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แผนบริหารความต่อเนื่อง
(Business Continuity Plan : BCP)

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
บทท่ี 1

1.1 ความสําคัญของการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

สถานการณ์วิกฤตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันน้ีทั้งท่ีมีสาเหตุมาจากมนุษย์หรือภัยธรรมชาติ พบว่า
เป็นส่ิงที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อีกทั้งมีความรุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้างเช่นเดียวกับ
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีระบาดเข้าสู่ประเทศไทย ซึ่งก่อให้เกิด
ผลกระทบในวงกว้างต่อประชาชน และภาครัฐไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงระบบ
และกลไกของรัฐท่ีมีความสําคัญต่อการให้บริการประชาชน มีปัญหา ขาดระบบการบริหารจัดการที่ดี
ไม่สามารถดําเนินภารกิจในสภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น สถานการณ์ดังกล่าวจึงเป็นบทเรียน
อันสําคัญ ท่ีหน่วยงานของรัฐต้องนํามาพิจารณาเพื่อปรับกระบวนการทํางานใหม่โดยเฉพาะการบริการประชาชน
เพ่ือให้มั่นใจว่าภารกิจหลักของราชการ หรืองานบริการประชาชนที่สําคัญ สามารถดําเนินงานหรือให้บริการได้
โดยไม่สะดุดหยุดลงแม้ว่าจะประสบกับวิกฤตการณ์หรือภัยพิบัติใด ๆ การไม่สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์
วิกฤตของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหลายหน่วยงานต้องหยุดชะงักการปฏิบัติงาน ส่งผลให้
ประชาชนไม่สามารถขอรับบริการท่ีจําเป็นจากรัฐได้ ดังนั้น เพื่อให้สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมสามารถ
ปฏิบัติงานท่ีเป็นภารกิจสําคัญได้อย่างต่อเน่ืองแม้จะประสบกับสภาวะวิกฤต จึงได้จัดทําแผนบริหารความพร้อม
ต่อสภาวะวิกฤตเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการข้ึน เพื่อให้หน่วยงานนําไปใช้ในการตอบสนองและ
ปฏิบัติงานในเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุการมุ่งร้ายต่อ
องค์กร หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด อาทิ อาชกรรมทางไซเบอร์ อุทกภัย อัคคีภัย แผ่นดินไหว ไฟฟ้าดับใน
วงกว้าง การชุมนุมประท้วง การก่อการจลาจล การก่อการร้าย และการเกิดโรคระบาดต่อเนื่อง เป็นต้น ซึ่งการ
มีแผนบริหารความต่อเน่ือง จะทําให้สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมสามารถรับมือกับ สถานการณ์วิกฤตตา่ง ๆ
ได้ สามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นและทําให้กระบวนการที่สําคัญ (Critical Business
Process) สามารถกลับมาดําเนินการได้อย่างปกติ หรือตามระดับการให้บริการที่กําหนดไว้ ในระยะเวลาท่ี
เหมาะสม

1.2 วัตถุประสงค์ (Objective)

1) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

2) เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ในการรับมือกับ

สภาวะวิกฤต/เหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน

3) เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักการดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

4) เพื่อบรรเทาความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับผู้รับบริการของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

อยู่ในระดับท่ียอมรับได้

5) เพื่อให้ผู้รับบริการมีความเชื่อม่ันในศักยภาพของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม แม้ว่าสํานักงาน

ปลัดกระทรวงยุติธรรมต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทําให้การดําเนินงานต้องหยุดชะงัก
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1.3 สมมติฐานของการจัดทําแผนบริหารความต่อเน่ือง (BCP Assumtions) เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นภายใต้

สมมติฐาน ดังนี้

1) เหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีเกิดขึ้น ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสถานท่ีปฏิบัติงานสํารองท่ีได้มีการจัดเตรียมไว้

2) ระบบสารสนเทศสํารองตา่ง ๆ ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเดียวกันกับระบบสารสนเทศหลัก

3) ผู้บริหารและทีมบริหารความต่อเนื่องทุกทีมเข้าใจบทบาทหน้าที่ตามแผนดําเนินธุรกิจอย่าง

ต่อเนื่องเป็นอย่างดี

4) คําวา่ “บุคลากร” ท่ีระบุในเอกสารฉบับนี้หมายถึง บคุลากรท้ังหมดของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

1.4 ขอบเขตของแผนบริหารความต่อเนื่อง (Scope of BCP)

แผนบริหารความต่อเน่ือง (BCP) ฉบับนี้ ใช้รองรับกรณีเกิดสภาวะวิกฤต/เหตุการณ์ฉุกเฉิน บริเวณ

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม หรือภายในหน่วยงาน ประกอบด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้

1) เหตุการณ์อาชญากรรมทางไซเบอร์

2) เหตุการณ์อุทกภัย

3) เหตุการณ์อัคคีภัย

4) เหตุการณ์ไฟฟ้าดับในวงกว้าง

5) เหตุการณ์แผ่นดินไหว

6) เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล

7) เหตุการณ์ก่อการร้าย

8) เหตุการณ์โรคระบาดต่อเนื่อง

1.5 แนวทางการบริหารความต่อเนื่อง (BCP)

การบริหารความต่อเนื่องต่อสภาวะวิกฤต เป็นระบบการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งประกอบด้วย

การวางแผน การจัดทํา การนําไปปฏิบัติ การทดสอบ การติดตาม การทบทวนเพื่อให้แผนการบริหาร

ความต่อเนื่อง ฯ เป็นปัจจุบัน และสามารถนําไปใช้ได้จริงเม่ือเกิดเหตุที่ทําให้การดําเนินงานต้องหยุดชะงัก

โดยระบบการบริหารความต่อเนื่องต่อสภาวะวิกฤตประกอบด้วย

1) การกําหนดนโยบายท่ีชัดเจนในการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของผู้บริหาร

2) การวางแผนกําหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรไว้อย่างชัดเจน

3) การทดสอบ และซักซ้อมเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการนําแผนไปปฏิบัติ

4) การทบทวน และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

1.6 การทบทวนแผนบริหารความต่อเนือ่ง (BCP)

แผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมฉบับนี้ ต้องได้รับการทบทวน

และซักซ้อมแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให้แผนสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถนําไปใช้ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ
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บทที่ 2
การวิเคราะห์ผลกระทบการดําเนินงานและการประเมินความเสี่ยง

2.1 การวิเคราะห์ผลกระทบจากสภาวะวิกฤต (Business Impact Analysis: BIA)

สภาวะวิกฤต (Crisis) หมายถึง สภาพความไม่ปกติท่ีเกิดข้ึน ทําให้เกิดความเสียหายร้ายแรงแก่ชีวิต

และทรัพย์สิน ตลอดจนส่งผลต่อช่ือเสียง และการดําเนินงาน สภาวะวิกฤตมีหลากหลายรูปแบบทั้งที่เกิดจาก

ธรรมชาติหรือฝีมือมนุษย์ เม่ือเกิดข้ึนแล้วจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรที่สําคัญ

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีความพร้อมสามารถบริหารงานของหน่วยงาน ในสภาวะวิกฤต/

เหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีมีหลากหลายรูปแบบได้อย่างเหมาะสม และมีความต่อเนื่องของการดําเนินงานซ่ึงผลกระทบ

ท่ีมีต่อการดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จะพิจารณา ใน 5 ด้าน ได้แก่

ผลกระทบด้าน เหตุการณ์

1. ผลกระทบด้านอาคารสถานท่ี/
สถานท่ีปฏิบัติงานหลัก

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนทําให้สถานท่ีปฏิบัติงานหลักได้รับความเสียหาย
หรือไม่สามารถปฏิบัติงานในสถานท่ีปฏิบัติงานหลักของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุ ติธรรมได้ หรือมีสถานการณ์ท่ีส่งผลให้บุคลากร
ไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้เป็นเวลาช่ัวคราวหรือระยะยาว รวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้องไม่สามารถเข้ามายังอาคารสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้
เช่น ผู้มาเข้าร่วมประชุม ฯลฯ

2. ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่
สําคัญ/การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์
ท่ีสําคัญ

เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น ทําให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญหรือ
ไม่สามารถจัดหา จัดส่งวัสดุ อุปกรณ์ที่ สําคัญหรือมีวัสดุอุปกรณ์
ให้สามารถใช้งานในการปฏิบัติงานตามปกติได้

3. ผลกระทบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและข้อมูลท่ีสําคัญ

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนทําให้ไม่สามารถใช้ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบ
สารสนเทศ หรือข้อมูลท่ีสําคัญ เพื่อการปฏิบัติงานตามปกติได้

4. ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้บุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ไม่สามารถมาปฏิบัติงานตามปกติได้

5. ผลกระทบด้านผู้รับบริการ/
ผู้ให้บริการที่สําคัญ/ผลกระทบด้าน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้น ทําใ ห้ผู้ รับบริการ/ผู้ ใ ห้บ ริการแก่ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ไม่สามารถที่จะให้บริการหรือส่งมอบงานได้
ตามปกติ
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2.2 การประเมินความเส่ียงของสภาวะวิกฤต/ภัยคุกคาม และผลกระทบจากเหตุการณ์

เหตุการณ์สภาวะว์ิกฤต

ผลกระทบ

ด้านอาคาร/
สถานท่ี

ปฏิบัติงานหลัก

ด้านวสัดุ
อุปกรณ์ท่ี
สําคัญ

การจัดหา
จดัส่งวัสดุ
อุปกรณ์ท่ี
สําคัญ

ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และข์้อม์ูล
ท่ีสําคัญ

ด้าน
บุคลากรหลัก

ดา้นผู้รับบริการ/
ผู้ม์ีส่วนได้
ส่วนเสีย
ท่ีสําคัญ

เหตุการณ์อาชญากรรม
ทางไซเบอร์

✓ ✓ ✓ ✓

เหตุการณ์ไฟฟ้าดับ
ในวงกว้าง

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

เหตุการณ์อุทกภัย ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

เหตุการณ์อัคคีภัย ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

เหตุการณ์แผ่นดินไหว ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง
จลาจล ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

เหตุการณ์ก่อการร้าย ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
เหตุการณ์โรคระบาด
ต่อเนื่อง ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ทั้งน้ี แผนบริหารความต่อเน่ือง (Business Continuity Plan : BCP) ฉบับน้ี ไม่รองรับการปฏิบัติงาน

ในกรณีท่ีการหยุดชะงักของงานเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานในภาวะปกติ และไม่มีผลกระทบต่อ

การดําเนินงาน และการให้บริการของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมในระดับสูง โดยสํานักงานปลัดกระทรวง

ยุติธรรม ยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแก้ไขได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และผู้บริหารระดับสูงหรือ

หัวหน้าหน่วยงานสามารถรับผิดชอบและดําเนินการได้ด้วยตนเอง

2.3 หลักเกณฑ์การพิจารณาระดับผลกระทบต่อกระบวนการดําเนินงาน

การประ เมินผลกระทบต่อภารกิ จ /กระบวนการที่ สําคัญ (Business Impact Analysis)
โดยพิจารณาจากความเสียหายหรือความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ส่งผลต่อขีดความสามารถในการ
ดําเนินงานหรือการให้บริการของหน่วยงานลดลง รวมทั้งส่งผลต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่น
ต่อหน่วยงาน โดยแบ่งระดับผลกระทบเป็น 5 ระดับ รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 2
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ตารางท่ี 2 เกณฑก์ารพิจารณาระดับของผลกระทบ

ระดับผลกระทบ หลักเกณฑ์การพิจารณาผลกระทบ

สูงมาก

 มีการสญูเสยีชีวิตของบุคคล/กลุ่มบุคคล

 เกิดความเสียหายต่อองค์กรเปน็็จํนวนเงินในระดับท่ีสูงมาก

 มีผลให็้ขีดความสามารถในการดํเนนิงานหรือการใหบ้็ริการลดลงมากกวา่รอ้ยละ 50

 มีผลกระทบต่อช่ือเสียง ภาพลักษณ์ และความม่ันใจต่อองค์กรในระดับประเทศ
หรือระดับนานาชาติ

สูง

 เกิดการบาดเจบ็รุนแรง/ป่วย และต้องรกัษาพยาบาล ของบุคคล/กลุม่บุคคลท่ีอยู่ใน

บริเวณท่ีเกิดเหตุ

 เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจํนวนเงินในระดบัท่ีสูง

 มีผลให็้ขีดความสามารถในการดํเนินงานหร็ือการให็้บริการของหน่วยงานลดลง
ร้อยละ 25 - 50

 มีผลกระทบต่อช่ือเสียง ภาพลักษณ์ และความมั่นใจตอ่องค์กรในระดับท้องถิ่น

ปานกลาง

 เกิดการบาดเจ็บท่ีไม่รุนแรงและต้องมีการรักษาพยาบาล

 เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจํนวนเงินในระดบัปานกลาง

 มีผลให็้ขีดความสามารถในการดํเนนิงานหร็ือการให็้บริการของหน่วย

งานลดลงรอ้ยละ 10 - 25

 มีผลกระทบต่อช่ือเสียง ภาพลักษณ์ และความมั่นใจตอ่องค์กรใน

ระดบัหน่วยงาน

ต่ํา

 เกิดการบาดเจ็บท่ีเล็กน้อย และตอ้งได้รับการปฐมพยาบาล

 เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจํนวนเงินในระดับต่ํา

 ม็ีผลให็้ข็ีดความสามารถในการดํเน็ินงานหร็ือการให็้บริการของ

หน่วยงานลดลง ร้อยละ 5-10

 มีผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และความมั่นใจต่อองค์กรในวงจํากัด

ไม่เป็นสาระสําคัญ
 ม็ีผลให็้ข็ีดความสามารถในการดํเน็ินงานหร็ือการให็้บริการลดลง

น้อยกว่า ร้อยละ 5

2.4 ระดับของผลกระทบต่อภารกิจ/กระบวนการท่ีสําคัญ
การประเม็ินระด็ับผลกระทบในแต็่ละช็่วงเวลาของการหย็ุดชะง็ักท็ี็่ไม็่สามารถปฏ็ิบ็ัต็ิงานได้หน่

วยงานกําหนดช่วงระยะเวลาของการหยุดชะงักท่ีไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เป็น 5 ช่วงเวลา ได้แก็่
1) 1 - 4 ชั่วโมง
2) 1 ว็ัน
3) 7 วัน
4) 14 วัน
5) 30 วัน
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จากการวิเคราะห์ผลกระทบต่อภารกิจหรือกระบวนงาน (Business Impact Analysis) พบว่า กระบวนการ
ทํงานที่ สํานัก/กอง ต้องให้ความสํคัญและกล็ับมาดํเนินงานหร็ือฟ็ื้นค็ืนสภาพให็้ได้ภายในระยะเวลาตามท่ี
กํหนด ปรากฏในตารางท่ี 3 ดังนี้
ตารางท่ี 3 ผลกระทบต่อกระบวนการทํางานหรือการให้บริการ (Business Impact Analysis)

กระบวนการหลัก ระดับ
เร่งด่วน

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟ้ืนคืนสภาพ

1 - 4
ช่ัวโมง

1 วัน 7วัน 14 วัน 30 วัน

กระบวนการสร้างคุณค่า

1. ให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและ
ให้คําปรึกษาทางกฎหมายแก่ของประชาชน
ผู้มาติดต่อ

สูงมาก ✓

2. ให้บริการประชาชนผูม้าขอรับความ
ช่วยเหลือจากกองทุนยุตธิรรม สูงมาก ✓

3. ให้บริการข้อมูลและระบบสารสนเทศ
เพื่อการให้บริการประชาชน สนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร และสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี

สูงมาก

✓

4. งานทะเบียนนักจิตวิทยาและนักสังคม
สงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา

สูงมาก

✓

กระบวนการสนับสนุน

1. งานบริหารยุทธศาสตร์และแผน
ปฏิบัติการราชการ

สูงมาก ✓

2. งานสารบรรณกลาง สูงมาก ✓
3. งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สูงมาก ✓
4. งานเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีในส่วน
งานขององค์กรหลัก ส่วนราชการในสังกัด
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

สูงมาก ✓

5. งานบริหารการเงิน และงบประมาณ สูงมาก ✓
6. งานพัสดุ อาคาร สถานที่ และ
ยานพาหนะ

สูง ✓

7. งานประสานความร่วมมือระหว่าง
ประเทศของกระทรวงกับผู้แทน
ต่างประเทศ

สูงมาก

✓
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สําหรับกระบวนงานอ่ืนๆ ท่ีประเมินแล้ว อาจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมีความ
ยืดหยุ่นสามารถชะลอการดําเนินงานและการให้บริการได้ โดยประเมินความจําเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้
หากมีความจําเป็น ให้ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความต่อเนื่องเช่นเดียวกับกระบวนงานหลัก หรือ
ดําเนนิการแผนบริหารความต่อเนื่องระดับสํานัก/กอง/กลุ่ม ท่ีกําหนดไว้

2.5 การระบุความต้องการทรัพยากรท่ีสําคัญตามระยะเวลาเป้าหมายในการฟ้ืนคืนสภาพ
จากเกณฑ์การพิจารณาผลกระทบและการประเมินความเสี่ยงจากภัยคุกคาม สํานักงาน

ปลัดกระทรวงยุติธรรม จึงกําหนดกลยุทธ์/แนวทางเพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องในท้ัง
8 ด้าน ตามระยะเวลา เป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ ซ่ึงการระบุความต้องการเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อให้ทราบว่า
หากต้องปฏิบัติงานให้เกิดความต่อเน่ือง ต้องไปทํางานที่สถานที่สํารองใด ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์เท่าใดและหามา
ได้จากแหล่งใด มีบุคลากรหลักจํานวนเท่าไหร่ที่ต้องมาปฏิบัติงาน และต้องประสานแจ้งหรือติดต่อกับผู้
ให้บริการ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียใดบ้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 4 – 8

1) ความต้องการด้านสถานท่ีปฏิบัติงานสํรอง (Working Space Requirement)

ตารางท่ี 4 การระบุพื้นที่การปฏิบัติงานสํารอง

สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง ท่ีมา
1 - 4
ช่ัวโมง

1 วัน 7วัน 14 วัน 30 วัน

พื้นท่ีสําหรับสถานท่ี
ปฏิบัติงานสํารอง
1) ทิศเหนือ : สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ จ.ปทุมธานี
2) ทิศตะวันออก : สถาบัน
การสอบสวนคดพีเิศษ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
เขตหนองจอก
กรุงเทพมหานคร

1) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
2) กรมสอบสวนคดีพิเศษ
3) กรมราชทัณฑ์
4) กรมคุมประพฤติ

พื้นท่ีรองรับการปฏิบัติงานของบุคลากรหลัก สํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม จํานวน 80 คน โดยจะใช้พื้นท่ี
ประมาณ 200 ตารางเมตร (2 ตารางเมตร/คน + พื้นท่ี
สําหรับอุปกรณ์สํานักงาน)

กระบวนการหลัก
ระดับ

เร่งด่วน

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟ้ืนคืนสภาพ
1 - 4

ช่ัวโมง

1 วัน 7วัน 14 วัน 30 วัน

กระบวนการสนับสนุน

8. งานบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น สรรหา
บรรจุ และแต่งตั้ง

สูง ✓

9. งานพัฒนาบุคลากร สูง ✓
10. งานคดีปกครองท่ีเจ้าหน้าท่ีของ
กระทรวงยุติธรรมหรือหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงยุติธรรมถูกฟ้อง

สูงมาก ✓
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สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง ท่ีมา
1 - 4
ช่ัวโมง

1 วัน 7วัน 14 วัน 30 วัน

3) ทิศตะวันตก : กรม
ราชทัณฑ์ จังหวัดนนทบุรี
4) ทิศใต้ : สํานักงาน
คุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 1
กรมคุมประพฤติ

ปฏิบัติงาน ณ ท่ีพัก ท่ีพักอาศัยของแต่ละบคุคล

สถานที่ปฏิบัติงานสํารองจะใช้ในกรณีเกิดเหตุจากสถานการณ์ฉุกเฉินและบุคลากรไม่สามารถ
เข้าปฏิบัติงานท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ ท้ังนี้ สถานที่ปฏิบัติงานสํารองจะคัดเลือกจากพ้ืนท่ีซึ่ง
ปลอดภัยจากสถานการณ์ฉุกเฉิน และบุคลากรที่ไม่ได้เข้าปฏิบัติงาน ณ ที่ทําการสํารอง หรือให้ปฏิบัติงาน ณ
ท่ีพักอาศัยของบุคลากรแต่ละบุคคล

2) ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement)

ตารางท่ี 5 การระบุจํานวนวัสดุอุปกรณ์

วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการ ท่ีมา
1 - 4
ช่ัวโมง

1 วัน 7วัน 14 วัน 30 วัน

คอมพิวเตอร์ Notebook
ประจําตัวผู้ปฏิบัติงาน

กองบริหาร
การคลัง

25 เครื่อง (สําหรับเจ้าหน้าท่ีของแต่ละหน่วยงานและ
ผู้บริหาร)

โทรศัพท์มือถือประจําตัวผู้ปฏิบัติงาน 25 เครื่อง (สําหรับเจ้าหน้าท่ีของแต่ละหน่วยงานและ
ผู้บริหาร)

ปริ้นเตอร์+สแกนเนอร์+เครื่องถ่าย
เอกสารส่วนกลาง

3 เครื่อง

รถยนต์ส่วนกลาง 12 คัน

วัสดุ อุปกรณ์ดังกล่าว จะจัดเตรียมในกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินและบุคลากรไม่สามารถเข้า
ปฏิบัติงานที่สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้

3) ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล (IT & Information Requirement)

ตารางท่ี 6 การระบุความต้องการด้านเทคโนโลยี

ระบบ IT และข้อมูลท่ีต้องการ ท่ีมา
1 - 4
ช่ัวโมง

1 วัน 1
สัปดาห์

1 - 2
สัปดาห์

> 2
สัปดาห์

ดําเนินการบริหารจัดการระบบ
คลาวด์คอมพิวติ้ง กระทรวงยุติธรรม

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสาร

✓

ดําเนินการบริหารจัดการเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบท่ีเกี่ยวข้อง
(Server System)

✓
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ระบบ IT และข้อมูลท่ีต้องการ ท่ีมา
1 - 4
ช่ัวโมง

1 วัน 1
สัปดาห์

1 - 2
สัปดาห์

> 2
สัปดาห์

ดําเนินการบริหารจัดการระบบเครือข่าย
กระทรวงยุติธรรม (Network System)

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสาร

✓

ดําเนินการบริหารจัดการระบบสนับสนุน
ศูนย์ข้อมูลกระทรวงยุติธรรม
(MOJ Data Center)

✓

ดําเนินการบริหารจัดการระบบรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยทางสารสนเทศ
กระทรวงยุติธรรม (Security System)

✓

เว็บไซต์กระทรวง และเว็บไซต์หน่วยงาน
ในสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

✓

ระบบให้บริการประชาชน กระทรวง
ยุติธรรม (MIND) หรือ Application :
JUSTICE CARE ยุติธรรมใส่ใจ

✓

ระบบศูนย์ให้บริการประชาชนกระทรวง
ยุติธรรม (Moj Service Center : MSC)

✓

ระบบ justice care 24 ชม. ✓

ระบบอินทราเนต สํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม

✓

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส/์ระบบ
e-Document

✓

ระบบ D pis ✓

ดําเนินการบริหารจัดการระบบการ
ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Webex)

✓

ระบบ CARE-SUPPORT กรมราชทัณฑ์ ✓

GFMIS (ระบบเบิกจ่ายเงิน) กรมบัญชีกลาง ✓

EGP (ระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง) ✓
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4) ความต้องการด้านบุคลากรสําหรับความต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน (Personnel Requirement)

ตารางท่ี 7 การระบุจํานวนบุคลากรเพ่ือการปฏิบัติงาน

ประเภททรัพยากร
1 - 4

ช่ัวโมง

1 วัน 7วัน 14 วัน 30 วัน

บุคลากรปฏิบัติงานท่ีสถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง บุคลากรหลักสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

จํานวน 80 คน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวง

ยุติธรรม, รองปลัดกระทรวงยุติธรรม, ผู้ช่วย

ปลัดกระทรวงยุติธรรม, หัวหน่วยงานในสังกัด,

เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติหน่วยงานละ 2 คน,

เลขานุการผู้บริหาร

บุคลากรปฏิบัติงานท่ีพักอาศัย บุคลากรท้ังหมดท่ีไม่ได้เข้าปฏิบัติงาน ณ สถานที่

ปฏิบัติงานสํารอง

5) ความต้องการด้านผู้ให้บริการท่ีสําคัญ (Service Requirement)

ตารางท่ี 8 ผู้ให้บริการที่ต้องติดต่อหรือขอรับบริการ

ผู้ให้บริการ
1 - 4
ช่ัวโมง

1 วัน 7 วัน 14 วัน 30 วัน

1. ผู้ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ✓

2. ผู้ให้บริการระบบเครือข่ายในการจัดเก็บฐานข้อมูล ✓

3. การไฟฟ้านครหลวง ✓
4. การประปานครหลวง ✓
5. ผู้ให้บริการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ✓

รวม/ราย
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บทที่ 3
การกําหนดกลยุทธ์ในการสร้างความต่อเนื่อง

3.1 แนวคิดการบริหารความต่อเนื่อง
การบริหารความต่อเนื่องของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม คือ การควบคุมดูแล และป้องกัน

ทรัพยากรที่สําคัญต่อการดําเนินการ หรือการให้บริการ เพ่ือสร้างประโยชน์สูงสุดสําหรับประชาชนผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้เสีย ท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซ่ึงหากมีสถานการณ์/เหตุการณ์ฉุกเฉิน ท่ีได้มีการประเมิน
ความเส่ียงตามสภาวะวิกฤติ และผลกระทบต่อทรัพยากรของหน่วยงาน ท้ัง ๘ ประเด็น และเกิดความเสียหาย
ขยายตัวไปในวงกว้าง สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ต้องกําหนดกลยุทธ์ในการสร้างความต่อเนื่อง และ
สามารถกลับมาดําเนินงานหรือให้บริการตามบทบาทภารกิจเหมือนภาวะปกติได้อย่างทันท่วงที

การบริหารจัดการหน่วยงานในสภาวะวิกฤต แบ่งวัฏจักรการบริหารจัดการออกเป็น ๔ ข้ันตอน คือ
1) การป้องกันและลดผลกระทบ
2) การเตรียมความพร้อมรับภัย
3) การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
4) การจัดการหลังเกิดภัย

3.2 โครงสร้างคณะและทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan Team)
เพื่อให้แผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สามารถนําไปปฏิบัติ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงไดจั้ดตั้งทีมงานบริหารความตอ่เน่ือง (BCP Team) ของหน่วยงานขึ้น
โดยมีองค์ประกอบของคณะและทีมงานบริหารความต่อเนื่อง ประกอบด้วย

1) หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
2) หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
3) ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
4) ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง

โดยคณะและทีมงานบริหารความต่อเนื่อง มีหน้าที่ดังนี้
- คณะบริหารความต่อเนื่องสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

มีหน้าท่ีในการประเมิน ขอบเขต และแนวโน้มของอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อประกาศใช้แผน BCP
จัดสรรทรัพยากรท่ีจําเป็นตามท่ีกําหนดไว้ ในแผน BCP และดําเนินการตามข้ันตอนและแนวทางการบริหาร
ความต่อเนื่องที่กําหนดไว้ในแผน BCP เพื่อให้สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมกลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
ซ่ึงมีปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานคณะบริหารความต่อเนื่อง รองปลดักระทรวงยตุิธรรม (ท่ีได้รับมอบหมาย)
เป็นรองประธานคณะบริหารความต่อเนื่อง หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
เป็นคณะบริหารความต่อเนื่อง และผู้อํานวยการกองกลางเป็นคณะบริหารความต่อเนื่อง ซึ่งทุกตําแหน่งจะต้อง
ร่วมมอืกันดูแล ตดิตาม ปฏิบัตงิาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉกุเฉินให้สามารถบริหารความตอ่เน่ือง และกลับสู่สภาวะปกติ
ได้โดยเร็วตามบทบาทหน้าท่ีท่ีกําหนด

- ทีมบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team)
มีหน้าท่ีในการร่วมมือ ดูแลติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในหน่วยงานของ

ตนเองให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วตามแผน BCP ซึ่งได้กําหนดรายชื่อ บุคลากรหลัก บุคลากรสํารองและบทบาท
ของทีมบริหารความต่อเน่ืองไว้แล้ว รวมทั้งรวบรวมข้อมูลและรายงานสถานการณ์ต่อคณะบริหารความต่อเน่ือง ฯ
ตามแนวทางท่ีกําหนดไว้ ซ่ึงมีหวัหน้าหน่วยงานเป็นหวัหน้าทีม
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- ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง ฯ
ทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ มีหน้าที่ในการติดต่อและประสานงานภายในสํานักงานปลัดกระทรวง

ยุติธรรม ตามกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) และดําเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการบริหาร
ความต่อเนื่องท่ีกําหนดไว้ในแผน BCP ของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ทั้งนี้ กรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคลากรสํารองรับผิดชอบทําหน้าที่ใน
บทบาทของบุคลากรหลักไปก่อนจนกว่าจะได้มีการมอบหมายและแต่งตั้งขึ้นโดยหัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องในการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้คืน
รูปภาพท่ี 1 ผังโครงสร้างคณะและทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan Team)

3.3 กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree)
กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) เป็นกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกในคณะ

บริหารความต่อเนื่องและทีมงานบริหารความต่อเน่ืองที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารจัดการ
ข้ันตอนในการติดต่อบุคลากร ภายหลังจากมีการประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือภาวะวิกฤตของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
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จุดเริ่มต้นของกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินจะเร่ิมจากหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องแจ้งให้
ผู้ประสานงาน/หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง รับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง
ตามสายการบังคับบัญชาของแต่ละสายงาน ผู้อํานวยการสํานัก/กองแต่ละท่าน จึงติดต่อและแจ้งไปยังบุคลากร
ภายใต้การบังคับบัญชาของตน รับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและประกาศให้แผนบริหารความต่อเนื่องของ
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ท่ีมีผลกระทบ ตามรายช่ือและช่องทางการติดต่อสื่อสารท่ีกําหนดไว้

ในกรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้บุคลากรสํารองรับผิดชอบบทบาทของบุคลากร
หลักจนกว่าจะมีการมอบหมายหรือได้แต่งตั้งบุคากรหลักใหม่ หรือในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อหัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่องได้ ให้ติดต่อบุคลากรสํารอง โดยพิจารณา ดังนี้

1. ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นให้ดําเนินการติดต่อบุคลากรหลักผ่านเบอร์โทรศัพท์และ line Group
2. ถ้าสามารถติดต่อบุคลากรหลักได้ ให้แจ้งข้อมูลแก่บุคลากรหลักของหน่วยงานทราบ

ดังต่อไปนี้
2.1 สรุปสถานการณ์ของเหตุการณ์ฉุกเฉิน และประกาศใช้แผน BCP ของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงยุติธรรม
2.2 เวลาและสถานท่ี หรอืชอ่งทาง สําหรับนัดประชมุเรง่ด่วนสําหรับคณะบรหิารความต่อเนื่อง
2.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อบริหารความต่อเน่ืองต่อไป เช่น สถานที่รวมพลในกรณีที่มี

การย้ายท่ีทําการ
ภายหลังจากได้รับการตอบรับจากบุคลากรหลักครบถ้วนตามผังการติดต่อ หัวหน้าทีมบริหาร

ความต่อเน่ืองมีหน้าที่ติดต่อ/ส่งข้อความทาง Line Group กลับไปแจ้งยังผู้ประสานงานทีมบริหารความต่อเน่ือง
เพ่ือสรุปความพร้อมของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมในการบริหารความต่อเนื่อง รวมทั้งความปลอดภัย
ในชวีิตและทรัพย์สินของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และบุคลากรท้ังหมดในสํานกังานปลดักระทรวงยุติธรรม

ท้ังนี้ ทีมบริหารความต่อเนื่อง มีหน้าท่ีในการปรับปรุงข้อมูลสําหรับการติดต่อให้เป็นปัจจุบันอยู่
เสมอ เพื่อให้กระบวนการติดต่อบุคลากรภายในสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สามารถดําเนินการต่อไปได้
อย่างต่อเนื่องและสําเร็จลุล่วงภายในระยะเวลาที่คาดหวงั
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ติดต่อผ่าน

โทรศัพท์มือถือ

ตารางท่ี 10 ผังกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินตาม Call Tree

ลําดับ ข้ันตอน ผู้รับผิดชอบ รายละเอียด
1. รองปลัดกระทรวง

ยุติธรรมท่ีได้รับ
มอบหมาย

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเน่ืองสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ประกาศ เหตุการณ์ ฉุก เฉิน และประกาศใช้
แผน BCP

2. ผู้ประสานงานฯ ผู้ประสานงานฯ แจ้งหัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่องของแต่ละเหตุการณ์ทราบ
1. ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นให้ดําเนินการติดต่อบุคลากร
หลักผ่านเบอร์โทรศัพท์ และ line Group
2. ถ้าสามารถติดต่อบุคลากรหลักได้ ให้แจ้งข้อมูล
แก่บุคลากรหลักของหน่วยงานทราบ ดังต่อไปนี้
- สรุปสถานการณ์ของเหตุการณ์ฉุกเฉิน และ

ประกาศ ใช้แผน BCP ของสํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม
- เวลาและสถานที่ หรือช่องทางสําหรับนัด

ประชุมเร่งด่วนสําหรับคณะบริหารความต่อเนื่อง
- ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ เพื่อบริหารความ

พร้อมต่อสภาวะวิกฤตต่อไป

3. หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องแจ้งไปยังบุคลากร
ภายในทีมบ ริหารความต่อ เนื่ องใ ห้รับทราบ
เหตุการณ์ฉุกเฉิน

4. หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ืองแจ้งกลับมายังผู้
ประสานงานฯ เพื่อรายงานสรุปความพร้อมของ
หน่วยงานในสังกัดในการบริหารความพร้อมต่อ
สภาวะวิกฤต รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของบุคลากรท้ังหมด

5. ผู้ประสานงานฯ ผู้ประสานงานฯ รายงานสถานการณ์ท้ังหมดของ
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมให้คณะบริหาร
ความต่อเนื่องทราบ

รายงาน

สถานการณ์ทั้งหมด

จบขั้นตอน

ประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉิน

และประกาศใช้แผน BCP

ติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์

และ Line Group

แจ้งเหตุฉุกเฉิน

แจ้งบุคลากรภายในทีม

บริหารความต่อเนื่อง

รับทราบ

รายงานสรุปความพร้อม
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รายช่ือบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team)

บุคลากรหลัก
บทบาท

บุคคลากรสํารอง

ตําแหน่ง ช่ือ/หมายเลขโทรศัพท์ ตําแหน่ง ช่ือ/หมายเลขโทรศัพท์

▪ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล
0 2141 5118

หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเน่ือง

ผู้บริหารระดับสูง
ท่ีได้รับมอบหมาย

ฝ่ายท่ี 1 เหตุการณ์อาชกรรมทางไซเบอร์

▪ ผู้อํานวยการศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

นางสาวธนวรรณ ท้วมย้ิม
065 523 8998

หัวหน้าทีมงาน
บริหารความ

ต่อเนื่อง

นักจัดการงานท่ัวไป
ปฏิบัติการ

นางสาวทิวานนัท์ ปัญญามูลวงษา
065 535 9539

▪ ฝ่ายบริหารท่ัวไป นางสาวทิวานนัท์ ปัญญามลูวงษา
065 535 9539

ทีมงานบริหาร
ความต่อเน่ือง

เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน

นางสาวนฤมล ขําจร
095 807 6519

▪ หวัหน้ากลุ่มงาน

ยุทธศาสตร์ และแผน
เทคโนโลยีดิจิทัล

นางสาวณัฏฐิณี แสงกุศลส่ง
089 967 4862

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ

นายภูเบศ จิตตยานนท์
063 595 6992

▪ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล

นางสาวสุปราณี ลาภโภคาชัย
081 880 5351

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ

นายเอนกพงศ์ อัศวโยธิน
090 053 6986

▪ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนา
นวัตกรรมดิจิทัล

นายคเณศศักด์ิ ชัยอินทร์
085 838 8100

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นางสาวจรีญา ประชุมมาก
089 772 6936

▪ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการ
ข้อมูลขนาดใหญ่

นางประคอง โพ
081 496 9933

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชํานาญการ

นายณัฐ นันติ
089 851 5417

▪ ฝ่ายบริการด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล

นายวีระพงศ์ ปริปัญญาปราชญ์
088 914 5044

พนักงานธุรการ
ระดับ ส 4

นายอํานวย แก้วไทรอินทร์
094 234 4565

▪ ผู้อํานวยการ กอง/สํานัก/
ศูนย์/สถาบัน/กลุ่ม

ทีมงานบริหาร
ความต่อเน่ือง
ระดับ กอง/สํานัก/
ศูนย์/สถาบัน/กลุ่ม
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บุคลากรหลัก
บทบาท

บุคลากรสํารอง

ตําแหน่ง ช่ือ/หมายเลขโทรศัพท์ ตําแหน่ง ช่ือ/หมายเลขโทรศัพท์

ฝ่ายท่ี 2 เหตุการณ์ไฟฟ้าดับในวงกว้าง

▪ ผู้อํานวยการกองบริหาร
การคลัง

นางสาววราภรณ์ พรประสาทศิลป์
081 733 6131

หัวหน้าทีมงาน
บริหารความต่อเน่ือง

หัวหน้ากลุ่มงานจัดหา
พัสดุชํานาญการ
พิเศษ

นางสาวอําภา ไชยมงคล
081 803 4367

▪ ผู้อํานวยการกองกลาง นายไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์
081 444 2268

ทีมงานบริหาร
ความต่อเน่ือง

นักประชาสัมพันธ์
ชํานาญการพิเศษ

นางสาวปทิตตา โฉมประดิษฐ์
089 894 5039

▪ หัวหน้ากลุ่มงานอาคาร
สถานท่ี และยานพาหนะ

นางสาวปรัชพร รัตนพวงทอง
094 426 1441

ช่างไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์

นายบรรเจิด เติมเจิม
085 019 6934

▪ ฝ่ายรักษาความ
ปลอดภัย

นายก่อเกียรติ แก้วสองดวง
081 818 8448

นักจัดการงานท่ัวไป นางสาวพรพิมล ชาวห้วยหมาก
06 3256 9658

▪ ผู้อํนวยการ กอง/
สํานัก/ศ์ูนย์/สถาบัน/กลุ่ม

ทีมงานบริหาร
ความต่อเน่ือง ระดับ
กอง/สํานัก/ศูนย์/

สถาบัน/กลุ่ม

ฝ่ายท่ี 3 เหตุการณ์อุทกภัย/อัคคีภัย/แผ่นดินไหว

▪ ผู้อํานวยการกองกลาง นายไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์
081 444 2268

หัวหน้าทีมงานบริหาร
ความต่อเน่ือง

นักประชาสัมพันธ์
ชํานาญการพิเศษ

นางสาวปทิตตา โฉมประดิษฐ์
089 894 5039

▪ ผู้อํานวยการ
กองบริหารการคลัง

นางสาววราภรณ์ พรประสาทศิลป์
081 733 6131

ทีมงานบริหาร
ความต่อเน่ือง

หัวหน้ากลุ่มงานจัดหา
พัสดุชํานาญการ
พิเศษ

นางสาวอําภา ไชยมงคล
081 803 4367

▪ หัวหน้ากลุ่มงานอาคาร
สถานท่ี และยานพาหนะ

นางสาวปรัชพร รัตนพวงทอง
094 426 1441

ช่างไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์

นายบรรเจิด เติมเจิม
085 019 6934

▪ ฝ่ายรักษาความ
ปลอดภัย

นายก่อเกียรติ แก้วสองดวง
081 818 8448

นักจัดการงานท่ัวไป นางสาวพรพิมล ชาวห้วยหมาก
06 3256 9658

▪ ผู้อํนวยการ กอง/
สํานัก/ศ์ูนย์/สถาบัน/กลุ่ม

ทีมงานบริหาร
ความต่อเน่ือง ระดับ
กอง/สํานัก/ศูนย์/

สถาบัน/กลุ่ม
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บุคลากรหลัก
บทบาท

บุคลากรสํารอง

ตําแหน่ง ช่ือ/หมายเลขโทรศัพท์ ตําแหน่ง ช่ือ/หมายเลขโทรศัพท์

ฝ่ายท่ี 4 เหตุการณ์ชุมนุมประท้วงจราจล

▪ ผู้อํานวยการกองกลาง นายไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์
081 444 2268

หัวหนา้ทีมงานบริหาร
ความต่อเน่ือง

นักประชาสัมพันธ์
ชํานาญการพิเศษ

นางสาวปทิตตา โฉมประดิษฐ์
089 894 5039

▪ หัวหน้าสํานักงาน
รัฐมนตรี

นางสาวดวงดาว เกียรติพิศาลสกุล
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม
082 588 0880

ทีมงานบริหาร
ความต่อเน่ือง

นักวิชาการยุติธรรม
ชํานาญการพิเศษ

ว่าที่ร.ต.พรินทร์ เพ็งสุวรรณ
092 251 9765

▪ ผู้อํานวยการ
กองบริหารการคลัง

นางสาววราภรณ์ พรประสาทศิลป์
081 733 6131

▪ หัวหน้ากลุ่มงาน
อาคารสถานท่ี และ
ยานพาหนะ

นางสาวปรัชพร รัตนพวง
ทอง
094 426 1441

▪ หัวหน้ากลุม่งาน
ประชาสัมพันธ์

นางสาวปทิตตา โฉมประดิษฐ์
089 894 5039

นักประชาสัมพันธ์
ชํานาญการ

นางสาวธิดาทิพย์ หอมมะลิ
092 619 5194

▪ ฝ่ายรักษาความ
ปลอดภัย

นายก่อเกียรติ แก้วสองดวง
081 818 8448

นักจัดการงานท่ัวไป นางสาวพรพิมล ชาวห้วยหมาก
06 3256 9658

▪ ผู้อํนวยการ กอง/
สํานัก/ศ์ูนย์/สถาบัน/กลุ่ม

ทีมงานบริหาร
ความต่อเน่ือง

ระดับ กอง/สํานัก/
ศ์ูนย์/สถาบัน/กลุ่ม
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บุคลากรหลัก
บทบาท

บุคลากรสํารอง

ตําแหน่ง ช่ือ/หมายเลขโทรศัพท์ ตําแหน่ง ช่ือ/หมายเลขโทรศัพท์

ฝ่ายท่ี 5 เหตุการณ์ก่อการร้าย

▪ ผู้อํานวยการ
กองกลาง

นายไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์
081 444 2268

หัวหน้าทีมงาน
บริหารความ
ต่อเนื่อง

นักประชาสัมพันธ์
ชํานาญการพิเศษ

นางสาวปทิตตา โฉมประดิษฐ์
089 894 5039

▪ หัวหน้าสํานักงาน
รัฐมนตรี

นางสาวดวงดาว เกียรติพิศาลสกลุ
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม
082 588 0880

ทีมงานบริหาร
ความต่อเน่ือง

นักวิชาการยุติธรรม
ชํานาญการพิเศษ

ว่าที่ร.ท.พรินทร์ เพ็งสุวรรณ
092 251 9765

▪ ผู้อํานวยการ
กองบริหารการคลัง

นางสาววราภรณ์ พรประสาทศิลป์
081 733 6131

▪ หัวหน้ากลุ่มงาน
อาคารสถานท่ี และ
ยานพาหนะ

นางสาวปรัชพร รัตนพวงทอง
094 426 1441

▪ หัวหน้ากลุ่มงาน
ประชาสัมพันธ์

นางสาวปทิตตา โฉมประดิษฐ์
089 894 5039

นักประชาสัมพันธ์
ชํานาญการ

นางสาวธดิาทิพย์ หอมมะลิ
092 619 5194

▪ ฝ่ายรักษาความ
ปลอดภัย

นายก่อเกียรติ แก้วสองดวง
081 818 8448

นักจัดการงานท่ัวไป นางสาวพรพิมลชาวห้วยหมาก
06 3256 9658

▪ ผู้อํนวยการ กอง/
สํานัก/ศ์ูนย์/สถาบัน/
กลุ่ม

ทีมงานบริหาร
ความต่อเน่ือง

ระดับ กอง/สํานัก/
ศ์ูนย์/สถาบัน/กลุ่ม
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บุคลากรหลัก
บทบาท

บุคลากรสํารอง

ตําแหน่ง ช่ือ/หมายเลขโทรศัพท์ ตําแหน่ง ช่ือ/หมายเลขโทรศัพท์

ฝ่ายท่ี 6 เหตุการณ์โรคระบาดต่อเน่ือง

▪ ผู้อํานวยการ
กองกลาง

นายไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์
081 444 2268

หัวหนา้ทีมงานบริหาร
ความต่อเน่ือง

นักประชาสัมพันธ์
ชํานาญการพิเศษ

นางสาวปทิตตา โฉมประดิษฐ์
089 894 5039

▪ ผู้อํานวยการกอง
บริหารทรัพยากรบุคคล

นางสาวแสงนภา ศรส์ิทธิ์
081 819 1895

ทีมงานบริหาร
ความต่อเน่ือง

นักทรัพยากรบุคคล
ชํานาญการพิเศษ

นายอดิศักด์ิ พลพวก
061 794 1517

▪ ผู้อํานวยการ
กองบริหารการคลัง

นางสาววราภรณ์ พรประสาทศิลป์
081 733 6131

▪ หัวหน้ากลุ่มงาน
อาคารสถานท่ี และ
ยานพาหนะ

นางสาวปรัชพร รัตนพวง
ทอง
094 426 1441

▪ ฝ่ายรักษาความ
ปลอดภัย

นายก่อเกียรติ แก้วสองดวง
081 818 8448

นักจัดการงานท่ัวไป นางสาวพรพิมลชาวห้วยหมาก
06 3256 9658

▪ ผู้อํนวยการ กอง/
สํานัก/ศ์ูนย์/สถาบัน/
กลุ่ม

ทีมงานบริหาร
ความต่อเน่ือง

ระดับ กอง/สํานัก/
ศ์ูนย์/สถาบัน/กลุ่ม
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3.4 กลยุทธ์การบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)

กลยุทธ์ความต่อเนื่อง เป็นแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีความพร้อมเม่ือเกิด

สภาวะวิกฤต ซ่ึงพิจารณาทรัพยากรใน 5 ด้าน ดังตารางท่ี 11

ตารางท่ี 11 กลยุทธ์ความต่อเนื่อง

ทรัพยากร กลย์ุทธ์ความต่อเนื่อง
อาคาร/สถานท่ี
ปฏิบัติงานสํารอง

 กําหนดให้ใช้อาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานสํารองที่ต้ัง
ภายในหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ได้แก่
1) ทิศตะวันออก : สถาบันการสอบสวนคดีพิ เศษ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ แขวงลําผักชี เขตหนองจอก
กรุงเทพมหานคร
2) ทิศตะวันตก : กรมราชทัณฑ์ ถนนนนทบุรี 1 ตําบล
สวนใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
3) ทิศใต้ : สํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1
กรม คุมประพฤติ เลข ท่ี 247/1 อาคารกรมคุม
ประพฤติ ชั้น 2 ถนนพรานนก เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 1
4) ทิศเหนือ : สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ตําบลบ้านใหม่
อําเภอเมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
 การปฏิบั ติ งาน ณ ท่ีพัก (Work From Home)
ซ่ึงเป็นไปตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม

วัสดุอุปกรณ์
ท่ีสําคัญ /

การจัดหาจัดส่ง
วสัดุ อปุกรณ์

ท่ีสําคัญ

 กําหนดให้ มีการจัดหาคอมพิวเตอร์สํารอง ท่ี มี
คุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งานพร้อมอุปกรณ์ท่ี
สามารถเช่ือมโยงต่อผ่านอินเตอร์ เ น็ตเข้าสู่ระบบ
เทคโนโลยีของหน่วยงานกลาง
 กํ า ห น ด ใ ห้ ใ ช้ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ แ บ บ พ ก พ า
(Laptop/Notebook) ของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานได้
เป็นการชั่วคราวหากมีความจําเป็นเร่งด่วนในช่วง
ระหว่างการจัดหาคอมพิวเตอร์สํารอง ท้ังนี้ ต้องได้รับ
อนุญาตจากหัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ืองในการ
กอบกู้คืนก่อน
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3.5 การดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสภาวะวิกฤต
3.5.1 เหตุการณ์อาชญากรรมทางไซเบอร์

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้มีการจัดทําแผนแก้ไขปัญหาจากเหตุการณ์อาชญากรรม
ทางไซเบอร์ โดยมอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้ดําเนินการซ่ึงแผนฯ ดังกล่าวมี
รายละเอียดที่ครอบคลุมต้ังแต่การปฏิบัติงานก่อนเกิดเหตุจนถึงการปฏิบัติงานหลังโดนบุกรุกโจมตี โดยมี
รายละเอียดดังนี้

ก่อนเกิดเหตุการณ์ มีการดําเนินการ ดังนี้
1. ป้องกันการบุกรุกโจมตีจากบุคคลภายนอก

1.1 ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อป้องกันผู้ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงข้อมูล

1.2 ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System)
ให้มีการอัพเดตข้อมูลการป้องกันการบุกรุกโจมตีของอุปกรณ์ให้เป็นปัจจุบัน

1.3 ตรวจสอบการทํางานระบบสารสนเทศของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
1.4 รายงานผลการตรวจสอบการป้องกันการบุกรุกโจมตีแก่ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร (หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง)
2. ป้องกันการเจาะระบบจากบุคคลภายใน

2.1 กําหนดกฎระเบียบ (Rule) ให้สามารถใช้งานได้เฉพาะบริการท่ีกําหนดเท่านั้น
2.2 กําหนดแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงยุติธรรม

ทรัพยากร กลย์ุทธ์ความต่อเนื่อง
เทคโนโลยี

สารสนเทศและ
ข้อมูลท่ีสําคัญ

 ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบปฏิ บั ติการต่ างๆ จะต้อง เชื่ อมโยงระบบ
เครือข่ายผ่านอินทราเน็ตในการเข้าใช้งาน ดังนั้น
หากเกิดภาวะฉุก เฉิน ต้องใ ห้ ศูนย์ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรมดําเนินการเปิดระบบอินทราเน็ตให้สามารถ
ใช้งานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายนอกเพ่ือการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ืองนอกสถานท่ีทําการ

บุคลากรหลัก  กําหนดให้ใช้ บุคลากรสํารอง ทดแทนภายใน
กลุ่มงานเดียวกัน

คู่ค้า/ผู้ให้บริการ
ท่ีสําคัญ/ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย

 ติดต่อประสานงานผ่านช่องทาง เว็ปไซต์ / Line /
Facebook / E-mail /ระบบอินทราเน็ตและหมายเลข
โทรศัพท์ของหน่วยงาน รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์
ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละงาน
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2.3 สื่อสาร สร้างความเข้าใจให้บุคลากรภายในองค์กร ตระหนักถึงความสําคัญของการ
รักษาความปลอดภัย และโทษของการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2560 และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

2.4 สํารองข้อมูลของระบบสารสนเทศ เพ่ือใช้กู้คืน กรณีไม่สามารถแก้ไขระบบสารสนเทศ
ให้ใช้งานได้ตามปกติ

ขณะเกิดเหตุการณ์ มีการดําเนินการ ดังนี้
1. รับแจ้งเหตุ และตรวจสอบตําแหน่งการบุกรุกโจมตีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
2. แจ้งหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง (ผอ.ศท.) ทราบและสั่งการ
3. ตรวจสอบหน้าเว็บไซต์หลักของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (www.moj.go.th) และ/

หรือระบบงานที่เก่ียวข้องว่าถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือไม่
4. เก็บหลักฐานการบุกรุกโจมตี เช่น copy หน้าจอท่ีมีการเปลี่ยนแปลง, ตรวจสอบ Log
5. รายงานผลการบุกรกุโจมตีระบบฯ แก่หวัหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง (รอง ปยธ.)
หลังเกิดเหตุการณ์ มีการดําเนินการ ดังนี้
1. ประเมินความเสียหายจากการบุกรุกโจมตี

1.1 ตรวจสอบพบวาระบบสารสนเทศได้รับความเสียหาย ดําเนินการ
1.1.1 จดัเก็บไฟล์ท่ีถูกแก้ไข และข้อมูลการเข้าถึงระบบสารสนเทศ เพือ่นําไปตรวจสอบ
1.1.2 กู้คืนข้อมูลระบบสารสนเทศท่ีมีการสํารองไว้ เพื่อใหร้ะบบงานสามารถให้บรกิารได้เป็นปกติ

1.2 ตรวจสอบพบว่า อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสียหาย
1.2.1 กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสียหายทั้งหมด ดําเนินการ

- จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายใหม่
- ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายใหม่
- กู้คืนระบบสารสนเทศ หรือติดตั้งระบบสารสนเทศใหม่

1.2.2 กรณีเครื่องแม่ข่ายเสียหายบางส่วน
- ตรวจสอบความเสียหายเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและดําเนินการซ่อมแซม
- ตรวจสอบความเสียหาย/ขัดของของระบบสารสนเทศ
- กู้คืนระบบสารสนเทศ หรือติดตั้งระบบสารสนเทศใหม่

2. ตรวจสอบความพร้อมในการให้บริการระบบสารสนเทศ
3.5.2 เหตุการณ์ไฟฟ้าดับในวงกว้าง

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้มีการจัดทําแผนแก้ไขปัญหาจากเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ
ในวงกว้าง โดยมอบหมายให้กองบริหารการคลัง เป็นผู้ดําเนินการ ซึ่งแผนฯ ดังกล่าวมีรายละเอียดที่ครอบคลุม
ตั้งแต่การปฏิบัติงานก่อนเกิดเหตุจนถึงหลังเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับในวงกว้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก่อนเกิดเหตุการณ์ มีการดําเนินการ ดังนี้
1. มีระบบสํารองไฟฉุกเฉินและแยกไฟระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายออกจากสาย เมนหลัก

ท่ีผ่านสะพานไฟเข้าสู่กระทรวงยุติธรรม
2. ติดต้ังเคร่ืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 4 เคร่ือง โดยใช้ประจํา ณ อาคารท่ีทําการกระทรวง

ยุติธรรม 3 เครื่อง และใช้ประจําสําหรับระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 เครื่อง เพ่ือป้องกันความเสียหายท่ีอาจ
เกิดขึ้นกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือการประมวลผลของระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) ซึ่งมีระยะเวลาใน
การสํารองไฟฟ้าได้ประมาณ 7 - 8 ชั่วโมง

3. ตรวจสอบ และบํารุงรักษาเครื่องสํารองไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
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ขณะเกิดเหตุการณ์ มีการดําเนินการ ดังนี้
1. แจ้งหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง (ผอ.กค.) รับทราบ และส่ังการ
2. เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าดับ ให้ผู้ใช้ทําการบันทึกข้อมูลท่ียังค้างอยู่ทันที และปิดเครื่อง

คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ
3. แจ้งเหตุกระแสไฟฟ้าดับไปยังช่างอาคาร ฯ ให้ดําเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าของอาคาร

ท่ีทําการในเบื้องต้น
4. หากไม่สามารถดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ให้กองบริหารการคลังดําเนินการ

ประสานแจ้งไปยังการไฟฟ้านครหลวง เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหา
หลังเกิดเหตุการณ์ มีการดําเนินการ ดังนี้
1. ประเมินความเสียหายจากเหตุการณ์ไฟฟ้าดับในวงกว้าง

1.1 ตรวจสอบพบว่าข้อมูลได้รับความเสียหาย ดําเนินการ
1.1.1 กู้คืนข้อมูลในระบบสารสนเทศ

1.2 ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปิดไฟเล้ียงไว้ตลอดเวลา, ตรวจสอบเครื่องสํารองไฟฟ้า
เพื่อปรับปรุงให้ใช้งานได้ดี ถ้ามีเหตุไฟฟ้าดับอีก, ตรวจสอบลิฟตโ์ดยสาร สัญญาณเตือน

3.5.3 เหตุการณ์อุทกภัย
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้มีการจัดทําแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม

โดยมอบหมายให้กองกลาง เป็นผู้ดําเนินการ โดยมีข้ันตอน ดังนี้
ก่อนเกิดเหตุการณ์

- ติดตามสถานการณ์และข่าวสารเก่ียวกับการเพิ่มระดับของนํ้าในคลองประปา คลอง
เปรมประชากร ถนนแจ้งวัฒนะ และรายงานสถานการณ์ให้หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องเพ่ือทราบ

- ประชุมผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่ายเพื่อศึกษา วิเคราะห์ ถึงจุดวิกฤตที่จะทําให้ระดับนํ้าในคลอง
ประปาคลองเปรมประชากร ถนนแจ้งวัฒนะ เพิ่มสูงข้ึนผิดปกติ และไหลล้นเข้าสู่ถนนแจ้งวัฒนะ และนําผลจาก
การวิเคราะห์ไปจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม

- สํารวจพ้ืนท่ีที่เป็นจุดอ่อนนํ้าท่วมและพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหา นํ้าท่วมพร้อมท้ัง
กําหนดเส้นทางอพยพ และจุดรับ - ส่งผู้ประสบภัย รวมทั้งตรวจสอบบริเวณอาคารกระทรวงยุติธรรม และบริเวณ
ใกล้เคียง รวมถึงท่อระบายนํ้าให้อยู่ในสภาพที่สามารถระบายนํ้าได้ดี พร้อมท้ังกําจัดสิ่งกีดขวางทางนํ้าไหล
เพื่อให้สามารถระบายน้ําได้ดี -

- สํารวจพื้นที่ในการจัดทําแนวป้องกันในพื้นที่ โดยพิจารณาจากสภาพพื้นที่ทีเ่อื้ออํานวยและ
มคีวามเหมาะสม ประสานข้อมูลข่าวสาร เช่น ปริมาณน้ําฝน สภาพอากาศ ปัญหาการจราจร ไฟฟ้าดบักับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ติดตามสถานการณ์พยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อแจ้งเตือน เฝ้าระวัง
และทันต่อเหตุการณ์

- ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ดําเนินการขนย้ายสิ่งของ และแจ้งเจ้าของรถยนต์
ท่ีจอดชั้น B1 และ B2 เคลื่อนย้ายรถยนต์ไปจอดให้พ้นจากพื้นท่ีท่ีจะเกิดน้ําท่วมขัง

ขณะเกิดเหตุการณ์ มีการดําเนินการ ดังนี้
แจ้งหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง (ผอ.กก.) รับทราบ และส่ังการ

- จัดต้ังกองอํานวยการ ศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจ อาคารกระทรวงยุติธรรม เพื่อเป็นศูนย์
ประสานการช่วยเหลือ กําหนดนโยบาย และแนวทางให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประสานหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องเพื่ออํานวยการ และควบคุมสั่งการในที่เกิดเหตุ ตลอดจนประสานเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยจากอุทกภัย
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- จัดกําลังเจ้าหน้าท่ีการอพยพ และเคลื่อนย้ายสิ่งของต่าง ๆ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและ
เฝ้าระวังดูแลจุดอ่อนต่อการเกิดอุทกภัย ประสานสถานีตํารวจในพื้นท่ี ร่วมอํานวยความสะดวกด้านการจราจร
จัดกําลงัเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนท่ี ดําเนินการอพยพผู้ประสบภัย
ไปอยู่ในพื้นท่ีที่กําหนด

หลังเกิดเหตุการณ์ มีการดําเนินการ ดังนี้
- จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุและประเมินความเสียหายสถานท่ีเกิดเหตุ
- สํารวจและประเมินความเสียหาย และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
- สนับสนุนกําลังเจ้าหน้าที่ ยานพาหนะ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือทําความสะอาด

ดําเนินการร่วมกับศูนย์ประสานงานจิตอาสากระทรวงยุติธรรม ฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐาน และส่ิงสาธารณูปโภคท่ี
ได้รับความเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม และสามารถใช้งานได้ปกติ

- จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ ทดแทนของเดิมท่ีชํารุดเสียหาย
3.5.4 เหตุการณ์อัคคีภัย

