
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) กรมประมง 
 
หลักการและเหตุผล 
 
 สภาวการณ์ปัจจุบันโลกเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ อย่างไม่คาดคิดและมักจะมีความรุนแรง ท่ีสําคัญ 
ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนท่ัวโลก เช่น วิกฤตเศรษฐกิจ อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย แผ่นดินไหว การจลาจล 
การประท้วง โรคระบาด เป็นต้น เช่นเดียวกัน ประเทศไทยเคยผ่านสถานการณ์อุทกภัยรุนแรง ในช่วง ระหว่าง
เดือนกันยายน – เดือนธันวาคม 2554 ซ่ึงในครั้งนั้นได้พบว่าระบบและกลไกของรัฐหลายประการ มีปัญหา
โดยไม่สามารถดําเนินภารกิจในสภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของ
ประชาชนเป็นไปอย่างขาดระบบการบริหารจัดการท่ีดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการบริการประชาชน และเม่ือ
ปลายปี พ.ศ. 2562 ท่ัวโลกได้เผชิญกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทยได้ออกมาตรการอย่างเข้มงวดเพ่ือยับยั้งการแพร่เชื้อ ท้ังห้ามการเดิน
ทางเข้า-ออกประเทศของพลเมือง การปิดเมือง การกักตัว สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบ ต่อทุกภาคส่วน
ท้ังเศรษฐกิจ สังคม และการใช้ชีวิตประจําวันของประชาชน รวมถึงการให้บริการของภาครัฐ ท่ียังมีความ
จําเป็นต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง  
 กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.  ๒๕๕๙  ได้
กําหนดให้ ให้กรมประมง  มีภารกิจเก่ียวกับการศึกษา  วิจัย  และพัฒนาด้านการประมง เพ่ือการบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้ํา  ควบคุมการประมง  การผลิตสัตว์น้ํา  และสินค้าประมง ท่ีมีมาตรฐานถูกสุขอนามัย
ให้มีปริมาณเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ  และสามารถแข่งขัน ในตลาดโลกได้  ตลอดจนป้องกันมิให้
มีการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  อนุรักษ์และบริหาร จัดการทรัพยากรประมงและสัตว์น้ําให้
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นการดําเนินงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรมประมง ท้ังในช่วงท่ี
ผ่านมาและในระยะต่อไปมีโอกาสท่ีจะต้องเผชิญหน้ากับสภาวะวิกฤตอีกหลายประการ เนื่องจากการ
ปฏิบัติงานของกรมประมง เป็นไปในลักษณะรูปแบบท่ีเปิดกว้าง และเก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อมท่ีอาจจะเป็น
ภัยคุกคามจนทําให้การดําเนินงานไม่บรรลุผลสําเร็จ หรือทําให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติหน้าท่ี และการ
ให้บริการต่อประชาชน เช่น ภาวะวิกฤตมหาอุทกภัยในปี 2554  สภาวะวิกฤติทางการเมืองในปี 2557 และ
สภาวะวิกฤตวาตภัยปาบึกเดือนมกราคม 2562 และสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ดังนั้นกรมประมงจึงจําเป็นท่ีจะต้องจัดให้มีแผนความต่อเนื่อง หรือเรียกว่า Business 
Continuity Plan (BCP) ซ่ึงจัดทําข้ึนให้หน่วยงานภายในกรมประมง  เป็นกรอบเป็นแนวทางในการปฏิบัติท่ี
ชัดเจน และให้ม่ันใจว่าผู้ปฏิบัติงานสามารถนําไปใช้กับสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆได้ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย การ
ชุมนุมประท้วง การจลาจล และวาตภัย เป็นต้น โดยสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวอาจส่งผลให้
หน่วยงาน ไม่สามารถปฏิบัติงานหรือให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง และเพ่ือให้แผนบริหารความต่อเนื่องเพ่ือ
รองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน มีความเหมาะสมทันสมัย กรมประมงจึงได้ทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่องเพ่ือ
รองรับสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
วัตถุประสงค์  

 ๑. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง 
๒. เพ่ือให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับมือกับสภาวะวิกฤต หรือ

เหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน และลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดําเนินงานหรือการให้บริการของ
หน่วยงาน 
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 ๔. เพ่ือบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
๕. เพ่ือให้ประชาชน เจ้าหน้าท่ี หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้                

ส่วนเสีย (Stakeholders) มีความเชื่อม่ันในศักยภาพของหน่วยงาน แม้หน่วยงานจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์
ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทําให้การดําเนินงานต้องหยุดชะงัก 
 
สมมติฐานของแผนดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP Assumption) 

เหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาสําคัญต่างๆ แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อ 
1.สถานท่ีปฏิบัติงานสํารองท่ีได้มีการจัดเตรียมไว้ 
2.วัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญ/การจัดหา จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญยังสามารถนําไปใช้ในการ

ปฏิบัติงานได้ 
3.ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือเข้าถึงข้อมูล ท่ีสําคัญยังสมารถใช้

ปฏิบัติงานได้ 
4.บุคลากรหลักสามารถ มาปฏิบัติงานได้   
5.ผู้ประกอบการ เกษตรกร ชาวประมง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยังสามารถใช้บริการหรือส่งมอบ

งาน เพ่ือให้หน่วยงานใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
 
ขอบเขตของแผนความต่อเนื่อง (Scope of BCP) 
  แผนความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ใช้รับรองกรณีการเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน             
ในพ้ืนท่ีของหน่วยงานภายในกรมประมง ประกอบด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้ 

๑. เหตุการณ์อัคคีภัย 
๒. เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล 
๓. เหตุการณ์อุทกภัย 
4. เหตุการณ์วาตภัย 
5. ไฟฟ้าดับต่อเนื่อง 
6. โรคระบาด 
7. ฝุ่นควันพิษ 
8.สารเคมีรั่วไหล 
9. แผ่นดินไหว 

 
การวิเคราะห์ทรัพยากรท่ีสําคัญ 

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

๑. ผลกระทบด้านอาคาร/สถานท่ีปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนทําให้ไม่
สามารถปฏิบัติงานท่ีสถานท่ีปฏิบัติงานหลักของหน่วยงานท่ีได้รับความเสียหาย หรือไม่สามารถใช้สถานท่ี
ปฏิบัติงานหลักได้ และส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้ชั่วคราวหรือในระยะยาว  
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๒. ผลกระทบด้านอุปกรณ์ท่ีสําคัญ/การจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญ หมายถึง เหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนทําให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญ หรือไม่สามารถจัดหา/จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญได้ 

3. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลท่ีสําคัญ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนทําให้
ไม่สามารถใช้ระบบงานทางด้านเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลท่ีสําคัญ ให้สามารถใช้งานในการ
ปฏิบัติงานได้ตามปกติ 

4. ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนทําให้บุคลากรหลักไม่สามารถ            
มาปฏิบัติงานได้ตามปกติ 

5. ผลกระทบด้านคู่ค้า/ผู้ให้บริการท่ีสําคัญ  หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนทําให้คู่ค้า/ผู้
ให้บริการ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่สามารถติดต่อหรือรับบริการ หรือส่งมอบงานได้ตามปกติ 
 
สรุปเหตุการณ์ภัยคุกคามและผลกระทบจากเหตุการณ์ 
 
 ตารางท่ี 2 สรุปเหตุการณ์และผลกระทบจากเหตุการณ์ 

เหตุการณ์สภาวะวิกฤต 

ผลกระทบ 
ด้านอาคาร/ 

สถานท่ี 
ปฏิบัติงาน

หลัก 

ด้านวัสดุ
อุปกรณ์ท่ี 
สําคัญ/การ

จัดหา 
จัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ท่ี

สําคัญ 

ด้าน 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 
และข้อมูลท่ี

สําคัญ 

ด้าน
บุคลากร 

หลัก 

คู่ค้า/ผู้
ให้บริการ/  
ผู้มีส่วนได้
ส่วน 

เสีย 

๑. เหตุการณ์อัคคีภัย √ √ √ √ √ 

2. 
เหตุการณ์ชุมนุม
ประท้วง 
/จลาจล 

√ √ √ √ √ 

3. เหตุการณ์อุทกภัย √ √ √ √ √ 
4. เหตุการณ์วาตภัย √ √ √ √ √ 
5. เหตุการณ์ไฟฟ้าดับ

ต่อเนื่อง √ √ √ √ √ 

6. เหตุการณ์โรคระบาด √ √ √ √ √ 
7. เหตุการณ์ฝุ่นควันพิษ √ √ √ √ √ 
8. เหตุการณ์สารเคมี

รั่วไหล √ √ √ √ √ 

9 เหตุการณ์แผ่นดินไหว √ √ √ √ √ 
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แผนความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ไม่รองรับการปฏิบัติงานในกรณีท่ีเหตุขัดข้องเกิดข้ึนจากการ
ดําเนินงานปกติ และเหตุขัดข้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบในระดับสูงต่อการดําเนินงานและการให้บริการของ
หน่วยงาน เนื่องจากหน่วยงานยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์ได้ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
โดยผู้บริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารของแต่ละสํานักและกองสามารถรับผิดชอบและดําเนินการได้ด้วยตนเอง 
ทีมบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan team) 

โครงสร้างและคณะบริหารความต่อเนื่อง 
  เพ่ือให้แผน BCP สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล กรมประมงจึง
ดําเนินการดังนี้ 
 1) จัดต้ังคณะบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ของหน่วยงาน ประกอบด้วยหัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง ได้แก่ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้ได้รับมอบหมาย มีหน้าท่ีในการประเมิน ลักษณะ ขอบเขต 
และแนวโน้มของอุบัติการณ์ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือตัดสินใจประกาศใช้แผนดําเนินธุรกิจอย่าง ต่อเนื่อง และดําเนินการตาม
ข้ันตอนและแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง ตลอดจนสรรหาทรัพยากร ตามท่ีได้กําหนดไว้ในแผนดําเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง  
 2) หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่ผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า มีหน้าท่ีในการสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องและคณะบริหารความต่อเนื่อง และดําเนินการตามข้ันตอน
และแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรท่ีได้กําหนดไว้ ในแผนดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ของฝ่ายงาน/ส่วนงานของตนและผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง มีหน้าท่ีในการติดต่อและประสานงาน
ภายใน หน่วยงานและให้การสนับสนุนในการติดต่อสื่อสารกับฝ่ายงาน/ส่วนงาน ภายในหน่วยงานและองค์กร และ 
ดําเนินการตามข้ันตอนและแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง ปรากฏดังแผนภาพท่ี 1 
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โครงสร้างคณะบริหารความต่อเน่ือง (BCP Team) ของกรมประมง 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
แผนภาพท่ี 1 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 

(ศทส.) 

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง 

รองอธิบดีกรมประมง 

(ท่ีกํากับดูแลสํานักงานเลขานุการกรม) 

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนือ่ง 

(กตส.) 

