-1แผนดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP)
BCP จัดทำขึ้น เพื่อให้ “กรมที่ดิน”เตรียมควำมพร้อมองค์กรและสำมำรถนำไปใช้ในกำรตอบสนอง
และปฏิบัติงำนในสภำวะวิกฤติหรือเหตุกำรณ์ฉุกเฉินต่ำง ๆ ทั้งที่เกิดจำกภัยธรรมชำติ อุบัติเหตุ อุบัติกำรณ์
โรคระบำด หรื อ กำรมุ่ ง ร้ ำ ยต่ อ องค์ ก ร โดยไม่ ใ ห้ ส ภำวะวิ ก ฤตหรื อ เหตุ ก ำรณ์ ฉุ ก เฉิ น ดั ง กล่ ำ วส่ ง ผลให้
กรมที่ดินต้องหยุดกำรดำเนินงำน หรือไม่สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง
กำรที่ กรมที่ดิน ไม่มีกระบวนกำรรองรับ ให้กำรดำเนินงำนเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง อำจส่งผลกระทบ
ต่อกรมที่ดิน ในด้ำนต่ำง ๆ เช่น ด้ำนเศรษฐกิจกำรเงิน กำรให้ บริกำร สั งคม ชุมชน สิ่ งแวดล้ อม ชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชำชน เป็นต้น ดังนั้น กำรจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้
กรมที่ดินสำมำรถรับมือกับเหตุกำรณ์ที่ไม่คำดคิด และทำให้กระบวนกำรที่สำคัญ (Critical Business Process)
กลับมำดำเนินงำนได้อย่ำงปกติในระดับกำรให้บริกำรที่กำหนดไว้รวมทั้ง ลดระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นต่อกรมที่ดินได้

วัตถุประสงค์ (Objectives) ของกำรจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง
 เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง
 เพื่อให้กรมที่ดินมีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรรับมือกับสภำวะวิกฤตและลดผลกระทบจำกกำรหยุดชะงัก
ในกำรดำเนินงำนหรือกำรให้บริกำร
 เพื่อบรรเทำควำมเสียหำยให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้
 เพื่อให้ ป ระชำชน เจ้ ำหน้ ำที่ ผู้ มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย (Stakeholders) มี ควำมเชื่อ มั่นในศัก ยภำพของ
กรมที่ดิน แม้ห น่ว ยงำนต้องเผชิญกับเหตุกำรณ์ร้ำยแรงและส่ งผลกระทบจนทำให้กำรดำเนินงำน
ต้องหยุดชะงัก
สมมติฐำนของแผนดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง (BCP Assumptions)
เอกสำรฉบับนี้จัดทำขึ้นภำยใต้สมมติฐำน ดังต่อไปนี้
 เหตุ ก ำรณ์ ฉุ ก เฉิ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในช่ ว งเวลำส ำคั ญ ต่ ำ ง ๆ แต่ มิ ไ ด้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สถำนที่ ป ฏิ บั ติ ง ำน
สำรองที่ได้มีกำรจัดเตรียมไว้
 หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศรับผิดชอบในกำรสำรองระบบสำรสนเทศต่ำงๆ โดยระบบสำรสนเทศ
สำรองมิได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ฉุกเฉินเหมือนกับระบบสำรสนเทศหลัก
 “บุคลำกร” ที่ถูกระบุในเอกสำรฉบับนี้ หมำยถึงเจ้ำหน้ำที่และพนักงำนทั้งหมดของกรมที่ดิน
ขอบเขตของแผนดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง (Scope of BCP)
แผนดำเนิ นธุร กิจ อย่ำงต่อเนื่ อง (BCP) ฉบับนี้ ใช้ รองรับ สถำนกำรณ์ กรณีเกิดสภำวะวิกฤตหรือเหตุกำรณ์
ฉุกเฉินในพื้นที่สำนักงำนของหน่วยงำน หรือภำยในหน่วยงำนด้วยเหตุกำรณ์ต่อไปนี้






เหตุกำรณ์อุทกภัย
เหตุกำรณ์อัคคีภัย
เหตุกำรณ์ชุมนุมประท้วง/จลำจล
เหตุกำรณ์สำรเคมี
เหตุกำรณ์โรคระบำด

-2กำรวิเครำะห์ทรัพยำกรที่สำคัญ
สภำวะวิกฤตหรื อเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน มีห ลำกหลำยรูป แบบ ดัง นั้น เพื่อ ให้ก รมที่ดิน สำมำรถบริห ำรจัด กำร
กำรดำเนิน งำนขององค์ก รให้มีค วำมต่อ เนื่อ ง กำรจัด หำทรัพ ยำกรที่สำคัญ จึง เป็น สิ่ง จำเป็น และต้อ ง
ระบุไ ว้ ใ นแผนด ำเนิน ธุร กิจ อย่ำ งต่อ เนื ่อ ง ซึ ่ง กำรเตรีย มกำรทรัพ ยำกรที ่ส ำคัญ จะพิจ ำรณำจำก
ผลกระทบใน 5 ด้ำน ดังนี้
๑. ผล ก ร ะ ท บ ด้ ำน อ ำ ค ำ ร /ส ถ ำน ที่ ป ฏิ บั ติ ง ำ น ห ลั ก ห ม ำ ย ถึ ง เ ห ตุ ก ำ ร ณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ท ำ ใ ห้
สถำนปฏิบัติงำนหลักได้รับ ควำมเสียหำยหรือ ไม่สำมำรถใช้สถำนที่ ปฏิบัติงำนหลั กได้และส่งผลให้
บุคลำกรใม่สำมำรถเข้ำไปปฏิบัติงำนได้ชั่วครำวหรือระยะยำวซึ่งรวมทั้งกำรที่ผู้รับบริกำรไม่สำมำรถ
เข้ำถึงสถำนที่ให้บริกำรของกรมที่ดินด้วย
๒. ผลกระทบด้ ำ นวั สดุ อุป กรณ์ ที่สำคั ญ /กำรจัดหำจัด ส่งวัส ดุอุป กรณ์ ที่ สำคั ญ หมำยถึ ง เหตุ กำรณ์
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ท ำให้ ไ ม่ ส ำมำรถใช้ ง ำนวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ ส ำคั ญ หรื อ ไม่ ส ำมำรถจั ด หำ/จั ด ส่ ง วั ส ดุ อุ ป กรณ์
ที่สำคัญได้
๓. ผลกระทบด้ ำ นเทคโนโลยี ส ำรสนเทศและข้ อ มู ล ที่ ส ำ คั ญ หมำยถึ ง เหตุ ก ำรณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ทำให้ ร ะบบงำนเทคโนโลยี หรื อระบบสำรสนเทศ หรือ ข้ อมู ล ที่ ส ำคั ญ ไม่ ส ำมำรถนำมำใช้ ในกำร
ปฏิบัติงำนได้ตำมปกติ
๔. ผลกระทบด้ำนบุคลำกรหลัก หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นทำให้บุคลำกรหลักไม่สำมำรถมำปฏิบัติงำน
ได้ตำมปกติ
๕. ผลกระทบด้ ำ นคู่ ค้ ำ / ผู้ ให้ บริ กำรที่ ส ำคั ญ หมำยถึ ง เหตุ กำรณ์ ที่ เกิ ดขึ้ นท ำให้ คู่ ค้ ำ /ผู้ ให้ บริ กำร/
ผู้มีส่วนได้เสีย ไม่สำมำรถติดต่อหรือให้บริกำรหรือส่งมอบงำนได้
สรุปเหตุกำรณ์สภำวะวิกฤตและผลกระทบจำกเหตุกำรณ์
ผลกระทบ
ด้ำนอำคำร/
สถำนที่
ปฏิบัติงำน
หลัก

