
 
 

 



 
 

ค ำน ำ 

 แผนบรหิารความต่อเนื่องของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ฉบบันี้จัดท าข้ึนเพื่อเตรียมความ

พร้อมต่อสภาวะวิกฤตจากภัยคุกคามที่อาจเกิดข้ึน ทั้งนี้เพือ่ให้ส่วนราชการสามารถด าเนินงานภารกจิหลักและ

ให้บรกิารประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและลดผลกระทบที่เกิดจากภัยคุกคามให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

 คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิง่ว่าเอกสารฉบับนีจ้ะเป็นแนวทางการปฏิบัติให้แกบุ่คลากรสถาบัน

พัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เมื่อเกิดเหตุการณ์สภาวะวิกฤต รวมทั้งการกอบกูก้ระบวนการท างานให้กลบัมา

เป็นปกติได้โดยเร็วภายหลังจากเหตุการณ์สภาวะวิกฤตได้ผ่านพ้นไปแล้ว 

คณะผู้จัดท า 

พฤษภาคม 2565 
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Business Continuity Plan (BCP) 

 แผนความต่อเนื่อง “Business Continuity Plan (BCP)” ฉบับนี้ จัดท าข้ึน เพื่อให้สถาบันพัฒนาการ

เด็กราชนครินทร์สามารถน าไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ 

ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร เช่น อัคคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว การชุมนุม

ทางการเมือง  การก่อวินาศกรรม และกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

เป็นต้น โดยไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้สถาบันฯ ต้องหยุดการด าเนินงานหรือไม่สามารถให้บริการได้

อย่างต่อเนื่อง  

ค ำจ ำกัดควำมของภัยพิบัติและสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 

ภัยพิบัติ หมายถึง เหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึนจากธรรมชาติ หรือเกิดการกระท าของมนุษย์ที่อาจเกิดข้ึน

ปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆ เกิด มีผลต่อชุมชนหรือประเทศชาติ ภัยพิบัติอาจเป็นไปได้ทั้งเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนตาม

ธรรมชาติ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหวหรือเหตุการณ์  ที่มนุษย์กระท าข้ึน เช่น อัคคีภัย เป็นต้น  

สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน หมายถึง สถานการณ์ทุกชนิดทีเ่ป็นภัยต่อความมั่นคงของรฐักระทบกระเทือนต่อ

ความสงบของประชาชน รวมไปถึงภัยธรรมชาติทีก่ระทบต่อสาธารณชน          

วัตถุประสงค์  

1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบรหิารความต่อเนือ่ง 
2. เพื่อใหส้ถาบันฯ มีการเตรียมความพรอ้มในการรบัมือกบัสภาวะวิกฤต 
3. เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการด าเนินงานหรอืการใหบ้รกิาร 
4. เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในรบัยอมรับได้  
5. เพื่อใหผู้้รบับริการ บุคลากร มีความเช่ือมั่นในศักยภาพของการให้บริการ ในขณะเกิดเหตกุารณ์ร้ายแรงและ
ส่งผลกระทบจนท าใหก้ารด าเนินงานต้องหยุดชะงัก  

สมมติฐานของแผนบริหารความต่อเน่ือง  
เอกสารฉบบันี้จัดท าข้ึนภายใต้สมมติฐาน ดังต่อไปนี ้

 เหตุการณ์ฉุกเฉินทีเ่กิดข้ึนในช่วงเวลาส าคัญต่างๆ แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัตงิานส ารองที่
ได้มีการจัดเตรียมไว้  

 “บุคลากร” ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง เจ้าหน้าที่และพนักงานทั้งหมดของหน่วยงาน  

ขอบเขตของแผนบริหารความต่อเน่ือง 
   “สาธารณภัย” หมายความว่า อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาด
สัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ า การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบตอ่สาธารณชน ไม่ว่าเกิด
จากธรรมชาติ มีผู้ท าให้เกิดข้ึน อุบัตเิหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึง่กอ่ให้เกิดอนัตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน 
หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และใหห้มายความรวมถงึภัยทางอากาศ และการกอ่
วินาศกรรมด้วย ซึ่งแผนบริหารความต่อเนื่องฉบับนี้ ก าหนดขอบเขตเพือ่ใช้รองรับสถานการณ์สาธารณภัย 
กรณีเกิดสภาวะวิกฤติหรือเหตกุารณ์ฉุกเฉินในหน่วยงาน ด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้ 
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 เหตุการณ์อัคคีภัย 
 เหตุการณ์อุทกภัย 
 เหตุการณ์แผ่นดินไหว 
 เหตุการณ์การชุมนมุทางการเมือง 
 เหตุการณ์การก่อวินาศกรรม 
 เหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

บทบาทภารกิจส าคัญของหน่วยงาน 
สถาบันพฒันาการเด็กราชนครินทร์  เป็นหน่วยงานทีม่ีพันธกิจหลัก คือ 

1. ให้บริการรักษาฟื้นฟู ศึกษาวิจัย และถ่ายทอดนวัตกรรมด้านพัฒนาการล่าช้าในระดับนานาชาติ 
2. ให้บริการรักษาฟื้นฟู ศึกษาวิจัย ด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นในระดับตติยภูมิขั้นสูง 
3. สนับสนุนการด าเนินงานส่งเสริมป้องกัน รักษา ฟื้นฟู สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นและพัฒนาการเด็ก    

ในเขตสุขภาพที่รับผิดชอบ 
4. สร้างความตระหนักและเข้าใจปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น และเด็กพัฒนาการล่าช้าให้แก่

ประชาชน 
โดยสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ มีบทบาทภารกิจที่ส าคัญ ได้แก่ บริการวินิจฉัย บ าบัดรักษา 

ฟื้นฟูด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นและพัฒนาการล่าช้าแก่เด็กอายุ 0 - 18 ป ี บริการด้านวิชาการ
ด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นและพัฒนาการเด็กแก่เครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข        
ที่เกี่ยวข้อง เป็นแหล่งศึกษาดูงาน  สนับสนุนการด าเนินงานส่งเสริมป้องกันรักษาฟื้นฟูสุขภาพจิตและจิตเวช
เด็กและวัยรุ่นและพัฒนาการในเขตสุขภาพที่รับผิดชอบ สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ นวัตกรรม องค์ความรู้
และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นและพัฒนาการเด็ก และเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพจิต
และจิตเวชเด็กและวัยรุ่นและพัฒนาการล่าช้า 

ล ำดับของผู้มีอ ำนำจในกำรสั่งกำรใช้แผน 
 ผู้มีอ านาจตามตารางจะท าหน้าที่ เป็นหัวหน้าคณะกรรมการ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินของ
หน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจสูงสุดในการสั่งการใช้แผนฉบับนี้ ถ้าผู้ที่อยู่ในต าแหน่งสูงสุดไม่สามารถเข้า
ประจ าการได้ เช่น เนื่องจากบาดเจบ็ ทุพพลภาพ หรือไม่อยู่ในพื้นที่ ให้เลื่อนมายังผู้ที่อยู่ในล าดับถัดไปใหเ้ป็นผู้
สั่งการ 

ต าแหน่ง ผู้รับผิดชอบหลัก (Primary) ผู้ท่ีสามารถด าเนินการแทนได้ 
(Secondary) 

ประธานคณะกรรมการบรหิาร
ความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤต 

แพทย์หญงิหทัยชนนี บุญเจรญิ 
โทรศัพท์ 08 1235 5598 

แพทย์หญงิดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลย ์
โทรศัพท์ 08 97706949 

หัวหน้าทีมแผนและประเมิน
สถานการณ์ 

นางพรทพิย์ ธรรมวงค์ 
โทรศัพท์ 08 9755 6083 

แพทย์หญงิรชยา ปิงคลาศัย 
โทรศัพท์ 09 18532998 

หัวหน้าทีมปฏิบัติการ แพทย์หญงิชุตินาถ ศักรินทร์กลุ 
โทรศัพท์ 08 6922 0766 

นางศุภัคพิมล ปาแปง 
โทรศัพท ์08 6729 0734 

หัวหน้าทีมการจัดการทั่วไป นางสาวศุภลักษณ์ ชัยยา 
โทรศัพท์ 08 9191 4314 

นางสาวสรุีรกัษ์ พิลา 
โทรศัพท์ 08 9700 0360 
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โครงสร้ำงของคณะกรรมกำรบริหำรควำมต่อเน่ืองภำยใต้สภำวะวิกฤติ (Business Continuity Team)  

 คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤติ มีหน้าที่ในการบริหารงานและให้การ
สนับสนุนการทบทวน ทดสอบปรับปรุงแผนบริหารความต่อเนื่อง ประเมินแนวโน้มของเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน 
ตัดสินใจ จัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นยามวิกฤต ด าเนินการตามข้ันตอนและแนวทางการบริหารความพร้อมต่อ
สภาวะวิกฤต ตรวจสอบก ากับ ติดตามสถานการณ์ รวบรวมข้อมูลและรายงานสถานการณ์ให้ผู้บริหารระดับสูง
ทราบ 
คณะกรรมการบรหิารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤติ ประกอบด้วยทีมต่างๆ ดังนี ้
1. ประธานคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤติ มีหน้าที่  

(1) ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบัญชาการเหตุการณ์ 
(2) ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และมาตรการที่ได้ก าหนดไว้  
(3) อ านวยการ สั่งการ ควบคุม เร่งรัด ก ากับ และติดตามประเมินการแก้ไขปัญหาในการจัดการสภาวะ

