แผนความต่อเนื่องของสํานักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร
บทนํา
แผนความต่อเนื่อง หรือที่ต่อไปนี้จะเรียกว่า “Business Continuity Plan (BCP)” ฉบับนี้
จัดทําขึ้นเพื่อให้ “หน่วยงาน” สามารถนําไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวิกฤติหรือเหตุการณ์
ฉุกเฉินต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร เช่นอุทกภัย อัคคีภัย การก่อการ
ประท้วง การก่อการจลาจล การก่อวินาศกรรม เป็นต้น โดยสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผล
ให้หน่วยงาน ต้องหยุดการดําเนินงาน หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
การที่หน่วยงานไม่มีกระบวนการรองรับให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผล
กระทบต่อหน่วยงานในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจการเงิน การให้บริการ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม
ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น ดังนั้น การจัดทําแผนความต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะ
ช่วยให้หน่วยงานสามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด และทําให้กระบวนการที่สําคัญ (Critical
Business Process) สามารถกลับมาดําเนินการได้อย่างปกติ หรือตามระดับการให้บริการที่กําหนดได้ใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงาน
วัตถุประสงค์ (Objectives)
1 เพื่อให้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง
2. เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานมี การเตรี ย มความพร้ อมล่ ว งหน้ าในการรั บ มื อกั บ สภาวะวิ กฤติ ห รื อ
เหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
3. เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดําเนินธุรกิจหรือการให้บริการ
4. เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้
5. เพื่อให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้เสีย
(Stakeholder) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของหน่วยงาน แม้หน่วยงานต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรง และ
ส่งผลกระทบจนทําให้การดําเนินธุรกิจต้องหยุดชะงัก
สมมติฐานของแผนความต่อเนื่อง (BCP Assumptions)
เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นภายใต้สมมติฐาน ดังต่อไปนี้
1. เหตุ ก ารณ์ ฉุก เฉิ น ที่ เ กิ ด ขึ้ นในช่ ว งเวลาสํ า คั ญ ต่ าง ๆ แต่ มิ ไ ด้ ส่ ง ผลกระทบต่ อสถานที่
ปฎิบัติงานสํารองที่ได้มีการจัดเตรียมไว้
2. หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการสํารองระบบสารสนเทศต่างๆ โดยระบบ
สารสนเทศสํารองมิได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเหมือนกับระบบสารสนเทศหลัก
3. “บุ คลากร” ที่ ถูกระบุ ในเอกสารฉบั บ นี้ หมายถึ ง เจ้าหน้าที่ และพนั กงานทั้ งหมดของ
หน่วยงาน

ขอบเขตของแผนความต่อเนื่อง (Scope of BCP)
แผนความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ใช้รองรับสถานการณ์ กรณีเกิดสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่
สํานักงานของหน่วยงาน หรือภายในหน่วยงาน ด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้
 เหตุการณ์อุทกภัย
 เหตุการณ์อัคคีภัย
 เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล
การวิเคราะห์ทรัพยากรที่สําคัญ
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินมีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้นเพื่อให้หน่วยงานสามารถบริหารจัดการการ
ดําเนินงานขององค์กรให้มีความต่อเนื่อง การจัดหาทรัพยากรที่สําคัญจึงเป็นสิ่งจําเป็น และต้องระบุไว้ในแผน
ความต่อเนื่อง ซึ่งการเตรียมการทรัพยากรที่สําคัญ จะพิจารณาจากผลกระทบใน 5 ด้าน ดังนี้
1. ผลกระทบด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้
สถานที่ปฏิบัติงานหลักได้รับความเสียหายหรือไม่สามารถใช้สถานที่ปฏิบัติงานหลักได้
และส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้ชั่วคราวหรือระยะยาว
2. ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ /การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ หมายถึง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ หรือไม่สามารถจัดหา /
จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญได้
3. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทําให้ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลที่สําคัญไม่สามารถนํามาใช้
ในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ
4. ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้บุคลากรหลักไม่สามารถ
มาปฏิบัติงานได้ตามปกติ
5. ผลกระทบด้านคู่ค้า / ผู้ให้บริการที่สําคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้คู่ค้า/ผู้
ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่สามารถติดต่อหรือให้บริการหรือส่งมอบงานได้

สรุปเหตุการณ์ภัยคุกคามและผลกระทบจากเหตุการณ์
ผลกระทบ
เหตุการณ์ภยั คุกคาม

1

เหตุการณ์อุทกภัย

2

เหตุการณ์อัคคีภัย

3

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

4

ด้านวัสดุ
ด้านอาคาร/ อุปกรณ์ที่สําคัญ ด้านเทคโนโลยี
สถานที่
/ การจัดหา สารสนเทศและ
ปฏิบัติงานหลัก
จัดส่งวัสดุ
ข้อมูลที่สําคัญ
อุปกรณ์ที่สําคัญ






ด้านบุคลากร
หลัก

















คู่ค้า / ผู้
ให้บริการที่
สําคัญ


แผนความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ไม่รองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่มีเหตุขัดข้องต่างๆ ที่เกิดขึ้นจาก
การดําเนินธุรกิจปกติ โดยเหตุขัดข้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบระดับสูงต่อการดําเนินงานและการให้บริการ
ของหน่ ว ยงาน และหน่ ว ยงานยั งสามารถจั ดการหรื อ ปรั บ ปรุ งแก้ ไขได้ ภ ายในระยะเวลาที่ เหมาะสม โดย
ผู้บริหารหน่วยงานหรือผู้บ ริหารของแต่ละกลุ่มงานและฝ่ายงานสามารถรับผิดชอบและดําเนินการได้ด้ว ย
ตนเอง
2. การบริหารความต่อเนื่องของสํานักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร
2.1 โครงสร้างและทีมงานแผนความต่อเนื่อง
เพื่อให้แผนความต่อเนื่อง (BCP) นําไปปฏิบัติใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ควรมีการจัดตั้ง
คณะบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ของสํานักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ขึ้นโดยมีโครงสร้างดังนี้
1) หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
2) หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
3) ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
สํานักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร
ผู้ประสานงาน
คณะบริหารความต่อเนื่อง

หัวหน้าทีม
บริหารความ
ต่อเนื่องกลุ่ม
วิชาการขนส่ง

หัวหน้าทีม
บริหารความ
ต่อเนื่องฝ่าย
ทะเบียนรถ

หัวหน้าทีม
บริหารความ
ต่อเนื่องฝ่าย
ใบอนุญาตขับ
รถ

หัวหน้าทีม
บริหารความ
ต่อเนื่องฝ่าย
ตรวจสภาพรถ

หัวหน้าทีม
บริหารความ
ต่อเนื่องงาน
บริหารทั่วไป

หัวหน้าทีม
บริหารความ
ต่อเนื่องสาขา
อําเภอ
โพทะเล

รูปภาพที่ 2.1 – โครงสร้างคณะบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ของสํานักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร

ซึ่งแต่ละตําแหน่งมีหน้าที่ในการร่วมมือดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในแต่ละส่วน
งานให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ตามรายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team)
ที่กําหนดให้เป็นบุคลากรหลัก ในกรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคลากรสํารองรับผิดชอบ
บทบาทของบุคลากรหลักไปก่อน จนกว่าจะได้มีการมอบหมายและแต่งขึ้นขึ้นโดยหัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องในการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้คืน
บุคลากรหลัก
ชื่อ

นางสาวสุกัญญา ศิริโภคากิจ
(ขนส่งจังหวัดพิจิตร)

เบอร์มือถือ

บทบาท

081หัวหน้าคณะบริหารความ
6710905 ต่อเนื่อง

บุคลากรสํารอง
ชื่อ

เบอร์มือถือ

หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง 089(นายปทา วันจันทร์)
4610587
รักษาการในตําแหน่งห้วหน้า
กลุ่มวิชาการขนส่ง
นางสาวลัดดา พูลศรี
086ผู้ประสานงานคณะบริหาร ตามที่จะได้มอบหมายและ
(งานบริหารทั่วไป)
9381239 ความต่อเนื่อง
แต่งตั้ง
นายปทา วันจันทร์ (รักษาการ 089หัวหน้าทีมบริหารความ นางหทัยชนก ฉิมไทย
081แทน)
4610587 ต่อเนื่อง
5325969
(กลุ่มวิชาการขนส่ง)
นางสาวสายสุนีย์ แซ่หว่อง
084หัวหน้าทีมบริหารความ นางอภิญญา แย้มหมืน่ อาจ 081(ฝ่ายทะเบียนรถ)
5786789 ต่อเนื่อง
8858976
นางสาวบุษศรินทร์ รัตนไชย 081หัวหน้าทีมบริหารความ นายปัญญา สุวรรณพุ่ม
089เชษฐ
9098562 ต่อเนื่อง
9068100
(ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ)
นายสมัย แก้วศรีหาวงศ์
081หัวหน้าทีมบริหารความ นายมาโนช พิมพ์หนู
086(ฝ่ายตรวจสภาพรถ)
7072754 ต่อเนื่อง
7383728
นางกฤษณา รุ่งปิน่
081หัวหน้าทีมบริหารความ นางสมศิลป์ เอี่ยมพงศ์สิริ
081(สาขาอําเภอโพทะเล)
9160747 ต่อเนื่อง
กุล
9534819
ตารางที่ 2.1 - รายชื่อบุคลากรและบทบาทของคณะบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team)

2.1 กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Strategy)
ทรัพยากร

กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ
อาคาร/ สถานที่
ปฏิบัติงานหลัก





วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ /
การจัดหาจัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ที่สําคัญ










เทคโนโลยีสารสนเทศ
และข้อมูลที่สาํ คัญ





บุคลากรหลัก





คู่ค้า ผู้ให้บริการที่ /
สําคัญ





กําหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงานสํารอง ภายในศาลากลาง จังหวัดพิจิตร โดยมีการ
สํารวจความเหมาะสมของสถานที่ ประสานงาน และการเตรียมความพร้อม กับ
หน่วยงานเจ้าของพื้นที่แล้ว
กําหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงานสํารอง ของที่ว่าการอําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร หรือ
ท้องที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเหมาะสม โดยมีการสํารวจความ
เหมาะสมของสถานที่ ประสานงาน และการเตรียมความพร้อม กับหน่วยงาน
เจ้าของพื้นที่แล้ว
กําหนดให้มีการจัดหาคอมพิวเตอร์สํารอง ที่มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งาน
พร้อมอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมโยงต่อผ่านอินเตอร์เนตเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีของ
กรมการขนส่งทางบก และกรมบัญชีกลางได้
กําหนดใช้รถโมบายเคลื่อนที่ของสํานักงานฯ ในการออกให้บริการ ณ จุดบริการที่
กําหนด
กําหนดให้พจิ ารณาใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop/ Notebook) ของ
เจ้าหน้าที่สํานักงานขนส่งจังหวัดพิจิตรได้เป็นการชั่วคราว หากมีความจําเป็น
เร่งด่วนในช่วงระหว่างการจัดหาคอมพิวเตอร์สํารอง ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตจาก
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องในการกอบกู้คืน
กําหนดให้การทดสอบภาคทฤษฎีโดยไม่ต้องใช้เครื่อง E-exam และใช้ระบบ
ทดสอบแบบข้อเขียน (กระดาษคําตอบ)แทน จนกว่าจะจัดหา หรือสามารถใช้
เครื่องทดสอบ E-exam ได้
ทําหนังสือแจ้งกรมการขนส่งทางบก ของดใช้เครื่องมือตรวจสภาพที่ไม่สามารถใช้
งานได้ จนกว่าจะมีเครื่องตรวจสภาพใหม่หรือซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว โดยใช้
เครื่องตรวจสภาพรถเท่าที่สามารถใช้ได้
เนื่องระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญของกรมการขนส่ง
ทางบกมีลักษณะแบบรวมศูนย์ และเชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เนต
ทําให้สํานักงานขนส่งจังหวัดไม่มีระบบคอมพิวเตอร์สํารอง ทําให้ต้องรอจนกว่า
ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการขนส่งทางบก จะกู้กอบให้
สามารถใช้งานได้
กําหนดดําเนินงานด้วยมือ (Manual) โดยเฉพาะงานสําคัญๆ ในกรณี ที่ระบบการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถกู้กอบให้ใช้งานได้ภายในระยะเวลาที่
กําหนด
กําหนดให้ใช้บุคลากรสํารอง/ ทดแทนภายในฝ่ายงานหรือกลุ่มงานเดียวกัน
กําหนดให้ใช้บุคลากรนอกฝ่ายงานหรือกลุ่มงาน ในกรณี ที่บุคลากรไม่เพียงพอหรือ
ขาดแคลน
กําหนดให้ร้องขอบุคลากรจากกรมการขนส่งทางบก ในกรณี ที่บุคลากรเฉพาะด้าน
ไม่เพียงพอหรือขาดแคลน
ปัจจุบัน หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานขนส่งจังหวัด กรมการ
ขนส่งทางบกกําหนดให้มีผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต 2 ราย
คือทีโอที และ CAT หากผู้ให้บริการหลักไม่สามารถให้บริหารได้ ระบบเชื่อมโยงจะ
ปรับเปลี่ยนไปผู้ให้บริการสํารอง
กําหนดให้จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เนต แบบพกพา
(Air Card) ของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ เชื่อมโยงการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญของกรมการขนส่งทางบกผ่านอินเตอร์เนต ในกรณี
ที่ผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต ทั้ง 2 ราย ไม่สามารถให้บริการ
ได้ภายในระยะเวลาที่กาํ หนด

2.2 ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis)
ในการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) ของสํานักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร พบว่า
กระบวนทางธุรกิจหลัก ที่หน่วยงานต้องให้ความสําคัญและดําเนินงานและให้บริการได้ ภายในระยะเวลา 1
วัน และ/หรือภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ ประกอบด้วย
กระบวนการ

ฝ่ายงาน/ กลุ่มงาน

การดําเนินการด้านประกอบการขนส่ง
เช่น การขอใบอนุญาตประกอบการ
กลุ่มวิชาการขนส่ง
ขนส่งส่วนบุคคล ,การบรรจุรถ ,การ
ถอนรถ เป็นต้น
การดําเนินการด้านทะเบียนและภาษี
รถ(พรบ.รถยนต์ และพรบ.ขนส่งทาง
ฝ่ายทะเบียนรถ
บก) การรับชําระภาษีรถ , การโอน ,
การจดทะเบียน, การย้ายรถ เป็นต้น
การดําเนินการด้านใบอนุญาตขับรถ
การ
การดําเนินการด้านการตรวจสภาพรถ
เช่น การตรวจรถเพื่อโอน ย้ายเข้า
เปลี่ยนแปลงสาระสําคัญ
ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ
และธุรการทั่วไปดําเนินการเกี่ยวกับ
งานด้านการเงิน การบัญชี วัสดุ
ครุภณ
ั ฑ์ การบริหารบุคคล งานติดต่อ
ประสานงาน งานสถิติข้อมูล
การดําเนินการด้านทะเบียนรถ ,
ใบอนุญาตขับรถ , ตรวจสภาพรถ,
ประกอบการขนส่ง และการเงินและ
บัญชี

ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
ฝ่ายตรวจสภาพรถ

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพเวลา
1
2
4 ชั่วโมง 1 วัน
1 เดือน
อาทิตย์ อาทิตย์
































งานบริหารทั่วไป



สาขาอําเภอโพทะเล






(2-3 วัน) (2-3 วัน) (2-3 วัน)







สําหรับกระบวนงานทางธุรกิจอื่นๆ ที่ประเมินแล้ว อาจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมีความยืดหยุ่นให้สามารถ
ชะลอการดําเนินงานและให้บริการได้ ให้ผู้บริหารของกลุ่ม ฝ่าย งานหรือสาขาประเมินความจําเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ หากมี
ความจําเป็น ให้ปฏิบตั ิตามแนวทางการบริหารความต่อเนื่องเช่นเดียวกันกับกระบวนงานทางธุรกิจหลัก

2.3 กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน Call Tree
กระบวนการ Call Tree คือกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกในคณะบริหารความต่อเนื่องและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องตามผังรายชื่อทางโทรศัพท์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารจัดการขั้นตอนในการติดต่อพนักงาน
ภายหลังจากมีการประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตของหน่วยงาน
จุดเริ่มต้นของกระบวนการ Call Tree จะเริ่มจากหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องแจ้งให้ผู้ประสานงานคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง โดยผู้ประสานงานฯ จะแจ้งให้หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องรับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้
แผนความต่อเนื่อง ตามสายงานการบังคับบัญชาของแต่ละสายงาน หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และหัวหน้า
สาขาอําเภอโพทะเล จึงติดต่อและแจ้งไปยังบุคลากรภายใต้การบังคับบัญชาของตน รับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและการ
ประกาศใช้แผนความต่อเนื่องของหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ตามรายชื่อและช่องทางติดต่อสื่อสารที่ได้ระบุใน ตารางที่ 2.1
สําหรับหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องในการบริหารความต่อเนื่อง ทีมบริหารความต่อเนื่อง และผู้ประสานงานบริหาร
ความต่อเนื่อง และเอกสารแนบ ก สําหรับรายชื่อและรายละเอียดของบุคลากรทั้งหมดในหน่วยงาน
ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อหัวหน้าฝ่ายงานฯ หัวหน้ากลุ่มงานฯ และหัวหน้าสาขาอําเภอโพทะเลได้นั้น ให้ติดต่อไปยังบุคลากร
สํารอง โดยพิจารณา:
 ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลาทําการ ให้ดําเนินการติดต่อบุคลากรหลักโดยติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานเป็น
ช่องทางแรก
 ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นนอกเวลาทําการหรือสถานที่ปฏิบัติงานหลักได้รับผลกระทบ ให้ดําเนินการติดต่อบุคลากรหลัก
โดยติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางแรก
 ถ้าสามารถติดต่อบุคลากรหลักได้ ให้หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และหัวหน้าสาขาอําเภอโพทะเล แจ้ง
ข้อมูลให้กับบุคลากรหลักของหน่วยงานทราบ ดังต่อไปนี:้
- สรุปสถานการณ์ของเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง
- เวลาและสถานทีส่ ําหรับการนัดประชุมเร่งด่วนของหน่วยงาน
บริหารความต่อเนื่อง

สําหรับผู้บริหารของหน่วยงาน

และทีมงาน

- ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน เพื่อบริหารความต่อเนื่องต่อไป เช่น สถานทีร่ วมพลในกรณีที่มีการย้ายสถานทีท่ ําการ
ภายหลังจากได้รับการตอบรับจากบุคลากรหลักครบถ้วนตามผังการติดต่อ (Call Tree) หัวหน้าฝ่ายงานฯ หัวหน้ากลุ่ม
งานฯ และหัวหน้าสาขา มีหน้าที่โทรกลับไปแจ้งยังผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง เพื่อรวบรวมสรุปความพร้อมของ
หน่วยงานในการบริหารความต่อเนื่อง รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิติและทรัพย์สินของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดใน
หน่วยงาน ทีมบริหารความต่อเนื่องมีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลสําหรับการติดต่อให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้
กระบวนการติดต่อพนักงานภายในหน่วยงานสามารถดําเนินได้อย่างต่อเนื่องและสําเร็จลุล่วงภายในระยะเวลาที่คาดหวัง ใน
กรณีที่ เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและมีการประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง

2.4 ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ
วันที่ 1 (ภายใน 24 ชั่วโมง): การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของฝ่ายฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ
และปฏิบตั ิตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กําหนดขึ้น
โดยหน่วยงานตนเองและสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

- ติดตาม สอบถาม และประเมินเหตุฉุกเฉิน/วิกฤติ กับสํานัก
บรรเทาสาธารณภัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวกับ เพื่อประเมินความ
จําเป็นในการประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่อง
- แจ้งเหตุฉุกเฉิน/วิกฤติ ตามกระบวนการ Call Tree ให้กับ
บุคลากรหลักในฝ่ายฯ และกลุ่มงานฯ
- จัดประชุมคณะบริหารความต่อเนือ่ ง เพื่อรับทราบและประเมิน
ความเสียหาย ผลกระทบต่อการดําเนินงานและให้บริการ และ
ทรัพยากรสําคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
- รับทราบและพิจารณาอนุมตั ิกระบวนงาน/ งานที่มีความ
เร่งด่วน และส่งผลกระทบอย่างสูงจําเป็นต้องดําเนินงานหรือ
ปฏิบัติด้วยมือ (Manual Processing)
- รับทราบรายงานจากหน่วยงาน ครอบคลุม
• สรุปจํานวนและรายชื่อบุคลากรทีไ่ ด้รับบาดเจ็บ/ เสียชีวิต
• ความเสียหายและผลกระทบต่อการดําเนินงานและ
ให้บริการ
• ทรัพยากรสําคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
• กระบวนงาน/ งานที่มีความเร่งด่วน และส่งผลกระทบ
อย่างสูงจําเป็นต้องดําเนินงานหรือปฏิบัติด้วยมือ
(Manual Processing)

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง



หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
และหัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ



หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง



- พิจารณาและอนุมตั ิเนื้อหาและข้อความ เพื่อใช้ในการสื่อสาร
และรายงานสถานการณ์แก่บุคลากรในหน่วยงานให้ทราบ

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
และหัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง



- พิจารณาและอนุมตั ิการจัดหาทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ในการ
บริหารความต่อเนื่อง:
 สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลทีส่ ําคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า / ผู้ให้บริการที่สาํ คัญ
- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
ของจังหวัดและหน่วยงานกํากับดูแล อย่างสม่ําเสมอหรือตามที่
ได้มีการกําหนด

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
และหัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง



หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง



วันที่ 2-6 - การตอบสนองในระยะสั้น
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของฝ่ายฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ
และปฏิบตั ิตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กําหนดขึ้น
โดยหน่วยงานตนเองและสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับ
ผลกระทบ และประเมินความจําเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ใน
การกอบกู้คืน
- รับทราบและกําหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมและ
ข้อจํากัดในการจัดหาทรัพยากรทีจ่ ําเป็นต้องใช้ในการบริหาร
ความต่อเนื่อง:
 สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลทีส่ ําคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า / ผู้ให้บริการที่สาํ คัญ
- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
ของจังหวัดและหน่วยงานกํากับดูแล อย่างสม่ําเสมอหรือตามที่
ได้มีการกําหนด

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
และหัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
และหัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ






วันที่ 7: การตอบสนองระยะกลาง (1 สัปดาห์)
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของฝ่ายฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ
และปฏิบตั ิตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กําหนดขึ้น
โดยหน่วยงานตนเองและสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับ
ผลกระทบ และประเมินความจําเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ใน
การกอบกู้คืน
- พิจารณาและอนุมตั ิการจัดหาทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้เพื่อ
ดําเนินงานและให้บริการตามปกติ:
 สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลทีส่ ําคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า / ผู้ให้บริการที่สาํ คัญ

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
และหัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
และหัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
ของจังหวัดและหน่วยงานกํากับดูแล อย่างสม่ําเสมอหรือตามที่
ได้มีการกําหนด

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ






3. การบริหารความต่อเนื่องของงานบริหารทั่วไป
3.1 ทีมงานแผนความต่อเนื่อง
เพื่อให้แผนความต่อเนื่อง (BCP) ของงานบริหารทั่วไปนําไปปฏิบัติใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล กําหนดให้มีการจัดตั้งทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ของงานบริหารทั่วไปขึ้น โดย
BCP Team ประกอบด้วยตําแหน่ง
 หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
 ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
แต่ละตําแหน่งมีหน้าที่ในการร่วมมือดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในงานบริหารทั่วไป ให้
สามารถบริหารความต่อเนื่องและกลับดําเนินงานสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ตามรายชื่อบุคลากรและบทบาทของ
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ในกรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคลากร
สํารองรับ ผิดชอบบทบาทของบุ คลากรหลั ก จนกว่ าจะได้ มีการมอบหมายและแต่ งขึ้ นขึ้ นโดยหั วหน้าคณะ
บริหารความต่อเนื่องในการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้คืน
บุคลากรหลัก
ชื่อ
นางสาวลัดดา พูลศรรี
(หัวหน้างานบริหารทั่วไป)

เบอร์มือถือ
0869381239

บุคลากรสํารอง
ชื่อ
เบอร์มือถือ
หัวหน้าทีมงานบริหารความ นางสาวภัทรปภา เมืองยิ่ง
086ต่อเนื่อง
(การเงินและบัญชี)
654708
7
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
บทบาท

นางสาวภัทรปภา เมืองยิ่ง
086(การเงินและบัญชี)
6547087
นางสาวชวัลลักษณ์ ขังทัด
085ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
(งานการเงินและบัญชี)
4000048
นางสาวทัศนีย์พร เต็นพิพัฒน์
084ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
(เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์)
7868973
ตารางที่ 3.1 - รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team)

3.2 กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Strategy)
ทรัพยากร

กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ
อาคาร/ สถานที่
ปฏิบัติงานสํารอง



กําหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงานสํารองภายในศาลากลาง จังหวัดพิจิตร โดยมีการ
สํารวจความเหมาะสมของสถานที่ ประสานงาน และการเตรียมความพร้อม กับ
หน่วยงานเจ้าของพื้นที่

วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ /
การจัดหาจัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ที่สําคัญ



กําหนดให้มีการจัดหาคอมพิวเตอร์สํารอง ที่มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งาน
พร้อมอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมโยงต่อผ่านอินเตอร์เนตเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีของ
กรมการขนส่งทางบกและกรมบัญชีกลางได้
กําหนดให้พจิ ารณาใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop/ Notebook) ของ
เจ้าหน้าที่สํานักงานขนส่งจังหวัดได้เป็นการชั่วคราว หากมีความจําเป็นเร่งด่วน
ในช่วงระหว่างการจัดหาคอมพิวเตอร์สํารอง ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้า
คณะบริหารความต่อเนื่องในการกอบกูค้ ืน



เทคโนโลยีสารสนเทศ
และข้อมูลที่สาํ คัญ



เนื่องระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญของกรมการขนส่ง
ทางบก มีลักษณะแบบรวมศูนย์ และเชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เนต
ทําให้สํานักงานขนส่งจังหวัดไม่มีระบบคอมพิวเตอร์สํารอง และต้องรอจนกว่า
ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ จะกู้กอบให้สามารถใช้งาน
ได้

บุคลากรหลัก




กําหนดให้ใช้บุคลากรสํารอง/ ทดแทนภายในงานเดียวกัน
กําหนดให้ใช้บุคลากรนอกฝ่ายงานหรือกลุ่มงาน ในกรณี ที่บุคลากรไม่เพียงพอหรือ
ขาดแคลน

คู่ค้า ผู้ให้บริการที่ /
สําคัญ



ปัจจุบัน หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัดกําหนดให้มีผู้ให้บริการ
เชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต 2 ราย คือทีโอที และCAT หากผู้ให้บริการ
หลักไม่สามารถให้บริหารได้ ระบบเชื่อมโยงจะปรับเปลี่ยนไปผู้ให้บริการสํารอง
กําหนดให้จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เนต แบบพกพา
(Air Card) ของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ เชื่อมโยงการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญของกรมการขนส่งทางบกผ่านอินเตอร์เนต ในกรณี
ที่ผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตของจังหวัด ทั้ง 2 ราย ไม่
สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด



ตารางที่ 3.2 - กลยุทธ์ความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (Business Continuity Strategy)

3.3 ความต้องการด้านทรัพยากรที่จําเป็นต่อการบริหารความต่อเนื่อง
ในการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) พบว่ากระบวนทางธุรกิจที่ฝ่ายงานต้องให้ความสําคัญและ
ดําเนินงานและให้บริการได้ ภายในระยะเวลา 1 วัน และ/หรือภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ กระบวนงานทางธุรกิจหลัก
ดังกล่าว ประกอบด้วย
กระบวนการหลัก

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ
1
2
4 ชั่วโมง 1 วัน
1 เดือน
อาทิตย์ อาทิตย์

ระดับความเร่งด่วน
ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและ
งานธุรการทั่วไป
ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงิน
การบัญชี วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ การบริหาร
บุคคล งานติดต่อประสานงาน งาน
สถิติข้อมูล
ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําแผนงาน
งบประมาณ และเร่งรัดติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของจังหวัด

สูง










(2-3 วัน)





ปานกลาง

ต่ํา


(เร่งด่วน
ช่วงเดือน
ก.ค.)

ตารางที่ 3.3 - ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis)
สําหรับกระบวนงานทางธุรกิจอื่นๆ ที่ประเมินแล้ว อาจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมีความยืดหยุ่นให้สามารถ
ชะลอการดําเนินงานและให้บริการได้ ให้ผู้บริหารของฝ่ายงานประเมินความจําเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ หากมีความจําเป็น ให้
ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความต่อเนื่องเช่นเดียวกันกับกระบวนงานทางธุรกิจหลัก

3.4 ความต้องการด้านสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง (Working Space Requirement)
ประเภททรัพยากร
พื้นที่สําหรับสถานที่ปฏิบัติงาน
สํารอง
ปฏิบัติงานงานที่บ้าน
พื้นที่สําหรับสถานที่ปฏิบัติงาน
ใหม่ (ในกรณีจําเป็น)

ที่มา
ที่ว่าการ ศาลา
กลาง จังหวัด
พิจิตร
-

4 ชั่วโมง
2 ต.ร.ม.
(1 ท่าน)

1 วัน
4 ต.ร.ม.
(2 ท่าน)

1 อาทิตย์
6 ต.ร.ม.
(3 ท่าน)

2 อาทิตย์
10 ต.ร.ม.
(3 ท่าน)

8 ต.ร.ม.
(2 ท่าน)
-

6 ต.ร.ม.
(1 ท่าน)
-

-

-

1 เดือน
-

ที่จะได้มีการ
10 ต.ร.ม.
กําหนด
(3 ท่าน)
รวม 10 ต.ร.ม. 10 ต.ร.ม. 10 ต.ร.ม. 10 ต.ร.ม. 10 ต.ร.ม.
(3 ท่าน) (3 ท่าน) (3 ท่าน) (3 ท่าน) (3 ท่าน)
ตา

ตารางที่ 3.4 - ความต้องการด้านสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง (Working Space Requirement)

3.5 ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement)
ประเภททรัพยากร
คอมพิวเตอร์สํารอง ที่มี
คุณลักษณะเหมาะสม

ที่มา

4 ชั่วโมง
1 วัน
1 เครื่อง 1 เครื่อง

1 อาทิตย์ 2 อาทิตย์ 1 เดือน
1 เครื่อง 2 เครื่อง 3 เครื่อง

ร้านค้า
ผ่าน
กระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ
เจ้าหน้าที่ฝ่าย 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง
GFMIS
ฯ
ที่เก็บรักษา
เจ้าหน้าที่ฝ่าย 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง
EGP (ระบบจัดซื้อจัดจ้าง)
ฯ
ที่เก็บรักษา
เครื่องพิมพ์ รองรับการใช้งานกับ ร้านค้า
1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์
ผ่าน
กระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ
โทรศัพท์ พร้อมหมายเลข
ร้านค้า
1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง
ผ่าน
กระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ
โทรสาร/ เครื่องสแกนด์ (พร้อม ร้านค้า
1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง
หมายเลข)
ผ่าน
กระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ
เครื่องถ่ายเอกสาร
ร้านค้า
1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง
ผ่าน
กระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ
ตารางที่ 3.5 - ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement)

1 เครื่อง
1 เครื่อง
2 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

3.6 ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล (IT & Information

Requirement)

เนื่องระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญของกรมการขนส่งทางบก เป็นลักษณะแบบรวมศูนย์และ
เชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เนต ทําให้สํานักงานขนส่งจังหวัดไม่มรี ะบบคอมพิวเตอร์สํารองและต้องรอจนกว่า
ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการขนส่งทางบก จะกู้ให้สามารถใช้งานได้
ประเภททรัพยากร
Email
GFMIS (ระบบเบิกจ่ายเงิน)
EGP (ระบบจัดซื้อจัดจ้าง)
หนังสือสั่งการต่างๆ
ออกโดยสํานักงานขนส่งจังหวัด
หนังสือสั่งการต่างๆ
เอกสารใบแจ้งหนี้

แหล่งข้อมูล

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 อาทิตย์

2 อาทิตย์

1 เดือน










(2-3 วัน)






(2-3 วัน)






















(2-3 วัน)





หน่วยงาน
ระบบ IT
จังหวัด
หน่วยงาน
ระบบ IT
จังหวัด
หน่วยงาน
ระบบ IT
จังหวัด
หน่วยงาน
ต่างๆ ที่ได้รับ
หน่วยงานต้น
สังกัด
คู่ค้า

ข้อมูลประกอบการจัดทําแผน
งบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ

หน่วยงาน

ต่างๆ ใน
จังหวัดและ
กรมการขนส่ง
ทางบก
ตารางที่ 3.6 - ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล (IT & Information Requirement)

3.7 ความต้องการด้านบุคลากรสําหรับความต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน (Personnel Requirement)
ประเภททรัพยากร
จํานวนบุคลากรปฏิบัติงาน
ที่สํานักงาน/ สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
จํานวนบุคลากรปฏิบัติงาน
ที่บ้าน
รวม

4 ชั่วโมง
1

1 วัน
2

1 อาทิตย์
3

2 อาทิตย์
4

1 เดือน
4

3

2

1

-

-

4

4

4

4

4

ตารางที่ 3.7 - ความต้องการด้านบุคลากรสําหรับความต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน (Personnel Requirement)

3.8 ความต้องการด้านผู้ให้บริการที่สําคัญ (Service Requirement)
ฝ่ายงาน/ กลุ่มงาน
ผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย
อินเตอร์เนต*
รวม

4 ชั่วโมง
1

1 วัน
1

1 อาทิตย์
1

2 อาทิตย์
1

1 เดือน
1

1

1

1

1

1

ตารางที่ 3.8 - ความต้องการด้านผู้ให้บริการที่สําคัญ (Service Requirement)
หมายเหตุ - ให้จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เนต แบบพกพา (Air Card) ของผู้ให้บริการ
โทรศัพท์มือถือ เชื่อมโยงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญของกรมการขนส่งทางบกผ่านอินเตอร์เนต
ในกรณี ผู้ให้บริการหลักและสํารอง ไม่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด

3.9 ขั้นตอนการบริหารความเนื่องและกอบกู้กระบวนการ
วันที่ 1 (ภายใน 24 ชั่วโมง): การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของงานฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ
และปฏิบตั ิตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กําหนดขึ้น
โดยหน่วยงานตนเองและสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

- แจ้งเหตุฉุกเฉิน/วิกฤติ ตามกระบวนการ Call Tree ให้กับ
บุคลากรในฝ่ายฯ ภายหลังได้รับแจ้งจากหัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่องของหน่วยงาน
- จัดประชุมทีมงานบริหารความต่อเนื่อง เพื่อประเมินความ
เสียหาย ผลกระทบต่อการดําเนินงานและให้บริการ และ
ทรัพยากรสําคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
- ทบทวนกระบวนงาน/ งานที่มีความเร่งด่วน และส่งผลกระทบ
อย่างสูงจําเป็นต้องดําเนินงานหรือปฏิบัติด้วยมือ (Manual
Processing)
- ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในฝ่ายฯ ที่ได้รับบาดเจ็บ/
เสียชีวิต
- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน
ครอบคลุม
• สรุปจํานวนและรายชื่อบุคลากรทีไ่ ด้รับบาดเจ็บ/ เสียชีวิต
• ความเสียหายและผลกระทบต่อการดําเนินงานและ
ให้บริการ
• ทรัพยากรสําคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
• กระบวนงาน/ งานที่มีความเร่งด่วน และส่งผลกระทบ
อย่างสูงจําเป็นต้องดําเนินงานหรือปฏิบัติด้วยมือ
(Manual Processing)
- สื่อสารและรายงานสถานการณ์แก่บุคลากรในฝ่ายฯ ให้ทราบ
ตามเนื้อหาและข้อความทีไ่ ด้รับการพิจารณาและเห็นชอบจาก
คณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน

หัวหน้า ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของงาน



ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของงาน
บริหารทั่วไป



หัวหน้างาน



หัวหน้า ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของงานบริหารทั่วไป



หัวหน้า ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของงานบริหารทั่วไป



หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของงานบริหารทั่วไป
หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของงานบริหารทั่วไป



- ประเมินและระบุกระบวนการหลักของฝ่ายฯ และงานเร่งด่วน
ที่จําเป็นต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 1- 5 วันข้างหน้า
- ประเมินศักยภาพและความสามารถของหน่วยงานฯ ในการ
ดําเนินการงานเร่งด่วนข้างต้น ภายใต้ข้อจํากัดและสภาวะเหตุ
ฉุกเฉินและวิกฤติ พร้อมระบุทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ในการ
บริหารความต่อเนื่อง (ตามแผนการจัดหาทรัพยากร ตามตาราง
ที่ 3.3 ถึง ตารางที่ 3.8



- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
ของหน่วยงาน พร้อมขออนุมัติการดําเนินงานหรือปฏิบัตดิ ้วย
มือ (Manual Processing) สําหรับกระบวนงาน/ งานที่มี
ความเร่งด่วน และส่งผลกระทบอย่างสูง หากไม่ดําเนินการ ใน
ระหว่างที่ทรัพยากรของหน่วยงานยังไม่สามารถกอบกู้คืนสู่
ภาวะปกติได้
- ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหา
ทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง:
 สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลทีส่ ําคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า / ผู้ให้บริการที่สาํ คัญ
- พิจารณาดําเนินการหรือปฏิบัติงานด้วยมือ (Manual)
เฉพาะงานเร่งด่วนทีส่ ่งผลกระทบอย่างสูงและไม่สามารถรอได้
ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมตั ิ
- ระบุหน่วยงาน/ คู่ค้า/ ผู้ใช้บริการ สําหรับงานเร่งด่วนที่ระบุ
ข้างต้น เพื่อแจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารความ
ต่อเนื่อง ตามเนื้อหาและข้อความที่ได้รับการพิจารณาและ
เห็นชอบจากคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน
- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ที่
ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของฝ่ายฯ (พร้อมระบุรายละเอียด
ผู้ดําเนินการ และเวลา) อย่างสม่ําเสมอ
- แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดําเนินการต่อไป สําหรับ
ในวันถัดไป ให้กับบุคลากรหลักในฝ่ายฯ เพื่อรับทราบและ
ดําเนินการ อาทิ แจ้งวัน เวลา และสถานที่ปฏิบตั ิงานสํารอง
- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
ของหน่วยงาน อย่างสม่ําเสมอหรือตามที่ได้มีการกําหนด

