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บทนำ
สภาวการณ์ปัจจุบันโลกเกิดภัยพิบัติต่างๆ อย่างไม่คาดคิดและมักจะมีความรุนแรง ที่สาคัญส่งผล
กระทบต่อวิถีชีวิตของคนทั่วโลก เช่น วิกฤตเศรษฐกิจ อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย แผ่นดินไหว การจลาจล
การประท้วง โรคระบาด เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่าภารกิจหลักของราชการ และงานบริการประชาชนที่
สาคัญสามารถดาเนินงานหรือให้บริการได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุดหยุดลงแม้ว่าจะประสบกับวิกฤตการณ์
ภัยพิบัติ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ได้มีมติเห็นชอบ ให้หน่วยงานภาครัฐ ทั้งระดับกรม
จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจดาเนินการจัดทา
แนวทางการดาเนินการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต และมาตรการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความพร้อม
ให้ แก่ห น่ ว ยงานเมื่ออยู่ในสภาวะวิกฤตและมอบหมายให้ส านักงาน กพร. เป็นหน่ว ยงานหลั กในการ
สนับสนุนการดาเนินการให้แก่หน่วยงานของรัฐ และมีมติเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เห็นชอบ
ให้ ห น่ วยงานภาครั ฐ ทั้งระดับ กรม จั งหวัด สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น องค์การ
มหาชน และรั ฐวิสาหกิจดาเนิน การจั ดทาแนวทางการดาเนินการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
รวมทั้งการจัดทาแผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสาหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business
Continuity Plan BCP) ด้วย
สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. จึงได้จัดทาแผนดาเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง Business Continuity Plan (BCP) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้ สบร. สามารถรับมือกับ
เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด และทาให้กระบวนการที่สาคัญ (Critical Business Process) กลับมาดาเนินงาน
ได้อย่างปกติในระดับการให้บริการที่กาหนดไว้ รวมทั้ง ลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ
สานักงานได้ และเพื่อรองรับการดาเนินภารกิจการให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งให้สามารถนาไปปฏิบัติได้ ทาให้งานบริการประชาชน
หรื อ ภารกิ จ หลั ก ที่ ส าคั ญ ของหน่ ว ยงาน สามารถด าเนิ น การไปได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เป็ น ระบบ และมี
ประสิทธิภาพ
สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
มิถุนายน 2563
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แผนดำเนินธุรกิจต่อเนือ่ งสำหรับกำรบริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤต
(Business Continuity Plan : BCP)
ของสำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)
แผนดาเนินธุรกิจต่อเนื่องสาหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ของ สานักงานบริหารและ
พัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) : สบร. หรือต่อไปนี้ จะเรียกว่า “Business Continuity Plan : BCP”
จัดทาขึ้น เพื่อให้ “สบร.” เตรียมความพร้อมองค์กร และสามารถนาไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานใน
สภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ อุบัติการณ์โรคระบาด หรือ
การมุ่งร้ายต่อองค์กร โดยไม่ให้สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานต้องหยุดการ
ดาเนินงาน หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
การทีห่ น่วยงานไม่มีกระบวนการรองรับให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบ
ต่อหน่วยงานในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ การเงิน การให้บริการ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น ดังนั้น การจัดทาแผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วย
ให้หน่วยงานสามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด และทาให้กระบวนการที่สาคัญ (Critical Business
Process) กลับมาดาเนินงานได้อย่างปกติในระดับการให้บริการที่กาหนดไว้ รวมทั้ง ลดระดับความรุนแรง
ของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานได้

1. วัตถุประสงค์ (Objectives) ของกำรจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง
1) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง
2) เพื่อให้ สบร. มีการเตรีย มความพร้อมในการรับมือกับ สภาวะวิกฤต และลดผลกระทบจาก
การหยุดชะงักในการดาเนินงานหรือการให้บริการ
3) เพื่อให้มีมาตรการจัดการอุบัติการณ์ (Incident Management) ในกรณีต่างๆ เป็นไปตาม
มาตรฐานระบบการบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน
4) เพื่อให้กระบวนการหรือธุรกรรมสาคัญ สามารถฟื้นคืนกลับมาดาเนินการได้ภายในระยะเวลาที่
กาหนดไว้
5) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานของ สบร.
6) เพื่อซักซ้อมแผนและนาไปปฏิบัติจริง
7) เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้
8) เพื่อให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของ
หน่วยงาน แม้หน่วยงานต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทาให้การดาเนินงาน
ต้องหยุดชะงัก
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2. สมมติฐำนของแผนดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง (BCP Assumptions)
1) เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสาคัญต่างๆ รองรับได้ถึงสถานการณ์ร้ายแรงที่สุด (Worst Case
Scenario) แผนรองรับการดาเนินภารกิจอย่างต่อเนื่อง ต้องครอบคลุมถึงสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่
จะทาให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงที่สุดต่อสถานที่ ระบบงาน อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การทางาน และเอกสารข้ อมูลที่ส าคัญที่เป็นไปได้ ในแต่ ละกรณี รวมถึงความเสี ยหายที่เกิดกับผู้
ให้บริการและการสูญเสียบุคลากรสาคัญ การมีแผนรองรับในสถานการณ์ที่ร้ ายแรงที่สุด จะช่วยให้
ส่ วนราชการสามารถกู้ คืนในสถานการณ์ที่รุนแรงน้ อยกว่ าได้ ทั้งนี้ เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นใน
ช่วงเวลาต่างๆ มิได้ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงานสารองที่เตรียมไว้
2) “ภาวะฉุกเฉิน” หมายถึง สภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ
จากความประมาทเลินเล่อ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร อาจส่งผลกระทบต่อสานั กงานในด้านต่างๆ
เช่น ด้านการเงิน การให้ บ ริ ก าร/ผู้ รับบริการ/ผู้ ติดต่อประสานงาน สั งคม ชุ มชน สิ่ งแวดล้ อ ม
ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น
3) ระยะเวลาในการกู้คืน (Recovery Time Frame) แผนจะระบุทรัพยากรที่จะต้องใช้ในการทางาน
เป็นระยะเวลา 30 วัน หากยังไม่สามารถกู้คืนได้ภายใน 30 วัน หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจะต้อง
ด าเนิ น การร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น และหน่ ว ยงานบริ ก ารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เตรี ย มการให้
หน่วยงานสามารถดาเนินการต่อไปได้
4) หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับผิดชอบในการสารองระบบสารสนเทศต่ างๆ โดย
ระบบสารสนเทศสารองมิได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเหมือนกับระบบสารสนเทศหลัก
5) ศูนย์ปฏิบัติงานสารอง (Alternate Site) ในการกู้คืนงานที่สาคัญ จาเป็นที่จะต้องมีศูนย์ปฏิบัติงาน
ส ารองไว้ อ ย่ า งน้ อ ย 1 แห่ ง หน่ ว ยงานต้ อ งพิ จ ารณาปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การก าหนดศู น ย์
ปฏิบัติงานสารอง
6) “บุคลากร” ที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดของสานักงาน
บริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ประกอบไปด้วย ส่วนงานกลาง และหน่วยงาน
ภายใน 2 หน่วยงาน ได้แก่ สถาพันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ และสถาบันอุทยานการเรียนรู้

3. ขอบเขตของแผนดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง (Scope of BCP)
แผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ใช้รองรับสถานการณ์ กรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์
ฉุกเฉินในพื้นทีส่ านักงานของหน่วยงาน หรือภายในหน่วยงาน ด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้
1) เหตุการณ์อุทกภัย
2) เหตุการณ์อัคคีภัย
3) เหตุการณ์แผ่นดินไหว
4) เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล
5) เหตุการณ์โรคระบาดต่อเนื่อง
6) เหตุการณ์ก่อการร้าย
7) เหตุการณ์ไฟดับในวงกว้าง
8) เหตุการณ์หรือภัยที่เกิดจากอินเตอร์เน็ต/เครือข่ายล่ม
9) เหตุการณ์หรือภัยที่เกิดจากการจารกรรมข้อมูล
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4. กำรวิเครำะห์ทรัพยำกรที่สำคัญ
หน่วยงานจาเป็ นต้องประเมินความเสี่ยงหลักๆ ที่เกี่ยวกั บสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานของตน
กาหนดกลยุทธ์และขั้นตอนการกู้คืน เพื่อลดผลกระทบต่อการดาเนินงานให้เหลือน้อยที่สุด สภาวะวิกฤตหรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉินมีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานสามารถบริหารจัดการการดาเนินงานของ
องค์กรให้มีความต่อเนื่อง การจัดหาทรัพยากรที่สาคัญจึงเป็นสิ่งจาเป็น และต้องระบุไว้ในแผนดาเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเตรียมการทรัพยากรที่สาคัญ จะพิจารณาจากผลกระทบใน 5 ด้าน ดังนี้
1) ผลกระทบด้ำนอำคำร/สถำนที่ปฏิบัติงำนหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้สถานที่
ปฏิบัติงานหลักได้รับความเสียหายหรือไม่สามารถใช้สถานที่ปฏิบัติงานหลักได้ และส่งผลให้
บุคลากรไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้ชั่วคราวหรือระยะยาว ซึ่งรวมทั้งการที่ผู้รับบริการไม่
สามารถเข้าถึงสถานที่ให้บริการของหน่วยงานด้วย
2) ผลกระทบด้ำนวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ /กำรจัดหำจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ หมายถึง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ หรือไม่สามารถจัดหา/จัดส่ง
วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญได้
3) ผลกระทบด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้
ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลที่สาคัญไม่สามารถนามาใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้ตามปกติ
4) ผลกระทบด้ำนบุคลำกรหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้บุคลากรหลักไม่สามารถมา
ปฏิบัติงานได้ตามปกติ
5) ผลกระทบด้ำนคู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทาให้คู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่สามารถติดต่อหรือให้บริการหรือส่งมอบงานได้

