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3
บทที่ 1
บทนํา
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต หรือต่อไปนี้จะเรียกว่า “Business Continuity Plan
(BCP)” จัดทําขึ้นเพื่อให้ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา): ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด
กรมประมง ที่มีหน้าที่หลักในการควบคุมการแจ้งเข้า-ออก ของเรือประมงเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ํา
ควบคุ มการประมง ป้ องกั น มิ ใ ห้ มีก ารทํ า การประมงโดยไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย อนุ รั กษ์ แ ละบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรประมงและสัตว์น้ําให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน การดําเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) สามารถนําไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติ
ในสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร เช่น
วิกฤตเศรษฐกิจ อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย การจลาจล การประท้วง เป็นต้น กรณีเช่นเมื่อปลายปี พ.ศ. 2562
ทั่วโลกได้เผชิญกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประเทศต่าง ๆ
รวมถึงประเทศไทยได้ออกมาตรการอย่างเข้มงวดเพื่อยับยั้งการแพร่เชื้อ ทั้งห้ามการเดินทางเข้า-ออกประเทศ
ของพลเมือง การปิดเมือง การกักตัว โดยไม่ให้สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงาน
ต้องหยุดการดําเนินงาน หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
การที่ ห น่ว ยงานไม่ มีแผนเตรี ยมการรองรั บให้การดํ าเนิ น งานและการบริ การเป็ นไปอย่ า ง
ต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบต่อความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือที่มีต่อหน่วยงาน จากการหยุดชะงักหรือไม่
สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้ ทําให้ผู้รับบริการซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวประมง เรือประมง ต้องเสียโอกาส
เสียเวลาและงบประมาณในการรอรับบริการ เกิดความเสียหายในภาพรวม เช่น ด้านเศรษฐกิจการเงิน สังคม
ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น ดังนั้น การจัดทําแผนความต่อเนื่อง
จึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยให้หน่วยงานสามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด และทําให้กระบวนการที่
สําคัญ (Critical Business Process) สามารถดําเนินการได้อย่างปกติ หรือตามระดับการให้บริการที่กําหนดไว้
ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานได้
1.1 วัตถุประสงค์
๑.เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง
๒.เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานมี การเตรี ย มความพร้ อมล่ ว งหน้ าในการรั บ มื อ กั บ สภาวะวิ กฤต หรื อ
เหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดําเนินงานหรือการให้บริการของ
หน่วยงาน
๔.เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๕.เพื่ อให้ ป ระชาชน เจ้ า หน้ า ที่ หน่ ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ หน่ ว ยงานภาครั ฐ และผู้ มีส่ ว นได้
ส่วนเสีย (Stakeholders) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของหน่วยงาน แม้หน่วยงานจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์
ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทําให้การดําเนินงานต้องหยุดชะงัก
1.2 สมมติฐานของแผนดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP Assumption)
เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสําคัญต่างๆ แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อ
1.สถานที่ปฏิบัติงานสํารองที่ได้มีการจัดเตรียมไว้
2.วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ/การจัดหา จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญยังสามารถนําไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้
3.ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือเข้าถึงข้อมูล ที่สําคัญยังสมารถใช้
ปฏิบัติงานได้
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4.บุคลากรหลักสามารถ มาปฏิบัติงานได้
5.ผู้ประกอบการ เกษตรกร ชาวประมง ผู้มีส่วนได้ส่วนส่วนเสียยังสามารถใช้บริการหรือส่ง
มอบงาน เพื่อให้หน่วยงานใช้ในการปฏิบัติงานได้
1.3 ขอบเขตของแผนความต่อเนื่อง (Scope of BCP)
แผนความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ใช้รับรองกรณีการเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ในพื้นที่ของหน่วยงานภายในศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-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
เพื่อให้มั่นใจว่าแผนสอคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถนําไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.5 ทีมบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan team)
โครงสร้างและคณะบริหารความต่อเนื่อง
เพื่อให้แผน BCP สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ศูนย์ควบคุม
การแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) จึงจัดตั้งคณะบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ของหน่วยงาน
ประกอบด้ วยหั วหน้ าคณะบริ หารความต่อเนื่อง ได้ แก่ 1) ผู้บริ หารสูงสุ ดของหน่ว ยงานหรื อผู้ได้รับ มอบหมาย
มีหน้าที่ในการประเมิน ลักษณะ ขอบเขต และแนวโน้มของอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อตัดสินใจประกาศใช้แผนดําเนิน
ธุรกิจอย่าง ต่อเนื่อง และดําเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง ตลอดจนสรรหาทรัพยากร
ตามที่ได้กําหนดไว้ในแผนดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 2) หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่หัวหน้ากลุ่ม หรือ
ข้าราชการที่อยู่ปฏิบัติงานประจํา ที่มีหน้าที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
และคณะบริหารความต่อเนื่อง และดําเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง ตลอดจนสรรหา
ทรัพยากรที่ได้กําหนดไว้ ในแผนดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของฝ่ายงาน/ส่วนงานของตนและผู้ประสานงานคณะ
บริ ห ารความต่ อ เนื่ อ ง มี ห น้ า ที่ ใ นการติ ด ต่ อ และประสานงานภายใน หน่ ว ยงานและให้ ก ารสนั บ สนุ น ในการ
ติดต่อสื่อสารกับฝ่ายงาน/ส่วนงาน ภายในหน่วยงานและองค์กร และ ดําเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการ
บริหารความต่อเนื่อง ปรากฏดังแผนภาพที่ 1
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โครงสร้างคณะบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team)
ของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
นายธีระพงษ์ อภัยภักดี
ผู้อํานวยการศูนย์ฯ

ทีมที่ 1
เหตุการณ์อัคคีภัย

ทีมที่ 2
เหตุการณ์ชุมนุม
ประท้วง/จลาจล

ทีมที่ 3
เหตุการณ์อทุ กภัย

ทีมที่ 4
เหตุการณ์วาตภัย

ทีมที่ 5 เหตุการณ์
ไฟฟ้าดับต่อเนือ่ ง/
สารสนเทศขัดข้อง

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนือ่ ง
(นายชวนนท์ กัลยา)

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนือ่ ง
(นางเสาวนีย์ สาลีโท)

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนือ่ ง
(นายชวนนท์ กัลยา)

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนือ่ ง
(นายชวนนท์ กัลยา)

