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แผนบริหารความต=อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) นําใชKประจําปh 2562-2563 

1. บทนาํ 

แผนบริหารความต=อเนื่องทางธุรกิจ หรือต=อไปนี้จะเรียกว=า “Business Continuity Plan (BCP)” 
ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใหK อ.ส.ค. สามารถนําไปใชKในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติ หรืออุบัติการณ)
ต=างๆ เช=น อุทกภัย อัคคีภัย การชุมนุมประทKวง หรือการจลาจล เปmนตKน โดยสภาวะวิกฤติหรืออุบัติการณ)
ดังกล=าว ส=งผลใหK อ.ส.ค. ตKองหยุดการดําเนินงาน หรือไม=สามารถใหKบริการไดKอย=างต=อเนื่อง 

อ.ส.ค. ไดKศึกษาแนวทางการเตรียมความพรKอมของหน=วยงานต=อสภาวะวิกฤติและวิเคราะห)
ความสําคัญของกระบวนงานในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน รวมทั้ง วิเคราะห)ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 
อันจะส=งผลกระทบต=อการปฏิบัติงานตามพันธกิจหลักขององค)กร โดยใชKหลักเกณฑ)ในการวิเคราะห)ตามแนว
ทางการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเปmนการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ของภารกิจขององค)กร  
โดยวิเคราะห)ปqจจัยเสี่ยงขององค)กรประจําปh 2562 ที่มีผลโดยตรงกับหน=วยงานหลักและพิจารณาโอกาสและ
ผลกระทบของเหตุการณ) พรKอมทั้งความเร=งด=วนของกิจกรรมต=างๆที่อาจส=งผลกระทบต=อการดําเนินงาน 

อ.ส.ค. ไดKดําเนินการวิเคราะห) BIA จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop เม่ือวันที่ 4 
มิถุนายน 2562 ณ สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล=าง โดยมีผูKเขKาร=วมวิเคราะห) BIA ประกอบดKวย 
คณะทํางานบริหารความพรKอมต=อสภาวะวิกฤติ อ.ส.ค. ผูKบริหาร และผูKปฏิบัติงานที่เกี่ยวขKองกับกระบวนการที่มี
การหยุดชะงักของการดําเนินงาน ซึ่งมีกระบวนการวิเคราะห)และวัดผลกระทบหรือความสูญเสียทางธุรกิจที่เกิด
จากการหยุดชะงักการดําเนินงาน ในระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ที่นํามาใชKเปmนเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานในกระบวนการหลักของ อ.ส.ค. โดยมีความเช่ือมโยงกับปqจจัยเสี่ยงหลักขององค)กร คือ  

1. เมื่อเกิดหยุดชะงักการดําเนินงาน ในระบบ ERP ส=งผลกับปqจจัยเสี่ยง RF_S1_62 ปริมาณและ
คุณภาพน้ํานมดิบไม=สอดคลKองกับความตKองการของตลาดดKานปริมาณน้ํานมดิบ ทําใหKมีผลกระทบต=อความ
เชื่อถือในดKานการเงินต=อผูKมีส=วนไดKส=วนเสีย  

2. เมื่อเกิดหยุดชะงักการดําเนินงาน ในระบบ ERP ส=งผลกับ RF_S2_62 ความเสี่ยงดKาน
ภาพลักษณ)และช่ือเสียงดKานตัวแทนจําหน=ายผลิตภัณฑ)นม ทําใหKเกิดผลกระทบต=อขKอรKองเรียนเพิ่มมากขึ้น 

3. เมื่อเกิดหยุดชะงักการดําเนินงาน ในระบบ ERP ส=งผลกับ RF_O1_62 การบริหารสินคKาคง
คลังมีประสิทธิภาพไม=เพียงพอ ดKานปริมาณการผลิตไม=สอดคลKองกับเปwาหมายทางการตลาดเน่ืองจากขKอมูล
สนับสนุนการบริหารใชKขKอมูลในระบบ ERP และการระบายสินคKาไม=ไดKตามแผนการตลาด เน่ืองจากใชKระบบ ERP 
ในกระบวนการส=งมอบผลิตภัณฑ)ใหKกับเอเย=นต)ที่คลัง (Inventory) ทําใหKการบริหารคลังสินคKาไม=เปmนไปตาม
เปwาหมาย 
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แผนบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) นําใช+ประจําป. 2562-2563 

4. เมื่อเกิดหยุดชะงักการดําเนินงาน ในระบบ ERP สงผลกับ RF_O2_62 การพัฒนาระบบ
ฐานข+อมูลประชากรโคนมไมแล+วเสร็จ ด+านการไมได+รับความรวมมือและให+ข+อมูลโคนมที่ถูกต+องจากผู+เกี่ยวข+อง
เพียงพอ ทําให+การอบรมและทําความเข+าใจกับผู+ที่เกี่ยวข+อง ทั้งผู+เกี่ยวข+องทางตรงและผู+เกี่ยวข+องทางอ+อม  

ให+เห็นถึงประโยชนLจากการพัฒนาระบบฐานข+อมูลประชากรโคนมและสมาชิกลาช+า 
5. เมื่อเกิดหยุดชะงักการดําเนินงาน ในระบบ ERP สงผลกับ RF_F1_62 กําไร (EBITDA) ภารกิจ

เชิงพาณิชยLไมได+ตามเปTาหมายด+านรายได+ คาใช+จาย และการประมวลผลรายได+ คาใช+จายไมเปUนปVจจุบันเกิด
การสูญเสียมีผลกระทบตอการเพิ่มผลิตภัณฑL, เพิ่มชองทางการจําหนาย, การกระตุ+นและสงเสริมการขาย 

การตลาด, การทําการตลาดเชิงรุก, การสงเสริมตัวแทนจําหนาย และการเพิ่มการพัฒนาผลิตภัณฑLใหมๆที่มี
มูลคาสูงสูตลาดให+มากขึ้น ไมเปUนไปตามเปTาหมาย 

6. เมื่อเกิดหยุดชะงักการดําเนินงาน ในระบบ ERP สงผลกับ RF_F2_62 อัตราผลตอบแทนตอ
สวนของสินทรัพยL (ROA) ไมได+ตามเปTาหมาย ด+านสินค+าสําเร็จรูปคงเหลือ วัสดุสินค+าคงเหลือ รวมถึงสถานะ

ลูกหนี้การค+า สงผลให+การดําเนินงานตามแผนการตลาด, การวางแผนการตลาด, การดําเนินตามนโยบายลด
วัสดุคงเหลือส้ินงวดบัญชี และสถานะหนี้ที่ต+องติดตามในปVจจุบัน ไมเปUนไปตามเปTาหมาย 

7. เมื่อเกิดหยุดชะงักการดําเนินงาน ในระบบ ERP สงผลกับ RF_C1_62 การไมปฏิบัติตาม
ระเบียบ ข+อบังคับ ด+านดําเนินงานตามระเบียบปฏิบัติ สงผลให+ การดําเนินงานตางๆไมเปUนไปตามคูมือ  

โดยผลประเมินความเสี่ยงจากการ Workshop เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ที่นําแนวทางให+ใช+

แนวทางการวิเคราะหL (Business Impact Analysis :BIA) จากแผนบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจ BCP นําใช+
ประจําป. 2561-2562 คือ ระบบ ERP ที่นํามาใช+เปUนเครื่องมือในการปฏิบัติงานในกระบวนการหลักอ่ืนๆ ของ 
อ.ส.ค. อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการใช+ระบบ ERP(Enterprise Resource Planning) ในการสงมอบผลิตภัณฑL
ให+กับเอเยนตLที่คลัง(Inventory),ระบบการเงิน(GL)/AP/AR/CM) และระบบขาย(OM) เปUนแนวทางในการพิจารณา

จัดทําในป. 2562-2563 โดยการประเมินผลกระทบจากการใช+ระบบ ERP ในการดําเนินงานระบบขาย (OM) , 
สงมอบผลิตภัณฑLให+กับเอเยนตLที่คลัง(Inventory) และระบบการเงิน (GL)/AP/AR/CM) ซึ่งหากหยุดชะงักหรือใช+
งานไมได+จะมีผลกระทบสูงตอการดําเนินงานของ อ.ส.ค. เพราะการใช+งานระบบ ERP มีความสําคัญและเปUน
ข+อมูลหลักของการดําเนินธุรกิจของ อ.ส.ค. ดังน้ัน อ.ส.ค. จึงได+พิจารณานําระบบ ERP มาจัดทําแผน 
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แผนบริหารความต=อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) นําใชKประจําปh 2562-2563 

หาก อ.ส.ค. ไม=มีกระบวนการรองรับการดําเนินธุรกิจอย=างต=อเนื่อง อาจส=งผลกระทบต=อ 
อ.ส.ค. ในดKานต=างๆ เช=น ผลกระทบดKานเศรษฐกิจ, การเงิน, การใหKบริการ, สังคม, ชุมชน และสิ่งแวดลKอม 
ตลอดจนชีวิตและทรัพย)สินของประชาชน แผนความต=อเนื่องทางธุรกิจจึงเปmนสิ่งสําคัญที่จะช=วยใหK อ.ส.ค. 
สามารถรับมือกับอุบัติการณ)ที่ไม=คาดคิด และทําใหKกระบวนการที่สําคัญ (Critical Business Process) สามารถ
กลับมาดําเนินการไดKตามปกติ หรือตามระดับการใหKบริการที่กําหนด ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะช=วยลด
ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดข้ึนไดK 
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แผนบริหารความต=อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) นําใชKประจําปh 2562-2563 

1.1 วัตถุประสงค8 (Objectives) 
• เพื่อใชKเปmนแนวทางในการบริหารความต=อเนื่องทางธุรกิจ 

• เพื่อใหK อ.ส.ค. มีการเตรียมความพรKอมล=วงหนKาในการรับมือกับสภาวะวิกฤติ หรืออุบัติการณ)
ต=างๆ ที่เกิดขึ้น 

• เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดําเนินการหรือการใหKบริการ 

• เพื่อบรรเทาความเสียหายใหKอยู=ในระดับที่ยอมรับไดK 

• เพื่อใหKประชาชน เจKาหนKาที่ หน=วยงานรัฐวิสาหกิจ หน=วยงานภาครัฐ และผูKมีส=วนไดKส=วนเสีย
(Stakeholders) มีความเชื่อม่ันในศักยภาพของ อ.ส.ค. แมKตKองเผชิญกับอุบัติการณ)รKายแรงและ
ส=งผลกระทบจนทําใหKการดําเนินงานตKองหยุดชะงัก 

• เพื่อปกปwองช่ือเสียงและการดําเนินกิจการ 
 

1.2 องค8ประกอบสําคัญของ BCM (Business Continuity Management) 
โดยท่ัวไป การบริหารความต=อเน่ืองทางธุรกิจ มักจะมีองค)ประกอบหลักอย=างนKอย 5 องค)ประกอบ 

ไดKแก= 

องค8ประกอบท่ี กิจกรรม 
1 การทําความเขKาใจเกี่ยวกับลักษณะของกิจการ และการกํากับกิจการ 

2 การกําหนดกลยุทธ)ความต=อเนื่องทางธุรกิจ 

3 การพัฒนาและจัดใหKมีการตอบโตKตามแผน BCM 

4 การทดสอบ และธํารงรักษา ตลอดจนทบทวนการจัดการดKาน BCM 

5 การปลูกฝqง BCM ในวัฒนธรรมขององค)กร 

1.3 สมมตฐิานของแผนความต�อเนื่อง (BCP Assumptions) 
เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นภายใตKสมมติฐาน ดังต=อไปนี้ 

• อุบัติการณ)ที่เกิดขึ้น ไม=ไดKส=งผลกระทบต=อสถานที่ปฏิบัติงานสํารองที่จัดเตรียมไวK 

• หน=วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่รับผิดชอบในการสํารองระบบสารสนเทศต=างๆ ไม=ไดKรับ
ผลกระทบจากอุบัติการณ) 

• “บุคลากร” ในเอกสารฉบับน้ี หมายถึง ผูKบริหาร พนักงาน และเจKาหนKาที่ทั้งหมดของ อ.ส.ค. 

• สถานที่ปฏิบัติงานหลัก คือ สํานักงาน อ.ส.ค. ภาค 
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1.4 ขอบเขตของแผนความต�อเนื่องทางธุรกิจ (Scope of BCP) 
อ.ส.ค. ไดKมีการวิเคราะห)ปqจจัยเส่ียงขององค)กรประจําปh 2562 ที่มีผลโดยตรงกับหน=วยงานหลัก

และพิจารณาโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ) และใชKเกณฑ)การวิเคราะห)ตามแนวทางการบริหารความเส่ียง 
ซึ่งพิจารณาจากผลกระทบของเหตุการณ)ที่อาจส=งผลต=อการดําเนินงานของ อ.ส.ค. ณ สํานักงาน อ.ส.ค.
ภาคเหนือตอนล=าง โดยคัดเลือกผลประเมินความเส่ียงจากการ Workshop เพื่อมาจัดทําแผนบริหารความ
ต=อเนื่อง ดังน้ี  

1. ระบบขาย (OM) 
2. ระบบการส=งมอบผลิตภัณฑ)ใหKกับเอเย=นต)ที่คลังสินคKา (Inventory) 
3. ระบบการเงิน (GL)/AP/AR/CM 

อย=างไรก็ตามแผนความต=อเนื่องทางธุรกิจฉบับน้ีไดKจัดทําขึ้นเพื่อรองรับกับการบริหารความต=อเน่ือง
ทางธุรกิจของ อ.ส.ค. ในหลายรูปแบบของสภาวะวิกฤติหรืออุบัติการณ)โดยพิจารณาถึงผลกระทบต=อทรัพยากร
ที่สําคัญในการดําเนินการซึ่งแบ=งออกเปmน 5 ประเภท ไดKแก= 

ผลกระทบดCาน เหตุการณ8 
1. ผลกระทบดKานอาคาร/ 
สถานที่ปฏิบัติงานหลัก 
 

เหตุการณ)ที่เกิดข้ึนทําใหKไม=สามารถปฏิบัติงานที่สถานที่ปฏิบัติงานหลัก
ของ อ.ส.ค. ไดKหรือส=งผลใหKบุคลากรไม=สามารถเขKาไปปฏิบัติงานยัง
สถานที่ปฏิบัติงานหลักไดKช่ัวคราวหรือในระยะยาว 

2. ผลกระทบดKานวัสดุอุปกรณ)ที่
สําคัญ / การจัดหาจัดส=งวัสดุ
อุปกรณ)ที่สําคัญ 

เหตุการณ)ที่เกิดข้ึนทําใหKไม=สามารถใชKงานวัสดุอุปกรณ)ที่สําคัญหรือไม=
สามารถจัดหาจัดส=งวัสดุอุปกรณ)ที่สําคัญไดKหรือไม=มีวัสดุอุปกรณ)ใหKใชKใน
การปฏิบัติงานตามปกติ 

3. ผลกระทบดKานเทคโนโลยี
สารสนเทศและขKอมูลที่สําคัญ 

เหตุการณ)ที่เกิดขึ้นทําใหKไม=สามารถใชKเทคโนโลยีสารสนเทศหรือขKอมูลที่
สําคัญไดKหรือไม=สามารถใชKในการปฏิบัติงานไดKตามปกติ 

4. ผลกระทบดKานบุคลากรหลัก เหตุการณ)ที่ เกิดขึ้นทําใหKบุคลากรหลักไม=สามารถมาปฏิบัติงานไดK
ตามปกติ 

5. ผลกระทบดKานคู=คKา/  
ผูKใหKบริการที่สําคัญ 

เหตุการณ)ที่เกิดขึ้นทําใหKคู=คKา / ผูKใหKบริการไม=สามารถที่จะใหKบริการหรือ
ส=งมอบงานไดKตามที่ระบุไวKกับ อ.ส.ค. 

ทั้งนี้แผนความต=อเน่ืองทางธุรกิจ (BCP) ฉบับนี้ผ=านการวิเคราะห)ผลกระทบจากการหยุดชะงักของ
กิจกรรมหลักไม=ว=าจะดKวยสาเหตุใดก็ตาม จึงครอบคลุมบริบทที่มากกว=าภัยพิบัติรKายแรงและภัยจากธรรมชาติ 
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2. การบริหารความต�อเนื่องทางธุรกิจของ อ.ส.ค. 

2.1 นโยบายการบริหารความต�อเนื่องทางธุรกิจของ อ.ส.ค. 
องค)การส=งเสริมกิจการโคนมแห=งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปmนองค)กรรัฐวิสาหกิจที่ดําเนินกิจการดKาน

อุตสาหกรรมนมซึ่งครอบคลุมกิจกรรมตั้งแต=ตKนนํ้า(ส=งเสริม), กลางน้ํา(ผลิต) และปลายน้ํา(จําหน=าย) โดยตKอง
ทําการผลิตและจัดจําหน=ายผลิตภัณฑ)จากนมโคที่มีคุณภาพในปริมาณที่สอดคลKองกับความตKองการของตลาด
ในแต=ละพื้นที่ ทั้งน้ีในการดําเนินกิจการมีโอกาสเกิดอุบัติการณ)ต=างๆ ที่อาจส=งผลใหKเกิดการหยุดชะงักของ
กิจกรรมสําคัญซึ่งอาจส=งผลกระทบรุนแรงต=อผูKมีส=วนไดKเสียหลัก ภาพลักษณ)ชื่อเสียงและกิจกรรมสําคัญของ
องค)กร อ.ส.ค. ไดKเล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัดทําแผนบริหารความต=อเนื่องทางธุรกิจเพื่อเตรียมความ
พรKอมในการรองรับอุบัติการณ)ต=างๆ เพื่อปwองกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนของอุบัติการณ) จึงไดK
กําหนดนโยบายการบริหารความต=อเนื่องทางธุรกิจของ อ.ส.ค. ไวKดังน้ี 

1. อ.ส.ค. ตKองพัฒนาระบบการบริหารความต=อเนื่องทางธุรกิจใหKสอดคลKองกับมาตรฐานอันเปmนที่
ยอมรับสากล ซึ่งตKองมีความครอบคลุมถึงการวิเคราะห)ผลกระทบทางธุรกิจ การประเมินความเสี่ยง การวางกล
ยุทธ) การนําไปปฏิบัติ การฝ}กซKอม การทบทวนปรับปรุงแกKไขแผนอย=างต=อเน่ือง ตลอดจนการปลูกฝqงจิตสํานึก
ดKานการบริหารความต=อเนื่องทางธุรกิจสู=วัฒนธรรมองค)กร ผ=านกระบวนการฝ}กอบรมและการส่ือสารภายในที่
มีประสิทธิผล 

2. ใหKคณะกรรมการบริหารความต=อเนื่องทางธุรกิจ (BCP Team) ของ อ.ส.ค. มีหนKาที่ในการจัดทํา
ระบบการบริหารความต=อเน่ืองทางธุรกิจ และดําเนินการต=างๆ เพื่อใหKเกิดการบริหารจัดการความต=อเน่ืองทาง
ธุรกิจที่มีประสิทธิผล 

3. ใหKผูKบริหารทุกระดับของ อ.ส.ค. มีหนKาที่ผลักดัน และสนับสนุนการดําเนินงานต=างๆ ในส=วนที่
เกี่ยวขKองกับกระบวนการบริหารความต=อเนื่องทางธุรกิจของ อ.ส.ค. 

4. ผูKบริหาร พนักงานและลูกจKางของ อ.ส.ค. ตKองตระหนักถึงการมีส=วนร=วมเพื่อใหKการดําเนินการ
บริหารความต=อเน่ืองทางธุรกิจของ อ.ส.ค. บรรลุตามวัตถุประสงค) 
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2.2 โครงสรCางและทีมงานแผนความต�อเนื่อง 
เพื่อใหKแผนความต=อเน่ืองทางธุรกิจ (BCP) นําไปปฏิบัติใชKไดKอย=างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลจึง

จัดตั้งคณะบริหารความต=อเนื่องทางธุรกิจ (BCP Team) ของ อ.ส.ค. ขึ้นโดยมีโครงสรKางดังนี้ 

1) หัวหนKาคณะบริหารความต=อเน่ืองทางธุรกิจ 
(ผูKอํานวยการ อ.ส.ค.) 

2) หัวหนKาทีมบริหารความต=อเนื่องทางธุรกิจ 
(รองผูKอํานวยการ/ผูKช=วยผูKอํานวยการ) 

3) ทีมบริหารความต=อเนื่องทางธุรกิจ 
(หัวหนKาฝ~าย/สํานัก/สํานักงาน) 

4) ผูKประสานงานคณะบริหารความต=อเน่ืองทางธุรกิจ 
(หัวหนKาแผนกบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน) 

โครงสรCางทีมบริหารความต�อเนือ่ง 
ซึ่งแต=ละตําแหน=งมีหนKาที่ในการร=วมมือดูแลติดตามปฏิบัติงานและกูKคืนอุบัติการณ)ในแต=ละฝ~าย/

สํานัก/สํานักงานใหKกลับสู=ภาวะปกติโดยเร็วตามรายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความต=อเน่ือง
ทางธุรกิจ (BCP Team) ที่กําหนดใหKเปmนบุคลากรหลักในกรณีที่บุคลากรหลักไม=สามารถปฏิบัติหนKาที่ไดKใหK
บุคลากรสํารองรับผิดชอบบทบาทของบุคลากรหลักไปก=อนจนกว=าจะมีการมอบหมายและแต=งต้ังโดยหัวหนKา
คณะบริหารความต=อเน่ืองทางธุรกิจ โดยที่ อ.ส.ค. จะตKองมีการแต=งต้ังตามรายช่ือทะเบียนบุคคลากร 

หัวหนCาฝ]าย หัวหนCาฝ]าย หัวหนCาฝ]าย หัวหนCาฝ]าย 
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รายชื่อทะเบียนบุคคลากร 
บุคคลากรหลัก บทบาท บุคคลากรสํารอง 

ชื่อ/นามสกุล โทรศพัท8 ชื่อ/นามสกุล โทรศัพท8 
นายณรงค)ฤทธ์ิ   วงศ)สุวรรณ 089-9018050 หัวหนKาคณะบริหาร

ความต=อเนื่องทางธุรกิจ 
นายสุชาติ  จริยาเลิศศักด์ิ 
น.ส.อรนุช  จิราวัฒนานุรักษ) 
นายวิศิษฎ)  แสงคลKอย 
นายสมพร  ศรีเมือง 

089-9018047 
089-9018025 
089-9018039 
089-9018706 

นายวุฒิชัย  จั่นเพ็ชร 081-9131058 หัวหนKาทีมบริหารความ
ต=อเนื่องทางธุรกิจ 

นายสําเนาว)  พุกละออ 

นายจําลอง  ราศกิีจ 

089-9018729 

089-9018043 

นางชบา  เงินนา 
นายณรงค)ชัย  รักษาภัย 

089-9018037 
089-9018041 

หัวหนKาทีมติดต=อ
ประสานงาน 

น.ส.ประทุมทิพย)  เล็กมณี 081-9260856 

นายปกรณ)  จิระไชยเขื่อนขันธ) 083-2692266 หัวหนKาทีมกูKคืนระบบ นายพิชิต   เรืองทรัพย) 086-2338950 

นายอนุชิต  อินทโสทา 095-6345778 ทีมกูKคืนระบบ นายเอกรินทร)  คําตา 092-8351605 

  ทีมกูKคืนระบบ นายสิขรินทร)  พิทักษ)วาปh 081-2918981 

ขCอมูลและรายช่ือบุคลากรและบทบาททีมบริหารความต�อเนื่อง (BCP Team) 

2.3 การวิเคราะห8ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis : BIA ) 
การวิเคราะห)ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis : BIA) พิจารณามิติของผลกระทบตาม

แนวทางการวิเคราะห)ความเส่ียงของ อ.ส.ค. ที่ไดKกําหนดมิติของผลกระทบไวK 4 ดKานคือ 

• S : Strategic หรือดKานกลยุทธ) 

