บทที่ 1
หลักการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
1.1 ความสาคัญของการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
จากสถานการณ์อุทกภัยรุนแรงในช่ วงปี พ.ศ. 2554 ได้ สะท้ อนให้ เห็นปั ญหาของระบบและกลไกของรั ฐ
หลายประการที่ทาให้ ไม่สามารถดาเนินภารกิจหน้ าที่ในสภาวะวิกฤตได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ การแก้ ไข
ปั ญหาความเดือดร้ อนของประชาชนขาดระบบการบริ หารจัดการที่ดี จึงจาเป็ นต้ องมีการบริ หารความพร้ อม
ต่อสภาวะวิกฤต เพื่อให้ ม่ันใจว่าภารกิจหลักของทางราชการหรืองานบริการประชาชนที่สาคัญ ๆ จะต้ องได้ รับ
การดาเนิ น งานหรื อ การบริ ก ารอย่ างต่ อเนื่ อง ดังนั้ น คณะรั ฐมนตรี จึงได้ มีมติ เมื่ อวั น ที่ 24 เมษายน 2555
เห็นชอบแนวทางการดาเนินการเตรียมความพร้ อมต่อสภาวะวิกฤตของส่วนราชการ โดยให้ ส่วนราชการทั้งใน
ระดับกรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ดาเนินการ
สร้ างความพร้ อมให้ แก่หน่วยงานเมื่ออยู่ในสภาวะวิกฤต
กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ เล็งเห็นความสาคัญในการบริหารความพร้ อมต่อสภาวะวิกฤต
ดังกล่าว จึงได้ จัดทา แผนบริหารความต่อเนือ่ ง ของกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขึ้น เพื่อเป็ นการเตรียมพร้ อม
สาหรั บ การบริ ก ารประชาชนและการบริ ห ารจั ด การองค์ ก รเมื่ อ อยู่ ในสภาวะวิ ก ฤต ให้ ส ามารถปฏิบั ติ งาน
ในภารกิจหลักได้ อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งอธิบดีกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ เห็นชอบ
เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ และได้ ทาการปรับปรุง/แก้ ไขแผนบริหารความต่อเนื่อง ของกรมป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ให้ สอดคล้ องกับระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO22301 ที่กาหนดให้ มีการทบทวนและพัฒนา
แผนอย่ างต่ อเนื่ องตามหลั กของวงจรการบริ หารงานคุ ณภาพ PDCA (Plan Do Check Act) ให้ สามารถน าไปใช้
ในการปฏิบัติได้ อย่างเป็ นรูปธรรม
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อให้ ภารกิจหลักของกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เมื่อเกิด
สภาวะวิกฤต
1.2.2 เพื่อลดความเสียหายที่เกิดจากสภาวะวิกฤต
1.2.3 เพื่อให้ ประชาชนสามารถรับบริการของกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ อย่างต่อเนื่อง
1.2.4 เพื่ออานวยความสะดวกและสร้ างความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้ แก่บุคลากร
1.2.5 เพื่อให้ ประชาชน ชุมชน เจ้ าหน้ าที่ของกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยงานภาคเอกชน
หน่ วยงานรั ฐวิ สาหกิ จ และผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย (Stakeholders) มี ค วามเชื่ อมั่ น ในศั กยภาพของกรมป้ องกั น
และบรรเทาสาธารณภัย แม้ ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรง และส่งผลกระทบจนทาให้ การดาเนินงานต้ องหยุดชะงัก
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1.3 ขอบเขตของแผน
แผนบริหารความต่อเนื่อง ของกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใช้ รองรับกรณีเกิดสภาวะวิกฤต
หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน ภายในกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือบริเวณกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่ต้งั อยู่ ณ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ประกอบด้ วยเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
- เหตุการณ์อคั คีภัย
- เหตุการณ์ไฟฟ้ าดับ
- เหตุการณ์อุทกภัย
1.4 การใช้แผน BCP
เมื่อ ทีมประเมิน สถานการณ์ ได้ ป ระเมิน แล้ วเห็น ว่ า สถานการณ์ มีความรุนแรงจนอาจส่งผลกระทบ
ให้ ภารกิจหลักต้ องหยุดชะงัก ให้ เสนออธิบดีกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกาศใช้ แผนบริหารความต่อเนื่อง
ของกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.5 การทบทวนแผน BCP
เพื่ อให้ บุคลากรมีความเข้ าใจแผน BCP และหาข้ อบกพร่ องของแผนเพื่ อ นาไปพั ฒนาปรับปรุงแผน
ให้ มี ป ระสิทธิภ าพมากยิ่งขึ้น ควรได้ รับ การทบทวนและซ้ อมแผนอย่ างน้ อยปี ละ 1 ครั้ ง ตามวงจร PDCA
เพื่อให้ ม่นั ใจว่าแผนสอดคล้ องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถนาไปใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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บทที่ 2
โครงสร้างการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
2.1 คณะกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ มีคาสั่งที่ 413/2561 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2561 แต่งตั้ ง
คณะกรรมการบริหารความพร้ อมต่อสภาวะวิกฤต ของกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีอธิบดีกรมป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภั ย เป็ นที่ป รึ ก ษา รองอธิบ ดี ก รมป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภั ยที่ได้ รั บ มอบหมาย
เป็ นประธานกรรมการ ผู้อานวยการทุกสานัก/กอง เป็ นกรรมการ ผู้อานวยการกองนโยบายป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภั ย เป็ นกรรมการและเลขานุ ก าร และผู้ อ านวยการกลุ่ ม พั ฒ นาระบบบริ ห าร เป็ นกรรมการ
และเลขานุ การร่ วม มีอานาจหน้ าที่ในการกาหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารจัดการแผนบริหารความต่อเนื่อง
ในสภาวะวิ ก ฤตของกรมป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภั ย จั ด ท าและขับ เคลื่ อนแผนบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ ง
ของกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนบริ หารความต่อเนื่อง
ของกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้ อมให้ ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและทบทวนแผน รวมทั้งส่งเสริม
สนับสนุ นการปลูกฝังแนวคิดเรื่องการบริหารความต่อเนื่องให้ เป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร ดังแผนภาพที่ 1
โครงสร้ างคณะกรรมการบริหารความพร้ อมต่อสภาวะวิกฤต ของกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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คณะกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ร.อปภ. ที่ได้รบั มอบหมาย
ประธานกรรมการ

