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บทน ำ 
 
 ด้วย มติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 มีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการ
เตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต ก าหนดให้
ทุกหน่วยงานของรัฐด าเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business 
Continuity Plan – BCP) ให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งสามารถรองรับกรณีเกิดโรคระบาดต่อเนื่องได้ เพ่ือให้ระบบ
บริหารจัดการสามารถตอบสนองต่อปัญหาในการให้บริการแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องไม่สะดุดหยุดลงเมื่อเกิด
สถานการณ์วิกฤต โดยมอบหมายให้ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการดังกล่าว 

 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จึงได้จัดท าแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องหรือที่เรียกว่า 
“Business Continuity Plan (BCP)” ฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้สามารถน าไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะ
วิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุการณ์อุทกภัย อัคคีภัย ชุมนุม/ประท้วง จลาจล การก่อ
วินาศกรรม หรือโรคระบาด โดยสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ต้องหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 

 การจัดท าแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้ สคบ. สามารถรับมือต่อสภาวะวิกฤต
หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด และท าให้กระบวนการที่ส าคัญ (Critical Business Process) สามารถกลับมา
ด าเนินการได้อย่างปกติ หรือตามระดับการให้บริการที่ก าหนดไว้ในระยะเวลาที่เหมาะสม จะช่วยให้สามารถ 
ลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและบุคลากรในองค์กร 
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แผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) 
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

 BCP จัดท าขึ้น เพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เตรียมความพร้อมองค์กร และสามารถ
น าไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติ 
อุบัติเหตุ อุบัติการณ์ โรคระบาด หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร โดยไม่ให้สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว
ส่งผลให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคต้องหยุดการด าเนินงาน หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
 การที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ไม่มีกระบวนการรองรับให้การด าเนินงานเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงานในด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ  การเงิน การให้บริการ สังคม ชุมชน 
สิ่งแวดล้อม ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น ดังนั้น การจัดท าแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องจึ งเป็นสิ่ง
ส าคัญที่จะช่วยให้หน่วยงานสามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด และท าให้กระบวนการที่ส าคัญ (Critical 
Business Process) กลับมาด าเนินงานได้อย่างปกติในระดับการให้บริการที่ก าหนดไว้ รวมทั้ง ลดระดับความ
รุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานได้ 
 

1. วัตถุประสงค์ (Objectives) ของกำรจัดท ำแผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง 
 1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 2. เพ่ือให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤต และลดผลกระทบจากการหยุดชะงัก
ในการด าเนินงานหรือการให้บริการ 
 3. เพ่ือบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 4. เพ่ือให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของหน่วยงาน 
แม้หน่วยงานต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนท าให้การด าเนินงานต้องหยุดชะงัก 
 5. เพ่ือก าหนดระดับของสถานการณ์และการบริหารจัดการ การปฏิบัติ การควบคุมดูแลในแต่ละระดับให้มี
ความชัดเจนสมบูรณ์ 
 

2. สมมติฐำนของแผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) 
 เอกสารฉบับนี้จัดท าข้ึนภายใต้สมมติฐาน ดังต่อไปนี้ 
 1. เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาส าคัญต่าง ๆ แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงานส ารองที่
ได้มีการจัดเตรียมไว้ 
 2. ส านักแผนและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการส ารอง
ระบบสารสนเทศต่าง ๆ โดยระบบสารสนเทศส ารองมิได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเหมือนกับระบบ
สารสนเทศหลัก 
 3. “บุคลากร” ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง เจ้าหน้าที่และพนักงานทั้งหมดของหน่วยงาน 
 4. ระยะเวลาในการกู้คืน (Recovery Time Frame) แผนจะระบุทรัพยากรที่จะต้องใช้ในการท างานเป็น
ระยะเวลา 30 วัน หากยังไม่สามารถกู้คืนได้ภายใน 30 วัน หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจะต้องด าเนินการร่วมกับ
หน่วยงานสนับสนุน และหน่วยงานบริการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเตรียมการให้หน่วยงานสามารถด าเนินการต่อไปได้ 
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3. ขอบเขตของแผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง (Scope of BCP) 
 แผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ฉบับนี้ ใช้รองรับสถานการณ์ กรณี
เกิดสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินในพ้ืนที่ส านักงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ด้วย
เหตุการณดั์งต่อไปนี้ 

1. เหตุการณ์อัคคีภัย 
2. เหตุการณ์อุทกภัย  
3. เหตุการณ์การชุมนุมประท้วง/จลาจล 
4. เหตุการณ์การก่อการร้ายหรือการก่อวินาศกรรม 
5. เหตุการณ์แผ่นดินไหว 
6. เหตุการณ์โรคระบาด 

ส าหรับแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จัดท าเพ่ือรองรับการ
บริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานในหลากหลายรูปแบบของสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน ดังนั้น การจัดหา
ทรัพยากรที่ส าคัญจึงเป็นสิ่งจ าเป็น และต้องระบุไว้แผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเตรียมการทรัพยากรที่
ส าคัญ โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อทรัพยากรที่ส าคัญในการด าเนินงาน ได้แก่ 

1. ผลกระทบด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้สถานที่ปฏิบัติงาน
หลักได้รับความเสียหายหรือไม่สามารถใช้สถานที่ปฏิบัติงานหลักได้ และส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถเข้าไป
ปฏิบัติงานได้ชั่วคราวหรือระยะยาว ซึ่งรวมทั้งการที่ผู้รับบริการไม่สามารถเข้าถึงสถานที่ให้บริการของหน่วยงาน
ด้วย 

2. ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ/การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่
เกิดข้ึนท าให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ หรือไม่สามารถจัดหา/จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญได ้

3. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นท าให้
ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลที่ส าคัญไม่สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ 

4. ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นท าให้บุคลากรหลักไม่สาม ารถมา
ปฏิบัติงานได้ตามปกติ 

5. ผลกระทบด้านคู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้คู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย ไม่สามารถติดต่อหรือให้บริการหรือส่งมอบงานได้ 
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สรุปเหตุกำรณ์สภำวะวิกฤตและผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ (ท ำเครื่องหมำย  ที่ได้รับผลกระทบ) 

เหตุการณ์สภาวะวิกฤต 

ผลกระทบ 
ด้านอาคาร/

สถานท่ี
ปฏิบัติงานหลัก 

ด้านวัสดุ
อุปกรณ์ที่ส าคัญ
และการจัดหา/

จัดส่ง 

ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมูลที่ส าคญั 

ด้าน 
บุคลากรหลัก 

คู่ค้า/ 
ผู้ให้บริการ/ 

ผู้มีส่วนไดส้่วน
เสีย 

1. เหตุการณ์อัคคีภัย      
2. เหตุการณ์อุทกภัย       
3. เหตุการณ์การชุมนุมประท้วง/จลาจล  - -   
4. เหตุการณ์การก่อการร้ายหรือการก่อ
วินาศกรรม 

 - -   

5. เหตุการณ์แผ่นดินไหว      
6. เหตุการณ์โรคระบาด   -   

 

แผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ฉบับนี้ ไม่รองรับการปฏิบัติงานใน
กรณีที่เหตุขัดข้องเกิดขึ้นจากการด าเนินงานปกติ และเหตุขัดข้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบในระดับสูงต่อการ
ด าเนินงานและการให้บริการของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เนื่องจากหน่วยงานยังสามารถจัดการ
หรือปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์ได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยผู้บริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารของแต่ละกลุ่ม
งานและฝ่ายงานสามารถรับผิดชอบและด าเนินการได้ด้วยตนเอง 
 

4. ทีมงำนแผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง (Business Continuity Plan Team) 
 เพ่ือให้แผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สามารถน าไป
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จะต้องจัดตั้งทีมงานบริหารความต้องเนื่อง (BCP Team) ขึ้น
โดย BCP Team ก าหนดขึ้นโดยมีโครงสร้าง ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง 
เลขาธิการคณะกรรมการคุม้ครองผู้บริโภค 

หรือ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการคุม้ครองผู้บริโภค 

 
ผู้ประสานงานคณะบริหารความตอ่เนื่อง 

เลขานุการกรม (สลก.) 

หัวหน้าทีมบริหารฯ สผพ. 
ผอ.สผพ. 

หัวหน้าทีมบริหารฯ กกค. 
ผอ.กกค. 

หัวหน้าทีมบริหารฯ กคส. 
ผอ.กคส. 

หัวหน้าทีมบริหารฯ กคฆ. 
ผอ.กคฆ. 

หัวหน้าทีมบริหารฯ กคฉ. 
ผอ.กคฉ. 

หัวหน้าทีมบริหารฯ กคต. 
ผอ.กคต. 

หัวหน้าทีมบริหารฯ กผป. 
ผอ.กผป. 

หัวหน้าทีมบริหารฯ กพบ. 
ผอ.กพบ. 

หัวหน้าทีมบริหารฯ กตส. 
ผอ.กตส. 

หัวหน้าทีมบริหารฯ สปจ. 
ผอ.สปจ. 
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โดยทุกต าแหน่งต้องด าเนินการร่วมมือกันดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในฝ่ายงาน
ของตนเองให้สามารถบริหารความต่อเนื่องและกลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว ตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนดไว้ของ
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ดังนี้ 
 1. หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง คือ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน มีหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย
ประเมินลักษณะ ขอบเขต และแนวโน้มของอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือตัดสินใจประกาศใช้แผนด าเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่องและด าเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรตามที่ได้
ก าหนดไว้ในแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
 2. หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่ ผู้บริหารของฝ่ายงาน/ส่วนงานในหน่วยงาน มีหน้าที่ในการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องและคณะบริหารความต่อเนื่องและด าเนินการตาม
ขั้นตอนและแนวทางการบริหารความต่อเนื่องตลอดเวลา 
 3. ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง มีหน้าที่ในการติดต่อและประสานงานภายในหน่วยงานและ
ให้การสนับสนุนในการติดต่อสื่อสารกับฝ่ายงาน/ส่วนงาน ภายในหน่วยงานและองค์กร และด าเนินการตามข้ันตอน
และแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง 
 กรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคลากรส ารองรับผิดชอบท าหน้าที่ในบทบาทของบุคลากร
หลัก จนกว่าจะได้มีการมอบหมายและแต่งตั้งขึ้นโดยหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องในการบริหารความต่อเนื่อง
และการกลับคืนสู่สถานการณ์ปกติ โดยส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ก าหนดบทบาทบุคลากรหลักและ
บุคลากรส ารอง รายละเอียดดังนี้ 

บุคลำกรหลัก 
บทบำท 

บุคลำกรส ำรอง 
ชื่อ – นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ – นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ 

1. พล.ต.ต. ประสิทธิ์ เฉลิมวฒุิศักดิ์ 
 

089 969 7422 หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง 

นายพิฆเนศ ต๊ะปวง 
 

084 752 5565 

2. พ.ต.อ. ประทีป เจริญกัลป์ 
 

081 621 2092 ผู้ประสานงานคณะ
บริหารความต่อเนื่อง  

นางสายสวาท ใจจง 088 429 3197 

3. นายสุวิทย์ วิจิตร์โสภา 
 

085 485 6846 หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง สผพ. 

นายธชะนัน วงศ์ปัน 089 966 2623 

4. นางสาวทรงศิริ จุมพล 
 

085 485 6838 หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง กกค. 

นายพัสกร ทัพมงคล 
นายเลิศศักดิ์ รักธรรม 
นายชัยสิทธิ์บุญกัน 

063 218 8644 
061 406 4561 
086 507 6478 

5. นายอุฬาร จิ๋วเจริญ 
 

081 174 8410  หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง กคส. 

นายนิรุตต์ ศรีไกรวิน 
นายกิตติ อ้ึงมณีภรณ์ 

089 058 2222 
081 403 4666 

6. นายศรัณย์ รักษ์เผ่า 
 

085 485 6841 หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง กคฆ. 

นายอนุพงษ์ เจริญเวช 081 481 4422 

7. นายฐิตินันท์ สิงหา 
 

082 718 8303 หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง กคฉ. 

 

นายมานะ บุญส่ง  062 592 9937 



๕ 
 

บุคลำกรหลัก บทบำท บุคลำกรส ำรอง 
8. นางอัชญา บุญสุวรรณ 
 

062 594 2643 หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง กคต. 

นายศุภกิตติ์ มะลิ 063 215 4105 

9. นายจิติภัทร์ บุญสม 
 

062 596 6414 หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง กผป. 

น.ส.เบญญาภา เมธาวราพร 
น.ส.ดาลัด รยะสวัสดิ์ 

061 549 8323 
086 661 3663 

10. นายศรัณย์ รักษ์เผ่า 
 

085 485 6841 หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง สปจ. 

นายปฐวี เยาวลักษณ์ 061 406 4957 

11. นางสาวจรัสศรี ผดุงผล 
 

081 916 4101 หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง กพบ. 

นายอนุรักษ์ มั่นจันทร์  087 635 6445 

12. นางจริยา สุทธิเสริม 
 

095 561 9694 หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง กตส. 

น.ส.สมาภร สราญนาค 081 735 3989 

 

 
5. กำรวิเครำะห์กระบวนกำร ลักษณะงำนที่ส ำคัญของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค  
 งานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประกอบด้วย กระบวนการหลัก 31 กระบวนงาน และ
กระบวนงานสนับสนุน 19 กระบวนงาน โดยมีแบ่งรายละเอียดขอบเขตลักษณะงาน ดังนี้ 

หน่วยงาน กระบวนการ/ลักษณะงาน 
สผพ. 1. งานก าหนดยุทธศาสตร์และการวางแผน 

2. งานงบประมาณ 
3. งานติดตามประเมินผล 
4. งานส ารวจเชิงวิชาการ 
5. งานอบรม สัมมนา 
6. งานความร่วมมือระหว่างประเทศ 
7. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กกค. 1. งานพิจารณาอุทธรณ์ 
2. งานด าเนินคดีปกครอง 
3. งานด าเนินคดีแพ่ง (ด าเนินคดีแทนผู้บริโภค) 
4. งานบังคับคดี 
5. งานสืบทรัพย์ 
6. งานยึดทรัพย์ 
7. งานอายัดทรัพย์ 
8. งานเปรียบเทียบความตามพรบ.คุ้มครองผู้บริโภคและพรบ.ขายตรงและตลาดแบบตรง 
พ.ศ. 2545 
9. งานด าเนินคดี 
10. งานรับรองสมาคม/มูลนิธิ 
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หน่วยงาน กระบวนการ/ลักษณะงาน 
11. งานออกกฎหมายพระราชบัญญัติ 
12. งานออกกฎกระทรวง 
13. งานตอบข้อหารือ 
14. งานตรวจร่างสัญญา 

สลก. 1. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ผู้บริโภคศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของ สคบ. 
2. งานให้ค าปรึกษาผ่านทางสายด่วน 1166 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของ สคบ. 
3. งานบริหารงานเรื่องราวร้องทุกข์ 
4. งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
5. งานการคลัง 
6. งานพัสดุ 
7. งานบริหารจัดการทั่วไป (ทุกส านัก/กอง/กลุ่ม) 
8. งานสารบรรณ (ทุกส านัก/กอง/กลุ่ม) 

กคส. 
กคฆ. 
กคฉ. 
กคต. 
สปจ. 

