
 
 

 

 

 

 

 

 

แผนบริหารความต่อเน่ือง เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
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แผนบริหารความต่อเนื่อง เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน กรมประมง ปี 2560 
 

หลักการและเหตุผล 
  การด าเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมประมง ทั้งในช่วงที่ผ่านมาและในระยะ
ต่อไปมีโอกาสที่จะต้องเผชิญหน้ากับสภาวะวิกฤตอีกหลายประการ เนื่องจากการปฏิบัติงานของกรมประมง         
ในลักษณ ะรูปแบบที่ เปิ ดกว้างและจากการเกี่ ยวข้องกับสภาพแวดล้อมที่ อาจจะเป็ นภัยคุกคาม                   
ให้การด าเนินงานไม่บรรลุผลส าเร็จหรือท าให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้บริการต่อ
ประชาชนเกิดการเสียหายและจากเหตุการณ์ที่ผ่านมากรมประมงก็เป็นเป้าหมายที่ส าคัญหน่วยงานหนึ่งเช่นกัน 
  กรมประมงจึงจ าเป็นที่จะต้องจัดให้มีแผนความต่อเนื่อง หรือเรียกว่า Business Continuity 
Plan (BCP) ซึ่งจัดท าขึ้นให้หน่วยงานภายในกรมประมง เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน     
เพ่ือให้มั่ น ใจว่าผู้ ปฏิบั ติ งานสามารถน าไปใช้กับสถานการณ์ ฉุก เฉินต่ างๆ เช่น  อุทกภัย อัคคีภั ย                 
การชุมนุมประท้วง/จลาจล เป็นต้น โดยสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวอาจส่งผล ให้หน่วยงาน    
ไม่สามารถปฏิบัติงาน และให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง   
  ที่ผ่านมา กรมประมงได้เผชิญหน้ากับความเสี่ยงจากภัยพิบัติหรือสภาวะวิกฤตที่มีอยู่จริง  
เช่น ภาวะวิกฤตมหาอุกภัยในปี 2554  สภาวะวิกฤติทางการเมืองในปี 2557 กรมประมงได้ให้ความส าคัญ
กับการเตรียมความพร้อมก่อนล่วงหน้า ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพของกรมอย่างต่อเนื่องเพ่ือรับมือ          
และตอบโต้กับความเสี่ยงที่รุนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท าแผนบริหารความต่อเนื่อง เพ่ือรองรับ
สถานการณ์ เมื่อปี 2558 และเพ่ือให้แผนบริหารความต่อเนื่อง เพ่ือรองรับสถานการณ์ มีความเป็นเหมาะสม
ทันสมัย กรมประมงจึงได้ทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่อง เพ่ือรองรับสถานการณ์ และจัดท าเป็นแผนบริหาร
ความต่อเนื่อง เพ่ือรองรับสถานการณ์ ปี 2560 
   

วัตถุประสงค์  
 ๑. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง 

๒. เพ่ือให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับมือกับสภาวะวิกฤต          
หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน 

 ๓. เพ่ือลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการด าเนินงานหรือการให้บริการของหน่วยงาน 
 ๔. เพ่ือบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

๕. เพ่ือให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้    
ส่วนเสีย(Stakeholders) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของหน่วยงาน แม้หน่วยงานจะต้องประเผชิญกับ
เหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนท าให้การด าเนินงานต้องหยุดชะงัก   
แนวทางการปฏิบัติ 

แนวทางในการสร้างความต่อเนื่องของการปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนที่ส าคัญก่อนการจัดท าแผน
ความต่อเนื่อง ทั้ งนี้  เพ่ือให้มั่นใจแผนการบริหารความต่อเนื่องที่ ได้จัดท าขึ้นให้มีความสอดคล้องกับ      
นโยบายขององค์กร สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง เนื่องจากการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรขององค์กรใน
สภาวะวิกฤตในบางกรณีจ าเป็นจ าเป็นต้องใช้งบประมาณ อาทิ เช่น การสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดังนั้น การก าหนดกลยุทธ์หรือแนวทางในการสร้างความต่อเนื่องจึงจ าเป็นจะต้องผ่านการพิจารณาของ
ผู้บริหารองค์กร ซึ่งทรัพยากรที่จะต้องเตรียมความพร้อมมีด้วยกัน 5 ด้าน ประกอบด้วย 

 1. ด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก 
 2. ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ/การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ท่ีส าคัญ 



 
 

