
  

 

                            แผนบริหารความต่อเน่ือง 
              ของสํานักงานท่ีดินจ ังหวัดภูเก็ต /สาขา/ และอําเภอ 

 
 

บทนํา 
แผนความต่อเน่ือง หร ือต ่อไปน้ีจะเร ียกว่า “Business Continuity Plan (BCP)” ฉบับน้ีจ ัดทำข ึ้น เพื่อ

ให้สำน ักงานที่ด ินจ ังหวัดภูเก็ต สาขา และอําเภอ ซึ่งต่อไปนี้จะเร ียกว ่า “หน ่วยงาน” สามารถน ําไปใช้ในการ
ตอบสนองและปฏ ิบ ัต ิงานในสภาวะวิกฤตหร ือเหต ุการณ์ฉุกเฉินต่างๆไม่วาจะเก ิดจากภ ัยธรรมชาติ อุบ ัต ิเหตุ หร ือการ
ม ุ่งร้ายต ่อองค์กรโดยไม ่ให้้สภาวะว ิกฤตหร ือเหต ุการณ์ด ังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานต้องหย ุดการด ําเน ินงาน หรือไม่
สามารถให้บร ิการได้อย่างต่อเน่ือง 

การท่ีหน่วยงานไม่มีกระบวนการรองร ับเพื่อให้การด ําเน ินงานของหน่วยงานเป็นไปอย ่างต่อเน่ืองอาจส่งผล
กระทบในเชิงลบต ่อหน่วยงานได้ ด ังน้ันการจ ัดทำแผนความต่อเน ื่องจ ึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้หน่วยงาน สามารถ
ร ับม ือกับเหต ุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด และทำให้กระบวนการที่สำคัญ (Critical  Business  Process) สามารถ
กล ับมาด ําเน ินการได้อย ่างปกต ิตามระด ับการให้บร ิการที่กำหนดไว้ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดระด ับความ รุนแรงของ
ผลกระทบท ี่เก ิดข ึ้นต ่อหน่วยงานได้ 

 

ว ัตถุประสงค์ (Objectives) 
�  เพ ื่อใช้เป็นแนวทางในการบร ิหารความต่อเน่ือง 
�  เพ ื่อให้หน่วยงานม ีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับม ือก ับสภาวะว ิกฤติท่ีเกิดข้ึน 
�  เพ ื่อลดผลกระทบจากการหย ุดชะงักในการดําเนินงานหรือการให้บริการ 
�  เพ ื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในระดับท ี่ยอมรับได้ 
�  เพ ื่อให้ประชาชน เจ้าหน้าท ี่ หน ่วยงานรัฐว ิสาหก ิจ หน่วยงานภาครัฐ และผู้ม ีส ่วนได้เสีย (Stakeholders) มี

ความเช่ือม ั่นในศ ักยภาพของหน่วยงาน แม้หน่วยงานต้องเผชิญก ับเหต ุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนท ํา
ให้การดําเน ินงานต้องหยุดชะงัก 

 
 

สมมต ิฐานของแผนความต ่อเน ื่อง (BCP Assumptions) 
เอกสารฉบับน้ีจ ัดท ําข ึ้นภายใต้สมมติฐาน ดังต ่อไปน้ี 
�  เหตุการณ์ฉ ุกเฉินท ี่เก ิดข ึ้นในช่วงเวลาสําคัญต ่างๆ แต่ม ิได้ส ่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏ ิบัติงานสํารองที่ได้ ม ีการ

จัดเตรียมไว้ 
�  หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการสํารองระบบสารสนเทศต่าง ๆ โดยระบบสารสนเทศ สํารอง

น้ัน มิได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉ ุกเฉินเหมือนก ับระบบสารสนเทศหลัก 
�  “บุคลากร” ท ี่ถ ูกระบุในเอกสารฉบับน้ี หมายถ ึง เจ้าหน้าที่และพน ักงานทั้งหมดของสํานักงานที่ดินจังหวัด

ภูเก็ต  สาขา และอําเภอ 
 
 
 

   



  

 

ขอบเขตของแผนความต่อเน่ือง (Scope of BCP) 
แผนความต ่อเน่ือง (BCP) ฉบับน้ีใช้รองรับสถานการณ ์ กรณ ีเก ิดสภาวะว ิกฤตหร ือเหตุการณ์ฉุกเฉินในพ ื้นท่ี 

สํานักงานของหน่วยงาน หรือภายในหน ่วยงาน อ ันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ต ่อไปน้ี 
�  เหตุการณ์อ ุทกภ ัย 
�  เหตุการณ ์อ ัคค ีภ ัย 
�  เหตุการณ ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล 
� เหตุการณ์โรคระบาด 

 
ขอบเขตของผลกระทบที่สําคัญ 
  เน่ืองจากสภาวะว ิกฤตหร ือเหต ุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น อาจส่งผลกระทบต ่อหน่วยงานได้หลากหลาย
รูปแบบ หน ่วยงานจึงจําเป็นต้องว ิเคราะห์ถึงผลกระทบที่สำคัญ ในระด ับที่จะส่งผลให้หน่วยงานไม่สามารถบร ิหาร 
จัดการองค์กรให้ม ีความต ่อเน่ืองได้  ดังน้ัน การจ ัดทําแผนความต่อเน่ืองฉบ ับน้ี จ ึงมุ่งป้องก ันผลกระทบที่สำคัญอัน 
อาจเก ิดข ึ้นใน ๕ ด้าน ดังน้ี 
 

   ๑. ผลกระทบด้านอาคาร/สถานท ี่ปฏ ิบ ัติงานหลัก หมายถ ึง เหตุการณ์ท ี่เก ิดข ึ้นในสถานที่ปฏ ิบ ัติงานหลัก  
ได้รับความเสียหายหรือไม่สามารถใช้สถานท ี่ปฏ ิบัติงาน และส่งผลให้บคุลากรไม่สามารถเข้าปฏ ิบัติงานได้ช่ัวคราวหรือ
ระยะยาว 
   ๒.  ผลกระทบด้านว ัสดุอ ุปกรณ์ท ี่สําคัญ/การจัดหา จัดส่งว ัสดุอ ุปกรณ์ที่สําคัญ หมายถ ึง เหตุการณ์ท่ีเก ิดข ึ้น
ท ําให้ไม่สามารถใช้งานว ัสดุอ ุปกรณ์ท ี่สําคัญหรือไม่สามารถจัดหา/จัดส่งว ัสดุอ ุปกรณ์ท ี่สําคัญได้ 

๓.  ผลกระทบด้านเทคโนโลย ีสารสนเทศและข้อม ูลท ี่สําคัญ หมายถ ึง เหตุการณ์ท ี่เกิดข ึ้นท ําให้ไม่สามารถใช้ 
ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือข้อม ูลท ี่สําคัญได้  ไม่สามารถนํามาใช้ในการปฏ ิบัติงานได้ตามปกติ 
 ๔.  ผลกระทบด้านบ ุคลากรหลัก หมายถ ึง เหตุการณ์ท ี่เก ิดข ึ้นท ําให้บุคลากรหลักไม่สามารถปฏ ิบัติงานได้  
ตามปกติ 
 ๕. ผลกระทบด้านคู่ค้า/ ผู้ให้บริการ /ผู้ม ีส ่วนได้เสียท ี่สําคัญ หมายถ ึง เหตุการณ์ท ี่เก ิดข้ึนท ําให้บริการ/
ผู้รับบริการ/ ผู้ให้บริการ/ ผู้ม ีส่วนได้ส ่วนเสีย ไม่สามารถติดต่อหรือให้บริการหร ือส่งมอบงานได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

สรุปเหตุการณ์สภาวะว ิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหตุการณ์ 
สภาวะว ิกฤต 

 
 

