


 

 ปัจจุบันโลกต้องเผชิญกับสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีท่ีส่งผลกระทบกับสภาพแวดล้อมโดยตรง ท าให้ฤดูกาลเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว เกิดปรากฎการณ์    
“ลานีญา” และ “เอลนีโญ” ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก 

จากสถานการณ์ภัยพิบัติในปีท่ีผ่านมา ท่ัวโลกต้องเผชิญกับภัยพิบัติเกี่ยวกับโรคระบาด คือ การแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งส่งผลให้มีผู้ติดเช้ือและเสียชีวิตเป็นจ านวนมาก และยังไม่สามารถ   
ท่ีจะระงับการแพร่กระจายของเช้ือดังกล่าวได้ แม้ปัจจุบันจะมีการคิดค้นวัคซีน ปูองกันการแพร่ระบาดแล้ว       
แต่ยังคงประสบปัญหาเกี่ยวกับการกลายพันธุ์ของเช้ือดังกล่าวอีก ซึ่งการระบาดในครั้งนี้นอกจากจะส่งผลต่อชีวิต  
ของมนุษย์ท่ัวโลกแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่ัวโลกอีกด้วย 

  ดังนั้น ในปี 2564 อ.อ.ป. จึงได้จัดท าแผนปูองกันภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อรองรับ
สถานการณ์ภัยพิบัติท่ีอาจเกิดขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมท่ีจะรับสถานการณ์ต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ 
เพื่อสร้างความปลอดภัยในการท างานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และเป็นการปูองกันชีวิตและทรัพย์สินของหน่วยงานไม่ให้เกิด
ความสูญเสียหรือเสียหายอีกด้วย 

หมายถึง สาธารณภัย อันได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภาวะฝนแล้ง ฝนท้ิงช่วง 
ฟูาผ่า ภัยจากลูกเห็บ ภัยอันเกิดจากไฟปุา ภัยจากโรค หรือการระบาดของแมลง หรือศัตรูพืชทุกชนิด อากาศหนาว
จัดจนสัตว์ต้องเสียชีวิต ภัยสงครามและภัยอันเนื่องมาจากการกระท าของผู้ก่อการร้าย ตลอดจนภัยอื่นๆ ไม่ว่าเกิดจาก
ธรรมชาติหรือเกิดจากฝีมือมนุษยซ์ึ่งก่อให้เกิดอันตายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชนหรือความเสียหายแก่ทรัพย์สิน
ของประชาชนหรือรัฐ 
 หมายถึง สถานการณ์ทุกชนิดท่ีเป็นภัยต่อความมั่นคง
ของรัฐ กระทบกระเทือนต่อความสงบของประชาชน รวมไปถึงภัยธรรมชาติท่ีกระทบต่อสาธารณชน 

 1. การสูญเสียชีวิต การสูญหายและการบาดเจ็บของผู้ปฏิบัติงาน อ.อ.ป. 
 2. การเสียหายของทรัพย์สินของ อ.อ.ป. ของผู้ปฏิบัติงาน เช่น อาคาร บ้านพัก โครงสร้างพื้นฐาน 
ของส่ิงก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภค 
 3. ความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รวมท้ังระบบนิเวศวิทยา แหล่งต้นน้ า 
 4. ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ ความรู้สึกของผู้สูญเสียและผู้ได้รับความเสียหาย 
 5. การขาดแคลนท่ีอยู่อาศัย น้ า อาหารและยา 

 

4. วัตถปุระสงค์ ... 
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 1. เพื่อปรับปรุง พัฒนาระบบการด าเนินงานและเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อรองรับ
สถานการณ์ภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินตามลักษณะความเส่ียงในทุกขั้นตอนของการบรรเทาภัยพิบัติ 
ท้ังในช่วงก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และภายหลังท่ีภัยได้ผ่านพ้นไปแล้ว 
   2. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ี และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังในช่วงก่อนเกิด           
ขณะเกิด และหลังเกิดภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน 
   3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน อ.อ.ป. ทุกคน ได้มีส่วนร่วมในแผนปูองกันภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน 

 
  1. มีแนวทางในรับเมือและประเมินผลเพื่อปูองกันภัยพิบัติ หรือสถานการณ์ฉุกเฉิน 
  2. บุคลากรมีความเช่ือมั่นในระบบความปลอดภัย และเกิดขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

  คือ การสนับสนุนส่งเสริมให้หน่วยงานในองค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ จัดท าแผนปูองกันภัยพิบัติ 
และสถานการณ์ฉุกเฉินประจ าหน่วยงาน อบรมให้ความรู้แก่บุคลากร เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
เมื่อเกิดภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน 

 
   มีหน้าท่ีทบทวนนโยบายด้านความปลอดภัยของ อ.อ.ป. อย่างสม่ าเสมอ และสนับสนุน
การด าเนินการด้านความปลอดภัยของ อ.อ.ป. และพิจารณาอนุมัติแผนปูองกันภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน 

ศึกษา ท าความเข้าใจในแผนปูองกันภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน และปฏิบัติ
ตามแผนเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมท้ังอยู่ในความสงบและปฏิบัติตามผู้มีหน้าท่ีบรรเทาภัยพิบัติอย่างเคร่งครัด 

 1. ภัยจากโรคระบาดในมนุษย์ 
 2. ภัยจากการชุมนุมประท้วง/การจลาจล 
 3. อัคคีภัย 
 4. อุกทกภัย ดินโคลนถล่ม 

 5. ภัยจากพายุ 
 6. ภัยจากแผ่นดินไหว อาคารถล่ม 
 7. ภัยจากคล่ืนสึนามิ 
 8. ภัยแล้ง/ภัยหนาว  
 9. ภัยจากไฟปุา/หมอกควัน/ฝุุน PM 2.5  
 10. ภัยด้านระบบเทคโนโลยีสารสเทศ 

 
การเตรยีมตวั ... 
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 จากสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป ความไม่สมดุลของระบบนิเวศน์ ตลอดจนการกระท าของมนุษย์ 
ท าให้ภัยพิบัติมีแนวโน้มท่ีจะทวีจ านวนความถี่และความรุนแรงเพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการปูองกันและลดความเสียหาย
หรือผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนเพื่อให้การจัดการด้านภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน เกิดความสอดคล้อง
กับการเปล่ียนแปลงท่ีมีอยู่ตลอดเวลา จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ต้ังแต่ยามปกติ และ
ลดผลกระทบหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคไว้ล่วงหน้าก่อนภัยจะเกิด โดยมีการด าเนินการเตรียมตัวก่อนเกิดภัย ดังนี้ 
 

การด าเนินการ ผูร้บัผดิชอบ ระยะเวลาด าเนินการ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. แผนการตรวจตรา เป็นแผนการเฝูาระวังปูองกัน 
และส ารวจตรวจตราระบบความปลอดภัยและ    
ความเรียบร้อยของอาคาร ส านักงาน วสัดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ สถานที่โดยรอบที่ต้ังส านัก ชุมชน
ใกล้เคียง โดยด าเนินการดังน้ี 
    1.1 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการด าเนินการตามแผน
ตรวจตรา มีการจัดท าแผนปูองกัน 
    1.2 ติดต้ังเครื่องตรวจจับควัน และเครื่องดับเพลิง
แบบมือถือ มีระบบสญัญาณเตือนภัยต่างๆ เช่น พายุ 
ไฟไหม้ สึนามิ ฯลฯ 

จป./ผูท้ี่ได้รับ
มอบหมาย 

 

 

          

    1.3 ส ารวจตรวจตราระบบความปลอดภัยของ
อาคาร รวมทั้งเครื่องตรวจจับควัน ถังดับเพลิง 
เส้นทางอพยพหนีไฟ สถานที่พักพิง หน่วยพยาบาล 
ระบบไฟฟูา แก๊ส ที่จอดรถ และสิ่งอ านวยความสะดวก
อื่นๆ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
    1.4 ส ารวจสภาพแวดล้อมการท างานตาม
หน่วยงานต่างๆ ดังน้ี 
          - ส ารวจสภาพอากาศ สภาพทางธรณีวิทยา 
และสถานการณ์น้ าจากทางราชการ 
          - การจัดเก็บสิ่งของ เครื่องมือเครื่องใช้ 
          - ความมั่นคงของเครื่องจักร อาคาร หลังคา
และรางระบายน้ า 
    1.5 ให้ทุกหน่วยงานส ารวจตรวจตราความปลอดภัย
บริเวณส านักงาน อาคาร สถานที่ วัสดุ ซึ่งอาจเป็น
จุดเริ่มต้นที่ท าให้ทราบถึงสาเหตุการเกิดภัย ตลอดจน
อุปกรณ์เกี่ยวกับการปูองกันและระงับภัย หากพบ
บริเวณใดเป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดภัยให้รีบแก้ไขหรือ
เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ 
    1.6 การจัดเก็บวัตถุดิบ เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ 
ตามมาตรฐานความปลอดภัย 

          

 
1.7 จัดเก็บ ... 
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การด าเนินการ ผูร้บัผดิชอบ ระยะเวลาด าเนินการ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

    1.7 จัดเก็บสิ่งของ ทรัพย์สิน เอกสารราชการ 
และของใชส้่วนตัว ให้เป็นระเบียบ เมื่อเกิดภัย
สามารถขนสิ่งของที่จ าเป็นหลบภัยได้อย่างรวดเร็ว 
    1.8 ทดสอบประสิทธิภาพการท างานของระบบ
สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รวมถึงการซ่อมบ ารุงและ
ตรวจตราปั้มน้ า สายท่อน้ า และถังดับเพลิง อุปกรณ์
ดับเพลิงภายในอาคารให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา 
โดยถังดับเพลิงต้องมีสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิงตาม
ปริมาตรที่ก าหนด และเปลี่ยนน้ ายาตามระยะเวลา
และอายุของน้ ายาน้ัน และต้องติดต้ังในที่เห็นได้
ชัดเจนสามารถหยิบใช้งานได้สะดวกไม่มีสิ่งกีดขวาง 
    1.9 จัดท าปูายสื่อความหมายปลอดภัย เช่น  
“ทางหนีไฟ” ต้องเห็นชัดเจนทั้งกลางวัน และกลางคืน   
ปูายข้อความเตือน “ห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดเพลิงไหม้” 
“ทางเข้า” และ “ทางออก” “เส้นทางอพยพ” และ 
“สถานพยาบาล หรือสถานพักพิงชั่วคราว” เป็นต้น 
    1.10 แจ้งเส้นทางอพยพหนีไฟ และขนย้าย
ทรัพย์สินให้ทุกคนทราบ 
    1.11 ให้ทุกหน่วยงานส ารวจ ตรวจตรา อุปกรณ์ 
เครื่องใช้ไฟฟูา สายไฟ ปลั๊กไฟ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์
ใช้งานได้ดี ไม่มีเสียหายช ารุด ตลอดจนก าหนด 
แหล่งสะสมเชื้อเพลิง เช่น กระดาษ และวัสดุอื่นๆ  
ที่ติดไฟง่าย เป็นต้น 
    1.12 จัดท าหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน
ต่างๆ เช่น สถานีต ารวจในพื้นที่และสถานีดับเพลิง 
ที่ใกล้เคียง โดยท าปูายติดให้จัดเจนและทั่วถึง 
    1.13 ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องในเบื้องต้น 
ได้แก ่
            - โรงพยาบาล เพื่อส่งตัวผู้ที่รับบาดเจ็บ 
เจ็บปุวย เพื่อท าการรักษา 
            - สถานีต ารวจ เกี่ยวกับคดีความด้านกฎหมาย
ในขณะที่เกิดเหตุ 
            - เทศบาล/เขต เพื่อขอวัสดุอุปกรณ์ในการ
ท าความสะอาดพื้นที่หลังเกิดเหตุ หรือขนย้ายสิ่งของ 
หรือการแผว้ถางที่มีดินโคลนถล่มปิดทาง เป็นต้น 
    1.14 ส ารองเสบียงอาหาร น้ าด่ืม ยารักษาโรค 
เครื่องนุ่งห่ม วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ อาทิ ไฟฉาย 
เครื่องมือช่าง อุปกรณ์ดับเพลิง เพ่ือเตรียมรับมือ 
ภัยต่างๆ 

จป./ผูท้ี่ได้รับ
มอบหมาย 

            

 
1.15 จัดเตรียม ... 
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การด าเนินการ ผูร้บัผดิชอบ ระยะเวลาด าเนินการ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

   1.15 จัดเตรียมสถานที่รองรับการอพยพ สถานที่
จอดรถ และที่พักพิงชั่งคราว 
   1.16 ซ่อมแซมแหล่งน้ าอุปโภคบริโภค ขุดลอก
ห้วย หนอง คลอง บึง แม่น้ าต่างๆ ให้สามารถเก็บกัก
น้ าได้ตลอดฤดูแล้งและฤดูหนาว 