ด้ำนวัสดุ
อุปกรณ์
ที่สำคัญ /
กำรจัดหำ
จัดส่ง

๑ เหตุกำรณ์อุทกภัย
๒ เหตุกำรณ์อัคคีภัย
เหตุกำรณ์ชุมนุม
๓ ประท้วง/จลำจล

/
/

4 เหตุกำรณ์โรคระบำด
5 เหตุกำรณ์สำรเคมี

เหตุกำรณ์สภำวะวิกฤต

ด้ำน
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
และข้อมูลที่
สำคัญ

ด้ำน
บุคลำกร
หลัก

คู่ค้ำ/
ผู้ให้บริกำร/
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

/
/

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/
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/
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แผนด ำเนิ น ธุ ร กิ จ อย่ ำ งต่อ เนื่ อ ง (BCP) ฉบั บ นี้ ไม่ ร องรั บ กำรปฏิ บั ติ ง ำนในกรณี ที่ เ หตุ ขั ด ข้ อ งเกิ ด ขึ้ น
จำกกำรด ำเนิ น งำนปกติ แ ละเหตุขั ด ข้ องดั ง กล่ ำ วไม่ ส่ งผลกระทบในระดับ สู งต่ อ กำรด ำเนิ น งำนและ
กำรให้บริกำรของกรมที่ดิน เนื่องจำกกรมที่ดินยังสำมำรถจัดกำรหรือปรับปรุงแก้ไขสถำนกำรณ์ได้ภำยใน
ระยะเวลำที่เหมำะสม โดยผู้บริหำรของกรมที่ดินหรือผู้บริหำรของแต่ละกลุ่มงำนและฝ่ำยงำนสำมำรถ
รับผิดชอบและดำเนินกำรได้ด้วยตนเอง

-3ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง (Business Continuity plan Team)
เพื่อให้แผนบริหำรควำมต่อเนื่อง (BPC) ของฝ่ำยบริหำรทั่วไปสำมำรถนำไปปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
เกิดประสิทธิผล จะต้องจัดตั้งทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง (BCP Team) ขึ้น โดย BCP Team ประกอบด้วย
หัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง และทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง โดยทุกตำแหน่งจะต้องร่วมมือกันดูแล
ติดตำม ปฏิบัติงำน และกู้คืนเหตุกำรณ์ฉุกเฉินในฝ่ำยงำนของตนเองให้สำมำรถบริหำรควำมต่อเนื่องและกลับสู่
สภำวะปกติได้โดยเร็ว ตำมบทบำทหน้ำที่ที่กำหนดไว้ของทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง (BPC Team) และใน
กรณีที่บุคลำกรหลักไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้บุคลำกรสำรองรับผิดชอบทำหน้ำที่ในบทบำทของบุคลำกร
หลัก ปรำกฏดังตำรำงที่ ๑
ตำรำงที่ ๑ รำยชื่อบุคลำกรและบทบำทของทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่องของสำนัก/กองต่ำง ๆ ของกรมที่ดิน
(BCP Team)

บุคลำกรหลัก
ชื่อ – สกุล
เบอร์มือถือ
กองเทคโนโลยีทำแผนที่
นำยเอกสิทธิ์ ชนะสิทธิ์
นำยวุฒิพงษ์ เครือรัตน์
นำงสำวสำคร ด้วงสุด

บทบำท

09 6838 4445
08 1741 1568
08 7570 8905

หัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง

09 6838 2226
09 4669 5415
08 9771 1481
09 1010 3185
08 1984 7676
08 1573 9904

หัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง

08 9889 3621
08 1889 4967
08 2159 7969
09 4817 4286

หัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง

06 4586 3949
08 9823 4258
09 7338 0551
08 6764 4809

หัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง

ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง

บุคลำกรสำรอง
ชื่อ – สกุล
เบอร์มือถือ
นำยสุดเขต อุธิโย
09 5464 9799
นำยเมธี วิริยำ
06 1959 1615
นำยวีระศักดิ์ ประสิทธิ์คณำภรณ์ 08 1923 4724

สำนักมำตรฐำนกำรออก
หนังสือสำคัญ
นำยอำนวย พิณสุวรรณ
นำยสมบัติ ลำอ่อน
นำยบวรวิทย์ เจริญสิน
นำงชุติมำ ศูนยะคณิต
นำยสมมำนน สินธุระเวชญ์
นำงสำวพนอ กันสิริ

ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง

นำยวัชระ มำลัยมำตร
นำยอรรถพล อำบสุวรรณ์
นำงสำวอุรพี กำญจนชม
นำยเฉลิมพล สง่ำพงษ์
นำยไพโรจน์ เพ็ชรแก้ว
นำงปรียำ กิ่มนอก