• O : Operation หรือดKานการปฏิบัติการ 

• F : Finance หรือดKานการเงิน 

• C : Compliance หรือดKานการปฏิบัติใหKถูกตKองตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขKอกําหนดต=างๆ ที่
เกี่ยวขKองโดยใชKเกณฑ)การประเมินแบบ 5 ระดับคือ 

• 1 = นKอยมาก 

• 2 = นKอย 

• 3 = ปานกลาง 

• 4 = สูง 

• 5 = สูงมาก 
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ผลกระทบ 
ระดับ ความหมาย : เชิงปริมาณ (บาท) ความหมายเชิง : เชิงคุณภาพ 

1 ไม=เกิน 10,000 บาท นKอยที่สุด : ไม=มีผลกระทบ 

2 มากกว=า 10,000 บาท – 50,000 บาท นKอย : กระทบ แต=ไม=สรKางความเสียหาย 

3 มากกว=า 50,000 บาท – 250,000บาท ปานกลาง : กระทบ สรKางความเสียหายบางกิจกรรม/
ขั้นตอน 

4 มากกว=า 250,000 บาท – 10 ลKานบาท มาก : กระทบสรKางความเสียหายต=อผลการดําเนินงาน
ธุรกิจ 

5 มากกว=า 10 ลKานบาทขึ้นไป มากที่สุด : กระทบสรKางความเสียหายจนไม=สามารถ
ดําเนินธุรกิจต=อไปไดK 

 

 

 

รูป Risk Metrics 
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แผนบริหารความต=อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) นําใชKประจําปh 2562-2563 

2.3.1 ผลลัพธ8จากการวิเคราะห8ผลกระทบทางธุรกิจ BIA(Business Impact Analysis) 
 อ.ส.ค. ไดKดําเนินการวิเคราะห) BIA จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop เมื่อวันที่ 4 
มิถุนายน 2562 ณ สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล=าง โดยมีผูK เขKาร=วมวิเคราะห) BIA ประกอบดKวย 
คณะทํางานบริหารความพรKอมต=อสภาวะวิกฤติ อ.ส.ค. ผูKบริหาร และผูKปฏิบัติงานที่เกี่ยวขKองกับกระบวนการที่มี
การหยุดชะงักของการดําเนินงาน ซึ่งมีกระบวนการวิเคราะห)และวัดผลกระทบหรือความสูญเสียทางธุรกิจที่เกิด
จากการหยุดชะงักการดําเนินงาน ในระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ที่นํามาใชKเปmนเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานในกระบวนการหลักของ อ.ส.ค. อย=างต=อเน่ือง จํานวน 3 กระบวนการหลัก คือ  
  1.ระบบ ERP ในระบบการส=งมอบผลิตภัณฑ)ใหKกับเอเย=นต)ที่คลัง (Inventory) 
  2.ระบบ ERP ในระบบการเงิน (GL)/AP/AR/CM) 
  3.ระบบ ERP ในระบบขาย (OM)  
 ซึ่งผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop เพื่อวิเคราะห)BIA พบว=า ระบบ ERP ที่
นํามาใชKเปmนเคร่ืองมือในการปฏิบัติงานในกระบวนการหลักอ่ืนๆ ของ อ.ส.ค. อย=างต=อเน่ือง โดยเฉพาะการใชK
ระบบ ERPในระบบขาย(OM) ,การส=งมอบผลิตภัณฑ)ใหKกับเอเย=นต)ที่คลัง(Inventory) และระบบการเงิน
(GL)/AP/AR/CM ยังมีความสําคัญอย=างย่ิงในการดําเนินธุรกิจหลักของ สํานักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล=าง จึงไดK
พิจารณามาจัดทําแผนบริหารความต=อเนื่อง Business Continuity Plan : BCP และแผนการกูKระบบ Disaster 
Recovery Plan : DRP ในปh 2562 เพื่อนําใชKในปh 2562-2563 โดยมีผลการวิเคราะห)ดังตารางขKางลKางน้ี 

Business Impact Analysis     
 
Key Service 
/process 

3Hrs 8 Hrs 24 Hrs >1 Day 
MTPD 

RTO 
S O F C Max S O F C Max S O F C Max S O F C Max เดิน 

ทาง 
เวลา 
กูCคืน 

ระบบขาย (OM) 1 1 1 1 1 2 2 4 2 4 3 3 5 3 5 4 4 5 4 5 8 hrs 6hrs 2hrs 

ระบบการเงิน 
(GL)/AP/AR/ 
CM 

1 1 1 1 1 2 2 4 2 4 3 3 5 3 5 4 4 5 4 5 8 hrs 6hrs 2hrs 

การส�งมอบ
ผลิตภัณฑ8ใหCกับ
เอเย�นต8ที่คลัง 
(Inventory) 

1 1 1 1 1 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 8 hrs 6hrs 2hrs 

ตาราง ผลลัพธ8จากการวิเคราะห8ผลกระทบทางธุรกิจ ประจําปD 2562  ( สภนล.) 
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แผนบริหารความต=อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) นําใชKประจําปh 2562-2563 

 
2.3.2 คําอธิบายการวิเคราะห8 Key Process ERP – ระบบขาย(OM) 

กรณีดําเนินการระบบ ERP ใชCงานไม�ไดC 3 ชั่วโมง 

มิติของผลกระทบ 4 ดCาน ระดับ เหตุผล 
S : Strategic  
ดKานกลยุทธ) 

1 เพราะมีผลกระทบกับการกําหนดเปwาหมายการดําเนินงานเพียงเล็กนKอย
ไม=มีการชะงักของกระบวนการ และการดําเนินงานทางธุรกิจ 

O : Operation  
ดKานการปฏิบัติการ 

1 เพราะมีผลกระทบต=อกระบวนการทํางานเพียงเล็กนKอย 

F : Finance  
ดKานการเงิน 

1 เพราะทําใหKมีการสูญเสียทางการเงินประมาณไม=เกิน 10,000 บาท 
 

C : Compliance 
ดKานกฎหมาย 

1 เพราะไม=ปฏิบัติ ตามระเบียบฯ ส=งผลกระทบอย=างไม=มีนัยสําคัญ 
 

เหตุผล : ในกรณีนี้ทําใหKสูญเสียเวลาในการปฏิบัติงาน เช=น หากช=วงเชKา ระบบ ERP ใชKไม=ไดK จะกระทบการทํางาน
ระบบ ERP ใชKงานไม=ไดK 3-4 ช่ัวโมง ช=วงบ=ายจึงปฏิบัติงานปกติไดK ผลกระทบทําใหKตKองปฏิบัติงานต=อเน่ือง ต=อไปอีก 
4 ช่ัวโมง อาจจะมีค=าใชKจ=ายล=วงเวลา และทําใหKลูกคKารับสินคKาล=าชKากว=ากําหนด 
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แผนบริหารความต=อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) นําใชKประจําปh 2562-2563 

คําอธิบายการวิเคราะห8 Key Process ERP – ระบบขาย(OM)  
กรณีดําเนินการระบบ ERP ใชCงานไม�ไดC 8 ชั่วโมง 

มิติของผลกระทบ 4 ดCาน ระดับ เหตุผล 
S : Strategic  
ดKานกลยุทธ) 

2 เพราะมีผลกระทบกับการกําหนดเปwาหมายการดําเนินงาน มีผลกระทบ
ต=อกระบวนการ นKอย 

O : Operation  
ดKานการปฏิบัติการ 

2 เพราะมีผลกระทบต=อกระบวนการทํางานนKอย 

F : Finance  
ดKานการเงิน 

4 เพราะทําใหKมีการสูญเสียทางการเงิน จากยอดจําหน=ายสินคKามากกว=า 

250,000 บาท – 10 ลKานบาท 

C : Compliance 
ดKานกฎหมาย 

2 เพราะไม=ปฏิบัติตามระเบียบฯส=งผลกระทบอย=างมีนัยสําคัญนKอยแต=
สามารถแกKไขไดK 

เหตุผล : ในกรณีน้ีทําใหKสูญเสียเวลาที่ใชKในการปฏิบัติงาน 8 ช่ัวโมง จะกระทบการทํางานระบบ ERP ใชKงานไม=ไดK 8 

ช่ัวโมง ทําใหKตKองใชKเวลาในการปฏิบัติงานมากขึ้น อาจจะมีค=าใชKจ=าย ค=าล=วงเวลา และทําใหKรับการส่ังซื้อจากลูกคKา
ล=าชKา ในกรณีของ CP ALL จะตKองเสียค=าปรับในการส=งสินคKาล=าชKา และเสียโอกาสในการจําหน=ายผลิตภัณฑ)นม 

คําอธิบายการวิเคราะห8 Key Process ERP – ระบบขาย(OM)  
กรณีดําเนินการระบบ ERP ใชCงานไม�ไดC 24 ช่ัวโมง 

มิติของผลกระทบ 4 ดCาน ระดับ เหตุผล 
S : Strategic  
ดKานกลยุทธ) 

3 เพราะมีผลกระทบกับการกําหนดเปwาหมายการดําเนินงาน มีผลกระทบ
ต=อกระบวนการปานกลาง/กระทบต=อแผนงานปานกลาง 

O : Operation  
ดKานการปฏิบัติการ 

3 เพราะมีผลกระทบต=อกระบวนการทํางานปานกลาง กระทบต=อแผนงาน 

F : Finance  
ดKานการเงิน 

5 เพราะทําใหCมีการสูญเสียทางการเงิน จากยอดจําหน�ายสินคCา
มากกว�า 10 ลCานบาทข้ึนไป 

C : Compliance 
ดKานกฎหมาย 

3 เพราะไม=ปฏิบัติตามระเบียบฯส=งผลกระทบปานกลางต=องาน 

เหตุผล : ในกรณีน้ีทําใหKสูญเสียเวลาที่ใชKในการปฏิบัติงาน 24 ช่ัวโมง จะมีผลทําใหKพนักงานตKองทํางานล=วงเวลา 

เพื่อใหKลูกคKาและทําใหKรับการส่ังซื้อจากลูกคKาล=าชKา ในกรณีของ CP ALL จะตKองเสียค=าปรับในการส=งสินคKาล=าชKา  
และเสียโอกาสในการจําหน=ายผลิตภัณฑ)นม 
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แผนบริหารความต=อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) นําใชKประจําปh 2562-2563 

คําอธิบายการวิเคราะห8 Key Process ERP – ระบบขาย(OM)  
กรณีดําเนินการระบบ ERP ใชCงานไม�ไดCมากกว�า 1 วัน  

มิติของผลกระทบ 4 ดCาน ระดับ เหตุผล 
S : Strategic  
ดKานกลยุทธ) 

4 เพราะมีผลกระทบกับการกําหนดเปwาหมายการดําเนินงาน มีผลกระทบ
ต=อกระบวนการอย=างรุนแรง/กระทบต=อแผนงานสูง 

O : Operation  
ดKานการปฏิบัติการ 

4 เพราะมีผลกระทบต=อกระบวนการทํางานอย=างรุนแรงสูงกระทบต=อ
แผนงาน 

F : Finance  
ดKานการเงิน 

5 เพราะทําใหKมีการสูญเสียทางการเงิน จากยอดจําหน=ายสินคKามากกว=า 10 

ลKานบาทขึ้นไป 

C : Compliance 
ดKานกฎหมาย 

4 เพราะไม=ปฏิบัติตามระเบียบฯส=งผลกระทบอย=างรุนแรงต=อองค)กรสูง 

เหตุผล : ในกรณีนี้ทําใหKสูญเสียเวลาในการปฏิบัติงานตามปกติ 3 วัน ถKาเปmนเหตุการณ)ที่เกิดขึ้นในสิ้นเดือน,ตKน

เดือน ที่ตKองจะทําใหKมีผลกระทบต=อการทํารายงานต=างๆ จะมีผลทําใหKพนักงานตKองทํางานล=วงเวลามากข้ึน และทํา
ใหKมีผลิตภัณฑ)คKางในโกดังเท=ากับจํานวนวันที่ไม=ไดKจําหน=าย ซึ่งอาจจะทําใหKพนักงานตKองทํางานล=วงเวลาล=วงเวลา 
เพื่อใหKลูกคKาและทําใหKรับการส่ังซื้อจากลูกคKาล=าชKา ในกรณีของ CP ALL จะตKองเสียค=าปรับในการส=งสินคKาล=าชKา  
และเสียโอกาสในการจําหน=ายผลิตภัณฑ)นม 

2.3.3 คําอธิบายการวิเคราะห8 Key Process ERP – ระบบการเงิน (GL/AP/AR/CM/INV) 
กรณีดําเนินการระบบ ERP ใชCงานไม�ไดC 3 ชั่วโมง 

มิติของผลกระทบ 4 ดCาน ระดับ เหตุผล 
S : Strategic  
ดKานกลยุทธ) 

1 เพราะมีผลกระทบกับการกําหนดเปwาหมายการดําเนินงานเพียงเล็กนKอย
ไม=มีการชะงักของกระบวนการ และการดําเนินงานทางธุรกิจ 

O : Operation  
ดKานการปฏิบัติการ 

1 เพราะมีผลกระทบต=อกระบวนการทํางานเพียงเล็กนKอย 

F : Finance  
ดKานการเงิน 

1 เพราะทําใหKมีการสูญเสียทางการเงินประมาณไม=เกิน 10,000 บาท 

C : Compliance 
ดKานกฎหมาย 

1 เพราะไม=ปฏิบัติตามระเบียบฯ ส=งผลกระทบอย=างไม=มีนัยสําคัญ 
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แผนบริหารความต=อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) นําใชKประจําปh 2562-2563 

เหตุผล : ในกรณีนี้ทําใหKสูญเสียเวลาในการปฏิบัติงาน เช=น หากช=วงเชKา ระบบ ERP ใชKไม=ไดK จะกระทบการทํางาน
ระบบ ERP ใชKงานไม=ไดK 3 ช่ัวโมง ช=วงบ=ายจึงจะปฏิบัติงานปกติไดK ผลกระทบทําใหKตKองปฏิบัติงานต=อเน่ือง ต=อไปอีก 
3 ช่ัวโมง อาจจะมีค=าใชKจ=ายค=าล=วงเวลา และทําใหKการรับรูKรายไดK การรับรูKลูกหน้ีการคKา/เจKาหน้ีการคKา/เงินสด/
ธนาคาร/และระบบ STOCK ไม=เปmนปqจจุบัน 

คําอธิบายการวิเคราะห8 Key Process ERP – ระบบการเงิน (GL/AP/AR/CM/INV) 
กรณีดําเนินการระบบ ERP ใชCงานไม�ไดC 8 ชั่วโมง 

มิติของผลกระทบ 4 ดCาน ระดับ เหตุผล 
S : Strategic  
ดKานกลยุทธ) 

2 เพราะมีผลกระทบกับการกําหนดเปwาหมายการดําเนินงาน มีผลกระทบ
ต=อกระบวนการ นKอย 

O : Operation  
ดKานการปฏิบัติการ 

2 เพราะมีผลกระทบต=อกระบวนการทํางานนKอย 

F : Finance  
ดKานการเงิน 

4 เพราะทําใหKมีการสูญเสียทางการเงิน จากยอดจําหน=ายสินคKามากกว=า 

250,000 บาท – 10 ลKานบาท 

C : Compliance 
ดKานกฎหมาย 

2 เพราะไม=ปฏิบัติตามระเบียบฯส=งผลกระทบอย=างมีนัยสําคัญนKอยแต=
สามารถแกKไขไดK 

เหตุผล : ในกรณีน้ีทําใหKสูญเสียเวลาที่ใชKในการปฏิบัติงาน 8 ช่ัวโมง จะกระทบการทํางานระบบ ERP ใชKงานไม=ไดK 8 
ช่ัวโมง ทําใหKตKองใชKเวลาในการปฏิบัติงานมากขึ้น อาจจะมีค=าใชKจ=ายค=าล=วงเวลา และทําใหKการรับรูKรายไดKไม=เปmน
ปqจจุบันและจะกระทบในการออกใบเสร็จรับเงินใหKลูกคKาล=าชKา การรับรูKลูกหน้ีการคKา/เจKาหนี้การคKา/เงินสด/
ธนาคาร/และระบบ STOCK ไม=เปmนปqจจุบัน 

คําอธิบายการวิเคราะห8 Key Process ERP – ระบบการเงิน (GL/AP/AR/CM/INV) 
กรณีดําเนินการระบบ ERP ใชCงานไม�ไดC 24 ช่ัวโมง 

มิติของผลกระทบ 4 ดCาน ระดับ เหตุผล 
S : Strategic  
ดKานกลยุทธ) 

3 เพราะมีผลกระทบกับการกําหนดเปwาหมายการดําเนินงาน มีผลกระทบ
ต=อกระบวนการปานกลาง/กระทบต=อแผนงาน 

O : Operation  
ดKานการปฏิบัติการ 

3 เพราะมีผลกระทบต=อกระบวนการทํางานปานกลาง กระทบต=อแผนงาน 

F : Finance  
ดKานการเงิน 

5 เพราะทําใหKมีการสูญเสียทางการเงิน จากยอดจําหน=ายสินคKามากกว=า 10 

ลKานบาทขึ้นไป 
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แผนบริหารความต=อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) นําใชKประจําปh 2562-2563 

C : Compliance 
ดKานกฎหมาย 

3 เพราะไม=ปฏิบัติตามระเบียบฯส=งผลกระทบปานกลางต=องาน 

เหตุผล : ในกรณีน้ีทําใหKสูญเสียเวลาที่ใชKในการปฏิบัติงานตามปกติ 24 ช่ัวโมง และถKาเปmนเหตุการณ)ที่เกิดขึ้นในวัน

สุดทKายของเดือน จะมีผลทําใหKพนักงานตKองทํางานล=วงเวลามากข้ึน เพื่อป�ดงบการเงินและรายงานต=างๆ ใหKเสร็จ
ทันภายในกําหนดตาม KPI และจะกระทบในการออกใบเสร็จรับเงินใหKลูกคKาล=าชKา การรับรูKลูกหน้ีการคKา/เจKาหน้ี
การคKา/เงินสด/ธนาคาร/และระบบ STOCK ไม=เปmนปqจจุบัน 

คําอธิบายการวิเคราะห8 Key Process ERP –ระบบการเงิน (GL/AP/AR/CM/INV) 
กรณีดําเนินการระบบ ERP ใชCงานไม�ไดCมากกว�า1 วัน  

มิติของผลกระทบ 4 ดCาน ระดับ เหตุผล 
S : Strategic  
ดKานกลยุทธ) 

4 เพราะมีผลกระทบกับการกําหนดเปwาหมายการดําเนินงาน มีผลกระทบ
ต=อกระบวนการอย=างรุนแรง/กระทบต=อแผนงาน สูง 

O : Operation  
ดKานการปฏิบัติการ 

4 เพราะมีผลกระทบต=อกระบวนการทํางานอย=างรุนแรง กระทบต=อแผนงาน 

F : Finance  
ดKานการเงิน 

5 เพราะทําใหKมีการสูญเสียทางการเงิน จากยอดจําหน=ายสินคKามากกว=า 10 

ลKานบาทขึ้นไป 

C : Compliance 
ดKานกฎหมาย 

4 เพราะไม=ปฏิบัติตามระเบียบฯส=งผลกระทบอย=างรุนแรงต=อองค)กร 

เหตุผล : ในกรณีน้ีทําใหKสูญเสียเวลาในการปฏิบัติงานตามปกติมากกว=า1 วัน และถKาเปmนเหตุการณ)ที่เกิดขึ้นในช=วง
สิ้นเดือน,ตKนเดือนที่ตKองป�ดงบการเงิน และรายงานต=าง ๆ จะมีผลทําใหKพนักงานตKองทํางานล=วงเวลามากขึ้น ซึ่งเปmน
การชดเชยมากกว=า 1 วัน ที่ระบบ ERP ใชKงานไม=ไดK เพื่อป�ดงบการเงินและรายงานต=าง ๆ ใหKเสร็จทันภายในกําหนด
ตาม KPI และดKานการเงินมีผลกระทบการจ=ายชําระหนี้ เช=น ค=าไฟฟwา,ค=าภาษี,เงินเดือน,ค=านํ้านมดิบ ซึ่งถKาจ=ายค=า
ไฟฟwาและค=าภาษี ไม=ตรงวัน จะมีค=าปรับเกิดข้ึน และจะกระทบในการออกใบเสร็จรับเงินใหKลูกคKาล=าชKา  การรับรูK
ลูกหนี้การคKา/เจKาหน้ีการคKา/เงินสด/ธนาคาร/และระบบ STOCK ไม=เปmนปqจจุบัน 
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2.3.4 คําอธิบายการวิเคราะห8 Key Process ERP–การส�งมอบผลิตภัณฑ8ใหCกับเอเย�นต8ท่ี
คลังสินคCา (Inventory) 

กรณีดําเนินการระบบ ERP ใชCงานไม�ไดC 3 ชั่วโมง 

มิติของผลกระทบ 4 
ดCาน 

ระดับ เหตุผล 

S : Strategic  
ดKานกลยุทธ) 

1 เพราะมีผลกระทบต=อกระบวนการทํางานนKอย ยังไม=กระทบช่ือเสียงองค)กร 

O : Operation  
ดKานการปฏิบัติการ 

1 มีผลกระทบการทํางานล=วงเวลานKอยมาก 

F : Finance  
ดKานการเงิน 

1 ทําใหKมีการสูญเสียทางการเงินประมาณไม=เกิน 10,000 บาท 

C : Compliance 
ดKานกฎหมาย 

1 เพราะยังไม=มีการเผยแพร=ข=าว  อาจมีเพียงลูกคKาเร=งรัดเวลาเท=านั้น 

เหตุผล : ในกรณีน้ีทําใหKการคีย)เอกสารรับเขKาจ=ายออกรายการผลิตภัณฑ)และการตัดยอดขายในระบบ ERP เกิด
ความล=าชKาขยายเวลางานออกไปและอาจก=อใหKเกิดค=าล=วงเวลาบKางเล็กนKอย 

 

คําอธิบายการวิเคราะห8 Key Process ERP–การส�งมอบผลิตภัณฑ8ใหCกับเอเย�นต8ท่ีคลังสินคCา 
(Inventory) 

กรณีดําเนินการระบบ ERP ใชCงานไม�ไดC 8 ชั่วโมง  

มิติของผลกระทบ 4 
ดCาน 

ระดับ เหตุผล 

S : Strategic  
ดKานกลยุทธ) 

2 เพราะมีผลกระทบต=อกระบวนการทํางานระดับนKอย ทําใหKแผนงานที่วางไวKเกิด
ความ ล=าชKา 

O : Operation  
ดKานการปฏิบัติการ 

2 มีผลกระทบต=อกระบวนการทํางานระดับนKอย 

F : Finance  
ดKานการเงิน 

3 เพราะทําใหKมีการสูญเสียทางการเงิน จากยอดจําหน=ายสินคKามากกว=า 
50,000 บาท – 2.5 แสนบาท 
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แผนบริหารความต=อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) นําใชKประจําปh 2562-2563 

C : Compliance 
ดKานกฎหมาย 

2 เพราะไม=ปฏิบัติตามระเบียบฯส=งผลกระทบอย=างมีนัยสําคัญแต=สามารถแกKไข
ไดK 

เหตุผล : ในกรณีนี้ทําใหK การส=งมอบผลิตภัณฑ)นมใหKกับลูกคKาเกิดความล=าชKา เน่ืองจากถKาระบบ ERP มีปqญหาจะ

ทําใหKแผนกการตลาดและการขายออกใบกํากับภาษี/ใบส=งของ และใบส่ังจ=ายไม=ไดK  ส=งผลใหKการเตรียมสินคKาและ
การส=งมอบเกิดความล=าชKาเพราะการเตรียมสินคKาการจัดเตรียมข้ึนรถบรรทุกต=อคันตKองใชKระยะเวลา 1 ช่ัวโมง 
ส=งผลกระทบต=อการตัดยอดขายในระบบ ERP ทําใหKการตัดสต็อกไม=เปmน real time และไม=สามารถเรียกรายงาน
ยอดผลิตภัณฑ)นมคงเหลือประจําวันไดK เม่ือทุกกระบวนการการทํางานของแผนกคลังสินคKาเกิดความล=าชKาส=งผลใหK
พนักงานตKองทํางานล=วงเวลาก=อใหKเกิดค=าใชKจ=ายในการปฏิบัติงาน แต=ไม=เกิน10,000 บาท 

 

คําอธิบายการวิเคราะห8 Key Process ERP–การส�งมอบผลิตภัณฑ8ใหCกับเอเย�นต8ท่ีคลังสินคCา 
(Inventory) 

กรณีดําเนินการระบบ ERP ใชCงานไม�ไดC 24 ช่ัวโมง 

มิติของผลกระทบ 4 
ดCาน 

ระดับ เหตุผล 

S : Strategic  
ดKานกลยุทธ) 

3 เพราะมีผลกระทบกับการกําหนดเปwาหมายการดําเนินงาน มีผลกระทบต=อ
กระบวนการปานกลาง/กระทบต=อแผนงาน 

O : Operation  
ดKานการปฏิบัติการ 

3 เพราะมีผลกระทบต=อกระบวนการทํางานปานกลาง กระทบต=อแผนงาน 

F : Finance  
ดKานการเงิน 

3 เพราะทําใหKมีการสูญเสียทางการเงิน จากยอดจําหน=ายสินคKามากกว=า 
50,000 บาท – 2.5 แสนบาท 

C : Compliance 
ดKานกฎหมาย 

3 เพราะไม=ปฏิบัติตามระเบียบฯส=งผลกระทบปานกลางต=องาน 

เหตุผล : ในกรณีน้ีทําใหKสูญเสียเวลาที่ใชKในการปฏิบัติงานตามปกติ 24 ช่ัวโมง จะมีผลคูณสองจาก 8 ชม. (24 ชม. 

