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แผนบริหารความต่อเนื่อง(Business Continuity Plan: BCP)  
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2 

 

1. ความนำ  
 
หลักการเตรียมความพร้อมในภาวะวิกฤตตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 คือการที่ส่วนราชการสามารถนำบทเรียนสถานการณ์ความรุนแรง 
สำคัญที่ผ่านมาปรับกระบวนการทำงานใหม่ โดยเฉพาะในเรื่องการบริการประชาชน เพื่อให้มั่นใจว่าภารกิจ 
หลักของราชการ หรืองานบริการประชาชนที่สำคัญสามารถดำเนินงาน หรือให้บริการได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุด 
หยุดลงแม้ว่าจะประสบกับวิกฤตการณ์ หรือภัยพิบัติต่าง ๆ ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 เมษายน 
2555 ได้มีมติเห็นชอบกรอบแนวทางการดำเนินการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 4 ขั้นตอน คือ 

1) การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับส่วนราชการ 
2) การเตรียมความพร้อมของส่วนราชการในการจัดทำแผนรองรับการดำเนินภารกิจ 

การให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan (BCP)) 
3) การซักซ้อมแผนและนำไปปฏิบัติได้จริง 
4) การส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในสภาวะวิกฤต 

การบริหารจัดการองค์การในสภาวะวิกฤต/เหตุการณ์ฉุกเฉิน/สถานการณ์ภัยพิบัติ โดยทั่วไปจะแบ่ง
วงจรการบริหารจัดการออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 

1) การป้องกันและลดผลกระทบ 
2) การเตรียมพร้อมรับภัย 
3) การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
4) การจัดการหลังเกิดภัย 

โดยแนวคิดการบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานภาครัฐ คือ การควบคุมดูแลและป้องกันทรัพยากรที่สำคัญ 
ต่อการดำเนินงานหรือการให้บริการ เพ่ือสร้างประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียซึ่งภายใน 
ช่วงระยะเวลาแรก จะเป็นช่วงของการตอบสนองต่ออุบัติการณ์ (INCIDENT/EMERGENCY MANAGEMENT) 
และในกรณีที่เหตุการณ์และความเสียหายขยายตัวไปในวงกว้างการตอบสนองอาจจำเป็นต้องยกระดับเป็นการ 
บริหารจัดการวิกฤต (CRISIS MANAGEMENT) ภายหลังจากนั้นจะเป็นช่วงของการทำให้เกิดความต่อเนื่องของ 
กระบวนการทางธุรกิจ (CONTINUITY MANAGEMENT) เพ่ือให้หน่วยงานสามารถกลับมาดำเนินงานได้  จึงมี
ความจำเปน็ทีห่น่วยงานต้องจดัทำแผนความต่อเนื่อง (BUSINESS CONTINUITY PLAN-BCP) โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 

1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องของการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต 
2. เพื ่อให้หน ่วยงานมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับมือกับสภาวะวิกฤตหรือ  

เหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
3. เพ่ือลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดำเนินงาน หรือการให้บริการ เช่น ผลกระทบ  

ด้านเศรษฐกิจการเงิน การให้บรกิารสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นต้น 
4. เพ่ือบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ 

แผนบริห ารความต่ อ เนื่ อ ง  (Business Continuity Plan (B87CP)) เป็ นชุ ด เอกสาร 
คำแนะนำ และวิธีการที่ช่วยให้ธุรกิจ/บริการขององค์กรสามารถตอบสนองต่อการเกิดอุบัติเหตุ ภัยพิบัติ 
ภาวะฉุกเฉิน หรือภัยคุกคามได้โดยไม่ต้องหยุดชะงัก/หรืออุปสรรคที่สำคัญต่อการดำเนินงาน เรียกอีกอย่างว่า “การ
เริ่มต้นใหม่ของธุรกิจ”
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ซ่ึงจำเป็นจะต้องมีแผนกู้คืนระบบหรือแผนการกู้คืนทรัพยากรบุคคลและกระบวนการทำงานเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงาน หรือสามารถให้บริการแก่ประชาชนต่อไปได้ แผนดังกล่าวจัดทำขึ้นตามแนวทางของการบริหาร
ความต่อเนื่อง ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล BS 25999 (Business  Continuity Management (BCM) 
Standard) ซ่ึงกำหนดให้มี 6 องค์ประกอบหลักเป็นวงจรการบริหารความต่อเนื่อง (BCM LIFE CYCLE) ดังนี้ 

1) การบริหารโครงการจัดการความต่อเนื่อง (BCM PROGRAME MANAGEMENT) ถือว่าเป็น 
องค์ประกอบหลัก และข้ันตอนแรกของการบริหารความต่อเนื่อง มีข้ันตอน คือ 

-  การจัดทำกรอบนโยบาย BCM 
-  โครงสร้าง BCM หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ต้ังแต่ผู้บริหารระดับสูง 

ลงมาถึงพนักงานระดับต่าง ๆ รวมถึงการจัดตั้งทีมงานด้าน BCM 
-  การกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน 
-  ขั้นตอนการปรับระดับของเหตุการณ ์(INCIDENT ESCALATION PROCESS) 
-  วิธีการบริหารโครงการบริหารความต่อเนือ่ง 
-  การติดตามความพร้อมทัง้รายงานความคืบหน้า 

2) การศึกษาและทำความเข้าใจองค์กร (UNDERSTANDING OF ORGANIZATION) เพ่ือให้ 
เข้าใจในสภาพและการดำเนินงานขององค์กรและหน่วยงานในการรับผลกระทบหรือความเสี่ยงผ่านวิธีการ 
วิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (BUSINESS IMPACT ANALYSIS-BIA) และการประเมินความเสี่ยง (RISK ASSESSMENT-RA) 
และภัยคุกคามต่าง ๆ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย การก่อประท้วง การก่อจลาจล การก่อวินาศกรรม และโรคระบาด ที่
จะมีผลกระทบต่อทรัพยากร 5 ด้าน ได้แก่ ผลกระทบด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก ผลกระทบ ด้าน
วัสดุอุปกรณ์ทีส่ำคัญ/การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ ข้อมูล
ที่สำคัญ ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก ผลกระทบด้านคู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ เพื่อระบุ
ความเร่งด่วนของกิจกรรมต่าง ๆ และระดับความสามารถที่ต้องการ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการ จัดระดับ
ความสำคัญของกระบวนงาน การกำหนดแนวทางและการกำหนดกลยุทธ์ในขั้นตอนต่อไป 

3) การกำหนดกลยุทธ์ในการสร้างความต่อเนื่อง (DETERMINING BCM  STRATEGY)  เป็นการ 
กำหนดแนวทางในการตอบสนองต่อการหยุดชะงักของการดำเนินงานขององค์กร ได้แก่ กลยุทธ์กู้คืน 
การดำเนินงาน (RECOVERY STRATEGY) และการกำหนดกลยุทธ์ด้านการจัดการทรัพยากรที่เหมาะสมตามข้อมูล 
ที่ได้จาก BIA ซึ่งประกอบด้วยเรื่องสถานที่ปฏิบัติงาน อุปกรณ์และเครื่องมือ เทคโนโลยี ข้อมูล บุคลากร และ 
ผู้ผลิตสินค้าหรือผู้ให้บริการ 

4) การพัฒนาและเตรียมการตอบสนองต่อเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉิน  (DEVELOPING AND 
IMPLEMENTING BCM RESPONSE) ได้แก่ 

4.1 INCIDENT MANAGEMENT PLANS (IMP) เพ่ือจัดการกับวิกฤตฉุกเฉินที่เกิดขึ้น 
4.2 EMERGENCY/CRISIS  MANAGEMENT  PLAN  (CMP) เพื่อจัดการกับวิกฤตฉุกเฉินที่

เกิดข้ึนและผลกระทบขยายไปในวงกว้าง 
4.3 BUSINESS CONTINUITY PLANS (BCP) เพื่อบริหารการดำเนินภารกิจอย่างต่อเนื่อง 

โดยมุ่งทำขั้นตอนงานที่ฉุกเฉินต่อภารกิจและใช้ทรัพยากรหลักอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งเตรียมแผนรับสถานการณ์ 
ที่ส่งผลกระทบ โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนตามระยะเวลา คือ การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันทีภายใน 24 ชั่วโมง 
การตอบสนองต่อเหตุการณ์ในระยะเวลาภายใน 7 วัน และตอบสนองต่อเหตุการณ์และกู้คืนกระบวนการ 
ปฏิบัติงานสถานการณ์ในระยะเวลาเกิน 7 วัน 

4.4 RECOVERY PLAN (RP) หรือแผนกู้คืนภารกิจหลังภัยพิบัติผ่านพ้นไป 



 

- 3 - 

5) การทดสอบ ปรับปรุง และทบทวนแผน (EXERCISING MAINTAINING AND REVIEWING) 
เป็นขั้นตอนทีส่ำคัญ เนื่องจากเป็นกระบวนการทำให้แน่ใจว่า BCM  ที่จัดทำขึ้นสามารถใช้ได้จริง รวมทั้งเพ่ือ 
เตรียมความพร้อม ตลอดจนตรวจสอบความสามารถของบุคลากรและประสิทธิภาพของแผนในการตอบสนอง 
ต่อวิกฤตการณ์โดยรูปแบบการทดสอบอาจมีตั้งแต่ระดับง่ายไปหายาก ดังนี้ 

- CALL TREE  คือการซ้อมการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิก ทีมงานที่เกี่ยวข้องตามผัง
รายชื่อโทรศัพท์  

- TABLETOP TESTING คือการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 
โดยจำลองโจทย์สถานการณ์ข้ึนมา และลองนำแผน BCP มาพิจารณาว่าใช้ตอบโจทย์แต่ละข้ันตอนได้หรือไม ่

- SIMULATION  คือการทดสอบโดยจำลองสถานการณ์เสมือนจริง และลองใช้แผน BCP 
มาประยุกต์ใช้  

- FULL BCP EXERCISE คือการทดสอบเต็มรูปแบบและใกล้เคียงสถานการณ์จริงมากที่สุด 
6) การปลู กฝั ง BCM ให้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของวัฒนธรรมองค์ กร (EMBEDDING BCM IN 

THEORGANIZATION’S CULTURE) ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา และจิตวิทยา ที่จะทำให้บุคลากรทุกคนได้ซึมซาบ 
และเข้าใจถึงความสำคัญของ BCM ตลอดจนบทบาท หน้าที่ ที่ทุกคนพึงมีเพ่ือให้ภารกิจสามารถดำเนินต่อไปได้ 
ในยามที่เกิดเหตุวิกฤต 
2. แนวทางการดำเนนิการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 

2.1 การบริหารจัดการความตอ่เนื่อง (Business Continuity Management) 
2.1.1 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2 ได้มีคำส่ังที ่107.1/2563 ส่ัง ณ 

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานในภารกิจหลักหรืองานบริการที่สำคัญได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพแม้เกิดสภาวะวิกฤต ประกอบด้วย 

1. ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ประธานคณะทำงาน 
2. หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง คณะทำงาน 
3. หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ คณะทำงาน 
4. หัวหน้าฝ่ายตรวจสภาพรถ คณะทำงาน 
5. หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถ คณะทำงาน 
6. หวัหนา้งานบริการงานทั่วไป คณะทำงานและเลขานุการ 
7. นักวชิาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 

โดยให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการ ดังนี้ 
1. จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ 2  

โดยพิจารณาถึงผลกระทบ ต่อทรัพยากรทีส่ำคัญในการดำเนินงานของหน่วยงาน 5 ด้าน ได้แก่ 
1.1 ด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบตัิงานหลัก 
1.2 ด้านวัสดุอุปกรณ์ทีส่ำคัญ/การจัดหาจดัส่งอุปกรณ์ทีส่ำคัญ 
1.3 ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและข้อมูลทีส่ำคัญ 
1.4 ด้านบุคลากรหลัก 
1.5 ด้านคู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ เพื่อเตรียมความพร้อม

ล่วงหน้าในการรับมือกับสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ  ที่อาจเกิดข้ึน 
2. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการตามระบบที่วางแผนไว้ โดยมีการทดสอบ 

ซักซ้อม ทบทวน และปรับปรุงแผนบริหารความต่อเนื่อง 
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3. จัดหาพ้ืนที่เพ่ือเตรียมตั้งเป็นสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็น 

ต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันที 
4. รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตให้ 

ขนส่งจังหวัดนครราชสีมาทราบเป็นระยะ ๆ  
5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตให้สำนักงาน

จังหวัด ทราบทุกสิ้นปีงบประมาณ 
2.1.2 ผังโครงสรา้งคณะทำงานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 
 

ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 

หวัหน้างานบริหารงานทั่วไป 
ผู้จดัการโครง BCM 

กลุ่มวิชาการ
ขนส่ง 

ฝ่ายทะเบียน
รถ 

ฝ่ายตรวจ
สภาพรถ 

ฝ่ายใบอนุญาต
ขับรถ 
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2.1.3 วัตถุประสงค์ของการจดัทำแผนบรหิารความต่อเนื่อง 
-  เพ่ือกำหนดทรัพยากรที่จำเป็น ให้สามารถปฏิบัติงานได้ต่อเนื่อง เพ่ือกำหนดขั้นตอน 

วิธีการในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
- เพื่อให้การหยุดชะงักของการปฏิบัติราชการได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ไม่ว่าจะหยุดชะงัก 

ด้วยสาเหตุใดก็ตามให้สามารถดำเนินต่อไปในระดับที่ยอมรับได้ 
- เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การกู้คืนของภารกิจต่าง ๆ  ของส่วนราชการในช่วงที่ 

เกิดวิกฤตโดยหน่วยงานต่าง ๆ จะมุ่งเน้นไปที่การกู้คืน และสนับสนุนกระบวนการที่สำคัญ เพ่ือ 
-  ให้มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของส่วนราชการ ข้อตกลงกับผู้รับบริการ 
-  จำกัดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ทรัพยากร ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของส่วนราชการ 
-  สามารถปฏิบัติภารกิจหลักท่ีสำคัญต่อไปได้ในช่วงภาวะวิกฤต 
-  สามารถให้บริการหรือดำเนินกิจกรรมต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง 
-  ฟ้ืนกลับงานหรือกิจกรรมทีส่ำคัญต่อภารกิจหลัก 
-  กลับสู่สภาวะปกติ 

2.1.4 สมมติฐานของแผนความต่อเนื่อง (BCP ASSUMPTIONS) 
- รองรับได้ถึงสถานการณ์ร้ายแรงที่สุด (Worst Case Scenario) แผนรองรับการดำเนิน

