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ค้าน้า
ตามที่ประเทศไทยได้เผชิญกับสถานการณ์มหาอุทกภัยในปี พ.ศ.2554 และสภาวะวิกฤตทาง
การเมืองในปี พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา ได้พบว่าระบบและกลไกของภาครัฐหลายประการมีปัญหา โดยไม่สามารถ
ดาเนิ น ภารกิจ ในสภาวะวิกฤติ ต่างๆ ได้อ ย่างมี ประสิ ทธิภ าพส่ งผลให้ การแก้ไขปั ญ หาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็น ไปโดยขาดระบบการบริห ารจัดการที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. จึงได้เสนอแนวทางการดาเนินการ
เตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต และมาตรการที่เกี่ยวข้องต่อรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 24 เมษายน
พ.ศ.2555 และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบแนวทางดังกล่าว รวมทั้งกาหนดให้ทุกส่วนราชการทั้งระดับ
กรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน เพื่อให้มั่นใจว่ าภารกิจหลักของ
ราชการหรืองานบริการประชาชนที่สาคัญ สามารถดาเนินงานหรือให้บริการได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุดหยุดลง
แม้ว่าจะประสบสภาวะวิกฤตหรือภัยพิบัติต่างๆ ประกอบกับ เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA) หมวด ๖ กาหนดให้ส่วนราชการมีการเตรียมความพร้อมต่ อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน ซึ่งกรมประมง
ได้จัดทาแผนบริหารความต่อเนื่อง เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินไว้แล้ว และใช้เป็นแนวทางในการให้คาอธิบาย
ถึงวิธีการปฏิบัติของหน่วยงานสาหรับใช้ในการปฏิบัติเมื่อเกิดสภาวะวิกฤตแก่หน่วยงานของกรมประมง เพื่อให้
แผนบริหารความต่อเนื่อง เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ของกรมประมงมีประสิทธิภาพมากขึ้น กองวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด จึงได้มีทบทวนและปรับปรุงแผนบริหารความต่อเนื่องของกรมประมงมาจัดทา
เป็นแผนบริหารความต่อเนื่อง เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี
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บทที่ 1 บททั่วไป
1.1 เหตุผลและความจ้าเป็น
การดาเนินงานตามหน้ าที่ความรับผิดชอบของกรมประมง ทั้งในช่วงที่ผ่านมาและในระยะ
ต่อไปมีโอกาสที่จะต้องเผชิญหน้ากับสภาวะวิกฤตอีกหลายประการ เนื่องจากการปฏิบัติงานของกรมประมงใน
ลักษณะรูปแบบที่เปิดกว้างและจากการเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมที่อาจจะเป็นภัยคุกคาม ให้การดาเนินงาน
ไม่บ รรลุ ผลสาเร็ จหรือทาให้ เกิดความเสี ยหายต่อการปฏิ บัติห น้าที่และการให้ บริการต่อประชาชนเกิดการ
เสียหายและจากเหตุการณ์ที่ผ่านมากรมประมงก็เป็นเป้าหมายที่สาคัญหน่วยงานหนึ่งเช่นกัน
กรมประมงจึงจาเป็นที่จะต้องจัดให้มีกรอบและแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่า
ผู้ปฏิบัติงานของกรมประมงทุกคนทุกระดับ ที่มีลักษณะการปฏิบัติงานที่เสี่ยงภัยจากสภาวะวิกฤตจะสามารถนา
แนวทางเหล่านี้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ในแนวทางเดียวกัน
ที่ผ่านมา กรมประมงได้เผชิญหน้ากับความเสี่ยงจากภัยพิบัติหรือสภาวะวิกฤตที่มีอยู่จริง เช่น
สภาวะวิกฤตมหาอุกภัยในปี 2554 สภาวะวิกฤติทางการเมืองในปี 2557กรมประมงได้ให้ความสาคัญกับ
การเตรียมความพร้อมก่อนล่วงหน้า ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพของกรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับมือ และตอบโต้
กับความเสี่ยงที่รุนแรงและกระทบต่อการดาเนินงานอย่างเต็มกาลัง
คู่มือการบริหารความต่อเนื่องต่อสภาวะวิกฤตและแผนบริหารต่อเนื่อง หรือ BCP : Business
Continuity Plan จึงจัดทาขึ้นโดยใช้ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการดาเนินการและจะต้อง
มั่นใจด้วยว่าแผนย่อยในการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตจะต้องใช้ได้จริงในภาคปฏิบัติบนหลักการที่
สาคัญ คือ แผนบริหารความต่อเนื่องกรณีเกิดสภาวะวิกฤตของกรมประมง จะต้องเป็นแผนที่เตรียมความพร้อม
สาหรับสถานการณ์วิกฤตของแต่ละกรณีไป ไม่ใช่ใช้แผนบริหารความต่อเนื่องต่อสภาวะวิกฤตเดียวกันในทุก
กรณี
1.2 หลักการส้าคัญของการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
ประเด็นที่กรมประมงได้พิจารณาและถือว่าเป็นหลักการสาคัญของการบริหารความพร้อมต่อ
สภาวะวิกฤต ประกอบด้วย
1. กรอบแนวคิ ด เรื่ อ งการบริห ารความพร้อ มต่ อ สภาวะวิก ฤตควรจะมี ค วามครอบคลุ ม
เพียงพอ มีรายละเอียดในแต่ละเรื่องที่ชัดเจน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะสามารถนาไปปรับเปลี่ยนหรือ
ดัดแปลง เพื่อให้เกิดความครอบคลุมในประเด็นวิกฤตและภาวการณ์หยุดชะงักของกระบวนการดาเนินงานที่
เกี่ยวข้อง ในพื้น ที่ที่ได้รับ ผลกระทบ เพราะประเด็นวิกฤตและภาวะหยุดชะงักของการดาเนินงานของกรม
ประมง มีลักษณะผลกระทบและระดับความรุนแรงที่แตกต่างกัน
2. ผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนย่อยตามแผนบริหารความต่อเนื่องกรณีสภาวะวิกฤตของกรมประมง
ควรที่จะประสานกาลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งของกรมประมงหรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะ
ได้บริหารภัยที่เกิดขึ้นได้ครบถ้วนเพราะเป็นการยากที่กรมประมงนั้นจะสามารถบริหารวิกฤตบางประเภทได้
ตามลาพัง
3. การทาแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตในรูปแบบที่เป็นกลุ่ม (Group Plan) อัน
จะทาให้เกิดพลังและสร้างความตื่นตัวในการทดสอบและทาให้เห็นภาพของการดาเนินงานภาคปฏิบัติที่ เป็นจริง
ได้ดีขึ้น เพราะจะมีลักษณะของความสมจริงสมจังมากกว่าดาเนินการเพียงหน่วยงานเดียว นอกจากนั้นบทบาท
ของบุคลากรในแผนย่อยในการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตอาจจะต้องมี ร ายละเอีย ดที่เ ป็น บทบาท
รายบุค คลตามภาระงานกรณีที่จาเป็น ซึ่ง ต้อ งนากลับ ไปเชื่อ มโยงเพื่อ นร่ว มที ม ในการซ้อมกับคนอื่นที่จะ
เกิดผลในภาคปฏิบัติได้

4. การทดสอบกิจกรรมในแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตจะต้องมีการดาเนินงาน
ใดบ้างที่ต้องทาได้จริงในภาคปฏิบัติ ดังนั้นจึงให้ความสาคัญกับองค์ประกอบที่เป็นศักยภาพความพร้อม ดังนี้
4.1 บุคลากร
4.2 ทรัพยากร
4.3 อุปกรณ์เครื่องมือ
ที่ จ ะใช้ ในแผนบริ ห ารความพร้ อ มต่ อ สภาวะวิ ก ฤตและจะท าการทดสอบความพร้ อ มว่ า
องค์ป ระกอบ ที่เป็ น ศักยภาพจะมีความพร้อมอยู่ในระดับใด นอกจากนั้ น กรมประมงอาจจะต้องกาหนด
ช่วงเวลาว่าต้องมีความถี่ในการทดสอบ (ปีละ 1 ครั้ง) และทาการปฏิบัติเหมือนจริงตามแผนย่อยในการบริหาร
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตบ่อยเพียงใด เพื่อจะได้สรุปช่องว่างและปรับระดับศักยภาพและความพร้อมอย่าง
ต่อเนื่องและความจาเป็นต่อไป
5. ขั้นตอนของแผนย่อยในการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตที่ทาให้เกิดการตอบโต้ภัย
พิบัติ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วยขั้นตอนสาคัญ 10 ขั้นตอน ดังนี้
(1) กาหนดบทบาทและความรับผิดชอบรายคน ที่มีความครอบคลุมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
(2) กาหนดเป้าหมายการตอบโต้กับสภาวะวิกฤตต้องดาเนินการควบคุมการแพร่กระจาย ของ
ภัยและวิกฤตให้อยู่ในแวดวงที่จะทาให้ส่งต่อสู่แผนกอบกู้และบริหารความต่อเนื่องภายหลังจากการเกิดวิกฤตได้
(3) กาหนดพื้นที่ปกป้องเป้าหมายที่มีความสาคัญที่ยินยอมให้ภัยพิบัติเข้าถึงไม่ได้ ซึ่งต้องระบุ
ไว้อย่างชัดเจนว่าระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้น จะดาเนินการอย่างไรเพื่อที่จะทาให้บุคคลสาคัญและทรัพย์สินของทาง
ราชการไม่ถูกบุกรุกและเกิดความเสียหาย
(4) ดาเนินประสานงานระหว่างบุคลากรในแต่ละทีม เพื่อรับ - ส่งภาระงานที่ต้องใช้ในการ
กอบกู้ วิ ก ฤตให้ เกิ ด ลู ก โซ่ ที่ ส อดคล้ อ งและเชื่ อ มโยงกั น ของแต่ ล ะที ม ระหว่ า งนั้ น เมื่ อ ใดก็ ต ามที่ เกิ ด การ
เปลี่ ย นแปลงตัว บุ คลากรจากปั จ จั ย ภายนอก เช่น ลาออก โยกย้ายงานก็จะต้องมีก ารซ่อมแซมและจัดหา
บุคลากรในทีมเสริม และทาให้เกิดการเชื่อมต่อกับบุคลากรอื่นให้ได้เหมือนเดิม โดยอาจจะจาเป็นต้องกาหนดให้
บุคลากรในแต่ละทีมมีการพบปะกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันในเหตุการณ์ที่ผ่านมา
(๕) จัดทาแผนการสื่อสารที่เป็นรูปธรรมในการดาเนินและประสานการปฏิบัติใ นสภาวะวิกฤต
เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติของบุคลากรที่ถูกต้องและเป็นไปอย่างเป็นระบบ
(6) การจัดสรรหรือจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นให้พร้อม ตั้งแต่ขั้นตอนของการเตรียมการไม่ควร
เร่งซื้อหรือจัดหาเมื่อเกิดสภาวะวิกฤตขึ้นแล้วหรือจวนจะเกิดเป็นสภาวะวิกฤต เพราะอาจจะมีโอกาส ที่จะ
บริหารได้ไม่ทันกาล เมื่อต้องเอาทรัพยากรเหล่านั้นไปใช้ในการตอบโต้กับวิกฤตตามแผนย่อยของการบริหาร
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
(7) ก าหนดแนวทางการบรรเทาความสู ญ เสี ย และความเสี ย หาย โดยเฉพาะในส่ ว นของ
บุคลากรจะต้องให้ความสาคัญสูงสุด ขณะที่มีการให้ความสาคัญกับทรัพย์สินที่เป็นกายภาพ ตามลักษณะการ
พึ่งพาในการกอบกู้ตามขั้นตอนต่อไป
(8) จัดทีมทาการประเมิน สารวจ วิเคราะห์และสรุปผลด้านความเสียหายและเทียบเคียง กับ
เงื่อนไขในระเบี ยบ กฎหมาย โดยจะดึงเอาเงื่อนไขแต่ละข้อมาสอบทาน ทาความเข้าใจจนเข้าใจระหว่างผู้
ปฏิบัติกับผู้บริหารเป็นอย่างเดียวกันไม่เกิดความเข้าใจผิด หรือเข้าใจที่แตกต่างกัน
(9) จัดทาแผนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยควรจะมีสาเนาแจกจ่ายให้กับทุกหน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้อง และแยกเก็บไว้ในที่ต่าง ๆ ที่สามารถนาขึ้นมาใช้ได้เมื่อเกิดสภาวะวิกฤตนั้นๆ
- เก็บไว้ที่ทาการและโต๊ะทางานของผู้ที่เกี่ยวข้อง
- เก็บไว้กับผู้บริหารทีม

(10) จัดทาข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและวางกระบวนการบริหารความพร้อม
ต่อสภาวะวิกฤต เพื่อชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง และข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
จะต้องเหมือนกันและแจกจ่ายให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ
1.3 ขอบเขตคู่มือ
เพื่ อ มุ่ งเน้ น ให้ ค าอธิบ ายวิ ธีก ารปฏิ บั ติ ส าหรับ ใช้ ในการปฏิ บั ติในถานการณ์ จริ ง ส าหรั บ
หน่วยงานปฏิบัติการในสังกัดของกรมประมง ตั้งแต่ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการเตรียมการเรื่อง
การข่าว การวิเคราะห์ความเสี่ยง การเฝ้าฟัง การสื่อสาร รวมถึงการปฏิบัติเมื่อเกิดสภาวะวิกฤตและเนื้อหาใน
คู่มือเป็นเรื่องหลักการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานกลาง ผู้ใช้งานยังต้องปรับให้เข้ากับปัจจัยการบริหาร ภารกิจภัย
คุกคาม หรือสถานการณ์ที่เกิดจริง ข้อกฎหมายและการยอมรับของเจ้าหน้ าที่ที่ปฏิบัติงานของกรมประมง อีก
ทั้งอาจจะต้องปรับใช้ให้เข้ากับแผนหรือคาสั่งปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องที่มีการกาหนดการดาเนินการของสภาวะ
วิกฤตหรือแต่ละเหตุการณ์ โดยคานึงถึงประสิทธิภาพความสาเร็จของการดาเนินงานเป็นสาคัญ
1.4 ประโยชน์ที่คาดหวังจาการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของกรมประมง
1) เกิดการรับรู้ข้อบ่งชี้ และสภาวะวิกฤตที่สาคัญให้ทันกาล และเป็นปัจจุบัน
2) เกิดการตอบโต้กับสภาวะวิกฤตได้ทันท่วงทีก่อนที่จะส่งผลต่อพันธกิจ ภาระงาน ผลผลิต
ของการบริหารจัดการด้านการประมง
3) หากหลีกเลี่ยงสภาวะวิกฤตไม่ได้ จะต้องบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดและเกิดประสิทธิผล
เพื่อควบคุมสถานการณ์และขนาดของความเสี่ยง
4) เกิดการพัฒนาบทเรียนที่เรียนรู้ เพื่อการปรับปรุงศักยภาพ ความพร้อม ความสามารถใน
การบริหารสภาวะวิกฤตได้ต่อเนื่อง
1.5 นิยามที่เกี่ยวข้องในคู่มือฉบับนี้
1.5.1 นิยามของภาวะวิกฤต
ภาวะวิกฤต ตามที่สานักสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้ คาจากัด
ความว่า เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทันทีทันใด โดยมากเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันและต้องการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
เหตุวิกฤตรบกวนการดาเนินชีวิตตามปกติ ทาให้เกิดความรู้สึกที่ไม่แน่นอน มีความตึ งเครียด ภาวะวิกฤตอาจ
เป็นเหตุการณ์ทางธรรมชาติ เช่น การเกิดสึนามิ แผ่นดินไหว และยังเกิดจากฝีมือมนุษย์ เช่น เหตุการณ์ชุมนุม
ประท้วง/จลาจล
1.5.2 การวิเคราะห์ ภาวะวิกฤต
การวิเคราะห์ภาวะวิกฤต หมายถึง การแยกแยะ ข้อมูลอย่างมีเหตุผล เพื่อเปิดเผยความ มี
เงื่อนงา ให้ความจริงปรากฏ อย่างถูกต้อง เที่ยงตรง เพื่อจาแนกแยกแยะ ประเด็นของสาเหตุที่เกิดขึ้น และ เพื่อ
เป็นข้อมูลในการที่จะนาไปสู่การแก้ไขอย่างถูกต้องและเที่ยงตรง
การวิเคราะห์ ข้ อ มู ล จะต้ อ งมี แ หล่ งข้ อ มู ล ที่ ค รบถ้ ว น ไม่ เอนเอี ย งไปข้ างใดข้ างหนึ่ ง และ
นาเสนอข้อมูลอย่างสมดุล ชัดเจน ปราศจากอคติต่อข้อมูลที่ได้มา โดยใช้การพิจารณาอย่างรอบคอบ รอบด้าน
1.5.3 มิติในการบริหารสภาวะวิกฤต
มิติด้านวัน เวลา - การเกิดเหตุการณ์ในภาวะวิกฤต จะมีปัจจัยเรื่องเวลามาเป็นตัวกาหนด
และมักจะเกิดขึ้นซ้าๆ กัน หรือไม่ซ้ากัน
มิติด้านสถานที่ - การเกิดเหตุการณ์ สถานที่ที่เป็นเป้าหมาย ซึ่งสถานที่เหล่านี้ จะเป็นสถานที่
ที่จะเกิดขึ้นซ้าๆ กัน โดยส่วนใหญ่จะถูกปิดล้อมสถานที่ของทางราชการ
มิติด้านบุคคล - บุคคลที่เป็นเป้าหมายที่ถูกกระทา

