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1. บทนา
เพื่อ ให้เ กิ ด ความมัน่ ใจกับ ผู้ม ีส่ ว นได้ส่ ว นเสีย ขององค์ก าร และเกิด ความยัง่ ยืน ของ องค์การ
อุตสาหกรรมป่ าไม้ (สานักงานกลาง) ได้มกี ารเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตต่างๆ อันอาจส่งผลให้
ธุรกิจต้องหยุดชะงัก อ.อ.ป. จึงได้จดั ทาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และมีการกาหนดแผนความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อให้สามารถนาไปใช้ในการตอบสนอง และปฏิบตั งิ านในสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ต่างๆ
ให้กลับมาดาเนินการได้ตามระดับการให้บริการทีก่ าหนดไว้ในระยะเวลาทีเ่ หมาะสม
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ผปู้ ฏิบตั งิ านทัง้ หน่วยงานภายในและภายนอก องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้
(สานักงานกลาง) ให้มแี นวทางในการดาเนินงานและสร้างความยืดหยุ่นในการรับมือกับเหตุการณ์หรือ
อุบตั ิการณ์หรือภัยคุกคามในภาวะวิกฤตที่ส่งผลให้บริการ เกิดการหยุดชะงักให้สามารถบริก ารได้อย่าง
ต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั ่นแก่ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ
3. ขอบเขต
แผนความต่อเนื่ องทางธุรกิจ ฉบับนี้ ใช้ในการฟื้ น คืนกิจกรรมส าคัญ ในการสนั บสนุน การให้บริการ
องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ (สานักงานกลาง) ในที่นี้รวมถึงองค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ภาคกลาง ที่
ปฏิ บตั ิ ง านในส านั กงานกลางด้ว ย เท่ านั้น โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ร ะบบบริห ารความต่ อ เนื่ อ งทางธุ ร กิจกับ
กระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน
โดยหัวข้อ ภัยคุกคามที่ส่งผลต่อธุรกิจหยุดชะงักองค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ (สานักงานกลาง)
ประจาปี 2564 คือ
1. โรคระบาดรุนแรง
2. เพลิงไหม้
3. ระบบไอทีและข้อมูลสารสนเทศไม่สามารถใช้การได้
4. การชุมนุมประท้วงทีท่ าให้ไม่สามารถเข้ามาปฎิ บตั ิ งานในสานักงานได้
4. อ้างอิ ง (Reference)
ISO 22301:2019, Societal security – Business continuity management systems – Requirements
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5. นิ ยาม (Definition)
5.1 เหตุการณ์ (Event) หมายถึง การเกิดขึน้ หรือการเปลีย่ นแปลงของสถานการณ์ทเี่ ป็ นการเฉพาะ
5.2 อุบตั ิ การณ์ (Incident) หมายถึง สถานการณ์ที่อาจทาให้ห รือสามารถนาไปสู่การหยุดชะงัก ความ
สูญเสีย ภาวะฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤต
5.3 ภัยคุกคาม (Threat) หมายถึง สถานการณ์ เหตุการณ์หรือภาวะที่มศี กั ยภาพในการก่อให้เกิด ความ
สูญเสียหรืออันตรายต่อชีวติ และสินทรัพย์ ซึ่งอาจจะเกิดจากการกระทาของมนุษย์หรือภัยธรรมชาติ
5.4 ผู้มีส่วนได้เสีย (Interested Party / Stakeholder) หมายถึง บุคคล หรือ หน่วยงาน ที่สามารถทาให้
เกิดผลกระทบหรือได้รบั ผลกระทบ หรือเชื่อว่าตนเองได้รบั ผลกระทบจากการตัดสินใจหรือกิจกรรม
5.5 บริ การ (Service) หมายถึง ผลลัพธ์จากการดาเนินงานของ องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ (สานักงาน
กลาง) ทีส่ ร้างประโยชน์ต่อลูกค้า ผูร้ บั และผูม้ สี ่วนได้เสีย
5.6 กิ จกรรมที่มีความสาคัญ (Prioritized Activities) หมายถึง กิจกรรมที่ต้องให้ความสาคัญในระดับ
ต้นๆ เพื่อบรรเทาผลกระทบภายหลังการเกิดอุบตั กิ ารณ์
5.7 ช่ ว งเวลาการหยุ ด ชะงัก ที่ ย อมรับ ได้ สู ง สุ ด ( Maximum Tolerable Period of Disruption –
MTPD) หมายถึง ช่วงเวลาที่ส่งผลกระทบทาให้ไม่สามารถยอมรับได้จากการให้บริการหรือดาเนิ น
กิจกรรม
5.8 ระยะเวลาเป้ าหมายในการฟื้ นคืนสภาพ (Recovery Time Objective – RTO) หมายถึง ระยะเวลา
ภายหลังจากเกิดอุบตั ิการณ์ข้นึ ที่ทาให้บริการต้องกลับคืนสภาพเดิมกิจกรรมต้องกลับมาดาเนินการ
ได้และทรัพยากรต้องได้รบั การฟื้ นฟู
5.9 ระดับที่ยอมรับขัน้ ต่า (Minimum Acceptable Level: MAL) หมายถึง ระดับต่าสุดของการฟื้ น คืน
กิจกรรมที่มคี วามสาคัญในการสนับสนุนการให้บริการทีท่ าง องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ (สานักงาน
กลาง) ยอมรับทีจ่ ะกลับคืนมาในระหว่างเกิดการหยุดชะงัก
5.10 เป้ าหมายของการฟื้ นคืนสภาพ (Recovery Point Objective – RPO) หมายถึง จุดซึ่งสารสนเทศ
ทีใ่ ช้ในกิจกรรมต้องได้รบั การฟื้ นฟูเพื่อให้สามารถกลับมาดาเนินกิจกรรมต่อไปได้
5.12 ทรัพยากร (Resources) หมายถึง สินทรัพย์ บุคลากร ทักษะ สารสนเทศ เทคโนโลยี (รวมทัง้ อาคาร
และอุปกรณ์) สถานทีต่ งั ้ และเครื่อง อุปโภคและสารสนเทศ (ไม่ว่าจะอยู่ในสื่ออิเลคทรอนิกส์หรือไม่)
ที่ องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ (ส านั กงานกลาง) จาเป็ น ต้องมีอย่ างเพียงพอเพื่อใช้ส าหรับ การ
ดาเนินการเมื่อจาเป็ นและทาให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของ อ.อ.ป.
5.13 กลยุทธ์ความต่อเนื่ องทางธุรกิ จ (Business Continuity Strategy) หมายถึง แนวทางที่องค์การ
อุตสาหกรรมป่ าไม้ (สานักงานกลาง) เลือกใช้เพื่อฟื้ นคืนกิจกรรมทีม่ คี วามสาคัญในการสนับสนุน การ
ให้บริการและสร้างความต่อเนื่องเมื่อเผชิญกับอุบตั กิ ารณ์ทที่ าให้เกิดการหยุดชะงักของธุรกิจ
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5.14 แผนความต่ อ เนื่ อ งทางธุ ร กิ จ (Business Continuity Plan) หมายถึ ง เอกสารขัน้ ตอนการ
ดาเนินงานทีใ่ ห้แนวทางแก่ องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ (สานักงานกลาง) ในการตอบสนอง การฟื้ นฟู
การกลับมาดาเนินการและการติดตัง้ เพื่อให้สามารถดาเนินงานได้ในระดับที่ยอมรับขัน้ ต่าทีก่ าหนดไว้
ภายหลังจากการหยุดชะงัก
5.15 การสังให้
่ ดาเนิ นการ (Invocation) หมายถึง ระบบในการประกาศให้เริม่ ดาเนินการความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจของ องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ (สานักงานกลาง) ตามที่ได้เตรียมการไว้เพื่อสามารถส่ง
มอบบริการหลักได้อย่างต่อเนื่อง
5.17 ข้อตกลงว่าด้วยการให้ ความช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน (Mutual Aid Agreement) หมายถึง การ
เตรียมการ ล่วงหน้าเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานตัง้ แต่สองหน่ว ยงานขึ้นไปเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
5.18 กระบวนการ Call tree หมายถึง กระบวนการสื่อสารให้กบั สมาชิกคณะกรรมการบริหารแผนความ
ต่ อ เนื่ อ งทางธุร กิจ ตามผัง รายชื่อ ทางโทรศัพ ท์ เพื่อ การบริห ารขัน้ ตอนในการติด ต่ อ พนั กงานที่
เกี่ยวข้องภายหลังจากมีการประกาศใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ
5.19 การฝึ กซ้อม (Exercise) หมายถึง กระบวนการเพื่อการฝึกอบรม การประเมิน การฝึกปฏิบตั ิและ
การ ปรับปรุงสมรรถนะภายใน องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ (ของสานักงานกลาง)
5.20 การทดสอบ (Testing) หมายถึง ขัน้ ตอนการดาเนินงานเพื่อการประเมินผล วิธกี ารเพื่อการกาหนด
หรือการยืนยันถึงการมีอยู่ คุณภาพหรือข้อเท็จจริงของบางสิง่ บางอย่าง
6. ผู้รบั ผิดชอบในการทบทวนและผู้อนุมตั ิ
เพื่อ ให้แ ผนความต่ อ เนื่ อ งทางธุร กิจฉบับ นี้ ไ ด้ร ับ การแก้ ไ ขปรับ ปรุ ง ให้เ หมาะสม ทัน ต่ อ การ
เปลีย่ นแปลงตลอดเวลา ประธานคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้
(สานักงานกลาง) พิจารณาอนุมตั แิ ละหากมีความจาเป็ นเร่งด่วน ให้เจ้าหน้าทีท่ ี่รบั ผิดชอบทาเรื่องเสนอขอ
แก้ไขผ่านผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับชัน้ ไปยังผูอ้ นุมตั ิ โดยทีมงานทีเ่ กี่ยวข้องมีทงั ้ หมด 4 ชุดดังนี้
6.1 คณะกรรมการบริหารจัดการภาวะวิกฤต (CMT)
6.1.1 พิจ ารณาประเมิน สถานการณ์ / ลักษณะวิกฤต และผลกระทบที่เกิดขึ้น ในปั จจุบัน และ
แนวโน้มทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในอนาคต เพื่อกาหนดกลยุทธ์ / แผนงาน และวิธปี ฎิบตั ใิ นการรองรับ
สถานการณ์ และลักษณะวิกฤต
6.1.2 พิจารณา / กลันกรอง
่
แผนการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ และแผนกู้คืนในภาวะ
วิกฤต เพื่อนาเสนอประธานกรรมการบริหารในการพิจารณาอนุมตั ิ
6.1.3 ติดตามผลการดาเนินการของแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ และแผนการกู้คนื ในภาวะวิกฤต
และรายงานผลต่อประธานกรรมการบริหารเป็ นระยะ
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6.1.4 สื่อสารข้อมูลทีถ่ ูกต้องให้กบั หน่วยงานภายในองค์การ และภายนอกองค์การทีเ่ กี่ยวข้อง ตาม
จาเป็ น และเหมาะสม รวมถึงการกาหนดบุคคลทีจ่ ะเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล
6.1.5 บริหารทรัพยากร และงบประมาณ ตามความจาเป็ น และเหมาะสม เพื่อใช้ในการดาเนิน การ
ตามแผนงานทีไ่ ด้รบั การอนุมตั ิ
6.1.6 ประกาศใช้แผน BCP
6.1.7 พิจารณาสั ่งการกลับสู่ภาวะปกติ
6.1.8 พิจารณา และอนุญาตให้เจ้าพนักงาน ของหน่ วยงานราชการ เข้าพืน้ ทีไ่ ด้ตามทีร่ อ้ งขอ
6.1.9 แต่งตัง้ และกาหนดบทบาทหน้าที่ ของคณะทางานตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน (IRT) เพื่อ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินเมื่อเกิดภาวะวิกฤต (ตามหัวข้อ 6.2)
6.2 คณะทางานตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิ น (IRT)
6.2.1 ประเมินสถานการณ์ / ให้คาสั ่งในการจัดการเหตุ
6.2.2 นาเสนอข้อมูลต่อ CMT เพื่อตัดสินใจประกาศเหตุวกิ ฤตตามเกณฑ์การพิจารณาระดับความ
รุนแรง / ตามทีไ่ ด้หารือร่วมกับคณะ IRT
6.2.3 ประสานงานเพื่อใช้แผน BCP
6.2.4 ประเมินความเสีย่ งทีเ่ กิดจากเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อร่วมหารือกับคณะ IRT
6.2.5 ประสานงานกับ CMT เพื่อระงับเหตุ
6.2.6 พิจารณาสั ่งการกลับสู่ภาวะปกติ ในความรุนแรงระดับ 1 หรือ 2
6.3 คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่ องทางธุรกิจ
6.3.1 พิจารณา / กาหนด / อนุมตั กิ รอบ และแนวทางการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจของ
อ.อ.ป. ซึ่งประกอบด้วย
• นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
• กลยุทธ์การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
• ผลการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (BIA)
• ผลการประเมินความเสีย่ ง (RA) ทรัพยากรทีส่ าคัญ รวมถึงการจัดทาแผนบริหารความเสีย่ ง
• ช่วงเวลาการหยุดชะงักที่ยอมรับได้สูงสุด (MTPD) และระยะเวลาเป้ าหมายในการฟื้ น คืน
สภาพ (RTO)
• แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP)
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• การจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรทีจ่ าเป็ นต่อการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
6.3.2 ควบคุม / กากับ / ดูแลให้มกี ารฝึกซ้อมตามแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
6.3.3 สนับสนุน / ส่งเสริม / พัฒนา สื่อสารการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ให้เป็ นกระบวนการที่
ต่อเนื่องเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายของ อ.อ.ป. และเป็ นวัฒนธรรมใน อ.อ.ป.
6.3.4 ติดตามการดาเนินงาน ให้คาแนะนา รวบรวมประเด็นปัญหา และรายงานความก้าวหน้าของ
สายงานทีด่ ูแลรับผิดชอบเพื่อสนับสนุนการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
6.3.5 กากับดูแลประสานงานในการดาเนินการตามแผน BCP ของหน่วยงานในบังคับบัญชา และ
แก้ไขปัญหาด้านความต่อเนื่องทางธุรกิจ
6.3.6 ประธานคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ (สานักงาน
กลาง) เป็ นผูอ้ นุมตั กิ ารแก้ไขปรับปรุง อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
6.3.7 รวบรวมปั ญหา และประเด็นที่ต้องให้มกี ารตัดสินใจ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ห าร
ภาวะวิกฤต (CMT) ในการแก้ไขปั ญหาจากการระงับเหตุฉุกเฉิน และเพื่อการดาเนินธุร กิจ
อย่างต่อเนื่อง
6.3.8 รายงานสถานการณ์ต่อ คณะกรรมการบริหาร อ.อ.ป. และคณะกรรมการบริหารภาวะวิกฤต
(CMT)
6.3.9 สนับสนุนการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อสื่อสารภายใน และภายนอกองค์การ
6.3.10 ชี้แจง ให้ขอ้ มูล และดาเนินการสื่อสาร และให้ข่าวสารทัง้ ภายใน และภายนอกองค์การ
6.3.11 แต่งตัง้ และกาหนดบทบาทหน้าที่ ของคณะทางานบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ตามที่
ระบุไว้ในหัวข้อ 6.4)
6.4 คณะทางานบริหารความต่อเนื่ องทางธุรกิจ
6.4.1 น าเสนอร่ า งนโยบาย และแนวทาง การบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งทางธุ ร กิ จ ต่ อ คณะ
กรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
6.4.2 กาหนดร่างกลยุทธ์การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ นาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ
6.4.3 จัดทาช่วงเวลาการหยุดชะงักทีย่ อมรับได้สูงสุด และระยะเวลาเป้ าหมายในการฟื้ นคืนสภาพ
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
6.4.4 กาหนดร่างแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ นาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ
6.4.5 ควบคุม / กากับ / ดูแล ให้การแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
และเป้ าหมายของ อ.อ.ป. และเป็ นวัฒนธรรมใน อ.อ.ป.
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6.4.6 วิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (BIA) และประเมินความเสี่ยงทรัพยากรทีส่ าคัญ (RA) รวมถึง
การจัดทาแผนบริหารความเสีย่ งนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
6.4.7 ดาเนินการฝึกซ้อมตามแผนการบริหารความต่อเนื่ องทางธุร กิจ ภายใต้สถานการณ์ต่ างๆ
อย่างสม่าเสมอ
6.4.8 จัดทารายงานปัญหา และอุปสรรค เพื่อเป็ นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขแผนการบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
6.4.9 จัดให้มกี ารประชุมทบทวนผลการดาเนินงานตามระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่าง
น้อยปี ละ 1 ครัง้
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แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่าง “คณะทางาน” “ขัน้ ตอนปฎิ บตั ิ งาน” และ “แผนความต่อเนื่ องทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง” ของแต่ละช่วงเวลา

คณะทางานการบริหารความ
ต่อเนื่ องทางธุรกิจ
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7. ช่วงเวลาการหยุดชะงักที่ยอมรับได้สูงสุด (Maximum Tolerable Period of Disruption: MTPD)
หากเกิดอุบัติการณ์ที่ทาให้ หยุดชะงัก จนไม่ส ามารถให้บริการ องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้
(ส านักงานกลาง) วิเ คราะห์ผ ลกระทบทางธุ ร กิจ ช่ ว งเวลาการหยุ ด ชะงัก ที่ย อมรับ ได้สู ง สุด ของ
กระบวนการหรือกิจกรรมสนับสนุน ดังนี้
ขอบข่ายงาน
องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ (สานักงานกลาง)
องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ภาคกลาง
(ที่ปฏิ บตั ิ งานในสานักงานกลาง)

MTPD
10 วัน
10 วัน

8. ระดับที่ยอมรับขัน้ ตา่ (Minimum Acceptable Level: MAL) และระยะเวลาเป้ าหมายในการฟื้ นคืน
สภาพ (Recovery Time Objective: RTO) ของ
ขอบข่ายงาน

RTO

MAL

องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ (สานักงานกลาง)

7 วัน

องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ภาคกลาง
(ที่ปฏิ บตั ิ งานในสานักงานกลาง)

7 วัน

50% ของการดาเนิ นการ
ปกติ
50% ของการดาเนิ นการ
ปกติ

9. กลยุทธ์ความต่อเนื่ องทางธุรกิจ
9.1. กลยุทธ์การปกป้ องและบรรเทา
9.1.1 เมื่อ เกิด อุ บัติก ารณ์อัน จะท าให้เ กิดการหยุด ชะงัก ต้ อ งด าเนิ น การตามแผนฉุ ก เฉิน จาก
อุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อจัดการกับอุบัติการณ์ ให้กระบวนการทางานที่ส าคัญ ไม่เกิดการ
หยุดชะงักจากเหตุการณ์ภัยคุกคามดัง กล่าว โดยเป้ าหมายของการปกป้ องกระบวนการ
ทางานที่สาคัญนัน้ ต้องสามารถป้ องกันความเสียหายของทรัพยากรสาคัญของกระบวนการ
นัน้ ๆ ให้ได้ โดยทรัพยากรดังกล่าว ได้มาจากการพิจารณาของแต่ละหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
ในการดาเนินการของกระบวนการตามทีก่ าหนดไว้ในบริบทองค์การ และเป็ นมาตรการในการ
ลดโอกาสในการเกิดความเสีย่ งทีท่ าให้การดาเนินงานของ อ.อ.ป. หยุดชะงัก ตามผลประเมิน
ความเสีย่ งจากภัยคุกคาม
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9.1.2 การตอบโต้ กับ อุ บัติก ารณ์ ต้ อ งตอบโต้ โ ดยมีเ ป้ า หมายเพื่อ ท าให้ท รัพ ยากรส าคัญ ของ
กระบวนการไม่ได้รบั ผลกระทบ หรือได้รบั ผลกระทบน้อยทีส่ ุด โดยครอบคลุมระยะเวลา RTO
ของกระบวนการ และมาตรการในการตอบโต้ โดยต้องบริหารจัดการตามขัน้ ตอนทีก่ าหนดไว้
ในแผนฉุกเฉิน/แผนตอบโต้สถานการณ์ทกี่ าหนดไว้
9.1.3 เมื่อเกิดอุบตั ิการณ์ ต้องดาเนินการตามแผนฉุกเฉินตามอุบตั ิการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อจัดการกับ
อุบตั ิการณ์ โดยเป้ าหมายของการลดผลกระทบกับกระบวนการทางานที่สาคัญที่เกิดขึ้น ให้
เป็ นไปตามผลการประเมินความเสีย่ ง
9.1.4 การบรรเทาผลกระทบทางด้านการเงิน มีการจัดทาประกันความเสียหายของทรัพยากร ตาม
นโยบายของ อ.อ.ป. เพื่อเป็ นการลดผลกระทบด้านการเงินตามวงเงินทีค่ มุ้ ครอง
9.2. กลยุทธ์การฟื้ นคืน
ภัยคุกคาม

