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คณะทางานบริหารจัดการความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
ผลกระทบของสภาวะวิกฤตต่อการดาเนินงาน
กลยุทธ์ความต่อเนื่องในการดาเนินงาน (Business Continuity Strategy)
ความต้องการด้านทรัพยากรที่จาเป็นในการบริหารความต่อเนื่อง
กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree)
ทีมงานบริหารความต่อเนื่องสภาวะวิกฤต
วิกฤตการณ์ที่1 : อาคารสานักงานไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากอัคคีภัย
รายละเอียดแผนการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1.1 แผนฉุกเฉิน
1.2 แผนดาเนินการต่อเนื่อง (Continuity Plan)
1.3 แผนฟื้นตัวจากความเสียหาย (Disaster Recovery Plan)
1.4 ข้อมูลติดต่อหน่วยงานภายนอก
1.5 การฝึกซ้อมแผน
วิกฤตการณ์ที่ 2 : อาคารสานักงานไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากน้าท่วม
รายละเอียดแผนการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
2.1 แผนฉุกเฉิน
2.2 แผนดาเนินการต่อเนื่อง (Continuity Plan)
2.3 แผนฟื้นตัวจากความเสียหาย (Disaster Recovery Plan)
2.4 ข้อมูลติดต่อหน่วยงานภายนอก
วิกฤตการณ์ที่ 3 : อาคารสานักงานไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากสถานการณ์ชุมนุม
รายละเอียดแผนการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
3.1 แผนฉุกเฉิน
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3.4 ข้อมูลติดต่อหน่วยงานภายนอก
วิกฤตการณ์ที่ 4 : ผลกระทบทางการดาเนินงานเกี่ยวกับความต้องการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและข้อมูล (IT & Information Requirement) ของ วช.
4.1 รายละเอียดแผนการจัดการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
4.2 ระยะเวลาเปูาหมายในการฟื้นคืนสภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และข้อมูล
4.3 ระยะเวลาการจัดหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล
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แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
ของสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
บทนา
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีการดาเนินการจัดทาแผนการบริหารความพร้อม
ต่อสภาวะวิกฤตส าหรับ เป็ นกรอบในการดาเนินงานให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้องค์กรสามารถดาเนินงานตามแผนเป็นการบริหารความเสี่ยงเชิงปูองกัน แต่การดาเนินการของ
องค์กรจะต้องมีกระบวนการสาคัญ ซึ่งเมื่อเกิดสภาวะวิกฤตขึ้นอาจสร้างความเสียหายอย่างมากต่อองค์กร
ดังนั้น วช. จึงได้จัดทาแผนการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ทั้งนี้การ
ดาเนินงานตามแผนการบริหารความต่อเนื่อง เป็นการบริหารความเสี่ยงเชิงแก้ ไข เพื่อเตรียมความพร้อม
ในกรณีเกิดวิกฤตการณ์ขึ้น องค์กรสามารถนาแผนดังกล่าวมาปฏิบัติ เพื่อให้ดาเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
ระบบการบริหารความต่อเนื่อง คือการบริหารจัดการองค์กรโดยรวมแบบบูรณาการ ดังนั้น วช. จึงกาหนด
นโยบายการบริหารความต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรมีความพร้อมที่จะแก้ไขสถานการณ์วิกฤต ซึ่งเป็นสภาพ
ปัญหาสาคัญที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้น แล้วทาให้การดาเนินงาน หรือการให้บริการขององค์กร
จะต้องหยุดชะงัก หรือไม่สามารถดาเนินงานได้ตามปกติ หรือไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนดไว้
วช. จึงจัดให้มีการดาเนินกิจกรรมบริหารแผนความพร้อมดังกล่าวอย่างเป็นระบบ และแบบบูรณา
การ โดยดาเนินการ ดังนี้
- วิเคราะห์กิจกรรม หรือกระบวนการทุกกระบวนการที่ทาให้บรรลุเปูาหมายขององค์กร
- วิเคราะห์ผลกระทบจากการหยุดชะงักของทุกกิจกรรม หรือทุกกระบวนการขององค์กร
เพื่อระบุกิจกรรม หรือกระบวนการที่วิกฤต
- จัดทาแผนจัดการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) เพื่อใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติงานเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤต
- การอบรมซักซ้อมแผน และแนวทางปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่
เจ้าหน้าที่ตลอดจน เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ/ความเหมาะสม/ความทันสมัยของแผน เพื่อเป็น
ข้อมูลสาหรับใช้ปรับปรุงแผนฯ
ดังนั้น การจัดทาแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตจึงเป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยให้ วช. สามารถ
รับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน ที่ไม่คาดคิดในด้านต่างๆ ได้ เช่น ผลกระทบการบริห ารงาน การให้ บริการ
การรับบริการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนชีวิต และทรัพย์สินของบุคลากรในองค์กร รวมถึงประชาชน
และทาให้กระบวนการที่สาคัญ สามารถกลับมาดาเนินการได้อย่างปกติ หรือตามระดับการให้บริการที่
กาหนดได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ
องค์กรได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง
2. เพื่อให้ วช. มีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับมือกับสภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์
ฉุกเฉินต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึ้น
3. เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดาเนินงาน หรือการให้บริการ
4. เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้
5. เพื่อให้เจ้าหน้าทีผ่ ู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของ วช. แม้ต้อง
เผชิญกับเหตุการณ์สภาวะวิกฤต อันอาจส่งผลกระทบทาให้การดาเนินงานต้องหยุดชะงัก
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
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คณะทางานบริหารจัดการความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
วช. กาหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องไว้ดังนี้
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ
ที่ปรึกษาด้านการวิจัย
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิจัย
กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สานักงานเลขานุการกรม

กองการต่างประเทศ

รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ
ที่ปรึกษาด้านการวิจัย
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิจัย

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ศูนย์สารสนเทศการวิจัย

กองนโยบายและแผนการวิจัย

กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจยั

กองมาตรฐานการวิจยั

กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย

กรอบแนวทางการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
1. การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับส่วนราชการ
2. การเตรียมความพร้อมของส่วนราชการ
3. การซักซ้อมแผนและนาไปปฏิบัติจริง
4. การส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

จัดทาแผนด้านอาคารสานักงาน
1. การปูองกันและลดผลกระทบ
2. การจัดเตรียมความพร้อมรับมือสภาวะวิกฤต
3. การจัดการในสภาวะฉุกเฉิน
4. การจัดการหลังเกิดสภาวะวิกฤต

จัดทาแผนด้านการจู่โจมทางคอมพิวเตอร์
1. การปูองกันและลดผลกระทบ
2. การจัดเตรียมความพร้อมรับมือสภาวะวิกฤต
3. การจัดการในสภาวะฉุกเฉิน
4. การจัดการหลังเกิดสภาวะวิกฤต

- อาคาร/สถานที่
- วัสดุอุปกรณ์
- ความปลอดภัยของบุคลากร

-ฐานข้อมูล
-อุปกรณ์
-ระบบปูองกัน
-บุคลากร

หมายเหตุ: เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเป็นผู้อานวยการคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

หน้า 2

ผลกระทบของสภาวะวิกฤตต่อการดาเนินงาน
สภาวะวิกฤตฉุกเฉินมีหลายรูปแบบ ดังนั้น เพื่อให้ วช. สามารถบริหารการดาเนินงานขององค์กร
ให้มีความต่อเนื่อง การจัดหาทรัพยากรที่สาคัญจึงเป็นสิ่งจาเป็น และต้องระบุไว้ในแผนบริหารความ
ต่อเนื่อง ซึ่งจะพิจารณาจากผลกระทบที่อาจเกิดความเสี่ยงภัย 5 ด้าน ดังนี้
1. ผลกระทบด้านอาคารสานักงาน/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก
สถานที่ปฏิบัติงานหลักของ วช. ได้รับความเสียหาย และส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถ
เข้าปฏิบัติงานในสถานที่หลักได้เป็นระยะชั่วคราว หรือระยะยาว
2. ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ/การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
ไม่ ส ามารถใช้ ง านวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ ส าคั ญ หรื อ ไม่ ส ามารถจั ด หา/จั ด ส่ ง วั ส ดุ ที่ ส าคั ญ
หรือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้สามารถทางานได้ตามปกติ
3. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลที่สาคัญ
ไม่สามารถใช้ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเข้าถึงข้อมูลที่สาคัญขององค์กรได้ตามปกติ
4. ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก
ทาให้บุคลากรของสานักงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ
5. ผลกระทบต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่สามารถที่จะใช้บริการพร้อมส่งมอบงานได้ตามที่ระบุไว้กับองค์กร
ดังนั้น วช. จึงกาหนดสถานการณ์ภัยคุกคามสาหรับรองรับกรณีเกิดสภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์
ฉุกเฉิน ซึง่ ประกอบด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้
1. อาคารสานักงานไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากอัคคีภัย
2. อาคารสานักงานไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากน้าท่วม
3. อาคารสานักงานไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากสถานการณ์ชุมนุม
4. ผลกระทบทางการดาเนินงานเกี่ยวกับความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล
(IT & Information Requirement)
กลยุทธ์ความต่อเนื่องในการดาเนินงาน (Business Continuity Strategy)
สถานการณ์วิกฤตมีหลายรูปแบบ ดังนั้น เพื่อให้ วช. สามารถดาเนินงานได้ตามสถานการณ์ปกติ
ซึ่งพิจารณาจากผลกระทบที่อาจเกิดความเสี่ยง 5 ด้าน ข้างต้น จึงได้กาหนดกลยุทธ์ความต่อเนื่องด้านการ
ทางาน ดังนี้
ตารางที่ 1 ทรัพยากรและกลยุทธ์ค วามต่อเนื่องในการดาเนินงานตามแผนบริ การความพร้ อมต่อ
สภาวะวิกฤต
ทรัพยากร
ด้านอาคารสานักงาน

แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

กลยุทธ์ความต่อเนื่องในการดาเนินงาน
กาหนดให้พื้นที่ในองค์กรที่ไม่ได้รับความเสียหายเป็นพื้นที่สารอง
โดยให้มีการสารวจความเหมาะสมของสถานที่ ประสานงาน และ
เตรียมความพร้อมล่วงหน้า
ในกรณีที่มีความเสียหายเป็นวงกว้าง กาหนดให้ประสานงานกับ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ อื่ น หรื อ เอกชน เพื่ อ ขอใช้ พื้ น ที่ ส ารองในการ
ปฏิบัติงาน
หน้า 3

ทรัพยากร

กลยุทธ์ความต่อเนื่องในการดาเนินงาน
กรณีสถานที่ปฏิบัติงานหลักในพื้นที่ต่ างๆ ของ วช. ได้รับความ
เสียหาย วช. กาหนดพื้นที่สารองไว้ ดังนี้ อาคาร วช.1, วช.2, วช.3,
วช.4, วช.5, วช.7, วช.8, และ วช.9
หากอาคารใดเกิดความเสียหายขึ้นจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้
ย้ายไปยังอาคารที่สามารถปฏิบัติงานอาคารอื่นแทน หรือหาก วช. ไม่
สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ ให้ฝุายพัสดุหาสถานที่สารอง
ด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ กาหนดให้มีระบบRemote Access Control ให้กับผู้ดูแลระบบ
ข้อมูลที่สาคัญ
และผู้บริหารที่จาเป็นต้องทางานกับระบบจากภายนอกสามารถเข้า
ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วช.
มีระบบสารองไฟฟูาให้กับเครื่องแม่ข่าย และอุปกรณ์เครือข่าย
สื่อสาร
เข้ า ร่ว มโครงการติ ด ตามตรวจสอบ และปู องกั นการบุ ก รุก กั บ
ส านั ก งานพั ฒ นาธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (องค์ ก ารมหาชน)
(สพธอ.) และศูน ย์ป ระสานการรั กษาความมั่ น คงปลอดภัย ระบบ
คอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ThaiCERT)
กาหนดให้ ติ ดตั้ ง โปรแกรมปู องกั นไวรั ส บนเครื่ อ งแม่ข่ าย และ
เครื่องลูกข่ายผ่านระบบบริหารจัดการโปรแกรมปูองกันไวรัสภายใน
องค์กร
ระบบสารสนเทศ และข้อมูลสาคัญของ วช. มีลักษณะแบบรวม
ศูนย์ และเชื่อมโยงระบบเครือข่ายจึงได้กาหนดแผนการดาเนินงานใน
เบื้องต้นให้มีระบบ
1. กาหนดให้ทุกหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล และสารองไว้
2. กาหนดให้มีระบบสารองข้อมูลส่วนกลาง วช. ใช้จัดเก็บ
ข้อมูลระบบงานหลักภายใน
3. กาหนดให้ตรวจสอบระบบข้อมูลใหม่ และตัดสายสัญญาณ
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตกับระบบที่มีปัญหาทันที
4. ประสานงานแจ้งหน่วยงานกลางตรวจสอบปัญหาอีกครั้ง
ดาเนินการด้ว ยระบบมือไปก่อน แล้ ว จึงบันทึกข้อมู ล ระบบการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีการติดตั้งอุปกรณ์ปูองกันภัยสาหรับห้องปฏิบัติการเครือข่าย
ดังนี้
- อุปกรณ์ตรวจจับควัน
- อุปกรณ์ดับเพลิง
- ระบบตัดวงจรไฟฟูากรณีไฟฟูาลัดวงจร
กาหนดให้มีการจัดทาระบบสารองข้อมูลให้กับระบบฐานข้อมูล
กาหนดให้กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทส.) สารองข้อมูลที่
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) โดยการเช่า
คอมพิวเตอร์พกพา หรือคอมพิวเตอร์
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

หน้า 4

ทรัพยากร
ด้านบุคลากรหลัก

กลยุทธ์ความต่อเนื่องในการดาเนินงาน
กาหนดให้มีบุคลากรสารองทดแทน หรือบุคลากรในฝุายเดียวกัน
กาหนดบุคลากรฝุา ยอื่นที่อยู่อาคารเดียวกันร่วมปฏิบัติหน้าที่ใน
กรณีที่บุคลากรไม่เพียงพอ หรือขาดแคลน
เตรียมทีมปฏิบัติในแต่ละภารกิจ และจัดให้มีการฝึกอบรม

ด้ า นวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ ส าคั ญ /การ กาหนดให้มีคอมพิวเตอร์สารองที่มีความเหมาะสมกับการใช้งาน
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
ก าหนดให้ ใ ช้ ค อมพิ ว เตอร์ แ บบพกพา (Notebook/tablet)
โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จาเป็น และเหมาะสมกับการใช้
งาน
ด้านผู้ให้บริการ/ ผู้รับบริการ
กาหนดให้จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายผ่านอินเตอร์เน็ต
แบบพกพา (Air Card) โทรศัพท์มือถือ ที่ให้บริการเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลที่สาคัญของหน่วยงานกลางในกรณีที่
ไม่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด
วางแผนการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และแจ้งแผนการ
ดาเนินงานกับผู้ให้บริการ/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย
วางแผนการจัดการขอความร่วมมือ/สนับสนุนจากการไฟฟูาการ
ประปา ตารวจ ทหาร และหน่วยงานอื่นๆ
ความต้องการด้านทรัพยากรที่จาเป็นในการบริหารความต่อเนื่อง
การวิเคราะห์ ผ ลกระทบทางการดาเนิน งานเกี่ยวกับเอกสาร การเงิน งบประมาณ และการ
ดาเนินงานตามพันธกิจ หากพบว่ากระบวนการทางานที่หน่วยงานต้องให้ความสาคัญ และสามารถกลับมา
ดาเนินงานหรือฟื้นคืนสภาพได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ตารางที่ 2 ผลกระทบทางด้ า นการดาเนิ น งานเกี่ย วกั บ เอกสาร การเงิน งบประมาณ และการ
ดาเนินงาน
กระบวนการหลัก
การดาเนินการเกี่ยวกับงานด้าน
เอกสาร
การดาเนินการเกี่ยวกับงานด้าน
การเงิน การคลังและ
งบประมาณ

แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

ระดับความ
เร่งด่วน

ระยะเวลาเปูาหมายในการฟื้นคืนสภาพ
4 ชั่วโมง
1 วัน
1 สัปดาห์

สูง





สูง
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ตารางที่ 2.1 การระบุพื้นที่การปฏิบัติงานสารอง
ประเภททรัพยากร
พื้นที่สาหรับปฏิบัติงาน
สารอง

ที่มา
1. หน่วยงานภายใน วช.
2. หน่วยงานราชการอื่นๆ
3. ภาคเอกชน

ระยะเวลาเปูาหมายในการฟื้นคืนสภาพ
1 ชั่วโมง
1 วัน
2 วัน
20 ตารางเมตร 40 ตารางเมตร 60 ตารางเมตร
(5 คน)
(10 คน)
(15 คน)

พื้นที่สาหรับปฏิบัติงานที่ บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการ
บ้าน
ดาเนินงานสภาวะวิกฤต
ตารางที่ 2.2 การระบุจานวนวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
ประเภททรัพยากร
1. คอมพิวเตอร์
2. ระบบโทรศัพท์
3. เครื่องถ่ายเอกสาร/
เครื่องสแกน/เครื่องพิมพ์
4. เครื่องสารองไฟฟูา

แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

ที่มา
1. ของบุคลากร
2. ยืมภายในหน่วยงานเดียวกัน
3. เช่า/ซื้อ
ของหน่วยงาน
1. จัดสรรภายในหน่วยงาน
2. เช่า/ซื้อ
เช่า/ซื้อ

ระยะเวลาเปูาหมายในการฟื้นคืนสภาพ
สามารถหาทดแทนได้ภายใน 1 วัน
สามารถหาทดแทนได้ภายใน 1 วัน
สามารถหาทดแทนได้ภายใน 1 วัน
สามารถหาทดแทนได้ภายใน 1 วัน

หน้า 6

กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree)
กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน คือ กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
โดยจะเริ่มจากผู้อานวยการคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง (เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)
แจ้ งรั บ ทราบเหตุการณ์ฉุกเฉิน และประกาศใช้แผนบริห ารความต่อเนื่องของอาคารส านักงานได้รั บ
ผลกระทบ และเลขานุการกรม สานักงานเลขานุการกรม (ลก.สลก.) แจ้งไปยังทีมบริหารความต่อเนื่อง
อาคารแต่ละท่าน เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ตามสายการบังคับบัญชา ตามรายชื่อ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร
หากไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่หลักได้ ให้ติดต่อไปยังเจ้าหน้าทีส่ ารอง โดยพิจารณาดังนี้
- ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลาทาการ ให้ติดต่อ เจ้าหน้าที่หลักผ่านโทรศัพท์ภายในหน่วยงานเป็น
ช่องทางแรก
- ถ้ าเหตุการณ์เกิดขึ้นนอกเวลาทาการหรือสถานที่ปฏิบัติงานหลั กได้รับผลกระทบ ให้ ติดต่อ
เจ้าหน้าทีห่ ลักผ่านโทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางแรก
- ถ้าสามารถติดต่อเจ้าหน้าทีห่ ลักได้ให้แจ้งข้อมูลแก่เจ้าหน้าทีห่ ลักของอาคารทราบดังต่อไปนี้
1) สรุปสถานการณ์ของเหตุการณ์ฉุกเฉิน ให้ ลก.สลก. รับทราบ
2) ลก.สลก. แจ้งเวลาและสถานที่นัดประชุมเร่งด่วน ให้แก่ ผู้อานวยการคณะกรรมการ
บริหารความต่อเนื่อง และทีมงาน
- แจ้งดาเนินการตามขั้นตอน เพื่อบริหารความต่อเนื่องภายหลังจากเจ้าหน้าที่หลักรับทราบแล้ว
ให้โทรแจ้งผู้ประสานงาน เพื่อสรุปความพร้อมในการบริหารให้เกิดความต่อเนื่องในการดาเนินงานรวมถึง
ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ทั้งหมด

แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
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ตารางที่ 3 รายชื่อบุคลากรของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ในการปฏิบัติงานตาม
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ของสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- ด้านอาคาร / สถานที่ปฏิบัติงาน
ทีมงานบริหารความต่อเนื่องสภาวะวิกฤต
อาคาร

เจ้าหน้าที่หลัก

วช.1

โทรศัพท์

เจ้าหน้าที่สารอง

ภายใน

มือถือ

นางสาวอาภากรชัยสุริยา

850

08-6422-4935

วช.2

นางสาวสุดาวีณ์นกุ ูลกิจเสรี

801

วช.3

นางมาริยาทตั้งมิตรเจริญ

วช.4

โทรศัพท์
ภายใน

มือถือ

นายชาญณรงค์ มณีรัตน์

855

08-9670-6276

08-1702-2293

นางศิริรัตน์เจริญทรัพย์

803

08-1702-2206

750

08-8548-8009

นายอธิวัฒน์จรรยารักษ์

752

08-1899-1107

นางสาววิภารัตน์ดีอ่อง

501

08-1428-6636

นายธีรวัฒน์ บุญสม

506

08-1804-3555

วช.5

นายเชษฐพงษ์ บุตรเทพ

601

08-6057-3340

นายวัฒน์ชิระ คาโสภา

622

08-9510-2235

วช.7

นางสาวสุดาวีณ์นกุ ูลกิจเสรี

801

08-1702-2293

นางศิริรัตน์เจริญทรัพย์

803

08-1702-2206

วช.8

นายเอนก บารุงกิจ

701

08-5254-9797

นางวิภาภรณ์แปูนประหยัด

702

08-7063-0232

วช.9

นางสาวสุดาวีณ์นกุ ูลกิจเสรี

801

08-1702-2293

นายสาราญ ไผ่แสวง

806

08-6027-4654

-ด้านการจู่โจมทางคอมพิวเตอร์
ทีมงานบริหารความต่อเนื่องสภาวะวิกฤต
เจ้าหน้าที่หลัก
นางมาริยาทตั้งมิตรเจริญ

โทรศัพท์
ภายใน

มือถือ

750

08-8548-8009

แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

เจ้าหน้าที่สารอง

โทรศัพท์
ภายใน

มือถือ

นางสาวสุภาภรณ์ ตันธนะศิริวงศ์

752

08-5119-1554

นายอรรถกร ลัดเลีย

753

08-9613-7310

นางสาวสุดารัตน์สายเพียร

753

08-1741-3197

นายอธิวัฒน์ จรรยารักษ์

752

09-7132-9501

นายศราวุฒิ บุญมา

752

08-3666-6093
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วิกฤตการณ์ที่ 1 : อาคารสานักงานไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากอัคคีภัย
ผู้จัดทาข้อมูล/หน่วยงาน/วันที่ : ฝุายพัสดุ สานักงานเลขานุการกรม (พด.สลก.) / มิถุนายน 2559
สถานการณ์วิกฤต
อาคารสานักงานไม่สามารถใช้งานได้

ระยะเวลาที่ใช้ในการแก้ไขการ
ดาเนินงานที่หยุดชะงัก
แผนฉุกเฉิน
แผนต่อเนื่อง
ขอบเขต

นิยาม หรือลักษณะ
อาคารสานักงานของ วช. ประกอบด้วย อาคาร วช.1, วช.2, วช.3,
วช.4, วช.5, วช.7, วช.8, และ วช.9 โดยอาคารสานักงานจะมี
ส่วนประกอบต่างๆ ที่ทาให้อาคารใช้งานได้เรียกว่า ระบบอาคาร
ได้แก่ ระบบไฟฟูา ประปา ระบบปรับอากาศ ระบบปูองกันอัคคีภัย
ลิฟท์ เป็นต้น รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สานักงานสาหรับ
ปฏิบัติงานมีฝุายพัสดุทาหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประสานงานกับ
หน่วยกู้ภัยฉุกเฉินตลอดจนประสานงานกับเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย (รปภ.) ตลอด ๒๔ ชม. ตรวจสอบเหตุการณ์ต่างๆ ที่
เกิดขึ้นใน วช. ทาให้ผู้ปฏิบัติงานมั่นใจได้ว่าจะได้รับความช่วยเหลือ
ในทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ทั้งนี้ กรณีอาคารสานักงานไม่
สามารถใช้ปฏิบัติงานได้ไม่ว่าจะเกิดจากไฟไหม้ น้าท่วม สถานการณ์
ชุมนุม เป็นต้น ย่อมส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน และ
ภายนอก เช่น อาคารเสียหายเจ้าหน้าที่ไม่มีสถานที่ปฏิบัติงาน หรือ
ถ้าใช้อาคารอาจทาให้เป็นอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงานประชาชน/ผู้ติดต่อ
หน่วยงาน ไม่สามารถสื่อสาร หรือให้ข้อมูลกับผู้ใช้บริการได้อย่าง
รวดเร็ว เป็นต้น

ระยะเวลาที่ใช้ในการดับเพลิงให้แล้วเสร็จภายใน10 นาที
นับจากได้รับแจ้งเหตุ
ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดหาสถานที่ให้หน่วยงานที่ได้รับ
ผลกระทบสามารถปฏิบัติงานได้เป็นการชั่วคราวภายใน
24 ชั่วโมงนับจากระงับเหตุเพลิงไหม้ได้
อาคารสานักงาน

รายละเอียดแผนการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1.1 แผนฉุกเฉิน
วิกฤตการณ์
การวางแผนฉุกเฉิน และปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน
เมื่ อ เกิ ด ไฟไหม้ เ ป็ น วิ ธี ก ารที่ จ ะควบคุ ม เพื่ อ ลด
อั น ตรายช่ ว ยชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ให้ เ กิ ด ความ
เสียหายน้อยที่สุด

แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

นิยาม หรือลักษณะ
เพื่อให้สามารถลดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สิน และ
อาคารสานักงาน ซึ่งเกิดจากเหตุไฟไหม้โดยปฏิบัติตาม
คู่มือมาตรฐานการรั กษาความปลอดภัยหน่วยงานของ
รัฐฝุายพลเรือน
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ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติเมื่อเกิดไฟไหม้ในเวลาราชการ มีขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้
1) เมื่อเกิดไฟไหม้ขึ้นในบริเวณอาคารสานักงาน ผู้ที่พบเห็นคนแรกจะต้องดาเนินการดับเพลิงขั้นต้นด้วย
เครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่ติดตั้งอยู่ใกล้ที่สุด และแจ้งเหตุไฟไหม้ด้วยการกดปุุมเครื่องส่งสัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้
และแจ้ง ลก.สลก./ผู้ได้รับมอบหมาย ทราบทันที
2) เมื่อ ลก.สลก./ผู้ได้รับมอบหมาย ได้ทราบเหตุเกิดไฟไหม้ ลก.สลก./ผู้ได้รับมอบหมาย จะต้อง
ประสานงาน และจัดเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเบื้องต้น เจ้าหน้าที่นาทางหนีไฟ เจ้าหน้าที่ตรวจนับจานวนพนักงาน และ
เจ้าหน้าที่ขนย้ายเอกสาร ซึง่ อยู่ในความรับผิดชอบ ลก.สลก./ผู้ได้รับมอบหมาย และกอง/กลุ่ม ให้ปฏิบัติการเมื่อ
เกิดไฟไหม้ และแจ้งต่อ ผอ.กอง/กลุ่ม (ตามอาคารสถานที่เกิดเหตุ)
2.1) กรณีสามารถระงับเหตุไฟไหม้ได้ประสาน พด.สลก. เข้าตรวจสอบ และประเมินความเสียหาย
2.2) กรณีไม่สามารถระงับเหตุไฟไหม้ได้ให้ ผอ.กอง/กลุ่ม (ตามอาคารสถานที่เกิดเหตุ) ประกาศใช้แผน
ฉุกเฉิน
(1) เจ้าหน้าที่นาทางหนีไฟที่ได้รับมอบหมายจะนาพนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานอยู่ใน
อาคารสานักงานอพยพมาตามช่องทางหนีไฟให้ลงมา ณ จุดรวมพล ที่ใกล้ที่สุดดังนี้
- ลานจอดรถด้านข้างอาคาร วช. 8 ฝั่งถนนพหลโยธิน
- ลานจอดรถด้านหน้าอาคาร วช. 1
(2) ให้เจ้าหน้าที่ตรวจนับจานวนพนักงาน ณ จุดรวมพล ตรวจนับจานวนพนักงานที่อยู่
ในอาคารขณะนั้นว่ามีพนักงานค้างอยู่ในตัวอาคารหรือไม่
(3) เจ้าหน้าที่พยาบาลจะต้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นต่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ หรือหมดสติ
และติดต่อ พด.สลก./ผู้ได้รับมอบหมาย ในกรณีที่ต้องนาผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
(3) ให้เจ้าหน้าที่ขนย้ายเอกสารที่มีหน้าที่ขนย้ายเอกสาร และทรัพย์สินที่มีค่า และที่
สาคัญของ วช. ลงมาที่ จุดรวมพล
(4) ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมอยู่ ณ จุดรวมพล เพื่อรอคาสั่ง ผอ.กอง/กลุ่ม
(5) ผู้ได้รับมอบหมายประสานแจ้งสถานีดับเพลิงท้องที่ เพื่อขอกาลังสนับสนุน
(6) ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) เป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเบื้องต้นนาเครื่องดับเพลิงเคมี
และสายยางที่ใกล้ที่สุดไปดาเนินการดับเพลิงที่เกิดไฟไหม้ และปฏิบัติตามคาสั่งของ ผอ.กอง/
กลุ่ม ซึ่งปฏิบัติการในขณะนั้นจนกว่าเจ้าหน้าที่ตารวจดับเพลิงภายนอกจะมารับช่วงต่อ
(7) หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก ร่วมสนธิกาลังเข้าช่วยเหลือจนกระทั่งเพลิงสงบลง
โดยมีหัวหน้า รปภ. คอยประสานงาน และอานวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
(8) กรณีเหตุการณ์รุนแรงมากให้แจ้งกลุ่มสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ (สป.) ประสานกับ
สื่อมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบต่อไป
3) ผู้ได้รับมอบหมายติดตามสถานการณ์ และรายงานสถานการณ์ให้ ผอ.กอง/กลุ่ม ทราบเป็นระยะ
4) เมื่อควบคุมเพลิงได้แล้วให้ พด.สลก. ตรวจสอบความเสียหาย และจัดทารายงานให้ผู้ได้รับมอบหมาย
เพื่อจะได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ต่อไป
5) ลก.สลก./ผู้ได้รับมอบหมาย รีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลาดับชั้น
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แผนปฏิบัติเมื่อเกิดไฟไหม้นอกเวลาราชการ มีขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้
ช่ ว งนอกเวลาราชการบริ เ วณอาคารส านั ก งานจะมี รปภ. ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ วรประจ าวั น ซึ่ ง
ประกอบด้วยหัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และ รปภ. เมื่อเกิดไฟไหม้ ให้ปฏิบัติตามแผนการ
ปูองกันและระงับอัคคีภัยตามขั้นตอน ดังนี้
1) ผู้ที่พบเห็นไฟไหม้คนแรกจะต้องดาเนินการดับเพลิงขั้นต้นด้วยเครื่องดับเพลิงเคมีที่ติดตั้งอยู่
ใกล้ที่สุดพร้อมทั้งแจ้งเหตุไฟไหม้ด้วยการกดเครื่องส่งสัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ และแจ้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยทันที
2) ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือ รปภ. ที่ปฏิบัติงานอยู่ในขณะนั้นจัด รปภ. ให้
เป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเบื้องต้นหากไม่สามารถดับเพลิงได้ ให้ดับเพลิงเบื้องต้นจนกว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
ภายนอกจะมาถึง และจัดเจ้าหน้าที่ประสานงาน เพื่อแจ้ง ลก.สลก./ผอ.กอง/กลุ่ม/ผู้ได้รับมอบหมาย
3) หัวหน้า รปภ. ทาหน้าที่ประสานงาน และอานวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
ภายนอก และจัด รปภ. ควบคุมพื้นที่ที่ไม่ให้ผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องผ่านเข้า ณ สถานที่เกิดไฟไหม้
4) หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก ร่วมสนธิกาลังเข้าช่วยเหลือจนกระทั่งเพลิงสงบลง
5) กรณีเหตุการณ์รุนแรงมากให้แจ้ง สป. เพื่อประสานกับสื่อมวลชน และประชาสัมพันธ์ เพื่อให้
ประชาชนรับทราบต่อไป
6) ลก.สลก./ผอ.กอง/กลุ่ม/ผู้ได้รับมอบหมาย รายงานผลการปฏิบัติงานเบื้องต้นให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบตามลาดับชั้น
1.2 แผนดาเนินการต่อเนื่อง (Continuity Plan)
นิยามของการดาเนินการต่อเนื่อง
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องไม่
หยุดชะงัก แต่ยังไม่กลับสู่การ
ดาเนินงานปกติ

