แผนบริหารความตอเนื่องในการดําเนินงานของ
องคการอุตสาหกรรมปาไม
(Business Continuity Plan : BCP)

โดย
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งขององคการอุตสาหกรรมปาไม

คํานํา
การดําเนินธุรกิจในปจจุบันมีความจําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหาร ตองใหความสําคัญในการบริหารจัดการเพื่อ
นําพาใหองคกรมีความสามารถในการ ดําเนินการอยางยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและความไมแนนอนที่ไม
สามารถคาดการณอนาคตได อยางแมนยํา การเปลี่ยนแปลงจากปจจัยภายนอก และภายในองคกร ลวนสงผลกระทบ
ตอผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย ภาพลักษณ ชื่อเสียง และกิจกรรมที่เพิ่มคุณคาขององคกร
อ.อ.ป. จึงไดจัดทําแผนบริหารความตอเนื่อง (Business Continuity Plan) เพื่อใหองคกรมีการบริหาร
จัดการแบบองครวม ซึ่งชี้บงภัยคุกคามตอองคกร และผลกระทบของภัยคุกคามนั้นตอการดําเนินธุรกิจ และเปนกรอบ
การสรางขีดความสามารถใหองคกรมีความยืดหยุน เพื่อตอบสนองและปกปองผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียหลัก
ชื่อเสียง ภาพลักษณ และกิจกรรมที่สรางมูลคาที่มีประสิทธิผล
นอกจากการบริหารจัดการในสภาวะวิกฤต (Crisis Management) เพียงเพื่อปองกันการหยุดชะงัก
(Disruption) แลว องคกรตองพิจารณาถึงความไมแนนอน และความเสี่ยงจากภัยคุกคามตางๆ ซึ่งจะชวยใหองคกรมี
ระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจใหมีความสมบูรณ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถเกิดการบริหาร
ความยั่งยืน (Sustainable Development) ขององคกรไดอยางแทจริง โดยไดรับประโยชนดังนี้
1. ปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการแบบองครวมไดอยางมีประสิทธิผล เกิดความตอเนื่องของ
กระบวนการบริหารจัดการ
2. พัฒนาบุคลากรและองคกรใหมีความสามารถในการคาดการณ (Anticipate) ประเมิน (Access)
เตรียมการ (Prepare) ปองกัน (Prevent) ตอบสนอง (Response) และฟนฟู (Recovery) ที่เกี่ยวของในการดําเนิน
ธุรกิจอยางตอเนื่อง
3. สรางขีดความสามารถที่ทําใหองคกรเกิดความยืดหยุนในการบริหารจัดการ
4. สรางภาพลักษณที่ดีใหแกองคกร

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
1. บทนํา
2. วัตถุประสงค
3. ลักษณะการดําเนินงานของ อ.อ.ป.
โครงสรางองคการอุตสาหกรรมปาไม
ธุรกิจดานการปลูกและใชประโยชนปา
ธุรกิจดานอุตสาหกรรมไม
ธุรกิจบริการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
การดูแลรักษาและบริบาลชางไทย
การบริการสังคมดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
4. โครงสรางคณะบริหารความตอเนื่อง
5. ขอบเขตการบริหารความตอเนื่อง
6. รายชื่อบุคลากรและบทบาททีมงานบริหารความตอเนื่อง (BCP Team)
7. กลยุทธความตอเนื่อง
8. การวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจ
9. การวิเคราะหเพื่อกําหนดหลักเกณฑที่สําคัญ
10. กระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน (Call Tree)
11. ขั้นตอนการบริหารความตอเนื่องและกอบกูกระบวนการ

ที่
1
1
1
2
3
3
3
3
3
4
8
9
10
12
13
15
16

แผนบริหารความตอเนื่องในการดําเนินงานขององคการอุตสาหกรรมปาไม
บทนํา

องคการอุตสาหกรรมป าไม เป นรั ฐวิสาหกิจดานการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ สังกัดกระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม จั ด ตั้ ง โดยพระราชกฤษฎี ก าเมื่ อ ป พ.ศ. 2499 ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ป า ไม
ประกอบดวยการปลูกปา ทําไม อุตสาหกรรมไม ดานการผลิตเครื่องเรือน การบริการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การ
ดูแลรักษา และบริ บาลชางไทย การดําเนินงานดานธุร กิจปาไม ครอบคลุ มในวงจรการผลิต เชนนี้ ทํ าใหตองมี
สํ า นั ก งานในภู มิ ภ าค ดู แ ลควบคุ ม การดํ า เนิ น งานของงานสวนป า ในพื้ น ที่ โดยมี สํ า นั ก งานกลางตั้ ง อยู ที่
กรุงเทพมหานคร
การเกิดอุบัติภัยตางๆ เชน การเกิดอุทกภัย อัคคีภัย โรคระบาด ในบริเวณพื้นที่การปฏิบัติงานของ อ.อ.ป.
จะทําใหการดําเนินงานของหนวยงานหยุดชะงักลง สรางความเสียหายใหกับ อ.อ.ป และไมสามารถใหบริการดาน
ขอมูล ขาวสาร แก ประชาชนได อ.อ.ป. จึ งตองจัดทําแผน บริห ารความตอเนื่องในการดําเนิน งานเพื่อรองรับ
เหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นอยางเปนระบบ ทําใหลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น และสามารถใหบริการประชาชน
อยางตอเนื่อง
วัตถุประสงค
1. เพื่อให อ.อ.ป. ดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง มีขอมูลการดําเนินงาน ขอมูลดานการบัญชี และการเงิน
และขอมูลการบริหารงานอื่นๆเพียงพอสามารถบริการประชาชนได เมื่อเกิดภัยพิบัติ ในพื้นที่ปฏิบัติงานของ อ.อ.ป.
2. เพื่อเตรียมความพรอมของ บุคลากร สถานที่ การปฏิบัติงานสํารอง อุปกรณเครื่องใชของสํานักงาน
ระบบสารสนเทศ กระบวนการปฏิบัติงานใหเพียงพอ เพื่อรองรับเหตุการณภัยพิบัติที่เกิดขึ้น
3. เพื่อปองกันและลดการสูญเสียในดานบุคลากร ทรัพยสิน ของหนวยงาน กระบวนการปฏิบัติงานของ
อ.อ.ป. ทําให อ.อ.ป. ดําเนินงานไดตามปกติในขณะที่เกิดอุบัติภัย
ลักษณะการดําเนินงานของ อ.อ.ป.
1. การดําเนินงานในสวนกลาง (สํานักงานกลาง)
การดําเนินงานในสวนกลาง (สํานักงานกลาง) ประกอบดวย สํานักสนับสนุนรวม 7 สํานัก ดําเนินงานดาน
การบริหารจัดการองคกร ทรัพยากรมนุษย การเงินการบัญชี การตลาด กฎหมาย งบประมาณ และสารสนเทศ
ตลอดจนประสานงานและรายงานผลการดําเนินงานตอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. การดําเนินงานในสวนภูมิภาค
ประกอบดวยสํานักผลิตรวม 6 สํานัก ดําเนินการผลิตและจําหนายไมทอน ไมแปรรูป ผลิตภัณฑไม การ
ดูแลรักษาบริบาลชางไทยและการบริการเชิงสังคม โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงสรางองคการอุตสาหกรรมปาไม
คณะกรรมการของ อ.อ.ป.
คณะกรรมการตรวจสอบ
อ.อ.ป.