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนือ่ ง
ของงานบริหารทั่วไป

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ
 งานบริหารทั่วไป
 งานบริหารทั่วไป
 งานบริหารทั่วไป/ หน่วยงาน
 หน่วยงาน
 หน่วยงาน/งานบริหารทั่วไป
หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของงานบริหารทั่วไป








หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของงานบริหารทั่วไป



ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของงาน
บริหารทั่วไป



หัวหน้า ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของงานบริหารทั่วไป



หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของงานบริหารทั่วไป



วันที่ 2-6 - การตอบสนองในระยะสั้น
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของงานฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ
และปฏิบตั ิตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กําหนดขึ้น
โดยหน่วยงานตนเองและสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับ
ผลกระทบ และประเมินความจําเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ใน
การกอบกู้คืน
- ตรวจสอบกับหน่วยงาน ความพร้อมและข้อจํากัดในการจัดหา
ทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง:
 สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลทีส่ ําคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า / ผู้ให้บริการที่สาํ คัญ
- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน ความ
พร้อม ข้อจํากัด และข้อเสนอแนะ ในการจัดหาทรัพยากรที่
จําเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
- ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ใน
การบริหารความต่อเนื่อง:
 สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลทีส่ ําคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า / ผู้ให้บริการที่สาํ คัญ
- ดําเนินการกอบกู้และจัดหาข้อมูลและรายงานต่างๆ ที่
จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงานและให้บริการ(ตามตาราง 3.6)
- ดําเนินงานและให้บริการ ภายใต้ทรัพยากรที่จัดหา เพื่อบริหาร
ความต่อเนื่อง:
 สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลทีส่ ําคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า / ผู้ให้บริการที่สาํ คัญ
- แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง แก่
หน่วยงาน/ คู่ค้า/ ผู้ใช้บริการ/ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

บทบาทความรับผิดชอบ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของงานบริหารทั่วไป



หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ
 งานบริหารทั่วไป
 งานบริหารทั่วไป
 งานบริหารทั่วไป/ หน่วยงาน
 หน่วยงาน
 หน่วยงาน/งานบริหารทั่วไป



หัวหน้า ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของฝ่ายฯ



หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ
 งานบริหารทั่วไป
 งานบริหารทั่วไป
 งานบริหารทั่วไป/ หน่วยงาน
 หน่วยงาน
 หน่วยงาน/งานบริหารทั่วไป



งานบริหารทั่วไป











หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของงานบริหารทั่วไป



- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ที่
ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของฝ่ายฯ (พร้อมระบุรายละเอียด
ผู้ดําเนินการ และเวลา) อย่างสม่ําเสมอ
- แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดําเนินการต่อไป สําหรับ
ในวันถัดไป ให้กับบุคลากรในฝ่ายฯ

ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของงาน
บริหารทั่วไป



หัวหน้า ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของงานบริหารทั่วไป



- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
ของหน่วยงาน ตามเวลาทีไ่ ด้มีการกําหนด

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของงานบริหารทั่วไป



วันที่ 7: การตอบสนองระยะกลาง (1 สัปดาห์)
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของงานฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ
และปฏิบตั ิตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กําหนดขึ้น
โดยหน่วยงานตนเองและสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับ
ผลกระทบ และประเมินความจําเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ใน
การกอบกู้คืน
- ระบุทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ เพื่อดําเนินงานและให้บริการ
ตามปกติ
- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน
สถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ
และทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้เพื่อดําเนินงานและให้บริการ
ตามปกติ
- ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้เพื่อ
ดําเนินงานและให้บริการตามปกติ:
 สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลทีส่ ําคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า / ผู้ให้บริการที่สาํ คัญ
- แจ้งสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร
ต่างๆ เพื่อดําเนินงานและให้บริการตามปกติ ให้กับบุคลากรใน
ฝ่ายฯ
- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ที่
ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของฝ่ายฯ (พร้อมระบุรายละเอียด
ผู้ดําเนินการ และเวลา) อย่างสม่ําเสมอ
- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
ของหน่วยงาน ตามเวลาทีไ่ ด้มีการกําหนด

บทบาทความรับผิดชอบ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของงานบริหารทั่วไป



หัวหน้า ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของงานบริหารทั่วไป



หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของงานบริหารทั่วไป
 งานบริหารทั่วไป
 งานบริหารทั่วไป
 งานบริหารทั่วไป/ หน่วยงาน
 หน่วยงาน
 หน่วยงาน/งานบริหารทั่วไป



หัวหน้า ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของงานบริหารทั่วไป



ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของงาน
บริหารทั่วไป



หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของงานบริหารทั่วไป



4. การบริหารความต่อเนื่องของกลุ่มวิชาการขนส่ง
4.1 ทีมงานแผนความต่อเนื่อง
เพื่อให้แผนความต่อเนื่อง (BCP) ของกลุ่มวิชาการขนส่งนําไปปฏิบัติใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
กํา หนดให้ มีก ารจั ด ตั้ง ทีม งานบริห ารความต่อ เนื่ อ ง (BCP Team) ของกลุ่ มงานวิ ช าการขนส่ ง ขึ้น โดย BCP Team
ประกอบด้วยตําแหน่ง
 หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
 ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
แต่ละตําแหน่งมีหน้าที่ในการร่วมมือดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในกลุ่มวิชาการขนส่ง ให้สามารถ
บริหารความต่อเนื่องและกลับดําเนินงานสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ตามรายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
(BCP Team) ในกรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคลากรสํารองรับผิดชอบบทบาทของบุคลากรหลัก
จนกว่าจะได้มีการมอบหมายและแต่งขึ้นขึ้นโดยหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องในการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้คืน
บุคลากรหลัก
ชื่อ
หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง
(กลุ่มวิชาการขนส่ง)

เบอร์มือถือ

บุคลากรสํารอง
ชื่อ
หัวหน้าทีมงานบริหารความ นายปทา วันจันทร์
ต่อเนื่อง
(รักษาการในตําแหน่งหัวหน้า
กลุ่ม)
–ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง นางหทัยชนก ฉิมไทย
(นักวิชาการขนส่ง)
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
บทบาท

นายปทา วันจันทร์
089(นักวิชาการขนส่ง)
4610587
นางหทัยชนก ฉิมไทย
081(นักวิชาการขนส่ง)
5325969
นางเกียรติสุดา ถาวรศักดิ์
088ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
(นักวิชาการขนส่ง)
4372646
ตารางที่ 4.1 - รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team)

เบอร์มือถือ
089461058
7

4.2 กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Strategy)
ทรัพยากร

กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ
อาคาร/ สถานที่
ปฏิบัติงานสํารอง



กําหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงานสํารองภายในศาลากลาง จังหวัดพิจิตร โดยมีการ
สํารวจความเหมาะสมของสถานที่ ประสานงาน และการเตรียมความพร้อม กับ
หน่วยงานเจ้าของพื้นที่

วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ /
การจัดหาจัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ที่สําคัญ



กําหนดให้มีการจัดหาคอมพิวเตอร์สํารอง ที่มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งาน
พร้อมอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมโยงต่อผ่านอินเตอร์เนตเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีของ
กรมการขนส่งทางบกได้
กําหนดให้พจิ ารณาใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop/ Notebook) ของ
เจ้าหน้าที่สํานักงานขนส่งจังหวัดพิจิตรได้เป็นการชั่วคราว หากมีความจําเป็น
เร่งด่วนในช่วงระหว่างการจัดหาคอมพิวเตอร์สํารอง ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตจาก
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องในการกอบกู้คืน



เทคโนโลยีสารสนเทศ
และข้อมูลที่สาํ คัญ



เนื่องระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญของกรมการขนส่ง
ทางบกมีลักษณะแบบรวมศูนย์ และเชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เนต
ทําให้สํานักงานขนส่งจังหวัดไม่มีระบบคอมพิวเตอร์สํารอง และต้องรอจนกว่า
ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการขนส่งทางบก จะกอบกู้ให้
สามารถใช้งานได้

บุคลากรหลัก




กําหนดให้ใช้บุคลากรสํารอง/ ทดแทนภายในฝ่ายงานหรือกลุ่มงานเดียวกัน
กําหนดให้ใช้บุคลากรนอกฝ่ายงานหรือกลุ่มงาน ในกรณี ที่บุคลากรไม่เพียงพอหรือ
ขาดแคลน

คู่ค้า ผู้ให้บริการที่ /
สําคัญ



ปัจจุบัน หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัดกําหนดให้มีผู้ให้บริการ
เชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต 2 ราย คือทีโอที และCAT หากผู้ให้บริการ
หลักไม่สามารถให้บริหารได้ ระบบเชื่อมโยงจะปรับเปลี่ยนไปผู้ให้บริการสํารอง
กําหนดให้จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เนต แบบพกพา
(Air Card) ของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ เชื่อมโยงการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญของกรมการขนส่งทางบกผ่านอินเตอร์เนต ในกรณี
ที่ผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตของจังหวัด ทั้ง 2 ราย ไม่
สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
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4.3 ความต้องการด้านทรัพยากรที่จําเป็นต่อการบริหารความต่อเนื่อง
ในการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) พบว่ากระบวนทางธุรกิจที่กลุ่มงานต้องให้ความสําคัญและ
ดําเนินงานและให้บริการได้ ภายในระยะเวลา 1 วัน และ/หรือภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ กระบวนงานทางธุรกิจหลัก
ดังกล่าว ประกอบด้วย
กระบวนการหลัก

ระดับความเร่งด่วน

ดําเนินการด้านใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ทุกประเภททั้งประกอบการขนส่งประจําทาง
การขนส่งไม่ประจําทาง การขนส่งโดยรถ
ขนาดเล็ก และการขนส่งส่วนบุคคลการเช่น
ถอน ,เพิ่มรถ , บรรจุรถ , ขออนุญาต
ประกอบการใหม่ (เฉพาะส่วนบุคคล)
การสํารวจ รวบรวม จัดทําสถิติ และ
วิเคราะห์ข้อมูลการขนส่ง เพื่อวางแผนและ
จัดระบบการขนส่งภายในจังหวัด กําหนด
ปรับปรุง ยกเลิกเส้นทางการเดินรถ และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบการขนส่ง
ประจําทาง การขนส่งไม่ประจําทาง การ
ขนส่งโดยรถขนาดเล็ก
การวางแผนการดําเนินงานด้านการส่งเสริม
สวัสดิภาพการขนส่ง การประชาสัมพันธ์
และการให้คําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับปัญหา
ข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในสํานักงาน
การตรวจตราปราบปรามผู้กระทําผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
โครงการ แผนงาน งบประมาณ
ด้านการบันทึกข้อมูล
และประมวลผล
เบื้องต้นด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

สูง

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ
4 ชั่วโมง

1 วัน

1 อาทิตย์

2 อาทิตย์

1 เดือน









ต่ํา


ปานกลาง




ปานกลาง





ปานกลาง





ต่ํา



ตารางที่ 4.3 - ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis)
สําหรับกระบวนงานทางธุรกิจอื่นๆ ที่ประเมินแล้ว อาจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมีความยืดหยุ่นให้สามารถ
ชะลอการดําเนินงานและให้บริการได้ ให้ผู้บริหารของกลุ่มงานประเมินความจําเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ หากมีความจําเป็น ให้
ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความต่อเนื่องเช่นเดียวกันกับกระบวนงานทางธุรกิจหลัก

4.4 ความต้องการด้านสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง (Working Space Requirement)
ประเภททรัพยากร
พื้นที่สําหรับสถานทีป่ ฏิบัติงานสํารอง

ที่มา

ปฏิบัติงานงานที่บ้าน

ที่ว่าการ ศาลา
กลาง จังหวัด
พิจิตร
-

พื้นที่สําหรับสถานทีป่ ฏิบัติงานใหม่
(ในกรณีจําเป็น)

ที่จะได้มีการ
กําหนด
รวม

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 อาทิตย์

2 อาทิตย์

1 เดือน

2 ต.ร.ม.
(1 ท่าน)

2 ต.ร.ม.
(1 ท่าน)

4 ต.ร.ม.
(2 ท่าน)

10 ต.ร.ม.
(5 ท่าน)

-

8 ต.ร.ม.
(4 ท่าน)
-

8 ต.ร.ม.
(4 ท่าน)
-

6 ต.ร.ม.
(3 ท่าน)
-

-

10 ต.ร.ม.
(5 ท่าน)

10 ต.ร.ม.
(5 ท่าน)

10 ต.ร.ม.
(5 ท่าน)

10 ต.ร.ม.
(5 ท่าน)

-

10 ต.ร.ม.
(5 ท่าน)
10 ต.ร.ม.
(5 ท่าน)

ตารางที่ 4.4 - ความต้องการด้านสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง (Working Space Requirement)

4.5 ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement)
ประเภททรัพยากร
คอมพิวเตอร์สํารอง ที่มีคุณลักษณะ
เหมาะสม

ที่มา

ร้านค้า
ผ่านกระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ
เครื่องพิมพ์ รองรับการใช้งานกับ
ร้านค้า
เครื่องคอมพิวเตอร์
ผ่านกระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ
โทรศัพท์ พร้อมหมายเลข
ร้านค้า
ผ่านกระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ
โทรสาร/ เครื่องสแกนด์ (Fax/
ร้านค้า
Document Scan Machine) พร้อม ผ่านกระบวนการ
หมายเลข
จัดซื้อพิเศษ
เครื่องถ่ายเอกสาร
ใช้ร่วมกับ
หน่วยงานอื่น

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 อาทิตย์

2 อาทิตย์

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

2 เครื่อง

2 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

2 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

ตารางที่ 4.5 - ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement)

1 เดือน

4.6 ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล (IT & Information

Requirement)

เนื่องระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญของกรมการขนส่งทางบก เป็นลักษณะแบบรวมศูนย์และ
เชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เนต ทําให้สํานักงานขนส่งจังหวัดไม่มรี ะบบคอมพิวเตอร์สํารองและต้องรอจนกว่า
ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการขนส่งทางบก จะกู้กอบให้สามารถใช้งานได้
ประเภททรัพยากร

แหล่งข้อมูล

4 ชั่วโมง

1 วัน

Email

1 อาทิตย์

2 อาทิตย์

1 เดือน








หน่วยงานระบบ
IT จังหวัด
ระบบฐานข้อมูลกรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่ง
ทางบก







โปรแกรมระบบงานด้านประกอบการ
ขนส่ง (ของกรมการขนส่งทางบก)

กรมการขนส่ง
ทางบก







หนังสือสั่งการจากส่วนกลาง

กรมการขนส่ง
ทางบก







รายงานการประเมินและติดตามผล
การปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติงานต่าง ๆ ประจําปี
แบบการประเมินผลงานประจําปี

หน่วยงานภายใน
ขนส่งจังหวัด
หน่วยงานภายใน
ขนส่งจังหวัด
ขนส่งจังหวัด

ข้อมูลเชิงสถิติในภาพรวมจังหวัดใน
แต่ละปี

หน่วยงานต่างๆ
ที่ได้รับ








ตารางที่ 4.6 - ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล (IT & Information Requirement)

4.7 ความต้องการด้านบุคลากรสําหรับความต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน (Personnel Requirement)
ประเภททรัพยากร
จํานวนบุคลากรปฏิบัติงาน
ที่สํานักงาน/ สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
จํานวนบุคลากรปฏิบัติงาน
ที่บ้าน
รวม

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 อาทิตย์

2 อาทิตย์

1 เดือน

1

1

2

3

5

4

4

3

2

-

5

5

5

5

5

ตารางที่ 4.7 - ความต้องการด้านบุคลากรสําหรับความต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน (Personnel Requirement)

4.8 ความต้องการด้านผู้ให้บริการที่สําคัญ (Service Requirement)
ฝ่ายงาน/ กลุม่ งาน
ผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต*
รวม

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 อาทิตย์

2 อาทิตย์

1 เดือน

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ตารางที่ 4.8 - ความต้องการด้านผู้ให้บริการที่สําคัญ (Service Requirement)
หมายเหตุ - ให้จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เนต แบบพกพา (Air Card) ของผู้ให้บริการ
โทรศัพท์มือถือ เชื่อมโยงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญของกรมการขนส่งทางบก ผ่านอินเตอร์เนต
ในกรณี ผู้ให้บริการหลักและสํารอง ไม่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด

4.9 ขั้นตอนการบริหารความเนื่องและกอบกู้กระบวนการ

วันที่ 1 (ภายใน 24 ชั่วโมง): การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของหน่วยงาน ฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ
และปฏิบตั ิตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กําหนดขึ้น
โดยหน่วยงานตนเองและสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

- แจ้งเหตุฉุกเฉิน/วิกฤติ ตามกระบวนการ Call Tree ให้กับ
บุคลากรในหน่วยงานฯ ภายหลังได้รับแจ้งจากหัวหน้าคณะ
บริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน
- จัดประชุมทีมงานบริหารความต่อเนื่อง เพื่อประเมินความ
เสียหาย ผลกระทบต่อการดําเนินงานและให้บริการ และ
ทรัพยากรสําคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
- ทบทวนกระบวนงาน/ งานที่มีความเร่งด่วน และส่งผลกระทบ
อย่างสูงจําเป็นต้องดําเนินงานหรือปฏิบัติด้วยมือ (Manual
Processing)
- ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในฝ่ายฯ / กลุม่ ที่ได้รับบาดเจ็บ/
เสียชีวิต
- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน
ครอบคลุม
• สรุปจํานวนและรายชื่อบุคลากรทีไ่ ด้รับบาดเจ็บ/ เสียชีวิต
• ความเสียหายและผลกระทบต่อการดําเนินงานและ
ให้บริการ
• ทรัพยากรสําคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
• กระบวนงาน/ งานที่มีความเร่งด่วน และส่งผลกระทบ
อย่างสูงจําเป็นต้องดําเนินงานหรือปฏิบัติด้วยมือ
(Manual Processing)
- สื่อสารและรายงานสถานการณ์แก่บุคลากรในงานฯ ให้ทราบ
ตามเนื้อหาและข้อความทีไ่ ด้รับการพิจารณาและเห็นชอบจาก
คณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน

หัวหน้า ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของกลุ่มฯ



ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของกลุ่ม
ฯ



หัวหน้ากลุ่ม/ หัวหน้าฝ่าย



หัวหน้า ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของกลุ่มฯ



หัวหน้า ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของกลุ่มฯ



หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มฯ



หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มฯ



- ประเมินและระบุกระบวนการหลักของหน่วยงานฯและงาน
เร่งด่วน ที่จําเป็นต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 1- 5 วัน
ข้างหน้า
- ประเมินศักยภาพและความสามารถของหน่วยงานฯ ในการ
ดําเนินการงานเร่งด่วนข้างต้น ภายใต้ข้อจํากัดและสภาวะเหตุ
ฉุกเฉินและวิกฤติ พร้อมระบุทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ในการ
บริหารความต่อเนื่อง (ตามแผนการจัดหาทรัพยากร ตามตาราง
ที่ 4.3 ถึง ตารางที่ 4.8

