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Business Continuity Plan : BCP

แผนดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง
สำหรับการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 เห็นชอบแนวทางและมาตรการที่ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตขององค์กรเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน  
ในภารกิจหลักหรืองานบริการที่ส าคัญได้อย่างต่อเนื่องแม้เกิดสภาวะวิกฤตตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ 
และมอบหมายให้ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการด าเนินการให้แก่หน่วยงานของรัฐ 
และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เห็นชอบมาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ
ในการบริหารราชการและให้ บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต [รองรับสถานการณ์การระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)] ที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วย
ด าเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ส าหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะ
วิกฤต (Business Continuity Plan) ให้เป็นปัจจุบัน โดยน ามาตรการเตรียมความพรอมของหน่วยงาน
ภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต (รองรับสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)) มาผนวกไว้ในแผนฯ รวมทั้งปรับปรุงให้สามารถรองรับกรณี 
เกิดโรคระบาดต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานได้ 

ส านั กงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ทบทวนและจัดท าแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ส าหรับการ
บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan) ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้ที่ เกี่ยวข้องในการ เตรียมความพร้อมส าหรับการบริการประชาชน 
และการบริหารจัดการองค์กรเมื่ออยู่ในสภาวะวิกฤต ให้สามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักได้อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แม้หน่วยงาน 
ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนท าให้การด าเนินงานต้องหยุดชะงัก 

 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

มิถุนายน 2563 
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แผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องส าหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) จัดท าขึ้น                 

เพ่ือเตรียมความพร้อมหน่วยงาน  ให้สามารถน าไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติ 
หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ อุบัติการณ์โรคระบาด หรือการมุ่งร้าย 
ต่อหน่วยงาน โดยไม่ให้สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานต้องหยุดการด าเนินงาน 
หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง การที่หน่วยงานไม่มีกระบวนการรองรับให้การด าเนินงาน 
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงานในด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ การเงิน การให้บริการ สังคม 
ชุมชน สิ่งแวดล้อม ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น ดังนั้น การจัดท าแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้หน่วยงานสามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด และท าให้กระบวนการที่ส าคัญ 
(Critical Business Process) กลับมาด าเนินงานได้อย่างปกติในระดับการให้บริการที่ก าหนดไว้  
รวมทั้ง ลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานได้  

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้ตระหนักถึงความส าคัญ 
ของระบบและกลไกของรัฐที่ไม่สามารถด าเนินภารกิจในสภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันส่งผลให้การแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปโดยขาดระบบการบริหารจัดการที่ดี เพ่ือให้มั่นใจว่าภารกิจหลัก  
ของ สผ. สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุดหยุดลงแม้ว่าจะประสบกับวิกฤตการณ์หรือภัยพิบัติใด  
ซึ่ง สผ. ได้จัดท าแผนบริหารความต่อเนื่อง สผ. ตามแนวทางที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด ตั้งแต่ปี 2557  
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มีการทบทวนและผนวกแผนรองรับภาวะฉุกเฉินไว้ในฉบับเดียวกัน  
ซ่ึงประกอบด้วย แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัย ด้านอัคคีภัย อุทกภัย และการเกิดแผ่นดินไหว 
แผนการ ปูองกันการปิดล้อมจากกลุ่มผู้ชุมนุม แผนการปูองกันภาวะฉุกเฉิน กรณีไฟฟูาดับ และแผนการปูองกัน
และบรรเทา ภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในปี 2563 ทัว่โลกประสบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
(Coronavirus Disease; Covid - 19) อย่างรวดเร็วและรุนแรง และเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 องค์การ
อนามัยโลก (World Health Organization: WHO) 1-2 ได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับนานาชาติ  ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ 
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจการเงิน การให้บริการ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สิน  ส าหรับ
ประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบ ต่อวิถีชีวิตประชาชน ทุกหมู่เหล่า ระบบเศรษฐกิจของสภาพสังคมในทุกระดับ 
และทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในทุกพ้ืนที่  และส่งผลให้หน่วยงานไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่และให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง คณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งทบทวน 
ปรับปรุง และพัฒนาแผนบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน เพ่ือให้มาตรการรับมือการแพร่ระบาดของโรค
ดังกล่าวมีผลในทางปฏิบัติ   และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการยกระดับประสิทธิภาพ 

ส่วนที่ 1 
 แผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องส าหรับการบรหิารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 

 
บทน า 1 
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การบริหารภาครัฐต่อไป  สผ. ได้น าบทเรียน มาตรการต่าง ๆ ทั้งการปูองกันและแก้ไขปัญหาจากเหตุการณ์ 
ครั้งนี้มาทบทวนแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ของ สผ. เพื่อจะท าให้กระบวนการที่ส าคัญ (Critical Business 
Process) สามารถกลับมาด าเนินการได้อย่างปกติหรือด าเนินการได้ตามระดับการให้บริการที่ก าหนดไว้  
และช่วยลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นหากมีเหตุการณ์หรือภาวะวิกฤต 

 
 1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง  

2. เพ่ือให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับมือกับสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์
ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน และลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการด าเนินธุรกิจหรือการให้บริการ  

3. เพ่ือบรรเทาความเสียหายให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น ผลกระทบด้านเศรษฐกิจการเงิน  
การให้บริการ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

4. เพ่ือให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของหน่วยงาน แม้หน่วยงานต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและ
ส่งผลกระทบจนท าให้การด าเนินงานต้องหยุดชะงัก  

 

แผนฯ นี้จัดท าขึ้นภายใต้สมมติฐาน ดังต่อไปนี้  
 1. เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาส าคัญต่าง ๆ แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อสถานท่ีปฏิบัติงานส ารอง

ที่ได้มีการจัดเตรียมไว้  
 2. หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการส ารองระบบสารสนเทศต่าง ๆ โดยระบบ

สารสนเทศส ารองนั้น มิได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเดียวกันกับระบบสารสนเทศหลัก  
 3. “บุคลากร” ที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ  

พนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานจ้างเหมาโครงการทั้งหมดของ สผ. 

 
แผนฯ ฉบับนี้ ใช้รองรับสถานการณ์ กรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินในพ้ืนที่ของ สผ.  

หรือภายในกอง/กลุ่มอิสระ ด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้  
1) เหตุการณ์อุทกภัย 
2) เหตุการณ์อัคคีภัย 
3) เหตุการณแ์ผ่นดินไหว 
4) เหตุการณภ์าวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข/โรคระบาดต่อเนื่อง 
5) เหตุการณช์ุมนุมประท้วง/จลาจล/ปิดล้อมหน่วยงาน 
6) เหตุการณ์การกอเหตุด้วยวัตถุระเบิด 
7) เหตุการณ์ไฟฟูาดับเป็นระยะเวลานาน และเป็นวงกว้าง 
8) เหตุการณภ์ัยคุกคามต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Cyber Attack)   

วัตถุประสงค์ (Objective) 2 

สมมติฐานของแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan Assumptions) 3 

ขอบเขตของแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Scope of BCP) 4 



 

 
 

3 

 
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินมีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้นเพ่ือให้หน่วยงานสามารถบริหารจัดการ

การด าเนินงานขององค์กรให้มีความต่อเนื่อง การจัดหาทรัพยากรที่ส าคัญจึงเป็นสิ่งจ าเป็น และต้องระบุไว้  
ในแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเตรียมการทรัพยากรที่ส าคัญ จะพิจารณาจากผลกระทบใน 5 ด้าน ดังนี้  

1. ผลกระทบด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก  หมายถึง เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นท าให้สถานที่
ปฏิบัติงานหลักได้รับความเสียหายหรือไม่สามารถใช้สถานที่ปฏิบัติงานหลักได้ และส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถ
เข้าไปปฏิบัติงานได้ชั่วคราวหรือระยะยาว  

2. ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ/การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ หมายถึง เหตุการณ์ 
ที่เกิดขึ้นท าให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ หรือไม่สามารถจัดหา/จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญได้  

3. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้
ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลที่ส าคัญไม่สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ  

4. ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้บุคลากรหลักไม่สามารถมา
ปฏิบัติงานได้ตามปกติ 

5. ผลกระทบด้านคู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้คู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่สามารถติดต่อหรือให้บริการหรือส่งมอบงานได้ 

 

เหตุการณ์สภาวะวิกฤต 

ผลกระทบ 
ด้านอาคาร/ 

สถานที่
ปฏิบัติงานหลัก 

ด้านวัสดุอุปกรณ์
ที่ส าคัญ และการ

จัดหา/จัดส่ง 

ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมูลท่ีส าคัญ 

ด้าน
บุคลากร

หลัก 

คู่ค้า/ 
ผู้ให้บริการ/ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1 เหตุการณ์อุทกภัย       

2 เหตุการณ์อัคคีภัย      

3 เหตุการณแ์ผ่นดินไหว      
4 เหตุการณ์ฉุกเฉินด้าน

สาธารณสุข/โรคระบาดต่อเนื่อง 
 - -   

5 เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล   * *   

6 เหตุการณ์ การกอเหตุด้วยวัตถุ
ระเบิด 

 * *   

7 เหตุการณ์ไฟฟูาดับเป็นระยะ
เวลานานและเป็นวงกว้าง 

   -  

8 เหตุการณ์ Cyber attack -   -  

*หมายเหตุ :  หากเกิดเหตุการณ์ที่มีระดับความรุนแรงมาก ผู้ประท้วงสามารถเข้ามาในอาคารได้ 
อาจส่งผลท าให้วัสดุ อุปกรณ์ และ server ได้รับความเสียหาย 

การวิเคราะห์ทรัพยากรที่ส าคัญ 5 

สรุปเหตุการณ์สภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ์ 6 
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แผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ไม่รองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่เหตุขัดข้องเกิดขึ้นจาก
การด าเนินงานปกติ และเหตุขัดข้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบในระดับสูงต่อการด าเนินงานและการให้บริการของ
หน่วยงาน เนื่องจากหน่วยงานยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์ได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 
โดยผู้บริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารของแต่ละกองและกลุ่มอิสระสามารถรับผิดชอบและด าเนินการได้ด้วยตนเอง 

 
 

ทีมงานแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ ประกอบด้วย คณะบริหารความต่อเนื่อง และทีมบริหาร  
ความต่อเนื่อง โดยจะต้องร่วมมือกันดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในฝุายงานของตนเอง 
ให้สามารถบริหารความต่อเนื่องและกลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว ตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

1) คณะบริหารความต่อเนื่อง  มีหน้าที่ในการประเมินลักษณะ ขอบเขต และแนวโน้มของอุบัติการณ์ 
ที่เกิดขึ้น เพ่ือตัดสินใจประกาศใช้แผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ และด าเนินการตามขั้นตอนและแนวทาง  
การบริหารความต่อเนื่อง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรตามท่ีได้ก าหนดไว้ในแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ 

2) ทีมบริหารความต่อเนื่อง มีหน้าที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะบริหารความต่อเนื่อง  
และด าเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรที่ได้ก าหนดไว้  
ในแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ ของฝุายงาน/ส่วนงานของตน 

3) ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง มีหน้าที่ในการติดต่อ และประสานงานภายในหน่วยงาน 
ให้การสนับสนุนในการติดต่อสื่อสารกับฝุายงาน/ส่วนงาน ภายในหน่วยงาน และด าเนินการตามขั้นตอน 
และแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง 

และในกรณีท่ีบุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคลากรส ารองรับผิดชอบท าหน้าที่ในบทบาท
ของบุคลากรหลัก ปรากฏดังภาพที่ 1 แผนผังทีมงานแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ ของส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

ทีมงานแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (Business Continuity Plan Team) 7 
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  ภาพที่ 1 แผนผังทีมงานด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของ สผ. 
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การวิเคราะหผ์ลกระทบต่อกระบวนการท างานหรือการให้บริการ (Business Impact Analysis) 
โดยใช้เกณฑ์ในการก าหนดระดับผลกระทบ ดังนี้ 

ระดับผลกระทบ หลักเกณฑ์การพิจารณาระดับของผลกระทบ 
สูงมาก  
 

 เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานเป็นจ านวนเงินในระดับสูงมาก  
 ส่งผลให้ขีดความสามารถในการด าเนินงานหรือการให้บริการลดลงมากกว่า ร้อยละ 50  
 เกิดการสูญเสียชีวิตและ/หรือภัยคุกคามต่อสาธารณชน  
 ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และความม่ันใจต่อองค์กรในระดับประเทศ 

สูง  เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานเป็นจ านวนเงินในระดับสูง  
 ส่งผลให้ขีดความสามารถในการด าเนินงานหรือการให้บริการลดลง มากกว่า 

ร้อยละ 25-50  
 เกิดการบาดเจ็บต่อผู้รับบริการ/ กลุ่มคน 
 ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และความม่ันใจต่อองค์กรในระดับหน่วยงาน 

ปานกลาง  เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานเป็นจ านวนเงินในระดับปานกลาง  
 ส่งผลให้ขีดความสามารถในการด าเนินงาน หรือ การให้บริการลดลงมากกว่า 

ร้อยละ 10 -25  
 เกิดการบาดเจ็บต่อบุคคลากร สผ. /มีการรักษาพยาบาล 
 ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง และความม่ันใจต่อองค์กรในระดับบางหน่วยงาน 

ต่ า    เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานเป็นจ านวนเงินในระดับต่ า  
 ส่งผลให้ขีดความสามารถในการด าเนินงาน หรือ การให้บริการลดลงมากกว่า 

ร้อยละ 5 -10  
 เกิดการบาดเจ็บต่อบุคคลากร สผ. /มีการปฐมพยาบาล  
 ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง และความม่ันใจต่อองค์กรในระดับเจ้าหน้าที ่

การวิเคราะห์ผลกระทบต่อกระบวนการท างานหรือการให้บริการ (Business Impact Analysis) 
พบว่า กระบวนการท างานที่ต้องให้ความส าคัญและกลับมาด าเนินงานหรือฟ้ืนคืนสภาพให้ได้ภายในระยะเวลา
ตามท่ีก าหนดปรากฏดังตารางที่ 1 

 

 

 

 

ผลกระทบต่อกระบวนการท างานหรือการให้บริการ 8 
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กระบวนการหลัก 

ระดับ
ผลกระทบ 
(สูงมาก/สูง/

ปานกลาง/ต่ า) 

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ 
4 ชม. 1 วัน 1 

สัปดาห์ 
2 

สัปดาห์ 
1 

เดือน 

กระบวนการสร้างคุณค่า 
1. การจัดท านโยบาย แผน และมาตรการ
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

สูง 
 

 *   

2. การประสานขับเคลื่อน ในการน า
นโยบาย แผน และมาตรการสู่การปฏิบัติ 

ปานกลาง 
 

    

3.  ติดตาม ประเมินผล และเสนอแนะ 
พร้อมรายงานสถานการณ์ 

ปานกลาง 
 

    

4. การพิจารณา EIA สูงมาก      
5. การพิจารณาผู้มีสิทธิจัดท ารายงาน EIA สูงมาก      
6. การยื่นรายงาน Monitor สูงมาก      
7. การบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม สูง      
8. การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สูงมาก 
 

   
 

กระบวนการสนับสนุน 
1. งานสารบรรณและงานบริหารทั่วไป สูงมาก      

2. การเงิน / การคลัง / พัสดุ /การบัญชี สูง      
3. การบริหารบุคคล  ปานกลาง      

4. การจัดท าแผนงาน/งบประมาณ  สูง      
5. บริหารกฎหมาย สูง      
6. การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สูงมาก      
7. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ สูง      
8. การพัฒนาระบบบริหารและตรวจสอบ
ภายใน 

ต่ า 
 

    

หมายเหตุ : 1. ระยะเวลาเปูาหมายในการฟ้ืนคืนสภาพ หมายถึง ระยะเวลาภายหลังจากเกิดอุบัติการณ์ขึ้น  
ที่ท าให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการต้องกลับคืนสภาพเดิม กิจกรรมต้องกลับมาด าเนินการได้ และ
ทรัพยากรต้องได้รับการฟ้ืนฟู (มอก. 22301-2556) 

 ตารางท่ี 1 ผลกระทบต่อกระบวนการท างานหรือการให้บริการ (Business Impact Analysis) 
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2. การก าหนดช่วงของระยะเวลาเปูาหมายในการฟ้ืนคืนสภาพ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความ
เหมาะสม 

3.*กรณีจัดท าเรื่องเร่งด่วนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
   ส าหรับกระบวนงานอ่ืน ๆ ที่ประเมินแล้ว อาจไม่ได้รับผลกระทบในที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

เนื่องจากสามารถชะลอการด าเนินงานและการให้บริการได้  โดยให้ ผอ.กองและ ผอ.กลุ่มอิสระ ประเมินความ
จ าเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็น ให้ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความต่อเนื่องเช่นเดียวกับ
กระบวนงานหลัก 

 

1) ด้านสถานที่ปฏิบัติงานส ารอง (Working Space Requirement) ดังตารางที่ 2 

 
 

ประเภททรัพยากร 
สถานที่/

แหล่งที่มา 
ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ 

4 ชม. 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 
พ้ืนที่ส าหรับสถานที ่
ปฏิบัติงานส ารอง  
 

1) หน่วยงานใน
สังกัด ทส./กรม
ส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 
2) อาคารเช่าของ
เอกชน (กรณีมี
แนวโน้มเกิน 3 
เดือน) 

 อย่างน้อย
38 ตร.ม. 
(19 คน) 

อย่างน้อย  
90 ตร.ม. 
( 45 คน) 

อย่างน้อย
90 ตร.ม. 
(45 คน) 

อย่างน้อย 
196 ตร.ม. 
(98 คน) 

 

ปฏิบัติงานที่บ้าน -      
รวม   38 ตร.ม. 

(19 คน) 
90 ตร.ม. 
(45 คน) 

90 ตร.ม. 
(45 คน) 

196 ตร.ม. 
(98 คน) 

 

 

 

 

การวิเคราะห์เพื่อก าหนดความต้องการทรัพยากรที่ส าคัญ 9 

 ตารางท่ี 2 การระบุพื้นที่การปฏิบัติงานส ารอง 
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2) ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement) ดังตารางที่ 3 
 
 

ประเภททรัพยากร ที่มา 
ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ 

4 ชม. 1 วัน 
1 

สัปดาห ์
2 

สัปดาห ์
1 เดือน 

1. คอมพิวเตอร์ส ารอง  1) หน่วยงานภายใน สผ. - 19 
เครื่อง 

45 
เครื่อง 

45  
เครื่อง 

98  
เครื่อง 

2.  เครื่อง GFMIS Token 1) กรมบัญชีกลาง 
2) ขอใช้จากหน่วยราชการ
อื่นที่มีเครื่อง 

- 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 

3. เครื่องพิมพ์ 1) หน่วยงานภายใน สผ. -  2 เคร่ือง 4 เคร่ือง 4 เคร่ือง 4 เครื่อง 
4. เครื่องสแกนเนอร์ 1) หน่วยงานภายใน สผ. - 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 2 เคร่ือง 
5. โทรศัพท์พร้อม

หมายเลข/
โทรศัพท์มือถือ 

1) หน่วยงานภายใน สผ. 
2) บุคลากร สผ. ทีไ่ด้รับ
การจัดสรร 

- 1 เคร่ือง 
 
 

20 
เครื่อง 

 

20 เครื่อง 
 

60 เครื่อง 
 
 

6. เครื่องถ่ายเอกสาร 1) หน่วยงานภายใน สผ. - 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 2 เคร่ือง 2 เคร่ือง 
7. อุปกรณ์ส ารองข้อมูล 1) หน่วยงานภายใน สผ. 