ตีเปmน 2 วัน) 
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คําอธิบายการวิเคราะห8 Key Process ERP–การส�งมอบผลิตภัณฑ8ใหCกับเอเย�นต8ท่ีคลังสินคCา 
(Inventory) 

กรณีดําเนินการระบบ ERP  ใชCงานไม�ไดCมากกว�า 1 วัน  

มิติของผลกระทบ 4 
ดCาน 

ระดับ เหตุผล 

S : Strategic  
ดKานกลยุทธ) 

4 เพราะมีผลกระทบกับการกําหนดเปwาหมายการดําเนินงาน มีผลกระทบต=อ
กระบวนการอย=างรุนแรง/กระทบต=อแผนงาน สูง 

O : Operation  
ดKานการปฏิบัติการ 

4 เพราะมีผลกระทบต=อกระบวนการทํางานอย=างรุนแรง กระทบต=อแผนงาน 

F : Finance  
ดKานการเงิน 

4 เพราะทําใหKมีการสูญเสียทางการเงิน จากยอดจําหน=ายสินคKามากกว=า 1 ลKาน
ขึ้นไป 

C : Compliance 
ดKานกฎหมาย 

4 เพราะไม=ปฏิบัติตามระเบียบฯส=งผลกระทบอย=างรุนแรงต=อองค)กร 

เหตุผล : ในกรณีน้ีทําใหKสูญเสียเวลาในการปฎิบัติงานตามปกติ 1 วัน  
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 2.4 การกําหนดระยะเวลา 
   จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop เม่ือวันที่ 5 มิถุนายน 2562ณ สํานักงาน 
อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล=าง ผลการวิเคราะห)ผลกระทบ อ.ส.ค. กําหนดระยะเวลาต้ังแต=เกิดอุบัติการณ)จนถึงมี
การตัดสินใจสั่งการในการดําเนินการตามมาตรการสํารองตามแผน Business Continuity Planning : BCP และ 
Disaster Recovery Plans : DRP ซึ่งมีระยะเวลาที่สั้นลงและงบประมาณที่เหมาะสม ดังน้ี 
   1. ช=วงเวลาการหยุดชะงักที่ อ.ส.ค. ยอมรับไดKสูงสุดเปmนระยะเวลา 8 ช่ัวโมง  
    (Maximum Tolerable Period of Disruption : MTPD= 8 ช่ัวโมง) 
   2. ระยะเวลาเปwาหมายในการฟ��นคืนสภาพที่ อ.ส.ค. กําหนดเปmนระยะเวลา 8 ช่ัวโมง 
    (Recovery Time Objective : RTO= 8ช่ัวโมง   แกKไข 2 ช่ัวโมง  
    เดินทาง 6 ช่ัวโมง) 
   3. ปริมาณขKอมูลสูญหายที่ อ.ส.ค. ยอมรับไดKเปmนระยะเวลา 8 ช่ัวโมง 
    (Recovery Point Objective : RPO= 8ช่ัวโมง) 
   4. ระยะเวลาที่ อ.ส.ค.กําหนดตKองเริ่มมาตรการสํารองเปmนระยะเวลา 20 นาที 
    (BCP Start Time : BCP-ST= 20 นาที  คKนหาเหตุ 15 นาที  
    เริ่มมาตรการสํารอง 5 นาที 
   5. ระยะเวลาที่ อ.ส.ค. กําหนดเวลาในการใชKแผนกูKคืนเปmนระยะเวลา 8 ช่ัวโมง 
    (Disaster Recovery Plans : DRP= 8ช่ัวโมง) 

Key Service 
/process 

MTPD 
RTO 

RPO 
BCP-ST 

RTO-
BCP/ST 

Normal BCP 
DRP 

  
เดิน 
ทาง 

กูCคืน Detect 
Time 

Decission 
Time 

Service 
Level  

Service 
Level 

ระบบขาย (OM) 8 hrs 6 hrs 2 hrs 8hrs 
15 

Min 
5 Min 8 hrs 

65 
รายการ/วัน  

 65 
รายการ/วัน 

8 hrs  

ระบบการเงิน 
(GL)/AP/AR/CM 

8 hrs 6 hrs 2 hrs 8hrs 
15 

Min 
5 Min 8 hrs 

 230 
รายการ/วัน 

 50 
รายการ/วัน 

8 hrs 

การส�งมอบ
ผลิตภัณฑ8ใหCกับ
เอเย�นต8ที่คลัง 
(Inventory) 

8 hrs 6 hrs 2 hrs 8hrs 
15 

MIn 
5 Min 8 hrs 

 140 
รายการ/วัน 

 70 
รายการ/วัน 

 8 hrs 

ตาราง ผลลัพธ)จากการวิเคราะห)ผลกระทบทางธุรกิจประจําปh 2562 (สภนล.) 
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2.4.1 ทรัพยากรหลักท่ีใชCสนับสนนุแผน BCP 
ทรัพยากร กลยุทธ8ความต�อเนื่องทางธุรกิจ 

 

อาคาร/สถานท่ี 
ปฏิบัติงานหลัก 

-กําหนดใหKใชKพื้นท่ีปฏิบัติงานสํารอง 

ณ หKองประชุมโรงงาน สํานกังาน อ.ส.ค. 
ภาคเหนือตอนล=าง 

-กําหนดใหKใชKปฏิบัติการฉุกเฉิน ณ หKองแผนกวาง
แผนการผลิต กองโรงงาน สํานกังาน อ.ส.ค. 
ภาคเหนือตอนล=าง โดยสํารวจความเหมาะสม
ของสถานท่ีประสานงานและเตรียมความพรKอมไวK
ล=วงหนKา 

 

วัสดุอุปกรณ) 
ที่สําคัญ / 
การจัดหาจัดส=ง 
วัสดุอุปกรณ) 
ที่สําคัญ 

-กําหนดใหKสรรหาอุปกรณ) สํารองท่ีมีอยู= ใน 
อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล=าง ก=อนแลKวจึงสรรหา
จากภายนอกเช=นสํานักงานภาคอื่น บริษัทตัวแทน
จําหน=ายอุปกรณ)เคร่ืองมือ 

-กําหนดใหKมีการจัดหาคอมพิวเตอร)สํารองที่มี
คุณลักษณะเหมาะสมกับการใชKงานพรKอม
อุปกรณ)ท่ีสามารถเช่ือมโยงต=อผ=านเขKาสู=ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของ อ.ส.ค. ไดK 
-กําหนดใหKใชKคอมพิวเตอร)แบบพกพา (Laptop/ 

Notebook) ของเจKาหนKาท่ีหรือของ อ.ส.ค. สาขาอ่ืน
ไดKช่ัวคราว 
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ทรัพยากร กลยุทธ8ความต�อเนื่องทางธุรกิจ 

 

เทคโนโลยี 
สารสนเทศและ 
ขKอมูลที่สําคัญ 
 

-มีการจัดเตรียมเชื่อมต=อระบบสารสนเทศ
สํารอง เช=น อินเตอร)เน็ท แอร)การ)ด และ
อุปกรณ)กระจายสัญญาณระบบเครือข=าย 
(Switch)สํารอง 

-สามารถเชื่อมต=อระบบสํารองเพื่อใชKงาน
ขKอมูลระบบภายในไดKจากระบบ VPN ไปยัง
เคร่ืองแม=ข=าย 

-ปฏิบัติงานโดยใชKระบบอินเตอร)เน็ท แอร)
การ)ด กับเคร่ืองที่ปฏิ บัติงานประจําเพื่อ
เชื่อมต=อระบบแม=ข=ายและสามารถดําเนินงาน
ไดKตามปกติผ=านระบบ ERP  

 

บุคลากรหลัก -กําหนดใหKใชKบุคลากรสํารอง / ทดแทนกัน
ภายในสํานักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล=าง  
โดยเปmนบุคลากรในกลุ=มงานเดียวกัน 

-กําหนดใหKใชKบุคลากรนอกในกรณีท่ีบุคลากร
ไม=เพียงพอหรือไม=สามารถปฏิบัติงานไดK 

 

ตารางทรัพยากรหลักท่ีใชCสนับสนนุแผน BCP 
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2.4.2 มาตรการในการลดความเสี่ยงท่ีอาจทําใหCระบบเกิดการหยุดชะงัก 

ความเสี่ยงดCานระบบ
สารสนเทศ 

ปtจจัยเสี่ยง มาตรการลดความเสี่ยง 

1 Application โปรแกรมบริหารจัดการขKอมูล 
(Application) ของระบบ ERP มี
ความเส่ียงที่จะไดKรับภัยคุกคามจาก 
1. ไวรัสคอมพิวเตอร) (Virus 
Computer, Malware ต=างๆ) 
 
2. การโจรกรรมลักลอบปลอม
แปลงแกKไขชุดคําส่ังจากผูKไม=
ประสงค)ดี (Cracker) 
 
3. การพัฒนาปรับปรุงซอฟแวร) 
(Update patch) 
 
4. ความผิดพลาดจากผูKดูแลระบบ 
(User error) 

 
 
 
1. ติดตั้งโปรแกรมปwองกันไวรัส
ใหKกับเครื่อง Application Server 
ของระบบ ERP 
2. ติดต้ังอุปกรณ) Firewall ใหKกับ
เครือข=ายของ อ.ส.ค. และ
ตรวจสอบดูแลช=องโหว=ของระบบ
เครือข=ายเปmนประจํา 
3. สํารองขKอมูล Source code ที่ใชK
สําหรับพัฒนา Application ทุกคร้ัง
ที่มีการปรับปรุงระบบ 
4. จัดทําคู=มือการใชKงานและจัดการ
ฝ}กอบรมเจKาหนKาที่เพื่อใหKปฏิบัติ
หนKาที่ไปในทิศทางเดียวกัน 

2 Server เครื่องเซิฟเวอร) (Server)ของระบบ ERP 
มีความเส่ียงที่จะไดKรับภัยคุมคามจาก 
1. ไดKรับความเสียหายทางกายภาพ 
(Physical) 
 
2. อุปกรณ)หน=วยความจําสํารอง 
(Hard disk) เสื่อมสภาพ/ชํารุด
เนื่องจากอายุการใชKงาน 
 
3. ไฟฟwากระชาก/ไฟตก 

 
 
1. ติดตั้งเครื่อง Server ในหKอง 
Server ที่ไดKรับมาตรฐานความ
ปลอดภัย 
2. ติดต้ังระบบหน=วยความจํา
สํารองแบบ SAN storage และ
ตรวจสอบสถานะของ HDD เปmน
ประจําทุกเดือน 
3. ติดต้ังอุปกรณ)สํารองไฟฟwา 
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ความเสี่ยงดCานระบบ
สารสนเทศ 

ปtจจัยเสี่ยง มาตรการลดความเสี่ยง 

3 Network 
 

ระบบเครือข=ายคอมพิวเตอร) 
(Computer Network)สําหรับการ
เชื่อมต=อใชKงานระบบ ERP ไดKรับภัย
คุกคามจาก 
1. การโจมตีอุปกรณ)เครือข=ายจาก
ภายนอก (Cracker) โดยใชKชุดคําสั่ง
โจมตีผ=านระบบเครือข=าย
อินเตอร)เน็ท 
 
2. สายสัญญาณระบบเครือข=ายของ
ผูKใหKบริการ (ISP) ไดKรับความ
เสียหาย/ขาดชํารุด 
 
 
 
 
 
3. สายสัญญาณหรืออุปกรณ)ระบบ
เครือข=ายภายในของ อ.ส.ค. ไดKรับ
ความเสียหาย/ขาดชํารุด 
 
 
4. ไฟฟwาดับอุปกรณ)ไม=ทํางาน 
 

 
 
 
 
1. ติดตั้งอุปกรณ) Firewall ใหKกับ
เครือข=ายของ อ.ส.ค. และตรวจสอบ
ดูแลช=องโหว=ของระบบเครือข=ายเปmน
ประจํา 
 
2. ติดตั้ง link สํารองโดยสลับไปใชK
งานวงจรที่เหลือ เช=น Internet ชํารุด 
จึงกําหนดใหKใชKงาน internet ผ=าน
วงจร MPLS ทดแทน และหากวงจร
ขาดชํารุดทั้งสองวงจรจะตKองจัดหา
อุปกรณ) 3G เพื่อติดตั้งใหKเจKาหนKาที่
ใชKงานระหว=างรอการแกKไขจาก ISP 
 
3. ปรับปรุงการติดต้ังสายสัญญาณ
เครือข=ายภายในใหKถูกตKองตาม
มาตรฐานการติดตั้งและสํารอง
อุปกรณ)ระบบเครือข=ายไวKใหKกับ
สํานักงานต=างๆ 
4. ใชKงานเคร่ืองปq�นไฟฟwา 
(Generator) และอุปกรณ) AirCard  
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ความเสี่ยงดCานระบบ
สารสนเทศ 

ปtจจัยเสี่ยง มาตรการลดความเสี่ยง 

4 Data Base ระบบบริหารจัดการขKอมูล
สารสนเทศของระบบ ERP มีความ
เส่ียงที่จะไดKรับภัยคุมคามจาก 
1. ไวรัสคอมพิวเตอร) (Virus 
Computer) 
 
 
2. การโจรกรรมลักลอบปลอม
แปลงแกKไขชุดคําสั่งจากผูKไม=
ประสงค)ดี (Cracker) 
 
 
3. การปฏิบัติงานผิดพลาดจากการ
ใชKงานของผูKใชKงานระบบ  
(User error) 
 
4. ขKอมูลสูญหาย 

 
 
 
1. ติดตั้งโปรแกรมปwองกันไวรัส
ใหKกับเครื่อง Database Server ของ
ระบบ ERP 
 
2. ติดตั้งอุปกรณ) Firewall ใหKกับ
เครือข=ายของ อ.ส.ค. และตรวจสอบ
ดูแลช=องโหว=ของระบบเครือข=ายเปmน
ประจํา 
 
3. จัดฝ}กอบรมการใชKงานระบบและ
จัดทําคู=มือการใชKงาน 
 
 
4. มีการสํารองขKอมูลเปmนประจําทุก
วัน 

 

ตารางมาตรการท่ีตCองดําเนินการ 
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3. กระบวนการตอบสนองต�ออุบัติการณ8 (incident response process) 
3.1 กระบวนการแจCงเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) 

กระบวนการ Call Tree คือกระบวนการแจKงเหตุฉุกเฉินใหKกับสมาชิกในทีมงานแผนความต=อเนื่องที่
เกี่ยวขKองตามผังรายชื่อทางโทรศัพท)โดยมีวัตถุประสงค)เพื่อการบริหารจัดการข้ันตอนในการติดต=อพนักงานภาย
หลังจากมีการประกาศอุบัติการณ)หรือภาวะวิกฤตของหน=วยงานภายหลังจากไดKรับการตอบรับจากบุคลากร
หลักครบถKวนตามผังการติดต=อ (Call Tree) หัวหนKาคณะบริหารความต=อเนื่องแจKงใหKผูKประสานงานคณะบริหาร
ความต=อเน่ืองโดยผูKประสานงานฯ จะแจKงใหKหัวหนKาทีมบริหารความต=อเน่ืองรับทราบเหตุการณ)ฉุกเฉินและการ
ประกาศใชKแผนความต=อเน่ือง ตามสายงานการบังคับบัญชาของแต=ละสายงานเพื่อรับทราบเหตุการณ)ฉุกเฉิน 
และประกาศใชKแผนความต=อเน่ืองทางธุรกิจ 
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นายสําเนาว8  พุกละออ

โทรศพัท8 :089-9018729 

นายปกรณ8  จิระไชยเขื่อนขันธ8 
โทรศพัท8 : 083-2692266 

นายจําลอง  ราศีกิจ
โทรศัพท8 :089-9018043 

โครงสรCาง Call Tree ทีมบริหารความต�อเนื่อง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ทีมติดต�อประสานงาน ทีมกูCคืนระบบ 

นางชบา  เงินนา 

โทรศพัท8 : 089-9018037 

นายปกรณ8  จิระไชยเขื่อนขันธ8 (SOFTWARE) 
โทรศพัท8 :083-2692266 

นายณรงค8ชัย  รักษาภัย 

โทรศพัท8 : 089-9018041 

นายพิชิต  เรืองทรัพย8 
โทรศพัท8 :086-2338950 

น.ส.ประทุมทิพย8  เล็กมณ ี

โทรศพัท8 : 081-9260856 

นายเอกรินทร8  คําตา 
โทรศพัท8 :092-8351605 

 นายอนุชิต  อินทโสทา(ดCาน IT สภนล.) 
โทรศพัท8 : 095-6345778 

ทีมประสานงานกับหน�วยงานภายนอก  ผูCมีส�วนไดCส�วนเสีย (หน�วยงานภายนอก) 

นางชบา  เงินนา 

โทรศพัท8 : 089-9018037 

หCางหุCนส�วนจํากัด อุดร อาชา กรุ{ป 

โทรศพัท8 : 092-4766772 

นายณรงค8ชัย  รักษาภัย 

โทรศพัท8 : 089-9018041 

บริษทั สหสิน 

โทรศพัท8 : 088-3384762 

น.ส.ประทุมทิพย8  เล็กมณ ี

โทรศพัท8 : 081-9260856 
ฯลฯ 

 

 

หัวหนCาทีมติดต�อ

นายวุฒิชัย  จ่ันเพ็ชร 
โทรศัพท8 :081-9131058 

 

หัวหนCาทีมบริหารความต�อเน่ืองทางธุรกิจ 

หัวหนCาทีมติดต�อ หัวหนCาทีมกูCคืน



27 
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ภาพรวมของการบริหารความต�อเนื่องทางธุรกิจและกอบกูCกระบวนการ 
(Recovery Overview) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

ภาพรวมของการบริหารความต�อเนื่องทางธุรกิจและกอบกูCกระบวนการ 

การอพ-ยพ 

- ศนูย์บญัชาการ (EOC) เริ�มปฏิบตัิงาน 

- การสื�อสารเหตกุารณ์วิกฤต (Crisis)))Communications) 

- -การตรวจสอบทรัพยากรที�ใช้ในการปฏบิตัิงาน 

- การควบคมุและรักษาความปลอดภยั 

- การรายงาน  

- การแจ้งบคุคลภายนอก และผู้ เกี�ยวข้อง 

การเตรียมความพร้อมก่อนกู้คนื 

การกู้ คืน (Resumption) 

การกลสภาพปกติ (Restoration) 

INCIDENT 

- การประกาศภาวะฉุกเฉินและประกาศใชCแผน BCP 
- ดําเนินงานตาม Call Tree ของฝ]าย/สํานักงาน 
- เริ่มประกาศใชCศูนย8บัญชาการ (Emergency Operation 
Center) 

          -การอพยพ 

- การตอบสนองต�ออุบัติการณ8 (Incident Response) 
- การประเมินความเสียหายเบือ้งตCน 
- BCM steering committee เริ่มปฏิบัติงาน 

         -ศูนย8บัญชาการ (EOC) เริ่มปฏิบัติงาน 
         -การสื่อสารเหตุการณ8วิกฤต (Crisis Communications) 

         -การตรวจสอบทรัพยากรที่ใชCในการปฏบิตัิงาน 
         -การควบคุมและรักษาความปลอดภัย 
         -เคลียร8ขCอมูลการปฏิบัติงานที่คงคCาง 

-การรายงาน 
-การแจCงบุคคลภายนอก และผูCเกี่ยวขCอง 
-การเตรียมความพรCอมก�อนกูCคืน 

 -การกูCคืน (Resumption) 

 -การกลับคืนสู�สภาพปกติ (Restoration) 
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โดยในระหว=างการบริหารความต=อเน่ืองทางธุรกิจและกอบกูKกระบวนการนั้น ผูKอํานวยการ/รอง

ผูKอํานวยการ/ผูKช=วยผูKอํานวยการสายงานหรือหัวหนKาแต=ละฝ~าย/สํานักงานจะตKองดําเนินการจดบันทึกและ

รายงานสถานะล=าสุดของการฟ��นฟูและกูKคืนใหKกับหัวหนKาทีมบริหารความต=อเนื่อง (BCM Manager) เปmนระยะๆ

เพื่อใหKหัวหนKาคณะบริหารความต=อเนื่อง (BCM steering committee) รับทราบถึงสถานการณ)ดําเนินงานและ

อุปสรรคในการกลับคืนสู=สภาวะการปฏิบัติงานปกติโดยในการดําเนินการบริหารความต=อเน่ืองทางธุรกิจและ

กอบกูKกระบวนการของ อ.ส.ค. ใหKเขKาสู=ภาวะปกตินั้นไดKกําหนดข้ันตอนดังต=อไปนี้ 

3.2 การตอบสนองต�อเหตกุารณ8เกิดข้ึน 

ขั้นตอน และกิจกรรม 
บทบาทความ
รับผิดชอบ 

การตอบสนองต=ออุบัติการณ) (Incident Response) บุคลากรของ อ.ส.ค. ไม=สามารถ
เขKาปฏิบัติงานในระบบ ERP ไดKแจKงต=อผูKดูแลระบบสารสนเทศของ อ.ส.ค. เขKา
ดําเนินการตรวจสอบ 

-บุคลากร อ.ส.ค. 
-ผูKดูแลระบบ 

การประเมินความเสียหายเบื้องตKน (Initial Damage Assessment) ผูKดูแลระบบ
สารสนเทศของ อ.ส.ค. ตรวจสอบแลKวพบว=าไม=สามารถเขKาใชKงานระบบ ERP ไดK

เนื่องจากระบบเครือข	ายคอมพิวเตอร� (Computer Network)สําหรับการ

เชื่อมต	อใช(งานระบบ ERP ได(รับความเสียหายBCM Manager ประกาศใหKหัวหนKา

ทีมประเมินความเสียหายเบื้องตKนเขKาไปในที่ เกิดเหตุเพื่อทําการประเมินความ
เสียหายเบื้องตKนและเตรียมการกูKคืน 
 

-ผูKดูแลระบบ 
-BCM Manager 
 

ทีมประเมินความเสียหาย (DAT) ทําการประเมินความเสียหายและรายงานผลต=อ 
BCM Steering Committee หากพบความเสียหายที่สําคัญ 