มิติด้านการตอบโต้ - เมื่อมีการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ที่เกิดการยับยั้งต่อกลุ่มเป้าหมายก็จะ
มีการตอบโต้
มิติด้านบรรยากาศ - ก่อนเกิดเหตุการณ์จะมีสัญญาณบอกเหตุ คือ สภาพโดยทั่วไปจะมีความ
เงียบผิดปกติ ไม่มีผู้คนพลุกพล่าน การใช้บริการของสถานที่ราชการ ธนาคาร มีคนน้อยผิดปกติ
มิติข่าวลือ - ก่อนเกิดเหตุการณ์สภาวะวิกฤต มีกระแสข่าวลือ แพร่กระจายแบบ ปากต่อปาก
ที่ใช้เป็นข้อบ่งชี้ได้หรือไม่
มิติด้านการข่าวจากสื่อมวลชน - สื่อมวลชนจะเผยแพร่ข่าวที่ไม่มีที่มาของข่าว เป็นอันตรยอ
ย่างยิ่งที่ทาให้มีการเข้าใจที่ผิด
1.5.4 ระยะภาวะวิกฤต
ระยะที่ 1
SCANNING
: จับสัญญาณเตือนและเตรียมรับความเสียหาย
ระยะที่ 2
PRE-IMPACT
: เตรียมตัวล่วงหน้ารับภาวะวิกฤต
ระยะที่ 3
IMPACT
: ภาวะวิกฤตเกิดขึ้น
ระยะที่ 4
READJUSTMENT
: ปรับตัวทางานในภาวะวิกฤต
1.6 กิจกรรมหลักก่อนการวางแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
1) ประมวลปัญหาและอุปสรรค ต่าง ๆ ในการบริหารความเสี่ยงพิบัติภัยและสภาวะวิกฤตเข้า
ด้วยกันให้เกิดภาพรวมและเห็นความเชื่อมโยงกันในรูปแบบของแผนที่ความเสี่ยง เพื่อได้สร้างแนวทางการตอบ
โต้ที่เพียงพอและมีประสิทธิผล
2) ชี้แจงและสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication) ไม่ใช่เพียงสร้างความ
ตระหนักหรือแจ้งให้ทราบ หากแต่ต้องทาให้เกิดความเข้าใจ การยอมรับ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมาสู่การให้
ความร่วมมือ และกระจายการทากิจกรรมของแต่ละฝ่ายและแต่ละภาคส่วนได้ถูกต้องเมื่อถึงคราวจาเป็น พร้อม
ทั้งลดความขัดแย้ง ความสับสน ความเข้าใจผิด และท้ายที่สุดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน
3) ติดตามและรับรู้ถึงการปรับตัว หลังจากที่เกิดการเตรียมความพร้อมในการบริหารความ
เสี่ยงด้านภัยพิบัติและสภาวะวิกฤต เพราะสภาวะแวดล้อมคงไม่ห ยุดนิ่งอยู่กับที่ หลังจากเกิดการรับรู้ความ
ร้ายแรง ของพิบัติภัยและสภาวะวิกฤตแล้ว
4) กรมประมงจะต้องระมัดระวังมิให้ตกสารวจหรือล้าหลั ง ในการดาเนินงาน เพราะอาจจะ
เป็นเหตุ ให้ต้องยุติการดาเนินภารกิจหลักชั่วคราว หากไม่สามารถรับรู้สถานการณ์ความเสี่ยงของพิบัติภัยและ
สภาวะวิกฤต ที่คาดว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อย่างใกล้เคียงและแม่นยา ไม่สามารถเชื่อมโยงเข้าเป็นเครือข่าย
กับ ภาครั ฐ ในการบริ ห ารความเสี่ ย งด้านภั ยพิ บั ติ และสภาวะวิกฤตได้ อย่างเพี ยงพอ และไม่ส ามารถจัด หา
ทรัพยากรและงบประมาณของตนเอง เพื่อการพลิกฟื้นกิจการจากเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านพิบัติภัยและสภาวะ
วิกฤตได้
1.7 แนวทางการพัฒนาระบบเตรียมความพร้อมและศักยภาพในการรับมือความเสี่ยงจากพิบัติภัย และ
สภาวะวิกฤตที่มีประสิทธิภาพ
ทั้งก่อนและหลังจากเกิดพิบัติภัยและสภาวะวิกฤต มีประเด็นสาคัญที่ควรมีความเข้าใจก่อน
ได้แก่
1) ระบบการบริหารความเสี่ยงด้านพิบัติภัยและสภาวะวิกฤต มีความจาเป็นต้องพึ่งพาการ
นาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เป็นหลักมาใช้ในการบริหารความเสี่ยงด้านพิบัติภัยและสภาวะวิกฤตนั้น ๆ
มากน้อยเพียงใดในช่วงเวลาใด

2) แนวคิดในการลดความเสี่ยงด้านพิบัติภัยและสภาวะวิกฤต เป็นแนวคิดและแนวปฏิบัติใน
การลดความเสี่ยงจากพิบัติภัยและสภาวะวิกฤต ผ่านการใช้ความพยายามอย่างเป็นระบบในด้านของการบริหาร
จัดการ
ก) การวิเคราะห์ เพื่อลดหรือบรรเทาปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการลดความเสี่ยงด้าน
พิบัติภัยและสภาวะวิกฤต
ข) การลดสถานะของความเสี่ยงด้านพิบัติภัยและสภาวะวิกฤตโดยรวม
ค) การลดขนาดหรือมูลค่าความเสียหายหรือความเดือดร้อนของชีวิตทรัพย์สิน
ง) การเพิ่มระดับความพร้อมของการเกิดพิบัติภัยและสภาวะวิกฤตที่ไม่พึงประสงค์ให้
เพียงพอ
3) อย่างน้อยที่สุดการดาเนินงานและแผนปฏิบัติการในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและ
สภาวะวิกฤตนั้น ต้องถือว่าเป็นปรัชญาการบริหารจัดการอย่างหนึ่งในกรมประมง อย่างน้อยก็ในส่วนของการ
เตรียมความพร้อมด้านการรับมือกับพิบัติภัยและสภาวะวิกฤต โดยคานึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกิจการ
ด้าน การประมงและประเทศเป็นหลัก
4) การรายงานผลการวิเคราะห์ เมื่อดาเนินการเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว จะต้องส่งรายงานและ
การประเมินผลโดยรวมและโดยละเอียดให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ตามลาดับชั้น เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้เป็นข้อมูล
ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาตามที่ได้ประเมินผล
1.8 กระบวนการด้าเนินการในจัดท้าคู่มือ
ในการจัดทาคู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต กรมประมงได้ดาเนินการเป็น
กระบวนการและขั้นตอน เพื่อให้คู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตประสบความสาเร็จในการบริหาร
จัดการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องภายในกรมประมง
ทั้งนี้ คู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตฉบับนี้จัดทาขึ้น โดยผ่านกระบวนการเป็น
ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 จุดเริ่มต้นของกระบวนการ
เริ่มจากการค้นหาและระบุรูปแบบของสภาวะวิกฤตที่อาจจะมีผลต่อการดาเนินพันธกิจของ
กรมประมง ได้ดาเนินการเป็นการเบื้องต้นไปครั้งหนึ่งแล้วในปีงบประมาณ 2556 ซึ่งต่อมาได้มีสภาวะวิกฤต ที่
เกิดขึ้นกับกรมประมง และส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานทุกภาคส่วนเป็นระยะเวลานาน จึงทาให้เกิดความ
เสี่ยงต่อการดาเนินงานของกรมประมงเป็นอย่างมากได้แก่
- การถูกปิดล้อมทางเข้า – ออก สานักงานของกรมประมง
- การเกิดมหาอุทกภัยในปี 2554
- การป้องกันอัคคีภัยภายในอาคาร
ขั้นตอนที่ 2 นาข้อมูลความเสี่ยงแต่ละสถานการณ์มาระบุรายละเอียดของผลกระทบและ
สภาพการณ์ที่ได้รับผลกระทบต่อการดาเนินงาน และพิจารณาว่าปัจจุบันกรมประมงมีกลยุทธ์ใดบ้างที่จะตอบ
โต้ได้ ทั้งการเตรียมการก่อนเกิดภัยพิบัติ ระหว่างเกิดภัยพิบัติและหลังจากผ่านพ้นจุดเลวร้ายที่สุดและภัยพิบัติ
สิ้นสุดลง
สิ่งส้าคัญในขั้นตอนนี้คือ
(1) การพิจารณาระยะเวลาว่าจะต้องใช้เวลานานเท่าใด ในการปกป้องตนเอง
(2) ประเด็นที่จะต้องปกป้อง เตรียมการตอบโต้และพลิกพื้นในแต่ละกรณี
(3) ระดับของการพลิกพื้นที่จะยอมรับได้ว่าเป็นการกลับคืนได้ระดับใดบ้าง แม้ว่า
จะไม่ได้ทั้งหมดก็ตาม