2) ผ่านกระบวนการจัดซื้อ
ตามความจ าเป็น/เช่า
เอกชน 

1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 2 ชุด 

8. อุปกรณ์ระบบ
เครือข่ายไร้สาย 

1) หน่วยงานภายใน สผ. 
2) ผ่านกระบวนการจัดซื้อ
ตามความจ าเป็น 

- 1 ชุด 2 ชุด 2 ชุด 2 ชุด 

9. กล้องวิดีโอ/พร้อม
อุปกรณ์การประชุม
ออนไลน ์

1) หน่วยงานภายใน สผ. 
2) ผ่านกระบวนการจัดซื้อ
ตามความจ าเป็น 

- 1 ชุด 2 ชุด 2 ชุด 5 ชุด 

10. อุปกรณ์ส านักงานฯ 1) หน่วยงานภายใน สผ.  
2) ผ่านกระบวนการจัดซื้อ
ตามความจ าเป็น 

- - พิจารณา
ตาม
ความ
จ าเป็น 

พิจารณา
ตาม
ความ
จ าเป็น 

พิจารณา
ตามความ
จ าเป็น 

11.รถยนต์ 1) สผ.  1 คัน 2 คัน 2 คัน 5 คัน 
12. อื่น ๆ (เครื่องมือ/
วัสดุอุปกรณ์จ าเปน็ใน
แต่ละเหตุการณ์ฯ) 

1) ผ่านกระบวนการจัดซื้อ
ตามความจ าเป็น 

 - พิจารณา
ตามความ
จ าเป็น 

พิจารณา
ตามความ
จ าเป็น 

พิจารณา
ตามความ
จ าเป็น 

 ตารางท่ี 3 การระบุจ านวนวัสดุอุปกรณ์ 
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3) ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล (IT & Information Requirement)   
รายละเอียดดังตารางที่ 4 

 

ประเภททรัพยากร ที่มา 
ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ 

4 ชม. 1 วัน 
1 

สัปดาห์ 
2 

สัปดาห์ 
1 

เดือน 
ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) 
1. ระบบการยื่นรายงาน EIA ทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบคลาวด์ กลาง

ภาครัฐ 
ของส านักงาน
คณะกรรมการ

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

-     

2. ระบบการยื่นรายงาน Monitor 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

-     

3. ระบบการขอรับใบอนุญาต 
เป็นผู้มีสิทธิทางอิเล็กทรอนิกส์ 

-     

4. ระบบตรวจสอบสถานะโครงการ
ที่ยื่นขอรับการสนับสนุน
เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม Server ที่กอง

ติดตามประเมินผล
สิ่งแวดล้อม 

 

-     

5. ระบบรายงานการติดตาม
โครงการที่ได้รับเงินกองทุน
สิ่งแวดล้อม 

-     

6. ระบบการยื่นข้อเสนอโครงการ
ด้วยตนเอง 

-     

7. ระบบรับเรื่องร้องเรียน  
(e-petition) 

Server ที่กอง
ติดตามประเมินผล
สิ่งแวดล้อม/ระบบ  
Cloud sever ของ

บริษัทเอกชน 

-     

8. เว็บไซต์ สผ. Server ที่กอง
ติดตามประเมินผล
สิ่งแวดล้อม/ระบบ 
Cloud sever ของ

บริษัทเอกชน 
 

-     
9. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ -     

 ตารางท่ี 4 การระบุความต้องการด้านเทคโนโลยี 
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ประเภททรัพยากร ที่มา 
ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ 

4 ชม. 1 วัน 
1 

สัปดาห์ 
2 

สัปดาห์ 
1 

เดือน 
10. Mobile Application 

- SMART EIA 
- SMART e-fund 
- Clean City 
- Bio4Thai 
- Land4Thai 
- Wetland4Thai 

Server ที่กอง
ติดตามประเมินผล

สิ่งแวดล้อม 

-     

11. ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์
แบบบูรณาการ (e-office) 

Server ที่กอง
ติดตามประเมินผล

สิ่งแวดล้อม 

-     

ระบบงาน 
ระบบงานภายนอก 
1. ระบบสารสนเทศที่ดินและ

ทรัพยากรดิน 
Server ที่กอง

ติดตามประเมินผล
สิ่งแวดล้อม 

     

2. ระบบคลังข้อมูลความหลากหลาย
ทางชีวภาพของประเทศไทย 

Server ที่กอง
ติดตามประเมินผล

สิ่งแวดล้อม 

     

3. ฐานข้อมูลแหล่งสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมของ
ประเทศ 

Server ที่กอง
ติดตามประเมินผล

สิ่งแวดล้อม 

     

4. ฐานข้อมูลสารสนเทศบัญชี 
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 
(TGEIS) 

Server ที่กอง
ติดตามประเมินผล

สิ่งแวดล้อม 

     

5. ระบบติดตามประเมินผลการ
ส่งเสริมการผลิตและการบริโภค 
ที่ยั่งยืนของประเทศไทย 

Server ที่กอง
ติดตามประเมินผล

สิ่งแวดล้อม 

     

6. ฐานข้อมูลเพ่ือการรายงาน
สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ของประเทศไทย 

Server ที่กอง
ติดตามประเมินผล

สิ่งแวดล้อม 
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ประเภททรัพยากร ที่มา 
ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ 

4 ชม. 1 วัน 
1 

สัปดาห์ 
2 

สัปดาห์ 
1 

เดือน 
7. ระบบฐานข้อมูลการจัดการน้ าเสีย

และการก าจัดขยะมูลฝอย 
Server ที่กอง

ติดตามประเมินผล
สิ่งแวดล้อม 

     

8. ระบบติดตามประเมินผลนโยบาย
และแผนด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

Server ที่กอง
ติดตามประเมินผล

สิ่งแวดล้อม 

     

9. ระบบฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
และพ้ืนที่สีเขยีว 

Server ที่กอง
ติดตามประเมินผล

สิ่งแวดล้อม 

     

ระบบงานภายใน 
1. ระบบอินทราเน็ต สผ. (intranet) Server ที่กอง

ติดตามประเมินผล
สิ่งแวดล้อม 

     
2. ระบบอินเตอร์เน็ต และ

คอมพิวเตอร์แม่ข่าย สผ. 

     

3. ศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม  
(ONEP DOC) 

     

4. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

     

5. ระบบ e mail ของ สผ. ระบบ mail.go.th 
ของส านักงาน

พัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องค์การมหาชน) 

     

6. ระบบการจัดประชุมทางไกล Server ที่กอง
ติดตามประเมินผล

สิ่งแวดล้อม 
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4) ความต้องการด้านบุคลากรส าหรับความต่อเนื่องเพ่ือปฏิบัติงาน (Personnel Requirement)  
ดังตารางที่ 5 

 

ประเภททรัพยากร 
ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ 

4 ช่ัวโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 

1.จ านวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ส านักงาน/สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 

- ส านักงานเลขานุการกรม (สลก.) - 11 23 23 23 
- กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม (กตป.) - 2 3 3 7 
- กองบริหารจัดการที่ดิน (กบด.) - - 1 1 3 
- กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนที่เฉพาะ 

(กชพ.) 
- - 1 1 6 

- กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม (กธศ.) 

- - 1 1 6 

- การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
(กลช.) 

- - 1 1 6 

- การบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) - - 1 1 6 
- กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กวผ.) - 6 6 6 18 
- กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) - - 1 1 7 
- กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม (กพส.) 
- - 6 6 12 

- กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (กปอ.) 

- - 1 1 6 

- กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตภ.) - - - - 2 
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) - - - - 1 
- กลุ่มนิติการ (กนต.)  - - - 7 7 

รวม  19 45 52 105 

2. จ านวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่บ้าน  

- ส านักงานเลขานุการกรม (สลก.) - 72 60 60 60 
- กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม (กตป.) - 26 25 25 21 
- กองบริหารจัดการที่ดิน (กบด.) - 27 26 26 23 
- กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนที่เฉพาะ 

(กชพ.) 
- 32 31 31 26 

 ตารางท่ี 5 การระบุจ านวนบุคลากรหลักท่ีจ าเป็น 
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ประเภททรัพยากร 
ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ 

4 ช่ัวโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 

- กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม (กธศ.) 

- 33 32 32 27 

- การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
(กลช.) 

- 48 47 47 42 

- การบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) - 42 41 41 36 
- กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กวผ.) - 83 83 83 71 
- กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) - 53 52 52 46 
- กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม (กพส.) 
- 54 48 48 42 

- กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (กปอ.) 

- 40 39 39 34 

- กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตภ.) - 5 5 5 3 
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) - 8 8 8 7 
- กลุ่มนิติการ (กนต.) - 14 14 7 7 

รวม  537 511 505 445 
 

5) ความต้องการด้านผู้ให้บริการที่ส าคัญ (Service Requirement) ดังตารางที่ 6 
 
 

ประเภททรัพยากร 
ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ 

4 ชม. 1 วัน 1 สัปดาห ์ 2 สัปดาห ์ 1 เดือน 
ผู้ให้บริการซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต *  

     

การไฟฟูานครหลวง **      
การประปานครหลวง **      
ธนาคารที่ให้บริการช าระค่าธรรมเนียม 
และตัดบัญชีธนาคาร *** 

     

ผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(ภาครัฐและเอกชน)  

     

รวม      
หมายเหตุ * ผู้ให้บริการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ได้ท าสัญญาไว้กับ กคพ. ประจ าปีงบประมาณที่เกิดภาวะฉุกเฉิน 

ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการตามความเหมาะสม 
 ** การไฟฟูานครหลวง การประปานครหลวง เป็นผู้ก าหนดจ านวนผู้ให้บริการ 
 *** ขึ้นอยู่กับการติดต่อธนาคารที่ให้บริการช าระค่าธรรมเนียมและตัดบัญชีธนาคาร  

 ตารางท่ี 6 การระบุจ านวนผู้ให้บริการที่ต้องติดต่อหรือขอรับบริการ 
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กลยุทธ์ความต่อเนื่อง เป็นแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีความพร้อมเม่ือเกิด
สภาวะวิกฤต ซึ่งพิจารณาทรัพยากรใน 5 ด้าน ดังตารางที่ 7 
 
 

ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 

 

อาคาร/สถานที่
ป ฏิ บั ติ ง า น
ส ารอง  
 

1) ก าหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงานส ารอง ของกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ไม่ได้รับผลกระทบจาก
ภาวะวิกฤต  โดยมีการประสานงานและการเตรียมความพร้อม
กับหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่  

2) จัดหาสถานที่ส ารองเพ่ือประชุมคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เช่น ห้องประชุมของโรงแรม  

3) จัดหาสถานที่ส ารอง กรมบัญชีกลางหรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน 
ที่มีเครื่อง Terminal ของระบบ GFMIS ให้ กคพ. ใช้ปฏิบัติงาน
ด้านการเงินการคลัง 

4) เช่าสถานที่ของเอกชนเป็นสถานที่ปฏิบัติงานส ารองหากไม่มี
แนวโน้มไม่สามารถเข้าส านักงานฯ ได้ภายใน 3 เดือน 

5) ก าหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน 
6) ก าหนดเหลื่อมเวลาการปฏิบัติราชการ 
7) พัฒนาระบบการให้บริการในรูปแบบ e-service 
8) จัดการประชุมออนไลน์ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

 

วัสดุอุปกรณ์ที่
ส าคัญ/การ
จัดหาจัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ที่ส าคัญ  
เช่น อุปกรณ์ที่
เก็บข้อมูลส าคัญ 
ยานพาหนะ   

1) จัดเตรียม/จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) 
พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย  และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ส าหรับการ
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ส ารอง และการปฏิบัติงานที่บ้าน โดย 

 ขอความอนุเคราะห์ยืมจากส่วนราชการในสังกัด ทส.  

 ก าหนดให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) 
ของเจ้าหน้าที่ มาใช้เป็นการชั่วคราว หากมีความจ าเป็นเร่งด่วน 
ในช่วงระหว่างการจัดหาคอมพิวเตอร์ส ารอง  

 การจัดซื้อหรือเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
สนับสนุน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 

กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy) 10 

 ตารางท่ี 7 กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)  
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ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 
2) จัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น เช่น UPS ติดตั้งระบบส ารองไฟฟูา 
ติดตั้งเครื่องก าเนิดส ารองไฟฟูา การท าส ารองข้อมูล และการกู้
คืนระบบ 
3) จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือในการประชุมออนไลน์ 
4) จัดหายานพาหนะส ารองไว้ส าหรับการติดต่อประสานงาน 

 เทคโนโลยี
สารสนเทศและ  
ข้อมูลที่ส าคัญ  

1) ปฏิบัติตามแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติต่าง ๆ 
อันอาจมีผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
สื่อสาร (IT Contingency Plan)  
2) ก าหนดให้จัดเก็บข้อมูลที่ส าคัญส ารองไว้ตามที่ก าหนด  
ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง (Disaster Recovery Site – DR Site) 
3) เคลื่อนย้าย Server ไปยังพ้ืนที่ปลอดภัย (ในกรณีท่ีสามารถท าได้) 
4) ให้บุคลากร ส ารองข้อมูลส าคัญที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
ของตนในอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล เช่น Handy Drive 
External Hard disk เป็นต้น 
5) จัดให้มีระบบคลังข้อมูลกลางของ สผ. /เปิดระบบ VPN Work 
From Home 
6) จัดให้มีระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสารใน
ภาวะวิกฤต 

 

บุคลากรหลัก  1) ก าหนดบุคลากรส ารองส าหรับท างานทดแทนภายใน/
ภายนอกกองหรือกลุ่มเดียวกัน ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ
หรือขาดแคลน  
2) จัดเตรียมบุคลากรสนับสนุน (พนักงานขับรถ พนักงานแม่บ้าน 
รปภ.) เพ่ือปฏิบัติงานในพ้ืนที่ส ารอง หรือดูแลความปลอดภัยใน
ส านักงานฯ 

 

คู่ค้า/ผู้ให้บริการ
ที่ส าคัญ 
/ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย  

1) จัดให้มีระบบประสานงาน  ระบบสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ  
ในภาวะวิกฤต ระหว่างคู่ค้ากับส านักงานฯ ผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และออนไลน์เช่น เว็บไซต์ Facebook e-mail 
Line@ เป็นต้น และเครือข่าย สื่อสารมวลชนต่าง ๆ  
2) จัดเตรียมแผนการสื่อสารประชาสัมพันธ์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ในภาวะวิกฤต เพ่ือสนับสนุนในการแจ้งเหตุ/ส่งต่อข้อมูล
ข่าวสารในสภาวะวิกฤติของ สผ. ให้ภาครัฐและภาคเอกชน
รับทราบ 

http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&hl=th&biw=1366&bih=661&tbm=isch&tbnid=KEpJ2NN5VsflLM:&imgrefurl=http://pattaya.olxthailand.com/iid-423699618&docid=bivF-Cs39zh23M&imgurl=http://images04.olxthailand.com/ui/12/04/18/1344056027_423699618_1---.jpg&w=400&h=290&ei=vyzBUeL5KI_JrAe0vIEY&zoom=1&ved=1t:3588,r:98,s:0,i:389&iact=rc&page=5&tbnh=181&tbnw=264&start=89&ndsp=21&tx=137&ty=59
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3&source=images&cd=&cad=rja&docid=xXS3Hdh8GbuyrM&tbnid=kNQqySdlljkKQM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.nhm.psu.ac.th/museum/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=53&ei=Xy3BUfmjBon4rQeqm4HgAw&bvm=bv.47883778,d.bmk&psig=AFQjCNF4QmKFiXaECajJddol74QHD3H5fA&ust=1371700883308358
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3&source=images&cd=&cad=rja&docid=U_RLS8RNYIy9fM&tbnid=hvQiTkcPBMXmcM:&ved=0CAUQjRw&url=http://wemahidol.mahidol.ac.th/comm/space.php?do=mtag&tagid=31&ei=pS3BUazFJc_OrQfY_4HgDg&bvm=bv.47883778,d.bmk&psig=AFQjCNF4QmKFiXaECajJddol74QHD3H5fA&ust=1371700883308358
http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&hl=th&biw=1366&bih=661&tbm=isch&tbnid=KEpJ2NN5VsflLM:&imgrefurl=http://pattaya.olxthailand.com/iid-423699618&docid=bivF-Cs39zh23M&imgurl=http://images04.olxthailand.com/ui/12/04/18/1344056027_423699618_1---.jpg&w=400&h=290&ei=vyzBUeL5KI_JrAe0vIEY&zoom=1&ved=1t:3588,r:98,s:0,i:389&iact=rc&page=5&tbnh=181&tbnw=264&start=89&ndsp=21&tx=137&ty=59
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3&source=images&cd=&cad=rja&docid=xXS3Hdh8GbuyrM&tbnid=kNQqySdlljkKQM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.nhm.psu.ac.th/museum/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=53&ei=Xy3BUfmjBon4rQeqm4HgAw&bvm=bv.47883778,d.bmk&psig=AFQjCNF4QmKFiXaECajJddol74QHD3H5fA&ust=1371700883308358
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3&source=images&cd=&cad=rja&docid=U_RLS8RNYIy9fM&tbnid=hvQiTkcPBMXmcM:&ved=0CAUQjRw&url=http://wemahidol.mahidol.ac.th/comm/space.php?do=mtag&tagid=31&ei=pS3BUazFJc_OrQfY_4HgDg&bvm=bv.47883778,d.bmk&psig=AFQjCNF4QmKFiXaECajJddol74QHD3H5fA&ust=1371700883308358
http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&hl=th&biw=1366&bih=661&tbm=isch&tbnid=KEpJ2NN5VsflLM:&imgrefurl=http://pattaya.olxthailand.com/iid-423699618&docid=bivF-Cs39zh23M&imgurl=http://images04.olxthailand.com/ui/12/04/18/1344056027_423699618_1---.jpg&w=400&h=290&ei=vyzBUeL5KI_JrAe0vIEY&zoom=1&ved=1t:3588,r:98,s:0,i:389&iact=rc&page=5&tbnh=181&tbnw=264&start=89&ndsp=21&tx=137&ty=59
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3&source=images&cd=&cad=rja&docid=xXS3Hdh8GbuyrM&tbnid=kNQqySdlljkKQM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.nhm.psu.ac.th/museum/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=53&ei=Xy3BUfmjBon4rQeqm4HgAw&bvm=bv.47883778,d.bmk&psig=AFQjCNF4QmKFiXaECajJddol74QHD3H5fA&ust=1371700883308358
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3&source=images&cd=&cad=rja&docid=U_RLS8RNYIy9fM&tbnid=hvQiTkcPBMXmcM:&ved=0CAUQjRw&url=http://wemahidol.mahidol.ac.th/comm/space.php?do=mtag&tagid=31&ei=pS3BUazFJc_OrQfY_4HgDg&bvm=bv.47883778,d.bmk&psig=AFQjCNF4QmKFiXaECajJddol74QHD3H5fA&ust=1371700883308358
http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&hl=th&biw=1366&bih=661&tbm=isch&tbnid=KEpJ2NN5VsflLM:&imgrefurl=http://pattaya.olxthailand.com/iid-423699618&docid=bivF-Cs39zh23M&imgurl=http://images04.olxthailand.com/ui/12/04/18/1344056027_423699618_1---.jpg&w=400&h=290&ei=vyzBUeL5KI_JrAe0vIEY&zoom=1&ved=1t:3588,r:98,s:0,i:389&iact=rc&page=5&tbnh=181&tbnw=264&start=89&ndsp=21&tx=137&ty=59
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3&source=images&cd=&cad=rja&docid=xXS3Hdh8GbuyrM&tbnid=kNQqySdlljkKQM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.nhm.psu.ac.th/museum/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=53&ei=Xy3BUfmjBon4rQeqm4HgAw&bvm=bv.47883778,d.bmk&psig=AFQjCNF4QmKFiXaECajJddol74QHD3H5fA&ust=1371700883308358
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3&source=images&cd=&cad=rja&docid=U_RLS8RNYIy9fM&tbnid=hvQiTkcPBMXmcM:&ved=0CAUQjRw&url=http://wemahidol.mahidol.ac.th/comm/space.php?do=mtag&tagid=31&ei=pS3BUazFJc_OrQfY_4HgDg&bvm=bv.47883778,d.bmk&psig=AFQjCNF4QmKFiXaECajJddol74QHD3H5fA&ust=1371700883308358
http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&hl=th&biw=1366&bih=661&tbm=isch&tbnid=KEpJ2NN5VsflLM:&imgrefurl=http://pattaya.olxthailand.com/iid-423699618&docid=bivF-Cs39zh23M&imgurl=http://images04.olxthailand.com/ui/12/04/18/1344056027_423699618_1---.jpg&w=400&h=290&ei=vyzBUeL5KI_JrAe0vIEY&zoom=1&ved=1t:3588,r:98,s:0,i:389&iact=rc&page=5&tbnh=181&tbnw=264&start=89&ndsp=21&tx=137&ty=59
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3&source=images&cd=&cad=rja&docid=xXS3Hdh8GbuyrM&tbnid=kNQqySdlljkKQM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.nhm.psu.ac.th/museum/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=53&ei=Xy3BUfmjBon4rQeqm4HgAw&bvm=bv.47883778,d.bmk&psig=AFQjCNF4QmKFiXaECajJddol74QHD3H5fA&ust=1371700883308358
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3&source=images&cd=&cad=rja&docid=U_RLS8RNYIy9fM&tbnid=hvQiTkcPBMXmcM:&ved=0CAUQjRw&url=http://wemahidol.mahidol.ac.th/comm/space.php?do=mtag&tagid=31&ei=pS3BUazFJc_OrQfY_4HgDg&bvm=bv.47883778,d.bmk&psig=AFQjCNF4QmKFiXaECajJddol74QHD3H5fA&ust=1371700883308358
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ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 
3) ประสานการไฟฟูานครหลวง (โทร.1130) / การประปานคร
หลวง (โทร.1125) อย่างใกล้ชิด และหรือประสานกับบริษัท/
ร้านค้าที่ จ าหน่ายเครื่องก าเนิดไฟฟูา เพื่อขอเช่าและจัดส่งเครื่อง 
ก าเนิดไฟฟูา มาให้ในยามฉุกเฉิน รวมถึง ประสานหน่วยงาน/
ร้านค้า เพ่ือจัดหาน้ ามาให้ในยามฉุกเฉิน  
4) จัดหาอุปกรณ ์และเชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่าน
อินเทอร์เน็ตแบบพกพา (Air Card) ให้คู่ความร่วมมือ/คชก./ 
ผู้ทรงคุณวุฒิฯลฯ 
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ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ 11 
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วันที่ 1 ( ภายใน 24 ชั่วโมง) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที 

ในการปฏิบัติการใด ๆ ให้ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ สผ. ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิต 
ของตนเองและผู้ อ่ืน และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่  สผ.  
และส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยก าหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด 

ขั้นตอนและกิจกรรม 
บทบาท 

ความรับผิดชอบ 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

- หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง สผ. *  
แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤต ตามกระบวนการผังรายชื่อ 
และเบอร์โทรศัพท์ (Call Tree) ให้กับหัวหน้าทีมงาน 
บริหารความต่อเนื่องของกอง/กลุ่มอิสระ ** ทราบ 

หัวหน้าทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของ สผ. 

