แผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตของกรมที่ดิน
บทนา
แผนบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ ง หรื อ ต่ อ ไปนี้ จ ะเรี ย กว่ า “BusinessContinuityPlan (BCP)”
จัดทาขึ้น เพื่อให้ กรมที่ดิน สามารถน าไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติห รือเหตุการณ์
ฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย การก่อการประท้วง การก่อการจลาจล เป็นต้น โดยสภาวะวิกฤตหรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้กรมที่ดินต้องหยุดการดาเนินงานหรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
หากกรมที่ดินไม่มีกระบวนการรองรับการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อ กรมที่ดินในด้านต่าง ๆ
เช่น ด้านเศรษฐกิจการเงิน การให้บริการสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
และของทางราชการ แผนบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งจึ ง เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ที่ จ ะช่ ว ยให้ ก รมที่ ดิ น สามารถรั บ มื อ กั บ
เหตุการณ์ฉุก เฉิน ที่ ไม่คาดคิด และทาให้ กระบวนการที่ ส าคัญ (CriticalBusinessProcess) สามารถกลั บมา
ดาเนินการได้ตามปกติหรือตามระดับการให้บริการที่กาหนดไว้ได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถ
ลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อกรมที่ดินได้
วัตถุประสงค์ (Objectives)
- เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง
- เพื่อให้กรมที่ดินมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับมือกับสภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้น
- เพือ่ ลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดาเนินงานหรือการให้บริการ
- เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้
- เพื่อให้กรมที่ดินสามารถดาเนินงานและให้บริการได้อย่างต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต
สมมติฐานของแผนความต่อเนื่อง (BCP Assumptions)
เอกสารฉบับนี้จัดทาขึ้นภายใต้สมมติฐาน ดังต่อไปนี้
- เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงานสารองที่ได้จัดเตรียมไว้
- หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการสารองระบบสารสนเทศต่าง ๆ โดยระบบสารสนเทศสารอง
มิได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเหมือนกับระบบสารสนเทศหลัก
-“บุคลากร” ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับนี้หมายถึงข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทั้งหมดของกรมที่ดิน
ขอบเขตของแผนความต่อเนื่อง (Scope of BCP)
แผนบริห ารความต่อเนื่ อง (BCP) ฉบับ นี้ใช้รับรองสถานการณ์กรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ในพื้นทีห่ รือภายในหน่วยงานด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้
- เหตุการณ์อุทกภัย
- เหตุการณ์อัคคีภัย
-เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล
- เหตุการณ์สารเคมี
การวิเคราะห์ทรัพยากรที่สาคัญ
โดยแผนบริ ห ารความต่อเนื่ องฉบั บ นี้ ได้จัดทาขึ้นเพื่อรองรับการบริห ารความพร้อ มต่อ สภาวะวิก ฤตของ
กรมที่ดิน โดยพิจ ารณาถึงผลกระทบต่ อทรั พยากรที่สาคั ญในการดาเนิน การ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ด้านดังนี้
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๑. ผลกระทบด้ า นอาคาร/สถานที่ ป ฏิ บั ติ ง านหลั ก หมายถึ ง เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ท าให้
ไม่สามารถปฏิบัติงานในสถานที่หลักของกรมที่ดิน หรือส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานยังสถานที่
ปฏิบัติงานหลักได้ชั่วคราว หรือระยะยาว
๒. ผลกระทบด้ านวัสดุอุปกรณ์ ที่สาคัญ/การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ หมายถึง
เหตุ การณ์ ที่เ กิด ขึ้น ทาให้ ไม่ ส ามารถใช้ งานวั ส ดุ อุป กรณ์ที่ ส าคัญ หรื อไม่ส ามารถจั ดหา/จั ดส่ งวั ส ดุ อุป กรณ์
ที่สาคัญได้
๓. ผลกระทบด้า นเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทาให้ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศข้อมูลที่สาคัญได้ หรือไม่สามารถนามาใช้ในการปฏิบัติงานได้
ตามปกติ
๔. ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้บุคลากรหลักไม่สามารถ
มาปฏิบัติงานได้ตามปกติ
๕. ผลกระทบด้านคู่ค้า / ผู้ให้บริการที่สาคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้คู่ค้า/ผู้ให้บริการ
ไม่สามารถติดต่อหรือให้บริการหรือส่งมอบงานได้
สรุปเหตุการณ์สภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ์
ผลกระทบ

