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1. บทน า 

แผนความตอ่เนื่องทางธุรกิจ หรอืต่อไปนี้จะเรียกว่า “Business Continuity Plan (BCP)” 

ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อให้ อ.ส.ค. สามารถน าไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติ หรือ

อุบัติการณ์ต่างๆ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย การชุมนุมประท้วง หรือการจลาจล เป็นต้น โดยสภาวะวิกฤติ

หรืออุบัติการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้ อ.ส.ค. ต้องหยุดการด าเนินงาน หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่าง

ต่อเนื่อง 

อ.ส.ค. ได้ศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่อสภาวะวิกฤติและ

วิเคราะห์ความส าคัญของกระบวนงานในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน รวมทั้ง วิเคราะห์ความ

เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น อันจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตามพันธกิจหลักขององค์กร โดยใช้

หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นการประเมินความเสี่ยง (Risk 

Assessment) ของภารกิจขององค์กร โดยวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงขององค์กรประจ าปี 2560 ที่มีผล

โดยตรงกับหน่วยงานหลักและพิจารณาโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ พร้อมทั้งความเร่งด่วน

ของกิจกรรมต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ อ.ส.ค. โดยผลประเมินความเสี่ยงจาก

การ Workshop เมือ่วันที่ 6 มิถุนายน 2560 ที่น าแนวทางให้ใช้แนวทางการวิเคราะห์ (Business Impact 

Analysis :BIA) จากแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ BCP ประจ าปี 2559 คือ ระบบ ERP ที่น ามาใช้

เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานในกระบวนการหลักอื่นๆ ของ อ.ส.ค. อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการใช้

ระบบ ERP(Enterprise Resource Planning) ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับเอเย่นต์ที่คลัง

(Inventory),ระบบการเงิน(GL)/AP/AR/CM) และระบบขาย(OM) เป็นแนวทางในการพิจารณาจัดท าในปี 

2560  

โดยการประเมินผลกระทบจากการใช้ระบบ ERP ในการด าเนินงานระบบขาย (OM) ,

ส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับเอเย่นต์ที่คลัง( Inventory) และ ระบบการเงิน (GL)/AP/AR/CM) ซึ่งหาก

หยุดชะงักหรอืใช้งานไม่ได้จะมีผลกระทบสูงตอ่การด าเนินงานของ อ.ส.ค.  เพราะการใช้งานระบบ ERP 

มีความส าคัญและเป็นข้อมูลหลักของการด าเนินธุรกิจของ อ.ส.ค. ดังนั้น อ.ส.ค. จึงได้พิจารณาน า

ระบบ ERP มาจัดท าแผน 

หาก อ.ส.ค. ไม่มีกระบวนการรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบ

ต่อ อ.ส.ค. ในด้านต่างๆ เช่น ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ การเงิน การให้บริการ สังคม ชุมชน และ

สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจจึงเป็นสิ่งส าคัญที่

จะช่วยให้ อ.ส.ค. สามารถรับมือกับอุบัติการณ์ที่ไม่คาดคิด และท าให้กระบวนการที่ส าคัญ(Critical 

Business Process) สามารถกลับมาด าเนินการได้ตามปกติ หรือตามระดับการให้บริการที่ก าหนด 

ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึน้ได้ 
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1.1. วัตถุประสงค ์(Objectives) 

 เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารความตอ่เนื่องทางธุรกิจ 

 เพื่อให้ อ.ส.ค. มีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับมือกับสภาวะวิกฤติ หรือ

อุบัติการณ์ตา่งๆ ที่เกิดขึน้ 

 เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการด าเนินการหรอืการให้บริการ 

 เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

 เพื่อให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย(Stakeholders) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของ อ.ส.ค. แม้ต้องเผชิญกับ

อุบัติการณ์รา้ยแรงและสง่ผลกระทบจนท าให้การด าเนินงานต้องหยุดชะงัก 

 เพื่อปกป้องชื่อเสียงและการด าเนินกิจการ 

1.2. องค์ประกอบส าคัญของ BCM (Business Continuity Management) 

โดยทั่วไป การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ มักจะมีองค์ประกอบหลักอย่างน้อย 5

องค์ประกอบ ได้แก่ 

องค์ประกอบที่ 1         การท าความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของกิจการ และการก ากับกิจการ 

องค์ประกอบที่ 2         การก าหนดกลยุทธ์ความตอ่เนื่องทางธุรกิจ 

องค์ประกอบที่ 3         การพัฒนาและจัดให้มกีารตอบโต้ตามแผน BCM 

องค์ประกอบที่ 4         การทดสอบ และธ ารงรักษา ตลอดจนทบทวนการจัดการดา้น BCM 

องค์ประกอบที่ 5         การปลูกฝัง BCM ในวัฒนธรรมขององค์กร 

1.3. สมมติฐานของแผนความต่อเน่ือง (BCP Assumptions) 

เอกสารฉบับนีจ้ัดท าขึ้นภายใต้สมมตฐิาน ดังต่อไปนี ้

 อุบัติการณ์ที่เกิดขึน้ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงานส ารองที่จัดเตรียมไว้ 

 หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่รับผิดชอบในการส ารองระบบสารสนเทศต่างๆ ไม่ได้

รับผลกระทบจากอุบัติการณ์ 

 “บุคลากร” ในเอกสารฉบับนี้ หมายถึงผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ทั้งหมดของ 

อ.ส.ค. 

 สถานที่ปฏิบัติงานหลัก คือ ส านักงาน อ.ส.ค. มวกเหล็ก 
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1.4. ขอบเขตของแผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Scope of BCP) 

อ.ส.ค. ได้มีการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงขององค์กรประจ าปี 2560 ที่มีผลโดยตรงกับ

หน่วยงานหลักและพิจารณาโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ และใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ตามแนว

ทางการบริหารความเสี่ยง ซึ่งพิจารณาจากผลกระทบของเหตุการณ์ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานของ 

อ.ส.ค. ณ ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ โดยคัดเลือกผลประเมินความเสี่ยงจากการ Workshop เพื่อมา

จัดท าแผนบริหารความต่อเนื่อง ดังนี้  

1. ระบบขาย (OM) 

2. ระบบการส่งมอบผลิตภัณฑใ์ห้กับเอเย่นต์ที่คลังสนิค้า (Inventory) 

3. ระบบการเงนิ (GL)/AP/AR/CM 

อย่างไรก็ตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจฉบับนี้ได้จัดท าขึ้นเพื่อรองรับกับการบริหาร

ความตอ่เนื่องทางธุรกิจของ อ.ส.ค. ในหลายรูปแบบของสภาวะวิกฤติหรืออุบัติการณ์โดยพิจารณาถึง

ผลกระทบต่อทรัพยากรที่ส าคัญในการด าเนินการซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ประเภทได้แก่ 

1. ผลกระทบด้านอาคาร / สถานที่ปฏิบัติงานหลัก 

เหตุการณท์ี่เกิดขึน้ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานที่สถานที่ปฏิบัติงานหลักของ อ.ส.ค. ได้หรือ

ส่งผลใหบุ้คลากรไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานยังสถานที่ปฏิบัติงานหลักได้ช่ัวคราวหรอืในระยะยาว 

2. ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ / การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 

เหตุการณท์ี่เกิดขึน้ท าให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญหรือไม่สามารถจัดหาจัดส่ง

วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญได้หรอืไม่มีวัสดุอุปกรณ์ให้ใชใ้นการปฏิบัติงานตามปกติ 

3. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ 

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือข้อมูลที่ส าคัญได้หรือไม่

สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ 

4. ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก 

เหตุการณท์ี่เกิดขึน้ท าให้บุคลากรหลักไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ตามปกติ 

5. ผลกระทบด้านคู่คา้ / ผูใ้ห้บริการที่ส าคัญ 

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้คู่ค้า / ผู้ให้บริการไม่สามารถที่จะให้บริการหรือส่งมอบงานได้

ตามที่ระบุไว้กับ อ.ส.ค. 

ทั้งนี้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) ฉบับนี้ผ่านการวิเคราะห์ผลกระทบจากการ

หยุดชะงักของกิจกรรมหลักไม่วา่จะด้วยสาเหตุใดก็ตาม จึงครอบคลุมบริบทที่มากกว่าภัยพิบัติร้ายแรง

และภัยจากธรรมชาต ิ
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2. การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ อ.ส.ค. 

2.1. นโยบายการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจของ อ.ส.ค. 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจที่ด าเนินกิจการ

ด้านอุตสาหกรรมนมซึ่งครอบคลุมกิจกรรมตั้งแต่ต้นน้ า(ส่งเสริม), กลางน้ า(ผลิต) และปลายน้ า 

(จ าหนา่ย) โดยต้องท าการผลิตและจัดจ าหนา่ยผลิตภัณฑ์จากนมโคที่มีคุณภาพในปริมาณที่สอดคล้อง

กับความตอ้งการของตลาดในแตล่ะพื้นที่ ทั้งนีใ้นการด าเนินกิจการมีโอกาสเกิดอุบัติการณ์ต่างๆ ที่อาจ

ส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของกิจกรรมส าคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อผู้มีส่วนได้เสียหลั ก 

ภาพลักษณ์ชื่อเสียงและกิจกรรมส าคัญขององค์กร อ.ส.ค. ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการจัดท า

แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับอุบัติการณ์ต่างๆ เพื่อป้องกัน

และบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นของอุบัติการณ์ จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารความต่อเนื่อง

ทางธุรกิจของ อ.ส.ค. ไว้ดังนี้ 

1. อ.ส.ค. ตอ้งพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้สอดคล้องกับมาตรฐานอัน

เป็นที่ยอมรับสากล ซึ่งต้องมีความครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ การประเมินความ

เสี่ยง การวางกลยุทธ์ การน าไปปฏิบัติ การฝึกซ้อม การทบทวนปรับปรุงแก้ไขแผนอย่างต่อเนื่อง 

ตลอดจนการปลูกฝังจิตส านึกด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจสู่วัฒนธรรมองค์กร ผ่าน

กระบวนการฝึกอบรมและการสื่อสารภายในที่มีประสทิธิผล 

2. ให้คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP Team) ของ อ.ส.ค. มีหน้าที่ในการ

จัดท าระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และด าเนินการต่างๆ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการ

ความตอ่เนื่องทางธุรกิจที่มปีระสิทธิผล 

3. ให้ผู้บริหารทุกระดับของ อ.ส.ค. มีหน้าที่ผลักดัน และสนับสนุนการด าเนินงานต่างๆ ใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ อ.ส.ค. 

4. ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของ อ.ส.ค. ต้องตระหนักถึงการมีส่วนร่วมเพื่อให้การ

ด าเนนิการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ อ.ส.ค. บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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2.2. โครงสร้างและทมีงานแผนความต่อเน่ือง 

เพื่อให้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) น าไปปฏิบัติใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลจึงจัดตัง้คณะบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP Team) ของ อ.ส.ค. ขึ้นโดยมีโครงสร้าง

ดังนี้ 

1) หัวหนา้คณะบริหารความตอ่เนื่องทางธุรกิจ 

(ผูอ้ านวยการ อ.ส.ค.) 

2) หัวหนา้ทีมบริหารความตอ่เนื่องทางธุรกิจ 

(รองผู้อ านวยการ/ผู้ช่วยผูอ้ านวยการ) 

3) ทีมบริหารความตอ่เนื่องทางธุรกิจ 

(หัวหนา้ฝา่ย/ส านัก/ส านักงาน) 

4) ผูป้ระสานงานคณะบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

(หัวหนา้แผนกบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน) 

 

 

 

 

 

รูป 2-1 โครงสร้างและทีมงานแผนความตอ่เนื่อง 

ผูอ้ านวยการ 

ผูช่้วยผูอ้ านวยการ ผูช่้วยผูอ้ านวยการ รองผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ 

หัวหนา้แผนกบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน 

หัวหนา้ฝา่ย หัวหนา้ฝา่ย หัวหนา้ฝา่ย หัวหนา้ฝา่ย 
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ซึ่งแตล่ะต าแหน่งมหีนา้ที่ในการร่วมมือดูแลติดตามปฏิบัติงานและกู้คืนอุบัติการณ์ในแต่ละฝ่าย/ส านัก/

ส านักงานให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วตามรายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง

ทางธุรกิจ (BCP Team) ที่ก าหนดให้เป็นบุคลากรหลักในกรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ให้บุคลากรส ารองรับผิดชอบบทบาทของบุคลากรหลักไปก่อนจนกว่าจะมีการมอบหมายและแต่งตั้ง

โดยหัวหน้าคณะบริหารความตอ่เนื่องทางธุรกิจ โดยที่ อ.ส.ค. จะต้องมีการแต่งตั้งตามรายชื่อทะเบียน

บุคคลากร 

 

รายชื่อทะเบียนบุคคลากร 

 

บุคคลากรหลัก บทบาท บุคคลากรส ารอง 

ชื่อ/นามสกุล โทรศพัท ์ ชื่อ/นามสกุล โทรศพัท ์

นายณรงค์ฤทธ์ิ   วงศ์สุวรรณ 089-9018050 หัวหน้าคณะบริหาร

ความตอ่เนื่องทาง

ธุรกิจ 

นายนพดล  ตันวเิชยีร 

นายสุชาติ  จริยาเลิศศักดิ ์

น.ส.อรนุช  จิราวัฒนานุรักษ์ 

นายวิศิษฎ ์ แสงคลอ้ย 

089-9018049 

089-9018047 

089-9018025 

089-9018039 

นายชัยณรงค์  เปาอินทร์ 089-9018691 หัวหน้าทีมบริหาร

ความตอ่เนื่องทาง

ธุรกิจ 

นางสุพร   เชิญถนอมวงศ์ 

นางจุรยี ์  วิทยาพันธ์ุ 

นายสุรพล  ยิ่งสวัสดิ ์

089-9018690 

089-3742528 

089-9018692 

นางจุรยี ์  วิทยาพันธ์ุ 

นางสุพร  เชญิถนอมวงศ์ 

089-3742528 

089-9018690 

หัวหน้าทมีตดิตอ่

ประสานงาน 

นายศศพิงศ์  บุญญานุพงศ์  089-9018693 

นางอาภรณ์  เฉลาชาญชัยยุทธ 086-3626631 ทีมประสานงาน น.ส.พัสตราภรณ์ สิริภัททรานนท์ 061-4645294 

นางกัญญา  ศรีฟ้า 089-9018696 หัวหน้าทีมกู้คืนระบบ นายพิชิต   เรืองทรัพย์ 086-2338950 

นายปกรณ ์ จิระไชยเขื่อนขันธ์ 083-2692266 ทีมกู้คืนระบบ นายเอกรินทร์  ค าตา 092-8351605 

  ทีมกู้คืนระบบ นายสิขรินทร์  พิทักษว์าปี 081-2918981 

 

ตาราง 2-2 ทะเบียนบุคลากร 
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2.3. การวเิคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis : BIA ) 

การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis : BIA) พิจารณามิติของ

ผลกระทบตามแนวทางการวิเคราะหค์วามเสี่ยงของ อ.ส.ค. ที่ได้ก าหนดมติิของผลกระทบไว้ 4 ด้านคือ 

 S : Strategic หรอืด้านกลยุทธ์ 

 O : Operation หรอืด้านการปฏิบัติการ 

 F : Finance หรอืด้านการเงนิ 

 C : Compliance หรอืด้านการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หรอืข้อก าหนด    

 ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

โดยใช้เกณฑ์การประเมนิแบบ 5 ระดับคือ 

 1 = น้อยมาก 

 2 = น้อย 

 3 = ปานกลาง 

 4 = สูง 

 5 = สูงมาก 

 

 

 
 

รูป 2-3  Risk Metrics 
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2.3.1. ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ BIA(Business Impact Analysis) 

การ Workshop เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ที่น าแนวทางให้ใช้แนวทางการวิเคราะห ์

BIA จากแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ BCP ประจ าปี 2559 คือ ระบบ ERP ที่น ามาใช้เป็น

เครื่องมือในการปฏิบัติงานในกระบวนการหลักอื่นๆ ของ อ.ส.ค. อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการใช้ระบบ 

ERP(Enterprise Resource Planning) ในระบบขาย(OM) ,การส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับเอเย่นต์ที่คลัง

(Inventory) และระบบการเงิน(GL)/AP/AR/CM) ซึ่งจะผลการวิเคราะห์ BIA พบว่า ระบบ ERP ที่น ามาใช้

เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานในกระบวนการหลักอื่นๆ ของ อ.ส.ค. อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการใช้

ระบบ ERP(Enterprise Resource Planning) ในระบบขาย(OM) ,การส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับเอเย่นต์ที่

คลัง(Inventory) และระบบการเงิน(GL)/AP/AR/CM) ยังมีความส าคัญอย่างยิ่งในการด าเนินธุรกิจหลัก

ของ ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ จงึได้พิจารณาระบบ ERP ที่น ามาใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานหลัก

มาจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่อง Business Continuity Plan : BCPและแผนการกู้ระบบ Disaster 

Recovery Plan : DRP  ในปี 2560 เพื่อน าใช้ในปี 2561 

 

 

 
 

ตาราง 2-1 ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ 
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ค าอธิบายการวิเคราะห์ Key Process ERP –ระบบขาย(OM)  

กรณดี าเนินการระบบ ERP ใช้งานไม่ได้    4   ชั่วโมง 

S : Strategic หรือผลกระทบด้านกลยุทธ์  อยู่ในระดับ 1 เพราะมีผลกระทบกับการก าหนดเป้าหมาย

การด าเนินงานเพียงเล็กน้อย ไม่มกีารชะงักของกระบวนการ และการด าเนินงานทางธุรกิจ 

O : Operation หรือผลกระทบด้านการปฏิบัติการ อยู่ในระดับ 1 เพราะมีผลกระทบต่อกระบวนการ

ท างานเพียงเล็กน้อย 

F : Finance หรือ ผลกระทบด้านการเงิน อยู่ในระดับ 1 เพราะท าให้มีการสูญเสียทางการเงินประมาณ

ไม่เกิน 10,000 บาท 

C : Compliance หรือผลกระทบด้านการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อยู่ในระดับ 

1 เพราะไม่ปฏิบัติ ตามระเบียบฯ ส่งผลกระทบอย่างไม่มนีัยส าคัญ 

เหตุผล : ในกรณีนี้ท าให้สูญเสียเวลาในการปฏิบัติงาน เช่น หากช่วงเช้า ระบบ ERP ใช้ไม่ได้ จะกระทบ

การท างานระบบ ERP ใช้งานไม่ได้ 4 ช่ัวโมง ช่วงบ่ายจึงจะปฏิบัติงานปกติได้ ผลกระทบท าให้ต้อง

ปฏิบัติงานต่อเนื่อง ต่อไปอีก 4 ช่ัวโมง อาจจะมีค่าใช้จ่ายค่าล่วงเวลา และท าให้ลูกค้ารับสินค้าล่าช้า

กว่าก าหนด 

 

ค าอธิบายการวิเคราะห์ Key Process ERP –ระบบขาย(OM) 

กรณดี าเนินการระบบ ERP ใช้งานไม่ได้    8 ชั่วโมง 

S : Strategic หรือผลกระทบด้านกลยุทธ์  อยู่ในระดับ 3 เพราะมีผลกระทบกับการก าหนดเป้าหมาย

การด าเนินงาน มีผลกระทบต่อกระบวนการ ปานกลาง 

O : Operation หรือผลกระทบด้านการปฏิบัติการ อยู่ในระดับ 3 เพราะมีผลกระทบต่อกระบวนการ

ท างานปานกลาง 

F : Finance หรอืผลกระทบด้านการเงนิ  อยู่ในระดับ 2 เพราะท าให้มกีารสูญเสียรายได้ในการจ าหน่าย

ผลติภัณฑ์นมเป็นมูลค่าประมาณ  10,000 บาท – 50,000 บาท 

C : Compliance หรือผลกระทบด้านการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อยู่ในระดับ 

1  เพราะไม่ปฎิบัติ  ตามระเบียบฯ ส่งผลกระทบเล็กน้อยสามารถแก้ไขได้ 

เหตุผล : ในกรณีนี้ท าให้สูญเสียเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 8 ช่ัวโมง จะกระทบการท างานระบบ ERP 

ใช้งานไม่ได้ 8 ช่ัวโมง ท าให้ตอ้งใชเ้วลาในการปฎิบัติงานมากขึ้น อาจจะมีค่าใช้จ่ายค่าล่วงเวลา และท า

ให้รับการสั่งซือ้จากลูกค้าล่าช้าและเสียโอกาสในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นม   
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ค าอธิบายการวิเคราะห์ Key Process ERP –ระบบขาย(OM) 

กรณดี าเนินการระบบ ERP ใช้งานไม่ได้    24 ชั่วโมง 

S : Strategic หรือผลกระทบด้านกลยุทธ์  อยู่ในระดับ 3 เพราะมีผลกระทบกับการก าหนดเป้าหมาย

การด าเนินงาน มีผลกระทบต่อกระบวนการ ปานกลาง 

O : Operation หรือผลกระทบด้านการปฏิบัติการ อยู่ในระดับ 3 เพราะมีผลกระทบต่อกระบวนการ

ท างานปานกลาง 

F : Finance หรือผลกระทบด้านการเงิน  อยู่ในระดับ 2 เพราะท าให้มีการสูญเสียการท ายอดจ าหน่าย 

มากกว่า 10,000 บาท – 50,000 บาท 

C : Compliance หรือผลกระทบด้านการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อยู่ในระดับ 

2  เพราะไม่ปฎิบัติ  ตามระเบียบฯ ส่งผลกระทบเล็กน้อยสามารถแก้ไขได้ 

เหตุผล : ในกรณีนี้ท าให้สูญเสียเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามปกติ 24 ช่ัวโมง จะมีผลท าให้พนักงาน

ต้องท างานล่วงเวลา  เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าภายในวันต่อมา การออกใบสั่งซื้อให้ลูกค้า ลูกค้าล่าช้า 

ไม่เป็นปัจจุบัน  

 

ค าอธิบายการวิเคราะห์ Key Process ERP –ระบบขาย(OM) 

กรณดี าเนินการระบบ ERP ใช้งานไม่ได้    3 วัน  

S : Strategic หรือผลกระทบด้านกลยุทธ์  อยู่ในระดับ 4 เพราะมีผลกระทบกับการก าหนดเป้าหมาย

การด าเนินงาน มีผลกระทบต่อกระบวนการอย่างรุนแรง/กระทบต่อแผนงาน 

O : Operation หรือผลกระทบด้านการปฏิบัติการ อยู่ในระดับ 4 เพราะมีผลกระทบต่อกระบวนการ

ท างานอย่างรุนแรง กระทบต่อแผนงาน 

F : Finance หรอืผลกระทบด้านการเงนิ  อยู่ในระดับ 3 เพราะท าให้มีการสูญเสียทางการเงิน จากยอด

จ าหนา่ยสินค้ามากกว่า 50,000 บาท – 2.5 แสนบาท 

C : Compliance หรือผลกระทบด้านการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อยู่ในระดับ 

3  เพราะไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ส่งผลกระทบอย่างมนีัยส าคัญแต่สามารถแก้ไขได้ 

เหตุผล : ในกรณีนี้ท าให้สูญเสียเวลาในการปฎิบัติงานตามปกติ 3 วัน ถ้าเป็นเหตุการณท์ี่เกิดขึ้นในช่วง

สิ้นเดือน,ต้นเดือนที่ต้องจะท าให้มีผลกระทบต่อการท ารายงานต่าง ๆ จะมีผลท าให้พนักงานต้อง

ท างานล่วงเวลามากขึ้น และท าให้มผีลติภัณฑ์ค้างในโกดังเท่ากับจ าหน่ายในช่วง 3 วัน ที่ระบบ ERP ใช้

งานไม่ได้   
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ค าอธิบายการวิเคราะห์ Key Process ERP – การส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับเอเย่นต์ที่

คลังสินค้า (Inventory) 

กรณดี าเนินการระบบ ERP ใช้งานไม่ได้    4   ชั่วโมง  

S : Strategic หรือด้านกลยุทธ์   อยู่ในระดับ 1  เพราะมีผลกระทบต่อกระบวนการท างานน้อย ยังไม่

กระทบชื่อเสียงองค์กร  

O : Operation หรอืด้านการปฏิบัติการ   อยู่ในระดับ1 มีผลกระทบต่อกระบวนการท างานน้อยมาก 

F : Finance หรอืด้านการเงนิ   อยู่ในระดับ 1 เพราะมีผลกระทบต่อกระบวนการท างานบ้างเล็กน้อยท า

ให้ตอ้งเสียค่า  ล่วงเวลาในการปฎิบัติงานแตย่ังอยู่ในระดับที่ไม่เกิน 10,000บาท 

C : Compliance หรอืด้านการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อก าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

อยู่ในระดับ 1 เพราะยังไม่มีการเผยแพร่ข่าว  อาจมเีพียงลูกค้าเร่งรัดเวลาเท่านั้น 

เหตุผล : ในกรณีนี้ท าให้การคีย์เอกสารรับเข้าจา่ยออกรายการผลิตภัณฑแ์ละการตัดยอดขายในระบบ 

ERP เกิดความล่าช้าขยายเวลางานออกไปและอาจก่อให้เกิดค่าล่วงเวลาบ้างเล็กน้อย 

 

ค าอธิบายการวิเคราะห์ Key Process ERP –การส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับเอเย่นต์ที่

คลังสินค้า(Inventory) 

กรณดี าเนินการระบบ ERP ใช้งานไม่ได้     8  ชั่วโมง  

S : Strategic หรอืด้านกลยุทธ์   อยู่ในระดับ 3  เพราะมีผลกระทบต่อกระบวนการท างานระดับ 

ปานกลาง ท าให้แผนงานที่ วางไว้เกิดความล่าช้า 

O : Operation หรอืด้านการปฏิบัติการ  อยู่ในระดับ 3 มผีลกระทบต่อกระบวนการท างานระดับ 

ปานกลาง  

F : Finance หรือด้านการเงิน   อยู่ในระดับ 1 เพราะมีผลกระทบต่อกระบวนการท างานท าให้ต้องเสีย

ค่าล่วงเวลาในการ ปฎิบัติงานแตย่ังอยู่ในระดับที่ไม่เกิน 10,000 บาท 

C : Compliance หรอืด้านการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อก าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

อยู่ในระดับ 1 เพราะยังไม่มีการเผยแพร่ข่าวสารหรือโดนลูกค้าร้องเรียน  อาจมีเพียงลูกค้าขอให้เร่ง

เวลาเท่านั้น 

เหตุผล : ในกรณีนี้ท าให้  การส่งมอบผลิตภัณฑน์มให้กับลูกค้าเกิดความล่าช้า เนื่องจากถ้าระบบ ERP 

มีปัญหาจะท าให้แผนกการตลาดและการขายออกใบก ากับภาษี/ใบส่งของ และใบสั่งจ่ายไม่ได้  ส่งผล

ให้การเตรียมสินค้าและการส่งมอบเกิดความล่าช้าเพราะการเตรียมสินค้าซึ่งถ้าเป็น Modern Trade 
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การจัดเตรียมขึ้นรถบรรทุกต่อคันต้องใช้ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง ส่งผลกระทบต่อการตัดยอดขายในระบบ 

ERP ท าให้การตัดสต็อคไม่เป็น real time และไม่สามารถเรียกรายงานยอดผลิตภัณฑ์นมคงเหลือ

ประจ าวันได้ เมื่อทุกกระบวนการการท างานของแผนกคลังสินค้าเกิดความล่าช้าส่งผลให้พนักงานต้อง

ท างานล่วงเวลาก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการปฎิบัติงาน แตไ่ม่เกิน 10,000 บาท 

 

   ค าอธิบายการวเิคราะห์ Key Process ERP –การส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับเอเย่นต์ที่

คลังสินค้า (Inventory) 

 

กรณดี าเนินการระบบ ERP ใช้งานไม่ได้    24 ชั่วโมง  

S : Strategic หรอืด้านกลยุทธ์   อยู่ในระดับ 3  เพราะมีผลกระทบต่อกระบวนการท างานระดับ 

ปานกลาง ท าให้แผนงานที่วางไว้เกิดความล่าช้า 

O : Operation หรอืด้านการปฏิบัติการ  อยู่ในระดับ 3 มผีลกระทบต่อกระบวนการท างานระดับ 

ปานกลาง ท าให้การ ท างานเกิดความล่าช้าต้องขยายเวลาการท างานออกไป 

F : Finance หรอืด้านการเงนิ  อยู่ในระดับ 2 เพราะมีผลกระทบต่อกระบวนการท างานท าให้ตอ้งเสีย 

ค่าล่วงเวลาในการ ปฎิบัติงานเพิ่มมากขึ้น   

C : Compliance หรอืด้านการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อก าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

อยู่ในระดับ 2 เพราะเริ่มมลีูกค้าโวยวายผา่น Social 

เหตุผล : ในกรณีนี้ท าให้ การส่งมอบผลิตภัณฑ์นมให้กับลูกค้าเกิดความล่าช้า เนื่องจากถ้าระบบ ERP 

มีปัญหาจะท าให้แผนกการตลาดและการขายออกใบก ากับภาษี/ใบส่งของ และใบสั่งจ่ายไม่ได้  ส่งผล

ให้การเตรียมสินค้าและการส่งมอบเกิดความล่าช้าเพราะการเตรียมสินค้าซึ่งถ้าเป็น Modern Trade 

การจัดเตรียมขึ้นรถบรรทุกต่อคันต้องใช้ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง ส่งผลกระทบต่อการตัดยอดขายในระบบ 

ERP ท าให้การตัดสต็อคไม่เป็น real time และไม่สามารถเรียกรายงานยอดผลิตภัณฑ์นมคงเหลือ

ประจ าวันได้ เมื่อทุกกระบวนการการท างานของแผนกคลังสินค้าเกิดความล่าช้าส่งผลให้พนักงานต้อง

ท างานล่วงเวลาก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการปฎิบัติงาน  
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ค าอธิบายการวิเคราะห์ Key Process ERP –การส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับเอเย่นต์ที่

คลังสินค้า (Inventory) 

กรณดี าเนินการระบบ ERP ใช้งานไม่ได้  3 วัน  

S : Strategic หรอืด้านกลยุทธ์   อยู่ในระดับ 3  เพราะมีผลกระทบต่อกระบวนการท างานระดับ 

ปานกลาง ท าให้แผนงานที่ วางไว้เกิดความล่าช้า 

O : Operation หรอืด้านการปฏิบัติการ   อยู่ในระดับ 3 มีผลกระทบต่อกระบวนการท างานระดับ 

ปานกลาง ท าให้การ ท างานเกิดความล่าช้าต้องขยายเวลาการท างานออกไป 

F : Finance หรอืด้านการเงนิ  อยู่ในระดับ 2 เพราะมีผลกระทบต่อกระบวนการท างานท าให้ตอ้งเสีย 

ค่าล่วงเวลาในการ ปฎิบัติงานเพิ่มมากขึ้น   

C : Compliance หรอืด้านการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หรอืข้อก าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  

อยู่ในระดับ 2 เพราะเริ่มมีลูกค้าโวยวายผา่น Social 

เหตุผล : ในกรณีนี้ท าให้ การส่งมอบผลิตภัณฑ์นมให้กับลูกค้าเกิดความล่าช้า เนื่องจากถ้าระบบ ERP 

มีปัญหาจะท าให้แผนกการตลาดและการขายออกใบก ากับภาษี/ใบส่งของ และใบสั่งจ่ายไม่ได้  ส่งผล

ให้การเตรียมสินค้าและการส่งมอบเกิดความล่าช้าเพราะการเตรียมสินค้าซึ่งถ้าเป็น Modern Trade 

การจัดเตรียมขึ้นรถบรรทุกต่อคันต้องใช้ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง ส่งผลกระทบต่อการตัดยอดขายในระบบ 

ERP ท าให้การตัดสต็อคไม่เป็น real time และไม่สามารถเรียกรายงานยอดผลิตภัณฑ์นมคงเหลือ

ประจ าวันได้ เมื่อทุกกระบวนการการท างานของแผนกคลังสินค้าเกิดความล่าช้าส่งผลให้พนักงานต้อง

ท างานล่วงเวลาก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการปฎิบัติงาน  

 

ค าอธิบายการวิเคราะห์ Key Process ERP –ระบบการเงิน (GL/AP/AR/CM/INV) 

กรณดี าเนินการระบบ ERP ใช้งานไม่ได้    4   ชั่วโมง 

S : Strategic หรือผลกระทบด้านกลยุทธ์  อยู่ในระดับ 1 เพราะมีผลกระทบกับการก าหนดเป้าหมาย

การด าเนินงานเพียงเล็กน้อย ไม่มกีารชะงักของกระบวนการ และการด าเนินงานทางธุรกิจ 

O : Operation หรือผลกระทบด้านการปฏิบัติการ อยู่ในระดับ 1 เพราะมีผลกระทบต่อกระบวนการ

ท างานเพียงเล็กน้อย 

F : Finance หรือ ผลกระทบด้านการเงิน อยู่ในระดับ 1 เพราะท าให้มีการสูญเสียทางการเงินประมาณ

ไม่เกิน 10,000 บาท 

C : Compliance หรือผลกระทบด้านการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อยู่ในระดับ 

1 เพราะไม่ปฏิบัติ ตามระเบียบฯ ส่งผลกระทบอย่างไม่มนีัยส าคัญ 
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เหตุผล : ในกรณีนี้ท าให้สูญเสียเวลาในการปฏิบัติงาน เช่น หากช่วงเช้า ระบบ ERP ใช้ไม่ได้ จะกระทบ

