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1. บทน า 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้จัดท าแผน BCP ขึ้น เพ่ือเป็นการเตรียม
ความพร้อมองค์กร สามารถน าไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ต่างๆ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ อุบัติการณ์โรคระบาด หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร โดยไม่ให้สภาวะ
วิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว ส่งผลให้หน่วยงานต้องหยุดการด าเนินงาน หรือไม่สามารถให้บริการได้
อย่างต่อเนื่อง  

การที่ อ.ส.ค. ไม่มีกระบวนการรองรับให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบต่อ 
อ.ส.ค. ในด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ การเงิน การให้บริการ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน เป็นต้น ดังนั้น การจัดท าแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้ อ.ส.ค. 
สามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด และท าให้กระบวนการที่ส าคัญ (Critical Business Process) 
กลับมาด าเนินงานได้อย่างปกติในระดับการให้บริการที่ก าหนดไว้ รวมทั้ง ลดระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ อ.ส.ค. ได ้

 

2. วัตถุประสงค ์(Objectives) ของการจัดท าแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง 
 เพื่อให้ อ.ส.ค. มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤต และลดผลกระทบจาก

การหยุดชะงักในการด าเนินงานหรือการให้บริการ 
 เพ่ือบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้  
 เพ่ือให้ประชาขน เจ้าหน้าที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของ

องค์กร แม้องค์กรต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนท าให้การด าเนินงานต้อง
หยุดชะงัก 

 เพ่ือให้มีมาตรการจัดการอุบัติการณ์ (Incident Management) กรณีโรคระบาดไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ อ.ส.ค. 

 เพ่ือก าหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวปฏิบัติในการเตรียมความพร้อม กรณีการเกิด
โรคระบาด COVID-19 ซึ่งจะช่วยให้ อ.ส.ค. สามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 
 

3. สมมติฐานของแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP Assumptions) 

 เอกสารฉบับนี้จัดท าข้ึนภายใต้สมมติฐาน ดังต่อไปนี้ 

 เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาส าคัญต่าง ๆ แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงาน
ส ารองที่ได้มีการจัดเตรียมไว้ 

 หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการส ารองระบบสารสนเทศต่าง ๆ โดยระบบ
สารสนเทศส ารองมิได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเหมือนกับระบบสารสนเทศหลัก 

 “บุคลากร” ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง เจ้าหน้าที่และพนักงานทั้งหมดของ อ.ส.ค. 
 สถานที่ปฏิบัติงานหลัก คือ ส านักงาน อ.ส.ค. 
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4. ขอบเขตของแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Scope of BCP) 

 อ.ส.ค. ได้มีการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงขององค์กรประจ าปี 2563 ที่มีผลโดยตรงกับหน่วยงานหลัก        
พิจารณาโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ และใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
ซึ่งพิจารณาจากผลกระทบของเหตุการณ์ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานของ อ.ส.ค. ณ ส านักงาน อ.ส.ค. 
แผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ใช้รองรับสถานการณ์ กรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์
ฉุกเฉินในพ้ืนที่ส านักงานของ อ.ส.ค. ด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้  

 เหตุการณ์อุทกภัย 
 เหตุการณ์อัคคีภัย 
 เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล 
 เหตุการณโ์รคระบาด 
 ฯลฯ 

 

4.1 องค์ประกอบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ มักจะมีองค์ประกอบหลักอย่างน้อย 5 
องค์ประกอบ ได้แก่ 

องค์ประกอบที่ กิจกรรม 
1 การท าความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของกิจการ และการก ากับกิจการ 
2 การก าหนดกลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
3 การพัฒนาและจัดให้มีการตอบสนองตามแผน BCM 
4 การทดสอบ และธ ารงรักษา ตลอดจนทบทวนการจัดการด้าน BCM 
5 การปลูกฝัง BCM ในวัฒนธรรมขององค์กร 

 
4.2 ค าจ ากัดความ  (Definition) 

ค าศัพท ์
(Term) 

ค าจ ากัดความ 
(Description) 

แผนจัดการอุบัติการณ์  
(Incident Management 
Procedure: IMP) 

แผนงานท่ี เป็นลายลักษณ์อักษร ก าหนดขั้นตอนปฏิบั ติและ
กระบวนการท างาน เพื่อระงับเหตุฉุกเฉินหรือเหตุวิกฤตท่ีท าให้การ
ด าเนินงานหยุดชะงัก โดยเป็นด าเนินการระงับเหตุเบื้องต้นเพื่อมิให้
น าไปสู่การประกาศใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) 

แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
(Business Continuity Plan: 
BCP) 

แผนงานท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร ก าหนดขั้นตอนและกระบวนการ
ท างานในการเรียกคืนการด าเนินงานให้กลับสู่ภาวะปกติ เพื่อช่วยให้
ด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดเหตุท่ีท าให้การด าเนินงาน
หยุดชะงัก 

แผนงานส าหรับการฟื้นฟูสู่สภาวะ
ปกติ (Business Recovery Plan: 
BRP) 

แผนงานท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร ก าหนดขั้นตอนและกระบวนการ
ท างานในการฟื้นฟูกระบวนการหรือกิจกรรมหลักท่ีส าคัญให้สามารถ
ด าเนินการตามปกติ 

ช่วงเวลาการหยุดชะงักท่ียอมรับได้
สูงสุด (Maximum Tolerable 
Period of Disruption: MTPD) 

ช่วงเวลานานท่ีสุดท่ีธุรกิจหยุดชะงัก หากเกินก าหนดช่วงเวลานี้แล้ว 
จะไม่สามารถท าให้ธุรกิจฟื้นคืนสู่สภาพปกติได้ 
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ค าศัพท ์
(Term) 

ค าจ ากัดความ 
(Description) 

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟ้ืนคืน
สภาพ (Recovery Time 
Objective: RTO)  
 

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟ้ืนคืนสภาพของแต่ละผลิตภัณฑ์และ
บริการ โดยต้องพิจารณาถึงประสิทธิภาพของการฟ้ืนคืนหรือกู้คืน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร และความสามารถในการ 
เรียกคืนการด าเนินงานขององค์กร เช่น การสื่อสาร การเดินทาง 
การติดตั้งอุปกรณ์ การรวบรวมบุคลากร และการจัดเตรียมข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยค่า RTO ของแต่ละผลิตภัณฑ์และบริการ 
ต้องไม่เกิน ค่า MTPD ของแต่ละผลิตภัณฑ์และบริการนั้นๆ  
 

จุดเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ 
(Recovery Point Objective: 
RPO)  
 
 

จุดระยะเวลาเป้าหมายที่ยอมรับได้ในการกู้คืนข้อมูล หมายถึง 
ระยะเวลาที่ยอมรับได้ที่ข้อมูลต้องถูกส ารองโดยหน่วยจัดเก็บส ารอง
ข้อมูล โดยระบุเป็น วินาที นาที ชั่วโมง วัน สัปดาห์ เดือน เช่น ถ้า
ระบุ RPO = 1 ชั่วโมง ระบบจะต้องส ารองข้อมูลทุกๆ 1 ชั่วโมง 
เป็นต้น  
 

 

อย่างไรก็ตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจฉบับนี้ได้จัดท าขึ้นเพ่ือรองรับกับการบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจของ อ.ส.ค. ในหลายรูปแบบของสภาวะวิกฤติหรืออุบัติการณ์โดยพิจารณาถึงผลกระทบ
ต่อทรัพยากรที่ส าคัญในการด าเนินการซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 

 
 

ผลกระทบด้าน   เหตุการณ์ 
1. ผลกระทบด้านอาคาร / 
สถานที่ปฏิบัติงานหลัก 
 

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานที่สถานที่ปฏิบัติงานหลัก
ของ อ.ส.ค. ได้หรือส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานยัง
สถานที่ปฏิบัติงานหลักได้ชั่วคราวหรือในระยะยาว 
 

2. ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ท่ี
ส าคัญ / การจัดหาจัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ที่ส าคัญ 

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญหรือไม่
สามารถจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญได้หรือไม่มีวัสดุอุปกรณ์ให้ใช้
ในการปฏิบัติงานตามปกติ 
 

3. ผลกระทบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ 

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือข้อมูล
ที่ส าคัญได้หรือไม่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ 
 

4. ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้บุคลากรหลักไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้
ตามปกติ 
 

5. ผลกระทบด้านคู่ค้า / ผู้
ให้บริการที่ส าคัญ 

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้คู่ค้า / ผู้ให้บริการไม่สามารถที่จะให้บริการ
หรือส่งมอบงานได้ตามที่ระบุไว้กับ อ.ส.ค. 
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5. การวิเคราะห์ทรัพยากรที่ส าคัญ 

 สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินมีหลากหลายรูปแบบ ดังนั ้น เพื่อให้หน่วยงานสามารถ
บริหารจัดการการด าเนินงานขององค์กรให้มีความต่อเนื่อง การจัดหาทรัพยากรที่ส าคัญจึงเป็นสิ่งจ าเป็น 
และต้องระบุไว้ในแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเตรียมการทรัพยากรที่ส าคัญ จะพิจารณาจาก
ผลกระทบใน 5 ด้าน ดังนี้ 

