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1. จัดตั้งทีมบริหำรควำมต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan Team)

2. เตรียมธุรกิจเพื่อรองรับควำมไม่แน่นอนในอนำคตไว้ล่วงหน้ำ

3. บริหำรจัดกำรสภำพคล่อง กระแสเงินสด และกำรลดต้นทุนทำงธุรกิจ

4. พัฒนำช่องทำงกำรค้ำใหม่หรือผลิตภัณฑ์และบริกำรใหม่ให้สอดรับกับสถำนกำรณ์ 

5. สื่อสำรและรักษำควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำและคู่ค้ำในห่วงโซ่อุปทำน 
รวมทั้งหน่วยงำนภำครัฐ 

6. ปรับโมเดลกำรท�ำงำนในช่วงวิกฤตให้สอดรับกับสถำนกำรณ์

7. สื่อสำรกับพนักงำนและปรับระบบกำรบริหำรจัดกำรพนักงำนในช่วงวิกฤต

8. ยกระดับทักษะพนักงำนและองค์กรให้มีขีดควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสูงขึ้น

9. บริหำรจัดกำรข้อมูลในองค์กรให้พร้อมในช่วงวิกฤต

10. หำโอกำสที่เกิดขึ้นใหม่จำกควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
และเตรียมกำรเพื่อปรับธุรกิจสู่โอกำสใหม่ในอนำคต

 � รำยกำรตรวจสอบ (Checklist) เพื่อประกอบแนวทำงปฏิบัติส�ำหรับภำคเอกชน 
ส�ำหรับกำรเตรียมกำรบริหำรจัดกำรสถำนกำรณ์โควดิ-19 และภยัพิบัตใินอนำคต 

 � ตัวอย่ำงแบบฟอร์มแนะน�ำส�ำหรับกำรจัดท�ำแผนด�ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องส�ำหรับ
กำรบริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤต 

 � แบบฟอร์มประกอบคู่มือและแนะแนวทำงปฏิบัติส�ำหรับภำคเอกชน

ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
สถำบันวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมอุตสำหกรรมกำรผลิต (SMI) สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 1

คู่มือและข้อเสนอแนะแนวปฏิบัติส�ำหรับภำคเอกชน ส�ำหรับสถำนกำรณ์โควิด-19 และภัยพิบัติในอนำคต



 สถานการณ์โควิด-19 เป็นวิกฤตกำรณ์ทำงสำธำรณสุขส�ำคัญที่กระทบต่อภำคธุรกิจในวงกว้ำง
และเกิดขึ้นทั่วโลก ภำยใต้สถำนกำรณ์วิกฤตที่มีควำมไม่แน่นอนสูง ภำคธุรกิจส่วนใหญ่ล้วนได้รับ
ผลกระทบ ทัง้ค�ำสัง่ซือ้ของลูกค้ำทีล่ดหำยไปมำก ต้นทนุธรุกจิทีส่งูขึน้ ห่วงโซ่อุปทำนทีห่ยดุชะงกั และอืน่ ๆ  
ซึ่งควำมท้ำทำยที่เกิดจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 ท�ำให้ทุกธุรกิจล้วนต้องปรับตัวขนำดใหญ่เพื่อให้อยูร่อด
จำกวกิฤตและสำมำรถเตรยีมพร้อมส�ำหรบัเศรษฐกจิใหม่ หลังสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโควดิ-19

 ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ และสถาบันวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมอตุสาหกรรมการผลติ (SMI) สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกนั
ศึกษำและถอดบทเรียนแนวทำงปฏิบัติที่ดีในกำรบริหำรควำมต่อเนื่องของธุรกิจและกำรบริหำรจัดกำร
วิกฤตภำยใต้สถำนกำรณ์โควิด-19 โดยกำรศึกษำเอกสำรทำงวิชำกำร กำรสัมภำษณ์หน่วยงำนต้นแบบ
ทั้งภำคเอกชนและภำครัฐ ในกำรบริหำรจัดกำรวิกฤตที่ดีและกำรประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู ้
ระหว่ำงกัน แล้วจึงได้สังเครำะห์ผลกำรถอดบทเรียนมำเป็น “คู่มือและข้อเสนอแนะแนวปฏิบัติส�าหรับ
ภาคเอกชนส�าหรับสถานการณ์โควิด-19 และภัยพิบัติในอนาคต” ข้ึน เพื่อให้ภำคธุรกิจ โดยเฉพำะ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สำมำรถใช้เป็นแนวทำงส�ำหรับบริหำรจัดกำรในช่วงวิกฤต
และเพื่อเตรียมควำมพร้อมทำงธุรกิจส�ำหรับอนำคต

บทน�า

ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
สถำบันวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมอุตสำหกรรมกำรผลิต (SMI) สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 2

คู่มือและข้อเสนอแนะแนวปฏิบัติ ส�ำหรับภำคเอกชนส�ำหรับสถำนกำรณ์โควิด-19 และภัยพิบัติในอนำคต



วัตถุประสงค์

ขอบเขต

1. เพือ่ให้ภำคเอกชนมีคู่มอืจัดเตรียมควำมพร้อมของธรุกจิในทกุมิตเิม่ือเกดิภยัพบัิติหรอือบัุตกิำรณ์ต่ำง ๆ  
ที่เกิดขึ้น ให้สำมำรถด�ำเนินธุรกิจได้อย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ

2. เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เป็นมำตรฐำนเดียวกันที่เกี่ยวกับกระบวนกำร 
และแนวทำงปฎบิติัให้แก่บคุลำกรทกุระดบัในองค์กร ซึง่จะน�ำไปสู่กำรพฒันำกำรปฎบัิตงิำนทกุภำคส่วน
ขององค์กรมุ่งไปในเป้ำหมำยเดียวกัน

3. เพื่อลดผลกระทบจำกกำรหยุดชะงักในระบบกำรผลิต กำรค้ำ และกำรบริกำร

 คู ่มือแนวปฏิบัติส�ำหรับภำคเอกชน ธุรกิจทุกประเภท ทุกขนำด สำมำรถน�ำไปปรับใช้ให้
เหมำะสม สอดคล้องกับสถำนะของธุรกิจ และสถำนกำรณ์ของภัยพิบัติที่เกิดขึ้น เมื่อธุรกิจจัดเตรียม
ควำมพร้อมตำมแนวปฎิบัติดังกล่ำว จะมีผลให้ธุรกิจสำมำรถด�ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง

 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ : Business Continuity 
Management (BCM) คือแนวทำงในกำรก�ำหนดแผนนโยบำยมำตรฐำน
และกระบวนกำรท�ำงำนของทั้งองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่ำในกรณีที่มีภัยพิบัติ 
หรืออุบัติกำรณ์ต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะท�ำให้กำรปฎิบัติงำนตำมปกติต้องหยุด
ชะงัก ธุรกรรมที่ส�ำคัญจะสำมำรถด�ำเนินได้อย่ำงต่อเนื่อง หรือกลับมำ
ด�ำเนินกำรในเวลำที่เหมำะสม

 การบริหารสภาพคล่อง คือ กำรบริหำรให้มีเงินหรือสินทรัพย์
สภำพคล่องให้เพยีงพอต่อค่ำใช้จ่ำยทีจ่�ำเป็น โดยให้มสีภำพคล่องเพยีงพอใน
เวลำที่ต้องกำรใช้ และมีสภำพคล่องไม่มำกเกินไปจนท�ำให้เกิดต้นทุน
ค่ำเสียโอกำส เน่ืองจำกกำรถือครองสินทรัพย์ประเภทสภำพคล่องสูงมี
ผลตอบแทนต�่ำหรืออำจจะไม่ได้รับเลย ดังน้ันจึงควรถือครองเท่ำที่
จ�ำเป็นเท่ำนั้น

 การจดัการข้อมลูในองค์กร (Enterprise Content Management: ECM) คือกำรจดักำรข้อมลู
และกำรด�ำเนินกำร (Workflow) ภำยในองค์กร โดยใช้เครื่องมือทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่สำร
เข้ำมำช่วยจดักำร จดัเกบ็ ส�ำรองข้อมูล จดัส่งข้อมลู และเอกสำรทีเ่กิดขึน้ในองค์กร เพ่ือลดค่ำใช้จ่ำยและท�ำให้
เกิดประสิทธิภำพกำรท�ำงำนขององค์กร

 การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management : HRM) ในช่วงวิกฤต 
คือ กลยุทธ์ตลอดจนกระบวนกำรในกำรจัดกำรบุคลำกรในองค์กร ตำมมิติต่ำง ๆ เพื่อให้บุคลำกรสำมำรถ
ด�ำเนนิกำรท�ำงำนตำมหน้ำทีข่องตนให้เกิดประสิทธภิำพสูงสุด และเกดิปัญหำให้น้อยทีสุ่ด รวมถงึกำรพฒันำ
ให้บุคลำกรมีศักยภำพเพิ่มขึ้น เพื่อกำรปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น และเพื่อช่วยกันผนึกก�ำลังผลักดัน
ให้ธุรกิจสำมำรถขับเคลื่อนได้ในช่วงวิกฤต

ค�าจ�ากัดความ

ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
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10 แนวทางปฏิบัต ิ
ส�าหรับภาคเอกชน
ส�าหรับสถานการณ์โควิด-19
และภัยพิบัติในอนาคต

1. จดัตัง้ทมีบรหิำรควำมต่อเนือ่งของธรุกจิ (Business Continuity Plan Team)

2. เตรียมธุรกิจเพื่อรองรับควำมไม่แน่นอนในอนำคตไว้ล่วงหน้ำ

3. บริหำรจัดกำรสภำพคล่อง กระแสเงินสด และกำรลดต้นทุนทำงธุรกิจ

4. พัฒนำช่องทำงกำรค้ำใหม่หรอืผลติภัณฑ์และบริกำรใหม่ให้สอดรบักับสถำนกำรณ์

5. สือ่สำรและรักษำควำมสมัพันธ์กับลกูค้ำและคูค้่ำในห่วงโซ่อปุทำน รวมทัง้หน่วยงำนภำครัฐ

6. ปรับโมเดลกำรท�ำงำนในช่วงวิกฤตให้สอดรับกำรสถำนกำรณ์

7. สื่อสำรกับพนักงำนและปรับระบบกำรบริหำรจัดกำรพนักงำนในช่วงวิกฤต

8. ยกระดับทักษะพนักงำนและองค์กรให้มีขีดควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสูงขึ้น

9. บริหำรจัดกำรข้อมูลในองค์กรให้พร้อมในช่วงวิกฤต

10. หำโอกำสท่ีเกิดขึ้นใหม่จำกควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและเตรียมกำรเพื่อปรับธุรกิจ
สู่โอกำสใหม่ในอนำคต

ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
สถำบันวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมอุตสำหกรรมกำรผลิต (SMI) สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 4

คู่มือและข้อเสนอแนะแนวปฏิบัติ ส�ำหรับภำคเอกชนส�ำหรับสถำนกำรณ์โควิด-19 และภัยพิบัติในอนำคต



จัดตั้งทีมบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ
(Business Continuity Plan Team)1

 ในช่วงเวลำปกต ิบรษิทัทีเ่ป็นต้นแบบกำรจดักำรวกิฤตทีดี่ได้จดัท�ำแผนบรหิำรควำมต่อเนือ่งของธุรกจิ 
(Business Continuity Plan, BCP) และมกีำรซกัซ้อมเพือ่เผชิญวกิฤตอย่ำงสม�ำ่เสมอ ซึง่สำมำรถช่วยให้บริษทั
มคีวำมพร้อมในกำรเผชิญวิกฤตหรอืสถำนกำรณ์ฉุกเฉินได้

 ส�ำหรบัผูป้ระกอบกำรท่ียงัไม่ได้มกีำรจดัท�ำแผนบรหิำรควำมต่อเนือ่งของธรุกจิ (BCP) หำกเกดิวิกฤต
หรอืเหตกุำรณ์ฉกุเฉนิขึน้ ผูป้ระกอบกำรควรเร่งแต่งตัง้ทมีบรหิำรควำมต่อเนือ่ง (Business Continuity Plan 
Team) หรอืทมีบรหิำรวิกฤต (Crisis Management Team) ขึน้อย่ำงเร่งด่วน  

