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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
 แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต หรือต่อไปนี้จะเรียกว่า “Business Continuity Plan 
(BCP)” จัดทําข้ึนเพ่ือให้ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา): ซ่ึงเป็นหน่วยงานในสังกัด
กรมประมง ท่ีมีหน้าท่ีหลักในการควบคุมการแจ้งเข้า-ออก ของเรือประมงเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ํา 
ควบคุมการประมง ป้องกันมิให้มีการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อนุรักษ์และบริหารจัดการ
ทรัพยากรประมงและสัตว์น้ําให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน การดําเนินงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) สามารถนําไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติ     
ในสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ท้ังท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร เช่น 
วิกฤตเศรษฐกิจ อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย การจลาจล การประท้วง เป็นต้น กรณีเช่นเม่ือปลายปี พ.ศ. 2562 
ท่ัวโลกได้เผชิญกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประเทศต่าง ๆ 
รวมถึงประเทศไทยได้ออกมาตรการอย่างเข้มงวดเพ่ือยับยั้งการแพร่เชื้อ ท้ังห้ามการเดินทางเข้า-ออกประเทศ
ของพลเมือง การปิดเมือง การกักตัว โดยไม่ให้สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงาน
ต้องหยุดการดําเนินงาน หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 
 การท่ีหน่วยงานไม่มีแผนเตรียมการรองรับให้การดําเนินงานและการบริการเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบต่อความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือท่ีมีต่อหน่วยงาน จากการหยุดชะงักหรือไม่
สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้ ทําให้ผู้รับบริการซ่ึงส่วนใหญ่เป็นชาวประมง เรือประมง ต้องเสียโอกาส 
เสียเวลาและงบประมาณในการรอรับบริการ เกิดความเสียหายในภาพรวม เช่น ด้านเศรษฐกิจการเงิน สังคม 
ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น ดังนั้น การจัดทําแผนความต่อเนื่อง      
จึงเป็นสิ่งสําคัญท่ีจะช่วยให้หน่วยงานสามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีไม่คาดคิด และทําให้กระบวนการท่ี
สําคัญ (Critical Business Process) สามารถดําเนินการได้อย่างปกติ หรือตามระดับการให้บริการท่ีกําหนดไว้ 
ซ่ึงจะช่วยให้สามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อหน่วยงานได้ 
 
1.1 วัตถุประสงค์  

 ๑.เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง 
๒.เพ่ือให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับมือกับสภาวะวิกฤต หรือ

เหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน และลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดําเนินงานหรือการให้บริการของ
หน่วยงาน 

 ๔.เพ่ือบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
๕.เพ่ือให้ประชาชน เจ้าหน้าท่ี หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้                

ส่วนเสีย (Stakeholders) มีความเชื่อม่ันในศักยภาพของหน่วยงาน แม้หน่วยงานจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์
ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทําให้การดําเนินงานต้องหยุดชะงัก 

 
1.2 สมมติฐานของแผนดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP Assumption) 

เหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาสําคัญต่างๆ แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อ 
1.สถานท่ีปฏิบัติงานสํารองท่ีได้มีการจัดเตรียมไว้ 
2.วัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญ/การจัดหา จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญยังสามารถนําไปใช้ในการ

ปฏิบัติงานได้ 
3.ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือเข้าถึงข้อมูล ท่ีสําคัญยังสมารถใช้ 

ปฏิบัติงานได้ 
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4.บุคลากรหลักสามารถ มาปฏิบัติงานได้   
5.ผู้ประกอบการ เกษตรกร ชาวประมง ผู้มีส่วนได้ส่วนส่วนเสียยังสามารถใช้บริการหรือส่ง

มอบงาน เพ่ือให้หน่วยงานใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
 
1.3 ขอบเขตของแผนความต่อเนื่อง (Scope of BCP) 
 แผนความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ใช้รับรองกรณีการเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน             
ในพ้ืนท่ีของหน่วยงานภายในศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) ประกอบด้วยเหตุการณ์
ต่อไปนี้ 

1.เหตุการณ์ระบบสารสนเทศขัดข้อง 
2.เหตุการณ์อุทกภัย 
3.เหตุการณ์อัคคีภัย 
4.เหตุการณ์วาตภัย 
5.เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล 

 
1.4 การทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่อง 

แผนบริหารความต่อเนื่องฉบับนี้ ต้องได้รับการทบทวน และซ้อมแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
เพ่ือให้ม่ันใจว่าแผนสอคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถนําไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
1.5 ทีมบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan team) 

โครงสร้างและคณะบริหารความต่อเนื่อง 
  เพ่ือให้แผน BCP สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ศูนย์ควบคุม
การแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) จึงจัดต้ังคณะบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ของหน่วยงาน 
ประกอบด้วยหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่ 1) ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้ได้รับมอบหมาย       
มีหน้าท่ีในการประเมิน ลักษณะ ขอบเขต และแนวโน้มของอุบัติการณ์ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือตัดสินใจประกาศใช้แผนดําเนิน
ธุรกิจอย่าง ต่อเนื่อง และดําเนินการตามข้ันตอนและแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง ตลอดจนสรรหาทรัพยากร 
ตามท่ีได้กําหนดไว้ในแผนดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 2) หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่หัวหน้ากลุ่ม หรือ
ข้าราชการท่ีอยู่ปฏิบัติงานประจํา ท่ีมีหน้าท่ีในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
และคณะบริหารความต่อเนื่อง และดําเนินการตามข้ันตอนและแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง ตลอดจนสรรหา
ทรัพยากรท่ีได้กําหนดไว้ ในแผนดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของฝ่ายงาน/ส่วนงานของตนและผู้ประสานงานคณะ
บริหารความต่อเนื่อง มีหน้าท่ีในการติดต่อและประสานงานภายใน หน่วยงานและให้การสนับสนุนในการ
ติดต่อสื่อสารกับฝ่ายงาน/ส่วนงาน ภายในหน่วยงานและองค์กร และ ดําเนินการตามข้ันตอนและแนวทางการ
บริหารความต่อเนื่อง ปรากฏดังแผนภาพท่ี 1 
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โครงสร้างคณะบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team)  
ของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 1 โครงสร้างคณะบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) 
 
1.6 รายช่ือบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) 
  บุคลากรของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) จะต้องร่วมมือกันดูแล ติดตาม 
ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในแต่ละส่วนงาน ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ตามรายชื่อบุคลากรและ
บทบาทของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ท่ีกําหนดให้เป็นบุคลากรหลัก และในกรณีท่ีบุคลากร
หลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้บุคลากรสํารองรับผิดชอบบทบาทของบุคลากรหลักไปก่อนจนกว่าจะได้มี
การมอบหมายและแต่งต้ังข้ึนโดยหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องในการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้คืน 
ปรากฏตามตารางท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง 