กลยุทธ์ความต่อเนื่ องทางธุรกิจ

โรคระบาดรุนแรง

สานักงานสารองส่วนอุตสาหกรรมไม้วงั น้ อย

เพลิงไหม้

สานักงานสารองส่วนอุตสาหกรรมไม้วงั น้ อย

ระบบไอทีและข้อมูลสารสนเทศไม่
สามารถใช้การได้

สถานที่เก็บข้อมูลไว้สาหรับกู้คืนข้อมูลเมื่อ
เกิดภัยพิบตั ิ (DR site)

การชุมนุมประท้วงที่ทาให้ไม่สามารถเข้า
มาปฎิ บตั ิ งานในสานักงานได้

สานักงานสารองส่วนอุตสาหกรรมไม้วงั น้ อย

9.3. กลยุทธ์การจัดเตรียมทรัพยากรที่ต้องการ (Establishing resource requirement)
9.3.1 ด้านบุคลากร: หน่วยงานกาหนดผูป้ ฏิบตั งิ านหลัก ผูป้ ฏิบตั งิ านสารองตามขัน้ ตอนการฟื้ นคืน
กระบวนการทีห่ น่วยงานรับผิดชอบ การจัดการบุคลากรทีไ่ ม่ได้รบั ผลกระทบมาทดแทน โดย
ปฏิบตั ติ ามคู่มอื นโยบาย และแนวปฏิบตั ใิ นการบริหารทรัพยากรบุคคล
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9.3.2 การจัด การด้ า นความรู้ ค วามสามารถของบุ ค ลากร: หน่ ว ยงานต้ อ งก าหนดความรู้
ความสามารถของบุคลากรทีก่ าหนดให้เป็ นผูป้ ฏิบตั งิ านหลัก ผูป้ ฏิบตั งิ านสารอง ต้องผ่านการ
อบรมให้เป็ นไปตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบปฏิบตั ิตามที่หน่วยงานกาหนด (Training
needs) และต้ อ งฝึ ก อบรมขัน้ ตอนการฟื้ นคืน กระบวนการส าคัญ ของหน่ ว ยงานให้กับ
ผูป้ ฏิบตั งิ านหลัก ผูป้ ฏิบตั งิ านสารอง ตามระเบียบปฏิบตั ิเรื่องการฝึกอบรมตามทีก่ าหนด
9.3.3 ศูนย์บญ
ั ชาการ : กรณี เพลิงไหม้ ใช้ ห้องประชุม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรณี โรคระบาดรุนแรง,ระบบไอทีและข้อมูลสารสนเทศไม่สามารถใช้
การได้,การชุมนุมประท้วงที่ทาให้ไม่สามารถเข้ามาปฎิ บตั ิ งานใน
สานักงานได้ ใช้หอ้ งประชุมองค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ 301-302 หรือ
สถานทีอ่ ่นื ตามความเหมาะสม
9.3.4 ด้านข้อมูลสารสนเทศ (IT): มีการกาหนดข้อมูลสารสนเทศที่จาเป็ นต้องใช้ในการดาเนินการ
กับกระบวนการสาคัญและปกป้ องข้อมูลสารสนเทศดังกล่าว เพื่อให้สามารถนาข้อมูลมาใช้ใน
การฟื้ นคืนกระบวนการสาคัญ ให้เป็ นไปตาม RTO และ MAL ที่กาหนด โดยมีการ Backup
ข้อมูล และพิจารณาเป็ นค่า Recovery Point Objective (RPO)
9.3.5 การจัดการด้านอุ ปกรณ์ และวัส ดุ : มีการกาหนดเครื่องมือ อุปกรณ์เพื่อใช้ใ นการฟื้ นคืน
กระบวนการสาคัญให้ได้ตาม RTO และ MAL
9.3.6 ด้านการเงิน และงบประมาณ: กรณีที่กิจการมีค่าใช้จ่ายเร่ งด่วน ผู้บริห ารมีอานาจอนุ มัติ
จัดสรรงบประมาณฉุกเฉินตามอานาจดาเนินการ
9.3.7 ด้า นระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ (ICT): มีก ารก าหนดให้ห น่ ว ยงานแต่ ล ะหน่ ว ยงาน ที่
จาเป็ นต้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องจัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์และข้อมูลที่
จาเป็ นต้องใช้ในการฟื้ นคืนกระบวนการสาคัญให้ไ ด้ตาม RTO และ MAL ที่กาหนด กรณีที่
ทรัพยากรสาคัญด้าน ICT ของหน่วยงานได้รบั ผลกระทบ หรือได้รบั ความเสียหาย
9.3.8 ด้า นการขนส่ ง : ในกรณี ที่ไ ม่ ส ามารถจัด ส่ง สิน ค้า ได้ด้ว ยตนเองตามเหตุ ก ารณ์ป กติ จะ
ประสานงานให้ Principle หรือ Distributor เป็ นผูจ้ ดั ส่งสินค้าให้แทน
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10. การจัดการกับเหตุการณ์ (IMP, ERP)
10.1 การตอบสนองต่ออุบตั ิ การณ์
ตารางจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผลกระทบจากภัยคุกคาม
สานัก/ฝ่ าย

การจัดการกับผลกระทบ

สานักธุรกิจการตลาด

• เตรียมข้อมูลการสื่อสารให้กบั ลูกค้า

ฝ่ ายสารสนเทศ

• จัดเตรียมความพร้อมของระบบสารอง ระบบการประชุม Online
และระบบทดแทน เช่น คอมพิวเตอร์สารอง ฯลฯ

ฝ่ ายกิจกรรมสัมพันธ์

• จัดเตรียมข้อมูลสาหรับสื่อสารหน่วยงานภายนอก

สานักบัญชีและการเงิน

• ปรับแผนการปฎิบตั ิงาน เช่น การเบิกจ่าย,การรับเงิน,การจ่ายเงิน
ฯลฯ
• เตรียมเงินสดย่อย
• ประสานงานบริษทั ประกัน

สานักนโยบายแผนและ
ยุทธศาสตร์
ฝ่ ายอานวยการ

• เตรียมเรื่องการเบิกงบประมาณกรณีจาเป็ นเร่งด่วน

ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์

• เสนอปรับแผนการปฎิบตั งิ าน

• ประสานหน่วยงานภายนอกเพื่อระงับเหตุฉุกเฉิน และ ช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัย
• เตรียมข้อมูลการสื่อสารให้กบั พนักงาน

สานักกฎหมาย

• เตรียมศึกษากฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
• ประสานหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องด้านกฎหมาย

ฝ่ ายอื่นๆ ภายในสานักงาน
กลาง

• ปรับแผนการปฎิบตั งิ าน
• เตรียมข้อมูลสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆ
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10.2 การแจ้งเตือนและการสื่อสาร
อุบตั ิ การณ์

วิธีการตรวจจับ
อุบตั ิ การ

-ประกาศ/แถลงการณ์
รัฐบาล-กระทรวง ทส.
-นสพ./ทีวี
โรคระบาดรุนแรง
-โซเซียล เช่น
เพจกรมควบคุมโรค
เว็บไซต์กระทรวง
สาธารณสุข

วิธีการเฝ้ าติ ดตาม
คัดกรองตามวิธปี ฏิบตั ิ
ทีท่ างกรมควบคุมโรค
แนะนา และเฝ้ าระวัง
-ผูป้ ่ วย/ผูเ้ สียชีวติ ทีม่ ี
การติดเชื้อ
-ผูท้ เี่ ดินทางกลับจาก
พืน้ ทีท่ มี่ กี ารระบาด
และมีอาการของโรค
ระบาด
-ผูป้ ่ วยทีพ่ บเป็ นกลุ่ม
(ตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป)

วิธีการแจ้งเตือน

ผู้จดั ทาข้อมูล

ผู้สื่อสาร
ภายใน

-แจ้งผ่าน Line กลุ่ม / ฝ่ ายอานวยการ/
โทรศัพท์ /
ฝ่ ายทรัพยากร
ฝ่ าย
หนังสือเวียน
มนุษย์/
ทรัพยากร
-รายงานผลการรักษา ฝ่ ายกิจกรรม
มนุษย์
ต่อผูบ้ งั คับบัญชา
สัมพันธ์

ผู้รบั ข้อมูล
ภายใน

ผู้สื่อสาร
ภายนอก

ผูป้ ฏิบตั งิ าน
อ.อ.ป.

ฝ่ าย
กิจกรรม
สัมพันธ์

ผู้รบั
ข้อมูล
ภายนอก

ทส./
สื่อมวลชน/
ผูม้ สี ่วนได้
ส่วนเสีย
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อุบตั ิ การณ์

เพลิงไหม้

วิธีการตรวจจับ
อุบตั ิ การ
ในกรณีทมี่ เี หตุวกิ ฤต
(ม็อบ) ให้รปภ.เป็ นผู้
ตรวจจับการวางเพลิง
ทีเ่ กิดจากม็อบ โดย
เพิม่ ความถี่ในการ
ตรวจ

วิธีการเฝ้ าติ ดตาม

มอบหมายผูป้ ฏิบตั งิ าน
ทาการเฝ้ าติดตามเหตุ
ผิดปกติ โดยการจัดเวร
ยามเฝ้ าระวังเพิม่ เติม
-

ระบบไอทีและ
ข้อมูลสารสนเทศ
ไม่สามารถใช้งาน
ได้
การชุมนุม
ประท้วงทีท่ าให้
ไม่สามารถเข้ามา

- SMS แจ้งเตือนจากผู้
ให้บริการ ทัง้ 2 ราย

- ให้รปภ.เป็ นผูต้ รวจ
พืน้ ทีภ่ ายนอก

-ตรวจสอบช่องโหว่ของ
ระบบคอมพิวเตอร์
-จัดทากระบวนการ
ปิ ดช่องโหว่
-จัดทาระบบ security
ป้ องกันการโจมตี

วิธีการแจ้งเตือน
-ผูพ้ บเห็นเหตุการณ์
กด
สัญญาณแจ้งเหตุ
-ดาเนินการขัน้ ตอน
Call tree
-เตรียมการ
เคลื่อนย้าย
อพยพไปจุดรวมพล

ผู้จดั ทาข้อมูล

ฝ่ ายอานวยการ

ผู้สื่อสาร
ภายใน

ฝ่ าย
อานวยการ

ผู้รบั ข้อมูล
ภายใน

ผู้สื่อสาร
ภายนอก

ผูป้ ฏิบตั งิ าน
อ.อ.ป.

ฝ่ าย
กิจกรรม
สัมพันธ์

ผู้รบั
ข้อมูล
ภายนอก

ทส.,
สื่อมวลชน,
ผูม้ สี ่วนได้
ส่วนเสีย

ฝ่ าย
สารสนเทศ

ผูป้ ฏิบตั งิ าน
อ.อ.ป.

ทส.,
ผูร้ บั จ้างใน
ฝ่ าย
ระบบงาน
สารสนเทศ ต่างๆ,
ผูม้ สี ่วนได้
ส่วนเสีย

- ให้รปภ. ออกไป
ฝ่ าย
สังเกตการณ์ภายนอก ณ ส่งไลน์ / โทรศัพท์แจ้ง ฝ่ ายอานวยการ
อานวยการ
บริเวณทีม่ กี ารชุมนุม

ผูป้ ฏิบตั งิ าน
อ.อ.ป.

ทส.,
ฝ่ าย
ผูม้ สี ่วนได้
อานวยการ
ส่วนเสีย

- ส่งไลน์แจ้งผูใ้ ช้
- ทาหนังสือเวียน

ฝ่ ายสารสนเทศ
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อุบตั ิ การณ์
ปฎิบตั งิ านใน
สานักงานได้

วิธีการตรวจจับ
อุบตั ิ การ

วิธีการเฝ้ าติ ดตาม

- เช็คผ่านโซเชียลมีเดีย - สังเกตความเคลื่อนไหว
เช่น ทวิตเตอร์, ฯลฯ
ของเจ้าหน้าที่
- เพิม่ ความถีใ่ นการ
ติดตามข่าวทางโซเชียล
มีเดีย

วิธีการแจ้งเตือน

ผู้จดั ทาข้อมูล

ผู้สื่อสาร
ภายใน

ผู้รบั ข้อมูล
ภายใน

ผู้สื่อสาร
ภายนอก

ผู้รบั
ข้อมูล
ภายนอก
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10.3 ลาดับของการฟื้ นคืนของแต่ละกระบวนการหรือกิจกรรมสาคัญ (BIA)
เพื่อให้การฟื้ นคืนของกระบวนการสาคัญเป็ นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด RTO และ MAL ได้มกี าร
จัดทาขัน้ ตอนการฟื้ นคืนสาหรับกิจ กรรมสาคัญเพื่อให้ธุร กิจดาเนิน การโดยไม่หยุดชะงัก ตามเอกสาร
ขัน้ ตอนการฟื้ นคืน
11. โครงสร้างคณะกรรมการ
11.1 โครงสร้ างคณะกรรมการบริ หารแผนบริ หารความต่ อเนื่ องทางธุรกิ จ องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้
(สานักงานกลาง) (BCM steering committee)
เพื่อให้การบริห ารความต่อเนื่ องทางธุร กิจ ของ องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ (ส านั กงานกลาง)
เป็ นไปด้วยความคล่องตัวและมีประสิทธิผล จึ งกาหนดให้มคี ณะกรรมการบริหารแผนบริ หารความ
ต่อเนื่ องทางธุรกิจ (BCM steering committee) ประกอบด้วยตาแหน่งดังต่อไปนี้ ( อ้างอิงตามประกาศ
แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ )
11.2 โครงสร้างคณะทางานตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิ น (IRT)
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11.3 บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบ IRT
บทบาท
IRT-Leader

หน้ าที่ IMP, ERP
• ประเมินสถานการณ์ / ให้คาสั ่ง ใน
การจัดการเหตุ
• กรณีเหตุการณ์รุนแรง ตัดสินใจ
เสนอ CMT เพื่อประกาศเหตุวกิ ฤต
ตามเกณฑ์การพิจารณาระดับความ
รุนแรง/ตามทีไ่ ด้หารือร่วมกับคณะ
IRT
• ประสานงานกับ CMT เพื่อระงับเหตุ

หน้ าที่ RRP
• วิเคราะห์ / สรุปผลสถานการณ์เพื่อ
รายงานต่อ CMT และเสนอให้ประกาศ
กลับสู่ภาวะปกติ (กรณีเหตุวกิ ฤต)
• ประสานงานกับ IRT-Internal
Communication เพื่อดาเนินการแจ้งให้
บุคลากรรับทราบถึงการประกาศกลับสู่
ภาวะปกติ
• พิจารณาประกาศกลับสู่ภาวะปกติ และ
รายงานสถานการณ์การกลับสู่ภาวะ
ปกติให้คณะ CMT รับทราบ (กรณีที่
เป็ นเหตุฉุกเฉินทีไ่ ม่ใช่เหตุวกิ ฤต)
• สรุป/บันทึกแนวทางการจัดการ/การ
ดาเนินการเพื่อกลับสู่ภาวะปกติ โดย
จัดทาข้อมูลสรุปตามภาคผนวก ข.
แนวทางการพิจารณากลับสู่การทางาน
ปกติ
• รายงานสถานการณ์/สรุปสิง่ ทีไ่ ด้
ดาเนินการ พร้อมทัง้ Action เพื่อให้
ปรับปรุงการดาเนินการในอนาคต โดย
จัดทาข้อมูลสรุป

IRT-Emergency
Response

• ดาเนินการระงับเหตุ
• ดูแลความปลอดภัยบุคลากร/
ทรัพย์สนิ
• ติดต่อกับหน่วยงานภายนอก เพื่อ
ระงับเหตุ

• ดูแลความปลอดภัยต่อบุคลากรทีเ่ ข้ามา
ปฏิบตั งิ าน
• หลังเหตุการณ์สงบลง ดาเนินการสรุป
สิง่ ทีไ่ ด้ดาเนินการในการจัดการเหตุ
และสรุปให้ทปี่ ระชุมรับทราบ รวมถึงให้
ความเห็นเพิม่ เติม เพื่อดาเนินการ
ปรับแก้ในอนาคต
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บทบาท

หน้ าที่ IMP, ERP

หน้ าที่ RRP
• ประสานงานเพื่อซ่อมแซม ประเมิน
ความเสียหาย และฟื้ นฟูสถานที่
ปฏิบตั งิ านให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ หาก
สานักงาน และใช้ระยะเวลานานในการ
ฟื้ นฟู ให้ดาเนินการจัดหาสถานที่
ปฏิบตั งิ านทดแทนในระยะยาว เพื่อ
รองรับการปฏิบตั งิ าน
• ดาเนินการตามกระบวนการจัดซื้อ/จัด
จ้าง เพื่อซ่อม/สร้าง หรือ จัดหา
ทรัพยากรทดแทน
• ควบคุมเรื่องการซ่อม/สร้าง หรือการ
จัดหาทรัพยากรทดแทน

IRT-IT

• กู้คนื ระบบงาน
• จัดเตรียมอุปกรณ์ดา้ นสารสนเทศที่
จาเป็ นต่อการปฏิบตั งิ าน

• ติดตามผลการใช้งานระบบงานหลัก ว่า
มีความพร้อมใช้และสามารถรองรับการ
ทางานภาวะปกติ
• สื่อสารไปยังผูใ้ ช้งานในแต่ละระบบถึง
วิธกี ารย้ายการปฏิบตั งิ านจากระบบงาน
สารองมายังระบบงานหลัก
• ให้การสนับสนุนผูใ้ ช้งานในการใช้งาน
ระบบงานหลัก

IRT-External
Communication

• ให้ขอ้ มูล/ สื่อสารกับบุคลากร
ภายนอก
• ให้ขอ้ มูล/สื่อสารกับ ทส.

• จัดเตรียมข้อความและช่องทางการ
สื่อสารภายนอกสาหรับสื่อสารเสนอต่อ
คณะทางาน
• เป็ นศูนย์กลางในการสื่อสารข้อความ
และทิศทางของผูบ้ ริหารและคณะ IRT
เพื่อแจ้งกลับสู่ภาวะปกติ
• ให้ความเห็นด้านความเหมาะสมของ
เนื้อหา
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บทบาท

หน้ าที่ IMP, ERP
• ให้ขอ้ มูล/ สื่อสารกับบุคลากรภายใน
อ.อ.ป.