1. ผลกระทบด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้สถานที่
ปฏิบัติงานหลักได้รับความเสียหายหรือไม่สามารถใช้สถานที่ปฏิบัติงานหลักได้  และส่งผลให้
บุคลากรไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้ชั่วคราวหรือระยะยาว ซึ่งรวมทั้งการที่ผู้รับบริการไม่
สามารถเข้าถึงสถานที่ให้บริการของหน่วยงานด้วย 

2. ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ/การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ หมายถึง 
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ หรือไม่สามารถจัดหา/จัดส่ง
วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญได้ 

3. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้
ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลที่ส าคัญไม่สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้ตามปกติ 

4. ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้บุคลากรหลักไม่สามารถมา
ปฏิบัติงานได้ตามปกติ  

5. ผลกระทบด้านคู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้คู่ค้า/ผู้ให้บริการ/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่สามารถติดต่อหรือให้บริการหรือส่งมอบงานได้  

 

สรุปเหตุการณ์สภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ์ (ท าเครื่องหมาย  ในด้านที่ได้รับผลกระทบ) 

เหตุการณ์สภาวะวิกฤต 

 

ผลกระทบ 

ด้านอาคาร/ 
สถานที่

ปฏิบัติงาน
หลัก 

ด้านวัสดุ
อุปกรณ์ที่

ส าคัญ และการ
จัดหา/จัดส่ง 

ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และข้อมูลที่

ส าคัญ 

ด้าน
บุคลากร

หลัก 

ด้านคู่ค้า/ 
ผู้ให้บริการ/ 

ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

1 เหตุการณ์อุทกภัย      

2 เหตุการณ์อัคคีภัย      

3 เหตุการณ์ชุมนุม
ประท้วง/ จลาจล 

     

4 เหตุการณ์โรคระบาด      
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แผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ไม่รองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่เหตุขัดข้องเกิดขึ้นจาก
การด าเนินงานปกติ และเหตุขัดข้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบในระดับสูงต่อการด าเนินงานและการให้บริการ
ของ อ.ส.ค. เนื่องจาก อ.ส.ค. ยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์ได้ภายในระยะเวลาที่
เหมาะสม โดยผู้บริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารของแต่ละฝ่าย/ส านักงานสามารถรับผิดชอบและด าเนินการได้
ด้วยตนเอง 

 

6. นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ อ.ส.ค. 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจที่ด าเนินกิจการ           
ด้านอุตสาหกรรมนมซึ่งครอบคลุมกิจกรรมตั้งแต่ ต้นน้ า(ส่งเสริม) กลางน้ า(ผลิต) และปลายน้ า(จ าหน่าย) 
โดยต้องท าการผลิตและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากนมโคที่มีคุณภาพในปริมาณที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดในแต่ละพ้ืนที่ ทั้งนี้ในการด าเนินกิจการมีโอกาสเกิดอุบัติการณ์ต่างๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดการ
หยุดชะงักของกิจกรรมส าคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อผู้มีส่วนได้เสียหลัก ภาพลักษณ์ชื่อเสียงและ
กิจกรรมส าคัญขององค์กร  อ.ส.ค.ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรองรับอุบัติการณ์ต่างๆ เพ่ือป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจจะ
เกิดข้ึนของอุบัติการณ์จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ อ.ส.ค. ไว้ดังนี้ 

1. อ.ส.ค. ต้องพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้สอดคล้องกับมาตรฐานอันเป็นที่
ยอมรับสากล ซึ่งต้องมีความครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ การประเมินความเสี่ยง การ
วางกลยุทธ์ การน าไปปฏิบัติ การฝึกซ้อม การทบทวนปรับปรุงแก้ไขแผนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการ
ปลูกฝังจิตส านึกด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจสู่วัฒนธรรมองค์กร ผ่านกระบวนการฝึกอบรมและ
การสื่อสารภายในที่มีประสิทธิผล 

2. ให้คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP Team) ของ อ.ส.ค. มีหน้าที่ในการ
จัดท าระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และด าเนินการต่างๆ เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจที่มีประสิทธิผล 

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

4. ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของ อ.ส.ค. ต้องตระหนักถึงการมีส่วนร่วมเพ่ือให้การด าเนินการ
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ อ.ส.ค. บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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7. ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan Team) 

เพ่ือให้แผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) ของฝ่าย/ส านักงานสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จะต้องจัดตั้งทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP  Team) ขึ้น โดย BCP 
Team ประกอบด้วย หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง ทีมงานบริหารความต่อเนื่องและทีมประสานงาน 
โดยทุกต าแหน่งจะต้องร่วมมือกันดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในฝ่ายงานของตนเอง 
ให้สามารถบริหารความต่อเนื่องและกลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว ตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนดไว้ของทีมงาน
บริหารความต่อเนื่อง (BCP Team)  และในกรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคลากร
ส ารองรับผิดชอบท าหน้าที่ในบทบาทของบุคลากรหลัก ปรากฏดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) 

บุคลากรหลัก 
บทบาท 

บุคลากรส ารอง 

ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 

นายสุชาติ  จริยาเลิศศักดิ์ 089-9018047 หัวหน้าทีมงาน
บริหารความ
ต่อเนื่อง 

น.ส.อรนุช  จิราวัฒนานุรักษ์ 
นายวิศิษฎ์  แสงคล้อย 
นายสมพร  ศรีเมือง 

089-9018025 
089-9018039 
089-9018706 
 

นายณรงค์ วงศ์เณร 

นายพีระ ไชยรุตม ์

นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ 

นายปกรณ์ จิระไชยเขื่อนขันธ์ 

นางสุนันท์ ถาวรวงษ์ 

น.ส.นภาพร พันธุสุข 

089-7117176 

089-9018688 

081-8366102 

063-2064633 

089-9018027 

081-9442495 

ทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง 

น.ส.ศิริพร วัฒนาเอี๊ยบพันธ์ 

นางกัญญา ศรีฟ้า 

นายวุฒิชัย จั่นเพ็ชร 

นายบุญจันทร์ เจริญรัมย์ 

นายชวลิต ขาวปลอด 

นายวินิจ วงศ์วโรฬาร 

นางสมใจ กรองไผ่กลาง 

นายแดนณรงค์ ทองอันตัง 

นายมาโนช มณีรัตน์ 

 

089-9018754 

081-9247033 

081-9131058 

081-9185655 

089-9018065 

089-6339554 

089-9018040 

081-3808534 

089-9018028 

 

นายเทอดไชย ระลึกมูล 

นางสาววนิษฐา ตุ้มปี 

089-9018719 

089-5002591 

ทีมประสานงาน นางรุจิรา จันทประสาร 088-3171731 
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8. กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy) 

กลยุทธ์ความต่อเนื่อง เป็นแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีความพร้อมเมื่อ
เกิดสภาวะวิกฤต ซึ่งพิจารณาทรัพยากรใน 5 ด้าน ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy) 

ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 

 
 
 

อาคาร/ สถานที่
ปฏิบัติงานส ารอง 

 

 ก าหนดให้ใช้พ้ืนที่ปฏิบัติงานส ารอง ณ 
อาคารอเนกประสงค์ อ.ส.ค. (เขาตาแป้น) 

 ทุกหน่วยงานมีการคัดกรองอุณหภูมิก่อน
เข้าปฏิบัติงานในอาคารส านักงาน เพ่ือลด
ความเสี่ยงของการแพร่เชื้อ 

 ประสานงานกับสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล ในการฉีดพ่นน้ ายาฆ่า
เชื้อบริเวณรอบส านักงาน  

 มี ม าตรก ารจั ดที่ พั ก รั บ รอ งส าหรั บ
พนักงานที่ต้องเดินทางมาปฏิบัติงานแบบ
ไป-กลับ 

 ส านักงานภาคทุกภาค ปิด-เปิดประตูตาม
เวลา โดยมีผู้รับผิดชอบ หน่วยรักษาความ
ปลอดภัยด าเนินการอย่างเคร่งครัด 
 

 

วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ / 
การจัดหาจัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ที่ส าคัญ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ก าหนดให้สรรหาอุปกรณ์ส ารองที่มีอยู่ใน 
อ.ส.ค. ก่อนแล้วจึงสรรหาจากภายนอก 

 ก าหนดให้มีการจัดหาคอมพิวเตอร์ส ารอง
ที่มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งาน
พร้อมอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมโยงต่อผ่าน
เข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อ.ส.ค.
ได ้

 จัดอุปกรณ์ท าความสะอาดเพ่ือป้องกัน 
การแพร่กระจายเชื้อโรค ให้จัดเตรียม
แอลกอฮอล์เจลท าความสะอาดมือไว้ใน
บ ริ เ ว ณ พ้ื น ที่ ส่ ว น ก ล า ง  เ ช่ น  จุ ด
ประชาสั ม พันธ์  ห้ อ งอาหาร  ประตู
ทางเข้าออก เป็นต้น รวมถึงบริเวณอ่าง
ล้างมือและห้องสุขาต้องสะอาด และจัด
ให้มีสบู่ล้างมืออย่างเพียงพอ พร้อมทั้ง
จัดเตรียมอุปกรณ์และน้ ายาท าความ
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ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 