การท างานระบบ ERP ใช้งานไม่ได้ 4 ช่ัวโมง ช่วงบ่ายจึงจะปฏิบัติงานปกติได้ ผลกระทบท าให้ต้อง

ปฏิบัติงานต่อเนื่อง ต่อไปอีก 4 ช่ัวโมง อาจจะมีค่าใช้จ่ายค่าล่วงเวลา และท าให้การรับรู้รายได้ไม่เป็น

ปัจจุบัน  

 

ค าอธิบายการวิเคราะห์ Key Process ERP –ระบบการเงิน (GL/AP/AR/CM/INV) 

กรณดี าเนินการระบบ ERP ใช้งานไม่ได้    8 ชั่วโมง 

S : Strategic หรือผลกระทบด้านกลยุทธ์  อยู่ในระดับ 3 เพราะมีผลกระทบกับการก าหนดเป้าหมาย

การด าเนินงาน มีผลกระทบต่อกระบวนการ ปานกลาง 

O : Operation หรือผลกระทบด้านการปฏิบัติการ อยู่ในระดับ 3 เพราะมีผลกระทบต่อกระบวนการ

ท างานปานกลาง 

F : Finance หรอืผลกระทบด้านการเงิน  อยู่ในระดับ 2 เพราะท าให้มีการสูญเสียทางการเงิน มากกว่า 

10,000 บาท – 50,000 บาท 

C : Compliance หรือผลกระทบด้านการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อยู่ในระดับ 

2  เพราะไม่ปฎิบัติ  ตามระเบียบฯ ส่งผลกระทบเล็กน้อยสามารถแก้ไขได้ 

เหตุผล : ในกรณีนี้ท าให้สูญเสียเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 8 ช่ัวโมง จะกระทบการท างานระบบ ERP 

ใช้งานไม่ได้ 8 ช่ัวโมง ท าให้ตอ้งใชเ้วลาในการปฎิบัติงานมากขึ้น อาจจะมีค่าใช้จ่ายค่าล่วงเวลา และท า

ให้การรับรู้รายได้ไม่เป็นปัจจุบัน และจะกระทบในการออกใบเสร็จรับเงนิให้ลูกค้าล่าช้า  

 

ค าอธิบายการวิเคราะห์ Key Process ERP –ระบบการเงิน (GL/AP/AR/CM/INV) 

กรณดี าเนินการระบบ ERP ใช้งานไม่ได้    24 ชั่วโมง 

S : Strategic หรือผลกระทบด้านกลยุทธ์  อยู่ในระดับ 3 เพราะมีผลกระทบกับการก าหนดเป้าหมาย

การด าเนินงาน มีผลกระทบต่อกระบวนการ ปานกลาง 

O : Operation หรือผลกระทบด้านการปฏิบัติการ อยู่ในระดับ 3 เพราะมีผลกระทบต่อกระบวนการ

ท างานปานกลาง 

F : Finance หรอืผลกระทบด้านการเงิน  อยู่ในระดับ 2 เพราะท าให้มีการสูญเสียทางการเงิน มากกว่า 

10,000 บาท – 50,000 บาท 

C : Compliance หรือผลกระทบด้านการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อยู่ในระดับ 

2  เพราะไม่ปฎิบัติ  ตามระเบียบฯ ส่งผลกระทบเล็กน้อยสามารถแก้ไขได้ 
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เหตุผล : ในกรณีนี้ท าให้สูญเสียเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามปกติ 24 ช่ัวโมง และถ้าเป็นเหตุการณ์ที่

เกิดขึ้นในวันสุดท้ายของเดือน จะมีผลท าให้พนักงานต้องท างานล่วงเวลามากขึ้น เพื่อปิดงบการเงินและ

รายงานต่าง ๆ ให้เสร็จทันภายในก าหนดตาม KPI   และจะกระทบในการออกใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้า

ล่าช้า ไม่เป็นปัจจุบัน  

 

ค าอธิบายการวิเคราะห์ Key Process ERP –ระบบการเงิน (GL/AP/AR/CM/INV) 

 

กรณดี าเนินการระบบ ERP ใช้งานไม่ได้    3 วัน  

S : Strategic หรือผลกระทบด้านกลยุทธ์  อยู่ในระดับ 4 เพราะมีผลกระทบกับการก าหนดเป้าหมาย

การด าเนินงาน มีผลกระทบต่อกระบวนการอย่างรุนแรง/กระทบต่อแผนงาน 

O : Operation หรือผลกระทบด้านการปฏิบัติการ อยู่ในระดับ 4 เพราะมีผลกระทบต่อกระบวนการ

ท างานอย่างรุนแรง กระทบต่อแผนงาน 

F : Finance หรอืผลกระทบด้านการเงนิ  อยู่ในระดับ 3 เพราะท าให้มีการสูญเสียทางการเงิน มากกว่า 

50,000 บาท – 2.5 แสนบาท 

C : Compliance หรือผลกระทบด้านการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อยู่ในระดับ 

3  เพราะไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ส่งผลกระทบอย่างมนีัยส าคัญแต่สามารถแก้ไขได้ 

เหตุผล : ในกรณีนี้ท าให้สูญเสียเวลาในการปฎิบัติงานตามปกติ 3 วัน และถ้าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ในช่วงสิ้นเดือน,ต้นเดือนที่ต้องปิดงบการเงิน และรายงานต่าง ๆ จะมีผลท าให้พนักงานต้องท างาน

ล่วงเวลามากขึ้น ซึ่งเป็นการชดเชยในช่วง 3 วัน ที่ระบบ ERP ใช้งานไม่ได้ เพื่อปิดงบการเงินและ

รายงานต่าง ๆ ให้เสร็จทันภายในก าหนดตาม KPI และด้านการเงินมีผลกระทบการจ่ายช าระหนี้ เช่น 

ค่าไฟฟ้า,ค่าภาษี,เงินเดือน,ค่าน้ านมดิบ ซึ่งถ้าจ่ายค่าไฟฟ้าและค่าภาษี ไม่ตรงวัน จะมีค่าปรับเกิดขึ้น 

และจะกระทบในการออกใบเสร็จรับเงนิให้ลูกค้าล่าช้า ไม่เป็นปัจจุบัน  
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2.4. กลยุทธ์ความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Strategy) 

การวางกลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจพิจารณาจากข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ผลกระทบ

ทางธุรกิจซึ่งได้มีการก าหนดความต้องการความต่อเนื่องของกระบวนการท างานต่างๆ โดยมีตัวแปร

ส าคัญๆ ดังตอ่ไปนี ้

 ชวงเวลาการหยุดชะงักที่ยอมรับไดสูงสุด (Maximum Tolerable Period of Disruption : MTPD) 

 ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคนืสภาพ (Recovery Time Objective : RTO) 

 ปริมาณข้อมูลสูญหายที่ยอมรับได้ (Recovery Point Objective : RPO) 

 ระยะเวลาที่ต้องเริ่มด าเนินการมาตรการส ารอง (BCP Start Time : BCP-ST) 

 ระยะเวลาที่ใช้แผนกู้คืน (Disaster Recovery Plans : DRP ) 
 

 
           ตาราง ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ ประจ าปี 2560 

 

  จากผลการวิเคราะห์ผลกระทบ อ.ส.ค. ได้ก าหนดระยะเวลาตั้งแต่เกิดอุบัติการณ์

จนถึงมีการตัดสินใจสั่งการในการด าเนินการตามมาตรการส ารองตามแผน BCP และ DRP ซึ่งมี

ระยะเวลาที่สั้นลงและงบประมาณที่เหมาะสม ดังนี้ 

 1. ชวงเวลาการหยุดชะงักที่ อ.ส.ค. ยอมรับไดสูงสดุเป็นระยะเวลา 8 ช่ัวโมง  

     (Maximum Tolerable Period of Disruption : MTPD= 8 ช่ัวโมง) 

 2. ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคนืสภาพที่ อ.ส.ค. ก าหนดเป็นระยะเวลา 5 ช่ัวโมง 

       (Recovery Time Objective : RTO= 5 ช่ัวโมง) 

 3. ปริมาณข้อมูลสูญหายที่ อ.ส.ค. ยอมรับได้เป็นระยะเวลา 24 ช่ัวโมง 

       (Recovery Point Objective : RPO= 24 ช่ัวโมง) 

 4. ระยะเวลาที่ อ.ส.ค. ก าหนดตอ้งเริ่มด าเนนิการมาตรการส ารองเป็นระยะเวลา 25 นาที 

      (BCP Start Time : BCP-ST= 25 นาที) 

 5. ระยะเวลาที่ อ.ส.ค. ก าหนดเวลาในการใชแ้ผนกู้คืนเป็นระยะเวลา 4.35 ช่ัวโมง 

      (Disaster Recovery Plans : DRP= 4.35 ช่ัวโมง) 
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2.4.1 ทรัพยากรหลักที่ใช้สนับสนุนแผน BCP 

ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 

 
 

 

อาคาร/

สถานที่ 

ปฏิบัติงาน

หลัก 

-ก าหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงานส ารอง 

ณ ห้องประชุม  ส านัก งาน อ .ส .ค . 

ภาคใต้ โดยส ารวจความเหมาะสมของ

สถานที่ประสานงานและเตรียมความ

พร้อมไว้ล่วงหน้า 

 

 

วัสดุอุปกรณ์ 

ที่ส าคัญ / 

การจัดหา

จัดส่ง 

วัสดุอุปกรณ์ 

ที่ส าคัญ 

-ก าหนดใหส้รรหาอุปกรณ์ส ารองที่มีอยู่

ใน อ.ส.ค. ภาคใต้ก่อนแล้วจึงสรรหา

จากภายนอกเช่นส านักงานภาคอื่น 

บ ริ ษั ท ตั ว แ ท น จ า ห น่ า ย อุ ป ก รณ์

เครื่องมือ 

-ก าหนดให้มีการจัดหาคอมพิวเตอร์

ส ารองที่มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการ

ใชง้านพร้อมอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมโยง

ตอ่ผา่นเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของ อ.ส.ค. ได้ 

-ก าหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา

(Laptop/ Notebook) ของเจ้าหน้าที่หรือ

ของ อ.ส.ค. สาขาอืน่ได้ช่ัวคราว 
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ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 

 

 

เทคโนโลย ี

สารสนเทศ

และ 

ข้อมูลที่ส าคัญ 

 

-มี ก า ร จั ด เ ต รี ย ม เ ชื่ อ ม ต่ อ ร ะ บ บ

สารสนเทศส ารอง เช่น อินเตอร์เน็ท 

แอรก์ารด์ 

-สามารถเชื่อมต่อระบบส ารองเพื่อใช้

งานข้อมูลได้จากระบบแมข่่าย 

-ปฏิบัติงานโดยใช้ระบบอินเตอร์เน็ท 

แอร์การ์ด กับเครื่องที่ปฏิบัติงานประจ า

เพื่อเชื่อมต่อระบบแม่ข่ายด าเนินงานได้

ตามปกติในระบบ ERP  

 

 
 

บุคลากรหลัก -ก าหนดให้ใช้บุคลากรส ารอง / ทดแทน

กันภายในส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ ที่

เป็นกลุ่มงานเดียวกัน 

-ก าหนดให้ใช้บุคลากรนอกกรณีที่

บุคลากรไม่เพียงพอหรอืขาดแคลน 

 

คู่ค้า / 

ผูใ้ห้บริการ 

ที่ส าคัญ 

-ปัจจุบัน  อ .ส .ค .  ได้ก าหนดระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของ อ.ส.ค . 

เชื่อมโยงระบบเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต คือ

การสื่อสารแหง่ประเทศไทย 

-จัดหาอุปกรณ์เพื่อใช้งานที่สมรรถนะ

อ านวยความสะดวกได้ในเบื้องต้น ให้แก่

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญใช้ในกรณี

ฉุกเฉิน 

ตาราง 2-2 ทรัพยากรหลักที่ใชส้นับสนุนแผน BCP 
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2.4.2 มาตรการในการลดความเสี่ยงท่ีอาจท าให้ระบบเกิดการหยุดชะงัก 

 

 ความเสี่ยงด้าน

ระบบสารสนเทศ 

ปัจจัยเสี่ยง มาตรการลดความเสี่ยง 

1 Application โปรแกรมบริหารจัดการข้อมูล 

(Application) ของระบบ ERP มี

ความเสี่ยงที่จะได้รับภัยคุกคามจาก 

1. ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Virus 

Computer, Malware ต่างๆ) 

 

2. การโจรกรรมลักลอบปลอม

แปลงแก้ไขชุดค าสั่งจากผู้ไม่

ประสงค์ด ี(Cracker) 

 

3. การพัฒนาปรับปรุงซอฟแวร ์

(Update patch) 

 

4. ความผิดพลาดจากผู้ดแูลระบบ 

(User error) 

 

 

 

 

1. ตดิตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส

ให้กับเครื่อง Application Server 

ของระบบ ERP 

2. ตดิตั้งอุปกรณ์ Firewall ให้กับ

เครือขา่ยของ อ.ส.ค. และ

ตรวจสอบดูแลช่องโหว่ของระบบ

เครือขา่ยเป็นประจ า 

3. ส ารองขอ้มูล Source code ที่ใช้

ส าหรับพัฒนา Application ทุกครั้ง

ที่มกีารปรับปรุงระบบ 

4. จัดท าคู่มอืการใช้งานและจัดการ

ฝกึอบรมเจา้หน้าที่เพื่อให้ปฏิบัติ

หนา้ที่ไปในทิศทางเดียวกัน 

2 Server เครื่องเซิฟเวอร์ (Server)ของระบบ 

ERP มีความเสี่ยงที่จะได้รับภัยคุม

คามจาก 

1. ได้รับความเสียหายทางกายภาพ 

(Physical)  

 

2. อุปกรณ์หนว่ยความจ าส ารอง 

(Hard disk) เสื่อมสภาพ/ช ารุด

เนื่องจากอายุการใช้งาน 

 

 

 

 

1. ตดิตั้งเครื่อง Server ในห้อง 

Server ที่ได้รับมาตรฐานความ

ปลอดภัย 

2. ตดิตั้งระบบหนว่ยความจ า

ส ารองแบบ SAN storage และ

ตรวจสอบสถานะของ HDD เป็น

ประจ าทุกเดือน 
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 ความเสี่ยงด้าน

ระบบสารสนเทศ 

ปัจจัยเสี่ยง มาตรการลดความเสี่ยง 

3 Network 

 

ระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 

(Computer Network)ส าหรับการ

เชื่อมตอ่ใช้งานระบบ ERP ได้รับภัย

คุกคามจาก 

 

1. การโจมตีอุปกรณ์เครอืข่ายจาก

ภายนอก (Cracker)โดยใช้ชุดค าสั่ง

โจมตีผ่านระบบเครือขา่ย

อินเตอรเ์น็ท 

 

2. สายสัญญาณระบบเครือข่ายของ

ผูใ้ห้บริการ (ISP) ได้รับความ

เสียหาย/ขาดช ารุด 

 

 

 

 

 

3. สายสัญญาณหรืออุปกรณ์ระบบ

เครือขา่ยภายในของ อ.ส.ค. ได้รับ

ความเสียหาย/ขาดช ารุด 

 

 

 

 

 

 

 

1. ตดิตั้งอุปกรณ์ Firewall ให้กับ

เครือขา่ยของ อ.ส.ค. และตรวจสอบ

ดูแลช่องโหว่ของระบบเครือข่ายเป็น

ประจ า 

 

2. ตดิตั้ง link ส ารองโดยสลับไปใช้

งานวงจรที่เหลอื เช่น Internet ช ารุด 

จงึก าหนดให้ใชง้าน internet ผา่น

วงจร MPLS ทดแทน และหากวงจร

ขาดช ารุดทั้งสองวงจรจะต้องจัดหา

อุปกรณ์ 3G เพื่อติดตัง้ให้เจ้าหน้าที่

ใช้งานระหว่างรอการแก้ไขจาก ISP 

 

3. ปรับปรุงการติดตั้งสายสัญญาณ

เครือขา่ยภายในให้ถูกต้องตาม

มาตรฐานการติดตัง้และส ารอง

อุปกรณ์ระบบเครือขา่ยไว้ใหก้ับ

ส านักงานต่างๆ 
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 ความเสี่ยงด้าน

ระบบสารสนเทศ 

ปัจจัยเสี่ยง มาตรการลดความเสี่ยง 

4 Data Base ระบบบริหารจัดการขอ้มูล

สารสนเทศของระบบ ERP มีความ

เสี่ยงที่จะได้รับภัยคุมคามจาก 

1. ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Virus 

Computer) 

 

 

2. การโจรกรรมลักลอบปลอม

แปลงแก้ไขชุดค าสั่งจากผู้ไม่

ประสงค์ด ี(Cracker) 

 

 

3. การปฏิบัติงานผดิพลาดจากการ

ใช้งานของผู้ใช้งานระบบ  

(User error) 

 

 

 

 

1. ตดิตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส

ให้กับเครื่อง Database Server ของ

ระบบ ERP 

 

2. ตดิตั้งอุปกรณ์ Firewall ให้กับ

เครือขา่ยของ อ.ส.ค. และตรวจสอบ

ดูแลช่องโหว่ของระบบเครือข่ายเป็น

ประจ า 

 

3. จัดฝกึอบรมการใช้งานระบบและ

จัดท าคู่มอืการใชง้าน 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 2-3 มาตรการที่ตอ้งด าเนนิการ 
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3. กระบวนการตอบสนองต่ออุบัติการณ์ (incident response process) 

 

3.1 กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) 

กระบวนการ Call Tree คือกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกในทีมงานแผนความ

ต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องตามผังรายชื่อทางโทรศัพท์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารจัดการขั้นตอนในการ

ติดตอ่พนักงานภายหลังจากมีการประกาศอุบัติการณ์หรอืภาวะวกิฤตของหน่วยงานภายหลังจากได้รับ

การตอบรับจากบุคลากรหลักครบถ้วนตามผังการติดตอ่ (Call Tree) หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง

แจ้งให้ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่องโดยผู้ประสานงานฯ จะแจ้งให้หัวหน้าทีมบริหารความ

ต่อเนื่องรับทราบเหตุการณฉ์ุกเฉินและการประกาศใช้แผนความตอ่เนื่อง ตามสายงานการบังคับบัญชา

ของแต่ละสายงานเพื่อรับทราบเหตุการณฉ์ุกเฉิน และประกาศใชแ้ผนความตอ่เนื่องทางธุรกิจ 
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นางจุรีย์  วทิยพันธุ์  

โทรศพัท์ :  081-3742528 

นางกัญญา  ศรีฟ้า 

โทรศพัท์ : 089-9018696 

นางสุพร  เชิญถนอมวงศ์  

โทรศพัท์ :  089-9018690 

โครงสร้าง Call Tree ทมีบรหิารความต่อเน่ือง 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ทมีติดต่อประสานงาน ทมีกู้คนืระบบ 

 นายศศิพงศ์  บญุญานุพงศ์ 

โทรศัพท์ : 089-9018693 

นายพิชิต  เรอืงทรัพย์ 

โทรศัพท์ : 086-2338950 

นางอาภรณ์  เฉลาชาญชัยยุทธ 

โทรศัพท์ : 086-3626631 

นายเอกรินทร์  ค าตา 

โทรศัพท์ : 092-8351605 

น.ส.พัสตราภรณ์  สิริภัททรานนท์ 

โทรศัพท์ : 061-4645294 

นายสิขรินทร์  พิทักษ์วาปี 

โทรศัพท ์: 081-2918981 

นางมะลิ  มิ่งระโภชน์ 

โทรศัพท์ : 081-7053318 

นายปกรณ์  จริะไชยเขื่อนขันธ์ (SOFTWARE) 

โทรศัพท์ : 083-2692266 

นายยุทธภพ  บุรภีักดี (ด้าน IT สภต.) 

โทรศัพท์ : 088-4536490 

 

ทมีประสานงานกับหน่วยงานภายนอก  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (หน่วยงานภายนอก) 

นายศศิพงษ์  บุญญานุพงษ์ 

โทรศัพท์ :  089-9018693 

บริษัท  ยกถาวร จ ากัด 

โทรศัพท์ : 081-9635440 

นางอาภรณ์  เฉลาชาญชัยยุทธ 

โทรศัพท์ :  086-3626631 

นายอุทัย  วงศ์เรอืงแสง 

โทรศัพท์ : 081-9903991 

น.ส.พัสตราภรณ์  สิริภัททรานนท์ 

โทรศัพท์ : 061-4645294 

ฯลฯ 

หัวหน้าทมีติดต่อ

ประสานงาน 

นายชัยณรงค์  เปาอนิทร ์

โทรศพัท์ :  089-9018691 

หัวหน้าทมีบรหิารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 

หัวหน้าทมีติดต่อ

ประสานงาน 

หัวหน้าทมีกู้คนื

ประสานงาน 
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ภาพรวมของการบริหารความตอ่เนื่องทางธุรกิจและกอบกู้กระบวนการ (Recovery Overview) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป 3-1 ภาพรวมของการบริหารความตอ่เนื่องทางธุรกิจและกอบกู้กระบวนการ 

 

การอพ-ยพ 

- ศูนย์บัญชาการ (EOC) เริ่มปฏิบัติงาน 

- การสื่อสารเหตุการณ์วกิฤต (Crisis)))Communications) 

- -การตรวจสอบทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

- การควบคุมและรักษาความปลอดภัย 

- เคลียร์ขอ้มูลการปฏิบัติงานที่คงค้าง 

- การรายงาน  

- การแจ้งบุคคลภายนอก และผู้เกี่ยวข้อง 

- การเตรียมความพร้อมก่อนกู้คืน  

การกู้คืน (Resumption) 

การกลสภาพปกติ (Restoration) 

INCIDENT 

- การประกาศภาวะฉุกเฉินและประกาศใช้แผน BCP 

- ด าเนินงานตาม Call Tree ของฝ่าย/ส านักงาน 

- เริ่มประกาศใช้ศูนย์บัญชาการ (Emergency Operation 

Center) 

          -การอพยพ 

- การตอบสนองต่ออุบัติการณ์ (Incident Response) 

- การประเมนิความเสียหายเบือ้งตน้ 

- BCM steering committee เริ่มปฏิบัติงาน 

         -ศูนย์บัญชาการ (EOC) เริ่มปฏิบัติงาน 

         -การสื่อสารเหตุการณ์วกิฤต (Crisis Communications) 

         -การตรวจสอบทรัพยากรที่ใชใ้นการปฏิบัติงาน 

         -การควบคุมและรักษาความปลอดภัย 

         -เคลียร์ขอ้มูลการปฏิบัติงานที่คงค้าง 

-การรายงาน 

-การแจง้บุคคลภายนอก และผู้เกี่ยวข้อง 

-การเตรียมความพร้อมก่อนกู้คืน 

 -การกู้คืน (Resumption) 

 -การกลับคืนสูส่ภาพปกติ (Restoration) 
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โดยในระหว่างการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและกอบกู้กระบวนการนั้น 

ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ/ผู้ช่วยผู้อ านวยการสายงานหรือหัวหน้าแต่ละฝ่าย/ส านักงานจะต้อง

ด าเนินการจดบันทึกและรายงานสถานะล่าสุดของการฟื้นฟูและกู้คืนให้กับหัวหน้าทีมบริหารความ

ต่อเนื่อง (BCM Manager) เป็นระยะๆเพื่อให้หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง (BCM steering 

committee) รับทราบถึงสถานการณ์ด าเนินงานและอุปสรรคในการกลับคืนสู่สภาวะการปฏิบัติงาน

ปกติโดยในการด าเนินการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและกอบกู้กระบวนการของ อ.ส.ค. ให้เข้าสู่

ภาวะปกตินั้นได้ก าหนดขั้นตอนดังตอ่ไปนี้ 
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3.2 การตอบสนองต่อเหตุการณ์เกิดขึ้น 

 

ขั้นตอน และกิจกรรม 
บทบาทความ

รับผิดชอบ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 

การตอบสนองต่ออุบัติการณ ์(Incident Response) 

บุคลากรของ อ.ส.ค. ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานในระบบ ERP ได้

แจ้งต่อผู้ดูแลระบบสารสนเทศของ อ.ส.ค. เข้าด าเนินการ

ตรวจสอบ 

-บุคลากร อ.ส.ค. 

-ผูดู้แลระบบ 

 

การประเมินความเสียหายเบื้องต้น  (Initial Damage 

Assessment) ผู้ดูแลระบบสารสนเทศของ อ.ส.ค. ตรวจสอบ

แล้วพบว่าไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ ERP ได้เนื่องจาก 

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)ส าหรับ

การเชื่อมต่อใช้งานระบบ ERP ได้รับความเสียหาย 

BCM Manager ประกาศให้หัวหน้าทีมประเมินความเสียหาย

เบื้องต้นเข้าไปในที่เกิดเหตุเพื่อท าการประเมินความเสียหาย

เบือ้งตน้และเตรียมการกู้คืน 

-ผูดู้แลระบบ 

-BCM Manager 

 

 

ทีมประเมินความเสียหาย (DAT) 

ท าการประเมินความเสียหายและรายงานผลต่อ BCM Steering 

Committee หากพบความเสียหายที่ส าคัญ 

-ทีมงานประเมินความ

เสียหาย (Damage 

assessment Team, 

DAT) 

 

BCM steering committee เริ่มปฏิบัติงาน 

BCM Manager ด าเนินการแจ้งให้ BCM Steering 

Committee ไปยังที่ศูนย์บัญชาการ (EOC)   

-BCM Manager 

-BCM steering 

committee 
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3.3 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที 

 

ขั้นตอน และกิจกรรม 
บทบาทความ

รับผิดชอบ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 

การประกาศภาวะฉุกเฉินและประกาศใช้ 

แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจขององค์กร 

(Disaster Declaration and BCP activation) 

ประธาน BCM steering committee ด าเนินการ

พิจารณารายงานผลการประเมินความเสียหาย

เบื้องต้นที่ได้จากทีมงานประเมินผลและตัดสินใจ

ประกาศเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้น เป็นอุบัติการณ์และ

ประกาศใชแ้ผน BCP 

 

 

 

 
  

ประธาน BCM 

steering committee 
 

 

การด าเนินการตาม Call Tree ขององค์กร 

BCM Manager แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงขอ้มูลต่อไปนี้ 

 เวลาที่เกิดเหตุการณ์ 

 การประกาศใช้แผน BCP 

 ค าสั่งในการเตรียมพร้อมเพื่อรอค าสั่งต่อไป 

 เน้นย้ าไม่ให้พูดถึงเหตุวิกฤตออกสู่สาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 

BCM Manager 
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ขั้นตอน และกิจกรรม 
บทบาทความ

รับผิดชอบ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 

แต่ละฝ่ายงานด าเนินการตาม Call Tree ตามแผน BCP 

ของฝ่ายผู้ประสานงานของฝ่าย/ส านักงาน จะต้องบันทึก

กิจกรรมที่ปฏิบัติและเหตุการณ์ที่ส าคัญโดยใช้แบบฟอร์ม

บันทึกกิจกรรม ในแผน BCP ของฝ่าย/ส านักงาน 

 

 

-ฝา่ย/ส านักงาน 

-ผู้ประสานงาน BCM 

ของแต่ละฝา่ย 

 

การประกาศใชศู้นย์บัญชาการ (EOC activation) 

BCM Manager แจ้งให้ทีมงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมศูนย์

บัญชาการ EOC พร้อมดว้ยทรัพยากรที่จ าเป็น 

 

- BCM Manager 

- EOC support team 

 

BCM Manager แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องไปยังศูนย์บัญชาการ

เพื่อท าหนา้ที่ปฏิบัติงาน 

BCM Manager  

การประกาศใช้สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 

(Alternate Site)  

BCM Manager แจ้งให้ทีมสนับสนุนท าการจัดเตรียม

สถานที่ปฏิบัติงานส ารองจัดเตรียมทรัพยากรที่จ าเป็น

ที่ต้องใช้ส าหรับสถานที่ปฏิบัติงานส ารองที่สอดคล้อง

กับแผน BCP ขององค์กรเช่น 

 สถานที่เครื่องมอืและสาธารณูปโภคพืน้ฐาน 

 พืน้ที่ท างาน 

 อุปกรณ์– ส านักงานและอุปกรณ์ด้านIT 

 ฯลฯ 

 

 

 
 

-BCM Manager 

-ทีมสนับสนุน สถานที่

ป ฏิ บั ติ ง า น ส า ร อ ง

(Support Team) 
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ขั้นตอน และกิจกรรม บทบาทความ

รับผิดชอบ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 

ทีมสนับสนุน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เดินทางไปยัง 

DR Site  ทีมสนับสนุน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รับทราบการประกาศใช้แผน BCP และเดินทางไปยัง 

Disaster Recovery Site (DR site) ตามแผน Disaster 

Recovery Plan (DRP) 

รายงานผลการด าเนินการตามแผน DRP ให้กับ BCM 

steering committee 

-ฝ่ า ย น โ ย บ า ย แ ล ะ

แผนงาน 

- BCM steering 

committee 

 

แต่ละฝ่าย/ส านักงานด าเนินการเตรียมความพร้อมก่อน

เดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 

ฝา่ย/ส านักงาน  

 

3.4 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ในระยะส้ัน 

ขั้นตอน และกิจกรรม 

 

บทบาทความ

รับผิดชอบ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 

EOC เริ่มปฏิบัติงาน 

BCM steering committee เดินทางมาถึงศูนย์บัญชาการ

เพื่อบัญชาการสถานการณ์ และพร้อมรับรายงานผลจาก

ทีมประเมินความความเสียหายและจากแหล่งข้อมูล

ต่างๆ เพื่อการตัดสินใจในการบัญชาการ 

 

BCM steering 

committee 

 

การสื่อสารในภาวะวิกฤติ (Crisis Communications) 

ทีมงานการสื่อสารองค์กรในภาวะวกิฤติเป็นส่วนหนึ่งของ 

BCM steering committee เพื่อขออนุมัติจาก BCM 

steering committee เพื่อแจ้งข้อความหรือข่าวสารที่

จ าเป็นต้องสื่อสารไปยังบุคคลต่างๆ ดังตอ่ไปนี:้ 

 พนักงาน 

 สื่อมวลชน 

 ผูเ้กี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 

-ทีมงานสื่อสาร 

(Communication) 

- BCM steering 

committee 
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3.5 การตอบสนองต่อเหตุการณใ์นระยะกลาง 

 

ขัน้ตอน และกิจกรรม 

 

บทบาทความ

รับผิดชอบ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 

การตรวจสอบทรัพยากร (Resources verification)ทีมงาน 

Recovery Team ของแต่ละฝ่าย/ส านักงานท าการ

ตรวจสอบ และทดสอบทรัพยากรที่ต้องใช้ในการกู้คืน 

ตามความต้องการขั้นต่ าการปฏิบัติงาน ณ สถานที่

ปฏิบัติส ารอง ตามแผน BCP ของแต่ละฝา่ย/ส านักงาน 

 

 

Recovery Team ของ

แตล่ะฝา่ย/ส านักงาน 

 

 

4 การซ้อมแผน BCP ร่วมกับ DRP 

การซ้อมมาตรการส ารองตามแผน BCP/DRP ที่ได้ก าหนดไว้มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 

นอกจากจะเป็นการสร้างความมั่นใจว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่และสิ่ งที่ต้อง

ปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติการณ์ขึ้นแล้ว ยังช่วยให้สามารถบ่งชี้ถึงข้อบกพร่องหรือข้อติดขัดต่างๆ ในการ

ด าเนนิมาตรการส ารอง เพื่อจะได้ท าการปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะเกิดอุบัติการณจ์รงิขึ้น 

ดังนั้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมาตรการส ารองต่างๆ ที่ระบุไว้ในแผน BCP/DRP นี้ ต้องจัดให้มี

การซ้อมมาตรการส ารองที่ได้ก าหนดไว้อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้ง 

 

5 การทบทวนและปรับปรุงแผน BCP/DRP 

เนื่องจากการด าเนินธุรกิจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เช่น อาจมีการ

ปรับเปลี่ยนกระบวนการท างาน การโยกย้าย เลื่อนขั้น หรือการลาออกของพนักงาน หรือก าร

ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีที่ใช้ในการด าเนินการ จึงมีความจ าเป็นต้องมีการทบทวนแผน BCP/DRP ให้

สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด ซึ่งการทบทวนและปรับปรุงแผนอาจเกิดขึ้นได้ 

2 รูปแบบ คอื 
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5.1 แบบมีเงื่อนไขให้ต้องปรับปรุง (Trigger) 

เชน่ มีการปรับโครงสร้างองค์กร มีการปรับกระบวนการท างาน มีการปรับเทคโนโลยีที่ใช้

ในการท างาน หรอืมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับมาตรการส ารองตา่งๆ 

 

5.2 แบบตามระยะเวลาที่ก าหนด(Routine) 

องค์กรตอ้งทบทวนแผน BCP/DRPอย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ 
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ทดสอบระบบส ารอง

และใช้งานระบบ

ส ารอง 

ทีมกู้คืนระบบรายงานการใช้

ระบบส ารองเป็นระบบหลัก 

ระบบส ารอง 

Storyboard ของการซอ้มแผนเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพบิัติส าหรับส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ (IT) 

Storyboard ของการซ้อมแผนเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติส าหรับส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ (IT)  
สถานที ่ การด าเนินงาน/เวลา 

สถ
าน

ที่ป
ฏบิ

ัติง
าน

จร
งิ  

 

 

  

ศูน
ย์อ

 าน
วย

กา
รเ
หต

ุ

ฉุก
เฉ
ิน/
ภัย

พิบ
ัต ิ

 

 

 

    

ศูน
ย์ส

 าร
อง

กร
ณี
เห

ตุฉ
ุกเ
ฉิน

 

                                                                                                                      

 

 

 

 

   

 

ระบบ ERP  

ใชง้านไม่ได้ 

เวลา 10.00 

ตรวจพบปัญหา / แจง้ 

แผนกเทคโนโลยสีารสนเทศ 

เวลา 10.01-10.05 

เวลา 10.01 

ผู้อ านวยการประกาศเปิด

ศูนย์อ านวยการเหตุฉุกเฉนิ 

 
เวลา 10.10-10.15 

 

ผู้อ านวยการประกาศภาวะ

ฉุกเฉิน/ ใชแ้ผน  BCP / DRP 

เวลา 10.25 

 

ทีมกู้คืนระบบ

ด าเนินการตาม

แผน DRP  

ทีมกู้คืนเข้าพื้นที่

เพื่อตรวจสอบ

วิเคราะห์ปญัหา 

ทีมกู้คืนระบบเปิดใช้

งานระบบส ารอง 

ทีมกู้คืนแจ้งผู้ให้บริการ 

ISP แก้ไขระบบเครือข่าย 

ทีมกู้คืนระบบแจง้ผู้อ านวยการ

เพื่อประกาศใช้งานด้วยระบบ

ส ารองส าเร็จ 

ผู้อ านวยการประกาศสิ้นสุด

ภาวะฉุกเฉินและยุติการซ้อม 

เวลา 13.30 

 

เวลา 14.00 

 

เวลา 12.25-13.00 

 

เวลา 12.25-13.00 

 

เวลา 10.25 – 12.25 

 
เวลา 10.25 

 

8 ช่ัวโมง 

แผนกเทคโนโลยฯี 

ด าเนินการตรวจสอบ

หาสาเหต ุ
เวลา 10.06-10.10 

 

แผนกเทคโนโลยีฯรายงานผลประเมิน

ความเสียหายต่อหัวหน้ากองเทคโนฯ 

 
เวลา 10.10-10.15 

 

ทีมกู้คืนระบบ

ทดสอบยืนยันระบบ

ส ารอง 
เวลา 13.00-13.30 

 

ทีมกู้คืนระบบรายงานผลประเมิน

ความเสียหายต่อผู้อ านวยการ  

เวลา 10.15-10.25 

 

เจ้าหน้าที่ ISP เข้าด าเนนิการ

แก้ไขปญัหาระบบเครือข่าย 

เวลา 13.00-13.30 

 

ทีมกู้คืนระบบทดสอบ

ยืนยันการกลับมาใช้ระบบ

หลักส าเร็จ 

 
เวลา 13.30-14.00 

 

หัวหน้ากองเทคโนโลยีฯรับทราบและรายงานต่อ

ผู้อ านวยการเพื่อขอประกาศใชแ้ผน BCP/DRP 

 

หัวหน้ากองเทคโนฯ 

รายงานผลการกู้คืนระบบ

ต่อผู้อ านวยการ 

เวลา 10.10-10.15 

 

เวลา 13.30-14.00 

เวลา 13.00-13.30 

  

            เวลา 13.00-13.30 
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รายงานการประชุมคณะท างานบริหารความพรอ้ม 

ต่อสภาวะวิกฤติของ อ.ส.ค. 

