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1. บทน า 

แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ หรือต่อไปนี้จะเรียกว่า “Business Continuity Plan (BCP)” ฉบับนี้ 

จัดท าขึ้นเพื่อให้ อ.ส.ค. สามารถน าไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติ หรืออุบัติการณ์ต่างๆ 

เช่น อุทกภัย อัคคีภัย การชุมนุมประท้วง หรือการจลาจล เป็นต้น โดยสภาวะวิกฤติหรืออุบัติการณ์ดังกล่าว 

ส่งผลให ้อ.ส.ค. ต้องหยุดการด าเนินงาน หรอืไม่สามารถใหบ้ริการได้อย่างต่อเนื่อง 

อ.ส.ค. ได้ศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่อสภาวะวิกฤติและวิเคราะห์

ความส าคัญของกระบวนงานในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน รวมทั้ง วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 

อันจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตามพันธกิจหลักขององค์กร โดยใช้หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ตามแนว

ทางการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นการประเมนิความเสี่ยง (Risk Assessment) ของภารกิจขององค์กร            โดย

วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงขององค์กรประจ าปี 2561  ที่มีผลโดยตรงกับหน่วยงานหลักและพิจารณาโอกาสและ

ผลกระทบของเหตุการณ์ พร้อมทั้งความเร่งด่วนของกิจกรรมต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ 

อ.ส.ค. โดยผลประเมินความเสี่ยงจากการ Workshop เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561  ที่น าแนวทางให้ใช้แนว

ทางการวิเคราะห์ (Business Impact Analysis :BIA) จากแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ BCP ประจ าปี 

2560 คือ ระบบ ERP ที่น ามาใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานในกระบวนการหลักอื่นๆ ของ อ.ส.ค. อย่าง

ต่อเนื่อง โดยเฉพาะการใช้ระบบ ERP(Enterprise Resource Planning) ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับเอเย่นต์ที่

คลัง(Inventory),ระบบการเงนิ(GL)/AP/AR/CM) และระบบขาย(OM) เป็นแนวทางในการพิจารณาจัดท าในปี 2561  

โดยการประเมินผลกระทบจากการใช้ระบบ ERP ในการด าเนินงานระบบขาย (OM) ,ส่งมอบ

ผลิตภัณฑ์ให้กับเอเย่นต์ที่คลัง(Inventory) และ ระบบการเงนิ (GL)/AP/AR/CM) ซึ่งหากหยุดชะงักหรือใช้งานไม่ได้

จะมีผลกระทบสูงต่อการด าเนินงานของ อ.ส.ค.  เพราะการใช้งานระบบ ERP มีความส าคัญและเป็นข้อมูลหลัก

ของการด าเนินธุรกิจของ อ.ส.ค. ดังนัน้ อ.ส.ค. จงึได้พิจารณาน าระบบ ERP มาจัดท าแผน 

หาก อ.ส.ค. ไม่มีกระบวนการรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบต่อ  

อ.ส.ค. ในด้านต่างๆ เช่น ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ การเงิน การให้บริการ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้ อ.ส.ค. 

สามารถรับมือกับอุบัติการณ์ที่ไม่คาดคิด และท าให้กระบวนการที่ส าคัญ(Critical Business Process) สามารถ

กลับมาด าเนินการได้ตามปกติ หรอืตามระดับการใหบ้ริการที่ก าหนด ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยลด

ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึน้ได้ 
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1.1 วัตถุประสงค์ (Objectives) 

 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

 เพื่อให้ อ.ส.ค. มีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับมือกับสภาวะวิกฤติ หรืออุบัติการณ์

ต่างๆ ที่เกิดขึน้ 

 เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการด าเนินการหรอืการให้บริการ 

 เพื่อบรรเทาความเสียหายใหอ้ยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

 เพื่อให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(Stakeholders) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของ อ.ส.ค. แม้ต้องเผชิญกับอุบัติการณ์ร้ายแรงและ

ส่งผลกระทบจนท าให้การด าเนินงานต้องหยุดชะงัก 

 เพื่อปกป้องชื่อเสียงและการด าเนินกิจการ 

 

1.2 องค์ประกอบส าคัญของ BCM (Business Continuity Management) 

โดยทั่วไป การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ มักจะมีองค์ประกอบหลักอย่างนอ้ย 5องค์ประกอบ ได้แก่ 

องค์ประกอบที่ กิจกรรม 

1 การท าความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของกิจการ และการก ากับกิจการ 

2 การก าหนดกลยุทธ์ความตอ่เนื่องทางธุรกิจ 

3 การพัฒนาและจัดให้มกีารตอบโต้ตามแผน BCM 

4 การทดสอบ และธ ารงรักษา ตลอดจนทบทวนการจัดการดา้น BCM 

5 การปลูกฝัง BCM ในวัฒนธรรมขององค์กร 

 

1.3 สมมติฐานของแผนความต่อเน่ือง (BCP Assumptions) 

เอกสารฉบับนีจ้ัดท าขึ้นภายใต้สมมติฐาน ดังตอ่ไปนี้ 

 อุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงานส ารองที่จัดเตรียมไว้ 

 หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่รับผิดชอบในการส ารองระบบสารสนเทศต่างๆ ไม่ได้รับ

ผลกระทบจากอุบัติการณ์ 

 “บุคลากร” ในเอกสารฉบับนี ้หมายถึงผูบ้ริหาร พนักงาน และเจ้าหนา้ที่ทั้งหมดของ อ.ส.ค. 

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

อ.ส.ค. ได้มกีารวิเคราะหป์ัจจัยเสี่ยงขององค์กรประจ าปี 2561 ที่มผีลโดยตรงกับหน่วยงานหลักและ

พิจารณาโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ และใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง    

ซึ่งพิจารณาจากผลกระทบของเหตุการณ์ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานของ อ.ส.ค. ณ ส านักงาน อ.ส.ค.     

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยคัดเลือกผลประเมินความเสี่ยงจากการ Workshop เพื่อมาจัดท าแผนบริหารความ

ต่อเนื่อง ดังนี้  

1. ระบบขาย (OM) 

2. ระบบการส่งมอบผลิตภัณฑใ์ห้กับเอเย่นต์ที่คลังสนิค้า (Inventory) 

3. ระบบการเงนิ (GL)/AP/AR/CM 

อย่างไรก็ตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจฉบับนีไ้ด้จัดท าขึน้เพื่อรองรับกับการบริหารความต่อเนื่อง

ทางธุรกิจของ อ.ส.ค. ในหลายรูปแบบของสภาวะวิกฤติหรืออุบัติการณ์โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อทรัพยากร

ที่ส าคัญในการด าเนินการซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ประเภทได้แก่ 

ผลกระทบด้าน เหตุการณ์ 

1. ผลกระทบด้ านอาคาร  / 

สถานที่ปฏิบัติงานหลัก 

 

เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นท าให้ ไม่สามารถปฏิบัติ งานที่สถานที่

ปฏิบัติงานหลักของ อ.ส.ค. ได้หรือส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถ

เข้าไปปฏิบัติงานยังสถานที่ปฏิบัติงานหลักได้ช่ัวคราวหรอืในระยะ

ยาว 

2. ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์

ที่ส าคัญ / การจัดหาจัดส่งวัสดุ

อุปกรณ์ที่ส าคัญ 

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ

หรือไม่สามารถจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญได้หรือไม่มีวัสดุ

อุปกรณ์ให้ใชใ้นการปฏิบัติงานตามปกติ 

3. ผลกระทบด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ 

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือ

ข้อมูลที่ส าคัญได้หรือไมส่ามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ 

4. ผลกระทบด้ านบุคลากร

หลัก 

เหตุการณ์ที่เกิดขึน้ท าใหบุ้คลากรหลักไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้

ตามปกติ 

5. ผลกระทบด้ า นคู่ ค้ า  / ผู้

ให้บริการที่ส าคัญ 

เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นท าให้คู่ค้า / ผู้ให้บริการไม่สามารถที่จะ

ให้บริการหรือสง่มอบงานได้ตามที่ระบุไว้กับ อ.ส.ค. 

ทั้งนี้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) ฉบับนี้ผ่านการวิเคราะห์ผลกระทบจากการหยุดชะงักของ

กิจกรรมหลักไม่วา่จะด้วยสาเหตุใดก็ตาม จงึครอบคลุมบริบทที่มากกว่าภัยพิบัติร้ายแรงและภัยจากธรรมชาติ 
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2. การบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิของ อ.ส.ค. 

2.1 นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ อ.ส.ค. 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจที่ด าเนินกิจการด้าน

อุตสาหกรรมนมซึ่งครอบคลุมกิจกรรมตั้งแต่ต้นน้ า(ส่งเสริม), กลางน้ า(ผลิต) และปลายน้ า (จ าหน่าย) โดยต้อง

ท าการผลิตและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากนมโคที่มีคุณภาพในปริมาณที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

ในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ในการด าเนินกิจการมีโอกาสเกิดอุบัติการณ์ต่างๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของ

กิจกรรมส าคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อผู้มีส่วนได้เสียหลัก ภาพลักษณ์ชื่อเสียงและกิจกรรมส าคัญของ

องค์กร อ.ส.ค. ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อเตรียมความ

พร้อมในการรองรับอุบัติการณ์ต่างๆ เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นของอุบัติการณ์ จึงได้

ก าหนดนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ อ.ส.ค. ไว้ดังนี้ 

1. อ.ส.ค. ต้องพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้สอดคล้องกับมาตรฐานอันเป็นที่

ยอมรับสากล ซึ่งต้องมีความครอบคลุมถึงการวิเคราะหผ์ลกระทบทางธุรกิจ การประเมินความเสี่ยง การวางกล

ยุทธ์ การน าไปปฏิบัติ การฝึกซ้อม การทบทวนปรับปรุงแก้ไขแผนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการปลูกฝังจิตส านึก

ด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจสู่วัฒนธรรมองค์กร ผ่านกระบวนการฝกึอบรมและการสื่อสารภายในที่

มีประสิทธิผล 

2. ให้คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP Team) ของ อ.ส.ค. มีหน้าที่ในการจัดท า

ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และด าเนินการต่างๆ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความต่อเนื่องทาง

ธุรกิจที่มปีระสิทธิผล 

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

เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ อ.ส.ค. 

4. ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของ อ.ส.ค. ต้องตระหนักถึงการมีส่วนร่วมเพื่อให้การด าเนินการ

บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ อ.ส.ค. บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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2.2 โครงสร้างและทีมงานแผนความต่อเนื่อง 

เพื่อให้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) น าไปปฏิบัติใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลจึง

จัดตัง้คณะบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP Team) ของ อ.ส.ค. ขึน้โดยมีโครงสรา้งดังนี้ 

1) หัวหนา้คณะบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

(ผูอ้ านวยการ อ.ส.ค.) 

2) หัวหนา้ทีมบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

(รองผู้อ านวยการ/ผู้ช่วยผูอ้ านวยการ) 

3) ทีมบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

(หัวหนา้ฝา่ย/ส านัก/ส านักงาน) 

4) ผูป้ระสานงานคณะบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

(หัวหนา้แผนกบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน) 

 

 

 

 

โครงสร้างทมีบรหิารความต่อเน่ือง 
 

ผู้อ านวยการ

ผู้ช่วยผู้อ านวยการผู้ช่วยผู้อ านวยการรองผู้อ านวยการรองผู้อ านวยการ

หัวหน้าแผนกบรหิารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน

หัวหนา้ฝ่าย หัวหนา้ฝ่าย หัวหนา้ฝ่าย หัวหนา้ฝ่าย 
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ซึ่งแต่ละต าแหนง่มีหน้าที่ในการร่วมมอืดูแลติดตามปฏิบัติงานและกู้คืนอุบัติการณ์ในแต่ละฝ่าย/

ส านัก/ส านักงานให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วตามรายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง

ทางธุรกิจ (BCP Team) ที่ก าหนดให้เป็นบุคลากรหลักในกรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้

บุคลากรส ารองรับผิดชอบบทบาทของบุคลากรหลักไปก่อนจนกว่าจะมีการมอบหมายและแต่งตั้งโดยหัวหน้า

คณะบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยที่ อ.ส.ค. จะต้องมีการแตง่ตัง้ตามรายชื่อทะเบียนบุคคลากร 

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 ์ แสงคล้อย 

089-9018049 

089-9018047 

089-9018025 

089-9018039 

นายณรงค์  วงศ์เณร 089-9018064 หัวหน้าทีมบริหาร

ความตอ่เนื่องทาง

ธุรกิจ 

นางอนุชติ  สุกรินทร์ 

นายแดนณรงค์  ทองอันตัง

นายประสิทธ์ิ  ตั้งพงษ์ 

081-3742528 

089-9018730 

นางอนุชติ  สุกรินทร์ 

นายแดนณรงค์  ทองอันตัง 

081-3742528 หัวหน้าทีมตดิตอ่

ประสานงาน 

นายวีระศักดิ์  ศรีนุกูล 089-9018732 

นางวราภรณ์  พุทธพงศ์วิไล 061-9464498 ทีมประสานงาน น.ส. จันทรา  บุญอ้วน 084-4281014 

นายปกรณ ์ จิระไชยเขื่อนขันธ์ 083-2692266 หัวหน้าทีมกู้คืนระบบ นายพิชิต   เรืองทรัพย์ 086-2338950 

น.ส.กรรณิการ ์ จิณารักษ์  ทีมกู้คืนระบบ นายเอกรินทร์  ค าตา 092-8351605 

  ทีมกู้คืนระบบ นายสิขรินทร์  พิทักษว์าปี 081-2918981 

 
 

 

ข้อมูลและรายชื่อบุคลากรและบทบาททมีบรหิารความต่อเน่ือง (BCP Team) 
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2.3 การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis : BIA ) 

การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis : BIA) พิจารณามิติของผลกระทบตาม

แนวทางการวิเคราะหค์วามเสี่ยงของ อ.ส.ค. ที่ได้ก าหนดมิตขิองผลกระทบไว้ 4 ด้านคือ 

 S : Strategic หรอืด้านกลยุทธ์ 

 O : Operation หรอืด้านการปฏิบัติการ 

 F : Finance หรอืด้านการเงนิ 

 C : Compliance หรือด้านการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อก าหนดต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องโดยใช้เกณฑ์การประเมนิแบบ 5 ระดับคือ 

 1 = น้อยมาก 

 2 = น้อย 

 3 = ปานกลาง 

 4 = สูง 

 5 = สูงมาก 

ผลกระทบ 

ระดับ ความหมาย : เชงิปริมาณ (บาท) ความหมายเชิง : เชงิคุณภาพ  

1 ไม่เกิน 10,000 บาท น้อยที่สุด: ไม่มผีลกระทบ 

2 มากกว่า 10,000 บาท – 50,000 

บาท 

น้อย: กระทบ แต่ไม่สร้างความเสียหาย 

3 มากกว่า 50,000 บาท – 

250,000บาท 

ปานกลาง: กระทบ สรา้งความเสียหายบางกิจกรรม/

ขั้นตอน 

4 มากกว่า 250,000 บาท – 10 

ล้านบาท 

มาก: กระทบสร้างความเสียหายต่อผลการด าเนินงาน

ธุรกิจ 

5 มากกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป มากที่สุด: กระทบสร้างความเสียหายจนไม่สามารถ

ด าเนนิธุรกิจต่อไปได้ 
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รูป Risk Metrics 

 

2.3.1 ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ BIA(Business Impact Analysis) 

 อ.ส.ค. ได้ด าเนินการวิเคราะห์ BIA  จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop เมื่อวันที่ 24 

พฤษภาคม 2561 ณ ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีผู้เข้าร่วมวิเคราะห์ BIA  ประกอบด้วย 

คณะท างานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวกิฤติ อ.ส.ค. ผูบ้ริหาร และผูป้ฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่มี

การหยุดชะงักของการด าเนินงาน ซึ่งมีกระบวนการวิเคราะห์และวัดผลกระทบหรอืความสูญเสียทางธุรกิจที่เกิด

จากการหยุดชะงักการด าเนินงาน ในระบบ  ERP (Enterprise Resource Planning) ที่น ามาใช้เป็นเครื่องมือในการ

ปฏิบัติงานในกระบวนการหลักของ อ.ส.ค. อย่างตอ่เนื่อง จ านวน 3 กระบวนการหลัก คือ  

  1.ระบบ ERP ในระบบการส่งมอบผลิตภัณฑใ์ห้กับเอเย่นต์ที่คลัง(Inventory) 

  2.ระบบ ERP ในระบบการเงนิ (GL)/AP/AR/CM)  

  3.ระบบ ERP ในระบบขาย (OM)    
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 ซึ่งผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop เพื่อวิเคราะห์ BIA พบว่า ระบบ ERP ที่

น ามาใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานในกระบวนการหลักอื่นๆ ของ อ.ส.ค. อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการใช้

ระบบ ERP ในระบบขาย(OM) ,การส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับเอเย่นต์ที่คลัง( Inventory) และระบบการเงิน

(GL)/AP/AR/CM ยังมีความส าคัญอย่างยิ่งในการด าเนินธุรกิจหลักของ ส านักงาน อ.ส.ค. ตะวันออกเฉียงเหนือ  

จงึได้พิจารณามาจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่อง Business Continuity Plan : BCP และแผนการกู้ระบบ Disaster 

Recovery Plan : DRP  ในปี 2561 เพื่อน าใช้ในปี 2562  โดยมีผลการวิเคราะหด์ังตารางข้างล้างนี้ 

 
ERP 4 Hrs 8 Hrs 24 Hrs 3 Day MTPD 

เวลา

หยุดชะงัก

ที่ยอมรับ

ได้สูงสุด 

RTO 

เวลา

ใน

การ

ฟื้น

คืน

สภาพ 

Key Service 

/process 

S O F C MAX S O F C MAX S O F C MAX S O F C MAX 

ระบบขาย 

(OM) 

1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 8  

hrs 

4.25 

hrs 

ระบบ 

คลังสินค้า

(Inventory) 

1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 8  

hrs 

4.25 

hrs 

ระบบการเงิน 

(GL)/AP/AR/CM 

1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 8  

hrs 

4.25 

hrs 

ตาราง ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ ประจ าปี 2561  ( สภอ.) 
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ค าอธิบายการวิเคราะห์ Key Process ERP –ระบบขาย(OM)  

กรณดี าเนินการระบบ ERP ใช้งานไม่ได้    4   ชั่วโมง 

มิติของผลกระทบ 4 ด้าน ระดับ เหตุผล 

S: Strategic  

ด้านกลยุทธ์ 
1 มีผลกระทบกับการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานเพียงเล็กน้อย ไม่มีการ

ชะงักของกระบวนการ และการด าเนินงานทางธุรกิจ 

O: Operation  

ด้านการปฏิบัติการ 
1 มีผลกระทบต่อกระบวนการท างานเพียงเล็กน้อย 

F: Finance  

ด้านการเงนิ 
1 ท าให้มกีารสูญเสียทางการเงินประมาณไม่เกิน 10,000 บาท 

 

C: Compliance 

ด้านกฎหมาย 
1 ไม่ปฏิบัติ ตามระเบียบฯ ส่งผลกระทบอย่างไม่มนีัยส าคัญ 

 

เหตุผล ในกรณีนี้ท าให้สูญเสียเวลาในการปฏิบัติงาน เช่น หากช่วงเช้า ระบบ ERP ใช้ไม่ได้ จะกระทบการท างาน

ระบบ ERP ใช้งานไม่ได้ 4 ช่ัวโมง ช่วงบ่ายจึงจะปฏิบัติงานปกติได้ ผลกระทบท าใหต้้องปฏิบัติงานต่อเนื่อง ต่อไปอีก 

4 ช่ัวโมง อาจจะมีคา่ใช้จ่ายค่าล่วงเวลา และท าให้ลูกค้ารับสินคา้ล่าช้ากว่าก าหนด 

 

ค าอธิบายการวิเคราะห์ Key Process ERP –ระบบขาย(OM)  