09 1771 2828
09 6845 8560
08 9163 4002
08 1558 1474
08 6722 9124
08 6541 0788

นำยสุธิชำติ ชูรักษำ
นำยสหัส จิตปัญญำ
นำยอนันต์ หนูปำน

08 6004 4024
08 3415 6696
09 5168 7893

นำงสำวศิริรตั น์ ทรัพย์ไพบูลย์
นำงสุภำวดี ทักษิณสัมพันธ์
นำงสำวจินตนำ แสงทอง
นำยสุรพัฒน์ วิลำลัย
นำยนิพนธ์ โพธิ์จุไร
นำงสำวทิพสุคนธ์ บุญสมำน

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

สำนักจัดกำรที่ดินของรัฐ
นำยชัชวำล สมจิตต์
นำยขวัญชัย อรัญเวช
นำงสำวสุขศรี แสงนิล
นำยรัฐปัทม์ มูลไชยสุข

ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง

สำนักมำตรฐำนกำร
ทะเบียนที่ดิน
นำยอมรศักดิ์ นัยวิจำรณ์
นำยหริรักษ์ หัตถศำสตร์
นำยณัฎฐ์ฑิพัฒณ์ กุลเพิ่มทวีรัชต์

นำงสำววิจิตร สุขมูล

ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง

-4บุคลำกรหลัก
ชื่อ – สกุล
เบอร์มือถือ
สำนักมำตรฐำนและส่งเสริม
กำรรังวัด
นำยสมศักดิ์ มีหกวงศ์
นำงสำวสุนันทำ เดชำธรรมวรกุล
นำงรำตรี ส่งเกียรติศรี

บทบำท

บุคลำกรสำรอง
ชื่อ – สกุล
เบอร์มือถือ

09 1773 6868 หัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำมต่อเนือ่ ง นำยธนกรณ์ สกุลกิม
08 1064 3891
ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
นำยสิทธิเดช วิริยโรจนกุล
09 8335 3188
ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
นำงอัญชลี ชื่นเดช

08 0854 8919
06 5424 1971
08 7816 3123

สำนักกฎหมำย
นำยปิยพงศ์ ชูวงศ์
นำงสำววัลลภำ ทองงำม
นำงสำวเจียรนัย สมเชื้อ

08 1456 0077 หัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำมต่อเนือ่ ง นำยสมพงษ์ แว่นแก้ว
08 3099 0323
08 1684 1154
ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
นำยธงชัย ชูมณี
08 6783 6837
นำงสำวพรรธิภำ ดำขำโชติสกลุ 09 9158 1999
09 9245 6505
ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง

สำนักส่งเสริมธุรกิจ
อสังหำริมทรัพย์
นำยรุ่งโรจน์ วรรณเวช
นำยณัฐพล ทิพยมนตรี
นำยสิทธิโชค ศรีมีชัย
นำยสุรยิ ะ โพธิ์ทองศรีสิทธิ์

08 3583 8242 หัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำมต่อเนือ่ ง
08 1329 1900
ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
08 9667 8626
ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
08 9770 3151
ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง

นำงสำวอนงค์นำถ กำญจนเพ็ญ

นำงสำวจุฑำทิพย์ บำรุงเขต
นำงสำวดวงรัตน์ รุ่งสำง
นำงสำวศุภศิริ เวศำขวรินธ์

08 3099 0402
08 1814 4343
06 4180 4672
08 9667 8753

สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ
นำงศุปกิจ สกลเสำวภำคย์
นำงตวงรัตน์ จันทรประดิษฐ์
นำงอำรีย์ อุบลน้อย

06 4586 3929 หัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำมต่อเนือ่ ง นำงสำววริศดำ มณีโชติ
นำยอภิรักษ์ เทพนอก
08 4125 9683
ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
08 3880 3528
ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง

08 3099 0407
08 5395 4956

06 4586 3969 หัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำมต่อเนือ่ ง นำงสำวสมหมำย สุขวงศ์
09 2248 0663
ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
นำงทิพย์วำรี สุขใย
09 5719 2867
ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง

08 9816 0232
08 6344 9209

08 5059 0551 หัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำมต่อเนือ่ ง นำงอำรีวัลย์ ไชยพร
08 6344 9209
ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
นำงสุมนรัตน์ สุขขำม

06 1291 5151
09 1889 0794

06 4586 3919 หัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำมต่อเนือ่ ง นำงสำวพรทิพย์ รัตนพันธ์
08 9238 8988
ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
นำงอภิวรรณ สวัสดี
09 1010 3346
ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
นำงสำวอัจฉรำ อุน่ ใจ

08 9491 4393
08 7987 4420
09 4549 2528

08 1561 6925 หัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำมต่อเนือ่ ง นำยธันวำ ศุภสมุทร
08 9819 8760
ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
นำยมำนิต ขำวแก้ว
08 7039 5040
ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
นำยธนชัย ชูเยำว์
08 9492 5725
ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง

08 1776 3466
08 3099 0432
08 9117 1899

09 9354 2499 หัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำมต่อเนือ่ ง นำงสำวศิริลักษณ์ บำรุงศักดิ์สันติ
นำงสำวสมหมำย ไทยเอือ้
09 4969 3737
ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง

08 3099 0448
09 8363 5399

กองฝึกอบรม
นำงสุพินดำ นำคบัว
นำงวรำภรณ์ แก้วแฝก
นำยศักดิ์นรินทร์ พิมพเนตร

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำร
กรมที่ดิน
นำงสมหมำย บุญธรรมธนะรุ่ง
จ่ำเอกภำสกร ชัยรุ่งโรจน์สกุล

กองแผนงำน
นำงสำวนริสรำ มำลัยพงษ์
นำงสำวอัจฉรำ สันติปรีชำจิตต์
นำงสำวอรุณี พรหมบุรี

กองพัสดุ
นำยจักรพันธ์ จันทรภูมิ
นำยประพัทธ์ ตันโสภณ
นำยสงกรำนต์ วรรณรัตน์
นำยสมบัติ ศิริอังกำนนท์
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
นำงสำวฌินำพรรณ์ เมฆไพบูลย์
นำงสำวเยำวนิจ ศิริปติ ุภมู ิ

-5บุคลำกรหลัก
ชื่อ – สกุล
เบอร์มือถือ
กองกำรเจ้ำหน้ำที
นำงพนิตำวดี ปรำชญ์นคร
นำยประภัสร์ รื่นภำคเพ็ชร
นำงอรชร เที่ยงแช่ม
นำงเตือนจิตต์ วงษ์ศิลป์