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 

(กตร.) 
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รายช่ือบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) 
  บุคลากรของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team)จะต้องร่วมมือกันดูแล ติดตาม 
ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในแต่ละส่วนงาน ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ตามรายชื่อบุคลากร
และบทบาทของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ท่ีกําหนดให้เป็นบุคลากรหลัก และในกรณีท่ี
บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้บุคลากรสํารองรับผิดชอบบทบาทของบุคลากรหลักไปก่อนจนกว่า
จะได้มีการมอบหมายและแต่งต้ังข้ึนโดยหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องในการบริหารความต่อเนื่องและกอบ
กู้คืน 
 
ตารางท่ี 3 รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) 
 
 

บุคลากรหลัก 
บทบาท 

บุคลากรสํารอง 
ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 

รองอธิบดีกรมประมง 09 2272 9555 
หัวหน้าคณะบริหารความ

ต่อเน่ืองกรมประมง 
หัวหน้าผู้ตรวจฯ 08 2700 6203  

เลขานุการกรม 06 1826 7392 
ผู้ประสานงานคณะ
บริหารความต่อเน่ือง 

นางสุนทรี แสงแสน 08 8248 0854  

ห.กพร. 06 3197 1414  
หัวหน้าทีมบริหารความ

ต่อเน่ือง 
นางรสนา ลาภมา 09 222 46859   

ผอ.กพจ.   08 5070 6479 
หัวหน้าทีมบริหารความ

ต่อเน่ือง 
นางสุพัตรา แกล้วกสิกจิ 08 2488 1469 

ผอ.กพช.   08 5070 6587  
หัวหน้าทีมบริหารความ

ต่อเน่ือง 
นางสาวศิริเพ็ญ สรรพสุข 08 5070 6587 

ผอ.กพท. 08 5070 7838 
หัวหน้าทีมบริหารความ

ต่อเน่ือง 
นางกัญญาวีณ์ สีคํา 06 2935 9145 

ผอ.กตป. 08 1585 0123 
หัวหน้าทีมบริหารความ

ต่อเน่ือง 
นายชวลิต แจ่มหล้า 08 1348 6135 

ผอ.กกจ.   08 1375 6637  
หัวหน้าทีมบริหารความ

ต่อเน่ือง 
นางชนาฉัตร จิตรักษ ์ 08 1721 5519  

ผอ.กค.   08 5070 6573 
หัวหน้าทีมบริหารความ

ต่อเน่ือง 
นางสาวจิตตรา            
อุดมเอนกลาภ 

06 5502 8910    

ผอ.กผง. 06 5504 3966  
หัวหน้าทีมบริหารความ

ต่อเน่ือง 
นางกฤษณา เตชะสัตยา 08 6397 1684 

ผอ.ศทส.. 08 1821 7776 
หัวหน้าทีมบริหารความ

ต่อเน่ือง 
นายอนุชา ขันธ์สุวรรณ 08 1278 4873 

ผอ.กพก. 06 3415 8779 
หัวหน้าทีมบริหารความ

ต่อเน่ือง 
นายคงภพ อําพลศักด์ิ  08 4013 7813    

ผอ.กอส. ๐8 1982 6906 
หัวหน้าทีมบริหารความ

ต่อเน่ือง 
นางพิไลรัตน์ กองถวิล 08 3340 8833 

ผอ.กตส. 06 3217 0812 
หัวหน้าทีมบริหารความ

ต่อเน่ือง 
นางประภาพร แกว้มะ 09 2262 4675  

ผอ.กปต. 08 1581 3456   
หัวหน้าทีมบริหารความ

ต่อเน่ือง 
นางสาวปิ่นแก้ว นิทเนตร์ 06 2592 8833 

ห.กตน. ๐8 8874 2263  
หัวหน้าทีมบริหารความ

ต่อเน่ือง 
นายวิชาญ บญุทว ี 08 9513 9555  

ผอ.กกม. 08 9678 4662 
หัวหน้าทีมบริหารความ

ต่อเน่ือง 
นางสิรีรัศม์ิ วิริยกิจจา 08 6330 8796 
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บุคลากรหลัก 
บทบาท 

บุคลากรสํารอง 
ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 

ผอ.กมป. 09 0090 3689 
หัวหน้าทีมบริหารความ

ต่อเน่ือง 
นางวิภาวี มะลิวัลย ์ 09 8392 4541 

ผอ.กคพ. 06 1826 8110  
หัวหน้าทีมบริหารความ

ต่อเน่ือง 
นางพัชรินทร์ ซ่ือสกุล 081 559 8093 

ประมงพื้นท่ีกรุงเทพฯ  08 9110 2009 
หัวหน้าทีมบริหารความ

ต่อเน่ือง 
นางชริสา ชีวะพฤกษ ์ 08 6849 9570 

ผอ.กคส. 08 5162 0050 
หัวหน้าทีมบริหารความ

ต่อเน่ือง 
นางรัตนา ศาสตร์ไขแสง 09 1775 2817 

 ผอ.กนป. 08 1585 0183 
หัวหน้าทีมบริหารความ

ต่อเน่ือง 
นางสาวชมัยพร ชูงาน 

08 9786 2270 
 

ผอ.กบม. 06 6090 9131 
หัวหน้าทีมบริหารความ

ต่อเน่ือง 
นางสาวจริยา บุญช่วย 08 5812 2219  

ผอ.กบร. 08 6741 7359 
หัวหน้าทีมบริหารความ

ต่อเน่ือง 
นางวราภรณ์ สินปรุ 08 5116 7297 

ผอ.กพอ. 06 1979 5319 
หัวหน้าทีมบริหารความ

ต่อเน่ือง 
นางสาวบัณฑิตา ไสวงาม 08 9770 1211 

ผอ.กพส. 08 5070 6485 
หัวหน้าทีมบริหารความ

ต่อเน่ือง 
นางสาวศศิพร สุขพญา 08 2995 8912 

ผอ.กปน. 08 5070 6587 
หัวหน้าทีมบริหารความ

ต่อเน่ือง 
นายชัยภัทร มีมงคล 08 2448 0946 

ผอ.กปจ. 09 4793 9955 
หัวหน้าทีมบริหารความ

ต่อเน่ือง 
นางสาวธนิชยา แกว้คํา 08 7296 3855 

ผอ.กตร. 09 8737 3387 
หัวหน้าทีมบริหารความ

ต่อเน่ือง 
นางสาวสุวดี พิมพขันธ ์ 08 9855 4766 

 
 

กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) 
  กระบวนการ Call Tree คือกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกในคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง และทีมงานความต่อเนื่องท่ีเก่ียวข้องตามผังรายชื่อทางโทรศัพท์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการบริหาร
จัดการข้ันตอนในการติดต่อกับเจ้าหน้าท่ี ภายหลังจากการมีการประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือภาวะวิกฤตของ
หน่วยงาน 
  จุดเริ่มต้นของกระบวนการ Call Tree จะเริ่มจากหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องแจ้งให้              
ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง โดยผู้ประสานงานฯ จะแจ้งให้หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
รับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉิน และประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง ตามสายงานการบังคับบัญชาของแต่ละสายงาน
ผู้อํานวยการ/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ แต่ละท่านจึงติดต่อและแจ้งไปยังบุคลากรภายใต้การบังคับบัญชาของตน
รับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉิน และประกาศใช้แผนความต่อเนื่องของหน่วยงานท่ีได้รับผลกระทบ ตามรายชื่อ และ
ช่องทางติดต่อสื่อสารท่ีได้ระบุในตารางรายชื่อบุคลากร สําหรับหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องในการบริหาร
ความต่อเนื่อง และทีมบริหารความต่อเนื่องกับผู้ประสานงานบริหารความต่อเนื่องตามตารางรายชื่อบุคลากร 

กรณีท่ีไม่สามารถติดต่อหัวหน้าทีมได้ ให้ติดต่อไปยังบุคลากรสํารอง โดยพิจารณา ดังนี้ 
   ๑. ถ้าเหตุการณ์เกิดข้ึนในเวลาทําการ ให้ดําเนินการติดต่อบุคลากรหลัก โดยติดต่อผ่านเบอร์

โทรศัพท์ของหน่วยงานเป็นช่องทางแรกตามรายชื่อบุคลากรและบทบาทของคณะบริหารความต่อเนื่อง 
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   ๒. ถ้าเหตุการณ์เกิดข้ึนนอกเวลาราชการหรือสถานท่ีปฏิบัติงานหลักได้รับผลกระทบ                  
ให้ดําเนินการติดต่อบุคลากรหลัก โดยติดต่อผ่านโทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางแรก  

   ๓. ถ้าสามารถติดต่อบุคลากรหลักได้ให้แจ้งข้อมูลแก่บุคลากรหลักของหน่วยงานทราบ 
ดังต่อไปนี้ 

    ๓.๑ สรุปสถานการณ์ของเหตุการณ์ฉุกเฉินและประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง 
    ๓.๒ วัน เวลา และสถานท่ีสําหรับการนัดประชุมเร่งด่วนของหน่วยงาน สําหรับผู้บริหาร

ความต่อเนื่องของหน่วยงานและทีมงานบริหารความต่อเนื่อง 
    ๓.๓ ข้ันตอนการดําเนินงานในการปฏิบัติงาน เพ่ือบริหารความต่อเนื่องต่อไป เช่น สถานท่ี

ทํางานหลักท่ีใช้ในการประสานงานในการปฏิบัติงาน  การขนย้ายอุปกรณ์ท่ีสําคัญของหน่วยงาน จัดต้ังกลุ่ม
ติดต่อสื่อสารเพ่ือความเร่งด่วน และรวดเร็วยิ่งข้ึน ฯลฯ  
 
กลยุทธ์ความต่อเนื่อง ( Business Continuity Strategy) 

 เม่ือเกิดกรณีการสูญเสีย/เสียหายของปัจจัยหลัก ( LOSS OF KEY PILLARS) องค์การจะต้อง
เลือก วิธีการในการลดความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมท่ีสําคัญ 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 
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 ผ่านกระบวนการจัดซ้ือจัด
จ้าง 

ระบบงานเทคโนโลยี 
หรือ ระบบสารสนเทศ 

� ประสานงานกับหน่วยงานเทคโนโลยี เพ่ือจัดเตรียมและให้มี
ระบบงาน เทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศสํารอง  

�  ปฏิบัติงานโดยไม่ใช้ระบบงานเทคโนโลยี (Manual) ไปก่อน แล้ว
จึง ป้อนข้อมูลเข้าในระบบ เม่ือกลับคืนสู่สภาวะปกติ 

�  จัดหาพ้ืนท่ีบนระบบ Clound หรือ Server ของหน่วยงาน 
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ทรัพยากรสําคัญ กลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง 

 
เพ่ือให้ เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บข้อมูลและสามารถปฏิบัติงานนอกสํานักงานได้  

�  พัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงาน เป็นระบบ e-service 

บุคลากร � กําหนดให้มีบุคลากรหลักและบุคลากรสํารอง ทํางานทดแทนกัน
ได้ ในสภาวะวิกฤต  

�  กําหนดแนวทางและกลุ่มบุคลากรท่ีสามารถขอให้ช่วยปฏิบัติงาน 
ชั่วคราว จากหน่วยงานในสังกัด  

� กําหนดให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานนอกสํานักงานได้  

� กําหนดให้บุคลากรทํางานเหลื่อมเวลา 

คู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วน
ได้ ส่วนเสีย 

� กําหนดช่องทางการติดต่อการรับบริการผ่านระบบ e-service 

� พิจารณากระจายความเสี่ยงโดยการเปิดหน่วยบริการให้ครอบคลุม
ทุกจังหวัด 

� จํากัดจํานวนคนเข้ารับบริการ 

� ผ่อนปรนหลักเกณฑ์ ลดข้ันตอน ท่ีไม่จําเป็นออกไป  

� ทําฐานข้อมูลคู่ค้าของสินค้าแต่ละประเภท 

� ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่อง 

� จัดทําทะเบียนระบุรายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อของ    
คู่ค้า หน่วยงานราชการ และผู้เก่ียวข้อง 

 
ผลกระทบต่อกระบวนการทํางานหรือการให้บริการ 
 การวิเคราะห์ผลกระทบต่อกระบวนการทํางานหรือการให้บริการ (Business Impact Analysis) 
พบว่า กระบวนการทํางานท่ีฝ่ายงานต้องให้ความสําคัญและกลับมาดําเนินงานหรือฟ้ืนคืนสภาพให้ได้ภายใน 
ระยะเวลาตามท่ีกําหนดตามหลักเกณฑ์การพิจารณาระดับของผลกระทบ และผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนต่อ
กระบวนงานในการทํางาน/ให้บริการโดยพิจารณาถึง ความเสี่ยง ภัยคุกคาม และผลกระทบต่อทรัพยากรหลัก
ในการดําเนินงานหรือการให้บริการของหน่วยงาน ในแต่ละกระบวนการปรากฎดังตารางท่ี 5.-6 
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ตารางท่ี 5  หลักเกณฑ์การพิจารณาระดับของผลกระทบ 
 
ระดับผลกระทบ หลักเกณฑ์การพิจารณาระดับของผลกระทบ 

 

สูงมาก � เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจํานวนเงินในระดับสูงมาก  

� ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือให้บริการลดลงมากกว่า 
ร้อยละ 50  

