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คํานํา 
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ดําเนินการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤตขององคการ เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักหรือ    

งานบริการ ท่ีสําคัญไดอยางตอเนื่องแมเกิดสภาวะวิกฤตตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ ประกอบกับมติ

คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2563 เห็นชอบในหลักการมาตรการเตรียมความพรอมของหนวยงาน

ภาครัฐในการบริหารราชการ และการใหบริการประชาชนในสภาวะวิกฤต รองรับสถานการณการระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมอบหมายใหสํานักงาน ก.พ.ร. ประสานงานกับหนวยงานของรัฐ

ทุกหนวยใหดําเนินการ จัดทํา ทบทวนและปรับปรุงแผนการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤติ (Business 

Continuity Plan - BCP) ใหเปนปจจุบัน 

  สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะหนวยงานท่ีมีภารกิจดานนโยบาย การบริหาร

จัดการทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนสวนราชการในสังกัดของกระทรวงยุติธรรม และการอํานวยความยุติธรรม   

และการใหความชวยเหลือประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอน จึงไดจัดทําแผนบริหารความตอเนื่อง             

ของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ใหสอดคลองกับมาตรการเตรียมความพรอมของหนวยงานภาครัฐในการ

บริหารราชการและใหบริการประชาชนในสภาวะวกิฤต และกําหนดใหมีการทบทวนแนวทางการบริหารความ

ตอเนื่องอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
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แผนบริหารความตอเน่ือง 

(Business Continuity Plan : BCP) 

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

บทท่ี 1  

1.1 ความสําคัญของการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต 
 

 สถานการณวิกฤตตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันนี้ท้ังท่ีมีสาเหตุมาจากมนุษยหรือภัยธรรมชาติพบวา 

เปนสิ่งท่ีสามารถเกิดข้ึนไดตลอดเวลา อีกท้ังมีความรุนแรงและกอใหเกิดความเสียหายในวงกวางเชนเดียวกับ

สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีระบาดเขาสูประเทศไทยตั้งแตเดือน

มกราคม 2563 เปนตนมา ซ่ึงกอใหเกิดผลกระทบในวงกวางตอประชาชน และภาครัฐไมสามารถใหบริการ      

ไดอยางตอเนื่อง ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงระบบและกลไกของรัฐท่ีมีความสําคัญตอการใหบริการประชาชน มีปญหา 

ขาดระบบการบริหารจัดการท่ีดี ไมสามารถดําเนินภารกิจในสภาวะวิกฤตไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น

สถานการณดังกลาวจึงเปนบทเรียนอันสําคัญ ท่ีหนวยงานของรัฐตองนํามาพิจารณาเพ่ือปรับกระบวนการทํางานใหม

โดยเฉพาะการบริการประชาชน เพ่ือใหม่ันใจวาภารกิจหลักของราชการ หรืองานบริการประชาชนท่ีสําคัญ 

สามารถดําเนินงานหรือใหบริการไดโดยไมสะดุดหยุดลงแมวาจะประสบกับวิกฤตการณหรือภัยพิบัติใด ๆ 

 การไมสามารถตอบสนองตอสถานการณวิกฤตของหนวยงานภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ  

และหลายหนวยงานตองหยุดชะงักการปฏิบัติงาน สงผลใหประชาชนไมสามารถขอรับบริการท่ีจําเปนจากรัฐได 

ดังนั้น คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2563 จึงมีมติเห็นชอบในหลักการของมาตรการเตรียม

ความพรอมของหนวยงานภาครัฐในการบริหารราชการและใหบริการประชาชนในสภาวะวิกฤต ตามท่ี สํานักงาน 

ก.พ.ร. เสนอ โดยกําหนดใหหนวยงานของรัฐ ซ่ึงประกอบดวยหนวยงานของรัฐทุกหนวยพิจารณา ดําเนินการ 

บริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต (Business Continuity Management : BCM) เพ่ือใหสามารถรับมือกับ

สถานการณฉุกเฉินตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนแลวยังคงปฏิบัติภารกิจและการบริการประชาชนท่ีสําคัญไดอยางตอเนื่อง 

ซ่ึงการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต หมายถึง องครวมของกระบวนการบริหาร ท่ีบงชี้ภัยคุกคามตอองคกร

และผลกระทบของภัยคุกคามนั้น ตอการดําเนินงานและใหแนวทางในการสรางขีดความสามารถใหองคกร        

มีความยืดหยุน เพ่ือการตอบสนองและปกปองผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย ชื่อเสียง ภาพลักษณ        

และกิจกรรมท่ีสรางมูลคาท่ีมีประสิทธิผล 

 ดังนั้น เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีขางตน และเพ่ือใหสํานักงานปลัดกระทรวง 

ยุติธรรมสามารถปฏิบัติงานท่ีเปนภารกิจสําคัญไดอยางตอเนื่องแมจะประสบกับสภาวะวิกฤต จึงไดจัดทําแผน

บริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤตเพ่ือสรางความตอเนื่องในการปฏิบัติราชการข้ึน เพ่ือใหหนวยงานนําไปใช    

ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในเหตุการณฉุกเฉินตางๆ ท่ีอาจสงผลใหสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมตองหยุด  
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การดําเนินงานหรือไมสามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนเหตุการณฉุกเฉินท่ีเกิดจากภัยธรรมชาต ิ

อุบัติเหตุการมุงรายตอองคกร หรือเหตุการณฉุกเฉิน ท่ีไมคาดคิด อาทิ ภัยจากการจูโจมทางคอมพิวเตอร อุทกภัย 

อัคคีภัย แผนดินไหว ไฟฟาดับในวงกวาง การชุมนุมประทวง การกอการจลาจล การกอการราย และการเกิดโรค

ระบาดตอเนื่อง เปนตน ซ่ึงการมีแผนบริหารความตอเนื่อง จะทําใหสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมสามารถ

รับมือกับ สถานการณวิกฤตตาง ๆ ได สามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนและทําให

กระบวนการท่ีสําคัญ (Critical Business Process) สามารถกลับมาดําเนินการไดอยางปกติ หรือตามระดับการ

ใหบริการท่ีกําหนดไว ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

1.2 วัตถุประสงค (Objective)         

 1) เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารความตอเนื่องของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  

 2) เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมลวงหนาของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ในการรับมือกับ  

   สภาวะวิกฤต/เหตุการณฉุกเฉินตางๆ ท่ีเกิดข้ึน       

 3) เพ่ือลดผลกระทบจากการหยุดชะงักการดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 4) เพ่ือบรรเทาความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับผูรับบริการของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

  อยูในระดับท่ียอมรับได 

 5) เพ่ือใหผูรับบริการมีความเชื่อม่ันในศักยภาพของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม แมวาสํานักงาน

  ปลัดกระทรวงยุติธรรมตองเผชิญกับเหตุการณรายแรงและสงผลกระทบจนทําใหการดําเนินงานตอง

  หยุดชะงัก 

1.3 สมมติฐานของการจัดทําแผนบริหารความตอเนื่อง (BCP Assumtions) เอกสารฉบับนี้จัดทําข้ึนภายใต

สมมติฐาน ดังนี ้ 

1) เหตุการณฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึน ไมไดสงผลกระทบตอสถานท่ีปฏิบัติงานสํารองท่ีไดมีการจัดเตรียมไว  

2) ระบบสารสนเทศสํารองตาง ๆ ไมไดรับผลกระทบจากเหตุการณฉุกเฉินเดียวกันกับระบบสารสนเทศหลัก 

3) ผูบริหารและทีมบริหารความตอเนื่องทุกทีมเขาใจบทบาทหนาท่ีตามแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง 

 เปนอยางดี 

4) คําวา “บุคลากร” ท่ีระบุในเอกสารฉบับนี้หมายถึง บุคลากรท้ังหมดของสํานักงานปลัดกระทรวง

 ยุติธรรม 
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1.4 ขอบเขตของแผนบริหารความตอเนื่อง (Scope of BCP) 

 แผนบริหารความตอเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ใชรองรับกรณีเกิดสภาวะวิกฤต/เหตุการณฉุกเฉิน บริเวณ

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม หรือภายในหนวยงาน ประกอบดวยเหตุการณตอไปนี้  

1) เหตุการณอาชญากรรมไซเบอร 

2) เหตุการณอุทกภัย 

3) เหตุการณอัคคีภัย 

4) เหตุการณไฟฟาดับในวงกวาง 

5) เหตุการณแผนดินไหว  

6) เหตุการณชุมนุมประทวง/จลาจล        

7) เหตุการณกอการราย  

           8) เหตุการณโรคระบาดตอเนื่อง 

 1.5 แนวทางการบริหารความตอเนื่อง (BCP) 

   การบริหารความตอเนื่องตอสภาวะวิกฤต เปนระบบการบริหารจัดการองคกร ซ่ึงประกอบดวย        

การวางแผน การจัดทํา การนําไปปฏิบัติ การทดสอบ การติดตาม การทบทวนเพ่ือใหแผนการบริหารความ

ตอเนื่อง ฯ เปนปจจุบัน และสามารถนําไปใชไดจริงเม่ือเกิดเหตุท่ีทําใหการดําเนินงานตองหยุดชะงัก โดยระบบ

การบริหารความตอเนื่องตอสภาวะวิกฤตประกอบดวย 

1) การกําหนดนโยบายท่ีชัดเจนในการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤตของผูบริหาร 

2) การวางแผนกําหนดบทบาทหนาท่ีของบุคลากรไวอยางชัดเจน 

3) การทดสอบ และซักซอมเพ่ือใหเกิดความเขาใจในการนําแผนไปปฏิบัติ  

4) การทบทวน และปรับปรุงใหเปนปจจุบัน 

1.6 การทบทวนแผนบริหารความตอเนื่อง (BCP) 

 แผนบริหารความตอเนื่อง (BCP) ของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมฉบับนี้ ตองไดรับการทบทวน และ

ซักซอมแผนอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพ่ือใหม่ันใจวา แผนสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และสามารถนําไปใชได

อยางมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 2 

 การวิเคราะหผลกระทบการดําเนินงานและการประเมินความเส่ียง 
 

2.1 การวิเคราะหผลกระทบจากสภาวะวิกฤต (Business Impact Analysis: BIA) 

  สภาวะวิกฤต (Crisis) หมายถึง สภาพความไมปกติท่ีเกิดข้ึน ทําใหเกิดความเสียหายรายแรงแกชีวิต    

และทรัพยสิน ตลอดจนสงผลตอชื่อเสียง และการดําเนินงาน สภาวะวิกฤตมีหลากหลายรูปแบบท้ังท่ีเกิดจาก

ธรรมชาติหรือฝมือมนุษย เม่ือเกิดข้ึนแลวจะสงผลกระทบตอทรัพยากรท่ีสําคัญ  

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีความพรอมสามารถบริหารงานของหนวยงาน ในสภาวะวิกฤต/

เหตุการณฉุกเฉินท่ีมีหลากหลายรูปแบบไดอยางเหมาะสม และมีความตอเนื่องของการดําเนินงานซ่ึงผลกระทบ  

ท่ีมีตอการดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จะพิจารณา ใน 5 ดาน ไดแก 
 

ผลกระทบดาน เหตุการณ 

1. ผลกระทบดานอาคารสถานท่ี/

สถานท่ีปฏิบัติงานหลัก 

เหตุการณท่ีเกิดข้ึนทําใหสถานท่ีปฏิบัติงานหลักไดรับความเสียหาย

หรือไมสามารถปฏิบัติงานในสถานท่ีปฏิบั ติงานหลักของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงยุ ติธรรมได  หรือมีสถานการณ ท่ีส งผลใหบุคลากร          

ไมสามารถเขาไปปฏิบัติงานไดเปนเวลาชั่วคราวหรือระยะยาว รวมท้ังผูท่ี

เก่ียวของไมสามารถเขามายังอาคารสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได

เชน ผูมาเขารวมประชุม ฯลฯ  

2. ผลกระทบดานวัสดุอุปกรณท่ี

สําคัญ/การจัดหาจัดสงวัสดุอุปกรณ

ท่ีสําคัญ 

เหตุการณท่ีเกิดข้ึน ทําใหไมสามารถใชงานวัสดุอุปกรณท่ีสําคัญหรือไม

สามารถจัดหา จัดสงวัสดุ อุปกรณท่ีสําคัญหรือมีวัสดุอุปกรณใหสามารถ

ใชงานในการปฏิบัติงานตามปกติได 

3. ผลกระทบดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและขอมูลท่ีสําคัญ 

เหตุการณท่ีเกิดข้ึนทําใหไมสามารถใชระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบ

สารสนเทศ หรือขอมูลท่ีสําคัญ เพ่ือการปฏิบัติงานตามปกติได  

4. ผลกระทบดานบุคลากรหลัก เหตุการณท่ีเกิดข้ึนทําใหบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ไมสามารถมาปฏิบัติงานตามปกติได 

5. ผลกระทบดานผูรบับริการ/      

ผูใหบริการท่ีสําคัญ/ผลกระทบดาน

ผูมีสวนไดสวนเสีย 

เหตุการณ ท่ี เกิด ข้ึน  ทําใหผู รับบริการ/ผู ใหบริการแกสํ านั กงาน

ปลัดกระทรวงยุติธรรม ไมสามารถท่ีจะใหบริการหรือสงมอบงานได

ตามปกติ 
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2.2 การประเมินความเส่ียงของสภาวะวิกฤต/ภัยคุกคาม และผลกระทบจากเหตุการณ 
 

 

 

 

เหตุการณสภาวะว ิกฤต 

ผลกระทบ 

ดานอาคาร/

สถานท่ี

ปฏิบัติงานหลัก 

ดานวัสดุ  

อุปกรณท่ี

สําคัญ       

การจดัหา

จัดสงวัสด ุ   

อุปกรณท่ี

สําคัญ 

ดาน

เทคโนโลยี 

สารสนเทศ

และข อม ูล   

ท่ีสําคัญ 

ดาน     

บุคลากรหลัก 

ดานผูรับบริการ/ 

  ผูม ีสวนได 

สวนเสีย       

ท่ีสําคัญ 

เหตุการณอาชญากรรม

ไซเบอร 
 ✓ ✓ ✓ ✓ 

เหตุการณไฟฟาดับ    

ในวงกวาง 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

เหตุการณอุทกภัย ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

เหตุการณอัคคีภัย ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

เหตุการณแผนดินไหว ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

เหตุการณชุมนุมประทวง 

จลาจล ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

เหตุการณกอการราย ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
เหตุการณโรคระบาด

ตอเนื่อง ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

      ท้ังนี้ แผนบริหารความตอเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ฉบับนี้ ไมรองรับการปฏิบัติงาน 

ในกรณีท่ีการหยุดชะงักของงานเปนเหตุการณท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานในภาวะปกติ และไมมีผลกระทบตอ

การดําเนินงาน และการใหบริการของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมในระดับสูง โดยสํานักงานปลัดกระทรวง

ยุติธรรม ยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแกไขไดภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม และผูบริหารระดับสูงหรือหัวหนา

หนวยงานสามารถรับผิดชอบและดําเนินการไดดวยตนเอง 
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2.3 หลักเกณฑการพิจารณาระดับผลกระทบตอกระบวนการดําเนินงาน 

การป ระ เม ิน ผลกระท บ ต อภ ารก ิจ /ก ระบ วน การ ที ่สํ าค ัญ  (Business Impact Analysis)          

โดยพิจารณาจากความเสียหายหรือความรุนแรงของเหตุการณที่เกิดขึ้น สงผลตอขีดความสามารถในการ

ดําเนินงานหรือการใหบริการของหนวยงานลดลง รวมทั้งสงผลตอชื่อเสียง ภาพลักษณ และความเชื่อมั่น

ตอหนวยงาน โดยแบงระดับผลกระทบเปน 5 ระดับ รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 2  

ตารางท่ี 2 เกณฑการพิจารณาระดับของผลกระทบ 

ระดับผลกระทบ หลักเกณฑการพิจารณาผลกระทบ 

สูงมาก 

 มีการสญูเสยีชีวิตของบุคคล/กลุมบุคคล 

 เกิดความเสยีหายตอหนวยงานเปน ็ จำนวนเงินในระดับท่ีสูงมาก 

 มีผลให ขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือการใหบ  ริการของหนว  ยงาน 

ลดลงมากกวารอยละ 50 

 มีผลกระทบตอชื่อเสียง ภาพลักษณ และความม่ันใจตอองคกรในระดับประเทศ 

สูง 

 เกิดการบาดเจ็บรุนแรงและตองรักษาพยาบาล ของบุคคล/กลุมบุคคลท่ีอยูใน    

บริเวณท่ีเกิดเหตุ 

 เกิดความเสียหายตอหนวยงานเปนจำนวนเงินในระดับท่ีสูง 

 มีผลให ขีดความสามารถในการดำเนินงานหร ือการให บริการของหนวยงานลดลง

รอยละ 25 - 50 

 มีผลกระทบตอชื่อเสียง ภาพลักษณ และความม่ันใจตอองคกรในระดับทองถ่ิน 

ปานกลาง 

 เกิดการบาดเจ็บท่ีไมรุนแรงและตองมีการรักษาพยาบาล 

 เกิดความเสียหายตอหนวยงานเปนจำนวนเงินในระดับปานกลาง 

 มีผลให ขีดความสามารถในการดำเนินงานหร ือการให บริการของหนวย 

งานลดลงรอยละ 10 - 25 

 มีผลกระทบตอชื่อเสียง ภาพลักษณ และความม่ันใจตอองคกรใน 

ระดับหนวยงาน 

ต่ํา 

 เกิดการบาดเจ็บท่ีเลก็นอย และตองไดรับการปฐมพยาบาล 

 เกิดความเสียหายตอหนวยงานเปนจำนวนเงินในระดับต่ํา 

 ม ีผลให ข ีดความสามารถในการดำเน ินงานหร ือการให บริการของ 

     หนวยงานลดลง รอยละ 5-10 

 มีผลกระทบตอชื่อเสียง ภาพลักษณ และความม่ันใจตอองคกรในระดับเจาหนาท่ี 
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ไมเปนสาระสําคัญ 
 ม ีผลให ข ีดความสามารถในการดำเน ินงานหร ือการให บริการของ 

     หนวยงานลดลงนอยกวา รอยละ 5 

2.4 ระดับของผลกระทบตอภารกิจ/กระบวนการท่ีสําคัญ 

การประเม ินระด ับผลกระทบในแต ละช วงเวลาของการหย ุดชะง ักท ี ไม สามารถปฏ ิบ ัต ิงานได

หนวยงานกําหนดชวงระยะเวลาของการหยุดชะงักท่ีไมสามารถปฏิบัติงานได เปน 5 ชวงเวลา ไดแก   

 1)  1 - 4 ชั่วโมง  

  2)  1  ว ัน  

  3)  7 วัน  

  4)  14 วัน  

  5)  30 วัน 

จากการว ิเคราะห ผลกระทบทางธ ุรก ิจ (Business Impact Analysis) พบว า กระบวนการทำงาน        

ท่ี สํานัก/กอง ตองใหความสำคัญและกล ับมาดำเนินงานหร ือฟ ื้นค ืนสภาพให ไดภายในระยะเวลาตามท่ีกำหนด 

ปรากฏในตารางท่ี 3 ดังนี้ 

ตารางท่ี 3 ผลกระทบตอกระบวนการทํางานหรือการใหบริการ (Business Impact Analysis) 

 

กระบวนการหลัก 
ระดับ

เรงดวน 

ระยะเวลาเปาหมายในการฟนคืนสภาพ 

1 - 4 

ช่ัวโมง 

1 วัน 7วัน 14 วัน 30 วัน 

กระบวนการสรางคุณคา 

1. ใหบริการรับเรื่องรองทุกข รองเรียนและ

ใหคําปรึกษาทางกฎหมายแกของประชาชน

ผูมาติดตอ 

สูงมาก  ✓ 

   

2. ใหบริการประชาชนผูมาขอรับความ

ชวยเหลือจากกองทุนยุติธรรม 
สูงมาก 

 

✓ 

   

3. ใหบริการขอมูลและระบบสารสนเทศ

เพ่ือการใหบริการประชาชน สนับสนุนการ

ตัดสินใจของผูบริหาร และสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 

สูงมาก 

✓ 
    

4. งานทะเบียนนักจิตวิทยาและนักสังคม

สงเคราะหตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา 
สูงมาก 

 ✓ 
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สําหรับกระบวนงานอื่นๆ ที่ประเมินแลว อาจไมไดรับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมีความ        

ยืดหยุ นสามารถชะลอการดําเนินงานและการใหบริการได โดยประเมินความจําเปนและเหมาะสม ทั้งนี้     

หากมีความจําเปน ใหปฏิบ ัติตามแนวทางการบริหารความตอเนื ่องเชนเดียวกับกระบวนงานหลัก หรือ

ดําเนินการแผนบริหารความตอเนื่องระดับสํานัก/กอง/กลุม ท่ีกําหนดไว 

 

 

 

 

กระบวนการหลัก 

ระดับ

เรงดวน 

ระยะเวลาเปาหมายในการฟนคืนสภาพ 
1 - 4 

ช่ัวโมง 

1 วัน 7วัน 14 วัน 30 วัน 

กระบวนการสนับสนุน 

1. งานบริหารยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ

การราชการ 
สูงมาก  ✓ 

   

2. งานสารบรรณกลาง 

 

สูงมาก ✓     

3. งานประชาสัมพันธและสื่อสารองคกร 

 

สูงมาก ✓     

4. งานเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีในสวน

งานขององคกรหลัก สวนราชการในสังกัด 

และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

สูงมาก 
 

✓ 

   

5. งานบริหารการเงิน และงบประมาณ  สูงมาก  ✓    

6. งานพัสดุ อาคาร สถานท่ี และ

ยานพาหนะ 
สูง  ✓ 

   

7. งานประสานความรวมมือระหวาง

ประเทศของกระทรวงกับผูแทน

ตางประเทศ 

สูงมาก 
 

 
 ✓  

8. งานบริหารทรัพยากรบุคคล เชน สรรหา 

บรรจุ และแตงตั้ง 
สูง   ✓ 

  

9. งานพัฒนาบุคลากร สูง  ✓    

10. งานคดีปกครองท่ีเจาหนาท่ีของ

กระทรวงยุตธิรรมหรือหนวยงานในสังกัด

กระทรวงยุติธรรมถูกฟอง 

สูงมาก 
 

✓ 
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2.5 การระบุความตองการทรัพยากรท่ีสําคัญตามระยะเวลาเปาหมายในการฟนคืนสภาพ 

จากเกณฑการพิจารณาผลกระทบและการประเมินความเสี่ยงจากภัยคุกคาม สํานักงานปลัด กระทรวง

ยุติธรรม จึงกําหนดกลยุทธ/แนวทางเพื่อใหองคกรสามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื ่องในทั้ง 8 ดาน ตาม

ระยะเวลา เปาหมายในการฟ นคืนสภาพ ซึ่งการระบุความตองการเปนสิ ่งจําเปนเพื่อใหทราบวาหากตอง

ปฏิบัติงานใหเกิดความตอเนื่อง ตองไปทํางานที่สถานที่สํารองใด ตองใชวัสดุอุปกรณเทาใดและหามาไดจาก

แหลงใด มีบุคลากรหลักจํานวนเทาไหรท่ีตองมาปฏิบัติงาน และตองประสานแจงหรือติดตอกับผูใหบริการ หรือ

มีสวนไดสวนเสียใดบาง รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 4 – 8 

1) ความตองการดานสถานท่ีปฏิบัติงานสำรอง (Working Space Requirement) 

ตารางท่ี 4 การระบุพ้ืนท่ีการปฏิบัติงานสํารอง 

สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง ท่ีมา 
1 - 4 

ช่ัวโมง 

1 วัน 7วัน 14 วัน 30 วัน 

พ้ืนท่ีสําหรับสถานท่ี

ปฏิบัติงานสํารอง 

1) ทิศเหนือ :  สถาบันนิติ

วิทยาศาสตร จ.ปทุมธานี      

2) ทิศตะวันออก : สถาบัน

การสอบสวนคดีพิเศษ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

เขตหนองจอก 

กรุงเทพมหานคร      

3) ทิศตะวันตก :  กรม

ราชทัณฑ จังหวัดนนทบุรี  

4) ทิศใต : สํานักงาน    

คุมประพฤติ

กรุงเทพมหานคร 1     

กรมคุมประพฤติ 

1) สถาบันนิติวิทยาศาสตร 

2) กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

3) กรมราชทัณฑ   

4) กรมคุมประพฤติ 

พ้ืนท่ีรองรับการปฏิบัติงานของบุคลากรหลัก สํานักงาน

ปลัดกระทรวงยุติธรรม จํานวน 80 คน โดยจะใชพ้ืนท่ี

ประมาณ  200 ตารางเมตร (2 ตารางเมตร/คน + พ้ืนท่ี

สําหรับอุปกรณสํานักงาน) 