  3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ 
  4. ด้านบุคลากร 
  5. ด้านคู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ขอบเขตของแผนความต่อเนื่อง (Scope of BCP) 
  แผนความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ใช้รับรองกรณีการเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินใน
พ้ืนที่ ของหน่วยงานภายในกรมประมง ประกอบด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้ 

๑. เหตุการณ์อัคคีภัย 
๒. เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล 
๓. เหตุการณ์อุทกภัย 
 

การวิเคราะห์ทรัพยากรที่ส าคัญ 
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินมีหลายรูปแบ ดังนั้น แผนความต่อเนื่องฉบับนี้ได้จัดท าขึ้น         

ให้สามารถรองรับการบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานในหลากหลายรูปแบบของสภาวะวิกฤตหรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อทรัพยากรที่ส าคัญในการด าเนินงาน ซึ่งเป็นการจัดการ
ทรัพยากรที่ส าคัญและจ าเป็นที่จะต้องระบุไว้ในแผนความต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการเตรียมการของทรัพยากร       
ที่ส าคัญซึ่งพิจารณาจากผลกระทบใน ๕ ด้าน ดังนี้ 

๑. ผลกระทบด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้ไม่
สามารถปฏิบัติงานที่สถานที่ปฏิบัติงานหลักของหน่วยงานที่ได้รับความเสียหายหรือไม่สามารถใช้สถานที่
ปฏิบัติงานหลักได้ และส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้ชั่วคราวหรือในระยะยาว  

๒. ผลกระทบด้านอุปกรณ์ที่ส าคัญ/การจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่
เกิดข้ึนท าให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ หรือไม่สามารถจัดหา/จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ท่ีส าคัญได้ 

3. ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก : หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้บุคลากรหลักไม่สามารถ         
มาปฏิบัติงานได้ตามปกติ 

4. ผลกระทบด้านคู่ค้า/ผู้ ให้บริการที่ส าคัญ  หมายถึง เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นท าให้คู่ค้า/           
ผู้ให้บริการ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่สามารถติดต่อหรือให้บริการหรือส่งมอบงานได้ตามปกติ 
สรุปเหตุการณ์ภัยคุกคามและผลกระทบจากเหตุการณ์  
 ตารางสรุปเหตุการณแ์ละผลกระทบจากเหตุการณ์ 

เหตุการณ์สภาวะวิกฤต 

ผลกระทบ 
ด้านอาคาร/ 

สถานที่ 
ปฏิบัติงาน

หลัก 

ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ 
ส าคัญ/การจัดหา 

จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่
ส าคัญ 

ด้าน 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 
และข้อมูลที่

ส าคัญ 

ด้าน
บุคลากร 

หลัก 

คู่ค้า/ผู้
ให้บริการ/  
ผู้มีส่วนได้
ส่วน 

เสีย 

๑. เหตุการณ์อัคคีภัย      

2 
เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง 
/จลาจล      

3. เหตุการณ์อุทกภัย      
 



 
 

  แผนความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ไม่รองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่เหตุขัดข้องเกิดขึ้นจาก
การด าเนินงานปกติ และเหตุขัดข้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบในระดับสูงต่อการด าเนินงานและการให้บริการ
ของหน่วยงาน เนื่องจากหน่วยงานยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์ได้ภายในระยะเวลาที่
เหมาะสม โดยผู้บริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารของแต่ละส านักและกองสามารถรับผิดชอบและด าเนินการได้
ด้วยตนเอง 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ซึ่งแต่ละต าแหน่งจะต้องร่วมมือกันดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในแต่

ละส่วนงานให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ตามรายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง 

โครงสร้างคณะบริหารความต่อเน่ือง (BCP Team) ของกรมประมง 

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนือ่ง 

(กพจ.) 

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนือ่ง 

(กอส.) 

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนือ่ง 

(กพช.) 

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนือ่ง 

(กพท.) 

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนือ่ง 

(กมป.) 

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนือ่ง 

(กปจ.) 

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนือ่ง 

(กพส.) 

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนือ่ง 

(กพอ.) 

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนือ่ง 

(ศสท.) 

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง 

กรมประมง 

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนือ่ง 

(กตร.) 
 

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนือ่ง 

(กกม.) 

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนือ่ง 

(กค.) 

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนือ่ง 

(กคส.) 

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนือ่ง 

(กคพ.) 

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนือ่ง 

(กกจ.) 

ผู้ประสานงานคณะบริหาร 
ความต่อเนือ่ง  (สลก.) 

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนือ่ง 

(กตป.) 

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนือ่ง 

(กนป.) 
 

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนือ่ง 

(กบม.) 
 

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนือ่ง 

(กบร.) 

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนือ่ง 

(กปต.) 
 