จป./ผูท้ี่ได้รับ
มอบหมาย 

            

2. แผนการจดัท าระบบส ารองขอ้มลูและเอกสาร
อเิลก็ทรอนกิส ์เป็นแผนการจัดท าข้อมูลส ารองใน
รูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ภารกิจที่ส าคญั
ของหน่วยงานยังคงสามารถด าเนินการได้อย่าง
ต่อเน่ือง หลังระบบสารสนเทศเสียหายอย่างสิ้นเชิง
ภายหลังเกิดภัย ดังน้ี 
    2.1 หน่วยงานมีการก าหนดผู้ที่ท าหน้าที่จัดท า
ระบบส ารองข้อมูลและเอกสารส าคัญทางอิเล็กทรอนิกส์
ของหน่วยงาน และให้มีการรายงานผลการด าเนินงาน 
เพื่อติดตามความคบืหน้าและแก้ไขอุปสรรคที่เกิดขึ้น
อย่างต่อเน่ือง 
    2.2 สร้างความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกับจุดจ่าย
กระแสไฟฟูากับเครื่องแม่ขา่ย 
    2.3 ส ารองข้อมูลส าคัญลงบนสื่อจัดเก็บที่มี 
ความเหมาะสม 

จป./ผูท้ี่ได้รับ
มอบหมาย 

            

3. แผนการอบรม เป็นแผนการฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการปูองกันและระงับภัย และการอพยพ
ส าหรับผูป้ฏิบัติงานในหน่วยงาน ดังน้ี 
    3.1 การฝึกอบรมใหค้วามรู้เพื่อใหบุ้คลากรทุกคน 
มีความรูค้วามเข้าใจในเรื่องภัยต่างๆ การปูองกันและ
ระงับภัย การจัดท าแผน และการด าเนินการตามแผน 
    3.2 การให้ความรู้ในเรื่อง การดับเพลิงขั้นต้น    
โดยวิธีใช้อุปกรณ์ดับเพลิงประเภทต่างๆ การดูแล
อุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคาร การปูองกันตัว 
เมื่อเกิดภัย เช่น แผ่นดินไหว สึนามิ พายุ โรคภัยต่างๆ 
การก่อการจลาจล รวมถึงการเฝูาระวังอุบัติภัยต่างๆ 
    3.3 การฝึกซ้อมปฏิบัติ โดยการซ้อมอย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง เช่น การฝึกซ้อมหนีไฟ ดับเพลิงขั้นต้น 
ซ้อมรับมือแผ่นดินไหว (เฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง) 
ซ้อมดับไฟและปูองกันไฟปุา เป็นต้น 

จป./ผูท้ี่ได้รับ
มอบหมาย 

            

 
 

4. แผนการ ... 
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การด าเนินการ ผูร้บัผดิชอบ ระยะเวลาด าเนินการ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4. แผนการรณรงคป์อูงกนัภัย เป็นแผนทีเ่น้น
ความส าคัญของการปูองกันและรณรงค์ให้ทุกคนมี
จิตส านึกในการปูองกันและการรับมือเม่ือเกิดภยั ดังน้ี 
    4.1 ใหผู้้รับผดิชอบเป็นศูนย์ประสานงานในการ
จัดท าแผนปูองกันและบรรเทาภยั ส าหรับหน่วยงาน
ย่อยทุกหน่วยภายในองค์การ พร้อมมอบหมายภารกิจ
หน้าที่ เช่น ก าหนดผู้น าในการอพยพหนีไฟ ก าหนด   
ผู้ขนย้ายทรัพยส์ิน ก าหนดผู้มีหน้าที่ในการดบัเพลงิ
ขั้นต้น (ผา่นการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น) 
ก าหนดผู้มีหน้าทีป่ฐมพยาบาล เป็นต้น 
    4.2 ใหผู้้รับผดิชอบเป็นศูนย์ประสานงานด้านการ
ด าเนินการเก่ียวกับความปลอดภัยของหน่วยงานภายใน
องค์การ และตดิตามตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ เก่ียวกับ
การปูองกันภัยและการรณรงค์ให้บุคลากรทุกคนมี
จิตส านึกและมีส่วนร่วมในการปูองกันและบรรเทาภยั 

    4.3 การสร้างความสนใจ และส่งเสริมในเร่ืองการ
ปูองกันภัย โดยมีการรณรงค์อยา่งต่อเน่ืองและสม่ าเสมอ
เพื่อให้เกิดจติส านึกในการปูองกันภยั เช่น การจดั
กิจกรรม 5 ส. การลดการสูบบุหรี่ การจดันิทรรศการ 
เป็นต้น 

จป./ผูท้ี่ได้รับ
มอบหมาย 

            

5. การควบคมุ ดแูล ปอูงกนั พืน้ทีส่ านกังาน 
    5.1 การควบคุมบุคคลภายนอกเข้าในบริเวณพื้นที่ควบคุม 

    5.2 ตัดก่ิงไม้ที่อยู่ในลักษณะที่ไม่ปลอดภยั 
    5.3 ก าจัดพืชที่ติดไฟได้ง่าย เช่น พวกหญ้าคา  
หญ้าสาบเสือ พงอ้อ ใบไม้กิ่งไม้เล็กๆ โดยเฉพาะ 
ในฤดูแล้ง ควรถางปุาหรือเก็บกองใบไม้แห้งเป็นกองๆ 
แล้วเผาทิ้ง ควบคุมดูแลการลุกไหม้ ควรถางปุาให้ห่าง
จากทางเดนไม่น้อยกว่า 5 เมตร อย่าให้รกรุงรัง ทั้งนี้ 
เพื่อปูองกันการติดต่อลุกลามของไฟจากคนที่ทิ้งไฟและ
ทิ้งก้นบุหรี่ซ่ึงยังไม่ดับ การจุดเผาสิ่งต่างๆ ในปุาควรท า 
ในบริเวณที่ไม่มีกิ่งไม้หรือหญ้าแห้ง 
    5.4 การจดัโภชนาการให้ถูกต้องตามมาตรฐาน 
เหมาะสมกับกลุ่มอายุและภาวะความต้องการของ
บุคลากร 
    5.5 การใหภู้มิคุ้มกันโรค เช่น การจัดให้มีการตรวจ
สุขภาพประจ าปีแก่ผู้ปฏิบตัิงาน การจัดให้มีสถานที ่
ออกก าลังกายเพื่อเสริมสร้างร่างกาย 
    5.6 หน่วยงานที่รับผดิชอบในการปูองกัน และระงับ
การชุมนุมประท้วง และก่อการจลาจล ตรวจสอบสาเหตุ 
เพื่อเตรียมการปูองกันและแก้ปัญหา และปฏบิัติ
แผนการปูองกันและระงับเหต ุ

จป./ผูท้ี่ได้รับ
มอบหมาย 

            

 
6. การประชาสมัพนัธ์ ... 
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การด าเนินการ ผูร้บัผดิชอบ ระยะเวลาด าเนินการ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6. การประชาสมัพนัธ ์
    6.1 หน่วยงานประชาสัมพันธ์ติดตามข่าวสาร
รายงานสภาพอากาศ สถานการณ์ทางธรณีวิทยา  
การเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเน่ือง 
    6.2 ประชาสัมพันธ์ออกเสียงตามสายให้ทุกคน
ทราบในช่วงที่มคีวามเสี่ยงต่อการเกิดภัยต่างๆ  
เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ 
    6.3 ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบอย่างต่อเน่ือง  
เพื่อเป็นการปฏิบัติทางจิตวิทยา ขจัดเงื่อนไขปัญหา
ความขัดแย้งในพ้ืนที่ สร้างจิตส านึกแห่งความ
ปรองดอง 
    6.4 เสริมสร้างความรู้และความตระหนัก 
แก่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมรับสถานการณ์ภัย 
เช่น ก าหนดมาตรการประหยัดทรัพยากร เช่น  
น้ า กระดาษ การปลูกต้นไม้ การคัดแยกขยะ เป็นต้น 
    6.5 ประชาสัมพันธ์ใหผู้้ปฏิบัติงานดาวน์โหลด
แอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการ
รับรู้ข้อมูลขา่วสารเก่ียวกับการปูองกันและระวัง
โรคภัยต่างๆ เช่น แอปพลิเคชันสภาพฝุุนละออง  
หรือ ค่า PM 2.5 เพื่อปูองกันสุขภาพในการเดินทาง
ในพื้นที่ต่างๆ เป็นต้น 

จป./ผูท้ี่ได้รับ
มอบหมาย 

            

หมายเหต ุ: ขัน้ตอนการด าเนนิการตามแผนเตรยีมความพรอ้มขึน้อยูก่บัความพรอ้มของแต่ละส านกัและ
สภาพแวดลอ้มของที่ตัง้หนว่ยงาน  ซึง่สามารถปรบัเปลีย่นไดต้ามความจ าเปน็และเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

แบง่ตามประเภท ... 



-8- 
 

 
คือ สถานการณ์การติดเช้ือโรคหรือโรคติดเช้ือท่ีเกิดขึ้นในระยะเวลาเดียวกัน  

ในชุมชน ในท้องถิ่น หรือในแหล่งหนึ่งแหล่งใดในอัตราสูงกว่าสถานการณ์ปกติท่ีควรเป็น โดยการติดเช้ือนั้น 
ลุกลามแพร่กระจายอยู่ในชุมชน ในท้องถิ่น หรือในแหล่งนั้นๆ ท่ีอยู่ใกล้เคียงจุดเริ่มต้นของโรค และสามารถ
แพร่กระจายลุกลามไปยังชุมชนอื่นๆ ท่ีอยู่ไกลๆ ออกไปได้หลายๆ ชุมชนหรือหลายๆ สถานท่ี 

 
 1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบูรณาการ การบริหารจัดการ ประสานความร่วมมือ ของทุกภาคส่วน
ท้ังผู้ประกอบการ องค์กรภาครัฐ และชุมชน ในการประสานงาน การส่ังการ และการติดต่อส่ือสาร เมื่อเกิด
ภาวะฉุกเฉินจากโรคระบาดขึ้นในพื้นท่ีต้ังของหน่วยงาน 
 2. เพื่อปูองกัน เตรียมพร้อม ระงับเหตุ และการจัดการเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 
 3. เพื่อลดการแพร่กระจายของเช้ือโรคในวงกว้าง และลดอัตราการติดเช้ือ 
 4. เพื่อใหม้ีแนวทางในการฟื้นฟูสถานการณ์ และการสร้างความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ 
ของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม 
 
 

ขัน้ตอน ... 

http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD
http://haamor.com/th/%E0%B9%84%E0%B8%9D-%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0-%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%84%E0%B8%9D-%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0-%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A7/
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การด าเนินการ ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ ผูต้ิดตามผล 
1. เมื่อพบการระบาดของโรคภายในหน่วยงาน ยังไม่มีการขยายตัวลุกลามออกไป 
ปิดหน่วยงานหรือสถานที่ที่เกิดเชื้อโรค และสั่งห้ามไม่ให้เขา้ออกในพื้นที่ 
2. ประกาศใช้แผน BCP 
3. แจ้งเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสขุ เข้ามาตรวจสอบโรค 
4. ท าการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณโดยรอบอาคาร 
5. อ านวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ ทั้งทีจ่อดรถ การเขา้ออก 
6. ติดตาม เฝูาระวังอาการปุวยของผู้ปฏิบัติงานจนกว่าจะพ้นระยะแพร่เชื้อ 
7. ประกาศให้หน่วยงานต่างๆ ในองค์กร ทราบถึงการเกิดโรคระบาดและข้อควร
ปฏิบัติ 

ชว่งเวลาทีม่ี
ความเสีย่ง 

จป./ผูท้ี่ได้รับ
มอบหมาย 

คปอ./ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

การด าเนินการ ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ ผูต้ิดตามผล 
1. ด าเนินการตามมาตรการเฝูาระวังโรคระบาดที่รัฐประกาศใช้ และด าเนินการ
ตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
2. ประสานงานจัดให้มีการรักษาพยาบาลแก่ผู้ปุวยและผู้สัมผสัอย่างต่อเน่ือง
จนกว่าจะพ้นระยะของการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งการจัดที่พักอาศัยชั่วคราว
แก่ผู้ปุวยและผูส้ัมผัสในกรณีที่ต้องกักกัน 
3. การส่งต่อผู้ปุวย และกักกันผู้สัมผัสตามสถานที่ที่จัดเตรียมไว้แล้ว หรือให้อยู่ 
ที่บ้าน 
4. การรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยแก่บคุคลและสถานที่ 
ร่วมกับหน่วยงานรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ ในกรณีที่ต้องมีการขอความร่วมมือ
การตรวจสอบคัดกรองและกักกัน 
5. สงเคราะห์ผูปุ้วยและผู้สัมผัส โดยให้มีมาตรการและระเบียบที่รัดกุมสามารถ 
สงเคราะห์ได้ทั่วถึง 
6. การปฏิบัติการประชาสัมพันธ์เพื่อสรา้งขวญัและก าลังใจของผู้ปฏิบัติงานให้
กลับสู่สภาพเดิมตามระยะการระบาดของโรคน้ันๆ และด าเนินการชี้แจงให้
ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงการปูองกันและควบคุมโรคตามมาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสขุ 
7. ประสานการรักษาพยาบาลผู้เจ็บปุวย และการจัดบริการด้านสาธารณสุขแก่
ผู้ปุวยและผู้สัมผสัอย่างต่อเน่ือง 