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
ของหน่วยงาน พร้อมขออนุมัติการดําเนินงานหรือปฏิบัตดิ ้วย
มือ (Manual Processing) สําหรับกระบวนงาน/ งานที่มี
ความเร่งด่วน และส่งผลกระทบอย่างสูง หากไม่ดําเนินการ ใน
ระหว่างที่ทรัพยากรของหน่วยงานยังไม่สามารถกอบกู้คืนสู่
ภาวะปกติได้
- ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหา
ทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง:
 สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลทีส่ ําคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า / ผู้ให้บริการที่สาํ คัญ
- พิจารณาดําเนินการหรือปฏิบัติงานด้วยมือ (Manual)
เฉพาะงานเร่งด่วนทีส่ ่งผลกระทบอย่างสูงและไม่สามารถรอได้
ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมตั ิ
- ระบุหน่วยงาน/ คู่ค้า/ ผู้ใช้บริการ สําหรับงานเร่งด่วนที่ระบุ
ข้างต้น เพื่อแจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารความ
ต่อเนื่อง ตามเนื้อหาและข้อความที่ได้รับการพิจารณาและ
เห็นชอบจากคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน
- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ที่
ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของกลุ่มฯ (พร้อมระบุรายละเอียด
ผู้ดําเนินการ และเวลา) อย่างสม่ําเสมอ
- แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดําเนินการต่อไป สําหรับ
ในวันถัดไป ให้กับบุคลากรหลักในกลุ่มฯ เพื่อรับทราบและ
ดําเนินการ อาทิ แจ้งวัน เวลา และสถานที่ปฏิบตั ิงานสํารอง
- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
ของหน่วยงาน อย่างสม่ําเสมอหรือตามที่ได้มีการกําหนด

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนือ่ ง
ของกลุ่มฯ

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มฯ
 กลุ่มวิชาการขนส่ง
 กลุ่มวิชาการขนส่ง
 กลุ่มงานวิชาการขนส่ง/
หน่วยงาน
 หน่วยงาน
 หน่วยงาน/กลุม่ วิชาการขนส่ง
หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มฯ







หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มฯ



ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของกลุ่ม
ฯ



หัวหน้า ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของกลุ่มฯ



หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มฯ





วันที่ 2-6 - การตอบสนองในระยะสั้น
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของหน่วยงานฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ
และปฏิบตั ิตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กําหนดขึ้น
โดยหน่วยงานตนเองและสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับ
ผลกระทบ และประเมินความจําเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ใน
การกอบกู้คืน
- ตรวจสอบความคืบหน้ากับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดหา
ทรัพยากร ความพร้อมและข้อจํากัดในการจัดหาทรัพยากรที่
จําเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง:
 สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลทีส่ ําคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า / ผู้ให้บริการที่สาํ คัญ
- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน ความ
พร้อม ข้อจํากัด และข้อเสนอแนะ ในการจัดหาทรัพยากรที่
จําเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
- ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ใน
การบริหารความต่อเนื่อง:
 สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลทีส่ ําคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า / ผู้ให้บริการที่สาํ คัญ
- ดําเนินการกอบกู้และจัดหาข้อมูลและรายงานต่างๆ ที่
จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงานและให้บริการ (ตามตารางที่
4.6)
- ดําเนินงานและให้บริการ ภายใต้ทรัพยากรที่จัดหา เพื่อบริหาร
ความต่อเนื่อง:
 สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ อาทิเช่น เครือ่ งคอมพิวเตอร์
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลทีส่ ําคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า / ผู้ให้บริการที่สาํ คัญ
- แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง แก่
หน่วยงาน/ คู่ค้า/ ผู้ใช้บริการ ที่ได้รับผลกระทบ

บทบาทความรับผิดชอบ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มฯ



หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มฯ









กลุ่มวิชาการขนส่ง
กลุ่มวิชาการขนส่ง
กลุ่มวิชาการขนส่ง/หน่วยงาน
หน่วยงาน
หน่วยงาน/กลุม่ วิชาการขนส่ง







หัวหน้า ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของกลุ่มฯ



หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มฯ
 กลุ่มวิชาการขนส่ง
 กลุ่มวิชาการขนส่ง
 กลุ่มวิชาการขนส่ง/ หน่วยงาน
 หน่วยงาน
 หน่วยงาน/กลุม่ วิชาการขนส่ง



กลุ่มวิชาการขนส่ง





หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มฯ



- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ที่
ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของกลุ่มฯ(พร้อมระบุรายละเอียด
ผู้ดําเนินการ และเวลา)
- แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดําเนินการต่อไป สําหรับ
ในวันถัดไป ให้กับบุคลากรในกลุ่มฯ

ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของกลุ่ม
ฯ



หัวหน้า ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของกลุ่มฯ



- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
ของหน่วยงาน ตามเวลาทีไ่ ด้มีการกําหนด

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มฯ



วันที่ 7: การตอบสนองระยะกลาง (1 สัปดาห์)
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของหน่วยงานฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ
และปฏิบตั ิตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กําหนดขึ้น
โดยหน่วยงานตนเองและสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับ
ผลกระทบ และประเมินความจําเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ใน
การกอบกู้คืน
- ระบุทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ เพื่อดําเนินงานและให้บริการ
ตามปกติ
- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน
สถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ
และทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้เพื่อดําเนินงานและให้บริการ
ตามปกติ
- ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้เพื่อ
ดําเนินงานและให้บริการตามปกติ:
 สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลทีส่ ําคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า / ผู้ให้บริการที่สาํ คัญ
- แจ้งสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร
ต่างๆ เพื่อดําเนินงานและให้บริการตามปกติ ให้กับบุคลากรใน
กลุ่มฯ
- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ที่
ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานฯ (พร้อมระบุ
รายละเอียด ผู้ดําเนินการ และเวลา) อย่างสม่ําเสมอ
- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
ของหน่วยงาน ตามเวลาทีไ่ ด้มีการกําหนด

บทบาทความรับผิดชอบ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มฯ



หัวหน้า ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของกลุ่มฯ



หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มฯ
 กลุ่มวิชาการขนส่ง
 กลุ่มวิชาการขนส่ง
 กลุ่มวิชาการขนส่ง/ หน่วยงาน
 หน่วยงาน
 หน่วยงาน/กลุม่ วิชาการขนส่ง



หัวหน้า ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของกลุ่มฯ



ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของกลุ่ม
ฯ



หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มฯ



5. การบริหารความต่อเนื่องของฝ่ายทะเบียนรถ
5.1 ทีมงานแผนความต่อเนื่อง
เพื่อให้แผนความต่อเนื่อง (BCP) ของฝ่ายทะเบียนรถนําไปปฏิบัติใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
กําหนดให้มีการจัดตั้งทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ของฝ่ายทะเบียนรถขึ้น โดย BCP Team ประกอบด้วย
ตําแหน่ง
 หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
 ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
แต่ละตําแหน่งมีหน้าที่ในการร่วมมือดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในฝ่ายทะเบียนรถ ให้สามารถบริหาร
ความต่อเนื่องและกลับดําเนินงานสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ตามรายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP
Team) ในกรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคลากรสํารองรับผิดชอบบทบาทของบุคลากรหลัก จนกว่าจะได้
มีการมอบหมายและแต่งขึ้นขึ้นโดยหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องในการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้คืน
บุคลากรหลัก
ชื่อ
นางสาวสายสุนีย์ แซ่หว่อง
(เจ้าพนักงานขนส่งอาวุโส)
นางอภิญญา แย้มหมื่นอาจ
(เจ้าพนักงานขนส่งชํานาญงาน)
นายปทา วันจันทร์
(นักวิชาการขนส่ง)

เบอร์มือถือ
08-98919321
08-99334748
08-10003647

บทบาท
หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง

บุคลากรสํารอง
ชื่อ
นางอภิญญ่า แย้มหมื่นอาจ
(ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง)

เบอร์มือถือ
08-99334748

ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง

ตารางที่ 5.1 - รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team)

5.2 กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Strategy)
ทรัพยากร

กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ
อาคาร/ สถานที่
ปฏิบัติงานหลัก





วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ /
การจัดหาจัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ที่สําคัญ






เทคโนโลยีสารสนเทศ
และข้อมูลที่สาํ คัญ



กําหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงานสํารอง ภายในศาลากลาง จังหวัดพิจิตร โดยมีการ
สํารวจความเหมาะสมของสถานที่ ประสานงาน และการเตรียมความพร้อม กับ
หน่วยงานเจ้าของพื้นที่แล้ว
กําหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงานสํารอง ของที่ว่าการอําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร หรือ
ท้องที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเหมาะสม โดยมีการสํารวจความ
เหมาะสมของสถานที่ ประสานงาน และการเตรียมความพร้อม กับหน่วยงาน
เจ้าของพื้นที่แล้ว
กําหนดให้มีการจัดหาคอมพิวเตอร์สํารอง ที่มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งาน
พร้อมอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมโยงต่อผ่านอินเตอร์เนตเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีของ
กรมการขนส่งทางบก และกรมบัญชีกลางได้
กําหนดใช้รถโมบายเคลื่อนที่ของสํานักงานฯ ในการออกให้บริการ ณ จุดบริการที่
กําหนด
กําหนดให้พจิ ารณาใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop/ Notebook) ของ
เจ้าหน้าที่สํานักงานขนส่งจังหวัดพิจิตรได้เป็นการชั่วคราว หากมีความจําเป็น
เร่งด่วนในช่วงระหว่างการจัดหาคอมพิวเตอร์สํารอง ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตจาก
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องในการกอบกู้คืน
เนื่องระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญของกรมการขนส่ง
ทางบกมีลักษณะแบบรวมศูนย์ และเชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เนต
ทําให้สํานักงานขนส่งจังหวัดไม่มีระบบคอมพิวเตอร์สํารอง ทําให้ต้องรอจนกว่า
ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการขนส่งทางบก จะกู้กอบให้
สามารถใช้งานได้

ทรัพยากร


บุคลากรหลัก





คู่ค้า ผู้ให้บริการที่ /
สําคัญ





กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ
กําหนดดําเนินงานด้วยมือ (Manual) โดยเฉพาะงานสําคัญๆ ในกรณี ที่ระบบการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถกอบกู้ให้ใช้งานได้ภายในระยะเวลาที่
กําหนด
กําหนดให้ใช้บุคลากรสํารอง/ ทดแทนภายในฝ่ายงานหรือกลุ่มงานเดียวกัน
กําหนดให้ใช้บุคลากรนอกฝ่ายงานหรือกลุ่มงาน ในกรณี ที่บุคลากรไม่เพียงพอหรือ
ขาดแคลน
กําหนดให้ร้องขอบุคลากรจากกรมการขนส่งทางบก ในกรณี ที่บุคลากรเฉพาะด้าน
ไม่เพียงพอหรือขาดแคลน
ปัจจุบัน หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานขนส่งจังหวัด กรมการ
ขนส่งทางบกกําหนดให้มีผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต 2 ราย
คือทีโอที และ CAT หากผู้ให้บริการหลักไม่สามารถให้บริหารได้ ระบบเชื่อมโยงจะ
ปรับเปลี่ยนไปผู้ให้บริการสํารอง
กําหนดให้จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เนต แบบพกพา
(Air Card) ของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ เชื่อมโยงการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญของกรมการขนส่งทางบกผ่านอินเตอร์เนต ในกรณี
ที่ผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต ทั้ง 2 ราย ไม่สามารถให้บริการ
ได้ภายในระยะเวลาที่กาํ หนด

ตารางที่ 5.2 - กลยุทธ์ความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (Business Continuity Strategy)

5.3 ความต้องการด้านทรัพยากรที่จําเป็นต่อการบริหารความต่อเนื่อง
ในการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) พบว่ากระบวนทางธุรกิจที่กลุ่มงานต้องให้ความสําคัญและ
ดําเนินงานและให้บริการได้ ภายในระยะเวลา 1 วัน และ/หรือภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ กระบวนงานทางธุรกิจหลัก
ดังกล่าว ประกอบด้วย
กระบวนการหลัก

ระดับความเร่งด่วน

การดําเนินการด้านทะเบียนรถตาม
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยรถยนต์ เช่น รับชําระ
ภาษีรถ , จดทะเบียน , โอนรถ , แจ้งย้ายรถ,
แก้ไขเปลี่ยนแปลง, เปลี่ยนเครื่องยนต์ ฯ
การดําเนินการด้านทะเบียนรถตาม
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการขนส่งทางบก เช่น
รับชําระภาษี , โอนรถ , แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ฯ
การรวบรวมสถิตกิ ารปฏิบัติงาน

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ
4 ชั่วโมง

1 วัน

1 อาทิตย์




(ไม่เกิน 2
วัน)

2 อาทิตย์

1 เดือน













สูง

สูง



(ไม่เกิน 2
วัน)

ต่ํา

ตารางที่ 5.3 - ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis)
สําหรับกระบวนงานทางธุรกิจอื่นๆ ที่ประเมินแล้ว อาจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมีความยืดหยุ่นให้สามารถ
ชะลอการดําเนินงานและให้บริการได้ ให้ผู้บริหารของกลุ่มงานประเมินความจําเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ หากมีความจําเป็น ให้
ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความต่อเนื่องเช่นเดียวกันกับกระบวนงานทางธุรกิจหลัก

5.4 ความต้องการด้านสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง (Working Space Requirement)
ประเภททรัพยากร
พื้นที่สําหรับสถานทีป่ ฏิบัติงานสํารอง

ที่มา

ปฏิบัติงานงานที่บ้าน

ที่ว่าการ ศาลา
กลาง จังหวัด
พิจิตร
-

พื้นที่สําหรับสถานทีป่ ฏิบัติงานใหม่
(ในกรณีจําเป็น)

ที่จะได้มีการ
กําหนด
รวม

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 อาทิตย์

2 อาทิตย์

1 เดือน

2 ต.ร.ม.
(4 ท่าน)

4 ต.ร.ม.
(4 ท่าน)

14 ต.ร.ม.
(10 ท่าน)

14 ต.ร.ม.
(10 ท่าน)

-

12 ต.ร.ม.
(6 ท่าน)
-

10 ต.ร.ม.
(6 ท่าน)
-

-

-

-

-

-

14 ต.ร.ม.
(10 ท่าน)

14 ต.ร.ม.
(10 ท่าน)

14 ต.ร.ม.
(10 ท่าน)

14 ต.ร.ม.
(10 ท่าน)

14 ต.ร.ม.
(10 ท่าน)
14 ต.ร.ม.
(10 ท่าน)

ตารางที่ 5.4 - ความต้องการด้านสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง (Working Space Requirement)

5.5 ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement)
ประเภททรัพยากร
คอมพิวเตอร์สํารอง ที่มีคุณลักษณะ
เหมาะสม

ที่มา

ร้านค้า
ผ่านกระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ
เครื่องพิมพ์ รองรับการใช้งานกับ
ประสานงานกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์
จังหวัดข้างเคียง
หรือกรมการ
ขนส่งทางบก หรือ
ร้านค้า
ผ่านกระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ
โทรศัพท์ พร้อมหมายเลข
ร้านค้า
ผ่านกระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ
โทรสาร/ เครื่องสแกนด์ (Fax/
ร้านค้า
Document Scan Machine) พร้อม ผ่านกระบวนการ
หมายเลข
จัดซื้อพิเศษ
เครื่องถ่ายเอกสาร
ใข้ร่วมกับ
หน่วยงานอื่น

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 เครื่อง

2 เครื่อง

1 ชุด

2 ชุด

1 อาทิตย์
4 เครื่อง

2 อาทิตย์
4 เครื่อง

1 เดือน
4 เครื่อง

4 ชุด

4 ชุด

4 ชุด

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

ตารางที่ 5.5 - ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ )Equipment & Supplies Requirement)

5.6 ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล (IT & Information

Requirement)

เนื่องระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญของกรมการขนส่งทางบก เป็นลักษณะแบบรวมศูนย์และ
เชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เนต ทําให้สํานักงานขนส่งจังหวัดไม่มรี ะบบคอมพิวเตอร์สํารองและต้องรอจนกว่า
ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการขนส่งทางบก จะกอบกู้ให้สามารถใช้งานได้
ประเภททรัพยากร

แหล่งข้อมูล

4 ชั่วโมง

หน่วยงานระบบ
IT จังหวัด
ระบบงานทะเบียนรถยนต์และ
หน่วยงานระบบ
ระบบงานทะเบียนรถขนส่ง
IT กรมการขนส่ง
ทางบก
ระบบฐานข้อมูลกรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่ง
ทางบก

1 วัน

1 อาทิตย์

2 อาทิตย์

1 เดือน

































Email

Facebook







หน่วยงานระบบ
IT จังหวัด

หนังสือสั่งการจากส่วนกลาง

กรมการขนส่ง
ทางบก






ตารางที่ 5.6 - ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล (IT & Information Requirement)

5.7 ความต้องการด้านบุคลากรสําหรับความต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน (Personnel Requirement)
ประเภททรัพยากร
จํานวนบุคลากรปฏิบัติงาน
ที่สํานักงาน/ สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
จํานวนบุคลากรปฏิบัติงาน
ที่บ้าน
รวม

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 อาทิตย์

2 อาทิตย์

1 เดือน

4

6

10

10

10

6

4

-

-

-

10

10

10

10

10

ตารางที่ 5.7 ความต้องการด้านบุคลากรสําหรับความต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน (Personnel Requirement)

5.8 ความต้องการด้านผู้ให้บริการที่สําคัญ (Service Requirement)
ฝ่ายงาน/ กลุม่ งาน
ผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต*
รวม

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 อาทิตย์

2 อาทิตย์

1 เดือน

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ตารางที่ 5.8 - ความต้องการด้านผู้ให้บริการที่สําคัญ (Service Requirement)
หมายเหตุ - ให้จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เนต แบบพกพา (Air Card) ของผู้ให้บริการ
โทรศัพท์มือถือ เชื่อมโยงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญของกรมการขนส่งทางบกผ่านอินเตอร์เนต
ในกรณี ผู้ให้บริการหลักและสํารอง ไม่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด

ขั้นตอนการบริหารความเนื่องและกอบกู้กระบวนการ
วันที่ 1 (ภายใน 24 ชั่วโมง): การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของหน่วยงานฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ
และปฏิบตั ิตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กําหนดขึ้น
โดยหน่วยงานตนเองและสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

- แจ้งเหตุฉุกเฉิน/วิกฤติ ตามกระบวนการ Call Tree ให้กับ
บุคลากรในกลุ่มฯ ภายหลังได้รับแจ้งจากหัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่องของหน่วยงาน
- จัดประชุมทีมงานบริหารความต่อเนื่อง เพื่อประเมินความ
เสียหาย ผลกระทบต่อการดําเนินงานและให้บริการ และ
ทรัพยากรสําคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
- ทบทวนกระบวนงาน/ งานที่มีความเร่งด่วน และส่งผลกระทบ
อย่างสูงจําเป็นต้องดําเนินงานหรือปฏิบัติด้วยมือ (Manual
Processing)
- ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในฝ่ายฯ / กลุม่ ที่ได้รับบาดเจ็บ/
เสียชีวิต
- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน
ครอบคลุม
• สรุปจํานวนและรายชื่อบุคลากรทีไ่ ด้รับบาดเจ็บ/ เสียชีวิต
• ความเสียหายและผลกระทบต่อการดําเนินงานและ
ให้บริการ
• ทรัพยากรสําคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
• กระบวนงาน/ งานที่มีความเร่งด่วน และส่งผลกระทบ
อย่างสูงจําเป็นต้องดําเนินงานหรือปฏิบัติด้วยมือ
(Manual Processing)
- สื่อสารและรายงานสถานการณ์แก่บุคลากรในกลุ่มฯ ให้ทราบ
ตามเนื้อหาและข้อความทีไ่ ด้รับการพิจารณาและเห็นชอบจาก
คณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน

หัวหน้า ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของฝ่ายฯ



ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของฝ่าย
ฯ



หัวหน้าฝ่ายฯ



หัวหน้า ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของฝ่ายฯ



หัวหน้า ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของฝ่ายฯ



หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ
หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ



- ประเมินและระบุกระบวนการหลักของกลุ่มฯและงานเร่งด่วน
ที่จําเป็นต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 1- 5 วันข้างหน้า
- ประเมินศักยภาพและความสามารถของหน่วยงานฯ ในการ
ดําเนินการงานเร่งด่วนข้างต้น ภายใต้ข้อจํากัดและสภาวะเหตุ
ฉุกเฉินและวิกฤติ พร้อมระบุทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ในการ
บริหารความต่อเนื่อง (ตามแผนการจัดหาทรัพยากร ตามตาราง
ที่ 5.3 ถึง ตารางที่ 5.8



- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
ของหน่วยงาน พร้อมขออนุมัติการดําเนินงานหรือปฏิบัตดิ ้วย
มือ (Manual Processing) สําหรับกระบวนงาน/ งานที่มี
ความเร่งด่วน และส่งผลกระทบอย่างสูง หากไม่ดําเนินการ ใน
ระหว่างที่ทรัพยากรของหน่วยงานยังไม่สามารถกอบกู้คืนสู่
ภาวะปกติได้
- ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหา
ทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง:
 สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลทีส่ ําคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า / ผู้ให้บริการที่สาํ คัญ
- พิจารณาดําเนินการหรือปฏิบัติงานด้วยมือ (Manual)
เฉพาะงานเร่งด่วนทีส่ ่งผลกระทบอย่างสูงและไม่สามารถรอได้
ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมตั ิ
- ระบุหน่วยงาน/ คู่ค้า/ ผู้ใช้บริการ สําหรับงานเร่งด่วนที่ระบุ
ข้างต้น เพื่อแจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารความ
ต่อเนื่อง ตามเนื้อหาและข้อความที่ได้รับการพิจารณาและ
เห็นชอบจากคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน
- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ที่
ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของกลุ่มฯ (พร้อมระบุรายละเอียด
ผู้ดําเนินการ และเวลา) อย่างสม่ําเสมอ
- แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดําเนินการต่อไป สําหรับ
ในวันถัดไป ให้กับบุคลากรหลักในกลุ่มฯ เพื่อรับทราบและ
ดําเนินการ อาทิ แจ้งวัน เวลา และสถานที่ปฏิบตั ิงานสํารอง
- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
ของหน่วยงาน อย่างสม่ําเสมอหรือตามที่ได้มีการกําหนด

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนือ่ ง
ของฝ่ายฯ

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ
 ฝ่ายทะเบียนรถ
 ฝ่ายทะเบียนรถ
 ฝ่ายทะเบียนรถ/ หน่วยงาน
 หน่วยงาน
 หน่วยงาน/ฝ่ายทะเบียนรถ
หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ








หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ



ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของฝ่าย
ฯ



หัวหน้า ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของฝ่ายฯ



หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ



วันที่ 2-6 - การตอบสนองในระยะสั้น
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของกลุ่มฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ
และปฏิบตั ิตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กําหนดขึ้น
โดยหน่วยงานตนเองและสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับ
ผลกระทบ และประเมินความจําเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ใน
การกอบกู้คืน
- ตรวจสอบความคืบหน้ากับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดหา
ทรัพยากร ความพร้อมและข้อจํากัดในการจัดหาทรัพยากรที่
จําเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง:
 สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลทีส่ ําคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า / ผู้ให้บริการที่สาํ คัญ
- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน ความ
พร้อม ข้อจํากัด และข้อเสนอแนะ ในการจัดหาทรัพยากรที่
จําเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
- ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ใน
การบริหารความต่อเนื่อง:
 สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลทีส่ ําคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า / ผู้ให้บริการที่สาํ คัญ

บทบาทความรับผิดชอบ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ



หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มฯ



 ฝ่ายทะเบียนรถ
 ฝ่ายทะเบียนรถ
 ฝ่ายทะเบียนรถ/ หน่วยงาน
 หน่วยงาน
 หน่วยงาน/ฝ่ายทะเบียนรถ
หัวหน้า ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของฝ่ายฯ








หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มฯ
 ฝ่ายทะเบียนรถ
 ฝ่ายทะเบียนรถ
 ฝ่ายทะเบียนรถ/ หน่วยงาน
 หน่วยงาน
 หน่วยงาน/ฝ่ายทะเบียนรถ



ฝ่ายทะเบียนรถ
- ดําเนินการกอบกู้และจัดหาข้อมูลและรายงานต่างๆ ที่
จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงานและให้บริการ (ตามตาราง 5.6)
- ดําเนินงานและให้บริการ ภายใต้ทรัพยากรที่จัดหา เพื่อบริหาร
ความต่อเนื่อง:
 สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ อาทิเช่น เครือ่ งคอมพิวเตอร์
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลทีส่ ําคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า / ผู้ให้บริการที่สาํ คัญ
หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
- แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง แก่
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ
หน่วยงาน/ คู่ค้า/ ผู้ใช้บริการ ที่ได้รับผลกระทบ






- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ที่
ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานฯ(พร้อมระบุ
รายละเอียด ผู้ดําเนินการ และเวลา)
- แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดําเนินการต่อไป สําหรับ
ในวันถัดไป ให้กับบุคลากรในหน่วยงานฯ

ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของฝ่าย
ฯ



หัวหน้า ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของฝ่ายฯ



- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
ของหน่วยงาน ตามเวลาทีไ่ ด้มีการกําหนด

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ



วันที่ 7: การตอบสนองระยะกลาง (1 สัปดาห์)
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของกลุ่มฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ
และปฏิบตั ิตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กําหนดขึ้น
โดยหน่วยงานตนเองและสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับ
ผลกระทบ และประเมินความจําเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ใน
การกอบกู้คืน
- ระบุทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ เพื่อดําเนินงานและให้บริการ
ตามปกติ
- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน
สถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ
และทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้เพื่อดําเนินงานและให้บริการ
ตามปกติ
- ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้เพื่อ
ดําเนินงานและให้บริการตามปกติ:
 สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลทีส่ ําคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า / ผู้ให้บริการที่สาํ คัญ
- แจ้งสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร
ต่างๆ เพื่อดําเนินงานและให้บริการตามปกติ ให้กับบุคลากรใน
กลุ่มฯ
- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ที่
ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของกลุ่มฯ (พร้อมระบุรายละเอียด
ผู้ดําเนินการ และเวลา) อย่างสม่ําเสมอ
- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
ของหน่วยงาน ตามเวลาทีไ่ ด้มีการกําหนด

บทบาทความรับผิดชอบ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ



หัวหน้า ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของฝ่ายฯ



หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ
 ฝ่ายทะเบียนรถ
 ฝ่ายทะเบียนรถ
 ฝ่ายทะเบียนรถ/ หน่วยงาน
 หน่วยงาน
 หน่วยงาน/ฝ่ายทะเบียนรถ



หัวหน้า ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของฝ่ายฯ



ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของฝ่าย
ฯ



หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ



6. การบริหารความต่อเนื่องของฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
6.1 ทีมงานแผนความต่อเนื่อง
เพื่อให้แผนความต่อเนื่อง (BCP) ของฝ่ายใบอนุญาตขับรถนําไปปฏิบัติใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
กําหนดให้มีการจัดตั้งทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ของฝ่ายใบอนุญาตขับรถขึ้น โดย BCP Team ประกอบด้วย
ตําแหน่ง
 หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
 ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
แต่ละตําแหน่งมีหน้าที่ในการร่วมมือดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในฝ่ายใบอนุญาตขับรถ ให้
สามารถบริหารความต่อเนื่องและกลับดําเนินงานสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ตามรายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง (BCP Team) ในกรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคลากรสํารองรับผิดชอบบทบาทของบุคลากร
หลัก จนกว่าจะได้มีการมอบหมายและแต่งขึ้นขึ้นโดยหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องในการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้
คืน
บุคลากรหลัก
ชื่อ
นางสาวบุศรินทร์ รัตนไชยเชษฐ
(เจ้าพนักงานขนส่งอาวุโส)
นายปัญญา สุวรรณพุ่ม
(เจ้าพนักงานขนส่งชํานาญงาน)
นางอุดมศรี สุรวาศรี
(เจ้าพนักงานขนส่งชํานาญงาน)

เบอร์มือถือ
0819098562
0899068100
08-10003647

บทบาท
หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง

บุคลากรสํารอง
ชื่อ
นายปัญญา สุวรรณพุ่ม
(ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง)

เบอร์มือถือ
0899068100

ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง

ตารางที่ 5.1 - รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team)

6.2 กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Strategy)
ทรัพยากร

กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ
อาคาร/ สถานที่
ปฏิบัติงานหลัก





วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ /
การจัดหาจัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ที่สําคัญ








กําหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงานสํารอง ภายในศาลากลาง จังหวัดพิจิตร โดยมีการ
สํารวจความเหมาะสมของสถานที่ ประสานงาน และการเตรียมความพร้อม กับ
หน่วยงานเจ้าของพื้นที่แล้ว
กําหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงานสํารอง ของที่ว่าการอําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร หรือ
ท้องที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเหมาะสม โดยมีการสํารวจความ
เหมาะสมของสถานที่ ประสานงาน และการเตรียมความพร้อม กับหน่วยงาน
เจ้าของพื้นที่แล้ว
กําหนดให้มีการจัดหาคอมพิวเตอร์สํารอง ที่มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งาน
พร้อมอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมโยงต่อผ่านอินเตอร์เนตเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีของ
กรมการขนส่งทางบก และกรมบัญชีกลางได้
กําหนดให้การทดสอบภาคทฤษฎีโดยไม่ต้องใช้เครื่อง E-exam และใช้ระบบ
ทดสอบแบบข้อเขียน (กระดาษคําตอบ)แทน จนกว่าจะจัดหา หรือสามารถใช้
เครื่องทดสอบ E-exam ได้
กําหนดสถานที่เพือ่ ใช้ทดสอบภาคปฏิบตั ิ (ทดสอบขับรถ) โดยใช้อุปกรณ์ที่สามารถ
ทดแทนได้ เช่นเสาหลัก
กําหนดให้พจิ ารณาใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop/ Notebook) ของ
เจ้าหน้าที่สํานักงานขนส่งจังหวัดพิจิตรได้เป็นการชั่วคราว หากมีความจําเป็น
เร่งด่วนในช่วงระหว่างการจัดหาคอมพิวเตอร์สํารอง ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตจาก
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องในการกอบกู้คืน

ทรัพยากร

กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และข้อมูลที่สาํ คัญ





บุคลากรหลัก





คู่ค้า ผู้ให้บริการที่ /
สําคัญ





เนื่องระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญของกรมการขนส่ง
ทางบกมีลักษณะแบบรวมศูนย์ และเชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เนต
ทําให้สํานักงานขนส่งจังหวัดไม่มีระบบคอมพิวเตอร์สํารอง ทําให้ต้องรอจนกว่า
ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการขนส่งทางบก จะกอบกู้ให้
สามารถใช้งานได้
กําหนดดําเนินงานด้วยมือ (Manual) โดยเฉพาะงานสําคัญๆ ในกรณี ที่ระบบการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถกอบกู้ให้ใช้งานได้ภายในระยะเวลาที่
กําหนด
กําหนดให้ใช้บุคลากรสํารอง/ ทดแทนภายในฝ่ายงานหรือกลุ่มงานเดียวกัน
กําหนดให้ใช้บุคลากรนอกฝ่ายงานหรือกลุ่มงาน ในกรณี ที่บุคลากรไม่เพียงพอหรือ
ขาดแคลน
กําหนดให้ร้องขอบุคลากรจากกรมการขนส่งทางบก ในกรณี ที่บุคลากรเฉพาะด้าน
ไม่เพียงพอหรือขาดแคลน
ปัจจุบัน หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานขนส่งจังหวัด กรมการ
ขนส่งทางบกกําหนดให้มีผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต 2 ราย
คือทีโอที และ CAT หากผู้ให้บริการหลักไม่สามารถให้บริหารได้ ระบบเชื่อมโยงจะ
ปรับเปลี่ยนไปผู้ให้บริการสํารอง
กําหนดให้จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เนต แบบพกพา
(Air Card) ของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ เชื่อมโยงการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญของกรมการขนส่งทางบกผ่านอินเตอร์เนต ในกรณี
ที่ผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต ทั้ง 2 ราย ไม่สามารถให้บริการ
ได้ภายในระยะเวลาที่กาํ หนด

ตารางที่ 5.2 - กลยุทธ์ความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (Business Continuity Strategy)

6.3 ความต้องการด้านทรัพยากรที่จําเป็นต่อการบริหารความต่อเนื่อง
ในการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) พบว่ากระบวนทางธุรกิจที่กลุ่มงานต้องให้ความสําคัญและ
ดําเนินงานและให้บริการได้ ภายในระยะเวลา 1 วัน และ/หรือภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ กระบวนงานทางธุรกิจหลัก
ดังกล่าว ประกอบด้วย
กระบวนการหลัก

ระดับความเร่งด่วน

การดําเนินการด้านใบอนุญาตขับรถ ตาม
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยรถยนต์ และ
ใบอนุญาตผู้ประจํารถ ตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการขนส่งทางบก เช่น ต่ออายุ ,
เปลี่ยนประเภท , แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ
ที่อยู่ ฯ
การขอใบอนุญาตขับรถใหม่
การขอใบอนุญาตผู้ประจํารถใหม่
การรวบรวมสถิตกิ ารปฏิบัติงาน

ปานกลาง
ปานกลาง

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ
4 ชั่วโมง

1 วัน

1 อาทิตย์




(ไม่เกิน 2
วัน)




(ไม่เกิน 2
วัน)

2 อาทิตย์

1 เดือน













ต่ํา

ตารางที่ 5.3 - ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis)

สําหรับกระบวนงานทางธุรกิจอื่นๆ ที่ประเมินแล้ว อาจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมีความยืดหยุ่นให้สามารถ
ชะลอการดําเนินงานและให้บริการได้ ให้ผู้บริหารของกลุ่มงานประเมินความจําเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ หากมีความจําเป็น ให้
ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความต่อเนื่องเช่นเดียวกันกับกระบวนงานทางธุรกิจหลัก

6.4 ความต้องการด้านสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง (Working Space Requirement)
ประเภททรัพยากร
พื้นที่สําหรับสถานทีป่ ฏิบัติงานสํารอง

ที่มา

ปฏิบัติงานงานที่บ้าน

ที่ว่าการ ศาลา
กลาง จังหวัด
พิจิตร
-

พื้นที่สําหรับสถานทีป่ ฏิบัติงานใหม่
(ในกรณีจําเป็น)

ที่จะได้มีการ
กําหนด
รวม

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 อาทิตย์

2 อาทิตย์

1 เดือน

2 ต.ร.ม.
(6 ท่าน)

4 ต.ร.ม.
( 6 ท่าน)

14 ต.ร.ม.
(7 ท่าน)

14 ต.ร.ม.
(7 ท่าน)

-

12 ต.ร.ม.
(1 ท่าน)
-

10 ต.ร.ม.
(1 ท่าน)
-

-

-

-

-

-

14 ต.ร.ม.
(7 ท่าน)

14 ต.ร.ม.
(7 ท่าน)

14 ต.ร.ม.
(7 ท่าน)

14 ต.ร.ม.
(7 ท่าน)

14 ต.ร.ม.
(7 ท่าน)
14 ต.ร.ม.
(7 ท่าน)

ตารางที่ 5.4 - ความต้องการด้านสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง (Working Space Requirement)

6.5 ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement)
ประเภททรัพยากร
คอมพิวเตอร์สํารอง ที่มีคุณลักษณะ
เหมาะสม

ที่มา

ร้านค้า
ผ่านกระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ
เครื่อง E-exam
ขออนุมัติจาก
กรมการขนส่งทาง
บก
เครื่องทดสอบปฏิกิริยา
ขออนุมัติจาก
กรมการขนส่งทาง
บก
เครื่องพิมพ์ รองรับการใช้งานกับ
ร้านค้า
เครื่องคอมพิวเตอร์
ผ่านกระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ
โทรศัพท์ พร้อมหมายเลข
ร้านค้า
ผ่านกระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ
โทรสาร/ เครื่องสแกนด์ (Fax/
ร้านค้า
Document Scan Machine) พร้อม ผ่านกระบวนการ
หมายเลข
จัดซื้อพิเศษ
เครื่องถ่ายเอกสาร
ใข้ร่วมกับ
หน่วยงานอื่น

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 เครื่อง

2 เครื่อง

-

1 ชุด

-

2 ชุด

1 อาทิตย์
4 เครื่อง

2 อาทิตย์
4 เครื่อง

1 เดือน
4 เครื่อง

-

-

10 เครื่อง

-

-

1 ชุด

4 ชุด

4 ชุด

4 ชุด

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

ตารางที่ 5.5 - ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ )Equipment & Supplies Requirement)

6.6 ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล (IT & Information

Requirement)

เนื่องระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญของกรมการขนส่งทางบก เป็นลักษณะแบบรวมศูนย์และ
เชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เนต ทําให้สํานักงานขนส่งจังหวัดไม่มรี ะบบคอมพิวเตอร์สํารองและต้องรอจนกว่า
ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการขนส่งทางบก จะกอบกู้ให้สามารถใช้งานได้
ประเภททรัพยากร

แหล่งข้อมูล

4 ชั่วโมง

หน่วยงานระบบ
IT จังหวัด
ระบบงานใบอนุญาตชับรถและ
หน่วยงานระบบ
ระบบงานใบอนุญาตผู้ประจํารถ
IT กรมการขนส่ง
ทางบก
ระบบฐานข้อมูลกรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่ง
ทางบก

1 วัน

1 อาทิตย์

2 อาทิตย์

1 เดือน





























Email

หนังสือสั่งการจากส่วนกลาง







กรมการขนส่ง
ทางบก

ตารางที่ 5.6 - ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล (IT & Information Requirement)

6.7 ความต้องการด้านบุคลากรสําหรับความต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน (Personnel Requirement)
ประเภททรัพยากร
จํานวนบุคลากรปฏิบัติงาน
ที่สํานักงาน/ สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
จํานวนบุคลากรปฏิบัติงาน
ที่บ้าน
รวม