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนือ่ง 

(กผง.) 
 

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนือ่ง 

(กพก.) 

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนือ่ง 

(กตน.) 

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนือ่ง 

(สปก.) 

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนือ่ง 

(กพร.) 

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนือ่ง 

(กปน.) 

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนือ่ง 

(กผช.) 

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนือ่ง 

(กตส.) 



 
 

(BCP Team) ที่ก าหนดให้เป็นบุคลากรหลัก และในกรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บุคลากร
ส ารองรับผิดชอบบทบาทของบุคลากรหลักไปก่อน จนกว่าจะได้มีการมอบหมายและแต่งตั้งขึ้นโดยหัวหน้า
คณะบริหารความต่อเนื่องในการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้คืน 
รายช่ือบุคลากรและบทบาทของคณะบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) 
 

ตารางที่ ๒ รายชื่อบุคลากร 
บุคลากรหลัก 

บทบาท 
บุคลากรส ารอง 

ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 

รองอธิบดีกรมประมง 
09 1120 6850 

 
หัวหน้าคณะบริหารความ

ต่อเนื่องกรมประมง 
หัวหน้าผู้ตรวจฯ 

09 2223 1538 
  

เลขานุการกรม 
08 5070 6573 

  
ผู้ประสานงานคณะ
บริหารความต่อเนื่อง 

นายสาคร ไหมคง 06 2875 2395  

หน.กพร. 
09 5441 0029 

  
หัวหน้าทีมบริหารความ

ต่อเนื่อง 
นายนิรุต มูลมงคล 08 7709 9670   

ผอ.กพจ.   
08 5070 6574 

  
หัวหน้าทีมบริหารความ

ต่อเนื่อง 
นางสุพัตรา แกลว้สิกิจ 08 2488 1469 

ผอ.กพช.   
08 5901 0939 

  
หัวหน้าทีมบริหารความ

ต่อเนื่อง 
นางสาวศิริเพ็ญ สรรพสุข 08 7981 8907  

ผอ.กพท. 
09 3789 4445 

 
หัวหน้าทีมบริหารความ

ต่อเนื่อง 
นาวาโทพรชัย สิงหบุญ 09 1085 8620   

ผอ.กตป. 08 5070 6488 
หัวหน้าทีมบริหารความ

ต่อเนื่อง 
นางอรีวัลย์ คล้อยวงษ ์ 08 3902 3768 

ผอ.กกจ.   
08 2486 4770 

  
หัวหน้าทีมบริหารความ

ต่อเนื่อง 
นางรัชนี ชมพูนิช 09 4491 6111 

ผอ.กค.   
08 5070 4694 

  
หัวหน้าทีมบริหารความ

ต่อเนื่อง 
นางสาวจิตตรา            
อุดมเอนกลาภ 

08 7583 2728    

ผอ.กผง. 
09 5365 3635 

  
หัวหน้าทีมบริหารความ

ต่อเนื่อง 
นางสาวกันยกานต ์      
พนมกิจเจริญพร 

08 0585 5222 

ผอ.ศสท. 08 4694 1956  
หัวหน้าทีมบริหารความ

ต่อเนื่อง 
นายอนุชา ขันธ์สุวรรณ 08 1278 4873 

ผอ.กพก. 
08 9969 3317 

  
หัวหน้าทีมบริหารความ

ต่อเนื่อง 
นายพลชาต ิผิวเณร  

09 1120 7098 
     

ผอ.กอส. ๐85 911 2038 
หัวหน้าทีมบริหารความ

ต่อเนื่อง 
นางสาวปิ่นแก้ว นิทเนตร์ 08 6405 9629 

หน.กตร. 
09 2223 1538 

  
หัวหน้าทีมบริหารความ

ต่อเนื่อง 
นางกฤษณา เตชะสัตยา 

 
08 6397 1684 

ผอ.กตส. 06 3217 0812 
หัวหน้าทีมบริหารความ

ต่อเนื่อง 
นางชนาฉัตร จิตรักษ ์ 08 1721 5519  

ผอ.กผช.   08 5901 0939  
หัวหน้าทีมบริหารความ

ต่อเนื่อง 
นางศิริเพ็ญ สรรพสุข 08 7981 9807 

ผอ.กปต. 
09 9287 8512 

  
หัวหน้าทีมบริหารความ

ต่อเนื่อง 
นางวิภาวดี ใจค า 081 495 8585 

หน.กตน. 
๐8 8874 2263 

  
หัวหน้าทีมบริหารความ

ต่อเนื่อง 
นางสาวเตือนใจ         
พรหมศรีวัฒนา 

08 1913 8106  

ผอ.กกม. 
08 5911 2036 

  
หัวหน้าทีมบริหารความ

ต่อเนื่อง 
นางสิรีรัศมิ์ วิริยกิจจา 08 6330 8796 

 
 