หน.ผต.
กรรมการ

ผอ.มส.
กรรมการ

ผอ.ศอ.
กรรมการ

ผอ.สส.
กรรมการ

ผอ.ชภ.
กรรมการ

ผอ.สว.
กรรมการ

ผอ.สพบ.
กรรมการ

ผอ.ทส.
กรรมการ

ผอ.บถ.
กรรมการ

ผอ.กค.
กรรมการ

ผอ.ผพ.
กรรมการ

รอง หน.คจ.
กรรมการ

ผอ.ตส.
กรรมการ

แผนภาพที่ 1 โครงสร้ างคณะกรรมการบริหารความพร้ อมต่อสภาวะวิกฤต
ของกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผอ.นส.
กรรมการและเลขานุการ

ผอ.สภม. นส.
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
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ผอ.ศภช.
กรรมการ

ผอ.กม.
กรรมการ

ผอ.กจ.
กรรมการ

ลปภ.
กรรมการ

ผอ.พบ.
กรรมการและเลขานุการร่วม

เจ้าหน้าที่ พบ.
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการร่วม

2.2 คณะบริหารความต่อเนือ่ ง
คณะบริ หารความต่ อ เนื่ อง ทาหน้ าที่บ ริ หารจั ดการสถานการณ์ ท่ีเกิดขึ้น เมื่ อเกิดสถานการณ์ วิกฤต
รูปแบบต่าง ๆ โดยมีการแบ่ งโครงสร้ างตามแผนภาพที่ 2 โครงสร้ างคณะบริ หารความต่ อเนื่ องและทีมงาน
เพื่อรับผิดชอบตามขอบข่ายงานที่ต้องมีการดาเนินการ ดังนี้
ตาแหน่ง
 หัวหน้ าคณะบริหารความต่อเนื่อง

ผูร้ บั ผิดชอบ
 อปภ.

 รองหัวหน้ าคณะบริหารความต่อเนื่อง  ร.อปภ. ทุกฝ่ าย

 เลขาคณะบริหารความต่อเนื่อง

 ผอ.นส.*/ผอ.ศอ./
ลปภ.

 ทีมประเมินสถานการณ์

 ผอ.ศอ.*/ผอ.มส./
ผอ.ศภช./ผอ.สส./
ผอ.นส.

 ทีมอานวยการภาวะฉุกเฉิน

 ผอ.ศอ.*/ผอ.สส. /
ผอ.กค./ผอ.มส.

หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
 เป็ นผู้บัญชาการเหตุการณ์
 สั่งการกากับดูแลการดาเนินงานตาม BCP
 ประกาศใช้ แผน BCP และประกาศ
ยกเลิกการใช้ แผน BCP
 เป็ นรองผู้บัญชาการเหตุการณ์
 เป็ นผู้สนับสนุนช่วยเหลือหัวหน้ า
คณะบริหารความต่อเนื่อง
 เป็ นผู้ประสานงานรวบรวมข้ อมูล
 ประสานทีมต่าง ๆ ให้ สามารถดาเนินงาน
ตามภารกิจที่รับผิดชอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อเกิดสภาวะวิกฤต
 ติดตามประเมินสถานการณ์และสรุป
สถานการณ์เสนอหัวหน้ าคณะ เพื่อประกาศ
ใช้ แผน และประกาศยกเลิกการใช้ แผน
เมื่อสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติ
 วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง ติดตาม
สถานการณ์ ประเมินความเสียหาย
ความต้ องการของบุคลากรและให้
ความช่วยเหลือเบื้องต้ น
 ประเมินโครงสร้ างความเสียหายต่าง ๆ
 อานวยการ ประสาน สั่งการ
 บริหารจัดการภาวะฉุกเฉิน/วิกฤต
 สนับสนุนข้ อมูลเพื่อการบัญชาการเหตุการณ์
 จัดสรรทรัพยากร สั่งการในภาวะฉุกเฉิน
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ตาแหน่ง
 ทีมฟื้ นฟู

ผูร้ บั ผิดชอบ
 ผอ.มส.*/ผอ.กค./
ผอ.ชภ./ผอ.กจ.

 ทีมสนับสนุน

 ผอ.กค.*/ผอ.มส./
ผอ.สส./ผอ.ชภ./
ผอ.กจ./ผอ.สว./
ผอ.กม./ผอ.สพบ./
ผอ.ทส./ผอ.ศภช./
ผอ.บถ./ผอ.นส.

 ทีมสื่อสารและประชาสัมพันธ์

 ผอ.ทส.*/ผอ.ผพ./
ผอ.ศภช.

หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
 วิเคราะห์รวบรวมข้ อมูลเพื่อประเมิน
ความเสียหายที่เกิดขึ้น
 ดาเนินการฟื้ นฟูภารกิจหลักเพื่อให้ ปภ.
สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างต่อเนื่อง
 ฟื้ นฟูทรัพยากรสาคัญของ ปภ.
ให้ สามารถกลับมาดาเนินภารกิจได้
 ฟื้ นฟูสภาพพื้นที่ให้ กลับมาใช้ งานได้
ตามปกติ
 ให้ การสนับสนุนทรัพยากร บุคลากร
เครื่องมือ เครื่องจักร ในการอานวยความสะดวก
 สนับสนุนให้ ทมี ต่าง ๆ สามารถดาเนินงาน
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
 สนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมอื่นๆ เช่น
บุคลากร อาคาร ยานพาหนะ สถานที่
งบประมาณ การเงิน เป็ นต้ น
 อพยพและให้ การช่วยเหลือ
 ยืนยันความปลอดภัยของบุคลากร
 คุ้มครองทรัพย์สนิ
 สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ทาความเข้ าใจ
ทั้งภายนอกและภายในองค์กร
 รับ – ส่ง ข้ อมูล ประกาศแจ้ งเตือน
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
 ดารงการสื่อสาร สร้ างความเข้ าใจ
ให้ บุคลากรภายใน ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ผู้รับบริการ
กาหนดมาตรการในการสื่อสาร
โดยกาหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการสื่อสารกับหน่วยงานภายใน
และภายนอก ให้ ชัดเจน

หมายเหตุ หน่วยงานที่มี * คือ หัวหน้ าทีม
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โครงสร้างคณะบริหารความต่อเนือ่ งและทีมงาน

อปภ.
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนือ่ ง

ร.อปภ. ทุกฝ่ าย
รองหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนือ่ ง

เลขาคณะบริหารความต่อเนือ่ ง
นส.*

มส
..

ศภช.

สส.

สล.

ทีมฟื้ นฟู

ทีมประเมินสถานการณ์
ศอ.*

ศอ.

มส.*

นส.

กค.

ชภ.

กค.*
บถ.

กจ.

มส.

ทีมอานวยการภาวะฉุกเฉิน
ศอ.*

สส.

กค.

มส.

ทีมสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ทส.*

ผพ.

แผนภาพที่ 2 โครงสร้ างคณะบริหารความต่อเนื่องและทีมงาน
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ศภช.