-ทีมงานประเมิน
ความเสียหาย 
(Damage 
assessment Team, 
DAT) 

BCM steering committee เริ่มปฏิบัติงาน 
BCM Manager ดําเนินการแจKงใหK BCM Steering Committee ไปยังที่ศูนย)บัญชาการ 
(EOC)  
 

-BCM Manager 
-BCM steering 
committee 
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3.3การตอบสนองต�อเหตุการณ8ทันที 

ข้ันตอน และกิจกรรม 
บทบาทความ
รับผิดชอบ 

การประกาศภาวะฉุกเฉินและประกาศใชKแผนบริหารความต=อเน่ืองทางธุรกิจของ
องค)กร (Disaster Declaration and BCP activation) ประธาน BCM steering 
committee ดําเนินการพิจารณารายงานผลการประเมินความเสียหายเบื้องตKนที่ไดK
จากทีมงานประเมินผลและตัดสินใจประกาศเหตุการณ)ที่เกิดขึ้นเปmนอุบัติการณ)และ
ประกาศใชKแผน BCP 

ประธาน BCM 
steering committee 

การดําเนินการตาม Call Tree ขององค)กร 
BCM Manager แจKงใหKผูKเกี่ยวขKองทราบถึงขKอมูลต=อไปนี้ 

� เวลาที่เกิดเหตุการณ) 

� การประกาศใชKแผน BCP 

� คําสั่งในการเตรียมพรKอมเพื่อรอคําสั่งต=อไป 

� เนKนยํ้าไม=ใหKพูดถึงเหตุวิกฤตออกสู=สาธารณะ 

BCM Manager 
 

แต=ละฝ~ายงานดําเนินการตาม Call Tree ตามแผน BCP ของฝ~ายผูKประสานงานของ
ฝ~าย/สํานักงาน จะตKองบันทึกกิจกรรมที่ปฏิบัติและเหตุการณ)ที่สําคัญโดยใชK
แบบฟอร)มบันทึกกิจกรรม ในแผน BCP ของฝ~าย/สํานักงาน 

-ฝ~าย/สํานักงาน 
-ผูKประสานงาน BCM 
ของแต=ละฝ~าย 

การประกาศใชKศูนย)บัญชาการ (EOC activation) 
BCM Manager แจKงใหKทีมงานที่เกี่ยวขKองจัดเตรียมศูนย)บัญชาการ EOC พรKอมดKวย
ทรัพยากรที่จําเปmน 

- BCM Manager 
- EOC support team 

BCM Manager แจKงใหKผูKเกี่ยวขKองไปยังศูนย)บัญชาการเพื่อทําหนKาที่ปฏิบัติงาน BCM Manager 

การประกาศใชKสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง(Alternate Site)  
BCM Manager แจKงใหKทีมสนับสนุนทําการจัดเตรียมสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
จัดเตรียมทรัพยากรที่จําเปmนที่ตKองใชKสําหรับสถานที่ปฏิบัติงานสํารองที่สอดคลKอง
กับแผน BCPขององค)กรเช=น 

� สถานที่เครื่องมือและสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

� พื้นที่ทํางาน 

� อุปกรณ)– สํานักงานและอุปกรณ)ดKานIT 

� ฯลฯ 

-BCM Manager 
-ทีมสนับสนุน 
สถานที่ปฏิบัติงาน
สํารอง(Support 
Team) 
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ข้ันตอน และกิจกรรม 
บทบาทความ
รับผิดชอบ 

ทีมสนับสนุน ดKานเทคโนโลยีสารสนเทศ เดินทางไปยัง DR Site  ทีมสนับสนุน ดKาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ รับทราบการประกาศใชKแผน BCP และเดินทางไปยัง 
Disaster Recovery Site (DR site) ตามแผน Disaster Recovery Plan (DRP) 
รายงานผลการดําเนินการตามแผน DRP ใหKกับ BCM steering committee 
 

-ฝ~ า ย น โ ย บ า ย แ ล ะ
แผนงาน 
- BCM steering 
committee 

แต=ละฝ~าย/สํานักงานดําเนินการเตรียมความพรKอมก=อนเดินทางไปยังสถานที่
ปฏิบัติงานสํารอง 
 

ฝ~าย/สํานักงาน 

 

3.4 การตอบสนองต�อเหตกุารณ8ในระยะส้ัน 

ข้ันตอน และกิจกรรม 
บทบาทความ
รับผิดชอบ 

EOC เริ่มปฏิบัติงาน 
BCM steering committee เดินทางมาถึงศูนย)บัญชาการเพื่อบัญชาการสถานการณ) 
และพรKอมรับรายงานผลจากทีมประเมินความความเสียหายและจากแหล=งขKอมูล
ต=างๆ เพื่อการตัดสินใจในการบัญชาการ 
 

BCM steering 
committee 

การสื่อสารในภาวะวิกฤติ (Crisis Communications) 
ทีมงานการส่ือสารองค)กรในภาวะวิกฤติเปmนส=วนหน่ึงของ BCM steering 
committee เพื่อขออนุมัติจาก BCM steering committee เพื่อแจKงขKอความหรือ
ข=าวสารที่จําเปmนตKองส่ือสารไปยังบุคคลต=างๆ ดังต=อไปนี้: 

� พนักงาน 

� สื่อมวลชน 

� ผูKเกี่ยวขKองทั้งภายในและภายนอก 
 

-ทีมงานส่ือสาร 
(Communication) 
- BCM steering 
committee 
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3.5การตอบสนองต�อเหตุการณ8ในระยะกลาง 

ข้ันตอน และกิจกรรม 
บทบาทความ
รับผิดชอบ 

การตรวจสอบทรัพยากร (Resources verification)ทีมงาน Recovery Team ของแต=
ละฝ~าย/สํานักงานทําการตรวจสอบ และทดสอบทรัพยากรที่ตKองใชKในการกูKคืน 
ตามความตKองการขั้นตํ่าการปฏิบัติงาน ณ สถานที่ปฏิบัติสํารอง ตามแผน BCP 
ของแต=ละฝ~าย/สํานักงาน 
 

Recovery Team ของ
แต=ละฝ~าย/สํานักงาน 

 

4. การซCอมแผน BCP ร�วมกับ DRP 
การซKอมมาตรการสํารองตามแผน BCP/DRP ที่ไดKกําหนดไวKมีความสําคัญเปmนอย=างย่ิง นอกจากจะ

เปmนการสรKางความม่ันใจว=าผูKที่มีส=วนเกี่ยวขKองรับรูKรับทราบถึงบทบาทหนKาที่และส่ิงที่ตKองปฏิบัติเม่ือเกิด
อุบัติการณ)ขึ้นแลKว ยังช=วยใหKสามารถบ=งชี้ถึงขKอบกพร=องหรือขKอติดขัดต=างๆ ในการดําเนินมาตรการสํารอง เพื่อ
จะไดKทําการปรับปรุงแกKไขก=อนที่จะเกิดอุบัติการณ)จริงขึ้น 

ดังนั้นผูKมีส=วนเกี่ยวขKองกับมาตรการสํารองต=างๆ ที่ระบุไวKในแผน BCP/DRP น้ี ตKองจัดใหKมีการซKอม
มาตรการสํารองที่ไดKกําหนดไวKอย=างนKอยปhละหน่ึงคร้ัง 
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5. การทบทวนและปรับปรุงแผน BCP/DRP 
เนื่องจากการดําเนินธุรกิจมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงอย=างต=อเน่ือง เช=น อาจมีการปรับเปล่ียน

กระบวนการทํางาน การโยกยKาย เล่ือนขั้น หรือการลาออกของพนักงาน หรือการปรับเปล่ียนเทคโนโลยีที่ใชKใน
การดําเนินการ จึงมีความจําเปmนตKองมีการทบทวนแผน BCP/DRP ใหKสอดคลKองกับความเปล่ียนแปลงที่เปmน
ปqจจุบันมากที่สุด ซึ่งการทบทวนและปรับปรุงแผนอาจเกิดข้ึนไดK 2 รูปแบบ คือ 

5.1 แบบมีเงื่อนไขใหCตCองปรับปรุง (Trigger) 
เช=น มีการปรับโครงสรKางองค)กร มีการปรับกระบวนการทํางาน มีการปรับเทคโนโลยีที่ใชKในการ

ทํางาน หรือมีความเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นกับมาตรการสํารองต=างๆ 

5.2 แบบตามระยะเวลาที่กําหนด (Routine) 
องค)กรตKองทบทวนแผน BCP/DRP อย=างนKอยปhละหน่ึงครั้ง 
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ทีมกูค้ืนระบบรายงาน 

การใชร้ะบบสาํรอง 

ระบบสาํรอง 

Storyboard ของการซCอมแผนเกิดเหตุฉุกเฉินและภยัพิบัติสําหรับสํานักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล�าง 
Storyboard ของการซKอมแผนเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติสําหรับสํานักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล=าง 

สถานที่ การดําเนินงาน/เวลา 

สถ
าน

ที่ป
ฏิบั

ติง
าน

จร
ิง 

 
 
 
  

ศูน
ย)อ

ําน
วย

กา
รเ

หตุ
ฉุก

เฉิ
น/

ภัย

พิบั
ติ 

 
 
 
  

ศูน
ย)สํ

าร
อง

กร
ณี

เห
ตุฉุ

กเ
ฉิน

 

 
 
 
 
 
   

เวลา 10.25 

ประเมินความเสียหาย 

และรายงานสถานการณ) 

เวลา 10.32 เวลา 10.50 เวลา 15.20 

หัวหนKาหน=วยงานรับทราบสถานการณ) 

และรายงานต=อหัวหนKาสํานัก 

เวลา 10.21 

เวลา 10.22 

ไฟฟwาดับ และระบบ

เครือข=ายใชKงาน

ไม=ไดK 

ทีมกูKคืนแจKงเจKาหนKาที่การไฟฟwา

ดําเนินการแกKไข 

เวลา 10.33 

ตรวจพบปqญหา / แจKง

เจKาหนKาที่ผูKเกี่ยวขKอง 

เวลา 10.43 เวลา 10.42 เวลา 10.41 

แผนกวิศวกรรม 

ดําเนินการตรวจสอบหา

สาเหตุ 

8 ชั่วโมง 

เวลา 10.20 

เวลา 10.45 

เจKาหนKาที่วิศวะดําเนินการเป�ดเครื่อง 

Generator 

ทีมกูKคืนระบบเขKา

พื้นที่ศูนย)สํารอง 

หัวหนKาสํานักประกาศเป�ดศูนย)

อํานวยการเหตุฉุกเฉินและประกาศ ใชK

แผนBCP/DRP 

ทีมกูKคืนระบบและผูKเกี่ยวขKอง

จัดเตรียมอุปกรณ)  

ทีมกูKคืนติดตั้ง 
อุปกรณ)ระบบ

เครือข=ายสํารอง 

)

หัวหนKาสํานักประกาศ 

สิ้นสุดภาวะฉุกเฉินและยุติการ

ซKอม 

เวลา 10.15 เวลา 10.17 

แจKงประกาศเหตุฉุกเฉิน 

และเริ่มใชKแผน BCP/DRP 

ผ=านช=องทางแอปพลิเคชั่นไลน) 

เวลา 10.34 

ทีมกูKคืนระบบดําเนินการ

ตามแผน DRP  
ทีมกูKคืนระบบทดสอบ

ยืนยันระบบสํารอง 

ใชKงานระบบสํารอง 

เจKาหนKาที่การไฟฟwาดําเนินการแกKไข

ปqญหาระบบไฟฟwา 

 

เวลา 15.15 

รายงานผลการกูKคืน 

ต=อหัวหนKาสํานัก 

เวลา 15.18 

เวลา 10.46 

เวลา 10.27 
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ภาคผนวก 2 รายงานการประชุมคณะทํางานบริหารความพรKอมต=อสภาวะวิกฤติของ อ.ส.ค. คร้ังท่ี 1/2562 

รายงานการประชุมคณะทํางานบริหารความพร�อมต�อสภาวะวิกฤติของ อ.ส.ค. 
คร้ังท่ี 1/2562 

วันศุกร)ท่ี 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น. 
ณ ห�องประชุม สํานักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน 

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

คณะทํางานบริหารความพร�อมต�อสภาวะวิกฤติของ อ.ส.ค. ที่มาประชุม 
1. นายณรงค�ฤทธ์ิ  วงศ�สุวรรณ ผู�อํานวยการ อ.ส.ค.     ประธานคณะทํางาน 
2. นายสุชาติ  จริยาเลิศศักด์ิ รองผู�อํานวยการ อ.ส.ค.     คณะทํางาน 
3. นางสาวอรนุช  จิราวัฒนานุรักษ� รองผู�อํานวยการ อ.ส.ค.   คณะทํางาน 
4. นายวิศิษฎ�  แสงคล�อย ผู�ช+วยผู�อํานวยการ อ.ส.ค.   คณะทํางาน 
5. นายสมพร  ศรีเมือง ผู�ช+วยผู�อํานวยการ อ.ส.ค.   คณะทํางาน 
6. นายปภิณ  วิทย�วิจารย�ปรีชา หัวหน�าฝ5ายอํานวยการ      คณะทํางาน 
7. นายเทอดไชย  ระลึกมูล หัวหน�าฝ5ายนโยบายและแผนงาน    คณะทํางาน 
8. นายณรงค�  วงศ�เณร หัวหน�าฝ5ายทรัพยากรบุคคล     คณะทํางาน 
9. นางสาวศิริพร  วัฒนาเอ๊ียมพันธ� หัวหน�าฝ5ายบัญชีและการเงิน     คณะทํางาน 
10. นางกัญญา  ศรีฟAา หัวหน�าฝ5ายพัสดุและบริการ     คณะทํางาน 
11. นายดนัย  สายนุ�ย หัวหน�าฝ5ายวิจัยและพัฒนาการเล้ียงโคนม   คณะทํางาน 
12. นายพีระ  ไชยรุตม� หัวหน�าฝ5ายส+งเสริมการเล้ียงโคนม    คณะทํางาน 
13. นายเสริมศักด์ิ  มุ+งดี หัวหน�าฝ5ายการตลาดและการขาย    คณะทํางาน 
14. นายบุญจันทร�  เจริญรัมย� หัวหน�าฝ5ายท+องเที่ยวเชิงเกษตร     คณะทํางาน 
15. นายสมชาติ  อ�อนอุบล หัวหน�ากองการตลาดและการขาย    คณะทํางาน 
  รักษาการหัวหน�าสํานักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง 
16. นายชัยณรงค�  เปาอินทร� หัวหน�าสํานักงาน อ.ส.ค. ภาคใต�    คณะทํางาน 
17. นายวินิจ  วงศ�วโรฬาร หัวหน�าสํานักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  คณะทํางาน 
18. นางสมใจ  กรองไผ+กลาง หัวหน�ากองโรงงาน      คณะทํางาน 
  รักษาการหัวหน�าสํานักงานภาคเหนือตอนบน 
19. นายธีระ  เพลินสินธุ� นักวิชาการ 8 ปฏิบัติหน�าที่ดูแลและรับผิดชอบ   คณะทํางาน 
  สํานักเลขานุการคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ�นม 
20. นางสาววรรณา  พึ่งเพียร หัวหน�ากองแผนงานและโครงการ    คณะทํางาน 
  ฝ5ายนโยบายและแผนงาน 

คณะทํางานบริหารความพร�อมต�อสภาวะวิกฤติของ อ.ส.ค. ที่ไม�มาประชุม 
1. นายวุฒิชัย  จ่ันเพ็ชร หัวหน�าสํานักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล+าง       ติดภารกิจ 
2. นางรุจิรา  จันทประสาร หัวหน�าแผนกบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน      ติดภารกิจ 
  กองแผนงานและโครงการ ฝ5ายนโยบายและแผนงาน 
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ผู�สังเกตการณ) 
1. นายมาโนช  มณีรัตน� หัวหน�าฝ5ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน 
 
ผู�เข�าร�วมประชุม 
1. นายศุภชัย  ปะวะโพตะโก หัวหน�ากองกฎหมาย ฝ5ายทรัพยากรบุคคล 
2. นางสาวณัฐยา  เหล+าลดา หัวหน�าแผนกบริหารการตลาด รักษาการหัวหน�ากองการตลาด 
  ฝ5ายการตลาดและการขาย 
3. นางสาววริลยา  โตชุวงศ� หัวหน�าแผนกการประชุมฝ5ายอํานวยการ 
4.  นางกาญจนา  ริมประโคน หัวหน�าแผนกลูกค�าสัมพันธ� ฝ5ายการตลาดและการขาย 
5. นางพัสน�นันท�  เฉลิมฉัตร หัวหน�าแผนกติดตามและประเมินผล ฝ5ายนโยบายและแผนงาน 
6. นางสาวอํานาจ  มานา นักบริหารงานทั่วไป 5 แผนกการประชุม ฝ5ายอํานวยการ 
7. นางสาวสุพัดนิสา  โตคะสลัก นักบริหารงานทั่วไป 5 แผนกการประชุม ฝ5ายอํานวยการ 
8. นางรันดร  สังข�มงคล นักบริหารงานทั่วไป 4 แผนกการประชุม ฝ5ายอํานวยการ 
9. นางสาวอมรรัตน�  พุ+มสวัสด์ิ พนักงานสัญญาจ�างแผนกการประชุม  ฝ5ายอํานวยการ 
 
เร่ิมประชุมเวลา 16.30 น. 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ�งให�ที่ประชุมทราบ 

-ไม+มี- 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมฯ 

-ไม+มี- 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 3.1 เร่ือง การจัดทําแผนบริหารความต�อเนื่องทางธุรกิจBusiness Continuity 
Management : BCMของ อ.ส.ค.ประจําปJ 2562 

เร่ืองเดิม 

1. ตามเกณฑ�ประเมินการบริหารความเส่ียงของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
ได�กําหนดให�รัฐวิสาหกิจมีเกณฑ�ประเมินการบริหารความเส่ียง ซึ่งนอกจากให�มีการวิเคราะห�หาปPจจัยเส่ียงแล�ว 
เครื่องมืออีกอย+างหน่ึงที่กําหนดให�รัฐวิสาหกิจจะต�องดําเนินการ คือ การจัดทําแผนบริหารธุรกิจต+อเน่ืองทางธุรกิจใน
กิจกรรมหลักขององค�กร และเพื่อให�เปQนไปตามแผนปฏิบัติงานด�านการบริหารความเส่ียงอ.ส.ค.ประจําปRงบประมาณ 
2562 ตามที่ได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ อ.ส.ค. ครั้งท่ี 13/2561 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 

2. อ.ส.ค. ได�จัดทําแผนบริหารความต+อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) ของ 
อ.ส.ค. ในปR 2558-2561 แล�ว ดังน้ี 
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การจัดทําแผน BCP / Scope ผลดําเนินงาน ปJ 2558 ปJ 2559 ปJ 2560 ปJ 2561 
1.ดําเนินการจัดทํา BCP ของ อ.ส.ค. 
ณ สํานักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง 
ในเหตุการณ�กระแสไฟฟAาดับ กระทบ
กระบวนการผลิต 

-Product-UHT (90%) 
-Process-Production 

1.ให�ความรู�/
วิเคราะห� BIA 
2.แผนBCP 
3.ซ�อมแผน 
 

 
√ 

 
 

 
 

 

2.ดําเนินการจัดทํา BCP / DRP ของ อ.
ส.ค.ณ สํานักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง 
ในเหตุการณ�ระบบ ERP ใช�งานไม+ได� 
ทําให�กระทบ 
-ในการส+งมอบผลิตภัณฑ�ให�กับเอเย+นต� 
ที่คลัง(Inventory) 
-ระบบการเงิน (GL)/AP/AR/CM) 
-ระบบขาย (OM) 

1.ให�ความรู�/
ทบทวน/วิเคราะห� 
BIA 
2.แผนBCP/DRP 
3.ซ�อมแผน 
 

 
- 

 
√ 

 
 

 

3. ดําเนินการจัดทํา BCP / DRP ของ อ.
ส.ค.ณ สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคใต� 
ในเหตุการณ� ระบบ ERP ใช�งานไม+ได� 
ทําให�กระทบ 
-ในการส+งมอบผลิตภัณฑ�ให�กับเอเย+นต� 
ที่คลัง(Inventory) 
-ระบบการเงิน (GL)/AP/AR/CM) 
-ระบบขาย (OM)  

1.ให�ความรู�/
ทบทวน/วิเคราะห� 
BIA 
2.แผน BCP/DRP 
3.ซ�อมแผน 
 

   
 
√ 

 

4.ดําเนินการจัดทํา BCP / DRP ของ อ.
ส.ค.ณ สํานักงาน อ.ส.ค.ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือในเหตุการณ� 
ระบบ ERP ใช�งานไม+ได�ทําให�กระทบ 
-ในการส+งมอบผลิตภัณฑ�ให�กับเอเย+นต� 
ที่คลัง(Inventory) 
-ระบบการเงิน (GL)/AP/AR/CM) 
-ระบบขาย (OM) 

1.ให�ความรู�/
ทบทวน/วิเคราะห� 
BIA 
2.แผน BCP/DRP 
3.ซ�อมแผน 

   √ 
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ข�อเท็จจริง 

ฝ5ายนโยบายและแผนงาน ในฐานะที่รับผิดชอบงานด�านดูแลตัวช้ีวัดด�านการบริหารความเส่ียงและ 
ด�านการบริหารจัดการสารสนเทศซ่ึงตามเกณฑ�ประเมินได�กําหนดไว�ใน ส�วนที่สองเกณฑ)เพ่ิมเติมเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารความเส่ียง “มีระบบการจัดการดําเนินธุรกิจอย+างต+อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity 
Management : BCM) ของงานหลักๆ ทุกด�าน โดยควรมีการวิเคราะห�ผลกระทบต+อธุรกิจ (Business Impact 
Analysis : BIA) เพื่อให�ความม่ันใจอย+างสมเหตุสมผลว+าธุรกิจจะไม+มีปPญหาในสถานการณ�ฉุกเฉินต+างๆ อย+างเปQน
รูปธรรม เปQนต�น โดย BCM มีวัตถุประสงค�เพื่อให�ธุรกิจสามารถดําเนินการได�อย+างต+อเน่ืองด�วยการจัดการที่ดี (ด�าน IT, 
IT Related และ Non-IT จากสถานการณ�ต+างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได�) มีการฝ|กซ�อมตามแผนสํารองฉุกเฉินท่ีครอบคลุมงาน
ทุกประเภทที่สําคัญจากการวิเคราะห�ผลกระทบต+อธุรกิจ (Business Impact Analysis : BIA ) ครบถ�วนตามแผนงานที่
กําหนดและไม+พบข�อผิดพลาดหรือข�อท่ีต�องปรับปรุง หรือหากมีข�อผิดพลาดหรือต�องปรับปรุง องค�กรสามารถ
ดําเนินการแก�ไขและฝ|กซ�อมใหม+จนสามารถลดความผิดพลาดดังกล+าวได�” 

ดังน้ัน เพื่อให�เปQนไปตามเกณฑ�ประเมินอย+างครบถ�วนสมบูรณ� ฝ5ายนโยบายและแผนงาน จึงได�กําหนด
แนวทางในการดําเนินงานการจัดทําแผนบริหารความต+อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) ของ อ.ส.ค. 
ประจําปR 2562 ให�เปQนไปตามความเห็นให�ขยายผลไปใช�ให�ครบทุกสํานักงานภาค โดย Key Process ปR 2561 และ
พิจารณาวิเคราะห� BIA เพิ่มในปR 2562 ตามสภาพแวดล�อมตามพื้นที่จริง โดยมีความเช่ือโยงกับปPจจัยเส่ียงหลักของ
องค�กร คือ 