ผลกระทบท ี่สําค ัญ 

ด้านอาคาร/ 
สถานท่ี 

ปฏ ิบ ัติงาน 
หลัก 

ด้านว ัสดุ 
อ ุปกรณ์ 
ท ี่สําคัญ 

/การจัดหา 
จัดส่งว ัสดุ 
อ ุปกรณ์   
ท ี่สําค ัญ 

ด้าน 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 
และข้อม ูล 
ท ี่สําคัญ 

ด้าน 
บ ุคลากร 

หลัก 

คู่ค้า/ผู้ 
ให้บริการ/ 
ผู้ม ีส่วนได้ 
ส ่วนเสีย 

๑ เหตุการณ ์อ ุทกภ ัย / / / / / 
๒ เหตุการณ์อ ัคค ีภ ัย / / / /  
๓ เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล /   /  
๔ เหตุการณ์โรคระบาด /   /  

 
         แผนความต่อเน่ือง (BCP) ฉบ ับน้ี ไม่รองร ับการปฏิบ ัต ิงานในกรณีที่มีเหตุการณ์ขัดข้องต่าง ๆ ที่เกิดจากการ
ดําเนินงานในสภาวะปกติและเหต ุขัดข้องด ังกล่าวไม่ส่งผลกระทบในระด ับสูงต่อการด ําเน ินงานและการให้บริการของ
หน่วยงาน เน่ืองจากหน่วยงานย ังสามารถจ ัดการหร ือปร ับปร ุงแก้ไขสถานการณ์ได้ 
 
โครงสร้างและท ีมงานแผนความต ่อเน ื่อง (Business Continuity  PlanTeam) 
  เพื่อให้แผนความต่อเน่ือง (BCP) ของหน่วยงานสามารถน ําไปปฏิบ ัต ิได้อย่างมีประสิทธิภาพและประส ิทธิผล
จะต้องจ ัดต้ังคณะทำงานบร ิหารความต ่อเน่ือง และทีมงานบร ิหารความต่อเน่ือง (BCP Team) ขึ้น โดย BCP  
Team ประกอบด้วยห ัวหน้าคณะบร ิหารความต ่อเน่ือง หัวหน้าทีมบร ิหารความต ่อเน่ือง และผู้ประสานงานคณะ
บริหารความต่อเน่ือง โดยทุกต ําแหน่งจะต้อง  ร่วมมือกันด ูแล  ต ิดตาม   ปฏ ิบ ัต ิงาน  และก ู้ค ืนเหต ุการณ์ฉุกเฉินใน
ฝ่ายงานของตนเอง  ให้สามารถบร ิหารความต ่อเน ื่องและกล ับสู่สภาวะปกต ิได้โดยเร ็ว ตามบทบาทหน้าที่ที่กำหนด
ของทีมงานบร ิหารความต่อเน่ือง (BCP Team) และในกรณ ีท ี่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏ ิบัติหน้าท ี่ได้้ให้บุคลากร
สํารองร ับผิดชอบทำหน้าที่ในบทบาทของ บุคลากรหลัก โดยม ีโครงสร้างและท ีมงานดังปรากฏตามตารางที่ ๑  ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
   
  
ตารางที่  ๑   ทีมงานบริหารความต่อเน ื่อง (Business Continuity Plan Team) 

 
 
 
 
 
 
 

บ ุคลากรหลัก 
 

บทบาท 
บ ุคลากรสํารอง 

ช่ือ เบอร์มือถือ ช่ือ เบอร์มือถือ 

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน 
นายสรสิทธ์ิ หอรุ่งโรจน์ 

๐๘๑-๗๐๑๘๑๔๐ หัวหน้าท ีมงานบริหาร 
ความต ่อเน่ือง 

หัวหน้างานนิติกรรม ๑ 

นายราเชน  โชคประเสริฐ 
๐๘๕-๐๗๙๕๔๒๙ 

หัวหน้าฝ่ายรังว ัด 
นายเตชินท์ เย็นมาก 

๐๘๖-๘๘๕๗๕๕๗ หัวหน้าท ีมงานบริหาร 
ความต ่อเน่ือง 

หัวหน้างานนิติกรรม ๒ 

นายธงชัย  สุวรรณพาหุ 
๐๘๙-๘๖๖๑๕๙๙ 

หัวหน้าฝ่ายอ ํานวยการ 

นายพิชัย  จันทร์ศรี 
๐๘๐-๖๙๕๑๔๐๘ หัวหน้าท ีมงานบริหาร 

ความต่อเน่ือง 

หัวหน้างานนิติกรรม ๓ 

นายอนันชัย  แสงอรุณ 
๐๘๙-๑๑๖๕๗๑๙ 

หัวหน้าฝ่ายควบค ุมและ 
รักษาหลักฐานท ี่ด ิน 

นางสาวศศพิณ น่ิมมณี 

๐๘๔-๓๙๘๒๙๙๒ หัวหน้าท ีมงานบริหาร 
ความต ่อเน่ือง 

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน 
สํานักงานท่ีดิน ถลาง 

นายสุชาติ  โภชนกิจ 

๐๘๙-๘๗๐๒๒๔๙ 

หัวหน้ากลุ่มงาน
วิชาการท่ีดิน 
นายสมดาว โลหกิจ 

๐๘๑-๖๙๓๒๒๔๔ หัวหน้าท ีมงานบริหาร 
ความต ่อเน่ือง 

เจ้าพนักงานท่ีดินอําเภอ  
กะทู้ 
นายประพัฒ หน่ายคอน 

๐๘๑-๙๗๐๓๓๖๐ 

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง 

ผู้ประสานงาน 
คณะบริหารความต่อเน่ือง 

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเน่ือง 
ฝ่ายทะเบียน 

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเน่ือง 

ฝ่ายรังวัด 

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเน่ือง 
ฝ่ายอํานวยการ 

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเน่ือง 

กลุ่มงานวิชาการ
ท่ีดิน 

หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเน่ือง ฝ่ายควบคุม

และรักษาหลักฐานที่ดิน 



  

 

กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน Call Tree 
กระบวนการ  Call Tree  ค ือ กระบวนการแจ้งเหต ุฉุกเฉินให้กับสมาชิกในคณะบร ิหารความต่อเน่ือง 

และทีมงานบร ิหารความต่อเน่ืองที่เก่ียวข้องตามผังรายช่ือทางโทรศัพท์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบร ิหารจ ัดการ 
ข ั้นตอนในการติดต ่อพนักงาน ภายหลังจากม ีการประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะว ิกฤต ิของหน่วยงาน 

จุดเริ่มต้นของกระบวนการ Call Tree จะเริ่มจากห ัวหน้าคณะบร ิหารความต่อเน่ืองแจ้งให้ผู้ประสานงาน 
คณะบร ิหารความต ่อเน่ือง โดยผู้ประสานงานฯ จะแจ้งให้ห ัวหน้าทีมบร ิห ารความต่อเน่ืองร ับทราบเหต ุการณ์ 
ฉุกเฉินและประกาศใช้แผนความต ่อเน่ืองตามสายงานการบังค ับบัญชาของแต่ละสายงาน 
 

ในกรณ ีที่ไม่สามารถติดต ่อหัวหน้าท ีมได้ ให้ติดต่อไปยังบ ุคลากรสํารอง โดยพ ิจารณา ดังนี้ 
๑. ถ้าเหตุการณ์เก ิดข ึ้นในเวลาท ําการ ให้ดําเน ินการติดต่อบุคลากรหลักโดยติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท ์ ของ

หน ่วยงานเป็นช ่องทางแรก 
 ๒. ถ้าเหตุการณ์เก ิดข ึ้นนอกเวลาท ําการหรือสถานท ี่ปฏ ิบัติงานหลักได้รับผลกระทบ ให้ดําเนินการติดต่อ