1. งานตรวจสอบพฤติการณ์ผู้ประกอบธุรกิจ 
2. งานแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้บริโภค 
3. งานออกระเบียบ ค าสั่ง 
4. งานออกประกาศ 
5. งานเพิกถอนการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง  
6. งานพิจารณาอุทธรณ์ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 
7. งานพิจารณาค าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง 
8. งานพิจารณาค าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 
9. งานพิจารณาค าขอแก้ไขทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง 
10. งานพิจารณาค าขอแก้ไขทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 

กผป. 1. งานสร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 
2. งานพัฒนาความรู้เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 
3. งานสนับสนุนเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 
4. งานผลิตและเผยแพร่สื่อความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
5. งานคณะทีมโฆษก คณะท างานตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร สคบ. 
6. งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

กพบ. 1. งานด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ 
2. งานบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 

กตส. งานตรวจสอบภายใน  
 
 

 



๗ 
 

5.1 กำรประเมินผลกระทบต่อกระบวนกำรด ำเนินงำน 
 การประเมินผลกระทบต่อกระบวนการ หรือการวิเคราะห์ผลกระทบต่อกระบวนการท างานหรือการ
ให้บริการ (Business Impact Analysis) หน่วยงานต้องประเมินผลกระทบ ซึ่งระดับผลกระทบจะแบ่งออกเป็น 5 
ระดับ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาระดับผลกระทบ ดังนี้ 

ระดับผลกระทบ หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำระดับของผลกระทบ 
สูงมาก - เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจ านวนเงินในระดับสูงมาก 

- ส่งผลให้ขีดความสามารถในการด าเนินงานหรือให้บริการลดลงมากกว่า ร้อยละ 50 
- เกิดการสูญเสียชีวิตและ/หรือภัยคุกคามต่อสาธารณชน 
- ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความม่ันใจต่อองค์กรในระดับประเทศและนานาชาติ 

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

ปานกลาง - เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจ านวนเงินในระดับปานกลาง 
- ส่งผลให้ขีดความสามารถในการด าเนินงานหรือให้บริการลดลง ร้อยละ 10-25 
- ต้องมีการรักษาพยาบาล 
- ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความม่ันใจต่อองค์กรในระดับท้องถิ่น 

ต่ า - เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจ านวนเงินในระดับต่ า 
- ส่งผลให้ขีดความสามารถในการด าเนินงานหรือให้บริการลดลง ร้อยละ 5-10 
- ต้องมีการปฐมพยาบาล 
- ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความม่ันใจต่อองค์กรในระดับท้องถิ่น 

ไม่เป็นสาระส าคัญ - ส่งผลให้ขีดความสามารถในการด าเนินงานหรือให้บริการ ลดลงน้อยกว่าร้อยละ 5 
 
 
 
 

 
 5.2 กำรประเมินกระบวนกำรส ำคัญและผลกระทบตำมช่วงระยะเวลำของกำรหยุดชะงัก 
 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ประเมินระดับผลกระทบในแต่ละช่วงระยะเวลาของการ
หยุดชะงักที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ว่าเริ่มส่งผลกระทบเมื่อหยุดชะงักเป็นระยะเวลาเท่าไร ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ช่วง
ระยะเวลา คือ  

1. 0 – 2 ชั่วโมง  2. 2 – 4 ชั่วโมง  3. 1 วัน 
4. 1 สัปดาห์  5. 2 สัปดาห์  6. 1 เดือน 
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กระบวนการ 
ระดับ

ผลกระทบ 

ระยะเวลาของการหยุดชะงัก 
0 – 2 
ช่ัวโมง 

2 – 4 
ช่ัวโมง 

1 วัน 
1 

สัปดาห ์
2 

สัปดาห ์
1 

เดือน 
ส ำนักแผนและกำรพัฒนำกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
1. งานก าหนดยุทธศาสตร์และการวางแผน สูง - - - - -  

2. งานงบประมาณ ต่ า - -  - - - 

3. งานติดตามประเมินผล ต่ า - -  - - - 

4. งานส ารวจเชิงวิชาการ - - - - - - - 

5. งานอบรม สัมมนา สูง - - - - -  

6. งานความร่วมมือระหว่างประเทศ สูง - - - - -  

7. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สูง -  - - - - 

กองกฎหมำยและคดี 
1. งานพิจารณาอุทธรณ ์ ปานกลาง - -  - - - 

2. งานด าเนินคดีปกครอง ปานกลาง - -  - - - 

3. งานด าเนินคดีแพ่ง  
(ด าเนินคดีแทนผู้บริโภค) 

สูง - -  - - - 

4. งานบังคับคด ี ปานกลาง - -  - - - 

5. งานสืบทรัพย ์ ปานกลาง - -  - - - 

6. งานยึดทรัพย์ สูง - -  - - - 

7. งานอายัดทรัพย์ สูง - -  - - - 

8. งานเปรียบเทียบความตามพรบ.คุ้มครอง
ผู้บริโภคและพรบ.ขายตรงและตลาดแบบ
ตรง พ.ศ. 2545 

ปานกลาง - -  - - - 

9. งานด าเนินคด ี สูง - -  - - - 

10. งานรับรองสมาคม/มูลนิธิ ต่ า - -  - - - 

11. งานออกกฎหมายพระราชบัญญัติ ปานกลาง - -  - - - 

12. งานออกกฎกระทรวง ปานกลาง - -  - - - 

13. งานตอบข้อหารือ ต่ า -  - - - - 

14. งานตรวจร่างสัญญา ปานกลาง -  - - - - 

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 
1. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ผู้บริโภคศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์ของ สคบ. 

สูงมาก  - - - - - 

2. งานให้ค าปรึกษาผ่ านทางสายด่วน 
1166 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของ สคบ. 

สูงมาก  - - - - - 

3. งานบริหารงานเรื่องราวร้องทุกข์ ปานกลาง - -  - - - 



๙ 
 

กระบวนการ 
ระดับ

ผลกระทบ 

ระยะเวลาของการหยุดชะงัก 
0 – 2 
ช่ัวโมง 

2 – 4 
ช่ัวโมง 

1 วัน 
1 

สัปดาห ์
2 

สัปดาห ์
1 

เดือน 
4. งานบริหารทรัพยากรบุคคล ปานกลาง - - -  - - 

5. งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ต่ า - - - -  - 

5. งานการคลัง ปานกลาง - - - -  - 

6. งานพัสดุ ต่ า - - - - -  

7. งานบริหารจัดการทั่วไป  
(ทุกส านัก/กอง/กลุ่ม) 

ต่ า - - - - -  

8. งานสารบรรณ (ทุกส านัก/กอง/กลุ่ม) ต่ า - - - - -  

กคส. กคฆ. กคฉ. กคต. สปจ. 
1. งานตรวจสอบพฤติการณ์ผู้ประกอบ
ธุรกิจ 

สูง - - -  - - 

2. งานแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของ
ผู้บริโภค 

สูงมาก - - -  - - 

3. งานออกระเบียบ ค าสั่ง ต่ า  - - - - - 

4. งานออกประกาศ ต่ า  - - - - - 

5. งานเพิกถอนการจดทะเบียนการ
ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง  

ไม่เป็น
สาระส าคญั 

 - - - - - 

6. งานพิจารณาอุทธรณ์ผู้ประกอบธุรกิจ
ขายตรงและตลาดแบบตรง 

ไม่เป็น
สาระส าคญั 

 - - - - - 

7. งานพิจารณาค าขอจดทะเบียน 
การประกอบธุรกิจขายตรง 

ต่ า  - - - - - 

8. งานพิจารณาค าขอจดทะเบียน 
การประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 

ต่ า  - - - - - 

9. งานพิจารณาค าขอแก้ไขทะเบียน 
การประกอบธุรกิจขายตรง 

ต่ า  - - - - - 

10. งานพิจารณาค าขอแก้ไขทะเบียน 
การประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 

ต่ า  - - - - - 

กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ 
1. งานสร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค สูง - -  - - - 

2. งานพัฒนาความรู้เครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

ปานกลาง -  - - - - 

3. การประสานงานเครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

ต่ า  - - - - - 
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กระบวนการ 
ระดับ

ผลกระทบ 

ระยะเวลาของการหยุดชะงัก 
0 – 2 
ช่ัวโมง 

2 – 4 
ช่ัวโมง 

1 วัน 
1 

สัปดาห ์
2 

สัปดาห ์
1 

เดือน 
4. งานผลิตและเผยแพร่สื่อความรู้ด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

ต่ า  - - - - - 

5. งานคณะทีมโฆษก คณะท างานตรวจสอบ
และวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร สคบ. 

ไม่เป็น
สาระส าคญั 

 - - - - - 

6. งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์        

6.1 จัดจ้างผลิตสื่อ สูง  - - - - - 

6.2 ผลิตเอง        

      (1) ข่าวประชาสัมพันธ์ ไม่เป็น
สาระส าคญั 

 - - - - - 

      (2) ภาพข่าว ไม่เป็น
สาระส าคญั 

 - - - - - 

      (3) คลิปประชาสัมพันธ์ ไม่เป็น
สาระส าคญั 

 - - - - - 

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 
1. งานด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ ต่ า -  - - - - 

2. งานบริหารการเปลี่ยนแปลงและ 
นวัตกรรม 

ต่ า -  - - - - 

กลุ่มตรวจสอบภำยใน 
งานตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 
 

ต่ า -  - - - - 

   
 ในกระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใดที่ประเมินแล้ว พบว่า ได้รับผลกระทบจากสภาวะวิกฤตอยู่ใน
ระดับสูงถึงสูงมาก และมีช่วงระยะเวลาของการหยุดชะงักในการปฏิบัติงานอยู่ระหว่าง 0 – 2 ชั่วโมง ถึง 1 วัน  
ให้ก าหนดเป็นกระบวนการเร่งด่วนที่ต้องจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องตามแนวทางต่อไป ส าหรับกระบวนการ 
ที่ประเมินแล้ว พบว่า ผลกระทบอยู่ในระดับปานกลางและมีช่วงระยะเวลาการหยุดชะงักอยู่ระหว่าง 0 – 2 ชั่วโมง 
ถึง 1 วัน ให้หน่วยงานพิจารณาตามความเหมาะสมในการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่อง 



๑๑ 
 

 จากการวิเคราะห์ผลกระทบต่อกระบวนการท างานหรือการให้บริการ (Business Impact Analysis) 
พบว่า กระบวนการท างานที่หน่วยงานต้องให้ความส าคัญและกลับมาด าเนินงานหรือฟ้ืนคืนสภาพให้ได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดปรากฎ ดังนี้ 

กระบวนการ 
ระดับความเร่งด่วน 
(สูง/ปานกลาง/ต่ า) 

ระยะเวลาเปา้หมายในการฟื้นคนืสภาพ 
4 ชม. 1 วัน 1 

สัปดาห์ 
2 

สัปดาห์ 
1 เดือน 

กระบวนกำรหลัก 
1. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ผู้บรโิภค
ศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์ของ สคบ. 

สูงมาก      

2. งานให้ค าปรึกษาผ่านทางสายด่วน 
1166 ศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์ของ 
สคบ. 

สูงมาก      

3. งานแก้ไขปัญหาเร่ืองราวร้องทุกข์
ของผู้บริโภค 

สูงมาก      

4. งานความร่วมมือระหว่างประเทศ สูง      
5. งานด าเนินคดี ยึดทรัพย์และอายัด
ทรัพย์ 

สูง      

6. งานตรวจสอบพฤติการณ ์
ผู้ประกอบธุรกิจ เฝ้าระวงัและ 
เตือนภัย 

สูง      

7. งานจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ
ขายตรงและตลาดแบบตรง 

ต่ า      

8. งานเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ สูง      
9. งานสร้างเครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

สูง      

กระบวนกำรสนับสนุน 
1. งานเทคโนโลยสีารสนเทศ สูง      
2. งานสารบรรณ ต่ า      
3. งานบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

ปานกลาง      

4. งานการคลัง ปานกลาง      
 

 ส าหรับกระบวนงานอ่ืน ๆ ที่ประเมินแล้ว อาจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมีความยืดหยุ่น
สามารถชะลอการด าเนินงานและการให้บริการได้ โดยให้ผู้บริหารของฝ่ายงานประเมินความจ าเป็นและความ
เหมาะสม ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นให้ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความต่อเนื่องเช่นเดียวกับกระบวนงานหลัก 
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6. กำรก ำหนดทรัพยำกรส ำคัญท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนและกำรให้บริกำร 
 การก าหนดกลยุทธ์หรือแนวทางในการสร้างความต่อเนื่องของการปฏิบัติงานนั้น เพ่ือให้มั่นใจว่าแผนที่ได้
จัดท าขึ้นสอดคล้องกับนโยบายขององค์กรและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง เนื่องจากการเตรียมความพร้อมด้าน
ทรัพยากรขององค์กรในสภาวะวิกฤต ในบางกรณีจ าเป็นต้องใช้งบประมาณ อาทิ การสร้างระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศส ารอง เพ่ือให้สามารถสนับสนุนการท างานในกรณีที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลักไม่สามารถใช้งานได้ 
ดังนั้น การก าหนดกลยุทธ์หรือแนวทางในการสร้างความต่อเนื่อง จ าเป็นต้องมีทรัพยากรที่ต้องเตรียมพร้อมอย่าง
น้อย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ/การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ ด้านบุคลากร และด้านคู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้พิจารณาจากการปฏิบัติงานจริงในปัจจุบั น และปรับลดให้
สอดคล้องกับระดับการด าเนินงานหรือการให้บริการเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต รายละเอียดดังนี้ 

 6.1 ด้ำนสถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรอง (Working Space Requirement)  
ระบุพ้ืนที่การปฏิบัติงานส ารอง 

ประเภททรัพยากร สถานที่/ที่มา ระยะเวลาในการจัดหา 
4 ชม. 1 วัน 1 สัปดาห ์ 2 สัปดาห ์ 1 เดือน 

1. พ้ืนที่ส าหรับ
สถานที่ปฏิบัติงาน
ส ารอง 

- หน่วยงานภายใน 
สคบ. 
- ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี 
- ภาคเอกชน 

อย่างน้อย 
186 
ตร.ม. 

อย่างน้อย 
265 
ตร.ม. 

อย่างน้อย 
378 
ตร.ม. 

อย่างน้อย 
540 
ตร.ม. 

อย่างน้อย 
772 
ตร.ม. 

2. พื้นที่ส ารอง
ปฏิบัติงาน 
ที่บ้าน 

- บุคลากรที่เก่ียวข้อง
ในการด าเนินงานตาม
สภาวะวิกฤต 

- - - อย่างน้อย 
161 
ตร.ม. 

อย่างน้อย 
230 
ตร.ม. 

รวม 
อย่างน้อย 

186 
ตร.ม. 

อย่างน้อย 
265 
ตร.ม. 

อย่างน้อย 
378 
ตร.ม. 

อย่างน้อย 
701 
ตร.ม. 

อย่างน้อย 
1002 
ตร.ม. 