 
 

บุคลากรหลัก 
บทบาท 

บุคลากรส ารอง 
ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 

ผอ.กมป. 06 1775 0317 
หัวหน้าทีมบริหารความ

ต่อเนื่อง 
นางสาวพรประภา           

จึงแย้มปิ่น 
08 6358 6774 

ผอ.กคพ. 
08 1821 7776 

  
หัวหน้าทีมบริหารความ

ต่อเนื่อง 
นางพัชรินทร์ ซ่ือสกุล 081 559 8093 

ประมงพื้นที่กรุงเทพฯ  08 1824 8070 
หัวหน้าทีมบริหารความ

ต่อเนื่อง 
นางชริสา ชีวะพฤกษ ์ 08 6849 9570 

ผอ.กคส. 08 1585 0183 
หัวหน้าทีมบริหารความ

ต่อเนื่อง 
นายไกสฤษดิ์ พูนพาณิชน ์

08 1735 9055 
 

ผอ.กนป. 08 5070 6478 
หัวหน้าทีมบริหารความ

ต่อเนื่อง 
นางสาวชมัยพร ชูงาน 

08 9786 2270 
 

ผอ.กบม. 08 5070 6587 
หัวหน้าทีมบริหารความ

ต่อเนื่อง 
นางสาวจริยา บุญชว่ย 08 5812 2219  

ผอ.กบร. 09 1595 7834 
หัวหน้าทีมบริหารความ

ต่อเนื่อง 
นางวราภรณ์ สินปร ุ 08 5116 7297 

ผอ.กพอ. 06 1979 5319 
หัวหน้าทีมบริหารความ

ต่อเนื่อง 
นางสาวอุบลรัตน์            
ลิ้มทิพย์สุนทร 

09 5150 9904 
 

ผอ.กพส. 08 5070 6485 
หัวหน้าทีมบริหารความ

ต่อเนื่อง 
นายกิติศักดิ ์อันภกัดิ์ด ี

08 5449 6437 
 

ผอ.กปน. 08 5070 6587 
หัวหน้าทีมบริหารความ

ต่อเนื่อง 
นางสาวบุรัสกร แสงไกร 09 4264 5065 

ผอ.กปจ. 08 2365 0900 
หัวหน้าทีมบริหารความ

ต่อเนื่อง 
นางสยุมพร มัทวกาญจน ์

09 2646 6339 
 

 
แผนบริหารความต่อเนื่อง เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินกรมประมง ปี 2560 
  แนวทางในการจัดการและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีความพร้อมเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต     
ซึ่งพิจารณาใน ๕ ด้าน ดังนี้ 

๑ แผนด้านอัคคีภัย 
 

ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 
 

 

อาคาร/
สถานที่ 
ปฏิบัติง

าน
ส ารอง 

     ๑. ก าหนดให้ใช้พ้ืนที่ปฏิบัติงานส ารอง  เมื่ออาคาร         ปลอดประสพ  
อาคารปรีดากรรณสูตร อาคารเชิดชายอมาตยกุล                อาคาร
อเนกประสงค์ โดยจะต้องมีการส ารวจความเหมาะสมของสถานที่ ประสานงาน 
และการเตรียมความพร้อมของแต่ละอาคารนั้น ๆ 

 

วัสดุ
อุปกรณ์

ที่
ส าคัญ/
การ

จัดหา
จัดส่ง
วัสดุ

     ๑. ก าหนดให้มีการจัดหาคอมพิวเตอร์ส ารองและเครื่องพิมพ์(Printer) และ
เครื่องรับ-ส่งโทรสาร (Fax) ที่มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งาน พร้อม
อุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมโยงต่อผ่านเข้าสู่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
หน่วยงานกลางได้ 
     ๒ . ก าหนดให้ ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา(Laptop/Notebook)  ของ
เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานได้เป็นการชั่วคราว หากมีความจ าเป็นเร่งด่วนในช่วง
ระหว่างการจัดหาคอมพิวเตอร์ส ารอง ทั้งที่ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าคณะ
บริหารความต่อเนื่องในการกอบกู้คืนก่อน 



 
 

อุปกรณ์
ที่ส าคัญ 

     ๓. ก าหนดให้มีการติดต่อประสานงาน ด้วยระบบวิทยุ VHF/FM (ชนิดมือถือ) 
ในการติดต่อประสานงานในการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตระหว่างหน่วยงาน
ภายในกรมประมงเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการกอบกู้เข้าสู่สภาวะปกติ  

