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แผนบริหารความตอเนื่อง เพ่ือรองรับสถานการณฉุกเฉิน กรมประมง ป 2560 
 

หลักการและเหตุผล 
  การดําเนินงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบของกรมประมง ท้ังในชวงท่ีผานมาและในระยะ
ตอไปมีโอกาสท่ีจะตองเผชิญหนากับสภาวะวิกฤตอีกหลายประการ เนื่องจากการปฏิบัติงานของกรมประมง         
ในลักษณะรูปแบบท่ีเปดกว างและจากการเ ก่ียวของ กับสภาพแวดลอมท่ีอาจจะเปนภัย คุกคาม                   
ใหการดําเนินงานไมบรรลุผลสําเร็จหรือทําใหเกิดความเสียหายตอการปฏิบัติหนาท่ีและการใหบริการตอ
ประชาชนเกิดการเสียหายและจากเหตุการณท่ีผานมากรมประมงก็เปนเปาหมายท่ีสําคัญหนวยงานหนึ่งเชนกัน 
  กรมประมงจึงจําเปนท่ีจะตองจัดใหมีแผนความตอเนื่อง หรือเรียกวา Business Continuity 
Plan (BCP) ซ่ึงจัดทําข้ึนใหหนวยงานภายในกรมประมง เปนกรอบและแนวทางในการปฏิบัติท่ีชัดเจน     
เ พ่ือให ม่ันใจว าผูปฏิบั ติงานสามารถนํา ไปใช กับสถานการณ ฉุกเ ฉินตางๆ เชน อุทกภัย อัคคีภัย                 
การชุมนุมประทวง/จลาจล เปนตน โดยสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉินดังกลาวอาจสงผลใหหนวยงาน    
ไมสามารถปฏิบัติงาน และใหบริการไดอยางตอเนื่อง   
  ท่ีผานมา กรมประมงไดเผชิญหนากับความเสี่ยงจากภัยพิบัติหรือสภาวะวิกฤตท่ีมีอยูจริง  
เชน ภาวะวิกฤตมหาอุกภัยในป 2554  สภาวะวิกฤติทางการเมืองในป 2557 กรมประมงไดใหความสําคัญ
กับการเตรียมความพรอมกอนลวงหนา ควบคูกับการพัฒนาศักยภาพของกรมอยางตอเนื่องเพ่ือรับมือ          
และตอบโตกับความเสี่ยงท่ีรุนแรงไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดจัดทําแผนบริหารความตอเนื่อง เพ่ือรองรับ
สถานการณ เม่ือป 2558 และเพ่ือใหแผนบริหารความตอเนื่อง เพ่ือรองรับสถานการณ มีความเปนเหมาะสม
ทันสมัย กรมประมงจึงไดทบทวนแผนบริหารความตอเนื่อง เพ่ือรองรับสถานการณ และจัดทําเปนแผนบริหาร
ความตอเนื่อง เพ่ือรองรับสถานการณ ป 2560 
   

วัตถุประสงค  
 ๑. เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารความตอเนื่อง 

๒. เพ่ือใหหนวยงานมีการเตรียมความพรอมลวงหนาในการรับมือกับสภาวะวิกฤต          
หรือเหตุการณฉุกเฉินตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 

 ๓. เพ่ือลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดําเนินงานหรือการใหบริการของหนวยงาน 
 ๔. เพ่ือบรรเทาความเสียหายใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

๕. เพ่ือใหประชาชน เจาหนาท่ี หนวยงานรัฐวิสาหกิจ หนวยงานภาครัฐ และผูมีสวนได    
สวนเสีย(Stakeholders) มีความเชื่อม่ันในศักยภาพของหนวยงาน แมหนวยงานจะตองประเผชิญกับ
เหตุการณรายแรงและสงผลกระทบจนทําใหการดําเนินงานตองหยุดชะงัก   
แนวทางการปฏิบัติ 

แนวทางในการสรางความตอเนื่องของการปฏิบัติงานเปนข้ันตอนท่ีสําคัญกอนการจัดทําแผน
ความตอเนื่อง ท้ังนี้  เพ่ือให ม่ันใจแผนการบริหารความตอเนื่องท่ีไดจัดทําข้ึนใหมีความสอดคลองกับ      
นโยบายขององคกร สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง เนื่องจากการเตรียมความพรอมดานทรัพยากรขององคกรใน
สภาวะวิกฤตในบางกรณีจําเปนจําเปนตองใชงบประมาณ อาทิ เชน การสรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดังนั้น การกําหนดกลยุทธหรือแนวทางในการสรางความตอเนื่องจึงจําเปนจะตองผานการพิจารณาของ
ผูบริหารองคกร ซ่ึงทรัพยากรท่ีจะตองเตรียมความพรอมมีดวยกัน 5 ดาน ประกอบดวย 

 1. ดานอาคาร/สถานท่ีปฏิบัติงานหลัก 
 2. ดานวัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ/การจัดหาจัดสงวัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ 



 
 

