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บทที่ 1 

บทน ำ 

 แผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) จัดท าขึ้นเพ่ือให้หน่วยงานองค์การสะพานปลา 

ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (สะพานปลา ท่าเทียบเรือประมง ทั้ง ๑๘ แห่ง) ที่มีภารกิจในการให้บริการขนถ่าย

สินค้าสัตว์น้ า และเป็นตลาดกลางสัตว์น้ า สามารถน าไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต หรือ

เหตุฉุกเฉิน ทั้งนีเ้นื่องจาก หน่วยงานองค์การสะพานปลา มีสถานที่ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลของประเทศ ทั้งฝั่งอ่าวไทย

และฝั่งอันดามัน ซึ่งเรือประมงเดินเรือออกจับสัตว์น้ าในน่านน้ าต่างๆ ที่ติดกับประเทศเพ่ือนบ้านซึ่งอาจน า

โรคติดต่อกลับเข้ามาในประเทศและอาจแพร่เชื้อโรคติดต่อได้  เช่น โรคซาร์ส ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก โรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นต้น หากหน่วยงานไม่มีแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity 

Plan : BCP) อาจจะกระทบความต่อเนื่องของกิจการ กิจกรรมภายในองค์การสะพานปลาทั้งส่วนกลางและส่วน

ภูมิภาค ในการให้บริการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ า และตลาดกลางสัตว์น้ า ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น  

ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการ แพปลา ชาวประมง ตลอดจนบุคลากรหน่วยงานองค์การสะพานปลา ดังนั้น แผนบริหาร

ความต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้หน่วยงานสามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น และสามารถ

ท าให้หน่วยงานกลับมาด าเนินการตามภารกิจได้เป็นปกติอย่างรวดเร็ว อีกทั้งช่วยลดระดับความรุนแรง ของ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 แผนบริหารความต่อเนื่องฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้องค์การสะพานปลา สามารถด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและ

มีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ เพ่ือที่สามารถจัดการและ/หรือปรับปรุง

แก้ไขได้ภายใต้ระยะเวลาที่เหมาะสม อีกท้ังสามารถน าไปประยุกต์ใช้หากเกิดสถานการณ์อ่ืน 

1.  ควำมหมำย 

 1.1  โรคติดต่ออุบัติใหม่ (Emerging Infectious Diseases) 

       โรคติดต่ออุบัติใหม่ (Emerging Infectious Diseases) หมายถึง โรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อใหม่ (New 

infectious diseases) โรคติดต่อที่พบในพ้ืนที่ใหม่ (New geographical areas) โรคติดต่ออุบัติซ้ า (Re-emerging 

infectious diseases) เชื้อก่อโรคที่ดื้อต่อยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial resistant organisms) และเหตุการณ์ จง

ใจกระท าของมนุษย์ด้วยสารชีวะ (Deliberate use of biological agents; Bioterrorism)  
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       ประเทศไทยได้แบ่งโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่มีความเสี่ยงในประเทศไทย ได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 

       1.  โรคติดต่ออุบัติใหม่หรืออุบัติซ้ าที่เกิดขึ้นแล้วในประเทศ เช่น โรคไข้หวัดนก (H5N1) โรคไข้หวัด

ใหญ่ 2009 โรคมือ เท้า ปาก โรคลีเจียนแนร์ โรคไข้หวัดปวดข้อยุงลาย วัณโรคดื้อยา โรคบรูเซลโลสิส และโรคไข้

กาฬหลังแอ่นจากเชื้อ serogroup W-135 เป็นต้น 

       2.  โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่อาจแพร่มาจากต่างประเทศ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 

2012 โรคไข้เหลือง โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ โรคไข้เวสต์ไนล์ โรคติดเชื้อไวรัสฮานตา โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา-มาร์บูร์ก 

โรควัวบ้า โรคที่อาจติดมากับสัตว์ เช่น โรคฝีดาษลิง และโรคติดเชื้อที่ใช้เป็นอาวุธชีวภาพ เช่นแอนแทรกซ์ ไข้ทรพิษ 

และกาฬโรค เป็นต้น  

       3.  โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่น โรคที่เกิดจากการกลายพันธุ์ของเชื้อไข้หวัดใหญ่

สายพันธุ์ใหม่ โรคจากเชื้อดื้อยาชนิดใหม่ เป็นต้น[1]         

2.  สถำนกำรณ์ 

2.1  สถำนกำรทั่วไป  

      ประเทศไทยพบโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่ส าคัญเป็นระยะๆ เช่น พบผู้ป่วยโรคซาร์ส ในเดือนมีนาคม       

พ.ศ. 2546 พบการระบาดของโรคไข้หวัดนก ระหว่างปี พ.ศ. 2547 – 2551 ซึ่งท าให้พบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตในช่วง

ปี พ.ศ. 2547 – 2550 และยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่กระจายเชื้อจากประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคเอเชีย พบ

การระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H1N1) 2009 หรือโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ในปี พ.ศ. 2552 จนพบผู้ป่วย

และผู้เสียชีวิตจ านวนมาก โรคไข้ปวดข้อยุงลายกลับมาระบาดอีกครั้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2551 – 2552 ในหลายจังหวัด

ของภาคใต้ โรคมือ เท้า ปาก ที่เกิดจากเชื้อที่มีความรุนแรงก็พบบ่อยขึ้น ซึ่งมีการแพร่ระบาดในปี พ.ศ. 2554 – 

2555 และโรคลีเจียนแนร์ (Legionellosis) ที่ท าให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเจ็บป่วยเป็นระยะ[1] อีกทั้งตั้งแต่วันที่ 1 

ธันวาคม พ.ศ. 2562 - 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 มีรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 แล้วใน 51 ประเทศ 2 

เขตบริหารพิเศษ และ 1 เรือส าราญ ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วโลก จ านวนผู้ป่วยยืนยัน ทั้งสิ้น 85,409 ราย เสียชีวติ 

2,933 ราย (อัตราป่วยตายร้อยละ 3.4) โดยปัจจุบันยังคงพบผู้ป่วยรายใหม่วันละ มากกว่า 1,000 ราย แม้ว่า

สถานการณ์ในประเทศจีนจะมีแนวโน้มชะลอตัวลง แต่จ านวนผู้ป่วยในประเทศอ่ืนๆ ทั่วโลกกลับเพ่ิมสูงขึ้น รวมทั้ง

มีประเทศที่มีรายงานการแพร่เชื้อภายในประเทศ (local transmission) รวม 36 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 

ได้แก่ จีน ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน เกาหลีใต้ อิตาลี ญี่ปุ่น สิงคโปร์ อิหร่าน สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย ออสเตรเลีย 

เวียดนาม เยอรมัน สเปน สหราชอาณาจักร สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ฝรั่งเศส แคนาดา ฟิลิปปินส์ อียิปต์ อินเดีย 

1. คู่มือการจัดท าแผนประคองกิจการภายในองค์กร (Business Continuity Plan : BCP) เพื่อเตรียมความพรอ้ม : กรณีการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
 



3 | P a g e  

รัสเซีย อิสราเอล สวีเดน ศรีลังกา เนปาล เลบานอน อิรัก ฟินแลนด์ กัมพูชา เบลเยี่ยม อัฟกานิสถาน บาห์เรน 

คูเวต โอมาน โครเอเชีย และประเทศไทย   

      มีการระบาดในวงกว้างในหลายประเทศ เช่น เกาหลีใต้ อิตาลี อิหร่าน ซึ่งเกิดจากการที่ผู้ป่วยโรค 

COVID-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง ไม่ได้ไปรับการตรวจรักษาและแยกโรค แต่ยังใช้ชีวิตประจ าวันตามปกติจนท าให้มีผู้

ติดเชื้อต่อๆ กันไปในหลายรุ่นการระบาด และมีจ านวนผู้ป่วยเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วจนเกินกว่ าที่ระบบบริการ

สาธารณสุขจะรองรับไหว ทั้งการดูแลรักษาผู้ป่วยและการควบคุมโรค จึงต้องมีมาตรการทางสังคมตามมาเพ่ือช่วย

ในการชะลอการระบาด มาตรการส่วนใหญ่ท าเพ่ือลดโอกาสการสัมผัสโรคของประชาชน ได้แก่ การปิดโรงเรียน 

การยกเลิกพิธีกรรมทางศาสนา การเลื่อนกิจกรรมที่มีคนจ านวนมาก เช่น งานกีฬา การแสดงสินค้า การประชุม