ภารกิจอย่างต่อเนื่องต้องครอบคลุมถึงสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงที่สุดต่อ
สถานที่ ระบบงาน อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงาน และเอกสารข้อมูลที่สำคัญที่เป็นไปได้ในแต่ละ 
กรณีรวมถึงความเสียหายที่เกิดกับผู้ให้บริการและการสูญเสียบุคลากรสำคัญการมีแผนรองรับในสถานการณ์   
ที่ร้ายแรงที่สุด จะช่วยให้ส่วนราชการสามารถกู้คืนในสถานการณ์ที่รุนแรงน้อยกว่าได้  ทั้งนี้ เหตุการณ์ฉุกเฉิน   
ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่าง ๆ  มิได้ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงานสำรองที่เตรียมไว้ 

- ระยะเวลาในการกู้คืน (Recovery Time Frame) แผนจะระบุทรัพยากรที่จะต้องใช้ใน 
การทำงานเป็นระยะเวลา 30 วัน หากยังไม่สามารถกู้คืนได้ภายใน 30 วัน หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจะต้อง
ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานสนับสนุน และหน่วยงานบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการให้หน่วยงานสามารถ
ดำเนินการต่อไปได ้

- หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับผิดชอบในการสำรองระบบสารสนเทศต่าง ๆ
โดยระบบสารสนเทศสำรองมิได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเหมือนกับระบบสารสนเทศหลัก 

-  ศูนย์ปฏิบัติงานสำรอง (Alternate  Site)  ในการกู้คืนงานที่สำคัญจำเป็นที่จะต้องมี
ศูนย์ปฏิบัติงานสำรองไว้อย่างน้อย 1 แห่ง หน่วยงานต้องพิจารณาปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการกำหนด   
ศูนย์ปฏิบัติงานสำรอง 

 
สำนักงานแห่งที่ 2

-  “บุคลากร”  ที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถงึ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดของ 
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2.2 การศึกษาและทำความเข้าใจองค์กร (Understanding the Organization) เป็นการระบุ
และอธิบายสถานการณ์วิกฤตทางธุรกิจที่สำคัญภายในองค์กร เพื่อค้นหาและระบุว่ามีธุรกรรม   สายปฏิบัติงาน 
ภาระงาน บริการ/ผลิตภัณฑ์ใดบ้างที่วิกฤต ที ่กิจการควรจะต้องทำการ ส่งมอบตามพันธกิจที่มีต่อลูกค้า/
ผู้รับบริการ คู่ค้า ผู้ที่เกี่ยวข้องภายใน Value Chain 

การที่จะระบุและอธิบายสถานการณ์วิกฤตทางธุรกิจทีส่ำคัญได้ อาจจะต้องเริ่มต้นจากการทบทวน  
         1) พันธกิจหลักขององค์กร 

2) ยุทธศาสตรห์รือแผนกลยุทธ์ขององค์กร 
3) เงื ่อนไข หรือพันธะสำคัญทางกฎหมายที่กิจการต้องการส่งมอบ ดำเนินการให้ 

ครบถ้วนตามเงื่อนไขและให้ทันตามกรอบเวลาที่กำหนดการอธิบายถึงลักษณะการส่งมอบการปฏิบัติให้เป็น      
ไปตามเงื่อนไข รายละเอียดของการส่งมอบต้องระบุให้ชัดเจนที่สุด ถือว่ามีความสำคัญต่อการได้มาซึ่งข้อมูล 
สถานการณ์วิกฤต กระบวนงานสายงานวิกฤตภาระงานวิกฤต บริการวิกฤต ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ใน
ขั้นตอนต่อไป โดยกล่าวถึงกระบวนการทำงานและกิจกรรมในการทำงานของทุกคนในภาวะปกติ ขนาดของ การ
ปฏิบัต ิงาน ข้อกำหนดสำคัญที ่ต ้องปฏิบัติตาม เช่น กรอบเวลาที ่กำหนด พันธะสัญญาตามกฎหมาย 
กฎระเบียบข้อบังคับของทางราชการ เป็นต้น ตลอดจนหน่วยงานหรือองค์กรที่ส่งงาน/ให้บริการ และที่รับงาน/ 
บริการจากหน่วยงาน (Upstream and   downstream dependencies) ทำให้เข้าใจขอบเขตการกู ้คืน 
เพ่ือที่จะได้สามารถสั่งการและควบคุมการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผลเพื่อ 

- ลดโอกาสการหยุดชะงักของการดำเนินงาน 
- ลดระยะเวลาในการตอบสนองและกอบกู้สถานการณ์ให้กลับสู่สภาวะปกติ 
- จำกัดผลกระทบต่อองค์กรจากการหยุดชะงักของการดำเนินงาน 
โดยมีขั้นตอนของการทำความเข้าใจองค์กร ดังนี้ 
2.2.1 การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis-BIA) การวิเคราะห์

ผลกระทบทางธุรกิจหรือ Businessmpact Analysis-BIA หมายถึง กระบวนการในการวิเคราะห์ถึงกิจกรรมทาง
ธุรกิจ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการหยุดชะงักของกิจกรรมนั้น ๆ มีข้ันตอนการดำเนินการ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุกิจกรรม กระบวนการ บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์หลัก เป็นการ
พิจารณาจากการปฏิบัติราชการ/กระบวนงานตามโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ในสำนักงาน
ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2 โดยระบุกิจกรรม/กระบวนการ ระยะเวลาในการทำงานหน่วยงานที่
เกีย่วข้องหรือผู้รับบริการเพ่ือให้เหน็ถึงผลกระทบทีจ่ะเกิดขึน้ในแต่ละกระบวนการ/กิจกรรมการทำงาน 

ขั้นตอนที่ 2 ระบุถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการหยุดชะงัก และพิจารณาถึงการ 
เปลี่ยนแปลงของผลกระทบเมื่อเวลาผ่านไป 

การระบุผลกระทบในขั้นตอนนี้จะเริ่มต้นที ่การประเมินความเสี่ยงและภัยคุกคามซึ่ง 
แผนความต่อเนื่อง (BCP)  ฉบับนี้ใช้รองรับสถานการณ์กรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ 
สำนักงานของหน่วยงาน หรือภายในหน่วยงานสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2 ด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้ 

-  อุทกภัย 
-  อัคคีภัย 
-  ชุมนุมประท้วง/จลาจล 
-  โรคระบาด โดยมีแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้ 
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1) การวิเคราะห์ผลกระทบต่อทรัพยากรที่สำคัญ แต่ละหน่วยงานจะต้องประเมินความเสี่ยง
หลัก ๆ  ที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานของตนและกำหนดกลยุทธ์และขั ้นตอนการกู้คืน เพื ่อลด
ผลกระท บต ่อการดำ เน ิน งาน ให ้เห ล ือน ้อย ที ่ส ุด  แผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่ อง (BCP)             
ควรครอบคลุมความเสียหาย/สูญเสีย ของปัจจัยหลักอันเป็น ทรัพยากรที่สำคัญต่อไปนี้ (ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการช่วย
ให้เกิดความต่อเนื่องของการดำเนินงานที่สำคัญ) ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุหรืออุปสรรคใด ๆ ก็ตาม 

ก) ผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงานหลัก (Workplace) หมายถึงเหตุการณ์ร้ายแรง    
ทางกายภาพและสภาพแวดล้อมจนทำให้ไม่สามารถเข้าไปหรือปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานหลักได้ 

ข) ผลกระทบต่อวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ/การจัดหาอุปกรณ์ที่สำคัญ หมายถึงเหตุการณ์ 
ร้ายแรงทางกายภาพและสภาพแวดล้อมที่ส่งผลให้ไม่สามารถใช้วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญหรือจัดหา/จัดส่งอุปกร ณ์ที่
สำคัญจนไม่สามารถปฏิบัติงานตามปกติได้ 

ค) ผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศข้อมูลและเอกสารสำคัญ (IT System/Vital Records) 
หมายถึงการไม่สามารถใช้ระบบงานด้านไอที และใช้เอกสารข้อมูลสำคัญบางส่วนหรือทั้งหมดได้เนื่องมาจาก 
ความเสียหายด้านกายภาพและสภาพแวดล้อมของอุปกรณ ์เครือข่ายล้มเหลว และการโจรกรรมทางไซเบอร์ 

ง) ผลกระทบต่อบุคลากรหลัก/สำคัญ (Key Personnel)  หมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้
บุคลากรหลักไม่สามารถมาทำงานตามปกติ หรือเกิดเหตุการณ์ที่กระทบต่อชีวิต เช่น การระเบิด ตึกถล่ม การโจมตี
ด้วยระเบิดหรือสารเคมี รวมถึงการแพร่กระจายของเชื้อโรค ซึ่งส่งผลให้เกิดความสูญเสียต่อบุคลากร ของ
หน่วยงานบางคนหรือทั้งหมด 

จ) ผลกระทบต่อคู ่ค้าและผู ้ให้บริการที ่สำคัญ  ( Failure by Outsource Service 
Provider/Dependency) หมายถึงเหตุการณ์ที ่เกิดขึ ้นทำให้คู่ค้า/ผู้ให้บริการไม่สามารถที่จะให้บริการหรือ  
ส่งมอบงานได้ตามที่ระบุไว้กับทางหน่วยงาน 

2) การประเมินผลกระทบต่อกระบวนการดำเนินงาน 
 

ระดับผลกระทบ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาระดับผลกระทบ 
สูงมาก เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจำนวนเงินในระดับสูงมาก 

ส่งผลให้ขดีความสามารถในการดำเนินงานหรือใหบ้ริการลดลงมากกว่าร้อยละ 50 
เกิดการสูญเสียชีวิตและ/หรือภัยคุกคามต่อสาธารณชน 
ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความม่ันใจต่อองค์กรในระดับประเทศและนานาชาต ิ

สูง เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจำนวนเงินในระดับสูง 
ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือให้บริการลดลงร้อยละ25- 50 
เกิดการบาดเจบ็ต่อผู้รับบริการ/บุคคล/กลุ่มคน 
ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความม่ันใจต่อองค์กรในระดับประเทศ 

ปานกลาง เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจำนวนเงินในระดับปานกลาง 
ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือให้บริการลดลงร้อยละ 10-25 
ต้องมีการรักษาพยาบาล 
ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความม่ันใจต่อองค์กรในระดับท้องถิ่น 

ต่ำ เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจำนวนเงินในระดับต่ำ 
ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือให้บริการลดลงร้อยละ 5-10 
ต้องมีการปฐมพยาบาล 
ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความม่ันใจต่อองค์กรในระดับท้องถิ่น 

ไม่เป็นสาระสำคัญ ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือให้บริการลดลงมากกว่าร้อยละ 5 
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3) การสรุปเหตุการณ์ภัยคุกคามและผลกระทบจากเหตุการณ์ 

 
 
 
 

เหตุการณส์ภาวะวิกฤต 

ผลกระทบ 
ด้านอาคาร/ ด้านวัสด ุ ด้าน ด้าน ดา้นคู่ค้า/ 

สถานที ่ อุปกรณ ์ เทคโนโลยี บุคลากรหลัก ผู้ให้บริการ 
ปฏิบัติ ที่สำคัญ/ สารสนเทศ ทีส่ำคัญ ทีส่ำคัญ 

งานหลัก การจัดหา- ข้อมูลและ 
จัดส่ง เอกสาร 

วัสดุอุปกรณ์ ทีส่ำคัญ 
ทีส่ำคัญ 

1 เหตุการณ์อุทกภัย √ √ √ √ √ 
2 เหตุการณ์อัคคีภัย √ √ √ √  
3 เหตุการณช์ุมนุม 

ประท้วง/จลาจล 
√ √  √ √ 

4 เหตุการณโ์รคระบาด  
 
 

  √ √ 
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4) การประเมินผลกระทบต่อกระบวนการ/กิจกรรม โดยกำหนดช่วงเวลาหยุดชะงัก  

ที่ยอมรับได้สูงสุดของแต่ละกิจกรรม หรือกระบวนการ เพื่อพิจารณากำหนดระดับผลกระทบ และจัดกลุ่ม 
กิจกรรมตามลำดับของระดับผลกระทบ/ความสำคัญในการฟ้ืนคืนกลับสู่ภาวะปกต ิ

5) จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)  สำหรับกลุ่มกิจกรรมที่มีระดับผลกระทบ สูง
มาก สูง การจัดกลุ่มกิจกรรมของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2 พบว่ากิจกรรมที่ต้องนำมา
จัดทำแผนบริหาร ความต่อเนื่อง (BCP) เรยีงตามลำดับผลกระทบสูงมาก ได้แก่ 

(1) กระบวนการการรับชำระภาษีรถประจำปี 
(2) กระบวนการการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ 

2.3 กลยุทธ์การบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy) เมื่อเกิดกรณีการ
สูญเสีย/เสียหายของปัจจัยหลัก (LOSS OF KEY PILLARS) องค์การจะต้องเลือกวิธีการในการลดความเสี่ยง
ในแต่ละกิจกรรมที่สำคัญ เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับและสามารถนำไปปฏิบัติได้โดยกำหนดกลยุทธ์
ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy) ดังนี้ 

2.3.1 กำหนดกลยุทธ์การกู้คืนของกิจกรรมที่สำคัญ โดยระบุถึงปัจจัยหลักของการสูญเสีย 
และเสียหายเพ่ือการกู้คืนภายในระยะเวลาที่ยอมให้หยุดด าเนินการขั้นต่ำได ้

2.3.2 กำหนดทรัพยากรที่สำคัญ/จำเป็นต่อการบริหารความต่อเนื่อง โดยระบุทรัพยากร 
สำคัญขั้นต่ำที่กระบวนงานต้องใช้ในการดำเนินงานทั้ง 5 อย่าง ได้แก่ อาคาร/สถานที่ปฏิบัติงาน เครื่องมือและ 
อุปกรณ์ ระบบงานเทคโนโลยีหรือระบบสารสนเทศ บุคลากร และคูค้่า/ผู้ใหบ้ริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2.3.3 กำหนดบุคลากรสำคัญ/จำเป็นต่อการบริหารความต่อเนื่อง เพื่อให้แผนความต่อเนื่อง 
(BCP) สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงมีการจัดตั้งคณะบริหารความต่อเนื่อง 
(BCP Team) ของหน่วยงาน โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

(1) หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน มีหน้าที่ในการ 
ประเมินลักษณะ ขอบเขตและแนวโน้มของอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อตัดสินใจประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง 
และดำเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรตามที่ได้กำหนดไว้ 
ในแผนความต่อเนื่อง 

(2) หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื ่อง ได้แก่ ผู้บริหารของหน่วยงาน/ฝ่ายงาน มีหน้าที่  
ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหัวหน้าคณะบริหารความต่อ เนื่องและคณะบริหารความต่อเนื่องและ 
ดำเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรที่ได้กำหนดไว้ในแผน 
ความต่อเนื่องของหน่วยงาน/ส่วนงานของตน 