ปฏิบัติงาน ณ ท่ีพัก ท่ีพักอาศัยของแตละบุคคล   
 

สถานท่ีปฏิบัติงานสํารองจะใชในกรณีเกิดเหตุจากสถานการณ ฉุกเฉินและบุคลากรไมสามารถ           

เขาปฏิบัติงานท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได ท้ังนี้ สถานท่ีปฏิบัติงานสํารองจะคัดเลือกจากพ้ืนท่ีซ่ึง

ปลอดภัยจากสถานการณฉุกเฉิน และบุคลากรท่ีไมไดเขาปฏิบัติงาน ณ ท่ีทําการสํารอง หรือใหปฏิบัติงาน ณ     

ท่ีพักอาศัยของบุคลากรแตละบุคคล  
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2) ความตองการดานวัสดุอุปกรณ (Equipment & Supplies Requirement) 

ตารางท่ี 5 การระบุจํานวนวัสดุอุปกรณ 

วัสดุอุปกรณท่ีตองการ ท่ีมา 
1 - 4 

ช่ัวโมง 

1 วัน 7วัน 14 วัน 30 วัน 

คอมพิวเตอร Notebook 

สวนกลาง 

กองบริหาร 

การคลัง 

25 เครื่อง (สําหรับเจาหนาท่ีของแตละหนวยงานและ

ผูบริหาร) 

โทรศัพทมือถือสวนกลาง 25 เครื่อง (สําหรับเจาหนาท่ีของแตละหนวยงานและ

ผูบริหาร) 

ปริ้นเตอร+สแกนเนอร+เครื่องถาย

เอกสารสวนกลาง 
3 เครื่อง 

รถยนตสวนกลาง 12 คัน 
 

วัสดุ อุปกรณดังกลาว จะจัดเตรียมในกรณีเกิดสถานการณฉุกเฉินและบุคลากรไมสามารถเขาปฏิบัติงาน

ท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได 

3)  ความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูล (IT & Information Requirement) 

ตารางท่ี 6 การระบุความตองการดานเทคโนโลยี 

ระบบ IT และขอมูลท่ีตองการ ท่ีมา 
1 - 4 

ช่ัวโมง 

1 วัน 1 

สัปดาห 

1 - 2

สัปดาห 

> 2 

สัปดาห 

ระบบอินเตอรเน็ต ระบบอินทราเน็ต

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

✓ 
    

ระบบศูนยใหบริการประชาชนกระทรวง

ยุติธรรม  (Moj Servive Center :MSC) 
✓ 

    

ระบบใหบริการประชาชน กระทรวงยุตธิรรม  ✓     

ระบบการจัดการขอรองเรียนและติดตาม

ผลการรองเรียนผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

กระทรวงยุติธรรม  

✓ 

    

ระบบรายงานยุติธรรมใสใจ (Justice Care)  ✓     

ระบบ Care-Support  ✓     
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ระบบ IT และขอมูลท่ีตองการ ท่ีมา 
1 - 4 

ช่ัวโมง 

1 วัน 7วัน 14 วัน 30 วัน 

ระบบการยื่นคําขอข้ึนทะเบียนเปน     

ผูทําหนาท่ีนักจิตวิทยาหรือนักสังคม

สงเคราะหประมวลวิธีพิจารณาความอาญา 

ศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

✓ 

    

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส           

(e-Document) 
✓ 

    

ระบบสารสนเทศทรพัยากรบุคคล (DPIS) ✓     

หมายเหตุ “ระยะเวลาในการแกไขปญหาระบบงานขางตน สามารถแกไขไดภายใน 1-4 ชม./ระบบ 

ซ่ึงหากเกิดเหตุการณวิกฤติท่ีสงผลกระทบกับหลาย ๆ ระบบพรอม ๆ กัน อาจตองใชระยะเวลาในการแกไข

มากกวา ๑-๔ ชม.” 

4)  ความตองการดานบุคลากรสําหรับความตอเนื่องเพ่ือปฏิบัติงาน (Personnel Requirement)  

 ตารางท่ี 7 การระบุจํานวนบุคลากรเพ่ือการปฏิบัติงาน 

ประเภททรัพยากร 
1 - 4 

ช่ัวโมง 

1 วัน 7วัน 14 วัน 30 วัน 

บุคลากรปฏิบัติงานท่ีสถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง บุคลากรหลักสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

จํานวน 80 คน ประกอบดวย ปลัดกระทรวง

ยุติธรรม, รองปลัดกระทรวงยุติธรรม, ผูชวย

ปลัดกระทรวงยุติธรรม, หัวหนวยงานในสังกัด, 

เจาหนาท่ีระดับปฏิบัติหนวยงานละ 2 คน, 

เลขานุการผูบริหาร 

บุคลากรปฏบิตัิงานท่ีพักอาศัย บุคลากรท้ังหมดท่ีไมไดเขาปฏิบัติงาน ณ สถานท่ี

ปฏิบัติงานสํารอง 
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5)  ความตองการดานผูใหบริการท่ีสําคัญ (Service Requirement)  

ตารางท่ี 8 ผูใหบริการท่ีตองติดตอหรือขอรับบริการ 

ผูใหบริการ 
1 - 4 

ช่ัวโมง 

1 วัน 7 วัน 14 วัน 30 วัน 

1. ผูใหบริการเครือขายอินเตอรเน็ต ✓     

2. ผูใหบริการระบบ Cloud Computing กระทรวง

ยุติธรรม 

 ✓    

3. ผูใหบริการดูแลและบํารุงรักษาศูนยขอมูลกระทรวง

ยุติธรรม 
 ✓    

4. ผูใหบริการดูแลและบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ 

กระทรวงยุติธรรม 
 ✓    

5. การไฟฟานครหลวง ✓     

6. การประปานครหลวง  ✓    

7. ผูใหบริการอุปกรณคอมพิวเตอร  ✓    

    รวม/ราย      
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บทที่ 3 

 การกําหนดกลยุทธในการสรางความตอเนื่อง 
 

3.1 แนวคิดการบริหารความตอเนื่อง 

การบริหารความตอเนื่องของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม คือ การควบคุมดูแล และปองกัน

ทรัพยากรท่ีสําคัญตอการดําเนินการ หรือการใหบริการ เพ่ือสรางประโยชนสูงสุดสําหรับประชาชนผูรับบริการ 

และผูมีสวนไดเสีย ท้ังหนวยงานภาครัฐและเอกชน ซ่ึงหากมีสถานการณ/เหตุการณฉุกเฉิน ท่ีไดมีการประเมิน

ความเสี่ยงตามสภาวะวิกฤติ และผลกระทบตอทรัพยากรของหนวยงาน ท้ัง 8 ประเด็น และเกิดความเสียหาย

ขยายตัวไปในวงกวาง สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ตองกําหนดกลยุทธในการสรางความตอเนื่อง และ

สามารถกลับมาดําเนินงานหรือใหบริการตามบทบาทภารกิจเหมือนภาวะปกติไดอยางทันทวงที 

การบริหารจัดการหนวยงานในสภาวะวิกฤต แบงวัฏจักรการบริหารจัดการออกเปน 4 ข้ันตอน คือ  

  1) การปองกันและลดผลกระทบ         

  2) การเตรียมความพรอมรับภัย       

  3) การจัดการในภาวะฉุกเฉิน        

  4) การจัดการหลังเกิดภัย  

3.2 โครงสรางคณะและทีมงานบริหารความตอเนื่อง (Business Continuity Plan Team) 

เพ่ือใหแผนบริหารความตอเนื่อง (BCP) ของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สามารถนําไปปฏิบัติได

อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงไดจัดตั้งทีมงานบริหารความตอเนื่อง (BCP Team) ของหนวยงานข้ึน   

โดยมีองคประกอบของคณะและทีมงานบริหารความตอเนื่อง ประกอบดวย 

 1) หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง 

 2) หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง  

 3) ทีมงานบริหารความตอเนื่อง 

 4) ผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง 

โดยคณะและทีมงานบริหารความตอเนื่อง มีหนาท่ีดังนี้      

 - คณะบริหารความตอเนื่องสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  

มีหนาท่ีในการประเมิน ขอบเขต และแนวโนมของอุบัติการณท่ีเกิดข้ึนเพ่ือประกาศใชแผน BCP 

จัดสรรทรัพยากรท่ีจําเปนตามท่ีกําหนดไว ในแผน BCP และดําเนินการตามข้ันตอนและแนวทางการบริหารความ

ตอเนื่องท่ีกําหนดไวในแผน BCP เพ่ือใหสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมกลับคืนสูสภาวะปกติโดยเร็ว ซ่ึงมี    

ปลัดกระทรวงยุติธรรม เปนประธานคณะบริหารความตอเนื่อง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม (ท่ีไดรับมอบหมาย)

เปนรองประธานคณะบริหารความตอเนื่อง หัวหนาหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เปนคณะ

บริหารความตอเนื่อง และผูอํานวยการกองกลางเปนคณะบริหารความตอเนื่อง ซ่ึงทุกตําแหนงจะตองรวมมือกัน

ดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกูคืนเหตุการณฉุกเฉินใหสามารถบริหารความตอเนื่อง และกลับสูสภาวะปกติ ไดโดยเร็ว

ตามบทบาทหนาท่ีท่ีกําหนด 
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- ทีมบริหารความตอเนื่อง (BCP Team)        

 มีหนาท่ีในการรวมมือ ดูแลติดตาม ปฏิบัติงาน และกูคืนเหตุการณฉุกเฉินในหนวยงานของ

ตนเองใหกลับสูภาวะปกติโดยเร็วตามแผน BCP ซ่ึงไดกําหนดรายชื่อ บุคลากรหลัก บุคลากรสํารองและบทบาท

ของทีมบริหารความตอเนื่องไวแลว รวมท้ังรวบรวมขอมูลและรายงานสถานการณตอคณะบริหารความตอเนื่อง ฯ 

ตามแนวทางท่ีกําหนดไว ซ่ึงมีหัวหนาหนวยงานเปนหัวหนาทีม 

- ผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง ฯ        

  ทําหนาท่ีฝายเลขานุการ มีหนาท่ีในการติดตอและประสานงานภายในสํานักงานปลัดกระทรวง

ยุติธรรม ตามกระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) และดําเนินการตามข้ันตอนและแนวทางการบริหารความ

ตอเนื่องท่ีกําหนดไวในแผน BCP ของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ท้ังนี้  กรณีท่ีบุคลากรหลักไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหบุคลากรสํารองรับผิดชอบทําหนาท่ีในบทบาทของ

บุคลากรหลักไปกอนจนกวาจะไดมีการมอบหมายและแตงตั้งข้ึนโดยหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องในการ

บริหารความตอเนื่องและกอบกูคืน 

 

รูปภาพท่ี 1   ผังโครงสรางคณะและทีมงานบริหารความตอเนื่อง (Business Continuity Plan Team) 
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3.3 กระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) 

กระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) เปนกระบวนการแจงเหตุฉุกเฉินใหกับสมาชิกในคณะบริหาร

ความตอเนื่องและทีมงานบริหารความตอเนื่องท่ีเก่ียวของ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการบริหารจัดการข้ันตอนในการ

ติดตอบุคลากร ภายหลังจากมีการประกาศเหตุการณฉุกเฉิน หรือภาวะวิกฤตของสํานักงานปลัดกระทรวง

ยุติธรรม 
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จุดเริ่มตนของกระบวนการแจงเหตุฉุกเฉินจะเริ่มจากหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องแจงใหผู

ประสานงาน/หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง รับทราบเหตุการณฉุกเฉินและประกาศใชแผนความตอเนื่อง ตาม

สายการบังคับบัญชาของแตละสายงาน ผูอํานวยการสํานัก/กองแตละทาน จึงติดตอและแจงไปยังบุคลากรภายใต

การบังคับบัญชาของตน รับทราบเหตุการณฉุกเฉินและประกาศใหแผนบริหารความตอเนื่องของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงยุติธรรม ท่ีมีผลกระทบ ตามรายชื่อและชองทางการติดตอสื่อสารท่ีกําหนดไว 

ในกรณีท่ีบุคลากรหลักไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหบุคลากรสํารองรับผิดชอบบทบาทของบุคลากรหลัก

จนกวาจะมีการมอบหมายหรือไดแตงตั้งบุคากรหลักใหม หรือในกรณีท่ีไมสามารถติดตอหัวหนาทีมบริหารความ

ตอเนื่องได ใหติดตอบุคลากรสํารอง โดยพิจารณา ดังนี้ 

1. ถาเหตุการณเกิดข้ึนใหดําเนินการติดตอบุคลากรหลักผานเบอรโทรศัพทและline Group 

   2. ถาสามารถติดตอบุคลากรหลักได ใหแจงขอมูลแกบุคลากรหลักของหนวยงานทราบดังตอไปนี้ 

2.1 สรุปสถานการณ ของเหตุการณ ฉุกเฉิน และประกาศใชแผน BCP ของสํานักงาน   

 ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

2.2 เวลาและสถานท่ี หรือชองทาง สําหรับนัดประชุมเรงดวนสําหรับคณะบริหารความตอเนื่อง 

   2.3 ข้ันตอนการปฏิบัติงานเพ่ือบริหารความตอเนื่องตอไป เชน สถานท่ีรวมพลในกรณีท่ีมีการ

   ยายท่ีทําการ         

 ภายหลังจากไดรับการตอบรับจากบุคลากรหลักครบถวนตามผังการติดตอ หัวหนาทีมบริหาร         

ความตอเนื่อง มีหนาท่ีติดตอ/สงขอความทาง Line Group กลับไปแจงยังผูประสานงานทีมบริหารความตอเนื่อง 

เพ่ือสรุปความพรอมของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมในการบริหารความตอเนื่อง รวมท้ังความปลอดภัย     

ในชีวิตและทรัพยสินของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และบุคลากรท้ังหมดในสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 ท้ังนี้ ทีมบริหารความตอเนื่อง มีหนาท่ีในการปรับปรุงขอมูลสําหรับการติดตอใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 

เพ่ือใหกระบวนการติดตอบุคลากรภายในสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สามารถดําเนินการตอไปไดอยาง

ตอเนื่องและสําเร็จลุลวงภายในระยะเวลาท่ีคาดหวัง 
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ติดตอผาน 

โทรศัพทมือถือ 

ตารางท่ี 10 ผังกระบวนการแจงเหตุฉุกเฉินตาม Call Tree 

ลําดับ ข้ันตอน ผูรับผิดชอบ รายละเอียด 

1.  รองปลัดกระทรวง

ยุติธรรมท่ีไดรับ

มอบหมาย 

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม  หัวหนาคณะบริหาร

ความตอเนื่องสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ประกาศ เห ตุการณ ฉุ ก เฉิน  และประกาศใช      

แผน BCP 

2.   

 

 

 

 

 

 

ผูประสานงานฯ ผูประสานงานฯ แจงหั วหนาทีมบริหารความ

ตอเนื่องของแตละเหตุการณทราบ 

1. ถาเหตุการณเกิดข้ึนใหดําเนินการติดตอบุคลากร

หลักผานเบอรโทรศัพท และ line Group 

 2. ถาสามารถติดตอบุคลากรหลักได ใหแจงขอมูล

แกบุคลากรหลักของหนวยงานทราบ ดังตอไปนี้ 

- สรุปสถานการณของเหตุการณฉุกเฉิน และ

ประกาศ ใชแผน BCP ของสํานักงานปลัดกระทรวง

ยุติธรรม 

- เวลาและสถานท่ี  หรือชองทางสําหรับนัด

ประชุมเรงดวนสําหรับคณะบริหารความตอเนื่อง 

- ข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติ เพ่ือบริหารความ

พรอมตอสภาวะวิกฤตตอไป 

3.  หัวหนาทีมบริหาร

ความตอเนื่อง 

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องแจงไปยังบุคลากร

ภายใน ทีมบริหารความต อ เนื่ องให รับทราบ

เหตุการณฉุกเฉิน 

 

4.  หัวหนาทีมบริหาร

ความตอเนื่อง 

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องแจงกลับมายังผู

ประสานงานฯ เพ่ือรายงานสรุปความพรอมของ

หนวยงานในสังกัดในการบริหารความพรอมตอ

สภาวะวิกฤต รวมท้ังความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของบุคลากรท้ังหมด 

ประกาศเหตุการณฉุกเฉิน 

และประกาศใชแผน BCP 

ติดตอผานเบอรโทรศัพท  

และ Line Group 

 

แจงเหตุฉุกเฉิน 

แจงบุคลากรภายในทีม

บริหารความตอเนื่อง

รับทราบ 

 

รายงานสรุปความพรอม 
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5.  ผูประสานงานฯ ผูประสานงานฯ รายงานสถานการณท้ังหมดของ

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมใหคณะบริหาร

ความตอเนื่องทราบ 

 

 

 

 

 

รายช่ือบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความตอเนื่อง (BCP Team) 

บุคลากรหลัก 
บทบาท 

บุคลากรสํารอง 

ตําแหนง ชื่อ/หมายเลขโทรศัพท ตําแหนง ชื่อ/หมายเลขโทรศัพท 

▪ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 

(ท่ีไดรับมอบหมาย) 

 หัวหนาคณะบริหาร 

ความตอเนื่อง 

ผูบริหารระดับสูง  

ท่ีไดรับมอบหมาย 

 

ฝายท่ี 1 เหตุการณอาชญากรรมไซเบอร 

▪ ผูอํานวยการศูนย        

เทคโนโลยีสารสนเทศ              

และการสื่อสาร 

น.ส.ธนวรรณ ทวมย้ิม 

06 5523 8998 

ทีมงานบริหารความ

ตอเนื่อง 

นักจัดการงานท่ัวไป

ชํานาญการ 

น.ส.จิรชา  ใจมุง 

09 4262 4595 

▪ หัวหนาฝายบริหาร     

งานท่ัวไป 

 

▪ หัวหนากลุมงาน

ยุทธศาสตรและแผน

เทคโนโลยีดิจิทัล 
 

▪ หัวหนากลุมงานพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานดาน

เทคโนโลยีดิจิทัล 
 

▪ หัวหนากลุมงานพัฒนา

นวัตกรรมดิจิทัล 

 

▪ หัวหนากลุมงานบริหาร      

จัดการขอมูลขนาดใหญ 

น.ส.จิรชา  ใจมุง 

09 4262 4595 

น.ส.ณัฎฐิณี  แสงกุศล

สง 

08 9967 4862  
 

น.ส.สุปราณี  ลาภโภคา

ชัย  

08 1880 5351  

 
 

นายคเณศศักด์ิ  ชัย

อินทร 085 838 8100 

 

น.ส.ชชันนัท  จันทบุรี  

08 9461 4500 

 

 

 

 

ทีมงานบริหาร 

ความตอเนื่อง 

นักจัดการงานท่ัวไป

ชํานาญการ 

นักวิชาการ

คอมพิวเตอร

ปฏิบัติการ 
 

นักวิชาการ

คอมพิวเตอร

ปฏิบัติการ 

 
 

นักวิชาการ

คอมพิวเตอร 

 

 

นักวิชาการคอมพิวเตอร

ชํานาญการ 

นายสันตชัย  ภูเย่ียม 

08 0423 6297 

นายภูเบศ  จิตตยานนท  

06 3595 6992  
 

นายเอนกพงศ  อัศว

โยธิน  

09 0053 6986  

 
 

น.ส.จรีญา  ประชุมมาก  

08 9772 6936  

 

น.ส.อุมาภรณ  กงเมง  

08 1342 1271 

รายงาน 

สถานการณท้ังหมด 

จบข้ันตอน 
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บุคลากรหลัก  

บทบาท 

บุคลากรสํารอง 

ตําแหนง ชื่อ/หมายเลขโทรศัพท ตําแหนง ชื่อ/หมายเลขโทรศัพท 

▪ ผูอำนวยการกองกลาง   

▪ ผูอำนวยการกองบริหาร

การคลัง 

▪ ผูอำนวยการกอง

ยุทธศาสตรและแผนงาน 

 ทีมสนับสนนุการ

บริหารความ

ตอเนื่อง 

  

▪ ผูอำนวยการ กอง/สํานัก/

ศ ูนย/สถาบัน/กลุม 

 ทีมงานบริหาร 

ความตอเนื่อง   

ระดับ กอง/สํานัก/

ศูนย/สถาบัน/กลุม 

  

ฝายท่ี 2 เหตุการณไฟฟาดับในวงกวาง 

▪ ผูอํานวยการกองบริหาร 

การคลัง 

นางบุญย่ิง  ศรีตัณฑ 

08 9816 2335 

ทีมงานบริหาร    

ความตอเนื่อง 

หัวหนากลุมงานพัสดุ/ 

นักวิชาการพัสดุ

ชํานาญการพิเศษ 

นางสาวอาภากร ตัวละมูล 

08 1832 6533 

 

▪ ฝายอาคารสถานท่ี     

และยานพาหนะ  

▪ ฝายรักษาความปลอดภัย 

 

นายสุวิทย พันแอ           

08 2202 2418 
 

นายกอเกียรติ  

แกวสองดวง 

08 1818 8448 

 

 

ทีมงานบริหาร 

ความตอเนื่อง 

 

นักวิชาการพัสดุ

ชํานาญการพิเศษ 

 

 

นางสาวอาภากร ตัวละมลู 

08 1832 6533 

นายประภาวิน          

จันทรวงศ 

08 4044 8650 

▪ ผูอำนวยการกองกลาง   

▪ ผูอำนวยการศูนย

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

▪ ผูอำนวยการกอง

ยุทธศาสตรและแผนงาน 

 ทีมสนับสนนุการ

บริหารความ

ตอเนื่อง 

  

▪ ผูอำนวยการ กอง/สํานัก/

ศ ูนย/สถาบัน/กลุม 

 ทีมงานบริหาร 
ความตอเนื่อง 

ระดับ กอง/สํานัก/

ศ ูนย/สถาบัน/กลุม 
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บุคลากรหลัก บทบาท บุคลากรสํารอง 

ตําแหนง ชื่อ/หมายเลขโทรศัพท ตําแหนง ชื่อ/หมายเลขโทรศัพท 

ฝายท่ี 3 เหตุการณอุทกภัย/อัคคีภัย/แผนดินไหว 

▪ ผูอํานวยการกองกลาง นางสาววราภรณ  
พรประสาทศ ิลป  
08 1733 6131 

ทีมงานบริหาร    

ความตอเนื่อง 

เจาพนักงานธุรการ

ชํานาญงาน 

 

นายกอเกียรติ แกวสองดวง 

08 1818 8448 

▪ ฝายอาคารสถานท่ี    

และยานพาหนะ  

 
▪ ฝายรักษาความปลอดภัย 

นายสุวิทย พันแอ  

08 2202 2418 

 

นายกอเกียรติ  

แกวสองดวง 

08 1818 8448 

 

 

  

ทีมงานบริหาร 

ความตอเนื่อง 

 

 

นักวิชาการพัสดุ

ชํานาญการพิเศษ 

 

 

 

 

นางสาวอาภากร ตัวละมลู 

08 1832 6533 

 

นายประภาวิน           

จันทรวงศ 

08 4044 8650 

▪ ผูอำนวยการกองบริหาร

การคลัง   

▪ ผูอำนวยการศูนย

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

▪ ผูอำนวยการกอง

ยุทธศาสตรและแผนงาน 

 ทีมสนับสนนุการ

บริหารความ

ตอเนื่อง 

  

▪ ผูอำนวยการ กอง/สํานัก/

ศ ูนย/สถาบัน/กลุม 

 ทีมงานบริหาร 
ความตอเนื่อง 

ระดับ กอง/สํานัก/

ศ ูนย/สถาบัน/กลุม 
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บุคลากรหลัก  

บทบาท 

บุคลากรสํารอง 

ตําแหนง ชื่อ/หมายเลขโทรศัพท ตําแหนง ชื่อ/หมายเลขโทรศัพท 

ฝายท่ี 4 เหตุการณชุมนุมประทวงจราจล 

▪ ผูอํานวยการกองกลาง นางสาววราภรณ  
พรประสาทศ ิลป  
08 1733 6131 

ทีมงานบริหารความ

ตอเนื่อง 

เจาพนักงานธุรการ

ชํานาญงาน 

นายกอเกียรติ แกวสองดวง 

08 1818 8448 

▪ สํานักงานรัฐมนตรี 

 
 

▪ กลุมงานประชาสัมพันธ 

 

 

▪ ฝายอาคารสถานท่ี     

และยานพาหนะ  

 
▪ ฝายรักษาความปลอดภัย 

นางสาวดวงดาว   

เกียรติพิศาลสกุล 

08  2588 0880 

นางสาวปทิตตา  

โฉมประดิษฐ 

08 9894 5039 

นายสุวิทย พันแอ  

08 2202 2418 
 

 