1. RF_S1_62 ปริมาณและคุณภาพนํ้านมดิบไม+สอดคล�องกับความต�องการของตลาด 
2. RF_S2_62 ความเส่ียงด�านภาพลักษณ�และช่ือเสียง 
3. RF_O1_62 การบริหารสินค�าคงคลังมีประสิทธิภาพไม+เพียงพอ 
4. RF_O2_62 การพัฒนาระบบฐานข�อมูลประชากรโคนมไม+แล�วเสร็จ 
5. RF_F1_62 กําไร (EBITDA) ภารกิจเชิงพาณิชย�ไม+ได�ตามเปAาหมาย 
6. RF_F2_62 อัตราผลตอบแทนต+อส+วนของสินทรัพย� (ROA) ไม+ได�ตามเปAาหมาย 
7. RF_C1_62 การไม+ปฏิบัติตามระเบียบ ข�อบังคับ 

ทั้งน้ี เพื่อให�การดําเนินการจัดทําแผนบริหารความต+อเน่ืองทางธุรกิจ BCP และแผนกู�ระบบ DRP ของ 
อ.ส.ค. เปQนไปตามวัตถุประสงค� จึงขอความเห็นชอบดําเนินการตามลําดับที่สําคัญ ดังน้ี  

1. ทบทวน ให�ความรู�  ระบบการบริหารความต+อเน่ืองทางธุรกิจหรือ Business Continuity 
Management : BCM และการจัดทําแผนบริหารความต+อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) 

2. ข้ันตอนในการวิเคราะห�ผลกระทบทางธุรกิจอันมีผลจากการขาดความต+อเน่ืองตามหลักการทํา
วิเคราะห� Business Impact Analysis (BIA) และการประเมินความเส่ียงของเหตุการณ�ความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนและส+งผล
ต+อความต+อเน่ือง 

3. วิเคราะห� ทบทวนและนําเสนอมาตรการที่เก่ียวข�องกับการจัดการความต+อเน่ืองทางธุรกิจในส+วน
งานที่ตนเองมีส+วนเก่ียวข�องและมีผลเช่ือมโยงกับระบบ IT 

4. การกําหนด BCM Scope ในปR 2562 
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Scope ปJ 2558 ปJ 2559 ปJ 2560 ปJ 2561 ปJ 2562 
1. สํานักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง 

Product-UHT (90%) 
Process-Production 

1.จัดทําแผน 
2.ซ�อมแผน 
BCP/DRP 

- - - ทบทวน 
 

2.สํานักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง 
ระบบ ERP 
- ในการส+งมอบผลิตภัณฑ�ให�กับ
เอเย+นต�ท่ีคลัง(Inventory) 
- ระบบการเงิน (GL)/AP/AR/CM 
- ระบบขาย (OM) 

- 1.จัดทําแผน 
2.ซ�อมแผน 
BCP/DRP 

- - ทบทวน 

3. สํานักงาน อ.ส.ค. ภาคใต� 
ระบบ ERP 
-ในการส+งมอบผลิตภัณฑ�ให�กับ
เอเย+นต�ท่ีคลัง(Inventory) 
-ระบบการเงิน (GL)/AP/AR/CM) 
-ระบบขาย (OM) 

- - 1.จัดทําแผน 
2.ซ�อมแผน 
BCP/DRP 

- ทบทวน 

4.สํานักงาน อ.ส.ค. ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ระบบ ERP 
-ในการส+งมอบผลิตภัณฑ�ให�กับ
เอเย+นต�ท่ีคลัง(Inventory) 
-ระบบการเงิน (GL)/AP/AR/CM) 
-ระบบขาย (OM) 

- - - 1.จัดทําแผน 
2.ซ�อมแผน 
BCP/DRP 

ทบทวน 

5.สํานักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือ
ตอนล+าง ระบบ ERP 
-ในการส+งมอบผลิตภัณฑ�ให�กับ
เอเย+นต�ท่ีคลัง(Inventory) 
-ระบบการเงิน (GL)/AP/AR/CM) 
-ระบบขาย (OM) 

- 
 

- - - 1.จัดทําแผน 
2.ซ�อมแผน 
BCP/DRP 
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5. การวิเคราะห� Business Impact Analysis (BIA) และ Risk Assessment (RA) 
5.1 การวิเคราะห�ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) พิจารณามิติของผลกระทบ

ตามแนวทางการวิเคราะห�ความเส่ียงของ อ.ส.ค. ท่ีได�กําหนดมิติของผลกระทบไว� 4 ด�านคือ 
S: Strategic หรือด�านกลยุทธ� 
O:Operation หรือด�านการปฏิบัติการ 
F: Finance หรือด�านการเงิน 
C: Compliance หรือด�านการปฏิบัติให�ถูกต�องตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข�อกําหนดต+างๆ 
ที่เก่ียวข�อง 

โดยใช�เกณฑ�การประเมินแบบ 5 ระดับคือ 
1 = น�อยมาก 
2 = น�อย 
3 = ปานกลาง 
4 = สูง 
5 = สูงมาก 
 

 
 

5.2. การวิเคราะห� Business Impact Analysis (BIA) และ Risk Assessment (RA) 
อ.ส.ค. ได�นําผลการวิเคราะห� BIA จากแผนบริหารความต+อเน่ืองทางธุรกิจ BCP ประจําปR 

2561คือ ระบบ ERP ที่นํามาใช�เปQนเครื่องมือในการปฏิบัติงานในกระบวนการหลักอ่ืนๆ ของ อ.ส.ค. อย+างต+อเน่ือง 
โดยเฉพาะการใช�ระบบ ERP เพื่อมาเปQนแนวทางในการพิจารณาจัดทําในปR 2562 ดังน้ี 

-ส+งมอบผลิตภัณฑ�ให�กับเอเย+นต�ท่ีคลัง(Inventory) 
-ระบบการเงิน (GL)/AP/AR/CM) 
-และระบบขาย (OM) 
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6. การกําหนดระยะเวลา 
อ.ส.ค. จึงได�กําหนดระยะเวลาต้ังแต+เกิดอุบัติการณ�จนถึงมีการตัดสินส่ังการในการดําเนินการตาม

มาตรการสํารองตามแผน BCP และ DRP ประจําปR 2561 เพื่อมาเปQนแนวทางในการพิจารณาจัดทําในปR 2562 
7. จัดทําแผนบริหารความต+อเน่ือง Business Continuity Management : BCM ประจําปR 2562 

ณ สํานักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล�าง โดยใช�แนวทางการจัดทําตามปRงบประมาณ 2561 เพื่อพิจารณาระบุจุดที่
เช่ือมโยงกับระบบ IT ในการจัดทํา BCP และ DRP ให�สอดคล�องกัน และโดยมีความเช่ือโยงกับปPจจัยเส่ียงหลักของ
องค�กร ท้ัง 7 ปPจจัยเส่ียง โดยเฉพาะRF_O1_62 การบริหารสินค�าคงคลังมีประสิทธิภาพไม+เพียงพอ ซ่ึงการดําเนินงาน
หลักของการบริหารคลังสินค�าของ อ.ส.ค. ใช�ระบบ ERP ในบริหารจัดการในการส+งมอบผลิตภัณฑ�ให�กับเอเย+นต�ท่ีคลัง
(Inventory) ระบบการเงิน (GL)/AP/AR/CM) และระบบขาย (OM) 

8. ให�สํานักงานภาคที่ดําเนินการจัดทําแผน BCP และ DRP แล�ว ดําเนินการทบทวนให�เปQนปPจจุบัน 
และส+งให�ฝ5ายนโยบายและแผนงาน นําเสนอขออนุมัติทบทวนพร�อมกับการจัดทําแผน BCP และ DRP ณ สํานักงาน 
อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล+าง ประกอบด�วย สํานักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง จํานวน 2 เล+ม, สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคใต� จํานวน 
1 เล+ม และสํานักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 1 เล+ม 

9. ฝ5ายนโยบายและแผนงาน ในฐานะเลขานุการคณะทํางานบริหารความพร�อมต+อสภาวะวิกฤติของ 
อ.ส.ค. จึงขอแจ�งรายละเอียดในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง BCM Implementation และจัดทํา BCP และแผนกู�
ระบบ DRP ณ สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล+าง ในวันที่ 4-5 มิถุนายน 2562 โดยท่ีปรึกษาคุณสาคร  ชนะไพฑูรย�  
ทีมงานแผนบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน กองแผนงานและโครงการ และกองเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให�
สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล+าง และผู�ท่ีเก่ียวข�องดําเนินการ ดังน้ี 

9.1 สถานท่ีห�องประชุมสํานักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล+าง ในวันท่ี 4-5 มิถุนายน 2562 เวลา 
09.30 น. เปQนต�นไป 

9.2 บุคลากรท่ีสําคัญ ประกอบด�วย 
-หัวหน�าสํานักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล+าง 
-หัวหน�ากองบริหารงานท่ัวไป,หัวหน�าแผนกบัญชีและการเงิน และผู�ปฏิบัติงานในแผนกที่

เก่ียวข�อง 
-หัวหน�ากองการตลาดและการขาย,หัวหน�าแผนกการตลาดและการขาย และผู�ปฏิบัติงานใน

แผนก, หัวหน�าแผนกคลังสินค�า และผู�ปฏิบัติงานในแผนกที่เก่ียวข�อง 
-ท้ังน้ี ส+วนงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องให�เปQนความเห็นของหัวหน�าสํานักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ ในการพิจาณาให�เข�าร+วม 
10. และให�สํานักงานอ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน ดําเนินการจัดทําแผน BCP พร�อมกับสํานักงาน  

อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล+าง ทาง VDO Conference เพื่อจัดทําแผนBCP 

 

ข�อเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

1. เห็นชอบการจัดทําแผนบริหารความต+อเน่ือง Business Continuity Management : BCM 
ประจําปR 2562 ณ สํานักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล+าง มีความเช่ือโยงกับปPจจัยเส่ียงหลักขององค�กร คือ RF_O1_62 
การบริหารสินค�าคงคลังมีประสิทธิภาพไม+เพียงพอ ซ่ึงการดําเนินงานหลักของการบริหารคลังสินค�าของ อ.ส.ค. ใช�ระบบ 
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ERP ในบริหารจัดการ ในการส+งมอบผลิตภัณฑ�ให�กับเอเย+นต�ท่ีคลัง(Inventory),ระบบการเงิน (GL)/AP/AR/CM) และ
ระบบขาย (OM) 

2. เห็นชอบให�ใช�แนวทางการจัดทําตามปRงบประมาณ 2561 เพื่อพิจารณาระบุจุดท่ีเช่ือมโยงกับระบบ 
IT ในการจัดทํา BCP และ DRPให�สอดคล�องกัน และนําไปใช�งานได�จริง 

3. เห็นชอบให� สํานักงานภาค ท่ีดําเนินการจัดทําแผนBCP และ DRP แล�ว ดําเนินการทบทวนให�เปQน
ปPจจุบัน และส+งให�ฝ5ายนโยบายและแผนงานนําเสนอขออนุมัติต+อไป 

4. เห็นชอบให�สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล+าง เตรียมความพร�อมด�านสถานท่ี และบุคลากรที่
สําคัญ ในวันท่ี 4-5 มิถุนายน 2562 เพื่อดําเนินการดังกล+าว 

5. เห็นชอบให�สํานักงานอ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน ดําเนินการจัดทําแผน BCP พร�อมกับสํานักงาน อ.
ส.ค.ภาคเหนือตอนล+าง ทาง VDO Conferenceเพื่อจัดทําแผนBCP 

ความเห็นและข�อเสนอแนะคณะทํางานบริหารความพร�อมต�อสภาวะวิกฤติของ อ.ส.ค. 

1. การดําเนินการในปPจจุบันมีความเพียงพอแล�วสําหรับกิจกรรมหลักของ อ.ส.ค. 
2. เพื่อความพร�อมในการรองรับสถานการณ�ท่ีอาจเกิดข้ึน จึงเห็นควรจัดทําแผนบริหารความต+อเน่ือง

ทางธุรกิจ(Business Continuity Plan : BCP) ของ อ.ส.ค. ประจําปR 2562ณ สํานักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล+าง 
พร�อมการซ�อมแผนกู�ระบบ DRP ส+วนสํานักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน ดําเนินการจัดทําแผน BCP 

3. สํานักงานภาค ที่ดําเนินการจัดทําแผน BCP และ DRP แล�ว ดําเนินการทบทวน 

มติคณะทํางานบริหารความพร�อมต�อสภาวะวิกฤติของ อ.ส.ค. 

เห็นชอบการจัดทําแผนบริหารความต+อเน่ือง Business Continuity Management : BCM ประจําปR 
2562 ตามเสนอ และท่ีมีการปรับปรุงแก�ไขตามความเห็นของท่ีประชุมแล�ว 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพ่ือทราบ 

-ไม+มี- 
 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอ่ืนๆ 

-ไม+มี- 
 
เลิกประชุม 17.00 น. 
 

 
นางรุจิรา  จันทประสาร 

หัวหน�าแผนกบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 
ผู�จดรายงานการประชุม 

นางสาววรรณา  พึ่งเพียร 
หัวหน�ากองแผนงานและโครงการ 

ผู�ตรวจรายงานการประชุม 

นายเทอดไชย  ระลึกมูล 
หัวหน�าฝ5ายนโยบายและแผนงาน 

ผู�ทานรายงานการประชุม 

นางสาววรรณา  พึ่งเพียร 
หัวหน�ากองแผนงานและโครงการ 

ผู�ตรวจรายงานการประชุม 

นางสาวนิศรานฤคนธ� 
นักบริหารงานทั่วไป 5 
ผู�จดรายงานการประชุม 



 

แผนบริหารความต=อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) นําใชKประจําปh 2562-2563 
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3-1 

 

ภาคผนวก 3 คําส่ัง อ.ส.ค. ที่ 259/2562 คําสั่งแต�งตั้งคณะทํางานบริหารความพร$อมต�อสภาวะวิกฤติของ อ.ส.ค. 

 



3-2 

 

ภาคผนวก 3 คําส่ัง อ.ส.ค. ที่ 259/2562 คําสั่งแต=งตั้งคณะทํางานบริหารความพรKอมต=อสภาวะวิกฤติของ อ.ส.ค. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         

 
รายงานผลการฝ�กซอม 

แผนบริหารความต�อเน่ืองทางธุรกิจ 

(Business Continuity Plan) 

องค.การส�งเสริมกิจการโคนมแห�งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 

ณ สํานักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล�าง 

เม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 2562 

 
 

 

 
ผ�านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ อ.ส.ค. คร้ังท่ี 11/2562 เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2562

 



 

 
 

สารบัญ 
หนา 

1.   รายงานผลการฝ)กซ+อมแผนบริหารความต-อเนื่องทางธุรกิจของ อ.ส.ค.   1 
2.   การซ+อมจริงวันที่ 5 มิถุนายน 2562  เวลา 10.15น.      3 
3.   การฝ)กซ+อมแผน BCP/DRP         7 

3.1 ลําดับการซ+อมแผน BCP/DRP        7 
 3.2สรุปการฝ)กซ+อม BCP/DRP        9 
 3.2.1การประเมินสถานการณ= ประกาศภาวะ BCP/DRP     9 
 3.2.2 การดําเนินการตามแผน BCP/DRP       11 
 3.2.3 ประกาศสถานการณ=ระบบสํารอง       13 
 3.2.4 ทีมกู+คืนระบบดําเนินการตามขั้นตอนแก+ไข และดําเนินการแล+วเสร็จ   16 

3.2.5ประกาศสู-ภาวะปกติ        18 
 3.3 การประกาศความพร+อมในการใช+บริการธุรกิจหลักของ อ.ส.ค.    19 
4. สรุปผลการฝ)กซ+อม การประเมินผล และข+อเสนอแนะจากการฝ)กซ+อม    21 

 
 

ภาคผนวก-ก 
1. แผนพื้นฟูภัยพิบัติ DRP กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝFายนโยบายและแผนงาน       ก1 –12 
 

ภาคผนวก-ข 
1. Storyboard ของการซ+อมแผนเกิดเหตุฉุกเฉินสําหรับสํานักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล-าง    ข1-1 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

รายงานผลการฝ�กซอมแผนบริหารความต�อเนื่องทางธุรกิจของ อ.ส.ค. 

เมื่อวันท่ี 5 มิถุนายน 2562 เวลา 10.15-15.20 น. 

 

อ.ส.ค. ได+ดําเนินการฝ)กซ+อมแผนบริหารความต-อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity 
Plan : BCP) และแผนการกู+ระบบ Disaster Recovery Plan : DRP สําหรับนําใช+ป]งบประมาณ 2562-
2563 โดยกําหนดให+ฝ)กซ+อมในเหตุการณ=เข+าใช+งานในระบบ ERP ไม-ได+สาเหตุมาจากไฟฟ_าดับ ส-งผลให+
ใช+คอมพิวเตอร= อุปกรณ=ต-างๆ จึงไม-สามารถใช+งานระบบ ERP และระบบสารสนเทศต-างๆ ของ อ.ส.ค.
ได+ซึ่งการเข+าใช+งานระบบ ERP ไม-ได+ จะส-งผลเช่ือมโยงกับปbจจัยเสี่ยงหลักขององค=กรโดยภาพสรุปคือ  

อ.ส.ค. ได+ดําเนินการฝ)กซ+อมแผนบริหารความต-อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity 

Plan : BCP) และแผนการกู+ระบบ Disaster Recovery Plan : DRPเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562  โดยใช+

สถานที่ฝ)กซ+อมจริง ณ สํานักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล-าง  เพื่อทดสอบแผน BCP/DRP หาจุดที่ต+อง

แก+ไขปรับปรุง เพื่อสามารถปรับปรุงแก+ไขแผนให+สมบูรณ=ใช+ได+จริงการฝ)กซ+อมแผนกบริหารความ

ต-อเนื่องทางธุรกิจ BCM ของ อ.ส.ค. ได+กําหนดกิจกรรมที่สําคัญ (Key Process) ในส-วนของระบบขาย 

(OM) ,ระบบส-งมอบผลิตผลิตภัณฑ=นมให+กับเอเย-นต=ที่คลังสินค+า(Inventory) และระบบการเงิน 

(GL)/AP/AR/CM)ของสํานักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล-างเพื่อฟmnนฟูการทํางานของระบบ ERP ให+

กลับมาทํางานในระยะเวลาไม-เกิน 8 ช่ัวโมง (เปoนการเดินทาง 6 ช่ัวโมง และดําเนินการกู+คืน 2 ช่ัวโมง) 

และนับเปoนการทํางานที่มีผลกระทบกับธุรกิจและผู+มีส-วนได+ส-วนเสียในระดับที่สูงสุดโดยการฝ)กซ+อม

จริง ซึ่งได+จําลองสถานการณ=เหตุเกิดใช+งานในระบบ ERP ไม-สามารถใช+งานได+ เนื่องจากไฟฟ_าลัดวงจร

ฟpวส=หม+อแปลงไฟฟ_าแรงสูงขาด ซึ่งจะต+องใช+เวลาในการแก+ไข 4 ช่ัวโมง   

ผลการฝ)กซ+อมปรากฏว-าทีมบริหารความต-อเนื่องที่เข+าร-วมการฝ)กซ+อมสามารถ
กลับมาใช+งานในระบบ ERP ได+ภายใน 25 นาทีจากการใช+แผนBCP/DRP ของสํานักงาน อ.ส.ค. 
ภาคเหนือตอนล-าง โดยใช+ระบบอินเตอร=เน็ท แอร=การ=ด กับเครื่องที่ปฏิบัติงานสํารอง เพื่อเช่ือมต-อ
ระบบแม-ข-ายและสามารถดําเนินงานได+ตามปกติผ-านระบบ ERP 

อย-างไรก็ตาม ในการฝ)กซ+อมครั้งนี้ อ.ส.ค. ได+พบจุดที่ต+องแก+ไขปรับปรุงบางประการ
ในกระบวนการฝ)กซ+อมภายใต+สถานการณ=จริงที่สามารถนํามาปรับปรุงแผนต-อไปได+ เช-น สัญญาณ 3G 
ที่ใช+กับอุปกรณ= AirCard (AIS) มีความล-าช+าเนื่องจากห+องปฏิบิงานสํารองอับสัญญาณซึ่งจะทําให+แผน
บริหารความต-อเนื่องทางธุรกิจ BCM ของ อ.ส.ค. มีความสมบูรณ= และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 
 
 



 

 

การซอมจริงวันท่ี 5 มถุินายน 2562เวลา 10.15 น.-15.20 น. 

คณะทํางานตามโครงสร+างแผน BCP ของ อ.ส.ค. ได+ดําเนินการฝ)กซ+อมแผนการบริหารความ
ต-อเนื่องทางธุรกิจ Business Continuity Plan : BCP และแผนการกู+ระบบ Disaster Recovery Plan : 
DRP โดยกําหนดใช+แผน BCP/DRP ของ อ.ส.ค. ซึ่งได+เตรียมความพร+อมในการจัดประชุมหารือเพื่อวาง
แผนการซ+อมแผน BCP/DRP ทําความเข+าใจร-วมกับสํานักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล-าง ก-อน
ดําเนินการซ+อมจริง เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห+องประชุม สํานักงาน อ.ส.ค. 
ภาคเหนือตอนล-างและกําหนดให+ทําการฝ)กซ+อมจริงในวันเดียวกันเวลา 10.15น. ใช+เวลาตั้งแต-เริ่ม
ประกาศใช+แผน BCP จนยกเลิกในช-วง 10.15 น.-15.20น. โดยทีมงานที่เข+าร-วมการฝ)กซ+อม BCP/DRP 
ประกอบด+วย 

 

1. ทีมบริหารความต�อเนื่อง ประกอบดวยบุคลากรท่ีสอดคลองตามแผน BCP  
 

1.1 ทีม Steering Committee 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ประธาน Steering Committee 
นายณรงค.ฤทธิ์  วงศุวรรณ 

089-9018050 

หัวหนาทีมประสานงาน 
นายวุฒิชัย  จั่นเพช็ร 

โทรศัพท. : 081-9131058 

ทีมกูคืน 
นายพิชิต   เรืองทรัพย. 

089-9018728 

หัวหนาทีมกูคนื 
นายปกรณ. จิระไชยเขื่อนขันธ. 

