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กองเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 หน#า 

บทนำ 1 

วัตถุประสงค) 1 

เกณฑ)การเรียกใช+แผนกู+คืนระบบสารสนเทศ 4 

ข้ันตอนการสร+างความตHอเน่ืองทางธุรกิจ 4 

การระดมทีมกู+คืนบริการ 5 

ข้ันตอนการกู+คืนบริการระบบสารสนเทศ 8 

การเฝ̂าระวัง ติดตามการดำเนินงาน และการรายงานผล 13 

การส้ินสุดภารกิจการกู+คืนบริการ 14 

แผนการจัดการอุบัติการณ)ฉุกเฉิน  (Incident Management Plan : IMP) 14 

ระดับความรุนแรง 15 

หน+าท่ีความรับผิดชอบตามโครงสร+าง 16 

กระบวนการการจัดการกับเหตุการณ)ความม่ันคงปลอดภัย 21 

วิธีปฏิบัติ 21 

ภาคผนวก  

 ภาคผนวก A – แบบฟอร)มบันทึกผลการติดตHอสมาชิกของทีมกู+คืนบริการระบบสารสนเทศ 29 

 ภาคผนวก B – แบบฟอร)มสำหรับการบันทึกกิจกรรมท่ีสำคัญๆ ท่ีได+มีการตัดสินใจหรือ 

                   ดำเนินการ 

30 

 ภาคผนวก C – แบบฟอร)มสำหรับบันทึกข+อมูลหรือข+อความท่ีได+มีการติดตHอส่ือสารกันโดย 

                   ผHานทางชHองทางการส่ือสารท่ีกำหนดไว+ 

31 

 ภาคผนวก D – ข+อมูลสำหรับการติดตHอหนHวยงานหรือบุคลากรภายในองค)กร 32 

 ภาคผนวก E – ข+อมูลสำหรับการติดตHอหนHวยงานภายนอก 36 

   

สารบัญตาราง  

 ตารางท่ี 1 วัตถุประสงค)ของแผนกู+คืนระบบสารสนเทศ 2 

 ตารางท่ี 2 สมาชิกของทีมกู+คืนบริการ 6 

 ตารางท่ี 3 ความต+องการด+านทรัพยากรของแผนการกู+คืนบริการระบบสารสนเทศ 9 

 ตารางท่ี 4  Checklist เพ่ือใช+ในการกู+คืนบริการระบบสารสนเทศ 10 

 ตารางท่ี 5 แผนการดำเนินงานท่ีเก่ียวข+องกับการกู+คืนระบบสารสนเทศ 12 

 ตารางท่ี 6 การดำเนินการหรือการจัดเตรียมทรัพยากรตHาง ๆ ของหนHวยงานภายนอก 12 

 



แผนกู&คืนระบบสารสนเทศ (BCP/DRP) 1 |36 

	 	
	
บทนำ 

เอกสารฉบับนี ้มีจุดมุ 2งหมายเพื ่อใช;เป=นแผนกู;คืนระบบสารสนเทศเพื ่อรองรับกรณีท่ีมี
อุบัติการณHเกิดขึ้นซึ่งส2งผลกระทบต2อบริการ ระบบสารสนเทศหลักขององคHกร จนทำให;บริการตามปกติ 
ไม2สามารถให;บริการได; ซึ ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากปPญหาด;านฮารHดแวรH ซอฟตHแวรH กระแสไฟฟUา         
ความเสียหายทางกายภาพ หรือด;วยสาเหตุอ่ืน ๆ ก็ตาม  

ความมุ2งหมายสำคัญของแผนฉบับน้ี คือการดำเนินการกู;คืนบริการระบบสารสนเทศที่ไซดH
สำรอง เพ่ือให;ผู;ใช;งานสามารถเข;าถึงบริการได;  

วัตถปุระสงค1 
● กู;คืนบริการระบบสารสนเทศที่ไซดHสำรองภายในระยะเวลาเปUาหมายของการกู;คืนท่ี

กำหนดไว; 
● กำหนดข้ันตอนการกู;คืนบริการระบบสารสนเทศ 
● กำหนดขั้นตอนการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองคHกร เพื่อแจ;งข;อมูลข2าวสารไปยังผู;ท่ี

เก่ียวข;องให;ได;รับทราบ 
ข้ันตอนปฏิบัติท่ีกำหนดไว;ในเอกสารฉบับน้ีจะถูกใช;เป=นแนวทางในการดำเนินการ เพ่ือรับมือ  

กับอุบัติการณHที่เกิดขึ้น สภาพที่แท;จริงของอุบัติการณH และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนั้นจะไม2สามารถคาดเดา
ได;ด;วยความแน2นอน จึงจำเป=นต;องใช;วิจารณญาณ ความรู; และความสามารถของผู;บริหาร ทีมกู;คืนบริการ 
และ  ผู;ท่ีเก่ียวข;องในการตัดสินใจดำเนินการต2าง ๆ 

โครงสร;างของการรับมือกับอุบัติการณH และแผนความต2อเนื่องฉบับนี้คาดหวังว2าจะเป=น
ประโยชนHและเอื้ออำนวยให;การตัดสินใจของทีมกู;คืนบริการสามารถดำเนินการได;อย2างรวดเร็ว ถูกต;อง 
และแม2นยำ เพ่ือให;กิจกรรมสำคัญกลับคืนมาให;บริการได;ภายในระยะเวลาตามท่ีต;องการ 

ทีมกู;คืนบริการ และสมาชิกของทีมจะต;องมีสำเนาของแผนฉบับนี้ติดตัวตลอดเวลา เพราะ
อุบัติการณHท่ีจะเกิดข้ึนจะไม2สามารถระบุวันเวลาว2าจะเกิดข้ึนท่ีเวลาใด ทุกคนจึงต;องเตรียมความพร;อมโดย
มีแผนฉบับน้ีติดไว;กับตัวเองตลอดเวลา 

ข;อมูลติดต2อสำหรับทีมและสมาชิกของทีมจะมีการทบทวนและปรับปรุงอย2างน;อยป[ละคร้ัง 
เพ่ือให;มีความถูกต;อง เป=นปPจจุบัน และสามารถใช;ในการติดต2อได;ในยามท่ีจำเป=น 

วัตถุประสงคAของแผนกู&คืนระบบสารสนเทศ (BCP/DRP) 
ทีมกู;คืนบริการจำเป=นต;องดำเนินการกู;คืนบริการให;เสร็จภายในระยะเวลาตามที่กำหนดไว;ในตาราง

ด;านล2าง  
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ID กิจกรรมสำคัญ/ระบบ 

VMWare 

Recovery Time 
Objective (RTO) 

Minimum Business Continuity Objective 

(MBCO) 

Recovery Point 
Objective (RPO) 

1 BIOSTAR2 4 ชม. ระบบงานมีขีดความสามารถที ่

ร>อยละ 70 เมื่อเทียบกับระบบหลัก 
1 วัน 

2 Erpacc 4 ชม. ระบบงานมีขีดความสามารถที ่

ร>อยละ 70 เมื่อเทียบกับระบบหลัก 
1 วัน 

3 Intra-DB 4 ชม. ระบบงานมีขีดความสามารถที ่

ร>อยละ 70 เมื่อเทียบกับระบบหลัก 
1 วัน 

4 MASTIME 4 ชม. ระบบงานมีขีดความสามารถที ่

ร>อยละ 70 เมื่อเทียบกับระบบหลัก 
1 วัน 

5 NSM-AADC-01 4 ชม. ระบบงานมีขีดความสามารถที ่

ร>อยละ 70 เมื่อเทียบกับระบบหลัก 
1 วัน 

6 NSM-APP-01-

Intranet 
4 ชม. ระบบงานมีขีดความสามารถที ่

ร>อยละ 70 เมื่อเทียบกับระบบหลัก 
4 ชม. 

7 NSM-APP-04 4 ชม. ระบบงานมีขีดความสามารถที ่

ร>อยละ 70 เมื่อเทียบกับระบบหลัก 
1 วัน 

8 NSM-APP-05 4 ชม. ระบบงานมีขีดความสามารถที ่

ร>อยละ 70 เมื่อเทียบกับระบบหลัก 
1 วัน 

9 NSM-DC-01 4 ชม. ระบบงานมีขีดความสามารถที ่

ร>อยละ 90 เมื่อเทียบกับระบบหลัก 
4 ชม. 

10 NSM-Mail 4 ชม. ระบบงานมีขีดความสามารถที ่

ร>อยละ 70 เมื่อเทียบกับระบบหลัก 
1 วัน 

11 NSM-Nectec 4 ชม. ระบบงานมีขีดความสามารถที ่

ร>อยละ 70 เมื่อเทียบกับระบบหลัก 
1 วัน 

12 NSM-NEWAPP-01 4 ชม. ระบบงานมีขีดความสามารถที ่

ร>อยละ 70 เมื่อเทียบกับระบบหลัก 
1 วัน 

13 NSM-NEWDB-01 4 ชม. ระบบงานมีขีดความสามารถที ่

ร>อยละ 70 เมื่อเทียบกับระบบหลัก 
1 วัน 

14 NSM-o365 4 ชม. ระบบงานมีขีดความสามารถที ่

ร>อยละ 70 เมื่อเทียบกับระบบหลัก 

1 วัน 
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ID กิจกรรมสำคัญ/ระบบ 

VMWare 

Recovery Time 
Objective (RTO) 

Minimum Business Continuity Objective 

(MBCO) 

Recovery Point 
Objective (RPO) 

15 ORBUS 2 วัน ระบบงานมีขีดความสามารถที ่

ร>อยละ 60 เมื่อเทียบกับระบบหลัก 

2 วัน 

16 PMII 1 วัน ระบบงานมีขีดความสามารถที ่

ร>อยละ 70 เมื่อเทียบกับระบบหลัก 

1 วัน 

17 reservation.nsm.or.

th 

4 ชม. ระบบงานมีขีดความสามารถที ่

ร>อยละ 70 เมื่อเทียบกับระบบหลัก 

1 วัน 

18 Windows Server 

2019 iSoftel 

4 ชม. ระบบงานมีขีดความสามารถที ่

ร>อยละ 70 เมื่อเทียบกับระบบหลัก 

1 วัน 

19 NSM-EDOC 1 วัน ระบบงานมีขีดความสามารถที ่

ร>อยละ 70 เมื่อเทียบกับระบบหลัก 

1 วัน 

20 ERP-APP-01 4 ชม. ระบบงานมีขีดความสามารถที ่

ร>อยละ 80 เมื่อเทียบกับระบบหลัก 

4 ชม. 

21 ERP-DB-01 4 ชม. ระบบงานมีขีดความสามารถที ่

ร>อยละ 80 เมื่อเทียบกับระบบหลัก 

4 ชม. 

22 ERP-DB-02-postgres 4 ชม. ระบบงานมีขีดความสามารถที ่

ร>อยละ 80 เมื่อเทียบกับระบบหลัก 

4 ชม. 

ตารางท่ี 1 – วัตถุประสงค/ของแผนกู7คืนระบบสารสนเทศ 

 
ความหมายของคำสำคัญท่ีปรากฏในตารางข;างต;นอธิบายได;ดังต2อไปน้ี 

● Recovery Time Objective (RTO) - period of time following an incident within 
which the business activity must be resumed 

● Minimum Business Continuity Objective (MBCO) - minimum level of services 
that is acceptable to the organization to achieve its business objectives 
during a disruption 

● Recovery Point Objective (RPO) - point to which information used by an 
activity must be restored to enable the activity to operate on resumption. 
Also referred to as Minimum Data Loss. 
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เกณฑ1การเรียกใช;แผนกู;คืนระบบสารสนเทศ 

การเรียกใช;แผนกู;คืนระบบสารสนเทศ มีสถานการณHท่ีเก่ียวข;อง 2 สถานการณHหลักดังน้ี  
สถานการณAที่ 1 มีอุบัติการณHที่ส2งผลกระทบให;เกิดการหยุดชะงักของกิจกรรมสำคัญทาง

ธุรกิจ และได;รับคำส่ังจากทีมบริหารจัดการอุบัติการณHว2าให;ใช;แผนความต2อเน่ืองฉบับน้ี 
สถานการณAที ่ 2 สำหรับสถานการณHที ่ 2 หัวหน;าทีมกู ;คืนระบบ จะต;องขอการอนุมัติ             

จาก ผู;บริหารสารสนเทศสูงสุด (CIO) ก2อนนำแผนฉบับน้ีมาใช;งาน 

ขั้นตอนการสร;างความตEอเนื่องทางธุรกิจ 

เมื ่อมีคำสั ่งให;ใช;แผนกู ;คืนระบบสารสนเทศฉบับนี ้แล;ว รูปด;านล2างแสดงขั ้นตอนการ
ดำเนินการต2างๆ เพ่ือนำบริการระบบสารสนเทศท่ีเกิดการหยุดชะงักไป กลับคืนมาให;บริการได;อีกคร้ังหน่ึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NO 