อัลฮัมดี ดือราโซะ 
นางสาวอวรพรรณ บุญโท 

ทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง             

นายนิติพันธ์ พลอาจ 
นางสาวอาฟีร่า ซีเซ็ง 

ทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง             

นายถาวร  แสงโสภา 
นางพรพิมล พงเจริญ วิจิตร 

ทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง           

นางสาวสุภาสรัตน์ กฤษณพันธ์ุ 
นางสาววิรัชพัชร บุญโท 

ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง 

นายอัมรัย์  อีแต    
นายทีปกร อุน่ฤกษ์  

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง 

นายธีระพงษ์  อภัยภักดี 

ผู้อํานวยการศูนย์ฯ 

ทีมที ่1       
เหตุการณ์อัคคีภัย 

ทีมที ่2        
เหตุการณ์ชุมนุม
ประท้วง/จลาจล 

ทีมที ่4       
เหตุการณ์วาตภัย 

ทีมที ่5 เหตุการณ์
ไฟฟ้าดับต่อเนือ่ง/
สารสนเทศขดัข้อง 

ทีมที ่3       
เหตุการณ์อทุกภัย 

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนือ่ง 

(นายชวนนท์ กัลยา) 

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนือ่ง 

(นางเสาวนีย์ สาลีโท) 

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนือ่ง      

(นายชวนนท์ กัลยา) 

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนือ่ง      

(นายชวนนท์ กัลยา) 

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนือ่ง 

นางสาวอารยา  อวลน



6 
 

ตารางท่ี 1 รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) 
 

บุคลากรหลัก บทบาท บุคลากรสํารอง 
ช่ือ เบอร์โทรศัพท์ ช่ือ เบอร์โทรศัพท์ 

นายธีระพงษ์ อภัยภักดี 
ผู้อํานวยการศูนย์ 

09 26269900 หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเน่ือง 

นายฟารีซี  มะหมัด 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

09 72738432 

นายชวนนท์  กัลยา 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

08 18326225 หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่องทีม 1 3 และ 4 

นายอัมรีย์ อีแต 
นักวิชาการประมง 

08 10861020 

นางเสาวนีย์  สาลีโท 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

08 43612057 หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเน่ืองทีม 2 

อัลฮัมดี ดือราโซะ 
นักวิชาการประมง 

09 59874517 

นางสาวอารยา  อวลนวน 
เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน 

06 35169939 หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเน่ืองทีม 5 

นางสาวสุภาสรัตน์ กฤษณพันธ์ุ 08 94622930 
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บทท่ี 2 
การวิเคราะห์ผลกระทบการดําเนินงาน และการประเมินความเส่ียง 

 
2.1 การวิเคราะห์ทรัพยากรท่ีสําคัญ 

สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินมีหลายรูปแบบ ดังนั้น แผนความต่อเนื่องฉบับนี้ได้จัดทํา
ข้ึนเพ่ือให้สามารถรองรับการบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานในหลากหลายรูปแบบของสภาวะวิกฤตหรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉินนั้นๆ โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อทรัพยากรท่ีสําคัญในการดําเนินงาน ซ่ึงเป็นการจัดการ
ทรัพยากรท่ีสําคัญและจําเป็นท่ีจะต้องระบุไว้ในแผนความต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการเตรียมทรัพยากรท่ีสําคัญซ่ึง
พิจารณาจากผลกระทบใน ๕ ด้าน ดังนี้ 

๑.ผลกระทบด้านอาคาร/สถานท่ีปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนทําให้          
ไม่สามารถปฏิบัติงานท่ีสถานท่ีปฏิบัติงานหลักของหน่วยงานท่ีได้รับความเสียหาย หรือไม่สามารถใช้สถานท่ี
ปฏิบัติงานหลักได้ และส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้ชั่วคราวหรือในระยะยาว  

๒.ผลกระทบด้านอุปกรณ์ท่ีสําคัญ/การจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญ หมายถึง เหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนทําให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญ หรือไม่สามารถจัดหา/จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญได้ 

3.ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลท่ีสําคัญ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนทําให้
ไม่สามารถใช้ระบบงานทางด้านเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลท่ีสําคัญ ให้สามารถใช้งานในการ
ปฏิบัติงานได้ตามปกติ 

4.ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนทําให้บุคลากรหลักไม่สามารถ            
มาปฏิบัติงานได้ตามปกติ 

5.ผลกระทบด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้ให้บริการท่ีสําคัญ  หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนทําให้/
ผู้ให้บริการ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่สามารถติดต่อหรือรับบริการ หรือส่งมอบงานได้ตามปกติ 
 
2.2 สรุปเหตุการณ์ภัยคุกคามและผลกระทบจากเหตุการณ์ 
ตารางท่ี 2 สรุปเหตุการณ์และผลกระทบจากเหตุการณ์ 
 

เหตุการณ์สภาวะวิกฤต ผลกระทบ 
ด้าน

อาคาร/ 
สถานท่ี 

ปฏิบัติงาน
หลัก 

ด้านวัสดุ
อุปกรณ์ท่ี 

สําคัญ/การ
จัดหา 

จัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีสําคัญ 

ด้าน 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 
และข้อมูลท่ี

สําคัญ 

ด้าน
บุคลากร 

หลัก 

ผู้
ให้บริการ/  
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

๑. เหตุการณ์อัคคีภัย √ √ √ √  

2. เหตุการณ์ชุมนุม
ประท้วง/จลาจล 

√   √ √ 

3. เหตุการณ์อุทกภัย √ √ √ √ √ 
4. เหตุการณ์วาตภัย √   √  
5. เหตุการณ์ระบบ

สารสนเทศขัดข้อง √ √ √ √ √ 
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แผนความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ไม่รองรับการปฏิบัติงานในกรณีท่ีเหตุขัดข้องเกิดข้ึนจากการ
ดําเนินงานปกติ และเหตุขัดข้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบในระดับสูงต่อการดําเนินงานและการให้บริการของ
หน่วยงาน เนื่องจากหน่วยงานยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์ได้ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
โดยผู้บริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารของแต่ละสํานักและกองสามารถรับผิดชอบและดําเนินการได้ด้วยตนเอง 
 
2.3 กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) 
  กระบวนการ Call Tree คือกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกในคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง และทีมงานความต่อเนื่องท่ีเก่ียวข้องตามผังรายชื่อทางโทรศัพท์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการบริหาร
จัดการข้ันตอนในการติดต่อกับเจ้าหน้าท่ี ภายหลังจากการมีการประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือภาวะวิกฤตของ
หน่วยงาน 
  จุดเริ่มต้นของกระบวนการ Call Tree จะเริ่มจากหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องแจ้งให้              
ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง โดยผู้ประสานงานฯ จะแจ้งให้หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
รับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉิน และประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง ตามสายงานการบังคับบัญชาของแต่ละสายงาน 
แต่ละท่านจึงติดต่อและแจ้งไปยังบุคลากรภายใต้การบังคับบัญชาของตนรับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉิน            
และประกาศใช้แผนความต่อเนื่องของหน่วยงานท่ีได้รับผลกระทบ ตามรายชื่อ และช่องทางติดต่อสื่อสารท่ีได้
ระบุในตารางรายชื่อบุคลากร สําหรับหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องในการบริหารความต่อเนื่อง           
และทีมบริหารความต่อเนื่องกับผู้ประสานงานบริหารความต่อเนื่องตามตารางรายชื่อบุคลากร 