กลยุทธ์ในการปฏิบัติงานหลังพ้นภาวะฉุกเฉินเพื่อให้สามารถ
ดาเนินงานต่อเนื่องไม่หยุดชะงักภายใต้ภาวะปกติ แต่ยังไม่กลับ
สู่การดาเนินการตามปกติ
แผนการปฏิ บั ติ ง านหลั ง พ้ น ภาวะฉุ ก เฉิ น เพื่ อ ให้ ส ามารถ
ดาเนินงานได้ต่อเนื่อง พด.สลก. จัดหาสถานที่ให้ ห น่ว ยงานที่
ได้รับผลกระทบสามารถปฏิบัติงานได้เป็นการชั่วคราว กรณีใน
ส่วนที่ต้องมีการติดต่อกับประชาชน/ผู้ใช้บริการ ประสาน สป.
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ เพื่อให้ประชาชนรับทราบสถานที่
ชั่วคราว

ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานเมื่อสามารถควบคุมสถานการณ์ได้
1) เจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีหน้าที่ระงับอัคคีภัย ต้องมารายงานตัว และรอคาสั่งจาก ลก.สลก. หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายณจุดรวมพล
2) หัวหน้า รปภ. สั่งการ รปภ. ตรวจสอบลิฟท์อาคาร วช.2 และ วช.4 ว่ามีผู้ติดอยู่ในลิฟท์
หรือไม่ และช่วยเหลื อเจ้าหน้าที่ที่ติดอยู่ในอาคารที่ไม่สามารถออกมาได้กรณีเพลิงสงบลงให้สารวจว่ามี
ผู้เสียชีวิตหรือผู้บาดเจ็บหรือไม่
3) พด.สลก. ประสานงานขอความช่วยเหลือกับหน่วยงานของรัฐองค์กรมูลนิธิต่างๆ ที่คอย
ช่วยเหลือกรณีมีผู้เสียชีวิตโครงสร้างอาคารได้รับความเสียหาย
4) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายรายงาน ลก.สลก./ผู้ได้รับมอบหมาย ในการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้
ที่ได้รับ บาทเจ็บ/เสียชีวิต ในด้านสวัสดิการต่างๆ ตามที่ควรจะได้รับแก่บุคคลที่ประสบภัยจากอัคคีภัย
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
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5) สป. ทาหน้าที่ชี้แจงข้อเท็จจริงในวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นระยะๆ เพื่อให้สื่อมวลชนตลอดจนผู้
ได้รับผลกระทบ และประชาชนทั่วไป ได้รับรู้ข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วทันเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง และทา
หน้าที่ในการรับโทรศัพท์ติดต่อประสานงานทั้งสื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งให้การต้อนรับ
และอานวยความสะดวกในด้านต่างๆ
6) พด.สลก. เข้าตรวจสอบพื้นที่และอุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหายพร้อมทั้งประเมินความเสียหาย
เบื้องต้นดังนี้
- เจ้าหน้าที่เข้าประเมินสภาพความเสียหายของระบบไฟฟูา
- เจ้าหน้าที่เข้าประเมินสภาพความเสียหายของอาคารสานักงาน อุปกรณ์สานักงาน
และทรัพย์สินที่ติดกับอาคารในส่วนที่รับผิดชอบ
7) กรณีอาคารไม่ได้รับความเสียหายให้รายงาน ผอ.กอง/กลุ่ม หรือผู้ได้รับมอบหมาย เพื่อ
ประกาศให้เจ้าหน้าที่กลับมาปฏิบัติงาน
8) กรณีอาคารสานักงานได้รับความเสียหาย พด.สลก. ให้การสนับสนุนดังนี้
- พด.สลก. จัดหาอาคารสถานที่ เพื่อใช้ปฏิบัติงานชั่วคราวเครื่องใช้สานักงาน (บางส่วน)
พร้อมทั้งจัดหา รปภ. เพื่อรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ตัวอย่าง กรณีถ้าเกิด
เหตุเพลิงไหม้ในอาคาร วช.1 หรือ วช.2 หรือ วช.3 หรือ วช.4 หรือ วช.5 หรือ วช.9
ให้ไปฏิบัติงานที่ อาคาร วช.8 แทน เป็นต้น
- ทส. จัดหาอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครือข่าย เพื่อใช้ปฏิบัติงานที่สถานที่
ปฏิบัติงานชั่วคราว
- พด.สลก. ติดตั้งวางระบบไฟฟูา โทรศัพท์ สาหรับสถานที่ทางานชั่วคราว
9) พด.สลก. รายงานผลสารวจความเสียหายเบื้องต้นที่เกิดจากไฟไหม้ต่อ ผอ. กอง/กลุ่ม หรือผู้
ได้รับมอบหมาย เพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ต่อไป
10) พด.สลก. ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขอาคารที่เกิดไฟไหม้ให้กลับคืนสภาพที่สามารถปฏิบัติงาน
ได้โดยเร็วที่สุด
1.3 แผนฟื้นตัวจากความเสียหาย (Disaster Recovery Plan)
กลยุทธ์ในการปฏิบัติงานเพื่อให้ฟื้นตัวจากวิกฤต
และกลับสู่การดาเนินงานตามปกติได้โดยเร็ว
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบสามารถ
เร่ ง ด าเนิ น การซ่ อ มแซมอาคารสถานที่ /อุ ป กรณ์ ที่
ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงักแต่ยัง ได้รับความเสียหายให้กลับคืนสู่ สภาพที่สามารถใช้
ไม่กลับสู่การดาเนินงานปกติ
งานได้ตามปกติได้เร็วที่สุด
นิยามของภาวะฟื้นตัว