ขั้นตอนที่ 3 เมื่อต้องดาเนินการบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติและสภาวะวิกฤต กรมประมง
จะหาใครมาร่วมดาเนินการบ้าง
(1) ใครจะเป็นหัวหน้าทีม (ต้องรู้กระบวนการทั้งหมด)
(2) ใครบ้างจะต้องอยู่ในทีม (ต้องทางานได้จริง)
(3) ใครกาหนดรายละเอียดตั้งแต่นโยบาย การวางแผน การดาเนินงานทั้งหมด
(4) สถานที่ประกอบการชั่วคราว
(5) มาตรฐานการดาเนินการที่เป็นเกณฑ์ขั้นต่าที่ต้องทาให้ได้
ขั้ น ตอนที่ 4 การทบทวนและการปรับ ปรุง กระบวนการด าเนิ น งานอย่ างสม่ าเสมอและ
ทดสอบว่าขั้น ตอนการดาเนิ น งานตามแผนว่าสามารถปฏิ บัติ ได้จริงเพี ย งใด ไม่ ใช่ เป็ น เพี ยงข้ อความอยู่ใน
กระดาษเท่านั้น
1.9 องค์ประกอบของแนวทางการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
1) แนวทางการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่อสภาวะวิกฤต
ขั้น ตอนและวิธีในการเตรียมความพร้อม เพื่อการบริห ารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ซึ่ง
ประกอบด้วย
ก) การให้การอบรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของแต่ละแผนย่อย อันจะ
ช่วยให้การปฏิบัติจริงตามแผนมีความราบรื่น และใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ
ข) การกาหนดและมีตัว บุคลากรที่ ดาเนิ นงานเต็มที่ตามแผนย่อยของการบริห าร
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต และแต่ละคนเข้าใจและมีศักยภาพในการปฏิบัติงานได้จริงตามบทบาทและความ
รับผิดชอบ
ค) การกาหนดและมีบุคลากรที่มีความรับผิดชอบและรับมอบหมายโดยตรงเข้ารับ
การอบรมบทบาทของตน และความรับผิดชอบที่มีต่อทีมงาน
ง) การทดสอบปฏิบัติเสมือนจริง (Exercise Test) จะเกิดขึ้นภายหลังการอบรมและ
สร้างความเข้าใจ เพื่อให้บรรลุและสะท้อนความพร้อมและสมรรถนะในภาคปฏิบัติจริง
2) ขั้นตอนการวิเคราะห์สภาวะวิกฤต
ก) ติ ด ตามสถานการณ์ ภั ย พิ บั ติ ต่ า ง ๆ ที่ เคยเกิ ด ขึ้ น ในอดี ต ที่ ผ่ า นมา รวมถึ ง
สถานการณ์ภาวะฉุกเฉินต่างๆ ที่คาดว่าเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยในหน่วยงาน
ข) ดาเนินการวิเคราะห์ เพื่อประเมินความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิด และผลกระทบที่จะ
ได้รับ การบรรลุผลตามพันธกิจของกรมประมง สรุปผลวิเคราะห์เพื่อนาไปจัดทาแผนย่อยบริหารความเสี่ยงใน
การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
ค) จัดตั้งคณะทางานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการดาเนินการ
รองรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต พร้อมจัดทาคู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวิกฤต
ง) น าคู่ มื อ ที่ ไ ด้ จั ด ท าไปทดสอบความเห็ น ความครบถ้ ว น และเพี ย งพอจาก
คณะทางานของส่วนราชการในสังกัด เพื่อหาจุดบกพร่องและนามาปรับปรุง
จ) นาเสนอคู่มือการบริการความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตที่ได้รับการปรับปรุงแล้วต่อ
ผู้บริหารกรมประมง เพื่อนาไปเผยแพร่และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป
ฉ) ท าการติดตามสถานการณ์ ผลการปฏิ บัติจรองตามแผนของการบริห ารความ
พร้อมต่อสภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นจริง และประเมินผลการนาแผนไปใช้ หากยังมีจุดบกพร่องจะต้องนาปรับปรุง
อย่างน้อยทุกๆ 1 ปี

3) แนวทางการตอบโต้ต่อสภาวะวิกฤตเมื่อเกิดขึ้นจริง
การตอบโต้กับสภาวะวิกฤตมักจะกาหนดออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1
การบริหารจัดการ การประสานงาน การกากับ ติดตามสถานการณ์ เพื่อควบคุมเหตุที่เป็น
สภาวะวิกฤตด้วยการแจ้งข่าวให้กับผู้บริหาร บุคลากรของหน่วยงานได้ทราบ การเข้าดาเนินการควบคุมเหตุที่
เป็นสภาวะวิกฤต ระบุขนาดและขอบเขตของความเสี่ยง เริ่มต้นการใช้แผนย่อยในการบริหารความพร้อมต่อ
สภาวะวิกฤต การประสานงานเพื่อขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามสภาวะวิกฤตที่
เกิดขึ้น
ส่วนที่ 2
การบริหารการสื่อสาร เพื่อควบคุมข่าวลือ ข่าวที่ไม่จริง ข่าวที่สร้างความเสียหายต่อองค์กร
หน่วยงานที่ให้บริการในการติดต่อประสานงานทางด้านการสื่อสารภายในองค์กร เพื่อสร้า งความมั่นใจลดความ
สับสน และความวิตกกังวลของบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะวิกฤต
ส่วนที่ 3
การบริหารงานให้สามารถดาเนินงานได้ตามปกติ โดยการตั้งศูนย์ปฏิบัติการในหน่วยงานที่
ได้รับผลกระทบต่อสภาวะวิกฤต สาหรับการดาเนินการเพื่อตอบโต้ที่เป็นสภาวะวิกฤต หากเกิดภาวะหยุ ดชะงัก
การดาเนินการดังกล่าวจะต้อง
1) มีทีมงานเพื่อเข้าไปจัดการในลักษณะ ดังนี้
(ก) บั ญ ชาการ กากับ หรือประสานงานเพื่อป้องกัน จัดการกับความเสียหายของ
สภาวะวิกฤต
(ข) มีทีมงานที่สามารถสนับสนุนการปฏิบัติการเพื่อพลิกฟื้นการดาเนินงาน
(ค) ทีมงานปฏิบัติการตอบโต้กับภัยพิบัติระหว่างเกิดสภาวะวิกฤตอย่างครบถ้วน และ
เพียงพอ
2) บุ คลากรที่เป็นทีมงานจะคัดเลือกจากคุณ สมบัติและประสบการณ์ที่กาหนดไว้ล่วงหน้า
อย่างชัดเจน หรือบุคคลที่ผ่านการอบรม และผ่านประสบการณ์จนมีความรอบรู้เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
อย่างดี
3) จ านวนบุ ค ลากรและขอบเขตหน้ าที่ ค วามรับ ผิ ดชอบของแต่ล ะคนในที ม งาน อาจจะ
แตกต่างกันออกไปในแต่ละกิจการตาม
(ก) ขนาดของหน่วยงาน
(ข) ประเภทและลักษณะของการปฏิบัติงาน
(ค) ตามโครงสร้างของภาระงานวิกฤตที่เกี่ยวข้องกับการพลิกฟื้นในการดาเนินงาน
โดยควรจะรวมถึงอ้านาจหน้าที่และบทบาทของ
- ทีมออกคาสั่งและบัญชาการ ประกอบด้วยทีมบริหารวิกฤต ทีมตอบโต้ระหว่าวิกฤต และ
ทีมงานบริหารงานพลิกฟื้นกิจการของหน่วยงาน
- ทีมที่เน้นการปฏิบัติงานเฉพาะทางรายกรณีของสภาวะวิกฤต
4) แนวทางการบริหารความต่อเนื่องหลังเกิดสภาวะวิกฤต (Businsess Continuity Management)
4.1) การวางแผนบริหารการสื่อสารข้อมูลสภาวะวิกฤต
เป็นองค์ประกอบที่สาคัญส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงด้านความต่อเนื่อง (Business
Continuity Management) ซึ่งการสื่อสารข้อมูลวิกฤตการณ์นี้เป็นการดาเนินงานแทนกรมประมงและต้อง
ดาเนินการโดยบุคลากรทีมีทักษะและความสามารถ เพราะส่วนที่สาคัญที่สุดของแผนบริหารการสื่อสารข้อมูล