 ในกรณธีรุกจิขนำดเลก็ ควรมอบหมำยเจ้ำหน้ำทีอ่ย่ำงน้อย 1 คนเพือ่เป็นศูนย์กลำงในกำรบริหำร
จดักำรควำมต่อเนือ่งของธรุกจิ

ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
สถำบันวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมอุตสำหกรรมกำรผลิต (SMI) สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 5

คู่มือและข้อเสนอแนะแนวปฏิบัติส�ำหรับภำคเอกชน ส�ำหรับสถำนกำรณ์โควิด-19 และภัยพิบัติในอนำคต



บทบาท
บุคลากรหลัก บุคลากรสํารอง

ชื่อ-สกุล เบอรโทรศัพทชื่อ-สกุล เบอรโทรศัพท

รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ
(BCP Team)

1.1 จัดตั้งทีมงานแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ ประกอบด้วย

1. คณะบริหำรควำมต่อเนือ่งของธรุกจิ ท�ำหน้ำทีป่ระเมนิลกัษณะ ขอบเขต ผลกระทบและแนวโน้มของ
สถำนกำรณ์ท่ีเกดิขึน้ เพ่ือตดัสนิใจใช้แผนบรหิำรควำมต่อเน่ืองของธรุกจิและด�ำเนนิกำรตำมขัน้ตอน ตลอด
จนสรรหำทรัพยำกร

2. ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง ท�ำหน้ำที่สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง

3. ผู้ประสำนงำนคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง มีหน้ำที่ในกำรติดต่อและประสำนงำนภำยในหน่วยงำน 

4. กรณธีรุกจิขนำดเลก็สำมำรถจดัตัง้ทีมขนำดเล็กทีมเดยีวเพ่ือท�ำหน้ำทีบ่รหิำรควำมต่อเนือ่งของธรุกจิ
หรือบริหำรวิกฤต

คณะบริหารความตอเนื่อง

ผูประสานงาน
คณะบริหารความตอเนื่อง

ทีมบริหาร
ความตอเนื่อง

1

ทีมบริหาร
ความตอเนื่อง

2

ทีมบริหาร
ความตอเนื่อง

3

ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
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ตัวอย่างเหตุการณ์สภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ์ (ระบุผลกระทบในแต่ละด้าน)

เหตุการณ
วิกฤต

ผลกระทบ
คูคา

ผูใหบริการ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

บุคลากร
เทคโนโลยี

สารสนเทศและ
ขอมูลที่สําคัญ

วัสดุอุปกรณ
ที่สําคัญ

การจัดหา/จัดสง

อาคาร/สถานที่
ปฏิบัติงานหลัก

1

2

3

โรคระบาดตอเนื่อง
(COVID-19)
ชุมนุมประทวง
จลาจล

อุทกภัย

1.2 ระบุเหตุการณ์วิกฤตฉุกเฉินและผลกระทบต่อองค์กรใน 5 ด้าน 

1. อาคารและสถานที่ปฏิบัติงานหลัก วิกฤตท�ำให้สถำนที่ปฏิบัติงำนหลักไม่สำมำรถใช้งำนได้หรือ
พนักงำนไม่สำมำรถเข้ำไปท�ำงำนได้ หรือผู้ใช้บริกำร ลูกค้ำไม่สำมำรถเข้ำถึงสถำนที่ให้บริกำรได้ 

2. วัสดุอุปกรณ์ส�าคัญ และสินค้าและบริการหลัก วิกฤตท�ำให้ไม่สำมำรถใช้งำนวัสดุอุปกรณ์ที่ส�ำคัญ
หรือไม่สำมำรถจัดหำหรือจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ส�ำคัญ สินค้ำ และบริกำรหลักได้

3. เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลส�าคัญ วิกฤตท�ำให้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ หรือข้อมูลที่ส�ำคัญ
ไม่สำมำรถน�ำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้

4. บุคลากรและทรัพยากรทางการเงิน วิกฤตท�ำให้บุคลำกรหลักไม่สำมำรถมำปฏิบัติงำนได้ รวมถึง
ทรัพยำกรทำงกำรเงินของบริษัทในกำรรองรับวิกฤต

5. คู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิกฤตท�ำให้คู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่สำมำรถ
ติดต่อหรือให้บริกำรหรือส่งมอบสินค้ำและบริกำรได้ 

ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
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คู่มือและข้อเสนอแนะแนวปฏิบัติส�ำหรับภำคเอกชน ส�ำหรับสถำนกำรณ์โควิด-19 และภัยพิบัติในอนำคต



1.3 วางกลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ
 (Business Continuity Strategy) 

ทรัพยากร กลยุทธความตอเนื่อง  (ตัวอยาง)

อาคาร/สถานที่ปฏิบัติงาน • จัดหาสถานที่ทํางานสํารอง
• ทํางานจากที่บาน  (Work From Home)
 ติดตอสื่อสารผานทางออนไลน

• จัดทํารายงานวัสดุอุปกรณที่สําคัญ เรงจัดหา
 วัสดุอุปกรณจากหลายแหลง ทั้งผูผลิต ผูคา คูคา
 หรือทําการผลิตเอง

• สํารองขอมูลไวหลายแหลง
• จัดเตรียมระบบเทคโนโลยีรองรับการทํางานทางไกล

• ดูแลสุขอนามัยใหกับพนักงานและครอบครัวอยางเครงครัด
• สนับสนุนการทํางานจากที่บาน ทั้งดานเทคโนโลยี 
 อุปกรณ กระบวนการทํางาน และคาใชจายในสัญญาณ
 อินเทอรเน็ต

• เพิ่มชองทางการคาใหม
• ปรับเปลี่ยนกลุมลูกคาใหม
• สื่อสารและรักษาความสัมพันธกับคูคา/
 ผูใหบริการที่สําคัญ/ผูมีสวนไดสวนเสียอยางใกลชิด
• แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและรวมกันแกไขปญหาที่คูคา/
 ผูใหบริการที่สําคัญ/ผูมีสวนไดสวนเสียเผชิญอยางใกลชิด

วัสดุอุปกรณที่สําคัญ /
การจัดหาจัดสง
วัสดุอุปกรณ

เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ขอมูลที่สําคัญ

บุคลากรหลัก

คูคา/ผูใหบริการที่สําคัญ/
ผูมีสวนไดสวนเสีย

 จดัท�ำกลยทุธ์ควำมต่อเนือ่งทำงธรุกิจเพือ่เป็นแนวทำงในกำรจดัหำและบรหิำรทรพัยำกรให้มี
ควำมพร้อมเมื่อเกิดวิกฤตและเหตุฉุกเฉิน

1.4 ฝึกซ้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแผนบริหารความต่อเนื่อง 
 ของธุรกิจและพัฒนาแผนอย่างต่อเนื่อง 

 องค์กรควรมีกำรฝึกซ้อมกำรบริหำรควำมต่อเนื่องของธุรกิจอยำ่งน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้พนักงำนมี
ควำมพร้อมรองรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉินอยู่เสมอ รวมถึงมีกำรปรับปรุงแผนกำรบริหำรควำมต่อเนื่องของธุรกิจ
ให้ทันสมัยและสำมำรถรองรับกับภัยพิบัติใหม่ที่เกิดขึ้น

ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
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2

 ภำยใต้สถำนกำรณ์ท่ีมีควำมไม่แน่นอนสูง เช่น สถำนกำรณ์โควิด-19 หรือภัยพิบัติในอนำคต 
ผูป้ระกอบกำรไม่ควรเตรียมธรุกจิไว้เพ่ือรองรบัเพยีงฉำกทศัน์อนำคตแบบเดยีว แต่ควรวำงแผนอนำคตให้
ยืดหยุ่นและเตรียมกลยุทธ์เพื่อรับไว้หลำยฉำกทัศน์อนำคตที่เป็นไปได้ โดยหำกสถำนกำรณ์เปลี่ยนไป
สู่ฉำกทัศน์อนำคตแบบใด ให้น�ำกลยุทธ์และแนวทำงที่เตรียมไว้ออกมำพิจำรณำปรับใช้ด�ำเนินกำร
 

ตัวอย่างฉากทัศน์อนาคตและการเตรียมกลยุทธ์และแนวทางการท�าธุรกิจ
ภายใต้สถานการณ์โควิด-19ภายใต้สถานการณ์โควิด-19

ฉากทัศนอนาคต (ตัวอยาง) กลยุทธและแนวทางการทําธุรกิจของบริษัท  (ตัวอยาง)

• ทําการคาขายในหลายชองทางทั้งทางออนไลนและออฟไลน
• พัฒนาโมเดลธุรกิจใหมที่เนนลูกคาภายในประเทศ
• ลงทุนและพัฒนาเพื่อเตรียมพรอมรองรับโลกใหม
 หลังโควิด-19

• เนนการคาผานทางออนไลนเปนหลัก
• ปรับสินคาและบริการใหตอบโจทยความตองการ
 ภายในประเทศในสถานการณโรคระบาด
• เตรียมขอวงเงินธนาคารเพิ่มไวเพื่อเตรียมรองรับ
 การล็อคดาวนในอนาคต
• ลดตนทุน เชน คาเชาอาคารสํานักงาน และชะลอการลงทุน

• ทําการตลาดเชิงรุกเพื่อรองรับนักทองเที่ยวจากตางประเทศ
• พัฒนาสินคาและบริการใหมีความปลอดภัย
 และสุขอนามัยที่ดี และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ตามแนวโนมใหมของโลก
• ขยายการลงทุนในตางประเทศ

ฉากทัศนที่ 2
มีการระบาดระลอกใหม
ในวงกวาง 
อาจมีการล็อคดาวน
อีกหลายรอบ

ฉากทัศนที่ 3
มีการฉีดวัคซีนในวงกวาง 
ประชาชนมีภูมิคุมกันหมูใน
ประเทศและทั่วโลก

ฉากทัศนที่ 1 
ควบคุมการระบาดได 
แตยังไมเปดประเทศ

เตรียมธุรกิจเพื่อรองรับ 
ความไม่แน่นอนในอนาคตไว้ล่วงหน้า 

ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
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บริหารจัดการสภาพคล่อง กระแสเงินสด 
และการลดต้นทุนทางธุรกิจ 3

 ในช่วงวิกฤต ผู้ประกอบกำรควรให้ควำมส�ำคัญสูงกับเงินสดและสภำพคล่องในกำรท�ำธุรกิจ 
โดยเฉพำะวิกฤตที่ส่งผลกระทบที่ยำวนำนและยังมีควำมไม่แน่นอนในระยะเวลำของกำรสิ้นสุดของ
วิกฤตกำรที่ค�ำส่ังซ้ือหยุดชะงักหรือลดลงท�ำให้ธุรกิจขำดรำยรับและกระแสเงินสด แต่ธุรกิจยังมี
ต้นทุนคงที่ที่ต้องใช้ ทั้งค่ำพนักงำน ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำเช่ำส�ำนักงำน เป็นต้น 

 ผู้ประกอบกำรจึงควรเพิ่มสภำพคล่องและกระแสเงินสด เช่น กำรระบำยสต็อคสินค้ำเปลี่ยน
เป็นเงินสด กำรเพิ่มช่องทำงกำรขำยเป็นออนไลน์ กำรเพิ่มวงเงินสินเชื่อจำกธนำคำรหรือระดมเงิน
จำกตลำดทุน 

 กำรขำยกจิกำรท่ีขำดทุนหรือไม่สำมำรถฟ้ืนจำกวกิฤตในระยะสั้น และกำรลดต้นทนุทำงธรุกจิ 
เช่น กำรปรับโมเดลกำรใช้ส�ำนักงำนเพื่อลดค่ำเช่ำ กำรลดเงินเดือนผู้บริหำรลงชั่วครำว เจรจำชะลอ
กำรช�ำระหนี้ กำรปิดสำขำ