นส.

ทีมสนับสนุน
ศภช
สส..

ชภ.

กจ.

สพบ
.
สว.

กม.
ทส.

บทที่ 3
การระบุความเสีย่ งและภารกิจหลัก
ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.1 การระบุความเสีย่ ง/สมมติฐานในการจัดทาแผน BCP
เป็ นการประเมินความเสี่ยง ภัยคุกคาม และผลกระทบ1 ต่อทรัพยากรสาคัญในการดาเนินงานและการให้ บริการ
ของกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้ การดาเนินการตามแผนบริหารความต่อเนื่อง เป็ นไปอย่างครอบคลุม
จึงกาหนดการพิจารณาผลกระทบ 5 ประเภท ดังนี้
- ผลกระทบด้ า นอาคารสถานที่ / สถานที่ ป ฏิ บั ติ ง านหลั ก : เหตุ ก ารณ์ ท่ี เกิ ด ขึ้ นท าให้ ไม่ ส ามารถ
ปฏิบัติงานได้ ณ อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 3 และบริเวณกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งส่งผลกระทบ
ให้ บุคลากรไม่สามารถเข้ าไปปฏิบัติงานได้ ยังสถานที่ปฏิบัติหลักเป็ นระยะเวลาชั่วคราวหรือระยะยาว
- ผลกระทบด้ านวั สดุ อุ ป กรณ์ ท่ีสาคั ญ /การจั ดหาจั ดส่ งอุป กรณ์ ท่ีสาคั ญ : เหตุก ารณ์ ท่ีเกิดขึ้ น ทาให้
ไม่สามารถใช้ งานวัสดุอุปกรณ์ท่สี าคัญหรือสามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่สี าคัญได้
- ผลกระทบด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้ อมูลสาคัญ และเอกสาร: เหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นทาให้ ไม่สามารถ
ใช้ งานระบบเทคโนโลยีหรือระบบสารสนเทศ ข้ อมูลที่สาคัญ และเอกสาร โดยไม่สามารถใช้ งานได้ เหมือนใน
กรณีเหตุการณ์ปกติ
- ผลกระทบด้ านบุคลากรหลัก: เหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นทาให้ บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติงานได้
- ผลกระทบด้ า นผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย : เหตุ ก ารณ์ ท่ี เกิ ด ขึ้ นท าให้ ผ้ ู มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย /ประชาชน/
หน่วยงานอื่น ๆ ไม่สามารถติดต่อหรือใช้ บริการหรือส่งมอบงานได้
จากผลกระทบข้ างต้ น จาแนกความเชื่อมโยงระหว่ างเหตุการณ์ คุกคามที่อาจเกิดขึ้นของกรมป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยกับผลกระทบ 5 ประเภท ดังนี้

1

ในแผนบริหารความต่อเนื่องฉบับนี้ “ผลกระทบ” หมายความว่า ผลที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งทาให้ การดาเนินงาน
หรือการปฏิบัติภารกิจหลักของกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยต้ องหยุดชะงักลง
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เหตุการณ์ภัยคุกคาม

✓

ด้ านวัสดุอปุ กรณ์ท่ี
สาคัญ/การจัดหา
วัสดุอปุ กรณ์ท่ี
สาคัญ
✓

✓

✓

ด้ านอาคาร/
สถานที่ปฏิบตั งิ าน
ที่สาคัญ

เหตุการณ์อคั คีภัย
เหตุการณ์ไฟฟ้ าดับ
เหตุการณ์อทุ กภัย

ผลกระทบ
ด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ข้ อมูลที่สาคัญ
และเอกสาร
✓
✓

ด้ านบุคลากรหลัก

ด้ านผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสีย

✓
✓
✓

✓
✓
✓

การระบุความเสี่ยงซึ่งเป็ นภัยคุกคามของกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ ชัดเจน โดยวิเคราะห์
และประเมินความเสี่ยงจากความเป็ นไปได้ ของการเกิดเหตุการณ์ท่ีเป็ นภัยคุกคามและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
เมื่ อเกิดภั ยคุ ก คามนั้ น ๆ เพื่ อน ามาจั ดลาดับ ความเสี่ยงที่มีความสาคัญ ที่สุด รายละเอียดตามภาคผนวก ก
ซึ่งสามารถจัดลาดับความเสี่ยงได้ ดังนี้
(1) เหตุการณ์อคั คีภัย
(2) เหตุการณ์ไฟฟ้ าดับ
(3) เหตุการณ์อุทกภัย
ทั้งนี้ แผนบริหารความต่อเนื่องฉบับนี้ ไม่รองรับการปฏิบัติงานในกรณีท่เี หตุขัดข้ องเกิดขึ้นจากการดาเนินงาน
ปกติ และเหตุขัดข้ องดังกล่าว ไม่ส่งผลในระดับสูงต่อการดาเนินงานและการให้ บริการของหน่วยงาน เนื่องจาก
หน่ ว ยงานยั งสามารถจั ดการหรื อ ปรั บ ปรุ งแก้ ไขสถานการณ์ ได้ ภ ายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยผู้ บ ริ ห าร
หน่วยงานหรือผู้บริหารของแต่ละสานัก/กอง/ส่วนงาน สามารถรับผิดชอบและดาเนินการได้ ด้วยตนเอง
3.2 การระบุภารกิจหลักของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ ดาเนิ นการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact
Analysis) และประเมินผลกระทบต่อกระบวนการดาเนินงานตามภารกิจขององค์กร เพื่อพิ จารณาถึง “ระดับ
ผลกระทบ” และ “ระยะเวลาที่ยอมให้ ภารกิจหยุดชะงัก ได้ ” พบว่ า มีภารกิจหลัก ที่จะได้ รับผลกระทบจาก
สภาวะวิกฤตในระดับสูงและไม่สามารถยอมให้ ภารกิจหยุดชะงักได้ เกิน 24 ชั่วโมง ดังตารางต่อไปนี้
ภารกิจหลัก

หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

1. การติ ด ตามเฝ้ าระวั ง สถานการณ์ - ศูนย์อานวยการบรรเทาสาธารณภัย
สาธารณภัย
2 . ก า ร แ จ้ ง เตื อ น ภั ย ล่ ว ง ห น้ า - ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
การกระจายข่ า ว ติ ด ตามภาวะคุ ก คาม

ระดับ
ผลกระทบ
สูง

ระยะเวลาทีย่ อมให้
งานหยุดชะงักได้
24 ชั่วโมง

สูง

24 ชั่วโมง
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ภารกิจหลัก

หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

แ ล ะค วาม รุ น แ รงข อ งส าธารณ ภั ย
ตลอดจนการสิ้นสุดการเตือนภัย รวมทั้ง
ให้ ข้อมูลข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับสาธารณภัย
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
3. การให้ ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ระดับ
ผลกระทบ

