-1แผนบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP)
BCP จัดทําขึ้น เพื่อให “กรมที่ดิน”เตรียมความพรอมองคกรและสามารถนําไปใชในการตอบสนอง
และปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณฉุกเฉินตาง ๆ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ อุบัติการณ
โรคระบาด หรื อ การมุ ง ร า ยต อ องค ก ร โดยไม ใ ห ส ภาวะวิ ก ฤตหรื อ เหตุ ก ารณ ฉุ ก เฉิ น ดั ง กล า วส ง ผลให
กรมที่ดินตองหยุดการดําเนินงาน หรือไมสามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง
การที่กรมที่ดิน ไมมีกระบวนการรองรับใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่อง อาจสงผลกระทบ
ตอ กรมที่ดินในดา นตา ง ๆ เชน ดา นเศรษฐกิจ การเงิน การใหบริการ สังคม ชุมชน สิ่งแวดลอ ม ชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน เปนตน ดังนั้น การจัดทําแผนบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤตจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะ
ชวยใหกรมที่ดินสามารถรับมือกับ เหตุการณที่ไมคาดคิด และทําใหกระบวนการที่สําคัญ (Critical Business
Process) กลับมาดําเนินงานไดอยางปกติในระดับการใหบริการที่กําหนดไวรวมทั้ง ลดระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นตอกรมที่ดินได

วัตถุประสงค (Objectives) ของการจัดทําแผนบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต
 เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารความตอเนื่อง
 เพื่อใหกรมที่ดินมีการเตรียมความพรอมในการรับมือกับสภาวะวิกฤตและลดผลกระทบจากการหยุดชะงัก
ในการดําเนินงานหรือการใหบริการ
 เพื่อบรรเทาความเสียหายใหอยูระดับที่ยอมรับได
 เพื่อใหป ระชาชน เจา หนาที่ ผูมี สว นไดส ว นเสี ย (Stakeholders) มี ความเชื่อ มั่นในศัก ยภาพของ
กรมที่ดิน แมห นว ยงานตองเผชิญกับ เหตุการณรายแรงและสงผลกระทบจนทําใหการดําเนิน งาน
ตองหยุดชะงัก
สมมติฐานของแผนบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต (BCP Assumptions)
เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นภายใตสมมติฐาน ดังตอไปนี้
 เหตุ ก ารณ ฉุ ก เฉิ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในช ว งเวลาสํา คั ญ ต า ง ๆ แต มิ ไ ด ส ง ผลกระทบต อ สถานที่ ป ฏิ บั ติ ง าน
สํารองที่ไดมีการจัดเตรียมไว
 หนวยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการสํารองระบบสารสนเทศตางๆ โดยระบบสารสนเทศ
สํารองมิไดรับผลกระทบจากเหตุการณฉุกเฉินเหมือนกับระบบสารสนเทศหลัก
 “บุคลากร” ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึงเจาหนาที่และพนักงานทั้งหมดของกรมที่ดิน
ขอบเขตของแผนบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต (Scope of BCP)
แผนบริห ารความพรอมตอสภาวะวิก ฤต (BCP) ฉบั บ นี้ ใชร องรั บ สถานการณ กรณีเกิ ดสภาวะวิกฤตหรื อ
เหตุการณฉุกเฉินในพื้นที่สํานักงานของหนวยงาน หรือภายในหนวยงานดวยเหตุการณตอไปนี้






เหตุการณอุทกภัย
เหตุการณอัคคีภัย
เหตุการณชุมนุมประทวง/จลาจล
เหตุการณสารเคมี
เหตุการณโรคระบาด

-2การวิเคราะหทรัพยากรที่สําคัญ
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุก เฉิน มีห ลากหลายรูป แบบ ดัง นั้น เพื่อ ให ก รมที่ดิน สามารถบริห ารจัด การ
การดํา เนิน งานขององค ก รใหมีค วามตอ เนื่อ ง การจัด หาทรัพ ยากรที่สํา คัญ จึง เปน สิ่ง จํา เปน และต อ ง
ระบุไ วใ นแผนบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต ซึ่ง การเตรีย มการทรัพ ยากรที่สํา คัญ จะพิจ ารณาจาก
ผลกระทบใน 5 ดาน ดังนี้
๑. ผล ก ร ะ ท บ ด าน อ า ค า ร /ส ถ าน ที่ ปฏิ บั ติ ง า นห ลั ก ห ม า ย ถึ ง เ ห ตุ ก า ร ณ ที่ เ กิ ดขึ้ นทํ า ให
สถานปฏิบัติงานหลักไดรับ ความเสียหายหรือไมสามารถใชสถานที่ปฏิบัติงานหลักไดและสงผลให
บุคลากรไมสามารถเขาไปปฏิบัติงานไดชั่วคราวหรือระยะยาวซึ่งรวมทั้งการที่ผูรับบริการไมสามารถ
เขาถึงสถานที่ใหบริการของกรมที่ดินดวย
๒. ผลกระทบดา นวั ส ดุอุป กรณ ที่สํา คัญ /การจัด หาจัด สง วัส ดุอุป กรณที่สํา คั ญ หมายถึ งเหตุก ารณ
ที่เ กิ ด ขึ้ น ทํา ให ไ ม ส ามารถใช ง านวั ส ดุ อุ ป กรณ ที่สํา คัญ หรื อ ไม ส ามารถจั ด หา/จั ด ส ง วั ส ดุ อุ ป กรณ
ที่สําคัญได
๓. ผลกระทบด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและข อ มู ล ที่ สํ า คั ญ หมายถึ ง เหตุ ก ารณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ทํา ใหร ะบบงานเทคโนโลยี หรื อระบบสารสนเทศ หรือ ข อมู ล ที่สํา คั ญไม สามารถนํา มาใช ในการ
ปฏิบัติงานไดตามปกติ
๔. ผลกระทบดานบุคลากรหลัก หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นทําใหบุคลากรหลักไมสามารถมาปฏิบัติงาน
ไดตามปกติ
๕. ผลกระทบด า นคู ค า / ผู ให บริ การที่ สํ าคั ญ หมายถึ ง เหตุ การณ ที่ เ กิ ดขึ้ นทํ าให คู ค า/ผู ให บ ริ การ/
ผูมีสวนไดเสีย ไมสามารถติดตอหรือใหบริการหรือสงมอบงานได
สรุปเหตุการณสภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ
ผลกระทบ
เหตุการณสภาวะวิกฤต

