
 



 

คํานํา 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2555 เห็นชอบแนวทางการดําเนินการเตรียมความพรอมตอ
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ตอเนื่อง โดยไมหยุดชะงักเม่ือเกิดสถานการณวิกฤติตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ 

กรมกิจการผูสูงอายุ จึงไดจัดทํา “แผนความตอเนื่องขององคการ (Business Continuity Plan: BCP)” 

ฉบับนี้ข้ึน เพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพรอมและสามารถบริหารจัดการองคการใหสามารถ

ปฏิบัติงานในภารกิจหลักหรืองานใหบริการประชาชนท่ีมีความสําคัญไดอยางตอเนื่อง เปนระบบ มีประสิทธิภาพใน

สภาวะวิกฤติซ่ึงมีผลกระทบตอการดําเนินงานตามภารกิจขององคการ อันจะสงผลตอการสรางความเชื่อม่ันใน

ระบบการใหบริการของกรมกิจการผูสูงอายุ และระบบการใหบริการภาครัฐในภาพรวมตอไป 

กรมกิจการผูสูงอายุ หวังเปนอยางยิ่งวาแผนความตอเนื่องฉบับนี้ จะเปนเครื่องมือในการดําเนินงานให
บังเกิดผลสําเร็จอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชนสูงสุดตอองคการตอไป 
 
 
 
 
                                                                          (นายอนุสันต เทียนทอง) 

                       อธิบดีกรมกิจการผูสูงอายุ 
                    10  มิถุนายน 2559  

 

 

 
 
 
 
 
 

ก 



สารบัญ 
 
เรื่อง หนา 
คํานํา   ก 
บทท่ี 1 บทนํา  

วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 1 
สมมติฐานของแผน 1 
ขอบเขตของแผน 2 
คําจํากัดความ 2 
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากความเสี่ยงและภัยคุกคามจากสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณฉุกเฉิน 3 
การประเมินผลกระทบตอการดําเนินงาน 3 

บทท่ี 2 การกําหนดกลยุทธในการสรางความตอเนื่อง  
1. การระบุทรัพยากรท่ีจําเปนตองใชในกระบวนการดําเนินงานท่ีสําคัญ 7 
2. การกําหนดกลยุทธในการบริหารความตอเนื่อง 9 
3. การจัดทําแผนความตอเนื่อง 10 

3.1 การกําหนดโครงสรางและทีมงานจัดทําแผนความตอเนื่อง 10 
3.2 กระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) 12 
3.3 การกําหนดแนวทางการตอบสนองเหตุการณและการกอบกูกระบวนการ 15 

บทท่ี 3 แผนปองกันและบรรเทาภาวะฉุกเฉิน – กรณีเกิดอัคคีภัย 21 
บทท่ี 4 แผนปองกันและบรรเทาภาวะฉุกเฉิน – กรณีเกิดอุทกภัย 24 
บทท่ี 5 แผนปองกันและบรรเทาภาวะฉุกเฉิน – กรณีเกิดแผนดินไหว 27 
บทท่ี 6 แผนปองกันและบรรเทาภาวะฉุกเฉิน – กรณีการชุมนุมของฝูงชน 31 
บทท่ี 7 แผนปองกันและบรรเทาภาวะฉุกเฉิน – กรณีการกอวินาศกรรม 35 
บทท่ี 8 ข้ันตอนการปฏิบัติงานตามแผนปองกันภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน 38 
ภาคผนวก 

หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน 41 
คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน 43 
รายชื่อบุคลากรในคณะทํางานพรอมเบอรมือถือ 46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข 



 
สารบัญตาราง 

 หนา 

ตารางท่ี 1 แสดงสรุปเหตุการณสภาวะวิกฤติและผลกระทบจากเหตุการณ 3 

ตารางท่ี 2 แสดงหลักเกณฑการพิจารณาระดับผลกระทบจากเหตุการณ 4 

ตารางท่ี 3 แสดงระยะเวลาของการหยุดชะงักจากเหตุการณ 4 

ตารางท่ี 4 แสดงกระบวนการท่ีสําคัญท่ีมีผลกระทบและระยะเวลาเปาหมายในการฟนคืนสภาพ 5 

ตารางท่ี 5 แสดงการกําหนดทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีใชในการดําเนินงานและการใหบริการ 8 

ตารางท่ี 6 แสดงการกําหนดกลยุทธและแนวทางในการบริหารความตอเนื่อง 9 

ตารางท่ี 7 แสดงรายชื่อบุคลากรและบทบาทของคณะบริหารความตอเนื่อง (BCP Team) 12 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค 



 
สารบัญแผนภูมิ 

 หนา 
แผนภูมิท่ี 1 แสดงโครงสรางคณะบริหารความตอเนื่อง (BCP Team) ของกรมกิจการผูสูงอายุ 11 

แผนภูมิท่ี 2 แสดงกระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) 14 

แผนภูมิท่ี 3 แสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและผูเก่ียวของเม่ือเกิดภาวะฉุกเฉิน  23 

              กรณีเกิดอัคคีภัย  

แผนภูมิท่ี 4 แสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและผูเก่ียวของเม่ือเกิดภาวะฉุกเฉิน  26 

               กรณีเกิดอุทกภัย  

แผนภูมิท่ี 5 แสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและผูเก่ียวของเม่ือเกิดภาวะฉุกเฉิน  30 

กรณีเกิดแผนดินไหว  

แผนภูมิท่ี 6 แสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและผูเก่ียวของเม่ือเกิดภาวะฉุกเฉิน  34                                  

               กรณีเกิดการชุมนุมของฝูงชน  

แผนภูมิท่ี 7 แสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและผูเก่ียวของเม่ือเกิดภาวะฉุกเฉิน  38 

กรณีการกอวินาศกรรม  

แผนภูมิท่ี 8 แสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) ตามแผนปองกันภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน 39 

 

 
 
 
 
 
  
 

 
 

  
 

 

ง 



1 
 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร ผส. 2 มิถุนายน 2559 
 

บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2555 กําหนดใหสวนราชการไดมีการจัดทําแนวทาง

การเตรียมความพรอมตอสภาวะวิกฤติเพ่ือใหสามารถตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ
ในภาวะฉุกเฉินตาง ๆ ท้ังท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือภัยท่ีเกิดจากการกระทําของมนุษย โดยไมให
สภาวะวิกฤติหรือเหตุการณฉุกเฉินดังกลาวสงผลใหองคการตองหยุดการดําเนินงาน หรือไมสามารถใหบริการ
อยางตอเนื่องได เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาภารกิจหลักท่ีสําคัญขององคการหรืองานใหบริการประชาชนท่ี
สําคัญสามารถดําเนินการไปไดอยางตอเนื่อง เปนระบบ และมีประสิทธิภาพ ไมสะดุดหยุดลงแมวาจะประสบ
กับวิกฤติการณหรือภัยพิบัติตาง ๆ อันจะสงผลตอการสรางความเชื่อม่ันในระบบการใหบริการของรัฐตามท่ี
สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ 

ดังนั้น กรมกิจการผูสูงอายุ จึงไดจัดทําแผนความตอเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) 
ฉบับนี้ข้ึนเพ่ือนําไปใชเปนกรอบแนวทางการดําเนินงานรับมือกับเหตุการณฉุกเฉินท่ีไมคาดคิด ทําใหองคการ
สามารถดําเนินการหรือการใหบริการในกระบวนการท่ีสําคัญ (Critical Business Process) แกผูรับบริการได
ตามปกติ หรือใหบริการในระดับท่ีกําหนดไวในระยะเวลาท่ีเหมาะสมได ซ่ึงจะชวยใหสามารถลดระดับความรุนแรง
ของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอองคการได 
 
วัตถุประสงคของการจัดทําแผนความตอเนื่อง (Objectives of BCP) 

1. เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารความตอเนื่องของการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติ 
2. เพ่ือใหองคการมีการเตรียมความพรอมลวงหนาในการรับมือกับสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ

ฉุกเฉินตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน 
3. เพ่ือลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดําเนินงานหรือการใหบริการ อาทิ ผลกระทบดาน

การใหบริการสังคม ชุมชน ตลอดจนชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
4. เพ่ือบรรเทาความเสียหายใหอยูในระดับท่ียอมรับได 
5. เพ่ือใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียขององคการมีความเชื่อม่ันในศักยภาพขององคการ 

แมองคการตองเผชิญกับเหตุการณรายแรงและสงผลกระทบจนทําใหการดําเนินงานตองหยุดชะงัก 
 

สมมติฐานของแผนความตอเนื่อง (BCP Assumptions) 
เอกสารฉบับนี้จัดทําข้ึนภายใตสมมติฐาน ดังตอไปนี้ 
1. เหตุการณฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนในชวงเวลาสําคัญตาง ๆ มิไดสงผลกระทบตอสถานท่ีปฏิบัติงาน

สํารองท่ีไดมีการจัดเตรียมไว 
2. ระบบสารสนเทศสํารองมิไดรับผลกระทบจากเหตุการณฉุกเฉินกับระบบสารสนเทศหลัก 
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ขอบเขตของแผนความตอเนื่อง (Scope of BCP) 
แผนความตอเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ใชรองรับสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณฉุกเฉินในพ้ืนท่ีสํานักงานของ

องคการ หรือภายในองคการ ประกอบดวย เหตุการณตอไปนี้ 
1. เหตุการณอุทกภัย  
2. เหตุการณอัคคีภัย  
3. เหตุการณชุมนุมประทวง / จลาจล 
4. เหตุการณแผนดินไหว 
5. เหตุการณกอวินาศกรรม 

 
คําจํากัดความ 

ภาวะฉุกเฉิน หมายถึง สภาวะอันอาจเปนภัยหรือมีอันตรายแฝงสูง ซ่ึงอาจกอใหเกิดผลกระทบตอ
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานของกรมกิจการผูสูงอายุ และผูรับบริการ/ผูมาติดตอประสานงาน รวมท้ังทรัพยสินและ
ของมีคาของสวนราชการ 

ภัยพิบัติ หมายถึง สาธารณภัย อันไดแก อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยสงคราม ภัยอันเนื่องมาจาก
การกระทําของผูกอการราย ตลอดจนภัยอ่ืน ๆ ไมวาเกิดจากธรรมชาติหรือมีผูทําใหเกิดข้ึนซ่ึงกอใหเกิด
อันตรายแกชีวิตหรือความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชนหรือรัฐ 

อัคคีภัย หมายถึง เหตุการณท่ีมีเปลวไฟลุกติดสิ่งของตาง ๆ ภายในสถานท่ีหนึ่งสถานท่ีใดจนอาจ
สงผลใหเกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน 

อุทกภัย หมายถึง เหตุการณท่ีมีน้ําทวมพ้ืนดินสูงกวาระดับปกติ ซ่ึงมีสาเหตุจากปริมาณน้ําฝนมาก
จนทําใหมีปริมาณน้ําสวนเกินมาเติมปริมาณน้ําผิวดินท่ีมีอยูตามสภาพปกติจนเกินขีดความสามารถการระบายน้ําของ
แมน้ํา ลําคลอง และยังมีเหตุมาจากการกระทําของมนุษย โดยการปดก้ันการไหลของน้ําตามธรรมชาติ ท้ัง
เจตนาและไมเจตนา จนเปนอันตรายตอชีวิต ทรัพยสินของประชาชน และสิ่งแวดลอม 

แผนดินไหว หมายถึง การสั่นสะเทือนของพ้ืนดิน อันมีสาเหตุหลักมาจากการขยับเคลื่อนตัวของ
เปลือกโลก การสั่นสะเทือนนี้อาจมีระดับความรุนแรงข้ันต่ําท่ีไมกอใหเกิดความเสียหายใด ๆ แตบางครั้งอาจ
มีระดับความรุนแรงในข้ันท่ีเปนอันตรายจนกอใหเกิดความเสียหายอยางใหญหลวงได 

การชุมนุมของฝูงชน หมายถึง กลุมบุคคลท่ีรวมตัวกันมาดําเนินการใดๆ เพ่ือใหบรรลุในสิ่งท่ีตองการ 
การกอวินาศกรรม หมายถึง การกระทําใด ๆ อันเปนการมุงทําลายทรัพยสินของประชาชนหรือ

ของรัฐ หรือสิ่งอันเปนสาธารณูปโภค หรือการรบกวน ขัดขวางหนวงเหนี่ยวระบบการปฏิบัติงานใด ๆ 
ตลอดจนการประทุษรายตอบุคคลอันเปนการกอใหเกิดความปนปวนทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
แหงชาติ โดยมุงหมายท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายตอความม่ันคงของรัฐ 

ผูบริหารระดับสูง หมายถึง อธิบดีกรมกิจการผูสูงอายุ และรองอธิบดีกรมกิจการผูสูงอายุ 
หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ดาน IT) หมายถึง 

ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน   
หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องดานอ่ืน ๆ ท่ีมิใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ดาน Non – IT) 

หมายถึง เลขานุการกรม 
ผูรับบริการ/ผูมาติดตอประสานงาน หมายถึง เจาหนาท่ีของสวนราชการอ่ืน/ประชาชนท่ีเขามา

รับการบริการหรือมาติดตอประสานงานในเรื่องตาง ๆ กับหนวยงานของกรมกิจการผูสูงอายุ 
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ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากความเส่ียงและภัยคุกคามจากสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณฉุกเฉิน  
แนวทางการวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากความเสี่ยงและภัยคุกคามจากสภาวะวิกฤติหรือ

เหตุการณฉุกเฉินท่ีมีตอทรัพยากรในการดําเนินงานใน 5 ดาน ไดแก 
1. ผลกระทบดานอาคาร / สถานท่ีปฏิบัติงานหลัก: เหตุการณท่ีเกิดข้ึนทําใหสถานท่ีปฏิบัติงาน

หลักขององคการไดรับความเสียหาย และสงผลใหบุคลากรไมสามารถเขาไปปฏิบัติงานไดในชวงระยะแรก 
หรือระยะกลาง หรือระยะยาว 

2. ผลกระทบดานวัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ / การจัดหาจัดสงวัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ: เหตุการณท่ี
เกิดข้ึน ทําใหไมสามารถใชงานวัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ หรือไมสามารถจัดหา / จัดสงวัสดุอุปกรณท่ีสําคัญเพ่ือ
นําไปใชปฏิบัติงานได 

3. ผลกระทบดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลท่ีสําคัญ: เหตุการณท่ีเกิดข้ึนทําใหไมสามารถ
ใชงานระบบงานเทคโนโลย ีหรือระบบสารสนเทศ หรือเขาถึงขอมูลท่ีสําคัญในการปฏิบัติงานได 

4. ผลกระทบดานบุคลากรหลัก: เหตุการณท่ีเกิดข้ึนทําใหบุคลากรหลักไมสามารถมาปฏิบัติงานได 
5. ผลกระทบดานคูคา / ผูใหบริการ / ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญ: เหตุการณท่ีเกิดข้ึนทําใหคูคา / 

ผูใหบริการแกองคการ / ผูมีสวนไดสวนเสียไมสามารถใหบริการหรือสงมอบงานตามท่ีระบุไวกับองคการได 
 

ตารางท่ี 1 แสดงสรุปเหตุการณสภาวะวิกฤติและผลกระทบจากเหตุการณ 
สภาวะวิกฤติ ผลกระทบ 

ดานอาคาร/
สถานท่ี

ปฏิบัติงานหลัก 

ดานวัสดุ
อุปกรณ 
ท่ีสําคัญ 

ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ขอมูลท่ีสําคัญ 

ดาน
บุคลากร

หลัก 

ดานคูคา/ 
ผูใหบริการ/ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 
1. อุทกภัย      

2. อัคคีภัย      

3. ชุมนุมประทวง/จลาจล      

4. แผนดินไหว      

5. การกอวินาศกรรม      

แผนความตอเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ไมรองรับการปฏิบัติงานในกรณีท่ีเหตุขัดของตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจาก
การดําเนินงานตามปกต ิโดยเหตุขัดของดังกลาวไมสงผลกระทบระดับสูงตอการดําเนินงานและการใหบริการ
ขององคการ และองคการยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแกไขไดภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม โดยผูบริหาร
องคการหรือผูบริหารของแตละกลุม/ฝายสามารถรับผิดชอบและดําเนินการไดดวยตนเอง 
 

การประเมินผลกระทบตอการดําเนินงาน 
การประเมินผลกระทบตอกระบวนการดําเนินงานท่ีสําคัญ หรือการวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจ 

(Business Impact Analysis) ซ่ึงสามารถแบงระดับผลกระทบออกเปน 5 ระดับ โดยมีหลักเกณฑการพิจารณา
ระดับผลกระทบ (ตามตาราง) ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2 แสดงหลักเกณฑการพิจารณาระดับของผลกระทบจากเหตุการณ 
ระดับผลกระทบ หลักเกณฑการพิจารณาระดับของผลกระทบ 

สูงมาก - เกิดความเสียหายตอองคการเปนจํานวนเงินในระดับสูงมาก 
- สงผลใหขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือใหบริการลดลงมากกวารอยละ 50 
- เกิดการสูญเสียชีวิตและ/หรือภัยคุกคามตอสาธารณชน 
- สงผลกระทบตอชื่อเสียงและความม่ันใจตอองคการในระดับประเทศและนานาชาติ 

