แผนความต่อเนื่องขององค์กร (BCP)
ของ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1. บทนา
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีโรคอุบัติใหม่จานวนมากและมีโรคที่สาคัญ ได้แก่โรคซาร์ส (SARS) ไข้หวัดนก
(Avian Influenza, H7N9) โรคไข้ ห วั ด ใหญ่ 2009 Viral Hemorrhagic Fever และโรคทางเดิ น หายใจ
ตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส (Middle East Respiratory Syndrome -MERS) จนมาในปี 2562 การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ (Covid-19) ที่มีจุดเริ่มต้นในเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน
ซึ่งพบผู้ป่วยตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 นั้น
มีความรุนแรงจนทาให้ประเทศจีนต้องมีการปิดเมือ ง ส่งผลให้ระบบการให้บริการสาธารณะ ระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศจีนหยุดชะงักลงโดยปริยาย ต่อมาเชื้อไวรัสโคโรน่ามีการแพร่ขยายในวงกว้างทั้งในประเทศในแถบ
เอเชีย ยุโรป และอเมริกา รวมถึงมีการพบผู้ป่วยรายแรกในไทยเมื่อช่วงต้นเดือนมกราคม 2563
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรั สโคโรน่ายังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการรับมือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน) จึงต้องเตรียมการรับมือกับสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมเพื่อให้การทางานของสถาบัน
ไม่หยุดชะงักลงในกรณีที่สถานการณ์เลวร้ายเช่นเดียวกันกับในประเทศจีน
โดยการจั ด ท าแผนตอบโต้ ภ าวะฉุ ก เฉิ น (ERP) และแผนความต่ อ เนื่ อ งขององค์ ก ร (BCP) รองรั บ
สถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อที่จะสถาบันมีความพร้อมในการรับมือ กับสถานการณ์ฉุกเฉิน และ
สามารถดาเนินการต่อได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
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2. เป้าหมาย ขอบเขต
2.1 เป้าหมาย
1. เพื่อกาหนดแนวปฏิบัติงานเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตจากสถานการณ์โรคระบาดในองค์การ หรือ
ในอาคารที่ตั้งสานักงาน
2. เพื่อกาหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ กากับดูแลเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตจากสถานการณ์
โรคระบาด
3. เพื่อกาหนดระดับของสถานการณ์ รวมถึงการบริหารจัดการการปฏิบัติ การควบคุมดูแลในแต่ละ
ระดับไว้อย่างชัดเจน
4. เพื่อให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มีความเชื่อมมั่นในศักยภาพ
ของสถาบัน
2.2 ขอบเขตการดาเนินการ
แผนต่อเนื่องขององค์กร (Business Continuity Plan : BCP) ใช้รองรับการบริหารความต่อเนื่อง
ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ในหลายรูปแบบของสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์
ฉุกเฉิน โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยพิจารณาถึงผลกระทบ
ต่อทรัพยากรที่สาคัญในการดาเนินงาน 2 ด้าน ดังนี้
1. ผลกระทบด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้สถานที่
ปฏิบัติงานหลักไม่สามารถใช้สถานที่ปฏิบัติงานหลักได้ และส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้
ชั่วคราวหรือระยะยาว
2. ผลกระทบด้ า นบุค ลากรหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้บุคลกรหลั กไม่ส ามารถ
มาปฏิบัติงานได้ตามปกติ
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3. การบริหารความต่อเนื่องของการให้บริการของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
3.1 โครงสร้างและทีมงาน
เพื่อให้ แผนบริ ห ารความต่อเนื่ อง (BCP) ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่ งชาติ (องค์การมหาชน)
สามารถน าไปปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล จึ ง จั ด โครงสร้ า งและที ม งานบริ ห าร
ความต่อเนื่องในภาวะสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีเกิดโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้า และโรคระบาด
โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดเตรียมความพร้อมไว้ 2 ส่วนคือ
1. ศูนย์บัญชาการการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ในส่วนกลาง (อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จังหวัดเชียงใหม่)
2. ศูนย์บัญชาการการตอบโต้ภ าวะฉุกเฉิน ในส่วนภูมิภาค (หอดูดาวฯ นครราชสีมา หอดูดาวฯ
ฉะเชิงเทรา หอดูดาวฯ สงขลา)
ศูนย์บัญชาการการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ในส่วนกลาง
ผู้บัญชาการเหตุการณ์
ผู้อานวยการ
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

ผู้อานวยการเหตุการณ์
รองผู้อานวยการ
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

ทีมสื่อสาร

ทีมคัดกรอง

ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้อานวยการกลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์