ดานอาคาร/
สถานที่
ปฏิบัติงาน
หลัก

ดานวัสดุ
อุปกรณ
ที่สําคัญ /
การจัดหา
จัดสง

ดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และขอมูลที่
สําคัญ

ดาน
บุคลากร
หลัก

คูคา/
ผูใหบริการ/
ผูมีสวนได
สวนเสีย

๑ เหตุการณอุทกภัย
๒ เหตุการณอัคคีภัย
เหตุการณชุมนุม
๓ ประทวง/จลาจล
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4 เหตุการณโรคระบาด
5 เหตุการณสารเคมี
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แผนบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต (BCP) ฉบับนี้ ไมรองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่เหตุขัดของเกิดขึ้น
จากการดํ าเนิ น งานปกติแ ละเหตุขั ด ข องดั ง กล า วไม ส งผลกระทบในระดับ สู งต อ การดํ า เนิ น งานและ
การใหบริการของกรมที่ดิน เนื่องจากกรมที่ดินยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแกไขสถานการณไดภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม โดยผูบริหารของกรมที่ดินหรือผูบริหารของแตละกลุมงานและฝายงานสามารถ
รับผิดชอบและดําเนินการไดดวยตนเอง

-3ทีมงานบริหารความตอเนื่อง (Business Continuity plan Team)
เพื่อใหแ ผนบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต (BPC) ของฝายบริหารทั่ว ไปสามารถนําไปปฏิบัติไ ดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จะตองจัดตั้งทีมงานบริหารความตอเนื่อง (BCP Team) ขึ้น โดย BCP
Team ประกอบดวยหัวหนาทีมงานบริหารความตอเนื่อง และทีมงานบริหารความตอเนื่อง โดยทุกตําแหนง
จะตองรวมมือกันดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกูคืนเหตุการณฉุกเฉินในฝายงานของตนเองใหสามารถบริหาร
ความตอเนื่องและกลับสูสภาวะปกติไดโดยเร็ว ตามบทบาทหนาที่ที่กําหนดไวของทีมงานบริหารความตอเนื่อง
(BPC Team) และในกรณีที่บุคลากรหลักไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหบุคลากรสํารองรับผิดชอบทําหนาที่ใน
บทบาทของบุคลากรหลัก ปรากฏดังตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความตอเนื่องของสํานัก/กองตาง ๆ ของกรมที่ดิน
(BCP Team)

บุคลากรหลัก
ชื่อ – สกุล
เบอรมือถือ
กองเทคโนโลยีทําแผนที่
นายเอกสิทธิ์ ชนะสิทธิ์
นายสุธี สุธีรภัทรานนท
นางสาวสาคร ดวงสุด

บทบาท

09 6838 4445
08 6301 9115
08 7570 8905

หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนื่อง

09 6838 2226
09 6845 8560
08 9771 1481
09 1010 3185
08 6838 7866
08 1573 9904

หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนื่อง

08 1665 5147
09 2446 5145
08 1975 9159

หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนื่อง

06 4586 3949
08 1256 4501
08 4973 9625
08 5135 4652
08 6764 4809

หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนื่อง

ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ทีมงานบริหารความตอเนื่อง

บุคลากรสํารอง
ชื่อ – สกุล
เบอรมือถือ
นายสุดเขต อุธิโย
09 5464 9799
นายเมธี วิริยา
06 1959 1615
นายวีระศักดิ์ ประสิทธิ์คณาภรณ 08 1923 4724

สํานักมาตรฐานการออก
หนังสือสําคัญ
นายอํานวย พิณสุวรรณ
นายอรรถพล อาบสุวรรณ
นายบวรวิทย เจริญสิน
นางชุติมา ศูนยะคณิต
นางประณอม ชลายนนาวิน
นางสาวพนอ กันสิริ

ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ทีมงานบริหารความตอเนื่อง

นายวัชระ มาลัยมาตร
นางวลัยลักษณ พรเลิศลักษณ
นางสาวอุรพี กาญจนชม
นายเฉลิมพล สงาพงษ
นายพันธุเทพ ปทุมานนท
นางปรียา กิ่มนอก

09 1771 2828
08 9111 7013
08 9163 4002
08 1558 1474
08 1889 0698
08 6541 0788

นายสุธิชาติ ชูรักษา
นายเจษฎ คํายา

08 6004 4024
08 1412 1433

นางสาวศิริรตั น ทรัพยไพบูลย
นายวิเชียร บุญเวศษ
นางสาวจินตนา แสงทอง
นายพันธทิพย พิมพกิ
นายสมเกียรติ เพ็ชรหมื่นไวย
นางสาวทิพสุคนธ บุญสมาน