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้มีการจัดทําแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยมอบหมาย
ให้กองกลางเป็นผู้ดําเนินการ โดยมีข้ันตอน ดังนี้

ก่อนเกิดเหตุการณ์
1. แผนตรวจตราและมาตรการป้องกันอัคคีภัย

- ตรวจสอบ ทดสอบระบบแจ้งเหตุสัญญาณไฟไหม้ (Fire alarm) รวมไปถึงการติดต้ัง
อุปกรณ์ดับเพลิง ได้แก่ ถังดับเพลิง สายฉีดน้ํา ไว้ในจุดที่เข้าถึงได้ง่ายและเห็นชัดเจน โดยมีการตรวจสอบความ
พร้อมใช้งานอย่างน้อยทุก 6 เดือน และมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน

- ดูแลตรวจสอบสายไฟ อุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า รวมท้ังกํากับให้บุคลากรของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ดูแลเคร่ืองมือเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย และปราศจากอันตรายอันอาจเกิด
จากกระแสไฟฟ้า

- จัดทําป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่องความปลอดภัยใน เช่น ทางหนีไฟ ป้ายข้อความ
เตือน “ห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดไฟไหม้” “ทางเข้า” “ทางออก”

- จัดทําผังการติดต่อสื่อสารหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดย
ทําป้ายติดให้เห็นชัดเจนเพ่ือความสะดวกในกรณีที่เกิดไฟไหม้ทุกหน่วยงาน จัดทําสัญลักษณ์ของบัญชีทรัพย์สิน
ตลอดจนเอกสารสําคัญที่สามารถขนย้ายได้เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้โดยเรียงลําดับความสําคัญ เช่น กําหนดแถบสี
แดง หมายถึง มีความสําคัญอันดับ 1 ให้ขนย้ายก่อน แถบสีเขียว หมายถึง ความสําคัญอันดับ 2 ให้ขนย้ายลําดับ
ต่อมา พร้อมแจ้งให้ทุกคนในหน่วยงานรับทราบและเข้าใจร่วมกัน

- กําหนดการจัดกิจกรรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และจัดทํา
คู่มือและฝึกอบรมให้บุคลากรมีความรู้เร่ืองการป้องกันและการปฏิบัติตนกรณีเกิดอัคคีภัยภายในหน่วยงาน เชน่
การดับเพลิงเบื้องตน้ การอพยพหนไีฟ การปฐมพยาบาล และการชว่ยเหลอืฉุกเฉิน เป็นตน้

2. แผนการฝึกอบรม
เป็นแผนการฝึกอบรมให้ความรู้เร่ืองการป้องกันและระงับอัคคีภัย อพยพหนีไฟให้แก่

บุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ดังนี้
- จัดกิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ

เพื่อให้บุคลากรทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองการดับเพลิงในเบ้ืองต้น วิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงประเภทต่าง ๆ
การดูแลอุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคาร ทราบวิธีแจ้งเหตุเพลิงไหม้และการรายงานผู้บังคับบัญชาตลอดจน
เรียนรู้วิธกีารปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้นในกรณีฉุกเฉิน โดยกําหนดการฝึกซ้อมฯ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
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ขณะเกิดเหตุการณ์
แจ้งหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง (ผอ.กก.) รับทราบ และส่ังการ
เม่ือเกิดเพลิงไหม้ควรปฏิบัติ ดังนี้

- ผู้พบเห็นเพลิงไหม้ ตัดสินใจว่าดับเพลิงได้ด้วยตนเองหรือไม่ กรณีดับเพลิงได้ให้
ดําเนินการดับเพลิงนั้นทันที กรณีดับเพลิงไม่ได้ให้แจ้งผู้อํานวยการดับเพลิง กรณีดับเพลิงได้ให้รายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นทราบ หากยังไม่สามารถดับเพลิงได้ให้ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเพลิงไหม้
ข้ันต้น

- การเข้าสู่แผนปฏิบัติการเพลิงไหม้ขั้นต้น ทีมช่างอาคาร กลุ่มงานอาคาร สถานที่ และ
ยานพาหนะ กองบริหารการคลัง ตัดกระแสไฟฟ้าบริเวณที่เกิดเหตุทันที และไปที่สัญญาณแจ้งเพลิงไหม้ แจ้ง
เตือนภัย และให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมช่วยกันทําการดับเพลิง
หากยังไม่สามารถดับเพลิงได้ ให้หัวหน้าหน่วยงานรีบตัดสินใจใช้แผนปฏิบัติการเม่ือเกิดเพลิงไหมข้ันลุกลาม

- การเข้าสู่แผนปฏิบัติการเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ทีมช่างของ
อาคารกระทรวงยุติธรรม ประสานสถานีดับเพลิงที่ใกล้ที่สุด และเจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยของ
แต่ละหน่วยงาน (ที่ได้รับแต่งต้ัง) และแม่บ้านของอาคาร ดูแลทรัพย์สินและเอกสารสําคัญต่าง ๆ และเตรียมขน
ย้ายไปยังพื้นท่ีท่ีปลอดภัย

- การเข้าสู่แผนอพยพหนีไฟ
1. เจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยของแต่ละหน่วยงาน (ที่ได้รับแต่งต้ัง) จะ

เป็นผู้นําทางอพยพหนีไฟตามทางออกที่จัดไว้ไปยังพ้ืนที่เตรียมการรองรับการอพยพที่กําหนดไว้ ซึ่งเป็นจุดนัดพบ
หรือ จุดรวมพล โดยหลกีเลีย่งการอพยพผ่านด้านท่ีเกิดเพลงิไหม้ หากมีกลุม่ควันให้คลานต่ํา และห้ามใช้ลิฟต์เป็นทางหนีไฟ

2. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตรวจสอบยอดบุคลากร และผู้มาติดต่อ พร้อม
รายงานต่อปลัดกระทรวงยุติธรรม หากพบว่ายังอพยพหนีออกมาไมค่รบตามจํานวน จะได้มกีารค้นหาเพื่อช่วยชีวิตต่อไป
และทีมปฐมพยาบาลทําการปฐมพยาบาลเบื้องตน้ในกรณีมีผู้เป็นลม หมดสติให้รีบนําส่งโรงพยาบาล โดยเร็ว

หลังเกิดเหตุการณ์
เป็นการดําเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อฟื้นฟูสภาพความเสียหายจากการเกิดอัคคีภัยได้รับการ

ช่วยเหลือ แก้ไขให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิม รวมทั้งให้ผู้ประสบภัยสามารถดํารงชีวิตตามสภาพปกติได้
โดยเร็ว โดยดําเนินการตามแผนบรรเทาทุกข์หรือแผนการฟื้นฟูบูรณะ ดังนี้

1. แผนการบรรเทาทุกข์ เพื่อให้เกิดความรวมเร็วในการช่วยชีวิต การเคลื่อนย้าย
ผู้ประสบภัย การดูแลทรัพย์สินของผู้ประสบภัย ประเมินความเสียหาย รายงานสถานการณ์เพลิงไหม้ และการ
ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สํารวจ ตรวจสอบ ค้นหาและช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบภัยสํารวจ การเคลื่อนย้าย
ผู้ประสบภัยจากจุดเกิดเหตุไปยังพ้ืนท่ีท่ีกําหนดไว้ซึ่งเป็นจุดนัดพบ หรือจุดรวมพลประเมินความเสียหายผลการ
ปฏิบัติงานและรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้

2. แผนการฟ้ืนฟูบูรณะ
- ขนย้ายผู้ประสบภัยและทรัพย์สินไปยังท่ีปลอดภัย ปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขความ

เสียหายให้กลับคืนสู่สภาพปกติ รักษาความสงบเรียบร้อยของพื้นท่ีเกิดเหตุ
- ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างขวัญและกําลังใจเจ้าหน้าที่ให้กลับคืนสู่สภาพปกติ

โดยเร็ว
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3.5.5 เหตุการณ์แผ่นดินไหว
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้มีการจัดทําแผนกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหว โดยมอบหมาย

ให้กองกลางเป็นผู้ดําเนินการ โดยมีข้ันตอน ดังนี้
ก่อนเกิดเหตุการณ์ มีการดําเนินการ ดังนี้

1. สํารวจ ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร ให้มีความม่ันคงแข็งแรง รวมท้ังแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับความชํารุดต่างๆ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น และจัดเตรียมสถานท่ีปลอดภัย เพื่อรองรับ
ผู้ประสบภัย พร้อมสิ่งสาธารณูปโภคที่จําเป็น

2. ติดตามสถานการณ์การเกิดเหตุแผ่นดินไหว ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย
รวมทั้งปรับปรุงข้อมูลพ้ืนที่ปลอดภัยเพ่ือรองรับการอพยพให้เป็นปัจจุบัน และรายงานสถานการณ์ให้หัวหน้า
คณะบริหารความต่อเนื่องเพ่ือทราบ

3. ประชาสัมพันธ์แผนอพยพในภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว เพ่ือป้องกัน
การสูญเสียและเสียหายให้เกิดข้ึนในทุกระดับของบุคลากร

4. จัดการฝึกอบรมอบรม ให้ความรู้กับบุคลากร ทั้งในเชิงป้องกันและการปฏิบัติเมื่อ เกิด
เหตุ ซึ่งการเกิดแผ่นดินไหวในอาคาร ย่อมนํามาซ่ึงความสูญเสียต่อหน่วยงาน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะ
เป็นทรัพย์สินเสียหาย การปฏิบัติงานขัดข้อง การบริการหยุดชะงัก หรืออาจถึงข้ันมีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต จัด
ให้มีการซ้อมอพยพในภาวะฉุกเฉินเป็นระยะ โดยกําหนดให้มีข้ึนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ขณะเกิดเหตุการณ์ มีการดําเนินการ ดังนี้
แจ้งหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง (ผอ.กก.) รับทราบ และส่ังการ
การประเมินสถานการณ์เม่ือเกิดแผ่นดินไหว พิจารณาความรุนแรง โดยแบ่งออกเป็น

2 ระดับ ดังนี้

1. ระดับความรุนแรงน้อย คือ ไม่ส่งผลกระทบต่อตัวอาคาร และการดําเนินงานโดยปกติ

ดังนั้น ให้แจ้งข้อมูลไปยังคณะบริหารความต่อเน่ือง และประกาศแจ้งบุคลากรในอาคารให้ทราบโดยทั่วถึง ทั้งนี้

ให้เฝ้าระวังเหตุ

2. ระดับความรุนแรงปานกลาง - มาก คือ ส่งผลต่อตัวอาคารและการดําเนินงาน และอาจ

ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต และทรัพย์สินได้

3. กรณีต้องอพยพออกนอกอาคาร ให้เจ้าหน้าท่ีควบคุมการรักษาความปลอดภัยของ

แต่ละหน่วยงาน (ทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้) ตรวจนับจํานวนบุคลากรว่ามีการอพยพออกมาอยู่ในบริเวณท่ีปลอดภัยครบ

ทุกคนหรือไม่ หากพบว่าบุคลากร อพยพออกมาไม่ครบตามจํานวนจริง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่เข้ามายังพ้ืนที่เกิดเหตุ เพ่ือค้นหาและทําการช่วยชีวิตบุคลากรที่ยังติดค้างอยู่ใน

อาคาร และทีมปฐมพยาบาล กรณีบุคลากรที่ออกมาอยู่ที่จุดรวมพลแล้วมีอาการเป็นลม ช็อคหมดสติหรือ

บาดเจ็บ จะทําการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและส่งต่อโรงพยาบาลในกรณีท่ีพยาบาลหรือแพทย์พิจารณาแล้วต้อง

นําส่งโรงพยาบาล

หลังเกิดเหตุการณ์ มีการดําเนินการ ดังนี้

- จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุและประเมินความเสียหายสถานท่ีเกิดเหตุ

- สํารวจและประเมินความเสียหาย และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

- จัดเจ้าหน้าท่ี ยานพาหนะ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือทําความสะอาด ดําเนินการ

ร่วมกับศูนย์ประสานงานจิตอาสากระทรวงยุติธรรม ฟ้ืนฟูโครงสร้างพื้นฐาน และส่ิงสาธารณูปโภคที่ได้รับความ

เสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม และสามารถใช้งานได้ปกติ
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3.5.6 เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้มีการจัดทําแผนป้องกันและระงับเหตุชุมนุมประท้วง

โดยมอบหมายให้กองกลางเป็นผู้ดําเนินการ โดยมีข้ันตอน ดังนี้
ก่อนเกิดเหตุการณ์ การเตรียมความพร้อม มีแนวทาง ดังนี้

1. รองปลัดกระทรวงยุติธรรมที่ได้รับมอบหมาย กลุ่มงานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ
กองบริหารการคลัง ฝ่ายรักษาความปลอดภัย กองกลาง มีหน้าที่ในการป้องกันและระงับการชุมนุมประท้วง
กองกลางดําเนินการติดตามสถานการณ์ และข่าวสาร ตรวจสอบประเด็นปัญหาความเดือดร้อน ความขัดแย้ง
เพื่อประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องแก้ไขปัญหา

2. จัดเตรียมกําลังเจ้าหน้าท่ี เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบการส่ือสาร ยานพาหนะ โดย
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติไว้ให้พร้อม

3. ดําเนินการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการปฏิบัติการทางจิตวิทยา
ขจัดปัญหาความขัดแย้งระหว่างส่วนราชการกับประชาชน ดําเนินการด้านการข่าว วางแผนรวบรวมข่าวสาร
และประสานงานข่าวกับหน่วยงานต่าง ๆ สืบสวนหาข่าว เก่ียวกับแกนนํา ผู้สนับสนุน เครือข่าย ผู้จัดการ
ชุมนุม จํานวนผู้ชุมนุม พฤติการณ์ แผนประทุษร้ายที่เคยเกิด แนวโน้มสถานการณ์

ขณะเกิดเหตุการณ์ การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน มีแนวทาง ดังนี้
1. รองปลัดกระทรวงยุติธรรมที่ได้รับมอบหมาย กลุ่มงานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ

กองบริหารการคลัง ฝ่ายรักษาความปลอดภัย กองกลาง เม่ือตรวจสอบพบ หรือได้รับรายงานว่า มีเงื่อนไข
ประเด็นปัญหาข้อขัดแย้งความเดือนรอ้นข้ึน ได้ติดตามสถานการณ์ ศึกษาวิเคราะห์สาเหตุและประสานงานกับ
สํานักงานรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรเอกชน ประชาชนท่ีเกี่ยวข้องทันที

2. นําผู้ท่ีเก่ียวข้องไปยังพื้นท่ีเกิดเหตุและดําเนินการเจรจาทําความเข้าใจกับผู้นําการชุมนุม
ให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการเป็นประการสําคัญเร่งด่วน

3. เมื่อไม่สามารถเจรจา ยุติประเด็นปัญหาข้อขัดแย้ง ความเดือดร้อนต่าง ๆ ให้ประสาน
สถานีตํารวจในพ้ืนท่ี เพื่อจัดเจ้าหน้าท่ีตํารวจ ทําหน้าท่ีรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยบริเวณท่ีมี
การชุมนุมประท้วง มิให้การชุมนุมขยายตัวอย่างรุนแรง และป้องกันการแทรกแซงจากกลุ่มผู้ไม่หวังดี

4. ฝ่ายรักษาความปลอดภัย กองกลาง ร่วมกับสถานีตํารวจในพ้ืนที่ อํานวยความสะดวก
ด้านจราจรในบริเวณเส้นทางที่มีการชุมนุมประท้วงหรือการเดินทางของกลุ่มชุมนุม เพื่อมิให้เกิดความ
เดือดร้อนต่อบุคคลอ่ืน

5. จัดตั้งศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจฯ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการชุมนุมประท้วงโดย
รัฐมนตรีเจ้าสังกัด/หัวหน้าส่วนราชการ/เจ้าหน้าที่ร่วมเจรจาการชุมนุมประท้วงและติดตามผลการแก้ไขปัญหา
ให้ยุติโดยสิ้นเชิง

6. จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพื่อชี้แจงข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชนและสื่อมวลชน
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงยุติธรรม

หลังเกิดเหตุการณ์ มีแนวทาง ดังนี้
1. รองปลัดกระทรวงยุติธรรมที่ได้รับมอบหมาย กองกลาง ฝ่ายอาคารสถานที่และ

ยานพาหนะ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ตํารวจในพ้ืนที่ ร่วมกันกําหนดวิธีการขนย้ายผู้ร่วมชุมนุม
ประท้วงกลับไปยังภูมิลําเนา

2. รองปลัดกระทรวงยุติธรรมที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผลการแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
3. ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนและส่ือมวลชนมีความเข้าใจในข้อเท็จจริงที่ถูกต้องใน

การแก้ไขปัญหาและมีทัศนคติท่ีดีต่อการดําเนินงานของรัฐ
4. ทําความสะอาดและฟื้นฟูบูรณะสิ่งท่ีเสียหายให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ
5. ดําเนินการตามกฎหมาย เม่ือปรากฏว่าได้มีการกระทําท่ีละเมิดต่อกฎหมาย
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ข้ันตอนการเตรียมความพร้อมรับมือกลุ่มชุมนุมทางการเมืองหรือกลุ่มชุมนุมท่ัวไปเรียกร้องขอ
ความเป็นธรรม

1. หากมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมในพ้ืนที่จังหวัดใด เจ้าหน้าที่ในสํานักงานยุติธรรม
จังหวัด จะประสานรายงานปัญหา จํานวนผู้ชุมนุม และรายชื่อแกนนํา มาที่ส่วนกลาง ก่อนที่กลุ่มผู้ชุมนุม
จะเดินทางมาถึงท่ีกระทรวงยุติธรรม ทําให้โดยส่วนใหญ่ กระทรวงฯ จะได้รับทราบว่าจะมีการเคลื่อนไหวเพื่อ
มาร้องเรียนที่กระทรวง ก่อนที่กลุ่มผู้ชุมนุมจะเดินทางมาถึง ทําให้สามารถเตรียมการรับมือได้ทันเหตุการณ์

2. ในกรณีท่ีเป็นผู้ชุมนุมกลุ่มเล็ก อาจเดินทางมาชุมนุมท่ีกระทรวงยุติธรรม โดยท่ีไม่ได้รับ
การรายงานล่วงหน้าได้

3. เ ม่ือได้รับทราบปัญหาและจํานวนผู้ชุมนุมล่วงหน้า ผู้บริการของส่วนราชการท่ี
รับผิดชอบ ในเรื่องนั้นๆ สามารถเตรียมการเพ่ือรองรับสถานการณ์ หรือเตรียมการเจรจากับกลุ่มผู้ชุมนุม ได้
โดยไม่ต้องรอคําส่ังจากผู้บริหารกระทรวง หรือฝ่ายการเมือง

4. กรณีที่กลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องให้มีการเจรจา จะเชิญเฉพาะแกนนําหรือผู้แทนกลุ่ม เข้ามา
เจรจากับผู้บริหารเท่านั้น

5. หน่วยงานที่รับผิดชอบในเร่ืองท่ีเป็นปัญหาจะมีการเตรียมการรับรอง เช่น แจกอาหาร
และเครื่องดื่มให้แก่กลุ่มผู้ชุมนุม เพื่อบรรเทาสถานการณ์

3.5.7 เหตุการณ์ก่อการร้าย
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้มีการจัดทําแผนป้องกันและระงับเหตุก่อการร้าย

โดยมอบหมายให้กองกลางเป็นผู้ดําเนินการ โดยมีข้ันตอน ดังนี้
ก่อนเกิดเหตุการณ์ การเตรียมความพร้อม มีแนวทาง ดังนี้

1. รองปลัดกระทรวงยุติธรรมที่ได้รับมอบหมาย กลุ่มงานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ
กองบริหารการคลังฝ่ายรักษาความปลอดภัย กองกลาง มีหน้าที่ในการป้องกันและระงับการชุมนุมประท้วง
กองกลางดําเนินการติดตามสถานการณ์ ตรวจสอบประเด็นปัญหาความเดือดร้อน ความขัดแย้งเพ่ือประสาน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องแก้ไขปัญหา

2. จัดเตรียมกําลังเจ้าหน้าท่ี เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบการส่ือสาร ยานพาหนะ โดย
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติไว้ให้พร้อม

3. ดําเนินการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการปฏิบัติการทางจิตวิทยา
ขจัดปัญหาความขัดแย้งระหว่างส่วนราชการกับประชาชน ดําเนินการด้านการข่าว วางแผนรวบรวมข่าวสาร
และประสานงานข่าวกับหน่วยงานต่าง ๆ สืบสวนหาข่าว เกี่ยวกับแกนนํา ผู้สนับสนุน เครือข่าย ผู้จัดการชุมนุม
จํานวนผู้ชุมนุม พฤติการณ์ แผนประทุษร้ายที่เคยเกิด แนวโน้มสถานการณ์

ขณะเกิดเหตุการณ์ การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน มีแนวทาง ดังนี้
1. รองปลัดกระทรวงยุติธรรมที่ได้รับมอบหมาย กลุ่มงานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ

กองบริหารการคลังฝ่ายรักษาความปลอดภัย กองกลาง เมื่อตรวจสอบพบ หรือได้รับรายงานว่า มีเง่ือนไข
ประเด็นปัญหาข้อขัดแย้งความเดือนร้อนข้ึน ได้ติดตามสถานการณ์ ศึกษาวิเคราะห์สาเหตุและประสานงานกับ
รัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรเอกชน ประชาชนท่ีเกี่ยวข้องทันที

2. นําผู้ที่เกี่ยวข้องไปยังพื้นที่เกิดเหตุและดําเนินการเจรจาทําความเข้าใจกับผู้ก่อการร้าย
ให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการเป็นประการสําคัญเร่งด่วน

3. เมื่อไม่สามารถเจรจา ยุติประเด็นปัญหาข้อขัดแย้ง ความเดือดร้อนต่างๆ ให้ประสาน
สถานีตํารวจในพื้นที่ เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ตํารวจ ทําหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยบริเวณที่มีการ
ก่อการร้าย มิให้การขยายตัวอย่างรุนแรง และป้องกันการแทรกแซงจากกลุ่มผู้ไม่หวังดี
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4. ฝ่ายรักษาความปลอดภัย กองกลาง ร่วมกับสถานีตํารวจในพื้นท่ีอํานวยความสะดวก
ด้านจราจรในบริเวณเส้นทางท่ีมีการก่อการร้ายหรือการปิดการจราจร เพื่อมิให้เกิดความเดือดร้อนต่อ
บุคคลอ่ืน

5. จัดตั้งศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจฯ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย
โดยรัฐมนตรีเจ้าสังกัด/หัวหน้าส่วนราชการ/เจ้าหน้าที่ร่วมเจรจากับผู้ก่อการร้ายและติดตามผลการแก้ไขปญัหา
ให้ยุติโดยสิ้นเชงิ

6. จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพื่อชี้แจงข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชนและสื่อมวลชน
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงยุติธรรม

หลังเกิดเหตุการณ์ มีแนวทาง ดังนี้
1. รองปลัดกระทรวงยุติธรรมที่ได้รับมอบหมาย กลุ่มงานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ

กองบริหารการคลังฝ่ายรักษาความปลอดภัย กองกลาง และเจ้าหน้าท่ีตํารวจร่วมกันกําหนดวิธีการจัดการและ
ป้องกันการเกิดก่อเหตุก่อการร้าย และติดตามผลการแก้ไขปัญหาให้เสรจ็สิ้นโดยเร็ว

2. ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนและสื่อมวลชนมีความเข้าใจในข้อเท็จจริงท่ีถูกต้องใน
การแก้ไขปัญหาและมีทัศนคติท่ีดีต่อการดําเนินงานของรัฐ

3. ทําความสะอาดและฟื้นฟูบูรณะสิ่งท่ีเสียหายให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ
4. ดําเนินการตามกฎหมาย เม่ือปรากฏว่าได้มีการกระทําที่ละเมิดต่อกฎหมาย รวมไปถึง

เยียวยาผู้ท่ีได้รับผลกระทบ กรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

3.5.8 เหตุการณ์โรคระบาดต่อเน่ือง
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้มีการจัดทําแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาด โดยมี

ข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้
1. การปฏิบัติการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค

1.1 กําหนดแนวทางปฏิบั ติ มาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรค และบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานการเฝ้าระวังการติดต่อของเชื้อโรค รวมทั้งทีมบุคลากรสํารองในการให้บริการ/ปฏิบัติงาน
กระบวนการหลัก

1.2 แจ้งขั้นตอนการปฏิบัติแก่บุคลากร สร้างความรู้ด้านกิจกรรมลดความเส่ียงจากการ
ติดต่อของโรคระบาด

1.3 จัดเตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีจําเป็นในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และจัด
บุคลากรปฏิบัติงานป้องกันและเฝ้าระวังการติดต่อของโรคระบาด

1.4 ประเมินความเสี่ยง/ผลกระทบของระบบการให้บริการ และหาแนวทาง/วิธีการ
ช่องทางการให้บริการที่มีความสะดวกและปลอดภัยต่อเจ้าหน้าท่ีและประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ

1.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้รับบริการทราบเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ ข้ันตอน/
วิธีการ และช่องทางการให้บริการ

2. กรณีต้องสงสัยว่ามีการติดเช้ือ หรือมีการแพร่ระบาดของเชื้อ
2.1 แจ้งเหตุให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และจัดส่งบุคลากรที่สงสัยว่าจะติดเช้ือ หรือมี

อาการผิดปกติเข้ารับการรักษาโดยทันที
2.2 จัดทีมบุคลากรสํารองลงปฏิบัติงาน/ให้บริการทดแทน
2.3 สอบสวนผู้เก่ียวข้องและผู้ใกล้ชิด เพื่อหาทางหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรค
2.4 ดําเนินการฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมสถานที่ปฏิบัติงาน/ให้บริการ เช่น การทําความสะอาด

เพื่อฆ่าเชื้อ



30

2.5 จัดหาสถานที่สํารองในการปฏิบัติงาน/การให้บริการ หรือใช้วิธีการ/ช่องทางใหม่ ๆ
มาใช้ในการให้บริการแก่ประชาชน

2.6 สื่อสาร สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนผู้รับบริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อหน่วยงาน

การให้บริการห้องพยาบาล อาคารกระทรวงยุติธรรม
อาคารกระทรวงยุติธรรม มีพ้ืนที่ห้องพยาบาลต้ังอยู่ภายในสถานรับเล้ียงเด็กช้ัน 2 โดย

กองกลางและกองพัฒนาระบบสุขภาพเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้ร่วมกัน
สํารวจพ้ืนท่ีดังกล่าว เพ่ือจัดตั้งเป็นห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยพื้นท่ีจะประกอบไปด้วยห้องปฐมพยาบาล
และพื้นที่รับเลี้ยงเด็ก โดยภายในห้องปฐมพยาบาล จะมีเตียงสังเกตอาการ 1 เตียง และโต๊ะให้คําปรึกษา 1 โต๊ะ
และมีการจัดเตรียมเวชภัณฑ์พื้นฐานไว้ให้บริการ การให้บริการและการดูแลของพยาบาลจะเป็นลักษณะการ
โทรประสานมิได้มีประจําการตลอดเวลา เน่ืองด้วยจํานวนบุคลากรด้านพยาบาลมีจํากัด สําหรับการปฐม
พยาบาลจะเป็นลักษณะอุบัติเหตุเล็กน้อย หากเป็นอุบัติเหตุร้ายแรงจะทําการส่งต่อไปยังโรงพยาบาล
(โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาล มงกุฏวัฒนะ) ต่อไป

การจัดโครงการอบรมให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อรองรับ
เหตุการณ์ฉุกเฉิน

กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้จัดเตรียมโครงการให้ความรู้การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินท่ี
อาจเกิดขึ้นในพื้นที่การปฏิบัติงาน โดยวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะใน
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่าง
ปลอดภัย และเพื่อเป็นการลดความเส่ียง ลดการรุนแรงของอาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย กรณีเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉินต่าง ๆ และสามารถนําความรู้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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3.6 ข้ันตอนการบริหารความต่อเน่ืองและกอบกู้กระบวนการ

วันที่ 1 ( ภายใน 24 ช่ัวโมง) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ
ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

- แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤติ ตามกระบวนการ Call Tree
ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ภายหลังได้รับแจ้งจาก
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

☐

- จัดประชุมทีมงานบริหารความต่อเนื่อง เพื่อประเมิน
ความเสียหาย ผลกระทบต่อการดําเนินงาน การ
ให้บริการ และทรัพยากรสําคัญท่ีต้องใช้ในการบริหาร
ความต่อเนื่อง
- ทบทวนกระบวนงานที่มีความเร่งด่วน หรือส่ง
ผลกระทบอย่างสูง (หากไม่ดําเนินการ) ดังนั้น
จําเป็นต้องดําเนินงานหรือปฏิบัติด้วยมือ (Manual
Processing)

ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง ☐

- ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในหน่วยงาน ท่ีได้รับ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง ☐

- รายงานหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องของ
หน่วยงานทราบ โดยครอบคลุมประเด็นดังนี้
• จํานวนและรายชื่อบุคลากรท่ีได้รับบาดเจ็บ/เสียชีวิต
• ความเสียหายและผลกระทบต่อการดําเนินงานและ
การให้บริการ
• ทรัพยากรสําคัญท่ีต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
• กระบวนงานท่ีมีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบ
อย่างสูงหากไม่ดําเนินการ และจําเป็นต้องดําเนินงาน
หรือปฏิบัติงานด้วยมือ

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง ☐

- สื่อสารและรายงานสถานการณ์แก่บุคลากรใน
หน่วยงาน ให้ทราบ ตามเนื้อหาและข้อความท่ีได้รับ
การพิจารณาและเห็นชอบจากหัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงานแล้ว

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง ☐
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วันที่ 1 ( ภายใน 24 ช่ัวโมง) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ
ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

- ประเมินและระบุกระบวนการหลัก และงานเร่งด่วน
ท่ีจําเป็นต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 1 – 5 วัน
ข้างหน้า

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง ☐

- ประเมินศักยภาพและความสามารถของหน่วยงานฯ
ในการดําเนินงานเร่งด่วนข้างต้น ภายใต้ข้อจํากัดและ
สภาวะวิกฤต พร้อมระบุทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ใน
การบริหารความต่อเนื่องตามแผนการจัดหาทรัพยากร