สูง - เกิดความเสียหายตอองคการเปนจํานวนเงินในระดับสูง 
- สงผลใหขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือใหบริการลดลงรอยละ 25 - 50 
- เกิดการบาดเจ็บตอผูรับบริการ/บุคคล/กลุมคน 
- สงผลกระทบตอชื่อเสียงและความม่ันใจตอองคการในระดับประเทศ 

ปานกลาง - เกิดความเสียหายตอองคการเปนจํานวนเงินในระดับปานกลาง 
- สงผลใหขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือใหบริการลดลงรอยละ 10 - 25 
- ตองมีการรักษาพยาบาล 
- สงผลกระทบตอชื่อเสียงและความม่ันใจตอองคการในระดับทองถ่ิน 

ต่ํา - เกิดความเสียหายตอองคการเปนจํานวนเงินในระดับต่ํา 
- สงผลใหขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือใหบริการลดลงรอยละ 5 - 10 
- ตองมีการปฐมพยาบาล 
- สงผลกระทบตอชื่อเสียงและความม่ันใจตอองคการในระดับทองถ่ิน 

ไมเปนสาระสําคัญ สงผลใหขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือใหบริการลดลงไมเกินรอยละ 5 
  

นอกเหนือจากนี้ ยังไดมีการประเมินผลกระทบในแตละชวงระยะเวลาของการหยุดชะงักท่ีไม
สามารถปฏิบัติงานได แบงออกเปน 6 ชวงระยะเวลา ไดแก  

 
ตารางท่ี 3 แสดงระยะเวลาของการหยุดชะงักจากเหตุการณ 

ระดับท่ี ระยะเวลาของการหยุดชะงัก 
1 0 – 2 ชั่วโมง 
2 2 – 4 ชั่วโมง 
3 1 วัน 
4 1 สัปดาห 
5 2 สัปดาห 
6 1 เดือน 

ในการวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) พบวา กระบวนการทํางานท่ี
กรมกิจการผูสูงอายุตองใหความสําคัญและกลับมาดําเนินงานหรือฟนคืนสภาพใหไดภายในระยะเวลาตามท่ี
กําหนดปรากฏตามตาราง 
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ท่ี กระบวนการ 
ระดับผลกระทบ (√) ระยะเวลาเปาหมายในการฟนคืนสภาพ (√) 

กอง 
สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา 

ไมเปน
สาระสําคัญ 

0 - 2 
ชั่วโมง 

 2 - 4 
ชั่วโมง 

1 วัน 1 สัปดาห 2 สัปดาห 1 เดือน 

กระบวนการสรางคุณคา 

1 การจัดทํานโยบาย/แผนดานผูสูงอายุ       √             √ กยผ. 
2 การพัฒนาองคความรู       √             √ กยผ. สคส. สศส. กบท. 
3 การพัฒนาศักยภาพเครือขายในชุมชน       √             √ กยผ. สศส. สคส. 
4 การสนับสนุนงบประมาณดําเนินงานแกเครือขาย       √             √ กยผ. สคส. สศส.  

5 การสงเคราะหผูสูงอายุท่ีประสบภาวะยากลําบากในชุมชน   √           √       สคส. 
6 การใหบริการกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพ     √          √     กบท. 
7 การติดตามหน้ีคางชําระ     √           √     กบท. 
8 การใหเงินอุดหนุนแกกลุม/มูลนิธิ/ชมรม/องคกรดานผูสูงอาย ุ   √           √   กบท. 

9 งานคณะกรรมการบริหารกองทุนผูสูงอาย ุ     √           √     กบท. 
กระบวนการสนับสนุน 

10 งานชวยอํานวยการ/งานสารบรรณ   √         √         สลก. 

11 งานงบประมาณ การเงิน และการบัญชี   √         √         สลก. 
12 งานการพัสด ุ   √         √         สลก. 
13 งานการบริหารทรัพยากรบุคคล    √         √   สลก. 
14 งานคดี/งานใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยเหลือดานกฎหมาย   √         √         สลก. 
15 งานจัดทําแผน งบประมาณ และตดิตามประเมินผล     √             √  กยผ. 
16 งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   √          √       กยผ. 
17 งานประชาสัมพันธขาวสารกรม   √         √         สลก. 

   

ตารางท่ี 4 แสดงกระบวนการท่ีสําคัญท่ีมีผลกระทบและระยะเวลาเปาหมายในการฟนคืนสภาพ 
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สําหรับกระบวนงานอ่ืน ๆ ท่ีประเมินแลวอาจไมไดรับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมีความยืดหยุน 
สามารถชะลอการดําเนินงานและการใหบริการได ใหผูอํานวยการกอง/กลุมประเมินความจําเปนและความเหมาะสม 
ท้ังนี้ หากมีความจําเปนใหปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความตอเนื่องเชนเดียวกับกระบวนงานหลัก 
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บทท่ี 2 
การกําหนดกลยุทธในการสรางความตอเน่ืองของกรมกิจการผูสูงอายุ 

 

การกําหนดกลยุทธในการสรางความตอเนื่อง (Business Continuity Strategy) 
เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาแผนความตอเนื่องท่ีไดจัดทําข้ึนมีความสอดคลองกับนโยบายขององคการ

และสามารถนําไปใชปฏิบัติไดจริง จึงไดกําหนดกลยุทธการดําเนินการในแตละข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้ 
1. การระบุทรัพยากรท่ีจําเปนตองใชในกระบวนการดําเนินงานสําคัญ โดยพิจารณาจากการปฏิบัติงาน

จริงในปจจุบัน และปรับลดการใชทรัพยากรใหเหมาะสมกับสถานการณ สอดคลองกับระดับการดําเนินงาน 
หรือการใหบริการเม่ือเกิดสภาวะวิกฤติ (ตามตาราง) 
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ท่ี กระบวนการ สถานท่ีปฏิบัติงาน
สํารอง (1) 

เคร่ืองมือ/อุปกรณ 
(2) 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(3) 

บุคลากรหลัก 
(จํานวนคน) 

(4) 

คูคา/ผูใหบริการ 
 

(5) 

กอง 

พ้ืนท่ี 
(ตรม.) 

จํานวน
คน 

คอมพิวเตอร/
อุปกรณตอพวง 

เคร่ือง 
พิมพ 

เคร่ืองถาย
เอกสาร 

อ่ืน ๆ ระบบเช่ือมโยง 
Internet 

อ่ืน ๆ (ระบุ) 

กระบวนการสรางคุณคา 

1 การจดัทํานโยบาย/แผนดานผูสูงอายุ 6 3 3 1  - √  - ระบบฐานขอมูล 3 - กยผ. 

2 การพัฒนาองคความรู 18 9 6 3  - √  - ระบบฐานขอมูล 9 - กยผ.สคส.  
สศส.กบท. 

3 การพัฒนาศักยภาพเครอืขายในชุมชน 22 11 6 3  - √  - ระบบฐานขอมูลทําเนียบเครอืขาย 11 - กยผ.สคส.  
สศส. 

4 การสนับสนนุงบประมาณดําเนินงานแก
เครือขาย 

22 11 6 3  - 
√  - ระบบฐานขอมูล 

11 - กยผ.สคส. 
สศส. 

5 การสงเคราะหผูสูงอายุที่ประสบภาวะ
ยากลําบากในชมุชน 

14 7 3 1 1 - 
√   

7 - 
สคส. 

6 การใหบรกิารกูยืมเงินทนุประกอบอาชีพ 4 2 2 1  ใบเสร็จรับเงิน √ ฐานขอมูลผูสูงอายุทีร่ับบริการกูยืม 5 - กบท. 

7 การติดตามหนี้คางชําระ 4 2 2 1  - √ - ฐานขอมูลผูสูงอายุที่คางชําระ 9 - กบท. 

8 การใหเงินอุดหนุนใหกลุม/มูลนิธ/ิชมรม/
องคกรดานผูสูงอายุ 

4 2 2 1  - 
  

3 - 
กบท. 

9 งานคณะกรรมการบริหารกองทนุผูสูงอายุ 6 3 2 1  - 
√ 

- ฐานขอมูลผูสูงอายุที่รับบรกิารกูยืม, 
เงินอดุหนุน 

6 - 
กบท. 

กระบวนการสนับสนนุ 

10 งานชวยอํานวยการ/งานสารบรรณ 4 2 1 1  - √  2 - สลก. 

11 งานงบประมาณ การเงิน และการบัญช ี 4 2 3 1  - บัตรสมารทการด (เบิก), 
Token key - BOT (จาย) 

√ - ระบบ GFMIS, ระบบ e-Payroll 2 - 
สลก. 

12 งานการพัสด ุ 4 2 2 1  - √ - ระบบ EGP 2 รานคา สลก. 

13 งานการบริหารทรัพยากรบุคคล 4 2 2 1  - √ - ระบบ DPIS 2 - สลก. 

14 งานคด ี/ งานใหคําปรึกษาแนะนําและให
ความชวยเหลือดานกฎหมาย 

8 4 4 2 1 - √ 
- 

4 - 
สลก. 

15 งานจัดทําแผน งบประมาณ และติดตาม
ประเมนิผล 

6 3 3 1  - √   - ระบบสารสนเทศการจัดทํา
งบประมาณ (Budgeting Information 
System: e-Budgeting) 

3 - 
กยผ. 

16 งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 3 3 1  - 

√ - ระบบ Intranet 

3 บริษัทเคเอสซีคอมเมอร
เชียลอินเตอรเนตจํากัด/
หางหุนสวนจํากัด เฟเวอร
ริด 

กยผ. 

17 งานประชาสัมพันธขาวสารกรม 8 4 2 2  - √ - ระบบ Intranet 4 - สลก. 

ตารางท่ี 5 แสดงการกําหนดทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีใชในการดําเนินงานและการใหบริการ 
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2. การกําหนดกลยุทธในการบริหารความตอเนื่อง  
 ภายหลังจากการกําหนดและรวบรวมทรัพยากรท่ีใชในการดําเนินงานและการใหบริการใน

กระบวนการท่ีสําคัญของแตละกอง/กลุมแลว ใหกําหนดกลยุทธในการบริหารความตอเนื่องนําเสนอผูบริหาร
องคการพิจารณาอนุมัติ โดยแนวทางการพิจารณาประกอบดวยทางเลือกตาง ๆ (ตามตาราง) 

 
ตารางท่ี 6 แสดงการกําหนดกลยุทธและแนวทางในการบริหารความตอเนื่อง 

ลําดับ
ท่ี 

ทรัพยากรท่ี
สําคัญ 

กลยุทธและแนวทางในการบริหารความตอเนื่อง ผูรับผิดชอบ
หลัก 

1 อาคาร/
สถานท่ี
ปฏิบัติงาน 

1. กําหนดใหใชสถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 
- กรณีเกิดเหตุในสวนกลาง: กําหนดใหใชพ้ืนท่ีศูนยพัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผูสูงอายุ อาทิ ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผูสูงอายุบานบางแค กรุงเทพมหานครเปนลําดับแรก และศูนย
พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุจังหวัดปทุมธานีเปนลําดับ
ถัดไป 

2. กําหนดใหเจาหนาท่ีสามารถปฏิบัติงานท่ีบานได 

สลก. 
 
 
 
 

ทุกกอง 

2 เครื่องมือ
และอุปกรณ 
 

1. จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา เครื่องพิมพ อุปกรณดาน IT  
และอุปกรณอ่ืน ๆ ท่ีมีในกอง/กลุมท่ีอยูในสํานักงานกอน แลวจึงสรร
หาจากหนวยงานภายนอก เชน หนวยงานตาง ๆ ในสังกัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

2. กําหนดใหจัดเก็บวัสดุสิ้นเปลืองในปริมาณท่ีเหมาะสมตามรอบการ
จัดซ้ือผานหนวยจัดซ้ือจัดจาง และสรรหาวัสดุสิ้นเปลืองจากกรมใน
สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยกอน  

3. จัดหาเครื่องมือ / วัสดุ / อุปกรณท่ีจําเปนโดยการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธี
พิเศษ (กรณีมีความจําเปน) 

สลก. 
 
 

ทุกกอง 
 
 

สลก. 

3 ระบบงาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และขอมูล
สําคัญ 

- เนื่องจากการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลท่ีสําคัญของกรม
กิจการผูสูงอายุมีลักษณะแบบรวมศูนยท่ีสวนกลาง (ศูนยขอมูล
สารสนเทศ) และเชื่อมโยงระบบเครือขายตอผานอินเตอรเน็ตเพ่ือการ
ใชงาน ดังนั้น เม่ือเกิดภาวะฉุกเฉินตองรอจนกวาระบบการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศของศูนยขอมูลสารสนเทศจะกูใหสามารถใชงานได  

- ติดตั้งระบบอินทราเน็ตท่ีสามารถใชงานไดจากภายนอก และติดตั้ง
ระบบ Firewall 

- ดําเนินการ Back up ขอมูลและทดสอบความพรอมใชงานอยางสมํ่าเสมอ 
- ปฏิบัติงานโดยไมใชระบบงานเทคโนโลยี (Manual) ไปพลางกอน แลว

จึงปอนขอมูลเขาในระบบเม่ือกลับคืนสูสภาวะปกติ 

กยผ. 
 
 
 
 

กยผ. 
 

ทุกกอง 
 

ทุกกอง 
4 บุคลากร

หลัก 
1. กําหนดใหมีบุคลากรหลัก และบุคลากรสํารอง ทํางานทดแทนกันได

ภายในกลุมงานหรือกองเดียวกัน 
2. กําหนดใหใชบุคลากรนอกกลุมงานหรือภายนอกกองในกรณีท่ี

บุคลากรไมเพียงพอหรือขาดแคลน 

ทุกกอง 
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ลําดับ
ท่ี 

ทรัพยากรท่ี
สําคัญ 

กลยุทธและแนวทางในการบริหารความตอเนื่อง ผูรับผิดชอบ
หลัก 

5 คูคา /  
ผูใหบริการ / 
ผูมีสวนได
สวนเสีย 

1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมกิจการผูสูงอายุกําหนดใหมีผู
บริการเชื่อมโยงระบบเครือขายอินเตอรเน็ตสํารอง จํานวน 1 ราย 
คือ บริษัท เคเอสซี คอมเมอรเชียล อินเตอรเนต จํากัด (เคเอสซี) 
หากผูใหบริการหลักไมสามารถใหบริการได 

2. กําหนดใหจัดหาอุปกรณเชื่อมโยงระบบเครือขายตอผานอินเตอรเน็ต
แบบพกพา (SIM Card) ของผูใหบริการโทรศัพทมือถือ เชื่อมโยงการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลท่ีสําคัญขององคการผาน
อินเตอรเน็ต ในกรณีท่ีผูใหบริการเชื่อมโยงระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ตขององคการไมสามารถใหบริการไดภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด 

3. จัดใหมีระบบสํารองไฟท่ีศูนยขอมูลสารสนเทศสามารถใชงานไดนาน 
10 - 30 นาที 

4. จัดเตรียม Disaster Recovery (DR site) เพ่ือใหบุคลากรสามารถ
ทํางานจากภายนอกองคการได 

5. สํารองเว็บไซดกรม (dop.go.th) ท่ีสํานักงานรฐับาลอิเล็กทรอนิกส (สรอ.) 

กยผ. 
 
 
 

กยผ. 
 
 
 
 
 

กยผ. 
 

กยผ. 
 

กยผ. 
3. การจัดทําแผนความตอเนื่อง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหองคการมีความพรอมและสามารถ

ตอบสนองการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณฉุกเฉินตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ มีแนวทางการดําเนินงาน
จัดทําแผนความตอเนื่อง ดังนี้ 

3.1 การกําหนดโครงสรางและทีมงานจัดทําแผนความตอเนื่อง 
 เพ่ือใหแผนความตอเนื่อง (BCP) ของกรมกิจการผูสูงอายุ สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงไดมีการจัดตั้งคณะบริหารความตอเนื่อง (BCP Team) ของกรมกิจการ
ผูสูงอายุข้ึน โดยมีโครงสราง ดังนี้ 

1) หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง มีหนาท่ีประเมินลักษณะ ขอบเขต และแนวโนมของ
อุบัติการณท่ีเกิดข้ึน เพ่ือตัดสินใจประกาศใชแผนความตอเนื่อง และดําเนินการตามข้ันตอนและแนวทางการบริหาร
ความตอเนื่อง ตลอดจนจัดหาทรัพยากรตามท่ีไดกําหนดไวในแผนความตอเนื่อง 

2) หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง มีหนาท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานของหัวหนาคณะบริหาร
ความตอเนื่องและคณะบริหารความตอเนื่อง และดําเนินการตามข้ันตอนและแนวทางการบริหารความตอเนื่อง 
ตลอดจนจัดหาทรัพยากรท่ีไดกําหนดไวในแผนความตอเนื่อง 

3) ผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง มีหนาท่ีติดตอและประสานงานภายใน
องคการและใหการสนับสนุนในการติดตอสื่อสารกับกลุม/ฝายภายในองคการและองคการภายนอก และ
ดําเนินการตามข้ันตอนและแนวทางการบริหารความตอเนื่อง (ตามแผนภูมิ) 
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แผนภูมิท่ี 1 แสดงโครงสรางคณะบริหารความตอเนื่อง (BCP Team) ของกรมกิจการผูสูงอายุ 
 
กลาวโดยสรุป BCP Team ประกอบดวย หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง และทีมงานบริหาร

ความตอเนื่อง โดยทุกตําแหนงจะตองรวมมือกันดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกูคืนเหตุการณฉุกเฉินในงาน
ของตนเองใหสามารถบริหารความตอเนื่องและกลับสูสภาวะปกติไดโดยเร็วตามบทบาทท่ีกําหนดไวของทีม
บริหารความตอเนื่อง (BCP Team) และในกรณีท่ีบุคลากรหลักไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหบุคลากรสํารอง
รับผิดชอบทําหนาท่ีในบทบาทของบุคลากรหลักไปกอนจนกวาจะไดมีการมอบหมายและแตงตั้งข้ึนโดย
หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องในการบริหารความตอเนื่องและกอบกูคืน (ตามตารางท่ี 7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง 
อธิบดีกรมกิจการผูสูงอายุ 

รองหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง 
รองอธิบดีกรมกิจการผูสูงอายุ 

ผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง 
เลขานุการกรม  (สลก.) 

