แผนปฏิบัตกิ ารบริหารความตอเนื่องของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนปฏิบัตกิ ารบริหารความตอเนื่องของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เมษายน ๒๕๖๓

สารบัญ
หน้า
๑. สถานการณ์เฉพาะ

๑

๒. วัตถุประสงค์

๑

๓. กฎหมายและแผนที่เกี่ยวข้อง

๑

๔. ข้อมูลทั่วไป

๑

๕. องค์กรปฏิบัติ

๑

๖. แนวทางปฏิบัติกรณีมีเหตุควรสงสัยว่าเจ้าหน้าที่เป็นกลุ่มเสี่ยง/ติดเชื้อ

๒

๗. การปฏิบัติ
๗.๑ กรณีที่ ๑ ปภ. สามารถปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนได้ ณ ที่ตั้ง
๗.๒ กรณีที่ ๒ สถานการณ์ไม่สามารถควบคุมได้
๗.๓ กรณีที่ ๓ รัฐบาลยกระดับการปฏิบัติการสูงสุด ห้ามออกนอกเคหสถาน ๒๔ ชั่วโมง

๓
๗
๑๒

๘. คำแนะนำในการปฏิบัติ

๑๒

ภาคผนวก
- คำสั่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ ๑๗๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน
และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริหารความต่อเนื่องของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในสถานการณ์โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
- แบบแผนงานการปฏิบัติงานในบ้านพัก เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (Form 2)
- แบบบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ (Form 3)
- แบบฟอร์มการสำรวจและการบริหารทรัพยากรบุคคล วัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำงานที่บ้าน (Work from home)
(Form 4)

แผนปฏิบัติการบริหารความต่อเนื่องของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
๑. สถานการณ์เฉพาะ
ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และรัฐบาลได้กำหนด
มาตรการเพื่อการป้องกัน สกัดกั้น ชะลอ และสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประกอบกับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
และการให้บริการประชาชนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้
เพื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สามารถปฏิบัติงาน และให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งสนับสนุนอำนวยความสะดวก และสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติให้แก่บุคลากร จึงจัดทำแผนปฏิบัติการ
บริหารความต่อเนื่องของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด-19) ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานให้กับ สำนัก กอง และหน่วยงาน ปภ. ในภาวะไม่ปกติ
๒.๒ เพื่อดำรงไว้ซึ่งภารกิจหลัก/รอง ของ ปภ. ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีความสอดคล้อง เหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น
๒.๓ เพื่อให้การสนับสนุนมาตรการ ข้อสั่งการของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยกำหนด
๓. กฎหมายและแผนที่เกี่ยวข้อง
๓.๑ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
๓.๒ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
๓.๓ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
๓.๔ พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
๓.๕ แผนบริหารความต่อเนื่องของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔. ข้อมูลทั่วไป
๔.๑ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ส่วนกลาง) ประกอบด้วย ๓ อาคาร มีที่ตั้ง ๓/๑๒ ถนนอู่ทองนอก
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
๔.๒ บุคลากรมาปฏิบัติงาน รวม ๖๗๕ คน ประกอบด้วย ข้าราชการ ๔๒๐ คน ลูกจ้างประจำ ๑๖ คน
พนักงานราชการ ๒๓๙ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓)
๕. องค์กรปฏิบัติ ศูนย์บริหารความต่อเนื่องของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีโครงสร้าง ดังนี้

๖. แนวทาง...

-๒๖. แนวทางปฏิบัติกรณีมีเหตุควรสงสัยว่าเจ้าหน้าที่เป็นกลุ่มเสี่ยง/ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
จนท.สงสัยว่าอาจมีอาการติดเชื้อหรือเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง

แจ้งกองการเจ้าหน้าที่

ผอ.กจ. มีหนังสือเรียน อปภ. เพื่อพิจารณาอนุญาตให้ปฏิบัติงาน
ในที่พักเป็นเวลา 14 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลา

จนท.ผู้ต้องสงสัยพบแพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจ

ผลการตรวจติดเชื้อ Covid – 19
(1) จนท.เข้าสู่กระบวนการรักษา โดยถือเป็นวันลาป่วย
(2) แจ้ง ผอ.กจ.
(3) ผอ.กจ.ทำหนังสือนำเรียนผลการตรวจเสนอ อปภ.
เพื่อพิจารณาปิดหน่วยงานที่มีผู้ติดเชื้อ
(4) ผอ.กจ.ทำหนังสือแจ้งเวียนทุกหน่วยงานในสังกัด
ปภ. เพื่อให้ทราบประวัติความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
(5) หากมีประวัติความเสี่ยงต่อบุคคลในหน่วยงานอื่น
ให้บุคคลที่มีความเสี่ยงกักตัว 14 วัน
(6) กรณีมีผู้ติดเชื้อหลายหน่วยงาน หลายอาคาร
ผอ.กจ. ทำหนังสือเสนอ อปภ. เพื่อพิจารณาสั่งให้
ย้ายสถานที่ทำงาน/ทำงานที่บ้าน
(7) กองคลังดำเนินการจัดทำความสะอาด/ฆ่าเชื้อ และ
ปิดทำการหน่วยงาน/อาคารสถานที่ 14 วัน

ผลการตรวจไม่ติดเชื้อ Covid – 19
(1) จนท.กักตัว 14 วัน
(2) นำใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อผู้บังคับบัญชา
เมื่อมาทำงานตามปกติ
(6.1) หน่วยงานที่มีภารกิจด้านเฝ้าระวัง รับแจ้งเหตุ
รายงานและติดตามสถานการณ์สาธารณภัย ตลอดจน
การแจ้งเตือนภัย ได้แก่ ศภช. และ ศอ. ย้ายไป
ปฏิบัติงาน ณ ศภช. (บางนา)
(6.2) หน่วยงานที่จำเป็นต้องมาปฏิบัติงานที่สำนักงาน
ได้แก่ กค. สล. นส. สส. ทส. ชภ. และ ผพ. ย้ายไป
ปฏิบัติงาน ณ สพบ. (บางพูน)
(6.3) หน่วยงานนอกจากที่ระบุตาม (6.1) และ (6.2)
ปฏิบัติงาน ณ บ้านพัก

๗. การปฏิบัติ...

-๓๗. การปฏิบัติ ได้กำหนดกรอบแนวทางปฏิบัติ ออกเป็น ๓ กรณี ได้แก่
๗.๑ กรณีที่ ๑ ปภ. สามารถปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนได้ ณ ที่ตั้ง ให้ดำเนินการ ดังนี้
๗.๑.๑ ด้านบุคลากร
การรายงานตัวของบุคลากร และการติดตามตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน เพื่อลดความแออัด
ในการปฏิบัติงานและเฝ้าระวังป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กองการเจ้า หน้า ที่
จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติในการทำงาน เพื่อให้บุคลากรถือ ปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ให้ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ มาปฏิบัติราชการที่หน่วยงานสลับวันเว้นวัน
หรือไม่เกิน ๓ วันทำการต่อสัปดาห์
(๒) ให้ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าหน่วยงาน กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ ในสังกัดตามความจำเป็น และเหมาะสมกับลักษณะงาน
กรณีที่อยู่ปฏิบัติงานภายในที่พัก ดังนี้
๑) ให้ ร ายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการในวั น ที่ ป ฏิ บั ติ ง านภายในที่ พั ก ตามแบบฟอร์ ม
ที่กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเวียนทางแอพพลิเคชั่น Line (กลุ่มผู้บริหารกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย) และถือเป็นหน้าที่ของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ ที่ต้องพร้อมให้สามารถติดต่อ สื่อสาร
ได้ตลอดช่วงเวลาที่ปฏิบัติงานภายในที่พัก หรือพร้อมเข้าร่วมประชุมในเรื่องสำคัญเร่งด่ วนผ่านระบบออนไลน์ หรือ
สถานที่ที่ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าหน่วยงาน กำหนด เป็นต้น และต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้อำนวยการ
สำนัก/ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าหน่วยงาน อย่างเคร่งครัด
๒) ให้ลงเวลาปฏิบัติราชการเสมือนมาปฏิบัติราชการตามปกติ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
โดยเป็นไปตามแบบบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการที่ระเบียบกำหนด
๓) กรณีข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ ที่มีความประสงค์จะลาในทุกกรณี
ให้ยื่นใบลาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
๔) ห้า มเดิ น ทางออกต่างจังหวัด หากมีความจำเป็นต้องเดินทางออกต่างจังหวัดให้ ขอ
อนุญาตลาหยุดราชการให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
(๓) สำหรับ ข้า ราชการ/ลูก จ้า งประจำ/พนั ก งานราชการ ที่ม าปฏิ บัติง านในหน่ ว ยงาน
ให้ ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าหน่วยงาน ดำเนินการให้มีการเหลื่อมเวลาการปฏิบัติงาน และเวลา
พักกลางวัน และเวลาเลิกปฏิบัติงาน เป็น ๓ รอบ ดังนี้
เวลามาปฏิบัติงาน
๐๗.๓๐ น.
๐๘.๓๐ น.
๐๙.๓๐ น.