ชว่งเวลาทีม่ี
ความเสีย่ง 

จป./ผูท้ี่ได้รับ
มอบหมาย 

คปอ./ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

หมายเหต ุ: ขัน้ตอนการด าเนนิการตามแผนปอูงกนัภยัพบิตัิและสถานการณฉ์กุเฉนิขึน้อยูก่บัความพรอ้มของแต่
ละส านกัและสภาพแวดลอ้มของทีต่ัง้หนว่ยงาน  ซึง่สามารถปรบัเปลีย่นไดต้ามความจ าเปน็และเหมาะสม 

 
 

ภยัจากการ ... 
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การประทว้ง หมายถึง การแสดงออกด้วยการกระท า เพื่อแสดงให้เห็นว่า คัดค้าน หรือไม่เห็นด้วย 
ซึ่งมีหลากหลายวิธี เช่น การอดข้าวประท้วง การเดินประท้วง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการแสดงออกทางสังคมและ
การเมือง ซึ่งการประท้วงท่ีใช้ความรุนแรงก่อให้เกิดความวุ่นวายจะกลายเป็นการจลาจล 
 การกอ่การจลาจล หมายถึง การก่อความไม่สงบท่ีมีลักษณะคล้ายสงครามกลางเมือง คือ มีมวลชน
ขนาดใหญ่รวมตัวกันเคล่ือนไหว เพื่อน าไปสู่การเปล่ียนแปลงและไม่อาจควบคุมมวลชนท่ีมารวมตัวกันได้  
จนน าไปสู่การจลาจล สร้างความวุ่นวาย สับสนและเกิดความเสียหาย โดยเมื่อสถานการณ์พัฒนาสู่การจลาจล
แล้วก็จะมีการปราบปรามจากเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องของ อ.อ.ป. 
2. เพื่อให้หน่วยงานในมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับมือต่อเหตุการณ์ทางการเมืองท่ี 

อาจเกิดขึ้น 
3. เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
4. เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับท่ียอมรับได้ และลดระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
5. เพื่อให้ประชาชน เจ้าหน้าท่ี และผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) มีความเช่ือมั่นในศักยภาพของ 

หน่วยงาน แม้หน่วยงานต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนท าให้การด าเนินงานต้องหยุดชะงัก 

การด าเนินการ ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ ผูต้ิดตามผล 
1. เมื่อได้พบเหตุการณ์ชุมนุมประท้วง การจลาจล บริเวณส านักงาน และบริเวณ
พื้นที่ใกล้เคียง (หรือเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้) ให้ติดต่อกับผู้ที่เก่ียวข้องตาม
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน รายงานเหตุการณ์ วิธีแก้ไข และปญัหาที่เกิดขึ้นขั้นต้น
ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

ชว่งเวลาทีม่ี
ความเสีย่ง 

จป./ผูท้ี่ได้รับ
มอบหมาย 

คปอ./ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
2. ให้มีค าส่ัง ... 
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การด าเนินการ ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ ผูต้ิดตามผล 
2. ให้มีค าสั่งแต่งต้ังผู้ที่รับผิดชอบในการดูแลความปลอดภัยของพื้นที่เกิดเหตุ   
การแจ้งขอความช่วยเหลือจากภายนอก การสื่อสารทั้งภายในและภายนอก 
แผนการอพยพ จุดรวมพล วิธีการลดและขจัดผลกระทบ 
3. ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายในอาคาร รวมทัง้บุคคลภายนอก
ที่มาติดต่องานได้ทราบ และเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเมื่อมีการชุมนุมประท้วง 
ตลอดจนค าแนะน าในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด 
4. ควบคุม ดูแล ประสานงาน การปูองกันและระงับการชุมนุมประท้วงและ 
การก่อการจลาจล 
5. จัดเตรียมพื้นที่ส ารองหรือจุดรวมพลที่สามารถตรวจนับบคุลากรของหน่วยงาน
เพื่อการปฏิบัติการหากเกิดเหตุฉุกเฉิน 
6.จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐที่รับผิดชอบ 
7. แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อเข้าเจรจาแก้ไขปญัหาโดยเร็ว 
8. จัดเจ้าหน้าที่ร่วมเจรจายุติการชุมนุมประท้วง และการก่อการจลาจล รวมทั้ง
ติดตามผลการแก้ไขปญัหาให้ยุติลงโดยสิ้นเชิง 
9. จัดเตรียมสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก การตรวจตราการเข้าออกส านักงาน 
รวมทั้งให้ความร่วมมือกับเจา้หน้าที่ของรัฐที่ขอความรว่มในการใช้พื้นที่ระงับเหตุ
ชุมนุมประท้วง 
10. จัดเสริมเจ้าหน้าที่ท าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อเพิ่มจุดตรวจตราของ
พื้นที่เกิดเหตุให้มีความรัดกุมและรู้สถานการณ์ล่วงหน้ามากย่ิงขึ้น 
11. บันทึกเหตุการณ์ การบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาวะฉกุเฉินทั้งหมด ต้ังแต่
รายงานเหตุการณ์เกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ โดยสามารถท าการบันทึกเหตุการณ์
ด้วยอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เทปบันทึกเสียง การสอบถามจากผู้เหน็เหตุการณ์ที่
เกี่ยวข้องในภาวะฉุกเฉิน เหตุการณ์จากข่าวต่างๆ 
12. ประสานสถานที่รอบส านักงาน เพื่อเปิดเส้นทางฉุกเฉิน 

ชว่งเวลาทีม่ี
ความเสีย่ง 

จป./ผูท้ี่ได้รับ
มอบหมาย         

คปอ./ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย         

การด าเนินการ ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ ผูต้ิดตามผล 
1. ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องมีหน้าที่ด าเนินการเฝูาระวังจนกว่าการชุมชุนประท้วง
หรือจลาจลจะแล้วเสรจ็ 
2. ประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการทางจิตวิทยาเพื่อให้พนักงานและประชาชนโดยรอบ
หน่วยงานมีความเขา้ใจในข้อเท็จจริงที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหา และมีทศันคติ 
ที่ดีต่อกันด าเนินงานของหน่วยงาน 
3. ฟื้นฟูความเสียหายของทรัพย์สิน อาคารสถานที่ปฏบิัติงานให้สู่สภาวะปกติ 
4. ด าเนินการตามกฎหมาย เมื่อปรากฏวา่มีการกระท าละเมิดกฎหมาย 

ชว่งเวลาทีม่ี
ความเสีย่ง 

จป./ผูท้ี่ได้รับ
มอบหมาย 

คปอ./ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

หมายเหต ุ: ขัน้ตอนการด าเนนิการตามแผนปอูงกนัภยัพบิตัิและสถานการณฉ์กุเฉนิขึน้อยูก่บัความพรอ้มของแต่
ละส านกัและสภาพแวดลอ้มของทีต่ัง้หนว่ยงาน  ซึง่สามารถปรบัเปลีย่นไดต้ามความจ าเปน็และเหมาะสม  

 
 

อัคคภียั ... 
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 หมายถึง ภัยอันตรายอันเกิดจากไฟท่ีขาดการควบคุมดูแล ท าให้เกิดการติดต่อลุกลาม 
ไปตามบริเวณท่ีมีเช้ือเพลิงเกิดการลุกไหม้ต่อเนื่อง สภาวะของไฟจะรนุแรงมากขึ้นถ้าการลุกไหม้ท่ีมีเช้ือเพลิง 
หนุนเนื่อง หรือมไีอของเช้ือเพลิงถูกขับออกมามากความร้อนแรงก็จะมากยิ่งขึ้น สร้างความสูญเสียให้ทรัพย์สิน
และชีวิต 

1. เพื่อเป็นการปูองกันการสูญเสียท้ังชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย 
2. เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานกรณีเกิดอัคคีภัย 
3. เพื่อลดอัตราการเส่ียงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย 
4. เพื่อสร้างทัศนคติท่ีดีต่อผู้ปฏิบัติงาน

  ประกอบด้วย แผนการดับเพลิงและแผนการอพยพหนีไฟ ดังนี ้
 ด าเนินการเกี่ยวกับการจราจรบริเวณโดยรอบ การแบ่งโซนพืน้ท่ีการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 

การด าเนินการ ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ ผูต้ิดตามผล 
1. แผนการดับเพลงิ 
1.1 พบเห็นเพลงิไหม้ หาต าแหน่งที่ต้ังเมนสวิทซ์ (คัทเอาท์) และตัดกระแสไฟฟูา
ในกรณีฉุกเฉิน ต้องทราบต าแหน่งที่ต้ังของถังดังเพลิงบริเวณใกล้เคียงกับ
หน่วยงาน และพร้อมที่จะดับได้ และทราบต าแหน่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
เพื่อสามารถกดสัญญาณได้ หากไม่สามารถควบคุมเพลิงหรือดับเพลิงได้แล้วจึง
ตัดสินใจก่อนว่าจะดับเพลิงเองหรือไม่ 

ชว่งเวลาทีม่ี
ความเสีย่ง 

จป./ผูท้ี่ได้รับ
มอบหมาย 

คปอ./ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

- ถ้าดับได้ ... 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F
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การด าเนินการ ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ ผูต้ิดตามผล 
- ถ้าดับได้ ให้ด าเนินการดับเพลิงน้ันทันที หรือเรียกให้คนมาช่วยดับ ด้วยเครื่อง
ดับเพลิงแบบมือถือ และปิดคัทเอาท์เพ่ือตัดกระแสไฟฟูา และรายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
- ถ้าดับไม่ได้ ให้แจ้งเพ่ือนร่วมงาน/หัวหน้า รปภ. เวรยามช่วยกันดับเพลิง กรณี
ดับได้แล้ว ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น แต่ถ้าไม่สามารถยุติเพลิงได้ ให้เข้าสู่
แผนการปฏบิัติการเพลิงไหม้ขั้นต้น  

ชว่งเวลาทีม่ี
ความเสีย่ง 

จป./ผูท้ี่ได้รับ
มอบหมาย 

คปอ./ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

1.2 การเขา้สูแ่ผนปฏบิตักิารเพลงิไหมข้ัน้ต้น 
- ตัดกระแสไฟฟูาบริเวณที่เกิดเหตุทันที 
- แจ้งเตือนภัยโดยใช้สัญญาณเตือนภัย 
- แจ้งสายด่วนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หากยังไม่สามารถยุติเพลิงได้ ให้ใช้แผนปฏิบัติการเพลิงไหมข้ัน้ลุกลาม 
1.3 การเขา้สูแ่ผนปฏบิตักิารเพลงิไหมข้ัน้ลกุลาม 
- แจ้งให้ผู้มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ทันที เชน่ ผู้มีหน้าที่ขนย้าย
ทรัพย์สิน ผู้มีหน้าที่เฝูารักษาทรัพย์สิน ผู้ควบคุมเครื่องจักรใหจ้ัดการยุติการ
ด าเนินการของเครื่องจักรทุกอย่าง 
- ผู้ที่ไม่มีหน้าที่ใด ให้เตรียมการอพยพหนีไฟตามแผนอพยพหนีไฟ 
2. การเขา้สูแ่ผนอพยพหนไีฟ 
- เมื่อมีการอพยพหนีไฟ ให้ส่งสัญญาณเตือนภัย 3 ครั้ง 
- ผู้น าทางหนีไฟ จะเป็นผู้น าทางอพยพหนีไฟไปตามที่จัดไว้ หรือบริเวณพื้นที่ที่ได้
เตรียมการอพยพไว้ ซึ่งเป็นจุดนัดพบหรือจุดรวมพล ห้ามหนีขึ้นไปข้างบนและไม่
ควรผ่านด้านที่เกิดเพลิงไหม้ หากมีกลุ่มควันใหค้ลานต่ าและหา้มใช้ลิฟท์เป็นทาง
หนีไฟ 
- ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบให้ตรวจสอบยอดและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หากพบวา่
ยังอพยพหนีไฟออกมาไม่ครบตามจ านวนจริง จะได้มีการค้นหาเพื่อช่วยชีวิตต่อไป 
- หน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เช่น คนเป็นลม 
บาดเจ็บหรือหมดสติ และรีบส่งโรงพยาบาลทันที 
 