บทบำท

บุคลำกรสำรอง
ชื่อ – สกุล
เบอร์มือถือ

09 5370 8800 หัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำมต่อเนือ่ ง นำยวัลลภ เลำหสุวรรณ
08 1255 8919
ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
นำงกัญญ์วณิช ดำรงทวีศักดิ์
08 1928 6414
ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
นำยสยำม บุญยมัย
08 3099 0344
ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง

08 6994 0404
09 4786 1649
08 1925 0382

09 4447 5459 หัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำมต่อเนือ่ ง นำงแพรวพรรณ ภำคำนำม
08 9036 7089
ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
นำยมงคล สิริธัญญำนนท์

08 1808 7100
08 4025 5868

08 9666 1059 หัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำมต่อเนือ่ ง นำงกรดำ ยะโสดร
08 7701 5995
ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
นำยสมัคร วรพงษ์
09 5931 2442
ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
นำงพัชรียำ คงนวล

06 2828 2699
08 9767 6464
06 5536 2415

09 5768 2697 หัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำมต่อเนือ่ ง
08 6552 ๑307
ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
08 9104 9900
ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
08 1381 5995
ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง

นำงมณฑำ สัญชำนันก์
นำงขวัญใจ ศรีบุศย์ดี
นำยพงศกรณ์ ทองมำ
นำงสำวอำรยำ เรืองคลิ้ง

09 7145 3663
09 4548 1181
08 9267 5908
09 8423 5639

06 4586 3935 หัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำมต่อเนือ่ ง
09 4682 9697
ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
08 9805 0498
ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
08 6763 2683
ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง

นำงธนวรรณ วรรณประเถำว์
นำงสำวจิดำภำ นิชำวัฒนำนนท์
นำงสำวปำณิสรำ ศรีลำงค์
นำงสำวจันทนี มีทรัพย์มำก

09 9225 9415
08 4913 3782
08 0462 9651
06 3461 9445

กองกำรพิมพ์
นำยแสงชัย ธนพำณิชย์วัฒนำ
นำยสมบัติ เรืองงำม

สำนักงำนคณะกรรมกำร
ช่ำงรังวัดเอกชน
นำยวิภำส โอวำทจรูญจิตต์
นำยเดชำ เอื้ออำทร
นำงภคพร วชิรปำณี

กองคลัง
นำงศิริเพชร ยอดอุดม
นำยชำญวิทย์ สุทธิวรำภิรักษ์
นำงนวลจันทร์ สุขสงวน
นำงเดือนเพ็ญ มหิทธิรุกข์

สำนักงำนตรวจรำชกำร
นำงสำวกนกอร พันธ์อุดม
นำงผกำสิทธิ์ ทองสม
นำงกรรวี ไตรญำณ
นำยประสำท ทองเพียรพงษ์

สำนักงำนบริหำรโครงกำร
พัฒนำกรมที่ดินฯ
นำงสำวรัชนี ด้วงฉิม
นำยเดชำวุธ ตระกูลดิษฐ์

08 9794 6440 หัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำมต่อเนือ่ ง นำงสุชัญญำ คุ้มครอง
08 9884 1777
ทีมงำนบริหำรต่อเนื่อง
นำงสำวอภิรดี ชำนำญหนอง

08 3294 7426
08 4991 4622

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
นำยวิชัย ทองฤทธิ์
09 1726 7444 หัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำมต่อเนือ่ ง นำงสำวจำรุนันท์ ยงภูมิพุทธำ
นำยประสิทธิ์ เห็นวงศ์ประเสริฐ 08 3199 5387
ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
นำงสำวศิริอร อัศวินประทีป
นำงนำฎยำ กนกเวชยันต์
08 9664 6409
ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
นำยสันติ อำไพจิตต์

08 9001 5716
08 7069 1585
08 6709 9622

กลุ่มตรวจสอบภำยใน
นำงรัตนำ พึงไชย
นำงสุปรำณี เหมมัน
นำงสำวศิรินำฎ มีศรี

08 1344 7975 หัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำมต่อเนือ่ ง นำงสำวศิริรตั น์ ประเสริฐทรัพย์
09 2427 9499
ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
นำงสำวไอลดำ ธุรำรัตน์
08 1733 0184
ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง

08 6975 5461
08 0542 8992

09 1772 6644 หัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำมต่อเนือ่ ง นำยสุธี สุธีรภัทรำนนท์
08 9103 9725
ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
นำยพิชญ์ ติรณสวัสดิ์

08 6301 9115
08 6985 0222

ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลง
ที่ดิน
นำยคมสัน อภิพันธุ์
นำงสำวศิริชล ด้วยประดิษฐ์

-6บุคลำกรหลัก
ชื่อ – สกุล
เบอร์มือถือ
ศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน
นำยสุรวิทย์ นวลแก้ว
นำงสำวสุตำภัส เนื้อเขียว
นำงสำวพิสมัย มีแลบ

บทบำท

บุคลำกรสำรอง
ชื่อ – สกุล
เบอร์มือถือ

09 5208 4441 หัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำมต่อเนือ่ ง นำยวิศรุต พิทักษ์
นำยณัฐวุฒิ พำกเพียรทรัพย์
09 1889 0825
ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
นำงสำวจำรุนันท์ อภัย
09 2639 2956
ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง

08 1968 6317
06 2898 8866
08 9734 0466

09 4447 5459 หัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำมต่อเนือ่ ง นำยสนจิตร ศุขนิคม
06 1090 6569
ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
นำยมนูญ ชุมจันทร์
ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
นำงสำวศุภณ
ิ ญำ โซวเซ็ง

08 1891 9039
08 9029 3243
09 4494 7118

สำนักงำนเลขำนุกำรกรม
นำงสำววำสนำ ชูช่วย
นำงสำวปนัดดำ แหลมทอง

กลยุทธ์ควำมต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)
กลยุทธ์ควำมต่อเนื่อง เป็นแนวทำงในกำรจัดหำและบริหำรจัดกำรทรัพยำกรให้มีควำมพร้อมเมื่อเกิดสภำวะวิกฤต
ซึ่งพิจำรณำทรัพยำกรใน 5 ด้ำน ดังตำรำงที่ 2