  3. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลท่ีสําคัญ 
  4. ดานบุคลากร 
  5. ดานคูคา/ผูใหบริการท่ีสําคัญ/ผูมีสวนไดสวนเสีย 
ขอบเขตของแผนความตอเนื่อง (Scope of BCP) 
  แผนความตอเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ใชรับรองกรณีการเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉินใน
พ้ืนท่ี ของหนวยงานภายในกรมประมง ประกอบดวยเหตุการณตอไปนี้ 

๑. เหตุการณอัคคีภัย 
๒. เหตุการณชุมนุมประทวง/จลาจล 
๓. เหตุการณอุทกภัย 
 

การวิเคราะหทรัพยากรท่ีสําคัญ 
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉินมีหลายรูปแบ ดังนั้น แผนความตอเนื่องฉบับนี้ไดจัดทําข้ึน         

ใหสามารถรองรับการบริหารความตอเนื่องของหนวยงานในหลากหลายรูปแบบของสภาวะวิกฤตหรือ
เหตุการณฉุกเฉิน โดยพิจารณาถึงผลกระทบตอทรัพยากรท่ีสําคัญในการดําเนินงาน ซ่ึงเปนการจัดการ
ทรัพยากรท่ีสําคัญและจําเปนท่ีจะตองระบุไวในแผนความตอเนื่อง เพ่ือเปนการเตรียมการของทรัพยากร       
ท่ีสําคัญซ่ึงพิจารณาจากผลกระทบใน ๕ ดาน ดังนี้ 

๑. ผลกระทบดานอาคาร/สถานท่ีปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เหตุการณท่ีเกิดข้ึนทําใหไม
สามารถปฏิบัติงานท่ีสถานท่ีปฏิบัติงานหลักของหนวยงานท่ีไดรับความเสียหายหรือไมสามารถใชสถานท่ี
ปฏิบัติงานหลักได และสงผลใหบุคลากรไมสามารถเขาไปปฏิบัติงานไดชั่วคราวหรือในระยะยาว  

๒. ผลกระทบดานอุปกรณท่ีสําคัญ/การจัดสงวัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ หมายถึง เหตุการณท่ี
เกิดข้ึนทําใหไมสามารถใชงานวัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ หรือไมสามารถจัดหา/จัดสงวัสดุอุปกรณท่ีสําคัญได 

3. ผลกระทบดานบุคลากรหลัก : หมายถึง เหตุการณท่ีเกิดข้ึนทําใหบุคลากรหลักไมสามารถ         
มาปฏิบัติงานไดตามปกติ 

4. ผลกระทบดานคูคา/ผูใหบริการท่ีสําคัญ หมายถึง เหตุการณท่ีเกิดข้ึนทําใหคูคา/           
ผูใหบริการ/ ผูมีสวนไดสวนเสีย ไมสามารถติดตอหรือใหบริการหรือสงมอบงานไดตามปกติ 
สรุปเหตุการณภัยคุกคามและผลกระทบจากเหตุการณ  
 ตารางสรุปเหตุการณและผลกระทบจากเหตุการณ 

เหตุการณสภาวะวิกฤต 

ผลกระทบ 
ดานอาคาร/ 

สถานท่ี 
ปฏิบัติงาน

หลัก 

ดานวัสดุอุปกรณท่ี 
สําคัญ/การจัดหา 

จัดสงวัสดุอุปกรณท่ี
สําคัญ 

ดาน 
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 
และขอมูลท่ี

สําคัญ 

ดาน
บุคลากร 

หลัก 

คูคา/ผู
ใหบริการ/  
ผูมีสวนได
สวน 

เสีย 

๑. เหตุการณอัคคีภัย √ √ √ √ √ 

2 
เหตุการณชุมนมุประทวง 
/จลาจล 

√   √  

3. เหตุการณอุทกภัย √ √ √ √ √ 
 



 
 

  แผนความตอเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ไมรองรับการปฏิบัติงานในกรณีท่ีเหตุขัดของเกิดข้ึนจาก
การดําเนินงานปกติ และเหตุขัดของดังกลาวไมสงผลกระทบในระดับสูงตอการดําเนินงานและการใหบริการ
ของหนวยงาน เนื่องจากหนวยงานยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแกไขสถานการณไดภายในระยะเวลาท่ี
เหมาะสม โดยผูบริหารหนวยงานหรือผูบริหารของแตละสํานักและกองสามารถรับผิดชอบและดําเนินการได
ดวยตนเอง 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ซ่ึงแตละตําแหนงจะตองรวมมือกันดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกูคืนเหตุการณฉุกเฉินในแต

ละสวนงานใหกลับเขาสูภาวะปกติโดยเร็ว ตามรายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความตอเนื่อง 

โครงสรางคณะบริหารความตอเน่ือง (BCP Team) ของกรมประมง 

หัวหนาทีมบริหาร

ความตอเนือ่ง 

(กพจ.) 

หัวหนาทีมบริหาร

ความตอเนือ่ง 

(กอส.) 

หัวหนาทีมบริหาร

ความตอเนือ่ง 

(กพช.) 

หัวหนาทีมบริหาร

ความตอเนือ่ง 

(กพท.) 

หัวหนาทีมบริหาร

ความตอเนือ่ง 

(กมป.) 

หัวหนาทีมบริหาร

ความตอเนือ่ง 

(กปจ.) 