083-2692266 

ทีมประสานงาน 
นายสําเนาว.พุกลออ 

โทรศัพท. : 089-9018729 

ทีมประสานงาน 
นายจําลอง  ราศีกิ 

จโทรศัพท. : 089-9018043 



 

 

1.2 ทีมBCM Manager 
 

ชื่อ-สกุล ตําแหน�ง เบอร.ติดต�อ E-Mail 
1.ดร.ณรงค.ฤทธิ์  วงศ.สุวรรณ ผูอํานวยการ 089-9018050 narongrit.w@dpo.go.th 
2.นายสุชาติ  จริยาเลิศศักดิ ์ รองผูอํานวยการ 089-9018047 suchart.c@dpo.go.th 
3.นางสาวอรนชุ  จิราวัฒนานุรักษ. รองผูอํานวยการ 089-9018025 oranooj.j@dpo.go.th 
4.นายวิศิษฎ.  แสงคลอย ผูช�วยผูอํานวยการ 089-9018039 wised.s@dpo.go.th 
5.นายสมพร  ศรีเมือง ผูช�วยผูอํานวยการ 089-9018706 Somporn.s@dpo.go.th 
6.นายปภิณวิทย.  วิจารณ.ปรีชา หัวหนาฝaายอํานวยการ 089-9018066 prapinvit.v@dpo.go.th 
7.นายเทอดไชย  ระลึกมูล หัวหนาฝaายนโยบายและแผนงาน 089-1293511 therdchai.r@dpo.go.th 
8.นายณรงค.  วงศ.เณร หัวหนาฝaายทรัพยากรบุคคล 089-9018064 narong.w@dpo.go.th 
9.นางสาวศิริพร  วัฒนเอี๊ยบพันธ. หัวหนาฝaายบัญชีและการเงิน 089-9018154 siriporn.w@dpo.go.th 
10.นางกัญญา  ศรีฟfา หัวหนาฝaายพัสดุและบริการ 089-9018696 Kanya.s@dpo.go.th 
11.นายดนยั  สายนุย หัวหนาฝaายวิจัยและพัฒนา 

การเลี้ยงโคนม 
081-8182694 danai.s@dpo.go.th 

12.นายพีระ  ไชยรุตน. หัวหนาฝaายส�งเสริมการเลี้ยงโคนม 089-9018688 peera.c@dpo.go.th 
13.นายบุญจันทร. เจริญรัมย. หัวหนาฝaายท�องเท่ียวเชิงเกษตร 089-9018688 boonchan.c@dpo.go.th 
14.นายเสริมศักดิ์ มุ�งดี หัวหนาฝaายการตลาดและการขาย 089-9018721 semsak.mu@dpo.go.th 
15.นายสมชาติ ออนอุบล หัวหนาสํานักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง 089-9018706 somchat.o@dpo.go.th 
16.นายชยัณรงค.  เปาอินทร. หัวหนาสํานักงาน อ.ส.ค. ภาคใต 089-9018691 chainarong.p@dpo.go.th 
17.นายวินิจ  วงศ.วโรฬาร หัวหนาสํานักงาน อ.ส.ค. ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
089-9018155 winid.w@dpo.go.th 

18.นายวุฒิชัย  จั่นเพชร หัวหนาสํานักงาน อ.ส.ค.  
ภาคเหนือตอนล�าง 

089-9018067 wuttichai.j@dpo.go.th 

19.นางสมใจ  กรองไผ�กลาง หัวหนาสํานักงาน อ.ส.ค.  
ภาคเหนือตอนบน 

 Somjai.k@dpo.go.th 

20.นายธรีะ  เพลินสินธุ. สํานักเลขานุการคณะกรรมการ 
โคนมและผลิตภัณฑ.นม 

089-9018724 teera.p@dpo.go.th 

21.นางสาววรรณา  พึ่งเพียร หัวหนากองแผนงานและโครงการ 
ฝaายนโยบายและแผนงาน 

089-9492198 wanna.p@dpo.go.th 

22.นายปกรณ. จิระไชยเขื่อนขันธ. หัวหนากองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ฝaายนโยบายและแผนงาน 

083-2692266 pakorn.j@dpo.go.th 

23.นางรุจิรา  จันทประสาร หัวหนาแผนกบริหารความเสี่ยงและ 
ควบคุมภายใน 

ฝaายนโยบายและแผนงาน 

088-3171731 rujira.c@dpo.go.th 

 
 

 



นายสาํเนาว.  พุกละออ
โทรศัพท. :089-9018729 

 

1.3ทีม Call Tree

โครงสราง

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ทีมติดต�อประสานงาน

นางชบา  เงินนา 
โทรศัพท. : 089-9018037 

นายณรงค.ชัย  รักษาภัย 
โทรศัพท. : 089-9018041 

น.ส.ประทุมทิพย.  เล็กมณี 
โทรศัพท. : 081-9260856 

 

ทีมประสานงานกับหน�วยงานภายนอก 
นางชบา  เงินนา 
โทรศัพท. : 089-9018037 
นายณรงค.ชัย  รักษาภัย 
โทรศัพท. : 089-9018041 
น.ส.ประทุมทิพย.  เล็กมณี 
โทรศัพท. : 081-9260856 
 

 

หัวหนาทีมติดต�อ

หัวหนาทีมบริหารความต�อเน่ืองทางธุรกิจ

นายปกรณ.  จิระไชยเขื่อนขันธ.

โทรศัพท. 
 

นายจําลอง  ราศีกิจ
โทรศัพท. : 089-9018043 

Call Treeทีมบริหารความต�อเนื่อง  

โครงสราง Call Tree ทีมบริหารความต�อเนื่อง

ทีมติดต�อประสานงาน ทีมกูคืนระบบ

 

นายปกรณ.  จิระไชยเขื่อนขันธ. 
โทรศัพท. :083-2692266

 

นายพิชิต  เรืองทรัพย. 
โทรศัพท. :086-2338950

 
 

นายเอกรินทร.  คําตา 
โทรศัพท. :092-8351605

นายอนุชิต  อินทโสทา(ดาน 
โทรศัพท. : 095-6345778

ทีมประสานงานกับหน�วยงานภายนอก  ผูมีส�วนไดส�วนเสีย (หน�วยงานภายนอก

 
หางหุนส�วนจํากัด อุดร อาชา กรุpป
โทรศัพท. : 092-4766772

 
บริษัท สหสิน 
โทรศัพท. : 088-3384762

 
 

ฯลฯ

นายวุฒิชัย  จ่ันเพ็ชร 

โทรศัพท. :081-9131058 

หัวหนาทีมบริหารความต�อเน่ืองทางธุรกิจ 

หัวหนาทีมติดต�อ หัวหนาทีมกูคืน

 

 

นายปกรณ.  จิระไชยเขื่อนขันธ. 

โทรศัพท. : 083-2692266 

ทีมบริหารความต�อเนื่อง 

ทีมกูคืนระบบ 

จิระไชยเขื่อนขันธ. (SOFTWARE) 
2692266 

 
2338950 

8351605 

ดาน IT สภนล.) 
6345778 

หน�วยงานภายนอก) 
หางหุนส�วนจํากัด อุดร อาชา กรุpป 

4766772 

3384762 
ฯลฯ 

หัวหนาทีมกูคืน



 

 

1.4 ทะเบียนบุคลากรหลัก บุคลากรสํารอง 

บุคคลากรหลัก บทบาท บุคคลากรสาํรอง 

ชื่อ/นามสกุล โทรศัพท. ชื่อ/นามสกุล โทรศัพท. 
นายณรงค=ฤทธ์ิ   วงศ=สุวรรณ 089-9018050 หัวหน+าคณะบริหาร

ความต-อเนื่องทางธุรกิจ 
นายสุชาติ  จริยาเลิศศักดิ ์
น.ส.อรนุช  จิราวัฒนานุรักษ= 
นายวิศิษฎ=  แสงคล+อย 
นายสมพร  ศรีเมือง 

089-9018047 
089-9018025 
089-9018039 
089-9018706 

นายวุฒิชัย  จั่นเพ็ชร 081-9131058 หัวหน+าทีมบริหารความ
ต-อเนื่องทางธุรกิจ 

นายสําเนาว=  พุกละออ 
นายจําลอง  ราศีกิจ 

089-9018729 
089-9018043 

นางชบา  เงินนา 
นายณรงค=ชัย  รักษาภัย 

089-9018037 
089-9018041 

หัวหน+าทีมติดต-อ
ประสานงาน 

น.ส.ประทุมทิพย=  เล็กมณี 081-9260856 

นายปกรณ=  จิระไชยเขื่อนขันธ= 083-2692266 หัวหน+าทีมกู+คืนระบบ นายพิชิต   เรืองทรัพย= 086-2338950 

นายอนุชิต  อินทโสทา 095-6345778 ทีมกู+คืนระบบ นายเอกรินทร=  คําตา 092-8351605 

  ทีมกู+คืนระบบ นายสิขรินทร=  พิทักษ=วาป] 081-2918981 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. ลําดับการฝ�กซอม BCP 

ลําดับ รายละเอียดข้ันตอน 
ลําดับที่ 1 เกิดเหตุการณ=ไฟฟ_าดับ ส-งผลให+การใช+งานคอมพิวเตอร= อุปกรณ=

ต-างๆ ไม-สามารถใช+งานระบบ ERP และระบบสารสนเทศต-างๆ ของ 
อ.ส.ค. ได+ 

ลําดับที่ 2 ผู+ใช+งานแจ+งเหตุที่พบว-า เหตุการณ=ไฟดับไม-สามารถใช+งานออก
เอกสารระบบ ERP ให+กับลูกค+าได+ โดยช-องทางระบบโทรศัพท=มือถือ 

ลําดับที่ 3 แผนกการตลาดและการขายแจ+งเจ+าหน+าที่สารสนเทศ เพื่อทําการ
ประเมินและตรวจสอบสถานการณ= 

ลําดับที่ 4 เจ+าหน+าที่สารสนเทศโทรแจ+งปbญหาไฟฟ_าดับกับแผนกวิศวกรรม
โรงงาน และเจ+าหน+าที่แผนกวิศวกรรมโรงงานรับดําเนินการตรวจสอบ
ปbญหาไฟฟ_าที่หม+อแปลงไฟฟ_าของ สภนล. ซึ่งพบว-าการทํางานเปoน
ปกติ จึงได+ประสานงานกับเจ+าหน+าที่การไฟฟ_า เพื่อหาถึงสาเหตุของ
ไฟฟ_าดับ และได+รับแจ+งว-า เกิดจากต+มไม+ล+มทับสายไฟฟ_าแรงสูงที่
อําเภอสวรรคโลก ต+องใช+เวลาในการแก+ไขไม-ตํ่ากว-า 4 ชม. 

ลําดับที่ 5 แผนกวิศวกรรมโรงงาน โทรแจ+งสาเหตุของไฟฟ_าดับกับหัวหน+า
สํานักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล-างเพื่อพิจารณาประกาศใช+แผน
ฉุกเฉิน 

ลําดับที่ 6 หัวหน+าสํานักสํานักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล-าง แจ+งเหตุการณ=
ไฟดับทางไลน=กลุ-มหัวหน+างาน เพื่อทราบและดําเนินการตามแผน ผ-าน
ช-องทางระบบโทรศัพท=มือถือ 

ลําดับที่ 7 หัวหน+าสํานักสํานักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล-างประกาศเปpดศูนย=
อํานวยการเหตุฉุกเฉินและประกาศใช+แผน BCP/DRP 
 

ลําดับที่ 8 ตั้งศูนย=ฉุกเฉินที่ห+องประชุมอาคารโรงงาน 

ลําดับที่ 9 เจ+าหน+าที่ที่ได+รับมอบหมายของแต-ละแผนก ประกอบด+วย แผนก
การตลาดและการขาย แผนกบัญชีและการเงิน และแผนกคลังสินค+า 
มาพร+อมกัน ณ จุดนัดหมาย เพื่อเตรียมอุปกรณ=ไปพร+อมกันที่ศูนย=
อํานวยการเหตุฉุกเฉิน (ห+องประชุมโรงงาน สภนล.) 

 



 

 

ลําดับ รายละเอียดข้ันตอน 
ลําดับที่ 10 หัวหน+าแผนกวิศวกรรมโรงงาน แจ+งเจ+าหน+าที่แผนกวิศวกรรมโรงงาน ที่

รับผิดชอบGenerator เพื่อเปpดเครื่อง Generator 

ลําดับที่ 11 เจ+าหน+าที่แผนกวิศวกรรมโรงงาน ที่รับผิดชอบ Generator ดําเนินการเปpด
เครื่อง Generator 

ลําดับที่ 12 เจ+าหน+าที่ที่ได+รับมอบหมายแต-ละแผนกเดินทางมาถึงศูนย=อํานวยการเหตุ
ฉุกเฉิน(ห+องประชุมโรงงาน สภนล.) และดําเนินการติดตั้งอุปกรณ= 
(Notebook, AirCardและ Printer) พร+อมทั้งทดสอบการใช+งานอุปกรณ= 

ลําดับที่ 13 เจ+าหน+าที่ที่ได+รับมอบหมายเริ่มใช+ระบบสํารองในการปฏิบัติงาน  

ลําดับที่ 14 เจ+าหน+าที่สารสนเทศโทรแจ+งรายงานผลการติดตั้งอุปกรณ=ที่ศูนย=สํารอง
เรียบร+อยต-อหัวหน+าสํานักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล-าง 

ลําดับที่ 15 หัวหน+าสํานักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล-าง ประกาศรายงานการใช+
ระบบสํารองเรียบร+อยแล+ว 

ลําดับที่ 16 เจ+าหน+าที่แผนกวิศวกรรมโรงงาน ตรวจสอบแล+วพบว-าไฟฟ_ากลับมาใช+
งานได+ตามปกติ จึงดําเนินการแจ+งต-อหัวหน+าแผนกวิศวกรรมโรงงาน ขอ
อนุญาตปpดเครื่อง Generator   

ลําดับที่ 17 หัวหน+าแผนกวิศวกรรมโรงงาน แจ+งต-อหัวหน+าสํานักงาน อ.ส.ค. 
ภาคเหนือตอนล-าง ว-าไฟฟ_ากลับมาใช+งานได+ตามปกติ 

ลําดับที่ 18 หัวหน+าสํานักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล-าง ประกาศยุติแผน BCP/DRP 
และประกาศปpดศูนย=อํานวยการเหตุฉุกเฉิน 

ลําดับที่ 19 ประชุมสรุปผลแผนการซักซ+อมแผน และข+อสังเกตจากฝFาย/สํานักงานที่
เข+าร-วมการซักซ+อมแผน 

ลําดับที่ 20 สิ้นสุดการซ+อมแผน 

 
 
 
 
 



 

 

3. รายละเอียด ขั้นตอน ระยะเวลาการฝ�กซอม  
 3.1 การประเมินสถานการณ= ประกาศใช+แผน BCP/DRP ประกาศเปpดศูนย=อํานวยการ 

เหตุฉุกเฉิน สํานักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล-าง 
 

เวลา ข้ันตอนการทํางาน 
10.15 น. 1.เกิดเหตุการณ=ไฟฟ_าดับ ส-งผลให+ใช+คอมพิวเตอร= อุปกรณ=ต-างๆ จึงไม-สามารถ

ใช+งานระบบ ERP และระบบสารสนเทศต-างๆ ของ อ.ส.ค. 
2.ผู+ใช+งานแจ+งเหตุที่พบว-า เหตุการณ=ไฟดับไม-สามารถใช+งานออกเอกสารระบบ 
ERP ให+กับลูกค+าได+ โดยช-องทางระบบโทรศัพท=มือถือ 

10.17 น. 1.แผนกการตลาดและการขายแจ+งแจ+งไอที  เพื่อทําการประเมินและตรวจสอบ
สถานการณ= 
2.เจ+าหน+าที่สารสนเทศโทรแจ+งปbญหาไฟฟ_าดับกับแผนกวิศวกรรมโรงงาน  

10.20 น. 1. แผนกวิศวกรรมโรงงาน และรับดําเนินการตรวจสอบปbญหาไฟฟ_าที่หม+อ
แปลงไฟฟ_าของ สภนล. ซึ่งพบว-าการทํางานเปoนปกติ จึงได+ประสานงานกับ
เจ+าหน+าที่การไฟฟ_า ถึงสาเหตุของไฟฟ_าดับ และได+รับแจ+งว-า เกิดจากต+มไม+ล+ม
ทับสายไฟฟ_าแรงสูงที่อําเภอสวรรคโลก ต+องใช+เวลาในการแก+ไขไม-ตํ่ากว-า 4 
ชม. 
2.แผนกวิศวกรรมโรงงาน โทรแจ+งสาเหตุของไฟฟ_าดับกับหัวหน+าสํานักงาน 
อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล-างเพื่อพิจารณาประกาศใช+แผนฉุกเฉิน 

10.21 น.- 
10.22 น. 

หัวหน+าสํานักสํานักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล-าง แจ+งเหตุการณ=ไฟดับทาง
ไลน=กลุ-มหัวหน+างานทราบและดําเนินการตามแผน ผ-านช-องทางระบบ
โทรศัพท=มือถือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รูปกิจกรรม

รูปที่ 

รูปกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม

 

เ ห ตุ ก า ร ณ= ไ ฟ ฟ_ า ดั บ  ส- ง ผ ล ใ ห+ ใ ช+
คอมพิวเตอร= อุปกรณ=ต-างๆ 
ระบบ ERP ไม-ได+
 
 
 

 

ต ร ว จ พบ ปb ญ หา  
ผู+เกี่ยวข+อง 
 
 
 

 

แผนกวิศวกรรมโรงงาน ตรวจหาเหตุ 
และประเมินความเสียหาย

 

หัวหน+าหน-วยงาน
ต-อหัวหน+าสํานักงาน

 
รูปที่ 1 การซ+อมแผน BCP/DRP วันที่ 5 มิถุนายน 2562

 

 

 

รายละเอียดกิจกรรม 

ไ ฟ ฟ_ า ดั บ  ส- ง ผ ล ใ ห+ ใ ช+
คอมพิวเตอร= อุปกรณ=ต-างๆ ใช+งานใน

ไม-ได+ 

ต ร ว จ พบ ปb ญ หา  / แจ+ ง เ จ+ า ห น+ า ที่

แผนกวิศวกรรมโรงงาน ตรวจหาเหตุ 
และประเมินความเสียหาย 

หน-วยงานรับทราบและรายงาน
ต-อหัวหน+าสํานักงาน 

2562 



 

 

  3.2 ดําเนินการตามแผน BCP/DRP  

เวลา ข้ันตอนการทํางาน 

10.25 น. หัวหน+าสํานักสํานักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล-างประกาศเปpดศูนย=อํานวยการ
เหตุฉุกเฉินและประกาศใช+แผน BCP/DRP 

10.27 น. ตั้งศูนย=ฉุกเฉินที่ห+องประชุมอาคารโรงงาน 

10.32 น. 
 

เจ+าหน+าที่ที่ได+รับมอบหมายของแต-ละแผนก ประกอบด+วย แผนกการตลาดและ
การขาย แผนกบัญชีและการเงิน และแผนกคลังสินค+า มาพร+อมกัน ณ จุดนัด
หมาย เพื่อเตรียมอุปกรณ=ไปพร+อมกันที่ศูนย=อํานวยการเหตุฉุกเฉิน (ห+อง
ประชุมโรงงาน สภนล.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รูปที่ 2 ประกาศภาวะฉุกเฉิน แจ+งผู+ปฏิบัติงานและผู+มีส-วนได+ส-วนเสีย

รูปกิจกรรม

ประกาศภาวะฉุกเฉิน แจ+งผู+ปฏิบัติงานและผู+มีส-วนได+ส-วนเสีย

รูปกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม

 

ประกาศภาวะฉุกเฉิน
แผน BCP /DRP
 

 

ทีมกู+คืนระบบรายงานผลประเมิน
สถานการณ= ข+อมูลความเสียหาย ต-อ
ผู+ปฏิบัติงานและผู+มีส-วนได+ส-วนเสีย
 
 

 

หัวหน+าสํานักงาน อ
ตอนล-าง แจ+งผู+ปฏิบัติงาน 
 
 
 

 

แจ+งผู+ปฏิบัติงาน แผนกการตลาดและ
การขาย สํานักงาน อ
ภาคเหนือตอนล-าง
 
 

 

แจ+งผู+มีส-วนได+ส-วนเสีย เช-น 
ผู+มารับผลิตภัณฑ=นม 
ผลิตภัณฑ=นม
 

 

 

ประกาศภาวะฉุกเฉิน แจ+งผู+ปฏิบัติงานและผู+มีส-วนได+ส-วนเสีย 

รายละเอียดกิจกรรม 

ประกาศภาวะฉุกเฉิน/และให+เริ่มใช+
BCP /DRP 

ทีมกู+คืนระบบรายงานผลประเมิน
สถานการณ= ข+อมูลความเสียหาย ต-อ
ผู+ปฏิบัติงานและผู+มีส-วนได+ส-วนเสีย 

หัวหน+าสํานักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือ
ตอนล-าง แจ+งผู+ปฏิบัติงาน  

แจ+งผู+ปฏิบัติงาน แผนกการตลาดและ
สํานักงาน อ.ส.ค. ภาค

ภาคเหนือตอนล-าง 

แจ+งผู+มีส-วนได+ส-วนเสีย เช-น  
ผู+มารับผลิตภัณฑ=นม ,ลูกค+าที่มาซื้อ
ผลิตภัณฑ=นม 



 

 

 3.3 ทีมกูคืนระบบดําเนินการตามข้ันตอนแกไข และดําเนินการแลวเสร็จ 
 

เวลา ข้ันตอนการทํางาน 

10.33 น. แผนกวิศวกรรมโรงงาน โทรแจ+งสาเหตุของไฟฟ_าดับกับหัวหน+าสํานักงาน 
อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล-างเพื่อพิจารณาประกาศใช+แผนฉุกเฉิน 

10.34. น. แผนกวิศวกรรมโรงงาน และรับดําเนินการตรวจสอบปbญหาไฟฟ_าที่หม+อแปลง
ไฟฟ_าของ สภนล. ซึ่งพบว-าการทํางานเปoนปกติ จึงได+ประสานงานกับเจ+าหน+าที่
การไฟฟ_า ถึงสาเหตุของไฟฟ_าดับ และได+รับแจ+งว-า เกิดจากต+มไม+ล+มทับสาย
ไฟฟ_าแรงสูงที่อําเภอสวรรคโลก ต+องใช+เวลาในการแก+ไขไม-ตํ่ากว-า 4 ชม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รูปกิจกรรม

รูปที่ 4 ทีมกู+คืนระบบดําเนินการตามขั้นตอนแก+ไข และดําเนินการแล+วเสร็จ
 
 
 

รูปกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม

 

ทีมกู+คืนระบบ 
ไฟฟ_า 

 

ทีมกู+คืนระบบ เข+าปฏิบัติงานตาม
แผน 

 

เจ+าหน+าที่การไฟฟ_าดําเนินการแก+ไข 
และไฟฟ_าใช+งานได+ตามปกติ
 

 

ที ม กู+ คื น ร ะบ บ  ท ด ส อ บ ร ะบ บ 
กลับมาใช+งานได+ตามปรกติ หัวหน+า
สํานักฯประกาสสิ้นสุดภาวะฉุกเฉิน

ทีมกู+คืนระบบดําเนินการตามขั้นตอนแก+ไข และดําเนินการแล+วเสร็จ

 

 

รายละเอียดกิจกรรม 

ทีมกู+คืนระบบ แจ+งเจ+าหน+าที่การ

ทีมกู+คืนระบบ เข+าปฏิบัติงานตาม

เจ+าหน+าที่การไฟฟ_าดําเนินการแก+ไข 
และไฟฟ_าใช+งานได+ตามปกติ 

ที ม กู+ คื น ร ะบ บ  ท ด ส อ บ ร ะบ บ 
กลับมาใช+งานได+ตามปรกติ หัวหน+า
สํานักฯประกาสสิ้นสุดภาวะฉุกเฉิน 

ทีมกู+คืนระบบดําเนินการตามขั้นตอนแก+ไข และดําเนินการแล+วเสร็จ 



 

 

 3.4 ประกาศสถานการณ.ระบบสํารอง  
 

เวลา ข้ันตอนการทํางาน 

10.41 น. หัวหน+าแผนกวิศวกรรมโรงงาน แจ+งเจ+าหน+าที่แผนกวิศวกรรมโรงงาน ที่
รับผิดชอบGenerator เพื่อเปpดเครื่อง Generator 

10.42. น. เจ+าหน+าที่แผนกวิศวกรรมโรงงาน ที่รับผิดชอบ Generator ดําเนินการเปpด
เครื่อง Generator 

10.43 น. 
 