(3) ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื ่อง มีหน้าที ่ในการติดต่อและประสานงาน 
ภายในหน่วยงานและให้การสนับสนุนในการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงาน/ฝ่ายงาน/ส่วนงานภายในองค์ กรและ 
ดำเนินการตามขัน้ตอนและแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง
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(4) ผังโครงสรา้งของคณะบรหิารความต่อเนื่อง มีดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

(5) กำหนดกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) 
กระบวนการ Call Tree คือ กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกในคณะบริหาร 

ความต่อเนื่องและทีมงานบริหารความต่อเนื่องตามรายชื่อที่ปรากฏในตารางข้อมูลรายชื่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ 
สามารถติดต่อบุคลากรของหน่วยงานภายหลังจากมีการประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤต  
โดยกระบวนการ Call Tree จะเริ่มต้นที่หวัหน้าบริหารความต่อเนื่องประกาศภาวะฉุกเฉิน/วิกฤต ผู้ประสานงาน 
คณะบริหารความต่อเนื่องเป็นผู้ประสานงานฯ แจ้งให้หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องรับทราบเหตุฉุกเฉินและ 
ประกาศใช้แผนความต่อเนื ่องของหน่วยงานตามช่องทางติดต่อสื่อสารที่ได้ระบุในแผนบริหารความ ต่อเนื ่อง 
(ภาคผนวก 3 และ 4) 

2.4 การทดสอบแผนความต่อเนื่อง (TESTING THE PLAN) 
2.4.1 มีการทดสอบแผนฯ บางส่วนหรือทั้งหมดเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่า 

หน่วยงานมีการเตรียมตัวและมีความสามารถในการกู้คืนธุรกิจสำคัญภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ 
2.4.2 สำหรับหน่วยงานซ่ึงมีการปฏิบัติงานที่สำคัญ ควรทดสอบแผนฯ โดยการสร้าง 

สถานการณจ์ำลอง (simulation exercises) เป็นประจำทุกปี โดยต้องมีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนสถานการณ์ 
จำลองเพ่ือให้แน่ใจว่าได้มีการทดสอบความสูญเสีย/เสียหายของปัจจัยหลักท่ีเกี่ยวข้องทุกๆ 2 ปี

ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
ผู้จดัการโครง BCM 

กลุ่มวิชาการ
ขนส่ง 

ฝ่ายทะเบียน
รถ 

ฝ่ายตรวจ
สภาพรถ 

ฝ่ายใบอนุญาต
ขับรถ 
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2.4.3 ข้อบกพร่องใด ๆ (gap) ที่เกิดจากการทดสอบแผนฯ จะต้องมีการติดตามให้
เสร็จสิ้นภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ทดสอบ ถ้าไม่สามารถดำเนินการติดตามได้ตามเวลาที่กำหนด หัวหน้า 
ทีมบริหารและผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง ร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องนั้น ๆ 
ให้หมดไปโดยเร็ว (ภาคผนวก 5) 

2.5 การดูแลปรบัปรงุแผนรองรบัการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (MAINTENANCE OF THE PLAN) 
กำหนดให้ต้องมีการปรับปรุงแผน ให้เป็นปัจจุบันทุกปี หรือทุกครั้งหลังการทดสอบ หรือภายใน 3 เดือน ในกรณี
ที่มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญ เช่น รายชื่อผู้ที่จะต้องได้รับการแจ้งเหตุ (Staff recall list) ควรมีการปรับปรุงให้
เป็นปัจจุบันทุก ๆ ไตรมาส และส่งสำเนาให้กับเลขานุการคณะทำงานฯ ด้วยการ เปลี่ยนแปลงหน้าที่ 
ความรับผิดชอบของทีม การปฏิบัติหน้าที่  และขั้นตอนปฏิบัติการต่าง ๆ จะต้องสอดคล้อง กับแผนฯ 
ฐานข้อมูล บัญชีรายการ/รายชื่อ และคู่มือปฏิบัติงานทั้งหมด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนฯ หรือต้องมี การอ้างอิง
ไว้ในแผนฯ ต้องปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
3. การตอบโตเ้หตุการณ์ฉกุเฉิน (Emergency Response) 

3.1 การตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉิน เป็นการปฏิบัติการโดยทันทีในการเคลื่อนที่ย้ายบุคลากร 
ที่ไดร้ับผลกระทบและประเมนิความเสียหายหรือผลกระทบวัตถุประสงค์สำคัญของการตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉิน 
การลดความสูญเสีย/เสียหายที่เกิดขึ้นกับชีวิต ทรัพย์สิน และการดำเนินธุรกิจให้น้อยที่สุด 

3.2 จัดทำแผนปฏิบัติการตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Response Action Plan : ERAP) 
ระดับองค์กร เพ่ือให้ส่วนราชการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ซ่ึงแผนนี้จะกำหนดกรอบการทำงานเพ่ือให้มีการ 
ตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉินอย่างเป็นลำดับขั้นตอนในระดับผู้บริหาร(Management level)  เพ่ือใช้ในกรณีที่เกิด 
วิกฤตสำคัญท่ีทำให้การปฏิบัติราชการหยุดชะงัก 

3.3 เจ้าหน้าที่ตอบโต้เหตุการณ์ (Emergency Response Staff) ที่สำคัญของหน่วยงาน 
นอกเหนือจากหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง ควรมีเจ้าหน้าที่ดังนี้ 

ก) ผู ้รับผิดชอบด้านอัคคีภัย(Fire warden) มีบทบาทหน้าที่เพื่อให้มั่นใจว่าได้เคลื่อนย้าย 
บุคลากรออกจากสถานที่เกิดเหตุตามขั้นตอนปฏิบัติการ และต้องรายงานผลการเคลื่อนย้ายบุคลากรให้ผู้ดูแล 
ความปลอดภัยอาคารสถานที่ (Building Safety Manager) และให้ความช่วยเหลือในการติดตามบุคลากร   
ที่หายไปหรือไม่ได้รายงานตัว 

ข) หัวหน้าผู้ดูแลอาคาร (Building Manager) ผู้ดูแลประจำชั้นอาคาร (Floor Manager)    
มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการและประสานงาน ณ สถานที่เกิดเหตุทันทีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่คุกคามชีวิตและ 
ความปลอดภัยของบุคลากรรวมถึงทรัพย์สินของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2 ด้วย 
4. แผนปฏิบัติการในการตอบโตเ้หตุการณ์ฉุกเฉนิและการกู้คืนระบบ 

ในการตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉิน และการกู้คืนระบบได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติไว้ 
ดังนี้ หมวด ก: สำหรบัทุกสถานการณ์-การประกาศใช้แผน BCP 
หมวด ข: ความสูญเสีย/เสียหายต่อสถานทีท่ำงาน(รวมถึงการสูญเสีย/เสียหายของเอกสาร

ข้อมูล) (Loss of Workplace covering Loss of Vital Records) 
หมวด ค: การสูญเสียบุคลากรสำคัญ (Loss of Key Personnel) 
หมวด ง: ความล้มเหลวของระบบไอท ี(Loss of IT System) 
หมวด จ: ผู้ให้บริการทีส่ำคัญไม่สามารถให้บริการได ้(Failure of Key Dependency) 
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หมวด ก: สำหรับทุกสถานการณ์-การประกาศใช้แผน BCP 
 
 การด าเนินการ 

ขั้นตอนปฏิบัติการ 
สิ่งท่ีต้องทำ ผู้รับผิดชอบ 

ก่อนเกิดวิกฤต 
1 ปรับปรุงแผนผังการแจง้ ผู้ประสานงาน 

BCP 
1. ปรับปรุงแผนผังการแจ้งเหตุให้เป็นปัจจุบนั 

เหตุ (Recall Tree) 2. ส่งสำเนาให้กับหัวหน้าคณะและทีมบริหารความต่อเนื่อง 
ให้เป็นปัจจุบัน ทุกครั้งที่มีการปรับปรุงแผนผังการแจ้งเหต ุ

2 ปรับปรุงแผนผังการ ผู้ประสานงาน 
BCP 

ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน และจัดเก็บแผนผังการแจ้งเหตุ 
แจ้งเหตสุำหรับบุคคล สำหรับบุคคลภายนอกท่ีสนบัสนุนการกู้คืนการปฏิบัติงาน 
สนับสนุนการกู้คืน 
การปฏิบัติงาน (External 
Support Recall List) 
ให้เป็นปัจจุบัน 

เมื่อประกาศใช้แผน BCP 
1 แจ้งบุคลากรทีส่ำคัญ ผู้ประสานงาน 

BCP 
โทรหาบุคลากรสำคัญตามรายชื่อแจ้งเหตุ เพ่ือแจ้งการ 
ประกาศใชแ้ผน BCP 

2 แจ้งเหตุให้บุคลากรหลัก ติดต่อเจ้าหน้าที่
ให้ไป 

แจ้งเหตุให้บุคลากรสำรองทราบ เพ่ือรองรับในส่วนที่ 
ในกระบวนการ/กิจกรรม ปฏิบัติงานที่ศูนย ์ บุคลากรหลักไม่สามารถทำได้ 
ที่สำคัญเข้าปฏิบัติงานที่ ปฏิบัติงาน

สำรอง ศูนย์ปฏิบัติงานสำรอง 
3 แจ้งผู้จัดเตรียมศูนย์ ผู้ประสานงาน 

BCP 
แจ้งให้ผู ้จัดเตรียมศูนย์ปฏิบัติงานสำรองทราบ เพ่ือให้ 

ปฏิบัติงานสำรอง จัดเตรียมความพร้อมสำหรับใช้ศูนย์ปฏิบัติงานสำรอง 
4 แจ้งบุคลากรอืน่ ๆ ทั่วไป ผู้ประสานงาน 

BCP 
แจ้งให้บุคลากรอื่น ๆ ทีไ่ม่ได้อยู่ในทีมเฉพาะทราบเกี่ยวกับ 

ที่ไม่ได้อยู่ในทีมเฉพาะ สถานการณ์และการตัดสินใจสำหรับการจัดการของ 
หน่วยงาน เช่น ให้อยู่บ้าน,การจัดสรรพนักงานให้มาทำ 
างาน เป็นต้น 

5 แจ้งบุคลากรสนับสนุนอ่ืน ผู ้ประสานงาน 
BCP 

แจ้งบุคลากรสนับสนุนอ่ืนที่สำคัญ เพ่ือให้ความช่วยเหลือใน 
ทีส่ำคัญ และหัวหน้าทีม การกู้คืนธุรกิจ เช่น คู่ค้า ผู้ให้เช่าระบบ suppliers  หรือผู้ 

บริหารความ
ต่อเนื่อง 

ให้บริการอื่น ๆ และผู้รับบริการหลักเป็นต้น 



 

 
หมวด ข: ความสูญเสีย/เสียหายต่อสถานทีท่ำงาน(รวมถึงการสูญเสีย/เสียหายของเอกสารข้อมูล) 

 
 การด าเนินการ 

ขั้นตอนปฏิบัติการ 
สิ่งท่ีต้องทำ ผู้รับผิดชอบ 

ก่อนเกิดวิกฤต 
1 ปรับปรุง BCP ให้เป็น ผู้ประสานงาน BCP ทบทวน BCP อย่างน้อยเป็นประจำทุกปี เพ่ือให้แน่ใจวา่เป็น 

ปัจจุบัน ปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา 
2 จัดเตรียมศูนย์

ปฏิบัติงาน 
ผู้ประสานงาน BCP ตรวจสอบการจัดเตรียมศูนย์ปฏิบัติงานสำรองให้มีความ 

สำรอง/ศูนย์สั่งการ พร้อมและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานที่ 
สำคัญเป็นเวลาอย่างน้อย 1 สัปดาห์ขึ้นไป โดยมีหัวหน้า 
คณะบริหารความต่อเนื่องเป็นผู้สั่งการหรืออาจมีการแต่งตั้ง 
ผู้สั่งการแทนก็ได้ 

3 ดูแลและจัดเก็บเอกสาร หัวหนา้ทีมบริหาร ตรวจสอบว่าได้มีการเก็บเอกสารข้อมูลสำคัญไว้ในที่ 
ข้อมูลสำคัญ ความต่อเนื่อง ปลอดภัยตามระยะเวลาที่ กำหนดโดยสม่ำเสมอหรือไม่ 

เพ่ือให้สามารถกู้คืนหรือสร้างเอกสารข้อมูลสำคัญขึ้นมาใหม่ 
ได้ 

4 มาตรฐานกระบวนการ หัวหน้าคณะบริหาร กำหนดมาตรฐานของกระบวนการทำงานในภาวะของ 
ทำงานในชว่งเหตุการณ์ ความต่อเนื่องและ เหตุการณ์ฉุกเฉินคือ 
ฉุกเฉิน หัวหนา้ทีมบริหาร -ลดขั้นตอนความซับซ้อนในการปฏิบัติงานลงแต่ต้อง 

ความต่อเนื่อง แม่นยำและถี่ถ้วนในการปฏิบัติงานมากขึ้น เนื่องจาก 
ปริมาณงานในสภาวะเช่นนี้ จะมีข้อราชการไม่มากอาจใช้ 
เวลาต่อหนึ่งเรื่องมากกว่าปกติเพ่ือความถูกต้องในการ 
ทำงาน 
-หัวหน้าทีมงานหรือผู้ปฏิบัติงานควรเขียนบันทึกการ 
ปฏิบัติงานรายงานผลสรปุที่เกิดขึน้ เช่น ระยะเวลาในการ 
ฟ้ืนคืนระบบความขัดข้องระหว่างการปฏิบัติงาน ความไม่ 
เพียงพอในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ผลสำเร็จของการ 
ปฏิบัติงาน 
-ติดต่อผู้รับบริการทางโทรศัพท์ ตามเบอร์ติดต่อที่ได้จัดทำ 
ไว้เพ่ือแจ้งสถานที่ปฏิบัติงานใหม่ และเบอร์โทรศัพท์ 
เบอร์โทรสารและแจ้งความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นจาก 
ระยะเวลาของการฟื้นคืนระบบ 

ภายใน 6 ชม. - 2 วัน 
1 แจ้งขอเข้าใชส้ถานที่

ศูนย ์ ปฏิบัติงาน
สำรอง 

ผู้ประสานงาน BCP จัดเตรียมการเคลื่อนย้ายไปศูนย์ปฏิบัติงานสำรอง 

2 เคลื่อนย้ายไปยังศูนย ์ ผู้ประสานงาน BCP/ เคลื่อนย้ายไปยังศูนย์ปฏิบัติงานสำรอง/ศูนย์สั่งการอย่าง 
ปฏิบัติงานสำรอง/ศูนย ์ หัวหนา้ทีมงาน รวดเร็ว (จัดทำแผนที่ตั้งศูนย์ปฏิบัติงานสำรองและเส้นทาง 

สั่งการ บริหารความต่อเนื่อง การเดินทางเพ่ือแจกบคุลากร) 

- 13 - 



 

 
 
