
 

 

แผนบริหารความตอเนื่องในการดําเนินงานของ
องคการอุตสาหกรรมปาไม 

(Business Continuity Plan : BCP) 
 

 

 

 

 

โดย 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่งขององคการอุตสาหกรรมปาไม 

 
 



 

คํานํา 

   การดําเนินธุรกิจในปจจุบันมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีผูบริหาร ตองใหความสําคัญในการบริหารจัดการเพ่ือ
นําพาใหองคกรมีความสามารถในการ ดําเนินการอยางยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วและความไมแนนอนท่ีไม
สามารถคาดการณอนาคตได อยางแมนยํา การเปลี่ยนแปลงจากปจจัยภายนอก และภายในองคกร ลวนสงผลกระทบ
ตอผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย ภาพลักษณ ชื่อเสียง และกิจกรรมท่ีเพ่ิมคุณคาขององคกร  
   อ.อ.ป. จึงไดจัดทําแผนบริหารความตอเนื่อง (Business Continuity Plan) เพ่ือใหองคกรมีการบริหาร
จัดการแบบองครวม ซ่ึงชี้บงภัยคุกคามตอองคกร และผลกระทบของภัยคุกคามนั้นตอการดําเนินธุรกิจ และเปนกรอบ
การสรางขีดความสามารถใหองคกรมีความยืดหยุน เพ่ือตอบสนองและปกปองผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียหลัก 
ชื่อเสียง ภาพลักษณ และกิจกรรมท่ีสรางมูลคาท่ีมีประสิทธิผล  
   นอกจากการบริหารจัดการในสภาวะวิกฤต (Crisis Management) เพียงเพ่ือปองกันการหยุดชะงัก 
(Disruption) แลว องคกรตองพิจารณาถึงความไมแนนอน และความเสี่ยงจากภัยคุกคามตางๆ ซ่ึงจะชวยใหองคกรมี
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) ท่ีเก่ียวของในการดําเนิน
ธุรกิจอยางตอเนื่อง 

3. สรางขีดความสามารถท่ีทําใหองคกรเกิดความยืดหยุนในการบริหารจัดการ 
4. สรางภาพลักษณท่ีดีใหแกองคกร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
สารบัญ 

ที่ 
 คํานํา 
 สารบัญ                  
1. บทนํา           1 
2. วัตถุประสงค           1 
3. ลักษณะการดําเนินงานของ อ.อ.ป.         1 
  โครงสรางองคการอุตสาหกรรมปาไม       2 
  ธุรกิจดานการปลูกและใชประโยชนปา       3 
  ธุรกิจดานอุตสาหกรรมไม         3 
  ธุรกิจบริการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ        3 
  การดูแลรักษาและบริบาลชางไทย        3 
  การบริการสังคมดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ      3 
4. โครงสรางคณะบริหารความตอเนื่อง        4 
5. ขอบเขตการบริหารความตอเนื่อง        8 
6. รายชื่อบุคลากรและบทบาททีมงานบริหารความตอเนื่อง (BCP Team)     9 
7. กลยุทธความตอเนื่อง          10 
8. การวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจ        12 
9. การวิเคราะหเพ่ือกําหนดหลักเกณฑท่ีสําคัญ       13 
10. กระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน (Call Tree)        15 
11. ข้ันตอนการบริหารความตอเนื่องและกอบกูกระบวนการ      16 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

แผนบริหารความตอเนื่องในการดําเนินงานขององคการอุตสาหกรรมปาไม 

บทนํา 
 องคการอุตสาหกรรมปาไม เปนรัฐวิสาหกิจดานการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ สังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาเม่ือป พ.ศ. 2499  ดําเนินธุรกิจปาไม 
ประกอบดวยการปลูกปา ทําไม อุตสาหกรรมไม ดานการผลิตเครื่องเรือน การบริการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ การ
ดูแลรักษา และบริบาลชางไทย การดําเนินงานดานธุรกิจปาไม ครอบคลุมในวงจรการผลิตเชนนี้ ทําใหตองมี
สํานักงานในภูมิภาค ดูแลควบคุมการดําเนินงานของงานสวนปาในพ้ืนท่ี โดยมีสํานักงานกลางตั้งอยู ท่ี
กรุงเทพมหานคร  
 การเกิดอุบัติภัยตางๆ เชน การเกิดอุทกภัย อัคคีภัย โรคระบาด ในบริเวณพ้ืนท่ีการปฏิบัติงานของ อ.อ.ป.  
จะทําใหการดําเนินงานของหนวยงานหยุดชะงักลง สรางความเสียหายใหกับ อ.อ.ป และไมสามารถใหบริการดาน
ขอมูลขาวสาร แกประชาชนได อ.อ.ป. จึงตองจัดทําแผน บริหารความตอเนื่องในการดําเนินงานเพ่ือรองรับ
เหตุการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนอยางเปนระบบ ทําใหลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน และสามารถใหบริการประชาชน
อยางตอเนื่อง 

วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือให อ.อ.ป. ดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง มีขอมูลการดําเนินงาน ขอมูลดานการบัญชี และการเงิน 
และขอมูลการบริหารงานอ่ืนๆเพียงพอสามารถบริการประชาชนได เม่ือเกิดภัยพิบัติ ในพ้ืนท่ีปฏิบัติงานของ อ.อ.ป.  
 2. เพ่ือเตรียมความพรอมของ บุคลากร สถานท่ี การปฏิบัติงานสํารอง อุปกรณเครื่องใชของสํานักงาน 
ระบบสารสนเทศ กระบวนการปฏิบัติงานใหเพียงพอ เพ่ือรองรับเหตุการณภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึน 
 3. เพ่ือปองกันและลดการสูญเสียในดานบุคลากร ทรัพยสิน ของหนวยงาน กระบวนการปฏิบัติงานของ 
อ.อ.ป. ทําให อ.อ.ป. ดําเนินงานไดตามปกติในขณะท่ีเกิดอุบัติภัย 

ลักษณะการดําเนินงานของ อ.อ.ป.  
 1. การดําเนินงานในสวนกลาง (สํานักงานกลาง) 
 การดําเนินงานในสวนกลาง (สํานักงานกลาง) ประกอบดวย สํานกัสนับสนุนรวม 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. 

ผูอํานวยการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
อ.อ.ป. 

สํานักตรวจสอบภายใน 

รองผูอํานวยการ 

 

รองผูอํานวยการ 
รองผูอํานวยการ 

1. สํานักบริหารกลาง 
2. สํานักบญัชีและการเงิน 
3. สํานักนโยบายแผนและยุทธศาสตร 
4. สํานักกฎหมาย 
5. สํานักวิจัยพัฒนาการจัดการปาไมเศรษฐกิจ

อยางยั่งยืน 
6. สํานักธุรกิจการตลาด 

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

สายสนับสนนุ 

 

สายผลิต 

 

 
 



 

ธุรกิจดานการปลูกและใชประโยชนปาไม 
 องคการอุตสาหกรรมปาไม ดําเนินการปลูกไมเศรษฐกิจ ซ่ึงมีความเหมาะสมกันแตละภูมิภาคของประเทศ 
การปลูกไมสักในภาคเหนือไมยางพารา ไมปาเศรษฐกิจมูลคาสูงในภาคใต  และไมยูคาลิปตัสในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ อ.อ.ป. ดําเนินการปลูกไมบํารุงดูแลรักษาจนสามารถตัดฟนได ซ่ึงตัดฟนออกจําหนายใหกับ
ประชาชนในทองถ่ิน และผูผลิตผลิตภัณฑและเครื่องเรือนในทองถ่ิน สําหรับไมยูคาลิปตัสนอกจากจําหนายให
ประชาชนแลวยังจําหนายใหกับบริษัทผูผลิตเยื่อกระดาษ และเชื้อเพลิงคุณภาพสูง ดําเนินการโดย ออป.ภาคตางๆ 
 

ธุรกิจดานอุตสาหกรรมไม 
 องคการอุตสาหกรรมปาไมนําไมจากปาปลูกของ อ.อ.ป. มาใชในการผลิตไมแปรรูป, สินคาเครื่องเรือน , 
ผลิตภัณฑไมจําหนายใหกับประชาชน ซ่ึงสามารถสรางรายไดเพ่ิมข้ึน รับบริการไส อบ อัดน้ํายาไม ดําเนินการโดย 
องคการอุตสาหกรรมไมภาคตางๆ 
 

ธุรกิจบริการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
 องคการอุตสาหกรรมปาไม ไดปรับปรุง พัฒนา พ้ืนท่ีสวนปาในภูมิภาค ท่ีมีลักษณะสวยงามตามธรรมชาติ
ใหเหมาะสมกับการทองเท่ียว และการพักผอนของนักทองเท่ียว ดานการบริการท่ีพัก บริการจัดประชุมสัมมนา
ดําเนินการโดย ออป.ภาคตางๆ  
 

การดูแลรักษาและบริบาลชางไทย 
 องคการอุตสาหกรรมปาไม ดูแลรักษาและบริบาลชางไทยของ อ.อ.ป. และของประชาชนท่ัวไป เพ่ือ
สงเสริมใหชางไทยมีคุณภาพและจํานวนเพ่ิมมากข้ึน 
 

การบริการสังคมดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  
 องคการอุตสาหกรรมปาไม ไดดําเนินการบริการสังคม ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดยการปลูก
ปาและบํารุงรักษาปาตนน้ําลําธาร บํารุงปาเสื่อมโทรม การสงเสริมความรูดานการอนุรักษจึงมีการปลูกไม
เศรษฐกิจใน พ้ืน ท่ี เอกสารสิทธของประชาชน เ พ่ือสร างความม่ันคงในดานรายไดของชุมชนชนบท
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหกับเยาวชน 
 อ.อ.ป. ดําเนินธุรกิจในภูมิภาคตางๆ ของประเทศ โดยมีสํานักงานกลางตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร เพ่ือ 
บริหารงานของ อ.อ.ป. และรวบรวมผลการดําเนินงานตางๆ การดําเนินงานดานการเงินและประสานงาน
หนวยงานตางๆ 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

พนักงานของ อ.อ.ป. 
 จํานวนพนักงานท่ีปฏิบัติงานในสํานักงานกลาง และในสวนภูมิภาคจําแนกไดดังนี้ 
 

หนวยงาน จํานวนหนวยงาน(สํานัก) จํานวนพนักงาน(คน) 
ในสํานักงานกลาง 
ในสวนภูมิภาค  

7 
6 

199 
1,135 

รวม 13 1,334 
 
4. โครงสรางคณะบริหารความตอเนื่อง 
 เพ่ือใหหนวยงานในระดับตางๆ ท้ังใน กทม. และภูมิภาคดําเนินการไดอยางตอเนื่อง จึงกําหนดใหมีคณะ
บริหารความตอเนื่อง ดังนี้  
 1. หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของ อ.อ.ป. 
 2. หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนื่องของ หนวยงาน 
 3. ทีมงานบริหารความตอเนื่องของหนวยงาน 
 4. ผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง 
 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

หัวหนาทีม 
บริหารความ
ตอเน่ืองของ  

สํานักงานกลาง 

หัวหนาทีม 

บริหารความ

ตอเน่ืองของ  

ออป.ภาคเหนือ

บน 

 

หัวหนาทีม 

บริหารความ

ตอเน่ืองของ  

ออป.ภาคเหนือ

ลาง 

 

หัวหนาทีม 

บริหารความ

ตอเน่ืองของ 

สถาบันคชบาล

แหงชาติฯ 

 

หัวหนาทีม 
บริหารความ
ตอเน่ืองของ  
ออป.ภาค

ตะวันออกเฉียง
เหนือ 

 

หัวหนาทีม 

บริหารความ

ตอเน่ืองของ  

ออป.ภาคใต 

 

หัวหนาทีม 

บริหารความ

ตอเน่ืองของ  

ออป.ภาคกลาง 

 

ผูประสานงาน 

คณะกรรมการบรหิารความตอเน่ือง 

หัวหนา 
คณะกรรมการบรหิารความตอเน่ือง ของ อ.อ.ป. 