ครั้งที่ 1/2560 

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุม 1 ส านักงานกลาง อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี 

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

คณะท างานบรหิารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติของ อ.ส.ค. ท่ีมาประชุม 

1. นายณรงค์ฤทธิ์  วงศ์สุวรรณ ผูอ้ านวยการ อ.ส.ค.   ประธานคณะท างาน 

2. นายสุชาติ  จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อ านวยการ อ.ส.ค.    คณะท างาน 

3. นางสาวอรนุช  จริาวัฒนานุรักษ์ ผูช่้วยผู้อ านวยการ อ.ส.ค.   คณะท างาน 

4. นายวิศิษฎ์   แสงคล้อย  ผูช่้วยผู้อ านวยการ อ.ส.ค.   คณะท างาน 

5.  นางสาวภรภัทร  จนิายน หัวหนา้ฝา่ยอ านวยการ    คณะท างาน 

6.  นายเทอดไชย  ระลึกมูล  หัวหนา้ฝา่ยนโยบายและแผนงาน   คณะท างาน 

7.  นายปภณิวิทย์  วิจารณ์ปรีชา หัวหนา้ฝา่ยทรัพยากรบุคคล   คณะท างาน 

8.  นางสาวศิริพร  วัฒนาเอี๊ยบพันธ์ หัวหนา้ฝา่ยบัญชีและการเงิน   คณะท างาน  

9.  นายมาโนช  มณีรัตน์  หัวหนา้ฝา่ยพัสดุและบริการ   คณะท างาน 

10. นายวุฒิชัย  จั่นเพ็ชร  หัวหนา้ฝา่ยวิจัยและพัฒนาการเลีย้งโคนม คณะท างาน 

11. นายสุรัตน์  สุขใจ  หัวหนา้ฝา่ยส่งเสริมการเลี้ยงโคนม  คณะท างาน 

12. นายชวลิต  ขาวปลอด  หัวหนา้ฝา่ยท่องเที่ยวเชงิเกษตร   คณะท างาน 

13. นายเสริมศักดิ์  มุ่งดี  หัวหนา้กองการขาย     

  ท าการแทนหัวหน้าฝ่ายการตลาดและการขาย คณะท างาน  

14. นายสมพร  ศรีเมอืง  หัวหนา้ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง  คณะท างาน 

15. นายชัยณรงค์  เปาอินทร์ หัวหนา้ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้   คณะท างาน 

16. นายส าเนาว์  พุกละออ  หัวหนา้กองบริหารงานทั่วไป  

  แทนหัวหน้าส านักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนอืตอนล่าง คณะท างาน 

17. นางสาววรรณา  พึ่งเพียร หัวหนา้แผนกบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะท างาน 

  กองแผนงานและโครงการ    และเลขานุการ 

  ฝา่ยนโยบายและแผนงาน 
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คณะท างานบรหิารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติของ อ.ส.ค. ท่ีไม่มาประชุม 

1. นายนพดล  ตันวิเชยีร  รองผู้อ านวยการ อ.ส.ค.      คณะท างาน(ติดภารกิจ) 

2. นายณรงค์  วงศ์เณร  หัวหนา้ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื คณะท างาน(ติดภารกิจ) 

3. นายวินิจ  วงศ์วโรฬาร หัวหนา้ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน   คณะท างาน(ติดภารกิจ) 

4. นายสุมิตร  ลกิขะไชย หัวหนา้ส านักเลขานุการคณะกรรมการโคนม 

    และผลิตภัณฑน์ม        คณะท างาน(ติดภารกิจ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางอุไร   นนทวงษ์ หัวหนา้กองการเงิน  ฝา่ยบัญชแีละการเงิน 

2. นางสาววนิษฐา  ตุ้มปี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ฝา่ยนโยบายและแผนงาน 

3. นางสาวธนพร   โสภณอัมพรสกุล  หัวหน้าแผนกบัญชกีารเงนิ ฝ่ายบัญชแีละการเงิน 

4. นางสาวชไมพร   วงศ์ใหญ่    หัวหนา้แผนกประมวลและรายงานการเงิน ฝ่ายบัญชีและการเงนิ 

5. นางสาวเพ็ญนิภา  ดีแสวง หัวหนา้แผนกการเงิน  ฝ่ายบัญชแีละการเงิน 

6. นางสาวจุไรรัตน ์  วิวาห์ หัวหนา้แผนกบริหารการเงิน  ฝ่ายบัญชแีละการเงิน 

7. นายพิชิต  เรืองทรัพย์ หัวหนา้แผนกเทคโนโลยีและเครือขา่ย ฝ่ายนโยบายและแผนงาน 

8. นายปกรณ์   จริะไชยเขื่อนขันธ์ หัวหนา้แผนกพัฒนาระบบสารสนเทศ ฝา่ยนโยบายและแผนงาน 

9. นางรุจิรา  จันทประสาร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5  ฝ่ายนโยบายและแผนงาน 

10. นางสาวเพ็ญพร  บึงธนสุทโธ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 ฝา่ยนโยบายและแผนงาน 

11. นางสาวพรพิมล  โพธิ์ทอง พนักงานจ้างเหมา ปฏิบัติงานแผนกบริหารความเสี่ยงฯ 

                                             ฝา่ยนโยบายและแผนงาน 

ผู้สังเกตการณ์ 

1. นายสัทธา    เลื่อมใสสุข หัวหนา้ฝา่ยตรวจสอบและประเมินระบบงาน  

2. นางสนิีนาถ  ไคลมี หัวหนา้กลุ่มงานตรวจสอบอ านวยการ    

 ฝา่ยตรวจสอบและประเมินระบบงาน 

3. นางจรรยา  ยิ่งสวัสดิ์ หัวหนา้กลุ่มงานตรวจสอบระบบงาน    

 ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน 

4. นางสุทธาศนิีย์  ลีส้กุล นักวิชาการตรวจสอบ 6 กลุ่มงานตรวจสอบบัญชกีารเงิน 

 ฝา่ยตรวจสอบและประเมินระบบงาน 

5. นางสุขขวัญเรือน  ทูลศิริ  นักวิชาการตรวจสอบ 6 กลุ่มงานตรวจสอบอ านวยการ 

 ฝา่ยตรวจสอบและประเมินระบบงาน 

6. นายชาณุพงษ์   บ ารุง นักวิชาการตรวจสอบ 5  กลุ่มงานตรวจสอบอ านวยการ 

 ฝา่ยตรวจสอบและประเมินระบบงาน 
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เริ่มประชุม เวลา  13.30 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

    

     การจัดโครงการอบรมเชงิปฏิบัติการ เรื่อง BCM Implementation ปี 2560 ในวันนี้เป็นของ

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน เป็นเรื่องการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity 

Management : BCM) ของ อ.ส.ค. ซึ่งท่านวิทยากรโดย อาจารย์ นรนิทร์ฤทธิ์  เปรมอภิวัฒโนกุล  

      การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง การจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ BCM  ซึ่ง 

อ.ส.ค. ได้เคยท ามาและวันนีเ้ป็นอีกครั้งที่เราจะต้องจัดท าแผน BCM  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการยกระดับเรื่อง

คะแนนให้เป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัดของ ทริสฯ ปัจจัยส าคัญในการด าเนินธุรกิจของเราต้องมีแผนบริหาร

ความต่อเนื่องรองรับการด าเนินธุรกิจต่างๆของเราด้วยเพื่อให้ด าเนินงานต่อไปได้ นอกจากการ

ด าเนนิงานตามปกติ หรอืให้เป็นไปตามแผนที่องค์กรก าหนด  

ดังนั้น ในเรื่องปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่เราต้องบริหารจัดการ และแผนบริหารความต่อเนื่อง

ทางธุรกิจ BCM  เป็นเรื่องที่เราจะต้องท าควบคู่กัน ซึ่งอาจารย์ท่านได้เคยมาให้ความรู้แล้ว และวันนี้เป็น

อีกครั้งที่ท่านจะมาให้ความรู้และ  ช่วยทบทวนความรู้ ในวันนี้ จะมีท่านผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่

เกี่ยวข้องสว่นหนึ่ง จงึขอเรียนเชญิท่านอาจารย์ด าเนินการตามล าดับต่อไป 

 

มติคณะท างานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติของ อ.ส.ค. 

รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะท างานบรหิารความพร้อมต่อสภาวะ

วิกฤติของ อ.ส.ค. คร้ังท่ี 2/2559 เมื่อวันท่ี 7 มิถุนายน 2559 

ตามที่คณะท างานและเลขานุการ คณะท างานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติของ 

อ.ส.ค. ได้น าส่งรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ตามบันทึกที่ กษ 1903/

ว966  ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2559 เพื่อให้คณะท างานฯ รับทราบแล้ว นั้น ปรากฏว่าไม่มีคณะท างานฯ 

ท่านใดแจ้งขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว จึงถือว่าได้รับรองรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อย

แล้ว 

 

มติคณะท างานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติของ อ.ส.ค. 

รับรองรายงานการประชุมคณะท างานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติของ อ.ส.ค. 

ครั้งที่ 2/2559   เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 3.1 เ รื่ อ ง  ก ารจั ดท าแผนบริหารความต่ อ เ น่ือ ง  Business Continuity 

Management : BCM  ของ อ.ส.ค. ประจ าปี 2560 

ความเป็นมา 

1.ตามเกณฑ์ประเมินการบริหารความเสี่ยง ของส านักงานคณะกรรมการประเมิน

รัฐวิสาหกิจ (สคร.) ก าหนดให้นอกเหนือจากการวิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยง เครื่องมืออีกอย่างหนึ่งที่ก าหนดให้

รัฐวิสาหกิจจะต้องด าเนินการ คือ การจัดท าแผนบริหารธุรกิจต่อเนื่องในกิจกรรมหลักขององค์กร  และ

เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยง อ.ส.ค.ประจ าปีงบประมาณ  2560 ตามที่ได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ อ.ส.ค. ครั้งที่ ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 30 สงิหาคม 2559  

2.ฝ่ายนโยบายและแผนงาน ในฐานะที่รับผิดชอบงานด้านดูแลตัวชี้วัด ด้านการบริหาร

ความเสี่ยงและด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ ได้ก าหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง BCM 

Implementation ส าหรับปี 2560 เพื่อให้ความรู้ ทบทวนและจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

(Business Continuity Plan : BCP) ของ อ.ส.ค. ในวันที่ 20 มนีาคม 2560 โดยมีคณะท างานบริหารความ

พร้อมพร้อมต่อสภาวะวิกฤติของ อ.ส.ค. และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 1 ส านักงานกลาง 

อ.ส.ค. มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

สาระส าคัญ 

  อ.ส.ค. ด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง BCM Implementation ส าหรับปี 2560 

เพื่อให้ความรู้ ทบทวนและจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) 

ของ อ.ส.ค. เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560  โดยอาจารย์ นรินทร์ฤทธิ์  เปรมอภิวัฒโนกุล เป็นวิทยากรให้

ความรู ้ทบทวน  เรื่อง BCM Implementation ซึ่งแนวทางในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย 

1.การให้ความรู้ ทบทวน ด าเนินการ ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจหรือ 

Business Continuity Management : BCM  

2.ให้ความรู้ ทบทวน เกี่ยวกับหลักการและเหตุผลตลอดจนประโยชน์ความจ าเป็นและ

ความส าคัญของการจัดท าระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจหรือ Business Continuity 

Management System 

3.ได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนการด าเนินการเพื่อจัดท าระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

4.ได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนในการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจอันมีผลจากการขาดความ

ต่อเนื่องตามหลักการท าวิเคราะห์ Business Impact Analysis (BIA)  และการประเมินความเสี่ยงของ

เหตุการณค์วามเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลตอ่ความตอ่เนื่อง 

5.ได้ร่วมกันวิเคราะห์ ทบทวนและน าเสนอมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความ

ต่อเนื่องทางธุรกิจ   ในส่วนงานที่ตนเองมสี่วนเกี่ยวข้องและมีผลเชื่อมโยงกับระบบ IT 
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6.ได้เรียนรู้เพิ่มพูนทักษะตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และได้น าเสนอข้อมูลอันเป็น

ประโยชน์ตอ่ การน าไปวิเคราะหแ์ละจัดท าแผนฯ 

7. การก าหนด BCM Scope   

Scope ปี 2558 ปี 2559  ปี 2560 

1 .ส านักงาน อ .ส.ค .  ภาค

กลาง 

Product-UHT (90%) 

Process-Production 

1.แผนด าเนนิการ 

2.ซ้อมแผน 

 

- - 

2.ส านักงาน อ.ส.ค. ภาค

กลาง 

     ระบบ ERP ในการส่งมอบ

ผลติภัณฑ์ให้กับเอเย่นต์ที่คลัง

( Inventory), ระบบการ เ งิ น 

(GL)/AP/AR/CM และระบบ

ขาย (OM)  

- 1. แผนด าเนนิการ 

2. ซ้อมแผน 

3. ทบทวนแผน 

 

- 

3. ก าหนด Scope of BCP  

 

- - พิจารณาร่วมกัน 

ในที่ประชุม 

8. การวิเคราะห ์Business Impact Analysis (BIA) และ Risk Assessment (RA) 

 8.1 การวเิคราะหผ์ลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) พิจารณามิติของ

ผลกระทบ  ตามแนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยงของ อ.ส.ค. ที่ได้ก าหนดมิติของผลกระทบไว้ 4 ด้าน

คือ   S : Strategic หรอืด้านกลยุทธ์  

   O : Operation หรอืด้านการปฏิบัติการ 

   F : Finance หรอืด้านการเงิน 

   C : Compliance หรอืด้านการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หรอืข้อก าหนดต่างๆ    

 ที่เกี่ยวข้อง 

 โดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบ 5 ระดับคือ 

   1 = นอ้ยมาก 

   2 = นอ้ย 

   3 = ปานกลาง 

   4 = สูง 

   5 = สูงมาก 
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8.2. การวิเคราะห ์Business Impact Analysis (BIA) และ Risk Assessment (RA) 

  อ.ส.ค. ได้น าผลการวิเคราะห์ BIA จากแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ BCP ประจ าปี 

2559 คือ ระบบ ERP ที่น ามาใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานในกระบวนการหลักอื่นๆ ของ อ.ส.ค. 

อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการใช้ระบบ ERP ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับเอเย่นต์ที่คลัง(Inventory), 

ระบบการเงิน (GL)/AP/AR/CM และระบบขาย (OM) ตามตารางด้านล่างนี้ เพื่อมาเป็นแนวทางในการ

พิจารณาจัดท าในปี 2560 

 

 
 

           ตาราง ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ ประจ าปี 2559 
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9. การก าหนดระยะเวลา 

   อ.ส.ค. จึงได้ก าหนดระยะเวลาตั้งแต่เกิดอุบัติการณ์จนถึงมีการตัดสินสั่งการในการ

ด าเนินการ ตามมาตรการส ารองตามแผน BCP และ DRP ประจ าปี 2559 เพื่อมาเป็นแนวทางในการ

พิจารณาจัดท าในปี 2560 

 
 

           ตาราง ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ ประจ าปี 2559 

    

1. ชวงเวลาการหยุดชะงักที่ อ.ส.ค. ยอมรับไดสูงสุดเป็นระยะเวลา 8 ช่ัวโมง 

    (Maximum Tolerable Period of Disruption : MTPD = 8 ช่ัวโมง) 

2. ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคนืสภาพที่ อ.ส.ค. ก าหนดเป็นระยะเวลา 6 ช่ัวโมง 

      (Recovery Time Objective : RTO = 6 ช่ัวโมง) 

3. ปริมาณข้อมูลสูญหายที่ อ.ส.ค. ยอมรับได้เป็นระยะเวลา 24 ช่ัวโมง 

      (Recovery Point Objective : RPO = 24 ช่ัวโมง) 

4. ระยะเวลาที่ อ.ส.ค. ก าหนดตอ้งเริ่มด าเนนิการมาตรการส ารองเป็นระยะเวลา 25 นาที 

      (BCP Start Time : BCP-ST = 25 นาที) 

5. ระยะเวลาที่ อ.ส.ค. ก าหนดเวลาในการใชแ้ผนกู้คืนเป็นระยะเวลา 6 ช่ัวโมง 

      (Disaster Recovery Plans : DRP = 6 ช่ัวโมง  

 

 10. สรุปผลการด าเนนิงานที่ผา่นมา 

   อ.ส.ค. ได้ด าเนินการจัดท าแผนรองรับการบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ 

(Business Continuity Planning : BCP) ตามล าดับ ดังนี้ 

   1.ปีงบประมาณ 2558 ได้จัดท าแผนรองรับการบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ 

(Business Continuity Planning : BCP) รองรับพร้อมทั้งฝึกซ้อมในเหตุการณ์การไฟฟ้าดับสาเหตุจาก

หมอ้แปลงระเบิด  ณ โรงงานภาคกลาง  Key Product-UHT (90%) ,Process-Production 
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   2.ปีงบประมาณ 2559 ได้จัดท าแผนรองรับการบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ 

Business Continuity Planning : BCP และแผนการกู้ระบบ Disaster Recovery Plan : DRP รองรับพร้อม

ทั้งฝึกซ้อม ในเหตุการณ์การเข้าใช้งานในระบบ ERP ไม่ได้สาเหตุมาจากหน่วยความจ าส ารอง (Hard 

disk) ของเครื่อง Server ช ารุด เพื่อทดสอบแผน BCP/DRP    

   ดังนั้น ในการจัดท าแผนรองรับการบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ BCP ประจ าปี 

2560 เห็นควรให้ใช้แนวทางในการจัดท าตามปีงบประมาณ 2559 เพื่อพิจารณาระบุจุดที่เชื่อมโยงกับ

ระบบ IT ในการจัดท า BCP และ DRPให้สอดคล้องกัน และส่งผลให้การยกระดับคะแนนตัวชี้วัดด้าน

ระบบสารสนเทศของ อ.ส.ค. เพิ่มขึน้ 

ความเห็นที่ประชุมคณะท างานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติของ อ.ส.ค. 

   1.ที่ปรึกษา ได้น าเสนอ เนื่องจากในการพิจารณาด าเนินการ จะเป็นการต่อเนื่องจากปีที่ผ่าน

มา 2559 ได้วิเคราะห์ BIA และพบว่า ระบบ ERP ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับเอเย่นต์ที่คลัง

(Inventory), ระบบการเงิน (GL)/AP/AR/CM และระบบขาย (OM)  จึงได้จัดท าแผน BCP ในปีที่ผ่านมา 

และในปี 2560  คณะท างานบริหารความพร้อมฯ ได้พิจารณาร่วมกัน และเพื่อให้เชื่อมโยงกับการแผน

บริหารความเสีย่งขององค์กรประจ าปี 2560 คือ ระบบสารสนเทศทางการบริหารจัดการและการบัญชี

(ERP) อาจไม่มีประสิทธิภาพ จึงได้พิจารณากระบวนการที่มีนัยส าคัญที่มีผลกระทบต่อการปิดบัญชี 

พบว่า การปิดงบการเงิน และการน าเข้าของข้อมูล ซึ่งจากที่ได้พิจารณาและร่วมกันประเมินระบบ

สารสนเทศทางการบริหารจัดการและการบัญชี(ERP) จะท าให้มคีวามต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผนกล

ยุทธ์ขององค์กรในปี 2560 น าไปสู่การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และเนื่องจากปีนี้ เป็นการท าแผน

บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ BCP ที่ต่อเนื่องกับปีที่ผ่านมา ที่เกี่ยวข้องกับระบบ ERP ในการส่งมอบ

ผลิตภัณฑ์ให้กับเอเย่นต์ที่คลัง(Inventory), ระบบการเงิน (GL)/AP/AR/CM และระบบขาย (OM)  และ

เนื่องจากในปีนี้ สรุปแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรปี 2560 ได้มีแผนบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับ

การปิดบัญชี พบว่า การน าเข้าของข้อมูล และการปิดงบการเงิน ซึ่ง 2 กระบวนการนี้      มีนัยส าคัญ

กับการปิดบัญช ี

   2.ที่ปรึกษา ได้น าเสนอ ให้พิจารณา Scope of BCP ในปี 2560 จะวิเคราะห์ที่กระบวนการ

ทางบัญชี หรือ มีกระบวนการอื่นใดเพื่อพิจารณา ซึ่งจากการวิเคราะห์เบื้องต้นพบว่า กระบวนการปิด

บัญชทีี่เป็นอยู่มคีวามส าคัญอย่างเป็นนัยส าคัญประกอบด้วย 

    1.การปิดงบการเงิน ที่มีช่วงระยะเวลาวิกฤติในวันที่ 3-5 ของเดือน ถ้าระบบ ERP 

หยุดชะงัก โดยตั้งสมมุติฐานว่าต้องปิดงบการเงินสิน้สุดภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน 

    2.การน าเข้าของข้อมูลเพื่อใช้ในการปิดบัญชี จะมีช่วงระยะเวลาวิกฤติในวันที่ 30 

ถึงวันที่ 3 ของเดือน ถ้าระบบหรือกระบวนการในการน าเข้าข้อมูลในระบบ ERP ในวันที่ 30 ถึงวันที่ 3 

ของเดือน หยุดชะงัก จะไม่สามารถด าเนินการได้ทันก าหนดในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 
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   3.นายเทอดไชย  ระลึกมูล คณะท างานฯ ได้ช้ีแจงที่ประชุมคณะท างานฯ ดังนี้  

    3.1 การจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ BCP ปี 2559 ที่ผ่านมาเกี่ยวข้องกับ

ระบบ ERP ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับเอเย่นต์ที่คลัง(Inventory), ระบบการเงิน (GL)/AP/AR/CM และ

ระบบขาย (OM) หาก ระบบ ERP หยุดชะงักจะท าให้มีผลกระทบ  ซึ่งเชื่อมโยงเป้าหมายในการด าเนินการ

ขององค์กรในการปิดงบการเงินด้วยระบบ ERP ไม่เกินวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ดังนั้น จึงเป็นที่มาของการ

จัดท าแผน BCP ในปีนี้เพื่อใหเ้ชื่อมโยงกับระบบ ERP ที่ใช้เป็นระบบหลักในการปิดบัญชี จึงเป็นที่มาของการ

เชิญทีมงานของฝ่ายบัญชีและการเงิน และสอบถามข้อมูลเบื้องต้นดังกล่าว จึงขอให้ผู้บริหาร และ

คณะท างานฯ ร่วมพิจารณาและระดมความคิดเห็น ในเรื่องของการปิดงบการเงนิเรื่องเดียวเป็นส าคัญ  

    3.2 การจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ BCM ควรพิจารณาในกระบวนงาน

ที่เป็นธุรกิจหลักขององค์กร แต่ทั้งนี้ ก็สามารถใช้แนวทางในการจัดท าแผน BCM โดยพิจารณาความ

เชื่อมโยงหรือแนวทางที่ผู้บริหารตัดสินใจด าเนินการจัดท าแผน BCM เพื่อรองรับการด าเนินงานให้ได้ตาม

เป้าหมายขององค์กร ซึ่งประเด็นที่จะน ามาวิเคราะห์ในระบบ ERP เนื่องจากระบบ ERP ด าเนินการหลายปี

แล้วแต่ยังด าเนินการไม่ได้ตามเป้าหมายเราสามารถตัดสินใจน าประเด็นดังกล่าวมาด าเนินการจัดท าแผน 

BCP ได้ ซึ่งใน 3-4 ปีที่ผ่านมาเรื่องแรกๆที่พิจารณาน ามาจัดท าแผนจะเป็นเรื่องระบบผลิต กระบวนการ

ผลิตในโรงงาน ถ้ากระบวนการผลิตหยุดชะงัดจะท าให้มีผลกระทบในวงกว้างต่อองค์กร และต่อมาได้

ด าเนินการประยุกต์ให้เชื่อมโยงกับแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร การควบคุมภายใน และการบริหาร

จัดการสารสนเทศขององค์กรเพื่อใหไ้ด้ประโยชน์ร่วมกัน และได้คะแนนตามตัวชีว้ัดร่วมกันด้วย 

   4.นางสนิีนาถ  ไคลมี หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบอ านวยการ ได้สอบถามประเด็นการจัดท าแผน

บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ BCM ต้องดูจากผลกระทบทางธุรกิจขององค์กร ซึ่งประเด็นจะพิจารณา

คือ ปิดงบการเงินภายใน 5 วัน ท าการของเดือนถัดไป จะส่งผลกระทบให้การด าเนินธุรกิจขององค์กร 

หยุดชะงักหรอืไม่ และตรงตามหลักในการจัดท าแผน BCM หรอืไม่ 

   5.ที่ปรึกษา ได้ชี้แจงและท าความเข้าใจว่า ให้พิจารณาดูว่าท าไมเราต้องมาบริหารจัดการ 

การหยุดชะงัก คือเราต้องการให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจน้อย และผลกระทบหลายมุมมอง เช่น  

ผลกระทบในการปิดงบการเงนิ ที่มผีลกระทบต่อองค์กร คณะกรรมการ อ.ส.ค. และต้องน าผลกระทบที่

เกิดขึ้นมาพิจารณาครบทุกด้าน S: Strategic, O: Operation,  F: Finance, C: Compliance ซึ่งประเด็น

ระบบ ERP ทีใ่ช้ในการปิดบัญช ีจะมีผลกระทบต่อดา้น C: Compliance หรอื  O: Operation  เป็นต้น   

  ดังนั้น จึงต้องหารือร่วมกันว่า มีผลกระทบต่อด้านไหนมากน้อยเพียงใด เพื่อให้เชื่อมโยงกับประเด็น

ความเสี่ยงที่ได้สรุปประเมินไว้แล้ว ซึ่งดูแล้วจะมีเรื่องการปิดงบการเงินด้วยระบบ ERP ที่จะมีเรื่อง IT 

เข้ามาเกี่ยวข้อง และระบบ BCM เราสามารถจะท าได้ 2 ระดับ คือ ท าทั่วทั้งองค์กรทั้งหมด และท าแบบ

ระบุว่าช่วงเวลานี้องค์กรเน้นเรื่องอะไร Scope ระบุจุดส าคัญที่จะสนับสนุนองค์กรให้ได้ตามเป้าหมาย 

และการท ากิจกรรมจัดท าแผนที่ดีควรจะมีการเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ขององคก์ร  
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   6.นายณรงค์ฤทธิ์  วงศ์สุวรรณ ประธานคณะท างานฯ ได้สอบถามว่า ในปีที่ผ่านมาการท า

แผน BCM จะไม่ได้มีการจัดท าแผน BCM ที่เชื่อมโยงกับปัจจัยเสี่ยงขององค์กร ซึ่งการท าแผน BCM จะ

ท าเพื่อให้ธุรกิจด าเนินได้ต่อเนื่อง แต่ถ้าพูดถึง ระบบ ERP จะมองว่า มีผลกระทบให้ธุรกิจเราหยุดชะงัก

หรอืไม่ แต่อะไรที่ท าให้ระบบ ERP เรามีปัญหา เหตุและปัจจัยใด ที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่าง

ต่อเนื่อง ดังนั้น ให้พิจารณาดูว่าในปีที่ผ่านมาเราได้ท าเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วด าเนินการแล้วมีผลเป็น

อย่างไรมีขัน้ตอนด าเนินการแก้ไขที่ชัดเจนสมบูรณ์แล้วหรือไม่    

   7.ที่ปรึกษา ได้ชี้แจง ในปีที่ผ่านมาได้จ าลองสถานการณ์ ระบบ ERP ใช้งานไม่ได้ซึ่งหน่วย IT 

ได้จ าลองเหตุการณว์่า เนื่องจาก Hard disk เสียท าให้ระบบ ERP ใช้งานไม่ได้ จะด าเนินการตามขั้นตอน

ปฏิบัติอย่างไร ซึ่งครั้งนี้ เราจะพิจารณาใน Scope เดิมแต่เปลี่ยนเหตุการณ์จ าลอง และน าเอาเรื่องของ

บัญชเีข้ามาในกระบวนการด้วยก็ได้ ซึ่งจุดส าคัญจะเป็นระบบ ERP  

   8.นางสาวศริิพร  วัฒนาเอี๊ยบพันธ์ คณะท างานฯ ให้ความเห็นว่า เห็นด้วยกับประเด็นใช้ Scope 

เดิมแต่เปลี่ยนเหตุการณ์จ าลอง คือใหเ้อาเรื่องเดิมมาและท าเหตุการณ์จ าลองใหม่ เนื่องการเกิดผลกระทบ

จากการปิดบัญชี อาจจะวิเคราะหไ์ด้ไม่ชัดเจนเพราะยังมีความยืดหยุ่นสูงจากการปิดบัญชีในปัจจุบัน  

   9.นายปกรณ์  จริะไชยเขื่อนขันธ์ หัวหน้าแผนกพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้สอบถามฝ่ายบัญชี

และการเงิน ว่า ในเรื่องการจ่ายเงินเดือนได้น าระบบ Payroll มาใช้อย่างเต็มรูปแบบแล้วหรือยัง แล้วจะ

พิจารณาระบบ Payroll  ใช้งานไม่ได้เนื่องจากระบบ ERP เมื่อวันสิ้นเดือน และการให้บริการอื่นด้าน

การเงนิภายใน อ.ส.ค. ด้วยหรอืไม่ 

   10.นางสินีนาถ  ไคลมี หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบอ านวยการ ให้ข้อเสนอว่า ควรพิจารณาถึง

กระบวนการน าเข้าของข้อมูลในระบบ ERP ยังไม่เป็นปัจจุบัน ซึ่งจากข้อมูลประสบการณ์ที่ได้จากการ

เดินทางไปตรวจสอบตามส านักงานภาคต่างๆ ท าให้มผีลกระทบต่อการบริหารจัดการ   

   11.ที่ปรึกษา เสนอให้ท าใน Scope เดิมแต่ท าให้สามารถบริหารจัดการฟื้นคืนระบบให้เร็วขึ้น 

และไม่ต้องใช้เวลามากในการวิเคราะห์ ทบทวน แต่จะเน้นรูปแบบการซ้อม และเหตุการณ์จ าลองที่มี

ผลกระทบด้าน IT ท าให้ระบบ ERP กระทบด้านคลังสินคา้ และระบบขาย  

   12.นางสาวภรภัทร  จนิายน คณะท างานฯ สอบถามเรื่องการซ้อมแผน BCP/DRP ระบบ ERP 

ในการ    ส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับเอเย่นต์ที่คลัง(Inventory), ระบบการเงิน (GL)/AP/AR/CM และระบบ

ขาย (OM) มีผลเป็นอย่างไร ให้พิจารณาถึงความเชื่อมต่อระหว่างปี 2559 ที่ผ่านมาว่าสิ่งที่ท าเป็น

อย่างไรและท าให้ธุรกิจไม่หยุดชะงักได้หรือไม ่และสง่ผลกระทบต่อองค์กรอะไรบ้าง  และในปี 2560 น า

ประเด็นที่เป็นข้อมูลสนับสนุนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วและส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของ อ.ส.ค.  