 

6.2 ด้ำนควำมต้องกำรวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement)   
ระบุจ านวนวัสดุอุปกรณ์ 

ประเภททรัพยากร ที่มา ระยะเวลาในการจัดหา 
4 ชม. 1 วัน 1 สัปดาห ์ 2 สัปดาห ์ 1 เดือน 

1. คอมพิวเตอร์ส ารองที่มี
คุณลักษณะเหมาะสม 

- ของส านักงาน 
- จัดซื้อจัดจ้าง
พิเศษตามความ
เหมาะสม 
- ของบุคลากร 

20 
เครื่อง 

20 
เครื่อง 

20  
เครื่อง 

50 
เครื่อง 

60  
เครื่อง 



๑๓ 
 

ประเภททรัพยากร ที่มา ระยะเวลาในการจัดหา 
4 ชม. 1 วัน 1 สัปดาห ์ 2 สัปดาห ์ 1 เดือน 

2. โทรศัพท์พร้อม
หมายเลข/โทรศัพท์มือถือ 

- ของส านักงาน 
- จัดซื้อจัดจ้าง
พิเศษตามความ
เหมาะสม 
- ของบุคลากร 

10 
เครื่อง 

10 
เครื่อง 

10  
เครื่อง 

10 
เครื่อง 

10  
เครื่อง 

3. เครื่องโทรสาร - ของส านักงาน 
- จัดซื้อจัดจ้าง
พิเศษตามความ
เหมาะสม 
- ของบุคลากร 

2 เครื่อง 4 เครื่อง 6 เครื่อง 8 เครื่อง 10 เครื่อง 

4. เครื่องถ่ายเอกสาร/
เครื่องสแกน 

- ของส านักงาน 
- จัดซื้อจัดจ้าง
พิเศษตามความ
เหมาะสม 
- ของบุคลากร 

2 เครื่อง 4 เครื่อง 6 เครื่อง 8 เครื่อง 10 เครื่อง 

5. เครื่องส ารองไฟ - ของส านักงาน 
- จัดซื้อจัดจ้าง
พิเศษตามความ
เหมาะสม 
- ของบุคลากร 

20 
เครื่อง 

20 
เครื่อง 

20  
เครื่อง 

50 
เครื่อง 

60  
เครื่อง 

6. เครื่อง Printer - ของส านักงาน 
- จัดซื้อจัดจ้าง
พิเศษตามความ
เหมาะสม 
- ของบุคลากร 
 

5  
เครื่อง 

5  
เครื่อง 

10  
เครื่อง 

20 
เครื่อง 

30  
เครื่อง 

7. กล้องถ่ายรูป/ขาตั้ง
กล้อง 

- ของส านักงาน 
- จัดซื้อจัดจ้าง
พิเศษตามความ
เหมาะสม 
- ของบุคลากร 
 
 

2 ชุด 2 ชุด 2 ชุด 2 ชุด 2 ชุด 



๑๔ 
 

ประเภททรัพยากร ที่มา ระยะเวลาในการจัดหา 
4 ชม. 1 วัน 1 สัปดาห ์ 2 สัปดาห ์ 1 เดือน 

8. รถยนต์ส านักงานฯ - ของส านักงาน 
- จัดซื้อจัดจ้าง
พิเศษตามความ
เหมาะสม 
- ของบุคลากร 

1 คัน 1 คัน 1 คัน 1 คัน 1 คัน 

9. เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ - ของส านักงาน 
- จัดซื้อจัดจ้าง
พิเศษตามความ
เหมาะสม 
- ของบุคลากร 

- - 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 

10. อุปกรณ์เครื่องเขียน 
กระดาษ ปากกา ดินสอ 
เป็นต้น 

- ของส านักงาน 
- จัดซื้อจัดจ้าง
พิเศษตามความ
เหมาะสม 
- ของบุคลากร 

พิจารณา
ตามความ
เหมาะสม 

พิจารณา
ตามความ
เหมาะสม 

พิจารณา
ตามความ
เหมาะสม 

พิจารณา
ตามความ
เหมาะสม 

พิจารณา
ตามความ
เหมาะสม 

11. วัสดุ อุปกรณ์ป้องกัน
ฆ่าเชื้อโรค เช่น เครื่องวัด 
หน้ากากอนามัย ถุงมือ 
แอลกอฮอล์ น้ ายาฆ่าเชื้อ
โรคชนิดต่าง ๆ 

- ของส านักงาน 
- จัดซื้อจัดจ้าง
พิเศษตามความ
เหมาะสม 
- ของบุคลากร 

พิจารณา
ตามความ
เหมาะสม 

พิจารณา
ตามความ
เหมาะสม 

พิจารณา
ตามความ
เหมาะสม 

พิจารณา
ตามความ
เหมาะสม 

พิจารณา
ตามความ
เหมาะสม 

 
 6.3 ควำมต้องกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูล (IT & Information Requirement) 

ระบุความต้องการด้านเทคโนโลยี 

ประเภททรัพยากร แหล่งข้อมูล 
ระยะเวลาในการจัดหา 

4 ชม. 1 วัน 1 
สัปดาห ์

2 
สัปดาห ์ 1 เดือน 

ระบบงำนเทคโนโลยี 
1. ระบบบริหารจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

Server ของส านักงาน 
(ส่วนเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 

     

2. ระบบห้องประชุมไร้กระดาษ  
e-Meeting 

     

3. ระบบงานสู่การบริหารภายใต้
เทคโนโลยีดิจิทัล : ATM 

     



๑๕ 
 

ประเภททรัพยากร แหล่งข้อมูล 
ระยะเวลาในการจัดหา 

4 ชม. 1 วัน 1 
สัปดาห ์

2 
สัปดาห ์ 1 เดือน 

4. ระบบบริหารงานยุทธศาสตร์
การคุ้มครองผู้บริโภค CSMS 

     

5.  ระบบสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ e-Learning 

     

6. ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย
คุ้มครองผู้บริโภค CPNs 

     

7. ระบบฐานข้อมูลผู้กระท า
ความผิดคดีอาญา (CRDS) 

     

8. ฐานข้อมูลกฎหมายด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

     

9. ฐานข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจขาย
ตรงและตลาดแบบตรง 

     

10. เว็บไซต์คลังความรู้ผู้บริโภค      
11. ระบบงานสารบรรณ      
12. ระบบลงเวลาปฏิบัติงานและ
ใบลาอิเล็กทรอนิกส์ 

     

13. ระบบบริหารสินทรัพย์และ
พัสดุ สคบ. 

     

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 
1. ระบบ Call Center 1166 Server ของส านักงาน 

(ส่วนเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

     
2. ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค และ
ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคในส่วน
ภูมิภาค  

     

3. ระบบจดทะเบียนการประกอบ
ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 

     

4. ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์  
(OCPB D-Mediate) 

     

5. ระบบแจ้งเตือนภัยผู้บริโภค       
6. ระบบบริหารศูนย์คุ้มครอง
ผู้บริโภคแบบบูรณาการ (CCMS) 

     

7. Ocpb Web      
8. Line Official สคบ.-อปท.      



๑๖ 
 

6.4 ควำมต้องกำรด้ำนบุคลำกรส ำหรับควำมต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงำน (Personal Requirement) 
ระบุจ านวนบุคลากรหลักท่ีจ าเป็น 

ประเภททรัพยากร ระยะเวลาในการจัดหา 
4 ชม. 1 วัน 1 สัปดาห ์ 2 สัปดาห ์ 1 เดือน 

จ านวนบุคลากรปฏิบัติงานที่ส านักงาน/สถานที่
ปฏิบัติงานส ารอง  

193  
(50%) 

232 
(60%) 

271 
(70%) 

309 
(80%) 

386 
(100%) 

จ านวนบุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน ด าเนินการเป็นไปตามประกาศ สคบ. เรื่อง แนวทางการให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่กรณีโรคระบาด 

 
 6.5 ควำมต้องกำรด้ำนผู้ให้บริกำรที่ส ำคัญ (Service Requirement) 

ระบุจ านวนผู้ให้บริการที่ต้องติดต่อหรือขอรับบริการ 

ประเภททรัพยากร ระยะเวลาในการจัดหา 
4 ชม. 1 วัน 1 สัปดาห ์ 2 สัปดาห ์ 1 เดือน 

1. ผู้ให้บริการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต      
2. ผู้ให้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) สพร. 

     

3. ผู้ให้บริการระบบคลาวด์ (Cloud) สพร. 
กระทรวงดิจิทัลฯ, กสท โทรคมนาคม จ ากัด 

     

4. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
eMENSCR) 

     

5. ส านักงบประมาณ (ระบบฐานข้อมูลแผน 
ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
BBEVIS) 

     

6. ส านักงบประมาณ (ระบบการจัดท าค าขอ
งบประมาณ e-Budgeting)  

     

7. ผู้ให้บริการและดูแลระบบรับเรื่องร้องทุกข์ 
ด้วยระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค โดยบริษัท  
แอดวานซ์ อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จ ากัด 
 
 
 
 

     

 



๑๗ 
 

7. กลยุทธ์และแนวทำงในกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy) 
 กลยุทธ์และแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง เป็นแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรให้มี
ความพร้อมเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต ซึ่งพิจารณาจากทรัพยากร 5 ด้าน ดังนี้ 

ทรัพยำกร กลยุทธ์ควำมต่อเนื่อง 

 

อาคาร/สถานที่ 
ปฏิบัติงานส ารอง 

1. ก าหนดให้ใช้พ้ืนที่ปฏิบัติงานส ารอง โดยมีการส ารวจความเหมาะสมของ
สถานที่ ประสานงาน และเตรียมความพร้อมกับหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ 
2. เช่าสถานที่ของเอกชนเป็นสถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
3. ก าหนดแนวทางให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้ 

 

วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ/
การจัดหาจัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ที่ส าคัญ 

1. จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ส ารอง เพ่ือใช้ในสภาวะวิกฤต 
2. ท าข้อตกลงหรือประสานงานกับหน่วยงานราชการหรือภาคเอกชน 
เพ่ือขอยืมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
3. ด าเนินการจัดซื้อเครื่องและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพิเศษ 

 

 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และข้อมูลที่ส าคัญ 

1. ประสานงานกับหน่วยงานเทคโนโลยี เพ่ือจัดเตรียมและให้มี
ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศส ารอง เช่น ระบบร้องทุกข์
ผู้บริโภคออนไลน์ ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ ระบบแจ้งเตือนภัยสินค้า
และบริการที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค 
2. ก าหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพาของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
เป็นการชั่วคราว และก าหนดให้สรรหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ก่อนแล้วจึง
สรรหาเพิ่มเติมจากภายนอก 
3. ก าหนดให้จัดเก็บวัสดุ สิ้นเปลือง ในปริมาณที่เหมาะสมตามรอบการ
สั่งซื้อของหน่วยพัสดุ 
4. จัดหาหรือเตรียมพ้ืนที่ข้อมูลบนระบบ Clound หรือ Server ของ
หน่วยงาน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและสามารถปฏิบัติงานนอก
ส านักงานได้ หรือเคลื่อนย้ายเครื่อง Server ไปยังพ้ืนที่ปลอดภัยหรือ
พ้ืนที่ปฏิบัติงานส ารอง ในกรณีที่สามารถท าได ้
5. พัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงาน เป็น e-service  

 

บุคลากรหลัก 
 

1. ก าหนดให้มีบุคลากรหลักและบุคลากรส ารอง ท างานทดแทนกันได้
ในสภาวะวิกฤต 
2. ก าหนดแนวทางและกลุ่มบุคลากรที่สามารถขอให้ช่วยปฏิบัติงาน
ชั่วคราว จากหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ในสังกัด หรือส่วนกลาง 



๑๘ 
 

ทรัพยำกร กลยุทธ์ควำมต่อเนื่อง 

 

คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่
ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
 

1. ก าหนดให้มีคู่ค้า/ผู้ให้บริการส ารอง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือเรียกใช้
บริการได้ในสภาวะวิกฤต หากผู้ให้บริการไม่สามารถให้บริการได้จะ
ตรวจสอบไปยังผู้ให้บริการรายอ่ืนที่อาจสามารถให้บริการแทนได้ 
2. พิจารณากระจายความเสี่ยง โดยมีคู่ค่า/ผู้ให้บริการ มากกว่า 1 ราย 
ส าหรับให้บริการแก่หน่วยงาน 
3. ให้บริการและติดต่อสื่อสารกับผู้รับบริการ คู่ค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

 

8. กระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) 
 กระบวนการ Call Tree คือ กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกในคณะท างานบริหารความต่อเนื่อง
และทีมงานบริหารความต่อเนื่องตามรายชื่อที่ปรากฎในตารางข้อมูลก่อนหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สามารถ
บริหารจัดการในการติดต่อบุคลากรของหน่วยงาน ภายหลังจากมีการประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤต 
 กระบวนการ Call Tree จะเริ่มต้นที่หัวหน้าคณะท างานบริหารความต่อเนื่องแจ้งให้ผู้ประสานงานคณะ
บริหารความต่อเนื่องทราบถึงเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพ่ือให้ผู้ประสานงานฯ แจ้งให้หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
รับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ตามสายงานการบังคับบัญชาของแต่
ละงาน จากนั้นหัวหน้าฝ่ายงาน/ส่วนงาน มีหน้าที่แจ้งไปยังบุคลากรภายใต้การบังคับบัญชาเพ่ือรับทราบเหตุการณ์
ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของหน่วยงานตามช่องทางติดต่อสื่อสารที่ได้ระบุในแผน 
ทั้งนี้ อาจแจ้งเหตุผ่านเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ได้ในกรณีที่ไม่เร่งด่วน เช่น ระบบ Chat แต่ผู้แจ้งเหตุต้องตรวจสอบและ
ตอบกลับทุกคน ดังนั้น การแจ้งผ่านโทรศัพท์ยังคงเป็นแนวทางท่ีเหมาะสม หากเป็นเหตุฉุกเฉินเร่งด่วน 

 
 



๑๙ 
 

๙. ขั้นตอนกำรบริหำรควำมต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนกำร 

วันที่ 1 (ภำยใน 24 ชั่วโมง) กำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ทันที 
 ในการปฏิบัติการใด ๆ ให้บุคลากรค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืน ๆ และปฏิบัติ
ตามแนวทางของแผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตที่ สคบ. ก าหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

1. แจ้งเหตุภาวะฉุกเฉิน/ภาวะวิกฤต ตามกระบวนการ Call 
Tree ให้กับบุคลากรในส านัก กอง กลุ่ม ภายหลังได้รับแจ้งจาก
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของ สคบ. 

หัวหน้า/ทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของส านัก กอง 
กลุ่ม 

 

2. จัดประชุมทีมงานบริหารความต่อเนื่อง เพ่ือประเมินความ
เสียหายผลกระทบต่อการด าเนินงาน การให้บริการ และ
ทรัพยากรที่ส าคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง พร้อม
ทบทวนกระบวนงานที่มีความเร่งด่วน หรือส่งผลกระทบสูง 
(หากไม่ด าเนินการ) ดังนั้น จ าเป็นต้องด าเนินงานหรือปฏิบัติ
ด้วยมือ (Manual Processing) 

ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ  
ส านัก กอง กลุ่ม 

 

3. ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในส านัก กอง กลุ่ม ที่ได้รับ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต 

ทีมงานหลัก / ทีมงานส ารอง  

4. รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของ สคบ. โดย
ครอบคลุมประเด็น ดังนี้ 
 4.1 สรุปจ านวนและรายชื่อบุคลากรที่ได้รับ
ผลกระทบจากการได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 
 4.2 ความเสียหายและผลกระทบต่อการด าเนินงาน
และการให้บริการภายในและภายนอกหน่วยงาน 
 4.3 ทรัพยากรส าคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความ
ต่อเนื่อง 
 4.4 กระบวนงานที่มีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบ
อย่างสูงหากไม่ด าเนินการ และจ าเป็นต้องด าเนินงานหรือ
ปฏิบัติงานด้วยมือ   

ทีมงานหลักบริหารความต่อเนื่อง
ของส านัก กอง กลุ่ม 

 

5. สื่อสารและรายงานสถานการณ์แก่บุคลากรในส านัก กอง 
กลุ่ม ให้ทราบ ตามเนื้อหาและข้อความที่ได้รับการพิจารณา
และเห็นชอบจากคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานแล้ว 

หัวหน้า/ทีมงานหลัก ทีมงาน
ส ารอง แผนบริหารความต่อเนื่อง
รายงานตามล าดับขั้น 

 

6. ประเมินและระบุกระบวนการหลัก และงานเร่งด่วนที่
จ าเป็นต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 1 – 5 วันข้างหน้า 
 

หัวหน้า/ทีมงานหลักบริหารความ
ต่อเนื่องของส านัก กอง กลุ่ม 

 



๒๐ 
 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

7. ประเมินศักยภาพและความสามารถของหน่วยงานฯ ในการ
ด าเนินงานเร่งด่วนข้างต้น ภายใต้ข้อจ ากัดและสภาวะวิกฤต 
พร้อมระบุทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารความ
ต่อเนื่องตามแผนจัดหาทรัพยากร 

หัวหน้า/ทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของส านัก กอง 
กลุ่ม 

 

8. รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
ของ สคบ. ทราบ พร้อมขออนุมัติการด าเนินงานหรือปฏิบัติงาน
ด้วยมือ (Manual Processing) ส าหรับกระบวนงานที่มีความ
เร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่างสูงหากไม่ด าเนินการ 

หัวหน้า/ทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของส านัก กอง 
กลุ่ม 

 

9. ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
จัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง 
ได้แก่ 
 - สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
 - วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
 - เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ 
 - บุคลากรหลัก 
 - ผู้รับ – ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หัวหน้า/ทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของส านัก กอง 
กลุ่ม 

 

10. พิจารณาด าเนินการหรือปฏิบัติงานด้วยมือ (Manual) 
เฉพาะงานเร่งด่วนที่ส่งผลกระทบอย่างสูงและไม่สามารถรอได้ 
ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัต ิ

หัวหน้า/ทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของส านัก กอง 
กลุ่ม 

 

11. ระบุหน่วยงานที่เป็นผู้รับ-ผู้ให้บริการส าคัญ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย/ผู้ให้บริการส าหรับงานเร่งด่วน เพ่ือแจ้งสถานการณ์
และแนวทางในการบริหารงานให้มีความต่อเนื่องตามความเห็น
ของคณะบริหารความต่อเนื่องของ สคบ. 

