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แผนดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP)
สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
1. บทนำ
ปี พ.ศ.2563 เป็นปีที่มีความท้าทายต่อการบริหารองค์การของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเหตุการณ์อื่นๆ อีกมากมาย
ส่งผลต่อความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานราชการ ทาให้การบริหารของหน่วยงานประสบปัญหา สานักงาน ก.พ.ร.
จึงเสนอคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 มีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการเตรียมความพร้อมของ
หน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและการให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต โดยมอบหมายให้สานักงาน
ก.พ.ร. ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยดาเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนการบริหารความพร้อม
ต่อสภาวะวิกฤตให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งสามารถรองรับกรณีเกิดโรคระบาดต่อเนื่องได้ จึงให้หน่วยงานทบทวน
และปรับปรุงแผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) โดยกาหนดให้หน่วยงานจัดส่ง
แผนฯ ให้สานักงาน ก.พ.ร. ภายในเดือน มิถุนายน 2563
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้มีการจัดทาแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจฉบับแรก
ของ สศก. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และเพื่อให้ สศก. มีความพร้อมในการบริหารราชการและการให้บริการ
ประชาชนในสภาวะวิกฤต จึงได้จัดทาแผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของ สศก. (Business Continuity Plan : BCP)
ตามแนวทางคณะรัฐมนตรีข้างต้น และตามคู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Management :
BCM) ที่สานักงาน ก.พ.ร. กาหนด เพื่อให้ สศก. เตรียมความพร้อมองค์ก าร และสามารถนาไปใช้ในการ
ตอบสนอง และปฏิบั ติงานในภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ
อุบัติการณ์โรคระบาด หรือการมุ่งร้ายต่อองค์การ โดยไม่ให้สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้
สศก. ต้องหยุดการดาเนินงาน หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ สศก. กาหนดนโยบาย
เกี่ยวกับวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่สมดุลของ สศก. (BALANCE OAE) โดยบุคลากร สศก. ปฏิบัติงานยึดหลัก
BALANCE OAE ก็จ ะมีส่ ว นสนั บ สนุ น ให้ สศก. สามารถปฏิบั ติ ภ ารกิจ หลั ก หรื อ งานบริ การส าคั ญได้ อย่ า ง
ต่อเนื่อง แม้เกิดสภาวะวิกฤตต่างๆ ดังสมดุลวัฒนธรรมองค์การ สศก. (BALANCE OAE) ดังนี้
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สมดุลวัฒนธรรมองค์กำร สศก. (BALANCE OAE)
Body healthy and Buddy teamwork
Activities and Actions with friends and
societies
Love and Happiness with your work and
Leave Legacy
Award Achievement
Necessary Spending, Saving and Starting
Investment
Care of Family Your self and Social
responsibility
Education endless

สุขภาพแข็งแรง บัดดี้ดี ทีมเวิร์คเยี่ยม
ร่วมกิจกรรม และสานสัมพันธ์ผองเพื่อนและสังคม
รักและสุขในงานที่ทา พร้อมสร้างสรรค์ผลงาน
เพื่อเป็นตานานแก่องค์กรและประเทศ
ให้รางวัลทุกความสาเร็จที่ทาได้
ใช้จ่ายอย่างรอบคอบ เก็บออม และเริ่มลงทุน
ก่อนวัยเกษียณ
รักตนเอง ดูแลครอบครัว และรับผิดชอบต่อสังคม
ใฝ่หาความรู้และเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต

2. นิยำมศัพท์
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity) หมายถึง ความสามารถในการส่งมอบผลิตภัณฑ์
หรือบริการได้ต่อไปภายหลังอุบัติการณ์ที่ทาให้เกิดการหยุดชะงักในระดับที่ยอมรับได้ตามที่กาหนดไว้
การบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Management : BCM) หมายถึง กระบวนการ
บริหารแบบองค์รวม ซึ่งชี้บ่งภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นต่อองค์กร และผลกระทบต่อภัยคุกคามนั้นต่อการดาเนิน
ธุรกิจ และให้แนวทางในการสร้างขีดความสามารถให้องค์กรมีความยืดหยุ่น
แผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) หมายถึง เอกสารขั้นตอน
การดาเนินงานที่ให้แนวทางแก่องค์กรในการตอบสนอง การฟื้นฟู การกลับมาดาเนินการ และการติดตั้ง เพื่อให้
สามารถดาเนินงานได้ในระดับที่กาหนดไว้หลังการหยุดชะงัก
3. วัตถุประสงค์ (Objectives) ของกำรจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง
3.1 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องในการดาเนินงานของ สศก.
3.2 เพื่อ ให้ห น่ว ยงานมีก ารเตรีย มความพร้อ มในการรับ มือ กับ สภาวะวิก ฤต และลด
ผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดาเนินงานหรือการให้บริการ
3.3 เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้
3.4 เพื่อให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพ
ของหน่วยงาน แม้หน่วยงานต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทาให้การดาเนินงานต้อง
หยุดชะงัก

3

4. สมมติฐำนของแผนดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง (BCP Assumptions)
เอกสารฉบับนี้จัดทาขึ้นภายใต้สมมติฐาน ดังต่อไปนี้
4.1 เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสาคัญต่าง ๆ แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงาน
สารองที่ได้มกี ารจัดเตรียมไว้
4.2 หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการสารองระบบสารสนเทศต่าง ๆ โดยระบบ
สารสนเทศสารองมิได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเหมือนกับระบบสารสนเทศหลัก
4.3 “บุ ค ลากร” ที่ ถู ก ระบุ ใ นเอกสารฉบั บ นี้ หมายถึ ง เจ้ า หน้ า ที่ แ ละพนั ก งานทั้ ง หมดของ
หน่วยงาน
5. ขอบเขตของแผนดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง (Scope of BCP)
แผนดาเนิน ธุรกิจ อย่ างต่อเนื่อง (BCP) ของ สศก. ฉบับนี้ ใช้ เพื่อรองรับ สถานการณ์กรณีเกิด
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินในพื้นทีส่ านักงานของ สศก. หรือภายในหน่วยงาน ด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้
5.1 เหตุการณ์อุทกภัย
5.2 เหตุการณ์อัคคีภัย
5.3 เหตุการณ์วาตภัย
5.4 เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล
5.5 เหตุการณ์โรคระบาด
5.6 เหตุการณ์ก่อการร้าย
5.7 เหตุการณ์ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง
5.8 เหตุการณ์แผ่นดินไหว แผ่นดินทรุด
6. กำรวิเครำะห์ทรัพยำกรที่สำคัญ
สภาวะวิก ฤตหรือ เหตุก ารณ์ฉุก เฉิน มีห ลากหลายรูป แบบ ดัง นั้น เพื่อ ให้ห น่ว ยงานสามารถ
บริห ารจัด การการดาเนินงานขององค์ก ารให้มีความต่อเนื่อง การจัดหาทรัพยากรที่สาคัญจึงเป็นสิ่งจาเป็น
และต้อ งระบุ ไว้ ใ นแผนด าเนิ น ธุร กิ จ อย่ างต่ อเนื่ อง ซึ่ง การเตรี ย มการทรั พยากรที่ ส าคั ญ จะพิ จ ารณาจาก
ผลกระทบใน 5 ด้าน ดังนี้
6.1 ผลกระทบด้ำนอำคำร/สถำนที่ปฏิบัติงำนหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้สถานที่
ปฏิบัติงานหลักได้รับความเสียหายหรือไม่สามารถใช้สถานที่ปฏิบัติงานหลักได้ และส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถ
เข้าไปปฏิบัติงานได้ชั่วคราวหรือระยะยาว รวมทั้งการที่ผู้รับบริการไม่สามารถเข้าถึงสถานที่ให้บริการของ
หน่วยงานด้วย
6.2 ผลกระทบด้ ำนวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ /กำรจัดหำจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ หมายถึง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้ ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ หรือไม่สามารถจัดหา/จัดส่ งวัสดุอุปกรณ์ที่
สาคัญได้
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6.3 ผลกระทบด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้
ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลที่สาคัญไม่สามารถนามาใช้ในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ
6.4 ผลกระทบด้ำนบุคลำกรหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้บุคลากรหลักไม่สามารถมา
ปฏิบัติงานได้ตามปกติ
6.5 ผลกระทบด้ ำ นคู่ ค้ ำ /ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำรที่ ส ำคั ญ หมายถึ ง เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ท าให้ คู่ ค้ า
/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่สามารถติดต่อหรือให้บริการหรือส่งมอบงานได้
สรุปเหตุกำรณ์สภำวะวิกฤตและผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ (ทาเครื่องหมาย  ในด้านที่ได้รับผลกระทบ)

เหตุกำรณ์สภำวะวิกฤต

ผลกระทบ
ด้ำน
ด้ำนอำคำร/
ด้ำนวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี
สถำนที่
ที่สำคัญ และกำร สำรสนเทศ
ปฏิบัติงำน
จัดหำ/จัดส่ง
และข้อมูลที่
หลัก
สำคัญ
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เหตุการณ์อุทกภัย
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เหตุการณ์อัคคีภัย





3

เหตุการณ์วาตภัย
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เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล



5

เหตุการณ์โรคระบาด

6

เหตุการณ์ก่อการร้าย

7

เหตุการณ์ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง
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เหตุการณ์แผ่นดินไหว แผ่นดินทรุด





