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๑. ค าน า 

 ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. ได้น าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector 
Management Quality Award : PMQA)  มาใช้ เป็นกรอบการประเมินระบบการบริหารจัดการของ 
ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐตั ้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๙ เป็นต้นมา  และได้พัฒนาให้สอดคล้อง 
กับการบังคับใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖   
ซึ่งมีเป้าหมายที่ส าคัญเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

 โดยที่ เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (Public Sector Management Quality 
Award : PMQA)  ระดับพ้ืนฐานฉบับที่ ๒  หมวด ๖ การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ ข้อ PM๔ ก าหนด 
ให้ส่วนราชการมีวิธีการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน ได้ค านึงถึงการป้องกัน ความต่อเนื่อง  
ของการปฏิบัติราชการและการท าให้คืนสู่สภาพเดิม 

 ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นไปตาม (PMQA) หมวดที่ ๖ การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ ข้อ PM ๔ 
และสามารถด าเนินการได้อย่างเป็นระบบมีแบบแผน จึงได้จัดท า “แผนรองรับภาวะฉุกเฉินและบริหารความ
ต่อเนื่องของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค” ขึ้น 

๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพ่ือก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้ที่ เกี่ยวข้องเมื่อเกิดภาวะ
ฉุกเฉิน 
 ๒.๒ เพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งเป็นการป้องกันมิให้เกิดการสูญเสีย 
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ 
  ๒.๓ เพ่ือให้สามารถระงับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดข้ึนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  ๒.๔ เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐก าหนด 
 
๓. ค าจ ากัดความ 
 “ภาวะฉุกเฉิน” หมายถึง ภาวะที่เป็นไปโดยปัจจุบันทันด่วน ท าให้ตกอยู่ในภาวะคับขัน 
และจะต้องรีบแก้ไขโดยฉับพลัน 
  “บริหารความต่อเนื่อง” หมายถึง องค์รวมของกระบวนการบริหารซึ่งบ่งภัยคุกคามของ
องค์กรและผลกระทบของภัยคุกคามนั้นต่อการด าเนินธุรกิจ และให้แนวทางในการสร้างขีดความสามารถ 
ให้องค์กรมีความยืดหยุ่น เพ่ือการตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชื่อเสียง 
ภาพลักษณ์ และกิจกรรมที่สร้างมูลค่าที่มีประสิทธิผล  
  “การให้บริการ” หมายถึง การด าเนินการเพ่ือส่งมอบบริการที่อยู่ในภารกิจความรับผิดชอบ
ขององค์กรให้กับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  “ไฟไหม้” หมายถึง เหตุการณ์ที่มีเปลวไฟลุกติดสิ่งของต่างๆ ภายในสถานที่หนึ่งสถานที่ใด 
จนอาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
 “การชุมนุมของฝูงชน” หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีจ านวนมากรวมตัวกันมาเรียกร้อง ยื่นข้อ
คัดค้านและหรือยื่นข้อเสนอ หรือด าเนินการอื่นใดเพ่ือให้บรรลุในสิ่งที่ต้องการทั้งในรูปแบบสงบและไม่สงบ 
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  “แผ่นดินไหว”  หมายถึง การสั่นสะเทือนของพ้ืนดิน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเคลื่อนที่อย่าง
ฉับพลันของเปลือกโลก ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
  “การก่อการร้าย” หมายถึง พฤติการณ์รุนแรงซึ่งมีเจตนาที่จะก่อให้เกิดความกลัว 
  “การก่อวินาศกรรม” หมายถึง การกระท าใด ๆ เพ่ือท าลายท าความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
วัสดุ อาคารสถานที่ ยุทธปัจจัย สาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกหรือรบกวน ขัดขวาง หน่วงเหนี่ยว
ระบบการปฏิบัติใดๆ รวมทั้งการประทุษร้ายต่อบุคคลส าคัญ ซึ่งท าให้เกิดความปั่นป่วนทางการเมือง การทหาร 
การเศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยาหรือทางใดทางหนึ่ง ด้วยความมุ่งหมายที่จะให้เกิดผลร้ายต่อความสงบ
เรียบร้อยท าลายขวัญและผลประโยชน์หรือความมั่นคงแห่งชาติ 
  “น้ าท่วม” หมายถึง ภาวะที่มีน้ าเอ่อล้นหรือกักขังในบริเวณโดยรอบหรือสถานที่ใดที่หนึ่ง  
อันส่งผลให้เป็นอุปสรรคต่อการสัญจรและการให้บริการ 
 

๔. แผนรองรับภาวะฉุกเฉินของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มี ๕  กรณี ดังนี้คือ 
  

 ๔.๑ แผนรองรับภาวะฉุกเฉินกรณีไฟไหม ้
 ๔.๒ แผนรองรับภาวะฉุกเฉินกรณีการชุมนุมของฝูงชน (ม็อบบุก) 
 ๔.๓ แผนรองรับภาวะฉุกเฉินกรณีแผ่นดินไหว 
 ๔.๔ แผนรองรับภาวะฉุกเฉินกรณีการก่อการร้ายหรือการก่อวินาศกรรม 
 ๔.๕ แผนรองรับภาวะฉุกเฉินกรณนี้ าท่วม 
    

๔.๑ แผนรองรับภาวะฉุกเฉินกรณีไฟไหม ้
  ๔.๑.๑ การปฏิบัติในภาวะปกติ 

- ฝ่ายบริหารทั่วไป (ส านักงานเลขานุการกรม) 
- ส ารวจตรวจตราและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ดับเพลิง ให้มีเพียงพอและพร้อมใช้งาน 