 

เจ+าหน+าที่ที่ได+รับมอบหมายแต-ละแผนกเดินทางมาถึงศูนย=อํานวยการเหตุ
ฉุกเฉิน(ห+องประชุมโรงงาน สภนล.) และดําเนินการติดตั้งอุปกรณ= (Notebook,  
AirCardและ Printer)พร+อมทั้งทดสอบการใช+งานอุปกรณ= 

10.45 น. เจ+าหน+าที่ที่ได+รับมอบหมายเริ่มใช+ระบบสํารองในการปฏิบัติงาน 

10.46 น. เจ+าหน+าที่สารสนเทศโทรแจ+งรายงานผลการติดตั้งอุปกรณ=ที่ ศูนย=สํารอง
เรียบร+อยต-อหัวหน+าสํานักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล-าง 

10.50 น. หัวหน+าสํานักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล-าง ประกาศรายงานการใช+ระบบ
สํารองเรียบร+อยแล+ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รูปกิจกรรม

 
 
 
 
 

รูปกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม

 

ทีมกู+คืนระบบ เข+าปฏิบัติงานตาม
แผน 

 

ทีมกู+คืนระบบ เข+าปฏิบัติงานตาม
แผน 

 

ติดตั้งอุปกรณ=ระบบสํารอง
 

 

ทดสอบระบบ 

 

 

รายละเอียดกิจกรรม 

ทีมกู+คืนระบบ เข+าปฏิบัติงานตาม

ทีมกู+คืนระบบ เข+าปฏิบัติงานตาม

ติดตั้งอุปกรณ=ระบบสํารอง 

ทดสอบระบบ ERP สํารอง 



รูปกิจกรรมรูปกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม

 

ประกาศแจ+งผลการดําเนินการ  
กู+สถานการณ=ฯ 

 

เปpดใช+ระบบ ERP 

 

ทดสอบการใช+งานระบบ 
กับระบบสํารอง
 

 

แจ+งผู+มีส-วนได+ส-วนเสีย เช-น ผู+มารับ
ผลิตภัณฑ=นม

 

รูปที่ 3 การกู+สถานการณ= 
 
 

 

 

รายละเอียดกิจกรรม 

ประกาศแจ+งผลการดําเนินการ   
กู+สถานการณ=ฯ  

ERP สํารอง 

ทดสอบการใช+งานระบบ ERP  
กับระบบสํารอง 

แจ+งผู+มีส-วนได+ส-วนเสีย เช-น ผู+มารับ
ผลิตภัณฑ=นม 



 3.5 ประกาศสู�ภาวะปกติ
เวลา 

15.15 น. เจ+าหน+าที่แผนกวิศวกรรมโรงงาน ตรวจสอบแล+วพบ
ตามปกติ 
เครื่อง 

15.18 น. หัวหน+าสํานักงาน อ
BCP/DRP

15.20 น. สิ้นสุดการซ+อมแผน

 

รูปกิจกรรม

ประกาศสู�ภาวะปกติ 
ข้ันตอนการทํางาน 

เจ+าหน+าที่แผนกวิศวกรรมโรงงาน ตรวจสอบแล+วพบว-าไฟฟ_ากลับมาใช+งานได+
ตามปกติ จึงดําเนินการแจ+งต-อหัวหน+าแผนกวิศวกรรมโรงงาน ขออนุญาตปpด
เครื่อง Generator  

หัวหน+าสํานักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล-าง ประกาศยุติการใช+แผน 
BCP/DRPและประกาศสิ้นสุดเหตุภาวะฉุกเฉิน  

สิ้นสุดการซ+อมแผน 

รูปกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม

 

ใช+ระบบERP 
ผลิตภัณฑ=นมให+ลูกค+าได+ตามปกติ

 

แจ+ง สถานการณ=กลับคืนสู-สภาวะ
ปกติ 

 

ประกาศสิ้นสุดเหตุภาวะฉุกเฉิน
 

รูปที่ 5 ประกาศเข+าสู-ภาวะปกติ 

 

 

ว-าไฟฟ_ากลับมาใช+งานได+
จึงดําเนินการแจ+งต-อหัวหน+าแผนกวิศวกรรมโรงงาน ขออนุญาตปpด

ภาคเหนือตอนล-าง ประกาศยุติการใช+แผน 

รายละเอียดกิจกรรม 

ERP ได+และส-งมอบ
ผลิตภัณฑ=นมให+ลูกค+าได+ตามปกติ 

แจ+ง สถานการณ=กลับคืนสู-สภาวะ

ประกาศสิ้นสุดเหตุภาวะฉุกเฉิน 



 

 

4. สรุประยะเวลาในการดาํเนินการตามแผนบริหารความต�อเนื่อง 
ทางธุรกิจ ของ อ.ส.ค. ปz 2562 

 

เริ่ม เวลา ถึง เวลา ใชเวลา 

ประเมินสถานการณ=และ
ประกาศเข+าสู-ภาวะฉุกเฉินใช+
แผน BCP/DRP ของสํานักงาน 
อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล-าง 

10.15น. ณ  ศู น ย= สํ า ร อ ง  ห+ อ ง
ประชุม  สํานักงาน อ.ส.ค. 
ภาคเหนือตอนล-าง 

10.25น. 10 นาที 

ประกาศใช+แผนบริหารความ
ต-อเนื่อง BCP/DRP ของ 
สํานักงาน อ.ส.ค. อ.ส.ค. 
ภาคเหนือตอนล-าง 

10.25 น. ดําเนินการกู+สถานการณ=
ด+วยการต-อระบบ
อินเตอร=เน็ท และทดสอบ
ระบบ ERP สํารอง 

 

 

 

 

 

 

10.50น. 25 นาที 

หัวหน+าสํานักงานฯ พิจารณา
เ ห็ นค วร ปร ะกาศ ใ ช+ แ ผ น 
BCP/DRPจึงแจ+งทีมกู+คืนระบบ
ใ ห+ ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม แ ผ น 
BCP/DRP และประกาศใช+แผน
บ ริ ห า ร ค ว า ม ต- อ เ นื่ อ ง 
BCP/DRP 

10.25 น. หัวหน+าสํานักงานฯ แจ+ง 
สถานการณ=กลับคืน 
สู-สภาวะปกติและประกาศ
ยุ ติ แ ผ น  BCP/DRP แ ล ะ
ประกาศสิ้นสุดเหตุภาวะ
ฉุกเฉิน 
 

15.20 น. 4.55 ช่ัวโมง 

 
 
 
 



 

 

5. สรุปผลการฝ�กซอม การประเมนิผล และขอเสนอแนะจากการฝ�กซอม 
ผลการฝ)กซ+อมแผน BCP/DRP ของ อ.ส.ค. พบว-า ภาพรวมทีมบริหารความต-อเนื่องได+

ดําเนินการบรรลุตามเป_าหมายการฝ)กซ+อมทุกประการ โดยกระบวนการสามารถดําเนินธุรกิจอย-าง
ต-อเนื่องนับตั้งแต-เวลาเกิดเหตุภายในเวลาไม-เกิน 8 ช่ัวโมง ซึ่งทําให+ดําเนินการตามกระบวนการ ERP 
ได+ตามปกติ 

อย-างไรก็ตามจากการประเมินการฝ)กซ+อมฯ คณะทํางานตามโครงสร+าง BCM ได+รับ
ข+อเสนอแนะที่มีประโยชน=สามารถนําไปปรับปรุงแผน BCP/DRP ของ สํานักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือ
ตอนล-าง ซึ่งสรุปได+ดังนี้ 

 

ลําดับ รายการ การดาํเนนิงาน คําแนะนาํและขอเสนอแนะ 

1 การ
เตรียมพร+อม 

ที ม ง านฝF า ยน โ ยบายและ
แผนงาน โดย กองเทคโนโลยี
สารนเทศ, กองแผนงานและ
โครงการ, แผนกบริหารความ
เสี่ ย ง แล ะค ว บคุ มภ าย ใ น 
ประชุมร-วมกับทีมผู+เกี่ยวข+อง 
ข อ ง สํ า นั ก ง า น  อ . ส . ค . 
ภาคเหนือตอนล-าง ช-วงเวลา 
09.30 น. ก-อนการดําเนินการ
ซ+อมแผนจริง 

1.  ผู+ เข+าร-วมสังเกตุการณ=ส-วนใหญ-
เข+าใจในลําดับ ขั้นตอน การแจ+งและ
รายงานสถานการณ=ระหว-างเจ+าหน+าที่
ปฏิบัติการ และทีมผู+บริหาร 
2. ผู+ปฏิบัติการซ+อม เข+าใจในลําดับ 
ขั้ น ต อ น  ก า ร แ จ+ ง แ ล ะ ร า ย ง า น
ส ถ า น ก า ร ณ= ร ะ ห ว- า ง เ จ+ า ห น+ า ที่
ปฏิบัติการและทีมผู+บริหาร 
3. แต-พบการเสียเวลาจากการซ+อม
วิธีการและขั้นตอนบ+าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

ลําดับ รายการ การดาํเนนิงาน คําแนะนาํและขอเสนอแนะ 

2 การซ+อมแผน 
BCP 

1. เริ่ม ดําเนินการซ+อมแผน
เวลา 10.00 น.  
 
 
2.ดําเนินการซ+อมตามลําดับ 
Storyboard ของการซ+อมแผน 
(IT) ที่เวลา 10.15 น. 
 
3.การสื่อสาร ตามโครงสร+าง 
Call Tree ของทีมบริหาร
ความต-อเนื่อง 
 
4. ทีมกู+คืนเปpดระบบสํารอง 
ได+ตามกําหนดเวลา 
5.ทีมกู+คืนระบบหลักใช+งาน
ระบบหลักสําเร็จตามเวลา 

1. ผู+เข+าร-วมสังเกต และทีมปฏิบัติการ
ซ+อมแผน เข+าใจในลําดับ ขั้นตอนการ
แจ+งและรายงานสถานการณ= ระหว-าง
เจ+าหน+าที่ปฏิบัติการ และทีมผู+บริหาร 
2 .  แผนการซ+อมได+ มี การซักซ+อม
ขั้นตอนกําหนดการต-างๆ ไว+ชัดเจนทํา
ให+ลําดับการซ+อมเดินตาม Storyboard 
(IT) 
3.การสื่อสารระหว-างผู+รับผิดชอบใน
ขั้ นตอนการแจ+ งและการรายงาน
เห ตุก ารณ= มี รู ป  ช- อ งทาง เพี ย ง  2 
ช-องทาง คือ โทรศัพท=และไลน= 

3 เวลาที่ใช+ในการ
ซ+อม  

1 . ดําเนินการได+ดีกว-าแผน  
ระยะเวลาที่ อ.ส.ค. กําหนด
ต+องเริ่มดําเนินการมาตรการ
สํารองเปoนระยะเวลา 20 
นาที ดําเนินการได+จริง ใช+
ระยะเวลา 10 นาที  ( BCP 
Start Time : BCP-ST= 10 
นาที) 
2.ดําเนินการได+ดีกว-าแผน 
ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่  อ . ส . ค . 
กําหนดเวลาในการใช+แผนกู+
คื น เ ปo น ร ะย ะ เ วลา  4 . 5 5 
ช่ั ว โ ม ง  จ า ก เ ป_ า ห ม า ย 
Disaster Recovery Plans : 
DRP= 8ช่ัวโมง) 

ตามแผนดําเนินการมาตรการสํารอง
เปoนระยะเวลา 20 นาที 
เปoนช-วงเวลา Detect Time = 15 นาที 
เปoนช-วงเวลา Decission Time =5นาที 
 
 
 
 
ดําเนินการใช+แผนกู+คืนเปoนระยะเวลา 
ตามแผนสํารอง 8 ช่ัวโมง 
 



 

 

ลําดับ รายการ การดาํเนนิงาน คําแนะนาํและขอเสนอแนะ 

4 สรุปผลการซ+อม 1.ดําเนินการซ+อมแผนเปoนไป
ตามลําดับ Storyboard ของ
การซ+อมแผน (IT) 
 
2.การดําเนินการจริงพบว-า 
การตอบสนองต-อเหตุการณ= 
การประเมินความเสียหาย
เบื้องต+น ดําเนินการได+ดีกว-า
แ ผ น  เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร
ประสานงานทีมกู+คืนระบบอยู- 
ณ สํานักงานภาค 
3.การดําเนินการจริงในส-วน
ของการเข+ากู+คืนระบบสํารอง
ใช+เวลาได+เร็วกว-าที่กําหนดไว+ 

1.ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศสํานักงาน 
อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล-าง ดําเนินการ
ได+ตามแผน 
 
2. ทีมดําเนินการกู+คืนระบบสํารอง ใช+
เวลาในการทดสอบยืนยันระบบ 25นาที 
 
 
 
 
 
3 .  เผยแพร- แนวปฏิบั ติ สู- พ นักงาน 
อ.ส.ค. ทุกคน เนื่องจาก BCP เปoนการ
ควบคุมสภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น ในทุก
ส-วนงาน ซึ่งอาจจะเปoนการเริ่มต+น ใน
การนําไปใช+ในการปฏิบัติหน+าที่ต-อไป 

5 Call Tree โ ค ร ง ส ร+ า ง  CallTree ที ม
บริหารความต-อเนื่อง ของ 
สํานักงาน อ.ส.ค. ภาคคะวัน
ออกเฉียงเหนือ 

Call Tree ที่ใช+งานในวันซ+อมมีการ
ป รับป รุ ง หั วหน+ าที มบริ หารความ
ต-อเนื่อง (นายณรงค= วงศ=เณร)เพื่อให+
เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น แต-อย-างไรก็
ตามจะต+องมีการทบทวน Call Tree ให+
เปoนปbจจุบันอยู-เสมอ 

6 ความเห็นจาก 
หัวหน+า
สํานักงาน 
อ.ส.ค. 
ภาคเหนือ
ตอนล-าง  

ข+อสังเกตจากการซ+อมแผน 1.ผู+ร-วมซ+อมแผนให+ความร-วมมือดี และให+
ความสําคัญว-าเมื่อเกิดเหตุการณ=จริงต+อง
ทําอย-างไร 
2.ทําให+มีการเตรียมความพร+อมในเรื่อง
ที่เกิดขึ้นจริงและมีแผนให+ปฏิบัติรองรับ
เหตุการณ=  
3. แผนสํารองโดยการนํา AirCardมา
ใช+ได+ภายใน  

 



 

 

อย-างไรก็ตามแผนกบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กองแผนงานและโครงการ  
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝFายนโยบายและแผนงาน จะทําการรวบรวมข+อมูลและสรุปผลที่ได+จากการ
ฝ)กซ+อมแผนบริหารความต-อเนื่องในครั้งนี้มาใช+เปoนข+อมูลในการปรับปรุงแผน BCP/DRP ของ อ.ส.ค. ให+
มีประสิทธิภาพและลดข+อบกพร-องเพื่อให+แผนสามารถใช+ได+จริงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และจะนําเสนอต-อ
ผู+บริหารต-อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก-ก 
แผนพื้นฟูภัยพิบัติ DRP กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ฝaายนโยบายและแผนงาน 
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Support Document 
แผนฟื้นฟูภัยพิบัติ 

(Disaster Recovery Plan: DRP) 
 
 

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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1. หลกัการและเหตผุล  

ปัจจุบันภัยที่เกิดแก่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีอัตราการเกิดเพ่ิมขึ้น ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจเกิดขึ้นได้โดยคน ซึ่งได้แก่ เจ้าหน้าที่ 
บุคลากรของหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานการณ์ หรอืเหตุการณ์ ทั้งเจตนา
และไม่เจตนา อันเป็นเหตุให้ข้อมูลข่าวสารในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถูกเปิดเผย หรือเปลี่ยนแปลงทําลาย 
ปฏิเสธการทํางาน หรือการกระทําอ่ืนๆ ตามความต้องการของภัย ดังน้ันเพ่ือเป็นการลดภัยดังกล่าวที่จะเกิดขึ้น
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเห็นว่ามีความจําเป็นอย่างย่ิงที่ จะต้องมีแผน
รองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือรองรับสถานการณ์ดังกล่าวที่อาจจะเกิด
ขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ สถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ, การ
ดําเนินการเพ่ือให้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใช้งานได้อย่างต่อเน่ือง และการฟ้ืนตัวหรือกู้คืนระบบจากภัย
พิบัติ 

 
2. วัตถุประสงค ์

2.1. เพ่ือลดความเสียหาย การหยุดชะงักที่จะเกิดแก่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.2. เพ่ือให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถดําเนินการได้อย่างต่อเน่ือง 
2.3. เพ่ือเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
3. นิยาม 

3.1. อ.ส.ค. หมายถึง องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
3.2. Recovery Point Objective (RPO) หมายถึง ระยะเวลามากที่สุดที่ยอมให้ข้อมูลสูญหายนับจาก

มีการแจ้งเหตุภัยพิบัติ 
3.3. Recovery Time Objective (RTO) หมายถึง ระยะเวลาเป้าหมายสําหรับการกู้คืนกระบวนการ

ที่มีความสําคัญ (Critical business process) เพ่ือให้สามารถกลับมาให้บริการได้ภายในระยะเวลา
ตามที่ต้องการ นับจากมีการประกาศเหตุภัยพิบัติ 

3.4. Maximum Tolerable Period of Disruption (MTPD) หมายถึง ระยะเวลานานที่ สุดที่
องค์กรยอมรับได้หากมีการหยุดชะงักอย่างต่อเน่ือง โดยทั่วไปจะใช้ระยะเวลามากกว่า RTO 
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4. โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ และความรบัผดิชอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ-สกลุ ตําแหน่ง เบอร์โทร หน้าทีร่บัผดิชอบ 
นายเทอดไชย ระลึกมูล หัวหน้าฝ่ายนโยบายและ 081-780- - กําหนดนโยบาย ให้
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ชื่อ-สกลุ ตําแหน่ง เบอร์โทร หน้าทีร่บัผดิชอบ 
แผนงาน 7087 ข้อเสนอแนะ คําปรึกษาตลอดจน 

ติดตาม กํากับ ดูแล ควบคุม
ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล
รับผิดชอบการปฏิบัติงาน 

นายปกรณ์ จิระไชย
เขื่อนขันธ์ 

หัวหน้ากองเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

083-269-
2266 

- กําหนดนโยบาย ให้
ข้อเสนอแนะ คําปรึกษาตลอดจน 
ติดตาม กํากับ ดูแล ควบคุม
ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล
รับผิดชอบการปฏิบัติงาน 

นายพิชิต เรืองทรัพย์ หัวหน้าแผนกเทคโนโลยี
และเครือข่าย 

086-233-
8950 

- กําหนดนโยบาย ให้
ข้อเสนอแนะ คําปรึกษา
ตลอดจน ติดตาม กํากับ ดูแล 
ควบคุมตรวจสอบ เจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงาน 

- รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดูแล
ระบบ ดูแลห้องแม่ข่าย 

- ประสานงานหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

นายสิขรินทร์ พิทักษ์วาปี นักคอมพิวเตอร์ 4 
แผนกเทคโนโลยีและ
เครือข่าย 

081-291-
8981 

- ประสานงานหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

- สํารวจตรวจสอบรายการ
ทรัพย์สิน 

นายเอกรินทร์ คําตา นักคอมพิวเตอร์ 4 
แผนกเทคโนโลยีและ
เครือข่าย 

092-835-
1605 

- รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดูแล
ระบบ ดูแลห้องแม่ข่าย 

- สํารวจตรวจสอบรายการ
ทรัพย์สิน 

นายวรท ร่าเริง นักคอมพิวเตอร์ 4 
แผนกเทคโนโลยีและ
เครือข่าย 

085-858-
8277 

- รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดูแล
ระบบ ดูแลห้องแม่ข่าย 

- ประสานงานหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

- สํารวจตรวจสอบรายการ
ทรัพย์สิน 

สิบเอกพีรพล ปานบุตร เจ้าหน้าที่สารสนเทศ   
แผนกเทคโนโลยีและ
เครือข่าย 

064-415-
7039 

สนับสนุนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศประจําสํานักงานภาค
ต่างๆ 
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ชื่อ-สกลุ ตําแหน่ง เบอร์โทร หน้าทีร่บัผดิชอบ 
นายวสันต์ เฟ่ืองจิตต์ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ   

แผนกเทคโนโลยีและ
เครือข่าย 

082-236-
0696 

สนับสนุนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศประจําสํานักงานภาค
ต่างๆ 

นางสาวธันยพร จิณา
รักษ์ 

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ   
แผนกเทคโนโลยีและ
เครือข่าย 

090-940-
5961 

สนับสนุนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศประจําสํานักงานภาค
ต่างๆ 

นายอนุชิต อินทโสทา เจ้าหน้าที่สารสนเทศ 
(สภ.นล.) แผนก
บริหารงานทั่วไป 

095-634-
5778 

 

สนับสนุนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศประจําสํานักงานภาค
ต่างๆ 

นายจัตตุพล เมืองสนธ์ เจ้าพนักงาน
คอมพิวเตอร์ 2 
(สภ.อน.) แผนก
บริหารงานทั่วไป 

096-626-
4177 

สนับสนุนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศประจําสํานักงานภาค
ต่างๆ 

นายยุทธภพ บุรีภักดี เจ้าหน้าที่สารสนเทศ 
(สภ.ต.)แผนกบริหารงาน
ทั่วไป 

088-453-
6490 

สนับสนุนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศประจําสํานักงานภาค
ต่างๆ 

 
5. เป้าหมายการกู้คนืระบบสารสนเทศ 

เพ่ือให้การดําเนินการกู้คืนระบบสารสนเทศสอดคล้องตามแผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจของ อ.ส.ค. 
กองเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้กําหนดระยะเวลาเป้าหมายการกู้คืนระบบสารสนเทศ ดังน้ี 

- ระยะเวลาเป้าหมายสําหรับการกู้คืนกระบวนการที่มีความสําคัญ (RTO) 6 ช่ัวโมง 
- ระยะเวลามากที่สุดที่ยอมใหข้้อมูลสญูหายนับจากมีการแจ้งเหตุภัยพิบัติ (RPO) 1 วัน 
- ระยะเวลานานท่ีสุดที่องค์กรยอมรับได้หากมีการหยุดชะงัก (MTPD) 8 ช่ัวโมง 

 
 
 
 
 
 
6. ระบบสารสนเทศและความเชื่อมโยง 

รายการระบบสารสนเทศของ อ.ส.ค. ที่กองเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผูดู้แล สามารถแสดงเป็นแผนผัง
ความเช่ือมโยงระบบสารสนเทศ และลําดับการกู้คืนได้ ดังน้ี 
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ระบบสารสนเทศ สถานทีต่ิดตัง้ 
ประเภท 
การตดิตัง้ 

ผู้รับประสานงาน หมายเลขตดิตอ่ 

1. ERP IDC-TOT Physical ชูศักดิ์ (CDG) 081-339-8588 
2. Website อ.ส.ค. สพร. G-Cloud กิตติพล (อ.ส.ค.) 087-185-9271 
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3. Website นมโรงเรยีน สพร. G-Cloud กิตติพล (อ.ส.ค.) 087-185-9271 
4. ระบบจัดสรรสิทธิ์นมโรงเรยีน INET VM กิตติพล (อ.ส.ค.) 087-185-9271 
5. Active Directory DPO Physical พิชิต (อ.ส.ค.) 086-233-8950 
6. e-Saraban IDC-TOT Physical ชูศักดิ์ (CDG) 081-339-8588 
7. e-Document IDC-TOT Physical ชูศักดิ์ (CDG) 081-339-8588 
8. e-Dairy INET VM กิตติพล (อ.ส.ค.) 087-185-9271 
9. ระบบควบคุมการผลิต โรงงาน Physical พิชิต (อ.ส.ค.) 086-233-8950 
10. e-Mail INET VM พิชิต (อ.ส.ค.) 086-233-8950 
11. Cowdrive INET VM พิชิต (อ.ส.ค.) 086-233-8950 
12. e-HR INET VM กิตติพล (อ.ส.ค.) 087-185-9271 
13. ระบบควบคุมภายใน INET VM กิตติพล (อ.ส.ค.) 087-185-9271 
14. ระบบบริหารความเส่ียง INET VM กิตติพล (อ.ส.ค.) 087-185-9271 
15. Audit Support System INET VM เพชรรัตน์ (อ.ส.ค.) 094-692-6018 
16. POS ห้องขายตั๋วชม