กรณดี าเนินการระบบ ERP ใช้งานไม่ได้    8 ชั่วโมง 

มิติของผลกระทบ 4 ด้าน ระดับ เหตุผล 

S: Strategic  

ด้านกลยุทธ์ 
3 มีผลกระทบกับการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน มีผลกระทบต่อ

กระบวนการ ปานกลาง 

O: Operation  

ด้านการปฏิบัติการ 
3 เพราะมีผลกระทบต่อกระบวนการท างานปานกลาง 

F: Finance  

ด้านการเงนิ 
3 ท าให้มีการสูญเสียทางการเงิน จากยอดจ าหน่ายสินค้ามากกว่า 50,000 

บาท – 2.5 แสนบาท 

C: Compliance 

ด้านกฎหมาย 
3 ไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ส่งผลกระทบอย่างมนีัยส าคัญแต่สามารถแก้ไขได้ 
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เหตุผล ในกรณีนี้ท าให้สูญเสียเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 8 ช่ัวโมง จะกระทบการท างานระบบ ERP ใช้งานไม่ได้ 8 

ช่ัวโมง ท าให้ต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงานมากขึ้น อาจจะมีค่าใช้จ่ายค่าล่วงเวลา และท าให้รับการสั่งซื้อจากลูกค้า

ล่าช้าและเสียโอกาสในการจ าหนา่ยผลิตภัณฑน์ม   

 

ค าอธิบายการวิเคราะห์ Key Process ERP –ระบบขาย(OM)  

กรณดี าเนินการระบบ ERP ใช้งานไม่ได้    24 ชั่วโมง 

มิติของผลกระทบ 4 ด้าน ระดับ เหตุผล 

S: Strategic  

ด้านกลยุทธ์ 
4 เพราะมีผลกระทบกับการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน มีผลกระทบต่อ

กระบวนการอย่างรุนแรง/กระทบต่อแผนงาน 

O: Operation  

ด้านการปฏิบัติการ 
4 เพราะมีผลกระทบต่อกระบวนการท างานอย่างรุนแรง กระทบต่อแผนงาน 

F: Finance  

ด้านการเงนิ 
4 เพราะท าใหม้ีการสูญเสียทางการเงิน จากยอดจ าหน่ายสินค้ามากกว่า 2.5 

แสนบาท – 1 ล้านบาท 

C: Compliance 

ด้านกฎหมาย 
4 เพราะไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงตอ่งาน 

เหตุผล ในกรณีนี้ท าให้สูญเสียเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามปกติ 24 ช่ัวโมง จะมีผลท าให้พนักงานต้องท างาน

ล่วงเวลา  เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าภายในวันต่อมา การออกใบสั่งซื้อใหลู้กค้า ลูกค้าล่าช้า ไม่เป็นปัจจุบัน  

 

ค าอธิบายการวิเคราะห์ Key Process ERP –ระบบขาย(OM)  

กรณดี าเนินการระบบ ERP ใช้งานไม่ได้    3 วัน  

มิติของผลกระทบ 4 ด้าน ระดับ เหตุผล 

S: Strategic  

ด้านกลยุทธ์ 
5 เพราะมีผลกระทบกับการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน มีผลกระทบต่อ

กระบวนการอย่างรุนแรง/กระทบต่อแผนงาน สูงสุด 

O: Operation  

ด้านการปฏิบัติการ 
5 เพราะมีผลกระทบต่อกระบวนการท างานอย่างรุนแรง กระทบต่อแผนงาน 

F: Finance  

ด้านการเงนิ 
5 เพราะท าให้มีการสูญเสียทางการเงิน จากยอดจ าหน่ายสินค้ามากกว่า 1 

ล้านขึน้ไป 
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มิติของผลกระทบ 4 ด้าน ระดับ เหตุผล 

C: Compliance 

ด้านกฎหมาย 
5 เพราะไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงตอ่องค์กร 

เหตุผล ในกรณีนี้ท าให้สูญเสียเวลาในการปฎิบัติงานตามปกติ 3 วัน ถ้าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงสิ้นเดือน,ต้น

เดือนที่ต้องจะท าให้มีผลกระทบต่อการท ารายงานต่าง ๆ จะมีผลท าใหพ้นักงานต้องท างานล่วงเวลามากขึ้น และท า

ให้มผีลติภัณฑ์ค้างในโกดังเท่ากับจ าหนา่ยในช่วง 3 วัน ที่ระบบ ERP ใช้งานไม่ได้   

 

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

กรณดี าเนินการระบบ ERP ใช้งานไม่ได้ 4 ชั่วโมง 

มิติของผลกระทบ 4 ด้าน ระดับ เหตุผล 

S: Strategic  

ด้านกลยุทธ์ 
1 เพราะมีผลกระทบกับการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานเพียง                 

เล็กน้อย ไม่มกีารชะงักของกระบวนการ และการด าเนินงานทางธุรกิจ 

O: Operation  

ด้านการปฏิบัติการ 
1 เพราะมีผลกระทบต่อกระบวนการท างานเพียงเล็กน้อย 

F: Finance  

ด้านการเงนิ 
1 เพราะท าให้มกีารสูญเสียทางการเงินประมาณไม่เกิน 10,000 บาท 

C: Compliance 

ด้านกฎหมาย 
1 เพราะไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ส่งผลกระทบอย่างไม่มนีัยส าคัญ 

 

เหตุผล ในกรณีนี้ท าให้สูญเสียเวลาในการปฏิบัติงาน เช่น หากช่วงเช้า ระบบ ERP ใช้ไม่ได้ จะกระทบการท างาน

ระบบ ERP ใช้งานไม่ได้ 4 ช่ัวโมง ช่วงบ่ายจึงจะปฏิบัติงานปกติได้ ผลกระทบท าใหต้้องปฏิบัติงานต่อเนื่อง ต่อไปอีก 

4 ช่ัวโมง อาจจะมีคา่ใช้จ่ายค่าล่วงเวลา และท าให้การรับรู้รายได้ไม่เป็นปัจจุบัน  
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ค าอธิบายการวิเคราะห์ Key Process ERP –ระบบการเงิน (GL/AP/AR/CM/INV) 

กรณดี าเนินการระบบ ERP ใช้งานไม่ได้ 8 ชั่วโมง 

มิติของผลกระทบ 4 ด้าน ระดับ เหตุผล 

S: Strategic  

ด้านกลยุทธ์ 
3 เพราะมีผลกระทบกับการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน มีผลกระทบต่อ

กระบวนการ ปานกลาง 

O: Operation  

ด้านการปฏิบัติการ 
3 เพราะมีผลกระทบต่อกระบวนการท างานปานกลาง 

F: Finance  

ด้านการเงนิ 
3 เพราะท าให้มีการสูญเสียทางการเงิน จากยอดจ าหน่ายสินค้ามากกว่า 

50,000 บาท – 2.5 แสนบาท 

C: Compliance 

ด้านกฎหมาย 
3 เพราะไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญแต่สามารถ

แก้ไขได้ 

เหตุผล ในกรณีนี้ท าให้สูญเสียเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 8 ช่ัวโมง จะกระทบการท างานระบบ ERP ใช้งานไม่ได้ 8 

ช่ัวโมง ท าให้ต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงานมากขึ้น อาจจะมีค่าใช้จ่ายค่าล่วงเวลา และท าให้การรับรู้รายได้ไม่เป็น

ปัจจุบัน และจะกระทบในการออกใบเสร็จรับเงนิให้ลูกค้าล่าช้า 

 

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

กรณดี าเนินการระบบ ERP ใช้งานไม่ได้ 24 ชั่วโมง 

มิติของผลกระทบ 4 ด้าน ระดับ เหตุผล 

S: Strategic  

ด้านกลยุทธ์ 
4 เพราะมีผลกระทบกับการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน มีผลกระทบต่อ

กระบวนการอย่างรุนแรง/กระทบต่อแผนงาน 

O: Operation  

ด้านการปฏิบัติการ 
4 เพราะมีผลกระทบต่อกระบวนการท างานอย่างรุนแรง กระทบต่อแผนงาน 

F: Finance  

ด้านการเงนิ 
4 เพราะท าใหม้ีการสูญเสียทางการเงิน จากยอดจ าหน่ายสินค้ามากกว่า 2.5 

แสนบาท – 1 ล้านบาท 

C: Compliance 

ด้านกฎหมาย 
4 เพราะไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงตอ่งาน 
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เหตุผล ในกรณีนี้ท าให้สูญเสียเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามปกติ 24 ช่ัวโมง และถ้าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวัน

สุดท้ายของเดือน จะมีผลท าให้พนักงานต้องท างานล่วงเวลามากขึ้น เพื่อปิดงบการเงินและรายงานต่าง ๆ ให้เสร็จ

ทันภายในก าหนดตาม KPI   และจะกระทบในการออกใบเสร็จรับเงนิให้ลูกค้าล่าช้า ไม่เป็นปัจจุบัน 

 

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

กรณดี าเนินการระบบ ERP ใช้งานไม่ได้ 3 วัน  

มิติของผลกระทบ 4 ด้าน ระดับ เหตุผล 

S: Strategic  

ด้านกลยุทธ์ 
5 เพราะมีผลกระทบกับการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน มีผลกระทบต่อ

กระบวนการอย่างรุนแรง/กระทบต่อแผนงาน สูงสุด 

O: Operation  

ด้านการปฏิบัติการ 
5 เพราะมีผลกระทบต่อกระบวนการท างานอย่างรุนแรง กระทบต่อแผนงาน 

F: Finance  

ด้านการเงนิ 
5 เพราะท าให้มีการสูญเสียทางการเงิน จากยอดจ าหน่ายสินค้ามากกว่า 1 

ล้านขึน้ไป 

C: Compliance 

ด้านกฎหมาย 
5 เพราะไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงตอ่องค์กร 

เหตุผล ในกรณีนี้ท าให้สูญเสียเวลาในการปฏิบัติงานตามปกติ 3 วัน และถ้าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงสิ้นเดือน

,ต้นเดือนที่ต้องปิดงบการเงิน และรายงานต่าง ๆ จะมีผลท าให้พนักงานต้องท างานล่วงเวลามากขึ้น ซึ่งเป็นการ

ชดเชยในช่วง 3 วัน ที่ระบบ ERP ใช้งานไม่ได้ เพื่อปิดงบการเงินและรายงานต่าง ๆ ให้เสร็จทันภายในก าหนดตาม 

KPI และด้านการเงินมีผลกระทบการจ่ายช าระหนี้ เช่น ค่าไฟฟ้า,ค่าภาษี,เงินเดือน,ค่าน้ านมดิบ ซึ่งถ้าจ่ายค่าไฟฟ้า

และค่าภาษี ไม่ตรงวัน จะมีคา่ปรับเกิดขึ้น และจะกระทบในการออกใบเสร็จรับเงนิให้ลูกค้าล่าช้า ไม่เป็นปัจจุบัน  
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  ค าอธิบายการวิเคราะห์ Key Process ERP –การส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับเอเย่นต์ที่คลังสินค้า 

(Inventory) 

กรณดี าเนินการระบบ ERP ใช้งานไม่ได้    4   ชั่วโมง  

มิติของผลกระทบ 4 ด้าน ระดับ เหตุผล 

S: Strategic  

ด้านกลยุทธ์ 
1 เพราะมีผลกระทบต่อกระบวนการท างานน้อย ยังไม่กระทบชื่อเสียงองค์กร 

O: Operation  

ด้านการปฏิบัติการ 
1 ผลกระทบต่อกระบวนการท างานน้อยมาก 

F: Finance  

ด้านการเงนิ 
1 เพราะมีผลกระทบต่อกระบวนการท างานบ้างเล็กน้อยท าให้ตอ้งเสียค่า   

ล่วงเวลาในการปฏิบัติงานแตย่ังอยู่ในระดับที่ไม่เกิน 10,000บาท 

C: Compliance 

ด้านกฎหมาย 
1 เพราะยังไม่มีการเผยแพร่ข่าว  อาจมเีพียงลูกค้าเร่งรัดเวลาเท่านั้น 

เหตุผล ในกรณีนี้ท าให้การคีย์เอกสารรับเข้าจ่ายออกรายการผลิตภัณฑ์และการตัดยอดขายในระบบ ERP เกิด

ความลา่ช้าขยายเวลางานออกไปและอาจก่อให้เกิดค่าล่วงเวลาบ้างเล็กน้อย 

 

ค าอธิบายการวิเคราะห์ Key Process ERP –การส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับเอเยน่ต์ที่คลังสินค้า  

(Inventory) 

กรณดี าเนินการระบบ ERP ใช้งานไม่ได้  8  ชั่วโมง  

มิติของผลกระทบ 4 ด้าน ระดับ เหตุผล 

S: Strategic  

ด้านกลยุทธ์ 
3 เพราะมีผลกระทบต่อกระบวนการท างานระดับปานกลาง ท าให้แผนงานที่

วางไว้เกิดความ ล่าช้า 

O: Operation  

ด้านการปฏิบัติการ 
3 มีผลกระทบต่อกระบวนการท างานระดับปานกลาง 

F: Finance  

ด้านการเงนิ 
3 เพราะท าให้มีการสูญเสียทางการเงิน จากยอดจ าหน่ายสินค้ามากกว่า 

50,000 บาท – 2.5 แสนบาท 

C: Compliance 

ด้านกฎหมาย 
3 เพราะไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญแต่สามารถ

แก้ไขได้ 
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เหตุผล ในกรณีนี้ท าให้  การส่งมอบผลิตภัณฑ์นมให้กับลูกค้าเกิดความล่าช้า เนื่องจากถ้าระบบ ERP มีปัญหาจะ

ท าให้แผนกการตลาดและการขายออกใบก ากับภาษี/ใบส่งของ และใบสั่งจ่ายไม่ได้  ส่งผลให้การเตรียมสินค้าและ

การส่งมอบเกิดความล่าช้าเพราะการเตรียมสินค้า การจัดเตรียมขึ้นรถบรรทุกต่อคันต้องใช้ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง 

ส่งผลกระทบต่อการตัดยอดขายในระบบ ERP ท าให้การตัดสต็อกไม่เป็น real time และไม่สามารถเรียกรายงาน

ยอดผลิตภัณฑน์มคงเหลือประจ าวันได้ เมื่อทุกกระบวนการการท างานของแผนกคลังสินค้าเกิดความล่าช้าส่งผลให้

พนักงานต้องท างานล่วงเวลาก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน แตไ่ม่เกิน10,000 บาท 

 

ค าอธิบายการวิเคราะห์ Key Process ERP –การส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับเอเยน่ต์ที่คลังสินค้า 

(Inventory) 

กรณดี าเนินการระบบ ERP ใช้งานไม่ได้ 24 ชั่วโมง  

มิติของผลกระทบ 4 ด้าน ระดับ เหตุผล 

S: Strategic  

ด้านกลยุทธ์ 
4 เพราะมีผลกระทบกับการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน มีผลกระทบต่อ

กระบวนการอย่างรุนแรง/กระทบต่อแผนงาน 

O: Operation  

ด้านการปฏิบัติการ 
4 เพราะมีผลกระทบต่อกระบวนการท างานอย่างรุนแรง กระทบต่อแผนงาน 

F: Finance  

ด้านการเงนิ 
4 เพราะท าให้มีการสูญเสียทางการเงิน จากยอดจ าหน่ายสินค้ามากกว่า 2.5 

แสนบาท – 1 ล้านบาท 

C: Compliance 

ด้านกฎหมาย 
4 เพราะไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงตอ่งาน 

เหตุผล ในกรณีนี้ท าให ้การส่งมอบผลิตภัณฑ์นมให้กับลูกค้าเกิดความล่าชา้ เนื่องจากถ้าระบบ ERP มีปัญหาจะท า

ให้แผนกการตลาดและการขายออกใบก ากับภาษี/ใบส่งของ และใบสั่งจ่ายไม่ได้  ส่งผลใหก้ารเตรียมสินค้าและการ

ส่งมอบเกิดความล่าช้าเพราะการเตรียมสินค้า การจัดเตรียมขึ้นรถบรรทุกต่อคันต้องใช้ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง ส่งผล

กระทบต่อการตัดยอดขายในระบบ ERP ท าให้การตัดสต็อกไม่เป็น real time และไม่สามารถเรียกรายงานยอด

ผลิตภัณฑ์นมคงเหลือประจ าวันได้ เมื่อทุกกระบวนการการท างานของแผนกคลังสินค้าเกิดความล่าช้าส่งผลให้

พนักงานต้องท างานล่วงเวลาก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน  
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ค าอธิบายการวิเคราะห์ Key Process ERP –การส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับเอเยน่ต์ที่คลังสินค้า  

(Inventory) 

กรณดี าเนินการระบบ ERP  ใช้งานไม่ได้   3 วัน  

มิติของผลกระทบ 4 ด้าน ระดับ เหตุผล 

S: Strategic  

ด้านกลยุทธ์ 
5 เพราะมีผลกระทบกับการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน มีผลกระทบต่อ

กระบวนการอย่างรุนแรง/กระทบต่อแผนงาน สูงสุด 

O: Operation  

ด้านการปฏิบัติการ 
5 เพราะมีผลกระทบต่อกระบวนการท างานอย่างรุนแรง กระทบต่อแผนงาน 

F: Finance  

ด้านการเงนิ 
5 เพราะท าให้มีการสูญเสียทางการเงิน จากยอดจ าหน่ายสินค้ามากกว่า 1 

ล้านขึน้ไป 

C: Compliance 

ด้านกฎหมาย 
5 เพราะไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงตอ่องค์กร 

เหตุผล ในกรณีนี้ท าให ้การส่งมอบผลิตภัณฑ์นมให้กับลูกค้าเกิดความล่าชา้ เนื่องจากถ้าระบบ ERP มีปัญหาจะท า

ให้แผนกการตลาดและการขายออกใบก ากับภาษี/ใบส่งของ และใบสั่งจ่ายไม่ได้  ส่งผลใหก้ารเตรียมสินค้าและการ

ส่งมอบเกิดความล่าช้าเพราะการเตรียมสินค้า  การจัดเตรียมขึ้นรถบรรทุกต่อคันต้องใช้ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง ส่งผล

กระทบต่อการตัดยอดขายในระบบ ERP ท าให้การตัดสต็อกไม่เป็น real time และไม่สามารถเรียกรายงานยอด

ผลิตภัณฑ์นมคงเหลือประจ าวันได้ เมื่อทุกกระบวนการการท างานของแผนกคลังสินค้าเกิดความล่าช้าส่งผลให้

พนักงานต้องท างานล่วงเวลาก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน  

 

 2.4 การก าหนดระยะเวลา 

   จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ส านักงาน 

อ.ส.ค. ภาคะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิเคราะห์ผลกระทบ อ.ส.ค. ก าหนดระยะเวลาตั้งแตเ่กิดอุบัติการณ์จนถึง

มีการตัดสินใจสั่งการในการด าเนินการตามมาตรการส ารองตามแผน Business Continuity Planning : BCP  และ 

Disaster Recovery Plans : DRP   ซึ่งมีระยะเวลาที่สั้นลงและงบประมาณที่เหมาะสม ดังนี้ 
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ERP 

MTPD RTO RPO 

BCP-ST 
RTO-

BCPST 

Normal BCP DRP     

Key Service Detect 

Time 

Decission 

Time 

Service 

Level  

Service 

Level 
  

Vital 

Record 
NOTE 

/process 

ระบบขาย (OM) 8 Hrs 
4.25 

Hrs 

8 

Hrs 
5 Min 20 Min 4 hr  

150 

รายการ/

วัน  

 75 

รายการ/

วัน 

4.25 

hr  

150 

รายการ/

วัน  

  

ระบบ คลังสินค้า 

(Inventory) 
8 Hrs 

4.25 

Hrs 

8 

Hrs 
5 Min 20 Min  4 hr 

 150 

รายการ/

วัน 

 75 

รายการ/

วัน 

 4.25 

hr 

 150 

รายการ/วัน 
  

ระบบการเงิน 

(GL)/AP/AR/CM 
8 Hrs 

4.25 

Hrs 

8 

Hrs 
5 MIn 20 Min  4 hr 

 150 

รายการ/

วัน 

 75 

รายการ/

วัน 

 4.25 

hr 

 150 

รายการ/วัน 
  

 

ตาราง ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ ประจ าปี 2561 (สภอ.) 