 ทั้งนี้ เพื่อเตรียมรับวิกฤตในอนำคต กำรมีวินัยทำงกำรเงินของผู้ประกอบกำรในช่วงปกติเป็น
หัวใจส�ำคัญในกำรสร้ำงควำมยืดหยุ่นและภูมิคุ้มกันต่อวิกฤตในอนำคตได้ดีขึ้น ตัวอย่ำงเช่น กำรจัดท�ำ
บัญชีที่มีมำตรฐำนและกำรมีบัญชีเดียว กำรเพิ่มสัดส่วนกำรใช้เงินสดในกำรประกอบธุรกิจแทนกำรมี
ระดับกำรกู้หนี้ที่สูงเกินไป 

ตัวอย่างการเตรียมการเพื่อบริหารจัดการสภาพคล่องและการลดต้นทุนทางธุรกิจ

หัวขอ แนวทาง (ตัวอยาง)

• ระบายสต็อคสินคาเปลี่ยนเปนเงินสด
• เพิ่มชองทางการขายเปนออนไลน
• เพิ่มวงเงินสินเชื่อจากธนาคารหรือระดมเงินจากตลาดทุน
• ขายกิจการที่ขาดทุนหรือไมสามารถฟนจากวิกฤตในระยะสั้น

• ปรับโมเดลการใชสํานักงานเพื่อลดคาเชา 
• ลดเงินเดือนผูบริหารลงชั่วคราว
• เจรจาชะลอการชําระหนี้
• ปดสาขา

การลดตนทุนธุรกิจ

การเพิ่มสภาพคลอง
และกระแสเงินสด
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 สถำนกำรณ์โควิด-19 ส่งผลให้กำรค้ำในรูปแบบปกติมีควำมติดขัด ดังนั้น กำรพัฒนำ
ช่องทำงกำรค้ำใหม่ ผ่ำนกำรค้ำออนไลน์จึงมีควำมส�ำคัญเป็นอย่ำงมำก กำรมีทักษะด้ำนดิจิทัล
และมีโครงสร้ำงพืน้ฐำนและอปุกรณ์รองรบักำรท�ำงำนแบบดจิทิลัจงึเป็นแนวทำงส�ำคัญทีท่�ำให้สำมำรถ
ด�ำเนินธุรกิจและปรับตัวได้อย่ำงรวดเร็ว 

 นอกจำกนี้ ผู้ประกอบกำรควรให้ควำมส�ำคัญกับกำรคิดสร้ำงสรรค์เพื่อพัฒนำผลิตภัณฑ์และ
บริกำรใหม่ให้สอดรับควำมต้องกำรใหม่ที่เกิดขึ้นจำกสถำนกำรณ์  

ตัวอย่างการพัฒนาช่องทางการค้าและสินค้าและบริการ 
ให้ตอบโจทย์ความต้องการใหม่ในวิกฤต

หัวขอ แนวทาง (ตัวอยาง)

• ใชชองทางการคาแบบออนไลนผานแพลตฟอรมตางๆ
• ใชชองทางการคากับประเทศเพื่อนบาน
 ที่ยังมีความตองการสินคาและบริการ
• ใชชองทางแบบรานคาเคลื่อนที่ (Mobile Shop)

• สินคาและบริการดานสุขภาพและสุขอนามัย 
• สินคาอิเล็กทรอนิกสเพื่อสนับสนุนการทํางานจากที่บาน
• อาหารและเครื่องดื่มสงถึงบาน  
• อุปกรณทําอาหารที่บาน
• เครื่องสําอาง อุปกรณเสริมความงาม
• ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
• ประกันสุขภาพ
• เฟอรนิเจอรและของตกแตงบาน

ปรับปรุงสินคา
และบริการใหม

ชองทางการคาใหม

พฒันาช่องทางการค้าใหม่หรือผลติภณัฑ์และ
บริการใหม่ให้สอดรับกับสถานการณ์
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 ในช่วงวกิฤต ผูป้ระกอบกำรควรให้ควำมส�ำคัญกบักำรสือ่สำรและรกัษำควำมสมัพนัธ์กบัลกูค้ำ
และคู่ค้ำอย่ำงสม�่ำเสมอ เมื่อไม่สำมำรถพบกันโดยตรงได้ ควรติดต่อกันทำงโทรศัพท์หรือประชุม
ออนไลน์ เพือ่รบัทรำบถงึปัญหำและอปุสรรคของลกูค้ำและคู่ค้ำ ซึง่ท�ำให้สำมำรถช่วยเหลอืทัง้ในเชงิกำร
ปรกึษำหำรือและกำรด�ำเนินกำรต่ำง ๆ  ซึ่งจะช่วยยกระดับควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 
และเตรียมพร้อมท�ำธุรกิจให้ก้ำวหน้ำเมื่อวิกฤตคลี่คลำยในอนำคต 

 กำรมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงำนภำครัฐและกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงกันก็นับเป็น
สิ่งที่ส�ำคัญ เมื่อเกิดวิกฤตจะท�ำให้มีช่องทำงหรือเวทีในกำรพูดคุยกันได้อย่ำงรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยสร้ำง
ควำมเข้ำใจถงึปัญหำ อปุสรรคและควำมต้องกำรควำมช่วยเหลอืจำกภำครฐั ภำครฐักส็ำมำรถแสวงหำ
แนวทำงและมำตรกำรช่วยเหลือได้อย่ำงรวดเร็วและตรงจุด 

 

 ตัวอย่างแนวทางการสื่อสารและรักษาความสัมพันธ์ในช่วงวิกฤต

หัวขอ แนวทาง (ตัวอยาง)

• แจงลูกคาวาธุรกิจยังเปดบริการ และชองทาง
 ในการติดตอที่หลากหลาย
• สื่อสารกับลูกคาถึงการเปลี่ยนแปลงสินคาและบริการ
• สื่อสารใหเห็นถึงการรักษาสุขอนามัยของสินคาและบริการ
 สรางความเชื่อมั่นกับลูกคา

• ประชุมออนไลนกับคูคา ซัพพลายเออร รับทราบปญหา
 อุปสรรคและความตองการชวยเหลือ
• ใหขอมูลและแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติในชวงวิกฤต

คูคา

ลูกคา

• สะทอนปญหาและอุปสรรคในการคาในชวงวิกฤต 
• ระบุความตองการความชวยเหลือจากภาครัฐที่เกี่ยวของ
• ใหความชวยเหลือภาครัฐในดานตาง ๆ
 เพื่อบริหารจัดการวิกฤต

หนวยงานรัฐ
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
สมาคมการคา

สื่อสารและรักษาความสัมพันธ ์
กับลูกค้าและคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน 
รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ 
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 สถำนกำรณ์โควิด-19 ส่งผลให้ต้องมีกำรท�ำงำนที่บ้ำนมำกขึ้นส�ำหรับลักษณะงำนที่ท�ำได้ และ
ต้องมกีำรรกัษำควำมปลอดภัยและสขุอนำมัยส�ำหรบัส�ำนกังำนหรอืโรงงำนในกรณทีีท่�ำงำนทีบ้่ำนไม่ได้ 
กรณีทีต้่องท�ำงำนทีส่ถำนทีท่�ำงำนอยู ่องค์กรกจ็ะต้องปฏบิตัติำมข้อก�ำหนดด้ำนสขุอนำมยัของภำครฐั
อย่ำงเข้มงวด กรณีงำนที่ท�ำงำนท่ีบ้ำนได้ ควรปรบักระบวนกำรให้เกดิแนวทำงกำรท�ำงำนจำกที่บ้ำน 
ค�ำนึงถึงควำมพร้อมของพนักงำน เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สัญญำณอินเทอร์เน็ต ควำมสมดุล
ในกำรท�ำงำนกับครอบครัว

ตัวอย่างแนวทางการปรับโมเดลการท�างาน

• ควรใชการเวนระยะหางทางกายภาพ หลีกเลี่ยงการรวมตัว
 กันจํานวนมาก รักษาระยะหางจากกันประมาณ 2 เมตร
 เมื่อทําได ลดกิจกรรมที่จะตองใหพนักงานติดตอใกลชิดกัน
 เปนเวลานาน
• พิจารณาขอใหพนักงานทํางานจากที่บานตาม
 ความเหมาะสมหรือจัดรูปแบบสถานที่ทํางานใหมเพื่อให
 โตะทํางานมีระยะหางกันมากขึ้น
• พิจารณาปรับชั่วโมงการทํางานที่ยืดหยุนได ลดจํานวน
 พนักงานในเวลาเดียวกัน จัดเวลาหลักที่จะทํางานรวมกัน
 ของสมาชิกในทีม 
• ในกรณี พนักงานทํางานจากที่บาน ควรจัดเวลาทํางาน
 ที่ยืดหยุน ซึ่งขึ้นอยูกับสถานการณในครอบครัว เชน
 มีเด็กเรียนจากที่บาน 
• ใชตัวเลือกการประชุมที่ยืดหยุน เชน การใชการประชุม
 ทางไกลหรือวิดีโอ
• ใชแนวทางการรักษาสุขอนามัยที่ดี สวมหนากากอนามัย
 ลางมือดวยสบูหรือเจลแอลกอฮอล ไมใชงานอุปกรณรวมกัน
• ทําความสะอาดสถานประกอบการอยางสมํ่าเสมอ

• เพิ่มพื้นที่ทางกายภาพระหวางพนักงานและลูกคา 
 เชน ติดตั้งฉากกั้นกระจกหนาพนักงานเก็บเงิน หรือใช
 เทปติดที่พื้นเพื่อระบุชองวางระหวางลูกคาเขาแถวรอ
• จัดสงสินคาแบบไมสัมผัส ณ จุดที่กําหนดและตัวเลือก
 การชําระเงินอิเล็กทรอนิกสแบบไมตองสัมผัส

การติดตอลูกคา

การทํางาน

หัวขอ แนวทาง (ตัวอยาง)

ปรับโมเดลการท�างานในช่วงวิกฤต 
ให้สอดรับการสถานการณ์ 
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 ในสถำนกำรณ์โควิด-19 กำรดูแลสุขอนำมัยและควำมปลอดภัยของพนักงำนเป็นสิ่งที่มี
ควำมส�ำคัญ นอกจำกนี้ เมื่อเกิดวิกฤตขึ้น พนักงำนจะเผชิญกับควำมไม่แน่นอนและรู้สึกไม่มั่นคง
ในอำชพีกำรงำน จงึควรให้ควำมเชือ่มัน่กบัพนกังำนว่ำจะไม่มกีำรปลดพนกังำนเพือ่ลดต้นทุนหรอืหำก
จะมีกำรปลดพนักงำนในอนำคตก็จะเป็นทำงเลือกสุดท้ำยในกรณีที่ธุรกิจประสบปัญหำอย่ำงรุนแรง 

 กำรบริหำรจัดกำรพนักงำนในช่วงวิกฤตยังรวมถึงกำรผนึกก�ำลังช่วยกันคิดค้นควำมคิดใหม่ใน
กำรเผชิญวิกฤต ปรับปรุงสินค้ำและบริกำรใหม่ หำตลำดและช่องทำงใหม่ ๆ รวมถึงกำรใช้เวลำกับ
กำรเพิ่มทักษะหรือปรับทักษะพนักงำนให้มีควำมหลำกหลำยขึ้นเพื่อให้พร้อมส�ำหรับกำรฟื้นตัว
ทำงธรุกจิ บำงบริษทัได้สร้ำงธรุกจิขึน้ใหม่ให้กบัพนกังำนมำร่วมกนัผลติสนิค้ำและบรกิำรเพือ่ตอบโจทย์
ควำมต้องกำรใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นจำกวิกฤต เช่น ธุรกิจอำหำร หน้ำกำกอนำมัย กำรขนส่งสินค้ำ 
เป็นต้น กำรเตรยีมพนกังำนซึง่ถอืเป็นทนุมนษุย์ของธรุกจิไว้ในช่วงวกิฤต จะช่วยให้เม่ือเศรษฐกจิฟ้ืนตัว 
บริษัทจะมีควำมพร้อมที่จะพัฒนำธุรกิจต่อไปในอนำคต 