บุคลากรหลักโดยติดต ่อผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางแรก 
๓. ถ้าสามารถติดต ่อบุคลากรหลักได้ให้แจ้งข้อมูลแก่บ ุคลากรหลักของหน่วยงานทราบ ด ังต ่อไปน้ี 

- สรุปสถานการณ์ของเหต ุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนความต่อเน ื่อง 
- เวลาและสถานท ี่สําหรับการนัดประชุมเร่งด ่วนของหน่วยงาน สําหรับผู้บริหารของหน ่วยงาน และ

ท ีมงานบริหารความต ่อเน่ือง 
- ข ั้นตอนการปฏ ิบัติงาน เพ ื่อบริหารความต ่อเน่ืองต ่อไป เช่น สถานท ี่รวมพลในกรณ ีท ี่มีการย้ายสถานท่ี 

ทําการ 
ภายหลังจากได้ร ับการตอบร ับจากบ ุคลากรหลักครบถ้วนแล้ว ห ัวหน้าทีมงานมีหน้าที่โทรกลับไปแจ ้งย ัง

ผู้ประสานงานคณะบร ิหารความต ่อเน่ือง  เพื่อรวบรวมสร ุปความพร้อมของหน่วยงานในการบร ิหารความต่อเน่ือง 
รวมท ั้งความปลอดภ ัยในชีว ิตและทรัพย์สินของหน่วยงาน  และเจ้าหน้าท ี่ท ั้งหมดในหน ่วยงาน 
   ทีมบร ิหารความต ่อเน่ืองมีหน้าที่ในการปร ับปร ุงข ้อมูลสําหร ับการต ิดต่อให้เป็นปัจจ ุบ ันอยู่ตลอดเวลา 
เพื่อให้กระบวนการต ิดต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานสามารถด ําเน ินได้อย่างต่อเน่ืองและสำเร็จลุล่วงภายใน 
ระยะเวลาท ี่คาดหว ัง ในกรณ ีท ี่เก ิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและม ีการประกาศใช้แผนความต่อเน่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

กลย ุทธ์ความต ่อเน ื่อง (Business Continuity Strategy) 
  กลยุทธ์ความต่อเน่ือง เป็นแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรให้ม ีความพร้อมเมื่อเกิดสภาวะ 
ว ิกฤต ซึ่งพ ิจารณาทร ัพยากรใน ๕ ด้าน ดังตารางท่ี  ๒ 
 

ตารางท ี่  ๒ กลย ุทธ์ความต่อเน ื่อง (Business Continuity Strategy) 
ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเน่ือง 

อาคาร/ สถานที่ ปฏ ิบ ัติงาน 
สํารอง 

� ก ําหนดใหใ้ช้พ ื้นท ี่ปฏ ิบัติงานสำรองภายในศาลากลาง โรงเรียน หรือ
สถานท่ี อ ื่นๆ โดยม ีการสํารวจความเหมาะสมของสถานที่ ประสานงาน 
และ การเตรียมความพร้อมก ับหน่วยงานเจ้าของพ ื้นท่ี 

ว ัสดุอุปกรณ์ท ี่สําคัญ / การจัดหา 
จัดส่งว ัสด ุอ ุปกรณ์ที่สําคัญ 

�ก ําหนดให้มีการจัดหาคอมพ ิวเตอร์สํารองท ี่ม ีคุณลักษณะ
เหมาะสม ก ับการใช้งาน พร้อมอ ุปกรณ ์ท ี่สามารถเช่ือมโยงต ่อ
ผ่านอ ินเตอร์เน ็ต เข้าสู่ระบบเทคโนโลยีของหน่วยงานกลางของ
จังหวัดได้  

� ก ําหนดให้ใช้คอมพ ิวเตอร์แบบพกพา (Laptop/Notebook) ของ  
เจ้าหน้าท ี่ของหน ่วยงานได้เป็นการช่ัวคราว หากม ีความจําเป็นเร่ง
ด ่วน ในช ่วงระหว ่างการจัดหาคอมพ ิวเตอร์สํารอง ท ั้งน้ี ต้องได้ร ับ
อนุญาต จากหัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ือง ในการกอบก ู้ค ืน
ก่อน 

เทคโนโลย ีสารสนเทศและข้อม ูล 
ท ี่สําค ัญ 

� ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อม ูลท่ีสําค ัญของ
หน่วยงานมีการจัดเก ็บและสำรองข ้อม ูล ๒ ลักษณะ ค ือ จ ัดเก ็บ
ข้อม ูล ไว้ท ี่หน ่วยงาน และจัดเก ็บข้อม ูลไว้ท่ีศูนย์สารสนเทศ 
ส ่วนกลาง   (กรมท ี่ดิน) โดยการเช่ือมโยงระบบเครือข ่ายผ่านอินเต
อร์เน ็ต 

บ ุคลากรหลัก � ก ําหนดให้ใช้บุคลากรสํารองทดแทนภายในฝ่าย/งานหร ือ
กลุ่มงานเดียวก ัน 

� ก ําหนดให้ใช้บุคลากรนอกฝ่าย/งานหรือกล ุ่มงานในกรณ ีท ี่
บ ุคลากร ไม่เพ ียงพอหรือขาดแคลน 

คู่ค้า/ผู้ให้บริการท ี่สําคัญ/ 
ผู้ม ีส่วนได้ส่วนเสีย 

� ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหว ัดภูเก็ต  ก ําหนดให้ม ีผู้ให้
บริการ เช่ือมโยงระบบเครือขายอ ินเตอร์เน็ต ๒ ราย ค ือ ท ีโอที 
และ CAT ซึ่ง หากผู้ให้บริการหลักไม่สามารถให้บร ิการได้ระบบ
เช่ือมโยงจะปรับเปล่ียนไปยังผู้ให้บริการสำรองโดยอ ัตโนม ัติ 

� ก ําหนดให้จัดหาอ ุปกรณ์เช่ือมโยงระบบเคร ือข ่ายต ่อผ่านอ ินเต
อร์เน็ต แบบพกพา (Air Card) ของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถ ือ 
เช่ือมโยงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ ข้อม ูลท ี่สําคัญ
ของหน ่วยงานกลาง (กรมท่ีดิน) ผ่านอ ินเตอร์เน ็ต ในกรณ ีท ี่ผู้ให้
บริการเช่ือมโยงระบบเคร ือข่าย อ ินเตอร์เน ็ตของจังหว ัด ท ั้ง ๒ 
ราย ไม่สามารถให้บริการได้ภายใน ระยะเวลาท่ีก ําหนด 



  

 

 
 

กระบวนการ 

 

ระดับ 
ผลกระทบ 

ระยะเวลาของการหย ุดชะง ัก 

๐-๒ 
ช่ัวโมง 

๒-๔ 
ช่ัวโมง 

๑ 
ว ัน 

๑ 
สัปดาห์ 

๒ 
สัปดาห์ 

๑ 
เดือน 

๑ .ดําเนินการเก ี่ยวก ับงานด้าน 
ทะเบียนท่ีดิน (การจดทะเบียน 
สิทธ ิและนิติกรรม/ การท ํา 
ธ ุรกรรมเก ี่ยวก ับท ี่ดินและ 
อสังหาริมทร ัพย์) 

สูงมาก / / / / / / 

๒. ดําเนินการเก ี่ยวก ับงานด้าน 
รังว ัดท ี่ดิน (การร ังว ัดท ี่ดิน/ การ 
ขอรับข ้อม ูลรูปแปลงท ี่ดิน) 

สูงมาก / / / / / / 

๓. ดําเนินการเก ี่ยวการเงิน 
การบัญช ี (การจัดเก ็บและนําส่ง 
เงินรายได้แผ่นดิน/ การเบิก 
จ่ายเงินงบประมาณ) 