อยู่เสมอ 
- จัดท าป้ายสื่อเรื่องความปลอดภัย เช่น ทางหนีไฟ ระบุข้อความ“ห้ามใช้ลิฟต์

ขณะเกิดเพลิงไหม”้ 
- ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนรับทราบจุดที่ตั้งถังดับเพลิง 
- ให้ความรู้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการใช้

อุปกรณ์ดับเพลิง 
- แจ้งเส้นทางหนีไฟและขนย้ายทรัพย์สิน จุดรวมพลแก่เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ 
- จัดท าบัญชีหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานต่างๆ เพ่ือสะดวกในการติดต่อได้ 

ในกรณีฉุกเฉิน 
- ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย 

- ส านัก/กอง/กลุ่ม 

- ให้แต่ละส านัก/กอง/กลุ่ม จัดท าสัญลักษณ์ เครื่องหมายหรือก าหนดตัวเลข 
ของบัญชีทรัพย์สิน เอกสารที่ส าคัญ (เช่น ส านวนคดี ทะเบียนประวัติบุคลากร สัญญาจัดซื้อ -จัดจ้าง เป็นต้น) 
ในกรณีที่จะต้องมีการขนย้ายให้ชัดเจน พร้อมแจ้งให้ทุกคนในหน่วยงานรับทราบและเข้าใจร่วมกัน  
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- ก าหนดแนวปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ในแต่ละส านัก/กอง/กลุ่ม ส ารองข้อมูลที่มี
ความส าคัญลงในอุปกรณ์เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (External Harddisk) 

- เจ้าหน้าที่ในแต่ละส านัก/กอง/กลุ่ม ทุกคนต้องส ารวจอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานและก าจัดแหล่งที่จะเป็นเชื้อเพลิง 

- ให้ส านัก/กอง/กลุ่ม มอบหมายเจ้าหน้าที่ เพ่ือท าหน้าที่ ดังนี้ 
 ผู้น าทางหนีไฟแก่เจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการ 
 ผู้ขนย้ายทรัพย์สินและเอกสารที่ส าคัญ 
 ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบว่ามีใครสูญหายหรือไม่เม่ืออพยพหนีไฟ 
 ผู้มีหน้าทีดู่แลรักษาทรัพย์สินในพื้นที่พักชั่วคราว 

๔.๑.๒ การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน 
     การปฏิบัติการเพลิงไหม้ขั้นต้น  
    - ผู้พบเห็นไฟไหม้ ตัดสินใจว่าจะดับเพลิงไดห้รือไม ่

 - ถ้าดับได้ ให้ด าเนินการดับเพลิงเบื้องต้นด้วยถังเคมีดับเพลิงและรายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

 - ถ้าดับไม่ได้ ให้กดสัญญาณเตือนไฟไหม้ (Alarm) 
 การปฏิบัติการเพลิงไหม้ขั้นลุกลาม 
 - เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือนไฟไหม้และฝ่ายอาคาร ธพส. ประกาศให้อพยพ 
 - ผู้มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ทันที เช่น ผู้ขนย้ายทรัพย์สิน 

และเอกสารที่ส าคัญ ผู้น าทางหนีไฟแก่เจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการ ส าหรับบุคคลผู้ที่ไม่มีหน้าที่ให้รีบอพยพหนี
ไปยังจุดรวมพล (ป้ายล าดับที่ ๑๔) ทางด้านทิศใต้ของอาคารรัฐประศาสนภักดี  

 การเข้าสู่แผนอพยพหนีไฟ 
 - ผู้น าทางหนีไฟ  หรือผู้รู้จักทางจะเป็นผู้น าทางอพยพหนีไฟโดยใช้บันไดหนีไฟที่

ใกล้ที่สุด ไปยังบริเวณพ้ืนที่รองรับการอพยพทางด้านทิศใต้ของอาคารรัฐประศาสนภักดี จุดรวมพล (ป้ายล าดับ
ที่ ๑๔) ซึ่งก าหนดโดยบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) ผู้ดูแลอาคาร 

 - ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบด าเนินการตรวจสอบผู้ตกค้างในพ้ืนที่หน่วยงาน   
 - ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบด าเนินการตรวจสอบจ านวนเจ้าหน้าที่ในสังกัดตนเอง 

ณ จุดรวมพล และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับ 
 - ตรวจสอบแล้วจ านวนไม่ครบ ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ ประสานงาน ผอ.ดับเพลิง 

ธพส. เพื่อส่งทีมเข้าค้นหาร่วมกับทีมค้นหาของหน่วยงานและทีมค้นหาของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง 
 - รายงานผลการค้นหาต่อหัวหน้าส่วนราชการทราบตามล าดับ 

๔.๑.๓ การปฏิบัติหลังเพลิงสงบ 
- ฝ่ายบริหารทั่วไป (ส านักงานเลขานุการกรม) ร่วมกับส านัก/กอง/กลุ่ม และ

หน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง ด าเนินการส ารวจและประเมินความเสียหาย 
- ในกรณีสถานที่ท างานถูกเพลิงไหม้จนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ส านักงาน

เลขานุการกรม จัดหาสถานที่ในการท างานและให้บริการประชาชนทดแทนสถานที่เดิม พร้อมทั้งด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 
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๔.๒ แผนรองรับภาวะฉุกเฉินกรณีการชุมนุมของฝูงชน (ม็อบบุก) 
    ๔.๒.๑ การปฏิบัติในภาวะปกติ 