เหตุการณ์สภาวะวิกฤต

ด้านอาคาร/
สถานที่
ปฏิบัติงาน
หลัก

๑ เหตุการณ์อุทกภัย
๒ เหตุการณ์อัคคีภัย
เหตุการณ์ชุมนุม
๓ ประท้วง/จลาจล

/
/
/

๔ เหตุการณ์สารเคมี

/

ด้านวัสดุ
อุปกรณ์
ที่สาคัญ /
การจัดหา
จัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ที่
สาคัญ
/
/

/

ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และข้อมูลที่
สาคัญ
/
/

ด้าน
บุคลากร
หลัก

คู่ค้า/
ผู้ให้บริการ/
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

/
/
/

/
/
/

/

แผนความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ไม่รองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่เหตุขัดข้องเกิดขึ้นจากการดาเนินงานปกติ
และเหตุขัดข้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบในระดับสูงต่อการดาเนินงานและการให้บริการของกรมที่ดิน เนื่องจาก
กรมที่ดินยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์ได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยผู้บริหารของ
กรมที่ดินสามารถรับผิดชอบและดาเนินการได้ด้วยตนเอง
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การบริหารความต่อเนื่องของกรมที่ดิน
เพื่อให้แผนบริหารความต่อเนื่อง (BPC) นาไปปฏิบัติใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
กาหนดให้มีการจัดตั้งทีมบริหารความต่อเนื่อง (BPC Team) ของกรมที่ดิน ซึ่งประกอบด้วย สานัก/กอง ต่าง ๆ
โดย (BPC Team) ประกอบด้วยตาแหน่ง
1. หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
2. หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
3. ทีมบริหารความต่อเนื่อง
ซึง่ แต่ละตาแหน่งมีหน้าทีใ่ นการร่วมมือดูแล ติดตามปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุ กเฉินให้กลับสู่สภาวะปกติ
โดยเร็ ว ตามบทบาทของที ม บริ ห ารความต่อ เนื่อ ง (BPC Team) ที่ กาหนดให้ เ ป็น บุค ลากรหลั ก ในกรณี ที่
บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคลากรสารองรับผิดชอบบทบาทของบุคคลกรหลักไปก่อนจนกว่า
จะได้มีการมอบหมายและแต่งตั้งขึ้นโดยหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
ตารางที่ ๑ รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความต่อเนื่องของสานัก/กองต่าง ๆ ของกรมที่ดิน
หมายเหตุ ข้อมูลปี พ.ศ. 2562

บุคลากรหลัก
ชื่อ – สกุล
เบอร์มือถือ
กองเทคโนโลยีทาแผนที่
นายเอกสิทธิ์ ชนะสิทธิ์
นายคมสัน อภิพันธุ์
นางสาวปุญชรัสมิ์ เอีย๊ วชัยพร

บทบาท

09 6838 4445
08 1401 1300
08 1755 5642

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง

09 1771 2828
08 9771 1481
09 1010 3185

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง

08 1889 4967

06 3265 6820
08 1308 8377
08 4019 4364
08 7089 8951
08 6764 4809

ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง

บุคลากรสารอง
ชื่อ – สกุล
เบอร์มือถือ
นายธีรชาย ช่าชอง
08 9768 2001
นายเมธี วิริยา
06 1959 1615
นายวีระศักดิ์ ประสิทธิ์คณาภรณ์ 08 1923 4725

สานักมาตรฐานการออก
หนังสือสาคัญ
นายวัชระ มาลัยมาตร
นายบวรวิทย์ เจริญสิน
นางชุติมา ศูนยะคณิต

นายสมบัติ ลาอ่อน
นายวุฒิชัย พูนขันธ์
นางสาวพนอ กันสิริ

09 4669 5415
08 1255 7124
08 1573 9904

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง

นางวราภรณ์ แก้วแฝก

09 2248 0663

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง

นางสาวศิริรตั น์ ทรัพย์ไพบูลย์
นางสุภาวดี ทักษิณสัมพันธ์
นางสาวจินตนา แสงทอง
นายสุรพัฒน์ วิลาลัย
นายนิพนธ์ โพธิ์จุไร
นางสาวทิพสุคนธ์ บุญสมาน