นายกอเกียรติ แกวสองดวง 

08 1818 8448 

 

 

 

  

 

ทีมงานบริหาร 

ความตอเนื่อง 

 

นักวิชาการยุติธรรม

ชํานาญการพิเศษ  

 

นักประชาสัมพันธ

ชํานาญการ 

 

นักวิชาการพัสดุ

ชํานาญการพิเศษ 

 

 

วาท่ี ร.ต.พรินทร         

เพ็งสุวรรณ 

09 2251 9765 

นางสาวธิดาทิพย     

หอมมะล ิ

09 2619 5194 

นางสาวอาภากร         

ตัวละมูล 

08 1832 6533 

นายประภาวิน          

จันทรวงศ 

08 4044 8650 

▪ ผูอำนวยการกองบริหาร

การคลัง   

▪ ผูอำนวยการศูนย

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

▪ ผูอำนวยการกอง

ยุทธศาสตรและแผนงาน 

 ทีมสนับสนนุการ

บริหารความ

ตอเนื่อง 

  

▪ ผูอำนวยการ กอง/สํานัก/

ศ ูนย/สถาบัน/กลุม 

 ทีมงานบริหาร 
ความตอเนื่อง 

ระดับ กอง/สํานัก/

ศ ูนย/สถาบัน/กลุม 
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บุคลากรหลัก  

บทบาท 

บุคลากรสํารอง 

ตําแหนง ชื่อ/หมายเลขโทรศัพท ตําแหนง ชื่อ/หมายเลขโทรศัพท 

ฝายท่ี 5 เหตุการณกอการราย 

▪ ผูอํานวยการกองกลาง นางสาววราภรณ  

พรประสาทศ ิลป  

08 1733 6131 

ทีมงานบริหารความ

ตอเนื่อง 

เจาพนักงานธุรการ

ชํานาญงาน 

นายกอเกียรติ แกวสองดวง 

08 1818 8448 

▪ สํานักงานรัฐมนตรี 

 

 

▪ กลุมงานประชาสัมพันธ 

 

 

 

▪ ฝายอาคารสถานท่ี    

และยานพาหนะ  
 

▪ ฝายรักษาความปลอดภัย 

นางสาวดวงดาว   

เกียรติพิศาลสกุล 

08  2588 0880 
 

นางสาวปทิตตา  

โฉมประดิษฐ 

08 9894 5039 

 

นายสุวิทย พันแอ  

08 2202 2418 

 

นายกอเกียรติ  

แกวสองดวง 

08 1818 8448 

 

 

 

  

 

 

ทีมงานบริหาร 

ความตอเนื่อง 

 

นักวิชาการยุติธรรม 

ชํานาญการพิเศษ  

 

 

นักประชาสัมพันธ

ชํานาญการ 

 
 

นักวิชาการพัสดุ

ชํานาญการพิเศษ 

 

 

วาท่ี ร.ต.พรินทร           

เพ็งสุวรรณ 

09 2251 9765 

 

นางสาวธิดาทิพย หอมมะล ิ

09 2619 5194 

  

นางสาวอาภากร ตัวละมูล 

08 1832 6533 

 

นายประภาวิน จันทรวงศ 

08 4044 8650 

 

▪ ผูอำนวยการกองบริหาร

การคลัง   

▪ ผูอำนวยการศูนย

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

▪ ผูอำนวยการกอง

ยุทธศาสตรและแผนงาน 

 ทีมสนับสนนุการ

บริหารความ

ตอเนื่อง 

  

▪ ผูอำนวยการ กอง/สํานัก/

ศ ูนย/สถาบัน/กลุม 

 ทีมงานบริหาร 
ความตอเนื่อง 

ระดับ กอง/สํานัก/

ศ ูนย/สถาบัน/กลุม 
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บุคลากรหลัก  

บทบาท 

บุคลากรสํารอง 

ตําแหนง ชื่อ/หมายเลขโทรศัพท ตําแหนง ชื่อ/หมายเลขโทรศัพท 

ฝายท่ี 6 เหตุการณโรคระบาดตอเนื่อง 

▪ ผูอํานวยการกองกลาง นางสาววราภรณ  

พรประสาทศ ิลป  

08 1733 6131 

 

ทีมงานบริหาร  

ความตอเนื่อง 

เจาพนักงานธุรการ

ชํานาญงาน 

นายกอเกียรติ แกวสอง

ดวง 

08 1818 8448 

▪ กองบริหารทรัพยากร

บุคคล  

 

▪ ฝายอาคารสถานท่ี       

และยานพาหนะ  

▪ ฝายรักษาความปลอดภัย 

นางสาวแสงนภา ศรส ิทธิ ์

08 1909 1140 

 
 

นายสุวิทย พันแอ 

 08 2202 2418 
 

นายกอเกียรติ  

แกวสองดวง 

08 1818 8448 

 

 

  

  

  ทีมงานบริหาร 

 ความตอเนื่อง 

 

นักทรัพยากรบุคคล

ชํานาญการพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

นางสาวเบญญาดา 

พันธุพิทยแพทย 

08 6303 4524 
 

 

 

นายประภาวิน จันทรวงศ 

08 4044 8650 
 

▪ ผูอำนวยการกองบริหาร

การคลัง   

▪ ผูอำนวยการศูนย

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

▪ ผูอำนวยการกอง

ยุทธศาสตรและแผนงาน 

 ทีมสนับสนนุการ

บริหารความ

ตอเนื่อง 

  

▪ ผูอำนวยการ กอง/สํานัก/

ศ ูนย/สถาบัน/กลุม 

 ทีมงานบริหาร 
ความตอเนื่อง   

ระดับ กอง/สํานัก/

ศ ูนย/สถาบัน/กลุม 
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3.4 กลยุทธการบริหารความตอเนื่อง (Business Continuity Strategy)  

กลยุทธความตอเนื่อง เปนแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรใหมีความพรอมเม่ือเกิด 

สภาวะวิกฤต ซ่ึงพิจารณาทรัพยากรใน 8 ดาน ดังตารางท่ี 11 

ตารางท่ี 11 กลยุทธความตอเนื่อง 

ทรัพยากร กลย ุทธความตอเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

อาคาร/สถานท่ี

ปฏิบัติงานสํารอง 

 กําหนดใหใชอาคาร/สถานท่ีปฏิบัติงานสํารองท่ีตั้ง

ภายในหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ไดแก  

1) ทิศตะวันออก : สถาบันการสอบสวนคดีพิ เศษ     

กรมสอบสวนคดีพิเศษ แขวงลําผักชี เขตหนองจอก 

กรุงเทพมหานคร 

2) ทิศตะวันตก : กรมราชทัณฑ ถนนนนทบุรี 1 ตําบล

สวนใหญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

3) ทิศใต : สํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 

กรมคุมประพฤติ  เลข ท่ี  247/1 อาคารกรมคุม

ประพฤติ  ชั้ น 2 ถนนพรานนก เขตบางกอกน อย

กรุงเทพมหานคร 1 

4) ทิศเหนือ : สถาบันนิติวิทยาศาสตร ตําบลบานใหม  

อําเภอเมืองปทุมธานี  จ.ปทุมธานี   

 การปฏิ บั ติ งาน ณ  ท่ี พั ก (Work From Home)     

ซ่ึงเปนไปตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวง

ยุติธรรม 

 วัสดุอุปกรณ       

ท่ีสําคัญ /       

การจัดหาจัดสง

วัสดุ อุปกรณ        

ท่ีสําคัญ 

 กําหนดให มีการจัดหาคอมพิวเตอรสํ ารองท่ี มี

คุณลักษณะเหมาะสมกับการใชงานพรอมอุปกรณท่ี

สามารถเชื่อมโยงตอผานอินเตอรเน็ตเขาสู ระบบ

เทคโนโลยีของหนวยงานกลาง 
  กํ า ห น ด ให ใ ช ค อ ม พิ ว เต อ ร แ บ บ พ ก พ า

(Laptop/Notebook) ของเจาหนาท่ีของหนวยงานได

เปนการชั่วคราวหากมีความจําเปนเรงดวนในชวง

ระหวางการจัดหาคอมพิวเตอรสํารอง ท้ังนี้ ตองไดรับ

อนุญาตจากหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องในการ

กอบกูคืนกอน 
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3.5 การดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาสภาวะวิกฤต  

3.5.1 เหตุการณอาชญากรรมไซเบอร 

 สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ไดมีการจัดทําแผนแกไขปญหาจากเหตุการณภัยจากการถูก     

จูโจมทางคอมพิวเตอร โดยมอบหมายใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนผูดําเนินการซ่ึงแผนฯ 

ดังกลาวมีรายละเอียดท่ีครอบคลุมตั้งแตการปฏิบัติงานกอนเกิดเหตุจนถึงการปฏิบัติงานหลังโดนบุกรุกโจมตี โดย

มีรายละเอียดดังนี้ 

 กอนเกิดเหตุการณ มีการดําเนินการ ดังนี้     

 1. ปองกันการบุกรุกโจมตีจากบุคคลภายนอก       

  1.1 ตรวจสอบอุปกรณปองกันเครือขาย (Next Generation Firewall) ของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงยุติธรรม เพ่ือปองกันผูไมไดรับอนุญาตเขาถึงขอมูล   

  1.2 ตรวจสอบอุปกรณปองกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) ใหมี

การอัพเดตขอมูลการปองกันการบุกรุกโจมตีของอุปกรณใหเปนปจจุบัน 
1.3 ตรวจสอบการทํางานระบบสารสนเทศของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม   

    1.4 รายงานผลการตรวจสอบการปองกันการบุกรุกโจมตีแกผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง)    

  

ทรัพยากร กลย ุทธความตอเนื่อง 

 เทคโนโลยี 

สารสนเทศและ 

ขอมูลท่ีสําคัญ 

 ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ระบบปฏิบั ติ การต างๆ จะตองเชื่ อมโยงระบบ

เครือขายผานอินทราเน็ตในการเขาใชงาน ดังนั้น 

หากเกิดภาวะฉุก เฉินตองให  ศูนย เทคโน โล ยี

สารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวง

ยุติธรรมดําเนินการเปดระบบอินทราเน็ตใหสามารถ

ใชงานผานเครือขายอินเตอรเน็ตภายนอกเพ่ือการ

ปฏิบัติงานอยางตอเนื่องนอกสถานท่ีทําการ 

 บุคลากรหลัก  กําหนดให ใชบุ คลากรสํ ารอง ทดแทนภายใน      

กลุมงานเดียวกัน 

 คูคา/ผูใหบริการ   

ท่ีสําคัญ/ผูมีสวนได 

สวนเสีย 

  ติดตอประสานงานผานชองทาง เว็ปไซต / Line / 

Facebook / E-mail /ระบบอินทราเน็ตและหมายเลข

โทรศัพทของหนวยงาน รวมถึงหมายเลขโทรศัพท     

ของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในแตละงาน 
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2. ปองกันการเจาะระบบจากบคุคลภายใน   

  2.1 กําหนดกฎระเบียบ (Rule) ใหสามารถใชงานไดเฉพาะบริการท่ีกําหนดเทานั้น   

  2.2 กําหนดแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงยุติธรรม          

  2.3 สื่อสาร สรางความเขาใจใหบุคลากรภายในองคกร ตระหนักถึงความสําคัญของการรักษา

ความปลอดภัย และโทษของการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ. วาดวยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ. 

2560 และกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ               

  2.4 สํารองขอมูลของระบบสารสนเทศ เพ่ือใชกูคืน กรณีไมสามารถแกไขระบบสารสนเทศ       

ใหใชงานไดตามปกติ            

 ขณะเกิดเหตุการณ มีการดําเนินการ ดังนี้       

 1. รับแจงเหตุ และตรวจสอบตําแหนงการบุกรกุโจมตีระบบฐานขอมูลสารสนเทศ  

 2. แจงหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง (ผอ.ศท.) ทราบและสั่งการ  

 3. ตรวจสอบหนาเว็บไซตหลักของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (www.moj.go.th) และ/หรือ

ระบบงานท่ีเก่ียวของวาถูกเปลี่ยนแปลงแกไขหรือไม   

 4. เก็บหลักฐานการบุกรุกโจมตี เชน copy หนาจอท่ีมีการเปลี่ยนแปลง, ตรวจสอบ Log  

 5. รายงานผลการบุกรุกโจมตีระบบฯ แกหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง (รอง ปยธ.) 

 หลังเกิดเหตุการณ มีการดําเนินการ ดังนี้       

 1. ประเมินความเสียหายจากการบุกรุกโจมตี   

     1.1 ตรวจสอบพบวาระบบสารสนเทศไดรับความเสียหาย ดําเนินการ  

1.1.1 จัดเก็บไฟลท่ีถูกแกไข และขอมูลการเขาถึงระบบสารสนเทศ เพ่ือนําไปตรวจสอบ  

1.1.2 กูคืนขอมูลระบบสารสนเทศท่ีมีการสํารองไว เพ่ือใหระบบงานสามารถใหบริการไดเปนปกติ  

 1.2 ตรวจสอบพบวา อุปกรณเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเสียหาย   

      1.2.1 กรณีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเสียหายท้ังหมด ดําเนินการ   

   - จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายใหม 
 - ติดตั้งระบบคอมพิวเตอรแมขายใหม   

 - กูคืนระบบสารสนเทศ หรือติดตั้งระบบสารสนเทศใหม  

1.2.2 กรณีเครื่องแมขายเสียหายบางสวน      

 - ตรวจสอบความเสียหายเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและดําเนินการซอมแซม 

 - ตรวจสอบความเสียหาย/ขัดของของระบบสารสนเทศ             

 - กูคืนระบบสารสนเทศ หรือติดตั้งระบบสารสนเทศใหม  

2. ตรวจสอบความพรอมในการใหบริการระบบสารสนเทศ  
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3.5.2 เหตุการณไฟฟาดับในวงกวาง 

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมไดมีการจัดทําแผนแกไขปญหาจากเหตุการณ ไฟฟาดับ           

ในวงกวาง โดยมอบหมายใหกองบริหารการคลัง เปนผูดําเนินการ ซ่ึงแผนฯ ดังกลาวมีรายละเอียดท่ีครอบคลุม

ตั้งแตการปฏิบัติงานกอนเกิดเหตุจนถึงหลังเกิดเหตุการณไฟฟาดับในวงกวาง โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 กอนเกิดเหตุการณ มีการดําเนินการ ดังนี้   

 1. มีระบบสํารองไฟฉุกเฉินและแยกไฟระบบคอมพิวเตอรแมขายออกจากสาย เมนหลัก            

ท่ีผานสะพานไฟเขาสูกระทรวงยุติธรรม        

 2. ติดตั้งเครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 4 เครื่อง โดยใชประจํา ณ อาคารท่ีทําการกระทรวงยุติธรรม 

3 เครื่อง และใชประจําสําหรับระบบคอมพิวเตอรแมขาย 1 เครื่อง เพ่ือปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับ

อุปกรณคอมพิวเตอรหรือการประมวลผลของระบบคอมพิวเตอรสวนบุคคล (PC) ซ่ึงมีระยะเวลาในการสํารอง

ไฟฟาไดประมาณ 7 - 8 ชั่วโมง   

 3. ตรวจสอบ และบํารุงรักษาเครื่องสํารองไฟฟาใหอยูในสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ  

 ขณะเกิดเหตุการณ มีการดําเนินการ ดังนี้   

 1. แจงหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง (ผอ.กค.) รับทราบ และสั่งการ   

 2. เม่ือเกิดกระแสไฟฟาดับ ใหผูใชทําการบันทึกขอมูลท่ียังคางอยูทันที และปดเครื่องคอมพิวเตอร 

และอุปกรณตาง ๆ          

 3. แจงเหตุกระแสไฟฟาดับไปยังชางอาคาร ฯ ใหดําเนินการตรวจสอบระบบไฟฟาของอาคารท่ีทํา

การในเบื้องตน            

 4. หากไมสามารถดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวได ใหกองบริหารการคลังดําเนินการประสาน

แจงไปยังการไฟฟานครหลวง เพ่ือตรวจสอบและแกไขปญหา      

 หลังเกิดเหตุการณ มีการดําเนินการ ดังนี้   

 1. ประเมินความเสียหายจากเหตุการณไฟฟาดับในวงกวาง   

    1.1 ตรวจสอบพบวาขอมูลไดรับความเสียหาย ดําเนินการ       

          1.1.1 กูคืนขอมูลในระบบสารสนเทศ             

     1.2 ตรวจสอบเครื่องใชไฟฟาท่ีเปดไฟเลี้ยงไวตลอดเวลา, ตรวจสอบเครื่องสํารองไฟฟา  

           เพ่ือปรับปรุงใหใชงานไดดี ถามีเหตุไฟฟาดับอีก, ตรวจสอบลิฟตโดยสาร สัญญาณเตือน 
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 3.5.3 เหตุการณอุทกภัย          

  กอนเกิดเหตุการณ มีการดําเนินการ ดังนี้       

  สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได มีการจัดทําแผนปองกันและแก ไขปญหาน้ํ าท วม              

โดยมอบหมายใหกองกลาง เปนผูดําเนินการ โดยมีข้ันตอน ดังนี้      

  1. ติดตามสถานการณและขาวสารเก่ียวกับการเพ่ิมระดับของน้ําในคลองประปา คลองเปรม

ประชากร ถนนแจงวัฒนะ และรายงานสถานการณใหหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องเพ่ือทราบ  

  2. ประชุมผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย ไดแก กองบริหารการคลัง กลุมงานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 

ฝายรักษาความปลอดภัย เพ่ือศึกษา วิเคราะห ถึงจุดวิกฤตท่ีจะทําใหระดับน้ําในคลองประปาคลองเปรม

ประชากร ถนนแจงวัฒนะ เพ่ิมสูงข้ึนผิดปกติ และไหลลนเขาสูถนนแจงวัฒนะ     

  3. นําผลจากการวิเคราะหไปจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม  

  4. ตรวจสอบความแข็งแรงของพนังก้ันน้ํา ประตูระบายน้ํา ทอระบายน้ํา และจุดท่ีมีการไหลบาของน้ํา 

จัดเตรียม ทดสอบ อุปกรณปองกัน และระบายน้ํา เชน เครื่องสูบน้ํา เปนตน    

  5. ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดําเนินการขนยายสิ่งของ และแจงเจาของรถยนต ท่ีจอดชั้น B1 

และ B2 เคลื่อนยายรถยนตไปจอดใหพนจากพ้ืนท่ีท่ีจะเกิดน้ําทวมขัง      

  ขณะเกิดเหตุการณ มีการดําเนินการ ดังนี้ ๆ      

  1. แจงหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง (ผอ.กก.) รับทราบ และสั่งการ   

  2. มอบหมายตัวบุคคลใหติดตามขาวน้ําทวมจากสวนราชการท่ีเก่ียวของพรอมรายงานผล       

เปนระยะ และเฝาระวังตลอด 24 ชั่วโมง         

  3. เตรียมทีมงานใหประจําแตละจุดท่ีวิกฤตพรอมเครื่องมือสื่อสาร    

  4. สํารวจพ้ืนท่ีท่ีน้ําจะเขาทวมขัง พรอมวางแนวกระสอบทรายปองกันน้ําทวม   

  5. เปดเครื่องสูบน้ํา ประจําจุดท่ีวิกฤต เพ่ือระบายน้ําออกจากพ้ืนท่ี    

  6. ประชาสัมพันธใหบุคลากรในหนวยงานไดทราบ     

  7. ประชาสัมพันธใหประชาชน ผูรับบริการและผูมาติดตอกับหนวยงานไดรับทราบสถานการณ 

และจัดหาสถานท่ีสํารองใหกับผูมาติดตอราชการ กรณีท่ีผูรับบริการไมสามารถเขามาภายในอาคารท่ีทําการ

กระทรวงยุติธรรม ได           

  8. รายงานสถานการณใหหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องทราบเปนระยะ   

  หลังเกิดเหตุการณ มีการดําเนินการ ดังนี้       

  1. ตรวจสอบ ประเมินความเสียหาย   

  2. ฟนฟูสภาพสถานท่ี พัสดุครุภัณฑ ท่ีเสียหายใหกลับมาพรอมใชงาน    

  3. จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ ทดแทนของเดิมท่ีชํารุดเสียหาย  
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3.5.4 เหตุการณอัคคีภัย  

 สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ไดมีการจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัย โดยมอบหมายให

กองกลางเปนผูดําเนินการ โดยมีข้ันตอน ดังนี้        

 กอนเกิดเหตุการณ          

 1. การปองกันการเกิดอัคคีภัย มีแผนการดําเนินงาน ประกอบดวย    

  1.1 รณรงคปองกันอัคคีภัย เปนแผนเพ่ือปองกันการเกิดอัคคีภัยในอาคาร โดยเปนการสราง

ความเขาใจ และสงเสริมในเรื่องการปองกันอัคคีภัยใหเกิดข้ึนในทุกระดับของบุคลากร ท้ังนี้ ควรกําหนด

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ และงบประมาณใหชัดเจน      

  1.2 อบรมใหความรูกับขาราชการ และเจาหนาท่ี บุคลากร ท้ังในเชิงปองกันและการปฏิบัติ 

เม่ือเกิดเหตุ ซ่ึงการเกิดอัคคีภัยในอาคาร ยอมนํามาซ่ึงความสูญเสียตอหนวยงาน ท้ังทางตรงและทางออม ไมวา

จะเปนทรัพยสินเสียหาย การปฏิบัติงานขัดของ การบริการหยุดชะงัก หรืออาจถึงข้ันมีผูบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 

ดังนั้นในการปองกันและลดความเสี่ยงดานอัคคีภัย จึงจําเปนตองจัดใหมีการอบรม โดยกําหนดผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ และงบประมาณใหชัดเจน เชน การจัดฝกอบรมการดับเพลิงข้ันตนใหกับบุคลากร การ

ฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมหนีไฟ จริง และการฝกอบรมการปฐมพยาบาล เปนตน         

  1.3 การตรวจตรา เปนการสํารวจความเสี่ยงและตรวจตราเพ่ือเฝาระวัง ปองกัน และขจัด

ตนเหตุของการเกิดอัคคีภัย กอนจัดทําแผนควรมีขอมูลตางๆ คือ เชื้อเพลิง สารเคมี สารไวไฟ ระบบไฟฟา จุดท่ีมี

โอกาสเสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหม และตองมีการบันทึกขอมูลเก่ียวกับ คุณสมบัติ ลักษณะการลุกไหม ปริมาณของ

สารอันตรายท่ีมีอยูสูงสุด ชนิดของสารดับเพลิงและปริมาณท่ีตองใช เพ่ือประกอบการวางแผน นอกจากนี้ การ

ตรวจตรา ควรมีการกําหนดบุคคล พ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ หัวขอ และจุดท่ีตองตรวจ ระยะเวลา ความถ่ี ผูตรวจสอบ

รายงาน การสงรายงาน การแจงขอบกพรองในการตรวจตราท่ีชัดเจน      

  1.4 จัดใหมีการซอมอพยพหนีไฟเปนระยะ โดยกําหนดใหมีข้ึนอยางนอยปละ 1 ครั้ง  

   ขณะเกิดเหตุการณ มีการดําเนินการ ดังนี้          

   แผนอพยพหนีไฟ กําหนดข้ึนเพ่ือความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสินของบุคลากรและอาคาร

ในขณะเกิดสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ไดมีการจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัย  โดยมอบหมายให

กองกลางเปนผูดําเนินการ โดยมีข้ันตอน ดังนี้        

  1. แจงหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง (ผอ.กก.) รับทราบ และสั่งการ   

  2. ผูนําทางหนีไฟ จะเปนผูนําทางบุคลากรอพยพหนีไฟไปตามทางออกท่ีจัดไว   

  3. จุดนัดพบ หรือเรียกอีกอยางวา “จุดรวมพล” จะเปนสถานท่ีท่ีปลอดภัย ซ่ึงบุคลากรสามารถท่ี

จะมารายงานตัว และทําการตรวจสอบนับจํานวนได          

 4. หนวยตรวจสอบจํานวนขาราชการ เจาหนาท่ี และบุคลากร มีหนาท่ีตรวจนับจํานวนบุคลากร

วามีการอพยพหนีไฟออกมาอยูในบริเวณท่ีปลอดภัยครบทุกคนหรือไม หากพบวาบุคลากรอพยพหนีไฟออกมาไม

ครบตามจํานวนจริง ซ่ึงหมายถึง ยังมีบุคลากรติดอยูในพ้ืนท่ีท่ีเกิดอัคคีภัย     

   



30 

 

 

 

 5. หนวยชวยชีวิตและยานพาหนะ จะเขาคนหาและทําการชวยชีวิตบุคลากรท่ียังติดคางอยูใน

อาคารหรือในพ้ืนท่ีท่ีไดเกิดอัคคีภัย รวมถึงกรณีของบุคลากรท่ีออกมาอยูท่ีจุดรวมพลแลวมีอาการเปนลม ช็อคห