 

- จัดประชุมทีมงานบริหารความต่อเนื่อง  
เพ่ือประเมินความเสียหาย ผลกระทบต่อการด าเนินงาน  
การให้บริการ และทรัพยากรส าคัญที่ต้องใช้ในการบริหาร
ความต่อเนื่อง  

หัวหน้าทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของกอง/กลุ่มอิสระ 

 

- จัดประชุมทีมงานบริหารความต่อเนื่อง  
เพ่ือประเมินความเสียหาย ผลกระทบต่อการด าเนินงาน  
การให้บริการ และทรัพยากรส าคัญที่ต้องใช้ 
ในการบริหารความต่อเนื่อง  

- ทบทวนกระบวนงานที่มีความเร่งด่วน  
หรือส่งผลกระทบอย่างสูง (หากไม่ด าเนินการ)  
ดังนั้น จ าเป็นต้องด าเนินงานหรือปฏิบัติด้วยมือ  
(Manual Processing)  

หัวหน้าทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของกอง/กลุ่มอิสระ 

 

- ระบุและสรุปรายชื่อเจ้าหน้าที่ในกอง/กลุ่มอิสระ  
ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือได้รับความเดือดร้อน 

หัวหน้าทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของกอง/กลุ่มอิสระ 

 

- รายงานหัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ สผ. ทราบ 
โดยครอบคลุมประเด็นดังนี้  
• จ านวนและรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บ/เสียชีวิต  
• ความเสียหายและผลกระทบต่อการด าเนินงาน 

และการให้บริการ  

หัวหน้าทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของกอง/กลุ่มอิสระ 

 

หมายเหตุ * หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ สผ. หัวหน้าทีมงาน (รองเลขาธิการ สผ. (มนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์)) 
** หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่องของกอง/กลุ่มอิสระ คือ ทีมงานหลัก (ผู้อ านวยการกอง/กลุ่มอิสระ)  
*** ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของกอง/กลุ่มอิสระ คือ ผู้แทน และผู้แทนส ารอง  
**** หัวหน้าและทีมงานบริหารความต่อเนื่องของกอง/กลุ่มอิสระ คือ ทีมงานหลัก ผู้แทน และผู้แทนส ารอง 
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ขั้นตอนและกิจกรรม 
บทบาท 

ความรับผิดชอบ 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

• ทรัพยากรส าคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง  

• กระบวนงานที่มีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่างสูง
หากไม่ด าเนินการ และจ าเป็นต้องด าเนินงานหรือ
ปฏิบัติงานด้วยมือ  

เจ้าหน้าที่ สผ.  

- สื่อสารและรายงานสถานการณ์แก่เจ้าหน้าที่ในกอง 
/กลุ่มอิสระให้ทราบ ตามเนื้อหาและข้อความที่ได้รับ 
การพิจารณาและเห็นชอบจากทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของ สผ. แล้ว  

หัวหน้าและทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของกอง 
/กลุ่มอิสระ **** 

 

- ประเมินและระบุกระบวนการหลัก และงานเร่งด่วนที่
จ าเป็นต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 1- 5 วันข้างหน้า 

หัวหน้าและทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของกอง/กลุ่มอิสระ 

 

- ประเมินศักยภาพและความสามารถของ สผ.  
ในการด าเนินงานเร่งด่วนข้างต้น ภายใต้ข้อจ ากัด 
และสภาวะวิกฤต พร้อมระบุทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ 
ในการบริหารความต่อเนื่องตามแผนการจัดหาทรัพยากร  

หัวหน้าและทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของกอง/กลุ่มอิสระ 

 

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของ สผ. ทราบ พร้อมขออนุมัติ 
การด าเนินงานหรือปฏิบัติงานด้วยมือ (Manual Processing) 
ส าหรับกระบวนงานที่มีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบ 
อย่างสูงหากไม่ด าเนินการ 

หัวหน้าทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของกอง/กลุ่มอิสระ 

 

- ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในการจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหาร 
ความต่อเนื่อง ได้แก่  

 สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง  

 วัสดุอุปกรณ์ท่ีส าคัญ 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ  

 เจ้าหน้าทีห่ลัก  

 คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หัวหน้าและทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของกอง/กลุ่มอิสระ 
 

 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  

 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  

 กลุม่งานบริหารทั่วไป 

 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 

 
 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ * หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ สผ. หัวหน้าทีมงาน (รองเลขาธิการ สผ. (มนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์)) 
** หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่องของกอง/กลุ่มอิสระ คือ ทีมงานหลัก (ผู้อ านวยการกอง/กลุ่มอิสระ)  
*** ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของกอง/กลุ่มอิสระ คือ ผู้แทน และผู้แทนส ารอง  
**** หัวหน้าและทีมงานบริหารความต่อเนื่องของกอง/กลุ่มอิสระ คือ ทีมงานหลัก ผู้แทน และผู้แทนส ารอง 
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ขั้นตอนและกิจกรรม 
บทบาท 

ความรับผิดชอบ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

- พิจารณาด าเนินการหรือปฏิบัติงานด้วยมือ (Manual) 
เฉพาะงานเร่งด่วน หากไม่ด าเนินการจะส่งผลกระทบ 
อย่างสูงและไม่สามารถรอได้ ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติ  

หัวหน้าและทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของกอง/กลุ่มอิสระ 

 

- ระบุหน่วยงานที่เป็นคู่ค้า/ผู้ให้บริการส าหรับงานเร่งด่วน  
เพ่ือแจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารงาน 
ให้มีความต่อเนื่องตามความเห็นของทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของ สผ. 

หัวหน้าและทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของกอง/กลุ่มอิสระ 

 

- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่าง ๆ  
ที่ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของกอง/กลุ่มอิสระ ***  
ต้องด าเนินการ (พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ด าเนินการ  
และเวลา) อย่างสม่ าเสมอ 

ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง 
ของกอง/กลุ่มอิสระ 

 

- แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการด าเนินการ  
ส าหรับในวันถัดไป ให้กับเจ้าหน้าที่หลักในกอง/กลุ่มอิสระ  
เพ่ือรับทราบและด าเนินการ อาทิ แจ้งวัน เวลา และสถานที่
ปฏิบัติงานส ารอง  

หัวหน้าและทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของกอง/กลุ่มอิสระ 

 

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของ สผ. ทราบ อย่างสม่ าเสมอ 
หรือตามท่ีได้ก าหนดไว้  

หัวหน้าและทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของกอง/กลุ่มอิสระ 

 

หมายเหตุ * หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ สผ. คือ คือ หัวหน้าทีมงาน (รองเลขาธิการ สผ. (มนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์)) 
** หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่องของกอง/กลุ่มอิสระ คือ ทีมงานหลัก (ผู้อ านวยการกอง/กลุ่มอิสระ)  
*** ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของกอง/กลุ่มอิสระ คือ ผู้แทน และผู้แทนส ารอง  
**** หัวหน้าและทีมงานบริหารความต่อเนื่องของกอง/กลุ่มอิสระ คือ ทีมงานหลัก ผู้แทน และผู้แทนส ารอง 
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ในการปฏิบัติการใด ๆ ให้ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ สผ. ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิต  
ของตนเองและผู้ อ่ืน และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่  สผ. 
และส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยก าหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด 

ขั้นตอนและกิจกรรม 
บทบาท 

ความรับผิดชอบ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากร 
ที่ได้รับผลกระทบ ประเมินความจ าเป็นและระยะเวลา 
ที่ต้องใช้ในการกอบกู้คืน  

หัวหน้าและทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของกอง/กลุ่มอิสระ 

 

- ตรวจสอบกอง/กลุ่มอิสระ ความพร้อมและข้อจ ากัด 
ในการจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหาร 
ความต่อเนื่อง ได้แก่  

 สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง  
 วัสดุอุปกรณ์ท่ีส าคัญ  
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ  
 เจ้าหน้าทีห่ลัก  
 คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

หัวหน้าและทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของกอง/กลุ่มอิสระ 
 
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
 กอง/กลุ่มอิสระ 
 กอง/กลุ่มอิสระ 
 กอง/กลุ่มอิสระ 

 
 
 

 
 
 
 
 

- รายงานหัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ สผ.  
ความพร้อม ข้อจ ากัด และข้อเสนอแนะ ในการจัดหา
ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง 

หัวหน้าทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของกอง/กลุ่มอิสระ 

 

- ประสานงานและด าเนินการจัดหาทรัพยากร 
ที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่  

  สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง  
 วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ  
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ  
 เจ้าหน้าทีห่ลัก  
 คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

หัวหน้าและทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของกอง/กลุ่มอิสระ 
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
 กอง/กลุ่มอิสระ 
 กอง/กลุ่มอิสระ  
 กอง/กลุ่มอิสระ  

 
 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ * หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ สผ. คือ คือ หัวหน้าทีมงาน (รองเลขาธิการ สผ. (มนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์)) 
** หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่องของกอง/กลุ่มอิสระ คือ ทีมงานหลัก (ผู้อ านวยการกอง/กลุ่มอิสระ)  
*** ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของกอง/กลุ่มอิสระ คือ ผู้แทน และผู้แทนส ารอง  
**** หัวหน้าและทีมงานบริหารความต่อเนื่องของกอง/กลุ่มอิสระ คือ ทีมงานหลัก ผู้แทน และผู้แทนส ารอง 

 
 
 

วันที่ 2-7 การตอบสนองในระยะสั้น 
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ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาท 
ความรับผิดชอบ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

- ด าเนินการกอบกู้และจัดหาข้อมูลและรายงานต่าง ๆ  
ที่จ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินงานและให้บริการ 
ตามตารางท่ี 7 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
 

 

- ด าเนินงานและให้บริการ ภายใต้ทรัพยากรที่จัดหา  
เพ่ือบริหารความต่อเนื่อง:  

 สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง  
 วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ  
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ  
 เจ้าหน้าทีห่ลัก  
 คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ  

เจ้าหน้าที่ สผ.   

- แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหาร 
ความต่อเนื่องแก่เจ้าหน้าที่ สผ./คู่ค้า/ผู้ใช้บริการ  
ที่ได้รับผลกระทบ  

หัวหน้าและทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของกอง/กลุ่มอิสระ 

 

- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรม 
และงานต่าง ๆ ที่ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง 
ของกอง/กลุ่มอิสระ พร้อมระบุรายละเอียด  
ผู้ด าเนินการ และเวลา (อย่างสม่ าเสมอ) 

ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง 
ของกอง/กลุ่มอิสระ 

 

- แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการด าเนินการ 
ของวันถัดไป ให้กับเจ้าหน้าที่ในกอง/กลุ่มอิสระทราบ 

หัวหน้าทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของกอง/กลุ่มอิสระ 

 

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของ สผ. ตามเวลาที่ได้ก าหนดไว้  

หัวหน้าและทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของกอง/กลุ่มอิสระ 

 

หมายเหตุ * หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ สผ. คือ คือ หัวหน้าทีมงาน (รองเลขาธิการ สผ. (มนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์)) 
** หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่องของกอง/กลุ่มอิสระ คือ ทีมงานหลัก (ผู้อ านวยการกอง/กลุ่มอิสระ)  
*** ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของกอง/กลุ่มอิสระ คือ ผู้แทน และผู้แทนส ารอง  
**** หัวหน้าและทีมงานบริหารความต่อเนื่องของกอง/กลุ่มอิสระ คือ ทีมงานหลัก ผู้แทน และผู้แทนส ารอง 
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วันที่ 8 การตอบสนองระยะกลาง (1 สัปดาห์) 

ในการปฏิบัติการใด ๆ ให้ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ สผ. ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิต 
ของตนเองและผู้ อ่ืน และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่  สผ. 
และส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยก าหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด 

ขั้นตอนและกิจกรรม 
บทบาท 

ความรับผิดชอบ 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากร 
ที่ได้รับผลกระทบ และประเมินความจ าเป็น 
และระยะเวลาที่ต้องใช้ในการกอบกู้คืน  

หัวหน้าและทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของกอง/กลุ่ม
อิสระ 

 

- ระบุทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ เพื่อด าเนินงาน 
และให้บริการตามปกติ  

เจ้าหน้าที่ สผ.  

- รายงานหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องของ สผ. สถานภาพการ
กอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ และทรัพยากรที่
จ าเป็นต้องใช้เพ่ือด าเนินงานและให้บริการตามปกติ  

หัวหน้าทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของกอง/กลุ่ม
อิสระ 

 

- ประสานงานและด าเนินการจัดหาทรัพยากร 
ที่จ าเป็นต้องใช้เพ่ือด าเนินงานและให้บริการตามปกติ:  

 สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง  
 วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ  
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ  
 เจ้าหน้าทีห่ลัก  
 คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/  

ผู้ให้บริการที่ส าคัญ  

หัวหน้าและทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของกอง/กลุ่มอิสระ 
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
 กอง/กลุ่มอิสระ 
 กอง/กลุ่มอิสระ 
 กอง/กลุ่มอิสระ 

 
 

 
 
 
 
 

- แจ้งสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อม 
ด้านทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือด าเนินงานและให้บริการตามปกติ 
แก่เจ้าหน้าที่ในกอง/กลุ่มอิสระ 

หัวหน้าทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของกอง/กลุ่ม
อิสระ 

 

- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรม/งานต่าง ๆ ของ
ทีมงานบริหารความต่อเนื่องในกอง/กลุ่มอิสระไว้ที่กอง/ 
กลุ่มอิสระ พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ด าเนินการ และเวลา 
(อย่างสม่ าเสมอ) 

ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง 
ของกอง/กลุ่มอิสระ  

 

- รายงานความคืบหน้าให้หัวหน้าทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของ สผ. ทราบ เป็นระยะ ๆ  

หัวหน้าและทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของกอง/กลุ่มอิสระ 

 

หมายเหตุ * หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ สผ. คือ คือ หัวหน้าทีมงาน (รองเลขาธิการ สผ. (มนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์)) 
** หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่องของกอง/กลุ่มอิสระ คือ ทีมงานหลัก (ผู้อ านวยการกอง/กลุ่มอิสระ)  
*** ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของกอง/กลุ่มอิสระ คือ ผู้แทน และผู้แทนส ารอง  
**** หัวหน้าและทีมงานบริหารความต่อเนื่องของกอง/กลุ่มอิสระ คือ ทีมงานหลัก ผู้แทน และผู้แทนส ารอง 
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 ก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

1. แผนการตรวจตรา เป็นการเฝูาระวังปูองกันและส ารวจตรวจตราระบบความปลอดภัยและ
ความเรียบร้อยของอาคารส านักงาน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 

(1.1)  จัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการด าเนินการตามแผนการตรวจตรา 
(1.2)  จัดท าแผนการติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ 
(1.3)  ส ารวจตรวจตราระบบความปลอดภัยของอาคารรวมทั้งเครื่องสูบน้ าดับเพลิง ถังดับเพลิง 

เส้นทางอพยพหนีไฟและอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
(1.4) ทดสอบประสิทธิภาพการท างานของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รวมถึงการซ่อม

บ ารุงและตรวจตราปั๊มน้ า สายท่อ ถังดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคารให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยถังดับเพลิงจะต้องมีสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิงตามปริมาตรที่ก าหนดและเปลี่ยนน้ ายาตามวาระและอายุ
ของน้ ายานั้น และติดตั้งในที่ท่ีเห็นได้ชัดเจน สามารถหยิบใช้งานได้สะดวก ไม่มีสิ่งกีดขวาง 

(1.5)  จัดท าปูายสื่อความหมายปลอดภัย เช่น “ทางหนีไฟ FIRE EXIT” ต้องเห็นชัดเจนทั้งกลางวัน
และกลางคืน ปูายข้อความ “ห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดเพลิงไหม้ IN CASE OF FIRE DO NOT USE ELEVATORS” 
“ทางเข้า ENTRANCE” และ “ทางออก EXIT” เป็นต้น 

(1.6)  แจ้งเส้นทางอพยพหนีไฟ และขนย้ายทรัพย์สินให้ทุกคนรับทราบ 
(1.7)  ให้กอง/กลุ่มอิสระ ส ารวจ ตรวจตรา อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟูา สายไฟ ปลั๊กไฟ ให้อยู่ใน

สภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ดี ไม่เสียหายหรือช ารุด ตลอดจนก าจัดแหล่งสะสมเชื้อเพลิง เช่น กระดาษ และวัสดุอ่ืน ๆ 
ที่ติดไฟได้ง่าย เป็นต้น 

(1.8)  จัดท าผังการติดต่อสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ของกลุ่มงานบริหารทั่วไป งานอาคาร
สถานที่ หรือห้องเวรรักษาความปลอดภัย สถานีต ารวจในพ้ืนที่ และสถานีดับเพลิงใกล้เคียงโดยท าปูายติด  
ให้เห็นชัดเจน 

(1.9)  ให้กอง/กลุ่มอิสระ ตรวจสอบและจัดเก็บบัญชีเลขพัสดุครุภัณฑ์ไว้ยืนยันเมื่อมีการขน
ย้ายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ ตลอดจนเอกสารส าคัญที่สามารถขนย้ายได้เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยเรียงล าดับตาม
ความส าคัญ เช่น ก าหนดแถบสีแดง หมายถึง มีความส าคัญอันดับ 1 ให้ขนย้ายก่อน แถบสีเขียว หมายถึง 
มีความส าคัญอันดับ 2 ให้ขนย้ายต่อมา พร้อมแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบและเข้าใจร่วมกัน 

(1.10) ให้กอง/กลุ่มอิสระ ส ารวจข้อมูลและเอกสารที่ส าคัญเพ่ือจัดท าเป็นข้อมูลส ารอง 
ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลและเอกสารที่จัดท าส ารองไว้ มาใช้ปฏิบัติงานในภายหลัง
เกิดภัยพิบัติได ้

(1.11) ทีมบริหารความต่อเนื่องจัดประชุมเพ่ือให้กอง/กลุ่มอิสระเลือกผู้รับผิดชอบหน้าที่ผู้น า
ทางหนีไฟ ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ หน่วยปฐมพยาบาล หน่วยควบคุม เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เมื่อเกิดอัคคีภัย 

(1.12) ก าหนดความถี่ในการตรวจตรา ตามแผนการตรวจตราอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านอัคคีภัย 1 
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2. แผนการอบรม เป็นแผนการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันและระงับอัคคีภัยและการ
อพยพหนีไฟส าหรับเจ้าหน้าที่ สผ. ดังนี้ 

(2.1)  การฝึกอบรมให้ความรู้เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ สผ. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดับเพลิง
เบื้องต้น วิธีใช้อุปกรณ์ดับเพลิงประเภทต่าง ๆ การดูแลอุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคาร ทราบจุดที่ตั้งของ 
ถังดับเพลิงบริเวณใกล้เคียงกับกอง/กลุ่มอิสระ รู้วิธีการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ทราบต าแหน่งที่ตั้งกริ่งสัญญาณ 
เตือนภัย (Alarm Bell) ทราบสัญญาณเสียงแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โดยการติดสัญญาณดังกล่าวต้องให้ทุกคน 
ที่อยู่ในอาคารได้ยินอย่างทั่วถึง รู้วิธีปฏิบัติในการตัดกระแสไฟฟูากรณีฉุกเฉินทั้งอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟูา 
(Load Center) ของ สผ. และบริเวณโดยรอบ สผ. ซึ่งตู้ควบคุมระบบไฟฟูา (Load Center) แบ่งออกเป็น 
2 แบบ ได้แก่ 1) ตู้ควบคุมระบบไฟฟูาประจ าชั้น 2) ตู้ควบคุมระบบไฟฟูาประจ าอาคาร (อาคาร A ,อาคาร B) 
ตลอดจนเรียนรู้วิธีการปฐมพยาบาลและช่วยเหลือเบื้องต้นในกรณีฉุกเฉิน และรายงานหัวหน้าทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องเพ่ือสรุปสถานการณ์เสนอเลขาธิการ สผ. ทราบ ทั้งนี้ ควรก าหนดให้เจ้าหน้าที่ สผ. ต้องผ่าน  
การฝึกอบรมภายในก าหนด 2 ปี นับแต่ประกาศใช้แผนปูองกันและระงับอัคคีภัย 