เวลาพักเที่ยง
๑๑.๐๐ น.
๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ น.

เวลาเลิกปฏิบัติงาน
๑๕.๓๐ น.
๑๖.๓๐ น.
๑๗.๓๐ น.

(๔) ให้ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ ที่มาปฏิบัติงานในหน่วยงานสวมหน้ากาก
อนามัย และนั่งปฏิบัติงานโดยเว้นระยะห่างกัน ๑ เมตร
๗.๑.๒ ด้าน...

-๔๗.๑.๒ ด้านงานสารบรรณ การรับ-ส่ง หนังสือ
กรณี สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ยังควบคุมได้
โดยบุ คลากร ปภ. ยั งสามารถมาปฏิบั ติราชการที่ห น่วยงานได้ ซึ่งอาจมีการจำกัดจำนวนบุคลากรมาปฏิบัติห น้าที่
ในการนี้ สำนักงานเลขานุการกรม (สล.) จะได้มีการกำหนดผู้มาปฏิบัติงานในห้วงเวลาที่เกิดสถานการณ์ ได้แก่
(๑) เลขานุการกรมเป็นหลัก
(๒) ผู้อำนวยการส่วน อย่างน้อย ๑ คน (ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน)
(๓) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของแต่ละส่วน อย่างน้อย ๑ คน
แผนผังแสดงขั้นตอนงานสารบรรณ การรับ-ส่ง หนังสือ
เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
****************************************
กรณีที่ ๑ บุคลากร สล. ยังสามารถมาปฏิบัติราชการที่หน่วยงานได้ ซึ่งอาจมีการจำกัดจำนวนบุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่
สล. จะได้มีการกำหนดผู้มาปฏิบัติงานในห้วงเวลาที่เกิดสถานการณ์
แผนผังแสดงขั้นตอนการรับหนังสือภายนอก
คัดแยกประเภท

ซองไปรษณีย์

FAX

หนังสือกลับจาก
กระทรวงมหาดไทย

หนังสือที่ สำนัก/กอง หรือ
บุคคลภายนอก ถือมา

รวบรวมเสนอหัวหน้าฝ่ายสารบรรณ
หรือผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่แทน

วิเคราะห์เนื้อหาของหนังสือให้เป็นไปตาม
ขอบเขตหน้าที่ของ สำนัก/กอง ต่างๆ

เจ้าหน้าที่สารบรรณลงรับ และสแกน
หนังสือเข้าสู่ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
นำหนังสือส่งตาม สำนัก/กอง
แผนผัง…

-๕แผนผังแสดงขั้นตอนการรับหนังสือภายในเสนอผู้บริหาร และการออกเลขหนังสือ

เจ้าหน้าที่ สำนัก/กอง นำหนังสือเสนอผู้บริหาร
ลงในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
พร้อมใบเสนอหนังสือส่งให้ สล.