มดสติหรือบาดเจ็บ เปนตน หนวยชวยชีวิตและยานพาหนะจะทําการปฐมพยาบาลเบื้องตนและติดตอหนวย

ยานพาหนะใหในกรณีท่ีพยาบาลหรือแพทยพิจารณาแลวตองนําสงโรงพยาบาล  

 หลังเกิดเหตุการณ มีการดําเนินการ ดังนี้       

 1. แผนหลังเกิดเหตุการณอัคคีภัย        

    1.1 แผนบรรเทาทุกข ประกอบดวย   

      1.1.1 การประสานงานกับหนวยงานของรัฐ    

      1.1.2 การสํารวจความเสียหาย    

      1.1.3 การรายงานตัวของเจาหนาท่ีทุกฝายและกําหนดจุดนัดพบเพ่ือรอรับคําสั่ง  

   1.1.4 การชวยชีวิตและคนหาผูเสียชีวิต    

      1.1.5 การเคลื่อนยายผูประสบภัย ทรัพยสินและผูเสียชีวิต    

     1.1.6 การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงานและรายงานสถานการณเพลิงไหม 

     1.1.7 การชวยเหลือสงเคราะหผูประสบภัย    

      1.1.8 การปรับปรุงแกไขปญหาเฉพาะหนาเพ่ือใหหนวยงานสามารถปฏิบัติงานไดโดยเร็วท่ีสุด 

  1.2 แผนการปฏิรูปฟนฟู         

          แผนปฏิรูปไดแก การนํารายงานผลการประเมินจากทุกดานจากสถานการณจริง          

มาปรับปรุงแกไข โดยเฉพาะแผนการปองกันอัคคีภัย (กอนเกิดเหตุ ) แผนปฏิบั ติเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม            

แผนบรรเทาทุกข รวมท้ัง การปรับปรุงแกไขตัวบุคลากรตางๆ ท่ีบกพรอง นอกจากนี้ยังมีโครงการ ท่ีดําเนินการ

เพ่ือรวมรับแผนปฏิรูป ไดแก          

   1.2.1 โครงการประชาสัมพันธ สาเหตุการเกิดอัคคีภัยและแนวทางการปองกันในรูปแบบตางๆ 

   1.2.2 โครงการสงเคราะหผูปวย       

   1.2.3 โครงการปรับปรุงซอมแซมและสรรหาสิ่งท่ีสูญเสียใหกลับคืนสภาพปกติ  

   1.2.4 การปรับแผนปองกันและระงับอัคคีภัยใหเหมาะสมยิ่งข้ึน  
 

3.5.5 เหตุการณแผนดินไหว        

 กอนเกิดเหตุการณ มีการดําเนินการ ดังนี้       

 สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ไดมีการจัดทําแผนกรณีเกิดเหตุแผนดินไหว โดยมอบหมายให

กองกลางเปนผูดําเนินการ โดยมีข้ันตอน ดังนี้        

 1. ติดตามสถานการณการเกิดเหตุแผนดินไหว และรายงานสถานการณใหหัวหนาคณะบริหาร

ความตอเนื่องเพ่ือทราบ           
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 2. การประชาสัมพันธแผนอพยพในภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุการณแผนดินไหว เพ่ือปองกันการ

สูญเสียและเสียหายใหเกิดข้ึนในทุกระดับของบุคลากร ท้ังนี้ ควรกําหนดผูรับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ และ

งบประมาณใหชัดเจน          

 3. การอบรม เปนการอบรมใหความรูกับบุคลากร ท้ังในเชิงปองกันและการปฏิบัติเม่ือเกิดเหต ุ     

ซ่ึงการเกิดแผนดินไหวในอาคาร ยอมนํามาซ่ึงความสูญเสียตอหนวยงาน ท้ังทางตรงและทางออม ไมวาจะเปน

ทรัพยสินเสียหาย การปฏิบัติงานขัดของ การบริการหยุดชะงัก หรืออาจถึงข้ันมีผูบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ดังนั้น    

จึงจําเปนตองจัดใหมีการอบรม โดยกําหนดผูรับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ และงบประมาณใหชัดเจน เชน 

การจัดฝกอบรมซอมแผนการอพยพในภาวะฉุกเฉินใหกับบุคลากร การฝกซอมการปฐมพยาบาลเบื้องตน เปนตน 

 ขณะเกิดเหตุการณ มีการดําเนินการ ดังนี้        

 แจงหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง (ผอ.กก.) รับทราบ และสั่งการ   

 1. แผนอพยพในภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิดแผนดินไหว      

  แผนอพยพในภาวะฉุกเฉิน กําหนดข้ึนเพ่ือความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน

และอาคารในขณะเกิดสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ไดมีการจัดทําแผนอพยพ โดยมอบหมายใหกองกลางเปน

ผูดําเนินการ โดยมีข้ันตอน ดังนี้          

  1.1 ผูนําในกรณีเกิดเหตุการณแผนดินไหว จะเปนผูนําทางบุคลากรอพยพไปตามทางออกท่ีจัดไว 

  1.2 จุดนัดพบ หรือเรียกอีกอยางวา “จุดรวมพล” จะเปนสถานท่ีท่ีปลอดภัย ซ่ึงบุคลากร

สามารถท่ีจะมารายงานตัวและทําการตรวจสอบนับจํานวนได      

  1.3 หนวยตรวจสอบจาํนวนบคุลากร มีหนาท่ีตรวจนับจํานวนบุคลากรวามีการอพยพออกมาอยู

ในบริเวณท่ีปลอดภัยครบทุกคนหรือไม หากพบวาบุคลากรอพยพออกมาไมครบตามจํานวนจริง ซ่ึงหมายถึง ยังมี

บุคลากรติดอยูในอาคาร           

  1.4 หนวยชวยชีวิตและยานพาหนะ จะเขาคนหาและทําการชวยชีวิตบุคลากรท่ียังติดคางอยูใน

อาคาร รวมถึงกรณีของบุคลากรท่ีออกมาอยูท่ีจุดรวมพลแลวมีอาการเปนลม ช็อคหมดสติหรือบาดเจ็บ เปนตน 

หนวยชวยชีวิตและยานพาหนะจะทําการปฐมพยาบาลเบื้องตนและติดตอหนวยยานพาหนะใหในกรณีท่ีพยาบาล

หรือแพทยพิจารณาแลวตองนําสงโรงพยาบาล        

  1.5 จัดใหมีการซอมอพยพในภาวะฉุกเฉินเปนระยะ โดยกําหนดใหมีข้ึนอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 หลังเกิดเหตุการณ มีการดําเนินการ ดังนี้       

 1. แผนบรรเทาทุกข ประกอบดวย        

  1.1 การประสานงานกับหนวยงานของรัฐ       

  1.2 การสํารวจความเสียหาย        

  1.3 การรายงานตัวของเจาหนาท่ีทุกฝายและกําหนดจุดนัดพบเพ่ือรอรับคําสั่ง   

  1.4 การชวยชีวิตและคนหาผูเสียชีวิต       

  1.5 การเคลื่อนยายผูประสบภัย ทรัพยสินและผูเสียชีวิต    

  1.6 การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงานและรายงานสถานการณแผนดินไหว  
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  1.7 การชวยเหลือสงเคราะหผูประสบภัย       

  1.8 การปรับปรุงแกไขปญหาเฉพาะหนาเพ่ือใหหนวยงานสามารถปฏิบัติงานไดโดยเร็วท่ีสุด  

 2. แผนการปฏิรูปฟนฟู         

   แผนปฏิรูป ไดแก การนํารายงานผลการประเมินจากทุกดานจากสถานการณจริงมาปรับปรุง

แกไข โดยเฉพาะแผนอพยพในภาวะฉุกเฉิน (กอนเกิดเหตุ) แผนปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม แผนบรรเทาทุกข 

รวมท้ัง การปรับปรุงแกไขตัวบุคลากรตางๆ ท่ีบกพรอง นอกจากนี้ยังมีโครงการ ท่ีดําเนินการเพ่ือรวมรับแผน

ปฏิรูป ไดแก             

  2.1 โครงการประชาสัมพันธ แผนอพยพในภาวะฉุกเฉินเพ่ือปองกันการสูญเสียและเสียหายใน

รูปแบบตางๆ             

  2.2 โครงการสงเคราะหผูปวย        

  2.3 โครงการปรับปรุงซอมแซมและสรรหาสิ่งท่ีสูญเสียใหกลับคืนสภาพปกติ   

  2.4 การปรับแผนอพยพในภาวะฉุกเฉินใหเหมาะสมยิ่งข้ึน  
 

3.5.6 เหตุการณชุมนุมประทวง/จลาจล        

 สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ไดมีการจัดทําแผนปองกันและระงับเหตุชุมนุมประทวง              

โดยมอบหมายใหกองกลางเปนผูดําเนินการ โดยมีข้ันตอน ดังนี้      

 กอนเกิดเหตุการณชุมนุมประทวง การเตรียมความพรอม มีแนวทาง ดังนี้   

 1. รองปลัดกระทรวงยุติธรรมท่ีไดรับมอบหมาย กองกลาง กลุมงานอาคารสถานท่ีและ

ยานพาหนะ ฝายรักษาความปลอดภัย มีหนาท่ีในการปองกันและระงับการชุมนุมประทวง กองกลางดําเนินการ

ติดตามสถานการณ และขาวสาร ตรวจสอบประเด็นปญหาความเดือดรอน ความขัดแยงเพ่ือประสานหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของแกไขปญหา           

 2. กองกลาง กลุมงานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ ฝายรักษาความปลอดภัย จัดเตรียมกําลัง

เจาหนาท่ี เครื่องมืออุปกรณ ระบบการสื่อสาร ยานพาหนะ โดยมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ

ไวใหพรอม             

 3. กองกลาง ดําเนินการประชาสัมพันธทุกรูปแบบอยางตอเนื่อง เพ่ือเปนการปฏิบัติการ        

ทางจิตวิทยา ขจัดปญหาความขัดแยงระหวางสวนราชการกับประชาชน     

 ขณะเกิดเหตุการณชุมนุมประทวง การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน มีแนวทาง ดังนี้  

 1. รองปลัดกระทรวงยุติธรรมท่ีไดรับมอบหมาย กองกลาง กลุมงานอาคารสถานท่ีและ

ยานพาหนะ ฝายรักษาความปลอดภัย เม่ือตรวจสอบพบ หรือไดรับรายงานวา มีเง่ือนไข ประเด็นปญหาขอขัดแยง

ความเดือนรอนข้ึน ไดติดตามสถานการณ ศึกษาวิเคราะหสาเหตุและประสานงานกับรัฐมนตรี หัวหนาสวน

ราชการ องคกรเอกชน ประชาชนท่ีเก่ียวของทันที        

 2. นําผูท่ีเก่ียวของไปยังพ้ืนท่ีเกิดเหตุและดําเนินการเจรจาทําความเขาใจกับผูนําการชุมนุมใหเกิด

ความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของทางราชการเปนประการสําคัญเรงดวน    
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  3. เม่ือไมสามารถเจรจา ยุติประเด็นปญหาขอขัดแยง ความเดือดรอนตางๆ จัดใหมีเจาหนาท่ี

ตํารวจ ทําหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยบริเวณท่ีมีการชุมนุมประทวง มิใหการชุมนุมขยาย

ตัวอยางรุนแรง และปองกันการแทรกแซงจากกลุมผูไมหวังดี      

  4. อํานวยความสะดวกดานจราจรในบริเวณเสนทางท่ีมีการชุมนุมประทวงหรือการเดินทางของ

กลุมชุมนุม เพ่ือมิใหเกิดความเดือดรอนตอบุคคลอ่ืน       

  5. จัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจฯ ในการปองกันและแกไขปญหาการชุมนุมประทวงโดย

รัฐมนตรีเจาสังกัด/หัวหนาสวนราชการ/เจาหนาท่ีรวมเจรจาการชุมนุมประทวงและติดตามผลการแกไขปญหา

ใหยุติโดยสิ้นเชิง           

  6. กองกลาง จัดเจาหนาท่ีประชาสัมพันธเพ่ือชี้แจงขาวสารท่ีถูกตองแกประชาชนและสื่อมวลชน

ตามท่ีไดรับมอบหมายจากปลัดกระทรวงยตุิธรรม  

หลังเกิดเหตุการณชุมนุมประทวง มีแนวทาง ดังนี้      

  1. รองปลัดกระทรวงยุติธรรมท่ีไดรับมอบหมาย กองกลาง ฝายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 

ฝายรักษาความปลอดภัย และเจาหนาท่ีตํารวจรวมกันกําหนดวิธีการขนยายผูรวมชุมนุมประทวงกลับไปยัง

ภูมิลําเนา            

  2. รองปลัดกระทรวงยุติธรรมท่ีไดรับมอบหมาย ติดตามผลการแกไขปญหาใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว 

  3. ประชาสัมพันธเพ่ือใหประชาชนและสื่อมวลชนมีความเขาใจในขอเท็จจริงท่ีถูกตองในการ

แกไขปญหาและมีทัศนคติท่ีดีตอการดําเนินงานของรัฐ       

  4. ทําความสะอาดและฟนฟูบูรณะสิ่งท่ีเสียหายใหกลับคืนสูสภาวะปกติ   

  5. ดําเนินการตามกฎหมาย เม่ือปรากฏวาไดมีการกระทําท่ีละเมิดตอกฎหมาย  

 ข้ันตอนการเตรียมความพรอมรับมือกลุมชุมนุมทางการเมืองหรือกลุมชุมนุมท่ัวไปเรียกรอง          

ขอความเปนธรรม          

  1. หากมีการเคลื่อนไหวของกลุมผูชุมนุมในพ้ืนท่ีจังหวัดใด เจาหนาท่ีในสํานักงานยุติธรรม

จังหวัด จะประสานรายงานปญหา จํานวนผูชุมนุม และรายชื่อแกนนํา มาท่ีสวนกลาง กอนท่ีกลุมผูชุมนุม        

จะเดินทางมาถึงท่ีกระทรวงยุติธรรม ทําใหโดยสวนใหญ กระทรวงฯ จะไดรับทราบวาจะมีการเคลื่อนไหวเพ่ือมา

รองเรียนท่ีกระทรวง กอนท่ีกลุมผูชุมนุมจะเดินทางมาถึง ทําใหสามารถเตรียมการรับมือไดทันเหตุการณ   

  2. ในกรณีท่ีเปนผูชุมนุมกลุมเล็ก อาจเดินทางมาชุมนุมท่ีกระทรวงยุติธรรม โดยท่ีไมไดรับการ

รายงานลวงหนาได            

  3. เม่ือไดรับทราบปญหาและจํานวนผูชุมนุมลวงหนา ผูบริการของสวนราชการท่ีรับผิดชอบ    

ในเรื่องนั้นๆ สามารถเตรียมการเพ่ือรองรับสถานการณ หรือเตรียมการเจรจากับกลุมผูชุมนุม ไดโดยไมตองรอ

คําสั่งจากผูบริหารกระทรวง หรือฝายการเมือง        

  4. กรณีท่ีกลุมผูชุมนุมเรียกรองใหมีการเจรจา จะเชิญเฉพาะแกนนําหรือผูแทนกลุม เขามา

เจรจากับผูบริหารเทานั้น           
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  5. หนวยงานท่ีรับผิดชอบในเรื่องท่ีเปนปญหาจะมีการเตรียมการรับรอง เชน แจกอาหาร และ

เครื่องดื่มใหแกกลุมผูชุมนุม เพ่ือบรรเทาสถานการณ  

 แนวทางการเสนอเรื่องรองเรียน รองทุกขสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม  

 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน         

  1. กลุมงานบริหารท่ัวไป ลงทะเบียนรับเขาหนังสือรองเรียน     

  2. หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี เสนอเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม เพ่ือพิจารณาสั่งการ 

  3. กลุมงานบริหารท่ัวไป รับหนังสือสั่งการ และดําเนินการดังนี้    

      3.1 สําเนาหนังสือใหกลุมงานประสานการเมือง      

      3.2 จัดทําหนังสือเสนอเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ตอบผูรองทราบผลการ

ดําเนินการในเบื้องตน           

         3.3 กลุมงานประสานการเมืองรวบรวมหนังสอืรองเรียนประมาณ 1 สัปดาห สรุปเรื่องบันทึก

เสนอเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม เพ่ือนําเรียนรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมทราบตอไป  

          3.4 เรื่องท่ี พิจารณาแลวไม เก่ียวของกับภารกิจของกระทรวงยุติธรรม เลขานุการ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม จะมอบใหสํานักงานรัฐมนตรีทําหนังสือสงตอใหกระทรวงท่ีเก่ียวของพิจารณา

ดําเนินการตอไป            

       3.5 เรื่องท่ีเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมสั่งการแลว สํานักงานรัฐมนตรีจะสง

หนังสือใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบพิจารณาขอเท็จจริง       

      3.6 เม่ือหนวยงานพิจารณาขอเท็จจริงแลว บันทึกรายงานเสนอปลัดกระทรวงยุติธรรม เพ่ือ

นําเรียนรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ทราบขอเท็จจริง และดําเนินการแกไขขอรองเรียน  

      3.7 หนวยงานท่ีรับผิดชอบทําหนังสือตอบชี้แจงขอเท็จจริงแกผูรองทราบผลการพิจารณาอีกทางหนึ่ง  

    4. กลุมงานประสานการเมือง สํานักงานรัฐมนตรี สรุปผลการดําเนินการแกไขขอรองเรียนท่ี

หนวยงานรายงาน เสนอใหเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม นําเรียนรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมทราบ 

3.5.7 เหตุการณกอการราย 

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได มีการจัดทําแผนปองกันและระงับเหตุกอการราย          

โดยมอบหมายใหกองกลางเปนผูดําเนินการ โดยมีข้ันตอน ดังนี้      

  กอนเกิดเหตุการณ  ชุมนุมประทวง การเตรียมความพรอม มีแนวทาง ดังนี้   

  1. รองปลัดกระทรวงยุติธรรมท่ีไดรับมอบหมาย กองกลาง ฝายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 

ฝายรักษาความปลอดภัย มีหนาท่ีในการปองกันและระงับการชุมนุมประทวง กองกลางดําเนินการติดตาม

สถานการณ ตรวจสอบประเด็นปญหาความเดือดรอน ความขัดแยงเพ่ือประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของแกไขปญหา 

  2. กองกลาง ฝายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ ฝายรักษาความปลอดภัย จัดเตรียมกําลัง

เจาหนาท่ี เครื่องมืออุปกรณ ระบบการสื่อสาร ยานพาหนะ โดยมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติไว

ใหพรอม            
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  3. กองกลาง ดําเนินการประชาสัมพันธทุกรูปแบบอยางตอเนื่อง เพ่ือเปนการปฏิบัติการทาง

จิตวิทยา ขจัดปญหาความขัดแยงระหวางสวนราชการกับประชาชน  

ขณะเกิดเหตุการณ กอการราย การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน มีแนวทาง ดังนี้  

  1. รองปลัดกระทรวงยุติธรรมท่ีไดรับมอบหมาย กองกลาง ฝายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 

ฝายรักษาความปลอดภัย เม่ือตรวจสอบพบ หรือไดรับรายงานวา มีเง่ือนไข ประเด็นปญหาขอขัดแยงความเดือน

รอนข้ึน ไดติดตามสถานการณ ศึกษาวิเคราะหสาเหตุและประสานงานกับรัฐมนตรี หัวหนาสวนราชการ องคกร

เอกชน ประชาชนท่ีเก่ียวของทันที          

  2. นําผูท่ีเก่ียวของไปยังพ้ืนท่ีเกิดเหตุและดําเนินการเจรจาทําความเขาใจกับผูกอการรายใหเกิด

ความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของทางราชการเปนประการสําคัญเรงดวน    

  3. เม่ือไมสามารถเจรจา ยุติประเด็นปญหาขอขัดแยง ความเดือดรอนตางๆ จัดใหมีเจาหนาท่ี

ตํารวจ ทําหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยบริเวณท่ีมีการกอการราย มิใหการขยายตัวอยางรุนแรง 

และปองกันการแทรกแซงจากกลุมผูไมหวังดี        

  4. อํานวยความสะดวกดานจราจรในบริเวณเสนทางท่ีมีการกอการรายหรือการปดการจราจร 

เพ่ือ  มิใหเกิดความเดือดรอนตอบุคคลอ่ืน         

  5. จัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจฯ ในการปองกันและแกไขปญหาการกอการรายโดยรัฐมนตรี     

เจาสังกัด/หัวหนาสวนราชการ/เจาหนาท่ีรวมเจรจากับผูกอการรายและติดตามผลการแกไขปญหาใหยุติโดยสิ้นเชิง

  6. กองกลาง จัดเจาหนาท่ีประชาสัมพันธเพ่ือชี้แจงขาวสารท่ีถูกตองแกประชาชนและสื่อมวลชน

ตามท่ีไดรับมอบหมายจากปลัดกระทรวงยุติธรรม  

หลังเกิดเหตุการณ กอการราย มีแนวทาง ดังนี้      

  1. รองปลัดกระทรวงยุติธรรมท่ีไดรับมอบหมาย กองกลาง ฝายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 

ฝายรักษาความปลอดภัย และเจาหนาท่ีตํารวจรวมกันกําหนดวิธีการจัดการและปองกันการเกิดกอเหตุกอการราย

  2. รองปลัดกระทรวงยุติธรรมท่ีไดรับมอบหมาย ติดตามผลการแกไขปญหาใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว 

  3. ประชาสัมพันธเพ่ือใหประชาชนและสื่อมวลชนมีความเขาใจในขอเท็จจริงท่ีถูกตองในการ

แกไขปญหาและมีทัศนคติท่ีดีตอการดําเนินงานของรัฐ       

  4. ทําความสะอาดและฟนฟูบูรณะสิ่งท่ีเสียหายใหกลับคืนสูสภาวะปกติ   

  5. ดําเนินการตามกฎหมาย เม่ือปรากฏวาไดมีการกระทําท่ีละเมิดตอกฎหมาย  

  6. เยียวยาผูท่ีไดรับผลกระทบ กรณีมีผูไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิต  
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3.5.8 เหตุการณโรคระบาดตอเนื่อง 

  สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ไดมีการจัดทําแผนปองกันและแกไขปญหาโรคระบาด โดยมี

ข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้           

  1. การปฏิบัติการปองกันและเฝาระวังการแพรระบาดของโรค    

      1.1 กําหนดแนวทางปฏิบัติ มาตรการเฝาระวังการระบาดของโรค และบุคลากรผูปฏิบัติงาน

การเฝาระวังการติดตอของเชื้อโรค รวมท้ังทีมบุคลากรสํารองในการใหบริการ/ปฏิบัติงานกระบวนการหลัก 

       1.2 แจงข้ันตอนการปฏิบัติแกบุคลากร สรางความรูดานกิจกรรมลดความเสี่ยงจากการ

ติดตอของโรคระบาด           

       1.3 จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณท่ีจําเปนในการปองกันการแพรระบาดของโรค และจัด

บุคลากรปฏิบัติงานปองกันและเฝาระวังการติดตอของโรคระบาด      

       1.4 ประเมินความเสี่ยง/ผลกระทบของระบบการใหบริการ และหาแนวทาง/วิธีการ ชอง

ทางการใหบริการท่ีมีความสะดวกและปลอดภัยตอเจาหนาท่ีและประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการ  

       1.5 ประชาสัมพันธใหประชาชนและผูรับบริการทราบเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติ ข้ันตอน/

วิธีการ และชองทางการใหบริการ          

  2. กรณีตองสงสัยวามีการติดเชื้อ หรือมีการแพรระบาดของเชื้อ    

      2.1 แจงเหตุใหหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ และจัดสงบุคลากรท่ีสงสัยวาจะติดเชื้อ หรือมี

อาการผิดปกติเขารับการรักษาโดยทันที         

      2.2 จัดทีมบุคลากรสํารองลงปฏิบัติงาน/ใหบริการทดแทน    

      2.3 สอบสวนผูเก่ียวของและผูใกลชิด เพ่ือหาทางหยุดยั้งการแพรระบาดของโรค  

      2.4 ดําเนินการฟนฟูสภาพแวดลอมสถานท่ีปฏิบัติงาน/ใหบริการ เชน การทําความสะอาด

เพ่ือฆาเชื้อ            

          2.5 จัดหาสถานท่ีสํารองในการปฏิบัติงาน/การใหบริการ หรือใชวิธีการ/ชองทางใหมๆ มาใช

ในการใหบริการแกประชาชน          

          2.6 สื่อสาร สรางความเขาใจแกประชาชนผูรับบริการ เพ่ือสรางความเชื่อม่ันตอหนวยงาน 
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3.6 ข้ันตอนการบริหารความเนื่องและกอบกูกระบวนการ 