ซึ่งในปี 2559  การก าหนดชวงเวลาการหยุดชะงักที่ อ.ส.ค. ยอมรับไดสูงสุดเป็นระยะเวลา 8 ช่ัวโมง 

และระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพที่ อ.ส.ค. ก าหนดเป็นระยะเวลา 6 ช่ัวโมง เพราะระยะเวลา
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ดังกล่าวยังท าให้ อ.ส.ค. เสียโอกาสอยู่ ดังนั้น ในปี 2560 ให้คงด าเนินการในเรื่องเดิมและให้มีการเพิ่ม

ประสิทธิภาพที่เร็วขึ้น แต่ถ้าจะมีการวิเคราะห์ BIA เพิ่มจะระบุที่ประเด็นการน าเข้าของข้อมูล ความ

ถูกต้องของขอ้มูลและข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 

      13.นายพิชิต  เรืองทรัพย์  หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีและเครือข่าย ชี้แจง กรณีก าหนด

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพที่ อ.ส.ค. ก าหนดเป็นระยะเวลา 6 ช่ัวโมง เพราะมีการเปลี่ยน 

Hard disk ที่สถานที่ส ารองจริง คือ ส านักงาน TOT เนื่องจากต้องมีการเดินทางซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 

2 ช่ัวโมง และอีก 4 ช่ัวโมง เป็นการเตรียมการทั้งหมด ซึ่งโดยรวมจะด าเนินการให้กลับมาใช้งานได้

ตามปกติใน 6 ช่ัวโมง 

    14.นายสุชาติ  จริยาเลิศศักดิ์ คณะท างานฯ สอบถามเรื่องจ านวนช่ัวโมงขึ้นอยู่กับผลกระทบ

หรือไม่ เช่น หยุดชะงักในคลังสินค้า  ถ้ารอเป็นระยะเวลา 6 ช่ัวโมง ในส่วนของการจ าหน่ายจะท าให้

ลูกค้าต้องรอหรือเสียเวลา การตั้งจ านวนช่ัวโมงดูที่ผลกระทบหรือไม่ หรือดูที่จ านวนช่ัวโมงที่จะต้อง

ด าเนนิการแก้ไข  

   15.ที่ปรึกษา ชี้แจงว่า เบื้องต้นตอนแรกดูที่ผลกระทบเมื่อหยุดชะงักก่อน  เมื่อพิจารณา

ผลกระทบแล้วส่วนงานคลังสินค้า และส่วนงานจ าหน่าย พิจารณาดูว่าส่วนผลกระทบที่มีนัยส าคัญ ถ้า

หยุดชะงักเกิน 8 ช่ัวโมง รับไม่ได้ แล้วทีมงาน IT จะต้องกู้คืนระบบขึ้นมาภายในกี่ช่ัวโมง ซึ่งเป็นที่มาของ

แผนกู้ฟื้นคืนระบบภายใน 6 ช่ัวโมง ทั้งนี้ ถ้าต้องการให้ดีขึ้น ได้น้อยกว่า 6 ช่ัวโมง มีความเป็นไปได้

หรือไม่ ทั้งนี้ ทีมงาน IT จะต้องเสนอรูปแบบในการกู้คืนให้ได้น้อยกว่า 6 ช่ัวโมง และต้องมีเงื่อนไขอะไร

ในการด าเนินการ เช่น การเข้าด าเนินการด้วยระบบ รีโมท เพื่อลดการเดินทาง ซึ่งเราต้องซ้ อมดูว่า

ด าเนนิการตามขั้นตอนเป็นผลอย่างไร 

   16.นายณรงค์ฤทธิ์  วงศ์สุวรรณ  ประธานคณะท างานฯ สอบถามว่า การจ าหน่ายสินค้า 

จ าหน่าย   สัปดาห์ละกี่วัน ถ้าจ าหน่าย 5 วันท าการ ไม่ได้จ าหน่าย 7 วันท าการ ดังนั้น เมื่อมีการ

หยุดชะงักการจ าหนา่ย 1 วัน จะชดเชยการขายเพิ่มวันเสาร์ 1 วัน ได้ 

   17.ที่ปรึกษา ทบทวนตารางกระบวนการวิเคราะห ์BIA ปี 2559  

 
ตาราง ผลลัพธ์จากการวิเคราะหผ์ลกระทบทางธุรกิจ ประจ าปี 2559 
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   18.นางสาวภรภัทร  จินายน คณะท างานฯ น าเสนอ ให้ด าเนินการจัดท าแผนกบริหารความ

ต่อเนื่องในปี 2560 ดังนี้  

         1.ให้ด าเนินการ ตาม Key product ปี 2559 และพิจารณาวิเคราะห ์BIA เพิ่มในปี 2560  

         2. โดยให้ใช้เวลาลดลงให้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาอย่างน้อย 50%  เช่น จาก MTPD ใช้

ระยะเวลา 24 ช่ัวโมง ใหเ้หลือระยะเวลา  12 ชั่วโมง 

  19.นายณรงค์ฤทธิ์  วงศ์สุวรรณ  ประธานคณะท างานฯ สอบถามเรื่องปีที่ผ่านมาท าที่

ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง แต่ถ้าใช้แผนนี้กับส านักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือ หรือส านักงาน อ.ส.ค. 

ภาคใต้ จะใช้แผนนี้ด้วยกันได้หรือไม่ ซึ่งผลการจ าหน่ายของแต่ละส านักงานภาค ไม่เหมือนกัน จึงถาม

ว่า ถ้าใชแ้ผนเดิมในแตล่ะส านักงานภาค จะมีผลหรอืไม่เมื่อพบว่ามีระบบงานที่ต่างกัน 

   20. นายพิชิต  เรืองทรัพย์  หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีและเครือข่าย ชี้แจงว่า การกู้ฟื้นคืน

ระบบจะใช้เหมือนกัน แตป่ีที่ผา่นมาทดสอบกับส านักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง  

   21.นายสุชาติ  จริยาเลิศศักดิ์ คณะท างานฯ ให้ความเห็นว่า ผลกระทบอาจไม่เหมือกัน เช่น 

ส านักงาน  อ.ส.ค.ภาคกลาง การจ าหน่ายเป็นการจ าหน่ายให้เอเย่นต์เป็นหลัก ซึ่งรอ 1 วัน หากมีการ

หยุดชะงักจะรอได้ แต่ถ้าเป็นการจ าหน่าย Modern trade (บิ๊กซีฯ , โลตัส) มีค่าปรับ ในการส่งของล่าช้า 

ซึ่งผลกระทบแตล่ะส านักงานภาค ไม่เหมอืนกัน  

   22.ที่ปรึกษา  ให้ขอเสนอ เมื่อการเปลี่ยนสถานที่ในการวิเคราะห์ผลกระทบจะมีผลที่ต่างกัน 

เชน่ ดา้นการเงนิ และดา้นสัญญาที่มกีารถูกปรับ จะท าให้ผลกระวิเคราะห์ BIA จะต้องมีช่ัวโมงที่สั้นกว่า 

ซึ่งจากที่ยอมรับได้ 8 ช่ัวโมง ก็จะเหลือ 4 ช่ัวโมง เป็นต้น ดังนั้น ถ้า MTPD น้อยลง เหลือ 4 ช่ัวโมง RTO 

ต้องลดลงเหลือ 2 ช่ัวโมงหรอื  3 ช่ัวโมง ซึ่งความตอ้งการแต่ละส านักงานภาคจะไม่เหมอืนกัน 

   23. นายปกรณ์  จริะไชยเขื่อนขันธ์ หัวหน้าแผนกพัฒนาระบบสารสนเทศ สอบถามว่า ถ้าใช้

เหตุการณ์   จ าลองเดิม คือ Hard disk เสียที่ใช้กับส านักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง แต่ใช้กับส านักงาน 

อ.ส.ค. ภาคใต้ อาจไม่ต่างกันเนื่องจาก Hard disk อยู่ที่ บมจ.TOT  ดังนั้น ระยะเวลาอาจไม่มีผล แต่ถ้า

จะจ าลองเรื่องการเชื่อมต่อ link ที่ส านักงานภาคนั้นๆ แต่ถ้าไปจ าลองเหตุการณ์การเชื่อมต่อ link ที่

ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ แต่ที่ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง ยังไม่ได้ทดสอบจะยุ่งยากมากขึ้น เราพร้อม

แล้วหรือไม่ และถ้าตั้ง MTPD ให้สั้นลง ส่วนงาน IT จะต้องท าในเรื่องของแผนการลงทุนเพิ่มเติม เช่น 

จาก MTPD จาก 8 ช่ัวโมงเหลอื 6 ช่ัวโมง จะต้องลงทุนอะไรเพิ่ม ณ วันนี้ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคกลางยัง

ไม่ได้ท าในส่วนของเหตุการณจ์ าลองดังกล่าว ถ้าไปท าที่ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้จะครอบคลุมหรอืไม่ 

   24. ที่ปรึกษา ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า จากปีที่ผ่านมาได้ใช้สานการณ์จ าลองว่า Hard disk เสีย ในปี

นีใ้ห้พิจารณาดูว่า เหตุการณ์ใดบ้างที่ท าให้ระบบ ERP หยุดชะงัก ดูจากโอกาสเกิดว่าเหตุการณ์ใดเกิดได้

สูงสุดจะเป็น Server , Software, Network ถ้าพิจารณาดูแล้วว่า Server เกิดได้มากที่สุด แต่เมื่อมีการ
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เปลี่ยนบริบทไปที่ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ เราพจิารณาองค์ประกอบที่จะท าให้ ERP  ใช้งานได้ตามปกติ

ก็จะมี Network  หรือระบบอื่นๆ ซึ่งพิจารณาจากโอกาสเกิด แต่ถ้ามีระบุว่า Hard disk  เราจะสามารถ

ระบุได้ว่าเราได้ด าเนินการซ้อมแล้วที่ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง แต่ถ้าระบุว่า เป็นระบบ  Network จะ

ได้ด าเนินการซ้อมเหตุจ าลองที่เกี่ยวกับ Network เราต้องส ารองระบบอย่างไร ลงทุนเกี่ยวกับระบบเพิ่ม 

หรอืท าอย่างไร  

   25. นายเทอดไชย  ระลึกมูล คณะท างานฯ ได้สรุปประเด็นในการจัดท าแผนบริหารความ

ต่อเนื่องทางธุรกิจ BCM ปี 2560 ให้ที่ประชุมคณะท างานฯ ดังนี้ 

         1.ให้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ BCP ปี 2560 ณ 

ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้  

2.ภายใต้ขอบเขตตาม Key service ตามแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ BCP ปี2559  

         3.เหตุการณ์จ าลองจะดูจากผลการวิเคราะหโ์อกาสเกิดตามพืน้ที่สถานการณ์จรงิ 

ณ ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้  

ผลสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop  

 1. การก าหนด BCM  Scope   

  ได้ก าหนด BCM Scope ประจ าปี 2560 ณ ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ โดย ระบบ ERP ในการ  

ส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับเอเย่นต์ที่คลัง(Inventory),ระบบการเงนิ (GL)/AP/AR/CM และระบบขาย (OM) 

Scope ปี 2558 ปี 2559  ปี 2560 

1.ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง 

Product-UHT (90%) 

Process-Production 

1.แผนด าเนนิการ 

2.ซ้อมแผน 

 

- - 

2.ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง 

     ระบบ ERP ในการส่งมอบ

ผลิ ต ภัณฑ์ ใ ห้ กั บ เ อ เ ย่ น ต์ ที่ ค ลั ง

( Inventory),ร ะ บ บ ก า ร เ งิ น 

(GL)/AP/AR/CM และระบบขาย (OM)  

- 1. แผนด าเนนิการ 

2. ซ้อมแผน 

3. ทบทวนแผน 

 

- 

3. ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ 

ระบบERP ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์

ให้กับเอเย่นต์ที่คลัง(Inventory)ระบบ

การเงิน(GL)/AP/AR/CM) และระบบ

ขาย (OM)  โดยใหม้ีการวิเคราะห์ BIA 

ตามสภาพแวดล้อมตามพืน้ที่จรงิ 

- - 1. แผนด าเนนิการ 

2. ซ้อมแผน 

3. ทบทวนแผน 
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  2. การวิเคราะห์ Business Impact Analysis (BIA) และ Risk Assessment (RA) 

  โดยให้ใช้แนวทางการวิเคราะห์ BIA จากแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ BCP ประจ าปี 

2559 คือ ระบบ ERP ที่น ามาใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานในกระบวนการหลักอื่นๆ ของ อ.ส.ค. 

อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการใช้ระบบ ERP ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับเอเย่นต์ที่คลัง(Inventory), 

ระบบการเงนิ (GL)/AP/AR/CM และระบบขาย (OM) เป็นแนวทางในการพิจารณาจัดท าในปี 2560 

 

 
ตาราง ผลลัพธ์จากการวิเคราะหผ์ลกระทบทางธุรกิจ ประจ าปี 2559 

 

 3. การก าหนดระยะเวลาตั้งแต่เกิดอุบัติการณ์จนถึงมีการตัดสินสั่งการในการด าเนินการตาม

มาตรการส ารองตามแผน BCP และ DRP ประจ าปี 2559 เพื่อมาเป็นแนวทางในการพิจารณาจัดท า

แผนในปี 2560 

 

 
 

           ตาราง ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ ประจ าปี 2559 
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 4. ให้พิจารณา ระบบ ERP ที่น ามาใช้ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับเอเย่นต์ที่คลัง(Inventory), ระบบ

การเงิน (GL)/AP/AR/CM และระบบขาย (OM) มีความส าคัญและเป็นข้อมูลหลักของการด าเนินธุรกิจ

ของ อ.ส.ค. และน ามาจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่อง Business Continuity Plan : BCP และแผนการกู้

ระบบ Disaster Recovery Plan : DRP ประจ าปี 2560 แตใ่ห้ด าเนินการทบทวนปรับปรุง ดังนี้ 

   1.วิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) ตามแนวทางการ

วิเคราะห์ความเสี่ยงของ อ.ส.ค. ที่ได้ก าหนดมิติของผลกระทบไว้ 4 ด้าน ( S, O, F, C) ที่เกิดขึ้นตาม

สภาพแวดล้อมจริงของส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้  

   2.การวางแผนมาตรการเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง โดยก าหนดระยะเวลาตั้งแต่เกิด

อุบัติการณ์จนถึงมีการตัดสินใจสั่งการในการด าเนินการตามมาตรการส ารองตามแผน BCP และ DRP 

โดยทบทวนปรับปรุงใหใ้ช้ระยะเวลาที่สั้นลงและค านึ่งถึงงบประมาณที่เหมาะสม ดังนี้ 

   1. ชวงเวลาการหยุดชะงักที่ อ.ส.ค. ยอมรับไดสูงสุด  

       (Maximum Tolerable Period of Disruption : MTPD) 

   2. ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคนืสภาพที่ อ.ส.ค. ก าหนด 

         (Recovery Time Objective : RTO) 

   3. ปริมาณข้อมูลสูญหายที่ อ.ส.ค. ยอมรับได้ 

         (Recovery Point Objective : RPO) 

   4. ระยะเวลาที่ อ.ส.ค. ก าหนดตอ้งเริ่มด าเนนิการมาตรการส ารอง 

        (BCP Start Time : BCP-ST) 

   5. ระยะเวลาที่ อ.ส.ค. ก าหนดเวลาในการใชแ้ผนกู้คืน 

       (Disaster Recovery Plans : DRP) 

 5.พิจารณามาตรการในการลดความเสี่ยงที่อาจท าให้ระบบเกิดการหยุดชะงัก ทางด้าน IT ตาม

สภาพแวดล้อมจริงของส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้  

 

ข้อเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 

เห็นชอบการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่อง Business Continuity Management : BCM 

ประจ าปี 2560  
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มติคณะท างานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติของ อ.ส.ค. 

เห็นชอบแนวทางการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่อง Business Continuity 

Management : BCM ประจ าปี 2560 โดยด าเนินการจัดท าแผน BCM ที่ ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ 

ตามที่น าความเห็นและข้อเสนอแนะที่ประชุมมาปรับปรุงเป็นผลสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการWorkshop 

แล้ว 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ (ไม่มี) 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ไม่มี) 

 

เลิกประชุม เวลา  16.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางรุจิรา  จันทประสาร 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 

ผู้จดรายงานการประชุม 

นางสาววรรณา  พ่ึงเพียร 
หัวหน้าแผนกบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

นายเทอดไชย  ระลึกมูล 
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุมคณะท างานบริหารความพรอ้ม 

ต่อสภาวะวิกฤติของ อ.ส.ค. 

ครั้งที่ 2/2560 

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

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

คณะท างานบรหิารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติของ อ.ส.ค. ท่ีมาประชุม 

1. นายณรงค์ฤทธิ์  วงศ์สุวรรณ ผูอ้ านวยการ อ.ส.ค.   ประธานคณะท างาน 

2. นายสุชาติ  จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อ านวยการ อ.ส.ค.    คณะท างาน 

3. นางสาวอรนุช  จิราวัฒนานุรักษ์  ผูช่้วยผูอ้ านวยการ อ.ส.ค.   คณะท างาน 

4. นายวิศษิฎ์   แสงคล้อย  ผูช่้วยผู้อ านวยการ อ.ส.ค.   คณะท างาน 

5. นางสาวภรภัทร  จนิายน  หัวหนา้ฝา่ยอ านวยการ    คณะท างาน 

6. นายเทอดไชย  ระลึกมูล  หัวหนา้ฝา่ยนโยบายและแผนงาน   คณะท างาน 

7. นายปภณิวิทย์  วจิารณ์ปรีชา หัวหนา้ฝา่ยทรัพยากรบุคคล   คณะท างาน 

8. นางสาวศริิพร  วัฒนาเอี๊ยบพันธ์ หัวหนา้ฝา่ยบัญชีและการเงิน   คณะท างาน  

9. นายวุฒิชัย  จั่นเพ็ชร  หัวหนา้ฝา่ยวิจัยและพัฒนาการเลีย้งโคนม คณะท างาน 

10. นายชวลิต  ขาวปลอด  หัวหนา้ฝา่ยท่องเที่ยวเชงิเกษตร   คณะท างาน 

11. นายสมพร  ศรีเมอืง  หัวหนา้ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง  คณะท างาน 

12. นายชัยณรงค ์ เปาอินทร์ หัวหนา้ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้   คณะท างาน 

13. นางสาววรรณา  พึ่งเพียร หัวหนา้กองแผนงานและโครงการ  คณะท างาน 

  ฝา่ยนโยบายและแผนงาน   และเลขานุการ 

 

คณะท างานบรหิารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติของ อ.ส.ค. ท่ีไม่มาประชุม 

1. นายนพดล  ตันวิเชยีร   รองผูอ้ านวยการ อ.ส.ค.   คณะท างาน(ติดภารกิจ) 

2. นายมาโนช  มณีรัตน์  หัวหนา้ฝา่ยพัสดุและบริการ  คณะท างาน(ติดภารกิจ) 

3. นายสุรัตน์  สุขใจ  หัวหนา้ฝา่ยส่งเสริมการเลี้ยงโคนม คณะท างาน(ติดภารกิจ) 

4. นายเสริมศักดิ์  มุง่ดี  หัวหนา้กองการขาย  

  ท าการแทนหัวหน้าฝ่ายการตลาดและการขายคณะท างาน(ติดภารกิจ) 

 

5. นายส าเนาว์  พุกละออ  หัวหนา้กองบริหารงานทั่วไป  



 

ภาคผนวก 3-2 

 

  ท าการแทนหัวหน้าส านักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนอืตอนล่างคณะท างาน(ติดภารกิจ) 

6. นายณรงค์  วงศ์เณร    หัวหน้าส านักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืคณะท างาน(ติดภารกิจ) 

7. นายวินิจ  วงศ์วโรฬาร  หัวหน้าส านักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน   คณะท างาน(ติดภารกิจ) 

8. นายสุมิตร  ลกิขะไชย  หัวหนา้ส านักเลขานุการคณะกรรมการโคนม 

              และผลติภัณฑน์ม     คณะท างาน(ติดภารกิจ) 

ผู้สังเกตการณ์ 

1. นายสัทธา    เลื่อมใสสุข  หัวหนา้ฝา่ยตรวจสอบและประเมินระบบงาน  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายเสาร์   ศวิิจชัย    หัวหน้ากองบริการปัจจัยการเลีย้งโคนม ฝ่ายส่งเสริมการเลีย้งโคนม   

2. นายไพโรจน ์  อัมพวันวงศ ์  หัวหนา้กองสง่เสริมการเลีย้งโคนม ฝา่ยส่งเสริมการเลีย้งโคนม   

3. นางสุพร  เชิญถนอมวงศ์   หัวหนา้กองบริหารงานทั่วไป ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้        

4. นายสุรพล   ยิ่งสวัสดิ์    หัวหนา้กองโรงงาน ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ 

5. นางจุรยี์  วทิยพันธุ์    หัวหนา้กองการตลาดและการขาย ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ 

6. นางกัญญา  ศรีฟ้า    หัวหนา้กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายนโยบายและแผนงาน 

7. นางวไลพร  ขันตี     หัวหนา้แผนกสารสนเทศงานบริหาร ฝา่ยนโยบายและแผนงาน 

8. นายพิชิต  เรอืงทรัพย์  หัวหนา้แผนกเทคโนโลยีและเครือขา่ย ฝ่ายนโยบายและแผนงาน 

9. นายปกรณ์   จิระไชยเขื่อนขันธ์ หัวหนา้แผนกพัฒนาระบบสารสนเทศ ฝา่ยนโยบายและแผนงาน 

10. นางพัสน์นันท์   เฉลิมฉัตร   หัวหนา้แผนกติดตามและประเมินผล ฝา่ยนโยบายและแผนงาน   

11. นางรุจิรา  จันทประสาร  หัวหนา้แผนกบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  

     ฝา่ยนโยบายและแผนงาน 

12. นางมะลิ   มิ่งระโภชน์    หัวหนา้แผนกบริหารงานทั่วไป ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ 

13. น.ส.พัสตราภรณ ์ สริิภัททรานนท์  หัวหนา้แผนกบัญชแีละการเงิน ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ 

14. น.ส.ประทุมทิพย์  ช่วยพนัง   หัวหนา้แผนกพัสดุและบริการ ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ 

15. นางอาภรณ ์เฉลาชาญชัยยุทธ   หัวหนา้แผนกคลังสนิค้า ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้  

16. นายศศพิงศ์  บุญญานุพงศ ์  หัวหนา้แผนกการตลาดและการขาย ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้        

17. นายสมศักดิ ์ พรหมปลัด   หัวหน้าแผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคใต้ ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้  

18. นายไพฑูรย์  อิ่มเอบิ    หัวหนา้แผนกวางแผนการผลิต ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ 

19. นายนรินทร์  ชัยเจรญิวิมลกุล   หัวหนา้แผนกผลติผลติภัณฑน์ม ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ 

20. นายชัยวัฒน์  ทองพนัง   หัวหนา้แผนกวิศวกรรมโรงงาน ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ 

21. น.ส.นภาพร  พันธุสุข    หัวหนา้แผนกควบคุมคุณภาพ ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ 
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22. น.ส.ปรัษฐา  ธรรมาภปิาลกุล   นักวิชาการพัสดุ 4 ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ 

23. น.ส.นันท์นภัส   ยอดแฉล้ม   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ 

24. นายวิษณุ   ทองเรไร    นักวิชาการสัตวบาล 5 ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ 

25. นายเฉลิม   พิศเพ็ง    นักวิชาการการเกษตร 5 ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ 

26. นายพิเชษฐ  นุตะโร    นักวิชาการพัสดุ 5 ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ 

27. นางเหมอืนดาว  จรูญแสง    นักวิชาการการตลาด 5 ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ 

28. น.ส.วรรณภา  ตะกรุดโทน   นักวิชาการผลิตภัณฑ์ 4 ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ 

29. น.ส.สุณีย์     สุวรรณสงวน   นักวิชาการบัญชีและการเงิน 5 ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ 

30. น.ส.ศริิวรรณ  จันทรโชติ   นักวิทยาศาสตร์ 5 ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ 

31. นางกฤติยา  ทาสวัสดิ์    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ 

32. นายเชาว์ลิต  พันธ์สังข์   วิศวกรรมรงงาน 4 ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ 

33. น.ส.นฤมล  ทรัพย์เจริญ   นักวิชาการบัญชีและการเงิน 5 ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ 

34. นางยุวดี  ภูร่ะย้า    เจ้าพนักงานการตลาด ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ 

35. น.ส.คัมภริา  ศรหีมุดกุล   นักวิชาการผลิตภัณฑ์ 5 ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ 

36. นายณัฐวัฒน์   ศรีสวัสดิ์  วิศวกร 5 ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ 

37. นางกัญญา  ทองพนัง    เจ้าพนักงานพัสดุ 2 ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ 

38. น.ส.ธัญญลักษณ์  คงกะเรียน   นักวิชาการบัญชีและการเงิน 5 ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ 

39. นายเศรษฐสิษฐ์  รอดเพ็ง    นักวิชาการตลาด 5 ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ 

40. น.ส.อนุชิดา  ไชยอุบล    เศรษฐกร 5 ฝ่ายนโยบายและแผนงาน 

41. น.ส.นิศรา   นฤคนธ์     เศรษฐกร 5 ฝา่ยนโยบายและแผนงาน 

42. นางสายพิณ  เกิดผล    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 ฝา่ยนโยบายและแผนงาน 

43. น.ส.อาริสรา  สุขวิโรจน์สกุล    เศรษฐกร 5 ฝา่ยนโยบายและแผนงาน 

44. น.ส.กรรณิการ์  จณิารักษ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 6 ฝา่ยนโยบายและแผนงาน 

45. น.ส.สุวัฒนา   ทองหยด   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5 ฝา่ยนโยบายและแผนงาน  

46. น.ส.เพชรรัตน์  ตันสุริยวงศ ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5 ฝา่ยนโยบายและแผนงาน 

47. นายกิตตพิล  กายสิทธิ์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5 ฝา่ยนโยบายและแผนงาน 

48. นายวรท  ร่าเริง    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 ฝา่ยนโยบายและแผนงาน 

49. นางสาวเพ็ญพร  บึงธนสุทโธ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 ฝา่ยนโยบายและแผนงาน 

50. นางสาวพรพิมล  โพธิ์ทอง พนักงานจ้างเหมา ปฏิบัติงานแผนกบริหารความเสี่ยงฯ 

     ฝา่ยนโยบายและแผนงาน 

 

เริ่มประชุม เวลา  09.30 น. 
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  นายณรงค์ฤทธิ์  วงศส์ุวรรณ ประธานคณะท างานฯ กล่าวเปิดการประชุม และให้นโยบายใน

การจัดท าแผนการบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) 

ว่า ปัจจุบันมีความเสี่ยงและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบกับการด าเนินธุรกิจท าให้

ธุรกิจหยุดชะงักไม่สามารถด าเนินงานต่อไปได้ ดังนั้น การบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ 

(Business Continuity Management : BCM)  จึงเป็นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยในการวางแผน และก าหนด

แนวทางในการรับมือกับภาวะที่ท าให้ธุรกิจหยุดชะงัก เพื่อให้ธุรกิจสามารถด าเนินต่อไปได้ โดยมี

ผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวน้อยที่สุด ประกอบกับ ส านักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

(สคร.) ได้ก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการประเมินผลงานของรัฐวิสาหกิจ จึงมีความจ าเป็นเพราะเรื่อง 

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM Implementation) เป็นเรื่องที่ส าคัญ ผู้บริหารต้องให้การ

สนับสนุน เอาใจใส่ในเรื่องนี้ ผู้ปฏิบัติทุกคนต้องรู้จักในส่วนหน้าที่ของต้นเองที่จะต้องด าเนินการในเรื่อง 

BCM อย่างไรบ้าง ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ส าคัญในเรื่องนี้ ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเราต้องช่วยกัน การที่จะ

ท าให้ระบบกลับมาด าเนินการได้อีก     ที่ส าคัญที่สุดที่เรียนไปแล้วการกู้คืนระบบให้ด าเนินการได้เร็ว

ที่สุด เพื่อด าเนนิธุรกิจต่อไป  

มติคณะท างานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติของ อ.ส.ค. 

รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะท างานบรหิารความพร้อมต่อ

สภาวะวิกฤติของ อ.ส.ค.ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 

 

ตามที่คณะท างานและเลขานุการ คณะท างานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติของ 

อ.ส.ค. ได้น าส่งรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560  ตามบันทึกที่ กษ 

1903/ว818  ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 เพื่อให้คณะท างานฯ พิจารณาแล้ว นั้น ปรากฏว่าไม่มี

คณะท างานฯ ท่านใดแจ้งขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว จึงถือว่าได้รับรองรายงานการประชุม

เป็นที่เรียบร้อยแลว้ 

 

 

มติคณะท างานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติของ อ.ส.ค. 

รับรองรายงานการประชุมคณะท างานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติของ อ.ส.ค. 

ครั้งที่ 1/2560   เมื่อวันที่ 20 มนีาคม 2560 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่อง การจัดท าแผนบริหารความต่อเน่ือง Business Continuity 

Management : BCM  ของ อ.ส.ค. ประจ าปี 2560 ณ ส านักงาน 

อ.ส.ค. ภาคใต้ 

ความเป็นมา 

1. ตามเกณฑ์ประเมินการบริหารความเสี่ยง ของส านักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ก าหนดใหร้ัฐวิสาหกิจมเีกณฑป์ระเมินการบริหารความเสี่ยง ซึ่งนอกจากให้มีการ

วิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยงแล้ว เครื่องมืออีกอย่างหนึ่งที่ก าหนดให้รัฐวิสาหกิจจะต้องด าเนินการ คือ การ

จัดท าแผนบริหารธุรกิจต่อเนื่องในกิจกรรมหลักขององค์กร และเพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานด้าน

การบริหารความเสี่ยง อ.ส.ค.  ประจ าปีงบประมาณ 2560 ตามที่ ได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ อ.ส.ค. ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 อ.ส.ค. ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง BCM Implementation ส าหรับปี 2560 เพื่อให้ความรู้ ทบทวนและจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่อง

ทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) ของ อ.ส.ค. เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 โดยอาจารย์

นรินทร์ฤทธิ์  เปรมอภิวัฒโนกุล เป็นวิทยากรให้ความรู้ ทบทวน เรื่อง BCM Implementation ซึ่งใช้แนว

ทางการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยมีคณะท างานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติของ 

อ.ส.ค. และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม ณ  ห้องประชุม 1 ส านักงานกลาง อ.ส.ค. 

มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และผลการฝึกอบรมได้มีมติ  ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบแล้วจากที่ประชุม

คณะท างานบริหารความพร้อมตอ่สภาวะวกิฤติของ อ.ส.ค. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 มนีาคม 2560 

มติคณะท างานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติของ อ.ส.ค. 

เห็นชอบแนวทางการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่อง Business Continuity 

Management : BCM ประจ าปี 2560 โดยให้ด าเนินการจัดท าแผน BCM ที่ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ 

ตามที่ได้น าความเห็นและข้อเสนอแนะในที่ประชุมมาปรับปรุงเป็นผลสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ  

Workshop แล้ว 

2.อ.ส.ค. ได้น าเสนอแนวทางการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่อง Business Continuity 

Management : BCM ประจ าปี 2560 โดยให้ด าเนินการจัดท าแผน BCM ที่ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ ใน

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อ.ส.ค. ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 

ความเห็นของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อ.ส.ค. 
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ให้ทางฝ่ายเลขาฯ ปรับปรุง แก้ไขตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ (นางสาวสุวรรณี  

ส าโรงวัฒนา) ในประเด็นที่เกี่ยวกับการเพิ่มเติมสาระส าคัญของเหตุผล ความจ าเป็น การวิเคราะห์

ผลกระทบทางธุรกิจ และให้ทบทวนการใช้ระยะเวลาการบริหารจัดการ มาตรการตามแผนและการใช้

งบประมาณให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ในการนี้ ทางฝ่ายเลขาฯ ได้มีการปรับปรุง แก้ไข ตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

(นางสาวสุวรรณี  ส าโรงวัฒนา) เรียบร้อยแลว้ 

มติคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อ.ส.ค. 

                   1.เห็นชอบแนวทางแผนการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่อง Business Continuity 

Management : BCM ประจ าปี 2559 ณ ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ โดยให้น าความเห็นของ

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อ.ส.ค.     ไปปรับปรุงแก้ไข 

2.เห็นชอบให้ อ.ส.ค. ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่อง Business Continuity 

Management : BCM ประจ าปี 2560 ณ ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้  

สาระส าคัญ 

  อ.ส.ค. ด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง BCM Implementation ประจ าปี 2560 ณ 

ส านักงาน  อ.ส.ค.ภาคใต้เพื่อจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : 

BCP) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560   โดยอาจารย์ นรินทร์ฤทธิ์  เปรมอภิวัฒโนกุล เป็นวิทยากร ตาม

แนวทางที่ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ  และ

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อ.ส.ค.  ดังนี้ 

1. การจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ปี 2560 จะเป็นการท าต่อเนื่องจากปี 

2559 ที่ผ่านมา โดยผลการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis :BIA) ปีที่ผ่านมา

พบว่า หากระบบ ERP ใช้งานไม่ได้จะส่งผลตอ่ 

- การส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับเอเย่นต์ที่คลัง ( Inventory) ในกรณีนี้ท าให้สูญเสีย

โอกาสในการส่งมอบผลิตภัณฑ์นมให้กับลูกค้าทันตามก าหนด เช่น แม็คโคร, โลตัส, คลัง บ.ซีพี ออลล์ 

ซึ่งการขนส่งผลิตภัณฑ์นมขึ้นรถบรรทุกต่อคันต้องใช้ระยะเวลา 2-3 ช่ัวโมง และหากต้องรับผลิตภัณฑ์

นมหลากหลายชนิด จะต้องไปรับนมหลายคลัง ท าให้ส่งผลกระทบต่อคลังอื่นๆ ต่อเนื่องกันไป และเกิด

ค่าใช้จ่ายเป็นค่าล่วงเวลาในการปฏิบัติงานประจ าที่คลังสนิค้าประมาณ 10,000-20,000 บาท 

- ระบบการเงิน (GL)/AP/AR/CM) ในกรณีนี้ท าให้สูญเสียโอกาสในการปฏิบัติงาน

ตามปกติ 1 วัน และถ้าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันสุดท้ายของเดือน จะมีผลท าให้รายงานผลการ

ด าเนินงานไม่ครบถ้วน 100% ในเดือนนั้นๆ และเป็นการเพิ่มภาระงานของพนักงานที่ต้องจัดท าการ

ปรับปรุงรายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง เช่น การน าเงินสดฝากธนาคาร, การตัดสต๊อคผลิตภัณฑ์นม, ค่า

น้ านมดิบ 
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- ระบบขาย (OM) ในกรณีนี้ท าให้สูญเสียโอกาสในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นมเพียง

เล็กน้อย เนื่องจากมีการรับค าสั่งซื้อ โอนเงินช าระค่าผลิตภัณฑ์นม และออกใบสั่งจ่ายผลิตภัณฑ์นม

ล่วงหน้า 1 วัน แต่มีผลกระทบในการจ่ายผลิตภัณฑ์นมให้ลูกค้าล่าช้าต้องประสานเลื่อนการส่งมอบ ท า

ให้สูญเสียยอดการจ าหนา่ยผลิตภัณฑน์มประมาณวันละ 6.5 ถึง 7 ล้านบาท 

2. ได้ก าหนด BCM Scope ประจ าปี 2560 ให้ไปด าเนินการ ณ ส านักงาน อ.ส.ค. 

ภาคใต้ โดยใหป้รับเปลี่ยนสถานที่ และวิเคราะหผ์ลกระทบในเหตุการณ์เดิมแต่สิ่งแวดล้อมต่างกัน  
 

Scope ป ี2558 ป ี2559 ปี 2560 

1. ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง 

Product-UHT (90%) 

Process-Production 

1. แผนด าเนนิการ 

2. ซ้อมแผน 

 

- - 

2. ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง 

ระบบ ERP 

-ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ใหก้ับ

เอเย่นต์ที่คลัง (Inventory) 

-ระบบการเงิน (GL)/AP/AR/CM) 

-ระบบขาย (OM)  

 

- 1. แผน

ด าเนนิการ 

2. ซ้อมแผน 

3. ทบทวนแผน 

 

- 

Scope ป ี2558 ป ี2559 ปี 2560 

3. ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ 

ระบบ ERP 

-ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ใหก้ับ

เอเย่นต์ที่คลัง (Inventory) 

-ระบบการเงิน (GL)/AP/AR/CM) 

-ระบบขาย (OM) 

โดยใหม้ีการวิเคราะห ์BIA 

ตามสภาพแวดล้อมตามพืน้ที่จริง 

- - 1. แผนด าเนนิการ 

2. ซ้อมแผน 

3. ทบทวนแผน 
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3. การวิเคราะห ์Business Impact Analysis (BIA) และ Risk Assessment (RA) โดยให้ใช้

แนวทางการวิเคราะห ์BIA จากแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ BCP ประจ าปี 2559 คือ ระบบ ERP 

ที่น ามาใช้เป็นเครื่องมอืในการปฏิบัติงานในกระบวนการหลักอื่นๆ ของ อ.ส.ค. อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ

การใชร้ะบบ ERP ในการส่งมอบผลิตภัณฑใ์ห้กับเอเย่นต์ที่คลัง(Inventory),ระบบการเงิน(GL)/AP/AR/CM) 

และระบบขาย(OM) เป็นแนวทางในการพิจารณาจัดท าในปี 2560 

 
ตารางผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ ประจ าปี 2559 ของ อ.ส.ค. 

ผลกระทบที่ได้ท าการวเิคราะห ์ณ ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง 

 

4. ในปี 2559 ได้ก าหนดระยะเวลาตั้งแต่เกิดอุบัติการณ์จนถึงมีการตัดสินใจสั่งการในการ

ด าเนินการตามมาตรการส ารองตามแผน BCP และ DRP ไว้ตามตารางถัดไป ซึ่ง อ.ส.ค. จะน ามาเป็น

แนวทางในการพิจารณาจัดท าแผนในปี 2560 
 

 
 

กรณีตัวอย่าง ตารางผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ ประจ าปี 2559 

ของ อ.ส.ค. ผลกระทบที่ได้ท าการวเิคราะห ์ณ ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง 
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1.MTPD : Maximum Tolerable Period of Disruption คือ ชวงเวลาการหยุดชะงักที่ 

อ.ส.ค. ยอมรับไดสูงสุด เป็นระยะเวลา 8 ช่ัวโมง 

2.RTO : Recovery Time Objective คือ ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพที่ 

อ.ส.ค. ก าหนด เป็นระยะเวลา 6 ช่ัวโมง 

3.RPO : Recovery Point Objective คือ ปริมาณข้อมูลสูญหายที่ อ.ส.ค. ยอมรับได้ 

เป็นระยะเวลา 24 ช่ัวโมง 

4.BCP-ST : BCP Start Time คือ ระยะเวลาที่ อ.ส.ค. ก าหนดต้องเริ่มด าเนินการ

มาตรการส ารอง เป็นระยะเวลา 25 นาที 

5.DRP : Disaster Recovery Plans คือ ระยะเวลาที่ อ.ส.ค. ก าหนดเวลาในการใช้แผนกู้

คืน เป็นระยะเวลา 6 ช่ัวโมง 

5. ส าหรับปี 2560ให้พิจารณาระบบ ERP ที่น ามาใช้ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับ

เอเย่นต์ที่คลัง (Inventory), ระบบการเงิน (GL)/AP/AR/CM และระบบขาย (OM) ซึ่งมีความส าคัญและ

เป็นข้อมูลหลักของการด าเนินธุรกิจของ อ.ส.ค. และน ามาจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่อง Business 

Continuity Plan : BCP และแผนการกู้ระบบ Disaster Recovery Plan : DRP พร้อมทั้งด าเนินการทบทวน

ปรับปรุง ดังนี้ 

    1.วิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis : BIA) ตามแนวทางการ

วิเคราะหค์วามเสี่ยงของ อ.ส.ค. ที่ได้ก าหนดมิติของผลกระทบไว้ 4 ด้าน (S: Strategic หรือด้านกลยุทธ์,   

O: Operation หรือด้านการปฏิบัติการ ,F: Finance หรือด้านการเงิน ,C: Compliance หรือด้านการ

ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ)  ที่เกิดขึน้ตามสภาพแวดล้อมจริงของส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ 

2.การวางแผนมาตรการเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง โดยก าหนดระยะเวลาตั้งแต่เกิด

อุบัติการณ์จนถึงมีการตัดสินใจสั่งการในการด าเนินการตามมาตรการส ารองตามแผน BCP และ DRP 

โดยทบทวนปรับปรุงให้ใช้ระยะเวลาให้สั้นลงและค าน่ึงถึงการใช้งบประมาณท่ีเหมาะสม ดังน้ี 

1.MTPD : Maximum Tolerable Period of Disruption คือ ชวงเวลาการหยุดชะงัก

ที่ อ.ส.ค. ยอมรับไดสูงสุด  

2.RTO : Recovery Time Objective คือ ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพที่ 

อ.ส.ค. ก าหนด 

3.RPO : Recovery Point Objective คือ ปริมาณข้อมูลสูญหายที่ อ.ส.ค.  

               ยอมรับได้ 

4.BCP-ST : BCP Start Time คือ ระยะเวลาที่ อ.ส.ค. ก าหนดต้องเริ่มด าเนินการ

มาตรการส ารอง 
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5.DRP : Disaster Recovery Plans คือ ระยะเวลาที่ อ.ส.ค. ก าหนดเวลาในการใช้

แผนกู้คืน 

6. พิจารณามาตรการในการลดความเสี่ยงที่อาจท าให้ระบบเกิดการหยุดชะงัก 

ทางดา้น IT ตามสภาพแวดล้อมจริงของส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ 

ผลสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการฯวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ 

 จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ Business Impact Analysis (BIA) เพื่อพิจารณาตัวเลข

ผลกระทบจากการที่ระบบ  ERP ที่ใช้กับการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับเอเย่นต์ที่คลัง( Inventory),ระบบ

การเงิน (GL)/AP/AR/CM และระบบขาย (OM) ร่วมกับทีมผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้องของ

ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้สรุปประเด็นได้ ดังนี้ 

 1. การก าหนด BCM  Scope  ได้ด าเนินการตาม BCM Scope ประจ าปี 2560 ณ ส านักงาน อ.ส.ค. 

ภาคใต้ โดย ระบบ ERP ในการส่งมอบผลติภัณฑ์ให้กับเอเย่นตท์ี่คลัง(Inventory),ระบบการเงนิ 

(GL)/AP/AR/CM และระบบขาย (OM) 

 

การจัดท าแผน BCP /  Scope ผลด าเนนิงาน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1.ด าเนนิการจัดท า BCP ของ อ.ส.ค. 

  ณ ส านักงาน อ.ส.ค.  ภาคกลาง  ใน

เหตุการณ ์

 กระแสไฟฟ้าดับ กระทบกระบวนการผลิต 

-Product-UHT (90%) 

-Process-Production 

 

1.ให้ความรู้/วิเคราะห ์

BIA  

2.แผน BCP 

3.ซ้อมแผน 

 

√ 
 

- - 

2.ด าเนินการจัดท า BCP / DRP ของ 

อ.ส.ค. 

ณ ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง ใน

เหตุการณ ์   ระบบ ERP ใช้งานไม่ได้ท าให้

กระทบ 

-ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับเอเย่นต์ที่

คลัง(Inventory) 

-ระบบการเงนิ (GL)/AP/AR/CM) 

-ระบบขาย (OM)  

1.ให้ความรู้/ทบทวน/

วิเคราะห ์BIA  

2.แผน BCP/DRP  

3.ซ้อมแผน 

 

         √ - 
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การจัดท าแผน BCP /  Scope ผลด าเนนิงาน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ก าหนดการซ้อมแผน BCP/DRP ในวันท่ี 

20 กรกฎาคม 2560 ณ ส านักงาน อ.ส.ค. 

ภาคใต้ โดย   

     -คณะท างานบริหารความพร้อมต่อ

สภาวะวิกฤต อ.ส.ค. 

     -ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ 

     -ฝ่ายนโยบายและแผนงาน โดย กอง

แผนงานและโครงการ กองเทคโนโลยี

สารสนเทศ และแผนกบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายใน    

 

3.ซ้อมแผน 

 

      

√ 

 

  2. ผลการวิเคราะห ์Business Impact Analysis (BIA) และ Risk Assessment (RA) 

   2.1 การวเิคราะห์ BIA  จากเหตุการณ์ ระบบ ERP ที่น ามาใช้เป็นเครื่องมอืในการ

ปฏิบัติงานในกระบวนการหลักอื่นๆ ของ อ.ส.ค. อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการใชร้ะบบ ERP ในการส่ง

มอบผลิตภัณฑใ์ห้กับเอเย่นต์ที่คลัง(Inventory), ระบบการเงนิ (GL)/AP/AR/CM) และระบบขาย (OM) ใน

ปี 2560 

    2.2 การวิเคราะหผ์ลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) พิจารณามิติของ

ผลกระทบ  ตามแนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยงของ อ.ส.ค. ที่ได้ก าหนดมิติของผลกระทบไว้ 4 ด้าน

คือ 

   S: Strategic หรอืด้านกลยุทธ์ 

   O: Operation หรอืด้านการปฏิบัติการ 

   F: Finance หรอืด้านการเงิน 

   C: Compliance หรอืด้านการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ  

     หรอืข้อก าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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 โดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบ 5 ระดับ คือ 

   1 = นอ้ยมาก 

   2 = นอ้ย 

   3 = ปานกลาง 

   4 = สูง 

   5 = สูงมาก 

 

 
 

ตาราง ผลลัพธ์จากการวิเคราะหผ์ลกระทบทางธุรกิจ ประจ าปี 2560 
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ค าอธิบายการวิเคราะห์ Key Process ERP –ระบบขาย(OM)  

กรณดี าเนินการระบบ ERP ใช้งานไม่ได้    4   ชั่วโมง 

S : Strategic หรอืผลกระทบด้านกลยุทธ์  อยู่ในระดับ 1 เพราะมีผลกระทบกับการก าหนดเป้าหมายการ

ด าเนนิงานเพียงเล็กน้อย ไม่มกีารชะงักของกระบวนการ และการด าเนินงานทางธุรกิจ 

O : Operation หรือผลกระทบด้านการปฏิบัติการ อยู่ในระดับ 1 เพราะมีผลกระทบต่อกระบวนการ

ท างานเพียงเล็กน้อย 

F : Finance หรอื ผลกระทบด้านการเงนิ อยู่ในระดับ 1 เพราะท าให้มกีารสูญเสียทางการเงินประมาณไม่

เกิน 10,000 บาท 

C : Compliance หรอืผลกระทบด้านการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อยู่ในระดับ 1 

เพราะไม่ปฏิบัติ ตามระเบียบฯ ส่งผลกระทบอย่างไม่มนีัยส าคัญ 

เหตุผล : ในกรณีนี้ท าให้สูญเสียเวลาในการปฏิบัติงาน เช่น หากช่วงเช้า ระบบ ERP ใช้ไม่ได้ จะกระทบ

การท างานระบบ ERP ใช้งานไม่ได้ 4 ช่ัวโมง ช่วงบ่ายจึงจะปฏิบัติงานปกติได้ ผลกระทบท าให้ต้อง

ปฏิบัติงานต่อเนื่อง ตอ่ไปอีก 4 ช่ัวโมง อาจจะมีคา่ใช้จ่ายค่าล่วงเวลา และท าให้ลูกค้ารับสินค้าล่าช้ากว่า

ก าหนด 

 

ค าอธิบายการวิเคราะห์ Key Process ERP –ระบบการเงิน (GL/AP/AR/CM/INV) 

กรณดี าเนินการระบบ ERP ใช้งานไม่ได้    8 ชั่วโมง 

S : Strategic หรือผลกระทบด้านกลยุทธ์  อยู่ในระดับ 3 เพราะมีผลกระทบกับการก าหนดเป้าหมาย

การด าเนินงาน มีผลกระทบต่อกระบวนการ ปานกลาง 

O : Operation หรือผลกระทบด้านการปฏิบัติการ อยู่ในระดับ 3 เพราะมีผลกระทบต่อกระบวนการ

ท างานปานกลาง 

F : Finance หรือผลกระทบด้านการเงิน  อยู่ในระดับ 2 เพราะท าให้มีการสูญเสียรายได้ในการจ าหน่าย

ผลติภัณฑ์นมเป็นมูลค่าประมาณ  10,000 บาท – 50,000 บาท 

C : Compliance หรอืผลกระทบด้านการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อยู่ในระดับ 1  

เพราะไม่ปฎิบัติ  ตามระเบียบฯ ส่งผลกระทบเล็กน้อยสามารถแก้ไขได้ 

เหตุผล : ในกรณีนี้ท าให้สูญเสียเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 8 ช่ัวโมง จะกระทบการท างานระบบ ERP ใช้

งานไม่ได้ 8 ช่ัวโมง ท าให้ต้องใช้เวลาในการปฎิบัติงานมากขึ้น อาจจะมีค่าใช้จ่ายค่าล่วงเวลา และท าให้

รับการสั่งซือ้จากลูกค้าล่าช้าและเสียโอกาสในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นม   
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ค าอธิบายการวิเคราะห์ Key Process ERP –ระบบการเงิน (GL/AP/AR/CM/INV) 

กรณดี าเนินการระบบ ERP ใช้งานไม่ได้    24 ชั่วโมง 

S : Strategic หรือผลกระทบด้านกลยุทธ์  อยู่ในระดับ 3 เพราะมีผลกระทบกับการก าหนดเป้าหมาย

การด าเนินงาน มีผลกระทบต่อกระบวนการ ปานกลาง 

O : Operation หรือผลกระทบด้านการปฏิบัติการ อยู่ในระดับ 3 เพราะมีผลกระทบต่อกระบวนการ

ท างานปานกลาง 

F : Finance หรือผลกระทบด้านการเงิน  อยู่ในระดับ 2 เพราะท าให้มีการสูญเสียการท ายอดจ าหน่าย 

มากกว่า 10,000 บาท – 50,000 บาท 

C : Compliance หรอืผลกระทบด้านการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อยู่ในระดับ 2  

เพราะไม่ปฎิบัติ  ตามระเบียบฯ ส่งผลกระทบเล็กน้อยสามารถแก้ไขได้ 

เหตุผล : ในกรณีนี้ท าให้สูญเสียเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามปกติ 24 ช่ัวโมง จะมีผลท าให้พนักงาน

ต้องท างานล่วงเวลา  เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าภายในวันต่อมา การออกใบสั่งซื้อให้ลูกค้า ลูกค้าล่ าช้า 

ไม่เป็นปัจจุบัน  

 

ค าอธิบายการวิเคราะห์ Key Process ERP –ระบบการเงิน (GL/AP/AR/CM/INV) 

กรณดี าเนินการระบบ ERP ใช้งานไม่ได้    3 วัน  

S : Strategic หรือผลกระทบด้านกลยุทธ์  อยู่ในระดับ 4 เพราะมีผลกระทบกับการก าหนดเป้าหมาย

การด าเนินงาน มีผลกระทบต่อกระบวนการอย่างรุนแรง/กระทบต่อแผนงาน 

O : Operation หรือผลกระทบด้านการปฏิบัติการ อยู่ในระดับ 4 เพราะมีผลกระทบต่อกระบวนการ

ท างานอย่างรุนแรง กระทบต่อแผนงาน 

F : Finance หรือผลกระทบด้านการเงิน  อยู่ในระดับ 3 เพราะท าให้มีการสูญเสียทางการเงิน จากยอด

จ าหนา่ยสินค้ามากกว่า 50,000 บาท – 2.5 แสนบาท 

C : Compliance หรอืผลกระทบด้านการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อยู่ในระดับ 3  

เพราะไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ส่งผลกระทบอย่างมนีัยส าคัญแต่สามารถแก้ไขได้ 

เหตุผล : ในกรณีนี้ท าให้สูญเสียเวลาในการปฎิบัติงานตามปกติ 3 วัน ถ้าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง

สิน้เดือน,ต้นเดือนที่ตอ้งจะท าให้มีผลกระทบต่อการท ารายงานต่าง ๆ จะมีผลท าให้พนักงานต้องท างาน

ล่วงเวลามากขึ้น และท าให้มีผลิตภัณฑ์ค้างในโกดังเท่ากับจ าหน่ายในช่วง 3 วัน ที่ระบบ ERP ใช้งาน

ไม่ได้   

 

 



 

ภาคผนวก 3-15 

 

ค าอธิบายการวิเคราะห์ Key Process ERP –ระบบการเงิน (GL/AP/AR/CM/INV) 

กรณดี าเนินการระบบ ERP ใช้งานไม่ได้ 4   ชั่วโมง 

S : Strategic หรอืผลกระทบด้านกลยุทธ์  อยู่ในระดับ 1 เพราะมีผลกระทบกับการก าหนดเป้าหมายการ

ด าเนนิงานเพียงเล็กน้อย ไม่มกีารชะงักของกระบวนการ และการด าเนินงานทางธุรกิจ 

O : Operation หรือผลกระทบด้านการปฏิบัติการ อยู่ในระดับ 1 เพราะมีผลกระทบต่อกระบวนการ

ท างานเพียงเล็กน้อย 

F: Finance หรอื ผลกระทบด้านการเงนิ อยู่ในระดับ 1 เพราะท าให้มีการสูญเสียทางการเงินประมาณไม่

เกิน 10,000 บาท 

C: Compliance หรือผลกระทบด้านการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อยู่ในระดับ 1 

เพราะไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ส่งผลกระทบอย่างไม่มนีัยส าคัญ 

เหตุผล : ในกรณีนี้ท าให้สูญเสียเวลาในการปฏิบัติงาน เช่น หากช่วงเช้า ระบบ ERP ใช้ไม่ได้ จะกระทบ

การท างานระบบ ERP ใช้งานไม่ได้ 4 ช่ัวโมง ช่วงบ่ายจึงจะปฏิบัติงานปกติได้ ผลกระทบท าให้ต้อง

ปฏิบัติงานต่อเนื่อง ต่อไปอีก 4 ช่ัวโมง อาจจะมีค่าใช้จ่ายค่าล่วงเวลา และท าให้การรับรู้รายได้ไม่เป็น

ปัจจุบัน  

 

ค าอธิบายการวิเคราะห์ Key Process ERP –ระบบการเงิน (GL/AP/AR/CM/INV) 

กรณดี าเนินการระบบ ERP ใช้งานไม่ได้ 8 ชั่วโมง 

S : Strategic หรือผลกระทบด้านกลยุทธ์  อยู่ในระดับ 3 เพราะมีผลกระทบกับการก าหนดเป้าหมาย

การด าเนินงานมผีลกระทบต่อกระบวนการ ปานกลาง 

O : Operation หรือผลกระทบด้านการปฏิบัติการ อยู่ในระดับ 3 เพราะมีผลกระทบต่อกระบวนการ

ท างานปานกลาง 

F : Finance หรือผลกระทบด้านการเงิน  อยู่ในระดับ 2 เพราะท าให้มีการสูญเสียทางการเงิน มากกว่า 

10,000 บาท – 50,000 บาท 

C : Compliance หรอืผลกระทบด้านการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อยู่ในระดับ 2  

เพราะไม่ปฎิบัติตามระเบียบฯ ส่งผลกระทบเล็กน้อยสามารถแก้ไขได้ 

เหตุผล : ในกรณีนี้ท าให้สูญเสียเวลาที่ใชใ้นการปฏิบัติงาน 8 ช่ัวโมง จะกระทบการท างานระบบ ERP ใช้

งานไม่ได้ 8 ช่ัวโมง ท าให้ต้องใช้เวลาในการปฎิบัติงานมากขึ้น อาจจะมีค่าใช้จ่ายค่าล่วงเวลา และท าให้

การรับรู้รายได้ไม่เป็นปัจจุบัน และจะกระทบในการออกใบเสร็จรับเงนิให้ลูกค้าล่าช้า  
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ค าอธิบายการวิเคราะห์ Key Process ERP –ระบบการเงิน (GL/AP/AR/CM/INV) 

กรณดี าเนินการระบบ ERP ใช้งานไม่ได้ 24 ชั่วโมง 

S : Strategic หรือผลกระทบด้านกลยุทธ์  อยู่ในระดับ 3 เพราะมีผลกระทบกับการก าหนดเป้าหมาย

การด าเนินงานมีผลกระทบต่อกระบวนการ ปานกลาง 

O : Operation หรือผลกระทบด้านการปฏิบัติการ อยู่ในระดับ 3 เพราะมีผลกระทบต่อกระบวนการ

ท างานปานกลาง 

F : Finance หรือผลกระทบด้านการเงิน  อยู่ในระดับ 2 เพราะท าให้มีการสูญเสียทางการเงิน มากกว่า 

10,000 บาท – 50,000 บาท 

C : Compliance หรอืผลกระทบด้านการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อยู่ในระดับ 2  

เพราะไม่ปฎิบัติตามระเบียบฯ ส่งผลกระทบเล็กน้อยสามารถแก้ไขได้ 

เหตุผล : ในกรณีนี้ท าให้สูญเสียเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามปกติ 24 ช่ัวโมง และถ้าเป็นเหตุการณ์ที่

เกิดขึ้นในวันสุดท้ายของเดือน จะมีผลท าให้พนักงานต้องท างานล่วงเวลามากขึ้น เพื่อปิดงบการเงินและ

รายงานต่าง ๆ ให้เสร็จทันภายในก าหนดตาม KPI   และจะกระทบในการออกใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้า

ล่าช้า ไม่เป็นปัจจุบัน  

ค าอธิบายการวิเคราะห์ Key Process ERP –ระบบการเงิน (GL/AP/AR/CM/INV) 

กรณดี าเนินการระบบ ERP ใช้งานไม่ได้ 3 วัน  

S : Strategic หรือผลกระทบด้านกลยุทธ์  อยู่ในระดับ 4 เพราะมีผลกระทบกับการก าหนดเป้าหมาย

การด าเนินงานมีผลกระทบต่อกระบวนการอย่างรุนแรง/กระทบต่อแผนงาน 

O : Operation หรือผลกระทบด้านการปฏิบัติการ อยู่ในระดับ 4 เพราะมีผลกระทบต่อกระบวนการ

ท างานอย่างรุนแรงกระทบต่อแผนงาน 

F : Finance หรือผลกระทบด้านการเงิน  อยู่ในระดับ 3 เพราะท าให้มีการสูญเสียทางการเงิน มากกว่า 

50,000 บาท – 2.5 แสนบาท 

C : Compliance หรอืผลกระทบด้านการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อยู่ในระดับ 3  

เพราะไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ส่งผลกระทบอย่างมนีัยส าคัญแต่สามารถแก้ไขได้ 

เหตุผล : ในกรณีนี้ท าให้สูญเสียเวลาในการปฎิบัติงานตามปกติ 3 วัน และถ้าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ในช่วงสิ้นเดือน,ต้นเดือนที่ต้องปิดงบการเงิน และรายงานต่าง ๆ จะมีผลท าให้พนักงานต้องท างาน

ล่วงเวลามากขึ้น ซึ่งเป็นการชดเชยในช่วง 3 วัน ที่ระบบ ERP ใช้งานไม่ได้ เพื่อปิดงบการเงินและรายงาน

ต่าง ๆ ให้เสร็จทันภายในก าหนดตาม KPI และด้านการเงินมีผลกระทบการจ่ายช าระหนี้ เช่น ค่าไฟฟ้า

,ค่าภาษี,เงินเดือน,ค่าน้ านมดิบ ซึ่งถ้าจ่ายค่าไฟฟ้าและค่าภาษี ไม่ตรงวัน จะมีค่าปรับเกิดขึ้น และจะ

กระทบในการออกใบเสร็จรับเงนิให้ลูกค้าล่าช้า ไม่เป็นปัจจุบัน  
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 ค าอธิบายการวิเคราะห์ Key Process ERP –การส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับเอเย่นต์ที่คลังสินค้า (Inventory)  

กรณดี าเนินการระบบ ERP ใช้งานไม่ได้    4   ชั่วโมง  

S : Strategic หรือด้านกลยุทธ์   อยู่ในระดับ 1  เพราะมีผลกระทบต่อกระบวนการท างานน้อย ยังไม่

กระทบชื่อเสียงองค์กร 

O : Operation หรอืด้านการปฏิบัติการ   อยู่ในระดับ1 มีผลกระทบต่อกระบวนการท างานน้อยมาก 

F : Finance หรอืด้านการเงิน   อยู่ในระดับ 1 เพราะมีผลกระทบต่อกระบวนการท างานบ้างเล็กน้อยท า

ให้ตอ้งเสียค่าล่วงเวลาในการปฎิบัติงานแตย่ังอยู่ในระดับที่ไม่เกิน 10,000บาท 

C : Compliance หรอืด้านการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หรอืข้อก าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  

อยู่ในระดับ 1 เพราะยังไม่มีการเผยแพร่ข่าว  อาจมีเพียงลูกค้าเรง่รัดเวลาเท่านั้น 

เหตุผล : ในกรณีนี้ท าให้การคีย์เอกสารรับเข้าจ่ายออกรายการผลิตภัณฑ์และการตัดยอดขายในระบบ 

ERP เกิดความล่าช้าขยายเวลางานออกไปและอาจก่อให้เกิดค่าล่วงเวลาบ้างเล็กน้อย 

ค าอธิบายการวิเคราะห์ Key Process ERP –การส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับเอเย่นต์ที่คลังสินค้า (Inventory) 

กรณดี าเนินการระบบ ERP ใช้งานไม่ได้  8  ชั่วโมง  

S : Strategic หรอืด้านกลยุทธ์   อยู่ในระดับ 3  เพราะมีผลกระทบต่อกระบวนการท างานระดับปาน

กลาง ท าให้แผนงานที่วางไว้เกิดความล่าชา้ 

O : Operation หรอืด้านการปฏิบัติการ   อยู่ในระดับ 3 มีผลกระทบต่อกระบวนการท างานระดับปาน

กลาง  

F : Finance หรอืด้านการเงิน   อยู่ในระดับ 1 เพราะมีผลกระทบต่อกระบวนการท างานท าให้ต้องเสียค่า

ล่วงเวลาในการปฎิบัติงานแต่ยังอยู่ในระดับที่ไม่เกิน 10,000 บาท 

C : Compliance หรือด้านการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อก าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  

อยู่ในระดับ 1 เพราะยังไม่มีการเผยแพร่ข่าวสารหรอืโดนลูกค้าร้องเรียน  อาจมเีพียงลูกค้าขอให้เร่งเวลา

เท่านัน้ 

เหตุผล : ในกรณีนี้ท าให้  การส่งมอบผลิตภัณฑ์นมให้กับลูกค้าเกิดความล่าช้า เนื่องจากถ้าระบบ ERP 

มีปัญหาจะท าให้แผนกการตลาดและการขายออกใบก ากับภาษี/ใบส่งของ และใบสั่งจ่ายไม่ได้  ส่งผลให้

การเตรียมสินค้าและการส่งมอบเกิดความล่าช้าเพราะการเตรียมสินค้าซึ่งถ้าเป็น Modern Trade การ

จัดเตรียมขึ้นรถบรรทุกต่อคันต้องใช้ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง ส่งผลกระทบต่อการตัดยอดขายในระบบ ERP 

ท าให้การตัดสต็อคไม่เป็น real time และไม่สามารถเรียกรายงานยอดผลิตภัณฑน์มคงเหลือประจ าวันได้ 

เมื่อทุกกระบวนการการท างานของแผนกคลังสินค้าเกิดความล่าช้าส่งผลให้พนักงานต้องท างาน

ล่วงเวลาก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการปฎิบัติงาน แตไ่ม่เกิน10,000 บาท 
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ค าอธิบายการวิเคราะห์ Key Process ERP –การส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับเอเย่นต์ที่คลังสินค้า (Inventory) 

กรณดี าเนินการระบบ ERP ใช้งานไม่ได้ 24 ชั่วโมง  

S : Strategic หรือด้านกลยุทธ์   อยู่ในระดับ 3  เพราะมีผลกระทบต่อกระบวนการท างานระดับปาน

กลาง ท าให้แผนงานที่วางไว้เกิดความล่าช้า 

O : Operation หรือด้านการปฏิบัติการ  อยู่ในระดับ 3 มีผลกระทบต่อกระบวนการท างานระดับปาน

กลาง ท าให้การท างานเกิดความล่าช้าต้องขยายเวลาการท างานออกไป 

F : Finance หรอืด้านการเงิน  อยู่ในระดับ 2 เพราะมีผลกระทบต่อกระบวนการท างานท าให้ต้องเสียค่า

ล่วงเวลาในการปฎิบัติงานเพิ่มมากขึ้น   

C : Compliance หรอืด้านการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หรอืข้อก าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  

อยู่ในระดับ 2 เพราะเริ่มมีลูกค้าโวยวายผา่น Social 

เหตุผล : ในกรณีนี้ท าให้ การส่งมอบผลิตภัณฑ์นมให้กับลูกค้าเกิดความล่าช้า เนื่องจากถ้าระบบ ERP 

มีปัญหาจะท าให้แผนกการตลาดและการขายออกใบก ากับภาษี/ใบส่งของ และใบสั่งจ่ายไม่ได้  ส่งผลให้

การเตรียมสินค้าและการส่งมอบเกิดความล่าช้าเพราะการเตรียมสินค้าซึ่งถ้าเป็น Modern Trade การ

จัดเตรียมขึ้นรถบรรทุกต่อคันต้องใช้ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง ส่งผลกระทบต่อการตัดยอดขายในระบบ ERP 

ท าให้การตัดสต็อคไม่เป็น real time และไม่สามารถเรียกรายงานยอดผลิตภัณฑน์มคงเหลือประจ าวันได้ 

เมื่อทุกกระบวนการการท างานของแผนกคลังสินค้าเกิดความล่าช้าส่งผลให้พนักงานต้องท างาน

ล่วงเวลาก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการปฎิบัติงาน  

ค าอธิบายการวิเคราะห์ Key Process ERP –การส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับเอเย่นต์ที่คลังสินค้า (Inventory) 

กรณดี าเนินการระบบ ERP  ใช้งานไม่ได้   3 วัน  

S : Strategic หรือด้านกลยุทธ์   อยู่ในระดับ 3  เพราะมีผลกระทบต่อกระบวนการท างานระดับปาน

กลาง ท าให้แผนงานที่วางไว้เกิดความล่าช้า 

O : Operation หรือด้านการปฏิบัติการ   อยู่ในระดับ 3 มีผลกระทบต่อกระบวนการท างานระดับปาน