กรณีท่ีไม่สามารถติดต่อหัวหน้าทีมได้ ให้ติดต่อไปยังบุคลากรสํารอง โดยพิจารณา ดังนี้ 
   ๑.ถ้าเหตุการณ์เกิดข้ึนในเวลาทําการ ให้ดําเนินการติดต่อบุคลากรหลัก โดยติดต่อผ่านเบอร์

โทรศัพท์มือถือส่วนตัวเป็นช่องทางแรกตามรายชื่อบุคลากรและบทบาทของคณะบริหารความต่อเนื่อง 
   ๒.ถ้าเหตุการณ์เกิดข้ึนนอกเวลาราชการหรือสถานท่ีปฏิบัติงานหลักได้รับผลกระทบ                  

ให้ดําเนินการติดต่อบุคลากรหลัก โดยติดต่อผ่านโทรศัพท์มือถือส่วนตัวเป็นช่องทางแรก  
   ๓.ถ้าสามารถติดต่อบุคลากรหลักได้ให้แจ้งข้อมูลแก่บุคลากรหลักของหน่วยงานทราบ 

ดังต่อไปนี้ 
    ๓.๑ สรุปสถานการณ์ของเหตุการณ์ฉุกเฉินและประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง 
    ๓.๒ วัน เวลา และสถานท่ีสําหรับการนัดประชุมเร่งด่วนของหน่วยงาน สําหรับผู้บริหาร

ความต่อเนื่องของหน่วยงานและทีมงานบริหารความต่อเนื่อง 
    ๓.๓ ข้ันตอนการดําเนินงานในการปฏิบัติงาน เพ่ือบริหารความต่อเนื่องต่อไป เช่น สถานท่ี

ทํางานหลักท่ีใช้ในการประสานงานในการปฏิบัติงาน  การขนย้ายอุปกรณ์ท่ีสําคัญของหน่วยงาน ฯลฯ  
 
2.4 กลยุทธ์ความต่อเนื่อง ( Business Continuity Strategy) 

 เม่ือเกิดกรณีการสูญเสีย/เสียหายของปัจจัยหลัก ( LOSS OF KEY PILLARS) องค์การจะต้อง
เลือกวิธีการในการลดความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมท่ีสําคัญ เพ่ือให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับท่ียอมรับและสามารถ
นําไปปฏิบัติได้โดยกําหนดกลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy) เพ่ือกู้คืนของกิจกรรมท่ี
สําคัญ โดยระบุถึงปัจจัยหลักของการสูญเสียและ เสียหายเพ่ือการกู้คืนภายในระยะเวลาท่ียอมให้หยุด
ดําเนินการข้ันตํ่าได้  ด้วยการกําหนดทรัพยากรท่ีสําคัญ/จําเป็นต่อการบริหารความต่อเนื่อง โดยระบุทรัพยากร
สําคัญข้ันตํ่า ท่ีกระบวนงานต้องใช้ในการดําเนินงานท้ัง 5 อย่าง ได้แก่ อาคาร/สถานท่ีปฏิบัติงาน เครื่องมือ
และอุปกรณ์ ระบบงานเทคโนโลยีหรือระบบสารสนเทศ บุคลากร และคู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ของหน่วยงานปรากฏตามตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4 กลยุทธ์ความต่อเนื่อง ( Business Continuity Strategy) 
 

ทรัพยากรสําคัญ กลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง 

อ า ค า ร / ส ถ า น ท่ี
ปฏิบัติงาน 

� สรรหาและเตรียมอาคาร/สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 
� กําหนดแนวทางให้เจ้าหน้าท่ีสามารถปฏิบัติงานท่ีบ้านได้ 

เครื่องมือและอุปกรณ์ � จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์สํารอง เพ่ือใช้ในสภาวะวิกฤต 
� ประสานหน่วยงานในสังกัดเพ่ือขอยืมเครื่องมือ และอุปกรณ์ 
� ดําเนินการจัดซ้ือเครื่องมือและอุปกรณ์ ผ่านกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ระบบงานเทคโนโลยี 
หรือ ระบบสารสนเทศ 

� ประสานงานกับหน่วยงานเทคโนโลยี เพ่ือจัดเตรียมและให้มีระบบงาน 
เทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศสํารอง 

� ปฏิบัติงานโดยไม่ใช้ระบบงานเทคโนโลยี (Manual) ไปก่อน แล้วจึง 
ป้อนข้อมูลเข้าในระบบ เม่ือกลับคืนสู่สภาวะปกติ 

� จัดหาพ้ืนท่ีบนระบบ Clound หรือ Server ของหน่วยงาน เพ่ือให้ 
เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บข้อมูลและสามารถปฏิบัติงานนอกสํานักงานได้ 

� พัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงาน เป็นระบบ e-service 

บุคลากร � กําหนดให้มีบุคลากรหลักและบุคลากรสํารอง ทํางานทดแทนกันได้    
ในสภาวะวิกฤต 

� กําหนดแนวทางและกลุ่มบุคลากรท่ีสามารถขอให้ช่วยปฏิบัติงาน 
ชั่วคราว จากหน่วยงานในสังกัด 

� กําหนดให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานนอกสํานักงานได้ 
� กําหนดให้บุคลากรทํางานเหลื่อมเวลา 

ผู้ให้บริการ/ผู้ มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

� กําหนดช่องทางการติดต่อการรับบริการผ่านระบบ e-service 
� พิจารณากระจายความเสี่ยงโดยการเปิดหน่วยบริการให้ครอบคลุมทุกจังหวัด 
� จํากัดจํานวนคนเข้ารับบริการ 
� ผ่อนปรนหลักเกณฑ์ ลดข้ันตอน ท่ีไม่จําเป็นออกไป 

ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่อง 
� จัดทําทะเบียนระบุรายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อของคู่ค้า 