ไม่ถูกต้อง
สล. พิสูจน์อักษร
ตรวจสอบความถูกต้อง

สำนัก/กอง
นำกลับไปแก้ไข

ถูกต้อง
เสนอให้เลขานุการกรม หรือหัวหน้าฝ่าย
ที่ได้รับมอบหมายตามลำดับ ลงนามผ่าน

นำหนังสือเสนอให้ผู้บริหาร ลงนาม
ตามขอบเขตหน้าที่ของผู้บริหาร

ผู้บริหารลงนามในหนังสือแล้ว

สล. จะนำหนังสือส่งกลับคืน สำนัก/กอง
และสิ้นสุดสถานะหนังสือในระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

นอกเวลาราชการ
สำนัก/กอง ออกเลข
ได้เอง

สำนัก/กอง นำหนังสือที่ผู้บริหารลงนามแล้ว
ไปกรอกรายละเอียดในระบบการออกเลข
หนังสือกรม

ในเวลาราชการ สำนัก/กอง
ออกเลขและแจ้ง สล.
อนุมัติเลข

๗.๑.๓ ด้าน...

-๖๗.๑.๓ ด้านการปฏิบัติงานของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)
เพื่อสนับสนุนกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.)
กำหนดให้มีการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ทุกวันพุธ
ของสัปดาห์หรือวันที่เหมาะสม เพื่อติดตามสถานการณ์สาธารณภัย และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด-19) เพื่ อเตรี ยมความพร้ อมให้ การสนั บสนุ นข้ อมู ล บุ คลากร และทรัพยากร ปฏิ บั ติ งานตามที่ ศู นย์ บริ หาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของรัฐบาล (ศบค.) กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)
และกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) กำหนด โดยมีสำนัก/กอง ปภ. ให้การสนับสนุน
การปฏิบัติงาน และ ศอ. เป็นหน่วยประสานการปฏิบัติ
๗.๑.๔ ด้านอาคาร/สถานที่ และการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ
(๑) ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะรอบบริเวณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประจำทุกวันเสาร์
(๒) ทำความสะอาดบริเวณลิฟท์ ราวจับบันได ลูกบิดประตู เป็นประจำทุกวัน ไม่น้อยกว่าวันละ ๒ ครั้ง
(๓) ทำความสะอาดห้องน้ำโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค
(๔) มีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิเจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอกทุกอาคาร ทุกวันตลอด ๒๔ ชั่วโมง
พร้อมติดสติกเกอร์ว่าได้ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิแล้ว
(๕) มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบริเวณทางขึ้นอาคารทุกอาคาร
๗.๑.๕ ด้านยานพาหนะ
(๑) ให้หน่วยงานใช้ยานพาหนะที่กองคลังสนับสนุนใช้ประจำหน่วยงานก่อนเป็นลำดับแรก
(๒) ให้ห น่วยงานที่ไม่มียานพาหนะสนับสนุน และมีความต้องการติดต่อขอรับการสนับสนุน
ได้ที่ฝ่ายยานพาหนะ และอาคารสถานที่
(๓) กองคลัง ได้จัดเตรียมยานพาหนะสำหรับใช้ปฏิบัติงานในส่วนกลาง ดังนี้
๑) ยานพาหนะสำหรับผู้บริหาร จำนวน ๓ คัน ได้แก่
- รถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน ฌย ๓๘๓๑ กรุงเทพมหานคร
- รถตู้โดยสาร หมายเลขทะเบียน ฮฐ ๒๑๔๓ กรุงเทพมหานคร
- รถขับเคลื่อน ๔ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๓ กง ๓๑๘๘ กรุงเทพมหานคร
๒) ยานพาหนะสำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงาน จำนวน ๕ คัน ได้แก่
- รถตู้โดยสาร หมายเลขทะเบียน ฮฐ ๒๑๔๒ และ ฮฐ ๒๑๔๕ กรุงเทพมหานคร
- รถขับเคลื่อน ๔ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๓ กง ๓๑๘๙ ๓ กง ๓๑๙๐ และ ๓ กง ๓๑๙๑
กรุงเทพมหานคร

๗.๒ กรณีที่ ๒...