หัวหนาทีม
บริหาร 

ความตอเนื่อง 
กยผ.

หัวหนาทีม
บริหาร 

ความตอเนื่อง 
สคส.

หัวหนาทีม
บริหาร 

ความตอเนื่อง 
สศส.

หัวหนาทีม
บริหาร 

ความตอเนื่อง 
กบท.

หัวหนาทีม
บริหาร 

ความตอเนื่อง 
กพร.

หัวหนาทีม
บริหาร 

ความตอเนื่อง  
ตส.
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 ตารางท่ี 7 รายช่ือบุคลากรและบทบาทของคณะบริหารความตอเนื่อง (BCP Team) 

บุคลากรหลัก บทบาท บุคลากรสํารอง 
ชื่อ เบอรมือถือ ชื่อ เบอรมือถือ 

1) นายอนุสันต เทียนทอง 
    อธิบดีกรมกิจการผูสูงอายุ  

081 933 744 หัวหนาคณะบริหารความตอเน่ือง 
ผส. 

- - 

2) นายอภิชาติ อภิชาตบุตร 
    รองอธิบดีกรมกิจการผูสูงอาย ุ

089 204 6789 รองหัวหนาคณะบริหารความ
ตอเน่ือง ผส. 

- - 

3) นางกันตา ดีเติม 
    เลขานุการกรม 

081 927 8087 ผูประสานงานคณะบริหารความ
ตอเน่ือง ผส. /  
หัวหนาทีมบริหารความตอเน่ือง
ดาน Non - IT 

นางสมพร ตรวจมรคา 
ผอ.กลุมการคลังและพัสด ุ
สลก. 
 

086 608 4348 
 
 

4) นางสมพร ตรวจมรคา  
   ผอ.กลุมการคลังและพัสดุ สลก. 

086 608 4348 ผูชวยผูประสานงานคณะบริหาร
ความตอเน่ือง ผส. 

น.ส.วราภรณ เรืองธญ 
หัวหนางานพัสดุ สลก. 

081 909 2686 

5) น.ส.วราภรณ เรืองธัญ 
   หัวหนางานพัสดุ สลก. 

081 909 2686 ผูชวยผูประสานงานคณะบริหาร
ความตอเน่ือง ผส. 

นางสาวกรรัช เรืองกุลวรา 
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

090 981 5746 

6) น.ส.ศิริวรรณ อรณุทิพยไพฑรูย 
ผอ.กองยุทธศาสตรและ
แผนงาน 

081 335 9614 หัวหนาทีมบริหารความตอเน่ือง
กองยุทธศาสตรและแผนงาน / 
หัวหนาทีมบริหารความตอเน่ือง
ดาน IT 

นางศิริลักษณ มีมาก 
ผอ.กลุมนโยบายและ
ยุทธศาสตร กยผ. 

081 174 4919 

7) นางปยะพร เฉลิมชวง 
ผอ.กองสงเสริมสวัสดิการและ
คุมครองสิทธิผูสูงอาย ุ

081 259 8263 หัวหนาทีมบริหารความตอเน่ือง
กองสงเสริมสวัสดิการและ
คุมครองสิทธิผูสูงอาย ุ

น.ส.ภทรชล ไตรตนวงศ 
ผอ.กลุมสงเสริมสิทธิ
ผูสูงอาย ุสคส. 

089 967 2073 

8) นายไพฑูรย พัชรอาภา 
ผอ.กองสงเสริมศักยภาพ
ผูสูงอาย ุ

085 660 7597 หัวหนาทีมบริหารความตอเน่ือง
กองสงเสริมศักยภาพผูสูงอาย ุ

นางปราณี ประทุมมา 
ผอ.กลุมสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผูสูงอายุ สศส. 

081 174 4930 

9) นายมาโนช นิรุตตินานนท 
ผอ.กองบริหารกองทุนผูสูงอาย ุ

089 969 0423 หัวหนาทีมบริหารความตอเน่ือง
กองบริหารกองทุนผูสูงอาย ุ

น.ส.ชลลดา ชนะศรีรัตนกุล 
ผอ.กลุมงานบริหารสัญญาและ
กฎหมาย 

085 900 0581 

10) นางสาวอลสิา ปุณกะบุตร 
หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน 

095 659 2399 หัวหนาทีมบริหารความตอเน่ือง
กลุมตรวจสอบภายใน 

น.ส.ศรีวรรณภรณ บุญภูม ิ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ 

081 146 3888 

11) นางสาววรรณา อรญักุล 
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร 

062 594 1217 หัวหนาทีมบริหารความตอเน่ือง
กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

น.ส.จรญัญา นิลเภตรา 
นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

086 760 3903 

 

3.2 กระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) 
กระบวนการ Call Tree คือ กระบวนการแจงเหตุฉุกเฉินใหกับสมาชิกในคณะบริหาร

ความตอเนื่องและทีมงานบริหารความตอเนื่องตามรายชื่อท่ีปรากฏในตารางขอมูลรายชื่อ โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการในการติดตอบุคลากรขององคการภายหลังจากมีการประกาศเหตุการณฉุกเฉิน
หรือภาวะวิกฤติ 

กระบวนการ Call Tree จะเริ่มท่ีหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องแจงใหผูประสานงาน
คณะบริหารความตอเนื่องทราบถึงเหตุการณฉุกเฉิน เพ่ือใหผูประสานงานแจงใหหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง
รับทราบเหตุการณฉุกเฉินและการประกาศใชแผนความตอเนื่องตามสายงานการบังคับบัญชาของแตละกลุม/ฝาย 
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จากนั้นผูอํานวยการกลุม/หัวหนาฝายมีหนาท่ีแจงไปยังบุคลากรภายใตการบังคับบัญชาของตนเพ่ือรับทราบ
เหตุการณฉุกเฉินและการประกาศใชแผนความตอเนื่องขององคการตามชองทางการติดตอสื่อสารท่ีไดระบุไว
ในแผนความตอเนื่อง ในกรณีท่ีไมสามารถติดตอหัวหนาทีมได ใหติดตอไปยังบุคลากรสํารอง โดยพิจารณา 
ดังนี้ 

(1) ถาเหตุการณเกิดข้ึนในเวลาทํางาน ใหดําเนินการติดตอบุคลากรหลักโดยติดตอผาน
เบอรโทรศัพทขององคการเปนชองทางแรก 

(2) ถาเหตุการณเกิดข้ึนนอกเวลาทําการหรือสถานท่ีปฏิบัติงานหลักไดรับผลกระทบ ให
ดําเนินการติดตอบุคลากรหลักโดยติดตอผานเบอรโทรศัพทมือถือเปนชองทางแรก 

(3) ถาสามารถติดตอบุคลากรหลักไดใหแจงขอมูลแกบุคลากรหลักของกอง/กลุมทราบ ดังนี้ 
(3.1) สรุปสถานการณของเหตุการณฉุกเฉินและการประกาศใชแผนความตอเนื่อง 
(3.2) เวลาและสถานท่ีสําหรับการนัดประชุมเรงดวนขององคการสําหรับผูบริหาร

ขององคการและทีมบริหารความตอเนื่อง 
(3.3) ข้ันตอนการปฏิบัติงานเพ่ือบริหารความตอเนื่องตอไป เชน สถานท่ีรวมพลใน

กรณีท่ีมีการยายสถานท่ีทําการ 
ภายหลังจากไดรับการตอบรับจากบุคลากรหลักตามผังการติดตอ Call Tree ครบถวน

แลว หัวหนาองคการมีหนาท่ีโทรกลับไปแจงยังผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง เพ่ือรวบรวมสรุปความ
พรอมขององคการในการบริหารความตอเนื่อง รวมท้ังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินขององคการและ
เจาหนาท่ีท้ังหมดในองคการ 

ทีมบริหารความตอเนื่องมีหนาท่ีในการปรับปรุงขอมูลสําหรับการติดตอใหเปนปจจุบันอยู
ตลอดเวลา เพ่ือใหกระบวนการติดตอเจาหนาท่ีภายในองคการสามารถดําเนินไปไดอยางตอเนื่องและสําเร็จ
ลุลวงภายในระยะเวลาท่ีคาดหวัง ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณฉุกเฉินและมีการประกาศใชแผนความตอเนื่อง  
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เลขานุการกรม 
ผูประสานคณะบริหารความตอเน่ือง 

ผอ.กลุมการคลังและพัสดุ สลก. / หัวหนางานพัสดุ สลก. 
ผูชวยผูประสานงานคณะบริหารความตอเน่ือง 

 

อธิบดีกรมกิจการผูสูงอายุ 
หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง 

 
รองอธิบดีกรมกิจการผูสูงอายุ 

รองหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง 
 

ผอ.กองยุทธศาสตรและ
แผนงาน (กยผ.) 
หัวหนาทีมบริหาร 

ความตอเน่ือง กยผ. 
 

หัวหนากลุม 
ตรวจสอบภายใน (ตส.) 

หัวหนาทีมบริหาร 
ความตอเน่ือง ตส. 

 

ผอ.กองสงเสริมสวัสดิการและ
คุมครองสิทธิผูสูงอายุ (สคส.) 

หัวหนาทีมบริหาร 
ความตอเน่ือง สคส. 

 

 

ผอ.กองสงเสริมศักยภาพ
ผูสูงอายุ (สศส.) 
หัวหนาทีมบริหาร 

ความตอเน่ือง สศส. 
 

ผอ.กองบริหารกองทุนผูสูงอายุ 
(กบท.) 

หัวหนาทีมบริหาร 
ความตอเน่ือง กบท. 

 

เลขานุการกรม (สลก.) 
หัวหนาทีมบริหาร 

ความตอเน่ือง สลก. 

หัวหนากลุมพัฒนา 
ระบบบริหาร (กพร.) 
หัวหนาทีมบริหาร 

ความตอเน่ือง กพร. 
 

ผอ.กลุมนโยบายและ
ยุทธศาสตร กยผ. 

ทีมบริหารความตอเนื่อง 
 

ผอ.กลุมวิจยัและ
ประเมินผล กยผ. 

ทีมบริหารความตอเนื่อง 
 

ผอ.กลุมความรวมมือ
ระหวางประเทศ กยผ. 

ทีมบริหารความตอเนื่อง 
 

ผอ.กลุมสารสนเทศและ
เทคโนโลยี กยผ. 

ทีมบริหารความตอเนื่อง 
 

หัวหนาฝายบริหารทัว่ไป กยผ. 
ทีมบริหารความตอเนื่อง 

 

ผอ.กลุมสงเสริม 
การจัดสวัสดิการสังคม สคส. 

ทีมบริหารความตอเนื่อง 
 

ผอ.กลุมสงเสริมระบบการดูแลและ
คุมครองทางสังคม สคส. 
ทีมบริหารความตอเนื่อง 

 
ผอ.กลุมสงเสริมสิทธิ 

ผูสูงอายุ สคส. 
ทีมบริหารความตอเนื่อง 

 
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป สคส. 

ทีมบริหารความตอเนื่อง 
 

ผอ.กลุมสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผูสูงอาย ุสศส. 
ทีมบริหารความตอเนื่อง 

 
ผอ.กลุมเสริมสรางและพัฒนา

ศักยภาพเครือขาย สศส. 
ทีมบริหารความตอเนื่อง 

 
ผอ.กลุมสงเสริมการเตรียม

ความพรอมสูวยัสูงอายุ สศส. 
ทีมบริหารความตอเนื่อง 

 
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป สศส. 

ทีมบริหารความตอเนื่อง 
 

หัวหนาฝายบริหารทั่วไป กบท. 
ทีมบริหารความตอเนื่อง 

 

ผอ.กลุมงานบริการ 
กองทุนผูสูงอายุ กบท. 

ทีมบริหารความตอเนื่อง 
 

ผอ.กลุมงานบริหารสัญญา 
และกฎหมาย 

ทีมบริหารความตอเนื่อง 
 

ผอ.กลุมงานวิชาการ 
และคณะกรรมการ 

ทีมบริหารความตอเนื่อง 
 

ผอ.กลุมการคลังและพัสดุ สลก. 
ทีมบริหารความตอเนื่อง 

 

ผอ.กลุมประชาสัมพันธ สลก. 
ทีมบริหารความตอเนื่อง 

 

ผอ.กลุมกฎหมาย สลก. 
ทีมบริหารความตอเนื่อง 

 

ผอ.กลุมบริหารทรัพยากรบุคคล สลก. 
ทีมบริหารความตอเนื่อง 

 
ผอ.กลุมอํานวยการ สลก. 
ทีมบริหารความตอเนื่อง 

 

นางสาวจรัญญา นิลเภตรา 
ทีมบริหารความตอเนื่อง 

 

นางสาวศรีวรรณภรณ บุญภูม ิ
ทีมบริหารความตอเนื่อง 

 

แผนภูมิท่ี 2 แสดงกระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) 
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3.3 การกําหนดแนวทางการตอบสนองเหตุการณและกอบกูกระบวนการ 
ข้ันตอนการบริหารความตอเนื่องและกอบกูกระบวนการ แบงออกเปน 3 ข้ันตอนตาม

ระยะเวลา ดังนี้ 
- การตอบสนองตอเหตุการณทันที ภายใน 24 ชั่วโมง 
- การตอบสนองตอเหตุการณในระยะแรก ภายใน 7 วัน 
- การตอบสนองตอเหตุการณและกูคืนกระบวนการปฏิบัติงานในระยะเวลาเกิน 7 วัน 
โดยมีรายละเอียดการตอบสนองตอเหตุการณตามชวงระยะเวลาดังนี้ 
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ข้ันตอนการบริหารความตอเนื่องและกอบกูกระบวนการ 

วันท่ี 1 (ภายใน 24 ชั่วโมง) การตอบสนองตอเหตุการณทันที 
  

ในการปฏิบัติการใด ๆ ใหบุคลากรของกองและกลุมเทียบเทาของกรมกิจการผูสูงอายุคํานึงถึง

ความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืน ๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุตามข้ันตอน

การปฏิบัติงานท่ีกรมกิจการผูสูงอายุกําหนดข้ึนอยางเครงครัด 

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

1. แจงเหตุฉุกเฉิน วิกฤติตามกระบวนการ / Call Tree ใหกับ
บุคลากรในองคการ ภายหลังไดรับแจงจากหัวหนาคณะ
บริหารความตอเนื่องของ ผส. 