วิกฤติที่เกิดข้ึน ภายในสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  
(4) บริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ภายใต้สภาวะวิกฤติทีเกิดข้ึน  
(5) สร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานส่วนต่างๆ  
(6) มีอ านาจแต่งตั้ง ปรับเปลี่ยนโครงสร้างคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤติ หรือ

มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มเติม 
2. ทีมแผนและประเมินสถานการณ์ มีหน้าที่ 

(1) ติดตาม ประเมินสถานการณ์และประเมินความเสี่ยงของเหตุการณ์ 
(2) เสนอแผน ยุทธศาสตร์และมาตรการในการจัดการสถานการณ์ 
(3) ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน ยุทธศาสตร์ และมาตรการ เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ 
(4) จัดท าสรุปทบทวนบทเรียนหลังการปฏิบัติการ 
(5) จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานเสนอประธานคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤติ 
(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

3. ทีมปฏิบัติการ แบ่งผู้ปฏิบัติงานเป็น 4  ทีม ได้แก่  
    3.1 ทีมปฏิบัติการทางคลินิก มีหน้าที่ วางแผนและเตรียมความพร้อมของระบบการใหบ้รกิารทางคลินิก ให้
สามารถด าเนินการตามภารกิจหลักได้อย่างต่อเนื่อง 
    3.2 ทีมเผชิญเหตุ มีหน้าที่ วางแผน เตรียมความพร้อมและด าเนินการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุที่ได้
ก าหนดไว้ ตลอดจนด าเนินการซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนเป็นประจ า 
    3.3 ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่ วางแผน เตรียมความพร้อม และด าเนินการส ารองข้อมูลทรัพยากร
ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเตรียมให้บริการ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหลังการโอนย้ายเพื่อให้บริการ
ช่ัวคราว และติดตามเฝ้าระวัง ตรวจสอบการท างานของระบบบริการ 
   3.4 ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ (MCATT) มีหน้าที่ วางแผนและเตรียมความพร้อมในการด าเนินการให้
ความช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤติ 
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4. ทีมจัดการทั่วไป มีหน้าที ่
(1) ประสานงานติดต่อกบัทุกทีมเพื่ออ านวยความสะดวกตามค าร้องขอ  
(2) สนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์และสถานที่ในการปฏิบัตงิาน 
(3) วางแผนและสนับสนุนการเบิกจ่ายงบประมาณในการปฏิบัตงิานตามแผนของทีมต่างๆ  
(4) วางแผนการบรหิารจัดการทรพัยากรบุคคลในการปฏิบัตงิาน 
(5) ประชาสมัพันธ์แจ้งข่าวสารใหผู้้ใช้บริการ บุคลากร และผูเ้กีย่วข้องทราบเป็นระยะๆ  
(6) จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานเสนอประธานคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤติ 
(7) ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

กำรประเมินผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับองค์กรในกรณีท่ีเกิดกำรหยุดชะงักกับกระบวนกำรส ำคัญ (Business 

Impact Analysis) 

พิจำรณำถึงผลกระทบต่อทรัพยำกรท่ีส ำคัญในกำรด ำเนินงำนใน 5 ประเภท ได้แก่  

1. ผลกระทบด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนท าให้สถานที่ปฏิบัติงานหลัก
ได้รับความเสียหาย หรือไม่สามารถใช้สถานที่ปฏิบัติงานหลักได้ ส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าทีไ่ด้
ช่ัวคราวหรือระยะยาว 
2. ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนท าให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่
ส าคัญได้  
3. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนท าให้ระบบงาน
เทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลที่ส าคัญไม่สามารถน ามาใช้ได้ในการปฏิบัติงานตามปกติ 
4. ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนท าให้บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติงานได้
ตามปกติ  
5. ผลกระทบด้านผู้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนท าให้ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ไม่สามารถติดต่อหรือขอรับบริการ หรือส่งมอบงานได้  

เหตุการณ์และผลกระทบจากเหตุการณ์ 
เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุความเสี่ยงภัยคุกคามที่มีโอกาสเกิดข้ึนในพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยอาศัยแนว

ทางการวิเคราะห์ผลกระทบต่อทรัพยากร 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก (2) ด้านวัสดุ
อุปกรณ์ที่ส าคัญ/การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ (3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ        
(4) ด้านบุคลากรหลัก และ (5) ด้านคู่ค้า/ผู้รับบริการ/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว สรุปความเสี่ยงภัย
คุกคามของหน่วยงานได้ดังนี้ 

เหตุการณ์     
สภาวะวิกฤติ 

ผลกระทบ 

ด้านอาคาร/
สถานที่
ปฏิบัติงาน
หลัก 

ด้านวัสดุอุปกรณ์
ที่ส าคัญ/ด้านการ
จัดหาจัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ที่ส าคัญ 

ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมูลทีส่ าคัญ 

ด้าน
บุคลากร
หลัก 

ด้านคู่ค้า/
ผู้รบับริการ/ผู้
ให้บรกิาร/ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

อัคคีภัย      
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เหตุการณ์     
สภาวะวิกฤติ 

ผลกระทบ 

ด้านอาคาร/
สถานที่
ปฏิบัติงาน
หลัก 

ด้านวัสดุอุปกรณ์
ที่ส าคัญ/ด้านการ
จัดหาจัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ที่ส าคัญ 

ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมูลทีส่ าคัญ 

ด้าน
บุคลากร
หลัก 

ด้านคู่ค้า/
ผู้รบับริการ/ผู้
ให้บรกิาร/ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

อุทกภัย      

แผ่นดินไหว      

การชุมนุมทาง
การเมือง 

     

การก่อวินาศกรรม      

การแพรร่ะบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัส   
โคโรน่า 2019 
(COVID-19) 

     

 

 กลยุทธ์ความต่อเน่ือง  
 จากการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ ที่ท าใหเ้กิดสภาวะวิกฤต หน่วยงานได้ก าหนดกลยุทธ์หรือแนวทาง
ในการสร้างความต่อเนือ่งของการปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดหาและบรหิารจัดการทรัพยากรให้มีความ
พร้อม เมื่อเกิดภาวะวิกฤต โดยพิจารณาจากทรัพยากร 5 ด้าน สรุปได้ดังนี ้
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ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเน่ือง 

อัคคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว การชุมนุมทางการเมือง การก่อวินาศกรรม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

อาคาร/สถานที่
ปฏิบัติงานส ารอง 

กรณีสถานทีป่ฏิบัติหลักเสียหายบางส่วน 

ทีมแผนและประเมินสถานการณ์ ประเมินสถานการณ์และประสานทีมเผชิญเหตุ เพือ่ด าเนินการตัดกระแสไฟทีจ่่ายใน
พื้นที่เกิดเหตุฉุกเฉิน หรอืดับเพลงิ เพื่อป้องกันชีวิต ทรัพยส์นิ และสิ่งแวดลอ้ม ให้ได้รบัความเสียหายน้อยทีสุ่ด 
หลงัจากเหตกุารณ์สงบลงให้ด าเนินการตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ที่ช ารุดเสียหาย ส ารวจความเหมาะสมของสถานที่และ
รายงานผูบ้รหิารทราบ 

 

ก าหนดมาตรการดูแลรักษา
ความสะอาดอาคารสถานที่ 
และการคัดกรองบุคลากรและ
ผู้รบับริการ 

 กรณีต้องใช้ทีป่ฏิบัติงานส ารอง 

ก าหนดให้ใช้พื้นทีป่ฏิบัติงานส ารอง โดยมีการส ารวจความเหมาะสมของสถานที่ ได้แก่ 
- พื้นที่บริเวณอาคารอ านวยการและผู้ป่วยนอก ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ปฏิบัตงิาน ณ ช้ัน 1 อาคารเทพรัตนราชสุดา และให้อาคารฝึกอบรมและ
ครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ เป็นพื้นที่ปฏิบัตงิานส ารอง 
- พื้นที่บริเวณหอผูป้่วยอุ่นใจ อาคารผูป้่วย 3 ช้ัน พร้อมโรงครัวและพสัดุ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ปฏิบัตงิาน ณ ช้ัน 3 อาคารเทพรัตนราชสุดา และ
ให้ Refer โรงพยาบาลสวนปรุง หากไม่สามารถปฏิบัตงิานในพื้นที่ส ารองได้  
- พื้นที่บริเวณงานผู้ป่วยนอก ชัน 1 อาคารเทพรัตนราชสุดา ไม่สามารถปฏิบัตงิานได้ ให้ปฏิบัติงาน ณ อาคารอ ารวนการและผู้ป่วยนอก และให้อาคาร
ฝึกอบรมและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ เป็นพื้นที่ปฏิบัตงิานส ารอง 

กรณีไม่สามารถเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานที่ปฏิบัตงิานส ารอง  

ก าหนดใหบุ้คลากรปฏิบัตงิาน ณ บริเวณเต็นทส์นาม และบางส่วนปฏิบัตงิาน ณ สถานที่พักอาศัย (Work From Home) หรือสถานที่ภายนอกที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และกลุม่งานทรัพยากรบุคคลจัดท าแนวปฏิบัตงิานนอกสถานทีร่าชการ  
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ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเน่ือง 
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วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ/
การจัดหาจัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ที่ส าคัญ 

กรณีวัสดุอปุกรณ์ทีส่ าคัญได้รบัความเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้  