 

สื่อสารกับพนักงานและปรับระบบ 
การบริหารจัดการพนักงานในช่วงวิกฤต

หัวขอ แนวทาง (ตัวอยาง)

• สื่อสารใหชัดเจนถึงแนวทางในการแกไขและจัดการวิกฤต
 ขององคกรใหพนักงานรับทราบ
• สรางความเชื่อมั่นและขวัญกําลังใจใหกับพนักงาน
• เปดรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากพนักงาน
• เปดโอกาสใหพนักงานเขามารวมในการแกไขวิกฤต
• ผูบริหารประพฤติตนเปนแบบอยางใหกับพนักงาน
 ในเรื่องตางๆ ที่สื่อสาร เชน การประหยัดคาใชจายในสํานักงาน
 การเปดรับฟงความคิดเห็น เปนตน

• ลดขั้นตอนในการสื่อสารระหวางผูบริหารและพนักงาน
 ใหสามารถสื่อสารไดเร็วขึ้น
• ลดกระบวนการการทํางานของพนักงาน เชน
 กระบวนการทางเอกสาร ใหคลองตัวขึ้น 
• ลดระยะเวลาที่ใชในกระบวนการตัดสินใจใหรวดเร็วขึ้น
• เปดโอกาสและกระตุนใหพนักงานทั้งองคกรมาชวยงานกัน
 เชน ใหฝายกฎหมาย ฝายบัญชี มาชวยงานดานการขาย
• ฝกทักษะเพิ่มเติมใหพนักงานสามารถทํางานไดหลายหนาที่

การปรับระบบการ
บริหารจัดการพนักงาน
ในชวงวิกฤต

การสื่อสารในชวงวิกฤต

ตัวอย่างแนวทางการสื่อสารและการปรับระบบ 
การบริหารจัดการพนักงานในช่วงวิกฤต

ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
สถำบันวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมอุตสำหกรรมกำรผลิต (SMI) สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 14

คู่มือและข้อเสนอแนะแนวปฏิบัติ ส�ำหรับภำคเอกชนส�ำหรับสถำนกำรณ์โควิด-19 และภัยพิบัติในอนำคต
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 เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นทำงออกท่ีส�ำคัญที่ตอบโจทย์กับสถำนกำรณ์โควิด-19 ทั้งในเรื่องกำร
ท�ำงำนและประชมุทำงไกล กำรเรยีนทำงออนไลน์ และกำรซือ้ขำยสนิค้ำทำงออนไลน์ผ่ำนแพลตฟอร์ม
ต่ำง ๆ ผู้ประกอบกำรที่มีควำมพร้อมในช่วงก่อนสถำนกำรณ์อยู่แล้วก็ท�ำให้สำมำรถด�ำเนินธุรกิจและ
ปรับตัวได้อย่ำงรวดเร็ว ในขณะที่ผู้ประกอบกำรหลำยรำยก็ต้องเร่งเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในช่วง
วิกฤตโดยเฉพำะผู้ประกอบกำรขนำดเล็ก และผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม ทักษะและ
ควำมรูด้้ำนเทคโนโลย ีโดยเฉพำะด้ำนดจิทิลั (Digital Skill and Literacy) มีควำมส�ำคญัและเป็นปัจจยั
ที่ช่วยให้ปรับตัวกับวิกฤตกำรณ์ต่ำงๆ ได้เป็นอย่ำงดี ดังนั้น ผู้ประกอบกำรควรเพิ่มทักษะดิจิทัลให้กับ
พนักงำนขององค์กรอย่ำงต่อเนื่อง  

ตัวอย่างแนวทางการปรับโมเดลการท�างาน

หัวขอ แนวทาง (ตัวอยาง)

• การเพิ่มทักษะดานการตลาดทางดิจิทัล
• การเพิ่มทักษะการวิเคราะหขอมูล (Data Analytics)

• การพัฒนาทักษะการเปนผูนํา
• การพัฒนาทักษะการแกไขปญหาที่ซับซอน
• การพัฒนาทักษะการเจรจาทางธุรกิจ

ทักษะทางอารมณ
และการสื่อสาร
(Soft Skill)

ทักษะดานดิจิทัล

ยกระดับทักษะพนักงานและองค์กร 
ให้มีขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสูงขึ้น 

ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
สถำบันวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมอุตสำหกรรมกำรผลิต (SMI) สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 15
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บริหารจัดการข้อมูลในองค์กร 
ให้พร้อมในช่วงวิกฤต9

 กำรจัดกำรข้อมูลเป็นสิ่งส�ำคัญเป็นอย่ำงมำก เมื่อปรับรูปแบบกำรท�ำงำนท่ีต้องท�ำงำนท่ีบ้ำน 
ท�ำให้ข้อมูลที่จะใช้ในกำรท�ำงำนต้องมีกำรส�ำรองไว้หลำยแห่ง เช่น ในระบบดิจิทัล หรือในส�ำนักงำน
สำขำอืน่ทีไ่ม่ประสบภยัพบิตั ิเพือ่ให้ผูบ้ริหำรและพนกังำนสำมำรถเข้ำถงึข้อมูลในกำรบรหิำรจดักำรได้
เช่นเดียวกับในกรณีกำรจัดกำรธุรกิจโดยปกติ 

 กำรให้ควำมส�ำคัญกับประเด็นควำมมั่นคงด้ำนข้อมูลและควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
หรือธุรกิจที่หน่วยงำนต่ำงๆ จะต้องเตรียมพร้อมระบบและมีควำมระมัดระวังในเรื่องควำมม่ันคงด้ำน
ข้อมูลและควำมมั่นคงทำงไซเบอร์เป็นพิเศษ โดยเฉพำะในอนำคตที่เศรษฐกิจกำรค้ำจะปรับตัวไปใน
ทิศทำงด้ำนดิจิทัลมำกยิ่งขึ้น
 

หัวขอ แนวทาง (ตัวอยาง)

• วางระบบสํารองขอมูลของสํานักงานอยางนอย 2 แหง
 ที่ตางสถานที่กัน
• สํารองไฟลขอมูลไวในระบบดิจิทัลและระบบคลาวด (Cloud)
• กําหนดรายชื่อบุคคลที่รับผิดชอบและเขาถึงขอมูล
 ไดอยางชัดเจน 
• เตรียมรหัสผานระบบและรหัสของไฟลที่เขารหัสไว
 สําหรับบุคคลที่รับผิดชอบ และมีกระบวนการเปดรหัส
 ในกรณีผูรับผิดชอบไมอยูหรือไมสามารถติดตอได

• ออกกฎหามการดาวนโหลดไฟลจากเว็บไซตที่ไมรูจัก
 และไมนาเชื่อถือ โดยมีการใชระบบการควบคุมการเขาถึง
 ควบคูกันไป
• ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยของระบบเครือขายและ
 เครื่องคอมพิวเตอร เชน ตวปองกันการบุกรุก (Firewall) 
• ติดตั้งระบบปองกันไวรัสคอมพิวเตอรและอัพเดต
 ใหทันสมัยอยูเสมอ
• ตั้งรหัสผานใหปลอดภัย (Strong password) โดยไมตั้ง
 รหัสผานที่งายเกินไปหรือสามารถเชื่อมโยงกับผูใชหรือ
 องคกรโดยตรง ควรตั้งรหัสผานโดยใชอักษรผสมตัวเลข
 อยางนอย 12 ตัวขึ้นไป และมีการเปลี่ยนอยางสมํ่าเสมอ

การปรับระบบการ
บริหารจัดการพนักงาน
ในชวงวิกฤต

การสํารองขอมูล

ตัวอย่างแนวทางบริหารจัดการข้อมูลในองค์กรให้พร้อมในช่วงวิกฤต

ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
สถำบันวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมอุตสำหกรรมกำรผลิต (SMI) สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 16
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 ผู้ประกอบกำรควรพยำยำมหำโอกำสที่เกิดขึ้นใหม่จำกควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในระหว่ำง
และภำยหลังวิกฤต ทั้งในด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผู้บริโภค องค์กรธุรกิจและนโยบำย
ภำครัฐที่เปลี่ยนแปลง  เช่น กำรใช้ดิจิทัลมำกขึ้น กำรลดพื้นที่ส�ำนักงำน กำรให้ควำมส�ำคัญเพิ่มขึ้นกับ
กำรรักษำควำมสะอำดและสุขอนำมัย กำรให้ควำมส�ำคัญกับสิ่งแวดล้อม กำรปรับห่วงโซ่อุปทำน
กำรผลิตให้สั้นขึ้น นโยบำยกำรให้ควำมส�ำคัญกับเศรษฐกิจภำยในประเทศมำกขึ้น เป็นต้น 
ผู้ประกอบกำรจึงควรมองให้เห็นโอกำสเหล่ำนี้และเตรียมปรับธุรกิจเพื่อรองรับและตอบโจทย์
ควำมต้องกำรสินค้ำและบริกำรใหม่ในอนำคต

ตัวอย่างการเตรียมการธุรกิจสู่อนาคต

หาโอกาสที่เกิดขึ้นใหม ่
จากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
และเตรียมการเพื่อปรับธุรกิจ 
สู่โอกาสใหม่ในอนาคต

หัวขอ แนวทาง (ตัวอยาง)

• เพิ่มชองทางการคาออนไลนผานแพลตฟอรมที่หลากหลาย
 และเนนประชาสัมพันธและการตลาดออนไลน
• ปรับสินคาใหมีขนาดที่เหมาะสมและบรรจุภัณฑที่สวยงาม
 และสอดคลองกับการจัดสงแบบเดลิเวอรี่

• ปรับปรุงสินคาและบริการใหมีความสะอาดและสุขอนามัย
 ไดมาตรฐานสูง และสรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภคในดาน
 ความปลอดภัย
• ผลิตสินคาและบริการดานสุขอนามัยและความเปนอยูที่ดี (wellness)
 ที่มีความตองการสูง เชน หนากากอนามัย เจลแอลกอฮอล ผลิตภัณฑ
 และบริการทําความสะอาดบานและสํานักงาน ผลิตภัณฑ-
 ทําความสะอาดรางกาย สมุนไพร อาหารเสริม เปนตน

ประชาชนใหความสําคัญ
กับความสะอาด ปลอดภัย
และสุขอนามัยสูง

ผูบริโภคใชออนไลน
เพิ่มมากขึ้น  ทั้งใน
ดานการซื้อขายสินคา
และทํางาน

ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
สถำบันวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมอุตสำหกรรมกำรผลิต (SMI) สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 17

คู่มือและข้อเสนอแนะแนวปฏิบัติส�ำหรับภำคเอกชน ส�ำหรับสถำนกำรณ์โควิด-19 และภัยพิบัติในอนำคต



หัวขอ แนวทาง (ตัวอยาง)

• ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในสาขาตาง ๆ มีโอกาสเขาเปนพันธมิตร
 ทางธุรกิจกับธุรกิจขนาดใหญที่ตองการกระจายความเสี่ยงจากธุรกิจเดิม
• ธุรกิจที่ปรึกษา (consultant) พัฒนาบริการใหความปรึกษา
 ดานกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจใหกับผูประกอบการ

องคกรแสวงหาแนวทาง
การกระจายความเสี่ยง
ทางธุรกิจมากขึ้น

• ปรับพื้นที่และบริการของโรงแรมและโฮสเทลใหมีบริการสําหรับ
 ผูตองการมานั่งทํางานรายวันชั่วคราว
• คอนโดมิเนียมและบานจัดสรรออกแบบใหม (redesign) ใหมีพื้นที่
 สําหรับทํางานจากที่บานไดอยางเหมาะสมมากขึ้น
• ปรับปรุงพัฒนาสินคาเฟอรนิเจอรใหเหมาะสมกับการทํางานจากที่บาน
 หรือคอนโดมิเนียม เชน โตะทํางานขนาดเล็กและพับเก็บได
 ฉากกั้นหองเพื่อสรางความเปนสวนตัว เปนตน