ทีมงาน 

บริหารความ

ตอเน่ืองของ  

สํานักงานกลาง 

 

ทีมงาน 

บริหารความ

ตอเน่ืองของ  

ออป.ภาคเหนือ

บน 

 

ทีมงาน 

บริหารความ

ตอเน่ืองของ  

ออป.ภาคเหนือ

ลาง 

 

ทีมงาน 

บริหารความ

ตอเน่ืองของ 

สถาบันคชบาล

แหงชาติฯ 

 

ทีมงาน 
บริหารความ
ตอเน่ืองของ  
ออป.ภาค

ตะวันออกเฉียง
เหนือ 

 

ทีมงาน 

บริหารความ

ตอเน่ืองของ  

ออป.ภาคใต 

 

ทีมงาน 

บริหารความ

ตอเน่ืองของ  

ออป.ภาคกลาง 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูประสานงาน 

คณะกรรมการบริหารความตอเนื่อง 

ทีมงาน 

บริหารความตอเนื่องของ  

สํานักบริหารกลาง 

ทีมงาน 

บริหารความตอเนื่องของ  

สํานักตรวจสอบภายใน 

ทีมงาน 

บริหารความตอเนื่องของ  

สํานักบัญชีและการเงิน 

ทีมงาน 
บริหารความตอเนื่องของ  
สํานักนโยบายแผนและ

ยุทธศาสตร 
 

ทีมงาน 
บริหารความตอเนื่องของ

สํานักวิจัยพัฒนาการจัดการ
ปาไมเศรษฐกิจอยางย่ังยืน 

ทีมงาน 

บริหารความตอเนื่องของ  

สํานักกฎหมาย 

ทีมงาน 

บริหารความตอเนื่องของ  

สํานักธุรกจิการตลาด 

 

หัวหนาทีม 

บริหารความตอเนื่องของ  

อ.อ.ป. (สํานักงานกลาง) 

หัวหนา 
คณะกรรมการบริหารความตอเนื่อง ของ อ.อ.ป. 

ผูประสานงาน (หัวหนาฝาย, 

หัวหนาสวนอํานวยการ) 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 การติดตอประสานงาน ระหวางทีมงานตางๆ ใชการติดตอผานโทรศัพทตามแผนผังแสดงหมายเลขโทรศัพทของหนวยงาน 

 

 

หัวหนาทีมสวนอํานวยการ 
หัวหนาทีมสวนแผนและ

งบประมาณ 

 

 
หัวหนาทีมระดับสวน 

หัวหนาทีม 

บริหารความตอเนื่องของ  

ออป.ภาคเหนือบน 

ผูประสานงาน (หัวหนาฝาย, 

หัวหนาสวนอํานวยการ) 

 
 



5. ขอบเขตการบริหารความตอเนื่อง 
 5.1 อ.อ.ป. ใชแผนบริหารความตอเนื่องในการดําเนินงานฉบับนี้ในพ้ืนท่ีของ สํานักงาน อ.อ.ป.        
ถนนราชดําเนินนอก กรุงเทพมหานคร ในกรณีเกิดภาวะวิกฤต เหตุการณฉุกเฉิน ซ่ึงประกอบดวยหนวยงาน
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. รายช่ือบุคลากรและบทบาททีมงานบริหารความตอเนื่อง (BCP Team) 

ที่ 
บุคลากรหลัก 

บทบาท 
บุคลากรสํารอง 

ชื่อ เบอรโทรศัพท/e-mail ชื่อ เบอรโทรศัพท/e-mail 
1. 
 

นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย 
ผูอํานวยการองคการ
อุตสาหกรรมปาไม 

02-282-9151 
086-849-8696 

Pornpenfio@fio.co.th 

หัวหนาคณะบริหารความ
ตอเนื่อง 

นายประสิทธิ์  เกิดโต 
รองผูอํานวยการองคการ

อุตสาหกรรมปาไม 
(รับผิดชอบสายบริหาร)  

02-282-1063 
086-849-6296 

Prasito@hotmail.com 

2. 
 

นายสุกิจ  จันทรทอง 
รองผูอํานวยการองคการ

อุตสาหกรรมปาไม 
(รับผิดชอบสายธุรกิจ 1) 

02-282-1063 
081-888-5065 

sukit.j@northfio.com 

รองหัวหนาคณะบริหาร
ความตอเนื่อง 

  

3. นายชาญณรงค อินทนนท 
รองผูอํานวยการองคการ

อุตสาหกรรมปาไม 
(รับผิดชอบสายธุรกิจ 2) 

02-282-3243 ตอ 206 
089-844-5903 

Fio_ne@hotmail.com 

รองหัวหนาคณะบริหาร
ความตอเนื่อง 

  