กลาง ท าให้การ 

                       ท างานเกิดความล่าช้าต้องขยายเวลาการท างานออกไป 

F : Finance หรอืด้านการเงิน  อยู่ในระดับ 2 เพราะมีผลกระทบต่อกระบวนการท างานท าให้ต้องเสียค่า

ล่วงเวลาในการปฎิบัติงานเพิ่มมากขึ้น   

C : Compliance หรอืด้านการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หรอืข้อก าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  

อยู่ในระดับ 2 เพราะเริ่มมีลูกค้าโวยวายผา่น Social 
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เหตุผล : ในกรณีนี้ท าให้ การส่งมอบผลิตภัณฑ์นมให้กับลูกค้าเกิดความล่าช้า เนื่องจากถ้าระบบ ERP 

มีปัญหาจะท าให้แผนกการตลาดและการขายออกใบก ากับภาษี/ใบส่งของ และใบสั่งจ่ายไม่ได้  ส่งผลให้

การเตรียมสินค้าและการส่งมอบเกิดความล่าช้าเพราะการเตรียมสินค้าซึ่งถ้าเป็น Modern Trade การ

จัดเตรียมขึ้นรถบรรทุกต่อคันต้องใช้ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง ส่งผลกระทบต่อการตัดยอดขายในระบบ ERP 

ท าให้การตัดสต็อคไม่เป็น real time และไม่สามารถเรียกรายงานยอดผลิตภัณฑน์มคงเหลือประจ าวันได้ 

เมื่อทุกกระบวนการการท างานของแผนกคลังสินค้าเกิดความล่าช้าส่งผลให้พนักงานต้องท างาน

ล่วงเวลาก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการปฎิบัติงาน  

  3. การก าหนดระยะเวลาตั้งแตเ่กิดอุบัติการณจ์นถึงมกีารตัดสินใจสั่งการในการด าเนินการ

ตามมาตรการส ารองตามแผน BCP และ DRP ประจ าปี 2560 

 
           ตาราง ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ ประจ าปี 2560 

  จากผลการวิเคราะห์ผลกระทบ อ.ส.ค. ได้ก าหนดระยะเวลาตั้งแต่เกิดอุบัติการณ์จนถึงมี

การตัดสินใจสั่งการในการด าเนินการตามมาตรการส ารองตามแผน BCP และ DRP ซึ่งมีระยะเวลาที่สั้น

ลงและงบประมาณที่เหมาะสม ดังนี้ 

  1. ชวงเวลาการหยุดชะงักที่ อ.ส.ค. ยอมรับไดสูงสุดเป็นระยะเวลา 8 ช่ัวโมง  

      (Maximum Tolerable Period of Disruption : MTPD= 8 ช่ัวโมง) 

  2. ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคนืสภาพที่ อ.ส.ค. ก าหนดเป็นระยะเวลา 5 ช่ัวโมง 

        (Recovery Time Objective : RTO= 5 ช่ัวโมง) 

  3. ปริมาณข้อมูลสูญหายที่ อ.ส.ค. ยอมรับได้เป็นระยะเวลา 24 ช่ัวโมง 

        (Recovery Point Objective : RPO= 24 ช่ัวโมง) 

  4. ระยะเวลาที่ อ.ส.ค. ก าหนดตอ้งเริ่มด าเนนิการมาตรการส ารองเป็นระยะเวลา 20 นาที 

      (BCP Start Time : BCP-ST= 24 นาที) 

  5. ระยะเวลาที่ อ.ส.ค. ก าหนดเวลาในการใชแ้ผนกู้คืนเป็นระยะเวลา 4.35 ช่ัวโมง 

      (Disaster Recovery Plans : DRP= 4.35 ช่ัวโมง)  
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  4.พิจารณามาตรการในการลดความเสี่ยงที่อาจท าใหร้ะบบเกิดการหยุดชะงัก ทางดา้น IT  

ตามสภาพแวดล้อมจริงของส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้  

 

 ความเสี่ยงด้าน

ระบบสารสนเทศ 
ปัจจัยเสี่ยง มาตรการลดความเสี่ยง 

1 

 

Network 

 

ระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 

(Computer Network)ส าหรับ

การเชื่อมต่อใชง้านระบบ ERP 

ได้รับภัยคุกคามจาก 

1. การโจมตีอุปกรณ์เครอืข่าย

จากภายนอก (Cracker)โดยใช้

ชุดค าสั่งโจมตีผา่นระบบ

เครือขา่ยอินเตอร์เน็ท 

 

 

2. สายสัญญาณระบบ

เครือขา่ยของผูใ้ห้บริการ (ISP) 

ได้รับความเสียหาย/ขาดช ารุด 

 

 

 

 

 

3. สายสัญญาณหรืออุปกรณ์

ระบบเครือขา่ยภายในของ 

อ.ส.ค. ได้รับความเสียหาย/

ขาดช ารุด 

 

 

 

 

 

 

1. ตดิตั้งอุปกรณ์ Firewall ให้กับ

เครือขา่ยของ อ.ส.ค. และตรวจสอบ

ดูแลช่องโหว่ของระบบเครือข่ายเป็น

ประจ า 

 

2. ตดิตั้ง link ส ารองโดยสลับไปใช้

งานวงจรที่เหลอื เช่น Internet ช ารุด     

จงึก าหนดให้ใชง้าน internet ผา่น

วงจร MPLS ทดแทน และหากวงจร

ขาดช ารุดทั้งสองวงจรจะต้องจัดหา

อุปกรณ์ 3G เพื่อติดตัง้ให้เจ้าหน้าที่

ใช้งานระหว่างรอการแก้ไขจาก ISP 

 

3. ปรับปรุงการติดตั้งสายสัญญาณ

เครือขา่ยภายในให้ถูกต้องตาม

มาตรฐานการติดตัง้และส ารอง

อุปกรณ์ระบบเครือขา่ยไว้ใหก้ับ

ส านักงานต่างๆ 
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5. การก าหนดซ้อมแผน BCP และแผนการกู้ระบบ DRP ณ ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ ในวันที่ 

20 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. โดยมีข้อสมติฐานว่า ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน ขาดและเริ่ม

ด าเนินการซ้อม โดยทีมงานแผนกบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  ได้ท าร่างล าดับการซ้อม และ

ปรับปรุงใหเ้ป็นสถานการณ์ของ สภต. แล้วจะน าส่งใหท้าง สภต. ศกึษาและเตรียมความพร้อม ส่วนเอกสารที่

เป็นรูปเล่มได้ยกร่างเล่มแผนบริหารความต่อเนื่อง Business Continuity Plan : BCP  อ.ส.ค. เพื่อน าใช้ปี 2560-

2561 มาใหใ้หพ้ิจารณาเบือ้งต้น เมื่อรวมรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะได้น าเสนอเห็นชอบตามล าดับต่อไป  

6. Storyboard ของการซ้อมแผนเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติส าหรับส านักงาน อ.ส.ค.

ภาคใต้ (IT) 

ข้อเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 

1.เห็นชอบการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่อง Business Continuity Plan : BCP และ

แผนการกู้ระบบ Disaster Recovery Plan : DRP อ.ส.ค. ประจ าปี 2560 ณ ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ 

2.เห็นชอบร่างแผนบริหารความต่อเนื่อง Business Continuity Plan : BCP อ.ส.ค. เพื่อน าใช้ปี 

2560-2561 

3.เห็นชอบก าหนดวันซ้อมแผน BCP และแผนการกู้ระบบ DRP ณ ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ 

ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 

ความเห็นที่ประชุมคณะท างานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติของ อ.ส.ค. 

   1.ที่ปรึกษา อาจารย์ นรินทร์ฤทธิ์  เปรมอภวิัฒโนกุล ได้น าเสนอผลการวิเคราะหช์วงเวลา 

ดังนี้ 

    1.1 การหยุดชะงักที่ ยอมรับไดสูงสุดเป็นระยะเวลา 8 ช่ัวโมง หรือระบบหยุดได้ไม่เกิน 8 

ช่ัวโมงซึ่งเป็นผลค่าสูงสุดที่ยอมรับใหห้ยุดชะงักได้เท่ากับผลวเิคราะหป์ระจ าปี 2559 

  1.2 ก าหนดระบบในการฟื้นคืนสภาพที่ระยะเวลา 5 ช่ัวโมง ซึ่งก าหนดให้คนืสภาพ

ได้เร็วกว่า แผนประจ าปี 2559 จ านวน 1 ช่ัวโมง 

  1.3 ปริมาณข้อมลูสูญหายที่ยอมรับได้เป็นระยะเวลา 24 ช่ัวโมง เนื่องจากทีม

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ได้ส ารองข้อมูลเที่ยงคนืของทุกวัน ซึ่งเท่ากับแผนประจ าปี 2559 

 1.4 ระยะเวลาที่ก าหนดต้องเริ่มด าเนินการมาตรการส ารองเป็นระยะเวลา 25 นาที 

ซึ่งระยะเวลาก าหนดต้องเริ่มด าเนินการมาตรการส ารองเร็วกว่าแผนประจ าปี 2559 จ านวน 5 นาที 

 1.5 ระยะเวลาที่ก าหนดเวลาในการใช้แผนกู้คืนเป็นระยะเวลา 5 ช่ัวโมง ซึ่ง

ระยะเวลาที่ก าหนดเวลาในการใชแ้ผนกู้คืนเร็วกว่าแผนประจ าปี 2559 จ านวน 1 ช่ัวโมง  

 1.6 ทีมกู้คืนระบบจะมีเวลาในการด าเนินการเป็นระยะเวลา 4.35 ช่ัวโมง 
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 1.7 การลงข้อมูลในระบบส ารอง จะมีความเร็วลดลงร้อยละ 20 จากการลงข้อมูล

ตามปกติ 

2.นายณรงค์ฤทธิ์  วงศ์สุวรรณ ประธานคณะท างานฯ มีความเห็นเรื่องการลงข้อมูลใน

ระบบของส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ มีจ านวนปริมาณเท่ากับส านักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง ซึ่งดูว่าน่าจะ

น้อยกว่าแตท่ าไมตัวเลขเท่ากัน  

3.นายศศิพงศ์  บุญญานุพงศ์ หัวหน้าแผนกการตลาดและการขาย ส านักงาน อ.ส.ค 

ภาคใต้ ชี้แจงว่า      มีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นม  MT / TT นมโรงเรียน มีจ านวนรายการที่ต้องบันทึก

ข้อมูลประมาณ 50 รายการ/ตอ่วัน 

4.นายสุชาติ  จริยาเลิศศักดิ์  คณะท างานฯ มีความเห็นว่า รายการที่กล่าวมานั้นคง

ไม่ใช่ตัวผลิตภัณฑ์ หรือรายการจ านวนการสั่งซื้อ แต่ถ้าเปรียบเทียบ ส านักงาน อ.ส.ค. มวกเหล็กกับ

ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ ส านักงาน อ.ส.ค. มวกเหล็ก มีผู้แทนจ าหน่ายน้อยกว่าและเป็นรายใหญ่  ส่วน

ทาง สภต. มีผู้แทนจ าหน่ายเป็น 10 ราย และมีการจ าหน่าย MT  TT  รายการจ านวนการลงข้อมูลคง

เป็นจ านวนจรงิ โอกาสในการท ารายการในระบบสั่งซื้อของ สภต.ไม่น้อยกว่า สภก. 

5. ที่ปรึกษา ได้น าเสนอ ในส่วนของ IT ได้พิจารณาแนวทางในการซ้อม ทางทีม

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) จะเป็นเรื่องระบบเครือขา่ยที่จะท าให้ใชง้านระบบไม่ได้ 

6.นายพิชิต  เรืองทรัพย์ หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีและเครือข่าย ได้ชี้แจง แนวทางการ

ซ้อม ทางทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  จะเป็นระบบ อินเตอร์เน็ท และระบบเครือข่ายภายใน ใช้งาน

ไม่ได้ และมีแผนส ารอง ในการที่จะท าให้ สภต. ท างานได้ ซึ่งที่ผ่านมาจะเป็นการซ้อมแผนใน

สถานการณ์ Server เสียหายเนื่องจาก Hard disk ช ารุด แต่ครั้งนี้จะเป็นเหตุการณ์ ระบบ อินเตอร์เน็ท   

และระบบเครือข่ายภายใน ที่ท าให้เจ้าหน้าที่ สภต. เข้าใช้งานไม่ได้ แนวทางในการด าเนินการ คือ จ า

รองเหตุการณ์ ตัดระบบ อินเตอร์เน็ท   เครือข่ายภายใน ท าให้ สภต. ใช้งานไม่ได้ทุกระบบ แก้ไขโดย

การเชื่อมตอ่ อินเตอร์เน็ท เช่น อุปกรณ์ 3G ท าการเปิดให้ใช้งานได้ ซึ่ง สภต. ได้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

มาแล้ว ดังนัน้ ในการซ้อมครั้งนีจ้ะด าเนนิการให้ใกล้เคียงกับสถานการณจ์รงิมากที่สุด 

7.นายณรงค์ฤทธิ์  วงศ์สุวรรณ ประธานคณะท างานฯ มีความเห็นว่า เหตุการณ์ที่

เกิดขึ้นจริง กับเหตุการณซ์้อมที่ตัง้สมตฐิาน เวลาเป็นอย่างไร และเวลาเดินทางตอ้งคิดรวมดว้ยหรือไม่ 

8.นายพิชิต  เรืองทรัพย์ หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีและเครือข่าย ได้ชี้แจง เหตุการณ์ที่

เกิดขึ้นจริงด าเนินการได้เกินกว่าเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนกู้พื้นคืนระบบ เป็นเหตุการณ์ที่ อุปกรณ์ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  ช ารุด ท าให้ สภต. ใช้งานไม่ได้ทั้งหมด ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT) ต้องใช้

เวลาเดินทาง  ซึ่งปกติส านักงานภาค จะมีเจ้าหน้าที่ ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT)  ประจ าอยู่แล้ว ซึ่ง

สามารถด าเนินการแก้ไขได้ แต่ในกรณีที่ผ่านมาของ สภต. ทางกองเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังไม่ได้

ส ารองอุปกรณ์ไว้ให้ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้ตอ้งเดินทางน าอุปกรณ์มาเปลี่ยนให้ 
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9.นายณรงค์ฤทธิ์  วงศ์สุวรรณ ประธานคณะท างานฯ มีความเห็นในกรณีดังกล่าว ใน

พืน้ที่ที่เป็นเอกชน หรอืธุรกิจบริการ สามารถประสานใหม้าด าเนนิการแก้ไขให้ได้หรอืไม่ 

10.นายพิชิต  เรอืงทรัพย์ หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีและเครือข่าย ได้ชี้แจง ในกรณีที่ผ่านมา

จะเป็นอุปกรณ์ ทางด้าน IT ช ารุด ซึ่งไม่มีขายทั่วไป และทางทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  มีส ารองอยู่แล้ว  

11.นายณรงค์ฤทธิ์  วงศ์สุวรรณ ประธานคณะท างานฯ มีความเห็น ในการยกร่างเล่ม

แผนบริหารความต่อเนื่อง Business Continuity Plan : BCP อ.ส.ค. ประจ าปี 2560-2561 จะน าใช้ในปีไหน  

12.นางสาววรรณา  พึ่งเพียร  หัวหน้ากองแผนงานและโครงการ ชี้แจงว่า การ

ด าเนินการตามล าดับกว่าจะได้รับอนุมัติจะเป็นปลายปี 2560 และใช้ต่อในปี 2561 ซึ่งการทบทวนแผน

ต้องมีการทบทวนทุกปีตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ซึ่งของ สภก.ที่ซ้อมในปีที่ผ่านมาก็จะต้องมีการ

ซ้อมในปีนี้เนื่องจากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป  

ทั้งนี้ ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯในครั้งนี้ จะถือเป็นการประชุมคณะท างานบริหาร

ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ อ.ส.ค. ครั้งที่ 2/2560  และจะขอความเห็นชอบการจัดท าแผนบริหาร

ความต่อเนื่อง Business Continuity Plan : BCP และแผนการกู้ระบบ Disaster Recovery Plan : DRP 

อ.ส.ค. ประจ าปี 2560 ณ ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ ซึ่งฝ่ายนโยบายและแผนงาน เป็นคณะท างานและ

เลขานุการคณะท างานฯดังกล่าว  เพื่อน าผลการด าเนินการน าเสนอคณะอนุกรรมการบริหารความ

เสี่ยง อ.ส.ค. ครั้งที่ 4/2560 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ให้ความเห็นชอบต่อไป  

13.นายณรงค์ฤทธิ์  วงศ์สุวรรณ ประธานคณะท างานฯ มีความเห็น เมื่อเสร็จสิ้นการซ้อม

แผน ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 แล้วจะมีกระบวนการอะไรอีกหรอืไม่ และแผนที่ท าที่ สภก. เมื่อปีที่ผ่านมา

ต้องมีการทบทวนใช่หรอืไม่ 

14.นางสาววรรณา  พึ่งเพียร  หัวหน้ากองแผนงานและโครงการ ชีแ้จง ในส่วนของแผน BCP 

ปีที่ผ่านมาที่ท าที่ สภก. จะต้องมีการทบทวนด้วย แต่เนื่องจากช่วงเวลา และต้องมีที่ปรึกษามาช่วย

ด าเนนิการ จงึขอใชแ้นวทางของ สภก.   มาใช้กับ สภต. เนื่องจากระยะเวลาและงบประมาณ  

15.ที่ปรึกษา ได้น าเสนอว่า ในส่วนของหน่วยงานใดที่ท าแผนไว้แล้ว ในแต่ละปีต้องมีการ

ทบทวนแผน ซ้อมแผน เพื่อท าให้ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น แต่ทั้งนี้ ในส่วนของทรัพยากร เวลา พิจารณาว่าจะ

ด าเนินการ  เช่น ปีที่แล้วซ้อมที่ สภก. ส่วนปีนี้ มาด าเนินการซ้อมที่ สภต. ก็ยังถือว่าเป็นการด าเนินการใน

ภาพรวม แต่ถ้าทุกภาคจะซ้อมกันเองและท าในส่วนของแต่ละส านักงานภาคยิ่งดี แต่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับนโยบาย

ขององค์กรด้วย 

16.นางสาวอรนุช  จิราวัฒนานุรักษ์  คณะท างานฯ มีความเห็น การจัดท าแผนบริหาร

ความต่อเนื่องทางธุรกิจ BCM ต้องมีความต่อเนื่อง ถ้าประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

อ.ส.ค. ท่านต้องถามว่า แผนที่มีก่อนหน้านี้ได้ซ้อมและท าต่อเนื่องหรือไม่ ควรมีการทบทวนซ้อมในส่วน

ของ สภก. ที่ซ้อมเรื่องไฟฟ้าดับ และต่อมาเป็นระบบ ERP     ใช้งานไม่ได้เนื่องจาก Server เสียหาย

เนื่องจาก Hard disk ช ารุด ควรมีการติดตามและท าอย่างตอ่เนื่อง  
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17.นางสาววรรณา  พึ่งเพียร  หัวหน้ากองแผนงานและโครงการ ชี้แจง ด้วยทรัพยากร 

และเวลา คงตอ้งทบทวนของเดิม ทุกแผน BCP และทุกกรณีของแผนที่ท า และควรท าต่อเนื่องตอ่ไป  

18.นางสาวอรนุช  จริาวัฒนานุรักษ์  คณะท างานฯ มีความเห็น แผนกบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายใน ควรบรรจุเป็นแผนปฏิบัติงานเรื่องรายงานผลการจัดท าแผน BCP ต่อเนื่อง และมี

ปัญหาอุปสรรคอะไร ปีนี้ท า สภต. เรื่องอะไร  

19.นางสาววรรณา  พึ่งเพียร  หัวหน้ากองแผนงานและโครงการ ชี้แจง รับด าเนินการ

ตามความเห็นในการบรรจุแผนปฏิบัติงานเรื่องรายงานผลการจัดท าแผน BCP ต่อเนื่อง  

มติคณะท างานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติของ อ.ส.ค. 

1.เห็นชอบการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่อง Business Continuity Plan : BCP และ

แผนการกู้ระบบ Disaster Recovery Plan : DRP อ.ส.ค. ประจ าปี 2560 ณ ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ 

2.เห็นชอบร่างแผนบริหารความต่อเนื่อง Business Continuity Plan : BCP อ.ส.ค. เพื่อน าใช้ปี 

2560-2561 

3.เห็นชอบก าหนดวันซ้อมแผน BCP และแผนการกู้ระบบ DRP ณ ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ 

ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ (ไม่มี) 

 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ไม่มี) 

 

 

เลิกประชุม เวลา  15.30 น. 

 

 

 

 

 

 

นางรุจิรา  จันทประสาร 
หัวหน้าแผนกบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน 
ผู้จดรายงานการประชุม 

นางสาววรรณา  พ่ึงเพียร 
หัวหน้ากองแผนงานและโครงการ 

 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

นายเทอดไชย  ระลึกมูล 
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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รายงานผลการฝึกซ้อม 
แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกจิ 

(Business Continuity Plan) 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 

ณ ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ 
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รายงานผลการฝึกซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ อ.ส.ค. 
 

 อ.ส.ค. ได้ด าเนินการฝึกซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : 

BCP) และแผนการกู้ระบบ Disaster Recovery Plan : DRP ส าหรับน าใช้ปีงบประมาณ 2561 โดย

ก าหนดให้ฝึกซ้อมในเหตุการณ์เข้าใช้งานในระบบ ERP ไม่ได้ สาเหตุมาจากระบบ อินเตอร์เน็ท และ

ระบบเครือข่ายภายในใช้งานไม่ได้ ซึ่งเป็นสถานที่ฝึกซ้อมจริง เพื่อทดสอบแผน BCP/DRP หาจุดที่ต้อง

แก้ไขปรับปรุง เพื่อสามารถปรับปรุงแก้ไขแผนให้สมบูรณ์ใชไ้ด้จริง 

การฝึกซ้อมแผนกบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ BCM ของ อ.ส.ค. ได้ก าหนดกิจกรรมที่

ส าคัญ (Key Product and Service) ในส่วนของระบบขาย (OM) ,ระบบส่งมอบผลิตผลิตภัณฑ์นมให้กับ

เอเย่นต์ที่คลังสินค้า(Inventory) และระบบการเงิน (GL)/AP/AR/CM) ของส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้    

เพื่อฟื้นฟูการท างานของระบบ ERP ให้กลับมาท างานในระยะเวลาไม่เกิน 5 ช่ัวโมง และนับเป็นการ

ท างานที่มีผลกระทบกับธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับที่สูงสุด โดยการฝึกซ้อมจริงเมื่อวันที่ 20 

กรกฎาคม 2560 ซึ่งได้จ าลองสถานการณ์เหตุเกิดใช้งานในระบบ ERP ไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งท าให้

ระบบขาย (OM) ,ระบบส่งมอบผลิตผลิตภัณฑ์นมให้กับเอเย่นต์ที่คลังสินค้า(Inventory) และระบบ

การเงนิ (GL)/AP/AR/CM) ของส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้   ไม่สามารถด าเนินการได้  

ผลการฝึกซ้อมปรากฏว่าทีมบริหารความต่อเนื่องที่เข้าร่วมการฝึกซ้อมสามารถปฏิบัติงานได้

ตามแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยสามารถกลับมาใช้งานในระบบ ERP ได้ภายใน 4.30 

ช่ัวโมง หลังจากการด าเนินการหยุดชะงักสถานการณข์้างต้น  

อย่างไรก็ตาม ในการฝึกซ้อมครั้งนี้ อ.ส.ค. ได้พบจุดที่ต้องแก้ไขปรับปรุงบางประการใน

กระบวนการฝึกซ้อมภายใต้สถานการณ์จริงที่สามารถน ามาปรับปรุงแผนต่อไปได้ ซึ่งจะท าให้แผน

บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ BCM ของ อ.ส.ค. มีความสมบูรณ์ รวมทั้งมีการฝึกซ้อมจริงซึ่งท าให้

แผนดังกล่าวสามารถปฏิบัติงานได้จรงิและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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การซ้อมจริงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560  เวลา 10.00 น.-15.00 น. 

 

คณะท างานตามโครงสร้างแผน BCP ของ อ.ส.ค. ได้ด าเนินการฝึกซ้อมแผนการบริหารความ

ต่อเนื่องทางธุรกิจ Business Continuity Plan :และแผนการกู้ระบบ Disaster Recovery Plan : DRP โดย

ก าหนดใช้แผน BCP/DRP ของ อ.ส.ค. ซึ่งได้เตรียมความพร้อมในการจัดประชุมหารือเพื่อวางแผนการ

ซ้อมแผน BCP/DRP ท าความเข้าใจร่วมกับส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ ก่อนด าเนินการซ้อมจริง เมื่อวันที่ 

20 กรกฎาคม 2560  เวลา 09.30-10.00 น. ณ หอ้งประชุม  ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ และก าหนดให้

ท าการฝึกซ้อมจริงในวันเดียวกันเวลา 10.00 ใช้เวลาตั้งแต่เริ่มประกาศใช้แผน BCP จนยกเลิกในช่วง 

10.00-15.00 น. โดยทีมงานที่เข้าร่วมการฝกึซ้อม BCP/DRP ประกอบด้วย 

 

ทมีบรหิารความต่อเน่ือง ประกอบด้วยบุคลากรที่สอดคล้องตามแผน BCP  

 

1. ทมี Steering Committee 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธาน Steering Committee 
นายณรงค์ฤทธิ์  วงศุวรรณ 

089-9018050 
 

หัวหน้าทีมประสานงาน 
นายชัยณรงค์  เปาอนิทร ์

089-9018691 

ทีมกู้คืน 
นายพิชิต   เรืองทรัพย ์

086-2338950 

หัวหน้าทีมกู้คืน 
นางกัญญา  ศรีฟ้า 

089-9018696 

ทีมประสานงาน 
นางจารีย์  วทิยพันธุ ์

081-3742528 

 

ทีมประสานงาน 
นายสุพร  เชิญถนอมวงศ์ 

089-9018690 
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 2. ทีมBCM Manager 

 

ผู้บริหารของ อ.ส.ค. 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์ติดต่อ @dpo.go.th 

1.ดร.ณรงค์ฤทธิ์  วงศ์สุวรรณ ผู้อ านวยการ 089-9018050 <narongrit.w@dpo.go.th> 

2.นายนพดล  ตันวเิชียร รองผู้อ านวยการ 089-9018049 <noppadon.t@dpo.go.th> 

3.นายสชุาติ  จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อ านวยการ 089-9018047 <suchart.c@dpo.go.th> 

4.นางสาวอรนุช  จิราวัฒนานุรักษ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 089-9018025 <oranooj.j@dpo.go.th> 

5.นายวิศิษฎ์  แสงคล้อย ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 089-9018039 <wised.s@dpo.go.th> 

6.นางภรภัทร  จินายน หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 081-7807087 <pornpat.j @dpo.go.th> 

7.นายเทอดไชย   ระลึกมูล หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน 089-1293511 <therdchai.r@dpo.go.th> 

8.นายปภิณวทิย์  วจิารณ์ปรีชา หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล 089-9018066 <prapinvit.v@dpo.go.th> 

9.น.ส.ศริิพร  วัฒนเอีย๊บพันธ์ หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน 089-9018154 <siriporn.w@dpo.go.th> 

10.นายมาโนช   มณีรัตน์ หัวหน้าฝ่ายพัสดุและบริการ 089-9018028 <manoch.m@dpo.go.th> 

11.นายวุฒชิัย  จั่นเพชร หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม 089-9018061 <wuttichai.j@dpo.go.th> 

12.นายสุรัตน์  สุขใจ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 089-9018062 <extent@dpo.go.th> 

13.นายชวลติ  ขาวปลอด หัวหน้าฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร 089-9018065 <chavalit.k@dpo.go.th> 

14.นายเสริมศักดิ์ มุ่งดี หัวหน้ากองการขาย 

ท าการแทนหัวหน้าฝ่ายการตลาดและการขาย 

089-9018721 <semsak.mu@dpo.go.th> 

15.นายสมพร   ศรีเมอืง หัวหน้าส านักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง 089-9018706 <mlplant@dpo.go.th> 

16.นายชยัณรงค์  เปาอินทร ์ หัวหน้าส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ 089-9018691 <chainarong.p@dpo.go.th> 

17.นายณรงค์  วงศ์เณร 

 

หัวหน้าส านักงาน อ.ส.ค. ภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

089-9018064 <narong.w@dpo.go.th> 

18.นายส าเนาว์  พุกละออ 

 

หัวหน้ากองบริหารงานทั่วไป ท าการแทน

ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนลา่ง 

089-9018729 <samnao.p@dpo.go.th> 

19.นายวินิจ  วงศ์วโรฬาร 

 

หัวหน้าส านักงาน อ.ส.ค. ภาค 

เหนือตอนบน 

089-9018155 <winid.w@dpo.go.th> 

20.นายสุมติร  ลิกขะไชย ส านักเลขานุการคณะกรรมการโคนม 

และผลติภัณฑ์นม  

089-9018054 <sumit.l@dpo.go.th> 

21.นางสาววรรณา  พึ่งเพียร หัวหน้ากองแผนงานและโครงการ ฝนผ. 089-9492198 <wanna.p@dpo.go.th> 

22.นางกัญญา  ศรีฟ้า หัวหน้ากองเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝนผ. 089-9018696 <kanya.s@dpo.go.th> 

23.นางรุจิรา  จันทประสาร 

 

หัวหน้าแผนกบริหารความเสี่ยงและ 

ควบคุมภายใน ฝนผ. 

088-3171731 <rujira.c@dpo.go.th> 
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นางกัญญา  ศรีฟ้า 

โทรศัพท์ : 089-9018696 

 
 
 

นางสุพร  เชิญถนอมวงศ์  

โทรศัพท์ :  089-9018690 

 
 
 

3. ทมี  Call Tree  ทมีบรหิารความต่อเน่ือง  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ทีมตดิต่อประสานงาน ทีมกู้คนืระบบ 

 นายศศพิงษ์  บุญญานุพงษ ์

โทรศพัท์ : 089-9018693 

นายพิชติ  เรืองทรพัย ์

โทรศพัท์ : 086-2338950 

นางอาภรณ์  เฉลาชาญชัยยทุธ 

โทรศพัท์ : 086-3626631 

นายเอกรินทร์  ค าตา 

โทรศพัท์ : 092-8351605 

น.ส.พสัตราภรณ์  สิรภิัททรานนท์ 

โทรศพัท ์: 061-4645294 

นายสิขรนิทร์  พิทักษ์วาป ี

โทรศพัท ์: 081-2918981 

นางมะลิ  ม่ิงระโภชน ์

โทรศพัท์ : 081-7053318 

นายปกรณ์  จิระไชยเขื่อนขันธ์ (SOFTWARE) 

โทรศพัท์ : 083-2692266 

นายยุทธภพ  บุรีภักดี (ด้าน IT สภต.) 

โทรศพัท์ : 088-4536490 

นายยุทธภพ  บุรีภักดี (ด้าน IT สภต.) 

โทรศพัท ์: 088-4536490 

ทีมประสานงานกับหน่วยงานภายนอก  ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย (หน่วยงานภายนอก) 

นายศศพิงศ์  บุญญานพุงศ์ 

โทรศพัท์ :  089-9018693 

บริษัท  ยกถาวร จ ากัด 

โทรศพัท์ : 081-9635440 

นางอาภรณ์  เฉลาชาญชัยยทุธ 

โทรศพัท์ :  086-3626631 

นายอุทัย  วงศ์เรืองแสง 

โทรศพัท์ : 081-9903991 

น.ส.พสัตราภรณ์  สิรภิัททรานนท์ 

โทรศพัท ์: 061-4645294 

ฯลฯ 

 

 

 

นางจุรีย์  วทิยพันธุ์  

โทรศัพท์ :  081-3742528 

 
 
 

หัวหนา้ทีมตดิต่อประสานงาน หัวหนา้ทีมกู้คนืระบบ 

นายชัยณรงค์  เปาอนิทร ์

โทรศพัท์ :  089-9018691 
 
 
 

หัวหน้าทมีบรหิารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 

หัวหนา้ทีมตดิต่อประสานงาน 
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4. ทะเบียนบุคลากรหลัก บุคลากรส ารอง 

 

บุคคลากรหลัก บทบาท บุคคลากรส ารอง 

ชื่อ/นามสกุล โทรศพัท ์ ชื่อ/นามสกุล โทรศพัท ์

นายณรงค์ฤทธ์ิ   วงศ์สุวรรณ 089-9018050 หัวหน้าคณะบริหาร

ความตอ่เนื่องทาง

ธุรกิจ 

นายนพดล  ตันวเิชยีร 

นายสุชาติ  จริยาเลิศศักดิ ์

น.ส.อรนุช  จิราวัฒนานุรักษ์ 

นายวิศิษฎ ์ แสงคลอ้ย 

089-9018049 

089-9018047 

089-9018025 

089-9018039 

นายชัยณรงค์  เปาอินทร์ 089-9018691 หัวหน้าทีมบริหาร

ความตอ่เนื่องทาง

ธุรกิจ 

นางสุพร   เชิญถนอมวงศ์ 

นางจุรยี ์  วิทยาพันธ์ุ 

นายสุรพล  ยิ่งสวัสดิ ์

089-9018690 

089-3742528 

089-9018692 

นางจุรยี ์  วิทยาพันธ์ุ 

นางสุพร  เชญิถนอมวงศ์ 

089-3742528 

089-9018690 

หัวหน้าทีมตดิตอ่

ประสานงาน 

นายศศพิงศ์  บุญญานุพงศ์  089-9018693 

นางอาภรณ์  เฉลาชาญชัยยุทธ 086-3626631 ทีมประสานงาน น.ส.พัสตราภรณ์ สิริภัททรานนท์ 061-4645294 

นางกัญญา  ศรีฟ้า 089-9018696 หัวหน้าทีมกู้คืนระบบ นายพิชิต   เรืองทรัพย์ 086-2338950 

นายปกรณ ์ จิระไชยเขื่อนขันธ์ 083-2692266 ทีมกู้คืนระบบ นายเอกรินทร์  ค าตา 092-8351605 

  ทีมกู้คืนระบบ นายสิขรินทร์  พิทักษว์าปี 081-2918981 
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                  การฝึกซอ้มแผน BCP/DRP 

 

      การฝึกซ้อมแผน BCP/DRP ในครั้งนี้ อ.ส.ค. ได้ก าหนดให้ฝึกซ้อมในเหตุการณ์(Scenario) 

ของการไมส่ามารถใช้งานระบบ ERP ได้ในส่วนของงาน ระบบขาย (OM) ,ระบบส่งมอบผลิตผลิตภัณฑ์

นมให้กับเอเย่นต์ที่คลังสินค้า(Inventory) และระบบการเงิน (GL)/AP/AR/CM) ของส านักงาน อ.ส.ค. 