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนือ่ ง
นางสาวอารยา อวลน

ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง
นายอัมรัย์ อีแต
นายทีปกร อุน่ ฤกษ์

ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง
อัลฮัมดี ดือราโซะ

ทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง
นายถาวร แสงโสภา

นางสาวอวรพรรณ บุญโท

นางพรพิมล พงเจริญ วิจิตร

ทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง
นายนิติพันธ์ พลอาจ
นางสาวอาฟีร่า ซีเซ็ง

ทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง
นางสาวสุภาสรัตน์ กฤษณพันธุ์
นางสาววิรัชพัชร บุญโท

แผนภาพที่ 1 โครงสร้างคณะบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)
1.6 รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team)
บุ คลากรของที มงานบริ ห ารความต่ อ เนื่ อง (BCP Team) จะต้ องร่ ว มมื อกั น ดู แล ติ ด ตาม
ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในแต่ละส่วนงาน ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ตามรายชื่อบุคลากรและ
บทบาทของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ที่กําหนดให้เป็นบุคลากรหลัก และในกรณีที่บุคลากร
หลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคลากรสํารองรับผิดชอบบทบาทของบุคลากรหลักไปก่อนจนกว่าจะได้มี
การมอบหมายและแต่งตั้งขึ้นโดยหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องในการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้คืน
ปรากฏตามตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team)
บุคลากรหลัก
ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
นายธีระพงษ์ อภัยภักดี
ผู้อํานวยการศูนย์
นายชวนนท์ กัลยา
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นางเสาวนีย์ สาลีโท
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นางสาวอารยา อวลนวน
เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน

09 26269900
08 18326225
08 43612057
06 35169939

บทบาท
หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง
หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่องทีม 1 3 และ 4
หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่องทีม 2
หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่องทีม 5

บุคลากรสํารอง
ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
นายฟารีซี มะหมัด
09 72738432
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายอัมรีย์ อีแต
08 10861020
นักวิชาการประมง
อัลฮัมดี ดือราโซะ
09 59874517
นักวิชาการประมง
นางสาวสุภาสรัตน์ กฤษณพันธุ์ 08 94622930
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บทที่ 2
การวิเคราะห์ผลกระทบการดําเนินงาน และการประเมินความเสี่ยง
2.1 การวิเคราะห์ทรัพยากรที่สําคัญ
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินมีหลายรูปแบบ ดังนั้น แผนความต่อเนื่องฉบับนี้ได้จัดทํา
ขึ้นเพื่อให้สามารถรองรับการบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานในหลากหลายรูปแบบของสภาวะวิกฤตหรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉินนั้นๆ โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อทรัพยากรที่สําคัญในการดําเนินงาน ซึ่งเป็นการจัดการ
ทรัพยากรที่สําคัญและจําเป็นที่จะต้องระบุไว้ในแผนความต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเตรียมทรัพยากรที่สําคัญซึ่ง
พิจารณาจากผลกระทบใน ๕ ด้าน ดังนี้
๑.ผลกระทบด้ า นอาคาร/สถานที่ ป ฏิ บั ติ ง านหลั ก หมายถึ ง เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทํ า ให้
ไม่สามารถปฏิบัติงานที่สถานที่ปฏิบัติงานหลักของหน่วยงานที่ได้รับความเสียหาย หรือไม่สามารถใช้สถานที่
ปฏิบัติงานหลักได้ และส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้ชั่วคราวหรือในระยะยาว
๒.ผลกระทบด้ า นอุ ป กรณ์ ที่สํ า คั ญ /การจั ด ส่ งวั ส ดุ อุป กรณ์ ที่สํ า คั ญ หมายถึ ง เหตุ การณ์ ที่
เกิดขึ้นทําให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ หรือไม่สามารถจัดหา/จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญได้
3.ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้
ไม่สามารถใช้ระบบงานทางด้านเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลที่สําคัญ ให้สามารถใช้งานในการ
ปฏิบัติงานได้ตามปกติ
4.ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้บุคลากรหลักไม่สามารถ
มาปฏิบัติงานได้ตามปกติ
5.ผลกระทบด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้ให้บริการที่สําคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้/
ผู้ให้บริการ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่สามารถติดต่อหรือรับบริการ หรือส่งมอบงานได้ตามปกติ
2.2 สรุปเหตุการณ์ภัยคุกคามและผลกระทบจากเหตุการณ์
ตารางที่ 2 สรุปเหตุการณ์และผลกระทบจากเหตุการณ์
เหตุการณ์สภาวะวิกฤต

๑. เหตุการณ์อัคคีภัย
2. เหตุการณ์ชุมนุม
ประท้วง/จลาจล
3. เหตุการณ์อุทกภัย
4. เหตุการณ์วาตภัย
5. เหตุการณ์ระบบ
สารสนเทศขัดข้อง

ผลกระทบ
ด้าน
ด้านวัสดุ
ด้าน
อาคาร/
อุปกรณ์ที่
เทคโนโลยี
สถานที่
สําคัญ/การ
สารสนเทศ
ปฏิบัติงาน
จัดหา
และข้อมูลที่
หลัก
จัดส่งวัสดุ
สําคัญ
อุปกรณ์ที่สําคัญ
√
√
√
√

ด้าน
ผู้
บุคลากร ให้บริการ/
หลัก
ผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสีย
√
√