หน้ าที่ RRP
• จัดเตรียมข้อความและช่องทางการ
สื่อสารสาหรับสื่อสารภายในองค์การ
เสนอต่อคณะทางาน
• เป็ นศูนย์กลางในการสื่อสารข้อความ
และทิศทางของผูบ้ ริหารและคณะ IRT
เพื่อแจ้งกลับสู่ภาวะปกติ

IRT-Internal
Communication

• พิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาและ
ข้อความสาหรับสื่อไปยังบุคลากร
ภายใน องค์การ
IRT-Financial

• บริหารด้านการเงิน/ เงินเร่งด่วน
ขณะเกิดเหตุวกิ ฤต

• ประสานงานกับประกันภัย และเรียก
สินไหมทดแทน
• เบิกจ่ายเงิน

IRT-Legal

• ให้คาปรึกษาด้านกฎหมาย/ คดี
ความ

• ให้ความเห็นด้านการดาเนินการทาง
กฎหมายต่อคณะทางาน IRT กรณีที่
เกี่ยวข้องกับการกลับสู่ภาวะปกติ
• ดาเนินการด้านกฎหมายและการ
ฟ้ องร้องในนามขององค์การ (หาก
จาเป็ น)

IRT-HR/Welfare

• ให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการ/
งานพยาบาล
• ดูแลสวัสดิภาพพนักงาน

• ประสานงานกับ IRT-Financial
เพิม่ เติมเกี่ยวกับการเรียกร้องสินไหม
ทดแทน
ดาเนินการด้านบุคลากร
• ประสานงานโยกย้ายพนักงานเพื่อ
กลับมาปฏิบตั งิ านทีส่ านักงาน
• สรรหาบุคลากรเพิม่ เติม เพื่อทดแทน
บุคลากรทีส่ ูญเสียหรือไม่สามารถ
กลับมาปฏิบตั งิ านได้ในระยะยาว
• ดาเนินการด้านสวัสดิการ/สิทธิ
ประโยชน์และการเยียวยาบุคลากร
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บทบาท
IRT-BCM
Center

หน้ าที่ IMP, ERP
• ประสานงานเพื่อใช้แผน BCP
• ประเมินความเสีย่ งทีเ่ กิดจาก
เหตุการณ์ต่างๆ เพื่อร่วมหารือกับ
คณะ IRT
• บริหารงานเพื่อสนับสนุนและ
จัดเตรียมทรัพยากรเพื่อให้ดาเนิน
ธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

หน้ าที่ RRP
• ให้แนวทางการกลับสู่ภาวะปกติของ
กระบวนการสาคัญและกระบวนการอื่น
ๆ ของ อ.อ.ป. โดยประสานงานกับ
หัวหน้าสายงานทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อ
ดาเนินการกลับสู่ภาวะปกติ
• สรุปประเด็นปัญหาจากการใช้แผน
BCP และประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงแผน BCP ให้มี
ความพร้อมใช้งาน

20

12. การแจ้งเหตุตามแผน BCP หรือแผนผัง Call Tree
จุดเริม่ ต้นของแผนผังการแจ้งเหตุ Call tree จะเริม่ จากผู้อานวยการองค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้
ดาเนินการแจ้ง การประกาศใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ (สานักงานกลาง)
ไปยังคณะกรรมการบริหารแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ (สานักงานกลาง)
(BCM steering committee) พร้อมสั ่งการไปยัง หัวหน้ าทีมที่เกี่ยวข้องในการฟื้ น คืนบริการส านั กงาน
ส ารอง ตามที่กาหนดไว้ หัวหน้ าทีม ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน การฟื้ น คืนบริการและฟื้ นฟู จากนั น้
หัวหน้าทีมติดต่อและแจ้งไปยังพนักงานของแต่ละสายงานต่อไปตามรายชื่อ และช่องทางติดต่อสื่อสารที่
ได้ระบุไว้ในภาคผนวก ก “ แผนผังการแจ้งเหตุ Call tree ตามแผนความต่อเนื่อง ทางธุรกิจ องค์การ
อุตสาหกรรมป่ าไม้ (สานักงานกลาง) ” และภาคผนวก ข “ รายชื่อและรายละเอียดการติดต่อผูป้ ฏิบัติงาน
ของทีมแผนความต่อเนื่ องทางธุร กิจ ” ในกรณีที่ไ ม่ส ามารถติดต่อผู้ร ับผิดชอบหรือหัวหน้ าที มหรือ
ผูป้ ฏิบตั งิ านหลักได้ให้ตดิ ต่อไปยัง ผูร้ บั ผิดชอบหรือหัวหน้าทีมสารองหรือผูป้ ฏิบตั งิ านสารอง
13. จุดรวมพล
เพื่อให้การดาเนินการตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ (สานักงาน
กลาง) เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงกาหนดจุดรวมพลของแต่ละทีม เกาะกลางถนนราชดาเนิ นนอก
ป้ ายรถเมล์หน้ า อ.อ.ป. เพื่อจะเดินทางไปยังสานักงานสารองส่วนอุตสาหกรรมไม้วงั น้อย เพื่อเดินทาง
ร่วมกันไปปฏิบตั ภิ ารกิจตามหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมาย
14. การสื่อสาร
เพื่อ ให้ก ารสื่อ สารของศูน ย์ เป็ น ไปอย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ IRT-BCM Center จะท าหน้ าที่เป็ น
ศูนย์กลางในการสื่อสารกับ BCM steering committee เพื่อ การประสานข้อ มู ล แจ้ง ข่ า วสาร ความ
คืบหน้าของเหตุการณ์และความจาเป็ นอื่นๆ ให้ทราบโดยทันที โดยกาหนดช่องทางการสื่อสารไว้
15. ขัน้ ตอนดาเนิ นงานความต่อเนื่ องทางธุรกิจ
เมื่อเกิดเหตุการณ์/อุบตั ิการณ์/ภัยคุกคาม ขึ้นภายใน องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ (สานักงานกลาง)
คณะกรรมการแผนฉุกเฉินและ BCM steering committee จะดาเนินการตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามที่
กาหนดไว้ โดยมีรายละเอียดและขัน้ ตอนดาเนินงานความต่อเนื่องทางธุรกิจ ดังนี้
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สรุ ปแผนความต่ อเนื่องทางธุรกิจตามภัยคุกคาม
แผนความต่ อเนื่องทางธุรกิจ

ปั จจัยเสี่ ยง
(อุบัติการณ์ )

IMP&ERP

DRP

1.โรคระบาดรุนแรง



NA

BCP

RRP
NA



2.เพลิงไหม้






3.ระบบไอทีและข้อมูล
สารสนเทศไม่ สามารถใช้
การได้



4.การชุ มนุมประท้วงทีท่ าให้
ไม่ สามารถเข้ามาปฎิบตั ิงาน
ในสานักงานได้



NA



NA



NA
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15.1 การประเมินสถานการณ์เมื่อเกิ ดเหตุการณ์/อุบตั ิ การณ์/ภัยคุกคาม
Non-emergency
ระดับ 1

คาอธิ บาย

โรคระบาด
รุนแรง

ระดับ 2
ระดับ 3
เหตุการณ์เริ่มส่งผลรุนแรง ไม่
สามารถระงับเหตุได้ด้วยตนเอง
และจาเป็ นต้องขอความช่วยเหลือ
จากหน่ วยงานภายนอก ซึ่งผลของ
เหตุการณ์ที่สามารถระงับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบ
เหตุการณ์เป็ นอันตราย และมี
เหตุได้ดว้ ยตนเอง ซึ่ง
เหตุการณ์ที่ไม่สามารถระงับเหตุ
เป็ นวงกว้าง และส่งผลต่อการ
แนวโน้ มก่อให้เกิดความเสียหาย
ผลกระทบของเหตุการณ์ไม่ ได้ด้วยตนเอง และจาเป็ นต้องขอ
ดาเนิ นธุรกิจขององค์การ
ต่อชีวิตหรือทรัพย์สินขององค์การ
กระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ความช่วยเหลือจากทีมงานที่
อุตสาหกรรมป่ าไม้หยุดชะงัก ซึ่ง
อุตสาหกรรมป่ าไม้ ส่งผลให้
ขององค์การอุตสาหกรรมป่ า เกี่ยวข้องมาระงับเหตุ (IRT) หรือ
ต้องการอานาจการตัดสิ นใจจาก
สถานที่ปฏิ บตั ิ งาน ไม่สามารถใช้
ไม้ และไม่มีความจาเป็ นที่
หน่ วยงานภายนอก
ผู้บริหารระดับสูงในการประกาศ
งานได้และอาจส่งผลให้การ
ต้องสังอพยพ
่
แผนความต่อเนื่ องทางธุรกิจ
ดาเนิ นงานขององค์การ
อุตสาหกรรมป่ าไม้ หยุดชะงัก
(จาเป็ นต้องขอความช่วยเหลือจาก
คณะ CMT )
- โรคระบาดตามฤดูกาล /
- โรครุนแรง แพร่กระจายได้ง่ายจาก
- มีผปู้ ฏิบตั งิ านในองค์การ
ประจาถิน่ เช่น ไข้หวัดใหญ่
- พบว่าผูป้ ฏิบตั งิ านมีส่วนเกี่ยวข้อง
คนสู่คน ซึ่งองค์การอนามัยโลก
อุตสาหกรรมป่ าไม้ หรือบุคคลอื่นที่
ไข้เลือดออก อหิวาตกโรค ฯลฯ
กับกลุ่มบุคคลทีต่ ดิ เชื้อ เช่น การ
(WHO) ประกาศเป็ นภาวะฉุกเฉิน
อยู่ภายในอาคารสานักงานกลาง
- โรครุนแรง แพร่กระจายได้
ติดต่อใกล้ชดิ , การเดินทางร่วมกัน
ด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ
องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ ติดเชื้อ
ง่ายจากคนสู่คน แต่เกิดขึน้
เป็ นต้น
(Public Health Emergency of
ตัง้ แต่ 1 คนขึน้ ไป
นอกประเทศไทย
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Non-emergency

เพลิงไหม้

ระบบไอทีและ
ข้อมูล
สารสนเทศไม่
สามารถใช้การ
ได้

ระดับ 1
International Concern หรือ
PHEIC) หรือ
- กระทรวงสาธารณสุขประกาศแจ้ง
เตือนเป็ นพืน้ ทีค่ วามเสีย่ งตัง้ แต่
ระดับกลางขึน้ ไป
ไฟไหม้ ไม่สามารถระงับเหตุไฟไหม้
ในเบื้องต้นได้ดว้ ยตนเอง และมีความ
เริม่ เกิดเหตุไฟไหม้ โดย
จาเป็ นต้องขอความช่วยเหลือจาก
สามารถระงับเหตุได้ดว้ ย
ทีมงานทีเ่ กี่ยวข้องมาระงับเหตุ (IRT)
ตนเอง
หรือหน่วยงานภายนอก และมีความ
จาเป็ นต้องอพยพหนีไฟออกนอก
อาคาร
ไม่สามารถระงับเหตุได้ดว้ ยตนเอง
จาเป็ นต้องขอความช่วยเหลือจาก
ทีมงานผูด้ ูแลระบบ โดยสถานการณ์
กระทบต่อการเข้าใช้งานข้อมูล
สามารถระงับเหตุได้ดว้ ยตัวเอง
ระบบงานทีส่ าคัญ (บัญชี, HR, ระบบ
เมื่อเกิดเหตุการถูกโจมตีระบบ
การรายงานผลฯ, ส่งเสริมปลูกไม้
เศรษฐกิจ) และระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ทาให้เกิดการ
หยุดชะงักทางธุรกิจ 1-5 วัน

ระดับ 2

ระดับ 3

ไฟไหม้ และส่งผลกระทบต่อชีวติ และ/
หรือทรัพย์สนิ ขององค์การ
อุตสาหกรรมป่ าไม้ ทาให้ไม่สามารถ
ทางานได้เป็ นระยะเวลาตัง้ แต่ 1-10
วัน (โดยประเมินจากระยะเวลา
ซ่อมแซม)

ไฟไหม้รุนแรง และ/หรือส่งผล
กระทบต่อชีวติ หรือทรัพย์สนิ ของ
องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ ทาให้ไม่
สามารถทางานได้เป็ นระยะเวลา
มากกว่า 10 วัน (โดยประเมินจาก
ระยะเวลาซ่อมแซม)

ไม่สามารถระงับเหตุได้ดว้ ยตนเอง
จาเป็ นต้องขอความช่วยเหลือจาก
ทีมงานผูด้ ูแลระบบ โดยสถานการณ์
กระทบต่อการเข้าใช้งานข้อมูล
ระบบงานทีส่ าคัญ (บัญชี, HR, ระบบ
การรายงานผลฯ, ส่งเสริมปลูกไม้
เศรษฐกิจ) และระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตทาให้เกิดการหยุดชะงัก
ทางธุรกิจมากกว่า 5-10 วัน

ไม่สามารถระงับเหตุได้ดว้ ยตนเอง
จาเป็ นต้องขอความช่วยเหลือจาก
ทีมงานผูด้ ูแลระบบ โดยสถานการณ์
กระทบต่อการเข้าใช้งานข้อมูล
ระบบงานทีส่ าคัญ (บัญชี, HR, ระบบ
การรายงานผลฯ, ส่งเสริมปลูกไม้
เศรษฐกิจ) และระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตทาให้เกิดการหยุดชะงัก
ทางธุรกิจมากกว่า 10 วัน
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15.2 การประกาศใช้และปฏิ บตั ิ ตามแผน BCP ของ องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ (สานักงานกลาง)
เมื่อเจ้าของพื้น ที่ท าการประเมิน ความเสียหายเบื้องต้น แล้วพบว่าต้องมีการหยุดกระบวนการ
ให้บริการมากกว่า ค่า MTPD ในแต่ละหน่วยงาน ส่งผลกระทบต่อการส่งมอบบริการให้กับลูกค้า IRTLeader (หัวหน้าคณะทางานตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน ) นาเสนอต่อคณะกรรมการบริห ารจัด การ
ภาวะวิกฤต (CMT) เพื่อพิจารณาประกาศใช้ และปฏิบตั ิตามแผน BCP ต่อไป อ้างอิงตาม ภาคผนวก 2:
การประกาศใช้แผน BCP
15.3 แผนการกู้คืน (DRP)
เพื่อให้การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ อ.อ.ป. เป็ นไปด้วยความคล่องตัว และมีประสิทธิผล
จึงกาหนดให้มแี ผนการกู้คนื ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการให้บริการของ อ.อ.ป. สามารถ
ให้บริหารได้อย่างต่อเนื่องในระดับขัน้ ต่าทีย่ อมรับได้ โดยอ้างอิง ภาคผนวก 7: “แผนจัดการกู้คนื ระบบ
(Disaster Recovery Plan – DRP)”
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15.4 การปฏิ บตั ิ ตามแผน BCP
ปฏิ บตั ิ ตามแผน BCP : โรคระบาดรุนแรง /เพลิงไหม้ / การชุมนุมประท้วงที่ทาให้ไม่สามารถเข้ามาปฎิ บตั ิ งานในสานักงานได้
กลยุทธ์: ย้ายไปดาเนิ นงานที่สานักงานสารองส่วนอุตสาหกรรมไม้วงั น้ อย (RTO: 7 วัน)
ลาดับ

Division/Section

1

BCP team

2

ฝ่ ายสารสนเทศ

3

ฝ่ ายสารสนเทศ

4

ฝ่ ายอานวยการ/
ออป.กลาง

กระบวนการ

กิจกรรม

ประกาศการเริม่ ใช้แผน BCP • แจ้งพนักงาน เริม่ แผน BCP
• แจ้งบุคลากรภายนอกเริม่ แผน BCP
ทีม IT เดินทางไปสานักงาน • จัดหาอุปกรณ์ และ เครื่องมือทีจ่ าเป็ นด้าน IT
สารองส่วนอุตสาหกรรมไม้วงั
เร่งด่วน
น้อย
• ทีม IT เดินทางไปสานักงานสารองส่วนอุตสาหกรรม
ไม้วงั น้อย
จัดเตรียมระบบงาน IT
• ตรวจเช็คระบบงานหลัก ต่างๆให้พร้อมใช้งาน
• ตรวจเช็คระบบ Network และ Infra ต่างๆให้พร้อม
ใช้งาน
• เปิ ดสิทธิการใช้งาน VPN สาหรับ Remote Client
• จัดเตรียมและทดสอบการใช้งาน printers
จัดเตรียมสถานทีท่ างาน
• จัดเตรียมสถานทีท่ างานสารอง โดยกาหนดห้อง
สารอง
Office. สาหรับให้ทางทีมงานแต่ละฝ่ าย เข้าใช้งาน
ตามจานวนทีร่ ะบุใน BIA
• เตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้สานักงาน

ค่า RTO
(Start) นาที
0 นาที

ค่า RTO
(Finish) นาที
20 นาที

20 นาที

5 วัน 20 นาที

5 วัน 20 นาที

6 วัน 20 นาที

20 นาที

3 วัน 20 นาที

26

ลาดับ
5

Division/Section

กระบวนการ

ทุกสานัก

7

ทุกสานัก

8

ทุกสานัก

ค่า RTO
(Start) นาที
20 นาที

ค่า RTO
(Finish) นาที
50 นาที

• แจ้งพนักงานทีไ่ ม่มรี ถยนต์ส่วนตัวเดินทางมาขึน้ รถ
สวัสดิการทีห่ อ้ งประชุม กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เพื่อเดินทางไปทางานทีส่ านักงานสารอง
ส่วนอุตสาหกรรมไม้วงั น้อย
• แจ้งพนักงานทีม่ รี ถส่วนตัวให้ไปเริม่ งานทีส่ านักงาน
สารองส่วนอุตสาหกรรมไม้วงั น้อย
พนักงานรวมตัวกันเพื่อนั ่งรถ • เช็คจานวนพนักงานทีต่ ้องเดินทางไป
6 วัน 20 นาที 6 วัน 1 ชั ่วโมง
สวัสดิการไปพร้อมกันที่
50 นาที
• ออกเดินทางไปสานักงานสารองส่วนอุตสาหกรรมไม้
บ้านพักสวัสดิการเรวดี
วังน้อย
เปิ ดระบบเพื่อใช้งาน
6 วัน 1 ชั ่วโมง 6 วัน 2 ชั ่วโมง
• พนักงานทดสอบระบบงานและ link เบื้องต้น
50 นาที
50 นาที
• พนักงานเชื่อมต่อ VPN
• พนักงานเริม่ ใช้ระบบงาน
พนักงานเริม่ ทางานตามที่
6 วัน 2 ชั ่วโมง ดาเนินการตลอด
• ตรวจเช็คทรัพยาการทีจ่ าเป็ นในการดาเนินงาน
กาหนดใน BIA
50 นาที
จนถึงการ
• พนักงานเริม่ ทางานตามทีก่ าหนดใน BIA
ประกาศยกเลิก
แผน BCP

ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ แจ้งพนักงานให้เข้าทางานที่
สานักงานสารองส่วน
อุตสาหกรรมไม้วงั น้อย

6

กิจกรรม
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ขัน้ ตอนปฏิ บตั ิ การ
ความต่อเนื่ องทาง
ธุรกิจ

หัวหน้ าทีมหลัก/
(หัวหน้ าทีม
สารอง)

ขัน้ ที่ 1 : ประกาศ
คณะกรรมการ
การเริม่ ใช้แผน BCP
บริหารจัดการ
ภาวะวิกฤต
(CMT)

ทรัพยากรสาคัญและจานวน
Hardware/
Outsource
อุปกรณ์
เครื่องมือ/พื้นที่

ผู้ปฏิ บตั ิ งาน
หลัก

ผู้ปฏิ บตั ิ งาน
สารอง

ผู้อานวยการ

รอง
ผู้อานวยการ

-

Software

ข้อมูล/RPO

-

-

-

1.1 แจ้งพนักงาน
เริม่ แผน BCP

ผูอ้ านวยการสานัก
บริหารกลาง

ผูอ้ านวยการ
สานัก

หัวหน้าฝ่ าย

-

•โทรศัพท์

•Line

-

1.2 แจ้งบุคลากร
ภายนอกเริม่ แผน
BCP

External
Communication
(หัวหน้าฝ่ าย
กิจกรรมสัมพันธ์)

หัวหน้าส่วน
สื่อสารองค์กร

หัวหน้างาน
มวลชน
สัมพันธ์

-

•โทรศัพท์

• Line

-

ขัน้ ที่ 2 : ทีม IT
เดินทางไปสานักงาน
สารองอุตสาหกรรม
ป่ าไม้วงั น้อย
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ขัน้ ตอนปฏิ บตั ิ การ
ความต่อเนื่ องทาง
ธุรกิจ
2.1 จัดซื้อเร่งด่วน
อุปกรณ์ และ
เครื่องมือทีจ่ าเป็ น
ด้าน IT

2.2 ทีม IT เดินทาง
ไปสานักงานสารอง
อุตสาหกรรมป่ าไม้วงั
น้อย

ขัน้ ที่ 3 : จัดเตรียม
ระบบงาน IT

หัวหน้ าทีมหลัก/
ผู้ปฏิ บตั ิ งาน ผู้ปฏิ บตั ิ งาน
(หัวหน้ าทีม
หลัก
สารอง
สารอง)
ผูอ้ านวยการ
•หัวหน้าฝ่ ายที่ หัวหน้าส่วน
สานักวิจยั ฯ
สารสนเทศ
เกี่ยวข้อง
(ส.วป.)
ตามทีร่ ะบุใน
ตาราง
ทรัพยากร
หัวหน้าฝ่ าย
สารสนเทศ

หัวหน้าส่วน
สารสนเทศ

หัวหน้างาน
บริหารระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทรัพยากรสาคัญและจานวน
Hardware/
Outsource
อุปกรณ์
เครื่องมือ/พื้นที่
•คอมพิวเตอร์ 1
เครื่อง

Software

ข้อมูล/RPO

• Microsoft office

-

-

1. Diagram ของแต่ละ
ระบบ
2. ค่า IP Address และ
Username Password
3. ค่า Config อุปกรณ์
4. คู่มอื การทดสอบ
ระบบ

•เครื่องปริน้ เตอร์ 1
เครื่อง
•โทรศัพท์ 1 เครื่อง
บริษทั ผู้
ให้บริการ
คอมพิวเตอร์
ภายนอก (ใน
กรณีบุคลากร
หลักไม่พร้อม
ปฏิบตั งิ าน)

•รถ อ.อ.ป.

