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องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

1.ความเป็นมา 
 องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งขึ้นตามพระราช
กฤษฎีกาจัดต้ังองค์การตลาด พ.ศ.2496 มีวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 6 และมาตรา 7 แห่ง
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาด พ.ศ.2496 เพื่อดำเนินการจัดตั้งตลาดสาธารณะ ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ตลาด ปรับปรุงตลาดสาธารณะที่มีอยู่แล้วให้ถูกสุขลักษณะและทันสมัย ส่งเสริมตลาดเอกชน จัดและส่งเสริมการผลิตโภค
ภัณฑ์ให้พอแก่ความต้องการของตลาด จัดการขนส่งโภคภัณฑ์ไปสู่ตลาดให้เป็นไปโดยสะดวก จัดดำเนินการ ควบคุม และ
อำนวยบริการเกี่ยวกับตลาดขององค์การตลาด รวมถึงมีอำนาจเกี่ยวกับการสร้าง ซ้ือ จัดหา ยืม ให้ยืม เช่า ให้เช่า เช่าซ้ือ 
ให้เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครองหรือดำเนินงานเกี่ยวกับเครื่องใช้ บริการ หรือทรัพย์สินใดๆ อันเกี่ยวกับตลาด ทำ
การค้าและขนส่งสินค้า กู้ยืมเงิน หรือให้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคล หรือด้วยทรัพย์ หรือรับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
เพื่อสร้างตลาดและปรับปรุงตลาด ทำการค้าและขนส่งสินค้า ออกเงินทุนหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือถือหุ้นในบริษัท เพ่ือ
จัดตั้งหรือดำเนินการตลาด วางระเบียบในการจัดตลาดขององค์การ กระทำการอื่นใดเพื่อส่งเสริมตลาดและการผลิตโภค
ภัณฑ์เพ่ือให้พอแก่ความต้องการของตลาด       
 ด้วยภารกิจหลังดังกล่าว ประกอบกับในปัจจุบันพบว่าไวรัสโคโรนา ซ่ึงมีที่มาจาก มณฑล อูฮั่น ประเทศ
จีน ที่กำลังแพร่ระบาดในวงกว้างอย่างรวดเร็ว และเกิดการพัฒนาเป็นไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ซ่ึงผู้ป่วยท่ีได้รับเชื้อไวรัส
ชนิดนี้ มีโอกาสสูงท่ีจะเป็นโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง ทำให้ปอดเสียหายและอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้  
 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศชื่อเป็นทางการสำหรับใช้เรียกโรคทางเดินหายใจที่ เกิดจาก
ไวรัสโคนาสายพันธุ์ใหม่ว่า “โควิด-ไนน์ทีน (COVID-19) โดยชื่อนี้มาจากคำย่อในภาษาอังกฤษของคำว่าโคโรนา ไวรัส 
และดีซีส (Disease) ที่แปลว่าโรคภัยไข้เจ็บ รวมท้ังเลข 19 ซ่ึงแสดงถึงปีท่ีมีรายงานการแพร่ระบาดคร้ังแรก 
 
 จากเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น องค์การตลาดได้เตรียมความพร้อมไว้รองรับสถานการณ์ที่อาจจะส่ง
อย่างรวดเร็ว เพ่ือให้การดำเนินกิจการขององค์การตลาด เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ขององค์กร โดยจัดทำแผนบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ องค์การตลาด และวางกรอบสมมติฐาน สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส Covid-19 มาสู่
องค์การตลาด เป็น 3 ช่วง ดังต่อไปนี้  
ช่วงที่ 1 : ก่อนการระบาด  
 หมายถึง ช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์ระบาดของโรค COVID-19 ในองค์การตลาด สำนักงานใหญ่ (รวม
ตลาดตลิ่งชัน) และ ในตลาดสาขาขององค์การตลาด อีก 4 สาขาได้แก่ ตลาดสาขาปากคลองตลาด (กทม) , ตลาดสาขา
บางคล้า (ฉะเชิงเทรา) , ตลาดสาขาหนองม่วง (ลพบุรี) และตลาดสาขาลำพูน โดยช่วงนี้ ผู้อำนวยการองค์การตลาด มอบ
ข้อสั่งการ ใหร้องผู้อำนวยการองค์การตลาด (นายวิทยา ทรัพย์เย็น) จัดต้ังคณะทำงานบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินกรณี การ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 หรือคณะทำงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพ่ือกำกับ
ดูแลป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และสามารถทำให้การดำเนินงานขององค์การตลาดดำเนินการต่อไปได้อย่างไม่ติดขัด 
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร  
 
ช่วงที่ 2 : ช่วงระบาด   
 หมายถึง ช่วงเกิดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ภายในบริเวณอาณาเขต ขององค์การตลาด
สำนักใหญ่ (ตลิ่งชัน) และ ในตลาดสาขาขององค์การตลาด อีก 4 สาขาได้แก่ ตลาดสาขาปากคลองตลาด (กทม) , ตลาด
สาขาบางคล้า (ฉะเชิงเทรา) , ตลาดสาขาหนองม่วง (ลพบุรี) และตลาดสาขาลำพูน โดยช่วงนี้ ผู้อำนวยการองค์การตลาด 
มอบข้อสั่งการ ดังนี้ 
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 1) ให้รองผู้อำนวยการองค์การตลาด หรือประธานคณะทำงานบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินกรณี 
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 หรือคณะทำงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ออกมาตรการรองรับการ
แพร่ระบาดของโรค และ กำกับดูแล ให้ครอบคลุม ทุกส่วนงานขององค์การตลาด ตลาด ได้แก่  องค์การตลาดสำนักงาน
ใหญ่ (รวมตลาดสาขาตลิ่งชัน) ตลาดสาขาบางคล้า ตลาดสาขาหนองม่วง และตลาดสาขาลำพูน 
 2) ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จัดทำ โครงสร้างคณะทำงานฉุกเฉิน ผังการติดต่อ (Call Tree) และ
กำกับพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์การตลาด ให้ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆที่องค์การตลาด 
กำหนด เพ่ือบริหารจัดการความสงบเรียบร้อย เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ให้มากที่สุด 
 3) ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จัดทำ สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส
โคโรนา หรือ โควิด-19 และประชาสัมพันธ์ทางช่องทางสื่อสารออนไลน์ ขององค์การตลาด เช่น เว็บไซด์  ,Facebook  
,line เป็นต้น  
 4) ให้ผู้ส่วนเกี่ยวข้อง จัดทำแนวทางที่เกี่ยวกับการบริการประชาชนในช่วงสภาวะวิกฤต หรือ 
ช่วงการเกิดระบาด เช่น ตลาดสาขาตลิ่งชัน มีนโยบาย ไม่รับเงินสด ให้ผู้เช่าแผงตลาดและผู้เช่าท่ีอยู่อาศัย สามารถจ่ายค่า
เช่า ผ่านระบบธนาคารออนไลน์ เพ่ือลดการเดินทางเข้ามาติดต่อสำนักงานด้วยตนเอง เป็นต้น 
 
ช่วงที่ 3 : ช่วงฟ้ืนฟู หลังการระบาดสิ้นสุดแล้ว 
 หมายถึง ช่วงหลังจากรัฐบาลไทยประกาศการสิ้นสุดของการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19  โดยช่วงนี้ 
ผู้อำนวยการองค์การตลาด มอบข้อสั่งการ ดังนี้ 
 1) ให้มีการประเมินผลกระทบของส่วนงานต่างๆ ใน องค์การตลาดสำนักใหญ่ และตลาดสาขา 
ทั้งหมดจำนวน 5 สาขา หลังการระบาดของโรค COVID-19 สิ้นสุดลง จากการประกาศของรัฐบาล เพื่อนำข้อมูลมา
กำหนดแผนการฟื้นฟู ให้ส่วนงานต่างๆขององค์การตลาดและตลาดสาขาทั้งหมด สามารถกลับมาดำเนินการตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างรวดเร็วท่ีสุด 
 2) ให้คณะทำงานบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินกรณี การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-
19 หรือคณะทำงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พิจารณาการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือยกเลิกมาตรการต่างๆท่ีเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการในช่วงที่2 : ช่วงระบาดของโรค COVID-19 ในส่วนงานองค์การตลาด รวมถึงตลาดสาขาทั้งหมด หรือ
ยังคงคำสั่งและมาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเฝ้าระวังสถานการณ์ต่อไป 
 
 อต. ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้มีการจัดทำ  “แผนบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ จากการระบาด ของโรค COVID-19 ขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย” ขึ้นมาเพื่อเป็นแผนฯ 
เตรียมความพร้อมและปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโดยเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินของรัฐบาลไทย เพ่ือให้เกิด
การประสานงาน สื่อสาร และปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2.วิสัยทัศน์ 
******* 
 เป็นแผนหลักในการเตรียมความพร้อมรับมือ ตอบโต้ และฟ้ืนฟูหลังสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติ : 
กรณีโรคระบาดขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  ที่สามารถนำไปปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดโรคระบาดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อลดความเสี่ยงและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของ อต. ตลอดจนพนักงานที่ปฏิบัติงานที่ อต. 
และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อให้มีน้อยที่สุด 
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3.วัตถุประสงค ์
******* 
 เพื่อให้เป็นแนวทางในการบูรณาการ การบริหารจัดการ ประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการ
ประสานงาน การสั่งการ และการติดต่อสื่อสารเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินจากโรคระบาดขึ้นในเขต อต. เพ่ือป้องกัน เตรียมพร้อม 
ระงับเหตุ และการจัดการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีแนวทางในการฟื้นฟูสถานการณ์ 
และการสร้างความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของ อต. ได้อย่างเหมาะสม โดยแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน : กรณี 
COVID-19 ของ อต. มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1.เพ่ือสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยให้บุคลากรทุกระดับ 
 2.เพ่ือสร้างระบบการเตรียมความพร้อม และแนวทางการปฏิบัติในการรับการระบาดใหญ่ของโรค COVID-19 
 3.เพ่ือจัดการหรือบรรเทาความรุนแรงจากเหตุการณ์ และโรคติดต่อร้ายแรงได้ 
 4.เพ่ือลดผลกระทบทางการเงิน กฎหมาย ชื่อเสียง และผลกระทบอื่นที่อาจเกิดขึ้นต่อองค์กรและประเทศ 
 5.เพื่อให้ อต. สามารถปฏิบัติงานต่อไปได้ ทั้งด้านการฝึกอบรม การบริหาร และการสนับสนุนงานอื่นๆ ภายใต้
ทรัพยากรท่ีมีอย่างจำกัด จากบุคลากร อุปกรณ์ที่จำเป็น และอุปกรณ์การสื่อสาร 
 6.เพ่ือฟ้ืนฟู องค์การตลาดสำนักงานใหญ่และตลาดสาขาท้ังหมดกลับมาดำเนินการในสภาวะปกติโดยเร็วท่ีสุด 
 