 การดำเนินการ 

ขัน้ตอนปฏิบัติการ 
สิ่งท่ีต้องทำ ผู้รับผิดชอบ 

3 จัดต้ังศนูยป์ฏิบัติงาน ผู้ประสานงาน BCP/ จัดเตรียมสถานที่อุปกรณ์ระบบงานที่ต้องใช้ 
สำรอง/ศูนย์สั่งการ หัวหนา้ทีมบริหาร ตรวจสอบการเชื่อมต่อของระบบ IT 

ความต่อเนื่อง ทดสอบอุปกรณแ์ละระบบงานทีต้่องใช้ 
ทดสอบการส่งสัญญาณโทรศพัท์และแฟกซ์ทีจ่ำเป็น 
จัดหาบริการสนับสนุนจากหน่วยงานภายในและจาก 
องค์กรหรือบริษัทภายนอกที่จำเป็น 
จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วนตามความสำคัญจำเป็นใน 
การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติงานสำรองและดำเนินการตามแผนฯ 

4 กูคื้นเอกสารข้อมลู
สำคัญ 

หัวหนา้ทีมบริหาร เรียกเอกสารข้อมูลสำคัญซึ่งเก็บ หรือจัดทำสำรองไว้ 
ความต่อเนื่อง สร้างเอกสารข้อมูลสำคัญท่ีเสียหายขึ้นมาใหม่ 

เปลี่ยนเส้นทางการจัดส่งเอกสารข้อมูลที่สำคัญ 
ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารข้อมูลสำคัญ 
สำหรับงานทีท่ำค้างอยู่ในเวลาที่เกิดเหตุการณ์ 

5 แจ้งให้ทราบว่ามีบริการ
ใด 

หัวหน้าคณะบริหาร ประกาศใช้แผนการสื่อสารของหน่วยงาน (ภาคผนวก 5) 
ได้รับผลกระทบ ความต่อเนื่องหรือ ดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการ/ผู้ใช้บริการที่สำคัญ 

ผู้ได้รับแตง่ตัง้เปน็ ได้รับแจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการติดต่อ 
หัวหนา้ศนูย์สั่งการ บริการที่ยังคงมีอยู่ บริการที่ได้รับผลกระทบ ข้อชี้แจง 

เพ่ิมเติมและทางเลือกที่เป็นไปได้สำหรับบริการที่ได้รับ 
ผลกระทบ 

6 รายงานต่อผู้บริหาร/
ศูนย ์

หัวหนา้ทีมบริหาร รวบรวมข้อมูลความเสียหายและสถานการณ์กู้คืนการ 
สั่งการ ความต่อเนื่อง ปฏิบัติงานล่าสุดเพ่ือรายงานตอ่ศนูย์สั่งการ 

ภายในเวลา 1-7 วัน 
7 จัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้

ใน 
ผู้ประสานงาน BCP ประเมินความเพียงพอของอุปกรณ์เครื่องใช้ในการทำงาน 

การทำงาน สำหรับระยะเวลาทำงาน 30 วัน 
ส่งแบบฟอร์มการจัดซื้อให้กับฝ่ายพัสดุ 
หมายเหตุ: ในการประเมินความเพียงพอดังกล่าวให้พิจารณา 
รายการที่ต้องจัดเตรียมการสั่งซื้อไว้แล้วในแบบฟอร์มจัดซื้อ 
เพ่ือให้สามารถขออนุมัติได้ทันที 
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หมวด ค: การสูญเสียบุคลากรสำคัญ 

 
 การดำเนินการ 

ขั้นตอนปฏิบัติการ 
สิ่งท่ีต้องทำ ผู้รับผิดชอบ 

ก่อนเกิดวิกฤต 
1 ปรับปรุง BCP ให้เป็น ผู้ประสานงาน BCP ทบทวน BCP อย่างน้อยเป็นประจำทุกปี เพ่ือให้แน่ใจวา่เป็น 

ปัจจุบัน ปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา 

2 เตรียมบุคลากรสำรอง/มี หัวหนา้ทีมบริหาร จัดให้มีการหมุนเวียนการทำงานของบุคลากรเพ่ือการ 
การสับเปลี่ยนหน้าที่กัน ความต่อเนื่อง ทดแทนกัน มีการสอนงาน/ฝึกอบรมที่จำเป็นเพ่ือให้คุ้นเคย 
เพ่ือให้สามารถทำงาน กับภารกิจทีส่ำคัญกรณีสูญเสียบุคลากรหลัก 
แทน 

ภายในเวลา 1-7 วัน 
1 รายงานต่อศูนย์สั่งการ  

 
 
 

หัวหนา้คณะ
บริหาร 

รายงานความเคลื่อนไหวให้ศูนย์สั่งการทราบอย่างต่อเนื่อง 
2 สื่อสารให้ทราบถึงการ ประกาศใช้แผนการสื่อสารของหน่วยงาน 

บริการที่ได้รับผลกระทบ ดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการ/ผู้ใช้บริการที่สำคัญ 
ได้รับแจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการติดต่อ 
บริการที่ยังคงมีอยู่ บริการที่ได้รับผลกระทบ ข้อชี้แจง 
เพ่ิมเติม และทางเลือกที่เป็นไปได้สำหรับบริการที่ได้รับ ความต่อเนื่องหรือ

ผู้ ผลกระทบ ได้รับแต่งตั้งเป็น 3 สั่งการให้บุคลากรสำรอง ดำเนินการเพ่ือให้บุคลากรสำรองสามารถปฏิบัติงานแทนได้ หัวหนา้ศูนย์สั่งการ เข้าปฏิบัติงาน เช่น สิทธิเข้าถึงอาคารสถานที ่เอกสาร ข้อมูล ระบบ และ 
ไฟล์ที่จำเป็น 

4 ให้อำนาจอนุมัติและ ปรับปรุงเอกสารอนุมัติ และอำนาจในการลงนามที่จำเป็น 
อำนาจการลงนามที ่ เพ่ือให้บุคลากรสำรองมอีำนาจในการดำเนินการ 
จำเป็นแก่บุคลากรสำรอง 

5 เปลี่ยนสถานที/่ที่อยู่ใน ผู ้ประสานงาน 
BCP 

หากบุคลากรสำรองไม่ได้ปฏิบัติงานในสถานที่เดิมของ 
การจัดส่งเอกสารข้อมูล และหัวหน้าทีมงาน บุคลากร ให้เปลี่ยนเส้นทางของเอกสาร จดหมายเลข 

บริหารความ
ต่อเนื่อง 

โทรศัพท์และอ่ืน ๆ ส่งไปยังสถานทีบุ่คลากรสำรองทำงาน 
อยู่ 

6 ทำรายการที่หยุดชะงัก หัวหนา้ทีมบริหาร ตรวจสอบสถานะของรายการที่เพ่ิงทำเสร็จ ก่อนที่จะเกิด 
ขณะเกิดเหตุการณ์ ความต่อเนื่อง เหตุการณ์หยุดชะงัก 

ทำรายการที่ยังคงค้างอยู่ให้เสร็จสิ้น 
ภายในเวลา 14 วัน 

7 พิจารณาจัดสรร/เกลี่ย หัวหน้าคณะบริหาร ประเมินจากบุคลากรทีเ่หลืออยู่ 
บุคลากรตามความ ความต่อเนื่องและ ประสานงานกับกองการเจ้าหน้าที่เพ่ือจัดสรรข้าราชการที่ 
เหมาะสม หัวหนา้ทีมงาน

บริหาร 
มีอยู่ กับหน่วยที่ขาดแคลนมากตามความเหมาะสมและ 

ความต่อเนื่อง แต่งต้ังรักษาการแทนกรณีจำเป็น 
แจ้งหัวหน้าหน่วยงานและตัวบุคลากรขอความร่วมมือไป 
ช่วยงานในสว่นที่ต้องการหรือขาดแคลนมาก 
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หมวด ง: ความล้มเหลวของระบบไอท ี

 
 การดำเนินการ 

ขั้นตอนปฏิบัติการ 
สิ่งท่ีต้องทำ ผู้รับผิดชอบ 

ก่อนเกิดวิกฤต 
1 ปรับปรุง BCP ให้เป็น ผู้ประสานงาน BCP ทบทวน BCP อย่างน้อยเป็นประจ าทุกป ีเพ่ือให้แนใ่จวา่

เป็น ปัจจุบัน ปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา 
2 จัดทำแผนฟื้นฟูจาก

ความ เสยีหาย
(Disaster Recovery 
Plan:DRP) 

หัวหนา้ทีม IT จัดทำแผนฟื้นฟูจากความเสยีหายโดยมีหัวข้อดังต่อไปนี ้
- วัตถุประสงค์ บอกถึงวัตถุประสงค์ของแผนฯ เพ่ือเป็น 
แนวทางในการปฏิบัติเมื่อเกิดขึ้นจริง 
- ขอบเขต ระบุหน่วยงานหรือหน้าที่ทางธุรกิจและกลุ่ม 
บุคคลที่ต้องนำแผนฯ ไปใช้ไดจ้ริง 
- บทบาทและความรับผิดชอบ ระบุบทบาทและความ 
รับผิดชอบของบุคลากรในการฟ้ืนฟูจากความเสียหาย 
- ทรัพยากรที่ต้องใช้ ระบุทรัพยากรที่ต้องใช้ในการฟื้นฟู
การดำเนินงาน 
-  การฝึกอบรม ระบุโปรแกรมการฝึกอบรมที่จำเป็นต่อ
ทุก ฝ่ายและจำเป็นต่อผู้ใช้ทุกกลุ่ม 
- ตารางการทดสอบและฝึกซ้อม จัดตารางการทดสอบ
แผนฟ้ืนฟูและการฝึกซ้อมฟ้ืนฟูการดำเนินงาน 
- ตารางบำรุงรักษา จัดตารางทบทวนและปรับปรุงข้อมูล
ในแผนฟื้นฟูเป็นระยะ 
-  ข้อควรระวัง ระบุเรื่องท่ีผู้เก่ียวข้องควรระวังหรือควร
ให ้ ความสนใจ 

3 ทบทวนการจดัเตรยีม หัวหนา้ทีม IT ตรวจสอบว่าได้มีการระบุระบบงานที่ต้องใช้สำหรับการ 
ระบบคอมพิวเตอร์ตาม ปฏิบัติงานสำคัญอย่างครบถว้น และพิจารณาว่า 
แผนฟื้นฟูจากความ มี DRP พร้อมและเพียงพอ 
เสียหาย มีวิธีการทำงานอ่ืนที่ไม่ต้องพ่ึงพาระบบคอมพิวเตอร์ 
(Disaster Recovery (workaround  procedure)  เมื่อเกิดความล้มเหลวของ 
Plan:DRP) ระบบงาน 

4 พิจารณาระบบงานที่ 
DRP 

ผู้ประสานงาน BCP หากระบบคอมพิวเตอร์ใดไม่มีแผน DRP รองรับ ให้พิจารณา 
ไม่รองรับ ความจำเป็นและแจ้งเจ้าของระบบงานเพ่ือดำเนินการใน 

ลำดับต่อไป 
ภายในเวลา 4 ชั่วโมง – 2 วัน 

1 รายงานต่อศูนย์สั่งการ ผู้ประสานงาน 
BCP และ
หัวหนา้ทีม IT 

รายงานสถานการณ์ที่ให้ศูนยส์ั่งการทราบอย่างต่อเนื่อง 

2 สื่อสารให้ทราบถงึการ หัวหนา้คณะบริหาร ประกาศใช้แผนการสื่อสารของหน่วยงาน (ภาคผนวก) 
บริการที่ได้รับผลกระทบ ความต่อเนื่อง ดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการ/ผู้ใช้บริการทีส่ำคัญ 

หัวหนา้ทีม IT  ได้รับแจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการติดต่อ 
 บริการที่ยังคงมีอยู่ บริการที่ได้รับผลกระทบ ข้อชี้แจง 
 เพ่ิมเติม และทางเลือกที่เป็นไปได้สำหรับบริการที่ได้รับ 
 ผลกระทบ 
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 การดำเนินการ 

ขั้นตอนปฏิบัติการ 
ส่ิงท่ีต้องทำ ผู้รับผิดชอบ 

3 ใช้ขั้นตอนวธิีการ
ทำงานดว้ยตวัเองที่ไม่
ต้องพ่ึงพาระบบ
(Manual Work 
Around) 

หัวหนา้ทีม
บริหารความ
ต่อเนื่อง 

ใช้ขั้นตอนวธิีการทำงานด้วยตวัเองที่ไม่ต้องพ่ึงพาระบบ 

เมื่อมีการกู้คนืระบบงาน 
1 กู้คืนข้อมูลเมื่อ หัวหนา้ทีม IT ตรวจสอบสถานะของข้อมูลที่กู้คืนได้ 

สถานการณ์กลับสู่
สภาวะ 

หัวหนา้ทีมบริหาร สร้างข้อมูลที่เสียหายไปข้ึนมาใหม ่
ปกติ ความตอ่เนื่อง บันทึกรายการที่เกิดข้ึนระหว่างที่ระบบล้มเหลว และ 

ระมัดระวังไม่ให้มีการบนัทึกรายการช้าหรือขาดไป 
2 สื่อสารให้ทราบถงึการ  ประกาศใช้แผนการสื่อสารของหน่วยงานถ้ามีบริการที่ยัง 

บริการที่ได้รับผลกระทบ ได้รับผลกระทบหลังจากกู้คืนระบบงาน 
ดำเนินการเพ่ือให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการ/ผู้ใช้บริการที่สำคัญ 
ได้รับแจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการติดต่อ 
บริการที่ยังคงมีอยู่ บริการที่ได้รับผลกระทบ ข้อชี้แจง 
เพ่ิมเติม และทางเลือกที่เป็นไปได้สำหรับบริการที่ได้รับ 
ผลกระทบ 
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หมวด จ: ผู้ให้บริการทีส่ำคัญไม่สามารถให้บริการได้ (หน่วยงานในสังกดัสำนักงานขนส่งจังหวัด
นครราชสีมา แห่งที่ 2 ส่วนราชการอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน) 

 
 การดำเนินการ 

ขั้นตอนปฏิบัติการ 
สิ่งท่ีต้องทำ ผู้รับผิดชอบ 

ก่อนเกิดวิกฤต 
1 ปรับปรุง BCP ให้เป็น ผู้ประสานงาน BCP ทบทวน BCP อย่างน้อยเป็นประจำทุกปี เพ่ือให้แน่ใจวา่BCP 

ปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา เป็นปัจจุบนัอยู่ตลอดเวลา 
2 ทบทวนความพร้อมของ เจ้าของผู้รับผิดชอบ ทบทวนรายชื่อหนว่ยงาน บุคคลของผู้ให้บริการสำคัญ 