 

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

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

   2. ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคนืสภาพที่ อ.ส.ค. ก าหนดเป็นระยะเวลา 4.25 ช่ัวโมง 

         (Recovery Time Objective : RTO= 4.25 ช่ัวโมง) 

   3. ปริมาณข้อมูลสูญหายที่ อ.ส.ค. ยอมรับได้เป็นระยะเวลา 8 ช่ัวโมง 

         (Recovery Point Objective : RPO= 8 ช่ัวโมง) 

   4. ระยะเวลาที่ อ.ส.ค. ก าหนดต้องเร่ิมด าเนินการมาตรการส ารองเป็นระยะเวลา 25นาที 

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

   5. ระยะเวลาที่ อ.ส.ค. ก าหนดเวลาในการใชแ้ผนกู้คืนเป็นระยะเวลา 4.25 ชั่วโมง 

       (Disaster Recovery Plans : DRP= 4.25 ช่ัวโมง) 
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2.4.1 ทรัพยากรหลักที่ใช้สนับสนุนแผน BCP 

ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 

 

อาคาร/สถานท่ี 

ปฏบัิตงิานหลัก 

-ก าหนดใหใ้ชพ้ื้นท่ีปฏบัิตงิานส ารอง 

ณ ห้องปฏบัิตแิผนกการตลาดและการขาย 

ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื  

-ก าหนดใหใ้ช้ปฏบัิตกิารฉุกเฉิน ณ ห้อง

ประชุม 2 ส านักงาน อ.ส.ค. ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอื  โดยส ารวจความ

เหมาะสมของสถานที่ประสานงานและเตรียม

ความพร้อมไว้ลว่งหน้า  

 

วัสดุอุปกรณ์ 

ท่ีส าคัญ / 

การจัดหาจัดสง่ 

วัสดุอุปกรณ์ 

ท่ีส าคัญ 

-ก าหนดให้สรรหาอุปกรณ์ส ารองท่ีมีอยู่ใน 

อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก่อนแล้วจึง

สรรหาจากภายนอก เช่นส านักงานภาคอื่น 

บริษัทตัวแทนจ าหน่ายอุปกรณเ์ครื่องมือ 

-ก าหนดให้มีการจัดหาคอมพิวเตอร์ส ารองท่ี

มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งานพร้อม

อุปกรณท่ี์สามารถเชื่อมโยงตอ่ผ่านเข้าสูร่ะบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศของ อ.ส.ค. ได้ 

-ก าหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา(Laptop/ 

Notebook) ของเจ้าหน้าท่ีหรือของ อ.ส.ค. สาขา

อื่นได้ช่ัวคราว 
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ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 

 

 

เทคโนโลยี 

สารสนเทศและ 

ข้อมูลท่ีส าคัญ 

 

-มีการจัดเตรียมเชื่อมต่อระบบสารสนเทศ

ส ารอง เช่น อินเตอร์เน็ท แอร์การ์ด และ

อุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่าย 

(Switch) ส ารอง 

-สามารถเชื่อมต่อระบบส ารองเพื่อใช้งาน

ข้อมูลระบบภายในได้จากระบบ VPN ไปยัง

เครื่องแม่ขา่ย 

-ปฏิบัติงานโดยใช้ระบบอินเตอร์เน็ท แอร์

การ์ด กับเคร่ืองท่ีปฏิ บัติงานประจ าเพื่อ

เชื่อมต่อระบบแม่ข่ายและสามารถด าเนินงาน

ได้ตามปกติผ่านระบบ ERP  

 

บุคลากรหลัก -ก าหนดให้ใช้บุคลากรส ารอง / ทดแทนกัน

ภ า ย ใ น ส า นั ก ง า น  อ . ส . ค .  ภ า ค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยเป็นบุคลากรใน

กลุ่มงานเดียวกัน 

-ก าหนดให้ใชบุ้คลากรนอกในกรณีท่ีบุคลากร

ไมเ่พยีงพอหรือไมส่ามารถปฏบัิตงิานได ้

 

ตารางทรัพยากรหลักที่ใช้สนับสนุนแผน BCP 
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2.4.2 มาตรการในการลดความเสี่ยงท่ีอาจท าให้ระบบเกิดการหยุดชะงัก 

ความเสี่ยงด้านระบบ

สารสนเทศ 

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. ความผิดพลาดจากผู้ดูแลระบบ 

(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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ความเสี่ยงด้านระบบ

สารสนเทศ 

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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ความเสี่ยงด้านระบบ

สารสนเทศ 

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 

 

 

 

ตารางมาตรการที่ต้องด าเนินการ 
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3. กระบวนการตอบสนองต่ออุบัติการณ์ (incident response process) 

3.1 กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) 

กระบวนการ Call Tree คือกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกในทีมงานแผนความต่อเนื่องที่

เกี่ยวข้องตามผังรายชื่อทางโทรศัพท์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารจัดการขั้นตอนในการติดต่อพนักงานภาย

หลังจากมีการประกาศอุบัติการณ์หรือภาวะวิกฤตของหน่วยงานภายหลังจากได้รับการตอบรับจากบุคลากร

หลักครบถ้วนตามผังการติดต่อ (Call Tree) หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องแจ้งให้ผู้ประสานงานคณะบริหาร

ความต่อเนื่องโดยผู้ประสานงานฯ จะแจ้งให้หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องรับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและการ

ประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง ตามสายงานการบังคับบัญชาของแต่ละสายงานเพื่อรับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

และประกาศใชแ้ผนความตอ่เนื่องทางธุรกิจ 
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นายอนุชิต  สุกรนิทร ์

โทรศพัท์ : 081-3742528 

 

 

 

นายปกรณ์  จิระไชยเขื่อนขันธ์ 

โทรศพัท์ : 083-2692266 

 

 

 

นายแดนณรงค์  ทองอนัตัง

โทรศพัท์ : 089-9018730 
 

 

 

โครงสร้าง Call Tree ทีมบริหารความต่อเนื่อง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ทีมตดิต่อประสานงาน ทีมกู้คนืระบบ 

นายวีระศักดิ์  ศรีนุกลู 

โทรศพัท์ : 089-9018732 

นายพิชติ  เรืองทรพัย ์

โทรศพัท์ :086-2338950 

นางวราภรณ์  พทุธพงศ์วไิล 

โทรศพัท์ : 061-9464498, 089-2329877 

นายเอกรินทร์  ค าตา 

โทรศพัท์ :092-8351605 

น.ส.จันทรา  บุญอ้วน 

โทรศพัท ์: 084-4281014 

นายสิขรนิทร์  พิทักษ์วาป ี

โทรศพัท ์:081-2918981 

น.ส. ภูมทิพิย์  กูบโคกกรวด 

โทรศพัท์ : 081-7264238 

นายปกรณ์  จิระไชยเขื่อนขันธ์ (SOFTWARE) 

โทรศพัท์ :083-2692266 

นายจัตตุพล  เมืองสนธิ(์ดา้น IT สภอ.) 

โทรศพัท์ : 096-3857749 

 

ทีมประสานงานกับหน่วยงานภายนอก  ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย (หน่วยงานภายนอก) 

นายวีระศักดิ์  ศรีนุกลู 

โทรศพัท์ : 089-9018732 

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อุดร อาชา กรุ๊ป 

โทรศพัท์ : 092-4766772 

นางวราภรณ์  พทุธพงศ์วไิล 

โทรศพัท์ : 061-9464498,089-2329877 

บริษัท สหสิน 

โทรศพัท์ : 088-3384762 

น.ส.จันทรา  บุญอ้วน 

โทรศพัท ์: 084-4281014 
ฯลฯ 

 

หัวหน้าทีมติดต่อ
ประสานงาน 

นายณรงค์  วงศเ์ณร 

โทรศพัท์ : 089-9018064 

 

 

 หัวหนา้ทีมบรหิารความต่อเนือ่งทางธุรกจิ 

หัวหน้าทีมติดต่อ
ประสานงาน 

หัวหน้าทีมกู้คนื
ประสานงาน 
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ภาพรวมของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและกอบกู้กระบวนการ  

(Recovery Overview) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพรวมของการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจและกอบกู้กระบวนการ 

การอพ-ยพ 

- ศนูย์บญัชาการ (EOC) เร่ิมปฏิบตัิงาน 

- การสือ่สารเหตกุารณ์วิกฤต (Crisis)))Communications) 

- -การตรวจสอบทรัพยากรทีใ่ช้ในการปฏิบตัิงาน 

- การควบคมุและรักษาความปลอดภยั 

- เคลยีร์ข้อมลูการปฏิบตัิงานท่ีคงค้าง 

- การรายงาน  

- การแจ้งบคุคลภายนอก และผู้ เก่ียวข้อง 

- การเตรียมความพร้อมก่อนกู้คนื  

การกู้คืน (Resumption) 

การกลสภาพปกติ (Restoration) 

INCIDEN

T 

- การประกาศภาวะฉุกเฉินและประกาศใช้แผน BCP 

- ด าเนินงานตาม Call Tree ของฝ่าย/ส านักงาน 

- เริ่มประกาศใช้ศนูย์บัญชาการ (Emergency Operation 

Center) 

          -การอพยพ 

- การตอบสนองต่ออุบัตกิารณ์ (Incident Response) 

- การประเมินความเสียหายเบือ้งต้น 

- BCM steering committee เริ่มปฏิบัตงิาน 

         -ศูนย์บัญชาการ (EOC) เริ่มปฏิบัตงิาน 

         -การสื่อสารเหตุการณ์วิกฤต (Crisis Communications) 

         -การตรวจสอบทรพัยากรทีใ่ช้ในการปฏบิัตงิาน 

         -การควบคุมและรักษาความปลอดภัย 

         -เคลียร์ข้อมูลการปฏบิัตงิานที่คงค้าง 

-การรายงาน 

-การแจ้งบุคคลภายนอก และผู้เกี่ยวข้อง 

-การเตรยีมความพร้อมก่อนกู้คนื 

 -การกู้คนื (Resumption) 

 -การกลับคืนสู่สภาพปกติ (Restoration) 
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โดยในระหว่างการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและกอบกู้กระบวนการนั้น ผู้อ านวยการ/รอง

ผู้อ านวยการ/ผู้ช่วยผู้อ านวยการสายงานหรือหัวหน้าแต่ละฝ่าย/ส านักงานจะต้องด าเนินการจดบันทึกและ

รายงานสถานะล่าสุดของการฟื้นฟูและกู้คืนให้กับหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง (BCM Manager) เป็นระยะๆ

เพื่อให้หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง (BCM steering committee) รับทราบถึงสถานการณ์ด าเนินงานและ

อุปสรรคในการกลับคืนสู่สภาวะการปฏิบัติงานปกติโดยในการด าเนินการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและ

กอบกู้กระบวนการของ อ.ส.ค. ให้เข้าสู่ภาวะปกตินัน้ได้ก าหนดขัน้ตอนดังตอ่ไปนี้ 

3.2 การตอบสนองต่อเหตุการณ์เกิดขึ้น 

ขั้นตอน และกจิกรรม บทบาทความรบัผดิชอบ 
ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 

การตอบสนองต่ออุบัติการณ์ (Incident Response) บุคลากรของ อ.ส.ค. ไม่

สามารถเข้าปฏบัิตงิานในระบบ ERP ได้แจ้งตอ่ผู้ดูแลระบบสารสนเทศของ 

อ.ส.ค. เข้าด าเนนิการตรวจสอบ 

 

-บุคลากร อ.ส.ค. 

-ผู้ดูแลระบบ 

 

การประเมินความเสียหายเบื้องต้น (Initial Damage Assessment) ผู้ดูแลระบบ

สารสนเทศของ อ.ส.ค. ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ 

ERP ได้เนื่องจากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)

ส าหรับการเชื่อมต่อใช้งานระบบ ERP ได้รับความเสียหาย  BCM 

Manager ประกาศให้หัวหน้าทีมประเมินความเสียหายเบื้องต้นเข้าไปในท่ี

เกิดเหตเุพื่อท าการประเมินความเสียหายเบือ้งต้นและเตรียมการกู้คนื 

 

-ผู้ดูแลระบบ 

-BCM Manager 

 

 

ทีมประเมินความเสียหาย  (DAT) ท าการประเมินความเสียหายและ

รายงานผลต่อ BCM Steering Committee หากพบความเสียหายท่ีส าคัญ 

-ทีมงานประเมินความ

เสียหาย (Damage assessment 

Team, DAT) 

 

BCM steering committee เร่ิมปฏบัิตงิาน 

BCM Manager ด าเนนิการแจง้ให้ BCM Steering Committee ไปยังท่ีศูนย์

บัญชาการ (EOC)  

  

-BCM Manager 

-BCM steering committee 
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3.3 การตอบสนองต่อเหตกุารณ์ทันที 

ขั้นตอน และกจิกรรม บทบาทความรบัผดิชอบ 
ด าเนินการแลว้

เสร็จ 

การประกาศภาวะฉุกเฉินและประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่องทาง

ธุรกิจขององค์กร (Disaster Declaration and BCP activation) ประธาน BCM steering 

committee ด าเนินการพิจารณารายงานผลการประเมินความเสียหาย

เบื้องต้นท่ีได้จากทีมงานประเมินผลและตัดสินใจประกาศเหตุการณ์ท่ี

เกิดขึ้นเป็นอุบัตกิารณ์และประกาศใชแ้ผน BCP 

ประธาน BCM steering 

committee 

 

การด าเนนิการตาม Call Tree ขององค์กร 

BCM Manager แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงข้อมูลต่อไปนี้ 

 เวลาท่ีเกิดเหตุการณ์ 

 การประกาศใชแ้ผน BCP 

 ค าสั่งในการเตรียมพร้อมเพื่อรอค าสั่งตอ่ไป 

 เนน้ย้ าไม่ให้พูดถึงเหตุวิกฤตออกสูส่าธารณะ 

BCM Manager 

 

 

แต่ละฝ่ายงานด าเนินการตาม Call Tree ตามแผน BCP ของฝ่ายผู้

ประสานงานของฝ่าย/ส านักงาน จะต้องบันทึกกิจกรรมท่ีปฏิบัติและ

เหตุการณ์ท่ีส าคัญโดยใช้แบบฟอร์มบันทึกกิจกรรม ในแผน BCP ของ

ฝ่าย/ส านักงาน 

-ฝ่าย/ส านักงาน 

-ผู้ประสานงาน BCM ของแต่

ละฝ่าย 

 

การประกาศใชศู้นยบั์ญชาการ (EOC activation) 

BCM Manager แจ้งให้ทีมงานท่ีเกี่ยวข้องจัดเตรียมศูนย์บัญชาการ EOC 

พร้อมดว้ยทรัพยากรท่ีจ าเป็น 

- BCM Manager 

- EOC support team 
 

BCM Manager แจ้งให้ผู้ เกี่ยวข้องไปยังศูนย์บัญชาการเพื่อท าหน้า ท่ี

ปฏบัิตงิาน 

BCM Manager 

 

 

การประกาศใชส้ถานท่ีปฏบัิตงิานส ารอง 

(Alternate Site)  

BCM Manager แจ้งให้ทีมสนับสนุนท าการจัดเตรียมสถานท่ีปฏิบัติงาน

ส ารองจัดเตรียมทรัพยากรท่ีจ าเป็นท่ีต้องใช้ส าหรับสถานท่ีปฏิบัติงาน

ส ารองท่ีสอดคล้องกับแผน BCP ขององค์กรเชน่ 

 สถานท่ีเครื่องมือและสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

 พื้นท่ีท างาน 

 อุปกรณ–์ ส านักงานและอุปกรณด์้านIT 

 ฯลฯ 

-BCM Manager 

-ทีมสนับสนุน สถานท่ี

ปฏบัิตงิานส ารอง(Support 

Team) 

 

  



แผนบริหารความตอ่เนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) 

 
 

29 

ขั้นตอน และกจิกรรม บทบาทความรบัผดิชอบ 
ด าเนินการแลว้

เสร็จ 

ทีมสนับสนุน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เดินทางไปยัง DR Site  ทีม

สนับสนุน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รับทราบการประกาศใช้แผน BCP 

และเดินทางไปยัง Disaster Recovery Site (DR site) ตามแผน Disaster Recovery 

Plan (DRP) รายงานผลการด าเนินการตามแผน DRP ให้กับ BCM steering 

committee 

 

-ฝ่ายนโยบายและแผนงาน 

- BCM steering committee 

 

แต่ละฝ่าย/ส านักงานด าเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปยัง

สถานท่ีปฏบัิตงิานส ารอง 

 

ฝ่าย/ส านักงาน  

 

3.4 การตอบสนองต่อเหตกุารณ์ในระยะสั้น 

ขั้นตอน และกจิกรรม บทบาทความรบัผดิชอบ 
ด าเนินการแลว้

เสร็จ 

EOC เร่ิมปฏบัิตงิาน 

BCM steering committee เดินทางมาถึงศูนย์บัญชาการเพื่อบัญชาการ

สถานการณ์ และพร้อมรับรายงานผลจากทีมประเมินความความ

เสียหายและจากแหลง่ข้อมูลต่างๆ เพื่อการตัดสินใจในการบัญชาการ 

 

BCM steering committee  

การสื่อสารในภาวะวิกฤติ (Crisis Communications) 

ทีมงานการสื่อสารองค์กรในภาวะวิกฤติเป็นส่วนหนึ่งของ BCM steering 

committee เพื่อขออนุมัติจาก BCM steering committee เพื่อแจ้งข้อความหรือ

ข่าวสารท่ีจ าเป็นต้องสื่อสารไปยังบุคคลต่างๆ ดังต่อไปนี้: 

 พนักงาน 

 สื่อมวลชน 

 ผู้เกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอก 

 

-ทีมงานสื่อสาร 

(Communication) 

- BCM steering committee 
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3.5 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ในระยะกลาง 

ขั้นตอน และกจิกรรม บทบาทความรบัผดิชอบ 
ด าเนินการแลว้

เสร็จ 

การตรวจสอบทรัพยากร (Resources verification)ทีมงาน 

Recovery Team ของแต่ละฝ่าย/ส านักงานท าการตรวจสอบ 

และทดสอบทรัพยากรที่ต้องใช้ในการกู้คืน ตามความต้องการ

ขั้นต่ าการปฏิบัติงาน ณ สถานที่ปฏิบัติส ารอง ตามแผน BCP 

ของแต่ละฝา่ย/ส านักงาน 

 

Recovery Team ของแต่

ละฝ่าย/ส านักงาน 

 

 

4. การซ้อมแผน BCP ร่วมกับ DRP 

การซ้อมมาตรการส ารองตามแผน BCP/DRP ที่ได้ก าหนดไว้มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง นอกจากจะ

เป็นการสร้างความมั่นใจว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่และสิ่งที่ต้องปฏิบัติเมื่อเกิด

อุบัติการณ์ขึ้นแล้ว ยังช่วยให้สามารถบ่งชีถ้ึงข้อบกพร่องหรอืข้อติดขัดต่างๆ ในการด าเนินมาตรการส ารอง เพื่อ

จะได้ท าการปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะเกิดอุบัติการณจ์รงิขึ้น 

ดังนั้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมาตรการส ารองต่างๆ ที่ระบุไว้ในแผน BCP/DRP นี้ ต้องจัดให้มีการซ้อม

มาตรการส ารองที่ได้ก าหนดไว้อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้ง 
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5. การทบทวนและปรับปรุงแผน BCP/DRP 

เนื่องจากการด าเนินธุรกิจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เช่น อาจมีการปรับเปลี่ยน

กระบวนการท างาน การโยกย้าย เลื่อนขั้น หรือการลาออกของพนักงาน หรือการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีที่ใช้ใน

การด าเนินการ จึงมีความจ าเป็นต้องมีการทบทวนแผน BCP/DRP ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เป็น