08 1308 8377
08 9223 3224
08 1756 3779
08 1905 9591
08 6886 8456
06 4246 5142

สํานักจัดการที่ดินของรัฐ
นางสาวขนิษฐา วงศสวัสดิ์
นางสาวคัทลียา พวงพรหม
นายณัฎฐธนัน หอมจันทร

ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ทีมงานบริหารความตอเนื่อง

สํานักมาตรฐานการ
ทะเบียนที่ดิน
นายอํานาจ แจมแจง
นางสุภาวดี ทักษิณสัมพันธ
นายคุณากร ทรัพยผล
นายสุรพันธ พรหมประสิทธิ์
นางสาววิจิตร สุขมูล

ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ทีมงานบริหารความตอเนื่อง

-4บุคลากรหลัก
ชื่อ – สกุล
เบอรมือถือ
สํานักมาตรฐานและสงเสริม
การรังวัด
นายบันดาล สถิรชวาล
นางสาวสุนันทา เดชาธรรมวรกุล
นางราตรี สงเกียรติศรี

บทบาท

บุคลากรสํารอง
ชื่อ – สกุล
เบอรมือถือ

09 6994 9895 หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนือ่ ง นายธนกรณ สกุลกิม
08 1064 3891
ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
นายสิทธิเดช วิริยโรจนกุล
09 8335 3188
ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
นางอัญชลี ชื่นเดช

08 0854 8919
06 5424 1971
08 7816 3123

08 9836 8626 หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนือ่ ง นายสมพงษ แวนแกว
08 1684 1154
ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
นายวิสุทธิ์ วูวงศ
นายธงชัย ชูมณี
09 9245 6505
ทีมงานบริหารความตอเนื่อง

08 3099 0323
09 0560 6549
08 6783 6837

08 3583 8242 หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนือ่ ง
08 1329 1900
ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
08 9667 8626
ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
08 9770 3151
ทีมงานบริหารความตอเนื่อง

08 1814 4343
06 4180 4672
08 9667 8753

สํานักกฎหมาย
นายบุญธรรม หอไพบูลยสกุล
นางสาววัลลภา ทองงาม
นางสาวเจียรนัย สมเชื้อ

สํานักสงเสริมธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย
นายรุงโรจน วรรณเวช
นายณัฐพล ทิพยมนตรี
นายสิทธิโชค ศรีมีชัย
นายสุรยิ ะ โพธิ์ทองศรีสิทธิ์

นางสาวอนงคนาถ กาญจนเพ็ญ 08 3099 0402

นางสาวจุฑาทิพย บํารุงเขต
นางสาวดวงรัตน รุงสาง
นางสาวศุภศิริ เวศาขวรินธ

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางศุปกิจ สกลเสาวภาคย
นางตวงรัตน จันทรประดิษฐ
นางอารีย อุบลนอย

06 4586 3929 หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนือ่ ง นางสาววริศดา มณีโชติ
08 4125 9683
ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
นายอภิรักษ เทพนอก
08 3880 3528
ทีมงานบริหารความตอเนื่อง

08 3099 0407
08 5395 4956

06 4586 3969 หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนือ่ ง นางทิพยวารี สุขใย
09 2248 0663
ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
09 5719 2867
ทีมงานบริหารความตอเนื่อง

08 6344 9209

06 1291 5151 หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนือ่ ง นางสุมนรัตน สุขขาม
08 8945 4917
ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
08 916 0232
ทีมงานบริหารความตอเนื่อง

09 1889 0794

06 4586 3919 หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนือ่ ง นางสาวพรทิพย รัตนพันธ
09 0931 4615
ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
นางอภิวรรณ สวัสดี
09 2416 6377
ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
นางสาวอัจฉรา อุน ใจ

08 9491 4393
08 7987 4420
09 4549 2528

08 1561 6925 หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนือ่ ง นายธันวา ศุภสมุทร
08 9819 8760
ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
นายมานิต ขาวแกว
08 7039 5040
ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
นายพลกฤต ทรงอมรวรรณ
08 9492 5725
ทีมงานบริหารความตอเนื่อง

08 1776 3466
08 3099 0432
06 4562 4645

09 9354 2499 หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนือ่ ง นางสาวศิริลักษณ บํารุงศักดิ์สนั ติ
นางสาวยุพิน มีสุข
09 4969 3737
ทีมงานบริหารความตอเนื่อง

08 3099 0448
09 6881 5435

กองฝกอบรม
นางสุพินดา นาคบัว
นางวราภรณ แกวแฝก
นายศักดิ์นรินทร พิมพเนตร

สถาบันพัฒนาขาราชการ
กรมที่ดิน
นางอารีวลั ย ไชยพร
จาสิบเอกภาสกร ชัยรุงโรจนสกุล
นางสาวสมหมาย สุขวงศ

กองแผนงาน
นางสาวนริสรา มาลัยพงษ
นางสาวจิราพร เชิดกาย
นางสาวนาตอนงค เชิดชูสดใส

กองพัสดุ
นายจักรพันธ จันทรภูมิ
นายประพัทธ ตันโสภณ
นายสงกรานต วรรณรัตน
นายสมบัติ ศิริอังกานนท
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
กรมที่ดิน
นางสาวพรทิพย จุลมูล
นางสาวเยาวนิจ ศิริปต ุภมู ิ