หัวหนาทีมบริหาร

ความตอเนือ่ง 

(กพส.) 

หัวหนาทีมบริหาร

ความตอเนือ่ง 

(กพอ.) 

หัวหนาทีมบริหาร

ความตอเนือ่ง 

(ศสท.) 

หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง 

กรมประมง 

หัวหนาทีมบริหาร

ความตอเนือ่ง 

(กตร.) 

 

หัวหนาทีมบริหาร

ความตอเนือ่ง 

(กกม.) 

หัวหนาทีมบริหาร

ความตอเนือ่ง 

(กค.) 

หัวหนาทีมบริหาร

ความตอเนือ่ง 

(กคส.) 

หัวหนาทีมบริหาร

ความตอเนือ่ง 

(กคพ.) 

หัวหนาทีมบริหาร

ความตอเนือ่ง 

(กกจ.) 

ผูประสานงานคณะบริหาร 

ความตอเนือ่ง  (สลก.) 

หัวหนาทีมบริหาร

ความตอเนือ่ง 

(กตป.) 

หัวหนาทีมบริหาร

ความตอเนือ่ง 

(กนป.) 

 

หัวหนาทีมบริหาร

ความตอเนือ่ง 

(กบม.) 

 

หัวหนาทีมบริหาร

ความตอเนือ่ง 

(กบร.) 

หัวหนาทีมบริหาร

ความตอเนือ่ง 

(กปต.) 

 

หัวหนาทีมบริหาร

ความตอเนือ่ง 

(กผง.) 

 

หัวหนาทีมบริหาร

ความตอเนือ่ง 

(กพก.) 

หัวหนาทีมบริหาร

ความตอเนือ่ง 

(กตน.) 

หัวหนาทีมบริหาร

ความตอเนือ่ง 

(สปก.) 

หัวหนาทีมบริหาร

ความตอเนือ่ง 

(กพร.) 

หัวหนาทีมบริหาร

ความตอเนือ่ง 

(กปน.) 

หัวหนาทีมบริหาร

ความตอเนือ่ง 

(กผช.) 

หัวหนาทีมบริหาร

ความตอเนือ่ง 

(กตส.) 



 
 

(BCP Team) ท่ีกําหนดใหเปนบุคลากรหลัก และในกรณีท่ีบุคลากรหลักไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดใหบุคลากร
สํารองรับผิดชอบบทบาทของบุคลากรหลักไปกอน จนกวาจะไดมีการมอบหมายและแตงตั้งข้ึนโดยหัวหนา
คณะบริหารความตอเนื่องในการบริหารความตอเนื่องและกอบกูคืน 
รายช่ือบุคลากรและบทบาทของคณะบริหารความตอเนื่อง (BCP Team) 
 