หัวหน้างานบริหารงานบุคคล
หัวหน้างานอาคารและสถานที่

ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

ทีมสนับสนุน
- ทีมรักษาความปลอดภัย
- ทีมรักษาความสะอาด

3

ศูนย์บัญชาการการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ในส่วนภูมิภาค

ผู้บัญชาการเหตุการณ์
ผู้อานวยการ
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

ผู้อานวยการเหตุการณ์
ผู้อานวยการหอดูดาว

ทีมสื่อสาร

ทีมคัดกรอง

ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ช่างเทคนิค/นายช่างเทคนิค

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
ดาราศาสตร์

ทีมสนับสนุน
- ผู้บังคับบัญชาทุกส่วนงาน
- ทีมรักษาความปลอดภัย
- ทีมรักษาความสะอาด

โดยทุกตาแหน่งจะต้องร่วมมือกันดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินให้สามารถบริหารความ
ต่อเนื่องและกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วตามบทบาทหน้าที่ที่กาหนด และในกรณีบุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติ
หน้ าที่ได้ ให้ บุ คลากรส ารองรั บ ผิ ดชอบทาหน้ า ที่ ในบทบาทของบุคลากรหลั ก โดยกาหนดบทบาทหน้ า ที่
โครงสร้างและทีมงานตามแผนบริหารความต่อเนื่อง ดังนี้
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ตาแหน่งผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้บัญชาการเหตุการณ์

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ/มาตรการความต่อเนื่อง
ก่อนเกิดเหตุ / ก่อนการประกาศใช้แผน BCP
- กาหนดนโยบาย แนวทางที่จาเป็นต่อการบริหารงาน
ในช่วงสถานการณ์ต่างๆ
- ประเมินสถานการณ์ ลักษณะแนวโน้มของความรุนแรง
ของเหตุการณ์
- พิจารณาตัดสินใจประกาศการใช้แผน BCP
- สั่ ง การ ก ากั บ ดู แ ลและควบคุ ม การด าเนิ น การตาม
นโยบาย แนวทาง มาตรการต่างๆ
ขณะเกิดเหตุ/ ขณะพิจารณาประกาศใช้แผนBCP/ใช้แผน
BCP
- พิจารณาประกาศใช้แผน BCP ตามความรุนแรงของ
สถานการณ์
- ประกาศใช้แผน BCP
- สั่ งการ มอบอานาจแก่ผู้ อ านวยการเหตุ การณ์ และ
ติดตาม
- ให้ ค าปรึ ก ษาและสนั บ สนุ น การบริ ห ารงานของ
ผู้อานวยการเหตุการณ์
- ก ากั บ ดู แ ล ติ ด ตามและรายงานความคื บ หน้ า ต่ อ
คณะกรรมการสถาบันฯ
หลังเกิดเหตุ / หลังการประกาศยกเลิกใช้แผน BCP
- ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ก า ศ ย ก เ ลิ ก แ ผ น BCP
ให้คณะกรรมการสถาบันฯ ทราบ
- ประกาศยกเลิกแผน BCP เมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะ
ปกติ
- รายงานผลการด าเนิ น งานตามความต่ อ เนื่ อ งของ
องค์กร ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ความเสียหายที่
เกิดขึ้น ให้คณะกรรมการสถาบันฯ ทราบ
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ตาแหน่งผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้อานวยการเหตุการณ์

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ/มาตรการความต่อเนื่อง
ก่อนเกิดเหตุ / ก่อนการประกาศใช้แผน BCP
- พิจารณากาหนดกลยุทธ์ความต่อเนื่องขององค์กร
- ติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และพิจารณาแผนการ
รองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และแผนความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ
- สั่งการทีมบริหารความต่อเนื่องของสถาบันวิจัยดารา
ศาสตร์แห่งชาติ กากับ ดูแล และควบคุมให้เป็นไปตาม
นโยบาย
ขณะเกิดเหตุ/ ขณะพิจารณาประกาศใช้แผนBCP/ใช้แผน
BCP
- หลังจากที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์ประกาศใช้แผนแล้ว
ให้สั่งการและควบคุมทีมใต้บังคับบัญชาในแผน BCP
เพื่อให้สามารถตอบโต้ต่อภาวะฉุกเฉินได้อย่างทันที
และสามารถดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
- ติดตามสถานการณ์เหตุการณ์ การดาเนินการของทีม
- สนับสนุนและให้คาปรึกษาเพื่อแก้ไขสถานการณ์
- รายงานสถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรคต่อผู้
บัญชาการเหตุการณ์
หลังเกิดเหตุ / หลังการประกาศยกเลิกใช้แผน BCP
- ติดตามผลการดาเนินการของแต่ละทีม
- สั่งการยกเลิกการปฏิบัติงานของทีม
- พิจารณารายงานการดาเนินการตามแผนของแต่ละทีม
- รายงานผลการดาเนินงานตามความต่อเนื่องของ
องค์กร ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ความเสียหายที่
เกิดขึ้น ให้ผู้บัญชาการณ์เหตุการณ์ของสถาบันทราบ
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ตาแหน่งผู้รับผิดชอบหลัก
ทีมสื่อสาร