5. สรุปเหตุกำรณ์สภำวะวิกฤตและผลกระทบจำกเหตุกำรณ์
(ทาเครื่องหมาย  ในด้านที่ได้รับผลกระทบ)
เหตุกำรณ์สภำวะวิกฤต

ระดับ
ผลกระทบ
ผลกระทบ ด้ำนอำคำร/
ด้ำนวัสดุอุปกรณ์ ด้ำนเทคโนโลยี
สถำนที่
ทีส่ ำคัญ และกำร สำรสนเทศและ
ปฏิบัติงำน
จัดหำ/จัดส่ง
ข้อมูลทีส่ ำคัญ
หลัก

ด้ำน
บุคลำกร
หลัก

คู่ค้ำ/
ผู้ให้บริกำร/
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

1 เหตุการณ์อุทกภัย

สูงมาก











2 เหตุการณ์อัคคีภัย

สูงมาก











3 เหตุการณ์แผ่นไหว

สูงมาก











สูง







4 เ ห ตุ ก า ร ณ์ ชุ ม นุ ม
ประท้วง/ จลาจล
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เหตุกำรณ์สภำวะวิกฤต

ระดับ
ผลกระทบ
ผลกระทบ ด้ำนอำคำร/
ด้ำนวัสดุอุปกรณ์ ด้ำนเทคโนโลยี
สถำนที่
ทีส่ ำคัญ และกำร สำรสนเทศและ
ปฏิบัติงำน
จัดหำ/จัดส่ง
ข้อมูลทีส่ ำคัญ
หลัก

5 เหตุการณ์โรคระบาด
ต่อเนื่อง
6 เหตุการณ์ก่อการร้าย

สูงมาก





สูงมาก





7 เหตุ การณ์ ไฟดั บในวง
กว้าง

สูง

8 เหตุการณ์หรือภัยที่เกิด
จากอิ นเตอร์ เน็ ต/
เครือข่ายล่ม

สูง



9 เหตุการณ์หรือภัยทีเ่ กิด ปานกลาง
จากการจารกรรมข้อมูล

ด้ำน
บุคลำกร
หลัก

คู่ค้ำ/
ผู้ให้บริกำร/
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

























แผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ไม่รองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่เหตุขัดข้องเกิดขึ้นจาก
การด าเนิ นงานปกติ และเหตุขั ด ข้อ งดั งกล่ า วไม่ ส่ ง ผลกระทบในระดั บสู งต่ อการด าเนิน งานและการ
ให้บริการของหน่วยงาน เนื่องจากหน่วยงานยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์ได้ภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม โดยผู้บริหาร สบร. หรือผู้บริหารของแต่ละกลุ่มงานและฝ่ายงานสามารถรับผิดชอบ
และดาเนินการได้ด้วยตนเอง

6. ทีมงำนแผนดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง (Business Continuity Plan Team)
ทีมงานแผนดาเนิ นธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย คณะบริหารความต่อเนื่อง และทีมบริหาร
ความต่อเนื่ อง โดยจะต้องร่ วมมือกันดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในฝ่ ายงานของ
ตนเอง ให้สามารถบริหารความต่อเนื่องและกลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว ตามบทบาทหน้าที่ที่กาหนดไว้ ดังนี้
1) คณะบริหารความต่อเนื่อง มีหน้าที่ในการประเมินลักษณะ ขอบเขต และแนวโน้มของ
อุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อตัดสินใจประกาศใช้แผนดาเนินธุรกิจ อย่างต่อเนื่อง และดาเนินการตามขั้นตอน
และแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรตามที่ได้กาหนดไว้ในแผนดาเนินธุร กิจ
อย่างต่อเนื่อง
2) ทีมบริหารความต่อเนื่อง มีหน้าที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง และดาเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรที่ได้
กาหนดไว้ในแผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของฝ่ายงาน/ส่วนงานของตน
3) ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง มีหน้าที่ในการติดต่อ และประสานงาน
ภายในหน่ วยงาน ให้ การสนับ สนุ นในการติดต่อสื่ อสารกับฝ่ ายงาน/ส่ ว นงาน ภายในหน่วยงาน และ
ดาเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง
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รายชื่อทีมงานแผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ปรากฏดังตารางที่ 1 ในกรณีที่บุคลากรหลักไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคลากรสารองรับผิดชอบทาหน้าที่ในบทบาทของบุคลากรหลัก
6.1 รำยชื่อบุคลำกรและบทบำทของทีมงำนแผนดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง (BCP Team)
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
ผู้ประสานงาน
คณะบริหารความต่อเนื่อง

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
งานพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
งานอุทยานการเรียนรู้

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
งานยุทธศาสตร์นวัตกรรมการเรียนรู้
และบริหารจัดการองค์กร

ตำรำงที่ 1 รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานแผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP Team)
บุคลำกรหลัก
ชื่อ
นายอธิปัตย์ บารุง
ผอ.สบร.

เบอร์โทรศัพท์
081-843 xxxx

บทบำท

บุคลำกรสำรอง
ชื่อ

เบอร์โทรศัพท์

หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง

นายวรพจน์ บุญพร
ผอ.ฝ่ายอานวยการ

นายราเมศ พรหมเย็น
089-224 xxxx
รอง ผอ.สบร.และ ผอ.
ส ถ า บั น ก า ร เ รี ย น รู้
แห่งชาติ
นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช 089-968 xxxx
รอง ผอ.สบร. และ ผอ.
สถาบันอุทยานการเรียนรู้

หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง งานพิพิธภัณฑ์
การเรียนรู้

น.ส. สุขุมาล ผดุงศิลป์
098-459 xxxx
ผช. ผอ.สถาบั น การเรี ย นรู้
แห่งชาติ

หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง งานอุทยานการ
เรียนรู้

นางวราพร ตยานุกรณ์
ผช. ผอ.สถาบันอุทยานการ
เรียนรู้

นายอภิชาติ ประเสริฐ
รอง ผอ. สบร.

081-171 xxxx

หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง งานยุทธศาสตร์
นวัตกรรมการเรียนรู้ และ
บริหารจัดการองค์กร

น.ส.พัชราภร ทองประไพ 081-907 xxxx
ผอ.สานักบริหารจัดการ
และรักษาการ ผอ.สานัก
ยุทธศาสตร์และนวัตกรรม
การเรียนรู้

ผู้ประสานงานคณะทางาน
บริหารความต่อเนื่อง

นายภูมิพงษ์ ขวัญชื้น
089-795 xxxx
ผอ.ฝ่ายงบประมาณและติดตาม
ประเมินผล รักษาการ ผอ.ฝ่าย
น โ ย บ า ย แ ล ะ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
นวั ต กรรมการเรี ย นรู้ และ
รั ก ษาการ ผอ.ฝ่ า ยส่ ง เสริ ม
นวัตกรรมการเรียนรู้
นายเกียรติพร หวังภัทรพงศ์
086-668 xxxx
ผอ.ฝ่ายสื่อสารองค์กร
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081-422 xxxx

089-969 xxxx

6.2 กำรกำหนดกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินในภำพรวม (Call Tree)
เพื่อให้แผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (BCP) สามารถนาไปปฏิบัติใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล กาหนดให้มีกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) ของสานักงานบริหารและ
พัฒนาองค์ความรู้ ขึ้น โดยกระบวนการ Call Tree คือ กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกในคณะ
บริหารความต่อเนื่องและทีมบริหารความต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถบริหารจัดการในการ
ติดต่อบุคลากรของหน่วยงาน ภายหลังจากมีการประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตกระบวนการ
Call Tree เริ่มต้นที่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องแจ้งให้ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง
ทราบถึ งเหตุก ารณ์ฉุ กเฉิน เพื่ อให้ ผู้ ป ระสานงานฯ แจ้ง ให้ หั ว หน้า ทีม บริ ห ารความต่อ เนื่อ งรั บทราบ
เหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จากนั้นทีมบริหารความต่อเนื่องของ
แต่ล ะกอง/กลุ่ ม /ฝ่ า ย มี ห น้ าที่ แจ้ ง ไปยั ง บุคลากรภายใต้การบังคั บบัญ ชาเพื่อรับ ทราบ โดยมีร ายชื่ อ
บุคลากรดังนี้
ชื่อ นายอธิปัตย์ บารุง
ตาแหน่ง หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
เบอร์โทรศัพท์ 081-843 xxxx
ชื่อ (บุคลากรสารอง) นายเกียรติพร หวังภัทรพงศ์
ตาแหน่ง ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง
เบอร์โทรศัพท์ 086-668 xxxx