 ให้แต่ละส านัก/กอง/กลุ่ม เตรียมความพร้อมในด้านเอกสารหรือข้อมูลที่ส าคัญ 
และอุปกรณ์ส านักงานทีม่ีความจ าเป็น ที่ต้องใช้กรณีท่ีต้องมีการย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน 
    ๔.๒.๒ การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน 
         ส านัก/กอง/กลุ่ม ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการชุมนุมประท้วง ส านักงาน
เลขานุการกรมประเมินสถานการณ์และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือ 
ต่อสถานการณท์ี่เกิดขึ้น โดยแบ่งตามล าดับสถานการณด์ังนี้ 
   (๑) ก่อนเกิดเหตุการณ์ 

 ๑.๑) ส านักงานเลขานุการกรม หาข้อมูลเตรียมความพร้อม และด าเนินการแจ้ง
เตือนทุกหน่วยงานในสังกัด และผู้มารับบริการทราบเพ่ือเตรียมรับสถานการณ ์
         ๑.๒) จัดเตรียมการสนับสนุนช่วยเหลืออุปกรณ์ด้านความปลอดภัย เช่น 
รถพยาบาล (มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง โทรศัพท์ ๐๒-๒๒๖-๔๔๔๔-๗) (มูลนิธิร่วมกตัญญู โทรศัพท์ ๐๒-๗๕๑-๐๙๕๑-๓) 
(ศูนย์นเรนทร โทรศัพท์ ๑๖๖๙) หน่วยดับเพลิง  ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร199 พร้อมทั้ง
ก าหนดแนวเขตของผู้ชุมนุม 

 ๑.๓) เจ้าหน้าที่ทุกคนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ และรักษาทรัพย์สินของส่วน
ราชการไม่ให้เกิดความเสียหาย 

    ๑.๔) ส านักงานเลขานุการกรม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยเพ่ิมความเข้มงวดในการควบคุมการเข้าและออกส านักงาน 

  (๒) ระหว่างเกิดเหตุการณ์ 
    - กรณีไม่เกิดความวุ่นวาย 
    ๑) ผู้บริหารร่วมวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
    ๒) ผู้รับผิดชอบประสานเจ้าหน้าที่ต ารวจในการวางก าลังป้องกันภัย 
    ๓) เจ้าหน้าที่ท่ีไม่เก่ียวข้องปฏิบัติงานตามปกติและคอยรับฟังความคืบหน้า 
    - กรณีเกิดความวุ่นวาย 
     ๑) ให้การช่วยเหลือและน าผู้มาติดต่อราชการออกมาอย่างปลอดภัย 
     ๒) น าเอกสารที่มีความส าคัญเสี่ยงต่อการสูญหายและโดนท าลาย ออกจาก
ส านักงาน จากนั้นล็อคประตูห้องท างาน  
    ๓) ด าเนินการอพยพและรวมตัวกันที่จุดรวมพล (ป้ายล าดับที่ ๑๔) ทางด้าน
ทิศใต้ของอาคารรัฐประศาสนภักดี 
     ๔) ปิดส านักงาน 
     ๕) ประสานเจ้าหน้าที่ต ารวจรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่ 
  ๔.๒.๓ การปฏิบัติหลังเกิดเหตุการณ์ชุมนุมของฝูงชน 
         ๓.๑) ส านัก/กอง/กลุ่ม ตรวจสอบความเสียหาย 
               ๓.๒) ผู้รับผิดชอบท ารายงานสรุป รวมทั้งรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นทราบ  
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๔.๓ แผนรองรับภาวะฉุกเฉินกรณีแผ่นดินไหว 
๔.๓.๑ การปฏิบัติในภาวะปกติ 
  ให้ความรู้ในการปฏิบัติตน เมื่อเกิดแผ่นดินไหว พร้อมเส้นทางอพยพแผ่นดินไหว

และจุดรวมพลแก่เจ้าหน้าที่ทุกคน 
๔.๓.๒ การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน 

 (๑) ส านัก/กอง/กลุ่ม ร่วมกันติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดทุกช่องทาง ประสาน
ส านักงานเลขานุการกรมเพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ รายงานผู้บังคับบัญชาพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้ทราบ
เพ่ือท าการอพยพ 

(๒) ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก ส านัก/กอง/กลุ่ม ในกรณีแผ่นดินไหว ท าหน้าที่ต่างๆ 
ดังนี้ 

 ผู้น าทางหนีแผ่นดินไหวแก่เจ้าหน้าที่ และผู้มาติดต่อราชการ 
 ผู้ขนย้ายทรัพย์สินและเอกสารที่ส าคัญ หากสามารถท าได้ 
 ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบว่ามีใครสูญหายหรือไม่เมื่ออพยพหนีแผ่นดินไหว 
 ผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินในพ้ืนที่พักชั่วคราว 

  (๓) ให้ผู้น าทางหนีแผ่นดินไหวแก่เจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการ เป็นผู้น าทาง
อพยพจากอาคารไปยังบริเวณพ้ืนที่รองรับการอพยพหนีไฟ จุดรวมพล (ป้ายล าดับที่ ๑๔) ทางด้านทิศใต้ของอาคาร
รัฐประศาสนภักดี หากไม่สามารถอพยพไปที่จุดดังกล่าวได้ ให้อพยพไปยังที่โล่งแจ้งที่ใกล้ที่สุด และอย่าแย่งกันออก
ที่ประตูเพราะจะเกิดอันตรายจากการเหยียบกัน 