ระยะเวลาทีย่ อมให้
งานหยุดชะงักได้

สูง

24 ชั่วโมง

สาหรั บกระบวนงานอื่น ๆ ที่ประเมินแล้ ว อาจไม่ได้ รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมีความยืดหยุ่น
สามารถชะลอการดาเนินงานและการให้ บริการได้ โดยให้ อธิบดี กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประเมิน
ความจาเป็ นและเหมาะสม ทั้งนี้ หากมีความจาเป็ นให้ ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความต่อเนื่องเช่นเดียวกับ
ภารกิจหลัก

3.3 การระบุทรัพยากรทีจ่ าเป็ นในการดาเนินงานตามภารกิจหลัก
ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในการบริ หารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตหรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่เป็ นผลให้ กรมป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยต้ องหยุดการดาเนินงาน หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ สามารถ
ปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่สาคัญ ตามข้ อ 3.2 ได้ อย่างต่อเนื่อง เป็ นระบบ และมีประสิทธิภาพ กรมป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจึงได้ วิเคราะห์ ทรั พยากรที่จาเป็ น (ขั้นต่า) ต้ องใช้ ในการปฏิบัติงานได้ อย่างต่อเนื่อง
ในสภาวะวิกฤตของแต่ละภารกิจหลัก ดังตารางต่อไปนี้
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ภารกิจหลัก
1. การติดตามเฝ้ าระวังสถานการณ์สาธารณภัย

2. การแจ้ ง เตื อ นภั ย ล่ ว งหน้ า การกระจายข่ า ว
ติดตามภาวะคุกคามและความรุนแรงของสาธารณภัย
ตลอดจนการสิ้นสุดการเตือนภัย รวมทั้งให้ ข้อมูล
ข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับสาธารณภัยผ่านช่องทางต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้ อง

3. การให้ ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

อาคาร/สถานที่
ปฏิบัติงาน
 พื้นที่ภายในอาคาร
ที่มคี วามปลอดภัย
เพียงพอ ซึ่งสามารถ
จัดตั้งเป็ นสานักงาน
ชั่วคราวได้
 ภายในสถานที่พัก
อาศัย
 พื้นที่ภายในอาคาร
ที่มคี วามปลอดภัย
เพียงพอ ซึ่งสามารถ
จัดตั้งเป็ น
ห้ องปฏิบตั กิ ารเฝ้ าระวัง
ภัยพิบตั ิ ชั่วคราวได้
 พื้นที่ภายในอาคาร
ที่มคี วามปลอดภัย
เพียงพอ ซึ่งสามารถ
จัดตั้งเป็ นสานักงาน
ชั่วคราวได้

ทรัพยากรทีจ่ าเป็ นต้องใช้เพือ่ ให้การดาเนินงานต่อเนือ่ ง
ระบบงานเทคโนโลยี
เครื่องมืออุปกรณ์
บุคลากร
หรือระบบสารสนเทศ
- คอมพิวเตอร์
- Notebook
- เครื่องพิมพ์เอกสาร
- เครื่องถ่ายเอกสาร
- โทรศัพท์พ้ นื ฐาน
- เครื่องโทรสาร
- วัสดุสานักงานที่จาเป็ น
- คอมพิวเตอร์
- เครื่องพิมพ์เอกสาร
- เครื่องถ่ายเอกสาร
- เครื่องสารองไฟ
- โทรศัพท์พ้ นื ฐาน
- เครื่องโทรสาร
- วัสดุสานักงานที่จาเป็ น
- คอมพิวเตอร์
- เครื่องพิมพ์เอกสาร
- เครื่องถ่ายเอกสาร
- โทรศัพท์พ้ นื ฐาน
- เครื่องโทรสาร
- วัสดุสานักงานที่จาเป็ น

ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
(หุ้นส่วนภายนอก)

- อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง - บุคลากรในการ
- ระบบศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก าร ปฏิบตั งิ านอย่าง
ข้ อมูลสาธารณภัย
น้ อย 5-7 คน
- ระบบการทางานทางไกล
(Video Conference)

- หน่ ว ยงานภาคี เครื อ ข่ า ย
ที่เกี่ยวข้ องทั้งในกรมป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณ ภั ย
และหน่วยงานภายนอก

- ระบบการเชื่อมโยงข้ อมูล - บุ ค ล า ก ร ส่ ว น
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับ ปฏิบตั กิ าร 5 คน
การแจ้ งเตือนภัย
- ร ะ บ บ สื่ อ ส า ร ผ่ า น
ดาวเทียม
- ระบบอินเทอร์เน็ต

- หน่วยงานที่ใช้ ข้อมูล
- ประชาชน
- เครือข่ายภาคประชาชน
- หน่วยงานของรัฐ

- ร ะ บ บ เ ชื่ อ ม โ ย ง - บุ ค ลากรจ านวน - กรมบัญชีกลาง
อินเทอร์เน็ต
10 คน
- จังหวัด
- ระบบ GFMIS
- สานักงานเขต
- ศู น ย์ป้ องกัน และบรรเทา
สาธารณภัยเขต
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บทที่ 4
การกาหนดแนวทางปฏิบตั ิการบริหารความต่อเนือ่ ง
เพือ่ ดาเนินงานตามภารกิจหลัก ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จากการระบุ ความเสี่ยงและภารกิจหลั กของกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามบทที่ 3 พบว่ า
ภารกิจหลักของกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ยังคงต้ องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง มี 3 ภารกิจ ได้ แก่
(1) การติดตามเฝ้ าระวังสถานการณ์สาธารณภัย (2) การแจ้ งเตือนภัยล่วงหน้ า การกระจายข่าว ติดตามภาวะ
คุกคามและความรุนแรงของสาธารณภัย ตลอดจนการสิ้นสุดการเตือนภัย รวมทั้งให้ ข้อมูลข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับ
สาธารณภัยผ่านช่ องทางต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง และ (3) การให้ ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย แผนบริหารความต่อเนื่อง
ของกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภั ย ฉบั บนี้ ได้ กาหนดแนวทางการบริ หารความต่ อเนื่ องเพื่ อให้ การดาเนิ นงาน
ตามภารกิจหลักดังกล่าวไม่หยุดชะงัก เมื่อเกิดสภาวะวิกฤต ดังนี้
4.1 การเตรียมพร้อมก่อนเกิดสภาวะวิกฤต
จากการวิเคราะห์ เหตุ ก ารณ์ ต่าง ๆ ที่ท าให้ เกิด สภาวะวิ ก ฤต กรมป้ องกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
ได้ กาหนดแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง เพื่อดาเนินการจัดหาหรือบริหารจัดการทรัพยากรให้ มีความพร้ อม
ในการปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ดังตารางต่อไปนี้
ทรัพยากร
อาคาร/สถานที่
ปฏิบัติงาน