ผูอํานวยการ
สํานักตรวจสอบภายใน

รองผูอํานวยการ

รองผูอํานวยการ

สายสนับสนุน

1.
2.
3.
4.
5.

สํานักบริหารกลาง
สํานักบัญชีและการเงิน
สํานักนโยบายแผนและยุทธศาสตร
สํานักกฎหมาย
สํานักวิจยั พัฒนาการจัดการปาไมเศรษฐกิจ
อยางยั่งยืน
6. สํานักธุรกิจการตลาด

รองผูอํานวยการ

สายผลิต

1. องคการอุตสาหกรรมปาไม ภาคเหนือบน
2. องคการอุตสาหกรรมปาไม ภาคเหนือลาง
3. องคการอุตสาหกรรมปาไม ภาคกลาง
4. องคการอุตสาหกรรมปาไม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5. องคการอุตสาหกรรมปาไม ภาคใต
6. สถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ

ธุรกิจดานการปลูกและใชประโยชนปาไม
องคการอุตสาหกรรมปาไม ดําเนินการปลูกไมเศรษฐกิจ ซึ่งมีความเหมาะสมกันแตละภูมิภาคของประเทศ
การปลู ก ไม สั ก ในภาคเหนื อ ไม ย างพารา ไม ป า เศรษฐกิ จ มู ล ค า สู ง ในภาคใต และไม ยู ค าลิ ป ตั ส ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ อ.อ.ป. ดําเนินการปลูกไมบํารุงดูแลรักษาจนสามารถตัดฟนได ซึ่งตัดฟนออกจําหนายใหกับ
ประชาชนในทองถิ่น และผูผลิตผลิตภัณฑและเครื่องเรือนในทองถิ่น สําหรับไมยูคาลิปตัสนอกจากจําหนายให
ประชาชนแลวยังจําหนายใหกับบริษัทผูผลิตเยื่อกระดาษ และเชื้อเพลิงคุณภาพสูง ดําเนินการโดย ออป.ภาคตางๆ
ธุรกิจดานอุตสาหกรรมไม
องคการอุตสาหกรรมปาไมนําไมจากปาปลูกของ อ.อ.ป. มาใชในการผลิตไมแปรรูป, สินคาเครื่องเรือน ,
ผลิตภัณฑไมจําหนายใหกับประชาชน ซึ่งสามารถสรางรายไดเพิ่มขึ้น รับบริการไส อบ อัดน้ํายาไม ดําเนินการโดย
องคการอุตสาหกรรมไมภาคตางๆ
ธุรกิจบริการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
องคการอุตสาหกรรมปาไม ไดปรับปรุง พัฒนา พื้นที่สวนปาในภูมิภาค ที่มีลักษณะสวยงามตามธรรมชาติ
ใหเหมาะสมกับการทองเที่ยว และการพักผอนของนักทองเที่ยว ดานการบริการที่พัก บริการจัดประชุมสัมมนา
ดําเนินการโดย ออป.ภาคตางๆ
การดูแลรักษาและบริบาลชางไทย
องคการอุตสาหกรรมปาไม ดูแลรักษาและบริบาลช างไทยของ อ.อ.ป. และของประชาชนทั่วไป เพื่อ
สงเสริมใหชางไทยมีคุณภาพและจํานวนเพิ่มมากขึ้น
การบริการสังคมดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
องคการอุตสาหกรรมปาไม ไดดําเนินการบริการสังคม ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดยการปลูก
ป า และบํ า รุ งรั กษาป า ต น น้ํ า ลํ า ธาร บํ า รุ งป าเสื่อมโทรม การส งเสริ มความรูด านการอนุ รัก ษจึ งมี ก ารปลู กไม
เศรษฐกิ จ ในพื้ น ที่ เ อกสารสิ ท ธของประชาชน เพื่ อ สร า งความมั่ น คงในด า นรายได ข องชุ ม ชนชนบท
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหกับเยาวชน
อ.อ.ป. ดําเนินธุรกิจในภูมิภาคตางๆ ของประเทศ โดยมีสํานักงานกลางตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร เพื่อ
บริ ห ารงานของ อ.อ.ป. และรวบรวมผลการดํา เนิน งานตา งๆ การดําเนิน งานด านการเงิน และประสานงาน
หนวยงานตางๆ

พนักงานของ อ.อ.ป.
จํานวนพนักงานที่ปฏิบัติงานในสํานักงานกลาง และในสวนภูมิภาคจําแนกไดดังนี้
หนวยงาน
ในสํานักงานกลาง
ในสวนภูมิภาค
รวม

จํานวนหนวยงาน(สํานัก)
7
6
13

จํานวนพนักงาน(คน)
199
1,135
1,334

4. โครงสรางคณะบริหารความตอเนื่อง
เพื่อใหหนวยงานในระดับตางๆ ทั้งใน กทม. และภูมิภาคดําเนินการไดอยางตอเนื่อง จึงกําหนดใหมีคณะ
บริหารความตอเนื่อง ดังนี้
1. หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของ อ.อ.ป.
2. หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนื่องของ หนวยงาน
3. ทีมงานบริหารความตอเนื่องของหนวยงาน
4. ผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง

หัวหนา
คณะกรรมการบริหารความตอเนื่อง ของ อ.อ.ป.