-5บุคลากรหลัก
ชื่อ – สกุล
เบอรมือถือ
กองการเจาหนาที
นางพนิตาวดี ปราชญนคร
นายประภัสร รื่นภาคเพ็ชร
นางอรชร เที่ยงแชม
นายวัลลภ เลาหสุวรรณ

บทบาท

บุคลากรสํารอง
ชื่อ – สกุล
เบอรมือถือ

09 5370 8800 หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนือ่ ง นายวัชระ มณีรัตน
08 1255 8919
ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
นางกัญญวณิช ดํารงทวีศักดิ์
08 1928 6414
ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
นางสาวศิริวรรณ เปกทอง
08 6994 0404
ทีมงานบริหารความตอเนื่อง

08 1654 8305
09 4786 1649
08 1499 9322

09 4447 5459 หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนือ่ ง นางแพรวพรรณ ภาคานาม
08 9036 7089
ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
นายมงคล สิรธิ ญ
ั ญานนท

08 1808 7100
08 4025 5868

08 9666 1059 หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนือ่ ง นางกรดา ยะโสดร
08 7701 5995
ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
นางพัชรียา คงนวล
08 7069 1585
ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
นายสมัคร วรพงษ

06 2828 2699
06 5536 2415
08 9767 6464

08 9104 9900 หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนือ่ ง
08 1755 5642
ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
09 8423 5639
ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
09 8271 6972
ทีมงานบริหารความตอเนื่อง

09 7145 3663
09 7145 3663
08 1381 5995
08 9267 5908

กองการพิมพ
นายแสงชัย ธนพาณิชยวัฒนา
นายสมบัติ เรืองงาม

สํานักงานคณะกรรมการ
ชางรังวัดเอกชน
นายวิภาส โอวาทจรูญจิตต
นายเดชา เอื้ออาทร
นางสาวศิริอร อัศวินประทีป

กองคลัง
นางนวลจันทร สุขสงวน
นางสาวปุญชรัสมิ์ เอี๊ยวชัยพร
นางสาวอารยา เรืองคลิ้ง
นางสายฝน ระดมสุทธิศาล

นางปณิชา เริอนใจมั่น
นางมณฑา สัญชานันก
นางเดือนเพ็ญ มหิทธิรุกข
นายพงศกรณ ทองมา

สํานักงานตรวจราชการ
นางสาวกนกอร พันธอุดม
นางผกาสิทธิ์ ทองสม
นางลักษณา ชัยสวัสดิ์
นายประสาท ทองเพียรพงษ

06 4586 3935 หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนือ่ ง นางสาวจันทนี มีทรัพยมาก
06 3461 9445
09 4682 9697
ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
นางสาวธนวรรณ เล็กประยูร
09 9225 9415
09 5586 0165
ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
นางสาวจิดาภา นิชาวัฒนานนท 08 4913 3782
08 6763 2683
ทีมงานบริหารความตอเนื่อง

สํานักงานบริหารโครงการ
พัฒนากรมที่ดินฯ
นางสาวรัชนี ดวงฉิม
นายเดชาวุธ ตระกูลดิษฐ

08 9794 6440 หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนือ่ ง นางสุชัญญา คุมครอง
08 9884 1777
ทีมงานบริหารตอเนื่อง
นางสาวอภิรดี ชํานาญเหนาะ

08 3294 7426
08 4991 4622

กลุมพัฒนาระบบบริหาร
นายวิชัย ทองฤทธิ์
09 1726 7444 หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนือ่ ง นางสาวจารุนันท ยงภูมิพุทธา
นายประสิทธิ์ เห็นวงศประเสริฐ 08 3199 5387
ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
นายสันติ อําไพจิตต
นายวินัย ยอยไธสง
09 3364 8597
ทีมงานบริหารความตอเนื่อง

08 9001 5716
08 6709 9622

กลุมตรวจสอบภายใน
นางสุปราณี เหมมัน
09 2427 9499 หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนือ่ ง นางสาวรัตติยา ดวงภัทรพงศ
นางสาวศิรินาฎ มีศรี
08 1733 0184
ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
นางสาวไอลดา ธุรารัตน
นางสาวศิริรตั น ประเสริฐทรัพย 08 6975 5461
ทีมงานบริหารความตอเนื่อง

08 1689 1224
08 0542 8992

ศูนยขอมูลแผนที่รูปแปลง
ที่ดิน
นายคมสัน อภิพันธุ
นางสาวศิริชล ดวยประดิษฐ

08 1401 1300 หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนือ่ ง นายธีรชาย ช่ําชอง
08 9103 9725
ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
นายพิชญ ติรณสวัสดิ์

08 9768 2001
08 6985 0222

-6บุคลากรหลัก
ชื่อ – สกุล
เบอรมือถือ
ศูนยดํารงธรรมกรมที่ดิน
นายสุรวิทย นวลแกว
นางสาวสุตาภัส เนื้อเขียว
นางสาวพิสมัย มีแลบ

บทบาท

บุคลากรสํารอง
ชื่อ – สกุล
เบอรมือถือ

09 5208 4441 หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนือ่ ง นายวิศรุต พิทักษ
09 1889 0825
ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
นายณัฐวุฒิ พากเพียรทรัพย
09 2639 2956
ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
นางสาวจารุนันท อภัย

08 1968 6317
06 2898 8866
08 9734 0466

09 4447 5459 หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนือ่ ง นายสนจิตร ศุขนิคม
06 1090 6569
ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
นางสาวศุภณ
ิ ญา โซวเซ็ง