แนวทางการบริหารความต่อเนื่อง
 กรณีกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย เสียหายบางส่วน
กาหนดให้ ใช้ พ้ ื นที่ปฏิบัติงานสารอง คือ ห้ องประชุ ม 1 ปภ.
อาคาร 3 ชั้น 5 หรือห้ องประชุม 3 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 3 หรือ
สถานที่อ่นื ที่มีความเหมาะสม
 กรณีท่กี รมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย เสียหายเป็ นวงกว้ าง
หรือบุคลากรไม่สามารถเข้ าไปปฏิบัติภารกิจ ณ กรมป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยได้ กาหนดสถานที่ปฏิบัติงานสารอง
คื อ สถาบั น พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการป้ องกั น และบรรเทา
สาธารณภัย หรือศูนย์เตือนภัยพิ บัติแห่งชาติ (ส่วนปฏิบัติการ
บางนา) หรือสถานที่อ่นื ที่มีความเหมาะสม
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ทรัพยากร

แนวทางการบริหารความต่อเนื่อง

 ให้ มี ก ารจั ด หาคอมพิ ว เตอร์ ส ารอง ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะ
เหมาะสมกับ การใช้ งาน อุป กรณ์ สารองข้ อมู ล เครื่ องพิ มพ์
เอกสาร เครื่ อ งถ่ า ยเอกสาร โทรศั พ ท์ เคลื่ อ นที่ โทรสาร
กระดาษ เครื่องเขียน ฯลฯ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดทาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อมโยงข้ อมูลระหว่าง
สถานที่ปฏิบัติงานสารองกับที่บ้านของบุคลากร
 จัดเตรียมระบบสารองข้ อมูลและการกู้คืนข้ อมูล
บุคลากร
 กาหนดให้ บุคลากรสารองทางานทดแทนภายในหน่วยงาน
ส่วน/ฝ่ าย ปฏิบัติภารกิจต่อไป
 กาหนดให้ บุคลากรบางส่วนสามารถปฏิบัติภารกิจที่บ้านได้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง/  ประสานงานให้ การไฟฟ้ านครหลวง เพิ่มกาลังการจ่ายไฟ
ผู้ให้ บริการที่สาคัญ/ เพื่ อรองรั บ ปริ ม าณการใช้ ส าหรั บ การกู้ คื น สถานการณ์
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย สู่สภาวะปกติ
 ให้ จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อให้
ผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องสามารถติ ดต่ อ
ประสานงานได้
วัสดุอุปกรณ์ท่สี าคัญ
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4.2 แนวทางการปฏิบตั ิเมือ่ เกิดสภาวะวิกฤต
เพื่ อป้ องกันไม่ให้ สถานการณ์ฉุกเฉินกลายเป็ นสถานการณ์วิกฤตที่ไม่อาจควบคุมได้ และเป็ นการปกป้ อง
และช่วยชีวิตคน ควบคุมสถานการณ์ ปกป้ องทรัพย์สนิ ป้ องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งรักษาความปลอดภัย
ในอาคารสถานที่ กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้ กาหนดขั้นตอนที่จาเป็ นในการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน
ดังนี้
4.2.1 อพยพและช่วยชีวิต
4.2.2 ตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
4.2.3 ยืนยันความปลอดภัยของบุคลากร
4.2.4 ควบคุมสถานการณ์และป้ องกันความเสียหายปลีกย่อย
4.2.5 สารวจความเสียหาย
4.2.6 คุ้มครองทรัพย์สนิ
4.2.7 ยืนยันความปลอดภัยในการเดินทางของบุคลากร
4.2.8 รวบรวมและแบ่งปันข้ อมูลเกี่ยวกับความเสียหาย
4.2.9 เริ่มดาเนินแผนฟื้ นฟูเพื่อดาเนินภารกิจหลักอย่างต่อเนื่อง

แผนภาพที่ 3 การตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน
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4.2.1 อพยพและช่วยชีวิต
กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ กาหนดแผนอพยพ ประกอบด้ วยขั้นตอนในการอพยพ
สถานที่ท่จี ะอพยพไป และรายชื่อผู้นาในการอพยพ โดยเจ้ าหน้ าที่ทุกคนในกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จาเป็ นต้ องเข้ าใจแผนอพยพ และสามารถปฏิบัติตามได้ อย่างปลอดภัย ดังนี้
• กรณีท่เี กิดอัคคีภัย ให้ เป็ นไปตามแผนป้ องกันและระงับอัคคีภัยของกรมป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
• กรณีท่เี กิดอุทกภัย ระบบคมนาคมอาจได้ รับความเสียหาย บุคลากรอาจจะไม่สามารถกลับบ้ านได้
และต้ องอยู่ในสถานที่ท่เี ตรียมไว้ สาหรั บการอพยพ จะต้ องเตรียมอาหาร นา้ และเครื่องอุปโภคบริโภคให้ แก่
บุคลากร ดังนั้น ควรสารองเครื่องอุปโภคบริโภคที่จาเป็ น ไว้ ให้ เพียงพอสาหรับ 72 ชั่วโมง ตามภาคผนวก ฉ
4.2.2 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
เมื่ อ เกิดเหตุ ก ารณ์ ท่ีอ าจกระทบต่ อการปฏิบั ติภารกิจ กรมป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภั ย
ต้ อ งรั บ มื อ เหตุ ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น เพื่ อ ปกป้ องชี วิ ต คนและภารกิจต่ าง ๆ และควบคุ ม ไม่ ให้ เกิด ความตระหนก
และเลื อกใช้ มาตรการรั บมือกับสถานการณ์ เพื่ อให้ หน่ วยงานดาเนิ นการรั บมือได้ และมีการประสานงานที่ดี
โดยตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อทาหน้ าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้ าสู่ภาวะปกติ
พร้ อมทั้งประสานกับส่วนราชการ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง และทุกภาคส่วน ในพื้ นที่ท่รี ั บผิดชอบ ในการจัดการ
สาธารณภัย ซึ่งกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ กาหนดกรอบการดาเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ดังนี้
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❖ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบตั ิการฉุ กเฉิน
หน้าที่
หั ว ห น้ าศู น ย์ รั บ ผิ ดชอบ
การด าเนิ นงานใน ภาพ รวม
ทั้ ง หมดของศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก าร
ฉุกเฉิน
รองหัวหน้ าศูนย์
ทาหน้ าที่แทนหัวหน้ า ในกรณี
ที่ หั ว หน้ าไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ
หน้ าที่ได้
สมาชิกศูนย์ปฏิบตั ิการฉุ กเฉิน
วิเคราะห์และวางแผน
รวบรวมข้ อมูล
ลงพื้นที่
ควบ คุ มสถานการณ์ กู้ ภั ย
และปฐมพยาบาล
ยื น ยั น ความปลอดภั ย ของ
บุคลากร และดูแลด้ านอนามัย
จั ด หาเครื่ อ งอุ ป โภคบริ โ ภค
และสิ่งจาเป็ นอื่น ๆ
เกณฑ์ การเรี ยกรวมพลของศู นย์ เมื่อเกิดสภาวะวิกฤตขั้นรุนแรง
ปฏิบตั ิการฉุ กเฉิน
สถานทีต่ ้ งั ศูนย์ปฏิบตั ิการฉุ กเฉิน ลาดับความสาคัญ
1
2
3