ผูประสานงาน
คณะกรรมการบริหารความตอเนื่อง

หัวหนาทีม
บริหารความ
ตอเนื่องของ
สํานักงานกลาง

หัวหนาทีม
บริหารความ
ตอเนื่องของ
ออป.ภาคเหนือ
บน

หัวหนาทีม
บริหารความ
ตอเนื่องของ
ออป.ภาคเหนือ
ลาง

หัวหนาทีม
บริหารความ
ตอเนื่องของ
ออป.ภาคกลาง

หัวหนาทีม
บริหารความ
ตอเนื่องของ
ออป.ภาค
ตะวันออกเฉียง
เหนือ

หัวหนาทีม
บริหารความ
ตอเนื่องของ
ออป.ภาคใต

หัวหนาทีม
บริหารความ
ตอเนื่องของ
สถาบันคชบาล
แหงชาติฯ

ทีมงาน
บริหารความ
ตอเนื่องของ
สํานักงานกลาง

ทีมงาน
บริหารความ
ตอเนื่องของ
ออป.ภาคเหนือ
บน

ทีมงาน
บริหารความ
ตอเนื่องของ
ออป.ภาคเหนือ
ลาง

ทีมงาน
บริหารความ
ตอเนื่องของ
ออป.ภาคกลาง

ทีมงาน
บริหารความ
ตอเนื่องของ
ออป.ภาค
ตะวันออกเฉียง
เหนือ

ทีมงาน
บริหารความ
ตอเนื่องของ
ออป.ภาคใต

ทีมงาน
บริหารความ
ตอเนื่องของ
สถาบันคชบาล
แหงชาติฯ

หัวหนา
คณะกรรมการบริหารความตอเนื่อง ของ อ.อ.ป.
ผูประสานงาน
คณะกรรมการบริหารความตอเนื่อง
หัวหนาทีม
บริหารความตอเนื่องของ
อ.อ.ป. (สํานักงานกลาง)
ผูประสานงาน (หัวหนาฝาย,
หัวหนาสวนอํานวยการ)

ทีมงาน
บริหารความตอเนื่องของ
สํานักบริหารกลาง

ทีมงาน
บริหารความตอเนื่องของ
สํานักตรวจสอบภายใน

ทีมงาน
บริหารความตอเนื่องของ
สํานักกฎหมาย

ทีมงาน
บริหารความตอเนื่องของ
สํานักบัญชีและการเงิน

ทีมงาน
บริหารความตอเนื่องของ
สํานักวิจัยพัฒนาการจัดการ
ปาไมเศรษฐกิจอยางยั่งยืน

ทีมงาน
บริหารความตอเนื่องของ
สํานักนโยบายแผนและ
ยุทธศาสตร

ทีมงาน
บริหารความตอเนื่องของ
สํานักธุรกิจการตลาด

หัวหนาทีม
บริหารความตอเนื่องของ
ออป.ภาคเหนือบน
ผูประสานงาน (หัวหนาฝาย,
หัวหนาสวนอํานวยการ)

หัวหนาทีมสวนอํานวยการ

หัวหนาทีมสวนแผนและ
งบประมาณ

หัวหนาทีมระดับสวน

การติดตอประสานงาน ระหวางทีมงานตางๆ ใชการติดตอผานโทรศัพทตามแผนผังแสดงหมายเลขโทรศัพทของหนวยงาน

5. ขอบเขตการบริหารความตอเนื่อง
5.1 อ.อ.ป. ใชแผนบริหารความตอเนื่องในการดําเนินงานฉบับนี้ในพื้นที่ของ สํานักงาน อ.อ.ป.
ถนนราชดําเนินนอก กรุงเทพมหานคร ในกรณีเกิดภาวะวิกฤต เหตุการณฉุกเฉิน ซึ่งประกอบดวยหนวยงาน
ภายใน สํานักงานกลางของ อ.อ.ป. ดังนี้
1. สํานักบริหารกลาง
2. สํานักตรวจสอบภายใน
3. สํานักบัญชีและการเงิน
4. สํานักนโยบายแผนและยุทธศาสตร
5. สํานักกฎหมาย
6. สํานักวิจัยพัฒนาการจัดการปาไมเศรษฐกิจอยางยั่งยืน
7. สํานักธุรกิจการตลาด
5.2 หนวยงานในภูมิภาค จัดทําแผนบริหารความตอเนื่องของหนวยงานดวย
5.3 กลุมอาคารสํานักงานประกอบดวย
อาคารใหญ 3 ชั้น 1 หลัง
- อาคารปกซาย ส.วป. + ฝ.ทม.(ส.บก.) ขนาด 2 ชั้น 1 หลัง
- อาคารปกขวา ส.ธต.
ขนาด 2 ชั้น 1 หลัง
- อาคารหลัง ส.บง. เดิม
ขนาด 2 ชั้น 1 หลัง
- อาคาร ส.ตส.
ขนาด 3 ชั้น 1 หลัง
- อาคาร ฝ.นก. (ส.วป.)
ขนาด 2 ชั้น 1 หลัง
- อาคารหองฝกอบรม ฝ.ทม. (ส.บก)
ขนาด 1 ชั้น 1 หลัง
- อาคารโรงอาหาร
ขนาด 1 ชั้น 1 หลัง
- อาคารรานจําหนายเครื่องเรือน
ขนาด 1 ชั้น 1 หลัง
5.4 การดําเนินงานตามแผนบริหารความตอเนื่อง ของ อ.อ.ป. ใหดําเนินงานภายใตสถานการณภัย
พิบัติ เหตุการณฉุกเฉิน ดังนี้
1 เหตุการณอุทกภัย
2 เหตุการณอัคคีภัย
3 เหตุการณชุมนุมประทวง
4 เหตุการณโรคระบาด

6. รายชื่อบุคลากรและบทบาททีมงานบริหารความตอเนื่อง (BCP Team)
ที่
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

บุคลากรหลัก
ชื่อ
เบอรโทรศัพท/e-mail
นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย
02-282-9151
ผูอํานวยการองคการ
086-849-8696
อุตสาหกรรมปาไม
Pornpenfio@fio.co.th