ตารางท่ี ๒ รายชื่อบุคลากร 
บุคลากรหลัก 

บทบาท 
บุคลากรสํารอง 

ชื่อ เบอรโทรศัพท ชื่อ เบอรโทรศัพท 

รองอธิบดีกรมประมง 
09 1120 6850 

 
หัวหนาคณะบริหารความ

ตอเนื่องกรมประมง 
หัวหนาผูตรวจฯ 

09 2223 1538 
  

เลขานุการกรม 
08 5070 6573 

  
ผูประสานงานคณะ
บริหารความตอเนื่อง 

นายสาคร ไหมคง 06 2875 2395  

หน.กพร. 
09 5441 0029 

  
หัวหนาทีมบริหารความ

ตอเนื่อง 
นายนิรุต มูลมงคล 08 7709 9670   

ผอ.กพจ.   
08 5070 6574 

  
หัวหนาทีมบริหารความ

ตอเนื่อง 
นางสุพัตรา แกลวสิกิจ 08 2488 1469 

ผอ.กพช.   
08 5901 0939 

  
หัวหนาทีมบริหารความ

ตอเนื่อง 
นางสาวศิริเพ็ญ สรรพสุข 08 7981 8907  

ผอ.กพท. 
09 3789 4445 

 
หัวหนาทีมบริหารความ

ตอเนื่อง 
นาวาโทพรชัย สิงหบุญ 09 1085 8620   

ผอ.กตป. 08 5070 6488 
หัวหนาทีมบริหารความ

ตอเนื่อง 
นางอรีวัลย คลอยวงษ 08 3902 3768 

ผอ.กกจ.   
08 2486 4770 

  
หัวหนาทีมบริหารความ

ตอเนื่อง 
นางรัชนี ชมพูนิช 09 4491 6111 

ผอ.กค.   
08 5070 4694 

  
หัวหนาทีมบริหารความ

ตอเนื่อง 
นางสาวจิตตรา            
อุดมเอนกลาภ 

08 7583 2728    

ผอ.กผง. 
09 5365 3635 

  
หัวหนาทีมบริหารความ

ตอเนื่อง 
นางสาวกันยกานต       
พนมกิจเจริญพร 

08 0585 5222 

ผอ.ศสท. 08 4694 1956  
หัวหนาทีมบริหารความ

ตอเนื่อง 
นายอนุชา ขันธสุวรรณ 08 1278 4873 

ผอ.กพก. 
08 9969 3317 

  
หัวหนาทีมบริหารความ

ตอเนื่อง 
นายพลชาติ ผิวเณร  

09 1120 7098 
     

ผอ.กอส. ๐85 911 2038 
หัวหนาทีมบริหารความ

ตอเนื่อง 
นางสาวปนแกว นิทเนตร 08 6405 9629 

หน.กตร. 
09 2223 1538 

  
หัวหนาทีมบริหารความ

ตอเนื่อง 
นางกฤษณา เตชะสัตยา 

 
08 6397 1684 

ผอ.กตส. 06 3217 0812 
หัวหนาทีมบริหารความ

ตอเนื่อง 
นางชนาฉัตร จิตรักษ 08 1721 5519  

ผอ.กผช.   08 5901 0939  
หัวหนาทีมบริหารความ

ตอเนื่อง 
นางศิริเพ็ญ สรรพสุข 08 7981 9807 

ผอ.กปต. 
09 9287 8512 

  
หัวหนาทีมบริหารความ

ตอเนื่อง 
นางวิภาวดี ใจคํา 081 495 8585 

หน.กตน. 
๐8 8874 2263 

  
หัวหนาทีมบริหารความ

ตอเนื่อง 
นางสาวเตือนใจ         
พรหมศรีวัฒนา 

08 1913 8106  

ผอ.กกม. 
08 5911 2036 

  
หัวหนาทีมบริหารความ

ตอเนื่อง 
นางสิรีรัศมิ์ วิริยกิจจา 08 6330 8796 

 
 



 
 

บุคลากรหลัก 
บทบาท 

บุคลากรสํารอง 
ชื่อ เบอรโทรศัพท ชื่อ เบอรโทรศัพท 

ผอ.กมป. 06 1775 0317 
หัวหนาทีมบริหารความ

ตอเนื่อง 
นางสาวพรประภา           

จึงแยมปน 
08 6358 6774 

ผอ.กคพ. 
08 1821 7776 

  
หัวหนาทีมบริหารความ

ตอเนื่อง 
นางพัชรินทร ซ่ือสกุล 081 559 8093 

ประมงพื้นที่กรุงเทพฯ  08 1824 8070 
หัวหนาทีมบริหารความ

ตอเนื่อง 
นางชริสา ชีวะพฤกษ 08 6849 9570 

ผอ.กคส. 08 1585 0183 
หัวหนาทีมบริหารความ

ตอเนื่อง 
นายไกสฤษด์ิ พูนพาณิชน 

08 1735 9055 
 

ผอ.กนป. 08 5070 6478 
หัวหนาทีมบริหารความ

ตอเนื่อง 
นางสาวชมัยพร ชูงาน 

08 9786 2270 
 

ผอ.กบม. 08 5070 6587 
หัวหนาทีมบริหารความ

ตอเนื่อง 
นางสาวจริยา บุญชวย 08 5812 2219  

ผอ.กบร. 09 1595 7834 
หัวหนาทีมบริหารความ

ตอเนื่อง 
นางวราภรณ สินปรุ 08 5116 7297 

ผอ.กพอ. 06 1979 5319 
หัวหนาทีมบริหารความ

ตอเนื่อง 
นางสาวอุบลรัตน            
ล้ิมทิพยสุนทร 

09 5150 9904 
 

ผอ.กพส. 08 5070 6485 
หัวหนาทีมบริหารความ

ตอเนื่อง 
นายกิติศักด์ิ อันภกัด์ิดี 

08 5449 6437 
 

ผอ.กปน. 08 5070 6587 
หัวหนาทีมบริหารความ

ตอเนื่อง 
นางสาวบุรัสกร แสงไกร 09 4264 5065 

ผอ.กปจ. 08 2365 0900 
หัวหนาทีมบริหารความ

ตอเนื่อง 
นางสยุมพร มัทวกาญจน 

09 2646 6339 
 

 
แผนบริหารความตอเนื่อง เพ่ือรองรับสถานการณฉุกเฉินกรมประมง ป 2560 
  แนวทางในการจัดการและบริหารจัดการทรัพยากรใหมีความพรอมเม่ือเกิดสภาวะวิกฤต     
ซ่ึงพิจารณาใน ๕ ดาน ดังนี้ 

๑ แผนดานอัคคีภัย 
 

ทรัพยากร กลยุทธความตอเนื่อง 
 

 

อาคาร/สถานท่ี 
ปฏิบัติงานสํารอง 

     ๑.  กําหนดให ใช พ้ื น ท่ีปฏิบั ติ ง านสํ า รอง   เ ม่ื ออาคาร         
ปลอดประสพ  อาคารปรีดากรรณสูตร อาคารเชิดชายอมาตยกุล               
อาคารอเนกประสงค โดยจะตองมีการสํารวจความเหมาะสมของ
สถานท่ี ประสานงาน และการเตรียมความพรอมของแตละอาคาร
นั้น ๆ 

 