08 1891 9039
09 4494 7118

สํานักงานเลขานุการกรม
นางสาววาสนา ชูชวย
นางสาวปนัดดา แหลมทอง

กลยุทธความตอเนื่อง (Business Continuity Strategy)
กลยุทธความตอเนื่อง เปนแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรใหมีความพรอมเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต
ซึ่งพิจารณาทรัพยากรใน 5 ดาน ดังตารางที่ 2

-7ตารางที่ 2 กลยุทธความตอเนื่อง (Business Continuity Strategy)
ทรัพยากร
อาคาร/ สถานที่ปฏิบตั ิงาน
สํารอง
วัสดุอุปกรณที่สําคัญ /
การจัดหาจัดสงวัสดุอปุ กรณ
ที่สําคัญ

เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ขอมูลที่สําคัญ

บุคลากรหลัก

กลยุทธความตอเนื่อง
- กําหนดใหใชพื้นที่ปฏิบัติงานสํารอง ณ กรมที่ดิน ถนนพระพิพิธ สถาบันพัฒนา
ขาราชการกรมที่ดิน อาคารรังวัดและทําแผนที่ โดยมีการสํารวจความเหมาะสม
ของสถานที่ประสานงานและการเตรียมความพรอมกับเจาของพื้นที่
- กําหนดใหมีการจัดหาคอมพิวเตอรสํารองที่มีคุณลักษณะเหมาะสมกับ
การใชงานพรอมอุปกรณที่สามารถเชื่อมโยงตอผานอินเตอรเน็ตเขาสูระบบ
เทคโนโลยีของหนวยงานกลางและกรมบัญชีกลางได
- กําหนดใหใชคอมพิวเตอรแบบพกพา (Laptop/ Notebook) ของเจาหนาที่
ของหนวยงานไดเปนการชั่วคราว หากมีความจําเปนเรงดวนในชวงระหวาง
การจัดหาคอมพิวเตอรสํารอง ทั้งนี้ ตองไดรับอนุญาตจากหัวหนาคณะบริหาร
ความตอเนื่องในการกอบกูคืนกอน
- ระบบสารสนเทศ และขอมูลที่สําคัญของหนวยงานมีลักษณะแบบรวมศูนย
ที่สวนกลางและเชื่อมโยงเครือขายสื่อสารขอมูลความเร็วสูงแบบ MPLS เพื่อใช
งาน 2 Link หากเกิ ด ภาวะฉุ ก เฉิ น ต อ งรอจนกว า ระบบสารสนเทศซึ่ ง
ประกอบดวยเครื่องแมขายและอุปกรณที่เกี่ยวของที่ศูนยสารสนเทศที่ดินไดรับ
การกูคืนระบบสารสนเทศใหสามารถใชงานได

- กําหนดใหใชบุคลากรทดแทนภายในฝายงานหรือกลุมงานเดียวกัน
- กําหนดใหใชบุคลากรนอกฝายงานหรือกลุมงานในกรณีที่บุคลากรไมเพียงพอ
หรือขาดแคลน
- กําหนดใหแตละงานมีผูรับผิดชอบตั้งแต 2 คน ขึ้นไป
คู ค า /ผู ใ ห บ ริ ก ารที่ สํ า คั ญ / - กรมที่ดินจัดตั้งศูนยสารสนเทศที่ดิน ณ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
ผูมีสวนไดสวนเสีย
รังวัดและทําแผนที่เพื่อเปนศูนยกลาง โดยมีการวางระบบการเชื่อมโยงเครือขาย
สื่อสารขอมูลความเร็วสูง MPLS with IPSec ระหวางศูนยสารสนเทศที่ดินและ
สํานักงานที่ดินทั่วประเทศ โดยมีผูใหบริการรายเดือนคือ TRUE แตกําหนดใหมี
Link 2 Link Link หลัก และ Link สํารอง โดยทํางานแบบ Active – Active
ตาง Provider ดังนั้น หาก Link ใด Link หนึ่ง ไมสามารถทํางานได อีก Link
จะตองรับการสื่อสารขอมูลเพิ่มขึ้น และจะตองทําการกูคืน Link ที่ไมสามารถ
ใหบริการไดภายใน 4 ชั่วโมง
- หนวยงานสวนกลางของกรมที่ดิน มีผูใหบริการเชื่อมโยงเครือขายอินเตอรเน็ต คือ
บริษัท ทริปเปลที บรอดแบนด จํากัด (มหาชน) ซึ่งกําหนดใหมี Link หลัก และ
Link สํารอง ทํางานแบบ Active – Standby หาก Link หลักไมสามารถใชงาน
ได Link สํารองจะถูกใชงาน และจะตองแกไขให Link หลักสามารถใชงานได
ภายใน 4 ชั่วโมง

-๘ผลกระทบตอกระบวนการทํางานหรือการใหบริการ
การวิเ คราะห ผลกระทบต อกระบวนการทํา งานหรื อการใหบ ริการ (Business Impact Analysis) พบว า
กระบวนการทํางานที่สํานัก/กองตาง ๆ ตองใหความสําคัญและกลับมาดําเนินงานหรือฟนคืนสภาพใหไดภายใน
ระยะเวลาตามที่กําหนด ปรากฏดังตารางที่ ๓
ตารางที่ ๓ ผลกระทบตอกระบวนการทํางานหรือการใหบริการ (Business Impact Analysis)
กระบวนการหลัก
ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ/
ติดตอประสานงาน
ดําเนินการเกี่ยวกับงานดาน
การเงิน การบัญชี
วัสดุอุปกรณ
รองเรียน/รองทุกข
เทคโนโลยี/การสื่อสาร
กํากับดูแล/ใหคําปรึกษางานของ
สํานักงานที่ดิน
ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทํา
แผนงาน/ งบประมาณ