 

 

วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ / 
การจัดหาจัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ที่ส าคัญ(ต่อ) 

 

สะอาดอาคารอุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้ 
รวมทั้งห้องประชุม 5 ห้อง และห้องสุขา
ทุกห้องภายในอาคาร  

 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่เจ้าหน้าที่ 
และรณรงค์ให้บุคลากรใช้หน้ากากผ้าเมื่อ
เดินทางเข้าสถานที่ที่มีคนจ านวนมา 

 มีการวางแอลกอฮอล์ให้ทุกหน่วยงานไว้
ในจุดที่มีการใช้ร่วมกัน และการท าความ
สะอาดพ้ืนผิวใช้เพื่อฆ่าเชื้อให้กับบุคลากร 

 มีการ Big Cleaning Day ส านักงานใหญ่ 
วันที่ 27 มีนาคม 2563 
 

 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
ข้อมูลที่ส าคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล ได้ก าหนดรูปแบบ
การท างานแบบ Online โดยใช้ 
Application Line และระบบ Cisco 
Webex Meeting ผ่านอุปกรณ์ 
Computer, IPad, Smartphone ของ
แต่ละคน และจัดท าคู่มือประกอบการใช้
งาน 

 งานบริการสัตวแพทย์ แนะน าวิธีการดูแล 
ปฐมพยาบาลโคนมเบื้องต้น ผ่านการ 
Video Call และช่องทางออนไลน์ 

 ด้านการตลาดและการขาย  อ .ส .ค .
ให้บริการการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ในส่วนกรณีการชดเชยสินค้า
ใ ห้ กั บ ลู ก ค้ า  ผ่ า น ท า ง ช่ อ ง ท า ง 
Facebook, Fanpage และบริการส่ง
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ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 

 

 
 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
ข้อมูลที่ส าคัญ(ต่อ) 
 

สินค้าแบบ Door to Door/Delivery 
โดยจะใช้ช่องทางไปรษณีย์ หรือบริษัท
รับส่งสินค้าเอกชน เช่น Kerry , 
Lineman , Grab เป็นต้น 

 ออกแบบ Template เพ่ือให้เป็น
แบบฟอร์มให้ทุกฝ่ายรายงานผลการ
ด าเนินงานตามมาตรการประจ าวัน และ
รายงานจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 
แบบ Work From Home 
 

 

บุคลากรหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ก าหนดให้ใช้บุคลากรส ารอง / ทดแทน
กันภายในฝ่ าย/ส านั กงานโดยเป็น
บุคลากรในกลุ่มงานเดียวกัน 

 จัดท าแนวทางปฏิบัติ ของบุคลากร 
อ.ส.ค. ได้มีนโยบายและมาตรการการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ครอบคลุมธุรกิจตลอด Value chain 
ดังนี้ 

 ประกาศคณะกรรมการ อ.ส.ค. เรื่อง
นโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-
19) ฉบั บที่  1  ป ร ะกาศ  ณ  วั นที่  9 
มีนาคม 2563   

 ประกาศ อ.ส.ค. เรื่องมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) ฉบับที่  2 
ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563 

 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โ ร ค ติ ด ต่ อ เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค โ ร น า  2019          
(COVID-19) ด้านส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 
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ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 

บุคลากรหลัก(ต่อ) 
 

 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โ ร ค ติ ด ต่ อ เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค โ ร น า  2019          
(COVID-19) ด้านอุตสาหกรรมโคนม 

 แนวทางการปฏิบัติงานในสถานที่ พัก
อาศัย กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019     
(COVID-19) 

 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โ ร ค ติ ด ต่ อ เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค โ ร น า  2019 
(COVID-19) ด้านสถานที่และสถาน
ประกอบการ 

 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โ ร ค ติ ด ต่ อ เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค โ ร น า  2019          
(COVID-19) ด้านการตลาด 

 หน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจในแต่ละ
ด้านจัดท ามาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) แ ล ะ มี ก า ร จั ด ตั้ ง ศู น ย์
ประสานการปฏิ บั ติ ฯ  ของ  อ . ส .ค .
เรียบร้อยแล้ว 

 ให้แต่ละฝ่ายพิจารณาเรื่องการหมุนเวียน
มาปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือลดความ
แอ อั ด ในสถานที่ ท า ง าน โ ดยกรอก
แบบฟอร์มตามท่ีก าหนด 

 มอบให้ทุกหน่วยงาน จัดรูปแบบการ
ปฏิบัติงานบุคลากรในสังกัด 3 รูปแบบ 
เพ่ือลดความแออัด โดยมีเป้าหมายร้อย
ละ 80 และให้พนักงานกรอกข้อมูลตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนด ได้แก่   

1) Work From Home 

2) การท างานเหลื่อมเวลา 

3) การลดเวลาท างาน 
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ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 

 

คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ด้านการตลาดและการขาย อ.ส.ค.  
ให้บริการการสั่งซื้อสินค้า ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ Facebook, Fanpage และ
บริการส่ งสินค้าแบบ Door to Door 
/Delivery ในส่วนกรณีการชดเชยสินค้า
ให้กับลูกค้า จะใช้ช่องทางไปรษณีย์  
หรือบริษัทรับส่ งสินค้ า เอกชน เช่ น 
Kerry , Lineman , Grab เป็นต้น พร้อม
ทั้งการบริการให้ข้อมูลในด้านต่างๆ เพ่ือ 
ส ร้ า ง ค ว าม เ ข้ า ใ จที่ ถู ก ต้ อ ง  แล ะมี
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โ ร ค ติ ด ต่ อ เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค โ ร น า  2019 
(COVID-19) ค ร อบค ลุ ม ธุ ร กิ จ ตลอด 
Value chain เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับลูกค้าและผู้รับบริการ 
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9. การประเมินผลกระทบต่อกระบวนการท างานหรือการให้บริการ (Business Impact Analysis) 

การประเมินผลกระทบต่อกระบวนการ หรือการวิเคราะห์ผลกระทบต่อกระบวนการท างานหรือ
การให้บริการ (Business Impact Analysis) องค์กรต้องประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ซึ่งระดับ
ผลกระทบจะแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ 

ผลกระทบ 
ระดับ ความหมาย : เชิงปริมาณ (บาท) ความหมายเชิง : เชิงคุณภาพ  

1 ไม่เกิน 10,000 บาท น้อยมาก : ไม่มีผลกระทบ 

2 มากกว่า 10,000 บาท – 50,000 
บาท 

น้อย : กระทบ แต่ไม่สร้างความเสียหาย 

3 มากกว่า 50,000 บาท – 250,000
บาท 

ปานกลาง : กระทบ สร้างความเสียหายบางกิจกรรม/
ขั้นตอน 

4 มากกว่า 250,000 บาท – 10 ล้าน
บาท 

สูง : กระทบสร้างความเสียหายต่อผลการด าเนินงานธุรกิจ 

5 มากกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป สูงมาก : กระทบสร้างความเสียหายจนไม่สามารถด าเนิน
ธุรกิจต่อไปได้ 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป Risk Metrics 
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10. มาตรการที่ตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) 
 เพ่ือให้ อ.ส.ค. สามารถก าหนดมาตรการ/แผนการด าเนินงานที่ตอบสนอง (Response) ต่อการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้อย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้มีการก าหนดระดับความเสี่ยงของสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในแต่ละระดับ ดังนี้ 

 

ระดับ สถานการณ ์

1 
พบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย และมีมาตรการการ
ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

2 
พบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย แต่ยังไม่พบกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

3 
พบกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 1 ราย แต่ควบคุมได้และไม่
แพร่เชื้อ 
 

4 
พบกลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสียติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มากกว่า 1 ราย แต่ควบคุมได้
และไม่แพร่เชื้อ 
 

5 
พบกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเกิดจากการติด
ภายในประเทศ 
 

 
ผลกระทบต่อกระบวนการท างานหรือการให้บริการ (Business Impact Analysis) 

การวิเคราะห์ผลกระทบต่อกระบวนการท างานหรือการให้บริการ (Business Impact Analysis) 
พบว่ากระบวนการท างานที่ฝ่ายงานต้องให้ความส าคัญและกลับมาด าเนินงานหรือฟ้ืนคืนสภาพให้ได้ภายใน
ระยะเวลาตามที่ก าหนดปรากฎ ดังนี้ 

 
กระบวนการหลัก 

ระดับความเร่งด่วน 

(สูง/ปานกลาง/ต่ า) 

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ 

 
4 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง ภายใน 7 วัน 

ระยะเวลา
เกิน 7 วัน 

ผู้ส่งมอบ      

ผู้ผลิต      

บุคลากร      

ลูกค้า/ผู้รับบริการ      
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10.1 ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ 

การตอบสนองต่อเหตุการณ์ภายใน 24 ชั่วโมง  

การปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืน  
และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