สูงมาก / / / / / / 

๔. ดําเนินการเก ี่ยวก ับงานสาร 
บรรณและงานธ ุรการท ั่วไป 

สูง  / / / / / 

๕. ดําเนินการเก ี่ยวกับว ัสดุ 
ครุภัณฑ์ 
การบริหารงานบุคคล  งาน
ประสาน งานสถ ิต ิข้อม ูล 

ปานกลาง   / / / / 

๖. ดําเนินการเก ี่ยวก ับงานด้าน 
วิชาการท ี่ดิน 

ปานกลาง   / / / / 

๗. ดําเนินการเก ี่ยวก ับการจัดทำ 
แผนงาน งบประมาณ และเร่งรัด 
ติดตามประเม ินผลการปฏ ิบัต ิงาน 
ของจังหว ัด 

ตํ่า 

 

 

 

       / 

๘. ดําเนินการเก ี่ยวก ับงานด้าน 
ควบค ุมและรักษาหลักฐานทาง 
ทะเบียนท่ีดิน 

ตํ่า      / 

 

การว ิเคราะห์ผลกระทบทางธ ุรกิจ (Business Impact Analysis) 
  จากการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) พบว่ากระบวนงานท ีม
ความสำคัญและะจ ําเป็นต้องด ําเน ินงานหร ือให้บร ิการเพ ื่อลดผลกระทบท ี่จะเกิดขึ้นกับผู้ร ับบร ิการและผู้มีส่วนได้
เสีย ได้ภายใน ระยะเวลาอ ันส้ันได้ ประกอบด้วยกระบวนการท่ี ๑-๔ ตามท ี่ปรากฏดังตารางท ี่ ๓ 
 

ตารางท ี่ ๓  ผลกระทบทางธ ุรกิจ (Business Impact Analysis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



  

 

   สําหรับกระบวนงานท ี่ประเม ินแล้ว อาจไมได้รับผลกระทบในระด ับส ูงถึงสูงมาก หร ือม ีความย ืดหยุ ่นสามารถ
ชะลอ การด ําเน ินงานและการให้บร ิการได้  โดยให้ผ ู้บร ิหารของฝ่ายงานประเมินความจ ําเป็นและเหมาะสม ทั้งน้ี หาก
ม ี ความจําเป็นให้ปฏ ิบัติตามแนวทางการบร ิหารความต ่อเน่ืองเช่นเดียวก ับกระบวนงานหลัก 
 
ความต้องการด้านทรัพยากรท ี่จําเป็นในการบริหารความต่อเน ื่อง 

๑) ด้านสถานท ี่ปฏ ิบัต ิงานสํารอง (Working Space Requirement) ตามตารางท ี่ ๔ 
 
ตารางที่ ๔ การระบุพื้นท ี่การปฏ ิบ ัติงานสํารอง   

 
๒)  ความต้องการด้านว ัสดุอ ุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement) ตาม ตารางท่ี ๕ 

 

ตารางที่ ๕ การระบ ุจํานวนวัสดุอ ุปกรณ์ 
ประเภททรัพยากร ท ี่มา ๔ ชัว่โมง ๑ ว ัน ๑ สัปดาห์ ๒  สัปดาห์ ๑ เดือน 

คอมพ ิวเตอร์สํารองที่มี 
ค ุณลักษณะเหมาะสม 

ร้านค้าผ่าน 
กระบวนการ 
จัดซ้ือพิเศษ 

   ๒ เครื่อง ๒  เครื่อง ๒ เครื่อง ๒  เครื่อง ๔  เคร่ือง 

GFMIS Token Key เจ้าหน้าท่ี 
ฝ่ายฯ ท ี่เก ็บ 
รักษา 

๑ เครื่อง ๑ เครื่อง ๑ เครื่อง ๑ เครื่อง ๑ เครื่อง 

EGP (ระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
Token Key) 

เจ้าหน้าท่ี 
ฝ่ายฯ ท ี่เก ็บ 
รักษา 

๑ เครื่อง ๑ เครื่อง ๑ เครื่อง ๑ เครื่อง ๑ เครื่อง 

เคร่ืองพ ิมพ์รองรับการใช้งาน 
ก ับเครื่องคอมพ ิวเตอร์ 

ร้านค้าผ่าน 
กระบวนการ 
จัดซ้ือพิเศษ 

๓ เครื่อง ๓ เครื่อง ๑ เครื่อง ๓ เครื่อง ๕ เครื่อง 

โทรศัพท์พร้อมหมายเลข ร้านค้าผ่าน 
กระบวนการ 
จัดซ้ือพิเศษ 

๑ เครื่อง ๑ เครื่อง ๑ เครื่อง ๑ เครื่อง ๑ เครื่อง 

ประเภททรัพยากร ท ี่มา ๐-๔ 
ช่ัวโมง 

๑ 
ว ัน 

๑ 
สัปดาห์ 

๒ 
สัปดาห์ 

๑ 
เดือน 

พ ื้นท ี่สําหรับสถานที่ 
ปฏ ิบัติงานสํารอง 

ศาลากลาง 

จังหวัด 
๒ ต.ร.ม. 
(๑ คน) 

๔ ตร.ม. 
(๒ คน) 

(๖ ตร.ม. 
(๓ คน) 

๑๐ ตร.ม. 
(๕ คน) 

- 

พ ื้นท ี่สําหรับสถานที่ 
ปฏ ิบัติงานใหม่ในกรณ ีจําเป็น 

ตามที่ 
กําหนดไวใ้น 

แผนฯ 

๘ ตร.ม. 
(๔ คน) 

๖ ตร.ม. 
(๓ คน) 

๔ ตร.ม. 
(๒ คน) 

๑๐ ตร.ม. 
(๕ คน 

๑๐ ตร.ม. 
(๕ คน) 

 

รวม (อ ัตราเฉล่ีย) 
๑๐ ตร.ม. 
(๕ คน) 

๑๐ ตร.ม. 
(๕ คน 

๑๐ ตร.ม. 
(๕ คน 

๑๐ ตร.ม. 
(๕ คน 

๑๐ ตร.ม. 
(๕ คน 



  

 

ประเภททรัพยากร ท ี่มา ๔ ชัว่โมง ๑ ว ัน ๑ สัปดาห์ ๒  สัปดาห์ ๑ เดือน 

โทรสาร /เครื่องสแกน 
(Fax/Document Scan 
Machine) พร้อม หมายเลข 

ร้านค้าผ่าน 
กระบวนการ 
จัดซ้ือพิเศษ 

๑ เครื่อง ๑ เครื่อง ๑ เครื่อง ๑ เครื่อง ๑ เครื่อง 

เคร่ืองถ ่ายเอกสาร ร้านค้าผ่าน 
กระบวนการ 
จัดซ้ือพิเศษ 

๑ เครื่อง ๑ เครื่อง ๑ เครื่อง ๑ เครื่อง ๑ เครื่อง 

 
   ๓)  ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อม ูล (IT & Information Requirement) เน่ืองจากระบบ
การบร ิหารเทคโนโลย ีสารสนเทศและข้อมูลท ี่สำคัญของหน่วยงานมีการจ ัดเก็บและสำรองข ้อมูล ๒ ลักษณะ คือ 
จ ัดเก็บข้อมูลไว้ที ่หน่วยงานโดยเฉพาะ และจ ัดเก็บข้อมูลไว้ที่ศูนย์สารสนเทศ ส่วนกลาง (กรมที่ด ิน) โดยการ
เช่ือมโยงระบบเคร ือขายต่อผ่านอินเตอร์เน ็ต  ด ังน้ัน ในเบ้ืองต้นหน่วยงานสามารถ ใช้ข้อม ูลท ี่ม ีอยูในแต่ละหน่วยงาน
ดําเนินการไปช่ัวคราวก่อนได้ และเม ื่อสามารถเช่ือมโยงระบบของหน ่วยงานกับ หน่วยงานกลางผ่านเครือข่ายอ ินเตอร์
เน ็ตได้แล้ว จึงจะสามารถปรับปรุงข้อม ูลให้สมบูรณ์ได้ ปรากฏตามตารางท่ี ๖ 
 