-๗๗.๒ กรณีที่ ๒ สถานการณ์ไม่สามารถควบคุมได้
ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือผู้มีติดเชื้อหลายหน่วยงาน หลายอาคาร ทำให้ ปภ. ไม่สามารถปฏิบัติงาน
และให้บริการประชาชนได้ ณ ที่ตั้ง ให้ดำเนินการดังนี้
๗.๒.๑ ด้านสถานที่ตั้งชั่วคราว
ให้ กจ. ทำหนังสือเสนอ อปภ. เพื่อพิจารณาสั่งให้ย้ายสถานที่ทำงาน/ทำงานที่บ้าน ดังนี้
(1) หน่วยงานที่มีภารกิจด้านเฝ้าระวัง รับแจ้งเหตุรายงานและติดตามสถานการณ์สาธารณภัย
ตลอดจนการแจ้งเตือนภัย ได้แก่ ศภช. และ ศอ. ย้ายไปปฏิบัติงาน ณ ศภช. (บางนา)
(2) หน่วยงานที่จำเป็นต้องมาปฏิบัติงานที่สำนักงาน ได้แก่ กค. สล. นส. สส. ทส. ชภ. และ ผพ.
ย้ายไปปฏิบัติงาน ณ สพบ. (บางพูน)
(3) หน่วยงานนอกจากที่ระบุตาม (1) และ (2) ปฏิบัติงาน ณ บ้านพัก
๗.๒.๒ ด้านงานสารบรรณ การรับ-ส่ง หนังสือ
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ไม่อาจควบคุมได้ (ระยะ ๓) และมีนโยบายปิดหน่วยงาน ปภ. สล. จะต้องดำเนินการในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) จั ด เตรี ย มสถานที่ ป ฏิ บั ติ ง านชั่ ว คราวแห่ งใหม่ เพื่ อ ปฏิ บั ติ งานรั บ -ส่ ง หนั ง สื อ ราชการ
โดยการประสานกั บ บริ ษั ท ไปรษณี ย์ ไทย จำกั ด สาขาดุ สิ ต ในส่ ว นของการนำส่ งพั ส ดุ ไปรษณี ย์ ห นั งสื อ ราชการ
ไปยังสถานที่ที่กำหนด
(๒) ระดมทรั พ ยากรต่ า ง ๆ ของฝ่ า ยสารบรรณและส่ ว นต่ า ง ๆ ที่ จ ำเป็ น ประกอบด้ ว ย
คอมพิวเตอร์ Scanner Flashdrive เป็นต้น
(๓) ตั้งกลุ่มไลน์ฝ่ายบริหารทั่วไป ปภ. เพื่อประสานงานกรณีหนังสือเร่งด่วน
(๔) แจ้งศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร และกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ทำการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ปภ. ถึงหน่วยงานราชการต่าง ๆ เกี่ยวกับสถานที่ตั้งของ สล. ตาม (๒) เพื่อติดต่อส่งหนังสือราชการ
(๕) แจ้ง กค. จัดยานพาหนะสำหรับการเสนอหนังสือผู้บริหาร (รองอธิบดีทุกท่าน และอธิบดี)
(๖) กรณี ระบบเครื อข่ายคอมพิ วเตอร์ (Internet) ล่ ม สล. ได้กำหนดวิธีรับ และส่ งหนังสื อราชการ
ทางสมุดรับและส่งให้กับกองต่าง ๆ (Manual System)
(๗) สล. โดยฝ่ ายสารบรรณจะได้ วิเคราะห์ เพื่ อ กำหนดลำดั บ ความสำคัญ ของเสนอหนั งสื อ
ภายนอก โดยเน้ น เรื่ องที่ เกี่ย วข้องกับ ประชาชนเป็ นหลั ก เช่น การช่ว ยเหลื อผู้ ป ระสบสาธารณภั ย การสนับ สนุ น
ทรัพยากรกู้ภัย รวมไปถึง การแจ้งเตือนภัยต่าง ๆ เป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงเรื่องที่จะมีผลกระทบเกิดขึ้นกับคนหมู่มาก
เช่น การจัดประชุม การฝึกอบรม เป็นต้น
รายละเอียดตามแผนผังแนบท้าย

กรณีที่ ๒...

