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บทน า 
 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 เห็นชอบแนวทางและมาตรการที่ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐทั้งระดับกรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ 
ด าเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตขององค์กรเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักหรืองานบริการ
ส าคัญได้อย่างต่อเนื่องแม้เกิดสภาวะวิกฤต โดยมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ส านักงาน ก.พ.ร.) เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการด าเนินการให้แก่หน่วยงานของรัฐ 

 ต่อมาส านักงาน ก.พ.ร. ได้ก าหนดแนวทางให้ส่วนราชการด าเนินการจัดท าแผนการบริหารความพร้อมต่อ
สภาวะวิกฤตขององค์กรเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องแม้เกิดสภาวะวิกฤต โดยก าหนดให้หน่วยงาน
จัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องส าหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP : Business Continuity 
Plan) พร้อมต่อสภาวะวิกฤต เพ่ือให้หน่วยงานได้ด าเนินการจัดท าแผนฯ และบริหารจัดการแผนฯ ให้มีประสิทธิภาพ 
และน าแผนดังกล่าวไปใช้ตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเหตุ      
ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่เกิดจากการมุ่งร้ายต่อองค์กร เช่น อุทกภัย อัคคีภัย การก่อ      
การประท้วง การจลาจล โรคระบาด เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้หน่วยงานต้องหยุดการปฏิบัติงาน  
หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้  หากองค์กรไม่มีแผนงานรองรับการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง        
อาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงานในด้านต่าง ๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน การให้บริการ สังคม ตลอดจนชีวิตและ
ทรัพย์สินของบุคลากร ดังนั้น แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตจึงมีความส าคัญในการช่วยให้หน่วยงาน
สามารถรับมือกับเหตุการณ์ต่าง ๆ และท าให้กระบวนการปฏิบัติงานกลับมาด าเนินการได้ตามปกติหรือตามระดับ
การให้บริการที่ก าหนดได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะสามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น     
ต่อหน่วยงานได ้

 อย่างไรก็ตาม ด้วยสภาวการณ์ของประเทศไทยที่ผ่านมาได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รุนแรง 

และเกิดขึ้นอย่างยาวนานจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ต่าง ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี พ.ศ. 2563 ได้เกิดการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก รวมถึงประเทศไทย ท าให้

ส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจกรรมเศรษฐกิจและสังคมอย่างรุนแรงในวงกว้าง ตลอดจนส่งผลกระทบต่อ

ประสิทธิภาพการบริหารราชการของหน่วยงานรัฐ ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการของหน่วยงานรัฐ                 

มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 จึงให้หน่วยงานรัฐได้มีการทบทวนและ
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ปรับปรุงแผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตให้เป็นปัจจุบัน ให้สามารถรองรับสถานการณ์โรคระบาด

ต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการน าระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e - Service) รวมทั้ง เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงาน  

และให้บริการประชาชน ซึ่งต่อมา มติ ครม. เมื่อ ๘ ธ.ค. ๖๓ รับทราบการด าเนินการตามมติ ครม. ดังกล่าว โดยมีการปรับ

การเรียกชื่อแผนเป็น “แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต”  ให้เหมาะสมกับบริบทของภาครัฐ และให้ความเห็นชอบ

แนวทางการยกระดับประสิทธิภาพการบริการภาครัฐตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยมีประเด็นเรื่องการส่งเสริม

ให้แผน BCP ของหน่วยงานรัฐมีการทบทวนปรับปรุงให้ทันต่อสถานการณ์อยู่เสมอ โดยติดตามการปรับปรุงและ

ความครบถ้วนสมบูรณ์ของแผนทุกปี 

ด้วยเหตุนี้ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
และสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการเตรียมความพร้อมรับมือต่อสภาวะวิกฤตในรูปแบบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต จึงได้มีการปรับปรุง “แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ”    
ให้มีความเป็นปัจจุบันมากขึ้น เพ่ือรับมือกับสภาวะวิกฤตต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยมุ่งหมายให้เจ้าหน้าที่
ของส านักงานฯ ทุกระดับสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจด้านความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์
สูงสุดต่อทางราชการและประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง  
 
วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง 
2. เพ่ือให้หน่วยงานมีการเตรียมพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤต 
3. เพ่ือลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการด าเนินงาน 
4. เพ่ือบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
5. เพ่ือให้ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความมั่นใจในศักยภาพของหน่วยงานแม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์
ร้ายแรง และส่งผลกระทบจนท าให้การด าเนินงานหยุดชะงัก 
 
1. แนวทางการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่อสภาวะวิกฤต 

การบริหารจัดการองค์การในสภาวะวิกฤต/เหตุการณ์ฉุกเฉิน/สถานการณ์ภัยพิบัติ โดยทั่วไปจะแบ่งวัฏจักร
การบริหารจัดการออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังรูปที่ 1 คือ 1) การป้องกันและลดผลกระทบ 2) การเตรียมพร้อมรับภัย        
3) การจัดการในภาวะฉุกฉิน และ 4) การจัดการหลังเกิดภัย 
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วัฎจักรการบริหารจัดการในสภาวะวิกฤต 
 1) การป้ องกันและลด

ผลกระทบ 
 

2) การเตรียมพร้อมรับภัย 
 
 
 

 

  
 
 
4) การจัดการหลังเกิดภัย 

 
 
 
3) การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

 

    
2. การวิเคราะห์และประเมินความรุนแรงของเหตุการณ์สภาวะวิกฤต 
 2.1 วิเคราะห์เหตุการณ์ภัยพิบัติ ภัยพิบัติที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน และวิถีชีวิต 
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และภัยพิบัติที่มนุษย์สร้างข้ึน 
  1) ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ คือ ภัยที่มีสาเหตุมาจากธรรมชาติ โดยมนุษย์ไม่สามารถป้องกัน  
ให้เกิดขึ้นได้ อาทิ แผ่นดินไหว อุทกภัย วาตภัย การระบาดของโรคอย่างกว้างขวาง การระเบิด โดยการระเบิด         
ที่กล่าวถึงนี้คือการระเบิดของแก๊สที่มีความไวไฟสูงที่ธรรมชาติปล่อยออกมาสู่ภายนอก นอกจากนี้ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติยังรวมถึงภัยจากนอกโลกด้วย เช่น อุกกาบาต 

  2) ภัยพิบัติที่มนุษย์สร้างข้ึน คือ ภัยพิบัติที่มีสาเหตุมาจากมนุษย์ เช่น ภัยจากการจลาจล ชุมนุม
ประท้วง ภัยจากการก่อสร้าง การสูบน้ าใต้ดินปริมาณมากจนส่งผลให้เกิดการทรุดตัวของพ้ืนดิน การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกปริมาณมากจากโรงงานอุตสาหกรรม จนส่งผลให้ระดับน้ าทะเลเพ่ิมสูงขึ้นและท่วมพ้ืนที่ในระดับต่ า 
การเปลี่ยนทางน้ าจนท าให้เกิดภัยแล้งในบางพ้ืนที่ เป็นต้น รวมถึงการทดลองทางวิทยาศาสตร์  เช่น การทดลอง
ระเบิดนิวเคลียร์ใต้ดิน ซึ่งส่งผลต่อชั้นหินใต้เปลือกโลกโดยอาจมีผลกระทบต่อโลกในระยะยาว  

2.2 หน่วยงานต้องศึกษาและระบุความเสี่ยง ภัยคุกคามท่ีมีโอกาสเกิดในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน และส่งผลกระทบ
รุนแรงต่อองค์กรเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแจ้งให้ทุกหน่วยงานในองค์กรรับทราบเพ่ือตระหนักถึงความเสี่ยงและ     
ภัยคุกคาม รวมทั้งเข้าใจถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการด าเนินงานและการให้บริการของหน่วยงาน โดยความเสี่ยง 
และภัยคุกคาม อาจประกอบไปด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้  

 เหตุการณ์อุทกภัย 
 เหตุการณ์อัคคีภัย 
 เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล 
 เหตุการณ์แผ่นดินไหว 
 เหตุการณ์โรคระบาดต่อเนื่อง  

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%81
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        แนวทางการประเมินความเสี่ยงและภัยคุกคาม ดังนี้    
(1) หน่วยงานวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงและภัยคุกคามจากเหตุการณ์ต่าง ๆ    

โดยสามารถแบ่งประเภทของผลกระทบต่อทรัพยากรได้ 5 ด้าน ดังนี้ 
(1.1) ผลกระทบด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้สถานที่

ปฏิบัติงานหลักของหน่วยงาน ได้รับความเสียหายและส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้ ในช่วง
ระยะแรก หรือระยะกลาง หรือระยะยาว  

(1.2) ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ/การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ: เหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นท าให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ หรือไม่สามารถจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ท่ีส าคัญเพ่ือน าไปใช้ใน
การปฏิบัติงานได้ 

(1.3) ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้     
ไม่สามารถใช้ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือเข้าถึงข้อมูลที่ส าคัญในการปฏิบัติงานได้ 

(1.4) ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก : เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นท าให้บุคลากรหลักไม่สามารถ          
มาปฏิบัติงานได้  

(1.5) ผลกระทบด้านคู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น      
ท าให้คู่ค้า/ผู้ให้บริการแก่หน่วยงาน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่สามารถที่จะให้บริการหรือส่งมอบงาน เพ่ือให้หน่วยงาน
ใช้ในการปฏิบัติงานได ้

(2) น าผลวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงและภัยคุกคามไประบุไว้ในตารางที่ 2 
ทั้งนี้ ความเสี่ยงและภัยคุกคามบางเหตุการณ์อาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรของหน่วยงานได้มากกว่า 1 ด้าน เช่น 
การเกิดอัคคีภัยอาจเกิดความเสียหายต่ออาคารและสถานที่ปฏิบัติงาน รวมถึงความเสียหายต่อวัสดุ อุปกรณ์  และ
เครื่องมือ ตลอดจนชีวิตและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ แต่คู่ค้า/
ผู้ให้บริการแก่หน่วยงาน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาจไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจากมีสถานท่ีปฏิบัติงานนอกพ้ืนที ่

 