√

√
√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

8
แผนความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ไม่รองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่เหตุขัดข้องเกิดขึ้นจากการ
ดําเนินงานปกติ และเหตุขัดข้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบในระดับสูงต่อการดําเนินงานและการให้บริการของ
หน่วยงาน เนื่องจากหน่วยงานยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์ได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
โดยผู้บริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารของแต่ละสํานักและกองสามารถรับผิดชอบและดําเนินการได้ด้วยตนเอง
2.3 กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree)
กระบวนการ Call Tree คือกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกในคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง และทีมงานความต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องตามผังรายชื่อทางโทรศัพท์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหาร
จัดการขั้นตอนในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ภายหลังจากการมีการประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือภาวะวิกฤตของ
หน่วยงาน
จุดเริ่มต้นของกระบวนการ Call Tree จะเริ่มจากหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องแจ้งให้
ผู้ป ระสานงานคณะบริ ห ารความต่ อเนื่ อง โดยผู้ ป ระสานงานฯ จะแจ้ งให้ หั ว หน้ า ที มบริ ห ารความต่ อเนื่ อง
รับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉิน และประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง ตามสายงานการบังคับบัญชาของแต่ละสายงาน
แต่ ล ะท่ า นจึ ง ติ ด ต่ อ และแจ้ ง ไปยั ง บุ ค ลากรภายใต้ ก ารบั ง คั บ บั ญ ชาของตนรั บ ทราบเหตุ ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น
และประกาศใช้แผนความต่อเนื่องของหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ตามรายชื่อ และช่องทางติดต่อสื่อสารที่ได้
ระบุ ใ นตารางรายชื่ อ บุ ค ลากร สํ า หรั บ หั ว หน้ า คณะบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งในการบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ ง
และทีมบริหารความต่อเนื่องกับผู้ประสานงานบริหารความต่อเนื่องตามตารางรายชื่อบุคลากร
กรณีที่ไม่สามารถติดต่อหัวหน้าทีมได้ ให้ติดต่อไปยังบุคลากรสํารอง โดยพิจารณา ดังนี้
๑.ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลาทําการ ให้ดําเนินการติดต่อบุคลากรหลัก โดยติดต่อผ่านเบอร์
โทรศัพท์มือถือส่วนตัวเป็นช่องทางแรกตามรายชื่อบุคลากรและบทบาทของคณะบริหารความต่อเนื่อง
๒.ถ้ า เหตุ ก ารณ์ เ กิ ด ขึ้ น นอกเวลาราชการหรื อ สถานที่ ป ฏิ บั ติ ง านหลั ก ได้ รั บ ผลกระทบ
ให้ดําเนินการติดต่อบุคลากรหลัก โดยติดต่อผ่านโทรศัพท์มือถือส่วนตัวเป็นช่องทางแรก
๓.ถ้ า สามารถติ ด ต่ อ บุ ค ลากรหลั ก ได้ ใ ห้ แ จ้ ง ข้ อ มู ล แก่ บุ ค ลากรหลั ก ของหน่ ว ยงานทราบ
ดังต่อไปนี้
๓.๑ สรุปสถานการณ์ของเหตุการณ์ฉุกเฉินและประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง
๓.๒ วัน เวลา และสถานที่สําหรับการนัดประชุมเร่งด่วนของหน่วยงาน สําหรับผู้บริหาร
ความต่อเนื่องของหน่วยงานและทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
๓.๓ ขั้นตอนการดําเนินงานในการปฏิบัติงาน เพื่อบริหารความต่อเนื่องต่อไป เช่น สถานที่
ทํางานหลักที่ใช้ในการประสานงานในการปฏิบัติงาน การขนย้ายอุปกรณ์ที่สําคัญของหน่วยงาน ฯลฯ
2.4 กลยุทธ์ความต่อเนื่อง ( Business Continuity Strategy)
เมื่อเกิดกรณีการสูญเสีย/เสียหายของปัจจัยหลัก ( LOSS OF KEY PILLARS) องค์การจะต้อง
เลือกวิธีการในการลดความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมที่สําคัญ เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับและสามารถ
นําไปปฏิบัติได้โดยกําหนดกลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy) เพื่อกู้คืนของกิจกรรมที่
สํ า คั ญ โดยระบุ ถึ ง ปั จ จั ย หลั ก ของการสู ญ เสี ย และ เสี ย หายเพื่ อ การกู้ คื น ภายในระยะเวลาที่ ย อมให้ ห ยุ ด
ดําเนินการขั้นต่ําได้ ด้วยการกําหนดทรัพยากรที่สําคัญ/จําเป็นต่อการบริหารความต่อเนื่อง โดยระบุทรัพยากร
สําคัญขั้นต่ํา ที่กระบวนงานต้องใช้ในการดําเนินงานทั้ง 5 อย่าง ได้แก่ อาคาร/สถานที่ปฏิบัติงาน เครื่องมือ
และอุปกรณ์ ระบบงานเทคโนโลยีหรือระบบสารสนเทศ บุคลากร และคู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของหน่วยงานปรากฏตามตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 กลยุทธ์ความต่อเนื่อง ( Business Continuity Strategy)
ทรัพยากรสําคัญ
อ า ค า ร / ส ถ า น ที่
ปฏิบัติงาน
เครื่องมือและอุปกรณ์
ระบบงานเทคโนโลยี
หรือ ระบบสารสนเทศ

กลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง
 สรรหาและเตรียมอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
 กําหนดแนวทางให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้







บุคลากร





ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร/ผู้ มี ส่ ว นได้
ส่วนเสีย








จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์สํารอง เพื่อใช้ในสภาวะวิกฤต
ประสานหน่วยงานในสังกัดเพื่อขอยืมเครื่องมือ และอุปกรณ์
ดําเนินการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประสานงานกับหน่วยงานเทคโนโลยี เพื่อจัดเตรียมและให้มีระบบงาน
เทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศสํารอง
ปฏิบัติงานโดยไม่ใช้ระบบงานเทคโนโลยี (Manual) ไปก่อน แล้วจึง
ป้อนข้อมูลเข้าในระบบ เมื่อกลับคืนสู่สภาวะปกติ
จัดหาพื้นที่บนระบบ Clound หรือ Server ของหน่วยงาน เพื่อให้
เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและสามารถปฏิบัติงานนอกสํานักงานได้
พัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงาน เป็นระบบ e-service
กํา หนดให้ มีบุ คลากรหลั กและบุ คลากรสํ ารอง ทํ า งานทดแทนกั น ได้
ในสภาวะวิกฤต
กํ า หนดแนวทางและกลุ่ ม บุ ค ลากรที่ ส ามารถขอให้ ช่ ว ยปฏิ บั ติ ง าน
ชั่วคราว จากหน่วยงานในสังกัด
กําหนดให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานนอกสํานักงานได้
กําหนดให้บุคลากรทํางานเหลื่อมเวลา
กําหนดช่องทางการติดต่อการรับบริการผ่านระบบ e-service
พิจารณากระจายความเสี่ยงโดยการเปิดหน่วยบริการให้ครอบคลุมทุกจังหวัด
จํากัดจํานวนคนเข้ารับบริการ
ผ่อนปรนหลักเกณฑ์ ลดขั้นตอน ที่ไม่จําเป็นออกไป

ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่อง
 จัด ทํ า ทะเบี ย นระบุ รายชื่ อ หมายเลขโทรศั พท์ ในการติ ด ต่ อของคู่ ค้า
หน่วยงานราชการ และผู้เกี่ยวข้อง
2.5 ผลกระทบต่อกระบวนการทํางานหรือการให้บริการ
การประเมินระดับผลกระทบในแต่ละช่วงเวลาของการหยุด ชะงักที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
หน่วยงาน กําหนดช่วงระยะเวลาของการหยุดชะงักที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เป็น 5 ช่วงเวลา ได้แก่ 1) 1 –
4 ชั่วโมง 2) 1 วัน 3) 1 สัปดาห์ 4) 1 - 2 สัปดาห์ 5) > 2 สัปดาห์ ทั้งนี้จากการวิเคราะห์ผลกระทบใน
กระบวนการดําเนินงานตามภารกิจ (Business lmpact Analysis) พบว่ากระบวนการดําเนินงานที่หน่วยงาน
ต้ อ งให้ ค วามสาคั ญ และกลั บ มาดาเนิ น งานหรื อ ฟื้ น คื น สภาพให้ ได้ ภ ายในระยะเวลาที่ กํ า หนด จํ า นวน 6
กระบวนงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบต่อกระบวนการทํางานหรือการให้บริการ (Business Impact Analysis)
พบว่า กระบวนการทํางานที่ฝ่ายงานต้องให้ความสําคัญและกลับมาดําเนินงานหรือฟื้นคืนสภาพให้ได้ภายใน
ระยะเวลาตามที่กําหนดตามหลักเกณฑ์การพิจารณาระดับของผลกระทบ และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อ
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กระบวนงานในการทํางาน/ให้บริการโดยพิจารณาถึง ความเสี่ยง ภัยคุกคาม และผลกระทบต่อทรัพยากรหลัก
ในการดําเนินงานหรือการให้บริการของหน่วยงาน ในแต่ละกระบวนการปรากฎดังตารางที่ 5.-6
ตารางที่ 5 หลักเกณฑ์การพิจารณาระดับของผลกระทบ
ระดับผลกระทบ
สูงมาก

สูง

ปานกลาง

ต่ํา

ไม่เป็นสาระสําคัญ

หลักเกณฑ์การพิจารณาระดับของผลกระทบ


















เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจํานวนเงินในระดับสูงมาก
ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือให้บริการลดลงมากกว่า ร้อยละ 50
เกิดการสูญเสียชีวิตและ/หรือภัยคุกคามต่อสาธารณชน
ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นใจต่อองค์กรในระดับประเทศและนานาชาติ
เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจํานวนเงินในระดับสูง
ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือให้บริการลดลงร้อยละ 2550
เกิดการบาดเจ็บต่อผู้รับบริการ/บุคคล/กลุ่มคน
ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นใจต่อองค์กรในระดับประเทศ
เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจํานวนเงินในระดับปานกลาง
ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือให้บริการ ลดลงร้อยละ 10-25
ต้องมีการรักษาพยาบาล
ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นใจต่อองค์กรในระดับท้องถิ่น
เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจํานวนเงินในระดับต่ํา
ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือให้บริการ ลดลงร้อยละ 5-10
ต้องมีการปฐมพยาบาล
ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นใจต่อองค์กรในระดับท้องถิ่น
ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือให้บริการ ลดลงน้อยกว่าร้อยละ 5

ตารางที่ 6 ผลกระทบต่อกระบวนการทํางานหรือการให้บริการของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)
กระบวนงานในการทํางาน/
ให้บริการ

ระดับความเร่งด่วน
สูง/ปานกลาง/ต่ํา

1.กระบวนการด้ า นงานสาร
บรรณและงานธุรการทั่วไป
2.กระบวนการด้ า นบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล
3.กระบวนการด้านสุ่มตรวจสัตว์
น้ําหน้าท่าเทียบเรือประมง
4 . ก ร ะ บ ว น ก า ร ค ว บ คุ ม
ตรวจสอบการเข้ า ออกของ
เรือประมง

สูง

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ
2-4
1
1-2
1
ชั่วโมง
วัน
สัปดาห์
เดือน
√
√

ปานกลาง
ปานกลาง
สูง

√
√
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กระบวนงานในการทํางาน/
ให้บริการ

ระดับความเร่งด่วน
สูง/ปานกลาง/ต่ํา

5.กระบวนการนํ า เอกสาร
ข้ อ มู ล บั น ทึ ก เ ข้ า สู่ ร ะ บ บ
ตรวจสอบย้อนกลับ
6.กระบวนการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ เ รื อ ประมง
รับทราบข้อมูลข่าวสาร

สูง
ปานกลาง

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ
2-4
1
1-2
1
ชั่วโมง
วัน
สัปดาห์
เดือน
√
√

2.6 ความต้องการทรัพยากรที่สําคัญ
โดยพิ จ ารณาจากการปฏิ บั ติ ง านจริ ง ในปั จ จุ บั น และปรั บ ลดให้ ส อดคล้ อ งกั บ ระดั บ การ
ดําเนินงานหรือการให้บริการเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต รายละเอียดดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ความต้องการทรัพยากรที่สําคัญ
กระบวนงานหลักใน
การทํางาน/
อาคาร/สถานที่
ให้บริการ
ปฏิบัติงาน

1.กระบวนการด้าน
งานสารบรรณและ
งานธุรการทั่วไป

ความต้องการทรัพยากรที่สําคัญ
เครื่องมือและ
ระบบงาน บุคลากร ผู้ประกอบการ
เทคโนโลยี
เกษตรกร
อุปกรณ์
หรือระบบ
ชาวประมง ผู้มี
สารสนเทศ
ส่วนได้ส่วนเสีย

ใช้พื้นที่สํารอง คอมพิวเตอร์ (ตั้ง - ระบบ
บุคลากร
6 ตรม. (3 คน) โต๊ะหรือพกพา) e-sarabun หลัก 3 คน
พร้อมเครื่องพิมพ์ -ระบบ
เชื่อมโยง
2 ชุด
อินเทอร์เน็ต

2.กระบวนการด้าน ใช้พื้นที่สํารอง
บริหารทรัพยากร
3 ตรม. (2 คน)
บุคคล

เครื่อง
คอมพิวเตอร์
(ตั้งโต๊ะหรือ
พกพา) พร้อม
เครื่องพิมพ์ 1ชุด

3.กระบวนการด้าน ใช้พื้นที่สํารอง
สุ่มตรวจสัตว์น้ําหน้า 6 ตรม. (3 คน)
ท่าเทียบเรือประมง