-๘กรณีที่ ๒ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ไม่อาจควบคุมได้ และมีนโยบาย
ปิดหน่วยงาน ปภ. ในการนี้ สล. จะได้ระดมทรัพยากรในการปฏิบัติงานและไปกำหนดที่ตั้งชั่วคราวแห่งใหม่
ตามนโยบาย และแจ้งไปรษณีย์ และหน่วยงานภายนอกให้ส่งเอกสาร ตามสถานที่ที่กำหนด พร้อมทั้งแจ้งตั้งกลุ่มไลน์
ประสานงาน บห. และแจ้งกองคลังจัดรถยนต์เพื่อเสนองานผูบ้ ริหาร ๓ คัน
แผนผังแสดงขั้นตอนการรับหนังสือภายนอก
คัดแยกประเภท

ซองไปรษณีย์

FAX

หนังสือกลับจาก
กระทรวงมหาดไทย

หนังสือที่ สำนัก/กอง หรือ
บุคคลภายนอกถือมา

รวบรวมเสนอหัวหน้าฝ่ายสารบรรณ
หรือผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่แทน
วิเคราะห์เนื้อหาของหนังสือให้เป็นไปตาม
ขอบเขตหน้าที่ของ สำนัก/กอง ต่างๆ
เจ้าหน้าที่สารบรรณลงรับ และสแกนหนังสือเข้าสู่
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ผ่านคอมพิวเตอร์/
สมาร์ทโฟน (กรณี Work From Home)

นำหนังสือส่งให้เจ้าหน้าที่ สำนัก/กอง ที่ประจำสถานที่
ปฏิบัติงานชั่วคราว หรือแจ้งให้มารับหนังสือหรือส่งไฟล์
ให้เจ้าหน้าที่ สำนัก/กอง ผ่าน E-mail /LINE แล้วแต่
สถานการณ์ เพื่อไปดำเนินการต่อไป

แผนผัง…

-๙แผนผังแสดงขั้นตอนการรับหนังสือภายในเสนอผู้บริหาร และการออกเลขหนังสือ
เจ้าหน้าที่ สำนัก/กอง ที่ประจำสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราว
พิมพ์/ปริ้นท์ หนังสือเสนอผู้บริหารแล้วลงในระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมใบนำส่งหนังสือส่งให้
เจ้าหน้าที่ สล. ที่ประจำสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราว

เจ้าหน้าที่ สำนัก/กอง
ที่ปฏิบัติงานที่ใดที่หนึ่ง
ร่าง/พิมพ์ หนังสือเสนอผู้บริหาร
ส่งทาง E-mail หรือ LINE

เจ้าหน้าที่ สล. พิสูจน์อักษร
ตรวจสอบความถูกต้องจาก
หนังสือต้นฉบับ หรือ
ผ่านทาง LINE

ไม่ถูกต้อง
สำนัก/กอง
นำกลับไปแก้ไข

ถูกต้อง
เสนอให้เลขานุการกรม หรือรักษาการ
ที่ได้รับมอบหมายตามลำดับ ลงนามผ่าน
เจ้าหน้าที่ สล. นำหนังสือเสนอให้ผู้บริหาร
ลงนามตามขอบเขตหน้าที่ ณ สถานที่ที่
ผู้บริหารกำหนด โดยยานพาหนะที่ กค. จัดไว้
ให้

ผู้บริหารลงนามในหนังสือแล้ว
เจ้าหน้าที่ สล. จะนำหนังสือส่งกลับคืนให้
เจ้าหน้าที่ สำนัก/กอง และสิ้นสุดสถานะ
หนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

เจ้าหน้าที่ สำนัก/กอง ที่ประจำสถานที่
ปฏิบัติงานชั่วคราว นำหนังสือที่ผู้บริหาร
ลงนามแล้ว ไปออกเลขหนังสือในระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๗.๒.๓ ด้าน...