ปัจจุบันมากที่สุด ซึ่งการทบทวนและปรับปรุงแผนอาจเกิดขึ้นได้ 2 รูปแบบ คอื 

5.1 แบบมีเงื่อนไขให้ต้องปรับปรุง (Trigger) 

เช่น มีการปรับโครงสร้างองค์กร มีการปรับกระบวนการท างาน มีการปรับเทคโนโลยีที่ใช้ในการ

ท างาน หรอืมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับมาตรการส ารองตา่งๆ 

5.2 แบบตามระยะเวลาที่ก าหนด(Routine) 

องค์กรตอ้งทบทวนแผน BCP/DRP อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ 
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ภาคผนวก  1 
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Storyboard ของการซอ้มแผนเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพบิัติส าหรับส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ (IT) 
Storyboard ของการซอ้มแผนเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติส าหรับส านักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

สถานที่ การด าเนินงาน/เวลา 

สถ
าน

ที่ป
ฏิบั

ติง
าน

จร
ิง 

 

 

 

  

ศูน
ยอ์

 าน
วย

กา
รเ
หตุ

ฉุก
เฉิ
น/
ภัย

พบิ
ัติ 

 

 

 

  

เวลา 10.30 

 

ประเมินความเสียหาย 

และรายงานหวัหนา้กองเทคโนฯ 

 

เวลา 10.35 

 

เวลา 11.31 

 

เวลา 16.05 

 

หวัหนา้กองเทคโนโลยีฯรับทราบ 

และรายงานต่อหวัหนา้ส านกั 

 
เวลา 10.25 

 

เวลา 10.28 

 

ระบบเครือข่าย 

ใชง้านไม่ได ้

ตรวจพบปัญหา / แจง้ 

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แผนกเทคโนโลยีฯ 
ด าเนินการตรวจสอบหา

สาเหตุ 

 
เวลา 10.15 

 

หวัหนา้ส านกัประกาศเปิดศูนย์

อ านวยการเหตุฉุกเฉิน 
 

หวัหนา้ส านกัประกาศ ใชแ้ผน  

BCP / DRP 

หวัหนา้ส านกัประกาศ 

ส้ินสุดภาวะฉุกเฉินและยุติการซอ้ม 

เวลา 10.07 เวลา 10.12 

เวลา 10.01 

ทีมกูคื้นระบบรายงานผลประเมิน

ความเสียหายต่อผูอ้  านวยการ  ใชง้านระบบส ารอง 

เวลา 10.32 
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ศูน

ยส์
 าร

อง
กร

ณี
เห

ตุฉ
ุกเ
ฉิน

 

                                                                                                                      

 

 

 

 

   

 

ทีมกูคื้นแจง้อุปกรณ์รักษาความ

ปลอดภยั (Firewall) ช ารุด 

เวลา 10.43 

 

เวลา 10.45 

 

เวลา 10.42 

 

เวลา 10.40 

 

8 ช่ัวโมง 

เวลา 10.50 

 

เจา้หนา้ท่ีสารสนเทศส่วนกลาง 

เบิกอุปกรณ์และเดินทางไปยงัจุดเกิดเหตุ 

ทีมกูคื้นเขา้พื้นท่ีเพื่อ

ตรวจสอบวิเคราะห์
ปัญหา 

ทีมกูคื้นระบบติดตั้ง 

ใชง้านระบบเครือข่าย
ส ารอง (AirCard) 

เวลา 10.45 

 

ทีมกูคื้นระบบ

ด าเนินการตาม

แผน DRP  

ทีมกูคื้นระบบทดสอบ

ยืนยนัระบบส ารอง 

ทีมกูคื้นระบบพร้อมดว้ยเจา้หนา้ท่ี

ส่วนกลางด าเนินการเปล่ียนอุปกรณ์
(Firewall) 

 
เวลา 15.00 

 

รายงานผลการกูคื้น 

ต่อหวัหนา้ส านกั 

เวลา 16.00 

 

ทีมกูคื้นเปล่ียนอุปกรณ์ 
กระจายสญัญาณ 

(Switch) ทดแทน 

ทีมกูคื้นระบบรายงาน 
การใชร้ะบบส ารอง 

ระบบส ารอง 

เวลา 11.00 

  

 

เวลา 11.30 
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รายงานการประชุมคณะท างานบริหารความพรอ้มตอ่สภาวะวิกฤติของ อ.ส.ค. 

ครั้งที่ 1/2561 

วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. 

ณ ห้องประชุม  ส านกังาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ 

และ VDO Conference ทุกส านักงานภาค 

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

คณะท างานบรหิารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติของ อ.ส.ค. ท่ีมาประชุม 

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

2. นายนพดล  ตันวเิชยีร รองผู้อ านวยการ อ.ส.ค.                 คณะท างาน(VDO Conference มวกเหล็ก) 

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

4. นางสาวอรนุช  จิราวัฒนานุรกัษ์ ผูช่้วยผู้อ านวยการ อ.ส.ค. คณะท างาน 

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

6.   นายเทอดไชย  ระลึกมูล หัวหนา้ฝา่ยนโยบายและแผนงาน คณะท างาน 

7.   นายปภณิวิทย์  วจิารณ์ปรีชา หัวหน้าฝา่ยทรัพยากรบุคคล           คณะท างาน(VDO Conference มวกเหล็ก) 

8.   นายมาโนช  มณีรัตน์ หัวหนา้ฝา่ยพัสดุและบริการ        คณะท างาน(VDO Conference มวกเหล็ก) 

9.   นายดนัย  สายนุ้ย หัวหน้าฝ่ายวจิัยและพัฒนาการเลีย้งโคนม คณะท างาน(VDO Conference มวกเหล็ก) 

10. นายวุฒิชัย  จั่นเพ็ชร หัวหนา้ฝา่ยส่งเสริมการเลี้ยงโคนม คณะท างาน(VDO Conference มวกเหล็ก) 

11. นายพีระ  ไชยรตุม์ หัวหนา้ฝา่ยท่องเที่ยวเชงิเกษตร คณะท างาน(VDO Conference มวกเหล็ก) 

12. นายเสริมศักดิ์  มุ่งดี หัวหนา้ฝา่ยการตลาดและการขาย คณะท างาน 

13. นายสมพร  ศรเีมอืง หัวหนา้ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง คณะท างาน(VDO Conference สภก.) 

14. นายชัยณรงค์  เปาอินทร์ หัวหนา้ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ คณะท างาน(VDO Conference สภต.) 

15. นายณรงค ์ วงศ์เณร หัวหนา้ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื  

       คณะท างาน(VDO Conference สภอ.) 

16. นายเดชา     พิสุทธิ์วงศกร หัวหนา้กองการตลาดและการขาย คณะท างาน(VDO Conference สภ.นล.) 

  แทนหัวหน้าส านักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง  

17. นายวินิจ  วงศ์วโรฬาร หัวหน้าส านักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนอืตอนบน คณะท างาน(VDO Conference สภ.นบ.) 
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18. นางอุไร  นนทวงษ์ หัวหนา้กองการเงิน ฝา่ยบัญชแีละการเงิน 

  แทนหัวหน้าฝ่ายบัญชแีละการเงิน คณะท างาน(VDO Conference มวกเหล็ก) 

19. น.ส.ณัฐณิชา  พุทธาราม หัวหนา้กองประชาสัมพันธ์และความปลอดภัยในการท างาน                   

      แทนหัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  คณะท างาน 

20. นางสาววรรณา  พึ่งเพียร หัวหนา้กองแผนงานและโครงการ คณะท างาน 

  ฝา่ยนโยบายและแผนงาน   

21. นางรุจริา  จันทประสาร หัวหนา้แผนกบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน         

  กองแผนงานและโครงการ   

  ฝา่ยนโยบายและแผนงาน  คณะท างานและเลขานุการ  
 

คณะท างานบรหิารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติของ อ.ส.ค. ท่ีไม่มาประชุม 

1. นายธีระ  เพลินสินธ           หัวหนา้ส านักเลขานุการคณะกรรมการโคนมและและผลิตภัณฑน์ม   

  คณะท างาน(ติดภารกิจ) 
 

ผู้สังเกตการณ์ 

1. นายสุมิตร  ลิกขะไชย หัวหนา้ฝา่ยตรวจสอบและประเมินระบบงาน (VDO Conference มวกเหล็ก) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายปกรณ์  จิระไชยเขื่อนขันธ์ หัวหนา้กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายนโยบายและแผนงาน     

2. นายสุนทร  อุน่บริบูรณ์ หัวหน้ากองสง่เสริมการเลีย้งโคนมภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื (VDO Conference สภอ.) 

3. นายอุดม  สาภู นักวิชาการ 7 กองโรงงาน (VDO Conference สภอ.) 

  ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

4. นางรัตน์ลยีา   สาภู หัวหนา้แผนกพัสดุและบริการ กองบริหารงานทั่วไป (VDO Conference สภอ.) 

  ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

5. นางวราภรณ์    พุทธพงศว์ิไล หัวหนา้แผนกคลังสนิค้า กองบริหารงานทั่วไป (VDO Conference สภอ.)              

              ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

6. นายวีระศักดิ์   ศรีนุกูล     หัวหน้าแผนกการตลาดและการขาย กองการตลาดและการขาย     

           ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (VDO Conference สภอ.)         

7. น.ส.กรรณิการ์   จณิารักษ์     หัวหน้าแผนกพัฒนาระบบงานสารสนเทศ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 

         ฝา่ยนโยบายและแผนงาน                      
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เริ่มประชุม เวลา  10.30 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

   (ไม่มี) 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ  

(ไม่มี) 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่อง การจัดท าแผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ Business Continuity 

Management : BCM  ของ อ.ส.ค. ประจ าปี 2561 

ความเป็นมา 

  1. ตามเกณฑป์ระเมินการบริหารความเสี่ยง ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

(สคร.) ได้ก าหนดให้รัฐวิสาหกิจมีเกณฑ์ประเมินการบริหารความเสี่ยง ซึ่งนอกจากให้มีการวิเคราะห์หาปัจจัย

เสี่ยงแล้ว เครื่องมืออีกอย่างหนึ่งที่ก าหนดให้รัฐวิสาหกิจจะต้องด าเนินการ คือ การจัดท าแผนบริหารธุรกิจ

ต่อเนื่องทางธุรกิจในกิจกรรมหลักขององค์กร และเพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยง 

อ.ส.ค. ประจ าปีงบประมาณ 2561 ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ อ.ส.ค. ครั้งที่ 11/2560 เมื่อ

วันที่ 29 สิงหาคม 2560   

2. อ.ส.ค. ได้จัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) ของ 

อ.ส.ค. ในปี 2558-2560 แล้ว ดังนี้ 

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 

 

 

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

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.ใ ห้ ค ว า ม รู้ / ท บ ท ว น /

วิเคราะห ์BIA  

2.แผน BCP/DRP  

3.ซ้อมแผน 

 

   

-  

  

   √ 

 

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

ณ ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ ในเหตุการณ์    

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

ไม่ได้ท าให้กระทบ 

-ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับเอเย่นต์ที่

คลัง(Inventory) 

-ระบบการเงนิ (GL)/AP/AR/CM) 

-ระบบขาย (OM)  

1 . ใ ห้ ค ว ามรู้ / ท บทวน /

วิเคราะห ์BIA  

2.แผน BCP/DRP 

3.ซ้อมแผน 

 

     

 

  √ 

   

 

 

 

 

สาระส าคัญ 

ฝา่ยนโยบายและแผนงาน ในฐานะที่รับผิดชอบงานด้านดูแลตัวชี้วัด ด้านการบริหารความเสี่ยง

และด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ  ซึ่งตามเกณฑ์ประเมินได้ก าหนดไว้ใน ส่วนที่สอง เกณฑ์เพิ่มเติมเพื่อ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง “มีระบบการจัดการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องทางธุรกิจ 

(Business Continuity Management : BCM) ของงานหลักๆ ทุกด้าน โดยควรมีการวิเคราะห์ผลกระทบต่อธุรกิจ 

(Business Impact Analysis : BIA ) เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าธุรกิจจะไม่มีปัญหาในสถานการณ์

ฉุกเฉินต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม เป็นต้น โดย BCM มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ธุรกิจสามารถด าเนินการได้อย่าง

ต่อเนื่อง ด้วยการจัดการที่ดี (ด้าน IT, IT Related และ Non-IT จากสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้) มีการ

ฝึกซ้อมตามแผนส ารองฉุกเฉินที่ครอบคลุมงานทุกประเภทที่ส าคัญจากการวิเคราะห์ผลกระทบต่อธุรกิจ 

(Business Impact Analysis : BIA ) ครบถ้วนตามแผนงานที่ก าหนดและไม่พบข้อผิดพลาดหรือข้อที่ต้องปรับปรุง 
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หรือหากมีข้อผิดพลาดหรือต้องปรับปรุง องค์กรสามารถด าเนินการแก้ไข และฝึกซ้อมใหม่จนสามารถลดความ

ผดิพลาดดังกล่าวได้” 

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ประเมินอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ฝ่ายนโยบายและแผนงาน 

จงึได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan 

: BCP) ของ อ.ส.ค. ประจ าปี 2561 เพื่อเป็นไปตามความเห็นใหข้ยายผลไปใช้ใหค้รบทุกส านักงานภาค โดย Key 

product ปี 2560 และพิจารณาวิเคราะห ์BIA เพิ่มในปี 2561 ตามสภาพแวดล้อมตามพืน้ที่จรงิ ดังนี้  

1. ทบทวน ให้ความรู้ ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจหรือ Business Continuity 

Management : BCM และการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) 

2. ขั้นตอนในการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจอันมีผลจากการขาดความต่อเนื่องตามหลักการ

ท าวิเคราะห์ Business Impact Analysis (BIA) และการประเมินความเสี่ยงของเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

และสง่ผลต่อความต่อเนื่อง 

3. วิเคราะห์ ทบทวนและน าเสนอมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

ในส่วนงาน ที่ตนเองมีสว่นเกี่ยวข้องและมีผลเชื่อมโยงกับระบบ IT 

 4. การก าหนด BCM Scope ในปี 2561 

Scope ปี 2558 ปี 2559  ปี 2560 ปี 2561 

1.ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง 

Product-UHT (90%) 

Process-Production 

1.จัดท าแผน  

2.ซ้อมแผน 

BCP/DRP 

 

- - ทบทวน 

2.ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง 

     ระบบ ERP ในการส่งมอบ

ผลิตภัณฑ์ให้กับเอเย่นต์ที่คลัง

( Inventory), ร ะ บ บ ก า ร เ งิ น 

(GL)/AP/AR/CM และระบบขาย 

(OM)  

- 1.จัดท าแผน  

2.ซ้ อ ม แ ผ น 

BCP/DRP 

- ทบทวน 

  



แผนบริหารความตอ่เนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) 

 
 

41 

Scope ปี 2558 ปี 2559  ปี 2560 ปี 2561 

3. ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ 

ระบบ ERP  

-ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับ

เอเย่นต์ที่คลัง(Inventory), 

-ระบบการเงนิ (GL)/AP/AR/CM) 

-ระบบขาย (OM)   

- - 1.จัดท าแผน  

2.ซ้อมแผน 

BCP/DRP 

   ทบทวน 

4 . ส า นั ก ง า น  อ . ส . ค .  ภ าค

ตะวันออกเฉียงเหนอื ระบบ ERP  

-ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับ

เอเย่นต์ที่คลัง(Inventory), 

-ระบบการเงนิ (GL)/AP/AR/CM) 

-ระบบขาย (OM)   

   1.จั ด ท า

แผน  

2.ซ้อมแผน 

BCP/DRP 

  

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

  5.1 การวเิคราะหผ์ลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) พิจารณามิติของ

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

   S: Strategic หรอืด้านกลยุทธ์ 

   O: Operation หรอืด้านการปฏิบัติการ 

   F: Finance หรอืด้านการเงิน 

   C: Compliance หรอืด้านการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ  

     หรอืข้อก าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 โดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบ 5 ระดับ คือ 

   1 = นอ้ยมาก 

   2 = นอ้ย 

   3 = ปานกลาง 

   4 = สูง 

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

  อ.ส.ค. ได้น าผลการวิเคราะห์ BIA จากแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ BCP 

ประจ าปี 2560คือ ระบบ ERP ที่น ามาใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานในกระบวนการหลักอื่นๆ ของ อ.ส.ค. 

อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการใช้ระบบ ERP ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับเอเย่นต์ที่คลัง( Inventory), ระบบ

การเงิน (GL)/AP/AR/CM) และระบบขาย (OM) ตามตารางด้านล่างนี้ เพื่อมาเป็นแนวทางในการพิจารณาจัดท า

ในปี 2561 

 

         ตัวอย่าง ตาราง ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ ประจ าปี 2560  ( สภต.) 



แผนบริหารความตอ่เนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) 

 
 

43 

  6. การก าหนดระยะเวลา 

   อ.ส.ค. จึงได้ก าหนดระยะเวลาตั้งแต่เกิดอุบัติการณ์จนถึงมกีารตัดสินสั่งการในการ

ด าเนนิการ ตามมาตรการส ารองตามแผน BCP และ DRP ประจ าปี 2560 เพื่อมาเป็นแนวทางในการพิจารณา

จัดท าในปี 2561 

 
    

ตัวอย่าง   ตาราง ผลลัพธ์จากการวิเคราะหผ์ลกระทบทางธุรกิจ ประจ าปี 2560 (สภต.) 

   

  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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  7. อ.ส.ค. ได้ด าเนินการจัดท าแผนรองรับการบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ 

(Business Continuity Planning : BCP) ตามล าดับ ดังนี้ 

   7.1 ปีงบประมาณ 2558 ได้จัดท าแผนรองรับการบริหารความต่อเนื่องในการด าเนิน

ธุรกิจ (Business Continuity Planning : BCP) รองรับพร้อมทั้งฝึกซ้อมในเหตุการณ์การไฟฟ้าดับสาเหตุจากหม้อ

แปลงระเบิด  ณ โรงงานภาคกลาง  Key Product-UHT (90%) ,Process-Production 

   7.2 ปีงบประมาณ 2559 ได้จัดท าแผนรองรับการบริหารความต่อเนื่องในการด าเนิน

ธุรกิจ Business Continuity Planning : BCP และแผนการกู้ระบบ Disaster Recovery Plan : DRP รองรับพร้อมทั้ง

ฝึกซ้อม ในเหตุการณ์การเข้าใช้งานในระบบ ERP ไม่ได้สาเหตุมาจากหน่วยความจ าส ารอง (Hard disk) ของ

เครื่อง Server ช ารุด เพื่อทดสอบแผน BCP/DRP   

    7.3 ปีงบประมาณ 2560 ได้จัดท าแผนรองรับการบริหารความต่อเนื่องในการด าเนิน

ธุรกิจ Business Continuity Planning : BCP และแผนการกู้ระบบ Disaster Recovery Plan : DRP รองรับพร้อมทั้ง

ฝกึซ้อม ในเหตุการณ์(Scenario) ของการไม่สามารถใช้งานระบบ ERP ได้ในส่วนของงาน ระบบขาย (OM) ,ระบบ

ส่งมอบผลิตผลิตภัณฑ์นมให้กับเอเย่นต์ที่คลังสินค้า( Inventory) และระบบการเงิน (GL)/AP/AR/CM) ของ

ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้   ซึ่งเกิดจากระบบ อินเตอร์เน็ท และระบบเครือข่ายภายในใช้งานไม่ได้ ท าให้ไม่

สามารถใช้งานในระบบ ERP ได้เพื่อทดสอบแผน BCP/DRP    

 

 8. จัดท าแผนบริหารความต่อเนื่อง Business Continuity Management : BCM ประจ าปี 2561        

ณ ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยใช้แนวทางการจัดท าตามปีงบประมาณ 2560 เพื่อ

พิจารณาระบุจุดที่เชื่อมโยงกับระบบ IT ในการจัดท า BCP และ DRP ให้สอดคล้องกัน และส่งผลใหก้ารยกระดับ

คะแนนตัวชีว้ัดด้านระบบสารสนเทศของ อ.ส.ค. เพิ่มขึน้ 

 

ข้อเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 

1. เห็นชอบการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่อง Business Continuity Management : BCM 

ประจ าปี 2561 ณ ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยใช้แนวทางการจัดท าตามปีงบประมาณ 

2560 เพื่อพิจารณาระบุจุดที่เชื่อมโยงกับระบบ IT ในการจัดท า BCP และ DRP ให้สอดคล้องกัน และน าไปใช้

งานได้จรงิ 

2. เห็นชอบให้ฝ่ายนโยบายและแผนงาน น าเสนอแนวทางในการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่อง 

Business Continuity Management : BCM ประจ าปี  2561 ณ ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อ.ส.ค. ต่อไป   
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ความเห็นและข้อเสนอแนะคณะท างานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติของ อ.ส.ค. 

