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แผนการจัดการอุบัติการณ์ (Incident Management Plan: IMP)
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
คํานํา
เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติภัยที่มีผลกระทบกับความเสียหายต่อทรัพย์สินและ
การบริการประชาชนเป็นจํานวนมาก ที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟู และการทําการซ่อมแซมบํารุงรักษาระบบ
การป้องกันและระงับภัยตามแต่ความรุนแรงของประเภทภัย ดังนั้นเพื่อให้กระทรวงมหาดไทยสามารถที่จะดําเนิน
ภารกิจต่อไปได้ จึงได้ดําเนินการทําแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) โดยมีแผนการ
จัดการอุบัติการณ์ (Incident Management Plan: IMP) เป็นแนวทางในการเชื่อมโยงไปสู่แนวทางปฏิบัติ เพื่อใน
กรณีที่เกิดเหตุขึ้นแล้วจะทําให้มั่นใจได้ว่าสามารถตอบโต้กับอุบัติการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถควบคุม
ความเสียหายให้อยู่ในวงจํากัด รวมทั้งสามารถฟื้นฟูสภาพให้กลับมาดําเนินธุรกิจ ได้อย่างรวดเร็วตามเดิม

ส่วนอํานวยการ สํานักนโยบายและแผน
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทร ๐๒-๒๒๒-๔๑๕๒
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บทนํา
แผนการจัดการอุบัติการณ์ (Incident Management Plan: IMP) ของสํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อรองรับแผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตของสํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “หน่วยงาน” โดยแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP)
เป็นขั้นตอน แหล่งรวมข้อมูล ทั้งนี้ IMP จะเป็นแนวทางการดําเนินการตามขั้นตอน รวมถึงการนําข้อมูลของ BCP
มาใช้ให้เกิดผลลัพธ์ที่ได้ประโยชน์สูงสุด
๑๑.. ขอบเขต
ขอบเขต
แผนการจัดการอุบัติการณ์ฯ ฉบับนี้ มีขอบเขตที่รวมถึงการเชื่อมโยงกระบวนการในการรองรับอุบัติการณ์
โดยเฉพาะอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และการชุมนุมประท้วง/การก่อการจลาจล ที่ระบุถึงขั้นตอนตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ
ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ
๒๒.. วัวัตตถุถุปประสงค์
ระสงค์
๒.๑ เพื่อป้องกันชีวิต และทรัพย์สิน
๒.๒ เพื่อบรรเทาเหตุการณ์ มิให้ขยายตัวลุกลาม
๒.๓ เพื่อให้ฟื้นฟูได้โดยเร็ว พร้อมที่จะให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
๓๓.. คํคําานินิยยาม
าม
๓.๑ การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) หมายถึง
กระบวนการบริหาร ซึ่งชี้บ่งภัยคุกคามต่อองค์กร และผลกระทบของภัยคุกคามนั้นต่อการดําเนินธุรกิจ (ราชการ) และให้
แนวทางในการสร้างขีดความสามารถให้องค์กรมีความยืดหยุ่น เพื่อการตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหลัก ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และกิจกรรมที่สร้างมูลค่าที่มีประสิทธิผล ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า BCM
๓.๒ แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) หมายถึงเอกสารที่รวบรวม
ขั้นตอน และข้อมูล ซึ่งทําให้องค์กรพร้อมที่จะนําไปใช้เมื่อเกิดอุบัติการณ์ เพื่อให้สามารถดําเนินการในกิจกรรม
หรือกระบวนการหลักในระดับที่กําหนดไว้
๓.๓ แผนการจัดการอุบัติการณ์ (Incident Management Plan: IMP) หมายถึงแผนปฏิบัติการที่
กําหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เมื่อเกิดอุบัติการณ์ โดยปกติจะครอบคลุมถึงบุคลากรหลัก ทรัพยากร การ
บริหาร และการปฏิบัติการที่จําเป็นในการนํากระบวนการการจัดการอุบัติการณ์ไปปฏิบัติ
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๔๔.. เอกสารอ้
เอกสารอ้าางอิ
งอิงง
๔.๑ แผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๕๕๖
๔.๒ คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๕๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖
แต่งตั้งคณะทํางานการบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๕๕๖
๔.๓ คู่มือการบริหารความพร้อมค่อสภาวะวิกฤต: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๖
๔.๔ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๒๒๓๐๑-๒๕๕๓ ระบบการบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ-ข้อกําหนด
๔.๕ National Incident Management System : NIMS Department of Homeland
Security, ธันวาคม ๒๕๕๑
๕๕.. ผูผู้ร้รับับผิผิดดชอบ
ชอบ
๕.๑ คณะกรรมการอํานวยการ
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อํานาจหน้าที่
๑) กําหนดนโยบาย มาตรการ การติดตาม และอํานวยการแก้ไขปัญหากรณีเมื่อเกิดอุบัติการณ์ หรือ
คาดว่าจะเกิด และส่งผลกระทบต่อชีวิต และทรัพย์สินของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒) ประสานงานด้านข้อมูล และการปฏิบัติกับคณะกรรมการจัดการอุบัติการณ์ และหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
๓) สั่งการบุคลากรในสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้เข้าร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการอํานวยการ
๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องมอบหมาย
๕.๒ คณะกรรมการจัดการอุบัติการณ์
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อํานาจหน้าที่
เมื่อเกิดอุบัติการณ์ หรือคาดว่าจะเกิดอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และการชุมนุมประท้วง/การก่อการ
จลาจล โดยที่สถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรง หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง จะสั่งการให้คณะกรรมการจัดการ
อุบัติการณ์ เข้ารับผิดชอบกับสถานการณ์
๑) ผู้อํานวยการเหตุการณ์สามารถเลือกได้จากผู้มีประสบการณ์ เช่น ผ่านการฝึกอบรมและมีหน้าที่
งานปกติในพื้นที่งานนั้น โดยมีหน้าที่แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามฝ่ายทีป่ รากฏตามแผนภาพ
๒) ประเมินสถานการณ์ ตัดสินใจว่าอยู่ในระดับความรุนแรงขนาดใด และตั้งวัตถุประสงค์ที่แน่ชัด
รวมถึงกลยุทธ์ ในการตอบโต้สถานการณ์นั้น โดยยึดตามแนวทางของ BCP และ IMP
๓) ปฏิบัติงานอื่นตามที่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง และผู้อํานวยการเหตุการณ์มอบหมาย
v กลุ่มผู้ช่วยผู้อํานวยการเหตุการณ์
๑) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่จัดทําข้อมูลการแถลงข่าวให้กับผู้บริหาร ผู้สื่อข่าว หรือส่วนที่
เกี่ยวข้อง
๒) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามความเสี่ยงและภัยที่อาจจะเกิดขึ้น
จัดเตรียมเก็บเอกสารข้อมูลสถานการณ์ รวมทั้งกําหนดเขตอันตรายเขตปลอดภัย และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ
๓) เจ้าหน้าที่ประสานงาน มีหน้าที่ประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก ติดตาม
ตรวจสอบวาระงานที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร
๔) เจ้าหน้าที่การข่าว มีหน้าที่ตรวจสอบข่าว และแจ้งข่าวที่เกี่ยวข้องแก่ผู้อํานวยการเหตุการณ์
v ฝ่ายปฏิบัติการ
๑) หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ มีหน้าที่ บริหารงานภายในฝ่ายปฏิบัติการให้เป็นไปตามภารกิจ เกิด
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ควบคุมกํากับการปฏิบัติงานภายในฝ่ายปฏิบัติการ รายงานผลการปฏิบัติแก่
ผู้อํานวยการเหตุการณ์
๓) ฝ่ายปฏิบัติการประกอบด้วย ผู้จัดการส่วนหน้า หน่วยดับเพลิง ทีมค้นหา ทีมวัตถุอันตราย
หน่วยปฐมพยาบาล หน่วยรักษาความปลอดภัย และทีมช่าง หรือแล้วแต่กรณี
๔) ดําเนินการตามยุทธวิธีตามที่ได้วางแผน กําหนดวัตถุประสงค์ทางยุทธวิธี จัดสรรและกํากับดูแลทรัพยากร
ในการตอบโต้เหตุ
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v ฝ่ายวางแผน
๑) หัวหน้าฝ่ายวางแผน มีหน้าที่ บริหารงานภายในฝ่ายวางแผนให้เป็นไปตามภารกิจ เกิดความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพ ควบคุมกํากับการปฏิบัติงานภายในฝ่ายวางแผน รายงานผลการปฏิบัติแก่ผู้อํานวยการเหตุการณ์
๒) ฝ่ายวางแผนประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยติดตามสถานการณ์ หัวหน้าหน่วยทรัพยากร หัวหน้า
หน่วยเอกสาร หัวหน้าหน่วยถอนกําลัง และผู้เชี่ยวชาญเทคนิคเฉพาะด้าน
๓) จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวบรวมและประเมินผลข้อมูลและรักษาสถานะ
ของทรัพยากร
v ฝ่ายสนับสนุน
๑) หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนมีหน้าที่บริหารงานภายในฝ่ายสนับสนุนให้เป็นไปตามภารกิจ เกิดความเรียบร้อย
มีประสิทธิภาพ
๒) ควบคุม กํา กับการปฏิบัติงานภายในฝ่ายสนับสนุน รายงานผลการปฏิบัติแก่ ผู้อํ านวยการ
เหตุการณ์
๒) ฝ่ายสนับสนุน ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยพัสดุ หัวหน้าหน่วยสื่อสาร หัวหน้าหน่วยการแพทย์
หัวหน้าหน่วยเสบียง และหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย
๓) จัดหาทรัพยากรและการบริการที่จาํ เป็นในการตอบโต้เหตุ
v ฝ่ายบริหาร
๑) หัวหน้าฝ่ายบริหาร หน้าที่บริหารงานภายในฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามภารกิจ เกิดความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพ ควบคุมกํากับการปฏิบัติงานภายในฝ่ายบริหาร รายงานผลการปฏิบัติแก่ผู้อํานวยการเหตุการณ์
๒) ฝ่ายบริหารประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยบันทึกเวลา หัวหน้าหน่วยจัดซื้อ หัวหน้าหน่วยค่าชดเชย
สินไหม และหัวหน้าหน่วยต้นทุน
๓) ตรวจสอบการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน จัดทําบัญชี จัดซื้อจัดหา วัสดุอุปกรณ์
บันทึกเวลาการปฏิบัติงานและการประเมินค่าใช้จ่าย