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ/มาตรการความต่อเนื่อง
ก่อนเกิดเหตุ / ก่อนการประกาศใช้แผน BCP
- พิจาณากาหนดกลยุทธ์ความต่อเนื่องขององค์กร
- สนับสนุนและให้ข้อมูลแก่ผู้มีอานาจในการประกาศ
แผน BCP เพื่อพิจารณาตัดสินใจประกาศการใช้แผน
BCP
- สนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดมีการจัดเตรียม
ทรัพยากรที่ใช้ในการฟื้นคืนกระบวนงานหลักอย่าง
เพียงพอ
- จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักและ
เป็นความรู้แก่เจ้าหน้าที่
ขณะเกิดเหตุ/ ขณะพิจารณาประกาศใช้แผนBCP/ใช้แผน
BCP
- สนับสนุนและร่วมพิจารณาการออกคาสั่ง หรือ
มาตรการต่างๆแก่ผู้มีอานาจในการดาเนินการเพื่อให้
เป็นไปตามนโยบายและแผน
- วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ระดับความสาคัญของสถานการณ์ของอุบัติการณ์อย่าง
ต่อเนื่อง
- สนับสนุนและ/หรือประสานงานขอความช่วยเหลือกับ
หน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องแก่เจ้าหน้าที่
- ทาการรวบรวมแผนงานและเป้าหมายของแต่ละงาน
เพื่อใช้ในการติดตามผลการปฏิบัติงานระหว่างใช้แผน
ฉุกเฉินและ BCP
- รายงานผลการดาเนินงานการต่อโต้ต่อเหตุฉุกเฉิน ฟื้น
คืนกระบวนการปฏิบัติงานให้ผู้อานวยการเหตุการณ์
ทราบเป็นระยะ ๆ
หลังเกิดเหตุ / หลังการประกาศยกเลิกใช้แผน BCP
- ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนของแต่ละงาน โดย
ใช้เป้าหมายที่ตั้งเป็นเกณฑ์ และรายงานต่อผู้อานาย
การเหตุการณ์
- สนับสนุนและร่วมพิจารณาการออกคาสั่งยกเลิกการ
ใช้แผนภาวะฉุกเฉินและ BCP แก่ผู้อานวยการณ์
เหตุการณ์และผู้บัญชาการเหตุการณ์
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ตาแหน่งผู้รับผิดชอบหลัก
ทีมสื่อสาร

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ/มาตรการความต่อเนื่อง
- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่สามารถกลับมาปฏิบัติงาน
ได้ปกติ
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานต่อได้
อย่างปลอดภัยและต่อเนื่อง
- รายงานผลการดาเนินงานตามความต่อเนื่องของ
องค์กร ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ความเสียหายที่
เกิดขึ้น ให้ผู้อานวยการเหตุการณ์ของสถาบันทราบ

ตาแหน่งผู้รับผิดชอบหลัก
ทีมคัดกรอง

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ/มาตรการความต่อเนื่อง
ก่อนเกิดเหตุ / ก่อนการประกาศใช้แผน BCP
- ติดตามข่าวสารการป้องกันและการระบาดไวรัส
โคโรนา(COVID-19) และเพื่อประเมินสถานการณ์
ลักษณะขอบเขตและแนวโน้มของอุบัติการณ์
- แจ้งหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ตอบสนองต่ออุบัติการณ์
- ดาเนินการตามแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินรองรับกรณี
ไวรัสโคโรนา(COVID-19)
- เสนอการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกัน และอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การคัดกรอง เช่น หน้ากากอนามัย น้ายาล้างมือ
เป็นต้น
- จัดทาแผนการคัดกรองบุคคลเข้า-ออก สถาบันและ
เสนอต่อผู้อานวยการเหตุการณ์และดาเนินการ
- จัดทาแผนการทาความสะอาด รักษาความสะอาดพ
พื้นที่สถาบันและเสนอต่อผู้อานวยการเหตุการณ์และ
ดาเนินการ
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ตาแหน่งผู้รับผิดชอบหลัก
ทีมคัดกรอง