08 1308 8377
08 1256 4501
08 1756 3779
08 1649 5730
06 1776 1254
06 4246 5142

ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง

สานักจัดการที่ดินของรัฐ
นายขวัญชัย อรัญเวช

สานักมาตรฐานการ
ทะเบียนที่ดิน
นายโศภนมิตร์ บุนนาค
นายหริรักษ์ หัตถศาสตร์
นายณัฎฐ์ฑิพัฒณ์ กุลเพิ่มทวีรัชต์

นางสาวปัณฑ์ชนิต ศิริสาร
นางสาววิจิตร สุขมูล

ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง

-4บุคลากรหลัก
ชื่อ – สกุล
เบอร์มือถือ
สานักมาตรฐานและส่งเสริม
การรังวัด
นายสมศักดิ์ มีหกวงศ์
นางสาวพรวิภา แสงพลอย
นางสาวนภัสสร นพฤทธิ์ คาทอน

บทบาท

บุคลากรสารอง
ชื่อ – สกุล
เบอร์มือถือ

09 1773 6868 หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนือ่ ง นายศุภกร ฉัตรบวรยศธร
09 5959 8470
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
นางอัญชลี ชื่นเดช
09 9465 7374
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
นางสาววรนุช ชื่นพันธุ์

08 1073 3733
08 7816 3123
08 9813 8415

๐๙ ๕370 8800 หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนือ่ ง นางสาวพรทิพย์ จุลมูล
08 1507 5960
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ว่าที่ ร.ต.จิราวุฒิ มหาชานิกะ

08 1374 7109
08 9456 5377

สานักกฎหมาย
นางพนิตาวดี ปราชญ์นคร
นางราตรี ส่งเกียรติศรี

สานักส่งเสริมธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์
นายณัฐพล ทิพยมนตรี
นายสิทธิโชค ศรีมีชัย
นางสาวอนงค์นาถ กาญจนเพ็ญ

08 1329 1900 หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนือ่ ง นายสุรยิ ะ โพธิ์ทองศรีสิทธิ์
08 9770 3151
08 9667 8626
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
นางสาวพรภิรมย์ เจนสมบูรณ์ 06 5508 3455
08 5126 5610
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
นายสิทธิศักดิ์ จินตุลา
08 7495 7264

สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายชาลี ชื่นอุไทย
นางตวงรัตน์ จันทรประดิษฐ์
นางสาววิไลพร หงษ์หิรัญกุล

08 9810 3669 หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนือ่ ง นางสาวสุภาณี ชินนิยมพาณิชย์
นายอภิรักษ์ เทพนอก
08 4125 9683
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
08 9454 6541
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง

09 1889 0828
08 5395 4956

06 4586 3969 หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนือ่ ง นายชัยณรงค์ รูเ้ จียมสิน
08 7617 0199
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
นายศักดิ์นรินทร์พิมพเนตร
นางสาวกันยารัตน์ กรวิทยโยธิน
08 7059 2445
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง

08 7617 0199
08 7059 2445
08 9890 4484

08 5059 0551 หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนือ่ ง นางอารีวัลย์ ไชยพร
นางสาวดวงพร รุ่งศิริยืนยง
08 1807 6877
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง

08 1807 6877
06 2549 3551

08 3551 9888 หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนือ่ ง นางโสมนัส ทรัพย์สินเสริม
08 9238 8988
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
นางอภิวรรณ สวัสดี
08 1705 1961
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
นางสาวอัจฉรา อุ่นใจ

08 1889 0585
08 7987 4420
09 4549 2528

08 1911 8527 หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนือ่ ง นายสงกรานต์ วรรณรัตน์
06 2259 5955
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
นายมานิต ขาวแก้ว
08 7039 5040
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
08 9492 5725
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
08 1776 3466
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
08 1810 4591
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง

08 9819 8760
08 3099 0432

09 9254 2499 หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนือ่ ง นางสาวเยาวนิจ ศิริปิตุภมู ิ

09 4969 3737

กองฝึกอบรม
นางสุพินดา นาคบัว
นายชัยณรงค์ รูเ้ จียมสิน
นายศักดิ์นรินทร์ พิมพเนตร

สถาบันพัฒนาข้าราชการ
กรมที่ดิน
นางสมหมาย บุญธรรมธนะรุ่ง
นางอารีวัลย์ ไชยพร

กองแผนงาน
นายวรวุฒิ หลายพูนสวัสดิ์
นางสาวอัจฉรา สันติปรีชาจิตต์
นางสาวทิพวรรณ สุดารามพาณิชย์