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 อาทิตย์

2 อาทิตย์

1 เดือน

5

7

7

7

7

2

-

-

-

-

7

7

7

7

7

ตารางที่ 5.7 ความต้องการด้านบุคลากรสําหรับความต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน (Personnel Requirement)

6.8 ความต้องการด้านผู้ให้บริการที่สําคัญ (Service Requirement)
ฝ่ายงาน/ กลุม่ งาน
ผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต*
รวม

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 อาทิตย์

2 อาทิตย์

1 เดือน

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ตารางที่ 5.8 - ความต้องการด้านผู้ให้บริการที่สําคัญ (Service Requirement)
หมายเหตุ - ให้จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เนต แบบพกพา (Air Card) ของผู้ให้บริการ
โทรศัพท์มือถือ เชื่อมโยงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญของกรมการขนส่งทางบกผ่านอินเตอร์เนต
ในกรณี ผู้ให้บริการหลักและสํารอง ไม่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด

ขั้นตอนการบริหารความเนื่องและกอบกู้กระบวนการ
วันที่ 1 (ภายใน 24 ชั่วโมง): การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของหน่วยงานฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ
และปฏิบตั ิตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กําหนดขึ้น
โดยหน่วยงานตนเองและสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

- แจ้งเหตุฉุกเฉิน/วิกฤติ ตามกระบวนการ Call Tree ให้กับ
บุคลากรในกลุ่มฯ ภายหลังได้รับแจ้งจากหัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่องของหน่วยงาน
- จัดประชุมทีมงานบริหารความต่อเนื่อง เพื่อประเมินความ
เสียหาย ผลกระทบต่อการดําเนินงานและให้บริการ และ
ทรัพยากรสําคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
- ทบทวนกระบวนงาน/ งานที่มีความเร่งด่วน และส่งผลกระทบ
อย่างสูงจําเป็นต้องดําเนินงานหรือปฏิบัติด้วยมือ (Manual
Processing)
- ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในฝ่ายฯ / กลุม่ ที่ได้รับบาดเจ็บ/
เสียชีวิต
- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน
ครอบคลุม
• สรุปจํานวนและรายชื่อบุคลากรทีไ่ ด้รับบาดเจ็บ/ เสียชีวิต
• ความเสียหายและผลกระทบต่อการดําเนินงานและ
ให้บริการ
• ทรัพยากรสําคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
• กระบวนงาน/ งานที่มีความเร่งด่วน และส่งผลกระทบ
อย่างสูงจําเป็นต้องดําเนินงานหรือปฏิบัติด้วยมือ
(Manual Processing)
- สื่อสารและรายงานสถานการณ์แก่บุคลากรในกลุ่มฯ ให้ทราบ
ตามเนื้อหาและข้อความทีไ่ ด้รับการพิจารณาและเห็นชอบจาก
คณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน

หัวหน้า ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของฝ่ายฯ



ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของฝ่าย
ฯ



หัวหน้าฝ่ายฯ



หัวหน้า ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของฝ่ายฯ



หัวหน้า ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของฝ่ายฯ



หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ
หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ



- ประเมินและระบุกระบวนการหลักของกลุ่มฯและงานเร่งด่วน
ที่จําเป็นต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 1- 5 วันข้างหน้า
- ประเมินศักยภาพและความสามารถของหน่วยงานฯ ในการ
ดําเนินการงานเร่งด่วนข้างต้น ภายใต้ข้อจํากัดและสภาวะเหตุ
ฉุกเฉินและวิกฤติ พร้อมระบุทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ในการ
บริหารความต่อเนื่อง (ตามแผนการจัดหาทรัพยากร ตามตาราง
ที่ 5.3 ถึง ตารางที่ 5.8



- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
ของหน่วยงาน พร้อมขออนุมัติการดําเนินงานหรือปฏิบัตดิ ้วย
มือ (Manual Processing) สําหรับกระบวนงาน/ งานที่มี
ความเร่งด่วน และส่งผลกระทบอย่างสูง หากไม่ดําเนินการ ใน
ระหว่างที่ทรัพยากรของหน่วยงานยังไม่สามารถกอบกู้คืนสู่
ภาวะปกติได้
- ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหา
ทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง:
 สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลทีส่ ําคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า / ผู้ให้บริการที่สาํ คัญ
- พิจารณาดําเนินการหรือปฏิบัติงานด้วยมือ (Manual)
เฉพาะงานเร่งด่วนทีส่ ่งผลกระทบอย่างสูงและไม่สามารถรอได้
ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมตั ิ
- ระบุหน่วยงาน/ คู่ค้า/ ผู้ใช้บริการ สําหรับงานเร่งด่วนที่ระบุ
ข้างต้น เพื่อแจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารความ
ต่อเนื่อง ตามเนื้อหาและข้อความที่ได้รับการพิจารณาและ
เห็นชอบจากคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน
- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ที่
ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของกลุ่มฯ (พร้อมระบุรายละเอียด
ผู้ดําเนินการ และเวลา) อย่างสม่ําเสมอ
- แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดําเนินการต่อไป สําหรับ
ในวันถัดไป ให้กับบุคลากรหลักในกลุ่มฯ เพื่อรับทราบและ
ดําเนินการ อาทิ แจ้งวัน เวลา และสถานที่ปฏิบตั ิงานสํารอง
- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
ของหน่วยงาน อย่างสม่ําเสมอหรือตามที่ได้มีการกําหนด

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนือ่ ง
ของฝ่ายฯ

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ
 ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
 ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
 ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ/ หน่วยงาน
 หน่วยงาน
 หน่วยงาน/ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ








หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ



ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของฝ่าย
ฯ



หัวหน้า ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของฝ่ายฯ



หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ



วันที่ 2-6 - การตอบสนองในระยะสั้น
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของกลุ่มฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ
และปฏิบตั ิตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กําหนดขึ้น
โดยหน่วยงานตนเองและสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับ
ผลกระทบ และประเมินความจําเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ใน
การกอบกู้คืน
- ตรวจสอบความคืบหน้ากับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดหา
ทรัพยากร ความพร้อมและข้อจํากัดในการจัดหาทรัพยากรที่
จําเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง:
 สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลทีส่ ําคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า / ผู้ให้บริการที่สาํ คัญ
- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน ความ
พร้อม ข้อจํากัด และข้อเสนอแนะ ในการจัดหาทรัพยากรที่
จําเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
- ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ใน
การบริหารความต่อเนื่อง:
 สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลทีส่ ําคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า / ผู้ให้บริการที่สาํ คัญ

บทบาทความรับผิดชอบ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ



หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มฯ
 ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
 ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
 ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ/ หน่วยงาน
 หน่วยงาน
 หน่วยงาน/ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ



หัวหน้า ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของฝ่ายฯ



หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มฯ
 ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
 ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
 ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ/ หน่วยงาน
 หน่วยงาน
 หน่วยงาน/ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ



ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
- ดําเนินการกอบกู้และจัดหาข้อมูลและรายงานต่างๆ ที่
จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงานและให้บริการ (ตามตาราง 5.6)
- ดําเนินงานและให้บริการ ภายใต้ทรัพยากรที่จัดหา เพื่อบริหาร
ความต่อเนื่อง:
 สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ อาทิเช่น เครือ่ งคอมพิวเตอร์
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลทีส่ ําคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า / ผู้ให้บริการที่สาํ คัญ
หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
- แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง แก่
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ
หน่วยงาน/ คู่ค้า/ ผู้ใช้บริการ ที่ได้รับผลกระทบ












- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ที่
ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานฯ(พร้อมระบุ
รายละเอียด ผู้ดําเนินการ และเวลา)
- แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดําเนินการต่อไป สําหรับ
ในวันถัดไป ให้กับบุคลากรในหน่วยงานฯ

ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของฝ่าย
ฯ



หัวหน้า ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของฝ่ายฯ



- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
ของหน่วยงาน ตามเวลาทีไ่ ด้มีการกําหนด

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ



วันที่ 7: การตอบสนองระยะกลาง (1 สัปดาห์)
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของกลุ่มฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ
และปฏิบตั ิตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กําหนดขึ้น
โดยหน่วยงานตนเองและสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับ
ผลกระทบ และประเมินความจําเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ใน
การกอบกู้คืน
- ระบุทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ เพื่อดําเนินงานและให้บริการ
ตามปกติ
- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน
สถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ
และทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้เพื่อดําเนินงานและให้บริการ
ตามปกติ
- ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้เพื่อ
ดําเนินงานและให้บริการตามปกติ:
 สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลทีส่ ําคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า / ผู้ให้บริการที่สาํ คัญ
- แจ้งสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร
ต่างๆ เพื่อดําเนินงานและให้บริการตามปกติ ให้กับบุคลากรใน
กลุ่มฯ
- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ที่
ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของกลุ่มฯ (พร้อมระบุรายละเอียด
ผู้ดําเนินการ และเวลา) อย่างสม่ําเสมอ
- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
ของหน่วยงาน ตามเวลาทีไ่ ด้มีการกําหนด

บทบาทความรับผิดชอบ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ



หัวหน้า ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของฝ่ายฯ



หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ
 ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
 ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
 ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ/ หน่วยงาน
 หน่วยงาน
 หน่วยงาน/ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ



หัวหน้า ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของฝ่ายฯ



ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของฝ่าย
ฯ



หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ



7. การบริหารความต่อเนื่องของฝ่ายตรวจสภาพรถ
7.1 ทีมงานแผนความต่อเนื่อง
เพื่อให้แผนความต่อเนื่อง (BCP) ของฝ่ายตรวจสภาพรถนําไปปฏิบัติใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
กําหนดให้มีการจัดตั้งทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ของฝ่ายตรวจสภาพรถขึ้น โดย BCP Team ประกอบด้วย
ตําแหน่ง
 หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
 ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
แต่ละตําแหน่งมีหน้าที่ในการร่วมมือดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในฝ่ายตรวจสภาพรถ ให้สามารถ
บริหารความต่อเนื่องและกลับดําเนินงานสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ตามรายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
(BCP Team) ในกรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคลากรสํารองรับผิดชอบบทบาทของบุคลากรหลัก
จนกว่าจะได้มีการมอบหมายและแต่งขึ้นขึ้นโดยหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องในการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้คืน
บุคลากรหลัก
ชื่อ
นายสมัย แก้วศรีหาวงศ์
(นายช่างตรวจสภาพรถชํานาญงาน)
นายมาโนช พิมพ์หนู
(นายช่างตรวจสภาพรถชํานาญงาน)
นายสรดิษฐ์ สุสรดิษฐ์
(นายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน)

เบอร์มือถือ
0817072454
0867383728
0816475242

บทบาท
หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง

บุคลากรสํารอง
ชื่อ
นายมาโนช พิมพ์หนู
(ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง)

เบอร์มือถือ
0867383728

ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง

ตารางที่ 5.1 - รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team)

7.2 กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Strategy)
ทรัพยากร

กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ
อาคาร/ สถานที่
ปฏิบัติงานหลัก





วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ /
การจัดหาจัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ที่สําคัญ







กําหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงานสํารอง ภายในศาลากลาง จังหวัดพิจิตร โดยมีการ
สํารวจความเหมาะสมของสถานที่ ประสานงาน และการเตรียมความพร้อม กับ
หน่วยงานเจ้าของพื้นที่แล้ว
กําหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงานสํารอง ของที่ว่าการอําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร หรือ
ท้องที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเหมาะสม โดยมีการสํารวจความ
เหมาะสมของสถานที่ ประสานงาน และการเตรียมความพร้อม กับหน่วยงาน
เจ้าของพื้นที่แล้ว
กําหนดให้มีการจัดหาคอมพิวเตอร์สํารอง ที่มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งาน
พร้อมอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมโยงต่อผ่านอินเตอร์เนตเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีของ
กรมการขนส่งทางบก และกรมบัญชีกลางได้
ทําหนังสือแจ้งกรมการขนส่งทางบก ของดใช้เครื่องมือตรวจสภาพที่ไม่สามารถใช้
งานได้ จนกว่าจะมีเครื่องตรวจสภาพใหม่หรือซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว โดยใช้
เครื่องตรวจสภาพรถเท่าที่สามารถใช้ได้
กําหนดให้พจิ ารณาใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop/ Notebook) ของ
เจ้าหน้าที่สํานักงานขนส่งจังหวัดพิจิตรได้เป็นการชั่วคราว หากมีความจําเป็น
เร่งด่วนในช่วงระหว่างการจัดหาคอมพิวเตอร์สํารอง ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตจาก
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องในการกอบกู้คืน

ทรัพยากร

กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และข้อมูลที่สาํ คัญ





บุคลากรหลัก





คู่ค้า ผู้ให้บริการที่ /
สําคัญ





เนื่องระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญของกรมการขนส่ง
ทางบกมีลักษณะแบบรวมศูนย์ และเชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เนต
ทําให้สํานักงานขนส่งจังหวัดไม่มีระบบคอมพิวเตอร์สํารอง ทําให้ต้องรอจนกว่า
ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการขนส่งทางบก จะกู้กอบให้
สามารถใช้งานได้
กําหนดดําเนินงานด้วยมือ (Manual) โดยเฉพาะงานสําคัญๆ ในกรณี ที่ระบบการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถกอบกู้ให้ใช้งานได้ภายในระยะเวลาที่
กําหนด
กําหนดให้ใช้บุคลากรสํารอง/ ทดแทนภายในฝ่ายงานหรือกลุ่มงานเดียวกัน
กําหนดให้ใช้บุคลากรนอกฝ่ายงานหรือกลุ่มงาน ในกรณี ที่บุคลากรไม่เพียงพอหรือ
ขาดแคลน
กําหนดให้ร้องขอบุคลากรจากกรมการขนส่งทางบก ในกรณี ที่บุคลากรเฉพาะด้าน
ไม่เพียงพอหรือขาดแคลน
ปัจจุบัน หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานขนส่งจังหวัด กรมการ
ขนส่งทางบกกําหนดให้มีผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต 2 ราย
คือทีโอที และ CAT หากผู้ให้บริการหลักไม่สามารถให้บริหารได้ ระบบเชื่อมโยงจะ
ปรับเปลี่ยนไปผู้ให้บริการสํารอง
กําหนดให้จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เนต แบบพกพา
(Air Card) ของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ เชื่อมโยงการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญของกรมการขนส่งทางบกผ่านอินเตอร์เนต ในกรณี
ที่ผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต ทั้ง 2 ราย ไม่สามารถให้บริการ
ได้ภายในระยะเวลาที่กาํ หนด

ตารางที่ 5.2 - กลยุทธ์ความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (Business Continuity Strategy)

7.3 ความต้องการด้านทรัพยากรที่จําเป็นต่อการบริหารความต่อเนื่อง
ในการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) พบว่ากระบวนทางธุรกิจที่กลุ่มงานต้องให้ความสําคัญและ
ดําเนินงานและให้บริการได้ ภายในระยะเวลา 1 วัน และ/หรือภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ กระบวนงานทางธุรกิจหลัก
ดังกล่าว ประกอบด้วย
กระบวนการหลัก

ระดับความเร่งด่วน

การดําเนินการตรวจสภาพรถตาม
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยรถยนต์ เช่น การ
ตรวจสภาพรถเพื่อจดทะเบียน , โอนรถ ,
แจ้งย้ายรถเข้า,แก้ไขเปลี่ยนแปลง, เปลี่ยน
เครื่องยนต์ ฯ
การดําเนินการตรวจสภาพรถตาม
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการขนส่งทางบก เช่น
การตรวจสภาพรถเพื่อจดทะเบียน , โอนรถ
, แก้ไขเปลี่ยนแปลง ,แจ้งย้ายรถเข้า ฯ
การรวบรวมสถิตกิ ารปฏิบัติงาน

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ
4 ชั่วโมง

1 วัน

1 อาทิตย์

2 อาทิตย์

1 เดือน




(ไม่เกิน 2
วัน)






(ไม่เกิน 2
วัน)









สูง

สูง

ต่ํา

ตารางที่ 5.3 - ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis)

สําหรับกระบวนงานทางธุรกิจอื่นๆ ที่ประเมินแล้ว อาจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมีความยืดหยุ่นให้สามารถ
ชะลอการดําเนินงานและให้บริการได้ ให้ผู้บริหารของกลุ่มงานประเมินความจําเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ หากมีความจําเป็น ให้
ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความต่อเนื่องเช่นเดียวกันกับกระบวนงานทางธุรกิจหลัก

7.4 ความต้องการด้านสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง (Working Space Requirement)
ประเภททรัพยากร
พื้นที่สําหรับสถานทีป่ ฏิบัติงานสํารอง

ที่มา

ปฏิบัติงานงานที่บ้าน

ที่ว่าการ ศาลา
กลาง จังหวัด
พิจิตร
-

พื้นที่สําหรับสถานทีป่ ฏิบัติงานใหม่
(ในกรณีจําเป็น)

ที่จะได้มีการ
กําหนด
รวม

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 อาทิตย์

2 อาทิตย์

1 เดือน

2 ต.ร.ม.
(2 ท่าน)

4 ต.ร.ม.
(3 ท่าน)

14 ต.ร.ม.
(4 ท่าน)

14 ต.ร.ม.
(4 ท่าน)

-

12 ต.ร.ม.
(2 ท่าน)
-

10 ต.ร.ม.
(1 ท่าน)
-

-

-

-

-

-

14 ต.ร.ม.
(4 ท่าน)

14 ต.ร.ม.
(4 ท่าน)

14 ต.ร.ม.
(4 ท่าน)

14 ต.ร.ม.
(4 ท่าน)

14 ต.ร.ม.
(4 ท่าน)
14 ต.ร.ม.
(4 ท่าน)

ตารางที่ 5.4 - ความต้องการด้านสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง (Working Space Requirement)

7.5 ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement)
ประเภททรัพยากร
คอมพิวเตอร์สํารอง ที่มีคุณลักษณะ
เหมาะสม

ที่มา

ร้านค้า
ผ่านกระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ
เครื่องพิมพ์ รองรับการใช้งานกับ
ประสานงานกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์
จังหวัดข้างเคียง
หรือกรมการ
ขนส่งทางบก หรือ
ร้านค้า
ผ่านกระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ
เครื่องตรวจสภาพรถ
ประสานงานกับ
จังหวัดข้างเคียง
ในการขอยืมหรือ
กรมการขนส่งทาง
บก ในการจัดซื้อ
พิเศษ
โทรศัพท์ พร้อมหมายเลข
ร้านค้า
ผ่านกระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ
โทรสาร/ เครื่องสแกนด์ (Fax/
ร้านค้า
Document Scan Machine) พร้อม ผ่านกระบวนการ
หมายเลข
จัดซื้อพิเศษ
เครื่องถ่ายเอกสาร
ใข้ร่วมกับ
หน่วยงานอื่น

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 เครื่อง

2 เครื่อง

1 ชุด

-

2 ชุด

-

1 อาทิตย์
4 เครื่อง

2 อาทิตย์
4 เครื่อง

1 เดือน
4 เครื่อง

4 ชุด

4 ชุด

4 ชุด

-

-

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

เท่าที่
สามารถ
จัดซื้อได้เช่น
เครืองวัด
เสียง ,ควัน
ดํา
1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

ตารางที่ 5.5 - ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ )Equipment & Supplies Requirement)

7.6 ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล (IT & Information

Requirement)