 ที่ประชุมคณะท างานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติของ อ.ส.ค.มีความเห็นและ

ข้อเสนอแนะว่า  

  1.นายณรงคฤ์ทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อ านวยการ ประธานคณะท างานฯ ได้ให้ความเห็นว่า การจัดท า

แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ(Business Continuity Plan : BCP) ของ อ.ส.ค. ประจ าปี 2561 โดยใช้ Key 

process  ของปี 2560 ที่จัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ BCP/DRP ประจ าปี 2560 ณ ส านักงาน 

อ.ส.ค. ภาคใต้ เป็นแนวทางในการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ BCP/DRP ในปี 2561 แต่ใช้สถานที่ 

ณ ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื เพื่อขยายผลการด าเนินการไปส านักงานภาคอื่นๆ  และในเรื่อง

ข้อก าหนดในการใชง้านทางดา้น IT   ที่มอียู่แล้ว ควรมีการทบทวนใหเ้ป็นปัจจุบัน หรอืทบทวนทุกปี                                          

  2.นางสาวอรนุช  จิราวัฒนานุรักษ์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ อ.ส.ค. ได้สอบถามว่า การจัดท าแผน

บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  BCP ของ อ.ส.ค. ประจ าปี 2561 ที่จะจัดท าแผน ณ ส านักงาน อ.ส.ค. ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอื โดยจะให้เชื่อมโยงกับปัจจัยเสี่ยงขององค์กร คือ RF_C1_61 ความเสี่ยงจากการด าเนินการ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ก าหนดไว้ สาเหตุจากพนักงานใช้ระบบเครือข่ายสารสนเทศ

ของ อ.ส.ค. ที่ไม่เกี่ยวกับงาน นัน้ จะเชื่อมโยงกัน   อย่างไร 

  3.นายเทอดไชย ระลึกมูล หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน ได้ชี้แจงว่า การจัดท าแผนบริหาร

ความต่อเนื่องทางธุรกิจ  BCP ของ อ.ส.ค. ประจ าปี 2561 การใช้แผนการกู้ระบบ Disaster Recovery Plan : 

DRP รองรับในแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและใช้ในการฝึกซ้อมในเหตุการณ์(Scenario) ของการไม่

สามารถใช้งานระบบ ERP ได้ หากมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบทางด้าน IT จะส่งผลให้ช่องทางสัญญาณ

เครือขา่ยติดขัดหรอืเต็ม ท าให้ระบบ ERP ไม่สามารถใช้งาน  

  4. นายปกรณ์ จิระไชยเขื่อนขันธ์ หัวหน้ากองเทคโนโลยีสารสนเทศ ชี้แจงเพิ่มว่า กรณีปัจจัย

เสี่ยงขององค์กร หัวข้อ ความเสี่ยงจากการด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ก าหนด

ไว้ ในการเชื่อมโยงกับแผน BCP/DRP โดยการใช้ระบบความมั่นคงปลอดภัย ( Fire Wall ) ในการตรวจสอบการ

ท างานบนระบบเครือข่ายว่ามีใครใช้โปรแกรมอะไรบ้าง ซึ่งในทางปฏิบัติจะมีการควบคุมการดาวน์โหลด

โปรแกรมที่ไม่ได้ใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนั้น      ในการเชื่อมโยงจะจ าลองเหตุการณ์ว่าระบบความมั่นคง

ปลอดภัย(Fire Wall) ใช้งานไม่ได้ จากการดาวน์โหลดทุกระบบจะเต็มสัญญาณ และจะท าให้พนักงานที่ต้องการ

ใช้งานในระบบปฏิบัติงาน เชน่ ERP ใช้งานไม่ได้ จงึใชแ้ผนดังกล่าวในการเชื่อมโยงกับแผน BCP/DRP 
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  5.  นายสุชาติ  จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อ านวยการ ให้ความเห็นว่า   ควรมีการจัดระเบียบในการ

ใช้งานระบบเครือข่าย การดาวน์โหลดโปรแกรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน ควรมีแนวทางแก้ไข  หรือรายงานการใช้

งานระบบเครือข่ายการดาวน์โหลดโปรแกรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานว่ามีส่วนงานใดบ้าง จะท าให้การกระท า

ดังกล่าวลดลงได้ 

มติคณะท างานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติของ อ.ส.ค. 

1.เห็นชอบการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่อง Business Continuity Management : BCM 

ประจ าปี 2561 ณ ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยใช้แนวทางการจัดท าตามปีงบประมาณ 

2560 เพื่อพิจารณาระบุจุดที่เชื่อมโยงกับระบบ IT ในการจัดท า BCP และ DRP ให้สอดคล้องกัน และน าไปใช้

งานได้จรงิ ตามความเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

2.เห็นชอบให้ฝ่ายนโยบายและแผนงาน น าเสนอแนวทางในการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่อง 

Business Continuity Management : BCM ประจ าปี 2561 ณ ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื  เพื่อขอความ

เห็นชอบต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อ.ส.ค.   

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ  

   (ไม่ม)ี 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ  

 (ไม่ม)ี  

 

 

 

 

 

 

 

นางรุจิรา  จันทประสาร 
หัวหน้าแผนกบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ผู้จดรายงานการประชุม 

นางสาววรรณา  พ่ึงเพียร 
หัวหน้ากองแผนงานและโครงการ 

 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

นายเทอดไชย  ระลึกมูล 
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน 

ผู้ทานรายงานการประชุม 
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ภาคผนวก  3 
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รายงานการประชุมคณะท างานบริหารความพรอ้มตอ่สภาวะวิกฤติของ อ.ส.ค. 

ครั้งที่ 2/2561 

วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. 

ณ ห้องประชุม 1 ส านักงานกลาง, ส านักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ 

และ VDO Conference ทุกส านักงานภาค 

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

คณะท างานบรหิารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติของ อ.ส.ค. ท่ีมาประชุม 

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

2. นายนพดล  ตันวเิชยีร  รองผู้อ านวยการ อ.ส.ค.  คณะท างาน 

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

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

5.   นายเทอดไชย  ระลึกมูล  หัวหนา้ฝา่ยนโยบายและแผนงาน    คณะท างาน 

6.   นางสาวศิริพร วัฒนาเอี๊ยบพันธ์ หัวหนา้ฝา่ยบัญชีและการเงิน   คณะท างาน 

7.   นายมาโนช  มณีรัตน์  หัวหนา้ฝา่ยพัสดุและบริการ   คณะท างาน 

8.   นายดนัย  สายนุ้ย  หัวหน้าฝา่ยวิจยัและพัฒนาการเลีย้งโคนม   คณะท างาน 

9.   นายวุฒิชัย  จั่นเพ็ชร  หัวหนา้ฝา่ยส่งเสริมการเลี้ยงโคนม  คณะท างาน 

10. นายพีระ  ไชยรตุม์  หัวหนา้ฝา่ยท่องเที่ยวเชงิเกษตร   คณะท างาน 

11. นายเสริมศักดิ์  มุ่งดี  หัวหนา้ฝา่ยการตลาดและการขาย  คณะท างาน 

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

13. นายณรงค ์ วงศ์เณร  หัวหนา้ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื  

        คณะท างาน 

14. นายเดชา     พิสุทธิ์วงศกร  หัวหนา้กองการตลาดและการขาย คณะท างาน 

   แทนหัวหน้าส านักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง  

15.  นางสาวดวงพร บุญกูล  หัวหนา้กองเลขานุการ  

   รักษาการหัวหน้าฝ่ายอ านวยการ คณะท างาน 

16. นายศุภชัย ปะวะโพตะโก  หัวหนา้กองกฎหมาย 

   แทนหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะท างาน 

17. นางสาววรรณา  พึ่งเพียร  หัวหนา้กองแผนงานและโครงการ คณะท างาน 

   ฝา่ยนโยบายและแผนงาน 
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18. นางรุจริา  จันทประสาร หัวหนา้แผนกบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน         

  กองแผนงานและโครงการ  (VDO Conference สภอ.) 

  ฝา่ยนโยบายและแผนงาน  คณะท างานและเลขานุการ  

 

คณะท างานบรหิารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติของ อ.ส.ค. ท่ีไม่มาประชุม 

1.  นายสุชาติ  จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อ านวยการ อ.ส.ค. คณะท างาน (ติดภารกิจ) 

2.  นายชัยณรงค์  เปาอินทร์ หัวหนา้ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ คณะท างาน (ติดภารกิจ) 

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

4.  นายธีระ  เพลินสินธุ์           หัวหนา้ส านักเลขานุการคณะกรรมการโคนมและและผลิตภัณฑน์ม   

  คณะท างาน (ติดภารกิจ) 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมห้องประชุมชั้น 5  ส านักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ (VDO Conference) 

1.  นางวีณา ชัยนิติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 กองแผนงานและโครงการ  

  ฝา่ยนโยบายและแผนงาน     

2.  นางสาวสุวัฒนา ทองหยด    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  

        ฝา่ยนโยบายและแผนงาน     

3.  นางสาวเพชรรัตน์ ตันสุริยวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  ฝา่ยนโยบายและแผนงาน     

4.  นางสาวโชติกา ฉายสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 กองแผนงานและโครงการ 

  ฝา่ยนโยบายและแผนงาน     

5.  นายวรท รา่เริง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  ฝา่ยนโยบายและแผนงาน     

6.  นายปิยวัฒน์ ออ้มแก้วการณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4 กองแผนงานและโครงการ   

       ฝา่ยนโยบายและแผนงาน     

7.  นายบดีภัค มีพานิช พนักงานคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานกองเทคโนโลยีสารสนเทศ    

8.  นายศตวรรษ จ าเริญขจาสุข พนักงานบริษัท CDG  ปฏิบัติงานกองเทคโนโลยีสารสนเทศ    

9.  นางสาวชมพูนุท จันทรารี พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานแผนกแผนงานและงบประมาณ 
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ผู้เข้าร่วมประชุมห้องประชุม 1 ส านักงาน อ.ส.ค. มวกเหล็ก 

1.  นางสนิีนาถ ไคลมี  หัวหนา้กลุ่มงานตรวจสอบอ านวยการ 

     แทนหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน   

2.  นางสุนันทา จุลกิ่ง  หัวหนา้แผนกทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล  

     ฝา่ยทรัพยากรบุคคล 

3.  นางสุขขวัญเรือน ทูวศิริ นักวิชาการตรวจสอบ 6 ฝา่ยตรวจสอบและประเมินระบบงาน     

4.  นางศตพร มหาวงศ์  หัวหนา้แผนกบริหารงานทั่วไป กองบริหารงานทั่วไป ส านักงาน อ.ส.ค.  

   ภาคกลาง 

5.  นายอลงกรณ์ ศรีลาแสง นักวิชาการตรวจสอบ 5 ฝา่ยตรวจสอบและประเมินระบบงาน     

6.  นายชาณุพงษ์ บ ารุง  นักวิชาการตรวจสอบ 5 ฝา่ยตรวจสอบและประเมินระบบงาน    

7.  นายชาคริต เอี๊ยวชัยพร วิศวกร 4 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมห้องประชุม ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ (VDO Conference) 

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

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

3.  นางสาวประทมุทิพย ์ช่วยพนัง หัวหนา้แผนกพัสดุและบริการ ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ 

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

5.  นายศศิพงษ์  บุญญานุพงศ์ หัวหนา้แผนกการตลาดและการขาย ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ 

6.  นางสาวนภาพร  พันธุสุข แทนหัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ 

7.  นางสาวนนัท์นภสั  ยอดแฉล้ม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ 

8.  นางสาวปรัษฐา  ธรรมาภปิาลกุล  นักวิชาการพัสดุ 4 ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ 

9.  นายยุทธภพ บุรีภักดี เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ 

  

ผู้เข้าร่วมประชุมห้องประชุม ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ (VDO Conference) 

1.  นายอนุชติ สุกรินทร์ หัวหนา้กองบริหารงานทั่วไป ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

2.  นายแดนณรงค์ ทองอันตัง หัวหนา้กองการตลาดและการขาย ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3. นายอุดม สาภู นักวิชาการ 7 กองโรงงาน ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

4.   นายประสิทธิ์  ตัง้พงษ์ หัวหนา้กองโรงงาน ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

5.  นางสาวภมูิทพิย ์กูบโคกกรวด หัวหนา้แผนกบริหารงานทั่วไป กองบริหารงานทั่วไป  

     ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
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6.  นางรัตน์ลียา สาภู  หัวหนา้แผนกพัสดุและบริการ กองบริหารงานทั่วไป  

     ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

7.  นางวราภรณ์ พุทธพงศ์วิไล หัวหนา้แผนกคลังสนิค้า กองการตลาดและการขาย  

     ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

8.  นางบุษกร แพทอง           หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ กองโรงงาน ส านักงาน อ.ส.ค.  

     ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

9.  นายนเรศ สิรินาวากุล เจ้าพนักงานสัตวบาลและสัตวแทพย์ 5 รักษาการหัวหน้าแผนกส่งเสริม 

     การเลีย้งโคนม เขต 1 กองส่งเสริมกิจการโคนมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

     ส านักงาน อ.ส.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื  

10.  นางสาวอัจฉราพร ตุงไธสง นักวิชาการบัญชีและการเงิน 5 แทนหัวหน้าแผนกบัญชีและการเงนิ 

     กองบริหารงานทั่วไป ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

11.  นางศิรธิร ภูพวก           นักวิชาการบัญชีและการเงิน 5 แผนกบัญชแีละการเงิน 

     กองบริหารงานทั่วไป ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

12. นางกนกพร เวียงอนิทร์ นักวิชาการบัญชีและการเงิน  5 แผนกบัญชีและการเงิน 

     กองบริหารงานทั่วไป ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

13. นางจอมพรรณ มารอด นักวิชาการการตลาด 5 แผนกบัญชแีละการเงิน 

     กองบริหารงานทั่วไป ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

14. นางนติยา เถาว์ทิพย์           นักวิชาการการตลาด 5 แผนกการตลาดและการขาย 

     กองการตลาดและการขาย ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

15. นางสาวทัศนยี์ นามคง นักวิชาการการตลาด 5 แผนกการตลาดและการขาย 

     กองการตลาดและการขาย ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

16. นางยุพดี แพทย์รักษ์  นักวิชาการพัสดุ 5 แผนกคลังสินคา้ 

   กองการตลาดและการขาย ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

17. นางปาริชาต ิบุตตะพล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 แผนกบริหารงานทั่วไป  

  กองบริหารงานทั่วไป ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

18. นางสาวพัชรนิทร ์ประสงคศ์ิลป์   นักวิชาการพัสดุ 5 แผนกพัสดุและบริการ กองบริหารงานทั่วไป  

  ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

19. นางสาวเพ็ญนภา สดคมข า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 แผนกบริหารงานทั่วไป  

   กองบริหารงานทั่วไปส านักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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20. นางสาวนิธินันท์ หาญอาษา นักวิชาการพัสดุ 5 แผนกพัสดุและบริการ  

  กองบริหารงานทั่วไป ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

21. นายสนั่น เจรญิจิตต์ นายช่างเครื่องกล 5 แผนกวิศวกรรมโรงงาน กองโรงงาน  

  ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

22. นายจัตตุพล เมอืงสนธิ์     เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ 2 แผนกบริหารงานทั่วไป  

     กองบริหารงานทั่วไปส านักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

23. นางมยุรี ศรีประมวล เจ้าพนักงานพัสดุ แผนกพัสดุและบริการ  

     กองบริหารงานทั่วไป ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมห้องประชุม ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง (VDO Conference) 

1.  นายสุรพล  วาที   หัวหน้าส านักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง 

2.  นายส าเนาว์ พุกละออ          หัวกองกองบริหารงานทั่วไป ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง 

3.  นางสาวพรพรรณ ข้อยคล้าย   เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 5 ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง 

4.  นายชัยวัฒน์ ลีเลียง             เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง 

 

ทมีงานฝ่ายนโยบายและแผนงาน   (VDO Conference สภอ.) 

1.  นายสาคร  ชนะไพฑูรย์  ที่ปรึกษา 

2.  นายปกรณ์  จิระไชยเขื่อนขันธ์ หัวหนา้กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายนโยบายและแผนงาน     

3 . นายพิชิต เรอืงทรัพย์       หัวหนา้แผนกเทคโนโลยีและเครือขา่ย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  

      ฝา่ยนโยบายและแผนงาน     

4. นางสาวเพ็ญพร บึงธนสุทโธ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 แผนกบริหารความเสี่ยง 

      และควบคุมภายใน  

      กองแผนงานและโครงการ ฝา่ยนโยบายและแผนงาน 

5. นางสาวนิศรา นฤคนธ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 แผนกบริหารความเสี่ยง 

      และควบคุมภายใน  

      กองแผนงานและโครงการ ฝา่ยนโยบายและแผนงาน 

6.  นายเอกริทร์  ค าตา   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 แผนกเทคโนโลยีและเครอืข่าย  

      กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝา่ยนโยบายและแผนงาน     

7.  นายสิขรินทร์  พิทักษ์วาปี  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 แผนกเทคโนโลยีและเครอืข่าย  

      กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝา่ยนโยบายและแผนงาน     
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8. นางสาวพรพิมล โพธิ์ทอง  พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงาน แผนกบริหารความเสี่ยง 

      และควบคุมภายใน กองแผนงานและโครงการ  

      ฝา่ยนโยบายและแผนงาน 

9. นายปฏิภาณ นกิูลกาญจน์  พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติการแผนกบริหารความเสี่ยง 

      และควบคุมภายใน กองแผนงานและโครงการ  

      ฝา่ยนโยบายและแผนงาน 

10. นางสาวศศกิานต์ รักสองหมื่น พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานกองแผนงานและโครงการ  

      ฝา่ยนโยบายและแผนงาน 

 

เริ่มประชุม เวลา  10.30 น. 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

   นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ประธานคณะท างานฯ กล่าวเปิดการประชุมในหัวข้อวันนี้ 

ได้มีการซ้อมแผนการบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) กัน

มาอย่างตอ่เนื่องตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งปีนีไ้ด้ใหค้วามส าคัญในการจัดท าแผนเช่นเคย ซึ่งธุรกิจจะด าเนินการ

ต่อไปได้ ต้องมีการดูแลระบบและการบริหารจัดการ เมื่อมีความเสี่ยงเกิดขึ้น หากมีการบริหารจัดการที่ดีก็จะ

ท าให้ธุรกิจสามารถด าเนินตอ่ไปได้  ทางผู้บริหารในทุกระดับใหค้วามส าคัญการซ้อมแผน BCM กันในวันนี ้   ถือ

เป็นนโยบายที่ส าคัญ เป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติกันได้ทุกส านักงานภาค และส านักงานภาคใดที่ได้ท าการซักซ้อมไป

แล้วก็ให้ใช้ในส านักงานนั้นๆ และก็ขอให้น าแผนที่ได้ท าการซักซ้อมไปแล้วนั้น  น าไปปรับใช้ ประยุกต์ ใช้กับ

ส านักงานภาคอื่นๆด้วย ในปี 2561 นี้ จะท าการซ้อมแผน BCM ที่ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ซึ่งถือเป็นแผนต้นแบบในปีนี้ และได้มีค าถามจากคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงในการประชุมด้วยเช่นกัน