ห น า | 8
คณะกรรมการอํานวยการจัดทํา BCP
และแต่งตั้งคณะกรรมการอุบัติการ
ทําแผน

๖๖)) แผนผั
แผนผังงกระบวนการ
กระบวนการ

เหตุการณ์
ปกติ

ก่อนเกิดเหตุ

ฝึกบุคคล
เตรียมทรัพยากร

เกิดอุบัติการณ์

ขณะเกิดเหตุ
แจ้งเตือนภัย
การตอบโต้
เหตุเบื้องต้น
จราจล
อัคคีภัย

เหตุการณ์
ขยายตัว
เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ
ปฐมพยาบาล

อพยพ

อุทกภัย/
วาตภัย
การสื่อสาร/
แจ้งเตือน

ดับเพลิง

ปิดกั้น

อพยพ

อพยพ

เจรจา
เหตุการณ์ยุติ

หลบภัย
คณะกรรมการอํานวยการ
เหตุการณ์ยุติ

เหตุการณ์ยุติ
การตอบสนอง
ความต้องการ
ด้านผู้ให้บริการทีส่ าํ คัญ

มอบนโยบาย

ประชุม
อํานวยการเหตุ
มอบ/สนับสนุน
ทรัพยากร
คณะกรรมการจัดการอนุมัติ

เหตุการณ์ยุติ

กําหนด
กลยทธ์การตอบโต้
การจัดการบุคลากร/
ครอบครัว

วัสดุอุปกรณ์

IT/ระบบสารสนเทศ

การจัดการบุคลากร/
ครอบครัว

หลังเกิดเหตุ
เหตุการณ์
ลดความรุนแรง

ระบบงาน

เหตุการณ์ยุติ

ฟื้นฟู

การตอบสนอง
ความต้องการ
ด้านผู้ให้บริการทีส่ าํ คัญ
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๗๗)) วิวิธธีปีปฏิฏิบบัตัติ ิ
๗.๑ การบริหารจัดการด้านการป้องกันก่อนเกิดเหตุ
๑) ให้ผู้บริหารสํานัก/กอง/หน่วยงานตามที่ระบุในโครงสร้างพิจารณาสั่งการให้บุคลากรในสังกัด
ร่วมบรรจุกําลังตามโครงสร้างที่กําหนดของคณะกรรมการอํานวยการ โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ฝ่าย
บริหาร) เป็นหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
๒) การกําหนดนโยบาย/แผน ควรมีการประกาศให้พนักงานทุกคนได้รับรู้
๓) การจัดการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทั้ง
ในภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ
๔) การเตรียมความพร้อมของทรัพยากร โดยเฉพาะผลกระทบที่สําคัญ ดังนี้
๔.๑) สถานทีป่ ฏิบัติงานสํารอง
๔.๒) วัสดุอุปกรณ์สํารองในการปฏิบัติงาน
๔.๓) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์สํารอง
๔.๔) การจัดการด้านบุคลากรและครอบครัว
๔.๕ การตอบสนองต่อความต้องการด้านผู้ให้บริการที่สําคัญ
๗.๒ ขั้นตอนการปฏิบัติขณะเกิดเหตุ
๑) เมื่อคาดว่า หรือเกิดสถานการณ์อัคคีภยั อุทกภัย วาตภัย และการประท้วง/จลาจล ให้ปฏิบัติตามระบบ
การแจ้งเตือนภัย (ของภัยแต่ละประเภท)
๒) การตอบโต้เหตุเบื้องต้น
๒.๑) เหตุอัคคีภัย
๒.๑.๑) ผู้พบเหตุให้แจ้ง (ตะโกน) หรือกดสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินทันที และให้ผู้ที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้อง (ฝ่ายยานพาหนะ) แจ้งผู้บริหารรับทราบ และเข้าควบคุมสถานการณ์ทันที
๒.๑.๒) ผู้พบเห็นเหตุการณ์และผู้อยู่ใกล้เคียงตัดสินใจว่าควบคุมเพลิงได้หรือไม่
ก) ควบคุมได้ ให้ใช้เครื่องดับเพลิงที่ติดตั้งเข้าดับเพลิง เมื่อสงบแล้วให้รายงานผู้บริหารที่
เกี่ยวข้อง
ข) ควบคุมไม่ได้ ให้ติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก และแจ้งให้
อพยพทันทีกรณีที่มีผู้บาดเจ็บ ให้เคลื่อนย้ายไปในพื้นที่ปลอดภัย และให้การปฐม
พยาบาล
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๒.๑.๓) ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง (ฝ่ายสถานที่) แจ้งสถานีดับเพลิง สถานีตํารวจท้องที่ และ
รายงานผู้บังคับบัญชาตามสายงาน และดําเนินการตามแผนอพยพ
๒.๑.๔) ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง (ฝ่ายสถานที่) จะต้องทําหน้าที่เป็นผู้ให้ข้อมูลเบื้องต้นกับที่
ช่วยเหลือภายนอก และพนักงานเจ้าหน้าที่
๒.๒) เหตุอุทกภัย
๒.๒.๑) กรณีมีข่าวสาร หรือมีฝนตกหนักและมีแนวโน้มว่าจะเกิดอุทกภัย ให้ติดตามข้อมูล
ข่าวสาร
๒.๒.๒) ประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นว่าทิศทางน้ําไหลผ่านจะมีผลถึงกระทรวงมหาดไทย
หรือไม่
ก) ขนาดไม่รนุ แรง ให้ทําการหลบภัยเป็นการชั่วคราว และรอจนกว่าเหตุการณ์จะ
ยุติ
ข) ขนาดรุนแรง ให้ทําการอพยพไปยังพื้นที่ที่กําหนดตาม BCP
๒.๒.๓) การเตรียมการด้านสถานที่ ควรตัดกระแสไฟฟ้าในส่วนที่อาจทําให้เกิดอันตราย
ไฟฟ้าดูด หรือลัดวงจร เนื่องจากน้ําท่วม
๒.๒.๔) จัดเก็บเอกสาร และทรัพย์สินสําคัญ รวมทัง้ เก็บของให้อยู่เหนือกว่าระดับน้ําท่วม
ถึง
๒.๒.๕) จัดหากระสอบทรายเพื่อกั้นไม่ให้น้ําไหลเข้าพื้นที่ หรือป้องกันอุปกรณ์สําคัญ
๒.๒.๖) จัดให้มีเวรรักษาการณ์ประจําอาคารของกระทรวงมหาดไทย
๒.๒.๗) เมื่อเหตุการณ์ปกติ ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ว่าสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยหรือไม่
๒.๓) เหตุวาตภัย
๒.๓.๑) กรณีมีลมแรง มีแนวโน้มว่าจะเกิดพายุ หรือเมื่อมีลมพายุพัดแรงมากจนทําให้เกิด
ความเสียหายแก่กระทรวงมหาดไทย หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ เช่น ต้นไม้
ใหญ่โค่น วัสดุอันตรายปลิว
๒.๓.๒) ให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง (ฝ่ายสถานที่) ปิดกั้นทางเข้า-ออกกระทรวงมหาดไทย เพื่อป้องกัน
ผู้ไม่ทราบเหตุเกิดอันตราย
๒.๓.๓) ผู้ ท่ี มี ห น้ า ที่เ กี่ ย วข้ อ ง (ฝ่า ยสถานที่ ) รายงานผู้ บั งคั บ บั ญ ชาตามสายงาน และ
ประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