4.ขอบเขต 
****** 
 แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน: กรณีเกิดโรคระบาดของ COVID-19 อต. ฉบับนี้ กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในเตรียมความ
พร้อมรับมือการระบาด การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภาวะผิดปกติที ่เก ิดขึ ้นกับพนักงานที ่ปฏิบัติหน้าที ่รวมทั้ง
บุคคลภายนอกที่มาติดต่อ อต. และการฟ้ืนฟูให้กลับมาในสภาวะปกติโดยเร็วท่ีสุด 
 
5.นิยามศัพท ์
******* 
 5.1 โรคติดต่อ หมายถึง 
 โรคที่ถูกกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และกฎกระทรวงฯ ประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด 
 5.2 เหตุฉุกเฉิน/ภาวะฉุกเฉิน(Emergency) หมายถึง 
 เหตุการณ์หรือสภาวะที่มีอันตรายหรืออันตรายแฝงสูง ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้ป่วยและอาจ
แพร่กระจายสู่บุคคลอื่นในวงกว้างหรือสามารถควบคุมให้อยู่วงจำกัดได้ในเวลาอันสั้น 
 5.3 ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน(Emergency Center) หมายถึง 
 ศูนย์อำนวยการ อต. เพ่ือใช้ในการควบคุม สั่งการและประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆ ตามโครงสร้าง
แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินในการควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่เกิดเหตุได้อย่างมีเอกภาพ รวดเร็ว และทั่วถึง 
 5.4 ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC: Incident Commander) หมายถึง 
 เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1 สำนักระบาด
วิทยา กรมควบคุมโรค ทำหน้าที่ประเมินสถานการณ์ เลือกกลยุทธ์ในการควบคุม กำจัดภาวะโรคระบาด ควบคุมสั่งการ 
ฝ่ายประสานงาน ฝ่ายปฏิบัติการ 
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 5.5 ทีมเฝ้าระวังและสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (Surveillance Rapid Response Team: SRRT) หมายถึง 
 ทีมงานทางสาธารณสุขที่มีภารกิจในการเฝ้าระวังโรคติดต่อที่แพร่ระบาดรวดเร็วรุนแรงตรวจจับภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข(Public health emergency) สอบสวนโรคอย่างมีประสิทธิภาพ ทันการณ์ ควบคุมโรคฉุกเฉิน (ขั้นต้น) เพ่ือ
หยุดยั้งหรือจำกัดการแพร่ระบาดไม่ให้ขยายวง และแลกเปลี่ยนข้อมูลเฝ้าระวังโรคตลอดจนร่วมมือกันในการเฝ้าระวัง
ตรวจจับการระบาด โดยประเทศไทยมีการจัดต้ังและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่ทีมระดับตำบล อำเภอ เขต จังหวัด และ 
ประเทศ 
 5.6 ศูนย์ควบคุมโรคระบาดส่วนหน้า(On scene command post) หมายถึง 
 ศูนย์อำนวยการควบคุมโรคระบาดของ อต. เป็นศูนย์บัญชาการเพื่อใช้ในการควบคุม สั่งการ และประสานการ
ปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 และสำนัก
ระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 
 5.7 กองอำนวยการควบคุมโรคระบาด อต หมายถึง 
 ศูนย์อำนวยการกลาง เพ่ือระดมสรรพกำลังและทรัพยากรในการจัดการกับภาวะโรคระบาดที่เกิดขึ้น กรณีต้องใช้
อ ุปกรณ์การควบคุมโรค และเป็นศูนย์ประสานการปฏิบ ัต ิการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ได้แก ่ สำนักอนามัย 
กรุงเทพมหานคร, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 1 กรมควบคุมโรค สำนักงานเขตในการควบคุมภาวะโรคระบาดได้อย่าง
มีเอกภาพ รวดเร็วและทั่วถึง 
 5.8 กองอำนวยการควบคุมโรคระบาด กรุงเทพมหานคร หมายถึง 
 เป็นศูนย์อำนวยการกลางในระดับจังหวัด เพื่อระดมสรรพกำลังและทรัพยากรในการบริหารจัดการภาวะโรค
ระบาดที่เกิดขึ้น และเป็นศูนย์ประสานการปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักอนามัย  กรุงเทพมหานคร, 
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี1 กรุงเทพ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค สำนักเขตในการควบคุมภาวะโรคระบาดได้
อย่างมีเอกภาพ รวดเร็วและทั่วถึง ต้ังท่ี กรุงเทพมหานคร 
 5.9 ผู้อำนวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน(ED : Emergency Director) หมายถึง 
 ผู้มีอำนาจสั่งการสูงสุด อต. ได้แก่ ผู้อำนวยการองค์การตลาด และ/หรือ รองผู้อำนวยการองค์การตลาด ที่ได้รับ
มอบหมายให้กำกับดูแลสายงานบริหาร 
 5.10 ผู้สั่งการ ณ ที่เกิดเหตุ(OC : On-scene Commander) หมายถึง 
 ผู้ทำหน้าท่ีสั่งการ ณ จุดเกิดเหตุ ทำหน้าท่ีควบคุมสถานการณ์ สั่งการในการระงับเหตุ และช่วยชีวิตที่จุดเกิดเหตุ 
ได้แก่ หัวหน้าแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล 
 5.11 ผู้ประสานงาน(MC : MUTUAL AID CO-ORDINATOR) หมายถึง 
 ผู้ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยสนับสนุนจากภายนอก ให้การต้อนรับ แจ้งข้อมูลข่าวสารและการประสานการ
ปฏิบัติการกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น สำนักงานเขตตลิ่งชัน , รพ. ศิริราช ได้แก่ หัวหน้าแผนก
บริหารทรัพยากรบุคคล 
 5.12 ผู้สื่อสารและประสานงาน หมายถึง 
 ผู้ทำหน้าที่สื ่อสารและประชาสัมพันธ์โดยแจ้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแก่ผู ้เกี ่ยวข้อง ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์ต่างๆ ให้เพียงพอ ได้แก่ หัวหน้าแผนกบริหารทรัพยากร
บุคคล  
 5.13 ทีม Utility (Utility Team) หมายถึง 
 ผู้ทำหน้าที่สนับสนุนและอำนวยการความสะดวกป้องกันและควบคุมโรค เช่น การจัดสถานที่คัดกรองผู้ป่วย การ
วัดไข้ การแยกกักกัน และการส่งต่อผู้ป่วยโรคติดต่อเชื้อโรงพยาบาล ได้ หัวหน้าแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล  
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5.14 ทีมสนับสนุน (Support Team) หมายถึง 
 ผู้ทำหน้าที่สนับสนุนเตรียมความพร้อมอุปกรณ์สำนักงาน จัดหาเครื่องใช้ที่จำเป็นรวมทั้งดำเนินการจัดเตรียม
รถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ เตรียมสถานที่หรือห้องพักรับรอง ได้แก่ หัวหน้าแผนกจัดหาและพัสดุ  
 
 การสื่อสาร  หมายถึง  การติดต่อเพื่อบอกกล่าวสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านทางช่องทางที่มีหรือสะดวกที่ สุด มี 6 ช่องทาง 
ดังนี้ 
 1)การแจ้งโดยวาจาผ่านทางวิทยุสื่อสาร 
 2)วิทยุกระจายเสียง 
 3)โทรศัพท ์
 4)โทรสาร 
 5)จดหมายอิเลคทรอนิกส์ 
 6)รถประกาศ 
 7)Line 
 8)ช่องทางหนึ่งช่องทางใด หรือมากกว่าหนึ่งช่องทางเพ่ือให้ผู้รับแจ้งทราบ 
 5.15 การรายงาน  หมายถึง 
 การบอกกล่าวหรือมอบข้อมูลในสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านทางช่องทางและด้วยวิธีการที่กำหนดอย่างมีรูปแบบ เช่น 
เอกสารรายงาน จดหมายอิเลคทรอนิคส์ โทรสาร Line เป็นต้น 
 1)การได้รับแจ้งว่าพบผู้ป่วยใน อต. ซึ่งรับการแจ้งมาจากสำนักงานตลาดสาขาทั้ง 5 สาขา สำนักระบาดวทิยา 
กรมควบคุมโรค โรงพยาบาล อาสาสมัครสาธารณสุข และ เจ้าหน้าที่สำนักอนามัยที่ไปเยี่ยมบ้าน เป็นต้น 
 2)การแจ้งข่าวการระบาดจาก อต. โดยมีการจัดเจ้าหน้าที่ที่ทำการ เฝ้าระวังเหตุการณ์ผิดปกติ (Event-based 
Surveillance System) ซ่ึงผ่านการอบรมจากสำนักงานอนามัยกรุงเทพมหานคร,สำนักป้องกันควบคุมโรคท่ี1 
 5.16การเฝ้าระวังเหตุการณ์ผิดปกติ หมายถึง 
 สังเกตทุกเหตุการณ์ที่ผิดปกติต่างๆ เช่น การมีผู้ป่วยเป็นกลุ่มพร้อมกันหลายคน(อย่างน้อย 3 คน) ด้วยอาการ
แบบเดียวกัน ผู้ป่วยโรครุนแรงกว่าปกติ ผู้เสียชีวิตอย่างรวดเร็วโดยไม่ทราบสาเหตุ จากข่าวลือ หรือแหล่งข่าวอื่นที่ไม่เป็น
ทางการจากทุกแหล่งข่าว 
6.ข้อมูลทั่วไป 
******** 
 6.1สภาพพ้ืนที่ 
 องค์การตลาด เริ ่มจัดตั ้งเมื ่อปี พ.ศ. 2549 ตั ้งอยู ่ที ่ 51/47 ถนนสวนผัก แขวงตลิ ่งชัน  เขตตลิ ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ    - ติดคลองมหาสวัสดิ์ 
 ทิศใต้ – สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 2  
 ทิศตะวันออก – ซอย ชัยพฤษ์ 33 แยก 5  
 ทิศตะวันตก - ถนนสวนผัก ซอย 6 บริษัท เอยูเอ็นดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด  
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รูปที่ 1 แสดงพ้ืนที่ อต. สำนักงานใหญ่ 
 

 
   รูปที่ 2 แผนที่ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร 
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6.2. โครงสร้าง องค์การตลาด (การทำงานปกติของหน่วยงาน) 
โครงสร้างองค์กร เป็นไปตามระเบียบองค์การตลาด ว่าด้วยการบริหารงาน พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 
2555 

 
 
7. มาตรการเตรียมความพร้อม การป้องกันและการฟื้นฟู 
  อาคารองค์การตลาด ได้กำหนดมาตรการเตรียมความพร้อม การป้องกันและลดผลกระทบ
โรคระบาด COVID – 19 ที่อาจเกิดข้ึน และการฟื้นฟู หลังกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ดังนี้ 
 