 (๔) กรณีไม่สามารถออกจากอาคาร ให้อยู่ในชั้นเดิม ห้ามใช้ลิฟท์โดยเด็ดขาด
ในขณะเกิดแผ่นดินไหว และให้หมอบอยู่ใต้โต๊ะ หรือยืนชิดติดกับเสาที่แข็งแรง 

 (๕) ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบว่ามีใครสูญหายจากการอพยพแผ่นดินไหว  
เป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบว่ามีใครสูญหายจากการอพยพหนีแผ่นดินไหวด้วย 

 (๖) ส านักงานเลขานุการกรมรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นทราบ 
เป็นระยะๆ 

๔.๓.๓ การปฏิบัติหลังเกิดแผ่นดินไหว 
 (๑) มีผู้สูญหาย แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง หมายเลขโทรศัพท์ 

๐๒-๒๒๖-๔๔๔๔-๗) (มูลนิธิร่วมกตัญญู หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๗๕๑-๐๙๕๑-๓) ให้ด าเนินการค้นหาผู้ที่ติดอยู่
ภายในตัวอาคาร 

 (๒) ให้ส านัก/กอง/กลุ่ม และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการส ารวจ
และประเมินความเสียหาย 

 (๓) ในกรณีสถานที่ท างานเสียหายจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้  ให้ส านักงาน
เลขานุการกรม จัดหาสถานที่ในการท างานและให้บริการประชาชนทดแทนสถานที่เดิม พร้อมทั้งด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
๔.๔ แผนรองรับภาวะฉุกเฉินกรณีการก่อการร้ายหรือการก่อวินาศกรรม   

        ประเภทของการก่อการร้าย แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท 
  ๑. การก่อการร้ายภายในประเทศ หมายถึง การต่อสู้ด้วยวิธีการรุนแรงของ กลุ่มก่อ
การร้ายภายในประเทศ ซึ่งมุ่งต่อต้านรัฐบาลของตน โดยปฏิบัติการเฉพาะภายในประเทศตนเท่านั้น และมักไม่



-๗- 
 

ปฏิบัติการร่วมหรือประสานการต่อสู้ด้วยก าลังอาวุธกับกลุ่มก่อการร้ายภายนอกประเทศ แต่ก็อาจได้รับการ
สนับสนุนด้านขวัญ ก าลังใจ และด้านวัตถุจากภายนอกประเทศได้  
   ๒. การก่อการร้ายข้ามประเทศ หมายถึง การก่อการร้ายของขบวนการ ก่อการร้าย
ภายในประเทศ  ซึ่งโดยปกติมักกระท าโดยขบวนการเดียว  ไม่มีการเชื่อมโยงหรือปฏิบัติการร่วมกับขบวนการ
ก่อการร้ายภายนอกประเทศ และเป้าหมายของการก่อการร้ายก็มุ่งกระท าการต่อต้านรัฐบาลของตน 
   ๓. การก่อการร้ายระหว่างประเทศหรือการก่อการร้ายสากล หมายถึง  การก่อการ
ร้ายที่มีการร่วมมือกัน ระหว่างกลุ่มก่อการร้ายในประเทศต่างๆ ตั้งแต่สองกลุ่มขึ้นไป เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
ทางการเมืองของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน การก่อการร้ายมีลักษณะเป็นการกระท าแบบ
ข้ามประเทศ 
  ในแผนรองรับภาวะวิกฤติของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฉบับนี้ จะกล่าวถึง
แผนรองรับต่อการก่อวินาศกรรมเท่านั้น ซ่ึงรูปแบบการการก่อวินาศกรรมที่มีผลกระทบรุนแรงโดยทั่วไป มีดังนี้ 
   - การก่อวินาศกรรมจากวัตถุระเบิด เช่น การลอบวางระเบิดตามสถานที่ต่างๆ หรือ
ด้วยรถยนต์ การระเบิดแบบพลีชีพ 
   - การก่อวินาศกรรมจากสารเคมี เช่น การปล่อยสารเคมีในที่สาธารณะ 
   - การก่อวินาศกรรมทางชีวภาพ เช่น การแพร่ระบาดของเชื้อโรค หรือท๊อกซินที่เกิด
จากการเพาะเลี้ยงของมนุษย์ 
   - การก่อวินาศกรรมจากกัมมันตภาพรังสี เช่น เจตนาด าเนินการให้เกิดการ
แพร่กระจายของกัมมันตภาพรังสี 
   - การก่อวินาศกรรมด้วยอุปกรณ์หรือเครื่องมืออ่ืนๆ เช่นการใช้รถบรรทุกน้ ามันพุ่ง
ชนเป้าหมายก่อให้เกิดเพลิงลุกไหม้ เพ่ือสร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินโดยรอบ 

๔.๔.๑ การปฏิบัติในภาวะปกติ 
              (๑) ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่เจ้าหน้าที่ เมื่อเกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายในกรณี
ต่างๆ ตลอดจนเส้นทางในการอพยพออกจากตัวอาคารและจุดรวมพล 

         (๒) การส ารวจตรวจตราเครื่องมือรักษาความปลอดภัย เช่น กล้องวงจรปิด 
อุปกรณ์ไฟส ารองฉุกเฉิน อุปกรณ์สื่อสาร เครื่องทาบบัตรเข้า-ออกประตู  