วัสดุอุปกรณท่ี
สําคัญ/การจัดหา

จัดสงวัสดุ
อุปกรณท่ีสําคัญ 

     ๑. กําหนดใหมีการจัดหาคอมพิวเตอรสํารองและเครื่องพิมพ
(Printer) และเครื่องรับ-สงโทรสาร (Fax) ท่ีมีคุณลักษณะเหมาะสม
กับการใชงาน พรอมอุปกรณท่ีสามารถเชื่อมโยงตอผานเขาสูระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานกลางได 
     ๒. กําหนดใหใชคอมพิวเตอรแบบพกพา(Laptop/Notebook)  
ของเจาหนาท่ี ของหนวยงานไดเปนการชั่วคราว หากมีความจําเปน
เรงดวนในชวงระหวางการจัดหาคอมพิวเตอรสํารอง ท้ังท่ีตองไดรับ
อนุญาตจากหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องในการกอบกูคืนกอน 



 
 

     ๓. กําหนดให มีการติดตอประสานงาน ดวยระบบวิทยุ 
VHF/FM (ชนิดมือถือ) ในการติดตอประสานงานในการปฏิบัติงาน
ในสภาวะวิกฤตระหวางหนวยงานภายในกรมประมงเปนการ
ชั่วคราวจนกวาจะมีการกอบกูเขาสูสภาวะปกติ  

 

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
ขอมูลท่ีสําคัญ 

      ๑. ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลท่ีสําคัญ
ของหนวยงาน เปน แบบรวมศูนยและเชื่อมโยงระบบเครือขายผาน
อินเตอรเนตเพ่ือการใชงาน ดังนั้น หากเกิดภาวะฉุกเฉินใหรอ
จนกวาระบบการบริหารเทคโนโลยี สารสนเทศของสวนกลาง     
จะกอบกูใหสามารถใชงานได  
       ๒. กําหนดใหเจาหนาท่ีทุกคนจัดเก็บขอมูลการปฏิบัติงานของ
ตนเองไวใน external hard disk ของสวนกลาง เปนระยะ 

 

บุคลากรหลัก      ๑. กําหนดใหใชบุคลากรสํารองทดแทนภายในหนวยงาน
สํานัก/กอง/กลุม งานเดียวกัน 
      ๒. กําหนดใหใชบุคลากรนอกหนวยงานสํานัก/กอง/กลุม ใน
กรณีท่ีบุคลากรไมเพียงพอหรือขาดแคลน 

 

คูคา/ผูใหบริการ
ท่ีสําคัญ/ผูมีสวน

ไดสวนเสีย 

      ๑. กําหนดใหจัดหาอุปกรณเชื่อมโยงระบบเครือขายตอผาน
ระบบอินเตอร เน็ตแบบพกพาของผู ใหบริการโทรศัพทมือถือ 
สามารถเชื่อมโยงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลสําคัญ
ของหนวยงานกลางผานอินเตอรเน็ต 
       ๒. ระบบสารสนเทศของกรมประมงจะตองมีการเตรียมความ
พรอมในกรณีท่ีเกิดกระแสไฟฟาขัดของ จะตองมีการติดตั้งเครื่อง
สํารองไฟฟาอัตโนมัติหรือประสานกับหนวยงานของการไฟฟาใน
พ้ืนท่ีใกลเคียงเปนหนวยสํารองไฟฟาไดนาน ๘ ชั่วโมง 
       3. กําหนดใหจัดหาระบบเครือขายอินเตอรเน็ตพรอมระบบ
เชื่อมโยงในการสนับสนุนการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีสํารองอยางนอย   
2 ราย หรือตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี เชน TOT, CAT 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

๒ แผนดานชุมนุมประทวง/จลาจล 
 

ทรัพยากร กลยุทธความตอเนื่อง 
 

 

 

อาคาร/สถานท่ี 

ปฏิบัติงานสํารอง 

กําหนดใหใชพ้ืนท่ีเม่ือเกิดเหตุการณชุมนุมประทวง/จลาจล ดังนี้  
     ๑. อาคารสํานักงานของดานตรวจสัตวน้ําสนามบินสุวรรณภูมิ  
     ๒.อาคารสํานักงานดานตรวจสัตวน้ําสนามบินดอนเมือง  
     ๓. กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา อําเภอคลองหา          
จังหวัดปทุมธาน ี
     ๔. กําหนดใหปฏิบัติงานท่ีบาน สําหรับภารกิจท่ีไมไดรับ
ผลกระทบหรือมีลักษณะ งานท่ีสามารถปฏิบัติงานท่ีบานได โดย
หนวยงานตองสนับสนุนระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

วัสดุอุปกรณท่ี
สําคัญ/การจัดหา

จัดสงวัสดุ
อุปกรณท่ีสําคัญ 

     ๑. กําหนดใหมีการจัดหาคอมพิวเตอรสํารองและเครื่องพิมพ
(Printer) และเครื่องรบั-สงโทรสาร (Fax) ท่ีมีคุณลักษณะเหมาะสม
กับการใชงาน พรอมอุปกรณท่ีสามารถเชื่อมโยงตอผานเขาสูระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานกลางได 
     ๒. กําหนดใหใชคอมพิวเตอรแบบพกพา(Laptop/Notebook)  
ของเจาหนาท่ี ของหนวยงานไดเปนการชั่วคราว หากมีความจําเปน
เรงดวนในชวงระหวางการจัดหาคอมพิวเตอรสํารอง ท้ังท่ีตองไดรับ
อนุญาตจากหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องในการกอบกูคืนกอน 
     ๓. กําหนดให มีการติดตอประสานงาน ดวยระบบวิทยุ 
VHF/FM (ชนิดมือถือ) ในการติดตอประสานงานในการปฏิบัติงาน
ในสภาวะวิกฤตระหวางหนวยงานภายในกรมประมงเปนการ
ชั่วคราวจนกวาจะมีการกอบกูเขาสูสภาวะปกติ  