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง ☐

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงานทราบ พร้อมขออนุมัติการ
ดําเนินงานหรือปฏิบัติงานด้วย สําหรับกระบวนงานท่ี
มีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่างสูงหากไม่
ดําเนินการ

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง ☐

- ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การจัดหาทรัพยากรท่ีจําเป็นต้องใช้ในการบริหาร
ความต่อเนื่อง ได้แก่

- สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
- วัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญ
- เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลท่ีสําคัญ
- บุคลากรหลัก
- คู่ค้า/ผู้ให้บริการท่ีสําคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง







- พิ จ ารณาดํ า เนิ นการหรื อป ฏิ บัติ ง านด้ วย มือ
เฉพาะงานเร่งด่วน หากไม่ดําเนินการจะส่งผลกระทบ
อย่างสูงและไม่สามารถรอได้ ท้ังนี้ ต้องได้รับการ
อนุมัติ

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง ☐

- ระบุหน่วยงานที่เป็นคู่ค้า/ผู้ให้บริการสําหรับงาน
เร่งด่วน เพื่อแจ้งสถานการณ์และแนวทางในการ
บริหารงานให้มีความต่อเนื่องตามความเห็นของ ทีม
บริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง ☐
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วันที่ 1 ( ภายใน 24 ช่ัวโมง) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ
ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงาน
ต่าง ๆ ท่ีทีมงานบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน
ต้องดําเนินการ (พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ดําเนินการ
และเวลา) อย่างสมํ่าเสมอ

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง ☐

- แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดําเนินการ
สําหรับในวันถัดไป ให้กับบุคลากรหลักในหน่วยงาน
เพื่อรับทราบและดําเนินการ อาทิ แจ้งวัน เวลา และ
สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง ☐

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงานอย่างสม่ําเสมอหรือตามท่ีได้
กําหนดไว้

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง ☐

วันที่ 2-7 การตอบสนองในระยะส้ัน

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ
ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

- ติดตามสถานภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่
ได้รับผลกระทบ ประเมินความจําเป็นและระยะเวลาที่
ต้องใช้ในการกอบกู้คืน

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง ☐

- ตรวจสอบกับหน่วยงาน ความพร้อมและข้อจํากัดใน
การจัดหาทรัพยากรท่ีจําเป็นต้องใช้ในการบริหาร
ความต่อเนื่อง ได้แก่

- สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
- วัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญ
- เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลท่ีสําคัญ
- บุคลากรหลัก
- คู่ค้า/ผู้ให้บริการท่ีสําคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง

☐
☐
☐
☐
☐
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วันที่ 2-7 การตอบสนองในระยะส้ัน

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ
ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

- รายงานหวัหน้าทีมบริหารความต่อเนือ่งของหนว่ยงาน
ความพร้อม ข้อจํากัด และข้อเสนอแนะในการจัดหา
ทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง ☐

- ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรท่ี
จําเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่

- สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
- วัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญ
- เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลท่ีสําคัญ
- บุคลากรหลัก
- คู่ค้า/ผู้ให้บริการท่ีสําคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง ☐

- ดําเนินการกอบกู้และจัดหาข้อมูลและรายงานต่าง ๆ
ท่ีจําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงานและให้บริการตาม

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง ☐

- ดําเนินงานและให้บริการ ภายใต้ทรัพยากรท่ีจัดหา
เพื่อบริหารความต่อเนื่อง:

- สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
- วัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญ
- เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลท่ีสําคัญ
- บุคลากรหลัก
- คู่ค้า/ผู้ให้บริการท่ีสําคัญ

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง ☐

- แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารความ
ต่อเนื่องแก่หน่วยงาน/ คู่ค้า /ผู้ใช้บริการ /ประชาชน
ท่ีได้รับผลกระทบ

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง ☐

- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงาน
ต่างๆ ท่ีทีมงานบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน
(พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ดําเนินการ และเวลา
อย่างสมํ่าเสมอ)

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง ☐

- แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดําเนินการ
ต่อไป สําหรับในวันถัดไป ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง ☐

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงาน ตามเวลาที่ได้กําหนดไว้

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง ☐
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วันที่ 8 การตอบสนองระยะกลาง (1 สัปดาห์)

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ
ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

- ติดตามสภานภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่
ได้รับผลกระทบ และประเมินความจําเป็นและ
ระยะเวลาท่ีต้องใช้ในการกอบกู้คืน

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง ☐

- ระบุทรัพยากรท่ีจําเป็นต้องใช้ เพื่อดําเนินงานและ
ให้บริการตามปกติ

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง ☐

- รายงานหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องของ
หน่วยงานสถานภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่
ได้รับผลกระทบ และทรัพยากรท่ีจําเป็นต้องใช้เพ่ือ
ดําเนินงานและให้บริการตามปกติ

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง ☐

- ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรท่ี
จําเป็นต้องใช้เพื่อดําเนินงานและให้บริการตามปกต:ิ

- สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
- วัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญ
- เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลท่ีสําคัญ
- บุคลากรหลัก
- คู่ค้า/ผู้ให้บริการท่ีสําคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย /

ผู้ให้บริการท่ีสําคัญ

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง ☐

- แจ้งสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมด้าน
ทรัพยากรต่างๆ เพื่อดําเนินงานและให้บริการ
ตามปกติ ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง ☐

- บันทึกและทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ท่ีทีมงาน
บริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน (พร้อมระบุ
รายละเอียด ผู้ดําเนินการ และเวลา) อย่างสมํ่าเสมอ

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง ☐

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงาน ตามเวลาที่ได้กําหนดไว้

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง ☐
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ภาคผนวก
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รายช่ือบุคลากร และบทบาททีมงานบริหารความตอ่เนื่อง

หมายเลขติดต่อทีมงานบริหารความต่อเนื่องระดับกอง/ศูนย/์สถาบัน/กลุ่ม

บุคลากรหลัก
บทบาท

บุคลากรสํรอง

ช์ื่อ เบอร์โทรศ์ัพท์์ ช์ื่อ เบอร์โทรศ์ัพท์์

นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์
ปล์ัดกระทรวงย์ุติธรรม

0 2141 5111 ประธานคณะ
บริหารความต่อเนือ่ง

พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล
รองปล์ัดกระทรวงย์ุติธรรม

0 2141 5118

พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล
รองปล์ัดกระทรวงย์ุติธรรม

0 2141 5118 รองประธานคณะ
บริหารความต่อเนือ่ง

นายไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์
(ผู้อํานวยการกองกลาง)

081 444 2268 ผ์ู้ประสานงาน
คณะบริหาร
ความต่อเนื่อง

นางสาวปทิตตา โฉมประดิษฐ์
นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการพิเศษ

089 894 5039

นางสาวดวงดาว เกียรติพ์ิศาลสกุล
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม

082 588 0880 ห์ัวหน์้าท์ีมบรหิ์าร
ความต่อเน์ื่อง

สํน์ักงานร์ัฐมนตร์ี

ว่าที่ ร.ต.พรินทร์ เพ็งสุวรรณ
นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการพิเศษ

092 251 9765

นายไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์
(ผู้อํานวยการกองกลาง)

081 444 2268 ห์ัวหน์้าท์ีมบรหิ์าร
ความต่อเน์ื่อง

กองกลาง

นางสาวปทิตตา โฉมประดิษฐ์
นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการพิเศษ

089 894 5039

นายยอดฉัตร ตสาริกา
(ผู้อํานวยการกฎหมาย)

02 141 5279 ห์ัวหน์้าท์ีมบรหิ์าร
ความต่อเน์ื่อง
กองกฎหมาย

นางสาวจิรัปปภา เลิศวุฒิ
นิติกรชํานายการพิเศษ

02 141 5310

นางสาวอทิตยา ทองบุญ
(ผู้อํานวยการกองการต่างประเทศ)

081 754 1751 ห์ัวหน์้าท์ีมบรหิ์าร
ความต่อเน์ื่อง

กองการต่างประเทศ

นางสาวอรยาใจ พูลธนัง
นักวิเทศสัมพันธ์ชํานาญการพิเศษ

081 889 5696

นางสาววราภรณ์์ พรประสาทศ์ิลป์์
(ผู้อํานวยการกองบร์ิหารการคล์ัง)

081 733 6131 ห์ัวหน์้าท์ีมบรหิ์าร
ความต่อเน์ื่อง

กองบร์ิหารการคล์ัง

นางสาวอําภา ไชยมงคล
หัวหน้ากลุ่มงานจัดหาพัสดุ
ชํานาญการพิเศษ

081 803 4367

นางสาวแสงนภา ศรส์ิทธิ์
(ผู้อํานวยการกองบริหารทร์ัพยากร
บ์ุคคล)

081 819 1895 ห์ัวหน์้าท์ีมบรหิ์าร
ความต่อเน์ื่อง
กองบริหาร

ทร์ัพยากรบ์ุคคล

นายอดิศักด์ิ พลพวก
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

061 794 1517

นางอาภรณ์ แก้วเวียงชัย
(ผู้อํานวยการกองพัฒนานวัตกรรม)

081 909 1104 ห์ัวหน์้าท์ีมบรหิ์าร
ความต่อเน์ื่อง
กองพัฒนา
นวัตกรรมฯ

นางพยอม ราชสม
นักวิชาการยุติธรรมชํานายการพิเศษ

087 5800 444
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รายช่ือบุคลากรและบทบาททีมงานบริหารความต่อเนือ่ง

หมายเลขติดต่อทีมงานบริหารความต่อเนื่องระดับกอง/ศูนย/์สถาบัน/กลุ่ม

บุคลากรหลัก
บทบาท

บุคลากรสํรอง

ช์ื่อ เบอร์โทรศ์ัพท์์ ช์ื่อ เบอร์โทรศ์ัพท์์

นางอุษา จ่ันพลอย บุญเป่ียม
(ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์ฯ)

081 832 9858 หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง

กองยุทธศาสตร์ฯ

นางสาวสุมาลี เมืองจันทร์
นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ

062 616 2362

นางสาวดวงรัตน์ นฤคุปต์ชาญชัย
(รักษาราชการแทนผู้อํานวยการ
กองออกแบบและก่อสร้าง)

093 632 9624 ห์ัวหน์้าท์ีมบรหิ์าร
ความต่อเน์ื่อง
กองออกแบบฯ

นายพิสิษฐ์ โชติยศพงษ์
หัวหน้ากลุ่มงานอาคาร 1

065 663 5145

นางสาวธนวรรณ ท้วมย้ิม
(ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ)

065 523 8998 ห์ัวหน์้าท์ีมบรหิ์าร
ความต่อเน์ื่อง

ศ์ูนย์์เทคโนโลย์ีฯ

นางสาวทิวานันท์ ปัญญามูลวงษา
นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ

065 535 9539

นางสาวฉวีวรรณ แสนทวี
(ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรฯ)

089 484 6377 ห์ัวหน์้าท์ีมบรหิ์าร
ความต่อเน์ื่อง
สถาบนั์พ์ัฒนา

บ์ุคลากรฯ

นายสํารวม บุญเสริม
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

081 909 1162

นายมนนิธ์ สทุธิวัฒนานติ
(หัวหน้าสํนกงานกองท์ุนย์ุติธรรม)

081 816 1609 ห์ัวหน์้าท์ีมบรหิ์าร
ความต่อเน์ื่อง

สํนกงานกองท์ุน
ย์ุติธรรม

นางจิตลัดดา เสียงใส
หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

085 485 1480

นางอรเกษมศ์ิลป์์ จ์ิรวัสวงค์์
(หัวหน้ากลุ่มกล์ุ่มพ์ัฒนาระบบบร์ิหาร)

065 978 0289 ห์ัวหน์้าท์ีมบรหิ์าร
ความต่อเน์ื่อง
กล์ุ่มพ์ัฒนา
ระบบบร์ิหาร

นายอรุณ สุขน่วม
นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการพิเศษ
นางสาววรรณิษา เนตรวรนนัท์
นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

086 972 5195

083 693 5144

นางมะลิวรรณ วิสุทธิศักดิ์
(นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญ
การพิเศษ รักษาการในตําแหน่ง ผู้
ตรวจสอบภายในกระทรวง)

063 269 8050 ห์ัวหน์้าท์ีมบรหิ์าร
ความต่อเน์ื่อง
กล์ุ่มตรวจสอบ

ภายใน

นางสาวพงษ์แก้ว บุญเย่ียม
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชํานาญการพิเศษ

089 896 6168

นายปร์ิญญ์์วัฒน์์ เป์ี่ยมป์ิ่นวงศ์์
(หัวหน้าศูนย์บริการร่วมฯ)

097 924 5654 ห์ัวหน์้าท์ีมบรหิ์าร
ความต่อเน์ื่อง

ศ์ูนย์์บร์ิการรวมฯ

นางสาวศกลวรรณ ชัยภักดี
นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ

094 985 8542

นางสาววันรพี ขาวสะอาด
(หัวหนา้สํน์ักผ์ู้ตรวจราชการฯ)

087 516 6424 ห์ัวหน์้าท์ีมบรหิ์าร
ความต่อเน์ื่อง
สํน์ักผ์ู้ตรวจ

ราชการฯ

นายสมศักด์ิ นิลวาส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการพิเศษ

089 989 6194

นายสํรวม บ์ุญเสร์ิม
(ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ช่วยปฏิบัติการศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต)

081 909 1162 ห์ัวหน์้าท์ีมบรหิ์าร
ความต่อเน์ื่อง
ศ์ูนย์์ปฏ์ิบ์ัติการ

ต่อต์้านการท์ุจร์ิต

นางสาวศศิกานต์ เย็นเยือก
นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการ

089 546 3670
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รายช่ือบุคลากรและบทบาททีมงานบริหารความต่อเนือ่ง

หมายเลขติดต่อทีมงานบริหารความต่อเนื่องระดับกอง/ศูนย/์สถาบัน/กลุ่ม

บุคลากรหลักหลัก
บทบาท

บุคลากรสํรอง

ช์ื่อ เบอร์โทรศ์ัพท์์ ช์ื่อ เบอร์โทรศ์ัพท์์

นางสาวสุวดี ไหลพ่ึงทอง
(ผู้อํานวยการกองประสานราชการ
ยุติธรรมจังหวัด)

081 995 9641 ห์ัวหน์้าท์ีมบรหิ์าร
ความต่อเน์ื่อง

กองประสานราชการ
ยุติธรรมจังหวัด

นางสาวบุษรินทร์ หลวงประสาร

นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

089 010 6128
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รายช่ือหน่วยราชการท์ี่เกี่ยวข้อง และหมายเลขโทรศ์ัพท์์ท์ี่สามารถใช้ในกรณีฉ์ุกเฉ์ิน

สถานท์ี่ หมายเลข สถานท์ี่ หมายเลข

หมายเลขภายใน สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ฉุกเฉินภายใน
(วันเวลาราชการ)

นอกเวลาทํางานปกติ
(ตลอด24ช.ม.)

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

กลุ่มงานอาคารสถานท่ี และ
ยานพาหนะ

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ 0 2574 5000 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 0 2576 6000

โรงพยาบาลวิภาวดี 0 2561 1111 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 0 2528 4567

สถาน์ีดับเพลิง หน่วยงานราชการ

สถานีดับเพลิงบางเขน 0 2521 0397 แจ้งเหตุด่วน – เหตุร้าย
สถานีตํารวจ

191

สถานีดับเพลิงปากเกร็ด 0 2583 7788 แจ้งเหตุบรรเทาสาธารณภัย
และดับเพลิง

199

สถานีดับเพลิง และ กู้ภัยดอนเมือง 0 2157 3213 แจ้งเหตุช่วยเหลือทางการ
แพทย์ฉุกเฉิน

1669

สถานีดับเพลิงลาดพร้าว 0 2511 0032 แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัย 1784

สถานีดับเพลิงสุทธิสาร 0 2277 3688-9 แจ้งเร่ืองร้องทุกข์ท่ัวไป
ในเขตกทม.

1555

สถานีดับเพลิงพญาไท 0 2354 6850 แจ้งเหตุธรณีพิบัติภัย
(24 ช่ัวโมง)

0 2202 3611

สถานีดับเพลิงห้วยขวาง 0 2275 6044 ข้อมูลพยากรณ์อากาศ 1182

สถานีดับเพลิงสามเสน 0 221 2391-2
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เบอร์โทร , สายด่วน สําหรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน

ลําดับ หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์

1 แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้าย 191

2 แจ้งเหตุไฟไหม้-ดบัเพลิง 199

3 ศูนย์เตือนภัยพิบ์ัติแห่งชาติ 192

4 สายด่วนตํารวจท่องเท่ียว 1155

5 หน่วยกู้ชีพวชริพยาบาล 1554

6 กองปราบปราม 1195

7 สายด่วนกรมทางหลวง 1586

8 กรมเจ้าท่า , เหต์ุด่วนทางน้ํา 1199

9 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1784

10 ศูนย์ควบคุมและส่ังการจราจร 1197

11 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 1543

12 รับแจ้งรถหาย , ถูกขโมย 1192

13 หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน (ท่ัวไทย) 1669

14 หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน 1646

15 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน 1677

16 สถานวี์ิทยุ จส.100 *1808

17 การไฟฟ้านครหลวง 1130

18 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1129

19 การประปานครหลวง 1129

20 การประปาส่วนภูมิภาค 1662
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ภาคผนวก ข
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����������������������������

�. ʎ���6ʎʎ6�5�������䗡�ʎ�6�ʎ䗡ɱ�

��ïï����������������������� �����ïï��������������������Ü���ȏÜ�ï����� Ü����������Ü���ȏÜ�ï�����

������������ï���Ü������� ��������ïï����������������������ö����������������Ü�������

ʎ���57����7ɱ�7ʎʎ����ʎɱ7ʎʎ猠ʎ��ʎ��

�.� ���ï������������������� https://www.moj.go.th

�.� ��ïï�����ȏÜ�ï��������2�2���������������� �Moj Service Center : MSC�

http://msc.moj.go.th

�.� ��ïïȏÜ�ï��������2�2� ��������������� http://mind.moj.go.th
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��� ��ïï��������������������������������������������������ïï�������������� ���������������

http://acc�moj�go�th
��� ��ïï��������������ȏ��ȏ� ���stice CBre� http://jc�moj�go�th

��� �ą���ï�Ö�ć�ø�ï�Č�ę���ą���Ö���Ă�×�ċ��ïî�ċï��ć�ï�Ċ�÷���Öïî��Č�ï��ï�ø����ø�ïąîî÷ï���ą���
�óî�ïÖ������Ċï�Üïø�ï�ČïĒï https://opas�moj�go�th

��� Mobile ApplicBtion : �USTICE CARE ��������ȏ��ȏ�

��� ��ïï CBre-S�pport ������������������������������2������������

https://cBre.moj.go.th

ʎ���6�ɱ�6�ʎ�7ʎʎ猠�ɱ�ɱ�ɱSʎ�

�.� ��ïï���������� ���������������������������� http://intrBnet.moj.go.th

�.�� ��ïï���ï����������������� https://sBrBbBn.moj.go.th

�.�� ��ïï���Ü������2�� ���������������������������� http://mrbs.moj.go.th

�.�� ��ïï��������Ü�� ���������������������������� https://cBr.moj.go.th

�.�� ��ïï��������������-���������������� �Clo�d Comp�ting�

�.�K ��ïï������������������������� �Server System�

�.�P ��ïï������2����������������� �Video Conference System�

�.�S ��ïï����������������� �Network System�

�.�� ��ïï�������������������ïï�������������������������������� �Sec�rity System�

�.�蜠 ��ïï���ï������������������������������ �MO� DBtB Center�

�.�� ��ïï�����������ȏ���������������� �IP-Phone System�

�.�� ��ïï��Ü�������������������������������� �EmBil�

�.�� ��ïï������ï�������ïï������ �Virt�Bl Desktop InfrBstr�ct�re�

�. 7ʎʎ猠ʎ�5�ɱ�6�ʎ�7ʎʎ�#䗡�ʎ�56���S

������������������Ü���ïï����������������� ������������������������������� �ï��� ����������

��������ö�������������ïï����������������� �������-

�.� 57ɱ�6ʎ756�ʎ���ʎ����ʎ���ʎ䗡�ʎ7ʎ��S�����Sʎ� (Human Error)

����Ü������Ü���ï���������Ü���������������������������� Ü���������������������ȏ����ȏ2����

�������������������ȏÜ���ïï����������������������ï��������Ü�� �����������ȏ2�������Ü���Ü������������

�����������ȏÜ����������ȏ2�������Ü���ȏ2�������������������������
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�.� 57ɱ�6ʎ7�ɱ�䗡ʎ7䗡ʎ��ʎS��5��ʎ#

���������������������������������������ï�����-�������ȏ����������Ü������� �����������

����� ������� �������������������������� ���������Ü����� ���������Ü��������ȏÜ����������������Ü���

����������Ü��������������� �����������ïï��������� ���������������������Ü������� ������

������ï������ȏ� � ������ȏÜ���ïï����������� Ü���������������������������Ü�����������ȏ2�������

������������������ï��� ������

�.�.� ��ʎɱ6䗡���ɱ�5��ʎ# ����ɱ���ʎ#

������������������������������ï���������Ü���������������������������� ����������

��������ȏ����ȏ2�������������� ������������������-�ȏ� Ü�������������������������� �����ȏÜ�����

����������������������Ü���������� ������������ȏÜ��������������ȏ2������������ � ï�������������������

�������Ü������������� � �������ȏ���������������������������� Ü������������ȏ2�������������������������

�.�.� 6���ʎ���� (Spam Mail)

��������������������������������ï��Ü��������ö���������� ������ȏÜ���-�������ï�����ȏ���ïï

��������������� ���ï�����-���Ü��������������������������� ������ Ü���Ü�������������� ������ȏÜ�����

��������Ü�������ïï����������������������� ���ȏÜ��������Ü���2���� ȏ2���������� Ü�������������������

�����������

�.�.� 7ʎʎ�6ʎ7ʎʎ� �ʎ���ɱ�䗡ʎ7䗡ʎ��ʎS䗡���ɱ�5��ʎ#

�������������������Ü���������������Ü���������������ïï�����������������������

������������ï�������������������������ïï������������������������������ ��������-����ȏÜ���ïï

�����������������Ü���2�������������ȏÜ�ï�������������

�.� 57ɱ�6ʎ7ʎ�������ʎ�ɱ����S

������������������������������������������� �������ï ���������ȏÜ�������������2��

�������������� �������ȏÜ���ïï�����������������������ï��������Ü�� �����ïï���������Ü���2�������������

ȏÜ�ï��������

�.� 57ɱ�䗡�ʎ�56���ʎ�6ʎ75��ɱS����

�� �����������������Ü����� ������ ���� � �Ü������������ ��� � ����� ������ ����������

Ü��������ï����Ü����� �2�� ������������ ��ö���� ����������������������������ȏÜ��Ü�����ï��ïï���������

�����������ȏÜ�Ü���2�������������ȏÜ�ï��������

�.� 57ɱ�䗡�ʎ�56���ʎ�6ʎ77ʎʎ57ɱ��ʎ�ɱ�ɱ�ɱ��ʎS�ʎʎ��ʎ�ɱ

�������������������Ü�������ï�������������2��������������ï������ȏÜ�ï�������ïï���������

��������������������� �2�� ���� �-������ ��������Ü� ��ö���� ������������������������������ȏÜ��Ü���

��ï��ïï���������������������������������ȏÜ�Ü���2���� ���������ȏÜ�ï��������
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�.� 57ɱ�䗡�ʎ�56���ʎ�6ʎ7������6����ʎ䗡䗡�ʎɱ�����

�������������������Ü���������������������ï�����������ȏ��������ï�������Ü������������Ü�

���������������ï������������ �����2������� �����������������ï��������Ü���������Ü����������2ï������

������������������ï���� �.�. �PS�

�. 7ʎʎ5�ʎ���7ʎʎ5����S���

�.� 7ʎʎ���䗡�ʎ�ʎ��䗡�ʎ�5��ʎ�6��7ʎʎ猠�ɱ�ɱ�ɱSʎ�

�������ö�������������������ȏ���������������� ��������ȏ� ���ï������ȏ����������������

������������������� ȏÜ����������Ü���ȏ����ȏ2��������������������������������� ��������������Ü��

������ï������ȏ�������ï�����������ï���ȏ����������������������������������������������

������������������� �.�. �PS� ������� K ���ï�������������������������ȏ�ȏ����ȏ2���ïï�����������

��ïï����������� �IT AwBreness�

�.� 7ʎʎ6�ʎʎ�S������ (Back up)

��������������������Ü����������������-���������������������������������������� �����ï�����������

Ü�������������������� ��ö���� ���������������������������ï������ï��ȏ2������������

����������������������� �BBck�p� ��� ���ï�����������ï���������������������������

��-���ïï���ï������ �OperBtion System� �����������-���� �Config�rBtion DBtB� ������������� � �DBtB�

������������������������������������������ȏ2��������ȏ��-���ï�� ï�����ï�����������������������������������

����������������������Ü�� �DBtB Corr�ption� ������������Ü�� �DBtB Deletion / DBtB Loss� ������

������������ï��� �DisBster� �����������ï�����������������������������

����������������������� �Recovery� ��� ���ï�����������-�Ü�������ȏÜ�������������Ü�� ������

�������Ü�����������������������ȏ2��������������ï�����������ȏÜ����ï��ȏ2��������������

�.� 7ʎʎ猠��S7ɱ�6ʎ7�ɱ�䗡ʎ7䗡ʎ��ʎS��5��ʎ#

����������������������������������Ü���������Ü������������ï������������������ï�������������

���������������ï��� ���ȏ�������ï�����������ï���ȏ�����������������������������������������

���������������������������� �.�. �PS� ������������Ü��2�ï�������������������������������������

�����-

 ������ï���ȏ������ï���������������������� �network Bccess control�

 ������ï���ȏ������ï���������������ïï���ï������ �operBting system Bccess control�

 ������ï���ȏ������ï����������������������������Ü�����������2�������������

�BpplicBtion Bnd informBtion Bccess control�

 ������ï���ȏ������ï���������������ïï�������� �B�siness Req�irements for Access

Control� ���
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����������Ü��������ï���������� �����ö�����������������������������������������ï

�����2ï����������������������������������ï��� �.�. �PS� ������Ü��ȏÜ�Ü�����������������������

������� ��ï��� ���������������������������������ï��� ��-�������ȏ����������Ü������� ������������

������������������� ���Ü��������������������������������������������ï��� �����-

�.�.� 7ʎʎ猠��S7ɱ���ʎɱ6䗡���ɱ�5��ʎ#����ɱ���ʎ#

����������-���ïï����������ï����� �FirewBll� ��������2����Ü�����������������������������������

ȏ2�ȏ����ï�������ïï ��������-�����������������������Ü��ï������������������������� ���������������������

����������������������������������ȏ2�ȏ����ï����� Ü�����������ïï ��-���-���ȏ2�����������ö���������������

ȏ����ȏ2������ïï����������� ��������ȏ�����2���������ï������������ ��������ȏÜ���ö�2������ȏÜ����������������

������ï����� Ü�����������ïï��� �����������������-

P.�.�.� �����-�������������������������������������������������������

 �����-��������������������������������������㹅

 ������������������������

 ������ïÜ������������-��������������������ï��������������� �

 ȏ2�����������������������Ü��������������������Ü��� � ���-�

P.�.�.� �����������������������������ï��������������� �

 ����Ü�������������ï���������������ȏ2����������-�

 ������������������������������ � ������������ Ü����������� �2�� .pif ��ö����

 ���ȏ2�����ï��������������������ï�Ü��������

P.�.�.� ȏ2���������������ȏ������������� �e-MBil�

 ��������������������������ï�Ü��������

 �ï�������-������Ü��������ï�Ü��������

P.�.�.K �������������������Ü���������� � ���������������

 �������������������������������ï����ï���������������� � �2�� FBcebook , Line

 �������������������ï��������������������������������ï�Ü��������

 ���������Ü������������ï��������������2������

 Ü�������������2�����������������ö�

P.�.�.P �����-� FirewBll ��������Ü�����ï���������ȏ2��������������������������������

����������ï��������������

P.�.�.S ��������-��������Ü�������������������-�������ȏ����������������������

���������������������������� �����������ï�����������������-��������Ü������������ïï������-�
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�.�.� 7ʎʎ猠��S7ɱ��ɱ�䗡ʎ7䗡ʎ��ʎS6���ʎ��ɱ5��7�ʎ��ɱ76# (E�mail)

�����-���ïï����������ï�������Ü����������������� �e-MBil Sec�rity� �����������������

��������������������� �2�� SpBm MBil, Phishing, RBnsomwBre ��� MBil Bomb ��ö����

 ���Ü�����������-����������ï�����������ȏ������ï��2�

 ���Ü����������������������ȏ2����������������ȏ���������-�

 ����������������ï��������ȏ������ï-���

 ���������ȏÜ����ȏ2���������2���ï��2�ï���ïï�������-� ��������������������������

 �����������ï������������������������

 ��������Ü�����ï��ȏ���������������ï��������������������� ������Ü�����ȏ�

S�bject , DomBin NBme Ü��� IP Address

�.�.� 7ʎʎ猠��S7ɱ�7ʎʎ�ʎ7ʎʎ7 7ʎʎ�6ʎ7ʎʎ� �ʎ���ɱ�䗡ʎ7䗡ʎ��ʎS䗡���ɱ�5��ʎ#

���� � ��ö�������������������������ȏÜ���ï��ïï�������������ïï���������

��������������������-

P.�.�.� �������������ï����� ���������� �����������������������������������

 ȏÜ��������2���ï���������������-��� �������ö��������������������� - ���

 ȏ2���������������������� ����Ü�����������ï���2�ïÜ��������ï��ïÜ�����ö��������

�����ȏÜ�����������-� �����������������������ï����������Ü���������������������

 �������������ï��������������ï���������� �K 2������ �����ï�����������ï������

ȏ�Ü���������������������ȏÜ���������������ø����������Ü�����������������

 ȏ2������-����ȏ������ï������ȏ��������Ü������������������� ��������ï�����

���������ï����������������������-���� ������ï���������ï��

����������� ������ï��ï���ï����������������

P.�.�.� �������������ï����� ���������������������������������������

 ����������-� FirewBll ���������������ȏÜ������������ï�����������ïï���������

���������ïï������������������������������� ���������������ï�����

���������

 ��������ȏ2���ïï��� �ApplicBtion� ���� � ���ȏ2���ïï������������ïï

���������ï�����㹅���ȏ2�����������������ȏÜ�ȏ2����������������Ü������

���������ï���2�ï
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 ��������ȏ2����ï���ïï��������������������� ���ȏ2������������������������

������ïï���������ï�����㹅 �����������ï����ï�������ȏÜ����ȏ2�����������������

�����-�ȏ����������������� � ï���ïï���������������������

 ���ï������ �.� .ï . �� ��������������������� ���� ����ï������ �����

�.�. �PP� �������������������� �ï�ï��� � �.�. �PS� ���ï����������

����������������������ïï����������������������������������������

������������������������������� ������ï��ï�������������������������

����������������������������ȏ2�

�.� 7ʎʎ猠��S7ɱ�猠���ʎ���57ɱ�6ʎ77ʎ��6����ʎ�ɱ����S

��ö��������������������-�Ü��������������������� ��������������������Ü�������ïï

��������������������������������� �

P.K.� �����-�������������������������ï��������������� �UPS� ��������������������Ü��������������-�

��ï������������������Ü�������������������ïï�������������-�������������������������� �Server� ���

����������������������ï���� �PC� �������������������������������� ��-�� ����

P.K.� ����������������������������������ȏ����ȏ2���������������������� ���ï����������

������������������ȏÜ�����ȏ����������ȏ2������������

P.K.� ���������������������ï ȏÜ����ȏ2���ï������ï������������������������������ �������������

��������������������������

P.K.K ���Ü��ï��ïï�����������ȏ�Ü�����������������������������������-���ïï���������

������������ïÜ�����������2�� ����������������������������ïï�������������������������Ü�����������ï���2�ï

��������ï����������ȏÜ���ïï����ȏ����������ȏ2������������

P.K.P �����-�������������������� �generBtor� ������������ï�������������������ȏÜ������ȏ2����

��ö���������������Ü�

�.� 7ʎʎ猠��S7ɱ�5��ɱS����

��ö������������������������Ü����������������ïÜ��������������������� ��������������������Ü��

�����ïï���������������������������������� �����-

P.P.� �����-���ïï������ï����������������� �����������ï����������������ȏÜ����������������

���������������� ����������������������ïï�������������������������Ü�����������ï���2�ï �������ȏÜ���������ï���

�������������������

P.P.� �����-���ïï��������ï�������������� �����������ï���������������������ö��������ȏÜ�������

��������������ï��������ȏÜ���ï���������ï�����ïï���������������������������������

P.P.� ���������ï���ȏ2�����������������������ȏÜ���ïï�����ȏ2������������
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�.� 7ʎʎ猠��S7ɱ�7ʎʎ57ɱ��ʎ�ɱ�ɱ�ɱ��ʎS�ʎʎ��ʎ�ɱ�ʎ���ɱ�䗡ʎ7䗡ʎ�����ʎ䗡ʎʎ����ɱ�S�����Sʎ�

���ï����������������������������Ü�����������������ï�������������2��� �2�� ���� �-������

��������Ü� Ü�������������-�Ü������� �2�������������� Ü������������������ ����������������

�������������Ü�� ���ȏ���������������������������������� �DBtB Center� ���������ȏÜ�ï�������� ���

�����������ïï��������������� �VPN� ����������ï������ï�������������Ü����������������������������ȏ�

���ȏ2�ï�������ïï���������������� ȏ������������ö�ȏÜ�ï����������� Ü��� DR Site �DisBster Recovery

Site� ������������������������������� �DBtB Center� �����Ü���������Ü������������ȏÜ�ï��������

�.� 7ʎʎ猠��S7ɱ�7ʎʎ57ɱ�䗡�ʎ�56���ʎ�6ʎ7������6����ʎ䗡䗡�ʎɱ�����

����������������������������������Ü���������Ü������������ï������������������ï����������

��������Ü���������������ï���������Ü� ���ȏ�������ï�����������ï���ȏ������������������������������

��������������������������������������� �.�. �PS� ������������Ü��2�ï�����������������������

�������������� �����-

 ������ï���ȏ������ï�������������������ȏ2������ïï�������� �InformBtion Access

Control�

 ������ï���ȏ����ï��Ü������������������������ȏ2���� �User Access MBnBgement�

 ������ï���ȏ�������Ü��Ü������������ï���2�ï������ȏ2���� �User Responsibilities�

���������Ü��������ï���������� �����ö���������������������������Ü������������������

����ï���������Ü� �������������ï�����2ï������������������������ï���� �.�. �PS� �����ï�ï��ȏ����

�������� ȏÜ������ ���������������������ï ��ï��� ȏ2� ��������������������ï���� ����Ü��������ï������

�����2ï������������������ï�����������Ü�����-�������� ������� ������������ �������������

��������������������������������������ȏÜ���ï��ïï�������� ��������������������Ü���������������ï����

�����Ü� ������Ü�����������������������������������������Ü�������ȏÜ���ïï���� �����-

 ������Ü����������������������� ������������������������ïï��������������������������������ïï

Active Directory ������������������ ������ȏ2���������������������������-��������ȏ2���� ������������ïï���

ȏ2�2������ȏ2� �UsernBme� ����Ü������ �PBssword�

 ������Ü�������ȏÜ���ï���ȏ2�������Ü��ï������������ïï��������� �Network� ��ïï�����������

������� �Server� �����ïï��������� �DBtBbBse�

 ������Ü���Ü������ȏÜ���ï���ȏ2������ïï�������� ���

��� ���Ü���Ü������ȏÜ������������������������Ü���������ï 蜠 �������� ��������������

��Ü�����������������ö������������� ������ �����������������������

��� �����������Ü������������������ � � ����� ������ȏ2�������������ï�Ü�����������ö�

������ï�������������ȏÜ�����������ï ��-���- ����������������ȏ2���ïï������-���� �����������Ü������ȏÜ����������

�����������������������������ȏ2������ïï��������
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��� ʎ����6�S5����5��ʎ�ʎ75�ɱ�6�ʎ�ʎɱ�����#������7ʎ��ʎ�S�ʎ�ɱ�ʎʎ� (Data Center)

��ö��������������Ü������������� SMS ��� Line ApplicBtion ���������������������-�Ü����

��������� ������ï�������������������������� �DBtB Center� ����������ȏÜ������Ü�������������������

��������������ȏ������������� ���������������������Ü������ � �����-

 �-���������

 ����������ï�������ï�������2�-��������

 ������������

 ������ï����

�.� 7ʎʎ6ɱ�5�ʎ����ʎ猠7ʎ�#���6�ʎ5猠��

ȏ���������������������ï�����ï�����������������-������ïï������������������������������

������ȏÜ���ïï���������������������� ���������������������������������������������ö� �����-

 ��������������

 ��ïï���ï������ �OperBtion System� ���������������� � ��������ö�

 ��ïï��������������������������������������� �BBck�p & Recovery�

 ��ïï����������� �UPS�

 ������������������ ��������������������������ïï��������� �2�� HBrd disk, RAM,

��� LAN ��ö����

 ����������2��� �2�� �����, ���, ���, �������������� LAN, ����� ��ö����

�. ����ʎS猠�ɱ�ɱ�ɱ��7ʎʎ�7���猠���ʎ6ʎ7�ɱ��ɱ�ɱ�ɱ

��������������ï�����-�������������������������������������� �������������ï����ï�-����� �����-

 ����ï�Ü���Ü������� Ü��������ï�����ïï������������ï����������ï�-�������������������

�Ü����������Ü������

 Ü������������������� ȏÜ����������ï���2�ïÜ����������������������������������������

 ȏ���������Ü������������� �����������������������������������������ï�������������������
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�.� ���猠�ɱ�ɱ�ɱ5����57ɱ��ɱ��ɱ�ɱ�ɱ6ʎ77ʎ��6����ʎ�ɱ����S
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�.� ���猠�ɱ�ɱ�ɱ5����57ɱ�5��ʎ�ɱ����S6ʎ77ʎʎ���56ʎ�ʎ���

54



�.� ���猠�ɱ�ɱ�ɱ5����ʎ����ɱ���ʎɱ6䗡���ɱ�5��ʎ#����ɱ���ʎ#

55



�.� ���猠�ɱ�ɱ�ɱ5�����ʎ�66ɱ���6���ʎ����
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�.� ���猠�ɱ�ɱ�ɱ5����57ɱ�5��ʎ5��ɱS����
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�. 7ʎʎ��ʎ���ʎ���䗡���ɱ�5��ʎ#���5䗡ʎ����ʎ�7�ɱ�6��6�ʎ�猠7�ɱ

�����������ïï�������������� �System Recovery� �������������ïï������������������������ȏ�����

����������ï���ȏÜ�ï������������ �K 2������ Ü�����������ȏÜ�ï���������������ö����������ïï���ȏÜ��������������

Ü������������������ �����ȏÜ���ïï���������������������������������������������� ���������ï�����������

�����ȏ2����

�.� ������ï���ȏ��������������������������������������������������

����� ×�ċ�����ą��÷ċČ�Ċï���ï�ïĒ���ą���ï��ï��������ćČÖ���ïÖ���ø��ćČ�øČ�����÷Č�î�����ïÖ
��ć��ø�ï���ïøïĒ�ï��î���Č�î���Ö�ï� ��ċČ��ï����ïî���ą���ï��ï��������ćĊąĊï���ï�ï���ï�Č��ċČ��� ��ą���ï�
��ï�����ï����Č��ï���ï�Č���ą�ï���ċø���ą���ï��ï������ ČÖ�ï��ċČÖ ���ą 2 ø�ï��

����� ×�ċ�����ą��÷ċČ���ï�����ï���ï�Č��ċČ��� �Full Back up) ČÖ�ï��ċČÖ�ï��ïîî�ą 1 ø�ï����ą
�ï���ï�Č��ċČ����������÷�ï� �Incremental Backup) ���๙� � �ï�

����� ×�ċ�����ą��Ċą÷ċČ���ï�ï���ï�Č��ċČ���Ċ�ï��� 2 �๙� ��Ö�Ö��ï�Ċï������ċČ��� �ï����
�ï���ï�Č��ċČ���Ċï��ą��Ċï�����������î �Disk) ��ą�ï���ï�Č��ċČ���Ċï�����î �Disk) ����� �Tape)

�.�.K ���������ïï�������������������������ï���������������������������������� �TBpe�

��������2���ï��������ï������ȏÜ�2�����

����� �ą����ï�Č��ċČ���÷ċČ����ï���ï�Č��ċČ���香�ċČÖ�ï��ċČÖ 30 �ï�

�.� ������ȏ����������������

䗡�ʎ������

7ʎʎ6�ʎʎ�S

ʎ�猠��������� �ʎ猠7ʎ�#6�ʎ�ʎɱ�

6ɱ�57��

ʎ���5��ʎ

���57��

Server Zone

IBM

�����������Ü� F�ll BBck�p A�to-BBck�p

�Int. HDD.�

� �����

Server Zone

Clo�d

��������� IncrementBl A�to-BBck�p

�Int. HDD.�

�K ���

Server Zone

Clo�d

�����������Ü� F�ll BBck�p TBpe � �����
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�.� ��-����������������������������

����� Server Zone IBM Backup OS ��Ö�ï���ċ Software Hitachi Data Protection Suite
���ćČ�� ï�ï��ïć � backup full all VM ��ą÷ï� � schedule backup ��ÖĊą�� ï�ï��๙��ï� ��Ă��ï� Backup
��� Incremental ��ą Schedule Backup ��ć Backup ��� Full Ċą��ï�ï��๙��ï�Čï��÷Öî �ċČ�����ć��� Backup
Ċą���Ċï�����ČÖ���� Storage ��ą���Ċï�����ČÖ���� Tape ��Ö��ć Schedule Backup Ċą��ï�ï�î�ï�Ċï���ć Backup
�� Disk ���Ö��ċČÖ

�.�.� Server Zone Clo�d BBck�p ������ȏ2� SoftwBre HitBchi DBtB Protection S�ite

�������������� � bBck�p f�ll Bll VM �����- � sched�le bBck�p ����������������� ��ö���� BBck�p

�ïï IncrementBl ��� Sched�le BBck�p ��� BBck�p �ïï F�ll ������������������� ������������ BBck�p

�����������ï����ȏ� StorBge ������������ï����ȏ� TBpe ������ Sched�le BBck�p ��������Ü��������� BBck�p

�� Disk ����ï����

59



�.K ��-���������������ïï
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�. ?��ʎɱ�?ɱ�������5��ʎ#��ʎ�ɱ��#����ɱ�������

Ü������������ï���2�ï������������������ï��ïï����������������� �����-

?��ʎɱ�?ɱ���� 5��ʎ#��ʎ�ɱ��#

蜠.� ����ï���ï�� ������

�� ���ï��Ü�����������������������ï��� �CIO ����������������������

�� �����������������������������������������������

����������������������������

��ï���2�ï

���Ü�����ï�� ȏÜ����������� ��������� ������������ �����ï����

��ï��� ������ï������ï���������������ï������

�� �K� P��蜠

�� �K� K�SK

�SP P�� 蜠��蜠

蜠.� ����ï��������� ������

�����������������������������������������������

����������������������������

��ï���2�ï

�� ��ö����ï����ïï��2�������ȏ������ï���������ï���������������Ü�������ï���

�� ���������������ȏÜ����Ü����������ï������ Ü���Ü������ï����������ï�Ü�������ï���

�� ���������������� ����������ȏÜ����ï����������� ��������Ü�����

K� ������������������������ï������ȏÜ� CIO �������������� ���ï

�� �K� K�SK

�SP P�� 蜠��蜠

蜠.� ����ï��ï������������������������Ü�������ï��� ������

�� Ü��Ü�������������������������������������������

�� Ü��Ü�������������������������������

�� Ü��Ü���������������������������-������������������������

K� Ü��Ü��������ï��Ü������������������ȏÜ��

�� �K� K�蜠S

�蜠� �S� K蜠S�

�� �K� PKSS

�蜠P 蜠�P 蜠���

�� �K� PK��

�蜠� 蜠蜠� P�P�

�� �K� PK�S

�蜠� KS� KP��
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?��ʎɱ�?ɱ���� 5��ʎ#��ʎ�ɱ��#

��ï���2�ï

�� �� �����Ü����������ȏ���� �����Ü�� ����������������� �������

�����������������������������������

�� �������ȏÜ�����Ü����������������������ï���������

�� ���������������� ����������ȏÜ����ï������������������Ü�����

ȏ���������������������������������������������������������ïÜ���

Ü����������������������

K� �����ï ���� ȏÜ����������ȏ�������ï���������������ï������

蜠.K ������ï��������������ïï����� ������

�� ����������� ��������� �����2������������������ï������

�� ��������� ����������� �����2������������������ï������

��ï���2�ï

��������� ������ï ��������ï������ ���������������������������ï������

��������ïï����� ȏ�������������Ü�������ï���

�� �K� PK��

��� �P� S�蜠S

�� �K� PK��

�蜠� 蜠S� ��P�

蜠.P ������ï��������������ïï����������������������� ������

�� ��������� �������Ü���� �����2������������������ï������

�� �������������� ������� �����2���������������

��ï���2�ï

��������� ������ï ��������ï������ ���������������������������ï������

��������ïï����������������������� ȏ�������������Ü�������ï���

�� �K� PK��

��� P�S �SKS

�� �K� PK��

��K K�� �SP�
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?��ʎɱ�?ɱ���� 5��ʎ#��ʎ�ɱ��#

蜠.S ������ï��������������ïï��������2��� ������

1) �������������� ������� �����2���������������2��������

2) �������������� ������� �����2���������������2��������

3) ������������ �����ï����� �����2���������������2��������

��ï���2�ï

��������� ������ï ��������ï������ ���������������������������ï������

��������ïï��������2��� ȏ�������������Ü�������ï���

�� �K� PKSS

�蜠� ��P �SK�

�� �K� PKSS

�蜠� ��� ����

�� �K� PKSS

�蜠� ��� �SS�

蜠.� ������ï��������ï����������-���� ������

����������� ��������� �����2������������������ï������

��ï���2�ï

��������� ������ï ��������ï������ ������������������������

���ï��������ï����������-���� ȏ�������������Ü�������ï���

�� �K� PK��

��� �P� S�蜠S

蜠.蜠 ������ï������������ ������

�� ���������2� ���ą���� �����2���������������2��������

�� ������ï� ���������� �����2������������������ï������

�� ���������� ��������2� ��������������������ï������

K� �������ø�� ����� ��������������������ï������

��ï���2�ï

��������� ������ï ��������� ���2���������ȏ�������ï������������

ȏ�������������Ü�������ï���

�� �K� PKSS

��� ��S ���K

�� �K� K�蜠S

�S� P�P S���

�蜠P ��� ����

�� �K� PKS�

��P 蜠�� SP��
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?��ʎɱ�?ɱ���� 5��ʎ#��ʎ�ɱ��#

蜠.� ������ï������������������������������ïï����������������� ������

�� ��������� ����������� �����2������������������ï������

�� ����������� ��������� �����2������������������ï������

��ï���2�ï

��������� ������ï ��������ï������ ������������������������

���ï������ȏ����������������������������ïï����������������� ȏ�����

��������Ü�������ï���

�� �K� PK��

�蜠� 蜠S� ��P�

�� �K� PK��

��� �P� S�蜠S

蜠.�� ������ï������������ïï�������������������������������� ������

�� ����������� ��������� �����2������������������ï������

�� ��������� ����������� �����2������������������ï������

�� ����������� ��������� �����2������������������ï������

K� ��������� �������Ü���� �����2������������������ï������

��ï���2�ï
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- ขณะเกิดเหตุไฟฟาดับ

ขั้นตอน ผูปฏิบัติ

1 ชางอาคาร ตรวจสอบที่ Switch Gear เพื่อใหทราบวาไฟฟาดับมีสาเหตุจากการไฟฟาฯ หรือสาเหตุจากภายในอาคาร

2 " ตรวจสอบการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง (Generator) และระดับน้ํามันเชื้อเพลิง  (ในกรณีที่ม-ี

-สาเหตุจากการไฟฟาฯ)

3 " แจงเหตุไฟฟาขัดของไปยังการไฟฟาฯ สอบถามสาเหตุของการขัดของ และระยะเวลาการตรวจแกไข

4 " ตรวจสอบหาสาเหตุเบื้องตนของการขัดของในกรณีที่มีเหตุเกิดในอาคาร

5 " แจงเหตุการณไฟฟาดับ ใหฝายบริหารอาคารทราบ

6 ฝายบริหารอาคาร รายงานเหตุการณไฟฟาดับ ใหฝายบริหารธุรการกลางทราบ

7 " แจงผูเชาพื้นที่ในอาคารทราบ

8 " จัดเจาหนาคอยตอบคําถามถึงสาเหตุของระบบไฟฟาขัดของแกเจาหนาที่ในอาคาร 

9 " แจง หรือประกาศแจงใหเจาหนาที่ภายในอาคารรับทราบ เมื่อประเมินไดวาไฟฟาจะดับเปนเวลานาน 

และคาดการณเวลาที่ระบบไฟฟาจะใชงานไดตามปกติ

10 ชางอาคาร แจงขอการประสานงานไปที่เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย เพื่อทําการชวยเหลือผูโดยสารที่ติดคางอยู

ในลิฟท ( กรณีมีลิฟทติดคาง)

11 ชางอาคาร + รปภ ดําเนินการชวยเหลือผูโดยสารที่ติดคางในลิฟต 

12 รปภ อํานวยความสะดวกแกบุคคลภายนอก และภายในอาคาร

13 " รายงานใหฝายบริหารอาคารทราบถึงสถานการณดานความปลอดภัย

14 ชางอาคาร ดําเนินการแกไขที่มีเหตุเกิดจากภายในอาคาร

15 " รายงานเหตุการณใหฝายอาคารทราบเปนระยะจนเขาสูสภาวะปกติ

- เมื่อระบบไฟฟาเขาสูสภาวะปกติ

1 ตรวจสอบการทํางานแหลงจายไฟฟาในหองหมอแปลงไฟฟา และในหองชารปไฟฟาทั้งหมด

2 เปดระบบปรับอากาศของอาคารทั้งหมด

2 ตรวจสอบเวลาของชุดควบคุมการทํางานอุปกรณทั้งหมด ที่เปนระบบตั้งเวลา (ไมผานระบบ BAS)

3 จัดทีมรอรับแจงในกรณีที่บางพื้นที่ยังการขัดของของระบบไฟฟาอยู

4 จัดทํา Incident Report สงฝายบริหารอาคาร

เจาหนาที่ในอาคาร / พนักงานดําเนินการดังนี้

1 งดการใชลิฟต ใชเฉพาะที่มีความจําเปนเทานั้น

2 รอฟงประกาศจากทางทีมบริหารอาคารถึงสถานกาณ เพื่อใชในการวางแผน และการปฏิบัติการตอไป
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 -    ตรวจสอบวามีลิฟทคาง

       หรื่อไม  ถามีเบอรอะไร, ชั้นไหน

      ใหปฎิบัติตามแผนลิฟทติดคาง

 -     แจงเหตุ / ความคืบหนาทุก 10 นาที

      

     

  

 -  คุณวิฑูรย ผอบเงิน      -   สายอุดม กุสุมารย      - นายปมากร ทวีวรทรัพย          -    นายอรรถวิท  จินดาหลวง

 -    081-831-6332      -     085-233-1096      -  094-483-6837          -     085 868-7935

 -   แจงตอผูจัดการ      -    ควบคุมและสั่งการการ      - ตรวจสอบการทํางานของระบบ          -    ตรวจสอบ

     ควบคุมและสั่งการ           รักษาความปลอดภัย        ตาง ๆ ในภาะไฟฟาสํารองฉุกเฉิน     Ring  Main

     สถานการณ     -    ขอกําลังสนับสนุนจาก        และบันทึกการทํางานของ     MDB

 -   รายงานฝายอาคารสถานที่          จุดอื่น ๆ (ถาจําเปน)        GENERATOR     EDB

     เจาหนาที่ภายใน 15 นาที     -  รายงานเหตุการณภายใน      - ตรวจสอบวาเครื่องจักรอุปกรณ     Generator

        10 นาที        ทํางานปกติหรือไมเมือไฟฟากลับ          -     ติดตอการไฟฟาฯ 

       สูภาวะปกติ โทร. 02-588-0903

                                    ใช

เกิน  1  ช.ม.

  -    สํารองน้ํามันเชื้อเพลิงของ Generator

  -    ผูจัดการ. แจง Site Executive นายสมบัติ

                ไมเกิน  1  ช.ม.        ชนินทรพิพัฒ 08-6006-6424 เพื่อขอกําลังสนับสนุนทันที

  -   ขออนุมัติ ผูจัดการอาคารปลดโหลดที่   -    ตรวจสอบสาเหตุและ

      ไมจําเปนออก        แจงผูจัดการอาคารทันที

ได

 

          -    ตรวจสอบวาเครื่องจักรอุปกรณ             

               ทํางานปกติ  และรายงาน ผูจัดการอาคารทันที

ไฟฟ้าดับ

เจ้าหน้าทีช่่าง ประจาํห้อง  CONTROL

ผู้จดัการอาคาร Engineer / ช่าง Engineer / ช่าง

ไฟฟ้าขัดข้อง

เกดิจาก MEA ?

กฟน.นนทบุรี

สอบถามสาเหตุและ

ระยะเวลาทีจ่ะจ่าย

ไฟฟ้าปกตแิละแจ้ง

ผู้จดัการอาคาร  ทนัที

RMU Trip, ACB  Trip

ON  ACB  เม่ือไฟฟ้ามาปกติ

จ่ายไฟปกติ

แก้ไข

ผู้จดัการอาคาร แจ้ง Site Executive

ขอความช่วยเหลือทนัที

หน.  รปภ.

Notice Of Breakdow To 

Building Manager

ไมใ่ช่

ไมไ่ด ้
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ได

  ได          ไมได

                ไมได

ทาํการ  Operate  Machine  ต่างๆ ภายในอาคาร

ตามลาํดบัเพ่ือป้องกนั  Maximum  Demand

ไฟฟ้าดับ

ELECTRICAL POWER SHUTDOWN

ไฟฟ้าขัดข้องจากการไฟฟ้าฯ

ELECTRICAL  POWER  SHUTDOWN 

โทรเช็คสาเหตุและระยะเวลาทีด่บั

จาก  MEA

ตรวจเช็คการทาํงานของ 

Generator ทุก ๆ 15 นาที

เม่ือไฟฟ้า  MEA  มาปกตแิล้วให้เช็คแรงดนั

IN  Coming  และการ Cool  Down

ของ  Generator

ทาํการ  Charge  ACB  และ  Close  ACB

และตรวจเช็คแรงดนัไฟฟ้า 

RING  MAIN  UNIT  TRIP

ตรวจเช็คสภาพของ Transformer  เพ่ือหา

สาเหตุ Overload / High  Windings  Temp /

Short  Turn  หรือเกดิการ  Flash  Over  ใน

RMU  หรือเกดิจากการกด  Emergency  Stop

การดาํเนินการแก้ไข

แจ้ง Engineer หรือ

Building  Manager

ทาํการ  Reset  และ

OFF  MCB  ทุกตวั

แจ้งทางอาคารเพ่ือการ

ตดัสินในการ Tie ACB

ทาํการ  ON LOAD จากต้นทาง

มายงัปลายทาง

เขียน Notice Of Breakdown To 

Building  Manager

Ground Fault Trip

เช็คหาสาเหตุการร่ัวลงกราวด์

หรือจากมกีระแสไหลใน Neutral

แก้ไข

ไฟฟ้าภายในอาคารดบั ELECTRICAL  POWER  

SHUT DOWN

AIR  CIRCUIT  BREAKER  TRIP

เช็คหาสาเหตุจากการ  Trip

จาก  Indicator

Short  Time / Instantaneous  Trip

เช็คสาเหตุจากการเกดิ

Short  Circuit

ทาํการ  OFF LOAD  จากต้นทาง

มายงัปลายทาง
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- ขณะเกิดเหตุน้ําทวม

ขั้นตอน ผูปฏิบัติ

1 ชางอาคาร จัดทีมเพื่อดําเนินการติดตั้งกระสอบทรายในตําแหนงทางลงชั้นใตดิน

2 " แจงเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ขอกําลังสนับสนุนการติดตั้งกระสอบทราย

3 ชางอาคาร+ รปภ ทําการติดตั้งกระสอบทรายทางลงชั้นใตดิน

4 ชางอาคาร+ รปภ จัดเตรียมติดตั้งปมสูบน้ําออกนอกอาคาร หลังคันกั้นกระสอบทราย และควบคุมการทํางานตลอดเวลา

5 " ตรวจสอบการทํางานของระบบน้ําทิ้งของอาคาร

6 รปภ อํานวยความสะดวกใหกับผูเชาพื้นที่ในอาคาร / พนักงาน

7 ชางอาคาร+ รปภ รายงานเหตุการณตางๆ ใหทีมบริหารอาคารทราบเปนระยะๆ

8 ฝายบริหารอาคาร ประเมินสถานการณ ความรุนแรงของเหตุการณน้ําทวม

9 " อนุมัติสั่งซื้อกระสอบทราย เพื่อปดกั้นน้ําบริเวณรอบอาคาร และจัดหาปมสูบน้ําเพิ่มเติม หากมีน้ําทวม-

สูงอาจมีผลกระทบตออาคาร

10 " ประสานงานกับทางเขตหลักสี,่เทศบาลนนทบุรีถึงเหตุการณน้ําทวม

11 " รายงานเหตุการณใหฝายบริหารธุรการกลางทราบถึงแผนงานที่จะดําเนินการ
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MOJ

- หลังน้ําลดเขาสูสภาวะปกติ

1 ชางอาคาร+ รปภ ทําการรื้อถอนกระสอบทรายออก

2 ชางอาคาร จัดเก็บปมที่ใชสูบน้ําทั้งหมด

3 ทีมทําความสะอาด ทําความสะอาดพื้นที่น้ําทวม และโดยรอบอาคาร

4 ชางอาคาร ตรวจสอบความเสียหายของงานระบบ

5 " ทําการแกไขงานระบบที่เสียหาย

6 " รายงานผลการดําเนินงาน ใหทีมบริหารอาคารทราบ

7 ฝายบริหารอาคาร ตรวจสอบความเสียหายของอาคารโดยรวม

8 " แจง บริษัทประกัยภัย

9 " รายงานผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณดังกลาว ใหฝายบริหารธุรการกลางทราบ
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แผนการจัดการเหตุการณ์อุทกภัย

1. สถานการณ์ทั่วไป
ด้วยในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคมของทุกปี จะเข้าสู่ฤดูฝน เกิดพายุและฝน

ก่อให้เกิดภัยธรรมชาติ ที่มีความรุนแรงและส่งผลกระทบเป็นบริเวณกว้าง จึงต้องมีการเตรียมการป้องกันความ
เสียหายและลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน

กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานราชการที่มีประชาชนเข้ามาติดต่อราชการ และบุคลากร
ปฏิบัติงานภายในอาคารกระทรวงยุติธรรมเป็นจํานวนมาก ประกอบกับอาคารมีความสูง จํานวน 11 ชั้น หากเกิด
อุทกภัยขึ้น บุคลากร และประชาชนท่ัวไป อาจประสบอันตราย รวมทั้งเกิดความสูญเสียทรัพย์สินของทางราชการ
ดังน้ัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานรองรับ
สถานการณ์ตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เป็นระบบ
เกิดประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพ่ือกําหนดมาตรการและกรอบการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาภัยจากอุทกภัย

ในพื้นท่ีอาคารกระทรวงยุติธรรม บรรเทาความเสียหายและความเดือดร้อนในด้านต่าง ๆ
2.2 เพื่อเป็นแนวทางเตรียมการป้องกันและประสานการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดําเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอุทกภัย ให้ความช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างรวดเร็ว
2.3 เพื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่อาคารกระทรวงยุติธรรม

ใหบุ้คลากรมีความรู้ และทราบถึงอันตรายจากอุทกภัย
2.4 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ และเจ้าหน้าท่ีในการ

ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ในพื้นท่ีอาคารกระทรวงยุติธรรม

3. นิยามศัพท์
3.1 ภัยจากอุทกภัย หมายถึง เหตุการณ์ที่มีน้ําท่วมพื้นดินสูงกว่าระดับปกติ มีสาเหตุมาจาก