-7ตำรำงที่ 2 กลยุทธ์ควำมต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)
ทรัพยากร
อาคาร/ สถานที่ปฏิบัติงาน
สารอง
วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ /
การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์
ที่สาคัญ

เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
ข้อมูลที่สำคัญ

บุคลำกรหลัก

กลยุทธ์ความต่อเนื่อง
- กำหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงำนสำรอง ณ กรมที่ดิน ถนนพระพิพิธ สถำบันพัฒนำ
ข้ำรำชกำรกรมที่ดิน อำคำรรังวัดและทำแผนที่ โดยมีกำรสำรวจควำมเหมำะสม
ของสถำนที่ประสำนงำนและกำรเตรียมควำมพร้อมกับเจ้ำของพื้นที่
- กำหนดให้มีกำรจัดหำคอมพิวเตอร์สำรองที่มีคุณลักษณะเหมำะสมกับ
กำรใช้งำนพร้อมอุปกรณ์ที่สำมำรถเชื่อมโยงต่อผ่ำนอินเตอร์เน็ตเข้ำสู่ระบบ
เทคโนโลยีของหน่วยงำนกลำงและกรมบัญชีกลำงได้
- กำหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพำ (Laptop/ Notebook) ของเจ้ำหน้ำที่
ของหน่วยงำนได้เป็นกำรชั่วครำว หำกมีควำมจำเป็นเร่งด่วนในช่วงระหว่ำง
กำรจัดหำคอมพิวเตอร์สำรอง ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญำตจำกหัวหน้ำคณะบริหำร
ควำมต่อเนื่องในกำรกอบกู้คืนก่อน
- ระบบสำรสนเทศ และข้อมูลที่สำคัญของหน่วยงำนมีลักษณะแบบรวมศูนย์
ที่ส่วนกลำงและเชื่อมโยงเครือข่ำยสื่อสำรข้อมูลควำมเร็วสูงแบบ MPLS เพื่อใช้
งำน 2 Link หำกเกิ ด ภำวะฉุ ก เฉิ น ต้ อ งรอจนกว่ ำ ระบบสำรสนเทศซึ่ ง
ประกอบด้วยเครื่องแม่ข่ำยและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่ศูนย์สำรสนเทศที่ดินได้รับ
กำรกู้คืนระบบสำรสนเทศให้สำมำรถใช้งำนได้

- กำหนดให้ใช้บุคลำกรทดแทนภำยในฝ่ำยงำนหรือกลุ่มงำนเดียวกัน
- กำหนดให้ใช้บุคลำกรนอกฝ่ำยงำนหรือกลุ่มงำนในกรณีที่บุคลำกรไม่เพียงพอ
หรือขำดแคลน
- กำหนดให้แต่ละงำนมีผู้รับผิดชอบตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป
คู่ ค้ ำ /ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำรที่ ส ำคั ญ / - กรมที่ดินจัดตั้งศูนย์สำรสนเทศที่ดิน ณ สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ อำคำร
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รังวัดและทำแผนที่เพื่อเป็นศูนย์กลำง โดยมีกำรวำงระบบกำรเชื่อมโยงเครือข่ำย
สื่อสำรข้อมูลควำมเร็วสูง MPLS with IPSec ระหว่ำงศูนย์สำรสนเทศที่ดินและ
สำนักงำนที่ดินทั่วประเทศ โดยมีผู้ให้บริกำรรำยเดือนคือ TRUE แต่กำหนดให้มี
Link 2 Link Link หลัก และ Link สำรอง โดยทำงำนแบบ Active – Active
ต่ำง Provider ดังนั้น หำก Link ใด Link หนึ่ง ไม่สำมำรถทำงำนได้ อีก Link
จะต้องรับกำรสื่อ สำรข้อมูลเพิ่มขึ้น และจะต้องทำกำรกู้คืน Link ที่ไม่สำมำรถ
ให้บริกำรได้ภำยใน 4 ชั่วโมง
- หน่วยงำนส่วนกลำงของกรมทีด่ ิน มีผู้ให้บริกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต คือ
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหำชน) ซึ่งกำหนดให้มี Link หลัก และ
Link สำรอง ทำงำนแบบ Active – Standby หำก Link หลักไม่สำมำรถใช้งำน
ได้ Link สำรองจะถูกใช้งำน และจะต้องแก้ไขให้ Link หลักสำมำรถใช้งำนได้
ภำยใน 4 ชั่วโมง

-๘ผลกระทบต่อกระบวนการทางานหรือการให้บริการ
กำรวิเ ครำะห์ ผ ลกระทบต่ อกระบวนกำรทำงำนหรื อกำรให้ บ ริกำร (Business Impact Analysis) พบว่ ำ
กระบวนกำรทำงำนที่สำนัก/กองต่ำง ๆ ต้องให้ควำมสำคัญและกลับมำดำเนินงำนหรือฟื้นคืนสภำพให้ได้ภำยใน
ระยะเวลำตำมที่กำหนด ปรำกฏดังตำรำงที่ ๓
ตารางที่ ๓ ผลกระทบต่อกระบวนการทางานหรือการให้บริการ (Business Impact Analysis)
กระบวนการหลัก
ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนสำรบรรณ/
ติดต่อประสำนงำน
ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนด้ำน
กำรเงิน กำรบัญชี
วัสดุอุปกรณ์
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
เทคโนโลยี/กำรสื่อสำร
กำกับดูแล/ให้คำปรึกษำงำนของ
สำนักงำนที่ดิน
ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดทำ
แผนงำน/ งบประมำณ

ระดับความเร่งด่วน
(สูง/ปานกลาง/ต่า)

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ
๔ ชั่วโมง ๑วัน ๑ สัปดาห์ ๒ สัปดาห์ ๑ เดือน