ด้ำนคู่ค้ำ/
ด้ำน
ผู้ให้บริกำร/
บุคลำกร
ผู้มีส่วนได้ส่วน
หลัก
เสีย























































แผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ไม่รองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่เหตุขัดข้องเกิดขึ้นจาก
การดาเนินงานปกติ และเหตุขัดข้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบในระดับสูงต่อการดาเนินงานและการให้บริการของ
หน่วยงาน เนื่องจากหน่วยงานยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์ได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
โดยผู้บริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารของแต่ละ สานัก/กอง สามารถรับผิดชอบและดาเนินการได้ด้วยตนเอง
7. ทีมงำนแผนดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง (Business Continuity Plan Team)
เพื่อให้แผนดาเนิ นธุรกิจ อย่างต่อเนื่อง (BCP) ของ สศก .สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จะต้องจัดตั้งทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ขึ้น โดย BCP
Team ประกอบด้ว ย หัว หน้า คณะบริ หารความต่อเนื่อง และหั วหน้าทีมงานบริห ารความต่อเนื่อง โดยทุก
ตาแหน่งจะต้องร่วมมือกันดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในฝ่ายงานของตนเอง ให้สามารถ
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บริหารความต่อเนื่องและกลับสู่ สภาวะปกติได้โดยเร็ว ตามบทบาทหน้าที่ที่กาหนดไว้ ของทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง (BCP Team) และในกรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคลากรสารองรับผิดชอบทา
หน้าที่ในบทบาทของบุคลากรหลัก ปรากฏดังตารางที่ 1
ตำรำงที่ 1 รำยชื่อบุคลำกรและบทบำทของทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง (BCP Team)
บุคลำกรหลัก
ชื่อ
เลขาธิการ สศก.
รองเลขาธิการ สศก.
(รองฯ อัญชนา ตราโช)
รองเลขาธิการ สศก.
(รองฯ ทัศนีย์ เมืองแก้ว)
รองเลขาธิการ สศก.
(รองฯ พลเชษฐ์ ตราโช)
เลขานุการกรม
(นางศศิญา ปานตั้น)

บทบำท
เบอร์โทรศัพท์
089-944-2222 หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง
089-444-7235 คณะบริหารความต่อเนื่อง

บุคลำกรสำรอง

ชื่อ
รองเลขาธิการ สศก.
(รองฯ อัญชนา ตราโช)
รองเลขาธิการ สศก.
(รองฯ ทัศนีย์ เมืองแก้ว)
098-258-0014 คณะบริหารความต่อเนื่อง
รองเลขาธิการ สศก.
(รองฯ พลเชษฐ์ ตราโช)
081-407-7370 คณะบริหารความต่อเนื่อง
รองเลขาธิการ สศก.
(รองฯ อัญชนา ตราโช)
086-606-1501 ผู้ประสานงานคณะบริหาร
นางสาวภัสชา ผ่องใส
รก.ผชช.ด้านการบริหาร
ความต่อเนื่อง
ทรัพยากรบุคคล
นายชัยทัต อุยะธารงสิทธิ์
ผอ.ส่วนประชาสัมพันธ์
หัวหน้าทีมงานบริหารความ
นางสาวสุปริญญา
แก้วนนท์
ต่อเนื่อง 1
(ด้านแผนงานและงบประมาณ) ผอ.ส่วนแผนงาน
นางสุภัค วงศ์วิวัฒน์ไชย
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ชานาญการ
หัวหน้าทีมงานบริหารความ
นางสาววรยา ไทพาณิชย์
ต่อเนื่อง 1
ผอ.ส่วนการเจ้าหน้าที่
(ด้านบุคลากร)
นางสาวสุศศิโฉม
นาคะเวช
นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์
089-444-7235
098-258-0014
081-407-7370
089-444-7235
084-219-2754
086-379-2955
081-571-4109

089-828-1456
085-042-9449

098-828-2491

6

บุคลำกรหลัก
ชื่อ

บทบำท
เบอร์โทรศัพท์
หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง 1
(ด้านการเงินและบัญชี)

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง 1 (ด้านวัสดุ ครุภัณฑ์
สถานที่ปฏิบัติงานหลัก )

บุคลำกรสำรอง
ชื่อ
นางสาวฐิตภิ า
เด่นศรีเสรีกุล
ผอ.ส่วนการเงินและ
บัญชี
นางสุภาพร กิตตินันทะ
ศิลป์
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชานาญการ
นายพรหมทอง อุยตระกูล
รักษาการหัวหน้าฝ่าย
พัสดุ
นายปิยะพงษ์
วงศ์มโนพาณิช

เบอร์โทรศัพท์
086-511-8885

089-106-0702

086-531-7914

089-181-8281

เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
นางอุไร ขาชู
ต่อเนื่อง 1 (ด้านงานสารบรรณ) หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ
นางนุชนาถ เอี่ยมชูแสง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ปฏิบัติงาน
หัวหน้าทีมงานบริหารความ
นายชัยทัต อุยะธารงสิทธิ์
ต่อเนื่อง 1 (ด้านประชาสัมพันธ์) ผอ.ส่วนประชาสัมพันธ์
นางสาวถิรพร ฐิติพรขจิต
นักประชาสัมพันธ์
ชานาญการ
หัวหน้าทีมงานบริหาร
นายพรหมทอง อุยตระกูล
ความต่อเนื่อง 1 (ด้านกฎหมาย) ผู้อานวยการส่วนนิติการฯ
นายอิทธิพล ทองหวาน
นิติกร ชานาญการ
นายพงศ์ไท ไทโยธิน
081-658-0809 หัวหน้าทีมงานบริหารความ
นางสาวกัลยา สงรอด
ผอ.กองนโยบายและแผนพัฒนา
ต่อเนื่อง 2
รก.ผชช.ด้านนโยบาย
การเกษตร (กนผ.)
(ด้านนโยบาย แผนงาน มาตการ พัฒนาการเกษตรชนบท
ด้านการเกษตร)

089-827-0904
087-050-1330

086-379-2955
089-613-6874

086-531-7914
089-505-8972
089-476-6984
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บุคลำกรหลัก
ชื่อ

บทบำท
เบอร์โทรศัพท์

บุคลำกรสำรอง
ชื่อ
นางเพ็ญรุ่ง สมบัตินิมิต

เบอร์โทรศัพท์
081-922-4560

ผอ.ส่วนนโยบายและแผน
การเกษตร

นางอังคณา พุทธศรี
ผอ.กองเศรษฐกิจการเกษตร
ระหว่างประเทศ (กศป.)

นายเปรมชัย เกตุสาเภา
ผอ.ศูนย์ประเมินผล
(ศปผ.)

นายวินิต อธิสุข
ผอ.ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
(ศสส.)

081-576-2714 หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง 3
(ด้านนโยบาย แผนงาน มาตการ
ด้านการเกษตรต่างประเทศ)

084-543-6999 หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง 4
(ด้านการติดตาม ประเมินผล
โครงการ แผนงาน มาตรการ
ด้านการเกษตร)

081-875-7641 หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง 5
(ด้านจัดทา และให้บริการข้อมูล
สารสนเทศการเกษตร)

นางสาวหิรัญญา
สระสม
ผอ.ส่วนองค์กรและ
ยุทธศาสตร์ระหว่าง
ประเทศ
นางสาวพาสินี
ณ ป้อมเพ็ชร
ผอ.ส่วนประสานงาน
สารองข้าวฉุกเฉิน
นางเพ็ญแข ศุภณฐาพร
ผชช. ด้านประเมินผล
การพัฒนาการเกษตร

085-901-9026

นางลออ จิตต์ชอบ
ผอ.ศปร.

089-770-8771

081-912-3713

091-728-2332

นายศิริวัฒน์ ทรงธนศักดิ์ 089-691-1041
ผชช.ด้านสารสนเทศ
การเกษตร

นางพรพรรณ เห็นสว่าง 081-859-2923
รก.ผชช.ด้านระบบข้อมูล
สถิติการเกษตร
หัวหน้าทีมงานบริหารความ
นายสุชาติ ผุแปง
081-820-0451
ต่อเนื่อง 5
ผอ.ส่วนเทคโนโลยี
(ด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ) สารสนเทศ
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บุคลำกรหลัก
ชื่อ

นางสาวราตรี เม่นประเสริฐ
ผอ.สานักวิจัยเศรษฐกิจ
การเกษตร (สวศ.)

บทบำท
เบอร์โทรศัพท์

085-921-4569 หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง 6 (ด้านศึกษา
วิเคราะห์สถานการณ์ด้าน
การเกษตร และวิจัยเศรษฐกิจ
การเกษตร)

บุคลำกรสำรอง
ชื่อ
นางสาวภวิตา จันทันแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชานาญการพิเศษ
นายประเสริฐศักดิ์
แสงสัทธา
ผชช.ด้านการแปรรูปสินค้า
เกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตร
นายเอกราช ตรีลพ
รก.ผชช.ด้านการผลิต
การตลาดสินค้าเกษตร

นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง
ผอ.ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ
(ศกช.)

นายสมมาตร ยิ่งยวด
ผอ.สศท.5
นายชีวิต เม่งเอียด
ผอ.สศท.7
นายสุชัย กิตตินันทศิลป์
ผอ.สศท.6
นางจินตนา ปัญจะ
ผอ.สศท.10

เบอร์โทรศัพท์

098-284-7981

098-264-9475

089-727-6604 หัวหน้าทีมงานบริหารความ
นางชุรีย์ กลัน่ น้าเค็ม
089-826-0711
ต่อเนื่อง 7
ผอ.ส่วนติดตามและวิเคราะห์
(ด้านระบบฐานข้อมูลเกษตรขนาดใหญ่) ภัยพิบัติทางการเกษตร

080-659-7272 หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง 8
(ด้านสถานที่ปฏิบัติงานสารอง)
089-708-7590 หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง 9
(ด้านสถานที่ปฏิบัติงานสารอง)
086-810-7971 หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง 10
(ด้านสถานที่ปฏิบัติงานสารอง)
081-757-9066 หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง 11
(ด้านสถานที่ปฏิบัติงานสารอง)

นายณรงศักดิ์ การันต์
ผู้อานวยการส่วนวิเคราะห์
เศรษฐกิจการเกษตร
นางสาวโรสมาลิน
เจือจันทึก
หัวหน้าฝ่ายบริหารทัว่ ไป
นางวัลลภา ศรีสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทัว่ ไป

089-664-1990

นางสาวสุนทรี เหล่าตรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารทัว่ ไป