ขั้นตอนและกิจกรรม 

- ติดต่อ สอบถามและประเมินเหตุฉุกเฉิน/วิกฤต กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการตาม
แผนการจัดการอุบัติการณ์ (Incident Management Plan) ขององค์กร 

- แจ้งเหตุฉุกเฉิน/วิกฤติ ตามกระบวนการให้กับบุคลากรหลักและคณะบริหารความต่อเนื่องของ
หน่วยงาน เพ่ือประชุม รับทราบ และประเมินความเสียหายและผลกระทบต่อการด าเนินงานและ
การให้บริการ และทรัพยากรส าคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง  

- พิจารณากระบวนการ/งานที่มีความเร่งด่วน และส่งผลกระทบอย่างสูงต่อการด าเนินงานหรือ
ให้บริการของหน่วยงาน เพ่ือให้มีการจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินงานหรือให้บริการ
ของหน่วยงาน เพ่ือให้มีการจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่องและ
ทรัพยากรที่ได้รับความเสียหายจนไม่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

- รายงานความเสียหายและความคืบหน้าให้คณะบริหารความต่อเนื่องขององค์กรและส่วนกลางให้
ทราบและขออนุมัติด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

- แจ้งเหตุฉุกเฉิน/วิกฤติ ตามกระบวนการให้กับบุคลากรของหน่วยงานเพ่ือรับทราบขั้นตอนในการ
ปฏิบัติต่อไป 

 

การตอบสนองต่อเหตุการณ์ภายใน 7 วัน 

การปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืน  
และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

ขั้นตอนและกิจกรรม 

- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ และประเมินความจ าเป็นและ
ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการกอบกู้คืน 

- ติดตามการจัดหาทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบและจ าเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่ 
สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ บุคลากร
หลัก และคู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- ก าหนดให้ฝ่ายงาน/ส่วนงาน เจ้าของกระบวนการส าคัญที่ได้รับผลกระทบกลับมาด าเนินงานและ
ให้บริการ 

- รายงานความคืบหน้าให้คณะบริหารจัดการวิกฤตขององค์กรและส่วนกลาง ตามท่ีได้ก าหนดไว้ 
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การตอบสนองต่อเหตุการณ์และกู้คืนกระบวนการปฏิบัติการในระยะเวลาเกิน 7 วัน 

การปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืน  
และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

ขั้นตอนและกิจกรรม 

- ติดตามสถานะภาพการกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ และประเมินระยะเวลาที่ต้องใช้ใน
การกลับมาด าเนินงานหรือให้บริการได้ตามปกติ 

- ทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบและเสียหายจนไม่สามารถน ากลับมาใช้งานได้อีก เป็นหน้าที่ของคณะ
บริหารความต่อเนื่องขององค์กรที่ต้องพิจารณาและจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นมาใช้เพ่ือด าเนินงาน
และให้บริการได้ตามปกติทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง วัสดุอุปกรณ์ท่ีส าคัญ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ บุคลากรหลัก และคู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

- ก าหนดให้ฝ่ายงาน/ส่วนงาน เจ้าของกระบวนการส าคัญท่ีได้รับผลกระทบกลับมาด าเนินงานและ
ให้บริการ 

- รายงานความคืบหน้าให้คณะบริหารจัดการวิกฤตขององค์กรและส่วนกลาง ตามท่ีได้มีการก าหนดไว้
ทราบ 
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10.2  แผนจัดการอุบัติการณ์ (Incident Management Plan : IMP) 

ก าหนดมาตรการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เพ่ือจัดการสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ตามระดับความเสี่ยง ของ อ.ส.ค. ดังนี้ 
  10.2.1 มาตรการตอบสนองต่อ COVID-19 ของ อ.ส.ค. 
ส าหรับส่วนงานส านักงานใหญ่ 
ระดับ สถานการณ ์ มาตรการ 

1 พบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ใน
ประเทศไทย และมีมาตรการการ
ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ที่ชัดเจน 

สื่อสารสร้างความตระหนัก ให้ความรู้พนักงาน 
การจัดเตรียมมาตรการที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้  
1) ประกาศคณะกรรมการ อ.ส.ค. เรื่องนโยบายการป้องกัน

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) ฉบับที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 
2563   

2) ประกาศ อ.ส.ค. เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 
2 ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563 

3) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ( COVID-19) ด้านการตลาด 

4) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ( COVID-19) ด้านส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 

5) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ( COVID-19) ด้านอุตสาหกรรมโคนม 

6) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ( COVID-19) ด้านสถานที่และสถาน
ประกอบการ 

7) แนวทางการปฏิบัติงานในสถานที่พักอาศัย กรณี
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 ( COVID-19) 

8) ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019  (COVID-19)  
 

2 
 
 
 

พบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ใน
ประเทศไทย แต่ยังไม่พบกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่สงสัยติดเชื้อ

1) จัดอุปกรณ์ท าความสะอาดเพ่ือป้องกัน การแพร่กระจาย
เชื้อโรค ให้จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลท าความสะอาดมือ
ไว้ในบริเวณพ้ืนที่ส่วนกลาง เช่น จุดประชาสัมพันธ์ 
ห้องอาหาร ประตูทางเข้าออก เป็นต้น รวมถึงบริเวณ 
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ระดับ สถานการณ ์ มาตรการ 

2 ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
พบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ใน
ประเทศไทย แต่ยังไม่พบกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่สงสัยติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
(ต่อ) 

อ่างล้างมือและห้องสุขาต้องสะอาด และจัดให้มีสบู่ล้าง
มืออย่างเพียงพอ พร้อมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์และน้ ายา
ท าความสะอาด อาคารอุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้ด้วย 
รวมทั้งห้องประชุม 5 ห้อง และห้องสุขาทุกห้องภายใน
อาคาร 

2) จัดเตรียมเวชภัณฑ์ เครื่องมือให้พร้อมใช้ เช่น หน้ากาก
อนามัย แอลกอฮอล์เจลล้างมือ เป็นต้น 

3) คัดกรองอาการของบุคลากรก่อนเข้าปฏิบัติงานภายใน
อาคาร ตรวจวัดไข้ 

4) จัดตั้งศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ COVID-19  (อ.ส.ค.) เพ่ือบูรณาการ
คณะท างานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ คณะท างานเหตุฉุกเฉิน 
คณะท างานธุรกรรมงานส าคัญคณะท างานความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย และคณะท างานบริหาร
จัดการความกังวลสาธารณะและระบบเตือนภัยล่วงหน้า 

5) มีศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19 (อ.ส.ค.) ผ่าน  www.dpo.go.th 
และ Mobile. 089-50002591 
 

3 พบกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
1 รายแต่ควบคุมได้และไม่แพร่
เชื้อ 

1) เสนอ BCM Committee ประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)  

2) จัดท าประกาศเรื่องแนวปฏิบัติการให้ปฏิบัติงานที่บ้าน 
(Work From Home) เพ่ือลดความแออัดของบุคลากร 

3) ก าหนดรูปแบบการท างานแบบ Online โดยใช้ 
Application Line และระบบ Cisco Webex Meeting 
ผ่านอุปกรณ์ Computer, IPad, Smartphone ของแต่
ละคน และจัดท าคู่มือประกอบการใช้งาน 

4) แจ้งเหตุต่อกรมควบคุมโรค 
5) ก าหนดพ้ืนที่ควบคุม ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแล  

ท าความสะอาด/ฆ่าเชื้อภายในอาคาร 
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ระดับ สถานการณ ์ มาตรการ 

4 พบกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
มากกว่า 1 รายแต่ควบคุมได้และ
ไม่แพร่เชื้อ 

1) ประกาศใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business 
Continuity Plan: BCP)  

2) จัดท าประกาศเรื่องแนวปฏิบัติการให้ปฏิบัติงานที่บ้าน 
แจ้งเหตุพบผู้ป่วยยืนยันและมาปฏิบัติงานภายในอาคาร
ต่อกรมควบคุมโรค ภายใน 3 ชม. 

3) ปฏิบัติตามประกาศ/มาตรการของส่วนราชการ  
 
 

5 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
และเกิดจากการติด
ภายในประเทศ 

1) ปฏิบัติตามประกาศ/มาตรการของส่วนราชการ 
2) ปิดส านักงาน อ.ส.ค. 