4. นายธีรยุทธ  กลดัพรม 
ผูอํานวยการ 

สํานักบริหารกลาง 

02-282-3055 
081-993-1918 

Kludprom@hotmail.com 

หัวหนาทีมงานบริหาร
ความตอเนื่อง 

สํานักบริหารกลาง 

นางชุตญิา  ลิ่มวชิรานันต 
หัวหนาฝายอํานวยการ 

0-2282-3243 ตอ 211 
089-443-9147 

chutiya_1439@hotmail.com 

5. นายวิรัตน ปรากฎด ี
ผูอํานวยการ 

สํานักตรวจสอบภายใน 

02-281-8335 
089-449-728 

WIRATDT50_fio@hotmail.com 

หัวหนาทีมงานบริหาร
ความตอเนื่อง 

สํานักตรวจสอบภายใน 

นายสุวรรณ พงษเจริญ 
หัวหนาฝายตรวจสอบ

ธุรกิจและการปฏิบัติงาน 

02-282-3243 ตอ 506 
086-199-6199 

suwan.p51@gmail.com 
6. นางสมบตัิ เฉื่อยฉ่าํ 

ผูอํานวยการ 
สํานักบัญชีและการเงิน 

02-281-1208 
089-110-3297 

fioem03@fio.co.th 

หัวหนาทีมงานบริหาร
ความตอเนื่อง 

สํานักบัญชีและการเงิน 

นางจรรณจิรา สงวนเขียว 
หัวหนาฝายบญัช ี

02-282-3243 ตอ 300 
089-690-8894 

fioem03@fio.co.th 
7. นายถนอมศักดิ์ เฉยีบแหลม 

ผูอํานวยการสํานักนโยบาย
แผนและยุทธศาสตร 

02-629-8660 
081-888-5065 

thanomch@hotmail.com 

หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องสํานักนโยบายแผน

และยุทธศาสตร 

นายพหล ชยัจิตบริบรูณ 
หัวหนาฝายยุทธศาสตร

และประเมินผล 

02-282-3243 ตอ 517 
089-049-5984 

pahonfio@yahoo.co.th 
8. นายชํานาญ เหมะรชัตะ 

ผูอํานวยการ 
สํานักกฎหมาย 

02-282-3243 ตอ 320 
086-827-8110 

Law_fio@hotmail.com 

หัวหนาทีมงานบริหาร
ความตอเนื่อง 
สํานักกฎหมาย 

นายสราวุธ จารุวรรณสถิต 
หัวหนาฝายคดี 

02-282-3243 ตอ 322 
Law_fio@hotmail.com 

9. นายประวุฒิ จีนา 
ผูอํานวยการสํานักวิจัยพัฒนาการ
จัดการปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืน 

02-282-3243 ตอ 237 
081-884-5915 

หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่อง สํานกัวิจัยพัฒนาการ
จัดการปาไมเศรษฐกจิอยาง

ย่ังยืน 

นายธวัสชยั พงษาปาน 
หัวหนาฝายบริหารจัดการ

สวนปา 

02-282-3243 ตอ 239 
086-281-7622 

fioem08@fio.co.th 

10. นายสุชาติ ทับเคลียว 
ผูอํานวยการ 

สํานักธุรกจิการตลาด 

02-282-3243 ตอ 141 
 

หัวหนาทีมงานบริหาร
ความตอเนื่อง 

สํานักธุรกจิการตลาด 

นายไพรัตน  ครุฑวิสัย 
หัวหนาฝายยุทธศาสตร

และพัฒนาธุรกิจการตลาด 

02-282-3243 ตอ 140 
081-705-0318 

bos_57@hotmail.com 
11. นายภพปภพ ลรรพรตัน

ผูอํานวยการสํานกั 
ออป. ภาคเหนือบน 

054-227-051 ตอ 100 
098-478-3362 

หัวหนาทีมงานบริหาร
ความตอเนื่อง 

ออป. ภาคเหนือบน 

นายคมณ จาํปาวัลย 
หัวหนาฝายบริหาร 

054-227-051ตอ 103 
089-755-0351 

khom.c@northfio.com 
12. วาท่ีพ.ต.อภิชาติ จินดามงคล

ผูอํานวยการสํานกั 
ออป. ภาคเหนือลาง 

055-515-827 
Apichart51_1@hotmail.com 

หัวหนาทีมงานบริหาร
ความตอเนื่อง 

ออป. ภาคเหนือลาง 

นายเชีย่วชาญ พิบูลย 
หัวหนาฝายจัดการสวนปา 

054-227-051ตอ 100 
08 6354 5403 

13. นายจอง มงคลสกุลฤทธิ ์
ผูอํานวยการสํานกั 
ออป. ภาคกลาง 

02-282-3243 ตอ 230 
081-739-1232 

fioem05@fio.co.th 

หัวหนาทีมงานบริหาร
ความตอเนื่อง 

ออป. ภาคกลาง 

นายไชยา จันทรสวาง 
หัวหนาฝายจัดการสวนปา 

02-282-3243ตอ 231 
089-816-3410 

Chaiya_53@hotmail.com 
14. นายสมศักดิ์ วเิชยีรชยัชาญ 

ผูอํานวยการสํานกัออป. 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

043-234-546 
089-755-0351 

Somsak47fio@hotmail.com 

หัวหนาทีมงานบริหาร
ความตอเนื่อง ออป. ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายประกาศิต ปริมา 
หัวหนาฝายบริหาร 

045-242-576 
086-859-6776 

prakasit_pp@hotmail.com 

 

 
 

mailto:thanomch@hotmail.com


 

ที่ 
บุคลากรหลัก 

บทบาท 
บุคลากรสํารอง 

ชื่อ เบอรโทรศัพท/e-mail ชื่อ เบอรโทรศัพท/e-mail 
15. 

 
นายชนุดม  เพชรสังข 

ผูอํานวยการสํานกั 
ออป. ภาคใต 

043-234-546 
089-729-4921 

thepeace-ap@hotmail.com 

หัวหนาทีมงานบริหาร
ความตอเนื่อง 
ออป. ภาคใต 

นายวิชาญ ไชยถาวร 
หัวหนาฝายจัดการสวนปา 

077-281-161ตอ 17  
081-370-0021 

Wichan_chai@hotmail.com 
16. 

 
สุรัตนชัย อินทรวิเศษ 

ผูอํานวยการ 
สถาบันคชบาลแหงชาติฯ 

054-829-339 
081-951-1722 

suratchai.i@northfio.com 

หัวหนาทีมงานบริหาร
ความตอเนื่อง 

สถาบันคชบาลแหงชาติฯ 

นางสาวอรสา แตสัมฤทธิ ์
หัวหนาฝายอํานวยการ 

054-829-311 
084-164-0559 

kledmanee_tecc@thaila
ndelephant.org 

 
7. กลยุทธความตอเนื่อง 
 กลยุทธความตอเนื่อง เปนแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรใหมีความพรอมเม่ือเกิด
ภาวะวิกฤต ซ่ึงพิจารณาทรัพยากรใน 5 ดาน ดังตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 2 กลยุทธความตอเนื่อง 

ทรัพยากร กลยุทธความตอเนื่อง 
อาคาร/สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง • กําหนดใหใชพ้ืนท่ีปฏิบัติงานสํารอง คือ โรงงานผลิตภัณฑไม 

(บางโพ) เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ โดยมีการสํารวจความเหมาะสมของ
สถานท่ี ประสานงาน และการเตรียมความพรอม กับหนวยงานเจาของ
พ้ืนท่ี 