หัวหนาทีมบริหารความ
ตอเนื่องของกอง/กลุม 

 

2. จัดประชุมทีมงานบริหารความตอเนื่อง เพ่ือประเมินความ
เสียหาย ผลกระทบตอการดําเนินงานและการใหบริการ และ
ทรัพยากรสําคัญท่ีตองใชในการบริหารความตอเนื่อง การ
ทบทวนกระบวนงานท่ีมีความเรงดวน และสงผลกระทบ
อยางสูง จําเปนตองดําเนินงานหรือปฏิบัติดวยมือ (Manual 
Processing) 

ทีมบริหารความตอเนื่องของ
กอง/กลุม 

 

3. ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในองคการท่ีไดรับบาดเจ็บ / 
เสียชีวิต 

ผูอํานวยการกลุม/หัวหนาฝาย 
 

 

4. รายงานหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องขององคการใน
ประเด็น 
4.1  สรุปจํานวนและรายชื่อบุคลากรท่ีไดรับบาดเจ็บ หรือ

เสียชีวิต 
4.2  ความเสียหายและผลกระทบตอการดําเนินงานและ

ใหบริการ 
4.3 ทรัพยากรสําคัญท่ีตองใชในการบริหารความตอเนื่อง 
4.4  กระบวนงานท่ีมีความเรงดวน และสงผลกระทบอยางสูง 

จําเปนตองดําเนินงานหรือปฏิบัติดวยมือ (Manual 
Processing) 

หัวหนา และทีมบริหารความ
ตอเนื่องของกอง/กลุม 

 

5. สื่อสารและรายงานสถานการณแกบุคลากรในฝายตาง ๆ ให
ทราบตามเนื้อหาและขอความท่ีไดรับการพิจารณาและ
เห็นชอบจากคณะบริหารความตอเนื่องขององคการแลว 

หัวหนา และทีมบริหารความ
ตอเนื่องของกอง/กลุม 

 

6. ประเมินและระบุกระบวนการหลักและงานเรงดวนท่ี
จําเปนตองดําเนินการใหแลวเสร็จ ภายใน 1-5 วัน ขางหนา 

หัวหนา และทีมบริหารความ
ตอเนื่องของกอง/กลุม 

 

7. ประเมินศักยภาพและความสามารถขององคการฯ ในการ
ดําเนินงานเรงดวนขางตน ภายใตขอจํากัดและสภาวะวิกฤติ 
พรอมระบุทรัพยากรท่ีจําเปนตองใชในการบริหารความ
ตอเนื่องตามแผนการจัดหาทรัพยากร 

หัวหนา และทีมบริหารความ
ตอเนื่องของกอง/กลุม 
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ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

8. รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง
ของ ผส. ทราบ พรอมขออนุมัติการดําเนินงานหรือ
ปฏิบัติงานดวยมือ (Manual Processing) สําหรับ
กระบวนงานท่ีมีความเรงดวนและสงผลกระทบอยางสูง หาก
ไมดําเนินการในระหวางท่ีทรัพยากรขององคการยังไม
สามารถกอบกูคืนสูสภาวะปกติได 

หัวหนา และทีมบริหารความ
ตอเนื่องของกอง/กลุม 

 

9. ติดตอและประสานงานกับองคการท่ีเก่ียวของในการจัดหา
ทรัพยากรท่ีจําเปนตองใชในการบริหารความตอเนื่อง ไดแก 

- สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 

- วัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ 

- เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลท่ีสําคัญ 

- บุคลากรหลัก 
- คูคา / ผูใหบริการท่ีสําคัญ / ผูมีสวนไดสวนเสีย 

หัวหนา และทีมบริหารความ
ตอเนื่องของกอง/กลุม 

 

10. พิจารณาการดําเนินการหรือปฏิบัติงานดวยมือ (Manual) 
เฉพาะงานเรงดวน หากไมดําเนินการจะสงผลกระทบอยางสูง
และไมสามารถรอได ท้ังนี้ตองไดรับการอนุมัติ 

หัวหนา และทีมบริหารความ
ตอเนื่องของกอง/กลุม 

 

11.  ระบุองคการท่ีเปนคูคา / ผูใหบริการสําหรับงานเรงดวน 
เพ่ือแจงสถานการณและแนวทางในการบริหารงานใหมีความ
ตอเนื่องตามความเห็นของคณะบริหารความตอเนื่องของ
องคการ 

หัวหนา และทีมบริหารความ
ตอเนื่องของกอง/กลุม 

 

12. บันทึก (Log book) และทบทวนกิจกรรมและงานตาง ๆ ท่ี
ทีมงานบริหารความตอเนื่องของกอง/กลุม ตองดําเนินการ 
(พรอมระบุรายละเอียด ผูดําเนินการและเวลา) อยาง
สมํ่าเสมอ 

หัวหนา และทีมบริหารความ
ตอเนื่องของกอง/กลุม 

 

13. แจงสรุปสถานการณและข้ันตอนการดําเนินการสําหรับในวัน
ถัดไปใหกับบุคลากรหลักในกอง/กลุม เพ่ือทราบและ
ดําเนินการ อาทิ แจงวัน เวลา และสถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 

หัวหนา และทีมบริหารความ
ตอเนื่องของกอง/กลุม 

 

14. รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง
ของ ผส. อยางสมํ่าเสมอ หรือตามท่ีกําหนดไว 

หัวหนา และทีมบริหารความ
ตอเนื่องของกอง/กลุม 
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วันท่ี 2 - 7 การตอบสนองในระยะสั้น 
 

 ในการปฏิบัติการใดๆ ใหบุคลากรของกอง / กลุมเทียบเทาของ ผส. คํานึงถึงความปลอดภัยใน

ชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืน ๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ี

กรมกิจการผูสูงอายุกําหนดข้ึนอยางเครงครัด 

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

1. ติดตามสถานะภาพการกอบกูคืนมาของทรัพยากรท่ีไดรับ
ผลกระทบ ประเมินความจําเปน และระยะเวลาท่ีตองใช
ในการกอบกู 

หัวหนา และทีมบริหารความ
ตอเนื่องของกอง/กลุม 

 

2. ตรวจสอบความพรอมและขอจํากัดในการจัดหาทรัพยากร
ท่ีจําเปนตองใชในการบริหารความตอเนื่อง ไดแก 
- สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 

- วัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ 

- เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลท่ีสําคัญ 

- บุคลากรหลัก 
- คูคา / ผูใหบริการท่ีสําคัญ / ผูมีสวนไดสวนเสีย 

หัวหนา และทีมบริหารความ
ตอเนื่องของกอง/กลุม 

 

3. รายงานหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของ ผส. ถึง
ความพรอม ขอจํากัด และขอเสนอแนะในการจัดหา
ทรัพยากรท่ีจําเปนตองใชในการบริหารความตอเนื่อง 

หัวหนา และทีมบริหารความ
ตอเนื่องของกอง/กลุม 

 

4. ประสานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรท่ีจําเปนตองใชใน
การบริหารความตอเนื่อง ไดแก 

- สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 

- วัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ 
- เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลท่ีสําคัญ 

- บุคลากรหลัก 

- คูคา / ผูใหบริการท่ีสําคัญ / ผูมีสวนไดสวนเสีย 

หัวหนา และทีมบริหารความ
ตอเนื่องของกอง/กลุม 

 

5. ดําเนินการกอบกูและจัดหาขอมูลและรายงานตาง ๆ ท่ี
จําเปนตองใชในการดําเนินงานและใหบริการ 

หัวหนา และทีมบริหารความ
ตอเนื่องของกอง/กลุม 

 

6. ดําเนินงานและใหบริการภายใตทรัพยากรท่ีจัดหาเพ่ือ
บริหารความตอเนื่อง 

- สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 

- วัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ 
- เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลท่ีสําคัญ 

- บุคลากรหลัก 

- คูคา / ผูใหบริการท่ีสําคัญ / ผูมีสวนไดสวนเสีย 
 

หัวหนา และทีมบริหารความ
ตอเนื่องของกอง/กลุม 
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ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

7. แจงสถานการณและแนวทางในการบริหารความตอเนื่อง
แกกอง / กลุม / ผูรับบริการ / คูคา / ผูมีสวนไดสวนเสีย 

หัวหนา และทีมบริหารความ
ตอเนื่องของกอง/กลุม 

 

8. บันทึก (Log book) และทบทวนกิจกรรมและงานตาง ๆ 
ท่ีทีมงานบริหารความตอเนื่องของกอง/กลุม ตอง
ดําเนินการ (พรอมระบุรายละเอียด ผูดําเนินการ และเวลา) 
อยางสมํ่าเสมอ 

หัวหนา และทีมบริหารความ
ตอเนื่องของกอง/กลุม 

 

9. แจงสรุปสถานการณและข้ันตอนการดําเนินการตอไป
สําหรับวันถัดไปใหกับบุคลากรหลักในกอง/กลุม เพ่ือ
ทราบ 

หัวหนา และทีมบริหารความ
ตอเนื่องของกอง/กลุม 

 

10. รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหารความ
ตอเนื่องของ ผส. อยางสมํ่าเสมอ หรือตามท่ีกําหนดไว 

 

หัวหนา และทีมบริหารความ
ตอเนื่องของกอง/กลุม 
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วันท่ี 8 การตอบสนองในระยะกลาง ( 1 สัปดาห ) 
 

 ในการปฏิบัติการใดๆ ใหบุคลากรของกอง/กลุมของ ผส. คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของ

ตนเองและบุคลากรอ่ืน ๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีกรมกิจการ

ผูสูงอายุกําหนดข้ึนอยางเครงครัด 

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

1. ติดตามสถานะภาพการกอบกูคืนมาของทรัพยากรท่ีไดรับ
ผลกระทบ ประเมินความจําเปน และระยะเวลาท่ีตองใช
ในการกอบกู 

หัวหนา และทีมบริหารความ
ตอเนื่องของกอง/กลุม 

 

2. ระบุทรัพยากรท่ีจําเปนตองใช เพ่ือดําเนินงานและ
ใหบริการตามปกติ 

หัวหนา และทีมบริหารความ
ตอเนื่องของกอง/กลุม 

 

3. รายงานหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของ ผส. ถึง
สถานภาพการกอบกูคืนมาของทรัพยากรท่ีไดรับ
ผลกระทบ และทรัพยากรท่ีจําเปนตองใชเพ่ือดําเนินงาน
และใหบริการตามปกติ 

หัวหนา และทีมบริหารความ
ตอเนื่องของกอง/กลุม 

 

4. ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรท่ีจําเปนตอง
ใชเพ่ือดําเนินงานและใหบริการตามปกติ 

- สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 
- วัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ 

- เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลท่ีสําคัญ 

- บุคลากรหลัก 

- คูคา / ผูใหบริการท่ีสําคัญ / ผูมีสวนไดสวนเสีย 

หัวหนา และทีมบริหารความ
ตอเนื่องของกอง/กลุม 

 

5. แจงสรุปสถานการณและการเตรียมความพรอมดาน
ทรัพยากรตาง ๆ เพ่ือดําเนินงานและใหบริการตามปกติ
ใหกับบุคลากรใน ผส. 

หัวหนา และทีมบริหารความ
ตอเนื่องของกอง/กลุม 

 

6. บันทึก (Log book) และทบทวนกิจกรรมและงานตาง ๆ 
ท่ีทีมงานบริหารความตอเนื่องของกอง/กลุม ตอง
ดําเนินการ (พรอมระบุรายละเอียด ผูดําเนินการ และ
เวลา) อยางสมํ่าเสมอ 

หัวหนา และทีมบริหารความ
ตอเนื่องของกอง/กลุม 

 

7. รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหารความ
ตอเนื่องของ ผส. อยางสมํ่าเสมอ หรือตามท่ีกําหนดไว 

 

หัวหนา และทีมบริหารความ
ตอเนื่องของกอง/กลุม 
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บทท่ี 3  
แผนปองกันและบรรเทาภาวะฉุกเฉิน - กรณีเกิดอัคคีภัย 

 
กอนเกิดอัคคีภัย 

สํานักงานเลขานุการกรม ดําเนินการ ดังนี้ 
1) ออกคําสั่ง/หนังสือเวียนเพ่ือกําหนดขอบเขตอํานาจผูรับผิดชอบกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย การให

ความรูแกผูท่ีเก่ียวของและบุคลากรภายในกรมเก่ียวกับการปองกันการเกิดอัคคีภัย ข้ันตอน/แนวทางปฏิบัติใน
การตรวจตรา และแนวทางการปองกันขณะเกิดเหตุดังกลาว รวมท้ังกําหนดแผนฟนฟูและบรรเทาความเดือดรอน
บริเวณอาคารและพ้ืนท่ี เพ่ือใหเขาปฏิบัติหนาท่ีไดตามปกติ 

2) สํารวจ รวบรวมพ้ืนท่ีเสี่ยง รวมท้ังสํารวจพ้ืนท่ีปลอดภัย (จุดรวมพล) เพ่ือรองรับการอพยพ 
- กรณีผูปฏิบัติงาน ณ อาคารมหานครยิบซ่ัม โซนบี: บริเวณชั้น 1 ของอาคาร 
- กรณีผูปฏิบัติงานท่ีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) : บริเวณดานหนาเสาธง ดย. 

3) จัดเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย และสํารวจความเรียบรอยของอาคาร 
 
ขณะเกิดอัคคีภัย 

1. กรณีเหตุการณไมรุนแรง 
ผูพบเห็นเหตุการณ/เจาของสถานท่ีเกิดเหตุ (ผูอํานวยการกอง/กลุม) ดําเนินการ 
1) ระงับเหตุดวยตนเองในเบื้องตน 
2) แจงผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง (เลขานุการกรม) เพ่ือประสานให 

- เจาหนาท่ีฝายพัสดุตรวจสอบสถานท่ี 
- เจาหนาท่ีฝายประชาสัมพันธดําเนินการประชาสัมพันธขอมูลใหบุคลากรทราบ 

3) กอง/กลุมปฏิบัติงานและดําเนินการใหบริการตามปกติ 
2. กรณีเหตุการณรุนแรง 

ผูพบเห็นเหตุการณ/เจาของสถานท่ีเกิดเหตุ (ผูอํานวยการกอง/กลุม) ดําเนินการระงับเหตุดวย
ตนเองในเบื้องตน พรอมท้ังแจงผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง (เลขานุการกรม) เพ่ือประสานให 

1) เจาหนาท่ีฝายพัสดุเขาระงับเหตุ 
2) เจาหนาท่ีฝายประชาสัมพันธดําเนินการ 

- ประชาสัมพันธขอมูลใหบุคลากรและผูรับบริการดําเนินการอพยพตามข้ันตอนการอพยพหนีไฟ 
- แจงเตือนภัยไปสถานีดับเพลิงท่ีใกลท่ีสุด หรือสายดวน 199 
- แจงสถานีตํารวจในทองท่ีเกิดเหตุ หรือสายดวน 191 
- แจงเตือนโดยระบบอัตโนมัติ (SMS, LINE) ไปยังผูบริหาร 
- แจงเตือนหนวยงานใกลเคียง  

- แจงหนวยรักษาความปลอดภัยอํานวยความสะดวกในการอพยพ เชน เปดประตูตาง ๆ เพ่ือ
เพ่ิมชองทางการหนีไฟ 

3) หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องดาน Non-IT ดําเนินการอพยพบุคลากรตามข้ันตอนการอพยพหนีไฟ 
4) หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องดาน IT ดําเนินการรับมือตามแผนรับสถานการณฉุกเฉินท่ี

อาจมีผลกระทบตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาทิ การปดระบบและยายระบบงานตาง ๆ 
ไปปฏิบัติงาน ณ สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 
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5) เม่ือบุคลากรรับทราบการแจงเตือน ใหดําเนินการดังนี้ 

- นําเอกสารสําคัญในความรับผิดชอบออกมาเก็บรักษาดวย เชน สัญญา ขอมูลของทางราชการ  
- ใหการชวยเหลือ และนําผูรับบริการ/ผูมาติดตอประสานงาน ออกจากอาคารมาอยาง

ปลอดภัยโดยปฏิบัติตามข้ันตอนการอพยพหนีไฟ 
 

ข้ันตอนการอพยพหนีไฟ 
1) เม่ือไดยินเสียงสัญญาณเตือนภัยหรือเสียงตามสายแจงเหตุอัคคีภัยใหหยุดทํางานทันที 
2) ตั้งสติอยาตื่นตระหนก และเก็บรวบรวมเอกสาร หรือทรัพยสินท่ีสําคัญเขาตู/โตะ และปดล็อคให

เรียบรอย 
3) เดินออกจากกอง/กลุม ไปยังจุดรวมพล โดยใชบันไดหนีไฟหรือทางออกหนีไฟ 
4) การอพยพควรใชวธิีเดินเรว็แบบเรียงแถว (1– 2 แถว) ไมควรวิ่ง เพ่ือปองกันการเบียดเสียดและหกลม 
5) ใหอพยพลงชั้นลางเทานั้น (ตามเสนทางฉุกเฉิน) หามอพยพหนีข้ึนบนดาดฟา ยกเวนกรณีจําเปน

ท่ีไมสามารถอพยพลงชั้นลางได 
 

ขอควรปฏิบัติ 
- เม่ือออกจากกอง/กลุมแลว หามเดินยอนกลับเขาไปอีก ไมวาจะลืมสิ่งของใด ๆ ก็ตาม 
- หามใชลิฟทเด็ดขาด เพราะไฟไหมจะทําใหระบบไฟฟาใชการไมได สงผลใหผูหนีไฟติดอยูในลิฟท 
- ไมควรเดินคุยกัน สายตาควรมองข้ันบันได มือจับราวบันได อยาผลักคนขางหนา 

 
 

หลังเกิดอัคคีภัย 
หัวหนา และทีมบริหารความตอเนื่องดาน IT และ Non-IT 
1) ดําเนินการสํารวจ/ประเมินความเสียหาย/ตรวจสอบทรัพยสินของทางราชการท่ีเสียหาย และ

แจงตอผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง (ตามแผนรับสถานการณฉุกเฉิน)  
2) หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องดาน IT ตรวจสอบความเสียหายของ Server จัดหาอุปกรณและ

ระบบทดแทนในการปฏิบัติงานของหนวยงานภายในกรมและการใหบริการ 
ผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง 
1) รายงานผลการสํารวจความเสียหายใหหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องทราบ 
2) จัดหาสถานท่ีในการปฏิบัติงานใหบริการผูรับบริการ/ผูมาติดตอประสานงาน 
3) ดําเนินการประชาสัมพันธใหทุกหนวยงานท้ังภายในและภายนอก และผูมารับบริการรับทราบ

สถานท่ีท่ีใชในการติดตอราชการชั่วคราวตอไป 
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สํานักงานเลขานุการกรม 

กําหนดแผนรับสถานการณ 

กําหนดพื้นที่เส่ียง  
และพื้นที่ปลอดภัย (จุดรวมพล) 
ณ ชั้น 1 อาคารมหานครยิบซ่ัม / 

ดานหนาเสาธง ดย. 