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ/มาตรการความต่อเนื่อง
ขณะเกิดเหตุ/ ขณะพิจารณาประกาศใช้แผนBCP/ใช้แผน
BCP
- เพิ่มมาตรการคัดกรอง 100%
- เพิ่มความถี่ในการทาความสะอาดพื้นที่ และพิจารณา
การทาความสะอาดใหญ่ตามสถานการณ์
- วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ระดับความสาคัญของสถานการณ์ของอุบัติการณ์อย่าง
ต่อเนื่อง
- แจกจ่ายและจัดส่งอุปกรณ์คัดกรองและอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายให้แก่เจ้าหน้าที่ทั้งภายในสถาบันและ
ภูมิภาค
- ติดตามสถานะการดาเนินการตามแผน BCP และ
รายงานผลดาเนินงานต่อผู้อานวยการเหตุการณ์เป็น
ระยะๆ
- ประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ดาเนินการทาความสะอาด และฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่
ปฏิบัติงานที่พบผู้ติดเชื้อและบริเวณใกล้เคียง
- บันทึกข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับอุบัติการณ์ การดาเนินการ
และการตัดสินใจที่ดาเนินการไปแล้ว เพื่อนาไปใช้
วิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการแก้ไขและปรับปรุงใน
อนาคต โดยบันทึกข้อมูลที่สาคัญลงในตารางการ
บันทึกเหตุการณ์ (Event Log) และรายงานต่อคณะ
บริหาร BCP
หลังเกิดเหตุ / หลังการประกาศยกเลิกใช้แผน BCP
- สรุปผลการดาเนินการระหว่างการปฏิบัติตามแผน
BCP เสนอต่อคณะบริหารความต่อเนื่องของ
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
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ตาแหน่งผู้รับผิดชอบหลัก
ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ/มาตรการความต่อเนื่อง
ก่อนเกิดเหตุ / ก่อนการประกาศใช้แผน BCP
- จั ด ท าแผนและความถี่ ข องการส ารองข้ อ มู ล และ
ทดสอบการนากลับมาใช้อย่างสม่าเสมอ
- จั ด ท าแผนการสนั บ สนุ น อุ ป กร ณ์ ท าง IT และ
ระบบปฏิบัติการแก่ เจ้ าหน้ า ที่ก รณีที่ ต้ องปฏิบั ติ ง าน
นอกสถาบันฯ
- จัดทาคู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเ ล็กทรอนิกส์ /
ระบบการประชุมทางไกล / และระบบอื่นๆที่สามารถ
ทาให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องทุก
สถานที่
- จัดให้มีการทดลองใช้งานและปรับปรุงอยู่เสมอ
ขณะเกิดเหตุ/ ขณะพิจารณาประกาศใช้แ ผนBCP/ใช้แผน
BCP
- จั ด รายชื่ อ ที ม สนั บ สนุ น ในแต่ ล ะด้ า น / แต่ ล ะวั น
รายงานต่ อ ผู้ อ านวยการเหตุ ก ารณ์ และที ม สื่ อ สาร
เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อได้อย่างทันที
- สารองข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
- เสนอคู่ มื อ แก่ ผู้ อ านวยการและที ม สื่ อ สารเพื่ อ ให้
เจ้าหน้าที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
- สนับสนุนอุปกรณ์ITที่จาเป็นแก่เจ้าหน้าที่
หลังเกิดเหตุ / หลังการประกาศยกเลิกใช้แผน BCP
- สรุ ป ผลการด าเนิ น การระหว่ า งการปฏิ บั ติ ต ามแผน
BCP เสนอต่อผู้อานวยการเหตุการณ์
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ข้อมูลตามโครงสร้างและทีมงานตามแผนบริหารความต่อเนื่อง
บุคลากรหลัก
บุคลากรสารอง
ชื่อ/ตาแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ชื่อ/ตาแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา
081-681-1767
นายธนา ธนาเจริญพร
092-591-3332
ผู้บัญชาการเหตุการณ์
ผู้บัญชาการเหตุการณ์
นายธนา ธนาเจริญพร
092-591-3332
นายอภิชาต เหล็กงาม
083-470-7711
ผู้อานวยการเหตุการณ์
ผู้อานวยการเหตุการณ์
นางสาวจุลลดา ขาวสะอาด
081-881-3260
น.ส.พิริยาภรณ์ สรรพศรี
094-153-5694
ทีมสื่อสาร
ทีมสื่อสาร
นางสาวศิริลักษณ์ แดนธนสารมาก 081-764-7318
นายกานต์ โพธิ์ชื่น
099-531-8952
ทีมคัดกรอง
ทีมคัดกรอง
นายภาสิต ลาดเหลา
099-291-9444
นายณัฐพงศ์ อนุวงค์
082-981-6699
ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ
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3.2 กลยุทธ์ความต่อเนื่องขององค์กร (Business Continuity Strategy)
กลยุทธ์ความต่อเนื่องเป็นแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีความพร้อมเมื่อเกิด
สภาวะวิกฤต ทั้ง 2 ด้าน ปรากฎตามตารางนี้
ทรัพยากร
1. ด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก
2. ด้านบุคลากรหลัก