  7.1. ด้านสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร ให้มีความรู ้กับพนักงานเกี ่ยวกับ
โรคติดต่อ COVID – 19 และการแพร่เชื้อ รวมทั้งจัดการอบรมเรื่องมาตรการการป้องกันควบคุมการเกิดโรค 
ให้คำแนนำขอปฏิบัติเกี ่ยวกับสุขอนามัยส่วนบุคคล โดยมีสาระสำคัญตามประกาศ องค์การตลาด ที่ มท 
51/2563 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ได้แก่   
  1) มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่กระจายของโรคในกลุ่มบุคลากรองค์การ
ตลาด 
  (1) ผู้มีอการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ ต้องใส่หน้ากากอนามัย (Surgical 
Mask) และทำความสะอาดมืออย่างสม่ำเสมอ ด้วยแอลกอลฮอล์เจล หรือล้างมือด้วยน้ำและสบู่ โดยเฉพาะเมื่อ
ปนเปื้อนสิ่งคัดหลั่ง 
 (2) ผู้ที่สุขภาพปกติและไม่มีอาการตามข้อ 1 แนะนำให้ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ 
เจลบ่อย ๆ โดยเฉพาะก่อนสัมผัสบริเวณ ตา จมูก หรือใบหน้า และควรสวมใส่หน้ากากอนามัย (Surgical 
Mask) เมื่อปฏิบัติงานที่มืโอกาสสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ป่วย รวมทั้ง เมื่ออยู่ในพื้นท่ีที่มืคนหนาแน่น 
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 2) ให้บุคลากร องค์การตลาด ซี่งมีกำหนดเดินทางระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 
จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2563 งด หลีกเลี่ยง หรือชะลอการเดินทางไปยังหรือแวะผ่าน (Transit) *ประเทศ
หรือเขตการ ปกครอง* ที่เลี่ยงต่อโรคติดเชื้อ C0VID-19 ดังนี้ 

(1) สาธารณรัฐประซาซนจีน 
(2) ประเทศญีป่่น 
(3) เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประซาซนจีน 
(4) เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประซาซนจีน 
(5) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 
(6) สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) 
(7) สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
(8) สหพันธรัฐมาเลเซีย 
(9) สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม 
(10) สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 
(11) สาธารณรัฐอิตาลีอิตาลี 
(12) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

 

 3) กรณีที่ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้ลาเพื่อเดินทางไปปฏิบัติงานยังประเทศหรือเขตการ 

ปกครองที่เสี่ยงดังกล่าวอยู่ก่อนวันประกาศนี้ให้บุคลากร องค์การตลาด งดหรือเลื่อนการเดินทางออกไปให้พ้น

ระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในข้อ 2 และถ้ามีค่าใช้จ่ายที่ได้รับการอนุมัติไว้แล้วเกิดชื้นก่อนวันที่ประกาศนี้ให้

สามารถเบิกค่าใช้จ่าย ดังกล่าวได้ตามจริง 

 กรณีที่มีเหตุผลหรือความจำเป็นอย่างยิ่งไม่อาจหลีกเสี่ยงการเดินทางไปยังประเทศหรือ เขต

การปกครองที่เสี่ยงต่อโรคติดเขึ้อ C0VID-19 ให้พนักงานองค์การตลาด แจ้งเหตุผลหรือความจำเป็นดังกล่าว

ต่อ ผู้อำนวยการองค์การตลาด เพื่อพิจารณา และเมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วให้ดำเนินการตาม

มาตรการเฝัาระวัง 

 4) กรณีการจัดโครงการ/กิจกรรมนอกพ้ืนที่ซึ่งเป็นการเดินทางภายในประเทศ 

  (1) การจัดโครงการ/กิจกรรมนอกพื้นที่ในประเทศ ซึ่งอาจจะมีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก

จาก ทั้งภายในและภายนอก องค์การตลาด อาทิ การศึกษาดูงาน การประขุม อบรม หรือสัมมนา ให้ดำเนินการ

ดังนี้ 

 • หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมในสถานที่หรือบริเวณท่ีมีประขาชน หรือชาวต่างชาติ

อยู่อย่างหนาแน่น 

 • หลีกเสี่ยงการจัดกิจกรรมที่เดินทางโดยเครื่องบินมีการแจ้งมาตรการป้องกัน 

และเฝ้าระวังการติดเชื้อ C0VID-19 ให้กับ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติตลอดระยะเวลาที่จัดกิจกรรม 

 • ขอความร่วมมือไม่ให้เข้าร่วมกิจกรรม หากมีอาการไข้ ไอ จาม มีนํ้ามูก หรือ

เจ็บคอ 
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 • ขอความร่วมมือผู ้ เข ้าร ่วมกิจกรรมใส่หน้ากากอนามัย (Surgical Mask)       

เมื่อเข้า พ้ืนที่จัดกิจกรรมซึ่งมืคนจำนวนมาก 

 • จัดแอลกอฮอล์เจลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมล้างมือก่อนเข้าพ้ืนที่จัดกิจกรรม 

 (2) ให้งดหรือเลื่อนการเชิญบุคคลจากต่างประเทศมาร่วมการประขุม การสัมมนาหรือ 

การดำเนินการใด ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับ องค์การตลาด ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 จนถึงวันที่ 19 

เมษายน 2563 ออกไปก่อน และหากมืค่าใช้จ่ายที่ได้รับการอนุมัติไว้แล้วเกิดข้ึนก่อนวันที่ประกาศนี้ให้สามารถ

เบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ดังกล่าวได้ตามจริง 

 กรณีมีความจำเป็นอย่างยิ่งขอให้เสนอเหตุผลและความจำเป็นต่อผู้ว่าการพิจารณา และ

กำหนดมาตรการฟ้องกันการติดเชื้อที่เหมาะสมรองรับ 

 7.2 ด้านการเฝ้าระวังเหตุการณ์ ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อ COVID-19 

อย่างต่อเนื่อง และแจ้งให้พนักงานทราบสถานการณ์ โดยเน้นระยะการระบาด และข้อควรปฏิบัติ เช่น 

 1) บุคลากร องค์การตลาด ที่เดินทางไปยัง หรือแวะผ่าน (Transit) ประเทศหรือเขตการปกครอง

ที่ เสี่ยงต่อโรคติดเชื้อ COVID-19 ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้เดินทางด้วยภารกิจที่เกี ่ยวข้องกับ 

หน่วยงาน หรือเดินทางด้วยภารกิจส่วนตัวที่กลับมาถึงประเทศไทยภายในวันที่ 19 เมษายน 2563 ให้เข้ารับการตรวจใน

สถานพยาบาลซึ ่งมีคลินิกโรคอุบัติใหม่ เข่น โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลศิริราช สภากาชาดไทย 

โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันบำราศนราดูร สาธารณสุขประจำจังหวัด และโรงพยาบาลในเขตที่อยู่ใกล้กับตลาด

สาขาขององค์การตลาด ขอใบรับรองแพทย์และดำเนินการดังนี้ 

 (1) หากไม่มีอาการผิดปกติ ให้ส่งใบรับรองแพทย์ให้กับผู้บังคับบัญชา (โดยไม่

ต้องมา ด้วยตนเอง) ใส่หน้ากากอนามัย (Surgical Mask) ล้างมือบ่อย ๆ สังเกตอาการของตนเองโดยการ

ตรวจวัด อุณหภูมิทุกวัน ควรงดออกไปในที่ชุมชนสาธารณะที่มีคนอยู่หนาแน่น งดการใช้ สิ่งของร่วมกับผู้อ่ืน 

และให้หยุด งาน 14 วัน รายงานอุณหภูมิ และอาการทางเดินหายใจต่อผู้บังคับบัญชาทุกวัน (โดยหากได้รับ

อนุมัติให้ไปด้วย ภารกิจหน่วยงานไม่ถือเป็นวันลา แต่หากไปด้วยภารกิจส่วนตัวให้ถือเน้นการลากิจ) หลังครบ 

14 วัน ถ้าไม่มี อาการผิดปกติให้สามารถกลับมาทำงานได้ 

  กรณีมีบุคคลที่อยู่ในบ้านเดียวกันเดินทางกลับจากประเทศหรือเขตการปกครองที่ 

เสี่ยงต่อโรคติดเขื้อ COVID-19 ในช่วงระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2563 

ขอให้ รายงานข้อมูลอุณหภูมิ และอาการทางเดินหายใจของบุคคลดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวันจนครบ 

14 วัน 

 (2) หากมีอาการผิดปกติ ให้เช้ารับการตรวจรักษาในสถานพยาบาลที่ใกล้กับ 

ส่วนงานขององค์การตลาดต่างๆ (สำนักงานใหญ่และตลาดสาขาทั้งหมด) ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งจะมี

มาตรการรักษาในห้องแยก ตามแนวทางการดูแลรักษาของกรมการแพทย์ และแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 
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 2) องค์การตลาดได้สำรวจการเดินทางไปต่างประเทศทุกประเทศของบุคลากร และ

บุคคลใน ครอบครัว ในช่วงระยะเวลาต่างๆ ประกอบด้วย 

 ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 

 ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 

 ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 

 3) มาตรการคัดกรองผู้มาปฏิบัติงานหรือติดต่องาน ณ ส่วนงานขององค์การตลาด

ทั้งหมด (สำนักงานใหญ่และตลาดสาขาต่างๆ) ซึ่งองค์การตลาด ได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ 

COVID-19 สำหรับพนักงาน ผู้ใช้บริการ และประชาชนทั่วไป โดยดำเนินการคัดกรองผู้มาปฏิบัติงานหรือผู้มา

ติดต่องาน ณ องค์การตลาดสำนักงานใหญ่และสำนักงานของตลาดสาขาต่างๆ ดังนี้ 

 (1) ให้การเข้า-ออก ทางประตูหรือทางเดินด้านเดียว (ด้านใดด้านหนึ่ง) โดยจะ

ทำการปิดประตหูรือทางเดินอ่ืน ๆ ทั้งหมด และจัดตั้งจุดคัดกรอง  

 (2) ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน 

(Thermo Scan) ก่อนเข้าสถานที่ทุกแห่งทุกคน ณ จุดคัดกรอง 

 (3) ให้ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่จัดไว้บริเวณท่ี Scan มือและจุดคัดกรอง 

 (4) ติดสติกเกอร์เพื่อแสดงว่าผ่านการตรวจคัดกรองแล้ว โดยต้องติด Sticker 

ตลอดเวลาที่อยู่ในอาคาร 

 (5) การดำเนินการข้างต้นต้องดำเนินการทุกครั้งที่มีการผ่านเข้ามาในอาคาร 

 (6) ผู้มีอุณหภูมิเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะไม่อนุญาตให้เข้าอาคารฯ โดย

เจ้าหน้าที่ จะให้คำแนะนำตามขั้นตอนต่อไป และบันทึกข้อมูลผู้มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียสไว้ โดย

ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2563 

 7.3 ด้านการส่ือสารประขาสัมพันธ์ ออกประกาศ องค์การตลาด เกี่ยวกับมาตรการการ

ป้องกันการแพร่ ระบาดของเชื้อ C0VID-19 หนังสือเวียน ติดโปสเตอร์ /ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย /Line 