กองพัสดุ
นางภัณนิญา มานิกบุตร
นางกาญจน์พิชญา มั่นแดง
นายประพัทธ์ ตันโสภณ
นายสมบัติ ศิริอังกานนท์
นายธันวา ศุภสมุทร
นางสาวประภาพร จินาวัลย์
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
นางสาวฌินาพรรณ์ เมฆไพบูลย์
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บุคลากรหลัก
ชื่อ – สกุล
เบอร์มือถือ
กองการเจ้าหน้าที
นายชัยยศ เหลืองภัทรเชวง
นางอรชร เที่ยงแช่ม
นายอนันตร ชัยสุนทร

บทบาท

บุคลากรสารอง
ชื่อ – สกุล
เบอร์มือถือ

06 4180 4481 หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนือ่ ง นางเตือนจิตต์ วงษ์ศิลป์
08 3099 0331
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
นายประภัสร์ รื่นภาคเพ็ชร
06 4586 3928
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
นายสยาม บุญยมัย

08 3099 0344
08 1255 8919
08 1925 0382

08 1862 1701 หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนือ่ ง นางแพรวพรรณ ภาคานาม
08 9036 7089
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
นางพัชรี ม่วงขาว

08 1808 7100
08 9880 4612

09 5931 2442 หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนือ่ ง นางประภาพร โกมุทพงศ์

09 4576 4416

09 5768 2697 หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนือ่ ง
08 6552 ๑307
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
08 1381 5995
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
08 9104 9900
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง

นางมณฑา สัญชานันก์
นางขวัญใจ ศรีบุศย์ดี
นางอารยา เรืองคลิ้ง
นางสุภัสสรณ์ เปลีย่ นบารุง

09 7145 3663
09 4548 1181
09 8423 5639
08 1853 6582

06 4586 3935 หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนือ่ ง
09 7127 0269
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
08 9805 0498
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
08 6763 2683
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง

นางธนวรรณ วรรณประเถาว์
นางสาวจิดาภา นิชาวัฒนานนท์
นางสุภมาส ปัญญาประชุม
นางสาวจันทนี มีทรัพย์มาก

08 3149 4646
08 4913 3782
08 4107 9202
06 3461 9445

กองการพิมพ์
นายชาญยุทธ ประเสริฐสิน
นายสมบัติ เรืองนาม

สานักงานคณะกรรมการ
ช่างรังวัดเอกชน
นางภคพร วชิรปราณี

กองคลัง
นางศิริเพชร ยอดอุดม
นายชาญวิทย์ สุทธิวราภิรักษ์
นางเดือนเพ็ญ มหิทธิรุกข์
นางนวลจันทร์ สุขสงวน

สานักงานตรวจราชการ
นางสาวโสภา เพียรพิชยพงศ์
นางผกาสิทธิ์ ทองสม
นางกรรวี ไตรญาณ
นายประสาท ทองเพียรพงษ์

สานักงานบริหารโครงการ
พัฒนากรมที่ดินฯ
นางสาวรัชนี ด้วงฉิม

08 9794 6440 หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนือ่ ง นางสาววันทนีย์ เพียรค้า

08 9784 0487

09 1726 7444 หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนือ่ ง นางสาวสุพร อนามัย

08 1375 8043

06 4184 9696 หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนือ่ ง นางรัตนา พึงไชย

08 1344 7975

06 4586 3929 หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนือ่ ง นางสาวศิริชล ด้วยประดิษฐ์
08 6985 0222
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
นายพิทักษ์ รุ่งเชตุ

08 9103 9725
09 1882 9009

08 6082 4456 หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนือ่ ง นางสาวอิสรีย์ เสมาภักดีเดชานันท์
09 2453 6498
นางจิราพร โสมสูงเนิน
08 1968 6317
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
08 9841 2789
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง

08 5780 5028

09 5179 5559 หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนือ่ ง นางสาวปาริชาต อินทนิล
08 6039 1852
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
นางสมใจ ยงภูมิพุทธา

08 9163 1765
08 9106 5220

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสาวนริสรา มาลัยพงษ์

กลุ่มตรวจสอบภายใน
นางสาวหทัยรัตน์ ชื่นจิตร์

ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลง
ที่ดินแห่งชาติ
นางศุปกิจ สกลเสาวภาคย์
นายพิชญ์ ติรณสวัสดิ์