� เกิดการสูญเสียชีวิตและ/หรือภัยคุกคามต่อสาธารณชน 

�  ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความม่ันใจต่อองค์กรในระดับประเทศ
และนานาชาติ 

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 � ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือให้บริการ ลดลงน้อย
กว่าร้อยละ 5 
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ตารางท่ี 6 ผลกระทบต่อกระบวนการทํางานหรือการให้บริการของกรมประมง 
 

กระบวนงานในการทํางาน/
ให้บริการ 

ระดับความเร่งด่วน 
 สูง/ปานกลาง/ต่ํา 

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟ้ืนคืนสภาพ 
2-4 

ช่ัวโมง 
1วัน 1-2

สัปดาห์ 
1 เดือน 

1.กระบวนการตรวจสอบเรือประมง
และการทําการประมง 

สูง √    

2.กระบวนการจัดการทรัพยากร
ประมง กําหนดมาตรการ และการ
อนุญาต 

สูง √    

3.กระบวนการตรวจสอบสินค้า
ประมง 

สูง √    

4.กระบวนการตรวจสอบ ให้การ
รับรอง 

สูง √    

5.กระบวนการด้านงานสารบรรณ
และงานธุรการท่ัวไป 

สูง  √   

6.กระบวนการด้านการเงินการคลงั สูง  √   

7.กระบวนการด้านการ
ประชาสมัพันธ์ 

สูง  √   

8.กระบวนการด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ปานกลาง   √  

9.กระบวนการด้านการตา่งประเทศ ปานกลาง   √  

10.กระบวนการด้านกิจกรรมพิเศษ ปานกลาง   √  

11.กระบวนการวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 

ปานกลาง   √  

12.กระบวนการวิจัยและพัฒนาการ
พันธุกรรมสตัว์นํ้า 

ปานกลาง   √  

13.กระบวนการวิจัยและพัฒนา
อาหารสัตว์นํ้า 

ปานกลาง   √  

14.กระบวนการวิจัยและพัฒนา
สุขภาพสตัว์นํ้า 

ปานกลาง   √  

15.กระบวนการวิจัยและพัฒนาการ
ประมง 

ปานกลาง   √  

16.กระบวนการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์นํ้า 

ปานกลาง   √  

17.กระบวนการารด้านยุทธศาสตร์และ
แผนงาน 

ตํ่า    √ 
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ความต้องการทรัพยากรท่ีสําคัญ 
 โดยพิจารณาจากการปฏิบัติงานจริงในปัจจุบัน และปรับลดให้สอดคล้องกับระดับการดําเนินงาน
หรือการให้บริการเม่ือเกิดสภาวะวิกฤต กําหนดความต้องการทรัพยากรท่ีสําคัญ ฯ เฉพาะกระบวนงานท่ีได้รับ
ผลกระทบสูง 
ตารางท่ี 7 ความต้องการทรัพยากรท่ีสําคัญ 
 

กระบวนงานหลักใน
การทํางาน/ให้บริการ 

ความต้องการทรัพยากรท่ีสําคัญ 
อาคาร/สถานท่ี 

ปฏิบัติงาน 

 

เครื่องมือและ
อุปกรณ์ 

ระบบงาน
เทคโนโลยี หรือ 

ระบบ
สารสนเทศ 

บุคลากร ผู้ประกอบการ 
เกษตรกร 
ชาวประมง ผู้มี
ส่วนได้ส่วน 

1.กระบวนการตรวจสอบ
เรือประมงและการทําการ
ประมง 

ใช้พ้ืนท่ีสํารอง  
10 ตรม. (5 
คน) 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
(ต้ังโต๊ะหรือพกพา) 
พร้อมเครื่องพิมพ์ 
3ชุด  

- ระบบ FMC ( 
VMS, ESRI 
PSM) 
--ระบบ
เชื่อมโยง 
อินเทอร์เน็ต/
ดาวเทียม 
 

บุคลากร
หลัก 5 
คน 

เชื่อมโยงระบบ 
เครือข่าย 
อินเทอร์เน็ต
ครอบคลุมท้ังผู้
ให้บริการและ
ผู้รับบริการ 

2.กระบวนการจัดการ
ทรัพยากรประมง กําหนด
มาตรการ และการ
อนุญาต 

ใช้พ้ืนท่ีสํารอง  
10 ตรม. (5 
คน) 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
(ต้ังโต๊ะหรือพกพา) 
พร้อมเครื่องพิมพ์ 
3ชุด  

-ระบบ Sea 
book 
-ระบบ E-
license 
--ระบบ
เชื่อมโยง 
อินเทอร์เน็ต 
 

บุคลากร
หลัก 5 
คน 

เชื่อมโยงระบบ 
เครือข่าย 
อินเทอร์เน็ต
ครอบคลุมท้ังผู้
ให้บริการและ
ผู้รับบริการ 

3.กระบวนการตรวจสอบ
สินค้าประมง 

ใช้พ้ืนท่ีสํารอง  
10 ตรม. (5 
คน) 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
(ต้ังโต๊ะหรือพกพา) 
พร้อมเครื่องพิมพ์ 
3ชุด  

-ระบบ FSW 
-ระบบ PPS 
-ระบบ TFCC 
-ระบบ e-
certificate 
-ระบบFishing 
Info 
ระบบVMS 
-ระบบE-
license 

บุคลากร
หลัก 5 
คน 

เชื่อมโยงระบบ 
เครือข่าย 
อินเทอร์เน็ต
ครอบคลุมท้ังผู้
ให้บริการและ
ผู้รับบริการ 
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กระบวนงานหลักใน
การทํางาน/ให้บริการ 

ความต้องการทรัพยากรท่ีสําคัญ 
อาคาร/สถานท่ี 

ปฏิบัติงาน 

 

เครื่องมือและ
อุปกรณ์ 

ระบบงาน
เทคโนโลยี หรือ 

ระบบ
สารสนเทศ 

บุคลากร ผู้ประกอบการ 
เกษตรกร 
ชาวประมง ผู้มี
ส่วนได้ส่วน 

-ระบบเชื่อมโยง 
อินเทอร์เน็ต 
 

4.กระบวนการตรวจสอบ 
ให้การรับรอง 

ใช้พ้ืนท่ีสํารอง  
10 ตรม. (5 
คน) 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
(ต้ังโต๊ะหรือพกพา) 
พร้อมเครื่องพิมพ์ 
4ชุด  

-ระบบ FSW 
-ระบบ PPS 
-ระบบ TFCC 
-ระบบ e-
certificate 
-ระบบFishing 
info 
-ระบบ VMS 
-ระบบ E-
license 
-ระบบเชื่อมโยง 
อินเทอร์เน็ต 
-ระบบ
ฐานข้อมูล
เกษตรกร (ทบ 
1 ทบ2 ทบ3) 

บุคลากร
หลัก 5 
คน 

เชื่อมโยงระบบ 
เครือข่าย 
อินเทอร์เน็ต
ครอบคลุมท้ังผู้
ให้บริการและ
ผู้รับบริการ 

5.กระบวนการด้านงาน
สารบรรณและงานธุรการ
ท่ัวไป 

ใช้พ้ืนท่ีสํารอง  
10 ตรม. (5 
คน) 

คอมพิวเตอร์ (ต้ัง
โต๊ะหรือพกพา) 
พร้อมเครื่องพิมพ์ 
3ชุด  

-ระบบ e-
sarabun 
 -ระบบ
เชื่อมโยง 
อินเทอร์เน็ต 

บุคลากร
หลัก 5 
คน 

เชื่อมโยงระบบ 
เครือข่าย 
อินเทอร์เน็ต
ครอบคลุมท้ังผู้
ให้บริการและ
ผู้รับบริการ 

6.กระบวนการด้าน
การเงินการคลัง 

ใช้พ้ืนท่ีสํารอง  
10 ตรม. (5 
คน) 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
(ต้ังโต๊ะหรือพกพา) 
พร้อมเครื่องพิมพ์ 
3 ชุด  

-ระบบ GFMIS  
-ระบบ EGP 
-ระบบการ
เบิกจ่าย 
-ระบบบัญชี 
-ระบบเชื่อมโยง 
อินเทอร์เน็ต 

บุคลากร
หลัก 5 
คน 

เชื่อมโยงระบบ 
เครือข่าย 
อินเทอร์เน็ต
ครอบคลุมท้ังผู้
ให้บริการและ
ผู้รับบริการ 
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กระบวนงานหลักใน
การทํางาน/ให้บริการ 

ความต้องการทรัพยากรท่ีสําคัญ 
อาคาร/สถานท่ี 

ปฏิบัติงาน 

 

เครื่องมือและ
อุปกรณ์ 

ระบบงาน
เทคโนโลยี หรือ 

ระบบ
สารสนเทศ 

บุคลากร ผู้ประกอบการ 
เกษตรกร 
ชาวประมง ผู้มี
ส่วนได้ส่วน 

7.กระบวนการ
ประชาสมัพันธ์ 

ใช้พ้ืนท่ีสํารอง  
10 ตรม. (5 
คน) 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
(ต้ังโต๊ะหรือพกพา)  
3 ชุด  

-ระบบเชื่อมโยง 
อินเทอร์เน็ต 

บุคลากร
หลัก 5 
คน 

เชื่อมโยงระบบ 
เครือข่าย 
อินเทอร์เน็ต
ครอบคลุมท้ังผู้
ให้บริการและ
ผู้รับบริการ 

 
ข้ันตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ 

ข้ันตอนการความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ใช้รับรองกรณีการเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน             
ในพ้ืนท่ีของหน่วยงานภายในกรมประมง ประกอบด้วยเหตุการณ์เหตุการณ์อัคคีภัย เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/
จลาจล  เหตุการณ์อุทกภัย เหตุการณ์วาตภัย ไฟฟ้าดับต่อเนื่อง  โรคระบาด  ฝุ่นควันพิษ .สารเคมีรั่วไหล และ
แผ่นดินไหว ท้ังนี้ระยะเวลาการตอบสนองให้ยึดตามตารางท่ี 6 ซ่ึงมีรายละเอียดการบริหารความต่อเนื่องและ
กอบกู้กระบวนการกรณีเกิดเหตุการณ์ ท้ังเรื่องของทรัพยากร ข้ันตอน/กิจกรรม และผู้รับผิดชอบ ดังนี้  
 
ตารางท่ี 8 ข้ันตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการกรณีเกิดเหตุการณ์อัคคีภัย 
 

ทรัพยากร ข้ันตอน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

 

 

 

อาคาร/
สถานท่ี 

ปฏิบัติงาน
สํารอง 

๑. กําหนดให้ใช้พ้ืนท่ีปฏิบัติงานสํารอง  คือ 
         1.1 อาคารปลอดประสพ   
         1.2 อาคารปรีดากรรณสูต 
         1.3 อาคารเชิดชายอมาตยกุล                
         1.4 อาคารอเนกประสงค์  
         โดยจะต้องมีการสํารวจความเหมาะสมของ
สถานท่ี ด้านการประสานงาน และการเตรียมความ
พร้อมของแต่ละอาคารนั้น ๆ 

 
1.1 ผอ.กพท. 
1.2 ผอ.กตส. 
1.3 ผอ.กพจ. 
1.4 สลก. 
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ทรัพยากร ข้ันตอน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

 

วัสดุ
อุปกรณ์ท่ี
สําคัญ/

การจัดหา
จัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ท่ี

สําคัญ 

           ๑. กําหนดให้มีการจัดหาคอมพิวเตอร์
สํารองและเครื่องพิมพ์(Printer) และเครื่องรับ-ส่ง
โทรสาร (Fax) ท่ีมีคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้
งาน พร้อมอุปกรณ์ท่ีสามารถเชื่อมโยงต่อผ่านเข้าสู่
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานกลางได้ 
            ๒. กําหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา
( Laptop/ Notebook)   ข อ ง เ จ้ า ห น้ า ท่ี  ข อ ง
หน่วยงานได้เป็นการชั่วคราว หากมีความจําเป็น
เร่งด่วนในช่วงระหว่างการจัดหาคอมพิวเตอร์
สํารอง ท้ังนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าคณะ
บริหารความต่อเนื่องในการกอบกู้คืนก่อน 
            3. กําหนดให้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ีหรือ
จัดต้ังกลุ่ม Line เพ่ือใช้ในการติดต่อประสานงาน
ในการปฏิบัติงานของกรมประมงชั่วคราวจนกว่า
จะมีการกอบกู้เข้าสู่สภาวะปกติ 
             4. กําหนดให้ติดต่อประสานงาน ด้วย
ระบบวิทยุ VHF/FM (ชนิดมือถือ) ท่ีสามารถ
เ ชื่ อ ม ต่ อ กั บ เ ค รื อ ข่ า ย ไ ด้ ใ ช้ ใ น ก า ร ติ ด ต่ อ
ประสานงานในการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต 