ว่า ท าไมต้องไปท าการซักซ้อมที่ส านักงานภาคอื่นๆด้วย จงึได้ช้ีแจงว่า  เหตุที่ไปท าการซ้อมแผน BCM          ทุก

ส านักงานภาค เพื่อใหแ้ต่ละทุกส านักงานภาคนั้น  ได้รับรู้ถึงกระบวนการในการจัดท าแผน ปัญหา อุปสรรคด้วย

เชน่กัน และได้เข้าใจถึงแผนการและความเสี่ยงขององค์กรด้วย  
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ  

    ตามหนังสอืที่ กษ 1903/ว 1223 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 แผนกบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายใน กองแผนงานและโครงการ ฝา่ยนโยบายและแผนงาน  ได้น าส่งรายงานการประชุม

คณะท างานบริหารความพร้อมตอ่สภาวะวกิฤติของ อ.ส.ค. ครัง้ที่  1/2561  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 เพื่อให้

คณะท างานบริหารความพร้อมตอ่สภาวะวกิฤติของ อ.ส.ค. ทุกท่านพิจารณาใหก้ารรับรองรายงานการประชุม  

    ปรากฏว่า ไม่มีคณะท างานฯ ท่านใดแจ้งขอแก้ไข   

 

(ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่อง การจัดท าแผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ Business Continuity 

Management : BCM  ของ อ.ส.ค. ประจ าปี 2561 

ความเป็นมา 

  1. ตามเกณฑป์ระเมินการบริหารความเสี่ยง ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

(สคร.) ได้ก าหนดให้รัฐวิสาหกิจมีเกณฑ์ประเมินการบริหารความเสี่ยง ซึ่งนอกจากให้มีการวิเคราะห์หาปัจจัย

เสี่ยงแล้ว เครื่องมืออีกอย่างหนึ่งที่ก าหนดให้รัฐวิสาหกิจจะต้องด าเนินการ คือ การจัดท าแผนบริหารธุรกิจ

ต่อเนื่องทางธุรกิจในกิจกรรมหลักขององค์กร และเพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยง 

อ.ส.ค. ประจ าปีงบประมาณ 2561 ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ อ.ส.ค. ครั้งที่ 11/2560      

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560   

2. ฝ่ายนโยบายและแผนงาน ในฐานะที่รับผิดชอบงานด้านดูแลตัวชี้วัด ด้านการบริหารความ

เสี่ยงและด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ  ซึ่งตามเกณฑป์ระเมินได้ก าหนดไว้ใน ส่วนที่สอง เกณฑ์เพิ่มเติม

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง “มีระบบการจัดการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องทางธุรกิจ 

(Business Continuity Management : BCM) ของงานหลักๆ ทุกด้าน โดยควรมีการวิเคราะห์ผลกระทบต่อธุรกิจ 

(Business Impact Analysis : BIA ) เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าธุรกิจจะไม่มีปัญหาในสถานการณ์

ฉุกเฉินต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม เป็นต้น โดย  BCM มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ธุรกิจสามารถด าเนินการได้อย่าง

ต่อเนื่อง ด้วยการจัดการที่ดี (ด้าน IT, IT Related และ Non-IT จากสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้) มีการ

ฝึกซ้อมตามแผนส ารองฉุกเฉินที่ครอบคลุมงานทุกประเภทที่ส าคัญจากการวิเคราะห์ผลกระทบต่อธุรกิจ 
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(Business Impact Analysis : BIA ) ครบถ้วนตามแผนงานที่ก าหนดและไม่พบข้อผิดพลาดหรือข้อที่ต้องปรับปรุง 

หรือหากมีข้อผิดพลาดหรือต้องปรับปรุง องค์กรสามารถด าเนินการแก้ไข และฝึกซ้อมใหม่จนสามารถลดความ

ผดิพลาดดังกล่าวได้”   

3. ฝ่ายนโยบายและแผนงาน จึงได้น าเสนอแนวทางการท าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

(Business Continuity Plan : BCP) ของ อ.ส.ค. ประจ าปี 2561 เพื่อเป็นไปตามนโยบายใหข้ยายผลไปใช้ใหค้รบทุก

ส านักงานภาค โดยใช้ Key process  ของปี 2560 และพิจารณาวิเคราะห ์BIA เพิ่มในปี 2561 ตามสภาพแวดล้อม

ตามพื้นที่จริง ใหท้ี่ประชุมคณะท างานบริหารความพร้อมต่อสภาะวิกฤติของ อ.ส.ค. ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 

เมษายน 2561 พิจารณาและได้รับความเห็นชอบให้น าเสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อ.ส.ค. 

พิจารณาต่อไป 

4. อ.ส.ค. ได้น าเสนอน าเสนอแนวทางการท าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business 

Continuity Plan : BCP) ของ อ.ส.ค. ประจ าปี 2561 เพื่อเป็นไปตามนโยบายใหข้ยายผลไปใช้ให้ครบทุกส านักงาน

ภาค โดยใช้ Key process  ของปี 2560 และพิจารณาวิเคราะห ์BIA เพิ่มในปี 2561 ตามสภาพแวดล้อมตามพืน้ที่

จริง ณ ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพิจารณาเชื่อมโยงกับระบบ IT .ในการประชุม

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อ.ส.ค. ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมมีความเห็น

ข้อเสนอแนะและมต ิดังนี้ 

 

ความเห็นของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อ.ส.ค. 

นายวิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข ประธานอนุกรรมการฯ มีข้อซักถามว่า ท าไมถึงไปท าแผน BCM ที่

ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

นายเทอดไชย ระลึกมูล อนุกรรมการและเลขานุการ ช้ีแจงว่า ตามนโยบายของผูบ้ริหาร อ.ส.ค. 

อยากให้ด าเนินการให้ครบทุกส านักงานภาค  เนื่องจากว่าการจัดท าแผนจะด าเนินการได้ทีละส านักงานภาค

เท่านั้น แต่ตามแผนแล้วในอนาคตก็จะด าเนินการให้ครบทุกส านักภาค ในอดีตได้ด าเนินการจัดท าแผนที่

ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง, ส านักงาน อ.ส.ค. ใต้แล้ว ปีนี้จึงเป็นส านักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

นางสาวสุวรรณี  ส าโรงวัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อซักถามว่า การจัดท าแผน BCM นั้น จะท าใน

เรื่องงานหลักขององค์กร ซึ่งในปีแรกท าเรื่องกระบวนการผลิต ยกตัวอย่างเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ ปีที่สองจัดท า

แผนที่ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง โดยท าเรื่อง ERP ปีที่สามได้จัดท าแผนที่ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ เรื่อง ERP 

จงึขอเรียนถามว่า หากทราบผลระบบ ERP ที่ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคกลางและภาคใต้แล้ว ไม่สามารถน าผลที่ได้

ไปก ากับที่ส านักงานภาคอื่นๆหรือไม่ ท าไมถึงไม่เลือกท าระบบการผลิต หรือระบบอื่นๆแทนระบบ ERP หรือ
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ระบบไหนก็ได้ที่คาดการณ์ว่าจะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคต ท าไมถึงยังท าแผน BCM ในหัวข้อ ERP กับส านักงาน 

อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

นายเทอดไชย ระลึกมูล อนุกรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า ที่ไม่สามารถน าผล ERP ที่ได้ท า

การทดสอบกับส านักงาน อ.ส.ค. ภาคกลางและภาคใต้ไปใช้ก ากับส านักงานภาคอื่นๆนั้น เนื่องจากมีความ

แตกต่างของรูปแบบบางประการ รวมไปถึงก าหนดของกรอบเวลา การวิเคราะห์ BIA ก็มีความแตกต่างกันใน

รายละเอียด ในปี 2561 ที่จะด าเนินการจัดท าแผน BCM ที่ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เงื่อนไข

ทาง IT ก็จะมพีิเศษเพิ่มขึ้น ขอให้ทางหัวหน้ากองเทคโนโลยีสารสนเทศให้ขอ้มูลเพิ่มเติม 

  นายปกรณ์ จิระไชยเขื่อนขันธ์ หัวหน้ากองเทคโนโลยีสารสนเทศ ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า เหตุผลที่ต้อง

มีการซ้อมทุกส านักงานภาค เนื่องจากมีการจ าลองสถานการณ์ในแต่ละส านักงานภาค ที่มีการก าหนด

สถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป ดังเช่นการซักซ้อมที่ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้นั้น เป็นการฝึกซ้อมที่ก าหนด

สถานการณ์ว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่สามารถท าการเชื่อมต่อกับระบบ ERP ที่ส่วนกลางได้ แต่ในกรณีที่ท าการ

ฝึกซ้อมที่ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น จะเป็นการซักซ้อมที่เกี่ยวข้องกับการเกิดความ

ผิดพลาดของระบบ Firewall ซึ่งเป็นระบบที่จะเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงจากการด าเนินการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ก าหนดไว้ ดังนัน้ จงึท าให้มีความจ าเป็นต้องท าการฝึกซ้อมในกรณีดังกล่าว 

  นางสาวสุวรรณี ส าโรงวัฒนา ผูท้รงคุณวุฒิ  มีข้อซักถามว่า หากด าเนินการจัดท าแผน BCM 

ทั้ง 3 ส านักงานภาคแล้วนัน้ จะมีกระบวนการน าแผน, ข้อปฏิบัติหรือคูม่อืการซักซ้อมของทุกส านักงานภาคที่

เกิดขึ้นไปปรับใช้กับส านักงานภาคอื่นๆได้อย่างไรบ้าง  

นายเทอดไชย ระลึกมูล อนุกรรมการและเลขานุการ ช้ีแจงว่า ขอรับข้อสังเกตไว้ เนื่องจากว่าทุก

ส านักงานภาคจะต้องมีการซ้อมแผน BCM ของแต่ละส านักงานภาคเอง โดย VDO Conference ร่วมกับทุก

ส านักงานภาคอื่นๆ เพื่อให้เกิดการเรียนและรับรู้ถึงลักษณะการด าเนินแผนการฝึกซ้อมร่วมกัน และหาก

ด าเนนิการครบทุกส านักงานภาคแล้ว อาจจะมาในเรื่องของ Production และเน้นเรื่องการซ้อมแผนที่เข้มข้นขึน้ได้ 

  นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ประธานอนุกรรมการ ให้ข้อสังเกตว่า ควรน าเอาแผนการฝึกซ้อมที่

ด าเนินการส าเร็จแล้วไปจัดท าเป็นคู่มือ BCM หากในอนาคตเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลเสียต่อองค์กรก็จะส่งผลให้

พนักงานมคีวามพรอ้มและเตรียมตัวเบือ้งตน้ในการรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

  นายเทอดไชย ระลึกมูล อนุกรรมการและเลขานุการ ขอช้ีแจงเพิ่มเติมว่า สิ่งที่จะได้ในการเรียนรู้

เพิ่มเติมคือ จะได้เล่มแผน BCM และเล่มผลการซ้อมแผน BCM ที่จะช่วยให้ส านักงานภาคทุกภาคสามารถใช้เป็น

ข้อมูลเพื่อศึกษาได้ 

 

  นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ประธานอนุกรรมการ ให้ข้อสังเกตว่า ควรจะให้ท าเป็น 2 ส่วน คือ 

สรุปเล่มการซ้อมแผน BCM โดยการสรุปเนื้อหา กระบวนการ เหตุการณ์ตัวอย่างสั้นๆที่น่าสนใจ หากพนักงาน
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ท่านใดต้องการทราบโดยการลงลึกในรายละเอียดก็จะได้ไปหาอ่านอีกเล่มคือ เล่มคู่มือแผน BCM เพราะหาก

จัดท าเล่มที่หนาๆเนื้อหาสาระเยอะๆทีเดียว ผูอ้่านอาจจะไม่สนใจที่จะอ่านในเนื้อหานั้นๆ 

 

มติคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อ.ส.ค. 

เห็นชอบการให้จัดท าแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Management : BCM)  

ประจ าปี 2561 ณ ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และน าข้อสังเกตจากคณะอนุกรรมการไป

ปรับปรุง 

แผนต่อไป 

 

สาระส าคัญ 

ฝา่ยนโยบายและแผนงาน จึงได้จัดประชุมเชงิปฏิบัติการโครงการอบรมเชงิปฏิบัติการ        เรื่อง 

“BCM Implementation ของ อ.ส.ค.” เพื่อจัดท าแผนรองรับการบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ 

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

จริงของส านักงาน อ.ส.ค.  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561 อ.ส.ค. ภาคตะวันออก

เฉียง เหนือ โดยที่ปรึกษาท่านสาคร  ชนะไพฑูรย์ มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้  ประสบการณ์ และอบรมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อน าไปสู่การจัดท าแผนรองรับการบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ BCP และแผนการกู้

ระบบ  DRP ของ อ.ส.ค. ตามล าดับ ดังนี้ 

1. ทบทวน ให้ความรู้ ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจหรือ Business Continuity 

Management : BCM และการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP)  

 2. การก าหนด BCM Scope ในปี 2561 

 

Scope ปี 2558 ปี 2559  ปี 2560 ปี 2561 

1. ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง 

Product-UHT (90%) 

Process-Production 

1.จัดท าแผน  

2.ซ้อมแผน 

BCP/DRP 

 

- - ทบทวน 
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Scope ปี 2558 ปี 2559  ปี 2560 ปี 2561 

2. ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง 

     ระบบ ERP ในการส่งมอบ

ผลิตภัณฑ์ให้กับเอเย่นต์ที่คลัง

( Inventory), ร ะ บ บ ก า ร เ งิ น 

(GL)/AP/AR/CM และระบบขาย 

(OM)  

- 1.จัดท าแผน  

2.ซ้ อ ม แ ผ น 

BCP/DRP 

- ทบทวน 

3. ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ 

ระบบ ERP  

-ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับ

เอเย่นต์ที่คลัง(Inventory), 

-ระบบการเงนิ (GL)/AP/AR/CM) 

-ระบบขาย (OM)   

- - 1.จัดท าแผน  

2.ซ้อมแผน 

BCP/DRP 

   ทบทวน 

4 . ส า นั ก ง า น  อ . ส . ค .  ภ าค

ตะวันออกเฉียงเหนอื ระบบ ERP  

-ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับ

เอเย่นต์ที่คลัง(Inventory), 

-ระบบการเงนิ (GL)/AP/AR/CM) 

-ระบบขาย (OM)   

   1.จั ด ท า

แผน  

2.ซ้อมแผน 

BCP/DRP 

 

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

  3.1 การวเิคราะหผ์ลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) พิจารณามิติของ

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

   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 
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ผลกระทบ 

ระดับ ความหมาย : เชงิปริมาณ (บาท) ความหมายเชิง : เชงิคุณภาพ  

1 ไม่เกนิ 10,000 บาท น้อยมาก   : ไม่มีผลกระทบ 

2 มากกวา่ 10,000 บาท – 50,000 

บาท 

น้อย        : กระทบ แต่ไมส่รา้งความเสยีหาย 

3 มากกวา่ 50,000 บาท – 250,000

บาท 

ปานกลาง  : กระทบ สรา้งความเสยีหายบางกจิกรรม/ขั้นตอน 

4 มากกวา่ 250,000 บาท – 10 ล้าน

บาท 

สูง           : กระทบสรา้งความเสยีหายตอ่ผลการด าเนินงาน

ธุรกิจ 

5 มากกวา่ 10 ลา้นบาทขึน้ไป สูงที่สดุ      : กระทบสรา้งความเสยีหายจนไม่สามารถด าเนิน

ธุรกิจต่อไปได ้

 

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

  อ.ส.ค. ได้ด าเนินการวิเคราะห์ BIA  จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop เมื่อวันที่ 

24 พฤษภาคม 2561 ณ ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื โดยมีผู้เข้าร่วมวเิคราะห ์BIA  ประกอบด้วย 

คณะท างานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวกิฤติ อ.ส.ค. ผู้บริหาร และผูป้ฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่มี

การหยุดชะงักของการด าเนินงาน ซึ่งมีกระบวนการวิเคราะห์และวัดผลกระทบหรอืความสูญเสียทางธุรกิจที่เกิด

จากการหยุดชะงักการด าเนินงาน ในระบบ  ERP (Enterprise Resource Planning) ที่น ามาใช้เป็นเครื่องมือในการ

ปฏิบัติงานในกระบวนการหลักของ อ.ส.ค. อย่างตอ่เนื่อง จ านวน 3 กระบวนการหลัก คือ  

  1.ระบบ ERP ในระบบการส่งมอบผลิตภัณฑใ์ห้กับเอเย่นต์ที่คลัง(Inventory) 

  2.ระบบ ERP ในระบบการเงนิ (GL)/AP/AR/CM)  

  3.ระบบ ERP ในระบบขาย (OM)    

 ซึ่งผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop เพื่อวิเคราะห์ BIA พบว่า ระบบ ERP ที่

น ามาใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานในกระบวนการหลักอื่นๆ ของ อ.ส.ค. อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการใช้

ระบบ ERP ในระบบขาย(OM) ,การส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับเอเย่นต์ที่คลัง( Inventory) และระบบการเงิน

(GL)/AP/AR/CM ยังมีความส าคัญอย่างยิ่งในการด าเนินธุรกิจหลักของ ส านักงาน อ.ส.ค. ตะวันออกเฉียงเหนือ  

จงึได้พิจารณามาจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่อง Business Continuity Plan : BCP และแผนการกู้ระบบ Disaster 

Recovery Plan : DRP  ในปี 2561 เพื่อน าใช้ในปี 2562  โดยมีผลการวิเคราะหด์ังตารางข้างล้างนี้ 

 

 



แผนบริหารความตอ่เนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) 

 
 

61 

Business Impact Analysis 

ERP 4 Hrs 8 Hrs 24 Hrs 3 Day 

MTPD 

 

RTO Key Service 

/process 

S O F C Max S O F C Max S O F C Max S O F C Max 

ระบบขาย (OM) 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 8  

hrs 

5  
hrs 

ระบบ 

คลังสินคา้

(Inventory) 

1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 8  

hrs 

5  
hrs 

ระบบการเงิน 

(GL)/AP/AR/CM 

1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 8  

hrs 

5  
hrs 

 

ตาราง ผลลัพธ์จากการวิเคราะหผ์ลกระทบทางธุรกิจ ประจ าปี 2561  ( สภอ.) 