นานาชาติ เทศกาลรื่นเริงต่างๆ  

         แม้ว่าประเทศไทยมีความพยายามในการควบคุมโรค โดยการตรวจจับผู้ป่วยให้ได้อย่างรวดเร็ว แยกโรค 

และติดตามผู้สัมผัสผู้ป่วยทุกราย ท าให้การระบาดยังอยู่ในวงจ ากัดในระยะที่ผ่านมา (Phase 2) อย่างไรก็ตาม 

ยังคงมีความเสี่ยงสูงที่ประเทศไทยจะพบการระบาดในวงกว้าง เนื่องจากเหตุผล ดังต่อไปนี้  

      1) ประเทศทั่วโลกที่พบการระบาดมีจ านวนมากขึ้น ท าให้มีโอกาสสูงขึ้นที่ผู้ป่วยจากประเทศเหล่านี้

จะเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย ในขณะที่ความเข้มข้นในการคัดกรองของด่านควบคุมโรคมีจ ากัด   

      2) ยังคงมีบางประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศเพ่ือนบ้านที่ไม่มีระบบเฝ้าระวังที่เข้มแข็งเพียงพอ ท าให้

ไมท่ราบสถานการณ์ท่ีแท้จริงของประเทศนั้นๆ และอาจมีผู้ป่วยเดินทางเข้ามาในประเทศไทย  

      3) ผู้ป่วยส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง ไม่ได้มารับการรักษาในทันทีตั้งแต่วันแรกที่มีอาการป่วย ทั้งยังไม่มี 

พฤติกรรมการป้องกันการแพร่เชื้อที่เหมาะสม (ผู้ป่วยที่พบในประเทศไทยเข้ารับการรักษาโดยเฉลี่ยใน วันที่ 2 

หลังจากเริ่มป่วย)   

      4) ประเทศไทยมีผู้ป่วยติดเชื้อภายในประเทศ ที่ไม่สามารถระบุต้นตอของการติดเชื้อได้อย่างชัดเจน   

      5) ประเทศไทยยังคงมีการจัดกิจกรรมรวมคนจ านวนมากอย่างต่อเนื่อง จึงมีโอกาสที่จะพบเหตุการณ์

ที่ผู้ป่วยเข้าไปในสถานที่แออัดและเกิดการระบาดอย่างรวดเร็ว ดังเช่น โบสถ์ในเมืองแทกู ประเทศเกาหลี ใต้ และ

เรือส าราญ ประเทศญี่ปุ่น[2]  

 2.2  สถำนกำรณ์เฉพำะ    

        องค์การสะพานปลามีสถานที่ปฏิบัติงานที่เป็นอาคารส านักงาน สะพานปลา ท่าเทียบเรือประมง  โรงคลุม

คัดแยกและ/หรือโรงประมูลสินค้าสัตว์น้ า ที่มีทั้งพนักงานที่ปฏิบัติงานเป็นประจ า และผู้เข้ามาด าเนินการติดต่องาน 

และ/หรือผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการ แพปลา ชาวประมง ที่ด าเนินการกิจกรรมซื้อ-ขาย สินค้าสัตว์น้ า และ/หรือกิจกรรม

2. ศูนย์ปฏิบัติการตอบโตภ้าวะฉกุเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข : คาดการณ์การระบาดและมาตรการในระยะที่ 3 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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ด้านอ่ืน เช่น ซ่อมแซมเรือประมง ซ่อมแซมอวนลาก ฯลฯ เป็นต้น ที่อาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้าสู่พนักงาน ครอบครัวพนักงาน และ/หรือผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการ แพปลา 

ชาวประมงที่เข้ามาติดต่อใช้บริการด้านต่างๆ ในพ้ืนที่ขององค์การสะพานปลา สะพานปลา และท่าเทียบเรือประมง   

3. วัตถุประสงค ์

 3.1  เพ่ือก าหนดแนวทางปฏิบัติงานเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดต่ออุบัติใหม ่ในองค์การสะพานปลา ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

 3.2  เพ่ือให้องค์การสะพานปลา ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการ

รับมือกับสถานการณ์วิกฤต และ/หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่องค์การสะพานปลา ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค       

อาจได้รับผลกระทบ 

 3.3  เพ่ือก าหนดระดับของสถานการณ์ รวมถึงการบริหารจัดการ การปฏิบัติ การควบคุมดูแล  

4.  สมมติฐำนของแผนควำมต่อเนื่อง 

 4.1  เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่องานให้บริการด้านการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ า ตลาดสินค้า

สัตว์น้ า ตลอดจนการขนส่งสินค้าสัตว์น้ าของหน่วยงานสะพานปลา และท่าเทียบเรือประมง 

 4.2  เหตุการณ์ฉุกเฉินไม่ได้กระทบต่อบุคลากรของหน่วยงานหรือมีผลกระทบน้อยมาก  

5.  ขอบเขตของแผนควำมต่อเนื่อง 

 แผนความต่อเนื่องฉบับนี้ใช้รองรับกรณีเกิดสภาวะวิกฤติ หรือเหตุการฉุกเฉิน ที่เกิดขึ้นกับบุคลากรของ

หน่วยงานองค์การสะพานปลา ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการ แพปลา ชาวประมง ที่เข้ามาใช้บริการซื้อ-ขาย สินค้าสัตว์น้ า 

และ/หรือกิจกรรมด้านอื่น เช่น ซ่อมแซมเรือประมง ซ่อมแซมอวนลาก ฯลฯ เป็นต้น โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

 ส าหรับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่ อทรัพยากรที่ส าคัญของ

องค์การสะพานปลาที่จะน ามาพิจารณา 6 ประเภท ได้แก่ 

       1)  ด้านการให้บริการและปฏิบัติงานตามภารกิจ 

       2)  ด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก 

       3)  ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 

       4)  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ 

       5)  ด้านบุคลากร 

       6)  ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  



5 | P a g e  

 5.1  รายละเอียดผลกระทบจากเหตุการณ์ท่ีมีต่อทรัพยากรที่ส าคัญ 

       1)  ด้านการให้บริการและปฏิบัติงานตามภารกิจ 

  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้การให้บริการและการปฏิบัติงานตามภารกิจไม่สามารถให้บริการหรือ

ปฏิบัติงานตามภารกิจได้ 

       2)  ด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก 

  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้อาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก เช่น อาคารส านักงาน อาคารโรงคลุม 

อาคารโรงประมูลสัตว์น้ า สะพานปลา และท่าเทียบเรือประมง ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการให้บริการของ

หน่วยงาน เช่น การขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ า การคัดเลือกสัตว์น้ า การซื้อขายสัตว์น้ า โดยผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น 

ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการ แพปลา ชาวประมง เป็นต้น ไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงาน และ/หรือสถานที่ ได้ชั่วคราว

หรือระยะยาว 

       3)  ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 

  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ไม่สามารถใช้งานได้

ตามปกติ 

       4)  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ 

  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้ไม่สามารถน าข้อมูลที่ส าคัญใช้งานได้ตามปกติ 

       5)  ด้านบุคลากร 

  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้บุคลากรหลักขององค์การสะพานปลา ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค  

ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ 

       6)  ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการ แพปลา 

ชาวประมง เป็นต้น ไม่สามารถด าเนินงาน การขนถ่าย คัดเลือก และซื้อขาย สินค้าสัตว์น้ าได้ ตลอดจนไม่สามารถ

ท าการขนส่งสัตว์น้ าเข้าและออกจาก องค์การสะพานปลา สะพานปลา และท่าเทียบเรือประมง ได้ตามปกติ 
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บทที่ 2 

กำรบริหำรควำมต่อเนื่องขององค์กำรสะพำนปลำ สะพำนปลำ ท่ำเทียบเรือประมง 

1.  กำรบริหำรควำมต่อเนื่องขององค์กำรสะพำนปลำ สะพำนปลำ ท่ำเทียบเรือประมง 

 1.1  โครงสร้างและทีมงานความต่อเนื่อง 

       เพ่ือให้แผนความต่อเนื่อง สามารถน าไปปฏิบัติใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้

ด าเนินการจัดตั้งโครงสร้างและทีมงานบริหารความต่อเนื่อง ประกอบด้วย 

       1)  ผู้บัญชาการเหตุการณ์ 

       2)  ผู้อ านวยการเหตุการณ์ 

       3)  ส่วนอ านวยการ 

       4)  ส่วนปฏิบัติการ 

       5)  ส่วนสนับสนุน 

โครงสร้ำงและทีมงำนควำมต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บัญชำกำรเหตุกำรณ์ 