  10.2.2 มาตรการตอบสนองต่อ COVID-19 ของ อ.ส.ค. 
ส าหรับส่วนงานส านักงานภาคทุกภาค 

ระดับ สถานการณ ์ มาตรการ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ใน
ประเทศไทย และมีมาตรการการ
ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ที่ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สื่อสารสร้างความตระหนัก ให้ความรู้พนักงาน 
การจัดเตรียมมาตรการที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้  
1.) ประกาศคณะกรรมการ อ.ส.ค. เรื่องนโยบายการป้องกัน

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) ฉบับที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 
2563   

2.) ประกาศ อ.ส.ค. เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 
2 ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563 

3.) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ( COVID-19) ด้านการตลาด 

4.) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 ( COVID-19) ด้านส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 

5.) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ( COVID-19) ด้านอุตสาหกรรมโคนม 

6.) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส
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ระดับ สถานการณ ์ มาตรการ 

1 พบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ใน
ประเทศไทย และมีมาตรการการ
ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ที่ชัดเจน 
(ต่อ) 

โคโรนา 2019 ( COVID-19) ด้านสถานที่และสถาน
ประกอบการ 

7.) แนวทางการปฏิบัติงานในสถานที่พักอาศัย กรณี
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 ( COVID-19) 
8.) ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019  (COVID-19)  
 

2 พบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ใน
ประเทศไทย แต่ยังไม่พบกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่สงสัยติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

1.) จัดอุปกรณ์ท าความสะอาดเพ่ือป้องกัน การแพร่กระจาย
เชื้อโรค ให้จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลท าความสะอาดมือ
ไว้ในบริเวณพ้ืนที่ส่วนกลาง เช่น จุดประชาสัมพันธ์ 
ห้องอาหาร ประตูทางเข้าออก เป็นต้น รวมถึงบริเวณ 
อ่างล้างมือและห้องสุขาต้องสะอาด และจัดให้มีสบู่ล้าง
มืออย่างเพียงพอ พร้อมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์และ น้ ายา
ท าความสะอาดอาคารอุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้ด้วย 
รวมทั้งห้องประชุม 5 ห้อง และห้องสุขาทุกห้องภายใน
อาคาร 

2.) จัดเตรียมเวชภัณฑ์ เครื่องมือให้พร้อมใช้ เช่น หน้ากาก
อนามัย แอลกอฮอล์เจลล้างมือ เป็นต้น 

3.) คัดกรองอาการของบุคลากรก่อนเข้าปฏิบัติงานภายใน
อาคาร ตรวจวัดไข้ 

4.) จัดตั้งศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ COVID-19  (อ.ส.ค.) เพ่ือบูรณาการ
คณะท างานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ คณะท างานเหตุฉุกเฉิน 
คณะท างานธุรกรรมงานส าคัญคณะท างานความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย และคณะท างานบริหาร
จัดการความกังวลสาธารณะและระบบเตือนภัยล่วงหน้า 

5.) มีศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19 (อ.ส.ค.) ผ่าน  www.dpo.go.th 
และ Mobile. 089-50002591 
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ระดับ สถานการณ ์ มาตรการ 

3 พบกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
1 รายแต่ควบคุมได้และไม่แพร่
เชื้อ 

1.) แจ้งส านักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง 
2.) เสนอ BCM Committee ประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง

ทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)  
3.) จัดท าประกาศเรื่องแนวปฏิบัติการให้ปฏิบัติงานที่บ้าน 

(Work From Home) เพ่ือลดความแออัดของบุคลากร 
4.) ก าหนดรูปแบบการท างานแบบ Online โดยใช้ 

Application Line และระบบ Cisco Webex Meeting 
ผ่านอุปกรณ์ Computer, IPad, Smartphone ของแต่
ละคน และจัดท าคู่มือประกอบการใช้งาน 

5.) แจ้งเหตุต่อกรมควบคุมโรค 
6.) ก าหนดพ้ืนที่ควบคุม ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแล  

ท าความสะอาด/ฆ่าเชื้อภายในอาคาร 
 

4 พบกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
มากกว่า 1 รายแต่ควบคุมได้และ
ไม่แพร่เชื้อ 

1.) ประกาศใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business 
Continuity Plan: BCP)  

2.) จัดท าประกาศเรื่องแนวปฏิบัติการให้ปฏิบัติงานที่บ้าน 
แจ้งเหตุพบผู้ป่วยยืนยันและมาปฏิบัติงานภายในอาคาร
ต่อกรมควบคุมโรค ภายใน 3 ชม. 

3.) ปฏิบัติตามประกาศ/มาตรการของส่วนราชการ  
 
 

5 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
และเกิดจากการติด
ภายในประเทศ 

1.) ปฏิบัติตามประกาศ/มาตรการของส่วนราชการ 
2.) ปิดส านักงาน อ.ส.ค. 
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10.3 ขั้นตอนการขออนุมัติใช้แผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) 

  10.3.1 ส าหรับส านักงานใหญ่ 

ล าดับ ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
1. แจ้งเหตุ (Inform) 

 
1) พบผู้ปฏิบัติงานในอาคารเป็นผู้ป่วย

ยืนยันและมาปฏิบัติงานภายใน
อาคาร 

2) ทีมบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
รับทราบและรายงานไปยังคณะ
กรรมการบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ และคณะท างานฯ BCM เพ่ือ
พิจารณาการขอใช้แผน BCP 

ผู้รับแจ้งเหตุ  
 

2 เสนอพิจารณาตัดสินใจ
เรียกใช้แผน BCP 
(Discuss) 

1) วิเคราะห์แนวทางส าหรับด าเนินการ 
เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพ่ือ
รองรับอุบัติการณ์และทรัพยากรที่
ได้รับผลกระทบ  

2) ตัดสินใจเรียกใช้แผน BCP ตามเกณฑ์
การเลือกใช้แผนบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ 

คณะกรรมการบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM 
Committee) 
 

3 ด าเนินการ 
(Implement the 
solution) 

ทีมปฏิบัติงาน BCP และฝ่าย/ส านักงาน
ส าคัญด าเนินการตามข้ันตอนปฏิบัติงาน   

1) คณะท างานฝ่าย/
ส านักงานส าคัญ (BCP) 

2) ทีมปฏิบัติงาน BCP 
3) ฝ่าย/ส านักงานส าคัญ 

 
4 ติดตามและเฝ้าระวัง 

(Monitor) 
คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ และคณะท างานฯ ติดตาม 
รวบรวมข้อมูล และประเมินผลกระทบ
ของสถานการณ์ความเสียหาย แนวโน้ม 
และระดับความรุนแรงของสถานการณ์ท่ี
เกิดข้ึน รายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจประกาศยุติการใช้แผน BCP 
 

1) BCM Committee 
2) คณะท างานฝ่าย/

ส านักงานส าคัญ (BCP) 
 

5 ประกาศสภาวะปกติ คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ และคณะท างานฯ ประกาศสภาวะ
ปกติ 

1) BCM Committee 
2) คณะท างานฝ่าย/

ส านักงานส าคัญ (BCP) 
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 10.3.2 ส าหรับส านักงานภาคทุกภาค 

ล าดับ ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
1. แจ้งเหตุ (Inform) 

 
1.) พบผู้ปฏิบัติงานในอาคารเป็นผู้ป่วย

ยืนยันและมาปฏิบัติงานภายใน
อาคาร 

2.) ทีมบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
รับทราบและรายงานไปยังคณะ
กรรมการบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ และคณะท างานฯ BCM เพ่ือ
พิจารณาการขอใช้แผน BCP 

ผู้รับแจ้งเหตุ  
 

2 เสนอพิจารณาตัดสินใจ
เรียกใช้แผน BCP 
(Discuss) 

1.) วิเคราะห์แนวทางส าหรับด าเนินการ 
เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพ่ือ
รองรับอุบัติการณ์และทรัพยากรที่
ได้รับผลกระทบ 

2.) ตัดสินใจเรียกใช้แผน BCP ตาม
เกณฑ์การเลือกใช้แผนบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ 

คณะกรรมการบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM 
Committee) 
 

3 ด าเนินการ 
(Implement the 
solution) 

ทีมปฏิบัติงาน BCP และฝ่าย/ส านักงาน
ส าคัญด าเนินการตามข้ันตอนปฏิบัติงาน   

1.) คณะท างานฝ่าย/
ส านักงานส าคัญ (BCP) 

2.) ทีมปฏิบัติงาน BCP 
3.) ฝ่าย/ส านักงานส าคัญ 

 
4 ติดตามและเฝ้าระวัง 

(Monitor) 
คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ และคณะท างานฯ ติดตาม 
รวบรวมข้อมูล และประเมินผลกระทบ
ของสถานการณ์ความเสียหาย แนวโน้ม 
และระดับความรุนแรงของสถานการณ์ท่ี
เกิดข้ึน รายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจประกาศยุติการใช้แผน BCP 
 

1.) BCM Committee 
2.) คณะท างานฝ่าย/

ส านักงานส าคัญ (BCP) 
 

5 ประกาศสภาวะปกติ คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ และคณะท างานฯ ประกาศสภาวะ
ปกติ 

1.) BCM Committee 
2.) คณะท างานฝ่าย/

ส านักงานส าคัญ (BCP) 
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11. การทบทวนและปรับปรุงแผน BCP 
  เนื่องจากการด าเนินธุรกิจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เช่น อาจมีการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการท างาน การโยกย้าย เลื่อนขั้น หรือการลาออกของพนักงาน หรือการปรับเปลี่ยน
เทคโนโลยีที่ใช้ในการด าเนินการ จึงมีความจ าเป็นต้องมีการทบทวนแผน BCP ให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด ซึ่งการทบทวนและปรับปรุงแผนอาจเกิดข้ึนได้ 2 รูปแบบ คือ 

1. แบบมีเงื่อนไขให้ต้องปรับปรุง (Trigger) 

เช่น มีการปรับโครงสร้างองค์กร มีการปรับกระบวนการท างาน มีการปรับเทคโนโลยีที่ใช้
ในการท างาน หรือมีความเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนกับมาตรการส ารองต่างๆ 