099-284-7540

นางจันทนา เสนาธรรม
หัวหน้าฝ่ายบริหารทัว่ ไป

081-197-5755

098-103-7285

089-686-7601
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กำรกำหนดโครงสร้ำงคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง
เพื่อให้แผน BCP สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลการจัดตั้งคณะ
บริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ของหน่วยงาน จึงเป็นขั้นตอนแรกที่ต้องมีการพิจารณากาหนดขึ้น โดยอาจ
มีโครงสร้าง ดังรูปที่ 1 ดังนี้
1) หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน มีหน้าที่ในการประเมิน
ลักษณะ ขอบเขต และแนวโน้มของอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อตัดสินใจประกาศใช้แผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
และดาเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรตามที่ได้กาหนดไว้
ในแผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
2) หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่ ผู้บริหารของสานัก/กองในหน่วยงาน มีหน้าที่ในการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องและคณะบริหารความต่อเนื่องและดาเนินการ
ตามขั้นตอนและแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรที่ได้กาหนดไว้ในแผนดาเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่องของฝ่ายงาน/ส่วนงานของตน
3) ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง มีหน้าที่ในการติดต่อและประสานงานภายใน
หน่วยงานและให้การสนับสนุนในการติดต่อสื่อสารกับสานัก/กองภายในหน่วยงาน และดาเนินการตามขั้นตอน
และแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง
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กำรกำหนดกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree)
กระบวนการ Call Tree คือ กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกในคณะบริหารความ
ต่อเนื่องและทีมงานบริหารความต่อเนื่องตามรายชื่อที่ปรากฏในตารางข้อมูลรายชื่อโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
สามารถบริหารจัดการในการติดต่อบุคลากรของหน่วยงาน ภายหลังจากมีการประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือ
สภาวะวิกฤตกระบวนการ Call Tree จะเริ่มต้นที่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องแจ้งให้ผู้ประสานงานคณะ
บริหารความต่อเนื่องทราบถึงเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้ประสานงานฯ แจ้งให้หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องรับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ตามสายงานการบังคับ
บัญชาของแต่ละงาน จากนั้นหัวหน้าฝ่ายงาน/ส่วนงานมีหน้าที่แจ้งไปยังบุคลากรภายใต้การบังคับบัญชาเพื่อ
รั บ ทราบเหตุการณ์ฉุกเฉิน และการประกาศใช้ แผนดาเนิน ธุรกิจอย่างต่อเนื่องของหน่ว ยงานตามช่องทาง
ติดต่อสื่อสารที่ได้ระบุในแผน ทั้งนี้ อาจแจ้งเหตุผ่านเทคโนโลยีอื่น ๆ ได้ในกรณีที่ไม่เร่งด่วน เช่น ระบบ Chat
แต่ผู้แจ้งเหตุต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้รับแจ้งได้อ่านและรับทราบแล้ว โดยเฉพาะการแจ้งเป็นกลุ่มต้อง
ตรวจสอบว่าได้รับทราบและตอบกลับทุกคน
ดังนั้ น

การแจ้ งผ่ านโทรศั พท์ ยั งคงเป็น แนวทางที่เหมาะสมหากเป็ นเหตุฉุ กเฉิน เร่ งด่ว น

ดัง รูป ที่ 2
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-

4
-

-

-
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-

-

-

5

-

-

-

-

6
-

-

7
-

8,9,10,11

-

-

-

-

-

-

-

081-757-9066
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

089-686-7601
099-284-7540

-

-

081-197-5755
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8. กลยุทธ์ควำมต่อเนื่อง (Business Continuity strategy)
กลยุทธ์ความต่อเนื่อง เป็นแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีความพร้อมเมื่อ
เกิดสภาวะวิกฤต ซึ่งพิจารณาทรัพยากรใน 5 ด้าน ดังตารางที่ 2
ตำรำงที่ 2 กลยุทธ์ควำมต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)
ทรัพยำกร
กลยุทธ์ควำมต่อเนื่อง
อาคาร/สถานที่ 1) กาหนดสถานที่ปฏิบัติงานสารอง ดังนี้
ปฏิบัติงาน
1.1) อาคาร 2 ชั้น 5 กระทรวงเกษตรฯ
สารอง
ถ.ราชดาเนิน กทม.
1.2). สศท.5 จ.นครราชสีมา
1.3). สศท.7 จ.ชัยนาท
1.4). สศท.6 จ.ชลบรี
1.5). สศท.10 จ.ราชบุรี
2) การปฏิบัติงานที่บ้าน
(Work Form Home)
วัสดุอุปกรณ์ที่ 1) นาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนตัว
สาคัญ / การ
(Laptop/Notebook/Tablet/Smartphone)
จัดหาจัดส่งวัสดุ ของเจ้าหน้าที่มาใช้ปฏิบัติงานได้เป็นการ
อุปกรณ์ที่สาคัญ ชั่วคราว
2) ประสานงานและเตรียมความพร้อมกับ
หน่วยงานพื้นที่สารองเกี่ยวกับการ
เตรียมพร้อมด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ
และคอมพิวเตอร์
3) กาหนดให้มีการจัดหา (เช่า/ซือ้ )
คอมพิวเตอร์สารองที่มีคุณลักษณะเหมาะสม
กับการใช้งาน พร้อมอุปกรณ์ที่สามารถ
เชื่อมโยงผ่าน Internet เข้าสู่ระบบ
เทคโนโลยีของหน่วยงานกลางและ
กรมบัญชีกลางได้
เทคโนโลยี
1) ประสานงานกับหน่วยงานเทคโนโลยี เพื่อ
สารสนเทศและ จัดเตรียมและให้มีระบบงาน
ข้อมูลที่สาคัญ เทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศสารอง
2) ปฏิบัติงานโดยไม่ใช้ระบบงานเทคโนโลยี
(Manual) ไปก่อน แล้วจึงป้อนข้อมูลเข้าใน
ระบบ เมื่อกลับคืนสู่สภาวะปกติ
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ทรัพยำกร

บุคลากรหลัก

กลยุทธ์ควำมต่อเนื่อง
3) จัดหาพื้นที่บนระบบ Cloud ของ
กระทรวง DE หรือ Disater Recovery Site
(DR) สารองข้อมูลของ สศก. ที่อาคาร
นวัตกรรม และ สศท.5 เพื่อให้เจ้าหน้าที่
จัดเก็บข้อมูลและสามารถปฏิบัติงานนอก
สานักงานได้
4) พัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงาน
เป็นระบบ e-service
5) เครือข่าย VPN (Virtual Private
Network) เป็นเครือข่ายสนับสนุน
การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home)
6) จัดหาระบบการประชุมทางไกลที่มี
ประสิทธิภาพ
1) กาหนดให้ใช้บุคลากรสารอง ทดแทน
ภายในสานัก/ศูนย์/กอง เดียวกัน
2) กาหนดให้ใช้บุคลากรนอกส่วนงานหรือ
กลุ่มงานในกรณีที่บุคลากรไม่เพียงพอหรือ
ขาดแคลน
3) กาหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้านตาม
แนวทางที่กาหนด

คู่ค้า/ผู้ให้บริการ 1) กาหนดให้มีคู่ค้า/ผู้ให้บริการสารอง/
ที่สาคัญ/ผู้มี
ผู้มสี ่วนได้เสีย เพื่อเรียกใช้บริการได้ในสภาวะ
ส่วนได้ส่วนเสีย วิกฤต
2) พิจารณากระจายความเสี่ยง โดยมีคู่ค้า/
ผู้ให้บริการ มากกว่า 1 ราย เช่น TOT
สาหรับให้บริการแก่หน่วยงาน
9. ผลกระทบต่อกระบวนกำรทำงำนหรือกำรให้บริกำร
การวิเคราะห์ผลกระทบต่อกระบวนการทางานหรือการให้บริการ (Business Impact Analysis)
พบว่ากระบวนการทางานที่ฝ่ายงานต้องให้ความสาคัญและกลับมาดาเนินงานหรือฟื้นคืนสภาพให้ ได้ภายใน
ระยะเวลาตามที่กาหนดปรากฏดังตารางที่ 3
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ตำรำงที่ 3 ผลกระทบต่อกระบวนกำรทำงำนหรือกำรให้บริกำร (Business Impact Analysis)
กระบวนกำรหลัก

1.งานด้านการจัดทาข้อมูลการเกษตร
1.1 การจัดทา ปริมาณการผลิต พืชไร่ พืชสวน ปศุ
สัตว์ และประมง
1.2 การจัดทาข้อมูลพยากรณ์

ผลกระทบ/
ระดับควำมเร่งด่วน
(สูง/ปำนกลำง/ต่ำ)

ระยะเวลำเป้ำหมำยในกำรฟื้นคืนสภำพ
4 ชั่วโมง

1 วัน

1 สัปดำห์ 2 สัปดำห์


ปานกลาง



ปานกลาง



1.3 การจัดทาต้นทุนการผลิต

ปานกลาง



1.4 จัดทาข้อมูลราคา

ปานกลาง





1.5 การจัดทาข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือน
และแรงงานเกษตร
1.6 งานทะเบียน

ปานกลาง





ปานกลาง





1.7 การจัดทาพืชเศรษฐกิจหลักที่สาคัญด้วย
เทคโนโลยีภมู ิสารสนเทศ
2.งานด้านการให้บริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตร

ปานกลาง





สูง



3.งานด้านระบบฐานข้อมูลเกษตรขนาดใหญ่
4.งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การให้บริการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2) การให้บริการเชื่อมโยงเครือข่ายอินทราเน็ต
3) การให้บริการ WIFI

สูง

4) การให้บริการ Network Drive
5) การให้บริการระบบ Back Office
6) การให้บริการระบบ ประมวลผล
7) ระบบห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
5.งานด้านนโยบาย แผนงาน มาตรการด้านการเกษตร
6.งานด้านนโยบาย แผนงาน มาตรการด้านการเกษตร
ต่างประเทศ
7.งานด้านการวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
8.งานด้านการวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตร
9.งานด้านติดตามประเมินผล
10.งานด้านประชาสัมพันธ์