สูง

/

สูง

/

สูง
สูง
สูง

/
/
/

สูง

/

/
(เร่งด่วน
ต่ำ
ช่วง
เดือน
ก.ค.)
สำหรับกระบวนงำนอื่น ๆ ที่ประเมินแล้ว อำจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมำก หรือมีควำมยืดหยุ่นสำมำรถ
ชะลอกำรดำเนินงำนและกำรให้บริกำรได้ โดยให้ผู้บริหำรของสำนัก/กอง ประเมินควำมจำเป็นและเหมำะสม
ทั้งนี้ หำกมีควำมจำเป็น ให้ปฏิบัติตำมแนวทำงกำรบริหำรควำมต่อเนื่องเช่นเดียวกับกระบวนงำนหลัก
กำรวิเครำะห์เพื่อกำหนดควำมต้องกำรทรัพยำกรที่สำคัญ
1) ด้ำนสถำนที่ปฏิบัติงำนสำรอง (Working Space Requirement) ดังตำรำงที่ 4
ตำรำงที่ 4 กำรระบุพื้นที่กำรปฏิบัติงำนสำรอง
ประเภททรัพยำกร
สถำนที่/ที่มำ ๔ ชั่วโมง
๑ วัน ๑ สัปดำห์ ๒ สัปดำห์ ๑ เดือน
กรมที
ด
่
น
ิ
180 ตรม. 280 ตรม. 404 ตรม. 410 ตรม. 410 ตรม.
พื้นที่สำหรับสถำนที่
ถนนพระพิพิธ
(70 คน)
(143 คน) (182 คน) (190 คน) (190 คน)
ปฏิบัติงำนสำรอง/
- สถำบันพัฒนำ
พื้นที่สำหรับสถำนที่
ข้ำรำชกำรกรมที่ดิน
อำคำรรังวัดและทำ
ปฏิบัติงำนใหม่ใน
แผนที่
กรณีจำเป็น
100 ตร.ม. 56 ตร.ม. 42 ต.ร.ม. 12 ต.ร.ม.
ปฏิบัติงำนที่บ้ำน
รวม

(50 คน)
280 ตร.ม.
( 120 คน)

(36 คน)
336 ตร.ม.
( 179 คน)

(18 คน)
446 ตร.ม.
( 200 คน)

(2 คน)
422 ตร.ม.
(192 คน)

410 ตร.ม.
(190 คน)

-๙2) ควำมต้องกำรด้ำนวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement) ดังตำรำงที่ 5
ตำรำงที่ 5 กำรระบุจำนวนวัสดุอุปกรณ์
ประเภททรัพยำกร
คอมพิวเตอร์สำรองที่มี
คุณลักษณะเหมำะสม

ที่มำ

1 สัปดำห์ 2 สัปดำห์

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

ขนย้ำยจำกสำนัก/กอง
หรือผ่ำนกระบวนกำร
จัดซื้อพิเศษ

22 เครื่อง

24 เครื่อง

32 เครื่อง

36 เครื่อง

36 เครื่อง

ขนย้ำยจำกสำนัก/กอง
โทรศัพท์พร้อมหมำยเลข หรือผ่ำนกระบวนกำร
จัดซื้อพิเศษ

12 เครื่อง

12 เครื่อง

16 เครื่อง

18 เครื่อง

18 เครื่อง

โทรสำร / เครื่องสแกนด์ ขนย้ำยจำกสำนัก/กอง
(Fax/Document Scan หรือผ่ำนกระบวนกำร
จัดซื้อพิเศษ
Machine) พร้อม
หมำยเลข

20 เครื่อง

22 เครื่อง

23 เครื่อง

23 เครื่อง

23 เครื่อง

14 เครื่อง

15 เครื่อง

16 เครื่อง

16 เครื่อง

16 เครื่อง

ขนย้ำยจำกสำนัก/กอง
หรือผ่ำนกระบวนกำร
จัดซื้อพิเศษ
เจ้ำหน้ำที่สำนัก/กอง
GFMIS Token Key
ที่เก็บรักษำ
EGP (ระบบจัดซื้อจัดจ้ำง เจ้ำหน้ำที่สำนัก/กอง
ที่เก็บรักษำ
Token Key)

เครื่องพิมพ์ รองรับ
กำรใช้งำนกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์

เครื่องถ่ำยเอกสำร

ขนย้ำยจำกสำนัก/กอง
หรือผ่ำนกระบวนกำร
จัดซื้อพิเศษ

๔ ชั่วโมง

๑ วัน

23 เครื่อง

-103) ควำมต้องกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูล (IT & Information Requirement)
ตำรำงที่ 6 กำรระบุควำมต้องกำรด้ำนเทคโนโลยี
ประเภททรัพยำกร
ระบบงำนสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

แหล่งข้อมูล

ระบบ Internet และระบบ
Intranet

๔ ชั่วโมง

๑ วัน ๑ สัปดำห์ 2 สัปดำห์
/

/

ระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อกำรสื่อสำรในภำครัฐ EMail address : Secretaryadmin @dol.go.th

/

ระบบเบิกจ่ำยเงิน GFMIS

/

ระบบจัดซื้อจัดจ้ำง EGP

/

หน่วยงำน
ระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
ระบบ IT
จัดกำรเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ของกรมที่ดิน
ศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน Econtacts DC และระบบ
Call Center
ระบบให้บริกำรประชำชน
ระบบสำรสนเทศที่ดินระยะ 1
Land 2012

/

/

ระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำร MIS

/

กำรรังวัดด้วยระบบเครือข่ำย
ดำวเทียมแบบจล (RTK)

/

ระบบหนังสือสั่งกำรต่ำง ๆ

๑ เดือน

หน่วยงำนต้น
สังกัด

ข้อมูลประกอบกำรจัดทำแผน หน่วยงำน
งบประมำณประจำปี
ต่ำง ๆ ของ
งบประมำณ
กรมที่ดนิ
สังกัด

/
/
(เร่งด่วน
ช่วงเดือน
ก.ค. ธ.ค.)

-114) ควำมต้องกำรด้ำนบุคลำกรสำหรับควำมต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงำน (Personnel Requirement)
ตำรำงที่ 7 กำรระบุจำนวนบุคลำกรหลักที่จำเป็น
ประเภททรัพยำกร
จำนวนบุคลำกรปฏิบัติงำนที่
สำนักงำน /สถำนที่ปฏิบัติงำนสำรอง
จำนวนบุคลำกรปฏิบัติงำนที่บ้ำน
รวม

๔ ชั่วโมง
70

๑ วัน
143

1 สัปดำห์
182

2 สัปดำห์
190

๑ เดือน
190

50
120

36
179

18
200

2
192

190

5) ควำมต้องกำรด้ำนผู้ให้บริกำรที่สำคัญ (Service Requirement)
ตำรำงที่ 8 กำรระบุจำนวนผู้ให้บริกำรที่ต้องติดต่อหรือขอรับบริกำร
ฝ่ำยงำน /กลุ่มงำน
ผู้ให้บริกำรเชื่อมโยงระบบเครือข่ำย
อินเตอร์เน็ต
รวม