 

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
ขอมูลท่ีสําคัญ 

      ๑. ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลท่ีสําคัญ
ของหนวยงาน เปน แบบรวมศูนยและเชื่อมโยงระบบเครือขายผาน
อินเตอรเนตเพ่ือการใชงาน ดังนั้น หากเกิดภาวะฉุกเฉินใหรอ
จนกวาระบบการบริหารเทคโนโลยี สารสนเทศของสวนกลาง     
จะกอบกูใหสามารถใชงานได  
       ๒. กําหนดใหเจาหนาท่ีทุกคนจัดเก็บขอมูลการปฏิบัติงานของ
ตนเองไวใน external hard disk ของสวนกลาง เปนระยะ 

 

บุคลากรหลัก      ๑. กําหนดใหใชบุคลากรสํารองทดแทนภายในหนวยงาน
สํานัก/กอง/กลุม งานเดียวกัน 
      ๒. กําหนดใหใชบุคลากรนอกหนวยงานสํานัก/กอง/กลุม ใน
กรณีท่ีบุคลากรไมเพียงพอหรือขาดแคลน 



 
 

 

วัสดุอุปกรณท่ี
สําคัญ/การจัดหา

จัดสงวัสดุ
อุปกรณท่ีสําคัญ 

     ๑. กําหนดใหมีการจัดหาคอมพิวเตอรสํารองและเครื่องพิมพ
(Printer) และเครื่องรับ-สงโทรสาร (Fax) ท่ีมีคุณลักษณะเหมาะสม
กับการใชงาน พรอมอุปกรณท่ีสามารถเชื่อมโยงตอผานเขาสูระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานกลางได 
     ๒. กําหนดใหใชคอมพิวเตอรแบบพกพา(Laptop/Notebook)  
ของเจาหนาท่ี ของหนวยงานไดเปนการชั่วคราว หากมีความจําเปน
เรงดวนในชวงระหวางการจัดหาคอมพิวเตอรสํารอง ท้ังท่ีตองไดรับ
อนุญาตจากหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องในการกอบกูคืนกอน 
     ๓. กําหนดให มีการติดตอประสานงาน ดวยระบบวิทยุ 
VHF/FM (ชนิดมือถือ) ในการติดตอประสานงานในการปฏิบัติงาน
ในสภาวะวิกฤตระหวางหนวยงานภายในกรมประมงเปนการ
ชั่วคราวจนกวาจะมีการกอบกูเขาสูสภาวะปกติ  

 

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
ขอมูลท่ีสําคัญ 

      ๑. ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลท่ีสําคัญ
ของหนวยงาน เปน แบบรวมศูนยและเชื่อมโยงระบบเครือขายผาน
อินเตอรเนตเพ่ือการใชงาน ดังนั้น หากเกิดภาวะฉุกเฉินใหรอ
จนกวาระบบการบริหารเทคโนโลยี สารสนเทศของสวนกลาง     
จะกอบกูใหสามารถใชงานได  
       ๒. กําหนดใหกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศจัดใหมีระบบการ
สํารองขอมูลไวใน สถานท่ีอ่ืน 
       ๓. กําหนดใหเจาหนาท่ีทุกคนจัดเก็บขอมูลการปฏิบัติงาน
ของตนเองไวใน external hard disk ของสวนกลาง เปนระยะ 

 

คูคา/ผูใหบริการ
ท่ีสําคัญ/ผูมีสวน

ไดสวนเสีย 

      ๑. กําหนดใหจัดหาอุปกรณเชื่อมโยงระบบเครือขายตอผาน
ระบบอินเตอร เน็ตแบบพกพาของผู ใหบริการโทรศัพทมือถือ 
สามารถเชื่อมโยงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลสําคัญ
ของหนวยงานกลางผานอินเตอรเน็ต 
๒. ระบบสารสนเทศของกรมประมงจะตองมีการเตรียมความพรอม
ในกรณีท่ีเกิดกระแสไฟฟาขัดของ จะตองมีการติดต้ังเครื่องสํารอง
ไฟฟาอัตโนมัติหรือประสานกับหนวยงานของการไฟฟาในพ้ืนท่ี
ใกลเคียงเปนหนวยสํารองไฟฟาไดนาน ๘ ชั่วโมง 
       3. กําหนดใหจัดหาระบบเครือขายอินเตอรเน็ตพรอมระบบ
เชื่อมโยงในการสนับสนุนการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีสํารองอยางนอย   
2 ราย หรือตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี เชน TOT, CAT 

 
 

 
 
 



 
 

๓ แผนดานเหตุการณอุทกภัย 
 

ทรัพยากร กลยุทธความตอเนื่อง 

 

 

 