YES 

การระดมทีมกู>คืนบริการ 

มีเหตุหยุดชะงักเกิดขึ้น 

ส่ังการให>ใช>แผนกู>คืน

ระบบสารสนเทศ 

ขั้นตอนการกู>คืนระบบ

สารสนเทศ 

การเฝtาระวังและติดตามการดำเนินงาน 

ตลอดจนการรายงานผล 

ยุติภารกิจการกู>คืน 

YES 

การส้ินสุดภารกิจการกู>คืน 

จบ 

NO 
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การระดมทีมกู;คืนบริการ  

เมื่อได;มีการตัดสินใจใช;แผนฉบับนี้แล;ว หัวหน;าทีมกู;คืนระบบ จะต;องทำการติดต2อลูกทีม
ทั้งหมดตามข;อมูลสำหรับการติดต2อใน ภาคผนวก A โดยจะต;องแจ;งสถานการณHที่เกิดขึ้นให;ลูกทีมได;
รับทราบ และให;ไปรวมตัวกันท่ีสถานท่ีรวมพลตามท่ีอยู2ดังน้ี  
ท่ีอยู2 : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรH วิจัยและนวัตกรรม ถนนโยธี (อาคารพระจอมเกล;า) 
         ถ.พระราม 6 แขวงทุ2งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
         โทร. 0 2 333 3700 Call Center 1313 
         โทรสาร 0 2 333 3700 
         เว็บไซตl https://www.mhesi.go.th/ 

กรณีที่สถานที่รวมพลในข;างต;นไม2สามารถเข;าถึงได; หัวหน;าทีมกู;คืนระบบ จะต;องขอให;ลูก
ทีมไปรวมตัวกัน ณ สถานท่ี แห2งท่ี 2 ตามท่ีอยู2ดังต2อไปน้ี 
          ท่ีอยู2 :  NSM Science Square @ The Street Ratchada 

           ช้ัน 5 ศูนยHการค;า เดอะ สตรีท รัชดา 
           ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
    หมายเลขโทรศัพทH :  02 577 9970 
  Facebook: https://www.facebook.com/NSMScienceSquare 

เมื่อทีมมารวมตัวกันแล;ว หัวหน;าทีมกู;คืนระบบ จะต;องทำการแจ;งข;อมูลสรุปในเบื้องต;นให;
ลูกทีมได;รับทราบดังน้ี  

● สาเหตุท่ีจำเป=นต;องเรียกใช;แผนกู;คืนระบบสารสนเทศ 
● ผลกระทบของอุบัติการณHท่ีเกิดข้ึน 
● กล2าวถึงส่ิงท่ีทีมต;องดำเนินการโดยสังเขป 
● มอบหมายหน;าท่ีความรับผิดชอบตาม Checklist ท่ีปรากฏในแผนฉบับน้ี 
● ตอบคำถามท่ีลูกทีมอาจจะถาม 
● กำหนดวิธีการ และความถ่ีในการส่ือสารภายในทีม 
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ทีมกู&คืนบริการ บทบาท และหน&าท่ีความรับผิดชอบ ประกอบด;วยบุคลากรตามท่ีปรากฏในตาราง 

ลำดับที ่ ชื่อ บทบาท และหน2าที่ความรับผิดชอบ 

1. หัวหน;าทีมกู;คืนระบบ 

ผู;อำนวยการกองเทคนโลยีดิจิทัล 
(นายนรินทรH ปPîนเทียน) 

o ประเมินสถานการณHที่เกิดขึ้นว2ามีผลกระทบ และความ
รุนแรงในระดับใด 

o ระดมลูกทีมทั้งหมดเพื่อลงพื้นที่ปฏิบัติการ ประสานงาน 
และส่ังการให;ลูกทีมร2วมกันดำเนินการแก;ไขปPญหาท่ีพบ 

o รายงานสถานการณHการกู ;คืนระบบให;หน2วยติดตาม
สถานการณH ประธานคณะทำงานและคณะทำงานได;รับ
ทราบอย2างเป=นระยะ ๆ 

o ประสานงานกับฝñายอาคารสถานที่ และฝñาย รปภ. เพ่ือ
ขอให;ช2วยดำเนินการในเรื ่องต2าง ๆ อาทิ ตรวจสอบ
ระบบไฟฟUา ระบบโทรศัพทH ระบบปรับอากาศ การ
รักษาความปลอดภัย หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข;อง 

o สั ่งการให;ลูกทีมตรวจสอบและเตรียมความพร;อมของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต2าง ๆ ในศูนยHคอมพิวเตอรH
สำรอง 

o จ ั ด ท ำ ร า ย ง า น  After Action Report ภ า ย ห ลั ง
สถานการณHส้ินสุดลง 

2. ทีมติดต้ังเซิรHฟเวอรH และเครือข2าย 

1. นายวุฒิชัย เกตุพรม 

2. นายชัยรัตนH งามไตรไร 
 

o สำรวจและประเมินความเสียหายของฮารHดแวรH อุปกรณH 
ข;อมูล และ/หรือซอฟตHแวรHต2าง ๆ ของระบบที่เกิดความ
เสียหาย และจำเป=นต;องแก;ไขหรือติดต้ังกลับคืน 

o กำหนดรายการของฮารHดแวรH อุปกรณH ข;อมูล และ/หรือ
ซอฟตHแวรHต2าง ๆ ท่ีจำเป=นต;องใช;ในการกู;คืน 

o แจ;งรายการฮารHดแวรHหรืออุปกรณHที่ต;องการ พร;อมท้ัง
คุณลักษณะให;ทีมการจัดการทั ่วไป ช2วยดำเนินการ
จัดหาให; 

o ติดต้ังฮารHดแวรH อุปกรณH และ/หรือซอฟตHแวรHท่ีเก่ียวข;อง
กับระบบ โดยติดตั ้งให;เหมือนเดิม หรือใกล;เคียงกับ
ระบบเดิมให;มากท่ีสุด 
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o นำข;อมูลล2าสุดที่สำรองเก็บไว;มาทำการติดตั้งกลับคืน
ตามความจำเป=น 

3. ทีมติดต้ังแอพพลิเคชัน และ
ฐานข;อมูล 

1. นายวิชัย เพ็ญศักด์ิสงวน 

2. นายอรงณHกฎ เพชรคำ 

o ติดตั้งและปรับแต2ง Application ให;เหมือนระบบเดิม
มากท่ีสุด 

o ทดสอบฟPงกHชั่นการทำงานต2าง ๆ ของระบบ เพื่อดูว2า
สามารถใช;งานได;ครบถ;วนหรือไม2 

o นำข;อมูลล2าสุด (ของฐานข;อมูล) ที่สำรองเก็บไว;มาทำ
การติดต้ังกลับคืนตามความจำเป=น 

o พยายามกู;คืนข;อมูลของระบบ ให;กลับไปสู2จุดเวลาที่เกิด
เหตุหยุดชะงักข้ึน 

o ตรวจสอบดูความถูกต;องของข;อมูลที ่ทำการติดต้ัง
กลับคืนน้ัน เท2าท่ีทำได; 

o ทดสอบระบบร2วมกับผู;ใช;งาน 

ตารางท่ี 2 - สมาชิกของทีมกู7คืนบริการ 

หัวหน&าทีมกู&คืนระบบ มีหน;าท่ีดังน้ี 
1. ประเมินสถานการณHท่ีเกิดข้ึนว2ามีผลกระทบและความรุนแรงในระดับใด 
2. ระดมทีมทั้งหมดเพื่อลงพื้นที่ปฏิบัติการ ประสานงาน และสั่งการให;ลูกทีมร2วมกันกู;คืน

ระบบ ตลอดจนแก;ไขปPญหา และอุปสรรคท่ีพบ 
3. รายงานสถานภาพการกู;คืนระบบให; หน2วยติดตามสถานการณH ประธานคณะกรรมการ

บริหาร และ คณะกรรม การบริหาร ได;รับทราบอย2างเป=นระยะ ๆ 
4. ประสานงานกับ ฝñายอาคารสถานท่ี และ ฝñาย รปภ. เพ่ือขอให;ช2วยดำเนินการในเร่ืองต2าง 

ๆ อาทิ ตรวจสอบระบบไฟฟUา ระบบโทรศัพทH ระบบปรับอากาศ การรักษาความ
ปลอดภัย หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข;อง 

5. จัดทำรายงาน After Action Report ภายหลังสถานการณHส้ินสุดลง 

ทีมติดต้ังเซิรAฟเวอรA และเครือขRาย มีหน;าท่ีดังน้ี 
1. สำรวจ และประเมินความเสียหายของฮารHดแวรH อุปกรณH ข;อมูล และ/หรือ ซอฟตHแวรH

ต2าง ๆ ของระบบท่ีเกิดความเสียหาย และจำเป=นต;องแก;ไข หรือติดต้ังกลับคืน  
2. กำหนดรายการของฮารHดแวรH อุปกรณH ข;อมูล และ/หรือ ซอฟตHแวรHต2าง ๆ ที่จำเป=นต;อง

ใช;ในการกู;คืน 
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3. แจ;งรายการฮารHดแวรHหรืออุปกรณH พร;อมทั้งคุณลักษณะที่ต;องการให;หัวหน;าทีมกู;คืน

ระบบ ช2วยดำเนินการจัดหาให; 
4. ติดตั ้งฮารHดแวรH อุปกรณH และ/หรือ ซอฟตHแวรHที ่เกี ่ยวข;องกับระบบ โดยติดตั ้งให;

เหมือนเดิม หรือใกล;เคียงกับระบบเดิมให;มากท่ีสุด 

ทีมติดต้ังแอพพลิเคชัน และฐานข&อมูล มีหน;าท่ีดังน้ี 
1. ติดต้ังและปรับแต2งแอพพลิเคชันให;เหมือนระบบเดิมมากท่ีสุด 
2. ทดสอบฟPงกHชันการทำงานต2าง ๆ ของระบบ เพ่ือดูว2าสามารถใช;งานได;ครบถ;วนหรือไม2  
3. นำข;อมูลล2าสุด (ของฐานข;อมูล) ท่ีสำรองเก็บไว;มาทำการติดต้ังกลับคืนตามความจำเป=น 
4. พยายามกู;คืนข;อมูลของระบบให;กลับไปสู2จุด ณ เวลาท่ีเกิดอุบัติการณHข้ึน 
5. ตรวจสอบดูความถูกต;องของข;อมูลท่ีทำการติดต้ังกลับคืน 
6. ทดสอบระบบร2วมกับผู;ใช;งาน 

ขั้นตอนการกู;คืนบริการระบบสารสนเทศ  
ขั้นตอนนี้เป=นการกู;คืนบริการระบบสารสนเทศ ณ ที่ไซดHสำรองตามที่กำหนดไว; เพื่อให;สามารถ

กลับคืนมาให;บริการได;ตามระยะเวลาเปUาหมายของการกู;คืนท่ีกำหนดไว; 
ในรูปฝP õงขวามือคือไซดHสำรอง (DR-DC) ของบริการระบบสารสนเทศ ซึ ่งได;มีการเตรียมการ

เซิรHฟเวอรH และอุปกรณHต2าง ๆ ตาม ที่ปรากฏในรูป เพื่อให;สามารถกู;คืนบริการให;กลับคืนมาให;บริการได;
ตามปกติ 
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ความต&องการด&านทรัพยากรในการกู&คืนบริการระบบสารสนเทศ ทรัพยากรที่จำเป=นต;องใช;สำหรับการ   
กู;คืนบริการระบบสารสนเทศท่ีไซดHสำรองดังปรากฏในตารางด;านล2าง 

ทรัพยากรที่ต2องใช2 จำนวน แหล@งในการจัดหา หมายเหต ุ

Mobile computer room facility 1 DR supplier Contract in place 

Gigabit switch 2 DR supplier Contract in place 

HPE Synergy 12000 CTO Frame หรือ

เทียบเท~า 

1 DR supplier Contract in place 

HPE SY480 GEN 10 หรือเทียบเท~า 4 DR supplier Contract in place 

HPE NS HF 20 1 DR supplier Contract in place 

HPE StoreOnce 3640  48 TB 1 DR supplier Contract in place 

WINSvrStdDCCore 2019 SNGL OLP 2 Lic 

NL CoreLic 

40 DR supplier Contract in place 

SQLSvrStdDCCore 2019 SNGL OLP 2 Lic 

NL CoreLic 

4 DR  supplier Contract in place 

VMware vSphere 7 Standard for 1 

processor 

8 DR supplier Contract in place 

VMware vCenter Server 7 Standard for 

vSphere 7 (Per Instance) 

1 DR supplier Contract in place 

veeam backup & replication enterprise 8 DR supplier Contract in place 

Link Internet 1 GB DR supplier Contract in place 

VPN  100 

License 

DR supplier Contract in place 

Back-up Site 1-2 Site DR supplier Most recent backups only 

ตารางท่ี 3 - ความต;องการด;านทรัพยากรของแผนการกู;คืนบริการระบบสารสนเทศ 
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Checklist ของการกู&คืนบริการระบบสารสนเทศ ดังปรากฏในตารางด;านล2าง 

 

งานท่ีต&องทำ 
อ3างอิง 

ข้ันตอนปฏิบัติ 

ระยะเวลา 

ท่ีใช3ในการ
ดำเนินการ 

ระยะเวลา 

ท่ีทำได3จริง 
ลายมือช่ือของ 
ผู3ดำเนินการ 

การเตรียมความพร&อมของระบบสำรอง 

1. ทีมกู;คืนบริการ ตรวจสอบความพร;อมใช;ของ
ระบบเครือข2ายท่ีศูนยHคอมพิวเตอรHสำรอง และ
ดำเนินการตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือให;ระบบ
เครือข2ายพร;อม 
ท่ีจะใช;งานได; 