องคกรลดพื้นที่สํานักงานลงมาก

• พัฒนาสินคาและบริการใหมีมิติคุณคาดานสิ่งแวดลอมและธรรมาภิบาล
 เชน บรรจุภัณฑยอยสลายไดตามธรรมชาติสินคานําไปรีไซเคิลได
 กระบวนการผลิตและบริการไมใชแรงงานที่ผิดกฎหมาย เปนตน 

ประชาชนใสใจกับสิ่งแวดลอม
และธรรมาภิบาลเพิ่มสูงขึ้น

• พัฒนาธุรกิจการศึกษาหรือสตารทอัพดานการศึกษา (Edtech)
 ที่ตอบโจทยการเปลี่ยนแปลงใหม เชน บริการการศึกษา
 ตามความตองการเฉพาะรายบุคคล (Personalized education)
 บริการการศึกษาที่ทําใหผูเรียนมีความสนุกและไดเรียนรูผาน
 เกมออนไลน เปนตน  
• ธุรกิจอื่นๆ อาจมองเรื่องการเพิ่มชองทางการพัฒนาทักษะของ
 บุคลากรตนเอง (Upskill และ Reskill) ผานชองทางออนไลนมากขึ้น

การศึกษาเปนระบบออนไลน
และผสมผสานระหวาง
การเรียนออนไลนและ
ที่โรงเรียน

• ปรับสินคาและบริการที่เคยเนนนักทองเที่ยวตางชาติเปนหลัก
 ใหตอบโจทยนักทองเที่ยวและผูบริโภคภายในประเทศ 

นโยบายภาครัฐเนนสงเสริม
เศรษฐกิจภายในประเทศ
เพิ่มขึ้น
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รายการตรวจสอบ (Checklist) 
เพื่อประกอบแนวทางปฏิบัติส�าหรับภาคเอกชน
ส�าหรับการเตรียมการบริหารจัดการ 
สถานการณ์โควิด-19 และภัยพิบัติในอนาคต

1.ระยะเวลาปกติ - ระยะยาว 
√ รายการ 

 1. การจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan)   
 1.1 บริษัทได้จัดตั้งทีมงานแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ  
 1.2 บริษัทได้แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้นำเพื่อจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ 
 1.3 บริษัทได้จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจตามมาตรฐานสากล 

(ตัวอย่างเช่น ISO 22301)   
 1.4 บริษัทได้ซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจเป็นประจำทุกปี 
 1.5 บริษัทได้แลกเปลี่ยนและแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีกับกับธุรกิจอื่นเสมอ 
 1.6 บริษัทได้ปรับปรุงแผนบริหารความต่อเนื่องให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 2. การบริหารจัดการธุรกิจที่ดี 
 2.1 บริษัทมีสัดส่วนการใช้เงินสดในการทำธุรกิจในระดับที่สูง 
 2.2 บริษัทมีระดับการกู้หนี้ต่ำ 
 2.3 บริษัทมีการทำบัญชีมาตรฐานบัญชีชุดเดียว 
 2.4 บริษัทมีช่องทางการค้าสินค้าและบริการผ่านช่องทางดิจิทัล 
 2.5 ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงช่องทางการค้าดิจิทัลของบริษัทได้โดยสะดวก 
 2.6 ระบบการชำระเงินผ่านช่องทางดิจิทัลมีความสะดวก 
 2.7 การจัดส่งสินค้าหลังจากการสั่งซื้อผ่านช่องทางดิจิทัลสะดวก รวดเร็วและสินค้าไม่เสียหาย 
 2.8 ช่องทางการค้าดิจิทัลได้รับการประเมินที่ดีจากผู้บริโภค 
 2.9 บริษัทมีการสื่อสารและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ 
 2.10 บริษัทมีการสื่อสารและความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าและซัพพลายเออร์อย่างสม่ำเสมอ 
 2.11 บริษัทมีการสื่อสารและความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
 2.12 บริษัทมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญที่ดี 
 2.13 บริษัทมีการสำรองข้อมูลสำคัญขององค์กรไว้หลายแห่ง 
 2.14 บริษัทมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและความมั่นคงทางไซเบอร์ 
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 3. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ดี 
 3.1 บริษัทได้จัดเตรียมโมเดลการทำงานในช่วงวิกฤตไว้ล่วงหน้า 
 3.2 บริษัทได้จัดทำแนวทางปฏิบัติในการทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) 
 3.3 บริษัทและพนักงานมีความคุ้นเคยกับการทำงานจากที่บ้าน 
 3.4 บริษัทมีการสื่อสารและความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน 
 3.5 บริษัทเปิดรับฟังความคิดเห็นของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ 
 3.6 บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงาน 
 3.7 บริษัทส่งเสริมการฝึกอบรมพนักงานทั้งทักษะดิจิทัล ทักษะความเป็นผู้นำ และอื่นๆ 
 4. ความเป็นผู้นำและความพร้อมสำหรับโอกาสในอนาคต 
 4.1 ผู้นำของบริษัทมีวิสัยทัศน์และเข้าใจความเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 4.2 บริษัทมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว 
 4.3 บริษัทมีความยืดหยุ่นในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสูง 

 
2. ช่วงเกิดวิกฤตและระหวา่งวิกฤต 

√ รายการ 
 1. จัดตั้งคณะบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan Team) 
 1.1 บริษัทได้มอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงหรือพนักงานอาวุโสเป็นผู้นำคณะบริหารความต่อเนื่อง

ของธุรกิจ 
 1.2 บริษัทได้รวบรวมสมาชิกจากหลายฝ่ายเพื่อตั้งคณะบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ 
 1.3 บริษัทได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19 และมาตรการภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ 
 1.4 ในกรณีบริษัทที่มีแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจแล้ว บริษัทได้นำข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19 

มาปรับปรุงแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจให้เข้ากับสถานการณ์โควิด-19  
 1.5 ในกรณีบริษัทที่ไม่มีแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ บริษัทได้เร่งจัดทำแผนบริหาร 

ความต่อเนื่องของธุรกิจสำหรับสถานการณ์โควิด-19 
 1.6 บริษัทได้ประเมินผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19 ต่อธุรกิจ 
 1.7 บริษัทได้นำแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจในสถานการณ์โควิด-19 มาปฏิบัติ 
 1.8 บริษัทได้ทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจในสถานการณ์โควิด-19 เป็นระยะ 

ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 2. เตรียมธุรกิจเพื่อรองรับความไม่แน่นอนในอนาคตไว้ล่วงหน้า 
 2.1 บริษัทมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 2.2 บริษัทได้วางกลยุทธ์เตรียมไว้สำหรับฉากทัศน์อนาคต ในกรณีประเทศสามารถควบคุม 

การระบาดได้ แต่ยังไม่เปิดประเทศจนถึงปลายปี พ.ศ. 2564 
 2.3 บริษัทได้วางกลยุทธ์เตรียมไว้สำหรับฉากทัศน์อนาคต ในกรณีประเทศมีการระบาดระลอกใหม่

ในวงกว้าง และมีการล็อคดาวน์หรือใช้มาตรการเข้มข้นในหลายพื้นที่อีกหลายรอบ และ
สถานการณ์อาจยืดเยื้อจนถึงปลายปี พ.ศ. 2565  
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√ รายการ 
 2.4 บริษัทได้วางกลยุทธ์เตรียมไว้สำหรับฉากทัศน์อนาคต ในกรณีประเทศสามารถฉีดวัคซีนให้คน

วงกว้างทั้งในประเทศและต่างประเทศ จนเกิดภูมิคุ้มกันหมู่และสามารถเปิดประเทศได้ภายใน 
ปี พ.ศ. 2564 

 3. บริหารจัดการสภาพคล่อง กระแสเงินสด และการลดต้นทุนทางธุรกิจ 
 3.1 บริษัทได้ดำเนินการเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและกระแสเงินสดให้กับธุรกิจ เช่น การระบาย 

สต็อคสินค้า การลดราคาสินค้า การเพิ่มช่องทางการค้า การขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร 
การขายธุรกิจบางส่วน เป็นต้น 

 3.2 บริษัทได้เจรจาเพื่อชะลอการชำระหนี้กับสถาบันทางการเงิน 
 3.3 บริษัทได้ลดต้นทุนธุรกิจลง เช่น การปรับโมเดลการใช้สำนักงานให้สามารถลดค่าเช่าได้ การปิด

สาขาที่ขาดทุน การลดเงินเดือนผู้บริหารลงชั่วคราว การออกมาตรการภายในเพื่อให้เกิด 
การลดค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น 

 4. พัฒนาช่องทางการค้าใหม่หรือผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ 
 4.1 บริษัทมีช่องทางการค้าสินค้าและบริการผ่านช่องทางดิจิทัล 
 4.2 ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงช่องทางการค้าดิจิทัลของบริษัทได้โดยสะดวก 
 4.3 ระบบการชำระเงินผ่านช่องทางดิจิทัลมีความสะดวก 
 4.4 การจัดส่งสินค้าหลังจากการสั่งซื้อผ่านช่องทางดิจิทัลสะดวก รวดเร็วและสินค้าไม่เสียหาย 
 4.5 ช่องทางการค้าดิจิทัลได้รับการประเมินที่ดีจากผู้บริโภค 
 4.6 บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ที่สอดรับกับสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 
 5. สื่อสารและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าและคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ 
 5.1 บริษัทได้แจ้งลูกค้าว่าธุรกิจยังเปิดบริการและมีช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย  
 5.2 บริษัทได้สื่อสารให้ภายนอกเห็นถึงการรักษาสุขอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานของ

ภาครัฐ  
 5.3 บริษัทมีการสื่อสารกับคู่ค้าและซัพพลายเออร์อย่างสม่ำเสมอเพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค 

และความต้องการความช่วยเหลือ 
 5.4 บริษัทมีการสื่อสารกับคู่ค้า ซัพพลายเออร์และบริษัทอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนว

ทางการปฏิบัติในช่วงวิกฤต 
 5.5 บริษัทมีการสื่อสารกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย สมาคมการค้า 

หรือตัวแทนภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อสะท้อนปัญหา อุปสรรค ร่วมกันจัดทำแนวทางการแก้ไข
ปัญหาในสถานการณ์วิกฤต 

 5.6 บริษัทมีการสื่อสารกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อสะท้อนปัญหา อุปสรรค ร่วมกันจัดทำ
แนวทางการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์วิกฤต 

 6. ปรับโมเดลการทำงานในช่วงวิกฤตให้สอดรับการสถานการณ์ 
 6.1 บริษัทมีมาตรการการเว้นระยะห่างทางกายภาพ หลีกเล่ียงการรวมตัวกันจำนวนมาก  

รักษาระยะห่างจากกันประมาณ 2 เมตรเมื่อทำได้ ลดกิจกรรมที่จะต้องให้พนักงาน 
ติดต่อใกล้ชิดกันเป็นเวลานาน 
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√ รายการ 
 6.2 บริษัทได้ขอให้พนักงานทำงานจากที่บ้านตามความเหมาะสมหรือจัดรูปแบบสถานที่ทำงานใหม่

เพื่อให้โต๊ะทำงานมีระยะห่างกันมากขึ้น 
 6.3 บริษัทได้พิจารณาปรับชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่นได้ ลดจำนวนพนักงานในเวลาเดียวกัน 

จัดเวลาหลักที่จะทำงานร่วมกันของสมาชิกในทีม  
 6.4 บริษัทได้ออกแนวทางในกรณีพนักงานทำงานจากที่บ้าน ใหจ้ัดเวลาทำงานที่ยืดหยุ่น โดยเฉพาะ

ครอบครัวที่มีเด็กเรียนจากที่บ้าน  
 6.5 บริษัทได้ใช้ตัวเลือกการประชุมที่ยืดหยุ่น เช่น การใช้การประชุมทางไกลหรือวิดีโอ 
 6.6 บริษัทได้ใช้แนวทางการรักษาสุขอนามัยที่ดี สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยสบู่หรือเจล

