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คำนำ 

แผนบริหารความต่อเนื ่องของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ฉบับนี้จัดทำขึ ้นตามกรอบ
แนวทางที ่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยกำหนดให้ทุกส่วนราชการจัดทำ 
แผนบริหารความต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตจากภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ ้น ทั้งนี้ เพื่อให้  
ส่วนราชการสามารถดำเนินงานภารกิจหลักและให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและลดผลกระทบที่เกิดจาก
ภัยคุกคามให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธ๊การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562 หมวด 6 การเตรียมพร้อม
ด้านความปลอดภัยและต่อภาวะฉุกเฉิน  

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานเมื่อเกิดเหตุการณ์สภาวะวิกฤต รวมทั้งการกอบกู้กระบวนการทำงานให้กลับมา
เป็นปกติได้โดยเร็วภายหลังจากเหตุการณ์สภาวะวิกฤตได้ผ่านพ้นไปแล้ว   

 

คณะผู้จัดทำ 
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แผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) 

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

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

บทนำ 
แผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ฉบับนี้ จัดทำขึ้น เพื่อให้สำนักงาน

ปลัดกระทรวงแรงงาน หรือที่ต่อไปนี้จะเรียกว่า “หน่วยงาน” สามารถนำไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัตงิาน 
ในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ไม่ว่าจะเกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ อุบัติการณ์โรคระบาด 
หรือการมุ่งร้ายต่อหน่วยงาน เช่น การชุมนุมประท้วง การก่อการจลาจล การก่อวินาศกรรม เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผล
ให้หน่วยงานต้องหยุดการดำเนินงาน หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง  

การที่หน่วยงานไม่มีกระบวนการรองรับให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบ 
ต่อหน่วยงานในด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ การเงิน การให้บริการ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น ดังนั้น การจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องจงึเป็นสิง่สำคัญที่จะช่วยให้
หน่วยงานสามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด และสามารถปฏิบัติงานในกระบวนการที่สำคัญ (Critical 
Business Process) ได้อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ หรือกลับมาดำเนินงานไดอ้ย่างปกติ
ในระดับการให้บริการที่กำหนดไว้ รวมทั้ง ลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อหน่วยงานได ้ 

วัตถุประสงค์ (Objectives) ของการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่อง 
▪  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานในสถาวะวิกฤต 
▪  เพื่อให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ   

ที่เกิดข้ึน และลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 
▪  เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ และลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดข้ึน 
▪  เพื่อให้ประชาชน ผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มีความเชื่อมั่น 

ในศักยภาพของหน่วยงาน แม้หน่วยงานต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบ จนทำให้การปฏิบัติงาน
ต้องหยุดชะงัก 

▪  เพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารจดัการเชิงคุณภาพให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการ
ภาครัฐ (PMQA) พ.ศ. 2562 หมวด 6 การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและต่อภาวะฉุกเฉิน 

สมมติฐานของแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP Assumptions) 
เอกสารฉบับนี้จัดทำข้ึนภายใต้สมมติฐาน ดังต่อไปนี้ 
▪  เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญต่าง ๆ แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงาน

สำรองที่ได้มีการจัดเตรียมไว้ 
▪  หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการสำรองระบบสารสนเทศต่าง  ๆ โดยระบบ

สารสนเทศสำรองมิได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเหมือนกับระบบสารสนเทศหลัก 
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▪  “บุคลากร” ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง เจ้าหน้าที่และพนักงานทั้งหมดของหน่วยงาน 

ขอบเขตของแผนบริหารความต่อเนื่อง (Scope of BCP) 
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  มาตรา 4 บัญญัตินิยามคำว่า  

“สาธารณภัย” หมายความวา อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาดในมนุษย โรคระบาดในสัตว  
โรคระบาดในสัตวน้ำ การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบตอสาธารณชน ไมวาเกิด
จากธรรมชาติ มีผูอื่นทําใหเกิดข้ึน อุบัติเหตุ หรืออื่นใด ซึ่งกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต รางกายประชาชน หรอื
ความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชนหรือของรัฐ และใหหมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และ 
การกอวินาศกรรมดวย ซึ ่งแผนบริหารความต่อเนื ่อง (BCP) ฉบับนี้ กําหนดขอบเขตเพื ่อใช้รองรับ
สถานการณ์สาธารณภัย กรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่สำนักงานของหน่วยงาน หรือ
ภายในหน่วยงาน ด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้  

▪ เหตุการณ์อุทกภัย 
▪ เหตุการณ์อัคคีภัย 
▪ เหตุการณ์ไฟฟ้าดับ 
▪ เหตุการณ์ชุมนุมประท้วงและการก่อการจลาจล 
▪ เหตุการณ์โรคระบาด 

การวิเคราะห์ทรัพยากรท่ีสำคัญ 
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินมีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานสามารถบริหารจัดการ

การดำเนินงานขององค์กรให้มีความต่อเนื่อง การจัดหาทรัพยากรที่สำคัญจึงเป็นสิ่งจำเป็น และต้องระบุไว้
ในแผนบริหารความต่อเนื ่อง ซึ ่งการเตรียมการทรัพยากรที ่สำคัญ จึงต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุ 
ความเสี่ยง ภัยคุกคามที่มีโอกาสเกิดในพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยอาศัยแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบต่อทรัพยากร  
5 ด้าน ดังนี ้

1. ผลกระทบด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที ่เกิดขึ ้นทำให้สถานที่
ปฏิบัติงานหลักได้รับความเสียหายหรือไม่สามารถใช้สถานที่ปฏิบัติงานหลักได้ และส่งผลให้บุคลากร 
ไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้ช่ัวคราวหรือระยะยาว ซึ่งรวมทั้งการที่ผู้รับบริการไม่สามารถเข้าถึงสถานที่
ให้บริการของหน่วยงานด้วย 

2. ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ท่ีสำคัญ/การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ท่ีสำคัญ หมายถึง เหตุการณ์
ที่เกิดข้ึนทำให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ หรือไม่สามารถจัดหา/จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญได้ 

3. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้
ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลที่สำคัญไม่สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ 

4. ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที ่เกิดขึ ้นทำให้บุคลากรหลักไม่สามารถ 
มาปฏิบัติงานได้ตามปกติ  
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5. ผลกระทบด้านคู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดข้ึน
ทำให้คู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่สามารถติดต่อหรือให้บริการหรือส่งมอบงานได้  

สรุปเหตุการณ์สภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ์  

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 กำหนดให้สำนักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน มีภารกิจเกี ่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์ แปลงนโยบายของกระทรวง 
เป็นแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการประจำทั่วไปของกระทรวง เพื่อการบรรลุเป้าหมายและเกดิผล
สัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง รวมทั้งคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ที่ 456/2563 เรื่อง การจัดตั้ง
สำนักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ กำหนดให้มีภารกิจสำคัญในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย เป็นศูนย์กลาง
ประสานงานบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ 
แรงงานสูงอายุ แรงงานคนพิการ และแรงงานผู้ด้อยโอกาส 

ปัจจุบัน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (ส่วนกลาง) ตั้งอยู่ในกระทรวงแรงงาน  ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ ซึ่งอยู่ใกล้กับสนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น และสถานที่ราชการสำคัญ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนพบิูลย์
ประชาสรรค์ ตลอดจน ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยกระทรวงแรงงาน 
มีจำนวนข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่ปฏิบัติราชการอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงานจริง จำนวน 504 คน 
(ข้าราชการ 291 คน ลูกจ้างประจำ 33 คน พนักงานราชการ 92 คน ลูกจ้างเหมาบริการ 88 คน)  

เมื่อได้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุความเสี่ยง ภัยคุกคามที่มีโอกาสเกิดในพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยอาศัย  
แนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบต่อทรัพยากร 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก  
(2) ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ/การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ (3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
ข้อมูลที่สำคัญ (4) ด้านบุคลากรหลัก และ (5) ด้านคู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แล้ว สรุปความเสี่ยงภัย
คุกคาม ของหน่วยงานได้ดังนี้ 

เหตุการณ์สภาวะวิกฤต 

ผลกระทบ 
ด้านอาคาร/

สถานท่ี
ปฏิบัติงานหลัก 

ด้านวัสดุอุปกรณ์                   
ท่ีสำคัญ/ด้านการ
จัดหาจัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีสำคัญ 

ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมูลท่ีสำคัญ 

ด้านบุคลากร
หลัก 

ด้านคู่ค้า/                  
ผู้ให้บริการ/ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

อุทกภัย √ √ √ √ √ 
อัคคีภัย √ √ √ √ √ 
ไฟฟ้าดับ  √ √  √ 
ชุมนุมประท้วง/จลาจล √ √ √ √ √ 

โรคระบาด √ √ √ √ √ 

แผนบริหารความต่อเนื ่อง (BCP) ฉบับนี ้ ไม่รองรับการปฏิบัติงานในกรณีที ่เหตุขัดข้องเกิดขึ ้นจาก 
การดำเนินงานปกติ และเหตุขัดข้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบในระดับสูงต่อการดำเนินงานและการให้บริการ
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ของหน่วยงาน เนื่องจากหน่วยงานยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์ได้ภายในระยะเวลา 
ที่เหมาะสม โดยผู ้บริหารหน่วยงานหรือผู ้บริหารของแต่ละกลุ่มงานและฝ่ายงานสามารถรับผิดชอบและ
ดำเนินการได้ด้วยตนเอง 

ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan Team) 

เพื่อให้แผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ของหน่วยงาน สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล จะต้องจัดตั้งทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ขึ้น โดยประกอบด้วยประธาน
คณะกรรมการบริหารความต่อเนื ่อง รองประธานคณะกรรมการบริหารความต่อเนื ่อง ผู ้ประสานงาน
คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง และทีมบริหารความต่อเนื่อง ดังรูปภาพที่ 1 

รูปภาพท่ี 1 โครงสร้างการบริหารความต่อเนื่องของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตามโครงสร้างดังกล่าว ได้กำหนดหน้าที่ของแต่ละองค์ประกอบไว้ ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานคณะกรรมการบริหารความต่อเน่ือง 
 

ผู้ประสานงานทีมบริหารความต่อเน่ือง 
 

หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเน่ือง 

ด้านอาคาร/สถานที่  
และวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ 

หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเน่ือง 
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ                  

การสื่อสาร 

หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเน่ือง 
ด้านบุคลากร 

หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเน่ือง 
ด้านตรวจและ
ประเมินผล 

หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเน่ือง 

ด้านนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 

หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเน่ือง 

ด้านการประชาสัมพันธ์ 

หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเน่ือง 
ด้านกฎหมาย 

หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเน่ือง 
ด้านเศรษฐกิจ                      
การแรงงาน 

หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเน่ือง 
ด้านนโยบาย 

แรงงานนอกระบบ 

หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเน่ือง 

ด้านการตรวจสอบภายใน 

หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเน่ือง 

ด้านการพัฒนาระบบราชการ 

หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเน่ือง 

ด้านการปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 

รองประธานคณะกรรมการบริหารความต่อเน่ือง 
 

หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเน่ือง 

ด้านการต่างประเทศ 
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1.  คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง มีหน้าที่ในการบริหารงานและให้การสนับสนุนการทบทวน ทดสอบ 
ปรับปรุงแผนบริหารความต่อเนื่อง ประเมินแนวโน้มของเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น ตัดสินใจ จัดหาทรัพยากรที่จำเป็น 
ยามเกิดวิกฤต ดำเนินการตามข้ันตอนและแนวทางการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ตรวจสอบกำกับ ติดตาม
สถานการณ์ รวบรวมข้อมูลและรายงานสถานการณ์ให้ผู้บริหารระดับสูงทราบ 

2.  ทีมบริหารความต่อเนื ่อง (BCP Team) มีหน้าที ่ในการร่วมมือ ดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู ้คืน
เหตุการณ์ฉุกเฉินในหน่วยงานของตนเองให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วตามแผนบริหารความต่อเนื่อง ซึ่งได้กำหนด
รายช่ือบุคลากรหลัก บุคลากรสำรอง ปรากฏตามตารางที่ 1 และบทบาทของทีมบริหารความต่อเนื่องไว้แล้ว รวมทั้ง 
รวบรวมข้อมูล และรายงานสถานการณ์ต่อคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องตามแนวทางที่กำหนดไว้ 

3.  หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง มีหน้าที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรหิารความ
ต่อเนื่อง และดำเนินการตามข้ันตอนและแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรทีไ่ด้กำหนดไว้
ในแผนบริหารความต่อเนื่อง 

4.  ผู ้ประสานงานทีมบริหารความต่อเนื ่อง มีหน้าที ่ในการติดต่อและประสานงานภายในหน่วยงาน 
ตามกระบวนการ call tree และให้การสนับสนุนในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันของหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน 
 โดยทุกตำแหน่งจะต้องร่วมมือกันดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในหน่วยงาน
ของตนเอง ให้สามารถบริหารความต่อเนื่องและกลับสู่สภาวะปกติไดโ้ดยเร็ว ตามบทบาทหน้าที่ที่กำหนดไว้
ของทีมงานบริหารความต่อเนื ่อง (BCP Team) และในกรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  
ให้บุคลากรสำรองรับผิดชอบทำหน้าที่ในบทบาทของบุคลากรหลัก ปรากฏดังตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) 

บุคลากรหลกั 
บทบาท 

บุคลากรสำรอง 
 ชื่อ โทรศัพท ์ ชื่อ โทรศัพท ์

นายสุรพล พลอยสุข 
รองปลัดกระทรวงแรงงาน 

06 3217 9258 ประธานคณะกรรมการ
บริหารความต่อเน่ือง 

- - 

นางต้องใจ สุทัศน์ ณ อยุธยา 
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน 
 

09 7149 2286 รองประธานคณะ
กรรมการบริหาร 
ความต่อเน่ือง 

- - 

นางสาวภัทรพร สมันตรัฐ 
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน 
 

09 5505 9199 รองประธานคณะ
กรรมการบริหาร 
ความต่อเน่ือง 

- - 

นางสาวปัญจาภรณ์ แก้วชิงดวง 
ผู้อำนวยการกองกลาง 

09 7167 4610 ผู้ประสานงานทีมบริหาร
ความต่อเน่ือง 

นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ 
ผอ.กลุ่มงานสนับสนุน
เครือข่ายและประสานภูมิภาค 

09 7183 4927 
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บุคลากรหลกั 
บทบาท 

บุคลากรสำรอง 
 ชื่อ โทรศัพท ์ ชื่อ โทรศัพท ์

นางก่ิงกาญจน์ พงษ์ถาวรวิช 
ผอ.กองบริหารการคลัง 

08 3075 2411 1. หัวหน้าทีมบริหาร             
ความต่อเน่ือง  
ด้านอาคาร/สถานที่ 
ปฏิบัติงานสำรอง             
วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ/              
การจัดหาจัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ที่สำคัญ 

นางศรีสุดา เอกอุดมพงศ์ 
ผอ.กลุ่มงานการเงิน 

08 1257 3300 

นายสมชาย เอ้ือจารุพร 
ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

09 7149 3157 2. หัวหน้าทีมบริหาร         
ความต่อเน่ือง 
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ                  
การสื่อสาร 

นายวินัย มะยมทอง 
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

09 7151 3547 

นางสาวนมิตา วายนต์ 
ผอ. กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

09 7152 4754 3. หัวหน้าทีมบริหาร            
ความต่อเน่ือง  
ด้านบุคลากร 

นายเลิศฤทธ์ิ วนะภูติ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

09 7185 7692 
08 9536 4422 

นางสาวสุกัญญา ถมยา 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจ 
และประเมินผล 

08 1826 1442 4. หัวหน้าทีมบริหาร              
ความต่อเน่ือง                    
ด้านตรวจและ
ประเมินผล 

นางภัทรานิษฐ์ เขียวรอด 
ผอ.ศูนย์บริการประชาชน 
กระทรวงแรงงาน 

08 1831 6515 

นางสาวอัจฉรา งามสมจิตร 
ผอ.กองยุทธศาสตร์ 
และแผนงาน 

06 3217 9627  5. หัวหน้าทีมบริหาร            
ความต่อเน่ือง 
ด้านนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 

นางสาววารุณี ลังกาพินธ์ 
ผอ.กลุ่มงานแผนงานและ
งบประมาณ 

09 7184 4856 

นายนิธิพัฒน์ วัฒนสุวกุล 
ผอ.สำนักงานนโยบาย 
แรงงานนอกระบบ  

09 9112 8294 
09 7185 5407 

 

6. หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเน่ือง  
ด้านนโยบายแรงงาน
นอกระบบ  

นายทศพล สุมานนท์ 
นักวิชาการแรงงาน 
ชำนาญการ 

08 5453 6556 

นางสาวชุลีรัตน์ ทองทิพย์ 
ผอ.สำนักประสานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

09 7149 5758 7. หัวหน้าทีมบริหาร           
ความต่อเน่ือง 
ด้านการต่างประเทศ 

นางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ 
ผอ.กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ 

09 7186 8239 

นางศิริลักษณ์ ฉกะนันท์ 
ผอ.กองเศรษฐกิจ              
การแรงงาน 

09 7137 6463 8. หัวหน้าทีมบริหาร             
ความต่อเน่ือง 
ด้านเศรษฐกิจ                      
การแรงงาน 

นางภัทราภรณ์ เจริญรักษ์ 
ผอ.สำนักงานคณะกรรมการ
ค่าจ้าง 

09 7186 4837 
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บุคลากรหลกั 
บทบาท 

บุคลากรสำรอง 
 ชื่อ โทรศัพท ์ ชื่อ โทรศัพท ์

นายอภิศักดิ์ แก้วสูงเนิน 
ผอ.กองกฎหมาย 

09 7172 7579 9. หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเน่ือง 
ด้านกฎหมาย 

นายนิรัตน์ เวชนุสิทธ์ิ 
ผอ.กลุ่มงานคดีและ 
นิติกรรมสัญญา 

09 7171 8193 

นางสาวรุ่งทิพย์  จ่ันทอง 
ผอ.กองเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ 

08 9987 6016 10. หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเน่ือง 
ด้านการประชาสัมพันธ์ 

นางสาวจิรฐา บุญคุ้มครอง 
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 

09 7171 3231 

นางสาวรัชนี ศรีชนะชัยโชค 
ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง 

09 1578 3220 11. หัวหน้าทีมบริหาร           
ความต่อเน่ือง 
ด้านการตรวจสอบภายใน 

นางสาวรัชนีวรรณ เฟื่องฟู 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชำนาญการพิเศษ 

09 1164 5468 

นางสาวกาญจนกัญจ์ 
มงคลสีมานนท์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา 
ระบบบริหาร 

08 1900 2051 12. หัวหน้าทีมบริหาร          
ความต่อเน่ือง 
ด้านการพัฒนาระบบราชการ 

นายอนันต์ สิงหา  
นักวิชาการแรงงาน 
ชำนาญการพิเศษ 

08 9948 8984 

นางกุลปรียา ไพบูลย์ 
ผอ.กลุ่มงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

08 1083 8583 13. หัวหน้าทีมบริหาร          
ความต่อเน่ือง 
ด้านการปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 

นายวนัสนันท์ ปินคำ 
นักวิชาการแรงงาน           
ชำนาญการ  

08 9636 5740 

 

1. ทีมบริหารความต่อเนื่อง : ด้านอาคารสถานท่ีสำรอง วัสดุอุปกรณ์ท่ีสำคัญ การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ท่ีสำคัญ 
 

หัวหน้าทีม 
บุคลากรหลัก บุคลากรสำรอง 

ชื่อ โทรศัพท์ ชื่อ โทรศัพท์ 

นางก่ิงกาญจน์ พงษ์ถาวรวิช 
ผอ.กองบริหารการคลัง 

08 3075 2411 นางศรีสุดา เอกอุดมพงศ์ 
ผอ.กลุ่มงานการบัญชี 

08 1257 3300 

ทีมงาน 
บุคลากรหลัก บุคลากรสำรอง 

ชื่อ โทรศัพท์ ชื่อ โทรศัพท์ 

นายเทียนชัย นพมาศ 
ผอ.กลุ่มงานงบประมาณ 

08 2958 4180 นางสาวเพ็ญศิริ มุจนานนท์ 
ผอ.กลุ่มงานพัสดุ 

09 7170 4416 
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2. ทีมบริหารความต่อเนื่อง : ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 

หัวหน้าทีม 
บุคลากรหลัก บุคลากรสำรอง 

ชื่อ โทรศัพท์ ชื่อ โทรศัพท์ 

นายสมชาย เอ้ือจารุพร 
ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

09 7149 3157 นายวินัย มะยมทอง 
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

09 7151 3547 

 ทีมงาน  
บุคลากรหลัก บุคลากรสำรอง 

ชื่อ โทรศัพท์ ชื่อ โทรศัพท์ 

นายบุญตา ศิริจันทร์ 
ผอ.กลุ่มงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

09 7175 2873 นางศิวพร เหลืองอมรศักดิ์ 
ผอ.กลุ่มงานพัฒนาระบบงาน
คอมพิวเตอร์ 

08 0466 3954 

 

3. ทีมบริหารความต่อเนื่อง : ด้านบุคลากร 
 

หัวหน้าทีม 
บุคลากรหลัก บุคลากรสำรอง 

ชื่อ โทรศัพท์ ชื่อ โทรศัพท์ 

นางสาวนมิตา วายนต์ 
ผอ.กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

09 7152 4754 นายเลิศฤทธ์ิ วนะภูติ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

09 7185 7692 
08 9536 4422 

ทีมงาน 
บุคลากรหลัก บุคลากรสำรอง 

ชื่อ โทรศัพท์ ชื่อ โทรศัพท์ 

นางสาวปาริชาติ ประไพนพ 
ผอ.กลุ่มงานวินัย 

 

09 7175 0328 
09 5364 3268 

 

นายทเนตร นาคแย้ม 
รักษาการในตำแหน่ง  
ผอ.กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

09 7173 4810 

 

 

4. ทีมบริหารความต่อเนื่อง : ด้านตรวจและประเมินผล 
 

หัวหน้าทีม 
บุคลากรหลัก บุคลากรสำรอง 

ชื่อ โทรศัพท์ ชื่อ โทรศัพท์ 

นางสาวสุกัญญา ถมยา 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจและ
ประเมินผล 

08 1826 1442 นางภัทรานิษฐ์ เขียวรอด 
ผอ.ศูนย์บริการประชาชน 
กระทรวงแรงงาน 

08 1831 6515 
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ทีมงาน 
บุคลากรหลัก บุคลากรสำรอง 

ชื่อ โทรศัพท์ ชื่อ โทรศัพท์ 

นายอาชวิน ปุจฉากาญจน์ 
ผอ.กลุ่มงานตรวจราชการ 

09 7178 4617 นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ 
ผอ.กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่าย 
และประสานภูมิภาค 

09 7183 4927 

 

5. ทีมบริหารความต่อเนื่อง : ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ 
 

หัวหน้าทีม 
บุคลากรหลัก บุคลากรสำรอง 

ชื่อ โทรศัพท์ ชื่อ โทรศัพท์ 

นางสาวอัจฉรา งามสมจิตร 
ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

06 3217 9627 นางสาววารุณี ลังกาพินธ์ 
ผอ.กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ 

09 7184 4856 

ทีมงาน 
บุคลากรหลัก บุคลากรสำรอง 

ชื่อ โทรศัพท์ ชื่อ โทรศัพท์ 

นายประมร เชื้อปาศักดิ์ 
ผอ.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 

09 7184 1157 นางวนิดา ตรงธรรมพร 
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ 

09 7185 7165 

 

6. ทีมบริหารความต่อเนื่อง : ด้านนโยบายแรงงานนอกระบบ  
 

หัวหน้าทีม 
บุคลากรหลัก บุคลากรสำรอง 

ชื่อ โทรศัพท์ ชื่อ โทรศัพท์ 

นายนิธิพัฒน์ วัฒนสุวกุล 
ผอ.สำนักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ  

09 9112 8294 
09 7185 5407 

นายทศพล สุมานนท์ 
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ 

08 5453 6556 

ทีมงาน 
บุคลากรหลัก บุคลากรสำรอง 

ชื่อ โทรศัพท์ ชื่อ โทรศัพท์ 

นางสาวดาธชา ตันเจริญผล 
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ 

09 8535 6362 นายชาญวิทย์ ทะนันชัย 
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 

08 5339 1195 
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7. ทีมบริหารความต่อเนื่อง : ด้านการต่างประเทศ 
 

หัวหน้าทีม 
บุคลากรหลัก บุคลากรสำรอง 

ชื่อ โทรศัพท์ ชื่อ โทรศัพท์ 

นางสาวชุลีรัตน์ ทองทิพย์ 
ผอ.สำนักประสานความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศ 

09 7149 5758 นางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ 
ผอ.กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ 
 

09 7186 8239 

ทีมงาน 
บุคลากรหลัก บุคลากรสำรอง 

ชื่อ โทรศัพท์ ชื่อ โทรศัพท์ 

นางเรืองรัตน์ อดิการิ 
ผอ.กลุ่มงานอาเซียน 

08 7186 8783 นางสาวปภิญญา ทองสมจิตร 
ผอ.กลุ่มงานประสานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

09 7186 5308 
 

 

8. ทีมบริหารความต่อเนื่อง : ด้านเศรษฐกิจการแรงงาน 

 

หัวหน้าทีม 
บุคลากรหลัก บุคลากรสำรอง 

ชื่อ โทรศัพท์ ชื่อ โทรศัพท์ 

นางศิริลักษณ์ ฉกะนันท์ 
ผอ.กองเศรษฐกิจการแรงงาน 

09 7137 6463 นางภัทราภรณ์ เจริญรักษ์ 
ผอ.สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง 

08 5483 9025 

ทีมงาน 
บุคลากรหลัก บุคลากรสำรอง 

ชื่อ โทรศัพท์ ชื่อ โทรศัพท์ 

นางสาวสุรีย์พร ทัพภสุต 
ผอ.กลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจ 
การแรงงาน 
 

08 9110 0396 นางอาภรณ์ สีสา  
ผอ.กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา 

08 6871 1036 

 

9. ทีมบริหารความต่อเนื่อง: ด้านกฎหมาย 

 

หัวหน้าทีม 
บุคลากรหลัก บุคลากรสำรอง 

ชื่อ โทรศัพท์ ชื่อ โทรศัพท์ 

นายอภิศักดิ์ แก้วสูงเนิน 
ผอ.กองกฎหมาย 

09 7172 7579 นายนิรัตน์ เวชนุสิทธ์ิ 
ผอ.กลุ่มงานคดีและ 
นิติกรรมสัญญา 

09 7171 8193 
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ทีมงาน 
บุคลากรหลัก บุคลากรสำรอง 

ชื่อ โทรศัพท์ ชื่อ โทรศัพท์ 

นายไพรศาล คำหินกอง 
ผอ.กลุ่มงานอุทธรณ์และละเมิด 

09 7172 9546 นางสาวเพียงจิต บุญฮวด 
ผอ.กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย 

09 7171 8950 

 

10. ทีมบริหารความต่อเนื่อง : ด้านการประชาสัมพันธ์ 
 

หัวหน้าทีม 
บุคลากรหลัก บุคลากรสำรอง 

ชื่อ โทรศัพท์ ชื่อ โทรศัพท์ 

นางสาวรุ่งทิพย์  จ่ันทอง 
ผอ.กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

08 9987 6016 นางสาวจิรฐา บุญคุ้มครอง 
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 

08 0235 4615 

ทีมงาน 
บุคลากรหลัก บุคลากรสำรอง 

ชื่อ โทรศัพท์ ชื่อ โทรศัพท์ 

นายปรีชา  ขยัน 
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
กลุ่มงานโฆษกและการข่าว 

08 5870 5259 นางสาวชนุพัชร บวรสิรินุกุล 
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
กลุ่มงานสื่อสารองค์การ 

08 4644 1641 

 

11. ทีมบริหารความต่อเนื่อง : ด้านการตรวจสอบภายใน 

 

หัวหน้าทีม 
บุคลากรหลัก บุคลากรสำรอง 

ชื่อ โทรศัพท์ ชื่อ โทรศัพท์ 

นางสาวรัชนี ศรีชนะชัยโชค 
ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง 

09 1578 3220 นางสาวรัชนีวรรณ เฟื่องฟู 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
ชำนาญการพิเศษ 

09 1164 5468 

ทีมงาน 
บุคลากรหลัก บุคลากรสำรอง 

ชื่อ โทรศัพท์ ชื่อ โทรศัพท์ 

นางสาววรรณวิภา บัวศรีทอง 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
ชำนาญการพิเศษ 

08 1286 3790 นางสาวพัชรินยา ตงศิริ 
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 
 

08 7832 9686 
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12. คณะทำงานบริหารความต่อเนื่อง : ด้านการพัฒนาระบบราชการ 
 

หัวหน้าทีม 
บุคลากรหลัก บุคลากรสำรอง 

ชื่อ โทรศัพท์ ชื่อ โทรศัพท์ 

นางสาวกาญจนกัญจ์ มงคลสีมานนท์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบบริหาร 

08 1900 2051 นายอนันต์ สิงหา 
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ 

08 9948 8984 

ทีมงาน 
บุคลากรหลัก บุคลากรสำรอง 

ชื่อ โทรศัพท์ ชื่อ โทรศัพท์ 

นายเกรียงไกร ชัยศรี 
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ 

08 1702 1464 นางสุพัตรา ฉวีสุข 
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ 

08 0447 4699 

 
 

13. คณะทำงานบริหารความต่อเนื่อง : ด้านการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
หัวหน้าทีม 

บุคลากรหลัก บุคลากรสำรอง 
ชื่อ โทรศัพท์ ชื่อ โทรศัพท์ 

นางกุลปรียา ไพบูลย์ 
ผอ.กลุ่มงานป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต 

08 1083 8583 นายวนัสนันท์ ปินคำ 
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ 

08 9636 5740 

ทีมงาน 
บุคลากรหลัก บุคลากรสำรอง 

ชื่อ โทรศัพท์ ชื่อ โทรศัพท์ 

นางสาวสุทธิกานต์ ทิพย์สุวัล 
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ 

084 776 5522 นางสาวอมรรัตน์  ปรีชา   
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ 

08 7072 6980 

 

กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy) 

จากการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดสภาวะวิกฤต หน่วยงานได้กำหนดกลยุทธ์หรือแนวทาง 
ในการสร้างความต่อเนื่องของการปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดหาและบริหารจดัการทรพัยากรให้มีความพรอ้ม
เมื่อเกิดสภาวะวิกฤต โดยพิจารณาจากทรัพยากร 5 ด้าน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า แผนบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน
จะมีความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสรุปได้ 
ดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy) 

 
ทรัพยากร 

กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 
อุทกภัย อัคคีภัย ชุมนุมประท้วง/จลาจล 

 
โรคระบาด ไฟฟ้าดับ 

 
อาคาร/ สถานท่ี
ปฏิบัติงานสำรอง 

 
 

กรณีสถานท่ีปฏิบัติหลักเสียหายบางส่วน 

ให้ผู้ประสานงานทีมบริหารความต่อเน่ือง ประสานงานกับหัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง ด้านอาคาร/
สถานที่ฯ เพื่อดำเนินการตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้พื้นที่ที่เกิดเหตุฉุกเฉิน หรือดับเพลิง เพื่อป้องกันชีวิต 
ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม ให้ได้รับความเสียหายน้อยที่สุด หลังจากเหตุการณ์ฉุกเฉินได้สงบลงแล้วให้รีบ
ดำเนินการตรวจสอบ วัสดุ อุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย สำรวจความเหมาะสมของสถานที่ แล้วรายงานว่าอาคาร 
มีความเหมาะสม และอนุญาตให้ใข้งานได้ และการเตรียมความพร้อมต่อไป 

กำหนดมาตรการดูแลรักษา 
ความสะอาดอาคารสถานที่ และ 
การคัดกรองอาการของเจ้าหน้าที่ 
และผู้มาติดต่อหน่วยงาน 
 

 

 
 

กรณีต้องใช้ท่ีปฏิบัติงานสำรอง 

กำหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงานสำรองภายในสำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยมีการสำรวจความเหมาะสมของสถานที่ประสานงาน และการเตรียม 
ความพร้อมของหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ 
กรณีไม่สามารถเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานท่ีปฏิบัติงานสำรอง 

1. เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวผ่านผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตจากที่พักอาศัยของตนเข้าถึงระบบงานต่าง ๆ ภายในสำนักงาน โดยสามารถ
เชื่อมต่อกับระบบทั้งหมดได้ผ่านระบบเครือข่ายส่วนตัว 
2. กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัย (Work Form Home) หรือสถานที่จัดทำงานร่วม Co-Working Space) หรือสถานที่เอกชนที่เหมาะสมกับสถานการณ์  
และกองบริหารทรัพยากรบุคคล จัดทำแนวปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ 
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ทรัพยากร 

กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 
อุทกภัย อัคคีภัย ชุมนุมประท้วง/จลาจล 

 
โรคระบาด ไฟฟ้าดับ 

 
วัสดุอุปกรณ์ท่ีสำคัญ / 
การจัดหาจัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีสำคัญ 

กรณีท่ีวัสดุ อุปกรณท่ีสําคัญไดรับความเสียหาย ไมสามารถใชงานได ใหผูประสาน/หัวหนาทีมบริหารความตอเน่ือง ประสานกับเจาหนาที่ที่เก่ียวของฝายพัสดุ เพื่อดำเนินการ ดังน้ี 

1. สรรหาอุปกรณ์ที่มีอยู่ภายในหน่วยงานก่อน แล้วจึงสรรหาจากภายนอก 

2. จัดหาคอมพิวเตอร์สำรองที่มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งาน พร้อมอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมโยงต่อผ่านอินเตอร์เน็ตเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงแรงงานและ
กรมบัญชีกลางได้ 

3. กำหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop) หรือ (Notebook) ของบุคลากรเป็นการชั่วคราว กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน 

4. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประสานงานเพื่อกำหนดให้มีระบบรองรับการทำงานในสภาวะวิกฤต โดยให้ตัวแทนสำนัก/ศูนย์/กอง เข้าไปนำคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
(Notebook) ของหน่วยงาน แจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ที่มีเหตุจำเป็นต้องใช้งาน โดยพิจารณาตามสำดับความสำคัญของงาน กำหนดให้มีระบบ Remote Access Control ให้กับ
ผู้ดูแลระบบและผู้บริหารที่จำเป็นต้องทำงานกับระบบจากภายนอกสามารถเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ” 

กรณียานพาหนะจอดอยูที่บริเวณสถานที่ปฏิบัติงานของหน่วยงาน ไดรับความเสียหายบางสวน 
ใหเจาหนาที่ของหน่วยงานใชงานในสวนที่ยังใชการได   
กรณียานพาหนะไดรับความเสียหายท้ังหมด ใหผูประสานงานความตอเน่ือง ประสานกับเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของฝายยานพาหนะ เพื่อขอทําการเชารถเพิ่มเติม หรือในกรณีเรงดวน บุคลากรสามารถ
โดยสารรถแท็กซ่ี แลวนําคาใชจายมาเบิกยอนหลังได โดยจะตองแจงใหผูประสานงานความตอเน่ือง
ทราบดวย 

กำหนดมาตรการดูแลรักษา 
ความสะอาดของยานพาหนะ  
วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน  

- 
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ทรัพยากร 

กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 
อุทกภัย อัคคีภัย ชุมนุมประท้วง/จลาจล 

 
โรคระบาด ไฟฟ้าดับ 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และข้อมูลท่ีสำคัญ 

กรณีเกิดสภาวะวิกฤตทั้ง 5 เหตุการณ์ ซ่ึงมีผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สำคัญต่อการปฏิบัติงานของเข้าเจ้าหน้าที่ มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังน้ี 
1. กรณีเกิดสภาวะวิกฤตจนทำให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลสำคัญได้รับความเสียหาย แต่เจ้าหน้าที่ยังสามารถเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานหลักได้  
    - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ทำการติดตั้งระบบสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูลความเร็วสูง เพื่อทำการสำรองข้อมูลให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
2. กรณีเกิดสภาวะวิกฤตจนทำให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลสำคัญได้รับความเสียหาย และเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานหลักได้  
   2.1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดเตรียมระบบสำรอง กู้คืนระยะไกลบางระบบ โดยมีการเก็บข้อมูลไว้ที่ Government Data Center and Cloud Service (GDCC) 
  2.2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการจัดเตรียมระบบสำรองข้อมูลบางระบบ ไว้ที่ Government Data Center and Cloud Service (GDCC) เพื่อใช้เป็น 
ศูนย์ปฏิบัติการสำรองข้อมูล โดยสามารถปฏิบัติงานที่บ้าน ผ่านทาง VPN หรือระบบที่ให้บริการ โดยสามารถเชื่อมต่อไปยังระบบดังกล่าวได้ภายใน 24 ชั่วโมง 

บุคลากรหลัก 1. กำหนดให้มีบุคลากรหลักและบุคลากรสำรอง ทำงานทดแทนกันได้ ในสำนัก/ศูนย์/กองเดียวกัน 
2. กำหนดแนววิธีปฏิบัติงานเฉพาะให้กับบุคลากรของสำนัก/ศูนย์/กองเดียวกัน กรณีเกิดสภาวะวิกฤตให้ครอบคลุมบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
3. กำหนดบุคลากรสำนัก/ศูนย์/กองอ่ืนที่อยู่ในอาคารเดยีวกันร่วมปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่บุคลากรของสำนัก/ศูนย์/กอง ไม่เพียงพอหรือขาดแคลน 
 

คู่ค้า/ผู้รับบริการ/ 
ผู้ให้บริการ/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

1. กรณีไม่สามารถติดต่อรับบริการที่สถานที่ปฏิบัติงานหลัก และจำเป็นต้องติดต่อประสานงาน ร้องทุกข์ ร้องเรียน สามารถติดต่อผ่านช่องทาง  
 1.1 เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน (www.mol.go.th) 1.2 สายด่วน 1506 กด 5 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 1.3 Facebook (Ministry of Labour, Kingdom of Thailand)  
 1.4 ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (www.opm.1111.go.th) 1.5 ระบบบริการประชาชน ณ จุดเดียวทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงแรงงาน 

(https://oss.mol.go.th/) 1.6 ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน (https://counterservice.mol.go.th/) 1.7 อาสาสมัครแรงงาน/บัณฑิตแรงงาน ในพื้นที่   
2. กรณีผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายสื่อสารสำรอง หรือให้บริการระบบสารสนเทศหลัก เมื่อเกิดปัญหาไม่สามารถเชื่อมโยงระบบอินเตอร์เน็ตปกติได้ กำหนดระยะเวลา
ปรับเปลี่ยนระบบเชื่อมโยงเครือข่ายสำรอง ภายใน 4 ชั่วโมง   
3. ติดต่อประสานงานกับกลุ่มคู่ค้า/ผู้รับบริการ/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แอพพลิเคชั่น Line Facebook 

 

https://oss.mol.go.th/
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ผลกระทบต่อกระบวนการทำงานหรือการให้บริการ 

การประเมินผลกระทบต่อกระบวนการ หรือการวิเคราะห์ผลกระทบต่อกระบวนการทำงานหรือ 
การให้บริการ (Business Impact Analysis) หน่วยงานกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาระดับผลกระทบ
แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับผลกระทบ หลักเกณฑ์การพิจารณาระดับของผลกระทบ 
สูงมาก o ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือให้บริการลดลงมากกว่าร้อยละ 50 

o ส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงและความมั่นใจต่อองค์กรในระดับประเทศและนานาชาติ 
o ระยะเวลาของการหยุดชะงักไม่เกิน 4 ช่ัวโมง 

สูง o ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือให้บริการลดลงร้อยละ 25-50 
o ส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงและความมั่นใจต่อองค์กรในระดับประเทศ 
o ระยะเวลาของการหยุดชะงักไม่เกิน 1 วัน 

ปานกลาง o ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือให้บริการลดลงร้อยละ 10-25 
o ส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงและความมั่นใจต่อองค์กรในระดับท้องถ่ิน 
o ระยะเวลาของการหยุดชะงักไม่เกิน 2 สัปดาห์ 

ต่ำ o ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือให้บริการลดลงร้อยละ 5-10 
o ส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงและความมั่นใจต่อองค์กรในระดับท้องถ่ิน 
o ระยะเวลาของการหยุดชะงักไม่เกิน 1 เดือน 

ไม่เป็น
สาระสำคัญ 

o ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือให้บริการลดลงน้อยกว่าร้อยละ 5 
o ระยะเวลาของการหยุดชะงัก 1 เดือนข้ึนไป 

 

ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์กระบวนงานหลกัและกระบวนการสนับสนุนของหน่วยงานตามหลักเกณฑ์ข้างต้นแลว้ 
พบว่ากระบวนการทำงานที่หน่วยงานต้องให้ความสำคัญและกลับมาดำเนินงานหรือฟื้นคืนสภาพให้ได้
ภายในระยะเวลาตามที่กำหนดปรากฎดังตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 ผลกระทบต่อกระบวนการทำงานหรือการให้บริการ (Business Impact Analysis) 
 

กระบวนงาน ระดับ                 
ผลกระทบ 

(สูงมาก/สูง/
ปานกลาง/ต่ำ) 

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ 
4 ชั่วโมง  

 
1 วัน 

 
1 สัปดาห์ 

 
2 สัปดาห์ 

 
1 เดือน 

กระบวนงานหลัก 
1) กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์

- รายงานสถานการณ์และการเตือนภยัดา้นแรงงาน สูง  ✓    

- การจดัทำข้อเสนอเชงินโยบาย สูงมาก ✓     
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กระบวนงาน ระดับ                 
ผลกระทบ 

(สูงมาก/สูง/
ปานกลาง/ต่ำ) 

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ 
4 ชั่วโมง  

 
1 วัน 

 
1 สัปดาห์ 

 
2 สัปดาห์ 

 
1 เดือน 

- การวางแผนยุทธศาสตร์ ต่ำ     ✓ 

- การจดัทำแผนปฏิบตังิาน ต่ำ     ✓ 

- การตดิตามและประเมินผลตามแผนงบประมาณ ปานกลาง    ✓  

2) กระบวนการบรหิารความสัมพันธแ์ละเครอืข่ายด้านแรงงาน 

-  การสง่เสริมและสนับสนุนการให้บริการ 
โดยเครือข่ายดา้นแรงงาน 

ปานกลาง   ✓   

- การให้บริการประชาชน (ศูนย์บริการร่วมกระทรวง
แรงงาน/เคาน์เตอร์บริการประชาชนและ 
การรับเร่ืองราวร้องทุกข์) 

สูง  ✓    

- การดแูลและคุ้มครองสิทธปิระโยชน์แรงงานไทย 
ในต่างประเทศ 

สูง  ✓    

- การส่งเสริมการขยายและรักษาตลาดแรงงาน 
ในต่างประเทศ 

ปานกลาง   ✓   

- การตรวจราชการ ต่ำ     ✓ 

3) กระบวนการบรหิารจดัการแรงงานของประเทศ 

- การคาดประมาณแนวโน้มอุปสงค์และอุปทาน 
ด้านแรงงานและข้อมูลงานวิจัย 

ปานกลาง    ✓  

- การส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงาน 
นอกระบบ ผู้สงูอายุและคนพิการ 

ปานกลาง   ✓   

- การกำหนดค่าจา้งและข้อเสนอระบบค่าจ้าง 
และรายได ้

ปานกลาง    ✓  

- การประสานความร่วมมือระหวา่งประเทศ สูง  ✓    

กระบวนการสนับสนุน 

- งานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป สูง  ✓    

- งานประสานราชการ ปานกลาง   ✓   

- งานช่วยอำนวยการ ปานกลาง   ✓   

- งานด้านกฎหมาย ต่ำ     ✓ 

- การบริหารการเงิน งบประมาณ และพัสด ุ ปานกลาง   ✓   

- การบริหารทรัพยากรบคุคล ปานกลาง   ✓   

- การบริหารจดัการประชาสัมพันธ ์ สูง  ✓    
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กระบวนงาน ระดับ                 
ผลกระทบ 

(สูงมาก/สูง/
ปานกลาง/ต่ำ) 

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ 
4 ชั่วโมง  

 
1 วัน 

 
1 สัปดาห์ 

 
2 สัปดาห์ 

 
1 เดือน 

- บริการข้อมูลด้านแรงงาน ผ่านเวบ็ไซต์กระทรวง/
ศูนย์ข้อมูลแรงงานแหง่ชาต ิ

สูง  ✓    

- การตรวจสอบภายใน ต่ำ     ✓ 

- การพฒันาระบบบริหารราชการ ต่ำ     ✓ 

- การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ต่ำ     ✓ 
 

การวิเคราะห์เพ่ือกำหนดความต้องการทรัพยากรท่ีสำคัญ 
1) ด้านสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง (Working Space Requirement) ดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 การระบุพ้ืนท่ีการปฏิบัติงานสำรอง 

ประเภททรัพยากร 
สถานท่ี/ท่ีมา ระยะเวลาการจัดหา 

4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 

พื้นที่สำหรับสถานที่ปฏิบัติงาน
สำรอง (2 ตร.ม. ต่อ 1 คน) 

สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานใหญ่  

14 ตร.ม.  
(7 คน) 

14 ตร.ม.  
(7 คน) 

28 ตร.ม.  
(14 คน) 

34 ตร.ม.  
(17 คน) 

48 ตร.ม.  
(24 คน) 

ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย  บุคลากรที่เก่ียวข้อง 
ในการดำเนินงาน
ภาวะวิกฤต 

- - - - - 

2) ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement) ดังตารางที่ 5 
ตารางท่ี 5 การระบุจำนวนวัสดุอุปกรณ์ 

ประเภททรัพยากร ท่ีมา ระยะเวลาการจัดหา 

4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 

คอมพิวเตอร์สำรอง 
 

- เคร ื ่องสำรองของ
หน่วยงาน 
- ของบุคลากร 
- ยืมภายในกระทรวง
แรงงาน (กกจ./กพร./
กสร./สปส.) 
- ผ่านกระบวนการ
จัดซ้ือตามความจำเป็น
และเหมาะสม 

จัดสรรเครื่องตามจำนวนผู้ที่ต้องเข้าปฏิบัติงาน 
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ประเภททรัพยากร ท่ีมา ระยะเวลาการจัดหา 

4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 

โทรศัพท์พร้อมหมายเลข/
โทรศัพท์มือถือ 

- โทรศัพท์มือถือที่ได้
จัดสรรให้หัวหน้า
หน่วยงาน 
- ของบุคลากร 
- ผ่านกระบวนการ
จัดซ้ือตามความจำเป็น
และเหมาะสม 

16  
เครื่อง 

16
เครื่อง 

23 
เครื่อง 

26 
เครื่อง 

33 
เครื่อง 

เครื่องโทรสารพร้อม
หมายเลข 

- ยืมภายในกระทรวง
แรงงาน (กกจ./กพร./
กสร./สปส.) 
- ผ่านกระบวนการ
จัดซ้ือตามความจำเป็น
และเหมาะสม 

- - 1 เครื่อง 1 เครื่อง 2 เครื่อง 

เครื่องถ่ายเอกสาร/ 
เครื่องสแกนเอกสาร 

- ยืมภายในกระทรวง
แรงงาน (กกจ./กพร./
กสร./สปส.) 
- ผ่านกระบวนการ
จัดซ้ือตามความจำเป็น
และเหมาะสม 

- - 1 เครื่อง 1 เครื่อง 2 เครื่อง 

อุปกรณ์สำนักงาน ผ่านกระบวนการ
จัดซ้ือตามความจำเป็น
และเหมาะสม 

  พิจารณตาม
ความจำเป็น 

พิจารณตาม
ความจำเป็น 

พิจารณตาม
ความจำเป็น 

อุปกรณ์สำรองข้อมูล - ยืมภายในกระทรวง
แรงงาน (กกจ./กพร./
กสร./สปส.) 
- ผ่านกระบวนการ
จัดซ้ือตามความจำเป็น
และเหมาะสม 

- - 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 
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ประเภททรัพยากร ท่ีมา ระยะเวลาการจัดหา 

4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 

ยานพาหนะ - สำนักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน 
- ยืมภายในกระทรวง
แรงงาน (กกจ./กพร./
กสร./สปส.) 

- 1 คัน 5 คัน 5 คัน 5 คัน 

วัสดุอุปกรณ์ป้องกัน/ฆ่าเชื้อโรค 
เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ 
หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง 
แอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อโรค 

ผ่านกระบวนการ
จัดซ้ือตามความจำเป็น
และเหมาะสม 

- - พิจารณตาม
ความจำเป็น 

พิจารณตาม
ความจำเป็น 

พิจารณตาม
ความจำเป็น 

3) ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล (IT & Information  Requirement) 
ตารางท่ี 6 การระบุความต้องการด้านเทคโนโลยี 

 

ประเภททรัพยากร แหล่งข้อมูล/ท่ีมา 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 

ระบบงาน 

ระบบ intranet Server  
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

✓     

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 ✓    

ระบบฐานข้อมูลแรงงาน 
นอกระบบ 

  ✓   

ระบบติดตามและประเมินผล
กระทรวงแรงงาน 

   ✓  

ระบบสำรวจค่าใช้จ่าย 
ที่จำเป็นของแรงงานไร้ฝีมือ 
ในภาคอุตสาหกรรม 

   ✓  

ระบบแรงงานไทยใน
ต่างประเทศ 

 ✓    

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ 

เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน Server  
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

✓     

ระบบศูนย์ข้อมูลแรงงาน
แห่งชาติ     

 ✓    

ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์  ✓    

ระบบเตือนภัยด้านแรงงาน    ✓    

http://informalsurvey.mol.go.th/login
http://informalsurvey.mol.go.th/login
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ประเภททรัพยากร แหล่งข้อมูล/ท่ีมา 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 

ระบบฐานข้อมูลอุปสงค์และ
อุปทานกำลังคนเพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย  

Server  
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

   ✓  

ระบบศูนย์วิจัยแรงงาน
แห่งชาติ     

   ✓  

ระบบศูนย์บริการประชาชน
กระทรวงแรงงาน  

 ✓    

ระบบศูนย์บริการร่วม
กระทรวงแรงงาน 

 ✓    

ระบบบริการประชาชน  
ณ จุดเดียวทาง
อิเล็กทรอนิกส์  
กระทรวงแรงงาน 

 ✓    

แอพพลิเคชั่น  
“Smart Labour 3” 

 ✓    

 

4) ความต้องการด้านบุคลากรสำหรับความต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน (Personnel Requirement)  
ตารางท่ี 7 การระบุจำนวนบุคลากรหลักท่ีจำเป็น 

ประเภททรัพยากร 
ความต้องการ 

4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง 1 คน 1 คน 1 คน 1 คน 1 คน 

บุคลากรหลักบริหารความต่อเน่ือง   3-4 คน 4-5 คน 6-7 คน 6-7 คน 8-9 คน 

บุคลากรสำรองในการปฏิบัติงาน 
บริหารความต่อเน่ือง  

4-5 คน 6-7 คน 8-9 คน 8-9 คน 9-10 คน 

รวม 8-10 คน 11-13 คน 15-17 คน 15-17 คน 18-20 คน 

5) ความต้องการด้านผู้ให้บริการที่สำคัญ (Service Requirement) 
ตารางท่ี 8 การระบุจำนวนผู้ให้บริการท่ีต้องติดต่อหรือขอรับบริการ 

 

ประเภททรัพยากร 
ความต้องการ 

4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 

ผู้ใช้บริการเชี่อมโยงระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

สำนัก/
ศูนย์/กอง
ละ 1 คน 

สำนัก/
ศูนย์/กอง
ละ 1 คน 

สำนัก/
ศูนย์/กอง
ละ 1 คน 

สำนัก/
ศูนย์/กอง
ละ 1 คน 

สำนัก/
ศูนย์/กอง
ละ 1 คน 

รวม 14 คน 14 คน 14 คน 14 คน 14 คน 
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ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ 

1. ขั้นตอน/แนวทางปฏิบัติ กรณีเกิดสภาวะวิกฤต 
   เพื่อให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตได้อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ  

จึงได้กำหนดในข้ันตอน/แนวทางปฏิบัติกรณีเกิดสภาวะวิกฤต 5 กรณี ได้แก่ 
1. เหตุการณ์อุทกภัย 
2. เหตุการณ์อัคคีภัย 
3. เหตุการณ์ไฟฟ้าดับ 
4. เหตุการณ์ชุมนุมประท้วงและการก่อการจลาจล 
5. เหตุการณ์โรคระบาด 

 ทั้งนี้ ขั ้นตอน/แนวทางที ่ผู้เกี ่ยวข้องจะต้องถือปฏิบัติตามห้วงเวลาของการเกิดเหตุการณ์ในแต่ละ
เหตุการณ์ ออกเป็น 3 ห้วงเวลา ประกอบด้วย 

1. เมื่อเริ่มเกิดสถานการณ์ 
 2. เมื่อเหตุการณ์เข้าสู่สภาวะวิกฤต ซึ่งจะเป็นผลทำให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานต้องหยุดชะงักลง 
 3. เมื่อเหตุการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ 
 โดยมีรายละเอียด/แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
กรณีเกิดอุทกภัย 
1. เมื่อเริ่มเกิดเหตุการณ์ 

กลุ่มสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค สำนักตรวจและประเมินผล ทำหน้าที่ในการติดตามข้อมูล
ข่าวสารและสถานการณ์ การเกิดอุทกภัยอย่างใกล้ชิด วิเคราะห์แนวโน้ม และรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับช้ัน
ทุกระยะและแจ้งเวียนให้สำนัก/ศูนย์/กอง ทราบถึงสถานการณ์ 

ผู้ประสานงานทีมบริหารความต่อเนื่อง ประสานติดตามสถานการณ์จากกลุ่มสนับสนุนเครือข่ายและ
ประสานภูมิภาค สำนักตรวจและประเมินผล 

ทุกสำนัก/ศูนย์/กอง จ ัดให้มีการ Back Up ข้อมูลที ่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานซึ ่งไม่ได้อยู่  
ในระบบสารสนเทศ หรือระบบข้อมูลกลาง ลงอุปกรณ์สำรองข้อมูล อาทิ External Hard disk แผ่น  
CD/DVD ฯลฯ เพื่อป้องกนัความเสียหายของข้อมูล รวมถึงเปน็การเตรียมข้อมูลสำหรับการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต 

กองบริหารการคลัง และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประสานงานในการเตรียมจัดหา
สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เพื่อเตรียมรับกับสถานการณ์ หากเข้าสู่สภาวะวิกฤต 
          ผู้ประสานงานทีมบริหารความต่อเนื่อง แจ้งหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื ่อง เพื่อแจ้งข้อมูลให้กับ
บุคลากรหลักในทีมฯ ตามกระบวนการ Call Tree เพื่อทราบและเตรียมความพร้อมในเบื้องต้น 
2. เมื่อเหตุการณ์เข้าสู่สภาวะวิกฤต ซึ่งจะเป็นผลทำให้การปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
    ต้องหยุดชะงักลง 
          • ผู ้ประสานงานทีมบริหารความต่อเนื่อง ประสานงานกับกองบริหารการคลัง และศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เตรียมความพร้อมของสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง เครื ่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ                  
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ให้เรียบร้อย พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความต่อเนื ่อง และทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่อง  
          • ผู้ประสานงานทีมบริหารความต่อเนื่อง เสนอรองปลัดกระทรวงแรงงานทีร่ับผิดชอบด้านนโยบายและ
อำนวยการของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานกรรมการบรหิารความตอ่เนื่อง ประกาศใช้
แผนบริหารความต่อเนื่อง   
          • ผู้ประสานงานทีมบริหารความต่อเนื่อง แจ้งหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง เพื่อแจ้งข้อมูลให้กับ
บุคลากรในทีมฯ ตามกระบวนการ Call Tree เพื ่อทราบการประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื ่อง (กรณีที่
บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้แจ้งบุคลากรสำรอง) 
          • ทีมบริหารความต่อเนื่องไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่ปฏิบัติงานสำรองที่กำหนด ภายใน 
24 ช่ัวโมง นับตั้งแต่ที่ได้รับแจ้งจากหัวหน้าทีมฯ 
          • จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง เพื่อสรุปสถานการณ์ ความพร้อมของบุคลากร 
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ รวมถึงรับทราบนโยบาย แนวทางในการปฏิบัติงาน 
          • ทีมบริหารความต่อเนื่องปฏิบัติงานตามกระบวนงานที่รับผิดชอบ 
          • กองบริหารการคลัง เป็นเจ้าภาพในการจัดหาอาหาร น้ำดื ่ม ที ่พัก (กรณีจำเป็น) เพื ่อสนับสนุน              
การปฏิบัติงาน 
          • คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง ติดตามการปฏิบัติงานของทีมบริหารความต่อเนื่อง แก้ไขปญัหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมถึงติดตามสถานการณ์ว่าได้กลับสู่สภาวะปกติแล้วหรือไม่ เพื่อตัดสินใจในการกลับมา
ปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งปกต ิ
3. เมื่อเหตุการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ 
    สำนัก/ศูนย์/กอง ตรวจสอบความเสียหาย (ถ้ามี) และดำเนินการเพื่อให้เข้าสู่การทำงานในสภาวะปกติ 

 

กรณีเกิดเหตุการณ์อัคคีภัย 
1. เมื่อเริ่มเกิดเหตุการณ์ 
        • กำหนดให้ถือปฏิบัติตาม “แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย” ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
2. เมื่อเหตุการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ 
        • สำนัก/ศูนย์/กอง ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัย สำรวจความเสียหาย รายงานต่อปลัดกระทรวงแรงงาน  
        • กองบริหารการคลัง ดำเนินการจัดหาสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ที่จำเป็นสำหรับ 
การปฏิบัติงานให้กับสำนัก/ศูนย์/กลุ่มงาน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัย 
       • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร ดำเนินการวางระบบเชื ่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์                        
ณ สถานที่ปฏิบัติงานสำรองให้กับสำนัก/ศูนย์/กอง ที่ได้รับผลกระทบ 
      • กำหนดเป้าหมายให้สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ภายใน 72 ช่ัวโมง นับจากเหตุการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ        
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กรณีเกิดไฟฟ้าดับ 
1. เมื่อเริ่มเกิดเหตุการณ์ 
         • เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลกรณีเกิดไฟฟ้าดับที่ผ่านมาในพื้นที่ปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
เกิดขึ้นบ่อยมาก แต่เป็นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ  ซึ่งผลกระทบที่สำคัญกรณีเกิดไฟฟ้าดับ คือ ผลกระทบที่จะมีต่อ
ระบบข้อมูลและสารสนเทศเป็นหลัก ดังนั้น จุดเน้นของการดำเนินการ คือ การปิดระบบให้ทันภายใต้เงื่อนไข
ของระบบไฟฟ้าสำรองที่มีอยู่ เพื่อป้องกันความเสียหายของข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
         • กำหนดให้ถือปฏิบัติตาม “แผนการจัดการและแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร” (IT Contingency Plan) ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
         • ให้ปฏิบัติงานโดยไม่ใช้ระบบเทคโนโลยี (Manual) และนำเข้าข้อมูลเมื่อไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้เป็นปกติ 
2. ภายหลังเหตุการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ 
         • สำนัก/ศูนย์/กอง ตรวจสอบความเสียหาย 
         • กำหนดเป้าหมายให้สามารถปฏิบัติงานตามปกติได้ภายใน 6 ช่ัวโมง นับจากไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้ตามปกติ 

 

กรณีเกิดเหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล 
1. เมื่อเริ่มเกิดเหตุการณ์ 
          • กลุ ่มสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค สำนักตรวจและประเมินผล ติดตามสถานการณ์ 
อย่างใกล้ชิด และดำเนินการปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบัติที่กำหนดไว้ใน “แผนเผชิญเหตุในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
กรณีชุมนุมประท้วง” และรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับช้ันทุกระยะ และแจ้งเวียนให้สำนัก/ศูนย์/กอง ทราบ
ถึงสถานการณ์ 
          • ผู้ประสานงานทีมบริหารความต่อเนื่อง ประสานติดตามสถานการณ์จากกลุ่มสนับสนุนเครือข่ายและ
ประสานภูมิภาค สำนักตรวจและประเมินผล 
          • ทุกสำนัก/ศูนย์/กอง จัดให้มีการ Back Up ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานซึ่งไม่ได้อยู่ในระบบ
สารสนเทศ หรือระบบข้อมูลกลาง ลงอุปกรณ์สำรองข้อมูล อาทิ External Hard disk แผ่น CD/DVD ฯลฯ  
เพื่อป้องกันความเสียหายของข้อมูล รวมถึงเป็นการเตรียมข้อมูลสำหรับการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต 
          • กองบริหารการคลัง และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประสานงานในการเตรียมจัดหา
สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เพื่อเตรียมรับกับสถานการณ์หากเข้าสู่สภาวะวิกฤต 
          • ผู้ประสานงานทีมบริหารความต่อเนื่อง แจ้งหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง เพื่อแจ้งข้อมูลให้กับ
บุคลากรในทีมฯ ตามกระบวนการ Call Tree เพื่อทราบและเตรียมความพร้อมในเบื้องต้น 
2. เมื่อเหตุการณ์เข้าสู่สภาวะวิกฤต ซึ่งจะเป็นผลทำให้การปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
    ต้องหยุดชะงักลง 
          • ผู ้ประสานงานทีมบริหารความต่อเนื่อง ประสานงานกับกองบริหารการคลัง และศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เตรียมความพร้อมของสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง เครื ่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ                  
ให้เรียบร้อย พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง 



25 
 

          • ผู้ประสานงานทีมบริหารความต่อเนื่อง เสนอรองปลัดกระทรวงแรงงาน ที่รับผิดชอบด้านนโยบาย
และอำนวยการของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง  
ที่ประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่อง 
          • ผู้ประสานงานทีมบริหารความต่อเนื่อง แจ้งหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง เพื่อแจ้งข้อมูลให้กับ
บุคลากรในทีมฯ ตามกระบวนการ Call Tree เพื่อทราบการประกาศใช้และปฏิบัติตามแผนบริหารความต่อเนือ่ง 
(กรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้แจ้งบุคลากรสำรอง) 
          • ทีมบริหารความต่อเนื่อง ไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่ปฏิบัติงานสำรองที่กำหนด ภายใน 
24 ช่ัวโมง นับตั้งแต่ที่ได้รับแจ้งจากหัวหน้าทีมฯ 
          • จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง เพื่อสรุปสถานการณ์ ความพร้อมของบุคลากร เครือ่งมอื 
วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ รวมถึงรับทราบนโยบาย แนวทางในการปฏิบัติงาน 
          • ทีมบริหารความต่อเนื่องปฏิบัติงานตามกระบวนงานที่รับผิดชอบ 
          • กองบริหารการคลัง เป็นเจ้าภาพในการจัดหาอาหาร น้ำดื ่ม ที ่พัก (กรณีจำเป็น) เพื ่อสนับสนุน             
การปฏิบัติงาน 
          • คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง ติดตามการปฏิบัติงานของทีมบริหารความต่อเนื่อง แก้ไขปญัหา
อุปสรรคที่เกิดข้ึน รวมถึงติดตามสถานการณ์ว่าได้กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วหรือไม่ เพื่อตัดสินใจในการกลับมา
ปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งปกต ิ
3. เมื่อเหตุการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ 
          • สำนัก/ศูนย์/กอง ตรวจสอบความเสียหาย (ถ้ามี) และดำเนินการเพื่อให้เข้าสู่การทำงานในสภาวะปกติ 

 

กรณีเกิดโรคระบาด 
1. เมื่อเริ่มเกิดเหตุการณ์ 

• กลุ่มสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค สำนักตรวจและประเมินผล ทำหน้าที่ในการติดตามข้อมลู
ข่าวสารและสถานการณ์ การเกิดโรคระบาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด โดยดำเนินการ
ปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบัติที่กำหนดไว้ใน “แผนรองรับสถานการณ์กรณีโรคระบาด ไวรัสโคโรนา 2019” และ
รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับช้ันทุกระยะและแจ้งเวียนให้สำนัก/ศูนย์/กอง ทราบถึงสถานการณ์ 

• ผู้ประสานงานทีมบริหารความต่อเนื่อง ประสานติดตามสถานการณ์จากกลุ่มสนับสนุนเครือข่ายและ
ประสานภูมิภาค สำนักตรวจและประเมินผล 

• ทุกสำนัก/ศูนย์/กอง จัดให้มีการ Back Up ข้อมูลที ่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานซึ ่งไม่ได้อยู่  
ในระบบสารสนเทศ หรือระบบข้อมูลกลาง ลงอุปกรณ์สำรองข้อมูล อาทิ External Hard disk แผ่น  
CD/DVD ฯลฯ เพื่อป้องกนัความเสียหายของข้อมูล รวมถึงเปน็การเตรียมข้อมูลสำหรับการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต 