ก) ขนาดไม่รนุ แรง ให้ทําการหลบภัยเป็นการชั่วคราว และรอจนกว่าเหตุการณ์จะ
ยุติ
ข) ขนาดรุนแรง ให้ทําการอพยพไปยังพื้นที่ที่กําหนดตาม BCP
๒.๓.๔) ผู้ที่มหี น้าที่เกี่ยวข้อง (ฝ่ายสถานที่) เตรียมการซ่อมบํารุง
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๒.๔) การชุมนุมประท้วง/การก่อการจลาจล
๒.๔.๑) ปิดกั้นทางเข้าออกกระทรวงมหาดไทย ห้ามยานพาหนะ และบุคคลภายนอกที่ไม่
เกี่ยวข้องเข้ามาในกระทรวงมหาดไทย
๒.๔.๒) ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง (ฝ่ายการข่าว) ตรวจสอบ และรายงานผู้บังคับบัญชาตามสาย
งาน เพื่อประเมินสถานการณ์ และดําเนินการตามแผนอพยพ
๒.๔.๓) ให้ทุกส่วนหยุดการทํางานทั้งหมด แล้วเก็บทรัพย์สินและเอกสารสําคัญไว้ในที่
ปลอดภัย
๒.๔.๔) เหตุเฉพาะหน้าให้ ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง (ฝ่ายรักษาความปลอดภัย) หรือผู้ที่
เหมาะสม เข้าทําการเจรจาต่อรอง เพื่อหามาตรการป้องกันพื้นที่ หรือชะลอความรุนแรงทีอ่ าจจะเกิดขึ้นได้
๒.๔.๕) แจ้งขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยรักษาความปลอดภัยของกระทรวงมหาดไทย
๒.๔.๖) พยายามจํากัดกลุ่มผู้ก่อการชุมนุมประท้วง/การก่อการจลาจล ให้อยู่ในพื้นที่จํากัด
กรณีที่สามารถเข้ามาในกระทรวงมหาดไทยได้
๓) เหตุ ก ารณ์ ข ยายตั ว เกิ น กว่ า ความสามารถของสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทยจะรั บ
สถานการณ์ได้ ให้ทําการสื่อสาร/แจ้งเตือนทุกส่วนที่อยู่ในพื้นที่กระทรวงมหาดไทย และผู้อาศัยอยู่โดยรอบบริเวณ
กระทรวงมหาดไทย
๔) ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง (ฝ่ายสถานที่) ตรวจสอบ และรายงานผู้บังคับบัญชาตามสายงาน เพื่อ
ประเมินสถานการณ์ และดําเนินการติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก
๕) การดําเนินการตามแผนอพยพกรณีฉุกเฉินของแต่ละหน่วยงาน โดยแผนอพยพควรกําหนด
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบจํ า นวนเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ นํ า ทางการอพยพ จุ ด นั ด พบ/จุ ด รวมพลที่ ป ลอดภั ย และ
ผู้รับผิดชอบในการเก็บทรัพย์สิน
๖) คณะกรรมการอํานวยการ โดยหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง (รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
ฝ่ายบริหาร) จัดการประชุมเป็นกรณีเร่งด่วน/ฉุกเฉิน เพื่อมอบนโยบายฯ และสนับสนุนทรัพยากร ตามอํานาจ
หน้าที่ รวมถึงการพิจารณาที่จะมอบอํานาจให้ผู้อํานวยการเหตุการณ์ในฐานะหัวหน้าคณะกรรมการจัดการ
อุบัติการณ์
๗) คณะกรรมการจัดการอุบัติการณ์ โดยผู้อํานวยการเหตุการณ์ กําหนดกลยุทธ์ในการตอบโต้ ตาม
อํานาจหน้าที่ รวมถึงการแต่งตั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการบริหารจัดการในคณะกรรมการจัดการเหตุการณ์
โดยปกติตําแหน่งผู้อํานวยการเหตุการณ์จะทําการหมุนเวียนกันสัปดาห์ละ ๑ ท่าน ทั้งนี้การดําเนินการให้พิจารณา
ตาม BCP และ IMP ทั้งในส่วนของทรัพยากรสํารอง และหลัก ดังนี้
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๗.๑) บุคลากร/ครอบครัว
๗.๒) เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ
๗.๓) อาคาร/สถานที่ปฏิบัติงาน
๗.๔) วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
๗.๕) คู่คา้ /ผู้ให้บริการที่สาํ คัญ
๗.๓ แนวทางการปฏิบัติหลังเกิดเหตุ
๑) การยกเลิกเหตุฉุกเฉิน กรณีที่เหตุการณ์ลดความรุนแรงไม่มีผลกระทบที่เป็นอันตราย ทั้งนี้
ภายหลังจากควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดได้แล้ว ให้ผู้อํานวยการเหตุการณ์และคณะกรรมการจัดการอุบัติการณ์
ร่วมกันพิจารณาเพื่อยกเลิกภาวะฉุกเฉินแล้วเสนอให้หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องพิจารณาสั่งการ โดยที่ทุก
ฝ่ายต้องมั่นใจว่าจะไม่เกิดอันตรายขึ้นอีก ทั้งในพื้นที่เกิดเหตุ หรือพื้นที่ข้างเคียง และอาจพิจารณาให้มีทีมฉุกเฉิน
บางส่วนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอีก และให้ดําเนินการ ดังนี้
๑.๑) ประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉิน
๑.๒) ผู้อํานวยการเหตุการณ์ สั่งการให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง (ฝ่ายสถานที่) ตรวจสอบการกั้น
พื้นที่เกิดเหตุของแต่ละประเภทภัย
๑.๓) เมื่อทุกพื้นที่ปลอดภัยแล้ว จึงสั่งยกเลิกการเตรียมความพร้อม
๒) การรายงานการปฏิบัติงานในภาพรวมทั้งหมด โดยให้ผู้อํานวยการเหตุการณ์ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายสรุปผลการดําเนินการทั้งหมดให้หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและผู้ที่
เกี่ยวข้องรับทราบ ดังนี้
๒.๑) ขนาดของความเสียหายต่อทรัพย์สิน และชีวิต
๒.๒) ขั้นตอนและวิธีการทํางานที่สําคัญ
๒.๓) รายงานคําสั่ง และหนังสือสั่งการ
๒.๔) รายงานการประเมินผลเพื่อแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการในอนาคต
๓) การฟื้นฟู ได้แก่การนํารายงานผลการประเมินผลมาปรับปรุงแก้ไข โดยเฉพาะ BCM และ IMP
รวมถึงการปรับปรุงบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่