ปริมาณนํ้าฝนที่มากจนทําให้มีปริมาณน้ําส่วนเกินมาเติมปริมาณนํ้าผิวดินท่ีมีอยู่ตามสภาพปกติจนเกิน
ขีดความสามารถการระบายน้ําของแม่น้ํา ลําคลอง และยังมีสาเหตุมาจากการกระทําของมนุษย์ โดยการปิดกั้น
การไหลของนํ้าตามธรรมชาติ ทั้งเจตนาและไม่เจตนา จนเป็นอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน
และส่ิงแวดล้อม สามารถจําแนกตามลักษณะการเกิดได้ ดังนี้

1) นํ้าท่วมขัง/นํ้าล้นตลิ่ง หมายถึง สภาวะน้ําท่วมหรือสภาวะนํ้าล้นตลิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องจาก
ระบบระบายน้ําไม่มีประสิทธิภาพ มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป อันเป็นผลจากการเกิดฝนตกหนัก ณ บริเวณนั้น ๆ
ติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน มักเกิดข้ึนในบริเวณท่ีราบลุ่มริมแม่น้ําและบริเวณชุมชนเมืองใหญ่ ๆ น้ําท่วมขังส่วนใหญ่
จะเกิดบริเวณท้ายน้ําและแผ่เป็นบริเวณกว้างเนื่องจากไม่สามารถระบายน้ําได้ทัน
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2) น้ําท่วมฉับพลัน หมายถึง สภาวะน้ําท่วมที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันในพื้นท่ี เนื่องจากฝนตก
หนักในบริเวณพื้นท่ีซึ่งมีความชันมาก และมีคุณสมบัติในการกักเก็บน้ําหรือต้านน้ําน้อยหรืออาจเกิดจากสาเหตุอื่น ๆ
เช่น เข่ือนหรืออ่างเก็บน้ําพังทลาย น้ําท่วมฉับพลัน มักเกิดข้ึนหลังจากฝนตกหนักและมักเกิดข้ึน ในบริเวณท่ีราบ
ระหว่างหุบเขา ซึ่งอาจจะ ไม่มีฝนตกหนักในบริเวณนั้นมาก่อนเลย แต่มีฝนตกหนักมากบริเวณ ต้นนํ้าที่อยู่ห่าง
ออกไป การเกิดน้ําท่วมฉับพลันมีความรุนแรงและเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมาก โอกาสที่จะป้องกันและหลบหนี
จึงมีน้อย

3) ภัยจากดินถล่มหรือโคลนถล่ม หมายถึง ภัยที่เกิดจากปรากฏการณ์ที่มวลดินหรือหิน ไถล
เลื่อนลงจากพ้ืนท่ีสูงสู่พื้นท่ีต่ํากว่า ภายใต้อิทธิพลแรงโน้มถ่วงของโลก และการมีน้ําเป็นตัวกลางทําให้มวลวัสดุไม่มี
เสถียรภาพ อัตราการไถลเลื่อนดังกล่าวข้างต้นอาจช้าหรือเร็วขึ้นกับประเภทของวัสดุ ความลาดชันสภาพ
ส่ิงแวดล้อม และปริมาณน้ําฝน ในบางกรณีแผ่นดินถล่มอาจเกิดจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดการเคล่ือนตัว
ของวัสดุดังกล่าวอาจพัดพาตันไม้ บ้านเรือน รถยนต์ ส่ิงปลูกสร้างอื่น ๆ ชํารุด หรือพังทลายและยังอาจทําให้
ช่องเปิดของสะพานและแม่น้ําลําคลองอุดตันจนเป็นสาเหตุให้เกิดอุทกภัยขึ้นได้ในเส้นทางการเคล่ือนตัว
ปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน และส่ิงแวดล้อม

4. ขอบเขตและภารกิจ
4.1 ป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อชีวิต และทรัพย์สิน อันเกิดจากภัยน้ําท่วม และสามารถฟื้นฟู

พื้นท่ีประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
4.2 กําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

ประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนับสนุนหน่วยงานเพื่ออํานวยความสะดวกบริเวณที่เกิดเหตุ
4.3 ประชาสัมพันธ์ ข่าวสถานการณ์สาธารณภัยต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาที่เกิดจากอุทกภัย
4.4 จัดเตรียมสถานที่ ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ และเจ้าหน้าท่ี พร้อมให้ปฏิบัติงาน

5. แนวทางการปฏิบัติและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
5.1 ก่อนเกิดภัย

5.1.1 กองกลาง
- ติดตามสถานการณ์และข่าวสารเกี่ยวกับการเพิ่มระดับของนํ้าในคลองประปา

คลองเปรมประชากร ถนนแจ้งวัฒนะ และรายงานสถานการณ์ให้หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องเพ่ือทราบ
- ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ กลุ่มงานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ

กองบริหารการคลัง ฝ่ายรักษาความปลอดภัย กองกลาง เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ถึงจุดวิกฤตที่จะทําให้ระดับนํ้าใน
คลองประปาคลองเปรมประชากร ถนนแจ้งวัฒนะ เพิ่มสูงข้ึนผิดปกติ และไหลล้นเข้าสู่ถนนแจ้งวัฒนะ

- จัดทําแผน และรวบรวมผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน และจัดทํารายงาน
ผลการปฏบิัติงาน

- จัดทําประกาศ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในพ้ืนท่ี อาคารกระทรวงยุติธรรม
รวมท้ังประชาชนท่ัวไป ได้รับทราบเพ่ือเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมที่อาจเกิดข้ึน

- จัดเจ้าหน้าที่สํารวจพื้นที่ที่เป็นจุดอ่อนนํ้าท่วมและพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหา
น้ําท่วมพร้อมท้ังกําหนดเส้นทางอพยพ และจุดรับ - ส่งผู้ประสบภัย
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- ตรวจสอบบริเวณอาคารกระทรวงยุติธรรม และบริเวณใกล้เคียง รวมถึงท่อระบายนํ้า
ให้อยู่ในสภาพที่สามารถระบายน้ําได้ดี พร้อมทั้งกําจัดส่ิงกีดขวางทางน้ําไหล เพื่อให้สามารถระบายน้ําได้ดี

- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการขนย้ายส่ิงของ และแจ้งเจ้าของรถยนต์
ท่ีจอดชั้น B1 และ B2 เคลื่อนย้ายรถยนต์ไปจอดให้พ้นจากพื้นท่ีท่ีจะเกิดน้ําท่วมขัง

5.1.2 กลุ่มงานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ กองบริหารการคลัง
- สํารวจพ้ืนที่เพ่ือใช้เป็นสถานที่พักพิงช่ัวคราวสําหรับอพยพ และสํารวจเส้นทาง

อพยพ ท้ังเส้นทางหลัก และเส้นทางสํารองท่ีไม่ขัดขวางต่อการปฏิบัติงาน
- สํารวจพื้นท่ีในการจัดทําแนวป้องกันในพื้นท่ี โดยพิจารณาจากสภาพพื้นท่ีท่ี

เอื้ออํานวยและมีความเหมาะสม
- ประสานข้อมูลข่าวสาร เช่น ปริมาณนํ้าฝน สภาพอากาศ ปัญหาการจราจร ไฟฟ้าดับ

กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ติดตามสถานการณ์พยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพ่ือแจ้งเตือน
เฝ้าระวัง และทันต่อเหตุการณ์

- สํารวจวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครือ่งใช้ ยานพาหนะ ให้อยู่ในสภาพพร้อมปฏิบัตงิาน
- ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในพ้ืนที่อาคารกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งประชาชน

ท่ัวไป ได้รับทราบเพ่ือเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมที่อาจเกิดข้ึน
- จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อรวบรวมรายงานผู้บังคับบัญชาต่อไป

5.1.3 กองพัฒนาระบบสุขภาพเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

- ประสานงานกับโรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข หรือสถานพยาบาลในพื้นท่ี
เพ่ือจัดเตรียมรถพยาบาลฉุกเฉิน ตลอด 24 ช่ัวโมง พร้อมทั้งทีมแพทย์ พยาบาล ยา เวชภัณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือช่วยเหลือ
ผู้บาดเจ็บ อพยพ เคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยออกจากพื้นท่ีอันตราย และนําผู้บาดเจ็บท่ีมีอาการหนักส่งโรงพยาบาล

- ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในพื้นที่ อาคารกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งประชาชน
ท่ัวไป ได้รับทราบเพ่ือเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมที่อาจเกิดข้ึน

5.1.4 ศูนย์ประสานงานจิตอาสากระทรวงยุติธรรม
- จัดชุดปฏิบัติการ และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมออกปฏิบัติการ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง
- จัดกําลังเจ้าหน้าท่ีให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
- ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในพื้นที่ อาคารกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งประชาชน

ท่ัวไป ได้รับทราบเพ่ือเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมที่อาจเกิดข้ึน
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5.1.5 ฝ่ายรักษาความปลอดภัย กองกลาง
- จัดเจ้าหน้าที่ ติดตามสถานการณ์ ตรวจตราดูแลความปลอดภัยของอาคาร

กระทรวงยุติธรรม และสถานท่ีสําคัญในพื้นท่ี หากมีเหตุฉุกเฉินให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที
- ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในพื้นที่ อาคารกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งประชาชน

ท่ัวไป ได้รับทราบเพ่ือเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมที่อาจเกิดข้ึน
5.2 ขณะเกิดภัย (ภาวะฉุกเฉิน)

5.2.1 กองกลาง
- จัดต้ังกองอํานวยการ ศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจ อาคารกระทรวงยุติธรรม เพื่อเป็น

ศูนย์ประสานการช่วยเหลือ กําหนดนโยบาย และแนวทางให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่ออํานวยการ และควบคุมสั่งการในที่เกิดเหตุ ตลอดจนประสานเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยจากอุทกภัย

- จัดเจ้าหน้าที่พร้อมให้การสนับสนุนในการเคลื่อนย้าย อพยพ ไปยังพื้นท่ีปลอดภัย
5.2.2 กลุ่มงานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ กลุ่มงานจัดหาพัสดุ กองบริหารการคลัง

- จดักําลังเจ้าหน้าท่ีชว่ยเหลือผู้ประสบภยัและเฝา้ระวงัดูแลจุดออ่นต่อการเกิดอทุกภยั
- สนับสนุนกําลังเจ้าหน้าที่ในการอพยพ และเคลื่อนย้ายสิ่งของต่าง ๆ
- เตรียมพื้นที่รองรับการอพยพ เคลื่อนย้าย และจัดส่งเคร่ืองอุปโภค บริโภค นํ้าด่ืม

ปัจจัยสี่ท่ีจําเป็น เพื่อให้ความช่วยเหลือทันที
5.2.3 ฝ่ายรักษาความปลอดภัย กองกลาง

- จัดเตรียมกําลังเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ประจําที่ตั้งกองอํานวยการร่วม
- ประสานสถานีตํารวจในพื้นท่ี ร่วมอํานวยความสะดวกด้านการจราจร จัดกําลัง

เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ ดําเนินการอพยพผู้ประสบภัย ไปอยู่ใน
พื้นท่ีท่ีกําหนด

- เมื่อเกิดสาธารณภัยให้ปิดกั้นมิให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณที่เกิดเหตุ
สํารวจความเสียหาย และประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการเข้าไปช่วยเหลือบูรณะฟ้ืนฟูในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการขนย้ายส่ิงของ และแจ้งเจ้าของรถยนต์
ท่ีจอดชั้น B1 และ B2 เคลื่อนย้ายรถยนต์ไปจอดให้พ้นจากพื้นท่ีท่ีจะเกิดน้ําท่วมขัง

5.2.4 กองพัฒนาระบบสุขภาพเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
- จัดเจ้าหน้าที่ให้ช่วยเหลือด้านการปฐมพยาบาลในเบื้องต้นจากปัญหาอุทกภัย
- ประสานสถานพยาบาลในการตรวจสอบเฝ้าระวังโรคและภัยที่เกิดจากอุทกภัยเพื่อ

ลดการแพร่ระบาดและช่วยเหลือจัดส่งผู้ป่วยกรณีมีผู้ป่วยฉุกเฉิน
- จัดเตรียมเวชภัณฑ์ ยารักษาโรค ท่ีจําเป็นให้เพียงพอต่อผู้ประสบภัย

5.2.5 ศูนย์ประสานงานจิตอาสากระทรวงยุติธรรม
- ประสานหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนจัดและแจกจ่ายถุงยังชพีให้กับผู้ประสบภัย
- ดําเนินการอพยพผู้ประสบภัยไปอยู่ในพ้ืนที่ที่กําหนดและประสานหน่วยงาน

ท่ีเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือ
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- จัดตั้งศูนย์อํานวยการรับบริจาค เพื่อรับบริจาคเงิน สิ่งของบริจาค
- แจกจ่ายส่ิงของบริจาคให้ถูกต้อง จัดเก็บรักษาเงินและส่ิงของที่ได้รับบริจาค

รวมถึงจัดสรรเงินและสิ่งของ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย
ทั้งน้ี กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์อุทกภัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ณ สถานท่ีตั้ง หรือบุคลกร

ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้ กําหนดให้ปฏิบัติงาน ณ ท่ีพักอาศัย (Work from home)
5.3 หลังเกิดเหตุ

5.3.1 กลุ่มงานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ กลุ่มงานจัดหาพัสดุ กองบริหารการคลัง
- จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุและประเมินความเสียหายสถานท่ีเกิดเหตุ
- สํารวจและประเมินความเสียหาย และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
- สนับสนุนกําลังเจ้าหน้าที่ ยานพาหนะ วัสดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือทําความสะอาด

ดําเนินการร่วมกับศูนย์ประสานงานจิตอาสากระทรวงยุติธรรม ฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งสาธารณูปโภคที่ได้รับ
ความเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม และสามารถใช้งานได้ปกติ

- จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ ทดแทนของเดิมท่ีชํารุดเสียหาย
5.3.2 ฝ่ายรักษาความปลอดภัย กองกลาง

- อํานวยความสะดวกในการรับ - ส่งเจ้าหน้าท่ี วสัดุอปุกรณ์ อาหาร ปัจจัยสีท่ี่จําเป็น
- จัดเจ้าหน้าที่สํารวจสถานที่เกิดเหตุ และดูแลความปลอดภัยต่างๆ

5.3.3 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กองบริหารการคลัง และกองออกแบบและก่อสร้าง
- ดําเนินการจัดสรรงบประมาณ เพื่อฟื้นฟูความเสียหายเบื้องต้น



82

ภาคผนวก จ
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แผนการจัดการเหตุการณ์อัคคีภัย

1. สถานการณ์ทั่วไป
กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานราชการที่มีประชาชนเข้ามาติดต่อราชการ และบุคลากร

ปฏิบัติงานภายในอาคารกระทรวงยุติธรรมเป็นจํานวนมาก ประกอบกับอาคารมีความสูง จํานวน ๑๑ ช้ัน หากเกิด
อัคคีภัยข้ึน บุคลากร และประชาชนท่ัวไป อาจประสบอันตราย รวมท้ังเกิดความสูญเสียทรัพย์สินของทางราชการ
ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันอุทกภัยที่อาจเกิดข้ึนและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
รองรับสถานการณ์ตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เป็นระบบ
เกิดประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อกําหนดมาตรการและกรอบการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาภัยจากอัคคีภัย

ในพื้นท่ีอาคารกระทรวงยุติธรรม บรรเทาความเสียหายในด้านต่าง ๆ
2.2 เพื่อเป็นแนวทางเตรียมการป้องกันและประสานการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ดําเนินการป้องกันและบรรเทาอัคคีภัย ให้ความช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างรวดเร็ว
2.3 เพื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่อาคารกระทรวงยุติธรรม

ให้บุคลากรมีความรู้ และทราบถึงอันตรายจากอุทกภัย
2.4 เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านสถานท่ี ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ และเจ้าหน้าท่ีในการ

ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ในพื้นท่ีอาคารกระทรวงยุติธรรม

3. นิยามศัพท์
3.1 อัคคีภัย หมายถึง ภัยหรือเหตุการณ์อันตรายอันเกิดจากไฟที่ขาดการควบคุมดูแล ทําให้เกิด

การติดต่อลุกลามไปตามบริเวณท่ีมีเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหม้ต่อเน่ือง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากขึ้นถ้าการลุกไหม้ท่ี
มีเชื้อเพลิงหนุนเนื่อง หรือมี ไอของเชื้อเพลิงถูกขับออกมามากความร้อนแรงก็จะมากย่ิงขึ้น สร้างความสูญเสียให้
ทรัพย์สินและชีวิต

4. ขอบเขตและภารกิจ
4.1 ป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อชีวิต และทรัพย์สิน อันเกิดจากอัคคีภัย และสามารถฟื้นฟู

พื้นท่ีให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
4.2 กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

ประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือ เพื่ออํานวยความสะดวกบริเวณท่ีเกิดเหตุ
4.3 ประชาสัมพันธ์ ข่าวสถานการณ์สาธารณภัยต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาที่เกิดจากอัคคีภัย
4.4 จัดเตรียมสถานที่ ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ และเจ้าหน้าท่ี พร้อมให้ปฏิบัติงาน
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5. แนวทางการปฏิบัติและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

5.1 ก่อนเกิดอัคคีภัย
เป็นการดําเนินมาตรการและกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือป้องกันและเตรียมการเผชิญเหตุการณ์

อัคคีภัยไว้ล่วงหน้า ซ่ึงจะเป็นการลดความรุนแรงและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดข้ึนจากอัคคีภัยให้มีน้อยที่สุด
ประกอบด้วยการจัดทําแผนป้องกันอัคคีภัยด้านต่าง ๆ ได้แก่ แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย แผนการตรวจตรา
แผนการอบรม และแผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย

5.1.1 แผนตรวจตราและมาตรการป้องกันอัคคีภัย
กลุ่มงานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ กองบริหารการคลัง
1. ดําเนินการร่วมกับกองออกแบบและก่อสร้าง ตรวจสอบ ทดสอบระบบแจ้งเหตุ

สัญญาณไฟไหม้ (Fire alarm) รวมไปถึงการติดต้ังอุปกรณ์ดับเพลิง ได้แก่ ถังดับเพลิง สายฉีดนํ้า ไว้ในจุดท่ีเข้าถึงได้
ง่ายและเห็นชัดเจน โดยมีการตรวจสอบความพร้อมใช้งานอย่างน้อยทุก 1 เดือน และมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน

2. ดูแลตรวจสอบสายไฟ อุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า รวมท้ังกํากับให้บุคลากรของ
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ดูแลเคร่ืองมือเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย และปราศจากภยันตรายอัน
อาจเกิดจากกระแสไฟฟ้า

3. ดูแลให้แต่ละพื้นที่หมั่นท้ิงเศษกระดาษ หรือส่ิงของที่อาจจะเป็นเชื้อเพลิงได้ อย่า
ให้มีเหลืออยู่และให้นําไปท้ิงในท่ีทิ้งขยะท่ีจัดไว้

กองกลาง
1. ดําเนินการจัดทําแผนผังท่ีต้ังอุปกรณ์ดับเพลิง สัญญาณไฟไหม้ รวมทั้งเส้นทาง

หนีไฟให้แจ้งบุคลากรทุกคนทราบ
2. จัดทําป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่องความปลอดภัย เช่น ทางหนีไฟ ป้าย

ข้อความเตือน “ห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดไฟไหม้” “ทางเข้า” “ทางออก”
3. กําหนดพ้ืนที่และมาตรการสูบบุหรี่ ภายในอาคารกระทรวงยุติธรรมรวมไปถึง

ประชาสัมพันธ์ไม่ให้บุคคลใดทิ้งก้นบุหรี่ หรือก้านไม้ขีดไฟท่ียังไม่ดับลงในพื้นท่ีที่ไม่ปลอดภัย
4. จัดทําผังการติดต่อส่ือสารหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

โดยทําป้ายติดให้เห็นชัดเจนเพื่อความสะดวกในกรณีที่เกิดไฟไหม้ ทุกหน่วยงาน จัดทําสัญลักษณ์ของบัญชี
ทรัพย์สิน ตลอดจนเอกสารสําคัญท่ีสามารถขนย้ายได้เม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม้โดยเรียงลําดับความสําคัญ เช่น กําหนด
แถบสีแดง หมายถึง มีความสําคัญอันดับ 1 ให้ขนย้ายก่อน แถบสีเขียว หมายถึง ความสําคัญอันดับ 1 ให้ขนย้าย
ลําดับต่อมา พร้อมแจ้งให้ทุกคนในหน่วยงานรับทราบและเข้าใจร่วมกัน

5. กําหนดการจัดกิจกรรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง
และจัดทําคู่มือและฝึกอบรมให้บุคลากรมีความรู้เร่ืองการป้องกันและการปฏิบัติตนกรณีเกิดอัคคีภัยภายใน
หน่วยงาน เช่น การดับเพลิงเบื้องต้น การอพยพหนีไฟ การปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือฉุกเฉิน เป็นต้น
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5.1.2 แผนการฝึกอบรม
เป็นแผนการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย อพยพหนีไฟ

ให้แก่บุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ดังนี้
กองกลาง
1. จัดกิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ เพื่อให้บุคลากร

ทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการพับเพลิงในเบ้ืองต้น วิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงประเภทต่าง ๆ การดูแล
อุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคาร รวมถึงทราบตําแหน่งที่ตั้งและวิธีปฏิบัติในการตัดกระแสไฟฟ้า ในกรณีฉุกเฉิน ควร
ทราบจุดท่ีตั้งของถังดับเพลิง ในพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียง ทราบวิธีแจ้งเหตุเพลิงไหม้และการรายงาน
ผู้บังคับบัญชาตลอดจนเรียนรู้วิธีการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้นในกรณีฉุกเฉิน

2. จัดกิจกรรมฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ เพ่ือทดสอบแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
ของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการเผชิญเหตุการณ์อัคคีภัยให้แก่
บุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยกําหนดการฝึกซ้อมฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.2 ขณะเกิดอัคคีภัย
เม่ือเกิดเพลิงไหม้ควรปฏิบัติ ดังนี้
5.2.1 ผู้พบเห็นเพลิงไหม้ ตัดสินใจว่าดับเพลิงได้ด้วยตนเองหรือไม่

- กรณีดับเพลิงได้ให้ดําเนินการดับเพลิงนั้นทันที หรือเรียกให้คนมาช่วยดับเพลิง
และให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ันทราบ

- กรณีดับเพลิงไม่ได้ให้แจ้งผู้อํานวยการดับเพลิง กรณีดับเพลิงได้ให้รายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นทราบ หากยังไม่สามารถดับเพลิงได้ให้ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเพลิงไหม้ข้ันต้น

5.2.2 การเข้าสู่แผนปฏิบัติการเพลิงไหม้ข้ันต้น
- ทีมช่างอาคาร กลุ่มงานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ กองบริหารการคลัง

ตัดกระแสไฟฟ้าบริเวณที่เกิดเหตุทันที และไปท่ีสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้ แจ้งเตือนภัย
- แจ้งทีมช่างอาคาร และเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้ช่วยกันทําการดับเพลิง หากยังไม่สามารถดับเพลิงได้ ให้หัวหน้าหน่วยงานรีบตัดสินใจใช้
แผนปฏิบัติการเม่ือเกิดเพลิงไหมข้ันลุกลาม

5.2.3 การเข้าสู่แผนปฏิบัติการเพลิงไหม้ข้ันรุนแรง
- แจ้งทีมม้าเร็ว และทีมต้นกําลัง ได้แก่ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทีมช่าง

ของอาคารกระทรวงยุติธรรม เพื่อประสานสถานีดับเพลิงท่ีใกล้ท่ีสุด
- เจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยของแต่ละหน่วยงาน (ท่ีได้รับแต่งตั้ง)

ดูแลทรัพย์สินและเอกสารสําคัญต่าง ๆ และเตรียมขนย้ายไปยังพื้นท่ีที่ปลอดภัย
- แม่บ้านอาคาร ช่วยขนย้ายทรัพย์สินและเอกสารสําคัญต่าง ๆ ของหนว่ยงานตา่ง ๆ

ไปยังพ้ืนที่ท่ีปลอดภัย
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5.2.4 การเข้าสู่แผนอพยพหนีไฟ
- เจ้าหน้าท่ีควบคุมการรักษาความปลอดภัยของแต่ละหน่วยงาน (ท่ีได้รับแต่งตั้ง)

จะเป็นผู้นําทางอพยพหนีไฟตามทางออกที่จัดไว้ไปยังพื้นท่ีเตรียมการรองรับการอพยพที่กําหนดไว้ ซ่ึงเป็นจุดนัดพบ
หรือจุดรวมพล โดยหลกีเลี่ยงการอพยพผา่นด้านท่ีเกิดเพลงิไหม้ หากมีกลุม่ควนัให้คลานต่ํา และห้ามใช้ลิฟต์เป็นทางหนีไฟ

- การอพยพเคล่ือนย้ายออกนอกอาคารจะดําเนินการเมื่อมีเสียงกริ่งสัญญาณ
เตือนภัยดังข้ึน โดยให้ผู้อํานวยการกองกลาง หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะต้องให้อพยพเคลื่อนย้าย
ออกจากอาคาร กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ช้ันใด ให้อพยพคนท่ีอยู่ภายในช้ันน้ันออกไปจากอาคารก่อน รวมท้ังช้ันที่อยู่
เหนือกว่า และชั้นท่ีตํ่ากว่า 1 ชั้น ส่วนช้ันที่เหลือให้รีบอพยพเคลื่อนย้ายตามออกไป วิธีนี้จะช่วยลดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากความตื่นตระหนกและแย่งกันลงบันไดลงได้ กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ฝั่งทิศตะวันตก ให้หน่วยงานที่อยู่ฝั่งดังกล่าว
ใช้บันไดกลางในการอพยพ และหน่วยงานท่ีที่อยู่อีกฝั่งให้ใช้บันไดหนีไฟในการอพยพ และรวมกันท่ีจุดรววมพล
บริเวณ ด้านข้างติดสถาบัน TIJ

- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตรวจสอบยอดบุคลากร และผู้มาติดต่อ พร้อม
รายงานต่อปลัดกระทรวงยุติธรรม หากพบว่ายังอพยพหนอีอกมาไม่ครบตามจํานวน จะได้มีการค้นหาเพือ่ชว่ยชวีิตต่อไป

- ทมีปฐมพยาบาลทําการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ในกรณีมผู้ีเปน็ลม หมดสติให้รีบนําส่ง
โรงพยาบาล โดยเรว็

- กลุ่มงานประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้และประสานงานด้านการ
สือ่สารของทีมปฏบิตัิงาน

5.3 หลังเกิดอัคคีภัย
เป็นการดําเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อฟื้นฟูสภาพความเสียหายจากการเกิดอัคคีภัยได้รับการ

ช่วยเหลือ แก้ไขให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิม รวมทั้งให้ผู้ประสบภัยสามารถดํารงชีวิตตามสภาพปกติ
ได้โดยเร็ว โดยดําเนินการตามแผนบรรเทาทุกข์หรือแผนการฟื้นฟูบูรณะ ดังนี้

5.3.1 แผนการบรรเทาทุกข์
เพื่อให้เกิดความรวมเร็วในการช่วยชีวิต การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย การดูแล

ทรัพย์สินของผู้ประสบภัย ประเมินความเสียหาย รายงานสถานการณ์เพลิงไหม้ และการช่วยเหลือสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย

- กลุ่มงานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ กองบริหารการคลัง และฝ่ายรักษา
ความปลอดภัย กองกลาง สํารวจ ตรวจสอบ ค้นหาและช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบภัยสํารวจ การเคลื่อนย้าย
ผู้ประสบภัยจากจุดเกิดเหตุไปยังพื้นที่ที่กําหนดไว้ซึ่งเป็นจุดนัดพบ หรือจุดรวมพลประเมินความเสียหายผลการ
ปฏิบัติงานและรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้

5.3.2 แผนการฟ้ืนฟูบูรณะ
- ทีมปฐมพยาบาล ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยจากเหตุเพลิงไหม้ และ

ดําเนินการส่งต่ออย่างถูกต้อง
- กลุ่มงานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ กองบริหารการคลัง และฝ่ายรักษา

ความปลอดภัย กองกลางขนย้ายผู้ประสบภัยและทรัพย์สินไปยังท่ีปลอดภัย ปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขความเสียหาย
ให้กลับคืนสู่สภาพปกติ รักษาความสงบเรียบร้อยของพื้นท่ีเกิดเหตุ

- กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ปฏิบัติการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างขวัญ
และกําลังใจเจ้าหน้าท่ีให้กลับคืนสู่สภาพปกตโิดยเร็ว
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5.4 การรายงานเหตุการณ์
5.4.1 กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ในเวลาทําการ ให้ผู้อํานวยการกองกลาง แจ้งเหตุการณ์เกิด

เพลิงไหม้ต่อรองปลัดกระทรวงผู้ได้รับมอบหมายดูแลงานอาคาร เพื่อรายงานปลัดกระทรวงยุติธรรมทราบต่อไป
5.4.2 กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้นอกเวลาราชการ ให้หัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย

รายงานเหตุการณ์เกิดเพลิงไหม้ต่อรองปลัดกระทรวงผู้ได้รับมอบหมายดูแลงานอาคาร เพื่อรายงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรมทราบต่อไป

5.4.3 การรายงานเหตุเพลิงไหม้ ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้
- การรายงานครั้งแรก ให้กระทําทันทีเมื่อทราบว่ามีเหตุการณ์เกิดเพลิงไหม้ข้ึนโดย

รายงานโดยย่อทางโทรศัพท์
- การรายงานคร้ังต่อไปให้กระทําเม่ือเหตุการณ์เพลิงไหม้ได้สงบลงเป็นปกติโดย

รายงานเป็นบันทึกโดยเร็วท่ีสุด
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ตัวอย่าง ผังจําลองการหนีไฟ อาคารกระทรวงยุติธรรม (กรณีเกิดเหตุบริเวณศูนย์บริการร่วม กระทรวงยุติธรรม)
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ภาพแสดงตําแหน่งท่ีตั้งของจุดรวมพลอาคาร (ติดสถาบัน TIJ)
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ภาพแสดงตําแหน่งท่ีตั้งของจุดรวมพลอาคาร (ติดสถาบัน TIJ)
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ภาคผนวก ฉ
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แผนการจัดการเหตุการณ์แผ่นดินไหว