 

ค าอธิบายการวิเคราะห์ Key Process ERP –ระบบขาย(OM)  

กรณดี าเนินการระบบ ERP ใช้งานไม่ได้    4   ชั่วโมง 

มิติของผลกระทบ 4 ด้าน ระดับ เหตุผล 

S: Strategic  

ด้านกลยุทธ์ 
1 มีผลกระทบกับการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานเพียงเล็กน้อย  ไม่มีการ

ชะงักของกระบวนการ และการด าเนินงานทางธุรกิจ 

O: Operation  

ด้านการปฏิบัติการ 
1 มีผลกระทบต่อกระบวนการท างานเพียงเล็กน้อย 

F: Finance  

ด้านการเงนิ 
1 ท าให้มกีารสูญเสียทางการเงินประมาณไม่เกิน 10,000 บาท 

 

C: Compliance 

ด้านกฎหมาย 
1 ไม่ปฏิบัติ ตามระเบียบฯ ส่งผลกระทบอย่างไม่มนีัยส าคัญ 

 

เหตุผล ในกรณีนี้ท าให้สูญเสียเวลาในการปฏิบัติงาน เช่น หากช่วงเช้า ระบบ ERP ใช้ไม่ได้ จะกระทบการท างาน

ระบบ ERP ใช้งานไม่ได้ 4 ช่ัวโมง ช่วงบ่ายจึงจะปฏิบัติงานปกติได้ ผลกระทบท าใหต้้องปฏิบัติงานต่อเนื่อง ต่อไปอีก 

4 ช่ัวโมง อาจจะมีคา่ใช้จ่ายค่าล่วงเวลา และท าให้ลูกค้ารับสินคา้ล่าช้ากว่าก าหนด 
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ค าอธิบายการวิเคราะห์ Key Process ERP –ระบบขาย(OM)  

กรณดี าเนินการระบบ ERP ใช้งานไม่ได้    8 ชั่วโมง 

มิติของผลกระทบ 4 ด้าน ระดับ เหตุผล 

S: Strategic  

ด้านกลยุทธ์ 
3 มีผลกระทบกับการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน มีผลกระทบต่อ

กระบวนการ ปานกลาง 

O: Operation  

ด้านการปฏิบัติการ 
3 เพราะมีผลกระทบต่อกระบวนการท างานปานกลาง 

F: Finance  

ด้านการเงนิ 
3 ท าให้มีการสูญเสียทางการเงิน จากยอดจ าหน่ายสินค้ามากกว่า 50,000 

บาท – 2.5 แสนบาท 

C: Compliance 

ด้านกฎหมาย 
3 ไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ส่งผลกระทบอย่างมนีัยส าคัญแต่สามารถแก้ไขได้ 

เหตุผล ในกรณีนี้ท าให้สูญเสียเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 8 ช่ัวโมง จะกระทบการท างานระบบ ERP ใช้งานไม่ได้ 8 

ช่ัวโมง ท าให้ต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงานมากขึ้น อาจจะมีค่าใช้จ่ายค่าล่วงเวลา และท าให้รับการสั่งซื้อจากลูกค้า

ล่าช้าและเสียโอกาสในการจ าหนา่ยผลิตภัณฑน์ม   

 

ค าอธิบายการวิเคราะห์ Key Process ERP –ระบบขาย(OM)  

กรณดี าเนินการระบบ ERP ใช้งานไม่ได้    24 ชั่วโมง 

มิติของผลกระทบ 4 ด้าน ระดับ เหตุผล 

S: Strategic  

ด้านกลยุทธ์ 
4 เพราะมีผลกระทบกับการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน มีผลกระทบต่อ

กระบวนการอย่างรุนแรง/กระทบต่อแผนงาน 

O: Operation  

ด้านการปฏิบัติการ 
4 เพราะมีผลกระทบต่อกระบวนการท างานอย่างรุนแรง กระทบต่อแผนงาน 

F: Finance  

ด้านการเงนิ 
4 เพราะท าให้มีการสูญเสียทางการเงิน จากยอดจ าหน่ายสินค้ามากกว่า 2.5 

แสนบาท – 1 ล้านบาท 

C: Compliance 

ด้านกฎหมาย 
4 เพราะไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงตอ่งาน 
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เหตุผล ในกรณีนี้ท าให้สูญเสียเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามปกติ 24 ช่ัวโมง จะมีผลท าให้พนักงานต้องท างาน

ล่วงเวลา  เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าภายในวันต่อมา การออกใบสั่งซื้อใหลู้กค้า ลูกค้าล่าช้า ไม่เป็นปัจจุบัน  

 

ค าอธิบายการวิเคราะห์ Key Process ERP –ระบบขาย(OM)  

กรณดี าเนินการระบบ ERP ใช้งานไม่ได้    3 วัน  

มิติของผลกระทบ 4 ด้าน ระดับ เหตุผล 

S: Strategic  

ด้านกลยุทธ์ 
5 เพราะมีผลกระทบกับการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน มีผลกระทบต่อ

กระบวนการอย่างรุนแรง/กระทบต่อแผนงาน สูงสุด 

O: Operation  

ด้านการปฏิบัติการ 
5 เพราะมีผลกระทบต่อกระบวนการท างานอย่างรุนแรง กระทบต่อแผนงาน 

F: Finance  

ด้านการเงนิ 
5 เพราะท าให้มีการสูญเสียทางการเงิน จากยอดจ าหน่ายสินค้ามากกว่า 1 

ล้านขึน้ไป 

C: Compliance 

ด้านกฎหมาย 
5 เพราะไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงตอ่องค์กร 

เหตุผล ในกรณีนี้ท าให้สูญเสียเวลาในการปฎิบัติงานตามปกติ 3 วัน ถ้าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงสิ้นเดือน,ต้น

เดือนที่ต้องจะท าให้มีผลกระทบต่อการท ารายงานต่าง ๆ จะมีผลท าใหพ้นักงานต้องท างานล่วงเวลามากขึน้ และท า

ให้มผีลติภัณฑ์ค้างในโกดังเท่ากับจ าหนา่ยในช่วง 3 วัน ที่ระบบ ERP ใช้งานไม่ได้   

 

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

กรณดี าเนินการระบบ ERP ใช้งานไม่ได้ 4 ชั่วโมง 

มิติของผลกระทบ 4 ด้าน ระดับ เหตุผล 

S: Strategic  

ด้านกลยุทธ์ 
1 เพราะมีผลกระทบกับการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานเพียง                 

เล็กน้อย ไม่มกีารชะงักของกระบวนการ และการด าเนินงานทางธุรกิจ 

O: Operation  

ด้านการปฏิบัติการ 
1 เพราะมีผลกระทบต่อกระบวนการท างานเพียงเล็กน้อย 
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มิติของผลกระทบ 4 ด้าน ระดับ เหตุผล 

F: Finance  

ด้านการเงนิ 
1 เพราะท าให้มกีารสูญเสียทางการเงินประมาณไม่เกิน 10,000 บาท 

C: Compliance 

ด้านกฎหมาย 
1 เพราะไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ส่งผลกระทบอย่างไม่มนีัยส าคัญ 

 

เหตุผล ในกรณีนี้ท าให้สูญเสียเวลาในการปฏิบัติงาน เช่น หากช่วงเช้า ระบบ ERP ใช้ไม่ได้ จะกระทบการท างาน

ระบบ ERP ใช้งานไม่ได้ 4 ช่ัวโมง ช่วงบ่ายจึงจะปฏิบัติงานปกติได้ ผลกระทบท าใหต้้องปฏิบัติงานต่อเนื่อง ต่อไปอีก 

4 ช่ัวโมง อาจจะมีคา่ใช้จ่ายค่าล่วงเวลา และท าให้การรับรู้รายได้ไม่เป็นปัจจุบัน  

 

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

กรณดี าเนินการระบบ ERP ใช้งานไม่ได้ 8 ชั่วโมง 

มิติของผลกระทบ 4 ด้าน ระดับ เหตุผล 

S: Strategic  

ด้านกลยุทธ์ 
3 เพราะมีผลกระทบกับการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน มีผลกระทบต่อ

กระบวนการ ปานกลาง 

O: Operation  

ด้านการปฏิบัติการ 
3 เพราะมีผลกระทบต่อกระบวนการท างานปานกลาง 

F: Finance  

ด้านการเงนิ 
3 เพราะท าให้มีการสูญเสียทางการเงิน จากยอดจ าหน่ายสินค้ามากกว่า 

50,000 บาท – 2.5 แสนบาท 

C: Compliance 

ด้านกฎหมาย 
3 เพราะไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญแต่สามารถ

แก้ไขได้ 

เหตุผล ในกรณีนี้ท าให้สูญเสียเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 8 ช่ัวโมง จะกระทบการท างานระบบ ERP ใช้งานไม่ได้ 8 

ช่ัวโมง ท าให้ต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงานมากขึ้น อาจจะมีค่าใช้จ่ายค่าล่วงเวลา และท าให้การรับรู้รายได้ไม่เป็น

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

กรณดี าเนินการระบบ ERP ใช้งานไม่ได้ 24 ชั่วโมง 

มิติของผลกระทบ 4 ด้าน ระดับ เหตุผล 

S: Strategic  

ด้านกลยุทธ์ 
4 เพราะมีผลกระทบกับการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน มีผลกระทบต่อ

กระบวนการอย่างรุนแรง/กระทบต่อแผนงาน 

O: Operation  

ด้านการปฏิบัติการ 
4 เพราะมีผลกระทบต่อกระบวนการท างานอย่างรุนแรง กระทบต่อแผนงาน 

F: Finance  

ด้านการเงนิ 
4 เพราะท าให้มีการสูญเสียทางการเงิน จากยอดจ าหน่ายสินค้ามากกว่า 2.5 

แสนบาท – 1 ล้านบาท 

C: Compliance 

ด้านกฎหมาย 
4 เพราะไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงตอ่งาน 

เหตุผล ในกรณีนี้ท าให้สูญเสียเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามปกติ 24 ช่ัวโมง และถ้าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวัน

สุดท้ายของเดือน จะมีผลท าให้พนักงานต้องท างานล่วงเวลามากขึ้น เพื่อปิดงบการเงินและรายงานต่าง ๆ ให้เสร็จ

ทันภายในก าหนดตาม KPI   และจะกระทบในการออกใบเสร็จรับเงนิให้ลูกค้าล่าช้า ไม่เป็นปัจจุบัน 

 

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

กรณดี าเนินการระบบ ERP ใช้งานไม่ได้ 3 วัน  

มิติของผลกระทบ 4 ด้าน ระดับ เหตุผล 

S: Strategic  

ด้านกลยุทธ์ 
5 เพราะมีผลกระทบกับการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน มีผลกระทบต่อ

กระบวนการอย่างรุนแรง/กระทบต่อแผนงาน สูงสุด 

O: Operation  

ด้านการปฏิบัติการ 
5 เพราะมีผลกระทบต่อกระบวนการท างานอย่างรุนแรง กระทบต่อแผนงาน 

F: Finance  

ด้านการเงนิ 
5 เพราะท าให้มีการสูญเสียทางการเงิน จากยอดจ าหน่ายสินค้ามากกว่า 1 

ล้านขึน้ไป 

C: Compliance 

ด้านกฎหมาย 
5 เพราะไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงตอ่องค์กร 
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เหตุผล ในกรณีนี้ท าให้สูญเสียเวลาในการปฏิบัติงานตามปกติ 3 วัน และถ้าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงสิ้นเดือน

,ต้นเดือนที่ต้องปิดงบการเงิน และรายงานต่าง ๆ จะมีผลท าให้พนักงานต้องท างานล่วงเวลามากขึ้น ซึ่งเป็นการ

ชดเชยในช่วง 3 วัน ที่ระบบ ERP ใช้งานไม่ได้ เพื่อปิดงบการเงินและรายงานต่าง ๆ ให้เสร็จทันภายในก าหนดตาม 

KPI และด้านการเงินมีผลกระทบการจ่ายช าระหนี้ เช่น ค่าไฟฟ้า,ค่าภาษี,เงินเดือน,ค่าน้ านมดิบ ซึ่งถ้าจ่ายค่าไฟฟ้า

และค่าภาษี ไม่ตรงวัน จะมีคา่ปรับเกิดขึ้น และจะกระทบในการออกใบเสร็จรับเงนิให้ลูกค้าล่าช้า ไม่เป็นปัจจุบัน  

 

  ค าอธิบายการวิเคราะห์ Key Process ERP –การส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับเอเย่นต์ที่คลังสินค้า 

(Inventory) 

กรณดี าเนินการระบบ ERP ใช้งานไม่ได้    4   ชั่วโมง  

มิติของผลกระทบ 4 ด้าน ระดับ เหตุผล 

S: Strategic  

ด้านกลยุทธ์ 
1 เพราะมีผลกระทบต่อกระบวนการท างานน้อย ยังไม่กระทบชื่อเสียงองค์กร 

O: Operation  

ด้านการปฏิบัติการ 
1 ผลกระทบต่อกระบวนการท างานน้อยมาก 

F: Finance  

ด้านการเงนิ 
1 เพราะมีผลกระทบต่อกระบวนการท างานบ้างเล็กน้อยท าให้ตอ้งเสียค่า   

ล่วงเวลาในการปฏิบัติงานแตย่ังอยู่ในระดับที่ไม่เกิน 10,000บาท 

C: Compliance 

ด้านกฎหมาย 
1 เพราะยังไม่มีการเผยแพร่ข่าว  อาจมเีพียงลูกค้าเร่งรัดเวลาเท่านั้น 

เหตุผล ในกรณีนี้ท าให้การคีย์เอกสารรับเข้าจ่ายออกรายการผลิตภัณฑ์และการตัดยอดขายในระบบ ERP เกิด

ความลา่ช้าขยายเวลางานออกไปและอาจก่อให้เกิดค่าล่วงเวลาบ้างเล็กน้อย 
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ค าอธิบายการวิเคราะห์ Key Process ERP –การส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับเอเยน่ต์ที่คลังสินค้า  

(Inventory) 

กรณดี าเนินการระบบ ERP ใช้งานไม่ได้  8  ชั่วโมง  

มิติของผลกระทบ 4 ด้าน ระดับ เหตุผล 

S: Strategic  

ด้านกลยุทธ์ 
3 เพราะมีผลกระทบต่อกระบวนการท างานระดับปานกลาง ท าให้แผนงานที่

วางไว้เกิดความ ล่าช้า 

O: Operation  

ด้านการปฏิบัติการ 
3 มีผลกระทบต่อกระบวนการท างานระดับปานกลาง 

F: Finance  

ด้านการเงนิ 
3 เพราะท าให้มีการสูญเสียทางการเงิน จากยอดจ าหน่ายสินค้ามากกว่า 

50,000 บาท – 2.5 แสนบาท 

C: Compliance 

ด้านกฎหมาย 
3 เพราะไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญแต่สามารถ

แก้ไขได้ 

เหตุผล ในกรณีนี้ท าให้  การส่งมอบผลิตภัณฑ์นมให้กับลูกค้าเกิดความล่าช้า เนื่องจากถ้าระบบ ERP มีปัญหาจะ

ท าให้แผนกการตลาดและการขายออกใบก ากับภาษี/ใบส่งของ และใบสั่งจ่ายไม่ได้  ส่งผลให้การเตรียมสินค้าและ

การส่งมอบเกิดความล่าช้าเพราะการเตรียมสินค้า การจัดเตรียมขึ้นรถบรรทุกต่อคันต้องใช้ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง 

ส่งผลกระทบต่อการตัดยอดขายในระบบ ERP ท าให้การตัดสต็อกไม่เป็น real time และไม่สามารถเรียกรายงาน

ยอดผลิตภัณฑน์มคงเหลือประจ าวันได้ เมื่อทุกกระบวนการการท างานของแผนกคลังสินค้าเกิดความล่าช้าส่งผลให้

พนักงานต้องท างานล่วงเวลาก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน แตไ่ม่เกิน10,000 บาท 

 

ค าอธิบายการวิเคราะห์ Key Process ERP –การส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับเอเยน่ต์ที่คลังสินค้า  

(Inventory) 

กรณดี าเนินการระบบ ERP ใช้งานไม่ได้ 24 ชั่วโมง  

มิติของผลกระทบ 4 ด้าน ระดับ เหตุผล 

S: Strategic  

ด้านกลยุทธ์ 
4 เพราะมีผลกระทบกับการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน มีผลกระทบต่อ

กระบวนการอย่างรุนแรง/กระทบต่อแผนงาน 

O: Operation  

ด้านการปฏิบัติการ 
4 เพราะมีผลกระทบต่อกระบวนการท างานอย่างรุนแรง กระทบต่อแผนงาน 
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มิติของผลกระทบ 4 ด้าน ระดับ เหตุผล 

F: Finance  

ด้านการเงนิ 
4 เพราะท าให้มีการสูญเสียทางการเงิน จากยอดจ าหน่ายสินค้ามากกว่า 2.5 

แสนบาท – 1 ล้านบาท 

C: Compliance 

ด้านกฎหมาย 
4 เพราะไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงตอ่งาน 

เหตุผล ในกรณีนี้ท าให ้การส่งมอบผลิตภัณฑ์นมให้กับลูกค้าเกิดความล่าชา้ เนื่องจากถ้าระบบ ERP มีปัญหาจะท า

ให้แผนกการตลาดและการขายออกใบก ากับภาษี/ใบส่งของ และใบสั่งจ่ายไม่ได้  ส่งผลใหก้ารเตรียมสินค้าและการ

ส่งมอบเกิดความล่าช้าเพราะการเตรียมสินค้า การจัดเตรียมขึ้นรถบรรทุกต่อคันต้องใช้ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง ส่งผล

กระทบต่อการตัดยอดขายในระบบ ERP ท าให้การตัดสต็อกไม่เป็น real time และไม่สามารถเรียกรายงานยอด

ผลิตภัณฑ์นมคงเหลือประจ าวันได้ เมื่อทุกกระบวนการการท างานของแผนกคลังสินค้าเกิดความล่าช้าส่งผลให้

พนักงานต้องท างานล่วงเวลาก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน  

 

ค าอธิบายการวิเคราะห์ Key Process ERP –การส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับเอเยน่ต์ที่คลังสินค้า  

(Inventory) 

กรณดี าเนินการระบบ ERP  ใช้งานไม่ได้   3 วัน  

มิติของผลกระทบ 4 ด้าน ระดับ เหตุผล 

S: Strategic  

ด้านกลยุทธ์ 
5 เพราะมีผลกระทบกับการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน มีผลกระทบต่อ

กระบวนการอย่างรุนแรง/กระทบต่อแผนงาน สูงสุด 

O: Operation  

ด้านการปฏิบัติการ 
5 เพราะมีผลกระทบต่อกระบวนการท างานอย่างรุนแรง กระทบต่อแผนงาน 

F: Finance  

ด้านการเงนิ 
5 เพราะท าให้มีการสูญเสียทางการเงิน จากยอดจ าหน่ายสินค้ามากกว่า 1 

ล้านขึน้ไป 

C: Compliance 

ด้านกฎหมาย 
5 เพราะไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงตอ่องค์กร 
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เหตุผล ในกรณีนี้ท าให ้การส่งมอบผลิตภัณฑ์นมให้กับลูกค้าเกิดความล่าชา้ เนื่องจากถ้าระบบ ERP มีปัญหาจะท า

ให้แผนกการตลาดและการขายออกใบก ากับภาษี/ใบส่งของ และใบสั่งจ่ายไม่ได้  ส่งผลใหก้ารเตรียมสินค้าและการ

ส่งมอบเกิดความล่าช้าเพราะการเตรียมสินค้า  การจัดเตรียมขึ้นรถบรรทุกต่อคันต้องใช้ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง ส่งผล

กระทบต่อการตัดยอดขายในระบบ ERP ท าให้การตัดสต็อกไม่เป็น real time และไม่สามารถเรียกรายงานยอด

ผลิตภัณฑ์นมคงเหลือประจ าวันได้ เมื่อทุกกระบวนการการท างานของแผนกคลังสินค้าเกิดความล่าช้าส่งผลให้

พนักงานต้องท างานล่วงเวลาก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน  

 

  4. การก าหนดระยะเวลา 

   จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ส านักงาน 

อ.ส.ค. ภาคะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิเคราะห์ผลกระทบ อ.ส.ค. ก าหนดระยะเวลาตั้งแตเ่กิดอุบัติการณ์จนถึง

มีการตัดสินใจสั่งการในการด าเนินการตามมาตรการส ารองตามแผน Business Continuity Planning : BCP  และ 

Disaster Recovery Plans : DRP   ซึ่งมีระยะเวลาที่สั้นลงและงบประมาณที่เหมาะสม ดังนี้ 

 
ERP 

MTPD RTO RPO 

BCP-ST 
RTO-

BCPST 

Normal BCP DRP     

Key Service Detect 

Time 

Decission 

Time 

Service 

Level  

Service 

Level 
  

Vital 

Record 
NOTE 

/process 

ระบบขาย (OM) 8 Hrs 
4.25 

Hrs 

8 

Hrs 
5 Min 20 Min 4 hr  

150 

รายการ/

วัน  

 75 

รายการ/

วัน 

4.25 

hr  

150 

รายการ/

วัน  

  

ระบบ คลังสินค้า 

(Inventory) 
8 Hrs 

4.25 

Hrs 

8 

Hrs 
5 Min 20 Min  4 hr 

 150 

รายการ/

วัน 

 75 

รายการ/

วัน 

 4.25 

hr 

 150 

รายการ/วัน 
  

ระบบการเงิน 

(GL)/AP/AR/CM 
8 Hrs 

4.25 

Hrs 

8 

Hrs 
5 MIn 20 Min  4 hr 

 150 

รายการ/

วัน 

 75 

รายการ/

วัน 

 4.25 

hr 

 150 

รายการ/วัน 
  

 