หน่วยงานราชการ และผู้เก่ียวข้อง 
 
2.5 ผลกระทบต่อกระบวนการทํางานหรือการให้บริการ 
         การประเมินระดับผลกระทบในแต่ละช่วงเวลาของการหยุดชะงักท่ีไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
หน่วยงาน กําหนดช่วงระยะเวลาของการหยุดชะงักท่ีไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เป็น 5 ช่วงเวลา ได้แก่ 1) 1 – 
4 ชั่วโมง 2) 1 วัน 3) 1 สัปดาห์ 4) 1 - 2 สัปดาห์ 5) > 2 สัปดาห์  ท้ังนี้จากการวิเคราะห์ผลกระทบใน
กระบวนการดําเนินงานตามภารกิจ (Business lmpact Analysis) พบว่ากระบวนการดําเนินงานท่ีหน่วยงาน
ต้องให้ความสาคัญและกลับมาดาเนินงานหรือฟ้ืนคืนสภาพให้ได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด จํานวน 6 
กระบวนงาน  
 การวิเคราะห์ผลกระทบต่อกระบวนการทํางานหรือการให้บริการ (Business Impact Analysis) 
พบว่า กระบวนการทํางานท่ีฝ่ายงานต้องให้ความสําคัญและกลับมาดําเนินงานหรือฟ้ืนคืนสภาพให้ได้ภายใน 
ระยะเวลาตามท่ีกําหนดตามหลักเกณฑ์การพิจารณาระดับของผลกระทบ และผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนต่อ
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กระบวนงานในการทํางาน/ให้บริการโดยพิจารณาถึง ความเสี่ยง ภัยคุกคาม และผลกระทบต่อทรัพยากรหลัก
ในการดําเนินงานหรือการให้บริการของหน่วยงาน ในแต่ละกระบวนการปรากฎดังตารางท่ี 5.-6 
 
ตารางท่ี 5  หลักเกณฑ์การพิจารณาระดับของผลกระทบ 
 

ระดับผลกระทบ หลักเกณฑ์การพิจารณาระดับของผลกระทบ 

สูงมาก � เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจํานวนเงินในระดับสูงมาก  
� ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือใหบ้ริการลดลงมากกวา่ ร้อยละ 50  
� เกิดการสูญเสียชีวิตและ/หรือภัยคุกคามต่อสาธารณชน 
�  ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความม่ันใจต่อองค์กรในระดับประเทศและนานาชาติ 

สูง � เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจํานวนเงินในระดับสูง  
� ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือให้บริการลดลงร้อยละ 25-

50  
�  เกิดการบาดเจ็บต่อผู้รับบริการ/บุคคล/กลุ่มคน  
�  ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความม่ันใจต่อองค์กรในระดับประเทศ 

ปานกลาง � เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจํานวนเงินในระดับปานกลาง 
�  ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือให้บริการ ลดลงร้อยละ 10-25 
�  ต้องมีการรักษาพยาบาล  
� ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความม่ันใจต่อองค์กรในระดับท้องถ่ิน 

ตํ่า � เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจํานวนเงินในระดับตํ่า 
�  ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือให้บริการ ลดลงร้อยละ 5-10  
�  ต้องมีการปฐมพยาบาล  
� ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความม่ันใจต่อองค์กรในระดับท้องถ่ิน 

ไม่เป็นสาระสําคัญ � ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือใหบ้ริการ ลดลงน้อยกว่าร้อยละ 5 

 
ตารางท่ี 6 ผลกระทบต่อกระบวนการทํางานหรือการให้บริการของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)  
 

กระบวนงานในการทํางาน/
ให้บริการ 

ระดับความเร่งด่วน 
สูง/ปานกลาง/ต่ํา 

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟ้ืนคืนสภาพ 
2-4 

ช่ัวโมง 
1  
วัน 

1-2
สัปดาห์ 

1  
เดือน 

1.กระบวนการด้านงานสาร
บรรณและงานธุรการท่ัวไป 

สูง √    

2 .กระบวนการด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ปานกลาง   √  

3.กระบวนการด้านสุ่มตรวจสัตว์
น้ําหน้าท่าเทียบเรือประมง 

ปานกลาง  √   

4 . ก ร ะ บ ว น ก า ร ค ว บ คุ ม 
ตรวจสอบการ เ ข้าออกของ
เรือประมง 

สูง √    
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กระบวนงานในการทํางาน/
ให้บริการ 

ระดับความเร่งด่วน 
สูง/ปานกลาง/ต่ํา 

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟ้ืนคืนสภาพ 
2-4 

ช่ัวโมง 
1  
วัน 

1-2
สัปดาห์ 

1  
เดือน 

5.กระบวนการนํ า เอกสาร 
ข้ อ มู ล  บั น ทึ ก เ ข้ า สู่ ร ะ บ บ
ตรวจสอบย้อนกลับ 

สูง  √   

6.กระบวนการติดต่อสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ให้ เรือประมง
รับทราบข้อมูลข่าวสาร 

ปานกลาง √    

 
2.6 ความต้องการทรัพยากรท่ีสําคัญ 
 โดยพิจารณาจากการปฏิบัติงานจริงในปัจจุบัน และปรับลดให้สอดคล้องกับระดับการ
ดําเนินงานหรือการให้บริการเม่ือเกิดสภาวะวิกฤต รายละเอียดดังตารางท่ี 7 
 
ตารางท่ี 7  ความต้องการทรัพยากรท่ีสําคัญ 
 
กระบวนงานหลักใน

การทํางาน/
ให้บริการ 

ความต้องการทรัพยากรท่ีสําคัญ 
อาคาร/สถานท่ี 

ปฏิบัติงาน 

  

เครื่องมือและ
อุปกรณ์ 

ระบบงาน
เทคโนโลยี 
หรือระบบ
สารสนเทศ 

บุคลากร ผู้ประกอบการ 
เกษตรกร 

ชาวประมง ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

1.กระบวนการด้าน
งานสารบรรณและ
งานธุรการท่ัวไป 

ใช้พ้ืนท่ีสํารอง  
6 ตรม. (3 คน) 

คอมพิวเตอร์ (ต้ัง
โต๊ะหรือพกพา) 
พร้อมเครื่องพิมพ์ 
2 ชุด  

- ระบบ      
e-sarabun 
 -ระบบ
เชื่อมโยง 
อินเทอร์เน็ต 

บุคลากร
หลัก 3 คน 

เชื่อมโยงระบบ 
เครือข่าย 
อินเทอร์เน็ต
ครอบคลุมท้ังผู้
ให้บริการและ
ผู้รับบริการ 

2.กระบวนการด้าน 
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

ใช้พ้ืนท่ีสํารอง  
3 ตรม. (2 คน) 

เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
(ต้ังโต๊ะหรือ
พกพา) พร้อม
เครื่องพิมพ์ 1ชุด  

-ระบบ DPIS 
-ระบบ DGIS 
-ระบบ E-
training 
-ระบบ
เชื่อมโยง 
อินเทอร์เน็ต 

บุคลากร
หลัก 2 
คน 

เชื่อมโยงระบบ 
เครือข่าย 
อินเทอร์เน็ต
ครอบคลุมท้ังผู้
ให้บริการและ
ผู้รับบริการ 

3.กระบวนการด้าน
สุ่มตรวจสัตว์น้ําหน้า
ท่าเทียบเรือประมง 

ใช้พ้ืนท่ีสํารอง  
6 ตรม. (3 คน) 

เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
(ต้ังโต๊ะหรือ
พกพา) พร้อม
เครื่องพิมพ์ 1ชุด  

- ระบบ FI 
- ระบบ 
traceability 
-ระบบ
เชื่อมโยง 

บุคลากร
หลัก 3 
คน 

เชื่อมโยงระบบ 
เครือข่าย 
อินเทอร์เน็ต
ครอบคลุมท้ังผู้
ให้บริการและ
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กระบวนงานหลักใน
การทํางาน/
ให้บริการ 