หัวหน้า/ทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของส านัก กอง 
กลุ่ม 

 

12. บันทึก (Log book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่าง ๆ 
ที่ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของส านัก กอง กลุ่ม ต้อง
ด าเนินการ (พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ด าเนินการ และเวลา) 
อย่างสม่ าเสมอ 

หัวหน้า/ทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของส านัก กอง 
กลุ่ม 

 

13. สรุปแจ้งสถานการณ์และขั้นตอนการด าเนินการ ส าหรับ
ในวันถัดไปให้กับบุคลากรในส านัก กอง กลุ่ม เพ่ือรับทราบและ
ด าเนินการ อาทิ แจ้งวัน เวลา และสถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 

หัวหน้า/ทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของส านัก กอง 
กลุ่ม 

 

14. รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของ สคบ. ทราบอย่างสม่ าเสมอหรือตามท่ีก าหนดไว้ 

หัวหน้า/ทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่องของ ส านัก กอง 
กลุ่ม 

 

 



๒๑ 
 

วันที่ 2 – 7 กำรตอบสนองระยะสั้น 
 ในการปฏิบัติการใด ๆ ให้บุคลากรค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืน ๆ และปฏิบัติ
ตามแนวทางของแผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตที่ สคบ. ก าหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

1. ติดตามสถานภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับ
ผลกระทบประเมินความจ าเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ในการ
กอบกู้คืน 

หัวหน้า/ทีมงานหลักบริหารความ
ต่อเนื่องของส านัก กอง กลุ่ม 

 

2. ตรวจสอบความพร้อมและข้อจ ากัดในการจัดหาทรัพยากร 
ที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่ 
 - สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
 - วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
 
 - เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ 
 - บุคลากรหลัก 
 - ผู้รับ/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หัวหน้า/ทีมงานหลักบริหารความ
ต่อเนื่องของส านัก กอง กลุ่ม 
ทีมงานด้านอาคารสถานที ่
ทีมงานด้านอาคารสถานที่ และ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทีมงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้ประสานงานคณะบริหารฯ 
ทีมงานด้านบริการสารสนเทศ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. รายงานหัวหน้าคณะริหารความต่อเนื่องของ สคบ. เกี่ยวกับ
ความพร้อม ข้อจ ากัด และข้อเสนอแนะในการจัดหาทรัพยากร
ที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของส านัก กอง กลุ่ม 

 

4. ประสานงานและด าเนินการจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้
ในการบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่ 
 - สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
 - วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
 
 - เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ 
 - บุคลากรหลัก 
 - ผู้รับ/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องส านัก กอง กลุ่ม 
ทีมงานด้านอาคารสถานที ่
ทีมงานด้านอาคารสถานที่ และ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทีมงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้ประสานงานคณะบริหารฯ 
ทีมงานด้านบริการสารสนเทศ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. ด าเนินการกอบกู้และจัดหาข้อมูลและรายงานต่าง ๆ  
ที่จ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินงานและให้บริการตามความ
ต้องการด้านเทคโนโลยีที่ได้ระบุ 

ทีมงานส ารอง  

6. ด าเนินงานและให้บริการภายใต้ทรัพยากรที่จัดหาเพ่ือ
บริหารความต่อเนื่อง 
 - สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
 
 - วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 

หัวหน้า/ทีมงานหลักบริหารความ
ต่อเนื่องของส านัก กอง กลุ่ม 
ทีมงานด้านอาคารสถานที ่
 
ทีมงานด้านอาคารสถานที่ และ

 

 
 
 
 
 



๒๒ 
 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

 
 - เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ 
 - บุคลากรหลัก 
 - ผู้รับ/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทีมงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้ประสานงานคณะบริหารฯ 
ทีมงานด้านบริการสารสนเทศ 

 
 
 

7. แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องแก่
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบ 

หัวหน้า/ทีมงานหลักบริหารความ
ต่อเนื่องของส านัก กอง กลุ่ม 

 

8. บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่าง ๆ ที่
ทีมงานบริหารความต่อเนื่องแต่ละด้านต้องด าเนินการ (พร้อม
ระบุรายละเอียดผู้ด าเนินการและเวลา) อย่างสม่ าเสมอ 

หัวหน้า/ทีมงานหลักบริหารความ
ต่อเนื่องของส านัก กอง กลุ่ม 

 

9. แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการด าเนินการส าหรับ 
วันถัดไป ให้กับบุคลากรหลักในแต่ละด้านเพ่ือรับทราบและ
ด าเนินการ อาทิ แจ้งวัน เวลา และสถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 

หัวหน้า/ทีมงานหลักบริหารความ
ต่อเนื่องของส านัก กอง กลุ่ม 

 

10. รายงานความก้าวหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของ สคบ. ทราบอย่างสม่ าเสมอหรือตามเวลาที่ได้
ก าหนดไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้า/ทีมงานหลักบริหารความ
ต่อเนื่องของส านัก กอง กลุ่ม 

 

 



๒๓ 
 

วันที่ 8 กำรตอบสนองระยะกลำง (1 สัปดำห์) 
 ในการปฏิบัติการใด ๆ ให้บุคลากรค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืน ๆ และปฏิบัติ
ตามแนวทางของแผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตที่ สคบ. ก าหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

1. ติดตามสถานภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับ
ผลกระทบประเมินความจ าเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ใน 
การกอบกู้คืน 

หัวหน้า/ทีมงานหลักบริหารความ
ต่อเนื่องของส านัก กอง กลุ่ม 

 

2. ระบุทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ เพื่อด าเนินงานและให้บริการ
ตามปกติ 

หัวหน้า/ทีมงานหลักบริหารความ
ต่อเนื่องของส านัก กอง กลุ่ม 

 

3. รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของ สคบ. 
สถานภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ
และทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้เพ่ือด าเนินงานและให้บริการ
ตามปกติ 

หัวหน้า/ทีมงานหลักบริหารความ
ต่อเนื่องของส านัก กอง กลุ่ม 

 

4. ประสานงานและด าเนินการจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้
เพ่ือด าเนินงานและให้บริการตามปกติ 
 - สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
 - วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
  
 - เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ 
 - บุคลากรหลัก 
 - ผู้รับ/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หัวหน้า/ทีมงานหลักบริหารความ
ต่อเนื่องของส านัก กอง กลุ่ม 
ทีมงานด้านอาคารสถานที ่
ทีมงานด้านอาคารสถานที่ และ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทีมงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้ประสานงานคณะบริหารฯ 
ทีมงานด้านบริการสารสนเทศ 

 

5. สรุปแจ้งสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมด้าน
ทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อด าเนินงานและให้บริการตามปกติให้กับ 
บุคลากรในส านัก กอง กลุ่ม 

หัวหน้า/ทีมงานหลักบริหารความ
ต่อเนื่องของส านัก กอง กลุ่ม 

 

6. บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่าง ๆ ที่
ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของส านัก กอง กลุ่ม ต้องด าเนินการ 
(พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ด าเนินการและเวลาอย่างสม่ าเสมอ) 

หัวหน้า/ทีมงานหลักบริหารความ
ต่อเนื่องของส านัก กอง กลุ่ม 

 

7. รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของ สคบ. อย่างสม่ าเสมอหรือตามเวลาที่ได้ก าหนดไว้ 
 
 
 
 

หัวหน้า/ทีมงานหลักบริหารความ
ต่อเนื่องของส านัก กอง กลุ่ม 
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กำรตอบสนองระยะยำว (มำกกว่ำ 1 เดือน) 
 ในการปฏิบัติการใด ๆ ให้บุคลากรค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืน ๆ และปฏิบัติ
ตามแนวทางของแผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตที่ สคบ. ก าหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

1. ก่อนที่จะยกเลิกการใช้พ้ืนที่ปฏิบัติงานส ารอง/ต้องทดสอบว่า
กระบวนการปฏิบัติงานสามารถด าเนินไปได้อย่างดีในสถานที่
ท างานใหม ่

หัวหน้าคณะท างานบริหารความ
ต่อเนื่อง/ผู้ประสานงาน BCP  

 

2. ด าเนินการเปลี่ยนพ้ืนที่ปฏิบัติงานส ารองให้กลับไปอยู่ใน
สภาพเดิม (Original Condition) ดังนี้ 

 เอาซอฟแวร์ที่ได้ติดตั้งไว้ที่ศูนย์ส ารองออก 
 ตรวจสอบว่าข้อมูลที่มีความอ่อนไหว ได้เอาออกจาก

ฮาร์ดดิสก์และที่เก็บชั่วคราวอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว 
 ท าลายหรือก าจัดเอกสารต่าง ๆ และรายงานข้อมูลอ่ืน ๆ 

ที่ไม่ใช้แล้วออกไป 
 ตรวจสอบว่าทรัพยากรทุกอย่างที่ให้ผู้อ่ืนไปใช้ได้

คืนกลับมาในสภาพที่ดี 
 ส่งคืนสถานที่ 

ผู้ประสานงาน BCP/ ทีมงานหลัก
บริหารความต่อเนื่องของส านัก 
กอง กลุ่ม 

 

3. ด าเนินการยกเลิกสิทธิการเข้าถึงอาคาร สถานที่ ข้อมูล และ
อ านาจต่าง ๆ ที่เคยอนุญาตให้กับบุคลากรส ารอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้าคณะท างานบริหารความ
ต่อเนื่อง 
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10. แผนรองรับภำวะฉุกเฉินกรณี 6 กรณี 

10.1 แผนรองรับภำวะฉุกเฉินกรณี อัคคีภัย 
        1. กำรปฏิบัติในภำวะปกติ 
    ฝ่ำยบริหำรทั่วไป (ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม) 

1) ส ารวจตรวจตราและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ดับเพลิง ให้มีเพียงพอและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
2) จัดท าป้ายสื่อเรื่องความปลอดภัย เช่น ทางหนีไฟ ระบุข้อความ“ห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดเพลิงไหม้” 
3) ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนรับทราบจุดที่ตั้งถังดับเพลิง 
4) ให้ความรู้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง 
5) แจ้งเส้นทางหนีไฟและขนย้ายทรัพย์สิน จุดรวมพลแก่เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ 
6) จัดท าบัญชีหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานต่างๆ เพ่ือสะดวกในการติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน 
7) ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย 

ส ำนัก/กอง/กลุ่ม 
1) ให้แต่ละส านัก/กอง/กลุ่ม จัดท าสัญลักษณ์ เครื่องหมายหรือก าหนดตัวเลขของบัญชีทรัพย์สิน 

เอกสารที่ส าคัญ (เช่น ส านวนคดี ทะเบียนประวัติบุคลากร สัญญาจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นต้น) ในกรณีที่จะต้องมีการขน
ย้ายให้ชัดเจน พร้อมแจ้งให้ทุกคนในหน่วยงานรับทราบและเข้าใจร่วมกัน  

2) ก าหนดแนวปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ในแต่ละส านัก/กอง/กลุ่ม ส ารองข้อมูลที่มีความส าคัญลงใน
อุปกรณ์เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (External Harddisk) 

3) เจ้าหน้าที่ในแต่ละส านัก/กอง/กลุ่ม ทุกคนต้องส ารวจอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์พร้อมใช้งานและก าจัดแหล่งที่จะเป็นเชื้อเพลิง 

4) ให้ส านัก/กอง/กลุ่ม มอบหมายเจ้าหน้าที่ เพ่ือท าหน้าที่ ดังนี้ 
- ผู้น าทางหนีไฟแก่เจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการ 
- ผู้ขนย้ายทรัพย์สินและเอกสารที่ส าคัญ  
- ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบว่ามีใครสูญหายหรือไม่เม่ืออพยพหนีไฟ 
- ผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินในพื้นท่ีพักชั่วคราว 

๒. การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน 
กำรปฏิบัติกำรเพลิงไหม้ขั้นต้น  
1) ผู้พบเห็นไฟไหม้ ตัดสินใจว่าจะดับเพลิงได้หรือไม่ 
2) ถ้าดับได้ ให้ด าเนินการดับเพลิงนั้นทันทีและรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
3) ถ้าดับไม่ได้ ให้แจ้งผู้มีหน้าที่ดับเพลิงเบื้องต้น เพื่อนร่วมงาน/หัวหน้า ช่วยกันดับเพลิง กรณีดับได้แล้ว

ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น แต่ถ้าเพลิงไหม้ลุกลามจนไม่สามารถยุติเพลิงได้ให้เข้าสู่แผนการปฏิบัติการเพลิง
ไหม้ขั้นลุกลาม 

กำรปฏิบัติกำรเพลิงไหม้ขั้นลุกลำม 
 1) ผู้พบเห็นเพลิง แจ้งหน่วยดับเพลิง (โทร. ๑๙๙) หรือแจ้งฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานเลขานุการกรม 

(โทร. ๑๓๔๘๗) โดยบอกชื่อผู้แจ้ง สถานที่เกิดเหตุ ลักษณะของไฟที่ก าลังลุกไหม้ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้แจ้ง 
พร้อมรายงานผู้บังคับบัญชา 



๒๖ 
 

2) ผู้มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ทันที เช่น ผู้ขนย้ายทรัพย์สินและเอกสารที่ส าคัญ ผู้น าทาง
หนีไฟแก่เจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการ ส าหรับบุคคลผู้ที่ไม่มีหน้าที่ให้รีบอพยพหนีไฟ โดยใช้บันไดหนีไฟไปยัง
บริเวณพ้ืนที่รองรับการอพยพ (ด้านทิศใต้ของอาคารรัฐประศาสนภักดีหรืออาคาร B ) 

กำรเข้ำสู่แผนอพยพหนีไฟ 
1) ผู้น าทางหนีไฟ  หรือผู้รู้จักทางจะเป็นผู้น าทางอพยพหนีไฟโดยใช้บันไดหนีไฟ ไปยังบริเวณพ้ืนที่

รองรับการอพยพ (ด้านทิศใต้ของอาคารรัฐประศาสนภักดีหรืออาคาร B ) จุดรวมพล ซึ่งก าหนดโดยบริษัทธนารักษ์
พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) ผู้ดูแลอาคาร 

2) ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบด าเนินการตรวจสอบจ านวนเจ้าหน้าที่ในสังกัดตนเองและรายงานให้ผู้อ านวยการ
ส านัก/กอง/กลุ่ม ทราบ 