ตาราง ผลลัพธ์จากการวิเคราะหผ์ลกระทบทางธุรกิจ ประจ าปี 2561 (สภอ.) 
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   1. ชวงเวลาการหยุดชะงักที่ อ.ส.ค. ยอมรับไดสูงสุดเป็นระยะเวลา 8 ช่ัวโมง  

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

   2. ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคนืสภาพที่ อ.ส.ค. ก าหนดเป็นระยะเวลา 4.25 ช่ัวโมง 

         (Recovery Time Objective : RTO= 4.25 ช่ัวโมง) 

   3. ปริมาณข้อมูลสูญหายที่ อ.ส.ค. ยอมรับได้เป็นระยะเวลา 8 ช่ัวโมง 

         (Recovery Point Objective : RPO= 8 ช่ัวโมง) 

   4. ระยะเวลาที่ อ.ส.ค. ก าหนดต้องเร่ิมด าเนินการมาตรการส ารองเป็นระยะเวลา 25 นาที 

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

   5. ระยะเวลาที่ อ.ส.ค. ก าหนดเวลาในการใชแ้ผนกู้คืนเป็นระยะเวลา 4.25 ชั่วโมง 

       (Disaster Recovery Plans : DRP= 4.25 ช่ัวโมง) 

 

      5. มาตรการในการลดความเสี่ยงที่อาจท าให้ระบบเกิดการหยุดชะงัก  

ความเสี่ยงด้านระบบ

สารสนเทศ 

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) 

 

 

 

 

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 
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ความเสี่ยงด้านระบบ

สารสนเทศ 

ปัจจัยเสี่ยง มาตรการลดความเสี่ยง 

1 Application 4. ความผิดพลาดจากผู้ดูแลระบบ 

(User error) 

 

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 

 

3 Network 

 

ระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 

(Computer Network)ส าหรับการ

เชื่อมตอ่ใช้งานระบบ ERP ได้รับภัย

คุกคามจาก 

1. การโจมตีอุปกรณ์เครอืข่ายจาก

ภายนอก (Cracker)โดยใช้ชุดค าสั่ง

โจมตีผ่านระบบเครือขา่ย

อินเตอรเ์น็ท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ตดิตั้งอุปกรณ์ Firewall ให้กับ

เครือขา่ยของ อ.ส.ค. และ

ตรวจสอบดูแลช่องโหว่ของระบบ

เครือขา่ยเป็นประจ า 

 

2. ตดิตั้ง link ส ารองโดยสลับไปใช้

งานวงจรที่เหลอื เช่น Internet 

ช ารุด จึงก าหนดให้ใช้งาน internet 

ผา่นวงจร MPLS ทดแทน และหาก  
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ความเสี่ยงด้านระบบ

สารสนเทศ 

ปัจจัยเสี่ยง มาตรการลดความเสี่ยง 

3 Network 

 

2. สายสัญญาณระบบเครือข่ายของ

ผูใ้ห้บริการ (ISP) ได้รับความ

เสียหาย/ขาดช ารุด 

 

 

 

 

 

3. สายสัญญาณหรืออุปกรณ์ระบบ

เครือขา่ยภายในของ อ.ส.ค. ได้รับ

ความเสียหาย/ขาดช ารุด 

 

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 

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 
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  6.การซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ Business Continuity Planning : BCP  และ 

Disaster Recovery Plans : DRP   

   6.1 อ.ส.ค. ได้ด าเนินการซ้อมแผน (BCP) และแผนการฟื้นฟูระบบสารสนเทศ (DRP) ณ 

ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. โดยมีข้อสมติฐานว่า 

เหตุการณ์ฟ้าผ่าส่งผลให้ไฟฟ้ากระชากและอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ช ารุด ได้แก่ อุปกรณ์กระจาย

สัญญาณระบบเครือข่าย (Core Switch) และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Firewall) จึงไม่

สามารถใช้งานระบบ ERP และระบบสารสนเทศต่างๆ ของ อ.ส.ค. ได้  ซึ่งการซ้อมแผน BCPและแผนการกู้ระบบ 

DRP ด าเนินการตาม Storyboard ของการซ้อมแผนเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติส าหรับส านักงาน อ.ส.ค.ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอื (IT)   

 

   6.1.1 รายละเอียดขั้นตอน 

ล าดับ รายละเอียดขั้นตอน 

ล าดับที่ 1 เกิดเหตุการณ์ฟ้าผ่า ส่งผลให้ไฟฟ้ากระชากและอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ช ารุด 

ได้แก้ อุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่าย (Core Switch) และอุปกรณ์รักษาความ

ปลอดภัยระบบเครือข่าย (Firewall) จึงไม่สามารถใช้งานระบบ ERP และระบบสารสนเทศ

ต่างๆ ของ อ.ส.ค. 

ล าดับที่ 2 ผู้ใช้งานแจ้งเหตุที่พบว่า ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายและระบบ ERP ไม่สามารถใช้งาน

ได้ โดยชอ่งทางระบบโทรศัพท์มอืถือ 

ล าดับที่ 3 เจ้าหนา้ที่ IT ประจ าส านักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื รับแจ้งเหตุ 

ล าดับที่ 4 เจ้าหน้าที่ IT ประจ าส านักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าตรวจสอบสาเหตุของ

ปัญหาที่ได้รับแจง้ และประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้น 

ล าดับที่ 5 เจ้าหนา้ที่ IT ประจ าส านักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ตรวจพบปัญหาและรายงาน

ปัญหาที่เกิดจากอุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่าย (Core Switch) และอุปกรณ์

รักษาความปลอดภัยระบบเครือขา่ย (Firewall) 

ล าดับที่ 6 เจ้าหน้าที่ IT ประจ าส านักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แจ้งหัวหน้าส่วนงาน และ

หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีและเครือข่ายที่ส่วนกลางเพื่อทราบปัญหา ผ่านช่องทางระบบ

โทรศัพท์มอืถือ 
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ล าดับ รายละเอียดขั้นตอน 

ล าดับที่ 7 หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีและเครือข่าย รายงานผลการประเมินสถานการณ์ความเสียหายต่อ

หัวหน้ากองเทคโนโลยีสารสนเทศ และแจ้งเจ้าหน้าที่ประจ าแผนกให้เดินทางไปยังส านักงาน 

อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อน าอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย 

(Firewall) ไปเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์เดิมที่ช ารุด 

ล าดับที่ 8 หัวหน้ากองเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งหัวหน้าศูนย์บริหารความต่อเนื่อง (หัวหน้าส านักงาน 

อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เพื่อขอประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) และ

แผนการฟื้นฟูระบบสารสนเทศ (DRP) 

ล าดับที่ 9 หัวหน้าศูนย์บริหารความต่อเนื่องประจ าส านักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกาศเปิด

ศูนย์อ านวยการเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ โดยก าหนดให้ หอ้งแผนกการตลาด ส านักงานภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอื เป็นศูนย์อ านวยการเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ 

ล าดับที่ 10 หัวหน้าศูนย์บริหารความต่อเนื่องประจ าส านักงานภาค ประกาศใช้แผนบริหารความ

ต่อเนื่อง (BCP) และแผนการฟื้นฟูระบบสารสนเทศ (DRP) ของส านักงานภาค  

ล าดับที่ 11 เจ้าหน้าที่ IT ประจ าส านักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มด าเนินการกู้คืนระบบ

เพื่อให้ใช้งานระบบ ERP และระบบเครือข่ายที่ส าคัญ ได้เบื้องต้น โดยการใช้อุปกรณ์ Air 

Card ติดตั้งให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จ าเป็นต้องใช้งาน ณ หน่วยงานส าคัญ ได้แก่ แผนก

การตลาด แผนกบัญชแีละการเงนิ และแผนกคลังสินคา้ 

ล าดับที่ 12 เจ้าหน้าที่ IT ประจ าส านักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทดสอบการใช้งานอุปกรณ์

ส ารอง และรายงานสถานการณต์่อหัวหน้างานทราบ 

ล าดับที่ 13 เจ้าหน้าที่ IT ประจ าส านักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด าเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์

กระจายสัญญาณระบบเครือข่าย (Core Switch) เพื่อให้สามารถใช้งานระบบเครือข่าย

ภายในของ อ.ส.ค. ได้ 

ล าดับที่ 14 เจ้าหน้าที่ประจ าแผนกเทคโนโลยีและเครือข่าย เดินทางถึง ส านักงาน อ.ส.ค. ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และด าเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย 

(Firewall) 

ล าดับที่ 15 เจ้าหน้าที่ประจ าแผนกเทคโนโลยีและเครือข่าย รายงานผลการด าเนินการต่อหัวหน้าแผนก

เทคโนโลยีและเครอืข่าย 
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ล าดับ รายละเอียดขั้นตอน 

ล าดับที่ 16 หัวหน้ากองเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งรายงานผลการด าเนินการแก้ไขต่อหัวหนา้ศูนย์บริหาร

ความตอ่เนื่อง ประจ าส านักงานภาค 

ล าดับที่ 17 หัวหนา้ศูนย์บริหารความต่อเนื่อง ประจ าส านักงานภาค ประกาศยุติแผน BCP/DRP 

ล าดับที่ 18 ประชุมสรุปผลแผนการซักซ้อมแผน และข้อสังเกตจากฝ่าย/ส านักงานที่เข้าร่วมการซักซ้อม

แผน 

ล าดับที่ 19 สิน้สุดการซ้อมแผน 

    

   6.2 อ.ส.ค. ขอสรุปผลการซ้อมแผน BCPและแผนการกู้ระบบ DRP เมื่อวันที่ 25 

พฤษภาคม 2561  ณ ส านักงาน อ.ส.ค. ตะวันออกเฉียงเหนอื ดังนี ้ 

  

ล าดับ รายการ การด าเนนิงาน ค าแนะน าและข้อเสนอแนะ 

1 การเตรียมพรอ้ม ที ม ง า น ฝ่ า ย น โ ย บ า ย แ ล ะ

แผนงาน โดย กองเทคโนโลยีสา

รน เ ทศ ,  กอ งแผนง านและ

โครงการ, แผนกบริหารความ

เสี่ยงและควบคุมภายใน ประชุม

ร่ วมกั บที มผู้ เ กี่ ย วข้อ ง  ของ

ส า นั ก ง า น  อ . ส . ค .  ภ า ค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  ช่วงเวลา 

09.30 น. ก่อนการด าเนินการ

ซ้อมแผนจรงิ 

1. ผู้เข้าร่วมสังเกตุการณ์ส่วนใหญ่เข้าใจ

ในล าดับ ขั้นตอน การแจ้งและรายงาน

สถานการณ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 

และทีมผู้บริหาร 

2. ผู้ปฏิบัติการซ้อม เข้าใจในล 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 

 

2 การซ้อมแผน 

BCP 

1.เริ่มด าเนินการซ้อมแผนเวลา 

10.00 น.  

 

1. ผู้เข้าร่วมสังเกต และทีมปฏิบัติการ

ซ้อมแผน เข้าใจในล าดับ ขั้นตอนการแจ้ง

และรายงานสถานการณ์  ระหว่ า ง

เจ้าหนา้ที่ปฏิบัติการ และทีมผู้บริหาร 
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ล าดับ รายการ การด าเนนิงาน ค าแนะน าและข้อเสนอแนะ 

2 การซ้อมแผน 

BCP 

2.ด าเนินการซ้อมตามล าดับ 

Storyboard ของการซ้อมแผน 

(IT) ที่เวลา 10.07 น. 

 

3.การสื่อสาร ตามโครงสร้าง 

Call Tree ของทีมบริหารความ

ต่อเนื่อง 

 

 

4. ทีมกู้คืนเปิดระบบส ารอง ได้

ตามก าหนดเวลา 

 

5.ทีมกู้ คืนระบบหลัก ใ ช้ งาน

ระบบหลักส าเร็จตามเวลา 

2. แผนการซ้อมได้มีการซักซ้อมขั้นตอน

ก าหนดการต่างๆ ไว้ชัดเจนท าให้ล าดับ

การซ้อมเดินตาม Storyboard (IT) 

 

3.การสื่อสารระหว่างผู้รับผิดชอบใน

ขั้ น ตอนการแ จ้ ง แล ะก า ร ร าย ง าน

เหตุการณ์มีรูป ช่องทางเพียง 3 ช่องทาง 

คือ โทรศัพท์  ไลน์ และเครื่องขยายเสียง 

3 เวลาที่ใชใ้นการ

ซ้อม  

1.ด าเนนิการไม่เป็นไปตามแผน 

ระยะเวลาที่ อ.ส.ค. ก าหนดต้อง

เริ่มด าเนินการมาตรการส 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 าหนดเวลาในการใช้แผนกู้คืน

เป็นระยะเวลา 4.25 ช่ัวโมง

( Disaster Recovery Plans : 

DRP= 4.25 ช่ัวโมง) 

 

ด าเนินการเริ่มด าเนินการมาตรการ

ส ารองเป็นระยะเวลา 25 นาที 

เป็นช่วงเวลา Detect Time = 5 นาที 

เป็นช่วงเวลา Decission Time =20 นาที 

 

 

ด าเนินการใช้แผนกู้คืนเป็นระยะเวลา 3 

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

ประสานงานทีมกู้คืนระบบที่

อยู่ส่วนกลาง 

 

3.การด าเนินการจริงในส่วน

ของการเข้ากู้คืนระบบส ารอง

ใช้เวลาได้เร็วกว่าที่ก าหนดไว้ 

1.ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการ

ได้ตามแผน 

 

 

2. ทีมด าเนินการกู้คืนระบบส ารอง ใช้

เวลาในการทดสอบยืนยันระบบ 51 

นาที 

 

 

 

 

 

3. เผยแพร่แนวปฏิบัติสูพ่นักงาน อ.ส.ค. 

ทุกคน เนื่องจาก BCP เป็นการควบคุม

สภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น ในทุกส่วนงาน 

ซึ่ งอาจจะเป็นการ เริ่ มต้น  ในการ

น 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 ที่ ใ ช้ ง าน ในวั นซ้ อมมี การ

ปรั บปรุ งหั วหน้ าที มบริหารความ

ต่อเนื่อง (นางสุพร  เชิญถนอมวงศ์)

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น แต่

อย่างไรก็ตามจะต้องมีการทบทวน Call 

Tree ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
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ล าดับ รายการ การด าเนนิงาน ค าแนะน าและข้อเสนอแนะ 

6 ความเห็นจากที่

ปรึกษา 

 1.เวลาในการด าเนินการซ้อมแผน จะ

ถูกเพิ่มเวลาในการถ่ายท า VDO ด้วย 

ค ว ร ป รั บ ป รุ ง ใ น ส่ ว น ข อ ง ก า ร

ด าเนนิการซ้อมเสมือนจรงิตอ่ไป 

2.ผู้ เข้าร่วมการซ้อมแผน มีความ

เข้าใจในกระบวนการจัดท าแผน BCP

และแผนการกู้ระบบ DRP มากขึน้ 

3.ควรปรับปรุง Call Tree เพิ่มเติมและ

พิมพ์ประกาศแจง้ พร้อมด าเนินการเมื่อ

เกิดเหต ุ

4.โดยรวมท าได้ดี บางช่วงเหตุการณ์ใช้

เวลามากกว่าแผน บางช่วงเวลาท าได้

ดีกว่าแผนที่ตั้งไว้ เช่น เวลาแจ้งเหตุควร

ปรับใหเ้หมาะสม 

 5.ผู้ร่วมซ้อมแผนให้ความร่วมมือดี 

เพราะให้ความส าคัญว่ าเมื่ อ เกิ ด

เหตุการณ์จริงต้องท าอย่างไร 

 

 

ข้อเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 

1. เห็นชอบผลการจัดท าแผนบริหารความตอ่เนื่อง Business Continuity Planning : BCP  และ 

แผนการกู้ระบบ Disaster Recovery Plans : DRP ประจ าปี 2561 ณ ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ        

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561   

2. เห็นชอบผลการผลการซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่อง Business Continuity Planning : BCP  และ 

แผนการกู้ระบบ Disaster Recovery Plans : DRP ประจ าปี 2561 ณ ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 
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มติคณะท างานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติของ อ.ส.ค. 

 เห็นชอบผลการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่อง Business Continuity Planning : BCP  และ

แผนการกู้ระบบ Disaster Recovery Plans : DRP ประจ าปี 2561 ณ ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 และผลการซ้อมแผน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 

 

ระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่อง การจัดท าแผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ Business Continuity 

Management : BCM  ของ อ.ส.ค. ประจ าปี 2561 

ความเป็นมา 

  ตามเกณฑ์ประเมินการบริหารความเสี่ยง ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

(สคร.)      ได้ก าหนดให้รัฐวิสาหกิจมีเกณฑ์ประเมินการบริหารความเสี่ยง ซึ่งนอกจากให้มีการวิเคราะห์หา

ปัจจัยเสี่ยงแล้ว เครื่องมืออีกอย่างหนึ่งที่ก าหนดให้รัฐวิสาหกิจจะต้องด าเนินการ คือ ก ารจัดท าแผน

บริหารธุรกิจต่อเนื่องทางธุรกิจในกิจกรรมหลักขององค์กร ในทุกด้านให้ครบถ้วนนัน้  

สาระส าคัญ 

 ในการประชุมเชงิปฏิบัติการ การจัดโครงการอบรมเชงิปฏิบัติการ  เรื่อง “BCM Implementation 

ของ อ.ส.ค.” เพื่อจัดท าแผนรองรับการบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ Business Continuity Planning : 

BCP และแผนการกู้ระบบ Disaster Recovery Plan : DRP ตามสภาพแวดล้อมจริงของส านักงาน อ.ส.ค. ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561 ณ ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยที่

ปรึกษาท่านสาคร  ชนะไพฑูรย์ ได้ทบทวน ให้ความรู้ ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจหรือ Business 

Continuity Management : BCM และการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : 

BCP) และ. ขั้นตอนในการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจอันมีผลจากการขาดความต่อเนื่องตามหลักการท า

วิเคราะห์ Business Impact Analysis (BIA)  และการประเมินความเสี่ยงของเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

และส่งผลต่อความต่อเนื่อง ในด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งผลการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 24 

พฤษภาคม 2561 ได้มีการพิจารณาหัวข้อที่จะใช้ในการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่ องทางธุรกิจ (Business 

Continuity Plan : BCP) ในครั้งต่อไป จ านวน 4 ด้าน ดังนี้ 
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กิจกรรมหลักด้าน สรุปหัวข้อ เพื่อน าไปจัดท าแผน  
 

หมายเหตุ 

ส่งเสรมิการเลี้ยงโคนม โรคระบาดท าให้ส่งน้ านมดิบทั้งปริมาณและคุณภาพ

ไม่ได้ตามที่โรงงานก าหนด 

 

การผลิต กระบวนการผลติหยุดชะงักไม่สามารถผลิตได้  

การตลาด เกิดขา่วลือท าให้ไม่มีผูบ้ริโภคนมขององค์กร   

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้  

 

ข้อเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 

เพื่อรับทราบ ให้ขอ้เสนอแนะ ผลการวิเคราะหห์ัวข้อกิจกรรมหลักของ อ.ส.ค. ที่จะน ามาจัดท า

แผนบริหารความตอ่เนื่อง Business Continuity Planning : BCP  ต่อไป 

 

มติคณะท างานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติของ อ.ส.ค. 

 เห็นชอบ หัวข้อกิจกรรมหลักของ อ.ส.ค. ที่จะน ามาจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่อง 

Business Continuity Planning : BCP  เพื่อน าเสนอคณะท างานฯ พิจารณาต่อไป  

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ  

   (ไม่ม)ี 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ  

 (ไม่ม)ี  

 

 

 

 

 

 

นางรุจิรา  จันทประสาร 
หัวหน้าแผนกบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ผู้จดรายงานการประชุม 

นางสาววรรณา  พ่ึงเพียร 
หัวหน้ากองแผนงานและโครงการ 

 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

นายเทอดไชย  ระลึกมูล 
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน 

ผู้ทานรายงานการประชุม 
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ภาคผนวก  4 
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