ชื่อ น.ส.พัชราภร ทองประไพ
ตาแหน่ง ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง
เบอร์โทรศัพท์ 081-907 xxxx
ชื่อ นายราเมศ พรหมเย็น
ตาแหน่ง หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องงานพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
เบอร์โทรศัพท์ 089-224 xxxx

ชื่อ (บุคลากรสารอง) น.ส. สุขุมาล ผดุงศิลป์
ตาแหน่ง ทีมบริหารความต่อเนื่องงานพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
เบอร์โทรศัพท์ 098-459 xxxx

ชื่อ นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช
ตาแหน่ง หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องงานอุทยานการเรียนรู้
เบอร์โทรศัพท์ 089-968 xxxx

ชื่อ นางวราพร ตยานุกรณ์
ตาแหน่ง ทีมบริหารความต่อเนื่องงานอุทยานการเรียนรู้
เบอร์โทรศัพท์ 089-969 xxxx

ชื่อ นายอภิชาติ ประเสริฐ
ตาแหน่ง หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง งานยุทธศาสตร์
นวัตกรรมการเรียนรู้ และบริหารจัดการองค์กร
เบอร์โทรศัพท์ 081-171 xxxx

ชื่อ (บุคลากรสารอง) นายภูมิพงษ์ ขวัญชื้น
ตาแหน่ง ทีมบริหารความต่อเนื่อง งานยุทธศาสตร์นวัตกรรม
การเรียนรู้ และบริหารจัดการองค์กร
เบอร์โทรศัพท์ 089-795 xxxx
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7. กลยุทธ์ควำมต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)
กลยุทธ์ความต่อเนื่อง เป็ นแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีความพร้อมเมื่อเกิด
สภาวะวิกฤต ซึ่งพิจารณาทรัพยากรใน 5 ด้าน ดังตารางที่ 2
ตำรำงที่ 2 กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)
ทรัพยำกร

กลยุทธ์ควำมต่อเนื่อง

อำคำร/ สถำนที่
ปฏิบัติงำนสำรอง

ส่วนงำนกลำง
 ก าหนดให้ ใ ช้ พื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ง านส ารอง คื อ หน่ ว ยงานภายในที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบ โดยมีการสารวจความเหมาะสมของสถานที่ ประสานงาน และ
การเตรียมความพร้อม กับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่
 กรณี ที่ เกิ ดความเสี ยหายกั บพื้น ที่ป ฏิบัติ งานส ารองในข้อ แรก อนุญาตให้
ปฏิบัติงาน ณ ที่พักของผู้ปฏิบัติ โดยอาจใช้การติดต่อสื่อสารและส่ง ข้อมูลที่
สาคัญ และเร่งด่วนทางโทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ต
 เหลื่อมเวลาปฏิบัติงานเป็น 2 ช่ว ง เพื่ออานวยความสะดวกและลดความ
แออัดในการเดินทาง โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ใช้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะ
รวมถึงลดความแออัดภายในพื้นที่สานักงาน
NDMI
 ก าหนดให้ ใ ช้ พื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ง านส ารอง และหรื อ ปฏิ บั ติ ง านจากที่ บ้ า นของ
เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความเหมาะสม
 กาหนดเวลาปฏิบัติงานและวันหยุดงานตามความเหมาะสมของสถานการณ์
และสอดคล้องกับนโยบาย/หรือมาตรการของรัฐบาล
TK Park
 กาหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงานสารอง โดยสถาบันอุทยานการเรียนรู้มีพื้นที่ตั้ง
ของหน่วยงาน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนอุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและ
บริการ ซึ่งตั้งอยู่ ณ ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล ด์ และ ส่วนสานักงาน ชั้น
17 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยหากเกิดความเสียหายใน
ส่วนของพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง สามารถใช้พื้นที่อีกแห่งที่ไม่ได้รับผลกระทบใช้เป็น
พื้นที่ปฏิบัติงานสารอง ทั้งนี้ หากพื้นที่ปฏิบัติงานทั้ง 2 แห่งได้รับผลกระทบ
กาหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงานสารอง คือ สถานที่ทาการของสานักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้ หรือหน่วยงานภายในที่ไม่ได้รับผลกระทบ โดยมีการ
สารวจความเหมาะสมของสถานที่ ประสานงาน และการเตรียมความพร้อม
กับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ นอกจากนั้น
 กรณี ที่เกิ ดความเสี ยหายกั บพื้น ที่ป ฏิบัติ งานส ารองในข้อ แรก อนุญาตให้
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านของสถาบั น อุ ท ยานการเรี ย นรู้ ป ฏิ บั ติ ง าน ณ ที่ พั ก ของ
ผู้ปฏิบั ติงาน โดยใช้การติดต่อสื่ อสารและส่งข้อมูล สาคัญและเร่งด่ว นผ่าน
ระบบอิ น เทอร์ เน็ต โทรศัพท์ มือถือ อีเมล์ Teleconference Meeting
8
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Application ต่างๆ อาทิ Zoom Streamyard เป็นต้น

วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ ส่วนงำนกลำง
/ กำรจัดหำจัดส่งวัสดุ  กาหนดให้มีการจัดหาคอมพิวเตอร์สารอง ที่มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้
อุปกรณ์ที่สำคัญ
งาน พร้ อ มอุ ป กรณ์ ที่ ส ามารถเชื่ อ มโยงต่ อ ผ่ า นอิ น เตอร์ เ น็ ต เข้ า สู่ ร ะบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน และหน่วยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้
 ก าหนดให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ส ามารถใช้ ค อมพิ ว เตอร์ แ บบพกพา (Laptop/
Notebook) ของหน่วยงานให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่เป็นการชั่วคราว หากมี
ความจาเป็นเร่งด่วนในช่วงระหว่างการจัดหาคอมพิวเตอร์สารอง ทั้งนี้ ต้อง
ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องในการกอบกู้คืนก่อน
 กาหนดให้จัดเก็บวัสดุ สิ้นเปลือง จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์สารองที่ต้อง
นามาใช้ ในปริมาณที่เหมาะสมตามรอบการสั่ งซื้อของหน่ว ยพัส ดุ เพื่อใช้
ปฏิ บั ติ งานเมื่อ เกิ ดสภาวะวิก ฤตและเหตุ การณ์ ฉุก เฉิ น เช่ น เครื่อ งปั่ นไฟ
ส ารอง คอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นบุ ค คล และอุ ป กรณ์ ส าหรั บ เชื่ อ มต่ อ ระบบ
อินเตอร์เน็ต
 ดาเนินการจัดหาเครื่องมือ และอุปกรณ์เพิ่มเติมโดยการเช่าหรือจัดซื้อจัด จ้าง
วิธีพิเศษ โดยให้มีจานวน/ปริมาณที่เพียงพอ สามารถรองรับความต้องการใช้
งานของแต่ละฝ่าย/ส่วนงาน
NDMI
 กาหนดให้มีการจัดหาคอมพิวเตอร์สารอง ที่มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้
งาน พร้ อ มอุ ป กรณ์ ที่ ส ามารถเชื่ อ มโยงต่ อ ผ่ า นอิ น เตอร์ เ น็ ต เข้ า สู่ ร ะบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน และหน่วยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้
 ก าหนดให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ส ามารถใช้ ค อมพิ ว เตอร์ แ บบพกพา (Laptop/
Notebook) ของหน่วยงานให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่เป็นการชั่วคราว
 กาหนดให้จัดเก็บวัสดุ สิ้นเปลือง จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์สารองที่ต้อง
นามาใช้ ในปริมาณที่เหมาะสมตามรอบการสั่ งซื้อของหน่ว ยพัส ดุ เพื่อใช้
ปฏิ บั ติ งานเมื่อ เกิ ดสภาวะวิก ฤตและเหตุ การณ์ ฉุก เฉิ น เช่ น เครื่อ งปั่ นไฟ
ส ารอง คอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นบุ ค คล และอุ ป กรณ์ ส าหรั บ เชื่ อ มต่ อ ระบบ
อินเตอร์เน็ต
 ดาเนินการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์เพิ่มเติมโดยการเช่าหรือจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีพิเศษ โดยให้มีจานวน/ปริมาณที่เพียงพอ สามารถรองรับความต้องการใช้
งานของแต่ละฝ่าย/ส่วนงาน
TK Park
 กาหนดให้มีการจัดหาคอมพิวเตอร์สารอง ที่มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้
งาน พร้อมอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมโยงต่อผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเข้าสู่ระบบ
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เทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน และหน่วยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้
 ก าหนดให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ส ามารถใช้ ค อมพิ ว เตอร์ แ บบพกพา (Laptop/
Notebook) ของหน่วยงานให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่เป็นการชั่วคราว หากมี
ความจาเป็นเร่งด่วนในช่วงระหว่างการจัดหาคอมพิวเตอร์สารอง ทั้งนี้ ต้อง
ได้รับอนุญาตและดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของหน่วยงาน
 กาหนดให้จัดเก็บวัสดุ สิ้นเปลือง จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์สารองที่ต้อง
นามาใช้ ในปริมาณที่เหมาะสมตามรอบการสั่ งซื้อของหน่ว ยพัส ดุ เพื่อใช้
ปฏิ บั ติ งานเมื่ อ เกิ ดสภาวะวิก ฤตและเหตุ การณ์ ฉุก เฉิ น เช่ น เครื่อ งปั่ นไฟ
ส ารอง คอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นบุ ค คล และอุ ป กรณ์ ส าหรั บ เชื่ อ มต่ อ ระบบ
อินเทอร์เน็ต
 ดาเนิ นการจัดซื้อซอฟต์แวร์ลิ ขสิ ทธิ์ที่ให้บริการประชุมผ่ านระบบทางไกล
รูปแบบ Teleconference โดยให้มีจานวน/ปริมาณที่เพียงพอ สามารถ
รองรับความต้องการใช้งานของแต่ละฝ่าย/ส่วนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทคโนโลยี
สำรสนเทศและ
ข้อมูลที่สำคัญ