การ บริหารความ
ต่อเนื่อง 

กระบวนการทำงาน เพ่ือให้ แนใ่จว่าเปน็ปัจจุบนั และสามารถติดต่อ ประสาน 
(BCM) ของผู้ใหบ้ริการ (Process Owner) หรือให้บริการ ในระดับที่ยอมรับได้เมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤต 
สำคัญ 

ภายในเวลา 1-3 วัน 
1 สื่อสารให้ทราบถึงการ หัวหนา้คณะบริหาร ประกาศใชแ้ผนการส่ือสารของหน่วยงาน เพ่ือแจ้งขอ้มลู 

บริการที่ได้รับผลกระทบ ความต่อเนื่องและผู้ เกี่ยวกับบริการทีย่ังคงมีอยู่ บริการที่ได้รับผลกระทบ ข้อ 
ประสานงาน BCP ชี้แจง หรือเงือ่นไขพิเศษ และทางเลือกท่ีเป็นไปได้สำหรับ 

บริการที่ได้รับ ผลกระทบ 
2 ใช้ขั้นตอนวธิีการทำงาน หัวหนา้ทีมบริหาร ใช้ขั้นตอนวธิีการทำงานด้วยตวัเองที่ไม่ต้องพ่ึงพาระบบ 

ด้วย ตวัเองที่ไม่ต้อง
พ่ึงพา 

ความตอ่เนื่อง 
ระบบ (Manual work 
Around) 

ภายในเวลา 7 วัน 
3 พิจารณาแนวทาง/ช่อง หัวหนา้ทีมบริหาร - รวบรวมข้อมูลสำคัญ/จำเปน็ ต่อการใช้ดำเนินการต่อไป 

ทาง ต่าง ๆ ในการ ความต่อเนื่อง - ประสานขอสำเนาข้อมูลกรณีข้อมูลขาดหายไป หรือมีไม ่
ติดต่อสื่อสาร/ ครบ 
ประสานงาน เพ่ือให้การ - กรณีระบบยงัใช้การไม่ได้ต้องประสานผู้ดูแลระบบนั้น 
ดำเนินการเป็นไปอย่าง และทำการตรวจสอบข้อมูล สำรองข้อมูลเพื่อยืนยันความ 
ต่อเนื่อง ถูกต้อง 

- ดำเนินการประสานงานระบบต่าง ๆ เพ่ือให้ขั้นตอนการ 
ปฏิบัติการเขา้สสู่ ภาวะปกติ 
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5. รายงานความคืบหนา้ของขั้นตอนการกู้คนืการปฏิบัติงาน 

 
 

รายงานต่อ 
ความถี่/ 

สัญญาณแจ้งเหตุ 

 
หัวข้อรายงาน 

 
ผู้รายงาน 

1. หัวหน้าคณะทำงาน 
บริหารความต่อเนื่อง 
และผู้บริหารสูงสุด 

แจ้งเหตุการณ์ 
ฉุกเฉิน 

การติดต่อในสายงานตาม Call Tree 
เรียบร้อย แจ้งการประกาศใช้แผน 
ฉุกเฉิน 

ผู้ประสาน BCP 

2. ผู้ประสาน BCP การพบกันที่จุดนัด 
พบ 

เจ้าหน้าที่ต้องเข้าปฏิบัติงานระหว่าง 
เหตุการณ์ฉุกเฉินมาถึงจุดนัดพบ 
ครบถ้วน 

หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง 

3. หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง 

การย้ายสถานที่ 
ปฏิบัติงาน 

แจ้งการโยกย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน ทีมกู้คืนการ 
ปฏิบัติงานของ 
หน่วยงาน/ทีมกู้คืน 
สำรอง 

4. ผู้ประสาน BCP สถานที่ปฏิบัติงาน 
ใหม่ 

- สามารถเข้าสถานที่ปฏิบัติงาน ณ 
ศูนยส์ำรองได้เรียบร้อย 
- เจ้าหน้าที่เข้าประจำการครบถ้วน 
ตรวจสอบเอกสารสำรองและอุปกรณ์ 
ต่าง ๆ ว่าใช้งานได้ 
- อยู่ระหว่างการรอตดิตั้งระบบ 

หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง 

5. หวัหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง 

ความสัมฤทธิ์ผล 
ของการเชื่อมต่อ 
ระบบงานต่าง ๆ  
ณ ศูนย์ปฏิบัติงาน 
สำรอง 

ทุกระบบสามารถ Log-In เข้าระบบ 
ใช้งานไดห้รือมีข้อขัดช้องประการใด 

ทีมกู้คืนการ 
ปฏิบัติงานของ 
หน่วยงาน 

6. หวัหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง 

Processing 
รายการ 

การเริม่ปฏิบัติงานตามปกติได้ หัวหน้าฝ่าย/ส่วน 

7. หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง 

ปัญหาคงค้าง สรุปการแก้ไขปัญหาหรือปัญหา 
คงค้างแก่หัวหนา้ฝ่ายเป็นระยะ ๆ  
จนเสร็จสิ้นปัญหา 

หัวหน้าฝ่าย/ส่วน 

8. หัวหน้าทีมบรหิาร 
ความต่อเนื่อง 

การปิดงานสิ้นวัน - กระบวนการปดิงานสิ้นวนั 
- สรุปงานที่เสร็จสิ้น 
- ปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข 

หัวหน้าฝ่าย/ส่วน 

9. - หัวหน้า 
คณะทำงาน
บริหาร ความ
ต่อเนื่อง 

- ผู้บริหารสูงสุด 

การปฏิบัติงาน ณ 
ศูนย์สำรอง 

สรุปการปฏิบัติงานประจำวัน - ผู้ประสาน BCP 
- หัวหน้าคณะทำงาน 
บริหารความต่อเนื่อง 
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพือ่กลับสู่สภาวะปกต ิ

 
 
 ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนปฏิบัติ 

ก่อนเกิดวิกฤต 
1 ผู้ประสานงาน BCP ปรับปรุงเอกสารเหล่านี้ให้เป็นปัจจุบันเละจัดเก็บ 

• ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการฟื้นฟูสถานที ่ที ่ได้ร ับความเสียหาย เช่น 
แผนผัง สถานที ่ทำงานของหน่วยงาน (ซึ ่งมีรายละเอียดของการวาง 
เฟอร์น ิเจอร์และอุปกรณ ์ต ่าง ๆ) , แผนผังการ เดินส าย เค เบิล , 
สายโทรศัพท์ต่าง ๆ และเงื่อนไข พิเศษ เป็นต้น (เช่น ภาพถ่ายสถานที่ 
ทำงานปัจจุบัน แผนผังสถานที่ทำงานปัจจุบัน) 
• รายละเอียดการติดตั ้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ การสำรองข้อมูล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับระบบที่ไม่มี DRP server 
• เอกสาร/ข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการฟ้ืนฟูสถานที่ ทำงาน
ที่ได้รับความเสียหายขึ้นมาใหม่ 
หมายเหตุ: ควรมีการเก็บสำเนาปัจจุบันไว้ในระบบกลาง หรือนอก 
สถานที ่หากเกิดเหตุจำเป็นสามารถเรียกใช้ได ้

2 ผู้ประสานงาน BCP ส่งสำเนาข้อมูลไปเก็บไว้นอกสถานที่ทำงานทุกครั้งที่มีการ 
เปลี่ยนแปลง 

ภายในเวลา 1-7 วัน 
3 หวัหนา้คณะทำงานบริหาร 

ความต่อเนื่อง 
เรียกข้อมูลที่ต้องใช้ในการนำกลับสู่สภาพเดิม ซึ่งเก็บไว้นอกสถานที่ 
ทำงาน (เช่น แผนผังสถานที่ทำงานหลัก system configuration 
เอกสารสำคัญต่างๆ) 

4 หัวหนา้คณะทำงานบริหาร 
ความตอ่เนื่อง/ผู้ประสาน 
BCP 

ประชุมคณะทำงานเพ่ือวางแผนร่วมกัน ในเรื่อง 
• การซอ่มแซมและฟ้ืนฟูสถานทีท่ำงานหลักที่เสียหายขึ้นมาใหม่หรือ การ
เสาะหา และการจัดตั้งสถานที่ทำงานหลักแห่งใหม่ 
• จัดซื้อและติดตั้งระบบที่ได้รับความเสียหาย 
• เปิดช่องทางบริการผา่นระบบออนไลน์ หรอืหาภาคีเครือข่าย 
• ปรับกฎระเบียบให้เอ้ือต่อการให้บริการในสถานการณ์วิกฤต 
• สื่อสารข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
• กำหนดตารางเวลา/บุคลากรการทำงาน 
• เกลี่ยหรือจดัสรรบุคลากรให้เหมาะสมเพ่ือทดแทนจำนวนบคุลากร ใน
จุดที่ขาดอยู่ 

ภายในเวลา 14 วัน 
5 หัวหนา้คณะทำงานบริหาร 

ความตอ่เนื่อง 
ตัดสินใจกลยุทธ์การกลับสู่ภาวะปกติ และระยะเวลา ซึ่งควร 
ประกอบด้วย 
• สถานทีท่ำงานหลักจะต้องซ่อมแซมหรือย้ายไปยังที่อ่ืนหรือไม่ 
• ควรซื้อระบบ(ฮาร์ดแวรแ์ละซอฟท์แวร์) หรือไม่ 
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~ 21 
~ 

 

 
 
 ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนปฏิบัติ 
  • การจัดสรรบุคลากร/การแต่งตั้งรักษาการ(ตำแหน่ง จำนวนคน 

อ่ืน ๆ) 
• ต้นทุนที่จะเกิดขึ้น 
• กรอบระยะเวลาที่ใช้ในการฟ้ืนฟูให้กลับสูภ่าวะปกต ิ

ภายในเวลา 21 วัน 
6 หัวหนา้คณะทำงานบริหาร 

ความตอ่เนื่อง 
•  ประชมุคณะทำงานวางแผนร่วมกันเพ่ือฟ้ืนฟูให้กลับสู่สภาวะปกต ิ
•  สร้างแบบฟอร์มตรวจสอบเพ่ือช่วยในการระบุงานหนา้ทีท่ีจ่ะทำ 
ระยะเวลาที่ต้องดำเนินการ และผู้รับผิดชอบงาน หน้าที่นี้ควร 
ประกอบด้วย 

- การจัดตั้งสถานที่ทำงาน 
- การเปลีย่นเส้นทางการสง่จดหมายไปรษณีย์/อิเล็กทรอนิกส ์
- การแก้ไขปรับปรุงระบบและสายสัญญาณโทรศัพท์ 
- การจัดตั้งและทดสอบอุปกรณ ์
- ตรวจสอบการกู้คืนข้อมูลขึ้นมาใหม่เพ่ือเก็บรักษาข้อมูลให้ถูกต้อง 
และเป็นระเบียบ 
- การเตรียมบุคลากรในตำแหน่งสำคัญท่ีขาดไป 
- การติดต่อสื่อสารกับผู้ใหบ้รกิาร/ผู้รบับริการ 

7 หัวหนา้คณะทำงานบริหาร 
ความต่อเนื่อง 

เมื่อจัดทำแผนเรียบร้อยแล้ว สื่อสารให้บุคลากรทราบเกี่ยว กับ 
แผนการกลับสู่ภาวะปกติและตารางเวลาการดำเนินการ 

ภายในเวลา 30 วัน 
8 หัวหนา้คณะทำงานบริหาร 

ความต่อเนื่อง/ผู้ประสาน 
BCP 

ก่อนที่จะยกเลิกการใช้ศูนย์ปฏิบัติงานสำรอง/ศูนย์สั่งการ ต้องทดสอบ
ว่า กระบวนการปฏิบัติงานสามารถดำเนินไปได้อย่างดี ในสถานที่
ทำงานใหม่ 

9 ผู้ประสาน BCP/หัวหนา้ทีม 
บริหารความต่อเนื่อง 

ดำเนินการเปลี่ยนศูนย์ปฏิบัติงานสำรองให้กลับไปอยู่ในสภาพเดิม 
(orginal condition) ดังนี้ 

- นำซอฟท์แวร์ที่ติดตั้งไว้ทีศู่นย์สำรองออก 
- ตรวจสอบวา่ได้นำข้อมูลทีมี่ความอ่อนไหวออกจากฮาร์ดดิสก์หรือ ที่
ชั่วคราว อ่ืน ๆ  เรียบร้อยแล้ว 
- ทำลายหรือกำจัดเอกสารต่าง ๆ และรายงานข้อมูลอ่ืนๆ ที่ไม่ใช้ 
แล้วออกไป 
- ตรวจสอบว่าทรัพยากรทุกอย่างที่ให้ผู้อ่ืนไปใช้ ได้คืนกลับมาใน 
สภาพทีดี่ 
- ส่งคืนสถานที่ 

10 หัวหนา้คณะทำงานบริหาร 
ความตอ่เนื่อง 

ดำเนินการยกเลิกสิทธิการเข้าถึงอาคารสถานที่ ข้อมูล และอำนาจ 
ต่าง ๆ ที่เคย อนุญาตให้กับบุคลากรชุดสำรอง 
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------------------------------------------------------- 

 
ขัน้ตอนการปฏิบัติงานเพ่ือกลับสู่สภาวะปกติ เป็นการฟ้ืนคืนกระบวนการทำงานทางธุรกิจทั้งหมด 

ที่สถานปฏิบัติงานหลักให้กลับเข้าสู่การทำงานตามปกติ ในขั้นตอนนี้จะมีการย้ายกระบวนการทำงานจาก 
ศูนย์ปฏิบัติงานสำรองไปยังสถานที่ทำงานใหม่หรือสถานที่ที่ได้จัดเตรียมการปฏิบัติงานไว้เรียบร้อยแล้ว ในการ 
จัดทำแผน ควรพิจารณาการทำให้กระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญมากที่สุดให้กลับมาทำงานได้เป็นปกติ เป็น
อันดับแรก จากนั้นจึงค่อยพิจารณาดำเนินการนำกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญน้อยกว่ากลับสู่การทำงาน 
ตามปกติต่อไป 

 
หมายเหตุ : เนื่องจากระยะเวลาการกู้คืนตามสมมติฐานในการจัดทำแผน BCP เท่ากับ 30 วัน แผนการปฏิบัติงาน 
เพ่ือกลับสู่ภาวะปกติจะต้องเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากเกิดเหตุการณ์ความเสียหายนั้น 
หากมีความเสียหายขั้นรุนแรงจะต้องพิจารณาหาวิธีการสำรอง เช่น การย้ายไปยังศูนย์ปฏิบัติงานสำรองชั่วคราว 
(interim alternate site) หรอืการวางแผนบุคลากรชั่วคราวจนกว่าจะจัดต้ังสถานทีด่ำเนินการถาวรเสรจ็สมบูรณ์ 
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ภาคผนวก 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 1 
 

การวิเคราะห์ผลกระทบทางธรุกิจ (Business Impact Analysis :BIA) 
ของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ 2 



BIA - 1 
page 1 

 