  
 

  

2. ทีมกู;คืนบริการ และ/หรือ ผู;ให;บริการภายนอก
ร2วมกันจัดเตรียมระบบสำรองให;พร;อมใช;งาน
โดยดำเนินการดังน้ี 

● ดำเนินการ Restore ข;อมูลท่ีได;ทำการ
สำรองไว;ลงไปยังระบบสำรองตามความ
จำเป=นแล;วแต2กรณี 

● เช่ือมโยงและเปúดใช;ระบบสำรอง  

● ทดสอบใช;งานระบบสำรองตามฟPงกHช่ัน 
ท่ีสำคัญ ๆ 

● กรณีท่ีระบบสำรองมีปPญหา ให;ร2วมกัน
พิจารณาปPญหา กำหนดแนวทาง และ
ดำเนินการแก;ไขจนกระท่ังแล;วเสร็จ 

    

การทดสอบใช&ระบบสำรองโดยผู&ใช&งาน 

3. ทีมกู;คืนบริการ แจ;งให;ผู;ใช;งานดำเนินการ
ทดสอบระบบสำรอง   

    

4. ผู;ใช;งาน ยืนยันว2าระบบสามารถทำงานได;
ตามปกติหรือไม2 กลับมายัง ทีมกู;คืนบริการ 

    



แผนกู&คืนระบบสารสนเทศ (BCP/DRP) 11 |36 

	 	
	

งานท่ีต&องทำ 
อ3างอิง 

ข้ันตอนปฏิบัติ 

ระยะเวลา 

ท่ีใช3ในการ
ดำเนินการ 

ระยะเวลา 

ท่ีทำได3จริง 
ลายมือช่ือของ 
ผู3ดำเนินการ 

5. กรณีท่ีระบบสำรองไมRสามารถทำงานได&ตาม 
ปกติ ทีมกู;คืนบริการ และ/หรือ ผู;ให;บริการ
ภายนอก ร2วมกันพิจารณาปPญหา กำหนด 
แนวทาง และดำเนินการแก;ไขจนกระท่ังแล;ว
เสร็จ 

    

การรายงานผลการกู&คืนระบบ 

6. ทีมกู;คืนบริการ รายงานผลการกู;ระบบโดยใช;
ระบบสำรองให; หัวหน;าทีมกู;คืนระบบ ได;รับ
ทราบ 

    

7. หัวหน;าทีมกู;คืนระบบ รายงานผลการแก;ไข
ระบบให;คณะกรรมการบริหาร เพ่ือรายงาน
คณะกรรมการ ให;รับทราบต2อไป 

    

การสำรองข&อมูลบนระบบสำรอง 

8. ในระหว2างท่ียังใช;งานระบบสำรองเพ่ือ
ปฏิบัติงาน ทีมกู;คืนบริการ ดำเนินการสำรอง
ข;อมูลบนระบบสำรองด;วยความถ่ีเดียวกับ
ความถ่ีในการสำรองข;อมูลของระบบหลัก 

    

ตารางท่ี 4 - Checklist เพ่ือใช7ในการกู7คืนบริการระบบสารสนเทศ 

การทำงานของแผนกู&คืนระบบสารสนเทศท่ีต&องอาศัยแผนกู&คืนระบบสารสนเทศอ่ืน ๆ 
ในการดำเนินการกู;คืนระบบสารสนเทศจำเป=นต;องอาศัยการทำงานของแผนกู;คืนระบบ

สารสนเทศฉบับอื่น เช2น กรณีของบริการระบบสารสนเทศ ที่จำเป=นต;องอาศัยการทำงานของระบบไฟฟUา 
หากระบบไฟฟUาเกิดการขัดข;อง จะทำให;บริการระบบสารสนเทศไม2สามารถให;บริการได; ดังนั้นบริการ
ระบบสารสนเทศจึงต;องอาศัยแผนการแก;ไขระบบไฟฟUาที่ขัดข;อง เพื่อแก;ไขกระแสไฟฟUาให;กลับ คืนมา
ให;บริการได;ตามปกติ จากนั้นการทำงานของแผนกู;คืนบริการระบบสารสนเทศฉบับนี้จึงจะสามารถดำเนิน
ต2อไปได; 
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ช่ือเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร ผูUรับผิดชอบ 

 แผนบริหารความต2อเน่ือง  BCM 
 

การบริหารจัดการความต2อเน่ืองทางธุรกิจ 
(Business Continuity Management : BCM) 

อพวช. 

แผนการแก;ไขอุปกรณHโครงสร;าง
พ้ืนฐานของศูนยHคอมพิวเตอรH 

 กส. 

 แผนการแก;ไขระบบไฟฟUาขัดข;อง  กส. 

ตารางท่ี 5 – แผนการดำเนินงานท่ีเก่ียวข7องกับการกู7คืนระบบสารสนเทศ 

ในการกู;คืนระบบสารสนเทศจะต;องอาศัยการทำงานของอุปกรณHต2าง ๆ ในศูนยHคอมพิวเตอรH 
เช2น เครื่องปรับอากาศ เครื่องสำรองไฟ ฯลฯ กรณีที่อุปกรณHเหล2านี้เกิดความเสียหายทางกายภาพ ทีม    
กู;คืนบริการจำเป=นต;องอาศัยผู;ให;บริการภายนอกตามที่ปรากฏในตารางด;านล2าง นำอุปกรณHมาเปลี่ยน
ทดแทนอุปกรณHท่ีเกิดความเสียหายน้ัน 

หนRวยงานภายนอก Dependency หมายเหตุ 

บริษัท ไซทH เพรพพาเรช่ัน แมเนจ
เมนทH จำกัด 

MA, PM , ห;อง DATA CENTER 
SLA ตามสัญญา 

DATA CENTER ตามสัญญา 

ผู;ให;บริการ Cloud DR เตรียมอุปกรณH HW , SW , Link 
สัญญาณ ดังตารางท่ี 3 

Contract in place 

บริษัท Net One Network 
solution 

MA, PM SLA ตามสัญญา แก;ไขปPญหาอุปกรณHเคร่ืองแม2
ข2ายและเครือข2ายตามสัญญา 

บริษัท โทรคมนาคมแห2งชาติ บริการ Internet เม่ือเกิดเหตุมี 
Link สำรองให; 

SLA ตามสัญญา 

 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสH 
(องคHการมหาชน) (สรอ.) 

MA, PM SLA ตามสัญญา โครงการ GIN 

การไฟฟUาส2วนภูมิภาค จ2ายกระแสไฟฟUามีระบบไฟฟUา
สำรอง 

ตามสัญญา 

ตารางท่ี 6 – การดำเนินการ หรือการจัดเตรียมทรัพยากรตpาง ๆ ของหนpวยงานภายนอก 
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การเฝLาระวัง ติดตามการดำเนินงาน และการรายงานผล  

เมื ่อแผนกู;คืนบริการได;เริ ่มต;นดำเนินการแล;ว หัวหน;าทีมกู;คืนระบบ จำเป=นต;องมีการ      
เฝUาระวัง และติดตามการดำเนินงานต2าง ๆ ของลูกทีม แจ;งความคืบหน;าให;หน2วยติดตามสถานการณH 
รับทราบเพื่อรายงานต2อคณะกรรมการบริหารต2อไป ตลอดจนสื่อสารไปยังผู ;ที ่เกี ่ยวข;องในทุกระดับ      
ตามความจำเป=น  

กิจกรรมการดำเนินการที่สำคัญ ๆ ที่เกี่ยวข;องกับการใช;แผนกู;คืนบริการ ควรมีการบันทึก
เป=นข;อมูลไว;เพื่อประโยชนHในการทบทวน และปรับปรุงการดำเนินการเหล2าน้ันให;ดียิ่งขึ้นต2อไป ให;ใช;
แบบฟอรHมใน ภาคผนวก B เพ่ือบันทึกกิจกรรมการดำเนินการท่ีสำคัญ ๆ เหล2าน้ันไว; 

ขั ้นตอนปฏิบัติสำหรับการสื ่อสารไปยังผู &ที ่เกี ่ยวข&อง การสื ่อสารไปยังผู ;ที ่เกี ่ยวข;องในทุกระดับมี
ความสำคัญอย2างยิ่งยวดต2อการใช;แผนกู;คืนบริการนี้ ทั้งนี้เพื่อให;ผู;ที่เกี่ยวข;องได;รับทราบถึงการอัพเดตของ
สถานการณHท่ีเก่ียวข;องกับการกู;คืนบริการ 

1. วิธีการส่ือสาร ท่ีเป=นพ้ืนฐานในช2วงท่ีเหตุการณHหยุดชะงักกำลังดำเนินไป คือ 
• โทรศัพทH (ท้ังโทรศัพทHธรรมดา และโทรศัพทHมือถือ)  

• อีเมลH 

• Line 

• SMS 
โดยจะเริ่มต;นใช;วิธีการสื่อสารเรียงตามลำดับในข;างต;นจากบนลงมาล2าง กรณีที่ใช;วิธีการใน

ลำดับแรก ๆ ไม2ได; จะเล่ือนลำดับลงมายังวิธีการในลำดับถัดไป 

2. แนวทางในการส่ือสาร ต;องปฏิบัติตามในทุกคร้ังท่ีมีการส่ือสารไปยังผู;ท่ีเก่ียวข;อง   
• อยู2ในอาการท่ีสงบเม่ือทำการส่ือสารไปยังผู;ท่ีเก่ียวข;อง 

• หลีกเล่ียงการสนทนาท่ียาวนานโดยไม2จำเป=น 

• กรณีท่ีติดต2อบุคคลตามท่ีกำหนดไว;ไม2ได; ให;ดำเนินการดังน้ี 
- กรณีมีผู;รับสายแทน ให;สอบถามว2ามีข;อมูลติดต2ออ่ืนของบุคคลตามท่ีต;องการ

หรือไม2 
- ท้ิงข;อความไว;เพ่ือให;ติดต2อกลับตามเบอรHโทรท่ีให;ไว; 
- กรณีมีผู;รับสายแทน ไม2ให;รายละเอียดของเหตุการณHหยุดชะงักท่ีเกิดข้ึน 

• บันทึกข;อมูลท่ีเก่ียวข;องกับการติดต2อน้ัน ได;แก2 เวลาท่ีทำการติดต2อ ได;รับการตอบ
กลับหรือไม2 และส่ิงท่ีได;ดำเนินการจากการติดต2อน้ัน 

ข;อมูลที่ได;มีการสื่อสารกันควรจะมีการบันทึกไว;อย2างถูกต;องและชัดเจนโดยใช;แบบฟอรHมใน 
ภาคผนวก C ของเอกสารฉบับน้ี 
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2.1 การส่ือสารภายในองคAกร กรณีมีความจำเป=นต;องติดต2อบุคลากรหรือหน2วยงาน

ภายในต2าง ๆ ให;ดูข;อมูลสำหรับการติดต2อได;ใน ภาคผนวก D 
2.2 การสื ่อสารภายนอกองคAกร หน2วยงานภายนอกท่ีทีมกู ;คืนบริการจำเป=นต;อง

ติดต2อส่ือสารด;วย ได;แก2 
● ลูกค;า 
● ผู;ให;บริการภายนอก 
● คู2ค;า 
● อ่ืน ๆ 
ให;ดูข;อมูลติดต2อสำหรับหน2วยงานเหล2าน้ีใน ภาคผนวก E 

การสิ้นสุดภารกิจการกู;คืนบริการ 

ภายหลังจากที ่เสร็จสิ ้นการกู ;คืนบริการแล;วทีมกู ;คืนบริการ จะแจ;งให;หน2วยติดตาม

สถานการณH เพื่อรายงานต2อคณะกรรมการบริหารให;ได;รับทราบต2อไป คณะกรรมการบริหารต;องมีมติยุติ

การรับมือกับอุบัติการณH และส้ินสุดปฏิบัติการ 

แผนการจัดการอุบัติการณ1ฉุกเฉิน  (Incident Management Plan : IMP) 

นอกจากแผนกู)คืนระบบสารสนเทศ (BCP/DRP) แล)วกระบวนการหรือองค@ประกอบของ BCM 
อีกอยFางหนึ่งก็คือ การทำแผนจัดการอุบัติการณ@ฉุกเฉิน (Incident Management Plans : IMP) คือแผนหรือ
แนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว)เพื่อใช)เตรียมความพร)อมของระบบปeองกัน และระงับเหตุฉุกเฉิน และผู)มีหน)าท่ี
รับผิดชอบเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือกลFาวได)อีกนัยหนึ่ง หมายถึง แผนปฏิบัติการที่กำหนดไว)เปgนลายลักษณ@อักษร 
เพื่อใช)เม่ือเกิดอุบัติการณ@ โดยปกติจะครอบคลุมถึงบุคลากรหลัก ทรัพยากร การบริหาร และการปฏิบัติการท่ี
จำเปgนในการนำกระบวนการไปปฏิบัติ 