  เป็นการฟื้นฟูบูรณะภายหลังท่ีภัยยุติ และรวบรวมข้อมูลรายงานผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 

การด าเนินการ ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ ผูต้ิดตามผล 
แผนบรหิารความตอ่เนือ่ง BCP ปฏิบัติต่อเน่ืองจากขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ 
ประกอบด้วย 
1. ประสานหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องเพื่อร่วมกันส ารวจความเสียหาย เช่น 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ 
ส านักงานเขต โรงพยาบาลหรือหน่วยกู้ชีพ 
2. ส ารวจและประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงานและรายงานสถานการณ์
ต่อผู้บังคับบัญชา 
3. การค้นหาและชว่ยเหลือผู้ประสบภัย 
4. การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุไปยังศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ 
แผนการฟืน้ฟบูรูณะ 
1. ให้ความช่วยเหลือและปฏิรปูฟื้นฟูบูรณะขั้นต้น 
2. ขนย้ายผู้ปุวยและทรัพย์สินไปยังที่ปลอดภัย  

ชว่งเวลาทีม่ี
ความเสีย่ง 

จป./ผูท้ี่ได้รับ
มอบหมาย 

คปอ./ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

  
3. ในกรณี ...  
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การด าเนินการ ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ ผูต้ิดตามผล 
3. ในกรณีอาคารถูกเพลิงไหม้ไม่สามารถซ่อมแซมได้ ให้จัดการรื้อถอนออก 
เพื่อปูองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอีก พร้อมทั้งจัดหาสถานที่ในการท างาน
และให้บริการประชาชนในเบื้องต้น 
4. ประชาสัมพันธ์ ฟื้นฟูสภาพจิตใจของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้กลับคืนสู่สภาพ
ปกติโดยเร็ว 
5. ปรับปรุง ซ่อมแซม สิ่งที่เสียหายให้กลับคืนสภาพปกติ หรือจัดหาใหม่ทดแทน 
6. กรณีที่อาคารได้รับความเสียหายจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ด าเนินการ
จัดหาสถานที่ปฏิบัติราชการชั่วคราว และประกาศทางสื่อสาธารณะ เช่น ทีวี  
วิทยุ หนังสือพิมพ์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการ ผู้ติดต่องาน ประชาชน หน่วยงานราชการ 
ได้ทราบถึงสถานที่และเบอร์โทรศัพท์ทีส่ามารถติดต่อไป 

ชว่งเวลาทีม่ี
ความเสีย่ง 

จป./ผูท้ี่ได้รับ
มอบหมาย 

คปอ./ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

หมายเหต ุ: ขัน้ตอนการด าเนนิการตามแผนปอูงกนัภยัพบิตัิและสถานการณฉ์กุเฉนิขึน้อยูก่บัความพรอ้มของแต่
ละส านกัและสภาพแวดลอ้มของทีต่ัง้หนว่ยงาน  ซึง่สามารถปรบัเปลีย่นไดต้ามความจ าเปน็และเหมาะสม 

 

ภยัจากอทุกภัย ... 
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ความหมาย 
  หมายถึง เหตุการณ์ที่มนี้ าท่วมพืน้ดินสูงกว่าระดับปกติ ซึ่งมีสาเหตุมาจากมีปริมาณน้ าฝน
มากจนท าให้มีปริมาณน้ าส่วนเกินมาเติมปริมาณน้ าผวิดินที่มีอยู่ตามสภาพปกติจนเกนิขีดความสามารถการระบายน้ า
ของแม่น้ า ล าคลอง และยังมสีาเหตุมาจากการกระท าของมนุษย์ โดยการปิดกั้นการไหลของน้ าตามธรรมชาติ 
ทั้งเจตนาและไม่เจตนา จนเป็นอนัตรายต่อชีวิต ทรพัย์สิน ประชาชน และสิ่งแวดล้อม 

วัตถปุระสงค ์
 1. เพื่อปูองกันและบรรเทาความเสียหายอนัเกิดจากอทุกภัย และแผ่นดินถล่ม 

2. เพื่อปูองกันและลดความรนุแรงของภัยพิบัติ จึงก าหนดนโยบาย ดังนี ้
- ก าหนดภารกิจ หนา้ที่และรายละเอียดการปฏิบัติการค าสั่ง การควบคุมและการประสานงาน 

ไว้อย่างชัดเจน 
 - จัดเตรียมบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกระดับ และให้มีการซักซ้อม เพื่อทราบภารกิจหน้าที่และ
พร้อมปฏิบัติเมื่อเกิดภัย 
 - ตรวจสอบและจัดเตรียมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ อุปกรณ์ เครื่องมือที่สามารถใช้ปฏิบัติงาน 
ไว้ให้พร้อมต้ังแต่บัดนี้ 
 - จัดเตรียมสถานที่รองรับการอพยพ สถานที่พยาบาล และเวชภัณฑ์ส าหรับช่วยผู้ประสบภัย 
ในพืน้ที่เสี่ยงภัยรวมทั้งประชาสัมพนัธ์ให้พนักงานเตรียมส ารองอาหารและน้ า เพื่อการบริโภคอย่างน้อย 3 - 7 วัน 
ไว้เป็นการล่วงหนา้ 
 - จัดให้มีข่ายงานที่สามารถรับข่าวและการแจ้งเตือนภัย ใหผู้้ปฏิบัติงานทราบลว่งหนา้อย่างทั่วถึง 
และครอบคลุม 
 - ศนูย์อ านวยการรายงานสถานการณ์เมื่อเกิดอุทกภัย และดินถล่ม โดยให้ระบุถึง วนัที ่เดือน ปี 
ที่เกิดภัย สถานที่เกิดภัย ประมาณการความเสียหาย จ านวนผู้ประสบภัย การให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น 
 - เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวา่ด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2549 ให้รวบรวมข้อมูลและรายงานตามแบบบัญชี สรุปความเสียหายและการให ้
ความช่วยเหลืออุทกภัย และดินถล่มตามที่ก าหนด 

- ให้ทุกฝุาย … 
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 - ให้ทุกฝุายท่ีได้รับมอบหมายปฏิบัติตามแผนฯ โดยทันทีท่ีเกิดอุทกภัย และดินถล่ม หากภัย
เกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้าง ให้เข้าช่วยเหลือราษฎร ในพื้นท่ีเส่ียงภัยท่ีได้ส ารวจไว้เป็นอันดับแรก 

การปฏบิตัขิณะเกดิอทุกภยั ดนิถลม่หรอืโคลนถลม่ 
เป็นการด าเนินการในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยการระดมทรัพยากรต่างๆ เข้าช่วยเหลือเพื่อรักษา

ชีวิต ทรัพย์สิน และร่วมกันลดความรุนแรงของอุทกภัย ดินถล่มหรือโคลนถล่ม

การด าเนินการ ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ ผูต้ิดตามผล 
1. กดสัญญาณเตือนภัย ประกาศแจ้ง หรือแจ้งทางโทรศัพท์ ประกาศเสียง
ตามสายเมื่อเกิดเหตุ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเก็บทรัพย์สินและเตรียมอพยพ 

ชว่งเวลาทีม่ี
ความเสีย่ง 

จป./ผูท้ี่ได้รับ
มอบหมาย 

คปอ./ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

2. ผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บทรัพย์สินของตนเอง ทรัพย์สินของหน่วยงานในความ
รับผิดชอบในที่ปลอดภัย และเตรียมอพยพหากเหตุการณ์รุนแรง 
3. ตัดสัญญาณไฟ ปิดระบบแก๊ส ปิดระบบไฟฟูาในพื้นที่ที่น้ าเข้าถึง 
4. จป.หน่วยงานหรือผู้รบัผิดชอบการอพยพน ารวมพลผูป้ฏิบติังานไปยัง
สถานที่ปลอดภัย หรือบริเวณที่จัดเตรียมไว้ส าหรับเป็นที่หลบภัย 
5. จป.หน่วยงานหรือผู้รบัผิดชอบการอพยพตรวจสอบจ านวนผู้ปฏิบัติงาน 
หากมีผู้สูญหายใหแ้จ้งผู้บังคบับัญชาเพื่อช่วยค้นหาจนกว่าจะพบหรือแจ้ง
หน่วยงานอื่นเข้ามาช่วยเหลือค้นหา 
6. จป.หน่วยงานหรือผู้รบัผิดชอบ ดูแล ควบคุม ผูป้ฏิบัติงานที่อยู่บริเวณ 
จุดรวมพลหรือสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ให้อยู่ในความสงบและฟังข่าวการ
รายงานสถานการณ์ 
7. เคลื่อนย้ายทรัพย์สิน ยานพาหนะ เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ ไปยังสถานที่
ที่เตรียมไว้หรือให้พ้นระดับน้ าเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย 
8. ด าเนินการเบื้องต้น เช่น กั้นกระสอบทราย แผ่นพลาสติก ยกสะพานไฟ 
จัดหาเครื่องสูงน้ า ประสานงานหน่วยงานใกล้เคียง 
9. จัดต้ังศูนย์อ านวยการปูองกันและบรรเทาภัย หากเกิดเหตุเป็นระยะ
เวลานาน โดยน าสิ่งของอุปโภค บริโภค น้ าด่ืมและเวชภัณฑ์ทีจ่ัดเตรียมไว้ 
มาให้บริการแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
10. รายงานสถานการณ์ความเสียหายให้ผู้บังคับบัญชาทราบ แจ้ง
ผู้ปฏิบัติงานให้กลับมาปฏบิัติงานตามปกติหลังสถานการณ์คลีค่ลายแล้ว 

การปฏบิตัิหลังเกดิอทุกภยั ดนิถลม่หรอืโคลนถลม่ 
 เป็นการด าเนินการฟื้นฟูสถานท่ี และช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว เพื่อเป็น
การสร้างขวัญ และก าลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน 

การด าเนินการ ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ ผูต้ิดตามผล 
1. ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
    - โรงพยาบาล เพื่อส่งตัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ เจ็บปุวย เพื่อท าการรักษา 
    - สถานีต ารวจ เกี่ยวกับคดีความด้านกฎหมายในขณะที่เกิดเหตุ 
    - เทศบาล/เขต เพื่อขอวัสดุอุปกรณ์ในการท าความสะอาดพื้นที่หลังน้ าลด 
หรือการขนย้ายสิ่งของ หรือการถางทางที่มีดินโคลนถล่มปิดทาง เป็นต้น 
    - ประกันสังคม เรื่องเงินทดแทนหรือสิทธิสวัสดิการต่างๆ ให้กับผู้ปฏิบัติงาน 

ชว่งเวลาทีม่ี
ความเสีย่ง 

จป./ผูท้ี่ได้รับ
มอบหมาย 

คปอ./ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
2. ส ารวจและ ... 



-17- 
 

การด าเนินการ ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ ผูต้ิดตามผล 
2. ส ารวจและประเมินความเสียหายที่เกิดกับส านักงาน บุคคลภายนอก 
ที่เข้ามาในส านักงาน และชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบ 
จากเหตุการณ์ 
3. ส ารวจความเสียหายของสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร และผู้ที่ได้รับ
บาดเจ็บทั้งที่เกิดขึ้นภายในและภายนอกส านักงาน 

ชว่งเวลาทีม่ี
ความเสีย่ง 

จป./ผูท้ี่ได้รับ
มอบหมาย 

คปอ./ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

4. เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
5. น าผู้ประสบภัยส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน กรณีฉุกเฉินหรือได้รับบาดเจ็บ 
6. ประเมินผลฉุกเฉินเพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง 
7. จัดเก็บและท าความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงานและพื้นที่ของชมุชนโดยรอบ 
ที่ได้รับผลกระทบ และก าจัดซากความเสียหายให้เรียบร้อย 
8. ซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์และระบบสาธารณูปโภคใหก้ลับคืนสู่สภาพ
ปกติโดยเร็ว 

หมายเหต ุ: ขัน้ตอนการด าเนนิการตามแผนปอูงกนัภยัพบิตัิและสถานการณฉ์กุเฉนิขึน้อยูก่บัความพรอ้มของแต่
ละส านกัและสภาพแวดลอ้มของทีต่ัง้หนว่ยงาน  ซึง่สามารถปรบัเปลีย่นไดต้ามความจ าเปน็และเหมาะสม