กลยุทธ์ความต่อเนื่อง
กาหนดพื้นที่ปฏิบัติงานสารอง หรือ Digital Workplace
หรือ Work From Home
กาหนดบุคลากรสารอง หรือหมุนเวียนหน้าที่ (Rotation)
เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนกันในหน่วยงาน หากไม่อัตรากาลัง
เพียงพอ ให้ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายในอื่น

จากสรุปเหตุการณ์สภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ์ โรคระบาดจะมีผลกระทบต่อด้านอาคารสถานที่
ปฏิบัติงานหลัก และผลกระทบด้านบุคลากรหลัก ดังนั้น จึงกาหนดกลยุทธ์ในการจัดหาและบริหารจัดการ
ทรพัยการให้มีความพร้อมเมื่อเกิดภาวะวิกฤต ดังนี้
1. ด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก กาหนดพื้นที่ปฏิบัติงานสารอง หรือ Digital Workplace หรือ
Work From Home โดยกาหนดด้านสถานที่ปฏิบัติงานหลัก และสารองดังนี้
แนวทาง
สถานการณ์ที่ 1 : ชื่อเรียกสถานการณ์ NARIT-EMP1 เมื่อพบผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค (Patients under investigation : PUI) จานวน 1 คน
สถานการณ์ที่ 2 : ชื่อเรียกสถานการณ์ NARIT-EMP2 เมื่อพบผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค (Patients under investigation : PUI) จานวน 5 คน ขึ้นไป ใน
ระยะเวลาเดียวกัน
สถานการณ์ที่ 3 : ชื่อเรียกสถานการณ์ NARIT-EMP3 กรณีมีการระบาดซ้า
ภายใน 28 วัน หลังจากมีมาตรการกักกันโรค 14 วันแล้ว

พื้นที่ปฏิบัติงานที่กาหนด
หลัก – สดร. (ร้อยละ 70)
รอง – บ้าน (ร้อยละ 30)
หลัก – สดร. (ร้อยละ 50)
รอง – บ้าน (ร้อยละ 50)
หลัก – บ้าน (ร้อยละ 99)
รอง – สดร. (ร้อยละ 1)

2. ด้านบุคลากรหลัก กาหนดบุคลากรสารอง เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนกันในหน่วยงาน หากไม่เพียงพอ
ให้ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายในอื่น โดยมีแนวทางกาหนดอัตราส่วนความต้องการบุคลากรหลัก
สาหรับความต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน รายละเอียดดังนี้
แนวทาง
สถานการณ์ที่ 1 : ชื่อเรียกสถานการณ์ NARIT-EMP1 เมื่อพบผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค (Patients under investigation : PUI) จานวน 1 คน
สถานการณ์ที่ 2 : ชื่อเรียกสถานการณ์ NARIT-EMP2 เมื่อพบผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค (Patients under investigation : PUI) จานวน 5 คน ขึ้นไป ใน
ระยะเวลาเดียวกัน
สถานการณ์ที่ 3 : ชื่อเรียกสถานการณ์ NARIT-EMP3 กรณีมีการระบาดซ้า
ภายใน 28 วัน หลังจากมีมาตรการกักกันโรค 14 วันแล้ว

อัตราบุคลากรหลัก
ร้อยละ 70
ร้อยละ 50
ร้อยละ 1
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3.3 ผลกระทบขององค์กรBusiness Impact Analysis)
การวิคเราะห์กิจกรรมหลัก และระยะเวลาเป้าหมายในการคืนสภาพ พบว่า กระบวนการทางานที่ต้องให้
ความสาคัญและกลับมาดาเนินงานหรือฟื้นคืนสภาพให้ได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด ปรากฎตามตารางดังนี้
กระบวนการหลัก
งานวิจัยทางดาราศาสตร์
งานพัฒนาเทคโนโลยีและวิศวกรรม
งานบริการวิชาการ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานสารบรรณ
งานการประชุม
งานการเงินและบัญชี
งานบริหารงานบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
งานกฎหมาย
งานประชาสัมพันธ์
งานวิเทศสัมพันธ์
งานหารายได้

ความ
ระยะเวลาเป้าหมายการคืนสภาพ
เร่งด่วน ครึ่งวัน 1 วัน 7 วัน 15 วัน 30 วัน
ต่า


ต่า


ต่า


สูง


สูง


สูง


สูง


ต่า


ต่า


ต่า


ต่า


ต่า


ต่า


ต่า



3.4 การกาหนดมาตรการในการบริหารจัดการตามลาดับเหตุการณ์เมื่อเกิดภาวะวิกฤตกรณีโรคระบาด
การดาเนินการ
1. การดาเนินการก่อนเกิดเหตุ