เพื่อเปgนการเตรียมพร)อมรับมือตFอสถานการณ@ไมFปกติอันอาจทำให)การดำเนินกิจการไมFสามารถ
เปgนไปได)อยFางปกติ ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุที่มีผลกระทบกับความเสียหายตFอทรัพย@สิน และการบริการ 
โดยอาจต)องใช)ระยะเวลาฟlmนฟูและทำการซFอมแซมบำรุงรักษาระบบการปeองกัน และระงับภัยตามแตFความรุนแรง
ของประเภทภัย  ดังนั้นเพื่อให)องค@การพิพิธภัณฑ@วิทยาศาสตร@แหFงชาติสามารถดำเนินการให)บริการตFอไปได) 
นอกเหนือจากการดำเนินการตามแผนบริหารความตFอเนื่อง (BCP) แล)วนั้นแผนการจัดการอุบัติการณ@ (IMP) เปgน
แนวทางในการเช่ือมโยงไปสูFแนวทางปฏิบัติ ทำให)ม่ันใจได)วFาสามารถตอบโต)กับอุบัติการณ@ได)อยFางมีประสิทธิภาพ
และสามารถควบคุมความเสียหายให)อยูFในวงจำกัด รวมทั้งสามารถฟlmนฟูสภาพให)กลับมาดำเนินธุรกิจได)อยFาง
รวดเร็วตามเดิม 
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ระดับความรุนแรง 

ระดับความสำคัญตามความรุนแรง และผลกระทบของเหตุการณHแบ2งได;เป=น 3 ระดับดังน้ี 
ระดับที่ 1 : เหตุการณAทั่วไป (Minor) เป=นเหตุการณHทั่วไปซึ่งเกิดขึ้น และมีผลกระทบเล็กน;อยต2อ
องคHการพิพิธภัณฑHวิทยาศาสตรHแห2งชาติ สามารถแก;ไขได;โดยใช;วิธีการ และทรัพยากรขององคHการ
พิพิธภัณฑHวิทยาศาสตรHแห2งชาติที่มีอยู2 ไม2ต;องการความช2วยเหลือจากภายนอก มีผลกระทบเล็กน;อยต2อ
กระบวนการสำคัญขององคHการพิพิธภัณฑHวิทยาศาสตรHแห2งชาติ ไม2มีการเรียกใช;แผนการบริหารจัดการ
เหตุการณHความม่ันคงปลอดภัย 

กรณีระบบงานขององคHการพิพิธภัณฑHวิทยาศาสตรHแห2งชาติเกิดการหยุดชะงัก ซ่ึงเป=นปPญหา
ประจำวันที่เกิดขึ้นอยู2เป=นครั้งคราว และใช;ระยะเวลาไม2นานในการแก;ไข ระบบก็จะกลับคืนมาให;บริการ 
ถือเป=นเหตุการณHท่ัวไป 

ตัวอย2างเหตุการณH ได;แก2 กระบวนการสำคัญหยุดชะงักในเวลาสั้น ๆ ไฟฟUาดับในอาคาร
ช่ัวคราว ท2อประปาในอาคารแตก การบาดเจ็บจากการถูกของมีคมบาด ระบบงานหยุดชะงักในระยะเวลา
ส้ัน ๆ เป=นต;น 
ระดับที่ 2 : เหตุการณAรุนแรง (Major) เป=นเหตุการณHรุนแรงซึ่งเกิดขึ้น และมีผลกระทบในวงกว;าง     
ต2อองคHการพิพิธภัณฑHวิทยาศาสตรHแห2งชาติ ซึ่งสามารถแก;ไขได; โดยใช;วิธีการ และทรัพยากรขององคHการ
พิพิธภัณฑHวิทยาศาสตรHแห2งชาติที่มีอยู2 แต2อาจจำเป=นต;องได;รับความช2วยเหลือจากหน2วยงานภายนอก 
(เช2น การไฟฟUา การประปา หน2วยดับเพลิง หน2วยกู;ภัย) เหตุการณHอาจมีการขยายตัว ยืดเย้ือ ลุกลาม หรือ
ขยายขอบเขตออกไปได; และส2งผลกระทบอย2างมากต2อกระบวนการสำคัญ (ซึ่งรวมถึงการหยุดชะงักของ
กระบวนการด;วย) และ/หรือ ชีวิตและความปลอดภัยของผู;ที่เกี่ยวข;องในองคHการพิพิธภัณฑHวิทยาศาสตรH
แห2งชาติเหตุการณHประเภทน้ีจะมีการเรียกใช;แผนการบริหารจัดการน้ี 

กรณีระบบงานสำคัญเกิดการหยุดชะงักและจำเป=นต;องใช;ระยะเวลานานในการแก;ไข ซ่ึง
อาจจำเป=นต;องเปลี่ยนมาไปใช;ระบบสำรองแทน ที่อาจติดตั้งเอาไว;แล;วหรือต;องจัดหาหรือสรรหาเพิ่มเติม
มาใช;งานก็ตาม กรณีน้ีก็ถือเป=นเหตุการณHรุนแรง 

ตัวอย2างเหตุการณH ได;แก2 กระบวนการสำคัญหยุดชะงักในระยะเวลายาวนาน ไฟฟUาดับ
ทั้งหมดเป=นระยะเวลานาน หม;อแปลงไฟฟUาแรงสูงที่จ2ายไฟเข;าองคHการพิพิธภัณฑHวิทยาศาสตรHแห2งชาติ
ระเบิด  ไฟไหม;และลุกลามไปยังหลายหน2วยงานภายในสำนักงาน ระบบสาธารณูปโภคใช;งานไม2ได;เป=น
ระยะเวลานาน  การปúดล;อมโดยฝูงชนที่มีการยืดเยื้อ น้ำท2วมขังรอบองคHการพิพิธภัณฑHวิทยาศาสตรH
แห2งชาติในระยะเวลาไม2นานนัก  ระบบงานสำคัญหยุดชะงักเป=นระยะเวลานาน 
ระดับที่ 3 : เหตุการณAหายนะ (Crisis) เป=นเหตุการณHหายนะซึ่งเกิดขึ้น และมีผลกระทบทั่วทั้งองคHการ
พิพิธภัณฑHวิทยาศาสตรHแห2งชาติ และสังคมแวดล;อม เหตุการณHประเภทนี้จำเป=นอย2างยิ่งที่ต;องได;รับความ
ช2วยเหลือ และประสานงานกับหน2วยงานภายนอก เหตุการณHมีผลกระทบอย2างสูงต2อกระบวนการสำคัญ



แผนกู&คืนระบบสารสนเทศ (BCP/DRP) 16 |36 

	 	

	
หลายกระบวนการหรือทั้งหมด และ/หรือ ชีวิตและความปลอดภัยของผู;ที่เกี่ยวข;องและสังคมแวดล;อม
ขององคHการพิพิธภัณฑHวิทยาศาสตรHแห2งชาติ  

กรณีระบบงานสำคัญหลายระบบหรือทั้งหมดเกิดการหยุดชะงัก และจำเป=นต;องใช;ระยะ
เวลานานในการแก;ไข ซึ่งอาจจะเป=นต;องเปลี่ยนไปใช;ระบบสำรองแทน ที่อาจติดตั้งเอาไว;แล;ว หรือต;อง
จัดหาหรือสรรหาเพ่ิมเติมมาใช;งานก็ตาม กรณีน้ีก็ถือเป=นเหตุการณHหายนะ 

ตัวอย2างเหตุการณH ได;แก2 กระบวนการสำคัญหลายกระบวนการหรือทั้งหมดหยุดชะงัก     
ไฟไหม;กับพื้นที ่ส2วนใหญ2ขององคHการพิพิธภัณฑHวิทยาศาสตรHแห2งชาติ แผ2นดินไหว น้ำท2วมขังเป=น
ระยะเวลาต2อเนื่องและยาวนานหลายสัปดาหH ระบบงานสำคัญหลายระบบหรือทั้งหมดหยุดชะงักเป=น
ระยะเวลานาน เกิดการแพร2ระบาดของโรคติดเช้ืออุบัติใหม2 

หน;าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร;าง 

 
 

 

Top Management
(คณะกรรมการบรหิาร)

ประธานคณะทาํงาน และคณะทาํงาน
(จัดการสรา้งความต่อเนื>องทางธุรกจิ)

หน่วยติดตามสถานการณ์

หน่วยประชาสัมพันธ์
หน่วยรบัแจง้เหตุการณ์

หน่วยสนับสนุน หน่วยงบประมาณและการเงนิหน่วยปฏบัิติการ

ทมีกูค้นืระบบ

ฝา่ยอาคารสถานที>

ฝา่ย รปภ.

ฝา่ย จป.

ฝา่ยพยาบาล

ฝา่ยจัดซืK อและจัดจา้ง

ฝา่ยบุคคล

ฝา่ยอาหารและเครื>องดื>ม

ฝา่ยยวดยานพาหนะ

ฝา่ยแผนงานและ
งบประมาณ

ฝา่ยการเงนิและ
บัญชี
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Top Management  ทำหน;าท่ีดังน้ี 

• ประกาศภาวะฉุกเฉินอย2างเป=นทางการ 
• ติดตามสถานะของเหตุการณHและความคืบหน;าในการดำเนินการต2าง ๆ อย2างต2อเน่ือง 
• ให;คำแนะนำในการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน 
• ส่ังการให;ส้ินสุดภาวะฉุกเฉิน 
• ทำหน;าที่เป=นโฆษกขององคHการพิพิธภัณฑHวิทยาศาสตรHแห2งชาติ ในการให;ข;อมูลแก2

ส่ือมวลชน เช2น หนังสือพิมพH วิทยุ โทรทัศนH 
• ตรวจสอบข;อมูลต2าง ๆ ก2อนท่ีหน2วยประชาสัมพันธH จะนำข;อมูลน้ันไปเผยแพร2 

คณะกรรมการบริหารความตRอเน่ืองทางธุรกิจ ทำหน;าท่ีดังน้ี 
• หารือกับคณะกรรมการบริหาร เก่ียวกับสถานการณHหรือเหตุการณHท่ีเกิดข้ึน และร2วมกัน

กำหนดแผนปฏิบัติการท่ีเหมาะสม 
• กำกับดูแล ตัดสินใจ สั ่งการ ประสานงาน และให;คำแนะนำในการปฏิบัติงานของ        

ทุกหน2วยท่ีอยู2ภายใต;โครงสร;างการบริหารจัดการเหตุการณHความม่ันคงปลอดภัย 
• กำหนดขอบเขตและผลกระทบของเหตุการณHความมั่นคงปลอดภัยจากข;อมูลที่ได;รับ

รายงานเข;ามา 
• วิเคราะหHและติดตามสถานการณHท่ีเกิดข้ึน 
• จัดลำดับความสำคัญของการดำเนินการแก;ไขเหตุการณH 
• บริหารจัดการ ประสานงาน และสั่งการเพื่อรับมือกับเหตุการณHที่เกิดขึ้นจนกระท่ัง

เหตุการณHส้ินสุดลง 
• ประสานงานกับหน2วยงานภายนอกเพื่อขอความช2วยเหลือ เช2น ผู;ให;บริการอินเทอรHเน็ต 

หน2วยงานตำรวจ โรงพยาบาล 
• รายงานความคืบหน;าในการดำเนินการให; Top Management ได;ร ับทราบอย2าง

สม่ำเสมอ 
• สั่งการให;มีการจัดทำรายงานสรุปเหตุการณHภายหลังเหตุการณHสิ้นสุดลง (รายงาน After 

Action Report) 
กลุRมผู&ชRวยหัวหน&าทีมกู&คืนระบบ 

• เจ&าหน&าที่ประชาสัมพันธA มีหน;าที่แจ;งข;อมูลข2าวสารเกี่ยวกับเหตุการณHความมั่นคง
ปลอดภัยที่เกิดขึ้นให;พนักงานและผู;ที่เกี่ยวข;องได;รับทราบ โดยที่ข;อมูลเหล2านี้จะต;องผ2านการกลั่นกรอง
และตรวจสอบจากคณะกรรมการบริหารความต2อเน่ือง และจัดเตรียมข;อมูลเก่ียวกับเหตุการณHความม่ันคง
ปลอดภัยที่เกิดขึ้นให;กับ Top Management  เพื่อใช;ในการประชาสัมพันธHหรือแถลงข2าวกับสื่อมวลชน 
เช2น หนังสือพิมพH วิทยุ โทรทัศนH 
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• เจ &าหน &าท ี ่ต ิดตามสถานการณA  (ด ;าน Safety, Facilities, Security, Medical & 

Health และการกู;คืนกระบวนการ) ทำหน;าที่ติดตามและรวบรวมข;อมูลสถานการณH ประเมิน และสรุป
สถานภาพ เพ่ือใช;เป=นข;อมูลในการตัดสินใจและส่ังการ ดังน้ี 

ติดตามข&อมูลจาก Safety ของอาคาร 
- พ้ืนท่ีอันตราย เส่ียง หรืออยู2ในสภาพท่ีไม2ปลอดภัย 

- สภาวะเสี่ยงต2าง ๆ เช2น การจลาจล การก2อการร;าย ไฟไหม; สภาวะน้ำท2วม การ
แพร2กระจายและรับมือกับวัตถุอันตราย/มีพิษ 