ความเสี่ยงและ
ภัยคุกคาม 

ผลกระทบ 
ด้านอาคาร/

สถานที่
ปฏิบัติงาน

หลัก 

ด้านวัสดุ
อุปกรณ์      
ที่ส าคัญ 

ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ

ข้อมูล            
ที่ส าคัญ 

ด้านบุคลากร
หลัก 

ด้านคู่ค้า/        
ผู้ให้บริการ/      

ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่ส าคัญ 

อุทกภัย √ √  √ √ 
อัคคีภัย √ √ √ √  

ชุมนุมประท้วง  √   √ √ 

โรคระบาด
ต่อเนื่อง 

√   √  

ตารางที่ 2 การประเมินความเสี่ยงและภัยคุกคาม และผลกระทบต่อทรัพยากรส าคัญ 
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2.3 การประเมินผลกระทบต่อกระบวนการด าเนินงาน 
     การประเมินผลกระทบต่อกระบวนการ หรือการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact 

Analysis) หน่วยงานต้องประเมินผลกระทบ ซึ่งระดับผลกระทบจะแบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยมีหลักเกณฑ์       
การพิจารณาระดับผลกระทบ ดังนี้ 

ระดับผลกระทบ หลักเกณฑ์การพิจารณาระดับของผลกระทบ 
สูงมาก  เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจ านวนเงินในระดับสูงมาก 

 ส่งผลให้ขีดความสามารถในการด าเนินงานหรือให้บริการลดลงมากกว่า ร้อยละ 50 
 เกิดการสูญเสียชีวิตและ/หรือภัยคุกคามต่อสาธารณชน 
 ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความม่ันใจต่อองค์กรในระดับประเทศและนานาชาติ  

สูง  เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจ านวนเงินในระดับสูง 
 ส่งผลให้ขีดความสามารถในการด าเนินงานหรือให้บริการลดลงร้อยละ 25-50 
 เกิดการบาดเจ็บต่อผู้รับบริการ/บุคคล/กลุ่มคน 
 ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความม่ันใจต่อองค์กรในระดับประเทศ 

ปานกลาง  เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจ านวนเงินในระดับปานกลาง 
 ส่งผลให้ขีดความสามารถในการด าเนินงานหรือให้บริการ ลดลงร้อยละ 10-25 
 ต้องมีการรักษาพยาบาล 
 ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความม่ันใจต่อองค์กรในระดับท้องถิ่น 

ต่ า  เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจ านวนเงินในระดับต่ า 
 ส่งผลให้ขีดความสามารถในการด าเนินงานหรือให้บริการ ลดลงร้อยละ 5-10 
 ต้องมีการปฐมพยาบาล 
 ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความม่ันใจต่อองค์กรในระดับท้องถิ่น 

ไม่เป็นสาระส าคัญ  ส่งผลให้ขีดความสามารถในการด าเนินงานหรือให้บริการ ลดลงมากกว่าร้อยละ 5 

ตารางที่ 3 ระดับผลกระทบและลักษณะของผลกระทบ 
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ทั้งนี้ พบว่ากระบวนการท างานที่หน่วยงานต้องให้ความส าคัญและกลับมาด าเนินงานหรือฟ้ืนคืนสภาพให้
ได ้ภายในระยะเวลาตามที่ก าหนดปรากฏดังตาราง 

กระบวนการหลัก ระดับผลกระทบ/

ความเร่งด่วน 

(สูง/ปานกลาง/ต่ า) 

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟ้ืนคืนสภาพ 

 
4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 

ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล 
และจัดท าข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ด้านความมั่นคง 

ปานกลาง 

  √   

จัดประชุมหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ืออ านวยการ 
ประสาน และติดตามผล
การขับเคลื่อนนโยบาย
ด้านความมั่นคง 

สูง 

  √   

ประเมิน และวิเคราะห์
ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่ ส่ ง ผ ล
กระทบต่อความมั่นคง
ของประเทศ 

ปานกลาง 

 √    

อ านวยการบริหารวิกฤต 
และประสานการปฏิบัติ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สูง 
 √    

ศึกษา วิจัย พัฒนา และ
เผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
ความมั่นคง 

ปานกลาง 
  √   

ส่ งเส ริม  ป ระสานงาน 
และร่วมมื อด้ านความ
มั่นคงกับหน่วยงานทุก
ภาคส่วน 

สูง 

  √   
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ส าหรับกระบวนงานอ่ืน ๆ ที่ประเมินแล้ว อาจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมีความยืดหยุ่น
สามารถชะลอการด าเนินงานและการให้บริการได้ โดยให้ผู้บริหารของฝ่ายงานประเมินความจ าเป็นและเหมาะสม 
ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นให้ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความต่อเนื่องเช่นเดียวกับกระบวนงานหลัก 

2.4 การประเมินสถานการณ์และก าหนดความรุนแรง (Situation assessment) เมื่อองค์กรมีการ
วิเคราะห์ภัยพิบัติแล้วจะท าการประเมินและก าหนดระดับความรุนแรงภัยพิบัติ เพ่ือเตรียมการรองรับสภาวะวิกฤต 
ประกอบด้วย 1) สถานการณ์ฉุกเฉินกรณีการชุมนุมทางการเมือง 2) อัคคีภัย 3) สถานการณ์ฉุกเฉินกรณีเกิดจาก
ภัยพิบัติ (น ้าท่วม)  4) แผ่นดินไหว และ 5) โรคระบาดต่อเนื่อง 

สถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉิน 

ระดับความรุนแรง 
 (คะแนน 5 คะแนน) 

คะแนนรวม จัดเรียงล าดับ 
ต่อ

ระบบงาน 
ต่อ 

พันธกิจ 
ต่อ

ประชาชน 
1. การจลาจล การชุมนุมทางการเมือง 
/ เหตุการณ์ความไม่สงบ 

4 4 1 9 3 

2. อัคคีภัย 5 5 1 11 2 

3. อุทกภัย 4 4 1 9 3 
4. แผ่นดินไหว 5 5 5 15 1 
5. โรคระบาดต่อเนื่อง 5 5 1 11 2 

3. การวิเคราะห์เพื่อก าหนดความต้องการทรัพยากรที่ส าคัญ 

 จากเกณฑ์การพิจารณาผลกระทบและการประเมินความเสี่ยงจากภัยคุกคาม ส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ จึงก าหนดกลยุทธ์/แนวทางเพ่ือให้องค์กรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องในทั้ง 5 ด้านตามระยะเวลา 
เป้าหมายในการฟ้ืนคืนสภาพ ซึ่งการระบุความต้องการเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือให้ทราบว่าหากต้องปฏิบัติงาน  ให้เกิด
ความต่อเนื่อง ต้องไปท างานที่สถานที่ส ารองที่ใด ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์เท่าใดและหา มาได้จาก  แหล่งใด มีบุคลากร
หลักจ านวนเท่าใดต้องมาปฏิบัติงาน และต้องประสานแจ้งหรือติดต่อกับผู้ให้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใดบ้าง 

1) ด้านสถานที่ปฏิบัติงานส ารอง (Working Space Requirement) ดังตาราง 

ตาราง การระบุพ้ืนที่การปฏิบัติงานส ารอง 

ทรัพยากร สถานที่/ที่มา 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 

พื้นที่ส าหรับสถานท่ี

ปฏิบัติงานส ารอง 

สมช. อาคารศูนย์ราชการเฉลิม

พระเกียรติ ช้ัน 7  

ฝั่งตะวันตก 

ด าเนินการได้ทันทีเมื่อมีค าสั่งจากผู้บริหาร สมช. 

ปฏิบัติงานท่ีบ้าน ด าเนินการได้ทันทีเมื่อมีค าสั่งจากผู้บริหาร สมช. 
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2) ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement) ดังตาราง 

ตาราง การระบุจ านวนวัสดุอุปกรณ์ 

ทรัพยากร ที่มา 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 

Notebook สว่นกลาง ศทส. 20 เครื่อง (ส าหรับ จนท. ผู้ประสานแต่ละส านัก กอง กลุ่มงาน) 

โทรศัพท์มือถือ ส่วนกลาง สลก. โดย พอย. 20 เครื่อง (ส าหรับ จนท. ผู้ประสานแต่ละส านัก กอง กลุ่มงาน) 

เครื่องถ่ายเอกสาร +  

ปริ้นเตอร ์ส่วนกลาง 

สลก. โดย พอย. 5 เครื่อง 

เครื่องสแกนเนอร ์ส่วนกลาง สลก. โดย พอย. 5 เครื่อง 

รถยนต์ส่วนกลาง พร้อม

คนขับ 

สลก. โดย พอย. 5 คัน (ส าหรับประสานงานระหว่าง สมช. ท าเนียบ – ศรก.  

แจ้งวัฒนะ และหน่วยงานอ่ืน ๆ) 

3) ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล (IT & Information  Requirement) 

ตาราง การระบุความต้องการด้านเทคโนโลยี 
ทรัพยากร แหล่งข้อมลู/ท่ีมา 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 

ระบบ อินเทอร์เน็ต / 

อินทราเน็ต 

ศทส.  
√    

WiFi ศทส.  √    

ระบบประชุมทางไกล สลก. และ ศทส.   √    

4) ความต้องการด้านบุคลากรส าหรับความต่อเนื่องเพ่ือปฏิบัติงาน (Personnel Requirement)  

ตาราง การระบุจ านวนบุคลากรหลักที่จ าเป็น 

ทรัพยากร 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 

จ านวนบุคลากรปฏิบัติงานท่ี 

ส านักงาน /สถานท่ีปฏิบัติงานส ารอง 

- ตั้งแต่ระดับหัวหน้ากลุม่งาน ผู้อ านวยการกองขึ้นไป ของ สมช. 