29

ขัน้ ตอนปฏิ บตั ิ การ
ความต่อเนื่ องทาง
ธุรกิจ

หัวหน้ าทีมหลัก/
(หัวหน้ าทีม
สารอง)
3.1 ตรวจเช็ค
หัวหน้าฝ่ าย
ระบบงานหลัก ต่างๆ
สารสนเทศ
ให้พร้อมใช้งาน
เปิ ดสิทธิการใช้งาน
VPN สาหรับ
Remote Clients

ผู้ปฏิ บตั ิ งาน
หลัก
หัวหน้าส่วน
สารสนเทศ

ทรัพยากรสาคัญและจานวน
Hardware/
ผู้ปฏิ บตั ิ งาน
Outsource
อุปกรณ์
Software
สารอง
เครื่องมือ/พื้นที่
หัวหน้างาน • บริษทั
•คอมพิวเตอร์ 3
• Software
•
บริหารระบบ
เจ้าของ
เครื่อง
ตรวจสอบระบบ
เทคโนโลยี
โปรแกรม
•เครื่องปริน้ เตอร์ 1 เครือข่ายและ
•
สารสนเทศ
การ Remote
เครื่อง
•

ข้อมูล/RPO
คู่มอื การตัง้ ค่า
Configuration
Diagram network
Diagram ระบบงาน

•โทรศัพท์ 1 เครื่อง
•อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ ( Swich
WIFI )
•สายสัญญาณ
LAN
•เครื่องมือเกี่ยวกับ
สัญญาณที่
เกี่ยวข้อง

3.2 ตรวจเช็คระบบ
Network และ Infra
ต่างๆให้พร้อมใช้งาน

หัวหน้าฝ่ าย
สารสนเทศ

หัวหน้าส่วน
สารสนเทศ

หัวหน้างาน
บริหารระบบ

-

•คอมพิวเตอร์ 3
เครื่อง

• Software
ตรวจสอบระบบ

-
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ขัน้ ตอนปฏิ บตั ิ การ
ความต่อเนื่ องทาง
ธุรกิจ

หัวหน้ าทีมหลัก/
(หัวหน้ าทีม
สารอง)

ผู้ปฏิ บตั ิ งาน
หลัก

ผู้ปฏิ บตั ิ งาน
สารอง
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทรัพยากรสาคัญและจานวน
Hardware/
Outsource
อุปกรณ์
เครื่องมือ/พื้นที่
•เครื่องปริน้ เตอร์ 1
เครื่อง

Software

ข้อมูล/RPO

เครือข่ายและ
การ Remote

•โทรศัพท์ 1 เครื่อง
•อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ ( Swich
WIFI )
•สายสัญญาณ
LAN

3.3 เปิ ดสิทธิการใช้
งาน VPN สาหรับ
Remote Clients

หัวหน้าฝ่ าย
สารสนเทศ

หัวหน้าส่วน
สารสนเทศ

หัวหน้างาน
บริหารระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

-

•เครื่องมือเกี่ยวกับ
สัญญาณที่
เกี่ยวข้อง
คอมพิวเตอร์ 3
Software
เครื่อง
ตรวจสอบระบบ
เครือข่ายและการ
Remote

-
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ขัน้ ตอนปฏิ บตั ิ การ
ความต่อเนื่ องทาง
ธุรกิจ
3.4 จัดเตรียมและ
ทดสอบการใช้งาน
printers

หัวหน้ าทีมหลัก/
(หัวหน้ าทีม
สารอง)
หัวหน้าฝ่ าย
สารสนเทศ

ขัน้ ที่ 4 : จัดเตรียม
สถานทีท่ างานสารอง
4.1 จัดเตรียม
ผูอ้ านวยการสานัก
สถานทีท่ างานสารอง
บริหารกลาง
โดยกาหนดห้อง
Office. สาหรับให้
ทางทีมงานแต่ละ
ฝ่ าย เข้าใช้งานตาม
จานวนทีร่ ะบุใน BIA
4.2เตรียมอุปกรณ์
ผูอ้ านวยการสานัก
เครื่องใช้สานักงาน
บริหารกลาง

ทรัพยากรสาคัญและจานวน
Hardware/
Outsource
อุปกรณ์
เครื่องมือ/พื้นที่
-

ผู้ปฏิ บตั ิ งาน
หลัก

ผู้ปฏิ บตั ิ งาน
สารอง

หัวหน้าส่วน
สารสนเทศ

หัวหน้างาน
บริหารระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

หัวหน้าฝ่ าย
อานวยการ

หัวหน้าส่วน
บริหารงาน
ทั ่วไป

-

โต๊ะ,เก้าอี้ และ
อื่นๆ ตามที่
กาหนดไว้ใน
ตารางทรัพยากร

-

-

หัวหน้าฝ่ าย
อานวยการ

หัวหน้าส่วน
พัสดุ

-

เตรียมอุปกรณ์
เครื่องใช้สานักงาน
ตามทีก่ าหนดไว้ใน
ตารางทรัพยากร

-

-

Software
Driver printer

ข้อมูล/RPO
-
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ขัน้ ตอนปฏิ บตั ิ การ
ความต่อเนื่ องทาง
ธุรกิจ
ขัน้ ที่ 5 : แจ้ง
พนักงานให้เข้า
ทางานทีส่ านักงาน
สารองส่วน
อุตสาหกรรมไม้วงั
น้อย
5.1 แจ้งพนักงานที่
ไม่มรี ถยนต์ส่วนตัว
เดินทางมาขึน้ รถ
สวัสดิการทีห่ อ้ ง
ประชุม กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
เพื่อเดินทางไป
ทางานทีส่ านักงาน
สารองส่วน
อุตสาหกรรมไม้วงั
น้อย

หัวหน้ าทีมหลัก/
(หัวหน้ าทีม
สารอง)

ผู้ปฏิ บตั ิ งาน
หลัก

ผู้ปฏิ บตั ิ งาน
สารอง

ผูอ้ านวยการสานัก
บริหารกลาง

หัวหน้าฝ่ าย
อานวยการ

หัวหน้าส่วน
บริหารงาน
ทั ่วไป

ทรัพยากรสาคัญและจานวน
Hardware/
Outsource
อุปกรณ์
เครื่องมือ/พื้นที่

-

Software

• คอมพิวเตอร์ 1 • โปรแกรม
เครื่อง
สารบัญ
อิเล็คทรอนิกส์
• เครื่องสแกน 1
เครื่อง

ข้อมูล/RPO

-
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ขัน้ ตอนปฏิ บตั ิ การ
ความต่อเนื่ องทาง
ธุรกิจ

หัวหน้ าทีมหลัก/
(หัวหน้ าทีม
สารอง)
5.2 แจ้งพนักงานทีม่ ี ผูอ้ านวยการสานัก
รถส่วนตัวให้ไปเริม่
บริหารกลาง
งานทีส่ านักงาน
สารองส่วน
อุตสาหกรรมไม้วงั
น้อย
ขัน้ ที่ 6 : พนักงาน
รวมตัวกันเพื่อนั ่งรถ
บัสไปพร้อมกันที่
ห้องประชุม
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
หัวหน้าฝ่ าย
• 6.1 เช็คจานวน
อานวยการ
พนักงานทีต่ ้อง
เดินทางไป
6.2 ออกเดินทางไป
สานักงานสารองส่วน

หัวหน้าฝ่ าย
อานวยการ

ผู้ปฏิ บตั ิ งาน
หลัก

ผู้ปฏิ บตั ิ งาน
สารอง

หัวหน้าฝ่ าย
อานวยการ

หัวหน้าส่วน
บริหารงาน
ทั ่วไป

ทรัพยากรสาคัญและจานวน
Hardware/
Outsource
อุปกรณ์
Software
เครื่องมือ/พื้นที่
• คอมพิวเตอร์ 1 • โปรแกรม
เครื่อง
สารบัญ
อิเล็คทรอนิกส์
• เครื่องสแกน 1

ข้อมูล/RPO
-

เครื่อง

หัวหน้างาน
บริหารทั ่วไป

-

•เครื่องเขียน

พนักงานขับรถ พนักงานขับ
รถ

-

•รถบัส 1 คัน

หัวหน้าส่วน
บริหารงาน
ทั ่วไป

•รถตู้ 2 คัน

-

-

• รายชื่อพนักงานที่
ต้องเดินทางไปกับ
รถสวัสดิการ
-
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ขัน้ ตอนปฏิ บตั ิ การ
ความต่อเนื่ องทาง
ธุรกิจ

หัวหน้ าทีมหลัก/
(หัวหน้ าทีม
สารอง)

อุตสาหกรรมไม้วงั
น้อย
ขัน้ ที่ 7 : เปิ ดระบบ
เพื่อใช้งาน
7.1 พนักงานทดสอบ หัวหน้าฝ่ าย
ระบบงานและ link (ทุกสานัก)
เบื้องต้น
7.2 พนักงาน
เชื่อมต่อ VPN

หัวหน้าฝ่ าย
(ทุกสานัก)

7.3 พนักงานเริม่ ใช้
ระบบงาน

หัวหน้าฝ่ าย
(ทุกสานัก)

ขัน้ ที่ 8 : พนักงาน
เริม่ ทางานตามที่
กาหนดใน BIA

ทรัพยากรสาคัญและจานวน
Hardware/
Outsource
อุปกรณ์
เครื่องมือ/พื้นที่
•รถยนต์ส่วนตัว

ผู้ปฏิ บตั ิ งาน
หลัก

ผู้ปฏิ บตั ิ งาน
สารอง

พนักงานที่
เกี่ยวข้อง
(ทุกสานัก)

พนักงานที่
เกี่ยวข้อง
(ทุกสานัก)

-

•คอมพิวเตอร์

• โปรแกรมที่
กาหนดใน BIA

• ข้อมูลใน server
สารอง

พนักงานที่
เกี่ยวข้อง
(ทุกสานัก)
พนักงานที่
เกี่ยวข้อง
(ทุกสานัก)

พนักงานที่
เกี่ยวข้อง
(ทุกสานัก)
พนักงานที่
เกี่ยวข้อง
(ทุกสานัก)

-

•คอมพิวเตอร์

โปรแกรมที่
กาหนดใน BIA

ข้อมูลใน server สารอง

-

•คอมพิวเตอร์

โปรแกรมที่
กาหนดใน BIA

ข้อมูลใน server สารอง

Software

ข้อมูล/RPO
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ขัน้ ตอนปฏิ บตั ิ การ
ความต่อเนื่ องทาง
ธุรกิจ

หัวหน้ าทีมหลัก/
(หัวหน้ าทีม
สารอง)
8.1 ตรวจเช็คทรัพยา หัวหน้าฝ่ าย
การทีจ่ าเป็ นในการ
(ทุกสานัก)
ดาเนินงาน
8.2 พนักงานเริม่
หัวหน้าฝ่ าย
ทางานตามทีก่ าหนด
(ทุกสานัก)
ใน BIA

ผู้ปฏิ บตั ิ งาน
หลัก

ผู้ปฏิ บตั ิ งาน
สารอง

พนักงานที่
เกี่ยวข้อง
(ทุกสานัก)
พนักงานที่
เกี่ยวข้อง
(ทุกสานัก)

พนักงานที่
เกี่ยวข้อง
(ทุกสานัก)
พนักงานที่
เกี่ยวข้อง
(ทุกสานัก)

ทรัพยากรสาคัญและจานวน
Hardware/
Outsource
อุปกรณ์
เครื่องมือ/พื้นที่
•คอมพิวเตอร์
-

•คอมพิวเตอร์

Software

ข้อมูล/RPO

• โปรแกรมที่
กาหนดใน BIA

ข้อมูลใน server สารอง

โปรแกรมที่
กาหนดใน BIA

ข้อมูลใน server สารอง
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ปฏิบตั ติ ามแผน BCP: ระบบไอทีและข้อมูลสารสนเทศไม่สามารถใช้การได้
กลยุทธ์: สถานที่เก็บข้อมูลไว้สาหรับกู้คืนข้อมูลเมื่อเกิดภัยพิบตั ิ (DR site) (RTO: 7 วัน)
ลาดับ

Division/Section

1

BCP team

2

ฝ่ ายสารสนเทศ

3

ฝ่ ายสารสนเทศ

กระบวนการ

กิจกรรม

ประกาศการเริม่ ใช้แผน BCP • แจ้งพนักงาน เริม่ แผน BCP
• แจ้งลูกค้า เริม่ แผน BCP
• แจ้งคู่คา้ เริม่ แผน BCP
จัดเตรียมระบบ IT ทีศ่ ูนย์
• จัดเตรียมระบบ IT ทีศ่ ูนย์คอมพิวเตอร์สารอง
คอมพิวเตอร์สารอง
• แจ้งทีม Application และผูเ้ กี่ยวข้อง ทดสอบการใช้
งาน
พนักงานปฎิบตั งิ านได้
• พนักงานปฎิบตั งิ านได้ตามปกติ
ตามปกติ

ค่า RTO
(Start) นาที
0 นาที

ค่า RTO
(Finish) นาที
20 นาที

480 นาที

720 นาที

480 นาที

ดาเนินการตลอด
จนถึงการ
ประกาศยกเลิก
แผน BCP
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ขัน้ ตอนปฏิ บตั ิ การ
ความต่อเนื่ องทาง
ธุรกิจ

หัวหน้ าทีมหลัก/
(หัวหน้ าทีม
สารอง)
คณะกรรมการ
ขัน้ ที่ 1 : ประกาศ
บริหารจัดการ
การเริม่ ใช้แผน BCP
ภาวะวิกฤต
(CMT)
1.1 แจ้งพนักงาน เริม่ ผูอ้ านวยการสานัก
แผน BCP
บริหารกลาง
1.2 แจ้งบุคลากร
ภายนอกเริม่ แผน
BCP
ขัน้ ที่ 2 : จัดเตรียม
ระบบ IT ทีศ่ ูนย์
คอมพิวเตอร์สารอง
2.1 จัดเตรียมระบบ
IT ทีศ่ ูนย์
คอมพิวเตอร์สารอง

ผู้ปฏิ บตั ิ งาน
หลัก
ผูอ้ านวยการ

ทรัพยากรสาคัญและจานวน
Hardware/
ผู้ปฏิ บตั ิ งาน
Outsource
อุปกรณ์
สารอง
เครื่องมือ/พื้นที่
รอง
ผูอ้ านวยการ

Software

ข้อมูล/RPO

-

-

ผูอ้ านวยการ
สานัก

หัวหน้าฝ่ าย

-

•โทรศัพท์

• Line

-

External
Communication
(หัวหน้าฝ่ าย
กิจกรรมสัมพันธ์)

หัวหน้าส่วน
สื่อสารองค์กร

หัวหน้างาน
มวลชน
สัมพันธ์

-

•โทรศัพท์

• Line

-

หัวหน้าฝ่ าย
สารสนเทศ

หัวหน้าส่วน
สารสนเทศ

หัวหน้างาน
บริหารระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

บริษทั เจ้าของ
ศูนย์
คอมพิวเตอร์
สารอง

•คอมพิวเตอร์ 1
เครื่อง
•โทรศัพท์ 1 เครื่อง

-

-
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ขัน้ ตอนปฏิ บตั ิ การ
ความต่อเนื่ องทาง
ธุรกิจ
2.2 แจ้งทีม
Application และ
ผูเ้ กี่ยวข้อง ทดสอบ
การใช้งาน
ขัน้ ที่ 3 :พนักงาน
ปฎิบตั งิ านได้
ตามปกติ

หัวหน้ าทีมหลัก/
(หัวหน้ าทีม
สารอง)
หัวหน้าฝ่ าย
สารสนเทศ

หัวหน้าฝ่ าย
(ทุกสานัก)

ผู้ปฏิ บตั ิ งาน
หลัก
หัวหน้าส่วน
สารสนเทศ

พนักงานที่
เกี่ยวข้อง
(ทุกสานัก)

ทรัพยากรสาคัญและจานวน
Hardware/
ผู้ปฏิ บตั ิ งาน
Outsource
อุปกรณ์
Software
สารอง
เครื่องมือ/พื้นที่
หัวหน้างาน บริษทั เจ้าของ •คอมพิวเตอร์ 1
บริหารระบบ
โปรแกรม
เครื่อง
เทคโนโลยี
•โทรศัพท์ 1 เครื่อง
สารสนเทศ
พนักงานที่
คอมพิวเตอร์
โปรแกรมที่
เกี่ยวข้อง
กาหนดใน BIA
(ทุกสานัก)

ข้อมูล/RPO
-

ข้อมูลใน server สารอง
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15.5 แผนการกู้คืนสู่การทางานปกติ (RRP)
เพื่อ ให้ก ารบริห ารความต่ อ เนื่ อ งทางธุ ร กิจ ของ อ.อ.ป. เป็ น ไปด้ว ยความคล่ อ งตัว และมี
ประสิทธิผล จึงกาหนดให้มแี ผนการกู้คนื แผนการกู้คนื สู่การทางานปกติ (RRP)” เพื่อสนับสนุนการ
ให้บริการของ อ.อ.ป. สามารถให้บริห ารได้อย่างต่อเนื่องในระดับขัน้ ต่ าที่ยอมรับได้ โดยอ้างอิง
ภาคผนวก 8: “แผนการกู้คนื สู่การทางานปกติ (RRP)”
15.6 การปฏิ บตั ิ เมื่อสิ้นสุดแผน BCP ของอ.อ.ป.
เมื่อดาเนินการตามแผนกู้คนื เสร็จสิน้ สามารถทางานได้ตามปกติ ทาง CMT ทาการประกาศเพื่อ
ยุตกิ ารใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP)
การสื่อสาร
• ภายใน: ท าการแจ้ง ผ่ า น Call Tree และ ฝ่ ายทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ เ ป็ น ผู้ป ระกาศแจ้ง
พนักงานทางโทรศัพท์และไลน์
• ภายนอก: ฝ่ ายกิจกรรมสัมพันธ์เตรียมข้อมูลในการสื่อสาร
15.7 ตารางแสดงขัน้ ตอนการดาเนิ นงานของแผนความต่อเนื่ องทางธุรกิจ
วัตถุประสงค์เป้ าหมาย: RTO: 7 วัน
ภัยคุกคาม : โรคระบาดรุนแรง /เพลิงไหม้ /การชุมนุมประท้วงที่ทาให้ไม่สามารถเข้า
มาปฎิ บตั ิ งานในสานักงานได้ /ระบบไอทีและข้อมูลสารสนเทศไม่สามารถใช้การได้
ขัน้ ตอนการดาเนิ นการดาเนิ นการ เนื้ อหาขัน้ ตอนเก็บไว้