- การจัดการหรือการรับมือกับสภาวะอันตรายต2าง ๆ ซ่ึงรวมถึงการดับเพลิง 

- การค;นหา และช2วยเหลือผู;ประสบภัย 

ติดตามข&อมูลจาก Facilities ของอาคาร 
-   การประเมินความเสียหายของอาคาร สถานที่ ระบบสาธารณูปโภค ระบบสื่อสาร 

ระบบไฟฟUา และโครงสร;างพื้นฐานต2างอื ่น ๆ จาก Facilities ของอาคาร รวมท้ัง
ข;อมูลรายการอาคาร สถานที่ ระบบสาธารณูปโภค หรือโครงสร;างพื้นฐานอื่น ๆ ท่ี
ต;องทำการตรวจสอบ แก;ไข หรือกู;คืน 

-   การกู;คืนหรือซ2อมแซมอาคาร สถานท่ี ระบบสาธารณูปโภค ระบบส่ือสาร ระบบไฟฟUา 
และโครงสร;างพ้ืนฐานต2างอ่ืน ๆ ให;กลับมาใช;งานได;ตามปกติ 

ติดตามข&อมูลจาก Security ของอาคาร การรักษาความปลอดภัย พื้นที่ที่ต;องมีการ
ควบคุมหรือรักษาความปลอดภัย 
ติดตามข&อมูลจาก Medical & Health ของผู&ประสบเหตุ จำนวนผู;ประสบเหตุ/ผู;ปñวย 
อาการ และสถานท่ีเข;ารับการรักษา 
ติดตามข&อมูลการประเมินความเสียหาย 

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารต2าง ๆ จากทีมกู;คืนระบบ 

- ข;อมูลสถานภาพการแก;ไขหรือการดำเนินการกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได;รับ
ความเสียหาย 

- ความต;องการด;านทรัพยากรต2าง ๆ จากทีมกู;คืนระบบ 

- สรุปข;อมูลสถานการณHและความคืบหน;าให;คณะกรรมการบริหารความต2อเนื่องทาง
ธุรกิจเพ่ือใช;เป=นข;อมูลการตัดสินใจหรือการดำเนินการต2าง ๆ  

• เจ&าหน&าที่รับแจ&งเหตุการณAความมั่นคงปลอดภัย ทำหน;าที่รับแจ;งและบันทึกเหตุการณH
ความมั่นคงปลอดภัย (ทั้งเหตุการณHภัยพิบัติและเหตุหยุดชะงัก), วิเคราะหHและประเมินเหตุการณHที่ได;รับ
แจ;งว2ามีความรุนแรงในระดับใด, และประสานงานแจ;งเหตุการณHที่ได;รับแจ;งให; หัวหน;าทีมกู;คืนระบบ 
เลขาทีมกู;คืนระบบ และทีมกู;คืนระบบ คณะกรรมการบริหารความต2อเน่ืองทางธุรกิจ ได;รับทราบ 
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ฝ}ายปฏิบัติการ ประกอบด;วย ทีมกู;คืนระบบ, ฝñายอาคารสถานที่, ฝñาย รปภ., เจ;าหน;าที่ความปลอดภัย 
(จป.), และฝñายพยาบาล 

• ทีมกู&คืนระบบ (Information Technology) ทำหน;าท่ีดังน้ี 

- วิเคราะหHและประเมินระดับความรุนแรงของเหตุการณHท่ีมีต2อระบบสำคัญ 

- กำหนดแนวทางการกู;คืนและดำเนินการกู;คืนระบบสำคัญท่ีได;รับความเสียหาย 

- ประสานงานกับผู;ให;บริการภายนอก เพื่อขอให;ช2วยทำการแก;ไขหรือกู;คืนระบบ/
ฮารHดแวรH/อุปกรณH ท่ีผู;ให; บริการรับผิดชอบ 

- รายงานข;อมูลความคืบหน;าที่เกี่ยวข;องกับการกู;คืนให;หน2วยติดตามสถานการณH 
คณะกรรมการบริหารความต2อเน่ือง ได;รับทราบ 

- แจ;งข;อมูลความต;องการด;านทรัพยากร ระบบ หรืออุปกรณHที่ต;องการหรือจำเป=น
สำหรับการกู;คืน 

• ฝ}ายอาคารสถานท่ี (Facilities) ทำหน;าท่ีดังน้ี 

- ดูแล สนับสนุน และจัดการระบบสาธารณูปโภคและโครงสร;างพื้นฐานต2าง ๆ ได;แก2 
ระบบไฟฟUา ประปา ระบบสื ่อสารโทรคมนาคม เครื ่องปรับอากาศ เครื ่องปPõน
กระแสไฟฟUาสำรอง และระบบสนับสนุนสำนักงานอ่ืน ๆ 

- ตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคและโครงสร;างพื้นฐาน เพื่อประเมินสภาพความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึน 

- กู;คืนและซ2อมแซมระบบสาธารณูปโภคและโครงสร;างพื้นฐานให;กลับมาใช;งานได;
ตามปกติ 

• ฝ}าย รปภ. (Security) ทำหน;าท่ีดังน้ี 

- รักษาความปลอดภัยในบริเวณท่ีต;องมีการควบคุมต2าง ๆ 
- ส2งบุคลากรไปรักษาความปลอดภัยในพ้ืนท่ีปฏิบัติการ 
- ประเมินความต;องการใช;อ ุปกรณHเพิ ่มเติมสำหรับปฏิบัต ิการในพื ้นที ่  และ

ประสานงานกับ หัวหน;า รปภ. เพ่ือขอให;ช2วยดำเนินการจัดหาให; 
• ฝ}ายเจ&าหน&าท่ีความปลอดภัย (จป.)  ทำหน;าท่ีดังน้ี 

- สกัดการแพร2กระจายและรับมือกับวัสดุอันตราย / มีพิษ 
- ประเมินและควบคุมสภาวะอันตรายต2าง ๆ 
- จัดทำรายงานเก่ียวกับผู;ท่ีได;รับบาดเจ็บและตาย 
- ดูแลเร่ืองสุขลักษณะอนามัย ซ่ึงรวมถึงน้ำด่ืมท่ีสะอาด 
- ควบคุมการอพยพผู;คนออกจากอาคาร 
- ค;นหาและช2วยเหลือผู;ประสบภัย 
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• ฝ}ายพยาบาล (Medical & Health)  ทำหน;าท่ีดังน้ี 

- ให;การรักษาและเยียวยาทางการแพทยHแก2ผู;ประสบเหตุ/ผู;ปñวย 
- ประสานงานในการจัดลำดับความรุนแรงตามอาการของผู;ประสบเหตุ/ผู;ปñวย 
- ให;การปฐมพยาบาลในเบ้ืองต;น 
- ส2งผู;ประสบเหตุ/ผู;ปñวยเข;ารับการรักษายังโรงพยาบาล 
- บำบัดอาการท้ังทางกายและใจของผู;ประสบเหตุ/ผู;ปñวย 

• ฝ}ายสนับสนุน ประกอบด;วย ฝñายจัดซ้ือจัดจ;าง, ฝñายบุคคล, ฝñายอาหารและเคร่ืองด่ืม, 
ฝñายยวดยานพาหนะ 

• ฝ}ายจัดซ้ือจัดจ&าง (Procurement) ทำหน;าท่ีดังน้ี 
- จัดซ้ือจัดจ;างเร2งด2วน 
- ทำสัญญาจ;างเร2งด2วน 
- ส2งมอบระบบ อุปกรณH หรือวัสดุท่ีส่ังซ้ือ 

• ฝ}ายบุคคล (HR/Personnel) ทำหน;าท่ีดังน้ี 
• ลงบันทึกช่ือผู;เข;าร2วมปฏิบัติการจัดการกับเหตุการณHความม่ันคงปลอดภัย 
• ระบุสถานะของบุคลากรผู;เข;าร2วมปฏิบัติการฯ 
• สรรหาบุคลากรหรือผู;อาสาสมัครช2วยงานเพ่ิมเติมอย2างเร2งด2วนตามความต;องการท่ี

ร;องขอมา 
• บันทึกช่ัวโมงการทำงานของบุคลากรผู;เข;าร2วมปฏิบัติการฯ 

• ฝ}ายอาหารและเครื ่องดื ่ม (Food & Water) ทำหน;าท่ีจัดหาอาหารและเครื ่องด่ืม
สำหรับบุคลากรผู;เข;าร2วมปฏิบัติการฯ 

• ฝ}ายยวดยานพาหนะ (Transportation Vehicles) ทำหน;าท่ีดังน้ี 
- ให;บริการขนส2งหรือโอนย;าย ทั้งผู;ปฏิบัติหน;าที่ พนักงาน ระบบ อุปกรณHและวัสดุ

ต2าง ๆ จากสถานท่ีหน่ึงไปยังอีกสถานท่ีหน่ึง 
- จัดเตรียมน้ำมันเช้ือเพลิง และผู;ขับข่ี 

ฝ}ายบริหาร/แผนงาน และงบประมาณ (Planning and Budgeting & Finance and Accounting) 
• ฝ}ายแผนงานและงบประมาณ (Planning and Budgeting) ทำหน;าท่ีดังน้ี 

- วางแผนสำหรับงบประมาณท่ีจำเป=นต;องใช; และแหล2งของงบประมาณ 
- เสนอแผนงบประมาณสำหรับค2าใช;จ2ายฉุกเฉิน และสำหรับการกู;คืนระบบ 

• ฝ}ายการเงินและบัญชี (Finance and Accounting) ทำหน;าท่ีดังน้ี 
- ติดตามค2าใช;จ2ายท่ีได;รับอนุมัติแล;ว 
- ลงบันทึกค2าใช;จ2ายเหล2าน้ัน ซ่ึงรวมท้ังค2าแรง ค2าของท่ีจัดซ้ือ และค2าบริการต2าง ๆ  
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บทบาทของพนักงานตRอเหตุการณAความม่ันคงปลอดภัย 

พนักงานจะต)องทำความคุ)นเคยตFอ ขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการรายงานเหตุการณ@ความมั่นคง
ปลอดภัย เมื่อพนักงานประสบกับเหตุการณ@ดังกลFาว จะต)องทำการรายงานเหตุการณ@ที่พบอยFางรวดเร็วที่สุด  
และจะต)องไมFละเลยหรือเพิกเฉยตFอการรายงาน  ทั้งนี้เพื่อให)การดำเนินการแก)ไขปrญหาสามารถทำได)อยFาง
รวดเร็ว และลดความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนตFอองค@การพิพิธภัณฑ@วิทยาศาสตร@แหFงชาติ 

กระบวนการการจัดการกับเหตุการณ1ความมั่นคงปลอดภัย ประกอบด;วย 3 ส2วน ดังน้ี 
• การเฝUาระวังกRอนเหตุการณHเกิดข้ึน (Before-incident) 
• การดำเนินการในระหวRางท่ีเหตุการณHเกิดข้ึนแล;ว (During-incident) 
• การดำเนินการเมื่อเกิดเหตุการณAยุติลงแล;ว (After-incident) และการประเมินความ

สัมฤทธ์ิผลของการดำเนินการท้ังหมด (Effectiveness Evaluation) 

วิธีปฏิบัติการเฝÉาระวังกRอนเหตุการณAเกิดข้ึน (Before-incident) ให;ดำเนินการดังน้ี 
ให;ผู;บริหารสำนัก/กอง/หน2วยงานตามที่ระบุในโครงสร;างพิจารณาสั่งการให;บุคลากรใน

สังกัดร2วมบรรจุกำลังและจัดทีมเพื่อจัดการอุบัติการณH  โดยรายงานต2อคณะกรรมการบริหารความ
ต2อเน่ืองทางธุรกิจ รวมถึงให;พนักงานทุกคนมีหน;าท่ีความรับผิดชอบในการเฝUาระวังและรายงานเหตุการณH
ความม่ันคงปลอดภัยท่ีตนเองประสบไปยังหน2วยงานผู;รับแจ;งเหตุการณHดังน้ี โดยเร็วท่ีสุดเท2าท่ีจะทำได; 
 

ประเภทของเหตุการณ0 หน3วยงานผู8รับแจ8ง
เหตุการณ0 

ความมั่นคงปลอดภัย 

เบอร0โทรศัพท0รับแจ8ง ช3วงเวลาทำการ 

เหตุการณHภัยพิบัติ รปภ. 02-577-9971  หรือ 
เบอรHภายใน 8000 

ตลอด 24 ช่ัวโมง 

เหตุการณHหยุดชะงัก 
(ต2อกระบวนการสำคัญ) 

รปภ. 02-577-9971  หรือ 
เบอรHภายใน 8000 

ตลอด 24 ช่ัวโมง 

กองการสถานท่ี เวชยันตH – 081-421-1271 ตลอด 24 ช่ัวโมง 

Top Management ผอพ. : 081-616-5165 ตลอด 24 ช่ัวโมง 

รอพ.สุวรงคH : 081-173-8777 ตลอด 24 ช่ัวโมง 

รอพ.กรรณิการH : 
081-802- 8946 

ตลอด 24 ช่ัวโมง 

รอพ.ชนินทร : 
081-646- 4187 

ตลอด 24 ช่ัวโมง 
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1. การกำหนดนโยบาย/แผน ควรมีการประกาศให;พนักงานทุกคนได;รับรู; 
2. การจัดการฝ™กอบรมเพื ่อเตรียมความพร;อมของบุคลากรขององคHการพิพิธภัณฑH