ศูนย์ดารงธรรมกรมที่ดิน
นายเสวี จิระเสวี
นายวิศรุต พิทักษ์
นางช่อผกา ตั้งนิธิบุญ

09 1010 3162

สานักงานเลขานุการกรม
นายเกนุชา บุญเกิด
นางสาววาสนา ชูช่วย
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กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)
กลยุทธ์ความต่อเนื่องเป็นแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีความพร้อมเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต
ซึ่งพิจารณาทรัพยากรใน 5 ด้าน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)
ทรัพยากร
อาคาร/ สถานที่ปฏิบัติงาน
สารอง

กลยุทธ์ความต่อเนื่อง
- กำหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงำนสำรอง ณ กรมที่ดิน ถนนพระพิพิธ สถำบันพัฒนำ
ข้ำรำชกำรกรมที่ดิน อำคำรรังวัดและทำแผนที่ โดยมีกำรสำรวจควำมเหมำะสม
ของสถำนที่ประสำนงำนและกำรเตรียมควำมพร้อมกับเจ้ำของพื้นที่

วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ /
- กำหนดให้มีกำรจัดหำคอมพิวเตอร์สำรองที่มีคุณลักษณะเหมำะสมกับ
การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ กำรใช้งำนพร้อมอุปกรณ์ที่สำมำรถเชื่อมโยงต่อผ่ำนอินเตอร์เน็ตเข้ำสู่ระบบ
สาคัญ
เทคโนโลยีของหน่วยงำนกลำงและกรมบัญชีกลำงได้
- กำหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพำ (Laptop/ Notebook) ของเจ้ำหน้ำที่
ของหน่วยงำนได้เป็นกำรชั่วครำว หำกมีควำมจำเป็นเร่งด่วนในช่วงระหว่ำง
กำรจัดหำคอมพิวเตอร์สำรอง ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญำตจำกหัวหน้ำคณะบริหำร
ควำมต่อเนื่องในกำรกอบกู้คืนก่อน
การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) พบว่ำกระบวนกำรทำงำนที่สำนัก/กองต่ำง ๆ
ต้องให้ควำมสำคัญและกลับมำดำเนินงำนหรือฟื้นคืนสภำพให้ได้ภำยในระยะเวลำตำมที่กำหนด ปรำกฏดังตำรำงที่ 3
ตารางที่ 3 ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis)
กระบวนการหลัก
ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนสำรบรรณ
และงำนธุรกำรทั่วไป
ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนด้ำน
กำรเงิน กำรบัญชี วัสดุครุภัณฑ์
กำรบริหำรบุคคล งำนติดต่อ
ประสำนงำน งำนสถิติข้อมูล
ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดทำ
แผนงำน งบประมำณ และเร่งรัด
ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ของกรมที่ดิน

ระดับความ
เร่งด่วน

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ
๑ ชั่วโมง ๑วัน ๑ สัปดาห์ ๒ สัปดาห์ ๑ เดือน

สูง

/

/

/

/

สูง

/

/

/

/

ต่ำ

/
(เร่งด่วน
ช่วง
เดือน
ก.ค.)

-7สาหรับกระบวนงานอื่น ๆ ที่ประเมินแล้วอาจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมีความยืดหยุ่นสามารถ
ชะลอการดาเนินงานและการให้บริการได้ โดยให้ผู้บริหารของสานัก/กอง ประเมินความจาเป็นและเหมาะสม
ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นให้ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความต่อเนื่องเช่นเดียวกับกระบวนงานหลัก
การวิเคราะห์เพื่อกาหนดความต้องการทรัพยากรที่สาคัญ
1) ด้านสถานที่ปฏิบัติงานสารอง (Working Space Requirement) ดังตารางที่ 4
ทรัพยากร
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมูลที่สาคัญ

กลยุทธ์ความต่อเนื่อง
- ระบบสารสนเทศ และข้อมูลที่สาคัญของหน่วยงานมีลักษณะแบบรวมศูนย์ที่ส่วนกลาง
และเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงแบบ MPLS เพื่อใช้งาน 2 Link หากเกิด
ภาวะฉุกเฉินต้องรอจนกว่าระบบสารสนเทศซึ่งประกอบด้วยเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้องที่ศูนย์สารสนเทศที่ดินได้รับการกูค้ ืนระบบสารสนเทศให้สามารถใช้งานได้