๔ ชั่วโมง
1

๑ วัน
1

1 สัปดำห์
1

2 สัปดำห์
1

๑ เดือน
1

1

1

1

1

1

หมำยเหตุ ให้จัดหำอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ำยต่อผ่ำนอินเตอร์เน็ตแบบพกพำ (Air Card) ของผู้ให้บริกำร
โทรศัพท์มือถือ เชื่อมโยงกำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลที่สำคัญของหน่วยงำนกลำงผ่ำนอินเตอร์เน็ต
ในกรณีผู้ให้บริกำรหลักและสำรองไม่สำมำรถให้บริกำรได้ภำยในระยะเวลำที่กำหนด

-12ขั้นตอนกำรบริหำรควำมต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนกำร
วันที่ ๑ กำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ทันที (ภำยใน ๒๔ ชั่วโมง)
กำรปฏิบัติกำรใด ๆ ให้บุคลำกรของสำนัก/กอง คำนึงถึงควำมปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลำกร
อื่น ๆ และปฏิบัติตำมแนวทำง แผนเผชิญเหตุและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่กำหนดอย่ำงเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบำทควำมรับผิดชอบ

- เทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ
- บุคลำกรหลัก
- คู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำรที่สำคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- พิจำรณำดำเนินกำรหรือปฏิบัติงำนด้วยมือ (Manual)
เฉพำะงำนเร่งด่วน หำกไม่ดำเนินกำรจะส่งผลกระทบ
อย่ำงสูงและไม่สำมำรถรอได้ ทั้งนี้ ต้องได้รับกำรอนุมัติ
- ระบุหน่วยงำนที่เป็นคู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำรสำหรับงำนเร่งด่วน
เพื่อแจ้งสถำนกำรณ์และแนวทำงในกำรบริหำรงำนให้มี
ควำมต่อเนื่องตำมควำมเห็นของคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง
ของหน่วยงำน

หัวหน้ำและทีมงำนบริหำรควำม
ต่อเนื่องของสำนัก/กอง

- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงำนต่ำง ๆ
ที่ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่องของสำนัก/กอง ต้อง
ดำเนินกำร (พร้อมระบุรำยละเอียดผู้ดำเนินกำรและเวลำ)
อย่ำงสม่ำเสมอ
- แจ้งสรุปสถำนกำรณ์และขั้นตอนกำรดำเนินกำร
สำหรับในวันถัดไปให้กับบุคลำกรหลักในสำนัก/กอง
เพื่อรับทรำบและดำเนินกำร อำทิ แจ้งวัน เวลำ
และสถำนที่ปฏิบัติงำน
- รำยงำนควำมคืบหน้ำให้แก่หัวหน้ำคณะบริหำรควำม
ต่อเนื่องของหน่วยงำนอย่ำงสม่ำเสมอ หรือตำมที่ได้
กำหนดไว้

ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่องของ
สำนัก/กอง

หัวหน้ำและทีมงำนบริหำรควำม
ต่อเนื่องของสำนัก/กอง
หัวหน้ำและทีมงำนบริหำรควำม
ต่อเนื่องของสำนัก/กอง

หัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำม
ต่อเนื่องของสำนัก/กอง
หัวหน้ำและทีมงำนบริหำรควำม
ต่อเนื่องของสำนัก/กอง

ดำเนินกำร
แล้วเสร็จ

-13วันที่ ๒ – ๗ กำรตอบสนองในระยะสั้น
กำรปฏิบัติกำรใด ๆ ให้บุคลำกรของสำนัก/กอง คำนึงถึงควำมปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลำกรอื่น ๆ
และปฏิบัติตำมแนวทำง แผนเผชิญเหตุและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่กำหนดขึ้นอย่ำงเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบำทควำมรับผิดชอบ

- ติดตำมสถำนภำพกำรกอบกู้คืนมำของทรัพยำกร
หัวหน้ำและทีมงำนบริหำร
ที่ได้รับผลกระทบประเมินควำมจำเป็นและระยะเวลำ ควำมต่อเนื่องของ
ที่ต้องใช้ในกำรกอบกู้คืน
สำนัก/กอง
ตรวจสอบกับหน่วยงำนควำมพร้อมและข้อจำกัดใน
กำรจัดหำทรัพยำกรที่จำเป็นต้องใช้ในกำรบริหำร
ควำมต่อเนื่อง ได้แก่
- สถำนที่ปฏิบัติงำนสำรอง
- วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ
- เทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ
- บุคลำกรหลัก
- คู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำรที่สำคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หัวหน้ำและทีมงำนบริหำร
ควำมต่อเนื่องของ
สำนัก/กอง

- รำยงำนหัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่องของ
หน่วยงำน ควำมพร้อม ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ
ในกำรจัดหำทรัพยำกรที่จำเป็นต้องใช้ในกำรบริหำร
ควำมต่อเนื่อง

หัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำม
ต่อเนื่องของสำนัก/กอง

- ประสำนงำนและดำเนินกำรจัดหำทรัพยำกรที่
จำเป็นต้องใช้ในกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง ได้แก่
- สถำนที่ปฏิบัติงำนสำรอง
- วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ
- เทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ
- บุคลำกรหลัก
- คู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำรที่สำคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หัวหน้ำและทีมงำนบริหำร
ควำมต่อเนื่องของ
สำนัก/กอง

- ดำเนินกำรกอบกู้และจัดหำข้อมูลและรำยงำนต่ำง ๆ ฝ่ำยบริหำรทั่วไปของ
ที่จำเป็นต้องใช้ในกำรดำเนินงำนและให้บริกำร
สำนัก/กอง

ดำเนินกำร
แล้วเสร็จ

-14วันที่ ๒ - ๗ กำรตอบสนองในระยะสั้น
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบำทควำมรับผิดชอบ

- ดำเนินงำนและให้บริกำรภำยใต้ทรัพยำกรที่จัดหำ
เพื่อบริหำรควำมต่อเนื่อง
- สถำนที่ปฏิบัติงำนสำรอง
- วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ
- เทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ
- บุคลำกรหลัก
- คู่ค้ำผู้ให้บริกำรที่สำคัญ

ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
ของสำนัก/กอง

- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรม และงำน
ต่ำง ๆ ที่ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่องของสำนัก/กอง
(พร้อมระบุรำยละเอียดผู้ดำเนินกำรและเวลำ )
อย่ำงสม่ำเสมอ

ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
ของสำนัก/กอง

- แจ้งสรุปสถำนกำรณ์และขั้นตอนกำรดำเนินกำร
สำหรับในวันถัดไปให้กับบุคลำกรในฝ่ำยฯ

ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
ของสำนัก/กอง

- รำยงำนควำมคืบหน้ำให้แก่หัวหน้ำคณะบริหำร
ควำมต่อเนื่องของกรมที่ดินตำมเวลำที่ได้กำหนดไว้

หัวหน้ำและทีมงำนบริหำร
ควำมต่อเนื่องของ
สำนัก/กอง















ดำเนินกำร
แล้วเสร็จ


-15วันที่ ๘ กำรตอบสนองระยะกลำง (1 สัปดำห์)
กำรปฏิบัติกำรใด ๆ ให้บุคลำกรของสำนัก/กอง คำนึงถึงควำมปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลำกรอื่น ๆ
และปฏิบัติตำมแนวทำง แผนเผชิญเหตุและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่กำหนดขึ้นอย่ำงเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบำทควำมรับผิดชอบ

- ติดตำมสถำนภำพกำรกอบกู้คืนมำของทรัพยำกร
ที่ได้รับผลกระทบ และประเมินควำมจำเป็นและ
ระยะเวลำที่ต้องใช้ในกำรกอบกู้คืน
- ระบุทรัพยำกรที่จำเป็นต้องใช้ เพื่อดำเนินงำนและ
ให้บริกำรตำมปกติ

หัวหน้ำและทีมงำนบริหำร
ควำมต่อเนื่องของสำนัก/กอง

- รำยงำนหัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่องของ
หน่วยงำนสถำนภำพกำรกอบกู้คืนมำของทรัพยำกร
ที่ได้รับผลกระทบ และทรัพยำกรที่จำเป็นต้องใช้เพื่อ
ดำเนินงำนและให้บริกำรตำมปกติ
- ประสำนงำนและดำเนินกำรจัดหำทรัพยำกรที่
จำเป็นต้องใช้เพื่อดำเนินงำนและให้บริกำรตำมปกติ
- สถำนที่ปฏิบัติงำนสำรอง
- วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ
- เทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ
- บุคลำกรหลัก
- คู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำรที่สำคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้ให้บริกำรที่สำคัญ
- แจ้งสรุปสถำนกำรณ์และกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำน
ทรัพยำกรต่ำง ๆ เพื่อดำเนินงำนและให้บริกำรตำมปกติ
ให้กับบุคลำกรในสำนัก/กอง
- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงำน
ต่ำง ๆ ที่ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่องของสำนัก/กอง
(พร้อมระบุรำยละเอียดผู้ดำเนินกำรและเวลำ)
อย่ำงสม่ำเสมอ
- รำยงำนควำมคืบหน้ำให้แก่หัวหน้ำคณะบริหำร
ควำมต่อเนื่องของหน่วยงำนตำมเวลำที่ได้กำหนดไว้

ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่องของ
สำนัก/กอง






ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่องของ
สำนัก/กอง

หัวหน้ำและทีมงำนบริหำร
ควำมต่อเนื่องของสำนัก/กอง

ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่องของ
สำนัก/กอง
ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่องของ
สำนัก/กอง
หัวหน้ำและทีมงำนบริหำรควำม
ต่อเนื่องของสำนัก/กอง

ดำเนินกำร
แล้วเสร็จ


-16กำรตอบสนองระยะยำว (มำกกว่ำ 1 เดือน)
กำรปฏิบัติกำรใด ๆ ให้บุคลำกรของสำนัก/กอง คำนึงถึงควำมปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลำกรอื่น ๆ
และปฏิบัติตำมแนวทำง แผนเผชิญเหตุและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่กำหนดขึ้นอย่ำงเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบำทควำมรับผิดชอบ

- ติดตำมสถำนภำพกำรกอบกู้คืนมำของทรัพยำกร
ที่ได้รับผลกระทบ และประเมินควำมจำเป็นและ
ระยะเวลำที่ต้องใช้ในกำรกอบกู้คืน
- ระบุทรัพยำกรที่จำเป็นต้องใช้ เพื่อดำเนินงำนและ
ให้บริกำรตำมปกติ

หัวหน้ำและทีมงำนบริหำร
ควำมต่อเนื่องของสำนัก/กอง

- รำยงำนหัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่องของ
หน่วยงำนสถำนภำพกำรกอบกู้คืนมำของทรัพยำกร
ที่ได้รับผลกระทบ และทรัพยำกรที่จำเป็นต้องใช้เพื่อ
ดำเนินงำนและให้บริกำรตำมปกติ
- ประสำนงำนและดำเนินกำรจัดหำทรัพยำกรที่
จำเป็นต้องใช้เพื่อดำเนินงำนและให้บริกำรตำมปกติ
- สถำนที่ปฏิบัติงำนสำรอง
- วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ
- เทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ
- บุคลำกรหลัก
- คู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำรที่สำคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้ให้บริกำรที่สำคัญ
- แจ้งสรุปสถำนกำรณ์และกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำน
ทรัพยำกรต่ำง ๆ เพื่อดำเนินงำนและให้บริกำรตำมปกติ
ให้กับบุคลำกรในสำนัก/กอง
- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงำน
ต่ำง ๆ ที่ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่องของสำนัก/กอง
(พร้อมระบุรำยละเอียดผู้ดำเนินกำรและเวลำ)
อย่ำงสม่ำเสมอ
- รำยงำนควำมคืบหน้ำให้แก่หัวหน้ำคณะบริหำร
ควำมต่อเนื่องของหน่วยงำนตำมเวลำที่ได้กำหนดไว้

ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่องของ
สำนัก/กอง

ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่องของ
สำนัก/กอง

หัวหน้ำและทีมงำนบริหำร
ควำมต่อเนื่องของสำนัก/กอง

ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่องของ
สำนัก/กอง
ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่องของ
สำนัก/กอง
หัวหน้ำและทีมงำนบริหำรควำม
ต่อเนื่องของสำนัก/กอง

ดำเนินกำร
แล้วเสร็จ