 

เทคโนโ
ลยี

สารสนเ
ทศและ 
ข้อมูลที่
ส าคัญ 

      ๑. ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญของหน่วยงาน 
เป็น แบบรวมศูนย์และเชื่อมโยงระบบเครือข่ายผ่านอินเตอร์เนตเพ่ือการใช้งาน 
ดังนั้น หากเกิดภาวะฉุกเฉินให้รอจนกว่าระบบการบริหารเทคโนโลยี สารสนเทศ
ของส่วนกลาง     จะกอบกู้ให้สามารถใช้งานได้  
       ๒. ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกคนจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของตนเองไว้ใน 
external hard disk ของส่วนกลาง เป็นระยะ 

 

บุคลาก
รหลัก 

     ๑. ก าหนดให้ใช้บุคลากรส ารองทดแทนภายในหน่วยงานส านัก/กอง/กลุ่ม 
งานเดียวกัน 
      ๒. ก าหนดให้ใช้บุคลากรนอกหน่วยงานส านัก/กอง/กลุ่ม ในกรณีที่บุคลากร
ไม่เพียงพอหรือขาดแคลน 

 

คู่ค้า/ผู้
ให้บริกา

รที่
ส าคัญ/
ผู้มีส่วน
ได้ส่วน
เสีย 

      ๑ . ก าหนดให้จัดหาอุปกรณ์ เชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตแบบพกพาของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ สามารถเชื่อมโยงการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลส าคัญของหน่วยงานกลางผ่าน
อินเตอร์เน็ต 
       ๒. ระบบสารสนเทศของกรมประมงจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในกรณี
ที่เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง จะต้องมีการติดตั้งเครื่องส ารองไฟฟ้าอัตโนมัติหรือ
ประสานกับหน่วยงานของการไฟฟ้าในพ้ืนที่ใกล้เคียงเป็นหน่วยส ารองไฟฟ้าได้
นาน ๘ ชั่วโมง 
       3. ก าหนดให้จัดหาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตพร้อมระบบเชื่อมโยงในการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ส ารองอย่างน้อย   2 ราย หรือตามความ
เหมาะสมของพ้ืนที่ เช่น TOT, CAT 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

๒ แผนด้านชุมนุมประท้วง/จลาจล 
 

ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 
 

 

 

อาคาร/
สถานที่ 

ปฏิบัติงา
นส ารอง 

ก าหนดให้ใช้พื้นทีเ่มื่อเกิดเหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล ดังนี้  
     ๑. อาคารส านักงานของด่านตรวจสัตว์น้ าสนามบินสุวรรณภูมิ  
     ๒.อาคารส านักงานด่านตรวจสัตว์น้ าสนามบินดอนเมือง  
     ๓. กองวิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ า อ าเภอคลองห้า          จังหวัด
ปทุมธานี 
     ๔. ก าหนดให้ปฏิบัติงานที่บ้าน ส าหรับภารกิจที่ไม่ได้รับผลกระทบหรือมี
ลักษณะ งานที่สามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้ โดยหน่วยงานต้องสนับสนุนระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

วัสดุ
อุปกรณ์
ที่ส าคัญ/

การ
จัดหา
จัดส่ง
วัสดุ

อุปกรณ์
ที่ส าคัญ 

     ๑. ก าหนดให้มีการจัดหาคอมพิวเตอร์ส ารองและเครื่องพิมพ์(Printer) และ
เครื่องรับ-ส่งโทรสาร (Fax) ที่มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งาน พร้อม
อุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมโยงต่อผ่านเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
หน่วยงานกลางได้ 
     ๒. ก าหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา(Laptop/Notebook)  ของ
เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานได้เป็นการชั่วคราว หากมีความจ าเป็นเร่งด่วนในช่วง
ระหว่างการจัดหาคอมพิวเตอร์ส ารอง ทั้งที่ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าคณะ
บริหารความต่อเนื่องในการกอบกู้คืนก่อน 
     ๓. ก าหนดให้มีการติดต่อประสานงาน ด้วยระบบวิทยุ VHF/FM (ชนิดมือ
ถือ) ในการติดต่อประสานงานในการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตระหว่าง
หน่วยงานภายในกรมประมงเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการกอบกู้เข้าสู่สภาวะ
ปกติ  

 