2. แบบตามระยะเวลาที่ก าหนด (Routine) 

องค์กรต้องทบทวนแผน BCP อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง



 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

 

 
 
 

ภาคผนวก ข 
 



 

 

การตรวจสอบบุคลากรที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
 
หน่วย : ราย 

บุคลากรมีความเสี่ยง เข้าสู่ระบบการรักษา รักษาหายแล้ว 
เลขบัตร
ประชาชน 

ชื่อ-
สกุล 

ต าแหน่ง เลขบัตร
ประชาชน 

ชื่อ-
สกุล 

ต าแหน่ง เลขบัตร
ประชาชน 

ชื่อ-
สกุล 

ต าแหน่ง 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
รวม - ราย  รวม - ราย  รวม - ราย  
    

 ***หมายเหตุ : 1. กรณีบุคลากรที่มีความเสี่ยง   ไม่พบผู้ป่วยยืนยัน 
                   2 . กรณีเข้าสู่ระบบการรักษา     ไม่พบผู้ป่วยยืนยัน 
                   3 . กรณีรักษาหายแล้ว            ไม่พบผู้ป่วยยืนยัน 

  
ยังไม่พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อภายในองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย   ลงวันที่ 12 เมษายน 2563 
 
การเตรียมการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน กรณีให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้านทดแทนภาวะปกติ 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

ตารางสรุปจ านวนบุคลากร Work From Home: WFH 
 

ฝ่าย /ส านัก  
จ านวนบุคลากร )คน(  

คิดเป็นร้อยละ จ านวนทั้งหมด Work From 
Home 

ฝ่ายอ านวยการ 35 7  
ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ 26 6  
ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล 17 9  
ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร 53 7  
ฝ่ายการตลาดและการขาย 39 12  
ส านักเลขานุการคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม 12 2  
ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน ( โรงงานนม
เชียงใหม่) 

48 28  

รวม 230 71 30.87 
 

 

 

 

  



 

 

ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ 

การตอบสนองต่อเหตุการณ์ภายใน 24 ชั่วโมง  

การปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืน  
และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

ขั้นตอนและกิจกรรม ด าเนินการแล้วเสร็จ 

- ติดต่อ สอบถามและประเมินเหตุฉุกเฉิน/วิกฤตกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการบริหารจัดการตามแผนการจัดการอุบัติการณ์  ( Incident 
Management Plan) ขององค์กร 

 

- แจ้งเหตุฉุกเฉิน/วิกฤติ ตามกระบวนการให้กับบุคลากรหลักและคณะ
บริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน เพ่ือประชุม รับทราบ และประเมิน
ความเสียหายและผลกระทบต่อการด าเนินงานและการให้บริการ และ
ทรัพยากรส าคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง  

 

- พิจารณากระบวนการ/งานที่มีความเร่งด่วน และส่งผลกระทบอย่างสูงต่อ
การด าเนินงานหรือให้บริการของหน่วยงาน เพ่ือให้มีการจัดหาทรัพยากร
ที่จ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินงานหรือให้บริการของหน่วยงาน เพ่ือให้มี
การจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่องและ
ทรัพยากรที่ได้รับความเสียหายจนไม่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

 

- รายงานความเสียหายและความคืบหน้าให้คณะบริหารความต่อเนื่องของ
องค์กรและส่วนกลางให้ทราบและขออนุมัติด าเนินการในข้ันตอนต่อไป 

 

- แจ้งเหตุฉุกเฉิน/วิกฤติ ตามกระบวนการให้กับบุคลากรของหน่วยงานเพ่ือ
รับทราบขั้นตอนในการปฏิบัติต่อไป 

 

 

การตอบสนองต่อเหตุการณ์ในระยะแรก ภายใน 7 วัน 

การปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืน  
และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

ขั้นตอนและกิจกรรม ด าเนินการแล้วเสร็จ 

- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ และ
ประเมินความจ าเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ในการกอบกู้คืน 

 

- ติดตามการจัดหาทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบและจ าเป็นต้องใช้ในการ
บริหารความต่อเนื่อง ได้แก่ สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง วัสดุอุปกรณ์ที่
ส าคัญ เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ บุคลากรหลัก และคู่ค้า/
ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 



 

 

- ก าหนดให้ฝ่ายงาน/ส่วนงาน เจ้าของกระบวนการส าคัญที่ ได้รับ
ผลกระทบกลับมาด าเนินงานและให้บริการ 

 

- รายงานความคืบหน้าให้คณะบริหารจัดการวิกฤตขององค์กรและ
ส่วนกลาง ตามท่ีได้ก าหนดไว้ 

 

 

การตอบสนองต่อเหตุการณ์และกู้คืนกระบวนการปฏิบัติการในระยะเวลาเกิน 7 วัน 

การปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืน  
และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

ขั้นตอนและกิจกรรม ด าเนินการแล้วเสร็จ 

- ติดตามสถานะภาพการกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ และ
ประเมินระยะเวลาที่ต้องใช้ในการกลับมาด าเนินงานหรือให้บริการได้
ตามปกติ 

 

- ทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบและเสียหายจนไม่สามารถน ากลับมาใช้งาน
ได้อีก เป็นหน้าที่ของคณะบริหารความต่อเนื่องขององค์กรที่ต้องพิจารณา
และจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นมาใช้เพ่ือด าเนินงานและให้บริการได้
ตามปกติทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ บุคลากรหลัก และคู่ค้า/ผู้
ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

- ก าหนดให้ฝ่ายงาน/ส่วนงาน เจ้าของกระบวนการส าคัญที่ ได้รับ
ผลกระทบกลับมาด าเนินงานและให้บริการ 

 

- รายงานความคืบหน้าให้คณะบริหารจัดการวิกฤตขององค์กรและ
ส่วนกลาง ตามท่ีได้มีการก าหนดไว้ทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

นายเทอดไชย ระลึกมูล 
โทรศัพท์ : 089-9018719 
 

 

นางสาววนิษฐา ตุ้มปี 
โทรศัพท์ : 089-5002591 
 

กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) 

กระบวนการ Call Tree คือกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกในทีมงานแผนความ
ต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องตามผังรายชื่อทางโทรศัพท์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการบริหารจัดการขั้นตอนในการติดต่อ
พนักงาน ภายหลังจากมีการประกาศอุบัติการณ์หรือภาวะวิกฤตของหน่วยงาน หลังจากได้รับการตอบรับจาก
บุคลากรหลักครบถ้วนตามผังการติดต่อ (Call Tree) หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องแจ้งให้ผู้ประสานงาน
คณะบริหารความต่อเนื่องโดยผู้ประสานงานฯ จะแจ้งให้หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องรับทราบเหตุการณ์
ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง ตามสายงานการบังคับบัญชาของแต่ละสายงานเพ่ือรับทราบ
เหตุการณ์ฉุกเฉิน และประกาศใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

 

โครงสร้าง Call Tree ทีมบริหารความต่อเนื่อง 

 
 

 

 

 

 

 

 

บุคลากรหลัก 
บทบาท 

บุคลากรส ารอง 

ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 

นายสุชาติ  จริยาเลิศศักดิ ์ 089-9018047 หัวหน้าทีมงานบริหาร
ความต่อเนือ่ง 

น.ส.อรนชุ  จริาวัฒนานรุักษ์ 
นายวิศิษฎ์  แสงคล้อย 
นายสมพร  ศรีเมือง 

089-9018025 
089-9018039 
089-9018706 
 

นายณรงค์ วงศ์เณร 

นายพีระ ไชยรุตม์ 

นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ 

นายปกรณ์ จิระไชยเขื่อนขันธ์ 

นางสุนันท์ ถาวรวงษ์ 

น.ส.นภาพร พันธุสุข 

089-7117176 

089-9018688 

081-8366102 

063-2064633 

089-9018027 

081-9442495 

ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง 

น.ส.ศิริพร วัฒนาเอี๊ยบพันธ์ 

นางกัญญา ศรีฟ้า 

นายวุฒิชัย จั่นเพ็ชร 

นายบุญจันทร์ เจริญรัมย์ 

นายชวลิต ขาวปลอด 

นายวินิจ วงศ์วโรฬาร 

นางสมใจ กรองไผ่กลาง 

นายแดนณรงค์ ทองอันตัง 

นายมาโนช มณีรัตน์ 

 

089-9018754 

081-9247033 

081-9131058 

081-9185655 

089-9018065 

089-6339554 

089-9018040 

081-3808534 

089-9018028 

 

นายเทอดไชย ระลึกมูล 

นางสาววนิษฐา ตุ้มปี 

089-9018719 

089-5002591 

ทีมประสานงาน นางรุจิรา จันทประสาร 088-3171731 

นายสุชาติ  จริยาเลิศศักดิ ์
โทรศัพท์ : 089-9018047 
 

หัวหน้าทีมประสานงาน
ประสานงาน 

ทีมประสานงาน 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 



 

 

 
 
 

ภาคผนวก ค 
  



 

 

แผนการซักซ้อม Business Continuity Plan (BCP) 

BCP Test Script 

ชื่อแผน Work From Home 

วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพและความถูกต้องของขั้นตอนการปฏิบัติกรณี Work From Home 

2. เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ท าความเข้าใจและฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนของแผน  

เง่ือนไข/
สมมติฐาน 

1. แผน Work From Home เป็นการทดสอบโดยจ าลองสถานการณ์กรณีที่ไม่สามารถเดินทางมา
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีของ อ.ส.ค. ได้ 

2. ระบบสารสนเทศ/แอพพลิเคชั่น ที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานสามารถใช้งานได้ตามปกติ 

3. ระบบเครือข่ายของ อ.ส.ค. สามารถใช้งานได้ปกติ 

ระบบ/
แอพพลิเคชั่น 

ระบบเครือข่ายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน Work From Home 

 

ผู้เข้าร่วม 1. นาย พิชิต เรืองทรัพย์ 

2. นางสาว สุวัฒนา ทองหยด 

3. นางสาว เพชรรัตน์ ตันสุริยวงศ์ 

4. นาย สิขรินทร์ พิทักษ์วาปี 

5. บริษัท ที-เน็ต จ ากัด (สังเกตการณ์) 

ประเภท 

การซ้อม 

tabletop 
exercise (TTX) 

วันที่ซ้อม
แผน 

24/06/2563 เวลา 10:00 น. 