สูง
สูง
ต่า





ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง









สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง






















1 เดือน
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กระบวนกำรหลัก

ผลกระทบ/
ระดับควำมเร่งด่วน
(สูง/ปำนกลำง/ต่ำ)
ปานกลาง
ปานกลาง

11.งานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป
12.งานด้านการเงิน การบัญชี วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์
การบริหารงานบุคคล กฎหมาย

ระยะเวลำเป้ำหมำยในกำรฟื้นคืนสภำพ
4 ชั่วโมง

1 วัน







1 สัปดำห์ 2 สัปดำห์

1 เดือน




สาหรับกระบวนงานอื่น ๆ ที่ประเมินแล้ว อาจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมี
ความยืดหยุ่นสามารถชะลอการดาเนินงานและการให้บริการได้ โดยให้ผู้บริหารของฝ่ายงานประเมินความ
จาเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ หากมีความจาเป็น ให้ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความต่อเนื่องเช่นเดียวกับกระบวนงานหลัก
10. กำรวิเครำะห์เพื่อกำหนดควำมต้องกำรทรัพยำกรที่สำคัญ
10.1) ด้านสถานที่ปฏิบัติงานสารอง (Working Space Requirement) ดังตารางที่ 4
ตำรำงที่ 4 กำรระบุพื้นที่กำรปฏิบัติงำนสำรอง
สถำนที่/ที่มำ

4
ชั่วโมง

1 วัน

กระทรวงเกษตรฯ
ชั้น 5

-

-

-

-

-

สศท.5
จ.นครราชสีมา
สศท.7 จ.ชัยนาท

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สศท.6 จ.ชลบรี

-

-

-

-

-

สศท.10 จ.ราชบุรี

-

-

-

-

-

ปฏิบัติงานที่บ้าน

-

-

-

-

-

รวม

-

-

-

-

-

ประเภททรัพยำกร
พื้นที่สาหรับสถานที่
ปฏิบัติงานสารอง

1 สัปดำห์ 2 สัปดำห์

หมำยเหตุ

1 เดือน

- พื้นที่ 72 ตร.ม.
- จนท. 1 คนต่อพืน้ ที่ 2 ตร.ม.
- พื้นที่ 315 ตร.ม.
- จนท. 1 คนต่อพืน้ ที่ 2 ตร.ม.
- พื้นที่ 435.08 ตร.ม.
- จนท. 1 คนต่อพืน้ ที่ 2 ตร.ม.
- พื้นที่ 504.5 ตร.ม.
- จนท. 1 คนต่อพืน้ ที่ 2 ตร.ม.
- พื้นที่ 412 ตร.ม.
- จนท. 1 คนต่อพืน้ ที่ 2 ตร.ม.
ปฏิบัติงานที่บ้านตนเอง

10.2) ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement) ดังตารางที่ 5
ตำรำงที่ 5 กำรระบุจำนวนวัสดุอุปกรณ์
ประเภททรัพยำกร

1.คอมพิวเตอร์และระบบเชื่อมต่อ
เครือข่าย

ที่มำ

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 สัปดำห์

2 สัปดำห์

1 เดือน

เครื่องส่วนตัว/
เครื่องของ
หน่วยงานสารอง/
ระบบจัดหา/ซือ้ /
เช่า/ยืม

-

-

-

5 เครื่อง

10 เครื่อง
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ประเภททรัพยำกร

2. วัสดุอุปกรณ์สาหรับระบบ GFMIS
3. วัสดุอุปกรณ์สาหรับระบบ EGP
(ระบบจัดซื้อจัดจ้าง)
4. เครื่องพิมพ์ รองรับการใช้งานกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์
5. โทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมหมายเลข
และระบบ network Swift

6. โทรสารเครื่องสแกน/(Fax
Document Scan Machine) พร้อม
หมายเลข
7. เครื่องถ่ายเอกสาร

ที่มำ

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 สัปดำห์

2 สัปดำห์

1 เดือน

ระบบจัดหา/ซือ้ /
เช่า/ยืม
ระบบจัดหา/ซือ้ /
เช่า/ยืม
ระบบจัดหา/ซือ้ /
เช่า/ยืม
เครื่องส่วนตัว/
เครื่องของ
หน่วยงานสารอง/
ระบบจัดหา/ซือ้ /
เช่า/ยืม
ระบบจัดหา/
ซือ้ /เช่า/ยืม

-

-

1 เครื่อง

2 เครื่อง

2 เครื่อง

-

-

-

1 เครื่อง

2 เครื่อง

-

-

1 เครื่อง

2 เครื่อง

-

-

-

-

2 เครื่อง

5 เครื่อง

-

-

-

1 เครื่อง

-

ระบบจัดหา/
ซือ้ /เช่า/ยืม

-

-

1 เครื่อง

-

2 เครื่อง

10.3) ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล (IT & Information Requirement) ดังตารางที่ 6
ตำรำงที่ 6 กำรระบุควำมต้องกำรด้ำนเทคโนโลยี (รอคุย ศสส.)
ประเภททรัพยำกร

สัญญาณอินเทอร์เน็ต
แอปพลิเคชั่น
ระบบสารองข้อมูล
Disaster Recovery site (DR) ระบบสารอง
กรณีเกิดภัยพิบัติ
Conference
VPN
Share Drive

แหล่งข้อมูล
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

4 ชั่วโมง

1 สัปดำห์

2 สัปดำห์

1 เดือน










หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ

1 วัน
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10.4) ความต้องการด้านบุคลากรสาหรับความต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน (Personnel Requirement) ดังตารางที่ 7
ตำรำงที่ 7 กำรระบุจำนวนบุคลำกรหลักที่จำเป็น
ประเภททรัพยำกร
1.งานด้านการจัดทาข้อมูลการเกษตร

4 ชั่วโมง
-

1 วัน
-

1 สัปดำห์
7 คน

2 สัปดำห์
7 คน

1 เดือน
7 คน

-

-

1 คน

1 คน

1 คน

-

-

1 คน

1 คน

1 คน

1.3 การจัดทาต้นทุนการผลิต

-

-

1 คน

1 คน

1 คน

1.4 จัดทาข้อมูลราคา

-

-

1 คน

1 คน

1 คน

1.5 การจัดทาข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือน
และแรงงานเกษตร
1.6 งานทะเบียน

-

-

1 คน

1 คน

1 คน

-

-

1 คน

1 คน

1 คน

1.7 การจัดทาพืชเศรษฐกิจหลักที่สาคัญด้วย
เทคโนโลยีภมู ิสารสนเทศ
2.งานด้านการให้บริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตร
3.งานด้านระบบฐานข้อมูลเกษตรขนาดใหญ่
4.งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การให้บริการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2) การให้บริการเชื่อมโยงเครือข่ายอินทราเน็ต
3) การให้บริการ WIFI
4) การให้บริการ Network Drive
5) การให้บริการระบบ Back Office
6) การให้บริการระบบ ประมวลผล
7) ระบบห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
5.งานด้านนโยบาย แผนงาน มาตรการด้านการเกษตร
6.งานด้านนโยบาย แผนงาน มาตรการด้านการเกษตร
ต่างประเทศ
7.งานด้านการวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
8.งานด้านการวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตร
9.งานด้านติดตามประเมินผล

-

-

1 คน

1 คน

1 คน

-

1 คน
1 คน
1 คน

1.1 การจัดทา ปริมาณการผลิต พืชไร่ พืชสวน
ปศุสัตว์ และประมง
1.2 การจัดทาข้อมูลพยากรณ์

-

1 คน
1 คน
6 คน
6 คน
ส่วนละ 1 คน ส่วนละ 1 คน

1 คน
6 คน
ส่วนละ 1 คน

1 คน
1 คน

7 คน
6 คน

7 คน
6 คน

7 คน
6 คน

-

1 คน
1 คน
1 คน

8 คน
1 คน
8 คน

8 คน
1 คน
8 คน

8 คน
1 คน
8 คน

10.งานด้านประชาสัมพันธ์

-

1 คน

1 คน

1 คน

1 คน

11.งานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป
12.งานด้านการเงิน การบัญชี วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ การ
บริหารงานบุคคล กฎหมาย
รวม

-

1 คน
1 คน

1 คน
3 คน

1 คน
3 คน

1 คน
3 คน
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10.5) ความต้องการด้านผู้ให้บริการที่สาคัญ (Service Requirement) ดังตารางที่ 8
ตำรำงที่ 8 กำรระบุจำนวนผู้ให้บริกำรที่ต้องติดต่อหรือขอรับบริกำร
ฝ่ำยงำน/กลุ่มงำน

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 สัปดำห์

ผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

มากกว่า 1ราย

ผู้ให้บริการ วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

มากกว่า 1ราย

ผู้ให้บริการยานพาหนะ

มากกว่า 1ราย

ผู้ให้บริการอุปกรณ์ IT

มากกว่า 1ราย

ผู้ให้บริการสถานที่พักชั่วคราว

มากกว่า 1ราย

2 สัปดำห์

1 เดือน

รวม

11. ขั้นตอนกำรบริหำรควำมต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนกำร
วันที่ 1 กำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ทันที (ภายใน 24 ชั่วโมง)
การปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและ
บุคลากรอื่น และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบำทควำมรับผิดชอบ

ดำเนินกำรแล้วเสร็จ

1.แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤต ตามกระบวนการ Call Tree
ให้กับหัวหน้าทีมงานฯ เพื่อแจ้งบุคลากรในหน่วยงาน
ภายหลังได้รับแจ้งจากหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
2. จัดประชุมทีมงานบริหารความต่อเนื่อง เพื่อ
ประเมินความเสียหายผลกระทบต่อการดาเนินงาน
การให้บริการ และทรัพยากรที่สาคัญที่ต้องใช้ในการ
บริหารความต่อเนื่องและทบทวนกระบวนงานที่มี
ความเร่งด่วน หรือส่งผลกระทบอย่างสูง
3. รวบรวมข้อมูลและสรุปรายชื่อบุคลากรใน ศูนย์/
สานัก ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ตลอดจนทรัพย์สิน
ที่ได้รับความเสียหาย
4. รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของ
หน่วยงานทราบโดยครอบคลุมประเด็น ดังนี้
 จานวนรายชื่อบุคลากรที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
 ความเสียหายของทรัพยากรและผลกระทบ

หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง/ผู้ประสานงานคณะ
บริหารความต่อเนื่อง
ผู้ประสานงานคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง/หัวหน้า
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง



ผู้ประสานงานคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง/หัวหน้า
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ผู้ประสานงานคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง
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ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบำทควำมรับผิดชอบ

ดำเนินกำรแล้วเสร็จ

ต่อระดับการดาเนินงานและการให้บริการ
 ทรัพยากรสาคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความ
ต่อเนื่อง
 กระบวนงานที่มีความเร่งด่วนและส่งผล
กระทบอย่างสูงหากไม่ดาเนินการ และจาเป็นต้อง
ดาเนินงานหรือปฏิบัติงานด้วยมือ
5. ประเมินและรายงานสถานการณ์/เหตุการณ์ และ
กาหนดแนวทางปฏิบัติงานตามกระบวนงานหลักต่อ
คณะบริหารความต่อเนื่อง



ผู้ประสานงานคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง
หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง

วันที่ 2-7 กำรตอบสนองในระยะสั้น
การปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและ
บุคลากรอื่น และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

1.วิเคราะห์สถานการณ์สถานภาพ
การกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่
ได้รับผลกระทบ
2. การให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งจาเป็นต่อการใช้งาน
ในทุกระบบ
3. ทบทวนการดาเนินงานเพื่อ
กาหนดแนวทางให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์
4. ติดตามและรายงานสถานการณ์
การปฏิบัติงานของแต่ละทีมงานต่อ
คณะบริหารความต่อเนื่อง

บทบำทควำมรับผิดชอบ

ดำเนินกำรแล้วเสร็จ

คณะบริหารความต่อเนื่อง



หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง 4
(ด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ)



คณะบริหารความต่อเนื่อง



ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง
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วันที่ 8 กำรตอบสนองระยะกลำง (1 สัปดาห์)
การปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและ
บุคลากรอื่น และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบำทควำมรับผิดชอบ

ดำเนินกำรแล้วเสร็จ

1. ทบทวนการดาเนินงานเพื่อกาหนดแนวทางให้
สอดคล้องกับสถานการณ์

คณะบริหารความต่อเนื่อง



2. ทบทวน ระบุทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้เพิ่มเติม
เพื่อดาเนินงานให้ครอบคลุมมากขึ้น
3. ติดตามและรายงานสถานการณ์การปฏิบัติงาน
ของแต่ละทีมงานต่อคณะบริหารความต่อเนื่อง

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องฯ
ผู้ประสานงานคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง




กำรตอบสนองระยะยำว (มากกว่า 1 เดือน)
การปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและ
บุคลากรอื่น และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบำทควำมรับผิดชอบ

ดำเนินกำรแล้วเสร็จ

1. ทบทวนการดาเนินงานเพื่อกาหนด
แนวทางให้สอดคล้องกับสถานการณ์

คณะบริหารความต่อเนื่อง



2. จัดหาสถานที่ปฏิบัติงานใหม่/กาหนด
แนวทางปฏิบัติงานใหม่

คณะบริหารความต่อเนื่อง



3. รายงานความก้าวหน้า

ผู้ประสานงานคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง
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กลยุทธ์ควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ
กรณีเหตุกำรณ์อุทกภัย
นิยำม ภัยและอันตรายที่เกิดจากสภาวะน้าท่วมหรือน้าท่วมฉับพลัน มีสาเหตุมาจากการเกิดฝนตกหนักหรือฝนต่อเนื่องเป็นเวลานาน โดยแบ่งความรุนแรงเป็น 3 ระดับ คือ
ระดับที่ 1 อุทกภัยจากน้าท่วมฉับพลัน
ระดับที่ 2 อุทกภัยจากน้าท่วมขัง
ระดับที่ 3 มหาอุทกภัย (เทียบเท่าน้าท่วมใหญ่ปี 2554 หรือเหนือกว่า)
กำรกำหนดมำตรกำรในกำรบริหำรจัดกำรตำมลำดับเหตุกำรณ์
กำรดำเนินกำร
มำตรกำรควำมต่อเนื่อง
1. ก่อนเกิดเหตุการณ์
1. ติดตามสภาวะอากาศ และสรุปสถานการณ์น้าภาพรวมของประเทศจาก
กรมอุตุนิยมวิทยา และ สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ ตามลาดับ
2. เมื่อมีการเตือนภัยหรือมีความเป็นไปได้สูงว่าจะเกิดเหตุการณ์อุทกภัย ให้แจ้งผู้บริหารเพื่อประชุมคณะทางานฯ
3. จัดเตรียมน้าดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภค เรือหรือแพยาง และขนย้าย วัสดุอุปกรณ์ต่างๆขึ้นที่สูง
4.จัดเตรียมกระสอบทราย ทาความสะอาดท่อระบายน้า
2. ขณะเกิดเหตุการณ์
1.ทางานในสถานที่ทางานสารอง และทางานที่บ้าน ที่ไม่ประสบเหตุอุทกภัย
2.นาน้าดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภค ที่จัดเตรียมไว้ ช่วยเหลือบุคลากรที่ประสบเหตุอุทกภัย
3. ติดตามสภาวะอากาศ และสรุปสถานการณ์น้าภาพรวมของประเทศจาก
กรมอุตุนิยมวิทยา และ สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ ตามลาดับ
4.ถ้าจาเป็นต้องทางานในพื้นที่ประสบอุทกภัย ให้ใช้เรือหรือแพยางในการเดินทางเป็นหลัก
3. หลังเกิดเหตุการณ์
1. มอบเงินช่วยเหลือแก่บุคลากรในการบูรณะซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
2. ซ่อมแซมสถานที่ทางาน วัสดุอุปกรณ์ที่เสียหาย
3. ฝึกซ้อมรับมือเหตุการณ์ในปีต่อไป

กรณีเหตุกำรณ์อัคคีภัย
นิยาม ภัยอันตรายอันเกิดจากไฟที่ขาดการควบคุมดูแล ทาให้เกิดการติดต่อลุกลามไปตามบริเวณที่มีเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหม้ต่อเนื่อง โดยแบ่งความรุนแรงเป็น 3 ระดับ คือ
ระดับที่ 1 ไฟไหม้ขั้นต้น คือ ตั้งแต่เห็นเปลวไฟ จนถึง 5 นาที สามารถดับได้ โดยใช้เครื่องดับเพลิงเบื้องต้น
ระดับที่ 2 ไฟไหม้ขั้นปานกลาง ถึงรุนแรง คือ ระยะเวลาไฟไหม้ไปแล้ว 5 นาที ถึง 8 นาที อุณหภูมิจะสูงมาก เกินกว่า 400 องศาเซลเซียส
ระดับที่ 3 ไฟไหม้ขั้นรุนแรง คือ ระยะเวลาไฟไหม้ต่อเนื่องไปแล้ว เกิน 8 นาที และยังมีเชื้อเพลิงอีกมากมายอุณหภูมิ จะสูงมากกว่า 600 องศาเซลเซียส ไฟจะลุกลามขยายตัวไปทุกทิศทาง
อย่างรุนแรงและรวดเร็ว
และประเภทของไฟ ยังสามารถแบ่งเป็น 5 ประเภท ดังนี้
1. ไฟประเภท A คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิง ไม้ กระดาษ ผ้า ยาง และ พลาสติก
2. ไฟประเภท B คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงเหลวติดไฟ น้ามันเบนซิน น้ามันดีเซล สี และ สารละลาย
3. ไฟประเภท C คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีกระแสไฟฟ้า
4. ไฟประเภท D คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่เป็น โลหะลุกติดไฟ
5. ไฟประเภท K คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงน้ามันทาอาหาร น้ามันพืช น้ามันจากสัตว์ และ ไขมัน
กำรกำหนดมำตรกำรในกำรบริหำรจัดกำรตำมลำดับเหตุกำรณ์
กำรดำเนินกำร
มำตรกำรควำมต่อเนื่อง
1. ก่อนเกิดเหตุการณ์
1. จัดระเบียบวัสดุอุปกรณ์ ให้เป็นระเบียบ มีระยะห่างที่เหมาะสม และตรวจสภาพและซ่อมบารุงวัสดุอุปกรณ์ที่ชารุด
อย่างสม่าเสมอ หากไม่สามารถซ่อมได้ให้ขายทอดตลาด เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า สารเคมี วัสดุสานักงาน เป็นต้น
2. จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง บันไดหนีไฟและอื่นๆ ให้มีสภาพสมบูรณ์ หากมีการชารุดต้องมีการตรวจสอบสภาพ
ซ่อมแซม หรือจัดหาให้มีความพร้อมใช้อยู่เสมอ
3. ให้ความรู้และฝึกซ้อมการรับมือกับอัคคีภัยอย่างสม่าเสมอ
4. เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ทางานสารอง หรือ การทางานที่บ้าน