3) ผู้อ านวยการส านัก/กอง/กลุ่ม รายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการทราบตามล าดับ 
3. กำรปฏิบัติหลังเพลิงสงบ 

1) ฝ่ายบริหารทั่วไป (ส านักงานเลขานุการกรม) ร่วมกับส านัก/กอง/กลุ่ม และหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้อง ด าเนินการส ารวจและประเมินความเสียหาย 

2) ในกรณีสถานที่ท างานถูกเพลิงไหม้จนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ส านักงานเลขานุการกรม จัดหา
สถานที่ในการท างานและให้บริการประชาชนทดแทนสถานที่เดิม พร้อมทั้งด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดย
ทั่วกัน 
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แผนผังแสดงขั้นตอน การปฏิบัติตามแผนรองรับกรณีอัคคีภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน 
 

๒ แผนปฏิบัติการ 
เมื่อเพลิงไหม้ขั้นลุกลาม 

๑ แผนปฏิบัติการ 
เพลิงไหม้ขั้นต้น 

 

๓ แผนอพยพหนีไฟ 

ผู้พบเห็นไฟไหม้ 

ให้ด ำเนินกำรดับเพลิงนั้นทันที
และรำยงำนผู้บังคับบัญชำ

ตำมล ำดับชั้น 

แจ้งผู้มีหน้ำที่ดับเพลิงเบื้องต้น 
เพ่ือนร่วมงำน/หัวหน้ำช่วยกัน
ดับเพลิง/กรณีดับได้แล้วให้แจ้ง

ผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น 

ถ้ำดับได้ 

ถ้ำดับไม่ได้ 

ไม่สำมำรถยุติ
เพลิงได้ 

๑. ผู้พบเห็นแจ้งหน่วยดับเพลิง (โทร. 
๑๙๙) หรือส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 
ฝ่ำยบริหำรทั่วไป (โทร. ๑๓๔๘๗) 
โดย 
   ๑.๑ บอกชื่อผู้แจ้ง 
   ๑.๒ สถำนที่เกิดเหตุ 
   ๑.๓ ลักษณะของไฟที่ก ำลังลุกไหม้ 
   ๑.๔ หมำยเลขโทรศัพท์ของผู้แจ้ง 
 

๒. ผู้มีหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
ปฏิบัติหน้ำที่ทันที  
   ๒.๑ ผู้น ำทำงหนีไฟแก่เจ้ำหน้ำที่
และผู้มำติดต่อรำชกำร 
   ๒.๒ ผู้ขนย้ำยทรัพย์สินและเอกสำร
ที่ส ำคัญ 

 

ผู้ไม่มีหน้ำที่ให้อพยพ 
โดยใช้บันไดหนีไฟ 

๑. ผู้น ำทำงหนีไฟ จะเป็นผู้น ำทำง
อพยพหนีไฟ โดยใช้บันไดหนีไฟ
ไปยังจุดรวมพล (ด้ำนทิศใต้ของ
อำคำรรัฐประศำสนภักดี  หรือ
อำคำร B )  

๒ . ผู้ มี ห น้ ำ ที่ ต ร ว จ ส อ บ  ให้
ตรวจสอบจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ ใน
สั งกั ด ตน เอ งและรำย งำน ให้
ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/กลุ่ม/กอง 
ทรำบ 

๓. ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/กลุ่ม/กอง 
รำยงำนต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร
ทรำบตำมล ำดับ 

 

 

๔ การปฏิบัติหลังเพลิงสงบ 

๑.  ฝ่ำยบริหำรทั่วไป (ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม) ร่วมกับส ำนัก/กอง/กลุ่ม และหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้อง ด ำเนินกำร
ส ำรวจและประเมินควำมเสียหำย 
๒.  ในกรณีสถำนที่ท ำงำนถูกเพลิงไหม้จนไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ ให้ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม จัดหำสถำนที่ในกำรท ำงำน
และให้บริกำรประชำชนทดแทนสถำนที่เดิม พร้อมทั้งด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ให้ทรำบโดยทั่วกัน 
 
 
 
 



๒๘ 
 

10.2 แผนรองรับภำวะฉุกเฉินกรณี อุทกภัย 
1. กำรปฏิบัติในภำวะปกติ 

1) ให้แต่ละส านัก/กอง/กลุ่ม เตรียมความพร้อมในด้านเอกสาร ข้อมูลที่ส าคัญและอุปกรณ์ส านักงาน ที่
จ าเป็นต้องใช้ในกรณีมีการย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน 

2) ส านักงานเลขานุการกรม จัดท าบัญชีหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถ
ติดต่อกันได้สะดวกเมื่อเกิดน้ าท่วม 

2. กำรปฏิบัติในภำวะฉุกเฉิน 
1) แต่ละส านัก/กอง/กลุ่ม ประเมินสถานการณ์เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือต่อสถานการณ์ที่

เกิดขึ้น และแจ้งต่อส านักงานเลขานุการกรมตรวจสอบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับน้ าท่วม และประเมินสถานการณ์ 
และรายงานผู้บังคับบัญชาเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือต่อสถานการณ์ที่เกิดข้ึน  

2) ส านักงานเลขานุการกรม แจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ ผ่านทุกช่องทางการสื่อสารที่
สามารถใช้งานได ้

3) ผู้บริหารร่วมกับผู้อ านวยการ ส านัก/กอง/กลุ่ม ประเมินสถานการณ์ 
4) กรณีน้ าท่วมสูง จนมีการตัดกระแสไฟฟ้า ให้เจ้าหน้าที่รับเรื่องจากผู้มารับบริการหรือผู้ มาติดต่อ

ราชการไว้ก่อน และแจ้งว่าจะด าเนินการทันทีที่สามารถด าเนินการได้ 
5) หลักจากรับเรื่องไว้แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการช่วยเหลือ ผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ออก

จากส านักงานโดยปลอดภัย 
6) กรณีเหตุการณ์รุนแรง จ าเป็นต้องปิดอาคาร ให้ส านักงานเลขานุการกรมจัดหาสถานที่ในการท างาน

และให้บริการประชาชนในเบื้องต้น และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 
7) ส านักงานเลขานุการกรม รายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นทราบเป็นระยะๆ 

๓. กำรปฏิบัติหลังเกิดน้ ำท่วม 
1) ส านักงานเลขานุการกรม ร่วมกับ ส านัก/กอง/กลุ่ม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส ารวจความเสียหายที่

เกิดข้ึน 
2) ซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้กลับคืนสู่สภาพเดิม 
3) ส านักงานเลขานุการกรม สรุปรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับชั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๒๙ 
 

๒.กำร
ปฏิบัติใน 

ภำวะฉุกเฉิน 

แผนผังแสดงขั้นตอน การปฏิบัติตามแผนรองรับกรณีอุทกภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.กำร
ปฏิบัติใน
ภำวะปกติ 

๓.กำรปฏิบัติ
หลังเกิด 

น้ ำท่วม 

๑.๑ ส ำนัก/กอง/กลุ่ม เตรียมควำมพร้อมเอกสำร ข้อมูลที่ส ำคัญและอุปกรณ์ส ำนักงำน  
หำกจ ำเป็นต้องย้ำยสถำนที่ในกำรปฏิบัติงำน 
๑.๒ ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม จัดท ำบัญชีหมำยเลขโทรศัพท์ของหน่วยงำนต่ำงๆ เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่
สำมำรถติดต่อกันได้สะดวกเมื่อเกิดน้ ำท่วม 
 

๒.๑ แต่ละส ำนัก/กอง/กลุ่ม ประเมินสถำนกำรณ์ เตรียมพร้อมรับมือต่อสถำนกำรณ์ 
      - หำกเหตุกำรณ์ต้องติดตำมเหตุกำรณ์อย่ำงใกล้ชิด ให้แจ้งส ำนักงำนเลขำนุกำรกรมทรำบ  
     - ส ำนัก/กอง/กลุ่ม รำยงำนต่อผู้บังคับบัญชำเพ่ือเตรียมควำมพร้อมรับมือสถำนกำรณ์  
  

 ๒.๒ ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรมแจ้งเตือนให้เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนทรำบ ผ่ำนทุกช่องทำงกำร
สื่อสำร ที่สำมำรถใช้งำนได้ 
 
๒.๓ ระดับน้ ำบนถนนเส้นแจ้งวัฒนะเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ ใกล้ขั้นวิกฤติ ให้ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 
รำยงำนผู้บริหำรทรำบ 

 (๔) ผู้บริหำรร่วมกับผู้อ ำนวยกำร ส ำนัก/กอง/กลุ่ม ประเมิน
สถำนกำรณ์ 
 
๒.๔ ผู้บริหำรร่วมกับผู้อ ำนวยกำร ส ำนัก/กอง/กลุ่ม ประเมินสถำนกำรณ์ 

 
๒.๕ น้ ำท่วมสูง จนมีกำรตัดกระแสไฟฟ้ำ ให้เจ้ำหน้ำที่รับเรื่องจำกผู้มำรับบริกำรหรือผู้มำติดต่อ
รำชกำรไว้ก่อน และแจ้งว่ำจะด ำเนินกำรทันทีที่สำมำรถด ำเนินกำรได้ 

๒.๖ รับเรื่องจำกผู้มำรับบริกำรหรือผู้มำติดต่อรำชกำรไว้ก่อน และช่วยเหลือผู้มำรับบริกำรหรือ 
ผู้มำติดต่อรำชกำร ออกจำกส ำนักงำนโดยปลอดภัย 
 
๒.๗ เหตุกำรณ์รุนแรง จ ำเป็นต้องปิดอำคำร ให้ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรมจัดหำสถำนที่ในกำร
ท ำงำนและให้บริกำรประชำชนในเบื้องต้น และประชำสัมพันธ์ให้ทรำบโดยทั่วกัน 

๓.๑ ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม ร่วมกับ ส ำนัก/กอง/กลุ่ม และหน่วยงำน 
ที่เก่ียวข้อง ส ำรวจควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น 
๓.๒ ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำให้กลับคืนสู่สภำพเดิม 
๓.๓ ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม สรุปรำยงำนผลให้ผู้บังคับบัญชำทรำบตำมล ำดับชั้น 
 

๒.๘ ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม จัดหำสถำนที่พักพิงชั่วครำว เครื่องอุปโภค บริโภค แก่เจ้ำหน้ำที่
ของกรมท่ีประสพภัย 

๒.๙ ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม รำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น ทรำบเป็นระยะๆ 



๓๐ 
 

10.3 แผนรองรับภำวะฉุกเฉินกรณี ชุมนุมประท้วง/จลำจล 
๑. กำรปฏิบัติในภำวะปกติ 

ให้แต่ละส านัก/กอง/กลุ่ม เตรียมความพร้อมในด้านเอกสารหรือข้อมูลที่ส าคัญและอุปกรณ์ส านักงานที่มี
ความจ าเป็น ที่ต้องใช้กรณีท่ีต้องมีการย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน 

2. กำรปฏิบัติในภำวะฉุกเฉิน 
ส านัก/กอง/กลุ่ม ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการชุมนุมประท้วง ส านักงานเลขานุการกรมประเมิน

สถานการณ์และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยแบ่ง
ตามล าดับสถานการณ์ดังนี้ 
  2.1 ก่อนเกิดเหตุกำรณ์ 

 ๑) ส านักงานเลขานุการกรม หาข้อมูลเตรียมความพร้อม และด าเนินการแจ้งเตือนทุกหน่วยงานใน
สังกัด และผู้มารับบริการทราบเพ่ือเตรียมรับสถานการณ์ 

๒) จัดเตรียมการสนับสนุนช่วยเหลืออุปกรณ์ด้านความปลอดภัย เช่น รถพยาบาล (มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง 
โทรศัพท์ ๐๒-๒๒๖-๔๔๔๔-๗) (มูลนิธิร่วมกตัญญู โทรศัพท์ ๐๒-๗๕๑-๐๙๕๑-๓) (ศูนย์นเรนทร โทรศัพท์ ๑๖๖๙) 
หน่วยดับเพลิง  ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร199 พร้อมทั้งก าหนดแนวเขตของผู้ชุมนุม 

๓) เจ้าหน้าที่ทุกคนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ และรักษาทรัพย์สินของส่วนราชการไม่ให้เกิด 
ความเสียหาย 

๔) ส านักงานเลขานุการกรม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรับผิดชอบดูแลความ
เรียบร้อยเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการเข้าและออกส านักงาน 

2.2 ระหว่ำงเกิดเหตุกำรณ์ 
- กรณีไม่เกิดควำมวุ่นวำย 
 ๑) ผู้บริหารร่วมวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 ๒) ผู้รับผิดชอบประสานเจ้าหน้าที่ต ารวจในการวางก าลังป้องกันภัย 
 ๓) เจ้าหน้าที่ท่ีไม่เก่ียวข้องปฏิบัติงานตามปกติและคอยรับฟังความคืบหน้า 
- กรณีเกิดควำมวุ่นวำย 

๑) ให้การช่วยเหลือและน าผู้มาติดต่อราชการออกมาอย่างปลอดภัย 
๒) น าเอกสารที่มีความส าคัญเสี่ยงต่อการสูญหายและโดนท าลาย ออกจากส านักงาน จากนั้นล็อค

ประตูห้องท างาน  
๓) ด าเนินการอพยพและรวมตัวกันที่จุดนัดหมาย 
๔) ปิดส านักงาน 
๕) ประสานเจ้าหน้าที่ต ารวจรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ 

๓. กำรปฏิบัติหลังเกิดเหตุกำรณ์ชุมนุมของฝูงชน 
๑) ส านัก/กอง/กลุ่ม ตรวจสอบความเสียหาย 
๒) ผู้รับผิดชอบท ารายงานสรุป รวมทั้งรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นทราบ 

 
 



๓๑ 
 

๒.กำรปฏิบัติใน 

ภำวะฉุกเฉิน 

กรณีเกดิควำมวุ่นวำย 

๑. น ำเอกสำรส ำคัญออกจำกส ำนกังำน 
ล็อคประตูห้องท ำงำน 

๒.ช่วยเหลือผู้มำรับบริกำรออกมำอย่ำง
ปลอดภัย 

๓. ด ำเนินกำรอพยพ/รวมจุดนดัหมำย 

๔. ปิดส ำนักงำน/รักษำควำมปลอดภัย
ในพื้นที่ 

แผนผังแสดงขั้นตอน กำรปฏิบัติตำมแผนรองรบักรณชีุมนุมประท้วง/จลำจล 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.กำร
ปฏิบัติใน
ภำวะปกติ 

๑.๑ ส ำนัก/กอง/กลุ่ม เตรียมควำมพร้อมในด้ำนเอกสำรหรือข้อมูลที่ส ำคัญหรือมีควำมจ ำเป็นที่
ต้องใช้กรณีท่ีต้องมีกำรย้ำยสถำนที่ปฏิบัติงำน 
 

ฝ่ำยอ ำนวยกำร(ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข ์

ศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ 

 
ตรวจสอบข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรชุมนุมประท้วงและประเมิน

สถำนกำรณ์ 

๑. สลก. ด ำเนินกำรแจ้งเตือนทุกหน่วยงำนในสังกัด และผู้มำรับบรกิำรทรำบ 
๒. จัดเตรียมขอควำมช่วยเหลือด้ำนควำมปลอดภัย เช่น เจ้ำหนำ้ที่ต ำรวจ  
รถพยำบำล  รถดับเพลิงฯ  พร้อมทั้งก ำหนดแนวเขตของผู้ชุมนุม 
๓. เจ้ำหน้ำท่ีทุกคนเตรยีมพร้อมรบัสถำนกำรณ์และรักษำทรัพย์สินของทำง
รำชกำรไม่ให้สญูหำย 
๔. มอบหมำยให้เจ้ำหนำ้ที่รับผดิชอบดูแลควำมเรียบร้อยเพิ่มควำมเข้มงวดใน
กำรเข้ำและออกส ำนักงำน 
๕. ก ำหนดสถำนท่ีและตัวบุคคลไปเจรจำและรับข้อร้องเรียน 
 