ส่วนงำนกลำง
 กาหนดให้จัดเก็บข้อมูลที่สาคัญสารองไว้ที่ CAT เป็นลาดับแรกและเฝ้าระวัง
เทคโนโลยีสารสนเทศตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการเกิดสภาวะวิกฤตซ้า
ซ้อน
 สารองข้อมูลบนระบบ cloud ของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (EGA)
 บุคลากรของหน่วยงานสารองข้อมูลที่สาคัญในการดาเนินงาน
 ปฏิบัติงานตามแผน IT Contingency Plan
 เปิดระบบ VPN Work From Home
NDMI
 จัดเตรียม IT Platform ในกรณีหากต้องปฏิบัติงานในสถานที่สารองระหว่าง
เกิดเหตุฉุกเฉิน
1) ทาแผนการส ารวจอุ ปกรณ์ เครื่ องมื อในการรองรั บการ ทางานนอก
สถานที่ สพร. เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุค
2) ระบบลงเวลาปฏิบัติงาน (Cloud TA) ให้เจ้าหน้าที่
download โปรแกรมลงในอุปกรณ์ส่วนตัว และ Login
โดยใช้ Username หรือ Password เพื่อบันทึกเวลา
ปฏิบัติงาน หรือการทาเรื่องขออนุญาตลา
3) ระบบสานักงานอัตโนมัติ (E-office) ให้เจ้าหน้าที่เปิดใช้
งานจาก Browser URL www.oms.okmd.or.th และ
Login โดยใช้ Username หรือ Password เพื่อทา
รายการต่างๆ ในระบบ เช่น บันทึกขออนุมัติต่างๆ
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รายงานการปฏิบัติงาน
 จัดเเตรียมแผนงานกรณีต้องทางานนอกสถานที่
1) ให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านเตรียมการสารองข้อมูลลงใน Flash drive
2) นาโทรศัพท์มือถือ หรือ Notebook ส่วนตัวมาให้ฝ่ายดิจิทัลมิวเซียมเพื่อ
ติดตั้ง Mail และโปรแกรมเฉพาะทางในการทางาน
3) ทาการ download โปรแกรม Cloud TA เพื่อใช้ในการบันทึกเวลา
ปฏิบัติงาน
4) จัดทา Contact List (เบอร์โทรศัพท์ , E-mail , Line ID)
5) ฝ่ายดิจิทัลมิวเซียม เตรียมการสนับสนุนเทคโนโลยีในการทางาน ระบบ
การติดต่อสื่อสาร และการประชุม และระบบ E-office
TK Park
 จัดเก็บข้อมูลที่สาคัญสารองไว้ในระบบ TK Data ซึ่งเป็นระบบการสารอง
ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
 สารองข้อมูลระบบงานสาคัญของหน่วยงานบนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก
 สารองข้อมูลบนระบบ Cloud ของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (EGA)
 กาหนดให้ ผู้ ปฏิบัติงานของหน่ว ยงานเก็บข้อมูล ที่สาคัญในการปฏิบัติงาน
รายบุคคลในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ External HardDisk และ
อื่นๆ
 ใช้ระบบลงเวลาปฏิบัติงาน (Cloud TA) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
download โปรแกรมลงในอุปกรณ์ส่วนตัว เพื่อบันทึกเวลาปฏิบัติงาน หรือ
การทาเรื่องขออนุญาตลา
 ใช้ระบบสานักงานอัตโนมัติ (E-office) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน ใช้
งานจาก Browser URL www.oms.okmd.or.th เพื่อทารายการต่างๆ ใน
ระบบ
 ใช้ Application ในการติดต่อสื่อสาร เช่น Zoom, Google Drive, One
Drive เป็นต้น
 เปิดระบบ VPN Work From Home เพื่อใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสานักงาน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

บุคลำกรหลัก

ส่วนงำนกลำง
 กาหนดให้มีบุคลากรสารอง ภายในฝ่ายงานหรือกลุ่มงานเดียวกันมาทดแทน
 กาหนดให้ใช้บุคลากรนอกฝ่ายงานหรือกลุ่มงาน ในกรณีที่บุคลากรในฝ่าย
งาน/กลุ่มงานไม่เพียงพอหรือขาดแคลน
 กาหนดให้มีการจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงานในจานวนที่เพียงพออย่างต่อเนื่อง
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ทรัพยำกร

กลยุทธ์ควำมต่อเนื่อง
NDMI
 กาหนดให้มีทีมงานหลักในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน (wall room)
 กาหนดให้มีการจัดหน้าที่/การปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์
TK Park
 กาหนดให้มีการจัดบุคลากรหลักตามภารกิจของฝ่ายงานที่มีลักษณะงานที่
ต้องเข้ ามาปฏิ บัติง าน ณ ส านักงานเพื่อ ให้ การดาเนิน งานของหน่ว ยงาน
เป็นไปอย่างต่อเนื่องในจานวนที่เพียงพอ
 กาหนดให้มีบุคลากรสารอง ภายในฝ่ายงานหรือกลุ่มงานเดียวกันมาทดแทน
 กาหนดให้ใช้บุคลากรนอกฝ่ายงานหรือกลุ่มงาน ในกรณีที่บุคลากรในฝ่าย
งาน/กลุ่มงานไม่เพียงพอหรือขาดแคลน

คู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำรที่
สำคัญ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

ส่วนงำนกลำง
 ในกรณีที่ผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต คือ CAT ไม่
สามารถให้บริการได้ หน่วยงานต้องจัดหาผู้ให้บริการรายอื่นสารองที่สามารถ
ให้บริการแทนได้
 กาหนดให้จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เน็ต เพื่อ
เข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญผ่านอินเตอร์เน็ต
 ให้บริการ ประสานงาน และติดต่อสื่อสารกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียผ่านทางอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยผ่านทางสัญญาณ WIFI
และ 5G
 ให้ บ ริ การและติดต่อสื่ อสารกับผู้ รับบริการ/คู่ค้า /ผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ผ่ าน
ระบบอินเตอร์เน็ตโดยผ่านทางโครงข่ายอินเตอร์เน็ตสารอง (Backup Link)
NDMI
 มีการแจ้งข่าวสารข้อมูลสถานการณ์ความคืบหน้าอย่างสม่าเสมอ รวมถึงการ
บริหารความเสี่ยงในเรื่องข่าวและข้อมูลให้ถูกต้องและทันเหตุการณ์
 ในกรณีที่ผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต symphony และ
cslox ไม่สามารถให้บริการได้ หน่วยงานต้องจัดหาผู้ให้บริการรายอื่นสารอง
ที่สามารถให้บริการแทนได้
 กาหนดให้จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เน็ต เพื่อ
เข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญผ่านอินเตอร์เน็ต
 ให้บริการ ประสานงาน และติดต่อสื่อสารกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียผ่านทางช่องทางออนไลน์และโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น อีเมลล์ line
 ให้ บ ริ การและติดต่อสื่ อสารกับผู้ รับบริการ/คู่ค้า /ผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ผ่ าน
ระบบอินเตอร์เน็ตโดยผ่านทางโครงข่ายอินเตอร์เน็ตสารอง (Backup Link)
และผ่านช่องทางออนไลน์ของสานักงาน
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ทรัพยำกร

กลยุทธ์ควำมต่อเนื่อง
TK Park
 ให้บริการส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ผ่านระบบ TK Public Online Library
ซึ่งผู้รับบริการสามารถเข้ามาอ่าน e-book, Audio Book, VDO Streaming
ที่เป็น Course Online ได้อย่างต่อเนื่อง
 ให้บริการส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้กั บเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
ผ่านแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน
 ให้บริการจัดส่งหนังสือ (Book Delivery) ไปยังสมาชิกของ TK Park
 ก าหนดตารางเวลานั ด หมายคู่ ค้ า /ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในการติ ด ต่ อ
ประสานงานหรือทาธุรกรรมต่างๆ ผ่านช่องทางติดต่อสื่อสารผ่านโครงข่าย
ระบบอินเทอร์เน็ต จุดประสานงานชั่วคราว (On-Site) ที่หน่วยงานกาหนด
 ให้บริการและติดต่อสื่อสารกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทาง
อินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยผ่านทางสัญญาณ WIFI และ 5G