แอลกอฮอล์ ไม่ใช้งานอุปกรณ์ร่วมกัน 
 6.7 บริษัทได้ทำความสะอาดสถานประกอบการอย่างสม่ำเสมอ 
 6.8 บริษัทได้เพิ่มพื้นที่ทางกายภาพระหว่างพนักงานและลูกค้า เช่น ติดตั้งฉากกั้นกระจกหน้า

พนักงานเก็บเงิน หรือใช้เทปที่พื้นเพื่อระบุช่องว่างระหว่างลูกค้าเข้าแถวรอ 
 6.9 บริษัทได้จัดส่งสินค้าแบบไม่สัมผัส ณ จุดที่กำหนดและตัวเลือกการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์แบบ

ไม่ต้องสัมผัส 
 7. สื่อสารกับพนักงานและปรับระบบการบริหารจัดการพนักงานในช่วงวิกฤต 
 7.1 บริษัทมีการสื่อสารและความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน 
 7.2 บริษัทได้สร้างความเชื่อมั่นและขวัญกำลังในการเผชิญวิกฤตให้กับพนักงาน 
 7.3 บริษัทเปิดรับฟังความคิดเห็นของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ 
 7.4 บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขวิกฤต 
 8. ยกระดับทักษะพนักงานและองค์กรให้มีขีดความสามารถดา้นเทคโนโลยีสูงขึ้น 
 8.1 บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงาน 
 8.2 บริษัทส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพนักงานในทักษะดิจิทัล ทั้งด้านการตลาดดิจิทัล การวิเคราะห์

ข้อมูล เป็นต้น 
 8.3 บริษัทส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพนักงานในทักษะเชิงอารมณ์ (Soft Skill) เช่น ทักษะการ

สื่อสาร ทักษะความเป็นผู้นำ ทักษะทางสังคม เป็นต้น 
 9. จัดการข้อมูลในองค์กรให้พร้อมในช่วงวิกฤต 
 9.1 บริษัทมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญที่ดี 
 9.2 บริษัทมีการสำรองข้อมูลสำคัญขององค์กรไว้หลายแห่ง 
 9.3 บริษัทมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและความมั่นคงทางไซเบอร์ 
 10. หาโอกาสที่เกิดขึ้นใหม่จากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและเตรียมการเพื่อปรับธุรกิจ 

สู่โอกาสใหม่ในอนาคต 
 10.1 บริษัทมีการติดตามพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปล่ียนแปลงไปอย่างสม่ำเสมอ 
 10.2 บริษัทมีการติดตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ 
 10.3 บริษัทมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบภาครัฐอย่างสม่ำเสมอ 
 10.4 บริษัทมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนรองรับโอกาสอนาคต 
 10.5 บริษัทมีความยืดหยุ่นในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสูง 

ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
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ตัวอย่างแบบฟอร์มแนะน�า 
ส�าหรับการจัดท�าแผนด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ส�าหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 

 แผนด�ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องส�ำหรับกำรบริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤต (BCP) ซึ่งต่อไป
จะเรียกว่ำแผนด�ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องฯ จัดท�ำขึ้น เพื่อให้ “หน่วยงำน” เตรียมควำมพร้อม
องค์กร และสำมำรถน�ำไปใช้ในกำรตอบสนองและปฏบัิตงิำนในสภำวะวิกฤตหิรอืเหตกุำรณ์ฉุกเฉินต่ำง 
ๆ ท้ังทีเ่กิดจำกภยัธรรมชำต ิอบุตัเิหต ุอบัุตกิำรณ์โรคระบำด หรอืกำรมุ่งร้ำยต่อองค์กร โดยไม่ให้สภำวะ
วกิฤตหรอืเหตุกำรณ์ฉกุเฉนิดงักล่ำวส่งผลให้หน่วยงำนต้องหยดุกำรด�ำเนนิงำน หรอืไม่สำมำรถให้บริกำร
ได้อย่ำงต่อเนื่อง 

 กำรทีห่น่วยงำนไม่มกีระบวนกำรรองรบัให้กำรด�ำเนนิงำนเป็นไปอย่ำงต่อเนือ่ง อำจส่งผลกระทบต่อ
หน่วยงำนในด้ำนต่ำง ๆ เช่น เศรษฐกิจ กำรเงิน กำรให้บริกำร สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชำชน เป็นต้น ดังนั้น กำรจัดท�ำแผนด�ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องฯ จึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่
จะช่วยให้หน่วยงำนสำมำรถรับมือกับเหตุกำรณ์ที่ไม่คำดคิด และท�ำให้กระบวนกำรที่ส�ำคัญ 
(Critical Business Process) กลับมำด�ำเนินงำนได้อย่ำงปกติในระดับกำรให้บริกำรที่ก�ำหนดไว้ 
รวมท้ังลดระดับควำมรุนแรงของผลกระทบทีเ่กิดขึน้ต่อหน่วยงำนได้

 � เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง

 � เพื่อให้หน่วยงำนมีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรรับมือกับสภำวะวิกฤต และลดผลกระทบจำก
กำรหยุดชะงักในกำรด�ำเนินงำนหรือกำรให้บริกำร

 � เพื่อบรรเทำควำมเสียหำยให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ 

 � เพื่อให้ประชำชน เจ้ำหน้ำที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มีควำมเชื่อมั่นในศักยภำพของ
หน่วยงำน แม้หน่วยงำนต้องเผชิญกับเหตุกำรณ์ร้ำยแรงและส่งผลกระทบจนท�ำให้กำรด�ำเนินงำน
ต้องหยุดชะงัก

วัตถุประสงค์ (Objectives) ของการจัดท�าแผนด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ 

แผนด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองส�าหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 
(Business Continuity Plan : BCP)

จัดท�ำโดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรระบบรำชกำร
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เอกสำรฉบับนี้จัดท�ำขึ้นภำยใต้สมมติฐำน ดังต่อไปนี้
 � เหตุกำรณ์ฉกุเฉนิท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลำส�ำคัญต่ำง ๆ แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อสถำนท่ีปฏบัิตงิำนส�ำรองที่ได้
มีกำรจัดเตรียมไว้

 � หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศรับผิดชอบในกำรส�ำรองระบบสำรสนเทศต่ำง ๆ โดยระบบ
สำรสนเทศส�ำรองมิได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ฉุกเฉินเหมือนกับระบบสำรสนเทศหลัก

 � “บุคลำกร” ที่ถูกระบุในเอกสำรฉบับนี้ หมำยถึง เจ้ำหน้ำที่และพนักงำนทั้งหมดของหน่วยงำน

สมมติฐานของแผนด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (BCP Assumptions) 

ขอบเขตของแผนด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (Scope of BCP)

 แผนด�ำเนนิธรุกจิอย่ำงต่อเนือ่งฯ (BCP) ฉบับนี ้ ใช้รองรบัสถำนกำรณ์ กรณเีกดิสภำวะวกิฤตหรอื
เหตุกำรณ์ฉกุเฉนิในพ้ืนท่ีส�ำนกังำนของหน่วยงำน หรอืภำยในหน่วยงำน ด้วยเหตกุำรณ์ต่อไปนี้ 

 � เหตุกำรณ์อทุกภยั

 � เหตุกำรณ์อคัคีภยั

 � เหตุกำรณ์ชมุนุมประท้วง/จลำจล

 � เหตุกำรณ์โรคระบำดต่อเนือ่ง

 สภำวะวกิฤตหรอืเหตกุำรณ์ฉกุเฉนิมหีลำกหลำยรปูแบบ ดงันัน้ เพือ่ให้หน่วยงำนสำมำรถบรหิำร
จัดกำรกำรด�ำเนนิงำนขององค์กรให้มีควำมต่อเนือ่ง กำรจดัหำทรพัยำกรทีส่�ำคญัจงึเป็นสิง่จ�ำเป็น และต้อง
ระบไุว้ในแผนด�ำเนนิธรุกจิอย่ำงต่อเนือ่งฯ ซ่ึงกำรเตรยีมกำรทรพัยำกรทีส่�ำคญั จะพจิำรณำจำกผลกระทบ ใน 
5 ด้ำน ดงันี้

1. ผลกระทบด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นท�ำให้สถำนที่ปฏิบัติงำน
หลักได้รับควำมเสียหำยหรือไม่สำมำรถใช้สถำนที่ปฏิบัติงำนหลักได้ และส่งผลให้บุคลำกรไม่สำมำรถ
เข้ำไปปฏบิติังำนได้ชัว่ครำวหรือระยะยำว ซึง่รวมทัง้กำรท่ีผูร้บับริกำรไม่สำมำรถเข้ำถงึสถำนท่ีให้บรกิำร
ของหน่วยงำนด้วย

2. ผลกระทบด้านวสัดอุปุกรณ์ทีส่�าคญั/การจดัหาจดัส่งวสัดุอุปกรณ์ทีส่�าคัญ หมำยถงึ เหตกุำรณ์ท่ีเกดิ
ขึน้ท�ำให้ไม่สำมำรถใช้งำนวสัดอุุปกรณ์ท่ีส�ำคญั หรอืไม่สำมำรถจดัหำ/จัดส่งวสัดุอุปกรณ์ทีส่�ำคญัได้

3. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลทีส่�าคญั หมำยถงึ เหตกุำรณ์ทีเ่กดิขึน้ท�ำให้ระบบงำน
เทคโนโลย ีหรอืระบบสำรสนเทศ หรอืข้อมูลทีส่�ำคัญไม่สำมำรถน�ำมำใช้ในกำรปฏบัิตงิำนได้ตำมปกติ

4. ผลกระทบด้านบคุลากรหลกั หมำยถงึ เหตุกำรณ์ทีเ่กดิขึน้ท�ำให้บุคลำกรหลกัไม่สำมำรถมำปฏบัิตงิำน
ได้ตำมปกติ

5. ผลกระทบด้านคูค้่า/ผูใ้ห้บรกิาร/ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียท่ีส�าคญั หมำยถงึ เหตกุำรณ์ทีเ่กดิขึน้ท�ำให้คูค้่ำ/
ผู้ให้บริกำร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่สำมำรถติดต่อหรือให้บริกำรหรือส่งมอบงำนได้ 

การวิเคราะห์ทรัพยากรที่ส�าคัญ

ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
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สรุปเหตุการณ์สภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการ 
(ท�าเครื่องหมาย P ในด้านที่ได้รับผลกระทบ)

เหตุการณ
วิกฤต

ผลกระทบ
คูคา

ผูใหบริการ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

บุคลากร
เทคโนโลยี

สารสนเทศและ
ขอมูลที่สําคัญ

วัสดุอุปกรณ
ที่สําคัญ

การจัดหา/จัดสง

อาคาร/สถานที่
ปฏิบัติงานหลัก

1

2

3

เหตุการณอุทกภัย

เหตุการณอัคคีภัย

เหตุการณชุมนุม
ประทวง/จลาจล

4 เหตุการณ
โรคระบาดตอเนื่อง

 แผนด�ำเนนิธรุกิจอย่ำงต่อเนือ่งฯ (BCP) ฉบับนี ้ไม่รองรับกำรปฏิบัตงิำนในกรณทีีเ่หตขุดัข้องเกดิขึน้
จำกกำรด�ำเนนิงำนปกต ิ และเหตขุดัข้องดงักล่ำวไม่ส่งผลกระทบในระดับสูงต่อกำรด�ำเนนิงำนและกำรให้
บรกิำรของหน่วยงำน เนือ่งจำกหน่วยงำนยงัสำมำรถจดักำรหรอืปรบัปรงุแก้ไขสถำนกำรณ์ได้ภำยในระยะ
เวลำทีเ่หมำะสม โดยผูบ้ริหำรหน่วยงำนหรอืผูบ้รหิำรของแต่ละกลุม่งำนและฝ่ำยงำนสำมำรถรบัผดิชอบและ
ด�ำเนินกำรได้ด้วยตนเอง

ทีมงานแผนด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (Business Continuity Plan Team)