1. สถานการณ์ทั่วไป
กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานราชการท่ีมีประชาชนเข้ามาติดต่อราชการ และบุคลากร

ปฏิบัติงานภายในอาคารกระทรวงยุติธรรมเป็นจํานวนมาก ประกอบกับอาคารมีความสูง จํานวน 11 ชั้น หากเกิด

แผ่นดินไหวขึ้น บุคลากร และประชาชนทั่วไป อาจประสบอันตราย รวมท้ังเกิดความสูญเสียทรัพย์สินของทาง

ราชการ ดังน้ัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นและเป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติงานรองรับสถานการณ์ตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

เป็นระบบเกิดประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบหลักการ ข้ันตอน และวิธีการปฏิบัติงานเม่ือเกิด

เหตุการณ์แผ่นดินไหว สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องปลอดภัยเม่ือเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว และเป็นแนวทาง
รักษาชีวิต ทรัพย์สิน และสภาวะแวดล้อม ท่ีได้รับผลกระทบจากการเกิดภัยให้สูญเสียน้อยท่ีสุด

2.2 เพื่อฟื้นฟู บูรณะสภาพพื้นท่ีประสบภัยให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว

3. นิยามศัพท์
3.1 แผ่นดินไหว หมายถึง การสั่นสะเทือนของพื้นดิน มีสาเหตุมาจากการเคลื่อนที่อย่างฉับพลันของ

เปลือกโลก เน่ืองจากพลังงานความร้อนใต้ผิวโลก และการเคล่ือนที่อย่างฉับพลันของรอยเล่ือน คือสาเหตุหลักของการ
เกิดแผน่ดนิไหว

3.2 อาคารถล่ม หมายถึง อาคาร สิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ ตึก บ้าน เรือน ร้าน แพ คลังสินค้า
สํานักงาน ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ โดยสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวได้รับผลกระทบหรือได้รับความเสียหายจาก
การสั่นไหวจากการโยกตัวอย่างรุนแรงของแผ่นดิน ซ่ึงอาจเกิดจากการกระทําของมนุษย์หรือจากธรรมชาติ เช่น
แผ่นดินไหว และอาจทําให้เกิดความเสียหายหรือพังทลายต่ออาคารได้

3.3 การอพยพ หมายถึง การเคลื่อนย้าย การกระจาย และการนําพลเรือนออกจากพื้นที่อันตราย
หรือพ้ืนที่ที่อาจเป็นอันตราย อย่างเป็นระบบตามขั้นตอน และมีการกํากับดูแล รวมถึงการรับรองและการดูแล
บุคคลเหล่านี้ในสถานที่ปลอดภัยด้วย

4. ขอบเขตและภารกิจ
4.1 กําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

ประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนับสนุนหน่วยงานเพื่ออํานวยความสะดวกบริเวณที่เกิดเหตุ
4.2 ประชาสัมพันธ์ ข่าวสถานการณ์สาธารณภัยต่าง ๆ เพือ่ประโยชนใ์นการป้องกันและแก้ไขปัญหา
4.3 จัดเตรียมสถานที่ ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ และเจ้าหน้าท่ี พร้อมให้ปฏิบัติงาน
4.4 ฟื้นฟู บูรณะสภาพพื้นท่ีประสบภัยให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว
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5. แนวทางการปฏิบัติและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

5.1 ก่อนเกิดเหตุการณ์ มีการดําเนินการ ดังนี้
กองกลาง
1. ติดตามสถานการณ์การเกิดเหตุแผ่นดินไหว ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัย

รวมท้ังปรับปรุงข้อมูลพื้นท่ีปลอดภัยเพื่อรองรับการอพยพให้เป็นปัจจุบัน และรายงานสถานการณ์ให้หัวหน้าคณะ
บริหารความต่อเนื่องเพื่อทราบ

2. ประชาสัมพันธ์แผนอพยพในภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว เพื่อป้องกัน
การสูญเสียและเสียหายให้เกิดข้ึนในทุกระดับของบุคลากร

3. จัดการฝึกอบรมอบรม ให้ความรู้กับบุคลากร ทั้งในเชิงป้องกันและการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ
ซึ่งการเกิดแผ่นดินไหวในอาคาร ย่อมนํามาซึ่งความสูญเสียต่อหน่วยงาน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็น
ทรัพย์สินเสียหาย การปฏิบัติงานขัดข้อง การบริการหยุดชะงัก หรืออาจถึงขั้นมีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต จัดให้มีการ
ซ้อมอพยพในภาวะฉุกเฉินเป็นระยะ โดยกําหนดให้มีข้ึนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

กลุ่มงานอาคารสถานที่ และยานพาหนะ กองบริหารการคลัง
1. สํารวจ ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร ให้มีความม่ันคงแข็งแรง รวมทั้งแก้ไขปัญหา

เกี่ยวกับความชํารุดต่างๆ เพื่อป้องกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้น ดําเนินการร่วมกับกองออกแบบและก่อสร้าง
2. จัดเตรียมสถานท่ีปลอดภัย เพื่อรองรับผู้ประสบภัย พร้อมสิ่งสาธารณูปโภคที่จําเป็น
3. จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ ยานพาหนะ ให้พร้อมปฏิบัติงาน

5.2 ขณะเกิดเหตุการณ์ มีการดําเนินการ ดังนี้
แจ้งหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง (ผอ.กก.) รับทราบ และส่ังการ
การประเมินสถานการณ์เม่ือเกิดแผ่นดินไหวพิจารณาความรุนแรง โดยแบง่ออกเปน็ ๒ ระดบั ดังนี้

1. ระดับความรุนแรงน้อย คือ ไม่ส่งผลกระทบต่อตัวอาคาร และการดําเนินงานโดยปกติ

ดังนั้น ให้แจ้งข้อมูลไปยังคณะบริหารความต่อเนื่อง และประกาศแจ้งบุคลากรในอาคารให้ทราบโดยทั่วถึง ทั้งนี้ ให้

เฝ้าระวังเหตุ

2. ระดับความรุนแรงปานกลาง - มาก คือ ส่งผลต่อตัวอาคารและการดําเนินงาน และ

อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต และทรัพย์สินได้ ให้ดําเนินการดังนี้

กรณีอยู่ภายนอกอาคาร
- ให้อยู่ห่างจากอาคารสูง เสาไฟฟ้า หรือสิ่งห้อยแขวนต่างๆ เพราะอาจมีกระจกแตก

กระเบื้อง ป้ายโฆษณา และวัสดุต่างๆ หล่นจากที่สูงทําให้ได้รับอันตรายได้
กรณีอยู่ภายในอาคารท่ีจอดรถ
- อย่าทําการใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดประกายไฟ เชน่ จุดไม้ขีดไฟ เพราะอาจมีก๊าซรั่วอยู่บรเิวณนั้น
- หมอบตรงมุมตึกโดยให้ห่างจากหน้าต่าง กระจก หลีกเล่ียงบริเวณที่จะมีสิ่งของตกหล่นใส่

หรือล้มทับ
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กรณีอยู่ภายในอาคาร
- เข้าไปอยู่ใต้โต๊ะ เก้าอี้ พิงผนังด้านใน แล้วอยู่นิ่ง ๆ ในกรณีท่ีไม่มีโต๊ะ หรือเก้าอ้ีให้ใช้แขน

ปิดหน้า ปิดศีรษะ หมอบตรงมุมห้อง โดยอยู่ให้ห่างจากหน้าต่าง กระจก หลีกเล่ียงบริเวณที่จะมีส่ิงของตกหล่นใส่
หรือล้มทับ

- อย่าใช้ลิฟต์ ขณะมีการสั่นไหว ถ้าอยู่ในลิฟต์ให้กดปุ่มเพื่อหาวิธีออกจากลิฟต์ทันที
- รอฟังคําสั่งจนกว่าจะมีคําสั่งให้อพยพ
- เมื่อมีคําส่ังอพยพออกนอกอาคาร อย่าวิ่งกรูออกนอกอาคาร ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการ

รักษาความปลอดภัยของแต่ละหน่วยงาน (ที่ได้รับการแต่งต้ัง) จะเป็นผู้นําทางบุคลากรอพยพไปตามทางออกที่จัดไว้
และไปยังจุดรวมพลที่กําหนดไว้ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ปลอดภัย ซึ่งบุคลากรสามารถที่จะมารายงานตัวและทําการ
ตรวจสอบนับจํานวนได้

- เจา้หน้าที่ควบคุมการรกัษาความปลอดภัยของแต่ละหน่วยงาน (ที่ไดร้ับการแต่งตั้ง) ตรวจนับ
จํานวนบุคลากรว่ามีการอพยพออกมาอยู่ในบริเวณที่ปลอดภัยครบทุกคนหรือไม่ หากพบว่าบุคลากร อพยพออกมา
ไม่ครบตามจํานวนจริง ให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีเข้ามายังพื้นที่เกิดเหตุ
เพื่อค้นหาและทําการช่วยชีวิตบุคลากรท่ียังติดค้างอยู่ในอาคาร

- ทีมปฐมพยาบาล กรณบีุคลากรที่ออกมาอยู่ที่จุดรวมพลแล้วมีอาการเป็นลม ช็อคหมดสติ
หรือบาดเจ็บ จะทําการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและส่งต่อโรงพยาบาลในกรณีที่พยาบาลหรือแพทย์พิจารณาแล้วต้อง
นําส่งโรงพยาบาล

5.3 หลังเกิดเหตุการณ์ มีการดําเนินการ ดังนี้
5.3.1 กลุ่มงานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ กลุ่มงานจัดหาพัสดุ กองบริหารการคลัง

- จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุและประเมินความเสียหายสถานท่ีเกิดเหตุ
- สํารวจและประเมินความเสียหาย และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
- สนับสนุนกําลังเจ้าหน้าที่ ยานพาหนะ วัสดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือทําความสะอาด

ดําเนินการร่วมกับศูนย์ประสานงานจิตอาสากระทรวงยุติธรรม ฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งสาธารณูปโภคที่ได้รับ
ความเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม และสามารถใช้งานได้ปกติ

- จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ ทดแทนของเดิมท่ีชํารุดเสียหาย
5.3.2 ฝ่ายรักษาความปลอดภัย กองกลาง

- อํานวยความสะดวกในการรับ - ส่งเจ้าหน้าท่ี วสัดุอปุกรณ์ อาหาร ปัจจัยสีท่ี่จําเป็น
- จัดเจ้าหน้าที่สํารวจสถานที่เกิดเหตุ และดูแลความปลอดภัยต่างๆ

5.3.3 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กองบริหารการคลัง และกองออกแบบและก่อสร้าง
- ดําเนินการจัดสรรงบประมาณ เพื่อฟื้นฟูความเสียหายเบื้องต้น
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แผนการจัดการเหตุการณ์ประท้วงชุมนุม/จราจล

1. สถานการณ์ทั่วไป
ในสถานการณ์ปัจจุบัน ภัยคุมคามด้านต่างๆ ท่ีมีต่อประเทศชาติ ประชาชน ตลอดจนหน่วยงานของรัฐ

โดยเฉพาะกระทรวงยุติธรรม ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้ง เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเร่ืองราวร้องทุกข์ ให้ความช่วยเหลือประชาชน และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
ซึ่งในบางคร้ังอาจมีประชาชนที่รู้สึกว่าตนเองไม่ได้ความเป็นธรรม มาร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมหรือมาแสดงออก
ทางสัญลักษณ์ในลักษณะมวลชนกลุ่มใหญ่ หรืออาจจะมาก่อเหตุ ความรุนแรงในด้านต่างๆ ต่อบริเวณพื้นที่และ
อาคารกระทรวงยุติธรรม รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ จําเป็นต้องมีการวางแผนในการปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไข
สถานการณ์วิกฤตท่ีอาจเกิดข้ึนได้ทุกเม่ือ ซ่ึงการรักษาความปลอดภัยสถานท่ี เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้ง
บุคคลสําคัญ มีความจําเป็นอย่างยิ่ง

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อกําหนดมาตรการในการป้องกันการเกิดเหตุชุมนุม ประท้วง/จลาจล ท่ีอาจส่งผลเสียหาย

รุนแรงภายในภายในอาคารกระทรวงยุติธรรม
2. เพื่อกําหนดบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรและเจ้าหน้าท่ี ในการบริหารจัดการเมื่อเกิดเหตุการณ์

ชุมนุม ประท้วง/จลาจล ให้มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา
3. เพื่อให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกท่ีปฏิบัติงานด้านการ

ป้องกันและระงับเหตุ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ
4. เพื่อให้สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องปลอดภัยเม่ือเกิดเหตุการณ์ชุมนุม ประท้วง/จลาจล

ภายในอาคารกระทรวงยุติธรรม

3. นิยามศัพท์
3.1 การประท้วง หมายถึง การแสดงออกด้วยการกระทํา เพ่ือแสดงให้เห็นว่าคัดค้าน หรือไม่เห็นด้วย

ซึ่งมีหลากหลายวิธี เช่น การเดินประท้วง การติดป้ายประท้วง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการแสดงออกทางสังคม และ
การเมือง โดยการประท้วงท่ีใช้ความรุนแรงก่อให้เกิดความวุ่นวายจนกลายเป็นการก่อการจลาจล

3.2 การก่อการจลาจล หมายถึง การก่อความไม่สงบที่มีลักษณะคล้ายสงครามการเมือง คือ
มีมวลชนขนาดใหญ่รวมตัวกันเคล่ือนไหว เพ่ือนําไปสู่การเปลี่ยนแปลง และไม่อาจควบคุมมวลชนท่ีมารวมตัวกัน
นั้นได้ จนนําไปสู่การจลาจล สร้างความวุ่นวาย สับสน และเกิดความเสียหาย โดยเมื่อสถานการณ์พัฒนาสู่การ
จลาจลแล้ว ก็จะมีการปราบปรามจากเจ้าหน้าที่รัฐ
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4. ขอบเขตและภารกิจ
4.1 กําหนดมาตรการในการป้องกันการเกิดเหตุชุมนุม ประท้วง/จลาจล ที่อาจส่งผลเสียหาย

รุนแรงภายในภายในอาคารกระทรวงยุติธรรม
4.2 กําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

ประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนับสนุนหน่วยงานเพื่ออํานวยความสะดวกบริเวณที่เกิดเหตุ
4.3 ประชาสัมพนัธ์ ข่าวสถานการณ์สาธารณภัยต่าง ๆ เพื่อประโยชนใ์นการป้องกันและแก้ไขปัญหา
4.4 จัดเตรียมสถานที่ ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ และเจ้าหน้าท่ี พร้อมให้ปฏิบัติงาน

5. ระดับความรุนแรงของเหตุการณ์
5.1 ระดับปกติ หมายถึง มีการข่าวเก่ียวกับสถานการณ์ที่มีการระดมมวลชนจากสถานที่ต่าง ๆ ทั่ว

ประเทศ เพื่อเข้ามาชุมนุมเรียกร้องให้กระทรวงยุติธรรมดําเนินการแก้ไขปัญหา โดยมีการจัดตั้ง ชักชวนจากแกนนํา

หรือกลุ่มบุคคลต่างๆ แต่ยังคงไม่มีการก่อเหตุท่ีใช้ความรุนแรงแต่อย่างใด เจ้าหน้าท่ีควบคุมการรักษาความ

ปลอดภัย ติดตามสถานการณ์โดยใกล้ชิด

5.2 ระดับเฝ้าระวัง หมายถึง เป็นกรณีรับทราบจากแหล่งข่าวเชื่อถือได้ว่าดารชุมนุมตามข้อ 5.1

มีแนวโนม้จะก่อให้เกิดเหตุใชค้วามรนุแรง เพื่อบบีบังคับเจ้าหน้าท่ีหรือหนว่ยงานของรัฐ ใหป้ฏิบัตติามข้อเรียกร้องต่างๆ

5.3 ระดับอันตราย หมายถึง เมื่อมีการชุมนุมเรียกร้อง ปิดก้ันสถานที่ราชการหรือกลุ่มมวลชนมี

แนวโน้มก่อความรุนแรงต่อเจ้าหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรม ปิดกั้นและขัดขว้างการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดย

ขู่ว่าจะดําเนินการอย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อมิให้เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมสามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ ตลอดจน

ปิดก้ันเส้นทางหรือการจราจรของประชาชนที่ต้องการมาติดต่อราชการในพ้ืนที่ของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งเจ้าหน้าท่ี

ควบคุมการรักษาความปลอดภัย หรือเจ้าหน้าที่ที่ประสบเหตุการณ์ของแต่ละหน่วยงานท่ีอยู่ในพื้นท่ีอาคาร

กระทรวงยุติธรรม สามารถประเมินสถานการณ์ได้ว่าอาจมีการก่อความรุนแรงมากยิ่งข้ึน

5.4 ระดับฉุกเฉินวิกฤต หมายถึง กรณีกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงมีการปลุกระดมก่อการจลาจล ทําลาย

ทรัพย์สินของทางราชการ ทําร้ายเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนโดยทั่วไป เป็นผลให้มีผู้บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต โดย

อาจกระทําการเผาทําลายทรัพย์สิน ตลอดจนก่อวินาศกรรมด้วยอาวุธร้ายแรงหรืออาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล้างสูง

รวมท้ังอาศัยการชุมนุมประท้วงในการโจรกรรมทรัพย์สินของทางราชการหรือทรัพย์สินของประชาชนทั่วไป

6. แนวทางการปฏิบัติและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
6.1 ก่อนเกิดเหตุการณ์ชุมนุมประท้วง การเตรียมความพร้อมและแนวทาง ดังนี้

1. รองปลัดกระทรวงยุ ติธรรมที่ ได้รับมอบหมาย กลุ่มงานอาคาร สถานท่ี และ
ยานพาหนะ กองบริหารการคลัง ฝ่ายรักษาความปลอดภัย กองกลาง มีหน้าที่ในการป้องกันและระงับการชุมนุม
ประท้วง กองกลางดําเนินการติดตามสถานการณ์ และข่าวสาร ตรวจสอบประเด็นปัญหาความเดือดร้อน ความ
ขัดแย้งเพื่อประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องแก้ไขปัญหา

2. กลุ่มงานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย กองกลาง
จัดเตรียมกําลังเจ้าหน้าที่ เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบการส่ือสาร ยานพาหนะ โดยมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติไว้ให้พร้อม
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3. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ดําเนินการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบอย่างต่อเน่ือง
เพื่อเป็นการปฏิบัติการทางจิตวิทยา ขจัดปัญหาความขัดแย้งระหว่างส่วนราชการกับประชาชน ดําเนินการด้านการ
ข่าว วางแผนรวบรวมข่าวสาร และประสานงานข่าวกับหน่วยงานต่าง ๆ สืบสวนหาข่าว เกี่ยวกับแกนนํา
ผู้สนับสนุน เครือข่าย ผู้จัดการชุมนุม จํานวนผู้ชุมนุม พฤติการณ์ แผนประทุษร้ายที่เคยเกิด แนวโน้มสถานการณ์

6.2 ขณะเกิดเหตุการณ์ชุมนุมประท้วง การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน มีแนวทาง ดังนี้

1. รองปลัดกระทรวงยุ ติธรรมที่ ได้รับมอบหมาย กลุ่มงานอาคาร สถานท่ี และ

ยานพาหนะ กองบริหารการคลัง ฝ่ายรักษาความปลอดภัย กองกลาง เมื่อตรวจสอบพบ หรือได้รับรายงานว่า

มเีง่ือนไข ประเด็นปัญหาขอ้ขัดแย้งความเดือนร้อนขึ้น ได้ติดตามสถานการณ์ ศึกษาวิเคราะห์สาเหตุและประสานงาน

กับสํานักงานรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรเอกชน ประชาชนท่ีเกี่ยวข้องทันที

2. นําผู้ท่ีเกี่ยวข้องไปยังพื้นท่ีเกิดเหตุและดําเนินการเจรจาทําความเข้าใจกับผู้นําการ

ชุมนุมให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการเป็นประการสําคัญเร่งด่วน

3. เม่ือไม่สามารถเจรจา ยุติประเด็นปัญหาข้อขัดแย้ง ความเดือดร้อนต่าง ๆ ให้ประสาน

สถานีตํารวจในพื้นที่ เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ตํารวจ ทําหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยบริเวณที่มีการ

ชุมนุมประท้วง มิให้การชุมนุมขยายตัวอย่างรุนแรง และป้องกันการแทรกแซงจากกลุ่มผู้ไม่หวังดี

4. ฝ่ายรักษาความปลอดภัย กองกลาง ร่วมกับสถานีตํารวจในพ้ืนที่ อํานวยความสะดวก

ด้านจราจรในบริเวณเส้นทางที่มีการชุมนุมประท้วงหรือการเดินทางของกลุ่มชุมนุม เพ่ือมิให้เกิดความเดือดร้อนต่อ

บุคคลอ่ืน

5. จัดตั้งศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจฯ ในการป้องกัน ควบคุม ส่ังการ และแก้ไขปัญหาการ

ชุมนุมประท้วง

6. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพ่ือชี้แจงข่าวสารที่

ถูกต้องแก่ประชาชนและสื่อมวลชนตามท่ีได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงยุติธรรม

6.3 หลังเกิดเหตุการณ์ชุมนุมประท้วง มีแนวทาง ดังนี้
1. รองปลัดกระทรวงยุติธรรมท่ีได้รับมอบหมาย กองกลาง ฝ่ายอาคารสถานท่ีและ

ยานพาหนะ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าท่ีตํารวจในพื้นท่ี ร่วมกันกําหนดวิธีการขนย้ายผู้ร่วมชุมนุม
ประท้วงกลับไปยังภูมิลําเนา

2. รองปลดักระทรวงยุติธรรมท่ีได้รับมอบหมาย ติดตามผลการแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
3. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนและสื่อมวลชน

มีความเข้าใจในข้อเท็จจริงที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหาและมีทัศนคติท่ีดีต่อการดําเนินงานของรัฐ
4. กลุ่มงานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ กองบริหารการคลัง ทําความสะอาดและฟื้นฟู

บูรณะสิ่งท่ีเสียหายให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ
5. ดําเนินการตามกฎหมาย เม่ือปรากฏว่าได้มีการกระทําท่ีละเมิดต่อกฎหมาย
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ข้ันตอนการเตรียมความพร้อมรับมือกลุ่มชุมนุมทางการเมืองหรือกลุ่มชุมนุมท่ัวไปเรียกร้องขอความเป็นธรรม
1. หากมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมในพื้นที่จังหวัดใด เจ้าหน้าที่ในสํานักงานยุติธรรม

จังหวัด จะประสานรายงานปัญหา จํานวนผู้ชุมนุม และรายชื่อแกนนํา มาที่ส่วนกลาง ก่อนที่กลุ่มผู้ชุมนุมจะ
เดินทางมาถึงที่กระทรวงยุติธรรม ทําให้โดยส่วนใหญ่กระทรวงยุติธรรมฯ จะได้รับทราบว่าจะมีการเคล่ือนไหว
เพื่อมาร้องเรียนที่กระทรวง ก่อนท่ีกลุ่มผู้ชุมนุมจะเดินทางมาถึง ทําให้สามารถเตรียมการรับมือได้ทันเหตุการณ์

2. ในกรณีที่เป็นผู้ชุมนุมกลุ่มเล็ก อาจเดินทางมาชุมนุมที่กระทรวงยุติธรรม โดยที่ไม่ได้รับ
การรายงานล่วงหน้าได้

3. เ ม่ือได้รับทราบปัญหาและจํานวนผู้ชุมนุมล่วงหน้า ผู้บริการของส่วนราชการท่ี
รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ สามารถเตรียมการเพื่อรองรับสถานการณ์ หรือเตรียมการเจรจากับกลุ่มผู้ชุมนุมได้ โดยไม่
ต้องรอคําสั่งจากผู้บริหารกระทรวง หรือฝ่ายการเมือง

4. กรณีที่กลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องให้มีการเจรจา จะเชิญเฉพาะแกนนําหรือผู้แทนกลุ่ม เข้ามา
เจรจากับผู้บริหารเท่านั้น

5. หน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องที่เป็นปัญหาจะมีการเตรียมการรับรอง เช่น แจกอาหาร
และเครื่องดื่มให้แก่กลุ่มผู้ชุมนุม เพื่อบรรเทาสถานการณ์
แนวทางการเสนอเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน
1. กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ลงทะเบียนรับหนังสือร้องเรียน
2. หัวหน้าสํานักงานรัฐมนตรี เสนอเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุ ติธรรม

เพื่อพิจารณาสั่งการ
3. กลุ่มงานบริหารท่ัวไป รับหนังสือส่ังการ และดําเนินการดังนี้

3.1 สําเนาหนังสือให้กลุ่มงานประสานการเมือง
3.2 จัดทําหนังสือเสนอเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตอบผู้ร้อง

ทราบผลการดําเนินการในเบื้องต้น
3.3 กลุ่มงานประสานการเมืองรวบรวมหนังสือร้องเรียนประมาณ 1 สัปดาห์ สรุป

เรื่องบันทึกเสนอเลขานกุารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อนําเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมทราบต่อไป

3.4 เร่ืองที่พิจารณาแล้วไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงยุติธรรม เลขานุการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จะมอบให้สํานักงานรัฐมนตรีทําหนังสือส่งต่อให้กระทรวงท่ีเก่ียวข้องพิจารณา
ดําเนินการต่อไป

3.5 เรื่องท่ีเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสั่งการแล้ว สํานักงาน
รัฐมนตรีจะส่งหนังสือให้หน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณาข้อเท็จจริง

3.6 เมื่อหน่วยงานพิจารณาข้อเท็จจริงแล้ว บันทึกรายงานเสนอปลัดกระทรวง
ยุติธรรม เพื่อนําเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ทราบข้อเท็จจริง และดําเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน

3.7 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบทําหนังสือตอบชี้แจงข้อเท็จจริงแก่ผู้ร้องทราบผลการ
พิจารณาอีกทางหนึ่ง

4. กลุ่มงานประสานการเมือง สํานักงานรัฐมนตรี สรุปผลการดําเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน
ท่ีหน่วยงานรายงาน เสนอให้เลขานุการรฐัมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นําเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมทราบ
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แผนการจัดการเหตุการณ์ก่อการร้าย/การก่อวินาศกรรม

1. สถานการณ์ทั่วไป
ในสถานการณ์ปัจจุบัน ภัยคุมคามด้านต่างๆ ที่มีต่อประเทศชาติ ประชาชน ตลอดจนหน่วยงาน

ของรัฐ โดยเฉพาะกระทรวงยุติธรรม ซ่ึงประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบังคับใช้กฎหมาย รวมท้ัง

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเร่ืองราวร้องทุกข์ ให้ความช่วยเหลือประชาชน และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

กฎหมาย ซึ่งในบางคร้ังอาจมีประชาชนที่รู้สึกว่าตนเองไม่ได้ความเป็นธรรม มาร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมหรือมา

แสดงออกทางสัญลักษณ์ในลักษณะมวลชนกลุ่มใหญ่ หรืออาจจะมาก่อเหตุ ความรุนแรงในด้านต่างๆ ต่อบริเวณ

พ้ืนที่และอาคารกระทรวงยุติธรรม รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ จําเป็นต้องมีการวางแผนในการปฏิบัติงาน

เพื่อแก้ไขสถานการณ์วิกฤตท่ีอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ซึ่งการรักษาความปลอดภัยสถานที่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

รวมท้ังบุคคลสําคัญ มีความจําเป็นอย่างยิ่ง

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพ่ือกําหนดมาตรการในการป้องกันการเกิดเหตุก่อการร้าย ที่อาจส่งผลเสียหายรุนแรงภายใน

ภายในอาคารกระทรวงยุติธรรม
2.2 เพื่อกําหนดบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรและเจ้าหน้าท่ี ในการบริหารจัดการเมื่อเกิดเหตุการณ์

ก่อการร้าย/ก่อวินาศกรรม ให้มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา และเพ่ือให้สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องปลอดภัย
เม่ือเกิดเหตุการณ์ภายในอาคารกระทรวงยุติธรรม

2.3 เพื่อให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกท่ีปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและระงับเหตุ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ

3. นิยามศัพท์
3.1 การก่อการร้าย หมายถึง การกระทําใด ๆ ที่สร้างความป่ันป่วนให้ประชาชนเกิดความ

หวาดกลัว หรือเพ่ือขู่เข็ญหรือบีบบังคับรัฐบาล หรือองค์การระหว่างประเทศ ให้กระทําหรือละเว้นกระทําการอย่าง
หนึ่งอย่างใด อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินที่สําคัญ

3.2 การก่อวินาศกรรม หมายความว่า การกระทําใด ๆ เพื่อทําลาย ทําความเสียหายต่อ
ทรัพย์สิน วัสดุ ข้อมูลข่าวสาร อาคาร สถานท่ี ยุทธปัจจัย ท่ีสงวน สาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวก หรือ
รบกวน ขัดขวาง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หน่วงเหน่ียวระบบการปฏิบัติงานใด ๆ รวมทั้งการประทุษร้ายต่อบุคคล ซึ่งทํา
ให้เกิดความปั่นป่วน หรือความเสยีหายทางการเมือง การทหาร การเศรษฐกิจ และสงัคมจิตวทิยา หรือทางหนึง่ทางใด
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4. ขอบเขตและภารกิจ
4.1 กําหนดมาตรการในการป้องกันการเกิดเหตุ ที่อาจส่งผลเสียหายรุนแรงภายในภายในอาคาร

กระทรวงยุติธรรม
4.2 กําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

ประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือ เพื่ออํานวยความสะดวกบริเวณท่ีเกิดเหตุ
4.3 ประชาสมัพันธ์ ข่าวสถานการณ์สาธารณภัยต่าง ๆ เพือ่ประโยชนใ์นการป้องกันและแก้ไขปญัหา
4.4 จัดเตรียมสถานที่ ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ และเจ้าหน้าท่ี พร้อมให้ปฏิบัติงาน

5. ระดับความรุนแรงของเหตุการณ์
5.1 ระดับปกติ หมายถึง มีการข่าวเก่ียวกับสถานการณ์การก่อเหตุวินาศกรรมในพื้นท่ีต่างๆ ของ