1. การตอบโต้อุบตั กิ ารณ์
1.1 การจัดการกับอุบตั กิ ารณ์ (IMP)
1.2 แผนฉุกเฉิน
1.3 การแจ้งเตือน และติดตามสถานการณ์ (Call tree
(ERP))
1.4 การจัดตัง้ ศูนย์บญ
ั ชาการ ห้องประชุม กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
2. การประเมินสถานการณ์ เพื่อประกาศแผน BCP
3. การประกาศใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ
4. การแจ้งเหตุฉุกเฉินตาม Call tree (BCP)
5. การสื่อสารภายใน และภายนอก

RTO (ชั ่วโมง)

15 นาที
15 นาที
10 นาที

30 นาที
10 นาที
5 นาที
55 นาที
30 นาที

RTO Total(ชั ่วโมง)

15 นาที
30 นาที
40 นาที

1 ชั ่วโมง 10
นาที
1 ชั ่วโมง 20 นาที
1 ชั ่วโมง 25 นาที
2 ชั ่วโมง 20 นาที
2 ชั ่วโมง 50 นาที
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6. ดาเนินการฟื้ นคืนกระบวน

4 วัน 2 ชั ่วโมง 50
นาที

7 วัน

7. การประกาศยกเลิกแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ
16. การฝึ กซ้อม และทดสอบ
เพื่อให้ม ั ่นใจว่า ผู้ร ับผิดชอบในการปฏิบัติหน้ าที่ตามแผน BCP สามารถปฏิบัติห น้าที่ได้
จะต้องจัดให้มกี ารฝึกปฏิบตั ิในแต่ละขัน้ ตอน เพื่อให้ เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบตั ิตามวิธีการต่างๆ ได้
อย่างถูกต้อง โดยกาหนดให้มกี ารฝึกซ้อม และทดสอบแผน BCP อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้มั ่นใจ
ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเอง และสามารถปฏิบตั ิได้อย่าง
ถูกต้องภายในระยะเวลาทีก่ าหนดอย่างมีประสิทธิผล
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ภาคผนวก

ฝ่ ายส่งเสริมธุรกิจการตลาด

ฝ่ ายยุทธศาสตร์และพัฒนา

ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์

ความเสี่ยงควบคุมภายใน

ฝ่ ายนโยบายและแผน

ฝ่ ายงบประมาณ

ฝ่ ายกิจกรรมสัมพันธ์

ฝ่ ายการเงิน

ฝ่ ายบัญชี

ฝ่ ายคดี

ฝ่ ายนิ ติการ

ตสาหกรรม
านวยการ
ฝ่อุายอ

ฝ่ ายจัดการสวนป่ า ออป.ภาค
กลาง ตและ
ฝ่ ายจัดการผลผลิ

ฝ่ ายบริหาร

ฝ่ ายสารสนเทศ

ฝ่ ายจัดการสวนป่ า

ฝ่ ายนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ

ภาผนวก 1: สรุปรายการทรัพยากรที่ใช้ในแผนความต่อเนื่ องทางธุรกิจ ( ภัยคุกคาม: โรคระบาดรุนแรง /เพลิงไหม้ /การชุมนุมประท้วงที่ทาให้ไม่สามารถเข้ามา
ปฎิ บตั ิ งานในสานักงานได้ )
รายการทรัพยากร หน่ วยวัด
จานวนที่ใช้ต่อฝ่ าย
จานวน หน่ วยงาน
รวม
จัดเตรียม

พนักงาน

คน

0

0

9

10

0

0

5

2

1

10 14

3

6

0

0

0

0

0

60

ฝ่ าย
ทรัพยากร
มนุษย์

สถานที่

ทีน่ ั ่ง

0

0

9

10

0

0

5

2

1

10 14

3

6

0

0

0

0

0

60

ฝ่ าย
อานวยการ

รายการเครื่องมือ
และอุปกรณ์
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ตสาหกรรม
านวยการ
ฝ่อุายอ

ฝ่ ายนิ ติการ

ฝ่ ายคดี

ฝ่ ายบัญชี

ฝ่ ายการเงิน

ฝ่ ายกิจกรรมสัมพันธ์

ฝ่ ายงบประมาณ

ฝ่ ายนโยบายและแผน

ความเสี่ยงควบคุมภายใน

ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์

ฝ่ ายยุทธศาสตร์และพัฒนา

ฝ่ ายส่งเสริมธุรกิจการตลาด

ฝ่ าย
สารสนเทศ

ฝ่ ายจัดการสวนป่ า ออป.ภาค
กลาง ตและ
ฝ่ ายจัดการผลผลิ

หน่ วยงาน
จัดเตรียม

ฝ่ ายบริหาร

จานวน
รวม

ฝ่ ายสารสนเทศ

จานวนที่ใช้ต่อฝ่ าย

ฝ่ ายจัดการสวนป่ า

หน่ วยวัด

ฝ่ ายนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ

รายการทรัพยากร

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

• คอมพิวเตอร์
PC/Notebook

0

0

2

8

0

0

2

1

1

9

10

3

6

0

0

0

0

0
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• เครื่องปริน้ เตอร์

0

0

0

1

0

0

1

1

1

1

2

1

2

0

0

0

0

0

10

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

1

0

0

1

1

1

0

2

1

0

0

0

0

0

0

7

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

• เครื่องถ่าย
เอกสาร
Multifunction

• เครื่องสแกน 1
เครื่อง
• โทรศัพท์
• อุปกรณ์เครือข่าย

เครื่อง

ฝ่ ายนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ
ฝ่ ายจัดการสวนป่ า
ฝ่ ายสารสนเทศ
ฝ่ ายบริหาร
ฝ่ ายจัดการสวนป่ า ออป.ภาค
กลาง ตและ
ฝ่ ายจัดการผลผลิ
ตสาหกรรม
านวยการ
ฝ่อุายอ
ฝ่ ายนิ ติการ
ฝ่ ายคดี
ฝ่ ายบัญชี
ฝ่ ายการเงิน
ฝ่ ายกิจกรรมสัมพันธ์
ฝ่ ายงบประมาณ
ฝ่ ายนโยบายและแผน
ความเสี่ยงควบคุมภายใน
ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์
ฝ่ ายยุทธศาสตร์และพัฒนา
ฝ่ ายส่งเสริมธุรกิจการตลาด
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รายการทรัพยากร

• เครื่องพริน้ เตอร์
หัวเข็ม

• กล้อง DSLR

• เครื่องบันทึกเสียง
หน่ วยวัด
จานวนที่ใช้ต่อฝ่ าย

• สัญญาณ
เครือข่าย
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3

• อุปกรณ์ควบคุม
และสารองไฟ
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6

• เครื่องคอมแม่ข่าย

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1

จานวน
รวม
หน่ วยงาน
จัดเตรียม

• Internet

• IP Phone
0
0
3
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
9

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

• ระบบประเมิน
สมรรถนะ
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

• GIS Data

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

• GIS Software

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

• ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2

ระบบ

ฝ่ ายส่งเสริมธุรกิจการตลาด

ฝ่ ายยุทธศาสตร์และพัฒนา

ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์

ความเสี่ยงควบคุมภายใน

ฝ่ ายนโยบายและแผน

ฝ่ ายงบประมาณ

ฝ่ ายกิจกรรมสัมพันธ์

ฝ่ ายการเงิน

ฝ่ ายบัญชี

ฝ่ ายคดี

หน่ วยวัด

ฝ่ ายนิ ติการ

ตสาหกรรม
านวยการ
ฝ่อุายอ

ฝ่ ายจัดการสวนป่ า ออป.ภาค
กลาง ตและ
ฝ่ ายจัดการผลผลิ

ฝ่ ายบริหาร

ฝ่ ายสารสนเทศ

รายการทรัพยากร

ฝ่ ายจัดการสวนป่ า

ฝ่ ายนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ
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จานวนที่ใช้ต่อฝ่ าย
จานวน
รวม

ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT)
หน่ วยงาน
จัดเตรียม

ฝ่ าย
สารสนเทศ

ฝ่ ายสารสนเทศ
ฝ่ ายบริหาร
ฝ่ ายจัดการสวนป่ า ออป.ภาค
กลาง ตและ
ฝ่ ายจัดการผลผลิ

• โปรแกรม
สาเร็จรูปทาง
บัญชี

ฝ่ ายจัดการสวนป่ า

0
0
0
1
0

ฝ่ ายนิ ติการ
ฝ่ ายคดี
ฝ่ ายบัญชี
ฝ่ ายการเงิน
ฝ่ ายกิจกรรมสัมพันธ์
ฝ่ ายงบประมาณ
ฝ่ ายนโยบายและแผน
ความเสี่ยงควบคุมภายใน
ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์
ฝ่ ายยุทธศาสตร์และพัฒนา
ฝ่ ายส่งเสริมธุรกิจการตลาด

0

ตสาหกรรม
านวยการ
ฝ่อุายอ

รายการทรัพยากร

ฝ่ ายนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ
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หน่ วยวัด
จานวนที่ใช้ต่อฝ่ าย

0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0

จานวน
รวม

2

หน่ วยงาน
จัดเตรียม
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ภาคผนวก 2: แผนผังการแจ้งเหตุ Call Tree
ประกาศใช้งาน IMP, ERP

47

ประกาศใช้งาน BCP

48

ภาคผนวก 3: รายชื่อและรายละเอียดการติ ดต่อผู้ปฏิ บตั ิ งานของแต่ละทีม
1) คณะทางานตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิ น (IRT)
บทบาท

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์โทร
081-6665994
-

Internal Communication

นายประสิทธิ ์ เกิดโต
รองผูอ้ านวยการท่านอื่นตามที่
ผอ.มอบหมาย (สารอง)
นายศุภกิจ เอ็นมี
นายปริญญา ร่มแสง (สารอง)
นางวันทนา เขียวสด
นางสาวสุชญ
ั ญาข์ กลิน่ คุม้
(สารอง)
นายธีระยุทธ กลัดพรหม

Financial

นายประวุฒ ิ จีนา (สารอง)
นางสาวสุธษิ า คงทอง

081-8845915
085-9423681

Legal

นางนฤมล ชะฎิล (สารอง)
นายชานาญ เหมะรัชตะ

086-9807551
086-8278110
081-4149628

HR/Welfare

นายสราวุธ จารุวรรณสถิต
(สารอง)
นางเนาวรัตน์ เติมบุญ

Emergency Response - ไฟไหม้

นางกัลยกร มีศริ ภิ ทั ร (สารอง)
นางชุตญ
ิ า ลิม่ วชิรานันต์

086-3298324
089-4439147

นางสาวเอกจิตต์ ศักดิ ์เดชากุล
(สารอง)
นางชุตญ
ิ า ลิม่ วชิรานันต์

086-7447691

นางสาวเอกจิตต์ ศักดิ ์เดชากุล
(สารอง)
นายธีระยุทธ กลัดพรหม
นายประวุฒ ิ จีนา (สารอง)

086-7447691

IRT Leader

IT
External Communication /
Investor Relation

Emergency Response - โรค
ระบาด
BCM Center

062-4593263
089-4442761
091-5361661
081-6485325
081-9931918

081-4149628

089-4439147

081-9931918
081-8845915
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2) คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ / CMT
บทบาท

ชื่อ-นามสกุล

นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์
ประธานคณะทางาน นายสุกจิ จันทร์ทอง
(สารอง)
กรรมการ
นายชาญณรงค์ อินทนนท์
กรรมการ
นายสุกจิ จันทร์ทอง
กรรมการ
นายประสิทธิ ์ เกิดโต
นายจอง มงคลสกุลฤทธิ ์
กรรมการ
นายไชยา จันทร์สว่าง
(สารอง)
นางสมบัติ เฉื่อยฉ่ า
กรรมการ
นางจรรณจิรา สงวนเขียว
(สารอง)
นายถนอมศักดิ ์ เฉียบแหลม
กรรมการ
นายพหล ชัยจิตบริบูรณ์
(สารอง)
นายธีระยุทธ กลัดพรหม
กรรมการ
นางชุตญ
ิ า ลิม่ วชิรานันต์
(สารอง)
นายชานาญ เหมะรัชตะ
กรรมการ
นายสราวุธ จารุวรรณสถิต
(สารอง)
นายสุชาติ ทับเคลียว
กรรมการ
นายไพรัตน์ ครุฑวิสยั
(สารอง)
นายประวุฒ ิ จีนา
กรรมการ
นายธวัสชัย พงษาปาน
(สารอง)
กรรมการและ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

นายศุภกิจ เอ็นมี
นายพนัส ศรีนวลแก้ว
(สารอง)
นายปริญญา ร่มแสง
นางสาวจารุวรรณ โพธิ ์
อินทร์ (สารอง)

เบอร์โทร

สานักงาน

086-8496296
081-8885065
089-8445903
081-8885065
081-6665994
081-7391232
089-8163410

องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้
องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้
องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้
องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้
องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ภาค
กลาง

089-5301132
089-6908894

สานักบัญชีและการเงิน

086-7499989
089-0495984

สานักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์

081-9931918
089-4439147
086-8278110
081-4149628

สานักบริหารกลาง

สานักกฎหมาย

081-7457979
093-1359357
081-8845915
086-2817622
062-4593263
089-8287023
089-4442761
094-6359295

สานักธุรกิจการตลาด
สานักวิจยั พัฒนาการจัดการป่ าไม้
เศรษฐกิจอย่างยังยื
่ น
สานักวิจยั พัฒนาการจัดการป่ าไม้
เศรษฐกิจอย่างยังยื
่ น
สานักวิจยั พัฒนาการจัดการป่ าไม้
เศรษฐกิจอย่างยังยื
่ น
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3) คณะทางานบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
บทบาท
ประธานคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางานและ
เลขานุการ
คณะทางานและ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์โทร

นาย ประวุฒ ิ จีนา

081-8845915

นายสุรตั น์ นวลย่อง

081-9581604

นางชุตญ
ิ า ลิม่ วชิรานันต์
นางวันทนา เขียวสด
นางเนาวรัตน์ เติมบุญ
นายสราวุธ จารุวรรณสถิต
น.ส.สุดสงวน สืบเครือ
นางจรรณจิรา สงวนเขียว
น.ส.สุธษิ า คงทอง
นายพิษณุ ภูวดล
นายไพรัตน์ ครุฑวิสยั
นายอลงกรณ์ นุ่มน่วม
นายพหล ชัยจิตบริบูรณ์
นายธวัสชัย พงษาปาน

089-4439147
091-5361661
081-4149628
081-6673462
086-9847893
089-6908894
085-9423681
089-1674137
093-1359357
086-1035933
089-0495984