๘๘)) การทบทวน
การทบทวน
ให้คณะกรรมการอํานวยการกําหนดให้มีการทบทวนแผน BCP และ IMP อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ส่วนอํานวยการ สํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
℡๐๒๒๒๒๔๑๕๒ มท. ๕๐๕๘๗

แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย
กรณีเกิดเพลิงไหม้อาคาร สถาบันดํารงราชานุภาพดํารงราชานุภาพ
ของ
สํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
************

๑.บัญชีรายชื่อของข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานราชการ ประกอบด้วย
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานสัญญาจ้าง

จํานวน ๖๔
จํานวน ๘
จํานวน ๓๖
รวม ๑๑๓

ลําดับ
ชื่อ/สกุล
ที่
๑ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์

คน
คน
คน
คน
ตําแหน่ง

โทรศัพท์

ผู้อํานวยการ

๐๘๙๘๙๗๙๒๘๘

สํานักนโยบายและแผน
๒
๓

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สนผ.สป.
หน้าห้อง ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน
เจ้าพนักงานปกครอง
นางพิม พงษ์โสภา

๔

นางรมณ คูวงษ์วัฒนาเสรี

นักวิเทศสัมพันธ์

๐๘๗๙๙๑๗๓๘๕

๕

นายธนกฤต ธนนาทธนะชน

เจ้าพนักงานธุรการ

๐๘๕๘๑๑๑๘๑๕

- ว่าง -

๐๒๒๓๓๔๙๒๐
๐๘๙๘๙๗๙๒๘๘

ส่วนนโยบายและแผนรวม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ผู้อํานวยการส่วนฯ)

๐๘๙๘๙๗๙๓๐๒

๖

นายทรงกลด สว่างวงศ์

๗

นายภูธนะ ชมภูมิ่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๐๘๗๓๒๙๙๙๙๑

๘

นางสาวขนิษฐา แจ้งใจ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๐๘๙๕๐๖๘๘๗๗

๙

นายไพฑูรย์ ทองหอม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๐๘๔๔๓๖๔๗๐๓

๑๐ นางสาวดารารัตน์ เงินเขียว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๐๘๑๗๒๑๓๖๔๔

๑๑ นายเมธี สุขสมบูรณ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๐๘๙๖๖๔๖๔๖๒

๑๒ นางสาวจตุพร ชูดวง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๐๘๙๗๒๗๐๖๒๗

๑๓ นางสาวปาณิสรา กาญจนะ
จิตรา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๐๘๑๒๘๖๘๘๕๘

๑๔ นายชวนันทณัฏฐ์ โพธิ์กัณฑ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๐๘๖๙๑๖๔๐๙๔

๑๕ นางสาวรัชชุมาศ แผ่นคํา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๐๘๖๔๐๙๕๖๕๗

๑๖ นายทวีศักดิ์ ใจรังษี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๐๘๙๔๗๑๙๖๑๕

๑๗ นางสุกัญญา คําทอง

เจ้าพนักงานธุรการ

๐๘๓๑๓๑๗๗๒๕

พนักงานราชการ
๑๘ ว่าที่ ร.ต. มนตรี ใจงาม

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

๐๒๒๒๓๔๘๗๐

ลูกจ้างประจํา
๑๙ นางสาวศิริพร มูลละ

พนักงานพิมพ์ ส ๓

๐๒๒๒๓๔๘๗๐

พนักงานสัญญาจ้าง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

๐๒๒๒๓๔๘๗๐

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

๐๒๒๒๓๔๘๗๐

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

๐๒๒๒๓๔๘๗๐

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

๐๒๒๒๓๔๘๗๐

ส่วนยุทธศาสตร์ดา้ นความมั่นคงภายใน
๒๔ นางปทุมทอง อินทะกนก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ผู้อํานวยการส่วนฯ)

๐๘๙๑๐๗๗๙๔๙

๒๕ นางสาวสมทรง บุญญภัทโร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๐๒๒๒๒๔๑๖๒

๒๖ นายปฐมพล เย็นอาคาร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๐๘๔๐๙๘๘๔๘๒

๒๗ นางสาววัลย์ณรัตน์ ศิริโรจน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๐๘๙๑๕๙๘๕๗๖

๒๘ นางอภัสรา พิทักษ์วงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๐๘๑๖๙๔๖๕๔๔

๒๙ นางสาวแกมแก้ว คงเชื้อนาค

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๐๘๑๓๔๑๒๙๔๒

๓๐ นายรุจภัทร ฐอสุวรรณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๐๘๙๖๗๑๐๗๗๗

๒๐ นายสุรพงศ์ ฤกษ์เกษม
๒๑ นางสาวสิริมนต์ เศวตทวี
ภิรมย์
๒๒ นายศุภิญโญ ทองนวล
๒๓ นางสาวอรพรรณ พรม
พลเมือง