สภาวะวิกฤต คือ การบริหารจัดการผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสื่อสารมวลชน นับจากจุดที่เกิดสภาวะวิกฤตขึ้นกับ
กรมประมง
หลักการสาคัญที่ใช้เกี่ยวกับกระบวนการสื่อสารข้อมูลวิกฤต คือ กระบวนการนี้จะต้องเป็น
ส่ วนหนึ่ งของการบริห ารการสื่ อสารระดับ องค์กร มากกว่าจะปล่ อ ยให้ เป็น กิจกรรมอิส ระที่แยกตัว ออกไป
ดาเนินการต่างหาก
นอกจากนั้ น การจั ด ท าแผนบริ ห ารการสื่ อ สารข้ อ มู ล สภาวะวิ ก ฤต ยั ง จะต้ อ งให้ ความ
ระมัดระวังมิให้การทาแผนนี้ มุ่งความสาคัญกับการสื่อสารในส่วนของสื่อมวลชนมากเกินไป เพราะในสภาวะ
วิกฤตยังมีกิจกรรมที่มีความสาคัญอื่นเกี่ยวข้องอีกมากมาย ที่ต้องวางแผนงานให้ครอบคลุมและแผนบริหารการ
สื่อสารข้อมูลสภาวะวิกฤตที่มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องเป็นแผนที่ออกแบบมาให้สื่อสารในเชิงรุกหรือส่งข่าวด้วย
ข้อความที่อาจจะต้องแตกต่างกัน เพื่อให้ข้อมูลการสื่อสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละภาคส่วนครบถ้วน แต่
จะต้องอยู่ภายใต้ประเด็นที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
5) การรายงานบทเรียนที่เรียนรู้ เพื่อปรับปรุงการบริหารในระยะต่อไป
การทบทวนแผนย่อยของการบริหารความต่อเนื่องต่อสภาวะวิกฤต จะดาเนินการเป็นประจา
ทุกปี เพื่อวิเคราะห์ความถูกต้อง เหมาะสม ประสิทธิผลของแผนย่อย และบทสรุปที่เกี่ยวกับประเด็นที่สาคัญ
ของแผนบริหารความต่อเนื่องต่อสภาวะวิกฤตที่ควรมีการปรับปรุงใหม่ให้ดีขึ้น
การประเมินสมรรถนะของแผนย่อยตามการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต อาจจะต้อง
ดาเนินการด้วยความถี่ตามความจาเป็น เพื่อให้ความคงที่ความมีประสิทธิผลของแผนในการปฏิบัติ
(1) การทบทวนประเด็นเฉพาะที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่อยู่ภายในกรมประมง ในกรณีที่
ก) ครบกาหนดเวลาที่วางไว้ล่วงหน้า ทุกๆ 1 ปี หรือปีละ 2 ครั้ง เป็นอย่างน้อย
ข) สภาพแวดล้อมที่เป็นภัยคุกคามให้เกิดสภาวะวิกฤตนั้นๆ มีการเปลี่ยนแปลง
ค) มีการปรับโครงสร้างองค์กร การแบ่งส่วนราชการ หรือการเปลี่ยนแปลงโยกย้าย
ของเจ้าหน้าที่ต่างๆ ของหน่วยงาน
(2) การทบทวนประเด็นการตรวจสอบของ ก.พ.ร. ในส่วนของแผนย่อยตามการบริหารความ
พร้อมต่อสภาวะวิกฤต อาจจะพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสภาวการณ์ต่าง ๆ
ก) ความเหมาะสมของกระบวนการ ขั้นตอนที่ใช้ในการกาหนดภาวะวิกฤต
ข) วิธีการ ความถูกต้อง ความซับซ้อนของแผนย่อยตามการบริหารความพร้อ ม ต่อ
สภาวะวิกฤต
ค) สิ่งที่ต้องดาเนินการ หากเกิดภาวการณ์หยุดชะงักของการดาเนินงาน
องค์ประกอบของแผนย่อย
แผนย่อยตามคู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย
1. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัยกรมประมง
2. แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตในกรณีการเกิดเหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล
3. แผนป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติจากอุทกภัย
......................................................................................................................

บทที่ 2
การก้าหนดกลยุทธ์ในการสร้างความต่อเนื่อง
แผนความต่ อ เนื่ อ ง หรื อ ต่ อ ไปนี้ เรี ย กว่ า “Business Continuity Plan (BCP)” ฉบั บ นี้
จัดทาขึ้น เพื่อให้ห น่วยงานภายในกรมประมง หรือต่อไปนี้จะเรียกว่า “หน่วยงาน” สามารถนาไปใช้ในการ
ตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ไม่ว่าเกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุหรือการ
มุ่งร้ายต่อองค์กร เช่น อุทกภัย อัคคีภัย การชุมนุมประท้วง/จลาจล การก่อวินาศกรรม เป็นต้น โดยสภาวะ
วิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานต้องหยุดการดาเนินงานหรือไม่สามารถให้บริการได้อย่าง
ต่อเนื่อง
หากหน่วยงานไม่มีกระบวนการรองรับให้ดาเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบต่อ
หน่วยงานในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจการเงิน การให้บริการ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิต/
ทรัพย์สิน ของทางราชการและประชาชน เป็นต้น แผนความต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยให้ ห น่วยงาน
สามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด และทาให้กระบวนการที่สาคัญ (Critical Business Process)
สามารถกลับมาดาเนินการได้อย่างปกติ หรือตามระดับการให้บริการที่กาหนดได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะ
ช่วยให้สามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อหน่วยงาน
ดังนั้ น การกาหนดกลยุทธ์ ห รือแนวทางในการสร้างความต่อเนื่องของการปฏิบัติงานเป็ น
ขั้นตอนที่สาคัญก่อนการจัดทาแผนความต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจในแผนการบริหารความต่อเนื่องที่ได้จัดทา
ขึ้นให้มีความสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร และสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง เนื่องจากการเตรียมความพร้อม
ด้านทรัพ ยากรขององค์กรในสภาวะวิกฤตในบางกรณี จาเป็นต้องใช้งบประมาณ อาทิ เช่น การสร้างระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น การกาหนดกลยุทธ์หรือแนวทางในการสร้างความต่อเนื่องจึงจาเป็นจะต้องผ่าน
การพิจารณาของผู้บริหารองค์กร ซึ่งทรัพยากรที่จะต้องเตรียมความพร้อมมีด้วยกัน 5 ด้าน ประกอบด้วย
1. ด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก
2. ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ/การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
4. ด้านบุคลากร
5. ด้านคู่ค้า/ผู้รับบริการที่สาคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
วัตถุประสงค์ (Objective)
๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง
๒. เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานมี การเตรีย มความพร้อ มล่ ว งหน้ าในการรับ มื อ กับ สภาวะวิ ก ฤตหรื อ
เหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
๓. เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดาเนินงานหรือการให้บริการของหน่วยงาน
๔. เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๕. เพื่อให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้ ส่วน
เสีย(Stakeholders) มีความเชื่อมั่น ในศักยภาพของหน่วยงาน แม้หน่วยงานจะต้องประเผชิญกับเหตุการณ์
ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทาให้การดาเนินงานต้องหยุดชะงัก