วันท่ี 1 ( ภายใน 24 ช่ัวโมง) การตอบสนองตอเหตุการณทันที 

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

- แจงเหตุฉุกเฉิน วิกฤติ ตามกระบวนการ Call Tree 

ใหกับบุคลากรในหนวยงาน ภายหลังไดรับแจงจาก

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องของหนวยงาน  

หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนื่องของ

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
☐ 

- จัดประชุมทีมงานบริหารความตอเนื่อง เพ่ือประเมิน

ความเสียหาย ผลกระทบตอการดําเนินงาน การ

ใหบริการ และทรัพยากรสําคัญท่ีตองใชในการบริหาร

ความตอเนื่อง  

- ทบทวนกระบวนงานท่ีมีความเรงดวน หรือสงผล

กระทบอยางสูง (หากไมดําเนินการ) ดังนั้น 

จําเปนตองดําเนินงานหรือปฏิบัติดวยมือ (Manual 

Processing) 

ทีมงานบริหารความตอเนื่อง  ☐ 

- ระบุและสรปุรายชื่อบุคลากรในหนวยงาน ท่ีไดรับ

บาดเจ็บหรือเสียชีวิต 

หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนื่อง ☐ 

- รายงานหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องของ

หนวยงานทราบ โดยครอบคลุมประเด็นดังนี้  

• จํานวนและรายชื่อบุคลากรท่ีไดรับบาดเจ็บ/เสียชีวิต  

• ความเสียหายและผลกระทบตอการดําเนินงานและ

การใหบริการ 

• ทรัพยากรสําคัญท่ีตองใชในการบริหารความตอเนื่อง  

• กระบวนงานท่ีมีความเรงดวนและสงผลกระทบ 

อยางสูงหากไมดําเนินการ และจําเปนตองดําเนินงาน

หรือปฏิบัติงานดวยมือ    

หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนื่อง ☐ 

- สื่อสารและรายงานสถานการณแกบุคลากรใน

หนวยงาน ใหทราบ ตามเนื้อหาและขอความท่ีไดรับ

การพิจารณาและเห็นชอบจากหัวหนาทีมบริหารความ

ตอเนื่องของหนวยงานแลว 

 

 

หวัหนาทีมงานบริหารความตอเนื่อง ☐ 
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วันท่ี 1 ( ภายใน 24 ช่ัวโมง) การตอบสนองตอเหตุการณทันที 

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

- ประเมินและระบุกระบวนการหลัก และงานเรงดวน

ท่ีจําเปนตองดําเนินการใหแลวเสร็จ ภายใน 1 – 5 วัน

ขางหนา 

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง ☐ 

- ประเมินศักยภาพและความสามารถของหนวยงานฯ 

ในการดําเนินงานเรงดวนขางตน ภายใตขอจํากัดและ

สภาวะวิกฤต พรอมระบุทรัพยากรท่ีจําเปนตองใชใน

การบริหารความตอเนื่องตามแผนการจัดหาทรัพยากร 

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง ☐ 

- รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาทีมบริหารความ

ตอเนื่องของหนวยงานทราบ พรอมขออนุมัติการ

ดําเนินงานหรือปฏิบัติงานดวย สําหรับกระบวนงานท่ี

มีความเรงดวนและสงผลกระทบอยางสูงหากไม

ดําเนินการ 

หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนื่อง ☐ 

- ติดตอและประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของใน

การจัดหาทรัพยากรท่ีจําเปนตองใชในการบริหาร

ความตอเนื่อง ไดแก  

-  สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง  

-  วัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ  

-  เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลท่ีสําคัญ  

-  บุคลากรหลัก  

-  คูคา/ผูใหบริการท่ีสําคัญ/ผูมีสวนไดสวนเสีย 

หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนื่อง 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

- พิ จ ารณ าดํ า เนิ น การห รือป ฏิ บั ติ งานด วย มื อ

เฉพาะงานเรงดวน หากไมดําเนินการจะสงผลกระทบ

อยางสูงและไมสามารถรอได ท้ังนี้  ตองไดรับการ

อนุมัติ 

หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนื่อง 

 
☐ 

- ระบุหนวยงานท่ีเปนคูคา/ผูใหบริการสําหรับงาน

เรงดวน เพ่ือแจงสถานการณและแนวทางในการ

บริหารงานใหมีความตอเนื่องตามความเห็นของ ทีม

บริหารความตอเนื่องของหนวยงาน 

 

หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนื่อง 

 
☐ 
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วันท่ี 1 ( ภายใน 24 ช่ัวโมง) การตอบสนองตอเหตุการณทันที 

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

- บนัทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงาน

ตาง ๆ ท่ีทีมงานบริหารความตอเนื่องของหนวยงาน 

ตองดําเนินการ (พรอมระบุรายละเอียด ผูดําเนินการ 

และเวลา) อยางสมํ่าเสมอ 

หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนื่อง  

 
☐ 

- แจงสรุปสถานการณและข้ันตอนการดําเนินการ 

สําหรับในวันถัดไป ใหกับบุคลากรหลักในหนวยงาน 

เพ่ือรับทราบและดําเนินการ อาทิ แจงวัน เวลา และ

สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง 

  

 

☐ 

- รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาทีมบริหารความ

ตอเนื่องของหนวยงานอยางสมํ่าเสมอหรือตามท่ีได

กําหนดไว 

หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนื่อง 

 
☐ 

 

วันท่ี 2-7  การตอบสนองในระยะส้ัน 

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

- ติดตามสถานภาพการกอบกูคืนมาของทรัพยากรท่ี

ไดรับผลกระทบ ประเมินความจําเปนและระยะเวลาท่ี

ตองใชในการกอบกูคืน 

หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนื่อง  

 
☐ 

- ตรวจสอบกับหนวยงาน ความพรอมและขอจํากัดใน

การจัดหาทรัพยากรท่ีจําเปนตองใชในการบริหาร

ความตอเนื่อง ไดแก  

-  สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง  

-  วัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ  

-  เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลท่ีสําคัญ  

-  บุคลากรหลัก  

-  คูคา/ผูใหบริการท่ีสําคัญ/ผูมีสวนไดสวนเสีย 

หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนื่อง  

 

 

 
 

 

☐ 
☐ 
☐ 
☐ 
☐ 
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วันท่ี 2-7  การตอบสนองในระยะส้ัน 

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

- รายงานหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องของหนวยงาน 

ความพรอม ขอจํากัด และขอเสนอแนะในการจัดหา

ทรัพยากรท่ีจําเปนตองใชในการบริหารความตอเนื่อง 

หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนื่อง  ☐ 

- ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรท่ี

จําเปนตองใชในการบริหารความตอเนื่อง ไดแก  

-  สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง  

-  วัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ  

-  เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลท่ีสําคัญ  

-  บุคลากรหลัก  

-  คูคา/ผูใหบริการท่ีสําคัญ/ผูมีสวนไดสวนเสีย 

หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนื่อง  

 

 

☐ 

- ดําเนินการกอบกูและจัดหาขอมูลและรายงานตาง ๆ 

 ท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงานและใหบริการตาม  

หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนื่อง  

 
☐ 

- ดําเนินงานและใหบริการ ภายใตทรัพยากรท่ีจัดหา 

เพ่ือบริหารความตอเนื่อง:  

-  สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง  

-  วัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ  

-  เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลท่ีสําคัญ  

-  บุคลากรหลัก  

-  คูคา/ผูใหบริการท่ีสําคัญ 

หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนื่อง  

 

 

☐ 

- แจงสถานการณและแนวทางในการบริหารความ

ตอเนื่องแกหนวยงาน/ คูคา /ผูใชบริการ /ประชาชนท่ี

ไดรับผลกระทบ 

หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนื่อง 

 
☐ 

- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงาน

ตางๆ ท่ีทีมงานบริหารความตอเนื่องของหนวยงาน 

(พรอมระบุรายละเอียด ผูดําเนินการ และเวลา        

อยางสมํ่าเสมอ) 

หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนื่อง ☐ 

- แจงสรุปสถานการณและข้ันตอนการดําเนินการ

ตอไป สําหรับในวันถัดไป ใหกับบุคลากรในหนวยงาน 

หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนื่อง ☐ 
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- รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาทีมบริหารความ

ตอเนื่องของหนวยงาน ตามเวลาท่ีไดกําหนดไว 

หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนื่อง ☐ 

วันท่ี 8 การตอบสนองระยะกลาง (1 สัปดาห) 

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

- ติดตามสภานภาพการกอบกูคืนมาของทรัพยากรท่ี

ไดรับผลกระทบ และประเมินความจําเปนและ

ระยะเวลาท่ีตองใชในการกอบกูคืน 

หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนื่อง  

 
☐ 

- ระบุทรัพยากรท่ีจําเปนตองใช เพ่ือดําเนินงานและ

ใหบริการตามปกติ 

หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนื่อง ☐ 

- รายงานหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องของ

หนวยงานสถานภาพการกอบกูคืนมาของทรัพยากรท่ี

ไดรับผลกระทบ และทรัพยากรท่ีจําเปนตองใชเพ่ือ

ดําเนินงานและใหบริการตามปกติ 

หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนื่อง ☐ 

- ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรท่ี      

จําเปนตองใชเพ่ือดําเนินงานและใหบริการตามปกติ:  

   -  สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง  

   - วัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ  

   - เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลท่ีสําคัญ  

   - บุคลากรหลัก  

   - คูคา/ผูใหบริการท่ีสําคัญ/ผูมีสวนไดสวนเสีย /     

ผูใหบริการท่ีสําคัญ 

หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนื่อง  

 
☐ 

- แจงสรุปสถานการณและการเตรียมความพรอมดาน

ทรัพยากรตางๆ เพ่ือดําเนินงานและใหบริการ

ตามปกติ ใหกับบุคลากรในหนวยงาน 

หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนื่อง  

 
☐ 

- บันทึกและทบทวนกิจกรรมและงานตางๆ ท่ีทีมงาน

บริหารความตอเนื่องของหนวยงาน (พรอมระบุ

รายละเอียด ผูดําเนินการ และเวลา) อยางสมํ่าเสมอ 

หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนื่อง  

 
☐ 

- รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาทีมบริหารความ

ตอเนื่องของหนวยงาน ตามเวลาท่ีไดกําหนดไว  

หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนื่อง  

 
☐ 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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รายชื่อบุคลากรและบทบาททีมงานบริหารความต่อเนื่อง 

หมายเลขติดต่อทีมงานบริหารความต่อเน่ืองระดับกอง/ศูนย์/สถาบนั/กลุ่ม 
บุคลากรหลัก

หลัดลัก 

 

บทบาท 

บุคลากรสำรอง 

ช่ือ เบอร์โทรศัพท์ ช่ือ เบอร์โทรศัพท์ 

ศาสตราจารยพ์ ิเศษ 

วศิิษฏ์ 

 ประธานคณะ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม     

(ที่ได้รับมอบหมาย) 

 
วศิิษฏ์สรอรรถ บริหารความต่อเนื่อง  (ที่ได้รับมอบหมาย) 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
รองปลัดกระทรวง
ยุติธรรม                  
(ที่ได้รับมอบหมาย) 

 รองประธานคณะ 

คณะ 

  
บริหารความต่อเนื่อง 

นางสาววราภรณ์ 08 1733 6131 ผู้ประสานงานคณะ   
พรประสาทศิลป์ 
(ผู้อำนวยการกองกลาง) 

บริหารความต่อเนื่อง 

นางสาวดวงดาว เกียรติ

พิศาลสกุล 

(หัวหน้าสำนักงาน

รัฐมนตรี) 

  08 2588 0880 หัวหน้าทีมบรหิ าร

ความต่อเนื่อง 

สำนักงานรัฐมนตรี 

1. วา่ที่ ร.ต.พรินทร์         

เพ็งสุวรรณ 

2. นางปวีณ์นุช  บรรจง 

09 2251 9765 
 
 
08 7061 4226 

นางสาววราภรณ์ 08 1733 6131 หัวหน้าทีมบรหิ าร 1. นางสาวปทิตตา            
โฉมประดิษฐ์ 
2. นางสาวฉัตรปวีณ์          
แสงศรีเรือง 

08 9894 5039 
พรประสาทศิลป์    
(ผู้อำนวยการกองกลาง) 

 

ความต่อเนื่อง 
กองกลาง 

นางสาวยุพาภรณ์ 08 1833 9249 หัวหน้าทีมบรหิ าร 1. นางสาวนันทภทั ร โต๊ะทาน 
2. นายวฒันากร ส้ันนยุ้ 

08 9903 3319 
ศิริกจิพานิชย์กูล   
(ผู้อำนวยการกอง
กฎหมาย) 

ความต่อเนื่อง  
กองกฎหมาย 08 1909 0702 

นางสาวอทิตยา ทองบญุ  

(ผู้อำนวยการกองการ

ต่างประเทศ) 

08 1744 1741 หัวหน้าทีมบรหิ าร 
ความต่อเนื่อง 

กองการต่างประเทศ 

1. นางสาวอรยาใจ พูลธนัง 

2. นางสาวเพญ็พรรณ จินดา

นิล 

08 1889 5696 

08 1813 4262 

นางสาวรุจิรา ทองเฟื่อง  
(ผู้อำนวยการกอง
บริหารการคลัง) 

06 1404 5514 หัวหน้าทีมบรหิ าร 
ความต่อเนื่อง 

กองบริหารการคลัง 

1.นางกรกมล  เหล่าตระกูล  09 0989 9599 

นางสาวแสงนภา       
ศรสิทธ์ิ  
(ผู้อำนวยการกอง
บริหารทรัพยากร
บุคคล) 

08 1909 1140 หัวหน้าทีมบรหิ าร 1. นางสาวเบญญาดา 

พันธ์ุพิทย์แพทย์ 

2. นายอดิศักด์ิ พลพวก 

08 6303 4524 
 
06 1794 1517 

ความต่อเนื่อง 
กองบรหิ ารร กองบริหารทรัพยากร 

บุคคล 

นางอาภรณ์ แก้วเวียงชัย  
(ผู้อำนวยการกองพฒันา
นวัตกรรมฯ) 

08 19091104 หัวหน้าทีมบรหิ าร 
ความต่อเนื่อง 

กองพัฒนานวตักรรมฯ 

1.นางสาวปรีดา พิมพ์แก้ว 
2. นางพยอม ราชสม 
3. นายบุญธรรม บุญชูวงศ์ 

08 1243 8645 
08 7580 0444 
08 1751 9903 
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บุคลากรหลัก

หลัดลัก 

 

บทบาท 

บุคลากรสำรอง 

ช่ือ เบอร์โทรศัพท์ ช่ือ เบอร์โทรศัพท์ 

นางอุษา จั่นพลอย        
บุญเปี่ยม 
(ผู้อำนวยการกอง
ยุทธศาสตร์ฯ) 

 

081 832 9858 หัวหน้าทีมบริหาร 

ความต่อเนื่อง 

กองยุทธศาสตร์ฯ 

1. นางสาวสุมาลี เมือง

จันทร์ 

2. นายวรวุทธ์ิ การสุวรรณ 

06 2616 2362 

08 9676 0890 

นายกิจธวัช ต้ังบุญธินา   
(ผู้อำนวยการกอง
ออกแบบฯ) 

08 1640 3468 หัวหน้าทีมบรหิ าร 
ความต่อเนื่อง 
กองออกแบบฯ 

1. นายพสิษฐ์ โชติยศพงษ์ 
2. นายธนากร วงศ์ผดุง
ธรรม 

06 5663 5145 
09 4941 4927 

น.ส. ธนวรรณ ท้วมยิ้ม   
(หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีฯ) 

06 5523 8998 หัวหน้าทีมบรหิ าร 1. น.ส. จิรชา ใจมุ่ง 

2. นายสันต์ชัย ภู่เยี่ยม 

09 4262 4595 
080 423 6297 ความต่อเนื่อง 

ศูนย์เทคโนโลยีฯ 

นางสาวฉวีวรรณ แสนทวี 

(ผู้อำนวยการสถาบนั  

พัฒนาบุคลากรฯ) 

08 9484 6377 หัวหน้าทีมบรหิ าร 
ความต่อเนื่อง 

สถาบนั  พัฒนาบุคลากรฯ 

1.นายสำรวม บุญเสริม 

2.นายอารักษ์ ภักดีบุตร 

08 1909 1162 
08 5917 8277 
 

นายมนินธ์ สุทธิวัฒนานติ 

(หัวหน้าสำนกงาน

กองทุนยุติธรรม) 

08 1816 1609 หัวหน้าทีมบรหิ าร  
ความต่อเนื่อง            

สำนกงานกองทุน
ยุติธรรม 

1. นางจิตลัดดา เสียงใส 

2. นางสาวสินีนาฎ      

มะปรางทอง 

08 5485 1480 

08 1925 9773 

นางอรเกษมศิลป์     
จิรวัสวงค์ 
(หัวหน้ากลุ่มกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร) 

09 4405 5056 หัวหน้าทีมบรหิ ารความ
ต่อเนื่อง 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

1. นายนิรัต นิรัติศัยโสภิญ 
2. นายอรุณ สุขน่วม 

08 9896 6182    

08 6972 5195 

นางมะลิวรรณ วิสุทธิ
ศักด์ิ 
(หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบ
ภายใน) 

06 3269 8050 หัวหน้าทีมบรหิ ารความ
ต่อเนื่อง  

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

1. นางสาววิสนีย์ งามเปี่ยม 
2. นางสาวอําภา ไชยมงคล 

08 9896 6155 08 
1803 4367 
08 1751 9918 

นายปริญญ์วัฒน์ เป่ียม
ป่ินวงศ์ 
(หัวหน้าศูนย์บริการรวมฯ) 

09 7924 5654 หัวหน้าทีมบรหิ ารความ
ต่อเนื่อง  

ศูนย์บริการรวมฯ 

1.นางสาวศกลวรรณ ชัย
ภักดี 
2.นางสาวสุรางค กันทคีรี 

09 4985 8542 
08 2463 9294 

นางสาววันรพี ขาว

สะอาด 

(หัวหน้าสำนักผู้ตรวจ

ราชการฯ) 

08 7516 6424 หัวหน้าทีมบรหิ ารความ

ต่อเนื่อง 

สำนักผู้ตรวจราชการฯ 

1. นายสมศักด์ิ  นิลวาส         

2. นางเกศกานดา 

บานไม่รู้โรย                  

3. นางสาวสุกญัญา สัตนา

โค 

08 9989 6194  

09 04104101 

                        

08 8291 4414 
นายสำรวม บุญเสริม 
(ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน
การบริหารทรัพยากร
บุคคล) 

08 1909 1162 หัวหน้าทีมบรหิ ารความ
ต่อเนื่องศูนย์ปฏิบัติการ

ต่อต้านการทุจริต 

1.นางสาวอมรทิพย์ คล้าย
บุญส่ง 
2.นางสาวศศิกานต์ เย็น
เยือก 
 

08 1888 2096 
 
08 9546 3670 
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บุคลากรหลัก

หลัดลัก 

 

บทบาท 

บุคลากรสำรอง 

ช่ือ เบอร์โทรศัพท์ ช่ือ เบอรโ์ทรศัพท์ 

นางสาวณัฐนันท์       
พิทักษา 
(ผู้อำนวยการกอง
ประสานราชการ
ยุติธรรมจังหวัด) 

06 5727 4197 หัวหน้าทีมบรหิ าร

ความต่อเนื่อง ปสจ. 

๑.นางสาวบุษรินทร์ หลวง

ประสาร                            

๒. นางสาวเอ้ือการย์ ชุ่มดี 

08 9010 6128 
 

08 4353 3029 
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แผนป้องกันอุบัติภัยและแผนฉุกเฉิน 

แก้ไขครั้งท่ี : 
มีผลบังคับใช้ : 
หน้า : 

รายชื่อหน่วยราชการท่ีเกี่ยวขอ้ง และหมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถใชใ้นกรณีฉุกเฉิน 
สถานที่  หมายเลข สถานที่ หมายเลข 

หมายเลขภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ฉุกเฉินภายใน 
(วันเวลาราชการ) 

08 1733 6131 นอกเวลาทำงานปกติ  
(ตลอด 24 ช.ม.) 

08 1733 6131 

เวลาทำงานปกติ 
(จันทร์ – ศุกร์ 08.30 น. – 
16.30 น.) 

08 1832 6533 
 

ฝ่ายอาคารสถานที่ และ 
ยานพาหนะ 

08 1832 6533 

โรงพยาบาล 
โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ 
 

0 2574 5000 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 
  

0 2576 6000 

โรงพยาบาลวิภาวดี 
 

0 2561 1111 
 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 0 2528 4567 

สถานีดับเพลิง หน่วยงานราชการ 
สถานีดับเพลิงบางเขน 
 

0 2521 0397 แจ้งเหตุด่วน – เหตุร้าย 
สถานีตำรวจ 

191 

สถานีดับเพลิงปากเกร็ด 
 

0 2583 7788 
 

แจ้งเหตุบรรเทาสาธารณภยั 
และดับเพลิง 

199 
 

สถานีดับเพลิง และ  
กู้ภัยดอนเมือง 

0 2157 3213 แจ้งเหตุช่วยเหลือทางการ 
แพทย์ฉุกเฉิน 

1669  

 สถานีดับเพลิงลาดพร้าว 0 2511 0032 แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัย 1784  

สถานีดับเพลิงสุทธิสาร 
 

0 2277 3688-
9 

แจ้งเร่ืองร้องทุกข์ทั่วไป 
ในเขตกทม. 