ประเทศ หรือต่างประเทศ จากกลุ่มผู้ก่อการร้าย หรือกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ โดยมีเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือหน่วยงานราชการ ตลอดจนพ้ืนที่ต่างๆ ของประชานโดยทั่วไป เพื่อให้เกิดความหวาดกลัวเป็น

5.2 ระดับเฝ้าระวัง หมายถึง กรณีรับทราบจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ว่าจะมีการก่อวินาศกรรม
หรือมีการก่อการร้ายต่อกระทรวงยุติธรรม ท้ังในกรณีที่มีเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าท่ีหรือบุคคลทั่วไป หรือสถานที่ท่ี
เก่ียวข้องกับกระทรวงยุติธรรม ตลอดจนภาวะสุ่มเสี่ยงท่ีต้องเฝ้าระวังการก่อเหตุด้วยวัตถุระเบิด หรืออาวุธท่ีมี
อานุภาพทําลายล้างสูง จากการข่มขู่ของกลุ่มผู้ไม่หวังดีต่างๆ

5.3 ระดับอันตราย หมายถึง จากสถานการณ์ตามข้อ ๕.๒ มีผู้พบเห็นบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัยใน
พื้นท่ีรักษาความปลอดภัย หรือในสถานท่ีทํางาน โดยบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัยดังกล่าวมีพฤติการณ์หรือลักษณะ
ของวัตถุ ทําให้เจ้าหน้าท่ีควบคุมการรักษาความปลอดภัย หรือเจ้าหน้าท่ีผู้พบเห็นเหตุการณ์ของแต่ละหน่วยงานท่ี
อยู่ในพื้นที่ของอาคารกระทรวงยุติธรรม สามารถประเมินสถานการณ์ได้ว่าอาจมีการก่อวินาศกรรม หรือมีการก่อ
การร้ายในพ้ืนที่รักษาความปลอดภัยของกระทรวงยุติธรรม

5.4 ระดับฉุกเฉินวิกฤต หมายถึง กรณีเกิดเหตุการณ์ระเบิดรุนแรง การกราดยิง การใช้สารเคมี
ทําร้าย หรือการก่อการร้ายด้วยอาวุธทําลายล้างสูงอื่นๆ เป็นผลให้มีผู้บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ตลอดจนการใช้วัตถุ
ระเบิดหรืออาวุธทําลายล้างสูง ทําให้เกิดความหวาดกลัวและความวุ่นวายในพ้ืนที่และอาคารกระทรวงยุติธรรม

6. แนวทางการปฏิบัติและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

6.1 ก่อนเกิดเหตุการณ์ การเตรียมความพร้อม มีแนวทาง ดังนี้

1. รองปลัดกระทรวงยุติธรรมที่ ได้รับมอบหมาย กลุ่มงานอาคาร สถานที่ และ

ยานพาหนะ กองบริหารการคลัง ฝ่ายรักษาความปลอดภัย กองกลาง มีหน้าที่ในการป้องกันและระงับการชุมนุม

ประท้วง กองกลางดําเนินการติดตามสถานการณ์ ตรวจสอบประเด็นปัญหาความเดือดร้อน ความขัดแย้งเพื่อ

ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องแก้ไขปัญหา

2. กลุ่มงานอาคาร สถานท่ี และยานพาหนะ กองบริหารการคลัง ฝ่ายรักษาความ

ปลอดภัย กองกลาง จัดเตรียมกําลังเจ้าหน้าที่ เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบการสื่อสาร ยานพาหนะ โดยมอบหมาย

หน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติไว้ให้พร้อม

3. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ดําเนินการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปฏิบัติการทางจิตวิทยา ขจัดปัญหาความขัดแย้งระหว่างส่วนราชการกับประชาชน ดําเนินการ

ด้านการข่าว วางแผนรวบรวมข่าวสาร และประสานงานข่าวกับหน่วยงานต่าง ๆ สืบสวนหาข่าว เก่ียวกับแกนนํา

ผู้สนับสนุน เครือข่าย ผู้จัดการชุมนุม จํานวน พฤติการณ์ แผนประทุษร้ายที่เคยเกิด แนวโน้มสถานการณ์
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6.2 ขณะเกิดเหตุการณ์ การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน มีแนวทาง ดังนี้
1. รองปลัดกระทรวงยุ ติธรรมที่ ได้รับมอบหมาย กลุ่มงานอาคาร สถานท่ี และ

ยานพาหนะ กองบริหารการคลังฝ่ายรักษาความปลอดภัย กองกลาง เม่ือตรวจสอบพบ หรือได้รับรายงานว่า มี
เงื่อนไข ประเด็นปัญหาข้อขัดแย้งความเดือนร้อนขึ้น ได้ติดตามสถานการณ์ ศึกษาวิเคราะห์สาเหตุและประสานงาน
กับรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรเอกชน ประชาชนท่ีเกี่ยวข้องทันที

2. นําผู้ที่เกี่ยวข้องไปยังพ้ืนที่เกิดเหตุและดําเนินการเจรจาทําความเข้าใจกับผู้ก่อการร้าย
ให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการเป็นประการสําคัญเร่งด่วน

3. เมื่อไม่สามารถเจรจา ยุติประเด็นปัญหาข้อขัดแย้ง ความเดือดร้อนต่างๆ ให้ประสาน
สถานีตํารวจในพ้ืนที่ เพื่อจัดเจ้าหน้าท่ีตํารวจ ทําหน้าท่ีรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยบริเวณท่ีมีการก่อ
การร้าย มิให้การขยายตัวอย่างรุนแรง และป้องกันการแทรกแซงจากกลุ่มผู้ไม่หวังดี

4. ฝ่ายรักษาความปลอดภัย กองกลาง ร่วมกับสถานีตํารวจในพื้นที่อํานวยความสะดวก
ด้านจราจรในบริเวณเส้นทางท่ีมีการก่อการร้ายหรือการปิดการจราจร เพื่อมิให้เกิดความเดือดร้อนต่อบุคคลอ่ืน

5. จัดตั้งศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจฯ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย
โดยรัฐมนตรีเจ้าสังกัด/หัวหน้าส่วนราชการ/เจ้าหน้าที่ร่วมเจรจากับผู้ก่อการร้ายและติดตามผลการแก้ไขปญัหาให้ยตุิโดย
สิน้เชงิ

6. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพ่ือชี้แจงข่าวสารที่
ถูกต้องแก่ประชาชนและสื่อมวลชนตามท่ีได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงยุติธรรม

6.3 หลังเกิดเหตุการณ์ มีแนวทาง ดังนี้
1. รองปลัดกระทรวงยุติธรรมที่ ได้รับมอบหมาย กลุ่มงานอาคาร สถานที่ และ

ยานพาหนะ กองบริหารการคลังฝ่ายรักษาความปลอดภัย กองกลาง และเจ้าหน้าที่ตํารวจร่วมกันกําหนดวิธีการ
จัดการและป้องกันการเกิดก่อเหตุก่อการร้าย และติดตามผลการแก้ไขปัญหาใหเ้สร็จสิ้นโดยเรว็

3. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนและสื่อมวลชนมี
ความเข้าใจในข้อเท็จจริงท่ีถูกต้องในการแก้ไขปัญหาและมีทัศนคติที่ดีต่อการดําเนินงานของรัฐ

4. กลุ่มงานอาคาร สถานท่ี และยานพาหนะ กองบริหารการคลัง ทําความสะอาดและ
ฟื้นฟูบูรณะสิ่งที่เสียหายให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ

5. ดําเนินการตามกฎหมาย เม่ือปรากฏว่าได้มีการกระทําท่ีละเมิดต่อกฎหมาย
6. เยียวยาผู้ท่ีได้รับผลกระทบ กรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
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กรณีเกิดเหตุภัยคุกคามจากวัตถุระเบิด
ซ่ึงภัยคุกคามจากวัตถุระเบิดหรือทําให้เกิดความหวาดกลัวจากการใช้วัตถุระเบิดในการก่อเหตุ ไม่ว่า

จะเป็นภัยคุกคามโดยการข่มขู่ทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษรว่าจะมีการจุดชนวนระเบิดแสวงเครื่อง หรือก่อความ
ไม่สงบท่ีจะทําให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน การเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บไม่ว่าวัตถุระเบิดนั้น จะมีอยู่จริง
หรือไม่ก็ตาม

ข้ันตอนการปฏิบัติมีดังนี้
1. ผู้พบเห็นบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัย รีบแจ้งข้อมูลให้กับผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่รักษา

ความปลอดภัยท่ีอยู่ในพื้นท่ีโดยเร็ว
2. การปฏิบัติเม่ือพบวัตถุต้องสงสัย

2.1 ถามหาเจ้าของ อย่ารบกวน ยุ่งเก่ียว งัด แกะ ปิด หรือทําให้เปล่ียนรูปทรงและ
ตําแหน่งท่ีพบวัตถุต้องสงสัย

2.2 ปิดกั้นพ้ืนที่ห้ามเข้าออก และทําให้ปลอดภัยเบื้องต้น เช่น ใช้กระสอบทราย ยาง
รถยนต์ครอบไว้ มีป้ายเตือน และมีคนเฝ้าไว้

2.3 เตรียมข้อมูลเก่ียวกับวัตถุนั้นๆ
2.4 จัดเจ้าหน้าที่ไปลาดตระเวนหาข่าวรอบ ๆ เกี่ยวกับวัตถุต้องสงสัย
2.5 รีบดําเนินการแจ้ง ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
2.6 เม่ือเจ้าหน้าท่ีมาถึงเพื่อทําการเก็บกู้ตรวจสอบ ต้องเตรียมจัดหาผู้ท่ีรู้รายละเอียดต่าง ๆ

ได้ดี เพื่อให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
3. การปฏิบัติกรณีพบวัตถุระเบิด

3.1 เตรียมข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานท่ีพบวัตถุระเบิด รูปร่าง สี นํ้าหนักโดยประมาณ มูลเหตุ
ที่เช่ือถือได้ว่าเป็นวัตถุระเบิด ใครเป็นผู้พบ พบเมื่อใด ใครเห็นบ้างที่ตัววัตถุระเบิด มีอุปกรณ์อะไรประกอบที่เห็นได้
เช่น สายไฟ นาฬิกา หรืออื่นๆ

3.2 ใช้เชือกปิดกั้นผู้คนไม่ให้เข้าไปรบกวน อาจใช้กระสอบทราย ยางรถยนต์ครอบไว้ มี
ป้ายเตือน และใช้คนเฝ้าไว้ในที่ปลอดภัย

3.3 รีบแจ้งเหตุกับหน่วยที่เกี่ยวข้องให้มาช่วยดําเนินการ พร้อมกับอพยพผู้คนไว้ในรัศมี
ปลอดภัย

3.4 ประสานงานกับหน่วยท่ีเกี่ยวข้อง
3.5 จัดเจ้าหน้าที่ท่ีทราบรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุระเบิดน้ันได้ดี และรู้ถึงเส้นทางเข้าออก

บริเวณท่ีพบวัตถุระเบิดนั้น เพื่อรอให้รายละเอียดแก่เจ้าหน้าที่ท่ีจะมาดําเนินการ
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ภาคผนวก ฌ
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แผนเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ความเป็นมา

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แพร่อย่างรวดเร็วและ

ขยายวงกว้างไปในหลายประเทศท่ัวโลก ประเทศไทยได้มีการจัดทํามาตรการในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่

ระบาดเช้ือไวรัสดังกล่าว รวมถึงมีการฉีดวัคซีนเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน เพ่ือลดอัตราการเสียชีวิตของ

ประชากรในประเทศแล้ว ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีการจัดทําแผนเพื่อรองรับและตอบโต้สถานการณ์เมื่อ

เกิดเหตุการณ์ระบาดของโรค โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้จัดทําแผน

เตรียมความพร้อมรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่ในปัจจุบัน เชื้อไวรัสมีการ

พัฒนาสายพันธ์ุอย่างรวดเร็วซึ่งทําให้เกิดการระบาดของโรคอย่างรุนแรงและแพร่หลาย ก่อให้เกิดความยุ่งยากและ

ซับซ้อนในการบริหารจัดการมากข้ึน และแนวโน้มของการติดเชื้อมีเพิ่มขึ้นทุกวัน รวมถึงจํานวนผู้เสียชีวิตมีเพิ่มมาก

ข้ึน ทําให้หลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยต้องกําหนดมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมถึงเกิดความ

เสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศและการให้บริการสาธารณะในด้านต่างๆ ต้องหยุดชะงักลง เพื่อให้ทันต่อ

สถานการณ์ควบคุมการแพร่ระบาด และดําเนินงานตามภารกิจขององค์กร รวมถึงบุคลากรสามารถดําเนินชีวิตวิถี

ใหม่อย่างปลอดโรคและปลอดภัย สามารถดําเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลสูงสุด

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จึงได้แต่งต้ังคณะทํางานเฉพาะกิจพิเศษบริหารสถานการณ์ COVID-19

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อร่วมกันจัดทําแผนเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 (COVID-19) ของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้ึน เพ่ือเตรียม

ความพร้อมขององค์กรให้สามารถปรับใช้กรณีเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ในการป้องกัน ควบคุม และสนองต่อสถานการณ์วิกฤต เพ่ือลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการขับเคล่ือนการดําเนินงาน

ตามภารกิจขององค์กร ให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน
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2. วัตถุประสงค์

2.1. เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

(COVID-19) และลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการระบาดของโรคดังกล่าว

2.2. เพื่อใช้เป็นแนวทางให้หน่วยงานสามารถดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่องเม่ือเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน

2.3. เพื่อให้บุคลากรทราบและใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบทบาทของแต่

ละทีมความต่อเนื่องได้อย่างเหมาะสม

3. ขอบเขต

แผนเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใช้เป็นแนวทางให้บุคลากรปฏิบัติ กรณีเหตุการณ์ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้หน่วยงานในสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมสามารถ

ดําเนินงานตามภารกิจหลักได้อย่างต่อเนื่อง

4. โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของคณะทํางานเฉพาะกิจพิเศษบริหารสถานการณ์ COVID-19

ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC)

ทีมตระหนักรู้สถานการณ์

และปฏิบัติการสอบสวน

ควบคุมโรค

(กก. และ บค.)

ทีมภารกิจด้านยุทธศาสตร์

(ยผ. และ กค.)

ทีมประสานงานและ

เลขานุการ

(กก.และ บค.)

ทีมภารกิจด้านส่ือสาร

ความเสี่ยง

(กก.และ บค.)
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โครงสร้างคณะทํางานเฉพาะกิจพิเศษบริหารสถานการณ์ COVID-19 เพื่อให้แผนบริหารความต่อเนื่อง

(Business Continuity Plan : BCP) ของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด จึงได้กําหนดบทบาทหน้าที่ของคณะทํางานบริหารความต่อเนื่องภารกิจ

และทีมงานเฉพาะกิจพิเศษบริหารไว้ ดังนี้

1. ผู้บัญชาการณ์เหตุการณ์ (IC) : รับผิดชอบ

1.1. ตัดสินใจเกี่ยวกับการอนุมัตินโยบาย และตัดสินใจประกาศใช้แผนฉุกเฉินในระยะต่างๆ ของการ

ระบาดและประกาศยกเลิกใช้แผน

1.2. สั่งการ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบัญชาการเหตุการณ์ ของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงยุติธรรม

1.3. ประสานระดับนโยบายกับหน่วยงาน ติดตาม ประเมิน และแก้ไขการดําเนินงานในส่วนต่างๆ

2. ทีมตระหนักรู้สถานการณ์และปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค : รับผิดชอบ

2.1. ประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทีมพยาบาลผู้ตรวจของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ

เยาวชน

2.2. รายงานสถานการณ์และปัญหาอุปสรรค หรือร้องขอการสนับสนุนเพิ่มเติมกับศูนย์บัญชาการ

2.3. สรุปรายงานเหตุการณ์เร่งด่วนที่สําคัญให้ผู้บริหารรับทราบ

3. ทีมภารกิจด้านยุทธศาสตร์ : รับผิดชอบ

3.1. เสนอกลยุทธ์ มาตรการ เป้าหมายในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินแก่ผู้บัญชาการเหตุการณ์

3.2. ประเมินผลการดําเนินงานตามกลยุทธ์ มาตรการ เป้าหมาย เพ่ือปรับปรุงให้เหมาะสมตาม

สถานการณ์

4. ทีมภารกิจด้านส่ือสารความเส่ียง : รับผิดชอบ

4.1. จัดทําข้อมูลข่าวสาร ประเด็นข่าวสารท่ีถูกต้อง แม่นยํา และครบถ้วน ให้เหมาะกับสถานการณ์

4.2. ดําเนินการส่ือสารความเสี่ยงผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งผลิตสื่อ เพ่ือเผยแพร่ด้วยรูปแบบและภาษาที่

เหมาะสม เข้าใจง่าย

5. ทีมภารกิจด้านประสานงานและเลขานุการ : รับผิดชอบ

5.1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกสํานักงานปลัดกระทรวง

ยุติธรรม

5.2. ให้การสนับสนุนด้านบริหารจัดการ และอํานวยความสะดวกในทุกๆด้าน เช่น ประสานเจ้าหน้าท่ี

ตรวจ ATK สรรหาสถานที่ และจัดส่ิงอํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน สําหรับทีมปฏิบัติการตามแผนท่ี

กําหนด
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5. แนวทางการปฏิบัติคณะทํางานเฉพาะกิจพิเศษบริหารสถานการณ์ COVID -19

5.1. การสํารวจข้อมูลและการแบ่งกลุ่มเจ้าหน้าท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

การสํารวจข้อมูล

- ให้ทุกคนประเมินตนเอง พร้อมรายงานผลอาการป่วยหรือความเสี่ยงของตนเองผ่านระบบ OPS

Intranet ซ่ึงสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จัดทําข้ึน

การเดินทางไปต่างประเทศ

- ไม่อนุมัติให้เดินทางไปประเทศเสี่ยง ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข ประกาศ

- พื้นท่ีเสี่ยงอื่นๆ ขอให้งดหรือเลื่อนการเดินทางท่ีไม่จําเป็น

หัวข้อ
กลุ่มผู้ที่เป็น/มีเหตุอันควร

สงสัยว่าเป็น
กลุ่มเส่ียง กลุ่มเฝ้าระวัง

นิยาม 1. ผู้ท่ีเป็น COVID-19
2. ผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น ได้แก่
2.1 ผู้ท่ีป่วยหลังจากกลับจากประเทศ
เสี่ยง
2.2 ผู้ท่ีป่วยหลังจากได้ใกล้ชิดกับ ผู้ท่ี
เป็น COVID-19

1. ผู้ท่ีกลับจากประเทศเสี่ยง
2. ผู้ ท่ี ใ ก ล้ ชิ ด กั บ ผู้ ท่ี เ ป็ น
COVID-19
3. ผู้ ท่ีใกล้ชิดกับผู้ มีเหตุอัน
ควรสงสัยว่าเป็น

1. ผู้ท่ีกลับจากต่างประเทศ
ท่ีไม่เสี่ยง
2. ผู้ท่ีได้ใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยง

แนวปฏิบัติ 1. หยุดงานและไปพบแพทย์
2. ปฏิบัติตามท่ีแพทย์แนะนํา
3. แจ้งผู้บังคับบัญชาและหน่วยงาน
ผ่านระบบทันที
4. ผู้บังคับบัญชาแจ้งผู้ประสานทันที

1. แจ้งผู้บังคับบัญชาผ่าน
ระบบ หยุด 14 วัน
2. รายงานสุขภาพผ่านระบบ
ก่อนเท่ียง 14 วัน
3. สวมหน้ากากอนามัย
งดออกไปยังท่ีสาธารณะ
งดใช้สิ่งของร่วมกับคนอื่น
4. หากป่วยให้ไปพบแพทย์
5. พ้น 14 วัน หากไม่ป่วยให้
มาปฏิบัติงานตามปกติ

1. แจ้งหน่วยงานผ่านระบบ
2. ร า ย ง าน สุ ขภาพผ่ า น
ระบบก่ อน เที่ ย ง ทุ ก วั น
3. มาปฏิบั ติงานโดยสวม
ห น้ากากอนามั ย ทุ กวั น
4. หากป่วยให้ไปพบแพทย์

นิยาม ผู้ท่ี มีไข้ ไอ มีน้ํามูก มีเสมหะ ผูท่ี้ไม่มีไข้ ไอ มีน้ํามูก มีเสมหะ
แนวทางปฏิบัติ 1. ลาป่วย จนกว่าจะหายจากอาการป่วย

2. หากมีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้มี
สา เห ตุจากโ รค COVID-19 ใ ห้มา
ปฏิบัติงานได้ แต่ต้องสวมหน้ากาก
อนามัยจนกว่าจะหายป่วย

ปฏิ บัติตามคําแนะนําของ
กระทรวงสาธารณสุข เช่น
สวมหน้ากากอนามัยในท่ีคน
แออัด ล้างมือบ่อย ๆ ด้ วย
เจลล้างมือแอลกอฮอล์ หรือน้ําสบู่
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5.2 การบริหารจัดการอาคาร อุปกรณ์ วัสดุสํานักงาน และยานพาหนะ
ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาสั่งการผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบอาคารสํานักงาน ให้มีการดําเนินการเพื่อ

ประโยชน์ ในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
 ติดตั้งส่ือประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ และการป้องกันการแพร่กระจายของโรค
 จัดให้มีการคัดกรอง และตรวจวัดอุณหภูมิทุกคนก่อนเข้าอาคาร
 จัดให้มีเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ภายในสถานที่ทํางาน เช่น ทางเข้าอาคาร ทางเข้าลิฟต์ ห้อง

ประชุม
 จัดให้มีการทําความสะอาดอาคารสถานท่ี และอุปกรณ์ วัสดุสํานักงานตามที่กระทรวงสาธารณสุข

แนะนํา
 ระมัดระวังการเก็บขยะที่ปนเป้ือน น้ํามูก น้ําลาย ควรสวมถุงมือหรือใช้เหล็กคีบด้ามยาวเก็บขยะท่ี

ปนเปื้อน
5.3 การจัดการประชุม สัมมนา

 กรณีเป็นการรวมกันของคนหมู่มาก ให้พิจารณาการประชุม หรือสัมมนา ผ่านระบบส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น cisco webex, e-Meeting, Zoom เป็นต้น

 หากจําเป็นจะต้องจัดประชุมที่อาคารสํานักงาน ให้มีปฏิบัติการตามมาตรการควบคุมการแพร่
ระบาดอย่างเคร่งครัด งดบริการอาหาร และอาหารว่าง ระหว่างประชุมหรือในห้องประชุม

6. ระบบรายงานเพื่อป้องกันความเส่ียงการติดโรค COVID-19 ของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและ
ระบบรายงานสุขภาพ

6.1. กองบริหารทรัพยากรบุคคล ประสานหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอ
รายชื่อเจ้าหน้าที่ ซ่ึงจะเข้าปฏิบัติงานในแต่ละวัน เพื่อนําเสนอผู้บริหารพิจารณาให้เข้าปฏิบัติงาน ประจํา
สัปดาห์

6.2. ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรายงานผลสุขภาพ ของตนเองพร้อมรายงานการไปยังพื้นที่เสี่ยงผ่านระบบ
OPS Intranet เป็นประจําทุกวัน

6.3. ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนบันทึกการลงเวลาเข้า - ออก การปฏิบัติงาน ผ่านระบบ OPS Intranet
6.4. ให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนบันทึกผลการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) ตามที่ได้รับ

มอบหมายผ่านระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) เมนู PO605
6.5. ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนยื่นใบลาพักผ่อน ลากิจ ลาป่วย ผ่านระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับ

กรม (DPIS)
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7. การปฏิบัติงานนอกสถานท่ีตั้ง (Work from Home) อันเน่ืองมาจากการแพร่ระบาด (ระลอกใหม่) ของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)

7.1. สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้มีประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เม่ือวันที่ 20 มีนาคม
2563 เร่ือง มาตรการการปฏิบัติงานภายในที่พักกรณีการแพร่ระบาทของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
(COVID-19) เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนในสํานักงานรัฐมนตรี และสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ถือปฏิบัติ

7.2. สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม นําระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี ลดระยะเวลาในการนําเสนองาน ลดใช้กระดาษ และลดการเข้ามาปฏิบัติงานท่ี
สํานักงานของเจ้าหน้าที่

7.3. กําหนดให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสํารวจความต้องการขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์
สําหรับการปฏิบัติงานนอกสถานท่ีต้ัง (Work from Home) ของหน่วยงานในสังกัด พร้อมท้ังจัดหาระบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการประชุม การอบรม และสัมมนา

8. การมาปฏิบัติงาน ณ อาคารสํานักงานกระทรวงยุติธรรม ช่วงระหว่างการแพร่ระบาด (ระลอกใหม่) ของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)

8.1. เหลื่อมเวลาการมาปฏิบัติงานเป็น 2 รอบ คือ รอบ 08.30-16.30 น. และ รอบ 09.30-17.30 น.
8.2. การสับเปล่ียนหมุนเวียนการมาปฏิบัติงาน โดยไม่ให้เกิน ร้อยละ 25 ของจํานวนเจ้าหน้าท่ีในแต่ละวัน
8.3. การวางมาตรการด้านสุขภาพและความปลอดภัย

- ให้เจ้าหน้าที่ และผู้มาติดต่อ ทุกคน สวมหน้ากากอนามมัย
- ให้เจ้าหน้าที่ และผู้มาติดต่อ ทุกคน ตรวจคัดกรองก่อนเข้าอาคารกระทรวงยุติธรรม ณ จุดคัด

กรองเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อ ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณทางเข้าอาคารท้ัง 2 ด้าน
- ให้เจ้าหน้าที่ ทุกคนเว้นระยะห่างทางสังคม ได้แก่ การแยกรับประทานอาหาร การพูดคุย
- ห้ามเจ้าหน้าท่ีนําบุตรหลานมาเล้ียง ท่ีทํางานเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเช้ือต่อเด็ก
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9. การอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน

เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่องานของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และกระทรวง
ยุติธรรมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด (ระลอกใหม่) ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จึงได้จัดช่องทางการติดต่อแก่ประชาชน ผ่าน 8 ช่องทาง ดังนี้

1. โทรศัพท์หมายเลข 0-2141-5100
2. จดหมายตู้ไปรษณีย์ 3 หลักสี่ กทม. 10210
3. เว็บไซต์ : mind.moj.go.th

4. แอปพลิเคช่ันไลน์ Lind ID : svl007
5. อีเมลล์ : complainingcenter@moj.go.th
6. Facebook Fanpage ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม
7. แอปพลิเคช่ัน Justictcare : บริการรับเรื่องยุติธรรมสร้างสุข
8. สายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77

mailto:complainingcenter@moj.go.th
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10. ทีมผู้ประสานงาน และขั้นตอนการแจ้งเหตุ

การแจ้งเหตุกรณีพบกลุ่มผู้ป่วย หรือกลุ่มเสี่ยงในอาคารสํานักงาน
1. กรณีพบกลุ่มผู้ป่วยหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าป่วย อยู่ในอาคารสํานักงาน

2. กรณีพบกลุ่มเส่ียง อยู่ในอาคารสํานักงาน

หน้าท่ีผู้พบเจอ ผู้รับผิดชอบพ้ืนท่ี
แจ้งผู้รับผิดชอบพ้ืนที่ เ พ่ือทําการกักตัว
บุคคลดังกล่าว ในสถานท่ีท่ีเหมาะสม

 กักตัวบุคคลดังกล่าวในสถานท่ีที่เหมาะสม แจ้งผู้ประสานงานตามท่ี
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมกําหนด และแจ้งเจ้าหน้าที่ควบคุม
โรคพื้นท่ีภายใน 3 ชั่วโมง
 สอบถามการเดินทางและบริเวณที่ผู้ที่มีความเส่ียงเป็นโรคได้สัมผัส

ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมปลอดภัย
 ปิดอาคารสํานักงานเพื่อทําความสะอาดเป็นเวลาอย่างน้อย 1 วัน

หน้าท่ีผู้พบเจอ ผู้รับผิดชอบพ้ืนท่ี
แจ้งผู้รับผิดชอบพื้นที่เพื่อทําการเชิญกลับ
ท่ีพัก

 เ ชิญผู้ที่มีความเ ส่ียงเป็นโรค COVID-19 กลับที่ พัก และแจ้งผู้
ประสานงานตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมกําหนด
 สอบถามการเดินทางและบริเวณที่ผู้ที่มีความเส่ียงเป็นโรคได้สัมผัส

ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมปลอดภัย
 ปิดบริเวณดังกล่าวเพ่ือทําความสะอาดทันที หรือกหากมีความจําเป็น
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11. การเตรียมความพร้อมการให้บริการห้องพยาบาล อาคารกระทรวงยุติธรรม

อาคารกระทรวงยุติธรรม มีพื้นท่ีห้องพยาบาลตั้งอยู่ภายในสถานรับเลี้ยงเด็กชั้น 2 โดยกองกลางและกอง

พัฒนาระบบสุขภาพเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้ร่วมกันสํารวจพ้ืนที่ดังกล่าว เพ่ือ

จัดต้ังเป็นห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยพื้นท่ีจะประกอบไปด้วยห้องปฐมพยาบาลและพื้นที่รับเลี้ยงเด็ก โดย

ภายในห้องปฐมพยาบาล จะมีเตียงสังเกตอาการ 1 เตียง และโต๊ะให้คําปรึกษา 1 โต๊ะ และมีการจัดเตรียม

เวชภัณฑ์พื้นฐานไว้ให้บริการ การให้บริการและการดูแลของพยาบาลจะเป็นลักษณะการโทรประสานไม่ใช่

ประจําการตลอดเวลา เนื่องด้วยจํานวนบุคลากรด้านพยาบาลมีจํากัด สําหรับการปฐมพยาบาลจะเป็นลักษณะ

อุบัติเหตุเล็กน้อย หากเป็นอุบัติเหตุร้ายแรงจะทําการส่งต่อไปยังโรงพยาบาล (โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาล

มงกุฏวัฒนะ) ต่อไป

12. จัดโครงการอบรมให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อรองรับ

เหตุการณ์ฉุกเฉิน

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้จัดเตรียมโครงการให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น และการช่วย

ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่การ

ปฏิบัติงาน โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัย และเพื่อเป็นการลด

ความเส่ียง ลดการรุนแรงของอาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ และสามารถนําความรู้

ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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