วิทยาศาสตรHแห2งชาติท้ังในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 
3. การเตรียมความพร;อมของทรัพยากร โดยเฉพาะผลกระทบท่ีสำคัญ ดังน้ี 

1) สถานท่ีปฏิบัติการสำรอง 
2) วัสดุอุปกรณHสำรองในการปฏิบัติงาน 
3) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอรHสำรอง 
4) การจัดการด;านบุคลากรและครอบครัว 
5) การตอบสนองต2อความต;องการ ด;านผู;ให;บริการท่ีสำคัญ 

วิธีปฏิบัติการดำเนินการในระหวRางท่ีเหตุการณAเกิดข้ึนแล&ว (During-incident) 
1. เมื่อเกิดสถานการณHอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และการประท;วง/จราจล ให;ปฏิบัติตาม

ระบบการแจ;งเตือนภัย (ของภัยแต2ละประเภท) 
2. การตอบโต; เหตุเบ้ืองต;น 

เหตุอัคคีภัย 
1) ผู;พบให;แจ;ง (ตะโกน) หรือกดสัญญาณแจ;งเหตุฉุกเฉินทันที และให;ผู ;ที ่มีหน;าท่ี

เก่ียวข;อง (ฝñายยานพาหนะ) แจ;งผู;บริหารทราบ และเข;าควบคุมสถานการณHทันที 
2) ผู;พบเห็นเหตุการณHและผู;อยู2ใกล;เคียงตัดสินใจว2าควบคุมเพลิงได;หรือไม2 

ควบคุมได& ให;ใช;เครื่องดับเพลิงที่ติดตั้งเข;าดับเพลิง เมื่อสงบแล;วให;รายงานผู;บริหาร
ท่ีเก่ียวข;อง 
ควบคุมไมRได& ให;ติดต2อขอความช2วยเหลือจากหน2วยงานภายนอก และแจ;งให;อพยพ
ทันทีกรณีท่ีมีผู;บาดเจ็บ ให;เคล่ือนย;ายไปในพ้ืนท่ีปลอดภัย และให;การปฐมพยาบาล 

3) ผู;มีหน;าท่ีเก่ียวข;อง (ฝñายสถานท่ี) แจ;งสถานีดับเพลิง สถานีตำรวจท;องท่ี และรายงาน      
ผู;บังคับ บัญชาตามสายงาน และดำเนินการตามแผนอพยพ 

4) ผู ;มีหน;าที ่เกี ่ยวข;อง (ฝñายสถานที่) จะต;องทำหน;าที ่เป=นผู ;ให;ข;อมูลเบื ้องต;นกับ
หน2วยงานท่ีช2วยเหลือภายนอก และพนักงานเจ;าหน;าท่ี 

เหตุอุทกภัย 
1) กรณีมีข2าวสาร หรือมีฝนตกหนักและมีแนวโน;มว2าจะเกิดอุทกภัย ให;ติดตามข;อมูล

ข2าวสาร 
2) ประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นว2า ทิศทางน้ำไหลผ2านจะมีผลถึงองคHการพิพิธภัณฑH

วิทยาศาสตรHแห2งชาติหรือไม2 
3) ผู;พบเห็นเหตุการณHและผู;อยู2ใกล;เคียงตัดสินใจว2าควบคุมได;หรือไม2 

ขนาดไมRรุนแรง ให;ทำการหลบภัยเป=นการช่ัวคราว และรอจนกว2าเหตุการณHจะยุติ 
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ขนาดรุนแรง ให;ทำการอพยพไปยังพ้ืนท่ีท่ีกำหนดตาม BCP/DRP 
4) การเตรียมการด;านสถานที่ ควรตัดกระแสไฟฟUาในส2วนที่อาจทำให;เกิดอันตราย 

ไฟฟUาดูด หรือลัดวงจร เน่ืองจากน้ำท2วม 
5) จัดเก็บเอกสาร และทรัพยHสินสำคัญ รวมท้ังเก็บของให;อยู2เหนือกว2าระดับน้ำท2วมถึง 
6) จัดหากระสอบทราย เพ่ือก้ันไม2ให;น้ำไหลเข;าพ้ืนท่ี หรือปUองกันอุปกรณHสำคัญ 
7) จัดให;มีเวรรักษาการประจำอาคาร 
8) เม่ือเหตุการณHปกติ ให;ตรวจสอบอุปกรณHว2าสามารถใช;งานได;อย2างปลอดภัยหรือไม2 

เหตุวาตภัย 
1) กรณีมีลมแรง มีแนวโน;มวาจะเกิดพายุ หรือเมื่อมีลมพายุ หรือเมื่อมีลมพายุพัดแรง

มากจนทำให;เกิดความเสียหายแก2องคHการพิพิธภัณฑHวิทยาศาสตรHแห2งชาติหรืออาจ
ก2อให;เกิดอันตรายต2อเจ;าหน;าท่ี เช2น ต;นไม;ใหญ2โค2น, วัสดุอันตรายปลิว 

2) ผู ;ที ่มีหน;าที ่เกี ่ยวข;อง (ฝñายสถานที ่) ปúดกั ้นทางเข;า-ออก องคHการพิพิธภัณฑH
วิทยาศาสตรHแห2งชาติ รายงานผู;บังคับบัญชาตามสายงาน และประเมินผลกระทบ 
เพ่ือปUองกัน          ผู;ไม2ทราบเหตุเกิดอันตราย 

3) ผู ;ที ่มีหน;าที ่เกี ่ยวข;อง (ฝñายสถานท่ี) รายงานผู ;บังคับบัญชาตามสายงาน และ
ประเมินผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน 
ขนาดไมRรุนแรง ให;ทำการหลบภัยเป=นการช่ัวคราว และรอจนกว2าเหตุการณHจะยุติ 
ขนาดรุนแรง ให;ทำการอพยพไปยังพ้ืนท่ีท่ีกำหนดตาม BCP/DRP 

4) ผู;ท่ีมีหน;าทีเก่ียวข;อง (ฝñายสถานท่ี) เตรียมการซ2อมบำรุง 
การชุมนุมประท&วง/การกRอการจราจล 

1) ปúดกั้นทางเข;าออกองคHการพิพิธภัณฑHวิทยาศาสตรHแห2งชาติห;ามยานพาหนะ และ
บุคคลภายนอกท่ีไม2เก่ียวข;องเข;ามาในองคHการพิพิธภัณฑHวิทยาศาสตรHแห2งชาติ 

2) ผู;ที่มีหน;าที่เกี่ยวข;อง (ฝñายการข2าว) ตรวจสอบ และรายงานผู;บังคับบัญชาตามสาย
งาน เพ่ือประเมินสถานการณH และดำเนินการตามแผนอพยพ 

3) ให;ทุกส2วนหยุดการทำงานทั้งหมด แล;วเก็บทรัพยHสินและเอกสารสำคัญไว;ในท่ี
ปลอดภัย 

4) เหตุเฉพาะหน;า ให;ผู;ท่ีมีหน;าท่ีเก่ียวข;อง (ฝñายรักษาความปลอดภัย) หรือผู;ท่ีเหมาะสม    
เข;าเจรจาต2อรอง เพื่อหามาตรการปUองกันพื้นที่ หรือชะลอความรุนแรงที่อาจจะ
เกิดข้ึนได; 

5) แจ;งขอรับความช2วยเหลือจากหน2วยรักษาความปลอดภัยของเทคโนธานี 
6) พยายามจำกัดกลุ2มผู;ก2อการชุมนุมประท;วง/การก2อการจราจล  ให;อยู2ในพื้นที่จำกัด 

กรณีท่ีสามารถเข;ามาในองคHการพิพิธภัณฑHวิทยาศาสตรHแห2งชาติได; 
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7) เหตุการณHขยายตัวเกินกว2าความสามารถขององคHการพิพิธภัณฑHวิทยาศาสตรH

แห2งชาติจะรับสถานการณHได;  ให;ทำการสื่อสาร/แจ;งเตือนทุกส2วนที่อยู 2ในพื้นท่ี
องคHการพิพิธภัณฑHวิทยาศาสตรHแห2งชาติ และผู)อาศัยอยู FโดยรอบบริเวณองคHการ
พิพิธภัณฑHวิทยาศาสตรHแห2งชาติ 

8) ผู;มีหน;าที่เก่ียวข;อง (ฝñายสถานที่) ตรวจสอบและรายงานผู;บังคับบัญชาตามสายงาน 
เพื่อประเมินสถานการณH และดำเนินการติดต2อขอความช2วยเหลือจากหน2วยงาน
ภายนอก 

9) การดำเนินการตามแผนอพยพกรณีฉุกเฉินของแต2ละหน2วยงาน โดยแผนอพยพควร
กำหนดผู;รับผิดชอบในการตรวจสอบจำนวนเจ;าหน;าที่ ผู;นำทางการอพยพจุดนัดพบ/
จุดรวมพลท่ีปลอดภัย และผู;รับผิดชอบในการเก็บทรัพยHสิน 

10) คณะกรรมการบริหารจัดการความต2อเนื ่องทางธุรกิจ จัดการประชุมเป=นกรณี
เร2งด2วน/ฉุกเฉิน เพื่อมอบนโยบายฯ และสนับสนุนทรัพยากร ตามอำนาจหน;าท่ี 
รวมถึงการพิจารณาที ่จะมอบอำนาจให;หัวหน;าทีมกู ;คืนระบบในฐานะหัวหน;า
คณะทำงาน/ทีมจัดการอุบัติการณH 

11) คณะทำงานจัดการ กำหนดกลยุทธHในการตอบโต; ตามอำนาจหน;าที่ รวมถึงการ
แต2งตั้งผู;ที่มีส2วนเกี่ยวข;องเข;าร2วมการบริหารจัดการในคณะทำงานจัดการอุบัติการณH 
โดยปกติตำแหน2งหัวหน;าทีมกู;คืนระบบจะทำการหมุนเวียนกันสัปดาหHละ 1 ท2าน ท้ั 
ท้ังในส2วนของทรัพยากรสำรอง และหลักดังน้ี 

-  บุคลากร/ครอบครัว 

-  เทคโนโลยีสารสนเทศและข;อมูลท่ีสำคัญ 

-  อาคาร/สถานท่ีปฏิบัติงาน 

-  วัสดุอุปกรณHท่ีสำคัญ 

-  คู2ค;า/ผู;ให;บริการท่ีสำคัญ 
สรุปข้ันตอนการดำเนินการในระหวRางท่ีเหตุการณAเกิดข้ึนแล&ว 

ประกอบด;วยข้ันตอนหลักดังน้ี 

� รับแจ;ง บันทึก และประสานงานไปยังทีม 

� ประเมินซ้ำ 

� ระดมทีม 

� ประชุมทีม 

� ประกาศเหตุฉุกเฉิน 

� รับมือหรือจัดการกับเหตุ (ตามแต2กรณี) 
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� ติดตามสถานการณHและรายงานความคืบหน;า 

� ตัดสินในดำเนินการต2าง ๆ   
โดยมีรายละเอียดในแต2ละข้ันดังน้ี 
1. รับแจ;ง บันทึกและประสานงานไปยังทีม  เมื่อมีเหตุการณHความมั่นคงปลอดภัยเกิดข้ึน

และมีการรายงานเข;ามา ให;หน2วยงานรับแจ;งเหตุสอบถาม เพ่ือรวบรวมข;อมูลอย2างน;อยดังน้ี 

• เหตุการณHท่ีเกิด 

• ช่ือผู;แจ;งเหตุ 

• หน2วยงานของผู;แจ;งเหตุ 

• เบอรHโทรศัพทHติดต2อกลับ 

• วัน/เวลาท่ีพบ 

• สถานท่ีท่ีพบเหตุ 

• รายละเอียดของเหตุการณH เช2น ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 
กรณีเปÜนการรายงานเหตุการณAฉุกเฉิน ให; รปภ. รีบประสานงานแจ;งให;ทีมรับแจ;ง

เหตุการณHหยุดชะงักได;รับทราบโดยทันที เพื่อจะได;ประเมินต2อว2าสถานการณHที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต2อ
กระบวนการสำคัญขององคHการพิพิธภัณฑHวิทยาศาสตรHแห2งชาติ และเป=นเหตุหยุดชะงักด;วยหรือไม2 

กรณีเปÜนการรายงานเหตุการณAหยุดชะงัก และทีมรับแจ;งเหตุการณHหยุดชะงัก ได;
ตรวจสอบข;อเท็จจริงและข;อมูลต2าง ๆ แล;วให;ทำการ 

- ประเมินว2าเป=นเหตุการณHระดับใด  

- ประมาณระยะเวลาในการแก;ไข (Projected time to resolve) 