• กองบริหารการคลัง และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประสานงานในการเตรียมจัดหา
สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง หรือปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work From Home) หรือสถานที่จัดทำงานร่วม  
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Co-Working Space)  หรือสถานที่เอกชนตามความเหมาะสม และเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เพื่อเตรียมรับ
กับสถานการณ์ หากเข้าสู่สภาวะวิกฤต 
         • ผู้ประสานงานทีมบริหารความต่อเนื่อง แจ้งหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง เพื่อแจ้งข้อมูลให้กับ
บุคลากรหลักในทีมฯ ตามกระบวนการ Call Tree เพื่อทราบและเตรียมความพร้อมในเบื้องต้น 
         • กองบริหารทรัพยากรบุคคล จัดทำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง  
         • กองบริหารการคลัง จัดเตรียมเวชภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ สำหรับป้องกันการแพร่ระบาด 
2. เมื่อเหตุการณ์เข้าสู่สภาวะวิกฤต ซึ่งจะเป็นผลทำให้การปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
    ต้องหยุดชะงักลง 
          • ผู ้ประสานงานทีมบริหารความต่อเนื่อง ประสานงานกับกองบริหารการคลัง และศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื ่อสาร เตรียมความพร้อมของสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง เครื ่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ                  
ให้เรียบร้อย พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง 
          • ผู้ประสานงานทีมบริหารความต่อเนื่อง เสนอรองปลัดกระทรวงแรงงาน ที่รับผิดชอบด้านนโยบาย
และอำนวยการของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง 
ประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่อง 
          • ผู้ประสานงานทีมบริหารความต่อเนื่อง แจ้งหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง เพื่อแจ้งข้อมูลให้กับ
บุคลากรในทีมฯ ตามกระบวนการ Call Tree เพื่อทราบการประกาศใช้และปฏิบัติตามแผนบริหารความต่อเนือ่ง 
(กรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้แจ้งบุคลากรสำรอง) 
          •  กองบริหารทรัพยากรบุคคล จัดทำแนวปฏิบัติตามมาตรการการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ 
          •  กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร จ ัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล ช่องทางบริการทดแทน เช่น ระบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ให้กับ
ประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบผ่านช่องทางสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ  
          • ทีมบริหารความต่อเนื่อง ไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่ปฏิบัติงานสำรองที่กำหนด ภายใน 
24 ช่ัวโมง นับตั้งแต่ที่ได้รับแจ้งจากหัวหน้าทีมฯ 
          • จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง เพื่อสรุปสถานการณ์ ความพร้อมของบุคลากร 
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ รวมถึงรับทราบนโยบาย แนวทางในการปฏิบัติงาน 
          • ทีมบริหารความต่อเนื่องปฏิบัติงานตามกระบวนงานที่รับผิดชอบ 
          • กองบริหารการคลัง เป็นเจ้าภาพในการจัดหาอาหาร น้ำดื ่ม ที ่พัก (กรณีจำเป็น) เพื ่อสนับสนุน             
การปฏิบัติงาน และเวชภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ สำหรับป้องกันการแพร่ระบาด 
          • คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง ติดตามการปฏิบัติงานของทีมบริหารความต่อเนื่อง แก้ไขปญัหา
อุปสรรคที่เกิดข้ึน รวมถึงติดตามสถานการณ์ว่าได้กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วหรือไม่ เพื่อตัดสินใจในการกลับมา
ปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งปกต ิ
3. เมื่อเหตุการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ 
          • สำนัก/ศูนย์/กอง ตรวจสอบความเสียหาย (ถ้ามี) และดำเนินการเพื่อให้เข้าสู่การทำงานในสภาวะปกติ 
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2. ขั้นตอน/กิจกรรม และบทบาทความรับผิดชอบ 
  

วันท่ี 1 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที (ภายใน 24 ช่ัวโมง) 

การปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของสำนัก/ศูนย์/กอง คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและ
บุคลากรอื่น ๆ  และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหต ุและข้ันตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดอย่างเคร่งครัด  

 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรบัผิดชอบ/การดำเนินการ 
ดำเนินการ            
แล้วเสร็จ 

1. แจ ้งเหตุฉ ุกเฉ ิน ว ิกฤต ตามกระบวนการ  
Call Tree ให้กับหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
ด ้านต ่าง ๆ ภายหล ังได ้ร ับแจ้งจากประธาน 
คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน 

ประธานคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง
แจ ้ งให ้ผู ้ ประสานงานฯ ดำเน ินการ
ประสานหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
ด้านต่าง ๆ ทราบ และดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

 

2. จัดประชุมทีมบรหิารความต่อเนื่อง เพื่อประเมนิ 
ความเสียหาย ผลกระทบต่อการดำเนินงานการให้ 
บริการและทรัพยากรสำคัญที่ต้องใช้ในการบริหาร 
ความต่อเนื่อง 
3. ทบทวนกระบวนงานที่มีความเร่งด่วน หรือ
ส่งผลกระทบอย่างสูง (หากไม่ดำเนินการ) ดังนั้น 
จำเป ็นต ้องดำเน ินงานหร ือปฏ ิบ ัต ิด ้ วยมือ 
(Manual) 

ประธานคณะกรรมการบร ิหารความ
ต่อเนื ่องและหัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่องของสำนัก/ศูนย์/กอง 

 

4. สรุปรายช่ือบุคลากรในสำนัก/ศูนย์/กอง/กลุ่มงาน 
ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และความเสียหาย
และผลกระทบต่อการดำเนินงาน 

หัวหน้าทมีบริหารความต่อเนื่องของ
สำนัก/ศูนย์/กลุม่งาน 

 

5. รายงานประธานคณะกรรมการบรหิารความต่อเนื่อง 
สำนักงานปลดักระทรวงแรงงาน ทราบ โดยครอบคลมุ
ประเด็น ดังนี ้
 5.1 จำนวนและรายช่ือบุคลากรที่ได้รบับาดเจ็บ/
เสียชีวิต 
    5.2 ความเสียหายและผลกระทบต่อ 
การดำเนินงานและการให้บริการ 
    5.3 ทรัพยากรสำคัญที่ตอ้งใช้ในการบริหาร 

ผู้ประสานงานคณะกรรมการบริหาร 
ความต่อเนื่องและหัวหนา้ทีมบรหิาร 
ความต่อเนื่องของสำนัก/ศูนย์/กอง 
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ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรบัผิดชอบ/การดำเนินการ 
ดำเนินการ            
แล้วเสร็จ 

ความต่อเนื่อง 
   5.4 กระบวนงานที่มีความเรง่ด่วนและส่งผล 
กระทบอย่างสูงหากไม่ดำเนินการและจำเป็น  
ต้องดำเนินงานหรือปฏิบัตงิานด้วยมือ 
6. สื่อสารและรายงานสถานการณ์แก่บุคลากร 
ในสำนัก/ศูนย์/กอง ให้ทราบ ตามเนื้อหาและ 
ข้อความที่ได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานแล้ว 

หัวหน้าทมีบริหารความต่อเนื่องของ
สำนัก/ศูนย์/กอง 

 

7. ประเมินและระบุกระบวนการหลักและงาน
เร่งด่วนที่จำเป็นต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 
1-5 วันข้างหน้า 

หัวหน้าทมีบริหารความต่อเนื่องและ                   
ทีมบริหารความต่อเนื่องของสำนัก/ศูนย์/ 
กอง 

 

8. ประเม ินศ ักยภาพและความสามารถของ
หน่วยงานในการดำเนินงานเร่งด่วนข้างต้น ภายใต้
ข้อจำกัดและสภาวะวิกฤต พร้อมระบุทรัพยากร 
ที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื ่องตาม
แผนการจัดหาทรัพยากร 

หัวหน้าทมีบริหารความต่อเนื่องและ                     
ทีมบริหารความต่อเนื่องของสำนัก/ศูนย์/            
กอง 

 

9. ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในการจัดหาทรัพยากรทีจ่ำเป็นต้องใช้ 
ในการบรหิารความตอ่เนือ่ง ได้แก่  
 9.1 สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง 
 9.2 วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ 
 9.3 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ 
 9.4 บุคลากรหลัก 
 9.5 คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สำคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หัวหน้าทมีบริหารความต่อเนื่องและ
ทีมงานบรหิารความต่อเนื่องของสำนัก/
ศูนย์/กอง 

 

10. พิจารณาดำเนินการหรือปฏิบัติงานด้วยมือ 
(Manual) เฉพาะงานเร่งด่วน หากไม่ดำเนินการ 
จะส่งผลกระทบอย่างสูงและไม่สามารถรอได้ 
ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติ 

หัวหน้าทมีบริหารความต่อเนื่องและ                   
ทีมบริหารความต่อเนื่องของสำนัก/ศูนย์/              
กอง 

 

11. ระบุหน่วยงานที่เป็นคู่ค้า/ผู้ให้บริการสำหรับ 
งานเร่งด่วน เพื่อแจ้งสถานการณ์และแนวทาง 

หัวหน้าทมีบริหารความต่อเนื่องและ                 
ทีมบริหารความต่อเนื่องของสำนัก/ศูนย์/              
กอง 
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ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรบัผิดชอบ/การดำเนินการ 
ดำเนินการ            
แล้วเสร็จ 

ในการบริหารงานให้มีความต่อเนื่อง ตามความเห็น
ของคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง 
12. บ ันท ึก (Log Book) และทบทวนก ิจกรรม 
และงานต่าง ๆ  ที่ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง 
ของสำนัก/ศูนย์/กลุ่มงาน ต้องดำเนินการ  
(พร้อมรายละเอียด ผู้ดำเนินการ และเวลา)  
อย่างสม่ำเสมอ 

ทีมบริหารความต่อเนื่องของสำนัก/ศูนย์/
กอง 

 

13. แจ ้ งสร ุปสถานการณ ์และข ั ้นตอนการ
ดำเนินการ สำหรับในวันถัดไป ให้กับบุคลากรหลกั
ในสำนัก/ศูนย์/กอง เพื่อรับทราบและดำเนินการ 
อาทิ แจ้งวัน เวลา และสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง 

หัวหน้าทมีบริหารความต่อเนื่องของ
สำนัก/ศูนย์/กอง 

 

14. รายงานความคืบหน้าให้แก่ห ัวหน้าคณะ
บริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ
หรือตามที่ได้กำหนดไว้ 

ผู ้ประสานงานและหัวหน้าทีมบริหาร                 
ความต่อเนื่องของสำนัก/ศูนย์/กอง 

 

15. รายงานความคืบหน้าให้แก่ปลัดกระทรวง
แรงงาน หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ทราบอย่างสม่ำเสมอหรือตามที่ได้กำหนดไว้ 

ประธานคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง  

 

วันท่ี 2-7 การตอบสนองในระยะสั้น 

การปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของสำนัก/ศูนย์/กอง คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและ
บุคลากรอื่น ๆ  และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหต ุและข้ันตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดอย่างเคร่งครัด 

 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรบัผิดชอบ/การดำเนินการ 
ดำเนินการ            
แล้วเสร็จ 

1. ติดตามสถานภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากร
ที ่ได้ร ับผลกระทบและประเมินความจำเป็นและ
ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการกอบกู้คืน 

ประธานคณะกรรมการบรหิารความ
ต่อเนื่องและหัวหน้าทีมบรหิารความ
ต่อเนื่องของสำนัก/ศูนย์/กอง 

 

2. ตรวจสอบกับหน่วยงาน ความพร้อมและ
ข้อจำกัดในการจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ใน
การบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่ 
 2.1 สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องและ                 
ทีมบริหารความต่อเนื่องของสำนัก/ศูนย์/   
กอง 
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ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรบัผิดชอบ/การดำเนินการ 
ดำเนินการ            
แล้วเสร็จ 

 2.2 วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ 
 2.3 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ 
 2.4 บุคลากรหลัก 
 2.5 คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สำคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3. ดำเนินการกอบกู้และจัดหาข้อมูลและรายงานต่าง ๆ  
ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินงานและให้บริการ 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องและ                 
ทีมบริหารความต่อเนื่องของสำนัก/ศูนย์/   
กอง 

 

4. รายงานประธานคณะกรรมการบริหาร 
ความต่อเนื่องของหน่วยงาน ความพร้อม ข้อจำกัด 
และข้อเสนอแนะ ในการจัดหาทรัพยากร 
ที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องของสำนัก/
ศูนย์/กอง 

 

5. ประสานงานและดำเนินการจัดหาทรัพยากร 
ที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่ 
 5.1 สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง 
 5.2 วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ 
 5.3 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ 
 5.4 บุคลากรหลัก 
 5.5 คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สำคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องและ                 
ทีมบริหารความต่อเนื่องของสำนัก/ศูนย์/   
กอง 

 

6. แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหาร 
ความต่อเนื่องแก่กลุ่มงาน/คู่ค้า/ผู้ใช้บริการ 
ที่ได้รับผลกระทบ 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องและ                 
ทีมบริหารความต่อเนื่องของสำนัก/ศูนย์/   
กอง 

 

7. บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและ 
งานต่าง ๆ  ที่ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ 
กลุ่มงานฯ (พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ดำเนินการ 
และเวลา) อย่างสม่ำเสมอ 

ทีมบริหารความต่อเนื่องของสำนัก/ศูนย์/   
กอง 

 

8. แจ้งสรุปสถานการณ์และข้ันตอนการดำเนินการ 
ต่อไป สำหรับในวันถัดไปให้กับบุคลากรในสำนัก/ 
ศูนย์/กลุ่มงาน 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องของสำนัก/
ศูนย์/กอง 

 

9. รายงานประธานคณะกรรมการบริหารความ
ต่อเนื ่อง ให้รับทราบความพร้อม ข้อจำกัด และ

ผู้ประสานงานและหัวหน้าทีมบริหาร                 
ความต่อเนื่องของสำนัก/ศูนย์/กอง 

 



31 
 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรบัผิดชอบ/การดำเนินการ 
ดำเนินการ            
แล้วเสร็จ 

ข้อเสนอแนะในการจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้
ในการบริหารความต่อเนื่อง 
10. รายงานความคืบหน้าใหแ้ก่ปลดักระทรวงแรงงาน
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงานทราบอย่าง
สม่ำเสมอหรือตามที่ได้กำหนดไว้ 

ประธานคณะกรรมการบริหาร 
ความต่อเนื่อง 

 

 

วันท่ี 8 การตอบสนองระยะกลาง (1-2 สัปดาห์) 

การปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของสำนัก/ศูนย์/กลุ่มงาน คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและ
บุคลากรอื่น และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และข้ันตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดอย่างเคร่งครัด 

 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรบัผิดชอบ/การดำเนินการ 
ดำเนินการ            
แล้วเสร็จ 

1. ติดตามสถานภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากร
ที่ได้รับผลกระทบและประเมินความจำเป็นและ
ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการกอบกู้คืน 

ประธานคณะกรรมการบรหิารความ
ต่อเนื่องและหัวหน้าทีมบรหิารความ
ต่อเนื่องของสำนัก/ศูนย์/กอง 

 

2. พิจารณาและอนุมัติการจัดหาทรัพยากร 
ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อดำเนินงานและใหบ้รกิาร
ตามปกต ิ

ประธานคณะกรรมการบรหิารความ
ต่อเนื่องและหัวหน้าทีมบรหิารความ
ต่อเนื่องของสำนัก/ศูนย์/กอง 

 

3. รายงานหัวหน้าคณะบรหิารความต่อเนือ่ง  
สภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รบั 
ผลกระทบ และทรัพยากรทีจ่ำเป็นต้องใช้ 
เพื่อดำเนินงานและให้บริการตามปกต ิ

ผู้ประสานงานและหัวหน้าทีมบรหิาร               
ความต่อเนื่องของสำนัก/ศูนย์/กอง 

 

4. ประสานงานและดำเนินการจัดหาทรัพยากร 
ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อดำเนินงานและใหบ้รกิาร 
ตามปกติ ได้แก ่
 4.1 สถานที่ปฏิบัตงิานสำรอง 
 4.2 วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ 
 4.3 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมลูทีส่ำคัญ 
 4.4 บุคลากรหลัก 
 4.5 คู่ค้า/ผู้ให้บรกิารที่สำคัญ/ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องและ                 
ทีมบริหารความต่อเนื่องของสำนัก/ศูนย์/   
กอง 
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ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรบัผิดชอบ/การดำเนินการ 
ดำเนินการ            
แล้วเสร็จ 

5. แจ้งสรปุสถานการณ์และการเตรียมความพร้อม 
ด้านทรัพยากรต่าง ๆ  เพือ่ดำเนินงานและใหบ้ริการ 
ตามปกติ ใหก้ับบุคลากรในกลุม่ฯ 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องและ                 
ทีมบริหารความต่อเนื่องของสำนัก/ศูนย์/   
กอง 

 

6. บันทึก (Log Book) และทบทวนกจิกรรมและ 
งานต่าง ๆ  ทีท่ีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
สำนัก/ศูนย์/กลุม่งาน (พร้อมระบรุายละเอียด 
ผู้ดำเนินการ และเวลา)  

ทีมบริหารความต่อเนื่องของสำนัก/ศูนย์/   
กอง 

 

7. รายงานความคืบหน้าให้แกป่ระธาน
คณะกรรมการบรหิารความต่อเนือ่งของหน่วยงาน
อย่างสม่ำเสมอหรือตามที่ได้กำหนดไว้ 

ผู้ประสานงานและหัวหน้าทีมบรหิาร                
ความต่อเนื่องของสำนัก/ศูนย์/กอง 

 

8. รายงานความคืบหน้าให้แก่ปลัดกระทรวงแรงงาน
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงานทราบอย่าง
สม่ำเสมอหรือตามที่ได้กำหนดไว้ 

ประธานคณะกรรมการบริหารความ
ต่อเนื่อง 

 

 

 

การตอบสนองระยะยาว (มากกว่า 1 เดือน) 

การปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของสำนัก/ศูนย์/กลุ่มงาน คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและ
บุคลากรอื่น และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และข้ันตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดอย่างเคร่งครัด 

 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรบัผิดชอบ/การดำเนินการ 
ดำเนินการ            
แล้วเสร็จ 

1. ติดตามสถานภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากร
ที่ได้รับผลกระทบและประเมินความจำเป็นและ
ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการกอบกู้คืน 

ประธานคณะกรรมการบรหิารความ
ต่อเนื่องและหัวหน้าทีมบรหิารความ
ต่อเนื่องของสำนัก/ศูนย์/กอง 

 

2. พิจารณาและอนุมัติการจัดหาทรัพยากร 
ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อดำเนินงานและใหบ้รกิาร
ตามปกต ิ

ประธานคณะกรรมการบรหิารความ
ต่อเนื่องและหัวหน้าทีมบรหิารความ
ต่อเนื่องของสำนัก/ศูนย์/กอง 

 

3. รายงานประธานคณะบริหารความต่อเนื่อง  
สภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รบั 
ผลกระทบ และทรัพยากรทีจ่ำเป็นต้องใช้ 
เพื่อดำเนินงานและให้บริการตามปกต ิ

ผู้ประสานงานและหัวหน้าทีมบรหิาร               
ความต่อเนื่องของสำนัก/ศูนย์/กอง 
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ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรบัผิดชอบ/การดำเนินการ 
ดำเนินการ            
แล้วเสร็จ 

4. ประสานงานและดำเนินการจัดหาทรัพยากร 
ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อดำเนินงานและใหบ้รกิาร 
ตามปกติ ได้แก ่
 4.1 สถานที่ปฏิบัตงิานสำรอง 
 4.2 วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ 
 4.3 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมลูทีส่ำคัญ 
 4.4 บุคลากรหลัก 
 4.5 คู่ค้า/ผู้ให้บรกิารที่สำคัญ/ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องและ                 
ทีมบริหารความต่อเนื่องของสำนัก/ศูนย์/   
กอง 

 

5. แจ้งสรปุสถานการณ์และการเตรียมความพร้อม 
ด้านทรัพยากรต่าง ๆ  เพือ่ดำเนินงานและใหบ้ริการ 
ตามปกติ ใหก้ับบุคลากรในกลุม่ฯ 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องและ                 
ทีมบริหารความต่อเนื่องของสำนัก/ศูนย์/   
กอง 

 

6. บันทึก (Log Book) และทบทวนกจิกรรมและ 
งานต่าง ๆ  ทีท่ีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
สำนัก/ศูนย์/กลุม่งาน (พร้อมระบรุายละเอียด 
ผู้ดำเนินการ และเวลา)  

ทีมบริหารความต่อเนื่องของสำนัก/ศูนย์/   
กอง 

 

7. รายงานความคืบหน้าให้แกป่ระธาน
คณะกรรมการบรหิารความต่อเนือ่งของหน่วยงาน
อย่างสม่ำเสมอหรือตามที่ได้กำหนดไว้ 

ผู้ประสานงานและหัวหน้าทีมบรหิาร                
ความต่อเนื่องของสำนัก/ศูนย์/กอง 

 

8. รายงานความคืบหน้าให้แก่ปลัดกระทรวงแรงงาน
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงานทราบ 
อย่างสม่ำเสมอหรือตามที่ได้กำหนดไว้ 

ประธานคณะกรรมการบริหารความ
ต่อเนื่อง 
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กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) 
  เพื่อให้แผนบริหารความต่อเนื่อง เป็นไปตามแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง จึงได้กำหนด
กระบวนการ Call Tree ขึ้น เพื่อให้ประธานคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องและทีมบริหารความต่อเนื ่อง 
ได้ทราบถึงข้ันตอนและบุคลากรที่ต้องรับผิดชอบในการดำเนินงานเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
กระบวนการ Call Tree คือ กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร               

ความต่อเนื่องและทีมงานบริหารความต่อเนื่องตามรายช่ือที่ปรากฏในตารางข้อมลูรายช่ือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
สามารถบริหารจดัการในการติดต่อบุคลากรของหน่วยงาน ภายหลังจากมีการประกาศเหตุฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤต 
  กระบวนการ Call Tree จะเร ิ ่มต้นที่ประธานคณะกรรมการบริหารความต่อเนื ่องหรือ 
รองประธานคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง แจ้งให้ผู้ประสานงานทีมบริหารความต่อเนื่องทราบถึงเหตุการณ์
ฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้ประสานงานฯ แจ้งให้หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องรบัทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้
แผนบริหารความต่อเนื่อง ตามสายงานการบังคับบัญชาของแต่ละงาน จากนั้น สำนัก/ศูนย์/กอง มีหน้าที่แจ้งไปยัง
บุคลากรภายใต้การบังคับบัญชา เพื่อรับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่อง 
ของหน่วยงานตามรายช่ือและช่องทางติดต่อสื่อสารที่ได้ระบุในแผนบริหารความต่อเนื่อง 
  ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อหัวหน้าทีมฯ ได้ ให้ติดต่อไปยังบุคลากรสำรอง โดยพิจารณา : 
  • ถ้าเหตุการณ์เกิดข้ึนในเวลาทำการ ให้ดำเนินการติดต่อบุคลากรหลัก โดยติดต่อผ่านหมายเลข
โทรศัพท์ของหน่วยงานเป็นช่องทางแรก 
  • ถ้าเหตุการณ์เกิดข้ึนนอกเวลาทำการหรือสถานที่ปฏิบัติงานหลักได้รับผลกระทบให้ดำเนินการ
ติดต่อบุคลากรหลัก โดยติดต่อผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางแรก 
  • ถ้าสามารถติดต่อบุคลากรหลักได้ ให้แจ้งข้อมูลแก่บุคลากรหลักของหน่วยงานทราบ ดังนี้ 
    - สรุปสถานการณ์ของเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่อง 

 
ประธานคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง 

ผู้ประสานงานทีมบริหารความต่อเนื่อง 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง 

ทีมบริหารความต่อเนื่อง 

รองประธานคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง 

ง 

ง 
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    - เวลาและสถานที่สำหรับการนัดประชุมเร่งด่วนของหน่วยงาน สำหรับผู้บริหารของหน่วยงาน
และทีมงานบริหารความต่อเนื่อง 
   - ข้ันตอนการปฏิบัติงาน เพื่อบริหารความต่อเนื่องต่อไป เช่น สถานที่รวมพลในกรณีที่มกีารยา้ย
สถานที่ทำการ 
  ภายหลังจากได้รับการตอบรับจากบุคลากรหลักครบถ้วนตามกระบวนการ Call Tree หัวหน้า
หน่วยงานมีหน้าที่ติดต่อกลับไปยังผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง เพื่อรวบรวมและสรุปความพร้อมของ
หน่วยงานในการบริหารความต่อเนื่อง รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่
ทั้งหมดในหน่วยงาน ทีมบริหารความต่อเนื่องมีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลสำหรับการติดต่อให้เป็นปัจจุบันอยู่
ตลอดเวลา เพื่อให้กระบวนการติดต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและสำเร็จลุล่วง
ภายในระยะเวลาที่คาดหวัง ในกรณีที่เหตุการณ์ฉุกเฉินและมีการประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่อง ดังแผนผัง 1 
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แผนผัง 1 : กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน Call Tree 

  
  
  

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                    
                                     
 

 
 
 
 

                                                                                                     
                                                             
 
      
 
 

ประธานคณะกรรมการบรหิารความต่อเน่ือง  
(รองปลัดกระทรวงแรงงาน  

ที่รับผดิชอบด้านนโยบายและอำนวยการของ สป.รง.) 

ผู้ประสานงานทีมบริหารความต่อเน่ือง 
(ผอ. กองกลาง) 

 (รง.) 

ผอ.กค. 
หัวหน้าทีมฯ 

 ผอ.กพบ.
หัวหน้าทีมฯ 

ผอ.กบค. 
หัวหน้าทีมฯ 

ผอ.กศร.
หัวหน้าทีมฯ 

ผอ.ศทส. 
หัวหน้าทีมฯ 

ผอ.สตป. 
หัวหน้าทีมฯ 

ผอ.กยผ. 
หัวหน้าทีมฯ 

ผอ.สปร. 
หัวหน้าทีมฯ 

 ผอ.ตสก.
หัวหน้าทีมฯ 

นางศรีสุดา 
เอกอุดมพงศ ์

 

นายอนันต์  
สิงหา 

นายเลิศฤทธ์ิ 

วนะภูติ 
นางภัทราภรณ์ 

เจริญรกัษ์ 

นายวินัย 
มะยมทอง 

นางภทัรานิษฐ์ 
เขียวรอด 

 

น.ส.วารุณี 
  ลังกาพินธ์ 

 

น.ส.สดุดี 
กิตติสุวรรณ 

น.ส.รัชนีวรรณ 
เฟื่องฟ ู

 
นายเทียนชัย 

 นพมาศ 
 

น.ส.ปาริชาติ 
ประไพนพ 

น.ส.สุรีย์พร 
ทัพภสุต 

นายบุญตา  
ศิริจันทร ์

นายประมร 
เช้ือปาศักดิ ์

นางเรืองรัตน์  
อดิการิ 

นางสาวเพ็ญศริ ิ

มุจนานนท ์
นางศิวพร 

เหลอืงอมรศกัดิ ์
 

นายทเนตร 
นาคแย้ม 

นายอาชวิน 
ปุจฉากาญจน์ 

นางวนิดา 
 ตรงธรรมพร 

นายจรัญ 
โต๊ะหล๊ะ 

น.ส.ปภิญญา 
ทองสมจิตร 

นางอาภรณ ์ 
สีสา 

 

น.ส.วรรณวิภา 
บัวศรทีอง 

น.ส.พัชรินยา 
ตงศิร ิ

นายเกรียงไกร 
ชัยศรี 

นางสุพตัรา 
ฉวีสุข 

 

ผอ.กลุ่มป้องกันฯ 

หัวหน้าทีมฯ 

นายวนัสนันท์ 
ปินคำ 

น.ส.สุทธิกานต์ 
ทิพย์สุวัล 

ผอ.สนบ. 
หัวหน้าทีมฯ 

นายทศพล  
สุมานนท ์

นางสาวดาธชา 
ตันเจริญผล 

นายชาญวิทย์ 
ทะนันชัย 

 

น.ส.อมรรัตน์  
ปรีชา 

รองประธานคณะกรรมการบรหิารความต่อเน่ือง  
(ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน) 

ผอ.กม.
หัวหน้าทีมฯ 

นายนริัตน ์
เวชนุสิทธิ ์

นายไพศาล 

คำหินกอง 

น.ส.เพียงจิต 
บุญฮวด 

 

ผอ.กผป
หัวหน้าทีมฯ 

น.ว.จิรฐา 
บุญคุม้ครอง 

นายปรีชา 

ขยัน 

น.ส.ชนุพัชร 
บวรสิรินุกลุ 

 



 

 

ภาคผนวก ก 
รายช่ือและเบอร์โทรศัพท์ 

คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง และทีมบริหารความต่อเนื่อง  
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             

รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ 
คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง และทีมบริหารความต่อเนื่อง  

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
ชื่อ –สกุล/ตำแหน่ง  เบอร์โทรศัพท์ 

1. นายสุรพล พลอยสุข 
    รองปลัดกระทรวงแรงงาน 

ประธานคณะกรรมการบรหิารความต่อเนือ่ง 

06 3217 9258 

2. นางต้องใจ สทุัศน์ ณ อยุธยา 
    ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน 
    รองประธานคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง 

09 7149 2286 

3. นางสาวภัทรพร สมันตรัฐ 
    ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน 
    รองประธานคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง 

09 5505 9199 

4.  นางสาวปัญจาภรณ์ แก้วชิงดวง 
 ผู้อำนวยการกองกลาง 
     ผู้ประสานงานทีมบรหิารความต่อเนื่อง   

09 7167 4610 

5. นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ 
    ผู้อำนวยการกลุม่งานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมภิาค 
    สำรอง ผูป้ระสานงานทีมบรหิารความต่อเนือ่ง 

09 7183 4927 

6.  นางกิ่งกาญจน์ พงษ์ถาวรวิช  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลงั 
หัวหน้าทีมบรหิารความต่อเนื่อง ด้านอาคารสถานทีส่ำรอง วัสดุอุปกรณ์ 
ที่สำคัญ การจัดส่งวัสดุอปุกรณ์ที่สำคัญ  

08 3075 2411 

7. นางศรีสุดา เอกอุดมพงศ์ 
   ผู้อำนวยการกลุ่มงานการบัญชี     
   สำรองคนที่ 1 ทีมบรหิารความต่อเนื่อง ด้านอาคารฯ  

08 1257 3300 

8. นายเทียนชัย นพมาศ 
    ผูอ้ำนวยการกลุ่มงานงบประมาณ 
    สำรองคนที่ 2 ทีมบรหิารความต่อเนื่อง ด้านอาคารฯ 

08 2958 4180 

9.  นางสาวเพญ็ศิริ มุขจานนท ์
    ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัสด ุ
    สำรองคนที่ 3 ทีมบรหิารความต่อเนื่อง ด้านอาคารฯ 

09 7170 4416 

 



ชื่อ –สกุล/ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
10. นายสมชาย เอื้อจารุพร 
     ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     หัวหน้าทีมบรหิารความต่อเนื่อง ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

09 7149 3157 

11. นายวินัย มะยมทอง 
     ผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
     สำรองคนที่ 1 ทีมบริหารความต่อเนื่อง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

09 7151 3547 

12. นายบุญตา ศิรจิันทร ์
     ผู้อำนวยการกลุ่มงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     สำรองคนที่ 2 ทีมบริหารความต่อเนื่อง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

09 7175 2873 

13.  นางศิวพร เหลืองอมรศักดิ ์
      ผู้อำนวยการกลุม่งานพฒันาระบบงานคอมพิวเตอร์ 
      สำรองคนที่ 3 ทีมบริหารความต่อเนื่อง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

08 0466 3954 

14. นางสาวนมิตา วายนต์ 
     ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
 หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง ด้านบุคลากร 

09 7152 4754 

15. นายเลิศฤทธ์ิ วนะภูติ 
     ผู้เช่ียวชาญด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคล 
     สำรองคนที่ 1 ทีมบริหารความต่อเนื่อง ด้านบุคลากร 

09 7185 7692 
08 9536 4422 

16. นางสาวปาริชาติ ประไพนพ 
 ผู้อำนวยการกลุ่มงานวินัย 
 สำรองคนที่ 2 ทีมบรหิารความต่อเนื่อง ด้านบุคลากร 