1. ทุกกอง/กลุ่ม 
 
 
 
 
2. ทุกกอง/กลุ่ม 
 
 
 
 
 
1. หัวหน้าคณะ
บริหารความ
ต่อเนื่องกรม
ประมง 
2. สลก./กบร 

 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

และ 
ข้อมูลท่ี
สําคัญ 

         1. กําหนดให้ระบบการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและข้อมูลท่ีสําคัญของหน่วยงาน เป็น
แบบรวมศูนย์และเชื่อมโยงระบบเครือข่ายผ่าน
อินเทอร์เน็ตเพ่ือการใช้งาน ดังนั้น หากเกิดภาวะ
ฉุกเฉินให้รอจนกว่าระบบการบริหารเทคโนโลยี 
สารสนเทศของส่วนกลางจะกอบกู้ให้สามารถใช้
งานได้ 
          2. กําหนดให้กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศจัด
ให้มีระบบการสํารองข้อมูลไว้ในสถานท่ีอ่ืน 
          3. กําหนดให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนจัดเก็บข้อมูล
การปฏิบัติงานของตนเองไว้ใน external hard 
disk ของส่วนกลาง เป็นระยะ 

1. ทุกกอง/กลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
2. ศทส. 
 
3. ทุกกอง/กลุ่ม 

 

บุคลากร
หลัก 

          ๑. กําหนดให้ใช้บุคลากรสํารองทดแทน
ภายในหน่วยงาน/กอง/กลุ่ม งานเดียวกัน 
          ๒. กําหนดให้ใช้บุคลากรนอกหน่วยงาน/
กอง/กลุ่ม ในกรณีท่ีบุคลากรไม่เพียงพอหรือขาด
แคลน 

1. ผอ.กองแต่ละ
กอง 
2. ผอ.กองแต่ละ
กอง 
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ทรัพยากร ข้ันตอน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

 

คู่ค้า/ผู้
ให้บริการ
ท่ีสําคัญ/ผู้
มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

          ๑. กําหนดให้จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบ
เครือข่ายต่อผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบบพกพาของ
ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ สามารถเชื่อมโยงการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลสําคัญของ
หน่วยงานกลางผ่านอินเตอร์เน็ต 
          ๒. กําหนดให้ระบบสารสนเทศของกรม
ประมงจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในกรณีท่ีเกิด
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง จะต้องมีการติดต้ังเครื่อง
สํารองไฟฟ้าอัตโนมัติหรือประสานกับหน่วยงาน
ของการไฟฟ้าในพ้ืนท่ีใกล้เคียงเป็นหน่วยสํารอง
ไฟฟ้าได้นาน ๘ ชั่วโมง 
          3 .  กํ าหนดให้ จั ดหาระบบเครื อ ข่ าย
อินเตอร์เน็ตพร้อมระบบเชื่อมโยงในการสนับสนุน
การปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีสํารองอย่างน้อย 2 ราย 
หรือตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี เช่น TOT, CAT 
          4.กําหนดการให้บริการตามภารกิจผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบออนไลน์ E-mail/ 
line เป็นต้น 

1. ศทส. /สลก. 
 
 
 
 
2. สลก. 
 
 
 
 
 
3. สลก. 
 
 
 
4.หัวหน้าคณะ
บริหารความ
ต่อเนื่องกรม
ประมง 
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ตารางท่ี 9 ข้ันตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการกรณีเกิดเหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/
จลาจล 

 
 

ทรัพยากร ข้ันตอน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
 

 

 

อาคาร/
สถานท่ี 

ปฏิบัติงาน
สํารอง 

กําหนดให้ใช้พ้ืนท่ีปฏิบัติงานสํารองเม่ือเกิด
เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล ดังนี้  
         ๑. อาคารสํานักงานของด่านตรวจสัตว์
น้ําสนามบินสุวรรณภูมิ  
         ๒.อาคารสํานักงานด่านตรวจสัตว์น้ํา
สนามบินดอนเมือง  
         ๓. กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์
น้ํา ตําบลคลองห้า อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี 
         4. ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี
สัตว์น้ําสวยงาม ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.
ปทุมธานี 
         5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําชายฝั่ง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
         6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําชายฝั่ง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
          

 
 
1. ผอ.กคส. 
 
2. ผอ.กคส. 
 
3. ผอ.กพก. 
 
4. ผอ.กพจ. 
 
5. ผอ.กพช. 
 
6. ผอ. กพช. 
 
 

 

วัสดุอุปกรณ์ท่ี
สําคัญ/การ
จัดหาจัดส่ง

วัสดุอุปกรณ์ท่ี
สําคัญ 

        1. กําหนดให้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ีหรือ
จัดต้ังกลุ่ม Line เ พ่ือใช้ในการติดต่อ
ประสานงานในการปฏิบัติงานของกรมประมง
ชั่วคราวจนกว่าจะมีการกอบกู้เข้าสู่สภาวะปกติ 
        2. กําหนดให้ติดต่อประสานงาน ด้วย
ระบบวิทยุ VHF/FM (ชนิดมือถือ) ท่ีสามารถ
เชื่ อม ต่อ กับ เครื อ ข่ายไ ด้ ใช้ ในการ ติด ต่อ
ประสานงานในการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต 

1. หัวหน้าคณะ
บริหารความ
ต่อเนื่องกรม
ประมง 
2. สลก./กบร 

 

บุคลากรหลัก            ๑ .  กํ าหนดให้ ใช้ บุคลากรสํ ารอง
ทดแทนภายในหน่วยงาน/กอง/กลุ่ม งาน
เดียวกัน 
           ๒ .  กํ า ห น ด ใ ห้ ใ ช้ บุ ค ล า ก ร น อ ก
หน่วยงาน/กอง/กลุ่ม ในกรณีท่ีบุคลากรไม่
เพียงพอหรือขาดแคลน 
           3 .  กํ าหนด ให้ ปฏิ บั ติ ง าน ท่ี บ้ า น 
สําหรับภารกิจ ท่ีไม่ได้รับผลกระทบหรือมี

1. ผอ.กองแต่ละ
กอง 
 
2. ผอ.กองแต่ละ
กอง 
 
3.หัวหน้าคณะ
บริหารความ
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ทรัพยากร ข้ันตอน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ลักษณะงานท่ีสามารถปฏิบัติงานท่ีบ้านได้ โดย
หน่วยงานต้องสนับสนุนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ต่อเนื่องกรม
ประมง 
 

 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

และ ข้อมูลท่ี
สําคัญ 

          ๑ .  ระบบการบริ หาร เทคโน โลยี
สารสนเทศและข้อมูลท่ีสําคัญของหน่วยงาน 
เป็นแบบรวมศูนย์และเชื่อมโยงระบบเครือข่าย
ผ่านอินเทอร์เน็ตเพ่ือการใช้งาน ดังนั้น หาก
เกิดภาวะฉุกเฉินให้รอจนกว่าระบบการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนกลางจะกอบกู้
ให้สามารถใช้งานได้  
           ๒ .  กํ า ห น ด ใ ห้ ก ลุ่ ม เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศจัดให้มีระบบการสํารองข้อมูลไว้ใน
สถานท่ีอ่ืน 
          ๓. กําหนดให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนจัดเก็บ
ข้อมูลการปฏิบัติงานของตนเองไว้ใน external 
hard disk ของส่วนกลาง เป็นระยะ 

1. ศทส. 
 
 
 
 
 
 
2. ศทส. 
 
 
3. ทุกกอง/กลุ่ม 

 

คู่ค้า/ผู้
ให้บริการท่ี
สําคัญ/ผู้มี
ส่วนได้ส่วน

เสีย 

           ๑. กําหนดให้จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยง
ระบบเครือข่ายต่อผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบบ
พกพาของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ สามารถ
เชื่อมโยงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ข้ อ มู ล สํ า คั ญ ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ก ล า ง ผ่ า น
อินเตอร์เน็ต 
           ๒. กําหนดให้มีระบบสารสนเทศของ
กรมประมงจะต้องมีการเตรียมความพร้อมใน
กรณีท่ีเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องจะต้องมีการ
ติดต้ังเครื่องสํารองไฟฟ้าอัตโนมัติหรือประสาน
กับหน่วยงานของการไฟฟ้าในพ้ืนท่ีใกล้เคียง
เป็นหน่วยสํารองไฟฟ้าได้นาน ๘ ชั่วโมง 
           3. กําหนดให้จัดหาระบบเครือข่าย
อินเตอร์ เน็ตพร้อมระบบเชื่อมโยงในการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีสํารองอย่าง
น้อย   2 ราย หรือตามความเหมาะสมของ
พ้ืนท่ี เช่น TOT, CAT 
           4.กําหนดการให้บริการตามภารกิจ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบออนไลน์ E-
mail/ line เป็นต้น 
 

1. ศทส. /สลก. 
 
 
 
 
 
2. สลก. 
 
 
 
 
 
3. สลก. 
 
 
 
 
4. หัวหน้าคณะ
บริหารความ
ต่อเนื่องกรม
ประมง 
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ทรัพยากร ข้ันตอน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
          5. กําหนดออกมาตรการ แนวทาง 
และการช่วยเหลือ สนับสนุน เพ่ือลดผลกระทบ
ต่าง ๆ จากการเกิดภัย 

5. หัวหน้าคณะ
บริหารความ
ต่อเนื่องกรม
ประมง 

 
 
ตารางท่ี 10 ข้ันตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการกรณีเกิดเหตุการณ์อุทกภัย 
 

 

ทรัพยากร ข้ันตอน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

 

 

อาคาร/
สถานท่ี 

ปฏิบัติงาน
สํารอง 

กําหนดให้ใช้พ้ืนท่ีเม่ือเกิดเหตุการณ์อุทกภัย ดังนี้  
            ๑. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ําชายฝั่ง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
            ๒. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ําชายฝั่ง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 

 
1. ผอ.กพช.. 
 
2. ผอ.กพช. 

 

วัสดุ
อุปกรณ์ท่ี
สําคัญ/การ
จัดหาจัดส่ง

วัสดุ
อุปกรณ์ท่ี

สําคัญ 

            ๑. กําหนดให้มีการจัดหาคอมพิวเตอร์
สํารองและเครื่องพิมพ์(Printer) และเครื่องรับ-ส่ง
โทรสาร (Fax) ท่ีมีคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้
งาน พร้อมอุปกรณ์ท่ีสามารถเชื่อมโยงต่อผ่านเข้าสู่
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานกลางได้ 
            ๒. กําหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา
( Laptop/ Notebook)   ข อ ง เ จ้ า ห น้ า ท่ี  ข อ ง
หน่วยงานได้เป็นการชั่วคราว หากมีความจําเป็น
เร่งด่วนในช่วงระหว่างการจัดหาคอมพิวเตอร์สํารอง 
ท้ังนี้ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องในการกอบกู้คืนก่อน 
            ๓. กําหนดให้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ีหรือ
จัดต้ังกลุ่ม Line เพ่ือใช้ในการติดต่อประสานงานใน
การปฏิบัติงานของกรมประมงชั่วคราวจนกว่าจะมี
การกอบกู้เข้าสู่สภาวะปกติ 
             4. กําหนดให้ติดต่อประสานงาน ด้วย
ระบบวิทยุ VHF/FM (ชนิดมือถือ) ท่ีสามารถเชื่อมต่อ
กับเครือข่ายได้ใช้ในการติดต่อประสานงานในการ
ปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต 
            5. กําหนดให้มีเรือ และรถบรรทุกหกล้อ 
เพ่ือใช้ในขนอพยพคนออกจากพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย และ

1. ทุกกอง/กลุ่ม 
 
 
 
 
2. ทุกกอง/กลุ่ม 
 
 
 
 
 
3. หัวหน้าคณะ
บริหารความ
ต่อเนื่องกรม
ประมง 
4. กบร./สลก. 
 