ภาคใต้   ซึ่งเกิดจากระบบ อนิเตอร์เน็ท และระบบเครือข่ายภายในใช้งานไม่ได้ ท าให้ไม่สามารถใช้งาน

ในระบบ ERP ได้ โดยด าเนินการฝกึซ้อมตามทีมปฏิบัติงานแผน BCP/DRP มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

1. ล าดับการฝึกซ้อม BCP 

 

ล าดับ รายละเอียดขั้นตอน 

ล าดับที่ 1 เกิดเหตุการณ์ไม่สามารถใช้งานระบบ ERP ได้ผู้ใช้งานแจ้งเหตุที่พบใน

ระบบแจ้งทางโทรศัพท์   

 

ล าดับที่ 2 ผู้รับแจ้งเหตุหัวหน้าแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจสอบสาเหตุและ

ปัญหาในการใชง้านระบบ ERP ไม่สามารถใช้งานได้จรงิ  

 

ล าดับที่ 3 1. หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าตรวจสอบสาเหตุปัญหา 

การใชง้าน ระบบ ERP โดยละเอียดประเมินสถานการณ์ความเสียหาย 

ที่เกิดขึน้ 

2. โทรแจ้งหัวหนา้กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ล าดับที่ 4 หัวหนา้แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ  รายผลการประเมนิสถานการณ์ความ

เสียหายที่เกิดขึ้นตอ่หัวหนา้กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ล าดับ รายละเอียดขั้นตอน 

ล าดับที่ 5 1. หัวหน้ากองเทคโนโลยีสารสนเทศ  แจง้ผู้อ านวยการ  

หัวหนา้คณะบริหารความต่อเนื่อง (BCM Steering Committee)  

เพื่อขอประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่อง BCP และ  

แผนการกู้ระบบ DRP 

2. หัวหน้ากองเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมายทีมกู้คืนระบบหัวหน้า

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าประเมินสถานการณ์รวบรวมข้อมูลความ

เสียหายเพื่อรายงานผลตอ่ผูอ้ านวยการ 

 

ล าดับที่ 6 ผู้อ านวยการ ประกาศเปิดศูนย์อ านวยการเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ ห้อง

ประชุม  ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้  

 

ล าดับที่ 7 หัวหน้ากองเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานผลประเมินสถานการณ์ ข้อมูล

ความเสียหาย ต่อผู้อ านวยการ 

 

ล าดับที่ 8 ผูอ้ านวยการ ประกาศใชแ้ผนบริหารความต่อเนื่อง BCP  

และแผนการกู้ระบบ DRP ของ อ.ส.ค. 

 

ล าดับที่ 9 หัวหนา้กองบริหารงานทั่วไป สภต. และหัวหน้ากองการตลาดและการขาย 

สภต. แจ้งผู้ปฏิบัติงาน  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ลูกค้าที่จะมารับ

ผลติภัณฑ์นม 

 

ล าดับที่ 10 

 

หัวหน้ากองเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าทีมกู้คืนระบบ รายงานการ

ด าเนนิงานของทีมกู้คนืระบบ 

1. เข้าปฏิบัติงานตามแผน   

2. ด าเนนิการตามแผน    
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ล าดับ รายละเอียดขั้นตอน 

ล าดับที่ 11 ทีมกู้คืนระบบ ด าเนินการกู้สถานการณ์ที่ เกิดขึ้น โดยการ ต่อระบบ 

อินเตอร์เน็ท และระบบเครือข่ายภายใน และทดสอบระบบ ERP ส ารอง

เป็นที่เรียบร้อย และแจง้ผลการกู้คืนตอ่ หัวหนา้กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ล าดับที่ 12 ผูอ้ านวยการประกาศแจ้งผลการด าเนนิการกู้สถานการณ์ภาวะฉุกเฉินและ

ภัยพิบัติว่าได้ด าเนินการกู้สถานการณ์ด้วยการเชื่อมต่อระบบ อินเตอร์เน็ท 

และระบบเครือขา่ยภายใน และทดสอบระบบ ERP ส ารองเป็นที่เรียบร้อย 

 

ล าดับที่ 13 หัวหน้ากองเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งผู้อ านวยการ ว่าได้ด าเนินการ       

กู้สถานการณ์ด้วยการเชื่อมต่อระบบ อินเตอร์เน็ท และระบบเครือข่าย

ภายใน และทดสอบระบบ ERP เป็นที่เรียบร้อย และกลับมาใช้ระบบหลัก

แล้ว 

 

ล าดับที ่14 หัวหน้ากองเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้ง สถานการณ์กลับคืนสู่สภาวะปกติ

แก่ผู้อ านวยการและรับค าสั่งให้มกีารประกาศยุติแผนบริหารความต่อเนื่อง 

BCP และแผนการกู้ระบบ DRP ของ อ.ส.ค. 

 

ล าดับที่ 15 ผูอ้ านวยการประกาศยุติการใชแ้ผนบริหารความตอ่เนื่อง BCP  

และแผนการกู้ระบบ DRP ของ อ.ส.ค. 

และประกาศสิน้สุดเหตุภาวะฉุกเฉิน  

 

ล าดับที่ 16 ประชุมสรุปผลการซ้อมแผน และข้อสังเกตจาก ฝา่ย/ส านักงาน 

ที่เข้าร่วมการซ้อมแผน  

 

ล าดับที่ 17 สิน้สุดการซ้อมแผน 
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             2. สรุปการฝึกซ้อม แผนบริหารความต่อเน่ือง BCP และแผนการกู้ระบบ DRP  

 2.1 การประเมนิสถานการณ ์ประกาศใช้แผน BCP/DRP ประกาศเปิดศูนย์อ านวยการ 

เหตุฉุกเฉิน ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้  

 

เวลา ขั้นตอนการท างาน 

10.50 น. 1. เกิดเหตุการณ์ไม่สามารถใช้งานระบบ ERP ได้ผู้ใช้งานแจ้งเหตุที่พบในระบบ

แจ้งซ่อมออนไลน์และทางโทรศัพท์   

2. ผู้รับแจ้งเหตุหัวหน้าแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจสอบสาเหตุและ

ปัญหาในการใชง้านระบบ ERP ไม่สามารถใช้งานได้จรงิ  

 

11.03 น. 1. หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าตรวจสอบสาเหตุปัญหาการใช้งาน 

ระบบ ERP โดยละเอียดประเมินสถานการณ์ความเสียหายที่เกิดขึ้น 

2. โทรแจ้งหัวหนา้กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

11.25 น. หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ  รายผลการประเมินสถานการณ์ความ

เสียหายที่เกิดขึ้นตอ่หัวหนา้กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

11.25 น. 1. หัวหน้ากองเทคโนโลยีสารสนเทศ  แจ้งผู้อ านวยการหัวหน้าคณะบริหาร

ความตอ่เนื่อง (BCM Steering Committee) เพื่อขอประกาศใช้แผนบริหารความ

ต่อเนื่อง BCP และ แผนการกู้ระบบ DRP 

2. หัวหน้ากองเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมายทีมกู้คืนระบบหัวหน้าแผนก

เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าประเมินสถานการณ์รวบรวมข้อมูลความเสียหายเพื่อ

รายงานผลตอ่ผูอ้ านวยการ 
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รูปกิจกรรม รายละเอียดกจิกรรม 

 

เหตุการณใ์ช้งานในระบบ ERP ไม่ได้ 

 

 

 

 

ทีมประเมินความเสียหายประเมิน

สถานการณ ์

 

 

 

 

รับรายงานผลและประเมินความ

เสียหาย โทรแจ้ง รองผู้อ านวยการ 

(นายสุชาติ  จริยาเลิศศักดิ์ )  แทน

ผูอ้ านวยการ 

 

 

หัวหนา้ BCM Steering 

Committee สั่งการใชแ้ผน BCP /DRP 

 

ถึงศูนย์บัญชาการ ณ ห้องประชุม  

ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ 

(Emergency Operation Center : 

EOC) 

 

   
รูปท่ี 1 การซ้อมแผน BCP/DRP วันท่ี  20 กรกฎาคม 2560 
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 2.2 ด าเนนิการตามแผน BCP/DRP  

 

เวลา ขั้นตอนการท างาน 

11.30 น. ผู้อ านวยการ ประกาศเปิดศูนย์อ านวยการเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ  ห้องประชุม  

ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ 

 

11.30 น. หัวหนา้กองเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานผลประเมินสถานการณ์ ข้อมูลความ

เสียหาย ต่อผู้อ านวยการ 

 

11.35 น. 

 

ผู้อ านวยการ ประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่อง BCP และแผนการกู้ระบบ 

DRP ของ อ.ส.ค. 

 

 

รูปกิจกรรม รายละเอียดกจิกรรม 

 

 
 

ประกาศภาวะฉุกเฉิน/และให้เริ่มใช้แผน 

BCP /DRP 

 

 
 

ทีมกู้คนืระบบรายงานผลประเมินความ

เสียหาย 
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รูปท่ี 2 ประกาศภาวะฉุกเฉนิ แจ้งผู้ปฏบัิตงิานและผู้มีสว่นได้สว่นเสีย 

 

รูปกิจกรรม รายละเอียดกจิกรรม 

 

 

หัวหนา้ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ 

แจ้งผูป้ฏิบัติงาน  

 

 

 

 

 
 

แจ้งผู้ปฏิบัติงาน แผนกการตลาดและ

การขาย ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ 

 

 

 

แจ้งผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย เชน่  

ผูม้ารับผลิตภัณฑน์ม 

 

 

 
 

แจ้ งผู้ ปฏิบั ติ งาน  แผนกคลั งสินค้ า   

ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ 
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 2.3 ประกาศสถานการณ์ระบบส ารอง  

 

เวลา ขั้นตอนการท างาน 

11.35 น. หัวหน้ากองเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าทีมกู้คืนระบบ รายงานการ

ด าเนนิงานของทีมกู้คนืระบบ 

1. เข้าปฏิบัติงานตามแผน  

2. ด าเนนิการตามแผน  

 

13.30. น. ทีมกู้คนืระบบ ด าเนินการกู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยการต่อระบบอินเตอร์เน็ท 

และระบบเครือขา่ยภายใน  และทดสอบระบบ ERP ส ารองเป็นที่เรียบร้อย และ

แจ้งผลการกู้คืนตอ่ หัวหนา้กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

13.30 น. ผู้อ านวยการประกาศแจ้งผลการด าเนินการกู้สถานการณ์ภาวะฉุกเฉินและภัย

พิบัติว่าได้ด าเนินการกู้สถานการณ์ดว้ยการ ต่อระบบอินเตอรเ์น็ท และระบบ 

เครือขา่ยภายใน  และทดสอบระบบ ERP ส ารองเป็นที่เรียบร้อย 
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รูปกิจกรรม รายละเอียดกจิกรรม 

 
 

ประกาศแจง้ผลการด าเนินการ   

กู้สถานการณฯ์  

 

ทีมกู้คืนระบบ เข้าปฏิบัติงานตาม

แผน 

 

 
 

ทีมกู้คืนระบบ เข้าปฏิบัติงานตาม

แผน  

 

 
 

ทดสอบระบบ ERP  ส ารอง 
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รูปกิจกรรม รายละเอียดกจิกรรม 

 

ประกาศแจง้ผลการด าเนินการ   

กู้สถานการณฯ์  

 
 

แจ้งผูป้ฏิบัติงานเพื่อใช้ระบบ ERP  

ส ารอง 

 
 

แจ้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้มารับ

ผลติภัณฑ์นม 

 
 

ทดสอบการใชง้านระบบ ERP  

กับระบบส ารอง 

 

 

รูปท่ี 3 การกู้สถานการณ ์
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2.4 ทีมกู้คืนระบบด าเนินการต่อระบบอินเตอร์เน็ท และระบบเครือข่ายภายใน และ

ทดสอบยืนยันการกลับมาใช้ระบบหลักส าเร็จ 

เวลา ขั้นตอนการท างาน 

11.35 น. หัวหน้ากองเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าทีมกู้คืนระบบ รายงานการ

ด าเนนิงานของทีมกู้คนืระบบ 

1.  ทีมกู้คนื แจง้ผู้ให้บริการ ISP  แก้ไขระบบเครือขา่ย  

2. เจ้าหนา้ที่ ISP เข้าแก้ไขระบบเครือขา่ย  

3. เจ้าหน้าที่ ISP เข้าด าเนนิการแก้ไข และทบสอบระบบ 

14.30น. หัวหน้ากองเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งผู้อ านวยการ ว่าได้ด าเนินการกู้

สถานการณ์ด้วยการ ต่อระบบอินเตอร์เน็ท และระบบเครือข่ายภายใน 

ทดสอบระบบ ERP เป็นที่เรียบร้อย และกลับมาใช้ระบบหลักแล้ว 

 

 

รูปกิจกรรม รายละเอียดกจิกรรม 

 

 
 

ทีมกู้คืน เข้าแก้ไขระบบ

เครือขา่ย 

 

 
 

 

ด าเนินการกู้สถานการณ์

ด้ ว ย ก า ร ต่ อ ร ะ บ บ

อินเตอร์เน็ท และระบบ

เครือข่ายภายใน ทดสอบ

ระบบ ERP เป็นที่

เรียบร้อย และกลับมาใช้

ระบบหลักแล้ว  
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รูปกิจกรรม รายละเอียดกจิกรรม 

 

ทดสอบระบบ ERP  

 

ทดสอบระบบ ERP เป็นที่

เรียบร้อย และกลับมาใช้

ระบบหลัก 

 

รับรายงานการทดสอบ

ระบบ 

 
 

ไ ด้ ด า เ นิ น ก า ร กู้

สถานการณ์ด้วยการต่อ

ระบบอินเตอร์เน็ท และ

ระบบเครือข่ ายภายใน 

ทดสอบระบบ ERP เป็นที่

เรียบร้อย และกลับมาใช้

ระบบหลักแล้ว 

   

รูปท่ี 4 ทีมกู้คืนระบบเข้าเปลี่ยน Hard disk  
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 2.5 ประกาศสูภ่าวะปกติ 

 

เวลา ขั้นตอนการท างาน 

14.40 น. ผูอ้ านวยการประกาศยุติการใชแ้ผน BCP/DRP   

และประกาศสิน้สุดเหตุภาวะฉุกเฉิน  

14.40 น. สิน้สุดการซ้อมแผน 

 

 

รูปกิจกรรม รายละเอียดกจิกรรม 

 

 
 

ใช้ระบบERP ได้และส่งมอบ

ผลติภัณฑ์นมให้ลูกค้าได้ตามปกติ 

 

แจ้ง สถานการณ์กลับคืนสู่สภาวะ

ปกติ 

 

 
 

ประกาศสิ้นสุดเหตุภาวะฉุกเฉิน 

 

 

รูปท่ี 5 ประกาศเข้าสู่ภาวะปกต ิ
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3. การประกาศความพร้อมในการให้บรกิารธุรกิจหลักของ อ.ส.ค. 

ภายหลังจากการเข้าด าเนินการแก้ไขจากทีมปฏิบัติงานตามกระบวนการกู้คืนสามารถกู้คืน

ระบบ ERP กลับคืนสู่ภาวะปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศการสิ้นสุดภาวะฉุกเฉินและยุติการ

ซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ BCP/DRP ภายใน 4.30 ช่ัวโมง (10.50 น. - 14.40 น.) 

 

เวลา การด าเนนิการ 

11.30 น. ผู้อ านวยการ ประกาศเปิดศูนย์อ านวยการเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ ห้อง

ประชุม  ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ 

 

11.35 น. หัวหน้ากองเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าทีมกู้คืนระบบ รายงานการ

ด าเนนิงานของทีมกู้คนืระบบ 

1. เข้าปฏิบัติงานตามแผน  

2. ด าเนนิการตามแผน  

 

13.30 น. ผูอ้ านวยการประกาศแจ้งผลการด าเนินการกู้สถานการณ์ภาวะฉุกเฉินและ

ภัยพิบัติว่าได้ด าเนินการกู้สถานการณ์ด้วยการ ต่อระบบอินเตอร์เน็ท และ

ระบบเครือขา่ยภายใน  และทดสอบระบบ ERP ส ารองเป็นที่เรียบร้อย 

 

14.40 น. ผูอ้ านวยการประกาศยุติการใชแ้ผน BCP/DRP  และประกาศสิ้นสุดเหตุ

ภาวะฉุกเฉิน  
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สรุประยะเวลาในการด าเนินการตามแผนบริหารความต่อเน่ือง 

ทางธุรกิจ ของ อ.ส.ค. ปี 2560 

 

เริ่ม เวลา ถึง เวลา ใช้เวลา 

ประเมินสถานการณ์และ

ประกาศเข้าสู่ภาวะฉุกเฉินใช้

แผน BCP/DRP ของส านักงาน 

อ.ส.ค. ภาคใต้ 

 

10.50 น. ณ  ศู น ย์ ส า ร อ ง  ห้ อ ง

ประชุม  ส านักงาน อ.ส.ค. 

ภาคใต้ 

11.35  น. 45 นาที 

ประกาศใช้แผนบริหารความ

ต่อเนื่อง BCP/DRP ของ 

ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ 

11.35 น. ด าเนนิการกู้สถานการณ์

ด้วยการต่อระบบ

อินเตอรเ์น็ท และระบบ

เครือขา่ยภายใน  และ

ทดสอบระบบ ERP ส ารอง 

13.30น. 1.55 ช่ัวโมง 

ผู้อ านวยการ พิจารณาเห็น

ควรประกาศใช้แผน BCP/DRP

จึงแจ้งทีมกู้คืนระบบให้ 

ด า เ นิ น ก า ร ต า ม แ ผ น 

BCP/DRP และประกาศใช้แผน

บ ริ ห า ร ค ว า ม ต่ อ เ นื่ อ ง 

BCP/DRP 

 

11.35 น. ผูอ้ านวยการแจ้ง 

สถานการณก์ลับคืน 

สู่สภาวะปกติและประกาศ

ยุ ติ แ ผน  BCP/DRP แ ล ะ

ประกาศสิ้นสุดเหตุภาวะ

ฉุกเฉิน 

 

14.30 น. 2.55 ช่ัวโมง 
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สรุปผลการฝึกซ้อม การประเมินผล และข้อเสนอแนะจากการฝึกซ้อม 

ผลการฝึกซ้อมแผน BCP/DRP ของ อ.ส.ค. พบว่า ภาพรวมทีมบริหารความต่อเนื่องได้

ด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายการฝึกซ้อมทุกประการ โดยกระบวนการสามารถด าเนินธุรกิจอย่าง

ต่อเนื่องนับตั้งแต่เวลาเกิดเหตุภายในเวลาไม่เกิน 5 ช่ัวโมง ซึ่งท าให้ด าเนินการตามกระบวนการ ERP 

ได้ตามปกติ 

อย่างไรก็ตามจากการประเมินการฝึกซ้อมฯ คณะท างานตามโครงสร้าง BCM ได้รับ

ข้อเสนอแนะที่มปีระโยชน์สามารถน าไปปรับปรุงแผน BCP/DRP ของ ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ ซึ่งสรุป

ได้ดังนี ้

 

ล าดับ รายการ การด าเนนิงาน ค าแนะน าและข้อเสนอแนะ 

1 การ

เตรียมพร้อม 

1. ที่ปรึกษา และทีมงานกอง

เทคโนโลยีสารนเทศ แผนก

บริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน ประชุมร่วมกับทีม

ผู้ เกี่ยวข้อง ของส านักงาน 

อ .ส .ค .  ภาคใต้  ช่ วง เวลา 

09.30 น. ก่อนการด าเนินการ

ซ้อมแผนจรงิ 

 

1. ผู้เข้าร่วมสังเกตุการณ์ส่วนใหญ่

เข้าใจในล าดับ ขั้นตอน การแจ้งและ

ร า ย ง า น ส ถ า น ก า รณ์ ร ะ ห ว่ า ง

เจ้าหนา้ที่ปฏิบัติการ และทีมผู้บริหาร 

2. ผู้ปฏิบัติการซ้อมเข้าใจในล าดับ 

ขั้ น ต อ น  ก า ร แ จ้ ง แ ล ะ ร า ย ง า น

สถานการณ์ ร ะหว่ า ง เ จ้ า หน้ า ที่

ปฏิบัติการและทีมผู้บริหาร 

3. แต่พบการเสียเวลาจากการซ้อม

วิธีการและขั้นตอนบ้าง 
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ล าดับ รายการ การด าเนนิงาน ค าแนะน าและข้อเสนอแนะ 

2 การซ้อมแผน 

BCP 

1. เริ่มด า เนินการซ้อมแผน

เวลา 10.00 น.  

2.ด าเนินการซ้อมตามล าดับ 

Storyboard ของการซ้อมแผน 

(IT) ที่เวลา 10.50 น. 

3.การสื่อสาร ตามโครงสร้าง 

Call Tree ของทีมบริหารความ

ต่อเนื่อง 

4. ทีมกู้คืนเปิดระบบส ารอง 

ได้ตามก าหนดเวลา 

5.ทีมกู้คืนระบบหลักใช้งาน

ระบบหลักส าเร็จตามเวลา 

 

 

1. ผู้เข้าร่วมสังเกต และทีมปฏิบัติการ

ซ้อมแผน เข้าใจในล าดับ ขั้นตอนการ

แจ้งและรายงานสถานการณ์ ระหว่าง

เจ้าหนา้ที่ปฏิบัติการ และทีมผู้บริหาร 

2 .  แผนการซ้อมได้มี การซักซ้อม

ขั้นตอนก าหนดการต่างๆ ไว้ชัดเจนท า

ให้ล าดับการซ้อมเดินตาม Storyboard 

(IT) 

3.การสื่อสารระหว่างผู้รับผิดชอบใน

ขั้ นตอนการแจ้ งและการรายงาน

เหตุการณ์มีช่องทางเพียง 2 ช่องทาง 

คือ โทรศัพท์ และไลน์  

3 เวลาที่ใชใ้นการ

ซ้อม  

1.ด าเนินการไม่เป็นไปตาม

แผนระยะ เวลาที่  อ .ส .ค . 

ก าหนดต้องเริ่มด าเนินการ

ม า ต ร ก า ร ส า ร อ ง เ ป็ น

ระยะเวลา 25 นาที  (BCP 

Start Time : BCP-ST= 25 

นาที) 

 

2.ด าเนินการได้ดีกว่าแผน 

ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่  อ . ส . ค . 

ก าหนดเวลาในการใช้แผนกู้

คื น เ ป็ น ร ะย ะ เ ว ล า  4 . 3 5 

ช่ัวโมง(Disaster Recovery 

Plans : DRP= 4.35 ช่ัวโมง) 

 

ด า เนิ นการมาตรการส ารอ ง เป็ น

ระยะเวลา 25 นาที ซึ่งตามแผน Detect 

Time =  5 นาที ด าเนินการจริง = 10 

นาที 

เป็นช่วงเวลา Detect Time = 10 นาที 

เป็นช่วงเวลา Decission Time =15 นาที 

 

ด าเนินการใช้แผนกู้คืนเป็นระยะเวลา 3 

ช่ัวโมง  ซึ่งตามแผน 4.35 ช่ัวโมง 
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ล าดับ รายการ การด าเนนิงาน ค าแนะน าและข้อเสนอแนะ 

4 สรุปผลการซ้อม 1.ด าเนินการซ้อมแผนเป็นไป

ตาม ล าดับ Storyboard ของ

การซ้อมแผน (IT) 

2.การด าเนินการจริงพบว่า 

การตอบสนองต่อเหตุการณ์ 

การประเมินความเสียหาย

เบื้องต้น ด าเนินการเกินกว่า

แ ผ น  เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร

ประสานงานทีมกู้คืนระบบอยู่

ส่วนกลาง(ส านักงาน อ.ส.ค. 

มวกเหล็ก) 

 

3.การด าเนินการจริงในส่วน

ของการเข้ากู้คืนระบบส ารอง

ใช้เวลาได้เร็วกว่าที่ก าหนดไว้ 

1.ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอขยาย

เ วลา ใน ช่ ว ง  ก ารตอบสนองต่ อ

เหตุการณ์ การประเมินความเสียหาย

เบื้องต้น จากเดิมแผน Detect Time =  

5 นาที  เป็น 10 นาที เนื่องจากต้อง

ประสานกับทีมกู้คนืส่วนกลาง 

2. ทีมด าเนินการกู้คืนระบบส ารอง ใช้

เวลาในการทดสอบยืนยันระบบ 1.30 

ช่ัวโมง 

3. เผยแพร่แนวปฏิบัติสู่พนักงาน 

อ.ส.ค. ทุกคน เนื่องจาก BCP เป็น

การควบคุมสภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น ใน

ทุกส่วนงาน ซึ่งอาจจะเป็นการเริ่มต้น 

ในการน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

ต่อไป 

5 Call Tree โ ค ร ง ส ร้ า ง  Call Tree ที ม

บริหารความต่อเนื่อง ของ 

ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ 

Call Tree ที่ใช้งานในวันซ้อมมีการ

ปรับปรุงเพิ่มหัวหน้าทีมบริหารความ

ต่อเนื่อง (นางสุพร  เชิญถนอมวงศ์)

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น แต่

อย่างไรก็ตามจะต้องมีการทบทวน 

Call Tree ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

 

 

อย่างไรก็ตามแผนกบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กองแผนงานและโครงการ  

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝา่ยนโยบายและแผนงาน จะท าการรวบรวมข้อมูลและสรุปผลที่ได้จากการ

ฝกึซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องในครั้งนีม้าใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผน BCP/DRP ของ อ.ส.ค. ให้

มีประสิทธิภาพและลดข้อบกพร่องเพื่อให้แผนสามารถใช้ได้จริงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และจะน าเสนอต่อ

ผูบ้ริหารตอ่ไป 
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ภาคผนวก-ก 
แผนพื้นฟูภัยพิบัติ DRP กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
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ภาคผนวก-ข 
1. Storyboard ของการซ้อมแผนเกิดเหตุฉุกเฉินส าหรบั

ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต ้
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ทดสอบระบบส ารอง

และใช้งานระบบ

ส ารอง 

ทีมกู้คืนระบบรายงานการใช้

ระบบส ารองเป็นระบบหลัก 

ระบบส ารอง 

Storyboard ของการซอ้มแผนเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพบิัติส าหรับส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ (IT) (ปรับปรุง) 

Storyboard ของการซ้อมแผนเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัตสิ าหรับส านกังาน อ.ส.ค.ภาคใต ้(IT)  

สถานที ่ การด าเนินงาน/เวลา 

สถ
าน

ที่ป
ฏบิ

ัติง
าน

จริ
ง 

 

 

 

  

ศูน
ย์อ

 าน
วย

กา
รเ
หต

ุ

ฉุก
เฉ

ิน/
ภัย

พบิ
ัต ิ

 

 

 

    

ศูน
ย์ส

 าร
อง

กร
ณี
เห

ตุฉ
ุกเ
ฉิน

 

                                                                                                                      

 

 

 

 

   

 

 

ระบบ ERP  

ใชง้านไม่ได้ 

เวลา 10.50 

ตรวจพบปัญหา / แจง้ 

แผนกเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เวลา 10.51-11.03 

เวลา 10.01 

ผู้อ านวยการประกาศเปิด

ศูนย์อ านวยการเหตุฉุกเฉนิ 

 
เวลา 11.30-11.35 

ผู้อ านวยการประกาศภาวะ

ฉุกเฉิน/ ใชแ้ผน  BCP / DRP 

เวลา 11.30-11.35 

ทีมกู้คืนระบบ

ด าเนินการตาม

แผน DRP  

ทีมกู้คืนเข้าพื้นที่

เพื่อตรวจสอบ

วิเคราะห์ปญัหา 

ทีมกู้คืนระบบเปิดใช้

งานระบบส ารอง 

ทีมกู้คืนแจ้งผู้ให้บริการ 

ISP แก้ไขระบบเครือข่าย 

ทีมกู้คืนระบบแจง้ผู้อ านวยการ

เพื่อประกาศใช้งานด้วยระบบ

ส ารองส าเร็จ 

ผู้อ านวยการประกาศสิ้นสุด

ภาวะฉุกเฉินและยุติการซ้อม 

เวลา 13.30 

 

เวลา 14.40 

 

เวลา เวลา 11.35 

เวลา 11.35-13.30 

 

เวลา 11.35 

 
เวลา 11.35 

8 ช่ัวโมง 

แผนกเทคโนโลยฯี 

ด าเนินการตรวจสอบ

หาสาเหต ุ

 

เวลา 11.03-11.25 

 

แผนกเทคโนโลยีฯรายงานผลประเมิน

ความเสียหายต่อหัวหน้ากองเทคโนฯ 

 เวลา 11.03-11.25 

 

ทีมกู้คืนระบบ

ทดสอบยืนยันระบบ

ส ารอง 

เวลา 13.00-13.30 

 

ทีมกู้คืนระบบรายงานผลประเมิน

ความเสียหายต่อผู้อ านวยการ  

เวลา 11.30-11.35 

เจ้าหน้าที่ ISP เข้าด าเนนิการ

แก้ไขปญัหาระบบเครือข่าย 

เวลา 13.00-13.30 

 

ทีมกู้คืนระบบทดสอบ

ยืนยันการกลับมาใช้ระบบ

หลักส าเร็จ 

 
เวลา 13.30-14.30 

 

หัวหน้ากองเทคโนโลยีฯรับทราบและรายงานต่อ

ผู้อ านวยการเพื่อขอประกาศใชแ้ผน BCP/DRP 

 

หัวหน้ากองเทคโนฯ 

รายงานผลการกู้คืนระบบ

ต่อผู้อ านวยการ 

 

เวลา 11.03-11.30 

 

เวลา 13.30-14.40 

เวลา 13.00-13.30 

  

 

            เวลา 13.00-13.30 
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2. รายงานการประชุมคณะท างานบรหิารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

ของ อ.ส.ค. ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 
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รายงานการประชุมคณะท างานบริหารความพรอ้ม 

ต่อสภาวะวิกฤติของ อ.ส.ค. 

ครั้งที่ 3/2560 

วันพฤหัสบดทีี่  20 กรกฎาคม  2560 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

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

คณะท างานบรหิารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติของ อ.ส.ค.  