เทคโนโล
ยี

สารสนเ
ทศและ 
ข้อมูลที่
ส าคัญ 

      ๑. ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญของ
หน่วยงาน เป็น แบบรวมศูนย์และเชื่อมโยงระบบเครือข่ายผ่านอินเตอร์เนต
เพ่ือการใช้งาน ดังนั้น หากเกิดภาวะฉุกเฉินให้รอจนกว่าระบบการบริหาร
เทคโนโลยี สารสนเทศของส่วนกลาง     จะกอบกู้ให้สามารถใช้งานได้  
       ๒. ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกคนจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของตนเองไว้ใน 
external hard disk ของส่วนกลาง เป็นระยะ 

 

บุคลากร
หลัก 

     ๑. ก าหนดให้ใช้บุคลากรส ารองทดแทนภายในหน่วยงานส านัก/กอง/กลุ่ม 
งานเดียวกัน 
      ๒. ก าหนดให้ใช้บุคลากรนอกหน่วยงานส านัก/กอง/กลุ่ม ในกรณีที่
บุคลากรไม่เพียงพอหรือขาดแคลน 



 
 

 

วัสดุ
อุปกรณ์
ที่ส าคัญ/

การ
จัดหา
จัดส่ง
วัสดุ

อุปกรณ์
ที่ส าคัญ 

     ๑. ก าหนดให้มีการจัดหาคอมพิวเตอร์ส ารองและเครื่องพิมพ์(Printer) และ
เครื่องรับ-ส่งโทรสาร (Fax) ที่มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งาน พร้อม
อุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมโยงต่อผ่านเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
หน่วยงานกลางได้ 
     ๒. ก าหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา(Laptop/Notebook)  ของ
เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานได้เป็นการชั่วคราว หากมีความจ าเป็นเร่งด่วนในช่วง
ระหว่างการจัดหาคอมพิวเตอร์ส ารอง ทั้งที่ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าคณะ
บริหารความต่อเนื่องในการกอบกู้คืนก่อน 
     ๓. ก าหนดให้มีการติดต่อประสานงาน ด้วยระบบวิทยุ VHF/FM (ชนิดมือ
ถือ) ในการติดต่อประสานงานในการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตระหว่าง
หน่วยงานภายในกรมประมงเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการกอบกู้เข้าสู่สภาวะ
ปกติ  

 

เทคโนโล
ยี

สารสนเ
ทศและ 
ข้อมูลที่
ส าคัญ 

      ๑. ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญของ
หน่วยงาน เป็น แบบรวมศูนย์และเชื่อมโยงระบบเครือข่ายผ่านอินเตอร์เนต
เพ่ือการใช้งาน ดังนั้น หากเกิดภาวะฉุกเฉินให้รอจนกว่าระบบการบริหาร
เทคโนโลยี สารสนเทศของส่วนกลาง     จะกอบกู้ให้สามารถใช้งานได้  
       ๒. ก าหนดให้กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศจัดให้มีระบบการส ารองข้อมูลไว้
ใน สถานที่อ่ืน 
       ๓. ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกคนจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของตนเองไว้
ใน external hard disk ของส่วนกลาง เป็นระยะ 

 

คู่ค้า/ผู้
ให้บริกา

รที่
ส าคัญ/ผู้
มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

      ๑. ก าหนดให้จัดหาอุปกรณ์ เชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตแบบพกพาของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ สามารถเชื่อมโยงการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลส าคัญของหน่วยงานกลางผ่าน
อินเตอร์เน็ต 
๒. ระบบสารสนเทศของกรมประมงจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในกรณีที่
เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง จะต้องมีการติดตั้งเครื่องส ารองไฟฟ้าอัตโนมัติหรือ
ประสานกับหน่วยงานของการไฟฟ้าในพ้ืนที่ใกล้เคียงเป็นหน่วยส ารองไฟฟ้าได้
นาน ๘ ชั่วโมง 
       3. ก าหนดให้จัดหาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตพร้อมระบบเชื่อมโยงใน
การสนับสนุนการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ส ารองอย่างน้อย   2 ราย หรือตามความ
เหมาะสมของพ้ืนที่ เช่น TOT, CAT 

 
 

 
 
 



 
 

๓ แผนด้านเหตุการณ์อุทกภัย 
 

ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 

 

 

 

อาคาร/สถานที่ 

ปฏิบัติงานส ารอง 

ก าหนดให้ใช้พื้นที่เมื่อเกิดเหตุการณ์อุทกภัย ดังนี้  
     ๑. อาคารส านักงานของด่านตรวจสัตว์น้ าสนามบินสุวรรณภูมิ  
     ๒.อาคารส านักงานด่านตรวจสัตว์น้ าสนามบินดอนเมือง  
     ๓. กองวิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ า อ าเภอคลองห้า          
จังหวัดปทุมธานี 
     ๔. ก าหนดให้ปฏิบัติงานที่บ้าน ส าหรับภารกิจที่ไม่ได้รับ
ผลกระทบหรือมีลักษณะ งานที่สามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้ โดย
หน่วยงานต้องสนับสนุนระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