- จนท. สายงานหลัก (เช่น นวผ.) และ จนท. ฝ่ายสนับสนุนแตล่ะกอง จ านวน

ตามความเหมาะสม 

จ านวนบุคลากรที่จ าเป็นต้องปฏิบตัิงานท่ีบ้าน ก าหนดในลักษณะสลับวันปฏิบตัิงานท่ีบ้าน หรือตามความเหมาะสม 
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5) ความต้องการด้านผู้ให้บริการที่ส าคัญ (Service Requirement) 

ตาราง การระบุผู้ให้บริการที่ต้องติดต่อหรือขอรับบริการ 

ผู้ให้บริการ 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 

ผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  √    

ผู้ให้บริการซอฟต์แวรส์นับสนุนการ

ประสานงานทางไกล หรือปฏิบัติงานนอกท่ีตั้ง 

 √    

 
4. กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy) 

กลยุทธ์ความต่อเนื่อง เป็นแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีความพร้อมเม่ือเกิด

สภาวะวิกฤต ซึ่งพิจารณาทรัพยากรใน 5 ด้าน ดังตาราง 

ตาราง กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy) 

ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 

 

อาคาร/ สถานที่
ปฏิบัติงานส ารอง 

 เตรียมความพร้อมอาคาร สมช. ทั้ง 3 แห่ง (ท าเนียบ/ตึก 20/
ศรก. แจ้งวัฒนะ) รวมถึงประสานหน่วยงานอ่ืนเพ่ือใช้เป็น
สถานที่ทางเลือก 

 จัดเตรียมสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย 

 

วัสดุอุปกรณ์ที่
ส าคัญ / การจัดหา
จัดส่งวัสดุอุปกรณ์
ที่ส าคัญ 

 จัดหาคอมพิวเตอร์ส ารองพร้อมอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อ
ผ่านอินเทอร์เน็ต 

 จัดเก็บวัสดุสิ้นเปลืองในปริมาณท่ีเหมาะสม 

 จัดเก็บเอกสารส าคัญไว้ในที่ปลอดภัย 

 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับป้องกันตัวเอง/บุคลากร 

 

เทคโนโลยี 
สารสนเทศและ 
ข้อมูลที่ส าคัญ 

 ให้มีระบบการส ารองข้อมูลไว้ในสถานที่อ่ืน 

 จัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลางที่สามารถเข้าถึงได้
จากสถานที่อ่ืน ๆ (เช่น NSC Cloud) 

 จัดเตรียมระบบการประสานงาน/ประชุมผ่านระบบออนไลน์ 
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ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 

 

บุคลากรหลัก  ให้ใช้บุคลากรทดแทนภายในส านักงาน หรือภายในกอง
เดียวกัน 

 ให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) 

 มอบหมาย จนท. แต่ละกอง เป็นผู้ประสานหลักในกรณี
ฉุกเฉิน 

 

คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่
ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

 ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการท างานร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ 

 เผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ที่ส าคัญผ่านเว็บไซต์ สมช. 
(www.nsc.go.th) หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอ่ืน
ที่ทางราชการก าหนด 

 
5. วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือให้หน่วยงานมีการเตรียมพร้อมในการรับมือสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่เกิดขึ น  
 - เพ่ือลดผลกระทบจากการหยุดชะงักจากการปฏิบัติงาน ป้องกันความเสียหาย ลดความเสียหาย และ
ควบคุมผลกระทบจากภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ น 
 - เพ่ือให้มีแผนหรือคู่มือในการน้าไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติกรณีมีสภาวะฉุกเฉินเกิดขึ นจริงได้อย่างเป็น
ระบบ ชัดเจน ลดการสูญเสียและสามารถท้างานอย่างต่อเนื่องได้ 
 - เพ่ือให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) มีความเชื่อมั่นใน
ศักยภาพขององค์กร 
 - เพ่ือใช้เป็นแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง 
 - เพ่ือบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได ้
6. ขอบเขตการด าเนินงาน 
 แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ใช้รับรองกรณีเกิดสภาวะ
วิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินภายในส านักงานฯ หรือบริเวณโดยรอบส านักงานฯ ประกอบด้วยเหตุการณ์ ดังนี้  
 - เหตุการณ์อุทกภัย 
 - เหตุการณ์อัคคีภัย 
 - เหตุการณช์ุมนุมประท้วง/การก่อจลาจล 
 - เหตุการณแ์ผ่นดินไหว 
 - เหตุการณ์โรคระบาดต่อเนื่อง 
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7. ค าจ ากัดความ 
 7.1 ภาวะฉุกเฉิน หมายถึง สภาวะอันอาจจะเป็นภัยหรือมีอันตรายแรงสูง ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อ ประสานงาน รวมทั้ง  
ทรัพย์สินและของมีค่าของทางราชการ  
 7.2 อัคคีภัย หมายถึง เหตุการณ์ที่มีเปลวไฟลุกติดสิ่งของต่างๆ ภายในสถานที่หนึ่งสถานที่ใดจนอาจเกิด
อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน  
 7.3 อุทกภัย หมายถึง เหตุการณ์ที่มีน้ าท่วมพ้ืนดินสูงกว่าระดับปกติซึ่งมีสาเหตุมาจากปริมาณน้ าฝน       
จนท าให้มีปริมาณน้ าส่วนเกินมาเติมปริมาณน้ าผิวดินที่มีอยู่ตามสภาพปกติจนเกินขีดความสามารถการระบายน้ า
ของ แม่น้ า ล าคลอง และยังมีสาเหตุมาจากการกระท าของมนุษย์โดยปิดกั้นการไหลของน้ าตามธรรมชาติ         
ทั้งเจตนา และไม่เจตนา จนอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชาชนและสิ่งแวดล้อม 
 7.4 แผ่นดินไหว หมายถึง การสั่นสะเทือนของพ้ืนดิน อันมีสาเหตุมาจากการขยับเคลื่อนตัวของเปลือกโลก 
การสั่นสะเทือนนี้อาจมีระดับความรุนแรงขั้นต่ า ที่ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ แต่บางครั้งอาจมีระดับ        
ความรุนแรงในขั้นที่เป็นอันตรายจนก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงได้  
 7.5 โรคระบาดต่อเนื่อง หมายถึง สถานการณ์การติดเชื้อโรค หรือโรคติดเชื้อที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 
เดียวกันในชุมชน ในถิ่น หรือในแหล่งหนึ่งแหล่งใด ในอัตราสูงกว่าสถานการณ์ปกติที่ควรเป็น  และเกิดขึ้นอย่าง
ยาวนาน โดยการติดเชื้อนั้นลุกลามแพร่กระจายอยู่ในชุมชน ในถิ่น หรือในแหล่งนั้น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงจุดเริ่มต้นของ
โรค และสามารถ แพร่กระจายลุกลามไปยังชุมชนอ่ืน ๆ ที่อยู่ไกล ๆ ออกไปได้หลายชุมชนหรือหลายสถานที่ 

7.6 ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่าหรือ
เหตุการณ์ที่ ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเกิดขึ นในอนาคต และมีผลกระทบหรือท้าให้การด้าเนินงานไม่ ประสบ
ความส้าเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร ทั งในด้านยุทธศาสตร์การปฏิบัติงาน การเงิน 
และการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยการวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับและโอกาส    
ที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณค์วามเสี่ยง  

7.7 การบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความ
เสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 

7.8 ภาวะฉุกเฉิน หมายถึง ภาวะที่เกิดขึ นโดยปัจจุบันทันด่วน เหตุการณ์ที่เกิดขึ นโดยไม่ได้คาดการณ์ไว้
ล่วงหน้า ซึ่งเกิดขึ นในบริเวณพื นที่ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อมหรือการ
ด้าเนินงาน 

7.9 ภัยพิบัติ หมายถึง ภัยที่รุนแรง อันตรายอันน้าไปสู่หายนะภัยที่รุนแรง เหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ นและ
ส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในวงกว้าง กระทบต่อความมั่นคงและปลอดภัย ซึ่งอาจเกิดจากภัยธรรมชาติ
หรือการกระท้าของมนุษย์ 

7.10 แผนฉุกเฉิน  หมายถึง เอกสารขั นตอนการปฏิบัติ ที่มีการก้าหนด หรือ มีการเตรียมการจ้าแนก
เหตุการณ์ และแยกแยะวิธีการ  บุคลากรหรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบ รวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติการ 
การประสานงาน การติดต่อสื่อสารเพ่ือการระงับเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ ที่เกิดขึ นอย่างกะทันหัน ให้อยู่ในการ
ควบคุมและกลับคืนสู่สภาพได้อย่างรวดเร็ว 
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7.11 การให้บริการ คือ การด้าเนินการเพ่ือส่งมอบบริการที่อยู่ในภารกิจความรับผิดชอบให้กับ
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

7.11.1 การชุมนุมของมวลชน หมายถึง กลุ่มบุคคลจ้านวนมากที่มีการรวมตัวกันเพ่ือเรียกร้อง     
ยื่นข้อคัดค้านหรือข้อเสนอหรือด้าเนินการอื่นใดเพ่ือให้ได้สิ่งที่ต้องการหรือบรรลุสิ่งที่ต้องการทั งในรูปแบบสงบและ
ไม่สงบ 

7.11.2 สาธารณภัย หมายถึง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์  
โรคระบาดสัตว์น้ า การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืนๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ 
มีผู้ท าให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอ่ืนใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหาย  
แก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย 

8. คณะบริหารความต่อเนื่อง 
 ได้มีการก าหนดผู้รับผิดชอบโดยยึดกลไกการบริหารงานตามแผนป้องกันภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินของ
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยมุ่งหมายให้หน่วยงานสามารถด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างต่อเนื่องและ   
มีสิทธิภาพต่อไป แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
 8.1 ฝ่ายอ านวยการ 
       มีหน้าที่การด าเนินการให้เป็นไปตามแผนป้องกันภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน โดยการก ากับควบคุม              
และดูแลการด าเนินงาน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของหน่วยงาน        
การเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงาน เป็นต้น โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
       (1) งานอ านวยการควบคุมภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน 
  องค์ประกอบ  

1) เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้อ านวยการ/หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง 

2) รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ             รองผู้อ านวยการ/รองหัวหน้าคณะบริหาร 
  ที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติมอบหมาย  ความต่อเนื่อง 
3) ผู้ช่วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ   
4) ที่ปรึกษาด้านการประสานกิจการความม่ันคง  
5) ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง 