เนื่องระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญของกรมการขนส่งทางบก เป็นลักษณะแบบรวมศูนย์และ
เชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เนต ทําให้สํานักงานขนส่งจังหวัดไม่มรี ะบบคอมพิวเตอร์สํารองและต้องรอจนกว่า
ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการขนส่งทางบก จะกอบกู้ให้สามารถใช้งานได้
ประเภททรัพยากร
Email
ระบบงานตรวจสภาพรถยนต์
ระบบงานตรวจสภาพรถขนส่ง
ระบบฐานข้อมูลกรมการขนส่งทางบก
หนังสือสั่งการจากส่วนกลาง

แหล่งข้อมูล

4 ชั่วโมง

หน่วยงานระบบ
IT จังหวัด
หน่วยงานระบบ
IT กรมการขนส่ง
ทางบก
กรมการขนส่ง
ทางบก

1 วัน



1 อาทิตย์

2 อาทิตย์

1 เดือน

































กรมการขนส่ง
ทางบก

ตารางที่ 5.6 - ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล (IT & Information Requirement)

7.7 ความต้องการด้านบุคลากรสําหรับความต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน (Personnel Requirement)
ประเภททรัพยากร
จํานวนบุคลากรปฏิบัติงาน
ที่สํานักงาน/ สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
จํานวนบุคลากรปฏิบัติงาน
ที่บ้าน
รวม

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 อาทิตย์

2 อาทิตย์

1 เดือน

3

3

4

4

4

1

1

-

-

-

4

4

4

4

4

ตารางที่ 5.7 ความต้องการด้านบุคลากรสําหรับความต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน (Personnel Requirement)

7.8 ความต้องการด้านผู้ให้บริการที่สําคัญ (Service Requirement)
ฝ่ายงาน/ กลุม่ งาน
ผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต*
รวม

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 อาทิตย์

2 อาทิตย์

1 เดือน

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ตารางที่ 5.8 - ความต้องการด้านผู้ให้บริการที่สําคัญ (Service Requirement)
หมายเหตุ - ให้จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เนต แบบพกพา (Air Card) ของผู้ให้บริการ
โทรศัพท์มือถือ เชื่อมโยงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญของกรมการขนส่งทางบกผ่านอินเตอร์เนต
ในกรณี ผู้ให้บริการหลักและสํารอง ไม่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด

ขั้นตอนการบริหารความเนื่องและกอบกู้กระบวนการ
วันที่ 1 (ภายใน 24 ชั่วโมง): การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของหน่วยงานฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ
และปฏิบตั ิตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กําหนดขึ้น
โดยหน่วยงานตนเองและสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

- แจ้งเหตุฉุกเฉิน/วิกฤติ ตามกระบวนการ Call Tree ให้กับ
บุคลากรในกลุ่มฯ ภายหลังได้รับแจ้งจากหัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่องของหน่วยงาน
- จัดประชุมทีมงานบริหารความต่อเนื่อง เพื่อประเมินความ
เสียหาย ผลกระทบต่อการดําเนินงานและให้บริการ และ
ทรัพยากรสําคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
- ทบทวนกระบวนงาน/ งานที่มีความเร่งด่วน และส่งผลกระทบ
อย่างสูงจําเป็นต้องดําเนินงานหรือปฏิบัติด้วยมือ (Manual
Processing)
- ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในฝ่ายฯ / กลุม่ ที่ได้รับบาดเจ็บ/
เสียชีวิต
- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน
ครอบคลุม
• สรุปจํานวนและรายชื่อบุคลากรทีไ่ ด้รับบาดเจ็บ/ เสียชีวิต
• ความเสียหายและผลกระทบต่อการดําเนินงานและ
ให้บริการ
• ทรัพยากรสําคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
• กระบวนงาน/ งานที่มีความเร่งด่วน และส่งผลกระทบ
อย่างสูงจําเป็นต้องดําเนินงานหรือปฏิบัติด้วยมือ
(Manual Processing)
- สื่อสารและรายงานสถานการณ์แก่บุคลากรในกลุ่มฯ ให้ทราบ
ตามเนื้อหาและข้อความทีไ่ ด้รับการพิจารณาและเห็นชอบจาก
คณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน

หัวหน้า ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของฝ่ายฯ



ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของฝ่าย
ฯ



หัวหน้าฝ่ายฯ



หัวหน้า ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของฝ่ายฯ



หัวหน้า ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของฝ่ายฯ



หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ
หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ



- ประเมินและระบุกระบวนการหลักของกลุ่มฯและงานเร่งด่วน
ที่จําเป็นต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 1- 5 วันข้างหน้า
- ประเมินศักยภาพและความสามารถของหน่วยงานฯ ในการ
ดําเนินการงานเร่งด่วนข้างต้น ภายใต้ข้อจํากัดและสภาวะเหตุ
ฉุกเฉินและวิกฤติ พร้อมระบุทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ในการ
บริหารความต่อเนื่อง (ตามแผนการจัดหาทรัพยากร ตามตาราง
ที่ 5.3 ถึง ตารางที่ 5.8



- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
ของหน่วยงาน พร้อมขออนุมัติการดําเนินงานหรือปฏิบัตดิ ้วย
มือ (Manual Processing) สําหรับกระบวนงาน/ งานที่มี
ความเร่งด่วน และส่งผลกระทบอย่างสูง หากไม่ดําเนินการ ใน
ระหว่างที่ทรัพยากรของหน่วยงานยังไม่สามารถกอบกู้คืนสู่
ภาวะปกติได้
- ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหา
ทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง:
 สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลทีส่ ําคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า / ผู้ให้บริการที่สาํ คัญ
- พิจารณาดําเนินการหรือปฏิบัติงานด้วยมือ (Manual)
เฉพาะงานเร่งด่วนทีส่ ่งผลกระทบอย่างสูงและไม่สามารถรอได้
ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมตั ิ
- ระบุหน่วยงาน/ คู่ค้า/ ผู้ใช้บริการ สําหรับงานเร่งด่วนที่ระบุ
ข้างต้น เพื่อแจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารความ
ต่อเนื่อง ตามเนื้อหาและข้อความที่ได้รับการพิจารณาและ
เห็นชอบจากคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน
- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ที่
ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของกลุ่มฯ (พร้อมระบุรายละเอียด
ผู้ดําเนินการ และเวลา) อย่างสม่ําเสมอ
- แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดําเนินการต่อไป สําหรับ
ในวันถัดไป ให้กับบุคลากรหลักในกลุ่มฯ เพื่อรับทราบและ
ดําเนินการ อาทิ แจ้งวัน เวลา และสถานที่ปฏิบตั ิงานสํารอง
- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
ของหน่วยงาน อย่างสม่ําเสมอหรือตามที่ได้มีการกําหนด

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนือ่ ง
ของฝ่ายฯ

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ
 ฝ่ายตรวจสภาพรถ
 ฝ่ายตรวจสภาพรถ
 ฝ่ายตรวจสภาพรถ/ หน่วยงาน
 หน่วยงาน
 หน่วยงาน/ฝ่ายตรวจสภาพรถ
หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ








หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ



ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของฝ่าย
ฯ



หัวหน้า ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของฝ่ายฯ



หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ



วันที่ 2-6 - การตอบสนองในระยะสั้น
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของกลุ่มฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ
และปฏิบตั ิตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กําหนดขึ้น
โดยหน่วยงานตนเองและสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับ
ผลกระทบ และประเมินความจําเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ใน
การกอบกู้คืน
- ตรวจสอบความคืบหน้ากับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดหา
ทรัพยากร ความพร้อมและข้อจํากัดในการจัดหาทรัพยากรที่
จําเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง:
 สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลทีส่ ําคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า / ผู้ให้บริการที่สาํ คัญ
- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน ความ
พร้อม ข้อจํากัด และข้อเสนอแนะ ในการจัดหาทรัพยากรที่
จําเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
- ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ใน
การบริหารความต่อเนื่อง:
 สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลทีส่ ําคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า / ผู้ให้บริการที่สาํ คัญ

บทบาทความรับผิดชอบ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ



หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มฯ
 ฝ่ายตรวจสภาพรถ
 ฝ่ายตรวจสภาพรถ
 ฝ่ายตรวจสภาพรถ/ หน่วยงาน
 หน่วยงาน
 หน่วยงาน/ฝ่ายตรวจสภาพรถ



หัวหน้า ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของฝ่ายฯ



หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของกลุ่มฯ
 ฝ่ายตรวจสภาพรถ
 ฝ่ายตรวจสภาพรถ
 ฝ่ายตรวจสภาพรถ/ หน่วยงาน
 หน่วยงาน
 หน่วยงาน/ฝ่ายตรวจสภาพรถ



ฝ่ายตรวจสภาพรถ
- ดําเนินการกอบกู้และจัดหาข้อมูลและรายงานต่างๆ ที่
จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงานและให้บริการ (ตามตาราง 5.6)
- ดําเนินงานและให้บริการ ภายใต้ทรัพยากรที่จัดหา เพื่อบริหาร
ความต่อเนื่อง:
 สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ อาทิเช่น เครือ่ งคอมพิวเตอร์
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลทีส่ ําคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า / ผู้ให้บริการที่สาํ คัญ
หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
- แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง แก่
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ
หน่วยงาน/ คู่ค้า/ ผู้ใช้บริการ ที่ได้รับผลกระทบ












- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ที่
ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานฯ(พร้อมระบุ
รายละเอียด ผู้ดําเนินการ และเวลา)
- แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดําเนินการต่อไป สําหรับ
ในวันถัดไป ให้กับบุคลากรในหน่วยงานฯ

ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของฝ่าย
ฯ



หัวหน้า ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของฝ่ายฯ



- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
ของหน่วยงาน ตามเวลาทีไ่ ด้มีการกําหนด

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ



วันที่ 7: การตอบสนองระยะกลาง (1 สัปดาห์)
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของกลุ่มฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ
และปฏิบตั ิตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กําหนดขึ้น
โดยหน่วยงานตนเองและสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับ
ผลกระทบ และประเมินความจําเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ใน
การกอบกู้คืน
- ระบุทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ เพื่อดําเนินงานและให้บริการ
ตามปกติ
- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน
สถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ
และทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้เพื่อดําเนินงานและให้บริการ
ตามปกติ
- ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้เพื่อ
ดําเนินงานและให้บริการตามปกติ:
 สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลทีส่ ําคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า / ผู้ให้บริการที่สาํ คัญ
- แจ้งสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร
ต่างๆ เพื่อดําเนินงานและให้บริการตามปกติ ให้กับบุคลากรใน
กลุ่มฯ
- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ที่
ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของกลุ่มฯ (พร้อมระบุรายละเอียด
ผู้ดําเนินการ และเวลา) อย่างสม่ําเสมอ
- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
ของหน่วยงาน ตามเวลาทีไ่ ด้มีการกําหนด

บทบาทความรับผิดชอบ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ



หัวหน้า ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของฝ่ายฯ



หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ
 ฝ่ายตรวจสภาพรถ
 ฝ่ายตรวจสภาพรถ
 ฝ่ายตรวจสภาพรถ/ หน่วยงาน
 หน่วยงาน
 หน่วยงาน/ฝ่ายตรวจสภาพรถ



หัวหน้า ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของฝ่ายฯ



ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของฝ่าย
ฯ



หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ



8. การบริหารความต่อเนื่องของสํานักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร สาขาอําเภอโพทะเล
8.1 ทีมงานแผนความต่อเนื่อง

เพื่อให้แผนความต่อเนื่อง (BCP) ของสาขาอําเภอโพทะเลนําไปปฏิบัติใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
กําหนดให้มีการจัดตั้งทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ของสาขาอําเภอโพทะเลขึ้น โดย BCP Team ประกอบด้วย
ตําแหน่ง
 หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
 ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
แต่ละตําแหน่งมีหน้าที่ในการร่วมมือดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในสาขาอําเภอโพทะเล ให้สามารถ
บริหารความต่อเนื่องและกลับดําเนินงานสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ตามรายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
(BCP Team) ในกรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคลากรสํารองรับผิดชอบบทบาทของบุคลากรหลัก
จนกว่าจะได้มีการมอบหมายและแต่งขึ้นขึ้นโดยหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องในการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้คืน
บุคลากรหลัก
ชื่อ
นางกฤษณา รุ่งปิ่น
หัวหน้าสาขาอําเภอโพทะเล
นางสมศิลป์ เอี่ยมพงศ์สิริกุล
(เจ้าพนักงานขนส่งชํานาญงาน)
นายสมาน จําแนกสาร
(นายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน)
นางสาวปิยปราชญ์ คําผิวมา
(เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน)

เบอร์มือถือ
0819160747
0819534819
0818527077
0878412859

บทบาท
ห้วหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง
ทีมบริหารความต่อเนื่อง

บุคลากรสํารอง
ชื่อ
เบอร์มือถือ
นางสมศิลป์ เอี่ยมพงศ์สิริกุล 081-9534819
(เจ้าพนักงานขนส่งชํานาญงาน)

ทีมบริหารความต่อเนื่อง
ทีมบริหารความต่อเนื่อง

ตารางที่ 8.1 - รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team)

8.2 กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Strategy)
ทรัพยากร

กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ
อาคาร/ สถานที่
ปฏิบัติงานหลัก



กําหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงานสํารอง ของที่ว่าการอําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร หรือ
ท้องที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเหมาะสม โดยมีการสํารวจความ
เหมาะสมของสถานที่ ประสานงาน และการเตรียมความพร้อม กับหน่วยงาน
เจ้าของพื้นที่แล้ว

วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ /
การจัดหาจัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ที่สําคัญ



กําหนดให้มีการจัดหาคอมพิวเตอร์สํารอง ที่มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งาน
พร้อมอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมโยงต่อผ่านอินเตอร์เนตเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีของ
กรมการขนส่งทางบก และกรมบัญชีกลางได้
กําหนดให้พจิ ารณาใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop/ Notebook) ของ
เจ้าหน้าที่สาขาอําเภอโพทะเลได้เป็นการชั่วคราว หากมีความจําเป็นเร่งด่วนในช่วง
ระหว่างการจัดหาคอมพิวเตอร์สํารอง ทัง้ นี้ ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าคณะ
บริหารความต่อเนื่องในการกอบกู้คืน
กําหนดให้การทดสอบภาคทฤษฎีโดยไม่ต้องใช้เครื่อง E-exam และใช้ระบบ
ทดสอบแบบข้อเขียน (กระดาษคําตอบ)แทน จนกว่าจะจัดหา หรือสามารถใช้
เครื่องทดสอบ E-exam ได้
ทําหนังสือแจ้งกรมการขนส่งทางบก ของดใช้เครื่องมือตรวจสภาพที่ไม่สามารถใช้
งานได้ จนกว่าจะมีเครื่องตรวจสภาพใหม่หรือซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว โดยใช้
เครื่องตรวจสภาพรถเท่าที่สามารถใช้ได้







เทคโนโลยีสารสนเทศ
และข้อมูลที่สาํ คัญ





บุคลากรหลัก





คู่ค้า ผู้ให้บริการที่ /
สําคัญ





เนื่องระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญของกรมการขนส่ง
ทางบกมีลักษณะแบบรวมศูนย์ และเชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เนต
ทําให้สํานักงานขนส่งจังหวัดไม่มีระบบคอมพิวเตอร์สํารอง ทําให้ต้องรอจนกว่า
ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการขนส่งทางบก จะกู้กอบให้
สามารถใช้งานได้
กําหนดดําเนินงานด้วยมือ (Manual) โดยเฉพาะงานสําคัญๆ ในกรณี ที่ระบบการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถกู้กอบให้ใช้งานได้ภายในระยะเวลาที่
กําหนด
กําหนดให้ใช้บุคลากรสํารอง/ ทดแทนภายในฝ่ายงานหรือกลุ่มงานเดียวกัน
กําหนดให้ใช้บุคลากรนอกฝ่ายงานหรือกลุ่มงาน ในกรณี ที่บุคลากรไม่เพียงพอหรือ
ขาดแคลน
กําหนดให้ร้องขอบุคลากรจากกรมการขนส่งทางบก ในกรณี ที่บุคลากรเฉพาะด้าน
ไม่เพียงพอหรือขาดแคลน
ปัจจุบัน หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานขนส่งจังหวัด กรมการ
ขนส่งทางบกกําหนดให้มีผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต 2 ราย
คือทีโอที และ CAT หากผู้ให้บริการหลักไม่สามารถให้บริหารได้ ระบบเชื่อมโยงจะ
ปรับเปลี่ยนไปผู้ให้บริการสํารอง
กําหนดให้จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เนต แบบพกพา
(Air Card) ของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ เชื่อมโยงการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญของกรมการขนส่งทางบกผ่านอินเตอร์เนต ในกรณี
ที่ผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต ทั้ง 2 ราย ไม่สามารถให้บริการ
ได้ภายในระยะเวลาที่กาํ หนด

ตารางที่ 8.2 - กลยุทธ์ความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (Business Continuity Strategy)

8.3 ความต้องการด้านทรัพยากรที่จําเป็นต่อการบริหารความต่อเนื่อง

ในการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) พบว่ากระบวนการทางธุรกิจที่หน่วยงานต้องให้
ความสําคัญและดําเนินงานและให้บริการได้ ภายในระยะเวลา 1 วัน และ/หรือภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ กระบวนงานทาง
ธุรกิจหลักดังกล่าว ประกอบด้วย
กระบวนการ
การดําเนินการด้านประกอบการขนส่ง
เช่น การขอใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งส่วนบุคคล ,การบรรจุรถ ,การ
ถอนรถ เป็นต้น
การดําเนินการด้านทะเบียนและภาษี
รถ
(พรบ.รถยนต์ และพรบ.ขนส่งทางบก)
การรับชําระภาษีรถ , การโอน , การ
จดทะเบียน, การย้ายรถ เป็นต้น
การดําเนินการด้านใบอนุญาตขับรถ
การ
การดําเนินการด้านการตรวจสภาพรถ
เช่น การตรวจรถเพื่อโอน ย้ายเข้า
เปลี่ยนแปลงสาระสําคัญ
ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ
และธุรการทั่วไปดําเนินการเกี่ยวกับ
งานด้านการเงิน การบัญชี วัสดุ
ครุภณ
ั ฑ์ งานติดต่อประสานงาน งาน
สถิติข้อมูล

ฝ่ายงาน/ กลุ่มงาน

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพเวลา
1
2
4 ชั่วโมง 1 วัน
1 เดือน
อาทิตย์ อาทิตย์

สาขาอําเภอโพทะเล









สาขาอําเภอโพทะเล









สาขาอําเภอโพทะเล









สาขาอําเภอโพทะเล









สาขาอําเภอโพทะเล









ตารางที่ 8.3 - ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis)
สําหรับกระบวนงานทางธุรกิจอื่นๆ ที่ประเมินแล้ว อาจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมีความยืดหยุ่นให้สามารถ
ชะลอการดําเนินงานและให้บริการได้ ให้ผู้บริหารของหน่วยงานประเมินความจําเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ หากมีความจําเป็น
ให้ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความต่อเนื่องเช่นเดียวกันกับกระบวนงานทางธุรกิจหลัก
8.4 ความต้องการด้านสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง (Working Space Requirement)
ที่มา
ประเภททรัพยากร
4 ชั่วโมง
1 วัน
1 อาทิตย์
พื้นที่สําหรับสถานทีป่ ฏิบัติงานสํารอง
ปฏิบัติงานงานที่บ้าน