ภยัจากพายุ ... 
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พายุ คือ สภาพบรรยากาศท่ีถูกรบกวนแบบใดๆ ก็ตามโดยเฉพาะท่ีมีผลกระทบต่อพื้นผิวโลก 
และบ่งบอกถึงสภาพอากาศท่ีรุนแรง กล่าวถึงความรุนแรงของพายุ จะมีเนื้อหาส าคัญอยู่บางประการ คือ 
ความเร็วท่ีศูนย์กลาง ซึ่งอาจสูงถึง 400 กิโลเมตร/ช่ัวโมง ความเร็วของการเคล่ือนตัว ทิศทางการเคล่ือนตัว
ของพายุ และขนาดความกว้าง หรือเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวพายุ ซึ่งบอกถึงอาณาบริเวณท่ีจะได้รับความ
เสียหายว่าครอบคลุมเท่าใด ความรุนแรงของพายจุะมีหน่วยวัดความรุนแรงคล้ายหน่วยริกเตอร์ของการวัด
ความรุนแรงแผ่นดินไหว มักจะมีความเร็วเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ 

1. เพื่อเป็นการเตรียมการ สร้างการปูองกันเพื่อลดการสูญเสียท้ังชีวิตและทรัพย์สินจากภัย 
ท่ีเกิดจากพายุ 

2. เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงานกรณีเกิดภัย 
3. เพื่อลดอัตราการเส่ียงต่อการเกิดภัยจากพายุ 
4. เพื่อสร้างทัศนคติท่ีดีต่อผู้ปฏิบัติงานในการดูแลและปูองกันภัยพิบัติ

 เป็นการด าเนินการในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยการระดมทรัพยากรต่างๆ เข้าช่วยเหลือเพื่อรักษาชีวิต 
ทรัพย์สิน และบรรเทาทุกข์แก่ผู้ปฏิบัติงานท่ีประสบภัย ตลอดจนลดความรุนแรงของพายุท่ีเกิดขึ้น 

การด าเนินการ ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ ผูต้ิดตามผล 
การก าหนดหนา้ทีข่องฝาุยตา่งๆ ในแผนปฏบิตักิาร 
1. ฝาุยปฏบิตักิาร 
    หน่วยไฟฟูา 
    - เมื่อได้รับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ หรือสัญญาณเตือนภัย ใหร้อรับค าสั่ง 
    - รับค าสั่งตัดกระแสไฟฟูาเพื่อปูองกันการเกิดอันตรายจากกระแสไฟฟูา 
    หน่วยค้นหาผู้เสียหาย 
    - เข้าไปยังพื้นที่เพ่ือส ารวจค้นหาผู้เสียหาย 
    - น าผู้เสียหายที่ได้รับบาดเจ็บเข้าปฐมพยาบาล 
    - แจ้งผู้บังคับบญัชาเพื่อทราบ 

ชว่งเวลาทีม่ี
ความเสีย่ง 

จป./ผูท้ี่ได้รับ
มอบหมาย 

คปอ./ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
2. ฝาุยประชาสมัพนัธ์ ... 
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การด าเนินการ ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ ผูต้ิดตามผล 
2. ฝาุยประชาสมัพนัธ ์
    หน่วยประชาสัมพันธ์/ติดตามข่าว 
    - ติดตามข่าวสารจากสื่อมวลชนต่างๆ เพื่อเตือนให้ทุกฝุายเตรียมพร้อมในการ
รับสถานการณ์ 
    - โทรศัพท์แจ้งเหตุ แจ้งข่าวความคืบหน้าต่างๆ ของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อม
ทั้งให้ขวัญและก าลังใจแก่ผูป้ฏิบัติงาน 
    - ติดต่อหน่วยงานภายนอกเพื่ออพยพไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัย 
    - การอพยพต้องแจ้งให้ทุกหน่วยงานน าผู้ปฏิบัติงานในส านักต่างๆ มารวมตัว
กันเพื่อจัดสรรรถหรือเรือ และคน ในการอพยพให้เพียงพอ 
    หน่วยปฐมพยาบาล 

- เตรียมทีมงานปฐมพยาบาลให้เพียงพอ 
- เตรียมเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาล 
- ประสานงานเตรียมรถหรือเรือส าหรับน าผูบ้าดเจ็บส่งโรงพยาบาล 
หน่วยเคลื่อนย้ายสิ่งของ 
- เคลื่อนย้ายสิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องจักร เอกสาร หนังสือราชการ ไปยัง 
ที่ปลอดภัย 
- ปิดประตู หน้าต่าง อาคารส านักงาน 
หน่วยเคลื่อนย้ายคน 
- เตรียมรถไว้ส าหรับน าคนออกจากพื้นที่ให้มีจ านวนที่เพียงพอ 
- เตรียมคนขับรถให้เพียงพอ 
- อพยพคนไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยที่ได้จัดเตรียมไว้ 

แผนอพยพ 
1. การอพยพ 
    - กดสัญญาณเตือนภัย โทรศัพท์ และประกาศแจ้ง 
    - เมื่อรับสัญญาณเตือนภัย อพยพผู้ปฏิบัติงานทุกคนเข้าไปรวมพลในส านักงาน
หรือพื้นที่ปฏิบัติงานของแต่ละอาคารที่ปฏบิัติงานอยู่ เพื่อไม่ให้ได้รับอันตราย 
    - ตรวจสอบพื้นที่เพ่ือให้แน่ใจว่าผูป้ฏิบัติงานที่ปฏบิัติงานในบริเวณดังกล่าว 
มารวมกันที่จดรวมพลครบทุกคนแล้ว 
2. การตรวจสอบจ านวนพนักงาน 
    - ตรวจสอบจ านวนพนักงานของแต่ละพื้นที่ 
    - รายงานตัวต่อหัวหน้าหน่วย 
    - ตรวจสอบและสอบถามจ านวนผู้สญูหาย 
    - แจ้งจ านวนพนักงานต่อผู้บังคับบัญชา 
กรณีที่มีผู้สูญหายให้ท าการสอบถามจากจุดต่างๆ จนกว่าจะพบ กรณีที่
ผู้ปฏิบัติงานอยู่ครบให้อยู่ในความสงบรอฟังสถานการณ์ 
3. เหตุการณ์สงบ 
    - สั่งการให้กลับไปปฏิบัติงานตามปกติ 
    - กลับเข้าที่ท างานตามปกติ 
    - รายงานผลการอพยพ 

ชว่งเวลาทีม่ี
ความเสีย่ง 

จป./ผูท้ี่ได้รับ
มอบหมาย 

คปอ./ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

แผนบรรเทา ... 
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การด าเนินการ ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ ผูต้ิดตามผล 
แผนบรรเทา 
1. ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ 
    1.1 โรงพยาบาล ประสานงานส่งต่อผู้ได้รับบาดเจ็บเขา้รักษาพยาบาล 
    1.2 สถานีต ารวจ ติดต่อการด าเนินการด้านกฎหมายและคดีความ 
    1.3 เทศบาล ประสานงานขออุปกรณ์สนับสนุนในการปฏบิัติการ 
    1.4 ประกันภัย เพื่อขอเงินทดแทนหรือสวัสดิการต่างๆ 
2. ประสานกับชุมชนใกล้เคียง 
    2.1 แจ้งเหตุการณ์และผลกระทบที่มีต่อชุมชน 
    2.2 ให้ความช่วยเหลือและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกบัเหตุการณ์ 
3. ประสานงานกับครอบครัวผูบ้าดเจ็บ 
    3.1 แจ้งการประสบภัยและการช่วยเหลือ 
    3.2 พาเย่ียมผู้บาดเจ็บและสงเคราะหค์รอบครัวผู้บาดเจ็บ 
4. ประสานหน่วยงานที่มาติดต่องาน กรณีย้ายที่ต้ังหน่วยงานชั่วคราว 
5. สอบสวนวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข 
6. ส ารวจและประเมินความเสียหายและความสูญเสีย 
    ประเมินความเสียหายมูลคา่ทางทรัพย์สิน คา่เสียโอกาส และค่าใช้จ่าย 
ที่เกิดขึ้น 
7. ส ารวจโครงสร้างและความเสียหายด้านวิศวกรรม 
    ตรวจสอบโครงสร้าง คา่ใช้จา่ยในการซ่อมแซม และระยะเวลาในการซ่อมแซม 
8. สรุปรายงานการเกิดเหตุและแนวทางแก้ไข 
    สรุปสาเหตุความเสียหาย แนวทางการแก้ไขแล้วเสนอผู้บรหิารเพื่อด าเนินการ
ต่อไป 

ชว่งเวลาทีม่ี
ความเสีย่ง 

จป./ผูท้ี่ได้รับ
มอบหมาย 

คปอ./ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

ภยัจากแผน่ดนิไหว ... 
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                 คือ ปรากฏการณ์จากภัยธรรมชาติ ท่ีก่อให้เกิดอันตรายและความเสียหายร้ายแรง
ต่อชีวิต และทรัพย์สินของมนุษย์ได้เป็นบริเวณกว้าง เช่ือกันว่าทุกประเทศได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ปัจจุบันหลายประเทศมีความพยายามเป็นอย่างมากท่ีจะท าการศึกษา และ
ท าความเข้าใจถึงกลไกของการเกิดแผ่นดินไหว เพื่อการพยากรณ์แผ่นดินไหวและท านายเหตุการณ์ว่าจะ
เกิดขึ้นวันท่ีเท่าไร ในบริเวณใด ขนาดเท่าใด แต่ยังไม่ประสบความส าเร็จ ดังนั้น ในขณะนี้จึงยังไม่มีผู้ใดสามารถ
พยากรณ์แผ่นดินไหวได้อย่างถูกต้อง โดยท่ัวไปส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการเผชิญกับภัยแผ่นดินไหว คือการ
เตรียมความพร้อมท่ีดี แต่ละประเทศควรมีมาตรการในการปูองกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวท้ังในระยะส้ัน
ระยะปานกลางและระยะยาว เช่น การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับธรรมชาติของแหล่งก าเนิดแผ่นดินไหว รอยเล่ือน
ต่างๆ การให้ความรู้และข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหวให้แก่ประชาชน ให้มีการแบ่งเขตแผ่นดินไหวตาม
ความเหมาะสมของความเส่ียงภัย การออกกฎหมายให้อาคารส่ิงปลูกสร้างต่างๆ สามารถรับแรงส่ันสะเทือน
จากแผ่นดินไหวตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นท่ีเส่ียงภัย มีการวางแผน การจัดการท่ีดี หากเกิดความ
เสียหายร้ายแรงท้ังขณะเกิดและหลังเกิดแผ่นดินไหว เป็นต้น 

                ประเทศไทย แม้ว่าต าแหน่งท่ีต้ังทางภูมิประเทศจะอยู่ในพื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดแผ่นดินไหว 
ต่ าถึงปานกลาง แต่เพื่อความไม่ประมาท กรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อเสริมมาตรการข้างต้นโดยมีภารกิจในการตรวจวัดแผ่นดินไหวตลอด 24 ช่ัวโมง การแลกเปล่ียน
ข้อมูลระหว่างประเทศเป็นประจ า ตลอดจนการวางแผนจัดต้ัง โครงการลดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว ซึ่งอาจจะ
เป็นอันตรายต่อชีวิตของประชาชนได้ 

 1. เพื่อให้หน่วยงานได้ทราบและเข้าใจภารกิจ หลักการ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
 2. เพื่อให้หน่วยงานได้เตรียมการด้านทรัพยากร ระบบการปฏิบัติการไว้รองรับสถานการณ์ภัย
จากแผ่นดินไหวท่ีอาจเกิดขึ้น ท้ังการปูองกัน ระงบั และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
 3. เพื่อให้หน่วยงานสามารถด าเนินการระงับภัยจากแผ่นดินไหวให้ยุติลงโดยเร็ว หรือลดความ
รุนแรงของภัยท่ีเกิดขึ้น 

4. เพื่อให้ ... 
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 4. เพื่อให้ประชาชนผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา อย่างท่ัวถึงและทันเวลา 
เพื่อให้สามารถด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากแผนดินไหวและอาคารถล่มได้อย่างรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพในระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัยและภายหลังท่ีภัยได้ผ่านพ้นไปแล้ว 

การด าเนินการ ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ ผูต้ิดตามผล 
แผน่ดินไหวระดบั 1 
1. หากมีความรู้สึกถึงการสั่นไหวเล็กน้อย ให้พยายามประคองตัวไม่ให้ล้ม หรือ 
น่ังลงบนเก้าอี้หรือพื้น หากเริ่มรู้สึกเวียนศีรษะหรือรู้สึกเหมือนรถไฟวิ่งผ่าน ใหห้า
ที่น่ังพักที่ปลอดภัย 
2. รอฟังข่าวประชาสัมพันธ์จากโทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต 
แผน่ดินไหวระดบั 2 
1. หลบภัยจนเหตุการณ์สงบ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้รับการอบรมหรือข้อควร
ปฏิบัติขณะเกิดแผ่นดินไหวส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
2. กดสัญญาณอพยพ ควรอพยพผู้ปฏิบัติงานออกจากอาคารและพื้นที่ที่เกิดเหตุ 
3. ตัดแหล่งพลังงาน โดยการปิดอุปกรณ์ตัดพลังงานหลัก เช่น ไฟฟูา ประปา   
และก๊าซ 