๓๑ นายบรรยงค์ ทองสุวรรณ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๐๘๑๑๑๗๕๖๓๓

พนักงานสัญญาจ้าง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

๐๘๙๖๙๒๓๗๖๑

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

๐๙๘๖๕๑๗๑๐๘

๓๔ นายไกรพิชญ์ วนัตย์จิรยพร
๓๕ นายกิตติพงษ์ เมฆคะ
๓๖ นายผณิศวร ภรดิษฐอุดม

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

๐๘๑๖๖๙๘๙๗๕

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

๐๘๔๖๐๘๓๑๐๔

๓๘ นางสาวพรพรรณ เดชะพหุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๐๘๑๙๓๘๐๐๘๕

๓๙ นางศุภสิตา งามวงษ์วาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๐๒๒๒๓๕๒๔๕

๔๐ นางสาวพัชรา ฉวีภักดิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๐๒๒๒๓๕๒๔๕

๔๑ นางสุดา ละเอียดจิตต์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๐๘๕๑๖๗๐๐๔๒

๔๒ นายสาครินทร์ จําปา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๐๒๒๒๓๕๒๔๘

๔๓ นายฤกษ์ฤทธิ์ บุญยัง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๐๒๓๓๔๕๒๔๔

๓๒ นางสาวณัฐนันท์ ศุขเขษม
๓๓ นายอรรถพล อุบล

๐๘๔๙๑๖๔๓๙๖
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ส่วนยุทธศาสตร์ดา้ นพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
๓๗ นางเพชรี เขมวิรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๐๘๕๔๘๔๒๐๘๔
(ผู้อํานวยการส่วนฯ)

ลูกจ้างประจํา
๔๔ นางศิริรัตน์ ถวิลวรรณ์
๔๕ นายเปรมสันต์ บุญช่วยบริบูรณ์
๔๖ นางสาวสุภาพร โพธิ์นอก

พนักงานการเงิน

๐๒๒๒๓๕๒๔๙

พนักงานสัญญาจ้าง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

๐๒๒๒๓๕๒๔๔

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ส่วนยุทธศาสตร์ดา้ นสาธารณภัยและพัฒนาเมือง
๔๗ นายชาติชาย ไชยพิมล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ผู้อํานวยการส่วนฯ)

๐๒๒๒๓๕๒๔๙
๐๘๕๔๘๔๒๐๓๖

๔๘ นางโสรยา พานิชพงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๐๘๕๔๘๔๒๐๕๖

๔๙ นายสมศักดิ์ บุญญาอรุณเนตร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๐๘๙๗๖๙๙๘๘๗

๕๐ นางกัญญรัตน์ นฤภัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๐๘๙๔๙๙๐๕๙๓

๕๑ นายสมพร ยิม้ เผือก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๐๘๑๔๙๖๕๑๘๕

๕๒ นางสาวอรวรรณ วงษ์สมบูรณ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๐๘๖๗๕๔๑๙๕๒

๕๓ นางสาวณัฐวิตา สังข์ศร
๕๔ นายธวัช หมัน่ กิจ
๕๕ นางสาวนนทญา หงษ์รัตน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๐๘๑๙๔๖๗๕๕๓
๐๘๑๘๖๐๘๕๖๖
๐๘๖๖๑๙๘๙๘๔

เจ้าพนักงานธุรการ

๐๘๑๙๔๐๗๙๑๔

๕๖ นายณรงค์ สุขสงคราม

ลูกจ้างประจํา
๕๗ นางกาญจนา สุนทรสถิตย์
๕๘ นายจรัญ วงศ์หงษ์
๕๙ นางสาวขนิษฐา มานะกิจ
๖๐ นายธฤต สําราญเวทย์

ช่างศิลป์

๐๘๖๑๖๙๕๙๘๔

พนักงานพิมพ์ ส ๔

๐๘๔๙๔๓๑๙๗๕

พนักงานสัญญาจ้าง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ส่วนกิจการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๐๘๕๐๖๓๓๐๓๓
๐๘๕๔๘๔๒๔๓๙

(ผู้อํานวยการส่วนฯ)
๖๑ นางศิโรรัตน์ ชินอักษร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๐๘๙๒๐๑๙๓๙๓

๖๒ นางสาวสุวรรณา พูนโต

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๐๘๑๘๔๓๔๓๓๒

๖๓ นางณหฤทัย หอมชื่น

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๐๘๙๙๑๔๕๓๕๕

๖๔ นางสาวอินทิรา มินช่าง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๐๘๖๕๗๐๗๕๕๕

ข้าราชการช่วยราชการ
๖๕ นายนิติปกรณ์ แสงสุวรรณ

เจ้าพนักงานปกครอง

๐๘๑๗๓๘๕๖๘๗

๖๖ นายเสกสรร สุขคุณ

เจ้าพนักงานปกครอง

๐๘๓๘๘๙๑๒๒๑

๖๗ นายประจวบศักดิ์ อารมณ์

เจ้าพนักงานปกครอง

๐๘๖๖๖๘๔๐๓๘

๖๘ นางสาวทิพย์มาศ ธรรมพินิจ

เจ้าพนักงานธุรการ
ลูกจ้างประจํา

๐๘๖๗๒๒๕๒๘๗

๖๙ นางเตือนใจ เปลี่ยนทอง

พนักงานบริการ

๐๘๐๒๘๖๙๒๖๔

๗๐ นางสาวจุฑารัตน์ นามโสภา

พนักงานสัญญาจ้าง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

๐๘๕๒๔๓๗๓๐๖

๗๑ นายธณาวุธ เหล่าเจริญ
พาณิชย์
๗๒ นายกฤตนันท์ โรจนะหัสดิน
๗๓ นายไกรฤทธิ์ จันทร์แช่มน้อย
๗๔ นางอังคณา ชิตะติตติ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

๐๘๕๖๓๒๓๖๖๔

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

๐๘๑๘๗๒๑๐๐๘

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ส่วนติดตามและประเมินผล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๐๘๑๙๐๗๔๑๒๒
๐๘๙๘๙๗๙๓๐๖

(ผู้อํานวยการส่วนฯ)
๗๕ นายพงศธร กาญจนะจิตรา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๐๘๖๘๘๘๘๖๖๙

๗๖ นางสาวสุขใจ กาญจนพิบูลย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๐๘๖๕๕๙๐๒๗๐

๗๗ นายอโนทัย ไกรเนตร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๐๘๖๗๘๗๕๖๐๙

๗๘ นางสาวธัญญชล พิชิต

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๐๘๑๖๕๐๒๕๑๓

๗๙ นายสมพร วงษ์ซีวะสกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๐๘๑๒๘๖๔๙๒๔

๘๐ น.ส.วิบูลพรรณ์ เปาอินทร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๐๘๙๙๒๕๒๘๕๘

๘๑ นางสาวกาญจนา โนรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๐๘๑๔๕๘๗๔๐๒

๘๒ นางสาวเพ็ญนภา เดชดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๐๘๑๒๗๙๑๕๕๑

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
พนักงานราชการ
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

๐๘๑๓๙๙๑๙๕๘

๘๓ นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ทิพวัฒน์
๘๔ นายอธิป มั่นใจอารย์
๘๕ นายบัญชา เขตประทุม