ตารางที่ ๖ การระบ ุความต้องการด้านเทคโนโลยี 
ประเภททรัพยากร ท ี่มา ๐-๔ 

ช่ัวโมง 

๑ ว ัน  ๑ สัปดาห์   ๒ สัปดาห์   ๑ เดือน 

การให้บริการด้าน
ทะเบียน 
ท ี่ดิน และการรังว ัดท ี่ดิน 

หน ่วยงาน 
ระบบ IT  
กรมท ี่ดิน 

/ / / / / 

E-Mail หน ่วยงาน 
ระบบ IT 
จังหว ัด 

 / / / / 

GFMIS (ระบบเบิกจ่ายเงิน) หน ่วยงาน 
ระบบ IT 
จังหว ัด 

  (๒-๓ 
ว ัน) 

/ / 

EGP (ระบบจัดซ ื้อจัดจ้าง) หน่วยงาน 
ระบบ IT 
จังหว ัด 

   (๒-๓ 
ว ัน) 

/ / 

หนังสือส่ังการต่าง ๆ 
ออกโดยหน ่วยงาน 

หน ่วยงาน 
ต่าง ๆ  ที่ 
ได้รับ 

 / / / / 

หนังสือส่ังการต ่าง ๆ หน ่วยงาน 
ต้นสังก ัด 

 / / / / 

เอกสารใบแจ้งหน้ี คู่ค้า    (๒-๓ 
ว ัน) 

/ / 



  

 

ประเภททรัพยากร ท ี่มา ๐-๔ 
ช่ัวโมง 

๑ ว ัน  ๑ สัปดาห์   ๒ สัปดาห์   ๑ เดือน 

ข้อม ูลประกอบการ
จัดท ําแผน 

งบประมาณ ประจําปี 
งบประมาณ 

หน่วยงาน 
ต ่างๆใน
จ ังหวัด และ
หน่วยงาน 
กลาง 

    (เร ่งด ่วน 
ช ่วงเด ือน 

ก.ย.) 

 
๔)  ความต้องการด้านบุคลากรสําหรับความต ่อเน่ืองเพ ื่อปฏิบัติงาน (Personnel Requirement) ปรากฏ 

ตามตารางท ี่ ๗ 
 

ตารางที่ ๗ การระบ ุจํานวนบ ุคลากรหลักท ี่จําเป็น 
 

ประเภททรัพยากร ๔ ชั่วโมง ๑ ว ัน ๑ สัปดาห ๒ สัปดาห ๑ เดือน 

จํานวนบุคลากรปฏ ิบัติงานท ี่สำนักงาน / 
สถานท ี่ปฏ ิบัติงานสํารอง 

- ฝ่ายทะเบียน 
- ฝ่ายรังว ัด 
- ฝ่ายอ ํานวยการ 
- กล ุ่มงานวิชาการท ี่ดิน 
- ฝ่ายควบค ุมและรักษาหลักฐานท ี่ดิน 

 

 
 
 

๒ 
๒ 
๒ 
๑ 
๑ 

 

 
 
 

๓ 
๓ 
๓ 
๑ 
๑ 

 

 
 
 

๔ 
๓ 
๓ 
๒ 
๒ 

 

 
 
 

๕ 
๔ 
๔ 
๒ 
๓ 

 

 
 
 

๕-๘ 
๔-๗ 
๔-๖ 
๒ 
๓ 

รวม ๘ ๑๑ ๑๔ ๑๘ ๑๘-๒๖ 

 
๕) ความต้องการด้านผู้ให้บริการท ี่สําคัญ (Service Requirement) ปรากฏดังตารางท ี่ ๘ 

 
 

ตารางที่ ๘ การระบ ุจํานวนผู้ให้บริการท ี่ต้องติดต่อหรือขอรับบริการ 
ฝ่ายงาน/กล ุ่มงาน ๔ ช่ัวโมง ๑ ว ัน ๑ สัปดาห์ ๒ สัปดาห์ ๑  เดือน 

ผ ู้ให้บริการเช่ือมโยงระบบเคร ือข ่าย 
อ ินเตอร์เน ็ต 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

รวม ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

 

หมายเหตุ – ให้จัดหาอ ุปกรณ ์เช่ือมโยงระบบเครือข่ายต ่อผ ่านอ ินเตอร์ (Air Card) ของผู้ให้บริการโทรศัพท์  ม ือถือ
เช่ือมโยงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อม ูลท ี่สําค ัญกลางผ่านอ ินเตอร์เน็ต ในกรณีผู้ให้บริการหลักและ        
ผู้ให้บริการสํารองไม่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาท ี่ก ําหนด 

 

 



  

 

ข ั้นตอนการบริหารความต่อเน ื่องและกอบกู้กระบวนการ 
                                  
                            วันที ่๑ (ภายใน ๒๔ ช่ัวโมง) การตอบสนองต ่อเหตุการณ ์ท ันที 
 

 

  ในการปฏิบ ัต ิการใดๆ ให้บ ุคลากรของฝ่ายฯ คําน ึงถึงความปลอดภัยในช ีว ิตของตนเองและบ ุคลากร  และ
ปฏิบ ัต ิตามแนวทางและแผนเผช ิญเหต ุและข ั้นตอนการปฏิบ ัต ิงานที่หน่วยงานตนเองและสำน ักงานป้องก ันและ
บรรเทาสาธารณภ ัยจังหว ัดก ําหนดข ึ้นอย่างเคร่งครัด 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดําเนินการ
แล้วสร็จ 

� แจ้งเหตุฉุกเฉิน ว ิกฤตตามกระบวนการ Call Tree ให้ก ับ
บุคลากรในฝ่ายฯ ภายหลังได้รับแจ้งจากหัวหน้าคณะ บริหาร
ความต ่อเน่ืองของหน ่วยงาน 

หัวหน้าท ีมงานบริหาร 
ความต ่อเน่ืองของฝ่ายฯ 

 

� จัดประชุมท ีมงานบริหารความต ่อเน่ืองเพ ื่อประเม ินความ
เสียหาย ผลกระทบต ่อการดําเนินการให้บริการ และ 
ทรัพยากรสําคัญท ี่ต้องใช้ในการบริหารความต ่อเน่ือง 

� ทบทวนกระบวนงานท ี่มีความเร่งด่วนหร ือส่งผลกระทบ 
อย่างสูง (หากไม่ดําเนินการ) ดังน้ัน จําเป็น ต้อง
ดําเนินงานหรือปฏ ิบัติงานด้วยมือ (Manual 
Processing) 

ท ีมงานบริหารความ 
ต ่อเน่ืองของฝ่ายฯ 

 

� ระบุและสรุปรายช่ือบุคลากรในฝ่าย ฯ ท ี่ได้รับบาดเจ็บ 
หรือเสียชีว ิต 

หัวหน้าฝ่าย  

� รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต ่อเน่ืองของหน่วยงาน
ทราบ โดยครอบคลุมประเด็นดังน้ี 
�  จํานวนและรายช่ือบุคลากรท ี่ได้รับบาดเจ็บ/เสียชีว ิต 
�  ความเสียหายและผลกระทบต ่อการด ําเนินงาน และ 

การให้บริการ 
�  ทรัพยากรสําค ัญท ี่ต้องใช้ในการบริหารความต ่อเน่ือง 
�  กระบวนงานท่ีม ีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบ 