สมมติฐานของแผนความต่อเนื่อง (BCP Assumptions)
เอกสารฉบับนี้จัดทาขึ้นภายใต้สมมติฐาน ดังต่อไปนี้
๑. เหตุ ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น ที่ เกิ ด ขึ้ น ในช่ ว งเวลาส าคั ญ ต่ า งๆ แต่ มิ ได้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สถานที่
ปฏิบัติงานสารองที่ได้มีการจัดเตรียมไว้
๒. หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการสารองระบบสารสนเทศต่างๆ โดยระบบ
สารสนเทศสารองนั้น มิได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเดียวกันกับระบบสารสนเทศหลัก
๓. “บุ ค ลากร” ที่ถู กระบุ ในเอกสารฉบั บ นี้ หมายถึ ง เจ้าหน้าที่แ ละพนักงานทั้ งหมดของ
หน่วยงานภายในกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
ขอบเขตของแผนความต่อเนื่อง (Scope of BCP)
แผนความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ใช้รับรองกรณีการเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินใน
พื้นที่ ของหน่วยงานภายในกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด ประกอบด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้
๑. เหตุการณ์อัคคีภัย
๒. เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล
๓. เหตุการณ์อุทกภัย
การวิเคราะห์ทรัพยากรที่ส้าคัญ
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินมีหลายรูปแบ ดังนั้น แผนความต่อเนื่องฉบับนี้ได้จัดทาขึ้น
ให้สามารถรองรับการบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานในหลากหลายรูปแบบของสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์
ฉุกเฉิน โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อทรั พยากรที่สาคัญในการดาเนินงาน ซึ่งเป็นการจัดการทรัพยากรที่สาคัญ
และจาเป็นที่จะต้องระบุไว้ในแผนความต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเตรียมการของทรัพยากรที่สาคัญซึ่งพิจารณาจาก
ผลกระทบใน ๕ ด้าน ดังนี้
๑. ผลกระทบด้านอาคาร/สถานที่ ปฏิบัติงานหลั ก : หมายถึง เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นท าให้ ไม่
สามารถปฏิ บั ติงานที่ส ถานที่ป ฏิบั ติงานหลักของหน่วยงานที่ได้รับความเสี ยหายหรือไม่ส ามารถใช้ส ถานที่
ปฏิบัติงานหลักได้ และส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้ชั่วคราวหรือในระยะยาว
๒. ผลกระทบด้านอุปกรณ์ที่สาคัญ/การจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ : หมายถึง เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นทาให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ หรือไม่สามารถจัดหา/จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญได้
3. ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก : หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้บุคลากรหลักไม่สามารถ
มาปฏิบัติงานได้ตามปกติ
4. ผลกระทบด้ า นคู่ ค้ า /ผู้ รั บ บริ ก ารที่ ส าคั ญ : หมายถึ ง เหตุ ก ารณ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น ท าให้ คู่ ค้ า /
ผู้รับบริการ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่สามารถติดต่อหรือให้บริการหรือส่งมอบงานได้ตามปกติ

สรุปเหตุการณ์ภัยคุกคามและผลกระทบจากเหตุการณ์
ตารางที่ ๑ ตารางสรุปเหตุการณ์และผลกระทบจากเหตุการณ์

เหตุการณ์สภาวะวิกฤต

๑. เหตุการณ์อัคคีภัย
เหตุการณ์ชุมนุม
2.
ประท้วง/จลาจล
3. เหตุการณ์อุทกภัย

ด้านอาคาร/
สถานที่
ปฏิบัติงาน
หลัก

ด้านวัสดุ
อุปกรณ์ที่
ส้าคัญ/
การจัดหา
จัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ที่
ส้าคัญ





ผลกระทบ
ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และข้อมูลที่
ส้าคัญ






ด้าน
บุคลากร
หลัก

คู่ค้า/
ผู้รับบริการ/
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย














แผนความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ไม่รองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่เหตุขัดข้องเกิดขึ้นจากการ
ดาเนินงานปกติ และเหตุขัดข้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบในระดับสูงต่อการดาเนินงานและการให้บริการของ
หน่วยงาน เนื่องจากหน่วยงานยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์ได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
โดยผู้บริหารหน่วยงานสามารถรับผิดชอบและดาเนินการได้ด้วยตนเอง
การบริหารความต่อเนื่องของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
โครงสร้างและทีมงานแผนบริหารความต่อเนื่อง
เพื่ อให้ แผนบริห ารความต่อเนื่อง (BCP) ของกองวิจัยและพัฒ นาการเพาะเลี้ ยงสั ตว์น้าจืด
สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ควรมีการจัดตั้งคณะบริหารต่อเนื่อง (BCP
Team) ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดขึ้นโดยมีโครงสร้าง ดังนี้
๑. หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง คือ ผู้บริหารสูดสุด ณ จุดที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
๒. หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง คือ หัวหน้ากลุ่ม (ส่วนกลาง)
๓. ผู้ ป ระสานงานคณะบริห ารความต่ อเนื่ อง คือ หั ว หน้าฝ่ ายบริห ารทั่ว ไป หรือผู้ ที่ ได้รับ
มอบหมายในจุดที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

โครงสร้างคณะบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
ผอ.กพจ.
ผู้ประสานงานคณะบริหาร
ความต่อเนือ่ ง (ห.ฝบร.)

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนือ่ ง
(ห.กวช..)

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนือ่ ง
(ห.กทจ.))

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนือ่ ง
(ห.กสช.)

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนือ่ ง
(ห.กสค.)

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนือ่ ง
(ห.กรจ.)

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนือ่ ง
(ห.กสม.)

ซึ่งแต่ละตาแหน่งจะต้องร่วมมือกันดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในแต่
ละส่วนงานให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ตามรายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
(BCP Team) ที่กาหนดให้เป็นบุคลากรหลัก และในกรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคลากร
สารองรับผิดชอบบทบาทของบุคลากรหลักไปก่อน จนกว่าจะได้มีการมอบหมายและแต่งตั้งขึ้นโดยหัวหน้าคณะ
บริหารความต่อเนื่องในการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้คืน
รายชื่อบุคลากรและบทบาทของคณะบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team)
ตารางที่ ๒ รายชื่อบุคลากร
บุคลากรหลัก
ชื่อ
ผอ.กพจ.
ห.ฝบร.
ห.กวช.
ห.กทจ.
ห.กสค.
ห.กสช.
ห.กรจ.
ห.กสม.

เบอร์โทรศัพท์
๐ ๒579 8562
08 5070 6574
0 2562 0532
08 1804 2745
0 2579 6687
08 6019 6321
0 2579 6439
08 1606 1846
0 2562 0426
08 6051 0922
0 2562 0426
06 2196 7305
0 2562 0426
08 9969 0447
0 2579 4120
08 5149 4092

บทบาท
หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องกรมประมง
ผู้ประสานงานคณะ
บริหารความต่อเนื่อง
หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง
หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง
หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง
หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง
หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง
หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง

บุคลากรส้ารอง
ชื่อ
ผชช.ด้านการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าจืด
นางผ่องศรี มุสตาฟา
นางสาวพิมลพัชญ์ จุลรัษเฐียร
นางสาวสิรินภา จันทรัตน์
นางสาวอุไรวรรณ ชานาญเวช
ว่าที่ร้อยตรีสายันต์ มั่นการ
นางสาวสราลี ชูฉิม
นายรัฐภัทร์ ประดิษฐ์สรรพ์

เบอร์โทรศัพท์
0 2579 7231
08 1759 7171
0 2562 0532
08 1804 2745
0 2579 6687
08 1627 3919
0 2579 6439
08 4011 9102
0 2562 0426
08 4653 9391
0 2562 0426
09 7239 6587
0 2562 0426
08 6419 1858
0 2579 4120
08 1923 5489

กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Stratege)
กลยุทธ์ความต่อเนื่อง เป็นแนวทางในการจัดการและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีความพร้อม
เมื่อเกิดสภาวะวิกฤต ซึ่งพิจารณาใน ๕ ด้าน ดังนี้