พนักงานประจําสํานักงาน

๐๗๘๙๙๕๖๖๓๔
๐๘๔๖๙๗๙๓๕๗

ลูกจ้างประจํา
๘๖ นางสาวศิริกานต์ เสาสา

พนักงานพิมพ์ ส ๓

๐๘๕๒๕๑๘๑๕๐

๘๗ นายสุรศักดิ์ ปานนาค

พนักงานสัญญาจ้าง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

๐๘๕๘๐๓๑๓๘๑

๘๘ นายปิติ จันทระ

ส่วนประสานการพัฒนาพืน้ ทีต่ ามพระราชดําริ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๐๘๑๘๗๔๑๐๕๐

๘๙ นางรชตภร โตดิลกเวชช์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๐๘๕๔๘๔๒๐๔๖

๙๐ นางอรทัย สิทธิสงวน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๐๘๙๙๙๖๒๗๕๙

๙๑ นายสุรชัย ตันชัชวาล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๐๘๙๑๑๒๘๕๙๕

๙๒ นายเอกลักษณ์ อุปริรัตน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

-

๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗

ข้าราชการช่วยราชการ
น.ส.นภัสวรรณ ภู่เจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๐๘๗๙๐๗๑๓๘๖
พนักงานราชการ
ว่าที่ ร.ต. พิทักษ์ ดาวัน
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
๐๘๔๙๕๔๘๘๖๓
เจ้าหน้าทีป่ ระสานงานโครงการพืน้ ทีข่ ยายผลปิดทองหลังพระฯ
นายประหยัด ห่อทรัพย์
พนักงานประสานโครงการพื้นทีฯ่
๐๘๗๐๙๒๙๘๘๐
พนักงานสัญญาจ้าง
๐๘๐๗๘๑๐๙๒๗
นางสาวสิริมา แสงบุญ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ส่วนอํานวยการ
นักจัดการงานทั่วไป
๐๘๔๓๘๗๘๗๑๓
นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ
(ผู้อํานวยการส่วนฯ)

๙๘ นางสาวมานิดา จินดามาตย์

นักจัดการงานทั่วไป

๐๘๑๙๑๗๓๑๐๓

๙๙ นางรุ่งทิวา กระจายกลิ่น

นักจัดการงานทั่วไป

๐๘๔๖๖๑๔๕๙๖

๑๐๐ นางลักษิตา สุวัฒน์กิตติวงศ์

เจ้าพนักงานธุรการ

๐๘๖๙๗๓๕๕๔๘

๑๐๑ นางสาวพนิดา ประสพ

เจ้าพนักงานธุรการ

๐๘๖๑๗๑๙๐๘๒

ลูกจ้างประจํา
๑๐๒ นายพงษ์พันธุ์ ฤทธิ์มนตรี

พนักงานพิมพ์ ส ๓

๐๘๐๒๗๐๓๒๓๑

๑๐๓ นายโกสินธ์ พุทธโม

พนักงานขับรถยนต์

๐๘๔๑๑๕๔๒๑๗

พนักงานบริการ

๐๘๕๗๔๘๓๕๗๘

๑๐๔ นางวาสนา ฝ่ายบุญยืน

พนักงานสัญญาจ้าง
๑๐๕ นางสาวปราลี ทองสุข

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

๐๘๐๖๑๐๐๙๓๘

๑๐๖ นายสิทธิพันธ์ จันทร์เอิบจิตร

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

๐๘๖๘๐๓๔๑๒๔

๑๐๗ นางสาวกัลยา พรมทา

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

๐๙๐๐๒๘๑๗๐๐

๑๐๘ นายฉัตรชัย วงษ์กล่อม

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

๐๘๗๘๒๔๐๑๓๗

๑๐๙ นางพูนทรัพย์ พรศรี

พนักงานทําความสะอาด

๐๘๓๗๗๑๖๕๙๙

๑๑๐ นางพเยาว์ รื่นไกรฤกษ์

พนักงานทําความสะอาด

๐๘๑๔๐๒๒๗๕๙

๑๑๑ นายบัวทอง จําปากุล
๑๑๒ นายสมบัติ แก้วสุวรรณ
๑๑๓ นายวัชรินทร์ ยอดมงคล

๐๘๑๙๑๐๖๔๐๙
๐๘๘๒๐๔๔๓๔๕
๐๒๒๒๒๔๑๕๒

พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์

๒.แผนผังแสดงเส้นทางอพยพหนีไฟของหน่วยงาน
จุดนัดพบของ
สนผ.สป.
ถนน

กรมการแผนทีท่ หารบก
กรม
การ
ปก

กระทรวงกลาโหม

ถนน XXXXXXXXXXXXXXXXXX ถนน
อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
ลานเอนกประสงค์

ครอง
เส้นทางที่ ๑

อาคารสถาบันดํารงราชานุภาพ

เสนทางที่ ๓

ธนาคารออมสิน

ตึกสหกรณ์ออมทรัพย์ มท.

สาขามหาดไทย

ทีท่ าํ การไปรษณียส์ าขามหาดไทย
เส้นทางที่ ๒

๓. กําหนดจุดนัดพบของหน่วยงาน
๓.๑ บริเวณถนนด้านหน้ากระทรวงมหาดไทย (ฝั่ง ม.ท.) จุดรวมพลที่ ๑
๓.๒ บริเวณถนนด้านหน้ากระทรวงมหาดไทย (ฝั่งกรมแผนที่ทหาร) จุดรวมพลที่ ๒
๔. รูปแบบการอพยพ และจุดรวมพล (การใช้สัญลักษณ์)
๔.๑ ใช้เส้นทางบันไดด้านหน้า อาคารสถาบันดํารงราชานุภาพ เดินไปตามถนนด้านหน้าอาคาร และ
ออกประตูทางออกด้านทิศเหนือ เส้นทางที่ ๑
๔.๒ ใช้เส้นทางบันไดด้านหลัง อาคาร สถาบันดํารงราชานุภาพ เดินไปตามถนนด้านหลังอาคาร และ
ออกประตูทางออกด้านทิศตะวันออก เส้นทางที่ ๒
๔.๓ ใช้เส้นทางบันไดด้านหลัง อาคาร สถาบันดํารงราชานุภาพ เดินไปตามถนนด้านหลังอาคาร และ
ออกประตูทางทิศตะวันออกผ่านทางระหว่าง อาคารกรมการปกครอง และวัดราชบพิตร

๕. ผู้มหี น้าที่ในการดับเพลิงข้างต้น (กรณีเพลิงไม้ที่ยังสามารถควบคุมได้)
๕.๑ ส่วนนโยบายและแผนรวม (สผร.)
ชื่อ/สกุล
นายเมธี สุขสมบูรณ์
นายชวนันทณัฏฐ์ โพธิ์กัณฑ์
นางสุกัญญา คําทอง

ตําแหน่ง
นวค.สก.
นวค.ปก.
เจ้าพนักงานธุรการ ชง.

โทรศัพท์
๐๘๙๖๖๔๖๔๖๒
๐๘๖๙๑๖๔๐๙๔
๐๘๓๑๓๑๗๗๒๕

๕.๑ ส่วนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภายใน (สมน.)
ชื่อ/สกุล
ตําแหน่ง
นายรุจภัทร ฐอสุวรรณ
นวค.ชก.
นายกิตตพงษ์ เมฆคะ
จวค.
นายไกรพิชญ์ ธนัตย์จิระพร
จวค.
๕.๒ ส่วนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง (สสม.)