อาคาร/สถานท่ี 

ปฏิบัติงานสํารอง 

กําหนดใหใชพ้ืนท่ีเม่ือเกิดเหตุการณอุทกภัย ดังนี้  
     ๑. อาคารสํานักงานของดานตรวจสัตวน้ําสนามบินสุวรรณภูมิ  
     ๒.อาคารสํานักงานดานตรวจสัตวน้ําสนามบินดอนเมือง  
     ๓. กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา อําเภอคลองหา          
จังหวัดปทุมธาน ี
     ๔. กําหนดใหปฏิบัติงานท่ีบาน สําหรับภารกิจท่ีไมไดรับ
ผลกระทบหรือมีลักษณะ งานท่ีสามารถปฏิบัติงานท่ีบานได โดย
หนวยงานตองสนับสนุนระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

วัสดุอุปกรณท่ี
สําคัญ/การจัดหา

จัดสงวัสดุ
อุปกรณท่ีสําคัญ 

     ๑. กําหนดใหมีการจัดหาคอมพิวเตอรสํารองและเครื่องพิมพ
(Printer) และเครื่องรับ-สงโทรสาร (Fax) ท่ีมีคุณลักษณะเหมาะสม
กับการใชงาน พรอมอุปกรณท่ีสามารถเชื่อมโยงตอผานเขาสูระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานกลางได 

     ๒. กําหนดใหใชคอมพิวเตอรแบบพกพา(Laptop/Notebook)  
ของเจาหนาท่ี ของหนวยงานไดเปนการชั่วคราว หากมีความจําเปน
เรงดวนในชวงระหวางการจัดหาคอมพิวเตอรสํารอง ท้ังท่ีตองไดรับ
อนุญาตจากหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องในการกอบกูคืนกอน 

     ๓. กําหนดใหมีการติดตอประสานงาน ดวยระบบวิทยุ 
VHF/FM (ชนิดมือถือ) ในการติดตอประสานงานในการปฏิบัติงาน
ในสภาวะวิกฤตระหวางหนวยงานภายในกรมประมงเปนการ
ชั่วคราวจนกวาจะมีการกอบกูเขาสูสภาวะปกติ  

 

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
ขอมูลท่ีสําคัญ 

      ๑. ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลท่ีสําคัญ
ของหนวยงาน เปน แบบรวมศูนยและเชื่อมโยงระบบเครือขายผาน
อินเตอรเนตเพ่ือการใชงาน ดังนั้น หากเกิดภาวะฉุกเฉินใหรอ
จนกวาระบบการบรหิารเทคโนโลย ีสารสนเทศของสวนกลาง     
จะกอบกูใหสามารถใชงานได  
    ๒. กําหนดใหเจาหนาท่ีทุกคนจัดเก็บขอมูลการปฏิบัติงานของ
ตนเองไวใน external hard disk ของสวนกลาง เปนระยะ 

 

บุคลากรหลัก      ๑. กําหนดใหใชบุคลากรสํารองทดแทนภายในหนวยงาน
สํานัก/กอง/กลุม งานเดียวกัน 
     ๒. กําหนดใหใชบุคลากรนอกหนวยงานสํานัก/กอง/กลุม ใน
กรณีท่ีบุคลากรไมเพียงพอหรือขาดแคลน 



 
 

 

คูคา/ผูใหบริการ
ท่ีสําคัญ/ผูมีสวน

ไดสวนเสีย 

      ๑. กําหนดใหจัดหาอุปกรณเชื่อมโยงระบบเครือขายตอผาน
ระบบอินเตอร เน็ตแบบพกพาของผู ใหบริการโทรศัพทมือถือ 
สามารถเชื่อมโยงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลสําคัญ
ของหนวยงานกลางผานอินเตอรเน็ต 
       ๒. ระบบสารสนเทศของกรมประมงจะตองมีการเตรียมความ
พรอมในกรณีท่ีเกิดกระแสไฟฟาขัดของ จะตองมีการติดตั้งเครื่อง
สํารองไฟฟาอัตโนมัติหรือประสานกับหนวยงานของการไฟฟาใน
พ้ืนท่ีใกลเคียงเปนหนวยสํารองไฟฟาไดนาน ๘ ชั่วโมง 
       3. กําหนดใหจัดหาระบบเครือขายอินเตอรเน็ตพรอมระบบ
เชื่อมโยงในการสนับสนุนการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีสํารองอยางนอย   
2 ราย หรือตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี เชน TOT, CAT 

กระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน Call Tree 
  กระบวนการ Call Tree คือกระบวนการแจงเหตุฉุกเฉินใหกับสมาชิกในคณะบริหารความ
ตอเนื่องและทีมงานความตอเนื่องท่ีเก่ียวของตามผังรายชื่อทางโทรศัพท โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการบริหาร
จัดการข้ันตอนในการติดตอกับเจาหนาท่ี ภายหลังจากการมีการประกาศเหตุการณฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตของ
หนวยงาน 
  จุดเริ่มตนของกระบวนการ Call Tree จะเริ่มจากหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องแจงให             
ผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง โดยผูประสานงานฯ จะแจงใหหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
รับทราบเหตุการณฉุกเฉินและประกาศใชแผนความตอเนื่อง ตามสายงานการบังคับบัญชาของแตละสายงาน
ผูอํานวยการ/กอง/กลุม/ศูนย แตละทานจึงติดตอและแจงไปยังบุคลากรภายใตการบังคับบัญชาของตน
รับทราบเหตุการณฉุกเฉินและประกาศใชแผนความตอเนื่องของหนวยงานท่ีไดรับผลกระทบ ตามรายชื่อและ
ชองทางติดตอสื่อสารท่ีไดระบุในตารางท่ี ๒ สําหรับหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องในการบริหารความ
ตอเนื่อง และทีมบริหารความตอเนื่องกับผูประสานงานบริหารความตอเนื่องตามตารางท่ี ๒ 
กรณีท่ีไมสามารถติดตอหัวหนาทีมได ใหติดตอไปยังบุคลากรสํารอง โดยพิจารณา ดังนี้ 

    ๑. ถาเหตุการณเกิดข้ึนในเวลาทําการ ใหดําเนินการติดตอบุคลากรหลัก โดยติดตอผานเบอร
โทรศัพทของหนวยงานเปนชองทางแรกตามรายชื่อบุคลากรและบทบาทของคณะบริหารความตอเนื่อง 

   ๒. ถาเหตุการณเกิดข้ึนนอกเวลาราชการหรือสถานท่ีปฏิบัติงานหลักไดรับผลกระทบ ให
ดําเนินการติดตอบุคลากรหลัก โดยติดตอผานโทรศัพทมือถือเปนชองทางแรก  

   ๓. ถาสามารถติดตอบุคลากรหลักไดใหแจงขอมูลแกบุคลากรหลักของหนวยงานทราบ 
ดังตอไปนี้ 

    ๓.๑ สรุปสถานการณของเหตุการณฉุกเฉินและประกาศใชแผนความตอเนื่อง 
    ๓.๒ วัน เวลา และสถานท่ีสําหรับการนัดประชุมเรงดวนของหนวยงาน สําหรับผูบริหาร

ความตอเนื่องของหนวยงานและทีมงานบริหารความตอเนื่อง 
    ๓.๓ ข้ันตอนการดําเนินงานในการปฏิบัติงาน เพ่ือบริหารความตอเนื่องตอไป เชน สถานท่ี

ทํางานหลักท่ีใชในการประสานงานในการปฏิบัติงาน  การขนยายอุปกรณท่ีสําคัญของหนวยงาน ฯลฯ  
 

 



 
 

การกําหนดทรัพยากรสําคัญท่ีใชในการดําเนินงานและการใหบริการ กรณีเกิดภัยท้ัง ๓ ดาน 

กระบวนการ 

การกําหนดทรัพยากรท่ีสําคัญ 

อาคารสถานท่ี
ปฏิบัติงาน 

เครื่องมือและ
อุปกรณ 

ระบบงาน    
เทคโนโลยีหรือ

ระบบสารสนเทศ 
บุคลากร 

คูคา/ผู
ใหบริการ/ผูมี
สวนไดสวนเสีย 

งานสารบรรณ
และงานธุรการ

ท่ัวไป 

ใชพ้ืนท่ีสํารอง 
10 ตรม. 

เครื่องคอมพิวเตอร
พรอมเครื่องพิมพ    

3 ชุด 

- ระบบE-Saraban 
- ระบบ GFMIS 

- ระบบ Internet 

บุคลากรหลัก  
5 คน 

ผูใหบริการ
เชื่อมโยงระบบ

เครื่องขาย 
Internet 

งานดานการเงิน 
การบัญชี วัสดุ 
ครุภณัฑ การ
บริหารบุคคล 
งานติดตอ

ประสานงาน  
งานสิติขอมูล 

ใชพ้ืนท่ีสํารอง 
10 ตรม. 

เครื่องคอมพิวเตอร
พรอมเครื่องพิมพ    

3 ชุด 

- ระบบจัดซ้ือจัด
จาง 

- ระบบ GFMIS 
- ระบบ Internet 

บุคลากรหลัก  
5 คน 

ผูใหบริการ
เชื่อมโยงระบบ

เครื่องขาย 
Internet 

งานขอใบอนุญาต 
และการขอ
ใบรับรอง 

ใชพ้ืนท่ีสํารอง 
10 ตรม. 

เครื่องคอมพิวเตอร
พรอมเครื่องพิมพ    

2 ชุด 

- ระบบ Internet บุคลากรหลัก  
6 คน 

ผูใหบริการ
เชื่อมโยงระบบ

เครื่องขาย 
Internet 

 

7 ประโยชนท่ีคาดหวังจาการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤตของกรมประมง 
  1) เกิดการรับรูแผนบริหารความตอเนื่อง เพ่ือรองรับสถานการณฉุกเฉิน 2560 ใหสามารถ
เผชิญกับสภาวะวิกฤตไดทันทวงที และสามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง  
  2) เกิดการพัฒนาบทเรียนท่ีเรียนรู เพ่ือการปรับปรุงศักยภาพ ความพรอม ความสามารถใน
การบริหารสภาวะวิกฤตไดตอเนื่อง 
 