กำรดำเนินกำร
2. ขณะเกิดเหตุการณ์

3. หลังเกิดเหตุการณ์

มำตรกำรควำมต่อเนื่อง
1. บุคลากรผู้พบเห็นเพลิงไหม้ กดสัญญาณแจ้งเตือนภัย
2. หัวหน้าทีมอาคาร เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิง เจ้าหน้าที่ตารวจ และเจ้าหน้าที่พยาบาล หากไฟ
อยู่ในระดับความรุนแรงที่ 1 หรือ 2
ให้ดาเนินการดับเพลิงเบื้องต้น
3. หัวหน้าทีมอาคาร แจ้งบุคลากรในอาคารให้อพยพออกจากอาคาร
4. หัวหน้าทีมอาคาร ตรวจสอบจานวนบุคลากรในอาคาร ณ จุดนัดพบที่เตรียมไว้
5. หากจานวนบุคลากรไม่ครบ หัวหน้าทีมอาคารรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงให้ค้นหาและช่วยเหลือทันที
1. ให้ความช่วยเหลือแก่บุคลากรที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิต เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าครองชีพเบื้องต้น ค่าทาศพ เป็นต้น
2. ซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์ และอาคารสถานที่ หากอาคารสถานที่เสียหายมาก ให้บุคลากรปฏิบัติงานในที่ทางานสารอง
หรือทางานที่บ้าน ส่วนวัสดุอุปกรณ์ที่เสียหายและมีความจาเป็นต้องใช้ ให้ยืมจากหน่วยงานอื่น และรีบจัดซื้อมาทดแทน
3. ดาเนินการตามมาตรการความต่อเนื่องก่อนเกิดเหตุการณ์อย่างสม่าเสมอ

กรณีเหตุกำรณ์วำตภัย
นิยำม ภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรง จนทาให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือน ต้นไม้ และสิ่งก่อสร้าง โดยแบ่งความรุนแรงเป็น 3 ระดับ คือ
ระดับที่ 1 พายุดีเปรสชันเขตร้อน มีความเร็วลมสูงสุดไม่เกิน 63 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ระดับที่ 2 พายุโซนร้อน มีความเร็วลมสูงสุดไม่เกิน 118 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ระดับที่ 3 ไต้ฝุ่น หรือ เฮอร์ริเคน มีความเร็วลมสูงสุดมากกว่า 118 กิโลเมตร/ชั่วโมง
กำรกำหนดมำตรกำรในกำรบริหำรจัดกำรตำมลำดับเหตุกำรณ์
กำรดำเนินกำร
มำตรกำรควำมต่อเนื่อง
1. ก่อนเกิดเหตุการณ์
1. ให้ความรู้และฝึกซ้อมการรับมือกับวาตภัยอย่างสม่าเสมอ
2. ติดตามข่าวและประกาศคาเตือนลักษณะอากาศร้ายจากกรมอุตุนิยมวิทยา
3. เตรียมวิทยุและอุปกรณ์สื่อสาร ชนิดใช้ถ่านแบตเตอรี่ ตะเกียง ไฟฉาย ไม้ขีดไฟ เวชภัณฑ์ น้าดื่ม และเครื่องอุปโภค
บริโภค
4. ตัดกิ่งไม้ หรือรีดกิ่งไม้ที่อาจหักได้จากลมพายุ โดยเฉพาะกิ่งที่จะหักมาทับอาคาร สายไฟฟ้า ต้นไม้ที่ตายยืนต้น
5. ตรวจเสาและสายไฟฟ้าทั้งในและนอกบริเวณอาคารให้เรียบร้อย ถ้าไม่แข็งแรงให้ยึดเหนี่ยวเสาไฟฟ้าให้มั่นคง
6. สร้างห้องปฏิบัติงานหรืออาคารจอดรถ ชั้นใต้ดิน หลุมหลบภัย
7. ปิดประตู หน้าต่างทุกบาน รวมทั้งยึดประตูและหน้าต่างให้มั่นคงแข็งแรง ถ้าประตูหน้าต่างไม่แข็งแรง ให้ใช้ไม้ทาบตี
ตะปูตรึงปิดประตู หน้าต่างไว้
8. ปิดกั้นช่องทางลมและช่องทางต่าง ๆ ที่ลมจะเข้าไปทาให้เกิดความเสียหาย

กำรดำเนินกำร
2. ขณะเกิดเหตุการณ์
3. หลังเกิดเหตุการณ์

มำตรกำรควำมต่อเนื่อง
หัวหน้าทีมอาคารแจ้งเตือนบุคลากรให้รวมตัวกันในห้องปฏิบัติงานหรืออาคารจอดรถ
ชั้นใต้ดิน หลุมหลบภัย สถานที่ที่มีมั่นคง แข็งแรง
1. เมื่อลมสงบแล้วต้องรออย่างน้อย 3 ชั่วโมง ถ้าพ้นระยะนี้แล้วไม่มีลมแรงเกิดขึ้นอีก จึงจะวางใจว่าพายุได้ผ่านพ้นไป
แล้ว ทั้งนี้เพราะ เมื่อศูนย์กลางพายุผ่านไปแล้วจะต้องมีลมแรงและฝนตกหนักผ่านมาอีก ประมาณ 2 ชั่วโมง (กรณีฝนตก
หนักอาจจะปรับใช้แนวทางปฏิบัติตามมาตรการความต่อเนื่องกรณีเหตุการณ์อุทกภัย)
2. หัวหน้าทีมอาคารและบุคลากรอพยพออกจากตัวอาคาร นาผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตส่งโรงพยาบาล
3. ซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์ และอาคารสถานที่ หากอาคารสถานที่เสียหายมาก ให้บุคลากรปฏิบัติงานในที่ทางานสารอง
หรือทางานที่บ้าน ส่วนวัสดุอุปกรณ์ที่เสียหายและมีความจาเป็นต้องใช้ ให้ยืมจากหน่วยงานอื่น และรีบจัดซื้อมาทดแทน
4. ให้ความช่วยเหลือแก่บุคลากรที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิต เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าครองชีพเบื้องต้น ค่าทาศพ เป็นต้น

กรณีเหตุกำรณ์ชุมนุมประท้วง/จลำจล
นิยำม การชุมนุมของบุคคลในที่สาธารณะ เพื่อเรียกร้อง สนับสนุน คัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยแสดงออกต่อประชาชนทั่วไป และบุคคลอื่นสามารถเข้าร่วมการ
ประชุมนั้นได้ ไม่ว่าการชุมนุมนั้นจะมีการเดินขบวนหรือเคลื่อนย้ายด้วยหรือไม่ โดยแบ่งความรุนแรงเป็น 3 ระดับ คือ
ระดับที่ 1 การชุมนุมขนาดเล็ก การชุมนุมที่มีผู้เข้าร่วมและพื้นที่ที่ใช้ในการชุมนุมไม่มาก ใช้เวลาในการชุมนุมไม่นาน
ระดับที่ 2 การชุมนุมขนาดใหญ่ การชุมนุมที่มีผู้เข้าร่วมและพื้นที่ในการชุมนุมมาก การชุมนุมมีท่าทีว่าจะใช้เวลานาน และมีการระดมผู้ชุมนุมมาจากต่างจังหวัด
ระดับที่ 3 การจลาจล การชุมนุมที่มีผู้เข้าร่วมและพื้นที่ในการชุมนุมมาก การชุมนุมมีท่าทีว่าจะใช้เวลานาน มีการระดมผู้ชุมนุมมาจากต่างจังหวัด และมีการใช้ความรุนแรง
กำรกำหนดมำตรกำรในกำรบริหำรจัดกำรตำมลำดับเหตุกำรณ์
กำรดำเนินกำร
มำตรกำรควำมต่อเนื่อง
1. ก่อนเกิดเหตุการณ์
1. ให้ความรู้และฝึกซ้อมการรับมือกับการชุมนุมประท้วง/จลาจลอย่างสม่าเสมอ
2. เตรียมวิทยุและอุปกรณ์สื่อสาร ชนิดใช้ถ่านแบตเตอรี่ ตะเกียง ไฟฉาย ไม้ขีดไฟ เวชภัณฑ์ น้าดื่ม และเครื่องอุปโภค
บริโภค
3. จัดเตรียมสถานที่ปฏิบัติงานสารอง เส้นทางอพยพ และการทางานที่บ้าน
4. แจ้งสานักงานตารวจแห่งชาติ
2. ขณะเกิดเหตุการณ์
1. หัวหน้าส่วนราชการหรือผูท้ ี่ได้รับมอบอานาจ เจรจาทาความเข้าใจ และประชุมกับผู้นาการชุมนุม
2. หัวหน้าส่วนราชการหรือผูท้ ี่ได้รับมอบอานาจ ประสานงานกับ เจ้าหน้าที่ตารวจที่มาควบคุมการชุมนุม
3.กรณีเกิดเหตุรุนแรง หัวหน้าทีมอาคารและบุคลากรอพยพตามเส้นทางที่กาหนดไว้
3. หลังเกิดเหตุการณ์
1. หัวหน้าทีมอาคารและบุคลากรอพยพออกจากตัวอาคาร นาผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตส่งโรงพยาบาล
2. ให้ความช่วยเหลือแก่บุคลากรที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิต เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าครองชีพเบื้องต้น ค่าทาศพ เป็นต้น
3. ซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์ และอาคารสถานที่ หากอาคารสถานที่เสียหายมาก ให้บุคลากรปฏิบัติงานในที่ทางานสารอง
หรือทางานที่บ้าน ส่วนวัสดุอุปกรณ์ที่เสียหายและมีความจาเป็นต้องใช้ ให้ยืมจากหน่วยงานอื่น และรีบจัดซื้อมาทดแทน