ชว่งเวลาทีม่ี
ความเสีย่ง 

จป./ผูท้ี่ได้รับ
มอบหมาย 

คปอ./ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

4. ด าเนินการอพยพตามขั้นตอนที่ได้มีการฝึกซ้อม โดยอพยพตามเส้นทางไปยัง
จุดรวมพล 
5. รายงานตัวจุดรวมพล โดยการตรวจนับจ านวนผู้อพยพตามจุดรวมพลที่ปลอดภัย
จากการถล่มของอาคารและการหักโค่นของเสาไฟฟูา ปาูยโฆษณาต่างๆ และควร
เป็นจุดเดียวกับแผนปูองกันอัคคีภัย 
6. ผู้ควบคุมจุดรวมพล แจ้งจ านวนผู้อพยพและผู้สญูหายต่อผูบ้ังคับบัญชา 
7. ต้ังศูนย์บัญชาการเหตุภัยพิบัติ พร้อมทั้งสั่งทีมช่วยเหลือและบรรเทาสถานการณ์
เตรียมการค้นหาผู้สูญหายและสั่งทีมพยาบาลเตรียมรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ และ
ส่งตัวผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาล 
8. เตรียมทีมช่วยเหลือ 
   - ทีมประชาสัมพันธ์ ด าเนินการประสานงานติดต่อขอความช่วยเหลือ 
ประชาสัมพันธ์เหตุการณ์ต่างๆ ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐ และให้
ค าแนะน าการปฏิบัติตัวต่อผู้อพยพ และแจ้งขา่วเป็นระยะ 
   - ทีมจราจรด าเนินการควบคุมการจราจรภายในสถานที่เกิดเหตุ ก าหนดจุดจอด
รถกู้ภัย/พยาบาล ควบคุมการเข้าออกของรถยนต์และอ านวยความสะดวกต่อรถ
ของเจ้าหน้าที่ที่เขา้มาช่วยเหลือจากภายนอก 
   - ทีมรักษาบริเวณด าเนินการดูแลความสงบเรียบร้อยบริเวณเกิดเหตุ และกั้น
ไม่ให้ผู้ที่ไม่มีสว่นเกี่ยวข้องเข้าไปในที่เกิดเหตุ 
   - ทีมพยาบาล ด าเนินการในการช่วยปฐมเบื้องต้นแก่ผู้ที่ได้รับบดเจ็บ/ผู้อพยพ
และน าส่งโรงพยาบาล 
   - ทีมค้นหาและกูภ้ัย รอรับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาในการด าเนินการค้นหา 
ช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยในสถานที่ต่างๆ 
   - ทีมควบคุมกระแสไฟฟูา เครื่องจักร โดยด าเนินการควบคมุระบบกระแสไฟฟูา
ภายในสถานประกอบการ 

  

- ทีมโยธา ... 
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   - ทีมโยธาและเครื่องจักรหนัก ด าเนินการต้ังศูนย์อ านวยการชั่วคราว จัดหา
อุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้ แผนผัง สถานที่จัดหาแบบอาคาร และเครือ่งขยายเสียง     
เพื่อใช้ในการต้ังศูนย์อ านวยการชั่วคราว เพื่อให้สามารถปฏิบติังานได้ 
   - ทีมสื่อสาร ด าเนินการอ านวยความสะดวกในการใช้เครื่องมือสื่อสารและ
จัดหาอุปกรณ์สื่อสารให้ศูนย์บัญชาการและผู้ที่เก่ียวข้อง 
   - ทีมยานพาหนะ น ารถยนต์มาสนับสนุนและรอรับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชา 
   - ทีมตรวจสอบความเสียหาย รอรับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาประเมินความ
เสียหายเบื้องต้น 
   - ทีมประสาน/การเงิน รอรับค าสั่งจากผู้บังคับบญัชาในการด าเนินการให้ความ
สนับสนุนและความช่วยเหลือด้านการเงิน 
9. ตรวจสอบข้อมูลแผ่นดินไหว โดยการเข้าถึงข้อมูลแผ่นดินไหวว่ามแีผ่นดินไหว
ต่อเน่ืองตามมาหรือไม่ จากแหล่งข้อมูล เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา กรมควบคุม
มลพิษ กรมอุทกศาสตร์ กรมทรัพยากรธรณี กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ศูนย์ภัยพิบัติแห่งชาติ 
10. ทีมช่วยเหลือและบรรเทาสถานการณ์ กรณีตรวจสอบข้อมูลสถานการณ์แล้ว
พบว่าอาจมแีผ่นดินไหวตามมา ให้ทีมช่วยเหลือและบรรเทาสถานการณ์รอรับ
ค าสั่งเพื่อด าเนินการต่อไป 

ชว่งเวลาทีม่ี
ความเสีย่ง 

จป./ผูท้ี่ได้รับ
มอบหมาย 

คปอ./ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

11. การค้นหาผู้สูญหาย เมื่อสถานการณ์คลี่คลายแล้ว ให้ทีมค้นหาและกู้ภัยเข้า
ค้นหาผู้สญูหายตามที่ศูนย์อพยพแจ้งมา 
12 ปฐมพยาบาล ให้ทีมพยาบาลเขา้ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่ติดอยู่ในอาคาร
ส านักงาน 
13. ส ารวจความเสียหาย ให้ทีมตรวจสอบความเสียหายเข้าตรวจสอบอาคาร 
อุปกรณ์ ตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
14. ซ่อมแซม/ปรับปรุงที่ท าการ กรณีเกิดความเสียหาย ทีมตรวจสอบความ
เสียหายได้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งการให้ด าเนินการซ่อมแซมและปรับปรุง
แก้ไขต่อไป 
15. ประกาศยกเลิกสถานการณ์แผ่นดินไหว หลังได้ตรวจสอบข่าวสารแล้วไม่พบ
เหตุการณ์แผ่นดินไหวต่อเน่ืองอีก 
16. กลับเข้าท างาน กรณีแผ่นดินไหวระดับ 2 ไม่สร้างความเสียหายต่ออาคาร 
อุปกรณ์ ตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน หรือสร้างความ
เสียหายแต่ได้ท าการซ่อมแซมแก้ไขแล้ว ผู้บังคับบัญชาจึงได้สัง่การให้ผู้ปฏิบัติงาน
กลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนด 
กรณแีผน่ดนิไหวระดบั 3 
ปฏิบัติเหมือนกับระดับ 2 และเพิ่มเติมดังน้ี 
1. ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก ให้ทีมประชาสมัพันธ์/ทีมรับแจ้ง
เหตุภัยพิบัติติดต่อหน่วยงานภายนอกเพื่อขอความช่วยเหลือและเมื่อหน่วยงาน
ภายนอกมาถึงให้รายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อประสานการด าเนินการให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยต่อไป 

 

2. ทีมตรวจสอบ ... 
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2. ทีมตรวจสอบความเสียหายในส่วนของอาคาร ส านักงาน ห้องปฏิบัติการ 
เครื่องจักร เครื่องมือต่างๆ ที่ได้รับความเสียหาย หากไม่สามารถซ่อมแซมให้
กลับมาใช้งานได้อย่างรวดเร็ว เช่น อาคาร ส านักงาน ให้จัดหาที่ต้ังของหน่วยงาน
ชั่วคราวเพื่อให้สามารถด าเนินงานได้ และให้ทีมประชาสัมพันธ์แจ้งที่ต้ังหน่วยงาน
ชั่วคราวให้หน่วยงานที่ติดต่อประสานงานได้รับทราบ และเร่งด าเนินการก่อสร้าง
ซ่อมแซมอาคารส านักงานให้แลว้เสร็จโดยเร็ว 

ชว่งเวลาทีม่ี
ความเสีย่ง 

จป./ผูท้ี่ได้รับ
มอบหมาย 

คปอ./ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 เป็นการด าเนินการบรรเทาความเสียหายหลังเกิดแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม โดยมีการ
ด าเนินการ ดังนี้ 

การด าเนินการ ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ ผูต้ิดตามผล 
1. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อขอความช่วยเหลือ เช่น สถานี
ต ารวจ ส านักงานเขต/อ าเภอ ส านักงานแรงงานจังหวัด 
2. ส ารวจความเสียหาย โดยจ าแนกเป็น บุคคล ทรัพย์สิน และกระบวนการผลิต 
โดยประเมินความเสียหายออกมาเป็นตัวเงิน ด าเนินการวิเคราะห์และประเมินผล 
จัดท ารายงานผลการส ารวจความเสียหาย เสนอต่อผู้บังคับบญัชา 

ชว่งเวลาทีม่ี
ความเสีย่ง 

จป./ผูท้ี่ได้รับ
มอบหมาย 

คปอ./ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

3. ค้นหา/สอบสวนผลของการเกิดแผ่นดินไหว ค้นหาสาเหตุความเสียหายจาก
แผ่นดินไหว สอบสวนผลการเกิดแผ่นดินไหวโดยหน่วยงานราชการ ได้แก่ ส ารวจ/
รวบรวมหลักฐาน สัมภาษณ์พยาน/ผู้ประสบภัย เก็บตัวอย่างเพื่อค้นหาสาเหตุ
ทางด้านวิศวกรรม แล้วน ามาประเมินผลและสรุปผล จึงจะจัดท ารายงานการ
ค้นหาและสอบสวนผลการเกิดแผ่นดินไหวต่อ คปอ. เพื่อน าเสนอแผนบรรเทา
ทุกข์และฟื้นฟูด้านบุคคล ทรัพย์สิน และกระบวนการผลิต รวมทั้งแนวทางการ
แก้ไขและปรับปรุงต่อไป 
4. สั่งด าเนินการตามแผนบรรเทาทุกข์และฟื้นฟูด้านบุคคล ทรัพย์สินและ
กระบวนการผลิต 
 

 

 

 

 

 

 

ภยัจากคลืน่ ... 
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 สนึาม ิ(Tsunami) หมายถึง ภัยท่ีเกิดจากคล่ืนยักษ์ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
1) สึนามิเฉพาะแห่ง (Local Tsunami) มักจะเกิดใกล้ๆ ชายฝ่ังและเคล่ือนเข้าถล่มชายฝ่ังอย่าง

ทันทีทันใด และ 
2) สึนามิท่ีเดินทางข้ามทวีป (Distance Tsunami) มักจะเกิดจากแผ่นดินไหวท่ีค่อนข้างรุนแรง

และสามารถเคล่ือนตัวข้ามทวีปไปยังชายฝ่ังท่ีอยู่ห่างไกลหลายหมื่นกิโลเมตร สาเหตุของการเกิดสึนามิมีหลาย
สาเหตุ เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ดินถล่ม และอุกกาบาตตกลงสู่มหาสมุทร โดยภัยจากสึนามิก่อให้เกิด
ความเสียหายท้ังต่อชีวิตประชาชนและส่ิงปลูกสร้างตลอดแนวพื้นท่ีราบชายฝ่ัง

1. เพื่อปอูงกันและลดผลกระทบด้านชีวิตและทรัพย์สินของหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงาน 
2. การฟื้นฟูพืน้ท่ีประสบภัยและความมั่นคงของสถานท่ีของผู้ประสบภัยใหก้ลับสูสภาวะปกติ 

โดยเร็ว 
3. เพื่อเป็นกรอบงานและแนวทางให้หน่วยงานและองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนสามารถน าแผน 

ไปสู่การปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การด าเนินการ ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ ผูต้ิดตามผล 
1. เมื่อรู้ว่ามีแผ่นดินไหวเกิดขึ้น ขณะที่อยู่ในทะเลหรือบริเวณชายฝั่ง ให้รีบออก
จากบริเวณชายฝั่งไปยังบริเวณที่สูงหรือที่ดอนทันที โดยไม่ต้องรอประกาศจาก
ทางราชการ เน่ืองจากคลื่นสึนามิเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง 
2. เมื่อได้รับฟังประกาศจากทางราชการเก่ียวกับการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณทะเล
อันดามัน  ให้เตรียมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดคลื่นสึนามิตามมาได้โดยด่วน 
3. สังเกตปรากฏการณ์ของชายฝั่ง หากทะเลมีการลดของระดับน้ าลงมาก
หลังจากการเกิดแผ่นดินไหว ใหส้ันนิษฐานว่าอาจเกิดเกิดคลื่นสึนามิตามมาได้    
ให้อพยพคนในครอบครัว สัตว์เลี้ยง ให้อยู่ห่างจากชายฝั่งมากๆ และอยู่ในที่ดอน
หรือน้ าท่วมไม่ถึง 