นายวิรตั น์ เรืองไชยศรี
นายศุภกิจ เอ็นมี

086-2817622
095-9500349
062-4593263

นายปริญญา ร่มแสง
089-4442761

สานักงาน
สานักวิจยั พัฒนาการจัดการป่ าไม้
เศรษฐกิจอย่างยังยื
่ น
องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ภาค
กลาง
สานักบริหารกลาง
สานักบริหารกลาง
สานักบริหารกลาง
สานักกฎหมาย
สานักกฎหมาย
สานักบัญชีและการเงิน
สานักบัญชีและการเงิน
สานักธุรกิจการตลาด
สานักธุรกิจการตลาด
สานักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์
สานักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์
สานักวิจยั พัฒนาการจัดการป่ าไม้
เศรษฐกิจอย่างยังยื
่ น
สานักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์
สานักวิจยั พัฒนาการจัดการป่ าไม้
เศรษฐกิจอย่างยังยื
่ น
สานักวิจยั พัฒนาการจัดการป่ าไม้
เศรษฐกิจอย่างยังยื
่ น
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ภาคผนวก 4: ร่างจดหมายชี้แจงสถานการณ์ และแถลงการณ์
อ.อ.ป. ชี้แจงข้อเท็จจริง
กรณี เกิดเหตุอคั คีภยั อาคารองค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ ถนนราชดาเนิ นนอก กรุงเทพฯ
เพื่อสร้างความเข้าใจกับสาธารณชน
ดิฉัน นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ในฐานะผูอ้ านวยการ ขอชี้แจ้งกรณีเกิดเพลิงไหม้อาคารสานักงาน
องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ ถนนราชดาเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้ อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ เมื่อ
วานนี้ (...........................................) จึงขอสรุปข้อเท็จจริงมาให้ทราบดังนี้
เมื่อเวลา............. น. ได้รบั แจ้งจาก เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย/เจ้าหน้าที่ อ.อ.ป. เกิดกลุ่ม
ควันภายในบริเวณอาคาร อ.อ.ป. ต่อมาเมื่อเวลา.............. น. เจ้าหน้าทีไ่ ด้เข้าระงับเหตุดว้ ยถังดับเพลิง
แต่ ไ ม่ เ ป็ น ผล เนื่ อ งจากจุ ดก าเนิ ดควัน อยู่ใ นบริเวณที่ย ากต่ อ การเข้า ไปฉีด ที่ต้ น เพลิง ได้ จึง ได้ตัด
กระแสไฟฟ้ าพร้อมแจ้งสถานี ดบั เพลิงและกู้ภัยสวนมะลิ สถานี ดบั เพลิงและกู้ภัยภูเขาทอง และศูนย์
ดับเพลิงย่อยชุมชนมัสยิดมหานาค เข้าระงับเหตุ เมื่อเวลา................ น. แต่เนื่องจากในช่วงทีเ่ กิดเพลิง
ไหม้ดงั กล่าว มีกระแสลมกรรโชกรุนแรง ทาให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วจากจุดต้นเพลิงไปติดยังห้อง
เก็บเอกสารและห้องแสดงสินค้าและเฟอร์นิเจอร์ไม้ ซึ่งเป็ นเชื้อเพลิงอย่างดี เป็ นเหตุให้เพลิงลุกไหม้อย่าง
รวดเร็ว จนไม่ สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ไว้ได้ ท าให้อาคารองค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้เสียหายทัง้
อาคาร แต่ไม่ลุกลามไปยังชุมชนข้างเคียงเมื่อเวลาประมาณ............... น. จึงสามารถควบคุมเพลิงไหม้ได้
และทาการไล่ฉีดพ่นเพื่อดับเถ้าถ่านบริเวณทีย่ งั มีความร้อนสะสม เพื่อไม่ให้เกิดการปะทุของเปลวเพลิง
ขึน้ มาอีก
หลังจากเหตุการณ์สงบ เจ้าหน้าที่ตารวจ สน.นางเลิ้ง พร้อมเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน และ
ผู้อานวยการระงับเหตุ อ.อ.ป. เข้าตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับฝ่ ายปฏิบตั ิการของอาคาร สันนิษฐานว่าเกิด
จากกระแสไฟฟ้ าลัดวงจร ผนวกกับอาคารเป็ นอาคารเก่า และมีไม้เป็ นส่วนประกอบของอาคาร เครื่องใช้
สานักงานรวมถึงเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ผลิตจากไม้ซ่งึ เป็ นเชื้อเพลิงอย่างดีและเกิดเปลวไฟระอุเป็ นกลุ่ม
ควัน ทาให้เกิดความเสียหายบริเวณกว้าง รวมมูลค่าความเสียหายในครัง้ นี้กว่า.............ล้านบาท
สาหรับความเสียหายและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชน บริษัทและห้างร้านใกล้เคียง ตลอดจน
ทรัพย์สนิ ต่างๆ ที่เสียหายจากเหตุเพลิงไหม้อาคารองค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ในครัง้ นี้ ทางองค์การ
อุตสาหกรรมป่ าไม้ ยินดีรบั ผิดชอบและเยียวยาให้กบั ผูเ้ สียหายทุกราย
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อ.อ.ป. ชี้แจงข้อเท็จจริง
กรณี เกิดโรคระบาดภายในอาคารสานักงานกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้
เพื่อสร้างความเข้าใจกับสาธารณชน
ดิฉัน นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ในฐานะผูอ้ านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ (อ.อ.ป.)
ขอชี้แจงกรณีสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่ออัน ตรายที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว หลังตรวจพบ
เจ้าหน้าทีใ่ นอาคารสานักงาน อ.อ.ป. กว่า ............. ราย ติดเชื้อภายใน .......... วัน
เมื่อวันที่ .......................... เวลา ...........................น. กองควบคุมโรคติดต่อ กระทรวง
สาธารณสุข ได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนชาวไทย ให้ระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย
ต่อมาเมื่อวันที.่ .................เวลา...........น. ได้รบั แจ้งจากผูอ้ านวยการสานักบริหารกลาง
พบผู้ปฏิบตั ิงานในสังกัด..............................จานวน........ราย มีอาการป่ วยอย่างรุนแรง จากการตรวจ
ขัน้ ต้ น ของแพทย์ พบว่ า ผู้ ป่ วยทัง้ .......ราย ป่ วยด้ ว ยโรคไม่ ท ราบสาเหตุ และแสดงอาการ
...........................................................................................................................................................
จึงได้แจ้งไปยังหน่วยตรวจโรคฉุกเฉิน โรงพยาบาล...........ส่งรถฉุกเฉินมารับตัวผูป้ ่ วยเพื่อทาการตรวจ
รักษา
ภายหลังการตรวจของคณะแพทย์ โรงพยาบาล............แจ้ง อ.อ.ป. ว่าผูป้ ่ วยทัง้ ......ราย
ติดเชื้อ.................ซึ่งเป็ นสาเหตุของโรคติดต่ออันตราย และได้แจ้งให้กระทรวงสาธารณสุขทราบด้วย
แล้ว
อ.อ.ป. จึงได้ประกาศสภาวะฉุกเฉิน ชั ่วคราวในหน่วยงาน ให้กกั ตัวผู้ปฏิบตั ิงานที่อ ยู่
ภายในอาคารส านั กงานกลาง อ.อ.ป. ทัง้ หมด จานวน......ราย โดยให้ห น่ วยตรวจโรคฉุ กเฉิน โรง
พยาบาล.............ตรวจคัดกรองโรค สามารถคัด กรองพนั ก งานของ อ.อ.ป. แล้ว เสร็จ เมื่อ เวลา
..................น. โดยแบ่ง ได้เป็ น 1) กลุ่มเสี่ยง จานวน.........ราย ก่อนส่ง เข้ารับการตรวจรักษา ณ
โรงพยาบาลศิรริ าช 2) กลุ่มเฝ้ าระวัง จานวน..........ราย โดยให้กกั ตัวอยู่ภายในบ้านพักเพื่อสังเกตอาการ
อย่างใกล้ชดิ
ในส่วนของตัวอาคารส านั กงานกลาง อ.อ.ป. ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ส่ง หน่ วย
ควบคุมโรคติดต่อและปิ ดกัน้ พืน้ ทีร่ อบอาคารสานักงานกลาง อ.อ.ป. และฉีดพ่นสารเคมีกาจัดเชื้อโรคทุก
จุดภายในและภายนอกอาคารสานักงานกลาง อ.อ.ป. จนแล้วเสร็จ เมื่อเวลา.............น. ของวันเดียวกัน
ส่วนบุคคลภายนอกที่ต้องการติดต่อกับ อ.อ.ป. ต้องผ่านการคัดกรองและตรวจสอบ
Time Line ก่อนทุกครัง้ หากพบว่า เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงที่มโี อกาสติดเชื้อ.......... จะไม่อนุญาตให้เข้ามา
ภายในอาคารสานักงานกลาง อ.อ.ป. ได้ สอบถาม
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อย่างไรก็ตาม อ.อ.ป. ยังได้วางมาตรการเฝ้ าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อ....................อย่าง
เข้มงวด และผู้ปฏิบัติง านกลุ่ ม เสี่ยงได้ร ับการดูแ ล รักษา และติดตามผล ในพื้น ที่ควบคุมโรคของ
โรงพยาบาล...............แล้ว สาหรับกลุ่มเฝ้ าระวัง ได้มกี ารกักตัว…..วัน และติดตาม ตรวจหาเชื้ออย่าง
ต่อเนื่ อง ล่าสุด ขณะนี้ ทีม สอบสวนควบคุมโรค กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข ได้ลงพื้น ที่
สอบสวนเพื่อหาสาเหตุของการติดเชื้อต่อไป
สุดท้ายนี้ หากผู้ใกล้ชิดผู้ปฏิบตั ิงานมีประวัติการสัมผัสโรค และเข้าเกณฑ์ตามอาการ
การทีก่ ล่าวมาข้างต้น ขอให้แจ้งไปยังหน่วยตรวจโรคฉุกเฉิน โรงพยาบาล........... เพื่อส่งรถฉุกเฉินมารับ
ตัวผูป้ ่ วยและทาการตรวจรักษาต่อไป
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อ.อ.ป. ชี้แจงข้อเท็จจริง
คาแถลงการณ์กรณี ชาวบ้านประท้วงขอที่ดินทากิน
ข้าพเจ้า นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ขอชี้แจงข้อเท็จจริง
กรณีม็อบราษฎรชุมนุมปิดล้อม อ.อ.ป. เพื่อกดดันขอพื้นที่ทำกินในเขตพื้นที่สวนป่า....................ดังนี้
1. ข้อมูลความเป็นมาของสวนป่า................................
สวนป่า.................................... เป็นสวนป่าที่สำนักงานส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการปลูก สร้างสวนป่าเมื่อปี. .................... ชนิดไม้ท ี่ป ลูก ได้แ ก่
................................ พื้นที.่ .................ไร่ ต่อมาได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ.......................... โดยมีมติให้กรมป่าไม้
พิจารณาส่งมอบสวนป่าที่ใช้งบประมาณของกรมป่าไม้ป ลูก นอกเขตป่าอนุรักษ์ พิจารณาส่งมอบพื้นที่ ให้
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์พื้นที่ ในการปลูกสร้าง สวนป่าเศรษฐกิ จ
ตามภารกิ จ และหน้ า ที ่ ต ามนโยบายของรั ฐ บาล โดยได้ ส ่ ง มอบพื ้ น ที ่ ส วนป่ า ให้ อ.อ.ป. เมื ่ อ วั น ที่
................................ พื้นทีร่ วม................ไร่ มีอตั ราการรอดตาย....................เปอร์เซ็นต์ ระบุมีการบุกรุ กของ
ราษฎร อยู่ระหว่างการตรวจสอบ โดยการส่งมอบเอกสาร โดยไม่ได้ทำการลงสำรวจพื้นที่แต่อย่างใด
ภายหลังจากการรับมอบพื้นที่ดังกล่าวแล้ว อ.อ.ป. ได้เข้าดำเนินการสำรวจพื้นที่สวนป่า
ตั้งแต่ปี............. จำแนกพื้นที่สวนป่า พื้นที่ที่มีการบุกรุกตามระบุในบันทึกรับมอบ และพื้นที่อื่นๆ โดยพื้นที่
มีสภาพเป็นสวนป่า จำนวน.......................ไร่ เป็ นพื้นที่ป่าธรรมชาติ จำนวน......................ไร่ และพื้นที่บุกรุก
จำนวน.................ไร่ พร้อมได้แจ้งหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และชี้แจงประชาสัมพันธ์ ให้ราษฎรในพื้นที่
รับทราบมาโดยตลอดถึงบทบาทหน้าที่ของ อ.อ.ป. ในการดำเนินการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจในพื้นทีส่ วนป่า
ตามที่ได้รับมอบหมายโดยการส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่มีส่วนร่วมในการปลูกป่ากับ อ.อ.ป. โดยมุ่งเน้นการ
ดำเนินการในพื้นที่ที่ไม่มีปัญหาก่อน ส่วนพื้นที่ที่มีการบุกรุกได้ดำเนินการตรวจสอบ เพื่อนำพื้นที่เ ข้ามาร่วม
โครงการต่อไป โดยชุมชนมีความเห็นร่วมกันให้ อ.อ.ป. ดำเนินการทำไม้............ออก แล้วพัฒนาปลูกไม้ป่า
ร่วมกับไม้เศรษฐกิจ ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการทำไม้................. ออกจากพื้นที่เพื่อพัฒนาปลูกไม้ป่าเศรษฐกิจ
โดยราษฎรมีส่วนร่วม
2. ข้อเท็จจริง
สวนป่า..............แห่งนี้ พบว่า มี ราษฎรบางกลุ่มร้องเรียนเรื่องที่ดินทากิน โดยอ้างว่า
บรรพบุ รุ ษ ได้ เ ข้ า มาจับ จองที่ดิ น ท ากิน และได้ เ ข้ า มาอยู่ ในบริเ วณพื้น ที่ ส วนป่ าตัง้ แต่ ปี พ.ศ.
..................... และกล่าวอ้างว่าองค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ ได้ขบั ไล่ออกจากพื้น ที่ ซึ่ง ในชัน้ ต้น นี้
คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทีด่ นิ ของรัฐ ได้ดาเนินการตรวจสอบเสร็จสิน้ แล้ว พบว่า บริเวณ
ที่ดินที่กล่าวอ้างเป็ นบริเวณพื้นที่ขององค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ จึงได้ดาเนินการแจ้งความร้องทุ ก ข์
กล่าวโทษตามกฎหมาย และทาให้เป็ นมูลเหตุให้เกิดการชุมนุมประท้วงเรียกร้องขอทีด่ นิ ทากินในครัง้ นี้
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3. ข้อพิจารณา
เพื่อเป็นการขอให้ราษฎรยุติการชุมนุมประท้วงเรียกร้องขอที่ดินทำกินในพื้นที่สวนป่า
............................ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จะให้ราษฎรเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่สวนป่า.......................
เพื่อเป็นที่ดินทำกินและสร้างรายได้ ดังนี้
3.1 เก็บหาของป่า
3.2 ใช้พื้นที่ระหว่างร่องแปลงปลูกพืช (ระบบวนเกษตร)
3.3 รับจ้างเป็นแรงงานให้กับ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ทั้งนี้สำหรับพื้นที่ที่ถูกบุกรุกเพื่ออยู่อาศัย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จะขอเวนที่คื น
ภายใน ......................... และจะจัดสรรพื้นที่ชั่วคราวสำหรับให้อยู่อาศัยต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
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ภาคผนวก 5: แบบฟอร์มบันทึกเหตุการณ์-สังการ
่
เวลา

กิจกรรม/สังการ
่

ผู้รบั ผิดชอบ

หมายเหตุ: สามารถใช้เอกสารทดแทนได้ คือ Email และบันทึกการประชุม

ผลการดาเนิ นการ
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ภาคผนวก 6: รายชื่อหน่ วยงานภายนอกที่สนับสนุนการฟื้ นคืนความต่อเนื่ องทางธุรกิจ
ชื่อหน่ วยงานภายนอก
ศูนย์บริการร่วม กระทราง
ทรัพยากรธรรมชาติฯ
สถานีตารวจนครบาลนางเลิ้ง
แจ้งเหตุด่วนเหตุรา้ ย
เหตุฉุกเฉิน อาชญากรรม กอง
ปราบปราม
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์ดบั เพลิงศรี
อยุธยา
แจ้งเจ็บป่ วยฉุกเฉิน ศูนย์นเรนทร
กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์กู้ชพี ”นเรนทร”
ศูนย์ประสานงานฉุกเฉิน 24 ชม.
สายด่วนแจ้งเหหตุ สาธารณภัย
(ปภ.) ตลอด 24 ชั ่วโมง
หน่วยกู้ชวี ติ วชิรพยาบาล
สถานีวทิ ยุชุมชน ร่วมด้วยช่วยกัน
ศูนย์วทิ ยุรามา
ศูนย์รบั เรื่องร้องทุกข์ กทม.ตลอด
24 ชั ่วโมง

ชื่อผู้ติดต่อ
Operator
รปภ. (เบอร์ภายใน)

เบอร์โทรศัพท์
0-2265-6222-7
0-2281-3002
0-2282-5105

-

191, 123
1195

-

199

-

1669

-

0-2354-8222
0-2226-4444
17841554

-

4010, 4121
1677
0-2246-0999
1555
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ภาคผนวก 7 : แผนจัดการกู้คืนระบบ (Disaster Recovery Plan – DRP)
1. โครงสร้างและบทบาทหน้ าที่ของคณะทางานที่เกีย่ วข้อง
1.1 โครงสร้างของคณะทางานจัดการเหตุภยั พิบตั ิ (IT Disaster Recovery Team: ITDR)

โครงสร้างคณะทางานจัดการเหตุภยั พิบตั ิ (ITDR) ประกอบด้วย 2 ทีมย่อย ได้แก่
1.) Disaster Recovery Team (ทีมจัดการกู้คนื ระบบสารสนเทศ): รับผิดชอบการจัดการเหตุที่เกิด
ขึ้น กับ ระบบงานและการกู้ คืน ระบบงาน รวมถึง อุ ป กรณ์ และเครือ ข่ า ยของระบบงาน และ
ดาเนินการแก้ปัญหาและการกู้คนื ให้อุปกรณ์ต่างๆ สามารถกลับมาใช้งานได้ โดยมีโครงสร้าง
ภายในดังนี้
DR Recovery Team
นายปริ ญญา ร่ มแสง

Infras Recovery
Team

App Recovery Team
นางกัลยาณี ถินรัตน์

น.ส.จารุ วรรณ โพธิ์ อินทร์

HR Team

Server Team

น.ส.จารุ วรรณ โพธิ์ อินทร์

น.ส.จารุ วรรณ โพธิ์ อินทร์

Website Team

Network Team

นางกัลยาณี ถินรัตน์

น.ส.จารุ วรรณ โพธิ์ อินทร์

E-Mail Team

Operation Team

นางกัลยาณี ถินรัตน์

นายสิทธิ กร ศรี สมวงศ์

GIS Team
นายพนัส ศรี นวลแก้ว

Mobile App Team
น.ส.จารวรรณ โพธิ์ อินทร์
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2.) DR Coordinator(ทีม ประสานการจัด การกู้ คืน ระบบ) : เป็ น ผู้ป ระสานงานกับ ทีม Disaster
Recovery Team รวมถึ ง อ านวยความสะดวกในการด าเนิ น การตามแผน DRP เพื่อ กู้ คืน
ระบบงาน โดยการสนับสนุนด้านการขนย้ายอุปกรณ์และทรัพยากรทีจ่ าเป็ น ประสานงานเพื่อใช้
งานระบบงานสารอง รวมถึงการสื่อสารภายในกับทีมงานและผู้เกี่ยวข้องขณะเกิดเหตุ โดยมี
โครงสร้างภายในดังนี้
DR Coorditor
นายพนัส ศรีนวลแก้ว

Facilities Team

Transportation Team

นายธนสรรค์ ปั ทมรุ จ

นายสมสิทธิ์ วงศรี

Communication
Team

นางสาวศรันยา สุนทอง

1.2 บทบาทหน้ าที่ของคณะทางานจัดการเหตุภยั พิบตั ิ
ตาแหน่ งตามโครงสร้าง

บทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบ

หัวหน้าคณะจัดการเหตุภยั พิบตั ิ
สารสนเทศ

▪ รับผิดชอบประเมินสถานการณ์ ตัดสินใจประกาศใช้แผนและ
สัง่ การด้ า นการกู้ ร ะบบงาน รวมถึ ง โครงสร้ า งพื้น ฐาน
สารสนเทศต่างๆขององค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้
▪ ประสานงานกับ IRT เพื่อร่วมจัดการเหตุภัยพิบัติต่างๆ ใน
มุมมองทีเ่ กี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

ITDR Lead

ทีมจัดการกู้คนื ระบบสารสนเทศ
DR Recovery Team

ภายในคณะ DR Recovery Team แบ่งแยกย่อยออกไปตาม
ฟังก์ชนั งาน ซึ่งสามารถจาแนกเป็ น ฝัง่ ระบบงาน(Application)
และฝัง่ โครงสร้างพืน้ ฐานสารสนเทศ (Infrastructure) โดยทัง้ 2
ส่วนดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบและมีบทบาทหน้าทีด่ งั นี้
▪ รับมือแก้ไข ประเมินอุบตั กิ ารณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT incidents) และแจ้งให้ ITDR Lead รับทราบ

60
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ทีมจัดการกู้คนื ระบบงาน
DR Recovery Application Team

บทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบ
▪ ดาเนินการและรับผิดชอบการกู้ระบบงาน(Application) หรือ
โครงสร้างพืน้ ฐานสารสนเทศ (Hardware, Network, Server,
System เป็ นต้น) ตามขัน้ ตอนของแต่ละระบบ รวมทัง้
รายงานสถานะและความคืบหน้าของการกู้คนื ต่อ ITDR
Lead
▪ เปิ ดใช้งานหรือขึน้ ระบบงาน ณ ศูนย์สารอง รวมทัง้ แก้ไข
ปัญหาการใช้งานและสนับสนุนปัญหาทางเทคนิคให้กบั
ผูป้ ฏิบตั งิ าน ณ ศูนย์ปฏิบตั งิ านสารอง
▪ รับมือแก้ไข ประเมินอุบตั กิ ารณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT incidents) ทีเ่ กิดจากปัญหาทางระบบงาน Application
และแจ้งให้หวั หน้าทีมจัดการกูค้ นื ระบบสารสนเทศรับทราบ
▪ ดาเนินการและรับผิดชอบการกู้ระบบงาน(Application) ตาม
ขัน้ ตอนของแต่ละระบบ รวมทัง้ รายงานสถานะและความ
คืบหน้าของการกู้คนื ต่อหัวหน้าทีมจัดการกู้คนื ระบบ
สารสนเทศ ซึง่ โครงสร้างภายในทีมจัดการกู้คนื ระบบงาน
ภายในฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มีดงั นี้
1) ระบบสารองข้อมูล
2) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อทางานร่วมกับอุปกรณ์
อัจฉริยะ (Smart Devices) (Mobile App./Web App.)
3) ระบบสารสนเทศกลาง (Web Portal)
4) ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP)
5) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
6) ระบบ E-mail
7) ระบบควบคุมและติดตามผลการดาเนินงานส่งเสริมปลูก
ไม้เศรษฐกิจ
8) ระบบเทคโนโลยีเชิงแผนที่ (ภูมสิ ารสนเทศ),ระบบบริหาร
จัดการสวนป่ าและระบบควบคุมและติดตามผลการ
ดาเนินงานส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ
9) ระบบสารสนเทศด้านการประเมินผลการดาเนินงาน อ.
อ.ป.
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บทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบ

ทีมจัดการกู้คนื ระบบโครงสร้าง
พืน้ ฐาน

▪ รับมือแก้ไ ข ประเมิน อุบัติการณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT incidents) ที่เกิดจากปั ญหาโครงสร้างพืน้ ฐานและแจ้งให้
หัวหน้าทีมจัดการกู้คนื ระบบสารสนเทศรับทราบ
▪ ด าเนิ น การและรับ ผิด ชอบการกู้ คื น โครงสร้ า งพื้ น ฐาน
สารสนเทศ (Hardware, Network, Server, System เป็ นต้น)
ตามขัน้ ตอนของแต่ละระบบ รวมทัง้ รายงานความคืบหน้า
ของการกู้คนื ต่อหัวหน้าทีมจัดการกู้คนื ระบบสารสนเทศ หรือ
ITDR Lead
▪ เปิ ดใช้ง านหรือขึ้น ระบบงาน ณ ศูน ย์ส ารอง รวมทัง้ แก้ไ ข
ปั ญ หาการใช้ง านและสนั บ สนุ น ปั ญ หาทางเทคนิ ค ให้กับ
ผูป้ ฏิบตั งิ าน ณ ศูนย์ปฏิบตั งิ านสารอง
▪ ประเมินความเสียหายของระบบในส่วนของฐานข้อมูล ช่วง
การรองรับเหตุภยั พิบตั ิ และรายงานผลต่อหัวหน้าทีมจัดการ
กู้คนื ระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน
▪ กู้ฐ านข้อมูลให้กลับคืน สู่ส ภาพปกติ ช่ วงการดาเนิ น การกู้
ระบบ รวมถึง ช่ ว งการด าเนิ น การกลับ สู่ส ภาวะปกติ และ
รายงานผลต่อหัวหน้าทีมจัดการกู้คนื ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
▪ แก้ไขปัญหาด้านฐานข้อมูล ทีเ่ กี่ยวข้องกับระบบงาน