กรณีเหตุกำรณ์โรคระบำด
นิยำม โรคติดต่อหรือโรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดโรคแน่ชัด ซึ่งอาจแพร่ไปสู่ผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง หรือมีภาวะของการเกิดโรคมากผิดปกติกว่าที่เคยเป็นมา
เช่น โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ โรคไวรัส COVID -19 โรคฝีดาษ โรคไข้เหลือง วัณโรค เป็นต้น
กำรดำเนินกำร
มำตรกำรควำมต่อเนื่อง
1. ก่อนเกิดเหตุการณ์
1. ให้ความรู้และฝึกซ้อมการรับมือกับเหตุการณ์โรคระบาดอย่างสม่าเสมอ
2. จัดเตรียมสถานที่ปฏิบัติงานสารอง การทางานที่บ้าน อุปกรณ์เพื่อป้องกันโรคและรักษาพยาบาลเบื้องต้น เช่น เจลล้าง
มือ สบู่เหลว หน้ากากอนามัย น้ายาทาแผล ยาแก้ไข้ ยาแก้แพ้อากาศ สาลี เป็นต้น
3. ติดตามข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุข อย่างสม่าเสมอ
2. ขณะเกิดเหตุการณ์
1. ฝ่ายประชาสัมพันธ์แจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข
2. บุคลากรปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข เช่น กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ การเว้นระยะห่าง
ทางสังคม การทางานที่บ้าน การให้บุคลากรกลุ่มเสี่ยงทางานหรือกักตัวที่บ้านเป็นระยะเวลา 14 วัน การงดการเดินทาง
โดยไม่จาเป็น
การใส่หน้ากากอนามัยและหน้ากากคลุมหน้า การคัดกรองอาการของบุคลากรก่อน
การปฏิบัติงาน เป็นต้น
3. จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อป้องกันโรคและรักษาพยาบาลเบื้องต้นเพิ่มเติมกรณีที่ไม่เพียงพอ
3. ติดตามข่าวสาร กฎหมาย คาสั่ง ประกาศ มติ และแนวปฏิบัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้หัวหน้าส่วน
ราชการเพื่อออกเป็นคาสั่งหรือแนวทางให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติตาม
4. ให้ความช่วยเหลือแก่บุคลากรที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิต เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าครองชีพเบื้องต้น ค่าทาศพ เป็นต้น
3. หลังเกิดเหตุการณ์
1. การปรับตัวให้เข้ากับวิถีการใช้ชีวิตแบบใหม่ (New Normal) เช่น การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล การทางานที่บ้าน
การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นต้น
2. ดาเนินการตามมาตรการความต่อเนื่องก่อนเกิดเหตุการณ์อย่างสม่าเสมอ

กรณีเหตุกำรณ์ก่อกำรร้ำย
นิยำม พฤติการณ์รุนแรงซึ่งมีเจตนาที่จะก่อให้เกิดความกลัว กระทาการเพื่อจุดประสงค์ทางศาสนา การเมืองหรืออุดมการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นการกระทาที่จงใจหรือไม่ใส่ใจต่อความ
ปลอดภัยของผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง และกระทาโดยองค์กรที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐใด ๆ โดยรูปแบบการก่อการร้าย แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
1. การก่อเหตุโดยใช้กองกาลังนักรบกลุ่มใหญ่ (ตั้งแต่ ๑๐ คนขึ้นไป) เช่น เหตุการณ์ก๊อด'ส อาร์มี่บุกยึดสถานทูตพม่า พ.ศ. 2542 และโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี พ.ศ. 2543 เป็นต้น
2. การก่อเหตุโดยใช้กองกาลังนักรบขนาดเล็ก (๒ - ๓ คน) เช่น เหตุการณ์ระเบิดศาลท้าวมหาพรหม สี่แยกราชประสงค์ เป็นต้น
3. การก่อเหตุโดยลาพังเพียงคนเดียว เช่น เหตุการณ์กราดยิงที่ จ.นครราชสีมา เป็นต้น
กำรดำเนินกำร
มำตรกำรควำมต่อเนื่อง
1. ก่อนเกิดเหตุการณ์
1. ให้ความรู้และฝึกซ้อมการรับมือกับเหตุการณ์ก่อการร้ายอย่างสม่าเสมอ
2. จัดเตรียมสัญญาณเตือนภัยตามจุดต่างๆ เพื่อให้สามารถแจ้งเตือนบุคลากรที่ยังปฏิบัติงานในอาคารได้
2. ขณะเกิดเหตุการณ์
1. ตั้งสติ รวมกลุ่ม และหาที่กาบัง แต่หากรู้ทางออกฉุกเฉินของอาคารให้หาทางหลบหนีออกมาโดยเร็วที่สุด
2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ตารวจให้ได้โดยเร็วที่สุด
3. หากได้ยินประกาศจากเจ้าหน้าที่ตารวจให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด
4. หาสิ่งของรอบตัวที่อาจจะเป็นอาวุธได้ เช่น กรรไกร คัตเตอร์ แท่งไม้ เป็นต้น
5. กรณีพบเจอกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายและเลี่ยงไม่ได้จริงๆ ให้พยายามใช้อาวุธต่อสู้อย่างสุดชีวิต โดยระหว่างต่อสู้ให้
พยายามเคลื่อนไหวตลอดเวลา เพื่อไม่ให้ตกเป็นเป้านิ่ง ถ้าสบโอกาสให้วิ่งหนีทันที
4. กรณีซ่อนตัวและไม่พบกับกลุ่มผู้ก่อการร้าน ให้รอเจ้าหน้าที่เพื่อทาการอพยพ ถ้าเจอกับเจ้าหน้าตารวจที่ให้ชูมือขึ้นสูง
ทั้งสองข้าง เพื่อแสดงเจ้าหน้าที่ตารวจเห็นว่าไม่มีอาวุธ
3. หลังเกิดเหตุการณ์
1. หัวหน้าทีมอาคารและบุคลากรอพยพออกจากตัวอาคาร นาผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตส่งโรงพยาบาล
2. ให้ความช่วยเหลือแก่บุคลากรที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิต เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าครองชีพเบื้องต้น ค่าทาศพ เป็นต้น
3. ซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์ และอาคารสถานที่ หากอาคารสถานที่เสียหายมาก ให้บุคลากรปฏิบัติงานในที่ทางานสารอง
หรือทางานที่บ้าน ส่วนวัสดุอุปกรณ์ที่เสียหายและมีความจาเป็นต้องใช้ ให้ยืมจากหน่วยงานอื่น และรีบจัดซื้อมาทดแทน

กรณีเหตุกำรณ์แผ่นดินไหว แผ่นดินทรุด
นิยำม การสั่นสะเทือนของพื้นดิน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเคลื่อนที่อย่างฉับพลันของเปลือกโลก เนื่องจากพลังงานความร้อนภายในโลกทาให้เกิดแรงเครียด แรงเครียดที่สะสมอยู่ในโลกทาให้
เกิดการแตกหั กของหิ น เมื่อหิ น แตกออกเป็ นแนวจะเกิดเป็นรอยเลื่ อนและการเคลื่ อนที่อย่างฉับพลั นของรอยเลื่ อนนี้ เป็นสาเหตุหลั กของการเ กิดแผ่ นดินไหว นอกจากจะเกิดจาก
ปรากฏการณ์ธรรมชาติแล้วยังเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากมนุษย์ซึ่งทาให้สภาพสมดุ ลของเปลือกโลกบางส่วนเปลี่ยนไปและไปกระตุ้นให้เกิดอาการดังกล่าว แต่จะมีความรุนแรงน้อยกว่าที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แผ่นดินไหวอาจเกิดจากภูเขาไฟระเบิด เหมืองถล่ม หรือการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใต้ดิน เป็นต้น
ขนำด (Magnitude) เป็นปริมาณที่มีความสัมพันธ์กับพลังงานที่พื้นโลก ปลดปล่อยออกมาในรูปของการสั่นสะเทือน คานวณได้จากการตรวจวัดค่าความสูงของคลื่นแผ่นดินไหวที่ตรวจวัด
ได้ด้วยเครื่องมือตรวจแผ่นดินไหว โดยเป็นค่าปริมาณที่บ่งชี้ขนาด ณ บริเวณศูนย์กลางแผ่นดินไหว มีหน่วยเป็น " ริคเตอร์"
มำตรำริคเตอร์
ขนำด

ควำมสัมพันธ์ของขนำดโดยประมำณกับควำมสั่นสะเทือนใกล้ศูนย์กลำง

1-2.9

เกิดการสั่นไหวเล็กน้อย ผู้คนเริ่มมีความรู้สึกถึงการสั่นไหว บางครั้ง รู้สึกเวียน ศีรษะ

3-3.9

เกิดการสั่นไหวเล็กน้อย ผู้คนที่อยู่ในอาคารรู้สึกเหมือนรถไฟวิ่งผ่าน

4-4.9

เกิดการสั่นไหวปานกลาง ผู้ที่อาศัยอยู่ทั้งภายในอาคาร และนอกอาคาร รู้สึกถึงการ สั่นสะเทือน วัตถุห้อยแขวนแกว่งไกว

5-5.9

เกิดการสั่นไหวรุนแรงเป็นบริเวณกว้าง เครื่องเรือน และวัตถุมีการเคลื่อนที่

6-6.9

เกิดการสั่นไหวรุนแรงมาก อาคารเริ่มเสียหาย พังทลาย

7.0 ขึ้นไป

เกิดการสั่นไหวร้ายแรง อาคาร สิ่งก่อสร้างมีความเสียหายอย่างมาก แผ่นดินแยก วัตถุที่อยู่บนพื้นถูกเหวี่ยงกระเด็น

ควำมรุนแรงแผ่นดินไหว (Intensity) แสดงถึงความรุนแรงของเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น วัด ได้จากปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น ขณะเกิด และหลังเกิดแผ่นดินไหว เช่น ความรู้สึกของผู้คน
ลักษณะที่วัตถุหรือ อาคารเสียหายหรือสภาพภูมิประเทศที่เปลี่ยนแปลง เป็นต้น ในกรณีของประเทศไทยใช้มาตราเมอร์แคลลี่ สาหรับเปรียบเทียบอันดับ ซึ่งมีทั้งหมด 12 อันดับ เรียงลาดับ
ความรุนแรงแผ่นดินไหวจากน้อยไปมาก
มำตรำเมอร์แคลลี่
อันดับที่
ลักษณะควำมรุนแรงโดยเปรียบเทียบ
I

เป็นอันดับที่อ่อนมาก ตรวจวัดโดยเครื่องมือ

II

พอรู้สึกได้สาหรับผู้ที่อยู่นิ่ง ๆ ในอาคารสูง ๆ

III

พอรู้สึกได้สาหรับผู้อยู่ในบ้าน แต่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้สึก