นายสุกิจ จันทรทอง
02-282-1063
รองหัวหนาคณะบริหาร
รองผูอํานวยการองคการ
081-888-5065
ความตอเนื่อง
อุตสาหกรรมปาไม
sukit.j@northfio.com
(รับผิดชอบสายธุรกิจ 1)
นายชาญณรงค อินทนนท
02-282-3243 ตอ 206
รองหัวหนาคณะบริหาร
รองผูอํานวยการองคการ
089-844-5903
ความตอเนื่อง
อุตสาหกรรมปาไม
Fio_ne@hotmail.com
(รับผิดชอบสายธุรกิจ 2)
นายธีรยุทธ กลัดพรม
02-282-3055
หัวหนาทีมงานบริหาร
ผูอํานวยการ
081-993-1918
ความตอเนื่อง
สํานักบริหารกลาง
Kludprom@hotmail.com
สํานักบริหารกลาง
นายวิรัตน ปรากฎดี
02-281-8335
หัวหนาทีมงานบริหาร
ผูอํานวยการ
089-449-728
ความตอเนื่อง
WIRATDT50_fio@hotmail.com สํานักตรวจสอบภายใน
สํานักตรวจสอบภายใน
นางสมบัติ เฉื่อยฉ่าํ
02-281-1208
หัวหนาทีมงานบริหาร
ผูอํานวยการ
089-110-3297
ความตอเนื่อง
สํานักบัญชีและการเงิน
fioem03@fio.co.th
สํานักบัญชีและการเงิน
หัวหนาทีมงานบริหารความ
นายถนอมศักดิ์ เฉียบแหลม
02-629-8660
ตอเนื่องสํานักนโยบายแผน
ผูอํานวยการสํานักนโยบาย
081-888-5065
และยุทธศาสตร
แผนและยุทธศาสตร
thanomch@hotmail.com
นายชํานาญ เหมะรัชตะ
02-282-3243 ตอ 320
หัวหนาทีมงานบริหาร
ผูอํานวยการ
086-827-8110
ความตอเนื่อง
สํานักกฎหมาย
Law_fio@hotmail.com
สํานักกฎหมาย
หัวหนาทีมงานบริหารความ
นายประวุฒิ จีนา
02-282-3243 ตอ 237
ตอเนื่อง สํานักวิจัยพัฒนาการ
ผูอํานวยการสํานักวิจัยพัฒนาการ
081-884-5915

11.
12.
13.
14.

นายสุชาติ ทับเคลียว
ผูอํานวยการ
สํานักธุรกิจการตลาด
นายภพปภพ ลรรพรัตน
ผูอํานวยการสํานัก
ออป. ภาคเหนือบน

บุคลากรสํารอง
ชื่อ
เบอรโทรศัพท/e-mail
นายประสิทธิ์ เกิดโต
02-282-1063
รองผูอํานวยการองคการ
086-849-6296
อุตสาหกรรมปาไม
Prasito@hotmail.com
(รับผิดชอบสายบริหาร)

นางชุตญ
ิ า ลิ่มวชิรานันต
หัวหนาฝายอํานวยการ

02-282-3243 ตอ 141

ยั่งยืน

หัวหนาทีมงานบริหาร
ความตอเนื่อง
สํานักธุรกิจการตลาด
054-227-051 ตอ 100
หัวหนาทีมงานบริหาร
098-478-3362
ความตอเนื่อง
ออป. ภาคเหนือบน
วาที่พ.ต.อภิชาติ จินดามงคล
055-515-827
หัวหนาทีมงานบริหาร
ผูอํานวยการสํานัก
Apichart51_1@hotmail.com
ความตอเนื่อง
ออป. ภาคเหนือลาง
ออป. ภาคเหนือลาง
นายจอง มงคลสกุลฤทธิ์
02-282-3243 ตอ 230
หัวหนาทีมงานบริหาร
ผูอํานวยการสํานัก
081-739-1232
ความตอเนื่อง
ออป. ภาคกลาง
fioem05@fio.co.th
ออป. ภาคกลาง
นายสมศักดิ์ วิเชียรชัยชาญ
043-234-546
หัวหนาทีมงานบริหาร
ผูอํานวยการสํานักออป.
089-755-0351
ความตอเนื่อง ออป. ภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Somsak47fio@hotmail.com
ตะวันออกเฉียงเหนือ

0-2282-3243 ตอ 211
089-443-9147

chutiya_1439@hotmail.com

นายสุวรรณ พงษเจริญ
หัวหนาฝายตรวจสอบ
ธุรกิจและการปฏิบัติงาน
นางจรรณจิรา สงวนเขียว
หัวหนาฝายบัญชี

02-282-3243 ตอ 506
086-199-6199
suwan.p51@gmail.com
02-282-3243 ตอ 300
089-690-8894
fioem03@fio.co.th
นายพหล ชัยจิตบริบรู ณ
02-282-3243 ตอ 517
089-049-5984
หัวหนาฝายยุทธศาสตร
และประเมินผล
pahonfio@yahoo.co.th
นายสราวุธ จารุวรรณสถิต 02-282-3243 ตอ 322
หัวหนาฝายคดี
Law_fio@hotmail.com

นายธวัสชัย พงษาปาน
หัวหนาฝายบริหารจัดการ
จัดการปาไมเศรษฐกิจอยาง
สวนปา

จัดการปาไมเศรษฐกิจอยางยั่งยืน

10.

บทบาท
หัวหนาคณะบริหารความ
ตอเนื่อง

นายไพรัตน ครุฑวิสัย
หัวหนาฝายยุทธศาสตร
และพัฒนาธุรกิจการตลาด
นายคมณ จําปาวัลย
หัวหนาฝายบริหาร
นายเชีย่ วชาญ พิบูลย
หัวหนาฝายจัดการสวนปา
นายไชยา จันทรสวาง
หัวหนาฝายจัดการสวนปา
นายประกาศิต ปริมา
หัวหนาฝายบริหาร

02-282-3243 ตอ 239
086-281-7622
fioem08@fio.co.th
02-282-3243 ตอ 140
081-705-0318
bos_57@hotmail.com
054-227-051ตอ 103
089-755-0351
khom.c@northfio.com
054-227-051ตอ 100
08 6354 5403
02-282-3243ตอ 231
089-816-3410
Chaiya_53@hotmail.com
045-242-576
086-859-6776
prakasit_pp@hotmail.com

ที่
15.
16.