เพื่อให้ความรู้ เกี ่ยวกับการระบาดของโรคระบาด C0VID-19 และการป้องกันตนเองของบุคลากร รวมทั้ง

วิธีการในการใข้ อุปกรณ์ป้องกับตนเอง เช่นการใช้หน้ากากอนามัย เป็นต้น 
 7.4 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อให้เพียงพอ เข่น บริการหน้ากาก 
อนามัย แอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือ ให้กับบุคลากรและผู้มาติดต่อ ณ จุดคัดกรองทางเข้าอาคารด้านหน้า 
หน้า ลิฟท์ ทุกชั้น ในห้องอาหาร องค์การตลาด รวมตั้งอุปกรณ์เทอร์โมสแกนเพื่อคัดกรองบุคลากรที่จะเข้ามา
ปฏิบัติงานและผู้มา ติดต่อส่วนงานขององค์การตลาดทั้งหมด 
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 7.5 ด้านการบริหารจัดการ โดยเตรียมประสานงานกับองค์กรภายนอก และภายในให้พร้อม 
 1) ติดต่อโรงพยาบาลใกล้ กับส่วนงานขององค์การตลาด เช่น โรงพยาบาลราชวิถี 
โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลศิริราช เป็นต้น หรือ ตลาดสาขาต่างๆ ให้ติดต่อ โรงพยาบาลที่ใกล้เคียง
กับส่วนงานของแต่ละที่ เช่น ตลาดสาขาบางคล้า ติดต่อ โรงพยาบาลสนามชัยเขต  ตลาดสาขาหนองม่วง ติดต่อ 
โรงพยาบาลชัยบาดาล ตลาดสาขาลำพูน ติดต่อ โรคพยาบาลลำพูน และสาธารณสุขในพื้นที่ใกล้เคียง เพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการส่งตัวผู้ป่วยไปรักษาเม่ือเกิด การระบาดของโรค 

 2) ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อสถานที่ทำงานเป็นประจำ โดยเฉพาะจุดที่มีการอยู่

รวมกัน หลายคน หรือมีผู้ใช้ร่วมกัน เข่น ห้องอาหาร ห้องประชุม ลิฟท์ ลูกบิดประตู โทรศัพท์ 

 7.6 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ มาตรการป้องกันและเตรียมความพร้อม

ของ บุคลากร เช่น ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรค การประสานงานใบระบบ EOC ความรู้เรื่องกฎหมาย อาทิ พ.ร.บ. 

โรคติดต่อ พ.ศ.2558 และการเตรียมแผนฉุกเฉินรองรับกรณีเกิดโรคระบาด ดังกล่าวใน องค์การตลาด สนญ. 

8. การบริหารจัดการภาวะ 

 8.1 ระดับความรุนแรงของเหตุฉุกเฉิน 

 องค์การตลาดสนญ. กำหนดให้มีการจัดระดับความรุนแรงของเหตุฉุกเฉินไว้ ดังนี้ 

 1) เหตุผิดปกต ิ

 (1) เป็นภัยขนาดเล็กที ่เกิดขึ ้นที่ องค์การตลาดสนญ. และสามารถควบคุม

สถานการณ์และระงับ เหตุได้ภายใน องค์การตลาดสนญ. 

 (2) เป็นภัยขนาดเล็กที่มีสถานการณ์เกินขีดความสามารถของ องค์การตลาด 

สนญ. ไม่สามารถ ควบคุมหรือระงับเหตุได้ ส่งผลกระทบต่อบุคลากรหรือสถานที่ใกล้เคียง ต้องขอความข่วย

เหลือจาก กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขตตลิ่งชัน 

 2) ภาวะฉุกเฉินระดับ 2 (กรณีพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 1 ราย และสอบสวนโรค

แล้ว พบว่าติดต่อมาจากผู้ป่วยรายแรก) เป็นภัยที่มีขนาดปานกลาง มีการระบาดเพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อ 

องค์การตลาด สนญ. ซึ่งอาจ ส่งผลกระทบต่อสถานท่ีใกล้เคียง จะต้องขอความช่วยเหลือจากทีมป้องกันควบคุม

โรคจากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค (ตามความจำเป็น) 

 3) ภาวะฉุกเฉินระดับ 3 เป็นภัยที่ขนาดกลาง เหตุการณ์ขยายตัวลุกลามส่งผลกระทบ

ต่อ อาคาร สนญ. องค์การตลาด ข้างเคียงหรือชุมชนโดยรอบ เกินขีดความสามารถของหน่วยงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย ของท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่รับผิดขอบ (สำนักงานเขตตลิ่งชัน/กทม.) และกองอำนวยการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัยฯ ไม่สามารถระงับภัยและควบคุมสถานการณ์ได้ จะต้องขอความช่วยเหลือจากกอง 

อำนวยการ การป้องกันภัยและบรรเทา ลาธารณภัยจังหวัด รวมทั้ง หน่วยสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก

ระดับ อ่ืน ๆ ฯลฯ 
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 8.2 การสื่อสารและประสานงาน 

 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการสื่อสารและประสาน เหตุฉุกเฉิน  องค์การตลาด สนญ. 

กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 1) หน่วยงานที่เกิดเหตุหรือพนักงานที่เกิดเหตุ ต้องแจ้งเมื ่อเกิดเหตุฉุกเฉิบไปยัง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 (1) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

 (2) ผู้บังคับบัญชาของพนักงานที่เกิดเหตุ 
 (3) ห้องพยาบาล พร้อมให้คำแนะนำ เช่น 
  - สั่งปิดอาคาร องค์การตลาด สนญ. (3 วัน) เพื่อฆ่าเชื้อ 
 - ต้ังห้ามไมใ่ห้ผู้ป่วยติดเชื้อเข้า องค์การตลาด สนญ. 

 - จัดเจ้าหน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล (เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล) มาอำนวย 

ความสะดวก และให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาสอบสวนโรค 

 - จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกพาเจ้าหน้าที่จาก สำนักระบาดวิทยา กรม

ควบคุมโรค โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลรามาธิบดี ไปพบผู้นำชุมซนที่อยู่ใกล้เคียง 

 - จัดตั้งศูนย์บัญชาการส่วนหน้า 

 - ประกาศให้พนักงาน องค์การตลาดสนญ./ผู้มาติดต่อทราบถึงการเกิดโรค

ระบาด และข้อควรปฏิบัติ 

 - ติดตามเฝ้าระวังอาการป่วย หรือ อาการสงสัยของพนักงานองค์การตลาด 

สนญ. ทุกคน จนกว่าจะพ้นระยะการแพร่เชื้อ ฯลฯ (14 วัน) 

 2) แผนกบริหารบุคคล ต้องแจ้งข้อมูลที่ได้รับจากพนักงานที่แจ้งเข้ามาดังนี้ 

 (1) คำสั่ง,ประกาศ แผนหรือมาตรการที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสถาน

การฉุกเฉิน 

 (2) โรงพยาบาลรามาธิบดี /ราชวิถี /จุฬาลงกรณ์ 

 (3) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขตตลิ่งชัน 

 (4) สำนักระบาดวิทยา 

 (5) กรมควบคุมโรค 

 3) ช่องทางในการติดต่อ องค์การตลาดสนญ. มีดังนี้. 

 (1) โทรศัพท:์ 0 2024 9270 - 74  
 (2) โทรสาร: 0 2024 9278 
 

 4) ช่องทางในการติดต่อ ตลาดสาขาขององค์การตลาด มีดังนี้. 

 ตลาดสาขาปากคลองตลาด 
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 (1) โทรศัพท:์ 0 2221 4868  

 (2) โทรสาร: 0 2221 6468 

 ตลาดสาขาตลิ่งชัน 

 (1) โทรศัพท:์ 0 2435 3112  
 (2) โทรสาร: 0 2435 3112 

 ตลาดสาขาบางคล้า 

 (1) โทรศัพท:์ 0 3808 8036-37  
 (2) โทรสาร: 0 3854 1955 

 ตลาดสาขาหนองม่วง 

 (1) โทรศัพท:์ 0 3643 1991  
 (2) โทรสาร: 0 3643 1991 

 ตลาดสาขาลำพูน 

 (1) โทรศัพท:์ 0 5398 2473  
 (2) โทรสาร: 0 5398 2472 

9. การปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน  
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ องค์การตลาดสนญ. ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉินระดับต่าง ๆ ดังนี้ 
 9.1 การปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉินระดับ 1 และ ระดับ 2 
 1) บทบาทหน้าที่ของผู้พบบุคคลที่น่าสงสัยว่าจะมีอาการป่วยเป็นโรคติดต่อ 
 - การแจ้งเหตุและการรายงาน เมื่อเกิดภัยขนาดเล็ก พนักงานที่เกิดเหตุหรือ 
ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานต้นเหตุ ต้องแจ้งเหตุที่เกิดมายังห้องพยาบาล องค์การตลาด สนญ. ตามช่องทาง
สื่อสารที่กำหนดไว้ หรือส่ง แบบฟอร์มทันทีเม่ือเกิดเหตุตามผังการสื่อสารและประสานงาน 
 - การรายงานสถานการณ์เบื้องต้นหลังจากมีการแจ้งเหตุ 
 * พนักงานที่เกิดเหตุให้รายงานไปยังผู้บังคับบัญชา 
 * ชื่อผู้รายงาน/สังกัด 
 * ช่องทางการติดต่อกลับของผู้รายงาน 

 * ตำแหน่งที่เกิดเหตุ 
 * ลักษณะเหตุการณ์ที่เกิด (ระบุเหตุการณ์ให้ชัดเจน) 
 * ความรุนแรงและผลกระทบ  
 * ความต้องการความช่วยเหลือและสนับสนุน 

 



แผนผัง กระบวนการในช่วงสถานฉุกเฉิน การสือ่สารและประสานงานเบื้องต้นหลังจากมีการแจ้งเหต ุ
  
 

โรงพยาบาลต่างๆ , สาธารณสุขบริเวณพ้ืนท่ีอต.หรือจังหวัด , กรมควบคุมโรค ฯลฯ

รองผู้อ านวยการองค์การตลาด
แต่งต้ังคณะท างานบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินและก าหนดประธานคณะท างาน

(รองผอ.เป็นประธานคณะท างาน)

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน (เอกสาร ไลน์ผู้บริหาร ไลน์พนักงานอต.)