• กรณีเกิดโรคระบาดในกรุงเทพฯ ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีสํานักงานกลาง ใหใช 
พ้ืนท่ีนั้นปฏิบัติงานสํารอง มีสํานักงานสวนอุตสาหกรรมปาไมวังนอย  
เปนลําดับแรกและมีพ้ืนท่ีสํารองลําดับตอไปคือสํานักงานออป.เขตบาน
โปง 

• กรณีท่ีเกิดความเสียหายกับพ้ืนท่ีปฏิบัติงานสํารองในขณะนั้นใหใช 
พ้ืนท่ีของ สํานักงานอุตสาหกรรมไมวังนอย อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา 

• หรือใหเชาสถานท่ีของเอกชนเปนสถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 

• ปฏิบัติงานท่ีบานเปนการชั่วคราว 
วัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ / การจัดสงวัสดุ
อุปกรณท่ีสําคัญ 

• กําหนดใหมีการจัดหาคอมพิวเตอรสํารอง ท่ีมีคุณลักษณะ 
เหมาะสมกับการใชงาน พรอมอุปกรณท่ีสามารถเชื่อมโยงตอผาน 
อินเตอรเน็ตเขาสูระบบเทคโนโลยี สารสนเทศของ อ.อ.ป. และ
หนวยงานอ่ืนๆได  

• กําหนดใหใชคอมพิวเตอรแบบพกพา (Laptop/ Notebook)  
ของเจาท่ีหนวยงานเปนการชั่วคราว 

• กําหนดใหสรรหาวัสดุอุปกรณท่ีมีอยูกอนแลวจึงสรรหาเพ่ิมเติม 
จากภายนอก 

• กําหนดใหจัดเก็บวัสดุ สิ้นเปลือง ในปริมาณท่ีเหมาะสมตาม 
รอบการสั่งซ้ือของหนวยพัสดุ 

 
 



 

 

ทรัพยากร กลยุทธความตอเนื่อง 
เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลท่ี
สําคัญ 

• กําหนดใหจัดเก็บขอมูลท่ีสําคัญสํารองไวท่ีโรงงานผลิตภัณฑไมวังนอย 

• เคลื่อนยายเครื่องเซิรฟเวอรไปยังพ้ืนท่ีปลอดภัย หรือพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน  
สํารอง ในกรณีท่ีสามารถทําได (เปนโรคระบาดในกทม.) 

• จัดตั้งศูนย DATA Center สํารองท่ี TOT หรือ CAT บนระบบ  
Cloud ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (EGA) 

• ขอรับบริการแอปพลิเคชั่นท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน สถานท่ี 
ราชการจากกระทรวงดิจิทัล (DES) จัดทําการใหบริการ Work at home ท่ี 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZKcY4T1JsxqE
hvqBSKfDQyHqjSDRb-EaEmfuV9w6Bh6eM8A/viewform  

บุคลากรหลัก • กําหนดใหใชบุคลากรสํารอง ทดแทนภายในฝายงานหรือกลุม 
งานเดียวกัน 

• กําหนดใหใชบุคลากรนอกฝายงานหรือกลุมงาน ในกรณีท่ี 
บุคลากรในฝายงาน/กลุมงานไมเพียงพอหรือขาดแคลน 

คูคา/ผูใชบริการท่ีสําคัญ/ผูมีสวนได
สวนเสีย 

• ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศมีผูใหบริการเชื่อมโยงระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ต หากผูใหบริการไมสามารถใหบริการไดจะตรวจสอบไป
ยังผูใหบริการรายอ่ืนท่ีอาจสามารถใหบริการแทนได 

• กําหนดใหจัดหาอุปกรณเชื่อมโยงระบบเครือขายตอผาน
อินเตอรเน็ตแบบพกพา (Air Card) ของผูใหบริการโทรศัพทมือถือ 
เพ่ือเขาถึงระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลท่ีสําคัญผาน
อินเตอรเน็ต 

• ใหบริการและติดตอสื่อสารกับผูรับบริการ / คูคา/ ผูมีสวนไดสวน
เสีย ผานระบบอินเตอรเน็ต 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZKcY4T1JsxqEhvqBSKfDQyHqjSDRb-EaEmfuV9w6Bh6eM8A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZKcY4T1JsxqEhvqBSKfDQyHqjSDRb-EaEmfuV9w6Bh6eM8A/viewform


 

8. การวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจ 
 จากการวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจขององคการอุตสาหกรรมปาไม (สํานักงานกลาง) ซ่ึงเปนสถานท่ี
ปฏิบัติงานของหนวยงานสนับสนุนดานบัญชีและการเงิน ดานการตลาด บริหารทรัพยากรมนุษย ดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและดานยานพาหนะ เปนสวนใหญและหนวยงานดานการผลิต 1 หนวยงาน(ออป.กลาง) 
ซ่ึงเปนหนวยงานตนสังกัดของการผลิตไมซุง ในพ้ืนท่ีภาคกลาง ทําใหการดําเนินงานของสํานักงานกลางจะเปน
งานดานขอมูล การบริหารทรัพยากรการเงินและงานดานเอกสาร เปนหลัก ไมไดมีการผลิตไมหรือเครื่องเรือน 
ณ สํานักงานกลาง หากเกิดอุทกภัยข้ึน จึงจะกระทบตอขอมูลการปฏิบัติงานการรวบรวม และประมวลผล
ขอมูลการดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรฯ และรายงานผลการปฏิบัติงานตอกระทรวงทรัพยากรฯ 
กระบวนการท่ีหนวยงานตองฟนคืนสภาพเพ่ือใหสามารถดําเนินงานได ดังนี้ 
 

กระบวนการหลัก ระดับความ
เรงดวน 

ระยะเวลาเปาหมายในการฟนคืนสภาพ 
24 ชม. 1 สัปดาห 2 สัปดาห 1 เดือน 

ดานการผลิตและการจําหนาย      

     การรวบรวมขอมูล      
1. การผลิตจําหนายของ อ.อ.ป.      