กรณไีม่เกดิควำมวุ่นวำย 

๑. ผู้รบัผิดชอบ/ประสำนเจ้ำหน้ำที่
ต ำรวจวำงก ำลังป้องกัน 

๒. เจ้ำหน้ำท่ีคอยรับฟังควำมคืบหน้ำ 

๓. เตรียมควำมพร้อมส ำหรบัอพยพ 

๔. ร่วมวิเครำะห์และประเมิน
สถำนกำรณ์กับผูเ้กี่ยวข้องทุกฝ่ำย 

๑. ตรวจสอบควำมเสยีหำย 

๒. เข้ำสู่กำรฟื้นฟ ู

๓. ผู้รบัผิดชอบท ำรำยงำนสรุป รวมทั้งรำยงำนผู้บังคับบญัชำตำมล ำดับชั้นทรำบ 

๑. เร่งด ำเนินกำรใหผู้้มำรับบริกำร ผู้มำตดิต่อ 
๒. แนะน ำเส้นทำงแก่ผู้มำรับบริกำร ผู้มำติดต่อ
เพื่อออกจำกอำคำรส ำนักงำนได้อย่ำงปลอดภยั 

๑. จัดเจ้ำหน้ำที่ช้ีแจงมำรับบริกำร 
หรือผู้มำติดต่อ 
๒. รับเรื่องจำกผู้มำรับบริกำรหรือผู้มำตดิต่อ 

๓. ให้กำรช่วยเหลือและน ำผูม้ำตดิต่อรำชกำร
ออกมำอย่ำงปลอดภยั  

๔.ด ำเนินกำรและส่งมอบบริกำรทนัที ท่ีสำมำรถ
ด ำเนินกำรได ้

๕. กรณีไมส่ำมำรถส่งมอบบริกำรได้ให้แจ้งหรือ
ส่งมอบบริกำรทันที ท่ีสำมำรถด ำเนินกำรได ้

 

ก่อนเกิดเหตกุารณ์ 

ระหวา่งเกิดเหตกุารณ์ 

ไมเ่กิดความวุน่วาย 

เกิดความวุน่วาย 

หลงัเกิดเหตกุารณ์

ชมุนมุนมุ 
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10.4 แผนรองรับภำวะฉุกเฉินกรณี ก่อรำยร้ำย/ก่อวินำศกรรม 
ประเภทของกำรก่อกำรร้ำย แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท 
๑. กำรก่อกำรร้ำยภำยในประเทศ หมำยถึง กำรต่อสู้ด้วยวิธีกำรรุนแรงของ กลุ่มก่อกำรร้ำยภำยในประเทศ 

ซึ่งมุ่งต่อต้ำนรัฐบำลของตน โดยปฏิบัติกำรเฉพำะภำยในประเทศตนเท่ำนั้น และมักไม่ปฏิบัติกำรร่วมหรือประสำน
กำรต่อสู้ด้วยก ำลังอำวุธกับกลุ่มก่อกำรร้ำยภำยนอกประเทศ แต่ก็อำจได้รับกำรสนับสนุนด้ำนขวัญ ก ำลังใจ  และ
ด้ำนวัตถุจำกภำยนอกประเทศได้  

๒. กำรก่อกำรร้ำยข้ำมประเทศ หมำยถึง กำรก่อกำรร้ำยของขบวนกำร ก่อกำรร้ำยภำยในประเทศ  ซึ่งโดย
ปกติมักกระท ำโดยขบวนกำรเดียว  ไม่มีกำรเชื่อมโยงหรือปฏิบัติกำรร่วมกับขบวนกำรก่อกำรร้ำยภำยนอกประเทศ 
และเป้ำหมำยของกำรก่อกำรร้ำยก็มุ่งกระท ำกำรต่อต้ำนรัฐบำลของตน 

๓. กำรก่อกำรร้ำยระหว่ำงประเทศหรือกำรก่อกำรร้ำยสำกล หมำยถึง กำรก่อกำรร้ำยที่มีกำรร่วมมือกัน 
ระหว่ำงกลุ่มก่อกำรร้ำยในประเทศต่ำงๆ ตั้งแต่สองกลุ่มขึ้นไป เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมำยทำงกำรเมืองของกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง หรือบรรลุจุดมุ่งหมำยร่วมกัน กำรก่อกำรร้ำยมีลักษณะเป็นกำรกระท ำแบบข้ำมประเทศ 

ซึ่งรูปแบบกำรกำรก่อวินำศกรรมที่มีผลกระทบรุนแรงโดยทั่วไป มีดังนี้ 
- กำรก่อวินำศกรรมจำกวัตถุระเบิด เช่น กำรลอบวำงระเบิดตำมสถำนที่ต่ำงๆ หรือด้วยรถยนต์ กำรระเบิด

แบบพลีชีพ 
- กำรก่อวินำศกรรมจำกสำรเคมี เช่น กำรปล่อยสำรเคมีในที่สำธำรณะ 
- กำรก่อวินำศกรรมทำงชีวภำพ เช่น กำรแพร่ระบำดของเชื้อโรค หรือท๊อกซินที่เกิดจำกกำรเพำะเลี้ยงของ

มนุษย ์
- กำรก่อวินำศกรรมจำกกัมมันตภำพรังสี เช่น เจตนำด ำเนินกำรให้เกิดกำรแพร่กระจำยของกัมมันตภำพรังสี 
- กำรก่อวินำศกรรมด้วยอุปกรณ์หรือเครื่องมืออ่ืนๆ เช่นกำรใช้รถบรรทุกน้ ำมันพุ่งชนเป้ำหมำยก่อให้เกิด

เพลิงลุกไหม้ เพ่ือสร้ำงควำมเสียหำยให้กับชีวิตและทรัพย์สินโดยรอบ 
๑. การปฏิบัติในภาวะปกติ 

1) ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่เจ้าหน้าที่ เมื่อเกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายในกรณีต่างๆ ตลอดจนเส้นทาง
ในการอพยพออกจากตัวอาคารและจุดรวมพล 

2) การส ารวจตรวจตราเครื่องมือรักษาความปลอดภัย เช่น กล้องวงจรปิด อุปกรณ์ไฟส ารองฉุกเฉิน 
อุปกรณ์สื่อสาร เครื่องทาบบัตรเข้า-ออกประตู  

3) ส ารวจตรวจตราผู้ผ่านเข้าออกกับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ออกมาตรการรักษา
ความปลอดภัย เช่น แลกบัตรผู้มาติดต่อ  

๒. การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน 
1) ผู้พบเห็นเหตุการณ์ พบสิ่งของ บุคคลต้องสงสัย ให้รายงานลักษณะเหตุการณ์ ต่อผู้บังคับบัญชาหรือ

ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ  
2) ประสานเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจนครบาลทุ่งสองห้อง ๐๒-๕๗๔-๖๔๖๐-๗ เพ่ือควบคุม

เหตุการณ์ในเบื้องต้น 
3) ให้การช่วยเหลือและแนะน าผู้มารับบริการออกมาจากตัวอาคารอย่างปลอดภัย 
4) ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บน าส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง (มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๒๖-



๓๓ 
 

๔๔๔๔-๗) (มูลนิธิร่วมกตัญญู หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๗๕๑-๐๙๕๑-๓) (ศูนย์นเรนทร หมายเลขโทรศัพท์ ๑๖๖๙) 
๕) หากเหตุการณ์รุนแรง ไม่สามรถควบคุมได้ ให้ด าเนินการอพยพและรวมตัวกันที่จุดนัดหมาย (จุด

เดียวกับจุดรวมพลหนีไฟ ด้านทิศใต้ของอาคารรัฐประศาสนภักดี) 
๖) ส ารวจจ านวนบุคลากร หากมีผู้สูญหาย ให้ด าเนินการค้นหาผู้ที่ติดค้างอยู่ภายในตัวอาคาร 
๗) ผู้บริหารร่วมวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
๘) เจ้าหน้าที่น าเอกสารที่มีความส าคัญเสี่ยงต่อการสูญหายและโดนท าลาย ออกจากส านักงาน 

๓. กำรปฏิบัติหลังเกิดกำรก่อกำรร้ำย 
1. ให้ส านัก/กอง/กลุ่ม และหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง ด าเนินการส ารวจและประเมินความเสียหาย 
2. ในกรณีสถานที่ท างานเสียหายจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ส านักงานเลขานุการกรม จัดหาสถานที่

ในการท างานและให้บริการประชาชนทดแทนสถานที่เดิม พร้อมทั้งด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 
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แผนผังแสดงขั้นตอน การปฏิบัติตามแผนรองรับกรณีการก่อการร้าย/ก่อวินาศกรรม 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๑. ให้ควำมรู้ในกำรปฏิบัติตนแก่เจ้ำหน้ำที่ เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ก่อกำรร้ำยในกรณีต่ำงๆ 
ตลอดจนเส้นทำงในกำรอพยพออกจำกตัวอำคำรและจุดรวมพล 
๒. กำรส ำรวจเครื่องมือรักษำควำมปลอดภัย เช่น กล้องวงจรปิด อุปกรณ์ไฟส ำรองฉุกเฉิน 
อุปกรณ์สื่อสำร เครื่องทำบบัตรเข้ำ-ออกประตู 
๓. ส ำรวจตรวจตรำผู้ผ่ำนเข้ำออกกับส ำนักงำนฯ /แลกบัตรผู้มำติดต่อ 

๑.กำรปฏิบัติ
ในภำวะปกติ 

๒.กำรปฏิบัติ
ในภำวะ
ฉุกเฉิน 

๓.กำรปฏิบัติ
หลังเกิด 

กำรก่อกำรร้ำย 

๑. ผู้พบเห็นเหตุกำรณ์/สิ่งของ/บุคคลต้องสงสัย รำยงำนต่อผู้บังคับบัญชำหรือผู้มีหน้ำที่
รับผิดชอบ  
 

๒. ประสำนเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ สน. ทุ่งสองห้อง 
โทร.๐๒-๕๗๔-๖๔๖๐-๗ เพ่ือควบคุมเหตุ 

๗. ผู้บริหำรร่วมวิเครำะห์และประเมิน
สถำนกำรณ์กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย 

๔. ช่วยเหลือผู้ได้รับบำดเจ็บน ำส่งโรงพยำบำลใกล้เคียง 
(มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง โทรศัพท์ ๐๒-๒๒๖-๔๔๔๔-๗)(มูลนิธิ
ร่วมกตัญญู  โทรศัพท์  ๐๒ -๗๕๑ -๐๙๕๑ -๓) (ศูนย์
นเรนทร โทรศัพท์ ๑๖๖๙) 
 

๓. ให้กำรช่วยเหลือและแนะน ำผู้มำรับบริกำรออกมำ
จำกตัวอำคำรอย่ำงปลอดภัย 

 

๕. หำกเหตุกำรณ์รุนแรง ไม่สำมำรถควบคุมเหตุกำรณ์ได้  
ให้ด ำเนินกำรอพยพและรวมตัวกันที่จุดนัดหมำย 
 

๖. ส ำรวจจ ำนวนบุคลำกร หำกมีผู้สูญหำย  
ให้ด ำเนินกำรค้นหำผู้ที่ติดค้ำงอยู่ภำยในตัวอำคำร 

 

๑. ให้ส ำนัก/กอง/กลุ่ม และหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้อง ด ำเนินกำรส ำรวจและประเมิน
ควำมเสียหำย 
๒. ในกรณีสถำนที่ท ำงำนเสียหำยจนไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ ให้ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 
จัดหำสถำนที่ ในกำรท ำงำนและให้บริกำรประชำชนทดแทนสถำนที่ เดิม พร้อมทั้ง
ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ให้ทรำบโดยทั่วกัน 
 
 
 

๘. เจ้ำหน้ำที่น ำเอกสำรที่มีควำมส ำคัญเสี่ยงต่อกำร 
สูญหำยและโดนท ำลำย ออกจำกส ำนักงำน  
 

ด าเนินการไปพร้อมกัน 
หากสามารถกระท าได ้
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10.5 แผนรองรับภำวะฉุกเฉินกรณี แผ่นดินไหว 
๑. การปฏิบัติในภาวะปกติ 

ให้ควำมรู้ในกำรปฏิบัติตน เมื่อเกิดแผ่นดินไหว พร้อมเส้นทำงอพยพแผ่นดินไหวและจุดรวมพลแก่
เจ้ำหน้ำที่ทุกคน 

๒. การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน 
๑. ส ำนัก/กอง/กลุ่ม ร่วมกันติดตำมข่ำวสำรอย่ำงใกล้ชิดทุกช่องทำง ประสำนส ำนักงำนเลขำนุกำรกรมเพ่ือ

วิเครำะห์สถำนกำรณ์ รำยงำนผู้บังคับบัญชำพร้อมแจ้งเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนให้ทรำบเพ่ือท ำกำรอพยพ 
๒. ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำก ส ำนัก/กอง/กลุ่ม ในกรณีแผ่นดินไหว ท ำหน้ำที่ต่ำงๆ ดังนี้ 

- ผู้น ำทำงหนีแผ่นดินไหวแก่เจ้ำหน้ำที่ และผู้มำติดต่อรำชกำร 
- ผู้ขนย้ำยทรัพย์สินและเอกสำรที่ส ำคัญ หำกสำมำรถท ำได้ 
- ผู้มีหน้ำที่ตรวจสอบว่ำมีใครสูญหำยหรือไม่เมื่ออพยพหนีแผ่นดินไหว 
- ผู้มีหน้ำที่ดูแลรักษำทรัพย์สินในพ้ืนที่พักชั่วครำว 

3. ให้ผู้น าทางหนีแผ่นดินไหวแก่เจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการ เป็นผู้น าทางอพยพจากอาคารไปยังบริเวณ
พ้ืนที่รองรับการอพยพหนีไฟ (ด้านทิศใต้ของอาคารรัฐประศาสนภักดี หรืออาคาร B) จุดรวมพล หากไม่สามารถอพยพ
ไปที่จุดดังกล่าวได้ ให้อพยพไปยังที่โล่งแจ้งที่ใกล้ที่สุด และอย่าแย่งกันออกที่ประตูเพราะจะเกิดอันตรายจากการ 
เหยียบกัน 

4. กรณีไม่สามารถออกจากอาคาร ให้อยู่ในชั้นเดิม ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดในขณะเกิดแผ่นดินไหว และ
ให้หมอบอยู่ใต้โต๊ะ หรือยืนชิดติดกับเสาที่แข็งแรง 

5. ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบว่ามีใครสูญหายจากการอพยพแผ่นดินไหว เป็นผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบว่ามีใครสูญหายจากการอพยพหนีแผ่นดินไหวด้วย 

6. ส านักงานเลขานุการกรมรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นทราบเป็นระยะๆ 
๓. การปฏิบัติหลังเกิดแผ่นดินไหว 

1. มีผู้สูญหาย แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง  หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๒๖-๔๔๔๔-๗) 
(มูลนิธิร่วมกตัญญู หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๗๕๑-๐๙๕๑-๓) ให้ด าเนินการค้นหาผู้ที่ติดอยู่ภายในตัวอาคาร 

2. ให้ส านัก/กอง/กลุ่ม และหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง ด าเนินการส ารวจและประเมินความเสียหาย 
3. ในกรณีสถานที่ท างานเสียหายจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ส านักงานเลขานุการกรม จัดหาสถานที่

ในการท างานและให้บริการประชาชนทดแทนสถานที่เดิม พร้อมทั้งด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

 



๓๖ 
 

แผนภาพแสดงขั้นตอน การปฏิบัติตามแผนรองรับภาวะฉุกเฉินกรณีแผ่นดินไหว 

 
 
 
 
 
 

 

 

  