ผู้อ านวยการองค์การตลาด

ทีม Utility (Utility Team)
หัวหน้าแผนกบริหารบุคคล

ทีมสนับสนุน (Support Team)
หัวหน้าแผนกจัดหาและพัสดุ

ส่ังการให้จัดต้ังคณะท างานฉุกเฉิน

ตลาดสาขา 5 สาขา

ออกค าส่ัง/มาตรการรองรับ/ป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัส COVID-19

ก าหนดโครงสร้างคณะท างานช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินและผังการติดต่อ (Call Tree)

ผู้ส่ังการ ณ ท่ีเกิดเหตุ(OC) และผู้ประสานงาน(ED) : หัวหน้าแผนกบริหารบุคคล

ยกเลิกสถานการณ์
ฉุกเฉินและจัดท า

แผนฟ้ืนฟู
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 2) บทบาทความรับผิดชอบ 
 (1) ประธานคณะทำงานฯ มอบหมายให้หัวหน้าแผนกบริหารบุคคลเดินทางไป

ยัง สถานที่เกิดเหตุเพื่อทำหน้าที่ประเมินสถานการณ์ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกิดเหตุและสื่อสารไปยัง 

ผู้เกี่ยวข้อง 

 (2) ประธานคณะทำงานฯ “ประกาศสถานการฉุกเฉิน” จัดตั้งศูนย์ควบคุมภาวะ

ฉุกเฉิน (Emergency Center) หรือที่เกี่ยวข้อง กับการบริหารจัดการกรณีที่พบโรคระบาด เพื่อสั่งการให้ผู้มี

หน้าที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแผนหรือมาตรการฯ 

 (3) ประธานคณะทำงานฯ รายงานสถานการณ์เหตุ ฉุกเฉินที ่ เก ิดขึ ้นให้

ผู้อำนวยการองค์การตลาดทราบโดยทันท ี

 (4) ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องตามโครงสร้างแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน องค์การ

ตลาดสำนักใหญ่และตลาดสาขาต่างๆ รายงานตัวและปฏิบัติหน้าที่ตามแผนหรือมาตรการฯ 

 9.2 โครงสร้างทีมปฏิบัติงาน และบทบาทหน้าที่ความรับผิดขอบตามแผนปฏิบัติการภาวะ

ฉุกเฉิน 

 1) โครงสร้างทึมปฏิบัต ิงานและบทบาทหน้าที ่ความรับผิดขอบของสมาขิกทึม 

ปฏิบัติงานตามแผนภาวะฉุกเฉิน 
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ตารางแสดงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาขิกทีมปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน องค์การ
ตลาด สนญ. และตลาดสาขาทั้งหมดขององค์การตลาด 
บทบาท ตำแหน่งผู้รับผิดชอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. ประธานคณะทำงานบริหาร
สถานการฉุกเฉิน (Emergency 
Center) 

รองผู้อำนวยการองค์การตลาด -  เป ็นผ ู ้ม ีอำนาจส ูงส ุดในการ 
อำนวยการระง ับเหตุฉ ุกเฉ ินที่  
(Emergency Center)  ประ เมิ น 
สถานการณ์ ระดับความเท่ียง และ 
วางแผนกำหนดยุทธศาสตร์ ใน
การระงับเหตุดังนี้ 
1.สร้างความปลอดภัยให้พนักงาน 
2.ลดความรุนแรงของเหตุการณ์ 
โดยให้มีความสูญเสียน้อยที่สุด 
3.ควบค ุมไม ่ ให ้ม ีการทำลาย 
สภาพแวดล้อมและส่งผลกระทบ 
ต่อชุมซน 
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4.กำกับดูแลและสนับสนุนการ
ระงับ เหตุทั ้งทางด้านกำลังคน 
วัสดุอุปกรณ์ และปัจจัยอ่ืนๆ 
5.พ ิจารณายกระด ับของเหตุ
ฉุกเฉินและขอความช่วยเหลือจาก
หน่วยงาน สาธารณสุขในพ้ืนที่ 
6.รายงานสถานการณ์เหตุฉุกเฉิน
ท ี ่  เ ก ิ ด ข ึ ้ น ให ้  ผ อ . อต .  และ
หน่วยงานใน พื้นที่ 
7.ตัดสินใจยกเลิกภาวะฉุกเฉิน 
เม ื ่ อ เห ็น  ว ่ าสามารถควบคุม
เหตุการณ์ได้ 
8.ประสานการให้ข้อมูลข่าวสาร 
เกี่ยวกับเหตุการณ์เบื้องต้นแก ่ สื่อ
มวลซน หน่วยงานราชการ และชุม
ซน 
9.สั่งการให้ดำเนินการตรวจสอบ
ความเสียหาย 
 

 
บทบาท ตำแหน่งผู้รับผิดชอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ 

2. ผู้สั่งการ ณ ที่เกิดเหตุ (On-
scene commander : OSC) 

1.หัวหน้าแผนกบริหารบุคคล  
2.ผู้จัดการตลาดสาขาปากคลอง 
3.ผู้จัดการตลาดสาขาตลิ่งชัน 
4.ผู้จัดการตลาดสาขาบางคล้า 
5.ผู้จัดการตลาดสาขาหนองม่วง 
6.ผู้จัดการตลาดสาขาลำพูน 

ควบคุมสถานการณ์ สั่งการในการ
ระงับ เหตุ และกำหนดแนวทาง
ช่วยเหลือ ช่วยชีวิต ที่จุดเกิดเหตุ
และวางกรอบแนวทางการฟื้นฟูใน
พ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

3. ทีมสื่อสารและประสานงาน 
(Communication Team) 

1.หัวหน้าแผนกบริหารบุคคล  
2.ผู้จัดการตลาดสาขาปากคลอง 
3.ผู้จัดการตลาดสาขาตลิ่งชัน 
4.ผู้จัดการตลาดสาขาบางคล้า 
5.ผู้จัดการตลาดสาขาหนองม่วง 
6.ผู้จัดการตลาดสาขาลำพูน 

รายงานต ั วต ่ อ  OSC จ ั ด ให ้มี
อ ุปกรณ ์ส ื ่ อสาร  ให ้ เพ ี ยงพอ
เหมาะสม ทำหน้าที่สื ่อสาร และ
ประชาสัมพันธ์ แจ้งสถานการณ์ที่ 
เก ิดข ึ ้นแก ่ผ ู ้ เก ี ่ยวข ้อง ต ิดต่อ 
ประสานงาน กับหน่วยงานต่าง ๆ 
ทั้งภายในและภายนอก 
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4. ผู้ประสานงาน 
(Mutual Aid Coordinator) 

1.หัวหน้าแผนกบริหารบุคคล  
2.ผู้จัดการตลาดสาขาปากคลอง 
3.ผู้จัดการตลาดสาขาตลิ่งชัน 
4.ผู้จัดการตลาดสาขาบางคล้า 
5.ผู้จัดการตลาดสาขาหนองม่วง 
6.ผู้จัดการตลาดสาขาลำพูน 

รายงานตัวต่อ OSC ประสานงาน
กับหน่วย สนับสนุนจากภายบอก 
ให้การต้อนรับ แจ้งข้อมูลข่าวสาร 
และการประสานการปฏิบัต ิกับ
หน่วยงานต่างๆ เช่น               กอง
อำนวยการป้องกันและ บรรเทาสา
ธารณภัย, โรงพยาบาลราชวีถี ,
โ ร ง พ ย า บ า ล ร า ม า ธ ิ บ ดี , 
สาธารณสุขจังหวัดต่างๆในพ้ืนที่ 

5. ทีม Utility (Utility Team) 1.หัวหน้าแผนกบริหารบุคคล  
2.หัวหน้าแผนกจัดหาและพัสดุ 

รายงานตัวต่อ OSC จัดเจ้าหน้าที่
สน ั บสน ุนและอำนวย  ความ
สะดวกการป้องกันและควบคุมโรค 
เช่น การจัดสถานที่คัดกรองผู้ป่วย
การวัด ไข้ การแยกกักกัน และการ
ส ่ งต ่ อผ ู ้ ป ่ ว ย  โ รคต ิ ด เช ื ้ อ ไป
โรงพยาบาล สำรวจความ เสียหาย
และประเมินระยะเวลาการฟื้นคืน 
กลับหลังภาวะฉุกเฉิน  
 

6. ท ี มสน ั บ สน ุ น  (Support 
Team) 

1.หัวหน้าแผนกบริหารบุคคล  
2.หัวหน้าแผนกจัดหาและพัสดุ 
 

รายงานตัวต่อ OSC เตรียมความ
พร้อม อุปกรณ์สำนักงาน จัดหา
เ ค ร ื ่ อ ง ใ ช ้ ท ี ่ จ ำ เ ป ็ น  ร ว มทั้ ง
ดำเนินการจัดเตรียมรถยนต์พร้อม 
พนักงานขับรถ เตรียมสถานที่หรือ
ห้องพักรับรอง 

 
 2) รายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
 แต่ละตำแหน่งตามโครงสร้างดังกล่าวข้างต้น มีหน้าที่ในการร่วมมือดูแล ติดตาม 
ปฏิบัติงานในแต่ละส่วนงานตามรายชื่อบุคลากรของทีมงานที่กำหนดให้เป็นบุคลากรหลักสำหรับแต่ละ บทบาท 
ทั้งนี้ ในกรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคลากรสำรองรับผิดขอบบทบาทของ บุคลากรหลัก
ไปก่อน จนกว่าจะได้มีการมอบหมายและแต่งตั้งขึ้นโดย ผู้อำนวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน 

บทบาท ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบสำรอง 
ประธานคณะทำงานบริหารสถาน
การฉุกเฉิน 

รองผู้อำนวยการองค์การตลาด 
(นายวิทยา ทรัพย์เย็น) 
เบอร์หลัก: 
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ผู้สั่งการ ณ ที่เกิดเหตุ                 
(On-scene commander) 

หัวหน้าแผนกบริหารบุคคล               
(นายปริญญา ตลาโสร์) 
เบอร์หลัก:  
ผู้จัดการตลาดสาขา
ปากคลองตลาด (นางสาวพิชญา
มนต์ วาศกุลพิสิทธิ์    
เบอร์หลัก: 
ผู้จัดการตลาดสาขาตลิ่งชัน           
(พันจ่าเอกเกรียง ดุสิตากุล) 
เบอร์หลัก: 
ผู้จัดการตลาดสาขาบางคล้า  
(นายศรัณย์  ลีลามณี) 
เบอร์หลัก: 
ผู้จัดการตลาดสาขาหนองม่วง 
(นายภัทรยุทธ กรรณสูต) 
เบอร์หลัก: 
ผู้จัดการตลาดสาขาลำพูน 
(นางนรมน ใจการณ์) 
เบอร์หลัก: 
 
 

 

ทีมสื่อสารและประสานงาน 
(Communication Team) 

หัวหน้าแผนกบริหารบุคคล               
(นายปริญญา ตลาโสร์) 
เบอร์หลัก:  
ผู้จัดการตลาดสาขา
ปากคลองตลาด (นางสาวพิชญา
มนต์ วาศกุลพิสิทธิ์    
เบอร์หลัก: 
ผู้จัดการตลาดสาขาตลิ่งชัน           
(พันจ่าเอกเกรียง ดุสิตากุล) 
เบอร์หลัก: 
ผู้จัดการตลาดสาขาบางคล้า  
(นายศรัณย์  ลีลามณี) 
เบอร์หลัก: 
ผู้จัดการตลาดสาขาหนองม่วง 
(นายภัทรยุทธ กรรณสูต) 
เบอร์หลัก: 
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ผู้จัดการตลาดสาขาลำพูน 
(นางนรมน ใจการณ์) 
เบอร์หลัก: 