ระดับความเรงดวน
(สูง/ปานกลาง/ต่ํา)

ระยะเวลาเปาหมายในการฟนคืนสภาพ
๔ ชั่วโมง ๑วัน ๑ สัปดาห ๒ สัปดาห ๑ เดือน

สูง

/

สูง

/

สูง
สูง
สูง

/
/
/

สูง

/

/
(เรงดวน
ต่ํา
ชวง
เดือน
ก.ค.)
สําหรับกระบวนงานอื่น ๆ ที่ประเมินแลว อาจไมไดรับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมีความยืดหยุนสามารถ
ชะลอการดําเนินงานและการใหบริการได โดยใหผูบริหารของสํานัก/กอง ประเมินความจําเปนและเหมาะสม
ทั้งนี้ หากมีความจําเปน ใหปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความตอเนื่องเชนเดียวกับกระบวนงานหลัก
การวิเคราะหเพื่อกําหนดความตองการทรัพยากรที่สําคัญ
1) ดานสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง (Working Space Requirement) ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การระบุพื้นที่การปฏิบัติงานสํารอง
ประเภททรัพยากร
สถานที่/ที่มา ๔ ชั่วโมง
๑ วัน ๑ สัปดาห ๒ สัปดาห ๑ เดือน
กรมที
ด
่
น
ิ
180 ตรม. 280 ตรม. 404 ตรม. 410 ตรม. 410 ตรม.
พื้นที่สําหรับสถานที่
ถนนพระพิพิธ
(70 คน) (143 คน) (182 คน) (190 คน) (190 คน)
ปฏิบัติงานสํารอง/
- สถาบันพัฒนา
พื้นที่สําหรับสถานที่
ขาราชการกรมที่ดิน
อาคารรั
งวัดและทํา
ปฏิบัติงานใหมใน
แผนที่
กรณีจําเปน
100 ตร.ม. 56 ตร.ม. 42 ต.ร.ม. 12 ต.ร.ม.
ปฏิบัติงานที่บาน
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) ความตองการดานวัสดุอุปกรณ (Equipment & Supplies Requirement) ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การระบุจํานวนวัสดุอปุ กรณ
ประเภททรัพยากร
คอมพิวเตอรสํารองที่มี
คุณลักษณะเหมาะสม

ที่มา

1 สัปดาห 2 สัปดาห

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

ขนยายจากสํานัก/กอง
หรือผานกระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ

22 เครื่อง

24 เครื่อง

32 เครื่อง

36 เครื่อง

36 เครื่อง

ขนยายจากสํานัก/กอง
โทรศัพทพรอมหมายเลข หรือผานกระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ

12 เครื่อง

12 เครื่อง

16 เครื่อง

18 เครื่อง

18 เครื่อง

โทรสาร / เครื่องสแกนด ขนยายจากสํานัก/กอง
(Fax/Document Scan หรือผานกระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ
Machine) พรอม
หมายเลข

20 เครื่อง

22 เครื่อง

23 เครื่อง

23 เครื่อง

23 เครื่อง

14 เครื่อง

15 เครื่อง

16 เครื่อง

16 เครื่อง

16 เครื่อง

ขนยายจากสํานัก/กอง
หรือผานกระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ
เจาหนาที่สํานัก/กอง
GFMIS Token Key
ที่เก็บรักษา
EGP (ระบบจัดซื้อจัดจาง เจาหนาที่สํานัก/กอง
ที่เก็บรักษา
Token Key)

เครื่องพิมพ รองรับ
การใชงานกับเครื่อง
คอมพิวเตอร

เครื่องถายเอกสาร

ขนยายจากสํานัก/กอง
หรือผานกระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ

๔ ชั่วโมง

๑ วัน

23 เครื่อง

-103) ความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูล (IT & Information Requirement)
ตารางที่ 6 การระบุความตองการดานเทคโนโลยี
ประเภททรัพยากร
ระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส

แหลงขอมูล

ระบบ Internet และระบบ
Intranet

๔ ชั่วโมง

๑ วัน ๑ สัปดาห 2 สัปดาห
/

/

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส
เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ EMail address : Secretaryadmin @dol.go.th

/

ระบบเบิกจายเงิน GFMIS

/

ระบบจัดซื้อจัดจาง EGP

/

หนวยงาน
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
ระบบ IT
จัดการเรื่องรองเรียนรองทุกข ของกรมที่ดิน
ศูนยดํารงธรรมกรมที่ดิน Econtacts DC และระบบ
Call Center
ระบบใหบริการประชาชน
ระบบสารสนเทศที่ดินระยะ 1
Land 2012

/

/

ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร MIS

/

การรังวัดดวยระบบเครือขาย
ดาวเทียมแบบจล (RTK)

/

ระบบหนังสือสั่งการตาง ๆ

๑ เดือน

หนวยงานตน
สังกัด

ขอมูลประกอบการจัดทําแผน หนวยงาน
งบประมาณประจําป
ตาง ๆ ของ
งบประมาณ
กรมที่ดนิ
สังกัด

/
/
(เรงดวน
ชวงเดือน
ก.ค. ธ.ค.)