ให้ทีมจัดการทั่วไป ประสานกบักลุ่มงานพสัดุ เพื่อด าเนินการ ดังนี้ 
1. สรรหาอปุกรณ์ที่มีอยู่ในหน่วยงานก่อน แล้วจงึสรรหาจากภายนอก 
2. จัดหาคอมพิวเตอรส์ ารองทีม่ีคุณสมบัติเหมาะสมกบัการใช้งาน พร้อมอปุกรณ์ที่สามารถเช่ือมโยงต่อผ่านอินเทอรเ์น็ต โปรแกรมและระบบการท างาน
ของสถาบันฯ ได้  
3. ก าหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพาของบุคลากรช่ัวคราว กรณีมีความจ าเป็นเรง่ด่วน 

 กรณียานพาหนะจอดบรเิวณสถานที่ปฏิบัตงิานของหน่วยงานได้รับความเสียหายบางส่วน 

ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้งานส่วนที่ยังใช้การได้  

กรณียานพาหนะไดร้ับความเสียหายทั้งหมด  

ให้ผู้ประสานทีมบรหิารความต่อเนื่อง ประสานงานยานพาหนะ เพื่อขอท าการเช่ารถเพิ่มเติม  

ก าหนดมาตรการดูแลรักษา
ความสะอาดของยานพาหนะ 
วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน และจุด
สัมผัสร่วมภายในหน่วยงาน  

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และข้อมลูทีส่ าคัญ 

กรณีเกิดสภาวะวิกฤตจนท าใหร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมลูส าคัญได้รับความเสียหาย แต่บุคลากรยังสามารถเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานที่
ปฏิบัติงานหลักได้  

ทีมเทคโนโลยสีารสนเทศ ได้ท าการติดตั้งระบบส ารองข้อมูลและกู้คืนข้อมลู 

กรณีเกิดสภาวะวิกฤตจนท าใหร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมลูส าคัญได้รับความเสียหาย และบุคลากรไมส่ามารถเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานที่
ปฏิบัติงานหลักได้  

ทีมเทคโนโลยสีารสนเทศ ได้จัดเตรียมระบบส ารอง กู้คืนระยะไกลในระบบที่ส าคัญ 
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ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเน่ือง 
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บุคลากรหลัก 1. ก าหนดให้มบีุคลากรหลักและบุคลากรส ารอง ท างานทดแทนกันได้ ในหน่วยงานเดียวกัน  
2. ก าหนดแนวทางปฏิบัตงิานเฉพาะให้กบับุคลากรของหน่วยงานเดียวกัน กรณีเกิดสภาวะวิกฤตให้ครอบคลมุบทบาทหน้าที่ที่รบัผิดชอบ 
3. ก าหนดบุคลากรส าคัญในหน่วยงานที่อยู่ในอาคารเดียวกนัร่วมปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่บุคคลของหน่วยงานไมเ่พียงพอหรือขาดแคลน 

คู่ค้า/ผู้รับบริการ/ผู้
ให้บรกิาร/ผู้มสี่วนได้
ส่วนเสีย 

1. กรณีไม่สามารถติดต่อรบับริการที่สถานที่ปฏิบัติงานหลัก และจ าเป็นต้องติดต่อประสานงาน ร้องทกุข์ ร้องเรียน สามารถติดต่อผ่านช่องทาง ดังนี ้
1) การร้องเรียนทาง web site สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ www.ricd.co.th 
2) ทาง Facebook : สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
3) ทาง Line official ช่องรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะผ่านการสแกน QR Code บริเวณจุดรับบริการ 
4) ทาง Line @ ricd เพื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของสถาบันฯ และการรับฟังข้อมูลจากผู้ใช้บริการ 
5) ทาง  E-mail:ricd2554@gmail.com และ procurement.ricd@gmail.com  

2. ติดต่อประสานงานกบักลุ่มคู่ค้า/ผูร้ับบริการ/ผู้ให้บริการ/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น จดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ แอพลเิคช่ัน Line 
Facebook  

http://www.ricd.co.th/
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ขั้นตอนการบริหารความต่อเน่ืองและกอบกู้กระบวนการ 

ขั้นตอน/แนวปฏิบัติ กรณีเกิดสภาวะวิกฤต 
 เพื่อใหห้น่วยงานสามารถปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตได้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ และมปีระสทิธิภาพ
จึงได้ก าหนดในข้ันตอน/แนวปฏิบัตกิรณีเกิดสภาวะวิกฤต 6 กรณี ได้แก่  

1. แผนป้องกันและบรรเทาภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิดอัคคีภัย 
1.1 ก่อนเกิดอัคคีภัย  

1) สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จัดท าแผนอัคคีภัย โดยก าหนดขอบเขตอ านาจผู้รับผิดชอบกรณี
เกิดเหตุอัคคีภัย การให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคลากร การป้องกันการเกิดอัคคีภัย ข้ันตอน/
แนวทางปฏิบัติในการตรวจตรา และแนวทางการป้องกันขณะเกิดเหตุดังกล่าว รวมทั้งก าหนดแผน
ฟื้นฟูและบรรเทาความเดือดร้อนบริเวณอาคารและพื้นที่ เพื่อให้เข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ  

2) ส ารวจ รวบรวมพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งส ารวจพื้นที่ปลอดภัย (จุดรวมพล) เพื่อรองรับการอพยพ  
3) จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และส ารวจความเรียบร้อยของอาคาร  
4) จัดให้มีการซ้อมแผนเผชิญเหตุ กรณีเกิดอัคคีภัยเป็นประจ าทุกปี  

1.2 ขณะเกิดอัคคีภัย  
      ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามแผนป้องกันอัคคีภัยและภัยพิบัติ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  

1.3 หลังเกิดอัคคีภัย  
1) ด าเนินการส ารวจ/ประเมินความเสียหาย/ตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชารที่เสียหาย และแจ้งต่อผู้

ประสานงานคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤติ  
2) คณะกรรมการฯ ตรวจสอบความเสียหายของ Server จัดหาอุปกรณ์และระบบทดแทน ในการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
3) รายงานผลการส ารวจความเสียหายให้หัวหน้าคณะกรรมการทราบ 
4) จัดหาสถานที่ในการปฏิบัติงานและให้บริการผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อประสานงาน 
5) ด าเนินการประชาสัมพันธ์ใหห้น่วยงานทั้งภายในและภายนอก และผูม้ารบับริการรับทราบสถานทีท่ี่ใช้

ในการติดต่อราชการช่ัวคราวต่อไป  

2. แผนป้องกันและบรรเทาภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิดอุทกภัย 
2.1 ก่อนเกิดอุทกภัย  

1) สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จัดท าแผนอุทกภัย โดยก าหนดขอบเขตอ านาจผู้รับผิดชอบกรณี
เกิดเหตุอุทกภัย การให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคลากร การป้องกันการเกิดอุทกภัย ข้ันตอน/
แนวทางปฏิบัติในการตรวจตรา และแนวทางการป้องกันขณะเกิดเหตุดังกล่าว รวมทั้งก าหนดแผน
ฟื้นฟูและบรรเทาความเดือดร้อนบริเวณอาคารและพื้นที่ เพื่อให้เข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ  

2) ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องของกรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนราชการหรือสื่อต่างๆ และปฏิบัติตาม
ค าเตือนอย่างเคร่งครัด  
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3) ส ารวจ รวบรวมพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งส ารวจพื้นที่ปลอดภัยเพื่อรองรับการอพยพ  
4) จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และส ารวจความเรียบร้อยของอาคาร 
5) ด าเนินการป้องกันความเสียหายเบื้องต้น  
6) เตรียมอุปกรณ์จ าเป็น เช่น ไฟส ารอง วิทยุสื่อสาร อาหาร เครื่องดื่มสะอาด เครื่องเวชภัณฑ์  

2.2 ขณะเกิดอุทกภัย  
2.2.1 กรณีเหตุการณ์ไม่รุนแรง (สามารถปฏิบัติงานในสถาบันฯ ได้) 

1) คณะกรรมการฯ ประเมินสถานการณ์  
2) คณะกรรมการฯ ประสานให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสถานที่ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

ด าเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้บุคลากรทราบ 
3) บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ  

2.2.2 กรณีเหตุการณ์รุนแรง (ไม่สามารถปฏิบัติงานในสถาบันฯ ได้) 
1) คณะกรรมการฯ ประเมินสถานการณ์  
2) คณะกรรมการฯ ประสานให้ 

 เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานด าเนินการย้ายเอกสารและอุปกรณ์ต่างๆ ออกจากบริเวณพื้นที่เสี่ยง
และป้องกันอาคารโดยน ากระสอบทรายมาจัดท าแนวป้องกันบริเวณพื้นที่เสี่ยง  

 เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ด าเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้บุคลากรและผู้รับบริการ
ด าเนินการอพยพ ตามขั้นตอนอพยพ  

 แจ้งส่วนราชการต่างๆ และผู้รับบริการที่ส าคัญให้ทราบข้ันตอนการติดต่อกับสถาบันฯ ณ 
สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง  

 คณะกรรมการฯ ประชุมหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อย้ายสถานที่ปฏิบัติงานไปยังสถานที่
ปฏิบัติงานส ารองด าเนินการปิดระบบและท าการย้ายระบบงานต่างๆ ไปปฏิบัติงาน ณ 
สถานที่ปฏิบัติงานส ารองที่ก าหนด  