 
 
5. สลก. 
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จัดส่งอาหาร น้ําด่ืม รวมถึงอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้นตามความเหมาะสม 

 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และ ข้อมูล
ท่ีสําคัญ 

     1. กําหนดให้มีระบบการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและข้อมูลท่ีสําคัญของหน่วยงาน เป็น
แบบรวมศูนย์และเชื่อมโยงระบบเครือข่ายผ่าน
อินเทอร์เน็ตเพ่ือการใช้งาน ดังนั้น หากเกิดภาวะ
ฉุกเฉินให้รอจนกว่าระบบการบริหารเทคโนโลยี 
สารสนเทศของส่วนกลางจะกอบกู้ให้สามารถใช้งาน
ได้ 
      2. กําหนดให้เ จ้าหน้า ท่ี ทุกคนจัดเ ก็บข้อมูลการ
ปฏิบัติงานของตนเองไว้ใน external hard disk ของ
ส่วนกลางเก็บไว้ส่วนกลางและท่ีอ่ืน 

1. ทุกกอง/กลุ่ม 
 
 
 
 
 
2. ทุกกอง/กลุ่ม 

 

บุคลากร
หลัก 

          ๑. กําหนดให้ใช้บุคลากรสํารองทดแทน
ภายในหน่วยงาน/กอง/กลุ่ม งานเดียวกัน 
          ๒. กําหนดให้ใช้บุคลากรนอกหน่วยงาน/
กอง/กลุ่ม ในกรณีท่ีบุคลากรไม่เพียงพอหรือขาด
แคลน 

      3. กําหนดให้ปฏิบัติงานท่ีบ้าน สําหรับ
ภารกิจท่ีไม่ได้รับผลกระทบหรือมีลักษณะงานท่ี
สามารถปฏิบัติงานท่ีบ้านได้ โดยหน่วยงานต้อง
สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ    

1. ผอ.กองแต่ละ
กอง 
 
2. ผอ.กองแต่ละ
กอง 
3. หัวหน้าคณะ
บริหารความ
ต่อเนื่องกรม
ประมง. 

 

คู่ค้า/ผู้
ให้บริการท่ี
สําคัญ/ผู้มี
ส่วนได้ส่วน

เสีย 

          ๑. กําหนดให้จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบ
เครือข่ายต่อผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบบพกพาของผู้
ให้บริการโทรศัพท์มือถือ สามารถเชื่อมโยงการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลสําคัญของ
หน่วยงานกลางผ่านอินเตอร์เน็ต 
          ๒. กําหนดให้มีระบบสารสนเทศของกรม
ประมงจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในกรณีท่ีเกิด
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง จะต้องมีการติดต้ังเครื่องสํารอง
ไฟฟ้าอัตโนมัติหรือประสานกับหน่วยงานของการ
ไฟฟ้าในพ้ืนท่ีใกล้เคียงเป็นหน่วยสํารองไฟฟ้าได้นาน 
๘ ชั่วโมง 
          3 .  กํ า หนด ให้ จั ด ห า ร ะบบ เ ค รื อ ข่ า ย
อินเตอร์เน็ตพร้อมระบบเชื่อมโยงในการสนับสนุน
การปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีสํารองอย่างน้อย   2 ราย 
หรือตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี เช่น TOT, CAT 
           

1. ศทส./สลก. 
 
 
 
 
2. สลก. 
 
 
 
 
 
3. สลก. 
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         4. กําหนดการให้บริการตามภารกิจผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบออนไลน์ E-mail/ 
line เป็นต้น 
           
         5. กําหนดออกมาตรการ แนวทาง และการ
ช่วยเหลือ สนับสนุน เพ่ือลดผลกระทบต่าง ๆ จาก
การเกิดภัย 

4. หัวหน้าคณะ
บริหารความ
ต่อเนื่องกรม
ประมง 
4. หัวหน้าคณะ
บริหารความ
ต่อเนื่องกรม
ประมง 

 
ตารางท่ี 11 ข้ันตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการกรณีเกิดเหตุการณ์วาตภัย 
 

 

ทรัพยากร ข้ันตอน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

 

 

 

อาคาร/
สถานท่ี 

ปฏิบัติงาน
สํารอง 

กําหนดให้ใช้พ้ืนท่ีเม่ือเกิดเหตุการณ์วาตภัย ดังนี้  
           ๑. อาคารสํานักงานของด่านตรวจสัตว์น้ํา
สนามบินสุวรรณภูมิ  
           ๒.  อาคารสํานักงานด่านตรวจสัตว์น้ํ า
สนามบินดอนเมือง  
           ๓. กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ํา 
ตําบลคลองห้า อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
           4. ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีสัตว์
น้ําสวยงาม ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

 
1. ผอ.กคส. 
 
2. ผอ.กคส. 
 
3. ผอ.กพก. 
 
4. ผอ.กพจ. 
 

 

วัสดุ
อุปกรณ์ท่ี
สําคัญ/การ
จัดหาจัดส่ง

วัสดุ
อุปกรณ์ท่ี

สําคัญ 

           ๑. กําหนดให้ มีการจัดหาคอมพิวเตอร์
สํารองและเครื่องพิมพ์(Printer) และเครื่องรับ-ส่ง
โทรสาร (Fax) ท่ีมีคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้
งาน พร้อมอุปกรณ์ท่ีสามารถเชื่อมโยงต่อผ่านเข้าสู่
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานกลางได้ 
            ๒. กําหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา
( Laptop/ Notebook)   ข อ ง เ จ้ า ห น้ า ท่ี  ข อ ง
หน่วยงานได้เป็นการชั่วคราว หากมีความจําเป็น
เร่งด่วนในช่วงระหว่างการจัดหาคอมพิวเตอร์สํารอง 
ท้ังนี้ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องในการกอบกู้คืนก่อน 
            ๓. กําหนดให้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ีหรือ
จัดต้ังกลุ่ม Line เพ่ือใช้ในการติดต่อประสานงานใน
การปฏิบัติงานของกรมประมงชั่วคราวจนกว่าจะมี
การกอบกู้เข้าสู่สภาวะปกติ 
             4. กําหนดให้ติดต่อประสานงาน ด้วย
ระบบวิทยุ VHF/FM (ชนิดมือถือ) ท่ีสามารถเชื่อมต่อ

1. ทุกกอง/กลุ่ม 
 
 
 
 
2. ทุกกอง/กลุ่ม 
 
 
 
 
 
3. หัวหน้าคณะ
บริหารความ
ต่อเนื่องกรม
ประมง 
4. กบร./สลก. 
 



22 
 

ทรัพยากร ข้ันตอน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

กับเครือข่ายได้ใช้ในการติดต่อประสานงานในการ
ปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต 

 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และ ข้อมูล
ท่ีสําคัญ 

         1. ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และข้อมูลท่ีสําคัญของหน่วยงาน เป็นแบบรวมศูนย์
และเชื่อมโยงระบบเครือข่ายผ่านอินเทอร์เน็ตเพ่ือ
การใช้งาน ดังนั้น หากเกิดภาวะฉุกเฉินให้รอจนกว่า
ระบบการบริหารเทคโนโลยี สารสนเทศของ
ส่วนกลางจะกอบกู้ให้สามารถใช้งานได้ 
          2. กําหนดให้กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศจัด
ให้มีระบบการสํารองข้อมูลไว้ในสถานท่ีอ่ืน 
          3. กําหนดให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนจัดเก็บข้อมูล
การปฏิบัติงานของตนเองไว้ใน external hard disk 
ของส่วนกลาง เป็นระยะ 

1. ทุกกอง/กลุ่ม 
 
 
 
 
2. ศทส. 
 
3. ทุกกอง/กลุ่ม 

 

บุคลากร
หลัก 

          ๑. กําหนดให้ใช้บุคลากรสํารองทดแทน
ภายในหน่วยงาน/กอง/กลุ่ม งานเดียวกัน 
          ๒. กําหนดให้ใช้บุคลากรนอกหน่วยงาน/
กอง/กลุ่ม ในกรณีท่ีบุคลากรไม่เพียงพอหรือขาด
แคลน 
           3. กําหนดให้ปฏิบัติงานท่ีบ้าน สําหรับ
ภารกิจท่ีไม่ได้รับผลกระทบหรือมีลักษณะงานท่ี
สามารถปฏิบัติงานท่ีบ้านได้ โดยหน่วยงานต้อง
สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ    

1. ผอ.กองแต่ละ
กอง 
2. ผอ.กองแต่ละ
กอง 
 
3. หัวหน้าคณะ
บริหารความ
ต่อเนื่องกรม
ประมง 

 

คู่ค้า/ผู้
ให้บริการท่ี
สําคัญ/ผู้มี
ส่วนได้ส่วน

เสีย 

          ๑. กําหนดให้จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบ
เครือข่ายต่อผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบบพกพาของผู้
ให้บริการโทรศัพท์มือถือ สามารถเชื่อมโยงการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลสําคัญของ
หน่วยงานกลางผ่านอินเตอร์เน็ต 
          ๒. กําหนดให้มีระบบสารสนเทศของกรม
ประมงจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในกรณีท่ีเกิด
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง จะต้องมีการติดต้ังเครื่องสํารอง
ไฟฟ้าอัตโนมัติหรือประสานกับหน่วยงานของการ
ไฟฟ้าในพ้ืนท่ีใกล้เคียงเป็นหน่วยสํารองไฟฟ้าได้นาน 
๘ ชั่วโมง 
           3 .  กํ าหนด ให้ จั ดห าระบบ เครื อ ข่ า ย
อินเตอร์เน็ตพร้อมระบบเชื่อมโยงในการสนับสนุน
การปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีสํารองอย่างน้อย 2 ราย หรือ

1. ศทส. /สลก. 
 
 
 
 
2. สลก. 
 
 
 
 
 
3. สลก. 
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ทรัพยากร ข้ันตอน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี เช่น TOT, CAT 
           4. กําหนดการให้บริการตามภารกิจผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบออนไลน์ E-mail/ 
line เป็นต้น 
            
           5. กําหนดออกมาตรการ แนวทาง และการ
ช่วยเหลือ สนับสนุน เพ่ือลดผลกระทบต่าง ๆ จาก
การเกิดภัย 

 
3. หัวหน้าคณะ
บริหารความ
ต่อเนื่องกรม
ประมง 
3. หัวหน้าคณะ
บริหารความ
ต่อเนื่องกรม
ประมง 

 
 

ตารางท่ี 12 ข้ันตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการกรณีเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับต่อเนื่อง 
 

 

ทรัพยากร ข้ันตอน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

 

 

 

อาคาร/
สถานท่ี 

ปฏิบัติงาน
สํารอง 

กําหนดให้ใช้พ้ืนท่ีเม่ือเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับต่อเนื่อง 
ดังนี้  
           ๑. อาคารปรีดากรรณสูต 
           ๒. อาคารนิฟิ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
           ๓. อาคารกองบริหารจัดการเรือประมงและ
การทําการประมง  
           5. กําหนดให้ปฏิบัติงานท่ีบ้าน สําหรับ
ภารกิจท่ีไม่ได้รับผลกระทบหรือมีลักษณะงานท่ี
สามารถปฏิบัติงานท่ีบ้านได้ โดยหน่วยงานต้อง
สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ    

 
 
1. ผอ.กคส. 
2. ผอ.กคส. 
3. ผอ.กพก. 
 