         (๓) ส ารวจตรวจตราผู้ผ่านเข้าออกกับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
ออกมาตรการรักษาความปลอดภัย เช่น แลกบัตรผู้มาติดต่อ  

๔.๔.๒ การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน 
         (๑) ผู้พบเห็นเหตุการณ์ พบสิ่งของ บุคคลต้องสงสัย ให้รายงานลักษณะ

เหตุการณ์ ต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ  
         (๒) ประสานเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจนครบาลทุ่งสองห้อง ๐๒-๕๗๔-

๖๔๖๐-๗ เพ่ือควบคุมเหตุการณ์ในเบื้องต้น 
         (๓)  ให้การช่วยเหลือและแนะน าผู้มารับบริการออกมาจากตัวอาคารอย่าง

ปลอดภัย 
         (๔) ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บน าส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง (มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง 

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๒๖-๔๔๔๔-๗) (มูลนิธิร่วมกตัญญู หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๗๕๑-๐๙๕๑-๓)  
(ศูนย์นเรนทร หมายเลขโทรศัพท์ ๑๖๖๙) 

         (๕) หากเหตุการณ์รุนแรง ไม่สามรถควบคุมได้ ให้ด าเนินการอพยพและรวมตัว
กันที่จุดนัดหมาย (จุดเดียวกับจุดรวมพลหนีไฟ ด้านทิศใตข้องอาคารรัฐประศาศนภักดี) 
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         (๖) ส ารวจจ านวนบุคลากร หากมีผู้สูญหาย ให้ด าเนินการค้นหาผู้ที่ติดค้างอยู่
ภายในตัวอาคาร 

         (๗) ผู้บริหารร่วมวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
         (๘) เจ้าหน้าที่น าเอกสารที่มีความส าคัญเสี่ยงต่อการสูญหายและโดนท าลาย 

ออกจากส านักงาน  
๔.๔.๓ การปฏิบัติหลังเกิดการก่อการร้าย 

 (๑) ให้ส านัก/กอง/กลุ่ม และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการส ารวจ
และประเมินความเสียหาย 

 (๒) ในกรณีสถานที่ท างานเสียหายจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ส านักงาน
เลขานุการกรม จัดหาสถานที่ในการท างานและให้บริการประชาชนทดแทนสถานที่เดิม พร้อมทั้งด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
๔.๕ แผนรองรับภาวะฉุกเฉินกรณีน้ าท่วม 

๔.๕.๑ การปฏิบัติในภาวะปกติ 
 (๑) ให้แต่ละส านัก/กอง/กลุ่ม เตรียมความพร้อมในด้านเอกสาร ข้อมูลที่ส าคัญ  

และอุปกรณ์ส านักงาน ที่จ าเป็นต้องใช้ในกรณีมีการย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน 
                 (๒) ส านักงานเลขานุการกรม จัดท าบัญชีหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานต่างๆ 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อกันได้สะดวกเมื่อเกิดน้ าท่วม 

๔.๕.๒ การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน 
   (๑) แต่ละส านัก/กอง/กลุ่ม ประเมินสถานการณ์เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
รับมือต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และแจ้งต่อส านักงานเลขานุการกรมตรวจสอบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับน้ าท่วม 
และประเมินสถานการณ์ และรายงานผู้บังคับบัญชาเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือต่อสถานการณ์ 
ที่เกิดขึ้น  

 (๒) ส านักงานเลขานุการกรม แจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ ผ่านทุก
ช่องทางการสื่อสารที่สามารถใช้งานได้ 

 (๓) ผู้บริหารร่วมกับผู้อ านวยการ ส านัก/กอง/กลุ่ม ประเมินสถานการณ์ 
 (๔) กรณีน้ าท่วมสูง จนมีการตัดกระแสไฟฟ้า ให้เจ้าหน้าที่รับเรื่องจากผู้มารับ

บริการหรือผู้มาติดต่อราชการไว้ก่อน และแจ้งว่าจะด าเนินการทันทีที่สามารถด าเนินการได้ 
 (๕) หลักจากรับเรื่องไว้แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการช่วยเหลือ ผู้มารับบริการ

หรือผู้มาติดต่อราชการ ออกจากส านักงานโดยปลอดภัย 
 (๖) กรณีเหตุการณ์รุนแรง จ าเป็นต้องปิดอาคาร ให้ส านักงานเลขานุการกรม

จัดหาสถานที่ในการท างานและให้บริการประชาชนในเบื้องต้น และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 
 (๗) ส านักงานเลขานุการกรม รายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นทราบ 

เป็นระยะๆ 
๔.๕.๓ การปฏิบัติหลังเกิดน้ าท่วม 

 (๑) ส านักงานเลขานุการกรม ร่วมกับ ส านัก/กอง/กลุ่ม และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องส ารวจความเสียหายที่เกิดขึ้น 

   (๒) ซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้กลับคืนสู่สภาพเดิม 
 (๓) ส านักงานเลขานุการกรม สรุปรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับชั้น 



-๙- 
 

๑. แผนภาพแสดงขั้นตอน การปฏิบัติตามแผนรองรับกรณีไฟไหม ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน 
 

๑.๒ แผนปฏิบัติการเมื่อเพลิงไหม้ 
ขั้นลุกลาม 

๑.๑ แผนปฏิบัติการ 
เพลิงไหม้ขั้นต้น 

 