(2.2)  การฝึกซ้อมปฏิบัติระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ให้มีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
 
 
 

  กริ่งไฟฟ้าเตือนภัย ปุ่มกดกริ่งสัญญาณเตือนภัย 

 
 
 

 
 

   
  ควบคุมระบบไฟฟ้าประจ าชั้น ควบคุมระบบไฟฟ้าประจ าอาคาร 
 

 
3. แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เจ้าหน้าที่ช่วยกันปูองกันการเกิดอัคคีภัย 

โดยให้ผู้รับผิดชอบแผนปูองกันและระงับอัคคีภัยด าเนินการ ดังนี้ 
(3.1)  ให้ผู้รับผิดชอบแผนปูองกันและระงับอัคคีภัย เป็นศูนย์ประสานงานในการจัดท าแผน 

การปูองกันและระงับอัคคีภัยส าหรับกลุ่มงานภายใน สผ. ทุกกอง/กลุ่มอิสระ พร้อมมอบหมายภารกิจหน้าที่ 
เช่น การก าหนดผู้น าในการอพยพหนีไฟ ก าหนดผู้ขนย้ายทรัพย์สิน ก าหนดผู้มีหน้าที่ในการดับเพลิงขั้นต้น 
(ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น) ก าหนดผู้มีหน้าที่ตรวจสอบว่ามีใครสูญหาย หรือไม่  

 ภาพที่ 2 อุปกรณ์สัญญาณเตือนภัย (Alarm Bell) 

 ภาพที่ 3 อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า (Load Center) 
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(เมื่อมีการอพยพหนีไฟ) ก าหนดผู้มีหน้าที่ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมทั้งก าชับให้เจ้าหน้าที่ สผ. ติดบัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

(3.2)  ให้ผู้รับผิดชอบแผนปูองกันและระงับอัคคีภัยเป็นศูนย์ประสานงานในการจัดท าแผนการ
แต่งตั้งทีมงานเฉพาะกิจเพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยของกลุ่มงานภายใน สผ. ทุกกอง/กลุ่มอิสระ  
และติดตามตรวจสอบกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการปูองกันอัคคีภัยและการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง โดยให้รายงาน
ผลการด าเนินการทุก 3 เดือน เพ่ือติดตามความคืบหน้าและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นรวมถึงการรณรงค์ 
ให้เจ้าหน้าที่มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการปูองกันและระงับอัคคีภัย โดยการให้เจ้าหน้าที่ติดตามข่าวสาร
มูลเหตุที่อาจเกิดไฟไหม้ รวมถึงการรอบวางเพลิง 

 ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
 การดับเพลิงขั้นต้น 

(1) ผู้พบเหตุการณ์พิจารณาว่าสามารถดับไฟได้ด้วยเครื่องดับเพลิงแบบมือถือได้หรือไม่  
- ถ้าสามารถดับเพลิงได้ให้แจ้งผู้ประสานงานทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือรายงาน

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องให้ทราบเหตุการณ์ 
*** หากไม่สามารถดับเพลิงได้  เพลิ งไหม้นั้ นจะเข้าข่ายการดับเพลิงขั้นลุกลาม  

ซึ่งด าเนินการดังนี้ 
 การดับเพลิงขั้นลุกลาม 

(1) ให้กดกริ่งสัญญาณเตือนภัย พร้อมโทรแจ้งเหตุการณ์ให้ผู้ประสานงานทราบ 
(2) ผู้ประสานงานด าเนินการ ดังนี้ 

2.1 แจ้งทีมงานบริหารความต่อเนื่องจัดเจ้าหน้าที่และ รปภ. ของ สผ. ช่วยสนับสนุน
การดับเพลิงในขั้นลุกลาม พร้อมปิดตู้ควบคุมระบบไฟฟูา (Load Center) ของชั้น/อาคารที่เกิดเพลิงไหม้ให้เร็วที่สุด 

2.2 สั่งเจ้าหน้าที่ให้ประกาศเสียงตามสาย แจ้งอพยพคนออกจากอาคาร 
2.3 แจ้งขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ สถานีดับเพลิง (ดุสิต) 

โทร. 02-241-4063  ศูนย์บริการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพฯ (ศูนย์เอราวัณ) โทร. 1646  แจ้งสายด่วน 
ส านักปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัย กรุงเทพมหานคร  โทร. 199 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 นาที) เป็นต้น 

(3) ผู้ประสานงานและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) อ านวยความสะดวก 
ในการอพยพคนออกจากอาคาร ให้เจ้าหน้าที ่ขนย้าย เอกสารส าคัญและเคลื่อนย้ายรถยนต์ได้สะดวก  
รวมถึงการจัดการจราจรโดยรอบ สผ. เพ่ือให้รถดับเพลิงสามารถเข้าดับเพลิงได้โดยเร็ว 

(4) เจ้าหน้าที่กอง/กลุ่มอิสระ ที่ได้รับมอบหมายขนย้ายเอกสารและอุปกรณ์แม่ข่าย
บางส่วน ไปยังสถานที่ปลอดภัย รวมถึงขนย้ายทรัพย์สินของราชการอ่ืน ๆ ด้วย เช่น รถยนต์ส่วนกลาง  
ให้พนักงานขับรถและเจ้าหน้าที่น ารถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์ผู้บริหารและรถยนต์ส่วนบุคคลไปจอดยังสถานที่ 
ที่ปลอดภัย (ให้ผู้ประสานงานเป็นผู้ก าหนดสถานที่ส าหรับการจอดรถยนต์) 

(5) ทีมงานหลัก (ผอ.กอง/ผอ.กลุ่มอิสระ) ท าหน้าที่เคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่ไปยังจุดรวมพล 
(ประตูที่ 4) ซึ่งจุดรวมพลสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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(6) ผู้ประสานงานรายงานเหตุการณต์่อหัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง 
 แผนการอพยพหนีไฟ เมื่อเพลิงไหม้ขั้นลุกลามทีมงานหลัก (ผอ.กอง/ผอ.กลุ่มอิสระ 

หรือผู้แทน ผู้แทนส ารองของกอง/กลุ่มอิสระเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหน้าที่ประจ า
กอง/กลุ่มอิสระ ดังนี้  

(1) ผู้น าทางหนีไฟ : เป็นผู้น าทางในการอพยพหนีไฟ ตามทางออกที่แต่ละ 
กอง/กลุ่มอิสระก าหนดไว้ เพื่อไปยังจุดนัดพบหรือจุดรวมพล (ประตู 4) โดยห้ามมิให้ปีนหนีขึ้นชั้นบนและไม่ควร
ผ่านด้านที่เกิดเพลิงไหม้ หากมีกลุ่มควันไฟให้คลานต่ าและห้ามใช้ลิฟต์เป็นทางหนีไฟ 

(2) ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ : เพ่ือตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ในกอง/กลุ่มอิสระสูญหายหรือไม่ 
(เมื่อมีการอพยพหนีไฟ) พร้อมรายงานต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ หากพบว่ายังอพยพหนีไฟออกมาไม่ครบ  
(ตามจ านวนเจ้าหน้าที่ของกอง/กลุ่มอิสระ) ให้ท าการค้นหาเพื่อช่วยชีวิตต่อไป 

(3) หน่วยปฐมพยาบาล : เพ่ือท าหน้าที่ปฐมพยาบาลและช่วยเหลือเบื้องต้น  
ในกรณีมีผู้เป็นลม บาดเจ็บหรือหมดสติ แล้วให้รีบน าส่งแพทย์โดยเร็ว 

(4) หน่วยควบคุม : ควบคุมไม่ให้คนเข้าไปในพ้ืนที่เพลิงไหม้ 

 หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

 แผนการบรรเทาทุกข์ ปฏิบัติต่อเนื่องเมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ ดังนี้ 
(1) ประสานหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง เช่น โรงพยาบาล หน่วยงานกู้ชีพ 
(2) ประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงานและรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้ 
(3) การรายงานตัวของเจ้าหน้าที่ทุกกอง/กลุ่มอิสระ 
(4) การค้นหาและช่วยชีวิตผู้ประสบภัย 
(5) การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยจากจุดเกิดเหตุไปยังจุดปลอดภัยที่ผู้รับผิดชอบ 

แผนปูองกันและระงับอัคคีภัยก าหนดไว้ 
 แผนการฟื้นฟูบูรณะ 

(1) ให้ความช่วยเหลือและปฏิรูปฟ้ืนฟูบูรณะขั้นต้นโดยการจัดตั้ง “หน่วยบรรเทา
ทุกข”์ ร่วมกับ “หน่วยระงับภัย” 

(2) ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บและผู้ปุวยจากเหตุเพลิงไหม้ แล้วน าส่งแพทย์โดยเร็ว เพ่ือ
รับการรักษาอย่างถูกต้อง 

(3) ส ารวจความเสียหายและความต้องการต่าง ๆ  
(4) ปฏิบัติการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจของเจ้าหน้าที่ให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว 
(5) ปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขความเสียหายให้กลับคืนสภาพปกติ 
(6) ในกรณีที่อาคาร สผ. ได้รับความเสียหายจนใช้ปฏิบัติงานไม่ได้ให้ด าเนินการ 

จัดหาสถานที่ปฏิบัติราชการชั่วคราวของ สผ. แล้วประกาศทางสื่อสาธารณะ (Public Media) เช่น โทรทัศน์ 
วิทยุ หนังสือพิมพ์ และเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ (Social Networks) เช่น หน้าเว็บ สผ. (www.onep.go.th) 
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, Facebook สผ. รวมถึงจัดท าหนังสือเวียนแจ้งหน่วยงานราชการทราบ เป็นต้น เพ่ือให้ผู้รับบริการ หน่วยงาน
ราชการ และประชาชนทั่วไป ทราบถึงสถานที่เข้ารับบริการและเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อราชการได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : The MATTER / 24 July 2019 
Link : https://thematter.co/quick-bite/fire-safety-checklist/81283
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ก่อนเกิดอุทกภัย 

1) ส านักงานเลขานุการกรมออกค าสั่ง/หนังสือเวียนเพ่ือก าหนดขอบเขตอ านาจผู้รับผิดชอบ 
ในกรณีเกิดเหตุอุทกภัย การให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ สผ. และผู้ที่เกี่ยวข้อง การปูองกันการเกิดอุทกภัย  
ขั้นตอน/แนวทางปฏิบัติในการตรวจตรา และแนวทางการปูองกันขณะเกิดเหตุดังกล่าว รวมทั้งก าห นด 
แผนฟื้นฟูและบรรเทาความเดือดร้อนบริเวณอาคารและพ้ืนที่ เพ่ือให้เข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ 

2) ส านักงานเลขานุการกรมติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมอุตุนิยมวิทยาส่วนราชการ  
หรือสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และเชื่อฟังค าเตือนอย่างเคร่งครัด 

3) ส ารวจ รวบรวมพ้ืนที่เสี่ยง จุดที่มีโอกาสเกิดไฟรั่วและซ่อมแซมให้พร้อมใช้งาน รวมทั้งส ารวจ
พ้ืนที่ปลอดภัยเพ่ือรองรับการอพยพ 

5) ด าเนินการปูองกันความเสียหายเบื้องต้น เช่น น ากระสอบทรายกั้นห้องควบคุมระบบไฟฟูา
ประจ าอาคาร A และ B บริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดิน (อาคาร  A) ย้ายทรัพย์สินของทางราชการ 
เช่น รถราชการ เป็นต้น ที่อาจจะเกิดความเสียหายไปไว้ในที่ปลอดภัย 

6) เตรียมอุปกรณ์จ าเป็น เช่น ไฟส ารอง โทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร อาหาร น้ าดื่มสะอาด เครื่องเวชภัณฑ์ 
 

 ขณะเกิดอุทกภัย 
1. กรณีเหตุการณ์ไม่รุนแรง (สามารถปฏิบัติงานในอาคารส านักงานได้) 

1.1) ผู้ประสานงานทีมงานบริหารความต่อเนื่อง นายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข์ เลขานุการกรม 
โทร. 09 5232 6961 หรือ 0 2265 6514 และเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ตรวจสอบ/ประเมินสถานการณ์ 
และรายงานหัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง 

1.2) ผู้ประสานงานทีมงานบริหารความต่อเนื่อง ประสานให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอ านวยการ
และประชาสัมพันธ์ (กอป.) โทร. 6530 หรือ 6531 เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ สผ. ทราบ 

1.3) กอง/กลุ่มอิสระ ปฏิบัติงานและด าเนินการตามปกติ 
2. กรณีเหตุการณ์รุนแรง (ไม่สามารถปฏิบัติงานในอาคารส านักงานได้) 

2.1) ผู้ประสานงานทีมงานบริหารความต่อเนื่องและเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ท าการ
ตรวจสอบ/ประเมินสถานการณ์และรายงานหัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง 

2.2) ผู้ประสานงานทีมงานบริหารความต่อเนื่องประสานให้ 

 เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ย้ายเอกสาร และอุปกรณ์ต่าง ๆ ขึ้นจากบริเวณพ้ืนที่เสี่ยง 
(ชั้นใต้ดิน และชั้น 1 ของทุกอาคาร) และวางกระสอบทรายเป็นแนวปูองกันน้ าท่วมบริเวณพ้ืนที่เสี่ยง 

 กลุ่มงานอ านวยการและประชาสัมพันธ์ (กอป.) ด าเนินการ 
- ประชาสัมพันธ์ให้คนในอาคาร สผ. อพยพหนีน้ าท่วม 
- แจ้งเตือนโดยระบบอัตโนมัติ (LINE, SMS) ไปยังผู้บริหาร 

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านอุทกภัย 2 
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- แจ้งหน่วยงานราชการต่าง ๆ และผู้รับบริการให้ทราบถึงขั้นตอนการติดต่อกับ สผ.  
ณ สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบ 

 ส านักงานเลขานุการกรมและ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจัดประชุมทีมงาน
บริหารความต่อเนื่องร่วมกับส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการย้ายสถานที่ปฏิบัติงานไปยังสถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
ด าเนินการปิดระบบ และท าการย้ายระบบงานต่าง ๆ ไปปฏิบัติงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 

 ส านักงานเลขานุการกรมจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพ่ือเฝูาระวังและเตรียมขนย้าย 
Server ตลอด 24 ชั่วโมง และให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการอ านวยความสะดวกในด้านการเดินทางไป
ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่กรณีต้องไปปฏิบัติงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 

 เมื่อเจ้าหน้าที่ สผ. รับทราบการแจ้งการอพยพ ให้เริ่มขนย้ายเอกสารส าคัญ 
ที่ตนรับผิดชอบไปไว้ในที่ปลอดภัย เช่น ข้อมูลของทางราชการ หลักฐาน เป็นต้น 

3. ขั้นตอนการอพยพ 
3.1) เมื่อได้รับแจ้งจากหัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง หรือเสียงตามสายแจ้งให้อพยพ 

ให้หยุดท างานทันท ี
3.2) อย่าตื่นตระหนก และเก็บรวบรวมเอกสาร หรือทรัพย์สินที่ส าคัญเข้าตู้/โต๊ะ  

และปิดล็อกให้เรียบร้อย 
3.3) ส ารวจ ปิด และดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟูาทุกชนิดออก รวมทั้งตัดสะพานไฟก่อนออกจาก สผ. 
3.4) เดินออกจากกอง/กลุ่มอิสระ ไปยังจุดรวมพลประตูที่ 4 ตามเส้นทางฉุกเฉินที่ก าหนดไว้ 

(กรณีอุทกภัยยังคงสามารถใช้ลิฟต์ได้ตามปกติ) 
3.5) การอพยพควรใช้วิธีเดินเร็ว ไม่ควรวิ่ง และเดินเรียงแถว (1 – 2 แถว) เพ่ือปูองกัน 

การเบียดเสียดและหกล้ม 
 

 หลังเกิดอุทกภัย 
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง 

1) ด าเนินการส ารวจ/ประเมินความเสียหาย/ตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหาย
เพ่ือแจ้งต่อผู้ประสานงานทีมงานบริหารความต่อเนื่อง  

2) ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศตรวจสอบความเสียหายของ Server เพ่ือจัดหาอุปกรณ์
และระบบทดแทนในการปฏิบัติงานภายใน สผ. และการให้บริการอ่ืน ๆ 

ผู้ประสานงานทีมงานบริหารความต่อเนื่อง 
1) รายงานผลการส ารวจความเสียหายให้หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่องทราบ 
2) จัดหาสถานที่ในการปฏิบัติงานและให้บริการผู้มารับบริการ/ผู้มาติดต่อประสานงาน 

           3) แจ้งเจ้าหน้าที่ของ สผ.  หน่วยงานราชการต่าง ๆ และผู้รับบริการให้ทราบสถานที่ที่ใช้ใน
การติดต่อราชการชั่วคราว 
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 ก่อนเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว 

1) ข้อควรปฏิบัติ ดังนี้  
   (1) จัดเตรียมไฟฉาย อุปกรณ์ยังชีพ ยารักษาโรค อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและแจ้งให้ทุกคนทราบ 
ถึงที่เก็บอุปกรณ ์
   (2) ฝึกซ้อมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพ่ือปฏิบัติในยามฉุกเฉิน 
   (3) ควรทราบต าแหน่งน้ าประปา และตู้ควบคุมระบบไฟฟูา (Load Center)  
   (4) ไม่วางของหนักไว้บนชั้น หลังตู้ หรือที่สูง 
   (5) ผูกหรือยึดติดเครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มีน้ าหนักมากไว้กับพ้ืนหรือผนัง 
   (6) ศึกษาแผน/ฝึกซ้อมแผนอพยพในภาวะฉุกเฉิน พร้อมก าหนดจุดรวมพลที่ชัดเจน 

2) ทีมบริหารความต่อเนื่องจัดประชุมเพ่ือให้กอง/กลุ่มอิสระเลือกผู้น าทางในการอพยพ  

เมื่อเกิดแผ่นดินไหว 

 ขณะเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว 
  เมื่อผู้ประสานงานได้รับข่าวแผ่นดินไหวในพื้นที่ส านักงานให้ด าเนินการ ดังนี้ 

   1) ประกาศแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่เพ่ือเตรียมอพยพ 
  2) ผู้ประสานงานติดต่อประสาน  

    (2.1) แจ้งงานอาคารสถานที่ให้ตัดกระแสไฟฟูา และปิดวาล์วน้ าประปา 
    (2.2) แจ้ง ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือด าเนินการสั่งการเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อม

ปูองกันความเสียหายในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) 
  3) ผู้น าทางประกาศเตรียมอพยพ โดยใช้ธงแสดงสัญญาณน าเจ้าหน้าที่ไปยังพ้ืนที่ปลอดภัย 

เมื่อผู้น าทางได้พาเจ้าหน้าที่มายังพ้ืนที่ปลอดภัยแล้ว ให้ด าเนินการดังนี้ 
   (3.1) ตรวจสอบจ านวนเจ้าหน้าที่ ณ พื้นที่ปลอดภัย  
   (3.2) แยกผู้ปุวยหรือผู้บาดเจ็บส่งหน่วยแพทย์/สถานพยาบาลใกล้เคียง 
   (3.3) กรณีเจ้าหน้าที่ไม่ครบจ านวนให้เร่งค้นหาเข้าตรวจสอบพ้ืนที่ แล้วแจ้งผู้ประสานงานทราบ 

   4) ผู้ประสานงาน สรุปสถานการณ์ทั้งหมดเสนอหัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่องทราบ 
   5) หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่องรายงานเลขาธิการ สผ. ต่อไป 
  ข้อควรปฏิบัติกรณีอยู่ภายในอาคาร 
  1) รอฟังประกาศฉุกเฉิน 
  2) ถ้าอยู่ในอาคารให้อยู่ในอาคารที่แข็งแรง อยู่ห่างจากหน้าต่าง/ประตู/ก าแพงด้านนอก/ชั้นวาง

ของ/กระจก และอยู่ห่างจากบริเวณที่อาจมีวัสดุหล่นใส่ได้ ถ้าอาคารเก่าหรือไม่มั่นคงให้หาทางออกจากอาคาร
ให้เร็วที่สุด 