2. การผลิตจําหนายของ ออป.
ภาคกลาง 

     

การบริหารและการจัดการ      

1. ดานกฎหมาย      

2. ดานบัญชีและการเงิน      

3. ดานสารสนเทศ      

4. ดานการตลาด      

กระบวนการหลัก ระดับความ
เรงดวน 

ระยะเวลาเปาหมายในการฟนคืนสภาพ 
24 ชม. 1 สัปดาห 2 สัปดาห 1 เดือน 

งานดานสนับสนุน      

1. งานดานยานพาหนะ      

2. งานดานบุคลากร 
 

     

 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
9. การวิเคราะหเพ่ือกําหนดหลักเกณฑท่ีสําคัญ 
 9.1 สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง (Working Space Requirement) 

ทรัพยากร ท่ีมา 24 ชม. 1 สัปดาห 2 สัปดาห 1 เดือน 
พ้ืนท่ีปฏิบัติงานสํารอง โรงงานผลิตภัณฑ

ไมบางโพ  
เขตดุสิต กทม. 
 

200 ตรม. 
(50คน) 

400 ตรม. 
(100 คน) 

800 ตรม. 
(200 คน) 

800 ตรม. 
(200 คน) 

9.2 ความตองการวัสดุอุปกรณ 

ทรัพยากร ท่ีมา 24 ชม. 1 สัปดาห 2 สัปดาห 1 เดือน 
คอมพิวเตอรสํารอง ยืมจากหนวยงาน

อ่ืน/ขนยาย 
5 20 40 40 

 

เครื่องพิมพ ยืมจากหนวยงาน
อ่ืน/ขนยาย 

1 4 8 8 

โทรศัพทพ้ืนฐาน ยืมจากหนวยงาน
อ่ืน/ติดตั้งใหม 

1 2 2 2 

โทรศัพทมือถือ โทรศัพทสวน
บุคคล 

50 100 200 200 

โทรสาร ยืมจากหนวยงาน
อ่ืน 

1 2 2 2 

ยานพาหนะ ยืม/ขนยาย 2 4 4 4 

เซิรฟเวอรสําเร็จของ 
อ.อ.ป.  

จัดซ้ือ 1 1 1 1 

ไวไฟ จัดซ้ือ 2 4 4 4 

 

        9.3 ความตองการดานสารสนเทศและขอมูล 

ทรัพยากร 24 ชม. 1 สัปดาห 2 สัปดาห 1 เดือน 
ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิคส     
เว็บไซตของ อ.อ.ป.     
ระบบประเมินผลการดําเนินงาน     
ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย     
ระบบ Genius (บัญชีและการเงิน)     

ระบบสารสนเทศ     

  

 
 



 

9.4 ความตองการดานบุคลากรสําหรับการบริหารความตอเนื่อง (Personal Requirement) 

ทรัพยากร 24 ชม. 1 สัปดาห 2 สัปดาห 1 เดือน 
จํานวนพนักงานท่ีปฏิบัติงานท่ีสํานักงาน/
สํานักงานสํารอง 

50 100 200 200 

ปฏิบัติงานท่ีบาน 150 100   
รวม 200 200 200 200 
 
9.5 ความตองการดานผูใหบริการท่ีสําคัญ (Service Requirement) 

ทรัพยากร 24 ชม. 1 สัปดาห 2 สัปดาห 1 เดือน 
 
ผูใหบริการเชื่อมระบบเครือขาย 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

รวม 1 1 1 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

10. กระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) 

 เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินข้ึน หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องจะแจงทางโทรศัพทใหผูประสานงานคณะ
บริหารความตอเนื่องทราบ ผูประสานงานการบริหารความตอเนื่อง จะแจงทางโทรศัพทใหหัวหนาทีมบริหาร
ความตอเนื่องทราบ และประกาศใชแผนบริหารความตอเนื่อง หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง แจงใหทีมงาน
บริหารความตอเนื่องของสํานัก ทราบ และดําเนินการ ตามแผนบริหารความตอเนื่อง ตามสายบังคับบัญชา 
 - ถาเหตุการณเกิดข้ึนใหติดตอบุคลากรหลักท้ังทางโทรศัพทของหนวยงานหรือผานโทรศัพทมือถือ 
 - เม่ือสามารถติดตอกับบุคลากรหลกัของหนวยงานแลวใหแจงขอมูลเบื้องตน ดังนี้ 
 1. สรุปสถานการณของเหตุการณฉุกเฉิน และประกาศใชแผนบริหารความตอเนื่อง 
 2. เวลาและสถานท่ีสําหรับนัดประชุมเรงดวนของหนวยงาน 
 3. ข้ันตอนการปฏิบัติงานเพ่ือบริหารความตอเนื่องตอไป เชนสถานท่ีรวมพลในสถานท่ีทําการ 
ในกรณีท่ีไมสามารถติดตอหัวหนาทีมได ใหติดตอบุคลากรสํารอง 
 4. จุดรวมพลกําหนดใหเปนบริเวณรานจอดรถดานหนารูปแกะสลักชางเปนจุดรวมพลท่ี 1 ลานจอดรถ
ดานหนาเครื่องเรือนเปนจุดรวมพลท่ี 2 (จุดรวมพลสํารอง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
11. ข้ันตอนการบริหารความตอเนื่องและกอบกูกระบวนการ 
.............................................................................................................................................................................. 