จัดระบบรักษาความปลอดภัย 

และสํารวจความเรียบรอยของ

อาคาร 

หมายเลขโทรศัพท 
- ผูประสานงาน และหัวหนาทมีบริหาร

ความตอเน่ืองดาน Non - IT 
นางกันตา ดีเติม เลขานกุารกรม  
โทร. 081 927 8087 

- ผูอํานวยการกลุมการคลังและพัสดุ สลก. 
  นางสมพร ตรวจมรคา 
  โทร. 086 608 4348 
- หัวหนางานพัสดุ สลก. 

นางสาววราภรณ เรืองธัญ 
โทร. 081 909 2686 

- ผอ.กลุมประชาสัมพันธ สลก. 
นายพิษณุพงษ จิระโภคานนท 
โทร. 062 594 8040 

- หัวหนาทีมบรหิารความตอเน่ืองดาน IT 
   ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน 
   นางสาวศิริวรรณ อรุณทิพยไพฑูรย 
    โทร. 081 335 9614 
- ผอ.กลุมสารสนเทศและเทคโนโลยี กยผ. 
   นายธนกฤติ วรินทรเวช 
   โทร. 087 512 2555  

 
 

ผูพบเหต ุ

ระงับเหตุเบื้องตน ผูประสานงาน 

 

หัวหนาคณะบริหารความตอเน่ือง ผูบริหาร 

ฝายพัสด ุ

ตรวจสอบสถานที ่

ฝายประชาสัมพันธ 

ประชาสัมพันธขอมูลให
บุคลากรทราบ 

กอง/กลุม 

ปฏิบัติงาน 
และใหบริการตามปกติ 

ฝายพัสด ุ

เขาระงับเหตุ 

ฝายประชาสัมพันธ 

- ประชาสัมพันธขอมูลใหบุคลากรทราบ 
- แจงสถานีดับเพลิง 199 
- แจงสถานีตํารวจ  
- แจงเตือนผานระบบอัตโนมัติ (SMS, Line) 
- แจงเตือนหนวยงานใกลเคียง 
 

หนวยรักษาความปลอดภัย/ฝายพัสด ุ

อํานวยความสะดวกในการอพยพ 

หัวหนาทีมบริหารความตอเน่ืองดาน IT 

แผนรับสถานการณฉกุเฉินที่อาจมีผลกระทบ
ตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

กอง/กลุม 

นําเอกสารสําคัญออกมาเกบ็รักษา 

อพยพตามแผนอพยพหนีไฟ 

จุดรวมพล 

สํารวจ Server จัดหาอปุกรณ

และระบบทดแทน 

สํารวจและ 
ตรวจสอบความเสียหาย 

ผูประสานงาน 

จัดหาสถานทีป่ฏิบัติงาน

ชั่วคราวเพื่อใหบริการ 

ประชาสัมพันธแก 
หนวยงานและผูรับบริการ 

ปฏิบัติงานและใหบริการ ณ 

สถานที่ปฏิบัติงานชัว่คราว 

ผูรับบริการ 

กอนเกิดเหตุการณ ขณะเกิดเหตุการณ 
หลังเกิดเหตุการณ 

หัวหนาทีมบริหาร 
ความตอเน่ืองดาน Non - IT 

แผนภูมิท่ี 3 แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจาหนาทีและผูเกี่ยวของเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิดอัคคีภัย 

ไมรุนแรง รุนแรง 
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บทท่ี 4  
แผนปองกันและบรรเทาภาวะฉุกเฉิน - กรณีเกิดอุทกภัย 

 
กอนเกิดอุทกภัย 

สํานักงานเลขานุการกรม ดําเนินการ ดังนี้ 
1) ออกคําสั่ง/หนังสือเวียนเพ่ือกําหนดขอบเขตอํานาจผูรับผิดชอบกรณีเกิดเหตุอุทกภัย การให

ความรูแกผูท่ีเก่ียวของและบุคลากรภายในกรมเก่ียวกับการปองกันการเกิดอุทกภัย ข้ันตอน/แนวทางปฏิบัติ
ในการตรวจตรา และแนวทางการปองกันขณะเกิดเหตุดังกลาว รวมท้ังกําหนดแผนฟนฟูและบรรเทาความเดือดรอน
บริเวณอาคารและพ้ืนท่ี เพ่ือใหเขาปฏิบัติหนาท่ีไดตามปกติ 

2) ติดตามขอมูลขาวสารอยางตอเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยา สวนราชการ หรือสื่อตาง ๆ และเชื่อฟง
คําเตือนอยางเครงครัด  

3) สํารวจ รวบรวมพ้ืนท่ีเสี่ยง รวมท้ังสํารวจพ้ืนท่ีปลอดภัยเพ่ือรองรับการอพยพ 
4) จัดเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย และสํารวจความเรียบรอยของอาคาร 
5) ดําเนินการปองกันความเสียหายเบื้องตน เชน ก้ันกระสอบทรายหองไฟ (UPS) บริเวณลานจอดรถ 

ยายทรัพยสินของทางราชการ (รถราชการ) ท่ีอาจจะเกิดความเสียหายไปไวในท่ีปลอดภัย 
6) เตรียมอุปกรณจําเปน เชน ไฟสํารอง วิทยุสื่อสาร อาหาร น้ําดื่มสะอาด เครื่องเวชภัณฑ ฯลฯ 

 
ขณะเกิดอุทกภัย 

1. กรณีเหตุการณไมรุนแรง (สามารถปฏิบัติงานในอาคารสํานักงานได) 
1) ผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง (เลขานุการกรม) และเจาหนาท่ีฝายพัสดุ สํานักงาน

เลขานุการกรม ดําเนินการประสาน 
1.1) เจาหนาท่ีฝายพัสดุ ดําเนินการตรวจสอบสถานท่ี/ประเมินสถานการณ 
1.2) เจาหนาท่ีฝายประชาสัมพันธดํานินการประชาสัมพันธขอมูลใหบุคลากรทราบ 

2) กอง/กลุมปฏิบัติและดําเนินการใหบริการตามปกติ 
2. กรณีเหตุการณรุนแรง (ไมสามารถปฏิบัติงานในอาคารสํานักงานได) 

ผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง (เลขานุการกรม) ประสานให 
1) ฝายพัสดุ 

- ทําการตรวจสอบ/ประเมินสถานการณ 
- ดําเนินการยายเอกสาร และอุปกรณตาง ๆ ข้ึนจากบริเวณพ้ืนท่ีเสี่ยงและปองกันอาคาร

โดยนํากระสอบทรายมาจัดทําแนวปองกันบริเวณพ้ืนท่ีเสี่ยง 
2) เจาหนาท่ีฝายประชาสัมพันธ ดําเนินการ 

- ประชาสัมพันธขอมูลใหบุคลากร และผูรับบริการดําเนินการอพยพตามข้ันตอนการอพยพ 
- แจงเตือนโดยระบบอัตโนมัติ (SMS, LINE) ไปยังผูบริหาร 
- แจงสวนราชการตาง ๆ และผูรับบริการท่ีสําคัญใหทราบถึงข้ันตอนการติดตอกับกรม     

ณ สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง เชน หมายเลขโทรศัพท บุคลากรผูรับผิดชอบ 
3) หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องดาน Non-IT แจงกอง/กลุมเพ่ือดําเนินการอพยพบุคลากร

ตามข้ันตอนการอพยพ 
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4) หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องดาน IT ประชุมหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือยายสถานท่ี
ปฏิบัติงานไปยังสถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง ดําเนินการปดระบบ และทําการยายระบบงานตาง ๆ (เชน ระบบ 
GFMIS ระบบจายเงินเดือน ฯลฯ) ไปปฏิบัติงาน ณ สถานท่ีปฏิบัติงานสํารองท่ีกําหนดตามแผนรับสถานการณ
ฉุกเฉินท่ีอาจมีผลกระทบตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

5) เจาหนาท่ีฝายพัสดุจัดเตรียมอาหารและหองพักสําหรับบุคลากรท่ีพักคาง จํานวน 10 คน เพ่ือ
เฝาระวังและเตรียมขนยาย Server ตลอด 24 ชั่วโมง และใหความชวยเหลือในเรื่องของการอํานวยความสะดวกใน
ดานการเดินทางไปปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ีกรณีตองไปปฏิบัติงาน ณ สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 

6) เม่ือบุคลากรกรมไดรับทราบการแจงเตือน ใหดําเนินการดังนี้ 
- นําเอกสารสําคัญในความรับผิดชอบไปเก็บรักษาในท่ีปลอดภัย เชน สัญญา ขอมูลของ

ทางราชการ 
- ใหการชวยเหลือ และนําผูรับบริการ/ผูมาติดตอประสานงาน ออกจากอาคารมาอยาง

ปลอดภัย โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการอพยพ 
3. ข้ันตอนการอพยพ 

1) เม่ือไดรับแจงจากหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง หรือเสียงตามสายแจงใหอพยพ ใหหยุด
ทํางานทันที 

2) ตั้งสติอยาตื่นตระหนก และเก็บรวบรวมเอกสาร หรือทรัพยสินท่ีสําคัญเขาตู/โตะ และปด
ล็อคใหเรียบรอย 

3) สํารวจ ปด และดึงปลั๊กเครื่องใชไฟฟาทุกชนิดออก รวมท้ังตัดสะพานไฟกอนออกจาก
หนวยงาน 

4) เดินออกจากกอง/กลุมไปยังจุดรวมพลตามเสนทางฉุกเฉินท่ีกําหนดไว (กรณีอุทกภัยยังคง
สามารถใชลิฟทไดตามปกติ) 

5) การอพยพควรใชวิธีเดินเร็ว ไมควรวิ่ง และเดินเรียงแถว (1 – 2 แถว) เพ่ือปองกันการเบียดเสียด
และหกลม 
 

หลังเกิดอุทกภัย 
หัวหนา และทีมบริหารความตอเนื่องดาน IT และ Non-IT 
1) ดําเนินการสํารวจ/ประเมินความเสียหาย/ตรวจสอบทรัพยสินของทางราชการท่ีเสียหาย

และแจงตอผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง (ตามแผนรับสถานการณฉุกเฉิน) 
2) หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องดาน IT ตรวจสอบความเสียหายของ Server จัดหา

อุปกรณและระบบทดแทนในการปฏิบัติงานของหนวยงานภายในกรมและการใหบริการ 
ผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง 
1) รายงานผลการสํารวจความเสียหายใหหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องทราบ 
2) จัดหาสถานท่ีในการปฏิบัติงานใหบริการผูรับบริการ/ผูมาติดตอประสานงาน 
3) ดําเนินการประชาสัมพันธใหทุกหนวยงานท้ังภายในและภายนอก และผูมารับบริการ

รับทราบสถานท่ีท่ีใชในการติดตอราชการชั่วคราวตอไป 
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สํานักงานเลขานุการกรม 

กําหนดแผนรับสถานการณ 

ติดตามขาว ประเมินสถานการณ 

กําหนดพื้นที่เส่ียง  
และพื้นที่ปลอดภัย (จุดรวมพล) 
ณ ชั้น 1 อาคารมหานครยิบซ่ัม / 

ดานหนาเสาธง ดย. 
 

 

ผูประสานงาน หัวหนาคณะบริหารความตอเน่ือง ผูบริหาร 

ฝายพัสด ุ

ตรวจสอบสถานที ่

ฝายประชาสัมพันธ 

ประชาสัมพันธขอมูลให
บุคลากรทราบ 

กอง/กลุม 

ปฏิบัติงาน 
และใหบริการตามปกติ 

ฝายพัสด ุ

ยายเอกสารและอุปกรณออกจาก

พื้นที่เส่ียงและทําแนวปองกันพื้นที ่

ฝายประชาสัมพันธ 

- ประชาสัมพันธขอมูลใหบุคลากรทราบ 
- แจงเตือนผานระบบอัตโนมัติ 
- แจงสวนราชการ ผูรับบริการ และผูมี
สวนเกี่ยวของทราบขั้นตอนการติดตอ
กับกรม ณ สถานที่ปฏบิัติงานสํารอง 
 

ฝายพัสด ุ

จัดเตรียมอาหาร ที่พัก  
และอํานวยความสะดวก 

หัวหนาทีมบริหารความตอเน่ืองดาน IT 

แผนรับสถานการณฉกุเฉินที่อาจมี
ผลกระทบตอระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 

กอง/กลุม 

เก็บรวบรวมเอกสาร 
หรือทรัพยสินสําคัญ 

ดึงปล๊ักไฟ และตัดสะพานไฟ 

อพยพตามแผนอพยพ 

 

สํารวจ Server จัดหาอปุกรณ
และระบบทดแทน 

สํารวจและ 
ตรวจสอบความเสียหาย 

ผูประสานงาน 

จัดหาสถานทีป่ฏิบัติงาน

ชั่วคราวเพื่อใหบริการ 

ประชาสัมพันธแก 
หนวยงานและผูรับบริการ 

ปฏิบัติงานและใหบริการ ณ 

สถานที่ปฏิบัติงานชัว่คราว 

ผูรับบริการ 

กอนเกิดเหตุการณ ขณะเกิดเหตุการณ 
หลังเกิดเหตุการณ 

หัวหนาทีมบริหาร 
ความตอเน่ืองดาน Non - IT 

แผนภูมิท่ี 4 แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจาหนาทีและผูเกี่ยวของเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิดอุทกภัย 

ไมรุนแรง รุนแรง 

จัดระบบรักษาความปลอดภัย 

และสํารวจความเรียบรอย 

 ปองกันความเสียหายเบือ้งตน 

เตรียมอุปกรณจําเปน 

 

จุดรวมพล 

หมายเลขโทรศัพท 
- ผูประสานงาน และหัวหนาทีมบริหารความ

ตอเนื่องดาน Non - IT 
นางกนัตา ดเีติม เลขานุการกรม  
โทร. 081 927 8087 

- ผูอํานวยการกลุมการคลังและพัสด ุสลก. 
  นางสมพร ตรวจมรคา 
  โทร. 086 608 4348 
- หัวหนางานพัสดุ สลก. 

นางสาววราภรณ เรืองธญั 
โทร. 081 909 2686 

- ผอ.กลุมประชาสัมพันธ สลก. 
นายพิษณุพงษ จิระโภคานนท 
โทร. 062 594 8040 

- หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องดาน IT 
   ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน 
   นางสาวศิรวิรรณ อรุณทิพยไพฑูรย 
    โทร. 081 335 9614 
- ผอ.กลุมสารสนเทศและเทคโนโลยี กยผ. 
   นายธนกฤติ วรินทรเวช 
   โทร. 087 512 2555  
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บทท่ี 5 
แผนปองกันและบรรเทาภาวะฉุกเฉิน - กรณีเกิดแผนดินไหว 

 

กอนเกิดแผนดินไหว 
สํานักงานเลขานุการกรม ดําเนินการ ดังนี้ 
1) ออกคําสั่ง/หนังสือเวียนเพ่ือกําหนดขอบเขตอํานาจผูรับผิดชอบกรณีเกิดเหตุแผนดินไหว การให

ความรูแกผูท่ีเก่ียวของและบุคลากรถึงข้ันตอน/แนวทางปฏิบัติ และแนวทางการปองกันขณะเกิดเหตุดังกลาว 
รวมท้ังกําหนดแผนฟนฟูและบรรเทาความเดือดรอนบริเวณอาคารและพ้ืนท่ีเพ่ือใหเขาปฏิบัติหนาท่ีได
ตามปกติ 

2) ตรวจสภาพความปลอดภัยของอาคาร และเครื่องใชภายในอาคาร ทําการยึดติดอุปกรณท่ีอาจ
กอใหเกิดอันตราย เชน ตูและชั้นหนังสือยึดติดกับผนังหรือเสา ไมวางของหนักบนท่ีสูง 

3) สํารวจ รวบรวมพ้ืนท่ีเสี่ยง รวมท้ังสํารวจพ้ืนท่ีปลอดภัยเพ่ือรองรับการอพยพ 
4) เตรียมอุปกรณท่ีจําเปน เชน ไฟสํารอง วิทยุสื่อสาร อาหาร น้ําดื่มสะอาด เครื่องเวชภัณฑ 

เครื่องมือชาง อุปกรณดับเพลิง เพ่ือเตรียมรับแผนดินไหวและอาคารถลมท่ีอาจเกิดข้ึน 
 

ขณะเกิดแผนดินไหว 
1. กรณีเหตุการณไมรุนแรง (สามารถปฏิบัติงานในอาคารสํานักงานได) 

1) ผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง (เลขานุการกรม) ประสานให 
- เจาหนาท่ีฝายพัสดุดําเนินการตรวจสอบสถานท่ี/ประเมินสถานการณ ตรวจสอบผูบาดเจ็บ 

และใหการปฐมพยาบาลในเบื้องตนกอนนําสงโรงพยาบาล 
- เจาหนาท่ีฝายประชาสัมพันธ ดําเนินการประชาสัมพันธขอมูลใหบุคลากรทราบ 

2) กอง/กลุมปฏิบัติงานและดําเนินการใหบริการตามปกติ 
2. กรณีเหตุการณรุนแรง (ไมสามารถปฏิบัติงานในอาคารสํานักงานได) 

ผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง (เลขานุการกรม) ประสานงาน 
1) เจาหนาท่ีฝายพัสดุทําการตรวจสอบ/ประเมินสถานการณ และเขาใหการชวยเหลือกอง/กลุม 