1555  

สถานีดับเพลิงพญาไท 0 2354 6850 แจ้งเหตุธรณีพิบัติภัย 
(24 ชั่วโมง) 

0 2202 3611  

สถานีดับเพลิงห้วยขวาง 0 2275 6044 ขอ้มูลพยากรณ์อากาศ 1182  

สถานีดับเพลิงสามเสน 0 221 2391-2   
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เบอร์โทร.สายด่วน สำหรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 

 

 

 

ลำดับ หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ 

1 แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้าย 191 

2 แจ้งเหตุไฟไหม้-ดับเพลิง 199 

3 ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 192  

4 สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว 1155 

5 หน่วยกู้ชีพวชิรพยาบาล 1554 

6 กองปราบปราม 1195 

7 สายด่วนกรมทางหลวง 1586 

8 กรมเจ้าท่า , เหตุด่วนทางน้ำ 1199 

9 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1784 

10 ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร 1197 

11 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 1543 

12 รบัแจ้งรถหาย , ถูกขโมย 1192 

13 หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน (ทั่วไทย) 1669 

14 หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน 1646 

15 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน 1677 

16 สถานีวิทยุ จส.100 *1808  

17 การไฟฟ้านครหลวง 1130 

18 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1129 

19 การประปานครหลวง 1129 

20 การประปาส่วนภูมิภาค 1662 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ข 
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แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติอันอาจมีผลกระทบต่อระบบขอ้มลูสารสนเทศ  
(IT Contingency Plan) 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
(ฉบับปรับปรุง สิงหาคม 2564) 

--------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพ     
การดำเนินงานในการให้บ ริการประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจมีความเสี่ยงที่จะ
ได้รับความเสียหายไม่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเน่ือง จากการถูกโจมตี จากไวรัสคอมพิวเตอร์ บุคลากร ภัย
ธรรมชาติ หรือปัจจัยทั้งภายในและภายนอกต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 

ดังน้ัน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยศูนย์เท คโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เห็นความจำเป็นที่จะต้องมีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อช่วยให้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศสามารถใช้งานได้อย่างต่อเน่ือง และมีประสิทธิภาพ  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมและบำรุงรักษาระบบ ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศให้มีความเสถียร มีความพร้อมสำหรับการใช้งาน 
2.2 เพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดแก่ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.3 เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ สามารถ

แก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงที 
2.4 เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเท ศ           

สร้างความเข้าใจ และตระหนักในการบำรุงรักษาระบบความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

3. ระบบสารสนเทศที่มีความสำคัญ  
  ระบบสารสนเทศที่มีความสำคัญ คือระบบสารสนเทศที่ไม่สามารถหยุดให้บริการ หรือถ้าเกิดหยุดให้บริการ

จะเกิดผลกระทบต่อหน่วยงาน รวมถึงระบบสารสนเทศที่มีความจำเป็นมากตามภารกิจของหน่วยงาน 
ระบบเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน  

3.1 เว็บไซต์กระทรวงยุติธรรม https://www.moj.go.th 
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3.2  ระบบศูนย์ให้บริการประชาชนกระทรวงยุติธรรม (Moj Service Center : MSC) 
http://msc.moj.go.th 

3.3  ระบบให้บริการประชาชน กระทรวงยุติธรรม  http://mind.moj.go.th 
3.4  ระบบการจัดการข้อร้องเรียนและติดตามผลการร้องเรียนผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส์ กระทรวงยตุิธรรม  

http://acc.moj.go.th 
3.5  ระบบรายงานยุติธรรมใส่ใจ (Justice Care)  http://jc.moj.go.th 
3.6  ระบบการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  https://opas.moj.go.th 
3.7   Mobile Application : JUSTICE CARE ยุติธรรมใส่ใจ 
3.8   ระบบ Care-Support (รายงานผลการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้พ้นโทษ)  https://care.moj.go.th 

ระบบสนับสนุนการปฏิบติังาน  

3.9 ระบบอินทราเน็ต สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  http://intranet.moj.go.th  
3.10 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  https://saraban.moj.go.th 
3.11 ระบบจองห้องประชุม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม http://mrbs.moj.go.th 
3.12 ระบบจองยานพาหนะ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม https://car.moj.go.th 
3.13 ระบบคลาวด์คอมพิวติ้งกระทรวงยุติธรรม (Cloud Computing) 
3.14 ระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server System) 
3.15 ระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) 
3.16 ระบบเครือข่ายสารสนเทศ (Network System) 
3.17 ระบบความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระทรวงยตุิธรรม (Security System) 
3.18 ระบบสนับสนุนศูนย์ข้อมูลกระทรวงยุติธรรม (MOJ Data Center) 
3.19 ระบบโทรศัพท์ภายในกระทรวงยุติธรรม (IP-Phone System) 
3.20 ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กระทรวงยุติธรรม (Email) 
3.21 ระบบการปฏิบัติงานแบบเสมือน (Virtual Desktop Infrastructure) 

 

 

 

 

https://car.moj.go.th/
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4. การประเมินสถานการณ์ความเสี่ยง 
จากการศึกษาวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พบว่า ความเสี่ยง

ที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีดังน้ี 
4.1  เกิดจากเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรของหน่วยงาน (Human Error) 

เจ้าหน้าที่ห รือบุคลากรของหน่วยงานอาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือขาดความรู้ความเข้าใจการใช้งาน        
ที่ถูกต้องอันอาจทำให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับความเสียหาย จนไม่สามารถใช้งานได้หรือหยุดการทำงาน  
ซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานได้หรือใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธภิาพ  

4.2 เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร ์
      มีโอกาสเกิดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงาน อาจแฝงมาจาก 

ไวรัส มัลแวร์ และโปรแกรมประสงค์ร้ายต่างๆ ของผู้ไม่หวังดี โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือ             
การโจรกรรมหรือสอดแนมข้อมูล  การทำลายระบบฐานข้อมูล  การทำลายภาพลักษณ์ของหน่วยงาน รวมถึง       
การปฏิบัติการใด ๆ ที่ทำให้ระบ บคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์เสียหายไม่สามารถใช้งานได้             
โดยภัยคุกคามทางไซเบอร์ ได้แก่ 

      4.2.1 ไวรัสคอมพิวเตอร์ และมัลแวร์ 
         มีโอกาสเกิดความเสี่ยงจากการที่บุคลากรของหน่วยงานอาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขาดความรู้   

ความเข้าใจการใช้งานที่ถูกต้อง อาจจะด้วยความไม่ตั้งใจ หรือกระทำการด้วยความประมาท จนทำให้เกิด        
การติดไวรัสคอมพิวเตอร์หรือมัลแวร์ ซึ่งอาจส่งผลให้ไม่สามารถเปิดใช้งานไฟล์ต่าง ๆ บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมหรือข้อมูลอื่น ๆ  ที่อยู่ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ถูกทำลาย หรือไม่สามารถใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้ 

      4.2.2 จดหมายขยะ (Spam Mail) 
          มีโอกาสเกิดความเสี่ยงจากการได้รับจดหมายขยะเป็นจำนวนมาก อาจทำให้พื้นที่ เก็บอีเมลในระบบ

คอมพิวเตอร์เต็ม และบางคร้ังจดหมายขยะอาจมีไวรัสคอมพิวเตอร์ โทรจัน หรือหนอนคอมพิวเตอร์ ที่ทำให้เกิด   
ความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ทำให้เกิดการหยุดชะงัก ใช้งานไม่ได้ ห รือขโมยข้อมูลสำคัญ        
ขององค์กรไป 

     4.2.3 การโจรกรรม หรือภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ 
        มีโอกาสเกิดความเสียหายจากการโจรกรรมหรือการถูกเจาะระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย  

ซึ่งมีผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาจถึงขั้นทำให้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศหยุดชะงักไม่สามารถให้บริการต่อไปได ้
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4.3  เกิดจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง 
มีโอกาสเกิดความเสี่ยงจากการเกิดกระแสไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดับ ฟ้าผ่าท ำให้เกิ ดไฟฟ้ากระชาก 

กระแสไฟฟ้าเกิน ซึ่งทำให้ระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้รับความเสียหาย และระบบเครือข่ายหยุดชะงักไม่สามารถ
ให้บริการได้ 

4.4  เกิดความเสียหายจากเพลิงไหม้ 
มีโอกาสเกิดความเสียหายที่จะเกิดเพลิงไหม้จากความรู้เท่าไม่ถึ งการณ์ ความประมาท หรือจาก

อุบัติเหตุได้ เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร เป็นต้น อาจนำมาซึ่งความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงกับระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทำ
ให้หยุดชะงักไม่สามารถให้บริการได้ 

4.5  เกิดความเสียหายจากการเกิดอุบัติภัยทางธรรมชาติ 
มีโอกาสเกิดความเสียหายจากอุบัติภัยทางธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อการให้บริการระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร เช่น พายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว เป็นต้น อาจจะนำมาซึ่งความสูญเสียอย่างใหญ่หลวง  
กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทำให้หยดุชะงัก ไม่สามารถให้บริการได้ 

4.6 เกิดความเสียหายจากข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล 
    มีโอกาสเกิดความเสียหายจากการที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานร่ัวไหล   

ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ ความเชื่อมั่น และส่งผลต่อความรับผดิทางกฎหมายที่กำหนดตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

5. การเตรียมการเบื้องต้น 

5.1  การให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
เพื่อเป็ นการเตรียมความพร้อมในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่บุคลากรในสังกัดสำนักงาน

ปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้มีความตระหนักในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย จึงได้มีการกำหนด
แนวปฏิบัติไว้ในแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2563 ส่วนที่ 4 นโยบายการสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบสารสนเทศและ
ระบบคอมพิวเตอร์ (IT Awareness)  

5.2  การสำรองข้อมูล (Back up) 
เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อข้อมูลถูกทำลายโดยไวรัสคอมพิวเตอร์ มีผู้บุกรุกทำลาย

หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล เป็นต้น โดยสามารถนำข้อมูลที่จัดเก็บไว้กลบัมาใช้งานทดแทนได้  
การสำรองข้อมูลสารสนเทศ (Backup) คือ กระบวนการจัดเก็บข้อมูลของเคร่ืองคอมพิวเตอร์          

ทั้งระบบปฏิบัติการ (Operation System) ข้อมูลการตั้งค่า (Configuration Data) และข้อมูลอื่น ๆ (Data)      
โดยการคัดลอกข้อมูลของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน บนสื่อบันทึกข้อมูลภายนอกเคร่ืองคอมพิวเตอร์
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เพื่อป้องกันข้อมูลเสียหาย (Data Corruption) และข้อมูลสูญหาย (Data Deletion / Data Loss) รวมถึง      
การเกิดภัยพิบัติ (Disaster) ที่มีผลกระทบต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ดังกล่าว 

การกู้คืนข้อมูลสารสนเทศ (Recovery) คือ กระบวนการแก้ไขปัญหาที่ทำให้ข้อมูลที่สูญหาย ข้อมูล    
ที่เสียหายและข้อมูลที่ไม่สามารถใช้งานได้จากสื่อบันทึกขอ้มูลใหก้ลบัมาใช้งานได้ตามปกติ 

5.3 การป้องกันจากภัยคุกคามทางไซเบอร ์
      สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้กำหนดมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกบัการป้องกันจาก

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ไว้ในแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิกส์ 
ดังน้ี 

        แนวปฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย (network access control) 
   แนวปฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึงระบบปฏบิัตกิาร (operating system access control) 
   แนวป ฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึงโปรแกรมป ระยุกต์ห รือแอปพลิเคชันและสารสนเท ศ 

(application and information access control) 
   แนวปฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศ (Business Requirements for Access 

Control) ฯลฯ  
 ซึ่งการกำห นดแนวป ฏิบัติข้างต้น ถือเป็นการลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามและสอดคล้องกับ

พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ที่กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการป้องกัน 
รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์  ทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงาน โดยสำนักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม กำหนดวิธีการป้องกันความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ดังน้ี  

5.3.1 การป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์และมัลแวร ์
        มีการติดตั้งระบบป้องกันการบุกรุก (Firewall) เพื่อปิดช่องโหว่ที่เสี่ยงต่อการที่ผู้ ไม่ประสงค์ดี   

ใช้ในการบุกรุกระบบ และติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสสำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ขา่ย และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลกู
ข่ายเพื่ อป้องกันผู้ ไม่ ประสงค์ดีใช้ในการบุกรุก หรือท ำล าย ระบบ ทั้ง น้ีผู้ ใช้งานก็จำเป็นต้องระมัด ระวั ง                
ในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะในการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เพื่อไม่ให้เป็นช่องทางให้ผู้ไม่ประสงค์ดี
เข้ามาบุกรุก หรือทำลายระบบได้ โดยมีวิธีการดังน้ี 

5.3.1.1 ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและอัปเดตข้อมูลปอ้งกันไวรัสอยูเ่สมอ 

• ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสถูกต้องตามลิขสทิธิ์ 

• อัปเดตข้อมูลป้องกันไวรัส 

• ตรวจสอบหาไวรัสทุกคร้ังก่อนเปิดไฟล์จากสื่อบนัทึกข้อมูลต่าง ๆ  

• ใช้โปรแกรมเพื่อทำการตรวจหาไวรัสอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 คร้ัง 
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5.3.1.2 ระวังภัยจากการเปิดไฟล์จากสื่อบันทึกข้อมูลต่าง ๆ   

• สแกนหาไวรัสจากสื่อบันทึกข้อมูลกอ่นใช้งานทุกคร้ัง 

• ไม่ควรเปิดไฟล์ที่มีนามสกุลแปลก ๆ ที่ไม่รู้จัก หรือน่าสงสัย เช่น .pif เป็นต้น 

• ไม่ใช้สื่อบันทึกข้อมูลทีไ่ม่ทราบแหล่งทีม่า 
5.3.1.3 ใช้ความระมัดระวังในการเปิดอีเมล (e-Mail)  

• อย่าเปิดไฟล์อีเมลที่ไม่ทราบแหล่งทีม่า 

• ลบอีเมลทิ้งทันทีหากไม่ทราบแหล่งทีม่า 
5.3.1.4 ระมัดระวังการดาวน์โหลดไฟล์ต่าง ๆ จากอินเทอร์เน็ต 

• ไมค่วรเปิดไฟล์ที่ไม่รู้จักที่แนบมากับโปรแกรมสนทนาต่าง  ๆเช่น Facebook , Line 

• ไม่ควรเข้าไปเปิดเว็บไซต์ที่แนะนำมาทางอีเมลที่ไม่ทราบแหลง่ที่มา 

• ไม่ดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือ 

• หลีกเลี่ยงการแชร์ไฟล์โดยไม่จำเป็น 
        5.3.1.5 ติดตั้ง Firewall เพื่อกำหนดนโยบายการเข้าใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและป้องกัน

การบุกรุกจากภายนอก 
                       5.3.1.6 การติดตั้งโปรแกรมหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าภายในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม จะต้องได้รับการอนุญาตและติดตั้งจากเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเท่าน้ัน 

5.3.2 การป้องกันภัยคุกคามทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
        ติดตั้งระบบป้องกันการบุกรุกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Security) เพื่อคัดกรองอีเมล      

ที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆ เช่น Spam Mail, Phishing, Ransomware และ Mail Bomb เป็นต้น 

• กำหนดขนาดของพื้นที่จัดเก็บข้อมูลอีเมลในแตล่ะบัญชี  

• กำหนดจำนวนของอีเมลที่ผู้ใช้งานสามารถส่งได้ในแต่ละคร้ัง  

• จำกัดขนาดไฟล์แนบของอีเมลในการรับ-ส่ง  

• ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ที่ไม่มีชื่อบัญชีบนระบบอีเมลน้ัน ส่งอีเมลออกไปยังที่อื่นได้   

• มีการตรวจสอบว่าผู้ส่งอีเมลมีอยู่จริง  

• มีการกำหนดนโยบายในการปฏิเสธการรับอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ โดยกำหนดค่าใน Subject 
, Domain Name หรือ IP Address 
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5.3.3 การป้องกันการบุกรุก การโจรกรรม หรือภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ 
        เพื่อเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย  โดยได้มี

มาตรการดังน้ี 
         5.3.3.1 การป้องกันการบุกรุก การโจรกรรม และภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ทางกายภาพ 

• ให้มีการลงชื่อบันทึกข้อมูลเข้า-ออก เพื่อเป็นข้อมูลประวัติการเข้า - ออก      

• ใช้ประตูปิดล็อคอัตโนมัติ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมายเป็นผู้เปิด
ประตูให้เข้าเท่าน้ัน เพื่อป้องกันผู้ไม่ได้รับอนุญาตเข้าห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  

• มีทีวีวงจรปิดบันทกึภาพการปฏบิัติงานตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อบนัทึกการปฏบิัติงาน
ในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้สามารถเรียกดูพฤติกรรมย้อนหลังที่น่าสงสัยได้ 

• ใช้ลายน้ิวมือในการระบุตัวตนในการเข้าห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยมีการบันทึก
รูปภาพของบุคคลขณะทำการสแกนลายน้ิวมือ และปฏิบัติตามนโยบาย     
ความมั่นคงฯ และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวขอ้ง 

         5.3.3.2 การป้องกันการบุกรุก และภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ทางด้านเทคนิค 

• มีการติดตั้ง Firewall เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ ไม่ได้รับอนุญาตจากระบบเครือข่าย  
เข้าสู่ระบบ สารสนเท ศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อป้ องกันการบุกรุก       
จากภายนอก 

• การเรีย กใช้ระบบงาน (Application) ต่าง ๆ ผู้ ใช้ระบ บจะต้องผ่านระบ บ        
การตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานก่อนการอนุญาตให้ใช้งานได้ตามอำนาจหน้าที่   
และความรับผิดชอบ 

• การเรียกใช้งานบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้จะต้องทำการยืนยันตัวตน
ด้วยระบบการตรวจสอบสิทธิ์ ที่สามารถระบตุัวบุคคลทำใหผู้้ใช้มีความระมัดระวัง
มากขึ้นในการกระทำการต่าง ๆ  บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

• ปฏิ บั ติต าม พ .ร.บ . ว่าด้ วย การกระท ำความผิด เกี่ย วกับ คอมพิว เต อร์              
พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 นโยบายการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
สำนักงานปลัด กระทรว งยุติธรรม  แล ะระเบียบ ที่ เกี่ย วข้องที่ สำนัก งาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ประกาศใช้ 
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5.4  การป้องกันปัญหาที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 
เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก่ ระบบ

สารสนเทศและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ  
5.4.1 ติดตั้งเคร่ืองสำรองไฟฟ้าและปรับแรงดันอัตโนมัติ (UPS) เพื่อป้องกนัความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น  กับ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือการประมวลผลของระบบคอมพิวเตอร์ทั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) ที่สามารถสำรองไฟฟ้าได้นานประมาณ 20-30 นาที 

5.4.2 เปิดเคร่ืองสำรองไฟฟ้าตลอดระยะเวลาในการใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และบำรุงรักษา   เคร่ือง
สำรองไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

5.4.3 เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าดับ ให้ผู้ ใช้ รีบทำการบันทึกข้อมูลที่ยังค้ างอยู่ทันที และปิดเคร่ือง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ 

5.4.4 สำหรับระบบไฟฟ้าสำรองในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายต้องมีการติดตั้งระบบแจ้งเตือนกระแสไฟฟา้
ดับหรือไฟฟ้ากระชาก ซึ่งสามารถแจ้งเตือนเข้าสู่ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และมีการ
บำรุงรักษาให้ระบบอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

5.4.5 ติดตั้งเคร่ืองกำเนิดไฟฟ้า (generator) และมีการทดสอบเคร่ืองกำเนิดไฟฟ้าให้พร้อมใช้งาน   
เป็นประจำทุกสัปดาห์  

5.5  การป้องกันเพลิงไหม้ 
เป็นการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ที่อาจจะเกิดกับห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ซึ่งอาจสร้างความ เสียหาย    

แก่ระบบสารสนเทศและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ดังน้ี 
5.5.1 ติดตั้งระบบตรวจจับควันไฟความเร็วสูง เพื่อตรวจสอบการเกิดกลุ่มควันให้สามารถแจ้งเตือนด้วย

เสียงกระดิ่ง และส่งข้อความเข้าสู่ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบ ซึ่งทำให้สามารถควบคุม
สถานการณ์ได้ทันเวลา 

5.5.2 ติดตั้งระบบตำรวจดับเพลิงอัตโนมัติ เพื่อตรวจจับความร้อนที่อาจจะก่อเป็นเพลิงไฟให้สามารถ      
แจ้งเตือนและควบคุมเพลิงให้ดับลงโดยกระทบต่อระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายน้อยที่สุด 

5.5.3 มีการทดสอบการใช้งานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ระบบพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
5.6  การป้องกันการเกิดอุบัติภัยทางธรรมชาติหรือภยัคุกคามต่ออาคารที่ต้ังหน่วยงาน  

ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากอุบัติภัยทางธรรมชาติ เช่น พายุ น้ำท่วม
แผ่นดินไหว หรืออาคารที่ตั้งหน่วยงาน เช่นการเกิดจลาจล หรือการปิดล้อมอาคาร ตามกลุ่มง านอาคาร          
และสถานที่กำหนด โดยในกรณีที่ศูนย์ข้อมูลกระทรวงยุติธรรม (Data Center) ยังสามารถให้บริการได้ ได้
จัดเตรียมระบบเครือข่ายเสมือน (VPN) เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จากภายนอกอาคารและมีแผนใน
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การใช้บ ริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ ในการจัดทำเป็นให้บริการสำรอง หรือ DR Site (Disaster Recovery 
Site)  เมื่อศูนย์ข้อมูลกระทรวงยุติธรรม (Data Center) เกิดเหตุขัดข้องหรือไม่สามารถให้บริการได้ 
        5.7 การป้องกันการเกิดความเสียหายจากข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล 

      สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้กำหนดมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันความ
เสียหายจากข้อมูลส่วนบุคคลร่ัวไหล ไว้ในแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ดังน้ี 

         แนวปฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานระบบสารสนเทศ ( Information Access 
Control) 

         แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (User Access Management) 
         แนวปฏิบัติในการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผูใ้ช้งาน (User Responsibilities) 
      โดยการกำหนดแนวปฏิบัติข้างต้น ถือเป็นการลดความเสี่ยงจากความเสียหายที่ เกิดจากข้อมูล        

ส่วนบุคคลร่ัวไหล และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ. 2562 ที่มีบทบาทในการ
คุ้มครอง ให้สิทธิ และสร้างมาตรฐานการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อ มูลส่วนบุคคล ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าวจะมีบทลงโทษตามกฎหมายทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง  ซึ่งสำนักงาน
ปลัดกระทรวงยตุิธรรมได้สร้างความปลอดภัยให้กบัระบบสารสนเทศ เพื่อปอ้งกันความเสียหายจากข้อมูลส่วนบุคคล
ร่ัวไหล โดยกำหนดวิธีการป้องกนัการเข้าถึงข้อมูลและการกำหนดสทิธิใหก้ับบุคคล ดังน้ี 

         การกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล เพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบเครือข่ายด้วยวิธียืนยันตัวผ่านระบบ 
Active Directory ของกระทรวงยุติธรรม โดยผู้ใช้งานจะต้องยืนยันตัวตนทุกคร้ังที่เข้าใช้งาน และเข้าสู่ระบบโดยใช้
ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) 

         การกำหนดสิทธิให้กับผู้ ใช้งานสำหรับการเข้าถึงระบบเครือข่าย (Network) ระบบคอมพิวเตอร์  
แม่ข่าย (Server) และระบบฐานข้อมูล (Database) 

         การกำหนดรหัสผ่านให้กับผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ ควร 
            (1)  กำหนดรหัสผ่านให้มีตัวอักษรจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 8 ตัวอักษร โดยมีการผสมกัน

ระหว่างตัวอักษรที่เป็นตัวพิมพ์ปกติ ตัวเลข และสัญลักษณ์เข้าด้วยกัน 
            (2)  ควรเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างน้อยทุก ๆ 3 เดือน โดยผู้ใช้งานจะต้องเก็บรหัสผ่านไว้เป็นความลับ

ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ ทั้งน้ี เมื่อล็อคอินเข้าใช้ระบบงานคร้ังแรก ควรเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่โดยทันที เพื่อ
ป้องกันความปลอดภัยของการใช้งานระบบสารสนเทศ 
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5.8 ระบบแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินสำหรับศูนย์ข้อมูลกระทรวงยุติธรรม (Data Center) 
    เป็นการแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินผ่าน SMS และ Line Application เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาทาง

กายภาพที่เกิดกับศูนย์ข้อมูลกระทรวงยุติธรรม (Data Center) ซึ่งอาจก่อให้เกิดเหตุขัดข้องแก่อปุกรณ์คอมพวิเตอร์
ภายในศูนย์ข้อมูลฯ โดยได้มีการแจ้งเตือนเหตุต่าง ๆ  ดังน้ี 

• น้ำร่ัวซึม 

•  เคร่ืองปรับอากาศควบคุมความชื้นขัดข้อง  

• ไฟฟ้าขัดข้อง  

• ตรวจจับควัน 
5.9  การจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น 

ในการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     
ที่ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์เกิดขัดขอ้ง ได้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์และเคร่ืองมือทีจ่ำเป็น ดังน้ี 

• เคร่ืองแม่ข่าย 

• ระบบปฏิบัติการ (Operation System) และโปรแกรมสำคัญ ๆ  ที่จำเป็น 

• ระบบสำรองและการกู้คืนข้อมูลกระทรวงยุติธรรม (Backup & Recovery) 

• ระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) 

• อุปกรณ์สำรองต่างๆ ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย เช่น Hard disk, RAM,  
สาย LAN เป็นต้น 

• เคร่ืองมือช่าง เช่น ไขควง, คีม, มีด, อุปกรณ์เข้าสาย LAN, ไฟฉาย เป็นต้น 

6. แนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ 
เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นการดำเนินการจะแตกต่างกันไปตามแต่กรณี แต่จะมีแนวปฏิบัติเบื้องต้น ดังน้ี 

  ผู้พบเห็นเหตุการณ์ หรือผู้ควบคุมระบบทำการตรวจสอบสถานการณ์เบื้องต้นว่าสามารถแก้ไขเหตุการณ์
ได้หรือไม่ 

  หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้แจ้งผู้รับผิดชอบหรือผู้ทีเ่กี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการแก้ไข  
  ในกรณีที่เหตุการณ์รุนแรง อาจต้องอพยพคนไปยังสถานที่ปลอดภยัตามแผนปฏบิัติการที่เกี่ยวขอ้ง  
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6.1  แนวปฏิบัติเม่ือเกิดภัยพิบัติจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง   

กระบวนการเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

ระบบเตือนภัย ทีมกู้คืนระบบไฟฟ้า ผู้บริหาร
ทีมระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์, แอพพลิเคช่ัน

พบไฟฟ้าดับ/กระชาก

ระยะเวลา
อาจเกินท่ี Generator

จะรองรับได้

แจ้งผู้เก่ียวข้อง
ปิดระบบเครือข่าย
ระบบคอมพิวเตอร์

ใช่

ไม่

ได้รับ SMS

ไฟฟ้ากลับสู่
ภาวะปกติ

ไฟฟ้ากลับสู่ภาวะปกติ

เปิด UPS และรอ
ให้UPS มีไฟฟ้า

ไม่น้อยกว่า 70% เปิดระบบเครือข่าย
ระบบคอมพิวเตอร์

ปิดระบบเครือข่าย
ระบบคอมพิวเตอร์

ได้รับรายงานสรุป
การด าเนินการ

และความเสียหาย

ได้รับแจ้งปิดระบบ

ประเมินความเสียหาย
/แจ้งซ่อม

พบ

ตรวจสอบ
ความเสียหาย

ไม่พบ

เปิดระบบใช้งานตามปกติ
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6.2  แนวปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุขัดข้องจากการโดนเจาะระบบ 