1) ผอ. กอง/กลุ่ม หรือผู้ได้รับมอบหมาย และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น กทม. ทาการ
ตรวจพื้นที่หลังเกิดเหตุ และประเมินความเสียหาย และประสาน พด.สลก. เพื่อดาเนินการซ่อมแซมความ
เสียหายรวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่กาจัดขยะ และเศษโลหะคราบน้ามันสารเคมีที่เกิดจากการปนเปื้อน
และปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อม
2) พด.สลก. ซ่อมแซม/จัดหา อาคารสานักงานอุปกรณ์สานักงานอุปกรณ์ไฟฟูา และระบบไฟฟูา
ที่ได้รับความเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพที่สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยขอความสนับสนุนจากกลุ่มการ
คลังและงบประมาณ (คง.) ในส่วนของงบประมาณที่จาเป็น
3) ทส. จัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครือข่าย เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับกลับคืนสู่การ
ปฏิบัติงานตามปกติ
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
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4) สป. ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สื่อมวลชนตลอดจนผู้ได้รับผลกระทบ และประชาชนทั่วไปได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็ว
5) เมื่อกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วให้ พด.สลก. รายงานให้ ผอ.กอง/กลุ่ม หรือผู้ได้รับมอบหมาย
ทราบ เพื่อประกาศให้เจ้าหน้าที่กลับมาปฏิบัติงานตามปกติ
6) พด.สลก. นารายงานผลการประเมินทุกด้านมาร่วมกันพิจารณาทบทวน และกาหนดแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไข
7) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาในสายงานทราบตามลาดับชั้น
1.4 ข้อมูลติดต่อหน่วยงานภายนอก
หน่วยงาน
สานักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกทม.
สถานีดับเพลิง
หน่วยรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
การไฟฟูานครหลวง
สถานีดับเพลิงบางเขน

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
0-2354-6858
199
191
1130
0-2521-0397

1.5 การฝึกซ้อมแผน
จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนฯ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบมีความพร้อมต่อเหตุฉุกเฉิน และสามารถปฏิบัติตาม
แผนการตอบสนองเหตุฉุกเฉินแผนต่อเนื่อง และแผนฟื้นฟูได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการสูญเสียของ
ชีวิต และทรัพย์สินของหน่วยงาน
แผนผังแสดงขั้นตอนและวิธีการฝึกซ้อมแผน (Work Flow Chart)
อาคารสานักงานไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากอัคคีภัย
จัดประชุมคณะทางาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดทารายละเอียดการฝึกซ้อม
ดาเนินการฝึกซ้อมแผน
ประเมินผลและรายงานผลการฝึกซ้อม
ปรับปรุงแผน

แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
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วช. จัดให้มีการซ้อมหนีไฟตามอาคารต่างๆ ของ วช. ปีละ 1 ครั้ง และจัดให้มีการฝึกอบรม
ทบทวนอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี ซึ่งหัวข้อการฝึกอบรมให้ครอบคลุมเรื่องต่อไปนี้
- อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
- ลักษณะของสัญญาณเตือนภัย
- สิ่งที่ควรทาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
- ที่ตั้ง และวิธีการใช้อุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆ
- การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กาหนดการฝึกซ้อม : ปีละ 1 ครั้ง (ภายในเดือนกันยายน)

แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
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วิกฤตการณ์ที่ 2 : อาคารสานักงานไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากน้าท่วม
ผู้จัดทาข้อมูล/หน่วยงาน/วันที่ : ฝุายพัสดุ สานักงานเลขานุการกรม (พด.สลก.) / มิถุนายน 2559
สถานการณ์วิกฤต
อาคารสานักงานไม่สามารถใช้งานได้

ระยะเวลาที่ใช้ในการแก้ไขการ
ดาเนินงานที่หยุดชะงัก
แผนฉุกเฉิน
แผนต่อเนื่อง

ขอบเขต

แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

นิยาม หรือลักษณะ
อาคารสานักงานของ วช. ประกอบด้วย อาคาร วช.1, วช.2,
วช.3, วช.4, วช.5, วช.7, วช.8, และ วช.9 โดยอาคาร
ส านั ก งานจะมี ส่ ว นประกอบต่ า งๆ ที่ ท าให้ อ าคารใช้ ง านได้
เรียกว่า ระบบอาคารได้แก่ ระบบไฟฟูา ประปา ระบบปรับ
อากาศ ระบบปูอ งกั นอั ค คีภั ย ลิ ฟ ท์ เป็ น ต้น รวมทั้ ง อุป กรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ส านักงานส าหรับปฏิบัติงานมีฝุายพัส ดุทา
หน้าที่ เป็นสื่ อกลางในการประสานงานกับหน่ว ยกู้ภัยฉุกเฉิน
ตลอดจนประสานงานกั บ เจ้ า หน้ า ที่ รปภ. ตลอด ๒๔ ชม.
ตรวจสอบเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน วช. ทาให้ผู้ปฏิบัติงาน
มั่นใจได้ว่าจะได้รับความช่วยเหลือในทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉิน ทั้งนี้ กรณีอาคารสานักงานไม่สามารถใช้ ปฏิบัติงานได้
ไม่ว่าจะเกิดจากไฟไหม้ น้าท่วม สถานการณ์ชุมนุม เป็นต้นย่อม
ส่ ง ผลกระทบต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้เ สี ยทั้ งภายในและภายนอก เช่ น
อาคารเสี ย หายเจ้ า หน้ า ที่ ไ ม่ มี ส ถานที่ ป ฏิ บั ติ ง าน หรื อ ถ้ า ใช้
อาคารอาจทาให้เป็นอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงานประชาชน/ผู้ติดต่อ
หน่ว ยงาน ไม่สามารถสื่ อสาร หรือให้ข้อมูล กับผู้ ใช้บริการได้
อย่างรวดเร็ว เป็นต้น
ระยะเวลาที่ใช้ในการอพยพเจ้าหน้าที่ และทรัพย์สิน
สาคัญ ไปปฏิบัติงานยังสถานที่ชั่วคราวภายใน 24 ชั่วโมง
นับจากระดับน้าท่วมสูงจากระดับถนนพื้นราบ
30 เซนติเมตร
ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดหาสถานที่ให้หน่วยงานที่ได้รับ
ผลกระทบสามารถปฏิบัติงานได้เป็นการชั่วคราวภายใน
24 ชั่วโมง
อาคารสานักงาน ถนนสัญจรภายใน วช.
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รายละเอียดแผนการจัดการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
2.1 แผนฉุกเฉิน
นิยามของภาวะฉุกเฉิน
อาคารสานักงานเกิดน้าท่วมทาให้อาคารสถานที่
เครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องใช้สานักงานชารุด
เสียหายการวางแผน และปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน
เมื่อเกิดน้าท่วมเป็นวิธีการที่จะควบคุม และลด
ความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินให้เกิดความ
เสียหายน้อยที่สุด

กลยุทธ์ในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน
เพื่อให้สามารถลดความเสียหายต่อทรัพย์สินของ วช.
ได้แก่ อาคารสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องใช้
สานักงาน ที่เกิดจากเหตุภัยธรรมชาติ หรืออุทกภัย
โดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงาน
อาคารสานักงานไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากน้า
ท่วม

ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน
การเตรียมความพร้อม
1) พด.สลก. ประเมินความเสี่ยงภัยจากอุทกภัย หรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดอุทกภัย
2) สป. ติดตามข่าวการวิเคราะห์การเกิดอุทกภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยา สถานีวิทยุโทรทัศน์
กรุงเทพมหานคร สานักงานเขต และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยนามาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ทราบ และจัดทาบันทึกหมายเลขโทรศัพท์สาหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน และ
ติดประกาศไว้ตามสถานที่เห็นได้ง่าย
3) พนักงานขับรถยนต์ (พขร.) นารถยนต์ของ วช. ไปเก็บไว้ในพื้นที่ ซึ่งน้าท่วมไม่ถึง
4) ทุกฝุายจัดทาบันทึกรายการทรัพย์สิน และเอกสารสาคัญของ วช.
5) พด.สลก. ติดตั้งอุปกรณ์ปูองกันน้าท่วมที่เหมาะสม เช่นกระสอบทราย เครื่องสูบน้า ฯลฯ และ
ตรวจตราระบบความปลอดภัยของอาคาร จัดระบบปูองกัน และแจ้งเตือนอุทกภัย รวมทั้งดูแลสถานที่
ทางานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ เพื่อสามารถเคลื่อนย้ายเอกสาร และทรัพย์สินที่สาคัญของ วช.
ได้อย่างสะดวก
6) พด.สลก. ตรวจสอบเครื่องกาเนิดไฟฟูา และอุปกรณ์ไฟฟูาให้สมบูรณ์พร้อมทางานได้ทันที
7) ทส. จัดเก็บข้อมูลสาคัญสารองไว้ใน External Hard Drive CD/DVD (แผ่นบันทึกข้อมูล)
Flash Drive หรือสารองข้อมูลที่ สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) เพื่อสามารถใช้
ปฏิบัติงานได้ทันที
8) พด.สลก. จัดทาปูายสื่อความปลอดภัย เช่น ทางเข้า-ทางออก ห้ามวางสิ่งของขวางทางขนย้าย
ห้ามใช้ลิฟท์ขณะไฟฟูาดับ เป็นต้น
9) พด.สลก. จัดทาแผนผังการติดต่อสื่อสารหมายเลขโทรศัพท์ผู้บริหารเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
อาคารสถานที่ รปภ. สานักงานเขตสถานีตารวจในพื้นที่โดยทาปูายติดให้เห็นชัดเจนพบเห็นได้ง่าย
10) สป. ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ ของกรมอุตุนิยมวิทยา สถานีวิทยุอยู่
เสมอ และประชาสัมพันธ์ให้ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ทราบรวมทั้งศึกษาข้อมูลทางสถิติในรอบ
หลายปีที่ผ่านมาของการเกิดเหตุน้าท่วมว่ามีระดับน้าสูงสุดเท่าใด พร้อมทั้งรายงาน เพื่อพิจารณาสั่งการ
เตรียมความพร้อม
11) พด.สลก. จัดเตรียมพื้นที่สารองสาหรับการปฏิบัติงาน
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เมื่อเกิดน้าท่วมอาคารสานักงาน
1) เมื่อระดับน้าสูง 30 เซนติเมตร จากระดับถนนให้ ลก.สลก./ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ประกาศใช้
แผนฉุก เฉิ น กรณี น้ าท่ ว มอาคารส านั ก งาน และสั่ ง การหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้อ งเข้ า ด าเนิ น การในส่ ว นที่
รับผิดชอบ
2) พด.สลก. ประสานงานกับหน่วยงานภายใน เพื่อเข้าช่วยเหลือสถานการณ์ ดังนี้
- เฝูาระวังกระสอบทรายบริเวณทางเข้า-ทางออก และจัดวางเพิ่มเติม กรณีน้าเพิ่มสูงขึ้น
- เฝูาระวังการจัดวางเครื่องสูบน้าขนาดใหญ่บริเวณทางเข้า และทางออก
- แจ้งพนักงานกู้ภัย เพื่อขอการสนับสนุนเครื่องสูบน้าพญานาค และจัดหารถ เพื่อช่วย
อพยพเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานที่สถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราว
- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอการสนับสนุนรถบรรทุก เพื่ออพยพพนักงาน
ทรัพย์สินอุปกรณ์เครื่องใช้สานักงาน และเอกสารสาคัญ เพื่อไปปฏิบัติงานที่สถานที่
ปฏิบัติงานชั่วคราว
- จัดข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง เพื่อเฝูาระวังน้าเข้าอาคารสานักงานตลอด 24 ชั่วโมง
- กรณีเหตุการณ์รุนแรงมากให้แจ้ง สป. ประสานกับสื่อมวลชน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชน หรือผู้ใช้บริการรับทราบสถานการณ์ต่อไป
3) ลก.สลก./ผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่ติดตามสถานการณ์จากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และ
รายงานสถานการณ์ให้ ลวช.ทราบเป็นระยะๆ
2.2 แผนดาเนินการต่อเนื่อง (Continuity Plan)
กลยุทธ์ในการปฏิบัติงานหลังพ้นภาวะฉุกเฉินเพื่อให้
นิยามของการดาเนินการต่อเนื่อง
สามารถดาเนินงานต่อเนื่องไม่หยุดชะงักภายใต้ภาวะ
ปกติแต่ยังไม่กลับสู่การดาเนินการตามปกติ
ห น่ ว ย ง า น ที่ ไ ด้ รั บ ผ ล ก ร ะ ท บ ส า ม า ร ถ แผนการปฏิบัติงานหลั งพ้นภาวะฉุกเฉินเพื่อให้ สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงักแต่ยัง ดาเนินงานได้ต่อเนื่อง พด.สลก. จัดหาสถานที่ เครื่องมือ
ไม่กลับสู่การดาเนินงานตามปกติ
อุปกรณ์สานักงาน เครื่องมือสื่อสาร ให้หน่วยงานที่ได้รับ
ผลกระทบสามารถปฏิบั ติง านได้ เป็ นการชั่ ว คราว และ
ประสาน สป. ประชาสั ม พั น ธ์ กั บ ประชาชน หรื อ
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารผ่ า นสื่ อ ต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ป ระชาชนรั บ ทราบ
สถานการณ์และสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราว
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน เมื่อสามารถควบคุมสถานการณ์ได้
พด.สลก.เข้าตรวจสอบพื้นที่ และอุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหายพร้อมทั้ง ประเมินความเสียหาย
เบื้องต้นดังนี้
- เข้าประเมินสภาพความเสียหายของอุปกรณ์ในความรับผิดชอบ
- เข้าประเมินสภาพความเสียหายของระบบไฟฟูา
- เข้าประเมินสภาพความเสียหายของอาคารสานักงาน อุปกรณ์สานักงาน และทรัพย์สินที่
ติดกับอาคารในส่วนที่รับผิดชอบ
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กรณีอาคารสานักงานสามารถใช้ปฏิบัติงานได้ มีขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้
1) พด.สลก. จัดทาทางเดินจากประตูทางเข้าสู่อาคาร เพื่อให้สาหรับข้าราชการ พนักงานและ
ลูกจ้าง สามารถเดินไปปฏิบัติงานภายในอาคารสานักงานได้
2) พด.สลก. จัดเตรียมเครื่องสูบน้า เพื่อสูบน้าออกจากบริเวณน้าท่วมให้แห้งโดยเร็ว
3) รปภ. ตรวจตรารอบๆ บริเวณอาคารว่ามีน้าไหลเข้ามาภายในอาคารสานักงาน และรายงานให้
ผู้ได้รับมอบหมายทราบ เพื่อสั่งการต่อไป
4) พด.สลก. สั่งการให้ช่างปิดอุปกรณ์ไฟฟูา และน้าประปาบริเวณที่เกิดน้าท่วม
5) พด.สลก. สั่งการให้คนงานขนย้ายทรัพย์สิน และเอกสารสาคัญต่างๆ เก็บไว้ในที่ปลอดภัยน้า
ท่วมไม่ถึง
6) พด.สลก. จัด รปภ. รักษาการดูแลทรัพย์สิน และเอกสารสาคัญ
7) สป. ประชาสัมพันธ์การหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้ และปฏิบัติงานใกล้สายไฟฟูาขณะที่พื้นเปียกน้า
8) สป. ติดตามสถานการณ์น้าท่วมอย่างใกล้ชิดการพยากรณ์อากาศ ของกรมอุตุนิยมวิทยา
สถานีโทรทัศน์ และสถานีวิทยุ อย่างใกล้ชิด
กรณีอาคารสานักงานไม่สามารถใช้ปฏิบัติงานได้ มีขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้
1) กรณีน้าท่วมตามถนนที่ต้องเดินทางมา วช. หรือน้าท่วมใน วช. สูงเกิน 50 เซนติเมตร ลวช.
อาจสั่งการให้ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ปฏิบัติงานที่บ้าน และติดต่อสื่อสารส่งงานทางโซเชียล
เน็ตเวิร์คแทน
2) พด.สลก.ดาเนินการดังนี้
(1.1) จัดหาอาคารสถานที่ เพื่อใช้ปฏิบัติงานชั่วคราวเครื่องใช้สานักงาน (บางส่วน) พร้อม
ทั้งสั่งการ รปภ. เพื่อรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอด 24 ชั่วโมง
(1.2) ติดตั้งวางระบบไฟฟูา อุปกรณ์ไฟฟูา อุปกรณ์โทรศัพท์ สาหรับสถานที่ทางานชั่วคราว
3) ทส.จัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายรวมทั้งขอความสนับสนุนสถานที่จัดตั้ง
ศูนย์คอมพิวเตอร์สารองอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
4) สป. ประสานหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
5) ถ้าที่พักอาศัยของ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง น้าท่วมไม่สามารถพักอาศัยได้ พด.สลก.
จัดเตรียมอาคารสถานที่พักอาศัย ผ้าห่ม หมอน ให้กับ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ที่บ้านพักอาศัยน้า
ท่วมไม่สามารถพักอาศัยได้
6) สป. ทาหน้าที่ชี้แจงข้อเท็จจริงในวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นระยะๆ เพื่อให้สื่อมวลชนตลอดจนผู้
ได้รับผลกระทบ และประชาชนทั่วไปได้รับรู้ข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วทันเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง และทา
หน้าที่ในการรับโทรศัพท์ ติดต่อประสานงานทั้งสื่อมวลชน และฝุายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งให้การต้อนรับ และ
อานวยความสะดวกในด้านต่างๆ
7) ลก.สลก./ผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่ติดตามสถานการณ์จากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และ
รายงานสถานการณ์ให้ ลวช. ทราบเป็นระยะๆ
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2.3 แผนฟื้นตัวจากความเสียหาย (Disaster Recovery Plan)
นิยามของภาวะฟื้นตัว
อาคารสานักงานสามารถใช้งานได้
ตามปกติ

กลยุทธ์ในการปฏิบัติงานเพื่อให้ฟื้นตัวจากวิกฤตและกลับสู่
การดาเนินงานตามปกติได้โดยเร็ว
พด.สลก. เข้าตรวจสอบความเสียหายโดยละเอียด และเร่ง
ดาเนินการซ่อมแซม อาคารสถานที่ /อุปกรณ์ ที่ได้รับความ
เสียหายให้กลับคืนสู่สภาพที่สามารถใช้งานได้ตามปกติได้เร็ว
ที่สุด

ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน
1) พด.สลก. และ ทส. ซ่อมแซมอาคารสานักงานอุปกรณ์สานักงาน อุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์ไฟฟูา และระบบไฟฟูา ที่ได้รับความเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพที่สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ จัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ ที่จาเป็นในการปรับปรุง และ คง. ช่วยในส่วนของ
งบประมาณที่จาเป็น
2) ลก.สลก./ผู้ที่ได้รับมอบหมาย แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าทีท่ ราบ และกลับเข้าปฏิบัติงานที่อาคาร
สานักงานได้ตามปกติ
3) พด.สลก. สั่งการให้คนงานย้ายทรัพย์สิน และเอกสารสาคัญไปเก็บไว้ที่เดิมให้อยู่ในสภาพปกติ
พร้อมปฏิบัติงาน
4) ทส. จัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครือข่าย เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับกลับคืนสู่การ
ปฏิบัติงานตามปกติ
5) สป. ประสานสื่อมวลชนตลอดจนผู้ได้รับผลกระทบ และประชาชนทั่วไปได้รับรู้ข่าวสารที่
ถูกต้องรวดเร็วทันเหตุการณ์
6) พด.สลก. รายงานผลการดาเนินงานให้ ลก.สลก./ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ทราบ และรายงาน
สถานการณ์ให้ ลวช. ทราบ
2.4 ข้อมูลติดต่อหน่วยงานภายนอก
หน่วยงาน
สานักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกทม.
กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
หน่วยรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
การไฟฟูานครหลวง
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วิกฤตการณ์ที่ 3 : อาคารสานักงานไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากสถานการณ์ชุมนุม
ผู้จัดทาข้อมูล/หน่วยงาน/วันที:่ ฝุายพัสดุ สานักงานเลขานุการกรม (พด.สลก.) / มิถุนายน 2559
สถานการณ์วิกฤต
อาคารสานักงานไม่สามารถใช้งานได้