       (2) งานก ากับควบคุม ดูแล 
  แยกเป็นด้านอาคารสถานที่ และด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ด้านอาคารสถานที ่
  ประกอบด้วย  ผู้อ านวยการส านักงานเลขาธิการ 
  - หัวหน้ากลุ่มงานบริหารพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ 
  - หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานคลัง 
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  ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ประกอบด้วย ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
       (3) งานประชาสัมพันธ์และฝึกอบรม 
  ประกอบด้วย  ผู้อ านวยการส านักงานเลขาธิการ หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล (กบท.) และหัวหน้ากลุ่มงานสารบรรณและประชาสัมพันธ์ (กบส.)  
       (4) งานติดต่อประสานงาน 
  ด้านอาคารสถานที่ 
  ประกอบด้วย  หัวหน้ากลุ่มงานสารบรรณและประชาสัมพันธ์ และหัวหน้ากลุ่มงานบริหารพัสดุ 
อาคารสถานที่ และยานพาหนะ 
  ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ประกอบด้วย  ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 8.2 ฝ่ายปฏิบัติการ 
       มีหน้าที่เตรียมความพร้อมเพ่ือป้องกัน หรือปฏิบัติการเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉินขึ้น โดยการควบคุม 
บรรเทา หรือระงับภัยพิบัติ การอพยพเจ้าหน้าที่และขนย้ายทรัพย์สินของราชการ การปฐมพยาบาล การสนับสนุน
ด้านอุปกรณ์เครื่องมือ ยานพาหนะ อาหาร เครื่องดื่ม เป็นต้น  
       (1) อ านวยการควบคุมภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน  
   ประกอบด้วย : ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/กลุ่มงาน ของแต่ละอาคารเป็นผู้ควบคุมภัยพิบัติและ
ภาวะฉุกเฉิน 
       (2) เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงาน    
        ประกอบด้วย : ผู้อ านวยการส านัก/กอง/กลุ่มงาน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของทุกส านัก/กอง/ กลุ่ม 
       (3) เจ้าหน้าที่ด้านการอพยพ 
         ประกอบด้วย : เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายจากทุกส านัก/กอง/กลุ่ม งานละ 1 คน 
       (4) เจ้าหน้าที่ด้านการดับเพลิง 
  ประกอบด้วย : เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายจากทุกส านัก/กอง/กลุ่ม หน่วยงานละ 1 คน 
       (5) เจ้าหน้าที่ด้านการปฐมพยาบาล 
  ประกอบด้วย : เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายจากส านัก/กอง/กลุ่มงาน หน่วยละ 1 คน 
       (6) เจ้าหน้าทีด่้านการตดิต่อสื่อสาร / ช่าง  
  ประกอบด้วย : เจ้าหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายจากกลุ่มงานสารบรรณและประชาสัมพันธ์               
และกุล่มงานบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ หน่วยละ 2 คน 
       (7) เจ้าหน้าทีด่้านการสนับสนุนการขนย้าย/อพยพ ยานพาหนะ 
  ประกอบด้วย : พนักงานขับรถยนต์ของอาคารส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (ท าเนียบ
รัฐบาล) และอาคารศูนย์ราชการฯ 
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       (8) ทีมเฉพาะกิจ 
  เพ่ือช่วยปฏิบัติการในกรณีที่ภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉินเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดราชการหรือหลังเวลา
ราชการที่ไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ปฏิบัติงานแล้ว 
  ประกอบด้วย : เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ รวมทั้งเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทั้ง 3 แห่ง (อาคาร สมช. ท าเนียบรัฐบาล/อาคาร 20 
ชั้น 3 ท าเนียบรัฐบาล/อาคารศูนย์ราชการฯ) ทั้งนี้ โดยมีศูนย์อ านวยการป้องกันภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินของอาคาร
ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติตั้งอยู่ที่ส านักงานเลขาธิการ อาคาร 20 ชั้น 3 และอาคารศูนย์ราชการฯ และ    
ให้มีศูนย์อ านวยการที่ส่วนปฏิบัติงานของแต่ละส านัก/กอง/กลุ่ม 
 
9. การบังคับบญัชา การติดต่อสื่อสาร และกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) 
  ในกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน ให้เลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ เป็นผู้อ านวยการ
สูงสุดในการบังคับบัญชา และรองเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติที่ได้รับมอบหมายเป็นรองผู้อ านวยการ โดยมี
ส านักงานเลขาธิการ (สลก.) เป็นผู้ประสานงานให้มีการด าเนินตามค าสั่งการและตามแนวทางด าเนินการ            
ที่ก าหนดไว้ 
  ส าหรับการติดต่อสื่อสาร ให้ใช้ระบบโทรศัพท์ปกติ/โทรศัพท์เคลื่อนที่ และกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใช้ระบบสื่อสาร VHF ผ่านเครือข่ายอัมรินทร์และระบบ
โทรศัพท์ปกติ/โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
  ส าหรับกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) คือ กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกใน
คณะบริหารความต่อเนื่องและทีมบริหารความต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการในการติดต่อ
บุคลากรของหน่วยงาน ภายหลังจากมีการประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤต โดยเริ่มจากหัวหน้าคณะ
บริหารความต่อเนื่องแจ้งให้ผู้ประสานงานฯ จะแจ้งให้หัวหน้าทีมฯ รับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้
แผนบริหารความต่อเนื่องตามสายงาน การบังคับบัญชาของแต่ละสายงาน จึงติดต่อและแจ้งไปยังบุคลากรภายใต้
การบังคับบัญชาของตนรับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานที่
ได้รับผลกระทบ 

10. หน่วยงานส าหรับติดต่อเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน 
 10.1 สถานีต ารวจ 
 10.2 สถานีดับเพลิง 
 10.3 ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 10.4 ส านักงานเขต 
 10.5 การไฟฟ้านครหลวง 
 10.6 การประปานครหลวง 
 10.7 โรงพยาบาลหรือศูนย์นเรนทร 
 10.8 มูลนิธิและองค์กรเอกชนต่าง ๆ 
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11. แนวทางด าเนินการ ประกอบด้วย 
 11.1 ขั้นตอนการเตรียมการ 
       11.1.1 การเตรียมอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ 
        (1) จัดให้มีการส ารวจอาคารที่ท าการของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทั้ง 3 แห่ง            
ให้อยู่ในสภาพเหมาะสม มั่นคงแข็งแรง และปลอดภัยอยู่เสมอ ทั้งในเรื่องโครงสร้างอาคาร ระบบสาธารณูปโภค 
ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบปรับอากาศ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และความเป็นระเบียบ   
เรียบร้อย เป็นต้น ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารส านักงาน หากตรวจพบส่วนใดช ารุดทรุดโทรมหรือไม่
เป็นไปตามมาตรฐานให้รีบด าเนินการแก้ไขโดยด่วน 
       (2) จัดอาคารสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย โดย 
   - ให้มีทางออกฉุกเฉิน 
   - มีป้ายแสดงทางออกฉุกเฉิน ป้ายห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดเพลิงไหม้ และป้ายเพ่ือความ
ปลอดภัยอื่น ๆ 
   - มีป้ายแผนผังแสดงทางหนีไฟ/ประตูหนีไฟ และจุดติดตั้งถังดับเพลิง  
        (3) จัดให้มีการส ารวจวัสดุอุปกรณ์และระบบเพ่ือความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้  
ระบบกล้องวงจรปิด ถังดับเพลิง ฯลฯ ให้มีจ านวนเพียงพอและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่ เสมอ รวมทั้ง             
มีค าอธิบายวิธีใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ก ากับไว้ หรือสังเกตได้ชัดเจน  
        (4) จัดให้มีอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาล 

       11.1.2 การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ จัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก ่

        - เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

        - เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ 

        - เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ  

        รวมทั้งมีการซักซ้อมความเข้าใจเพ่ือเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ 

       11.1.3 เผยแพร่คู่มือปฏิบัติการ 

        ให้มีการเผยแพร่คู่มือปฏิบัติการป้องกันภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินให้บุคลากรของส านักงาน    

สภา ความมั่นคงแห่งชาติทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน รวมทั้งมีการเผยแพร่ความรู้เรื่องการป้องกันภัยพิบัติและ               

ภาวะฉุกเฉินอย่างสม่ าเสมอ โดยผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

       11.1.4 การซ้อมอพยพหนีไฟ 

        จัดให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟที่ถูกต้องและอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน โดยขอความร่วมมือ

จากหน่วยงานที่มีความช านาญการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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       11.1.5 สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันภัยพิบัติ 

        โดยสร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานภายในท าเนียบรัฐบาลและศูนย์ราชการฯ รวมทั้งมีการ

แลกเปลี่ยนข่าวสารกับหน่วยงานดังกล่าว เพ่ือติดตามสถานการณ์ข่าวสารให้ทันต่อเหตุการณ์อย่างสม่ าเสมอ 

       11.1.6 จัดท าสมุดบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ 
        โดยจัดท าสมุดบันทึกของผู้บริหาร คณะท างาน ทีมงาน และหน่วยงานภายนอกเมื่อเกิดภัย
พิบัติและภาวะฉุกเฉิน 
 11.2 ขั้นตอนการปฏิบัติ 
       (1) กรณีอัคคีภัย 
       (2) กรณีเกิดเหตุชุมนุมประท้วง 
       (3) กรณีเกิดแผ่นดินไหว 
       (4) กรณโีรคระบาดต่อเนื่อง 
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1. แผนป้องกันและระงบัอัคคีภัย 
วัตถุประสงค ์

- เพ่ือก้าหนดมาตรการ แนวทางที่เหมาะสมในการรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานและบุคลากร 
- เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์และภารกิจได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุเป้าหมาย 

 - เพ่ือก้าหนดอ้านาจหน้าที่ และการแบ่งงานเพ่ือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 - เพ่ือให้ระบบการติดต่อสื่อสาร สามารถด้าเนินการไปได้ 
ขั้นตอนการปฏิบัติ  
 1. ติดตามข่าวสารอย่างสม่ าเสมอ แบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้  
           - การปฏิบัติก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
        - การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
        - การปฏิบัติภายหลังเพลิงสงบ ประกอบด้วย การบรรเทาทุกข์ การปฏิรูปพื้นฟู 