กระบวนการเมื่อโดนเจาะระบบ

ทีมรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ

ทีมระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์, แอพพลิเคช่ัน

ผู้บริหาร

เกิดเหตุ/ได้รับแจ้ง
เหตุผิดปกติ

ตรวจสอบพบ
โดนเจาะระบบ

ตัดการเช่ือมต่อระบบ

ใช่

ตรวจสอบช่องโหว่

ปรับปรุงมาตรการ
ความม่ันคงปลอดภัย

(Block Ports, 
Update Firewall Policy, 
Update Virus Signature,
Update Service Pack)

ไม่ใช่

ตรวจสอบ-ประเมิน
ความเสียหาย

แก้ไข-กู้คืนระบบ

แจ้งเปิดใช้งาน

เปิดการเช่ือมต่อ

มี

ไม่มี

ตรวจสอบ/แก้ไข
ตามกรณี

ได้รับรายงาน
เหตุการณ์

ได้รับรายงานสรุป
ผลการด าเนินการ

ตรวจสอบแหล่งท่ีมา 
(Source IP, Ports)

ระบบใช้งานตามปกติ

ได้รับรายงาน
ความเสียหาย
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6.3  แนวปฏิบัติเม่ือระบบติดไวรัสคอมพิวเตอร์และมัลแวร์ 

กระบวนการเมื่อระบบติดไวรัสคอมพิวเตอร์และมัลแวร์

ทีมรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ

ทีมระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์, แอพพลิเคช่ัน

ผู้บริหาร

เกิดเหตุ/ได้รับแจ้ง
เหตุผิดปกติ

ตรวจสอบพบ
ระบบติดไวรัส

ตัดการเช่ือมต่อระบบ

ใช่

ตรวจสอบแหล่งท่ีมา 
(เคร่ืองท่ีติดไวรัส)

ท าการก าจัด
ไวรัสในระบบ

(Clean,Format)

ไม่ใช่

ตรวจสอบ-ประเมิน
ความเสียหาย

แก้ไข-กู้คืนระบบ

แจ้งเปิดใช้งาน

เปิดการเช่ือมต่อ

มี

ไม่มี

ตรวจสอบ/แก้ไข
ตามกรณี

ได้รับรายงาน
เหตุการณ์

ได้รับรายงานสรุป
ผลการด าเนินการ

ปรับปรุงฐานข้อมูล
Virus Signature

ระบบใช้งานตามปกติ

ได้รับรายงาน
ความเสียหาย
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6.4  แนวปฏิบัติเม่ือตรวจจับพบจดหมายขยะ 

กระบวนการเมื่อตรวจจับพบจดหมายขยะ

ทีมรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ

ทีมระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์, แอพพลิเคช่ัน

ผู้บริหาร

เกิดเหตุ/ได้รับแจ้ง
เหตุผิดปกติ

ตรวจสอบพบ
จดหมายขยะ

ตัดการใช้งานอีเมล์

ใช่

ตรวจสอบแหล่งท่ีมา 
ของจดหมายขยะ

ก าหนด Policy เพ่ิมเติมใน
ระบบป้องกันจดหมายขยะ

ไม่ใช่

ตรวจสอบ-ประเมิน
ความเสียหาย

แก้ไข-กู้คืนระบบ

แจ้งเปิดใช้งาน

เปิดการใช้งานอีเมล์

มี

ไม่มี

ตรวจสอบ/แก้ไข
ตามกรณี

ได้รับรายงาน
เหตุการณ์

ได้รับรายงานสรุป
ผลการด าเนินการ

ปรับปรุงฐานข้อมูล
ระบบป้องกันจดหมายขยะ 

อีเมล์ใช้งานตามปกติ

ได้รับรายงาน
ความเสียหาย

ท าการก าจัด
จดหมายขยะใน Mailbox
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6.5  แนวปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

กระบวนการเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

ระบบเตือนภัย ผู้ดูแลระบบฯ ประจําวัน ทีมควบคุมเพลิงเบื้องต้น ทีมอพยบคน ผู้บริหาร

สัญญาณกระดิ่งดัง
หรือได้รับ SMS หรือ

ได้รับแจ้งไฟไหม้

ปิดระบบท้ังหมด

พบไฟไหม้

เพลิงสงบ
ใช่

ไม่ใช่
อพยบคน

ไปในท่ีปลอดภัย
แจ้งเจ้าหน้าท่ีดับเพลิง

เข้าตรวจสอบ-สกัดเพลิง

ตรวจสอบ
ความเสียหาย

ไม่พบ

เปิดระบบใช้งานตามปกติ

ได้รับรายงานสรุป
การด าเนินการ

และความเสียหาย

ประเมินความเสียหาย
/แจ้งซ่อม

พบ

สกัดเพลิง
ไม่ได้

หยุดระบบเตือนภัย

ได้

ตรวจสอบ
จุดเกิดเหตุ

ไม่พบ

พบ

ได้รับแจ้งปิดระบบ

ได้รับแจ้งอพยบ

ได้
เข้าพ้ืนท่ี

รอจนกว่า
จนท. ดับเพลิง หรือ

จนท.ท่ีเก่ียวข้องอนุญาต

ไม่ได้

อนุญาตเข้าพ้ืนท่ี
ได้รับแจ้ง

อนุญาตเข้าพ้ืนท่ี
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7. การทำให้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลับสู่สภาพปกติ 
การกู้คืนระบบเคร่ืองแม่ข่าย (System Recovery) ซึ่งโดยปกติระบบเคร่ืองแม่ข่ายจะต้องอยู่ในสภาพ    

พร้อมรองรับการให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง หากไม่สามารถให้บริการได้ก็จำเป็นต้องกู้ระบบคืนให้ได้เร็วที่สุดหรือ
เท่าที่จะทำได้ เพื่อให้ระบบการทำงานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและขอ้มูล สามารถกลับสู่สภาพเดิมพร้อมใชง้าน 

7.1 ข้อปฏิบัติในการสำรองและกู้คืนข้อมูลเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ขา่ย    
 7.1.1 ผู้ดูแลระบบ ต้องจัดทำบัญชีระบบ งานส ารสนเทศที่ อยู่ภายในเคร่ืองคอมพิวเตอ ร์แม่ ข่าย                
ที่มีความสำคัญทั้งหมดของหน่วยงาน พร้อมทั้งกำหนดระบบงานสารสนเทศที่จะจัดทำการสำรองข้อมูล และมีการ
ดำเนินการทดสอบการสำรองและการกู้คืนระบบงานสารสนเทศ อย่างน้อย  ปีละ 2 คร้ัง   
 7.1.2 ผู้ดูแลระบบต้องดำเนินการสำรองข้อมูล (Full Back up) อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 คร้ังและการ
สำรองข้อมูลแบบส่วนต่าง (Incremental Backup) ในทุก ๆ  วัน     
 7.1 .3 ผู้ ดูแล ระบ บจะต้อ งท ำการส ำรองข้ อมู ลจำนวน 2 ชุ ด โดย แยก การจัดเก็บ ข้อ มูล  ดังน้ี                  
การสำรองข้อมูลจากระบบจัดเก็บในดิสก์ (Disk) และการสำรองข้อมูลจากดิสก์ (Disk) ลงเทป (Tape) 
 7.1.4 ผู้ดูแลระบบจะต้องดำเนินการจัดทำทะเบียนรายละเอียดการสำรองข้อมูลของเทป (Tape)  โดย
พิมพ์ชื่อบนสื่อเก็บข้อมูลใหช้ัดเจน         
 7.1.5 ระบบสำรองข้อมูลต้องมีการสำรองข้อมูลไว้อย่างน้อย 30 วัน 

7.2  แนวทางในการสำรองข้อมูล 

 ความถี่ใน 

การสำรอง 
รูปแบบข้อมูล อุปกรณ์สำหรับ

จัดเก็บ 
ระยะเวลา 

ที่เก็บ 

Server Zone  
IBM 

ประจำสัปดาห์ Full Backup 
 

Auto-Backup 
(Int. HDD.) 

1 เดือน 

Server Zone 
Cloud 

ประจำวัน Incremental Auto-Backup 
(Int. HDD.) 

14 วัน 

Server Zone 
Cloud 

ประจำสัปดาห์ Full Backup 
 

Tape 1 เดือน 
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7.3  ขั้นตอนการสำรองข้อมูลโดยภาพรวม 
7.3.1 Server Zone IBM Backup OS โด ยการใช้ Software Hitachi Data Protection Suite   

เพื่ อท ำก ารสั่ ง backup full all VM แล ะตั้ง  schedule backup โดย จะทำงานทุ กวั น เป็นการ Backup              
แบบ Incremental และ Schedule Backup ที่ Backup แบบ Full จะทำงานทุกวันอาทิตย์ ข้อมูลที่ถูก Backup 
จะถูกจัดเก็บอยู่ใน Storage และถูกจัดเก็บอยู่ใน Tape โดยที่  Schedule Backup จะทำงานหลังจากที่ Backup 
ลง Disk เรียบร้อย 

7.3.2  Server Zone Cloud Backup โด ย การใช้  Software Hitachi Data Protection Suite   
เพื่ อท ำก ารสั่ ง backup full all VM แล ะตั้ง  schedule backup โดย จะทำงานทุ กวั น เป็นการ Backup        
แบบ Incremental และ Schedule Backup ที่ Backup แบบ Full จะทำงานทุกวันศุกร์ ข้อมูลที่ถูก Backup  
จะถูกจัดเก็บอยู่ใน Storage และถูกจัดเก็บอยู่ใน Tape โดยที่  Schedule Backup จะทำงานหลังจากที่ Backup 
ลง Disk เรียบร้อย 
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7.4   ขั้นตอนการกู้คืนระบบ 
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8. ผู้รับผิดชอบและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 
หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวขอ้งกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 

 

ผู้รับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์ 
 

8.1 ระดับนโยบาย ได้แก่ 
     1) ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO ประจำกระทรวงยุติธรรม)          

2) ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

รับผิดชอบ 
กำหนดนโยบาย ให้ข้อเสนอแนะ คำปรึกษา ตลอดจนติดตาม กำกับดูแล 

ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทีมปฏิบตัิการ 
 

 
02 141 5118 
02 141 4964 
065 523 8998 

 

 

8.2 ระดับอำนวยการ ได้แก่ 
  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
รับผิดชอบ 

1) เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในการควบคุมการปฏิบตัิการกรณีเกิดเหตุภยัพบิตัิ
2) มีอำนาจสั่งการให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติการ หรือหยุดปฏิบัติการระงับเหตุภัย
พิบัติ 
3) ประเมินสถานการณ์ และสั่งการให้ปรับเปลี่ยนแผนฯ ตามความเหมาะสม
4) รายงานข้อมูลสรุปผลการปฏิบัติการให้ CIO ประจำกระทรวงฯ ทราบ 

 

 
02 141 4964 
065 523 8998 

 

 

8.3 ระดับควบคุมและประสานงานกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ ได้แก่ 
     1) หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนเทคโนโลยีดจิิทัล  

 
2) หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล 

 
3) หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

 
4) หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ 

 

 
02 141 4986 
089 967 4862 
02 141 5466 
085 835 8100 
02 141 5472 
081 880 5351 
02 141 5476 
089 461 4500 
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ผู้รับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์ 
รับผิดชอบ 

1) วิเคราะห์สถ านก ารณ์ ในที่ เกิด เห ตุ แล ะรายงานต่อผู้ อำนวยการ         
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2) สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัตติามแผน 
3) ประเมินสถานการณ์ และสั่งการให้ปรับเปลี่ยนแผนตามความเหมาะสม   
ในกรณีที่ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมอบหมาย  
หรือไม่สามารถสั่งการได้ 
4) กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงานของทีมปฏิบัติการ 

 

8.4 ทีมปฏิบัติการกู้คืนระบบไฟฟ้า ได้แก่ 
1) นายเอนกพงศ์  อัศวโยธิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

 
2) นายรัตนพล  รัตนพิทักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

 
รับผิดชอบ 
 เฝ้าระวัง ตรวจสอบ แก้ไขข้อบกพร่อง และจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติการ 
กู้คืนระบบไฟฟ้า ในกรณีที่เกิดเหตุภัยพิบัติ 
 

 
02 141 5472 
090 053 6986 
02 141 5472 
081 869 9353 

 

 

8.5 ทีมปฏิบัติการกู้คืนระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ได้แก่ 
1) นายเสกสรร  ถนัดกิจหิรัญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

 
2) นางสาวสุภัตตรา  รัตนวัน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 
รับผิดชอบ 
 เฝ้าระวัง ตรวจสอบ แก้ไขข้อบกพร่อง และจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบตัิการ
กู้คืนระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ในกรณีที่เกิดเหตุภัยพิบตัิ 

 
02 141 5472 
092 516 2646 
02 141 5472 
094 479 9657 

 

8.6 ทีมปฏิบัติการกู้คืนระบบแอพพลิเคชั่น ได้แก่ 
1) นางสาวปิยนันท์ วงษ์กุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 

 
 

 
02 141 5466 
089 005 9641 
02 141 5466 
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ผู้รับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์ 
2) นางสาวสุรีย์พร สีดาคุณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 

 
3) นายวรรณวิทย์  คล้ายบุญส่ง      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 

 

รับผิดชอบ 
 เฝ้าระวัง ตรวจสอบ แก้ไขข้อบกพร่อง และจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบตัิการ
กู้คืนระบบแอพพลิเคชั่น ในกรณีที่เกิดเหตุภัยพิบัติ  

081 729 1199 
02 141 5466 
089 033 0660 

 

8.7 ทีมปฏิบัติการควบคุมเพลิงขั้นต้น ได้แก่ 
นายเอนกพงศ์  อัศวโยธิน  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

 
รับผิดชอบ 
 เฝ้าระวัง ตรวจสอบ แก้ไขข้อบกพร่อง และจัดทำรายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติการควบคุมเพลิงขั้นต้น ในกรณีที่เกิดเหตุภัยพิบตัิ 

 
02 141 5472 
090 053 6986 

 

8.8 ทีมปฏิบัติการอพยพคน ได้แก่ 
1) นายสุทธิโชค  คณโฑเงิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 

 
2) นายภูเบศ จิตตยานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

 
3) นายอิทธิพล  จันทร์เพชร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 
4) นางสาวนฤมล  ขำจร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 
รับผิดชอบ 
 เฝ้าระวัง ตรวจสอบ ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ในการปฏิบัติการอพยพคน      
ในกรณีที่เกิดเหตุภัยพิบัติ 

 
02 141 5466 
097 716 0994 
02 141 4986 
063 595 6992 
085 002 2900 

 
02 141 5461 
095 807 6519 

 

 

8.9 ทีมปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่
1) นายรัตนพล  รัตนพิทักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

 
 

 
02 141 5472 
081 869 9353 
02 141 5472 
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ผู้รับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์ 
2) นายเอนกพงศ์  อัศวโยธิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

 
รับผิดชอบ 
 เฝ้าระวัง ตรวจสอบ แก้ไขข้อบกพร่อง และจัดทำราย งานสรุปผ ลการ
ปฏิบัติการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกรณี     
ที่เกิดเหตุภัยพิบัติ 

090 053 6986 

 

8.10  ทีมปฏิบัติการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายประจำวัน ได้แก่ 
1) นายเอนกพงศ์  อัศวโยธิน  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
 
2) นายรัตนพล  รัตนพิทักษ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

 
3) นายนทีรัตน์  น้อยมีสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
 
4) นายเสกสรร  ถนัจกิจหิรัญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

 
รับผิดชอบ 
 เฝ้าระวัง ตรวจสอบ แก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์  
แม่ข่ายและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงการเกิดเหตุภัยพิบัติในวันที่เข้า
ปฏิบัติการ 

 
02 141 5472 
090 053 6986 
02 141 5472 
081 869 9353 
02 141 5472 
097 295 4935 
02 141 5472 
092 516 2646 

 

8.11  ทีมปฏิบัติการระบบสำรองข้อมูล (Backup Server) ได้แก่ 
1) นายวีระพงศ์ ปริปัญญาปราชญ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 

 
2) นางสาวสุปราณี  ลาภโภคาชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
 
3) นายเสกสรร  ถนัดกิจหิรัญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
 
4) นางสาวสุภัตตรา   รัตนวัน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

รับผิดชอบ  
ติดตั้ง ตรวจสอบ แก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับการทำงานของระบบสำรองข้อมูล  

 
02 141 5466 
088 914 5044 
02 141 5472 
081 880 5351 
02 141 5472 
092 516 2646 
02 141 5472 
094 479 9657 
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กระบวนการในการแจ้งเตือนภัย

ระบบเตือนภัย
(เม่ือมีเหตุ)

จนท.รับผิดชอบ ผอ.คส. ผอ.ศท. CIO กระทรวง
บริษัทฯ / หน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง

เตือนภัยระดับต่ า
(Air, UPS Alarm)

เตือนภัย
ระดับปานกลาง
(Water Leak)

เตือนภัยระดับสูง
(Smoke Detection)

ได้รับ SMS

เข้าตรวจสอบ
เหตุการณ์

แก้ไขเอง

ได้

ด าเนินการ
แก้ไข

ส าเร ็จ

ได้รับรายงาน

ได้รับรายงาน

ไม่ได้

แจ้งบริษัทฯ
เข้าด าเนินการ

เสนอแนะแนวทาง

ไม่ส าเร็จ

อยู่ในอ านาจ
ตัดสินใจ

พิจารณาส่ังการ

ใช่

ไม่ใช่

A

A

ได้รับ SMS

ตรวจสอบข้อมูล

ได้รับ SMS

ตรวจสอบข้อมูล

ได้รับ SMS

ตรวจสอบข้อมูล

เตือนภัย
ระดับร้ายแรง
(Fire Alarm)

ใช่

ได้รับรายงาน

ภัยระดับ
ร้ายแรง

ใช่

ไม่ใช่

พิจารณาส่ังการ

พิจารณาส่ังการ

อยู่ในอ านาจ
ตัดสินใจ
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แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุการณ์อัคคีภัย 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติ 
 การปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยโดยทัว่ไปจะแบง่ออกเป็น 3 ขั้นตอน ครอบคลุมการปฏิบัติตั้งแต่ก่อนเกิดอัคคภียั 
ขณะเกิดอัคคีภัย และภายหลังเกดิอัคคีภยั 
 1. การปฏิบัติก่อนเกิดอัคคีภัย 
 เป็นการดำเนินมาตรการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อป้องกันและเตรียมการเผชิญเหตุการณ์อัคคีภัยไว้
ล่วงหน้า ซึ่งจะเป็นการลดความรุนแรงและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากอัคคีภัยให้มีน้อยที่สุดประกอบด้ วย
การจัดทำแผนป้องกันอัคคีภัยด้านต่าง ๆ ได้แก่ แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย  แผนการตรวจตรา แผนการอบรม 
และแผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย 
 1.1 แผนตรวจตราและมาตรการป้องกันอคัคีภัย 
  1.1.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ผู้มีอำนาจ กำกับ ดูแลรับแจ้งเหตุ ผู้ควบคุมและสั่งการทั้งก่ อน         
และระหว่างเกิดอัคคีภัยในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมกบักำหนดขั้นตอน และหน้าที่รับผดิชอบอยา่งชัดเจน 
  1.1.2 ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง ได้แก่ ถังดับเพลิง สายฉีดน้ำ สัญญาณไฟไหม้ไว้ในจุดที่เข้าถึงได้ง่าย
และเห็นชัดเจน โดยมีการตรวจสอบความพร้อมใช้งานอย่างน้อยทุก 6 เดือน และมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 
  1.1.3 จัดทำแผนผังที่ตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง สัญญาณไฟไหม้ รวมทั้งเส้นทางหนีไฟให้แจ้งบุคลากร  
ทุกคนทราบ 
  1.1.4 จัดทำป้ายสื่อเร่ืองความปลอดภัย เช่น ทางหนีไฟ ป้ายข้อความเตือน “ห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิด
ไฟไหม้”  “ทางเข้า”  “ทางออก”  เป็นต้น หากพบว่าชำรุดเสียหาย ให้รีบแจ้งผู้ รับผิดชอบเพื่อจะได้แจ้งให้
เจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขต่อไป 
  1.1.5 จัดทำสัญลักษณ์ของบัญชีทรัพย์สนิ ตลอดจนเอกสารสำคัญที่สามารถขนย้ายได้เมื่อเกิดเหตุ
เพลิงไหม้โดยเรียงลำดับความสำคัญ เช่น กำหนดแถบสีแดง หมายถงึ มีความสำคัญอันดับ 1 ให้ขนยา้ยก่อน แถบสีเขียว 
หมายถึง ความสำคัญอันดับ 2 ให้ขนย้ายลำดับต่อมา  พร้อมแจ้งให้ทุกคนในหน่วยงานรับทราบและเข้าใจร่วมกัน 
  1.1.6 ดูแลให้แต่ละพื้นที่หมั่นทิ้งเศษกระดาษ หรือสิ่งของที่อาจจะเป็นเชื้อเพลิงได้อย่าให้มี
เหลืออยู่และให้นำไปทิ้งในที่ทิ้งขยะที่จัดไว ้
  1.1.7 ประชาสัมพันธ์ไม่ให้บุคคลใดทิ้งก้นบุห ร่ี หรือก้านไม้ขีดไฟที่ยังไม่ดับลงในพื้นที่ที่ ไม่
ปลอดภัย 
  1.1.8 ประสานกับกลุ่มงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ดูแลตรวจสอบสายไฟ อุปกรณ์เกี่ยวกบั
ไฟฟ้า รวมทั้งกำกับให้บุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ดูแลเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าให้อยู่ ในสภาพ
เรียบร้อย และปราศจากภยันตรายอันอาจเกิดจากกระแสไฟฟ้า 
  1.1.9 กำหนดมาตรการให้บุคลากรถอดปลั๊กไฟ หรือปิดสวิตซไ์ฟทุกคร้ังหลังเลกิใช้งาน 
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  1.1.10 กำหนดเร่ืองการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอไว้ในมาตรฐาน 
กิจกรรม 5 ส 
   
  1.1.11 กำหนดให้เส้นทางและบันไดหนีไฟเป็นพื้นที่ปราศจากสิ่งกีดขวาง 
  1.1.12 จัดทำคู่มือและฝึกอบรมให้บุคลากรมีความรู้เร่ืองการป้องกันแลการปฏิบัติตนกรณีเกิด
อัคคีภัยภายในหน่วยงาน เช่น การดับเพลิงเบื้องต้น การปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือฉุกเฉนิ เป็นต้น 
  1.1.13 จัดทำผังการติดต่อสื่อสารหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยทำ
ป้ายติดให้เห็นชัดเจนเพื่อความสะดวกในกรณีที่เกิดไฟไหม้ พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบ intranet ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
  1.1.14 จัดกิจกรรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
 