แผนการซ้อม 

เมื่อวันท่ี 24 มิถุนายน 2563 เวลา 10:00 น. มีการประการสถานการณ์ฉุกเฉินจากทางรัฐบาล โดยก าหนดให้ทุกหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงฯ ท างานจากที่พักอาศัย (Work From Home) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ท าให้พนักงานของ อ.ส.ค. ไม่สามารถเดินทางมาท างานได้ตามปกติ หัวหน้ากองโครงสร้างและพัฒนาระบบ
ดิจิทัลได้รับทราบเรื่องแล้ว จึงได้ประกาศเป็นเหตุฉุกเฉิน และได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. ทุกท่าน ด าเนินการ
ตามแผน Work From Home โดยมีหัวหน้าแผนกโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เตรียมความพร้อมระบบเครือข่ายที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน Work From Home และสนับสนุนการท างานจากที่พักอาศัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จนกว่าสถานการณ์
กลับคืนสู่สภาวะปกติ  

 ปีละครั้ง ลงชื่อ  

..……………………………………………………………………… 

หัวหน้าแผนกโครงสร้างพื้นฐานดิจทิัล 

วันท่ี ................/.........................../........... 



 

 

ตารางบันทึกผลการซักซอ้ม 

ที ่ กิจกรรม/กระบวนการ ที่ต้องด าเนินการ ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ประเมินผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้น  

(ผลที่เกิดขึ้น/ปัญหาและอุปสรรค/ 
ระยะเวลาที่ใช้) เป็นที่

พอใจ 
ไม่เป็นที่
พอใจ 

1.  ให้ปฏิบัติงานจากที่อยู่อาศัย และเชื่อมต่อ
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านสามารถเชื่อมต่อ
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากท่ีอยู่อาศัยได้ 

☑ 

 

☐ 

 

ผลที่เกิดขึ้น 

เ จ้ าหน้ าที่ ผู้ ปฏิ บั ติ ง านสามารถ
เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
จากที่อยู่อาศัยได้ โดยใช้เครือข่าย
ของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ 

ปัญหา / อุปสรรค  -  

ระยะเวลาที่ใช้    - 

2.  ลงชื่อเข้าท างานในระบบ wfh.dpo.go.th 
เพ่ือลงเวลาท างานจากที่อยู่อาศัย 

- ระบบ wfh.dpo.go.th สามารถเข้าใช้งานได้ 

- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรู้วิธีการในการลงชื่อเข้า
ท างานในระบบ 

☑ 

 

☐ 

 

ผลที่เกิดขึ้น 

เจ้ าหน้ าที่ ผู้ ปฏิบัติ ง านลงชื่ อ เข้ า
ท างานในระบบ wfh.dpo.go.th ได ้

ปัญหา / อุปสรรค  -  

ระยะเวลาที่ใช้    10 วินาที 

3.  จัดท าบันทึกแบบฟอร์ม Change Request เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถกรอกแบบฟอร์มที่
อย่างถูกต้อง 

☐ 

 

☐ 

 

ผลที่เกิดขึ้น 

ไม่มีการทดสอบในขั้นตอนนี้เนื่องจาก
ขั้นตอนการด าเนินงานถูกสั่งการโดย



 

 

ที ่ กิจกรรม/กระบวนการ ที่ต้องด าเนินการ ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ประเมินผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้น  

(ผลที่เกิดขึ้น/ปัญหาและอุปสรรค/ 
ระยะเวลาที่ใช้) เป็นที่

พอใจ 
ไม่เป็นที่
พอใจ 

หัวหน้ากองโครงสร้างและพัฒนา
ร ะ บ บ ดิ จิ ทั ล อ ยู่ แ ล้ ว  ดั ง นั้ น ไ ม่
จ าเป็นต้องอนุมัติขอการเปลี่ยนแปลง
อีก 

ปัญหา / อุปสรรค  - 

ระยะเวลาที่ใช้     - 

4.  ด าเนินการเปิด public IP ส าหรับระบบ ERP 
และระบบอ่ืนๆให้สามารถเข้าใช้งานได้จากที่
บ้านได ้

ระบบ ERP และระบบอ่ืนๆ สามารถใช้งานได้
อย่างปกติ หลังจากเปิด Public IP 

☑ 

 

☐ 

 

ผลที่เกิดขึ้น      

ระบบ ERP และระบบอ่ืนๆ สามารถ
ใช้งานได้อย่างปกต ิ

ปัญหา / อุปสรรค  - 

ระยะเวลาที่ใช้    เนืองจาก อ.ส.ค. 
เปิดระบบเปิด Public อยู่แล้ว จึงไม่
สามารถจับเวลาขั้นตอนการเปิด
ระบบได้ 

5.  เข้าใช้งานระบบ online ต่างๆ ได้แก่ Line, e-
mail, Web Conference, Dportal, ERP, e-
office และ cowdrive เป็นต้น 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรู้วิธีในการใช้ระบบออนไลน์
ต่างๆ 

☑ 

 

☐ 

 

ผลที่เกิดขึ้น 

ผู้ใช้งานเข้าทดสอบระบบท้ัง 7 ระบบ
และสามารถใช้งานข้อมูลในระบบได้



 

 

ที ่ กิจกรรม/กระบวนการ ที่ต้องด าเนินการ ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ประเมินผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้น  

(ผลที่เกิดขึ้น/ปัญหาและอุปสรรค/ 
ระยะเวลาที่ใช้) เป็นที่

พอใจ 
ไม่เป็นที่
พอใจ 

เรียบร้อย 

ปัญหา / อุปสรรค  -  

ระยะเวลาที่ใช้   3 นาท ี

6.  จดบันทึกการปฏิบัติหน้าที่จากที่อยู่อาศัยลงใน
แบบฟอร์ม WFH ที่ก าหนดและรายงานผล
เป็นรายสัปดาห์ 

เจ้ าหน้าที่ ผู้ ปฏิบัติ งานจดบันทึกหน้าที่ การ
ปฏิบัติงานลงในแบบฟอร์ม WFH 

☑ 

 

☐ 

 

ผลที่เกิดขึ้น  

เจ้ าหน้ าที่ ผู้ ปฏิบัติ งานจดบันทึก
หน้าที่การปฏิบัติงานลงในแบบฟอร์ม 
WFH ได ้

ปัญหา / อุปสรรค  -  

ระยะเวลาที่ใช้    15 นาท ี

7.  ลงชื่อออกจากระบบ wfh.dpo.go.th เพ่ือ
บันทึกเวลาเลิกงาน 

เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติ งานลงชื่อออกจากระบบ 
wfh.dpo.go.th เพ่ือบันทึกเวลาเลิกงานทุกวัน 

☑ 

 

☐ 

 

ผลที่เกิดขึ้น 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถลงชื่อ
ออกจากระบบได้เรียบร้อย 

ปัญหา / อุปสรรค   -  

ระยะเวลาที่ใช้  3 วินาที 
 
 



 

 

ปัญหาและอุปสรรคที่พบระหว่างการซ้อมและแนวทางปรับปรุงแก้ไข 

ที ่ ปัญหา/อุปสรรค/ประเด็นที่พบ ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุง 

1.  ขั้นตอนการกู้คืนที่ระบุไว้ในแผนฟื้นฟูภัยพิบัติ (DRP) ไม่ละเอียดเท่าที่ควร เพ่ิมรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่เริ่มใช้แผน Work From Home  
ให้ครบถ้วนและละเอียดเพียงพอต่อการปฏิบัติงานจริง 

2.  ขาดการจัดเตรียมประโยคข้อความส าหรับสื่อสารให้ผู้ใช้งานเข้าใช้งานระบบ
สารสนเทศจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายนอก  

จัดเตรียมประโยคข้อความส าหรับสื่อสารให้ผู้ใช้งานเข้าใช้งานระบบ
สารสนเทศจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายนอก ส าหรับไลน์กลุ่ม
และอีเมล 