มาตรการความต่อเนื่อง
ด้านบุคลากร
1. ผู้บังคับบัญชาทุกส่วนงาน จัดทาแผนการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง
กรณีการแพร่ระบาดของโรค สาหรับบุคลากรของสถาบัน
2. ผู้อานวยการเหตุการณ์ เตรียมการชี้แจงความเข้าใจ ฝึกซ้อมตาม
แผนกับบุคลากรของสถาบัน ทุกคน
3. ผู้บังคับบัญชาทุกส่วนงาน ร่วมกับทีมคัดกรอง จัดทาการสารวจผู้มี
ประวัติกลุ่มเสี่ยงตามแนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคระบาด
ของกรมควบคุมโรค ตลอดจนเก็บสถิติข้อมูล เพื่อร่วมประเมินแนวโน้ม
ของกลุ่มเสี่ยง รวมถึงให้ทุกคนในหน่วยงานจัดทา Timeline ในแต่ละ
วัน และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
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1. การดาเนินการก่อนเกิดเหตุ

มาตรการความต่อเนื่อง
4. งานบริหารงานบุคคล Update ข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน เบอร์
โทรศัพท์ และเบอร์โทรศัพท์บุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน และงานอาคาร
สถานที่จัดทาหมายเลขโทรศัพท์ เบอร์ติดต่อฉุกเฉินของกรมควบคุมโรค
สาธารณสุขจังหวัด รถพยาบาล และสถานพยาบาลต่าง ๆ
5. ทีมสื่อสาร จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความรับรู้ สร้างความเข้าใจ
รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการป้องกันตนเองจากโรคระบาด โดย
อ้างอิงจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
6. ทีมคัดกรอง จัดทาแจ้งเตือน ข้อควรระวัง รวมถึงควบคุมการทา
ความสะอาดพื้ น ที่ ส านั ก งาน เป็ น เวลาและในแต่ ล ะวั น ควรใช้
ทางเข้าออกเพียงทางเดียว รวมทั้งจัดพื้น ที่ห้องประชุม สานักงาน ต้อง
นั่งห่างกัน 1-2 เมตร
7. ทีมคัดกรอง จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ หรือวัสดุสิ้นเปลืองเพื่ออานวยความ
สะดวก โดยคานึงถึงความปลอดภัยในการทางานของบุคลากรสถาบัน
และบุ ค คลภายนอกที่ เ ข้ า มาในอาคารส านั ก งานของสถาบั น อาทิ
เครื่องวัดไข้ เจลแอลกอฮอร์ น้ายาล้างมือ หน้ากากอนามัย
8. ทีมคัดกรอง กาหนดแนวทาง Social distancing ให้ครอบคลุมใน
เชิงป้องกันตนเอง และเชิงให้ความร่วมมือกับสังคม
9. ผู้บังคับบัญชาทุกส่วนงาน จัดให้เหลื่อมเวลาการเข้าทางาน และการ
พักรับประทานอาหารกลางวัน โดยแนะนาให้จัดเตรียมอาหาร พร้อม
อุ ป กรณ์ ม าเอง และลดความแออั ด ในที่ ท างานตามแนวทาง Work
From Home ของสถาบัน จานวน 30%
10. ที ม สื่ อ สาร ติ ด ตามสถานการณ์ ภ ายในประเทศและภายนอก
ประเทศ ตลอดจนข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ จาก
ทางราชการ
ด้านสถานที่
11. ผู้บัญชาการเหตุการณ์ ออกประกาศแนวทาง มาตรการ การเตรียม
ความพร้ อ มที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สถานที่ เช่ น สั ด ส่ ว นการปฏิ บั ติ ง าน ณ
สถานที่ปฏิบัติงานหลัก และรอง
12. ผู้ อ านวยการเหตุ ก ารณ์ ที ม สื่ อ สาร และงานบริ ห ารงานบุ ค คล
กาหนดโครงสร้าง และช่องทางการติดต่อสื่อสาร การกากับดูแล และ
การรายงานเหตุการณ์ และผลดาเนินงานให้ ผู้ บัญ ชาการเหตุการณ์
ทราบเหตุการณ์