ผู้อ านวยการองค์การสะพานปลา 

ผู้อ ำนวยกำรเหตุกำรณ์ 

ผู้อ านวยการองค์การสะพานปลา 
ประธานศูนยป์ระสานการปฏิบัตภิายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดต่ออุบัติใหม่องค์การสะพนปลา 

ส่วนอ ำนวยกำร 
  ศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่องค์การ

สะพนปลา 

- ผู้อ านวยการฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา 

(กรรมการและเลขานกุาร) 

ส่วนปฏิบัติกำร 
ผู้อ านวยการฝ่าย/หวัหน้าส านักงาน/

หัวหน้าแผนก 

(ทุกส่วน) 

ส่วนสนับสนุน 
ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชกีารเงิน 

หัวหน้าส านักงานบริหารพัสด ุ

หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ ์

ภาพแสดงโครงสร้างและทีมงานตามแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) 
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       จากโครงสร้างการบริหารความต่อเนื่อง แต่ละต าแหน่งมีหน้าที่ในการร่วมมือดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน 

และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉิน ในแต่ละส่วนงานที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการให้กลับสู่สภาวะปกติตามที่ก าหนดไว้ใน

แผนบริหารความต่อเนื่องโดยเร็ว ดังนั้นเพ่ือการด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงมีความ

จ าเป็นที่ต้องแต่งตั้งผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งในส่วนบุคลากรหลักและบุคลากรส ารอง ตามโครงสร้างที่ก าหนดขึ้น

 1.2  การแต่งตั้งผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ (ส าหรับการก าหนดรายชื่อผู้รับผิดชอบปรากฎในค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานในภาคผนวก) 

บทบาท 
บุคลากรหลัก บุคลากรส ารอง 

ช่ือ หมายเลขโทรศัพท์ ช่ือ หมายเลขโทรศัพท์ 

1. ผู้บัญชาการ

เหตุการณ์  

2. ผู้อ านวยการ

เหตุการณ ์

ผู้อ านวยการสะพานปลา XXXX รผอ.บร. 

รผอ.พกป. 

รผอ.สป.ทร. 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

 รผอ.บร. XXXX ผฝ.ยศ. 

ผฝ.บร. 

ผฝ.บง. 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

 รผอ.พกป. XXXX ผฝ.สบ. 

ผฝ.สศ.  

XXXX 

XXXX 

 รผอ.สป.ทร. XXXX ผฝ.สป.ทร.1 

ผฝ.สป.ทร.2 

XXXX 

XXXX 

ส่วนอ านวยการ ผฝ.ยศ. XXXX สยศ. 

สตป. 

สวส. 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

ส่วนปฏิบัติการ ผฝ.บร. XXXX สบค. 

สกม. 

สทส. 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

 ผฝ.บง. XXXX สบช. 

สกง. 

สบน. 

สพด. 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

 ผฝ.ยศ. XXXX สยศ. XXXX 
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บทบาท 
บุคลากรหลัก บุคลากรส ารอง 

ช่ือ หมายเลขโทรศัพท์ ช่ือ หมายเลขโทรศัพท์ 

สตป. 

สวส. 

XXXX 

XXXX 

 ผฝ.สบ. XXXX สสช. 

สบตส. 

XXXX 

XXXX 

 ผฝ.สศ. XXXX  สสส. 

สสศ. 

สวพ. 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

 ผฝ.สป.ทร.1 XXXX ก.สป.ทร. 

สป.กท. 

สป.สค. 

สป.สป. 

ทร.ชพ. 

ทร.ลส. 

ทร.หป. 

ทร.สฎ. 

ทร.อศ. 

ทร.ตร. 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

 ผฝ.สป.ทร.2 XXXX สป.นศ. 

ทร.ปน. 

ทร.ภก. 

ทร.สข. 

ทร.รน. 

ทร.สต. 

ทร.นธ. 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

ส่วนสนับสนุน ฝบง. 

 

XXXX 

 

สกง. 

สพด. 

XXXX 

XXXX 

 สนอ. XXXX ผปช. XXXX 
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2.  กลยุทธ์ควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) 

ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 

1. ด้านการให้บริการและการปฏิบัติงานตามภารกิจ ก าหนดให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมา

ประยุกต์ใช้ในการให้บริการและการปฏิบัติงานตาม

ภารกิจ รวมทั้งก าหนดวิธีการ ขั้นตอน การให้บริการ 

การปฏิบัติงานตามภารกิจให้เหมาะสมและสอดคล้อง

กับสถานการณ์ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง

ต่อเนื่อง 

2. ด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก ก าหนดพ้ืนที่ปฏิบัติงานส ารอง หรือ virtual work 

place หรือ Work from Home ของส่วนกลาง และ

ส่วนภูมิภาค 

3. ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ ก าหนดให้มีการจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์  เครื่ องมือ 

เครื่องจักร ที่ส าคัญที่สามารถใช้งานนอกสถานที่ได้ อีก

ทั้งควรมีส ารองอย่างเพียงพอ 

4. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ ก าหนดให้มีการส ารองข้อมูล และทดสอบการน า

กลับมาใช้อย่างสม่ าเมสอ 

5. ด้านบุคลากร ให้บุคลากรปฏิบัติงานในสถานที่พักอาศัย ลดเวลา

และ/หรือเหลื่อมเวลาการปฏิบัติงาน ณ สถานที่ท าการ 

ก าหนดบุคลากรส ารองเพ่ือปฏิบัติหน้าที่แทน ฝ่าย/

ส านักงาน/แผนก  

6. ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก าหนดให้หน่วยงาน ผู้ รับผิดชอบอย่างชัดเจนที่

เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ  

 

3.  ควำมต้องกำรด้ำนทรัพยำกรที่ส ำคัญ 

การแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ มีผลกระทบต่อด้านการให้บริการและการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

ด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก ด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือที่ส าคัญ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ข้อมูลที่ส าคัญ ด้านบุคลากร และด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
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     องค์การสะพานปลาจึงก าหนดกลยุทธ์ในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีความ

พร้อมเมื่อเกิดภาวะวิกฤต ดังนี้ 

     1)  ด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก ก าหนดกลยุทธ์ความต่อเนื่องโดยก าหนดพ้ืนที่

ปฏิบัติงานส ารอง หรือVirtual Work Place แนวทางปฏิบัติงานจากบ้าน Work from Home โดยก าหนดสถานที่

ปฏิบติงานหลัก และส ารอง ดังนี้ 

สถานการณ์ พ้ืนที่ปฏิบัติงานที่ก าหนด 

สถานการณ์ระยะท่ี 1 : เมื่อพบผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค  

                            จ านวน 1 คน 

                             

หลัก : สถานที่ท างาน (ร้อยละ 50) 

รอง : บ้าน (ร้อยละ 50) 

สถานการณ์ระยะท่ี 2 : เมื่อพบผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ 

                            สอบสวนโรค จ านวน 5 คนขึ้นไป  

                            ในระยะเวลาเดียวกัน 

หลัก : สถานที่ท างาน (ร้อยละ 30) 

รอง : บ้าน (ร้อยละ 70) 

สถานการณ์ระยะท่ี 3 : กรณีการระบาดซ้ าภายใน 28 วัน  

                            หลังจากมีมาตรการกักกันโรค 14 วัน แล้ว 

หลัก : สถานที่บ้านหรือสถานที่ที่ก าหนด  

(ร้อยละ 99) 

รอง : สถานที่ท าการ (ร้อยละ 1) 

  

นิยาม หลักเกณฑ์ผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดต่ออุบัติใหม่ให้เป็นไปตามการประกาศของกระทรวงสาธารณสุข 

เช่น กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมควบคุมโรค ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 หมายถึง 

   1.  ผู้ที่มีอาการ ดังนี้ 

        1.1  อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป  

        1.2  มีอาการของระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ ไอ น้ ามูก เจ็บคอ 

หายใจเหนื่อย หายใจล าบาก  

        1.3  มีประวัติในช่วงเวลา 14 วัน ก่อนเริ่มป่วยอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ 

    -  มีประวัติเดินทางไปยัง หรือมาจาก หรืออาศัยในพ้ืนที่เสี่ยงตามที่ระบุ (พ้ืนที่

ประกาศเขตติดโรคตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 และพ้ืนที่ที่มีการระบาดต่อเนื่องตามประกาศบนเว็บไซต์ของ

กรมควบคุมโรค 

    -  มีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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    -  มีประวัติไปสถานที่ชุมนุมชนและมีผุ้ป่วยโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ในช่วงเวลาเดียวกันกกับผู้ป่วยตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/คณะกรรมการโรคติดต่อ