1. นายณรงค์ฤทธิ์  วงศ์สุวรรณ ผูอ้ านวยการ อ.ส.ค.  ประธานคณะท างาน(ติดภารกิจมอบ 

       ท่านรองสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์) 

2. นายนพดล  ตันวเิชียร รองผู้อ านวยการ อ.ส.ค.    คณะท างาน(ติดภารกิจ) 

3. นายสุชาติ  จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อ านวยการ อ.ส.ค.   คณะท างาน 

4. นางสาวอรนุช  จริาวัฒนานุรักษ์ ผูช่้วยผู้อ านวยการ อ.ส.ค.   คณะท างาน(ติดภารกิจ) 

5. นายวิศิษฎ์   แสงคลอ้ย ผูช่้วยผู้อ านวยการ อ.ส.ค.  คณะท างาน(ติดภารกิจ) 

6. นางสาวภรภัทร  จินายน หัวหนา้ฝา่ยอ านวยการ   คณะท างาน(VDO conference)   

7. นายเทอดไชย  ระลึกมูล หัวหนา้ฝา่ยนโยบายและแผนงาน  คณะท างาน(VDO conference)   

8. นายปภิณวิทย์  วจิารณ์ปรีชา หัวหนา้ฝา่ยทรัพยากรบุคคล  คณะท างาน(VDO conference)   

9. นางสาวศิริพร  วัฒนาเอี๊ยบพันธ์ หัวหนา้ฝา่ยบัญชีและการเงิน  คณะท างาน(VDO conference)   

10. นายมาโนช  มณรีัตน์ หัวหนา้ฝา่ยพัสดุและบริการ  คณะท างาน(VDO conference)   

11. นายวุฒิชัย  จั่นเพ็ชร หัวหนา้ฝา่ยวิจัยและพัฒนาการเลีย้งโคนมคณะท างาน(VDO conference)   

12. นายสุรัตน์  สุขใจ หัวหนา้ฝา่ยส่งเสริมการเลี้ยงโคนม คณะท างาน(VDO conference)  

13. นายชวลิต  ขาวปลอด หัวหนา้ฝา่ยท่องเที่ยวเชงิเกษตร  คณะท างาน(VDO conference)   

14. นายเสริมศักดิ์  มุ่งดี หัวหนา้กองการขาย    คณะท างาน(VDO conference)   

  ท าการแทนหัวหน้าฝ่ายการตลาดและการขาย 

15. นายสมพร  ศรีเมอืง หัวหนา้ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง คณะท างาน(VDO conference)   

16. นายชัยณรงค์  เปาอินทร์ หัวหนา้ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้  คณะท างาน  

17 นายณรงค์  วงศเ์ณร  หัวหน้าส านักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะท างาน(ติดภารกิจ) 

18. นายส าเนาว์  พุกละออ หัวหนา้กองบริหารงานทั่วไป   คณะท างาน(VDO conference)   

  แทนหัวหน้าส านักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนอืตอนล่าง  

19. นายวินิจ  วงศ์วโรฬาร  หัวหน้าส านักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน คณะท างาน(VDO conference)   
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20. นายสุมิตร  ลกิขะไชย  หัวหนา้ส านักเลขานุการคณะกรรมการโคนมและ 

               และผลติภัณฑ์นม     คณะท างาน(VDO conference)   

21. นางสาววรรณา  พึ่งเพียร หัวหนา้กองแผนงานและโครงการ คณะท างาน(VDO conference)   

22. นางรุจิรา  จันทประสาร หัวหนา้แผนกบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน         

  กองแผนงานและโครงการ  คณะท างานและเลขานุการ 

  ฝา่ยนโยบายและแผนงาน  

ผู้สังเกตการณ์ 

1. นายสัทธา    เลื่อมใสสุข  หัวหนา้ฝา่ยตรวจสอบและประเมินระบบงาน  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายเสาร์   ศวิิจชัย    หัวหนา้กองบริการปัจจัยการเลี้ยงโคนม  

  ฝา่ยส่งเสริมการเลีย้งโคนม (VDO conference)    

2. นางสุพร  เชิญถนอมวงศ์    หัวหนา้กองบริหารงานทั่วไป ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้        

3. นางจุรยี์  วทิยพันธุ์     หัวหนา้กองการตลาดและการขาย ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ 

4. นางกัญญา  ศรีฟ้า     หัวหนา้กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายนโยบายและแผนงาน 

5. นายพิชิต  เรอืงทรัพย์   หัวหนา้แผนกเทคโนโลยีและเครือขา่ย ฝ่ายนโยบายและแผนงาน 

6. นางสาวกรรณิการ์  จิณารักษ์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 6 ฝา่ยนโยบายและแผนงาน(VDO conference)    

7. นางสาวพัสตราภรณ์  สิริภัททรานนท์  หัวหน้าแผนกบัญชแีละการเงิน ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ 

8. นางอาภรณ์ เฉลาชาญชัยยุทธ    หัวหนา้แผนกคลังสนิค้า ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้  

9. นายศศพิงศ์  บุญญานุพงศ์    หัวหนา้แผนกการตลาดและการขาย ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้        

10. นางสาวสุณีย์     สุวรรณสงวน   นักวิชาการบัญชีและการเงิน 5 ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ 

11. นางสาวธัญญลักษณ์  คงกะเรยีน   นักวิชาการบัญชีและการเงิน 5 ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ 

12. นางสาวสุริวัสสา  วงศธรเวโรจน ์  นักวิชาการบัญชีและการเงิน 5 ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ 

13. นางสาวนฤมล  ทรัพย์เจรญิ  นักวิชาการบัญชีและการเงิน 5 ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ 

14. นางสายใจ  กังวล  นักวิชาการพัสดุ 5 ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ 

15. นายเศรษฐสิษฐ์  รอดเพ็ง     นักวิชาการตลาด 5 ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ 

16. นางสาวสุวัฒนา   ทองหยด    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5 ฝา่ยนโยบายและแผนงาน (VDO conference)    

17. นางสาวเพชรรัตน์  ตันสุริยวงศ ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5 ฝา่ยนโยบายและแผนงาน(VDO conference)    

18. นางสาวเพ็ญพร  บึงธนสุทโธ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 ฝา่ยนโยบายและแผนงาน 
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19. นายวรท  รา่เริง     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 ฝา่ยนโยบายและแผนงาน(VDO conference)    

20. นางสาวนัฐธิดา  เนตรทิพย์  นักวิชาการบัญชีและการเงิน 4 ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ 

21. นางสาวปราณิศา  จรูญแสง  เจ้าพนักงานบัญชีและการเงิน 3 ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ 

22. นางสาวอาริยา  ไหมใหม่  เจ้าพนักงานบัญชีและการเงิน 3 ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ 

23. นางสาวพรพิมล  โพธิ์ทอง  พนักงานจ้างเหมา ปฏิบัติงานแผนกบริหารความเสี่ยงฯ 

      ฝา่ยนโยบายและแผนงาน 

เริ่มประชุม เวลา  09.30 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะท างานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวกิฤติของ อ.ส.ค. ดังนี้  

ด้วยท่าน ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. (นายณรงค์ฤทธิ์  วงศ์สุวรรณ) ประธานคณะท างานบริหารความ

พร้อมต่อสภาวะวิกฤติของ อ.ส.ค. มอบหมายให้นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อ านวยการ อ.ส.ค.เป็นประธานใน

การประชุมคณะท างานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติของ อ.ส.ค. เพื่อซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทาง

ธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) ของ อ.ส.ค. ประจ าปี 2560 โดย นายนรินทร์ฤทธิ์ เปรมอภิวัฒโนกุล 

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ พร้อมทีมงานร่วมด าเนินการซ้อมแผนผ่านช่องทางการสื่อสารด้วยระบบ VDO 

conference ณ หอ้งประชุมส านักงาน  อ.ส.ค.ภาคใต้ จ.ประจวบคีรขีันธ์  

มติคณะท างานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติของ อ.ส.ค. 

รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะท างานบรหิารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติของ 

อ.ส.ค. คร้ังที่ 2/2560 เมื่อวันท่ี 6 มิถุนายน 2560 

ตามที่คณะท างานและเลขานุการ คณะท างานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติของ อ.ส.ค. ได้

น าส่งรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560  ตามบันทึกที่ กษ 1903/ว1252  ลงวันที่ 27 

มิถุนายน 2560 เพื่อให้คณะท างานฯ พิจารณาแล้ว นั้น ปรากฏว่าไม่มีคณะท างานฯ ท่านใดแจ้งขอแก้ไขรายงาน 

การประชุมฯ ดังกล่าว จงึถือวา่ได้รับรองรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแลว้ 

มติคณะท างานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติของ อ.ส.ค. 

รับรองรายงานการประชุมคณะท างานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติของ อ.ส.ค. ครั้ งที่ 

2/2560   เมื่อวันที่ 6 มถิุนายน 2560 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่อง การด าเนินการซ้อมแผนบริหารความต่อเน่ือง Business Continuity Plan : 

BCPและแผนการกู้ระบบ (Disaster Recovery Plan : DRP) ของ อ.ส.ค. ประจ าปี 

2560 ณ ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ 

ความเป็นมา 

1. ตามเกณฑ์ประเมินการบริหารความเสี่ยง ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

ได้ก าหนดให้รัฐวิสาหกิจมีเกณฑ์ประเมินการบริหารความเสี่ยง ซึ่งนอกจากให้มีการวิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยงแล้ว 

เครื่องมืออีกอย่างหนึ่งที่ก าหนดให้รัฐวิสาหกิจจะต้องด าเนินการ คือ การจัดท าแผนบริหารธุรกิจต่อเนื่องในกิจกรรม

หลักขององค์กร และเพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยง อ.ส.ค. ประจ าปีงบประมาณ 2560 

ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ อ.ส.ค. ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 30 สงิหาคม 2559 อ.ส.ค.  

2.ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง BCM Implementation ส าหรับปี 2560 เพื่อให้ความรู้ ทบทวน

และจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) ของ อ.ส.ค. เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 

2560 โดยอาจารย์นรินทร์ฤทธิ์  เปรมอภิวัฒโนกุล เป็นวิทยากรให้ความรู้ ทบทวน เรื่อง BCM Implementation ซึ่ง

ใช้แนวทางการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยมีคณะท างานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติของ 

อ.ส.ค. และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุม 1 ส านักงานกลาง อ.ส.ค. มวกเหล็ก จังหวัด

สระบุรี และผลการฝึกอบรมได้มีมติ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบแล้วจากที่ประชุมคณะท างานบริหารความพร้อมต่อ

สภาวะวกิฤติของ อ.ส.ค. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 

มติคณะท างานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติของ อ.ส.ค. 

เห็นชอบแนวทางการจัดท าแผนบริหารความตอ่เนื่อง Business Continuity Management : 

BCM ประจ าปี 2560 โดยให้ด าเนินการจัดท าแผน BCM ที่ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ ตามที่ได้น าความเห็นและ

ขอ้เสนอแนะในที่ประชุมมาปรับปรุงเป็นผลสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop แล้ว 

  3.อ.ส.ค. ได้น าเสนอแนวทางการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่อง Business Continuity 

Management : BCM ประจ าปี 2560 โดยให้ด าเนินการจัดท าแผน BCM ที่ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ ในการประชุม

คณะอนกุรรมการบริหารความเสี่ยง อ.ส.ค. ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 

ความเห็นของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อ.ส.ค. 

ให้ทางฝ่ายเลขาฯ ปรับปรุง แก้ไขตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ (นางสาวสุวรรณี  ส าโรง

วัฒนา) ในประเด็นที่เกี่ยวกับการเพิ่มเติมสาระส าคัญของเหตุผล ความจ าเป็น การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ 

และให้ทบทวนการใช้ระยะเวลาการบริหารจัดการ มาตรการตามแผนและการใช้งบประมาณให้เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 
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ในการนี้ ทางฝ่ายเลขาฯ ได้มีการปรับปรุง แก้ไข ตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ  

(นางสาวสุวรรณี     ส าโรงวัฒนา) เรียบร้อยแล้ว 

  มติคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อ.ส.ค. 

                        1.เห็นชอบแนวทางแผนการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่อง Business Continuity 

Management : BCM ประจ าปี 2559 ณ ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ โดยให้น าความเห็นของคณะอนุกรรมการ

บริหารความเสี่ยง อ.ส.ค. ไปปรับปรุงแก้ไข 

  2.เห็นชอบให้ อ.ส.ค. ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่อง Business Continuity 

Management : BCM ประจ าปี 2560 ณ ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้  

  4. อ.ส.ค. ด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง BCM Implementation ประจ าปี 2560 ณ 

ส านักงาน  อ.ส.ค.ภาคใต้เพื่อจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) เมื่อวันที่ 

6 มิถุนายน 2560 โดยอาจารย์ นรินทร์ฤทธิ์  เปรมอภิวัฒโนกุล เป็นวิทยากร ตามแนวทางที่ได้รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบริหารความพรอ้มตอ่สภาวะวกิฤติ และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อ.ส.ค.  ซึ่งผลการ

ด าเนนิการอบรมเชงิปฏิบัติการฯ ดังนี้ 

 1. การก าหนด BCM  Scope  ได้ด าเนินการตาม BCM Scope ประจ าปี 2560 ณ ส านักงาน อ.ส.ค. 

ภาคใต้ โดย ระบบ ERP ในการส่งมอบผลติภัณฑ์ให้กับเอเย่นตท์ี่คลัง(Inventory),ระบบการเงนิ (GL)/AP/AR/CM และ

ระบบขาย (OM) 

การจัดท าแผน BCP /  Scope ผลด าเนนิงาน ปี 2558 ปี 2559  ปี 2560 

1.ด าเนนิการจัดท า BCP ของ อ.ส.ค. 

  ณ ส ำนักงำน อ.ส.ค. ภำคกลำง ในเหตุการณ์

กระแสไฟฟ้าดับ กระทบกระบวนการผลิต 

-Product-UHT (90%) 

-Process-Production 

1.ให้ความรู้/วิเคราะห ์BIA  

2.แผน BCP 

3.ซ้อมแผน 

 

√ 
 

- - 

2.ด าเนินการจัดท า BCP / DRP ของ อ.ส.ค. 

ณ ส ำนักงำน อ.ส.ค. ภำคกลำง ในเหตุการณ์  

ระบบ ERP ใช้งานไม่ได้ท าให้กระทบ 

-ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับเอเย่นต์ที่

คลัง(Inventory) 

-ระบบการเงนิ (GL)/AP/AR/CM) 

-ระบบขาย (OM)  

1.ใ ห้ ค ว า ม รู้ / ท บ ท ว น /

วิเคราะห ์BIA  

2.แผน BCP/DRP  

3.ซ้อมแผน 

 

         √ - 
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  2. ผลการวิเคราะห ์Business Impact Analysis (BIA) และ Risk Assessment (RA) 

  2.1 การวเิคราะห ์BIA  จากเหตุการณ์ ระบบ ERP ที่น ามาใช้เป็นเครื่องมอืในการปฏิบัติงาน

ในกระบวนการหลักอื่นๆ ของ อ.ส.ค. อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการใช้ระบบ ERP ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับ

เอเย่นต์ที่คลัง(Inventory), ระบบการเงนิ (GL)/AP/AR/CM) และระบบขาย (OM) ในปี 2560 

   2.2 การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) พิจารณามิติของ

ผลกระทบ  ตามแนวทางการวิเคราะหค์วามเสี่ยงของ อ.ส.ค. ที่ได้ก าหนดมิตขิองผลกระทบไว้ 4 ด้านคือ 

   S: Strategic หรอืด้านกลยุทธ์ 

   O: Operation หรอืด้านการปฏิบัติการ 

   F: Finance หรอืด้านการเงิน 

   C: Compliance หรอืด้านการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หรอืข้อก าหนดต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้อง 

การจัดท าแผน BCP /  Scope ผลด าเนนิงาน ปี 2558 ปี 2559  ปี 2560 

3. ด าเนนิการจัดท า BCP / DRP ของ อ.ส.ค. 

ณ ส ำนักงำน อ.ส.ค.ภำคใต้ ในเหตุการณ์    

ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ ระบบ ERP ใช้งาน

ไม่ได้ท าให้กระทบ 

-ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับเอเย่นต์ที่

คลัง(Inventory) 

-ระบบการเงนิ (GL)/AP/AR/CM) 

-ระบบขาย (OM)  

       ได้ด าเนินการซ้อมแผน BCP/DRP เมื่อ

วันท่ี 20 กรกฎาคม 2560 ณ ส านักงาน 

อ.ส.ค. ภาคใต้ โดย   

     -คณะท างานบริหารความพร้อมต่อ

สภาวะวิกฤต อ.ส.ค. 

     -ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ 

     -ฝ่ายนโยบายและแผนงาน โดย กอง

แผนงานและโครงการ กองเทคโนโลยี

สารสนเทศ และแผนกบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายใน    

1 . ใ ห้ ค ว ามรู้ / ท บทวน /

วิเคราะห ์BIA  

2.แผน BCP/DRP 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ซ้อมแผน 

 

      √ 

 

 

 

 

 

 

 

   

  √ 
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 โดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบ 5 ระดับคือ 

   1 = นอ้ยมาก 

   2 = นอ้ย 

   3 = ปานกลาง 

   4 = สูง 

   5 = สูงมาก 

 

 
ตาราง ผลลัพธ์จากการวิเคราะหผ์ลกระทบทางธุรกิจ ประจ าปี 2560 
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  3. การก าหนดระยะเวลาตั้งแตเ่กิดอุบัติการณจ์นถึงมกีารตัดสินใจสั่งการในการด าเนินการตาม

มาตรการส ารองตามแผน BCP และ DRP ประจ าปี 2560 

 
 

           ตาราง ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ ประจ าปี 2560 

  จากผลการวิเคราะห์ผลกระทบ อ.ส.ค. ได้ก าหนดระยะเวลาตั้งแต่เกิดอุบัติการณ์จนถึงมีการ

ตัดสินใจสั่งการในการด าเนินการตามมาตรการส ารองตามแผน BCP และ DRP ซึ่งมีระยะเวลาที่สั้นลงและ

งบประมาณที่เหมาะสม ดังนี้ 

   1. ชวงเวลาการหยุดชะงักที่ อ.ส.ค. ยอมรับไดสูงสุดเป็นระยะเวลา 8 ช่ัวโมง  

       (Maximum Tolerable Period of Disruption : MTPD= 8 ช่ัวโมง) 

   2. ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคนืสภาพที่ อ.ส.ค. ก าหนดเป็นระยะเวลา 5 ช่ัวโมง 

         (Recovery Time Objective : RTO= 5 ช่ัวโมง) 

   3. ปริมาณข้อมูลสูญหายที่ อ.ส.ค. ยอมรับได้เป็นระยะเวลา 24 ช่ัวโมง 

         (Recovery Point Objective : RPO= 24 ช่ัวโมง) 

   4. ระยะเวลาที่ อ.ส.ค. ก าหนดตอ้งเริ่มด าเนนิการมาตรการส ารองเป็นระยะเวลา 25 นาที 

        (BCP Start Time : BCP-ST= 25 นาที) 

   5. ระยะเวลาที่ อ.ส.ค. ก าหนดเวลาในการใชแ้ผนกู้คืนเป็นระยะเวลา 4.35 ช่ัวโมง 

       (Disaster Recovery Plans : DRP= 4.35 ช่ัวโมง) 
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  4.พิจารณามาตรการในการลดความเสี่ยงที่อาจท าใหร้ะบบเกิดการหยุดชะงัก ทางดา้น IT  

ตามสภาพแวดล้อมจริงของส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้  

 

 ความเสี่ยงด้าน

ระบบสารสนเทศ 

ปัจจัยเสี่ยง มาตรการลดความเสี่ยง 

1 Network 

 

ระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 

(Computer Network)ส าหรับการ

เชื่อมตอ่ใช้งานระบบ ERP ได้รับภัย

คุกคามจาก 

1. การโจมตีอุปกรณ์เครอืข่ายจาก

ภายนอก (Cracker)โดยใช้ชุดค าสั่ง

โจมตีผ่านระบบเครือขา่ย

อินเตอรเ์น็ท 

 

2. สายสัญญาณระบบเครือข่ายของ

ผูใ้ห้บริการ (ISP) ได้รับความ

เสียหาย/ขาดช ารุด 

 

 

 

 

 

3. สายสัญญาณหรืออุปกรณ์ระบบ

เครือขา่ยภายในของ อ.ส.ค. ได้รับ

ความเสียหาย/ขาดช ารุด 

 

 

 

 

 

 

1. ตดิตั้งอุปกรณ์ Firewall ให้กับ

เครือขา่ยของ อ.ส.ค. และตรวจสอบ

ดูแลช่องโหว่ของระบบเครือข่ายเป็น

ประจ า 

 

2. ตดิตั้ง link ส ารองโดยสลับไปใช้

งานวงจรที่เหลอื เช่น Internet ช ารุด     

จงึก าหนดให้ใชง้าน internet ผา่น

วงจร MPLS ทดแทน และหากวงจร

ขาดช ารุดทั้งสองวงจรจะต้องจัดหา

อุปกรณ์ 3G เพื่อติดตัง้ให้เจ้าหน้าที่

ใช้งานระหว่างรอการแก้ไขจาก ISP 

 

3. ปรับปรุงการติดตั้งสายสัญญาณ

เครือขา่ยภายในให้ถูกต้องตาม

มาตรฐานการติดตัง้และส ารอง

อุปกรณ์ระบบเครือขา่ยไว้ใหก้ับ

ส านักงานต่างๆ 
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5. ก าหนดการซ้อมแผน BCP และแผนการกู้ระบบ DRP ณ ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ ในวันที่ 20 

กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. โดยมีข้อสมติฐานว่า ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน ขาดและเริ่มด าเนินการซ้อม 

โดยทีมงานแผนกบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  ได้ท าร่างล าดับการซ้อม และปรับปรุงให้เป็นสถานการณ์ของ 

สภต. แล้วจะน าส่งให้ทาง สภต. ศึกษาและเตรียมความพร้อม ส่วนเอกสารที่เป็นรูปเล่มได้ยกร่างเล่มแผนบริหารความ

ต่อเนื่อง Business Continuity Plan : BCP อ.ส.ค. เพื่อน าใช้ปี 2560-2561 มาให้ให้พิจารณาเบื้องต้น เมื่อรวมรวมข้อมูล

เรียบร้อยแล้วจะได้น าเสนอเห็นชอบตามล าดับต่อไป  

6. Storyboard ของการซ้อมแผนเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติส าหรับส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ (IT) 

ข้อเท็จจริง  

1.อ.ส.ค. ได้ด าเนินการซ้อมแผน BCP และแผนการกู้ระบบ DRP ณ ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ เมื่อวันที่ 

20 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. โดยมีข้อสมติฐานว่า ระบบ อินเตอร์เน็ท และระบบเครือข่ายภายในใช้งานไม่ได้ 

ท าให้ไม่สามารถใช้งานในระบบ ERP ได้ ซึ่งการซ้อมแผน BCPและแผนการกู้ระบบ DRP ด าเนินการตาม Storyboard 

ของการซ้อมแผนเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติส าหรับส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ (IT)   

  2.อ.ส.ค. ขอสรุปผลการซ้อมแผน BCPและแผนการกู้ระบบ DRP เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ 

ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ ดังนี ้ 

 

  

ล าดับ รายการ การด าเนินงาน ค าแนะน าและข้อเสนอแนะ 

1 การเตรียมพรอ้ม ที่ ป รึ ก ษ า  แล ะที ม ง านกอ ง

เทคโนโลยีสารนเทศ แผนก

บริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภ าย ใ น  ป ร ะ ชุ ม ร่ ว มกั บที ม

ผู้ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  ของส า นั ก ง าน 

อ.ส.ค. ภาคใต้ ช่วงเวลา 09.30 

น. ก่อนการด าเนินการซ้อมแผน

จรงิ 

 

1. ผู้เข้าร่วมสังเกตุการณ์ส่วนใหญ่เข้าใจ

ในล าดับ ขั้นตอน การแจ้งและรายงาน

สถานการณ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 

และทีมผู้บริหาร 

2 .  ผู้ปฏิบัติ การซ้อมเข้ า ใจในล าดับ 

ขั้ น ต อ น  ก า ร แ จ้ ง แ ล ะ ร า ย ง า น

สถานการณ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

และทีมผู้บริหาร 

3. แต่พบการเสียเวลาจากการซ้อม

วิธีการและขั้นตอนบ้าง 
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ล าดับ รายการ การด าเนินงาน ค าแนะน าและข้อเสนอแนะ 

2 การซ้อมแผน 

BCP 

1.เริ่มด าเนินการซ้อมแผน

เวลา 10.00 น.  

2.ด าเนินการซ้อมตามล าดับ 

Storyboard ของการซ้อมแผน 

(IT) ที่เวลา 10.50 น. 

3.การสื่อสาร ตามโครงสร้าง 

Call Tree ของทีมบริหาร

ความตอ่เนื่อง 

4. ทีมกู้คืนเปิดระบบส ารอง 

ได้ตามก าหนดเวลา 

5.ทีมกู้คืนระบบหลักใช้งาน

ระบบหลักส าเร็จตามเวลา 

 

 

1. ผู้เข้าร่วมสังเกต และทีมปฏิบัติการ

ซ้อมแผน เข้าใจในล าดับ ขั้นตอนการ

แจ้งและรายงานสถานการณ์ ระหว่าง

เจ้าหนา้ที่ปฏิบัติการ และทีมผู้บริหาร 

2 .  แผนการซ้อมได้มีการซักซ้อม

ขั้นตอนก าหนดการต่างๆ ไว้ชัดเจนท า

ให้ล าดับการซ้อมเดินตาม Storyboard 

(IT) 

3.การสื่อสารระหว่างผู้รับผิดชอบใน

ขั้ นตอนการแจ้ งและการรายงาน

เหตุ การณ์มี รู ป  ช่อ งทาง เพี ย ง  2 

ช่องทาง คือ โทรศัพท์ และไลน์  

3 เวลาที่ใชใ้นการ

ซ้อม  

1.ด าเนินการไม่เป็นไปตาม

แผน 

ระยะเวลาที่ อ.ส.ค. ก าหนด

ต้องเริ่มด าเนินการมาตรการ

ส ารอง เป็นระยะเวลา 25 

นาที (BCP Start Time : 

BCP-ST= 25 นาที) 

2.ด าเนินการได้ดีกว่าแผน 

ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่  อ . ส . ค . 

ก าหนดเวลาในการใช้แผนกู้

คื น เ ป็ น ร ะยะ เ ว ล า  4 . 3 5 

ช่ัวโมง(Disaster Recovery 

Plans : DRP= 4.35 ช่ัวโมง) 

 

ด าเนินการเริ่มด าเนินการมาตรการ

ส ารองเป็นระยะเวลา 25 นาที 

เป็นช่วงเวลา Detect Time = 10 นาที 

เป็นช่วงเวลา Decission Time =15 นาที 

 

 

 

ด าเนนิการใชแ้ผนกู้คืนเป็นระยะเวลา 3 

ช่ัวโมง 
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ล าดับ รายการ การด าเนินงาน ค าแนะน าและข้อเสนอแนะ 

4 สรุปผลการซ้อม 1.ด าเนินการซ้อมแผนเป็นไป

ตาม ล าดับ Storyboard ของ

การซ้อมแผน (IT) 

2.การด าเนินการจริงพบว่า 

การตอบสนองต่อเหตุการณ์ 

การประเมินความเสียหาย

เบื้องต้น ด าเนินการเกินกว่า

แ ผ น  เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร

ประสานงานทีมกู้คืนระบบที่

อยู่ส่วนกลาง 

 

3.การด าเนินการจริงในส่วน

ของการเข้ากู้คืนระบบส ารอง

ใช้เวลาได้เร็วกว่าที่ก าหนดไว้ 

1.ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอขยาย

เ วลา ใน ช่ ว ง  ก ารตอบสนองต่ อ

เหตุการณ์ การประเมินความเสียหาย

เบื้องต้น จากเดิม 5 นาที เป็น 10 

นาที เนื่องจากต้องประสานกับทีมกู้

คืนสว่นกลาง 

2. ทีมด าเนินการกู้คืนระบบส ารอง ใช้

เวลาในการทดสอบยืนยันระบบ 1.30 

นาที 

3. เผยแพร่แนวปฏิบัติสู่พนักงาน 

อ.ส.ค. ทุกคน เนื่องจาก BCP เป็นการ

ควบคุมสภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น ในทุก

ส่วนงาน ซึ่งอาจจะเป็นการเริ่มต้น ใน

การน าไปใช้ในการปฏิบัติหนา้ที่ตอ่ไป 

5 Call Tree โ ค ร ง ส ร้ า ง  Call Tree ที ม

บริหารความต่อเนื่อง ของ 

ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ 

Call Tree ที่ใช้งานในวันซ้อมมีการ

ปรับปรุงหัวหน้าทีมบริหารความ

ต่อเนื่อง (นางสุพร  เชิญถนอมวงศ์)

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น แต่

อย่างไรก็ตามจะต้องมีการทบทวน 

Call Tree ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Version 1.0                     Internal Use Only                                            ภาคผนวก ข2-14 

 

ล าดับ รายการ การด าเนินงาน ค าแนะน าและข้อเสนอแนะ 

6 ความเห็นจากที่

ปรึกษา 

 1.เวลาในการด าเนินการซ้อมแผน จะถูก

เพิ่มเวลาในการถ่ายท า VDO ด้วย ควร

ปรับปรุงในส่วนของการด าเนินการซ้อม

เสมือนจริงต่อไป 

2.ผู้เข้าร่วมการซ้อมแผน มีความเข้าใจใน

กระบวนการจัดท าแผน BCPและแผนการ

กู้ระบบ DRP มากขึน้ 

3.ควรปรับปรุง Call Tree เพิ่มเติมและพิมพ์

ประกาศแจง้ พร้อมด าเนินการเมื่อเกิดเหตุ 

4.โดยรวมท าได้ดี บางช่วงเหตุการณ์ใช้เวลา

มากกว่าแผน บางช่วงเวลาท าได้ดีกว่าแผน

ที่ตั้ งไว้  เช่น เวลาแจ้งเหตุควรปรับให้

เหมาะสม 

 5.ผู้ร่วมซ้อมแผนให้ความร่วมมือดี เพราะ

ให้ความส าคัญว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง

ต้องท าอย่างไร 

 

  

ข้อเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 

1.เพื่อโปรดพิจารณาและให้เห็นชอบร่างแผนบริหารความต่อเนื่อง Business Continuity Plan : BCP 

และแผนการกู้ระบบ Disaster Recovery Plan : DRP อ.ส.ค. ประจ าปี 2560 ณ ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ พร้อม

การซ้อมแผน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560  

2.เพื่อโปรดพิจารณาและให้เห็นชอบให้ฝ่ายนโยบายและแผนงาน น าเสนอร่างแผนบริหารความ

ต่อเนื่อง Business Continuity Plan : BCP และแผนการกู้ระบบ Disaster Recovery Plan : DRP อ.ส.ค. ประจ าปี 

2560 ณ ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ พร้อมการซ้อมแผน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการ

บริหารความเสี่ยง อ.ส.ค. พิจารณาต่อไป  
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ความเห็นของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อ.ส.ค. 

1.นายสมศักดิ์  พรหมปลัด หัวหน้าแผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคใต้ ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้           

มีความเห็นว่า กรณีระบบอินเตอร์เน็ท และระบบเครือข่ายภายในใช้งานไม่ได้ ท าให้เกิดผลกระทบต่อลูกค้า และ

ปฏิบัติงานไม่ได้ การซ้อมแผนในครั้งนี้จะท าให้ทุกคนเห็นภาพร่วมกันว่าควรท าอย่างไรเมื่อเกิดปัญหา 

2.นายชัยณรงค์  เปาอินทร์ หัวหนา้ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ คณะท างานฯ ให้ความเห็นควรมี

การปรับปรุง Call Tree ทีมบริการความต่อเนื่องของส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้เพิ่มรายชื่อ หัวหน้ากองบริหารงาน

ทั่วไป สภต. ในส่วนของหัวหนา้ทีมบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  

3.นางจุรีย์  วิทยพันธุ์ หัวหน้ากองการตลาดและการขาย ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ ให้ความเห็นว่า 

การด าเนินการซ้อมดังกล่าว จะเป็นการช่วยให้พนักงานทุกคนเข้าใจเหตุการณ์ และด าเนินการได้ถูกต้องตามแผน

มากขึ้น 

4.นางสาวพัสตราภรณ์  สิริภัททรานนท์  หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ 

ให้ความเห็นว่า การซ้อมแผนในครั้งนี้ จะท าให้ทราบขั้นตอน Call Tree และล าดับการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์  

5.นายชัยณรงค์  เปาอินทร์ หัวหน้าส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ คณะท างานฯ ให้ความเห็นว่า เมื่อ

ด าเนนิการซ้อมในครั้งนี้ท าให้พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องเข้าใจ และมีการเตรียมความพร้อมเรื่องอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

6.ที่ปรึกษา อาจารย์ นรนิทร์ฤทธิ์  เปรมอภิวัฒโนกุล ให้ความเห็น ดังนี้  

  6.1 เรื่องเวลาในการด าเนินการซ้อมแผน จะถูกเพิ่มเวลาในการถ่ายท า VDO ด้วย ควรปรับปรุง

ในส่วนของการด าเนินการซ้อมเสมอืนจรงิตอ่ไป 

  6.2 ผู้เข้าร่วมการซ้อมแผน มีความเข้าใจในกระบวนการจัดท าแผน BCPและแผนการกู้ระบบ 

DRP มากขึน้ 

 6.3 ควรปรับปรุง Call Tree เพิ่มเติมและพิมพ์ประกาศแจง้ พร้อมด าเนินการเมื่อเกิดเหตุ 

 6.4 โดยรวมท าได้ดี บางช่วงเหตุการณ์ใช้เวลามากกว่าแผน บางช่วงเวลาท าได้ดีกว่าแผนที่ตั้งไว้ เช่น 

เวลาแจง้เหตุควรปรับใหเ้หมาะสม 

 6.5 ผูร้่วมซ้อมแผนใหค้วามร่วมมอืดี เพราะใหค้วามส าคัญว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงต้องท าอย่างไร 

7.นายสุชาติ  จริยาเลิศศักดิ์  คณะท างานฯ สอบถามเรื่อง ระยะเวลาแจ้งเหตุที่ด าเนินการไม่เป็นไป 

ตามแผน หากขอขยายเวลา เพิ่มต้องให้เหตุผลเรื่องการติดต่อประสานงานหลายช่องทาง และประสานงานข้าม

ส านักงานภาค 

  8.ที่ปรึกษา สรุประยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพที่ อ.ส.ค. ก าหนดเป็นระยะเวลา 5 ช่ัวโมง 

(Recovery Time Objective : RTO= 5 ช่ัวโมง) ด าเนนิการได้จรงิระยะเวลา  3 ช่ัวโมง 
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มติคณะท างานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติของ อ.ส.ค. 

1.เห็นชอบร่างแผนบริหารความต่อเนื่อง Business Continuity Plan : BCP และแผนการกู้ระบบ 

Disaster Recovery Plan : DRP อ.ส.ค. ประจ าปี 2560 ณ ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ พร้อมการซ้อมแผน เมื่อวันที่ 

20 กรกฎาคม 2560  

2.เห็นชอบให้ฝ่ายนโยบายและแผนงาน น าเสนอร่างแผนบริหารความต่อเนื่อง Business Continuity 

Plan : BCP และแผนการกู้ระบบ Disaster Recovery Plan : DRP อ.ส.ค. ประจ าปี 2560 ณ ส านักงาน อ.ส.ค. 

ภาคใต้ พร้อมการซ้อมแผน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อ.ส.ค. 

พิจารณาต่อไป  

 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ (ไม่มี) 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ไม่มี) 

 

เลิกประชุม เวลา  15.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางรุจิรา  จันทประสาร 
หัวหน้าแผนกบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน 
ผู้จดรายงานการประชุม 

นางสาววรรณา  พ่ึงเพียร 
หัวหน้ากองแผนงานและโครงการ 

 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

นางกัญญา  ศรีฟ้า 
หัวหน้ากองเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