   การปฏิบัติก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

       (1) ให้ส านักงานเลขาธิการมอบหมายกลุ่มงานบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่และ
ยานพาหนะท าหน้าที่ในการดูแลความเรียบร้อยของอาคารในส านักงานดังนี้ 
        - จัดท าป้ายสื่อความปลอดภัย เช่น ทางหนีไฟ “ห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดเพลิงไหม”้ 
        - ส ารวจตรวจราอุปกรณ์ดับเพลิง หากพบจุดเสี่ยงให้เพ่ิมความระมัดระวังเป็นพิเศษ     
        - ดูแลบ ารุงรักษาระบบพับเพลิงและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมและมีเพียงพอที่จะใช้งาน 
        - ติดตั้งอุปกรณ์ในที่เห็นชัดเจนสามารถและหยิบใช้งานได้สะดวกไม่มีสิ่งกีดขวาง 
        - ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
        - ให้ความรู้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์การดับเพลิง 
        - แนะน าจุดที่ตั้งเมนส์สวิทช์และวิธีการตัดกระแสไฟ 
        - จัดท าหมายเชยหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะสามารถติดต่อได้ในกรณีเกิดเหตุ 
        - ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย 
        - ก าชับให้ข้าราชการและลูกจ้างติดบัตรแสดงตนเข้า – ออกขณะปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงาน 
ตลอดจนผู้มาติดต่อให้มีการแลกบัตร 
        (2) ก าชับส านัก/กลุ่ม/กองที่อยู่ในอาคาร เพ่ือให้ความส าคัญในการป้องกัน ตรวจตราและ
รณรงค์ให้บุคลากรในสังกัดมีจิตส านึกในป้องกันภัย ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีการมอบหมาย
หน้าที่ให้ชัดเจน                 
        (3) ส่วนงานที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานด าเนินการ ดังนี้ 
        - ร่วมจัดท าแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยทั้งด้านการตรวจตรา การอบรม การรณรงค์          
ป้องกันอัคคีภัย การพับเพลิง การอพยพหนีไฟ การบรรเทาทุกข์ และการปฏิบัติฟื้นฟูเมือเกิดเพลิงไหม้  
        - ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนรับทราบจุดที่ตั้งของถังดับเพลิง 
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        - ให้มีการจัดท าสัญลักษณ์ของบัญชีทรัพย์สิน เอกสารที่ส าคัญในกรณีที่จะต้องมี การขนย้าย
ให้ชัดเจน พร้อมแจ้งให้ทุกคนในหน่วยงานรับทราบและเข้าใจร่วมกัน 
        - ทุกคนต้องส ารวจอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้อยู่ในสภาที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานและก าจัด
แหล่งที่จะเป็นเชื้อเพลิง 
        - ให้ทุกคนรับทราบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) และระบบสัญญาณจะต้อง
สมบูรณ์พร้อมใช้งานและได้ยินโดยทั่วถึง 
        - มีการมอบหมายหน้าที่ เช่น 
   - ก าหนดผู้น าทางหนีไฟ 
   - ก าหนดผู้ขนย้ายทรัพย์สิน 
   - ก าหนดผู้มีหน้าที่เฝ้ารักษาทรัพย์สินในพื้นที่พัก 
   - ก าหนดให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบว่ามีใครสูญหายหรือไม่เม่ืออพยพหนีไฟ 
        - ให้ทุกคนทราบวิธีการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ล าการรายงานผู้บังคับบัญชา 
        - จัดให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเข้ารับการฝึกอบรมการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 
        - ซักซ้อมความเข้าใจและฝึกซ้อมการระงับอัคคีภัยและหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
        - จัดท าผังติดต่อสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายที่รับผิดชอบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

   การปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
        ด าเนินการเกี่ยวกับการจราจรบริเวณโดยรอบ การแบ่งโซนพ้ืนที่ การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ 
        (1) ผู้พบเห็นเพลิงไหม้ ตัดสินใจว่าจะดับเพลิงเองหรือไม่ 
   - ถ้าดับได้ ให้ด าเนินการดับเพลิงนั้นทันทีหรือเรียกให้คนมาช่วยดับและรายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
   - ถ้าดับไม่ได้ให้แจ้งเพ่ือนร่วมงาน/หัวหน้า ช่วยกันดับเพลิง กรณีดับได้แล้วให้แจ้ง
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น แต่ถ้าไม่สามารถยุติเพลิงได้ให้เข้าสู่แผนการปฏิบัติการเพลิงไหม้ขั้นต้น 
           (2) การเข้าสู่แผนการปฏิบัติการเพลิไหม้ขั้นต้น  

   - ตัดกระแสไฟฟ้าบริเวณท่ีเกิดเหตุทันท ี
   - ไปที่สัญญาณแจ้งเหตุดับเพลิงไหม้ แจ้งเตือนภัย 
   - แจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยช่วยกันท าการดับเพลิง 
        หากยังไม่สามารถดับเพลิงได้ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย           
เป็นผู้พิจารณาใช้แผนปฏิบัติการอพยพหนีไฟ 
        (3) การเข้าสู่แผนปฏิบัติการเพลิงไหม้ข้ันลุกลาม 
   - แจ้งหน่วยดับเพลิง (โทร. 199) โดยบอกชื่อผู้แจ้ง สถานที่เกิดเหตุ ลักษณะของไฟ     
ที่ก าลังลุกไม้ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้แจ้ง 
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   - เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายสั่งการใช้แผนอพยพหนีไฟ
บุคคลผู้มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ทันที เช่น ผู้มีหน้าที่ขนย้ายทรัพย์สิน ผู้มีหน้าที่เฝ้ารักษา
ทรัพย์สิน  - ควบคุมไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้า 
        (4) การเข้าสู่แผนอพยพหนีไฟ 
   - เมื่อเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสั่งการใช้แผนอพยพหนีไฟ ให้กดสัญญาณ          
เตือนภัย 3 ครั้ง 
   - ผู้น าทางหนีไฟ จะเป็นผู้น าทางอพยพหนีไฟไปตามที่จัดไว้ไปยังบริเวณพ้ืนที่เตรียมการ
รองรับการอพยพที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นจุดนัดพบหรือจุดรวมพล ห้ามหนีขึ้นข้างบนและไม่ควรผ่านด้านที่เกิดเพลิง
ไหม้ หากมีกลุ่มควันให้คลานต่ าและหม้าใช้ลิฟต์เป็นทางหนีไฟ 
   - ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบให้ตรวจสอบยอดและรายงานต่อผู้อ านวยการดับเพลิงหากพบว่า
ยังอพยพหนีไฟออกมาไม่ครบตามจ านวนจริง จะได้มีการค้นหาเพื่อช่วยชีวิตต่อไป 
   - หน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในกรณีผู้เป็นลม บาดเจ็บหรือหมดสติ และรีบน าส่งแพทย์ 
พยาบาลโดยเร็ว 

    การปฏิบัติภายหลังเพลิงสงบ เป็นการฟ้ืนฟูบูรณะภายหลังเพลิงสงบ และรวบรวมข้อมูล
รายงานผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 
   (1) ส ารวจความเสียหายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานต ารวจแห่งชาติ          
ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักงานเขต  
   (2) ในกรณีอาคารถูกเพลิงไหม้ไม่สามารถซ่อมแซมได้ ให้จัดการรื้อถอนออกเพ่ือป้องกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอีก พร้อมทั้งจัดหาสถานที่ในการท างานและให้บริการประชาชนในเบื้องต้น 
   (3) ประชาสัมพันธ์ ฟ้ืนฟูสภาพจิตใจของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้กับคืนสู่สภาพปกติ
โดยเร็ว 
   (4) ปรับปรุง ซ่อมแซม สิ่งที่เสียหายให้กลับคืนสภาพปกติ หรือจัดหาใหม่ทดแทน 
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คู่มือปฏิบัติส าหรับผู้ประสบอัคคีภัย 
 

1. ตะโกนหรือส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้ผู้อ่ืนทราบ 
2. ออกจากอาคารอย่างเป็นระเบียบโดยเร็วที่สุด และไม่ควรกลับเข้าไปในอาคารอีก 
3. หากต้องอพยพออกจากห้อง ควรใช้มือสัมผัสบริเวณผนังหรืออังใกล้ ๆ ลูกบิดประตู ถ้ามีความร้อนสูงแสดงว่า
เกิดเพลิงไหม้บริเวณใกล้ ๆ ห้ามเปิดประตูโดยเด็ดขาด 
4. ควรหนีไฟลงด้านล่างของอาคารโดยใช้บันไดหนีไฟด้านนอกอาคาร เนื่องจากบันไดภายในอาคารเป็นเหมือน
ช่อง โพรง ที่เสริมให้เปลวไฟพุ่งขึ้นและลุกลามอย่างรวดเร็ว แต่ถ้าลงทางบันไดให้ลงทางหน้าต่างโดยใช้เชือก
หรือผ้ายาวผูกตัวแล้วโหนลงมา ส่วนการกระโดดลงจากอาคารควรมีเบาะหรือลมรองรับ 
5. ห้ามใช้ลิฟต์ เพราะขณะเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับท าให้ลิฟต์ค้าง จะท าให้ด้านในของลิฟต์ไม่มีอากาศ 
6. หากเส้นทางหนีไฟเต็มไปด้วยกลุ่มควันให้ใช้ผ้าชุบน้ ามาคลุมตัวและปิดจมูกป้องกันการส าลักควันแล้วหมอบ
คลานเนื่องจากอากาศบริสุทธิ์จะอยู่ด้านล่าง (เหนือพ้ืน) 
7. ไม่ควรหนีไฟไปหลบห้องต่าง ๆ ที่เป็นจุดอับภายในอาคาร เช่น ห้องน้ า ที่แม้ช่วงแรกจะปลอดภัยแต่เมื่อไฟ
ลุกลาม น้ าที่อยู่ในห้องอาจไม่เพียบพอส าหรับดับไฟ และความร้อนของไฟจะส่งผลให้น้ ามี ความร้อนสูงขึ้นจน
สามารถลวกให้เสียชีวิตได ้
8. กรณีติดอยู่ในห้องที่ไม่สามารถหลบหนีออกมาได้ให้ปิดประตูหน้าต่าง ใช้ผ้าชุบน้ าอุดตามช่องว่างทั้ งหมด
ป้องกันควันลอยเจ้าไป และส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ เช่น โทรศัพท์ โบกผ้า หรือเป่านกหวีด (ถ้ามี) 
9. หากไฟไหม้ติดตัวอย่าใช้มือตบไฟเพราะจะท าให้ลุกลามมากข้ึน ให้ถอดเสื้อผ้าออกทันทีแล้วล้มตัวลงที่พ้ืนกลิ้ง
ตัว ไปมาเพ่ือดับไฟ กรณีไฟไหม้ตัวผู้อ่ืนให้ใช้ผ้าห่มพันตัวหลาย ๆ ชั้นจนกว่าไฟจะดับแล้วใช้น้ าราดตัว แล้วห่ม
ด้วยผ้าแห้ง 
10. ถ้าจ าเป็นต้องวิ่งฝ่าเปลวไฟให้ใช้ผ้าชุบน้ าจนเปียกคลุมตัวก่อนวิ่งฝ่าออกไป 
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2. แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีการชุมนุมทางการเมือง 

กรณีเกิดเหตุชุมนุมประทว้ง 

วัตถุประสงค์ 

 - เพ่ือก้าหนดมาตรการ แนวทางที่เหมาะสมในการรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานและบุคลากร 
- เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์และภารกิจได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุเป้าหมาย 

 - เพ่ือก้าหนดอ้านาจหน้าที่ และการแบ่งงานเพ่ือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 - เพ่ือให้ระบบการติดต่อสื่อสาร สามารถด้าเนินการไปได้ 
 กองประเมินภัยคุกคามตรวจสอบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการชุมนุมประท้วง ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในหลายกรณี 

ดังนี้ 

  - กรณีมีการชุมนุมใกล้เคียง แต่ยังไม่มีการเข้ามาในสถานที่ 

     (1) รายงานสถานการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

     (2) แจ้งเตือนเหตุภาวะฉุกเฉิน โดยให้ส านักงานเลขาธิการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือเตรียมความพร้อมในการอพยพหนีภัยไปยังพ้ืนที่ปฏิบัติงานอ่ืนเมื่อเกิดเหตุภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งก ากั บดูแล 

จนท.รปภ. ให้มีความเข้มงวดในการเข้า – ออก อาคารที่ท าการท้ัง 3 แห่ง 

     (3) แจ้งผู้ที่ ได้รับมอบหมายเตรียมความพร้อมในการก ากับดูแลและรายงาน

สถานการณ์ให้กับผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นต่อไป 

  - กรณีมีการชุมนุมและถูกปิดล้อม 
     (1) แจ้งผู้บริหารดับสูง เพ่ือขอรับนโยบายและสั่งการ 
     (2) แจ้งผู้เกี่ยวข้องประชุม วิเคราะห์สถานการณ์และหานาวทางในการก ากับดูแล         
ความปลอดภัย และความเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่และทรัพย์สินของทางราชการ 
     (3) ก าชับ รปภ. ให้มีความเข้มงวดในการเข้า – ออก และการปิดประตู และเปิดเฉพาะที่
จ าเป็น 
     (4) เตรียมความพร้อมส าหรับเส้นทางอพยพ 
     (5) แจ้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบเพ่ือเตรียมความพร้อมในการอพยพออกจาก
สถานที ่
     (6) แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเจ้าหน้าที่มารับทราบหรือเจรจาต่อรอง 
    - ออกไปรับข้อเสนอหรือเจรจาต่อรองด้านนอกอาคาร 
    - กรณีไม่สะดวกอนุญาตให้ผู้แทนกลุ่มชุมนุมส่งตัวแทนเข้ามาเจรจาด้านใน
อาคาร 
     (7) รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นขึ้นไปเป็นระยะ ๆ 
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 - ขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงาน 
 • จัดตั งคณะท้างานอ้านวยการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการชุมนุมทางการเมืองระดับหน่วยงาน   

 • ก้าหนดมาตรการ แนวทาง ในการรักษาความปลอดภัยสถานที่ท้างานและความปลอดภัยของบุคลากร 

ดังนี   
  - ให้มีการเฝ้าระวังสถานที่ท้างานไม่ให้เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจร ไฟไหม้สถานที่ท้างานหรือ 
สถานที่ท้างานและเครื่องมือเครื่องใช้ถูกท้าลาย กรณีเกิดการจลาจลหรือการเข้าปิดล้อมส้านักงาน  

- ก้าหนดมาตรการ แนวทางสร้างความตระหนัก สร้างความเข้าใจบุคลากรไม่ให้เกิดการ 
ทะเลาะหรือมีปากเสียงหรือโต้เถียงกัน โดยให้หลีกเลี่ยง และหลีกหนีการปะทะให้มากที่สุดเท่าที่จะท้าได้ 
  - หากถูกปิดล้อมหรือห้ามเข้าที่ท้างาน ให้หลีกเลี่ยงการปะทะแต่ให้ ใช้วิธีการเจรจาและ         
อาจจัดหาที่ท้างานงานแห่งใหม่ และปิดล็อคประตูส้านักงาน ห้องท้างาน โต๊ะท้างาน และเก็บขนเอกสารส้าคัญ      
ที่อาจเสียหายหรือสูญหาย และเครื่องมือ เครื่องอ้านวยความสะดวกท่ีส้าคัญออกจากส้านักงาน 
 • จัดการข้อมูลสารสนเทศมิให้เสียหาย โดยป้องกันความเสียหารที่อาจเกิดกั บระบบสารสนเทศ          

ทั งด้าน Hardware และด้าน Software และระบบฐานข้อมูลต่างๆที่ใช้ในการตัดสินใจหรือประกอบการวางแผน
หรือเพ่ือการอ้างอิง รวมทั งให้มีการส้ารองข้อมูลต่างๆไว้ทั งในรูปแบบเอกสารและอิเลคทรอนิคส์ รวมถึงการส้ารอง
ระบบเว็บไซต์และเตรียมสถานที่จัดเก็บที่ปลอดภัยและพร้อมใช้งาน 
 • จัดการให้ระบบการติดต่อสื่อสาร สามารถด้าเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะระบบ 

โทรศัพท์ โทรสาร ระบบอินเตอร์เน็ต หากมีปัญหากับเครื่องมือสื่อสารดังกล่าว ให้ใช้ระบบการติดต่อสื่อสารทาง
โทรศัพท์มือถือหรือระบบ Line รวมถึงการให้มีจุดนัดพบ เป็นต้น 
 • จัดหาสถานที่ท้างานส้ารอง และระบบการติดต่อสื่อสาร เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานกรณี         

ที่ไม่สามารถท้างานต่อไปได้ ณ ส้านักงาน โดยหากที่ท้างานถูกปิดล้อม ถูกปิดตายจนไม่สามารถเข้าที่ท้างานได้    
ในขั นนี  และเพ่ือความปลอดภัยและให้สามารถปฏิบัติงานต่อไปได้ให้ด้าเนินการ ดังนี  
  - ปิดล็อคประตูส้านักงาน และเก็บขนเอกสาร เครื่องมือ เครื่องอ้านวยความสะดวกที่ส้าคัญออก
จากส้านักงาน 
  - จัดการให้มีที่ท้างานส้ารองที่เหมาะสมซึ่งอาจเป็นบ้านพักของข้าราชการของหน่วยงานสถานที่
ราชการอ่ืนที่ท้างานได้และไม่ถูกผลกระทบ บ้านพักส่วนตัวของข้าราการอ่ืนหรือสถานที่ที่เหมาะสมอ่ืน 
  - มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานประจ้า หรือเป็นผู้ประสานงานประจ้า ณ ส้านักงานส้ารอง 
อย่างเหมาะสม ทุกวัน 
  - ขนย้าย ติดตั ง เครื่องมือ อุปกรณ์การท้างานและการสื่อสารให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
เหมาะสม และเพียงพอ เช่น โต๊ะ เก้าอี ท้างาน คอมพิวเตอร์ เครื่องโทรศัพท์  โทรสารและระบบอินเตอร์เน็ต 
  - แจ้ง สั่งการเจ้าหน้าที่ ทุกคน ให้ไปปฏิบัติงาน ประสานงาน ลงเวลาท้างาน ร่วมประชุมวางแผน
งานที่ส้านักงานส้ารอง 

• สื่อสารให้บุคลากร ทุกคนทราบและเข้าใจรวมทั งประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายและ

หน่วยงานภาคี ทราบ 
  - สั่ งการ มอบหมาย เจ้าหน้าที่  ทุกคน ให้ ไปปฏิบัติ งาน ประสานงาน ลงเวลาท้างาน            
ร่วมประชุมวางแผนงานที่ส้านักงานส้ารอง 
  - ประสาน ประชาสัมพันธ์ ให้พัฒนาการอ้าเภอ พัฒนากร หน่วยราชการอ่ืน และผู้รับบริการ
ทราบ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร สั่งการ ประสานงาน และการให้บริการที่ส้าคัญตามภารกิจ 
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• ด้าเนินการให้หน่วยงานและบุคลากรสามารถท้างานได้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์และ
งานตามภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย โดย 
  - ประชุม สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรของหน่วยงานอย่างทั่วถึง เพื่อให้เกิดความตระหนักในงาน 
ความรับผิดชอบ และไม่สามารถหยุดปฏิบัติหน้าที่ได้  
  - ก้าหนดเป้าหมายงาน ที่ต้องด้าเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและเป้าหมายงาน          
ที่ต้องบบรรลุเป้าหมาย ในภาวะฉุกเฉิน 
  - ทบทวน ปรับแผนการปฏิบัติราชการประจ้าปี  เท่าที่จ้าเป็น เหมาะสม 
  - สื่อสาร สร้างความเข้าใจกับผู้น้าชุมชน กลุ่มเป้าหมาย รวมทั งขอความร่วมมือ และการมีส่วน
ร่วม ในการร่วมเป็นผู้ด้าเนินงานหรือเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมตามผลผลิตกรมการพัฒนาชุมชน 
  - ควบคุม ก้ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ให้บุคลากรด้าเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ           
ที่ทบทวน ปรับปรุงแล้ว 
  - จัดประชุมเพ่ือประเมินสถานการณ์และติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่้าเสมอ 
 • ทบทวนแผนปฏิบัติการ แนวทางการด้าเนินงานตามแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน 