๑. ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม ติดตำมข่ำวอย่ำงใกล้ชิดทั้งทำงวิทยุและโทรทัศน์ 

๒. ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม แจ้งเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนทรำบเพ่ือเตรียมควำม
พร้อมในกำรอพยพ 

๓. ผู้มีหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย ปฏิบัติหน้ำที่ทันที  
   ๓.๑ ผู้น ำทำงหนีแผ่นดินไหวแก่เจ้ำหน้ำที่และผู้มำติดต่อรำชกำร 
   ๓.๒ ผู้ขนย้ำยทรัพย์สินและเอกสำรที่ส ำคัญ หำกสำมำรถท ำได้ 
 

๕. กรณีไมส่ำมำรถ 
ออกจำกอำคำรได ้

๕.๑ ให้อยู่ในชั้นเดิม 
๕.๒ ห้ำมใช้ลิฟต์โดยเด็ดขำด 
๕.๓ ให้หมอบอยู่ใต้โต๊ะหรือยืนชิดติดกับเสำที่แข็งแรง 

๖. ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/กลุ่ม/กอง รำยงำนผล 
ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร ทรำบเป็นระยะ 

ทรำบเป็นระยะๆ 

๔.๑ ผู้น ำทำงหนีแผ่นดินไหว จะเป็นผู้น ำทำงอพยพ โดย
ใช้บันไดหนีไฟไปยังจุดรวมพล ห้ำมใช้ลิฟต์โดยเด็ดขำด 
(ด้ำนทิศใต้ของอำคำรรฐัประศำสนภักด ีหรืออำคำร B )  
๔.๒ ผู้มีหน้ำที่ตรวจสอบ ให้ตรวจสอบจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่
ในสังกัดตนเองและรำยงำนให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/กลุ่ม/
กอง ทรำบ 

 

๔. กรณีออกจำก
อำคำรได ้

๑. ให้ควำมรู้ในกำรปฏิบัติตน เมื่อเกิดแผ่นดินไหว พร้อมเส้นทำงอพยพ
แผ่นดินไหวและจุดรวมพลแก่เจ้ำหน้ำที่ทุกคน 

 

๒.กำรปฏิบัติ
ในภำวะ
ฉุกเฉิน 

๓.การปฏิบัติหลัง
เกิดแผ่นดินไหว 

ไม่มผีู้สญูหำย 

มีผู้สญูหำย 

ด ำเนินกำรค้นหำผู้สูญหำย โทรแจ้ง 
- มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง ๐๒-๒๒๖-๔๔๔๔-๗ 
- มูลนิธิร่วมกตัญญู ๐๒-๗๕๑-๐๙๕๑-๓ 

๑. ด ำเนินกำรส ำรวจควำมเสียหำย
สถำนที่ปฏิบัติงำน 
๒. สถำนที่เสียหำยไม่สำมำรถปฏิบัติงำน
ได้ ให้ สลก. จัดหำสถำนที่ทดแทน 
เพ่ือปฏิบัติงำนและให้บริกำรประชำชน 
ตลอดจนประชำสัมพันธ์ให้ทรำบทั่วกัน  

๑.กำรปฏิบัติ
ในภำวะปกติ 



๓๗ 
 

10.6 แผนรองรับภำวะฉุกเฉินกรณี กรณีโรคระบำด 
1. กำรปฏิบัติในภำวะปกติ 

1) ให้แต่ละส านัก กอง กลุ่ม เตรียมความพร้อมในด้านเอกสาร ข้อมูลที่ส าคัญและอุปกรณ์ส านักงาน ที่
จ าเป็นต้องใช้ในกรณีมีการย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน และเตรียมความพร้อมในการท างานที่บ้านผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านระบบออนไลน์ โดยเฉพาะศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศให้เตรียมความพร้อมในเรื่องของ
กระบวนการท างานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) ส านักงานเลขานุการกรม จัดท าบัญชีหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานต่าง ๆ และสถานพยาบาล 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อกันได้สะดวกเมื่อเกิดโรคระบาด 

2. กำรปฏิบัติในภำวะฉุกเฉิน 
1) แต่ละส านัก กอง กลุ่ม ประเมินสถานการณ์เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือต่อสถานการณ์ที่

เกิดขึ้น และแจ้งต่อส านักงานเลขานุการกรมตรวจสอบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคระบาดและประเมินสถานการณ์ 
และรายงานผู้บังคับบัญชาเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือต่อสถานการณ์ที่เกิดข้ึน 

2) ส านักงานเลขานุการกรม แจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ ผ่านทุกช่องทางการสื่อสารที่
สามารถใช้งานได้ และเพ่ิมการดูแลอนามัยด้านสถานที่ของหน่วยงาน เช่น การเพ่ิมความถี่ในการท าความสะอาด
พ้ืนทางเดินเข้า-ออกอาคาร ลิฟต์ ห้องน้ า ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ ตรวจเช็คท าความสะแดจุดสัมผัสสาธารณะด้วยน้ ายา
ฆ่าเชื้อ เช่น ปุ่มกดลิฟต์ ราวบันได ที่จับหรือลูกบิดประตู/อาคาร จัดให้มีบริการเจลล้างมือโดยเฉพาะจุดที่มีการ
เข้า-ออกอาคาร หน้าลิฟต์ ห้องประชุม และศูนย์ราชการ เพ่ิมความถี่ในการดูแลระบบเครื่องปรับอากาศเป็นกรณี
พิเศษ ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ สร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดและการปฏิบัติตนเพ่ือป้องกัน  
เชื้อโรค เป็นต้น 

3) ผู้บริหารร่วมกับผู้อ านวยการ ส านัก กอง กลุ่ม ประเมินสถานการณ์โดยการจัดประชุมเตรียมความ
พร้อมฯ 

4) กรณีเกิดโรคระบาดร้ายแรง จ าเป็นต้องปิดส านักงาน ให้เจ้าหน้าที่รับเรื่องจากผู้มารับบริการหรือผู้มา
ติดต่อราชการไว้ก่อน และแจ้งว่าจะด าเนินการทันทีที่สามารถด าเนินการได้ 

5) กรณีโรคระบาดร้ายแรง จ าเป็นต้องปิดอาคาร ให้ส านักงานเลขานุการกรม จัดหาช่องทางการ
ปฏิบัติงานและช่องทางการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัลและช่องทางออนไลน์ ทั้งนี้ให้ประชาสัมพันธ์ทราบ
โดยทั่วกัน 

6) ส านักงานเลขานุการกรม รายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้นทราบเป็นระยะ ๆ 
7) กรณีพบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีอาการป่วยเข้าข่ายอาการของโรคระบาดให้ด าเนินการแจ้ง

สถานพยาบาลที่อยู่ในพื้นท่ีใกล้เคียง หรือตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยเร็ว 
3. กำรปฏิบัติหลังเกิดโรคระบำด 

1. ส านักงานเลขานุการกรม ร่วมกับ ส านัก กอง กลุ่ม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส ารวจความพร้อมของ
อาคาร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน และท าความสะอาดโดยใช้น้ ายาฆ่าเชื้อโรคเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัยและกลับคืนสู่สภาพเดิม 

2. ส านักงานเลขานุการกรม สรุปรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับขั้น 
 



๓๘ 
 

๒.กำร
ปฏิบัติใน 

ภำวะฉุกเฉิน 

แผนผังแสดงขั้นตอน การปฏิบัติตามแผนรองรับกรณีโรคระบาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

๑.กำร
ปฏิบัตใิน
ภำวะปกติ 

๓.กำรปฏิบัติ
หลังเกิด 

โรคระบำด 

1.1 ให้แต่ละส านัก กอง กลุ่ม เตรียมความพร้อมในด้านเอกสาร ข้อมูลที่ส าคัญและอุปกรณ์ส านักงาน ที่
จ าเป็นต้องใช้ในกรณีมีการย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน และเตรียมความพร้อมในการท างานที่บ้านผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านระบบออนไลน์ โดยเฉพาะศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศให้เตรียมความพร้อมในเรื่องของ
กระบวนการท างานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.2 ส านักงานเลขานุการกรม จัดท าบัญชีหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานต่าง ๆ และสถานพยาบาล เพื่อให้
เจ้าหน้าท่ีสามารถติดต่อกันไดส้ะดวกเมื่อเกิดโรคระบาด 

1) แต่ละส านัก กอง กลุ่ม ประเมนิสถานการณ์เพื่อเตรียมความพรอ้มในการรับมือต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และ
แจ้งต่อส านักงานเลขานุการกรมตรวจสอบข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับโรคระบาดและประเมินสถานการณ์ และ
รายงานผู้บังคับบญัชาเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือต่อสถานการณ์ที่เกดิขึ้น 

2) ส านักงานเลขานุการกรม แจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ ผ่านทุกช่องทางการสื่อสารที่สามารถใช้
งานได้ และเพิ่มการดูแลอนามัยด้านสถานที่ของหน่วยงาน เช่น การเพิ่มความถี่ในการท าความสะอาดพื้น
ทางเดินเข้า-ออกอาคาร ลิฟต์ ห้องน้ า ด้วยน้ ายาฆ่าเช้ือ ตรวจเช็คท าความสะแดจุดสัมผัสสาธารณะด้วยน้ ายา
ฆ่าเช้ือ เช่น ปุ่มกดลิฟต์ ราวบันได ท่ีจับหรือลูกบิดประตู/อาคาร จัดให้มีบริการเจลล้างมือโดยเฉพาะจุดที่มีการ
เข้า-ออกอาคาร หน้าลิฟต์ ห้องประชุม และศูนย์ราชการ เพิ่มความถี่ในการดูแลระบบเครื่องปรับอากาศเป็น
กรณีพิเศษ ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ สร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดและการปฏิบัติตนเพื่อ
ป้องกันเช้ือโรค เป็นต้น 

 

3.1 ส านักงานเลขานุการกรม ร่วมกับ ส านัก กอง กลุ่ม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส ารวจความพร้อมของอาคาร 
สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน และท าความสะอาดโดยใช้น้ ายาฆ่าเชื้อโรคเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้วยความ
ปลอดภัยและกลับคืนสู่สภาพเดิม 
3.2 ส านักงานเลขานุการกรม สรุปรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับขั้น 

3) ผู้บริหารร่วมกับผู้อ านวยการ ส านัก กอง กลุ่ม ประเมินสถานการณ์โดยการจดัประชุมเตรียมความพร้อมฯ 

4) กรณเีกิดโรคระบาดร้ายแรง จ าเป็นต้องปิดส านักงาน ให้เจา้หน้าที่รับเรื่องจากผูม้ารับบริการหรือผูม้าติดต่อ
ราชการไว้ก่อน และแจ้งว่าจะด าเนินการทันทีท่ีสามารถด าเนินการได้ 

5) กรณโีรคระบาดร้ายแรง จ าเปน็ต้องปิดอาคาร ให้ส านักงานเลขานุการกรม จดัหาช่องทางการปฏิบตัิงานและ
ช่องทางการให้บริการประชาชนผา่นระบบดจิิทัลและช่องทางออนไลน์ ทั้งนี้ให้ประชาสัมพันธ์ทราบโดยทั่วกัน 

6) ส านักงานเลขานุการกรม รายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้นทราบเป็นระยะ ๆ 

 
7) กรณีพบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีอาการป่วยเข้าข่ายอาการของโรคระบาดใหด้ าเนินการแจ้ง
สถานพยาบาลที่อยู่ในพ้ืนท่ีใกล้เคยีง หรือตามที่กระทรวงสาธารณสขุก าหนดโดยเร็ว 



๓๙ 
 

11. ตัวช้ีวัดกำรด ำเนินงำน 
 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานของกระบวนการในการปฏิบัติงานตามแผนด าเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่องในการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ร้อยละ 70  
 
12. วิธีกำรติดตำม และกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ 
 1. การประชุมคณะท างานบริหารความต่อเนื่องในการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือติดตามและรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความ
ต่อเนื่อง (BCP) 
 2. การรายงานความคืบหน้าให้คณะบริหารความต่อเนื่องในการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองตามที่ได้มีการก าหนดไว้ตามแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

ภำคผนวก 
 

ภำคผนวก ก. รำยช่ือเจ้ำหน้ำที่และข้อมูลเพื่อกำรติดต่อสื่อสำร 
 

รายช่ือเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ที่ท างาน โทรศัพท์มือถือ Email 
นำงสมพร วุฑฒิรักษ์ 
ส่วนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

02 141 3485 089 898 6747 hrdvocpb@gmail.com 

นำงสำวกษมำ สุริยวงศ์ 
ส่วนบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

02 141 3517 081 563 1151 ekorks@gmail.com 

นำงสำวชลลดำ บุญจันทร์ 
ส่วนกำรเงินและบัญชี 

02 141 2291 089 200 1821 Tonluck.chonlada@hotmail.com 

นำงสำยสวำท ใจจง 
ส่วนพัสดุ 

02 141 3478 085 485 7614 saisawatjai@gmail.com 

นำงสำวสุวัลยำ แก้ววิมล 
ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 

02 141 3487 098 555 8959 Suwanlaya6@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:saisawatjai@gmail.com


๔๑ 
 

ภำคผนวก ข. สรุปรำยกำรและจ ำนวนทรัพยำกรส ำคัญ เพื่อใช้ในกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง 
 
1. ด้ำนสถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรอง (Working Space Requirement)  

ประเภททรัพยากร สถานที่/ที่มา ระยะเวลาในการจัดหา 
4 ชม. 1 วัน 1 สัปดาห ์ 2 สัปดาห ์ 1 เดือน 

1. พ้ืนที่ส าหรับ
สถานที่ปฏิบัติงาน
ส ารอง 

- หน่วยงานภายใน 
สคบ. 
- ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี 
- ภาคเอกชน 

อย่างน้อย 
186 
ตร.ม. 

อย่างน้อย 
265 
ตร.ม. 

อย่างน้อย 
378 
ตร.ม. 

อย่างน้อย 
540 
ตร.ม. 

อย่างน้อย 
772 
ตร.ม. 

2. พื้นที่ส ารอง
ปฏิบัติงาน 
ที่บ้าน 

- บุคลากรที่เก่ียวข้อง
ในการด าเนินงานตาม
สภาวะวิกฤต 

- - - อย่างน้อย 
161 
ตร.ม. 

อย่างน้อย 
230 
ตร.ม. 

รวม 
อย่างน้อย 

186 
ตร.ม. 

อย่างน้อย 
265 
ตร.ม. 

อย่างน้อย 
378 
ตร.ม. 

อย่างน้อย 
701 
ตร.ม. 

อย่างน้อย 
1002 
ตร.ม. 