14

การดาเนินการ

2. การดาเนินการระหว่างเกิดหตุ

มาตรการความต่อเนื่อง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานนอกสถานที่
13. ทีมสื่อสารและทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทาแผนการปฏิบัติงาน
ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบการสื่อสาร รวมถึงจัดให้มีช่องทางการ
ติดต่อสาธารณะกรณีฉุกเฉิน หรือเตรียมการประชุมทางไกล และสารอง
วิธีการใช้ไว้ในช่องทาง กรณีระบบการสื่อสารปกติไม่สามารถใช้งานได้
เพื่อให้สามารถดูวิธีการเข้าใช้งาน แนวทางปฏิบัติ พร้อมทั้งสามารถเข้า
ไปทบทวน ดูวิธีการได้
14. ผู้บัญชาการสถานการณ์ กาหนดช่องทาง หรือการอนุมัติ พิจารณา
ผ่านการยืนยันตัวบุคคลออนไลน์
15. ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้คาแนะนาในการเตรียมการจัดเก็บ
ข้อมูล หรือสารองข้อมูลหากต้องปฏิบัติงานที่บ้าน
16. ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ เตรียมช่องทางการเข้าถึงระบบปิดที่ใช้
เฉพาะหน่วยงาน จะต้องกาหนดรหัสผ่านระดับยากต่อการเข้าถึงของ
บุคคลอื่น เพื่อป้องกันการเจาะระบบหรือเดารหัสผ่าน ตลอดจนมีการ
เก็บข้อมูลการเข้าใช้งาน
ด้านบุคลากร
1. กรณีพบผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patients under investigation
: PUI) ดาเนินการใน 3 สถานการณ์ดังนี้
สถานการณ์ที่ 1 : ชื่อเรียกสถานการณ์ NARIT-EMP1 เมื่อพบ
PUI จานวน 1 คน ผู้บัญชาการเหตุการณ์ ประกาศหยุดปฏิบัติงานใน
ส่วนงานเฉพาะผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เป็นเวลาอย่างน้อย 48 ชั่วโมง ระหว่าง
รอผลการตรวจพิสูจน์โรค ดาเนินการปิดบริเวณเฉพาะส่วนที่พบและ
ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งดาเนินการฆ่าเชื้อทันที และในส่วนผู้สัมผัสเสี่ยง
ต่าให้ปฏิบัติตามเกณฑ์การควบคุมตนเองของกรมควบคุมโรค โดยให้ผู้
ได้รับมอบหมายดาเนินการแจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการ
สอบสวนโรคภายในเวลาที่ ก าหนดของกรมควบคุ มโรค กระทรวง
สาธารณะสุข
สถานการณ์ที่ 2 : ชื่อเรียกสถานการณ์ NARIT-EMP2 เมื่อพบ
PUI จ านวน 5 คนขึ้ นไป ในระยะเวลาช่ ว งเดี ยวกั น ผู้ บั ญชาการ
เหตุการณ์ ประกาศหยุดปฏิบัติงานในทุกส่วนงาน เป็นเวลาอย่างน้อย
48 ชั่วโมง โดยกาหนดให้มีบุคลากรปฏิบัติงานที่จาเป็นน้อยที่สุด หรือ
ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ที่กาหนด ระหว่างรอผลการตรวจพิสู จน์ โรค
ดาเนินการปิดสานักงานในพื้นที่ที่พบทั้งหมด พร้อมทั้งดาเนินการ
ฆ่าเชื้อทันที
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มาตรการความต่อเนื่อง
ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงต่าให้ปฏิบัติตามเกณฑ์การควบคุมตนเองของกรม
ควบคุมโรค โดยให้ผู้ได้รับมอบหมายดาเนินการแจ้งต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการสอบสวนโรคภายในเวลาที่กาหนดของกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข
สถานการณ์ ที่ 3 : ชื่อเรี ยกสถานการณ์ NARIT-EMP3 กรณีมี การ
ระบาดซ้าหรือระบาดต่อเนื่องภายใน 28 วัน หลังจากมีมาตรการกักกัน
โรค 14 วันแล้ว ผู้บัญชาการเหตุการณ์ประกาศหยุดปฏิบัติงานในทุก
ส่วน เป็นเวลาอย่างน้อย 48 ชั่วโมง โดยกาหนดให้มีบุคลากรปฏิบัติงาน
ที่จาเป็นน้อยที่สุด หรือปฏิบัติงาน ณ สถานที่ที่กาหนด ระหว่างรอผล
การตรวจพิสู จน์โรค ดาเนินการปิดส านักงานเพื่อดาเนินการฆ่ าเชื้ อ
ทันที ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงต่าให้ปฏิบัติตามเกณฑ์การควบคุมตนเองของ
กรมควบคุมโรค โดยให้ผู้ได้รับมอบหมายดาเนินการแจ้งต่อหน่วยงานที่
เกี่ ยวข้ องเพื่ อด าเนิ นการสอบสวนโรคภายในเวลาที่ ก าหนดของ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข
2. ผู้ บั งคั บบั ญชาทุ กหน่ วยงาน สั่ งให้ ผู้ มี ความเสี่ ยงสั มผั สสู งตามแนว
ทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ของกรมควบคุมโรค
เข้ารับการตรวจตามขั้นตอน และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
ชั้นทราบถึงคณะกรรมการสถาบันฯ
3. ทีมสื่อสาร ดาเนินการตามแนวทางทางปฏิบัติการสื่อสาร ระบบการ
อนุมัติ เห็นชอบ พิจารณา ผ่านการยันยันตัวตนทางออนไลน์ พร้อมทั้งใช้
ช่ องทางการติ ดต่ อ สื่ อสาร ระบบการอนุ มั ติ เห็ นชอบตามที่ มี แ ผน
เตรียมการไว้แล้ว
4. ทีมสื่อสาร จัดทาประกาศผลการสอบสวนโรคเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง
ต่อสาธารณะ และทาข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งผลการตรวจ การสอบสวน
โรคเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณะ
5. ผู้บัญชาการเหตุการณ์พิจารณาประกาศเพื่อแจ้งให้ปฏิบัติงานตาม
ประกาศของสถาบัน เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังโรคระบาด : การ
ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home)
ด้านอาคารสถานที่
6. ผู้บังคับบัญชาทุกส่วนงาน ให้เหลื่อมเวลาการเข้าทางาน และการพัก
รับประทานอาหารกลางวั น โดยแนะนาให้ จัดเตรีย มอาหาร พร้อ ม
อุ ป กรณ์ ม าเอง และลดความแออั ด ในที่ ท างานตามแนวทาง Work
From Home ของสถาบัน จานวน 30%
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มาตรการความต่อเนื่อง
7. ที ม คั ด กรอง ด าเนิ น การตามแนวทาง Social distancing ให้
ครอบคลุมในเชิงป้องกันตนเอง และเชิงให้ความร่วมมือกับสังคม
หมายเหตุ : หากจาเป็น ผู้บัญชาการเหตุการณ์ สามารถประกาศใช้แผน
NARIT-EMP1 เฉพาะส่วนสถานที่ เพื่อที่จะดาเนินการปิดบริเวณเฉพาะ
สวนสถานที่และบริเวณที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งดาเนินการฆ่าเชื้อทันที