DR Recovery Infrastructure
Team

ทีมจัดการกู้คนื ระบบโครงสร้าง
พืน้ ฐาน เครื่องแม่ข่าย
DR Recovery Infrastructure
Team - Server

ทีมจัดการกู้คนื ระบบโครงสร้าง
พืน้ ฐาน อุปกรณ์เครือข่าย
DR Recovery Infrastructure
Team - Network

ทีมจัดการกู้คนื ระบบโครงสร้าง
พืน้ ฐาน ทีมระบบปฏิบตั กิ าร

▪ ประเมิน ความเสีย หายของระบบในส่ ว นของเครือ ข่ า ย
ในขณะเกิดเหตุภยั พิบตั ิ และรายงานผลต่อหัวหน้าทีมจัดการ
กู้คนื ระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน
▪ ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเครือข่ายที่เชื่อมต่อ
ระบบงานช่ วงการดาเนิ นการกู้ระบบ ณ ศูน ย์ข้อมูลส ารอง
กรณีเหตุภยั พิบตั ิ และช่วงการดาเนินการกลับสู่สภาวะปกติ
และรายงานผลต่อหัวหน้ าทีมจัดการกู้คืน ระบบโครงสร้าง
พืน้ ฐาน
▪ แก้ไขปัญหาด้านเครือข่าย ทีเ่ กี่ยวข้องกับระบบงาน
▪ ประเมินความเสียหาย ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของ
โครงสร้างพื้นฐานที่รองรับระบบอีเมล์และ Workflow ต่างๆ
ใน ช่วงการดาเนินการกู้ระบบ ณ ศูนย์ขอ้ มูลสารองกรณีเหตุ
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บทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบ

DR Recovery Infrastructure
Team – Operation

ภัยพิบตั ิ รวมถึงช่วงการดาเนินการกลับสู่สภาวะปกติ และ
รายงานผลต่อหัวหน้าทีมจัดการกู้คนื ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
▪ แก้ ไ ขปั ญ หาด้า นการสนั บ สนุ น การปฏิบัติง าน(Operation
Support) ต่างๆทีเ่ กี่ยวข้องกับระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน
▪ กากับดูแลและติดตามสถานะจากทีมงานขนย้า ยและการ
เดิ น ทาง ประสานงานกับ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการ
จัดเตรียมยานพาหนะ และควบคุมการให้บริการให้เป็ นไป
ตามข้อตกลงการให้บริการของฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทีมประสานงานการกู้คนื ระบบ
DR Coordinator

▪ กากับดูแลและติดตามสถานะของทีมงานที่ดูแลด้านสถานที่
และอุปกรณ์ รวมทัง้ สิง่ อานวยความสะดวกที่จาเป็ นในการ
ปฏิบตั ิงาน ณ ศูนย์ข้อมูลสารองกรณีเหตุภยั พิบตั ิ และศูนย์
ปฏิบตั งิ านกรณีเหตุภยั พิบตั ิ
▪ กากับดูแลและติดตามสถานะทีมงานสื่อความด้านการสื่อ
ความกับผู้ใช้เรื่องการประกาศเหตุภยั พิบตั ิ ยกเลิกเหตุภยั
พิบตั ิ หรือการใช้งานศูนย์ขอ้ มูลสารองกรณีเหตุภยั พิบตั ิ
▪ รายงานต่อ ITDR Lead ทัง้ ในส่วนของความคืบหน้ า และ
สถานะของการขนย้ายการเดินทาง ด้านสถานทีแ่ ละอุปกรณ์
และการสื่อความ
ทีมประสานงาน ด้านการขนส่ง
▪ อานวยความสะดวกและเตรียมการเดินทางสาหรับทีมงาน
DR Coordinator - Transportation
ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกรณีเหตุภยั พิบตั ิ ไปยังศูน ย์
ข้อมูลสารอง และ/หรือ สถานทีป่ ฏิบตั งิ านสารองกรณีเหตุภยั
พิบตั ิ
▪ ประสานงานกับ หน่ ว ยงานที่เ กี่ ย วข้ อ งในการจัด เตรีย ม
ยานพาหนะ เช็คชื่อทีมงานเหตุภัยพิบัติที่ต้องเดิน ทางไป
ปฏิบตั งิ าน รวมถึงการติดตามตัวกรณีทไี่ ม่มารายงานตัว
▪ รายงานต่อหัวหน้าทีมประสานงานการกู้คืนระบบ ในกรณี
ได้รบั แจ้งปัญหาเรื่องการขนย้ายและการเดินทาง
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ตาแหน่ งตามโครงสร้าง

บทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบ

ทีมประสานงาน ด้านสิง่ อานวย
ความสะดวก
DR Coordinator – DR Site &
Facilities

▪ ประสานงานและเตรียมความพร้อมทางด้านสถานที่ของศูนย์
อานวยการเหตุภยั พิบตั ิ
▪ อานวยการเตรียมความพร้อม และประสานงานขอให้บริการ
ทางด้า นสถานที่ อุ ป กรณ์ และสิ่ง อ านวยความสะดวกที่
จาเป็ น ในการปฏิบัติงาน ณ ศูน ย์ข้อมูลสารองกรณีเหตุภยั
พิบตั ิ และ/หรือ สถานทีป่ ฏิบตั งิ านสารองกรณีเหตุภยั พิบตั ิ
▪ รายงานต่อหัวหน้ าทีมประสานงานการกู้คนื ระบบ ในกรณี
ได้ร ับ แจ้ง ปั ญ หาการเตรีย มสถานที่แ ละสิ่ง อ านวยความ
สะดวก
▪ ประสานงานหรือรายงานต่อหัวหน้าทีมประสานงานการกู้คนื
ระบบ ในกรณีทตี่ ้องมีการสื่อความระหว่างเหตุภยั พิบตั ิ
▪ ทาการสื่อความกับผู้ใช้งานระบบ เรื่องการประกาศผลหรือ
สถานะการกู้คนื ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทีมประสานงาน ด้านการสื่อสาร
DR Coordinator Communication

1.3 ศูนย์อานวยการเหตุภยั พิบตั ิ (Disaster Recovery Command Center)
1.) ศูนย์อานวยการหลัก
สถานที่ที่ใ ช้เป็ น ที่ตงั ้ ศูน ย์อานวยการเหตุภัยพิบัติของฝ่ ายสารสนเทศแสดงได้ดัง ตาราง
ด้านล่างโดยสถานที่เหล่านี้แสดงตาแหน่งที่ตงั ้ ในการปฏิบตั ิง าน บุคลากรที่สามารถติดต่อ เพื่อ
ประสานงาน (Contact Person) และหมายเลขติดต่อ
สถานที่ตงั ้
Contact person
หมายเลขติ ดต่อ
ผูใ้ ห้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์
สารอง (DR SITE) เอกชน
2.) ศูนย์อานวยการสารอง
นอกจากนี้ในกรณีทมี่ คี วามจาเป็ นต้องย้ายไปยังสถานที่ปฏิบตั งิ านสารอง เมื่อเกิดเหตุวกิ ฤต
หรือในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ในสถานที่ตงั ้ ของศูนย์อานวยการเหตุภัยพิบัติของฝ่ าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถแสดงได้ ดังตารางต่อไปนี้
สถานที่ตงั ้
Contact person
หมายเลขติ ดต่อ
สานักงานคณะกรรมการดิจทิ ลั
GDCC Technical Support
02-024-1999
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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2. การจัดการเหตุภยั พิบตั ิ (Disaster Recovery Procedure)
2.1 กระบวนการจัดการเหตุภยั พิบตั ิ สารสนเทศ (IT Disaster Response Procedure)
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ภยั พิบตั ิด้านทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบงานหลัก ล่มเป็ น
ระยะเวลานาน จนฝ่ ายเทคโนโลยีส ารสนเทศประเมิน ว่า ไม่ส ามารถกู้ร ะบบกลับคืน มาได้ภายใต้
ข้อตกลงการให้บริการ (SLA) ซึ่งคณะทางาน ITDR มีหน้าทีพ่ จิ ารณาประกาศใช้แผนจัดการกู้คนื ระบบ
(DRP) เพื่อให้การสนับสนุน และจัดเตรียมทรัพยากรด้านสารสนเทศที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน ของ
กระบวนการหลักของธุ ร กิจขององค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ โดยสามารถสรุปกระบวนการได้ ดังรูป
ด้านล่าง

ลาดับ

คาอธิ บายกากับขัน้ ตอน

1.

จัดการตอบสนองและรับมือต่อสถานการณ์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
พิจารณาความจาเป็ นในการขอใช้แผนจัดการ
กู้คนื ระบบ หากไม่มคี วามจาเป็ นให้ดาเนินการ
ตามขัน้ ตอนที่ 3. หากมีความจาเป็ นให้ดาเนิน
ตามขัน้ ตอนที่ 4.
ในกรณีทสี่ ามารถจัดการ ควบคุมสถานการณ์
ได้ ให้ทาการบันทึกข้อมูลอุบตั กิ ารณ์ดงั กล่าว
และสรุปผลไว้ในรายงาน Incident log
ในกรณีทไี่ ม่สามารถระงับเหตุดงั กล่าวได้ ให้
ประเมินสถานการณ์จากข้อมูลของ DR

2.

3.

4.

ผู้ปฏิ บตั ิ งาน

เอกสาร/ ข้อมูลที่
ใช้

DR Recovery
Team
DR Recovery
Team

DR Recovery
Team

Incident log

ITDR Lead

ข้อมูลรายงาน
เหตุการณ์ภยั พิบตั ิ
สารสนเทศ
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ลาดับ

5.

6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.

คาอธิ บายกากับขัน้ ตอน
Recovery Team และประกาศใช้แผนการ
จัดการกู้คนื ระบบ
อานวยการ ให้คาแนะนาและแนวทางการ
จัดการกู้คนื ระบบต่อคณะทางาน DR
Recovery Team และ DR Coordinator
รวมทัง้ รายงานสถานการณ์ต่อ IRT
ประเมินสถานการณ์ภยั พิบตั จิ ากข้อมูล
รายงานของ ITDR Lead
ประสานงานกับผูด้ ูแลศูนย์ขอ้ มูลสารองเพื่อ
สนับสนุนการทางานของทีมกู้คนื ระบบ และทา
การสื่อสารถึงผูใ้ ช้งานระบบถึงความคืบหน้า
และสถานะของการกู้คนื ระบบ
เตรียมความพร้อม และเปิ ดใช้งานระบบงาน
สารอง และโครงสร้างพืน้ ฐาน ณ ศูนย์ขอ้ มูล
สารอง รวมทัง้ ให้การสนับสนุน แก้ไขปัญหา
การใช้งานระบบ ให้กบั ผูใ้ ช้งานระบบต่างๆ
ประเมินความคืบหน้า และรายงานสถานะของ
การประสานงานทัง้ หมดต่อ ITDR Lead
ประเมินความคืบหน้า และรายงานสถานะของ
การทางานของระบบงานต่างๆต่อ ITDR
Lead
ประเมินสถานการณ์และสถานะของการใช้งาน
ศูนย์ขอ้ มูลสารอง และรายงานผลต่อ
คณะทางานบริหารจัดการเหตุภยั พิบตั ิ
ประเมินสถานการณ์ภยั พิบตั ิ และบริหาร
จัดการกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

ผู้ปฏิ บตั ิ งาน

เอกสาร/ ข้อมูลที่
ใช้

ITDR Lead

IRT
DR Coordinator

ภาคผนวก ก. แผน
จัดการกู้คนื ระบบ

DR Recovery
Team

ภาคผนวก ก. แผน
จัดการกู้คนื ระบบ

DR Coordinator
DR Recovery
Team
ITDR Lead

IRT
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2.2 กระบวนการสนับสนุนกระบวนการธุรกิจในกรณี ธุรกิจหยุดชะงัก (Business
Disruption Incident)
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทที่ าให้ธุรกิจหยุดชะงัก เช่น กรณีที่บุคลากรไม่สามารถปฏิบตั ิงาน ณ
สถานที่ปฏิบตั ิงานหลักได้ และคณะทางาน IRT ตัดสินใจย้ายการปฏิบตั ิงานไปยังสถานที่ปฏิบตั ิงาน
ส ารอง (Alternate Site) คณะท างาน ITDR มีห น้ าที่ใ ห้การสนั บสนุ น และจัดเตรียมทรัพยากรด้าน
สารสนเทศทีจ่ าเป็ นต่อการปฏิบตั งิ าน ณ สถานทีป่ ฏิบตั งิ านสารอง โดยสามารถสรุปกระบวนการได้ ดัง
รูปด้านล่าง

ลาดับ
คาอธิ บายกากับขัน้ ตอน
ผู้ปฏิ บตั ิ งาน
1. ประกาศใช้แผนการบริหารความต่อเนื่อง
IRT
ทางธุรกิจและมีการประเมิน ตัดสินใจสั ่ง
อพยพบุคลากรหลักไปยังสถานทีป่ ฏิบตั งิ าน
สารอง
2. พิจารณาความจาเป็ นในการประกาศใช้แผน
ITDR Lead
จัดการกู้คนื ระบบ หากไม่มคี วามจาเป็ นให้
ดาเนินการตามขัน้ ตอนที่ 3.หากมีความ
จาเป็ นให้ดาเนินตามขัน้ ตอนที่ 6.
3. ในกรณีไม่ประกาศใช้แผนจัดการกู้คนื ระบบ ITDR Lead
ให้ประสานงานไปยัง ฝ่ ายประสานงาน
สนับสนุนการกู้คนื ระบบ เพื่อเตรียมความ
พร้อมของสถานทีป่ ฏิบตั งิ านสารอง และให้
คาแนะนาต่อสถานการณ์ดงั กล่าว

ข้อมูลที่ใช้
แผนจัดการเหตุ
อุบตั กิ ารณ์
(IMP)
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ลาดับ
คาอธิ บายกากับขัน้ ตอน
4. ประสานงานกับฝ่ ายต่างๆเพื่อเตรียม
สถานทีป่ ฏิบตั งิ านสารองและอุปกรณ์ที่
จาเป็ นในการปฏิบตั งิ าน(ในด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) ตามแนวทางของ
ITDR Lead
5. ประสานงานเพื่อเตรียมระบบงาน ทีจ่ าเป็ น
ในการปฏิบตั งิ าน(ในด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ) ตามแนวทางของ ITDR Lead
6. ในกรณีประกาศใช้แผนจัดการกู้คนื ระบบ
ให้อานวยการกู้คนื ระบบ ประสานงานไปยัง
ทัง้ ฝ่ ายประสานงานสนับสนุนการกู้คนื
ระบบ และฝ่ ายกู้คนื ระบบ รวมทัง้ รายงาน
สถานการณ์ต่อ IRT
7. ประสานงานกับฝ่ ายต่างๆเพื่อช่วยเหลือการ
เคลื่อนย้าย การสื่อสาร และการเตรียม
สถานทีป่ ฏิบตั งิ านสารอง สาหรับบุคลากร
ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบตั งิ าน
สนับสนุนธุรกิจหลักให้ดาเนินต่อไปได้
8. เตรียมความพร้อม และเปิ ดใช้งานระบบงาน
สารอง และโครงสร้างพืน้ ฐาน ณ ศูนย์ขอ้ มูล
สารอง(หรือสถานทีป่ ฏิบตั งิ านสารอง)
รวมทัง้ ให้การสนับสนุน แก้ไขปัญหาการใช้
งานระบบ ให้กบั ผูใ้ ช้งานระบบต่างๆ
9. ประเมินความคืบหน้า และรายงานสถานะ
ของการประสานงานทัง้ หมดต่อ ITDR
Lead
10. ประเมินความคืบหน้า และรายงานสถานะ
ของการทางานของระบบงานต่างๆต่อ
ITDR Lead
11. ประเมินสถานการณ์และสถานะของการใช้
งานศูนย์ขอ้ มูลสารอง หรือการปฏิบตั งิ าน
ณ สถานทีป่ ฏิบตั งิ านสารอง และรายงานผล
ต่อคณะทางานบริหารจัดการเหตุภยั พิบตั ิ

ผู้ปฏิ บตั ิ งาน
DR Coordinator

ข้อมูลที่ใช้
ภาคผนวก ก.
แผนจัดการกู้คนื
ระบบ

DR Recovery
Team

ภาคผนวก ก.
แผนจัดการกู้คนื
ระบบ

ITDR Lead

DR Coordinator

ภาคผนวก ข.
แผนจัดการกู้คนื
ระบบ

DR Recovery
Team

ภาคผนวก ข.
แผนจัดการกู้คนื
ระบบ

DR Coordinator

DR Recovery
Team
ITDR Lead
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ลาดับ
คาอธิ บายกากับขัน้ ตอน
12. สื่อสารการประกาศแผนการบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจให้กบั ผูบ้ ริหารองค์กร
และบุคลากรทีเ่ กี่ยวข้องได้รบั ทราบ
13. ประเมินสถานการณ์ภยั พิบตั ิ และบริหาร
จัดการกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

ผู้ปฏิ บตั ิ งาน
IRT

IRT

ข้อมูลที่ใช้
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2.3 ระยะเวลาเป้ าหมายในการกู้คืนระบบงาน (System Recovery Time Objectives: RTO)
ระยะเวลาเป้ าหมายในการกู้คนื ระบบงาน (RTO) หมายถึง ระยะเวลาทีฝ่ ่ ายธุรกิจตัง้ เป้ าหมาย
ให้ฝ่ ายเทคโนโลยีส ารสนเทศสนเทศกู้คืนระบบงานกลับมา ในกรณีที่ร ะบบงานมีปัญหา ไม่ส ามารถ
ปฏิบตั ิงานได้ โดยทัง้ นี้ แผนภาพด้านล่างเป็ นข้อสรุปจากฝ่ ายธุร กิจว่า หน่วยงานต่างๆของบริษัท มี
ความต้องการให้ร ะบบสามารถกลับมาปฏิบัติง านได้ภ ายในช่ วงเวลาดัง นี้ ตารางด้านล่างแสดงถึง
เป้ าหมายในการกู้คนื ระบบของฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งแบ่งลาดับการกู้คนื ระบบออกเป็ น 3 ช่วง
และทุ กระบบในรายการดังกล่าวตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานต่างๆของบริษัท ได้อย่าง
ทันท่วงที
ระดับความสาคัญของ ระยะเวลาเป้ าหมายในการกู้
ระบบงาน (System
คืน (RTO)
รายชื่อระบบงาน
Priority)
ระบบสารองข้อมูล
1
4 ชั ่วโมง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ทางานร่วมกับอุปกรณ์อจั ฉริยะ
(Smart Devices) (Mobile
App./Web App.)
ระบบสารสนเทศกลาง (Web
Portal)
ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร
(ERP)
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบควบคุมและติดตามผลการ
ดาเนินงานส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ
2
1-7 วัน
ระบบเทคโนโลยีเชิงแผนที่ (ภูมิ
สารสนเทศ),
ระบบบริหารจัดการสวนป่ า
ระบบสารสนเทศด้านการ
ประเมินผลการดาเนินงาน อ.อ.ป.
ระบบ E-mail สมมุตวิ ่าอยู่ Data
center
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2.4 รอบการสารองข้อมูลแต่ละระบบ (Recovery Point Objectives: RPO)
รอบการสารองข้อมูลของแต่ละระบบ (RPO) หมายถึง ปริมาณข้อมูลย้อนหลัง ในหน่วยของ
ระยะเวลาทีฝ่ ่ ายธุรกิจยอมให้ขอ้ มูลสูญหายได้ เพื่อเป็ นข้อมูลให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศสนเทศกาหนด
รอบการสารองข้อมูลของแต่ละระบบ เพื่อสารองข้อมูล ไว้รบั รองในกรณีที่ระบบงานไม่สามารถใช้ขอ้ มูล
ได้ และสูญเสียข้อมูลดังกล่าว โดยทัง้ นี้ แผนภาพด้านล่างเป็ นข้อสรุป จากฝ่ ายธุรกิจว่า หน่วยงานต่างๆ
ของบริษัท มีความต้องการให้ส ารองข้อมูลของแต่ละระบบย้อนหลัง เป็ น ช่ วงเวลาดัง ต่อไปนี้ ตาราง
ด้านล่างแสดงถึงรอบการสารองข้อมูลของฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งแบ่งลาดับความสาคัญออกเป็ น
2 ช่วง และทุกระบบในรายการดังกล่าวตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานต่างๆของบริษัท ได้
อย่างทันท่วงที
ระดับความสาคัญของ
รอบการสารองข้อมูล
รายชื่อระบบงาน
ระบบงาน
ระบบสารองข้อมูล
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อทางาน
ระบบสารสนเทศกลาง
Portal)
ร่วมกับอุปกรณ์อจั ฉริยะ(Web
(Smart
Devices)
1
1 วัน
ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP)
(Mobile
App./Web
ระบบสารบรรณอิ
เล็กApp.)
ทรอนิกส์
ระบบ E-mail สมมุตวิ ่าอยู่ Data center
Intranet
ระบบควบคุมและติดตามผลการดาเนินงาน
1
1 วัน
ระบบเทคโนโลยี
งแผนทีจ ่ (ภูมสิ ารสนเทศ),
2
7 วัน
ส่งเสริม0ปลูกไม้เเชิศรษฐกิ
ระบบบริหารจัดการสวนป่ า
ระบบสารสนเทศด้านการประเมินผลการ
ดาเนินงาน อ.อ.ป.
2.5 ขัน้ ตอนการสื่อสารและประสานงานกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.5.1 การสื่อสารและแจ้งเหตุ
ขัน้ ตอนสื่อความ เป็ นการสื่อสารถึงทีมงานเหตุภยั พิบตั ิ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆใน
องค์กร(บุคลากรทีใ่ ช้ระบบในการปฏิบตั หิ น้าที)่ โดยมีจุดประสงค์เพื่อแจ้งและรายงานสถานการณ์การกู้
ระบบขณะดาเนินการกู้ระบบ ประกาศความพร้อมและเริม่ ใช้งานระบบสารองเมื่ อดาเนินการกู้ระบบ
สาเร็จ รวมถึงการสื่อความกับผูใ้ ช้ และผูบ้ ริหารองค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ (สานักงานกลาง) ให้ทราบ
ถึงผลของการกู้ระบบเสร็จและความพร้อมของการใช้งานศูนย์ข้อมูลสารองกรณีเหตุภยั พิบตั ิ ขัน้ ตอนนี้
ถือเป็ นขัน้ ตอนทีต่ ้องปฏิบตั ทิ ุกครัง้ หลังจากทีท่ มี งานกู้ระบบได้กู้ระบบแต่ละระบบสาเร็จ
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การสื่อสาร

ผู้รบั ผิดชอบ

1.แจ้งเหตุภยั พิบตั ิ
ITDR Lead
(ภายในคณะจัดการกู้
คืนระบบ)
2.ประกาศแจ้งผลหรือ DR Coordinator –
สถานะการกูค้ นื ระบบ Communication Team
แก่บุคลากร อ.อ.ป.