  3) อย่ารีบออกจากอาคารเพราะอาจได้รับบาดเจ็บจากฝูงชนที่ตื่นตกใจ และแย่งกันออกจากอาคาร 

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการเกิดแผ่นดินไหว 3 
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  4) ห้ามใช้เทียนไข ไม้ขีดไฟ หรือสิ่งที่ท าให้เกิดเปลวไฟ อาจเกิดอันตรายจากก๊าซรั่วได้ 
  5) ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด หากต้องอพยพให้ใช้บันไดหนีไฟที่ปลอดภัยตามแผนอพยพเท่านั้น 
 6) หลังจากการสั่นสะเทือนสิ้นสุด ให้รีบออกจากอาคาร 
 7) ถ้าไม่อยู่ใกล้ทางออกให้รีบมุดลงไปอยู่ใต้โต๊ะที่แข็งแรง หรือมุมห้อง จนกว่าจะมีผู้เข้าไปช่วยเหลือ 

ถ้าอยู่ใกล้ทางออกให้ออกจากอาคารโดยเร็วตามแผนอพยพหนีไฟของแต่ละอาคาร 
   8) ให้อยู่ห่างจากสายไฟฟูา สิ่งห้อยแขวน 

 กรณีอยู่ภายนอกอาคาร 
  1) ให้อยู่ห่างจากอาคาร/เสาไฟฟูา/สิ่งห้อยแขวน/ปูายโฆษณา โดยให้อยู่ในที่โล่งจนกว่า  

การสั่นไหวจะหยุด 
  2) หลีกเลี่ยงสิ่งของที่อาจโค่นล้มลงมาท าอันตราย เช่น ตู้ เสาไฟฟูา ปูายโฆษณา ต้นไม้ใหญ่ เป็นต้น 
  3) หลีกเลี่ยงอาคารสูง ก าแพง ระวังเศษอิฐ กระจก ชิ้นส่วนของอาคารที่อาจหล่นลงมา 
 4) พยายามอยู่ในพื้นท่ีโล่งแจ้ง 

5) รีบออกไปให้ห่างไกลจากอาคารที่ช ารุดเสียหายโดยเร็วที่สุด 

 หลังเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว 

  1) ตรวจดูอาการบาดเจ็บของตัวเองและคนใกล้เคียง หากได้รับบาดเจ็บให้ท าการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น และน าส่งโรงพยาบาล 

   2) รีบออกจากอาคารที่เสียหาย เพราะอาจเกิดการถล่มซ้ า 
  3) ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร ท่อน้ า ก๊าซ กระแสไฟฟูาและหากพบความเสียหายให้ปิดระบบ

การท างานทั้งหมดทันที 
4) หากพบก๊าซรั่ว ให้เปิดหน้าต่างและประตูทุกบาน ห้ามเปิดปิดสวิตช์ไฟหรือท าให้เกิดประกายไฟ 

แล้วรีบออกจากอาคารและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทันที 
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 สผ. ได้น ามาตรการในการปูองกัน และเฝูาระวัง จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) มาเป็นพ้ืนฐานในการจัดท าแผนการปูองกัน และเฝูาระวัง ภาวะฉุกเฉิน 
ด้านสาธารณสุข/โรคระบาดต่อเนื่อง ดังนี้ 

 1. การป้องกัน และเฝ้าระวัง ด าเนินการดังนี้ 
 1.1) สร้างความตระหนักรู้ และสื่อสารข้อมูลภายใน สผ. เพ่ือให้รับรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

กับโรค การระบาด การปูองกันตนเองจากโรคนั้น ๆ  และให้บุคลากร สผ.รับผิดชอบ ดูแลสุขภาพและปูองกัน
ตนเองตามท่ีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขแนะน า   
 1.2)  ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนเหตุการณ์ฉุกเฉินพร้อมทั้งระบุช่องทางการสื่อสาร 
แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะช่องทางส าหรับประชาชนหรือเอกชน ใช้ในการแจ้ง
เรื่องราวร้องเรียนเร่งด่วน โดยจัดท าคู่มือส าหรับการติดต่อราชการส าหรับ ผู้มีส่วนได้เสียในระหว่างเหตุการณ์
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข  

 1.3) ปิดกั้นช่องทาง การแพร่เชื้อโรคเพ่ิมเติม เข้ามาในอาคารสถานที่ท างาน  

 ห้ามบุคลากรที่เดินทางกลับจากต่างประเทศที่เป็นประเทศเสี่ยงตามที่
ราชการประกาศ เข้ามาท างานที่อาคารส านักงาน เป็นระยะเวลา ตามข้อแนะน าจากหน่วยงานด้านการแพทย์ 
และมีมาตรการตรวจสกรีนอาการปุวยตามข้อแนะน าของหน่วยงานด้านการแพทย์  

 ให้มีกระบวนการตรวจคัดกรองบุคลากรของ สผ. และผู้รับบริการ  
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เข้าสู่อาคารส านักงานตามข้อแนะน าจากหน่วยงานด้านการแพทย์ 

                1.4) จัดเตรียมข้อมูลของบุคลากร ให้มีความครบถ้วนเพียงพอ สามารถระบุอย่างชัดเจน 
ถึงจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ใน สผ. และภายนอก สผ. ในขณะเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 
เพ่ือประกอบการพิจารณาตัดสินใจ ของผู้บริหาร  

 1.5) ก าหนดให้มีการปฏิบัติงานจากภายนอกสถานที่ท างาน หรือจากที่พักอาศัย 
(Work From Home: WFH) โดยมีเกณฑ์ก าหนดกลุ่มและจ านวนบุคลากรที่ชัดเจนพร้อมทั้ง อาจสลับ 
ทีมท างาน อย่างน้อย 2 ทีม หรือเหลื่อมเวลาท างาน ตามความเหมาะสมกับบริบทของเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
และประเภทของโรคระบาดร้ายแรง หรือโรคติดต่ออันตราย  

 1.6) จัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือที่จ าเป็นส าหรับการตรวจสกรีนอาการปุวยที่เกี่ยวข้อง 
กับโรค การท าความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ฯลฯ ตลอดระยะเวลาของการเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน  

 1.7) อบรมให้ความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็น แก่พนักงานรักษาความปลอดภัยและก ากับให้มี
ความเข้มงวดในการตรวจคัดกรองบุคลากรและผู้มีส่วนได้เสีย ทุกคน รวมทั้งพนักงานรักษา ความปลอดภัย 

  
   1.8) ให้งดหรือเลื่อนการประชุม การสัมมนา ที่ไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วนออกไปก่อน  
และใช้วิธีประสานงาน/ท างานในรูปแบบอื่นทดแทน หากมีความจ าเป็นในการจัดประชุม สัมมนา ให้เตรียมการ

แผนการป้องกัน และเฝ้าระวัง ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข/โรคระบาดต่อเนื่อง 4 
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ปูองกันตามความเหมาะสมดังนี้ จัดให้มีระบบคัดกรองผู้เข้าประชุมสัมมนา  เตรียมอุปกรณ์การปูองกัน   
เช่น เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย  คอยท าความสะอาดอุปกรณ์ที่คนมักสัมผัส อย่างสม่ าเสมอ ลดความแออัด
ของผู้เข้าร่วมประชุม ติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์การปูองกันการแพร่กระจายให้ผู้เข้าประชุมทราบ 

 1.9) หากบุคลากร สผ. และ/หรือคนในครอบครัว สัมผัสมีความเสี่ยงในการได้รับเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ให้แจ้งทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (ผู้อ านวยการกอง/กลุ่มอิสระ) ผู้ประสานงานทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง และกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล/สลก. ทันที 

 1.10) ควรมีการประสานและสื่อสารให้ข้อมูลการเฝูาระวังอย่างใกล้ชิด เนื่องจาก สผ.  
อยู่ในแหล่งชุมชน และกลุ่มกระทรวงการคลัง   
                      โดยมีแผนปฏิบัติการตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข  ที่ประยุกต์ใช้
แผนภาพในเอกสาร Recommendation and Preventive Measures in Response to COVID - 19 
Guidance for Industrial Sector, Interim Guideline 17 April 2020 ของ United Nations Industrial 
Development Organization  มาใช้ในกระบวนการตรวจคัดกรองบุคลากรของ สผ. ที่เข้าสู่อาคารส านักงาน 
ซึ่งแผนภาพนี้ จะสามารถประยุกต์ใช้กับโรคติดต่ออันตรายและโรคระบาดอ่ืนได้ตามสมควร  โดยใช้ข้อชี้แนะ
หรือค าแนะน าจากบุคลากรการแพทย์หรือหน่วยงานด้านสาธารณสุข ต่อโรคระบาด ณ ขณะนั้น 
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 ภาพที่ 4 แผนภาพแสดงกระบวนการตรวจคัดกรองบุคลากรของ สผ. ที่เข้าสู่อาคารส านักงาน 
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2. การบริหารในภาวะฉุกเฉินในพื้นที่ส านักงาน  (หมายรวมถึง ผู้ติดเชื้อ  ผู้อยู่ในเกณฑ์เฝูาระวัง  
ผู้ที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ) ให้ด าเนินการตามมาตรการ ดังนี้ 

 2.1) กรณีบุคลากร สผ. มีความเสี่ยงหรืออยู่ ในพ้ืนที่ที่มีการระบาด ตามที่ระบุไว้ 
โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขและองค์การอนามัยโลก ให้เฝูาสั งเกตอาการและปฏิบัติตัวตาม
ค าแนะน าของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งรายงานผู้บังคับบัญชาอย่างสม่ าเสมอ  

 2.2) กรณีพบผู้ติดเชื้อ ใน สผ. ให้ด าเนินการดังนี้ 
 (1) แจ้งหัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง(รอง ลสผ.ที่ก ากับ สลก.)/ทีมงานหลัก

ของกอง (ผอ.กอง) /ผู้ประสานงานทีมงานบริหารความต่อเนื่อง รายงานต่อ ลสผ.ทันที  
     (2) ให้หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่องด าเนินการตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณี ที่มีโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝูาระวัง  
หรือโรคระบาดเกิดขึ้น พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บังคับวันที่ 22 ธ.ค. 2560) ซึ่งก าหนดให้ เจ้าของหรือผู้ควบคุม 
สถานประกอบการหรือสถานที่อ่ืนใด ในกรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย
เกิดขึ้นนในสถานที่นั้น แจ้งต่อพนักงานควบคุมโรคติดต่อสังกัดกรมควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนที่ ภายใน 3 ชั่วโมง 
นับแต่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น  และรายงานต่อ ลสผ. 

(3) ให้ผู้ประสานงานทีมงานบริหารความต่อเนื่อง สรุปสถานการณ์ทุกระยะ  
อย่างต่อเนื่อง จนสถานการณ์สามารถควบคุมได้ รายงานให้หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องทราบ เพ่ือประเมิน
สถานการณ์และรายงานเลขาธิการ สผ. ต่อไป 

 (4)  มอบหมายหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องของ สผ. หรือผู้ที่ ลสผ. มอบหมาย 
เป็นผู้สื่อสารข้อมูลสถานการณ์ให้บุคลากรในสผ. อย่างต่อเนื่อง ส าหรับการชี้แจง สื่อสารสถานการณ์และข้อมูล
ต่อสาธารณชน มอบหมายหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องของ สผ.ด าเนินการ 

 (5) กรณีมีเหตุจ าเป็นต้องปิดสถานที่ท างาน ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 1) ด าเนินการประกาศปิดสถานที่ท างานตามระเบียบของราชการ และให้กอง
แจ้งผู้รับบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมช่องทางติดต่อสื่อสารกับ สผ.   
 2) ให้ผู้ประสานงานทีมงานบริหารความต่อเนื่อง ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้ามาด าเนินการฆ่าเชื้อท าความสะอาด หรือด าเนินการตามค าแนะน าของกระทรวงสาธารณสุข 

3) ประกาศใช้แผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ 
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 ก่อนเกิดการปิดล้อมจากกลุ่มผู้ชุมนุม 

1) ผู้ประสานงานติดตามสถานการณ์ รวบรวมข้อมูลข่าวสารที่ เกี่ยวข้องกับการชุมนุม  
ประเมินสถานการณ์ตามประเด็นปัญหาของกลุ่มผู้ชุมนุมที่เข้ามาประท้วงเพ่ือเตรียมการปูองกันและแก้ไข
ปัญหา เพ่ือปูองกันผลกระทบต่อการด าเนินงานของ สผ. โดยรวบรวมข่าวจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ต ารวจ นักข่าว 
โทรทัศน์ วิทยุ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

  2) จัดเตรียมก าลังเจ้าหน้าที่  และก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเตรียม
อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เช็คกล้องวงจรปิด ระบบการสื่อสาร ระบบไฟฟูา ให้พร้อมใช้งาน และหาพ้ืนที่
ปลอดภัยเพื่อเก็บยานพาหนะ 
 

 ขณะเกิดการปิดล้อมจากกลุ่มผู้ชุมนุม 
1. กรณีกลุ่มผู้ชุมนุมชุมนุมโดยรักษาความสงบ (สามารถปฏิบัติงานในอาคารส านักงานได้) 

 1.1) ผู้ประสานงานรายงานสถานการณ์ต่อหัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่องและประชุม
เพ่ือหาแนวทางแก้ไข เช่น ใช้การเจรจาต่อรอง เป็นต้น ผู้ประสานงานประสานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด าเนินการ
แก้ไขตามแนวทางท่ีได้ประชุมไว้ 

 1.2) ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในอาคาร รวมถึงบุคคลที่เข้ามาติดต่อ
ราชการภายในอาคาร สผ. ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเมื่อมีการชุมนุมประท้วง 

 1.3) ผู้ชุมนุมยอมยุติการชุมนุม  
 1.4) ผู้ประสานงานสรุปสถานการณ์ทั้งหมดให้หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่องทราบ 

เพ่ือเป็นข้อมูลให้หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่องรายงานเลขาธิการ สผ. ต่อไป 
2. กรณีกลุ่มผู้ชุมนุมชุมนุมโดยใช้ความรุนแรง (ไม่สามารถปฏิบัติงานในอาคารส านักงานได้) 

 2.1) ผู้ประสานงานรายงานสถานการณ์ต่อหัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่องและประชุม
เพ่ือหาแนวทางแก้ไข เช่น ใช้การเจรจาต่อรอง เป็นต้น ผู้ประสานงานประสานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด าเนินการ
แก้ไขตามแนวทางท่ีได้ประชุมไว้ 

 2.2) ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในอาคาร รวมถึงบุคคลที่เข้ามาติดต่อ
ราชการภายในอาคาร สผ. ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเมื่อมีการชุมนุมประท้วง 

 2.3) ถูกคุกคามจากกลุ่มผู้ชุมนุมท่ีไม่หวังดี 
 2.4) แจ้งกอง/กลุ่มอิสระ รับทราบสถานการณ์ และท าการอพยพออกจากอาคาร สผ. 
 2.5) กรณีท่ีเหตุการณ์ปิดล้อมไม่สามารถยุติได้ภายใน 1 วัน ให้ผู้ประสานงานด าเนินการ ดังนี้ 

   (1) ก าหนดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ และรายงานความเคลื่อนไหวของผู้ชุมนุม
ตลอด 24 ชั่วโมง 

   (2) แจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานในพ้ืนที่ส ารอง จนกว่าเหตุการณ์จะกลับสู่
สถานการณ์ปกติ 

แผนการป้องกันการปิดล้อมจากกลุ่มผู้ชุมนุม 5 
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 2.6) เมื่อเหตุการณ์สงบลง ผู้ประสานงานแจ้งให้กอง/กลุ่มอิสระกลับมาปฏิบัติงานตามปกติ 
2.7) ผู้ประสานงานสรุปสถานการณ์ทั้งหมดให้หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่องทราบ 

เพ่ือเป็นข้อมูลให้หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่องรายงานเลขาธิการ สผ. ต่อไป 
 

 หลังเกิดการปิดล้อมจากกลุ่มผู้ชุมนุม 

  1) ให้กอง/กลุ่มอิสระ ส ารวจความเสียหาย (ถ้ามี) 
 2) กอง/กลุ่มอิสระแจ้งผลการส ารวจความเสียหายให้ผู้ประสานงานรวบรวมเพ่ือรายงานหัวหน้า

ทีมงานบริหารความต่อเนื่องพิจารณาสั่งการ 
 3) ฟ้ืนฟูความเสียหายให้กลับคืนสภาวะปกติ 

4) ด าเนินการตามกฎหมายส าหรับผู้ชุมนุมได้กระท าละเมิดกฎหมาย 
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ปัจจุบันมีเหตุลอบวางระเบิดและการขู่วางระเบิดตามสถานที่ราชการและ สถานที่ต่าง ๆ ดังนั้น
เพ่ือความปลอดภัยตต่อชีวิต และทรัพย์สินของตนเองและของสวนราชการ  มีแนวทางปูองกันการก่อเหตุด้วย
วัตถุระเบิด ดังนี้ 
1. การปองกัน การเฝ้าระวัง รักษาความปลอดภัยสถานที่ 

1.1 ก าหนดรูปแบบมาตรการ รักษาความปลอดภัยสถานที่ หรือการปองกันไม่ให้ผู้อ่ืนเข้ามา  
ก่อเหตุในพ้ืนที่  เช่น มีระบบแสงสว่างเพียงพอ  จัดให้มีอุปกรณ์  เสริมด้านรักษาความปลอกภัย  
ได้แก่ กล้องวงจรปิด  ประตูรหัส เข้า-ออก  การควบคุมบุคคลเข้า-ออก ควบคุมยานพาหนะเข้า-ออก  
จัดวางก าลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  การตรวจสอบประวัติบุคคลก่อนเข้าท างาน  

1.2  ควรช่วยกันท าหน้าที่เฝูาระวัง เป็นหูเป็นตา และสังเกต สิ่งผิดปกติรอบ ๆ ตัว ถ้าพบเห็น  
สิ่งผิดปกติ ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบทันที และปฏิบัติตามระเบียบการรักษา  
ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 

1.3 ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในเรื่องการรักษาความปลอดภัย การสังเกต การตรวจค้น การแก้ปัญหา
จากเหตุการณ์เบื้องต้น เช่น การสังเกตลักษณะวัตถุต้องสงสัย  การรับโทรศัพท์เมื่อมีการขู่วางระเบิด เป็นต้น 

1.4 จัดท าแผนฉุกเฉิน แผนการเคลื่อนย้าย และมีการซักซ้อมสม่ าเสมอ 

2. การปฏิบัติเม่ือมีการขู่วางระเบิดทางโทรศัพท์ 

2.1 ผู้รับโทรศัพท์ อย่าตื่นเต้น มีสติท าใจให้สงบ (จากสถิติการ โทรศัพท์ขู่วางระเบิดจะเกิดระเบิด
จริงเพียงร้อยละ 1-5 เทานั้น)  

2.2 รีบเตรียมอุปกรณ์บันทึกข่าวสาร 
2.3  พยายามจับความให้ละเอียด ปล่อยให้ผู้โทรศัพท์ขู่พูดไปเรื่อย ๆ อย่าขัดจังหวะ  
2.4 ในระหว่างการพูดสนทนา ให้พยายามซักถามรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุด เช่น  วางระเบิดไว้

ที่ไหน  จะระเบิดเวลาใด  ท าไมต้องวางระเบิด  วางระเบิดไว เมื่อใดและวางไวด้วยวิธีอะไร วัตถุระเบิดซุกซ่อน
ไว้ในภาชนะใด  

2.5 พยายามรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้โทรศัพท์ขู่ใหมากที่สุด เช่น วัน เวลา ที่รับโทรศัพท์  เพศ  
อายุประมาณ  สภาพจิตใจระหว่างสนทนา   สังเกตส าเนียง ภาษาที่ใช้ค าพูด  เสียงต่าง ๆ ที่เข้ามาระหว่าง
สนทนา  พยายามชวนพูดคุยให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ เพ่ือรวบรวมข้อมูลของการขู่  

2.6 การติดตั้งโทรศัพท์ ชนิดแสดงหมายเลขโทรเข้า  ถ้าเป็นไปได้ให้พ่วงเครื่องโทรศัพท์เครื่องอ่ืน 
เพ่ือให้มีผู้ร่วมฟังด้วย หรือเปิดเครื่องบันทึกเสียง ถ้ามีเตรียมไว้  

2.7 ให้แจ้งผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ หรือเจ้าหน้าที่ต ารวจทันที  
 
 
 

แผนการป้องกันการก่อเหตุวัตถุระเบิด 6 
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3. การปฏิบัติเม่ือมีผู้ส่งจดหมายหรือกล่องพัสดุที่น่าสงสัย  หรือพบวัตถุต้องสงสัยในสถานที่ท างาน 
ลักษณะ ข้อสังเกตเกี่ยวกับไปรษณีย์ระเบิด 