ความต้องการทรัพยากรท่ีสําคัญ 
อาคาร/สถานท่ี 

ปฏิบัติงาน 

  

เครื่องมือและ
อุปกรณ์ 

ระบบงาน
เทคโนโลยี 
หรือระบบ
สารสนเทศ 

บุคลากร ผู้ประกอบการ 
เกษตรกร 

ชาวประมง ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

อินเทอร์เน็ต/
ดาวเทียม 
 

ผู้รับบริการ 

4.กระบวนการ
ควบคุม ตรวจสอบ
การเข้าออกเข้า
เรือประมง 

ใช้พ้ืนท่ีสํารอง  
10ตรม. (6 คน) 

เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
(ต้ังโต๊ะหรือ
พกพา) พร้อม
เครื่องพิมพ์ 2 ชุด  

-ระบบ Sea 
book 
-ระบบ        
E-license 
-ระบบ FI 
- ระบบ
traceability 
- ระบบ MD 
Fishing 
-ระบบ VMS 
-ระบบ
เชื่อมโยง 
อินเทอร์เน็ต 

บุคลากร
หลัก 6 
คน 

เชื่อมโยงระบบ 
เครือข่าย 
อินเทอร์เน็ต
ครอบคลุมท้ังผู้
ให้บริการและ
ผู้รับบริการ 

5.กระบวนการนํา
เอกสารข้อมูล 
บันทึกเข้าสู่ระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับ 

ใช้พ้ืนท่ีสํารอง  
3 ตรม. (1 คน) 

เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
(ต้ังโต๊ะหรือ
พกพา) พร้อม
เครื่องพิมพ์ 3 ชุด  

- ระบบ FI 
- ระบบ 
traceability 
-ระบบ
เชื่อมโยง 
อินเทอร์เน็ต/
ดาวเทียม 

บุคลากร
หลัก 1 
คน 

เชื่อมโยงระบบ 
เครือข่าย 
อินเทอร์เน็ต
ครอบคลุมท้ังผู้
ให้บริการและ
ผู้รับบริการ 

6.กระบวนการ
ติดต่อสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ให้
เรือประมงรับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร 

ใช้พ้ืนท่ีสํารอง  
2 ตรม. (2 คน) 

-เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
(ต้ังโต๊ะหรือ
พกพา) พร้อม
เครื่องพิมพ์ 1 ชุด  

-วิทยุสื่อสาร
ระบบ CB และ 
ระบบ VSF อย่าง
ละ 1 เครื่อง 

-โทรศัพท์
สํานักงาน หรือ 

-ช่องความถ่ี
ในการ
สื่อสาร 
-เครื่องรับ
วิทยุของ
เรือประมง 
 

บุคลากร
หลัก 2 คน 

เรือประมง และ
ผู้ประกอบการ 
และหน่วยงาน
ราชการท่ี
เก่ียวข้อง 
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กระบวนงานหลักใน
การทํางาน/
ให้บริการ 

ความต้องการทรัพยากรท่ีสําคัญ 
อาคาร/สถานท่ี 

ปฏิบัติงาน 

  

เครื่องมือและ
อุปกรณ์ 

ระบบงาน
เทคโนโลยี 
หรือระบบ
สารสนเทศ 

บุคลากร ผู้ประกอบการ 
เกษตรกร 

ชาวประมง ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

โทรศัพท์มือถือ    
1 เครื่อง 

 
2.7 ข้ันตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ 

 ข้ันตอนการความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ใช้รับรองกรณีการเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์
ฉุกเฉินในพ้ืนท่ีของหน่วยงานภายในศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) ประกอบด้วย
เหตุการณ์เหตุการณ์อัคคีภัย เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล  เหตุการณ์อุทกภัย เหตุการณ์วาตภัย        
ระบบสารสนเทศขัดข้อง ท้ังนี้ระยะเวลาการตอบสนองให้ยึดตามตารางท่ี 6 ซ่ึงมีรายละเอียดการบริหารความ
ต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการกรณีเกิดเหตุการณ์ ท้ังเรื่องของทรัพยากร ข้ันตอน/กิจกรรม และผู้รับผิดชอบ  
 
2.8 แนวทางการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาสภาวะวิกฤต 
1) เหตุการณ์ระบบสารสนเทศและเครือข่ายขัดข้อง 

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) ได้มีการจัดทําแผนแก้ไขปัญหา             
จากเหตุการณ์ระบบสารสนเทศและเครือข่ายขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ โดยมอบหมายให้นางสาวอารยา  
อวลนวน  เป็นผู้รับผิดชอบหลัก มีข้ันตอนการดําเนินงานต้ังแต่การปฏิบัติงานก่อนเกิดเหตุระบบสารสนเทศและ
เครือข่ายขัดข้องจนถึงการปฏิบัติงานหลังระบบสารสนเทศและเครือข่ายขัดข้อง ดังนี้ 

การป้องกันระบบเครือข่ายขัดข้อง มีการดําเนินการ ดังนี้ 
1. ป้องกันการเจาะระบบจากบุคคลภายนอก โดยประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน

ตระหนักและเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้งาน Internet อย่างปลอดภัย 
2. กาหนดแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยไม่

ติดต้ังโปรแกรมท่ีสุ่มเสี่ยงต่อความม่ันคงปลอดภัยในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 
ขณะเ กิด เห ตุการณ์ระบบสารสนเทศและเครื อ ข่าย ขัดข้องไ ม่สามารถใช้ ง านไ ด้                    

มีการดําเนินการ ดังนี้ 
1. ตรวจสอบสภาพปัญหาเบ้ืองต้น โดยเก็บหลักฐานการโดนเจาะระบบ เช่น copy หน้าจอ

ระบบงานท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
2. ประสานแจ้ง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) เพ่ือดําเนินการตรวจสอบ

ความเสียหาย/ขัดข้องของระบบงาน และดําเนินการแก้ไขปัญหา 
3. ติดตามผลการดําเนินการแก้ไขปัญหา และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 

 



14 
 

 
 
2) เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/ จลาจล 

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) ได้มีการจัดทาแผนป้องกันและ
ระงับเหตุชุมนุมประท้วง โดยมอบหมายให้นางเสาวนีย์  สาลีโท เป็นผู้รับผิดชอบหลัก มีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 

ก่อนเกิดเหตุการณ์ชุมนุมประท้วง การป้องกันและเตรียมความพร้อม มีแนวทางดังนี้ 
1. ติดตามสถานการณ์ ตรวจสอบประเด็นปัญหาท่ีอาจเกิดความเดือดร้อน/ความขัดแย้ง 

ศึกษาวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
2. วางแผนการดําเนินงาน จัดเตรียมกาลังเจ้าหน้าท่ี เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบการสื่อสาร 

ยานพาหนะ และมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติไว้ให้พร้อม 
3. ดําเนินการประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างความเข้าใจและรับฟังปัญหาความเดือดร้อน/ความ