3.  พบว่ามีขั้นตอนการจัดท าบันทึกแบบฟอร์ม Change Request ซึ่งไม่จ าเป็นต้อง
ด าเนินการระหว่างการกู้คืนระบบสารสนเทศ เนื่องจากขั้นตอนการด าเนินงาน
ถูกสั่งการโดยหัวหน้ากองโครงสร้างและพัฒนาระบบดิจิทัลอยู่แล้ว ดังนั้นไม่
จ าเป็นต้องอนุมัติขอการเปลี่ยนแปลงอีก 

น าขั้นตอนการจัดท าบันทึกแบบฟอร์ม Change Request ออกจากแผน
ฟ้ืนฟูภัยพิบัติ (DRP) 

4.  เบอร์ติดต่อในการประสานงานกับผู้ให้บริการภายนอกไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในแผน
ฟ้ืนฟูภัยพิบัติ (DRP)  (เบอร์ติดต่อที่ระบุไว้ในแผนฟ้ืนฟูภัยพิบัติ (DRP) เป็นเบอร์
ติดต่อส านักงาน) 

เพ่ิมเบอร์ติดต่อผู้ให้บริการภายนอกที่ใช้ในการทดสอบจริงในแผนฟ้ืนฟู
ภัยพิบัติ (DRP) (CDG คุณอโนชา 0894411380) 

5.  ขอบเขตของการฝึกซ้อมยังไม่ครอบคลุมถึงหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้
ให้บริการภายนอกและผู้ใช้งาน เป็นต้น 

ในการซ้อมครั้งถัดไป ควรแจ้งผู้ให้บริการภายนอกและผู้ใช้งานทราบ ถึง
รายละเอียดในการซ้อมแผนฟื้นฟูภัยพิบัติ (DRP)   



 

 

ภาคผนวก 
 

1. มีการประการสถานการณ์ฉุกเฉินจากทางรัฐบาล โดยก าหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ท างาน
จากที่พักอาศัย (Work From Home) 

2. หัวหน้ากองโครงสร้างและพัฒนาระบบดิจิทัลแจ้งหัวหน้าแผนกโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลให้เริ่มใช้งานแผน
ฟ้ืนฟูภัยพิบัติ (DRP) กรณี Work From Home 

 

 

3. หัวหน้าแผนกโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลแจ้งผู้ดูแลระบบให้เริ่มใช้งานแผนฟื้นฟูภัยพิบัติ (DRP) กรณี Work 
From Home 

 

 

 

 

 



 

 

4. ผู้ดูแลระบบประสานงานผู้ใช้บริการภายนอก  (CDG: คุณอโนชา)  ให้ด าเนินการเปิด public IP  address 
ส าหรับระบบERP 

             

 

5. ผู้ดูแลระบบเตรียมอุปกรณ์ส าหรับเริ่มใช้งานแผนฟื้นฟูภัยพิบัติ (DRP) กรณี Work From Home 

             

 

 

 



 

 

6. ผู้ดูแลระบบท าการทดสอบระบบ Web Conference, Dportal, ERP, e-office และ cowdrive 

 

 

           

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. หัวหน้าแผนกโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลรายงานความเรียบร้อยของการเปิดใช้งานระบบฯถึงหัวหน้ากอง
โครงสร้างและพัฒนาระบบดิจิทัล 
 

 

 

8. หัวหน้ากองโครงสร้างและพัฒนาระบบดิจิทัลประกาศแจ้งผู้ใช้งานให้เข้าใช้งานระบบได้จากท่ีพักอาศัย 

9. ผู้ใช้งานเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากภายนอกส านักงาน 

 

 



 

 

10. ผู้ใช้งานเข้าใช้งานระบบ Line, e-mail, Web Conference, Dportal, ERP, e-office และ 
cowdrive 

     

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11. ผู้ใช้งานลงเวลาเข้าท างานในระบบ wfh.dpo.go.th 

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12. ผู้ใช้งานบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานในแบบฟอร์ม WFH 

 

 

13. ผู้ใช้งานลงเวลาออกท างานในระบบ wfh.dpo.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14. หัวหน้าแผนกโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลได้รับแจ้งให้สิ้นสุดการใช้แผนฟ้ืนฟูภัยพิบัติ (DRP) กรณี Work 
From Home 

 

 

 

 

15. ผู้ดูแลประสานงานผู้ใช้บริการภายนอก  (CDG: คุณอโนชา)  ให้ด าเนินการปิด public IP  address 
ส าหรับระบบERP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

มาตรการในการลดความเสี่ยงที่อาจท าให้ระบบเกิดการหยุดชะงัก 

ความเสี่ยงด้านระบบ
สารสนเทศ 

ปัจจัยเสี่ยง มาตรการลดความเสี่ยง 

1 Application 1. ความผิดพลาดจากผู้ดูแลระบบ 
)User error( 
 

1. จัดท าคู่มือการใช้งานและ
จัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีเพื่อให้
ปฏิบัติหน้าท่ีไปในทิศทางเดียวกัน 

2 Server เครื่ อ ง เซิฟ เวอร์   )Server  (ของ
ระบบ ERP มีความเสี่ยงท่ีจะได้รับ
ภัยคุมคามจาก 

1  . ไ ด้ รั บ ค ว า ม เ สี ยห ายทา ง
กายภาพ )Physical(  
 
2. อุปกรณ์หน่วยความจ าส ารอง 
 )Hard disk  (เสื่อมสภาพ  /ช ารุด
เนื่องจากอายุการใช้งาน 
 

 
 
 
1  . ติดตั้งเครื่อง Server ในห้อง 

Server ท่ีได้รับมาตรฐานความ
ปลอดภัย 

2  . ติดตั้ งระบบหน่วยความจ า
ส ารองแบบ SAN storage และ
ตรวจสอบสถานะของ HDD เป็น
ประจ าทุกเดือน 
 

3 Network 
 

ระบบเครือข่ ายคอมพิว เตอร์ 
 )Computer Network  (ส าหรับ
การเชื่อมต่อใช้งานระบบ  ERP 

ได้รับภัยคุกคามจาก 
1 . การโจมตีอุปกรณ์เครือข่ายจาก

ภ า ย น อ ก   )Cracker  (โ ด ย ใ ช้
ชุดค าสั่งโจมตีผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ท 
 

2  . สายสัญญาณระบบเครือข่าย
ของผู้ให้บริการ  )ISP   (ได้รับความ

เสียหาย/ขาดช ารุด  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1  . ติดตั้งอุปกรณ์ Firewall ให้กับ

เ ค รื อ ข่ า ย ขอ ง  อ  .ส .ค  .แ ล ะ
ตรวจสอบดูแลช่องโหว่ของระบบ
เครือข่ายเป็นประจ า 
 
2  . ติดตั้ง link ส ารองโดยสลับไป

ใช้งานวงจรท่ีเหลือ เช่น Internet 
ช า รุ ด  จึ ง ก า ห น ด ใ ห้ ใ ช้ ง า น 
internet ผ่านวงจร MPLS 
ทดแทน และหากวงจรขาดช ารุด
ท้ังสองวงจรจะต้องจัดหาอุปกรณ์ 
3G เพื่อติดตั้งให้เจ้าหน้าท่ีใช้งาน
ระหว่างรอการแก้ไขจาก ISP 



 

 

ความเสี่ยงด้านระบบ
สารสนเทศ 

ปัจจัยเสี่ยง มาตรการลดความเสี่ยง 

3 Network 
 

3 . สายสัญญาณหรืออุปกรณ์ระบบ
เครือข่ายภายในของ อ  .ส .ค  .ได้รับ

ความเสียหาย/ขาดช ารุด  
 

3 . ปรับปรุงการติดตั้งสายสัญญาณ
เครือข่ายภายในให้ถูกต้องตาม
มาตรฐานการติดตั้งและส ารอง
อุปกรณ์ระบบเครือข่ายไว้ให้กับ
ส านักงานต่างๆ 
 

4 Data Base ร ะ บ บ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ข้ อ มู ล
สารสนเทศของระบบ ERP มีความ
เสี่ยงท่ีจะได้รับภัยคุมคามจาก 

1  . ไ ว รั ส คอมพิ ว เ ต อร์  (Virus 
Computer) 
 

2  . การโจรกรรมลักลอบปลอม
แปลงแก้ ไขชุ ดค าสั่ ง จ ากผู้ ไ ม่
ประสงค์ดี )Cracker( 
 

3  . การปฏิบัติงานผิดพลาดจาก
การใช้งานของผู้ใช้งานระบบ  
)User error( 
 

 
 
 

1  . ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส
ให้กับเครื่อง Database Server 
ของระบบ ERP 
2  . ติดตั้งอุปกรณ์ Firewall ให้กับ

เ ค รื อ ข่ า ย ข อ ง  อ  .ส .ค  .แ ล ะ
ตรวจสอบดูแลช่องโหว่ของระบบ
เครือข่ายเป็นประจ า 

3  . จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ
และจัดท าคู่มือการใช้งาน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

ภาคผนวก ง 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