- ๑๐ ๗.๒.๓ ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย
ให้ ทส. จั ดตั้ งเครื อข่ ายสื่ อสารเพื่ อรองรั บการปฏิ บั ติ งาน ณ สถานที่ ชั่ วคราวและรองรั บ
การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) โดยอุปกรณ์หรือแพลตฟอร์มสำหรับการปฏิบัติงานที่บ้าน Work from home
เช่น ด้านแอปพลิเคชัน LINE ดังนี้

ให้เตรียมเครื่องมือการทำงานให้พร้อมทั้งคอมพิวเตอร์โน๊ ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือ สมุดจด ปากกา ฯลฯ
และสัญญาณอินเทอร์เน็ต โดยทำการดาวน์โหลดโปรแกรม LINE มาไว้บนเดสก์ท็อป

(๑) การทำงาน…

- ๑๑ (๑) การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ผ่าน LINE
๑) คุยงานแบบหลายคนสร้าง LINE Group Chat การสื่อสารเป็นหัวใจของการปฏิบัติงาน
ที่บ้ าน หากต้องการคุย งานแบบหลายคน ก็ส ร้าง LINE Group Chat กลุ่มแชทที่จะทำให้ เพื่อนร่วมงานได้อัพเดท
ไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งรับได้สูงสุด ๕๐๐ คนต่อกรุ๊ป
๒) ประชุ มงานผ่ าน LINE Call สามารถใช้ LINE Call ในรู ป แบบ Voice หรื อ VDO เพื่ อ
ประชุมเรื่องสำคัญให้ทุกคนรับรู้พร้อมกันทั้งเสียงและวิดีโอ โดยส่งได้สูงสุดครั้งละ ๒๐๐ คน
๓) นำเสนองานผ่าน LIVE สด ช่วยให้การนำเสนองานผ่าน Group VDO call ง่ายขึ้น โดยทุก
คนในกรุ๊ปสามารถคอมเมนต์ แสดงความคิดเห็น ระหว่างที่มีสมาชิกในกลุ่ม LIVE อยู่ได้
๔) จั ดการเอกสารด้วย LINE ด้วยฟีเจอร์ Drag & Drop Files Transfer ช่วยรับส่งไฟล์
สูงสุดวันละ ๑ GB ได้แบบไม่มีสะดุด แถมใช้งานง่ายแค่ drag & drop หากต้องการใช้งานเอกสาร รู ปภาพ หรือไฟล์
ขนาดใหญ่ ก็สามารถใช้ฟีเจอร์ Scan QR / Scan Text เพื่อแสกน QR Code ทันทีโดยไม่ต้องยกโทรศัพท์ หรือแม้แต่
สแกนข้อความตัวอักษรโดยไม่ต้องพิมพ์ให้เสียเวลา ก็สามารถ Copy ไปใช้ต่อได้ทันที
๕) จัดการไฟล์งาน สามารถเก็บไฟล์สำคัญได้สูงสุด ๑ GB ทั้งไฟล์เอกสาร ไฟล์รูป ไฟล์วิดีโอ
แบบไม่มีหมดอายุได้ในฟีเจอร์ Keep แต่ถ้าต้องการเก็บเรื่องสำคัญไว้ใน Notes หรือ Album เพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและเรียกดู
ได้ตลอด
๖) แชร์หน้าจอเมื่อประชุม ฟีเจอร์ Screen Sharing during Group VDO call สามารถแชร์
หน้าจอให้เห็นไฟล์งานไปพร้อม ๆ กันได้
(๒) การเตรียมทรัพยากรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Hardware
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- ไมค์ โ ครโฟน/ลำโพง/
กล้อง
- โทรศัพท์มือถือ
- สัญญาณอินเตอร์เน็ต

Software
Line Application
บนโทรศัพท์มือถือ/
บนคอมพิวเตอร์
Version ๕.๒๓

เอกสาร

ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์

ไฟล์งานที่สำคัญตามภารกิจ ระบบงานอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
หน้าที่ และ
ของหน่วยงานภายในต่างๆ
ที่ต้องการจะนำเสนอ
ในที่ประชุม