09 7175 0328 
09 5364 3268 

 
17. นายทเนตร นาคแย้ม 
     รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานพฒันาทรัพยากรบุคคล 
     สำรองคนที่ 3 ทีมบริหารความต่อเนื่อง ด้านบุคลากร 

09 7173 4810 
 

18. นางสาวสุกัญญา ถมยา 
 ผู้เช่ียวชาญด้านการตรวจและประเมินผล 
 หัวหน้าทีมบรหิารความต่อเนื่อง ด้านตรวจและประเมินผล 

08 1826 1442 

19.  นางภัทรานิษฐ์ เขียวรอด 
  ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน 
      สำรองคนที่ 1 ทีมบรหิารความต่อเนื่อง ด้านตรวจและประเมินผล 

08 1831 6515 

 

 



ชื่อ –สกุล/ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
20. นายอาชวิน ปุจฉากาญจน ์

 ผู้อำนวยการกลุม่งานตรวจราชการ 
     สำรองคนที่ 2 ทีมบริหารความต่อเนื่อง ด้านตรวจและประเมินผล 

09 7178 4617 

21. นายจรัญ โต๊ะหละ๊ 
     ผู้อำนวยการกลุ่มงานสนบัสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค 
     สำรองคนที่ 3 ทีมบริหารความต่อเนื่อง ด้านตรวจและประเมินผล 

09 7183 4927 

22. นางสาวอัจฉรา งามสมจิตร 
     ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
     หัวหน้าทีมบรหิารความต่อเนื่อง ด้านนโยบายและยทุธศาสตร ์

06 3217 9627 

23. นางสาววารุณี  ลังกาพินธ์ 
     ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
     สำรองคนที่ 1 ทีมบริหารความต่อเนื่อง ด้านนโยบายและยุทธศาสตร ์

08 1875 0877 
 

24. นายประมร เช้ือปาศักดิ ์
     ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนายทุธศาสตร์   
     สำรองคนที่ 2 ทีมบริหารความต่อเนื่อง ด้านนโยบายและยุทธศาสตร ์

09 7184 1157 

25. นางวนิดา ตรงธรรมพร 
     นักวิชาการแรงงานชำนาญการ      
     สำรองคนที่ 3 ทีมบริหารความต่อเนื่อง ด้านนโยบายและยุทธศาสตร ์

09 7185 7165 

26. นายนิธิพัฒน์ วัฒนสุวกลุ 
      ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ  
     หัวหน้าทีมบรหิารความต่อเนื่อง ด้านนโยบายแรงงานนอกระบบ 

09 9112 8294 
09 7185 5407 

27. นายทศพล สุมานนท ์
     นักวิชาการแรงงานชำนาญการ   
     สำรองคนที่ 1 ทีมบริหารความต่อเนื่อง ด้านนโยบายแรงงานนอกระบบ 

08 5453 6556 

28. นางสาวดาธชา ตันเจริญผล 
     นักวิชาการแรงงานชำนาญการ 
     สำรองคนที่ 2 ทีมบริหารความต่อเนื่อง ด้านนโยบายแรงงานนอกระบบ 

09 8535 6362 

29. นายชาญวิทย์ ทะนันชัย 
     นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 
     สำรองคนที่ 3 ทีมบริหารความต่อเนื่อง ด้านนโยบายแรงงานนอกระบบ 

08 5339 1195 

 

 

 



 

ชื่อ –สกุล/ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

30. นางสาวชุลีรัตน์ ทองทิพย ์
  ผู้อำนวยการสำนักงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ 
  หัวหน้าทีมบรหิารความต่อเนื่อง ด้านการต่างประเทศ 

09 7149 5758 

31. นางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ 
     ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ 
     สำรองคนที่ 1 หัวหน้าทีมบรหิารความต่อเนื่อง ด้านการต่างประเทศ 

09 7186 8239 

32. นางเรืองรัตน์ อดิการ ิ
     ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ 
     สำรองคนที่ 2 หัวหน้าทีมบรหิารความต่อเนื่อง ด้านการต่างประเทศ 

09 7186 8783 

33. นางสาวปภิญญา ทองสมจิตร 
  ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ 
  สำรองคนที่ 3 หัวหน้าทีมบรหิารความต่อเนื่อง ด้านการต่างประเทศ 

09 7186 5308 

34. นางศิริลักษณ์ ฉกะนันท ์
  ผู้อำนวยการกองเศรษฐกจิการแรงงาน 

 หัวหน้าทีมบรหิารความต่อเนื่อง ด้านเศรษฐกิจการแรงงาน 

09 7137 6463 

35. นางภัทราภรณ์ เจริญรกัษ์ 
  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง 
  สำรองคนที่ 1 ทีมบริหารความต่อเนื่อง ด้านเศรษฐกจิการแรงงาน 

08 5483 9025 

36. นางสาวสุรีย์พร ทัพภสุต 
     ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน 
     สำรองคนที่ 2 ทีมบริหารความต่อเนื่อง ด้านเศรษฐกจิการแรงงาน 

08 9110 0396 

37. นางอาภรณ์ สีสา 
     ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา 
     สำรองคนที่ 3 ทีมบริหารความต่อเนื่อง ด้านเศรษฐกจิการแรงงาน 

08 6871 1036 

38. นายอภิศักดิ ์แก้วสูงเนนิ 
     ผู้อำนวยการกองกฎหมาย 
    หัวหน้าทมีบริหารความต่อเนื่อง ด้านกฎหมาย 

09 7172 7579 

39. นายนิรัตน์ เวชนุสิทธ์ิ 
     ผู้อำนวยการกลุม่งานคดีและนิติกรรมสัญญา 
    สำรองคนที่ 1 ทีมบรหิารความต่อเนือ่ง ด้านกฎหมาย 

09 7171 8193 

 



ชื่อ –สกุล/ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

40. นายไพรศาล คำหินกอง 
     ผู้อำนวยการกลุม่งานอทุธรณ์และละเมิด 
    สำรองคนที่ 2 ทีมบรหิารความต่อเนือ่ง ด้านกฎหมาย 

09 7172 9546 

41. นางสาวเพียงจิต บุญฮวด 
     ผู้อำนวยการกลุม่งานพฒันากฎหมาย 
    สำรองคนที่ 3 ทีมบรหิารความต่อเนือ่ง ด้านกฎหมาย 

09 7171 8950 

42. นางสาวรุง่ทพิย ์ จั่นทอง 
     ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสมัพันธ์ 
    หัวหน้าทมีบริหารความต่อเนื่อง ด้านการประชาสมัพันธ์ 

08 9987 6016 

43. นางสาวจริฐา บญุคุ้มครอง 
     นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 
     สำรองคนที่ 1 ทีมบริหารความต่อเนื่อง ด้านการประชาสัมพันธ์ 

08 0235 4615 

44. นายปรีชา  ขยัน 
     นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กลุม่งานโฆษกและการข่าว 
    สำรองคนที่ 2 ทีมบรหิารความต่อเนือ่ง ด้านการประชาสมัพันธ์ 

08 5870 5259 

45. นางสาวชนุพัชร บวรสริินุกลุ 
     นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กลุม่งานสื่อสารองค์การ 
    สำรองคนที่ 3 ทีมบรหิารความต่อเนือ่ง ด้านการประชาสมัพันธ์ 

08 4644 1641 

46. นางสาวรัชนี ศรีชนะชัยโชค 
     ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
     หัวหน้าทีมบรหิารความต่อเนื่อง ด้านการตรวจสอบภายใน 

09 1578 3220 

47. นางสาวรัชนีวรรณ เฟื่องฟ ู
  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ 
  สำรองคนที่ 1 ทีมบริหารความต่อเนื่อง ด้านการตรวจสอบภายใน 

08 9440 7667 

48. นางสาววรรณวิภา บัวศรีทอง 
     นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ 
     สำรองคนที่ 2 ทีมบริหารความต่อเนื่อง ด้านการตรวจสอบภายใน 

08 1286 3790 

49. นางสาวพัชรินยา ตงศิร ิ
     นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 
     สำรองคนที่ 3 ทีมบริหารความต่อเนื่อง ด้านการตรวจสอบภายใน 

08 7832 9686 

 

 



ชื่อ –สกุล/ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

50. นางสาวกาญจนกัญจ์ มงคลสีมานนท์ 
     ผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาระบบบริหาร 
     หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง ด้านการพัฒนาระบบบริหาร 

08  9813 8732 

51. นายอนันต์ สิงหา 
     นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ 
     สำรองคนที่ 1 ทีมบริหารความต่อเนื่อง ด้านการพัฒนาระบบบริหาร 

08 9948 8948 

52. นายเกรียงไกร ชัยศรี 
     นักวิชาการแรงงานชำนาญการ 
     สำรองคนที่ 2 ทีมบริหารความต่อเนื่อง ด้านการพัฒนาระบบบริหาร 

08 1702 1464 

53. นางสุพัตรา ฉวีสุข 
     นักวิชาการแรงงานชำนาญการ 
    สำรองคนที่ 3 ทีมบริหารความต่อเนื่อง ด้านการพัฒนาระบบบริหาร 

08 0447 4699 

 

54. นางกุลปรียา ไพบลูย ์
     ผู้อำนวยการกลุม่งานป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
     หัวหน้าทีมบรหิารความต่อเนือ่ง ด้านการปฏิบัติการต่อต้านการทจุริต 

08 1083 8583 

55. นายวนัสนันท์ ปินคำ 
     นักวิชาการแรงงานชำนาญการ 
     สำรองคนที่ 1 ทีมบรหิารความตอ่เนื่อง ด้านการปฏิบัติการต่อต้านการทจุริต 

08 9636 5740 

56. นางสาวสุทธิกานต ์ทิพยส์ุวัล 
     นักวิชาการแรงงานชำนาญการ 
     สำรองคนที่ 2 ทีมบรหิารความตอ่เนื่อง ด้านการปฏิบัติการต่อต้านการทจุริต 

084 776 5522 

57. นางสาวอมรรัตน์ ปรีชา 
     นักวิชาการแรงงานชำนาญการ 
     สำรองคนที่ 3 ทีมบรหิารความตอ่เนื่อง ด้านการปฏิบัติการต่อต้านการทจุริต 

08 7072 6980 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

ภาคผนวก ข 
หน่วยงานและเบอร์โทรศัพท์ กรณีฉุกเฉิน 

 

 

 
 



 

หน่วยงานและเบอร์โทรศัพท์ กรณีฉุกเฉิน 
 

หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ 

ศูนย์รับแจง้เหตุ 191 191,123 
กองบงัคับการกองปราบปราม 1195 
ศูนย์ดับเพลิงกรุงเทพมหานคร 199 
ศูนย์แจ้งเหตุการณ์ไฟฟ้า 

    กฟน. เขตสามเสน 
1130 

0 2243 0131 
ศูนย์แจ้งเหตุการณ์ประปา 1125 

บริการแพทย์ฉุกเฉิน/ศูนย์นเรนทร 1669 
ศูนย์ช่วยประสบอุบัตเิหตุเร่งด่วน 0 2246 0052 
โรงพยาบาลรามาธิบด ี 0 2354 7308 
โรงพยาบาลราชวิถี 0 2354 8164 – 74 
ศูนย์ควบคุมระบบการจราจรบนทางด่วน 1543 
ตำรวจทางหลวง 1193 
ศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล กรมตำรวจ 1691 
ศูนย์ประชาบด ี 1300 
ศูนย์ดำรงธรรม 1567 

สำนักงานเขตดินแดง 0 2245 2413, 0 2245 2658  
0 2245 4608, 0 2246 8547 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ภาคผนวก ค 
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย กระทรวงแรงงาน 
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แผนป้องกนัและระงบัอคัคภียั  
กระทรวงแรงงาน ประจ าปี 2562 

1.  วัตถุประสงค์ (Purpose) 

1.1 เพื่อจัดทำและใช้แผนตรวจตรา แผนอบรม แผนการรณรงค์ปอ้งกันอัคคีภัย เพื่อลดโอกาส

เสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

1.2 เม่ือเกิดเหตุไฟไหม้สามารถใช้แผนดับเพลิงและแผนอพยพหนีไฟ รวมทั้งแผนการบรรเทาทุกข์ 

1.3 เพื่อเป็นการลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

1.4 เพื่อใช้แผนปฏิรูปฟื้นฟู พื้นที่เกิดเหตุให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว 

1.5 เพื่อเป็นตามขอ้กำหนดของกฎหมาย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัย 

     

2.  ขอบเขต (Scope) 

 แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยกระทรวงแรงงาน ใช้กับผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ 

พนักงานราชการ ลูกจ้าง ผู้ที่มาติดต่อในพื้นที่ ฯลฯ  อาคารกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3  โดยมีคณะกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย

เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินตามแผนป้องกันฯ  ฉบับนี้ 

 

3.  ข้อมูลท่ัวไป 

3.1 อาคารกระทรวงแรงงาน  ตั้ งอยู่ ที่  ถ นน มิตรไมตรี  แขวงดิ น แดง เขตดิ น แด ง 

กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400  ลักษณะโดยรวมของพื้นที่ เป็นอาคารสำนักงาน 

15 ช้ัน ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานรัฐมนตรี กรมการจัดหา

งาน กรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน 

3.2 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ช้ัน และอาคาร 25 ปี 7 ช้ัน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  

3.3 อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 เป็นอาคารสำนักงาน 12 ช้ัน 

ประกอบด้วย สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 กรมการจัดหางาน 

กรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 

อาคารศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart job Center)  ประกอบด้วย กรมการจัดหางาน กรมพัฒนา

ฝีมือแรงงาน  กรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน 
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แผนป้องกนัและระงบัอคัคภียั  
กระทรวงแรงงาน ประจ าปี 2562 

ตารางแสดงจำนวนพนักงาน และอุปกรณ์ป้องกันและระงบัอัคคีภัย 

 
 
 

บริเวณ 

จำนวนพนักงาน 
จำนวน 

ถังดับเพลิง 

จำนวน 

ไฟฉุกเฉิน 

จำนวน 

จุดแจ้งเหตุ 

จำนวน 

ตู้ดับเพลิง 
เจ้าหน้าที่ 

ประจำพื้นที่ 

ผู้เข้าใช้บริการพื้นที่ 

(โดยเฉลี่ย) 

อาคารกระทรวงแรงงาน (สำนักงานรัฐมนตรี) 

ชั้น 6 80 100 2 4 2 - 

อาคารกระทรวงแรงงาน (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

ชั้น 1 11 20 1 1 1 1 

ชั้น 2 51 30 1 1 1 1 

ชั้น 3 60 20 1 1 1 1 

ชั้น 4 67 40 1 1 1 1 

ชั้น 5 2 50 1 1 1 1 

ชั้น 6 - - - - - - 

ชั้น 7 12 15 1 1 1 1 

ชั้น 8 12 25 1 1 1 1 

ชั้น 9 36 8 1 1 1 1 

ชั้น 10 40 20 1 1 1 1 

ชั้น 11 50 25 1 1 1 1 

ชั้น 12 63 25 1 1 1 1 

ชั้น 13 15 15 1 1 1 3 

ชั้น 14 43 20 1 1 1 3 

ชั้น 15 26 40 1 1 1 1 

รวม 503 378 15 15 15 19 

อาคารกระทรวงแรงงาน (สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน) 

ชั้น 1 20 100 1 3 1 1 

ชั้น 2 32 20 1 3 1 1 

ชั้น 3 53 10 1 3 1 1 

ชั้น 4 29 30 1 3 1 1 

ชั้น 5 3 50 1 3 1 1 

ชั้น 6 32 10 6 3 1 3 

ชั้น 7 24 10 6 3 1 3 

ชั้น 8 15 5 1 3 1 1 
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แผนป้องกนัและระงบัอคัคภียั  
กระทรวงแรงงาน ประจ าปี 2562 

 
 
 
 
 
 
 

บริเวณ 

จำนวนพนักงาน 
จำนวน 

ถังดับเพลิง 

จำนวน 

ไฟฉุกเฉิน 

จำนวน 

จุดแจ้งเหตุ 

จำนวน 

ตู้ดับเพลิง 
เจ้าหน้าที่ 

ประจำพื้นที่ 

ผู้เข้าใช้บริการพื้นที่ 

(โดยเฉลี่ย) 

ชั้น 9 52 30 1 3 1 1 

ชั้น 10 51 20 1 3 1 1 

ชั้น 11 27 10 1 3 1 1 

ชั้น 12 34 20 1 3 1 1 

ชั้น 13 55 10 1 3 1 1 

ชั้น 14 ไม่มีพืน้ที่ของ สป.รง. 

ชั้น 15 13 10 1 3 1 1 

รวม 440 335 24 42 14 18 

อาคารกระทรวงแรงงาน (กรมการจัดหางาน) 

ชั้น 1 5 500 1 1 - 1 

ชั้น 2 50 200 1 1 - 1 

ชั้น 3 97 100 1 1 1 1 

ชั้น 4 55 20 1 1 1 1 

ชั้น 5 41 30 1 1 1 1 

ชั้น 6 - ไม่มี พื้นที ่ กกจ. - - 

ชั้น 7 - ไม่มี พื้นที ่ กกจ. - - 

ชั้น 8 45 15 1 1 1 1 

ชั้น 9 20 50 1 1 - 1 

ชั้น 10 20 50 1 1 1 1 

ชั้น 11 55 50 1 1 1 1 

ชั้น 12 38 40 1 1 1 1 

ชั้น 13 75 25 1 1 1 1 

ชั้น 14 82 50 2 1 1 1 

ชั้น 15 40 60 1 5 1 1 

รวม 623 1190 14 17 - 13 
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แผนป้องกนัและระงบัอคัคภียั  
กระทรวงแรงงาน ประจ าปี 2562 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริเวณ 

จำนวนพนักงาน 
จำนวน 

ถังดับเพลิง 

จำนวน 

ไฟฉุกเฉิน 

จำนวน 

จุดแจ้งเหตุ 

จำนวน 

ตู้ดับเพลิง 
เจ้าหน้าที่ 

ประจำพื้นที่ 

ผู้เข้าใช้บริการพื้นที่ 

(โดยเฉลี่ย) 

อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ชั้น 1 15 100 8 - 1 1 

ชั้น 2 32 50 2 - 1 2 

ชั้น 3 77 100 4 - 2 2 

ชั้น 4 63 60 3 - 2 2 

ชั้น 5 57 50 3 - 2 2 

ชั้น 6 46 50 3 - 2 2 

ชั้น 7 52 50 4 - 2 2 

ชั้น 8 28 30 5 - 2 2 

ชั้น 9 37 30 2 - 2 2 

ชั้น 10 4 100 3 - 1 2 

รวม 411 620 37 - 17 19 
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แผนป้องกนัและระงบัอคัคภียั  
กระทรวงแรงงาน ประจ าปี 2562 

 
 

 

บริเวณ 

จำนวนพนักงาน 
จำนวน 

ถังดับเพลิง 

จำนวน 

ไฟฉุกเฉิน 

จำนวน 

จุดแจ้งเหตุ 

จำนวน 

ตู้ดับเพลิง 
เจ้าหน้าที่ 

ประจำพื้นที่ 

ผู้เข้าใช้บริการพื้นที่ 

(โดยเฉลี่ย) 

อาคาร 25 ปี อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ชั้น 1 - - 1 4 1 1 

ชั้น 2 26 20 3 6 1 1 

ชั้น 3 32 30 3 5 1 1 

ชั้น 4 12 20 3 3 1 1 

ชั้น 5 9 20 3 5 1 1 

ชั้น 6 6 10 9 5 1 1 

ชั้น 7 - - 3 6 1 1 

 85 100 25 34 7 7 

อาคารศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) 

ชั้น 1 14 200 - - - - 

ชั้น 2 6 50 - - - - 

ชั้น 3 2 100 - - - - 

       

อาคารสำนักงานประกันสังคม 

ชั้น 1 1 200 5 3 3 4 

ชั้น 2 27 70 2 2 1 2 

ชั้น 3 17 50 2 2 1 2 

ชั้น 4 33 80 2 2 1 2 

ชั้น 5 33 50 2 2 1 2 

ชั้น 6 8 30 2 2 1 2 

ชั้น 7 16 9 3 2 1 2 

ชั้น 8 13 100 1 1 1 1 

ชั้น 9 20 15 2 2 1 2 

ชั้น 10 60 100 1 1 1 1 

ชั้น 11 30 400 1 1 1 1 

ชั้น 12 25 10 1 1 1 1 

รวม 323 1,114 24 21 14 22 
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แผนป้องกนัและระงบัอคัคภียั  
กระทรวงแรงงาน ประจ าปี 2562 

 

4.  คำจำกัดความ (Definition) 

4.1 คณะกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยกระทรวงแรงงาน หมายถึง กลุ่มเจ้าหน้าที่  

เจ้าพนักงาน พนักงาน คนงานที่แต่งตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเพื่อความ

ปลอดภัยอ่ืน ๆ ภายในกระทรวงแรงงานใช้ตัวย่อ “คปอ.” 

4.2 คณ ะกรรมการกองอำนวยการดับ เพลิ ง หมายถึง  กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ แต่ งตั้ งขึ้น  

เพื่อดำเนินงานด้านการป้องกันและระงับอัคคภัีย สถานการณ์เพลิงไหม ้ในขั้นรุนแรง และอพยพหนีไฟ 

โดยประกอบด้วย ทีมผจญเพลิง ทีมไฟฟ้า ทีมยานพาหนะ ทีมสื่อสาร ทีมรักษาความปลอดภัย และทีม

อื่น ๆ ประจำภายในกระทรวงแรงงาน ที่ตั้งกองอำนวยการ จุดที่ 1 ใต้อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  

จุดที่ 2 ใต้อาคารกระทรวงแรงงาน 

4.3 ผู้อำนวยการดับเพลิง  หมายถึง  ผู้บริหารสูงสุดในพื้นที่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำ

หน้าที่แทนเพื่อทำหน้าที่อำนวยการสั่งการในการดับเพลิง และควบคุมสถานการณ์การเกิดเพลิงไหม้  

ในกระทรวงแรงงาน 

4.4 ทีมฉุกเฉินพื้นที่  หมายถึง  ผู้นำตัดสินใจในการจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉิน ที่เกิดเหตุในพื้นที่

ตลอดเวลา ซ่ึงประกอบด้วย หัวหน้าในพื้นที่ / ทีมดับเพลิงประจำพ้ืนที่ / ทีมอพยพ 

- หัวหน้าทีมฉุกเฉินพื้นที่ หมายถึงตัวแทนผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ ผู้ทำหน้าที่ดำเนินงานด้าน

การป้องกันและระงับอัคคีภัยและความปลอดภัยอื่น ๆ ของแต่ละหน่วยงานที่ใช้พื้นที่ ประจำภายใน

กระทรวงแรงงาน 

- ทีมดับเพลิง  หมายถึง  กลุ่มบุคลากร และพนักงาน ที่ทางคณะกรรมการพื้นที่   

แต่งตั้งเพื่อทำหน้าที่ดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นในพื้นที่ 

- ทีมอพยพ  หมายถึง  กลุ่มเจ้าหน้าที่ และพนักงาน ที่ทางคณะกรรมการพื้นที่ แต่งตั้ง  

เพื่อทำหน้าที่อพยพ เคลื่อนยา้ย กลุ่มบุคลากร และผู้ที่อยู่ในสถานที่เกิดเหตุไปยังรวมตัวจุดรวมพล 

4.5 จุดรวมพล (Assembly Point) หมายถึง พื้นที่ปลอดภัยซ่ึงเป็นที่ โล่ง สามารถรองรับ 

การอพยพ การส่งต่อผู้ป่วยและประสบภัยรวมทั้งทรัพย์สินสำคัญเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน จุดที่ 1 ใต้อาคาร

กระทรวงแรงงาน จุดที่ 2 หน้าอาคารสำนักประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๓  

 

5.  เอกสารอ้างอิง (Reference) 

5.1 เอกสารแนวทางการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย กระทรวงแรงงาน 

5.2 แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย บริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
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แผนป้องกนัและระงบัอคัคภียั  
กระทรวงแรงงาน ประจ าปี 2562 

 

6.  ข้ันตอนดำเนินงานป้องกันและระงับอัคคีภัย 

 6.1  แผนก่อนเกิดเหตุ 

1. แผนการตรวจตรา 

 เพื่อเป็นการตรวจตราป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงตลอดจนเป็นการตรวจเช็คความพร้อม

ของอุปกรณ์ ระงับอัคคีภัย จึงกำหนดการตรวจตรา ดังนี้ 
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แผนป้องกนัและระงบัอคัคภียั  
กระทรวงแรงงาน ประจ าปี 2562 

 

ตารางแสดงการสำรวจความเสี่ยงการเกดิไฟไหม ้

พื้นที่ / ช้ัน เช้ือเพลิง /สารไวไฟ การตรวจตรา อุปกรณ์ดับเพลิง ทางหนีไฟ 

อาคารกระทรวงแรงงาน (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

ชั้น 1 
กระดาษ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

หัวหน้างาน /จนท.  

คนสุดท้าย/เลิกงานทุกวัน 
ถังดับเพลิง 1 ถัง บันไดหนีไฟ 

ชั้น 2 
กระดาษ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

หัวหน้างาน /จนท.  

คนสุดท้าย/เลิกงานทุกวัน 
ถังดับเพลิง 1 ถัง บันไดหนีไฟ 

ชั้น 3 
กระดาษ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

หัวหน้างาน /จนท.  

คนสุดท้าย/เลิกงานทุกวัน 
ถังดับเพลิง 1 ถัง บันไดหนีไฟ 

ชั้น 4 
กระดาษ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

หัวหน้างาน /จนท.  

คนสุดท้าย/เลิกงานทุกวัน 
ถังดับเพลิง 1 ถัง บันไดหนีไฟ 

ชั้น 5 
กระดาษ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

หัวหน้างาน /จนท.  

คนสุดท้าย/เลิกงานทุกวัน 
ถังดับเพลิง 1 ถัง บันไดหนีไฟ 

ชั้น 6 
กระดาษ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

หัวหน้างาน /จนท.  

คนสุดท้าย/เลิกงานทุกวัน 
ถังดับเพลิง 1 ถัง บันไดหนีไฟ 

ชั้น 7 
กระดาษ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

หัวหน้างาน /จนท.  

คนสุดท้าย/เลิกงานทุกวัน 
ถังดับเพลิง 1 ถัง บันไดหนีไฟ 

ชั้น 8 
กระดาษ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

หัวหน้างาน /จนท.  

คนสุดท้าย/เลิกงานทุกวัน 
ถังดับเพลิง 1 ถัง บันไดหนีไฟ 

ชั้น 9 
กระดาษ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

หัวหน้างาน /จนท.  

คนสุดท้าย/เลิกงานทุกวัน 
ถังดับเพลิง 1 ถัง บันไดหนีไฟ 

ชั้น 10 
กระดาษ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

หัวหน้างาน /จนท.  

คนสุดท้าย/เลิกงานทุกวัน 
ถังดับเพลิง 1 ถัง บันไดหนีไฟ 

ชั้น 11 
กระดาษ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

หัวหน้างาน /จนท.  

คนสุดท้าย/เลิกงานทุกวัน 
ถังดับเพลิง 1 ถัง บันไดหนีไฟ 

ชั้น 12 
กระดาษ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

หัวหน้างาน /จนท.  

คนสุดท้าย/เลิกงานทุกวัน 
ถังดับเพลิง 1 ถัง บันไดหนีไฟ 

ชั้น 13 
กระดาษ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

หัวหน้างาน /จนท.  

คนสุดท้าย/เลิกงานทุกวัน 
ถังดับเพลิง 1 ถัง บันไดหนีไฟ 

ชั้น 14 
กระดาษ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

หัวหน้างาน /จนท.  

คนสุดท้าย/เลิกงานทุกวัน 
ถังดับเพลิง 1 ถัง บันไดหนีไฟ 

ชั้น 15 
กระดาษ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

หัวหน้างาน /จนท.  

คนสุดท้าย/เลิกงานทุกวัน 
ถังดับเพลิง 1 ถัง บันไดหนีไฟ 
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แผนป้องกนัและระงบัอคัคภียั  
กระทรวงแรงงาน ประจ าปี 2562 

 

ตารางแสดงการสำรวจความเสี่ยงการเกดิไฟไหม ้

 

พื้นที่ / ช้ัน เช้ือเพลิง /สารไวไฟ การตรวจตรา อุปกรณ์ดับเพลิง ทางหนีไฟ 

อาคารกระทรวงแรงงาน (สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน) 

ชั้น 1 
กระดาษ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

หัวหน้างาน /จนท.  

คนสุดท้าย/เลิกงานทุกวัน 
ถังดับเพลิง 1 ถัง บันไดหนีไฟ 

ชั้น 2 
กระดาษ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

หัวหน้างาน /จนท.  

คนสุดท้าย/เลิกงานทุกวัน 
ถังดับเพลิง 1 ถัง บันไดหนีไฟ 

ชั้น 3 
กระดาษ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

หัวหน้างาน /จนท.  

คนสุดท้าย/เลิกงานทุกวัน 
ถังดับเพลิง 1 ถัง บันไดหนีไฟ 

ชั้น 4 
กระดาษ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

หัวหน้างาน /จนท.  

คนสุดท้าย/เลิกงานทุกวัน 
ถังดับเพลิง 1 ถัง บันไดหนีไฟ 

ชั้น 5 
กระดาษ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

หัวหน้างาน /จนท.  

คนสุดท้าย/เลิกงานทุกวัน 
ถังดับเพลิง 1 ถัง บันไดหนีไฟ 

ชั้น 6 
กระดาษ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

หัวหน้างาน /จนท.  

คนสุดท้าย/เลิกงานทุกวัน 
ถังดับเพลิง 1 ถัง บันไดหนีไฟ 

ชั้น 7 
กระดาษ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

หัวหน้างาน /จนท.  

คนสุดท้าย/เลิกงานทุกวัน 
ถังดับเพลิง 1 ถัง บันไดหนีไฟ 

ชั้น 8 
กระดาษ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

หัวหน้างาน /จนท.  

คนสุดท้าย/เลิกงานทุกวัน 
ถังดับเพลิง 1 ถัง บันไดหนีไฟ 

ชั้น 9 
กระดาษ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

หัวหน้างาน /จนท.  

คนสุดท้าย/เลิกงานทุกวัน 
ถังดับเพลิง 1 ถัง บันไดหนีไฟ 

ชั้น 10 
กระดาษ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

หัวหน้างาน /จนท.  

คนสุดท้าย/เลิกงานทุกวัน 
ถังดับเพลิง 1 ถัง บันไดหนีไฟ 

ชั้น 11 
กระดาษ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

หัวหน้างาน /จนท.  

คนสุดท้าย/เลิกงานทุกวัน 
ถังดับเพลิง 1 ถัง บันไดหนีไฟ 

ชั้น 12 
กระดาษ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

หัวหน้างาน /จนท.  

คนสุดท้าย/เลิกงานทุกวัน 
ถังดับเพลิง 1 ถัง บันไดหนีไฟ 

ชั้น 13 
กระดาษ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

หัวหน้างาน /จนท.  

คนสุดท้าย/เลิกงานทุกวัน 
ถังดับเพลิง 1 ถัง บันไดหนีไฟ 

ชั้น 14 
กระดาษ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

หัวหน้างาน /จนท.  

คนสุดท้าย/เลิกงานทุกวัน 
ถังดับเพลิง 1 ถัง บันไดหนีไฟ 

ชั้น 15 
กระดาษ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

หัวหน้างาน /จนท.  

คนสุดท้าย/เลิกงานทุกวัน 
ถังดับเพลิง 1 ถัง บันไดหนีไฟ 
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แผนป้องกนัและระงบัอคัคภียั  
กระทรวงแรงงาน ประจ าปี 2562 

 

ตารางแสดงการสำรวจความเสี่ยงการเกิดไฟไหม้ 

พื้นที่ / ช้ัน เช้ือเพลิง /สารไวไฟ การตรวจตรา อุปกรณ์ดับเพลิง ทางหนีไฟ 

อาคารกระทรวงแรงงาน (กรมการจัดหางาน) 

ชั้น 1 
กระดาษ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

หัวหน้างาน /จนท.  

คนสุดท้าย/เลิกงานทุกวัน 
ถังดับเพลิง 1 ถัง บันไดหนีไฟ 

ชั้น 2 
กระดาษ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

หัวหน้างาน /จนท.  

คนสุดท้าย/เลิกงานทุกวัน 
ถังดับเพลิง 1 ถัง บันไดหนีไฟ 

ชั้น 3 
กระดาษ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

หัวหน้างาน /จนท.  

คนสุดท้าย/เลิกงานทุกวัน 
ถังดับเพลิง 1 ถัง บันไดหนีไฟ 

ชั้น 4 
กระดาษ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

หัวหน้างาน /จนท.  