บุคลากรหลัก
ชื่อ
เบอรโทรศัพท/e-mail
นายชนุดม เพชรสังข
043-234-546
ผูอํานวยการสํานัก
089-729-4921
ออป. ภาคใต
thepeace-ap@hotmail.com
สุรัตนชัย อินทรวิเศษ
054-829-339
ผูอํานวยการ
081-951-1722
สถาบันคชบาลแหงชาติฯ
suratchai.i@northfio.com

บทบาท
หัวหนาทีมงานบริหาร
ความตอเนื่อง
ออป. ภาคใต
หัวหนาทีมงานบริหาร
ความตอเนื่อง
สถาบันคชบาลแหงชาติฯ

บุคลากรสํารอง
ชื่อ
เบอรโทรศัพท/e-mail
นายวิชาญ ไชยถาวร
077-281-161ตอ 17
หัวหนาฝายจัดการสวนปา
081-370-0021
Wichan_chai@hotmail.com
นางสาวอรสา แตสัมฤทธิ์
054-829-311
หัวหนาฝายอํานวยการ
084-164-0559
kledmanee_tecc@thaila
ndelephant.org

7. กลยุทธความตอเนื่อง
กลยุทธความตอเนื่อง เปนแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรใหมีความพรอมเมื่อเกิด
ภาวะวิกฤต ซึ่งพิจารณาทรัพยากรใน 5 ดาน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 กลยุทธความตอเนื่อง
ทรัพยากร
อาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง

วัสดุอุปกรณที่สําคัญ / การจัดสงวัสดุ
อุปกรณที่สําคัญ

กลยุทธความตอเนื่อง
• กําหนดใหใชพื้นที่ปฏิบัติงานสํารอง คือ โรงงานผลิตภัณฑไม
(บางโพ) เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โดยมีการสํารวจความเหมาะสมของ
สถานที่ ประสานงาน และการเตรียมความพรอม กับหนวยงานเจาของ
พื้นที่
• กรณีเกิดโรคระบาดในกรุงเทพฯ ซึ่งเปนพื้นที่สํานักงานกลาง ใหใช
พื้นที่นั้นปฏิบัติงานสํารอง มีสํานักงานสวนอุตสาหกรรมปาไมวังนอย
เปนลําดับแรกและมีพื้นที่สํารองลําดับตอไปคือสํานักงานออป.เขตบาน
โปง
• กรณีที่เกิดความเสียหายกับพื้นที่ปฏิบัติงานสํารองในขณะนั้นใหใช
พื้นที่ของ สํานักงานอุตสาหกรรมไมวังนอย อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา
• หรือใหเชาสถานที่ของเอกชนเปนสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
• ปฏิบัติงานที่บานเปนการชั่วคราว
• กําหนดใหมีการจัดหาคอมพิวเตอรสํารอง ที่มีคุณลักษณะ
เหมาะสมกับการใชงาน พรอมอุปกรณที่สามารถเชื่อมโยงตอผาน
อินเตอรเน็ตเขาสูระบบเทคโนโลยี สารสนเทศของ อ.อ.ป. และ
หนวยงานอื่นๆได
• กําหนดใหใชคอมพิวเตอรแบบพกพา (Laptop/ Notebook)
ของเจาที่หนวยงานเปนการชั่วคราว
• กําหนดใหสรรหาวัสดุอุปกรณที่มีอยูกอนแลวจึงสรรหาเพิ่มเติม
จากภายนอก
• กําหนดใหจัดเก็บวัสดุ สิ้นเปลือง ในปริมาณที่เหมาะสมตาม
รอบการสั่งซื้อของหนวยพัสดุ

ทรัพยากร
เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่
สําคัญ

บุคลากรหลัก

คูคา/ผูใชบริการที่สําคัญ/ผูมีสวนได
สวนเสีย

กลยุทธความตอเนื่อง
• กําหนดใหจัดเก็บขอมูลที่สําคัญสํารองไวที่โรงงานผลิตภัณฑไมวังนอย
• เคลื่อนยายเครื่องเซิรฟเวอรไปยังพื้นที่ปลอดภัย หรือพื้นที่ปฏิบัติงาน
สํารอง ในกรณีที่สามารถทําได (เปนโรคระบาดในกทม.)
• จัดตั้งศูนย DATA Center สํารองที่ TOT หรือ CAT บนระบบ
Cloud ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (EGA)
• ขอรับบริการแอปพลิเคชั่นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน สถานที่
ราชการจากกระทรวงดิจิทัล (DES) จัดทําการใหบริการ Work at home ที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZKcY4T1JsxqE
hvqBSKfDQyHqjSDRb-EaEmfuV9w6Bh6eM8A/viewform
• กําหนดใหใชบุคลากรสํารอง ทดแทนภายในฝายงานหรือกลุม
งานเดียวกัน
• กําหนดใหใชบุคลากรนอกฝายงานหรือกลุมงาน ในกรณีที่
บุคลากรในฝายงาน/กลุมงานไมเพียงพอหรือขาดแคลน
• ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศมีผูใหบริการเชื่อมโยงระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ต หากผูใหบริการไมสามารถใหบริการไดจะตรวจสอบไป
ยังผูใหบริการรายอื่นที่อาจสามารถใหบริการแทนได
• กําหนดใหจัดหาอุปกรณเชื่อมโยงระบบเครือขายตอผาน
อินเตอรเน็ตแบบพกพา (Air Card) ของผูใหบริการโทรศัพทมือถือ
เพื่อเขาถึงระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญผาน
อินเตอรเน็ต
• ใหบริการและติดตอสื่อสารกับผูรับบริการ / คูคา/ ผูมีสวนไดสวน
เสีย ผานระบบอินเตอรเน็ต

8. การวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจ
จากการวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจขององคการอุตสาหกรรมปาไม (สํานักงานกลาง) ซึ่งเปนสถานที่
ปฏิบัติงานของหนวยงานสนับสนุนดานบัญชีและการเงิน ดานการตลาด บริหารทรัพยากรมนุษย ดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและดานยานพาหนะ เปนสวนใหญและหนวยงานดานการผลิต 1 หนวยงาน(ออป.กลาง)
ซึ่งเปนหนวยงานตนสังกัดของการผลิตไมซุง ในพื้นที่ภาคกลาง ทําใหการดําเนินงานของสํานักงานกลางจะเปน
งานดานขอมูล การบริหารทรัพยากรการเงินและงานดานเอกสาร เปนหลัก ไมไดมีการผลิตไมหรือเครื่องเรือน
ณ สํานักงานกลาง หากเกิดอุทกภัยขึ้น จึงจะกระทบตอขอมูลการปฏิบัติงานการรวบรวม และประมวลผล
ขอมูลการดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรฯ และรายงานผลการปฏิบัติงานตอกระทรวงทรัพยากรฯ
กระบวนการที่หนวยงานตองฟนคืนสภาพเพื่อใหสามารถดําเนินงานได ดังนี้
กระบวนการหลัก
ดานการผลิตและการจําหนาย
การรวบรวมขอมูล
1. การผลิตจําหนายของ อ.อ.ป.
2. การผลิตจําหนายของ ออป.
ภาคกลาง
การบริหารและการจัดการ
1. ดานกฎหมาย
2. ดานบัญชีและการเงิน
3. ดานสารสนเทศ
4. ดานการตลาด
กระบวนการหลัก
งานดานสนับสนุน
1. งานดานยานพาหนะ
2. งานดานบุคลากร

ระดับความ
เรงดวน

ระยะเวลาเปาหมายในการฟนคืนสภาพ
24 ชม.
1 สัปดาห 2 สัปดาห 1 เดือน



ระดับความ
เรงดวน












ระยะเวลาเปาหมายในการฟนคืนสภาพ
24 ชม. 1 สัปดาห 2 สัปดาห
1 เดือน









9. การวิเคราะหเพื่อกําหนดหลักเกณฑที่สําคัญ
9.1 สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง (Working Space Requirement)
ทรัพยากร
ที่มา
24 ชม.
1 สัปดาห
พื้นที่ปฏิบัติงานสํารอง
โรงงานผลิตภัณฑ 200 ตรม. 400 ตรม.
ไมบางโพ
(50คน)
(100 คน)
เขตดุสิต กทม.

2 สัปดาห
800 ตรม.
(200 คน)

1 เดือน
800 ตรม.
(200 คน)

1 สัปดาห
20

2 สัปดาห
40

1 เดือน
40

1

4

8

8

1

2

2

2

50

100

200

200

1

2

2

2

2
1

4
1

4
1

4
1

2

4

4

4

9.2 ความตองการวัสดุอุปกรณ
ทรัพยากร
คอมพิวเตอรสํารอง
เครื่องพิมพ
โทรศัพทพื้นฐาน
โทรศัพทมือถือ
โทรสาร
ยานพาหนะ
เซิรฟเวอรสําเร็จของ
อ.อ.ป.
ไวไฟ

ที่มา
ยืมจากหนวยงาน
อื่น/ขนยาย
ยืมจากหนวยงาน
อื่น/ขนยาย
ยืมจากหนวยงาน
อื่น/ติดตั้งใหม
โทรศัพทสวน
บุคคล
ยืมจากหนวยงาน
อื่น
ยืม/ขนยาย
จัดซื้อ
จัดซื้อ

5

24 ชม.

9.3 ความตองการดานสารสนเทศและขอมูล
ทรัพยากร
ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิคส
เว็บไซตของ อ.อ.ป.
ระบบประเมินผลการดําเนินงาน
ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย
ระบบ Genius (บัญชีและการเงิน)
ระบบสารสนเทศ

24 ชม.




1 สัปดาห







2 สัปดาห







1 เดือน






9.4 ความตองการดานบุคลากรสําหรับการบริหารความตอเนื่อง (Personal Requirement)
ทรัพยากร
จํานวนพนักงานที่ปฏิบัติงานที่สํานักงาน/
สํานักงานสํารอง
ปฏิบัติงานที่บาน
รวม

24 ชม.
50

1 สัปดาห
100

150

100

200

200

9.5 ความตองการดานผูใหบริการที่สําคัญ (Service Requirement)
ทรัพยากร
24 ชม.
1 สัปดาห

2 สัปดาห
200

200

1 เดือน
200

200

2 สัปดาห

1 เดือน

ผูใหบริการเชื่อมระบบเครือขาย

1

1

1

1

รวม

1

1

1

1

10. กระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน (Call Tree)
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องจะแจงทางโทรศัพทใหผูประสานงานคณะ
บริหารความตอเนื่องทราบ ผูประสานงานการบริหารความตอเนื่อง จะแจงทางโทรศัพทใหหัวหนาทีมบริหาร
ความตอเนื่องทราบ และประกาศใชแผนบริหารความตอเนื่อง หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง แจงใหทีมงาน
บริหารความตอเนื่องของสํานัก ทราบ และดําเนินการ ตามแผนบริหารความตอเนื่อง ตามสายบังคับบัญชา
- ถาเหตุการณเกิดขึ้นใหติดตอบุคลากรหลักทั้งทางโทรศัพทของหนวยงานหรือผานโทรศัพทมือถือ
- เมื่อสามารถติดตอกับบุคลากรหลักของหนวยงานแลวใหแจงขอมูลเบื้องตน ดังนี้
1. สรุปสถานการณของเหตุการณฉุกเฉิน และประกาศใชแผนบริหารความตอเนื่อง
2. เวลาและสถานที่สําหรับนัดประชุมเรงดวนของหนวยงาน
3. ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อบริหารความตอเนื่องตอไป เชนสถานที่รวมพลในสถานที่ทําการ
ในกรณีที่ไมสามารถติดตอหัวหนาทีมได ใหติดตอบุคลากรสํารอง
4. จุดรวมพลกําหนดใหเปนบริเวณรานจอดรถดานหนารูปแกะสลักชางเปนจุดรวมพลที่ 1 ลานจอดรถ
ดานหนาเครื่องเรือนเปนจุดรวมพลที่ 2 (จุดรวมพลสํารอง)