กรุงเทพมหานคร 

   2.  ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนในสถานที่แห่งเดียวกันตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป ในช่วงสัปดาห์เดียวกัน 

ที่มีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Acute respiratory tract infection) ที่ผลตรวจ rapid test หรือ PCR 

ต่อเชื้อไวรัส ไข้หวัดใหญ่ให้ผลลบจากทุกรายที่ส่งตรวจ โดยไม่ต้องพิจารณาพื้นท่ีเสี่ยง 

     2)  ด้านบุคลากรหลัก ก าหนดบุคลากรส ารอง เพ่ือปฏิบัติหน้าที่แทนกันในฝ่าย/ส านักงาน/

แผนก โดยมีแนวทางการก าหนดอัตราส่วนความต้องการด้านบุคลากรหลักส าหรับความต่อเนื่องเพ่ือปฏิบัติงาน 

(Personnel Requirement) รายละเอียด ดังนี้ 

สถานการณ์ (Scenario) พ้ืนที่ปฏิบัติงานที่ก าหนด 

สถานการณ์ระยะท่ี 1 : เมื่อพบผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค จ านวน 1 คน ร้อยละ 50 

สถานการณ์ระยะท่ี 2 : เมื่อพบผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค จ านวน 5 คนขึ้นไป 

                            ในระยะเวลาเดียวกัน 

ร้อยละ 30 

สถานการณ์ระยะท่ี 3 : กรณีมีการระบาดซ้ าภายใน 28 วัน หลังจากมีมาตรการ 

                            กักกันโรค 14 วันแล้ว 

ร้อยละ 1 

 

4.  ผลกระทบทำงธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) 

การวิเคราะห์กิจกรรมหลัก และระยะเวลาเป้าหมายในการคืนสภาพ พบว่า กระบวนการท างานที่ต้องให้

ความส าคัญและกลับมาด าเนินงานหรือฟ้ืนคืนสภาพให้ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 

กระบวนการหลัก ความเร่งด่วน 
ระยะเวลาเป้าหมายการคืนสภาพ 

ครึ่งวัน 1 วัน 7 วัน 14 วัน 30 วัน 

1. งานให้บริการแก่ผู้รับบริการภายนอก สูง  √    

2. งานตามภารกิจหลักของอสป.       

    2.1 การขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ า สูง  √    

    2.2 การซื้อขายสินค้าสัตว์น้ า สูง  √    

3. งานสนับสนุน       

    3.1 ยุทธศาสตร์ สูง  √    
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กระบวนการหลัก ความเร่งด่วน 
ระยะเวลาเป้าหมายการคืนสภาพ 

ครึ่งวัน 1 วัน 7 วัน 14 วัน 30 วัน 

    3.2 งบประมาณ การเงิน  สูง   √   

    3.3 บัญชี สูง   √   

    3.4 พัสดุ สูง  √    

    3.5 ทรัพยากรบุคล สูง   √   

    3.6 เทคโนโลยีสารสนเทศ สูง  √    

    3.7 ประชาสัมพันธ์ สูง  √    

    3.8 สารบรรณและธุรการทั่วไป สูง  √    

    3.9 พัฒนาธุรกิจ ปานกลาง    √  

    3.10 กฎหมาย ปานกลาง     √ 

 

5.  กระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) 

กระบวนการ Call Tree คือ กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกในคณะบริหารความต่อเนื่องที่

เกี่ยวข้องตามผังรายชื่อทางโทรศัพท์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการบริหารจัดการขั้นตอนในการติดต่อพนักงานภาย

หลังจากมีการประกาศเหตุฉุกเฉิน หรือสภาวะวิกฤต 

จุดเริ่มต้นของกระบวนการ Call Tree จะเริ่มจากหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องแจ้งให้ผู้ประสานงาน

คณะบริหารความต่อเนื่อง โดยผู้ประสานงานจะแจ้งต่อให้หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องรับทราบ เหตุการณ์

ฉุกเฉินและประกาศใช้แผนความต่อเนื่องตามสายงานบังคับบัญชา ซึ่งได้ก าหนดไว้แล้วในโครงสร้างการบริ หาร

ความต่อเนื่องขององค์การสะพานปลา 

ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อหัวหน้าทีมได้ให้ติดต่อไปยังบุคคลส ารอง ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ก าหนดไว้

แล้วตามโครงงสร้าง  

แนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) ได้แก่ 

1)  สรุปสถานการณ์ของเหตุการณ์ฉุกเฉินและประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง 

2)  เวลา สถานที่ ส าหรับการนัดประชุมเร่งด่วน 

3)  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือบริหารความต่อเนื่อง 
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4)  ทีมบริหารความต่อเนื่อง มีหน้าที่ปรับปรุงข้อมูล และรายงานให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา เพ่ือให้

กระบวนการสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และส าเร็จลุล่วงภายในระยะเวลาที่คาดหวัง 

      1.  ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่อง และกอบกู้กระบวนการของคณะบริหารความต่อเนื่อง 

วันที่ 1 (ภำยใน 24 ชั่วโมง) กำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ทันที 

   ในการปฏิบัติการใดๆ ให้ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืนๆ และการ

ปฏิบัติตามแนวและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนด 

บทบาทความรับผิดชอบ ขั้นตอนและกิจกรรม ด าเนินการแล้วเสร็จ 

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง 1. ติดตามสอบถาม และประเมินเหตุฉุกเฉิน วิกฤต 

กับคณะบริหารความต่อเนื่องและหัวหน้าทีม เพ่ือ

ประเมินความจ าเป็นในการประกาศใช้แผนความ

ต่อเนื่อง 

2. แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤต ตามกระบวนการ Call 

Tree ให้กับบุคลากรหลักในหน่วยงานและกลุ่มงานที่

เกี่ยวข้อง 

 

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องผู้

ประสานงานและหัวหน้าทีมงาน

บริหารความต่อเนื่อง 

1. จัดประชุมคณะบริหารความต่อเนื่อง เพ่ือ

รับทราบและประเมินความเสียหาย ผลกระทบต่อ

การด าเนินงานและให้บริการ ตลอดจนทรัพยากรที่

ส าคัญที่ต้องใช้ในการบริหารควมต่อเนื่อง 

2. รับทราบและพิจารณาอนุมัติกระบวนการของ

งานที่มีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบ จ าเป็นต้อง

ด าเนินงาน 

 

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง 1. รับทราบ รายงานจากหน่วยงานครอบคลุม

สาระส าคัญ ได้แก ่

    - สรุปจ านวนและรายชื่อบุคลากรที่ เฝ้าระวัง ติด

เชื้อ 

    - สรุปจ านวนและรายชื่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานท า

การและปฏิบัติงานในที่พักอาศัย 
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บทบาทความรับผิดชอบ ขั้นตอนและกิจกรรม ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 กระบวนการของงานที่มีความเร่งด่วนและส่งผล

กระทบ จ าเป็นต้องด าเนินงาน 

 

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องผู้

ประสานงานและหัวหน้าทีมงาน

บริหารความต่อเนื่องขององค์การ

สะพานปลา 

พิจารณาและอนุมัติเนื้อหาและข้อความเพ่ือใช้ใน

การสื่อสาร และรายงานสถานการณ์แก่บุคลากรใน

หน่วยงานให้ทราบ 

 

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องผู้

ประสานงานและหัวหน้าทีมงาน

บริหารความต่อเนื่องขององค์การ

สะพานปลา 

พิจารณา และอนุมัติการจัดหาทรัพยากรที่

จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่องได้แก่ 

 - สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 

 - วัสดุ อุปกรณ์ท่ีส าคัญ 

 - เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ 

 - บุคลากรหลัก 

 - ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องผู้

ประสานงานและหัวหน้าทีมงาน

บริหารความต่อเนื่องขององค์การ

สะพานปลา 

พิจารณา ประสานงาน จัดสรรเงินส ารอง  

หั ว ห น้ า ที ม ง า น บ ริ ห า ร ค ว า ม

ต่อเนื่องขององค์การสะพานปลา 

รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหาร

ความต่อเนื่องอย่างสม่ าเสมอ หรือตามที่ได้มีก าหนด 

 

 

วันที่ 2-3 กำรตอบสนองในระยะสั้น 

   ในการปฏิบัติการใดๆ ให้ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืนๆ และการ

ปฏิบัติตามแนวและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนด 
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บทบาทความรับผิดชอบ ขั้นตอนและกิจกรรม ด าเนินการแล้วเสร็จ 