 สถาบันฯ เตรียมอาหารและห้องพักส าหรับบุคลากรที่พักค้างจ านวน 10 คน เพื่อเฝ้าระวัง
และเตรียมขนย้าย Server ตลอด 24 ช่ัวโมง และให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการอ านวย
ความสะดวกในด้านการเดินทางไปปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ กรณีต้องไปปฏิบัติงาน ณ 
สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 

 เมื่อบุคลากรรับทราบการแจ้งเตือน ให้ด าเนินการดังนี้ 
- น าเอกสารส าคัญในความรับผิดชอบ เช่น ข้อมูลส าคัญของทางราชการเก็บรักษาในที่
ปลอดภัย 
- ให้การช่วยเหลอืและน าผู้รบับริการ/ผูป้่วย ออกจากอาคารมาอย่างปลอดภัยโดยปฏิบัติตาม
ข้ันตอนการอพยพ  

2.2.3 ขั้นตอนการอพยพ 
1) เมื่อได้รับแจ้งจากหัวหน้าคณะกรรมการฯ หรือเสียงตามสายแจ้งให้อพยพ ให้หยุดท างานทันที 
2) ตั้งสติ ไม่ตื่นตระหนก และเก็บรวบรวมเอกสาร หรือทรัพย์สินที่ส าคัญเข้าตู้/โต๊ะ และปิดล็อคให้

เรียบร้อย  



10 
 

3) ส ารวจ ปิด และดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดออก รวมทั้งตัดสะพานไฟก่อนออกจากหน่วยงาน 
4) เดินออกจากหน่วยงานไปยังจุดรวมพล ตามเส้นทางฉุกเฉินที่ก าหนด  
5) การอพยพควรใช้วิธีเดินเร็ว ไม่ควรว่ิง และเดินเรียงแถว เพื่อป้องกันการเบียดเสียดและหกล้ม  

2.3 หลังเกิดอุทกภัย  
1) ด าเนินการส ารวจ/ประเมินความเสียหาย/ตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชารที่เสียหาย และแจ้งต่อผู้

ประสานงานคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน  
2) หัวหน้าคณะกรรมการฯ ตรวจสอบความเสียหายของ Server จัดหาอุปกรณ์และระบบทดแทน ในการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
3) รายงานผลการส ารวจความเสียหายให้หัวหน้าคณะกรรมการทราบ 
4) จัดหาสถานที่ในการปฏิบัติงานและให้บริการผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อประสานงาน 
5) ด าเนินการประชาสัมพันธ์ใหห้น่วยงานทั้งภายในและภายนอก และผูม้ารบับริการรับทราบสถานทีท่ี่ใช้

ในการติดต่อราชการช่ัวคราวต่อไป  

3. แผนป้องกันและบรรเทาภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิดแผ่นดินไหว  
3.1 ก่อนเกิดแผ่นดินไหว  

1) สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จัดท าแผนเหตุแผ่นดินไหว โดยก าหนดขอบเขตอ านาจ
ผู้รับผิดชอบกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหว การให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคลากร ข้ันตอน/แนวทาง
ปฏิบัติ และแนวทางการป้องกันขณะเกิดเหตุดังกล่าว รวมทั้งก าหนดแผนฟื้นฟูและบรรเทาความ
เดือดร้อนบริเวณอาคารและพื้นที่ เพื่อให้เข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ  

2) ตรวจสภาพความปลอดภัยของอาคาร และเครื่องใช้ภายในอาคาร ท าการยึดติดอุปกรณ์ที่อาจ
ก่อให้เกิดอันตราย เช่น ตู้และช้ันหนังสือยึดติดกับผนังหรือเสา ไม่วางของหนักบนที่สูง 

3) ส ารวจ รวบรวมพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งส ารวจพื้นที่ปลอดภัย เพื่อรองรับการอพยพ  
4) เตรียมอุปกรณ์จ าเป็น เช่น ไฟส ารอง วิทยุสื่อสาร อาหาร น้ าดื่มสะอาด เครื่องเวชภัณฑ์ เครื่องมือช่าง 

อุปกรณ์ดับเพลิง เพื่อเตรียมรับแผ่นดินไหวและอาคารถล่มที่อาจเกิดข้ึน 

3.2 ขณะเกิดแผ่นดินไหว  
3.2.1 กรณีเหตุการณ์ไม่รุนแรง (สามารถปฏิบัติงานในสถาบันฯ ได้) 

1) คณะกรรมการฯ ประเมินสถานการณ์  
2) คณะกรรมการฯ ประสานให้ 

 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสถานที่ ตรวจสอบผู้บาดเจ็บและให้การปฐมพยาบาลใน
เบื้องต้น 

 เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ด าเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้บุคลากรทราบ 
3) บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ  

3.2.2 กรณีเหตุการณ์รุนแรง (ไม่สามารถปฏิบัติงานในสถาบันฯ ได้) 
1) คณะกรรมการฯ ประเมินสถานการณ์  
2) คณะกรรมการฯ ประสานให้ 
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 เจ้าหน้าที่เข้าให้การช่วยเหลือ ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ   
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ด าเนินการ 

- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้บุคลากร และผู้รับบริการ เพื่อด าเนินการอพยพตามข้ันตอนการ
อพยพ 
- แจ้งเตือนภัยไปสถานีดับเพลิงที่ใกล้ที่สุด (สายด่วน 199)  
- แจ้งสถานีต ารวจ (สายด่วน 191) 
- แจ้งเตือนไปยังผู้บริหาร 
- แจ้งโรงพยาบาลใกล้เคียงเพื่อประสานกรณีที่อาจจะส่งตัวผู้บาดเจ็บเข้ารับการรักษา 
- แจ้งหน่วยรักษาความปลอดภัยอ านวยความสะดวกในการอพยพ 
- หัวหน้าคณะกรรมการฯ ด าเนินการอพยพบุคลากร ตามขั้นตอนการอพยพ 
- หัวหน้าคณะกรรมการฯ ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อย้ายสถานที่ปฏิบัติงานไปยัง
สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง ด าเนินการปิดระบบและย้ายระบบงานต่างๆ ไปปฏิบัติงาน ณ 
สถานที่ปฏิบัติงานส ารองที่ก าหนด   

3.2.3 ขั้นตอนการอพยพ 
1) เมื่อเกิดแผ่นดินไหวให้หยุดท างานทันที  
2) ตั้งสติ ไม่ตื่นตระหนก หากอยู่ในอาคารให้ยืนหรือหมอบอยู่ในส่วนของอาคารที่มีโครงสร้างแข็งแรงที่

สามารถรับน้ าหนักได้มาก หรืออยู่ใต้โต๊ะที่แข็งแรงเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งปรักหักพังที่ร่วงหล่นลง
มา อยู่ห่างจากประตู หน้าต่าง สายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า และสิ่งห้อยแขวน 

3) ดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดออกและตัดสะพานไฟ เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะท าให้เกิดเปลวไฟ  
4) อาคารสูงจะล้มหรือพังทลายช้ากว่าอาคารเตี้ย (เนื่องจากมีคาบของการสั่นหรือแกว่งนานกว่า) ให้

หมอบหลบใต้โต๊ะจนกว่าการสั่นสะเทือนจะหยุดลง ส าหรับอาคารสูง 2 ช้ัน อาจล้มพังได้ในเวลา 2 
นาที จึงต้องรีบออกจากอาคารโดยเร็วที่สุด  

5) ถ้าหากอยู่นอกอาคาร ให้อยู่ในที่โล่ง ห่างจากอาคารสูง เสาไฟ สายไฟ หรือสิ่งที่อาจล้มใส่ได้  
6) เมื่อแผ่นดินไหวสงบให้รีบออกจากหน่วยงานไปยังจุดรวมพล ตามเส้นทางฉุกเฉินที่ก าหนดไว้ 
7) การอพยพควรใช้วิธีเดินเร็ว ไม่ควรว่ิง และเดินเรียงแถว เพื่อป้องกันการเบียดเสียดและหกล้ม  

3.3 หลังเกิดแผ่นดินไหว 
1) ด าเนินการส ารวจ/ประเมินความเสียหาย/ตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชารที่เสียหาย และแจ้งต่อผู้

ประสานงานคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน  
2) หัวหน้าคณะกรรมการฯ ตรวจสอบความเสียหายของ Server จัดหาอุปกรณ์และระบบทดแทน ในการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
3) รายงานผลการส ารวจความเสียหายให้หัวหน้าคณะกรรมการทราบ 
4) จัดหาสถานที่ในการปฏิบัติงานและให้บริการผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อประสานงาน 
5) ด าเนินการประชาสัมพันธ์ใหห้น่วยงานทั้งภายในและภายนอก และผูม้ารบับริการรับทราบสถานทีท่ี่ใช้

ในการติดต่อราชการช่ัวคราวต่อไป  
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4. แผนป้องกันและบรรเทาภาวะฉุกเฉิน กรณีการชุมนุมทางการเมือง  
4.1 ก่อนเกิดการชุมนุมทางการเมือง 

1) สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จัดท าแผนกรณีเกิดการชุมนุมของฝูงชน โดยก าหนดขอบเขต
อ านาจผู้รับผิดชอบกรณีเกิดการชุมนุมทางการเมือง การให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคลากร 
ข้ันตอน/แนวทางปฏิบัติ และแนวทางการป้องกันขณะเกิดเหตุดังกล่าว รวมทั้งก าหนดแผนฟื้นฟูและ
บรรเทาความเดือดร้อนบริเวณอาคารและพื้นที่ เพื่อให้เข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ  

2) จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตรวจสภาพความปลอดภัยของอาคาร ทางเข้า-ออกของอาคาร 
3) ส ารวจ รวบรวมพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งส ารวจพื้นที่ปลอดภัย เพื่อรองรับการอพยพ  
4) เตรียมอุปกรณ์จ าเป็น เช่น ไฟส ารอง วิทยุสื่อสาร อาหาร น้ าดื่มสะอาด เครื่องเวชภัณฑ์ เครื่องมือช่าง 

อุปกรณ์ดับเพลิง เพื่อเตรียมรับการปิดล้อมที่อาจเกิดข้ึน 

4.2 ขณะเกิดการชุมนุมทางการเมือง  
4.2.1 กรณีเหตุการณ์ไม่รุนแรง (สามารถปฏิบัติงานในสถาบันฯ ได้) 

1) คณะกรรมการฯ ประเมินสถานการณ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ รวมทั้งการวางก าลังต ารวจป้องกัน  
2) หัวหน้าคณะกรรมการฯ /ผู้ประสานงานคณะกรรมการฯ ประสานงานผู้น ากลุ่มผู้ชุมนุม เชิญตัวแทน

เข้าพบผู้บริหาร/ผู้ได้รับมอบหมาย เพื่อรับฟังข้อเรียกร้อง 
3) คณะกรรมการฯ ประสานให้ 

- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสถานที่ โดยเฉพาะการควบคุมการเข้า-ออกอาคาร 
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ด าเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้บุคลากรทราบ 

4) บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ  

4.2.2 กรณีเหตุการณ์รุนแรง (ไม่สามารถปฏิบัติงานในสถาบันฯ ได้) 
1) คณะกรรมการฯ ประเมินสถานการณ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ รวมทั้งวางก าลังต ารวจป้องกัน  
2) คณะกรรมการฯ / ผู้ประสานงานคณะกรรมการฯ ประสานงานผู้น ากลุ่มชุมนุม เชิญตัวแทนเข้าพบ

ผู้บริหาร/ผู้ได้รับมอบหมาย เพื่อรับฟังข้อร้องเรียน 
3) คณะกรรมการฯ ประสานให้ 

 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควบคุมและปิดทางเข้า -ออกอาคารทั้งหมด (ปิดอาคาร) 
รวมทั้งตรวจสอบอาคารทุกช้ันเพื่อล็อคประตูเข้า-ออก ห้ามบุคคลเข้า-ออกอาคาร และรักษา
ความปลอดภัยในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องควบคุมระบบต่างๆ  

 เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ด าเนินการ 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้บุคลากร และผู้รับบริการ เพื่อด าเนินการอพยพตามข้ันตอนการ
อพยพ 
- แจ้งเตือนไปยังผู้บริหาร 
- แจ้งส่วนราชการต่างๆ และผู้รับบรกิารที่ส าคัญให้ทราบถึงขั้นตอนการติดต่อกับสถาบันฯ ณ 
สถานที่ ปฏิบัติงานส ารอง เช่น หมายเลขโทรศัพท์ บุคลากรผู้รับผิดชอบ 
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 หัวหน้าคณะกรรมการฯ แจ้งบุคลากรเพื่อด าเนินการอพยพบุคลากร ตามขั้นตอนการอพยพ 
 หัวหน้าคณะกรรมการฯ ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อย้ายสถานที่ปฏิบัติงานไปยังสถานที่

ปฏิบัติงานส ารอง ด าเนินการปิดระบบ และท าการย้ายระบบงานต่างๆ ไปปฏิบัติงาน ณ 
สถานที่ปฏิบัติงานส ารองที่ก าหนด 

 เมื่อบุคลากรรับทราบการแจ้งเตือน ให้ด าเนินการดังนี้ 
- ถ้าสามารถน าเอกสาร/เครื่องมือที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานออกมาได้ ให้เจ้าหน้าที่น า
เครื่องมือ และเอกสารต่างๆ เข้าปฏิบัติงาน ณ สถานที่ที่ก าหนด 

 สถาบันฯ เตรียมอาหารและห้องพักส าหรับบุคลากรที่พักค้างจ านวน 10 คน เพื่อเฝ้าระวัง
และดูแล Server ตลอด 24 ช่ัวโมง และให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการอ านวยความ
สะดวกในด้านการเดินทางไปปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ กรณีต้องไปปฏิบัติงาน ณ สถานที่
ปฏิบัติงานส ารอง 

 เตรียมความพร้อมชุดรักษาความปลอดภัย ชุดกู้ ภัย พร้อมปฏิบัติหน้าที่ในทันทีที่ เกิด
เหตุการณ์รุนแรง 

4.2.3 ขั้นตอนการอพยพ 
1) เมื่อได้รับแจ้งจากหัวหน้าคณะกรรมการฯ หรือเสียงตามสายแจ้งให้อพยพ ให้หยุดปฏิบัติงานทันที  
2) ตั้งสติ ไม่ตื่นตระหนก และเก็บรวบรวมเอกสารหรือทรัพย์สินที่ส าคัญเข้าตู้/โต๊ะ และปิดล็อคให้

เรียบร้อย รวมทั้งน าเอกสาร/เครื่องมือที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานออกมาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ณ 
สถานที่ที่ก าหนด  

3) ส ารวจ ปิด และดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดออก รวมทั้งตัดสะพานไฟก่อนออกจาหน่วยงาน 
4) เดินออกจากหน่วยงานไปยังจดุรวมผล ตามเส้นทางฉุกเฉินที่ก าหนดไว้ และเมื่อถึงจุดรวมพลให้ปฏิบัติ

ตามค าแนะน าในการอพยพ ผ่านทางช่องทางพิเศษที่ก าหนดไว้  
5) การอพยพควรใช้วิธีเดินเร็ว ไม่ควรว่ิง และเดินเรียงแถว เพื่อป้องกันการเบียดเสียดและหกล้ม  

4.3 หลังเกิดการชุมนุมทางการเมือง  
1) ด าเนินการส ารวจ/ประเมินความเสียหาย/ตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชารที่เสียหาย และแจ้งต่อผู้

ประสานงานคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน  
2) หัวหน้าคณะกรรมการฯ ตรวจสอบความเสียหายของ Server จัดหาอุปกรณ์และระบบทดแทน ในการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
3) รายงานผลการส ารวจความเสียหายให้หัวหน้าคณะกรรมการทราบ 
4) จัดหาสถานที่ในการปฏิบัติงานและให้บริการผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อประสานงาน 
5) ด าเนินการประชาสัมพันธ์ใหห้น่วยงานทั้งภายในและภายนอก และผูม้ารบับริการรับทราบสถานทีท่ี่ใช้

ในการติดต่อราชการช่ัวคราวต่อไป  
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5. แผนป้องกันและบรรเทาภาวะฉุกเฉิน กรณีการก่อวินาศกรรม  
5.1 ก่อนเกิดการก่อวินาศกรรม 

1) สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จัดท าแผนกรณีเกิดการก่อวินาศกรรม โดยก าหนดขอบเขตอ านาจ
ผู้รับผิดชอบกรณีเกิดการก่อวินาศกรรม การให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคลากร ข้ันตอน/แนวทาง
ปฏิบัติ และแนวทางการป้องกันขณะเกดิเหตุดังกล่าว โดยค านึงถึงสภาพความเสี่ยงภัยของบุคคล และ
อาคารสถานที่ยามปกติและในภาวะไม่ปกติ รวมทั้งก าหนดแผนฟื้นฟูและบรรเทาความเดือดร้อน
บริเวณอาคารและพื้นที่ เพื่อให้เข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ  

2) จัดตั้งหน่วยเผชิญเหตุในการป้องกัน การเข้าเผชิญเหตุ และการปิดล้อมสถานที่เกิดเหตุ โดยจัดการ
ฝึกอบรมเพื่อให้สามารถท าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) ก าหนดพื้นที่ความเสี่ยงสูง และพื้นที่ปลอดภัยไว้ล่วงหน้า มีการวางแผนรับมือเมื่อเกิดเหตุและจะต้อง
ได้รับการตรวจตราอยู่เป็นประจ าและสม่ าเสมอ และพื้นที่ เหล่านี้ต้องถือเป็นความลับของการ
บริหารงานรักษาความปลอดภัย บันไดหนีไฟควรเก็บวัสดุต่างๆ ออกไป เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรค หากมี
สถานการณ์ฉุกเฉิน ส่วนพื้นที่ปลอดภัยเป็นพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับการกระทบจากแรงระเบิดหรือการ
ก่อวินาศกรรมในระดับต่ า ซึ่งในกรณีจ าเป็นไม่สามารถอพยพผู้คนออกนอกอาคารได้ทันเวลาก็
สามารถใช้พื้นที่ปลอดภัยเป็นที่หลบภัยได้ช่ัวคราว  

4) จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ได้แก่ เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์ตรวจค้น อุปกรณ์เตือนภัย 
อุปกรณ์ดับเพลิง รถฉุกเฉิน รวมทั้งอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องมีความทันสมัยและสามารถใช้การ
ได้ตลอดเวลา 