ชว่งเวลาทีม่ี
ความเสีย่ง 

จป./ผูท้ี่ได้รับ
มอบหมาย 

คปอ./ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

4. ถ้าอยู่ในเรือ ... 
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4. ถ้าอยู่ในเรือซึ่งจอดอยู่ในท่าเรือหรืออ่าวให้รีบน าเรือออกไปกลางทะเล  
เมื่อทราบว่าจะเกิดคลื่นสึนามิพัดเข้าหา เพราะคลื่นสึนามิที่อยู่ไกลจากชายฝั่ง
มากๆ จะมีขนาดเล็ก 
5. คลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกจากการเกิดแผ่นดินไหวครั้งเดียว
เน่ืองจากมีการแกว่งไปมาของน้ าทะเล ดังน้ัน ควรรอสักระยะหน่ึงจึงสามารถลง
ไปชายหาดได้

ชว่งเวลาทีม่ี
ความเสีย่ง 

จป./ผูท้ี่ได้รับ
มอบหมาย 

คปอ./ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

6. ติดตามการเสนอข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเน่ือง 
7. อย่าลงไปในชายหาดเพื่อดูคลื่นสึนามิ เพราะเมื่อเห็นคลื่นแล้วก็ใกล้เกินกว่าจะ
หลับหนีทัน 
8. คลื่นสึนามิในบริเวณหน่ึงอาจมขีนาดเล็ก แต่อีกบริเวณหน่ึงอาจมีขนาดใหญ่ 
ดังน้ัน เมื่อได้ยินข่าวการเกิดคลื่นสึนามิขนาดเล็กในสถานที่หน่ึง จงอย่างประมาท
ใหเ้ตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ 
9. ประกาศเตือนภัยล่วงหน้าใหผู้้ปฏิบัติงาน ประชาชน นักท่องเที่ยว ที่อยู่บริเวณ
ชายหาดและพื้นที่เสี่ยงภัยทราบ 
10. ต้ังศูนย์อ านวยการที่สามารถเป็นแกนในการสั่งการ ประสานงานอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่ออ านวยการความสะดวก และให้การช่วยเหลือรักษาพยาบาล 

การด าเนินการ ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ ผูต้ิดตามผล 
1. การใหค้วามช่วยเหลือต่างๆ ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั่งถึงและไม่ซ้ าซ้อน 
2. ให้การสงเคราะหแ์ก่ผู้ปฏบิัติงานที่ประสบภัยในด้านที่อยู่อาศัย เครื่องอุปโภค
บริโภคต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 
3. ท าความสะอาดโคลน รื้อสิ่งปรักหักพัง ซ่อมแซมถนน ไฟฟูา ที่พักอาศัย 
อาคารและส านักงาน สิ่งของที่ช ารุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพปกติ 
4. ประสานการชว่ยเหลือจากหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ใหม้ีทิศทางสอดคล้อง
กันและมีข้อมูลการชว่ยเหลือต่างๆ ที่รวบรวมไว้เพื่อน ามาใชป้ระโยชน์ต่อไป 
5. ประเมินความเสียหาย เพื่อให้การของบประมาณและความช่วยเหลือต่างๆ  
ท าได้รวดเร็วและตรงตามความต้องการ 
6. จัดให้มีบริการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ ผู้ปุวย ในระยะแรก 
7. จัดให้มีหน่วยประชาสัมพันธ์เพื่อความสะดวกในการบริการนักท่องเที่ยว 
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อค้นหาผูสู้ญหายหรือผู้เสียชีวิต 
8. ให้มีการฟื้นฟูสภาพจิตใจและสร้างความเชื่อมั่นในการให้ความช่วยเหลือของ
องค์การต่อผู้ปฏิบัติงานที่ประสบภัยอย่างเต็มที่ 

ชว่งเวลาทีม่ี
ความเสีย่ง 

จป./ผูท้ี่ได้รับ
มอบหมาย 

คปอ./ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

 

 

ภยัแลง้/ภยัหนาว ... 
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ภยัแลง้ หมายถึง ความแห้งแล้งของลมฟูาอากาศ อันเกิดจากการที่มีปริมาณฝนน้อย หรือฝน 

ไม่ตกเป็นระยะเวลานานและครอบคลุมพื้นท่ีเป็นบริเวณกว้าง ท าให้เกิดการขาดแคลนน้ าด่ืมน้ าใช้ พืชพันธุ์ไม้
ต่างๆ ขาดน้ าไม่สามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติ เกิดความเสียหายและส่งผลกระทบ อย่างกว้างขวาง รุนแรง
ต่อประชาชน 

ภยัหนาว หมายถึง ภัยท่ีเกิดจากสภาพอากาศท่ีมีความหนาวจัด อุณหภูมิต่ ากว่า 15 องศา
เซลเซียส และลดลงต่อเนื่องจนประชาชนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงและกว้างขวาง มักเกิดขึ้นระหว่างเดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงท่ีความกดอากาศสูงจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนแผ่ลง
มาปกคลุมประเทศไทย 

 1. เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการเตรียมการปูองกัน และประสานการปฏิบัติงานระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังหน่วยปฏิบัติหลักและหน่วยสนับสนุนการปฏิบัติ เพื่อให้สามารถด าเนินการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและภัยหนาวได้อยา่งรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อจัดระบบการด าเนินงานและเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ไว้รองรับสถานการณ์ภัย
พิบัติตามลักษณะความเส่ียงภัยในทุกขั้นตอนของการบรรเทาภัยพิบัติ ท้ังในช่วงก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และ
ภายหลังท่ีภัยได้ผ่านพ้นไปแล้ว 
 3. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ บรรเทาและการฟื้นฟบููรณะ เมื่อเกิดภัยให้มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลสูงสุดในทุกสถานการณ์ 
 4. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานทุกคน ได้ทราบและเข้าใจหลักการ ข้ันตอน และวิธีปฏิบัติ
เมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 
 5. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติด้านการปูองกัน และบรรเทาภัยพิบัติ 

 

ขัน้ตอน ... 
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การด าเนินการ ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ ผูต้ิดตามผล 
1. เมื่อได้รับข้อมูลการเกิดภัย ให้จัดต้ังศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจปูองกันและแก้ไข
ปัญหาภัย ตามระดับความรุนแรง พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจ าศูนย์ฯ 
2. ประชาสัมพันธแ์จ้งให้ผูป้ฏิบัติงานผู้ได้รับผลกระทบจากภัยทราบเหตุการณ์ 
ที่เกิดขึ้น เพื่อประหยัดการใช้น้ าอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร 
3. จัดเตรียมน้ าเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค เครื่องนุ่งห่มกันหนาว และเตรียมการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้นส าหรับผู้เจ็บปุวยไว้ที่ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ เพ่ือบริการ
แกผู่้ปฏิบัติงานที่ประสบภัย และประชาชนทั่วไป 
4. กรณีที่เกิดภัยแล้งระดับรุนแรง ให้เตรียมน าน้ าจากแหล่งน้ าส ารองมาใช้เพื่อ
อุปโภคบริโภค 
5. กรณีที่ขาดแคลนและมีความจ าเป็นต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก
ให้รีบประสานงานและด าเนินการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปฏิบัติงานโดยเร็ว 

ชว่งเวลาทีม่ี
ความเสีย่ง 

จป./ผูท้ี่ได้รับ
มอบหมาย 

คปอ./ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

การด าเนินการ ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ ผูต้ิดตามผล 
1. ส ารวจความเสียหายและจัดท าบญัชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน 
2. ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอาการเจ็บปุวยต่างๆ 
ของผู้ปฏิบัติงาน การขาดแคลนน้ า เครื่องอุปโภคบริโภค เครือ่งนุ่งห่มกันหนาว 
ฯลฯ 
3. ประเมินความเสียหายและจัดท างบประมาณเสนอเพื่อให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 

ชว่งเวลาทีม่ี
ความเสีย่ง 

จป./ผูท้ี่ได้รับ
มอบหมาย 

คปอ./ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

ภยัจากไฟปาุ … 
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 ไฟปาุ คือ ภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากมนุษย์เป็นส่วนมาก ได้แก่ การเผาหาของปุา เผาท าไร่เล่ือนลอย 
เผาก าจัดวัชพืช ส่วนน้อยท่ีเกิดจากการเสียดสีของต้นไม้แห้ง ปลายเดือนกุมภาพันธ์ - ต้นพฤษภาคม ท าให้ 
เกิดมลพิษในอากาศมากขึ้น ผงฝุุน ควันไฟกระจายในอากาศท่ัวไป ไม่สามารถลอยขึ้นเบ้ืองบนได้ มองเห็น 
ไม่จัดเจน สุขภาพเส่ือม พืชผลการเกษตรด้อยคุณภาพ แหล่งทรัพยากรลดลง 
 หมอกควนั คือ การสะสมของควันหรือฝุุนละอองในอากาศ สาเหตุส าคัญท่ีท าให้เกิดปัญหาหมอก
ควัน คือ การบกุรุกเผาท าลายปุาไม้เพื่อประโยชน์ของบุคคลและกลุ่มบุคคล และการเผาท่ีมีมากเกินไปจน
ควบคุมไม่ได้ 
 ฝุนุละออง PM 2.5 คือ ฝุุนละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน เทียบได้ว่ามีขนาดประมาณ 1 
ใน 25 ส่วนของเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผมมนุษย์ เล็กจนขนจมูกของมนุษย์ท่ีท าหน้าท่ีกรองฝุุนนั้นไมส่ามารถ
กรองได้ จึงแพร่กระจายเข้าสู่ทางเดินหายใจ กระแสเลือด และเข้าสู่อวัยวะอื่นๆ ในร่างกายได้ ตัวฝุุนเป็นพาหะ
น าสารอื่นเข้ามาด้วย เช่น แคดเมียม ปรอท โลหะหนัก และสารก่อมะเร็งอื่นๆ 

 1. เป็นการสร้างแนวทางในการปูองกันการไฟปุา 
 2. เป็นแนวทางในการเตรียมการปูองกันไฟปุาและหมอกควัน ประสานการปฏิบัติงานระหว่าง

หน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังหน่วยปฏิบัติหลักและหน่วยสนับสนุนการปฏิบัติ เพื่อให้สามารถด าเนินการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการเกิดไฟปุาและหมอกควัน ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 3. เป็นการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไว้ให้พร้อมต่อการปฏิบัติงาน
ในระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และภายหลังภัยได้ผ่านพ้นไปแล้ว 

การด าเนินการ ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ ผูต้ิดตามผล 
1. ควรพิจารณาในการเขา้ไปดับไฟ เพราะถ้าไม่มคีวามเข้าใจในการลุกไหม้ของ 
ไฟปุาจะได้รับอันตราย เพราะไฟปุาเมื่อลุกไหม้น้ัน ความรุนแรงของไฟขึ้นอยู่กับ
เชื้อเพลิงที่ลุกไหม้และกระแสลม ย่ิงในหุบเขาจะเป็นการยากที่จะรู้ทิศทางของไฟ
เพราะการลุกไหม้ในพื้นที่สูง ๆ ต่ า ๆ ไฟจะเปลี่ยนทิศทางอยู่ตลอดเวลา 

ชว่งเวลาทีม่ี
ความเสีย่ง 

จป./ผูท้ี่ได้รับ
มอบหมาย 

คปอ./ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

2. ถ้ายังไม่มี ... 
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การด าเนินการ ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ ผูต้ิดตามผล 
2. ถ้ายังไม่มีเครื่องมือ หรือยังไม่มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิง จากหน่วยควบคุมไฟปาุแล้ว 
อย่าเข้าไปเสี่ยงในการดับ เว้นแต่เป็นการลุกไหม้เล็กน้อยที่เกิดจากหญ้าและวัชพืช
ต่าง ๆ ซึ่งอาจลุกลามสรา้งความเสียหายได้ ถา้ไม่รีบดับก็จะลกุลามปุาไม้ยืนต้น
หรือบ้านเรือนจึงควรช่วยกันตัดกิ่งไม้สดตีไฟที่ลุกไหม้ตามบริเวณหัวแนวให้ 
เชื้อเพลิงแตกกระจายแล้วตีขนานกับที่ก าลังลุกลามหรือใช้รถทับหญ้าให้ราบตาม
แนวที่ไฟจะลุกลามไปถึง จะท าให้เพลิงลุกไหม้น้อยลง ถ้ามรีถแทรกเตอร์ควรไถ 
ท าเป็นแนวกันไฟ แนวกันไฟอาจกว้างต้ังแต่ 5 - 10 เมตรขึ้นไป ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับ
พื้นที่ถูกไฟไหม้ เชื้อเพลิงและลักษณะอากาศ 
3. การจัดการเชื้อเพลิง โดยการท าแนวกันไฟ และการก าจัดเชื้อเพลิงในพื้นที่ที่
ล่อแหลมต่อการเกิดไฟปุา เช่น มีวัชพืชหนาแน่น พื้นที่ปุาสองข้างถนน ซึ่งมี
โอกาสเกิดไฟปุาได้ง่าย เพื่อลดโอกาสการเกิดไฟปุาได้ง่าย เพื่อลดโอกาสการเกิด
ไฟปุา หรือหากเกิดไฟปุาขึ้นก็จะมีความรุนแรงน้อย สามารถควบคุมง่าย 
4. ลาดตระเวน ปูองปราม หาขา่ว เพื่อเฝูาระวังและปูองกันการบุกรุกพื้นที่  
การลักลอบเผาและปูองกันไฟปุาในพื้นที่ปุาอนุรักษ์ และปาุสงวนแห่งชาติ  
และพื้นที่สวนปุาขององค์การ 
5. ฉีดพ่นละอองน้ าเพื่อลดฝุุนละอองในบรรยากาศ 
6. จัดหาและแจกจ่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น หน้ากากอนามัย ประสาน
เจ้าหน้าที่สาธารณสขุเพื่อให้จัดหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย 
7. จัดต้ังศูนย์อพยพผู้ประสบภัยไฟปุาในพื้นที่ปลอดภัยที่ได้ก าหนดไว้ 
8. ด าเนินการจัดส่งตัวผู้ประสบภัยที่ได้รับบาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลเพื่อ
ด าเนินการรักษาต่อไป 
9. การประชาสัมพันธ์ให้ผูป้ฏิบัติงานในพื้นที่ได้รับรู้ รับทราบข้อมูลที่ทางราชการ
ประกาศให้ทราบในทุกช่องทาง และให้ผู้ปฏิบัติงานดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่
จ าเป็นเกี่ยวกับสุขภาพหรือสถานการณ์เกี่ยวกับภัยธรรมชาติต่างๆ เพื่อรับข้อมูล
ข่าวสารเพื่อปูองกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ 