ทีม Utility (Utility Team) หัวหน้าแผนกบริหารบุคคล               
(นายปริญญา ตลาโสร์) 
เบอร์หลัก:  
ผู้จัดการตลาดสาขา
ปากคลองตลาด (นางสาวพิชญา
มนต์ วาศกุลพิสิทธิ์    
เบอร์หลัก: 
ผู้จัดการตลาดสาขาตลิ่งชัน           
(พันจ่าเอกเกรียง ดุสิตากุล) 
เบอร์หลัก: 
ผู้จัดการตลาดสาขาบางคล้า  
(นายศรัณย์  ลีลามณี) 
เบอร์หลัก: 
ผู้จัดการตลาดสาขาหนองม่วง 
(นายภัทรยุทธ กรรณสูต) 
เบอร์หลัก: 
ผู้จัดการตลาดสาขาลำพูน 
(นางนรมน ใจการณ์) 
เบอร์หลัก: 
 

 

ทีมสนับสนุน                      
(Support Team) 

หัวหน้าแผนกบริหารบุคคล               
(นายปริญญา ตลาโสร์) 
เบอร์หลัก: 
หัวหน้าแผนกจัดหาและพัสดุ 
(นายศุภโชติ มะหลีแก้ว) 
เบอร์หลัก: 
 

 

 
10.  การฟื้นฟู 
 การจัดการหลังเกิดการระบาดเป็นการฟ้ืนฟู บูรณะภายหลังที่ภัยได้ยุติหรือผ่านพ้นไปแล้ว  
เป็น การดำเนินการทั้งปวง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้สัมผัส เป็นหน้าที่ของ อต. ที่ต้องดำเนินการประสานงาน
กับ หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจของพนักงานผู้ป่วยและผู้สัมผัส ให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว 
 
  ขั้นตอนการให้การพื้นฟูผู้ประสบภัยความช่วยเหลือและพื้นฟูบูรณะ ดังนี้ 
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 1) จัดให้มีการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยและผู้สัมผัสอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะพ้นระยะของ 
การแพร่ ระบาดของโรค 
 2) การส่งต่อผู้ป่วยตามสถานพยาบาลที่มีคลินิกโรคอุบัติใหม่ และกักกันผู้สัมผัสที่
บ้านพักตาม มาตรฐานการป้องกับควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมให้คำแนะนำ ข้อปฏิบั ติในการ
ดำเนิน ชีวิตประจำวันเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดจากผู้ป่วยและผู้สัมผัสระยะเวลา 14 วัน 
 3) การรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยแก่บุคคลและสถานที่ร่วมกับ
หน่วยงาน รักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่ ในกรณีที่ต้องขอความร่วมมือการตรวจคัดกรองและกักกัน 
 4) สงเคราะห์ผู้ป่วยและผู้สัมผัส ตามบัญชีที่สำรวจ โดยให้มีมาตรการและระเบียบที่
รัดกุม สามารถสงเคราะห์ได้เรียบร้อยทั่วถึง 
 5) การปฏิบัติการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างขวัญ และกำลังใจของประขาขนให้
กลับคืนสู่สภาพเดิมตามระยะการระบาดของโรคนั้นๆ และดำเนินการขี้แจงต่อสาธารณซนให้ ทราบถึงการ
ป้องกัน ควบคุมโรคตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 
 6) การรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วย และการจัดบริการด้านสาธารณสุขแก่ผู ้ป่วยและ       
ผู้สัมผัสอย่างต่อเนื่อง 
 7) เมื่อเกิดการระบาด อต. จะรับผิดชอบค่าใข้จ่ายโดยเบิกจากสวัสดิการของ อต. 
 8) ปิดทำการ สำนักงาน อต. และตลาดสาขาทุกสาขา จำนวน 3 วัน เพื่อทำความ
สะอาด พ่นโอโซน ฆ่าเชื้อห้องที่พบผู้ป่วย รวมถึงพื้นที่โดยรอบ เข้าสู่แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ 
องค์การตลาด ตามเอกสารเรื่อง แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) ของ องค์การตลาด ประจำปี 
2563 
 9) ผู้อำนวยการควบคุมภาวะฉุกเฉินประกาศยกเลิกแผนฉุกเฉิน และ เปิดทำการเมื่อ
ครบกำหนด 3 วัน ส่วนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในบัญชีที่สำรวจ (ผู้สัมผัส) หากไม่มีอาการผิดปกติ ตรวจขอใบรับรอง 
แพทย์เพ่ือ เสนอผู้บังคับบัญชาแล้วสามารถกลับมาปฏิบัติงานหลังจากพ้นระยะ 14 วัน 
  
 
11. การสร้างความต่อเนื่อง 
 กรณีเกิดโรคระบาดและทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ให้ดำเนินการตามแผน 
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) ของ องค์การตลาด ประจำปี 2563 
 
12. การตรวจสอบหาสาเหตุ 
 ภายหลังเกิดเหตุ ให้หัวหน้าแผนกบริหารบุคคล และผู ้จัดการตลาดสาขาทุกสาขา เชิญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบาดจากหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่ และผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันสอบสวนหาสาเหตุ 
และกำหนดมาตรการแก้ไข ป้องกันการเกิดเหตุโรคระบาดในพื้นที่ในอนาคต 
 
13.  การฝึกซ้อม 
 ทุกส่วนงานขององค์การตลาด กำหนดให้มีการซ้อมแผนตามความเหมาะสม 

 
14. การทบทวนและปรันปรุงแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
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 1) กำหนดให้มีการทบทวนแผนฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน 
สอดคล้องกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 2) กำหนดให้คณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้อำนวยการองค์การตลาด เป็น   
ผู้พิจารณาติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงข้อมูลของแผนปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน 
 
15. ยกเลิกภาวะฉุกเฉิน 
 ประธานคณะทำงานบริหารสถานการฉุกเฉิน ประกาศยกเลิกแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินไปยัง
ผู ้ส ั ่งการณ ที ่ เกิดเหตุ และสมาชิกแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน พร้อมทั ้งทีมสื ่อสารและประสานงาน
ประชาสัมพันธ์ให้ พนักงานและลูกจ้างทราบ 
 
16. ภาคผนวก ก: หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 

1.หมายเลขโทรศัพท์ 
หน่วยงาน/สถานที่ โทรศัพท์ โทรสาร (FAX) 

ด้านการตอบโต้ภาวะโรคระบาด   
Emergency Center   
ผู้ประสานงานภาวะโรคระบาด(ผอ.ฝทบ.)   

2.หน่วยงานด้านสาธารณสุข 
ลำดับที่ หน่วยงาน โทรศัพท์ 

1 คลินิกโรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลราชวิถี 0 2354 8108 
2 สถาบันป้องกับควบคุมโรคเขตเมือง กลุ่มงานระบาด 0 2521 0943-5 
3 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สายด่วน 0 2245 4964 
4 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ศูนย์รับแจ้งข่าวการระบาด 1882 
5 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สายต่วน 1422 
6 คลินิกโรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลรามาธิบดี 0 2201 1000 กด 0 
7 คลินิกโรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 0 2256 5135 

3.รายการอุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อ 
ลำดับที่ รายการ คุณสมบัติ/สมรรถนะ จำนวน หมายเหตุ 

1 หน้ากากอนามัย 
 
N95 

เพ่ือป้องกันโรคเก่ียวกับระบบ
ทางเดินหายใจและป้องกันฝุ่น 
กรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน
ไม่ตากว่าร้อยละ 

200 ชิ้น 
 

200 ชิ้น 

ขายทั่วไป 
 
 

2 ถุงมือยาง สีขาวชนิดใช้แล้วทิ้ง ทำด้วยยางลัง
เคราะห์ไนไตร สามารถป้องกัน
เลือดและสารคัดหลั่งทนอุณหภูมิ 
ระหว่างค่า - 20 องคาเซลเซียสถึง 
120 องศา 

200 ชิ้น ขายทั่วไป 
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3 นํ้ายาทำความสะอาด นํ้าผงซักฟอก หรือนํ้ายาทำความ
สะอาดทั่วไป 

30 ขวด ขายทั่วไป 

4 แอลกอฮอล์เจล แอลกอฮอล์ 70 % 30 ขวด ขายทั่วไป 
4.หน่วยงานภายนอก (ตัวอย่าง) 

ลำดับที่ หน่วยงาน โทรศัพท์ 
1 โรงพยาบาลศิริราช 02 419 1000 
2 สาธารณสุขจังหวัดลำพูน 05 3093 725  

 
5.หน่วยงานราชการ (ตัวอย่าง) 

ลำดับที่ หน่วยงาน โทรศัพท์ 
1 กระทรวงมหาดไทย 02 222 1141 ถึง 55 

6.สถานีตำรวจ (ตัวอย่าง) 
ลำดับที่ หน่วยงาน โทรศัพท์ 

1 สถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชัน 02 448 6360 
 
17. ภาคผนวก ข : บันทึกกิจกรรม 
 บันทึกกิจกรรมจะถูกใช้บันทึกกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติที ่ และการตัดสินใจจากการประกาศ 
เหตุการณ์ฉุกเฉินถึงการกลับคืน และกู้คืนหลังจากเหตุวิกฤต 
 
ฝ่าย:______________________________________________________________________ 
วันที่______________________________________________________________________ 
บันทึกโดย: _________________________________________________________________ 

 

เวลาเริ่มต้น เวลาสิ้นสุด คำอธิบาย กิจกรรม/ 
การปฏิบัติงาน / การตัดสินใจ 

อุปสรรค/ข้อคิดเห็น/การปฏิบัติ/ติดตาม
ผล 

 
 
 
 
 

  
 

 

 
 
รับทราบโดย (ชื่อ และ ลายเซ็น): _____________________________________________________  
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18.ภาคผนวก ค: บทสนทนากรณีเกิดเหตุ 

 

การตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Response) 
 

 
1.การตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Response) 
1.1  บุคลากรของ อต. แจ้งเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานให้แก่ ผู้สั่งการ ณ ที่เกิดเหตุ  

(ฝ่ายทรัพยากรบุคคล) รับทราบทางโทรศัพท์ โดยหากไม่สามารถติดต่อ ผู้สั่งการ ณ ที่เกิดเหตุได้ ให้
ติดต่อผู้รับผิดชอบสำรองตามลำดับ ในการแจ้งเหตุให้รายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
□  ชื่อและตำแหน่งของผู้แจ้ง 
□  วันเวลาและสถานที่หรือบริเวณท่ีพบเหตุ 
□  ลักษณะของเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน 
□  ผลกระทบเบื้องต้นต่อทรัพยากรหลักของหน่วยงาน ได้แก่ บุคลากรภายใน และภายบอก 
 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง : (1) บุคลากร อต. ที่พบเหตุ (2) ผู้สั่งการ ณ ที่เกิดเหตุ 
1.บุคลากร อต.  
ที่พบเหตุ 

ผม/ดิฉันชื่อ..............................ตำแหน่ง..............................สังกัดหน่วยงาน
........................ได้พบเหตุการณ์ฉุกเฉิน ณ สถานที่ ........................เวลาประมาณ
..........................โดยเป็นเหตุฉุกเฉิน (อาการป่วยไข้) อาการท่ีพบเมิน ดังนี้
..............................................  