-114) ความตองการดานบุคลากรสําหรับความตอเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน (Personnel Requirement)
ตารางที่ 7 การระบุจํานวนบุคลากรหลักที่จําเปน
ประเภททรัพยากร
จํานวนบุคลากรปฏิบัติงานที่
สํานักงาน /สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
จํานวนบุคลากรปฏิบัติงานที่บา น
รวม

๔ ชั่วโมง
70

๑ วัน
143

1 สัปดาห
182

2 สัปดาห
190

๑ เดือน
190

50
120

36
179

18
200

2
192

190

5) ความตองการดานผูใหบริการที่สําคัญ (Service Requirement)
ตารางที่ 8 การระบุจํานวนผูใหบริการที่ตองติดตอหรือขอรับบริการ
ฝายงาน /กลุมงาน
ผูใหบริการเชื่อมโยงระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ต
รวม

๔ ชั่วโมง
1

๑ วัน
1

1 สัปดาห
1

2 สัปดาห
1

๑ เดือน
1

1

1

1

1

1

หมายเหตุ ใหจัดหาอุปกรณเชื่อมโยงระบบเครือขายตอผานอินเตอรเน็ตแบบพกพา (Air Card) ของผูใหบริการ
โทรศัพทมือถือ เชื่อมโยงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญของหนวยงานกลางผานอินเตอรเน็ต
ในกรณีผูใหบริการหลักและสํารองไมสามารถใหบริการไดภายในระยะเวลาที่กําหนด

-12ขั้นตอนการบริหารความตอเนื่องและกอบกูกระบวนการ
วันที่ ๑ การตอบสนองตอเหตุการณทันที (ภายใน ๒๔ ชั่วโมง)
การปฏิบัติการใด ๆ ใหบุคลากรของสํานัก/กอง คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากร
อื่น ๆ และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กําหนดอยางเครงครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

- เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ
- บุคลากรหลัก
- คูคา /ผูใหบริการที่สําคัญ/ผูมีสวนไดสวนเสีย
- พิจารณาดําเนินการหรือปฏิบัติงานดวยมือ (Manual)
เฉพาะงานเรงดวน หากไมดําเนินการจะสงผลกระทบ
อยางสูงและไมสามารถรอได ทั้งนี้ ตองไดรับการอนุมัติ
- ระบุหนวยงานที่เปนคูคา/ผูใหบริการสําหรับงานเรงดวน
เพื่อแจงสถานการณและแนวทางในการบริหารงานใหมี
ความตอเนื่องตามความเห็นของคณะบริหารความตอเนื่อง
ของหนวยงาน

หัวหนาและทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานัก/กอง



หัวหนาและทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานัก/กอง



หัวหนาและทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานัก/กอง



- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานตาง ๆ
ที่ทีมงานบริหารความตอเนื่องของสํานัก/กอง ตอง
ดําเนินการ (พรอมระบุรายละเอียดผูดําเนินการและเวลา)
อยางสม่ําเสมอ
- แจงสรุปสถานการณและขั้นตอนการดําเนินการ
สําหรับในวันถัดไปใหกับบุคลากรหลักในสํานัก/กอง
เพื่อรับทราบและดําเนินการ อาทิ แจงวัน เวลา
และสถานที่ปฏิบัติงาน
- รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหารความ
ตอเนื่องของหนวยงานอยางสม่ําเสมอ หรือตามที่ได
กําหนดไว

ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ
สํานัก/กอง



หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานัก/กอง



หัวหนาและทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานัก/กอง



-13วันที่ ๒ – ๗ การตอบสนองในระยะสั้น
การปฏิบัติการใด ๆ ใหบุคลากรของสํานัก/กอง คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่น ๆ
และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กําหนดขึ้นอยางเครงครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

- ติดตามสถานภาพการกอบกูคืนมาของทรัพยากร
หัวหนาและทีมงานบริหาร
ที่ไดรับผลกระทบประเมินความจําเปนและระยะเวลา ความตอเนื่องของ
ที่ตองใชในการกอบกูคืน
สํานัก/กอง

ดําเนินการ
แลวเสร็จ


ตรวจสอบกับหนวยงานความพรอมและขอจํากัดใน
การจัดหาทรัพยากรที่จําเปนตองใชในการบริหาร
ความตอเนื่อง ไดแก
- สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
- วัสดุอุปกรณที่สําคัญ
- เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ
- บุคลากรหลัก
- คูคา /ผูใหบริการที่สําคัญ/ผูมีสวนไดสวนเสีย

หัวหนาและทีมงานบริหาร
ความตอเนื่องของ
สํานัก/กอง



- รายงานหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของ
หนวยงาน ความพรอม ขอจํากัด และขอเสนอแนะ
ในการจัดหาทรัพยากรที่จําเปนตองใชในการบริหาร
ความตอเนื่อง

หัวหนาทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานัก/กอง



- ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรที่
จําเปนตองใชในการบริหารความตอเนื่อง ไดแก
- สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
- วัสดุอุปกรณที่สําคัญ
- เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ
- บุคลากรหลัก
- คูคา /ผูใหบริการที่สําคัญ/ผูมีสวนไดสวนเสีย

หัวหนาและทีมงานบริหาร
ความตอเนื่องของ
สํานัก/กอง



- ดําเนินการกอบกูและจัดหาขอมูลและรายงานตาง ๆ ฝายบริหารทั่วไปของ
ที่จําเปนตองใชในการดําเนินงานและใหบริการ
สํานัก/กอง