โทรศัพท์
๐๘๙๖๗๑๐๗๗๗
๐๘๔๖๐๘๓๑๐๔
๐๘๑๖๖๙๘๙๗๕

ชื่อ/สกุล
นางกัญญารัตน์ นฤทัย
น.ส.อรวรรณ วงษ์สมบูรณ์
น.ส.ณัฐวิตา สังข์ขร
น.ส.นนทญา หงส์รัตน์

โทรศัพท์
๐๘๖๗๕๔๑๙๕๒
๐๘๑๙๔๖๗๕๕๓
๐๘๖๖๑๙๘๙๘๔

ตําแหน่ง
นวค.ชก.
นวค.ชก.
นวค.ชก.
นวค.ปก.

๕.๓ ส่วนประสานการพัฒนาพื้นที่ตามพระราชดําริ (สปพ.)
ชื่อ/สกุล
นายประหยัด ห่อทรัพย์

ตําแหน่ง
จวค.

โทรศัพท์
๐๘๗๐๙๒๙๘๘๐

๖. ผู้นาํ อพยพ (กรณีมสี ัญญาณแจ้งเตือนให้ทําการอบรม)
๖.๑ ส่วนนโยบายและแผนรวม (สผร.)
ชื่อ/สกุล
นายภูธนะ ชมภูมิ่ง
น.ส.ขนิษฐา แจ้งใจ
น.ส.รัชชุมาศ แผ่นคํา

ตําแหน่ง
นวค.ชกพ.
นวค.ชกพ.
นวค.ปก.

โทรศัพท์
๐๘๗๓๒๙๙๙๙๑
๐๘๙๕๐๖๘๘๗๗
๐๘๖๔๐๙๕๖๕๗

๖.๒ ส่วนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภายใน (สมน.)
ชื่อ/สกุล
นายปฐมพล เย็นอาคาร
นางอภัสรา พิทักษ์วงศ์
นายอรรถพล อุบล

ตําแหน่ง
นวค.ชก.
นวค.ชก.
จวค.

โทรศัพท์
๐๘๔๐๙๘๘๔๘๒
๐๘๑๖๙๔๖๕๔๔
๐๘๙๖๕๑๗๑๐๘

๖.๓ ส่วนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สพถ.)
ชื่อ/สกุล
นายสาครินทร์ จําปา

ตําแหน่ง
นวค.ชก.

โทรศัพท์
๐๘๕๑๖๗๐๐๔๒

๖.๔ ส่วนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง (สสม.)
ชื่อ/สกุล
นายชาติชาย ไชยพิมล
นางโสรยา พานิชพงศ์
นางกัญญารัตน์ นฤทัย

ตําแหน่ง
ผอ.สสม.
นวค.ชกพ.
นวค.ชก.

โทรศัพท์
๐๘๕๔๘๔๒๐๓๖
๐๘๕๔๘๔๒๐๕๖
๐๘๙๔๙๙๐๕๙๓

ตําแหน่ง
ผอ.สกพ.

โทรศัพท์
๐๘๕๔๘๔๒๔๓๙

ตําแหน่ง
ผอ.สตป.

โทรศัพท์
๐๘๙๘๙๗๙๓๐๖

๖.๕ ส่วนกิจการพิเศษ (สกพ.)
ชื่อ/สกุล
นายธฤต สําราญเวทย์
๖.๖ ส่วนติดตามและประเมินผล (สตป.)
ชื่อ/สกุล
นางอังคณา ชิตะติตติ

๖.๗ ส่วนประสานการพัฒนาพื้นที่ตามพระราชดําริ (สปพ.)
ชื่อ/สกุล
นายปิติ จันทระ

ตําแหน่ง
ผอ.สปพ.

โทรศัพท์
๐๘๙๔๘๒๓๖๒๑

ตําแหน่ง
ผอ.สอก.

โทรศัพท์
๐๘๔๓๘๗๘๗๑๓

๖.๘ ส่วนอํานวยการ (สอก.)
ชื่อ/สกุล
นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ

๗. ผู้ขนย้ายทรัพย์สนิ ของหน่วยงาน
๗.๑ ส่วนนโยบายและแผนรวม (สผร.)
ชื่อ/สกุล
นายไพฑูรย์ ทองหอม
นายทวีศักดิ์ ใจรังษี
น.ส.ศิริพร มูลละ

ตําแหน่ง
นวค.ชก.
นวค.ปก.
พนักงานพิมพ์ดีด ๓

โทรศัพท์
๐๘๔๔๓๖๔๗๐๓
๐๘๙๔๗๑๙๖๑๕
๐๘๑๓๐๘๘๙๙๐

๗.๒ ส่วนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภายใน (สมน.)
ชื่อ/สกุล
น.ส.วัลย์ณรัตน์ ศิริโรจน์
น.ส.ณัฐนันท์ ศุขเกษม
นายผณิศวร ภรดิษฐอุดม

ตําแหน่ง
จวค.ชก.
จวค.ชก.
จวค.ชก.

โทรศัพท์
๐๘๙๑๕๙๘๕๗๖
๐๘๙๖๙๒๓๗๖๑
๐๘๔๙๑๖๔๓๙๖

๗.๓ ส่วนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สพถ.)
ชื่อ/สกุล
นายฤกษ์ฤทธิ์ บุญยัง

ตําแหน่ง
จวค.ชก.

โทรศัพท์
๐๒๓๓๔๕๒๔๔

๗.๔ ส่วนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง (สสม.)
ชื่อ/สกุล
นายสมพร ยิม้ เผือก
นายสมศักดิ์ บุญญาอรุณเนตร
นายณรงค์ สุขสงคราม

ตําแหน่ง
นวค.ชก.
นวค.ชก.
จพง.ชง.

โทรศัพท์
๐๘๑๔๙๖๕๑๘๕
๐๘๙๗๖๙๙๘๘๗
๐๘๑๙๔๐๗๙๑๔

ตําแหน่ง
นวค.ชก.

โทรศัพท์
๐๘๑๘๔๓๔๓๓๒

ตําแหน่ง
นวค.ชกพ.
นวค.ชก.

โทรศัพท์
๐๘๖๘๘๘๘๖๖๙
๐๘๑๔๕๘๗๔๐๒

๗.๕ ส่วนกิจการพิเศษ (สกพ.)
ชื่อ/สกุล
น.ส.สุวรรณา พูนโต
๗.๖ ส่วนติดตามและประเมินผล (สตป.)
ชื่อ/สกุล
นายพงศธร กาญจนะจิตรา
น.ส.กาญจนา โนรี

๗.๗ ส่วนประสานการพัฒนาพื้นที่ตามพระราชดําริ (สปพ.)
ชื่อ/สกุล
นายสุรชัย ตันชัชวาล

ตําแหน่ง
นวค.ชก.

โทรศัพท์
๐๘๙๑๑๒๘๕๙๕

ตําแหน่ง
จนง.ชก.