8. ผลกระทบต่อกระบวนกำรทำงำนหรือกำรให้บริกำร
การวิเคราะห์ผลกระทบต่อกระบวนการทางานหรือการให้บริการ (Business Impact Analysis)
โดยใช้เกณฑ์ในการกาหนดระดับผลกระทบ ดังนี้
ระดับผลกระทบ
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำระดับของผลกระทบ
สูงมำก
 เกิดความเสียหายต่อองค์กรทางการเงิน (สูญเสียรายได้/ทรัพย์สิน) ระดับสูงมาก
 ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดาเนินงานหรือให้บริการลดลง มากกว่าร้อยละ 50
 เกิดการสูญเสียชีวิตและ/หรือภัยคุกคามต่อสาธารณชน
 ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นใจต่อองค์กรในระดับประเทศและนานาชาติ
สูง
 เกิดความเสียหายต่อองค์กรทางการเงิน (สูญเสียรายได้/ทรัพย์สิน) ระดับสูง
 ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดาเนินงานหรือให้บริการลดลง ร้อยละ 25-50
 เกิดการบาดเจ็บต่อผู้รับบริการ/บุคคล/กลุ่มคน
 ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นใจต่อองค์กรในระดับประเทศ
ปำนกลำง
 เกิดความเสียหายต่อองค์กรทางการเงิน (สูญเสียรายได้/ทรัพย์สิน) ในระดับปานกลาง
 ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดาเนินงานหรือให้บริการลดลง ร้อยละ 10-25
 ต้องมีการรักษาพยาบาล
 ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นใจต่อองค์กรในระดับท้องถิ่น
ต่ำ
 เกิดความเสียหายต่อองค์กรทางการเงิน (สูญเสียรายได้/ทรัพย์สิน) ในระดับต่า
 ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดาเนินงานหรือให้บริการลดลง ร้อยละ 5-10
 ต้องมีการปฐมพยาบาล
 ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นใจต่อองค์กรในระดับท้องถิ่น
ไม่เป็นสำระสำคัญ
 ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดาเนินงานหรือให้บริการลดลง ไม่ถึงร้อยละ 5
หมายเหตุ : สามารถกาหนดระดับผลกระทบได้ตามความเหมาะสม เช่น สูง/ปานกลาง/ต่า หรือ สูงมาก/สูง/ปานกลาง/
ต่า/ไม่เป็นสาระสาคัญ เป็นต้น
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พบว่า กระบวนการทางานที่หน่วยงานต้องให้ความส าคัญและกลับมาดาเนินงานหรือฟื้นคืน
สภาพให้ได้ภายในระยะเวลาตามที่กาหนดปรากฎดังตารางที่ 3
ตำรำงที่ 3 ผลกระทบต่อกระบวนการทางานหรือการให้บริการ (Business Impact Analysis)
กระบวนกำรหลัก

1. งำนพิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้
1.1 งานพั ฒ นาพื้ น ที่ แ ละงาน
บริการ
1.2 งานนิทรรศการและกิจกรรม

ระดับผลกระทบ/
ควำมเร่งด่วน

4-24
ชั่วโมง

ระยะเวลำเป้ำหมำยในกำรฟื้นคืนสภำพ
1-2 วัน 1 สัปดำห์ 2 สัปดำห์ 1 เดือน

สูง



สูง



1.3 งานดิจิทัวมิวเซียม

สูง



1.4 งานสื่อสารและการตลาด

สูง



1. 5 งา นพั ฒ นา องค์ ค วา ม รู้
พิพิธภัณฑ์
1.6 งานพัฒนาเครือข่ายฯ

ต่ำ



ต่ำ



1.7 งานสนับสนุน

ต่ำ



สูง



สูง



2. งำนอุทยำนกำรเรียนรู้
2.1 งานพัฒ นาพื้ น ที่ การเรี ย นรู้
ต้นแบบ
2.2 งานกิจกรรมการเรียนรู้



2.3 งานดิจิทัลทีเค

ต่ำ

2.4 งานพัฒนาองค์ความรู้

ต่ำ



2.5 งานสื่อสารและการตลาด

ต่ำ



2.6 งานพัฒนาเครือข่าย

สูง



2.7 งานสนับสนุน



ปำนกลำง

3. งำนยุทธศำสตร์นวัตกรรมกำรเรียนรู้ และบริหำรจัดกำรองค์กร
2.1 งานยุทธศาสตร์และ
ปำนกลำง
นวัตกรรมการเรียนรู้
2.2 งานงบประมาณและติดตาม
ปำนกลำง
ประเมินผล
2.3 งานสื่อสารองค์กร
ปำนกลำง





2.4 งานอานวยการ
สูง

2.5 งานบัญชีและการเงิน
สูง

หมายเหตุ : 1. ระยะเวลาเป้ า หมายในการฟื้ น คื น สภาพ หมายถึ ง ระยะเวลาภายหลั งจากเกิ ด อุ บั ติ ก ารณ์ ขึ้ น
ที่ทาให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการต้องกลับคืนสภาพเดิม กิจกรรมต้องกลับมาดาเนินการได้ และทรัพยากรต้องได้รับ
การฟื้นฟู (มอก. 22301-2556)
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2. การกาหนดช่วงของระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
3. ให้ระบุระดับผลกระทบ และทาเครื่องหมาย  ในช่องระยะเวลาเป้าหมายที่ต้องการฟื้นคืนสภาพ

สาหรับกระบวนงานอื่นๆ ที่ประเมินแล้ว อาจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมี
ความยืดหยุ่นสามารถชะลอการดาเนินงานและการให้บริการได้ โดยให้ผู้บริหารของฝ่ายงานประเมินความ
จาเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้หากมีความจาเป็นให้ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความต่อเนื่องเช่นเดียวกับ
กระบวนงานหลัก

9. กำรวิเครำะห์เพื่อกำหนดควำมต้องกำรทรัพยำกรที่สำคัญ
1) ด้านสถานที่ปฏิบัติงานสารอง (Working Space Requirement) ดังตารางที่ 4
ตำรำงที่ 4 การระบุพื้นที่การปฏิบัติงานสารอง
สถำนที่/ที่มำ

4-24
ชั่วโมง

1-2 วัน

1 สัปดำห์

2 สัปดำห์

1 เดือน

หน่ ว ยงานภายในที่ ไ ม่ ไ ด้ 30 ตร.ม.
รับผลกระทบ (TK Park ( 15 คน)
หรือ NDMI)


40 ตร.ม.
(20 คน)

60 ตร.ม.
( 30 คน)

80 ตร.ม.
(40 คน)

80 ตร.ม.
(40 คน)









ทรัพยำกร
ส่วนงำนกลำง
พื้นที่สาหรับสถานที่
ปฏิบัติงานสารอง
ปฏิบัติงานที่บ้าน

NDMI
พื้นที่สาหรับสถานที่
ปฏิบัติงานสารอง
ปฏิบัติงานที่บ้าน

เช่าพื้นที่

40 ตร.ม
(10 คน)


40 ตร.ม.
(10 คน)


80 ตร.ม.
(20 คน)


80 ตร.ม.
(20 คน)


80 ตร.ม.
(20 คน)


-TK Park ชั้น 8
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
- พื้นทีส่ านักงาน ชั้น 17
อาคารดิออฟฟิศเศส แอท
เซ็นทรัลเวิลด์
- พื้นที่ สบร. หรือ NDMI

24 ตร.ม.
( 8 คน)

30 ตร.ม.
( 10 คน)

39 ตร.ม.
( 13 คน)

39 ตร.ม.
( 13 คน)

45 ตร.ม.
( 15 คน)











94 ตร.ม.
( 33 คน)

110 ตร.ม.
( 40 คน)

TK Park
พื้นที่สาหรับสถานที่
ปฏิบัติงานสารอง

ปฏิบัติงานที่บ้าน
รวม
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169 ตร.ม. 73 ตร.ม. 205 ตร.ม.
( 63 คน) ( 73 คน) ( 75 คน)

2) ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement) ดังตารางที่ 5
ตำรำงที่ 5 การระบุจานวนวัสดุอุปกรณ์
ทรัพยำกร

ที่มำ

4-24
ชั่วโมง

1-2 วัน

1 สัปดำห์

2 สัปดำห์

1 เดือน

1 ไซต์

1 ไซต์

1 ไซต์

1 ไซต์

1 ไซต์

2 ชุด

2 ชุด

2 ชุด

2 ชุด

2 ชุด

2 ลิงค์

2 ลิงค์

2 ลิงค์

2 ลิงค์

2 ลิงค์

1 ชุด

1 ชุด

1 ชุด

1 ชุด

1 ชุด

1 ชุด

1 ชุด

1 ชุด

1 ชุด

1 ชุด

10 เครื่อง

20 เครื่อง

20 เครื่อง

20 เครื่อง

1 ไซต์

1 ไซต์

1 ไซต์

1 ไซต์

2 ชุด

2 ชุด

2 ชุด

2 ชุด

2 ลิงค์

2 ลิงค์

2 ลิงค์

2 ลิงค์

1 ชุด

1 ชุด

1 ชุด

1 ชุด

30 เครื่อง

30 เครื่อง

30 เครื่อง

-

-

-

20 เครื่อง

20 เครื่อง

50 เครื่อง

2 เครื่อง

2 เครื่อง

2 เครื่อง

2 เครื่อง

2 เครื่อง

สานักงานฯ

1 ชุด

3 ชุด

3 ชุด

3 ชุด

3 ชุด

อุปกรณ์เข้าหัวสาย LAN, สานักงานฯ
สาย LAN

5 ชุด

15 ชุด

20 ชุด

30 ชุด

40 ชุด

ส่วนงำนกลำง
DR site

กระบวนการจั ด ซื้ อ ตาม
ความจาเป็นและเหมาะสม
อุ ป กรณ์ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล กระบวนการจั ด ซื้ อ ตาม
External Harddisk
ความจาเป็นและเหมาะสม
/Storage
ลิ ง ค์ ส า รองโค รงข่ า ย กระบวนการจั ด ซื้ อ ตาม
อิ น เตอร์ เ น็ ต (Backup ความจาเป็นและเหมาะสม
Link)
เครื่องปั่นไฟสารอง
กระบวนการจั ด ซื้ อ ตาม
ความจาเป็นและเหมาะสม
เ ค รื่ อ ง ส า ร อ ง ไ ฟ ฟ้ า กระบวนการจั ด ซื้ อ ตาม
(UPS)
ความจาเป็นและเหมาะสม
คอมพิวเตอร์พกพา
กระบวนการจั ด ซื้ อ ตาม
ความจาเป็นและเหมาะสม