เครื่อง
คอมพิวเตอร์
(ตั้งโต๊ะหรือ
พกพา) พร้อม
เครื่องพิมพ์ 1ชุด

-ระบบ DPIS
-ระบบ DGIS
-ระบบ Etraining
-ระบบ
เชื่อมโยง
อินเทอร์เน็ต
- ระบบ FI
- ระบบ
traceability
-ระบบ
เชื่อมโยง

เชื่อมโยงระบบ
เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
ครอบคลุมทั้งผู้
ให้บริการและ
ผู้รับบริการ

บุคลากร
หลัก 2
คน

เชื่อมโยงระบบ
เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
ครอบคลุมทั้งผู้
ให้บริการและ
ผู้รับบริการ

บุคลากร
หลัก 3
คน

เชื่อมโยงระบบ
เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
ครอบคลุมทั้งผู้
ให้บริการและ
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กระบวนงานหลักใน
การทํางาน/
อาคาร/สถานที่
ให้บริการ
ปฏิบัติงาน

ความต้องการทรัพยากรที่สําคัญ
เครื่องมือและ
ระบบงาน บุคลากร ผู้ประกอบการ
เทคโนโลยี
เกษตรกร
อุปกรณ์
หรือระบบ
ชาวประมง ผู้มี
สารสนเทศ
ส่วนได้ส่วนเสีย
อินเทอร์เน็ต/
ดาวเทียม

4.กระบวนการ
ควบคุม ตรวจสอบ
การเข้าออกเข้า
เรือประมง

ใช้พื้นที่สํารอง
เครื่อง
10ตรม. (6 คน) คอมพิวเตอร์
(ตั้งโต๊ะหรือ
พกพา) พร้อม
เครื่องพิมพ์ 2 ชุด

5.กระบวนการนํา ใช้พื้นที่สํารอง
เอกสารข้อมูล
3 ตรม. (1 คน)
บันทึกเข้าสู่ระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับ

6.กระบวนการ
ใช้พื้นที่สํารอง
ติดต่อสื่อสาร
2 ตรม. (2 คน)
ประชาสัมพันธ์ให้
เรือประมงรับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร

-ระบบ Sea
book
-ระบบ
E-license
-ระบบ FI
- ระบบ
traceability
- ระบบ MD
Fishing
-ระบบ VMS
-ระบบ
เชื่อมโยง
อินเทอร์เน็ต
เครื่อง
- ระบบ FI
คอมพิวเตอร์
- ระบบ
(ตั้งโต๊ะหรือ
traceability
พกพา) พร้อม -ระบบ
เครื่องพิมพ์ 3 ชุด เชื่อมโยง
อินเทอร์เน็ต/
ดาวเทียม
-เครื่อง
-ช่องความถี่
คอมพิวเตอร์
ในการ
(ตั้งโต๊ะหรือ
สื่อสาร
พกพา) พร้อม -เครื่องรับ
เครื่องพิมพ์ 1 ชุด วิทยุของ
เรือประมง
-วิทยุสื่อสาร
ระบบ CB และ
ระบบ VSF อย่าง
ละ 1 เครื่อง
-โทรศัพท์
สํานักงาน หรือ

ผู้รับบริการ
บุคลากร
หลัก 6
คน

เชื่อมโยงระบบ
เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
ครอบคลุมทั้งผู้
ให้บริการและ
ผู้รับบริการ

บุคลากร
หลัก 1
คน

เชื่อมโยงระบบ
เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
ครอบคลุมทั้งผู้
ให้บริการและ
ผู้รับบริการ

บุคลากร เรือประมง และ
หลัก 2 คน ผู้ประกอบการ
และหน่วยงาน
ราชการที่
เกี่ยวข้อง
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กระบวนงานหลักใน
การทํางาน/
อาคาร/สถานที่
ให้บริการ
ปฏิบัติงาน

ความต้องการทรัพยากรที่สําคัญ
เครื่องมือและ
ระบบงาน บุคลากร ผู้ประกอบการ
เทคโนโลยี
เกษตรกร
อุปกรณ์
หรือระบบ
ชาวประมง ผู้มี
สารสนเทศ
ส่วนได้ส่วนเสีย
โทรศัพท์มือถือ
1 เครื่อง