 ทมีงำนแผนด�ำเนนิธรุกจิอย่ำงต่อเนือ่งฯ ประกอบด้วย คณะบริหำรควำมต่อเนือ่ง และทมีบรหิำร
ควำมต่อเนือ่ง โดยจะต้องร่วมมอืกนัดแูล ตดิตำม ปฏบิตังิำน และกูค้นืเหตกุำรณ์ฉกุเฉนิในฝ่ำยงำนของตนเอง 
ให้สำมำรถบรหิำรควำมต่อเนือ่งและกลับสู่สภำวะปกตไิด้โดยเรว็ ตำมบทบำทหน้ำทีท่ี่ก�ำหนดไว้ ดงันี้

1. คณะบรหิารความต่อเนือ่ง มีหน้ำที่ในกำรประเมินลักษณะ ขอบเขต และแนวโน้มของอุบัติกำรณ์
ที่เกิดขึ้น เพือ่ตัดสนิใจประกำศใช้แผนด�ำเนนิธรุกิจอย่ำงต่อเนื่องฯ และด�ำเนินกำรตำมขัน้ตอนและ
แนวทำงกำรบริหำรควำมต่อเนือ่ง ตลอดจนสรรหำทรพัยำกรตำมทีไ่ด้ก�ำหนดไว้ในแผนด�ำเนนิธรุกจิอย่ำง
ต่อเน่ือง

2. ทมีบรหิารความต่อเนือ่ง มหีน้ำทีใ่นกำรสนบัสนนุกำรปฏบัิตงิำนของคณะบรหิำรควำมต่อเนือ่ง และ
ด�ำเนนิกำรตำมขัน้ตอนและแนวทำงกำรบรหิำรควำมต่อเนือ่ง ตลอดจนสรรหำทรพัยำกรทีไ่ด้ก�ำหนดไว้
ในแผนด�ำเนินธรุกิจอย่ำงต่อเนือ่งฯ ของฝ่ำยงำน/ส่วนงำนของตน

3. ผูป้ระสานงานคณะบรหิารความต่อเน่ือง มีหน้ำที่ในกำรติดต่อ และประสำนงำนภำยในหน่วยงำน 
ให้กำรสนบัสนนุในกำรตดิต่อส่ือสำรกับฝ่ำยงำน/ส่วนงำน ภำยในหน่วยงำน และด�ำเนนิกำรตำมข้ันตอน
และแนวทำงกำรบริหำรควำมต่อเนือ่ง

ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
สถำบันวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมอุตสำหกรรมกำรผลิต (SMI) สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 25
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 รำยช่ือทีมงำนแผนด�ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องฯ ปรำกฏดังตำรำงที่ 1 ในกรณีทีบุ่คลากรหลกัไม่
สามารถปฏบิติัหน้าท่ีได้ ให้บคุลากรส�ารองรับผดิชอบท�าหน้าท่ีในบทบาทของบุคลากรหลกั  

ตารางที่ 1  รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานแผนด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ   
  (BCP Team)

บทบาท
บุคลากรหลัก บุคลากรสํารอง

ชื่อ-สกุล เบอรโทรศัพทชื่อ-สกุล เบอรโทรศัพท

นาย............

นางสาว........

นาย............

08x-xxx-xxxx

08x-xxx-xxxx

08x-xxx-xxxx

นาย............

นางสาว........

นาย............

08x-xxx-xxxx

08x-xxx-xxxx

08x-xxx-xxxx

หวหนาคณะบริหาร
ความตอเนื่อง

หวหนาทีมบริหาร
ความตอเนื่อง
กอง/กลุม/ฝาย.....

หวหนาทีมบริหาร
ความตอเนื่อง
กอง/กลุม/ฝาย.....

ทีมบริหาร
ความตอเนื่อง

กอง/กลุม/ฝาย 5

ทีมบริหาร
ความตอเนื่อง

กอง/กลุม/ฝาย 4

ทีมบริหาร
ความตอเนื่อง

กอง/กลุม/ฝาย 3

ทีมบริหาร
ความตอเนื่อง

กอง/กลุม/ฝาย 2

ทีมบริหาร
ความตอเนื่อง

กอง/กลุม/ฝาย 1

คณะบริหารความตอเนื่อง

ผูประสานงาน
คณะบริหารความตอเนื่อง

ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
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ระดับผลกระทบ หลักเกณฑการพิจารณาระดับของผลกระทบ

• ....................................................................
• ....................................................................

• ....................................................................
• ....................................................................

• ....................................................................
• ....................................................................

หมำยเหต ุ: สำมำรถก�ำหนดระดบัผลกระทบได้ตำมควำมเหมำะสม เช่น สูง/ปำนกลำง/ต�ำ่ หรอื สงูมำก/สงู/   
     ปำนกลำง/ต�ำ่/ไม่เป็นสำระส�ำคญั เป็นต้น

 พบว่ำกระบวนกำรท�ำงำนท่ีหน่วยงำนต้องให้ควำมส�ำคญัและกลบัมำด�ำเนนิงำนหรือฟ้ืนคนืสภำพให้
ได้ภำยในระยะเวลำตำมท่ีก�ำหนดปรำกฎดงัตำรำงที ่2

ตารางที่ 2  ผลกระทบต่อกระบวนการท�างานหรือการให้บริการ 
  (Business Impact  Analysis)

กระบวนการหลัก

ระยะเวลาเปาหมายในการฟนคืนสภาพ

1 เดือน2 สัปดาห1 สัปดาห1 วัน4 ชั่วโมง

ระดับผลกระทบ/
ความเรงดวน

(สูง/ปานกลาง/ตํ่า)

หมำยเหต ุ: 
1. ระยะเวลำเป้ำหมำยในกำรฟ้ืนคนืสภำพ หมำยถงึ ระยะเวลำภำยหลงัจำกเกดิอบุติักำรณ์ขึน้ ทีท่�ำให้ผลิตภณัฑ์หรอื

บรกิำรต้องกลบัคนืสภำพเดมิ กจิกรรมต้องกลบัมำด�ำเนนิกำรได้ และทรพัยำกรต้องได้รบักำรฟ้ืนฟ ู(มอก. 22301-2556)
2. กำรก�ำหนดช่วงของระยะเวลำเป้ำหมำยในกำรฟ้ืนคนืสภำพ สำมำรถปรบัเปลีย่นได้ตำมควำมเหมำะสม

 ส�ำหรับกระบวนงำนอื่น ๆ ที่ประเมินแล้ว อำจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมำก หรือมี
ควำมยืดหยุ่นสำมำรถชะลอกำรด�ำเนินงำนและกำรให้บริกำรได้ โดยให้ผู้บริหำรของฝ่ำยงำนประเมิน
ควำมจ�ำเป็นและเหมำะสม ทั้งนี้ หำกมีควำมจ�ำเป็นให้ปฏิบัติตำมแนวทำงกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง
เช่นเดียวกับกระบวนงำนหลัก

ผลกระทบต่อกระบวนการท�างานหรือการให้บริการ

 กำรวเิครำะห์ผลกระทบต่อกระบวนกำรท�ำงำนหรอืกำรให้บรกิำร (Business Impact Analysis) โดย
ใช้เกณฑ์ในกำรก�ำหนดระดบัผลกระทบ ดงันี้

ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
สถำบันวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมอุตสำหกรรมกำรผลิต (SMI) สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 27

คู่มือและข้อเสนอแนะแนวปฏิบัติส�ำหรับภำคเอกชน ส�ำหรับสถำนกำรณ์โควิด-19 และภัยพิบัติในอนำคต



ผลกระทบต่อกระบวนการท�างานหรือการให้บริการ

1) ด้ำนสถำนทีป่ฏิบตังิำนส�ำรอง (Working Space Requirement) ดงัตำรำงที ่3

ตารางที่ 3 การระบุพื้นที่การปฏิบัติงานส�ารอง

ทรัพยากร

ระยะเวลาเปาหมายในการฟนคืนสภาพ

1 เดือน2 สัปดาห1 สัปดาห1 วัน4 ชั่วโมง
สถานที่/ที่มา

พื้นที่สําหรับสถานที่
ปฏิบัติงานสํารอง

ปฏิบัติงานที่บาน

รวม

2) ควำมต้องกำรด้ำนวสัดอุุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement) ดงัตำรำงที ่4

ตารางที่ 4 การระบุจ�านวนวัสดุอุปกรณ์

ทรัพยากร

ระยะเวลาเปาหมายในการฟนคืนสภาพ

1 เดือน2 สัปดาห1 สัปดาห1 วัน4 ชั่วโมง
ที่มา

3) ควำมต้องกำรด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศและข้อมูล (IT & Information  Requirement)

ตารางที่ 5 การระบุความต้องการด้านเทคโนโลยี

ทรัพยากร

ระยะเวลาเปาหมายในการฟนคืนสภาพ

1 เดือน2 สัปดาห1 สัปดาห1 วัน4 ชั่วโมง
แหลงขอมูล/ที่มา

ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
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4) ควำมต้องกำรด้ำนบคุลำกรส�ำหรับควำมต่อเนือ่งเพ่ือปฏบัิติงำน (Personnel Requirement) 

ตารางที่ 6 การระบุจ�านวนบุคลากรหลักที่จ�าเป็น

ทรัพยากร

ระยะเวลาเปาหมายในการฟนคืนสภาพ

1 เดือน2 สัปดาห1 สัปดาห1 วัน4 ชั่วโมง

จํานวนบุคลากรปฏิบัติงานที่
สํานักงาน/สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง

จํานวนบุคลากรที่จําเปน
ตองปฏิบัติงานที่บาน

รวม

5) ควำมต้องกำรด้ำนผู้ให้บริกำรท่ีส�ำคัญ (Service Requirement) 

ตารางที่ 7 การระบุผู้ให้บริการที่ต้องติดต่อหรือขอรับบริการ

ผูใหบริการ

ระยะเวลาเปาหมายในการฟนคืนสภาพ

1 เดือน2 สัปดาห1 สัปดาห1 วัน4 ชั่วโมง

รวม

ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
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กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)

 กลยทุธ์ควำมต่อเนือ่ง เป็นแนวทำงในกำรจดัหำและบรหิำรจดักำรทรพัยำกรให้มคีวำมพร้อมเมือ่
เกดิสภำวะวกิฤต ซ่ึงพิจำรณำทรัพยำกรใน 5 ด้ำน ดังตำรำงที ่8

ตารางที่ 8 กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)

ทรัพยากร กลยุทธความตอเนื่อง

• ....................................................................
• ....................................................................

• ....................................................................
• ....................................................................

• ....................................................................
• ....................................................................

• ....................................................................
• ....................................................................

• ....................................................................
• ....................................................................

อาคาร/สถานที่
ปฏิบัติงานสํารอง

วัสดุอุปกรณที่สําคัญ
การจัดหาจัดสงวัสดุ
อุปกรณที่สําคัญ

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และขอมูลที่สําคัญ

บุคลากรหลัก

คูคา/ผูใหบริการ
ที่สําคัญ/ผูมีสวนได
สวนเสีย

ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
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ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ 

วันที่ 1 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที (ภายใน 24 ชั่วโมง) 

การปฏิบัติการใด ๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืน  
และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดอย่างเคร่งครัด 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดำเนนิการแล้วเสร็จ 
 …………………………………………………….. 
 …………………………………………………….. 

  
 

 …………………………………………………….. 
 …………………………………………………….. 

  
 

 …………………………………………………….. 
 …………………………………………………….. 
 …………………………………………………….. 
 …………………………………………………….. 

  
 
 
 

 …………………………………………………….. 
 …………………………………………………….. 

  
 

 
วันที่ 2-7 การตอบสนองในระยะสัน้ 

การปฏิบัติการใด ๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืน  
และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดอย่างเคร่งครัด 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดำเนนิการแล้วเสร็จ 
 …………………………………………………….. 
 …………………………………………………….. 

  
 

 …………………………………………………….. 
 …………………………………………………….. 