อย่างสูง หากไม่ดําเนินการและจําเป็นต้อง 
ดําเนินงานหรือปฏ ิบัติงานด้วยม ือ 

หัวหน้าท ีมงานบริหาร 
ความต ่อเน่ืองของฝ่ายฯ 

 

� ส่ือสารและรายงานสถานการณ์แก ่บ ุคลากรในฝ่ายฯ ให้ 
ทราบ ตามเน้ือหาและข้อความท ี่ได ้รับการพ ิจารณาและ 
เห็นชอบจากคณะบริหารความต่อเน่ืองของหน่วยงานแล้ว 

หัวหน้าท ีมงานบริหาร 
ความต ่อเน่ืองของฝ่ายฯ 

 

� ประเม ินและระบ ุกระบวนการหลัก และงานเร่งด ่วน ที่ จําเป็
นต้องดําเน ินการให้แล้วเสร็จ  ภายใน ๑-๕  ว ัน          ข้าง
หน้า 

 

หัวหน้าท ีมงานบริหาร 
ความต ่อเน่ืองของฝ่ายฯ 

 



  

 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดําเนินการ
แล้วสร็จ 

� ประเม ินศ ักยภาพและความสามารถของหน่วยงานฯ ในการ
ดําเนินงานเร่งด่วนข้างต้น ภายใต้ข้อจําก ัดและ สภาวะว ิกฤติ
พร้อมระบ ุทรัพยากรท ี่จําเป็นต้องใช้ในการ บริหารความ
ต่อเน่ืองตามแผนการจัดหาทร ัพยากร 

หัวหน้าท ีมงานบริหาร 
ความต ่อเน่ืองของฝ่ายฯ 

 

� รายงานความค ืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ือง
ของหน่วยงานทราบ พร้อมขออนุมติการ ด ําเน ินงานหร ือปฏิบ
ต ิงานด ้วยม ือ (Manual Processing) สําหรับกระบวนงานที่ม ี
ความเร่งด่วน และส่งผลกระทบ อย่างสูง หากไมดําเนินการ 

หัวหน้าท ีมงานบริหาร 
ความต ่อเน่ืองของฝ่ายฯ 

 

� ติดต ่อและประสานงานก ับหน ่วยงานท ี่เก ี่ยวข ้องในการ
จัดหาทรัพยากรท ี่จําเป็นต้องใช้ในการบริหาร ความ
ต่อเน่ือง ได้แก่ 
�  สถานท ี่ปฏ ิบัติงานสํารอง 
�  ว ัสดุอ ุปกรณ์ท ี่สําคัญ 

 
 

�  เทคโนโลยีสารสนเทศและข ้อม ูลท ี่สําค ัญ 
�  บุคลากรหลัก คู่ค้า/ผู้ให้บริการท ี่สําคัญ/ผู้ม ีส่วนได้ 

ส่วนเสีย 

หัวหน้าท ีมงานบริหาร 
ความต ่อเน่ืองของฝ่ายฯ 
� ฝ่ายอ ํานวยการ 
� ฝ่ายอ ํานวยการ 
� ฝ่ายอ ํานวยการ/ 

หน ่วยงาน 
� หน ่วยงาน 
� หน ่วยงาน/     

ฝ่ายอ ํานวยการ 

 

� พ ิจารณาดําเนินการหร ือปฏ ิบัติงานด้วยม ือ (Manual) 
เฉพาะงานเร่งด ่วน หากไม่ด ําเนินการจะส่งผลกระทบ 
อย่างสูงและไม่สามารถรอได้ ท ั้งน้ี ต้องได้รับการอนุมติ 

หัวหน้าท ีมงานบริหาร 
ความต ่อเน่ืองของฝ่ายฯ 

 

� ระบุหน่วยงานท ี่เป็นคู่ค้า/ ผู้ให้บริการสําหรับงานเร่งด่วน 
เพ ื่อแจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารงานให้มีความ
ต่อเน่ืองตามความเห็นของคณะบริหารความ ต่อเน่ืองของ
หน ่วยงาน 

หัวหน้าท ีมงานบริหาร 
ความต ่อเน่ืองของฝ่ายฯ 

 

� บันท ึก (Log Book) และทบทวนก ิจกรรมและงาน   ต่าง ๆ 
ท ี่ท ีมงานบริหารความต ่อเน่ืองของฝ่ายฯ ต้องดําเนินการ (พร้
อมระบุรายละเอ ียดผู้ดําเน ินการ และเวลา) อย่างสมํ่าเสมอ 

หัวหน้าท ีมงานบริหาร 
ความต ่อเน่ืองของฝ่ายฯ 

 

� แจ้งสรุปสถานการณ์และข ั้นตอนการดําเนินการ สําหรับ ใน
ว ันถ ัดไป ให้ก ับบุคลากรหลักในฝ่ายฯ เพ ื่อรับทราบและ 
ดําเนินการ อาท ิ แจ้งว ัน เวลา และ สถานท ี่ปฏ ิบัต ิงาน สํารอง 

หัวหน้าท ีมงานบริหาร 
ความต่อเน่ืองของฝ่ายฯ 

 

� รายงานความค ืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความ 
ต ่อเน่ืองของหน ่วยงานอย่างสมํ่าเสมอหร ือตามท ี่ก ําหนด 

หัวหน้าท ีมงานบริหาร 
ความต ่อเน่ืองของฝ่ายฯ 

 

 
 



  

 

 
ว ันที่ ๒-๗ การตอบสนองในระยะส้ัน 

 

  ในการปฏิบ ัต ิการใด ๆ ให้บ ุคลากรของฝายฯ คำน ึงถ ึงความปลอดภัยในชีว ิตของตนเองและบ ุคลากรอื่น ๆ  
และ ปฏิบ ัต ิตามแนวทางและแผนเผช ิญเหต ุและขั้นตอนการปฏิบ ัต ิงานที่หน่วยงานตนเองและสำน ักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภ ัยจังหว ัดก ําหนดข ึ้นอย่างเคร่งครัด 
 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

� ติดตามสถานะภาพการกอบกู้ค ืน  ประเม ินความจําเป็นท ี่ 
ต้องใช้ในการกอบก ู้ค ืน 

หัวหน้าท ีมงานบริหาร 
ความต่อเน่ืองของฝ่ายฯ 

 

� ตรวจสอบก ับหน ่วยงาน ความพร้อมและข้อจําก ัดในการ
จัดหาทรัพยากรท ี่จําเป็นความต ่อเน่ือง ได้แก่ 
�  สถานท ี่ปฏ ิบัติงานสํารอง 
�  ว ัสดุอ ุปกรณ์ท ี่สําค ัญ 
�  เทคโนโลยีสารสนเทศและข ้อม ูลท ี่สําคัญ 

 
 

�  บุคลากรหลัก 
�  คู่ค้า/ผู้ให้บริการท ี่สําคัญ/ผู้ม ีส ่วนได้ส่วนได้ส่วนเสีย 

หัวหน้าท ีมงานบริหาร 
ความต ่อเน่ืองของฝ่ายฯ 
� ฝ่ายอ ํานวยการ 
� ฝ่ายอ ํานวยการ 
� ฝ่ายอ ํานวยการ / 

หน่วยงาน 
� หน่วยงาน 
� หน่วยงาน 

 

� รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต ่อเน่ืองของหน่วยงาน 
ความพร้อม ข้อจําก ัด และข ้อเสนอแนะ ในการจัดหา
ทรัพยากรท ี่จําเป็นต้องใช้ในการบริหารความต ่อเน่ือง 

หัวหน้าท ีมงานบริหาร 
ความต่อเน่ืองของฝ่ายฯ 

 

� ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรท ี่จําเป็น   ต้อง 
ใช้ในการบริหารความต ่อเน่ือง ได้แก่ 
�  สถานท ี่ปฏ ิบัติงานสํารอง 
�  ว ัสดุอ ุปกรณ์ท ี่สําค ัญ 
�  เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อม ูลท ี่สําค ัญ 

 
 

�  บุคลากรหลัก 
�  คู่ค้า/ผู้ให้บริการท ี่สําคัญ/ผู้ม ีส่วนได้ส่วนเสีย 

หัวหน้าท ีมงานบริหาร 
ความต่อเน่ืองของฝ่ายฯ 
� ฝ่ายอ ํานวยการ 
� ฝ่ายอ ํานวยการ 
� ฝ่ายอ ํานวยการ/ 

หน ่วยงาน 
� หน ่วยงาน 
� หน ่วยงาน 

 

    �  ดําเนินการกอบกู้และจัดหาของท ี่จําเป็นต้องใช้ในการ
ดําเนินงานและให้บริการตามตารางท ี่ ๖ 

ฝ่ายอ ํานวยการ  

 
 
 
 
                                                 



  

 

 
ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดําเนินการ

แล้วเสร็จ 
     �  ดําเนินงานและให้บริการภายใต้ทรัพยากรท ี่จัดหา 

เพ ื่อบริหารความต ่อเน่ือง: 
�  สถานท ี่ปฏ ิบัติงานสํารอง 
�  ว ัสดุอ ุปกรณ์ท ี่สําค ัญ 
�  เทคโนโลยีสารสนเทศและข ้อม ูลท ี่สําคัญ 
�  บุคลากรหลัก 
�  คู่ค้า/ผู้ให้บริการท ี่สําค ัญ 
 

หัวหน้าท ีมงานบริหาร 
ความต่อเน่ืองของฝ่ายฯ 
� ฝ่ายอ ํานวยการ 
� ฝ่ายอ ํานวยการ 
� ฝ่ายอ ํานวยการ 
� หน ่วยงาน 
� หน่วยงาน 

 

� แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารความต่อเน่ือง 
แก ่หน ่วยงาน/ผู้ใช้บริการ/ค ู่ค้าท่ีได้รับผลกระทบ 

หัวหน้าท ีมงานบริหาร 
ความต ่อเน่ืองของฝายฯ 

 

� บันท ึก (Log Book) และทบทวนก ิจกรรมและงานต่าง ๆ ท ี่
ท ีมงานบริหารความต่อเน่ืองของฝ่าย (พร้อมระบุ 
รายละเอ ียด ผู้ดําเนินการ และเวลาอย่างสม่ําเสมอ) 

หัวหน้าท ีมงานบริหาร 
ความต่อเน่ืองของฝ่ายฯ 

 

� แจ้งสรุปสถานการณ์และข ั้นตอนการดําเนินการต่อไป 
สําหรับในว ันถ ัดไป ให้ก ับบุคลากรในฝ่ายฯ 

หัวหน้าท ีมงานบริหาร 
ความต ่อเน่ืองของฝ่ายฯ 

 

� รายงานความค ืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเน่ืองของหน่วยงาน ตามเวลาท ี่ได้กำหนดไว้ 

หัวหน้าและท ีมงานบริหาร 
ความต่อเน่ืองของฝ่ายฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
ว ันที่ ๘ การตอบสนองในระยะกลาง (๑ สัปดาห์) 

    
 ในการปฏิบ ัต ิการใด ๆ ให้บ ุคลากรของฝายฯ คําน ึงถึงความปลอดภัยในชีว ิตของตนเองและบ ุคลากรอื่น ๆ  
และ ปฏิบ ัต ิตามแนวทางและแผนเผชิญเหต ุและขั้นตอนการปฏิบ ัต ิงานที่หน่วยงานตนเองและสำน ักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภ ัยจังหว ัดก ําหนดข ึ้นอย่างเคร่งครัด 

ข ั้นตอนและก ิจกรรม บทบาทความร ับผิดชอบ ดําเนินการแล้วเสร็จ 

� ติดตามสถานะภาพการกอบกู้ค ืนมาของทร ัพยากรท ี่ได้รับ 
ผลกระทบและประเม ินความจําเป็นและระยะเวลาท ี่ต้อง 
ใช้ในกอบก ู้ค ืน 

หัวหน้าและท ีมงานบริหาร 
ความต่อเน่ืองของฝ่ายฯ 

 

� ระบุทรัพยากรท ี่จําเป็นต้องเพื่อดําเนินการให้
บริการ ตามปกติ 

  

� รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต ่อเน่ืองของ
หน่วยงาน สถานภาพการกอบก ู้ค ืนมาของทรัพยากรท ี่ได้
รับผลกระทบ และทรัพยากรท ี่ด ําเนินงานและให้บริการ 
ตามปกติ 

หัวหน้าท ีมงานบริหาร 
ความต่อเน่ืองของฝ่ายฯ 

 

� ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรท ี่จําเป็น   
ต้องใช้เพ ื่อดําเนินงานและให้บริการตามปกต ิ: 
�  สถานท ี่ปฏ ิบัติงานสํารอง 
�  ว ัสดุอ ุปกรณ์ท ี่สําค ัญ 
�  เทคโนโลยีสารสนเทศและข ้อม ูลท ี่สําคัญ 

 
 

�  บุคลากรหลัก 
�  คู่ค้า/ผู้ให้บริการท ี่สําคัญ/ ผู้ม ีส่วนได้ส่วนเสีย / 

ผู้ให้บริการท ี่สําคัญ 

หัวหน้าท ีมงานบริหาร 
ความต่อเน่ืองของฝ่ายฯ 
� ฝ่ายอ ํานวยการ 
� ฝ่ายอ ํานวยการ 
� ฝ่ายอ ํานวยการ/ 

หน่วยงาน 
� หน่วยงาน 
� หน่วยงาน 
� หน่วยงาน 

 

� แจ้งสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมด้าน 
ทรัพยากรต่าง ๆ เพ ื่อดําเนินงานและให้บริการตามปกติ 
ให้ก ับบุคลากรในฝ่ายฯ 

หัวหน้าท ีมงานบริหาร 
ความต่อเน่ืองของฝ่ายฯ 

 

� บันท ึก (Log Book) และทบทวนก ิจกรรมและต่าง ๆ 
ท่ีท ีมงานบริหารความต่อเน่ืองของฝ่าย (พร้อมระบุ 
รายละเอ ียด ผู้ดําเนินการ และเวลา) อย่างสมํ่าเสมอ 

ท ีมงานบริหารความ 
ต ่อเน่ืองของฝ่ายฯ 

 

� รายงานความค ืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหาร
ต ่อเน่ืองของหน ่วยงาน ตามเวลาท ี่ได้กำหนดไว้ 

หัวหน้าและท ีมงานบริหาร 
ความต่อเน่ืองของฝ่ายฯ 

 

 
 



  

 

                 

 

คําส่ังสํานักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต 

ที่           /๒๕๕๖ 

เร่ือง   แต่งต้ังคณะทํางานการบริหารความต่อเน่ือง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  

                                     ------------------------------------------------------ 

   เพื่อให้การจัดทําแผนบริหารความต่อเน่ืองของสํานักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. กําหนด ประกอบกับ    
คณะรัฐมนตรีมีมติ เม่ือวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ เห็นชอบกับแนวทางและมาตรการที่กําหนดให้หน่วยงานของ
รัฐ ดําเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตขององค์การ  เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักหรือ
งานบริการท่ีสําคัญได้อย่างต่อเน่ืองเม่ือเกิดวิกฤต ซึ่งจังหวัดได้มีคําส่ังท่ี ๒๐๓๐/๒๕๕๖  ลงวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม 
๒๕๕๖ มอบหมายให้หน่วยงานแต่งต้ังคณะทํางานรับผิดชอบการดําเนินการบริหารความต่อเน่ืองระดับ
หน่วยงานข้ึน สํานักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต จึงแต่งต้ังคณะทํางานการบริหารความต่อเน่ือง ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบด้วย 