บุคลากรหลัก

- กาหนดให้ใช้บุคลากรทดแทนภายในฝ่ายงานหรือกลุ่มงานเดียวกัน
- กาหนดให้ใช้บุคลากรนอกฝ่ายงานหรือกลุ่มงานในกรณีที่บุคลากรไม่เพียงพอหรือขาดแคลน
- กาหนดให้แต่ละงานมีผรู้ ับผิดชอบตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป

คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ - กรมที่ดินจัดตั้งศูนย์สารสนเทศทีด่ ิน ณ สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารรังวัดและทาแผนที่
สาคัญ/ผู้มีส่วนได้ เพือ่ เป็นศูนย์กลาง โดยมีการวางระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง
MPLS with IPSec ระหว่างศูนย์สารสนเทศทีด่ ินและสานักงานที่ดินทั่วประเทศ โดยมีผู้ให้บริการ
ส่วนเสีย
รายเดือนคือ TRUE แต่กาหนดให้มี Link 2 Link Link หลัก และ Link สารอง โดยทางานแบบ
Active – Active ต่าง Provider ดังนั้น หาก Link ใด Link หนึ่ง ไม่สามารถทางานได้ อีก Link
จะต้องรับการสื่อสารข้อมูลเพิ่มขึ้น และจะต้องทาการกู้คืน Link ที่ไม่สามารถให้บริการได้ภายใน
4 ชั่วโมง
- หน่วยงานส่วนกลางของกรมที่ดนิ มีผู้ให้บริการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต คือ บริษัท ทีโอที
จากัด (มหาชน) ซึ่งกาหนดให้มี Link หลัก และ Link สารอง ทางานแบบ Active – Standby
หาก Link หลักไม่สามารถใช้งานได้ Link สารองจะถูกใช้งาน และจะต้องแก้ไขให้ Link หลัก
สามารถใช้งานได้ ภายใน 4 ชั่วโมง

ตารางที่ 4 การระบุพื้นที่การปฏิบัติงานสารอง
ประเภททรัพยากร
พื้นที่สาหรับสถานที่
ปฏิบัติงานสารอง

ปฏิบัติงานที่บ้าน
รวม

ที่มา

๔ ชั่วโมง

๑ วัน

๑ สัปดาห์ ๒ สัปดาห์

๑ เดือน

- กรมที่ดิน
ถนนพระพิพิธ
- สถาบันพัฒนา
ข้าราชการกรมที่ดิน
- อาคารรังวัดและทา
แผนที่

180 ตร.ม.
(70 คน)

280 ตร.ม.
(143 คน)

404 ตร.ม.
(182 คน)

410 ตร.ม.
(190 คน)

410 ตร.ม.
(190 คน)

100 ตร.ม.
(50 คน)
280 ตร.ม.
( 130 คน)

56 ตร.ม.
(36 คน)
336 ตร.ม.
( 179 คน)

42 ต.ร.ม.
(18 คน)
446 ตร.ม.
( 200 คน)

12 ต.ร.ม.
(2 คน)
442 ตร.ม.
(192 คน)

430 ตร.ม.
(192 คน)

-82) ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement) ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การระบุจานวนวัสดุอุปกรณ์
ประเภททรัพยากร
คอมพิวเตอร์สารองที่มี
คุณลักษณะเหมาะสม

ที่มา

1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์

๑ เดือน

32 เครื่อง

39 เครื่อง

44 เครื่อง

44 เครื่อง

3 เครื่อง

4 เครื่อง

4 เครื่อง

4 เครื่อง

4 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

ขนย้ายจากสานัก/กอง
หรือผ่านกระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ

22 เครื่อง

24 เครื่อง

32 เครื่อง

36 เครื่อง

36 เครื่อง

ขนย้ายจากสานัก/กอง
โทรศัพท์พร้อมหมายเลข หรือผ่านกระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ

12 เครื่อง

12 เครื่อง

16 เครื่อง

18 เครื่อง

18 เครื่อง

โทรสาร / เครื่องสแกนด์ ขนย้ายจากสานัก/กอง
(Fax/Document Scan หรือผ่านกระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ
Machine) พร้อม
หมายเลข

20 เครื่อง

22 เครื่อง

23 เครื่อง

23 เครื่อง

23 เครื่อง

14 เครื่อง

15 เครื่อง

16 เครื่อง

16 เครื่อง

16 เครื่อง

ขนย้ายจากสานัก/กอง
หรือผ่านกระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ
เจ้าหน้าที่สานัก/กอง
GFMIS Token Key
ที่เก็บรักษา
EGP (ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่สานัก/กอง
ที่เก็บรักษา
Token Key)