2.ผู้สั่งการ ณ ที่
เกิดเหตุ 

รับทราบครับ/ค่ะ 

 
1.2 ผู้สั่งการ ณ ที่เกิดเหตุ มอบให้พนักงานประจำห้องปฐมพยาบาล ปฏิบัติหน้าที่เบื้องต้นโดยเตรียมเครื่อง 
ตรวจวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความดัน 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง : (1) ผู้สั่งการ ณ ที่เกิดเหตุ (2) พนักงานประจำห้องปฐมพยาบาล (ถ้ามี) 
(1) ผู้สั่งการ 
ณ ที่เกิดเหตุ 

ผม/ดิฉัน ได้รับแจ้งจากพนักงานประจำห้องปฐมพยาบาล อต. พบผู้ป่วยชื่อ………………… 
เมื่อวันที่ ..........................ณ ที่............................................. ที่มีอาการไข้ ไอ เจ็บ 
คอ หอบเหนื่อย อาการน่าสงสัยว่าอาจติดเชื้อโรค C0VID-19 จึงสั่งการให้นำเครื่องวัด
อุณหภูมิ และเครื่องวัดความดันไปตรวจวัดผู้ป่วยในเบื้องต้น 

(2)พนักงาน
ประจำห้องปฐม
พยาบาล 

รับทราบครับ/ค่ะ 

 
2.การประเมินสถานการณ์เบ้ืองต้น 
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2.1 ผู ้สั ่งการ ณ ที ่เกิดเหตุ ประเมินสถานการณ์เบื ้องต้นจากข้อมูลที ่ได้รับ และรายงานสถานการณ์ต่อ
ผู้อำนวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน 
 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง : (1) ผู้สั่งการ ณ ที่เกิดเหตุ (2) ผู้อำนวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน 
(1) ผู้สั่งการ 
ณ ที่เกิดเหตุ 

ผม/ดิฉัน ได้รับแจ้งจากพนักงานประจำห้องปฐมพยาบาล อต. พบผู้ป่วยชื่อ………………… 
เมื่อวันที่ ..........................ณ ที่............................................. ที่มีอาการไข้ ไอ เจ็บ 
คอ หอบเหนื่อย อาการน่าสงสัยว่าอาจติดเชื้อโรค C0VID-19 ขณะนี้ได้มอบให้
......................................นำเครื่องตรวจเครื่องวัดอุณหภูมิ และเครื่องวัดความดันไป
ตรวจวัดผู้ป่วย แล้วครับ/ค่ะ 
 

(2)ผู้อำนวยการ
ควบคุมภาวะ
ฉุกเฉิน 
 

รับทราบครับ/ค่ะ และขอให้ผู้สั่งการ ณ ที่เกิดเหตุ ช่วยประเมินสถานการณ์หากมีข้อมูล
สถานการณ์อย่างไร ขอให้รายงานกลับมาให้ทราบด้วย 

(1) ผู้สั่งการ 
ณ ที่เกิดเหตุ 
 

รับทราบครับ/ค่ะ 

 
2.2 ผู้สั่งการ ณ ที่เกิดเหตุ ประเมินสถานการณ์ และรายงานสถานการณ์ต่อผู้อำนวยการควบคุมภาวะ ฉุกเฉิน
ว่าได้พบผู้ที่มีอาการป่วยน่าสงสัยว่าอาจติดเชื้อโรค C0VID-19 ที่กำลังระบาด ผู้อำนวยการควบคุมภาวะ
ฉุกเฉิน รับทราบรายงานสถานการณ์จาก ผู้สั่งการ ณ ที่เกิดเหตุตัดสินใจประกาศเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น เป็นภาวะ
ฉุกเฉินและประกาศใช้แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง : (1) ผู้สั่งการ ณ ที่ เกิดเหตุ (2) ผู้อำนวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน (3) สมาชิกแผนปฏิบัติ
การภาวะฉุกเฉิน 
(1) ผู้สั่งการ ณ ที่เกิดเหตุ ผม/ดิฉันและทีมงาน ได้ไปที่จุดเกิดเหตุเพ่ือประเมินสถานการณ์ พบว่าผู้ที่มี

อาการป่วยน่าสงสัยว่าอาจติดเชื้อโรค C0VID-19 ที่กำลังระบาดอยู่ใน
ปัจจุบันนี้ และหากเป็น จริง อาจเกิดการแพร่ระบาดในหน่วยงานได้ 
 

(2) ผู้อำนวยการควบคุม 
ภาวะฉุกเฉิน 

จากการประเมินสถานการณ์ล่าสุด ผู้ที่มีอาการป่วยน่าสงสัยว่าอาจติดเชื้อ
โรค COVID-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในปัจจุบันนี้ อาจเกิดการแพร่ระบาดใน
หน่วยงานได้ ดังนั้นใน ฐานะผู้อำนวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน จึงขอ
ประกาศภาวะฉุกเฉิน 
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 ให้ทีมสนับสนุน เตรียมรถ อต. ส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาล พร้อมทั้งให้ทีม 
Utility ติดต่อโรงพยาบาลรามาธิบดี หรือโรงพยาบาลราชวิถี หรือ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
 

(3) สมาชิก 
แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
 

รับทราบครับ/ค่ะ 

 
3. คณะทำงานตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน เริ่มปฏิบัติงาน 
3.1 ประธานคณะทำงานบริหารสถานการฉุกเฉิน รายงานให้ผู้อำนวยการองค์การตลาดทราบสถานการณ์ที่
เกิดข้ึน โดยได้ประกาศภาวะ ฉุกเฉินและใช้แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
  
ผู้ที่เกี่ยวข้อง : (1) ผู้อำนวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน (2) ผู้ว่าการ 
(1) ประธานคณะทำงาน
บริหารสถานการฉุกเฉิน 

เรียนท่านผู้อำนวยการ ขณะนี้ อต. ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินแล้ว เนื่องจาก 
ประเมินสถานการณ์ล่าสุดขณะนี้ พบว่าผู้ที่มีอาการป่วยน่าสงสัยว่าอาจติด 
เชื้อโรค COVID-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในปัจจุบันนี้ ซึ่งหากเป็นจริงอาจเกิด 
การแพร่ระบาดในหน่วยงานได้ และอาจจะส่งผลกระทบต่อพนักงาบ อต. 
 

(2) ผู้อำนวยการองค์การ
ตลาด 

รับทราบครับ/ค่ะ หากมีข้อมูลสถานการณ์อย่างไร ขอให้รายงานกลับมาให้
ทราบด้วย 
 

(1) ประธานคณะทำงาน
บริหารสถานการฉุกเฉิน 
 

รับทราบครับ/ค่ะ 

 
3.2 หัวหน้าทีมแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ของแต่ละฝ่ายจะต้องเริ่มบันทึกกิจกรรมที่ปฏิบัติและเหตุการณ์ 
ที่สำคัญ โดยใช้แบบฟอร์มบันทึกกิจกรรม ดังแสดงในภาคผนวก ข 
 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง : (1) ผู้อำนวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน (2) ทีมสื่อสารและประสานงาบ (3) ทีม Utility 
(1) ประธานคณะทำงาน
บริหารสถานการฉุกเฉิน 

ทีมสือ่สารประสาบงาน  ช่วยแจ้งพนักงาน อต.โดยการประกาศเสียงตาม
สาย ว่า “ขณะนี้พบว่าพนักงานมีอาการน่าสงสัยว่า อาจป่วยจากการ ติดเชื้อ
โรค C0VID-19 ที่ กำลังระบาดอยู่ในปัจจุบันนี้ ซึ่งอาจเกิดการแพร่ระบาด
ในหน่วยงานได้ และได้กำหนดจุด ตรวจบัตรหน้าตึกเป็นจุดคัดกรอง เพื่อ
ป่องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค C0VID-19 เพ่ือรอการประสานจาก
โรงพยาบาลที่ ทีม Utility แจ้งไป 
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(2) ทีมสื่อสารและ
ประสานงาน 

□ทีม Utility จัดเตรียมนํ้ายาทำความสะอาดเพ่ือล้างมือ เช่น เจล 
แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย พร้อมจัดทำแผ่นโปสเตอร์คำแนะนำวิธีการ 
ล้างมือ และการใช้ หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี 
□ทีม Utility จัดชื้อเวชภัณฑ์ฟ้องกันการติดเชื้อโรคระบาด 

(3) ทีม Utility □รับทราบครับ/ค่ะ 
 
3.3 หัวหน้าทีม ทีม Utility แจ้งให้บุคลากรสนับสนุนในทีมงานการติดต่อโรงพยาบาล และ ติดต่อสำนัก 
ระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 1882 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง : (1) หัวหน้าทีมทีม Utility (2) เจ้าหน้าที่ …..  
(1) หัวหน้าทีม Utility ตอนนี้มีผู้ป่วยอาการสงสัยว่าจะติดเชื้อโรค C0VID-19 รบกวนช่วยประสาน

โรงพยาบาล รามาธิบดีหรือโรงพยาบาลราชวิถี หรือ โรงพยาบาลศิริราช เพ่ือ
จะนำส่งผู้ป่วยไป ทำการรักษาด้วยครับ/ค่ะ และเตรียมข้อมูลเพื่อติดต่อ
สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุม โรค หากผู้ป่วยเป็นโรคระบาด 

(2) เจ้าหน้าที่  รับทราบครับ/ค่ะ 
 
3.4 หัวหน้าทีมดูแลจัดการยานพาหนะแจ้งให้บุคลากรสนับสนุนในทีมงานรับทราบ 
 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง : (1) หัวหน้าทีมยานพาหนะ (2) เจ้าหน้าที่ทีมยานพาหนะ 
(1) หัวหน้าทีมสนับสนุน ตอนนี้มีผู้ป่วยอาการสงสัยว่าจะติดเชื้อโรค C0VID-19 ช่วยเตรียมรถ 

อต. ไปส่งผู้ป่วยที่โรงพยาบาลรามาธิบดีหรือหรือโรงพยาบาลราชวิถี หรือ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รบกวนช่วยเตรียมรถไปรอท่ีจด.............ภายใน 5 
นาที หลังจากรับแจ้ง ด้วยครับ/ค่ะ 

(2) เจ้าหน้าที่ทีมยานพาหนะ รับทราบครับ/ค่ะ ผม/ดิฉันจะแจ้งทีมงานให้รีบนำรถเข้าไปรับผู้ป่วยที่จุด
..................ครับ/ค่ะ 