ตารางที่ ๓ กลยุทธ์ความต่อเนื่อง กรณีเหตุการณ์อัคคีภัย
ทรัพยากร
กลยุทธ์ความต่อเนื่อง
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด ตั้งอยู่ชั้น ๔ อาคาร
เชิดชาย อมาตยกุล ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อัคคีภัย นั้น
อาคาร/สถานที่ กาหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงานสารองภายในอาคารของกรมประมง
ปฏิบัติงานสารอง คือ อาคารจุฬาภรณ์ อาคารปลอดประสพ อาคารปรีดากรรณสูตร
โดยจะต้องมีการสารวจความเหมาะสมของสถานที่ ประสานงาน
และการเตรียมความพร้อมของแต่ละอาคารนั้นๆ
๑. กาหนดให้มีการจัดหาคอมพิวเตอร์สารองและเครื่องพิมพ์
(Printer) และเครื่องรับ-ส่งโทรสาร (Fax) ที่มีคุณลักษณะเหมาะสม
กับการใช้งาน พร้อมอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมโยงต่อผ่านเข้าสู่ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานกลางได้
๒. กาหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop/Notebook)
วัสดุอุปกรณ์ที่
ของเจ้าหน้าที่/ของหน่วยงานได้เป็นการชั่วคราว หากมีความจาเป็น
สาคัญ/การจัดหา เร่งด่วนในช่วงระหว่างการจัดหาคอมพิวเตอร์สารอง ทั้งที่ต้องได้รับ
จัดส่งวัสดุ
อนุญาตจากหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องในการกอบกู้คืนก่อน
อุปกรณ์ที่สาคัญ ๓. กาหนดให้มีการสารองข้อมูลไว้ใน external hard drive หรือ
ช่องทางอื่นเพิ่ม
๔. กาหนดให้มีการติดต่อประสานงาน ด้วยระบบวิทยุ VHF/FM
(ชนิดมือถือ) ในการติดต่อประสานงานในการปฏิบัติงานในสภาวะ
วิกฤตระหว่างหน่วยงานภายในกรมประมงเป็นการชั่วคราวจนกว่า
จะมีการกอบกู้เข้าสู่สภาวะปกติ
๑. กาหนดให้ใช้บุคลากรสารองทดแทนภายในหน่วยงานกอง/กลุ่ม
งานเดียวกัน
บุคลากรหลัก ๒. กาหนดให้ใช้บุคลากรนอกหน่วยงานกอง/กลุ่ม ในกรณีที่
บุคลากรไม่เพียงพอหรือขาดแคลน
๑. กาหนดให้จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตแบบพกพาของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ สามารถ
เชื่อมโยงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลสาคัญของ
หน่วยงานกลางผ่านอินเตอร์เน็ต
คู่ค้า/ผู้รับบริการ ๒. ระบบสารสนเทศของ กพจ. จะต้องมีการเตรียมความพร้อมใน
ที่สาคัญ/ผู้มีส่วน กรณีที่เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง จะต้องมีการติดตั้งเครื่องสารอง
ได้ส่วนเสีย
ไฟฟ้าอัตโนมัติหรือประสานกับหน่วยงานของการไฟฟ้าในพื้นที่
ใกล้เคียงเป็นหน่วยสารองไฟฟ้าได้นาน ๘ ชั่วโมง
3. กาหนดให้จัดหาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตพร้อมระบบ
เชื่อมโยงในการสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่สารองอย่างน้อย 2
ราย หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ เช่น TOT, CAT

ตารางที่ 4 กลยุทธ์ความต่อเนื่อง กรณีเหตุการณ์อุทกภัย
ทรัพยากร

อาคาร/สถานที่
ปฏิบัติงานสารอง

วัสดุอุปกรณ์ที่
สาคัญ/การจัดหา
จัดส่งวัสดุอปุ กรณ์
ที่สาคัญ

บุคลากรหลัก

คู่ค้า/ผู้รับบริการที่
สาคัญ/ผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสีย

กลยุทธ์ความต่อเนื่อง

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์นาจื
้ ด ตัง้ อยู่ชั้น ๔ อาคารเชิดชาย
อมาตยกุล ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อุทกภัย นั้น
๑. กาหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบตั ิงานสารองภายในอาคารของกรมประมง คือ
อาคารจุฬาภรณ์ อาคารปลอดประสพ อาคารปรีดากรรณสูตร โดย
จะต้องมีการสารวจความเหมาะสมของสถานที่ ประสานงาน และการ
เตรียมความพร้อมของแต่ละอาคารนั้นๆ
๒. ในกรณีความเสียหายขยายเป็นวงกว้าง กาหนดให้ใช้หน่วยงานของ
กรมประมงที่อยู่ในบริเวณที่ไม่ได้รับผลกระทบ คือ กองวิจัยและพัฒนา
พันธุ์กรรมสัตว์นา้ คลองห้า จ.ปทุมธานี และ ศพจ.เขต ๘
(พระนครศรีอยุธยา) โดยจะต้องมีการสารวจความเหมาะสมของสถานที่
ประสานงานและการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า
๑. กาหนดให้มีการจัดหาคอมพิวเตอร์สารองและเครื่องพิมพ์(Printer)
และเครือ่ งรับ-ส่งโทรสาร (Fax) ที่มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งาน
พร้อมอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมโยงต่อผ่านเข้าสู่ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของหน่วยงานกลางได้
๒. กาหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop/Notebook) ของ
เจ้าหน้าที่/ของหน่วยงานได้เป็นการชั่วคราว หากมีความจาเป็นเร่งด่วน
ในช่วงระหว่างการจัดหาคอมพิวเตอร์สารอง ทั้งที่ต้องได้รับอนุญาตจาก
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนือ่ งในการกอบกู้คืนก่อน
๓. กาหนดให้มีการสารองข้อมูลไว้ใน external hard drive หรือ
ช่องทางอื่นเพิ่ม
๔. กาหนดให้มีการติดต่อประสานงาน ด้วยระบบวิทยุ VHF/FM (ชนิด
มือถือ) ในการติดต่อประสานงานในการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต
ระหว่างหน่วยงานภายในกรมประมงเป็นการชัว่ คราวจนกว่าจะมีการ
กอบกู้เข้าสู่สภาวะปกติ
๑. กาหนดให้ใช้บุคลากรสารองทดแทนภายในหน่วยงานกอง/กลุ่มงาน
เดียวกัน
๒. กาหนดให้ใช้บุคลากรนอกหน่วยงานกอง/กลุ่ม ในกรณีทบี่ ุคลากรไม่
เพียงพอหรือขาดแคลน
๑. กาหนดให้จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตแบบพกพาของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ สามารถเชื่อมโยง
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลสาคัญของหน่วยงานกลาง
ผ่านอินเตอร์เน็ต
๒. ระบบสารสนเทศของ กพจ. จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในกรณีที่
เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง จะต้องมีการติดตั้งเครื่องสารองไฟฟ้าอัตโนมัติ
หรือประสานกับหน่วยงานของการไฟฟ้าในพื้นที่ใกล้เคียงเป็นหน่วย
สารองไฟฟ้าได้นาน ๘ ชั่วโมง
3. กาหนดให้จัดหาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตพร้อมระบบเชื่อมโยงใน
การสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่สารองอย่างน้อย 2 ราย หรือตาม
ความเหมาะสมของพื้นที่ เช่น TOT, CAT