3. การดาเนินการหลังเกิดเหตุ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานนอกสถานที่
8. ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ กาหนดแนวทางการสารองข้อมูล และให้
ผู้ปฏิบัติงานทาการสารองข้อมูลที่ปฏิบัติงานที่บ้าน
9. ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ กาหนดช่องทางระบบสารสนเทศที่กาหนด
เพื่ อ สนั บ สนุ น การท างาน เช่ น ระบบ MIS E-meeting ระบบสาร
บรรณออนไลน์ ระบบ Video Conference เป็นต้น
1. ผู้ บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์ แจ้ ง วั น การกลั บ เข้ า มาปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ณ
สถานที่ตั้ง
2. ผู้ บั ญ ชาการเหตุ ก รณ์ มอบหมายให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาทุ ก หน่ ว ยงาน
จัดทารายงานจานวนผู้ กลั บเข้ามาปฏิบัติงานและจัดทาสรุปผลการ
ปฏิบัติงานตามห้วงระยะเวลาที่กาหนด โดยรายงานผลตามลาดับขั้น
ตามสายการบังคับบัญชา
3. ทีมสื่อสาร ถอดบบทเรียน สรุปปัญหา อุปสรรค เพื่อนามาปรับปรุง
และประยุกต์ใช้ในกรณีมีเหตุการณ์คล้ายกันต่อไป

3.5 ระบบสนับสนุนที่จาเป็นต่อการฟื้นฟูกิจกรรมหลัก
เพื่อให้กิจกรรมหลักของการดาเนินงานของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดาเนิน
ให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก จึงกาหนดเทคโนโลยีที่นามาใช้สนับสนุนกิจกรรมหลัก ดังนี้
ลาดับ

บริการ

1

ระบบบริหารจัดการสถาบันฯ
MIS
ระบบประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์
E-meeting
ระบบการประชุมทางไกล

2
3

บริการอื่นที่สนับสนุนการให้บริการ
ระบบ mis.narit.or.th
ระบบ meeting.narit.or.th
Video Conference ได้แก่ Zoom
Microsoft Team Line เป็นต้น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/
ผู้สนับสนุน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
งานอานวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
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กฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557
3. พระราชกาหนด ว่าดวยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
4. ประกาศประกาศสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวัง
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019
(COVID-19))
ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563
5. ประกาศสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID19)) (ฉบับที่ 3) : การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home)
6. ประกาศสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease
2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 4)
7. ประกาศสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease
2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 5)
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