4. หัวหน้าคณะ
บริหารความ
ต่อเนื่องกรม
ประมง 

 

วัสดุ
อุปกรณ์ท่ี
สําคัญ/การ
จัดหาจัดส่ง

วัสดุ
อุปกรณ์ท่ี

สําคัญ 

           ๑. กําหนดให้ มีการจัดหาคอมพิวเตอร์
สํารองและเครื่องพิมพ์(Printer) และเครื่องรับ-ส่ง
โทรสาร (Fax) ท่ีมีคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้
งาน พร้อมอุปกรณ์ท่ีสามารถเชื่อมโยงต่อผ่านเข้าสู่
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานกลางได้ 
            ๒. กําหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา
( Laptop/ Notebook)   ข อ ง เ จ้ า ห น้ า ท่ี  ข อ ง
หน่วยงานได้เป็นการชั่วคราว หากมีความจําเป็น
เร่งด่วนในช่วงระหว่างการจัดหาคอมพิวเตอร์สํารอง 
ท้ังนี้ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องในการกอบกู้คืนก่อน 
             3. กําหนดให้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ีเพ่ือใช้
ในการติดต่อประสานงานในการปฏิบัติงานของกรม

1. ทุกกอง/กลุ่ม 
 
 
 
 
2. ทุกกอง/กลุ่ม 
 
 
 
 
 
3. หัวหน้าคณะ
บริหารความ
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ประมงชั่วคราวจนกว่าจะมีการกอบกู้เข้าสู่สภาวะ
ปกติ  
             4. กําหนดให้มีการติดต่อประสานงาน 
ด้วยระบบวิทยุ VHF/FM (ชนิดมือถือ) ในการติดต่อ
ประสานงานในการปฏิ บั ติงานในสภาวะวิกฤต
ระหว่างหน่วยงานภายในกรมประมงเป็นการชั่วคราว
จนกว่าจะมีการกอบกู้เข้าสู่สภาวะปกติ  
              5. จัดให้มีระบบไฟฟ้าสํารองหรือระบบ
พลังไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
              6. จัดหาน้ํามันเชื้อเพลิงใช้ กับเครื่อง
กําเนิดไฟฟ้าและวัสดุอ่ืน เช่นน้ําแข็งแห้งในการแช่
รักษาตัวอย่างของปฏิบัติการท่ีไม่สามารถใช้เครื่อง
กําเนิดไฟฟ้าได้  

ต่อเนื่องกรม
ประมง 
4. กบร./สลก. 
 
 
 
 
5. สลก. 
 
6. หัวหน้าคณะ
บริหารความ 

 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และ ข้อมูล
ท่ีสําคัญ 

         1. กําหนดให้มีระบบการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและข้อมูลท่ีสําคัญของหน่วยงาน เป็น
แบบรวมศูนย์และเชื่อมโยงระบบเครือข่ายผ่าน
อินเทอร์เน็ตเพ่ือการใช้งาน ดังนั้น หากเกิดภาวะ
ฉุกเฉินให้รอจนกว่าระบบการบริหารเทคโนโลยี 
สารสนเทศของส่วนกลางจะกอบกู้ให้สามารถใช้งาน
ได้ 
          2. กําหนดให้กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศจัด
ให้มีระบบการสํารองข้อมูลไว้ในสถานท่ีอ่ืน 
          3. กําหนดให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนจัดเก็บข้อมูล
การปฏิบัติงานของตนเองไว้ใน external hard disk 
ของส่วนกลาง เป็นระยะ 

1. ทุกกอง/กลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
2. ศทส. 
 
3. ทุกกอง/กลุ่ม 

 

บุคลากร
หลัก 

          ๑. กําหนดให้ใช้บุคลากรสํารองทดแทน
ภายในหน่วยงาน/กอง/กลุ่ม งานเดียวกัน 
          ๒. กําหนดให้ใช้บุคลากรนอกหน่วยงาน/
กอง/กลุ่ม ในกรณีท่ีบุคลากรไม่เพียงพอหรือขาด
แคลน 

1. ผอ.กองแต่ละ
กอง 
2. ผอ.กองแต่ละ
กอง 

 

คู่ค้า/ผู้
ให้บริการท่ี
สําคัญ/ผู้มี
ส่วนได้ส่วน

เสีย 

          ๑. กําหนดให้จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบ
เครือข่ายต่อผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบบพกพาของผู้
ให้บริการโทรศัพท์มือถือ สามารถเชื่อมโยงการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลสําคัญของ
หน่วยงานกลางผ่านอินเตอร์เน็ต 
          ๒. กําหนดให้มีระบบสารสนเทศของกรม

1. ศทส. /สลก. 
 
 
 
 
2. สลก. 
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ประมงจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในกรณีท่ีเกิด
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง จะต้องมีการติดต้ังเครื่องสํารอง
ไฟฟ้าอัตโนมัติหรือประสานกับหน่วยงานของการ
ไฟฟ้าในพ้ืนท่ีใกล้เคียงเป็นหน่วยสํารองไฟฟ้าได้นาน 
๘ ชั่วโมง 
           3 .  กํ าหนด ให้ จั ดห าระบบ เครื อ ข่ า ย
อินเตอร์เน็ตพร้อมระบบเชื่อมโยงในการสนับสนุน
การปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีสํารองอย่างน้อย 2 ราย หรือ
ตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี เช่น TOT, CAT 
           4. กําหนดการให้บริการตามภารกิจผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบออนไลน์ E-mail/ 
line เป็นต้น 
           
           5. กําหนดออกมาตรการ แนวทาง และการ
ช่วยเหลือ สนับสนุน เพ่ือลดผลกระทบต่าง ๆ จาก
การเกิดภัย 

 
 
 
 
 
3. สลก. 
 
 
 
4. หัวหน้าคณะ
บริหารความ
ต่อเนื่องกรม
ประมง 
4. หัวหน้าคณะ
บริหารความ
ต่อเนื่องกรม
ประมง 

 
 
 

 
ตารางท่ี 13 ข้ันตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการกรณีเกิดเหตุการณ์โรคระบาด 
 

 

ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่อง ผู้รับผิดชอบ 

 

 

 

อาคาร/
สถานท่ี 

ปฏิบัติงาน
สํารอง 

กําหนดให้ใช้พ้ืนท่ีเม่ือเกิดเหตุการณ์โรคระบาด ดังนี้  
           1 .  กํ า หนด ให้ ทุ ก อ าค า รปฏิ บั ติ ต า ม
มาตรฐานสาธารณสุข เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อ 
- คุมเข้มทางเข้า-ออก ผ่านจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิ 
เจลล้างมือ 
- ทําความสะอาดพ้ืนท่ี อาคาร อุปกรณ์เครื่องมือ 
ต่าง ๆ ด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อ  
- ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรเพ่ือ
การป้องกันการแพร่ระบาด เช่น สวมหน้ากาก
อนามัย ล้างมือทําความสะอาดบ่อยๆ กินร้อน ช้อน
ส่วนตัว เป็นต้น 

 
 หัวหน้าคณะ
บริหารความ
ต่อเนื่องกรม
ประมง 
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           2. จัดพ้ืนท่ีทํางาน ในลิฟท์ โรงอาหาร เว้น
ระยะห่างทางสังคม (Social distancing) 

 

วัสดุ
อุปกรณ์ท่ี
สําคัญ/การ
จัดหาจัดส่ง

วัสดุ
อุปกรณ์ท่ี

สําคัญ 

           ๑. กําหนดให้ มีการจัดหาคอมพิวเตอร์
สํารองและเครื่องพิมพ์(Printer) และเครื่องรับ-ส่ง
โทรสาร (Fax) ท่ีมีคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้
งาน พร้อมอุปกรณ์ท่ีสามารถเชื่อมโยงต่อผ่านเข้าสู่
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานกลางได้ 
            ๒. กําหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา
( Laptop/ Notebook)   ข อ ง เ จ้ า ห น้ า ท่ี  ข อ ง
หน่วยงานได้เป็นการชั่วคราว หากมีความจําเป็น
เร่งด่วนในช่วงระหว่างการจัดหาคอมพิวเตอร์สํารอง 
ท้ังนี้ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องในการกอบกู้คืนก่อน 
            ๓. กําหนดให้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ีหรือ
จัดต้ังกลุ่ม Line เพ่ือใช้ในการติดต่อประสานงานใน
การปฏิบัติงานของกรมประมงชั่วคราวจนกว่าจะมี
การกอบกู้เข้าสู่สภาวะปกติ 
            4. จัดหาอุปกรณ์ท่ีวัดอุณหภูมิ เจล น้ํายา
ล้างมือ น้ํายาฆ่าเชื้อ ให้เพียงพอ 
            5.  กํ าหนด ทําคว ามสะอาด อุปกร ณ์
เครื่องใช้สํานักงานให้บ่อยครั้ง 
            6. จัดหาหน้ากากอนามัยสนับสนุน 

1. ทุกกอง/กลุ่ม 
 
 
 
 
2. ทุกกอง/กลุ่ม 
 
 
 
 
 
3. หัวหน้าคณะ
บริหารความ
ต่อเนื่องกรม
ประมง 
4. สลก. 
 
5. ทุกกอง/กลุ่ม 
 
6. สลก. 
 

 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และ ข้อมูล
ท่ีสําคัญ 

         1. กําหนดให้มีระบบการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและข้อมูลท่ีสําคัญของหน่วยงาน เป็น
แบบรวมศูนย์และเชื่อมโยงระบบเครือข่ายผ่าน
อินเทอร์เน็ตเพ่ือการใช้งาน ดังนั้น หากเกิดภาวะ
ฉุกเฉินให้รอจนกว่าระบบการบริหารเทคโนโลยี 
สารสนเทศของส่วนกลางจะกอบกู้ให้สามารถใช้งาน
ได้ 
          2. กําหนดให้กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศจัด
ให้มีระบบการสํารองข้อมูลไว้ในสถานท่ีอ่ืน 
          3. กําหนดให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนจัดเก็บข้อมูล
การปฏิบัติงานของตนเองไว้ใน external hard disk 
ของส่วนกลาง เป็นระยะ 
          4.  จัดทําแนวทางและสนับสนุนการใช้

1. ทุกกอง/กลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
2. ศทส. 
 
3. ทุกกอง/กลุ่ม 
 
 
4. ศทส. 
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เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานท้ังในและนอกสถานท่ีต้ัง
ของหน่วยงาน เพ่ือเว้นระยะห่างทางสังคม 
         5 .  กํ า ห น ด ก า ร ป ร ะ ชุ ม ผ่ า น ร ะ บ บ 
Conference จํากัดผู้เข้าร่วมประชุม  

 
 
5. ศทส. 
 

 

บุคลากร
หลัก 

          ๑. กําหนดให้บุคลากรปฏิบั ติงานท่ีบ้าน 
(Work from home) 
          ๒. กําหนดให้บุคลากรทํางานเหลื่อมเวลา
ปฏิบัติงาน 

1. ผอ.กองแต่ละ
กอง 
2. ผอ.กองแต่ละ
กอง 

 

คู่ค้า/ผู้
ให้บริการท่ี
สําคัญ/ผู้มี
ส่วนได้ส่วน

เสีย 

         ๑. กําหนดให้จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบ
เครือข่ายต่อผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบบพกพาของผู้
ให้บริการโทรศัพท์มือถือ สามารถเชื่อมโยงการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลสําคัญของ
หน่วยงานกลางผ่านอินเตอร์เน็ต 
         ๒. กําหนดให้มีระบบสารสนเทศของกรม
ประมงจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในกรณีท่ีเกิด
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง จะต้องมีการติดต้ังเครื่องสํารอง
ไฟฟ้าอัตโนมัติหรือประสานกับหน่วยงานของการ
ไฟฟ้าในพ้ืนท่ีใกล้เคียงเป็นหน่วยสํารองไฟฟ้าได้นาน 
๘ ชั่วโมง 
         3 .  กํ า ห น ด ใ ห้ จั ด ห า ร ะ บ บ เ ค รื อ ข่ า ย
อินเตอร์เน็ตพร้อมระบบเชื่อมโยงในการสนับสนุน
การปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีสํารองอย่างน้อย 2 ราย หรือ
ตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี เช่น TOT, CAT 
         4. กําหนดการให้บริการตามภารกิจผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบออนไลน์ E-mail/ 
line เป็นต้น 
          
5. กําหนดออกมาตรการ แนวทาง และการ
ช่วยเหลือ สนับสนุน เพ่ือลดผลกระทบต่าง ๆ จาก
การเกิดภัย 

1. ศทส. /สลก. 
 