ท่ีตองการความชวยเหลือ 
2) เจาหนาท่ีฝายประชาสัมพันธ ดําเนินการ 

- ประชาสัมพันธขอมูลใหบุคลากรและผูรับบริการ เพ่ือดําเนินการอพยพตามข้ันตอนการอพยพ 
- แจงเตือนภัยไปสถานีดับเพลิงท่ีใกลท่ีสุด หรือสายดวน 199 
- แจงสถานีตํารวจในทองท่ีเกิดเหตุ หรือสายดวน 191 
- แจงเตือนโดยระบบอัตโนมัติ (SMS, LINE) ไปยังผูบริหาร 
- แจงโรงพยาบาลใกลเคียงเพ่ือประสานสงตัวผูบาดเจ็บเขารับการรักษา (ศูนยนเรนทร

หมายเลขโทรศัพท 1669, โรงพยาบาลพญาไท หมายเลขโทรศัพท 0-2640-1111, โรงพยาบาลรามาธิบดี 
หมายเลขโทรศัพท 0-2354-7308) 

- แจงหนวยรักษาความปลอดภัยอํานวยความสะดวกในการอพยพ เชน เปดประตูตาง ๆ
เพ่ือเพ่ิมชองทางการออกจากอาคาร 

3) หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องดาน Non-IT แจงกอง/กลุมเพ่ือดําเนินการอพยพบุคลากร
ตามข้ันตอนการอพยพ 
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4) หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องดาน IT ประชุมหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือยายสถานท่ี
ปฏิบัติงานไปยังสถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง ดําเนินการปดระบบ และทําการยายระบบงานตาง ๆ (เชน ระบบ 
GFMIS ระบบจายเงินเดือน) ไปปฏิบัติงาน ณ สถานท่ีปฏิบัติงานสํารองท่ีกําหนดตามแผนรับสถานการณ
ฉุกเฉินท่ีอาจมีผลกระทบตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

ข้ันตอนการอพยพ 
1) เม่ือเกิดแผนดินไหวใหหยุดทํางานทันที 
2) ตั้งสติอยาตื่นตระหนก  
3) หากอยูในอาคาร 

- ใหยืนหรือหมอบอยูในสวนของอาคารท่ีมีโครงสรางแข็งแรงท่ีสามารถรับน้ําหนักไดมาก  
- หรืออยูใตโตะท่ีแข็งแรงเพ่ือปองกันอันตรายจากสิ่งปรักหักพังท่ีรวงหลนลงมา  
- อยูใหหางจากประตู หนาตาง สายไฟ อุปกรณไฟฟา และสิ่งหอยแขวน 

 
4) ดึงปลั๊กเครื่องใชไฟฟาทุกชนิดออก ตัดสะพานไฟ เพ่ือหลีกเลี่ยงสิ่งท่ีจะทําใหเกิดเปลวไฟ 
5) อาคารสูงจะลมหรือพังทลายชากวาอาคารเตี้ย (เนื่องจากมีคาบของการสั่นหรือแกวงนานกวา) 

ใหหมอบหลบใตโตะจนกวาการสั่นสะเทือนจะหยุดลง สําหรับอาคารสูง 2 ชั้นอาจลมพังไดในเวลา 2 นาทีจึง
ตองรีบพาตัวเองออกจากอาคารโดยเร็วท่ีสุด 

6) ถาอยูนอกอาคาร ใหอยูในท่ีโลง หางจากตึก อาคารสูง เสาไฟ สายไฟ หรือสิ่งท่ีอาจลมใสได 
7) เม่ือแผนดินไหวสงบใหรีบออกจากกอง/กลุมไปยังจุดรวมพลตามเสนทางฉุกเฉินท่ีกําหนดไว 
8) การอพยพควรใชวิธีเดินเร็ว ไมควรวิ่ง และเดินเรียงแถว (1 – 2 แถว) เพ่ือปองกันการเบียดเสียด

และหกลม 
ขอควรปฏิบัติ 

- เม่ือออกจากกอง/กลุมแลว หามเดินยอนกลับเขาไปอีก ไมวาจะลืมสิ่งของใดๆ ก็ตาม 
- หามใชลิฟทเด็ดขาด เพราะแผนดินไหวอาจทําใหระบบไฟฟาใชการไมได หรือโครงสรางลิฟทเสียหาย

สงผลใหติดอยูในลิฟท 
- ไมควรเดินคุยกัน สายตาควรมองข้ันบันได มือจับราวบันได อยาผลักคนขางหนา 
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หลังเกิดแผนดินไหว 
หัวหนา และทีมบริหารความตอเนื่องดาน IT และ Non-IT 
1) ดําเนินการสํารวจ/ประเมินความเสียหาย/ตรวจสอบทรัพยสินของทางราชการท่ีเสียหายและแจง

ตอผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง (ตามแผนรับสถานการณฉุกเฉิน) 
2) หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องดาน IT ตรวจสอบความเสียหายของ Server จัดหาอุปกรณและ

ระบบทดแทนในการปฏิบัติงานของหนวยงานภายในกรมและการใหบริการ 
ผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง 
1) รายงานผลการสํารวจความเสียหายใหหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องทราบ 
2) จัดหาสถานท่ีในการปฏิบัติงานและใหบริการผูรับบริการ/ผูมาติดตอประสานงาน 
3) ดําเนินการประชาสัมพันธใหทุกหนวยงานท้ังภายในและภายนอก และผูมารับบริการรับทราบ

สถานท่ีท่ีใชในการติดตอราชการชั่วคราวตอไป 
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สํานักงานเลขานุการกรม 

กําหนดแผนรับสถานการณ 

ตรวจสอบความปลอดภยัของ
อาคารและเคร่ืองใช 

กําหนดพื้นที่เส่ียง  
และพื้นที่ปลอดภัย (จุดรวมพล) 
ณ ชั้น 1 อาคารมหานครยิบซ่ัม / 

ดานหนาเสาธง ดย. 
 

ผูประสานงาน หัวหนาคณะบริหารความตอเน่ือง ผูบริหาร 

ฝายพัสด ุ

- ตรวจสอบสถานที่/ผูบาดเจ็บ 
- ปฐมพยาบาลเบือ้งตนกอน

นําสงโรงพยาบาล 

ฝายประชาสัมพันธ 

ประชาสัมพันธขอมูลให
บุคลากรทราบ 

กอง/กลุม 

ปฏิบัติงาน 
และใหบริการตามปกติ 

ฝายพัสด ุ

เขาใหการชวยเหลือพื้นที่ที่ตองการ

ความชวยเหลือ 

ฝายประชาสัมพันธ 

- ประชาสัมพันธขอมูลใหบุคลากรทราบ 
- แจงสถานีดับเพลิง สายดวน 199 
- แจงสถานีตํารวจ สายดวน 191 
- แจงเตือนผานระบบอัตโนมัติ 
- แจงโรงพยาบาลใกลเคียง 
- แจงศูนยเตือนภัยพบิัติแหงชาติ 1860 
 

หนวยรักษาความปลอดภัย/ฝายพัสดุ 

อํานวยความสะดวกในการอพยพ 

หัวหนาทีมบริหารความตอเน่ืองดาน IT 

แผนรับสถานการณฉกุเฉินที่อาจมี
ผลกระทบตอระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 

กอง/กลุม 

อพยพตามแผนอพยพ 

 

สํารวจ Server จัดหาอปุกรณ

และระบบทดแทน 

สํารวจและ 
ตรวจสอบความเสียหาย 

ผูประสานงาน 

จัดหาสถานทีป่ฏิบัติงาน

ชั่วคราวเพื่อใหบริการ 

ประชาสัมพันธแก 
หนวยงานและผูรับบริการ 

ปฏิบัติงานและใหบริการ ณ 

สถานที่ปฏิบัติงานชัว่คราว 

ผูรับบริการ 

กอนเกิดเหตุการณ ขณะเกิดเหตุการณ 
หลังเกิดเหตุการณ 

หัวหนาทีมบริหาร 
ความตอเน่ืองดาน Non - IT 

แผนภูมิท่ี 5  แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและผูเกี่ยวของเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิดแผนดินไหว 

ไมรุนแรง รุนแรง 

เตรียมอุปกรณจําเปน 

 

จุดรวมพล 

หมายเลขโทรศัพท 
- ผูประสานงาน และหัวหนาทมีบริหาร

ความตอเน่ืองดาน Non - IT 
นางกันตา ดีเติม เลขานกุารกรม  
โทร. 081 927 8087 

- ผูอํานวยการกลุมการคลังและพัสดุ สลก. 
  นางสมพร ตรวจมรคา 
  โทร. 086 608 4348 
- หัวหนางานพัสดุ สลก. 

นางสาววราภรณ เรืองธัญ 
โทร. 081 909 2686 

- ผอ.กลุมประชาสัมพันธ สลก. 
นายพิษณุพงษ จิระโภคานนท 
โทร. 062 594 8040 

- หัวหนาทีมบรหิารความตอเน่ืองดาน IT 
   ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน 
   นางสาวศิริวรรณ อรุณทิพยไพฑูรย 
    โทร. 081 335 9614 
- ผอ.กลุมสารสนเทศและเทคโนโลยี กยผ. 
   นายธนกฤติ วรินทรเวช 
   โทร. 087 512 2555  
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บทท่ี 6 
แผนปองกันและบรรเทาภาวะฉุกเฉิน - กรณีการชุมนุมของฝูงชน 

 
กอนเกิดการชุมนุมของฝูงชน 

สํานักงานเลขานุการกรม ดําเนินการ ดังนี้ 
1) ออกคําสั่ง/หนังสือเวียนเพ่ือกําหนดขอบเขตอํานาจผูรับผิดชอบกรณีเกิดการชุมนุมของฝูงชน 

การใหความรูแกผูท่ีเก่ียวของและบุคลากรภายในกรมเก่ียวกับข้ันตอน/แนวทางปฏิบัติและแนวทางการปองกัน
ขณะเกิดเหตุดังกลาว รวมท้ังกําหนดแผนฟนฟูและบรรเทาความเดือดรอนบริเวณอาคารและพ้ืนท่ี เพ่ือใหเขา
ปฏิบัติหนาท่ีไดตามปกติ 

2) จัดเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย ตรวจสภาพความปลอดภัยของอาคาร ทางเขา-ออกของอาคาร 
3) สํารวจ รวบรวมพ้ืนท่ีเสี่ยง รวมท้ังสํารวจพ้ืนท่ีปลอดภัยเพ่ือรองรับการอพยพ 
4) เตรียมอุปกรณจําเปน เชน ไฟสํารอง วิทยุสื่อสาร อาหาร น้ําดื่มสะอาด เครื่องเวชภัณฑ 

เครื่องมือชาง อุปกรณดับเพลิง เพ่ือเตรียมรับการปดลอมท่ีอาจเกิดข้ึน 
 
ขณะเกิดการชุมนุมของฝูงชน 

1. กรณีเหตุการณไมรุนแรง (สามารถปฏิบัติงานในอาคารสํานักงานได) 
1) ผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง (เลขานุการกรม) และเจาหนาท่ีฝายพัสดุ สํานักงาน

เลขานุการกรม ทําการตรวจสอบ/ประเมินสถานการณรวมกับเจาหนาท่ีตํารวจ รวมท้ังการวางกําลังตํารวจ
ปองกัน 

2) หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง/ผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง (เลขานุการกรม)
ประสานงานผูนํากลุมฯ เชิญตัวแทนเขาพบผูบริหาร/ผูไดรับมอบหมาย เพ่ือรับฟงขอเรียกรอง 

3) ผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง (เลขานุการกรม) ประสานให 
- เจาหนาท่ีฝายพัสดุตรวจสอบสถานท่ี โดยเฉพาะการควบคุมการเขา – ออกอาคาร 
- เจาหนาท่ีฝายประชาสัมพันธดําเนินการประชาสัมพันธขอมูลใหบุคลากรทราบ 

4) กอง/กลุมปฏิบัติและดําเนินการใหบริการตามปกติ 
2. กรณีเหตุการณรุนแรง (ไมสามารถปฏิบัติงานในอาคารสํานักงานได) 

1) ผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง (เลขานุการกรม) และเจาหนาท่ีฝายพัสดุ สํานักงาน
เลขานุการกรมทําการตรวจสอบ/ประเมินสถานการณรวมกับเจาหนาท่ีตํารวจ รวมท้ังการวางกําลังตํารวจ
ปองกัน 

2) หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง/ผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง (เลขานุการกรม) 
ประสานงานผูนํากลุมฯ เชิญตัวแทนเขาพบผูบริหาร/ผูไดรับมอบหมาย เพ่ือรับฟงขอเรียกรอง 

3) ผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง (เลขานุการกรม) ประสานให 
- เจาหนาท่ีฝายพัสดุ และฝายรักษาความปลอดภัยควบคุมและปดทางเขา – ออกอาคาร

ท้ังหมด (ปดอาคาร) รวมท้ังตรวจสอบอาคารทุกชั้นเพ่ือล็อคประตูเขา – ออกกอง/กลุม หามบุคคลเขา – ออก
อาคาร และรักษาความปลอดภัยในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะอยางยิ่งหองควบคุมระบบตาง ๆ 

- เจาหนาท่ีฝายประชาสัมพันธ ดําเนินการ 
- ประชาสัมพันธขอมูลใหบุคลากรและผูรับบริการ ดําเนินการอพยพตามข้ันตอนการอพยพ 
- แจงเตือนโดยระบบอัตโนมัติ (SMS, LINE) ไปยังผูบริหาร 
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- แจงสวนราชการตาง ๆ และผูรับบริการท่ีสําคัญใหทราบถึงข้ันตอนการติดตอกับกรม 
ณ สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง เชน หมายเลขโทรศัพท บุคลากรผูรับผิดชอบ 

- หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องดาน Non-IT แจงกอง/กลุมเพ่ือดําเนินการอพยพบุคลากร
ตามข้ันตอนการอพยพ 

- หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องดาน IT ประชุมหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือยายสถานท่ี
ปฏิบัติงานไปยังสถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง ดําเนินการปดระบบ และทําการยายระบบงานตางๆ (เชน ระบบ 
GFMIS ระบบจายเงินเดือน) ไปปฏิบัติงาน ณ สถานท่ีปฏิบัติงานสํารองท่ีกําหนดตามแผนรับสถานการณ
ฉุกเฉินท่ีอาจมีผลกระทบตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

- เม่ือบุคลากรรับทราบการแจงเตือนใหดําเนินการ ดังนี้ 
- ถาสามารถนําเอกสาร/เครื่องมือท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานออกมาได ใหเจาหนาท่ีนํา

เครื่องมือ บัตรกําหนดสิทธิ เอกสารตาง ๆ เขาปฏิบัติงาน ณ สถานท่ีท่ีกําหนด 
- ถาไมสามารถนําเอกสาร/เครื่องมือท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานออกมาได ใหติดตอ

ผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวของ เพ่ือออกบัตรกําหนดสิทธิชั่วคราว และดําเนินการตาง ๆ เม่ือไดบัตร
ใหปฏิบัติงาน ณ สถานท่ีท่ีกําหนด 

- ฝายพัสดุจัดเตรียมอาหารและหองพักสําหรับบุคลากรท่ีพักคางจํานวน 10 คน เพ่ือเฝาระวัง
และดูแล Server ตลอด 24 ชั่วโมง และใหความชวยเหลือในเรื่องของการอํานวยความสะดวกในดานการเดินทาง
ไปปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี กรณีตองไปปฏิบัติงาน ณ สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 

- เตรียมความพรอมชุดรักษาความปลอดภัย ชุดกูภัย พรอมปฏิบัติหนาท่ีในทันทีท่ีเกิด
เหตุการณรุนแรง 

 
ข้ันตอนการอพยพ 
1) เม่ือไดรับแจงจากหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง หรือเสียงตามสายแจงใหอพยพ ใหหยุด

ทํางานทันที 
2) ตั้งสติอยาตื่นตระหนก และเก็บรวบรวมเอกสาร หรือทรัพยสินท่ีสําคัญเขาตู/โตะ และปดล็อคให

เรียบรอย รวมท้ังนําเอกสาร/เครื่องมือท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานออกมาเพ่ือใชในการปฏิบัติงาน ณ สถานท่ีท่ี
กําหนด เชน บัตรกําหนดสิทธิ เอกสารตางๆ 

3) สํารวจ ปด และดึงปลั๊กเครื่องใชไฟฟาทุกชนิดออก รวมท้ังตัดสะพานไฟกอนออกจากหนวยงาน 
4) เดินออกจากกอง/กลุมไปยังจุดรวมพลตามเสนทางฉุกเฉินท่ีกําหนดไว (สามารถใชลิฟทได

ตามปกติ) และเม่ือถึงจุดรวมพลใหปฏิบัติตามคําแนะนําในการอพยพผานทางชองทางพิเศษท่ีกําหนดไว 
5) การอพยพควรใชวิธีเดินเร็ว ไมควรวิ่ง และเดินเรียงแถว (1 – 2 แถว) เพ่ือปองกันการเบียดเสียด

และหกลม 
 
หลังเกิดการชุมนุมของฝูงชน 

หัวหนา และทีมบริหารความตอเนื่องดาน IT และ Non-IT 
1) ดําเนินการสํารวจ/ประเมินความเสียหาย/ตรวจสอบทรัพยสินของทางราชการท่ีเสียหายและแจง

ตอผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง (ตามแผนรับสถานการณฉุกเฉิน) 
2) หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องดาน IT ตรวจสอบความเสียหายของ Server จัดหาอุปกรณ 

และระบบทดแทนในการปฏิบัติงานของหนวยงานภายในกรมและการใหบริการ 
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ผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง 
1) รายงานผลการสํารวจความเสียหายใหหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องทราบ 
2) จัดหาสถานท่ีในการปฏิบัติงานและใหบริการผูรับบริการ/ผูมาติดตอประสานงาน 
3) ดําเนินการประชาสัมพันธใหทุกหนวยงานท้ังภายในและภายนอก และผูมารับบริการรับทราบ

สถานท่ีท่ีใชในการติดตอราชการชั่วคราวตอไป 
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สํานักงานเลขานุการกรม 

กําหนดแผนรับสถานการณ 

จัดระบบรักษาความปลอดภัย 
ตรวจสอบสภาพความปลอดภยั
และทางเขา-ออกของอาคาร 

กําหนดพื้นที่เส่ียง  
และพื้นที่ปลอดภัย (จุดรวมพล) 
ณ ชั้น 1 อาคารมหานครยิบซ่ัม / 

ดานหนาเสาธง ดย. 
 