 
1. แบบประเมินผลกระทบทางธุรกิจ 

หน่วยงาน สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาแห่งที ่2 
 
 

ลักษณะงาน 
 

กิจกรรม/
กระบวนการ 

กรอบเวลา/
รอบ เวลา
ปฏิบัติงาน 

ผู้ส่งมอบงาน 
(Upstream) 

หน่วยงาน
ภายในที่
เกี่ยวข้อง 

(In Process) 

ผู้รับบริการ 
(Downstrea
m) 

1. รับชำระภาษีรถ กระบวนการรับชำระ 2 นาท ี สำนักงานขนส่ง สำนักงาน 
ข 

ประชาชน 
ประจำปี ภาษีรถประจำป ี จังหวัด

นครราชสีมา 
แห่งที่ 2 

ขนส่งจังหวัด 
นครราชสีมา 
แห่งที่ 2 
 

2. การใหบ้ริการ กระบวนการออกใบ
แทน 

30 นาท ี สำนักงานขนส่ง 
จังหวัด
นครราชสีมา 
แห่งที่ 2 
 

สำนักงาน
ขนส่งจังหวัด
นครราชสีมา 
แห่งที่ 2 

ด้านการออกใบแทน ใบอนุญาตขับรถ 
ใบอนุญาตขับรถ 

 
หมายเหตุ  การขอใบแทนใบอนุญาตขับรถชนิดตลอดชีพกรณีชำรุดหรือสูญหาย สามารถดำเนินการได้ที่ 
สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ เฉพาะที่มีข้อมูลใบอนุญาตขับรถในฐานข้อมูลระบบปฏิบัติงานของกรม 
เท่านั้น กรณีที่ไม่มีข้อมูลใบอนุญาตขับรถในฐานข้อมูลระบบปฏิบัติงานของกรม ผู้ขอสามารถดำเนินการขอรับ 
ใบแทนใบอนุญาตขับรถชนิดตลอดชีพ ณ สำนักงานขนส่งที่ออกใบอนุญาตขับรถชนิดตลอดชีพ นั้น ๆ  

 
- การประเมินผลกระทบต่อกระบวนการดำเนินงาน 

 
ระดับผลกระทบ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาระดับผลกระทบ 

สูงมาก เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจำนวนเงินในระดับสูงมาก 
ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือให้บริการลดลงมากกว่าร้อยละ 50 
เกิดการสูญเสียชีวิตและ/หรือภัยคุกคามต่อสาธารณชน 
ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความม่ันใจต่อองค์กรในระดับประเทศและนานาชาต ิ

สูง เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจำนวนเงินในระดับสูง 
ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือให้บริการลดลงร้อยละ25- 50 
เกิดการบาดเจบ็ต่อผู้รับบริการ/บุคคล/กลุ่มคน 
ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความม่ันใจต่อองค์กรในระดับประเทศ 

ปานกลาง เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจำนวนเงินในระดับปานกลาง 
ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือให้บริการลดลงร้อยละ 10-25 
ต้องมีการรักษาพยาบาล 
ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความม่ันใจต่อองค์กรในระดับท้องถิน่ 
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ต่ำ เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจำนวนเงินในระดับต่ำ 
ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือให้บริการลดลงร้อยละ 5-10 
ต้องมีการปฐมพยาบาล 
ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความม่ันใจต่อองค์กรในระดับท้องถิ่น 

ไม่เป็นสาระสำคัญ ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือให้บริการลดลงมากกว่าร้อยละ 5 
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- การสรุปเหตุการณ์ภัยคกุคามและผลกระทบจากเหตกุารณ์ 

 
 
 
 

เหตุการณส์ภาวะวิกฤต 

ผลกระทบ 
ด้านอาคาร/ ด้านวัสด ุ ด้าน ด้าน ด้านคู่ค้า/ 

สถานที ่ อุปกรณ ์ เทคโนโลยี บุคลากรหลัก ผู้ให้บริการ 
ปฏิบัติ ทีส่ำคัญ/ สารสนเทศ ทีส่ำคัญ ทีส่ำคัญ 

งานหลัก การจัดหา- ข้อมูลและ 
จัดส่ง เอกสาร 

วัสดุอุปกรณ์ ทีส่ำคัญ 
ทีส่ำคัญ 

1 เหตุการณ์อุทกภัย √ √ √ √ √ 
2 เหตุการณ์อัคคีภัย √ √ √ √  
3 เหตุการณ์ชุมนุม 

ประท้วง/จลาจล 
√ √  √ √ 

4 เหตุการณโ์รคระบาด    √ √ 
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2. แบบประเมินผลกระทบต่อกระบวนการ/กจิกรรม 
หน่วยงาน สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2 

 
 
 

หน่วยงาน 

 
 

กระบวนการ/ 

ผลกระทบต่อ  
ระยะเว
ลา 

 
 

เหตุผล 

 
 

ระ  
ดับ 
ผล
กระ 
ทบ 

 
ผู้ส่ง
มอบ
งาน 

หน่วยงาน  
ผู้รับบริการ นาน

ที่สุด 
ที่ยอม
ให ้

ภายในที่ ย่อย กระบวนงาน/ 
กิจกรรม 

(Upstr
eam) 

เกี่ยวข้อง (Downstre
am) 

หยุดได้ 
(In 
Process) 

ส่วน
ทะเบียน 

1.กระบวนการรับชำระ 
าระภาษี 

√ √ √ 1 วัน งานด้านบริการ
หลัก 

สูง
มา
ก 

รถยนต์ รถประจำปี ของ ขบ. ได้แก ่
งาน รับชำระภาษีรถ 
ประจำปี และงาน 
ด้านใบอนุญาตขับ
รถ 
ดังนั้น หากเกิด 
สภาวะวิกฤต 
จะส่งผลให้ขีด 
ความสามารถใน
การ ดำเนินงาน หรอื 
ให้บริการลดลง 
มากกว่า ร้อยละ 
50 และกระทบต่อ 
ภาพลักษณ์ของ 
องค์กร 

ส่วน 2. กระบวนการออกใบ
แทน 

√ √ √ 1 วัน งานด้านบริการ
หลัก 

สูง
มา
ก 

ใบอนุญาต
ขับ 

ใบอนุญาตขับรถ ของ ขบ. ได้แก ่
งาน รถ รับชำระภาษีรถ 
ประจำปี และงาน 
ด้านใบอนุญาตขับ
รถ ดังนั้น หากเกิด 
สภาวะวิกฤต 
จะส่งผลให้ขีด 
ความสามารถใน
การ ดำเนินงาน หรื่อ 
ให้บริการลดลง 
มากกว่า ร้อยละ 
50 และกระทบต่อ 
ภาพลักษณ์ของ 
องค์กร 
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กลยุทธ์การบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan :BCP)             
ของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2 
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6. กลยุทธ์การกู้คืนธุรกิจ (BUSINESS RECOVERY STRATEGY) 

หน่วยงาน สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2 
 

1. กิจกรรม/กระบวนงาน การรับชำระภาษีรถประจำป ี
 
 

ความ
สูญเสีย/ 
เสียหาย 

บริการขั้น
ต่ำ ที่ให้ได้ 

(Minimum 
Services 
Offered) 

ระยะเวลา 
หยุด

ดำเนินการ 
ขั้นต่ำท่ีให้ได ้

ระดับบริการ
ทีค่าดว่าจะ
กู้ได้ (วันที่ 
1 ถึง 
สัปดาห์ท่ี 4) 

 
กลยุทธ์การกู้คนืที่นำมาปฏิบัติ Business 

Recovery strategy 
Adopted 

1. สถานท่ี 
ปฏิบัติงาน 

 
2.วัสดุอุปกรณ์
ทีส่ ำคัญ/การ
จัดหาอุปกรณ์
ที่สำคัญ 

 
 
3. เอกสารสำคัญ 

- 1 วัน Intraday : 0% 
Day 1-3 : 20% 
Week 1 : 30% 
Week 2 : 50% 
Week 3 : 60% 
Week 4 : 80% 

1. รายงานหวัหน้าทีมของตนเอง 
2. แจ้งเจ้าหน้าที่ที่กำหนดตามผังใน Call 
Tree ให้อยู่ปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนด 
3. แจ้งหน่วยงานที่ติดต่อทั้งภายในและ
ภายนอก ถึงสถานการณ์โดย 
- แจ้ง สาขาและสำนักงานแหง่ที่ 1 ให้
เตรียมพร้อมรบัสถานการณ ์
- ประชาสัมพนัธ์ให้ไปใช้บริการ ณ 
สถานท่ี สำรอง ณ แห่งที่ 1 และ
สาขา 
4. เริ่มปฏิบัติงานต่อตามกระบวนการปกต ิ
5. เช้าฟ้ืนฟูและปรับปรุงสถานที่ทำงาน 
6. รายงานหวัหน้าคณะทำงานบริหารความ
พร้อม ต่อสภาวะวิกฤต 

ระบบ
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ/
ข้อมูล สำคัญ 

  Intraday : 0% 
Day 1-3 : 20% 
Week 1 : 30% 
Week 2 : 50% 
Week 3 : 60% 
Week 4 : 80% 

 

บุคลากรหลัก/
สำคัญ 

    

ผู้ให้บริการที่
สำคัญ 
Key 
Dependencies 
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2. กิจกรรม/กระบวนงาน ออกใบแทนใบอนุญาตขับรถ 

 
 

ความสูญเสีย/ 
เสียหาย 

บริการขั้น
ต่ำที่ให้ได้ 

(Minimum 
Services 
Offered) 

ระยะเวลา 
หยุด

ดำเนินการ 
ขั้นต่ำท่ีให้ได ้

ระดับบริการ
ทีค่าดว่าจะ
กู้ได้ (วันที่ 
1 ถึง 
สัปดาห์ท่ี 4) 

 
กลยุทธ์การกู้คนืที่นำมาปฏิบตัิ Business 

Recovery strategy 
Adopted 

1. สถานท่ี 
ปฏิบัติงาน 

 
2.วัสดุอุปกรณ์
ทีส่ำคัญ/การ
จัดหาอุปกรณ์
ที่สำคัญ 

 
 
3. เอกสารสำคัญ 

- 1 วัน Intraday : 0% 
Day 1-3 : 20% 
Week 1 : 30% 
Week 2 : 50% 
Week 3 : 60% 
Week 4 : 80% 

1. รายงานหวัหน้าทีมของตนเอง 
2. แจ้งเจ้าหน้าที่ท่ีกำหนดตามผังใน Call 
Tree ให้อยู่ปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนด 
3. แจ้งหน่วยงานที่ติดต่อทั้งภายในและ
ภายนอก ถึงสถานการณ์โดย 
- แจ้ง แห่งที่ 1 และสาขา ให้เตรียมพรอ้มรับ
สถานการณ ์
- ประชาสัมพันธ์ให้ไปใช้บริการ ณ 
สถานท่ี สำรอง ณ แห่งที่ 1 และ
สาขา 
4. เริ่มปฏิบัติงานต่อตามกระบวนการปกต ิ
5. เช้าฟ้ืนฟูและปรบัปรุงสถานที่ทำงาน 
6. รายงานหวัหน้าคณะทำงานบริหารความ
พร้อม ต่อสภาวะวิกฤต 

ระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศ/ข้อมูล
สำคัญ 

  Intraday : 0% 
Day 1-3 : 20% 
Week 1 : 30% 
Week 2 : 50% 
Week 3 : 60% 
Week 4 : 80% 

 

บุคลากรหลัก/
สำคัญ 

    

ผู้ให้บริการท่ี
สำคัญ 
Key 
Dependencies 
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7. กำหนดทรัพยากรที่สำคัญ 

หน่วยงาน สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา   แหง่ที่ 2 
 

1. กิจกรรม/กระบวนงาน การรบัชำระภาษีรถประจำป ี
 

การกำหนดทรัพยากรทีส่ำคัญ 
อาคาร/ 

สถานท่ี 
ปฏิบัติงาน 

เครื่องมือและอุปกรณ ์ ระบบงาน
เทคโนโลยี หรือ 
ระบบ สารสนเทศ 

บุคลากร คู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ 
ผู้มีส่วนได้ ส่วน

เสีย 
ประเภท/ชนิด จำนวน 

(หน่วย) 
ตำแหน่ง จำนวน 

(คน) 

ไม่ต้องกำหนดทรัพยากรทีส่ำคัญ แต่จะเน้นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรบัทราบสถานที่
ให้บริการสำรอง และแจง้หนว่ยงานทีเ่กีย่วข้องเพ่ือเตรียมความพร้อมรับสถานการณ ์
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8. กำหนดทรัพยากรที่สำคัญ 

หน่วยงาน สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา  แห่งที่ 2 
 

2. กิจกรรม/กระบวนงาน ออกใบแทนใบอนุญาตขับรถ 
 

การกำหนดทรัพยากรที่สำคัญ 
อาคาร/ 

สถานท่ี 
ปฏิบัติงาน 

เครื่องมือและ
อุปกรณ์ 

ระบบงานเทคโนโลยี 
หรอื ระบบ 
สารสนเทศ 

บุคลากร คู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ 
ผู้มีส่วนได้ ส่วน

เสีย ประเภท/
ชนิด 

จำนวน 
(หน่วย) 

ตำแหน่ง จำนวน 

ไม่ต้องกำหนดทรัพยากรที่สำคัญ แต่จะเน้นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรบัทราบสถานที่
ให้บริการสำรอง และแจง้หนว่ยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือเตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ ์
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9. สรุปรายการ/จำนวนทรัพยากรที่สำคัญ 

 
 

การกำหนดทรัพยากรทีส่ำคัญ 
อาคาร/ 

สถานท่ี 
ปฏิบัติงาน 

เครื่องมือและ
อุปกรณ์ 

ระบบงานเทคโนโลยี 
หรือ ระบบ 
สารสนเทศ 

บุคลากร คู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ 
ผู้มีส่วนได้ ส่วน

เสีย 
ประเภท/
ชนิด 

จำนวน 
(หน่วย) 

ตำแหน่ง จำนวน
(คน) 

ไม่ต้องกำหนดทรัพยากรที่สำคัญ แต่จะเน้นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรบัทราบสถานที่
ให้บริการสำรอง และแจง้หนว่ยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือเตรียมความพร้อมรับสถานการณ ์
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กระบวนการแจ้งเหตุฉกุเฉนิ (Call Tree) 



 

คณะบริหารความต่อเนื่องสำนักงานขนส่งจังหวัดนคราชสมีาแห่งที่ 2 
 
 

ผู้บริหาร/หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง และหัวหน้า ทีมบรหิารความ

ต่อเนื่อง 

โทรศัพท์ท่ีทำงาน โทรศัพท์
ทีบ่้าน 

โทรศัพท์มือถือ E mail 

ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 044-371663  081-7397882  
หัวหนา้กลุ่มวชิาการขนสง่ 
(ก) หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง 044-371332  081-2938092  