วัสดุอุปกรณ์ที่
ส าคัญ/การจัดหา

จัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ที่ส าคัญ 

     ๑. ก าหนดให้มีการจัดหาคอมพิวเตอร์ส ารองและเครื่องพิมพ์
(Printer) และเครื่องรับ-ส่งโทรสาร (Fax) ที่มีคุณลักษณะเหมาะสม
กับการใช้งาน พร้อมอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมโยงต่อผ่านเข้าสู่ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานกลางได้ 

     ๒. ก าหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา(Laptop/Notebook)  
ของเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานได้เป็นการชั่วคราว หากมีความจ าเป็น
เร่งด่วนในช่วงระหว่างการจัดหาคอมพิวเตอร์ส ารอง ทั้งที่ต้องได้รับ
อนุญาตจากหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องในการกอบกู้คืนก่อน 

     ๓. ก าหนดให้มีการติดต่อประสานงาน ด้วยระบบวิทยุ 
VHF/FM (ชนิดมือถือ) ในการติดต่อประสานงานในการปฏิบัติงาน
ในสภาวะวิกฤตระหว่างหน่วยงานภายในกรมประมงเป็นการ
ชั่วคราวจนกว่าจะมีการกอบกู้เข้าสู่สภาวะปกติ  

 

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
ข้อมูลที่ส าคัญ 

      ๑. ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ
ของหน่วยงาน เป็น แบบรวมศูนย์และเชื่อมโยงระบบเครือข่ายผ่าน
อินเตอร์เนตเพ่ือการใช้งาน ดังนั้น หากเกิดภาวะฉุกเฉินให้รอ
จนกว่าระบบการบริหารเทคโนโลย ีสารสนเทศของส่วนกลาง     
จะกอบกู้ให้สามารถใช้งานได้  
    ๒. ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกคนจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของ
ตนเองไว้ใน external hard disk ของส่วนกลาง เป็นระยะ 

 

บุคลากรหลัก      ๑. ก าหนดให้ใช้บุคลากรส ารองทดแทนภายในหน่วยงาน
ส านัก/กอง/กลุ่ม งานเดียวกัน 
     ๒. ก าหนดให้ใช้บุคลากรนอกหน่วยงานส านัก/กอง/กลุ่ม ใน
กรณีท่ีบุคลากรไม่เพียงพอหรือขาดแคลน 



 
 

 

คู่ค้า/ผู้ให้บริการ
ที่ส าคัญ/ผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย 

      ๑. ก าหนดให้จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ตแบบพกพาของผู้ ให้บริการโทรศัพท์มือถือ 
สามารถเชื่อมโยงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลส าคัญ
ของหน่วยงานกลางผ่านอินเตอร์เน็ต 
       ๒. ระบบสารสนเทศของกรมประมงจะต้องมีการเตรียมความ
พร้อมในกรณีที่เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง จะต้องมีการติดตั้งเครื่อง
ส ารองไฟฟ้าอัตโนมัติหรือประสานกับหน่วยงานของการไฟฟ้าใน
พ้ืนที่ใกล้เคียงเป็นหน่วยส ารองไฟฟ้าได้นาน ๘ ชั่วโมง 
       3. ก าหนดให้จัดหาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตพร้อมระบบ
เชื่อมโยงในการสนับสนุนการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ส ารองอย่างน้อย   
2 ราย หรือตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ เช่น TOT, CAT 

กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน Call Tree 
  กระบวนการ Call Tree คือกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกในคณะบริหารความ
ต่อเนื่องและทีมงานความต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องตามผังรายชื่อทางโทรศัพท์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการบริ หาร
จัดการขั้นตอนในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ภายหลังจากการมีการประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตของ
หน่วยงาน 
  จุดเริ่มต้นของกระบวนการ Call Tree จะเริ่มจากหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องแจ้งให้             
ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง โดยผู้ประสานงานฯ จะแจ้งให้หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
รับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง ตามสายงานการบังคับบัญชาของแต่ละสายงาน
ผู้อ านวยการ/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ แต่ละท่านจึงติดต่อและแจ้งไปยังบุคลากรภายใต้การบังคับบัญชาของตน
รับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและประกาศใช้แผนความต่อเนื่องของหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ตามรายชื่อและ
ช่องทางติดต่อสื่อสารที่ได้ระบุในตารางที่ ๒ ส าหรับหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องในการบริหารความ
ต่อเนื่อง และทีมบริหารความต่อเนื่องกับผู้ประสานงานบริหารความต่อเนื่องตามตารางที่ ๒ 
กรณีที่ไม่สามารถติดต่อหัวหน้าทีมได้ ให้ติดต่อไปยังบุคลากรส ารอง โดยพิจารณา ดังนี้ 