๑.๓ แผนอพยพหนีไฟ 

ผู้พบเห็นไฟไหม้ 

ให้ด าเนินการดับเพลิงเบื้องต้น 
ด้วยถังเคมีดับเพลิงและรายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

กดสัญญาณเตือนไฟไหม้ (Alarm) 

ถ้าดับได้ 

ถ้าดับไม่ได้ 

ผู้ มีหน้ าที่ ตามที่ ไ ด้ รั บมอบหมาย 
ปฏิบัติหน้าที่ทันที  
   - ผู้น าทางหนีไฟแก่เจ้าหน้าที่และผู้
มาติดต่อราชการ 
   - ผู้ขนย้ายทรัพย์สินและเอกสารที่
ส าคัญ 
 

ผู้น าทางหนีไฟ จะเป็นผู้น าทาง
อพยพหนีไฟ โดยใช้บันไดหนีไฟไป
ยั งจุดรวมพล (ด้ านทิศใต้ ของ
อาคารรฐัประศาสนภักดี  
 

 

 ๑.๔ การปฏิบัติหลังเพลิงสงบ 

๑.  ฝ่ายบริหารทั่วไป (ส านักงานเลขานุการกรม) ร่วมกับส านัก/กอง/กลุ่ม และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการ
ส ารวจและประเมินความเสียหาย 
๒.  ในกรณีสถานที่ท างานถูกเพลิงไหม้จนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ส านักงานเลขานุการกรม จัดหาสถานที่ในการท างาน
และให้บริการประชาชนทดแทนสถานที่เดิม พร้อมทั้งด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 
 
 

เมื่อได้ยินสัญญาณเตือนไฟไหม้และ
ฝ่ายอาคาร ธพส.ประกาศให้อพยพ 

ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ ให้ตรวจสอบ
จ านวนเจ้าหน้าที่ในสังกัดตนเอง 
ณ จุดรวมพล และรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับ 

 

ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ ตรวจสอบผู้
ตกค้างในพ้ืนที่หน่วยงาน 

ไม่ครบ 

ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ ประสาน ผอ.
ดับเพลิง ธพส. เพ่ือส่งทีมเข้าค้นหา 
ร่วมกับทีมค้นหาของหน่วยงาน
และทีมค้นหาของ เ จ้ าหน้ าที่
ดับเพลิง 

รายงานผลการค้นหาต่อ ผู้บังคับ 
บัญชาทราบตามล าดับ 

ผู้ไม่มีหน้าที่ให้อพยพ โดยใช้บันได 
หนีไฟ 

 



-๑๐- 
 

กรณีเกดิความวุ่นวาย 

๑. น าเอกสารส าคัญออกจากส านกังาน 
ล็อคประตูห้องท างาน 

๒.ช่วยเหลือผู้มารับบริการออกมาอย่าง
ปลอดภัย 

๓. ด าเนินการอพยพ/รวมจุดนดัหมาย 

๔. ปิดส านักงาน/รักษาความปลอดภัยใน
พื้นที ่

๒. แผนภาพแสดงขั้นตอน การปฏิบัติตามแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน 
กรณีการชุมนุมของฝูงชน (ม็อบบุก) 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

๑.การ
ปฏิบัติใน
ภาวะปกต ิ

๒.การปฏิบัติใน 

ภาวะฉุกเฉิน 

๑.๑ ส านัก/กอง/กลุ่ม เตรียมความพร้อมในด้านเอกสารหรือข้อมูลที่ส าคัญหรือมีความจ าเป็นที่
ต้องใช้กรณีท่ีต้องมีการย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน 
 

ฝ่ายอ านวยการ(ส านักงานเลขานุการกรม) ศนูย์รับเร่ืองราวร้องทกุข์ 

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 

 

ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการชุมนุมประท้วงและประเมิน
สถานการณ์ 

๑. สลก. ด าเนินการแจ้งเตือนทุกหน่วยงานในสังกัด และผู้มารับบรกิารทราบ 
๒. จัดเตรียมขอความช่วยเหลือด้านความปลอดภัย เช่น เจ้าหนา้ที่ต ารวจ  
รถพยาบาล  รถดับเพลิงฯ  พร้อมทั้งก าหนดแนวเขตของผู้ชุมนุม 
๓. เจ้าหน้าท่ีทุกคนเตรยีมพร้อมรบัสถานการณ์และรักษาทรัพย์สินของทาง
ราชการไม่ให้สญูหาย 
๔. มอบหมายให้เจ้าหนา้ที่รับผดิชอบดูแลความเรียบร้อยเพิ่มความเข้มงวดใน
การเข้าและออกส านักงาน 
๕. ก าหนดสถานท่ีและตัวบุคคลไปเจรจาและรับข้อร้องเรียน 
 

กรณไีม่เกดิความวุ่นวาย 

๑. ผู้รบัผิดชอบ/ประสานเจ้าหน้าที่
ต ารวจวางก าลังป้องกัน 

๒. เจ้าหน้าท่ีคอยรับฟังความคืบหน้า 

๓. เตรียมความพร้อมส าหรบัอพยพ 

๔. ร่วมวิเคราะห์และประเมิน
สถานการณ์กับผูเ้กี่ยวข้องทุกฝ่าย 

๑. ตรวจสอบความเสยีหาย 

๒. เข้าสู่การฟื้นฟ ู

๓. ผู้รบัผิดชอบท ารายงานสรุป รวมทั้งรายงานผู้บังคับบญัชาตามล าดับชั้นทราบ 

๑. เร่งด าเนินการใหผู้้มารับบริการ ผู้มาตดิต่อ 
๒. แนะน าเส้นทางแก่ผู้มารับบริการ ผู้มาติดต่อ
เพื่อออกจากอาคารส านักงานได้อย่างปลอดภยั 