2.7 ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ
ขั้นตอนการความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ใช้รับรองกรณีการเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์
ฉุกเฉินในพื้นที่ของหน่วยงานภายในศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) ประกอบด้วย
เหตุการณ์เหตุการณ์อัคคีภัย เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล เหตุการณ์อุทกภัย เหตุการณ์วาตภัย
ระบบสารสนเทศขัดข้อง ทั้งนี้ระยะเวลาการตอบสนองให้ยึดตามตารางที่ 6 ซึ่งมีรายละเอียดการบริหารความ
ต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการกรณีเกิดเหตุการณ์ ทั้งเรื่องของทรัพยากร ขั้นตอน/กิจกรรม และผู้รับผิดชอบ
2.8 แนวทางการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาสภาวะวิกฤต
1) เหตุการณ์ระบบสารสนเทศและเครือข่ายขัดข้อง
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) ได้มีการจัดทําแผนแก้ไขปัญหา
จากเหตุการณ์ระบบสารสนเทศและเครือข่ายขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ โดยมอบหมายให้นางสาวอารยา
อวลนวน เป็นผู้รับผิดชอบหลัก มีขั้นตอนการดําเนินงานตั้งแต่การปฏิบัติงานก่อนเกิดเหตุระบบสารสนเทศและ
เครือข่ายขัดข้องจนถึงการปฏิบัติงานหลังระบบสารสนเทศและเครือข่ายขัดข้อง ดังนี้
การป้องกันระบบเครือข่ายขัดข้อง มีการดําเนินการ ดังนี้
1. ป้องกันการเจาะระบบจากบุคคลภายนอก โดยประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ตระหนักและเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้งาน Internet อย่างปลอดภัย
2. กาหนดแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยไม่
ติดตั้งโปรแกรมที่สุ่มเสี่ยงต่อความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ขณะเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ร ะบบสารสนเทศและเครื อ ข่ า ยขั ด ข้ อ งไม่ ส ามารถใช้ ง านได้
มีการดําเนินการ ดังนี้
1. ตรวจสอบสภาพปัญหาเบื้องต้น โดยเก็บหลักฐานการโดนเจาะระบบ เช่น copy หน้าจอ
ระบบงานที่มีการเปลี่ยนแปลง
2. ประสานแจ้ง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) เพื่อดําเนินการตรวจสอบ
ความเสียหาย/ขัดข้องของระบบงาน และดําเนินการแก้ไขปัญหา
3. ติดตามผลการดําเนินการแก้ไขปัญหา และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
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2) เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/ จลาจล
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) ได้มีการจัดทาแผนป้องกันและ
ระงับเหตุชุมนุมประท้วง โดยมอบหมายให้นางเสาวนีย์ สาลีโท เป็นผู้รับผิดชอบหลัก มีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
ก่อนเกิดเหตุการณ์ชุมนุมประท้วง การป้องกันและเตรียมความพร้อม มีแนวทางดังนี้
1. ติ ดตามสถานการณ์ ตรวจสอบประเด็น ปัญ หาที่อาจเกิ ดความเดือดร้ อน/ความขั ดแย้ ง
ศึกษาวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
2. วางแผนการดําเนินงาน จั ดเตรียมกาลังเจ้าหน้าที่ เครื่ องมืออุปกรณ์ ระบบการสื่อสาร
ยานพาหนะ และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติไว้ให้พร้อม
3. ดําเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจและรับฟังปัญหาความเดือดร้อน/ความ
ขัดแย้งระหว่างส่วนราชการกับประชาชน
ขณะเกิดเหตุการณ์ชุมนุมประท้วง การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน มีแนวทางดังนี้
1. ตรวจสอบ พบหรือได้รับรายงานว่า มีเงื่อนไข ประเด็นปัญหาข้อขัดแย้งความเดือนร้อน
ดําเนินการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหา
2. ดําเนินการเจรจาทาความเข้าใจกับผู้นาการชุมนุม เพื่อไม่ให้เกิดความกระทบต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของทางราชการเป็นประการสําคัญเร่งด่วน
3. ในกรณีที่ไม่สามารถเจรจา ยุติประเด็นปัญหาข้อขัดแย้ง ความเดือดร้อนต่างๆ จัดประสาน
เจ้าหน้าที่ตรวจเพื่อดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยบริเวณอาคารสถานที่
4. รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมรายงานกองบริหารจัดการเรือประมงและการทํา
การประมงเพื่อเสนอกรมประมงมอบหมายให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหรือเป็นเจ้าของภารกิจ เพื่อดําเนินการ
ในระดับนโยบายต่อไป
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รูปที่ 3 แนวทางการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการชุมนุมประท้วง
3) เหตุการณ์อัคคีภัย
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) ได้มีการจัดทําแผนป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟไหม้ โดยมอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
1. แผนป้องกันการเกิดอัคคีภัย มีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
1.1 การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย เป็นแผนเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยในอาคาร โดยเป็นการ
สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมในเรื่องการป้องกันอัคคีภัยให้เกิดขึ้นในทุกระดับของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
1.2 การจัดการความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้และการอพยพออก
จากพื้นที่ที่เกิดเพลิงไหม้อย่างถูกต้อง ให้กับบุคลากรของหน่วยงาน และจัดให้มีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติฯ
เป็นประจํา รวมทั้งฝึกซ้อมการดับเพลิงเบื้องต้น (ในกรณีไฟไหม้เล็กน้อย) การฝึกซ้อมหนีไฟ และการฝึกอบรม
การปฐมพยาบาล เป็นต้น
1.3 การตรวจตรา เป็นการสํารวจความเสี่ยงและตรวจตราเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และขจัด
ต้นเหตุของการเกิดอัคคีภัย ก่อนจัดทําแผนควรมีข้อมูลต่างๆ คือ เชื้อเพลิง สารเคมี สารไวไฟ ระบบไฟฟ้า
จุดที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ และต้องมีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ คุณสมบัติ ลักษณะการลุกไหม้
ปริมาณของสารอันตรายที่มีอยู่สูงสุด ชนิดของสารดับเพลิงและปริมาณที่ต้องใช้ เพื่อประกอบการวางแผน
นอกจากนี้ การตรวจตรา ควรมีการกําหนดบุคคล พื้นที่ที่รับผิดชอบ หัวข้อ และจุดที่ต้องตรวจ ระยะเวลา
ความถี่ ผู้ตรวจสอบรายงาน การส่งรายงาน การแจ้งข้อบกพร่องในการตรวจตราที่ชัดเจน
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1.4 การเตรียมความพร้อม โดยการสํารวจความพร้อมใช้งานของเครื่องมือ/อุปกรณ์ เช่น ถัง
ดับเพลิง สายยางสาหรับฉีดน้ํา เป็นต้น
2. แผนดับเพลิง
2.1 กรณี เ กิ ด เพลิ งไหม้ เ ล็ กน้ อ ยไม่ รุ น แรง เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ พ บเหตุ แจ้ งหั ว หน้ า ส่ ว นราชการ
ประเมินความรุนแรงของเหตุและความสามารถในการระงับเหตุ และดําเนินการเข้าดับเพลิงทันที
2.2 กรณี เ กิ ด เพลิ ง ไหม้ ที่ ไ ม่ ส ามารถระงั บ เหตุ ไ ด้ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ พ บเหตุ แจ้ ง หั ว หน้ า ที ม ฯ
และสมาชิกทีมฯ แจ้งสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเข้าระงับเหตุ ดําเนินการตัดกระแสไฟฟ้า
ใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเข้าระงับเหตุขั้นต้น และให้สัญญาณการอพยพหนีภัย
2.3 รายงานจังหวัดสงขลา และผู้อํานวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการ
ประมง เพื่อนําเสนอกรมประมงรับทราบ และรับมอบนโยบายมาเพื่อปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บริหารต่อไป
3. แผนอพยพหนีไฟ
แผนอพยพหนี ไ ฟ กํ า หนดขึ้ น เพื่ อ ความปลอดภั ย ของชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของบุ ค ลากร
และอาคารในขณะเกิดเพลิงไหม้ แผนอพยพหนีไฟที่กําหนดขึ้นนั้นมีองค์ประกอบต่างๆ เช่น ผู้นําทางหนีไฟ
จุดนัดพบ หน่วยตรวจสอบพนักงาน หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะ ฯลฯ จึงต้องกาหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละ
งาน โดยขึ้นตรงต่อหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้
3.1 ผู้นําทางหนีไฟ จะเป็นผู้นําทางพนักงานอพยพหนีไฟไปตามทางออกที่จัดไว้
3.2 จุดนัดพบ หรือเรียกอีกอย่างว่า “จุดรวมพล” จะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัย ซึ่งพนักงาน
สามารถที่จะมารายงานตัวและทําการตรวจสอบนับจํานวนได้
3.3 หน่วยตรวจสอบจํานวนพนักงาน มีหน้าที่ตรวจนับจํานวนพนักงานว่ามีการอพยพหนีไฟ
ออกมาอยู่ในบริเวณที่ปลอดภัยครบทุกคนหรือไม่ หากพบว่าพนักงานอพยพหนีไฟออกมาไม่ครบตามจํานวน
จริง ซึ่งหมายถึง ยังมีพนักงานติดอยู่ในพื้นที่ที่เกิดอัคคีภัย
3.4 หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะ จะเข้าค้นหาและทาการช่วยชีวิตพนักงานที่ยังติดค้างอยู่
ในอาคารหรือในพื้นที่ที่ได้เกิดอัคคีภัย รวมถึงกรณีของพนักงานที่ออกมาอยู่ที่จุดรวมพลแล้วมีอาการเป็นลม
ช็อคหมดสติห รือบาดเจ็ บ เป็ นต้น หน่ว ยช่ วยชี วิต และยานพาหนะจะทาการปฐมพยาบาลเบื้ องต้น และนํ า
ส่งโรงพยาบาล
3.5 การจัดให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟเป็นระยะ โดยควรกําหนดให้มีขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. แผนหลังเกิดเหตุการณ์อัคคีภัย แผนบรรเทาทุกข์ ประกอบด้วย
- การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- การสํารวจความเสียหาย
- การรายงานตัวของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายและกําหนดจุดนัดพบเพื่อรอรับคําสั่ง
- การช่วยชีวิตและค้นหาผู้เสียชีวิต
- การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ทรัพย์สินและผู้เสียชีวิต
- การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงาน และรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้
- การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
- การปรับปรุงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้โดยเร็วที่สุด