วันท่ี 1 (ภายใน 24 ชั่วโมง) การตอบสนองตอเหตุการณทันที 
.............................................................................................................................................................................. 
 ในการปฏิบัติการใดๆ ใหบุคลากรของสํานัก คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากร
อ่ืนๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีหนวยงานกําหนดข้ึนอยาง
เครงครัด 

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

- แจงเหตุฉุกเฉิน วิกฤติ ตามกระบวนการ Call Tree 
ใหกับบุคลากรในสํานัก ภายหลังไดรับแจงจากหัวหนา
คณะบริหารความตอเนื่องของหนวยงาน 

1.หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานกลาง 

 

- จัดประชุมทีมงานบริหารความตอเนื่อง เพ่ือประเมิน
ความเสี่ยงหาย ผลกระทบตอการดําเนินงาน การให
บริหาร และทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีตองใชในการบริหาร
ความตอเนื่อง 
- ทบทวนกระบวนงานท่ีมีความเรงดวน หรือสงผลกระทบ
อยางสูง (หากไมดําเนินการ) ดังนั้นจําเปนตอง 
ดําเนินงานหรือปฏิบัติดวยมือ (Manual processing) 

2.ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานกลาง 

 

- ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในแตละศูนย/สํานัก/กลุม
ข้ึนตรงฯ ท่ีไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิต 

3.ผูประสานงานแตละสวนงาน  

- รายงานหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของหนวยงาน
ทราบ โดยครอบคลุมประเด็นดังนี้ 
   1. จํานวนรายชื่อบุคลากรท่ีไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิต 
   2. ความเสียหายและผลกระทบตอการดําเนินงานและ
การใหบริการ 
   3. ทรัพยากรสําคัญท่ีตองใชในการบริหารความ
ตอเนื่อง 
   4. กระบวนงานท่ีมีความเรงดวนและสงผลกระทบ
อยางสูงหากไมดําเนินการ และจําเปนตองดําเนินงานหรือ
ปฏิบัติงานดวยมือ 

1.หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานกลาง 
 

 

- สื่อสารและรายงานสถานการณแกบุคลากรในฝายให
ทราบ ตามเนื้อหาและขอความท่ีไดรับการพิจารณาและ
เห็นชอบจาก คณะบริหารความเตอเนื่องของหนวยงาน
แลว 
 

1.หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานกลาง 

 

 

 
 



 
.............................................................................................................................................................................. 

วันท่ี 1 (ภายใน 24 ชั่วโมง) การตอบสนองตอเหตุการณทันที 
.............................................................................................................................................................................. 
 ในการปฏิบัติการใดๆ ใหบุคลากรของสํานัก คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากร
อ่ืนๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีหนวยงานกําหนดข้ึนอยาง
เครงครัด 

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

- ประเมินและระบุกระบวนการหลัก และงานเรงดวนท่ี
จําเปนตองดําเนินการใหแลวเสร็จ ภายใน 1-5 วัน 

- หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานกลาง 
- ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานกลาง 

 

- ประเมินศักยภาพและความสามารถของหนวยงานฯใน
การดําเนินงานเรงดวนขางตน ภายใตขอจํากัดและสภาวะ
วิกฤต พรอมระบุทรัพยากรท่ีจําเปนตองใชในการบริหาร
ความตอเนื่อง ตามแผนการจัดหาทรัพยากร 

- หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานกลาง 
- ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานกลาง 

 

- รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหารความ
ตอเนื่องของหนวยงานทราบ 

- หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานกลาง 
- ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานกลาง 

 

- ติดตอและประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการ
จัดหาทรัพยากรท่ีจําเปนตองใชในการบริหารความ
ตอเนื่องไดแก 
   1. สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 
   2. วัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ 
   3. เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสําคัญ 
   4. บุคลากรหลัก 
   5. คูคา/ผูใหบริการท่ีสําคัญ/ผูมีสวนไดสวนเสีย 

- หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานกลาง 
- ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานกลาง 

 

- พิจารณาดําเนินการหรือปฏิบัติงานดวยมือ (Manual) 
งานเรงดวน หากไมดําเนินการจะสงผลกระทบอยางสูงไม
สามารถรอได ท้ังนี้ ตองไดรับการอนุญาต 

- หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานกลาง 
- ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานกลาง 

 

- ระบุหนวยงานท่ีเปนคูคา/ผูใหบริการสําหรับงานเรงดวน 
เพ่ือแจงสถานการณและแนวทางในการบริหารงานใหมี
ความตอเนื่องตามความเห็นของ คณะบริหารความ
ตอเนื่องของหนวยงาน 

- ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานกลาง 

 

 
 

 



 
.............................................................................................................................................................................. 

วันท่ี 1 (ภายใน 24 ชั่วโมง) การตอบสนองตอเหตุการณทันที 
.............................................................................................................................................................................. 
 ในการปฏิบัติการใดๆ ใหบุคลากรของฝายฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากร
อ่ืนๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีหนวยงานกําหนดข้ึนอยาง
เครงครัด 

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

- บันทึก  (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงาน
ตางๆ ท่ีทีมงานบริหารความตอเนื่องของฝายฯ ตอง
ดําเนินการ (พรอมระบุรายละเอียด ผูดําเนินการ และ
เวลา) อยางสมํ่าเสมอ 
- ศึกษาและปฏิบัติตามคูมือการปฏิบัติงานนอกสถานท่ี 
และแอปพลิเคชั่นของศูนยการปฏิบัติงานนอกพ้ืนท่ี 

- ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานกลาง 
 
 
- ทีมงานบริการตอเนื่องของ
จํานวนและผูท่ีเก่ียวของ 

 

- แจงสรุปสถานการณและข้ันตอนการดําเนินการ สําหรับ
ในวันถัดไป ใหกับบุคลากรหลักในฝายฯ เพ่ือรับทราบและ
ดําเนินการ อาทิ แจงวัน เวลา และสถานท่ีปฏิบัติงาน
สํารอง 

- หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานกลาง 
- ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานกลาง 

 

- รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหารความ
ตอเนื่องของหนวยงานอยางสมํ่าเสมอหรือตามท่ีได
กําหนดไว 

- หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานกลาง 
- ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานกลาง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



.............................................................................................................................................................................. 
วันท่ี 2-7 การตอบสนองในระยะสั้น 

.............................................................................................................................................................................. 
 ในการปฏิบัติการใดๆ ใหบุคลากรของสํานัก คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากร
อ่ืนๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีหนวยงานกําหนดข้ึนอยาง
เครงครัด 

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

- ติดตามสถานะภาพการกอบกูคืนมาของทรัพยากรท่ี
ไดรับผลกระทบ ประเมินความจําเปนและระยะเวลาท่ี
ตองใชในการกอบกูคืน 

- หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานกลาง 
- ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานกลาง 

 