1) มีน้ าหนักมากเกินไป                 
2) ซองจดหมายมีลักษณะแข็ง  พับงอไม่ได้                 
3) พัสดุหรือซองจดหมาย  มีลักษณะโปร่งบวมหรือพองผิดปกติ                 
4) ลักษณะการห่อแน่นหนาเกินควร                 
5) มีสายไฟเล็ก ๆ ยื่นออกมา                 
6) มีคราบน้ ามันหรือสีซีดจางที่กระดาษห่อ                 
7) ไม่มีชื่อผู้ส่ง                 
8) มีการเขียนข้อความหรือติดภาพที่เรียกร้องความสนใจ  เช่น  ภาพเปลือย                 
9) เป็นจดหมายที่ไม่คาดคิดว่าจะได้รับ  เช่น  ส่งมาจากผู้ที่เสียชีวิตแล้ว                 
10) ติดแสตมป์มากเกินขนาด (โดยเฉพาะไปรษณียภัณฑ์ภายในประเทศ)                 
11)  มี การท า เครื่ องหมายพิ เศษต่ าง  ๆ บนซองหรื อกล่ อง พัสดุ ภัณฑ์   เช่ น  “เฉพาะ

ส่วนตัว”  หรือ “เฉพาะบุคคล”                 
12) ลายมือเขียนหรือพิมพ์จ่าหน้าซองไม่เป็นระเบียบ                 
13) มีชื่อผู้รับ แต่ระบุต าแหน่งหรือยศไม่ถูก                 
14) สะกดผิดในค าง่าย ๆ                 
15) ผู้ที่มีการขัดแย้งอย่างรุนแรงกับผู้อ่ืน  ควรสงสัยและระมัดระวังเป็นพิเศษ และหากพบวัตถุ

ต้องสงสัยว่าเป็นวัตถุระเบิด ให้ปฏิบัติดังนี้ 
15.1) อย่าแตะต้องและห้ามมิให้ผู้ใดเขาไปใกล้วัตถุต้องสงสัย  
15.2) กั้นบริเวณที่วัตถุต้องสงสัยนั้นไว้ ถ้ามีกระสอบทราย ให้วางไว้โดยรอบ และให้สูงเกิน  

1 เท่าของความสูงของระเบิดแต่อย่าใช้กระสอบทรายทับระเบิดเพราะจะท าให้  แรงระเบิดสูงขึ้น ถ้ามีการ
ระเบิดหรือมีเครื่อง ช่วยลดแรงระเบิดอ่ืน ๆ เช่น ยางรถยนต์ให้น าไปครอบไว 3-4 ชั้น  

15.4) แจ้งเจ้าหน้าที่ต ารวจโดยเร็วที่สุดและคอยพบเพ่ือชี้แจงรายละเอียด  
15.5) ออกจากพ้ืนที่ที่วัตถุตองสงสัยตั้งอยู่ ใหถือวาพ้ืนที่นั้นเป็นเขตอันตรายโดยเร็วและ

พยายามร่วมมือกับบุคคลอ่ืน ๆ กันมิใหมีผู้เข้าไปในเขตอันตราย ระยะปลอดภัยประมาณ 100 เมตรขึ้นไป  
15.6) ปดไฟฟา ทอแกส ท่อเชื้อเพลิง ที่เข้าไปสู่เขตอันตราย  
15.7) ถามีเวลาเพียงพออาจเคลื่อนย้ายวัสดุติดไฟและวัตถุเล็ก ๆ อ่ืน ออกจากบริเวณใกล

เคียง แต่ตองพิจารณาให รอบคอบถึงเชือกลวด หรือสิ่งอ่ืนใดที่มีลักษณะโยงไปสู่วัตถุระเบิด หากพบ  
ลักษณะเช่นนี้อย่าดึงหรือแตะต้องเด็ดขาด  

15.8) อย่าแตะต้องหรือกูระเบิดเป็นอันขาด ตองรอใหเจ้าหน้าที่ผู้ช านาญด้านวัตถุระเบิด 
มากู้ใหเท่านั้น  
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4. การปฏิบัติเม่ือมีเหตุระเบิดแล้ว 
4.1 ตรวจสอบดูว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือไม่  ถ้ามีต้องรีบให้ความช่วยเหลือปฐมพยาบาล    

แล้วน าส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโดยด่วน   
4.2 แจ้งให้เจ้าหน้าที่ต ารวจทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้  และให้อพยพผู้คนออกไปในพ้ืนที่ที่

ปลอดภัย  ห้ามเคลื่อนย้ายสิ่งของต่าง ๆ โดยพลการ  เพ่ือปูองกันการระเบิดซ้ าสอง  
4.3 เพ่ือไม่ให้วัตถุพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่คนร้ายได้กระท าขึ้นสูญหายไป   ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็น

ประโยชน์ในเรื่องของความปลอดภัย  และการติดตามผู้กระท าผิดมาลงโทษตามกฎหมายภายหลัง  ควรมีการ
ปูองกันรักษาสถานที่เกิดเหตุด้วยการล้อมเชือกกั้นบริเวณที่เกิดเหตุ   พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝูาสังเกตการณ์ใน
ระยะห่างพอที่จะสังเกตการณ์ได้ตลอดเวลา  เพ่ือปูองกันผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปรบกวนท าลายร่องรอย
พยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ  จนกว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจจะไปถึงและด าเนินการต่อไป 

 
5. การปฏิบัติต่อเนื่องหลังเกิดเหตุระเบิดแล้ว 

5.1 พบว่าหลายครั้งเกิดเพลิงไหม้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการไม่ประมาทในการปูองกันสถานที่ 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือผู้เกี่ยวข้อง  จึงควรมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่มีความจ าเป็นส าหรับปูองกัน
วัตถุระเบิดหรือวัตถุต้องสงสัยได้แก่            

5.2 ยางนอกรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้ว 5-6 เส้น เลือกขนาดที่มีน้ าหนักพอสมควร ส าหรับใช้ครอบ
ปูองกันวัตถุระเบิดหรือกล่องต้องสงสัย         

5.3 กระสอบทรายกว้างประมาณ 1 ฟุต  ยาว 1.5 ฟุต  ตั้งแต่ 10-20 ลูก  ยิ่งมากยิ่งดี  ใช้ส าหรับ
วางล้อมรอบวัตถุต้องสงสัยหรือเพ่ือปูองกันจากสะเก็ดระเบิด           

5.4 เชือกส าหรับขึงปูองกัน  ห้ามผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปรบกวนกรณีพบวัตถุระเบิด 
โดยเลือกชนิดที่มีสีเห็นได้ชัดเจนหรือใช้ผ้าสีส้ม  หรือสีแดง  ผู้ไว้หลาย ๆ จุดบนเชือก            

5.5 ปูายเตือนอันตราย  ที่มีขนาดเห็นได้ชัด  เขียนข้อความ “อันตราย-ห้ามเข้า” ติดไว้กับเชือก
ทั้งสี่ด้าน  หรือไว้ให้เห็นเด่นชัด  ตามช่องทางหรือเส้นทางใกล้เคียงที่เกิดเหตุ             

5.6 น้ ายาดับเพลิงหรืออุปกรณ์ดับเพลิง  ควรมีไว้ให้พอเพียง  และฝึกฝนให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
อย่างสม่ าเสมอ             

5.7 ซักซ้อมและเตรียมการติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยทางโทรศัพท์ เช่น หน่วยพยาบาล 
 หน่วยไฟฟูา  สถานีต ารวจใกล้เคียง 

 
 
 

*แหล่งอ้างอิง : ส านักข่าวกรองแห่งชาติ : แนวทางปองกันการก่อเหตุด้วยวัตถุระเบิด 
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 ก่อนเกิดเหตุไฟฟ้าดับ 

1) งานอาคารสถานที่ ควรด าเนินการดังนี้  
 (1.1) ตรวจสอบอปุกรณ์และระบบไฟฟูาฉุกเฉินให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เช่น จัดให้มีระบบ

แสงสว่างฉุกเฉินทุกชั้น/อาคาร ปูายบอกทางฉุกเฉิน เครื่องก าเนิดไฟฟูา เป็นต้น 
 (1.2) ส ารวจความเสี่ยงของแนวพาดผ่านสายไฟหลัก ว่ามีกิ่งไม้หรือวัสดุที่อาจท าให้ระบบ

ไฟฟูาขัดข้องหรือไม่ (ถ้ามี) ให้เจ้าหน้าทีง่านอาคารสถานที่รีบแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย 
  (1.3) จัดท าผังการติดต่อผู้ประสานงานพร้อมแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุไฟฟูาดับ ดังนี้ 

  - ส ารวจผู้ติดค้างในลิฟต์ 
  - ปิดเครื่องใช้ไฟฟูาเพ่ือกันไฟกระชากเมื่อไฟฟูากลับมาใช้งานได้ปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น 
  - บันทึกงานพิมพ์คอมพิวเตอร์แล้วปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องส ารองไฟ 

2) เจ้าหน้าที่กอง/กลุ่มอิสระ ควรปฏิบัติ ดังนี้ 
 ( 2 . 1 )  จั ด ให้ มี เ ครื่ อ งส า รอง ไฟฟู าส าหรั บ เครื่ อ ง ใช้ ส า นั ก ง านที่ จ า เป็ น  เ ช่ น  

เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
 (2.2) ให้ทุกกอง/กลุ่มอิสระ ส ารวจตรวจตราอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟูา สายไฟ ปลั๊กไฟให้อยู่

ในสภาพที่สมบูรณ์ 
 

 ขณะเกิดเหตุไฟฟ้าดับ 

  1) กรณีไฟฟ้าดับโดยที่งานอาคารสถานที่สามารถซ่อมแซมได้ 
  (1.1) ผู้พบเห็นเหตุการณ์แจ้งผู้ประสานงานพร้อมรายละเอียดอาคารและชั้นที่ไฟฟูาดับ 

และสาเหตุที่ไฟฟูาดับ (ถ้าทราบ) 
   (1.2) ผู้ประสานแจ้งงานอาคารสถานที่ด าเนินการดังนี้ 

  - ตรวจสอบผู้ติดค้างในลิฟต์ 
  - ตรวจสอบสาเหตุที่ท าให้ไฟฟูาดับ 
  - แก้ไขให้ไฟฟูากลับมาใช้งานได้ปกต ิ
  - รายงานต่อผู้ประสานงาน 

   (1.3) ผู้ประสานงาน สรุปสถานการณ์ท้ังหมดเสนอหัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่องทราบ 
   (1.4) หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่องรายงานเลขาธิการ สผ. ต่อไป 
 
 
 

แผนการป้องกันไฟฟ้าดับเป็นระยะเวลานาน และเป็นวงกว้าง 7 
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  2) กรณีไฟฟ้าดับโดยท่ีงานอาคารสถานที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้ 
  (2.1) ผู้พบเห็นเหตุการณ์แจ้งผู้ประสานงานพร้อมรายละเอียดอาคารและชั้นที่ไฟฟูาดับ 

และสาเหตุที่ไฟฟูาดับ (ถ้าทราบ) 
   (2.2) ผู้ประสานแจ้งงานอาคารสถานที่ด าเนินการดังนี้ 

  - ตรวจสอบผู้ติดค้างในลิฟต์ 
  - ตรวจสอบสาเหตุที่ท าให้ไฟฟูาดับ 
  - แก้ไขให้ไฟฟูากลับมาใช้งานได้ปกต ิ
  - รายงานต่อผู้ประสานงาน 

   *** หากการซ่อมแซมไฟฟูาเกินกว่าความสามารถของงานอาคารสถานที่ ให้รายงานผู้ประสานงานโดย
เร่งด่วน*** 

  (2.3) ผู้ประสานงานแจ้งการไฟฟูานครหลวง เขตสามเสน พร้อมอ านวยความสะดวก  
ด้านการจราจรรอบบริเวณ สผ. ให้แก่การไฟฟูานครหลวง 

    (2.4) ผู้ประสานงาน สรุปสถานการณ์ท้ังหมดเสนอหัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่องทราบ 
   (2.5) หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่องรายงานเลขาธิการ สผ. ต่อไป 

 

 หลังเกิดเหตุไฟฟ้าดับ 
 1) งานอาคารสถานที่ตรวจสอบการท างานของระบบภายในส านักงาน แล้วรายงาน  

ให้ผู้ประสานงานทราบ ดังนี้  
  (1.1) ตรวจสอบการท างานของลิฟต์  
  (1.2) ตรวจสอบระบบการท างานของระบบไฟฟูา ปั๊มน้ า โทรศัพท์ ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

 2) เจ้าหน้าที่กอง/กลุ่มอิสระ ควรปฏิบัติ ดังนี้ 
  (2.1) ตรวจเช็ค อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟูา สายไฟ และปลั๊กไฟ ให้พร้อมใช้งาน  
  (2.2) ไม่ใช้ปลั๊กไฟที่มีการต่อใช้ไฟมากเกินไป  
  (2.3) ศึกษาเส้นทางของทางออกฉุกเฉิน 

(2.4) ใช้เครื่องส ารองไฟฟูาส าหรับเครื่องใช้ไฟฟูาที่จ าเป็น   
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 ก่อนเกิดภัยพิบัติต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แนวทางการป้องกันและการเตรียมการก่อนเกิดเหตุ 
แนวทางการป้องกัน 
 การประกาศแผน 

  ส านักงานฯ มีการประกาศใช้นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่าง  
เป็นทางการ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  

 กระบวนการด าเนินงาน  
 กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ กตป. จัดเตรียมขั้นตอนการปฏิบัติกรณีเกิด
เหตุการณ์ผิดปกติในส านักงานฯ โดยเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต้องมีการเลือกขั้นตอนปฏิบัติที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ได้แก่ การรวบรวมปัญหาและความเสียหายที่เกิดขึ้น การระบุที่มาของผู้บุกรุกและแนว
ทางการแก้ไขปัญหาเพื่อยุติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและทันเวลา รวมทั้งมีการเตรียมอุปกรณ์ส ารอง  
เพ่ือใช้ในการกู้คืนระบบและข้อมูลต่าง ๆ เมื่อเกิดปัญหาขึ้น 

 การติดต่อสื่อสาร 
 กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ กตป. จัดท าบัญชีรายชื่อผู้รับผิดชอบและข้อมูล
ส าหรับติดต่อกับหน่วยงานภายนอก เพื่อใช้ส าหรับการติดต่อทางด้านความมั่นคงปลอดภัยกรณีที่มีความจ าเป็น
ฉุกเฉิน เช่น ส านักงานการไฟฟูา สถานีดับเพลิง และสถานีต ารวจที่รับผิดชอบพ้ืนที่ที่ส านักงานฯ ตั้งอยู่ เป็นต้น 
รวมทั้งเตรียมการประสานงานกับสถานีดับเพลิงเรื่องแผนผังและเส้นทางการเดินทางภายในอาคาร 

 การจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จ าเป็น 
 กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือที่จ าเป็นในกรณี
เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายเกิดขัดข้อง/ไม่สามารถใช้งานได้ โดยเตรียมซอฟแวร์และอุปกรณ์ ดังนี้ 

(1) แผ่นติดตั้งระบบปฏิบัติการ/ระบบปฏิบัติการระบบเครือข่าย/ระบบงานที่ส าคัญ 
(2) driver ของอุปกรณ์ต่าง ๆ 

 การส ารองข้อมูล 
  เพ่ือปูองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อข้อมูลเสียหายหรือถูกท าลายจากไวรัสคอมพิวเตอร์ 

หรือถูกบุกรุกท าลายหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยบุคคลผู้ไม่หวังดี เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลที่ได้รับความเสียหาย  
/สูญหายเหล่านั้นกลับมาใช้งานได้ตามปกติ โดยส านักงานฯ มีแนวทางการส ารองและเรียกคืนข้อมูลของระบบ
ที่ส าคัญ (Backup and Restore Plan) ไว้เรียบร้อยแล้ว 

 
 
 
 

แผนการป้องกันและบรรเทาภาวะฉุกเฉินและภับพิบัติต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 
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 การป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ 
 ส านักงานฯ มีการติดตั้งซอฟต์แวร์ปูองกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ
เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย โดยผู้ใช้งานจ าเป็นจะต้องระมัดระวังในการใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะในการเชื่อมกับอินเทอร์เน็ต เพ่ือไม่ให้เป็นช่องทางให้ผู้ไม่หวังดีเข้ามาบุกรุกหรือท าลาย
ระบบได้  

2) การเตรียมความพร้อม 
2.1 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติกรณีกระแสไฟฟ้าดับ/ขัดข้อง 

เพ่ือเป็นการปูองกันและแก้ไขปัญหากรณีกระแสไฟฟูาดับ/ขัดข้อง ซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก่
ระบบสารสนเทศและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ  จึงควรก าหนดแนวทางการด าเนินงานเบื้องต้นเพ่ือลดปัญหาความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ ดังนี้ 

(1) จัดท าแนวทางปฏิบัติในการด าเนินงานกรณีกระแสไฟฟูาดับ/ขัดข้อง 
(2) ติดตั้งเครื่องส ารองไฟฟูาและปรับแรงดันอัตโนมัติเพื่อควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟูาและปูองกัน

ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง หรือส่งผลกระทบต่อการประมวลผลของระบบ
คอมพิวเตอร์ในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)  

(3) เปิดเครื่องส ารองไฟฟูา ตลอดระยะเวลาในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ และบ ารุงรักษาเครื่อง
ส ารองไฟฟูาให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

(4) เมื่อเกิดกระแสไฟฟูาดับ/ขัดข้อง ให้ผู้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์รีบท าการบันทึกข้อมูลที่ยัง
ค้างอยู่และปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เรียบร้อย  

(5) ให้มีการส ารองฐานข้อมูลอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
2.2 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยท่ีเกิดจากไวรัส 

(1) ท าการติดตั้ง Firewall ซึ่งท าหน้าที่ก าหนดการเปิด/ปิดการเข้าถึงระบบเครือข่ายจากภายนอก 
(2) ท าการติดตั้งซอฟแวร์ปูองกันไวรัสที่เครื่องแม่ข่าย (Server) และเครื่องลูกข่าย (Client) 
(3) ก าหนดให้มีการอัพเดตรูปแบบไวรัส (Virus signature) ในโปรแกรมก าจัดไวรัส โดยอัตโนมัติ 
(4) ให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ กตป. แจ้งข้อมูลเตือนภัย

ไวรัสคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ รวมทั้งแนะน าวิธีการปูองกันและก าจัดไวรัสในเบื้องต้น 
2.3 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยจากการบุกรุก และการคุกคามทางคอมพิวเตอร์ที่โจมตี

ระบบเครือข่าย 
เพ่ือเป็นการเสริมความปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย โดยมีแนวทาง

ด าเนินการ ดังนี้ 
(1) ติดตั้งระบบ Access Control โดยใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือ ส าหรับประตูเข้า-ออก พร้อมติดตั้ง

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อปูองกันการโจรกรรม 
(2) ก าหนดมาตรการควบคุมการเข้าออกห้องควบคุมระบบเครือข่ายอย่างเข้มงวด 
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(3) กรณีบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง จ าเป็นต้องเข้าไปในห้องควบคุม
ระบบเครือข่าย จะต้องมีเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายเป็นผู้รับผิดชอบเป็นผู้พาเข้าไป และคอยก ากับดูแล
ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน  

(4) ให้มีการติดตั้ง Firewall และเปิดการใช้งานตลอดเวลา เพ่ือปูองกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต
สามารถเข้าสู่ระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้  

(5) ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ท าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย ตรวจสอบปริมาณข้อมูลบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตของส านักงานฯ เพ่ือสังเกตปริมาณข้อมูลบนเครือข่ายว่ามีปริมาณมากผิดปกติหรือมีความถี่  
ในการเรียกใช้ระบบสารสนเทศผิดปกติหรือไม่ เพ่ือจะได้สรุปหาสาเหตุและก าหนดแนวทางปูองกันต่อไป 

(6) ก าหนดให้มีการปูอนชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) เพ่ือตรวจสอบสิทธิ 
ก่อนเข้าใช้อินเทอร์เน็ต หรือใช้งานระบบเครือข่ายตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 

2.4 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ภายในส านักงานฯ ขาดทักษะ
ความรู้ความเข้าใจในเครื่องมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

จัดการอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) และ 
ด้านซอฟต์แวร์ (Software) ในเบื้องต้น ตลอดจนวิธีการใช้ระบบเครือข่ายอย่างปลอดภัย เพ่ือลดความเสี่ยง  
ให้เกิดข้ึนน้อยที่สุด 

(1) คณะท างานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สผ. มีหน้าที่สร้างเครือข่ายด้านการรักษา
ความปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Information Security) เพ่ือช่วยก ากับดูแลและถ่ายทอดความรู้ให้เพ่ือน
ร่วมงาน 