  1.2 แผนการฝึกอบรม 
 เป็นแผนการฝึกอบรมให้ความรู้เร่ืองการป้องกันและระงับอัคคีภัย  อพยพหนีไฟให้แก่บุคลากร ของ
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ดังน้ี 
  1.2.1 การฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อให้บุคลากรทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองการพับ เพลิงใน
เบื้องต้น วิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงประเภทต่าง ๆ การดูแลอุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคาร รวมถึงทราบตำแหน่ง
ที่ตั้งเมนสวิทซ์ (คัทเอาท์) และวิธีปฏิบัติในการตัดกระแสไฟฟ้า ในกรณีฉุกเฉิน ควรทราบจุดที่ตั้งของถังดับเพลิง   
ในพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียง จุดจัดกระแสไฟฟ้า (คัทเอาท์) ภายในหน่วยงานของตนหรือใกล้เคียง เพื่อให้พร้อมที่
จะตัดได้เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย ทราบจุดติดตั้งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) โดยสัญญาณดังกล่าว จะต้อง
ให้ทุกคนที่อยู่ภายในอาคารได้ยินทั่วถงึกัน ทราบวิธีแจ้งเหตุเพลิงไหม้และการรายงานผู้บังคับบัญชาตลอดจนเรียนรู้
วิธีการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลอืเบื้องต้นในกรณีฉุกเฉิน 
  1.2.2 การฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ เพื่อทดสอบแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัยของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏบิัตใินการเผชิญเหตุการณ์อัคคีภัย
ให้แก่บุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงยตุิธรรม โดยกำหนดการฝึกซ้อมฯ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
 2. การปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัย 
 เมื่อเกิดเพลิงไหม้ควรปฏิบัติ ดังน้ี 
 2.1 ผู้พบเห็นเพลิงไหม้ ตัดสินใจว่าดับเพลิงได้ด้วยตนเองหรือไม่ 
  2.1.1 กรณีดับเพลิงได้ให้ดำเนินการดับเพลิ งน้ันทันที หรือเรียกให้คนมาช่วยดับเพลิง และให้
รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ 
   2.1.2 กรณีดับเพลิงไม่ได้ให้แ จ้งผู้อำนวยการดับเพลิง กรณีดับเพลิงได้ให้รายงานผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับชั้นทราบ หากยังไม่สามารถดับเพลิงได้ให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัตกิารเพลิงไหม้ขั้นต้น 
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 2.2 การเข้าสู่แผนปฏิบัติการเพลิงไหม้ขั้นต้น 
  2.2.1 ตัดกระแสไฟฟ้าบริเวณที่เกิดเหตุทันที 
  2.2.2 ไปที่สัญญาณแจ้งเพลิงไหม้ แจ้งเตือนภัย 
  2.2.3 แจ้งทีมดับเพลิงของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้ช่วยกันทำการดับเพลิง หากยังไม่
สามารถดับเพลิงได้ ให้หัวหน้าหน่วยงานรีบตัดสินใจใช้แผนปฏิบตัิการเมื่อเกิดเพลิงไหมขัน้ลุกลาม 
 2.3 การเข้าสู่แผนปฏิบัติการเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง 
  2.3.1 แจ้งทีมม้าเร็ว และทีมต้นกำลัง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย ทีมช่างของอาคาร
กระทรวงยุติธรรม เพื่อประสานสถานีดับเพลิงที่ใกล้ที่สุด 
  2.3.2 แจ้งทีมขนย้าย คือ บุคคลที่มีหน้าที่ดูแลทรัพย์สินและเอกสารสำคัญต่าง ๆ และเตรียมขน
ย้ายไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัย 
  2.3.3 แจ้งทีมส่งกำลังบำรุง คือ แม่บ้านอาคาร ทำหน้าที่ช่วยทีมขนย้ายทรัพย์สินและ เอกสาร
สำคัญต่าง ๆ ไปยังพื้นที่ที่ปลอดภยั 
 3. การเข้าสู่แผนอพยพหนีไฟ 
 - ทีมอพยพ จะเป็นผู้นำทางอพยพหนีไฟตามทางออกที่จัดไว้ไปยังพื้นที่เตรียมการรองรับการอพยพที่
กำหนดไว้ ซึ่งเป็นจุดนัดพบหรือจุดรวมพบ โดยหลกีเลีย่งการอพยพผ่านด้านที่เกิดเพลิงไหม้ หากมีกลุม่ควนัให้คลานตำ่ 
และห้ามใช้ลิฟต์เป็นทางหนีไฟ 
 การอพยพเคลื่อนย้ายออกนอกอาคารจะดำเนินการเมื่อมีเสียงกร่ิงสัญญาณเตือนภัยดังขึ้น โดยให้
ผู้อำนวยการกองกลาง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะต้อง ให้อพยพเคลื่อนย้ายออกจากอาคาร กรณี
เกิดเหตุเพลิงไหม้ชั้นใด ให้อพยพคนที่อยู่ภายในชั้นน้ันออกไปจากอาคารก่อน รวมทั้งชั้นที่อยู่เหนือกวา่ และชั้นที่ต่ำ
กว่า 1 ชั้น ส่วนชั้นที่เหลือให้รีบอพยพเคลื่อนย้ายตามออกไป วิธีน้ีจะช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดจากความตื่นตระหนก
และแย่งกันลงบันไดลงได้ 
 - ทีมตรวจสอบยอด จะทำหน้าที่ตรวจสอบยอดบุ คลากร และผู้มาติดต่อ พร้อมรายงานต่อ
ปลัดกระทรวงยุติธรรม หากพบว่ายังอพยพหนีออกมาไม่ครบตามจำนวน จะได้มีการค้นหาเพื่อช่วยชีวิตต่อไป  
 - ทีมปฐมพยาบาลทำการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นในกรณีมีผู้เป็นลม หมดสติให้รีบนำสง่โรงพยาบาล โดยเร็ว 
 - ทีมประชาสัมพันธ์ทำหน้าที่แ จ้งข่าวเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้และประสานงานด้านการสื่อสารของทีม
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
  



 

79 

 

 4. การปฏิบัติภายหลังเกิดอัคคีภัย 
 เป็นการดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อฟื้นฟูสภาพความเสียหายจากการเกิดอัคคีภัยได้รับการช่วยเหลือ 
แก้ไขให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิม รวมทั้งให้ผู้ประสบภัยสามารถดำรงชีวิตตามสภาพปกติได้โดยเร็ว โดย
ดำเนินการตามแผนบรรเทาทุกข์หรือแผนการฟื้นฟูบูรณะ ดังน้ี 
 4.1 แผนการบรรเทาทุกข์ 
  เพื่อให้เกิดความรวมเร็วในการช่วยชีวิต การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย การดูแลทรัพย์สินของ
ผู้ประสบภัย ประเมินความเสียหาย รายงานสถานการณ์เพลิงไหม้ และการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
  - ประสานหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง 
  - สำรวจ ประเมินความเสียหายผลการปฏิบัติงานและรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้ 
  - การรายงานตัวของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย และกำหนดจุดนัดพบเพื่อรอรับคำสั่ง 
  - การค้นหาและช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบภัย 
  - การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยจากจุดเกิดเหตุไปยงัพื้นทีท่ี่กำหนดไวซ้ึ่งเป็นจุดนัดพบ หรือจุดรวมพล 
 4.2 แผนการฟื้นฟูบูรณะ 
  - ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บและผู้ปว่ยจากเหตุเพลิงไหม้ และดำเนินการส่งต่ออย่างถูกต้อง  
  - ขนย้ายผู้ประสบภัยและทรัพย์สนิไปยังที่ปลอดภยั  
  - สำรวจความเสียหายและความต้องการด้านต่าง ๆ  
      - ปฏิบัติการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจเจ้าหน้าที่ให้กลับคืนสู่สภาพปกต

โดยเร็ว 
  - ปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขความเสียหายใหก้ลับคืนสู่สภาพปกต ิ
  - รักษาความสงบเรียบร้อยของพื้นที่เกิดเหตุ 
 5. การรายงานเหตุการณ ์
 5.1 กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ในเวลาทำการ ให้ผู้อำนวยการกองกลาง แจ้งเหตุการณ์เกิดเพลิงไหม้ต่อรอง
ปลัดกระทรวงผู้ได้รับมอบหมายดูแลงานอาคาร เพื่อรายงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ทราบต่อไป  
 5.2 กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้นอกเวลาราชการ ให้หัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยรายงานเหตุการณ์
เกิดเพลิงไหม้ต่อรองปลัดกระทรวงผู้ไดรั้บมอบหมายดูแลงานอาคารเพื่อรายงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ทราบต่อไป  
 5.3 การรายงานเหตุเพลิงไหม้ ให้ถือปฏิบัติ ดังน้ี 
  5.3.1 การรายงานคร้ังแรก ให้กระทำทันทีเมื่อทราบว่ามีเหตุการณ์เกิดเพลิงไหม้ขึ้นโดยรายงานโดย
ย่อทางโทรศัพท์ 
       5.3.2 การรายงานคร้ังต่อไปให้กระทำเมื่อเหตุการณ์เพลิงไหม้ได้สงบลงเป็นปกติโดยรายงานเป็น
บันทึกโดยเร็วที่สุด  
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แผนผังพ้ืนที่อาคาร / เส้นทางหนีไฟ /จุดติดต้ังไฟฉุกเฉิน /จุดติดต้ังอุปกรณ์ดับเพลิง (ตามรายชั้น) 
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ภาพแสดงตำแหน่งท่ีต้ังของจุดรวมพลอาคาร 

 

จุดรวมพล 
กระทรวงยุติธรรม 
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แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุการณ์โรคระบาด 

มาตรการป้องกันและเฝา้ระวงัสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรัส COVID - 19 

1. หัวข้อ 
1.1 มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในสำนักงาน 
 ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
1.2 แนวทางปฏิบัติ คณะทำงานเฉพาะกิจพิเศษบริหารสถานการณ์ COVID -19 
 1.2.1 การสำรวจข้อมูลและการแบ่งกลุ่มเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 1.2.2 การบริหารจัดการอาคาร อุปกรณ์ วัสดุสำนักงาน และยานพาหนะ 
 1.2.3 การประชุม อบรม/สัมมนา 
1.3 ระบบรายงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงการติดโรค COVID -19 ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และระบบ  
รายงานสุขภาพ 
1.4 การปฏิบัติงานนอกสถานที่ต้ัง (Work from Home) หรือการปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา อันเนื่องมาจากการ 
แพร่ระบาด (ระลอกใหม่) ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)  
1.5 การมาปฏิบัติงาน ณ อาคารสำนักงานกระทรวงยุติธรรม ช่วงระหว่างการแพร่ระบาด (ระลอกใหม่) ของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)  
1.6 การอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 

1.7 ทีมผู้ประสานงาน และขั้นตอนการแจ้งเหตุ 
1.8 การบริหารความต่อเน่ือง BCP 

2. แนวทางการปฏิบัติคณะทำงานเฉพาะกิจพเิศษบริหารสถานการณ ์COVID -19 
 2.1 การสำรวจข้อมูลและการแบ่งกลุ่มเจ้าหน้าที่สำนกังานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 การสำรวจข้อมูล            
 - ให้ทุกคนประเมินตนเอง พร้อมรายงานผลอาการป่วยหรือความเสี่ยงของตนเองผ่านระบบ OPS Intranet    
ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จัดทำขึ้น  

 การเดินทางไปต่างประเทศ         
 - ไม่อนุมัติให้เดินทางไปประเทศเสี่ยง ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ประกาศ    
 - พื้นที่เสี่ยงอื่นๆ ขอให้งดหรือเลื่อนการเดินทางที่ไม่จำเป็น 
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หัวข้อ 
กลุ่มผู้ที่เป็น/มีเหตุอันควร 

สงสัยว่าเป็น 
กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเฝ้าระวัง 

นิยาม 1. ผู้ที่เป็น COVID-19 
2. ผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น ได้แก่     
2.1 ผู้ที่ป่วยหลังจากกลับจากประเทศ
เสี่ยง               
2.2 ผู้ที่ป่วยหลังจากได้ใกล้ชิดกับ ผู้ที่
เป็น COVID-19  

1. ผู้ที่กลับจากประเทศเสี่ยง 
2. ผู้ ที่ ใก ล้ ชิ ด กั บ ผู้ ที่ เป็ น 
COVID-19 
3. ผู้ที่ ใกล้ชิดกับผู้มีเหตุอัน
ควรสงสัยว่าเป็น 

1. ผู้ที่กลับจากต่างประเทศ
ที่ไม่เสี่ยง 
2. ผู้ที่ได้ใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยง 

แนวปฏิบัติ 1. หยุดงานและไปพบแพทย ์
2. ปฏิบัติตามที่แพทย์แนะนำ 
3. แจ้งผู้บังคับบัญชาและหน่วย งาน
ผ่านระบบทันที 
4. ผู้บังคับบัญชาแจ้งผู้ประสานทันที 
 

1. แจ้ง ผู้บังคั บบัญชาผ่าน
ระบบ หยุด 14 วัน 
2. รายงานสุขภาพผ่านระบบ
ก่อนเที่ยง 14 วัน 
3. ส ว มห น้าก าก อ น ามั ย       
งดอ อ กไปยั งที่ ส าธ ารณ ะ     
งดใช้สิ่งของร่วมกับคนอื่น 
4. หากป่วยให้ไปพบแพทย ์
5. พ้น 14 วัน หากไม่ป่วยให้
มาปฏิบัติงานตามปกติ 

1. แจ้งหน่วยงานผ่านระบบ
2. ราย ง าน สุ ข ภ าพ ผ่ าน
ระบบก่อนเที่ยง ทุกวัน 
3. มาปฏิ บัติ งานโดยสว ม
หน้ากากอนามัย ทุกวัน 
4. หากป่วยให้ไปพบแพทย ์

นิยาม ผู้ที่ มีไข้ ไอ มีน้ำมูก มีเสมหะ ผู้ที่ไม่มีไข้ ไอ มีน้ำมูก มีเสมหะ  
แนวทางปฏิบัติ 1. ลาป่วย จนกว่าจะหายจากอาการป่วย 

2. หากมีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้มี
ส าเห ตุ จาก โรค  COVID-19 ให้ ม า
ปฏิบัติงานได้ แต่ต้องสวมหน้ากาก
อนามัยจนกว่าจะหายป่วย 

ปฏิ บัติต ามค ำแนะนำขอ ง
กระทรวงสาธารณสุข เช่ น 
สวมหน้ากากอนามัยในที่คน
แออั ด ล้ างมื อบ่ อย  ๆ  ด้ วย        
เจลล้างมือแอลกอฮอล์ หรือน้ำสบู่ 
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2.2 การบริหารจัดการอาคาร อุปกรณ์ วัสดุสำนักงาน และยานพาหนะ  
ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาสั่งการผู้มีหน้าที่รับผิดชอบอาคารสำนักงาน ให้มีการดำเนินการเพื่อประโยชน์     
ในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
▪ ติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ และการป้องกันการแพร่กระจายของโรค 
▪ จัดให้มีการคัดกรอง และตรวจวัดอุณหภูมิทุกคนก่อนเข้าอาคาร 

▪ จัดให้มีเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ภายในสถานที่ทำงาน เช่น ทางเข้าอาคาร ทางเข้าลิฟต์ ห้องประชุม  
▪ จัดให้มีการทำความสะอาดอาคารสถานที่ และอุปกรณ์ วัสดุสำนักงานตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ 
▪ ระมัดระวังการเก็บขยะที่ปนเปื้อน น้ำมูก น้ำลาย ควรสวมถุงมือหรือใช้เหล็กคีบด้ามยาวเก็บขยะทีป่นเปื้อน 

 2.3 การจัดการประชุม สัมมนา  

• กรณีเป็นการรวมกันของคนหมู่มาก ให้พิจารณาการประชุม หรือสัมมนา ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
cisco webex, e-Meeting, Zoom เป็นต้น  

• หากจำเป็นจะต้องจัดประชุมที่อาคารสำนักงาน ให้มีปฏิบัติการตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด     
อย่างเคร่งครัด งดบริการอาหาร และอาหารว่าง ระหว่างประชุมหรือในห้องประชุม 

3. ระบบรายงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงการติดโรค COVID-19 ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและระบบ
รายงานสุขภาพ 

3.1 กองบริหารทรัพยากรบุคคล ประสานหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอรายชื่อ
เจ้าหน้าที่  ซึ่งจะเข้าปฏิบัติงานในแต่ละวัน โดยต้องไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงาน เพื่อ
นำเสนอผู้บริหารพิจารณาให้เข้าปฏิบัติงาน ประจำสัปดาห์ 
3.2 ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรายงานผลสุขภาพ ของตนเองพร้อมรายงานการไปยังพื้นที่เสี่ยงผ่านระบบ OPS Intranet 
เป็นประจำทุกวัน 
3.3 ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนบันทึกการลงเวลาเข้า - ออก การปฏิบัติงาน ผ่านระบบ OPS Intranet 
3.4 ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนบันทึกผลการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) ตามที่ได้ รับมอบหมาย      
ผ่านระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) เมนู PO605  
3.5 ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนยื่นใบลาพักผ่อน ลากิจ ลาป่วย ผ่านระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) 

 

4. การปฏิบัติงานนอกสถานที่ต้ัง (Work from Home) อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด (ระลอกใหม่) ของโรคติด  
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)           
    4.1 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563      
 เร่ือง มาตรการการปฏิบัติงานภายในที่พักกรณีการแพร่ระบาทของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019 (COVID-19) 
 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในสำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ถือปฏิบัติ  
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 4.2 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม นำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการ
 ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ลดระยะเวลาในการนำเสนองาน ลดใช้กระดาษ และลดการเข้ามาปฏิบัติงานที่สำนักงาน
ของเจ้าหน้าที่ 
 4.3 กำหนดให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับการ
 ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) ของหน่วยงานในสังกัด พร้อมทั้งจัดหาระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
 รองรับการประชุม การอบรม และสัมมนา 
 

5. การมาปฏิบัติงาน ณ อาคารสำนักงานกระทรวงยุติธรรม ช่วงระหว่างการแพร่ระบาด (ระลอกใหม่) ของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)  
 5.1 เหลื่อมเวลาการมาปฏิบัติงานเป็น 2 รอบ คือ รอบ 08.30-16.30 น. และ รอบ 09.30-17.30 น. 
 5.2 การสับเปลี่ยนหมุนเวียนการมาปฏิบัติงาน โดยไม่ให้เกิน ร้อยละ 25 ของจำนวนเจ้าหน้าที่ในแต่ละวัน 
 5.3 การวางมาตรการด้านสุขภาพและความปลอดภัย 
 - ให้เจ้าหน้าที่ และผู้มาติดต่อ ทุกคน สวมหน้ากากอนามมัย  
 - ให้เจ้าหน้าที่ และผู้มาติดต่อ ทุกคน ตรวจคัดกรองก่อนเข้าอาคารกระทรวงยุติธรรม ณ จุดคัดกรองเจ้าหน้าที่
และผู้มาติดต่อ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทางเข้าอาคารทั้ง 2 ด้าน 
 - ให้เจ้าหน้าที่ ทุกคนเว้นระยะห่างทางสังคม ได้แก่ การแยกรับประทานอาหาร การพูดคุย  
 - ห้ามเจ้าหน้าที่นำบุตรหลานมาเลี้ยง ที่ทำงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่อเด็ก 
6. การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  

 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่องานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และกระทรวงยุติธ รรม
ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาด (ระลอกใหม่) ของโรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) สำนักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม จึงได้จัดช่องทางการติดต่อแก่ประชาชน ผ่าน 8 ช่องทาง ดังน้ี 

1. โทรศัพท์หมายเลข 0-2141-5100 
2. จดหมายตู้ไปรษณีย์ 3 หลักสี่ กทม. 10210 
3. เว็บไซต์ : mind.moj.go.th 
4. อีเมลล์ : complainingcenter@moj.go.th 
5. แอปพลิเคชั่นไลน์ Lind ID : svl007 
6. Facebook Fanpage ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม  
7. แอปพลิเคชั่น Justictcare : บริการรับเร่ืองยุติธรรมสร้างสุข 
8. สายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77 

 
 

mailto:complainingcenter@moj.go.th
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7. ทีมผู้ประสานงาน และข้ันตอนการแจ้งเหตุ 
 การแจ้งเหตุกรณีพบกลุ่มผู้ป่วย หรือกลุ่มเสี่ยงในอาคารสำนักงาน 

1. กรณีพบกลุ่มผู้ป่วยหรือมีเหตุอันควรสงสยัว่าป่วย อยู่ในอาคารสำนักงาน 
หน้าที่ผู้พบเจอ ผู้รับผิดชอบพื้นที่ 

แจ้งผู้รับผิดชอบพื้นที่ เพื่อทำการกัก ตัว
บุคคลดังกล่าว ในสถานที่ที่เหมาะสม 
 
 
 
 
 

▪ กักตัวบุคคลดังกล่าวในสถานที่ที่เหมาะสม แจ้งผู้ประสานงานตามที่
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมกำหนด และแจ้งเจ้าหน้าที่ควบคุม
โรคพื้นที่ภายใน 3 ชั่วโมง 

▪ สอบถามการเดินทางและบริเวณที่ผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคได้สัมผัส
ด้วยวิธีการที่เหมาะสมปลอดภยั 

▪ ปิดอาคารสำนักงานเพื่อทำความสะอาดเป็นเวลาอย่างน้อย 1 วัน 

 

 2. กรณีพบกลุ่มเสี่ยง อยู่ในอาคารสำนักงาน 
หน้าที่ผู้พบเจอ ผู้รับผิดชอบพื้นที่ 

แจ้งผู้รับผิดชอบพื้นที่เพื่อทำการเชิญกลับ
ที่พัก 

▪ เชิญผู้ที่ มีความเสี่ยงเป็นโรค COVID-19 กลับที่พัก และแจ้งผู้
ประสานงานตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมกำหนด 

▪ สอบถามการเดินทางและบริเวณที่ผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคได้สัมผัส 
ด้วยวิธีการที่เหมาะสมปลอดภยั 

▪ ปิดบริเวณดังกล่าวเพื่อทำความสะอาดทันที หรือกหากมีความ
จำเป็น 

 
8. การบริหารความต่อเนื่อง 
 1. Business Impact Analysis วิเคราะห์/กิจกรรมที่สำคัญของหน่วยงานว่ามีงานที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อบุคลากร
นอกงบประมาณ หรือข้อผูกพันทางกฎหมายในกรณีที่ ไม่สามารถดำเนินการได้ว่าจะเกิดความเสี่ยงอะไรบ้าง หากมี
จำเป็นต้องดำเนินการจะมีแนวทางในการเฝ้าระวังภายใต้สถานการณ์ในภาวะวิกฤตอย่างไร 
 2. Recovery Strategies กลยุทธ์ในการป้องกันและเฝ้าระวังในกรณีการดำเนินกิจกรรมต่อ 
 2.1 การเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาด 
  2.2 การสร้างความเชื่อมั่นและการป้องกันการตื่นตระหนก 
        2.3 แผนงานความต่อเน่ืองในกรณีเกิดภาวะวิกฤต 
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 3. Plan Development กำหนดแผนในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการป้องกนัและเฝ้าระวัง  
 3.1 การเฝ้าระวัง และการป้องกันการแพร่ระบาดมีแนวทางในการดำเนินการอย่างไร เช่น การคัดกรองบุคคล 
ความพร้อมของสถานที่ 
 3.2 การสร้างความเชื่อมั่น และการป้องกันการตื่นตระหนก มีแนวทางอย่างไร เช่น การจัดเตรียมอุปกรณ์
ป้องกัน การสื่อสาร การแจ้งข่าว เป็นต้น 
 3.3 แผนงานความต่อเน่ืองในกรณีภาวะวิกฤต เช่น ความจำเป็นในการเลื่อนกิจกรรมในกรณีสถานการณ์วิกฤต 
จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง 
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การคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ที่มีไข้ที่จุด

คัดกรองก่อนเข้าอาคารสำนักงาน 

วัด

อุณหภูมิ 
ให้เข้าทำงานได้ 

❖ มีไข้ (อุณหภูมิ ≥ 38˚C) หรือ 
❖ ไม่มีไข้ (อุณหภูมิ< 38˚C) แต่มีอาการป่วยของโรคหวดั 

เช่น มีน้ำมูก ไอ  
เจ้าหน้าที่จุดคัดกรองแจ้งผู้ประสานงานทมีบริหารความต่อเนื่อง (ผอ.กก.) และ
เจ้าหน้าที่ควบคุมโรค  
ในพื้นที่ภายใน 3 ช่ัวโมง และแยกกักตัวอยูท่ี่จุดคัดกรอง 

เจ้าหน้าที่ดูแลสุขภาพ หรือ
เจ้าหน้าที่ 

ควบคุมโรค สอบถามประวัติการ
เดินทาง 

หรือการสัมผัสผู้ป่วยที่มีอาการ
คล้ายโรค 

ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ 

แนวทางการคัดกรองเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อใน
หน่วยงาน  

สำหรับโรคระบาด COVID-19 

แนะนำให้ 
ไปพบแพทย์ 

ไม่มีประวัติ 

ไม่มีไข้ (อุณหภูมิ < 
38˚C) 

และไม่มีอาการป่วย 

มีประวัติการเดินทางไปพื้นที่เส่ียงหรือสัมผัสผู้ป่วยโรคติดต่อ
อุบัติใหม่ระบบทางเดินหายใจ  

 แนะนำให้ไปพบแพทย์ พร้อมแนบประวัติความเสี่ยงการเกิดโรคติดต่ออุบัติใหม่ระบบ

ทางเดินหายใจ 

 เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคแจ้งหน่วยงาน/ญาติของผู้มาติดต่อ 

 เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดตามอาการเจ้าหนา้ที่ที่สัมผัสกับผู้มาติดต่อ เป็นเวลา 14 วัน 

 ปิดบริเวณ หรืออาคารสำนักงานทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อทำความสะอาดทันที หรือ

อย่างน้อย  1 วัน    ตามความเหมาะสม 

 หากผู้ที่มีความเสี่ยงไม่ใช่บุคลากรของหน่วยงานให้โทรสอบถามอาการของผู้ที่มีความ

เสี่ยงเป็นระยะเวลาในช่วง 14 วัน 
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การบันทึกเวลาเข้าปฏิบัติงาน และรายงานอาการความเส่ียงจาก Covid-19 ผ่านระบบ Intranet 

ของสำนักงานปลัดกระทรวงยติุธรรม  
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การขออนุญาตลาผ่านระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) 
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การปฏิบัติงานนอกสถานท่ีต้ัง (Work from Home) ตามท่ีได้รับมอบหมาย ผ่านระบบสารสนเทศ

ทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) เมน ูPO605 
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