 • ฟ้ืนฟูความเสียหายให้กลับค ืนสภาวะปกติ เมื่อเหตุการณ์สงบ ให้รวมพลังเพ่ือจัดการให้ส้านักงาน           
มีความพร้อม สะอาดและมีบรรยากาศในการท้างานอีกครั งหนึ่ง และให้มีการส้ารวจความเสียหาย หรือสิ่งที่เป็น
อุปสรรคในการปฏิบัติงานเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปกติกลับคืนมา 
 • ให้รางวัลแรงจูงใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานได้มี มีประสิทธิภาพในภาวะไม่ปกติ 

 • รายงานผลการปฏิบัติตามแผนส้ารองฉุกเฉินให้ผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องทราบ 
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3. แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณเีกิดแผน่ดินไหว  

กองประเมินภัยคุกคามด าเนินการ ดังนี้ 
        (1) ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด 
        (2) ประสานงานกับส านักงานเลขาธิการเพ่ือแจ้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการอพยพออกจากสถานที่ 
        (3) อพยพออกจากอาคารไปสู่ที่โล่งแจ้ง และอย่างแย่งกันออกที่ประตูเพราะจะเกิดอันตราย
จากการเหยียบกัน 
        (4) กรณีไม่สามารถออกจากอาคาร ให้อยู่ชั้นเดิมอย่าใช้ลิฟต์ และให้หมอบอยู่ใต้โต๊ะหรือยืน
ชิดติดกับเสาที่แข็งแรง 
        (5) เตรียมความพร้อมเพ่ือใช้ระบบเตือนภัยและระบบดับเพลิง 
        (6) รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นขึ้นไปเป็นระยะ ๆ 

 
คู่มือปฏิบัติส าหรับผู้ประสบเหตุแผ่นดินไหว 
ขณะเกิดแผ่นดินไหว 
  1. อย่าตื่นตกใจพยายามควบคุมสติให้มั่นและมองหาที่หลบภัยที่มีความแข็งแรง 
  2. ถ้าอยู่ในอาคารให้ยืนหรือหมอบอยู่ในพ้ืนที่ที่มีโครงสร้างแข็งแรงสามารถรองรับน้ าหนัก หรือรีบออกจาก
อาคารโดยเร็ว 
  3. ถ้าอยู่ในที่โล่งแจ้งให้อยู่ห่างจากเสาไฟฟ้าและสายไฟที่พาดผ่าน 
  4. อย่าใช้เทียน ไม้ขีดไฟ หรือสิ่งที่ท าให้เกิดเปลวหรือประกายไฟ เพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้น 
  5. ห้ามใช้ลิฟต์โดยสารเด็ดขาดในขณะเกิดแผ่นดินไหว 
 

หลังเกิดแผ่นดินไหว 
  1. ตรวจสอบตัวเองและคนข้างเคียงว่าได้รับบาดเจ็บหรือไม่ 
  2. รีบออกจากอาคารทันทีเพราะอาจเกิดแผ่นดินไหวตามมาอาคารอาจพังทลายได้ 
  3. ใส่รองเท้าเพ่ือป้องกันไม่ให้ได้รับบาดเจ็บจากเศษแก้ว หรือวัสดุแหลมคมอ่ืน ๆ  
  4. ฟังค าแนะน าฉุกเฉิน อย่าใช้โทรศัพท์นอกจากจ าเป็นจริง ๆ 
  5. อย่าเป็นไทยมุงเข้าไปในเขตท่ีมีความเสียหาย หรืออาคารพังทลาย 
  6. ตรวจเช็คระบบน้ า ไฟฟ้า เพ่ือให้ทราบความเสียหาย 
  7. ตรวจสอบการรั่วไหลของแก๊สหากพบว่ามีการรั่วไหลให้เปิดประตู/หน้าต่างเพ่ือให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก 
  8. อย่าเข้าใกล้บริเวณท่ีสายไฟขาด และวัสดุสายไฟพาดถึง 
  9. อย่าแพร่ข่าวลือ  
  
 



- 26 - 

 

4. แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณเีกิดน้ าท่วม 

วัตถุประสงค ์
- เพ่ือแก้ปัญหาผลกระทบของการท้างานที่เกิดจากน ้าท่วม 
- เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น ้าท่วมทั งด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะและ
บุคลากร 
- เพ่ือให้ระบบการติดต่อสื่อสาร สามารถด้าเนินการไปได้ 
       - ก่อนเกิดน้ าท่วม 
   (1) จัดท าป้ายเครื่องหมายแสดงจุดที่ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 
   (2) ส ารวจรอยแตกร้าวทั่วอาคาร ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุให้น้ าซึมเข้าในอาคารได้ 
   (3) ติดตามข่าวสารพ้ืนที่น้ าท่วมและพ้ืนที่ที่คาดว่ากระแสน้ าจะท่วมถึงอย่างใกล้ชิด 
   (4) เก็บสิ่งของให้อยู่ในพื้นท่ีสูง 
   (5) เตรียมสถานที่ปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง 
   (6) รายงานสถานการณ์ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
       - ขณะเกิดน้ าท่วม 
   (1) ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด 
   (2) แจ้งเตือนภาวะฉุกเฉินให้ส านักงานเลขาธิการส่วนงานราชการและประชาสัมพันธ์
ส านัก/กอง/กลุ่มงาน 
   (3) ส านักงานเลขาธิการด าเนินการป้องกันเบื้องต้น เช่น กั้นกระสอบทราย แผ่นพลาสติก 
ยกสะพาน จัดหาเครื่องสูบน้ า ประสานหน่วยงานใกล้เคียง 
 
   (4) แจ้งเจ้าหน้าที่ไม่ให้เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้า และสายไฟฟ้าต่าง ๆ  
   (5) แจ้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบเพื่อเตรียมความพร้อมในการอพยพออกจากสถานที่ 
   (6) กรณีน้ าท่วมชั้นล่างหรือชั้นใต้ดิน ให้ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเฉพาะบางส่วน 
   (7) หากเป็นกรณีน้ าท่วมสูงให้ตัดกระแสไฟฟ้าหลักและไม่สัมผัสสวิทซ์ไฟฟ้าขณะเปียก 
   (8) กรณีเหตุการณ์รุนแรงจ าเป็นต้องปิดอาคารให้อพยพออกไปปฏิบัติงานและให้บริการ
ประชาชนในสถานที่ปลอดภัย 
        - หลังเกิดเหตุน้ าท่วม 
   (1) ส ารวจความเสียหายที่เกิดขึ้น 
   (2) ซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้กลับคืนสู่สภาพปกติ 
   (3) สรุปรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับชั้น 
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5. แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีเกดิโรคระบาดตอ่เนื่อง 
 

1. วัตถุประสงค ์
 - เพ่ือแก้ปัญหาผลกระทบของการท้างานที่เกิดโรคระบาดต่อเนื่อง 
 - เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ทั งด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะและ
บุคลากร 
 - เพ่ือลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการด้าเนินงาน 
2. มาตรการการปฏิบัติตนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

 2.1 ห้ามข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เดินทางไปต่างประเทศกรณีที่มี

ความจ าเป็นให้จัดท าบันทึกชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นและขออนุญาตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

 2.2 ในกรณีเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ 

2.2.1 แม้ว่ายั งไม่ปรากฏอาการใดๆ ให้ผู้นั้ นพักอยู่ที่บ้ านหรือที่ พักเพ่ื อเฝ้าสั งเกตอาการ              

เป็นระยะเวลา 14 วัน หลังจากกลับมาถึงประเทศไทย โดยรายงานตัวให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นทราบผ่านทางอีเมล

หรือไลน์ทุกวัน และให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ตามความเหมาะสม 

และรายงานให้รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติที่ก ากับดูแลทราบ ในการนี้ ให้เก็บอีเมลหรือไลน์นั้นไว้เป็น

หลักฐาน วันใดที่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นไม่ได้รับอีเมลหรือไลน์ให้นับเป็นวันลา 

2.2.2 ในระหว่าง 14 วัน ตามข้อ 2.2.1 หากมีอาการทางระบบทางเดินทางหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มี

น้ ามูก หายใจเหนื่อยหอบ หายใจล าบาก ให้ไปรับค าปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสถานพยาบาลหรือด าเนินการ

ตรวจสอบการติดโรคระบาดต่อเนื่องจากสถานพยาบาลที่เชื่อถือได้ และรายงานผลการตรวจพร้อมใบรับรองแพทย์

ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เพ่ือรายงานรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติที่ก ากับดูแล และเลขาธิการสภาความ

มั่นคงแห่งชาติทราบโดยเร็ว 

 2.3 ในกรณีที่สงสัยว่าจะติดโรคระบาดต่อเนื่อง จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าอาคารส านักงาน 

  2.3.1 ให้ไปรับค าปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสถานพยาบาล หรือด าเนินการคัดกรอง/

ตรวจสอบการติดโรคระบาดต่อเนื่อง จากสถานพยาบาลที่เชื่อถือได้ 

  2.3.2 หากแพทย์แนะน าให้กักตัวหรือลาป่วยให้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นทราบและหยุดท างาน

เพ่ือสังเกตอาการตนเองอยู่ที่บ้านตามระยะเวลาที่แพทย์แนะน า 
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  2.3.3 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น รายงานรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติที่ก ากับดูแลและ

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติทราบโดยเร็ว และพิจารณามอบหมายให้ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from 

Home)ตามความเหมาะสม 

  2.3.4 เมื่อครบตามระยะเวลาที่แพทย์แนะน าและแพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีอาการป่วยแล้ว      

ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เพื่อรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ พร้อมแสดงใบรับรองแพทย์ทั้งระหว่างป่วยและ