คนสุดท้าย/เลิกงานทุกวัน 
ถังดับเพลิง 1 ถัง บันไดหนีไฟ 

ชั้น 5 
กระดาษ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

หัวหน้างาน /จนท.  

คนสุดท้าย/เลิกงานทุกวัน 
ถังดับเพลิง 1 ถัง บันไดหนีไฟ 

ชั้น 6 
กระดาษ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

หัวหน้างาน /จนท.  

คนสุดท้าย/เลิกงานทุกวัน 
ถังดับเพลิง 1 ถัง บันไดหนีไฟ 

ชั้น 7 
กระดาษ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

หัวหน้างาน /จนท.  

คนสุดท้าย/เลิกงานทุกวัน 
ถังดับเพลิง 1 ถัง บันไดหนีไฟ 

ชั้น 8 
กระดาษ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

หัวหน้างาน /จนท.  

คนสุดท้าย/เลิกงานทุกวัน 
ถังดับเพลิง 1 ถัง บันไดหนีไฟ 

ชั้น 9 
กระดาษ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

หัวหน้างาน /จนท.  

คนสุดท้าย/เลิกงานทุกวัน 
ถังดับเพลิง 1 ถัง บันไดหนีไฟ 

ชั้น 10 
กระดาษ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

หัวหน้างาน /จนท.  

คนสุดท้าย/เลิกงานทุกวัน 
ถังดับเพลิง 1 ถัง บันไดหนีไฟ 

ชั้น 11 
กระดาษ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

หัวหน้างาน /จนท.  

คนสุดท้าย/เลิกงานทุกวัน 
ถังดับเพลิง 1 ถัง บันไดหนีไฟ 

ชั้น 12 
กระดาษ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

หัวหน้างาน /จนท.  

คนสุดท้าย/เลิกงานทุกวัน 
ถังดับเพลิง 1 ถัง บันไดหนีไฟ 

ชั้น 13 
กระดาษ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

หัวหน้างาน /จนท.  

คนสุดท้าย/เลิกงานทุกวัน 

ถังดับเพลิง 1 ถัง และ 

หัวกระจายน้ำ 6 จุด 
บันไดหนีไฟ 

ชั้น 14 
กระดาษ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

หัวหน้างาน /จนท.  

คนสุดท้าย/เลิกงานทุกวัน 
ถังดับเพลิง 1 ถัง บันไดหนีไฟ 

ชั้น 15 
กระดาษ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

มีระบบดับไฟอัตโนมัติ 

มีระบบจับควัน 
ถังดับเพลิง 1 ถัง บันไดหนีไฟ 
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แผนป้องกนัและระงบัอคัคภียั  
กระทรวงแรงงาน ประจ าปี 2562 

 

ตารางแสดงการสำรวจความเสี่ยงการเกิดไฟไหม้ 

พื้นที่ / ช้ัน เช้ือเพลิง /สารไวไฟ การตรวจตรา อุปกรณ์ดับเพลิง ทางหนีไฟ 

อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ชั้น 1 
กระดาษ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

หัวหน้างาน /จนท.  

คนสุดท้าย/เลิกงานทุกวัน 
ถังดับเพลิง 5 ถัง บันไดหนีไฟ 

ชั้น 2 
กระดาษ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

หัวหน้างาน /จนท.  

คนสุดท้าย/เลิกงานทุกวัน 
ถังดับเพลิง 2 ถัง บันไดหนีไฟ 

ชั้น 3 
กระดาษ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

หัวหน้างาน /จนท.  

คนสุดท้าย/เลิกงานทุกวัน 
ถังดับเพลิง 2 ถัง บันไดหนีไฟ 

ชั้น 4 
กระดาษ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

หัวหน้างาน /จนท.  

คนสุดท้าย/เลิกงานทุกวัน 
ถังดับเพลิง 2 ถัง บันไดหนีไฟ 

ชั้น 5 
กระดาษ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

หัวหน้างาน /จนท.  

คนสุดท้าย/เลิกงานทุกวัน 
ถังดับเพลิง 2 ถัง บันไดหนีไฟ 

ชั้น 6 
กระดาษ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

หัวหน้างาน /จนท.  

คนสุดท้าย/เลิกงานทุกวัน 
ถังดับเพลิง 3 ถัง บันไดหนีไฟ 

ชั้น 7 
กระดาษ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

หัวหน้างาน /จนท.  

คนสุดท้าย/เลิกงานทุกวัน 
ถังดับเพลิง 4 ถัง บันไดหนีไฟ 

ชั้น 8 
กระดาษ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

หัวหน้างาน /จนท.  

คนสุดท้าย/เลิกงานทุกวัน 
ถังดับเพลิง 4 ถัง บันไดหนีไฟ 

ชั้น 9 
กระดาษ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

หัวหน้างาน /จนท.  

คนสุดท้าย/เลิกงานทุกวัน 
ถังดับเพลิง 2 ถัง บันไดหนีไฟ 

ชั้น 10 
กระดาษ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

หัวหน้างาน /จนท.  

คนสุดท้าย/เลิกงานทุกวัน 
ถังดับเพลิง 2 ถัง บันไดหนีไฟ 
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แผนป้องกนัและระงบัอคัคภียั  
กระทรวงแรงงาน ประจ าปี 2562 

 

ตารางแสดงการสำรวจความเสี่ยงการเกิดไฟไหม้ 

พื้นที่ / ช้ัน เช้ือเพลิง /สารไวไฟ การตรวจตรา อุปกรณ์ดับเพลิง ทางหนีไฟ 

อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 

ชั้น 1 
กระดาษ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

หัวหน้างาน /จนท.  

คนสุดท้าย/เลิกงานทุกวัน 
ถังดับเพลิง 1 ถัง บันไดหนีไฟ 

ชั้น 2 
กระดาษ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

หัวหน้างาน /จนท.  

คนสุดท้าย/เลิกงานทุกวัน 
ถังดับเพลิง 1 ถัง บันไดหนีไฟ 

ชั้น 3 
กระดาษ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

หัวหน้างาน /จนท.  

คนสุดท้าย/เลิกงานทุกวัน 
ถังดับเพลิง 1 ถัง บันไดหนีไฟ 

ชั้น 4 
กระดาษ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

หัวหน้างาน /จนท.  

คนสุดท้าย/เลิกงานทุกวัน 
ถังดับเพลิง 1 ถัง บันไดหนีไฟ 

ชั้น 5 
กระดาษ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

หัวหน้างาน /จนท.  

คนสุดท้าย/เลิกงานทุกวัน 
ถังดับเพลิง 1 ถัง บันไดหนีไฟ 

ชั้น 6 
กระดาษ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

หัวหน้างาน /จนท.  

คนสุดท้าย/เลิกงานทุกวัน 
ถังดับเพลิง 1 ถัง บันไดหนีไฟ 

ชั้น 7 
กระดาษ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

หัวหน้างาน /จนท.  

คนสุดท้าย/เลิกงานทุกวัน 
ถังดับเพลิง 1 ถัง บันไดหนีไฟ 

ชั้น 8 
กระดาษ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

หัวหน้างาน /จนท.  

คนสุดท้าย/เลิกงานทุกวัน 
ถังดับเพลิง 1 ถัง บันไดหนีไฟ 

ชั้น 9 
กระดาษ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

หัวหน้างาน /จนท.  

คนสุดท้าย/เลิกงานทุกวัน 
ถังดับเพลิง 1 ถัง บันไดหนีไฟ 

ชั้น 10 
กระดาษ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

หัวหน้างาน /จนท.  

คนสุดท้าย/เลิกงานทุกวัน 

ถังดับเพลิง 1 ถัง 

 
บันไดหนีไฟ 

ชั้น 11 
กระดาษ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

หัวหน้างาน /จนท.  

คนสุดท้าย/เลิกงานทุกวัน 
ถังดับเพลิง 1 ถัง บันไดหนีไฟ 

ชั้น 12 
กระดาษ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

หัวหน้างาน /จนท.  

คนสุดท้าย/เลิกงานทุกวัน 
ถังดับเพลิง 1 ถัง บันไดหนีไฟ 

ชั้น 13 
กระดาษ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

หัวหน้างาน /จนท.  

คนสุดท้าย/เลิกงานทุกวัน 
ถังดับเพลิง 1 ถัง บันไดหนีไฟ 

ชั้น 14 
กระดาษ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

หัวหน้างาน /จนท.  

คนสุดท้าย/เลิกงานทุกวัน 
ถังดับเพลิง 1 ถัง บันไดหนีไฟ 

ชั้น 15 
กระดาษ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

หัวหน้างาน /จนท.  

คนสุดท้าย/เลิกงานทุกวัน 
ถังดับเพลิง 1 ถัง บันไดหนีไฟ 
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แผนป้องกนัและระงบัอคัคภียั  
กระทรวงแรงงาน ประจ าปี 2562 
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แผนป้องกนัและระงบัอคัคภียั  
กระทรวงแรงงาน ประจ าปี 2562 

 

การจัดเตรียมรับสภาวะฉุกเฉิน 

1. ศูนย์อำนวยการดับเพลิง เป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยจากจุดเกิดเหตุไฟไหม้ต่าง ๆ ซ่ึงกำหนด

ไวท้ี่อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

2. จุดรวมพล (Assembly Area) มีความปลอดภัยห่างจากจุดไฟไหม้ และสามารถเคลื่อนย้าย

ไปสู่เส้นทางอพยพแนวราบต่างๆ ได้  ซ่ึงกำหนดไวท้ี่ใต้อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

3. เส้นทางอพยพหนีไฟทั้งบุคคลและทรัพย์สินจากทุกจุดของอาคารกระทรวงแรงงาน  

แล้วจัดทำแผนผัง  เพื่อประชาสัมพันธ์ 

4. เส้นทางจราจรในบริเวณอาคารกระทรวงแรงงานโดยมุ่งเน้นใช้ได้เม่ือเกิดเหตุไฟไหม้  

ซ่ึงต้องกำหนดทิศทางการจราจรบริเวณที่จอดรถดับเพลิง  บันได จำนวนประตู ช่วงเข้า - ออก 

และประตูฉุกเฉิน หากทางเขา้  – ออก ที่ใช้ไม่ได้ 

5. จุดจอดรถฉุก เฉิน  รถดับเพลิง .ซ่ึงกำหนดไว้ที่ บริ เวณด้านหน้ากระทรวงแรงงาน  

ให้มีเส้นตารางแถบสีเหลืองไวบ้นพื้นถนน 

6. ประตูทางออกฉุกเฉินสำรอง ซ่ึงกำหนดไวท้ี่ด้านขา้งกระทรวงแรงงาน 

7. จุดรับน้ำสำรองดับเพลิงซ่ึงกำหนดไว้ที่บริเวณทางขึ้นด้านข้างทางทิศตะวันตกของอาคาร 

(ขา้งลิฟท์) พร้อมกับทำสัญลักษณ์แถบเส้นตารางสีเหลืองห้ามจอดรถขวางทางไวบ้นพื้นถนน 

8. ระบบจับสัญญาณไฟไหม้ เช่น เครื่องจับควัน (Smoke Detector) 

  -  เครื่องตรวจจับสัญญาณความร้อน (Heat Detector)   

  - ระบบหัวฉีดน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler) 

  -  จุดแจ้งเหตุไฟไหม ้(Pull Station)     

  - ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) 

  -  แผงควบคุมระบบเตือนภัย (Fire control Panel)             

   - เครื่องกระจายเสียง 

  -  สัญญาณเสียง, แสงแจ้งเหตุไฟไหม้ 

9. จุดติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงไหม้ข้ันต้น คอื ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Partable Fire Extinguisher) 

ดับเพลิงขัน้รุนแรง  (ระบบสายส่งน้ำดับเพลิง) แหล่งเก็บน้ำสำรอง ปั้มน้ำดับเพลิง 

10. อุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น ลอกหนีไฟ (Fire Escape Device) เพื่อช่วยชีวิตคนติดคา้งในเหตุเพลิงไหม้

อาคารสูง ท่อผ้าหนีไฟ  (Chute)  เครื่องช่วยหายใจ (Scuba)  เบาะสวมช่วยชีวติ (Air Cushion)  ขวาน คอ้น

ปอนด์ เชือก เปลหาม เปลตัก หน้ากากกันควันพษิ  บันไดลิงที่เคลื่อนยา้ยได้ 

11. ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย (Safety Sign)  ป้ายเตือนอันตรายต่าง ๆ เช่น ป้ายทางออก 

(Exit) ป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ป้ายทางหนีไฟ (Fire Exit) ป้ายจุดติดตั ้งอุปกรณ์
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แผนป้องกนัและระงบัอคัคภียั  
กระทรวงแรงงาน ประจ าปี 2562 

ดับเพลิง ป้ายจุดติดตั้งสัญญาณแจ้งเหตุ  ป้ายแสดงการใช้งานเครื่องมือฉุกเฉินต่าง ๆ ซ่ึงป้าย

ดังกล่าวจัดทำด้วยวัสดุทนไฟและจุดเรืองแสงได ้

12. ระบบการติดต่อสื่อสาร เพื่อให้ทุกคนในหน่วยงานได้รับข่าวสารฉุก เฉินโดยทันที  

 เช่น ระบบเสียงตามสาย หอกระจายข่าว  ระบบวทิยุสื่อสาร  ระบบโทรศัพท์ภายใน  ระบบโทรทัศน์วงจรปิด 

โทรศัพท์มือถือ ระบบกระจายเสียง หรือแม้แต่เครื่องเสียงที่ต้องใช้แบตเตอรี่  ต้องพร้อมใช้ตลอดเวลา 

13. ป้ายแสดงคณะกรรมการฉุกเฉิน ซ่ึงประกอบไปด้วย 1) หัวหน้า 2) ทีมดับเพลิง 3) ทีมอพยพ 

     

การตรวจตราอุปกรณ์เพ่ือการระงับอัคคีภัย 

➢ หัวหน้า  

1. จัดทำและปรับปรุง (Update) แผนผังทางหนีไฟ ป้ายหนีไฟ ถังดับเพลิง ไฟฉุกเฉิน 

อุปกรณ์หนีไฟ ให้มีความพร้อมใช้งาน ตรวจสอบการรายงานความพร้อมของทีมอพยพ และทีมผจญเพลิง 

➢ ทีมดับเพลิงประจำช้ัน   

1. ตรวจสอบถังดับเพลิง/ประจำช้ันให้มีความพร้อมใช้งานและการติดตั้งต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง 

2. ตรวจสอบไฟฉุกเฉิน, จุดแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในพืน้ที่ช้ัน 

3. รายงานผลการตรวจ ให้กรรมการช้ันทราบทุกเดือน 

➢ ทีมอพยพช้ันประจำช้ัน 

1. ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์สำหรับการอพยพ (ไฟฉาย ธง ใบเช็คช่ือ) 

2. Update รายช่ือพนักงานที่อยู่ในช้ัน 

3. รายงานผลการตรวจให้กรรมการช้ันทราบทุกเดือน 

 แผนที่แสดงเส้นทางหนีไฟที่ตั้งอุปกรณ์ต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับระบบดับเพลิง และติดตั้งไว้ที่ๆ  

เห็นได้ทั่วถึง 

                

2. แผนการอบรม 

คณะกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยกระทรวงแรงงาน (คปอ.).มีความมุ่งม่ันที่จะให้

ความรู้กับเจ้าหน้าที่ คนงาน ผู้ที่มาติดต่อในพื้นที่ ทั้งในเชิงป้องกันและปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุ ซ่ึงการเกิด

อุบัติเหตุแต่ละครั้งนำมาซ่ึงความสูญเสียต่อทรัพย์สินและชีวิตดังนั้นในการป้องกันและลดความเสี่ยง

ด้านการเกิดอัคคีภัยจึงจำเป็นต้องจัดให้มีแผนการอบรม โดยมีหลักสูตรดังนี้ 
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หมายเหตุ   

 1. หลกัสตูร "การดับเพลิงขัน้ต้น" ตามกฎหมายพนกังานต้องไดร้ับการอบรมอย่างน้อย 40% 

 2. การฝึกซ้อมแผนดบัเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ปลีะ 1 ครัง้  

 3. แผนการรณรงค์ปอ้งกันและระงับอัคคีภัย 

     แผนการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัย เป็นแผนเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยในอาคาร

กระทรวงแรงงาน โดยเป็นการสร้างความสนใจ และสร้างจิตสำนึกใหเ้กิดขึ้นกบัเจ้าหน้าที่ คนงาน ผู้ที่มา

ติดต่อในพื้นที่ ทุกส่วนทุกพื้นที่โดยมีหัวข้อรณรงค์ดังนี้ 

2.1 คปอ. กำหนดมาตรการต่าง ๆ และแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่าง

ต่อเนื่องและมีการจัดให้มีการประชุมโดยระเบียบวาระเกี่ยวกับความปลอดภัย ความเสี่ยง จุดบกพร่อง

และการแก้ไข  ตลอดจนหาวิธกีารที่มีประสิทธภิาพที่สุดในการป้องกันและระงับอัคคีภัย 

2.2 กำหนดระเบียบควบคุมผู้รับเหมา Supplier บุคคลภายนอกที่จะเข้ามาทำงาน 

ในอาคารกระทรวงแรงงานเพื่อความปลอดภัยและการป้องกันการเกิดอัคคีภัย 

2.3 คณะกรรมการพื้นที่ ตรวจสอบดูแลให้เจ้าหน้าที่ คนงาน ผู้ที่มาติดต่อในพื้นที่  

ทุกคนปฏบิัติหน้าที่ตามกฎความปลอดภัยดังนี้ 

2.3.1 ศึกษาการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า และถอดปลั๊กไฟฟ้าเม่ือไม่ใช้งานทุกครั้ง 

2.3.2 กำหนดพื้นที่สูบบุหรี่และห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณอาคารสำนักงาน 

2.3.3 กำจัดขยะ หรือเศษวัสดุที่ติดไฟได้ ออกจากที่ทำงานอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง 

2.3.4 ห้ามจัดวางอุปกรณ์ สิ่งของ ทับสายไฟ ปลั๊กไฟ เต้าเสียบ 

2.3.5 ห้ามนำวัสดุ สิ่งของ สารไวไฟ ใกล้ตู้ MDB อุปกรณ์ทำความร้อน อุปกรณ์ไฟฟา้ 
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2.3.6 การทำงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประกายไฟ (การเช่ือม ตัด) ในอาคาร

สำนักงานต้องดำเนินการ 

3. ขออนุญาต ตามแบบฟอร์ม HOT WORK PERMIT ก่อนทุกครั้งการตรวจสอบสถานที่

ล่อแหลมต่อการเกิดอัคคีภัยเป็นประจำ เช่น ตู้MDB จุดสูบบุหรี่ ให้ดำเนินการโดยผู้ได้รับมอบหมาย

ของแต่ละพื้นที่ 

4. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย .(รปภ .).เพื่อความปลอดภัย 

 ให้ดำเนินการดังนี้ 

4.1 ตรวจตรามิให้บุคคลภายนอก  เขา้ไปบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย 

4.2 เฝ้าระวังการก่อวนิาศภัย บริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย 

4.3 พบสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ให้รีบรายงานต่อผู้เกี่ยวข้องหรือธุรการ 

5. จัดทำสื่อ นิทรรศการ ประกวดคำขวัญ รูปภาพ  คณะฯ รณรงค์การป้องกันและระงับ

อัคคีภัย 

6. จัดให้มีกิจกรรม 5 ส. เพื่อเป็นพื้นฐานของความปลอดภัยด้านอัคคีภัย 

6.2  แผนขณะเกดิเหตุเพลงิไหม ้

1. แผนดับเพลิง 

  คณะกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยอาคารกระทรวงแรงงาน กำหนดแผนการระงับ

อัคคีภัยโดยระบุข้ันตอนการปฏิบัติผู้รับผิดชอบและหน้าที่ในการปฏิบัติ โดยแบ่งแผนเป็น 3 ระดับ 

1. แผนระดับ 1 (ระงับเหตุเม่ือพบเหตุ) 

2. แผนระดับ 2 (ระงับเหตุขัน้ตน้) 

3. แผนระดับ 3 (ระงับเหตุขัน้รนุแรง) 

ความสัมพันธ์ระหว่างแผนระดับ 1-2-3 ของอาคารกระทรวงแรงงาน อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ที่ 3 
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ตารางแสดงโครงสร้างทีมฉุกเฉินพ้ืนท่ี 

อาคารกระทรวงแรงงาน (สำนักงานรัฐมนตรี) 

ลำดับช้ัน หัวหน้าทีมฉุกเฉินในพื้นที่ ทีมดับเพลิง ทีมอพยพ หมายเหตุ 

ชั้นที ่6 นางสาวกรภัทร์  บึงลี 
นายสมบัติ  พรสุขศิร ิ

นายพงษ์ศักดิ์  บัวแจ้ง 

นางกุมารี  ปานเอม 

นายธนัท  สีหานาม 
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ตารางแสดงโครงสร้างทีมฉุกเฉินพ้ืนท่ี 

อาคารกระทรวงแรงงาน (กรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน) 

ลำดับช้ัน หัวหน้าทีมฉุกเฉินในพื้นที่ ทีมดับเพลิง ทีมอพยพ หมายเหตุ 

ชั้นที ่1 นายวิษณุกร  ปุญญกาญจน์ น.ส.สุรีพร  บัวจนี นายศักย์ศรณ์ วชิราพรุพฤต น.ส.ธนวรรณ  ธิติมูล 

ชั้นที่ 2 นายไพรัช  พรมจีน 
นายอนุสรณ์  กรดแก้ว 

นายพีรเดช  สุขสมบุญ 

นายนิพนธ์  วรรณศรี 

นายทศพร  ทรัพย์แก้ว 
นายวุฒิชัย  คำพร้อม 

ชั้นที่ 3 นายอำนวย  งามเนตร์ 
นายพงพัฒนา  สุทธิพันธ์ 

นายดำรงศักดิ์  รมย์ไธสง 

น.ส.เสาวลักษณ์  อาภรณ์รัตนานนท์ 

นายอัศนี  รสนิ่ม 
นายอมร  อินทร์ไทร 

ชั้นที่ 4 นายสมหวัง  หมอยาดี 
นายรัฐธรรมนูญ  สืบถิ่น 

นายธนนชัย เป้าทอง 

น.ส.นุชนารถ  เหลืองดอกไม้ 

นางลักษณา  ศรีวิชัยวงค์ 
นางปรารถนา  จันทะพิลา 

ชั้นที ่ 5 นายสมหวัง  หมอยาดี นายพศิน   ชวนอุดม น.ส. สุชาวดี เนตรนิล - 

ชั้นที ่6 - - - - 

ชั้นที ่7 - - - - 

ชั้นที่ 8 นายไพโรจน์  พันธคาร นายธรรมนูญ ครองบุญเรือง 
น.ส.อัญชณาพร จ่ายประหยัด 

นางอังคณา  ศรียากุล 
- 

ชั้นที่ 9 น.ส.มยุรินทร์ บุญพิทักษ์ 
นายเทียนชัย เอ่ียมจรัส 

นายฐานันดร ธูปะขจร 

น.ส.วิศัลย์ศญา เหมือนพลอย 

น.ส.ณัฐวรรณ อันทลาภี 

น.ส.พรนภัส เอกวรรณัง 

- 

ชั้นที่ 10 นายนพพันธ์ บุณยานันท์ 
นายศศิน เกิดสุวรรณ์ 

นายอำนาจ เรณูศิลป์ 

นายปณิธาน แก้วเซ่ง 

นางสาวภัทรมน ลีลาตานนท์ 
- 

ชั้นที่ 11 เรือเอกจักรทิพย์ กล่ำเสือ 
นายนรินทร์ อินสะอาด 

นายสถาพร คู่ตระกูล 

นายณวัฒน์ แปหวิน 

นายสาโรจน์ อินทร์โคกสูง 
- 

ชั้นที่ 12 นายมนตรี  มณีรัตน์ 
นายปรารถนา โพธิ์ดี 

นายธวัชชัย เพชรวิเชียร 

นายสุรพงค์ วิจิตรโสภา 

น.ส. อรสา สุทธานินทร์ 
นางเจริญ บุญส่ง 

ชั้นที่ 13 นายสุกิจ ครุฑคง 
นายธนะพล  คามวัลย์ 

นายวัชระ  สถาวรนันท์ 

น.ส.ณิชาดา อัครธนานิธิ 

น.ส.ขนิษฐา ยินดี 
น.ส.นงนุช  หยดย้อย 

ชั้นที่ 14 นายอุริศ  แช่มสุวรรณวงษ์ 
นายพิทักษ์  โรหิตเสถียร 

ว่าที่ ร.ต.จีรเดช อภิชนสาคเรศ 

นางสุขฤทัย  สุดตา 

นายสันติ  แก่นเกษ 
น.ส.เอมอร  สาระขันธ์ 

ชั้นที่ 15 นายวิฑูรย์ แก้วก่า 
นายฐติิ  แสงปลื้มภิรมย์ 

นายฤทธิชัย  สุขทวี 

นายรมยนนท์  หมู่พยัคฒ์ 

นายเริงณรงค์  ขุนณรงค์ 
นายวุฒิสิทธิ์  แสนสุข 
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ตารางแสดงโครงสร้างทีมฉุกเฉินพ้ืนท่ี 

อาคารกระทรวงแรงงาน (สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน) 

ลำดับช้ัน หัวหน้าทีมฉุกเฉินในพื้นที่ ทีมดับเพลิง ทีมอพยพ หมายเหตุ 

ชั้นที่ 1 นายเชน รัตนเสถียร 
นายยุทธพงษ์ ใจดี 

นายจาตุรนด์ สุขสำราญ 

น.ส.จิรวรรณ  คำสีหา 

น.ส.ศิรินันท์ ชมภูบุตร 
- 

ชั้นที่ 2 พ.จ.อ.โสภณ เอ่ียมเปี่ยม  
ว่าที่ร.ต. คณาพจณ์ ทองคำ 

นายบุญธรรม เงางาม 

นายกัณติภณ คูสมิทธ์ 

นายปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร 
- 

ชั้นที่ 3 นายอัสวิน จันทร์อินทร์ น.ส. อพิริยา คนึงคิด นายอานุภาพ งีสันเทียะ - 

ชั้นที่ 4 นายพีระพงษ์ ยงประเดิม 
นายอดิศักดิ์  ดารามาศ 

นายมนตรี คดิเหมาะ 

นายวีรพล อยู่วัฒนะ 

นายภุชงค์ จิว๋น้อย 
- 

ชั้นที่ 5 - - - - 

ชั้นที่ 6 - - - - 

ชั้นที่ 7 - - - - 

ชั้นที่ 8 นายจิตตพล อิณตวงษ์ นายดนุพล  ดลอวุฒินันต์ นายอณัฐ  ลัดลอย - 

ชั้นที่ 9 นายโกเมศ ธรรมมา 
ว่าที่ ร.ต.ประทุม โพธิรัมย์ 

นายสวัสดิ์ ชมเพลินใจ 

นายสรรเพชร ต้นสาลี 

นายธรรมรักษ์  จินดาวงษ์ 
- 

ชั้นที่ 10 นายนนทกันต์ จันทร์จุลเจิม 
นายไพรศาล คำหินกอง 

นายพสิษฐ กีรตินันทวงศ์ 

นายอำพล พรสวัสดิ์ 

นางอารีรัตน์ สุทธิพันธุ์ 
- 

ชั้นที่ 11 นายจันทร์ เชดิฉาย 
นายสมศักดิ์ ขุนอักษร 

นายธรรมราช ขนาน 
น.ส.วาสนา  คำสีหา - 

ชั้นที่ 12 นายศศิวัฒน์ ธนาตย์ชโยดม 
นายวสัณห์  ระงับภัย 

นายเชฎฐธนัญ เฮงสกุล 

น.ส.อัจฉราพร คิดดี 

นายธีรเดช ประยุทธพรชัย 
- 

ชั้นที่ 13 นายพุฒิพงศ์ บุญประกอบ 
น.ส.รุ่งอรุณ  เทียนขุนทด 

น.ส.สุกัญญา  ศรีแสง 

นายชาญวิทย์ ทะนันชัย 

น.ส.ณัฎฐกิตต์ กิตตินฤกานต์ 
- 

ชั้นที ่14 - - - - 

ชั้นที่ 15 นายศรันย์  สุรัตนมาลย์ นายอานนท์  วงศ์ชัยพงศ์ น.ส.สามินี  พาลี นางกฤษดา  วิชัยสืบ 
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แผนป้องกนัและระงบัอคัคภียั  
กระทรวงแรงงาน ประจ าปี 2562 

 

ตารางแสดงโครงสร้างทีมฉุกเฉินพ้ืนท่ี 

อาคารกระทรวงแรงงาน (กรมการจัดหางาน) 

ลำดับช้ัน หัวหน้าทีมฉุกเฉินในพื้นที่ ทีมดับเพลิง ทีมอพยพ หมายเหตุ 

ชั้นที่ 1 นายสุรธี  ทุมสุด นายสุทน  พิริยะกมลพันธ์ นายยุทธนา  สายดวง - 

ชั้นที่ 2 นายเชาวลิต  แสงงาม 
นายวีรพงศ์  ปลอดใจดี 

นายอนุมัติ   ล้ำเลิศ 

นายณรงค์ศักดิ์  รัตนบุรี 

นายกัมพล บุญเทียม 
- 

ชั้นที่ 3 นายกรินทร์  พละชัย 
นายอิมรอน  ยูแมน 

นายทวีศักดิ์  แสงพงษ์นภา 

นายสิภีม  สุภาไตรย 

นายณัฐพล  บุญทศ 
- 

ชั้นที่ 4 นายวิรัตน์  ศรีสัมพันธุ์ 
นายวัชระ  อิศรางกูร ณ อยุธยา 

นายสถาพร  ศิลปประพันธ์ 

นายเอกพงษ์  บูรณาสาร 

นายธนกร  จำปา 
- 

ชั้นที่ 5 นางศรีเสาวลักษณ์ ศรีคะรินนทร์ 
นายอัษฎายุทธ  เต็มวิริยะกุล 

น.ส.สุนิสา  แป้งหอม 

นายภาณุ  พิทักษ์ 

นายขจรศักดิ์  เนื้อทอง 
- 

ชั้นที่ 6 - - - - 

ชั้นที่ 7 - - - - 

ชั้นที่ 8 
นายอนุชิต  โชคผ่อง (ผต.) 

น.ส.อโนทัย  คุณกะมุท (กบค.) 

นายขจรศักดิ์  แสงพงษ์ (ผต.) 

นายชุติพงษ์  คงเสน (กบค.) 
นายพงศ์ธวัช  บุญเกตุ (กบค.) - 

ชั้นที่ 9 นายโกวิทย์  ศรีแห่งโคตร 
นางไข่มุก    เข็มเพชร 

น.ส.สมคิด  จิม้จีน 

น.ส.สลีลา  สวัสดิ์คุ้ม 

น.ส.บุษบากร  สุนทรกาญจนา 
- 

ชั้นที่ 10 น.ส.กาญจนา  ชัยชนะ 
น.ส.สุคนธา  บัวเพชร 

น.ส.อรุณรัตน์  โพธิ์แก้ว 

น.ส.สุภณิดา  พิมพ์ศรี 

น.ส.นิฑาวัลย์ คำมาตร 
- 

ชั้นที่ 11 นายหัสนัย  จันทรศรีวงษ์ 
น.ส.รัตติญาภรณ์  บุญอาจ (กพร.) 

น.ส.เสาวรส  ค่อมเสือ 

นายวรัตม์  ทุ่งนวลแก้ว (กพร) 

น.ส.สมัยจิตร  ปู่มาก (ตส.) 
- 

ชั้นที่ 12 นายกิตติรัตน์ ภุมมะกาญจนะ 
น.ส.อรทัย  ใจลอม 

นายกรวิชช  มิตรแก้ว 

น.ส.ภัทศา  ธนัชชนม์ 

น.ส. วรลักษณ์ บุญเกษม 
- 

ชั้นที่ 13 นายวีรเดช  พลสวัสดิ์ (กน.) 
นายทีฑทัฒน์  พรหมณี (กน.) 

นายจิรวัฒน์  ไวกสิกร (กน.) 

นายบุญณรงค์  ปิ่นทรัพย์ (กบ.) 

นายอาทิตย์  อนนไสย (กบ.) 
- 

ชั้นที่ 14 นางธัญรดา ลำพึงคิด (กส.) 
นายวชิระ สุวรรณธาราเรือง (กส.) 

นายวรพงศ์   พงค์พันธ์ (กส.) 