5) จัดระบบรักษาความปลอดภัย มีการวางแผนและจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของบุคคล และ
สถานที่ส าคัญ โดยจัดระบบควบคุมบุคคล การตรวจสอบสิ่งของยานพาหนะ และสิ่งอื่นๆ ที่จะเข้าถึง
ส่งถึง หรือเข้าใกล้ตัวบุคคลส าคัญหรือสถานที่ส าคัญ 

5.2 ขณะเกิดการก่อวินาศกรรม 
5.2.1 กรณีเหตุการณ์ไม่รุนแรง (สามารถปฏิบัติงานในสถาบันฯ ได้) 

1) ผู้พบเห็นเหตุการณ์แจ้งเตือนโดยกดปุ่มสัญญาณเตือนภัย/แจ้งผู้ประสานงานคณะกรรมการฯ/เจ้าของ
สถานที่ 

2) คณะกรรมการฯ ประสานให้ 
 แจ้งเจ้าหน้าที่ต ารวจ เพื่อร่วมตรวจสอบสถานที่และความเสียหาย 
 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสถานที่ ประเมินสถานการณ์ ตรวจสอบผู้บาดเจ็บและให้การ

ปฐมพยาบาลในเบื้องต้น รวมทั้งรายงานข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชาในเบื้องต้น ได้แก่ วัน เวลา 
และสถานที่เกิดเหตุ ผู้ที่คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ ลักษณะการก่อวินาศกรรม 
จ านวนและประเภทของเครื่องมือ หรืออาวุธที่เกี่ยวข้องและความเสียหายเบื้องต้น 

 เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้บุคลากรทราบ 
 รายงานให้หัวหน้าคณะกรรมการฯ และผู้บริหารรับทราบ 

3) บุคลากรด าเนินการให้บริการตามปกติ  
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5.2.2 กรณีเหตุการณ์รุนแรง (ไม่สามารถปฏิบัติงานในสถาบันฯ ได้) 
1) ผู้พบเห็นเหตุการณ์แจ้งเตือนโดยกดปุ่มสัญญาณเตือนภัย/แจ้งผู้ประสานงานคณะกรรมการฯ/เจ้าของ

สถานที่เกิดเหตุ 
2) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง/หน่วยเผชิญเหตุ ด าเนินการ 

 พิสูจน์ทราบเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน ณ สถานที่เกิดเหตุและรายงานข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชาใน
เบื้องต้น ได้แก่ วัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุ ผู้ที่คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ 
ลักษณะการก่อวินาศกรรม จ านวนและประเภทของเครื่องมือหรืออาวุธที่เกี่ยวข้อง และความ
เสียหายเบื้องต้น  

 ปิดล้อมสถานที่เกิดเหตุ โดยก าหนดพื้นที่วงในข้ึนเพื่อตรึงก าลังผู้ก่อเหตุ และพื้นที่วงนอกเพื่อ
กันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป พร้อมรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกระยะ 

 รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องควบคุมระบบต่างๆ เพื่อป้องกันการ
แทรกแซงของบุคคลที่สามที่อาจฉวยโอกาสสร้างความไม่สงบเรียบร้อยข้ึน 

 เข้าให้การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการความช่วยเหลือ  
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ด าเนินการ 

- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้บุคลากรและผู้รับบริการด าเนินการอพยพตามขั้นตอนการอพยพ
ตามขั้นตอนการอพยพ 
- แจ้งเตือนภัยไปสถานีดับเพลิงที่ใกล้ที่สุด (สายด่วน 199) 
- แจ้งสถานีต ารวจ (สายด่วน 191) 
- แจ้งเตือนไปยังผู้บริหาร 
- แจ้งโรงพยาบาลใกล้เคียง เพื่อประสานกรณีส่งต่อตัวผู้บาดเจ็บเข้ารับการรักษา 
- แจ้งหน่วยรักษาความปลอดภัยอ านวยความสะดวกในการอพยพ เพิ่มช่องทางการออกจาก
อาคาร 

 หัวหน้าคณะกรรมการฯ แจ้งบุคลากรเพื่อด าเนินการอพยพบุคลากร ตามขั้นตอนการอพยพ 
 หัวหน้าคณะกรรมการฯ ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อย้ายสถานที่ปฏิบัติงานไปยังสถานที่

ปฏิบัติงานส ารอง ด าเนินการปิดระบบและท าการย้ายระบบงานต่างๆ ไปปฏิบัติงาน ณ 
สถานที่ปฏิบัติงานส ารองที่ก าหนด 

5.2.3 ขั้นตอนการอพยพ 
1) เมื่อได้รับแจ้งจากหัวหน้าคณะกรรมการฯ หรือเสียงตามสายแจ้งให้อพยพ ให้หยุดปฏิบัติงานทันที  
2) ตั้งสติ ไม่ตื่นตระหนก และเก็บรวบรวมเอกสารหรือทรัพย์สินที่ส าคัญเข้าตู้/โต๊ะ และปิดล็อคให้

เรียบร้อย รวมทั้งน าเอกสาร/เครื่องมือที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานออกมาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ณ 
สถานที่ที่ก าหนด  

3) ส ารวจ ปิด และดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดออก รวมทั้งตัดสะพานไฟก่อนออกจาหน่วยงาน 
4) เดินออกจากหน่วยงานไปยังจดุรวมผล ตามเส้นทางฉุกเฉินที่ก าหนดไว้ และเมื่อถึงจุดรวมพลให้ปฏิบัติ

ตามค าแนะน าในการอพยพ ผ่านทางช่องทางพิเศษที่ก าหนดไว้  
5) การอพยพควรใช้วิธีเดินเร็ว ไม่ควรว่ิง และเดินเรียงแถว เพื่อป้องกันการเบียดเสียดและหกล้ม  
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5.3 หลังเกิดการก่อวินาศกรรม 
1) ด าเนินการส ารวจ/ประเมินความเสียหาย/ตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชารที่เสียหาย และแจ้งต่อผู้

ประสานงานคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน  
2) หัวหน้าคณะกรรมการฯ ตรวจสอบความเสียหายของ Server จัดหาอุปกรณ์และระบบทดแทน ในการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
3) รายงานผลการส ารวจความเสียหายให้หัวหน้าคณะกรรมการทราบ 
4) จัดหาสถานที่ในการปฏิบัติงานและให้บริการผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อประสานงาน 
5) ด าเนินการประชาสัมพันธ์ใหห้น่วยงานทั้งภายในและภายนอก และผูม้ารบับริการรับทราบสถานทีท่ี่ใช้

ในการติดต่อราชการช่ัวคราวต่อไป  

6. แผนป้องกันและบรรเทาภาวะฉุกเฉิน กรณีกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

6.1 ก่อนเกิดกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

1) สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จัดท าแผนเผชิญเหตุ กรณีเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการสถานการณ์ฉุกเฉิน (EOC) 

ก าหนดขอบเขตอ านาจผู้รับผิดชอบ ให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคลากร ก าหนดแนวทางการคัด
กรอง เฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่กระจายเช้ือ ตลอดจนข้ันตอน/แนวทางปฏิบัติต่างๆ ตาม
มาตรการและแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งก าหนดแผนฟื้นฟู เพื่อให้เข้าปฏิบัติหน้าที่ได้
ตามปกติ  

2) จัดเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ การเว้นระยะห่าง ฉากกลั้น จัดตั้งคลินิกโรคติดเช้ือทางเดิน
หายใจ (ARI Clinic) นอกจากนั้นยังมีการเพิ่มจุดคัดกรอง จุดบริการแอลกอฮอล์สาหรับล้างมือและ
การติดตั้งจุดล้างมือ 

3) จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ และบุคลากร ให้พร้อมและเพียงพอต่อการใช้งาน 
4) แจ้งสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และให้ข้อมูลความรู้และ

การตระหนักในความเสี่ยงของการติดเช้ือแก่บุคลากรและผู้รับบริการเป็นประจ า 
5) ก าหนดแนวทางการสง่ต่อเมื่อกลุ่มเสี่ยงเมือ่เกินศักยภาพและส่งต่อเมื่อพบผู้ติดเช้ือ 
6) การซ้อมแผนเผชิญเหตุ ซ้อมแผนการใช้อุปกรณ์ปอ้งกัน และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในการส่งตอ่ 
7)  จัดท าแผนประคับประคองกิจการ โดยมีการแบ่งทีมเพื่อปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from 

home) จัดท าแนวทางปฏิบัติเมื่อพบผู้ติดเช้ือ  COVID-19 ภายในหน่วยงาน  และแนวทางการ

ให้บริการผู้ป่วยในช่วงการระบาดของไวรัส โคโรนา 2019  COVID-19 ได้แก่ 1) หอผู้ป่วยใน

พัฒนาการ ดาเนินการจาหน่ายผู้ป่วยและเลื่อนนัด 2) หอผู้ป่วยในอุ่นใจ วางแผนรองรับผู้ป่วยจิตเวช
เด็กและวัยรุ่นที่มีความเร่งด่วนฉุกเฉิน  3) การบริการรับยาเดิมและจัดส่งยาทางไปรษณีย์  และ         
4) การให้บริการทางไกล (Tele med)  

8) เตรียมการให้บริการในสถาบัน (Re-opening) โดยจัดท าแผนฟื้นฟูกิจการตามแนวทางการบริการ
แบบ new normal psychiatric service ของกรมสุขภาพจิต ซึ่งสถาบันฯ ได้แบ่งกลุ่มกิจกรรม
บริการและมีแนวทางการใช้อุปกรณ์ป้องกันและการแต่งกายตามความเสี่ยงในการให้บริการผู้ป่วย 
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6.2 ขณะเกิดกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)  ด าเนินการตามแนว