๗.๒.๔ ด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร ปภ. ที่บ้าน (Work from home)
ให้บุคลากร ปภ. จัดทำแบบรายงานการปฏิบัติงานที่บ้าน ประกอบด้วย (ภาคผนวก)
(๑) แบบแผนงานการปฏิบัติงานในบ้านพัก เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด-19) (Form 2)
(๒) แบบบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ (Form 3)
(๓) แบบฟอร์มการสำรวจและการบริหารทรัพยากรบุคคล วัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำงาน
ที่บ้าน (Work from home) (Form 4)
๗.๓ กรณีที่ ๓...

- ๑๒ ๗.๓ กรณีที่ ๓ รัฐบาลยกระดับการปฏิบัติการสูงสุด ห้ามออกนอกเคหสถาน ๒๔ ชั่วโมง
ในกรณีที่รัฐบาลยกระดับการปฏิบัติการขั้นสูงสุด ห้ามบุคคลในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ออกนอก
เคหสถาน ๒๔ ชั่วโมง ทำให้ บุคลากร ปภ. ไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนได้ ณ ที่ตั้ง
ให้ดำเนินการดังนี้
๗.๓.๑ ให้บุคลากร ปภ. ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) เต็มรูปแบบ ตามที่ สำนัก/กอง หน่วยงาน ปภ.
ได้จัดทำแผนไว้ โดยใช้ระบบ LINE/ระบบสนับสนุนอื่น และให้เปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อเป็นช่องทาง
ในการติดต่อสื่อสาร สั่งการ และประสานการปฏิบัติ สำหรับหัวหน้าหน่วยงานให้ใช้ LINE กลุ่ม ปภ. ส่วนกลาง สำหรับ
การติดต่อสื่อสารกับผู้บริหารระดับสูง ในการสั่งการ และประสานงาน
๗.๓.๒ ให้ สล. จั ดวางระบบงานสารบรรณในภาวะวิกฤต พร้อมทั้งดำรงการประสานงานระหว่าง
ผู้บริหาร และสำนัก/กอง หน่วยงาน ปภ. เพื่อรองรับการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home)
๗.๓.๓ ให้ ทส. จัดวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และดำรงการสื่อสารตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อรองรับ
การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home)
๗.๓.๔ ช่ อ งทางการสื่ อ สาร ระหว่ า งหน่ ว ยงานภายนอก หน่ ว ยงานภู มิ ภ าค ให้ ติ ด ตามข่ า วสาร
ผ่านทางเว็ปไซต์ ปภ. รวมทั้งการประสานงานผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ LINE กลุ่ม
๘. คำแนะนำในการปฏิบัติ
๘.๑ แผนปฏิบัติการนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จะสิ้นสุด
๘.๒ ให้ศูนย์บริหารความต่อเนื่องของกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็น ศูนย์ประสานงานและแก้ไข
ปัญ หาอัน อาจจะเกิดขึ้น ในทางปฏิบั ติ เพื่อให้ การบริห ารราชการของกรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เป็นไป
อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
๘.๓ หากมีปัญหาใดที่เกินกว่าขอบเขตของแผนฉบับนี้ ให้รายงานตรงต่ออธิบดี เพื่อพิจารณาสั่งการ

(นายมณฑล สุดประเสริฐ)
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗ เมษายน ๒๕๖๓

ภาคผนวก

QR CODE
- คำสั่งกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ ๑๗๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓
เรื่อง แตงตั้งคณะทำงานและเจาหนาที่ประจำศูนยบริหารความตอเนือ่ งของ
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในสถานการณโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
- แบบแผนงานการปฏิบัติงานในบานพัก เพื่อลดความเสี่ยงตอการติดเชื้อโรค
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (Form 2)
- แบบบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของขาราชการและเจาหนาที่ (Form 3)
- แบบฟอรมการสำรวจและการบริหารทรัพยากรบุคคล วัสดุ อุปกรณที่จำเปน
ในการทำงานที่บาน (Work from home) (Form 4)