NDMI
DR site

กระบวนการจั ด ซื้ อ ตาม 1 ไซต์
ความจาเป็นและเหมาะสม
อุ ป กรณ์ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล กระบวนการจั ด ซื้ อ ตาม
2 ชุด
External Harddisk
ความจาเป็นและเหมาะสม
/Storage
ลิ ง ค์ ส า รองโค รงข่ า ย กระบวนการจั ด ซื้ อ ตาม 2 ลิงค์
อิ น เตอร์ เ น็ ต (Backup ความจาเป็นและเหมาะสม
Link)
เครื่องปั่นไฟสารอง
กระบวนการจั ด ซื้ อ ตาม
1 ชุด
ความจาเป็นและเหมาะสม
คอมพิวเตอร์ / โน๊ตบุ๊ค 1. ของบุคลากร
30 เครื่อง

เครื่องพิมพ์ (Printer)

2. กระบวนการจัดซื้อตาม
ความจาเป็นและเหมาะสม
กระบวนการจั ด ซื้ อ ตาม
ความจาเป็นและเหมาะสม

TK Park
Access Point
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ทรัพยำกร

ที่มำ

4-24
ชั่วโมง

1-2 วัน

1 สัปดำห์

2 สัปดำห์

1 เดือน

Switch

สานักงานฯ

1 ชุด

3 ชุด

3 ชุด

3 ชุด

3 ชุด

DR site

กระบวนการจั ด ซื้ อ ตาม
ความจาเป็นและเหมาะสม
กระบวนการจั ด ซื้ อ ตาม
ความจาเป็นและเหมาะสม

1 ไซต์

1 ไซต์

1 ไซต์

1 ไซต์

1 ไซต์

5 ชุด

15 ชุด

20 ชุด

30 ชุด

40 ชุด

3 ลิงค์

3 ลิงค์

3 ลิงค์

3 ลิงค์

3 ลิงค์

3 ชุด

4 ชุด

4 ชุด

4 ชุด

4 ชุด

5 ชุด

15 ชุด

20 ชุด

30 ชุด

40 ชุด

3 ชุด

5 ชุด

7 ชุด

9 ชุด

12 ชุด

5 เครื่อง

15 เครื่อง

20 เครื่อง

30 เครื่อง

40 เครื่อง

อุปกรณ์จดั เก็บข้อมูล
External Harddisk
/Storage
ลิ ง ค์ ส า รองโค รงข่ า ย กระบวนการจั ด ซื้ อ ตาม
อิ น เตอร์ เ น็ ต (Backup ความจาเป็นและเหมาะสม
Link)
เครื่องปั่นไฟสารอง
กระบวนการจั ด ซื้ อ ตาม
ความจาเป็นและเหมาะสม
Aircard สาหรับใช้งาน กระบวนการจั ด ซื้ อ ตาม
อินเตอร์เน็ตผ่าน
ความจาเป็นและเหมาะสม
โครงข่าย 3G
เ ค รื่ อ ง ส า ร อ ง ไ ฟ ฟ้ า กระบวนการจั ด ซื้ อ ตาม
(UPS)
ความจาเป็นและเหมาะสม
คอมพิวเตอร์พกพา
กระบวนการจั ด ซื้ อ ตาม
ความจาเป็นและเหมาะสม

3) ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล (IT & Information Requirement)
ตำรำงที่ 6 การระบุความต้องการด้านเทคโนโลยี
ทรัพยำกร

แหล่งข้อมูล/ที่มำ

4-24 ชั่วโมง

1-2 วัน

1 สัปดำห์

2 สัปดำห์

1 เดือน

ส่วนงำนกลำง
Email
WIFi
โปรแกรม Line

ฝ่ายสื่อสารองค์กร
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
ฝ่ายสื่อสารองค์กร








โปรแกรมประชุมออนไลน์

ฝ่ายสื่อสารองค์กร























































NDMI
Email

ฝ่ายดิจิทัลมิวเซียม

WIFi
โปรแกรม Line

ฝ่ายดิจิทัลมิวเซียม
ฝ่ายดิจิทัลมิวเซียม

โปรแกรมประชุมออนไลน์

ฝ่ายดิจิทัลมิวเซียม

TK Park
Email

ฝ่ายดิจิทลั ทีเค

WIFi

ฝ่ายดิจิทลั ทีเค
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ทรัพยำกร

แหล่งข้อมูล/ที่มำ

4-24 ชั่วโมง

1-2 วัน

1 สัปดำห์

2 สัปดำห์

1 เดือน

โปรแกรม Line

ฝ่ายดิจิทลั ทีเค

โปรแกรมประชุมออนไลน์

ฝ่ายดิจิทลั ทีเค
















4) ความต้องการด้านบุคลากรสาหรับความต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน (Personnel Requirement)
ตำรำงที่ 7 การระบุจานวนบุคลากรหลักที่จาเป็น
ทรัพยำกร

4-24
ชั่วโมง

1-2 วัน

1 สัปดำห์

2 สัปดำห์

1 เดือน

15 คน

20 คน

30 คน

40 คน

40 คน

32 คน

27 คน

17 คน

7 คน

7 คน

10 คน

10 คน

20 คน

20 คน

50 คน

40 คน

40 คน

30 คน

30 คน

-

ส่วนงำนกลำง
จานวนบุคลากรปฏิบัติงานที่
สานักงาน /สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
จานวนบุคลากรที่จาเป็นต้องปฏิบตั ิงานที่บ้าน
NDMI
จานวนบุคลากรปฏิบัติงานที่
สานักงาน /สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
จานวนบุคลากรที่จาเป็นต้องปฏิบัติงานที่บ้าน
TK Park
จานวนบุคลากรปฏิบัติงานที่
สานักงาน /สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
จานวนบุคลากรที่จาเป็นต้องปฏิบัติงานที่บ้าน

8 คน

10 คน

10 คน

13 คน

15 คน

56 คน

54 คน

54 คน

51 คน

49 คน

รวม

161 คน

161 คน

161 คน

161 คน

161 คน

5) ความต้องการด้านผู้ให้บริการที่สาคัญ (Service Requirement)
ตำรำงที่ 8 การระบุผู้ให้บริการที่ต้องติดต่อหรือขอรับบริการ
ผู้ให้บริกำร

4-24
ชั่วโมง

ผู้ ให้ บ ริ กา ร เ ชื่ อม โ ย งร ะ บ บ เ ค รื อข่ า ย
อินเตอร์เน็ต



ผู้ให้บริการไฟฟ้า



ผู้ให้บริการประปา



1-2 วัน



ผู้ให้บริการและผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย (หน่วยงาน
ภาครัฐ หน่วยงานเอกชน)
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1 สัปดำห์

2 สัปดำห์

1 เดือน

9. ขั้นตอนกำรบริหำรควำมต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนกำร
วันที่ 1 กำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ทันที (ภำยใน 24 ชั่วโมง)
การปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่น
และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบำทควำมรับผิดชอบ

ดำเนินกำรแล้วเสร็จ

- แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤติ ตามกระบวนการ Call Tree ให้กับ
บุคลากรในสานัก/ฝ่าย ภายหลังได้รับแจ้งจากหัวหน้าคณะ
บริหารความต่อเนื่องของ สบร. หรือผู้ประสานงาน
- จัดประชุมทีมงานบริหารความต่อเนื่อง เพื่อประเมินความ
เสียหาย ผลกระทบต่อการดาเนินงาน การให้บริการ และ
ทรัพยากรสาคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
- ทบทวนกระบวนงานที่มีความเร่งด่วน หรือส่งผลกระทบ
อย่างสูง (หากไม่ดาเนินการ) ดังนัน้ จาเป็นต้องดาเนินงาน
หรือปฏิบัตดิ ้วยมือ (Manual Processing)
- ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรใน สบร. ที่ได้รับบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิต

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
ของ สบร.



เลขานุการคณะบริหารความต่อเนือ่ ง
ของ สบร.



- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน
ทราบ โดยครอบคลุมประเด็นดังนี้
1) จานวนและรายชื่อบุคลากรที่ได้รับบาดเจ็บ /เสียชีวิต
2) ความเสียหายและผลกระทบต่อการดาเนินงานและ
การให้บริการ
3) ทรัพยากรสาคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
- กระบวนงานที่มีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่างสูง
หากไม่ดาเนินการ และจาเป็นต้องดาเนินงานหรือ
ปฏิบัติงานด้วยมือ
- สื่อสารและรายงานสถานการณ์แก่บุคลากรในสานัก/ฝ่าย
ให้ทราบ ตามเนื้อหาและข้อความที่ได้รับการพิจารณาและ
เห็นชอบจากคณะบริหารความต่อเนื่องของ สบร. แล้ว
- ประเมินและระบุกระบวนการหลัก และงานเร่งด่วน ที่
จาเป็นต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 1- 5 วัน
ข้างหน้า
- ประเมินศักยภาพและความสามารถของสานัก/ฝ่าย ในการ
ดาเนินงานเร่งด่วนข้างต้น ภายใต้ข้อจากัดและสภาวะ
วิกฤต พร้อมระบุทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการบริหาร
ความต่อเนื่องตามแผนการจัดหาทรัพยากร
- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงานทราบ พร้อมขออนุมัติการ
ดาเนินงานหรือปฏิบัติงานด้วยมือ (Manual Processing)
สาหรับกระบวนงานที่มีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบ
อย่างสูงหากไม่ดาเนินการ
19

คณะบริหารความต่อเนื่องของ สบร.
/หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง /
ทีมบริหารความต่อเนื่อง
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
ของ สบร.



หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
ของ สบร.



หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
ของ สบร.



คณะบริหารความต่อเนื่องของ สบร.



คณะบริหารความต่อเนื่องของ สบร./
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง



คณะบริหารความต่อเนื่องของ สบร./
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง



ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบำทควำมรับผิดชอบ

- ติด ต่ อ และประสานงานกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ องในการ หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
จัดหาทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง ของ สบร./ หัวหน้าทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง ที่รับผิดชอบจัดหา
ได้แก่
ทรัพยากรที่จาเป็นตามที่กาหนดไว้
 สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่คา้ /ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- พิ จ ารณาด าเนิ น การหรื อ ปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยมื อ (Manual) หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง/
ทีมงานบริหารความต่อเนื่องที่
เฉพาะงานเร่งด่วน หากไม่ดาเนินการจะส่งผลกระทบอย่าง
รับผิดชอบงานเร่งด่วน
สูงและไม่สามารถรอได้ ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติ
- ระบุ ห น่ ว ยงานที่ เ ป็ น คู่ ค้ า /ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร และผู้ รั บ บริ ก าร หัวหน้า/ทีมงานบริหารความต่อเนือ่ ง
ที่รับผิดชอบ
สาหรับงานเร่งด่วน เพื่อแจ้งสถานการณ์และแนวทางใน
การบริหารงานให้มีความต่อเนื่องตามความเห็นของคณะ
บริหารความต่อเนื่องของ สบร.
- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ที่ ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
สบร.
ที ม งานบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งของส านั ก /ฝ่ า ย ต้ อ ง
ดาเนิ น การ (พร้ อ มระบุ ร ายละเอี ย ด ผู้ ด าเนิ น การ และ
เวลา) อย่างสม่าเสมอ
- แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดาเนินการ สาหรับใน หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
ของ สบร.
วันถัดไป ให้กับบุคลากรหลักในสานัก/ฝ่าย เพื่อรับทราบ
และดาเนินการ อาทิ แจ้งวัน เวลา และสถานที่ปฏิบัติงาน
สารอง
- รายงานความคื บ หน้ า ให้ แ ก่ หั ว หน้ า คณะบริ ห ารความ คณะบริหารความต่อเนื่องของ สบร./
หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของ สบร. อย่างสม่าเสมอหรือตามที่ได้กาหนดไว้
ต่อเนื่อง
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วันที่ 2-7 กำรตอบสนองระยะสัน้
การปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่น
และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับ
ผลกระทบ ประเมินความจาเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ใน
การกอบกู้คืน

บทบำทควำมรับผิดชอบ
หัวหน้า/คณะบริหารความต่อเนื่อง
ของ สบร. /หัวหน้าทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง

- ตรวจสอบความพร้อมและข้อจากัดในการจัดหาทรัพยากร หัวหน้า/คณะบริหารความต่อเนื่อง
ของ สบร./หัวหน้าทีมงานบริหาร
ที่จาเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่
ความต่อเนื่อง
 สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน คณะบริหารความต่อเนื่องของ สบร./
ความพร้ อ ม ข้ อ จ ากั ด และข้ อ เสนอแนะ ในการจั ด หา หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนือ่ ง
ทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
- ประสานงานและดาเนินการจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นต้อง
ต่อเนื่อง
ใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่
 สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- แจ้ ง สรุ ป สถานการณ์ และการเตรี ย มความพร้ อ มด้ า น หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนือ่ ง
ทรัพยากรต่างๆ เพื่อดาเนินงานได้ตามปกติให้กับบุคคลใน
สบร.
ทีมงานบริหารความต่อเนือ่ ง
- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ที่
ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของสานัก/ฝ่าย ดาเนินการ
พร้ อ มระบุ ร ายละเอี ย ด ผู้ ด าเนิ น การ และเวลาอย่ า ง
สม่าเสมอ
- รายงานความคื บ หน้ า ให้ แ ก่ หั ว หน้ า คณะบริ ห ารความ คณะบริหารความต่อเนื่องของ สบร./
หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนือ่ ง
ต่อเนื่องของ สบร. ตามเวลาที่ได้กาหนดไว้
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วันที่ 8 กำรตอบสนองระยะกลำง (1 สัปดาห์)
การปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่น
และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับ
ผลกระทบ ประเมินความจาเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ใน
การกอบกู้คืน

บทบำทควำมรับผิดชอบ
หัวหน้า/คณะบริหารความต่อเนื่องของ
สบร. /หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง

- ตรวจสอบความพร้อมและข้อจากัดในการจัดหาทรัพยากร หัวหน้า/คณะบริหารความต่อเนื่องของ
สบร./หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ที่จาเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่
ต่อเนื่อง
 สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน คณะบริหารความต่อเนื่องของ สบร./
ความพร้ อ ม ข้ อ จ ากั ด และข้ อ เสนอแนะ ในการจั ด หา หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนือ่ ง
ทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
- ประสานงานและดาเนินการจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นต้อง หัวหน้าและทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่
 สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- แจ้ ง สรุ ป สถานการณ์ และการเตรี ย มความพร้ อ มด้ า น หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนือ่ ง
ทรัพยากรต่างๆ เพื่อดาเนินงานได้ตามปกติให้กับบุคคลใน
สบร.
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ที่
ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของสานัก/ฝ่าย ดาเนินการ
พร้ อ มระบุ ร ายละเอี ย ด ผู้ ด าเนิ น การ และเวลาอย่ า ง
สม่าเสมอ
- รายงานความคื บ หน้ า ให้ แ ก่ หั ว หน้ า คณะบริ ห ารความ คณะบริหารความต่อเนื่องของ สบร./
หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนือ่ ง
ต่อเนื่องของ สบร. ตามเวลาที่ได้กาหนดไว้
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กำรตอบสนองระยะยำว (มากกว่า 1 เดือน)
การปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่น
และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับ
ผลกระทบ ประเมินความจาเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ใน
การกอบกู้คืน

บทบำทควำมรับผิดชอบ
หัวหน้า/คณะบริหารความต่อเนื่องของ
สบร. /หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง

- ตรวจสอบความพร้อมและข้อจากัดในการจัดหาทรัพยากร หัวหน้า/คณะบริหารความต่อเนื่องของ
สบร./หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ที่จาเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่
ต่อเนื่อง
 สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน คณะบริหารความต่อเนื่องของ สบร./
ความพร้ อ ม ข้ อ จ ากั ด และข้ อ เสนอแนะ ในการจั ด หา หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนือ่ ง
ทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
- ประสานงานและดาเนินการจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นต้อง หัวหน้าและทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่
 สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- แจ้งสถานการณ์ และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนือ่ ง
แก่ผู้มารับบริการ/ผู้ได้รับผลกระทบ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย /
บุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับผลกระทบ
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ที่
ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของสานัก/ฝ่าย ดาเนินการ
พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ดาเนินการ และเวลาอย่างสม่า
เสมอ
- รายงานความคื บ หน้ า ให้ แ ก่ หั ว หน้ า คณะบริ ห ารความ คณะบริหารความต่อเนื่องของ สบร./
หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนือ่ ง
ต่อเนื่องของ สบร. ตามเวลาที่ได้กาหนดไว้

23

ดำเนินกำรแล้วเสร็จ














ภำคผนวก ก
มำตรกำรของแหล่งเรียนรู้ที่เปิดให้บริกำร
ของสำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้
ภำยใต้สถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ (Covid-19)
สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ส่งผลต่อการ
เปิดให้บริการของสถานที่บริการหลายแห่ง รวมถึงห้างสรรพสินค้าและพิพิธภัณฑ์ ภายใต้คาสั่งของรัฐบาล
นั้น
ทั้งนี้ รัฐบาลได้ประกาศผ่อนคลายมาตรการระยะที่ 2 เพื่อให้สถานที่ให้บริการเปิดให้บริการได้
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมานั้น โดยกาหนดให้สถานที่ให้บริการต่างๆ ดาเนินการป้องกัน
การแพร่ระบาด โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ แหล่งเรียนรู้ของ สบร. ทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ TK ALIVE ชั้น 6 โซน
Genius Planet ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และ มิวเซียมสยาม จึงได้เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 17
พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา โดยมีการกาหนดมาตรการทางด้านสาธารณสุข เพื่อรองรับการเปิดพื้นที่
ให้บริการ ที่สาคัญดังนี้