ระยะเวลาที่ใช้ในการแก้ไขการดาเนินงานที่
หยุดชะงัก
แผนฉุกเฉิน
แผนต่อเนื่อง
ขอบเขต

นิยาม หรือลักษณะ
อาคารสานักงานของ วช. ประกอบด้วย อาคาร วช.1,
วช.2,วช.3, วช.4, วช.5, วช.7, วช.8, และ วช.9 โดย
อาคารสานักงานจะมีส่วนประกอบต่างๆ ที่ทาให้อาคารใช้
งานได้เรียกว่า ระบบอาคาร ได้แก่ ระบบไฟฟูา ประปา
ระบบปรับอากาศ ระบบปูองกันอัคคีภัย ลิฟท์ เป็นต้น
รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สานักงาน สาหรับ
ปฏิบัติงาน มีฝุายพัสดุทาหน้าที่เป็นสื่อกลางในการ
ประสานงานกับหน่วยกู้ภัยฉุกเฉินตลอดจนประสานงาน
กับเจ้าหน้าที่ รปภ. ตลอด ๒๔ ชม. ตรวจสอบเหตุการณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน วช. ทาให้ผู้ปฏิบัติงานมั่นใจได้ว่าจะ
ได้รับความช่วยเหลือในทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ทั้งนี้
กรณีอาคารสานักงาน ไม่สามารถใช้ปฏิบัติงานได้
เนื่องจากการชุมนุมประท้วง อาจส่งผลกระทบต่อชีวิต
และทรัพย์สินโดยเกิดความชารุดเสียหายของอาคาร
บางส่วน หรือทั้งหมดทาให้ไม่สามารถใช้สถานที่ เพื่อ
ปฏิบัติงานได้ หรือถ้าใช้อาคารอาจทาให้เป็นอันตรายแก่
ผู้ปฏิบัติงาน หรือกรณีอาคารไม่เกิดความเสียหายแต่ไม่
สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ เนื่องจากถูกปิดล้อม
ระยะเวลาที่ ใ ช้ ใ นการเจรจาให้ ไ ด้ ข้ อ ยุ ติ เ บื้ อ งต้ น
ภายใน 1 ชั่วโมง
ระยะเวลาที่ใ ช้ ใ นการเข้ า ตรวจสอบความเสี ยหาย
เบื้องต้นภายใน 1 ชัว่ โมง นับจากเจรจาได้ข้อการยุติ
อาคารสานักงาน

รายละเอียดแผนการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
3.1 แผนฉุกเฉิน
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน เมื่อเกิดการชุมนุม ดังนี้
1) ก่อนเกิดเหตุ
(1) สป. และ พด.สลก. ติดตามสถานการณ์ และตรวจสอบข่าวสารเกี่ยวกับการชุมนุมประท้วง
รวบรวมข้อมูล
(๒) สป. ประเมินสถานการณ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานให้ ลวช. ทราบ
(๓) วช. เตรียมประกาศภาวะฉุกเฉินในกรณีเหตุชุมนุมประท้วงฯ โดย ลวช. หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย (กรณีสถานการณ์รุนแรง)
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(4) กรณีสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบกับประชาชนในวงกว้าง เช่น สถานการณ์ชุมนุมทางการเมือง
เป็นต้น ลวช. จัดตั้งศูนย์ประสานงาน และติดตามสถานการณ์ ลก.ลสก. ดาเนินการ เพื่อเป็นศูนย์กลาง
การสั่งการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์การชุมนุม รวมทั้งรายงานศูนย์ติดตามและอานวยการ
แก้ไขผลกระทบจากสถานการณ์การชุมนุมของหน่วยงานของภาครัฐ เพื่อให้การติดต่อสื่อสารและการ
จัดส่งข้อมูลถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ และรวดเร็วทันเหตุการณ์
(5) ลก.สลก. แจ้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉินฯ
(6) สป. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลอดจนชี้แจงทาความเข้าใจการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
ตามแผนงานประชาสัมพันธ์ เพื่อปฏิบัติการทางจิตวิทยาลดความขัดแย้งเตรียมการตอบข้อมูลสื่อมวลชน
(7) สป.พิจารณากลั่นกรอง และคัดเลือกข่าวเหตุการณ์สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ วช. ให้รอบคอบแล้ว
จัดส่งข้อความผ่านทางระบบโทรศัพท์, SMS, โซเชียลเน็ตเวิร์ค ให้ผู้บริหารระดับฝุายขึ้นไปได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องถูกต้อง และเป็นปัจจุบันโดยกาหนดหัวข้อเรื่องในการจัดส่งข้อความที่ชัดเจน
เพื่อให้ผู้บริหารทราบได้ทันทีเมื่อได้รับข้อความ
(8) ผู้ได้รับมอบหมายประสานขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตารวจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
(9) รปภ.เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยควบคุมการเข้า-ออก
(10) พด.สลก.จัดเตรียมไฟฟูาสารองสาหรับใช้กับอุปกรณ์ และระบบต่างๆ อีกทั้งน้ามันเชื้อเพลิง
ไว้ให้พร้อม
(11) พด.สลก.รวบรวมรายชือ่ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ผู้รับผิดชอบดูแลอาคารของ วช. และแจ้ง
ให้ สป. ทราบ เพื่อจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว
(12) กรณีสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบกับประชาชนในวงกว้าง เช่น สถานการณ์ชุมนุมทาง
การเมือง เป็นต้น ให้ ทส. ดาเนินการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ และติดตามสถานการณ์เพื่อให้ ลวช.
สามารถประชุม หรือรายงานข้อมูลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) พร้อมกับการ
แสดงภาพเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ และให้จัดเจ้าหน้าที่ของ ทส.จานวน 1 คน ประจาที่ประสานงาน
และติดตามสถานการณ์ เพื่อแก้ไขปัญหากรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ขัดข้อง
(13) ฝุายนิติกรและวินัย (นต.) จัดเตรียมทีมงานกฎหมายไว้ให้พร้อมหาก วช. มีความจาเป็น
จะต้องดาเนินการตามขั้นตอนกฎหมายจะได้สามารถดาเนินการได้ทันที
(14) ลก.สลก. และ สป. รายงาน ลวช. และขออนุมัติจัดตั้งทีมเจรจา
๒) ขณะเกิดเหตุ
(1) เมื่อมีสถานการณ์ชุมนุมที่ วช. รปภ. แจ้งเหตุ/สถานที่เกิดเหตุให้ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นทราบ
(2) ลก.สลก./หน.พด./หน.นต. และ สป. ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานของ วช. ประเมินสถานการณ์
จานวนคนที่ชุมนุมระยะเวลาในการชุมนุม และผลกระทบต่อระบบการดาเนินงานของ วช.
(3) ลก.สลก./หน.นต. และ สป.ประชุมผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย เพื่อหาแนวทางแก้ไข และยุติ
การชุมนุมที่ วช. หรือเจรจาต่อรอง
(4) ลก.สลก. และ หน.นต. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจเจรจากับตัวแทนผู้
ชุมนุมในกรณีที่ต้องการจะยื่นหนังสือให้กับ ลวช. โดยพยายามเจรจาให้ส่งตัวแทนเข้ามายื่นหนังสือได้ไม่
เกิน 3 คน และขอกาลังเจ้าหน้าที่ตารวจปูองกันไม่ให้ผู้ชุมนุมเข้ามาในสถานที่ทางานรวมทั้งการเจรจาให้ผู้
ชุมนุมอยู่แต่สถานที่ที่จัดให้เท่านั้น
(5) ลก.สลก./หน.นต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ผู้ชุมนุมเรียกร้องและเจ้าหน้าที่ตารวจ
เจรจาเบื้องต้น
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กรณีเจรจาเป็นผล
ระงับเหตุได้ให้รายงาน ลวช. ทราบ
กรณีเจรจาไม่เป็นผล
- สถานการณ์ไม่รุนแรง
(1.1) ลก.สลก./หน.พด. และ หน.นต. รายงาน ลวช. เพือ่ ทราบทันที
(1.2) เพิ่มจานวน รปภ.
(1.3) พด.สลก. ซักซ้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ทันทีเมื่อ
สถานการณ์รุนแรง
(1.4) พด.สลก.เตรียมเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
(1.5) พด.สลก.เตรียมยานพาหนะพร้อมพขร.
(1.6) สป. บันทึกเหตุการณ์รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อ งและประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสาร
ให้ทราบสถานการณ์ และการปฏิบัติตามแผนอย่างต่อเนื่องทุกระยะ รวมทั้งชี้แจงทาความเข้าใจกับ
ผู้เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย หรือสั่งการ
(1.7) ตั้งหน่วยงานบริการประชาชน และเร่งให้บริการแก่ผู้มาติดต่อชี้แจงให้ผู้รับบริการ
ทราบสถานการณ์ รวมทั้งเตรียมความพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉิน
- สถานการณ์รุนแรง
(1.1) ลก.สลก. รายงาน ลวช. เพื่อทราบทันที
(1.2) ลวช. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ประกาศภาวะฉุกเฉิน และปิดอาคาร
(1.3) ลก.สลก. แจ้งหน่วยงานภายใน เพื่อปฏิบัติตามแผนรองรับภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุ
ชุมนุมประท้วง และการก่อจลาจลใน วช.
(1.4) รปภ.รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ และระบบสาคัญต่างๆ
(1.5) พด.สลก. เตรียมระบบไฟฟูาสารอง
(1.6) ทส. ดาเนินการย้ายอุปกรณ์ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและจัดเก็บข้อมูลสารอง
(1.7) สป. และ พด.สลก. ประสานหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
(1.8) สป. บันทึกเหตุการณ์รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสาร
ให้ทราบสถานการณ์โดยเร็วที่สุด และการปฏิบัติตามแผนอย่างต่อเนื่องทุกระยะรวมทั้งชี้แจงทาความ
เข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย หรือสั่งการ
(1.9) พด.สลก. จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะพร้อม พขร. ในการอพยพ
เจ้าหน้าที่ ผู้รับบริการ และทรัพย์สินสาคัญออกนอกพื้นที่
(6) เมื่อได้รับอนุญาตให้ปิดอาคารสานักงานฯ แล้วให้แม่บ้าน รปภ. ปิดล็อกหน้าต่าง และประตู
อาคารสานักงาน
(7) พด.สลก. และ รปภ. สารวจ/ตรวจสอบ จานวนคนทีอ่ ยู่ในอาคารสานักงานว่าออกมา
ครบถ้วนหรือไม่ และช่วยเหลือพนักงานที่ติดอยู่ในอาคารที่ไม่สามารถออกมาได้รวมทั้งคอยประสานงาน
อานวยความสะดวกแก่พนักงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการ เพื่อระงับเหตุฉุกเฉิน
(8) เมื่อเจ้าหน้าทีท่ ุกคนมาพร้อมกันที่จุดรวมพลแล้วให้เจ้าหน้าที่ทุกคนช่วยกันตรวจสอบ
ทรัพย์สินของตนเอง และของ วช. และปูองกันบุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาขนย้ายทรัพย์สิน
ของ วช.
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(9) กรณีเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยจนเจ้าหน้าที่ไม่สามารถควบคุมได้ หรือมีการทาลายทรัพย์สิน
ของ วช. ให้ พด.สลก. หรือ รปภ. แจ้งไปยังสถานีตารวจนครบาล เพื่อดาเนินการตามขั้นตอนของ
กฎหมาย หรือหน่วยงานรับแจ้งเหตุฉุกเฉินต่างๆ และรายงานให้ ลวช. เพื่อทราบ
(10) สป. ติดตาม และตรวจสอบข่าวสาร กาหนดวิธีการ/ช่องทางการสื่อสาร กับเจ้าหน้าที่
ภายในองค์กร และสื่อสารประชาสัมพันธ์กับประชาชนสื่อมวลชนภายนอก
(11) ลก.สลก./หน.พด./หน.นต. และ ผอ.สป. รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆ เสนอ ลวช. ทราบ
ต่อไป
3.2 แผนดาเนินการต่อเนื่อง (Continuity Plan)
มีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานเมื่อเกิดสถานการณ์ชุมนุม ดังนี้
หลังจากควบคุมสถานการณ์ได้ ลก.สลก./หน.พด. และ ผอ.สป. ประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้องดังนี้
1) รายงานผลการดาเนินงานให้ ลวช. ทราบโดยเร็วที่สุด
2) กรณีที่อาคารสานักงานเสียหาย หรืออาคารสานักงานถูกปิดล้อมยืดเยื้อเกินกว่า 24 ชั่วโมง
พด.สลก. จัดหาสถานที่ให้สามารถปฏิบัติงานได้เป็นการชั่วคราว
3) แจ้ง สป. ให้รับทราบ เพื่อเตรียมการตอบข้อมูลสื่อมวลชน
4) สป. ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารให้ทราบสถานการณ์ และปฏิบัติตามแผนภายหลังเกิดเหตุ
โดยไม่ช้ารวมทั้งชี้แจงทาความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องทั้งนี้ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือสั่งการ
5) พด.สลก. เข้าตรวจสอบพื้นที่ และประเมินความเสียหายเบื้องต้น ดังนี้
- เข้าประเมินสภาพความเสียหายของระบบไฟฟูา
- เข้าประเมินสภาพความเสี ยหายของอาคารสานักงานฯ หากอาคารสานักงานฯ ได้รับ
ผลกระทบและดาเนินการแก้ไขปรับปรุงเฉพาะหน้าโดยขอความสนับสนุนจาก พด.สลก./คง.
ในการ จัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหา วัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นในการปรับปรุง และดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง
6) พด.สลก. แจ้งผลการประเมินความเสียหาย และความก้าวหน้าในการแก้ไขปรับปรุงซ่อมแซม
ความเสียหายที่เกิดขึ้นให้ ลก.สลก. ทราบเป็นระยะๆ หากอาคารสานักงานฯ สามารถเปิดให้บริการได้โดย
ลก.สลก. ขออนุมัติ ลวช. เพื่อเปิดสานักงานฯ
7) ลก.สลก. รายงานผลการดาเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลาดับชั้น
3.3 แผนฟื้นตัวจากความเสียหาย (Disaster Recovery Plan)
มีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานดังนี้
เมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติแล้วมีหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1) เมื่อการแก้ไขปรับปรุงซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วเสร็จ พด.สลก. แจ้ง ลก.สลก.
ต่อไป
2) สป. ประสานสื่อมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์ และให้ข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบ และประชาชน
ทั่วไปได้รับรู้ข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วทันเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง
3) ลก.สลก. ขออนุมัติ ลวช. เพื่อเปิดสานักงานฯ
4) ลก.สลก. รายงานผลการดาเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลาดับชั้น

แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

หน้า 23

3.4 ข้อมูลติดต่อหน่วยงานภายนอก
หน่วยงาน
สานักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกทม.
สถานีดับเพลิง
หน่วยรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
การไฟฟูานครหลวง เขตบางเขน
การประปานครหลวง
สถานีตารวจนครบาลบางเขน
เหตุฉุกเฉิน อาชญากรรมกองปราบปราม
ศูนย์ประสานฉุกเฉิน 24 ชม.
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เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
1555
199
191
0-2552-0319
125
0-2521-2232
1195
0-2226-4444
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วิกฤตการณ์ที่ 4 : ผลกระทบทางการดาเนินงานเกี่ยวกับความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ข้อมูล (IT & Information Requirement) ของ วช.
ผู้จัดทาข้อมูล/หน่วยงาน/วันที่ : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทส.) / มิถุนายน 2559
4.1 รายละเอียดแผนการจัดการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
สถานการณ์วิกฤต

กลยุทธ์ในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ กาหนดให้มีระบบRemote Access Control ให้กับผู้ดูแลระบบ
ข้อมูลที่สาคัญถูกโจมตี
และผู้บริหารที่จาเป็นต้องทางานกับระบบจากภายนอกสามารถเข้าใช้
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศวช.
มีระบบสารองไฟฟูาให้กับเครื่องแม่ข่าย และอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสาร
เข้าร่วมโครงการติดตามตรวจสอบ และปูองกันการบุกรุกกับสานักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) และศูนย์
ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย
(ThaiCERT)
กาหนดให้ติดตั้งโปรแกรมปูองกันไวรัสบนเครื่องแม่ข่ายและเครื่องลูก
ข่ายผ่านระบบบริหารจัดการโปรแกรมปูองกันไวรัสภายในองค์กร
ระบบสารสนเทศ และข้อมูลสาคัญของวช. มีลักษณะแบบรวมศูนย์
และเชื่อมโยงระบบเครือข่ายจึงได้กาหนดแผนการดาเนินงานใน
เบื้องต้นให้มีระบบ
1. กาหนดให้ทุกหน่วยงานจัดเก็บข้อมูลและสารองไว้
2. กาหนดให้มีระบบสารองข้อมูลส่วนกลาง วช. ใช้จัดเก็บข้อมูล
ระบบงานหลักภายใน
3. กาหนดให้ตรวจสอบระบบข้อมูลใหม่ และตัดสายสัญญาณ
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตกับระบบที่มีปัญหาทันที
4. ประสานงานแจ้งหน่วยงานกลางตรวจสอบปัญหาอีกครั้ง
ดาเนินการด้วยระบบมือไปก่อนแล้วจึงบันทึกข้อมูลระบบการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีการติดตั้งอุปกรณ์ปูองกันภัยสาหรับห้องปฏิบัติการเครือข่าย ดังนี้
- อุปกรณ์ตรวจจับควัน
- อุปกรณ์ดับเพลิง
- ระบบตัดวงจรไฟฟูากรณีไฟฟูาลัดวงจร
กาหนดให้มีการจัดทาระบบสารองข้อมูลให้กับระบบฐานข้อมูล
กาหนดให้กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทส.) สารองข้อมูลที่ สานักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) โดยการเช่าคอมพิวเตอร์
พกพา หรือคอมพิวเตอร์
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4.2 ระยะเวลาเปูาหมายในการฟื้นคืนสภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล
กระบวนการหลัก
เว็บไซต์ของหน่วยงาน
www.nrct.go.th
ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ
www.nrms.go.th
ระบบศูนย์ข้อมูลวิจัยดิจิทัล วช.
www.dric.nrct.go.th
ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
www.tnrr.in.th
ระบบบริหารดัชนีการวิจัยและการ
พัฒนาของประเทศไทย
www.gerd58.nrct.go.th
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
e-saraban.nrct.go.th
GFMIS ระบบเบิกจ่ายเงิน
e-GP ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
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ระดับความ
เร่งด่วน

ระยะเวลาเปูาหมายในการฟื้นคืนสภาพ
4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน

สูง







สูง







สูง







สูง







ปานกลาง
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
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4.3 ระยะเวลาการจัดหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล
กระบวนการหลัก

ที่มา

เว็บไซต์ของหน่วยงาน
www.nrct.go.th
ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ
www.nrms.go.th
ระบบศูนย์ข้อมูลวิจัยดิจิทัล วช.
www.dric.nrct.go.th
ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
www.tnrr.in.th
ระบบบริหารดัชนีการวิจัยและการพัฒนา
ของประเทศไทย
www.gerd58.nrct.go.th

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
e-saraban.nrct.go.th
GFMIS ระบบเบิกจ่ายเงิน
e-GP ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
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กองมาตรฐานการวิจัย
ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
ศูนย์สารสนเทศการวิจัย

ระยะเวลาการจัดหา
4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห์
























ฝุายดัชนีการวิจัยของประเทศ
กองประเมินผลและจัดการ
ความรู้การวิจัย
หน่วยงานต่างๆ ภายใน วช.
กลุ่มการคลังและงบประมาณ/
กรมบัญชีกลาง
ฝุายพัสดุ/กรมบัญชีกลาง
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