- กรณีเป=นเหตุการณHระดับ 2 หรือ 3 ทีมรับแจ;งเหตุการณHหยุดชะงัก รีบดำเนินการแจ;งให;
คณะกรรมการบริหารความต2อเนื ่องทางธุรกิจ เลขาทีมกู ;ค ืนระบบ และหน2วย
ประชาสัมพันธH ได;รับทราบโดยเร็วที่สุด (ปฏิบัติตามแผนการแจ;งข;อมูลข2าวสารผ2าน
ระบบ Line/Email/โทรศัพทH) 

1. ประเมินซ้ำ 
- คณะกรรมการบริหารความต2อเนื่องทางธุรกิจ และทีมรับแจ;งเหตุการณHหยุดชะงัก 

ร2วมกันตรวจสอบข;อเท็จจริงอีกครั้ง เพื่อประเมินสถานการณHอีกครั้งว2าอยู2ในระดับ
ความรุนแรงระดับใด มีผลกระทบต2อกระบวนการสำคัญหรือไม2 รวมทั้งใช;ระยะเวลา
โดยประมาณเท2าไร ในการแก;ไข (ปฏิบัติตาม แนวทางการประเมินซ้ำและทบทวน
ข;อมูล) 

- หากสามารถควบคุมสถานการณHได; เช2น เป=นเหตุการณHระดับ 1 ให;ดำเนินการแก;ไข
ตามความจำเป=น และปúดเหตุการณHดังกล2าว (ใช;ข้ันตอนปฏิบัติตามปกติท่ีใช;กัน) 
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2. ระดมทีม หากไม2สามารถควบคุมสถานการณHได; เป=นเหตุการณHระดับ 2 หรือ 3 

คณะกรรมการบริหารความต2อเนื่องทางธุรกิจ สั่งการให;หน2วยประชาสัมพันธHแจ;งทีมตามโครงสร;างการ
บริหารจัดการฯ ทั ้งหมดให;เข;าร2วมปฏิบัติการ (ปฏิบัติตามแผนการแจ;งข;อมูลข2าวสารผ2านระบบ 
Line/Email/โทรศัพทH) 

3. ประชุมทีม 
- หากมีเวลาเพียงพอหรือเอื้ออำนวยที่จะประชุมก2อนปฏิบัติการ คณะกรรมการบริหาร

ความต2อเนื่องทางธุรกิจ สั่งการให;กำหนดสถานที่ประชุม (หรือศูนยHบัญชาการ) และ
ประสานงานติดต2อทุกคนที่ได;รับแจ;งในข;างต;น เพื่อขอให;มาประชุมเพื่อประเมิน
สถานการณHท่ีเกิดข้ึนร2วมกัน 
- ประชุมทีมเพ่ือหารือการดำเนินการต2าง ๆ ท่ีจำเป=น 
- มอบหมายให;ทีมลงมือปฏิบัติ 

4. ประกาศเหตุฉุกเฉิน 
- คณะกรรมการบริหารความต2อเนื่องทางธุรกิจหารือร2วมกันและพิจารณาสถานการณHท่ี

เกิดข้ึนร2วมกันว2า เห็นสมควรท่ีจะประกาศเป=นเหตุฉุกเฉินหรือไม2 
- กรณีที่เห็นสมควร ดำเนินการประกาศเป=นเหตุฉุกเฉินเพื่อให;เจ;าหน;าที่ พนักงาน 

ผู;ใช;บริการ หน2วยงานภายนอก ประชาชน หรือผู;ที่เกี่ยวข;องอื่น ๆ ได;รับทราบ (ปฏิบัติ
ตามแผนการแจ;งข;อมูลข2าวสารผ2านระบบ Line/Email/โทรศัพทH) 

5. รับมือหรือจัดการกับเหตุ (ตามแต2กรณี) 
- Facilities และ Safety ของอาคารใช;แผนการจัดการตามแต2กรณีของเหตุการณHความ

ม่ันคงปลอดภัย ท่ีได;จัดเตรียมไว; แยกเป=นกรณีๆ มาปฏิบัติ (เช2น แผนการจัดการกับไฟ
ไหม; น้ำท2วม การก2อวินาศกรรม หรืออ่ืน ๆ) 
- เกณฑHการนำแผนท่ีจัดเตรียมไว;มาใช;งาน คือ 

1) กรณีเหตุฉุกเฉินที ่ไม2คาดคิด เช2น ไฟไหม; การก2อวินาศกรรม Facilities และ 
Safety มีอำนาจในการนำแผนมาใช;งานได;โดยทันที เพื่อปUองกันชีวิตและทรัพยHสิน
ของผู;ที่เกี่ยวข;องหรืออยู2ในละแวกข;างเคียง โดยไม2ต;องรอสั่งการให;มีการใช;แผน
ฉบับนี้ ฉะนั้นเมื่อมีการสั่งการให;ใช;แผนฉบับนี้ การดำเนินการปUองกันหรือให;ความ
ช2วยเหลือทั ้งต2อชีวิตและทรัพยHสินอาจจะมีการดำเนินการไปแล;ว หรืออยู 2ใน
ระหว2างดำเนินการ 

2) กรณีเหตุฉุกเฉินที่พอจะคาดการณHได; เช2น น้ำท2วมที่กำลังจะมาถึง การประท;วง 
อาจจะสั่งให;มีการใช;แผนฉบับนี้ก2อนที่จะไปจัดการกับเหตุที่จะเกิดขึ้นนั้น เช2น 
พิจารณานำแผนจัดการกับน้ำท2วมมาใช;งาน 
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6. ติดตามสถานการณHและรายงานความคืบหน;า 
- หน2วยติดตามสถานการณH คอยติดตามสถานการณHและความคืบหน;าอย2างต2อเนื่อง 

และรายงานให;คณะกรรมการบริหารความต2อเนื่องทางธุรกิจ ได;รับทราบเพื่อเป=น
ข;อมูลในการตัดสินใจหรือส่ังการเพ่ิมเติมตามสมควร 

- หน2วยประชาสัมพันธH แจ;งความคืบหน;าในการดำเนินการให;พนักงานและผู ;ท่ี
เก่ียวข;องได;รับทราบ (ปฏิบัติตามแผนการแจ;งข;อมูลข2าวสารผ2านระบบ Line/Email/
โทรศัพทH) 

7. ตัดสินในดำเนินการต2าง ๆ   
- คณะกรรมการบริหารความต2อเนื่องทางธุรกิจ ตัดสินใจดำเนินการต2าง ๆ ตามข;อมูล

ท่ีได;รับ 
- กรณีพบว2ากระบวนการสำคัญหรือระบบสนับสนุน เกิดการหยุดชะงัก และเป=น

เหตุการณHระดับ 2 หรือ 3 คณะกรรมการบริหารความต2อเนื่องทางธุรกิจ สั่งการให;
ทีมกู;คืนระบบนำแผนกู;คืนระบบมาใช;งาน 

วิธีปฏิบัติการดำเนินการเมื ่อเกิดเหตุการณAยุติลงแล&ว (After-incident) และการประเมินความ
สัมฤทธ์ิผลของการดำเนินการท้ังหมด (Effectiveness Evaluation) 

การยกเลิกเหตุฉุกเฉิน เมื่อสถานการณHที่ได;รับรายงานเข;ามา เข;าสู2สภาวะปกติแล;วให;
คณะกรรมการบริหารความต2อเน่ืองทางธุรกิจ ส่ังการให;ส้ินสุดปฏิบัติการ โดย 

1. ประกาศการกลับคืนสู2สภาวะปกติให;ทั้งพนักงานและผู;ที่เกี่ยวข;องภายในและภายนอก
สำนักงานฯ ได;รับทราบ “ประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉิน” รวมทั้งสร;างขวัญและกำลังใจของพนักงานให;
กลับคืนมา 

2. ประกาศแจ;งสถานภาพความพร;อมใช;ของอาคาร สถานที่ ระบบสาธารณูปโภค ระบบ
ไฟฟUา ระบบสื่อสาร ระบบโทรคมนาคม กระบวนการทางธุรกิจ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออื่น ๆ ท่ี
เก่ียวข;อง 

3. หน2วยประชาสัมพันธH ประกาศแจ;งให;พนักงานและผู;ที่เกี่ยวข;องได;รับทราบ (ปฏิบัติตาม
แผนการแจ;งข;อมูลข2าวสารผ2านระบบ Line/Email/โทรศัพทH) 

การประเมินความสัมฤทธ์ิผลของการดำเนินการท้ังหมด (Effectiveness Evaluation) 
1. ทุกหน2วย (ตามโครงสร;างการบริหารจัดการฯ) ทำสำเนา 1 ชุดของข;อมูลที่ได;บันทึกไว;

ระหว2างปฏิบ ัต ิ การ เช 2น รายงานข;อความ หรือเอกสารอื ่น ๆ และส2งมอบสำเนาให;ก ับคณะ
กรรมการบริหารความต2อเน่ืองทางธุรกิจ รวมท้ังจัดเก็บต;นฉบับไว;อย2างน;อย 1 ป[ 

2. คณะกรรมการบริหารความต2อเนื่องทางธุรกิจ สั่งการให;ทุกหน2วยจัดทำรายงาน After 
Action Report เพ่ือทบทวนตามรายการข;างล2างน้ี 

1) การเตรียมการก2อนการเกิดเหตุการณHความม่ันคงปลอดภัย 
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2) การจัดการกับเหตุการณHฯ ที่ได;ดำเนินไปทั้งหมด เพื่อดูว2ามีความเหมาะสมหรือไม2 

หรือต;องปรับปรุงอย2างไร  
รายงาน ควรมีเน้ือหาครอบคลุมในประเด็น ดังน้ี 
- ระบุสาเหตุของเหตุการณHท่ีเกิดข้ึน 
- ประเมินค2าความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 
- ประเมินผลกระทบที ่ม ีต 2อช ื ่อเส ียงและภาพลักษณHขององคHการพิพ ิธภัณฑH

วิทยาศาสตรHแห2งชาติ 
- ระบุการดำเนินการแก;ไข เพ่ือปUองกันการเกิดข้ึนซ้ำอีกของเหตุการณHน้ีในอนาคต 
- ประเมินความเหมาะสมในการตัดสินใจดำเนินการ เพื่อรับมือและจัดการกับเหตุท่ี

เกิดข้ึน 
- ประเมินความเหมาะสมด;านระยะเวลาท่ีใช;ในการแก;ไขกระบวนการสำคัญและระบบ

สำคัญ เพ่ือให;กลับคืนมาให;บริการได; 
- ประเมินความเหมาะสมด;านส่ิงต2าง ๆ ท่ีได;เตรียมการไว;ก2อนล2วงหน;า 
- ทบทวนจากข;อมูลที่บันทึกไว;ระหว2างการเกิดเหตุ ว2ามีสิ่งใดที่มองข;ามไป คาดการณH

ผิด หรือเป=นข;อบกพร2องท่ีต;องแก;ไข 
- พิจารณาว2าแผนการบริหารจัดการกับเหตุการณHความมั่นคงปลอดภัยนี้ ควรปรับปรุง

ให;ครอบคลุมในจุดไหนมากข้ึน หรือเพ่ือให;ใช;งานหรือรับมือในสถานการณHได;ดีข้ึน 
- พิจารณาว2าจำเป=นต;องมีการอบรม ฝ™กฝน หรือสร;างความตระหนักเพ่ิมเติมหรือไม2 
- ระบุสิ่งที่ต;องดำเนินการปรับปรุงหรือแก;ไขเพิ่มเติม เช2น นโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติ 

หรืออ่ืน ๆ 
3. ทุกหน2วย ส2งมอบรายงาน After Action Report ให;คณะกรรมการบริหารความ

ต2อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อพิจารณาและให;คำแนะนำหรือตอบกลับต2อรายงานดังกล2าว เพื่อนำไปสู2การ
ปรับปรุงการบริหารจัดการเหตุการณHความม่ันคงปลอดภัยให;ดีย่ิงข้ึนต2อไป 

การฟåçนฟู ได;แก2 การนำรายงานผลการประเมินผลมาปรับปรุงแก;ไข โดยเฉพาะ BCM และ 
BMP/DRP รวมถึงการปรับปรุงบุคลากรท่ีปฏิบัติหน;าท่ี 
การทบทวน ให)คณะกรรมการบริหารกำหนดให)มีการทบทวนแผน อยFางน)อยปuละหน่ึงคร้ัง 
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ภาคผนวก A – แบบฟอร-มบันทึกผลการติดต6อสมาชิกของทีมกู=คืนบริการระบบสารสนเทศ 
ตารางด)านล,างใช)ในการบันทึกข)อมูลผลการติดต,อสมาชิกของทีมกู)คืนบริการระบบสารสนเทศว,าติดต,อได)สำเร็จหรือไม, 

ชื่อ บทบาทหรือหน+าที่ในแผน 
เบอร1โทรศัพท1

สำนักงาน 
E-Mail 

เบอร1
โทรศัพท1มือถือ 

วันเวลาที่
ติดตAอ 

ผลของการติดตAอ (ติดตAอได+ 
ไมAมีผู+รับสาย ทิ้งข+อความไว+ 

เปลี่ยนเบอร1โทรไปแล+ว) 
หมายเหต ุ

นายนรินทร. ป01นเทียน หัวหน7าทีมกู7คืนระบบ 02-577-9999  

ตEอ 1300 

narin@nsm.or.th 081-925-0449    

นายวิชัย เพ็ญศักดิ์สงวน กรณีลำดับที่ 1 ไมEอยูE 577-9999  

ตEอ 1331 

 wichai@nsm.or.th 081-178-7626 

 