อุทยำนกำรเรียนรู้ต้นแบบและบริกำร (TK park)
ตามที่กรุงเทพมหานครมีคาสั่งให้ศูนย์การค้าสามารถเปิดให้บริการได้ในวันที่ 17 พฤษภาคม
2563 เป็นต้นมา สอร. จึงได้ดาเนินการในด้านต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขของ
กระทรวงสาธารณสุขและแผนแม่บทของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) เพื่อลดความเสี่ยงในการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมีมาตรการเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ
TK ALIVE ชั้น 6 โซน Genius Planet ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ที่เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00
– 19.00 น. ดังนี้
1) ติดตั้ง Counter Shield และเจลแอลกอฮอล์ล้ำงมือ ณ ทำงเข้ำและจุดให้บริกำรสมำชิก
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2) เจ้ำหน้ำที่ของ สอร. ที่ให้บริกำรสวมหน้ำกำกอนำมัยและ Face Shield

3) ทำควำมสะอำดจุดที่มีกำรสัมผัสบ่อยด้วยน้ำยำฆ่ำเชื้อทุก 30 นำที และทำควำมสะอำดด้วยน้ำยำ
ฆ่ำเชื้อโรคใน TK ALIVE ก่อนเปิดและหลังเปิดให้บริกำรในทุกวัน

4) ทำควำมสะอำดหนังสือทุกเล่มที่นำมำคืนด้วยน้ำยำฆ่ำเชื้อเพื่อให้หนังสือสะอำดและปลอดภัย
สำหรับนักอ่ำนทุกเล่ม
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5) งดให้บริกำรพื้นที่นั่งอ่ำนหนังสือและพื้นที่จัดกิจกรรมเป็นกำรชั่วครำวในพื้นที่ TK ALIVE
6) งดให้บริกำรยืมต่อในพื้นที่ TK ALIVE โดยหำกสมำชิกต้องกำรยืมต่อ สำมำรถยืมต่อด้วยตนเอง
ผ่ำน

แนวทำงกำรเข้ำใช้บริกำรภำยในพื้นที่ TK Alive ดังนี้
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นอกจากนั้น สอร. ยังได้ดาเนินการให้ บริการเชิงรุก โดยจัดให้มีการส่ งหนังสื อให้กับ
ผู้ใช้บริการที่เป็นสมาชิก ภายใต้ชื่อ TK Book Delivery
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มิวเซียมสยำม (Museum Siam)
มิวเซียมสยามได้ประกาศเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา โดยมี
การเตรียมความพร้อมและยกระดับมาตรฐานการจัดการภายในพื้นที่ โดยแบ่งออกเป็น
พื้นที่บริกำร
1. มำตรกำรและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้ำรับบริกำร ขอความร่วมมือผู้เข้ารับบริการปฏิบัติตามขั้นตอน
แนะนา ณ จุดบริการต่างๆ ภายในมิวเซียมสยาม
1.1 สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ
1.2 รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมลงทะเบียนการเข้า -ออก ในการใช้บริการภายใน
มิวเซียมสยามผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ณ จุดคัดกรอง (Screening Area) บริเวณโถงทางเข้าหลัก
ของอาคารนิทรรศการ ห้องคลังความรู้ และร้านอาหาร Muse Kitchen by Elefin Coffee
1.3 ใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมือก่อนเข้ารับบริการ
1.4 สนับสนุนให้ผู้ใช้บริการชาระเงิน แบบ Cashless payment เพื่อลดความเสี่ยงจากการ
สัมผัส เงินสด โดยเพิ่มช่องทางการจาหน่ายบัตร ได้ 2 วิธี คือ ซื้อที่เคาน์เตอร์กับเจ้าหน้าที่ หรือ เครื่อง
ขายตั๋วอัตโนมัติ รวมถึงบริการการจ่ายเงินด้วยระบบ e-banking ต่างๆ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนา
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2. มำตรกำรและข้อปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่
เจ้ าหน้ า ที่ใ นส่ ว นงานบริ ก ารของมิ ว เซีย มสยามทุ กท่ านจะสวมใส่ ห น้า กากอนามัย หรื อ
Face Shield ตลอดระยะเวลาที่ให้บริการเพื่อลดการแพร่เชื้อและความปลอดภัยในระหว่างการให้บริการ

3. มำตรกำรและข้อปฏิบัติด้ำนสถำนที่
1.1 การจัดให้มีเส้นทางการเข้า-ออกทางเดียวในพื้นที่บริการ และขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ
ในการใช้เส้นทางการเข้า-ออก ตามที่มิวเซียมสยามกาหนด เพื่อผ่านบริเวณจุดคัดกรอง
ก่อนเข้ารับบริการ
1.2 การจัดให้มีการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) โดยมีการจากัดจานวนผู้เข้าใช้
บริการในการเข้าชมนิทรรศการ และจัดให้มีจุดสัญลักษณ์เพื่อเว้นระยะห่างในการชม
นิ ท รรศการในแต่ ล ะห้ อ ง รวมถึ ง จ ากั ด จ านวนผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารในร้ า นค้ า ของที่ ร ะลึ ก
(Museum Shop) ห้องคลังความรู้ (Knowledge Center) และภายในร้านอาหารมีการ
จัดโต๊ะสาหรับ ให้บริการแบบเว้นระยะห่าง โดยโต๊ะขนาดเล็กนั่งได้ 1 ท่าน ส่วนโต๊ะ
ขนาดใหญ่จัดเก้าอี้เว้นระยะตามความเหมาะสมและปลอดภัย
1.3 การดูแลทาความสะอาด พื้นที่บริการภายในมิวเซียมสยาม จุดที่มีการสัมผัส อุปกรณ์
และวัตถุจัดแสดงในนิทรรศการจะมีการทาความสะอาดทุก 2-3 ชั่วโมง รวมถึงหนังสือ
ภายในห้องคลังความรู้ และสินค้าตัวอย่างหรือสินค้าทดลองภายในร้านค้าของที่ระลึกจะ
มีการทาความสะอาด ฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC ในส่วนของร้านอาหารมีการป้องกันรักษา
ความสะอาดทั้งพื้นที่ภายในร้านและบริเวณการปรุงอาหารด้วย
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1.4 หลังเวลาปิดให้บริการเราจะมีการใช้เทคโนโลยีการอบฆ่าเชื้อและทาความสะอาดพื้นที่
การให้บริการทั้งหมดเพื่อพร้อมบริการในวันถัดไป

พื้นที่อำคำรสำนักงำน
1. มาตรการและข้อปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
1.1 สานักงานจัดให้มีตารางการเข้างานโดยเหลื่อมเวลากัน 2 ช่วง เพื่ออานวยความสะดวกและ
ลดความแออัดในการเดิ น ทาง โดยเฉพาะเจ้า หน้าที่ที่ใ ช้บริการขนส่ งมวลชนสาธารณะ
รวมถึงลดความแออัดภายในพื้นที่สานักงาน
1.2 ขอความร่ ว มมื อ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องมิ ว เซี ย มสยามทุ ก ท่ า น สวมใส่ ห น้ า กากอนามั ย หรื อ
Face Shield ตลอดระยะเวลาที่เข้ามาทางานในสานักงานเพื่อลดการแพร่เชื้อและความ
ปลอดภัยในการทางานร่วมกัน
1.3 ขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ของมิวเซียมสยามทุกท่านร่วมกันรักษาความสะอาดภายในพื้นที่
สานักงานและล้างมือบ่อยๆ
2. มาตรการและข้อปฏิบัติด้านสถานที่
2.1 จัดให้มีการพ่นยาฆ่าเชื้อภายในอาคารสานักงาน
2.2 จัดให้เจ้าหน้าที่แม่บ้านหมั่นดูแลทาความสะอาดพื้นที่ภายในสานักงาน จุดที่มีการสัมผั ส
และอุปกรณ์ในการทางานอย่างสม่าเสมอ
2.3 จัดให้มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์สาหรับล้างมือบริเวณทางเข้า-ออกสานักงานทุกชั้น
2.4 การจัดให้มีการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) โดยการจัดโต๊ะ เก้าอี้ กาหนดจุดในพื้นที่
ส านั ก งานให้ มี ก ารเว้ น ระยะห่ า งเพื่ อ ความปลอดภั ย เช่ น ในห้ อ งประชุ ม ลิ ฟ ท์ และ
ห้องอาหารพนักงาน (Staff Canteen)
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สถำบันพิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้แห่งชำติ ).สพร( : มิวเซียมสยำม
ที่อยู่เลขที่ ถนนสนามไชย พระบรมมหาราชวัง 4
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2777 225 02 : โทรสาร 2775 225 02 :
Website : www.ndmi.or.th, www.museumsiam.org

อุทยำนกำรเรียนรู้ต้นแบบและบริกำร
ที่อยู่ เลขที่ 8 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 4Dazzle Zone
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 04300 257 2 โทรสาร 04332 257 2
Website : www.tkpark.or.th

สำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ )องค์กำรมหำชน(
69/18-19 อาคารมิว บิลดิ้ง )วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล)
ถ วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน. กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 2-01056500 โทรสาร 2-0105-6556,8
Website : www.okmd.or.th
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