11. ขั้นตอนการบริหารความตอเนื่องและกอบกูกระบวนการ
..............................................................................................................................................................................
วันที่ 1 (ภายใน 24 ชั่วโมง) การตอบสนองตอเหตุการณทันที
..............................................................................................................................................................................
ในการปฏิบัติการใดๆ ใหบุคลากรของสํานัก คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากร
อื่นๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หนวยงานกําหนดขึ้นอยาง
เครงครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
บทบาทความรับผิดชอบ
ดําเนินการ
แลวเสร็จ
- แจงเหตุฉุกเฉิน วิกฤติ ตามกระบวนการ Call Tree
1.หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานกลาง
ใหกับบุคลากรในสํานัก ภายหลังไดรับแจงจากหัวหนา
คณะบริหารความตอเนื่องของหนวยงาน
- จัดประชุมทีมงานบริหารความตอเนื่อง เพื่อประเมิน
2.ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ความเสี่ยงหาย ผลกระทบตอการดําเนินงาน การให
ของสํานักงานกลาง
บริหาร และทรัพยากรที่สําคัญที่ตองใชในการบริหาร
ความตอเนื่อง
- ทบทวนกระบวนงานที่มีความเรงดวน หรือสงผลกระทบ
อยางสูง (หากไมดําเนินการ) ดังนั้นจําเปนตอง
ดําเนินงานหรือปฏิบัติดวยมือ (Manual processing)
- ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในแตละศูนย/สํานัก/กลุม 3.ผูประสานงานแตละสวนงาน
ขึ้นตรงฯ ที่ไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิต
- รายงานหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของหนวยงาน 1.หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
ทราบ โดยครอบคลุมประเด็นดังนี้
ของสํานักงานกลาง
1. จํานวนรายชื่อบุคลากรที่ไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิต
2. ความเสียหายและผลกระทบตอการดําเนินงานและ
การใหบริการ
3. ทรัพยากรสําคัญที่ตองใชในการบริหารความ
ตอเนื่อง
4. กระบวนงานที่มีความเรงดวนและสงผลกระทบ
อยางสูงหากไมดําเนินการ และจําเปนตองดําเนินงานหรือ
ปฏิบัติงานดวยมือ
- สื่อสารและรายงานสถานการณแกบุคลากรในฝายให
1.หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
ทราบ ตามเนื้อหาและขอความที่ไดรับการพิจารณาและ ของสํานักงานกลาง
เห็นชอบจาก คณะบริหารความเตอเนื่องของหนวยงาน
แลว

..............................................................................................................................................................................
วันที่ 1 (ภายใน 24 ชั่วโมง) การตอบสนองตอเหตุการณทันที
..............................................................................................................................................................................
ในการปฏิบัติการใดๆ ใหบุคลากรของสํานัก คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากร
อื่นๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หนวยงานกําหนดขึ้นอยาง
เครงครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
บทบาทความรับผิดชอบ
ดําเนินการ
แลวเสร็จ
- ประเมินและระบุกระบวนการหลัก และงานเรงดวนที่ - หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
จําเปนตองดําเนินการใหแลวเสร็จ ภายใน 1-5 วัน
ของสํานักงานกลาง
- ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานกลาง
- ประเมินศักยภาพและความสามารถของหนวยงานฯใน - หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
การดําเนินงานเรงดวนขางตน ภายใตขอจํากัดและสภาวะ ของสํานักงานกลาง
วิกฤต พรอมระบุทรัพยากรที่จําเปนตองใชในการบริหาร - ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ความตอเนื่อง ตามแผนการจัดหาทรัพยากร
ของสํานักงานกลาง
- รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหารความ
- หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
ตอเนื่องของหนวยงานทราบ
ของสํานักงานกลาง
- ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานกลาง
- ติดตอและประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการ - หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานกลาง
จัดหาทรัพยากรที่จําเปนตองใชในการบริหารความ
- ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ตอเนื่องไดแก
ของสํานักงานกลาง
1. สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
2. วัสดุอุปกรณที่สําคัญ
3. เทคโนโลยีสารสนเทศที่สําคัญ
4. บุคลากรหลัก
5. คูคา/ผูใหบริการที่สําคัญ/ผูมีสวนไดสวนเสีย
- พิจารณาดําเนินการหรือปฏิบัติงานดวยมือ (Manual) - หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
งานเรงดวน หากไมดําเนินการจะสงผลกระทบอยางสูงไม ของสํานักงานกลาง
สามารถรอได ทั้งนี้ ตองไดรับการอนุญาต
- ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานกลาง
- ระบุหนวยงานที่เปนคูคา/ผูใหบริการสําหรับงานเรงดวน - ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
เพื่อแจงสถานการณและแนวทางในการบริหารงานใหมี ของสํานักงานกลาง
ความตอเนื่องตามความเห็นของ คณะบริหารความ
ตอเนื่องของหนวยงาน

..............................................................................................................................................................................
วันที่ 1 (ภายใน 24 ชั่วโมง) การตอบสนองตอเหตุการณทันที
..............................................................................................................................................................................
ในการปฏิบัติการใดๆ ใหบุคลากรของฝายฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากร
อื่นๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หนวยงานกําหนดขึ้นอยาง
เครงครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
บทบาทความรับผิดชอบ
ดําเนินการ
แลวเสร็จ
- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงาน
- ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ตางๆ ที่ทีมงานบริหารความตอเนื่องของฝายฯ ตอง
ของสํานักงานกลาง
ดําเนินการ (พรอมระบุรายละเอียด ผูดําเนินการ และ
เวลา) อยางสม่ําเสมอ
- ศึกษาและปฏิบัติตามคูมือการปฏิบัติงานนอกสถานที่
- ทีมงานบริการตอเนื่องของ
และแอปพลิเคชั่นของศูนยการปฏิบัติงานนอกพื้นที่
จํานวนและผูที่เกี่ยวของ
- แจงสรุปสถานการณและขั้นตอนการดําเนินการ สําหรับ - หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
ในวันถัดไป ใหกับบุคลากรหลักในฝายฯ เพื่อรับทราบและ ของสํานักงานกลาง
ดําเนินการ อาทิ แจงวัน เวลา และสถานที่ปฏิบัติงาน
- ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
สํารอง
ของสํานักงานกลาง
- รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหารความ
ตอเนื่องของหนวยงานอยางสม่ําเสมอหรือตามที่ได
กําหนดไว

- หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานกลาง
- ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานกลาง

..............................................................................................................................................................................
วันที่ 2-7 การตอบสนองในระยะสั้น
..............................................................................................................................................................................
ในการปฏิบัติการใดๆ ใหบุคลากรของสํานัก คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากร
อื่นๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หนวยงานกําหนดขึ้นอยาง
เครงครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
บทบาทความรับผิดชอบ
ดําเนินการ
แลวเสร็จ
- ติดตามสถานะภาพการกอบกูคืนมาของทรัพยากรที่
- หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
ไดรับผลกระทบ ประเมินความจําเปนและระยะเวลาที่
ของสํานักงานกลาง
ตองใชในการกอบกูคืน
- ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานกลาง
- ตรวจสอบกับหนวยงาน ความพรอมและขอจํากัดในการ - หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
จัดหาทรัพยากรที่จําเปนตองใชในการบริหารความ
ของสํานักงานกลาง
ตอเนื่อง ไดแก
- ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
1. สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
ของสํานักงานกลาง
2. วัสดุอุปกรณที่สําคัญ
3. เทคโนโลยีสารสนเทศที่สําคัญ
4. บุคลากรหลัก
5. คูคา/ผูใหบริการที่สําคัญ/ผูมีสวนไดสวนเสีย
- รายงานหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของหนวยงาน - หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
ความพรอม ขอจํากัด และขอเสนอแนะ ในการจัดหา
ของสํานักงานกลาง
ทรัพยากรที่จําเปนตองใชในการบริหารความตอเนื่อง
- ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานกลาง
- ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรที่
- หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
จําเปนตองใชในการบริหารความตอเนื่อง ไดแก
ของสํานักงานกลาง
1. สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
- ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
2. วัสดุอุปกรณที่สําคัญ
ของสํานักงานกลาง
3. เทคโนโลยีสารสนเทศที่สําคัญ
4. บุคลากรหลัก
5. คูคา/ผูใหบริการที่สําคัญ/ผูมีสวนไดสวนเสีย
- ดําเนินการกอบกูและจัดหาขอมูลและรายงานตางๆ
- ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ที่จําเปนตองใชในการดําเนินงานและใหบริการตามตาราง ของสํานักงานกลาง
ที่ 6

..............................................................................................................................................................................
วันที่ 2-7 การตอบสนองในระยะสั้น
..............................................................................................................................................................................
ในการปฏิบัติการใดๆ ใหบุคลากรของฝายฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากร
อื่นๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หนวยงานกําหนดขึ้นอยาง
เครงครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
บทบาทความรับผิดชอบ
ดําเนินการ
แลวเสร็จ
- ดําเนินงานและใหบริการ ภายใตทรัพยากรที่จัดหา เพื่อ - หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
บริหารความตอเนื่อง:
ของสํานักงานกลาง
1. สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
- ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
2. วัสดุอุปกรณที่สําคัญ
ของสํานักงานกลาง
3. เทคโนโลยีสารสนเทศที่สําคัญ
4. บุคลากรหลัก
5. คูคา /ผูใหบริการที่สําคัญ/ผูมีสวนไดสวนเสีย
- แจงสถานการณและแนวทางในการบริหารความ
- หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
ตอเนื่องแกหนวยงาน/ คูคา/ ผูใชบริการ/ เกษตรกรที่
ของสํานักงานกลาง
ไดรับผลกระทบ
- ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานกลาง
- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานตางๆ - ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ที่ทีมงานบริหารความตอเนื่องของฝายฯ (พรอมระบุ
ของสํานักงานกลาง
รายละเอียด ผูดําเนินการ และเวลา) อยางสม่ําเสมอ
- แจงสรุปสถานการณและขั้นตอนการดําเนินการตอไป - หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
สําหรับในวันถัดไป ใหกับบุคลากรในฝายฯ
ของสํานักงานกลาง
- ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานกลาง
- รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหารความ
- หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
ตอเนื่องของหนวยงาน ตามเวลาที่ไดกําหนดไว
ของสํานักงานกลาง
- ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานกลาง

..............................................................................................................................................................................
วันที่ 8 การตอบสนองระยะกลาง (1สัปดาห)
..............................................................................................................................................................................
ในการปฏิบัติการใดๆ ใหบุคลากรของฝายฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากร
อื่นๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หนวยงานตนเองและสํานักงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกําหนดขึ้นอยางเครงครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
บทบาทความรับผิดชอบ
ดําเนินการ
แลวเสร็จ
- หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องของ
- ติดตามสถานะภาพการกอบกูคืนมาของทรัพยากรที่
ไดรับผลกระทบ และประเมินความจําเปนและระยะเวลา สํานักงานกลาง
- ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ
ที่ตองใชในการกอบกูคืน
สํานักงานกลาง
- หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องของ
- ระบุทรัพยากรที่จําเปนตองใช เพื่อดําเนินงานและ
สํานักงานกลาง
ใหบริการตามปกติ
- ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ
สํานักงานกลาง
- รายงานหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของหนวยงาน - หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องของ
สํานักงานกลาง
สถานภาพการกอบกูคืนมาของทรัพยากรที่ไดรับ
ผลกระทบ และทรัพยากรที่จําเปนตองใชเพื่อดําเนินงาน - ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ
สํานักงานกลาง

และใหบริการตามปกติ
- ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรที่
จําเปนตองใชเพื่อดําเนินงานและใหบริการตามปกติ :
1. สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
2. วัสดุอุปกรณที่สําคัญ
3. เทคโนโลยีสารสนเทศที่สําคัญ
4. บุคลากรหลัก
5. คูคา /ผูใหบริการที่สําคัญ/ผูมีสวนไดสวนเสีย/
ผูใหบริการที่สําคัญ
- แจงสรุปสถานการณและการเตรียมความพรอมดาน
ทรัพยากรตางๆ เพื่อดําเนินงานและใหบริการตามปกติ
ใหกับบุคลากรในฝายฯ

- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงาน
ตางๆ ที่ทีมงานบริหารความตอเนื่องของฝายฯ (พรอม
ระบุรายละเอียด ผูดําเนินการ และเวลา) อยางสม่ําเสมอ
- รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหารความ
ตอเนื่องของหนวยงาน ตามเวลาที่ไดกําหนดไว

- หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องของ
สํานักงานกลาง
- ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ
สํานักงานกลาง

- หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องของ
สํานักงานกลาง
- ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ
สํานักงานกลาง
- ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ
สํานักงานกลาง
- หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องของ
สํานักงานกลาง
- ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ
สํานักงานกลาง