ผูร้ บั ผิดชอบ
อธิบดี หรือรองอธิบดี ที่ได้ รับ
มอบหมาย
- รองอธิบดี ฝ่ ายบริหาร
- รองอธิบดี ฝ่ ายปฏิบัติการ
- รองอธิบดี ฝ่ ายวิชาการ
ผอ.ศอ.

หมายเลขโทรศัพท์
08 9203 1905

ศอ.
ศอ.
สส.

08 1174 3900
06 3208 0784
08 4387 0641

กจ.
สล.
กค.

08 4874 7360
06 3208 0785
08 9969 2933

08 1812 1520
08 1174 3889
08 1174 3893
08 1174 3920

สถานทีป่ ฏิบตั ิการ
หมายเลขโทรศัพท์
สพบ.
0 2959 6641
ศภช. (บางนา)
0 2399 4114
สถานที่อ่นื ๆ ที่มีความเหมาะสม
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4.2.3 การยืนยันความปลอดภัยของบุคลากร
กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ กาหนดขั้นตอนในการยืนยันความปลอดภัยของบุคลากร
ซึ่ งบุ คลากรจะต้ อ งทาตามขั้น ตอนที่ก าหนดได้ ทัน ทีท่ีเกิดเหตุ และต้ อ งจั ดฝึ กซ้ อ มเพื่ อ ทดสอบว่ าบุ คลากร
สามารถทาตามขั้น ตอนได้ หรื อไม่ และต้ องใช้ เวลาเท่าไรในการยืน ยัน ความปลอดภัยของบุ คลากรทั้งหมด
โดยสามารถใช้ บัญ ชีรายชื่ อติดต่ อสาหรั บเจ้ าหน้ าที่แต่ ละสานัก/กอง ในการตรวจสอบยืนยันความปลอดภัย
ซึ่งมีรายละเอียดตามภาคผนวก ข ซึ่งมีข้นั ตอนการยืนยันความปลอดภัย ดังนี้

แผนภาพที่ 4 ขั้นตอนการยืนยันความปลอดภัยของบุคลากร
17

4.2.4 การยืนยันความปลอดภัยในการเดินทาง
เมื่อเกิดภัยพิบัติเป็ นวงกว้ าง สาธารณูปโภคอาจได้ รับความเสียหาย กรมป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัยต้ องพิจารณาตัดสินใจว่าหากบุคลากรเดินทางกลับบ้ านจะปลอดภัยหรือไม่ หรือจาเป็ นต้ องให้ อยู่ ใน
กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยพิจารณาจากการเฝ้ าระวังภัยพิบัติ และข้ อมูลทางคมนาคม
4.2.5 การควบคุมสถานการณ์และป้ องกันความเสียหายปลีกย่อย
เมื่อเกิดภัยพิบัติและสถานการณ์อันตราย กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยต้ องดาเนินการ
ควบคุมสถานการณ์ ดูแลความปลอดภัยของบุคลากร และป้ องกันความเสียหายปลีกย่อย เช่น การดับเพลิง
จากัดการแพร่กระจายของสารเคมี การป้ องกันการโจรกรรมทรัพย์สนิ เป็ นต้ น
4.2.6 การตรวจสอบความเสียหาย
เมื่ อ ควบคุ ม สถานการณ์ ได้ แ ละมั่ น ใจว่ า ปลอดภั ย กรมป้ องกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
ต้ องตรวจสอบความเสียหายทันที และต้ องวางแผนซ่อมแซมหรือฟื้ นฟูตามความจาเป็ น โดยเริ่มกระบวนการ
ฟื้ นฟูทนั ทีท่สี ามารถทาได้ ซึ่งมีรายละเอียดตามภาคผนวก ค
4.2.7 การคุ้มครองทรัพย์สนิ
กรมป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภั ยต้ อ งด าเนิ น การคุ้ ม ครองและรั ก ษาอุป กรณ์ เครื่ องมื อ
โดยใช้ ผลจากการสารวจความเสียหาย เช่น อาจจะต้ องวางมาตรการป้ องกันไม่ให้ เกิดความเสียหายเพิ่มมากขึ้น
หรือป้ องกันการลักทรัพย์ เป็ นต้ น
4.2.8 การรวบรวมและแบ่งปันข่าวสาร
กรมป้ องกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ต้ อ งด าเนิ น การติ ด ตามและรวบรวมข้ อ มู ล ข่ า วสาร
จากหลายช่ อ งทาง และต้ อ งติ ด ต่ อ สื่ อ สารข้ อ มู ล ด้ า นภั ย พิ บั ติ ท่ี เ กิ ด ขึ้ นกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น
หน่วยงานราชการ สถาบันการเงิน หน่วยงานสาธารณูปโภคต่าง ๆ เพื่อแจ้ งความคืบหน้ าของแนวทางการฟื้ นฟู
สถานการณ์ท่เี กิดขึ้นเพื่อเป็ นการรักษาความสัมพันธ์ในการบูรณาการการทางานร่ วมกันต่อไป โดยควรมีข้อมูล
ดังต่อไปนี้
1) รายละเอียดเกี่ยวกับภัยพิบัติ
2) ความเสียหายในพื้นที่ (รวมถึงสาธารณูปโภคที่จาเป็ นและช่องทางการคมนาคม)
3) การแจ้ งเตือนจากรัฐบาลหรือหน่วยงานท้องถิ่น

4.3 แนวทางการฟื้ นฟูเพือ่ ดาเนินภารกิจหลักอย่างต่อเนือ่ ง
จากการวิ เคราะห์ เหตุ ก ารณ์ ต่ าง ๆ ที่ท าให้ เกิ ดสภาวะวิ ก ฤต กรมป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภั ย
ได้ กาหนดแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง เพื่อดาเนินการจัดหาหรือบริหารจัดการทรัพยากรให้ มีความพร้ อม
ในการปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ดังตารางต่อไปนี้
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แนวทางการฟื้ นฟู
แนวทางที่ 1: การด าเนิ น งาน
ตามภารกิจ หลั ก ณ กรมป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย กรณีท่ไี ด้ รับ
ความเสียหายบางส่วน