ตารางที่ ๕ กลยุทธ์ความต่อเนื่อง กรณีเหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล
ทรัพยากร
กลยุทธ์ความต่อเนื่อง
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์นาจื
้ ด ตัง้ อยู่ชั้น ๔ อาคารเชิด
ชาย อมาตยกุล ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อุทกภัย นั้น
๑. กาหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบตั ิงานสารองภายในอาคารของกรมประมง คือ
อาคารจุฬาภรณ์ อาคารปลอดประสพ อาคารปรีดากรรณสูตร โดย
จะต้องมีการสารวจความเหมาะสมของสถานที่ ประสานงาน และการ
อาคาร/สถานที่
เตรียมความพร้อมของแต่ละอาคารนั้นๆ
ปฏิบัติงานสารอง ๒. ในกรณีความเสียหายขยายเป็นวงกว้าง กาหนดให้ใช้หน่วยงานของ
กรมประมงที่อยู่ในบริเวณที่ไม่ได้รับผลกระทบ คือ กองวิจัยและพัฒนา
พันธุ์กรรมสัตว์นา้ คลองห้า จ.ปทุมธานี และศพจ.เขต ๘
(พระนครศรีอยุธยา) โดยจะต้องมีการสารวจความเหมาะสมของสถานที่
ประสานงาน และการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า
๑. กาหนดให้มีการจัดหาคอมพิวเตอร์สารองและเครื่องพิมพ์(Printer)
และเครือ่ งรับ-ส่งโทรสาร (Fax) ที่มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งาน
พร้อมอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมโยงต่อผ่านเข้าสู่ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของหน่วยงานกลางได้
๒. กาหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop/Notebook) ของ
เจ้าหน้าที่/ของหน่วยงานได้เป็นการชั่วคราว หากมีความจาเป็นเร่งด่วน
วัสดุอุปกรณ์ที่
สาคัญ/การจัดหา ในช่วงระหว่างการจัดหาคอมพิวเตอร์สารอง ทั้งที่ต้องได้รับอนุญาตจาก
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนือ่ งในการกอบกู้คืนก่อน
จัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ที่สาคัญ ๓. กาหนดให้มีการสารองข้อมูลไว้ใน external hard drive หรือ
ช่องทางอื่นเพิ่ม
๔. กาหนดให้มีการติดต่อประสานงาน ด้วยระบบวิทยุ VHF/FM (ชนิด
มื อ ถือ) ในการติ ด ต่ อ ประสานงานในการปฏิ บั ติ งานในสภาวะวิ กฤต
ระหว่างหน่วยงานภายในกรมประมงเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการ
กอบกู้เข้าสู่สภาวะปกติ
๑. กาหนดให้ใช้บุคลากรสารองทดแทนภายในหน่วยงานกอง/กลุ่ม งาน
เดียวกัน
บุคลากรหลัก
๒. กาหนดให้ใช้บุคลากรนอกหน่วยงานกอง/กลุ่ม ในกรณีที่บุคลากรไม่
เพียงพอหรือขาดแคลน
๑. ก าหนดให้ จั ด หาอุ ป กรณ์ เชื่ อ มโยงระบบเครือ ข่ า ยต่ อ ผ่ า นระบบ
อินเตอร์เน็ตแบบพกพาของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ สามารถเชื่อมโยง
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลสาคัญของหน่วยงานกลาง
ผ่านอินเตอร์เน็ต
คู่ค้า/ผู้รับบริการ ๒. ระบบสารสนเทศของกรมประมงจะต้องมีการเตรียมความพร้อมใน
ที่สาคัญ/ผู้มีส่วน กรณี ที่เกิดกระแสไฟฟ้ าขัดข้อง จะต้องมีการติดตั้งเครื่องสารองไฟฟ้ า
อัตโนมัติหรือประสานกับหน่วยงานของการไฟฟ้าในพื้นที่ใกล้เคียงเป็น
ได้ส่วนเสีย
หน่วยสารองไฟฟ้าได้นาน ๘ ชั่วโมง
3. กาหนดให้จัดหาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตพร้อมระบบเชื่อมโยงใน
การสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่สารองอย่างน้อย 2 ราย หรือตาม
ความเหมาะสมของพื้นที่ เช่น TOT, CAT

กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน Call Tree
กระบวนการ Call Tree คือกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกในคณะบริหารความ
ต่อเนื่องและทีมงานความต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องตามผังรายชื่อทางโทรศัพท์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหาร
จัดการขั้นตอนในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ภายหลังจากการมีการประกาศเหตุการณ์ ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตของ
หน่วยงาน
จุดเริ่มต้นของกระบวนการ Call Tree จะเริ่มจากหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องแจ้งให้
ผู้ ป ระสานงานคณะบริห ารความต่อ เนื่ อ ง โดยผู้ ประสานงานฯ จะแจ้งให้ หั ว หน้ าที ม บริห ารความต่อเนื่อ ง
รับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและประกาศใช้แผนความต่อเนื่อ ง ตามสายงานการบังคับบัญชาของแต่ละสายงาน
ผู้ อ านวยการ/กอง/กลุ่ ม /ศูน ย์ แต่ล ะท่ านจึ งติ ดต่ อ และแจ้งไปยั งบุ คลากรภายใต้ ก ารบั งคับ บั ญ ชาของตน
รับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและประกาศใช้แผนความต่อเนื่องของหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ตามรายชื่อและ
ช่องทางติดต่อสื่ อสารที่ได้ระบุในตารางที่ ๒ สาหรับหั วหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องในการบริห ารความ
ต่อเนื่อง และทีมบริหารความต่อเนื่องกับผู้ประสานงานบริหารความต่อเนื่องตามตารางที่ ๒
กรณีที่ไม่สามารถติดต่อหัวหน้าทีมได้ ให้ติดต่อไปยังบุคลากรส้ารอง โดยพิจารณา ดังนี้
๑. ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลาทาการ ให้ดาเนินการติดต่อบุคลากรหลัก โดยติดต่อผ่านเบอร์
โทรศัพท์ของหน่วยงานเป็นช่องทางแรกตามรายชื่อบุคลากรและบทบาทของคณะบริหารความต่อเนื่อง
๒. ถ้าเหตุการณ์ เกิดขึ้นนอกเวลาราชการหรือสถานที่ปฏิบั ติงานหลั กได้รับผลกระทบ ให้
ดาเนินการติดต่อบุคลากรหลัก โดยติดต่อผ่านโทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางแรก
๓. ถ้ าสามารถติ ด ต่ อ บุ ค ลากรหลั ก ได้ ให้ แ จ้ งข้ อ มู ล แก่ บุ ค ลากรหลั ก ของหน่ ว ยงานทราบ
ดังต่อไปนี้
๓.๑ สรุปสถานการณ์ของเหตุการณ์ฉุกเฉินและประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง
๓.๒ วัน เวลา และสถานที่สาหรับการนัดประชุมเร่งด่วนของหน่วยงาน สาหรับผู้บริหาร
ความต่อเนื่องของหน่วยงานและทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
๓.๓ ขั้นตอนการดาเนินงานในการปฏิบัติงาน เพื่อบริหารความต่อเนื่องต่อไป เช่น สถานที่
ทางานหลักที่ใช้ในการประสานงานในการปฏิบัติงาน การขนย้ายอุปกรณ์ที่สาคัญของหน่วยงาน ฯลฯ
การก้าหนดทรัพยากรส้าคัญที่ใช้ในการด้าเนินงานและการให้บริการ

กระบวนการ
งานสารบรรณ
และงานธุรการ
ทั่วไป

การก้าหนดทรัพยากรที่ส้าคัญ
ระบบงาน
คู่ค้า/
อาคารสถานที่
เครื่องมือและ
เทคโนโลยีหรือ
บุคลากร ผู้รับบริการ/ผู้มี
ปฏิบัติงาน
อุปกรณ์
ระบบสารสนเทศ
ส่วนได้ส่วนเสีย
ใช้พื้นที่สารอง เครื่องคอมพิวเตอร์ - ระบบE-Saraban บุคลากรหลัก ผูใ้ ห้บริการ
10 ตรม.
พร้อมเครื่องพิมพ์ - ระบบ GFMIS
5 คน
เชื่อมโยงระบบ
3 ชุด
- ระบบ Internet
เครื่องข่าย
Internet

กระบวนการ
งานด้านการเงิน
การบัญชี วัสดุ
ครุภัณฑ์ การ
บริหารบุคคล
งานติดต่อ
ประสานงาน
งานสิติข้อมูล

การก้าหนดทรัพยากรที่ส้าคัญ
ระบบงาน
คู่ค้า/
อาคารสถานที่
เครื่องมือและ
เทคโนโลยีหรือ
บุคลากร ผู้รับบริการ/ผู้มี
ปฏิบัติงาน
อุปกรณ์
ระบบสารสนเทศ
ส่วนได้ส่วนเสีย
ใช้พื้นที่สารอง เครื่องคอมพิวเตอร์ - ระบบจัดซื้อจัด บุคลากรหลัก ผูใ้ ห้บริการ
10 ตรม.
พร้อมเครื่องพิมพ์ จ้าง
5 คน
เชื่อมโยงระบบ
3 ชุด
- ระบบ GFMIS
เครื่องข่าย
- ระบบ Internet
Internet

งานขอใบอนุญาต ใช้พื้นที่สารอง
และการขอ
10 ตรม.
ใบรับรอง

เครื่องคอมพิวเตอร์ - ระบบ Internet
พร้อมเครื่องพิมพ์
2 ชุด

บุคลากรหลัก ผู้ให้บริการ
6 คน
เชื่อมโยงระบบ
เครื่องข่าย
Internet

การก้าหนดแนวทางการตอบสนองเหตุการณ์และกอบกู้กระบวนงาน
การกาหนดแนวทางการตอบสนองเหตุการณ์และการกอบกู้กระบวนงาน ให้เป็นไปใน
แนวทางที่กาหนดของแต่ละสถานการณ์
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