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องผู้

ประสานงานและหัวหน้าทีมงาน

บริหารความต่อเนื่อง 

ติดตามสถานการณ์การกอบกู้คืนมาจากการได้รับ

ผลกระทบ และประเมินความจ าเป็นและระยะเวลา

ที่ต้องใช้ในการกอบกู้คืน 

 

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องผู้

ประสานงานและหัวหน้าทีมงาน

บริหารความต่อเนื่อง 

รับทราบ และก าหนดแนวทางการเตรียมความ

พร้อม และข้อจ ากัดในการจัดหาทรัพยากรที่

จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่องได้แก ่

 - สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 

 - วัสดุ อุปกรณ์ท่ีส าคัญ 

 - เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ 

 - บุคลากรหลัก 

 - ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

หั ว ห น้ า ที ม ง า น บ ริ ห า ร ค ว า ม

ต่อเนื่องขององค์การสะพานปลา 

รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหาร

ความต่อเนื่องอย่างสม่ าเสมอ หรือตามที่ได้มีก าหนด 

 

 

วันที่ 4-7 กำรตอบสนองในระยะกลำง (1 สัปดำห์) 

   ในการปฏิบัติการใดๆ ให้ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืนๆ และการ

ปฏิบัติตามแนวและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนด 

บทบาทความรับผิดชอบ ขั้นตอนและกิจกรรม ด าเนินการแล้วเสร็จ 

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องผู้

ประสานงานและหัวหน้าทีมงาน

บริหารความต่อเนื่อง 

ติดตามสถานการณ์การกอบกู้คืนมาจากการได้รับ

ผลกระทบ และประเมินความจ าเป็นและระยะเวลา

ที่ต้องใช้ในการกอบกู้คืน 

 

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องผู้

ประสานงานและหัวหน้าทีมงาน

บริหารความต่อเนื่อง 

พิจารณา และอนุมั ติ การจั ดหาทรัพยากรที่

จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่องได้แก่ 

 - สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 

 - วัสดุ อุปกรณ์ท่ีส าคัญ 

 - เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ 
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บทบาทความรับผิดชอบ ขั้นตอนและกิจกรรม ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 - บุคลากรหลัก 

 - ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หั ว ห น้ า ที ม ง า น บ ริ ห า ร ค ว า ม

ต่อเนื่องขององค์การสะพานปลา 

รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหาร

ความต่อเนื่องอย่างสม่ าเสมอ หรือตามที่ได้มีก าหนด 

 

 

      2.  ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่อง และกอบกู้กระบวนการของทีมบริหารความต่อเนื่อง 

วันที่ 1 (ภำยใน 24 ชั่วโมง) กำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ทันที 

   ในการปฏิบัติการใดๆ ให้ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืนๆ และการ

ปฏิบัติตามแนวและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนด 

บทบาทความรับผิดชอบ ขั้นตอนและกิจกรรม ด าเนินการแล้วเสร็จ 

หั ว ห น้ า ที ม ง า น บ ริ ห า ร ค ว า ม

ต่อเนื่อง 

แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤต ตามกระบวนการ/ Call Tree 

ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ภายหลังได้รับแจ้งจาก

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน 

 

ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง 1. จัดประชุมทีมงานบริหารความต่อเนื่อง เพ่ือ

ประเมินความเสียหาย ผลกระทบต่อการด าเนินงาน

และการให้บริการ และทรัพยากรที่ส าคัญที่ต้องใช้

ในการบริหารความต่อเนื่อง 

2. ทบทวนกระบวนงานที่มีความเร่งด่วนหรือส่งผล

กระทบสูงจ าเป็นต้องด าเนินงาน 

 

หั วหน้ าที มความต่ อ เนื่ อ ง ของ

องค์การสะพานปลา 

1. สรุปจ านวนและรายชื่อบุคลากรที่ เฝ้าระวัง ติดเชื้อ 

2. สรุปจ านวนและรายชื่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานท า

การและปฏิบัติงานในที่พักอาศัย 

 

หั ว ห น้ า ที ม ง า น บ ริ ห า ร ค ว า ม

ต่อเนื่องขององค์การสะพานปลา 

รายงานหั วหน้ าคณะบริ หารความต่ อ เนื่ อ ง

ครอบคลุมถึง 

 - สรุปจ านวนและรายชื่อบุคลากรที่ เฝ้าระวัง ติดเชื้อ 
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บทบาทความรับผิดชอบ ขั้นตอนและกิจกรรม ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 - สรุปจ านวนและรายชื่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานท า

การและปฏิบัติงานในที่พักอาศัย 

 - ความเสียหายและผลกระทบต่อการด าเนินงาน

และให้บริการ 

 - ทรัพยากรที่ส าคัญที่ต้องใช้การบริหารความ

ต่อเนื่อง 

 - กระบวนงานที่มีความเร่งด่วน และส่งผลกระทบ

สูงจ าเป็นต้องด าเนินงาน 

หั ว ห น้ า ที ม ง า น บ ริ ห า ร ค ว า ม

ต่อเนื่องขององค์การสะพานปลา 

สื่อสารและรายงานสถานการณ์แก่บุคลากรใน

หน่วยงานให้ทราบ ตามเนื้อหาและข้อความที่ได้รับ

การพิจารณา และเห็นชอบจากคณะบริหารความ

ต่อเนื่องของหน่วยงาน 

 

หัวหน้าทีมงานและทีมงามบริหาร

ความต่อเนื่องขององค์การสะพาน

ปลา 

ประเมินและระบุกระบวนการหลักของหน่วยงาน 

และเร่งด่วนที่จ าเป็นต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ

ภายใน 1-5 วันข้างหน้า 

 

หัวหน้าทีมงานและทีมงามบริหาร

ความต่อเนื่องขององค์การสะพาน

ปลา 

ประเมินศักยภาพและความสามารถของหน่วยงาน

ในการด าเนินการงานเร่งด่วนภายใต้ข้อจ ากัด และ

สภาวะฉุกเฉิน พร้อมระบุทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้

ในการบริหารความต่อเนื่อง 

 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง

ขององค์การสะพานปลา 

รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหาร

ความต่อเนื่องของหน่วยงาน พร้อมขออนุมัติการ

ด าเนินงาน ส าหรับกระบวนงานที่มีความเร่งด่วน

และส่งผลกระทบสูง หากไม่ได้ด าเนินการในระหว่าง

ที่ทรัพยากรของหน่วยงานยังไม่สามารถกอบกู้คืนสู่

สภาวะปกติได ้
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บทบาทความรับผิดชอบ ขั้นตอนและกิจกรรม ด าเนินการแล้วเสร็จ 

หัวหน้าทีมงานและทีมงามบริหาร

ความต่อเนื่องขององค์การสะพาน

ปลา 

ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน

การจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหาร

ความต่อเนื่อง 

 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง

ขององค์การสะพานปลา 

บันทึกและทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ที่ทีมงาน

บริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานได้ด าเนินการ 

พร้อมระบุรายละเอียดผู้ด าเนินการและเวลาอย่าง

สม่ าเสมอ 

 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง

ขององค์การสะพานปลา 

แจ้งสรุปสถานการณ์ และขั้นตอนการด าเนินการ

ต่อไป ส าหรับในวันถัดไปให้กับบุคลากรใน

หน่วยงาน เพ่ือรับทราบและด าเนินการ 

 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง

ขององค์การสะพานปลา 

รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหาร

ความต่อเนื่องของหน่วยงานอย่างสม่ าเสมอหรือ

ตามท่ีได้ก าหนดไว้ 

 

 

วันที่ 2-3 กำรตอบสนองในระยะสั้น 

   ในการปฏิบัติการใดๆ ให้ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืนๆ และการ

ปฏิบัติตามแนวและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนด 

บทบาทความรับผิดชอบ ขั้นตอนและกิจกรรม ด าเนินการแล้วเสร็จ 

หั ว ห น้ า ที ม ง า น บ ริ ห า ร ค ว า ม

ต่อเนื่อง 

ติดตามสถานนะภาพ การกอบกู้คืนมาจากการ

ได้รับผลกระทบ และประเมินความจ าเป็นและ

ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการกอบกู้คืน 

 

หัวหน้าทีมงานและทีมงานบริหาร

ความต่อเนื่อง 

ตรวจสอบหน่วยงาน ความพร้อมและข้อจ ากัดใน

การจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหาร

ความต่อเนื่องได้แก่ 

 - สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 

 - วัสดุ อุปกรณ์ท่ีส าคัญ 
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บทบาทความรับผิดชอบ ขั้นตอนและกิจกรรม ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 - เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ 