(2) ก าหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
และ/หรือจัดท าคู่มือบริหารความเสี่ยงระบบสารสนเทศ เพ่ือเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ 

3)  จัดท าแผนผังการติดต่อฉุกเฉิน (Emergency Call Tree) โดยด าเนินการตามแนวทางปูองกัน 
ด้านการติดต่อสื่อสาร 

4)  ท าการส ารองข้อมูล ทั้งที่อยู่ในรูปแบบเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการส ารองระบบเว็บไซต์ 
และเตรียมสถานที่จัดเก็บที่ปลอดภัย โดยด าเนินการตามแนวทางการปูองกันด้านการส ารองข้อมูล 

5)  ท าการทบทวน และปรับปรุงแผนการรองรับดังกล่าว รวมทั้งให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติตามขั้นตอนตามที่ระบุในแผนได้ถูกต้อง โดยก าหนดให้มีการทบทวนและปรับปรุงแผนดังกล่าวอย่าง
น้อย 2 ปีต่อครั้ง 
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 ขณะเกิดภัยพิบัติต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  การแก้ไขปัญหาภัยพิบัติต่อระบบ สารสนเทศจากด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย 
 1) ภัยพิบัติด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจเกิดจากเหตุแผ่นดินไหว กระแสไฟฟูาขัดข้อง 

หรือแรงดันไฟฟูาไม่สม่ าเสมอ ไฟไหม้ พายุ หรือสัตว์กัดแทะ มีข้อปฏิบัติดังนี้ 
  (1.1) ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ใช้งานอยู่ 
  (1.2) น าอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลส ารองติดตัวไปด้วยขณะหนีภัย 
 (1.3) ท าการหุ้มสายไฟฟูาหรือสายเคเบิลที่ส าคัญเพื่อปูองกันมิให้สัตว์กัดแทะ ก าหนดให้

มีการก าจัดแมลงและสัตว์กัดแทะเป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสม 
  (1.4) ปฏิบัติตามขั้นตอนการหนีภัยในแต่ละกรณี 

  2) ภัยพิบัติด้านระบบ (Systems Threats) ซึ่งอาจเกิดจากการเจาะข้อมูล/ท าลายระบบ 
และข้อมูลโดยเจตนา การโจมตีหรือก่อกวนระบบเครือข่ายท าให้ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ มีข้อปฏิบัติ ดังนี้ 

  (2.1) ปิดการเข้าถึงระบบเครือข่าย/ระบบงาน/คอมพิวเตอร์/เว็บไซต์ 
  (2.2) ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น 
  (2.3) ตรวจสอบแหล่งที่มาของการโจมตี 
  (2.4) สแกนหาช่องโหว่ของเครือข่ายเพ่ือจะท าการปูองกัน  
  (2.5) ด าเนินการแก้ไขความเสียหาย เช่น ลบไฟล์ที่ติดไวรัส และเรียกคืนข้อมูลเดิม เป็นต้น 

  3) ภัยพิบัติด้านบริหารจัดการ (Administrative Threats) ซึ่งอาจเกิดจากการแทรกแซงเว็บไซต์  
การก่อวินาศกรรม ความผิดพลาดของซอฟแวร์ หรือฮาร์ดแวร์ มีข้อปฏิบัติดังนี้ 

  (3.1)  ท าการปิดกั้นการเข้าถึงเครื่องแม่ข่ายที่ถูกแทรกแซง 
 (3.2) ท าการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลเป็นประจ า เพ่ือตรวจหาความผิดปกติ

หรือความเสียหาย 
  (3.3) ส ารองข้อมูลเป็นประจ า เพื่อเตรียมความพร้อมในสถานการณ์การกู้คืนข้อมูล 
  (3.4)  ตรวจสอบปัญหา ปิดช่องโหว่ และด าเนินการแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้น 

 

 หลังเกิดภัยพิบัติต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1) ท าการกู้คืนระบบ เครื่องแม่ข่ายเพ่ือให้บริการเว็บไซต์ให้กลับสู่สภาวะปกติ  
  2) น าข้อมูลที่ส ารองข้อมูลไว้มากู้คืนระบบโดยเร็ว 

3) ตรวจสอบระบบให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ 
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หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 
ติดต่อการประปานครหลวง  :  ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับน้ าประปา เช่น น้ าไม่ไหล น้ ามีกลิ่น ฯ 

1125 การประปานครหลวง 
ติดต่อสถานีดับเพลิง  :  ขอความช่วยเหลือเหตุการณ์อัคคีภัย 

02-241-4063 ถึง 67 สถานีดับเพลิงดุสิต (กองปฏิบัติการดับเพลิง 3) (ใกล้ สผ. ที่สุด) 
02-354-6858 ต่อ 530,532  สถานีดับเพลิงพญาไท (กองปฏิบัติการดับเพลิง 3) 
02-241-2391 ถึง 4 สถานีดับเพลิงสามเสน (กองปฏิบัติการดับเพลิง 3) 
199 ส านักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม.  
 (แจ้งเหตุไฟไหม้-ดับเพลิง/จับสัตว์อันตราย) 
1130 การไฟฟูานครหลวง (เพ่ือแจ้งตัดไฟ) 
1784 กรมปูองกันสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 

ติดต่อสถานีต ารวจ  :  ขอความช่วยเหลือเหตุชุมนุมประท้วง/จลาจล/แจ้งเหตุร้าย 
02-279-3764 สถานีต ารวจนครบาลบางซื่อ 
1195 กองปราบปราม 
191 แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้าย 

ติดต่อหน่วยกู้ชีพ/รถพยาบาล  :  ขอความช่วยเหลือเม่ือมีผู้บาดเจ็บ02-354-8222 หน่วยแพทย์
กู้ชีวิต โรงพยาบาลราชวิถี (กู้ชีพนเรนทร) 

1554 หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล (กู้ชีพ กทม.) 
1555 หน่วยบริการฉุกเฉิน สังกัด กทม. 
1646 ศูนย์บริการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพฯ (ศูนย์เอราวัณ) 
1669 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 

ติดต่อขอความช่วยเหลือ/ของหาย  :  เม่ือทรัพย์สินหาย/ติดตามของที่ลืมไว้บนรถสาธารณะ1192
 ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ 

1644 สถานีวิทยุ สวพ.91 
1677 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน 
*1808 (โทร.ฟรี) สถานีวิทยุ จส.100 
1137 (มีค่าบริการ) สถานีวิทยุ จส.100 

ติดต่อศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ  :  ขอทราบข้อมูลการเตือนภัย 
192  ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
1182 กด 0 ,กด 3 ,กด 4 สายด่วนกองเฝูาระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา  

ติดต่อกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข   :  ขอทราบข้อมูลการระบาดของโรค และการ
ป้องกัน ควบคุมโรค 

1422  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
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กระบวนการแจ้งเหตุฉกุเฉิน (Call Tree) 

 เพ่ือให้แผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (BCP) สามารถน าไปปฏิบัติใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล ก าหนดให้มีกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) ให้กับสมาชิกในคณะบริหารความ
ต่อเนื่องและทีมบริหารความต่อเนื่อง  เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการในการติดต่อบุคลากรของหน่วยงาน 
ภายหลังจากมีการประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤต โดยเริ่มต้นที่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
ของ สผ. แจ้งให้ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่องของ สผ. ทราบถึงเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพ่ือให้ 
ผู้ประสานงานฯ  แจ้งให้ทีมบริหารความต่อเนื่ องของกอง/กลุ่มอิสระรับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
และการประกาศใช้แผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ จากนั้นทีมบริหารความต่อเนื่องของกอง/กลุ่มอิสระ  
มีหน้าที่แจ้งไปยังบุคลากรภายใต้การบังคับบัญชาเพ่ือรับทราบ โดยมีผังกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน และรายชื่อ
บุคลากร ดังนี้ 
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ตารางรายชื่อบุคลากรในกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของ สผ. 

บุคลากรหลัก บทบาท บุคลากรส ารอง 

ชื่อ โทรศัพท์ ชื่อ โทรศัพท์ 
นายมนต์สังข์  ภู่ศิริวัฒน์ 
รองเลขาธิการ สผ.  
(ก ากับดูแล สลก.) 

 หัวหน้าทีม 1.นายประเสริฐ ศิรินภาพร 
รองเลขาธิการ สผ. 
2.นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช 
รองเลขาธิการ สผ. 

 

นายประเสริฐ ศิรินภาพร 
รองเลขาธิการ สผ. 

 รองหัวหน้า
ทีมคนที่ 1 

1.นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช 
รองเลขาธิการ สผ. 
2.นายณัฐวุฒิ  เปลื้องทุกข์ 
เลขานุการกรม 

 

นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช 
รองเลขาธิการ สผ. 

 รองหัวหน้า
ทีมคนที่ 2 

1.นายณัฐวุฒิ  เปลื้องทุกข์ 
เลขานุการกรม 
2.นางอรวรรณ  ดนัยบุตร 
ผอ.กองติดตามประเมินผล
สิ่งแวดล้อม 

 

นายณัฐวุฒิ  เปลื้องทุกข์ 
เลขานุการกรม 
 

 ผู้ประสานงาน
คนที่ 1 
ทีมงาน 

1. น.ส.พรรณธิณี มีสัมฤทธิ์ 
ผอ.กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
2. น.ส.วัลย์นภา รชัเดช 
ผอ.กลุ่มงานอ านวยการและ
ประชาสัมพันธ์ 
3. น.ส.ฐิศิรักษ์  ฉ่ าคร้าม 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 

นางอรวรรณ  ดนัยบุตร 
ผอ.กองติดตามประเมินผล
สิ่งแวดล้อม 

 ผู้ประสานงาน
คนที่ 2 
ทีมงาน 

1. นายชาญวิทย์  ทองสัมฤทธิ์ 
2. น.ส.ดวงรัตน์  มุกด์มณี 
3. นางสาวกัญญาวีร์  อยู่คง 

 

น.ส.จิตตินันท์  เรืองวีรยุทธ 
ผอ.กองจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

 ทีมงาน กลช. 1. นายทศพล  เพียรธนะกูลชยั 
2. นายชัยวัฒน์  ประมวล  
3. น.ส.สุมนา  โพธิ์ค า  

 

นางกิตติมา  ยินเจริญ 
ผอ.กองจัดการสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรม 

 ทีมงาน กธศ. 1. น.ส.นลิอุบล  ไวปรีชี  
2. นางนริสรา  แจ่มแสงทอง  

 

นายอิศรพันธ์  กาญจนเรขา 
ผอ.กองบริหารกองทุน
สิ่งแวดล้อม 
 

 ทีมงาน กบก. 1. นางรสริน  อมรพิทักษ์พันธ์ 
2. นางนวรัตน์  รุ่งศรีรัตนวงศ์ 

 

นายศิริชัย เรืองฤทธิ์ 
รก.ผอ.กองบริหารจัดการ
ที่ดิน 
 

 ทีมงาน กบด. 1. นายประทีป  บุญโพชา  
2. นายพันธกานต์  ลัดดาด า 
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บุคลากรหลัก บทบาท บุคลากรส ารอง 

นางณัฏฐนิช  อัศวภูษิตกุล 
ผอ.กองประสานการจัดการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

 ทีมงาน กปอ. 1. น.ส.วนิสา  กัณฑมณี  
2. นางนิภาพร  ก้องโลก  

 

นางเสาวภา  หิญชีระนันทน์ 
ผอ.กองพัฒนาระบบการ
วิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

 ทีมงาน กพส. 1. นายสิทธิชัย ปิติสินชชูัย  
2. นางสุคนธา เศรษฐ์วรกิจ 

 

น.ส.นารีรัตน์  พันธุ์มณี 
ผอ.กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน 

 ทีมงาน กยผ. 1. น.ส.สุธาสินี  ปรากฎชื่อ 
2. น.ส.วรัญญา  สุล านาจ 

 

นางกานดา  ปิยจันทร์ 
ผอ.กองวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

 ทีมงาน กวผ. 1. น.ส.ปราวีณา  มณีสุต 
2. นายสัญญา  สืบสิงห์ 

 

นางอินทิรา  เอ้ือมลฉัตร 
ผอ.กองสิ่งแวดล้อมชุมชน
และพ้ืนที่เฉพาะ 

 ทีมงาน กชพ. 1. นายวิทยา  ตั้งพิทยาเวทย์ 
2. น.ส.นชินันท์  ทองเด็จ  

 

 

น.ส.นันท์นภัส  เสริฐพรรณนึก 
ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน 

 ทีมงาน กตภ. นายเทพจินดา  แก้ววิจิตร์ 
 

 

น.ส.สวุลักษณ์ จูสวัสดิ์ 
ผอ.กลุ่มนิติการ 

 ทีมงาน กนต. 1. น.ส.สุจิรา  นาแซง 
2. นายสุรเดช ด่านศิริ 

 

นายทรงสิทธิ์  ค าแหงพล 
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 

 ทีมงาน กคจ. น.ส.อักษิพร  จันทร์เทวี 
 

 

นางณัฐิยา  ลาภเลิศสุข 
ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

 ทีมงาน กพร. นางฤทัยรัตน์  ราชมณี 
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แบบตรวจสอบความครบถ้วนของแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของหน่วยงานภาครัฐ  
(BCP Checklist) 

หน่วยงาน ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 

รายการตรวจสอบ มี ไม่มี 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน   
1.1 ก่อนหน้านี้มีแผนเดิมอยู่  ☒ ☐ 
1.2 แผน BCP ที่จัดท าข้ึนในครั้งนี้สามารถรองรับเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้   
- เหตุการณ์อุทกภัย ☒ ☐ 
- เหตุการณ์อัคคีภัย ☒ ☐ 
- เหตุการณ์แผ่นดินไหว ☒ ☐ 
- เหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข  / โรคระบาดต่อเนื่อง ☒ ☐ 
- อ่ืน ๆ (เหตุการณ์ประท้วง /จลาจล /การ ปิดล้อมหน่วยงาน,เหตุการณ์ก่อการ

ร้าย /การกอเหตุดวยวัตถุระเบิด , เหตุการณ์ไฟฟูาดับเป็นระยะเวลานาน
และเป็นวงกว้าง , เหตุการณ์ภัยคุกคามต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(Cyber Attack) )  

☒ ☐ 

ส่วนที่ 2 องค์ประกอบตามแนวทางของการจัดท า BCP   
2.1 ทีมงานแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ☒ ☐ 
2.2 ผลกระทบต่อกระบวนการท างานหรือการให้บริการ (BIA) ☒ ☐ 
2.3 ความต้องการทรัพยากรที่ส าคัญ  ☒ ☐ 
2.4 กลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง   
- ด้านอาคาร /สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง  ☒ ☐ 
- ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ/การจัดหา จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ท่ีส าคัญ ☒ ☐ 
- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ ☒ ☐ 
- ด้านบุคลากร ☒ ☐ 
- ด้านคู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคญั /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ☒ ☐ 

2.5 กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) ☒ ☐ 
2.6 ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ ☒ ☐ 

แบบฟอร์มนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานใช้ในการส ารวจตนเอง เพ่ือให้มั่นใจว่าแผนมี 
ความครบถ้วนและสมบูรณ์ตามแนวทางของการจัดท า BCP รวมทั้งส ารวจความพร้อมของระบบ e-Service  
และระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับการบริหารงานภายในและงานบริการของหน่วยงานได้อย่างต่อเนื่อง 
แม้ประสบสภาวะวิกฤต  
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3.1 การน าระบบ e-Service มาใช้ในการบริหารงานและให้บริการประชาชน  
 นอกเหนือจาก e-Service ที่ระบุใน Strategy Map แล้ว หน่วยงานมีภารกิจ/งานที่มีแผนที่
จะพัฒนาเป็น  
e-Service ในระยะต่อไป เพื่อสนับสนุนกระบวนงานหลักหรือไม่ อย่างไร 

 
 

ภารกิจ/งาน ระบบ/ e-Service 
1. การประชุม/เจรจาระหว่างประเทศด้าน
การ  เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการเจรจาภายใต้กรอบ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  

2. การจัดท านโยบาย แผน และมาตรการ
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- ระบบฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 
- ระบบพัฒนาแพลตฟอร์มผู้เชี่ยวชาญ ในระบบ TH-
BIF 

3. การประสานขับเคลื่อน ในการน า
นโยบาย แผน และมาตรการสู่การปฏิบัติ 

ระบบฐานข้อมูลคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

 
3.2 การน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงาน 
 3.2.1 จากเหตุ COVID ในครั้งนี้ มีการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการท างาน  
  (ท้ังการบริหารงานภายในและงานบริการของหน่วยงาน) 

ภารกิจ/งาน ระบบ/ e-Service 
1. การพิจารณารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม 
 

- การ ให้ ผู้ จั ดท ารายงานฯ น า เสนอข้ อมู ล
ประกอบการพิจารณารายงาน EIA โดยใช้สื่อ 
คลิปวิดีโอ หรือการใช้เทคโนโลยี Drone เก็บ
ข้อมูลมาน าเสนอ 

- การประชุมคณะกรรมการผู้ช านาญการ โดยใช้
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์/ระบบการ
ประชุมทางไกล (Video Conference) 

-  
2. การพิจารณาผู้มีสิทธิจัดท า EIA 
 

- การประชุม  /การุณมบาบัรอขู้มรณภาภมัุราก
อสาัุอรมมนลเิกอรมันกุร 

- การรับ -ส่งเอกสารทางไปรษณีย์/ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

ส่วนที่ 3 ประเด็นที่คณะรัฐมนตรีให้ความส าคัญ (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563)  
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3. ก า รป ร ะชุ ม ขอ งคณะกร รมกา ร
สิ่งแวดล้อม/คณะกรรมการระดับชาติที่
ส าคัญ 

- การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์/ระบบการ
ประชุมทางไกล (Video Conference) 

4. การรับฟังความเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในการจัดท าแผน นโยบาย มาตรการ  

- ใช้ระบบ/แบบฟอร์มออนไลน์ 
- การสัมภาษณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

5. การติดตาม ตรวจสอบพื้นท่ี - การติดตามผ่านระบบงาน เช่น ระบบฐานข้อมูล
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ /ระบบติดตาม
ป ร ะ เ มิ น ผ ล น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

- การน าเสนอข้อมูลผ่านไลน์กลุ่มเครือข่าย 
(Line) 

6. การลงเวลาเข้างานของ WFH/ 
     

- ระบบบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานที่บ้านของ
เจ้าหน้าที่ (Work From Home) 

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

- ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

8. การยืมคืนอุปกรณ์ผ่านระบบ help 
desk 

- ระบบแจ้งซ่อม ยืม-คืนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
(Help-Desk) 

 

3.2.2 ในอนาคตมีแผนที่จะน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในภารกิจ/งานใดหรือไม่ อย่างไร  

 

ภารกิจ/งาน ระบบ/ e-Service 
1. การจัดท านโยบาย แผน และมาตรการ
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- การใช้ Virtual Reality (VR) ในการน าเสนอ/เผยแพร่
ข้อมูลการศึกษา 
- ระบบต้นแบบข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมของประเทศไทยด้วยข้อมูลภาพถ่าย
ดาวเทียม 
- ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (MIS) 
พ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

- ระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งมรดกโลก และ
แหล่ งมรดกทางวัฒนธรรมและแหล่ งมรดกทาง
ธรรมชาติที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น 
- ระบบฐานข้ อมู ลความ เสี่ ย ง เชิ ง พ้ืนที่ จ ากการ
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เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ ในรูปแบบ 
Web-based 

2. การบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม : การ
ติดตามประเมินผล 

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการประเมิน
ผลลัพธ์และผลกระทบของกองทุนสิ่งแวดล้อม 

3. การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม/
คณะกร รมกา รระดั บ ช าติ ที่ ส า คัญ /
คณะกรรมการอื่นๆ 

การจัดท าห้องประชุมอัฉริยะ (Smart Meeting 
Room) 

4. งานบริหารทรัพยากรบุคคล (การ
ยืนยันตัวตน เพ่ือลงเวลาปฏิบัติงานของ
บุคลากร)  

การจัดหาเครื่องสแกนใบหน้า 

5. การเบิก-จ่ายเงินแบบไร้เงินสด ระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์/ระบบไร้เงินสด 

 
3.3 การบริการโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชน เช่น พลังงาน ประปา 
โทรคมนาคม  คมนาคมขนส่ง สถานพยาบาล 

รายการตรวจสอบ 

เป้าหมายความพร้อมการ
ให้บริการ 

บริการได้
ต่อเนื่องไม่
หยุดชะงัก 

หยุดชะงักไม่
เกิน (ชม./วัน) 

หน่วยงานมีภารกิจ/งานเกี่ยวกับการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต 
 (1)  ระบุชื่อภารกิจ/งาน ……-………………………………………………. 
 ระบุมาตรการ/แนวทางที่ด าเนินการ เช่น มาตรการในการ
หมุนเวียน/ทดแทนบุคลากรในระยะสั้น……-
…………………………………………… 

