
1. ประเมินสถานการณ์ปัจจุบนัขององค์กรเชื่อมโยงกับ
สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น

2. ระดมคนในองค์กรจัดท าแผนในส่วนที่ตนเองเก่ียวข้อง

3. สื่อสารแผน BCP เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอยา่งจรงิจัง

4. ใช้เทคโนโลยีช่วยในทุกช่องทางเพื่อลดความเสี่ยง
ของสถานการณ์ต่างๆ

5. หลังเหตุการณ์สงบประเมินความพร้อมเพื่อเดินหน้าต่อไป

ระดมคนในองค์กรจัดท าแผนในส่วนที่ตนเก่ียวข้อง
นัดประชุมทีมงานทั้ง Online และ Offline กับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง เพื่อหาข้อสรุปและจัดท าแผนออกแบบคู่มือ 
BCP ส่งให้ผู้เก่ียวข้อง

สื่อสารแผน BCP เพื่อให้เกิดการปฏิบตัอิย่างจริงจงั
ออกประกาศ สื่อสารในทุกช่องทางให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
รวมถึงการนัดหมายในการท างาน ในรูปแบบของ 
Work From home การใช้ระบบออนไลน์หรือ 
Application เพื่อให้งานเดินต่อได้

ประเมินสถานการณ์ปัจจุบนัขององค์กรเชื่อมโยง
สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น
ก าหนดพื้นท่ีปฏิบตัิงานส ารอง จัดเตรียมเคร่ืองมอื
อุปกรณ์ส ารอง ก าหนดบุคลากรท างานทดแทนกัน 
พัฒนาระบบการสื่อสารและระบบการให้บรกิาร

ใชเ้ทคโนโลยีช่วยในทุกช่องทางลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในช่วงน้ี การประชุม: Zoom ฯลฯ 
ติดต่องานอย่างรวดเร็ว : Line /Email ฯลฯ 
การชี้แจ้งจากผู้บริหาร : Line กลุ่มผู้บริหาร ฯลฯ

หลังเหตุการณ์สงบประเมินความพร้อมเพือ่เดินหน้าต่อไป
มีการประเมนิความเสียหายหรือข้อติดขัดต่างๆ เป็นระยะ 
รวมถึงการจัดระบบให้ทุกอย่างเข้าที่และสามารถ
ด าเนินงานได้เหมอืนเดิมต่อเนือ่งมีประสิทธิภาพ

ให้ข้อมูลอย่างตรงไป ตรงมา และงดการจัดสัมมนาที่

ต้องมีผู้เข้าประชุมจ านวนมาก สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี

ออนไลน์ในการท างานกับผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สร้างขวัญและก าลังใจให้กับเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้งสื่อสารข้อมูลอย่างครบถ้วน
ตลอดจนลดข้อก ากัดเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

อัพ เดทข้ อ มูล ให้ เ จ้ าห น้าที่ ท ราบ เ ป็นระยะ  แล ะ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือครอบครัวของ
เจ้าหน้าที่ที่ เจ็บป่วย พร้อมทั้งด าเนินงานให้เหมือน
ภาวะปกติ อย่าให้ข้อจ ากัดเป็นอุปสรรคในการท างาน

ผู้บริหาร

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง

BCP 



การปฏิบัติตามแผนรองรับกรณีชุมนุมประท้วง/จลาจล

การปฏิบัติในภาวะปกติ

ส ำนัก กอง กลุ่ม เตรียมควำมพร้อมในด้ำนเอกสำรหรอืข้อมูลที่ส ำคัญหรอืมีควำมจ ำเป็นที่ต้องใช้กรณีที่ต้องมีกำรย้ำยสถำนท่ีปฏิบัติงำน

การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน

ตรวจสอบข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบั
การชมุนมุประท้วงและประเมิน

ฝ่ำยอ ำนวยกำร (ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม) ศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์

ก่อนเกิดเหตุกำรณ์

ระหว่ำงเกิดเหตุกำรณ์

1. สลก. ด ำเนินกำรแจ้งเตือนทุกหน่วยงำนในสังกัด และผู้มำรับ
บริกำรทรำบ
2. จัดเตรียมขอควำมช่วยเหลือด้ำนควำมปลอดภัย เช่น 
เจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจ  รถพยำบำล  รถดับเพลิงฯ  พร้อมทั้งก ำหนด
แนวเขตของผู้ชุมนุม
3. เจ้ำหน้ำท่ีทุกคนเตรียมพร้อมรบัสถำนกำรณ์และรกัษำ
ทรัพย์สินของทำงรำชกำรไม่ให้สูญหำย
4. มอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบดูแลควำมเรยีบรอ้ยเพิ่ม
ควำมเข้มงวดในกำรเข้ำและออกส ำนักงำน
5. ก ำหนดสถำนท่ีและตัวบุคคลไปเจรจำและรับขอ้ร้องเรยีน

กรณีไม่เกิดความวุ่นวาย
1. ผู้รับผิดชอบ/ประสำนเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจวำงก ำลังป้องกัน
2. เจ้ำหน้ำท่ีคอยรับฟังควำมคืบหน้ำ
3. เตรียมควำมพร้อมส ำหรับอพยพ
4. ร่วมวิเครำะห์และประเมินสถำนกำรณ์กับผูเ้กี่ยวข้องทุกฝ่ำย