IV

ผู้อยู่ในบ้านรู้สึกว่าของในบ้านสั่นไหว

V

รู้สึกเกือบทุกคน ของในบ้านเริ่มแกว่งไกว

VI

รู้สึกได้กับทุกคนของหนักในบ้านเริ่มเคลื่อนไหว

VII

ทุกคนต่างตกใจ สิ่งก่อสร้างเริ่มปรากฎความเสียหาย

VIII

เสียหายค่อนข้างมากในอาคารธรรมดา

IX

สิ่งก่อสร้างที่ออกแบบไว้อย่างดี เสียหายมาก

X

อาคารพัง รางรถไฟบิดงอ

XI

อาคารสิ่งก่อสร้างพังทลายเกือบทั้งหมด ผิวโลกปูดนูนและเลื่อนเป็นคลื่นบน พื้นดินอ่อน

XII

ทาลายหมดทุกอย่าง มองเห็นเป็นคลื่นบนแผ่นดิน

กำรกำหนดมำตรกำรในกำรบริหำรจัดกำรตำมลำดับเหตุกำรณ์
กำรดำเนินกำร
มำตรกำรควำมต่อเนื่อง
1. ก่อนเกิดเหตุการณ์
1. จัดระเบียบวัสดุอุปกรณ์ ให้เป็นระเบียบ มีระยะห่างที่เหมาะสม และตรวจสภาพและซ่อมบารุงวัสดุอุปกรณ์ที่ชารุด
อย่างสม่าเสมอ หากไม่สามารถซ่อมได้ให้ขายทอดตลาด เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า สารเคมี วัสดุสานักงาน เป็นต้น
2. เตรียมวิทยุและอุปกรณ์สื่อสาร ชนิดใช้ถ่านแบตเตอรี่ ตะเกียง ไฟฉาย ไม้ขีดไฟ เวชภัณฑ์ น้าดื่ม และเครื่องอุปโภค
บริโภค และกระเป๋ายาเตรียมไว้ในสานักงาน และให้ทุกคนทราบว่าอยู่ที่ไหน
3. ควรมีเครื่องมือและอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ในสานักงาน เช่น เครื่องดับเพลิง บันไดหนีไฟ ถุงทราย เป็นต้น และจัดเตรียม/
ตรวจสอบให้มีสภาพสมบูรณ์ หากมีการชารุดต้องมีการตรวจสอบสภาพ ซ่อมแซม หรือจัดหาให้มีความพร้อมใช้อยู่เสมอ
4. ศึกษาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
5. ควรทราบตาแหน่งของวาล์วปิดน้า วาล์วปิดก๊าซ สะพานไฟฟ้า สาหรับตัดกระแสไฟฟ้า
6. อย่าวางสิ่งของหนักบนชั้น หรือหิ้งสูง ๆ เมื่อแผ่นดินไหวอาจตกลงมาเป็นอันตรายได้
7. ผูกเครื่องใช้หนัก ๆ ให้แน่นกับพื้นผนังอาคาร
8. สร้างอาคารสานักงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กาหนด สาหรับพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว
9. ให้ความรู้และฝึกซ้อมการรับมือกับแผ่นดินไหว แผ่นดินทรุด อย่างสม่าเสมอ
10. ควรมีการวางแผนเรื่องจุดนัดหมาย ในกรณีที่ต้องพลัดพรากจากกัน เพื่อมารวมกันอีกครั้ง ในภายหลัง
11. เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ทางานสารอง หรือ การทางานที่บ้าน
12. ติดตามข่าวและประกาศคาเตือนลักษณะอากาศร้ายจากกรมอุตุนิยมวิทยา

2. ขณะเกิดเหตุการณ์

3. หลังเกิดเหตุการณ์

1. อย่าตื่นตกใจ พยายามควบคุมสติอยู่อย่างสงบ ถ้าท่านอยู่ในสานักงานก็ให้อยู่ในสานักงาน ถ้าท่านอยู่นอกสานักงาน
ก็ให้อยู่นอกสานักงาน เพราะส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บเพราะวิ่งเข้าออกจากสานักงาน
2. ถ้าอยู่ในอาคารให้ระวังสิ่งของที่อยู่สูงตกใส่ เช่น ชิ้นส่วนของอาคาร เศษอิ ฐ เศษปูนที่แตกออกจากเพดาน ให้ระวังตู้
หนังสือ ชั้นวางของ เลื่อนชั้นหรือล้มทับ ให้อยู่ห่างจากประตู ระเบียง หน้าต่าง และกระจก ถ้าเกิดการสั่นไหวรุนแรงให้
หลบอยู่ใต้โต๊ะ หรือมุมห้อง อย่าวิ่งออกมานอกอาคาร
3. ถ้าอยู่ในอาคารสูง ควรตั้งสติให้มั่น และรีบออกจากอาคารโดยเร็ว หนีให้ห่างจากสิ่งที่จะล้มทับได้
4. ห้ามใช้ลิฟท์โดยเด็ดขาดขณะเกิดแผ่นดินไหว
5. ถ้าอยู่ในที่โล่งแจ้ง ให้อยู่ห่างจากเสาไฟฟ้า และสิ่งห้อยแขวนต่าง ๆ ที่ปลอดภัยภายนอกคือที่โล่งแจ้ง
6. ถ้าท่านกาลังขับรถให้หยุดรถและอยู่ภายในรถ จนกระทั่งการสั่นสะเทือนจะหยุด
7. อย่าใช้ เทียน ไม้ขีดไฟ หรือสิ่งที่ทาให้เกิดเปลวหรือประกายไฟ เพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้น
8. หั วหน้าทีมอาคาร เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิง เจ้าหน้าที่ตารวจ และเจ้าหน้าที่พยาบาล
หากเกิดไฟไหม้อยู่ในระดับความรุนแรงที่ 1 หรือ 2 ให้ดาเนินการดับเพลิงเบื้องต้น
9. หัวหน้าทีมอาคาร แจ้งบุคลากรในอาคารให้อพยพออกจากอาคาร
10. หัวหน้าทีมอาคาร ตรวจสอบจานวนบุคลากรในอาคาร ณ จุดนัดพบที่เตรียมไว้
11. หากจานวนบุคลากรไม่ครบ หัวหน้าทีมอาคารรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงให้ค้นหาและช่วยเหลือทันที
1. ควรตรวจตัวเองและคนข้างเคียงว่าได้รับบาดเจ็บหรือไม่ ให้ทาการปฐมพยาบาลขั้นต้นก่อน
2. ควรรีบออกจากอาคารที่เสียหายทันที เพราะหากเกิดแผ่นดินไหวตามมาอาคารอาจพังทลายได้
3. ใส่รองเท้าหุ้มส้นเสมอ เพราะอาจมีเศษแก้ว หรือวัสดุแหลมคมอื่น ๆ และสิ่งหักพังแทง
4. ตรวจสายไฟ ท่อน้า ท่อแก๊ส ถ้าแก๊สรั่วให้ปิดวาล์วถังแก๊ส ยกสะพานไฟ อย่าจุดไม้ขีดไฟ หรือก่อไฟจนกว่าจะแน่ใจว่า
ไม่มีแก๊สรั่ว
5. ตรวจสอบว่า แก๊สรั่ว ด้วยการดมกลิ่นเท่านั้น ถ้าได้กลิ่นให้เปิดประตูหน้าต่างทุกบาน

6. ให้ออกจากบริเวณที่สายไฟขาด และวัสดุสายไฟพาดถึง
7. เปิดวิทยุฟังคาแนะนาฉุกเฉิน อย่าใช้โทรศัพท์ นอกจากจาเป็นจริง ๆ
8. สารวจดูความเสียหายของท่อส้วม และท่อน้าทิ้งก่อนใช้
9. อย่าเป็นไทยมุงหรือเข้าไปในเขตที่มีความเสียหายสูง หรืออาคารพัง
10. อย่าแพร่ข่าวลือ
11. ให้ความช่วยเหลือแก่บุคลากรที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิต เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าครองชีพเบื้องต้น ค่าทาศพ เป็นต้น
12. ซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์ และอาคารสถานที่ หากอาคารสถานที่เสียหายมาก ให้บุคลากรปฏิบัติงานในที่ทางานสารอง
หรือทางานที่บ้าน ส่วนวัสดุอุปกรณ์ที่เสียหายและมีความจาเป็นต้องใช้ ให้ยืมจากหน่วยงานอื่น และรีบจัดซื้อมาทดแทน
13. ดาเนินการตามมาตรการความต่อเนื่องก่อนเกิดเหตุการณ์อย่างสม่าเสมอ

แผนปฏิบัติงำนดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
ประจำปี 2563 - 64
กิจกรรม

เป้ำหมำย

1. จัดทาร่างแผนฯ ดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
2. เสนอร่างแผนฯ ต่อคณะกรรมการฯ

ร่างแผนฯ
ร่างแผนที่ได้รับการ
พิจารณาจากคณะ
กรรมการฯ
คณะกรรมการฯ
เห็นชอบแผนฯ
ผู้บริหารเห็นชอบ
แผนฯ
บุคลากรรับทราบแผนฯ
อย่างน้อย
1 กิจกรรม
1 แห่ง

3. ปรับแผนฯ ตามความเห็นคณะกรรมการฯ
และเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้ง
4. เสนอแผนฯ ต่อผู้บริหาร
5. แจ้งเวียนแผนฯ ให้บุคลากรในองค์การทราบ
6.ทดลอง/ปฏิบัติตามแผนฯ
7. เสนอโครงการจัดหาระบบ Server สารอง
8. ทบทวนแผนฯ

แผนฯได้รับการทบทวน
ให้เป็นปัจจุบัน

ระยะเวลำ
งบ
ประ เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
มำณ 63 63 63 63 63 63 63 63 63 64 64 64

ผู้รับผิดชอบ
กพร.
คณะ
กรรมการฯ
กพร.
คณะ
กรรมการฯ
กพร.
สลก.
ศสส. สลก.
และ สศท.5
คณะ
กรรมการฯ