☐  

 (2)  ระบุชื่อภารกิจ/งาน ……-………………………………………………. 
 ระบุมาตรการ/แนวทางที่ด าเนินการ เช่น มาตรการในการ
หมุนเวียน/ทดแทนบุคลากรในระยะสั้น……-
…………………………………………… 

☐  
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มาตรการและการด าเนินงานในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 (ก.พ.-มิ.ย.63) 

       ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สผ. ได้มีการบริหารจัดการ 
และด าเนินการตามมาตรการที่รัฐบาลก าหนด รวมทั้งด าเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข  
และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยมีรายละเอียดการด าเนินการ ดังนี้ 

ตารางท่ี จ แสดงการด าเนินการตามมาตรการ /ข้อสั่งการของรัฐบาล 

ล าดับ การด าเนินการ 
หลักฐานอ้างอิง 

(หนังสือ/ค าสั่ง/ประกาศ) 
1 กอป./สลก. มีหนังสือ เรื่อง ขอความร่วมมือปูองกันการแพร่ระบาดของเช้ือโรค 

COVID-19 ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ สผ. ดังนี ้
1. การเดินทางไปต่างประเทศ ขอให้พิจารณาถึงความจ าเป็นในการเดินทาง 

ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการเดินทางไปยังประเทศท่ีเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVID-19 
2. กรณีที่ เดินทางกลับมาจากต่างประเทศขอให้สวมหน้ากากอนามัย

ตลอดเวลาในการปฏิบัติงาน เป็นเวลา 14 วัน ทั้งนี้ หากมีอาการไข้ หรือ อาการไอ 
จาม มีน้ ามูก เจ็บคอ ให้รีบพบแพทย์ทันที 

3. ให้ส านักงานเลขานุการกรม จัดสถานที่ท างานไว้ส าหรับผู้ที่เดินทางกลับ
จากต่างประเทศ เป็นเวลา 14 วัน 

 

เอกสารล าดับที่ 1 
- หนังสือ กอป./สลก. ที่ ทส 
1004.4/123 ลงวันท่ี 26 
กุมภาพันธ์ 2563 

2 กบค./สลก. มีหนังสือ เรื่อง การเฝูาระวังและปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัส COVID-19 ขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ สผ. ด าเนินการ ดังนี้ 
1. ผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการติดเช้ือ

และการแพร่ระบาดของโรค ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางหรือชะลอการเดินทางออกไป
ให้พ้นช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  COVID – 19  

2. กรณีได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้เดินทางไปยังประเทศหรือพื้นที่ที่มีการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19 ให้พิจารณายกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง
ออกไปให้พ้นช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19 

3. กรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงการเดินทางไป
ยังหรือแวะผ่านประเทศหรือพื้นที่ท่ีมีการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัส COVID – 19 
ได้ ให้เสนอเลขาธิการ สผ. พิจารณาเป็นรายกรณี 

4. กรณีที่เดินทางกลับมาจากประเทศหรือพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือ
ไวรัส COVID – 19 ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการมาปฏิบัตงิานเป็นเวลา 
14 วัน ทั้งนี้ หากมีอาการไข้ หรือ อาการไอ จาม มีน้ ามูก เจ็บคอ ให้รีบพบแพทย์
ทันท ี

5. ให้ส านักงานเลขานุการกรมจัดสถานท่ีปฏิบัติงานไว้ส าหรับผู้ที่เดินทางกลับ
จากต่างประเทศหรือพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัส COVID – 19 เป็น
เวลา 14 วัน 

 

เอกสารล าดับที่ 2 
- หนังสือ กบค./สลก. ท่ี ทส 
1001.3/157 ลงวันท่ี 27 
กุมภาพันธ์ 2563 
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ล าดับ การด าเนินการ 
หลักฐานอ้างอิง 

(หนังสือ/ค าสั่ง/ประกาศ) 
3 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สผ. ครั้งที่  1/2563 วันที่ 4 มีนาคม 2563  

มีมติเห็นชอบแผนบริหารความต่อเนื่องในการรับมือภาวะวิกฤต COVID-19 ของ 
สผ. ดังนี้  

1. เห็นชอบแผนบริหารความต่อเนื่องในการรับมือภาวะวิกฤต COVID-19 ของ 
สผ. ตามข้อเสนอที่ประชุม 

2. มอบหมาย สลก. ยกร่างประกาศ สผ. เรื่อง การเฝูาระวังและการปูองกัน
การแพร่ระบาดของ COVID-19 และแจ้งเจ้าหน้าท่ี เพื่อถือปฏิบัติต่อไป 

เอกสารล าดับที่ 3 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ สผ. ครั้งท่ี 1/2563 วัน
พุธที่ 4 มีนาคม 2563 

4 สผ. มีประกาศ เรื่อง การเฝูาระวังและการปูองกันการแพร่ระบาดของเช้ือโรค 
COVID-19 ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563 ขอให้เจ้าหน้าที่ สผ. ปฏิบัติตาม
มาตรการ ดังนี้ 

1. ไม่อนุมัติหรืออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของ สผ. เดินทางไปยังหรือแวะผ่าน 
(transit) ประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการติดเช้ือและการแพร่ระบาดของโรค ตามที่
กระทรวงสาธารณสุขประกาศ  แต่หากมีความจ าเป็นอย่างยิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้
เสนอเลขาธิการ สผ. พิจารณาเป็นรายกรณี 

2. เจ้าหน้าที่ของ สผ. ที่ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้ลาเพื่อเดินทางไปยัง
ประเทศที่มีความเสี่ยงต่อโรคติดเช้ือและการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
COVID – 19 ก่อนวันที่ประกาศนี้ ให้งดหรือเลื่อนการเดินทางออกไปให้พ้น
ช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19 

3. กรณีเจ้าหน้าท่ีของ สผ. ท่ีเดินทางไปยังหรือแวะผ่าน (transit) ประเทศที่มี
ความเสี่ยงหรือประเทศที่มีการระบาด ตามที่ระบุไว้โดยกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุขและองค์การอนามัยโลก ให้เฝูาสังเกตอาการและปฏิบัติงานที่บ้าน เป็น
เวลา 14 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลา พร้อมทั้งรายงานตัวต่อผู้บังคับบัญชาอย่าง
สม่ าเสมอ และให้ปฏิบัติตัวตามค าแนะน าของกระทรวงสาธารณสุข 

ภายหลังประกาศนี้ หากมีเจ้าหน้าที่ของ สผ. เดินทางไปยังหรือแวะผ่าน 
(transit) ประเทศท่ีมีความเสี่ยงหรอืประเทศท่ีมีการระบาดโดยมิได้เป็นการเดนิทาง
ไปปฏิบัติราชการให้เฝูาสังเกตอาการและปฏิบัติงานท่ีบ้าน เป็นเวลา 14 วัน โดยใช้
วันลาส่วนตัวของบุคลากร 

4. ให้งดหรือเลื่อนการประชุม การสัมมนา ที่ไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วนออกไป
ก่อน และใช้วิธีประสานงาน/ท างานในรูปแบบอ่ืนทดแทน หากมีความจ าเป็นในการ
จัดประชุม สัมมนา ให้เตรียมการปูองกันตามความเหมาะสมดังนี้ จัดให้มีระบบคัด
กรองผู้เข้าประชุมสัมมนา เตรียมอุปกรณ์การปูองกัน เช่น เจลล้างมือ หน้ากาก
อนามัย คอยท าความสะอาดอุปกรณ์ที่คนมักสัมผัสอย่างสม่ าเสมอ ลดความแออัด
ของผู้เข้าร่วมประชุม ติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์การปูองกันการแพร่กระจายให้ผู้เข้า
ประชุมทราบ 

5 ข้าราชการที่เดินทางไปปฏิบัติราชการหรือแวะผ่าน (transit) ประเทศที่มี
ความเสี่ยงหรือประเทศที่มีการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 ที่มีความ

เอกสารล าดับที่ 4 
- ประกาศ สผ. เรื่อง การเฝูาระวัง
และการปูองกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อโรค COVID-19 ประกาศ 
ณ วันท่ี 9 มีนาคม 2563 
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(หนังสือ/ค าสั่ง/ประกาศ) 
ประสงค์จะเข้ารับการตรวจหาเช้ือไวรัส COVID-19 ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการตรวจ
จากสวัสดิการ สผ. ได้ 

6. หากสงสัยว่าตนเองหรือบุคคลใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ปุวยด้วยโรคติดเช้ือ
ไวรัส COVID-19 ให้รายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการโดยด่วน รวมทั้งต้องรายงาน
อาการของโรคต่อหัวหน้าส่วนราชการอย่างต่อเนื่อง 

7. ให้เจ้าหน้าที่ สผ. ทุกท่านติดตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขและ
มาตรการในเรื่องดังกล่าวข้างต้นเป็นระยะ ๆ ต่อไป 

 
5 สผ. มีประกาศ เรื่อง แนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กรณี

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563 ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานส าหรับ
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี สผ. ดังนี ้

1.  แนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ท างาน ให้  
ผอ.กอง/กลุ่มอิสระ  พิจารณาก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1.1  ลักษณะงาน พิจารณาจากภารกิจ ประเภทงาน วิธีการ  ซึ่งจะต้อง
ไม่เกิดผลกระทบต่อส่วนรวม องค์กร และการอ านวยความสะดวกต่อการให้บริการ
ส่วนราชการ ข้าราชการและประชาชน  ให้พิจารณาจากผู้ปฏิบัติงานที่มีสถานที่พัก
อาศัยไกลจากสถานที่ท างาน  หรือท่ีต้องอาศัยรถโดยสารสาธารณะ เป็นล าดับแรก 
  1.2  การลงเวลาปฏิบัติราชการ  ส าหรับผู้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ท างาน  
ให้ลงเวลาปฏิบัติราชการผ่านระบบ http://intranet.onep.go.th รายละเอียด
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  ส าหรับผู้ปฏิบัติงานตามปกติ ให้ลงเวลาผ่านระบบ
บันทึกเวลาการมาปฏิบัติราชการตามปกติ 
  1.3  ช่วงระยะเวลาของการก าหนดให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ท างาน เริ่ม
ด าเนินการตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 15 เมษายน 2563  ทั้งนี้  ช่วงระยะเวลา
สามารถเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ หรือมีมาตรการที่ก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 
  1.4  แนวทางก ากับติดตามงานส าหรับผู้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ท างาน 
 (1)  ให้  ผอ.กอง/กลุ่มอิสระ  และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการร่วมกัน  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 1  
 (2)  ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ในช่วงระหว่างการปฏิบัติงานนอกสถานที่ท างาน ตามแบบรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2 
 (3)  ในช่วงระหว่างการปฏิบัติ งานนอกสถานที่ท างาน  ให้
ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่  มีการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนในการท างาน ทั้งนี้ ให้ถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องให้
ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นสามารถติดต่อสื่อสารได้ตลอดช่วงเวลาที่ปฏิบัติงานนอก
สถานท่ีท างาน 

เอกสารล าดับที่ 5 
- ประกาศ สผ. เรื่อง แนวทางการ
ให้ข้าราชการและเจ้าหนา้ที่
ปฏิบัติงาน กรณีสภานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโค
โรนา 2019 (COVID-19) 
ประกาศ ณ วันท่ี 24 มีนาคม 
2563 
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(หนังสือ/ค าสั่ง/ประกาศ) 
1.5  ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความปลอดภัยของ

ระบบและข้อมูลของทางราชการ  กรณีที่ผู้ปฏิบัติงานรายใดมีความจ าเป็นต้องใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์  (Notebook)  เพื่อการปฏิบัติงานขอให้แจ้งความประสงค์ใน
การขอยืมเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ที่ กอง/กลุ่มอิสระ  ในสังกัดก่อน และหากมี
ข้อจ ากัดในการด าเนินการด้านอื่น ๆ  ขอให้แจ้ง ผอ.กอง/กลุ่มอิสระ รวบรวมข้อมูล
ส่งให้  สลก./กบค.  เพื่อน าไปปรับปรุงต่อไป 

2.  การด าเนินการส าหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ท างาน  ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ถือปฏิบัติ  ดังนี ้

2.1  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานนอกสถานท่ี 
(1)  ต้องปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  โดยให้

รายงานผลการปฏิบัติราชการให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง  และถือเป็น
หน้าที่ที่ต้องพร้อมให้สามารถติดต่อสื่อสารได้ตลอดช่วงเวลาที่ปฏิบัติงานนอก
สถานที่  หรือพร้อมเข้าร่วมประชุมในเรื่องส าคัญเร่งด่วนผ่านระบบออนไลน์หรือ
สถานท่ีที่ผอ.กอง/กลุ่มอิสระ ก าหนด  เป็นต้น  และต้องปฏิบัติตามค าสั่งของ  ผอ.
กอง/กลุ่มอิสระ  โดยเคร่งครัด 

(2)  ในระหว่างช่วงระยะเวลาที่ให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ หาก
ประสงค์จะลาในทุกกรณีตามที่ระเบียบก าหนด  ให้ขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
ผ่านระบบลาออนไลน์  https://eoffice.onep.go.th/   

(3)  เมื่อสิ้นสุดช่วงระยะเวลาปฏิบัติงานนอกสถานที่ ให้รายงาน
ตัวเพื่อกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติ  ต่อ  ผอ.กอง/กลุ่มอิสระ 

2.2  ผอ.กอง/กลุ่มอิสระ 
(1)  จัดท ารายช่ือข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอก

สถานท่ี ตามแบบฟอร์มในเอกสารแนบท้ายประกาศ 3  ส่งให้ กบค./สลก. 
(2)  มีหน้าที่ติดตาม ก ากับดูแล ให้ค าปรึกษา แนะน าเพื่อให้

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการให้ได้ผลตามเปูาหมายและเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

(3)  กรณีมีเหตุผลความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ  ให้  
ผอ.กอง/กลุ่มอิสระ สามารถสั่งให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติราชการที่ สผ.  
หรือสถานท่ีอื่นที่เห็นสมควรก็ได้ 

 
(4)  กรณีข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีประสงค์จะลาในทุกกรณีในช่วง

ที่ ปฏิ บั ติ ง านนอกสถานที่  ให้ พิ จ า รณาอนุญาตผ่ านระบบลาออนไลน์  
https://eoffice.onep.go.th/ 

6 สผ. มีประกาศ เรื่อง แก้ไขประกาศแนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน กรณีสภานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ประกาศ ณ วันท่ี 8 เมษายน 2563 โดยยกเลิกข้อความ ข้อ 1.3 และ

เอกสารล าดับที่ 6  
- ประกาศ สผ. เรื่อง แก้ไข
ประกาศแนวทางการให้
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(หนังสือ/ค าสั่ง/ประกาศ) 
ให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

ข้อ 1.3  ช่วงระยะเวลาของการก าหนดให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ท างาน  
เริ่มด าเนินการตั้งแต่วันท่ี  25  มีนาคม  - 30  เมษายน  2563 
 นอกนั้นให้เป็นไปตามประกาศเดิมทุกประการ 

ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงาน กรณีสภานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโค
โรนา 2019 (COVID-19) 
ประกาศ ณ วันท่ี 8 เมษายน 
2563 

7 สป.ทส. มีหนังสือแจ้ง ค าสั่ง นายกรัฐมนตรี ที่ 6/2563 เรื่อง การจัดโครงสร้างของ
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 

เอกสารล าดับที่ 7 
หนังสือ สป.ทส. ที่ ทส 0206.4/ว 
1054 ลงวันท่ี 9 เมษายน 2563 

8 สผ. มีหนังสือ เรื่อง ค าแนะน าต่อแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน ใน
กระบวนการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ด าเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

เอกสารล าดับที่ 8 
- หนังสือ สผ. ท่ี 1008.3/ว 4855  
ลงวันท่ี 10 เมษายน 2563 

9 สลก./สผ. มีหนังสือ เรื่อง การติดต่อราชการกับส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  แจ้งหน่วยงานในสังกัด ทส. จัดส่งหนังสือ
ถึง สผ. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไปยังที่อยู่ sarabun@onep.go.th ควบคู่กับ
การจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์หรือการจัดส่งหนังสือโดยตรง 

เอกสารล าดับที่ 9 
- หนังสือ สลก./สผ. ท่ี ทส 
1001.1/4884 ลงวันท่ี 10 
เมษายน 2563 

10 สผ. มีหนังสือประทับตรา เรื่อง การติดต่อราชการกับส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แจ้งหน่วยงานภายนอก ทส. จัดส่งหนังสือ
ถึง สผ. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไปยังที่อยู่ sarabun@onep.go.th ควบคู่กับ
การจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์หรือการจัดส่งหนังสือโดยตรง 

เอกสารล าดับที่ 10 
- หนังสือประทับตรา สผ. ที่ ทส 
1001.1/ว5055 ลงวันท่ี 14 
เมษายน 2563 

11 สป.ทส. มีหนังสือแจ้งให้ผู้บริหารทุกหน่วยงานในสังกัด ทส. ก าชับข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ในสังกัด ปฏิบัติตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราช
ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 

เอกสารล าดับที่ 11 
- หนังสือ สป.ทส. ที่ ทส 0206.4/
ว 1122 ลงวันท่ี 15 เมษายน 
2563 

12 สผ. มีประกาศ เรื่อง แนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กรณี
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
เพิ่มเติม ขยายช่วงระยะเวลาของการก าหนดให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ท างาน 
ออกไปจนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563  นอกนั้นให้เป็นไปตามประกาศเดิมทุก
ประการ 

เอกสารล าดับที่ 12 
- ประกาศ สผ. เรื่อง แนวทางการ
ให้ข้าราชการและเจ้าหนา้ที่
ปฏิบัติงาน กรณีสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโค
โรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม 
ประกาศ ณ วันท่ี 29 เมษายน 
2563 
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ล าดับ การด าเนินการ 
หลักฐานอ้างอิง 

(หนังสือ/ค าสั่ง/ประกาศ) 
13 สผ. มีประกาศ เรื่อง แนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กรณี

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
เพิ่มเติม  ขยายช่วงระยะเวลาของการก าหนดให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ท างานจาก
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ออกไปจนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะคลี่คลาย หรือมี
ประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน  นอกนั้นให้เป็นไปตามประกาศเดิมทุกประการ 

เอกสารล าดับที่ 13  
- ประกาศ สผ. เรื่อง แนวทางการ
ให้ข้าราชการและเจ้าหนา้ที่
ปฏิบัติงาน กรณีสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโค
โรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม 
ประกาศ ณ วันท่ี 28 พฤษภาคม 
2563 

14. เลขาธิการ สผ. มอบหมายผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม ( นางสาวมัธยา รักษา
สัตย์) ศึกษากรอบแนวคดิและแนวทางการจัดท าแผนบริหารความตอ่เนื่อง สผ. 
ภายใต้เหตุการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข   ซึ่งเป็นการใช้โอกาสจากวิกฤตโรค โควิด 
- ๑๙ ที่มีผลกระทบอย่างมากต่อประเทศและต่อโลกในครั้งนี ้เรียนรู ้สั่งสม
ประสบการณ ์และถอดบทเรียน เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ประกอบการเตรียมความ
พร้อมในการวางแผนบริหารเหตุการณ์ฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุข เพือ่ให้สามารถ
รองรับสาธารณภัยต่อสุขภาพท่ีอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต โดยการศึกษาครั้งน้ีมี
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อน าเสนอแนวคิดและแนวทางสาหรับ สผ. ใช้ในการวางแผน
และเตรียมความพร้อมในการจัดทาแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ ภายใต้
เหตุการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข เพื่อให้หน่วยงานสามารถประคองการดาเนินงาน
หรือให้บริการได ้เป็นปกติตามบทบาทหน้าท่ีตามกฎหมายและแนวนโยบายของรัฐ 
ได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อเป็นพ้ืนฐาน เพื่อการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ใน
อนาคต และ ๒. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับประกอบการพิจารณาปรับปรงุแผนรองรับ
ภาวะฉุกเฉินและแผนบริหารความต่อเนื่อง สผ. ให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมกรณี
เหตุการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข และเพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางผลักดัน
ให้เกิดการทบทวนและเพิ่มประสทิธิภาพการดาเนินงานและการใหบ้ริการของ สผ.  

เอกสารล าดับที่ 14 
- หนังสือ ทส. 1001.4/346 ลง
วันท่ี 19 มิถุนายน 2563  
เลขาธิการ สผ.เห็นชอบผล
การศึกษากรอบแนวคิดและแนว
ทางการจัดท าแผนบริหารความ
ต่อเนื่อง สผ. ภายใต้เหตุการณ์
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ตามที่ 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม     
(นางสาวมัธยา รักษาสัตย์) เสนอ 
ลงนาม ณ วันท่ี 23 มิถุนายน 
2563  
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