ไม่เกิดควำมวุ่นวำย

เกิดควำมวุ่นวำย

1. เร่งด ำเนินกำรให้ผู้มำรับบรกิำร ผู้มำติดต่อ
2. แนะน ำเส้นทำงแก่ผู้มำรับบรกิำร ผู้มำติดต่อเพื่อออก
จำกอำคำรส ำนักงำนได้อยำ่งปลอดภัย

1. จัดเจ้ำหน้ำที่ช้ีแจงมำรับบริกำร
หรือผู้มำติดต่อ
2. รับเรื่องจำกผู้มำรับบริกำรหรือผู้มำติดตอ่
3. ให้กำรช่วยเหลือและน ำผู้มำติดต่อรำชกำรออกมำอย่ำง
ปลอดภัย 
4.ด ำเนินกำรและส่งมอบบริกำรทันที ที่สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้
5. กรณีไม่สำมำรถส่งมอบบรกิำรได้ให้แจ้งหรือส่งมอบ
บริกำรทันที ที่สำมำรถด ำเนินกำรได้

1. ตรวจสอบควำมเสียหำย   2. เข้ำสู่กำรฟื้นฟู  3. ผู้รับผิดชอบท ำรำยงำนสรุป รวมทั้งรำยงำนผู้บังคับบัญชำตำมล ำดบัช้ันทรำบ

กรณีเกิดความวุ่นวาย
1. น ำเอกสำรส ำคัญออกจำกส ำนักงำนล็อคประตูห้องท ำงำน
2. ช่วยเหลือกผู้มำรับบริกำรออกมำอย่ำงปลอดภัย
3. ด ำเนินกำรอพยพ/รวมจุดนัดหมำย
4. ปิดส ำนักงำน/รักษำควำมปลอดภัยในพ้ืนท่ี

หลังเกิดเหตุการณ์



การปฏิบัติตามแผนรองรับกรณีการก่อการร้าย/ก่อวินาศกรรม

การปฏิบัติในภาวะปกติ

การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน

การปฏิบัติหลังเกิดการก่อการร้าย

1. ให้ควำมรู้ในกำรปฏิบัติตนแก่เจ้ำหน้ำที่ เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ก่อกำรร้ำยในกรณีตำ่งๆ ตลอดจนเส้นทำงในกำรอพยพออกจำกตวัอำคำรและ
จุดรวมพล
2. กำรส ำรวจเครื่องมือรักษำควำมปลอดภัย เช่น กล้องวงจรปิด อุปกรณ์ไฟส ำรองฉุกเฉิน อุปกรณ์สื่อสำร เครื่องทำบบัตรเข้ำ-ออกประตู
3. ส ำรวจตรวจตรำผู้ผ่ำนเข้ำออกกับส ำนกังำนฯ /แลกบัตรผู้มำติดตอ่

1. ผู้พบเห็นเหตุกำรณ์/สิ่งของ/บุคคลต้องสงสัย รำยงำนต่อผู้บังคับบัญชำหรือผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบ 

2. ประสำนเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ สน. ทุ่งสองห้อง โทร.๐๒-๕๗๔-๖๔๖๐-๗ เพื่อควบคุมเหตุ

3. ให้กำรช่วยเหลือและแนะน ำผู้มำรับบรกิำรออกมำจำกตวัอำคำรอย่ำงปลอดภัย

4. ช่วยเหลอืผู้ได้รับบาดเจ็บน าสง่โรงพยาบาลใกล้เคียง (มลูนิธิปอเต็กตึง๊ โทรศพัท์ ๐๒-๒๒๖-๔๔๔๔-๗)
(มลูนิธิร่วมกตญัญ ูโทรศพัท์ ๐๒-๗๕๑-๐๙๕๑-๓) (ศนูย์นเรนทร โทรศพัท์ ๑๖๖๙)

5. หำกเหตุกำรณ์รุนแรง ไม่สำมำรถควบคุมเหตุกำรณ์ได้ ใหด้ ำเนินกำรอพยพและรวมตัวกันท่ีจุดนัดหมำย

6. ส ำรวจจ ำนวนบุคลำกร หำกมีผู้สูญหำย ให้ด ำเนินกำรค้นหำผู้ที่ติดคำ้งอยู่ภำยในตัวอำคำร

7. ผู้บริหำรร่วมวิเครำะห์และประเมินสถำนกำรณก์ับผู้เกีย่วข้องทุกฝ่ำย

8. เจ้ำหน้ำท่ีน ำเอกสำรที่มีควำมส ำคญัเสี่ยงต่อกำรสูญหำยและโดนท ำลำย ออกจำกส ำนักงำน 

1. ให้ส านัก/กอง/กลุ่ม และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการส ารวจและประเมินความเสียหาย
2. ในกรณีสถานที่ท างานเสียหายจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ส านักงานเลขานุการกรม จัดหาสถานที่ในการ
ท างานและให้บริการประชาชนทดแทนสถานที่เดิม พร้อมทั้งด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยท่ัวกัน

ด ำเนินกำร
ไปพร้อมกัน
หำกสำมำรถ
กระท ำได้