ชว่งเวลาทีม่ี
ความเสีย่ง 

จป./ผูท้ี่ได้รับ
มอบหมาย 

คปอ./ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

การด าเนินการ ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ ผูต้ิดตามผล 
1. ส ารวจสภาพความเสียหายของทรัพย์สิน ผู้ประสบภัย งบประมาณ และแจ้ง
ผู้บังคับบัญชาเพื่อหาทางเยียวยาและฟื้นฟูต่อไป 
2. ประสานญาติผู้ประสบภัย และส่งตัวผู้ประสบภัยไปยังโรงพยาบาลเพื่อท าการรักษา 
3. จัดหาที่พักชั่วคราวให้ผู้อพยพและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านสุขภาพ 
อนามัย สภาพจิตใจ 
4. ให้เจ้าพนักงานสอบสวนเขตท้องที่สืบสวนสอบสวนถึงสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้    
โดยด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
5. ด าเนินการฟื้นฟูสถานที่ท างาน วัสดุ อุปกรณ์ ที่อยู่อาศัยและเครื่องจักรที่ได้รับ
ความเสียหายให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็ว 
6. จัดให้มีการศึกษาผลกระทบจากไฟปุาและหมอกควันที่มีต่อชีวิต ทรัพย์สินของ
ประชาชนเพื่อน าไปเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการในอนาคต 

ชว่งเวลาทีม่ี
ความเสีย่ง 

จป./ผูท้ี่ได้รับ
มอบหมาย 

คปอ./ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

ภยัจากระบบ ... 
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  ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ คือ ระบบท่ีประกอบด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์ 
ท้ังฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ระบบเครือข่าย ฐานข้อมูล ผู้พัฒนาระบบ ผู้ใช้ระบบ พนักงานท่ีเกี่ยวข้อง และผู้เช่ียวชาญ
ในสาขา ทุกองค์ประกอบนี้ท างานร่วมกันเพื่อก าหนด รวบรวม จัดเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูลเพื่อสร้างสารสนเทศ 
และส่งผลลัพธ์หรือสารสนเทศท่ีได้ให้ผู้ใช้เพื่อช่วยสนับสนุนการท างาน การตัดสินใจ การวางแผน การบริหาร 
การควบคุม การวิเคราะห์และติดตามผลการด าเนินงานขององค์กร 

1. เพื่อเตรียมความพร้อมและสามารถรองรับสถานการณ์หรือภัยพิบัติฉุกเฉินท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับ
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน 
 2. เพื่อให้มีแผนบริหารความเส่ียงและแผนแก้ไขปัญหาภัยพิบัติฉุกเฉินด้านระบบข้อมูล
สารสนเทศท่ีสามารถควบคุมและลดผลกระทบจากความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3. เพื่อเป็นแนวทางในการก ากับดูแล ตรวจสอบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ รวมท้ัง 
เป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงและการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติฉุกเฉินด้านระบบข้อมูล
สารสนเทศให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้น าไปใช้ประโยชน์ 
 4. เพื่อให้เกิดการรับรู้ ตระหนักและเข้าใจถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นและหาวิธีการจัดการท่ี 
เหมาะสม 

การด าเนินการ ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ ผูต้ิดตามผล 
กรณกีระแสไฟฟาูขดัขอ้ง 
1. ผู้พบเหตุตรวจสอบ หากสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้ด าเนินการก่อน 
2. ผู้พบเหตุแจ้งงานซ่อมบ ารุงเข้าด าเนินการตรวจสอบ 
3. รายงานเหตุการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบและประเมินสถานการณ์ร่วมกับงาน
ซ่อมบ ารุง 

ชว่งเวลาทีม่ี
ความเสีย่ง 

จป./ผูท้ี่ได้รับ
มอบหมาย 

คปอ./ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
4. ส่ือสารข้อมูล ... 



-32- 
 

การด าเนินการ ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ ผูต้ิดตามผล 
4. สื่อสารข้อมูลระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ผู้บรหิารและหน่วยงาน ผ่านช่องทางที่
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เช่น โทรศัพท์หรือ line เป็นต้น 
5. ภายในห้องควบคุมระบบเครือข่ายติดต้ัง UPS ของ server แต่ละ Rack       
ซึ่งสามารถส ารอง กระแสไฟฟูาได้ประมาณ 15 นาที  
6. หากกระแสไฟฟูาส ารองไม่ท างาน ด าเนินการปิดระบบเพื่อปูองกันความเสียหาย  
7. หากเครื่องส ารองไฟฟูามีปัญหา แจ้งผู้บังคบับัญชาเพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้น หรือจัดหาเครื่องส ารองไฟฟูาทดแทน 
กรณเีกดิเหตขุดัขอ้งกบัอปุกรณเ์ครอืขา่ย 
1. ผู้พบเหตุตรวจสอบ รีบด าเนินการวิเคราะห์หาจุดที่ท าให้เกดิปัญหา          
หากสามารถแก้ไขปญัหาเบื้องต้นให้ด าเนินการก่อน 
2. รายงานเหตุการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบและประเมินสถานการณ์เบื้องต้น 
3. กรณีที่เป็นการขัดข้องที่เก่ียวข้องกับระบบเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ของ
หน่วยงาน ประสานงานเจ้าหน้าที่สารสนเทศเขา้มาดูแล 
4. กรณีที่เป็นการขัดข้องที่เก่ียวข้องกับระบบเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ภายใน
หน่วยงาน และมีสัญญาบ ารุงรักษากับบริษัทภายนอก ด าเนินการประสานงานกับ
ผู้เชี่ยวชาญของบริษัทให้มาด าเนินการแก้ไขโดยด่วน  
5. ถ้าไฟฟาูดับ/ไฟฟูาตก ให้ปิดอุปกรณ์เครือขา่ยก่อน และด าเนินการดับไฟ 
กรณีไฟไหม้ และประสานงานกับงานซ่อมบ ารุง หากเป็นอุปกรณ์เครือข่ายหลัก
ของอาคาร พจิารณาล าดับความส าคัญของการใหบ้ริการ, ระยะเวลาที่ไฟฟูาดับ 
และประสิทธิภาพของเครื่องส ารองไฟฟูา 
6. ตัดระบบจ่ายไฟ ในกรณีไฟไหม้ให้ใช้น้ ายาดับเพลิงฉีดควบคุมเพลิงโดยเร็ว  
7. หากสายเคเบิ้ลขาด ให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัทที่ดูแลบ ารงุรักษาระบบ 
เครือข่าย เพื่อด าเนินการซ่อมแซมสายเคเบิ้ลให้เสร็จเรียบร้อยโดยเร็ว 
8. หากเชื่อมโยงเครือข่ายไม่ได้เฉพาะบางอาคาร ให้ด าเนินการตรวจสอบสาย    
ที่เชื่อมต่อไปยังอาคารและ core switch ที่ติดต้ังอยู่ ณ อาคารน้ันๆ 
กรณเีกดิเหตขุดัขอ้งกบัเครือ่ง Server 
1. ผู้ใช้บริการ หรือผู้พบเหตุแจ้งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ 
2. เจ้าหน้าที่สารสนเทศตรวจสอบ หากสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้ 
ด าเนินการก่อน  
3. รายงานเหตุการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบและประเมินสถานการณ์เบื้องต้น  
4. ถ้าไฟฟาูดับ/ไฟฟูาตก ให้ปิดระบบก่อน เพื่อปูองกันความเสียหาย 
5. ตัดระบบจ่ายไฟ ในกรณีไฟไหม้ให้ใช้น้ ายาดับเพลิงฉีดควบคุมเพลิงโดยเร็ว 

ชว่งเวลาทีม่ี
ความเสีย่ง 

จป./ผูท้ี่ได้รับ
มอบหมาย 

คปอ./ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

กรณกีารปอูงกนัไวรสั 
1. ผู้ใช้บริการหรือผู้พบเหตุแจ้งเจ้าหน้าทีส่ารสนเทศ 
2. กรณีที่ไวรัสหรือมัลแวร์แพร่ทาง LAN หากเครื่องติดไวรัสหรือมัลแวร์ให้ถอดสาย LAN  
3. รายงานเหตุการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบและประเมินสถานการณ์เบื้องต้น 
4. ส่วนสารสนเทศประสานงาน/แจ้งเตือนเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ส าหรับ
หน่วยงานเพื่อ update ระบบปฏิบัติการและ update โปรแกรม antivirus 
ภายในหน่วยงาน 
5. ส่วนสารสนเทศ ด าเนินการตรวจเชค็และ update เครื่องคอมพิวเตอร์และให้
ค าแนะน ากับผูใ้ช้งานให้แก่หน่วยงานที่ไม่มีเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ 
6. ออกประกาศเวียนแจ้งทุกหน่วยงานให้ด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนด

  
ขัน้ตอน ... 
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การด าเนินการ ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ ผูต้ิดตามผล 
กรณกีระแสไฟฟาูขดัขอ้ง 
1. ตรวจสอบสภาพและความเสียหายของระบบอุปกรณ์ 
2. ซ่อมบ ารุงระบบและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน 
3. กู้คืนระบบ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ 
4. ประเมินความเสียหายของระบบอุปกรณ์ เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 
5. จัดท าแผนฟื้นฟูระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กรณเีกดิเหตขุดัขอ้งกบัอปุกรณเ์ครอืขา่ย 
1. ตรวจสอบสภาพและความเสียหายของระบบอุปกรณ์ 
2. ในกรณีที่อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์เสีย ให้รีบหาอุปกรณ์ส ารอง หรือแจ้งให้บริษัท
ที่รับผิดชอบน าอุปกรณ์มาเปลี่ยนโดยเร็วที่สุด 
3. ประเมินความเสียหายของระบบอุปกรณ์ เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 
4. จัดท าแผนฟื้นฟูระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กรณเีกดิเหตขุดัขอ้งกบัเครือ่ง Server  
1. ผู้ดูแล Server น้ันๆ ตรวจสอบสภาพและความเสียหายของระบบ 
2. ในกรณีที่อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์เสีย ให้รีบหาอุปกรณ์ส ารอง หรือแจ้งให้บริษัท
ที่รับผิดชอบน าอุปกรณ์มาเปลี่ยนโดยเร็วที่สุด 
3. ประเมินความเสียหายของระบบอุปกรณ์ เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 
กรณกีารปอูงกนัไวรสั 
1. เจ้าหน้าที่สารสนเทศด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขให้กับผู้ใช้บริการ 
2. ประเมินความเสียหายของระบบ เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบญัชา 

ชว่งเวลาทีม่ี
ความเสีย่ง 

จป./ผูท้ี่ได้รับ
มอบหมาย 

คปอ./ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 
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ภยัจากโรคระบาด COVID-2019 
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อคัคภียั 
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อทุกภยั 
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ดนิโคลนถลม่ 
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ภยัจากพาย ุ
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ภยัจากแผน่ดนิไหว 
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ภยัแลง้ 
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ไฟปาุ/หมอกควนั 
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ภยัจากฝุนุละออง 
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ภยัเกีย่วกบัระบบสารสนเทศ 
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