๑. จัดเจ้าหน้าที่ช้ีแจงมารับบริการ 
หรือผู้มาติดต่อ 
๒. รับเรื่องจากผู้มารับบริการหรือผู้มาตดิต่อ 

๓. ให้การช่วยเหลือและน าผูม้าตดิต่อราชการ
ออกมาอย่างปลอดภยั  

๔.ด าเนินการและส่งมอบบริการทนัที ท่ีสามารถ
ด าเนินการได ้

๕. กรณีไมส่ามารถส่งมอบบริการได้ให้แจ้งหรือ
ส่งมอบบริการทันที ท่ีสามารถด าเนินการได ้

 

ก่อนเกิดเหตกุารณ์ 

ระหวา่งเกิดเหตกุารณ์ 

ไมเ่กิดความวุน่วาย 

เกิดความวุน่วาย 

หลงัเกิดเหตกุารณ์

ชมุนมุนมุ 



-๑๑- 
 

๓. แผนภาพแสดงขั้นตอน การปฏิบัติตามแผนรองรับภาวะฉุกเฉินกรณแีผ่นดินไหว 
 
 
 
 
 
 

 

 

๑. ส านักงานเลขานุการกรม ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดทั้งทางวิทยุและโทรทัศน์ 

๒. ส านักงานเลขานุการกรม แจ้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบเพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการอพยพ 

๓. ผู้มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ทันที  
   ๓.๑ ผู้น าทางหนีแผ่นดินไหวแก่เจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการ 
   ๓.๒ ผู้ขนย้ายทรัพย์สินและเอกสารที่ส าคัญ หากสามารถท าได ้
 

๕. กรณีไม่สามารถ
ออกจากอาคารได้ 

๕.๑ ให้อยู่ในชั้นเดิม 
๕.๒ ห้ามใช้ลิฟท์โดยเด็ดขาด 
๕.๓ ให้หมอบอยู่ใต้โต๊ะหรือยืนชิดติดกับเสาที่แข็งแรง 

๖. ผู้อ านวยการส านัก/กลุ่ม/กอง รายงานผล 
ให้หัวหน้าส่วนราชการ ทราบเป็นระยะ 

ทราบเป็นระยะๆ 

๔.๑ ผู้น าทางหนีแผ่นดินไหว จะเป็นผู้น าทางอพยพ โดย
ใช้บันไดหนีไฟไปยังจุดรวมพล ห้ามใช้ลิฟท์โดยเด็ดขาด 
(ด้านทิศใต้ของอาคารรฐัประศาสนภักดี หรืออาคาร B )  
๔.๒ ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ ให้ตรวจสอบจ านวนเจ้าหน้าที่
ในสังกัดตนเองและรายงานให้ผู้อ านวยการส านัก/กลุ่ม/
กอง ทราบ 

 

๔. กรณีออกจาก
อาคารได้ 

๑. ให้ความรู้ในการปฏิบัติตน เมื่อเกิดแผ่นดินไหว พร้อมเส้นทางอพยพ
แผ่นดินไหวและจุดรวมพลแก่เจ้าหน้าที่ทุกคน 

 
๒.การปฏิบัติ
ในภาวะ
ฉุกเฉิน 

๓.การปฏิบัติ
หลังเกิด

แผ่นดินไหว 
ไม่มผีู้สญูหาย 

มีผู้สญูหาย 

ด าเนินการค้นหาผู้สูญหาย โทรแจ้ง 
- มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง ๐๒-๒๒๖-๔๔๔๔-๗ 
- มูลนิธิร่วมกตัญญู ๐๒-๗๕๑-๐๙๕๑-๓ 

๑. ด าเนินการส ารวจความเสียหาย
สถานที่ปฏิบัติงาน 
๒. สถานที่เสียหายไม่สามารถปฏิบัติงาน
ได้ ให้ สลก. จัดหาสถานที่ทดแทน 
เพ่ือปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน 
ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน  

๑.การปฏิบัติ
ในภาวะปกต ิ



-๑๒- 
 

๔. แผนภาพแสดงขั้นตอน การปฏิบัติตามแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน 
กรณีการก่อการร้ายหรือการก่อการร้าย 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่เจ้าหน้าที่ เมื่อเกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายในกรณีต่างๆ 
ตลอดจนเส้นทางในการอพยพออกจากตัวอาคารและจุดรวมพล 
๒ การส ารวจเครื่องมือรักษาความปลอดภัย เช่น กล้องวงจรปิด อุปกรณ์ไฟส ารองฉุกเฉิน 
อุปกรณ์สื่อสาร เครื่องทาบบัตรเข้า-ออกประตู 
๓ ส ารวจตรวจตราผู้ผ่านเข้าออกกับส านักงานฯ /แลกบัตรผู้มาติดต่อ 

๑.การปฏิบัติ
ในภาวะ
ปกต ิ

๒.การปฏิบัติ
ในภาวะ
ฉุกเฉิน 

๓.การปฏิบัติ
หลังเกิดการ
ก่อการร้าย 

๑. ผู้พบเห็นเหตุการณ์/สิ่งของ/บุคคลต้องสงสัย รายงานต่อผู้บังคับบัญชา 
หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ  
 