หัวหนา้ฝ่ายทะเบียนรถ (หัวหน้าคณะ
บริหารความต่อเนื่องสำรอง 1) 

044-242777  089-2016268  

หัวหนา้ฝ่ายตรวจสภาพรถ(หัวหน้า
คณะบริหารความต่อเนื่องสำรอง 2) 

044-371332  089-6202522  

หัวหนา้งานบริหารงานทัว่ไป 
(ข) ผู้ประสานงาน BCP 
เลขานุการคณะบรหิารความ
ต่อเนื่อง 

044-371663  086-3951988 
 

 

(ค) หัวหน้าทีมบรหิารความตอ่เนื่อง     
1. หวัหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง 044-371332  089-2016268  
2. หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ 044-242777  089-2016268  
3. หัวหน้าฝ่ายตรวจสภาพรถ 044-371332  089-6202522  
4. หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถ 044-371332  095-6135958  
5. หวัหนา้งานบริหารงานทั่วไป 044-371663  086-3951988  

 
 (ก) เมื่อเกิดเหตุวิกฤตหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องประกาศภาวะวิกฤตโดยโทรรายงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
และโทรแจ้งผู้ประสานงาน BCP ให้ดำเนินการตามแผน BCP ให้โทรแจ้งหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง 
(ข) ผู้ประสานงาน BCP โทรแจ้งหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง และดำเนินการตามแผน BCP รวมถึงรายงาน 
สถานการณ์ดำเนินการตามแผนให้หัวหน้าคณะบริหารความเสี่ยงทราบ 
(ค) หัวหน้าทีมคณะบริหารความเสี่ยงดำเนินการตามแผน BCP ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
(ง) ผู้รับผิดชอบด้านอัคคีภัย (Fire warden)ผู้รับผิดชอบการเคลื่อนย้ายบุคลากรออกจากสถานที่เกิดเหตุตาม 
ขั้นตอนปฏิบัติการ และต้องรายงานผลการเคลื่อนย้ายบุคลากรให้ผู ้ดูแลความปลอดภัยอาคารสถานที่ 
(Building Safety Manager) และให้ความช่วยเหลือในการติดตามบุคลากรทีห่ายไปหรือไม่ได้รายงานตัว 
(จ) หัวหน้าผู้ดูแลอาคาร (Buildingmanager)ประสานงานกับผู้ดูแลประจำชั้นอาคาร(Floormanager) ในการ 
ช่วยเคลื่อนย้ายบุคลากร ณ สถานที่เกิดเหตุ ทันทีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่คุกคามชีวิตและความปลอดภัยของ 
บุคลากรรวมถึงทรัพย์สินสำคัญของสำนกังานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2 ดว้ย 



 

ทีมบริหารความต่อเนื่อง 
 

1. กลุ่มวิชาการขนส่ง 

ทีมบริหารความต่อเนื่อง โทรศัพท์
ที่ทำงาน 

โทรศัพท์
ทีบ่้าน 

โทรศัพท์มือถือ E mail 

นายจรูญ  จงไกรจักร 
หัวหนา้กลุ่มวชิาการขนสง่      
(ก) หวัหน้าทีมบรหิารความ
ต่อเนื่อง 

044-371332  081-
2938092 

 

(ข) นางสาวสุวรรณา  ปลอด
โคกสูง นักวิชาการขนส่ง
ชำนาญการ 

044-371332  099-3563666  

นางสาวนิตยา   สวุรรณราชัย 
(ค) นักวิชาการขนส่งชำนาญการ 

044-371332  081-3777588 
 

 

นางสาวถวิลวงศ์  ดวงศร ี
(ค) นักวิชาการขนส่งชำนาญการ 

044-371332  081-
9978900 

 

นางสาวประภาภรณ์  แน่นสันเทียะ 
(ค) นักวิชาการขนส่งชำนาญ
การ 

044-371332  089-
9178011 

 

นายชนพัฒน์  บชูากุล 
(ค) นักวิชาการขนส่งชำนาญ
การ 

044-371332  089-
8447557 

 

นางสาวสุวรรณี  ควรทอง 
(ค) นักวชิาการขนสง่ชำนาญการ 

044-371332  087-
9120898 

 

นาง น ว ล น้ อ ง   เ น ต ร สู ง เ นิ น  
(ค) นักวิชาการขนส่งชำนาญการ 

044-371332  062-
6815428 

 

(ค) นางปราณี  นาคประกอบ 
เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน 

044-371332  086-2519330  

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
2. ฝ่ายทะเบียนรถ  

ทีมบริหารความต่อเนื่อง โทรศัพท์ 
ที่ทำงาน 

โทรศัพท์ 
ทีบ่้าน 

โทรศัพท์มื
อถอื 

E mail 

นางทิพวิมล บุญพัฒนาภรณ์   
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ (ก) 
หัวหนา้ทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง 

044-242777  089-
2016268 

 

นายชำนาญ  ฤ ท ธิ ร ณ   
(ข) เจา้พนักงานขนส่งชำนาญงาน 

044-242777    

นางวาสนา  เทพกมล 
(ค) เจ้าพนักงานขนสง่ชำนาญงาน 

044-242777  099-
2399496 

 

 
นางนาตยา  ศรีสุภาพ 
(ค) เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน 
สินค้า 

044-242777  089-
5732856 

 

 
3. ฝ่ายตรวจสภาพรถ 

ทีมบริหารความต่อเนื่อง โทรศัพท์ 
ทีท่ำงาน 

โทรศัพท์ 
ที่บ้าน 

โทรศัพท์มือถือ E mail 

นายเอกชัย  จิตคุม้ 
หัวหนา้ฝ่ายตรวจสภาพรถ (ก) 
หวัหนา้ทีมบริหารความต่อเนือ่ง 

044-371663    

นายจิ ร า วั ฒ น์   จั น ท ร์
สุ ว ร ร ณ  
(ข) (ค) นายช่างตรวจรถชำนาญงาน 

044-371663  088-
3777719 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ 

ทีมบริหารความต่อเนื่อง โทรศัพท์ 
ทีท่ำงาน 

โทรศัพท์     
ที่บ้าน 

โทรศัพท์มือถือ E mail 

นายว ร ชั ย   โคกบัว 
หัวหนา้ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ 
(ก) หัวหน้าทมีบริหารความตอ่เนื่อง 

044-371332  095-
6135958 

 

นางโยษิตา  โมงขนุทด 
(ข) เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน 

044-371332  061-
9652195 

 

นางศรีสุรางค์  จอมพุทรา 
(ค) เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน 

044-371332  081-
2660939 

 

นายธัชชัย  สาขามุละ 
(ค) เจ้าพนักงานขนสง่ชำนาญงาน 

044-371332  094-
6915516 

 

นางปวีณา  สวัสดิ์ปรุ 
(ค) เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน 

044-371332  088-
5833326 

 

นางสาวสภุาพร  การบรรจง 
(ค) เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน 

044-371332  088-
3411134 

 

นายอัศวิน  รอ้ยดวง 
(ค) เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน 

044-371332  064-
2097997 

 

นาง ส า ว จ ร ร ย า   สังกัดกลาง 
(ค) เจ้าพนักงานขนสง่ปฏิบัติงาน 

044-371332  080-
1683569 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ทีมบริหารความต่อเนื่อง โทรศัพท์
ทีท่ำงาน 

โทรศัพท์ท่ี 
บ้าน 

โทรศัพท์มือถือ E mail 

นายจักรธร  ผาจีน 
(ค) เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน 

044-371332  08 5248 
9501 

 

 
5. งานบริหารงานทั่วไป 

ทีมบริหารความต่อเนื่อง โทรศัพท์ 
ทีท่ำงาน 

โทรศัพท์ 
ทีบ่้าน 

โทรศัพท์มือถือ E mail 

นางวิภาพักตร์  ถิรสัตยาพิทักษ์ 
(ก)  หวัหน้าทีมบรหิาร
ความต่อเนื่อง 

044-371663  086-
3951988 

 

นางสุพิชฌาย์ ภาคสันเทียะ 
(ข) นักวิชาการเงินและ
บัญชี 

044-371663  099-
6464636 

 

นางณัฐยาน์  จันทรนาคี 
(ค) เจ้าพนักงานการเงนิและบญัชี
ชำนาญงาน 

044-371663  088-
8298978 

 

นางนฤมล  ประเสริฐ 
(ค) เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี
ชำนาญงาน 

044-371663  089-
6260659 

 

นางสาวป า ริ ช า ติ   จำปาโพธิ์ 
(ค) เจ้าพนกังานการเงินและบญัชี
ชำนาญงาน 

044-371663  084-
8283275 

 

นางสาวเพ็ญศร ี กล้าณรงค ์
(ค) เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชีปฏิบัติงาน 

044-371663  063-
5169549  

 

นางสาวแพรภัทร  แผ่นกระโทก 
(ค) เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี
ปฏิบัติงาน 

044-371663  097-
3344214 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 4 รายชือ่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผูเ้กี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายช่ือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผูเ้กี่ยวข้อง 
 
 

ผู้เกี่ยวขอ้ง รายชื่อผู้ติดต่อ โทรศัพท์ท่ี 
ทำงาน 

โทรศัพ
ท์ มือ
ถือ 

E-Mail 

สำนักงานขนส่งจังหวัด
นครราชสีมา แห่งที่ 1 

นางทิพวิมล  บุญพัฒนาภรณ์ 044- 
242777 

089-
2016268 

 

สำนักงานขนส่งจังหวัด
นครราชสีมา สาขาอำเภอ
ปากช่อง 

นางระเบียบ  ขาวสำล ี 044-300926 092-
9255369 

 

สำนักงานขนส่งจังหวัด
นครราชสีมา สาขาอำเภอ  
บัวใหญ่ 

นางดารุณี ชูประทีป 044-461194 088-
5959875 

 

สำนักงานขนส่งจังหวัด
นครราชสีมา สาขาอำเภอ   
สีคิ้ว 

นายชูชาติ  ทองน้อย 044-411752 089-
8492457 

 

สำนักงานขนส่งจังหวัด
นครราชสีมา สาขาอำเภอ
โชคชัย 

นายสวุัฒน ์ รตันโชต ิ 044-491454 081-
9773683 

 

สำนักงานขนส่งจังหวัด
นครราชสีมา สาขาอำเภอ   
พิมาย 

นายวรพจน์  หงษ์ทอง 044-471388 064-
9895356 

 

สำนักงานขนส่งจังหวัด
นครราชสีมา สาขาอำเภอ  
ปักธงชัย 

นางสภุาภรณ ์ คู่ตระกูล 044-442628 090-
2432485 

 

สำนักงานขนส่งจังหวัด
นครราชสีมา สาขาอำเภอ
ด่านขุนทด 

นางฐิติมนต์  วรโชติรตันวงศ์   044-204880-1   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 5 แผนการสื่อสารของหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
แผนการสื่อสารของหน่วยงาน 

 
ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ความเสียหายขึ้น  สิ ่งสำคัญสำหรับหน่วยงานคือการสื่อสาร 

ข้อความสำคัญ (key messages)  ให้ผู้ให้บริการ/ผู้ใช้บริการของตนทราบอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล 
เพื่อให้ผู้ให้บริการเหล่านั้นได้รับทราบถึงสถานการณ์และข้อชี้แนะพิเศษในการดำเนินการ จึงจำเป็นต้องมี 
แผนการสื่อสารของหน่วยงานเตรียมการไว้ล่วงหน้า 

แผนการสื่อสารของหน่วยงานควรประกอบด้วย แผนการสื่อสารที่จะดำเนินการ และข้อความ 
ที่มีการร่างไว้ล่วงหน้า รวมถึงคำถามที่พบบ่อย ภายใต้สถานการณ์เหตุการณ์ความเสียหายที่แตกต่างกันดังนั้น 
เมื่อมกีารประกาศใช้แผน BCP ให้ปฏิบัติดังนี้ 

1. เจ้าหน้าที่ท่ีประจำอยู่ที่สถานที่ทำงานหลัก (Primary Site) จะต้องนำป้ายประกาศติดไว้ 
ใกล้สถานที่ทำการเดิม เพ่ือให้ผู้มาติดต่อรับทราบถึงท่ีทำการชั่วคราว 

ตัวอย่างเนื้อความของป้ายประกาศ 
จากวันที่ ..........................สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2 จะให้บริการ รับ

ชำระภาษีรถประจำปี 
/ออก ใบ แ ทน ใบ อนุญ าต ขับ ร ถ ณ สำนักงานขนส่งสาขา 1 – 7  หมายเลข
โทรศัพท์………………………….. 
หมายเลขโทรสาร................................. 