  
 

 …………………………………………………….. 
 …………………………………………………….. 
 …………………………………………………….. 
 …………………………………………………….. 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

ตารางที่ 8 กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)

ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
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คู่มือและข้อเสนอแนะแนวปฏิบัติส�ำหรับภำคเอกชน ส�ำหรับสถำนกำรณ์โควิด-19 และภัยพิบัติในอนำคต



วันที่ 8 การตอบสนองระยะกลาง (1 สัปดาห์) 

การปฏิบัติการใด ๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืน  
และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดอย่างเคร่งครัด 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดำเนนิการแล้วเสร็จ 
 …………………………………………………….. 
 …………………………………………………….. 

  
 

 …………………………………………………….. 
 …………………………………………………….. 

  
 

 …………………………………………………….. 
 …………………………………………………….. 

  
 

 …………………………………………………….. 
 …………………………………………………….. 

  
 

 
การตอบสนองระยะยาว (มากกว่า 1 เดือน) 

การปฏิบัติการใด ๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืน  
และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดอย่างเคร่งครัด 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดำเนนิการแล้วเสร็จ 
 …………………………………………………….. 
 …………………………………………………….. 

  
 

 …………………………………………………….. 
 …………………………………………………….. 

  
 

 …………………………………………………….. 
 …………………………………………………….. 

  
 

 …………………………………………………….. 
 …………………………………………………….. 

  
 

 

 กรณหีน่วยงำนท่ีมีภำรกจิท่ีเกีย่วข้องกบัควำมม่ันคง  เป็นเรือ่งท่ีมีชัน้ควำมลบัของข้อมูลหรอืข้อมูลมคีวำมอ่อน
ไหวทีห่น่วยงำนไม่อำจเผยแพร่ต่อสำธำรณะ หรอือำจมีผลกระทบต่อควำมมัน่คงของประเทศ ได้จดัท�ำแผนรองรบัภำรกจิ
ดงักล่ำวไว้แล้ว และจดัเก็บไว้ท่ีหน่วยงำน โดยมรีำยชือ่แผนทีจ่ดัเกบ็ไว้ดงัน้ี

1. .................................................................................................................................................................................

2. .................................................................................................................................................................................

3. .................................................................................................................................................................................

4. .................................................................................................................................................................................

5. .................................................................................................................................................................................

6. .................................................................................................................................................................................

ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
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คู่มือและข้อเสนอแนะแนวปฏิบัติ ส�ำหรับภำคเอกชนส�ำหรับสถำนกำรณ์โควิด-19 และภัยพิบัติในอนำคต



การก�าหนดกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) 

 เพือ่ให้แผนด�ำเนนิธรุกจิอย่ำงต่อเนือ่งฯ (BCP) สำมำรถน�ำไปปฏบิตัใิช้ได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพและเกดิ
ประสทิธผิล ก�ำหนดให้มกีระบวนกำรแจ้งเหตฉุุกเฉิน (Call Tree) ขอองค์กรขึน้ โดยกระบวนกำรแจ้งเหตุ
ฉกุเฉนิ คอื กระบวนกำรแจ้งเหตฉุกุเฉนิให้กบัสมำชกิในคณะบรหิำรควำมต่อเนือ่งและทมีบรหิำรควำมต่อเนือ่ง 
มวีตัถุประสงค์เพือ่ให้สำมำรถบริหำรจัดกำรในกำรตดิต่อบุคลำกรของหน่วยงำน ภำยหลงัจำกมีกำรประกำศ
เหตุกำรณ์ฉกุเฉนิหรือสภำวะวกิฤต

 กระบวนกำรแจ้งเหตฉุกุเฉิน เริม่ต้นทีหั่วหน้ำคณะบรหิำรควำมต่อเนือ่งแจ้งให้ผู้ประสำนงำนคณะ
บริหำรควำมต่อเนื่องทรำบถึงเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้ประสำนงำนฯ แจ้งให้หัวหน้ำทีมบริหำรควำม
ต่อเนื่องรบัทรำบเหตุกำรณ์ฉกุเฉนิและกำรประกำศใช้แผนด�ำเนนิธรุกิจอย่ำงต่อเนือ่งฯ จำกนัน้ทีมบรหิำร
ควำมต่อเนื่องของแต่ละกอง/กลุ่ม/ฝ่ำย มีหน้ำที่แจ้งไปยังบุคลำกรภำยใต้กำรบังคับบัญชำเพื่อรับทรำบ 
โดยมีรำยชื่อบุคลำกรดังนี้

ตารางที่ ..... รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของกอง/กลุ่ม/ฝ่าย....

ชื่อ เบอรโทรศัพท ชื่อ เบอรโทรศัพท

นาย... 0x-xxxx-xxxx นางสาว... 0x-xxxx-xxxx

นาย...

นาย...

0x-xxxx-xxxx

0x-xxxx-xxxx

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง ทีมบริหารความตอเนื่อง

ตารางที่ ..... รายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของกอง/กลุ่ม/ฝ่าย....

ชื่อ เบอรโทรศัพท ชื่อ เบอรโทรศัพท

นาย... 0x-xxxx-xxxx นางสาว... 0x-xxxx-xxxx

นาย...

นาย...

0x-xxxx-xxxx

0x-xxxx-xxxx

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง ทีมบริหารความตอเนื่อง

ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
สถำบันวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมอุตสำหกรรมกำรผลิต (SMI) สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 33

คู่มือและข้อเสนอแนะแนวปฏิบัติส�ำหรับภำคเอกชน ส�ำหรับสถำนกำรณ์โควิด-19 และภัยพิบัติในอนำคต



(1) รำยชื่อบุคลำกรและบทบำทของทีมงำนแผนบริหำรควำมต่อเนื่องของธุรกิจ (BCP Team)

บทบาท
บุคลากรหลัก บุคลากรสํารอง

ชื่อ-สกุล เบอรโทรศัพทชื่อ-สกุล เบอรโทรศัพท

(2) เหตุกำรณ์สภำวะวิกฤตและผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ (ระบุผลกระทบในแต่ละด้ำน)

เหตุการณ
วิกฤต

ผลกระทบ

คูคา
ผูใหบริการ

ผูมีสวนไดสวนเสีย
บุคลากร

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ขอมูลที่สําคัญ

วัสดุอุปกรณ
ที่สําคัญ

การจัดหา/จัดสง

อาคาร/สถานที่
ปฏิบัติงานหลัก

1

2

3

4

5

แบบฟอร์ม
ประกอบคู่มือและแนะแนวทางปฏิบัต ิ
ส�าหรับภาคเอกชน 

ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
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คู่มือและข้อเสนอแนะแนวปฏิบัติ ส�ำหรับภำคเอกชนส�ำหรับสถำนกำรณ์โควิด-19 และภัยพิบัติในอนำคต



(3) กลยุทธ์ควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ (Business Continuity Strategy) 

ทรัพยากร กลยุทธความตอเนื่อง

อาคาร/สถานที่
ปฏิบัติงานสํารอง

วัสดุอุปกรณที่สําคัญ
การจัดหาจัดสงวัสดุ
อุปกรณที่สําคัญ

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และขอมูลที่สําคัญ

บุคลากรหลัก

คูคา/ผูใหบริการ
ที่สําคัญ/ผูมีสวนไดสวนเสีย

(4) ฉำกทัศน์อนำคตและกำรเตรียมกลยุทธ์และแนวทำงกำรท�ำธุรกิจภำยใต้สถำนกำรณ ์
    โควิด-19 

ฉากทัศนอนาคต กลยุทธและแนวทางการทําธุรกิจของบริษัท

ฉากทัศนที่ 2
มีการระบาดระลอกใหม
ในวงกวาง 
อาจมีการล็อคดาวน
อีกหลายรอบ

ฉากทัศนที่ 3
มีการฉีดวัคซีนในวงกวาง 
ประชาชนมีภูมิคุมกันหมูใน
ประเทศและทั่วโลก

ฉากทัศนที่ 1 
ควบคุมการระบาดได 
แตยังไมเปดประเทศ

ฉากทัศนที่ 4

ฉากทัศนที่ 5

ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
สถำบันวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมอุตสำหกรรมกำรผลิต (SMI) สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 35

คู่มือและข้อเสนอแนะแนวปฏิบัติส�ำหรับภำคเอกชน ส�ำหรับสถำนกำรณ์โควิด-19 และภัยพิบัติในอนำคต



(5) กำรเตรียมกำรเพื่อบริหำรจัดกำรสภำพคล่องและกำรลดต้นทุนทำงธุรกิจ

หัวขอ แนวทาง

การเพิ่มสภาพคลอง
กระแสเงินสด

การลดตนทุนธุรกิจ

(6) กำรพัฒนำช่องทำงกำรค้ำและสินค้ำและบริกำรให้ตอบโจทย์ควำมต้องกำรใหม่ในวิกฤต

หัวขอ แนวทาง

ชองทางการคาใหม

ปรับปรุงสินคาและบริการใหม

ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
สถำบันวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมอุตสำหกรรมกำรผลิต (SMI) สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 36

คู่มือและข้อเสนอแนะแนวปฏิบัติ ส�ำหรับภำคเอกชนส�ำหรับสถำนกำรณ์โควิด-19 และภัยพิบัติในอนำคต



 (7) แนวทำงกำรสื่อสำรและรักษำควำมสัมพันธ์ในช่วงวิกฤต

หัวขอ แนวทาง

ลูกคา

คูคา

หนวยงานรัฐ
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
สมาคมการคา

(8) แนวทำงกำรปรับโมเดลหรือรูปแบบกำรท�ำงำน

หัวขอ แนวทาง

การทํางาน

การติดตอลูกคา

ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
สถำบันวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมอุตสำหกรรมกำรผลิต (SMI) สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 37

คู่มือและข้อเสนอแนะแนวปฏิบัติส�ำหรับภำคเอกชน ส�ำหรับสถำนกำรณ์โควิด-19 และภัยพิบัติในอนำคต



(9) แนวทำงกำรสื่อสำรและกำรปรับระบบกำรบริหำรจัดกำรพนักงำนในช่วงวิกฤต

หัวขอ แนวทาง

ทักษะดานดิจิทัล

ทักษะดานอารมณ
และการสื่อสาร (Soft Skill)

(10) แนวทำงยกระดับทักษะพนักงำน

หัวขอ แนวทาง (ตัวอยาง)

การปรับระบบการ
บริหารจัดการพนักงาน
ในชวงวิกฤต

การสื่อสารในชวงวิกฤต

ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
สถำบันวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมอุตสำหกรรมกำรผลิต (SMI) สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 38

คู่มือและข้อเสนอแนะแนวปฏิบัติ ส�ำหรับภำคเอกชนส�ำหรับสถำนกำรณ์โควิด-19 และภัยพิบัติในอนำคต



(12) กำรเตรียมกำรธุรกิจสู่อนำคต

การเปลี่ยนแปลงในสถานการณโควิด-19
และแนวโนมอนาคต (ตัวอยาง) ระบุโอกาสทางธุรกิจ

ผูบริโภคใชออนไลนเพิ่มมากขึ้น
ทั้งในดานการซื้อขายสินคา
และทํางาน
ประชาชนใหความสําคัญกับ
ความสะอาด ปลอดภัย
และสุขอนามัยสูง

ประชาชนใสใจกับสิ่งแวดลอมและ
ธรรมาภิบาลเพิ่มสูงขึ้น

การศึกษาเปนระบบออนไลน
และผสมผสานระหวาง
การเรียนออนไลนและที่โรงเรียน

นโยบายภาครัฐเนนสงเสริม
เศรษฐกิจภายในประเทศเพิ่มขึ้น

องคกรลดพื้นที่สํานักงานลงมาก

องคกรแสวงหาแนวทางการ
กระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ
มากขึ้น

(11) แนวทำงบริหำรจัดกำรข้อมูลในองค์กรให้พร้อมในช่วงวิกฤต

หัวขอ แนวทาง (ตัวอยาง)

การปรับระบบการ
บริหารจัดการพนักงาน
ในชวงวิกฤต

การสํารองขอมูล
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