เครื่องพิมพ์ รองรับ
การใช้งานกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์

เครื่องถ่ายเอกสาร

ขนย้ายจากสานัก/กอง
หรือผ่านกระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ

๔ ชั่วโมง

๑ วัน

23 เครื่อง

-93) ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล (IT & Information Requirement)
เนื่องจากระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ สาคัญของหน่วยงานอยู่ในความดูแล
ของหน่วยงานกลางเป็นลักษณะแบบรวมศูนย์ ดังนั้น หน่วยงานจึงใช้ข้อมูลสารสนเทศโดยการเชื่อมโยงระบบ
ของหน่วยงานกับหน่วยงานกลางผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ตารางที่ 6 การระบุความต้องการด้านเทคโนโลยี
ประเภททรัพยากร
Email

แหล่งข้อมูล ๔ ชั่วโมง
หน่วยงาน
/
ระบบ IT
ของกรมที่ดิน
GFMIS (ระบบเบิกจ่ายเงิน) หน่วยงาน
ระบบ IT
ของกรมที่ดิน
EGP (ระบบจัดซื้อจัดจ้าง) หน่วยงาน
ระบบ IT
ของกรมที่ดิน
หนังสือสั่งการต่างๆ
หน่วยงาน
ออกโดยหน่วยงาน
ระบบ IT
ของกรมที่ดิน
หนังสือสั่งการต่างๆ
หน่วยงานต้น
/
สังกัด
ข้อมูลประกอบการจัดทา
แผนงบประมาณประจาปี
งบประมาณ

หน่วยงาน
ต่าง ๆ ของ
กรมที่ดิน

๑ วัน ๑ สัปดาห์ 2 สัปดาห์ ๑ เดือน
/
/
/
/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/
(เร่งด่วน
ช่วง
เดือน
ก.ค.
ธ.ค.)

- 10 4) ความต้องการด้านบุคลากรสาหรับความต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน (Personnel Requirement)
ปรากฏดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 การระบุจานวนบุคลากรหลักที่จาเป็น
ประเภททรัพยากร
จานวนบุคลากรปฏิบัติงานที่
สานักงาน /สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
จานวนบุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน
รวม

๔ ชั่วโมง
70

๑ วัน
143

1 สัปดาห์
182

2 สัปดาห์
190

๑ เดือน
192

50
120

36
179

18
200

2
192

192

5) ความต้องการด้านผู้ให้บริการที่สาคัญ (Service Requirement)
ตารางที่ 8 การระบุจานวนผู้ให้บริการที่ต้องติดต่อหรือขอรับบริการ
ฝ่ายงาน /กลุ่มงาน
ผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต
รวม

๔ ชั่วโมง
1

๑ วัน
1

1 สัปดาห์
1

2 สัปดาห์
1

๑ เดือน
1

1

1

1

1

1

หมายเหตุ ให้จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เน็ตแบบพกพา (Air Card) ของผู้ให้บริการ
โทรศัพท์มือถือ เชื่อมโยงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญของหน่วยงานกลางผ่านอินเตอร์เน็ต
ในกรณีผู้ให้บริการหลักและสารองไม่ส ามารถให้บริการได้ภ ายในระยะเวลาที่กาหนด ขั้นตอนการบริห าร
ความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ

- 11 วันที่ ๑ (ภายใน ๒๔ ชั่วโมง) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที
ในการปฏิบัติการใด ๆ ให้บุคลากรของสานัก/กอง คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่น ๆ
และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานตนเองและสานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยกาหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

- เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
- บุคลากรหลัก
- คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- พิจารณาดาเนินการหรือปฏิบัติงานด้วยมือ (Manual)
เฉพาะงานเร่งด่วน หากไม่ดาเนินการจะส่งผลกระทบ
อย่างสูงและไม่สามารถรอได้ ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติ
- ระบุหน่วยงานที่เป็นคู่ค้า/ผู้ให้บริการสาหรับงานเร่งด่วน
เพื่อแจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารงานให้มี
ความต่อเนื่องตามความเห็นของคณะบริหารความต่อเนื่อง
ของหน่วยงาน