2. ผู้ประสานงาน BCP จัดส่งโทรสารเพื่อแจ้งแก่สว่นงานภายใน ให้เตรยีมรับ
สถานการณ ์
3. ผู้ประสานงาน BCP จัดทำหนังสือติดต่อคู่ค้าหรือลูกค้าให้ทราบการเปลี่ยนแปลงสถานที่ 

ปฏิบัติงานระหว่างนั้นอาจจะแจ้งทางโทรศัพท์ หรือ เว็บไซต์และสื่อออนไลน์ 
4. ณ ศูนย์สำรองการปฏิบัติงาน ผู้ประสานงาน BCP จัดทำประกาศแจ้งให้ทราบว่ามีบริการ 

ใดบ้างที่ยังให้บริการอยู่และระบบใดใช้การได้ ระบบใดยังใช้การไม่ได้อาจมีความล่าช้า หรือ ต้องรอคอยเป็น 
เวลาเท่าไหร่ 

5. จัดให้มีการตอบรับโทรศัพท์แจ้งการย้ายสถานที่และบริการที่ยังให้บริการอยู่ หรือบริการใด 
สามารถใช้ได ้ณ สถานที่ใดทดแทนได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 6 
 

ตารางกำหนดการทดสอบ แผนรองรบัการดำเนนิธุรกจิอย่างต่อเนื่อง 



 

ตารางกำหนดการทดสอบแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
 
 

การทดสอบ (Exercises) ประเภทการทดสอบ กำหนดวนัเวลาใน
การทดสอบ 

ผลการ 
ทดสอบ 

ความเสยหายที่เกิดกับ
สถานท่ีทำงาน (รวมถึง
เอกสารข้อมูลสำคัญด้วย) 

- การทดสอบความพร้อม
ของ ศูนย์ปฏิบัติงาน
สำรอง ของ 
สำนักงานขนส่งสาขาที่ 1 - 
7 

 ผ่าน/ไม่ผ่าน 

ความสญูเสียบุคลากรสำคัญ - มีเอกสารรายชื่ออและการ
ติดต่อบุคลากรหลักและ
บุคลากรสำรองของ
กระบวนงานหลักท่ีสำคัญ 

  

สิ่งที่ต้องใช้เมื่อเกิดเหตกุารณ์
วิกฤต 

1.แผน BCP 
2.Call Tree 
3. รายชื่อผู้ใหบ้ริการและ 
ผู้รับบริการพร้อมช่องทาง 
ติดต่อสื่อสารของแต่ละ
หน่วยงาน  
4. เอกสารยืนยันการอนุมัติ
ให้ใช้ สถานที่เป็นศูนย์สำรอง 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 7 
 

การจดัการสถานการณ์การเกิดโรคระบาด ของสำนักงานขนส่ง
จังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ด้านทะเบียนและภาษีรถ 
 
(1) ส่วนทะเบียนรถขนส่ง 

1) ประกาศแจ้งเตือนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
แห่งที่ 2 งดการเดินทาง ไปต่างประเทศ หรือประเทศที่มีความเสี่ยงต่อโรค และถ้ามีข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่
เดินทางกลับจากประเทศที่มีความเสี่ยงให้หยุดพกังานเพ่ือสังเกตอาการของโรคเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน 

2) ต้ังจดุตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิเจ้าหน้าที ่และประชาชนทุกคนทีเ่ข้ามาใช้บริการภายในอาคาร 
ต้องไม่เกิน 37.5 องศา 

3) จัดหาแอลกอฮอล์ และเจลล้างมือไว้คอยบริการตามจุดต่าง ๆ  ก่อนเข้ามาใช้บริการในอาคาร 
และให้หมั่นล้างมือให้สะอาดบ่อย ๆ  

4) ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที ่และประชาชนที่มาติดต่อสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

5) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มาติดต่อราชการเว้นระยะห่างกันอย่างน ้อย 1 เมตร กรณีเกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉินไมส่ามารถมาปฏิบัติงานได้ตามปกติ 

1) ในกรณีที่มีงานเร่งด่วน หรืองานติดขัด เจ้าหน้าที่ทุกคนในงานสามารถติดต่อ สื่อสารเพื่อ
สอบถาม รายละเอียดกับหัวหน้าส่วน  หัวหน้างาน หรือ นักวิชาการขนส่ง ได้ทางกลุ่มไลน์ของงาน 
โทรศัพท์มือถือ หรือโทรศัพท์บ้าน 

2) จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านทะเบียนและภาษีรถ เช่น คำขอ 
ดำเนินการต่าง ๆ ตามระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. 2554 

 
(2) ส่วนทะเบียนรถยนต์ 

1) กรณีเหตุการณ์ระบาดไม่รุนแรง (ระยะท่ี 1 - 2) 
1.1) ด้านสถานที่/อุปกรณ ์

- กำหนดให้มีจุดคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บริเวณทางเข้า - 
ออก อาคาร มีจุดคัดกรองจำนวน 2 จุด ตั้งแต่เวลา 07.30 – 15.30 น. เป็นประจำทุกวัน กรณีพบผู้มาติดต่อ
ราชการมีอุณหภูมิเกินค่ามาตรฐาน 37.5 องศาเซลเซียส ให้เจ้าหน้าที ่ ณ จุดคัดกรอง รายงานให้
ผู้บังคบับัญชาทราบและประสานนำส่งหน่วยงานสาธารณสุขต่อไป 

- จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ได้แก่ เครื่องวัดอุณหภูมิขนาดเล็ก เจลแอลกอฮอล์ และสติกเกอร์ติดให้กับผู้ที่ผ่านการ 
ตรวจคัดกรองให้มีเพียงพอต่อการใช้งาน 

1.2) ด้านบุคลากร 
- ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัย ทำความสะอาดบริเวณเคาน์เตอร์เก้าอี้ 

นั่งรอรับบริการ และบริเวณจุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้งด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือแอลกอฮอล์ รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคน 
ล้างมือด้วยสบูห่รอืเจลล้างมืออย่างสม่ำเสมอ ทัง้นี้ ป้องกันการติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

- ให้เจ้าหน้าที่เหลื่อมเวลาการทำงาน หรือสลับวันทำงาน และเวลาพักรับประทาน 
อาหารกลางวัน เพ่ือลดความหนาแน่นของการเดินทางระบบการขนส่งสาธารณะ และการใช้บริการร้านอาหาร 

- ดำเนินการตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social distancing) โดยจำกัด 
จำนวนผู้มาติดต่อภายในอาคาร จัดที่นั่งคอยพื้นที่ยืนเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อป้องกันการ 
แพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

- ให้หัวหน้าหน่วยงานรายงานผลการดำเนินการให้บังคับบัญชาทราบเป็นประทุก



 

วัน  
1.3) ด้านการประชาสัมพันธ์ 
- ประชาสัมพันธ์การงดรับชำระภาษี ณ ห้างสรรพสินค้า “ช็อปให้พอ แล้วต่อภาษี” 

และศูนย์บริการร่วม 
 
- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีผ่านช่องทางอ่ืน ๆ เช่น 
ผ่านทีท่ าการไปรษณีย์ เคาน์เตอร์เซอร์วิส และทางอินเทอร์เน็ตwww.eservice.dlt.go.th 

2) กรณีเหตุการณ์ระบาดรุนแรง (เข้าสู่ระยะท่ี 3) 
- จัดเจ้าหน้าทีอ่ยู่เวรเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้ทราบ และรับคำขอ/เรื่อง อยู่

ภายนอกตัวอาคารที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกและโปร่งโล่ง ทั้งนี้ เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
- ตั้งทีมฉุกเฉิน (โดยผู้แทนขอทุกงาน) เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือ 

เหตุการณ์ไม่ปกต ิ
 
- ให้หัวหน้าหน่วยงานรายงานสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือกรณีพบผู้ต้องสงสัยจะติดเชื้อโรค 
 

(ทั้งกรณีเจ้าหน้าที่หรือประชาชน) ให้กับผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว ในทุกสิ้นวันหรือในทุกเหตุการณ์ 
 
(3) ส่วนตรวจสภาพรถ 

1) กรณีก่อนเข้าสู่ระยะที่ 3 ประกาศให้ข้าราชการและพนักงานในสังกัดงดการเดินทางไป
ต่างประเทศ หรือประเทศกลุ่มเสี่ยงในช่วงเวลานี้ และหากมีข้าราชการหรือพนักงานเดินทางกลับมาจากประเทศ
กลุ่มเสี่ยงให้หยุดทำงาน 14 วัน เพ่ือเป็นการรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

2) กรณีเข้าสู่ระยะที่ 3 และสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2 ต้องปิดทำการเป็น
เวลา 14 วัน 

- สำรวจว่ามีข้าราชการหรือพนักงานที่อยู่ในสายงานที่สามารถปฏิบัติหน้าที่จากที่บ้านได้ 
หากสถานการณ์มีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้นให้ปฏิบัติงานจากที่บ้าน พร้อมมอบหมายจัดเตรียมความพร้อม เช่น 
เอกสาร ข้อมูล อุปกรณ์การใช้งานที่จำเป็น สำหรับปฏิบัติงานในที่พัก 

- ส่วนข้าราชการหรือพนักงานที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ เช่น งานที่ต้องใช้ระบบงาน 
ของกรมฯ หรืองานด้านการตรวจสภาพรถ ที่มีความจำเป็นที่ต้องพบปะกับประชาชน เจ้าของรถ หรือผู้มา 
ติดต่อดำเนินการ ไม่สามารถให้ทำงานที่บ้านได้ ให้ใช้มาตรการเหลื่อมเวลาการทำงาน หรือสลับวันทำงาน    
เพื่อลดความแออัดซึ่งเป็นการลดโอกาสของการแพร่เชื้อดังกล่าว 

- ลดจำนวนประชาชนที่เข้ามารับบริการด้านการตรวจสภาพรถ ณ ที่ทำการ โดยหาก 
เจ้าของรถหรือผู้ประกอบการที่มีรถจำนวนมาก ให้แจ้งความประสงค์เพื่อให้จัดส่งนายช่างผู้ทำการตรวจสภาพรถ 
ออกไปตรวจ ณ สถานที่ประกอบการ โดยหน่วยงานจะมอบหมายให้นายช่างฯ  ออกไปปฏิบัติหน้าที่ 
เพื่อลดความแออัดและความหนาแน่นของการอยู่ร่วมกัน พร้อมแจ้งให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและระมัดระวัง 
โรคติดต่อที่มาจากทางเดินหายใจ เช่น ก่อนการดำเนินการตรวจสภาพรถให้เช็ดทำความสะอาดพาหนะ 
โดยเน้นที่จุดสัมผัสร่วม ล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลล้างมือทุกรั ้งที ่ปฏิบัติหน้าที่เสร็จสิ ้น รวมทั้งสวมใส่ 
หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการทำงาน 
ในอนาคต 
 
 
 

http://www.eservice.dlt.go.th/


 

กรณีระบบงาน MDM ล่มจนไม่สามารถทำงานได ้
 

 

 

 

 

ด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ 

(1) ก่อนเกิดภัย 

เพื่อประเมินโอกาสหรือความเป็นไปได้ที ่จะเกิดโรคระบาดในมนุษย์ และผลกระทบจากการเกิดโรค
ระบาด ในมนุษย์ เพื่อกำหนดมาตรการในการบริหารจัดการภัยจากโรคระบาดในมนุษย์และผลกระทบที่
เกิดขึ้น ให้เหมาะสม 

2) จัดทำฐานข้อมูลกำลังเจ้าหน้าที่  เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเพื่อให้พร้อม     
ใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน 

3) ประสานพัฒนาระบบเครือข่ายฐานข้อมูลสารสนเทศของกรมการขนส่งทางบกให้มี 
ความเชื่อมโยงพร้อมใชง้าน 

4) เสริมสร้างความรู ้และความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและปฏิบัติตน 
อย่างถูกต้องและปลอดภัยจากโรคระบาดในมนุษย ์ ให้สามารถดูแลตนเอง และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ไดต้ลอดชว่งการระบาดใหญ่ 

5) จัดทำสรุปบทเรียน (Lesson Learnt) ของการปฏิบัติงานขณะเกิดภัยจากโรคระบาดใน
มนุษย์ครั้งสำคัญ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการในอนาคต 

6) จัดเตรียมระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และระบบสื่อสารสำรองที่จำเป็น เพ่ือการ 
สื่อสารและสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาและประชาชน
เมื่อเกิดเหต ุโรคระบาดในมนุษย์ 

7) จัดทำแผนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

  

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
- แจ้งเหตุเมื่อเกิดระบบคอมพิวเตอรร์ะบบงาน MDM ล่ม ไม่สามารถให้ 
ประชาชนได้รับทราบ 

หัวหน้างาน หัวหน้าหมวด 

- ติดต้ังป้ายแจ้งเหตุ ข้อความ “ระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้อง” เพ่ือแจ้งให้ 
ประชาชนได้รบัทราบ 

หัวหน้าหมวด และเจ้าหน้าที่ 

- ประชาสัมพันธ์เชงิรุกเพ่ือแจ้งประชาชนรับทราบกำหนด
ระยะเวลา ในการรอคอย หรอืหากไม่สามารถรอได้ จะจัดเจ้าหนา้ที่
เพ่ือรับเรื่องไว้ก่อนและนัดวัน เวลา ให้มารับเรื่องคืนเมื่อดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

หัวหน้างาน หัวหน้าหมวด 

- กรณีระบบงาน MDM ล่ม การปฏิบัติงานด้านการตรวจสภาพรถยัง 
ดำเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ โดยให้บัตรควิกับเจ้าของรถเพ่ือนำกลับมา 
รับเรื่องในภายหลัง 

นายชา่งตรวจสภาพรถ 

- จัดเตรียมเจ้าหน้าที ่Standby สำหรับปฏิบัติงานเมื่อระบบเริ่มทำงานได้ เจ้าหน้าที่ในหนว่ยงาน 
- รายงานความคืบหน้าให้ผู้บริหารได้รับทราบ หัวหน้างาน หัวหน้าหมวด 



 

(2) ขณะเกิดภัย 

1) ตั้งจุดคัดกรองเจ้าหน้าที่และประชาชน เพ่ือป้องกันการติดเชื้อหรือโรคระบาด 

2) ปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินการให้บริการประชาชนเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยจากโรคระบาดในมนุษย์
ดังนี้ 

2.1) ปรับเปลี่ยนวิธีการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ระบาดของโรคใน
ขณะนั้นเพื่อไม่ให้ผู้ทดสอบสัมผัสกับอุปกรณ์ กำหนดเจ้าหน้าที่ประจำจุดทดสอบอย่างเหมาะสม ซึ่งวิธีการทดสอบ
แบบเดิม (ไม่ใช้เครื่องทดสอบ) ไม่เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเวลาที่ทำการทดสอบ 

2.2) ในห้วงระยะเวลาที่มีผู้ขอรับบริการเป็นจำนวนมาก กำหนดคิวการทดสอบเข้ารับฟัง วีดีโอก่อนเข้า
รับการทดสอบ โดยกระจายการผู้รับบริการให้อยู่ระยะห่างกัน 1 - 2 เมตร และกำหนดให้เข้า ห้องทดสอบ
สมรรถภาพทางร่างกาย 5 - 10 - 20 คน แล้วแต่ความเหมาะสม 

2.3) ให้จัดแถวเข้ารับการทดสอบโดยเว้นระยะห่างต่อคน ประมาณ 1 - 2 เมตร และกำหนดจุดไว้อย่าง
ชัดเจนและแจ้งให้ผู้ทดสอบสวมใส่หน้ากากอนามัย 

 2.4) จำกัดจำนวนผู้เข้ารับการอบรม ด้านใบอนุญาตขับรถ ไม่เกิน 50 คนต่อรอบ เว้นระยะห่างการนั่ง
ฟังการอบรม ต่อคน ประมาณ 1 - 2 เมตร แล้วแต่ความเหมาะสม 

2.5) การเข้ารับการอบรมและทดสอบข้อเขียน (E-exam) ได้ให้จัดที่นั่งเว้น 1 ที่นั่ง โดยมี ระยะห่างทั้ง
ด้านหน้าและด้านหลัง ประมาณ 1 - 2 เมตร และขอความร่วมมือให้ผู้เข้ารับอบรมและทดสอบ สวมใส่สิ่งป้องกัน
อันตรายจากโรคระบาดตลอดเวลา หมั่นทำาความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อน และหลังทำการทดสอบทุก
ครั้ง 
 

(3) หลังเกิดภัย 

จัดให้มีการศึกษาผลกระทบจากโรคระบาดในมนุษย์ ตั้งแต่การดำเนินการในขณะก่อนเกิดภัย  และขณะ
เกิดภัยที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และประชาชนอย่างเป็นระบบ เพ่ือใช้เป็นข้อมูล การบริหาร
จัดแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2 และหน่วยงานบูรณาการร่วมในการ
ป้องกันและบรรเทาภัยจากโรคระบาดในมนุษย์ในอนาคต 
 

 