แนวทางที่ 2: การดาเนินงานตาม
ภารกิ จ หลั ก ณ สถานที่ อ่ ื น เช่ น
สพ บ . ศ ภ ช. (บ างน า) ห รื อ
สถานที่อ่นื ที่เหมาะสม เป็ นต้ น

กิจกรรมทีต่ อ้ งฟื้ นฟู

ทรัพยากรทีจ่ าเป็ น

หุน้ ส่วนภายนอก
ทีจ่ าเป็ น
- ซ่อมแซมอาคาร และเครื่องมือ - อุปกรณ์ในการซ่อมแซม - ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ที่เสียหาย ให้ สามารถกลั บ มา
รับเหมาก่อสร้ าง
ใช้ งานได้ อกี ครั้ง
- ก า ร จั ด ส ถ า น ที่ เพื่ อ ใ ห้ - โต๊ะ-เก้ าอี้ทางาน
- ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
สามารถดาเนินงานตามภารกิจ - คอมพิวเตอร์
เกี่ ย วกั บ เค รื่ อ งมื อ
หลักได้
- เครื่องพิมพ์เอกสาร
อุปกรณ์ วัสดุสานักงาน
- เครื่องถ่ายเอกสาร
- เครื่องโทรสาร
- เครื่องสารองไฟฟ้ า
- วัสดุสานักงานที่จาเป็ น
- ระบบการเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล - ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ - กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
การแจ้ งเตือนภัย
- ระบบอินเทอร์เน็ต
เศรษฐกิจและสังคม
- ระบบการสื่อสาร
- ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม - กสทช.
- เครือข่ายโทรศัพท์
- GISTDA
- AIS, DTAC, TRUE
- ระบบการเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล - ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ - กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
การแจ้ งเตือนภัย
- ระบบอินเทอร์เน็ต
เศรษฐกิจและสังคม
- ระบบการสื่อสาร
- ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม - กสทช.
- เครือข่ายโทรศัพท์
- GISTDA
- AIS, DTAC, TRUE
- การเตรี ยมสถานที่เพื่ อรองรั บ - โต๊ะ-เก้ าอี้ทางาน
- ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
การดาเนินงานตามภารกิจหลัก - คอมพิวเตอร์
เกี่ ย วกั บ เค รื่ อ งมื อ
- เครื่องพิมพ์เอกสาร
อุปกรณ์ วัสดุสานักงาน
- เครื่องถ่ายเอกสาร
- เครื่องโทรสาร
- เครื่องสารองไฟฟ้ า
- วัสดุสานักงานที่จาเป็ น
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บทที่ 5
การขับเคลือ่ นและการทบทวนเพือ่ พัฒนาแผนบริหารความต่อเนือ่ ง
ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

5.1 การขับเคลือ่ นแผนบริหารความต่อเนือ่ ง
แผนบริหารความต่อเนื่อง ของกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็ นแผนรองรับการดาเนินภารกิจ
ของหน่วยงานเพื่อให้ บริการประชาชนได้ อย่างต่อเนื่อง เมื่ออยู่ในสภาวะวิกฤต โดยแนวคิดการบริหารความต่อเนื่อง
ของหน่ วยงานภาครั ฐเน้ นการควบคุ ม ดู แล และป้ องกันทรั พยากรที่สาคัญ ต่ อการดาเนิ นงานหรื อให้ บริ การ
เพื่อสร้ างประโยชน์สงู สุดสาหรับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ดังนั้น เมื่อเกิดสภาวะวิกฤตขึ้น กรมป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยต้ องเร่งดาเนินการให้ การดาเนินงานหรือการให้ บริการกลับมาให้ เหมือนอยู่ในสภาวะปกติ
โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้
5.1.1 การเสริมสร้ างและพัฒนาความเข้ าใจเกี่ยวกับการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity
Management: BCM) ให้ แก่บุ คลากรของกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการผลักดันให้ ทุกสานั ก/กอง
มีแผนบริหารความต่อเนื่องของตนเอง
5.1.2 การฝึ กซ้ อมเพื่อเพิ่ มประสิทธิภาพ เพื่อให้ ม่ันใจว่าแผนบริหารความต่อเนื่องของกรมป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยสามารถใช้ ก ารได้ อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ วัตถุ ประสงค์ท่ีวางไว้ ซึ่ งมี ตัวอย่ าง
การฝึ กซ้ อมรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ (รายละเอียดตามภาคผนวก ง)
- การฝึ กซ้ อ มอพยพ เป็ นการทดสอบและฝึ กอพยพไปยั งสถานที่ท่ีก าหนดอย่ า งรวดเร็ว
และปลอดภัย
- การฝึ กซ้ อ มยื น ยั น ความปลอดภั ย เป็ นการทดสอบและฝึ กให้ บุ ค ลากรติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
เพื่อยืนยันความปลอดภัยในกรณีฉุกเฉิน
- การฝึ กซ้ อมของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เป็ นการทดสอบและฝึ กให้ ทมี ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
รวมตัวและปฏิบัติหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมาย
- การฝึ กซ้ อมกู้คืนข้ อมูลสารอง เป็ นการทดสอบและฝึ กการกู้คืนข้ อมูลที่สารองไว้ มาใช้ ในการปฏิบัติ
ภารกิจหลักอย่างต่อเนื่อง
- การฝึ กซ้ อมการเริ่มดาเนินภารกิจอีกครั้ง เป็ นการทดสอบและฝึ กซ้ อมการกลับมาดาเนินงาน
ตามปกติภายหลังจากที่การดาเนินงานหยุดชะงักไป
- การฝึ กซ้ อมการปฏิบัติการ ณ สถานที่ปฏิบัติงานสารอง เป็ นการทดสอบและฝึ กการดาเนิน
ภารกิจหลัก ณ สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
20