   ๑. เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดภูเก็ต    ประธานคณะทํางาน 
   ๒. เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดภูเก็ต  สาขาถลาง  รองประธานคณะทํางาน 
   ๓. หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน    คณะทํางาน 
   ๔. หัวหน้าฝ่ายทะเบียน สจ. ภูเก็ต    คณะทํางาน 
   ๕. เจ้าพนักงานท่ีดินอําเภอกะทู้    คณะทํางาน 
   ๖. หัวหน้าฝ่ายรังวัด สจ.ภูเก็ต    คณะทํางาน 
    ๗. หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน  คณะทํางาน 
   ๘. หัวหน้าฝ่ายนิติกรรม ๑     คณะทํางาน 
           ๙. หัวหน้าฝ่ายนิติกรรม ๒     คณะทํางาน 
           ๑๐. นายอนันชัย  แสงอรุณ     คณะทํางาน 
          ๑๑. นางสดศรี  ศรีเทพ     คณะทํางาน 
          ๑๒. นางสมจิตต์  ศรียาภัย     คณะทํางาน 
          ๑๓. นางสาววิไลลักษณ์  สุทธศิริ    คณะทํางาน 
          ๑๔. นางสิส์ธณัณ  หลาวประเสริฐ    คณะทํางาน 
          ๑๕. นางไสว  ช่วยดํารงค์                        คณะทํางาน 
          ๑๖. นายยศกฤต  ชูศรี     คณะทํางาน 
 
 

 



  

 

-๒- 
 

           ๑๗. นางสาวจิตราพัชร  จินดาโฉม    คณะทํางาน 
          ๑๘. นางวิวัน  พิทักษ์ปกรณ์     คณะทํางาน 
          ๑๙. นางสุมณฑา  สัญญวงศ์    คณะทํางาน 
          ๒๐. นางจงจิต  กะณะศิริ     คณะทํางาน 
          ๒๑. นางสาวอัจฉรา  แซ่จู้     คณะทํางาน 
          ๒๒. นางสุภลักษณ์  พรจรัสพิศุทธ์ิ    คณะทํางาน 
          ๒๓. นางจินตนา  ฤทธิรัตน์     คณะทํางาน 
          ๒๔. นายเหิม  นิลรัตน์     คณะทํางาน 
          ๒๕. นางสาวจิตติมา  หนูเทพ    คณะทํางาน 
          ๒๖. นายสิปปกรณ์  พานิช     คณะทํางาน 
          ๒๗. นายชัยรัตน์  คําแก้ว     คณะทํางาน 
          ๒๘. นางสาวพัฒน์ลดา  เบ็ลกอเด็ม    คณะทํางาน 
          ๒๙. นายอภิเชษฐ์  คงเอียด     คณะทํางาน 
          ๓๐. นายสุรกิจ  รชตรมยกร     คณะทํางาน 
          ๓๑. นายพงศกานต์  เสียงดัง    คณะทํางาน 
          ๓๒. นายอนุพงศ์  ไข่หุน     คณะทํางาน 
          ๓๓. นายบุญชัย  สันทัดอนุวัตร    คณะทํางาน 
          ๓๔. นายธนะกัญจน์  ธโนปจัยรัตน์    คณะทํางาน 
          ๓๕. นายดํารงศักด์ิ  ล้ีสกุล     คณะทํางาน 
          ๓๖. นายฤทธิชัย  วรรณดาว    คณะทํางาน 
          ๓๗. นางสาวธัญลักษณ์  แซ่ขู่    คณะทํางาน 
          ๓๘. นายประจักษ์  ทองรอด    คณะทํางาน 
          ๓๙. นายสุวรรณรัตน์  บุญสิทธ์ิ    คณะทํางาน 
          ๔๐. นายสุรพล  ศรีลํ้า     คณะทํางาน 
          ๔๑. นางสาวอังคณา  พิบูลย์สวัสด์ิ    คณะทํางาน 
          ๔๒. นางบุญศรี  สงวนนาม     คณะทํางาน 
          ๔๓. นายสุชาติ  โภชนกิจ     คณะทํางาน 
          ๔๔. นายปรีดา  สิทธิผล     คณะทํางาน 
          ๔๕. นางสาวอุษา  บางกรวย    คณะทํางาน 
          ๔๖. นางสุมลทิพย์  พิศดวงดาว    คณะทํางาน 
          ๔๗. นางสาวจิราภรณ์  รักน่ิม    คณะทํางาน 
          ๔๘. นางสาวทิพย์บุญญา  บัวจันทร์    คณะทํางาน 
          ๔๙. นายจรูญ  คงแก้ว     คณะทํางาน 
          ๕๐. นายพศิน  สุวรรณโฉม     คณะทํางาน 
          ๕๑. นายสันติ  ศรีระสันต์     คณะทํางาน 
          ๕๒. นายสมนิตย์  เพชรสังข์     คณะทํางาน 



  

 

-๓- 
 

          ๕๓. นายสาโรจน์  รําแพน     คณะทํางาน 
          ๕๔. นายฐาปนพงศ์  บุญลือ     คณะทํางาน 
          ๕๕. นางสาวอุมารินทร์  แย้มย้ิม    คณะทํางาน 
          ๕๖. นายพูนศักด์ิ  อุทัชกุล     คณะทํางาน 
          ๕๗. นางสาวอิสริยา  แก้วทอง    คณะทํางาน 
          ๕๘. นายสุรวัฒน์  เรืองเดช     คณะทํางาน 
           ๕๙. นายพิชัย  จันทร์ศรี       คณะทํางาน/เลขานุการ 
           ๖๐. นางนลินพัชร  สามารถ        คณะทํางาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 

          โดยให้บุคลากรทุกคนทุกตําแหน่งมีหน้าท่ี ดังน้ี 

    ๑. จัดทําแผนเพื่อเตรียมตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน 
    ๒. จัดการกับวิกฤตฉุกเฉินที่เกิดข้ึนเฉพาะหน้า 
    ๓.. จัดการกับวิกฤตฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนและผลกระทบขยายในวงกว้าง 
    ๔. บริหารการดําเนินภารกิจอย่างต่อเน่ืองโดยมุ่งทําข้ันตอนงานท่ีฉุกเฉินต่อภารกิจและใช้
ทรัพยากรหลักอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งเตรียมแผนรับสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบ 
    ๕. ถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นในเวลาทําการ ให้ติดต่อบุคลากรหลัก โดยติดต่อผ่านทางโทรศัพท์
ของหน่วยงานเป็นช่องทางแรก 
   ๖. ถ้าเหตุการณ์เกิดข้ึนนอกเวลาทําการ ให้ติดต่อบุคลากรหลัก โดยติดต่อผ่านทาง
โทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางแรก 
    ๗. ร่วมมือกันดูแล ติดตาม ปฏิบัติงานและกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในฝ่ายงานของตนให้
สามารถบริหารความต่อเน่ืองกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว และในกรณีท่ีบุคลากรหลักไม่ปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้
บุคลากรสํารองรับผิดชอบทําหน้าที่แทน และได้สรุปสถานการณ์ของเหตุการณ์ฉุกเฉิน/เวลาและสถานท่ีสําหรับ
การประชุมเร่งด่วนของหน่วยงาน  
    ๘. จัดทําแผนกู้คืนภารกิจหลังภัยพิบัติผ่านพ้นไป 
    ๙. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 

                                              ทั้งน้ี  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

     ส่ัง ณ วันที่  กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 