ขัดแย้งระหว่างส่วนราชการกับประชาชน 
ขณะเกิดเหตุการณ์ชุมนุมประท้วง การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน มีแนวทางดังนี้ 
1. ตรวจสอบ พบหรือได้รับรายงานว่า มีเง่ือนไข ประเด็นปัญหาข้อขัดแย้งความเดือนร้อน 

ดําเนินการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพ่ือประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องแก้ไขปัญหา 
2. ดําเนินการเจรจาทาความเข้าใจกับผู้นาการชุมนุม เพ่ือไม่ให้เกิดความกระทบต่อชีวิตและ

ทรัพย์สินของทางราชการเป็นประการสําคัญเร่งด่วน 
3. ในกรณีท่ีไม่สามารถเจรจา ยุติประเด็นปัญหาข้อขัดแย้ง ความเดือดร้อนต่างๆ จัดประสาน

เจ้าหน้าท่ีตรวจเพ่ือดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยบริเวณอาคารสถานท่ี 
4. รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมรายงานกองบริหารจัดการเรือประมงและการทํา

การประมงเพ่ือเสนอกรมประมงมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเป็นเจ้าภาพหรือเป็นเจ้าของภารกิจ เพ่ือดําเนินการ  
ในระดับนโยบายต่อไป 
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รูปท่ี 3 แนวทางการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการชุมนุมประท้วง 
 
3) เหตุการณ์อัคคีภัย 

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) ได้มีการจัดทําแผนป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟไหม้ โดยมอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 

1. แผนป้องกันการเกิดอัคคีภัย มีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 
1.1 การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย เป็นแผนเพ่ือป้องกันการเกิดอัคคีภัยในอาคาร โดยเป็นการ

สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมในเรื่องการป้องกันอัคคีภัยให้เกิดข้ึนในทุกระดับของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน 
1.2 การจัดการความรู้เก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติตนเม่ือเกิดเพลิงไหม้และการอพยพออก

จากพ้ืนท่ีท่ีเกิดเพลิงไหม้อย่างถูกต้อง ให้กับบุคลากรของหน่วยงาน และจัดให้มีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติฯ 
เป็นประจํา รวมท้ังฝึกซ้อมการดับเพลิงเบ้ืองต้น (ในกรณีไฟไหม้เล็กน้อย) การฝึกซ้อมหนีไฟ และการฝึกอบรม
การปฐมพยาบาล เป็นต้น 

1.3 การตรวจตรา เป็นการสํารวจความเสี่ยงและตรวจตราเพ่ือเฝ้าระวัง ป้องกัน และขจัด
ต้นเหตุของการเกิดอัคคีภัย ก่อนจัดทําแผนควรมีข้อมูลต่างๆ คือ เชื้อเพลิง สารเคมี สารไวไฟ ระบบไฟฟ้า     
จุดท่ีมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ และต้องมีการบันทึกข้อมูลเก่ียวกับ คุณสมบัติ ลักษณะการลุกไหม้ 
ปริมาณของสารอันตรายท่ีมีอยู่สูงสุด ชนิดของสารดับเพลิงและปริมาณท่ีต้องใช้ เพ่ือประกอบการวางแผน 
นอกจากนี้ การตรวจตรา ควรมีการกําหนดบุคคล พ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ หัวข้อ และจุดท่ีต้องตรวจ ระยะเวลา 
ความถ่ี ผู้ตรวจสอบรายงาน การส่งรายงาน การแจ้งข้อบกพร่องในการตรวจตราท่ีชัดเจน 
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1.4 การเตรียมความพร้อม โดยการสํารวจความพร้อมใช้งานของเครื่องมือ/อุปกรณ์ เช่น ถัง
ดับเพลิง สายยางสาหรับฉีดน้ํา เป็นต้น 

2. แผนดับเพลิง 
2.1 กรณีเกิดเพลิงไหม้เล็กน้อยไม่รุนแรง เจ้าหน้าท่ีผู้พบเหตุ แจ้งหัวหน้าส่วนราชการ 

ประเมินความรุนแรงของเหตุและความสามารถในการระงับเหตุ และดําเนินการเข้าดับเพลิงทันที 
2.2 กรณีเกิดเพลิงไหม้ท่ีไม่สามารถระงับเหตุได้ เจ้าหน้าท่ีผู้พบเหตุ แจ้งหัวหน้าทีมฯ       

และสมาชิกทีมฯ แจ้งสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเข้าระงับเหตุ ดําเนินการตัดกระแสไฟฟ้า    
ใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเข้าระงับเหตุข้ันต้น และให้สัญญาณการอพยพหนีภัย 

2.3 รายงานจังหวัดสงขลา และผู้อํานวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการ 
ประมง เพ่ือนําเสนอกรมประมงรับทราบ และรับมอบนโยบายมาเพ่ือปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บริหารต่อไป 

3. แผนอพยพหนีไฟ 
แผนอพยพหนีไฟ กําหนดข้ึนเพ่ือความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร        

และอาคารในขณะเกิดเพลิงไหม้ แผนอพยพหนีไฟท่ีกําหนดข้ึนนั้นมีองค์ประกอบต่างๆ เช่น ผู้นําทางหนีไฟ    
จุดนัดพบ หน่วยตรวจสอบพนักงาน หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะ ฯลฯ จึงต้องกาหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละ
งาน โดยข้ึนตรงต่อหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง มีข้ันตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 

3.1 ผู้นําทางหนีไฟ จะเป็นผู้นําทางพนักงานอพยพหนีไฟไปตามทางออกท่ีจัดไว้ 
3.2 จุดนัดพบ หรือเรียกอีกอย่างว่า “จุดรวมพล” จะเป็นสถานท่ีท่ีปลอดภัย ซ่ึงพนักงาน

สามารถท่ีจะมารายงานตัวและทําการตรวจสอบนับจํานวนได้ 
3.3 หน่วยตรวจสอบจํานวนพนักงาน มีหน้าท่ีตรวจนับจํานวนพนักงานว่ามีการอพยพหนีไฟ

ออกมาอยู่ในบริเวณท่ีปลอดภัยครบทุกคนหรือไม่ หากพบว่าพนักงานอพยพหนีไฟออกมาไม่ครบตามจํานวน
จริง ซ่ึงหมายถึง ยังมีพนักงานติดอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีเกิดอัคคีภัย 

3.4 หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะ จะเข้าค้นหาและทาการช่วยชีวิตพนักงานท่ียังติดค้างอยู่
ในอาคารหรือในพ้ืนท่ีท่ีได้เกิดอัคคีภัย รวมถึงกรณีของพนักงานท่ีออกมาอยู่ท่ีจุดรวมพลแล้วมีอาการเป็นลม 
ช็อคหมดสติหรือบาดเจ็บ เป็นต้น หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะจะทาการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นและนํา      
ส่งโรงพยาบาล 