 - บุคลากรหลัก 

 - ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หั ว ห น้ า ที ม ง า น บ ริ ห า ร ค ว า ม

ต่อเนื่องขององค์การสะพานปลา 

1. รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหาร

ความต่อเนื่องของหน่วยงาน ความพร้อม ข้อจ ากัด 

และข้อเสนอแนะ ในการจัดหาทรัพยากรที่

จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง 

2. ด าเนินงานและให้บริการภายใต้ทรัพยากที่จัดหา 

เพ่ือบริหารความต่องเนื่อง 

 

หัวหน้าทีมงานและทีมงานบริหาร

ความต่อเนื่อง 

แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารความ

ต่อเนื่องแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง บันทึกและทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ที่ทีมงาน

บริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานได้ด าเนินการ 

พร้อมทั้งระบุรายละเอียดผู้ด าเนินการและเวลา

อย่างสม่ าเสมอ 

 

หัวหน้าทีมงานและทีมงานบริหาร

ความต่อเนื่อง 

แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการด าเนินการ

ต่อไป ส าหรับในวันถัดไปให้กั บบุ คลากรใน

หน่วยงาน 

 

ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหาร

ความต่อเนื่องของหน่วยงาน ตามเวลาที่ได้ก าหนด

ไว้ 

 

 

วันที่ 4-7 กำรตอบสนองในระยะกลำง (1 สัปดำห์) 

   ในการปฏิบัติการใดๆ ให้ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืนๆ และการ

ปฏิบัติตามแนวและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนด 
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บทบาทความรับผิดชอบ ขั้นตอนและกิจกรรม ด าเนินการแล้วเสร็จ 

หัวหน้าทีมงานและทีมงานบริหาร

ความต่อเนื่อง 

ติดตามสถานนะภาพ การกอบกู้คืนมาจากการได้รับ

ผลกระทบ และประเมินความจ าเป็นและระยะเวลา

ที่ต้องใช้ในการกอบกู้คืน 

 

หัวหน้าทีมงานและทีมงานบริหาร

ความต่อเนื่อง 

รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของ

หน่วยงานเกี่ยวกับสถานะการกอบกู้คืนมาของ

ทรัพยากรที่ ได้รับผลกระทบ และทรัพยากรที่

จ าเป็นต้องใช้ เพ่ือการด าเนินงานและใช้บริการ

ตามปกติ 

 

หัวหน้าทีมงานและทีมงานบริหาร

ความต่อเนื่อง 

ประสานและด า เนิ นการจั ดหาทรั พยากรที่

จ าเป็นต้องใช้  เ พ่ือด าเนินงานและให้บริ การ

ตามปกติ 

 

หัวหน้าทีมงานและทีมงานบริหาร

ความต่อเนื่อง 

แจ้ งสรุปสถานการณ์และเตรียมความพร้ อม

ด้านทรัยากรต่างๆ เพ่ือด าเนินงานและให้บริการ

ตามปกติให้กับบุคลากรในหน่วยงาน 

 

ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง บันทึกและทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ที่

ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานได้

ด าเนินการพร้อมระบุรายละเอียด ผู้ด าเนินการ 

และเวลาอย่างสม่ าเสมอ 

 

ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหาร

ความต่อเนื่องของหน่วยงานตามเวลาที่ได้มีการ

ก าหนด 
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บทที่ 3 

แนวทำงปฏิบัติในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

 

แนวทางปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ประกอบด้วย 3 ระยะ ดังนี้ 

1.  ในระยะเตรียมการ  

2.  ระยะการแพร่ระบาด  

3.  ระยะฟ้ืนฟูบูรณะ  
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แนวทางปฏิบัติจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

ในระยะเตรียมการ ระยะการแพร่ระบาด และระยะฟ้ืนฟูบูรณะ 

 

ระยะเตรียมการ (ภาวะปกติ) ระยะการแพร่ระบาด ระยะฟื้นฟูบูรณะ 
1. จัดตั้งคณะกรรมการอ านวยการและคณะท างานศูนย์เตรียมความ

พร้อม โดยจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะท างานที่

เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โดยมีค าสั่งแต่งตั้ง

คณะท างาน 

2. ประชุมคณะท างานทุกด้าน เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ปัญหา

การแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

3. เป็นแกนกลางฝึกซ้อมการปฏิบัติงานของทีมเพื่อการเตรียมความ

พร้อมและการสั่งการ 

4. ให้การประสานความร่วมมือในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5. จัดตั้งทีมปฏิบัติงานของส่วนวางแผนงาน ซ่ึงอาจมีหลายส่วนตาม

ความเหมาะสมรวมทั้งก าหนดหัวหน้าทีมหลัก และหัวหน้าทีมย่อย 

โดยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 

6. จัดท าแผนการติดตามสถานการณ์และการรวบรวมข้อมูลภัย

คุกคามจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติ ใหม่ 

วิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินแนวโน้มสถานการณ์ทั้งภายในและ

ภายนอก และจัดท าแผนเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

7. จัดตั้งทีมปฏิบัติงานของส่วนปฏิบัติการ ซ่ึงอาจมีหลายส่วนตาม

ความเหมาะสม รวมทั้งก าหนดหัวหน้าทีมหลัก และหัวหน้าทีมย่อย  

1. เปิดประชุมศูนย์เตรียมความพร้อมตอบโต้ต่อสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ เพื่อให้คณะกรรมการอ านวยการและ

คณะท างานได้ประชุมตามบทบาทหน้าที่ เพื่อติดตามสถานการณ์ 

ประเมินการปฏิบัติงาน และเสนอแนวทางการปฏิบัติการ หรือขอรับ

การสนับสนุนเพิ่มเติจากหน่วยงานในระดับที่สูงขึ้น 

2. เสนอข้อมูลจากการสอบสวน การประเมินสถานการณ์ และ

ประกาศมาตรการแก่พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการ    

แพปลา ชาวประมง 

3. ก าหนดวัตถุประสงค์ของการตอบโต้ตามสถานการณ์ ในกรณีที่มี

การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อาจจ าเป็นต้องเปลี่ยนแผนปฏิบัติ

การ โดยการปรับเพิ่มทีมปฏิบัติการ หรือลดทีมเพื่อให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ 

4. การวางแผนควบคุม ติดตาม สถานการณ์อย่างใกล้ชิด 

5. การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อเตรียมการรองรับให้ทันต่อเหตุการณ์ที่

อาจเปลี่ยนแปลง 

6. สนับสนุนให้ข้อมูลแก่ทีมปฏิบัติงาน และออกมาตรการการ

ด าเนินงานของหน่วยงาน เพื่อการตอบโต้สถานการณ์อย่างเหมาะสม 

8. วางแผนก าหนดกลยุทธ์และวิธีการประชาสัมพันธ์ 

    - วางแผนการปฏิบัติงานในสถานที่ตั้ง ที่ก าหนด ที่พักอาศัย 

และ/หรือปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา 

    - วางแผนการรับมือ ป้องกัน 

1.รวบรวมผลการปฏิบัติงาน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ

อ านวยการและผู้บริหาร 

2. ประเมินผลการปฏิบัติงานและสรุปบทเรียน เพื่อเสนอแนว

ทางการปรับปรุงต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติ

ใหม่ 

    - น าเสนอรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวต่อผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้อง 

    - แจ้ง วัน เวลา แจ้งการกลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่ตั้ง 

    - ก าหนดแนวทางฟื้นฟูบูรณะให้เกิดการเตรียมความพร้อมการ

ตอบโต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ เช่น

ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และ/หรือวางมาตรการการป้องกันด้าน

สุขอนามัยอย่างต่อเนื่อง เช่น จุดคัดกรอง สวมหน้ากากอนามัย จุด

บริการอ่างล้างมือ การเว้นระยะห่างทางสังคม 

    - ฝึกซ้อมการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ เพื่อทดสอบการ

ปรับปรุง การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

3. ประชาสัมพันธ์สรุปสถานการณ์และผลการด าเนินงานต่อ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4. รวบรวมผลการปฏิบัติงาน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ

อ านวยการและผู้บริหาร เช่น ผลการด าเนินงาน การใช้งบประมาณ 

ทรัพยากรต่างๆ และปัญหาอุปสรรค บัญชีการสนับสนุนวัสดุ  
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ระยะเตรียมการ (ภาวะปกติ) ระยะการแพร่ระบาด ระยะฟื้นฟูบูรณะ 
โดยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน เพื่อพร้อมในการปฏิบัติการเมื่อเกิด