ใบรับรองว่าไม่มีอาการป่วยแล้ว 

 2.4 ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติติดบัตรประจ าตัวและสวมหน้ากาก

อนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในอาคารส านักงาน และรับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายที่จุดคัดกรอง รวมทั้งล้างมือ

ด้วยน้ าและสบู่หรือเจลล้างมือแอลกอฮอล์ 

2.5 ขอความร่วมมือข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ใช้บันไดในการขึ้นลง

อาคารส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยหากจ าเป็นต้องใช้ลิฟต์ ให้ ใช้หลักกา ร Social distancing            

ในการโดยสารลิฟต์ โดยก าหนดวิธีการยืนภายในลิฟต์ จ านวน ๔ คนต่อเที่ยว เพ่ือให้มีระยะห่างในขณะโดยสารลิฟต์ 

2.6 ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ลงลายมือชื่อปฏิบัติราชการแทนการ

สแกนลายนิ้วมือ เพ่ือหลีกเลี่ยงการสัมผัสเครื่องสแกนลายนิ้วมือ 

2.7 มอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น จัดเวลาการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงานสภา

ความมั่นคงแห่งชาติ ให้มีการเหลื่อมเวลาการท างาน เหลื่อมเวลาพักรับประทานอาหาร เพ่ือลดความแออัดภายใน

สถานที่ต่างๆ 

2.8 มอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ก ากับดูแล ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงานสภาความมั่นคง

แห่งชาติให้ปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดต่อเนื่องโดยเคร่งครัด และ

ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดเพิ่มเติมในภายหลังด้วย 

2.9 หากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้ใดมีญาติหรือบุคคลในครอบครัวที่

ติดเชื้อหรืออยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังการติดโรคระบาดต่อเนื่อง หรือมือเหตุอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังและป้องกัน

การแพร่ระบาดของโรคระบาดต่อเนื่องตามประกาศฉบับนี้ ขอให้แจ้งผู้บังคับบัญชาชั้นต้นทราบเ พ่ือรายงาน

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติทราบตามล าดับ เพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินการที่เหมาะสมต่อไป 

2.10 ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการรับสัมผัส เช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประชาสัมพันธ์ 

รวมถึงพนักงานท าความสะอาด เป็นต้น ต้องมีการป้องกันตนเองโดยใช้หน้ากากอนามัยท าความสะอาดมือบ่อยๆ 
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หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ าเป็น และพนักงานท าความสะอาดต้องใส่อุปกรณ์ป้องกัน

ขณะปฏิบัติงาน เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง 

3. มาตรการปฏิบัติตนส าหรับบุคคลภายนอก 

 ให้ผู้ที่จะเข้าอาคารส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เข้าอาคารส านักงานตามช่องทางที่ก าหนด และรับ

การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายที่จุดคัดกรอง 

 หากอุณหภูมิร่างกายสูงเกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าอาคาร ทั้งนี้แนะน าให้รีบไป

รับค าปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสถานพยาบาล หรือด าเนินการคัดกรอง/ตรวจสอบการติดโรคระบาดต่อเนื่อง

จากสถานพยาบาลที่เชื่อถือได้ 

 ทั้งนี้ ในการโดยสารลิฟต์ให้ปฏิบัติตามหลักการ Social distancing โดยก าหนดวิธีการยืนภายในลิฟต์

จ านวน 4 คนต่อเที่ยวเพื่อให้มีระยะห่างในขณะโดยสารลิฟต์ 

4. มาตรการสลับวันปฏิบัติงานที่ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และปฏิบัติงานที่บ้าน (Work 

from Home) 

 ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น โดยความเห็นชอบของรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ก ากับดูแล       

จัดตารางเวรข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดมาปฏิบัติงานที่ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ หมุนเวียนสลับกัน

ไป โดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องมาปฏิบัติงานที่ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติตามตารางเวร

ดังกล่าวปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) โดยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work - from 

Home) ให้หลีกเลี่ยงการออกจากบ้านโดยไม่จ าเป็น เพ่ือลดความเสี่ยงในการติดโรคระบาดต่อเนื่อง 

5. มาตรการด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมและการสัมมนาของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

 5.1 ให้งดการประชุมและการสัมมนา หรือกิจกรรมที่รวมคนจ านวนมากที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด

ของโรคระบาดต่อเนื่องทั้งหมด 

 5.2 การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือการป ระชุมอ่ืนใด ที่ เจ้าหน้าที่ส านักงาน           

สภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นฝ่ายเลขานุการ 

  5.2.1 หากไม่มีวาระเร่งด่วนที่มีเงื่อนไขเวลาตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือ ระเบียบ        

ให้งดการจัดประชุมดังกล่าว 

  5.2.2 หากมีวาระที่ต้องประชุมเนื่องจากกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือระเบียบ ก าหนดให้

ศึกษาข้อกฎหมายว่าประธานกรรมการสามารถใช้วิธีการใดเพ่ือให้มติของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ เช่น 
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การประชุมทางไกล หรือสามารถมอบอ านาจให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการ หรือ เลขาธิการสภาความมั่นคง

แห่งชาติด าเนินการได้หรือไม่ หรือข้ออ่ืนใดที่สอดคล้องกับกฎหมายหรือระเบียบ 

6. มาตรการดูแลด้านสถานที่ 

 6.1 การควบคุมเกี่ยวกับสุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคาร 

  6.1.1 จัดให้มีจุดคัดกรอง ป้องกัน ผู้มีไข้ด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน 

  6.1.2 จัดให้มีการท าความสะอาดจุดหรือบริเวณที่มีการใช้ร่วมกัน เช่น กลอนหรือลูกบิดประตู 

ราวจับ หรือราวบันได จุดประชาสัมพันธ์ สวิตซ์ไฟ ปุ่มกดลิฟต์ โทรศัพท์ ด้วยน้ ายาท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 

  6.1.3 จัดให้มีการท าความสะอาดห้องประชุมด้วยแอลกอฮอล์ทั้งก่อนและหลังการประชุมเป็น

ประจ าทุกวัน 

  6.1.4 จัดให้มีการท าความสะอาดบริเวณที่อาจมีการปนเปื้อนหรือบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยๆ    

ซึ่งอาจเป็นแหล่งที่มีการแพร่กระจายเชื้อโรค ได้แก่ โถส้วม ที่กดชักโครกหรือโถปัสสาวะ กลอนหรือลูกบิด ประตู 

ก๊อกน้ าอ่างล้างมือ ด้วยน้ ายาท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 

 6.2 การจัดอุปกรณ์ท าความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค 

  จัดให้มีเจลล้างมือแอลกอฮอล์ไว้ในบริเวณพ้ืนที่ส่วนกลาง เช่น จุดประชาสัมพันธ์ ห้องท างาน 

ประตูทางเข้า – ออก และห้องประชุม เป็นต้น  

 6.3 การให้ความรู้ ค าแนะน า และสื่อประชาสัมพันธ์ 

  จัดสื่อประชาสัมพันธ์หรือช่องทางให้ความรู้ในการป้องกันและการลดความเสี่ยงการแพร่กระจาย

โรคระบาดต่อเนื่องให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เช่น วิธีการสังเกตผู้สงสัยติด

โรคระบาดต่อเนื่อง ค าแนะน าการปฏิบัติตัวที่ถูกวิธี เป็นต้น 
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หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 

หมายเลขฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์ 

ศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 191, 123 

สถานีต ารวจบางซื่อ 0-2279-1500 

ศูนย์ดับเพลิงกรุงเทพมหานคร 199 

สถานีดับเพลิงดุสิต 0-2241-4063-67 

บริการแพทย์ฉุกเฉิน/ศูนย์นเรนทร 1669 

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ 0-2265-7777 

โรงพยาบาลรามาธิบดี 0-2354-7308 

ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร 1179 

บริการข้อมูลยาทางโทรศัพท์ 1156 

ศูนย์ช่วยประสบอุบัติเหตุเร่งด่วน 0-2246-0052 

ต ารวจท่องเที่ยว 1155 

ต ารวจทางหลวง 1193 

ศูนย์ช่วยเหลือเด็ก 0-2246-8657 

ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและครอบครัว 1599 

หน่วยแพทย์กู้ชีวิตวชิรพยาบาล 1554 

ศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาลกรมต ารวจ 1691 

ศูนย์รับร้องทุกข์ กทม. 1555 

ศูนย์วิทยุกรุงธน 0-2451-7227-9 
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แจ้งขอความช่วยเหลือเพ่ือดูแลเด็ก 1578 

ศูนย์ควบคุมระบบการจราจรบนทางด่วน 1543 

บริการให้ค าปรึกษาปัญหาเยาวชนและครอบครัว 1576 

ศูนย์ประชาบดี 1300 

โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค 1330 

ศูนยร์ับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย 1666 

สถานีวิทยุ สวพ.91 1644 

ศูนย์จราจรอุบัติเหตุ จส.100 1137 

เหตุเดือดร้อนร าคาญ 0-2225-3037 

กองปราบปราม 1195 

สายด่วนกรมทางหลวง 1586 

มูลนิธิร่วมกตัญญู 0-2751-0951-3 

ศูนย์วิทยุปอเต็กตึ๊ง 24 ช.ม. 0-2226-4444-8 

ศูนย์วิทยุรามา 0-2354-6999 

ศูนย์เอราวัณ กทม. (ศูนย์รับแจ้งเหตุ) 1646 

ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะกรมการขนส่งทางบก 1584 

สถานีวิทยุชุมชน ร่วมด้วยช่วยกัน (FM 96) 1677 

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 1860 

ศูนย์บริการข่าวอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา 1182 
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เหตุด่วนทางน้ า ศูนย์ปลอดภัยทางน้ า 1199 

สายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1784 

อุบัติเหตุทางน้ า กองบัญชาการต ารวจ 1196 

ฮอทไลน์คลายเครียด (กรมสุขภาพจิต) 1667 

ศูนย์ด ารงธรรม 1567 

ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพ่ือประชาชน 1111 

ศูนย์รับแจ้งข่าวยาเสพติด 1688 

สายด่วนผู้บริโภคกับ อย. 1556 

สายด่วนร้องทุกข์ สคบ. 1166 

 

 
 