ผูประสานงาน หัวหนาคณะบริหารความตอเน่ือง ผูบริหาร 

ฝายพัสด ุ

- วางกําลังปองกันและ
ตรวจสอบสถานที ่

ฝายประชาสัมพันธ 

ประชาสัมพันธขอมูลให
บุคลากรทราบ 

กอง/กลุม 

ปฏิบัติงาน 
การใหบริการตามปกติ 

ฝายพัสด ุ

เขาระงับเหตุ ปดทางเขา-ออก 
และวางกาํลังปองกัน 

ฝายประชาสัมพันธ 

- ประชาสัมพันธขอมูลใหบุคลากรทราบ 
- แจงเตือนผานระบบอัตโนมัติ 
- แจงเตือนหนวยงานใกลเคียง 
- แจงโรงพยาบาล 
 

ฝายพัสด ุ

จัดเตรียมอาหาร ที่พัก  
และอํานวยความสะดวก 

หัวหนาทีมบริหารความตอเน่ืองดาน IT 

แผนรับสถานการณฉกุเฉินที่อาจมี
ผลกระทบตอระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 

กอง/กลม 

นําเอกสาร/เคร่ืองมือที่จําเปน 
ในการปฏิบัติงานออกมา 

ดึงปล๊ักไฟ และตัดสะพานไฟ 

อพยพตามแผนอพยพ 

 

สํารวจ Server จัดหาอปุกรณ

และระบบทดแทน 

สํารวจและ 
ตรวจสอบความเสียหาย 

ผูประสานงาน 

จัดหาสถานทีป่ฏิบัติงาน

ชั่วคราวเพื่อใหบริการ 

ประชาสัมพันธแก 
หนวยงานและผูรับบริการ 

ปฏิบัติงานและใหบริการ ณ 

สถานที่ปฏิบัติงานชัว่คราว 

ผูรับบริการ 

กอนเกิดเหตุการณ 
ขณะเกิดเหตุการณ 

หลังเกิดเหตุการณ 

หัวหนาทีมบริหาร 
ความตอเน่ืองดาน Non - IT 

แผนภูมิท่ี 6 แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและผูเกี่ยวของเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน กรณีการชุมมุมของฝูงชน 

ไมรุนแรง 

รุนแรง 

เตรียมอุปกรณจําเปน 

 

จุดรวมพล 

ตํารวจ 

หนวยรักษาความปลอดภัย/ฝายพัสดุ                             

 

หมายเลขโทรศัพท 
- ผูประสานงาน และหัวหนาทมีบริหาร

ความตอเน่ืองดาน Non - IT 
นางกันตา ดีเติม เลขานกุารกรม  
โทร. 081 927 8087 

- ผูอํานวยการกลุมการคลังและพัสดุ สลก. 
  นางสมพร ตรวจมรคา 
  โทร. 086 608 4348 
- หัวหนางานพัสดุ สลก.  

นางสาววราภรณ เรืองธัญ 
โทร. 081 909 2686 

- ผอ.กลุมประชาสัมพันธ สลก. 
นายพิษณุพงษ จิระโภคานนท 
โทร. 062 594 8040 

- หัวหนาทีมบรหิารความตอเน่ืองดาน IT 
   ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน 
   นางสาวศิริวรรณ อรุณทิพยไพฑูรย 
    โทร. 081 335 9614 
- ผอ.กลุมสารสนเทศและเทคโนโลยี กยผ. 
   นายธนกฤติ วรินทรเวช 
   โทร. 087 512 2555  
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บทท่ี 7 
แผนปองกันและบรรเทา ภาวะฉุกเฉิน - กรณีการกอวินาศกรรม 

 
กอนเกิดการกอวินาศกรรม 

สํานักงานเลขานุการกรม ดําเนินการ ดังนี้ 
1) ออกคําสั่ง/หนังสือเวียนเพ่ือกําหนดขอบเขตอํานาจผูรับผิดชอบกรณีเกิดเหตุการณกอ

วินาศกรรม การใหความรูแกผูท่ีเก่ียวของและบุคลากรใหทราบถึงข้ันตอน/แนวทางปฏิบัติในการตรวจตรา 
และแนวทางการปองกันขณะเกิดเหตุดังกลาว โดยคํานึงถึงสภาพความเสี่ยงภัยของบุคคล และอาคารสถานท่ี
ยามปกติและในภาวะไมปกติ รวมท้ังกําหนดแผนฟนฟูและบรรเทาความเดือดรอนบริเวณอาคารและพ้ืนท่ี 
เพ่ือใหเขาปฏิบัติหนาท่ีไดตามปกติ 

2) จัดตั้งหนวยเผชิญเหตุในการปองกัน การเขาเผชิญเหตุ และการปดลอมสถานท่ีเกิดเหตุโดย
จัดการฝกอบรมเพ่ือใหสามารถทําหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3) กําหนดพ้ืนท่ีความเสี่ยงสูง และพ้ืนท่ีปลอดภัยไวลวงหนา มีการวางแผนรับมือเม่ือเกิดเหตุ และ
จะตองไดรับการตรวจตราอยูเปนประจําและสมํ่าเสมอ และพ้ืนท่ีเหลานี้ตองถือเปนความลับของการบริหารงาน
รักษาความปลอดภัย บันไดหนีไฟควรเก็บวัสดุตาง ๆ ออกไป เพ่ือไมใหเปนอุปสรรคหากมีสถานการณฉุกเฉิน 
สวนพ้ืนท่ีปลอดภัยเปนพ้ืนท่ีท่ีคาดวาจะไดรับการกระทบจากแรงระเบิด หรือการกอวินาศกรรมในระดับต่ํา 
ซ่ึงในกรณีจําเปนไมสามารถอพยพผูคนออกนอกอาคารไดทันเวลาก็สามารถใชพ้ืนท่ีปลอดภัยนี้เปนท่ีหลบภัย
ไดเปนการชั่วคราว 

4) จัดเตรียมอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ไดแก เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณการตรวจคน อุปกรณ
เตือนภัย อุปกรณดับเพลิง รถฉุกเฉิน รวมท้ังอุปกรณอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงตองมีความทันสมัยและสามารถใช
การไดตลอดเวลา 

5) จัดระบบรักษาความปลอดภัย มีการวางแผนและจัดระบบรักษาความปลอดภัยของบุคคลและ
สถานท่ีสําคัญ โดยจัดระบบควบคุมบุคคล การตรวจสอบสิ่งของยานพาหนะ และสิ่งอ่ืน ๆ ท่ีจะเขาถึง สงถึง
หรือเขาใกลตัวบุคคลสําคัญหรือสถานท่ีสําคัญ 
 
ขณะเกิดการกอวินาศกรรม 

1. กรณีเหตุการณไมรุนแรง (สามารถปฏิบัติงานในอาคารสํานักงานได) 
1) ผูพบเห็นเหตุการณ แจงเตือนโดยกดปุมสัญญาณเตือนภัย/แจงผูประสานงานคณะบริหาร

ความตอเนื่อง (เลขานุการกรม)/เจาของสถานท่ีเกิดเหตุ (ผูอํานวยการกอง/กลุม) 
2) ผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง (เลขานุการกรม) ประสานให 

- เจาหนาท่ีฝายพัสดุตรวจสอบสถานท่ี ประเมินสถานการณ ตรวจสอบผูบาดเจ็บและใหการปฐม
พยาบาลในเบื้องตนกอนนําสงโรงพยาบาล รวมท้ังรายงานขอมูลตอผูบังคับบัญชาในเบื้องตน ไดแก วัน เวลา 
และสถานท่ีเกิดเหตุ ผูท่ีคาดวาจะมีสวนเก่ียวของในเหตุการณ ลักษณะการกอวินาศกรรม จํานวนและ
ประเภทของเครื่องมือ หรืออาวุธท่ีเก่ียวของ และความเสียหายเบื้องตน 

- เจาหนาท่ีฝายประชาสัมพันธดําเนินการประชาสัมพันธขอมูลใหบุคลากรทราบ 
- รายงานใหหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง ผูบริหารกรมรับทราบ 

3) กอง/กลุมปฏิบัติและดําเนินการใหบริการตามปกติ 
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2. กรณีเหตุการณรุนแรง (ไมสามารถปฏิบัติงานในอาคารสํานักงานได) 
1) ผูพบเห็นเหตุการณ แจงเตือนโดยกดปุมสัญญาณเตือนภัย/แจงผูประสานงานคณะบริหาร

ความตอเนื่อง (เลขานุการกรม)/เจาของสถานท่ีเกิดเหตุ (ผูอํานวยการกอง/กลุม) 
2) ผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง (เลขานุการกรม) ประสานให 

- เจาหนาท่ีฝายพัสดุ/หนวยเผชิญเหตุดําเนินการ 
- พิสูจนทราบเหตุการณท่ีเกิดข้ึน ณ สถานท่ีเกิดเหตุ และรายงานขอมูลตอผูบังคับบัญชา

ในเบื้องตน ไดแก วัน เวลา และสถานท่ีเกิดเหตุ ผูท่ีคาดวาจะมีสวนเก่ียวของในเหตุการณ ลักษณะการกอ
วินาศกรรม จํานวนและประเภทของเครื่องมือหรือาวุธท่ีเก่ียวของ และความเสียหายเบื้องตน 

- ปดลอมสถานท่ีเกิดเหตุ โดยกําหนดพ้ืนท่ีวงในข้ึนเพ่ือตรึงกําลังผูกอเหตุ และพ้ืนท่ีวงนอก
เพ่ือกันผูท่ีไมเก่ียวของออกไป พรอมรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบทุกระยะ 

- รักษาความปลอดภัยในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะอยางยิ่งหองควบคุมระบบตาง ๆ เพ่ือปองกัน
การแทรกแซงของบุคคลท่ีสามท่ีอาจฉวยโอกาสสรางความไมสงบเรียบรอยข้ึน 

- เขาใหการชวยเหลือกอง/กลุม ท่ีตองการความชวยเหลือ 
- เจาหนาท่ีฝายประชาสัมพันธ ดําเนินการ 

- ประชาสัมพันธขอมูลใหบุคลากรและผูรับบริการดําเนินการการอพยพตามข้ันตอนการอพยพ 
- แจงเตือนภัยไปสถานีดับเพลิงท่ีใกลท่ีสุด หรือสายดวน 199 
- แจงสถานีตํารวจในทองท่ีเกิดเหตุ หรือสายดวน 191 
- แจงเตือนโดยระบบอัตโนมัติ (SMS, LINE) ไปยังผูบริหาร 
- แจงโรงพยาบาลใกลเคียงเพ่ือประสานสงตัวผูบาดเจ็บเขารับการรักษา (ศูนยนเรนทร

หมายเลขโทรศัพท 1669, โรงพยาบาลพญาไท หมายเลขโทรศัพท 0-2640-1111, โรงพยาบาลรามาธิบดี
หมายเลขโทรศัพท 0-2354-7308) 

- แจงหนวยรักษาความปลอดภัยอํานวยความสะดวกในการอพยพ เชน เปดประตูตาง ๆ
เพ่ือเพ่ิมชองทางการออกจากอาคาร 

- หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องดาน Non-IT แจงกอง/กลุมดําเนินการอพยพบุคลากรตาม
ข้ันตอนการอพยพ 

- หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องดาน IT ประชุมหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือยายสถานท่ี
ปฏิบัติงานไปยังสถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง ดําเนินการปดระบบ และทําการยายระบบงานตาง ๆ (เชน ระบบ 
GFMIS ระบบจายเงินเดือน) ไปปฏิบัติงาน ณ สถานท่ีปฏิบัติงานสํารองท่ีกําหนดตามแผนรับสถานการณ
ฉุกเฉินท่ีอาจมีผลกระทบตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ข้ันตอนการอพยพ 
1) เม่ือไดรับแจงจากหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง หรือเสียงตามสายแจงใหอพยพ ใหหยุด

ทํางานทันที 
2) ตั้งสติอยาตื่นตระหนก และเก็บรวบรวมเอกสาร หรือทรัพยสินท่ีสําคัญเขาตู/โตะ และปดล็อคให

เรียบรอย รวมท้ังนําเอกสาร/เครื่องมือท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานออกมาเพ่ือใชในการปฏิบัติงาน ณ สถานท่ีท่ี
กําหนด เชน บัตรกําหนดสิทธิ เอกสารตางๆ 

3) สํารวจ ปด และดึงปลั๊กเครื่องใชไฟฟาทุกชนิดออก รวมท้ังตัดสะพานไฟกอนออกจากหนวยงาน 
4) เดินออกจากกอง/กลุมไปยังจุดรวมพลตามเสนทางฉุกเฉินท่ีกําหนดไว โดยใชบันไดหนีไฟ (หาม

ใชลิฟทโดยเด็ดขาด) 
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5) การอพยพควรใชวิธีเดินเร็ว ไมควรวิ่ง และเดินเรียงแถว (1 – 2 แถว) เพ่ือปองกันการเบียดเสียด
และหกลม 
 
หลังเกิดการกอวินาศกรรม 

หัวหนา และทีมบริหารความตอเนื่องดาน IT และ Non-IT 
1) ดําเนินการสํารวจ/ประเมินความเสียหาย/ตรวจสอบทรัพยสินของทางราชการท่ีเสียหายและแจง

ตอผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง (ตามแผนรับสถานการณฉุกเฉิน) 
2) หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องดาน IT ตรวจสอบความเสียหายของ Server จัดหาอุปกรณและ

ระบบทดแทนในการปฏิบัติงานของหนวยงานภายในกรมและการใหบริการ 
ผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง 
1) รายงานผลการสํารวจความเสียหายใหหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องทราบ 
2) จัดหาสถานท่ีในการทํางานและใหบริการผูรับบริการ/ผูมาติดตอประสานงาน 
3) ดําเนินการประชาสัมพันธใหทุกหนวยงานท้ังภายในและภายนอก และผูมารับบริการรับทราบ

สถานท่ีท่ีใชในการติดตอราชการชั่วคราวตอไป 
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สํานักงานเลขานุการกรม 

กําหนดแผนรับสถานการณ 

จัดต้ังหนวยเผชิญเหตุ 

กําหนดพื้นที่เส่ียง  
และพื้นที่ปลอดภัย (จุดรวมพล) 
ณ ชั้น 1 อาคารมหานครยิบซ่ัม / 

ดานหนาเสาธง ดย. 
 

ผูประสานงาน หัวหนาคณะบรหิารความตอเน่ือง ผูบริหาร 

ฝายพัสด ุ

ตรวจสอบสถานที ่

ฝายประชาสัมพันธ 

- ประชาสัมพันธขอมูลให
บุคลากรทราบ 

- รายงานหัวหนาคณะบริหาร
ความตอเนื่องและผูบริหาร
รับทราบ 

กอง/กลุม 

ปฏิบัติงาน 
และใหบริการตามปกติ 

ฝายพัสด ุ

- พิสูจนทราบสถานที่เกิดเหตุ 
- ปดลอมสถานที่เกิดเหตุ 
- รักษาความปลอดภัยในพื้นที ่
- เขาใหการชวยเหลือ 

ฝายประชาสัมพันธ 

- ประชาสัมพันธขอมูลใหบุคลากรทราบ 
- แจงสถานีดับเพลิง สายดวน 199 
- แจงสถานีตํารวจ สายดวน 191 
- แจงเตือนผานระบบอัตโนมัติ 
- แจงโรงพยาบาลใกลเคียง 
 

หนวยรักษาความปลอดภัย/ฝายพัสดุ 

 อํานวยความสะดวกในการอพยพ 

หัวหนาทีมบริหารความตอเน่ืองดาน IT 

แผนรับสถานการณฉกุเฉินที่อาจมี
ผลกระทบตอระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 

กอง/กลุม 

นําเอกสาร/เคร่ืองมือที่จําเปน 
ในการปฏิบัติงานออกมา 

ดึงปล๊ักไฟ และตัดสะพานไฟ 

อพยพตามแผนอพยพ 

 

สํารวจ Server จัดหาอปุกรณ

และระบบทดแทน 

สํารวจและ 
ตรวจสอบความเสียหาย 

ผูประสานงาน 

จัดหาสถานทีป่ฏิบัติงาน

ชั่วคราวเพื่อใหบริการ 

ประชาสัมพันธแก 
หนวยงานและผูรับบริการ 

ปฏิบัติงานและใหบริการ ณ 

สถานที่ปฏิบัติงานชัว่คราว 

ผูรับบริการ 

กอนเกิดเหตุการณ ขณะเกิดเหตุการณ 
หลังเกิดเหตุการณ 

หัวหนาทีมบริหาร 
ความตอเน่ืองดาน Non - IT 

แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและผูเกี่ยวของเมื่อเกดิภาวะฉุกเฉิน กรณีการกอวินาศกรรม 

ไมรุนแรง รุนแรง 

เตรียมอุปกรณจําเปน 

 

จุดรวมพล 

จัดระบบรักษาความปลอดภัย 

 

ผูพบเหต ุ

หมายเลขโทรศัพท 
- ผูประสานงาน และหัวหนาทมีบริหาร

ความตอเน่ืองดาน Non - IT 
นางกันตา ดีเติม เลขานกุารกรม  
โทร. 081 927 8087 

- ผูอํานวยการกลุมการคลังและพัสดุ สลก. 
  นางสมพร ตรวจมรคา 
  โทร. 086 608 4348 
- หัวหนางานพัสดุ สลก.  