 

2. ด้ำนควำมต้องกำรวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement)   

ประเภททรัพยากร ที่มา ระยะเวลาในการจัดหา 
4 ชม. 1 วัน 1 สัปดาห ์ 2 สัปดาห ์ 1 เดือน 

1. คอมพิวเตอร์ส ารองที่มี
คุณลักษณะเหมาะสม 

- ของส านักงาน 
- จัดซื้อจัดจ้าง
พิเศษตามความ
เหมาะสม 
- ของบุคลากร 

20 
เครื่อง 

20 
เครื่อง 

20  
เครื่อง 

50 
เครื่อง 

60  
เครื่อง 

2. โทรศัพท์พร้อม
หมายเลข/โทรศัพท์มือถือ 

- ของส านักงาน 
- จัดซื้อจัดจ้าง
พิเศษตามความ
เหมาะสม 
- ของบุคลากร 

10 
เครื่อง 

10 
เครื่อง 

10  
เครื่อง 

10 
เครื่อง 

10  
เครื่อง 

3. เครื่องโทรสาร - ของส านักงาน 
- จัดซื้อจัดจ้าง
พิเศษตามความ
เหมาะสม 
- ของบุคลากร 

2 เครื่อง 4 เครื่อง 6 เครื่อง 8 เครื่อง 10 เครื่อง 



๔๒ 
 

ประเภททรัพยากร ที่มา ระยะเวลาในการจัดหา 
4 ชม. 1 วัน 1 สัปดาห ์ 2 สัปดาห ์ 1 เดือน 

4. เครื่องถ่ายเอกสาร/
เครื่องสแกน 

- ของส านักงาน 
- จัดซื้อจัดจ้าง
พิเศษตามความ
เหมาะสม 
- ของบุคลากร 

2 เครื่อง 4 เครื่อง 6 เครื่อง 8 เครื่อง 10 เครื่อง 

5. เครื่องส ารองไฟ - ของส านักงาน 
- จัดซื้อจัดจ้าง
พิเศษตามความ
เหมาะสม 
- ของบุคลากร 

20 
เครื่อง 

20 
เครื่อง 

20  
เครื่อง 

50 
เครื่อง 

60  
เครื่อง 

6. เครื่อง Printer - ของส านักงาน 
- จัดซื้อจัดจ้าง
พิเศษตามความ
เหมาะสม 
- ของบุคลากร 

5  
เครื่อง 

5  
เครื่อง 

10  
เครื่อง 

20 
เครื่อง 

30  
เครื่อง 

7. กล้องถ่ายรูป/ขาตั้ง
กล้อง 

- ของส านักงาน 
- จัดซื้อจัดจ้าง
พิเศษตามความ
เหมาะสม 
- ของบุคลากร 

2 ชุด 2 ชุด 2 ชุด 2 ชุด 2 ชุด 

8. รถยนต์ส านักงานฯ - ของส านักงาน 
- จัดซื้อจัดจ้าง
พิเศษตามความ
เหมาะสม 
- ของบุคลากร 

1 คัน 1 คัน 1 คัน 1 คัน 1 คัน 

9. เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ - ของส านักงาน 
- จัดซื้อจัดจ้าง
พิเศษตามความ
เหมาะสม 
- ของบุคลากร 
 
 
 

- - 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 



๔๓ 
 

ประเภททรัพยากร ที่มา ระยะเวลาในการจัดหา 
4 ชม. 1 วัน 1 สัปดาห ์ 2 สัปดาห ์ 1 เดือน 

10. อุปกรณ์เครื่องเขียน 
กระดาษ ปากกา ดินสอ 
เป็นต้น 

- ของส านักงาน 
- จัดซื้อจัดจ้าง
พิเศษตามความ
เหมาะสม 
- ของบุคลากร 

พิจารณา
ตามความ
เหมาะสม 

พิจารณา
ตามความ
เหมาะสม 

พิจารณา
ตามความ
เหมาะสม 

พิจารณา
ตามความ
เหมาะสม 

พิจารณา
ตามความ
เหมาะสม 

11. วัสดุ อุปกรณ์ป้องกัน
ฆ่าเชื้อโรค เช่น เครื่องวัด 
หน้ากากอนามัย ถุงมือ 
แอลกอฮอล์ น้ ายาฆ่าเชื้อ
โรคชนิดต่าง ๆ 

- ของส านักงาน 
- จัดซื้อจัดจ้าง
พิเศษตามความ
เหมาะสม 
- ของบุคลากร 

พิจารณา
ตามความ
เหมาะสม 

พิจารณา
ตามความ
เหมาะสม 

พิจารณา
ตามความ
เหมาะสม 

พิจารณา
ตามความ
เหมาะสม 

พิจารณา
ตามความ
เหมาะสม 

 

3. ควำมต้องกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูล (IT & Information Requirement) 

ประเภททรัพยากร แหล่งข้อมูล 
ระยะเวลาในการจัดหา 

4 ชม. 1 วัน 1 
สัปดาห ์

2 
สัปดาห ์ 1 เดือน 

ระบบงำน 
1. ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

Server ของส านักงาน  
(ส่วนเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 

     

2. ระบบบริหารจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

     

3. ระบบลงเวลาปฏิบัติงานและ
ใบลาอิเล็กทรอนิกส์ 

     

4. ระบบบริหารสินทรัพย์และ
พัสดุ สคบ. 

     

5. ระบบห้องประชุมไร้กระดาษ  
e-Meeting 

     

6. ระบบงานสู่การบริหารภายใต้
เทคโนโลยีดิจิทัล : ATM 

     

7. ระบบบริหารงานยุทธศาสตร์
การคุ้มครองผู้บริโภค CSMS 

     

8.  ระบบสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ e-Learning 
 

     



๔๔ 
 

ประเภททรัพยากร แหล่งข้อมูล 
ระยะเวลาในการจัดหา 

4 ชม. 1 วัน 1 
สัปดาห ์

2 
สัปดาห ์ 1 เดือน 

9. ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย
คุ้มครองผู้บริโภค CPNs 

     

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 
1. ระบบ Call Center 1166 Server ของส านักงาน 

(ส่วนเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

     
2. ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค และ
ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคในส่วน
ภูมิภาค  

     

3. ระบบจดทะเบียนการประกอบ
ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 
(e-Regist) 

     

4. ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์  
(OCPB D-Mediate) 

     

5. ระบบแจ้งเตือนภัยผู้บริโภค 
(ThaiCas) 

     

6. ระบบบริหารศูนย์คุ้มครอง
ผู้บริโภคแบบบูรณาการ (CCMS) 

     

7. Ocpb Web Server ของส านักงาน 
(ส่วนเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 

     
8. Line Official สคบ.-อปท.      

 

4. ควำมต้องกำรด้ำนบุคลำกรส ำหรับควำมต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงำน (Personal Requirement) 

ประเภททรัพยากร ระยะเวลาในการจัดหา 
4 ชม. 1 วัน 1 สัปดาห ์ 2 สัปดาห ์ 1 เดือน 

จ านวนบุคลากรปฏิบัติงานที่ส านักงาน/สถานที่
ปฏิบัติงานส ารอง  

193  
(50%) 

232 
(60%) 

271 
(70%) 

309 
(80%) 

386 
(100%) 

จ านวนบุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน ด าเนินการเป็นไปตามประกาศ สคบ. เรื่อง แนวทางการให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่กรณีโรคระบาด 

 
 
 

 
 

 



๔๕ 
 

5. ควำมต้องกำรด้ำนผู้ให้บริกำรที่ส ำคัญ (Service Requirement) 

ประเภททรัพยากร ระยะเวลาในการจัดหา 
4 ชม. 1 วัน 1 สัปดาห ์ 2 สัปดาห ์ 1 เดือน 

1. ผู้ให้บริการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต      
2. ผู้ให้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) สพร. 

     

3. ผู้ให้บริการระบบคลาวด์ (Cloud) สพร. 
กระทรวงดิจิทัลฯ, กสท โทรคมนาคม จ ากัด 

     

4. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
eMENSCR) 

     

5. ส านักงบประมาณ (ระบบฐานข้อมูลแผน 
ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
BBEVIS) 

     

6. ส านักงบประมาณ (ระบบการจัดท าค าขอ
งบประมาณ e-Budgeting)  

     

7. ผู้ให้บริการและดูแลระบบรับเรื่องร้องทุกข์ 
ด้วยระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค โดยบริษัท  
แอดวานซ์ อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 



๔๖ 
 

ภำคผนวก ค. รำยช่ือหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

รำยช่ือส่วนรำชกำรและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 
ส านักงาน ก.พ. 02 457 1000 
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 02 283 4000 
ส านักงาน ป.ป.ท. 02 502 6670-80 
ส านักงาน ป.ป.ช. 02 528 4800 
ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 02 127 7000 
กรมบัญชีกลาง 02 127 7000 
ส านักงบประมาณ  02 265 1000 
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์รัฐบาล 1111 02 283 4429 
กสทช. 02 670 8888 
คปภ. 02 515 3999 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 02 283 6430 
กรมการค้าภายใน 02 507 5530 
กรมการท่องเที่ยว 02 141 3333 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 02 590 7000 
ศาลแพ่ง  
- ส านักกิจการคดี/งานแผนกคดีผู้บริโภค 
- ศูนย์ข้อมูลท่าสารส านักงานศาลยุติธรรม 

02 541 2420 

ศาลปกครอง (ศูนย์บริการประชาชน) 02 141 1111 
กรมบังคับคดี (ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมบังคับคดี) 02 881 4999 
กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
การคุ้มครองผู้บริโภค 

02 143 9225 
02 142 1050 

ส านักงานอัยการสูงสุด 02 142 1436 
02 142 1444 

กรมท่ีดิน 02 141 5555 
ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 02 202 3300 
สถาบันยานยนต์ 02 712 2414 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 02 241 9000 
สมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค  086 571 1021 (วิทยา)   

087 931 4406 (สมศรี) 
สมาคมเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค 080 077 5556 (จิราภรณ์) 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 02 193 7000 
แพทยสภา 02 590 1886 



๔๗ 
 

รำยช่ือส่วนรำชกำรและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 
กรมการบินพลเรือน 02 272 5741 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 02 280 4085 ตอ่ 6234 
กรมควบคุมมลพิษ 02 298 2399, 02 298 2435 
กรมประชาสัมพันธ์ 02 618 2323 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 02 547 4481  
กรมวิชาการเกษตร 02 561 2825 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 02 201 7232 
กรมส่งเสริมการเกษตร 02 2579 0121-27 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 02 202 4435 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 02 039 5598 
ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ  02 141 6779 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 02 221 1133 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 02 590 1618-19 
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 02 123 1234 
ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 02 202 3496 
ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 02 561 2277 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

02 282 1770 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ 02 142 1331 02 141 7440 
ส านักงานเลขาธิการอาเซียน putu.sajaya@asean.org 

sarah.firdaus@asean.org 
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 02 507 7572 
กรมการค้าต่างประเทศ 02 528 7500-29 
TOT ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ 02 142 1177 , 02 141 1439 
DGA Contact Center 02 612 6060 
GDCC Support Center  02 024 1999 , 02 104 7449 
บริษัท แอดวานซ์ อินโนเวชั่น เทคโนโลยีจ ากัด 081 692 3699 (วรชาต)ิ 

 
 
 
 
 
 

 

mailto:putu.sajaya@asean.org


๔๘ 
 

สำยด่วนส ำหรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน เบอร์ติดต่อ 
แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้าย 191 
แจ้งเหตุไฟไหม-้ดับเพลิง 199 
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 192 
ต ารวจท่องเที่ยว 1155 
กองปราบปราม 1195 
กรมทางหลวง 1586 
กรมเจ้าท่า เหตุด่วนทางน้ า 1199 
กรมป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย 1784 
ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร 1197 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 1543 
รับแจ้งรถหาย ถูกขโมย 1192 
หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน  1669 (ทั่วไทย) 1646 (กทม.) 
สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน 1677 
สถานีวิทยุ จส.100 1808 
การไฟฟ้านครหลวง 1130 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1129 
การประปานครหลวง 1125 
การประปาส่วนภูมิภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1662 

 



๔๙ 
 

ภำคผนวก ง. แผนกำรสื่อสำรของหน่วยงำน 

 ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ความเสียหายขึ้น สิ่งส าคัญส าหรับหน่วยงาน  คือ การสื่อสารข้อความส าคัญ 
(Key message) ให้ผู้ให้บริการ/ผู้ใช้บริการของตนทราบอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล เพื่อให้ผู้ให้บริการเหล่านั้น
ได้รับทราบถึงสถานการณ์และข้อชี้แนะพิเศษในการด าเนินการ จึงจ าเป็นต้องมีแผนการสื่อสารของหน่วยงาน
เตรียมการไว้ล่วงหน้า รวมถึงค าถามพ่ีพบบ่อย ภายใต้สถานการณ์เหตุการณ์ความเสียหายที่แตกต่างกันดังนั้น เมื่อ
มีการประกาศใช้แผน BCP ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. เจ้าหน้าที่ที่ประจ าอยู่ที่สถานที่ท างานหลัก (Primary Site) จะต้องน าป้ายประกาศติดไว้ใกล้สถานที่ท า
การเดิม เพ่ือให้ผู้มาติดต่อรับทราบถึงที่ท าการชั่วคราว 
 ตัวอย่ำงเนื้อควำมของท้ำยประกำศ 
 จากวันที่ .............. กรมทางหลวง ได้ย้ายที่ท าการเป็นการชั่วคราวไปที่ เลขที่ ............................................  
 อาคาร ........................................ ถนน ......................................... หมายเลขโทรศัพท์ ................ ............... 
 หมายเลขโทรสาร ............................................................................................................... .......................... 
 2. ผู้ประสานงาน BCP น าแบบฟอร์มหนังสือขออนุญาตเข้าปฏิบัติงาน ณ อาคารศูนย์ส ารอง (ท่ีได้จัดท า
และเก็บไว้) มากรอกข้อความด้วยลายมือ และลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย เพ่ือน าไปยังศูนย์ส ารอง 
(เนื่องจากเวลาเกิดเหตุอาจไม่มีระบบจัดพิมพ์หนังสือ หนังสือขออนุญาตเข้าปฏิบัติงานจึงควรจัดท าไว้ล่วงหน้า และ
จัดเก็บ 1 ชุด ในสถานที่ปฏิบัติงานรวมไว้กับชุดวัสดุ/อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมไว้และอีก 1 ชุดที่บ้านของผู้ประสานงาน 
BCP กรณีเหตุการณ์เกิดหลังเวลาท าการ) 
 3. เมื่อไปถึงศูนย์ส ารอง น าแบบฟอร์มจดหมายและแจ้งศูนย์สั่งการถึงการย้ายสถานที่ปฏิบัติงานจัดส่ง
โทรสารให้กับศูนย์สั่งการเพื่อแจ้งแก่ส่วนงานภายใน 
 4. ผู้ประสานงาน BCP จัดท าหนังสือติดต่อคู่ค้าหรือลูกค้าให้ทราบการเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฏิบัติงาน 
หาก PC และเครื่องโทรสารยังไม่สามารถใช้การได้ ระหว่างนั้นอาจจะแจ้งทางโทรศัพท์ก่อน 
 5. ณ ศูนย์ส ารองการปฏิบัติงาน ผู้ประสานงาน BCP จัดท าประกาศแจ้งให้ทราบว่า มีบริการใดบ้างที่
ยังให้บริการอยู่และระบบใดใช้การได้ ระบบใดยังใช้การไม่ได้อาจมีความล่าช้า หรือ ต้องรอคอยเป็นเวลาเท่าไร 
 6. จัดให้มีการตอบรับโทรศัพท์แจ้งการย้ายสถานที่และบริการที่ยังให้บริการอยู่ หรือบริการใดสามารถ
ใช้ได้ ณ สถานที่ใดทดแทนได้  
 
 
 
 
 
 



๕๐ 
 

ภำคผนวก จ. รำยงำนกำรบันทึกเหตุกำรณ์ 
(Event Log Book Report) 

 
หน่วยงาน ………………………………………………………………สังกัด : …………………………….. ฝา่ย : …………………………… 
ทีมงานคณะบริหารความต่อเนื่องฝ่าย : ......................................................... หมายเลขโทรศัพท์ : .......................... 
สถานที่ปฏิบัติงาน .............................................................................................................................. ........................ 

วัน เดือน ปี เวลำ รำยละเอียด ผู้บันทึก 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

ลงชื่อ ........................................................ (ผู้รายงาน) 
             (.....................................................) 
 
 
 



๕๑ 
 

เอกสำรอ้ำงอิง 
 1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานบริหารความต่อเนื่องในการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของ สคบ.  
ที่ 64/2563 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 
 2. ประกาศ สคบ. เรื่อง แนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อโควิด 19 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 
 3. คู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Management : BCM) และ
แบบฟอร์มแนะน าส าหรับการจัดท าแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ของส านักงาน ก.พ.ร. 
 4. ตัวอย่างแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องส าหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของกรมสรรพากร 
 

*************************** 


