แพทยกุล

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม 08-6527-0339

30

นายณัฐฐณัย

งิ้วเชียง

นักพัฒนาชุมชน

08-5604-5981

31

นายฉัตรชัย

ทองอยู่

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

08-0681-6317

กองคลัง
32

นายปกรณ์

ทองคําเจริญ

ผู้อํานวยการกองคลัง

08-1973-9173

33

น.ส.สุวพีร์

เชาวลิต

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

08-6615-3407

34

นางสุพิชชา

เอี่ยมงาม

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

08-9714-0384

35

น.ส.ปรัศนืย์

สุวรรณจักร

หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนฯ

08-1565-5390

36

นางวิชุดา

มีสะอาด

นักวิชาการการเงินและบัญชี

08-1285-2326

-3 ลําดับที่

ชื่อ นามสกุล

ตําแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

37

น.ส.ธรารัตน์

ตรีชัย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

08-5530-3710

38

น.ส.จิรวัฒน์

สังข์ทรัพย์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

08-4491-1922

39

นางวรวรรณ

ตั่งสินชัย

เจ้าพนักงานการคลัง

08-9439-0018

40

น.ส.รัชฎาวรรณ

ขํากลํา

เจ้าพนักงานพัสดุ

08-1533-8857

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
41

นายสุชาติ

อรุณเมือง

ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ

08-6445-8827

412

นางศุภริญ์ชยา

กลําพา

หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

08-1887-6669

43

นายสนธยา

พุ่มมูล

สัตวแพทย์

08-4755-1321

44

นางโสภา

ทองสุข

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

08-5050-9818

45

นางสมควร

สกุลลิ้ม

ลูกจ้างประจํา

08-9706-0018

46

น.ส.สุมิตตรา

อ่ําอินทร์

พนักงานจ้าง

08-3411-2537

47

น.ส.ปัทมา

สนอ่วม

พนักงานจ้าง

08-2513-4406

ผู้อํานวยการกองการศึกษา

08-9762-4429

กองการศึกษา
48

นายนาวิน

ฉลองวงษ์

49

นางสมพิศ

พวงน้อยประภา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

08-1786-2202

50

นางสายชล

ภาคศิริ

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ

08-3161-8747

51

น.ส.โยษิตา

โชตะศิริ

เจ้าพนักงานธุรการ

08-9431-8010

52

น.ส.พรรณทิวา

ข้องหลิม

พนักงานจ้าง

08-6216-6166

53

น.ส.รุจริ าลัย

สรสิทธิ์

พนักงานจ้าง

08-1785-2996

54

น.ส.พรชนก

บุตรสะพรม

พนักงานจ้าง

08-7205-1669

55

นายสราวุธิ

ชัยพานิช

พนักงานจ้าง

08-1181-0968

56

นายชลิต

เสกสรรกุญชร

พนักงานจ้าง

08-8176-1131