   

นายวุฒิชัย เกตุพรม 

 

ทีมติดตั้งเซิร.ฟเวอร.และ

เครือขEาย 

577-9999  

ตEอ 1308 

wuttichai@nsm.or.th 095-254-4552    

นายชัยรัตน. งามไตรไร ทีมติดตั้งเซิร.ฟเวอร.และ

เครือขEาย 

577-9999  

ตEอ 1307 

chairat@nsm.or.th 089-188-1545    

นายวิชัย เพ็ญศักดิ์สงวน ทีมติดตั้งแอพพลิเคชันและ

ฐานข7อมูล 

577-9999  

ตEอ 1331 

wichai@nsm.or.th 081-178-7626    

นายอรงณ.กฎ เพชรคำ ทีมติดตั้งแอพพลิเคชันและ

ฐานข7อมูล 

577-9999  

ตEอ 1305 

Arongkot@nsm.or.th 087-501-4001    
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ภาคผนวก B – แบบฟอร-มสำหรับการบันทึกกิจกรรมท่ีสำคัญๆ ท่ีได=มีการตัดสินใจหรือดำเนินการ 

อุบัติการณ- :  สถานท่ีเกิดเหตุ :  
 

วันท่ี เวลา กิจกรรมท่ีได=ดำเนินการไป โดย หมายเหตุ ลายมือช่ือ 
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ภาคผนวก C – แบบฟอร-มสำหรับบันทึกข=อมูลหรือข=อความท่ีได=มีการติดต6อส่ือสารกันโดยผ6านทางช6องทางการส่ือสารท่ีกำหนดไว= 
ข)อมูลท่ีได)มีการส่ือสารกันควรจะมีการบันทึกไว)อย,างถูกต)องและชัดเจนโดยใช)แบบฟอรNมด)านล,างน้ี  
 

อุบัติการณ- :  สถานท่ีเกิดเหตุ :  
 

วันท่ี เวลา ผู=ท่ีติดต6อส่ือสาร เบอร-โทรของผู=ติดต6อ ผู=รับการติดต6อ เบอร-โทรของผู=รับการติดต6อ ข=อความท่ีส่ือสาร 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

                                                                                                                                                                                               Sheet No. :         
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ภาคผนวก D – ข=อมูลสำหรับการติดต6อหน6วยงานหรือบุคลากรภายในองค-กร 
ข)อมูลในตารางด)านล,างน้ีเปQนข)อมูลสำหรับการติดต,อหน,วยงานหรือบุคลากรภายในองคNกร 

  ช่ือ บทบาทตามแผน เบอร-โทรศัพท-ติดต6อ ท่ีอยู6อีเมล 
ผู)อำนวยการองคNการพิพิธภัณฑNวิทยาศาสตรNแห,งชาติ 
(นายรวิน ระวิวงศN) 

Top Management 081-616-5165 rawin@nsm.or.th 

รองผู)อำนวยการองคNการพิพิธภัณฑNวิทยาศาสตรNแห,งชาติ 
(นายสุวรงคN วงษNศิริ) 

Top Management 081-173-8777 suwarong@nsm.or.th 

รองผู)อำนวยการองคNการพิพิธภัณฑNวิทยาศาสตรNแห,งชาติ 
(นางกรรณิการN เฉิน) 

Top Management 081-802-8946 Ganigar.c@nsm.or.th  

รองผู)อำนวยการองคNการพิพิธภัณฑNวิทยาศาสตรNแห,งชาติ 
(นายชนินทร วรรณวิจิตร) 

Top Management 081-646-4187 chanintorn@nsm.or.th  

ผู)อำนวยการสำนักผู)อำนวยการ 
(นางสาวศิริรัตนN เสริมวิฑูรยN) 

กรรมการ 089-202-5884 sirirat@nsm.or.th 

ผู)อำนวยการสำนักวิชาการพิพิธภัณฑNวิทยาศาสตรN 
(นางสาวอุมาภรณN เครือคำวัง) 

กรรมการ 089-201-5851 umapron@nsm.or.th 

ผู)อำนวยการสำนักวิชาการพิพิธภัณฑNธรรมชาติวิทยา 
(นางสาวนพรัตนN เทพเทพา) 

กรรมการ 081-805-2951 nopparat@nsm.or.th 

ผู)อำนวยการสำนักวิทยาศาสตรNสู,ชุมชน 
(นายสุวิทยN เปานาเรียง) 

กรรมการ 089-116-5501 suwit@nsm.or.th 

ผู7อำนวยการศูนย.พัฒนาความตระหนักด7านวิทยาศาสตร.แหEงชาต ิ กรรมการ 092-407-5566 Peeranut@nsm.or.th  
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  ช่ือ บทบาทตามแผน เบอร-โทรศัพท-ติดต6อ ท่ีอยู6อีเมล 
(นางสาวพีรนุช กัณหดิลก) 
ผู)อำนวยการสำนักบริการผู)เข)าชม 
(นายถิรพงศN เกียตินันทนN) 

กรรมการ 081-557-3213 tirapong@nsm.or.th  

ผู)อำนวยการสำนักบริการกลาง 
(นางสาวศิริรัตนN เสริมวิฑูรยN) 

กรรมการ 089-202-5884 sirirat@nsm.or.th 

ผู)อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตรN 
(นายอนันตกร ขยันงาน) 

กรรมการ 083-430-9933 anantakorn@nsm.or.th 

ผู)อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข,าย 
(นางสาวจีรพัชรินทรN อรรถจินดา) 

กรรมการ 080-967-4736 chirapatcharin@nsm.or.th 

ผู)อำนวยการสำนักวิศวกรรมและการผลิตส่ือ 
(นายนิติ บุญยเกียรติ) 

กรรมการ 081-903-8730 Niti@nsm.or.th  

ผู)อำนวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัล 
สำนักวิศวกรรมและการผลิตส่ือ 
(นายนรินทรN ปÄÅนเทียน) 

กรรมการ และผู)ช,วยเลขานุการ 081-453-4111 narin@nsm.or.th 

ผู)อำนวยการกองยุธศาสตรNและความเส่ียงองคNกร 
สำนักสำนักนโยบายและยุทธศาสตรN 
(นายสาธิต ลาภวุฒิรัตนN) 

กรรมการ และผู)ช,วยเลขานุการ 086-688-9912 sathit@nsm.or.th 

นางสาวพัชรNชิสา ไชยภัทรสิรศิริ หน,วยประชาสัมพันธN 2127 patchisa@nsm.or.th   
นางบุษราภรณN หนูเสน หน,วยประชาสัมพันธN 2139 bussaraporn@nsm.or.th    
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  ช่ือ บทบาทตามแผน เบอร-โทรศัพท-ติดต6อ ท่ีอยู6อีเมล 

นายชัยชาญ อ้ึงโสภาพงษN หน,วยติดตามสถานการณN 1802 chaicharn@nsm.or.th   
นายศศิ ภิญโญย่ิง หน,วยติดตามสถานการณN 1800 sasi@nsm.or.th   
นายชัยชาญ อ้ึงโสภาพงษN หน,วยรับแจ)งเหตุการณN 1802 chaicharn@nsm.or.th  
นายเวชยันตN จารุเพ็ง หน,วยรับแจ)งเหตุการณN 1804 wechayan@nsm.or.th  
นายชยุต ม,วงไหมทอง หน,วยรับแจ)งเหตุการณN 1800 chayut@nsm.or.th  
นายเวชยันตN จารุเพ็ง ฝÖายอาคารสถานท่ี (Facilities) 1804 wechayan@nsm.or.th  
นายอมร นูสารี ฝÖายอาคารสถานท่ี (Facilities) 1801 amorn@nsm.or.th  
นายศศิ ภิญโญย่ิง ฝÖายรปภ. (Security) 1800 sasi@nsm.or.th  
นายไอศูรยN บุณยะเสน ฝÖายรปภ. (Security) 1877 isoon@nsm.or.th   
นายชยุต ม,วงไหมทอง ฝÖายเจ)าหน)าท่ีความปลอดภัย 

(Security) 
1800 chayut@nsm.or.th  

นายยศวีรN อัตสินทอง ฝÖายเจ)าหน)าท่ีความปลอดภัย 
(Security) 

1451 yossawee@nsm.or.th  

นางสาวศรีอุทัย บุญรัตนN ฝÖายพยาบาล (Medical & Health) 1847 sriouthai@nsm.or.th  
นางสาวบุษปวัน คงศิลปå ฝÖายพยาบาล (Medical & Health) 1856 natcha@nsm.or.th  
นางสาวสุดาวัลยN ปçéนทอง ฝÖายจัดซ้ือจัดจ)าง (Procurement) 1859 sudawan@nsm.or.th  
นายชุมพร พิมพNศิริ ฝÖายจัดซ้ือจัดจ)าง (Procurement) 1858 chumporn@nsm.or.th  
นายไพบูลยN ขุนอินทรN ฝÖายบุคคล (HR/Personnel) 1845 paiboon@nsm.or.th  
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  ช่ือ บทบาทตามแผน เบอร-โทรศัพท-ติดต6อ ท่ีอยู6อีเมล 
นายธนกร ปุลิยNพงษN ฝÖายบุคคล (HR/Personnel) 1885 Thanakorn@nsm.or.th  
น.ส.ประทุม ปíอมงาม ฝÖายอาหารและเคร่ืองด่ืม  

(Food and Water) 
1854 pratoom@nsm.or.th  

นางไกรศรี โพนนาค ฝÖายอาหารและเคร่ืองด่ืม  
(Food and Water) 

1853 kraisri.p@nsm.or.th  

น.ส.สุดารัตนN สงวนทรัพยN ฝÖายอาหารและเคร่ืองด่ืม  
(Food and Water) 

1878 sudarat@nsm.or.th  

นายอดิศร ละไบยูซบ ฝÖายยวดยานพาหนะ 
(Transportation Vehicles) 

1864 adisorn@nsm.or.th  

น.ส.วาสนา เสารNฤกษN ฝÖายแผนงานและงบประมาณ 
(Planning and Budgeting) 

1857 vassana@nsm.or.th 

นางสาวศรีอุทัย บุญรัตนN ฝÖายการเงินและบัญชี  
(Finance and Accounting) 

1847 sriouthai@nsm.or.th 

นางสาวมยุรา แสงใสแก)ว ฝÖายการเงินและบัญชี  
(Finance and Accounting) 

1883 mayura@nsm.or.th  

 

 

 

 



แผนกู=คืนระบบสารสนเทศ (BCP/DRP) 36 |36 

	 	

	
ภาคผนวก E – ข=อมูลสำหรับการติดต6อหน6วยงานภายนอก 
ข)อมูลในตารางด)านล,างน้ีเปQนข)อมูลสำหรับการติดต,อหน,วยงานภายนอก 

ชื่อ ตำแหนEง องค.กรหรือหนEวยงานภายนอก ที่อยูEสำหรับติดตEอ เบอร.โทรศัพท.ติดตEอ ที่อยูEอีเมล 
นายวีรวุฒิ ร7อยพวง วิศวกร บริษัท ไซท. เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท. 

จำกัด 

- 083-034-9198 weeravut@getit.co.th 

คุณอนันต. พิทักษ.ธนางกูร 

(ผู7จัดการฝ�ายบริการ

ภาครัฐ) 

ดูแล/บริการลูกค7า  บริษัท  โทรคมนาคมแหEงชาติ จำกัด 

(มหาชน) ผู7ให7บริการวงจรสื่อ สาร

เครือขEายอินเทอร. เน็ต 

 

บริษัท  โทรคมนาคมแหEงชาติ 

จำกัด (มหาชน) 

02-104-4220 

081-352-0798 

 

anan.p@cattelecom.com 

คุณดวงหทัย ศรีเหรัญ 

(ฝ�ายบริการลูกค7าภาครัฐ) 

ดูแล/บริการลูกค7า บริษัท  โทรคมนาคมแหEงชาติ จำกัด 

(มหาชน) ผู7ให7บริการวงจรสื่อสาร

เครือขEายอินเทอร. เน็ต 

บริษัท  โทรคมนาคมแหEงชาติ 

จำกัด (มหาชน) 

02-104-4487 

081-352-6075 

Duanghathai.s@cattelecom.com 

jduanghathai@yahoo.com 

นายพณรัฐ โชติแดง 

 

วิศวกร บริษัท เน็ทวัน เน็ทเวิร.คโซลูชั่น จำกัด บริษัท เน็ทวัน เน็ทเวิร.ค

โซลูชั่น จำกัด 

086-082-8814 panarat@net1.co.th 

นายภุชิสส. จูพัฒนกุล วิศวกร บริษัท เน็ทวัน เน็ทเวริ.คโซลูชั่น จำกัด บริษัท เน็ทวัน เน็ทเวิร.ค

โซลูชั่น จำกัด 

081-488-8126 phuchiss@net1.co.th 

 



องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

39 หมู 3 ต.คลองหา อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 0 2577 9999 WWW.NSM.OR.TH
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