3.5 การจัดให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟเป็นระยะ โดยควรกําหนดให้มีข้ึนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
4. แผนหลังเกิดเหตุการณ์อัคคีภัย แผนบรรเทาทุกข์ ประกอบด้วย 
- การประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
- การสํารวจความเสียหาย 
- การรายงานตัวของเจ้าหน้าท่ีทุกฝ่ายและกําหนดจุดนัดพบเพ่ือรอรับคําสั่ง 
- การช่วยชีวิตและค้นหาผู้เสียชีวิต 
- การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ทรัพย์สินและผู้เสียชีวิต 
- การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงาน และรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้ 
- การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
- การปรับปรุงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพ่ือให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้โดยเร็วท่ีสุด 
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รูปท่ี 4 แนวทางการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย 
 
4) เหตุการณ์อุทกภัย 

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)  ได้มีการจัดทําแผนป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ําท่วม โดยมอบหมายให้นายชวนนท์  กัลยา เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 

1. ประชุมผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย เพ่ือประเมินสถานการณ์ 
2. วางแผนการป้องกันแก้ไขปัญหา 
3. มอบหมายตัวบุคคลให้ติดตามข่าวน้ําท่วมจากส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องพร้อมรายงานผล    

ทุกระยะ และให้เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง 
4. เตรียมทีมงานให้ประจําแต่ละจุดท่ีวิกฤตพร้อมเครื่องมือสื่อสาร 
5. สํารวจพ้ืนท่ีบริเวณน้ําท่วม เพ่ือจัดเตรียมกระสอบทราย และเตรียมวางแนวกระสอบทราย 

ให้สามารถใช้งานได้ทันที 
6. ประสานหน่วยงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
7. ดําเนินการอพยพ ขนย้ายทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ เพ่ือป้องกันมิให้ทรัพย์สินได้รับความ

เสียหาย 
8. รายงานจังหวัดสงขลา และผู้อํานวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการ

ประมง เพ่ือนําเสนอกรมประมงรับทราบ และรับมอบนโยบายมาเพ่ือปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บริหารต่อไป 
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รูปท่ี 5 แนวทางการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
 
5) เหตุการณ์วาตภัย 

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)  ได้มีการจัดทําแผนป้องกันและ
แก้ไขปัญหาวาตภัย โดยมอบหมายให้นายชวนนท์  กัลยา เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 

1. ดําเนินการอพยพหนีภัย 
2. ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือยับยั้งเหตุท่ีอาจจะเกิดต่อเนื่อง เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร หรือไฟไหม้ 
3. ประเมินสถานการณ์ และสารวจความเสียหาย 
4. วางแผนการแก้ไขปัญหา 
5. รายงานจังหวัดสงขลา และผู้อํานวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการ

ประมง เพ่ือนําเสนอกรมประมงรับทราบ และรับมอบนโยบายมาเพ่ือปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บริหารต่อไป 
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รูปท่ี 6 แนวทางการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย 
 

โดยข้ันตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู ้กระบวนการทุกเหตุการณ์ข้างต้นให้
ดําเนินการดังต่อไปนี้ได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ ได้แก่ 
 1.กําหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา(Laptop/Notebook)  ของเจ้าหน้าท่ี ของหน่วยงาน
ได้เป็นการชั่วคราว หากมีความจําเป็นเร่งด่วนในช่วงระหว่างการจัดหาคอมพิวเตอร์สํารอง ท้ังนี้ต้องได้รับ
อนุญาตจากหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องในการกอบกู้คืนก่อน 
             2.กําหนดให้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ีหรือจัดต้ังกลุ่ม Line เพ่ือใช้ในการติดต่อประสานงานในการ
ปฏิบัติงานของกรมประมงชั่วคราวจนกว่าจะมีการกอบกู้เข้าสู่สภาวะปกติ 
              3.กําหนดให้ติดต่อประสานงาน ด้วยระบบวิทยุ VHF/FM (ชนิดมือถือ) ท่ีสามารถเชื่อมต่อกับ
เครือข่ายได้ใช้ในการติดต่อประสานงานในการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต 
 4.กําหนดให้ใช้บุคลากรสํารองทดแทนภายในหน่วยงาน/กอง/กลุ่ม งานเดียวกัน 
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           5.กําหนดให้ใช้บุคลากรนอกหน่วยงาน/กอง/กลุ่ม ในกรณีท่ีบุคลากรไม่เพียงพอหรือขาดแคลน 
 6.กําหนดให้ปฏิบัติงานท่ีบ้าน สําหรับภารกิจท่ีไม่ได้รับผลกระทบหรือมีลักษณะงานท่ีสามารถ
ปฏิบัติงานท่ีบ้านได้ โดยหน่วยงานต้องสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ    
 7.กําหนดให้ใช้พ้ืนท่ีบริเวณบ้านพักราชการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 
เขต 6 (สงขลา) ปฏิบัติงานสํารองเม่ือเกิดเหตุการณ์ไม่สามารถใช้ตัวอาคารปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้ง
เข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา)  ได้ 
 8.กําหนดการให้บริการตามภารกิจผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบออนไลน์ E-mail/ line เป็นต้น 
 9.กําหนดออกมาตรการ แนวทาง และการช่วยเหลือ สนับสนุน เพ่ือลดผลกระทบต่าง ๆ  จากการเกิดภัย 

โดยมี หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 
(สงขลา) เป็นผู้รับผิดชอบหลักและนําเสนอความเห็นชอบผ่าน หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องศูนย์ควบคุม
การแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)  
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บทท่ี 3 
ข้ันตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ 

 
วันท่ี 1 (ภายใน 1 - 4 ชั่วโมง) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที 

 

ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของแต่ละส่วนคํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเอง  
และบุคลากรอ่ืน ๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีหน่วยงานและ      
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกําหนดข้ึนอย่างเคร่งครัด 

 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดําเนินการแล้วเสร็จ 
-แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤต Call Tree 
ให้กับบุคลากรของหน่วยงานทราบ 
ภายหลังไดร้ับแจ้งจากหัวหน้าคณะ
บริหารความต่อเน่ืองของหน่วยงาน  

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเน่ือง   

-จัดประชุมทีมงานบริหารความ
ต่อเน่ือง เพ่ือประเมินความเสียหาย 
ผลกระทบต่อการดําเนินงานการ
ให้บริการและทรัพยากรสําคัญท่ีตอ้งใช้
ในการบริหารความต่อเน่ือง  
-ทบทวนกระบวนงานท่ีมีความเร่งด่วน 
หรือส่งผลกระทบอย่างสูง (หากไม่
ดําเนินการ) ดังน้ันจําเป็นต้อง
ดําเนินงานหรือปฏิบัติด้วยมือ 
(Manual Processing)  

ทีมงานบริหารความต่อเน่ืองของสว่นราชการ   

-ระบุและสรุปรายช่ือบุคลากรในฝา่ยฯ 
ท่ีได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต  