น.ส.ชมพู  มณีเรือง (กผส.) 

น.ส.บัณพร คล้ายกูด (กผส.) 
- 

ชั้นที่ 15 นายสุครชัย วิไลลักษณ์ตระกูล 
นายจีรศักดิ์ คดีธรรม 

นายชัยประเสริฐ  บางจั่น 

นายสุรเจตน์ บัวชุม 

นายสัญชัย พงศ์สิริวรกุล 
- 
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แผนป้องกนัและระงบัอคัคภียั  
กระทรวงแรงงาน ประจ าปี 2562 

 

ตารางแสดงโครงสร้างทีมฉุกเฉินพ้ืนท่ี 

อาคารกรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

ลำดับช้ัน หัวหน้าทีมฉุกเฉินในพื้นที่ ทีมดับเพลิง ทีมอพยพ หมายเหตุ 

ชั้นที่ 1 - - - - 

ชั้นที่ 2 - - นางกัญชนาพันธุ์  เหงากูล น.ส.สุนทรี  นามจันทรา 

ชั้นที่ 3 น.ส.อรวรรณ  สุดประเสริฐ น.ส. วนิดา  สารุ น.ส.เบญจมาภรณ์ น.ส.ศศิจันทร์  แก้วประเสริฐ 

ชั้นที่ 4 นายพรรษา  กุลวราภรณ์ นายอำนวย  ปะตาทายัง นายสมนึก  จันทร์คำ นายปกรณ์  สีม่วง 

ชั้นที่ 5 นายปวัฒวงษ์  แทนขำ นายมนตรี  มนูทน น.ส.ณัฐธิดา ระกาศ น.ส.ณิชนันทน์  ชูสุข 

ชั้นที่ 6 นายกำเชงิ  นาดอน นายชัยรัตน์  จันทร์เอ่ียม นายทศพร  ปานสอน นายทวีศักดิ์  เจริญศิลป์ 

ชั้นที่ 7 นายธงชัย  จิตต์หาญ นายปฐมพงษ์  แก้วดี น.ส.สุภาวดี  ชินวงศ์ น.ส.สุดจิรา  บุญยัง 

ชั้นที่ 8 นายเอกราช  สำเภาเงิน นายปราศรัย  สวนเศรษฐ นายประสาน  ภู่แก้ว - 

ชั้นที่ 9 น.ส.พงศิยา  อ่ำนาคิล  น.ส. ประทิน  พรมดี นายกฤษดา  ปาโส นางสุปราณี  เหลืองรุ่งทรัพย์ 

ชั้นที่ 10 - - - - 
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แผนป้องกนัและระงบัอคัคภียั  
กระทรวงแรงงาน ประจ าปี 2562 

 

ตารางแสดงโครงสร้างทีมฉุกเฉินพ้ืนท่ี 

อาคาร 25 ป ีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ลำดับช้ัน หัวหน้าทีมฉุกเฉินในพื้นที่ ทีมดับเพลิง ทีมอพยพ หมายเหตุ 

ชั้นที่ 1 - - - - 

ชั้นที่ 2 น.ส.วิรัลพัชร  ไชยตาจักร์ นางสาวจริาวรรณ  เกตุมุต นางสาวรัตนา  พึ่งมา น.ส.สุนีย์  พิมพ์ดิษฐ์ 

ชั้นที่ 3 นายสุริยา  กาแก้ว นายอัครพล  ป้อมศิลา ว่าที่รต.หญิง จีรภา  ชุมขำ น.ส.จันทกานต์  ช่วยรอด 

ชั้นที่ 4 นายทวัชชัย  ศรีโยธา นายสมบูรณ์  รักษ์วงษ์ นายจักรี  พวงทอง น.ส.สุดารัตน์  บรรดาศักดิ์ 

ชั้นที่ 5 นายปฎิภาณ  เลิศสุวานนท์ น.ส.ปิยฉัตร ภูวารคำ นางจันทนา  คล้ายบุญ - 

ชั้นที่ 6 นางสาวน้ำค้าง  ทองไทร  น.ส.ระวิวรรณ เทพทวี น.ส.สรีรา  คงตะแบก - 

ชั้นที่ 7 - - - - 
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แผนป้องกนัและระงบัอคัคภียั  
กระทรวงแรงงาน ประจ าปี 2562 

 

ตารางแสดงโครงสร้างทีมฉุกเฉินพ้ืนท่ี 

อาคารศูนย์บริการจัดหางานเพ่ือคนไทย (Smart Job) 

ลำดับช้ัน หัวหน้าทีมฉุกเฉินในพื้นที่ ทีมดับเพลิง ทีมอพยพ หมายเหตุ 

ชั้นที่ 1 นางสุวชิรา ปิยะผกา 
นายอนุสรณ์ ปัญญาวงศ์  

นายเกริกเกียรติ วาดเขียน 

น.ส.กนกพร ทรัพย์เย็น       

น.ส.ณิพพิชฌ์ วาติ 
 

ชั้นที่ 2 นายประพันธ์  สำลีอ่อน น.ส.วารุณี  พยุงทอง น.ส.จริญญา  ขวัญใจ  

ชั้นที่ 3 นายอดิศร โชติระโส นายอดิศร โชติระโส นายอดิศร โชติระโส  
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แผนป้องกนัและระงบัอคัคภียั  
กระทรวงแรงงาน ประจ าปี 2562 

ตารางแสดงโครงสร้างทีมฉุกเฉินพ้ืนท่ี 

อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 3 

ลำดับช้ัน หัวหน้าทีมฉุกเฉินในพื้นที่ ทีมดับเพลิง ทีมอพยพ หมายเหตุ 

ชั้นที่ 1 น.ส.สิริพรรณ  กลั่นทอง นายจิรานุวัฒน์  ขันกรรไกร น.ส.สุนิสา  แก้วจันทร์  

ชั้นที่ 2 นางนงลักษณ์  ธัชมาลี 
น.ส.ณัฎฐจีรา  เขียววิชัย 

นายอนุวัฒน์  พรเจริญ 

น.ส.มลิวรรณ  กลมกล่อม 

น.ส.สุคนธา  ศุกรโยธิน 
 

ชั้นที่ 3 น.ส.พัทธนันท์  ปริพรชัยพัชร์ น.ส.วิไลพร  พันธ์จบสิงห์ 
นางกอบกุล  พ่วงอินทร์ 

น.ส.โสรยา  อรไทวรรณ 
 

ชั้นที่ 4 น.ส.จรสพรรณ  เอกอธิคมกิจ 
นายคณิศร  มีเดช 

น.ส.ยุพาภรณ์  อะปะมายา 

นายศุภชัย โพธิ์ไกร 

น.ส.แสงจันทร์ สุนา 
 

ชั้นที่ 5 นายพยอม  ลักษณะ 
นายวีระพันธ์  นิยมพันธ์ 

นายอรรณนพ อ่ึงเส็ง 

นายชลัช  ประสิทธิ์ 

นายชาญพิเชฐ  บุญธรรม 
 

ชั้นที่ 6 น.ส.ธนิศา พิณตานนท์ 
น.ส.โสรชา ทับทรวง 

น.ส.อ้อมใจ  ขำประคองทรัพย์ 

น.ส.พณิตพิชา สุขลีดา 

น.ส.สุรีรัตน์  รักพงษ์ 
 

ชั้นที่ 7 น.ส.สุภาพร  คำพามา 
น.ส.จุฬารัตน์  เขี่อนเก้า 

นายสุเวทย์  บุญทัน 

นายสุวิทย์ จันทร์ล้อม 

นายไพโรจน์  ปากดีศรี 
 

ชั้นที่ 8 นายชยพร  สิทธิโท นายธีรยุทธ  ดีโท นายไตรวิชญ์  กีรตินิธิวรโชต ิ  

ชั้นที่ 10 นายธนัช  มาชื่น นายธัชชัยสิทธิ์  อะโน น.ส.หรรษา  ขยันเขตต์กรณ์  

ชั้นที่ 11 นายธนาศักดิ์  เตชะวงศ์ นายเสริมศักดิ์  อยู่ญาติวงศ์ นายธีรภัทร  น้อยโสภา  

ชั้นที่ 12 นายไพโรจน์  ศักดิ์ชัยสถาพร นายวสันต์ชัย  ผลมีทรัพย์ น.ส.ผานิตตา  บุญชูดำ  
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แผนป้องกนัและระงบัอคัคภียั  
กระทรวงแรงงาน ประจ าปี 2562 

หน้าท่ีรับผิดชอบ แผนระดับ 1 

 ผู้พบเหตุ 

1. เม่ือพบเหตุเพลิงไหม้ให้รีบแจ้งหัวหน้าทีมฉุกเฉินพื้นที่และพาไปดูจุดเกิดเหตุ 

2. ไปรวมกับเจ้าหน้าที่เตรียมอพยพ หรือนำถังดับเพลิงดับไฟที่จุดเกิดเหตุ 

 หัวหน้าทีมฉุกเฉินพ้ืนท่ี  

1. ไปดูจุดเกิดเหตุและประเมินสถานการณ์ 

2. แจ้งนำทีมอพยพให้อพยพ พนักงานในจุดเกิดเหตุไปจุดรวมพล 

3. แจ้งทีมดับเพลิงทำการตัดไฟฟ้า และนำถังดับเพลิงไปดับที่จุดเกิดเหตุทันที 

4. แจ้ง ผอ.ดับเพลิง และประสานไปยังหัวหน้าทีมฉุกเฉินพื้นที่ต่าง ๆ 

 ทีมดับเพลงิ (จุดเกดิเหตุ) 

1.  ไปตัดไฟฟ้าที่แผงสวติซ์ไฟฟ้าของช้ัน 

2.  นำถังดับเพลิงไปฉีดที่จุดเกิดเหตุโดยปฏิบัติดังนี้ 

  - ดึงสลักออกจากคันบีบและจับปลายสายให้แน่น 

  - กดคันบีบพร้อมส่ายหัวฉีดซ้าย-ขวาไปยังฐานของไฟ 

3.  ระดมถังดับเพลิงจากจุดใกล้ที่สุดมาดับอย่างต่อเนื่อง เม่ือทีมดับเพลิงข้างเคียงมาให้

ถอนตัวไปยังจุดรวมพลเพื่อเตรียมพาดับเพลิงภายนอกเขา้พื้นที่ 

 ผู้นำอพยพ (จุดเกดิเหตุ)  

  นำอุปกรณ์ในการอพยพ เช่น ไฟฉาย ป้ายนำอพยพ แบบเช็คช่ือ 

  1. แจ้งให้พนักงานในพื้นที่เตรียมตัวหยุดการทำงานเก็บเอกสารสำคัญและเตรียมอพยพ 

โดยใช้ข้อความต่อไปนี ้  

   “ข้าพเจ้า ช่ือ-นามสกุล เป็นผู้นำอพยพในพ้ืนท่ี ขณะนี้เกิดเหตุไฟไหม้ท่ีช้ัน 4 

กรมการจัดหางาน ขอให้ทุกคนเก็บทรัพย์สินส่วนตัว เอกสารสำคัญ และให้อพยพตามข้าพเจ้า

ไปจุดรวมพลท่ี 1 ใต้อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (จุดท่ี 2 บริเวณด้านข้างอาคารสำนักงาน

ประกันสังคม ประตูท่ี 5) เดี๋ยวนี้” 

  2. ให้นำผู้อพยพไปตามเส้นทางหนีไฟหรือหากอพยพไปช่องทางบันไดปกติให้อพยพโดยเร็ว 

  3. ทำการเช็คช่ือและรายงานผู้สูญหาย หรือบาดเจ็บแก่หัวหน้าหน่วยอพยพ 

 ทีมดับเพลงิพื้นท่ีข้างเคียง 

  1. เม่ือรับทราบเหตุให้ระดมนำถังดับเพลิงทำการดับที่จุดเกิดเหตุทันที 

  2. ประเมินสถานการณ์ของเพลิง เม่ือทีมผจญเพลิง ชุด A ไปถึงพื้นที่แล้วให้ถอนตัวไปยัง

จุดรวมพล 
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 หน้าท่ีรับผิดชอบตาม แผนระดบั 2 

 ผู้อำนวยการดบัเพลงิ 

1. สั่งประชาสัมพันธแ์จ้งให้แต่ละช้ันทราบ พร้อมจดัตัง้กองอำนวยการตามโครงสร้าง 

2. สั่งการให้ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก 

3. สั่งการให้ ทีมสื่อสารแจ้งไปยังชุมชนรอบข้าง 

4. นำอุปกรณ์สัญลักษณ์ และไปประจำกองอำนวยการดับเพลิง 

5. รายงานสถานการณ์ให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ ๆ 

 ทีมสื่อสาร 

1. โทรศัพท์แจ้งชุมชนรอบข้าง และให้รอเตรียมอพยพ 

2. จัดเตรียมพื้นทีร่องรับ จำนวนคนของชุมชนในที่ปลอดภัยพร้อมกำกับดูแล 

 ทีมสื่อสาร/ประชาสมัพันธ ์

1. ประกาศเสยีงตามสายให้พนักงานทราบตามข้อความ  

“โปรดทราบ ขณะนีเ้กิดภาวะฉุกเฉิน บริเวณ ช้ัน 4 กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน 

กรมการจัดหางาน ขอให้ผู้มีหน้าที่ตามโครงสร้างรายงานตัว ที่กองอำนวยการ จุดที่ 1 ใต้อาคาร

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และขอให้เจ้าหน้าที่ ที่ไม่เกี่ยวข้อง เก็บเอกสารสำคัญ ตั้งสติ และตรียมตัวปฏิบัติ

ตามผู้นำ อพยพ เม่ือได้ยินเสียงสัญญาณกริ่ง ให้เดินเร็ว!! ห้ามวิ่ง ผลักหรือดันกันแล้วไปรวมตัวกัน ณ 

จุดรวมบริเวณใตอ้าคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (จุดที่ 2 บริเวณด้านขา้งอาคารสำนักงานประกันสังคม ประตูที่ 5)  

(ประกาศ 2 ครั้ง) (ในกรณีที่ไม่มีเสียงตามสายให้ประสานงานกับพื้นที่ต่างๆ ด้วยการใช้โทรศัพท์) 

2. การแจ้งเหตุเพลงิไหม้ หน่วยราชการภายนอก  ตำรวจดับเพลงิ/สถานีดับเพลงิ  

(ทีมประชาสัมพันธ์) ขณะนี้ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง 

กรุงเทพฯ ลักษณะอาคารสูง 15 ช้ัน ใกล้กับ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญ่ีปุ่น) ขอให้จัด

หน่วยดับเพลิงมาควบคุมสถานการณ์ด้วยเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับหมายเลข (เบอร์มือถือผู้แจ้ง) 

3. การแจ้งขอรถพยาบาลฉุกเฉิน โดยประชาสัมพันธ์ 

(ทีมประชาสัมพันธ์) ขณะนี้ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที ่กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง 

กรุงเทพฯ ลักษณะอาคารสูง 15 ช้ัน ใกล้กับสนามไทย - ญ่ีปุ่นดินแดง สถานการณ์ตอนนี้ เพลิงได้ลุก

ไหม้อย่างรุนแรง 

อาจจะมีผู้บาดเจ็บ ขอให้จัดรถพยาบาลฉุกเฉินมาด้วย ติดต่อกลับหมายเลข (เบอร์มือถือผู้แจ้ง) 

4. หัวหน้าทีมฉุกเฉินพ้ืนท่ี (จุดเกดิเหตุ) 

4.1 ควบคุมทีมดับเพลิง (จุดเกิดเหตุ) ให้ทำการดับเพลิงและระดมถังดับเพลิง รอจนกว่า

ทีมดับเพลิงของช้ันอื่นๆ มาถึง 

4.2 ประเมินสถานการณ์ รายงานให้ผู้อำนวยการดับเพลิงหรือหน่วยปฏิบัติการทราบ 
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5. หัวหน้าทีมฉุกเฉินพ้ืนท่ี จุดอ่ืนๆ ปฏิบัติดังนี้ 

5.1 สั่งทีมดับเพลิงประจำช้ันนำถังดับเพลิงเขา้ไปช่วยดับเพลิงในช้ันเกิดเหตุโดยใช้เส้นทางหนีไฟ 

(จุดที่ใกล้เคียง) 

5.2 สั่งให้ทมีอพยพในพื้นที่ เตรียมการอพยพ 

5.3 สั่งผู้มีหน้าที่ในโครงสร้างฯ ไปรายงานตัวที่กองอำนวยการ 

6. ทีมอพยพ 

6.1  นำอุปกรณ์อพยพ ได้แก่ ป้ายนำอพยพ แบบรายช่ือ ไฟฉาย 

6.2  แจ้งพนักงานในพื้นที่เตรียมตัว หยุดการทำงาน เก็บอุปกรณ์ เอกสารสำคัญโดยใช้

ข้อความต่อไปนี้ “ข้าพเจ้า (ช่ือ-นามสกุล) เป็นผู้นำอพยพ ขณะนี้เกิดเหตุฉุกเฉิน

ที.่................. ขอให้ทุกคนเก็บทรัพย์สินส่วนตัวข้อมูลต่าง ๆ และเม่ือได้ยนิสัญญาณ

กริ่งอพยพให้อพยพตามขา้พเจ้าไปจุดรวมพล……………….. ขอบคุณ 

6.3  ช่วยเคลื่อนย้ายเช้ือเพลิงที่ติดไฟได้ออกจากพื้นที่ (ถ้ามี) ตามคำสั่งของหัวหน้าทีม

ฉุกเฉินแต่ละพื้นที่ 

6.4  เม่ือได้ยินสัญญาณอพยพ ให้นำทุกคนหนีตามเส้นทางหนีไฟไปยังจุดรวมพล 

6.5 ทำการเช็คช่ือและรายงานผู้สูญหาย บาดเจ็บแก่หัวหน้าหน่วยอพยพที่จุดรวมพล 

7. ทีมดับเพลงิชั้นอ่ืน ๆ 

7.1  เม่ือรับทราบเหตุแล้ว นำถังดับเพลิงไปดับที่จุดเกิดเหตุทันที 

7.2  ประเมินสถานการณ์ของเพลิงร่วมกับกรรมการช้ันเกิดเหตุ (หากดับไม่ได้ กรรมการ

ช้ันเกิดเหตุแจ้งผู้อำนวยการดับเพลิง ขออนุมัติอพยพและใช้แผนระดับ 3) 

7.3 เม่ือได้ยินสัญญาณอพยพ ให้ไปรวมที่จุดรวมพล พร้อมถังเคมีที่ยังสามารถใช้ได้ 
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โครงสร้างและหน้าท่ีรับผดิชอบของกองอำนวยการดับเพลงิ แผนระดบั  3 

(ระงับเหตุเพลงิไหม้ข้ันรุนแรง) ช่วงเวลาทำงานปกตวิันจันทร์-วันศุกร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ผู้อำนวยการดับเพลิง 

1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 5. อธิบดีกรมการจัดหางาน 

2. ปลัดกระทรวงแรงงาน  6. อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

3. ผู้ทรงคุณวุฒิประจำ กรง.  7. อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

4. รองปลัดกระทรวงแรงงาน  8. เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม 

 

หน่วยอพยพ 

1. ที่ปรกึษาประจำ กรง ฝา่ยกฎหมาย  

2. หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตร ี

3. รองอธิบดี          กกจ. 

4. รองอธิบดี          กพร. 

5. รองอธิบดี          กสร. 

6. ผอ.สนง.ประกันสังคม กทม. พืน้ที่ 3 

 

หน่วยปฏิบัติการ 

1. ผอ. กองบรหิารการคลัง   (สป.รง.) 

2. หน.งานบรหิารงานทั่วไป  (สร.) 

3. เลขานุการกรม             (กกจ.) 

4. เลขานุการกรม             (กพร.) 

5. เลขานุการกรม             (กสร.) 

6. นางนงลักษณ์  ธัชมาล ี  (สปส.) 

หน่วยข้อมูลสื่อสารประชาสัมพันธ ์

1. นายชนินทร  เพ็ชรทับ        (สป.รง.) 

2. นางรต ี วัลวสิุต                   (สร.) 

3. น.ส.ชนกพรอนันต์ ไกรเทพ   (กกจ.) 

4. นายกอบชัย หิรัญอุดมเกียรติ  (กพร.) 

5. นายพฤกษ์ พรหมพันธุม        (กสร.) 

6. นายพงษ์ศักดิ์ ทิพย์จักร        (สปส.) 

หน่วยจัดหาและสนับสนุน 

1. นางสุพรรณี  นาคสุทธ์ิ      (สป.รง.) 

2. นายอุรุพงษ์  เวชศรี            (สร.) 

3. น.ส.จรัสศรี สนามชัย         (กกจ.) 

4. น.ส.น้อยหน่า  บางสีองค์     (กพร.) 

5. น.ส.กอบกุล เก่งอนันตานนท์ (กสร.) 

6. นางพยอม ลักษณะ            (สปส.) 

ทีมสื่อสาร (ภายนอก) 

1. นายกัณติภณ คูสมิทธ์ิ   (สป.รง.) 

2. นายสมบัติ  พรสุขสริิ     (สร.) 

3. น.ส.สุราคัญธี  ดอกไม้    (กกจ.) 

4. นายอสันี พิภูษณกาญจน์ (กพร.) 

5. น.ส.วรียา   บู่ทอง         (กสร.) 

ทีมประชาสัมพันธ์ (ภายใน) 

1. นางรภัสสา พานิกุล     (สป.รง.) 

2. น.ส.ปนัดดา ภู่ระยา้     (สร.) 

3. น.ส.ปิยธิดา  ปรัชญาวรกุล  (กกจ.) 

4. น.ส.สินนีาฏ ธารเปี่ยม  (กพร.) 

5. น.ส.ภัทรวรรณ ปิ่นแก้ว (กสร.) 

6. น.ส.มัลลิกา คงอักษร    (กสร.) 

7. น.ส.ณัชชา นันทรักษ์    (สปส.) 

ทีมตรวจสอบรายช่ือ 

1. นางกนกภัคย์  ขุมประเสรฐิ  (สป.รง.) 

2. นายพงษ์ศักดิ์  บัวเล้ง        (สร.) 

3. นางมาลี  แสวงโชคพาหะ   (กกจ.) 

4. น.ส.พิมพ์พร   แซอ่ึง       (กพร.) 

5. นายไชยยศ  สว่างจันทร์    (กสร.) 

6. น.ส.ณัชชา   นันทรักษ ์     (สปส.) 

ทีมปฐมพยาบาล 

1. นายกล้าณรงค์  อยู่คง      (สปรง.) 

2. นายธนัฐ  ศรหีานาม        (สร.) 

3. น.ส.วริดา  ธำรงรัตน์          (กกจ.) 

4. นางอรอนงค์  เอีย่มอำภา   (กพร.) 

5. นางธัญรัศม์ิ วงศ์พยัคฆ์      (กสร.) 

6. น.ส.ลัดดาวัลย์ แสงงาม     (สปส.) 

ทีมผจญเพลิง 

ทีม A 

1. นายโสภณ  เอี่ยมเปี่ยม      (สป.รง.) 

2. นายไพศาล  พงษ์สะพัง     (สร.) 

3. นายอานนท์  จรัสอุไรรัตน์  (กกจ.) 

ทีม B 

1. นายโยธิน เรณูนคร           (กกจ.) 

2. นายจิระชยั   พ่วงออมสิน  (กพร.) 

3. นายณวฒัน์    แปหวนิ      (กสร.) 

4. นายสุวทิย์   จันทร์ลอ้ม     (สปส.) 

ทีมไฟฟ้า / ป๊ัมน้ำดับเพลิง 

ทีมช่างกระทรวงฯ 

1. นายศุภฤกษ์ พรหมพิราม (สป.รง) 

2. นายธนกฤษ เกษแก้ว     (กกจ.) 

3. นายพิสิฐ เหมือนแย้ม     (กพร.) 

4. นายวจิิตร ทองนรินทร์    (กสร.) 

5. นางปานชีวา  จันทรคณา (กสร.) 

6. นายพงษ์ศักดิ์ ทิพย์จักร  (สปส.) 

ทีมค้นหา 

ตัวแทนจากทุกกรมฯ 

1. นายกติตินันต์ นิลเขต   (สป.รง.) 

2. นายสมนกึ   บุญแสง   (สร.) 

3. นายมีศักดิ์ แสงนวล     (กกจ.) 

4. นายสุรชัย วริิยาธิปัตย์  (กพร.) 

5. นายพิทักษ์ เชิดบรูณกิจ (กสร.)  

6. นายพิทยาธร งามศรี   (กสร.)  

7. นายบรรเจดิ เกตุเกล้า  (สปส.) 

ทีมจัดหา 

1. นายนอ้ย  จำรัมย์        (สป.รง) 

2. น.ส .บำเพ็ญกุล เพ็ญโพธาริยเจ้า     (กกจ.) 

3.น.ส.ทานตะวัน ศริิชนะ   (กพร.) 

4.น.ส.นุชนารถ เหลืองดอกไม้  (กสร.) 

5.นายรัฐธรรมนญู สืบถิ่น      (กสร.) 

6.นางลักษณา ศรีวิชัยวงค์   (กสร.) 

ทีมจราจร (สป.รง.) 

1.นายชัยยันต์ เคหะฐาน 

2.นายสุทน วริยะกมลพันธ์ 

3.นายยุทธนา สายดวง 

4.นายวรศกัดิ์  เพงศร ี

5.นายชัยฤทธ์ิ  แซ่ลิม้ 

ทีมยานพาหนะ 

1. นายทม บัวศรี          (สป.รง.) 

2. นายบุญธรรม ฤทธ์ิเดช   (สร.) 

3. นายสมจิตร อนิจันทร์   (กกจ.) 

4. นายสุวัฒน์ มณีโชติวงศ์ (กพร.)  

5. นายฉลาด พระเสมา     (กสร.)     

5. นายไพโรจน์ ปากดีศรี   (สปส.) 
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ผู้รับผิดชอบและหน้าท่ีของผู้ปฏิบัติตามโครงสร้างตามแผนระดบั 3 

ตำแหน่ง 
ผู้รับผิดชอบ 

อุปกรณ์ หน้าที ่
ช่วงเวลาปกติ ช่วงกลางคืน 

1. ผู้อำนวยการ

ดับเพลิง  

    

 

1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

2. ปลัดกระทรวงแรงงาน 

3. รองปลัดกระทรวงแรงงาน 

4. อธิบดีกรมการจัดหางาน 

5. อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

6. อธิบดีกรมสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงาน 

7. เลขาธิการสำนักงาน

ประกันสังคม 

- - หมวก ผอ.

ดับเพลิง 

- เสือ้ ผอ.ดับเพลิง 

- วิทยุ 

- แฟ้มอำนวยการ 

- แผนผังอาคาร 

(จุดจัดเก็บ ห้อง

เจ้าหน้าที่ความ

ปลอดภัย) 

1. รับรายงานและเช็คความพร้อม

ของกองอำนวยการ 

2. อำนวยการและสั่งการในการใช้

แผนระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง 

3. สั่งการให้ขอความช่วยเหลือจาก

หน่วยงานภายนอก 

4. สั่งการให้ทุกหน่วยงานหยุดหรือ

ปฏิบัติการต่อสู้ไฟ 

5 . ป ระสานงานกั บ ห น่ ว ยงาน

ภายนอกที่มาช่วยเหลือ 

6. รายงานสถานการณ์ต่อผู้บริหาร 

2. หน่วยปฏิบัติการ 1. ผอ.กองบริหารการคลัง (สป.รง.) 

2.หน.งานบริหารงานทั่วไป (สร.) 

3. เลขานุการกรม       (กกจ.) 

4. เลขานุการกรม       (กพร.) 

5. เลขานุการกรม       (กสร.) 

6. นางนงลักษณ์ ธัชมาลี  (สปส.) 

 

 

- - วิทยุ   

- ถังดับเพลิง 

- ชุดผจญเพลิง 

- หน้ากาก 

- หมวก 

- ไฟฉาย 

 

 

 

 

 

 

(จุดจัดเก็บ ห้องเก็บ

อุปกรณ์ดับเพลิง) 

1. ท ร าบ เห ตุ เพ ลิ ง ไห ม้  ให้ รี บ

รายงานตัวต่อ ผอ.ดับเพลิง 

2. รวบรวมหน่วยผจญเพลิงที่อพยพ 

ที่จุดรวมพล  

3. ตรวจสอบความพร้อมของทีม

ผจญเพลิงและอุปกรณ์ของทีม 

4 . สั่ ง ก า ร แ ล ะ ป ร ะ ส า น ง า น

ห น่ ว ย ง าน ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง เพื่ อ ตั ด 

กระแสไฟ  แก๊สจุดเกิดเหตุตาม

คำสั่ง ผอ.ดับเพลิง 

5. ประสานงานร่วมวางแผนกับ

หน่วยงานภายนอกในการดับเพลิง 

6. รายงานสถานการณ์ ให้  ผอ . 

ดับเพลิงทราบ 

ทีมผจญเพลิง 

3.1 ทีมผจญเพลิง A 

 

 

1.นายโสภณ  เอ่ียมเปี่ยม   (สป.รง.) 

2.นายไพศาล  พงศ์สะพัง    (สร.) 

3.นายอานนท์  จรัสอุไรรัตน์ (กกจ.) 

 อินทรจันทร์ (กก 

- - วิทยุ 

- ถังดับเพลิง 

- ชุดคลุมดับเพลิง 

- ไฟฉาย 

 

(จุดจัดเก็บ ห้องเก็บ

อุปกรณ์ดับเพลิง) 

1. รายงานตัวต่อ ผอ. ดับเพลิง 

2. ดำเนินการควบคุมสถานการณ์

ตามคำสั่ง ผอ. ดับเพลิง 

3. รายงานสถานการณ์  และให้

ข้อมูลเกี่ยวกับจุดเกิดเหตุต่อ ผอ .

ดับเพลิง 

4. รอรับคำสั่งจาก ผอ.ดับเพลิง 
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ตำแหน่ง 
ผู้รับผิดชอบ 

อุปกรณ์ หน้าที ่
ช่วงเวลาปกติ ช่วงกลางคืน 

3.2  ทีมผจญเพลิง B 1. นายโยธนิ เรณูนคร     (กกจ.) 

2. นายจิระชัย พ่วงออมสิน (กพร.) 

3. นายณวัฒน์ แปหวิน    (กสร.) 

4. นายสุวิทย์ จันทร์ล้อม  (สปส.) 

 

- - วิทยุ 

- ชุดดับเพลิงใน

อาคาร 

- เครื่องช่วยหายใจ 

- หน้ากากกรองพิษ 

- ไฟฉาย 

- ขวาน, ขอเกี่ยว 

- สายส่งน้ำดับเพลิง 

- หัวฉีดน้ำดับเพลิง 

(จุดจัดเก็บ ห้องเก็บ

อุปกรณ์ดับเพลิง) 

1.เม่ือทราบเหตุ เพลิ งไห ม้ ให้ รีบ

รายงานตัวต่อ ผอ.ดับเพลิง 

2.ดำเนินการควบคุมสถานการณ์

ตามคำสั่งของ ผอ.ดับเพลิง 

3.รายงานสถานการณ์และให้ข้อมูล

ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับจุดเกิดเหตุต่อ 

ผอ.ดับเพลิง 

4.เข้าระงับเหตุ เพลิงไหม้ประเมิน

สถานการณ์ 

3.4  ทีมค้นหา 

 

 

 

 

1. นายกิตตินันท์ นิลเขต  (สป.รง.) 

2. นายสมนึก บุญแสง    (สร.) 

3. นายมีศักดิ์ แสงนวล   (กกจ.) 

4. นายสุรชัย วิริยาธิปัตย์ (กพร.) 

5. นายพิทักษ์ เชดิบูรณกิจ (กสร.)  

6. นายพิทยาธร งามศรี    (กสร.)  

7. นายบรรเจิด เกตุเกล้า (สปส.) 

 

- - ไฟฉาย 

- หน้ากากป้องกัน

ควัน 

- หมวกนิรภัย 

- เปล เคลื่อนย้าย 

- วิทยุสื่อสาร 

(จุดจัดเก็บ ห้องเก็บ

อุปกรณ์ดับเพลิง) 

1.รายงานตัวต่อผอ. ดับเพลิง 

2.รับแจ้งผู้สูญหาย และรายงานผอ.

ดับเพลิง 

3.ทำการค้นหาผู้สูญหายตามคำสั่ง 

ผอ.ดับเพลิง 

4.รายงานยอดผู้สูญหายแก่ ผอ .

ดับเพลิง เป็นระยะ 

3.5  ทีมปั้มน้ำ

ดับเพลิง 

1. นายศุภฤกษ์ พรหมพิราม (สป.รง.)