ฟาร์ม 
Physical พิชิต (อ.ส.ค.) 086-233-8950 

17. Dportal INET VM บดิภัค มีพาณิช
(อ.ส.ค.) 

085-910-4924 

18. ระบบลาออนไลน์ INET VM กิตติพล (อ.ส.ค.) 087-185-9271 
19. MIS INET VM กิตติพล (อ.ส.ค.) 087-185-9271 
20. EIS INET VM กิตติพล (อ.ส.ค.) 087-185-9271 
21. e-Learning INET VM กิตติพล (อ.ส.ค.) 087-185-9271 
22. KM INET VM กิตติพล (อ.ส.ค.) 087-185-9271 
23. ระบบลงทะเบียนการฝึกอบรม INET VM กิตติพล (อ.ส.ค.) 087-185-9271 
24. ระบบขออุปกรณ์คอมพิวเตอร ์ INET VM กิตติพล (อ.ส.ค.) 087-185-9271 
25. ระบบติดตามสถานะ GFMIS INET VM ขวัญฤทัย (อ.ส.ค.) 086-382-2868 
26. e-Budget INET VM กิตติพล (อ.ส.ค.) 087-185-9271 
27. ระบบติดตามการเบิกจ่าย

งบประมาณ 
INET VM กิตติพล (อ.ส.ค.) 087-185-9271 

 
7. ความเสี่ยงและมาตรการลดความเสี่ยง 
ความเสี่ยง
ด้านระบบ
สารสนเทศ 

ปัจจัยเสี่ยง มาตรการลดความเสี่ยง 

Application โปรแกรมบริหารจัดการข้อมูล (Application) 
ของระบบ  ERP มีความเส่ียงที่ จะได้ รับ ภัย
คุกคามจาก 
1. ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Virus Computer) 
2. การโจรกรรมลักลอบปลอมแปลงแก้ไข

1. ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสให้กับเครื่อง 
Application Server ของระบบ ERP 
2. ติดตั้งอุปกรณ์ Firewall ให้กับเครือข่ายของ 
อ.ส.ค. และตรวจสอบดูแลช่องโหว่ของระบบ
เครือข่ายเป็นประจํา 
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ความเสี่ยง
ด้านระบบ
สารสนเทศ 

ปัจจัยเสี่ยง มาตรการลดความเสี่ยง 

ชุดคําส่ังจากผู้ไม่ประสงค์ดี (Cracker) 
3 . การพัฒนาปรับปรุงซอฟแวร์ (Update 
patch) 

3 . สํารองข้อมูล  Source code ที่ ใช้ สําหรับ
พัฒนา Application ทุกครั้งที่มีการปรับปรุง
ระบบ 

Server เครื่องเซิฟเวอร์ (Server) ของระบบ  ERP มี
ความเส่ียงที่จะได้รับภัยคุมคามจาก 
1.ได้รับความเสียหายทางกายภาพ (Physical) 
2. อุปกรณ์หน่วยความจําสํารอง (Hard disk) 
เส่ือมสภาพ/ชํารุดเนื่องจากอายุการใช้งาน 

1. ติดตั้งเครื่อง Server ในห้อง Server ที่ได้รับ
มาตรฐานความปลอดภัย 
2. ติดตั้งระบบหน่วยความจําสํารองแบบ SAN 
storage และตรวจสอบสถานะของ HDD เป็น
ประจําทุกเดือน  

Network 
 

ระบบ เครือข่ ายคอมพิ ว เตอร์  (Computer 
Network)สําหรับการเชื่อมต่อใช้งานระบบ ERP 
ได้รับภัยคุกคามจาก 
1. การโจมตีอุปกรณ์ เครือข่ายจากภายนอก 
(Cracker)โดย ใช้ ชุ ด คํ า ส่ั ง โจมตี ผ่ าน ระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ท 
2. สายสัญญาณระบบเครือข่ายของผู้ให้บริการ 
(ISP) ได้รับความเสียหาย/ขาดชํารุด 
3. สายสัญญาณระบบเครือข่ายภายในของ 
อ.ส.ค. ได้รับความเสียหาย/ขาดชํารุด  

1. ติดตั้งอุปกรณ์ Firewall ให้กับเครือข่ายของ 
อ.ส.ค. และตรวจสอบดูแลช่องโหว่ของระบบ
เครือข่ายเป็นประจํา 
2. ติดตั้ง link สํารองจากผู้ให้บริการรายอื่น และ
จัดเตรียมอุปกรณ์ 3G เพื่อรองรับการทํางานผ่าน
เครือข่าย VPN 
3. ปรับปรุงการติดตั้งสายสัญญาณเครือข่าย
ภายในให้ถูกตอ้งตามมาตรฐานการติดตั้ง 
 

Database ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของระบบ 
ERP มีความเส่ียงที่จะได้รับภัยคุมคามจาก 
1. ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Virus Computer) 
2. การโจรกรรมลักลอบปลอมแปลงแก้ไข
ชุดคําส่ังจากผู้ไม่ประสงค์ดี (Cracker) 
3. การปฏิบัติงานผิดพลาดจากการใช้งานของ
ผู้ใช้งานระบบ (User error) 

1. ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสให้กับเครื่อง 
Database Server ของระบบ ERP 
2. ติดตั้งอุปกรณ์ Firewall ให้กับเครือข่ายของ 
อ.ส.ค. และตรวจสอบดูแลช่องโหว่ของระบบ
เครือข่ายเป็นประจํา 
3. จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบและจัดทําคู่มือ
การใช้งาน 

 
 
8. แนวทางปฏบิตัเิพื่อเตรียมรบัสถานการณฉุ์กเฉิน 

8.1. แนวทางปฏิบัติเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ภัยฉุกเฉินจากชุดคําสั่งด้านระบบสารสนเทศ 
(Software) 
8.1.1. อ.ส.ค. ได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่าน้ี จึงได้ทําการติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เป็น 

Domain Controller Server (Active Directory : AD) เพ่ือทําหน้าที่ในการกําหนดสิทธิ
การเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและป้องกันการบุกรุกจากภายนอก และมีการ
ติดต้ังอุปกรณ์ Firewall และซอฟท์แวร์ป้องกันไวรัสที่เครื่องให้บริการแม่ข่าย (server) 
และเครื่องลูกข่าย (client) ซึ่งทําหน้าที่เป็นซอฟท์แวร์ Antivirus ดักจับไวรัสที่เข้ามาใน
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ระบบเครือข่าย และ สามารถตรวจสอบได้ว่ามีไวรัสชนิดใดเข้ามาทําความเสียหายกับ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

8.1.2. เจ้าหน้าที่ ได้ดําเนินการตรวจสอบอุปกรณ์  (Firewall) และศึกษาอัพเดทด้านความ
ปลอดภัยของระบบสารสรเทศและแจ้งข้อมูลเตือนภัยไวรัสคอมพิวเตอร์อย่างต่อเน่ือง
สม่ําเสมอ รวมทั้งแนะนําวิธีการป้องกันและการกําจัดภัยที่จะเกิดจาก Software ดังกล่าว 
ให้เจ้าหน้าที่ได้ศึกษาและสามารถปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ โดยการดําเนินการ
กรณีความปลอดภัยของข้อมูล 
 

กรณีความปลอดภ ัยของข้อม ูล

ผู้ด
ูแล
ระ
บบ

เค
รือ
ข่า
ย

แจ้งหัวหน้ากอง
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทราบ

ดําเนินการหยุดยัง้ การบกุรุก ปิดชอ่ง
โหว่ต่างๆท่ีถกูบุกรุกเข้ามา

START STOP
ตรวจสอบ log และการตัง้คา่

Firewall เพ่ือ วิเคราะห์หาสาเหตุ 
การเข้ามาและผลกระทบท่ีเกิดขึน้ 

กัญญา
พิชิต

เอกรินทร์
วรท

 
 

8.2. แนวทางปฏิบัติเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ภัยฉุกเฉินด้านกายภาพ (Hardware, Physical) 
ภัยฉุกเฉินด้านกายภาพจัดเป็นภัยร้ายแรงที่ทําความเสียหายให้แก้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง 

อ.ส.ค. ได้ให้ความสําคัญและระมัดระวังเป็นอย่างย่ิงที่จะไม่ให้เกิดภัยลักษณะดังกล่าวขึ้น จึงได้ดําเนินการ 
ดังน้ี 

8.2.1. ติดต้ังอุปกรณ์สํารองไฟฟ้า (UPS) เพ่ือควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับระบบเคร่ืองแม่
ข่าย ( server) ในกรณีเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ซึ่งระบบสํารองฟ้าที่ใช้ควบคุมระบบ
เครือข่ายของ อ.ส.ค. สามารถสํารองไฟฟ้าเพ่ือใช้งานได้โดยประมาณ 20 นาที ในกรณีที่
เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะสามารถให้บริการได้ในระยะเวลาท่ี
สามารถจัดเก็บและสํารองข้อมูลไว้อย่างปลอดภัย 

8.2.2. ติดต้ังอุปกรณ์ตรวจจับควัน กรณีที่เกิดเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้องหรือมีควันไฟเกิดขึ้น
ภายในห้องควบคุมระบบเครือข่าย อุปกรณ์ดังกล่าวจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนที่หน่วยรักษา
ความปลอดภัยเพ่ือทราบ และรีบเข้ามาระงับเหตุฉุกเฉินอย่างทันท่วงที ซึ่งมีการตรวจสอบ
ความพร้อมของอุปกรณ์อย่างสมํ่าเสมอ 

8.2.3. ติดต้ังอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดก๊าซ ที่บริเวณห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือไว้ใช้ในกรณี
เหตุฉุกเฉิน (ไฟไหม้) โดยมีการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์และทดลองใช้งานโดย
สม่ําเสมอ 
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กรณีไฟฟ้าขัดข้อง

เจ้
าห
น้า
ที่ด
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าร

ผู้ด
ูแล
ห้อ
งแ
ม่ข
่าย

/
ผู้ด
ูแล
ระ
บบ

START

ไฟฟา้ดับเกินกว่า 20 นาที

แจ้งเจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้อง

ปิดระบบสารสนเทศ เพ่ือ
ป้องกันความเสียหาย

UPS มีปัญหา
ใช่

ไม่ใช่

STOP

ดําเนินการจัดสง่ซอ่ม UPS 
ท่ีชํารุดเสียหาย หรือจัดหาเพ่ือ

ทดแทน

A

A

พิชิต
สิขรินทร์

-เอกรินทร์
-วรท

 
 
กรณีสายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติคขายชํารุด

ผู้ด
ูแล
ระ
บบ

เค
รือ
ข่า
ย

ดําเนินการแก้ไขโดยการสลบั 
Core ไลน์อ่ืนทดแทนเส้นท่ีขาด

แจ้งผู้ ท่ีได้รับผลกระทบ
ให้ใช้งานระบบ ณ อาคารใกล้เคียง

START

STOP

ตรวจพบสายสัญญาณไฟเบอร์
ออฟติคขาดชํารุด

พิชิต
สิขรินทร์
เอกรินทร์
วรท

สามารถดําเนินการ
แก้ไขเองได้

ใช่

ไม่ใช่ ประสานงานหน่วยงานภายนอก
เข้าดําเนินการแก้ไขปัญหา

 
 

8.3. ข้อปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติหรือการใช้งานระบบเครือข่ายขัดข้อง   
8.3.1. กรณีเครื่องลูกข่าย 

1). ในกรณีทีม่ีเหตุอันทําให้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถดําเนินการใช้ระบบสารสนเทศได้
ตามปกติ ผู้ใช้งานระบบแจ้งเหตุน้ันให้แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศทราบ โดยผ่าน
ช่องทาง การสื่อสาร ดังน้ี แจง้โดยระบบ e-Service, ระบบ VoIP, ระบบโทรศัพท์, โทร
มือถือเลขหมายส่วนตัวเจ้าหน้าที่ หรือกรณีมีเหตุอันทําใหไ้ม่สามารถดําเนินการ
ให้บริการด้านเครือข่ายได้ จะต้องประกาศให้ทุกหน่วยงานและผู้เก่ียวข้องอ่ืนทราบ
ในทันท ี

2). ในกรณีพบว่ามีการแพร่กระจายของข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์ (Data flooding) เพ่ือ
ป้องกันความเสียหายที่จะแพร่กระจายไปยังเคร่ืองอ่ืนในระบบเครือข่าย เจ้าหน้าที่จะ
ทําการตัดการเช่ือมโยงระบบเครือข่าย (LAN) ออกจากเคร่ืองน้ัน 
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3). ในกรณีพบเหตุที่เป็นอันตรายต่อหน่วยงาน ภายในที่ต้ังของคอมพิวเตอร์ หรือพบการ
ขัดข้อง ให้ตัดการเช่ือมต่อจากจุดชุมสายในช้ันน้ัน และปดิระบบไฟฟ้าหรือขนย้าย
เครื่องไปไว้ในที่ปลอดภัย พร้อมทั้งแจ้งเหตุขัดข้องน้ันให้ผูท้ี่เก่ียวข้องทราบ 

8.3.2. กรณีเครื่องบริการ  ( server ) และอุปกรณ์เครือข่าย 
1). ตัดการเช่ือมต่อระบบเครือข่ายโดยเร็ว แล้วปิดอุปกรณ์เครือข่ายและเคร่ืองคอมพิวเตอร์

แม่ข่ายของการให้บริการเพ่ือประเมนิสถานการณ์ 
2). กรณีไฟฟ้าดับ/ไฟฟ้าตก ให้ปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายโดย

พิจารณาตามลําดับความสําคัญของการให้บริการ, ระยะเวลาที่ไฟฟ้าดับ และ
ประสิทธิภาพของเครื่องสํารองไฟฟ้า 

3). ในกรณีไฟไหมใ้ห้ใช้ อุปกรณดั์บเพลิงฉีดควบคุมเพลิงโดยเร็ว และขนย้ายเคร่ืองแม่ข่าย
ไปไว้ในที่ปลอดภัย ประสานขอความช่วยเหลือกับหน่วยงานอาคารสถานที่ 

4). ในกรณีที่อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์เสีย ให้ดําเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์สํารองโดยเร็วที่สุด 
และผู้ดูแลระบบ ต้องรีบแจ้งให้ผู้บริหารระดับสูงทราบ 

 
กรณีไฟไหม้ (ขณะมีผ ู้ปฏบิ ัติงานอยู่)
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เคล่ือนย้ายอปุกรณ์จดัเก็บ

ข้อมลูสํารอง
ออกภายนอกอาคาร
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ดบัได้
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และ
แจ้งสถานีดับเพลิง

A

A

แจ้งหนัวหน้ากอง
เทคโนโลยีสารสนเทศทราบ

STOP

START

เจ้าหน้าที่อาคาร
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พิชิต
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9. การกูค้ืนระบบเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณก์ระจายสญัญาณ (System Recovery)  

 ระบบเคร่ืองแม่ข่ายและอุปกรณ์กระจายสญัญาณ โดยปกติจะต้องอยู่ในสภาพความพร้อมรองรับการ
ให้บริการเคร่ืองลูกข่ายต่างๆ ได้ ตลอดเวลา 24 ช่ัวโมง หากไม่สามารถให้บริการได้จําเป็นต้องกู้ระบบคืน 
เน่ืองจากเคร่ืองแม่ข่ายและอุปกรณ์กระจายสัญญาณมีหน้าที่ให้บริการ (Service) แก่เครื่องลูกข่ายให้
สามารถใช้งานได้ปกติ ดังน้ันการกู้คืนระบบเคร่ืองแม่ข่ายและอุปกรณ์กระจายสัญญาณจําเป็นต้องทาํอย่าง
รวดเร็ว เพ่ือให้กลับมาใช้งานได้อย่างรวดเร็วที่สุด ด้วยการทําให้ระบบการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร์
และแฟ้มข้อมลูกลับสูส่ภาพเดิม เมื่อระบบเสียหายหรือหยุดทํางาน  
9.1. กรณีเครื่องแม่ข่าย (Server) 

9.1.1. การนําเครื่องแม่ข่ายสํารอง ( Server Backup ) มาใช้งานเป็นเครื่องแม่ข่ายให้บริการ
หลักทดแทนก่อนภายใน 4 ช่ัวโมง  

1). เจ้าหน้าที่สารสนเทศดําเนินการต้ังค่าและแก้ไขชุดคําสั่งให้เครื่องลูกข่ายของ อ.ส.ค. 
ปรับไปใช้งานระบบสํารอง 

2). ทดสอบระบบสํารอง 
3). แจ้งประกาศให้ผู้ใช้งานระบบใช้ระบบสํารองทดแทนระบบหลัก 

9.1.2. การดําเนินการแก้ไขปัญหาเครื่องแม่ข่ายหลักที่เสียหายหรือหยุดทํางาน ภายใน 6 
ช่ัวโมง 

1). เจ้าหน้าที่สารสนเทศดําเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ช้ินส่วนที่เสียหายหรือหยุดทํางาน 
2). กู้คืนระบบ, ติดต้ังและต้ังค่าระบบ โดยใช้ข้อมูลสํารองตามตารางการสํารองข้อมูล 
3). ทดสอบการทํางานระบบหลัก   
4). แจ้งประกาศให้ผู้ใช้งานระบบกลับเข้าใช้งานระบบหลัก 
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9.2. กรณีเครื่องกระจายสัญญาณ (Switch, Router) 
9.2.1. นําเครื่องกระจายสัญญาณเปลี่ยนทดแทนโดยเจ้าหน้าที่สารสนเทศดําเนินการเปลี่ยน

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
9.2.2. ต้ังค่าอุปกรณ์ และทดสอบการทํางาน 
9.2.3. แจ้งผู้เก่ียวข้องใช้งานระบบเครือข่ายผ่านอุปกรณ์สํารอง 
9.2.4. ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ชํารุดหากไม่สามารถแก้ไขได้ให้ส่งซ่อมกับหน่วยงานภายนอก 
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9.3. กรณีไม่สามารถดําเนินการแก้ไขปัญหาได้ ระบบเครือข่ายล่มถูกตัดขาดการติดต่อ 
9.3.1. ให้ใช้แผนสํารองคือนําอุปกรณ์ Aircard หรือ Pocket Wifi พร้อม Net SIM 3G เข้า

ติดต้ังกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน 
9.3.2. ต้ังค่าการเช่ือมต่อระบบเครือข่ายเพ่ือให้สามารถใช้งานระบบภายในได้ภายช่องทาง VPN 
9.3.3. หากกลับสู่สภาวะปกติแล้วให้ดําเนินการต้ังค่าระบบเครือข่ายในเคร่ืองของผู้ใช้กลับคืนค่า

เดิม 
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กรณีระบบเครือข่ายล่มทุกวงจร
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9.4. กรณีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Firewall) ชํารุด ที่ไม่สามารถกําหนด
นโยบายความปลอดภัยได้ 

9.4.1. ให้ใช้แผนสํารองโดยการตัดการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตที่อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านความ
ปลอดภัยและให้ใช้งานได้เพียงระบบเครือข่ายภายใน 

9.4.2. เปลี่ยนอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Firewall) ทดแทนเคร่ืองที่ชํารุด 
และต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้ใช้งานได้ตามปกติ 
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9.5. กรณีไฟฟ้าดับ 
9.5.1. ใช้แผนสํารองโดยการเปิดเครื่องกําเนิดไฟฟ้า เน่ืองจากไม่มีไฟฟ้าใช้งานจะไม่สามารถใช้

งานระบบสารสนเทศได้ 
9.5.2. จัดเตรียมอุปกรณ์  เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา, Aircard, Sim 3G, Router และ 

printer  
9.5.3. ติดต้ังอุปกรณ์และทดสอบการเช่ือมต่อระบบเครือข่าย 
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10.  การจดัเตรียมอุปกรณท์ีจํ่าเปน็  

 ในการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกเทคโนโลยีและ
เครือข่าย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายนโยบายและแผนงาน เป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลด้านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ได้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ และเคร่ืองมือที่จําเป็นในกรณีคอมพิวเตอร์เกิดขัดข้องใช้งานไม่ได้ โดย
เตรียมอุปกรณ์ ดังน้ี  

 

รายการอุปกรณ ์ หมายเหต ุ
1). Driver และซอฟแวร์สําหรับการติดต้ังเคร่ืองแม่ข่าย ใช้ติดต้ังเคร่ืองแม่ข่าย 
2). โปรแกรมติดต้ังระบบปฏิบัติการ (Windows Server, Linux) ใช้ติดต้ังเคร่ืองแม่ข่าย 
3). ข้อมูลสํารองของระบบที่ทําการสํารองข้อมูลไว้ ใช้ติดต้ังข้อมูลสํารอง 
4). โปรแกรม antivirus, malware ต่างๆ ใช้ติดต้ังเคร่ืองแม่ข่าย 
5). อุปกรณ์เครื่องมือช่าง (ไขควงเช็คระบบไฟฟ้า, คีมตัดสายไฟ) ใช้ตรวจซ่อมบํารุง 
6). เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ใช้ทดสอบระบบและการต้ังค่าอุปกรณ ์
7). สายสัญญาณต่างๆ (สาย Console, สาย LAN) ใช้เช่ือมต่ออุปกรณ์และต้ังค่าอุปกรณ์ 
8). อุปกรณ์ 3G Aircard, usb Wifi, Pocket Wifi และ Net SIM ใช้ติดต้ังระบบเครือข่ายสํารอง 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก-ข 
1. Storyboard ของการซอมแผนเกิดเหตุฉุกเฉินสําหรบั

สํานักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล�าง 
 
 
 
 
 



 

 

ทีมกู+คืนระบบรายงาน 
การใช+ระบบสํารอง 

ระบบสํารอง 

Storyboard ของการซอมแผนเกิดเหตุฉกุเฉินและภัยพิบัติสําหรับสํานักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล�าง 
Storyboard ของการซ+อมแผนเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติสําหรับสํานักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล-าง 
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เวลา 10.25 

ประเมินความเสียหาย 

และรายงานสถานการณ= 

เวลา 10.32 เวลา 10.50 เวลา 15.20 

หัวหน+าหน-วยงานรับทราบสถานการณ= 

และรายงานต-อหัวหน+าสํานัก 

เวลา 10.21 
เวลา 10.22 

ไฟฟ_าดับ และ
ระบบเครือข-ายใช+

งานไม-ได+ 

ทีมกู+คืนแจ+งเจ+าหน+าที่การ

ไฟฟ_าดําเนินการแก+ไข 

เวลา 10.33 

ตรวจพบปbญหา / แจ+ง
เจ+าหน+าที่ผู+เกี่ยวข+อง 

เวลา 10.43 
เวลา 10.42 เวลา 10.41 

แผนกวิศวกรรม 
ดําเนินการตรวจสอบ

หาสาเหตุ 

8 ชั่วโมง 

เวลา 10.20 

เวลา 10.45 

เจ+าหน+าที่วิศวะดําเนินการเปpด
เครื่อง Generator 

ทีมกู+คืนระบบเข+า

พื้นที่ศูนย=สํารอง 

หัวหน+าสํานักประกาศเปpดศูนย=
อํานวยการเหตุฉุกเฉินและ

ประกาศ ใช+แผนBCP/DRP 

ทีมกู+คืนระบบและผู+เกี่ยวข+อง

จัดเตรียมอุปกรณ=  

ทีมกู+คืนติดตั้ง 
อุปกรณ=ระบบ

เครือข-ายสํารอง 
(AirCard) 

หัวหน+าสํานักประกาศ 
สิ้นสุดภาวะฉุกเฉินและยุติการ

ซ+อม 

เวลา 10.15 เวลา 10.17 

แจ+งประกาศเหตุฉุกเฉิน 
และเริ่มใช+แผน BCP/DRP 

ผ-านช-องทางแอปพลิเคชั่นไลน= 

เวลา 10.34 

ทีมกู+คืนระบบ
ดําเนินการตามแผน 

DRP  

ทีมกู+คืนระบบ
ทดสอบยืนยันระบบ

สํารอง 

ใช+งานระบบสํารอง 

เจ+าหน+าที่การไฟฟ_าดําเนินการ
แก+ไขปbญหาระบบไฟฟ_า 

 

เวลา 15.15 

รายงานผลการกู+คืน 
ต-อหัวหน+าสํานัก 

เวลา 15.18 

เวลา 10.46 

เวลา 10.27 