๒. ประสานเจ้าหน้าที่ต ารวจ สน. ทุ่งสองห้อง 
โทร.๐๒-๕๗๔-๖๔๖๐-๗ เพ่ือควบคุมเหตุ 

๗. ผู้บริหารร่วมวิเคราะห์และประเมิน
สถานการณ์กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

๔. ช่วยเหลือผู้ ได้รับบาดเจ็บน าส่งโรงพยาบาล
ใกล้เคียง (มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง โทรศัพท์ ๐๒-๒๒๖-
๔๔๔๔-๗)(มูลนิธิร่วมกตัญญู โทรศัพท์ ๐๒-๗๕๑-
๐๙๕๑-๓) (ศูนย์นเรนทร โทรศัพท์ ๑๖๖๙) 
 

๓. ให้การช่วยเหลือและแนะน าผู้มารับบริการออกมา
จากตัวอาคารอย่างปลอดภัย 

 

๕. หากเหตุการณ์รุนแรง ไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์
ได้  
ให้ด าเนินการอพยพและรวมตัวกันที่จุดนัดหมา 
 ๖ .  ส า ร ว จ จ า นวนบุ ค ล าก ร  ห าก มี ผู้ สู ญหาย  
ให้ด าเนินการค้นหาผู้ที่ติดค้างอยู่ภายในตัวอาคาร 

 

๑. ให้ส านัก/กอง/กลุ่ม และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการส ารวจและประเมิน
ความเสียหาย 
๒. ในกรณีสถานที่ท างานเสียหายจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ส านักงานเลขานุการกรม 
จัดหาสถานที่ในการท างานและให้บริการประชาชนทดแทนสถานที่ เดิม พร้อมทั้ง
ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 
 
 

๘. เจ้าหน้าที่น าเอกสารที่มีความส าคัญเสี่ยงต่อการสูญ
หายและโดนท าลาย ออกจากส านักงาน  
 

ด าเนินการไปพร้อมกนั 

หากสามารถกระท าได้ 



-๑๓- 
 

๕. แผนภาพแสดงขั้นตอน การปฏิบัติตามแผนรองรับกรณนี้ าท่วม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

๑.การ
ปฏิบัติใน
ภาวะปกต ิ

๒.การ
ปฏิบัติใน 

ภาวะ
ฉุกเฉิน 

๓.การปฏิบัติ
หลังเกิด 

น า้ท่วม 

๑.๑ ส านัก/กอง/กลุ่ม เตรียมความพร้อมเอกสาร ข้อมูลที่ส าคัญและอุปกรณ์ส านักงาน  
หากจ าเป็นต้องย้ายสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
๑.๒ ส านักงานเลขานุการกรม จัดท าบัญชีหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
สามารถติดต่อกันได้สะดวกเมื่อเกิดน้ าท่วม 
 

๒.๑ แต่ละส านัก/กอง/กลุ่ม ประเมินสถานการณ์ เตรียมพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ 
      - หากเหตุการณ์ต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด ให้แจ้งส านักงานเลขานุการกรมทราบ  
     - ส านัก/กอง/กลุ่ม รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์  
  

 ๒.๒ ส านักงานเลขานุการกรมแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ ผ่านทุกช่อง
ทางการสื่อสาร ที่สามารถใช้งานได ้
 
๒.๓ ระดับน้ าบนถนนเส้นแจ้งวัฒนะเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ ใกล้ขั้นวิกฤติ ให้ส านักงาน
เลขานุการกรม รายงานผู้บริหารทราบ 

 (๔) ผู้บริหารร่วมกับผู้อ านวยการ ส านัก/กอง/กลุ่ม 
ประเมินสถานการณ์ 
 

๒.๔ ผู้บริหารร่วมกับผู้อ านวยการ ส านัก/กอง/กลุ่ม ประเมินสถานการณ์ 

 

๒.๕ น้ าท่วมสูง จนมีการตัดกระแสไฟฟ้า ให้เจ้าหน้าที่รับเรื่องจากผู้มารับบริการ
หรือผู้มาติดต่อราชการไว้ก่อน และแจ้งว่าจะด าเนินการทันทีที่สามารถด าเนินการ
ได้ 
๒.๖ รับเรื่องจากผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการไว้ก่อน และช่วยเหลือผู้มา
รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ออกจากส านักงานโดยปลอดภัย 
 
๒.๗ เหตุการณ์รุนแรง จ าเป็นต้องปิดอาคาร ให้ส านักงานเลขานุการกรม 
จัดหาสถานที่ในการท างานและให้บริการประชาชนในเบื้องต้น  
และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 

๓.๑ ส านักงานเลขานุการกรม ร่วมกับ ส านัก/กอง/กลุ่ม และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง ส ารวจความเสียหายที่เกิดขึ้น 
๓.๒ ซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้กลับคืนสู่สภาพเดิม 
๓.๓ ส านักงานเลขานุการกรม สรุปรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับชั้น 
 

๒.๘ ส านักงานเลขานุการกรม จัดหาสถานที่พักพิงชั่วคราว เครื่องอุปโภค บริโภค  
แก่เจ้าหน้าที่ของกรมที่ประสพภัย 

๒.๙ ส านักงานเลขานุการกรม รายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ทราบเป็น 
ระยะๆ 
 



-๑๔- 
 

แผนที่แสดงจุดรวมพลของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
(ด้านทิศใต้) 

 

 
 
 

************************************************** 
 
 
 
 

ป้ายล าดับที่ ๑๔ จุดรวมพลของ สคบ. 