2. นายธนกฤษ เกษแก้ว    (กกจ.)  

3. นายพิสิฐ  เหมือนแย้ม  (กพร.) 

4. นายวิจิตร ทองนรินทร์  (กสร.) 

5. นางปานชีวา จันทรคณา(กสร.) 

6. นายพงษ์ศักดิ์ ทิพย์จักร (สปส.) 

- - วิทยุ  

-  ไฟฉาย  

- เอกสาร

รายละเอียดปั้มน้ำ 

(จุดจัดเก็บ ห้องช่าง) 

1.รายงานตัวต่อ ผอ.ดับเพลิง ไปยัง

ระบบปั้มน้ำตรวจสอบน้ำมัน       

2.เชื้อเพลิงสำรองมีเพียงพอหรือไม่ 

3.6 ทีมไฟฟ้า 1. นายศุภฤกษ์ พรหมพิราม (สป.รง.)

2. นายธนกฤษ เกษแก้ว    (กกจ.)  

3. นายพิสิฐ  เหมือนแย้ม  (กพร.) 

4. นายวิจิตร ทองนรินทร์  (กสร.) 

5. นางปานชีวา จันทรคณา(กสร.) 

6. นายพงษ์ศักดิ์ ทิพย์จักร (สปส.) 

- - วิทยุ   

- ไฟฉาย   

- ไม้ชักฟิวส์ 

(จุดจัดเก็บ ห้องช่าง) 

1.รายงานตัวต่อ ผอ.ดับเพลิง 

2.รอรับคำสั่งตัดไฟฟ้า 
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ตำแหน่ง 
ผู้รับผิดชอบ 

อุปกรณ์ หน้าที ่
ช่วงเวลาปกติ ช่วงกลางคืน 

4. หน่วยอพยพ 1. ที่ปรึกษาประจำ กรง. ฝ่าย

กฏหมาย  

2. หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี 

3. รองอธิบดี               (กกจ.) 

4. รองอธิบดี               (กพร.) 

5. รองอธิบดี               (กสร.) 

6. ผอ.สนง.ประกันสังคม กทม.

พื้นที ่3 

 

- 

 

- ร า ย ชื่ อ ผู้ อ ยู่ ใ น

อาคารทั้งหมด 

- กระดานตรวจสอบ

รายชื่อ 

- ปากกา 

- แปรงลบกระดาน 

- โทรโข่ง 

(จุดจัดเก็บห้อง

ธุรการ) 

1.รายงานตัวต่อ ผอ.ดับเพลิง  

2.ตรวจสอบผู้สูญหาย รายงาน ผอ.

ดับเพลิง 

3.สั่งการค้นหาผู้สูญหายโดยการ

อนุมัติของ ผอ.ดับเพลิง 

4.สั่ งการทีมพยาบาล ช่วยเหลือ

ผู้บาดเจ็บ 

5.สั่ ง ก า ร ที ม พ าห น ะ น ำร ถ ส่ ง

ผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล  

4.1 ทีมตรวจสอบ 

     รายชื่อ 

1. นางกนกภัคย์  ขุมประเสริฐ (สป.รง.) 

2. นายพงษ์ศักดิ์ บัวเล้ง  (สร.) 

3. นางมาลี แสวงโชคพาห(กกจ.) 

4. น.ส.พิมพ์พร  แซ่อึง   (กพร.) 

5. นายไชยยศ  สว่างจันทร์ (กสร.) 

6. น.ส.ณัชชา นันทรักษ์   (สปส.) 

- 

 

- รายชื่อ พนักงาน 

สำรอง 

- ปากกา  

- แปรงลบกระดาน 

(จุ ด จั ด เก็ บ ห้ อ ง

ธุรการ) 

1. รายงานตั วต่ อหั วหน้ าหน่ ว ย

อพยพ 

2.ตรวจสอบผู้ สูญ หายจากผู้ นำ

อพยพและรายงานหัวหน้าหน่วย

อพยพ 

4.2 ทีมปฐมพยาบาล 1. นายกล้าณรงค์ อยู่คง (สป.รง.) 

2. นายธนัฐ ศรีหานาม   (สร.) 

3. น.ส.วริดา  ธำรงรัตน์   (กกจ.) 

4. นางอรอนงค์ เอ่ียมอำภา (กพร.) 

5. นางธัญรัศม์ิ วงศพ์ยัคฆ์  (กสร.) 

6. น.ส.ลัดดาวัลย์ แสงงาม (สปส.) 

 

 

 

- 

 

- กระเปา๋ยา

มาตรฐาน 

- เสื่อ ผ้าปูพืน้ 

- เฝือกดาม แขน ขา 

- แถบจำแนก

ผู้บาดเจ็บ 

 

(จุดจัดเก็บ  

ห้องพยาบาล) 

1.รายงานตัวต่อหัวหน้าทีมอพยพ 

2.จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล

และช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ 

3.จั ด ท ำก าร ป ฐ ม พ ย าบ าล ให้

ผู้บาดเจ็บ (จัดลำดับความสำคัญ

ของผู้เจ็บป่วย) 

4.ประสานงานทีมยานพาหนะ เพื่อ

นำและดูแลผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล 

5.จ ด ชื่ อ ผู้ บ า ด เ จ็ บ ที่ น ำ ส่ ง

โรงพยาบาล รายงานหัวหน้าหน่วย

อพยพทุกครั้ง 

4.3 ทีมยานพาหนะ 

 

 

1. นายทม บัวศรี  (สป.รง.) 

2. นายบุญธรรม ฤทธิ์เดช  (สร.) 

3. นายสมจิตร อินจันทร์  (กกจ.) 

4. นายสุวัฒน์ มณีโชติวงศ์(กพร.)  

5. นายฉลาด พระเสมา   (กสร.)     

6. นายไพโรจน์ ปากดีศรี (สปส.) 

- 

 

 - รถฉุกเฉิน 

- อุปกรณ์สื่อสาร 

 

(จุดจอดรถฉุกเฉิน) 

1.รายงานตัวต่อ ผอ.ดับเพลิง 

2.จัดเตรียมยานพาหนะให้อยู่ใน

สภาพพร้อมใช้งานได้ทันที 

3.รอรับคำสั่งจาก ผอ.ดับเพลิง 
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ตำแหน่ง 
ผู้รับผิดชอบ 

อุปกรณ์ หน้าที ่
ช่วงเวลาปกติ ช่วงกลางคืน 

5.หน่วยข้อมูลสื่อสาร

ประชาสัมพันธ์   

1.นายชนินทร  เพ็ชรทับ  (สป.รง.) 

2.นางรตี  วัลวิสุต         (สร.) 

3.น.ส.ชนกพรอนันต์ ไกรเทพ (กกจ.) 

4.นายกอบชัย หิรญัอุดมเกียรติ (กพร.) 

5.นายพฤกษ์ พรหมพันธุม (กสร.) 

6.นายพงษ์ศักดิ์ ทิพย์จักร (สปส.) 

 

- - วิทยุ โทรโข่ง 

โทรศัพท์มือถือ  

- แฟ้มอำนวยการ

ดับเพลิง 

- กระดานบันทึก

เหตุการณ์ 

- ปากกา  

- แปรงลบกระดาน 

- นาฬิกาจับเวลา 

 

(จุดจัดเก็บ ห้อง จป.) 

1.รายงานตัวต่อ ผอ.ดับเพลิง 

2.ประสานงานสั่ งการโดยความ

เห็นชอบของ ผอ.ดับเพลิง 

3.เป็ น ศู น ย์ ร ว ม ข้ อ มู ล ข อ งทุ ก

หน่วยงานเพื่อรายงาน ผอ.ดับเพลิง 

 5.1 ทมีประชาสัมพันธ์ 

(ภายใน)   

1. นางรภัสสา พานิกุล  (สป.รง.) 

2. น.ส.ปนัดดา ภู่ระย้า  (สร.) 

3. น.ส.ปิยธิดา  ปรัชญาวรกุล (กกจ.) 

4. น.ส.สินีนาฏ ธารเปี่ยม (กพร.) 

5. น.ส.ภัทรวรรณ ปิ่นแก้ว (กสร.) 

6. น.ส.มัลลิกา  คงอักษร (กสร.) 

7. น.ส.ณัชชา นันทรักษ์  (สปส.) 

 

- 

 

- รายชื่อ เบอร์โทรฯ

หน่วยงานภายใน 

- แฟ้มจดบันทึก

เหตุการณ์ 

- โทรศัพท์มือถือ 

- วิทยุ 

  

(จุดจัดเก็บ ห้อง จป.) 

1.รายงานตัวต่อ ผอ.ดับเพลิง 

2.ติดต่อขอความช่วยเหลือภายนอก

ตามคำสั่งของ ผอ.ดับเพลิง 

3.จดบั นทึ ก เห ตุ ก ารณ์ จาก ทุ ก

หน่วยงานที่แจ้ง ผอ.ดับเพลิง เพื่อ

เป็นข้อมูลเหตุการณ์ 

4.ประกาศแจ้งเหตุการณ์เข้าสู่ภาวะ

ปกติตามคำสั่ง ผอ.ดับเพลิง 

5.2 ทีมสื่อสาร(ภายนอก) 1. นายกัณติภณ คูสมิทธ์ (สป.รง.) 

2. นายสมบัติ พรสุขสิริ     (สร.) 

3. น.ส.สุราคัญธี ดอกไม้   (กกจ.) 

4. นายอัสนี พิภูษณกาญจน์ (กพร.) 

5. น.ส.วีรยา  บู่ทอง  (กสร.) 

 

 

 

- 

 

- แฟ้มข้อมูลเอกสาร

สำคัญเกี่ยวกับการ

ป้องกันและระงับ

อัคคีภัย 

- รายชื่อ เบอร์โทรฯ

หน่วยงานภายนอก 

 

(จุดจัดเก็บ ห้อง จป.) 

1.รายงานตัวต่อ ผอ.ดับเพลิง 

2.สรุปข่าวสาร สถานการณ์จากทุก

หน่วย 

3.ให้การต้อนรับและอำนวยความ

ส ะ ด ว ก ต่ อ ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ

บุคคลภายนอก 
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ตำแหน่ง 
ผู้รับผิดชอบ 

อุปกรณ์ หน้าที ่
ช่วงเวลาปกติ ช่วงกลางคืน 

6. หน่วยจัดหา และ

สนับสนุน 

1. นางสุพรรณี  นาคฤทธิ์  (สป.รง.) 

2. นายอุรุพงษ์ เวชศรี       (สร.) 

3. น.ส.จรัสศรี สนามชัย   (กกจ.) 

4. น.ส.น้อยหน่า  บางสีองค์(กพร.) 

5. น.ส.กอบกลุ เกง่อนันตานนท์  (กสร.) 

6. นางพยอม ลักษณะ     (สปส.) 

 

- - บอร์ด โต๊ะ ที่กอง    

อำนวยการ 

- อุปกรณ์กั้น 

- วิทยุ 

โทรศัพท์มือถือ 

- เงินสำรอง 

50,000 บาท จาก

ธุรการ 

(จุดจัดเก็บ ห้อง จป. 

–ธุรการ) 

1.รายงานตัวต่อ ผอ.ดับเพลิง 

2.จัดเตรียมรวบรวมวัสดุอุปกรณ์

เพื่อการอำนวยการดับเพลิง 

3.รวบรวมพนักงานที่ผ่านการอบรม

ดับเพลิง (หลังจากเช็คชื่อแล้ว) 

4.สนับสนุนหน่วยต่าง ๆ ตามคำสั่ง

ของ ผอ.ดับเพลิง 

 

6.1 ทีมจัดหา/

สนับสนุน 

1. นายน้อย  จำรัมย์      (สป.รง.) 

2. น.ส. บำเพ็ญกุล โพธาริยเจ้า   (กกจ.) 

3. น.ส.ทานตะวัน ศิริชนะ  (กพร.) 

4. น.ส.นุชนารถ เหลืองดอกไม้   (กสร.) 

5. นายรัฐธรรมนูญ สืบถิ่น (กสร.) 

6. นางลักษณา ศรีวิชัยวงค์ (กสร.) 

- 

 

- อุปกรณ์กั้น 

- วิทยุ 

โทรศัพท์มือถือ 

- เงินสำรอง 

50,000 บาท จาก

ธุรการ 

(จุดจัดเก็บ ห้อง จป. 

และธุรการ) 

1.จั ด เต รี ยม บ อ ร์ ด  โต๊ ะ  ที่ ก อ ง

อำนวยการ 

2.รายงานตัวต่อหัวหน้าหน่วยจัดหา 

3.จัดหาเตรียมอุปกรณ์ เช่น ไฟฉาย 

เสบียงอาหาร น้ำดื่ม  

4.จัดเตรียมห้องประชุมสำหรับการ

แถลงข่าว การประชุมฟื้นฟูและบรรเทา

ทุกข์ 

6.2  ทีมจราจร/รปภ. 1. นายชัยยันต์ เคหะฐาน 

2. นายยุทธนา สายดวง 

3. นายสุทน วิรยะกมลพันธ์ 

4. นายวรศักดิ์ เพงศรี 

5. นายชัยฤทธิ์ แซ่ลิม้ (สป.รง.) 

 

- - วิทยุ 

- แผนผังเส้นทาง

การจราจรภายใน

พื้นที ่

- กรวยกั้นจราจร 

- นกหวีด  

- กระบองไฟฟ้า 

 

(จุดจัดเก็บ ป้อม 

รปภ.) 

1.รายงานตัวต่อหัวหน้าหน่วยจัดหา

และสนับสนุน 

2.กันบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง

เข้ามาในที่เกิดเหตุ 

3.ควบคุมการจราจรภายในพืน้ที่ 

4.ควบคุมดูแลทรัพย์สินที่นำมาฝาก

ไว้ 

5.อำนวยความสะดวกกับหน่วยงาน

ภายนอกที่เข้ามาช่วยเหลือ 

6.รอรับคำสั่ งจากหัวหน้าหน่ วย

จัดหาและสนับสนุน 
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เพลิงไหม้ข้ันรุนแรง - ลุกลาม ไม่สามารถดับได้โดยทีมดับเพลิงของพื้นที่ 

ต้องใช้ทมีผจญเพลิง ของหน่วยงานภายนอกเข้าสนับสนุน 

ผู้อำนวยการดับเพลิง 

1. อนุมัติแผนระดับ  3 

2. สั่งการให้กดสัญญาณอพยพ / สั่งให้ ทีมสื่อสารแจ้งไปยังชุมชนรอบข้าง ให้ทำการอพยพ 

3. รับข้อมูลจากหน่ายงานต่างๆ เพื่อพิจารณาการตัดสินใจในสถานการณ์  

4. ให้ข้อมูลสถานการณ์ ต่อเจ้าหน้าที่ดับเพลิงภายนอก เพื่อวางแผนเข้าทำการดับไฟ 

ทีมผจญเพลิง    

1. ประเมินสถานการณ์ของเพลิง ร่วมกับหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ 

2. สนับสนุน ดับเพลิงภายนอกในการเข้าระงับเหตุจนสามารถดับเพลิงได้ 

 

 

 

หัวหน้าหน่วยปฏบัิติการ 

1. ควบคุม และสั่งการทีมผจญเพลิง 

2. ประเมินสถานการณ์ของเพลิง บรรยายสถานการณ์หน่วยงานภายนอก 

3. สั่งการให้หัวหน้าทีมผจญเพลิงนำทมีดับเพลิงภายนอกเข้าระงับเหตุ 

เพลิงสงบ 

    

 

เข้าสู่แผนฟืน้ฟู 

 

 

เข้าสู่แผนบรรเทาทุกข์ (หลังเกิดเหตุ) 

 

 

แผนระดับ 3 (ระงับเหตุเพลิงไหม้ข้ันรุนแรง) 
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หน้าท่ีรับผิดชอบของ แผนระดบั 3 

 ผู้อำนวยการดบัเพลงิ 

  1. อนุมัตกิารเขา้แผนระดบั 3 

  2. อนุมัติการตัดไฟฟ้าทัง้อาคารเพื่อทำการตอบโต้เหตุเพลิงไหม้ด้วยน้ำ 

  3. รับรายงานหน่วยงานภายนอก ดับเพลงิ โรงพยาบาล กู้ชีพ 

  4. สั่งยกเลกิสถานการณ ์

  

 หัวหน้าหน่วยปฏิบตัิการ 

  1. ขออนุมัติเข้าแผนระดับ 3 จากผู้อำนวยการดับเพลงิ 

  2. ขออนุมัติการตัดไฟทัง้อาคาร จากผู้อำนวยการดับเพลิง 

  3. สัง่ (ทีมดับเพลิง จุดเกิดเหตุ) นำหน่วยงานภายนอกเขา้พื้นที่เกิดเหต ุ

  4. ขออนุมัติยกเลิกสถานการณ์จากผู้อำนวยการดับเพลงิ 

  

 ทีมผจญเพลงิ  

  1. นำทีมฉกุเฉนิเขา้ตอบโตเ้หตุเพลิงไหม ้

  2. รายงานสถานการณ์ขณะปฏิบัติงานให้กับหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและผู้อำนวยการ

ดับเพลิง ทราบเป็นระยะ ๆ 

  3. ขออนุมัติยกเลกิสถานการณ ์หลังจากดับเพลิงได้ 

  

 ทีมค้นหา 

  1. รับคำสั่งจากหัวหน้าหน่วยปฏิบัตกิารเพื่อคน้หาผู้สูญหาย 

  2. นำทีมคน้หาเขา้ปฏิบัติการคน้หาผู้สูญหายหรือผู้บาดเจ็บ 

  3. นำผู้บาดเจบ็ออกมายังจดุปฐมพยาบาล 

  

 ทีมสื่อสาร 

  1. โทรแจ้งชุมชนรอบข้าง ให้อพยพ และไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย 

  2. จัดหาคนดูแลประชาชน 
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แผนซ้อมระงับเหตุฉุกเฉิน  (ยามวิกาลและวันหยุด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

START 

เกิดเหตุเพลิง

ไหม้ 

มีผู้พบเหตุ 

ใช่หรือไม่ 

 

Detector 

ตรวจจับสัญญาณได้ 

กดสัญญาณแจ้งเหตุ 

Pull Station 

 

สัญญาณแจ้งเหตุ 

(Alarm) เพลิงไหม้ดัง 

 

ทำการดับด้วย 

ถังดับเพลิงเคมี 

ดับเพลิงได้ 

หรือไม่ 

EN

D 

ทีมผจญเพลิงพร้อมด้วย 

ถังดับเพลิงเคมีเข้าทำการดับ

ทันที 

 

วิทยุแจ้ง รปภ.ที่ปอ้มหน้าประตู (ใช้ช่อง A10) 

ให้โทรศัพท์แจ้งสถานีตำรวจดับเพลิงและ

ผู้บริหาร 

เพื่อทราบเหตุการณ์ (ตามลำดับด้านบนขวา) 

 

โทรแจ้งผู้บริหารให้ทราบถึง 

เหตุการณ์ที่เกิดขึน้ 

(ตามลำดับด้านบนขวา) 

 

 

อพยพทีมทุกทีมไปรวมกัน 

ที่ปอ้มยามหน้าประตู 

 

ทีมสนับสนุนและประสานงานนำ 

กุญแจรถและกุญแจเปิดประตูอาคารและ

เคล่ือนย้ายรถ RR และ PE 

ทั้งหมดไปนอกอาคารที่ปลอดภัย 

 

 

 
 

คอยประสานงานกับเจ้าหน้าที่

ดับเพลิง 

และกันไม่ให้ผู้ไม่มีหน้าที่เก่ียวข้อง 

เข้ามาภายในบริเวณคลังสินค้า 

 

 

ดับเพลิง 

ได้หรือไม่ 

EN

D 

- ถ่ายภาพความเสียหาย/บริเวณจุดที่เกิดเหตุ 

- Clear พื้นที่ให้คืนสภาพที่สามารถปฏิบัติงาน 

  ได้โดยเร็วที่สุด 

หมายเหตุ  กรณีจำเป็นอาจระดมพนักงานอ่ืน 

ที่พักบริเวณใกล้เคียงมาช่วย 

 

 

 

  

NO 

YE

S 

YE

S 

โทรแจ้งผู้บริหารให้ทราบถึงเหตุการณ์ 

ที่เกิดขึ้น (ตามลำดับด้านบนขวา) 

 

YE

S 

NO 

EN

D 

โทรแจ้งผู้บริหารให้ทราบถึง

เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น (ตามลำดับด้านบน

ขวา) 

เบอร์โทรศัพท์ 

ฉุกเฉิน 

แผนระงับเหตุ ระดับ 1 

แผนระงับเหตุ ระดับ 2 

แผนระงับเหตุ ระดับ 3 

ทีมผจญเพลิงเปล่ียนมาใช้สายฉีดดับเพลิง 

โดยลากสายฉีดจากตู้ที่ใกล้จุดเกิดเหตุที่สุด 

 

ทีมไฟฟ้าตัดกระแสไฟฟ้า 

บริเวณจุดเกิดเหตุ 

 
 

NO 

ทีมผจญเพลิงฉีดน้ำเล้ียง

ดับเพลิง 

จนกว่ารถดับเพลิงมาถึง 

 

เพลิงดับ 
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๒) แผนอพยพหนีไฟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ผอ. ดับเพลิงส่ังการเมื่อไม่สามารถดับเพลิงระดับ 2   

ได้อนุมัติให้อพยพหนีไฟและกดสัญญาณกริ่งอพยพ 

กรรมการเมื่อได้ยินเสียงกริ่งหรือสัญญาณ

ฉุกเฉินให้อพยพมายังจุดรวมพล 

ทีมอพยพ  นำพนักงานออกจากพื้นท่ี

ตามเส้นทางกำหนด 

ทีมอพยพ  (ณ จุดรวมพล) 

 1. ทำการตรวจสอบยอดพนักงาน 

2. รายงานผู้สูญหายหัวหน้าหน่วยอพยพ 

นำผู้บาดเจ็บ / เจ็บป่วย 

ส่งต่อทีมพยาบาลหรือส่งต่อโรงพยาบาลใกล้เคียง 

ผอ.ดับเพลิงส่ังการให้หน่วยอพยพค้นหา 

หัวหน้าหน่วยอพยพ  รายงานผลให้   

ผู้อำนวยการดับเพลิงทราบ 

ผอ.ดับเพลิงแจ้งให้พนักงานรวมอยู่ในจุดรวมพล 

จนกว่าจะมีคำส่ังเปล่ียนแปลง 

จุดรวมพลกำหนด 2 จุด ดังนี้ 

         1.ใต้อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

         2. ด้านข้างอาคารสำนักงานประกันสังคม 

 

 

ผอ.ดับเพลิง 

ทีมไฟฟ้า 

ทีมผจญเพลิง ชุด A 

 

 

หัวหน้าในพื้นที่ 

 

 

ทีมนำอพยพ 

 

 

 

 

ทีมอพยพ 

 

 

 

 

ผอ.ดับเพลิง 
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วธิีปฏิบัต ิ

หน้าท่ีรับผิดชอบของทีมควบคุมการอพยพ หน้าท่ีรับผิดชอบของพนักงาน 

1. เม่ือรับทราบเหตุเพลงิไหม้ให้แจง้ทุกคน  

   ในพื้นที่จดัเก็บเตรียมอุปกรณ์ของสำคัญ  

1. เม่ือทราบเหตุเพลิงไหม้ 

   - ควบคุมสติ 

   - วางอุปกรณ์เช่นมีด ,ไม้พาย หรือเก็บอุปกรณ์บนโต๊ะ

ทำงานให้เรียบร้อย  รวมทั้งปิด เครื่องคอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟา้ทั้งหมด 

   - เตรียมเอกสารของสำคัญให้พร้อม 

   - ทำตามคำแนะนำของผู้นำอพยพ 

2. จัดเตรียมความเรียบร้อยของเส้นทางอพยพหนไีฟ 2. เคลียร์สถานที ่ไม่ให้มีสิง่กดีขวางทางเดินและทางหนีไฟ 

3. เตรียมอุปกรณส์ำหรับการอพยพหนีไฟ 

   - ไฟฉาย 

   - ป้ายอพยพ 

   - แบบเช็คช่ือ  

3. หัวหน้างานซ่ึงเป็นผู้นำอพยพ จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับ

การอพยพหนีไฟให้เรียบร้อย 

4. เม่ือได้รับสัญญาณให้อพยพ   

   - นำทกุคนอพยพไปตามทางหนีไฟไปยังจดุรวมพล 

   - รอรบัคำสั่งจากหัวหน้าทีมควบคุมอพยพต่อไป 

4. เม่ือได้รับสัญญาณอพยพ 

   - รีบเดินอย่างเร็วตามผู้นำอพยพ 

   - อย่าวิ่ง  หรือแตกแถวไปทำธุระอื่นเด็ดขาด 

   - รายงานตัวที่จดุรวมพล 

   - ถงึจุดรวมพลผู้นำอพยพทำการเช็คช่ือ และรายงาน

หัวหน้าทีมควบคุมอพยพ 

   - ผู้นำอพยพควบคุมความสงบและปลอบขวัญพนักงาน 

5. ปฏิบัตติามคำสั่งของ ผอ.ดบัเพลงิ 5. หัวหน้างานซ่ึงเปน็ผู้นำอพยพรอฟงัคำสัง่จากหัวหน้าทมี

อพยพ 
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3)  แผนบรรเทาทกุข์ระหว่างเกดิเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าท่ีของทีมพยาบาล 

1. รายงานตัวต่อหัวหน้าทีมอพยพ 

2. จัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ปฐมพยาบาล พร้อมช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ 

3. ประสานงานทีมยานพาหนะ เพื่อนำและดแูลผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล 

4. จดช่ือผู้บาดเจ็บทีน่ำส่งโรงพยาบาล รายงานหัวหน้าหนว่ยอพยพทุกครัง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีมอพยพนำผู้บาดเจ็บ / เจ็บป่วยส่งทีมพยาบาล 

ทีมพยาบาลทำการปฐมพยาบาลเบื้องตน้ 

นำคนเจ็บส่งต่อโรงพยาบาล 

หัวหน้าหน่วยอพยพรายงานผลให้ ผอ.ดบัเพลิงทราบ 
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แบบข้อความท่ีใช้ประกาศและแจ้งสื่อสารเหตุเพลงิไหม้ 

 ระดับแผน 1 

  1. การแจ้งรายงานเม่ือพบเหตุเพลิงไหม้ 

   แจ้งหัวหน้าในพื้นที่ “คุณสุสารีคะ ขณะนีเ้กิดเหตุไฟไหม ้ที่ห้องครัว ค่ะ” 

  2. ผู้นำอพยพ “ข้าพเจ้าน.ส.สุคนธา  บัวเพชร เป็นผู้นำอพยพในพื้นที่ ขณะนี้เกิดเหตุ

ไฟไหมท้ี่ ห้องครัว ขอให้ทุกคนเก็บทรัพย์สนิสว่นตัว เอกสารสำคัญ และอพยพตามขา้พเจ้าไปจุดรวมพล

ที่ใต้อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เดีย๋วนี้” 

 ระดับแผน 2 

  1. การแจ้ง / ประกาศประชาสัมพันธ์   

   “โปรดทราบ ขณะนี้เกิดภาวะฉุกเฉินบริเวณช้ัน 4 กองทะเบียนจัดหางานกลางฯ 

กรมการจัดหางาน ขอให้ผู้มีหน้าที่ตามโครงสร้างรายงานตัวที่กองอำนวยการ และขอให้เจ้าหน้าที่ที่ 

ไม่เกี่ยวข้อง เก็บเอกสารสำคัญ ตั้งสติ และเตรียมตัวปฏิบัติตามผู้นำอพยพ เม่ือได้ยนิเสียงสัญญาณกริ่ง 

ให้เดินเร็ว!! ห้ามวิ่ง ผลักหรือดันกัน แล้วไปรวมตัวกัน ณ จุดรวมพลบริเวณใต้อาคารกรมพัฒนาฝีมือ

แรงงาน เดีย๋วนี้” (ประกาศ 2 ครั้ง) 

(ในกรณีที่ไม่มีเสียงตามสายให้ประสานงานกับพื้นที่ต่าง ๆ ด้วยการโทรศัพท์) 

  2. การแจ้งเหตุเพลิงไหม้ หน่วยราชการภายนอก ตำรวจดับเพลิง/สถานีดับเพลิง  

   (ช่ือผู้แจ้ง คุณสุราคัญธี  ดอกไม้) ขณะนี้ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ ช้ัน 4 กรมการจัดหางาน  

ในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.  ลักษณะอาคารสูง 15 ช้ัน 

ใกล้กับศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญ่ีปุ่น) ให้จัดหน่วยดับเพลิงมาควบคุมสถานการณ์ด้วย 

เบอร์โทรติดต่อกลับหมายเลข (เบอร์มือถือผู้แจ้ง) 

  3. การแจ้งขอรถพยาบาลฉุกเฉิน โดยประชาสัมพันธ์ 

   (ช่ือผู้แจ้งคุณสุราคัญธี  ดอกไม้) ขณะนีไ้ด้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ ช้ัน 4 กรมการจัดหางาน 

ในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. ลักษณะอาคารสูง 15 ช้ัน ใกล้กับศูนย์

เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญ่ีปุ่น)  สถานการณ์ตอนนี้เพลิงได้ลุกไหม้อย่างรุนแรง อาจจะมี

ผู้บาดเจ็บขอให้จดัรถพยาบาลฉุกเฉินมาด้วย ตดิต่อกลบัหมายเลข (เบอร์มือถือผู้แจ้ง)   

  4. การแจ้งของผู้นำอพยพ 

   “ข้าพเจ้า น.ส.สุคนธา  บัวเพชร  เป็นผู้นำอพยพในพื้นที่ ขณะนี้ได้เกิดเหตุไฟไหม้ที่

บริเวณช้ัน ๔ กรมการจัดหางาน ขอให้ทุกคนหยุดการทำงาน ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเก็บทรัพย์สินส่วนตัว 

เอกสารสำคัญและมารวมตัวกันที่ประตูหนไีฟ เม่ือได้ยินสัญญาณกริ่งอพยพ ให้อพยพตามขา้พเจ้าไปจุด

รวมพลด้านหน้ากระทรวงแรงงาน” 
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6.3 แผนหลังเหตุเพลงิไหม ้

 1) แผนบรรเทาทุกข์ 

  (1) การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ 

   หน่วยข้อมูลสื่อสาร ทำการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐตามคำสั่งของ ผอ.ดบัเพลิง เช่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) การสำรวจความเสียหาย 

  หน่วยปฏิบัติการเข้าสำรวจความเสียหายหลังจากเพลิงสงบกับหน่วยงานธุรการ วิศวกร 

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ตำรวจ 

 (3) การรายงานตัวของเจ้าหน้าที่ทกุฝ่าย และกำหนดจุดนัดพบเพ่ือรอรับคำสัง่ ณ จุดรวมพล 

  เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายรายงานตัวต่อผู้บังคับบัญชาตามโครงสร้าง และหน้าที่รับผิดชอบของกอง

อำนวยการดับเพลิง 

ลำดับท่ี  หน่วยงาน หมายเลขสายด่วน 

1 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทกุข ์ 1555 

2 ศูนย์บรกิารขอ้มูลประชาชน 1111 

3 แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย 191 

4 ศูนย์รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 199 

5 กองบังคับการตำรวจจราจร 1197 

6 กองปราบปรามเหตฉุุกเฉนิ อาชญากรรม 195 

7 เพื่อสื่อสารกรณเีกดิสาธารณภัย 198 

8 ศูนย์ควบคุมระบบจราจรบนทางด่วน 1543 

9 สถานีวิทยุ สวพ.91 1644 

10 สถานีวิทยุ จส.100 1137 

11 ศูนย์ประสานงานฉุกเฉิน 24 ชม. 267 - 7777 

12 
ศูนย์ช่วยเหลือเร่งด่วน 24 ชม. กรม

ประชาสงเคราะห ์
1507 , 1578 

13 รับแจง้เหตดุ่วนทางน้ำ  กรมเจ้าท่า 1199 

14 หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล 1554 

15 หน่วยบรกิาร การแพทย์ฉกุเฉิน ศูนยน์เรนทร 1669 

16 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทกุข์ร่วมด้วยช่วยกัน 1677 

17 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย 1784 
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 (4) การช่วยชีวิตและค้นหาผู้เสียชีวิตหรือผู้สูญหายโดยทีมผจญเพลิงและทีมค้นหาผู้สูญหาย  