โทรศัพท์
๐๒๒๒๒๔๑๕๒

ตําแหน่ง
นวค.สก.
นวค.ปก.
พนักงานพิมพ์ดีด ๓

โทรศัพท์
๐๘๔๔๓๖๔๗๐๓
๐๘๙๔๗๑๙๖๑๕
๐๘๑๓๐๘๘๙๙๐

๗.๘ ส่วนอํานวยการ (สอก.)
ชื่อ/สกุล
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน
๘. ผู้มหี น้าทีเ่ ฝ้าทรัพย์สินในทีพ่ กั
๘.๑ ส่วนนโยบายและแผนรวม (สผร.)
ชื่อ/สกุล
นายไพฑูรย์ ทองหอม
นายทวีศักดิ์ ใจรังษี
น.ส.ศิริพร มูลละ

๘.๒ ส่วนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภายใน (สมน.)
ชื่อ/สกุล
น.ส.วัลย์ณรัตน์ ศิริโรจน์
น.ส.ณัฐนันท์ ศุขเกษม
นายผณิศวร ภรดิษฐอุดม

ตําแหน่ง
จวค.
จวค.
จวค.

โทรศัพท์
๐๘๙๑๕๙๘๕๗๖
๐๘๙๖๙๒๓๗๖๑
๐๘๔๙๑๖๔๓๙๖

๘.๓ ส่วนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สพถ.)
ชื่อ/สกุล
นายฤกษ์ฤทธิ์ บุญยัง

ตําแหน่ง
นวค.ชก.

โทรศัพท์
๐๒๓๓๔๕๒๔๔

๘.๔ ส่วนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง (สสม.)
ชื่อ/สกุล
นายสมพร ยิม้ เผือก
นายสมศักดิ์ บุญญาอรุณเนตร
นายณรงค์ สุขสงคราม

ตําแหน่ง
นวค.ชก.
นวค.ชก.
จพง.ชง.

โทรศัพท์
๐๘๑๔๙๖๕๑๘๕
๐๘๙๗๖๙๙๘๘๗
๐๘๑๙๔๐๗๙๑๔

๘.๕ ส่วนกิจการพิเศษ (สกพ.)
ชื่อ/สกุล
น.ส.สุวรรณา พูนโต

ตําแหน่ง
นวค.ชก.

โทรศัพท์
๐๘๑๘๔๓๔๓๓๒

ตําแหน่ง
นวค.ชกพ.

โทรศัพท์
๐๘๖๘๘๘๘๖๖๙

๘.๖ ส่วนติดตามและประเมินผล (สตป.)
ชื่อ/สกุล
นายพงศธร กาญจนะจิตรา

๘.๗ ส่วนประสานการพัฒนาพื้นที่ตามพระราชดําริ (สปพ.)
ชื่อ/สกุล
นายสุรชัย ตันชัชวาล

ตําแหน่ง
นวค.ชก.

โทรศัพท์
๐๘๙๑๑๒๘๕๙๕

ตําแหน่ง
จพง.ชก.

โทรศัพท์
๐๒๒๒๒๔๑๕๒

๘.๘ ส่วนอํานวยการ (สอก.)
ชื่อ/สกุล
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน

๙. ผู้ควบคุมและตรวจสอบยอดผู้อพยพ (ให้แต่ละส่วนตรวจสอบแล้วแจ้งผูป้ ระสานงานหลัก)
๙.๑ ส่วนนโยบายและแผนรวม (สผร.)
ชื่อ/สกุล
น.ส.ดารารัตน์ เงินเขียว
น.ส.จตุพร ชูดวง
น.ส.ปาณสรา กาญจนะจิตรา

ตําแหน่ง
นวค.ชก.
นวค.ชก.
นวค.ชก.

โทรศัพท์
๐๘๑๗๒๑๓๖๔๔
๐๘๙๗๒๗๐๖๒๗
๐๘๑๒๘๖๘๘๕๘

๙.๒ ส่วนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภายใน (สมน.)
ชื่อ/สกุล
นายบรรยงค์ ทองสุวรรณ์
น.ส.แกมแก้ว คงเชื้อนาค

ตําแหน่ง
นวค.ชก.
นวค.ชก.

โทรศัพท์
๐๘๑๑๑๗๕๖๓๓
๐๘๑๓๔๑๒๙๔๒

๙.๓ ส่วนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สพถ.)
ชื่อ/สกุล
นางศุภสิตา งามวงศ์วาน
น.ส.พัชรา ฉวีศักดิ์

ตําแหน่ง
นวค.ชก.
นวค.ชก.

โทรศัพท์
๐๒๒๒๓๕๒๔๕
๐๒๒๒๓๕๒๔๕

๙.๔ ส่วนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง (สสม.)
ชื่อ/สกุล
นายธวัช หมั่นกิจ
นางกาญจนา สุนทรสถิต

ตําแหน่ง
นวค.ชก.
ช่างศิลป์

โทรศัพท์
๐๘๑๘๖๐๘๕๖๖
๐๘๖๑๖๙๕๙๘๔

ตําแหน่ง
นวค.ปก.

โทรศัพท์
๐๘๖๕๗๐๗๕๕๕

นวค.ชกพ.
พวค.

๐๘๖๕๕๙๐๒๗๐
๐๘๑๘๑๙๖๕๘๘

๙.๕ ส่วนกิจการพิเศษ (สกพ.)
ชื่อ/สกุล
น.ส.อินทิรา มินช่าง
๙.๖ ส่วนติดตามและประเมินผล (สตป.)
น.ส.สุขใจ กาญจนพิบูลย์
ว่าที่ร้อยตรีพิทักษ์ ดาวัน

๙.๗ ส่วนประสานการพัฒนาพื้นที่ตามพระราชดําริ (สปพ.)
ชื่อ/สกุล
นายสุรชัย ตันชัชวาล

ตําแหน่ง
นวค.ชก.

โทรศัพท์
๐๘๙๑๑๒๘๕๙๕

พนง.ชง.
พนักงานพิมพ์ดีด ๓
พนักงานบริการ
จวค.
จวค.
จวค.
จวค.
พนักงานขับรถ
แม่บ้าน
แม่บ้าน

๐๘๖๙๗๓๕๕๔๘
๐๘๐๒๗๐๓๒๓๑
๐๘๕๗๔๘๓๕๗๘
๐๘๐๖๑๐๐๙๓๘
๐๘๖๘๐๓๔๑๒๔
๐๙๐๐๒๘๑๗๐๐
๐๘๗๘๒๔๐๑๓๗
๐๘๑๙๑๐๖๔๐๙
๐๘๑๔๐๒๒๗๕๙
๐๘๓๗๗๑๖๕๙๙

๑๐. ผู้ปฐมพยาบาล
นางลักษิตา สุวัฒน์กิตติวงศ์
นายพงษ์พันธุ์ ฤทธิ์มนตรี
นางวาสนา ฝ่ายบุญยืน
น.ส.ปราลี ทองสุข
นายสิทธิพันธ์ จันทร์เอิบจิตร
น.ส.กัลยา พรมทา
นายฉัตรชัย วงษ์กล่อม
นายบัวทอง จําปากุล
นางพเยาว์ รื่นไกรฤกษ์
นางพูนทรัพย์ พรศรี

๑๑. ผูป้ ระสานงานหลัก
ชื่อ/สกุล
นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ
น.ส.มานิดา จินดามาตย์
นางรุ่งทิวา กระจายกลิ่น

ตําแหน่ง
ผอ.สอก.
นจก.ชก.
นจก.ชก.

โทรศัพท์
๐๘๔๓๘๗๘๗๑๓
๐๘๑๙๑๗๓๑๐๓
๐๘๔๖๖๑๔๕๙๖

.........................................................

ส่วนอํานวยการ
สํานักนโยบายและแผน สป.
(Tel. ๐๒-๒๒๒-๔๑๕๒)
(Fax. ๐๒-๒๒๒-๔๑๕๒)