-14วันที่ ๒ - ๗ การตอบสนองในระยะสั้น
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

- ดําเนินงานและใหบริการภายใตทรัพยากรที่จัดหา
เพื่อบริหารความตอเนื่อง
- สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
- วัสดุอุปกรณที่สําคัญ
- เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ
- บุคลากรหลัก
- คูคา ผูใหบริการที่สําคัญ

ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของสํานัก/กอง



- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรม และงาน
ตาง ๆ ที่ทีมงานบริหารความตอเนื่องของสํานัก/กอง
(พรอมระบุรายละเอียดผูดําเนินการและเวลา )
อยางสม่ําเสมอ

ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของสํานัก/กอง



- แจงสรุปสถานการณและขั้นตอนการดําเนินการ
สําหรับในวันถัดไปใหกับบุคลากรในฝายฯ

ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
ของสํานัก/กอง



- รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหาร
ความตอเนื่องของกรมที่ดินตามเวลาที่ไดกําหนดไว

หัวหนาและทีมงานบริหาร
ความตอเนื่องของ
สํานัก/กอง


















-15วันที่ ๘ การตอบสนองระยะกลาง (1 สัปดาห)
การปฏิบัติการใด ๆ ใหบุคลากรของสํานัก/กอง คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่น ๆ
และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กําหนดขึ้นอยางเครงครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

- ติดตามสถานภาพการกอบกูคืนมาของทรัพยากร
ที่ไดรับผลกระทบ และประเมินความจําเปนและ
ระยะเวลาที่ตองใชในการกอบกูคืน
- ระบุทรัพยากรที่จําเปนตองใช เพื่อดําเนินงานและ
ใหบริการตามปกติ

หัวหนาและทีมงานบริหาร
ความตอเนื่องของสํานัก/กอง



ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ
สํานัก/กอง



- รายงานหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของ
หนวยงานสถานภาพการกอบกูคืนมาของทรัพยากร
ที่ไดรับผลกระทบ และทรัพยากรที่จําเปนตองใชเพื่อ
ดําเนินงานและใหบริการตามปกติ
- ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรที่
จําเปนตองใชเพื่อดําเนินงานและใหบริการตามปกติ
- สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
- วัสดุอุปกรณที่สําคัญ
- เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ
- บุคลากรหลัก
- คูคา /ผูใหบริการที่สําคัญ/ผูมีสวนไดสวนเสีย
ผูใหบริการที่สําคัญ
- แจงสรุปสถานการณและการเตรียมความพรอมดาน
ทรัพยากรตาง ๆ เพื่อดําเนินงานและใหบริการตามปกติ
ใหกับบุคลากรในสํานัก/กอง
- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงาน
ตาง ๆ ที่ทีมงานบริหารความตอเนื่องของสํานัก/กอง
(พรอมระบุรายละเอียดผูดําเนินการและเวลา)
อยางสม่ําเสมอ
- รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหาร
ความตอเนื่องของหนวยงานตามเวลาที่ไดกําหนดไว

ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ
สํานัก/กอง



หัวหนาและทีมงานบริหาร
ความตอเนื่องของสํานัก/กอง



ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ
สํานัก/กอง



ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ
สํานัก/กอง



หัวหนาและทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานัก/กอง









-16การตอบสนองระยะยาว (มากกวา 1 เดือน)
การปฏิบัติการใด ๆ ใหบุคลากรของสํานัก/กอง คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่น ๆ
และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กําหนดขึ้นอยางเครงครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

- ติดตามสถานภาพการกอบกูคืนมาของทรัพยากร
ที่ไดรับผลกระทบ และประเมินความจําเปนและ
ระยะเวลาที่ตองใชในการกอบกูคืน
- ระบุทรัพยากรที่จําเปนตองใช เพื่อดําเนินงานและ
ใหบริการตามปกติ

หัวหนาและทีมงานบริหาร
ความตอเนื่องของสํานัก/กอง



ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ
สํานัก/กอง



- รายงานหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของ
หนวยงานสถานภาพการกอบกูคืนมาของทรัพยากร
ที่ไดรับผลกระทบ และทรัพยากรที่จําเปนตองใชเพื่อ
ดําเนินงานและใหบริการตามปกติ
- ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรที่
จําเปนตองใชเพื่อดําเนินงานและใหบริการตามปกติ
- สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
- วัสดุอุปกรณที่สําคัญ
- เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ
- บุคลากรหลัก
- คูคา /ผูใหบริการที่สําคัญ/ผูมีสวนไดสวนเสีย
ผูใหบริการที่สําคัญ
- แจงสรุปสถานการณและการเตรียมความพรอมดาน
ทรัพยากรตาง ๆ เพื่อดําเนินงานและใหบริการตามปกติ
ใหกับบุคลากรในสํานัก/กอง
- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงาน
ตาง ๆ ที่ทีมงานบริหารความตอเนื่องของสํานัก/กอง
(พรอมระบุรายละเอียดผูดําเนินการและเวลา)
อยางสม่ําเสมอ
- รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหาร
ความตอเนื่องของหนวยงานตามเวลาที่ไดกําหนดไว

ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ
สํานัก/กอง



หัวหนาและทีมงานบริหาร
ความตอเนื่องของสํานัก/กอง



ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ
สํานัก/กอง



ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ
สํานัก/กอง



หัวหนาและทีมงานบริหารความ
ตอเนื่องของสํานัก/กอง