เหตุ และปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ 

8. จัดท าแนวปฏิบัติ ได้แก่ การเฝ้าระวัง  

9. วางแผนการประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

10. จัดเตรียมทีมปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ อาจประกอบด้วย

บุคลากรหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

11. จัดตั้งทีมปฏิบัติงานของส่วนส่งก าลังบ ารุง ซ่ึงอาจมีหลายส่วน

ตามความเหมาะสม รวมทั้งก าหนดหัวหน้าทีมหลัก และหัวหน้าทีม

ย่อย โดยมีค าสั่งแต่งต้ังคณะท างาน  

12. จัดท าแผนการส่งก าลังบ ารุง โดยการจัดหา จัดซ้ือ และเตรียม 

วัสดุ อุปกรณ์ ให้มีพอใช้ และส ารองเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

และเผยแพร่เป็นที่เข้าใจให้ตรงกัน 

13. จัดตั้งทีมปฏิบัติงานของส่วนงบประมาณและการบริหาร ซ่ึง

อาจมีหลายส่วนตามความเหมาะสม รวมทั้งก าหนดหัวหน้าทีมหลกั 

และหัวหน้าทีมย่อย โดยมีค าสั่งแต่งต้ังคณะท างาน  

14. จัดท าแผนการใช้งบประมาณในเรื่องบุคลากร ทรัพยากร และ

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในการตอบโต้

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ เพื่อให้พร้อม

ปฏิบัติงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทั้งในยามปกติและใน

ภาวะฉุกเฉิน 

15. จัดท าค าของบประมาณ เพื่อการเตรียมความพร้อมไว้ใช้ใน

กรณีตอบโต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

 

   - วางแผนการประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน ลูกจ้าง ขององค์การ

สะพานปลา ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการ แพปลา ชาวประมง ให้ทราบ 

9. จัดส่งทีมปฏิบัติการสอบสวนและควบคุมโรคเข้าร่วมกับทีม

เผชิญเหตุ โดยมีทีมและอุปกรณ์สนับสนุนพร้อม  

10. การเข้าปฏิบัติการในที่เกิดเหตุ มีการบริหารเหตุการณ์อย่าง

เป็นระบบ ตามแนวปฏิบัติอย่างถูกต้อง ทันท่วงที และควบคุมพื้นที่

เกิดเหตุไม่ให้อยู่สภาพชุลมุนวุ่นวาย 

11. รวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติงานและประเมินสถานการณ์ 

เพื่อรายงานส่วนบัญชาการเหตุการณ์ให้มีการประกาศภั ย

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

12. เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องทันเวลาและให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์

แก่พนักงาน ลูกจ้าง ขององค์การสะพานปลา ผู้ประกอบการ 

ผู้ใช้บริการ แพปลา ชาวประมง ลดความตื่นตระหนกในเหตุการณ์  

เพื่อให้พนักงาน ลูกจ้าง ขององค์การสะพานปลา ผู้ประกอบการ 

ผู้ใช้บริการ แพปลา ชาวประมง มีการเตรียมความพร้อมรับ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

13. ก าหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติ 

    - ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และ/หรือวางมาตรการการป้องกันด้าน

สุขอนามัยอย่างต่อเนื่อง เช่น จุดคัดกรอง สวมหน้ากากอนามัย จุด

บริการอ่างล้างมือ การเว้นระยะห่างทางสังคม 

    - การประชุมโดยผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น VDO 

Conference  Zoom 

 

อุปกรณ์ ปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ

อ านวยการและผู้บริหาร 

5. ประเมินผลการปฏิบัติงานและสรุปบทเรียน เพื่อเสนอแนว

ทางการปรับปรุงส่วนวางแผนงาน การปฏิบัติงานต่อสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

6. เสนอผลการประเมินผลการปฏิบัติงานต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อ

ได้รับข้อแนะน ามาปรับปรุง 

7. ก าหนดแนวทางการปรับปรุงส่วนวางแผนงาน การปฏิบัติงาน 

งบประมาณและการบริหาร ให้เหมาะสมและทันเหตุการณ์ เพื่อให้

การด าเนินการมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดเหตุการรณ์ 

8. ด าเนินการตามแนวทางการปรับปรุง เพื่อทดสอบการปรับปรุง

ส่วนวางแผนงานการปฏิบัติงาน งบประมาณและการบริหาร ให้มี

ประสิทธิภาพ 

9. จัดเตรียมงบประมาณก าหนดแนวทางฟื้นฟูบูรณะให้ เกิดการ

เตรียมความพร้อมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติ

ใหม่ เพื่อทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ 

10. เสนองบประมาณเพื่อใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดต่อใหม่ ในครั้งต่อไปที่เหมาะสม 
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ระยะเตรียมการ (ภาวะปกติ) ระยะการแพร่ระบาด ระยะฟื้นฟูบูรณะ 
16. ติดตาม รวบรวม ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆ เช่น รายงาน

สถานการณ์โรคติดต่ออุบัติใหม่  

17. วิเคราะห์และระบุประเด็นที่มีแนวโน้มอาจขยายผล และ

สถานที่อาจมีโอกาสเกิด ตลอดจนประเมินผลกระทบ 

18. จัดหาข้อมูลในด้านข้อก าหนดและมาตรการดูแลป้องกัน 

19. ส ารวจความจ าเป็นเพื่อจัดท าบัญชีวัสดุ อุปกรณ์ ในส่วนที่

เกี่ยวข้องที่ต้องใช้กรณีเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดต่ออุบัติใหม่ 

20. มีบัญชีรายชื่อผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ไว้ในยามปกติ และยามฉุกเฉิน 

21. ก าหนดสถานที่ และระบบจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ ที่เหมาะสม 

เพื่อน ามาใช้ได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ 

22. ก าหนดวิธีการขนส่งอุปกรณ์ที่เหมาะสมให้แก่ส่วนกลาง และ

ส่วนภูมิภาค ตามจ านวนการส ารองที่ก าหนด 

23. ส ารวจความต้องการใช้วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงบัญชีในการ

สนับสนุนที่เหมาะสมเพียงพอ 

24. ก าหนดระบบการรายงานความต้องการ และจ านวนคงคลัง 

เพื่อการสนับสนุนให้ทันต่อความต้องการ 

 

- การปฏิบัติงานในสถานที่ที่ก าหนด ที่พักอาศัย และ/หรือปฏิบัติงาน

เหลื่อมเวลา 

14. จัดส่งทีม เพื่อสนับสนุนทีมปฏิบัติการให้เพียงพอต่อความ

ต้องการ 

15. จัดท าบัญชีจ านวน และชนิด วัสดุ อุปกรณ์ที่ได้สนับสนุนทีม

ปฏิบัติการในแต่ละเหตุการณ์ เพื่อการประเมินผลภายหลัง 

16. จัดซ้ือ วัสดุ อุปกรณ์ ที่จ าเป็นในส่วนที่ขาด เพื่อใช้ในเหตุการณ์

อย่างทันท่วงที หรือแก้ไขสถานการณ์ด้วยการใช้สิ่งทดแทนอื่นๆ ใน

กรณีที่ไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์ชนิดที่ต้องการได้ 

17. ประเมินความต้องการ และเตรียมการสนับสนุนสิ่งของที่จ าเป็น 

เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป 

18. จัดท าระบบการร้องขอความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ในภาวะฉุกเฉิน 

เพื่อการขอการสนับสนุนในกรณีที่จ าเป็น 

19. ตรวจสอบระบบเพื่อการปรับปรุงการส่งก าลังบ ารุง ในขณะเกิด

ภัยคุกคามเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงต่อไป 

20. สนับสนุนการใช้งบประมาณแก่ทุกส่วน เพื่อด าเนินการตอบโต้

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ รวมทั้งจัดหา 

งบประมาณเพิ่มเติม ในกรณีที่มีงบประมาณไม่เพียงพอ รวมทั้งการ

จัดท าค่าตอบแทนแก่ทีมปฏิบัติงานในกรณีปฏิบัติการนอกเวลา 

21. ด าเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบ ข้อบังคับ และจัดท า

เอกสารที่เกี่ยวของส่วนต่างๆ รวมทั้งขั้นตอนการอ านวยความ

สะดวกต่างๆ แก่ส่วนปฏิบัติการ 

 

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กฎหมำย 

1.  แถลงการส านักนายกรัฐมนตรี เรื่องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชก าหนดการบริหารราชการใน

สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 

2.  ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563  

3.  ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) 

4.  ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) 

5.  ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) 

6.  ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4) 

7.  ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5) 

8.  ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

ค ำสั่ง/ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1.  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการ

เตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวง

เกษตรและสหกรณ ์

2.  ค าสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 436/2563 ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานการ

ปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

ค ำสั่ง/บันทึกข้อควำม/ประกำศองค์กำรสะพำนปลำ 

1.  ประกาศองค์การสะพานปลา ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง มาตรการป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของ

ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19)  

2.  ประกาศองค์การสะพานปลา ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส

โคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) กรณีการให้ปฏิบัติงานในสถานที่พักอาศัย (Work from Home)  

3.  ค าสั่งองค์การสะพานปลา ที่ 110/2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานการปฏิบัติ

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การสะพานปลา 

4.  บันทึกข้อความ ที่ กษ 1708/33 ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง มาตรการปรับลดเวลาและวันท างานของ

พนักงาน 

5.  บันทึกข้อความ ที่ กษ 1704.1/35 ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเพ่ือรองรับ

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับผู้ที่ปฏิบัติงานภายในสถานที่พัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 
 



 

 



 
 



 

 



 

 



 

 



 

วิธีกำรป้องกัน 

1.  การล้างมือ 

2.  มารยาทในการจามและไอ 

3.  การสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กำรล้ำงมือ 7 วิธี  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

มำรยำทในกำรจำมและไอ 

 



 

กำรสวมหน้ำกำกอนำมัยอย่ำงถูกวิธี 

 
 



 

รำยช่ือผู้รับผิดชอบท้ังบุคลำกรหลัก และบุคลำกรส ำรอง 

บทบาท 
บุคลากรหลัก บุคลากรส ารอง 

ช่ือ หมายเลขโทรศัพท์ ช่ือ หมายเลขโทรศัพท์ 

1. ผู้บัญชาการ

เหตุการณ์  

2. ผู้อ านวยการ

เหตุการณ ์

ดร.มณเฑียร  อินทร์น้อย 

ผู้อ านวยการสะพานปลา 

086-346-8888 พ.ต.อ.อภิชาติ  ม่วงศรีงาม 

รผอ.บร. 

นายศุภชัย  ดาวัลย์ 

รผอ.พกป. 

นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ ์

รผอ.สป.ทร. 

065-396-5426 

 

081-958-9329 

 

085-985-5498 

 พ.ต.อ.อภิชาติ  ม่วงศรีงาม 

รผอ.ด้านบริหาร 

065-396-5426 

 

พ.ต.อ.บารมี  อ าไพพิศ 

ผฝ.ยศ. 

นายวุฒิพงษ์  ศักดิ์สิทธ์ิ 

ผฝ.บร. 

นางสมรัก  บุษปธ ารงค ์

ผฝ.บง. 

081-760-3212 

 

081-823-8322 

 

086-359-4516 

 นายศุภชัย  ดาวัลย์ 

รผอ.พกป. 

081-958-9329 นายดิเรก  คุโณปการวงศ์ 

ผฝ.สบ. 

นายพีรวัฒก์  ประดับวงษ์ยินดี 

ผฝ.สศ.  

081-926-7007 

 

083-461-8299 

 นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์ 

รผอ.สป.ทร. 

085-985-5498 นายโสภณ  ประภานุกิต 

ผฝ.สป.ทร.1 

นายอนันต์  ฤทธิรุตม์ 

ผฝ.สป.ทร.2 

090-606-6942 

 

081-920-1446 

ส่วนอ านวยการ พ.ต.อ.บารมี  อ าไพพิศ 

ผฝ.ยศ. 

081-760-3212 

 

นายวสันต์ชัย  ใจน้อย 

สยศ. 

นางสาวปิยวรรณ  แก้วกล้า 

สตป. 

นายอัคนีย์ สงวนภักดิ์ 

สวส. 

087-595-3933 

 

089-674-2396 

 

089-103-9723 

ส่วนปฏิบัติการ นายวุฒิพงษ์  ศักดิ์สิทธ์ิ 

ผฝ.บร. 

081-823-8322 

 

นางสาวกัลยา  กิตติธาดากุล 

สบค. 

085-007-59-69 

 



 

บทบาท 
บุคลากรหลัก บุคลากรส ารอง 

ช่ือ หมายเลขโทรศัพท์ ช่ือ หมายเลขโทรศัพท์ 

 XXXX 

สกม. 

นายสหรัส ไชยเผือก 

สทส. 

XXXX 

 

089-944-6334 

 นางสมรัก  บุษปธ ารงค์ 

ผฝ.บง. 

086-359-4516 นางสาวสายสุนีย์ พูลวณิชย์สกุล 

สบช. 

นางสาวจิราพร พงษ์ศิริ 

สกง. 

XXXX 

สบน. 

นางสาวสุปราณี พลวารี 

สพด. 

091-076-6866 

 

088-965-4147 

 

XXXX 

 

081-801-9109 

 พ.ต.อ.บารมี  อ าไพพิศ 

ผฝ.ยศ. 

081-760-3212 

 

นายวสันต์ชัย  ใจน้อย 

สยศ. 

นางสาวปิยวรรณ  แก้วกล้า 

สตป. 

นายอัคนี สงวนภักดิ์ 

สวส. 

087-595-3933 

 

089-674-2396 

 

089-103-9723 

 นายดิเรก  คุโณปการวงศ์ 

ผฝ.สช. 

081-926-7007 

 

นายปฏิยุทธ์ กิจไพบูลทวี 

สสช. 

นางสาวรัตนา เหวิจิตร 

สบตส. 

089-458-8745 

 

095-254-5528 

 นายพีรวัฒก์  ประดับวงษ์ยินดี 

ผฝ.สศ. 

083-461-8299 นางจิรฐา ฤทธิ์อร่าม 

สสส. 

XXXX 

สสศ. 

XXXX 

สวพ. 

 

087-052-0191 

 

XXXX 

 

XXXX 



 

บทบาท 
บุคลากรหลัก บุคลากรส ารอง 

ช่ือ หมายเลขโทรศัพท์ ช่ือ หมายเลขโทรศัพท์ 

 นายโสภณ  ประภานุกิต 

ผฝ.สป.ทร.1 

090-606-6942 

 

ก.สป.ทร. 

นายอนันต์  ฤทธิรุตม์ 

สป.กท. 

นายวีระ  ศรีชัย 

สป.สค. 

นายค ารณ  สุวรรณะ 

สป.สป. 

นางสาวสถาพร  แสงสุวรรณ 

ทร.ชพ. 

นายสุทัศน์  ลาดจันทึก 

ทร.ลส. 

นางอาภรณ์  ฮึกหาญ 

ทร.หป. 

นางสาวพรทิพย ์ธราพร 

ทร.สฎ. 

XXXX 

ทร.อศ. 

นายสัจพร  นันท์ค า 

ทร.ตร. 

XXXX 

081-920-1446 

 

080-136-4242 

 

081-7386467 

 

089-646-0061 

 

 

 

089-041-5895 

 

098-745-6310 

 

 

 

083-317-8391 

 นายอนันต์  ฤทธิรุตม์ 

ผฝ.สป.ทร.2 

081-920-1446 XXXX 

สป.นศ. 

นายทวีศักดิ์  สักกุณา 

ทร.ปน. 

นางดารณี จินดาพันธ์ 

ทร.ภก. 

นางสาวจุติพร  ไชยมณี 

ทร.สข. 

นางสาวทัศนาพร  พุ่มพวง 

ทร.รน. 

XXXX 

 

081-858-2901 

 

087-894-8651 

 

083-1943257 

 

081-913-4295 

 



 

บทบาท 
บุคลากรหลัก บุคลากรส ารอง 

ช่ือ หมายเลขโทรศัพท์ ช่ือ หมายเลขโทรศัพท์ 

นางสาวซารินา หมาดรา 

ทร.สต. 

นายฮูลฮุดี นิฮะ 

ทร.นธ. 

090-225-3049 

 

088-013-0587 

ส่วนสนับสนุน นางสมรัก  บุษปธ ารงค์ 

ผฝ.บง. 

086-359-4516 นางสาวจิราพร พงษ์ศิริ 

สกง. 

นางสาวสุปราณี พลวารี 

สพด. 

088-965-4147 

 

081-801-9109 

 นางเสาวนีย์  โกมลวงษ์วณิศ 

สนอ. 

062-939-1619 นางสาวกัญญาภัค  สวัสดี 

ผปส. 

061-186-8199 
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