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน   

-รายงานหัวหน้าคณะบรหิารความ
ต่อเน่ืองของหน่วยงานทราบ โดย
ครอบคลมุประเด็นดังน้ี  
•จํานวนและรายช่ือบุคลากรท่ีไดร้บั
บาดเจ็บ/ เสยีชีวิต  
•ความเสียหายและผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานและการให้บริการ  
•ทรัพยากรสําคัญท่ีต้องใช้ในการ
บริหารความต่อเน่ือง  
-กระบวนงานท่ีมีความเร่งด่วนและ
ส่งผลกระทบอย่างสูงหากไมด่าเนิน
การ และจาเป็นต้องดาเนินงานหรอื
ปฏิบัติงานด้วยมือ  

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเน่ือง   

-สื่อสารและรายงานสถานการณ์แก่
บุคลากรในหน่วยงาน ให้ทราบ ตาม
เน้ือหาและข้อความท่ีไดร้ับการ
พิจารณาและเห็นชอบจากคณะบริหาร
ความต่อเน่ืองแล้ว  
 
 

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเน่ือง   
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วันท่ี 2-7 การตอบสนองในระยะส้ัน 
 

             ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของฝ่ายฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากร
อ่ืนๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีหน่วยงานตนเองและสํานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกําหนดข้ึนอย่างเคร่งครัด  
 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดําเนินการแล้วเสร็จ 
-ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของ
ทรัพยากรท่ีได้รับผลกระทบ ประเมินความจา
เป็นและระยะเวลาท่ีต้องใช้ในการกอบกู้คืน  

หัวหน้าและทีมงานบริหารความตอ่เน่ือง   

-ตรวจสอบกับหน่วยงาน ความพรอ้มและ
ข้อจํากัดในการจัดหาทรัพยากรท่ีจําเป็นต้อง
ใช้ในการบริหารความต่อเน่ือง ไดแ้ก่  
1.สถานท่ีปฏิบัติงานสาํรอง  
2.วัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญ  
3.เทคโนโลยสีารสนเทศและข้อมลูท่ีสําคัญ  
4.บุคลากรหลัก  
5.ผู้ให้บริการท่ีสําคัญ/ผู้มีส่วนไดส้ว่นเสีย  

หัวหน้าและทีมงานบริหารความตอ่เน่ือง   

-รายงานหัวหน้าคณะบรหิารความต่อเน่ือง
ของหน่วยงาน ความพร้อม ข้อจากัด และ
ข้อเสนอแนะ ในการจัดหาทรัพยากรท่ี
จําเป็นต้องใช้ในการบริหารความตอ่เน่ือง  

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเน่ือง   

-ประสานงานและดาํเนินการจัดหาทรัพยากร
ท่ีจําเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเน่ือง 
ได้แก่  
1.สถานท่ีปฏิบัติงานสาํรอง  
2.วัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญ  
3.เทคโนโลยสีารสนเทศและข้อมลูท่ีสําคัญ  
4.บุคลากรหลัก  
5.ผู้ให้บริการท่ีสําคัญ/ผู้มีส่วนไดส้ว่นเสีย  

หัวหน้าและทีมงานบริหารความตอ่เน่ือง   

-ดําเนินการกอบกู้และจัดหาข้อมูลและ
รายงานต่างๆ ท่ีจาเป็นต้องใช้ในการ
ดําเนินงานและให้บริการ  

หัวหน้าและทีมงานบริหารความตอ่เน่ือง   

-ดําเนินงานและให้บริการ ภายใตท้รัพยากรท่ี
จัดหา เพ่ือบริหารความต่อเน่ือง  
1.สถานท่ีปฏิบัติงานสาํรอง  
2.วัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญ  
3.เทคโนโลยสีารสนเทศและข้อมลูท่ีสําคัญ  
4.บุคลากรหลัก  
5.ผู้ให้บริการท่ีสําคัญ/ผู้มีส่วนไดส้ว่นเสีย  

หัวหน้าและทีมงานบริหารความตอ่เน่ือง   
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วันท่ี 8 - 15 การตอบสนองระยะกลาง (1 – 2 สัปดาห์) 
     

ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของฝ่ายฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและ
บุคลากรอ่ืนๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีหน่วยงานตนเองและ
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกําหนดข้ึนอย่างเคร่งครัด 

 
ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดําเนินการแล้วเสร็จ 

-ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรท่ี
ได้รับผลกระทบ และประเมินความจําเป็นและ
ระยะเวลาท่ีต้องใช้ในการกอบกู้คนื 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความตอ่เน่ือง  

-ระบุทรัพยากรท่ีจําเป็นต้องใช้ เพ่ือดําเนินงานและ
ให้บริการตามปกต ิ 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความตอ่เน่ือง   

-ประสานงานและดาํเนินการจัดหาทรัพยากรท่ี
จําเป็นต้องใช้เพ่ือดําเนินงานและให้บริการตามปกต:ิ 
1.สถานท่ีปฏิบัติงานสาํรอง 
2.วัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญ 
3.เทคโนโลยสีารสนเทศและข้อมลูท่ีสําคัญ 
4.บุคลากรหลัก 
5.ผู้ให้บริการท่ีสําคัญ/ผู้มีส่วนไดส้ว่นเสีย / ผู้
ให้บริการท่ีสําคัญ 

1.หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเน่ืองของส่วนราชการ 
2.กองบริหารจัดการเรือประมงและการ
ทําการประมง 
3.ทุกส่วน 
 

 

-แจ้งสรุปสถานการณ์และการเตรยีมความพร้อมด้าน
ทรัพยากรต่างๆ   เพ่ือดําเนินงานและให้บริการ
ตามปกต ิให้กับบุคลากรในส่วนราชการ 

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเน่ืองของ
ส่วนราชการ 

 

-บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงาน
ต่างๆ ท่ีทีมงานบริหารความต่อเน่ืองของส่วนราชการ 
(พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ดําเนินงาน และระยะเวลา) 
อย่างสม่ําเสมอ 

ทีมงานบริหารความต่อเน่ือง  

-รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเน่ืองของหน่วยงาน ตามเวลาท่ีได้กําหนดไว้ 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความตอ่เน่ือง
ของส่วนราชการ 

 

-ประสานงานและดาํเนินการจัดหาทรัพยากรท่ีจา
เป็นต้องใช้เพ่ือดําเนินงานและให้บริการตามปกต:ิ 
1.สถานท่ีปฏิบัติงานสารอง 
2.วัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญ 
3.เทคโนโลยสีารสนเทศและข้อมลูท่ีสําคัญ 
4.บุคลากรหลัก 
5.ผู้ให้บริการท่ีสําคัญ/ผู้มีส่วนไดส้ว่นเสีย / ผู้
ให้บริการท่ีสําคัญ 

1.หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเน่ืองของส่วนราชการ 
2.กองบริหารจัดการเรือประมงและการ
ทําการประมง 
3.ทุกส่วน 
 

 

-แจ้งสรุปสถานการณ์และการเตรยีมความพร้อมด้าน
ทรัพยากรต่างๆ เพ่ือดําเนินงานและให้บริการ
ตามปกต ิให้กับบุคลากรในส่วนราชการ 

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเน่ืองของ
ส่วนราชการ 

 

 