    ๑. ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลาท าการ ให้ด าเนินการติดต่อบุคลากรหลัก โดยติดต่อผ่านเบอร์
โทรศัพท์ของหน่วยงานเป็นช่องทางแรกตามรายชื่อบุคลากรและบทบาทของคณะบริหารความต่อเนื่อง 

   ๒. ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นนอกเวลาราชการหรือสถานที่ปฏิบัติงานหลักได้รับผลกระทบ ให้
ด าเนินการติดต่อบุคลากรหลัก โดยติดต่อผ่านโทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางแรก  

   ๓. ถ้าสามารถติดต่อบุคลากรหลักได้ให้แจ้งข้อมูลแก่บุคลากรหลักของหน่วยงานทราบ 
ดังต่อไปนี้ 

    ๓.๑ สรุปสถานการณ์ของเหตุการณ์ฉุกเฉินและประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง 
    ๓.๒ วัน เวลา และสถานที่ส าหรับการนัดประชุมเร่งด่วนของหน่วยงาน ส าหรับผู้บริหาร

ความต่อเนื่องของหน่วยงานและทีมงานบริหารความต่อเนื่อง 
    ๓.๓ ขั้นตอนการด าเนินงานในการปฏิบัติงาน เพื่อบริหารความต่อเนื่องต่อไป เช่น สถานที่

ท างานหลักที่ใช้ในการประสานงานในการปฏิบัติงาน  การขนย้ายอุปกรณ์ที่ส าคัญของหน่วยงาน ฯลฯ  
 

 



 
 

การก าหนดทรัพยากรส าคัญที่ใช้ในการด าเนินงานและการให้บริการ กรณีเกิดภัยท้ัง ๓ ด้าน 

กระบวนการ 

การก าหนดทรัพยากรที่ส าคัญ 

อาคารสถานที่
ปฏิบัติงาน 

เครื่องมือและ
อุปกรณ์ 

ระบบงาน    
เทคโนโลยีหรือ

ระบบสารสนเทศ 
บุคลากร 

คู่ค้า/ผู้
ให้บริการ/ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

งานสารบรรณ
และงานธุรการ

ทั่วไป 

ใช้พื้นที่ส ารอง 
10 ตรม. 

เครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อมเครื่องพิมพ์    

3 ชุด 

- ระบบE-Saraban 
- ระบบ GFMIS 

- ระบบ Internet 

บุคลากรหลัก  
5 คน 

ผู้ให้บริการ
เชื่อมโยงระบบ

เครือ่งข่าย 
Internet 

งานด้านการเงิน 
การบัญชี วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การ
บริหารบุคคล 
งานติดต่อ

ประสานงาน  
งานสิติข้อมูล 

ใช้พื้นที่ส ารอง 
10 ตรม. 

เครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อมเครื่องพิมพ์    

3 ชุด 

- ระบบจัดซื้อจัด
จ้าง 

- ระบบ GFMIS 
- ระบบ Internet 

บุคลากรหลัก  
5 คน 

ผู้ให้บริการ
เชื่อมโยงระบบ

เครื่องข่าย 
Internet 

งานขอใบอนุญาต 
และการขอ
ใบรับรอง 

ใช้พื้นที่ส ารอง 
10 ตรม. 

เครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อมเครื่องพิมพ์    

2 ชุด 

- ระบบ Internet บุคลากรหลัก  
6 คน 

ผู้ให้บริการ
เชื่อมโยงระบบ

เครื่องข่าย 
Internet 

 

7 ประโยชน์ที่คาดหวังจาการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของกรมประมง 
  1) เกิดการรับรู้แผนบริหารความต่อเนื่อง เพ่ือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 2560 ให้สามารถ
เผชิญกับสภาวะวิกฤตได้ทันท่วงที และสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง  
  2) เกิดการพัฒนาบทเรียนที่เรียนรู้ เพ่ือการปรับปรุงศักยภาพ ความพร้อม ความสามารถใน
การบริหารสภาวะวิกฤตได้ต่อเนื่อง 
 