17

รูปที่ 4 แนวทางการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย
4) เหตุการณ์อุทกภัย
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) ได้มีการจัดทําแผนป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ําท่วม โดยมอบหมายให้นายชวนนท์ กัลยา เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
1. ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อประเมินสถานการณ์
2. วางแผนการป้องกันแก้ไขปัญหา
3. มอบหมายตัวบุคคลให้ติดตามข่าวน้ําท่วมจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพร้อมรายงานผล
ทุกระยะ และให้เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง
4. เตรียมทีมงานให้ประจําแต่ละจุดที่วิกฤตพร้อมเครื่องมือสื่อสาร
5. สํารวจพื้นที่บริเวณน้ําท่วม เพื่อจัดเตรียมกระสอบทราย และเตรียมวางแนวกระสอบทราย
ให้สามารถใช้งานได้ทันที
6. ประสานหน่วยงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
7. ดําเนินการอพยพ ขนย้ายทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ เพื่อป้องกันมิให้ทรัพย์สินได้รับความ
เสียหาย
8. รายงานจังหวัดสงขลา และผู้อํานวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการ
ประมง เพื่อนําเสนอกรมประมงรับทราบ และรับมอบนโยบายมาเพื่อปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บริหารต่อไป
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รูปที่ 5 แนวทางการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
5) เหตุการณ์วาตภัย
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) ได้มีการจัดทําแผนป้องกันและ
แก้ไขปัญหาวาตภัย โดยมอบหมายให้นายชวนนท์ กัลยา เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
1. ดําเนินการอพยพหนีภัย
2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยับยั้งเหตุที่อาจจะเกิดต่อเนื่อง เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร หรือไฟไหม้
3. ประเมินสถานการณ์ และสารวจความเสียหาย
4. วางแผนการแก้ไขปัญหา
5. รายงานจังหวัดสงขลา และผู้อํานวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการ
ประมง เพื่อนําเสนอกรมประมงรับทราบ และรับมอบนโยบายมาเพื่อปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บริหารต่อไป

19

รูปที่ 6 แนวทางการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย
โดยขั้ น ตอนการบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งและกอบกู ้ ก ระบวนการทุ ก เหตุ ก ารณ์ ข้ า งต้ น ให้
ดําเนินการดังต่อไปนี้ได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ ได้แก่
1.กําหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา(Laptop/Notebook) ของเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน
ได้เป็นการชั่วคราว หากมีความจําเป็นเร่งด่วนในช่วงระหว่างการจัดหาคอมพิวเตอร์สํารอง ทั้งนี้ต้องได้รับ
อนุญาตจากหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องในการกอบกู้คืนก่อน
2.กําหนดให้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือจัดตั้งกลุ่ม Line เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานในการ
ปฏิบัติงานของกรมประมงชั่วคราวจนกว่าจะมีการกอบกู้เข้าสู่สภาวะปกติ
3.กําหนดให้ติดต่อประสานงาน ด้วยระบบวิทยุ VHF/FM (ชนิดมือถือ) ที่สามารถเชื่อมต่อกับ
เครือข่ายได้ใช้ในการติดต่อประสานงานในการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต
4.กําหนดให้ใช้บุคลากรสํารองทดแทนภายในหน่วยงาน/กอง/กลุ่ม งานเดียวกัน
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5.กําหนดให้ใช้บุคลากรนอกหน่วยงาน/กอง/กลุ่ม ในกรณีที่บุคลากรไม่เพียงพอหรือขาดแคลน
6.กําหนดให้ปฏิบัติงานที่บ้าน สําหรับภารกิจที่ไม่ได้รับผลกระทบหรือมีลักษณะงานที่สามารถ
ปฏิบัติงานที่บ้านได้ โดยหน่วยงานต้องสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.กําหนดให้ใช้พื้นที่บริเวณบ้านพักราชการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง
เขต 6 (สงขลา) ปฏิบัติงานสํารองเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่สามารถใช้ตัวอาคารปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้ง
เข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ได้
8.กําหนดการให้บริการตามภารกิจผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบออนไลน์ E-mail/ line เป็นต้น
9.กําหนดออกมาตรการ แนวทาง และการช่วยเหลือ สนับสนุน เพื่อลดผลกระทบต่าง ๆ จากการเกิดภัย
โดยมี หั ว หน้ า ที มบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งศู น ย์ ค วบคุ มการแจ้ ง เข้ า -ออก เรื อ ประมง เขต 2
(สงขลา) เป็นผู้รับผิดชอบหลักและนําเสนอความเห็นชอบผ่าน หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องศูนย์ควบคุม
การแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)
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บทที่ 3
ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ
วันที่ 1 (ภายใน 1 - 4 ชั่วโมง) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของแต่ละส่วนคํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเอง
และบุคลากรอื่น ๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานและ
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกําหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
-แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤต Call Tree
ให้กับบุคลากรของหน่วยงานทราบ
ภายหลังได้รับแจ้งจากหัวหน้าคณะ
บริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน
-จัดประชุมทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง เพื่อประเมินความเสียหาย
ผลกระทบต่อการดําเนินงานการ
ให้บริการและทรัพยากรสําคัญที่ตอ้ งใช้
ในการบริหารความต่อเนื่อง
-ทบทวนกระบวนงานที่มีความเร่งด่วน
หรือส่งผลกระทบอย่างสูง (หากไม่
ดําเนินการ) ดังนั้นจําเป็นต้อง
ดําเนินงานหรือปฏิบัติด้วยมือ
(Manual Processing)
-ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในฝ่ายฯ
ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
-รายงานหัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงานทราบ โดย
ครอบคลุมประเด็นดังนี้
•จํานวนและรายชื่อบุคลากรที่ได้รบั
บาดเจ็บ/ เสียชีวิต
•ความเสียหายและผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานและการให้บริการ
•ทรัพยากรสําคัญที่ต้องใช้ในการ
บริหารความต่อเนื่อง
-กระบวนงานที่มีความเร่งด่วนและ
ส่งผลกระทบอย่างสูงหากไม่ดาเนิน
การ และจาเป็นต้องดาเนินงานหรือ
ปฏิบัติงานด้วยมือ
-สื่อสารและรายงานสถานการณ์แก่
บุคลากรในหน่วยงาน ให้ทราบ ตาม
เนื้อหาและข้อความที่ได้รับการ
พิจารณาและเห็นชอบจากคณะบริหาร
ความต่อเนื่องแล้ว