- ตรวจสอบกับหนวยงาน ความพรอมและขอจํากัดในการ
จัดหาทรัพยากรท่ีจําเปนตองใชในการบริหารความ
ตอเนื่อง ไดแก 
   1. สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 
   2. วัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ 
   3. เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสําคัญ 
   4. บุคลากรหลัก 
   5. คูคา/ผูใหบริการท่ีสําคัญ/ผูมีสวนไดสวนเสีย 

- หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานกลาง 
- ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานกลาง 

 

- รายงานหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของหนวยงาน 
ความพรอม ขอจํากัด และขอเสนอแนะ ในการจัดหา
ทรัพยากรท่ีจําเปนตองใชในการบริหารความตอเนื่อง 

- หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานกลาง 
- ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานกลาง 

 

- ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรท่ี
จําเปนตองใชในการบริหารความตอเนื่อง ไดแก 
   1. สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 
   2. วัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ 
   3. เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสําคัญ 
   4. บุคลากรหลัก 
   5. คูคา/ผูใหบริการท่ีสําคัญ/ผูมีสวนไดสวนเสีย 

- หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานกลาง 
- ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานกลาง 

 

- ดําเนินการกอบกูและจัดหาขอมูลและรายงานตางๆ            
ท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงานและใหบริการตามตาราง
ท่ี 6 
 

- ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานกลาง 

 

 
 
 

 
 



.............................................................................................................................................................................. 
วันท่ี 2-7 การตอบสนองในระยะสั้น 

.............................................................................................................................................................................. 
 ในการปฏิบัติการใดๆ ใหบุคลากรของฝายฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากร
อ่ืนๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีหนวยงานกําหนดข้ึนอยาง
เครงครัด 

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

- ดําเนินงานและใหบริการ ภายใตทรัพยากรท่ีจัดหา เพ่ือ
บริหารความตอเนื่อง: 
   1. สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 
   2. วัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ 
   3. เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสําคัญ 
   4. บุคลากรหลัก 
   5. คูคา/ผูใหบริการท่ีสําคัญ/ผูมีสวนไดสวนเสีย 

- หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานกลาง 
- ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานกลาง 

 

- แจงสถานการณและแนวทางในการบริหารความ
ตอเนื่องแกหนวยงาน/ คูคา/ ผูใชบริการ/ เกษตรกรท่ี
ไดรับผลกระทบ 

- หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานกลาง 
- ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานกลาง 

 

- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานตางๆ 
ท่ีทีมงานบรหิารความตอเนื่องของฝายฯ (พรอมระบุ
รายละเอียด ผูดําเนินการ และเวลา) อยางสมํ่าเสมอ 

- ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานกลาง 

 

- แจงสรุปสถานการณและข้ันตอนการดําเนินการตอไป 
สําหรับในวันถัดไป ใหกับบุคลากรในฝายฯ 

- หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานกลาง 
- ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานกลาง 

 

- รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหารความ
ตอเนื่องของหนวยงาน ตามเวลาท่ีไดกําหนดไว 

- หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานกลาง 
- ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของสํานักงานกลาง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



.............................................................................................................................................................................. 
วันท่ี 8 การตอบสนองระยะกลาง (1สัปดาห) 

.............................................................................................................................................................................. 

 ในการปฏิบัติการใดๆ ใหบุคลากรของฝายฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากร
อ่ืนๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีหนวยงานตนเองและสํานักงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกําหนดข้ึนอยางเครงครัด 

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

- ติดตามสถานะภาพการกอบกูคืนมาของทรัพยากรท่ี
ไดรับผลกระทบ และประเมินความจําเปนและระยะเวลา
ท่ีตองใชในการกอบกูคืน 

- หัวหนาทีมบริหารความตอเน่ืองของ
สํานักงานกลาง 
- ทีมงานบริหารความตอเน่ืองของ
สํานักงานกลาง 

 

- ระบุทรัพยากรท่ีจําเปนตองใช เพ่ือดําเนินงานและ
ใหบริการตามปกติ 

- หัวหนาทีมบริหารความตอเน่ืองของ
สํานักงานกลาง 
- ทีมงานบริหารความตอเน่ืองของ
สํานักงานกลาง 

 

- รายงานหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของหนวยงาน
สถานภาพการกอบกูคืนมาของทรัพยากรท่ีไดรับ
ผลกระทบ และทรัพยากรท่ีจําเปนตองใชเพ่ือดําเนินงาน
และใหบริการตามปกติ 

- หัวหนาทีมบริหารความตอเน่ืองของ
สํานักงานกลาง 
- ทีมงานบริหารความตอเน่ืองของ
สํานักงานกลาง 

 

- ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรท่ี
จําเปนตองใชเพ่ือดําเนินงานและใหบริการตามปกติ : 
   1. สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 
   2. วัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ 
   3. เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสําคัญ 
   4. บุคลากรหลัก 
   5. คูคา/ผูใหบริการท่ีสําคัญ/ผูมีสวนไดสวนเสีย/ 
       ผูใหบริการท่ีสําคัญ 

- หัวหนาทีมบริหารความตอเน่ืองของ
สํานักงานกลาง 
- ทีมงานบริหารความตอเน่ืองของ
สํานักงานกลาง 

 

- แจงสรุปสถานการณและการเตรียมความพรอมดาน
ทรัพยากรตางๆ เพ่ือดําเนินงานและใหบริการตามปกติ 
ใหกับบุคลากรในฝายฯ 

- หัวหนาทีมบริหารความตอเน่ืองของ
สํานักงานกลาง 
- ทีมงานบริหารความตอเน่ืองของ
สํานักงานกลาง 

 

- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงาน
ตางๆ ท่ีทีมงานบริหารความตอเนื่องของฝายฯ (พรอม
ระบุรายละเอียด ผูดําเนินการ และเวลา) อยางสมํ่าเสมอ 

- ทีมงานบริหารความตอเน่ืองของ
สํานักงานกลาง 

 

- รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหารความ
ตอเนื่องของหนวยงาน ตามเวลาท่ีไดกําหนดไว 

- หัวหนาทีมบริหารความตอเน่ืองของ
สํานักงานกลาง 
- ทีมงานบริหารความตอเน่ืองของ
สํานักงานกลาง 
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