หน่วยงาน
ราชการในพื้นที่
-

พื้นที่สําหรับสถานทีป่ ฏิบัติงานใหม่
(ในกรณีจําเป็น)

ที่จะได้มีการ
กําหนด
รวม

2 อาทิตย์

2 ต.ร.ม.
(4 ท่าน)
-

2 ต.ร.ม.
(5 ท่าน)
-

2 ต.ร.ม.
(9 ท่าน)
-

2 ต.ร.ม.
(9 ท่าน)
-

-

-

-

-

2 ต.ร.ม.
(1 ท่าน)

2 ต.ร.ม.
(1 ท่าน)

2 ต.ร.ม.
(1 ท่าน)

2 ต.ร.ม.
(1 ท่าน)

1 เดือน

2 ต.ร.ม.
(1 ท่าน)
2 ต.ร.ม.
(1 ท่าน)

ตารางที่ 8.4 - ความต้องการด้านสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง (Working Space Requirement)
8.5 ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement)
ที่มา
ประเภททรัพยากร
4 ชั่วโมง
1 วัน
คอมพิวเตอร์สํารอง ที่มีคุณลักษณะ
เหมาะสม

ร้านค้า
ผ่านกระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ
เครื่องพิมพ์ รองรับการใช้งานกับ
ประสานงานกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์
จังหวัดข้างเคียง
หรือกรมการ
ขนส่งทางบก หรือ
ร้านค้า
ผ่านกระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ
เครื่อง E-exam
ขออนุมัติจาก
กรมการขนส่งทาง
บก
เครื่องทดสอบปฏิกิริยา
ขออนุมัติจาก
กรมการขนส่งทาง
บก
เครื่องตรวจสภาพรถ
ประสานงานกับ
จังหวัดข้างเคียง
ในการขอยืมหรือ
กรมการขนส่งทาง
บก ในการจัดซื้อ
พิเศษ
โทรศัพท์ พร้อมหมายเลข
ร้านค้า
ผ่านกระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ
โทรสาร/ เครื่องสแกนด์ (Fax/
ร้านค้า
Document Scan Machine) พร้อม ผ่านกระบวนการ
หมายเลข
จัดซื้อพิเศษ
เครื่องถ่ายเอกสาร
ร้านค้า
ผ่านกระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ

1 อาทิตย์

2 เครื่อง

2 เครื่อง

3 เครื่อง

2 ชุด

2 ชุด

-

-

-

-

2 อาทิตย์

1 เดือน

4 เครื่อง

5 เครื่อง

3 ชุด

4 ชุด

5 ชุด

-

-

5 เครื่อง

-

-

1 ชุด

-

-

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

เท่าที่
สามารถ
จัดซื้อได้เช่น
เครื่องวัด
เสียง ,ควัน
ดํา
1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

ตารางที่ 8.5 - ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ )Equipment & Supplies Requirement)

8.6 ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล (IT & Information Requirement)

เนื่องระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญของกรมการขนส่งทางบก เป็นลักษณะแบบรวมศูนย์และ
เชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เนต ทําให้สํานักงานขนส่งจังหวัดและสาขาไม่มีระบบคอมพิวเตอร์สํารองและต้องรอ
จนกว่าระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการขนส่งทางบก จะกู้กอบให้สามารถใช้งานได้
ประเภททรัพยากร
Email
ระบบงานกรมการขนส่งทางบก
-ระบบงานทะเบียนรถ
-ระบบงานใบอนุญาตขับรถ
-ระบบงานด้านประกอบการขนส่ง
-ระบบงานตรวจสภาพรถ
ระบบข้อมูลพื้นฐานของกรมการ
ขนส่งทางบก

แหล่งข้อมูล

4 ชั่วโมง

หน่วยงานระบบ
IT จังหวัด
หน่วยงานระบบ
IT กรมการขนส่ง
ทางบก

1 วัน

1 อาทิตย์

2 อาทิตย์

1 เดือน



























หน่วยงานระบบ
IT กรมการขนส่ง
ทางบก



ตารางที่ 8.6 ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล (IT & Information Requirement)
8.7 ความต้องการด้านบุคลากรสําหรับความต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน (Personnel Requirement)
ประเภททรัพยากร
จํานวนบุคลากรปฏิบัติงาน
ที่สํานักงาน/ สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
จํานวนบุคลากรปฏิบัติงาน
ที่บ้าน
รวม

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 อาทิตย์

2 อาทิตย์

1 เดือน

4

5

9

11

11

7

6

2

-

-

11

11

11

11

11

ตารางที่ 8.7 - ความต้องการด้านบุคลากรสําหรับความต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน (Personnel Requirement)
8.8 ความต้องการด้านผู้ให้บริการที่สําคัญ (Service Requirement)

ฝ่ายงาน/ กลุ่มงาน
ผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย
อินเตอร์เนต*
รวม

4 ชั่วโมง
1

1 วัน
1

1 อาทิตย์
1

2 อาทิตย์
1

1 เดือน
1

1

1

1

1

1

ตารางที่ 8.8 - ความต้องการด้านผู้ให้บริการที่สําคัญ (Service Requirement)หมายเหตุ - ให้จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบ
เครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เนต แบบพกพา (Air Card) ของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ เชื่อมโยงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และข้อมูลที่สําคัญของกรมการขนส่งทางบกผ่านอินเตอร์เนต ในกรณี ผู้ให้บริการหลักและสํารอง ไม่สามารถให้บริการได้
ภายในระยะเวลาที่กําหนด

8.9 ขั้นตอนการบริหารความเนื่องและกอบกู้กระบวนการ

วันที่ 1 (ภายใน 24 ชั่วโมง): การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของสาขาอําเภอโพทะเลคํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ
และปฏิบตั ิตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กําหนดขึ้น
โดยหน่วยงานตนเองและสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

- แจ้งเหตุฉุกเฉิน/วิกฤติ ตามกระบวนการ Call Tree ให้กับ
บุคลากรในปศุสัตว์อําเภอ ภายหลังได้รับแจ้งจากหัวหน้าคณะ
บริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน
- จัดประชุมทีมงานบริหารความต่อเนื่อง เพื่อประเมินความ
เสียหาย ผลกระทบต่อการดําเนินงานและให้บริการ และ
ทรัพยากรสําคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
- ทบทวนกระบวนงาน/ งานที่มีความเร่งด่วน และส่งผลกระทบ
อย่างสูงจําเป็นต้องดําเนินงานหรือปฏิบัติด้วยมือ (Manual
Processing)
- ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในสาขาอําเภอโพทะเล ที่ได้รับ
บาดเจ็บ/ เสียชีวิต
- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน
ครอบคลุม
• สรุปจํานวนและรายชื่อบุคลากรทีไ่ ด้รับบาดเจ็บ/ เสียชีวิต
• ความเสียหายและผลกระทบต่อการดําเนินงานและ
ให้บริการ
• ทรัพยากรสําคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
• กระบวนงาน/ งานที่มีความเร่งด่วน และส่งผลกระทบ
อย่างสูงจําเป็นต้องดําเนินงานหรือปฏิบัติด้วยมือ
(Manual Processing)
- สื่อสารและรายงานสถานการณ์แก่บุคลากรในสาขาอําเภอฯ ให้
ทราบ ตามเนื้อหาและข้อความที่ได้รับการพิจารณาและ
เห็นชอบจากคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน

หัวหน้า ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของสาขาอําเภอโพทะเล



ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
สาขาอําเภอโพทะเล



หัวหน้าสาขาอําเภอโพทะเล



หัวหน้า ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของสาขาอําเภอโพทะเล



หัวหน้า ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของสาขาอําเภอโพทะเล



หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของสาขาอําเภอโพทะเล
หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของสาขาอําเภอโพทะเล



- ประเมินและระบุกระบวนการหลักของกลุ่มฯและงานเร่งด่วน
ที่จําเป็นต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 1- 5 วันข้างหน้า
- ประเมินศักยภาพและความสามารถของหน่วยงานฯ ในการ
ดําเนินการงานเร่งด่วนข้างต้น ภายใต้ข้อจํากัดและสภาวะเหตุ
ฉุกเฉินและวิกฤติ พร้อมระบุทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ในการ
บริหารความต่อเนื่อง (ตามแผนการจัดหาทรัพยากร ตามตาราง
ที่ 8.3 ถึง ตารางที่ 8.8



- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
ของหน่วยงาน พร้อมขออนุมัติการดําเนินงานหรือปฏิบัตดิ ้วย
มือ (Manual Processing) สําหรับกระบวนงาน/ งานที่มี
ความเร่งด่วน และส่งผลกระทบอย่างสูง หากไม่ดําเนินการ ใน
ระหว่างที่ทรัพยากรของหน่วยงานยังไม่สามารถกอบกู้คืนสู่
ภาวะปกติได้
- ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหา
ทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง:
 สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลทีส่ ําคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า / ผู้ให้บริการที่สาํ คัญ
- พิจารณาดําเนินการหรือปฏิบัติงานด้วยมือ (Manual)
เฉพาะงานเร่งด่วนทีส่ ่งผลกระทบอย่างสูงและไม่สามารถรอได้
ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมตั ิ
- ระบุหน่วยงาน/ คู่ค้า/ ผู้ใช้บริการ สําหรับงานเร่งด่วนที่ระบุ
ข้างต้น เพื่อแจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารความ
ต่อเนื่อง ตามเนื้อหาและข้อความที่ได้รับการพิจารณาและ
เห็นชอบจากคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน
- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ที่
ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของสาขาอําเภอโพทะเล (พร้อม
ระบุรายละเอียด ผู้ดําเนินการ และเวลา) อย่างสม่ําเสมอ
- แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดําเนินการต่อไป สําหรับ
ในวันถัดไป ให้กับบุคลากรหลักในสาขาอําเภอโพทะเล เพื่อ
รับทราบและดําเนินการ อาทิ แจ้งวัน เวลา และสถานที่
ปฏิบัติงานสํารอง
- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
ของหน่วยงาน อย่างสม่ําเสมอหรือตามที่ได้มีการกําหนด

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนือ่ ง
ของสาขาอําเภอโพทะเล

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของสาขาอําเภอโพทะเล
 สาขาอําเภอโพทะเล
 สาขาอําเภอโพทะเล
 สาขาอําเภอโพทะเล/หน่วยงาน

 หน่วยงาน
 หน่วยงาน/สาขาอําเภอโพทะเล
หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของสาขาอําเภอโพทะเล








หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของสาขาอําเภอโพทะเล



ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
สาขาอําเภอโพทะเล



หัวหน้า ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของสาขาอําเภอโพทะเล



หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของอําเภอโพทะเล



วันที่ 2-6 - การตอบสนองในระยะสั้น
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของสาขาอําเภอโพทะเลคํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ
และปฏิบตั ิตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กําหนดขึ้น
โดยหน่วยงานตนเองและสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับ
ผลกระทบ และประเมินความจําเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ใน
การกอบกู้คืน
- ตรวจสอบความคืบหน้ากับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดหา
ทรัพยากร ความพร้อมและข้อจํากัดในการจัดหาทรัพยากรที่
จําเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง:
 สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลทีส่ ําคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า / ผู้ให้บริการที่สาํ คัญ
- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน ความ
พร้อม ข้อจํากัด และข้อเสนอแนะ ในการจัดหาทรัพยากรที่
จําเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
- ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ใน
การบริหารความต่อเนื่อง:
 สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลทีส่ ําคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า / ผู้ให้บริการที่สาํ คัญ

บทบาทความรับผิดชอบ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของสาขาอําเภอโพทะเล



หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของสาขาอําเภอโพทะเล
 สาขาอําเภอโพทะเล
 สาขาอําเภอโพทะเล



 สาขาอําเภอโพทะเล/หน่วยงาน

 หน่วยงาน
 หน่วยงาน/สาขาอําเภอโพทะเล







หัวหน้า ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของสาขาอําเภอโพทะเล



หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของสาขาอําเภอโพทะเล
 สาขาอําเภอโพทะเล
 สาขาอําเภอโพทะเล



 สาขาอําเภอโพทะเล/หน่วยงาน

 หน่วยงาน
 หน่วยงาน/สาขาอําเภอโพทะเล

หัวหน้าสาขาอําเภอโพทะเล
- ดําเนินการกอบกู้และจัดหาข้อมูลและรายงานต่างๆ ที่
จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงานและให้บริการ (ตามตาราง 8.6)
- ดําเนินงานและให้บริการ ภายใต้ทรัพยากรที่จัดหา เพื่อบริหาร
ความต่อเนื่อง:
 สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ อาทิเช่น เครือ่ งคอมพิวเตอร์
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลทีส่ ําคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า / ผู้ให้บริการที่สาํ คัญ
หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
- แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง แก่
ต่อเนื่องของสาขาอําเภอโพทะเล
หน่วยงาน/ คู่ค้า/ ผู้ใช้บริการทีไ่ ด้รับผลกระทบ






- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ที่
ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของสาขาอําเภอ (พร้อมระบุ
รายละเอียด ผู้ดําเนินการ และเวลา)
- แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดําเนินการต่อไป สําหรับ
ในวันถัดไป ให้กับบุคลากรในสาขาอําเภอโพทะเล

ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
สาขาอําเภอโพทะเล



หัวหน้า ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของสาขาอําเภอโพทะเล



- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
ของหน่วยงาน ตามเวลาทีไ่ ด้มีการกําหนด

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของสาขาอําเภอโพทะเล



วันที่ 7: การตอบสนองระยะกลาง (1 สัปดาห์)
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของสาขาอําเภอโพทะเลคํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ
และปฏิบตั ิตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กําหนดขึ้น
โดยหน่วยงานตนเองและสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับ
ผลกระทบ และประเมินความจําเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ใน
การกอบกู้คืน
- ระบุทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ เพื่อดําเนินงานและให้บริการ
ตามปกติ
- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน
สถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ
และทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้เพื่อดําเนินงานและให้บริการ
ตามปกติ
- ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้เพื่อ
ดําเนินงานและให้บริการตามปกติ:
 สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลทีส่ ําคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า / ผู้ให้บริการที่สาํ คัญ
- แจ้งสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร
ต่างๆ เพื่อดําเนินงานและให้บริการตามปกติ ให้กับบุคลากรใน
สาขาอําเภอ
- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ที่
ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของสาขาอําเภอ(พร้อมระบุ
รายละเอียด ผู้ดําเนินการ และเวลา) อย่างสม่ําเสมอ
- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
ของหน่วยงาน ตามเวลาทีไ่ ด้มีการกําหนด

บทบาทความรับผิดชอบ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของสาขาอําเภอโพทะเล



หัวหน้า ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของสาขาอําเภอโพทะเล



หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของสาขาอําเภอโพทะเล
 สาขาอําเภอโพทะเล
 สาขาอําเภอโพทะเล



 สาขาอําเภอโพทะเล/หน่วยงาน

 หน่วยงาน
 หน่วยงาน/สาขาอําเภอโพทะเล
หัวหน้า ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของปศุสัตว์อําเภอ



ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
สาขาอําเภอโพทะเล



หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของสาขาอําเภอโพทะเล



ภาคผนวก

ก. สํานักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร
หมายเลขโทรศัพท์
ข้าราชการและลูกจ้าง สขจ.พิจิตร
สุกัญญา ศิริโภคากิจ
081-6710905
ลัดดา
ภัทรปภา
ชวัลลักษณ์
สุทน
พจน์
ประพันธ์
นิกรชัย
ทัศนีย์พร

ปทา
หทัยชนก
เกียรติสุดา
มานพ
ธัชกรณ์
จุฑามาส
นราภรณ์
สายสุนยี ์
อภิญญา
วิสิษฎ์
จรรยา
วัชรี
ณัฐชารัศม์
พรทิพย์
รุ่งรัตน์
นิษา
อํามะรา
ถาวร

งานบริหารทั่วไป
พูลศรี
086-9381239
เมืองยิ่ง
086-6547087
ขังทัด
085-4000048
รุ่งเจริญ
เพ็ชรอําไพ
089-2720459
เทพวรรณ
086-2067142
ยศปัญญา
087-7549212
เต็นพิพัฒน์
087-7868973
กลุ่มวิชาการขนส่ง
(อัตราว่าง)
วันจันทร์
089-4610587
ฉิมไทย
081-5325969
ถาวรศักดิ์
088-4372646
ภู่ห้อย
081-9538917
อิ่มจําลอง
083-2181878
ปั้นแจ่ม
086-9294466
มิ่งขวัญ
089-6404087
ฝ่ายทะเบียนรถ
แซ่หว่อง
084-5786789
แย้มหมื่นอาจ
081-8858976
ฤกษ์อุดม
089-6448963
ตั้งประทีป
086-9322211
ขวัญอยู่
084-3807692
พัฒนโพธิกร
089-4391885
พูลคล้าย
089-1892701
อ่ําภูธร
083-2873755
ศรีอาวุธ
084-8181598
ฟูพงษ์
089-4379150
กุตะนันท์
084-6241910

ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
บุษศรินทร์
รัตนไชยเชษฐ
081-9098562
ปัญญา
สุวรรณพุ่ม
089-9068100
อุดมศรี
สุรวาศรี
081-0382983
สิริบูรณ์
อิ่มจําลอง
089-6426069
ภัณฑิลา
พุ่มแตง
086-9324523
นัญท์ลินี
ศรีพงษ์
081-0408041
รัชนู
ปิ่นตาศรี
085-2224498
สาขาอําเภอโพทะเล 056-681129, Fax.056-681199
กฤษณา
รุ่งปิน
081-9160747
สมศิลป์
เอี่ยมพงศ์สิริกลุ
081-9534819
สมาน
จําแนกสาร
081-8527077
ปิยปราชญ์
คําผิวมา
087-8412859
กัญญา
กล่ําทิม
083-3309222
วัชราภรณ์
ทนันชัย
082-1846866
เพียร
ต๊ะผัด
082-2333082
สิริกร
อ่อนโยน
089-2728262
กาญจนา
กําลังมาก
081-0363883
มาลัย
อินตะมะ
089-4378286
ดวงกมล
มีโพธิ์เดี่ยวตระกูล
083-6254525
สด.สากเหล็ก
056-653365
สด.พิจิตร (เอกชน)
056-613382
เชิดชัยทัวร์
056-650691
บริษัท 99
056-650388
เบอร์โทรกลาง
056-990372, 056-990374
งานบริหารทั่วไป
ต่อ 11
ฝ่ายวิชาการขนส่ง
ต่อ 12
ฝ่ายทะเบียนรถ
ต่อ 13
ฝ่ายทะเบียนรถ
ต่อ 14
งานตรวจสภาพรถ
ต่อ 15

สมัย
มาโนช
สรดิษฐ์
สมจิตร

ฝ่ายตรวจสภาพรถ
แก้วศรีหาวงศ์ 081-7072454
พิมพ์หนู
086-7383728
สุสรดิษฐ์
081-6475242
ชื่นพระกลาง
087-8470332

ฝ่ายใบอนุญาตฯ
ห้องท่านขนส่งฯ
สายตรงห้องท่านขนส่งฯ
FAX

ต่อ 16
ต่อ 17
056-990369
056-990370