ทางการเฝ้าระวังและควบคุมโรคของสถาบันพฒันาการเด็กราชนครินทร์ ดังนี้ 
1) ด าเนินการตามแผนเผชิญเหตุ แนวทางการคัดกรอง เฝ้าระวังและการปอ้งกันการแพร่กระจายเช้ือของ

สถาบันฯ และแผนประคับประคองกิจการ ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและมาตาการของจังหวัด 
เขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขและ ศูนย์บรหิารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) 

2) สอบสวนผูส้ัมผัสผู้ป่วยทัง้หมด ท าทะเบียนผู้สมัผสั และแบง่ระดับความเสี่ยง 3 ระดบั ได้แก่ ระดับ 1 
คือ สัมผสัใกล้ชิดหรือเสี่ยงสงู ระดบั 2 คือ เสี่ยงปานกลาง และระดบั 3 คือ เสี่ยงน้อยและน้อยมาก 
และด าเนินการตามแนวทาง ทัง้มาตรการการกักตัว แยกตัว การติดตามอาการและการเข้าสู่ระบบ
การรกัษากรณีการติดเช้ือ 

6.3 หลังเกิดกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

1) การสือ่สาร แจ้งการระบาดและค าแนะน าในการเฝ้าระวังและการปอ้งกันการแพร่ระบาดของโรคแก่
ผู้รบับริการและบุคลากร 

2) ปฏิบัติตามแนวทางควบคุมการระบาดของสถาบันพฒันาการเด็กราชนครินทร์ เช่น Big Cleaning  
3) เตรียมการและเปิดการให้บริการแบบ New normal psychiatric service โดยมีการพัฒนาและ

ปรับปรงุกระบวนการในการให้บริการ 
4) การเตรียมรับมอืการระบาดในระลอกต่อไป เตรียมพร้อมอุปกรณ์ป้องกัน อุปกรณ์ในการให้บริการที่

ช่วยลดการสมัผสั แนวทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ การพัฒนาระบบการให้บริการต่างๆ โดย
น าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การบริการ 

ขั้นตอน/กิจกรรม และบทบาทความรับผิดชอบ 
วันที่ 1 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที (ภายใน 24 ช่ัวโมง) 
 การปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของหน่วยงานค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากร
อื่นๆ และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ/การด าเนินการ 
1. แจ้งเหตุฉุกเฉินวิกฤตตามกระบวนการ Call Tree ให้กับ
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องด้านต่างๆ  

ประธานคณะกรรมการบริหารความต่อเนือ่ง
ด าเนินการประสานหัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่องต่างๆ ทราบ 

2. จัดประชุมทีมบริหารความต่อเนื่อง เพื่อประเมินความ
เสียหาย ผลกระทบต่อการด าเนินงานการใช้บริการทรัพยากร
ส าคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง 

ประธานคณะกรรมการบริหารความต่อเนือ่ง 

3. ทบทวนกระบวนงานที่มีความเร่งด่วน หรือส่งผลกระทบ
อย่างสูง (หากไม่ด าเนินการ) ดังนั้นจ าเป็นต้องด าเนินงานหรือ
ปฏิบัติด้วยมือ (Manual)  

ประธานคณะกรรมการบริหารความต่อเนือ่ง 

4. สรุปรายช่ือบุคลากรในหน่วยงานที่ได้รับบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิต และความเสียหายและผลกระทบต่อการด าเนินงาน 

หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน 
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ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ/การด าเนินการ 
5. รายงานประธานคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทราบ 
โดยครอบคลุมประเด็น ดังนี้ 
   5.1 จ านวนและรายช่ือบุคลากรที่ได้รับบาดเจ็บ/เสียชีวิต 
   5.2 ความเสียหายและผลกระทบต่อการด าเนินงานและการ
ให้บริการ 
   5.3 ทรัพยากรส าคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง 
   5.4 กระบวนงานที่มีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่างสูง
หากไม่ด าเนินการและจ าเป็นต้องด าเนินงานหรอืปฏิบัตงิาน
ด้วยมือ  

หัวหน้าทีมแผนและประเมินสถานการณ์ 

6. สื่อสารและรายงานสถานการณ์แก่บุคลากรในหน่วยงาน
ทราบ ตามเนื้อหาและข้อความได้รับการพิจารณาและเห็นชอบ
จากคณะกรรมการความต่อเนื่องของหน่วยงานแล้ว  

หัวหน้าทีมจัดการทั่วไป 

7. ประเมินและระบุกระบวนการหลักและงานเรง่ด่วน
จ าเป็นต้องด าเนินการให้แล้วเสรจ็ภายใน   1-5 วันข้างหน้า 

หัวหน้าทีมแผนและประเมินสถานการณ์ 

8. ประเมินศักยภาพและความสามารถของหน่วยงานในการ
ด าเนินงานเร่งด่วนข้างต้น ภายใต้ข้อจ ากัดและสภาวะวิกฤติ 
พร้อมระบุทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารความ
ต่อเนื่องตามแผนการจัดการทรัพยากร  

หัวหน้าทีมแผนและประเมินสถานการณ์ 

9. ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
จัดการทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง 
ได้แก่  
    9.1 สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
    9.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
    9.3 เทคโนโลยีสานสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ 
    9.4 บุคลากรหลัก 
    9.5 คู่ค้า/ผู้ให้บริการทีส่ าคัญ/ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 

หัวหน้าทีมจัดการทั่วไป 

10. พิจารณาด าเนินการหรือปฏิบัติงานด้วยมือ (Manual) 
เฉพาะงานเร่งด่วน หากไม่ด าเนินการจะส่งผลกระทบอย่างสูง
และไม่สามารถรอได้ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติ 

ประธานคณะกรรมการบริหารความต่อเนือ่ง 

11. ระบุหน่วยงานที่เป็นคู่ค้า/ผู้ให้บริการส าหรับงานเร่งด่วน 
เพื่อแจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารงานให้มีความ
ต่อเนื่องตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง 

หัวหน้าทีมแผนและประเมินสถานการณ์ 

12. บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมงานต่างๆที่
ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานต้องด าเนินการ 
(พร้อมรายละเอียด ผู้ด าเนินการ และเวลา) อย่างสม่ าเสมอ  

หัวหน้าทีมแผนและประเมินสถานการณ์ 
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ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ/การด าเนินการ 
13. แจ้งสรุปสถานการณ์และข้ันตอนการด าเนินการ ส าหรับ
วันถัดไปให้กับบุคลากรหลัก เพื่อรับทราบและด าเนินการ อาทิ 
แจ้งวัน เวลา และสถานที่ปฏิบัติงานส ารอง  

หัวหน้าทีมจัดการทั่วไป 

14. รายงานความคืบหน้าให้แก่ประธานคณะบริหารความ
ต่อเนื่องอย่างสม่ าเสมอหรือตามที่ก าหนดไว้ 

หัวหน้าทีมแผนและประเมินสถานการณ์ 
หัวหน้าทีมปฏิบัติการ 
หัวหน้าทีมจัดการทั่วไป 

15. รายงานความคืบหน้าให้แก่อธิบดีกรมสุขภาพจิตทราบ ประธานคณะกรรมการความต่อเนื่อง 
 
วันที่ 2-7 การตอบสนองในระยะสั้น  
 การปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของหน่วยงาน ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากร
อื่นๆ และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด  

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ/การด าเนินการ 
1. ติดตามสถานภาพกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่
ได้รับผลกระทบและประเมินความจ าเป็นและ
ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการกอบกู้คืน  

ประธานคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง 

2. ตรวจสอบกับหน่วยงาน ความพร้อมและข้อจ ากัด
ในการจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหาร
ความต่อเนื่อง ได้แก่  
   2.1 สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง  
   2.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
   2.3 เทคโนโลยีสานสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ 
   2.4 บุคลากรหลัก 
   2.5 คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หัวหน้าทีมจัดการทั่วไป 

3. ด าเนินการกอบกู้และจัดหาข้อมูลและรายงาน
ต่างๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินงานและบริการ 

หัวหน้าทีมแผนและประเมินสถานการณ์ 
 

4. รายงานประธานคณะกรรมการบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงาน ความพร้อม ข้อจ ากัดและ
ข้อเสนอแนะในการจัดทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ใน
การบริหารความต่อเนื่อง 

หัวหน้าทีมจัดการทั่วไป 

5. ประสานงานและด าเนินการจัดหาทรัพยากรที่
จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่  
   5.1 สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง  
   5.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
   5.3 เทคโนโลยีสานสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ 
   5.4 บุคลากรหลัก 
   5.5 คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หัวหน้าทีมจัดการทั่วไป 



20 
 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ/การด าเนินการ 
6. แจ้งสถานการณ์และแนวทางการบริหารความ
ต่อ เนื่ องแก่กลุ่ มงาน/คู่ ค้า/ผู้ ใช้บริการที่ ได้ รับ
ผลกระทบ 

หัวหน้าทีมจัดการทั่วไป 

7. บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมงาน
ต่างๆที่ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน
ต้องด าเนินการ (พร้อมรายละเอียด ผู้ด าเนินการ 
และเวลา) อย่างสม่ าเสมอ 