 
ทีมดูแลจัดการยานพาหนะ เตรียมความพร้อม (สภาพและจำนวน) ของยานพาหนะที่ใช้ รวมถึงความพร้อมที่
บริการ/อำนวยการความสะดวกหากเกิดสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น 
 
4. การรายงานสถานการณ์ 
4.1 ผู้สั่งการ ณ ที่เกิดเหตุรายงานแก่ผู้อำนวยการควบคุมภาวะฉุกเฉินทราบ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง: (1) ประธานคณะทำงานบริหารสถานการฉุกเฉิน (2) ผู้สั่งการ ณ ที่เกิด 
(1) ผู้สั่งการ ณ ที่เกิด ขณะนี้ทางโรงพยาบาลรามาธิบดี หรือ โรงพยาบาลราชวิถี หรือ 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แจ้งให้ทราบว่าผู้ป่วยเป็นโรคติดต่อ COVID 19 
ค่ะ/ครับ 
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(2) ประธานคณะทำงาน
บริหารสถานการฉุกเฉิน 
 

รับทราบครับ/ค่ะ  

 
4.2 ประธานคณะทำงานบริหารสถานการฉุกเฉินรายงานแก่ ผู้อำนวยการองค์การตลาด ทราบ  
ผู้ที่เกี่ยวข้อง : (1) ประธานคณะทำงานบริหารสถานการฉุกเฉิน (2) ผู้ว่าการ 
(1) ประธานคณะทำงาน
บริหารสถานการฉุกเฉิน 

เรียนท่านผู้ว่าการ ขณะบี้ ขณะบี้ทางโรงพยาบาลรามาธิบดี หรือ 
โรงพยาบาล ราชวิถี หรือ โรงพยาบาลศิริราช แจ้งให้ทราบว่าผู้ป่วยเป็น
โรคติดต่อ COVID -19 ครับ/ค่ะ เพื่อควบคุมการติดต่อของโรค COVID-
19 อต.สำนักงานใหญ่ หรือ ตลาดสาขา (ท่ีพบ) ต้องปิด ทำการสำนักงาน
ใหญ่ 3 วัน เพ่ือทำความสะอาด พ่นโอโซนฆ่าเชื้อห้องที่ พบผู้ป่วย รวมถึง
พ้ืนทีโ่ดยรอบ และให้ผู้ สัมผัสซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงตามกระบวนการสอบสวน
โรค ติดตามเฝ้าระวังอาการป่วย หรือ อาการสงสัยที่บ้านพัก พร้อมแนะนำ 
 

(2) ผู้อำนวยการองค์การตลาด รับทราบครับ/ค่ะ  
ขอให้เริ่มดำเนินการตามแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) ของ 
อต. ประจำปี 2563 
 

 
5. ประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉิน 
5.1 ทีม Utility เข้าหื้!นฟูสถานที่เกิดเหตุ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง : (1) ประธานคณะทำงานบริหารสถานการฉุกเฉิน (2) ทีม Utility 
 
(1) ประธานคณะทำงาน
บริหารสถานการฉุกเฉิน 

ทีม Utility เข้าสำรวจความเสียหาย ดำเนินการและสนับสนุนแผนพ้ืนฟู 
สถานที่เกิดเหตุด้วย ครับ /ค่ะ 
 

(2) ทีม Utility รับทราบครับ/ค่ะ  
 

(2) ทีม Utility สำรวจ/ประเมินความเสียหายแล้ว ไม่มี 
 

(1) ประธานคณะทำงาน
บริหารสถานการฉุกเฉิน 
 

รับทราบ 

 
5.2 การประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉิน 
 ประธานคณะทำงานบริหารสถานการฉุกเฉิน ตัดสินใจประกาศยกเลิกแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
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ผู ้ที ่เกี ่ยวข้อง: (1) ประธานคณะทำงานบริหารสถานการฉุกเฉิน (2) ผู ้สั ่งการ ณ ที ่เกิดเหตุ (3) สมาชิก
แผนปฏิบัติการ ภาวะฉุกเฉิน 
(1) ประธานคณะทำงาน
บริหารสถานการฉุกเฉิน 

ตอนนี้สถานการณ์ อต.สนญ. เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ดังนี้ 
1.ผู้ป่วย COVID -19 จำนวน 1 รายได้ถูกส่งไปเข้ารับการรักษา ณ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี/โรงพยาบาลราชวิถี/โรงพยาบาลศิริราช แล้ว 
2.ได้แจ้งให้ผู้สัมผัสซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงตามกระบวนการสอบสวนโรค ติดตาม
เฝ้า ระวังอาการป่วย หรือ อาการสงสัยที่บ้านพัก พร้อมแนะนำวิธีปฏิบัติ
ตนเพื่อ ป้องกันการติดต่อไปสู่ผู้อื่นจนกว่าจะพันระยะการแพร่เชื้อ ฯลฯ 
(14 วัน) แล้ว 
3.อต. ได้ปิดทำการ สำนักงานใหญ่ อต. 3 วัน เพ่ือทำความสะอาด พ่น 
โอโซนฆ่าเชื้อห้องที่พบผู้ป่วย รวมถึงพ้ืนที่ต่างๆ ในสำนักงานใหญ่ อต. และ 
พ้ืนที่โดยรอบ แล้วจึงขอยกเลิกแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน รบกวนให้
เจ้าหน้าที่ทีมงานแจ้งผู้เกี่ยวข้องด้วยครับ/ค่ะ 

(2) สมาชิกแผนปฏิบัติการ 
ภาวะฉุกเฉิน 
 

รับทราบครับ/ค่ะ  

 
5.3 ทีมสื่อสารและประสานงาน ทำการแจ้งผู้ที่เก่ียวข้องทราบถึงการยกเลิกแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
 
ผู้เกี่ยวข้อง: (1) ทีมสื่อสารและประสานงาน (2) บุคคลภายใน (3) บุคคลภายนอก 
ทีมสื่อสารและประสานงาน กปส. ประกาศเสียงตามสายว่า “ขณะนี้เหตุการณ์ท่ี สนญ. อต. 

เข้าสู่สภาวะปกติแล้วครับ/ค่ะ” 
 

ทีมสนับสนุน แจ้ง สำนักงานเขตตลิ่งชัน สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กๆ 
และ ชุมซน/แฟลตที่พักขององค์การตลาด (ตลิ่งชัน)  ให้ทราบว่า '‘ขณะนี้
เหตุการณ์ที่ อต. เข้าสู่สภาวะปกติแล้วครับ/ค่ะ” 
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ตารางการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน : กรณีโรคระบาด Covid 19  อต. (ตัวอย่าง) 
หัวข้อที่ทำการปรับปรุงแผนฯ  

โปรดทำเครื่อง V หน้า  
รายขื่อผู้ทำการ
ปรับปรุงแผนฯ 

เห็นชอบโดย 
โปรดทำเครื่อง V หน้า 

 

วัน เดือน ปี ที่ทำการปรับปรุงแผนฯ 
 

6 มีนาคม 2563 
□ อัคคีภัย □ 
จราจร 
□ สารเคมีๆ  
□ การทำงาน 
□ อุทกภั 

□ชุมชนประท้วงและการก่อลาจล  
□ BCP □ โรคตดิต่อและโรค
ระบาด 
□ การก่อวินาศกรรม 
□ ภัยทางอากาศ 

นางสาวจตุพร คุม้ครอง 
หัวหน้าแผนกบรหิาร
ความเสีย่งและควบคุม
ภายใน 
 

□ รองผอ.อต.    □ ผอ.อต. 
 

เป้าหมายการปรับปรุงแผนฯ 
เพื่อให้ทันสมัยเป็นปจัจุบันและเปน็ไปตาม
ข้อกำหนดความปลอดภัย สวัสดิภาพ
แวดล้อมของสถานท่ีทำงาน และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

1. สภาพของแผนปัจจุบัน ปี 2562 2.ข้อบอกพร่อง/ประเด็นท่ีต้องปรบัปรุงจากการทบทวนแผน
ปี2562 

3.ประเด็นที่ปรับปรุงแล้วในปี 2563 

1.1 แผนฯ ปัจจุบันมีซ่องทางการสื่อสารขัดเจน 2.1 ช่องทางการสื่อสารยังไม่ครอบคลุม ช่องทาง Social 
Media เช่น Line ซึ่งเป็นช่องทางที่เข้าถึงได้รวดเร็ว 

3.1 เพิม่ซ่องทางการสื่อสารให้รอบคลุม โดย
เพิ่มช่องทางการติดต่อทาง Line 

1.2 แผนฯ ปัจจุบัน มรีายละเอยีดมาตรการป้องกันและเตรียม
ความพร้อมการดำเนินการ ชัดเจน 

2.2 มาตรการป้องกันและเตรียมความพร้อมการดำเนินการยัง
ไม่ครอบคลุมโรคอุบตัิใหม ่

3.2 ปรับปรุงมาตรการปัองกับและเตรยีม
ความพร้อม การดำเนินการโรคอุบัติใหม่ 
Covid - 19) 

1.3 แผนฯ ปัจจุบันมีโครงสร้างแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน อต. 2.3 โครงสร้างแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน อต. ข้อมูลยังไมเ่ป็น
ปัจจุบัน 

3.3 ปรับปรุงโครงสร้างแผนปฏิบัติการอุก
เฉิน อต. ให้เป็นปัจจุบัน 

1.4 แผนฯ ปัจจุบันรายขื่อและหมายเลขโทรศัพท์ตดิต่อ
ผู้รับผิดชอบหลักครบถ้วน 

2.4 รายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อผูร้ับผดิชอบหลัก 
ข้อมูลยังไมเ่ป็นปัจจุบัน 

3.4 ปรับปรุงรายขื่อและหมายเลขโทรศัพท์
ติดต่อผู้รับผิดขอบหลักใหเ้ป็นปัจจบุัน 

1.5 แผนฯ ปัจจุบันมีรายขื่อหน่วยงานด้านสาธารณสุขด้านโรค
ระบาด 

2.5 รายขื่อหน่วยงาบด้านสาธารณสุขท่ีรับผิดรับขอบด้านโรค
ระบาดและโรคอุบัติใหม่ยังไม ่

3.5 ปรับปรุงรายขื่อหน่วยงานด้าน
สาธารณสุขท่ีรับผดิชอบด้านโรคระบาดและ
โรคอุบัติใหมเ่พิ่มเติม 

1.6 แผนฯ ปัจจุบันมีบทสนทนาการตอบสนองต่อเหตุการณ์
ฉุกเฉิน กรณีเกดิเหตุ ครบถ้วน 

2.6 บทสนทนากรณีเกิดเหตุยังไมค่รอบคลมุโรคอุบตัิใหม่ 3.6 ปรับปรุงบทสนทนาการตอบสนองต่อ
เหตุการณ์โรคอุบัติใหม่ (Covid - 19) 

 



 

  33: 

แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ จากการระบาด COVID-19 ขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ประจำปี 
2563 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนกบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน องค์การตลาด มีนาคม 2563 