นางสาววราภรณ เรืองธัญ 
โทร. 081 909 2686 

- ผอ.กลุมประชาสัมพันธ สลก. 
นายพิษณุพงษ จิระโภคานนท 
โทร. 062 594 8040 

- หัวหนาทีมบรหิารความตอเน่ืองดาน IT 
   ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน 
   นางสาวศิริวรรณ อรุณทิพยไพฑูรย 
    โทร. 081 335 9614 
- ผอ.กลุมสารสนเทศและเทคโนโลยี กยผ. 
   นายธนกฤติ วรินทรเวช 
   โทร. 087 512 2555  
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) ตามแผนปองกันภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การทบทวนคําส่ังแตงตั้งคณะทํางาน
ใหเปนปจจุบัน 

 

3. การจัดเตรียมอาคารสถานท่ี / วัสดุอุปกรณ 
- สํารวจโครงสรางอาคาร ระบบสาธารณูปโภคใหเปนไปตามมาตรฐาน  
- ติดตั้งปายตาง ๆ เชน ทางออกฉุกเฉิน บันไดหนีไฟ หามใชลิฟต แผนผังแสดงเสนทางหนีไฟ ฯลฯ 
- ระบบความปลอดภยั: ระบบตัดไฟ ระบบสญัญาณกันขโมย กลองวงจรปด ถังดับเพลิง หัวฉีดนํ้า

ดับเพลิง ท่ีดูดควัน สปริงเกอร ฯลฯ 
- อุปกรณ/เวชภณัฑการปฐมพยาบาล 

4. การฝกอบรมเจาหนาท่ีใหมีความรู 
การปองกันภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน 

 
5. การเผยแพรคูมือการปฏิบัติการ 

ปองกันภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินแกบุคลากร 
 

6. การฝกซอมอพยพหนีภัยพิบัติและ
ภาวะฉุกเฉินและการจัดการ 

 

7. การติดตามและรายงานขาวสาร 
อยางสมํ่าเสมอ 

 

8. รายงานผลการดําเนินงาน 
 2. การประชุมคณะทํางาน  

วางแผนการทํางานฯ 
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ภาคผนวก 
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หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน 

ลําดับท่ี   หนวยงาน หมายเลขโทรศัพท 

1 ศูนยดับเพลิงกรุงเทพมหานคร 199 

2 หนวยแพทยกูชีพ กทม. 1555 

3 ศูนยนเรนทร 1669 

 แจงเหตุราย  

4 กองปราบปราม 1195 

5 ตํารวจทางหลวง 1193 

6 สายดวนกรมทางหลวง 1586 

7 ตํารวจทองเที่ยว 1155 

 ศูนยรับแจงอุบัติเหตุ 24 ชม.  

8 มูลนิธิรวมกตัญ ู 0-2751-0951-3 

9 ศูนยวิทยุกรุงธน  0-2451-7228-9 

10 ศูนยวิทยุปอเต็กต๊ิง 24 ชม. 0-2226-4444-8 

11 ศูนยวิทยุรามา 0-2354-6999 

12 ศูนยสงกลับและรถพยาบาล โรงพยาบาลตํารวจ 1691 

13 ศูนยเอราวณั กทม. (ศูนยรับแจงเหตุ) 1646 

14 ศูนยควบคุมระบบการจราจรบนทางดวน 1543 

15 ศูนยควบคุมและสั่งการจราจร 1197 

16 ศูนยคุมครองผูโดยสารสาธารณะ กรมการขนสงทางบก 1584 

17 ศูนยจราจรอุบัติเหตุ จส.100 1137 
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ลําดับท่ี   หนวยงาน หมายเลขโทรศัพท 

18 สถานีวิทยุชุมชน รวมดวยชวยกัน (FM 96) 1677 

19 สถานีวิทยุ สวพ.91 1644 

 ฉุกเฉินชีวิตและสุขภาพ  

20 ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ 1860 

21 ศูนยบริการขาวอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา 1182 

22 เหตุดวนทางนํ้า 1199 

23 สายดวนกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1784 

24 อุบัติเหตุทางนํ้า กองบัญชาการตํารวจ 1196 

25 ศูนยชวยเหลือสังคม  1300 

26 ศูนยปรึกษาปญหาชีวิต (สมาคมสะมาริตันสแหงประเทศไทย) 0-2713-6793 

27 ฮอทไลนคลายเครยีด (กรมสุขภาพจิต) 1667 

28 ศูนยดํารงธรรม 1567 

29 ศูนยบริการขอมลูภาครฐัเพื่อประชาชน 1111 

30 ศูนยรับแจงขาวยาเสพติด (สนง.ตํารวจแหงชาติ) 1688 

31 สายดวนบัตรทอง 1330 
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คําสั่งกรมกิจการผูสูงอายุ 

   ท่ี ๒๓๐ / ๒๕๕๙ 
เรื่อง แตงตั้งคณะบริหารความตอเนื่อง 

และคณะทํางานดําเนินการรองรับสภาวะวิกฤติของกรมกิจการผูสูงอายุ 
_________________________________ 

 
 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๐ 
และมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ เห็นชอบแนวทางและมาตรการท่ีกําหนดใหทุกสวนราชการ
ดําเนินการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤติ เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักหรืองานบริการท่ี
สําคัญไดอยางตอเนื่องแมเกิดสภาวะวิกฤติ  
 

 เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย และสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาและมติ
คณะรัฐมนตรีดังกลาว กรมกิจการผูสูงอายุ จึงแตงตั้งคณะบริหารความตอเนื่อง และคณะทํางานดําเนินการ
รองรับสภาวะวิกฤติ โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
 

 ๑. คณะบริหารความตอเนื่อง โดยมีองคประกอบ ดังนี้ 
๑.๑ อธิบดีกรมกิจการผูสูงอายุ หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง 
๑.๒ รองอธิบดีกรมกิจการผูสูงอายุ รองหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง 
๑.๓  ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง กยผ. 
๑.๔  ผูอํานวยการกองสงเสริมสวัสดิการและ หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง สคส. 
 คุมครองสิทธิผูสูงอายุ 
๑.๕ ผูอํานวยการกองสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง สศส. 
๑.๖ ผูอํานวยการกองบริหารกองทุนผูสูงอายุ หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง กบท. 
๑.๗ หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง กตส. 
๑.๘ หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง กพร. 
๑.๙ เลขานุการกรม ผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง 
๑.๑๐  ผูอํานวยการกลุมประชาสัมพันธ ผูชวยผูประสานคณะบริหารความตอเนื่อง 
 สํานักงานเลขานุการกรม 
๑.๑๑  ผูอํานวยการกลุมการคลังและพัสดุ ผูชวยผูประสานคณะบริหารความตอเนื่อง 
 สํานักงานเลขานุการกรม 
๑.๑๒ หัวหนางานพัสดุ ผูชวยผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง 

กลุมการคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการกรม   

 ใหคณะบริหารความตอเนื่องมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
๑. กําหนดกรอบแนวทางการเตรียมความพรอมในการรองรับเหตุการณในสภาวะวิฤติของกรม 

 
/๒. อํานวยการ ... 
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- ๒ - 
 

๒. อํานวยการ กํากับ ดูแล ติดตามการปฏิบัติงานการกูคืนเหตุการณในสภาวะวิกฤติของคณะทํางาน
ดําเนินการรองรับเหตุการณในสภาวะวิกฤติใหสามารถดําเนินงานหรือใหบริการกลับสูสภาวะปกติโดยเร็ว 

๓. ใหคําปรึกษาแนะนําแนวทางการเตรียมความพรอมในการรองรับเหตุการณในสภาวะวิกฤติ
แกคณะทํางานดําเนินการรองรับสภาวะวิกฤติ 

๔. รายงานผลการดําเนินงานการเตรียมความพรอมในการรองรับเหตุการณในสภาวะวิกฤติตอผูบริหาร 
 

๒. คณะทํางานดําเนินการรองรับสภาวะวิกฤติ โดยมีองคประกอบ ดังนี้ 
๒.๑ รองอธิบดีกรมกิจการผูสูงอายุท่ีไดรับมอบหมาย ประธานคณะทํางาน 
๒.๒ เลขานุการกรม คณะทํางานและเลขานุการ 
๒.๓ ผูอํานวยการกลุมการคลังและพัสดุ คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

  สํานักงานเลขานุการกรม 
๒.๔ หัวหนางานพัสดุ คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

  สํานักงานเลขานุการกรม 
๒.๕ คณะทํางานดําเนินการดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒.๕.๑ ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน ประธานคณะทํางาน 
๒.๕.๒ ผูอํานวยกลุมสารสนเทศและเทคโนโลยี คณะทํางานและเลขานุการ 

 กองยุทธศาสตรและแผนงาน  
๒.๕.๓ เจาหนาท่ีกลุมสารสนเทศและเทคโนโลยี  คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

 กองยุทธศาสตรและแผนงานท่ีไดรับมอบหมาย  
๒.๖ คณะทํางานดําเนินการดานท่ีไมเก่ียวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒.๖.๑  เลขานุการกรม ประธานคณะทํางาน 
๒.๖.๒ ผูแทนกองยุทธศาสตรและแผนงาน จํานวน ๓ คน คณะทํางาน 
๒.๖.๓  ผูแทนกองสงเสริมสวัสดิการและคุมครองสิทธิผูสูงอายุ คณะทํางาน 

 จํานวน ๓ คน  
๒.๖.๔  ผูแทนกองสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ จํานวน ๓ คน คณะทํางาน 
๒.๖.๕ ผูแทนกองบริหารกองทุนผูสูงอายุ จํานวน ๓ คน คณะทํางาน 
๒.๖.๖  ผูแทนกลุมตรวจสอบภายใน จํานวน ๑ คน คณะทํางาน 
๒.๖.๗  ผูแทนกลุมพัฒนาระบบบริหาร จํานวน ๑ คน คณะทํางาน 
๒.๖.๘  ผูอํานวยการกลุมประชาสัมพันธ คณะทํางาน 
   สํานักงานเลขานุการกรม 
๒.๖.๙ ผูอํานวยกลุมการคลังและพัสดุ คณะทํางานและเลขานุการ 

    สํานักงานเลขานุการกรม 
๒.๖.๑๐ หัวหนางานพัสดุ  คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

    สํานักงานเลขานุการกรม  
๒.๖.๑๑ เจาหนาท่ีงานพัสดุ  คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

     สํานักงานเลขานุการกรมท่ีไดรับมอบหมาย 
/ใหคณะทํางาน ... 
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 ใหคณะทํางานดําเนินการรองรับสภาวะวิกฤติมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
 ๑. จัดทําแผนความตอเนื่อง และแผนปฏิบัติการรองรับเหตุการณในสภาวะวิกฤติของกรมตาม

กรอบแนวทางการเตรียมความพรอมในการรองรับเหตุการณในสภาวะวิกฤติท่ีคณะบริหารความตอเนื่องของกรม
กําหนดไว 

 ๒. ทบสอบ ปรับปรุง  และทบทวนแผนฯ ของกรม 
 ๓. จัดทําคูมือการปฏิบัติงานรองรับเหตุการณในสภาวะวิกฤติ ประชาสัมพันธเผยแพรการปฏิบัติ 

และซักซอมใหกับบุคลากรกรมสวนกลาง 
 ๔. ปฏิบัติงานกูคืนเหตุการณในสภาวะวิกฤติใหสามารถบริหารความตอเนื่องและกลับสูสภาวะ

ปกตไิดโดยเร็ว  
 ๕. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการร องรับเหตุการณในสภาวะวิกฤติเสนอคณะบริหาร

ความตอเนื่องของกรม 
 ๖. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

สั่ง ณ วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 

         (นายอนุสันต เทียนทอง) 
        อธิบดีกรมกิจการผูสูงอายุ 
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รายช่ือบุคลากรในคณะทํางานดําเนินการรองรับสภาวะวิกฤติของกรมกิจการผูสูงอายุ 
แนบทายคําส่ังกรมกิจการผูสูงอายุท่ี 230/2559 ลงวันท่ี 17 พฤษภาคม 2559 

กอง ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง กลุมงาน โทร 
คณะทํางานดําเนินการรองรับสภาวะวิกฤติของ ผส. ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กอง
ยุทธศาสตร
และแผนงาน 

1 นายธนกฤต  วรินทรเวช ผอ.กลุมสารสนเทศและ
เทคโนโลย ี

กลุมสารสนเทศและ
เทคโนโลย ี

087-512-2555 

2 นางสาวทัศรินทร  สุขการ นักวิชาการคอมพิวเตอร กลุมสารสนเทศและ
เทคโนโลย ี

086-629-2031 

3 นางสาวกิตติมา  เทียนไชย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุมสารสนเทศและ
เทคโนโลย ี

089-787-2056 

คณะทํางานดําเนินการรองรับสภาวะวิกฤติของ ผส. ดานท่ีไมเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. กอง
ยุทธศาสตร
และแผนงาน 

1 นางสาวกชนันท  อินสมพันธุ หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป ฝายบรหิารท่ัวไป 086-368-6932 

2 นางสาวก่ิง  ชาเรืองฤทธิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผน กลุมวิจัยและประเมินผล 095-912-9162 

2. กองสงเสริม
สวัสดิการและ
คุมครองสิทธิ
ผูสูงอาย ุ

 

3 นายวัชระชัย  กลิ่นสุคนธ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ กลุมสงเสรมิการจดั
สวัสดิการสังคม 

081-940-6084 

4 นางรินทรพัชฐิ์  เท่ียงมิตร หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป ฝายบรหิารท่ัวไป 089-038-2008 

5 นางสาวปยะนุช  นาคแกว นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุมสงเสรมิระบบการดูแล
และคุมครองทางสังคม 

084-698-8980 

3. กองสงเสริม
ศักยภาพ
ผูสูงอาย ุ

 

6 นางสาวจุราลักษณ  ทิพเจริญ นักสังคมสงเคราะหปฏิบัติการ กลุมสงเสรมิและพัฒนา
ศักยภาพผูสูงอาย ุ

061-821-7793 

7 นางสาวพนารัตน  มากมูล นักพัฒนาสังคมชํานาญการ กลุมสงเสรมิการเตรยีม
ความพรอมสูวัยสูงอาย ุ

089-939-6757 

8 นายวีระศักดิ์  แจมกระจาง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุมเสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพเครือขาย 

089-799-1425 

4. กองบริหาร
กองทุน
ผูสูงอาย ุ

 

9 นางสาวอัญชลี  เนตรดําดี นักพัฒนาสังคม กลุมงานบริการกองทุน 084-778-8293 

10 นางสาวปรัชญาภรณ  บุญชู นักพัฒนาสังคม ฝายบรหิารท่ัวไป 090-976-6585 

11 นายภูเบศวร  เทียนเพ่ิมพูล นักพัฒนาสังคม กลุมงานบริหารสญัญาและ
กฎหมาย 

084-550-1665 

5. สํานัก
เลขานุการกรม 

12 นายพิษณุพงษ จิระโภคานนท ผอ.กลุมประชาสัมพันธ กลุมประชาสัมพันธ 062-594-8040 

6. กลุม
ตรวจสอบภายใน 

13 นางสาวศรีวรรณภรณ บุญภูมิ นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ 

กลุมตรวจสอบภายใน 081 146 3888 

7. กลุมพัฒนา
ระบบบรหิาร 

14 นางสาวจรัญญา นิลเภตรา นักพัฒนาสังคมชํานาญการ กลุมพัฒนาระบบบริหาร 086 760 3903 

คณะทํางานและเลขานุการ/ผูชวยเลขานุการ 

สํานัก
เลขานุการกรม 

13 นางสมพร  ตรวจมรคา ผอ.กลุมการคลังและพัสด ุ กลุมการคลังและพัสด ุ 086-608-4348 
14 นางสาววราภรณ  เรืองธัญ หัวหนางานพัสด ุ กลุมการคลังและพัสด ุ 081-909-2686 
15 นางสาวนาถยา  พิศนาคะ พนักงานพิมพ ส3 กลุมการคลังและพัสด ุ 086-559-8832 
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