 
 
 
2. สลก. 
 
 
 
 
 
3. สลก. 
 
 
 
4.หัวหน้าคณะ
บริหารความ
ต่อเนื่องกรม
ประมง  
5.หัวหน้าคณะ
บริหารความ
ต่อเนื่องกรม
ประมง 
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ตารางท่ี 14 ข้ันตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการกรณีเกิดเหตุการณ์ฝุ่นควันพิษ 
 

 

ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่อง ผู้รับผิดชอบ 

 

 

 

อาคาร/
สถานท่ี 

ปฏิบัติงาน
สํารอง 

กําหนดให้ใช้พ้ืนท่ีเม่ือเกิดเหตุการณ์ฝุ่นควันพิษ ดังนี้  
           1. กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ํา 
ตําบลคลองห้า อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
           2. ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีสัตว์
น้ําสวยงาม ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
           3. กําหนดให้ทุกอาคารปฏิบัติเพ่ือป้องกัน
ฝุ่นละออง 
            - ประชาสัมพันธ์  สร้างการรับรู้ ให้ กับ
บุคลากรว่าในพ้ืนท่ีมีค่าฝุ่นละอองระดับใด และควร
ปฏิบัติตนอย่างไร 
            - ร่วมกันปลูกต้นไม้สร้าง...... 
            - ทําความสะอาดพ้ืนท่ี อาคาร อุปกรณ์
เครื่องมือ ต่าง ๆ ด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อ เพ่ือลดฝุ่นละออง 
           4. ฉีดละอองน้ําลดควันพิษ 
 

 
1. ผอ.กพก. 
 
2. ผอ.กพจ. 
 
3. หัวหน้าคณะ
บริหารความ
ต่อเนื่องกรม
ประมง 
 
 
 
 
4. หัวหน้าคณะ
บริหารความ
ต่อเนื่องกรม
ประมง 

 

วัสดุ
อุปกรณ์ท่ี
สําคัญ/การ
จัดหาจัดส่ง

วัสดุ
อุปกรณ์ท่ี

สําคัญ 

           ๑. กําหนดให้ มีการจัดหาคอมพิวเตอร์
สํารองและเครื่องพิมพ์(Printer) และเครื่องรับ-ส่ง
โทรสาร (Fax) ท่ีมีคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้
งาน พร้อมอุปกรณ์ท่ีสามารถเชื่อมโยงต่อผ่านเข้าสู่
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานกลางได้ 
            ๒. กําหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา
( Laptop/ Notebook)   ข อ ง เ จ้ า ห น้ า ท่ี  ข อ ง
หน่วยงานได้เป็นการชั่วคราว หากมีความจําเป็น
เร่งด่วนในช่วงระหว่างการจัดหาคอมพิวเตอร์สํารอง 
ท้ังนี้ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องในการกอบกู้คืนก่อน 
            ๓. กําหนดให้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ีหรือ
จัดต้ังกลุ่ม Line เพ่ือใช้ในการติดต่อประสานงานใน
การปฏิบัติงานของกรมประมงชั่วคราวจนกว่าจะมี
การกอบกู้เข้าสู่สภาวะปกติ 
            4. กําหนดให้มีการติดต่อประสานงาน 

1. ทุกกอง/กลุ่ม 
 
 
 
 
2. ทุกกอง/กลุ่ม 
 
 
 
 
 
3. หัวคณะ
บริหารความ
ต่อเนื่องกรม
ประมง  
4. กบร./สลก. 
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ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่อง ผู้รับผิดชอบ 

ด้วยโทรศัพท์เคลื่อนท่ีหรือระบบวิทยุ VHF/FM (ชนิด
มือถือ) ในการติดต่อประสานงานในการปฏิบัติงานใน
สภาวะวิกฤตระหว่างหน่วยงานภายในกรมประมง
เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการกอบกู้เข้าสู่สภาวะ
ปกติ  
            5. การจัดหาหน้ากากอนามัยหรือมีเครื่อง
ฟอกอากาศภายในอาคาร 
 

 
 
 
 
 
5. สลก. 

 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และ ข้อมูล
ท่ีสําคัญ 

         1. กําหนดให้มีระบบการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและข้อมูลท่ีสําคัญของหน่วยงาน เป็น
แบบรวมศูนย์และเชื่อมโยงระบบเครือข่ายผ่าน
อินเทอร์เน็ตเพ่ือการใช้งาน ดังนั้น หากเกิดภาวะ
ฉุกเฉินให้รอจนกว่าระบบการบริหารเทคโนโลยี 
สารสนเทศของส่วนกลางจะกอบกู้ให้สามารถใช้งาน
ได้ 
          2. กําหนดให้กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศจัด
ให้มีระบบการสํารองข้อมูลไว้ในสถานท่ีอ่ืน 
          3. กําหนดให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนจัดเก็บข้อมูล
การปฏิบัติงานของตนเองไว้ใน external hard disk 
ของส่วนกลาง เป็นระยะ 

1. ทุกกอง/กลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
2. ศทส. 
 
3. ทุกกอง/กลุ่ม 

 

บุคลากร
หลัก 

          ๑. กําหนดให้ใช้บุคลากรสํารองทดแทน
ภายในหน่วยงาน/กอง/กลุ่ม งานเดียวกัน 
          ๒. กําหนดให้ใช้บุคลากรนอกหน่วยงาน/
กอง/กลุ่ม ในกรณีท่ีบุคลากรไม่เพียงพอหรือขาด
แคลน 
          3. กําหนดให้ปฏิ บั ติงานท่ีบ้าน สําหรับ
ภารกิจท่ีไม่ได้รับผลกระทบหรือมีลักษณะงานท่ี
สามารถปฏิบัติงานท่ีบ้านได้ โดยหน่วยงานต้อง
สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ผอ.กองแต่ละ
กอง 
2. ผอ.กองแต่ละ
กอง 
 
3. หัวคณะ
บริหารความ
ต่อเนื่องกรม
ประมง 
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ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่อง ผู้รับผิดชอบ 

 

คู่ค้า/ผู้
ให้บริการท่ี
สําคัญ/ผู้มี
ส่วนได้ส่วน

เสีย 

          ๑. กําหนดให้จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบ
เครือข่ายต่อผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบบพกพาของผู้
ให้บริการโทรศัพท์มือถือ สามารถเชื่อมโยงการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลสําคัญของ
หน่วยงานกลางผ่านอินเตอร์เน็ต 
           ๒. กําหนดให้มีระบบสารสนเทศของกรม
ประมงจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในกรณีท่ีเกิด
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง จะต้องมีการติดต้ังเครื่องสํารอง
ไฟฟ้าอัตโนมัติหรือประสานกับหน่วยงานของการ
ไฟฟ้าในพ้ืนท่ีใกล้เคียงเป็นหน่วยสํารองไฟฟ้าได้นาน 
๘ ชั่วโมง 
            3 .  กํ าหนดให้ จั ดหาระบบเครื อ ข่ าย
อินเตอร์เน็ตพร้อมระบบเชื่อมโยงในการสนับสนุน
การปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีสํารองอย่างน้อย 2 ราย หรือ
ตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี เช่น TOT, CAT 
            4. กําหนดการให้บริการตามภารกิจผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบออนไลน์ E-mail/ 
line เป็นต้น 
             
            5. กําหนดออกมาตรการ แนวทาง และ
การช่วยเหลือ สนับสนุน เพ่ือลดผลกระทบต่าง ๆ 
จากการเกิดภัย 

1. ศทส. /สลก. 
 
 
 
 
2. สลก. 
 
 
 
 
 
3. สลก. 
 
 
 
4. หัวคณะ
บริหารความ
ต่อเนื่องกรม
ประมง 
5. หัวคณะ
บริหารความ
ต่อเนื่องกรม
ประมง 
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ตารางท่ี 15 ข้ันตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการกรณีเกิดเหตุการณ์สารเคมีรั่วไหล 
 

 

ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่อง ผู้รับผิดชอบ 

 

 

 

อาคาร/
สถานท่ี 

ปฏิบัติงาน
สํารอง 

กําหนดให้ใช้พ้ืนท่ีเม่ือเกิดเหตุการณ์สารเคมีรั่วไหล 
ดังนี้  
           ๑. อาคารอเนกประสงค์ 
           ๒.  อาคารสํานักงานด่านตรวจสัตว์น้ํ า
สนามบินดอนเมือง  
           ๓. กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ํา 
ตําบลคลองห้า อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
           4. ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีสัตว์
น้ําสวยงาม ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
           5. กําหนดให้ปฏิบัติงานท่ีบ้าน สําหรับ
ภารกิจท่ีไม่ได้รับผลกระทบหรือมีลักษณะงานท่ี
สามารถปฏิบัติงานท่ีบ้านได้ โดยหน่วยงานต้อง
สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ    

 
 
1. สลก. 
2. ผอ.กคส. 
 
3. ผอ.กพก. 
 
4. ผอ.กพจ. 
 
5. หัวหน้าคณะ
บริหารความ
ต่อเนื่องกรม
ประมง 

 

วัสดุ
อุปกรณ์ท่ี
สําคัญ/การ
จัดหาจัดส่ง

วัสดุ
อุปกรณ์ท่ี

สําคัญ 

           ๑. กําหนดให้ มีการจัดหาคอมพิวเตอร์
สํารองและเครื่องพิมพ์(Printer) และเครื่องรับ-ส่ง
โทรสาร (Fax) ท่ีมีคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้
งาน พร้อมอุปกรณ์ท่ีสามารถเชื่อมโยงต่อผ่านเข้าสู่
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานกลางได้ 
            ๒. กําหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา
( Laptop/ Notebook)   ข อ ง เ จ้ า ห น้ า ท่ี  ข อ ง
หน่วยงานได้เป็นการชั่วคราว หากมีความจําเป็น
เร่งด่วนในช่วงระหว่างการจัดหาคอมพิวเตอร์สํารอง 
ท้ังนี้ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องในการกอบกู้คืนก่อน 
            ๓. กําหนดให้มีการติดต่อประสานงาน 
ด้วยโทรศัพท์เคลื่อนท่ีหรือระบบวิทยุ VHF/FM (ชนิด
มือถือ) ในการติดต่อประสานงานในการปฏิบัติงานใน
สภาวะวิกฤตระหว่างหน่วยงานภายในกรมประมง
เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการกอบกู้เข้าสู่สภาวะ
ปกติ  

1. ทุกกอง/กลุ่ม 
 
 
 
 
2. ทุกกอง/กลุ่ม 
 
 
 
 
 
3. หัวหน้าคณะ
บริหารความ
ต่อเนื่องกรม
ประมง 
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ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่อง ผู้รับผิดชอบ 

 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

และ 
ข้อมูลท่ี
สําคัญ 

         1. กําหนดให้มีระบบการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและข้อมูลท่ีสําคัญของหน่วยงาน เป็น
แบบรวมศูนย์และเชื่อมโยงระบบเครือข่ายผ่าน
อินเทอร์เน็ตเพ่ือการใช้งาน ดังนั้น หากเกิดภาวะ
ฉุกเฉินให้รอจนกว่าระบบการบริหารเทคโนโลยี 
สารสนเทศของส่วนกลางจะกอบกู้ให้สามารถใช้
งานได้ 
          2. กําหนดให้กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศจัด
ให้มีระบบการสํารองข้อมูลไว้ในสถานท่ีอ่ืน 
          3. กําหนดให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนจัดเก็บข้อมูล
การปฏิบัติงานของตนเองไว้ใน external hard 
disk ของส่วนกลาง เป็นระยะ 

1. ทุกกอง/กลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
2. ศทส. 
 