หัวหน้าทีมแผนและประเมินสถานการณ์ 

8. แจ้งสรุปสถานการณ์และข้ันตอนการด าเนินการ
ต่อไป ส าหรับในวันถัดไปให้กับบุคลากรในหน่วยงาน 

ประธานคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง 

9. รายงานประธานคณะกรรมการบริหารความ
ต่อ เนื่ องให้ รับทราบความพร้อมข้อจ ากัดและ
ข้อเสนอแนะในการจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้
ในการบริหารความต่อเนื่อง 

หัวหน้าทีมแผนและประเมินสถานการณ์ 
หัวหน้าทีมปฏิบัติการ 
หัวหน้าทีมจัดการทั่วไป 

10 . ราย งานความ คืบห น้ าให้ แก่ อ ธิบ ดี ก รม
สุขภาพจิตทราบ 

ประธานคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง 

 
วันที่ 8 การตอบสนองระยะกลาง (1-2 สัปดาห์) 
 การปฏิบัติใดๆ ให้บุคลากรของหน่วยงาน ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่น
และแนวทางปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ/การด าเนินการ 
1. ติดตามสถานภาพกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่
ได้รับผลกระทบและประเมินความจ าเป็นและ
ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการกอบกู้คืน  

ประธานคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง 

2. พิจารณาและอนุมัติการจัดหาทรัพยากรที่
จ าเป็นต้องใช้เพื่อด าเนินงานและให้บริการตามปกติ 

ประธานคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง 

3. รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องสภาพ
การกอบกู้คืนมาของทรัพยากรทีไ่ด้รับผลกระทบและ
ทรัพยากรที่ จ าเป็ นต้องใช้เพื่ อด าเนินงานและ
ให้บริการตามปกติ  

หัวหน้าทีมแผนและประเมินสถานการณ์ 
หัวหน้าทีมปฏิบัติการ 
หัวหน้าทีมจัดการทั่วไป 

4. ประสานงานและด าเนินการจัดหาทรัพยากรที่
จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่  
   4.1 สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง  
   4.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
   4.3 เทคโนโลยีสานสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ 
   4.4 บุคลากรหลัก 
   4.5 คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หัวหน้าทีมจัดการทั่วไป 
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ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ/การด าเนินการ 
5. แจ้งสรุปเหตุการณ์และการเตรียมความพร้อม
ด้านทรัพยากรต่างๆ เพื่อด าเนินงานและให้บริการ
ตามปกติให้แก่บุคลากร 

ประธานคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง 

6. บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมงาน
ต่างๆที่ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน
ต้องด าเนินการ (พร้อมรายละเอียด ผู้ด าเนินการ 
และเวลา) อย่างสม่ าเสมอ 

หัวหน้าทีมแผนและประเมินสถานการณ์ 
 

7 . ร าย ง าน ค ว าม คื บ ห น้ า ให้ แ ก่ ป ร ะ ธ า น
คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องอย่างสม่ าเสมอ
หรือตามที่ก าหนดไว้ 

หัวหน้าทีมแผนและประเมินสถานการณ์ 
หัวหน้าทีมปฏิบัติการ 
หัวหน้าทีมจัดการทั่วไป 

8. รายงานความคืบหน้าให้แก่อธิบดีกรมสุขภาพจิต
ราบ 

ประธานคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง 

 
การตอบสนองระยะยาว (มากกว่า 1 เดือน) 
 การปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของหน่วยงาน ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากร
อื่น และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุและข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ/การด าเนินการ 
1. ติดตามสถานภาพกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่
ได้รับผลกระทบและประเมินความจ าเป็นและ
ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการกอบกู้คืน  

ประธานคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง 

2. พิจารณาและอนุมัติการจัดหาทรัพยากรที่
จ าเป็นต้องใช้เพื่อด าเนินงานและให้บริการตามปกติ 

ประธานคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง 

3. รายงานประธานคณะบริหารความต่อเนื่องสภาพ
การกอบกู้คืนมาของทรัพยากรทีไ่ด้รับผลกระทบและ
ทรัพยากรที่ จ าเป็ นต้องใช้เพื่ อด าเนินงานและ
ให้บริการตามปกติ  

หัวหน้าทีมแผนและประเมินสถานการณ์ 
หัวหน้าทีมปฏิบัติการ 
หัวหน้าทีมจัดการทั่วไป 

4. ประสานงานและด าเนินการจัดหาทรัพยากรที่
จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่  
   4.1 สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง  
   4.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
   4.3 เทคโนโลยีสานสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ 
   4.4 บุคลากรหลัก 
   4.5 คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หัวหน้าทีมจัดการทั่วไป 

5. แจ้งสรุปเหตุการณ์และการเตรียมความพร้อม
ด้านทรัพยากรต่างๆ เพื่อด าเนินงานและให้บริการ
ตามปกติให้แก่บุคลากร 

หัวหน้าทีมจัดการทั่วไป 
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ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ/การด าเนินการ 
6. บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมงาน
ต่างๆที่ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน
ต้องด าเนินการ (พร้อมรายละเอียด ผู้ด าเนินการ 
และเวลา) อย่างสม่ าเสมอ 

หัวหน้าทีมแผนและประเมินสถานการณ์ 
 

7 . ร าย ง าน ค ว าม คื บ ห น้ า ให้ แ ก่ ป ร ะ ธ า น
คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องอย่างสม่ าเสมอ
หรือตามที่ก าหนดไว้ 

หัวหน้าทีมแผนและประเมินสถานการณ์ 
หัวหน้าทีมปฏิบัติการ 
หัวหน้าทีมจัดการทั่วไป 

8. รายงานความคืบหน้าให้แก่อธิบดีกรมสุขภาพจิต
ราบ 

ประธานคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree)  
  

 
 
 กระบวนการ Call Tree คือ กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินใหก้ับสมาชิกในคณะกรรมการบริหารความ
ต่อเนื่องและทีมงานบรหิารความต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถบรหิารจัดการในการติดต่อบุคลากร
ของหน่วยงาน ภายหลังจากมีการประกาศเหตุฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤต 
 กระบวนการ Call Tree จะเริ่มต้นที่ประธานคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องหรือรองประธาน
คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง แจ้งให้หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องรับทราบสถานการณ์ฉุกเฉินและ
ประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่อง ตามสายงานการบังคับบัญชาของแต่ละงาน จากนั้นแจ้งไปยังบุคลากร
ภายใต้บังคับบัญชา เพื่อรับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน 
 ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อหัวหน้าทีมฯ ได้ ให้ติดต่อไปยังบุคลากรส ารองโดยพิจารณา :  

 ถ้าเหตุการณ์เกิดในเวลาราชการ ให้ด าเนินการติดต่อบุคลากรหลัก โดยติดต่อผ่านหมายเลข
โทรศัพท์ของหน่วยงานเป็นช่องทางแรก 

 ถ้าเหตุการณ์เกิดข้ึนนอกเวลาราชการหรือสถานที่ปฏิบัติงานหลักได้รับผลกระทบให้
ด าเนินการติดต่อบุคลากรหลัก โดยติดต่อผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางแรก  

 ถ้าสามารถติดต่อบุคลากรหลักได้ ให้แจ้งข้อมูลแก่บุคลากรหลักของหน่วยงานทราบ ดังนี้ 
 - สรุปสถานการณ์ของเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่อง 
 - เวลาและสถานที่ส าหรับการนัดประชุมเร่งด่วนของหน่วยงาน ส าหรับผู้บริหารของ
หน่วยงานและทีมงานบริหารความต่อเนื่อง 

ประธานคณะกรรมการบรหิารความต่อเนื่อง

แพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ

โทรศัพท์ 08 1235 5598

รองประธานคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง

แพทย์หญิงดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลย์

โทรศัพท์ 08 9770 6949

หัวหน้าทีมแผนและประเมินสถานการณ์

นางพรทิพย์ ธรรมวงค์

โทรศัพท์ 08 9755 6083

หัวหน้าทีมปฏิบัติการ

แพทย์หญิงชุตินาถ ศักรินทร์กุล

โทรศัพท์ 08 6922 0766

หัวหน้าทีมจัดการทั่วไป

นางสาวศุภลักษณ์ ชัยยา

โทรศัพท์ 08 9191 4314
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 - ข้ันตอนการปฏิบัติงาน เพื่อบริหารความต่อเนื่องต่อไป เช่น สถานที่รวมพลในกรณีที่มีการ
ย้ายสถานที่ท าการ 

 ภายหลังจากได้รับการตอบรับจากบุคลากรหลักครบถ้วนตามกระบวนการ Call Tree หัวหน้า
หน่วยงานที่หน้าที่ติดต่อกลับไปยังคณะบริหารความต่อเนื่อง เพื่อรวบรวมและสรุปความพร้อมของหน่วยงาน
ในการบริหารความต่อเนื่อง รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดใน
หน่วยงาน ทีมบริหารความต่อเนื่องมีหน้าที่ในการปรบัปรุงข้อมูลส าหรบัการติดต่อให้เป็นปจัจบุันอยู่ตลอดเวลา 
เพื่อให้กระบวนการติดต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานสามารถด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและส าเร็จลุล่วงภายใน
ระยะเวลาที่คาดหวัง ในกรณีที่เหตุการณ์ฉุกเฉินและมีการประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่อง     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

              

     



26 
 

 



27 
 

 



28 
 

 



29 
 

 
 
 



30 
 

 
 
 



31 
 

 
 
 



32 
 

 
 
 



33 
 

 