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของสานัก/กอง

- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่าง ๆ
ที่ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของสานัก/กอง ต้อง
ดาเนินการ (พร้อมระบุรายละเอียดผู้ดาเนินการและเวลา)
อย่างสม่าเสมอ
- แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดาเนินการ
สาหรับในวันถัดไปให้กับบุคลากรหลักในสานัก/กอง
เพื่อรับทราบและดาเนินการ อาทิ แจ้งวัน เวลา
และสถานที่ปฏิบัติงาน
- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงานอย่างสม่าเสมอ หรือตามที่ได้
กาหนดไว้

ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
สานัก/กอง

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของสานัก/กอง
หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของสานัก/กอง

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของสานัก/กอง
หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของสานัก/กอง

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

- 12 วันที่ ๒ – ๗ การตอบสนองในระยะสั้น
ในการปฏิบัติการใด ๆ ให้บุคลากรของสานัก/กอง คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่น ๆ
และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานตนเองและสานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยกาหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

- ติดตามสถานภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากร
หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ที่ได้รับผลกระทบประเมินความจาเป็นและระยะเวลา ความต่อเนื่องของ
ที่ต้องใช้ในการกอบกู้คืน
สานัก/กอง
ตรวจสอบกับหน่วยงานความพร้อมและข้อจากัดใน
การจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการบริหาร
ความต่อเนื่อง ได้แก่
- สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
- วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
- เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
- บุคลากรหลัก
- คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของ
สานัก/กอง

- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของ
หน่วยงาน ความพร้อม ข้อจากัด และข้อเสนอแนะ
ในการจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการบริหาร
ความต่อเนื่อง

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของสานัก/กอง

- ประสานงานและดาเนินการจัดหาทรัพยากรที่
จาเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่
- สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
- วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
- เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
- บุคลากรหลัก
- คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของ
สานัก/กอง

- ดาเนินการกอบกู้และจัดหาข้อมูลและรายงานต่าง ๆ ฝ่ายบริหารทั่วไปของ
ที่จาเป็นต้องใช้ในการดาเนินงานและให้บริการ
สานัก/กอง

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

- 13 วันที่ ๒ - ๗ การตอบสนองในระยะสั้น
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

- ดาเนินงานและให้บริการภายใต้ทรัพยากรที่จัดหา
เพื่อบริหารความต่อเนื่อง
- สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
- วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
- เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
- บุคลากรหลัก
- คู่ค้าผู้ให้บริการที่สาคัญ

ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของสานัก/กอง

- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรม และงาน
ต่าง ๆ ที่ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของสานัก/กอง
(พร้อมระบุรายละเอียดผู้ดาเนินการและเวลา )
อย่างสม่าเสมอ

ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของสานัก/กอง

- แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดาเนินการ
สาหรับในวันถัดไปให้กับบุคลากรในฝ่ายฯ

ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของสานัก/กอง

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่องของกรมที่ดินตามเวลาที่ได้กาหนดไว้

หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของ
สานัก/กอง
















ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

-14 วันที่ ๘ การตอบสนองระยะกลาง (1 สัปดาห์)
ในการปฏิบัติการใด ๆ ให้บุคลากรของสานัก/กอง คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่น ๆ
และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานตนเองและสานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยกาหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

- ติดตามสถานภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากร
ที่ได้รับผลกระทบ และประเมินความจาเป็นและ
ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการกอบกู้คืน
- ระบุทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ เพื่อดาเนินงานและ
ให้บริการตามปกติ

หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของสานัก/กอง

- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของ
หน่วยงานสถานภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากร
ที่ได้รับผลกระทบ และทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้เพื่อ
ดาเนินงานและให้บริการตามปกติ
- ประสานงานและดาเนินการจัดหาทรัพยากรที่
จาเป็นต้องใช้เพื่อดาเนินงานและให้บริการตามปกติ
- สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
- วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
- เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
- บุคลากรหลัก
- คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้ให้บริการที่สาคัญ
- แจ้งสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมด้าน
ทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อดาเนินงานและให้บริการตามปกติ
ให้กับบุคลากรในสานัก/กอง
- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงาน
ต่าง ๆ ที่ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของสานัก/กอง
(พร้อมระบุรายละเอียดผู้ดาเนินการและเวลา)
อย่างสม่าเสมอ
- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่องของหน่วยงานตามเวลาที่ได้กาหนดไว้

ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
สานัก/กอง





ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
สานัก/กอง

หัวหน้าและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของสานัก/กอง

ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
สานัก/กอง
ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
สานัก/กอง
หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของสานัก/กอง

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