3. ทุกกอง/กลุ่ม 

 

บุคลากร
หลัก 

          ๑. กําหนดให้ใช้บุคลากรสํารองทดแทน
ภายในหน่วยงาน/กอง/กลุ่ม งานเดียวกัน 
          ๒. กําหนดให้ใช้บุคลากรนอกหน่วยงาน/
กอง/กลุ่ม ในกรณีท่ีบุคลากรไม่เพียงพอหรือขาด
แคลน 

1. ผอ.กองแต่ละ
กอง 
2. ผอ.กองแต่ละ
กอง 

 

คู่ค้า/ผู้
ให้บริการ
ท่ีสําคัญ/ผู้
มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

          ๑. กําหนดให้จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบ
เครือข่ายต่อผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบบพกพาของ
ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ สามารถเชื่อมโยงการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลสําคัญของ
หน่วยงานกลางผ่านอินเตอร์เน็ต 
           ๒. กําหนดให้มีระบบสารสนเทศของกรม
ประมงจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในกรณีท่ีเกิด
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง จะต้องมีการติดต้ังเครื่อง
สํารองไฟฟ้าอัตโนมัติหรือประสานกับหน่วยงาน
ของการไฟฟ้าในพ้ืนท่ีใกล้เคียงเป็นหน่วยสํารอง
ไฟฟ้าได้นาน ๘ ชั่วโมง 
           3 .  กํ าหนดให้จั ดหาระบบเครื อ ข่าย
อินเตอร์เน็ตพร้อมระบบเชื่อมโยงในการสนับสนุน
การปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีสํารองอย่างน้อย 2 ราย 
หรือตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี เช่น TOT, CAT 
           4. กําหนดการให้บริการตามภารกิจผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบออนไลน์ E-mail/ 
line เป็นต้น 
            

1. ศทส. /สลก. 
 
 
 
 
2. สลก. 
 
 
 
 
 
3. สลก. 
 
 
 
4. หัวคณะ
บริหารความ
ต่อเนื่องกรม
ประมง 
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ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่อง ผู้รับผิดชอบ 

          5. กําหนดออกมาตรการ แนวทาง และ
การช่วยเหลือ สนับสนุน เพ่ือลดผลกระทบต่าง ๆ 
จากการเกิดภัย 

5. หัวคณะ
บริหารความ
ต่อเนื่องกรม
ประมง 

 
 

 
ตารางท่ี 16 ข้ันตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการกรณีเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว 

 
 

ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่อง ผู้รับผิดชอบ 

 

 

 

อาคาร/
สถานท่ี 

ปฏิบัติงาน
สํารอง 

กําหนดให้ใช้พ้ืนท่ีเม่ือเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว หรือ
หาพ้ืนท่ีสํารองตามความเหมาะสม ดังนี้  
           ๑. อาคารสํานักงานของด่านตรวจสัตว์น้ํา
สนามบินสุวรรณภูมิ  
           ๒.  อาคารสํานักงานด่านตรวจสัตว์น้ํ า
สนามบินดอนเมือง  
           ๓. กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ํา 
ตําบลคลองห้า อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
           4. ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีสัตว์
น้ําสวยงาม ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
           5. กําหนดให้ปฏิบัติงานท่ีบ้าน สําหรับ
ภารกิจท่ีไม่ได้รับผลกระทบหรือมีลักษณะงานท่ี
สามารถปฏิบัติงานท่ีบ้านได้ โดยหน่วยงานต้อง
สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ    

 
1. ผอ.กคส. 
 
 
2. ผอ.กคส. 
 
3. ผอ.กพก. 
 
4. ผอ.กพจ. 
 
5. หัวหน้าคณะ
บริหารความ
ต่อเนื่องกรม
ประมง 

 

วัสดุ
อุปกรณ์ท่ี
สําคัญ/การ
จัดหาจัดส่ง

วัสดุ
อุปกรณ์ท่ี

สําคัญ 

           ๑. กําหนดให้ มีการจัดหาคอมพิวเตอร์
สํารองและเครื่องพิมพ์(Printer) และเครื่องรับ-ส่ง
โทรสาร (Fax) ท่ีมีคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้
งาน พร้อมอุปกรณ์ท่ีสามารถเชื่อมโยงต่อผ่านเข้าสู่
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานกลางได้ 
            ๒. กําหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา
( Laptop/ Notebook)   ข อ ง เ จ้ า ห น้ า ท่ี  ข อ ง
หน่วยงานได้เป็นการชั่วคราว หากมีความจําเป็น
เร่งด่วนในช่วงระหว่างการจัดหาคอมพิวเตอร์สํารอง 
ท้ังนี้ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องในการกอบกู้คืนก่อน 
            ๓. กําหนดให้มีการติดต่อประสานงาน 

1. ทุกกอง/กลุ่ม 
 
 
 
 
2. ทุกกอง/กลุ่ม 
 
 
 
 
 
3. หัวหน้าคณะ
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ด้วยโทรศัพท์เคลื่อนท่ีหรือระบบวิทยุ VHF/FM (ชนิด
มือถือ) ในการติดต่อประสานงานในการปฏิบัติงานใน
สภาวะวิกฤตระหว่างหน่วยงานภายในกรมประมง
เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการกอบกู้เข้าสู่สภาวะ
ปกติ  

บริหารความ
ต่อเนื่องกรม
ประมง 

 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และ ข้อมูล
ท่ีสําคัญ 

 

         1. ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และข้อมูลท่ีสําคัญของหน่วยงาน เป็นแบบรวมศูนย์
และเชื่อมโยงระบบเครือข่ายผ่านอินเทอร์เน็ตเพ่ือ
การใช้งาน ดังนั้น หากเกิดภาวะฉุกเฉินให้รอจนกว่า
ระบบการบริหาร เทคโนโลยี  สารสนเทศของ
ส่วนกลางจะกอบกู้ให้สามารถใช้งานได้ 
          2. กําหนดให้กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศจัด
ให้มีระบบการสํารองข้อมูลไว้ในสถานท่ีอ่ืน 
          3. กําหนดให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนจัดเก็บข้อมูล
การปฏิบัติงานของตนเองไว้ใน external hard disk 
ของส่วนกลาง เป็นระยะ 
           4. ร่วมระดมแผนกู้ข้อมูล ทรัพย์สิน และ
ห้องปฏิบัติการ 

1. ทุกกอง/กลุ่ม 
 
 
 
 
 
2. ศทส. 
 
3. ทุกกอง/กลุ่ม 

 

บุคลากร
หลัก 

          ๑. กําหนดให้ใช้บุคลากรสํารองทดแทน
ภายในหน่วยงาน/กอง/กลุ่ม งานเดียวกัน 
          ๒. กําหนดให้ใช้บุคลากรนอกหน่วยงาน/
กอง/กลุ่ม ในกรณีท่ีบุคลากรไม่เพียงพอหรือขาด
แคลน 

1. ผอ.กองแต่ละ
กอง 
2. ผอ.กองแต่ละ
กอง 

 

คู่ค้า/ผู้
ให้บริการท่ี
สําคัญ/ผู้มี
ส่วนได้ส่วน

เสีย 

           ๑. กําหนดให้จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบ
เครือข่ายต่อผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบบพกพาของผู้
ให้บริการโทรศัพท์มือถือ สามารถเชื่อมโยงการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลสําคัญของ
หน่วยงานกลางผ่านอินเตอร์เน็ต 
           ๒. ระบบสารสนเทศของกรมประมงจะต้อง
มีการเตรียมความพร้อมในกรณีท่ีเกิดกระแสไฟฟ้า
ขัดข้อง จะต้องมีการติดต้ังเครื่องสํารองไฟฟ้า
อัตโนมัติหรือประสานกับหน่วยงานของการไฟฟ้าใน
พ้ืนท่ีใกล้ เคียงเป็นหน่วยสํารองไฟฟ้าได้นาน ๘ 
ชั่วโมง 
            3 .  กํ าหนดให้ จั ดหาระบบเครื อ ข่ าย
อินเตอร์เน็ตพร้อมระบบเชื่อมโยงในการสนับสนุน
การปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีสํารองอย่างน้อย 2 ราย หรือ

1. ศทส. /สลก. 
 
 
 
 
2. สลก. 
 
 
 
 
 
3. สลก. 
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ตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี เช่น TOT, CAT 
             4. กําหนดการให้บริการตามภารกิจผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบออนไลน์ E-mail/ 
line เป็นต้น 
              
             5. กําหนดออกมาตรการ แนวทาง และ
การช่วยเหลือ สนับสนุน เพ่ือลดผลกระทบต่าง ๆ 
จากการเกิดภัย 
 
              6. จัดเตรียมยานพาหนะ วิทยุสื่อสาร 
เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีจําเป็นการกู้คืน 

 
4. หัวหน้าคณะ
บริหารความ
ต่อเนื่องกรม
ประมง 
5. หัวหน้าคณะ
บริหารความ
ต่อเนื่องกรม
ประมง 
6. หัวหน้าคณะ
บริหารความ
ต่อเนื่องกรม
ประมง 
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แผนรองรบั
สถานการณ์

อทุกภยั

อคัคภียั
แผน่ดนิไหว
ชมุนุมประทว้ง/จลาจล
กอ่การรา้ย
ไฟฟ้าดับเป็นวงกวา้ง
โรคระบาดตอ่เนือ่ง
อืน่ ๆ วาตภยั,ฝุ่ นควันพษิ

,สารเคมร่ัีวไหล

ตรวจสอบเรอืและการอนุญาตการท าการประมง
(หยดุชะงักไมเ่กนิ 4 ชัว่โมง)

ตรวจสอบรับรองสนิคา้ประมงและเรอืประมง

(หยดุชะงักไมเ่กนิ 4 วนั)

สนับสนุนภาระกจิหลักดา้นการประมง
(หยดุชะงักไมเ่กนิ 1 วนั)

กระบวนการตรวจสอบ
เรือประมงและการท า

การประมง

กระบวนการตรวจสอบ
สินค้าประมง

กระบวนการด้าน
งานสารบรรณ
และธุรการ

กระบวนการจัดการ
ทรัพยากรประมงก าหนด

มาตรการและการ
อนุญาต

4 ชัว่โมง 1 วัน

อาคาร/สถานที่
• สถานทีป่ฏบิตังิาน
ส ารอง

• ปฏบิตังิานทีบ่า้น
• เหลีอ่มเวลา
ปฏบิตังิาน

วสัดอุปุกรณ์
• Notebook , Printer 

,Fax
• ยมืเครือ่งมอืและอปุกรณ์
จากหน่วยงานในสงักดั

• จัดซือ้เครือ่งมอืและ
อปุกรณ์

เทคโนโลยสีารสนเทศและขอ้มลู

• จัดเตรยีมระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
• จัดเกบ็ส ารองขอ้มลูส ารอง
• พัฒนาระบบการใหบ้รกิารเป็นระบบ e-

service

บคุลากร
• ก าหนดบคุลากรส ารอง
• ก าหนดใหบ้คุลากรท างาน
เหลือ่มเวลา

ผูใ้หบ้รกิาร/
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

• บรกิารระบบ e -
service

• ผอ่นปรนหลักเกณฑ์
ลดขัน้ตอน

• จัดท าฐานขอ้มลูคูค่า้

กระบวนการตรวจสอบให้
การรับรอง

กระบวนการด้าน
การเงินการคลัง

e-service

4 ชัว่โมง 1 วัน

ระบบงาน/เทคโนโลยี

ระบบอนุญาต
ท าการประมง
- Sea book
- E-license

ระบบ
ทะเบยีน
เกษตรกร
- ทบ1
- ทบ2
- ทบ3

ระบบตรวจสอบ
ยอ้ยกลบั

- FSW
- PPS
- TFCC
- E-certificate
- Fishing Info
- VMS
- E-license
- FSW

ระบบออกใบอนุญาต
และใบรับรองน าเขา้
และสง่ออก
-FSW

- ระบบ GFMIS
- ระบบ EGP

- ระบบ E -
sarabun

ระบบเฝ้าระวงัตดิตาม
การท าการประมง
- FMC
- VMS
- ESRI
- PSM

4 ชัว่โมง4 ชัว่โมง

ระบบการออก
ใบรับรอง

อเิล็กทรอนกิส์

- FSW
- PPS
- TFCC
- E-certificate
- Fishing Info
- VMS
- E-license
- FSW

กระบวนการ
ประชาสัมพันธ์

1 วัน

- เวบ๊ไซตก์รม
ประมง

- เฟสบุค๊กรมประมง
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