5.2 การทบทวนเพือ่ พัฒนาแผนบริหารความต่อเนือ่ ง
5.2.1 การตรวจสอบและทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่อง
เพื่อให้ แผนบริหารความต่อเนื่องของกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพสูงสุด
ต้ อ งมี ก ารตรวจสอบและทบทวนกิจ กรรมในแผนบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งของหน่ วยงาน โดยต้ อ งพิ จ ารณา
ในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามภาคผนวก จ ดังนี้
- ภารกิจต่างๆ ในแผนบริหารความต่อเนื่องมีประสิทธิผลหรือไม่
- มีประเด็นหรือปัญหาที่ต้องแก้ ไขปรับปรุงหรือไม่
- มีความเปลี่ยนแปลงภายในหรือภายนอกอะไรที่ต้องนามาพิจารณาหรือไม่
- มีประเด็นหรือกิจกรรมใดที่ไม่ได้ อยู่ในแผนบริหารความต่อเนื่อง แต่ควรเพิ่มเติมเข้ าไป
5.2.2 การทบทวนการจัดการ
นอกเหนือจากการตรวจสอบและทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่องข้ างต้ นแล้ ว ฝ่ ายบริหาร
ระดับสูงของกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะต้ องมีการทบทวนแผนบริ หารความต่อเนื่องแบบเชิงรุก
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครั้ ง เพื่ อให้ แน่ ใจว่ าแผนบริ หารความต่อเนื่องนั้นมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็ นไป
ตามวงจร PDCA (Plan Do Check Act)
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
สรุปผลการวิเคราะห์ภารกิจหลักและระยะเวลาของการหยุดชะงัก รายสานัก/กอง
ลาดับ ชื่อสานัก/
กอง
1
ผต.
2
สล.
3
นส.
4
มส.
5

สส.

6
7

ศอ.
ศภช.

8
9

ชภ.
สว.

10

บถ.

11
12
13

กจ.
กค.
กม.

14

ผพ.

ภารกิจหลัก
การตรวจราชการตามภารกิจ ปภ.
การรับ-ส่งหนังสือราชการ
การจัดสรรงบประมาณ
การจัดทาข้ อมูลด้ านสาธารณภัย
(กรณีเกิดสาธารณภัย)
งานด้ านการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ และการมีส่วนร่วม
ในการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ
หน่วยงานเครือข่าย
การติดตามเฝ้ าระวังสถานการณ์สาธารณภัย
การแจ้ งเตือนภัยล่วงหน้ า กระจายข่าว ติดตามภาวะ
คุกคามและความรุนแรงของสาธารณภัย ตลอดจน
การสิ้นสุดการเตือนภัย รวมทั้งให้ ข้อมูลข้ อเท็จจริง
เกี่ยวกับสาธารณภัยผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
งานด้ านการให้ ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- การประสานนโยบายและการดาเนินงานเกี่ยวกับงาน
ที่ให้ ความร่วมมือ และองค์กรที่เกี่ยวข้ องทั้งในและ
ต่างประเทศ
- สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา
บูรณาการแผนงานและงบประมาณในการป้ องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนของหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้ อง
การจัดทาข้ อมูลบริหารทรัพยากรบุคคล
งานจัดซื้อจัดจ้ าง
- ดาเนินการงานคดีและนิติกรรมสัญญา
- ตอบข้ อหารือและให้ คาปรึกษาทางข้ อกฎหมาย
การจัดทาข้ อมูลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของ ปภ.
ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ

ระยะเวลาของการหยุดชะงัก
(สามารถยอมรับได้)
24 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง

24 ชั่วโมง
-

24 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง

- 24 ชั่วโมง (ช่วงเทศกาล)
- 72 ชั่วโมง (ช่วงปกติ)
24 ชั่วโมง
8 ชั่วโมง
4 ชั่วโมง
48 ชั่วโมง
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ลาดับ ชื่อสานัก/
ภารกิจหลัก
กอง
15
ทส.
- ให้ บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบงาน
ของ ปภ.
- ให้ บริการระบบสื่อสารโทรคมนาคม
16
ตส.
การตรวจสอบการเงินการบัญชีในหน่วยงานสังกัด ปภ.
ตามแผนการตรวจสอบภายในประจาปี งบประมาณ
17
พบ.
- การพัฒนาระบบราชการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA)
- การพัฒนาโครงสร้ างระบบงาน
- การพัฒนาระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
18
คจ.
การส่งเสริมงานด้ านจริยธรรม
19
สพบ. การฝึ กอบรมด้ านการป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัยและสนับสนุนการฝึ กอบรม
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่บุคลากร
ของ ปภ. และภาคีเครือข่าย

ระยะเวลาของการหยุดชะงัก
(สามารถยอมรับได้)
24 ชั่วโมง

24 ชั่วโมง
12-24 ชั่วโมง

24 ชั่วโมง
72 ชั่วโมง
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ภาคผนวก ข
แบบฟอร์มการยืนยันความปลอดภัยของบุคลากร
สานัก/กอง

ชื่อ

เบอร์โทร

อีเมล์

สถานะความปลอดภัย
(ระบุในกรณีฉุกเฉิน)

25

ภาคผนวก ค
แบบฟอร์มสารวจความเสียหาย
สถานทีท่ ีส่ ารวจ
อาการบาดเจ็บ
ความเสียหายของอาคาร

ความเสียหายของทรัพย์สนิ

ความเสียหายของ
สาธารณูปโภค

สถานการณ์โดยรอบ
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ผู้ติดต่อ
อื่น ๆ

ผู้บาดเจ็บ
สภาพภายนอก
สภาพภายใน
เข้ าได้ อย่างปลอดภัย
เครื่องมือ
อุปกรณ์ส่อื สาร
อุปกรณ์ IT
ยานพาหนะ
ไฟฟ้ า
แก๊ส
ประปา
โทรศัพท์พ้ ืนฐาน
บริการโทรศัพท์มือถือ
อินเทอร์เน็ต
อัคคีภัย
อื่น ๆ

ชื่อ:
มาก / ปานกลาง / น้ อย / ไม่มี
มาก / ปานกลาง / น้ อย / ไม่มี
ได้ / ไม่ได้
(อุปกรณ์ท่เี สียหาย / จานวน)
(อุปกรณ์ท่เี สียหาย / จานวน)
(อุปกรณ์ท่เี สียหาย / จานวน)
(ยานพาหนะที่เสียหาย / จานวน)
ใช้ การได้ / ใช้ การไม่ได้
ใช้ การได้ / ใช้ การไม่ได้
ใช้ การได้ / ใช้ การไม่ได้
ใช้ การได้ / ใช้ การไม่ได้
ใช้ การได้ / ใช้ การไม่ได้
ใช้ การได้ / ใช้ การไม่ได้
มี / ไม่มี
(ชะงัก / ไม่ชะงัก)
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ภาคผนวก ง
แบบฟอร์มแผนการฝึ กซ้อม
ประเภทการฝึ กซ้อม

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

วันที่

ผลการฝึ กซ้อม
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ภาคผนวก จ
แบบฟอร์มการตรวจสอบและทบทวนแผนบริหารความต่อเนือ่ ง

28

ภาคผนวก ฉ
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