วิธีการสื่อสาร
โทรศัพท์มอื ถือ
และไลน์กลุม่
อีเมล์ และ/หรือ ไลน์
กลุ่ม

อุปกรณ์/ เอกสารที่
เกี่ยวข้อง
ตารางการแจ้งเหตุ
(อ้างอิงถึงเอกสารแนบ
ภาคผนวก ข.)
รายชื่อและรายละเอียด
การติดต่อสื่อสาร ของ
ฝ่ ายสื่อสารองค์กร
(Internal
Communication)

1. ขัน้ ตอนการแจ้งเหตุภัยพิบัติ ภายในคณะจัดการกู้คืนระบบ จะเริม่ จาก ITDR Lead เป็ นผู้
เริม่ ต้นการแจ้งเหตุ โดยใช้ลาดับการสื่อสารตามตารางการแจ้งเหตุ (ภาคผนวก ข.) ซึ่งจะระบุว่าบุคลากร
ท่านใด ต้องโทรติดต่อหาบุคลากรท่านใด ในลาดับก่อนหรือหลัง เพื่อให้มั ่นใจได้ว่า การสื่อความดังกล่าว
จะครอบคลุมบุคกากรหลักทีส่ าคัญในการกู้คนื ระบบของฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ขัน้ ประกาศแจ้งผลหรือสถานะการกู้คนื ระบบ จะมี DR Coordinator Team ฝ่ ายสื่อสารเป็ นผู้
ปฏิบตั ิการแจ้งผล โดยจะใช้ข้อมูลรายชื่อ และข้อมูลติดต่อบุคลากร อ.อ.ป.จากฝ่ ายสื่อสารองค์ก ร เพื่อ
แจ้งสถานะ และ/หรือความคืบหน้าการกู้คนื ระบบต่างๆไปยังผูใ้ ช้งานระบบ โดยใช้ขอ้ ความ (SMS) หรือ
อีเมล์
2.5.2 การประสานงานกับคณะ Incident Response Team: IRT
ขัน้ ตอนประสานงานกั บ คณะท างานตอบสนองต่ อ เหตุ ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น (IRT) มี
วัตถุประสงค์เพื่อแจ้งและรายงานเหตุการณ์การกู้คนื ระบบของคณะจัดการกู้คนื ระบบ(ฝ่ ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ) โดยมีผปู้ ระสานงานกับคณะทางานตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินเป็ น ITDR Lead ซึ่งแบ่ง
เหตุการณ์ทตี่ ้องรายงานเป็ น 3 เหตุการณ์ ดังนี้
1) ในกรณีของการประกาศเหตุวกิ ฤติโดยคณะทางานตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน
(IRT) ทาง ITDR Lead จะเป็ นผูพ้ จิ ารณาตัดสินใจประกาศใช้แผนจัดการกู้คนื ระบบ และสัง่ การ
สื่อสารไปยังคณะจัดการกู้คนื ระบบ
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2) เมื่อดาเนินการใช้งานศูนย์ขอ้ มูลสารอง(DR Site) แล้ว จึงรับรายงานความพร้อมและ
สถานะการดาเนินงาน ณ ศูนย์ข้อมูลสารองมาแล้วแจ้งต่อคณะทางานตอบสนองต่อเหตุการณ์
ฉุกเฉิน

3) เมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ มีการย้ายกลับไปดาเนินงานบนศูนย์ขอ้ มูลหลัก
(Main Site) จึงรายงานต่อคณะทางานตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน

2.6 การสนับสนุนการดาเนิ นธุรกิ จ ณ สถานที่ปฏิ บตั ิ งานสารอง (Alternate Site)
เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ และมีการประกาศใช้แผนบริห ารความต่ อเนื่ องทางธุร กิจ(BCP) ฝ่ าย
สารสนเทศจะทาการสนั บสนุนการดาเนินธุรกิจ โดยจัดเตรียมความพร้อมและระบบงานและโครงสร้าง
พืน้ ฐานต่าง ณ สถานปฏิบตั งิ านสารอง (Alternate Site) ซึ่งในปัจจุบนั ขององค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ มี
สถานปฏิบตั งิ านสารอง ดังแสดงในตารางด้านล่าง
สถานทีป่ ฏิบตั งิ านสารอง

จานวนบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านขณะเกิด
เหตุ
ส่วนอุตสาหกรรมไม้วงั น้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
60
หมายเหตุ : * หมายถึง จานวนดังกล่าวเป็ นจานวนบุคลากรที่สถานทีด่ งั กล่าวรองรับการปฏิบตั ิงานใน
ปัจจุบนั โดยหากเกิดเหตุวกิ ฤติและมีการอพยพไปยังสถานทีด่ งั กล่าว ทางองค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้จะ
สั ่งหยุดการปฏิบตั งิ านหลัก และอนุญาตให้บุคลากรทีจ่ าเป็ นเข้าปฏิบตั งิ านในพืน้ ทีด่ งั กล่าวได้
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ภาคผนวก 8 : แผนการกู้คืนสู่การทางานปกติ (RRP)
• แนวทางการประเมินสถานการณ์เพื่อกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
เมื่อวิกฤตการณ์ผ่านพ้นไป แนวทางสาหรับพิจารณาวิเคราะห์สถานการณ์และประเมิน
ความพร้อมเพื่อกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ควรคานึ งถึงความพร้อมใน 4 แง่มุม ซึ่ง มีร ายละเอียดการ
ตรวจสอบความพร้อมในแต่ละด้าน ดังนี้

แนวทางการประเมินสถานการณ์
ด้านบุคลากร
• ตรวจสอบความพร้อมในการปฏิบต
ั หิ น้าทีข่ องบุคลากรทัง้ หมด ทีเ่ กี่ยวข้องกับ
สานักงาน หรือ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ทัง้ ทีเ่ ป็ นบุคลากรหลักทีป่ ฏิบตั งิ านอยู่ในช่วง
ดาเนินแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และบุคลากรทั ่วไปทีห่ ยุดปฏิบตั ิ
หน้าทีไ่ ปในช่วงวิกฤตโดยผ่านทางหัวหน้าสายงาน
• สรุปจานวนบุคลากรทีต
่ ้องสรรหาทดแทนเพื่อปฏิบตั งิ านตามปกติ
• ประเมินสถานการณ์และความจาเป็ นด้านสวัสดิการต่อบุคลากรของ เจ้าหน้าทีท
่ ี่
อยู่ที่ สานักงาน หรือ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน
ด้านสถานทีแ่ ละโครงสร้างพืน้ ฐาน
• ตรวจสอบและประเมินความพร้อมของสานักงาน หรือ ศูนย์คอมพิวเตอร์
หลังจากเกิดเพลิงไหม้ ในการทีจ่ ะกลับไปปฏิบตั งิ านตามปกติ โดยพิจารณาถึง
ความปลอดภัย ความพร้อมของสถานทีแ่ ละโครงสร้างพืน้ ฐานทีจ่ ะรองรับการ
ปฏิบตั งิ าน
• ประเมินความปลอดภัย และความสะดวกในการเดินทางมาปฏิบต
ั งิ านที่
สานักงาน หรือ ศูนย์คอมพิวเตอร์

ผู้รบั ผิดชอบใน
IRT
IRT-HR/ Welfare

•

IRT-Emergency
Response Team
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แนวทางการประเมินสถานการณ์

ผู้รบั ผิดชอบใน
IRT

ด้านระบบงานสารสนเทศ
• ตรวจสอบ และวิเคราะห์ความพร้อมให้บริการของระบบงานสารสนเทศต่างๆ
โดยให้มกี ารทดสอบถึงความพร้อมใช้งานระบบสารสนเทศ (Availability) ของ IRT-IT
แต่ละระบบงาน เพื่อให้ม ั ่นใจว่าระบบงานสามารถรองรับการทางานของ
กระบวนการทัง้ หมดขององค์การได้
• ในกรณีทม
ี่ กี ารใช้งานระบบงานสารอง (DR System) ประเมินว่าระบบงานหลัก
สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงสามารถโยกย้ายข้อมูลทีจ่ ดั ทาใน
ระบบงานสารองกลับมายังระบบหลักได้อย่างครบถ้วน
ด้านกระบวนการทางธุรกิจ
• IRT-Leader
• ประเมินว่าสามารถกลับมาปฏิบต
ั งิ านได้ตามปกติ (Business as usual) หรือไม่ • IRT-BCM Center
• ประเมินความสามารถในการดาเนินธุรกรรมกับคู่คา้ หน่วยงานภายนอกว่า
สามารถกลับไปดาเนินการตามปกติได้หรือไม่
• กรณีเหตุการณ์ทส
ี่ ง่ ผลกระทบเป็ นวงกว้างถึงหน่วยงานภายนอก ควรประเมิน
ว่าคู่คา้ และหน่วยงานภายนอกสามารถกลับมาดาเนินธุรกรรมกับทาง องค์การ
อุตสาหกรรมป่ าไม้ ได้ตามปกติหรือไม่
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จากตารางสามารถสรุปเกณฑ์ในการประเมินเพื่อกลับสู่ภาวะปกติในด้านต่างๆ ได้ดงั นี้

บุคลากร

•บุคลากรของ อ.อ.ป. สามารถกลับมาปฏิบัตงิ านได ้ตามปกติ และเพียงพอต่อการ
ดาเนินงานปกติ (Full Operation)
•ผู ้บริหาร อ.อ.ป. มีความพร ้อมทีจ
่ ะกลับมาปฏิบัตงิ านตามปกติ

สถานที่

•สถานทีป
่ ฏิบัตงิ าน ทีส
่ านั กงาน หรือ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สามารถเดินทางเข ้าถึงได ้
อย่างปลอดภัย
•มีความสะดวก และปลอดภัยในการปฏิบัตงิ านตามปกติ ณ สถานทีป
่ ฏิบัตงิ าน ที่
สานั กงาน หรือ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีความพร ้อมด ้านสาธารณูปโภค และสิง่ อานวย
ความสะดวกเพียงพอต่อการปฏิบัตงิ าน

ระบบสารสนเทศ

•ระบบงานหลักมีความพร ้อมใช ้งานตามปกติ
•การกู ้คืน และโอนย ้ายข ้อมูลจากระบบงานสารอง กลับไปยังระบบงานหลักทาได ้
ครบถ ้วน
่ มต่อไปยังระบบงานหลักสามารถใช ้งานได ้ตามปกติ
•ระบบเครือข่ายสาหรับเชือ

กระบวนการธุรกิจ

•กระบวนการทางธุรกิจสามารถกลับมาปฏิบัตไิ ด ้ตามปกติ
•มีความพร ้อมในการติดต่อ และทาธุรกรรมกับคูค
่ ้า และหน่วยงานภายนอกได ้
ตามปกติ โดยไม่ต ้องอาศัยกระบวนการกรณีฉุกเฉิน
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ภาคผนวก 9: แนวทางการพิจารณากลับสู่การทางานปกติ
• ไฟไหม้สานักงาน
ด้าน ข้อ
หลักเกณฑ์
1. มีบุคลากรเพียงพอต่อการดาเนินการตามกระบวนการสาคัญทางธุรกิจ
ทัง้ หมด และยังสามารถดาเนินกระบวนการธุรกิจอื่นๆ ทัง้ หมด
นอกเหนือจากกระบวนการสาคัญทางธุรกิจได้
บุคลากร 2. สามารถสรุปผลการให้สทิ ธิประโยชน์ฉุกเฉินเพิม่ เติม เพือ่ ตอบสนองต่อ
ผลกระทบของเหตุการณ์ในด้านต่างๆ ได้แก่
o ด้านการสุขภาพของพนักงาน
3. ไม่ได้รบั เรื่องร้องเรียนเพิม่ เติมจากครอบครัวของพนักงาน เกี่ยวกับความ
ปลอดภัย ความเป็ นอยู่ของพนักงาน และสถานการณ์ของเหตุการณ์
4. ถนนทีเ่ ป็นเส้นทางสาหรับเข้า-ออกอาคารสถานทีป่ ฏิบตั งิ านหลัก
สามารถใช้การได้
5. สามารถเข้าสูส่ ถานทีป่ ฏิบตั งิ านหลักได้อย่างปลอดภัย และมั ่นใจถึงความ
ปลอดภัยเมื่อกลับไปปฏิบตั งิ านภายในนัน้
สถานที่ 6. อาคารสานักงานได้รบั การทาความสะอาด และปรับปรุงดูแลให้เรียบร้อย
หลังจากผ่านพ้นวิกฤตการณ์ เพื่อเตรียมพร้อมรับพนักงานทัง้ หมดกลับ
เข้ามาทางาน
7. อาคารสานักงานมีความพร้อมในด้าน ไฟฟ้ า ประปา โทรศัพท์เพื่อรองรับ
การกลับไปปฏิบตั งิ าน
8. วิกฤตการณ์สงบลง โดยประเมินสถานการณ์ได้ว่าจะไม่สง่ ผลกระทบต่อ
กระบวนการธุรกิจของ อ.อ.ป.
9. ผูบ้ ริหารของแต่ละสายงาน ประเมินว่าหน่วยงานของตนสามารถกลับมา
เริม่ ดาเนินธุรกิจได้
กระบวน
การธุรกิจ 10. ลูกค้า คู่คา้ และหน่วยงานอื่นๆ (Supply chain) ทีด่ าเนินธุรกิจร่วมกัน
สามารถดาเนินธุรกิจได้ตามปกติ (กรณีน้าท่วมเท่านัน้ )
11. สื่อสาธารณะต่างๆ เลิกให้ความสนใจกับเหตุการณ์/ผลกระทบทีเ่ กิด
ขึน้ กับ อ.อ.ป.
12. ระบบทีใ่ ช้ในการปฏิบตั งิ าน มีความพร้อมใช้ และสามารถดาเนินการได้
ตามปกติ (Normal Operation)
ระบบ 13. ระบบ Network และโครงสร้างพืน้ ฐานในการดาเนินธุรกิจ มีความพร้อม
สารสนเทศ
รองรับการปฏิบตั งิ านตามปกติ
14. ดาเนินการโอนย้ายข้อมูลจากระบบงานสารองมายังระบบงานหลักอย่าง
ครบถ้วน ตามเป้ าหมายทีก่ าหนด

ใช่ ไม่ใช่
❑ ❑

❑ ❑
❑ ❑
❑ ❑
❑ ❑
❑ ❑

❑ ❑
❑ ❑
❑ ❑
❑ ❑
❑ ❑
❑ ❑
❑ ❑
❑ ❑
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ภาคผนวก 10: รายงานสรุปผลสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
IRT Coordinator ทาหน้ าที่บนั ทึกข้อมูลในรายงานสรุปผลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้ครบถ้วน
ระหว่างการสรุปผลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในที่ประชุม
รายงานสรุปผลสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้
รายละเอียด
วัน: __________________________________
วันที:่ __________________________________
เวลา: __________________________________
สถานที:่ ________________________________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน: ________________________
หน่วยงานผูป้ ระสานงาน: ________________________
เบอร์ตดิ ต่อผูป้ ระสานงาน: ________________________
เหตุการณ์ และสรุปผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน้
1. ประเภทของเหตุการณ์
____________________________________________________________________
2. เหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้
____________________________________________________________________
3. สาเหตุการเกิด
____________________________________________________________________
4. บทเรียนทีไ่ ด้รบั จากการตอบสนองต่อเหตุวกิ ฤต
____________________________________________________________________
5. แนวทางปฏิบตั ทิ คี่ วรทาเพื่อแก้ไขการตอบสนองต่อเหตุวกิ ฤต
การดาเนินการ:
_________________________________________________________________________
ผูด้ าเนินการหลัก:
________________________________________________________________________
วันทีต่ ดิ ตาม:
___________________________________________________________________________
การดาเนินการ:
_________________________________________________________________________
ผูด้ าเนินการหลัก:
________________________________________________________________________
วันทีต่ ดิ ตาม:
___________________________________________________________________________
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6. แนวทางการรับรูผ้ ลการเปลีย่ นแปลง
•
•
7. แนวทางในการติดต่อสื่อสารบทเรียนจากการตรวจสอบ และการเปลีย่ นแปลงผลลัพธ์ต่างๆ
•
•
8. ผลกระทบ
• ด้านการเงิน:
_____________________________________________________________________ บาท
• ด้านชื่อเสียง:
________________________________________________________________________
• ด้านการส่งมอบสินค้า/บริการ:
_____________________________________________________________
• ด้านผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย (พนักงาน, ลูกค้า, คู่คา้ , ผูถ้ อื หุน้ ):
______________________________________________________________________________
รายละเอียดการลงนามการตรวจสอบความครบถ้วน/ ถูกต้อง
วันที:่
ชื่อ:
เวลา:

ตาแหน่ง:
ลงนาม:

79

ภาคผนวก 11: ประกาศวัตถุประสงค์และเป้ าหมายระบบบริหารความต่อเนื่ องทางธุรกิจ
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ภาคผนวก 12: ประกาศกลยุทธ์ระบบบริหารความต่อเนื่ องทางธุรกิจ
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ภาคผนวก 13: นโยบายบริหารความต่อเนื่ องทางธุรกิจ
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ภาคผนวก 14: คาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่ องทางธุรกิจ
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ภาคผนวก 15: คาสังแต่
่ งตัง้ คณะทางานบริ หารความต่อเนื่ องทางธุรกิจ

84

ภาคผนวก 16: แผนลดความเสี่ยง