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนือ่ ง

ดําเนินการแล้วเสร็จ


ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของส่วนราชการ



หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน



หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนือ่ ง



หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนือ่ ง
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วันที่ 2-7 การตอบสนองในระยะสั้น
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของฝ่ายฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากร
อื่นๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานตนเองและสํานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกําหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
-ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของ
ทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ ประเมินความจา
เป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ในการกอบกู้คืน
-ตรวจสอบกับหน่วยงาน ความพร้อมและ
ข้อจํากัดในการจัดหาทรัพยากรทีจ่ ําเป็นต้อง
ใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่
1.สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
2.วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
3.เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ
4.บุคลากรหลัก
5.ผู้ให้บริการทีส่ ําคัญ/ผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย
-รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
ของหน่วยงาน ความพร้อม ข้อจากัด และ
ข้อเสนอแนะ ในการจัดหาทรัพยากรที่
จําเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
-ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากร
ที่จําเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
ได้แก่
1.สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
2.วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
3.เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ
4.บุคลากรหลัก
5.ผู้ให้บริการทีส่ ําคัญ/ผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย
-ดําเนินการกอบกู้และจัดหาข้อมูลและ
รายงานต่างๆ ที่จาเป็นต้องใช้ในการ
ดําเนินงานและให้บริการ
-ดําเนินงานและให้บริการ ภายใต้ทรัพยากรที่
จัดหา เพื่อบริหารความต่อเนื่อง
1.สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
2.วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
3.เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ
4.บุคลากรหลัก
5.ผู้ให้บริการทีส่ ําคัญ/ผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย

บทบาทความรับผิดชอบ
ดําเนินการแล้วเสร็จ
หัวหน้าและทีมงานบริหารความต่อเนื่อง 
หัวหน้าและทีมงานบริหารความต่อเนื่อง 

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนือ่ ง



หัวหน้าและทีมงานบริหารความต่อเนื่อง 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความต่อเนื่อง 
หัวหน้าและทีมงานบริหารความต่อเนื่อง 
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วันที่ 8 - 15 การตอบสนองระยะกลาง (1 – 2 สัปดาห์)
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของฝ่ายฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและ
บุคลากรอื่นๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานตนเองและ
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกําหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
-ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่
ได้รับผลกระทบ และประเมินความจําเป็นและ
ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการกอบกู้คนื
-ระบุทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ เพื่อดําเนินงานและ
ให้บริการตามปกติ
-ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรที่
จําเป็นต้องใช้เพื่อดําเนินงานและให้บริการตามปกติ:
1.สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
2.วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
3.เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ
4.บุคลากรหลัก
5.ผู้ให้บริการทีส่ ําคัญ/ผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย / ผู้
ให้บริการที่สําคัญ
-แจ้งสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมด้าน
ทรัพยากรต่างๆ เพื่อดําเนินงานและให้บริการ
ตามปกติ ให้กับบุคลากรในส่วนราชการ
-บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงาน
ต่างๆ ที่ทีมงานบริหารความต่อเนือ่ งของส่วนราชการ
(พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ดําเนินงาน และระยะเวลา)
อย่างสม่ําเสมอ
-รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงาน ตามเวลาทีไ่ ด้กําหนดไว้
-ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรที่จา
เป็นต้องใช้เพื่อดําเนินงานและให้บริการตามปกติ:
1.สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
2.วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
3.เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ
4.บุคลากรหลัก
5.ผู้ให้บริการทีส่ ําคัญ/ผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย / ผู้
ให้บริการที่สําคัญ
-แจ้งสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมด้าน
ทรัพยากรต่างๆ เพื่อดําเนินงานและให้บริการ
ตามปกติ ให้กับบุคลากรในส่วนราชการ

บทบาทความรับผิดชอบ
ดําเนินการแล้วเสร็จ
หัวหน้าและทีมงานบริหารความต่อเนื่อง 
หัวหน้าและทีมงานบริหารความต่อเนื่อง 
1.หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของส่วนราชการ
2.กองบริหารจัดการเรือประมงและการ
ทําการประมง
3.ทุกส่วน



หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนือ่ งของ 
ส่วนราชการ
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง



หัวหน้าและทีมงานบริหารความต่อเนื่อง 
ของส่วนราชการ
1.หัวหน้าและทีมงานบริหารความ

ต่อเนื่องของส่วนราชการ
2.กองบริหารจัดการเรือประมงและการ
ทําการประมง
3.ทุกส่วน

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนือ่ งของ 
ส่วนราชการ