ซ่ึงมหีน้าที่ดังนี้ 

  (4.1) รับแจ้งผู้สูญหาย และรายงานหัวหน้าหน่วยอพยพ 

  (4.2) ทำการคน้หาผู้สูญหาย 

  (4.3) รายงานยอดผู้สูญหายแก่หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการเป็นระยะ ๆ 

  (4.4) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง และเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเข้าค้นหาผู้สูญหายอย่าง

ละเอียดอีกครั้ง 

 (5) การเคลื่อนยา้ยผู้ประสบภัย ทรัพย์สิน และผู้เสียชีวิต 

  (5.1) ผู้ประสบภัย /ผู้บาดเจ็บ  ทีมอพยพพามายังจุดปลอดภัย แล้วนำส่งทีมพยาบาล 

เพื่อทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หรือนำส่งโรงพยาบาลต่อไป และติดต่อแจ้งญาติให้ทราบ 

  (5.2) ทรัพย์สิน ทุกหน่วยงานทำการเก็บทรัพย์สิน อุปกรณ์ที่สำคัญออกมาพร้อมกับทีมอพยพ

ประจำพื้นที ่ทีมเคลื่อนยา้ยวัสดุภายในทำการเคลื่อนยา้ยทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องคอมพวิเตอร์ ไปยังที่ปลอดภัย 

   (5.3) ผู้เสียชีวิต หน่วยข้อมูลสื่อสารประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งยอดผู้เสียชีวิต 

  (6) การประเมินความเสียหาย   

   หน่วยปฏิบัติการร่วมกับธุรการ วิศวกร  เจ้าหน้าที่ดับเพลิง เจ้าหน้าที่ตำรวจประเมิน 

ความเสียหายเบื้องต้น รายงานผลต่อ ผอ.ดับเพลิง 

  (7) การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 

   ทีมสนับสนุนและจัดหาจัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามคำสั่งของหัวหน้าหน่วย

จัดหาและสนับสนุน หน่วยข้อมูลสื่อสาร ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อขอความช่วยเหลือ

สำหรับผู้ประสบภัย เช่น กรมประชาสงเคราะห์ ประกันสังคม/ประกันชีวิต 

  (8) การปรับปรุงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้โดยเร็วที่สุด

ผู้อำนวยการดับเพลิง สั่งดำเนินการตามแผนดำเนินกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

 2) แผนการปฏิรูปฟ้ืนฟู 

  แผนปฏิรูป ได้แก่ การนำรายงานผลการประเมินจากทุกด้านจากสถานการณ์จริงมาปรับปรุง

แก้ไข โดยเฉพาะแผนการป้องกันอัคคภัีย (ก่อนเกิดเหตุ) แผนปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม้ (ระหว่างเกิด

เหตุ) แผนบรรเทาทุกข์ (ทันทีที่เพลิงสงบ) รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขตัวบุคลากรต่าง ๆ ที่บกพร่อง 

โดยมีโครงการเพื่อร่วมรับแผนปฏิรูป ดังนี้ 

  (1) โครงการประชาสัมพันธ์สาเหตุการเกิดอัคคีภัยและแนวทางการป้องกันในรูปแบบต่าง ๆ 

แนวทางดำเนินการ 
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   1.1) ดำเนินการไต่สวนหาสาเหตุตามขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่องการรายงาน ไต่สวน  

และวเิคราะห์อุบัติเหตุ และโรคจากการทำงาน 

   1.2) นำผลการไต่สวนรายงานคณะกรรมการป้องกันและระงับอัคคภัียกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

  (2) โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วย 

   2.1) ผู้อำนวยการดับเพลิงสั่งให้หน่วยจัดหาและสนับสนุนประสานงาน กับหน่วยงาน

ประกันสังคม เพื่อสนับสนุนด้านสวัสดิการให้กับพนักงาน 

(3) โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 

   3.1) ดำเนินการตามขัน้ตอนการปฏิบัติงาน เรื่องการดำเนินธุรกิจเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

  (4) หน่วยงานหรืออาคารที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ใช้แผนป้องกันมิให้ธุรกิจหยุดชะงัก (BCP) และ (BCM) 

  (5) การปรับแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยให้เหมาะสมยิ่งขึน้ 

   5.1) ผู้อำนวยการดับเพลิง เรียกประชุมหน่วยงานเพื่อปรับแผนป้องกันและระงับอัคคภัียให้ดีข้ึน 

   5.2) คณะกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย หารือ ปรับปรุง เพิ่มเติมอุปกรณ์ในการ

ป้องกันและระงับอัคคีภัยให้ดีย่ิงขึ้น 

 3) การประสานงานกบัหน่วยงานภายนอก  

ประเภทหน่วยงาน 
เกิดเหตุอัคคีภัยภายในกระทรวงแรงงาน 

ขอความช่วยเหลือเรื่อง 

เกิดเหตุอัคคีภัยภายนอก

ข้างเคียงให้ความช่วยเหลือเรื่อง 

1.หน่วยงานภายนอกที่อยู่ใกล้เคียง เช่น 

   - สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

   - กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

   - กรมการจัดหางาน      

 

1.ช่วยแจ้งตำรวจดับเพลิง 

2.ขออนุญาตใช้สถานที่บริ เวณ ด้านหน้ า

อาคารกระทรวงแรงงานเป็นจุดจอดรถพยาบาล 

เป็นจุดวางทรัพย์สิน 

3.อุปกรณ์ดับเพลิงบางส่วน 

1. จัดทีมผจญเพลิงเข้าช่วย 

2. ช่วยแจ้งตำรวจดับเพลิง 

3. อนุญาตให้ใช้พืน้ที่รวมพล 

2.หน่วยงานภายนอกที่สามารถช่วยเหลือ

โดยตรง เช่น 

   - ตำรวจดับเพลิง 

   - โรงพยาบาล 

   - สน.ตำรวจ 

   - หน่วยกู้ภัยเอกชน 

   - อาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน  

1.นำแผนดับเพลิงเราเข้าไปปรึกษาเพื่อขอ

ความ ช่ ว ย เห ลื อ  โด ยขอ  Update เบ อ ร์

โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือ 

2.ขอทราบแนวทางการปฏิบัติของตำรวจ   

ดับเพลิง เม่ือเราโทรขอความช่วยเหลือ 

3.ขอทราบระยะเวลาที่จะมาถึงโดยประมาณ 

นับแต่แจ้งเหตุ 

4.จัดเตรียมอุปกรณ์ข้อมูลจำเป็นที่ตำรวจ   

ดับเพลิงต้องการ เช่น แหล่งน้ำดับเพลิง 
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7.  เอกสารแนบ 

 แผนผังอาคาร 

แผนผังพื้นท่ีบริเวณ กระทรวงแรงงาน 
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       รวมจำนวนทั้งสิ้น ……………………….…คน 

       ช่ือผู้ตรวจสอบ…………..........……….………… 

       วันที่……...เดือน……...…………พ.ศ. …………. 

 

 

 

แบบฟอร์มตรวจเช็คผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมดบัเพลงิและฝกึซ้อมอพยพหนีไฟ 

 

ลำดับ ช่ือ – สกุล สังกัด / หนว่ยงาน หมายเหตุ 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    
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กระบวนการฝึกซ้อมดบัเพลงิและฝึกซ้อมหนไีฟประจำปี 2562 

เวลา ลำดับเหตุการณ์ ผู้รับผิดชอบ อุปกรณ์ บทสนทนา 

11.00.00 น. แผนระดับที่ 1 ระงับเม่ือพบเหตุเพลิงไหม้ 

1. เกิ ดเพลิ งไหม้  กาน้ ำร้อนที่ ชั้ น 4 บริ เวณ

ห้องครัว เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร 

วิทยากร ชุดทำควัน 

เทียม 

 

11.00.30 น. 2. พนักงานเห็นกลุ่มควันจึงมาแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ต่อ หน.ฉุกเฉินพื้นที่ 

จนท. ทะเบียน วาจา "คุณสุสารี คะ ขณะนี้เกิดเหตุ ไฟไหม้  

ที่ห้องครัวค่ะ " 

11.00.45 น. 3. หน.ทีมฉุกเฉินพื้ นที่  ไปดู จุดเกิดเหตุ และ

ดำเนินการ ดังนี้ 

คุณสุสารี เดินไปดู  

 3.1) สั่งให้ทีมอพยพประจำชั้นนำพนักงานไปที่จุด

รวมพลทันที(ไปแจ้งทีมอพยพและทุกห้องในชั้น 

4) 

คุณสุสารี วาจา “คุณสุคนธา  ขณะนี้เกิดเหตุฉุกเฉินที่กาต้มน้ำ

ห้องครัวช่วยอพยพเจ้าหน้าที่ ไปจุดรวมพล  ใต้

อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เดีย๋วนี้ค่ะ" 

  คุณสุคนธา วาจา “ได้ค่ะ” และปฏิบัติทันที 

“ดิฉัน น.ส.สุคนธา  เป็นผู้ นำอพยพของชั้นนี้  

ตอนนี้ได้เกิดเหตุไฟไหม้ที่ 4 ขอให้ทุกคนหยุดการ

ทำงาน  เก็บทรัพย์สินส่วนตัว ปิดคอมพิวเตอร์ 

และเดินตามผมไปจุดรวมพลที่ ใต้อาคารกรม

พัฒนาฝีมือแรงงาน  เดีย๋วนี้” 

11.01.15 น. 3.2) สั่งให้ทีมดับเพลิงชั้นเกิดเหตุ นำถังดับเพลิง

เข้าไปฉีดควบคุมเพลิง    

คุณสุสารี วาจา “ขณะนี้เกิดเหตุไฟไหม้ที่กาต้มน้ำ ห้องครัว ช่วย

นำถังดับเพลิงเข้าไปฉีดควบคุมเพลิงด่วนเลยค่ะ”   

  คุณกาญจนา วาจา “ได้ค่ะ” และปฏิบัติทันที 

(โดยนำถังดับเพลิงในชั้นเข้าดับ รอจนกว่าทีม

ดับเพลิงชั้นอ่ืน  ๆขึ้นมาช่วย แล้วเคลื่อนตัวไปที่

กองอำนวยการ เพื่อพาดับเพลิงภายนอกเข้าพื้นที่ ) 

11.01.50 น. 3.3) โทรศัพท์แจ้ง คุณสุ ภิญญา เลขานุการ 

กกจ.  เพื่อให้ทราบเหตุการณ์และรายงานต่อ 

ผอ.ดับเพลิง 

 

 

คุณสุสารี 

 

 

คุณสุภิญญา 

โทรศัพท์ 

 

 

วาจา 

“คุณสุ ภิญญาคะ เกิดเหตุไฟไหม้ที่ชั้น 4 กอง

ทะเบียนจัดหางานกลางฯ ขณะนี้ทีมดับเพลิงใน

พื้นที่กำลังควบคุมสถานการณ์อยู่ค่ะ” 

“ทราบ” และโทรศัพท์แจ้งปลัดกระทรวงแรงงาน

ทันที 

11.01.52 น. 3.4) โทรศัพท์แจ้ง ผอ.ดับเพลิง เพื่อให้ทราบ

เหตุการณ์ 

คุณสุภิญญา 

 

 

ผอ.ดับเพลิง 

 

วาจา 

 

 

วาจา 

“ท่านครับ เกิดเหตุไฟไหม้ที่ชั้น 4 กองทะเบียน

จัดหางานกลางฯ ขณะนี้ทีมดับเพลิงในพื้นที่กำลัง

ควบคุมสถานการณ์อยู่ค่ะ” 

“ทราบ” และทำหน้าที่บทบาท ผอ.ดับเพลิงทันที 
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เวลา ลำดับเหตุการณ์ ผู้รับผิดชอบ อุปกรณ์ บทสนทนา 

11.02.00 น. แผนระดับ 2 ระงับเหตุไฟไหม้ข้ันต้น 

4. ผอ .ดับ เพลิ ง สั่ งการให้หัวหน้ า

หน่วยสื่อสาร ประกาศการเกิดเหตุไฟ

ไหม้ พร้อมจัดตั้งกองอำนวยการ และ

ขอความช่วยจากหน่วยงานภายนอก 

ผอ.ดับเพลิง 

 

 

 

 

คุณชนกพรอนันต์ 

- โทรศัพท์ 

 

 

 

 

- โทรศัพท์ 

“คุณชนกพรอนันต์  ขณะนี้เกิดเพลิงไหม้ที่

กองทะเบียนจัดหางานกลางฯ ที่ชั้น  4 ช่วย

ประกาศแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ จัดตั้งกอง

อำนวยการฯ และโทรศัพท์แจ้งขอความ

ช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกด้วยครับ" 

“ได้ค่ะ” และปฏิบัติทันที (โดยสั่งลูกทีมต่อ) 

 4.1) ทีมประชาสัมพันธ์ ประกาศเสียง

ตามสาย 

  

 

 

คุณปิยธิดา -เสียงตาม

สาย 

“เรียน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน 

โปรดทราบ! ขณะนี้ได้เกิดเหตุฉุกเฉินที่ชั้นที่ 

4 กองทะเบียนจัดหางานกลางฯ กรมการจัดหา

งาน ขอให้คณะกรรมการกองอำนวยการ

ดับเพลิงไปทำหน้าที่ของตัวเอง ณ จุดกอง

อำนวยการ  และขอให้ เจ้าหน้ าที่  ที่ ไม่

เกี่ยวข้องโปรดเตรียมเก็บทรัพย์สินมีค่า 

เก็บเอกสาร ปิดคอมพิวเตอร์ และเตรียม

อพยพ เม่ือได้ยินเสียงสัญญาณให้เดินเร็วตาม

ผู้นำอพยพ ไปจุดรวมพล บริเวณใต้อาคารกรม

พัฒนาฝีมือแรงงาน ขอบคุณค่ะ ” 

 4.2 ทีมสื่อสาร โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือ  

หน่วยงานภายนอก (ดับเพลิง) 

- ดับเพลิงสุทธิสาร 081-3554616   

- โรงพยาบาลทหารผ่ านศึ ก 02-

6449400 

ต่อ 10111  

คุณสุราคัญธี -โทรศัพท์ “สวัสดีค่ะ ดิฉัน น.ส.สุราคัญธี ขณะนี้ได้

เกิดเหตุ เพลิงไหม้ที่อาคารในกระทรวง

แรงงาน   ถ.มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขต

ดินแดง กทม. ขอให้ส่งรถดับเพลิ ง /รถ

ฉุกเฉิน มาสนับสนุนด้วยติดต่อกลับ เบอร์ 

............ ขอบคุณค่ะ” 

11.02.15 น. 5. ทีมสื่อสาร โทรศัพท์แจ้งชุมชนรอบ

ข้างให้รับทราบเพื่อเตรียมตัวอพยพ 

คุณสุราคัญธี -โทรศัพท์ “สวัสดีค่ะ ดิฉัน น.ส.สุราคัญธี เจ้าหน้าที่

ของกระทรวงแรงงานขณะนี้ได้เกิดเหตุเพลิง

ไหม้ที่ อาคารกระทรวงแรงงาน ขอให้ทุก

ท่านเตรียมตัวในการอพยพ แล้วจะแจ้งให้

ทราบอีกครั้งค่ะ” 

11.02.30 น. 6. ผอ.ดั บเพลิ ง มาประจำการที่ กอง

อำนวยการและรายงานเหตุเพลิงไหม้

ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

ผอ.ดับเพลิง - เสื้อ

สัญลักษณ์ 

-เดินมาที่กองอำนวยการดับเพลิง 
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เวลา ลำดับเหตุการณ์ ผู้รับผิดชอบ อุปกรณ์ บทสนทนา 

 6.1 หัวหน้าหน่วยอพยพ พร้อมลูกทีม

รายงานตัวต่อ ผอ.ดับเพลิง 

รองอธิบดี 

กรมการจัดหางาน 

- เสือ้

สัญลักษณ์ 

"ดิฉันเป็นหัวหน้าหน่วยอพยพ

และลูกทีมขณะนี้ จัดเตรียม

อุปกรณ์พร้อมแล้วค่ะ" 

 - ทีมตรวจรายชื่อ  

 

1. นางกนกภัคย์  (สป.รง.) 

2. นายพงษ์ศักดิ์ (สร.) 

3. น.ส.มาลี    (กกจ.) 

4. น.ส.พิมพ์พร (กพร.) 

5. นายไชยยศ    (กสร.) 

6. น.ส.ณัชชา   (สปส.) 

- บอร์ดเช็คชื่อ 

- ปากกา  

 

 - ทีมพยาบาล   

 

1. นายกล้าณรงค์ (สป.รง.) 

2. นายธนัฐ (สร.) 

3. น.ส.วริดา (กกจ.) 

4. นางอรอนงค์ (กพร.) 

5. นางธัญรัศม์ิ     (กสร.) 

6. น.ส.ลัดดาวัลย์ (สปส.) 

- เสือ้

สัญลักษณ์ 

- กระเปา๋

พยาบาล 

- เสื่อที่นั่ง 

 

11.02.40 น. 6.2 หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพร้อมลูก

ทีมรายงานตัวต่อ ผอ.ดับเพลิง 

คุณสุภิญญา 

 

- เสือ้

สัญลักษณ์ 

"ดิ ฉั น เป็ น หั วห น้ าห น่ ว ย

ปฏิบัติการและลูกทีมขณะนี้

พร้อม แล้วค่ะ" 

 - ทีมค้นหา   1. นายกิตตินันท์ (สป.รง.) 

2. นายสมนึก  (สร.) 

3. นายมีศักดิ์  (กกจ.) 

4. นายสุรชัย  (กพร.) 

5. นายพิทักษ์ (กสร.)  

6. นายพิทยาธร สร.)  

7. นายบรรเจิด (สปส.) 

- เปล 

- กระเป๋ าปฐม

พยาบาล 

 

 - ทีมผจญเพลิง  1.นายโสภณ  (สป.รง.) 

2.นายไพศาล   (สร.) 

3.นายอานนท์  (กกจ.) 

1. นายโยธนิ (กกจ.) 

2. นายจิระชัย (กพร.) 

3. นายณวัฒน์ (กสร.) 

4. นายสุวิทย์ (สปส.) 

 

 

 

- ชุดดับเพลิง 

- ถังดับเพลิง 

 
ทีม 
A 

ทีม 
B 
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เวลา ลำดับเหตุการณ์ ผู้รับผิดชอบ อุปกรณ์ บทสนทนา 

 - ทีมไฟฟ้า  1. นายศุภฤกษ์ (สป.รง.) 

2. นายธนกฤษ (กกจ.)  

3. นายพิสิฐ    (กพร.) 

4. นายวิจิตร   (กสร.) 

5. นางปานชีวา    (กสร.) 

6. นายพงษ์ศักดิ์ (สปส.) 

- ไม้ชักฟิวส์ 

- รองเท้าเซฟตี้ 

-ประจำจุดตัดไฟฟ้าและรอ

ปล่อย Alarm 
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เวลา ลำดับเหตุการณ์ ผู้รับผิดชอบ อุปกรณ์ บทสนทนา 

11.02.50 น. 6.3 หัวหน้าหน่วยสื่อสารพร้อมลูกทีม

รายงานตัวต่อ ผอ.ดับเพลิง 

คุณชนกพรอนันต์ - เสื้อสัญลักษณ์ “ดินฉันเป็นหัวหน้าหน่วย

สื่อสารและลูกทีมพร้อม

แล้วค่ะ” 

 - ทีมสื่อสาร คุณสุราคัญธี - ไมโครโฟน (โทรศั พท์ แจ้งขอความ

ช่ วยเห ลื อห น่ วยงาน

ภ ายน อ ก  ดั บ เพ ลิ ง , 

พยาบาล) 

 - ทีมประชาสัมพันธ์ 

- คุณปิยธิดา โทรศัพท์แจ้ง 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 02-2454035 

สำนักงานประกันสังคม  02-2484866 

กรมการจัดหางาน        02-2486836 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

02-2459133 

คุณปิยธิดา - โทรศัพท์ (ป ร ะก าศ เสี ย งต า ม

สายตามข้ อความและ

โทรศัพท์แจ้งอาคารต่างๆ ) 

11.03.00 น. 6.4 หัวหน้าหน่วยจัดหา สนับสนุน พร้อม

ลูกทีม รายงานตัวต่อ ผอ.ดับเพลิง 

คุณจรัสศรี -เสื้อสัญลักษณ์ 

-วิทยุสื่อสาร 

“ดิฉันเป็นหัวหน้าหน่วย

จัดหา สนับสนุนและลูก

ทีมขณะนี้พร้อมแล้วค่ะ” 

 - ทีมจัดหา 1. นายน้อย  (สป.รง) 

2. น.ส.บำเพ็ญกุล  (กกจ.) 

3. น.ส.ทานตะวัน  (กพร.) 

4. น.ส.นุชนารถ    (กสร.) 

5. นายรัฐธรรมนูญ  (กสร.) 

6. นางลักษณา  (กสร.)                                                                                                                                                                  

- โต๊ะ 

- น้ำดื่ม 

 

 -ทีมจราจร 1. นายยุทธนา 

2. นายชัยยันต์ 

3. นายสุทน              (สป.รง.) 

4. นายวรศักดิ์ 

5. นายชัยฤทธิ ์

- วิทยุสื่อสาร 

- แผงกั้น 

 

 - ทีมพาหนะ 1. นายทม  (สป.รง.) 

2. นายบุญธรรม(สร.)         

3. นายสมจิตร (กกจ.) 

4. นายสุวัฒน์  (กพร.) 

5. นายฉลาด  (กสร.)        

6. นายไพโรจน์ (สปส.) 

- รถยนต์  
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เวลา ลำดับเหตุการณ์ ผู้รับผิดชอบ อุปกรณ์ บทสนทนา 

 7. หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ ส่งทีมผจญ

เพลิงสนับสนุน (ชั้นเกิดเหตุ) 

คุณสุภิญญา 

 

วาจา “คุณอานนท์  ช่วยพาทีม

ขึน้ไปควบคุมไฟที่ชั้น 4 ได้

เลยค่ะ” 

11.03.10 น.  คุณอานนท์ วาจา “ได้ครับ” และสั่ งลูกทีม

ผจญเพลิงทันที (ทีมผจญ

เพลิ ง ควบคุมไฟจนไม่

สามารถดั บได้  จึ งถอย

ออกจากจุดเกิดเหตุ) 
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เวลา ลำดับเหตุการณ์ ผู้รับผิดชอบ อุปกรณ์ บทสนทนา 

11.03.15 น. 

 

 

8. หัวหน้าทีมผจญเพลิง แจ้งหน.หน่วย

ปฏิบัติการ ว่า ไม่สามารถระงับเหตุได้

ขออนุญาตใช้แผนระดับ 3 

คุณอานนท์ 

 

 

 

วาจา “คุณสุภิญญา ครับ ตอนนี้ไฟได้ลุกลาม

เป็นวงกว้าง ขณะนี้ไม่สามารถระงับเหตุ

เพลิงไหม้ได้ ขออนุญาตใช้แผนระดับ 3 

ครับ 

(ขออพยพคน ตัดไฟฟ้า ขอหน่วยงาน

ภายนอก) 

11.03.20 น. 

 

 

1.  หน .หน่วยปฏิบัติการ แจ้งต่อ ผอ .

ดับเพลิงว่าไม่สามารถระงับเหตุได้ขอ

อนุญาตใช้แผนระดับ 3 

คุณสุภิญญา 

 

 

 

ผอ.ดับเพลิง 

วาจา 

 

 

 

วาจา 

 

“ ท่านคะ ได้รับรายงานจากทีมผจญเพลิง

ว่าตอนนี้ ไฟได้ลุกลามเป็นวงกว้าง ไม่

สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ได้ ขออนุญาต

ใช้แผนระดับ  3 ค่ะ” 

“อนุมัติครับ” 

แผนระดับ 3 ระงับเหตุไฟไหม้ข้ันรุนแรง 

11.03.25 น. 

 

10. ผอ.ดับเพลิง  สั่ง หน.ปฏิบัติการตาม

แผนฯ ฉุกเฉินระดับ 3 

ผอ.ดับเพลิง 

 

 

คุณสุภิญญา 

วาจา 

 

 

วาจา 

“คุณสุภิญญา ปฏิบัติตามแผนฯ ระดับ 3 

เลยครับ โดยกดกริ่ งอพยพ ตัด ไฟทั้ ง

อาคารให้หน่วยงานภายนอกเข้าพื้นที่” 

“ได้ค่ะ” และสั่งการต่อทันที 

 

11. หน.ปฏิบัติการ สั่งทีมไฟฟ้า กดกริ่ง

อพยพและตัดไฟฟ้าทั้งอาคาร  

 

 

คุณสุภิญญา 

 

คุณธนกฤษ 

วาจา/

โทรศัพท์ 

วาจา/ โทรศัพท์ 

“คุณธนกฤษ ช่วยกดกริ่งอพยพและตัด

ไฟฟ้าทั้งอาคาร แล้วแจ้งกลับด้วย” 

“ได้ครับ”(ปฎิบัติและตอบกลับมา) 

 

 
 

เสียงกริ่งดังขึ้น 
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เวลา ลำดับเหตุการณ์ ผู้รับผิดชอบ อุปกรณ์ บทสนทนา 

11.03.30 น. 

 

12. ทีมอพยพทุกชั้น  นำพนักงานอพยพไป

ยังจุดรวมพล ที่บริเวณใต้อาคารกรม

พัฒนาฝีมือแรงงานและทำการเช็คชื่อ 

ผู้นำอพยพทุก

พื้นที ่

ตามโครงสร้างฯ 

-ป้ายอพยพ  

-ไฟฉาย 

-ใบเช็คชื่อ 

-ปากกา 

“ทุกท่านเดินตามข้าพเจ้าไปจุดรวมพล

ครับ/ค่ะ” 

11.03.35 น. 

 

13. ทีมสื่อสารโทรฯ แจ้งชุมชนให้อพยพ 

     ไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย 

คุณสุราคัญธี 

 

-โทรฯ 

-เบอร์โทรฯ 

“สวัสดีค่ะ ตอนนี้ไฟได้ลุกลามแล้วขอให้

ทุกท่านอพยพไปอยู่ ในพื้นที่ปลอดภัยค่ะ” 

11.03.40 น. 

 

14. ทีมจราจร แจ้งหน.หน่วยสนับสนุนว่า

รถดับเพลิงมาถึงหน้าอาคาร 

 

คุณยุทธนา 

 

 

 

คุณจรัสศรี 

วาจา 

-วิทยุสื่อสาร 

 

 

วาจา 

“คุณจรัสศรี ครับ รถดับเพลิงมาถึงแล้ว

ครับ”ช่วยพาไปจอดที่จุดจอดรถดับเพลิง

แล้วพา หน.ดับเพลิง (ภายนอก) มาที่กอง

อำนวยการด้วยครับ” 

“ได้ค่ะ (และปฏิบัติตามหน้าที่ทันที)”  

11.03.45 น. 

 

15. ทีมจราจร พาหน.ดับเพลิงภายนอก 

     มาถึงกองอำนวยการดับเพลิง 

คุณยุทธนา 

 

เดินมา “เชิญทางนี้ครับ” 

11.04.00 น. 

 

16. หน.หน่วยปฏิบัติการ อธิบายจุดเกิด 

     เหตุให้หัวหน้าดับเพลิงภายนอก ทราบ 

คุณสุภิญญา 

 

-พิมพ์เขียว “สวัสดี ค่ะ ดิฉัน สุ ภิญญา และนี่  ผอ.

ดับเพลิงประจำพื้นที่ครับ"  (อธิบายพื้นที่

จุดเกิดเหตุและให้ทีมฉุกเฉินชั้นเกิดเหตุ  

พาเข้าพื้นที่) 

11.04.15 น. 

 

17. ทีมอพยพชั้น  3 และชั้น  11  กรม

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  

แจ้งทีมตรวจสอบรายชื่อว่า มีผู้สูญ

หาย 

คุณเสาวลักษณ์ 

และ 

คุณณวัฒน์ 

 

 

 

-ใบเช็คชื่อ “คุณไชยยศค่ะ ชั้น 3 มีผู้สูญหาย 1 คน 

ชื่อ นายดำรงศักดิ์ รมย์ไธสง พบเห็นครั้ง

สุดท้ายที่ชัน้ 3 ค่ะ” 

“คุณไชยยศครับ ชั้น 11 มีผู้สูญหาย 1 คน 

ชื่อ นายกิตติชาติ   ลั่นคีรี  พบเห็นครั้ ง

สุดท้ายที่ชัน้ 3 ครับ” 

11.04.30 น. 

 

18. ทีมตรวจสอบรายชื่อ แจ้งผู้สูญหาย 

     ต่อหัวหน้าหน่วยอพยพ 

 

 กระแสร์สุนทร 

คุณไชยยศ 

 

 

 

รองอธิบดี 

กกจ. เธียรรัตน์ 

-รายละเอียด 

ผู้สูญหาย 

 

 

วาจา 

“ท่านเธียรรัตน์ ครับ กรมสวัสดิฯ มีผู้สูญ

หาย 2 คน ชื่อนายดำรงศักดิ์  รมย์ไธสง

และนายกิตติชาติ   ลั่นคีรี  พบเห็นครั้ ง

สุดท้ายที่ชัน้ 3 และชั้น 2 ครับ” 

“ทราบค่ะ” และแจ้งต่อ ผอ.ดับเพลิงทันที 
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เวลา ลำดับเหตุการณ์ ผู้รับผิดชอบ อุปกรณ์ บทสนทนา 

11.04.35 น. 19. หัวหน้าหน่วยอพยพ แจ้งผู้สูญหายต่อ 

ผอ.ดับเพลิง 

หัวหน้าหน่วย

อพยพ 

วาจา “ท่านคะ มีผู้สูญหายที่ชั้น 3 และชั้น 2 

ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

จำนวน 2 คน ชื่อ นายดำรงศักดิ์ รมย์ไธ

สงและนายกิตติชาติ  ลั่นคีรี ค่ะ”  

11.04.40 น. 

 

20. ผอ.ดับเพลิง สั่งหน่วยปฏิบัติการ 

     ให้ส่งทีมขึน้ไปค้นหาผู้สูญหายทันที 

ผอ.ดับเพลิง 

 

 

 

 

คุณสุภิญญา 

วาจา 

 

 

 

 

วาจา 

“คุณสุภิญญา ครับ ตอนนี้ทราบ ผู้สูญ

หาย 2 คน ชื่อนายดำรงศักดิ์ รมย์ไธสง

และนายกิตติชาติ  ลั่นคีรี พบเห็นครั้ง

สุดท้ายที่ชั้น 3 และชั้น 2 ขอให้ส่งทีมขึ้น

ทำการค้นหาด้วยครับ” 

“ได้ค่ะ” และสั่งทีมค้นหาเข้าปฏิบัติการ

ทันที 
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เวลา ลำดับเหตุการณ์ ผู้รับผิดชอบ อุปกรณ์ บทสนทนา 

11.04.50 น. 

 

21.ทีมค้นหา เข้าค้นหาผู้สูญหายจนพบแจ้ง

กลับมายัง หน.ปฏิบัติการ  

คุณมีศักดิ์ 

 

 

คุณสุภิญญา 

 

- เปล, กระเป๋า

ปฐมพยาบาล 

- ไฟฉาย 

วาจา 

“คุณสุภิญญา ครับ ขณะนี้พบผู้สูญ

หายแล้ว กำลังพาออกจากพื้นที่ไปยัง

จุดปฐมพยาบาลครับ ” 

“ขอบคุ ณ ค่ ะ” แล้ วรายงาน ผอ .

ดับเพลิง ทันที 

11.05.00 น. 

 

22.ทีมพยาบาลดูแลผู้บาดเจ็บและประเมิน

อาการ รายงาน ผอ.ดับเพลิง  พร้อมนำส่ง

โรงพยาบาลกรณีอาการสาหัส และแจ้ง ผอ.

ดับเพลิง 

คุณวริดา 

 

 

ผอ.ดับเพลิง 

- กระเป๋า 

  พยาบาล 

- ผ้าปู, เปล 

วาจา 

 

“ผอ.ดับเพลิง คะ ผู้บาดเจ็บขาหักและ

หมดสติอยู่บริเวณ ชั้น 2 ต้องนำส่ ง

โรงพยาบาลด่วนเลยครับ” 

“ครับ” (สั่งให้หน่วยจัดหาฯ เตรียมรถ

เพื่อนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล) 

11.05.15 น. 

 

23.ทีมจราจร แจ้งหน.หน่วยสนับสนุนว่า 

รถพยาบาล  มาถึงหน้าอาคาร 

 

คุณยุทธนา 

 

คุณจรัสศรี 

 

 

คุณยุทธนา 

วาจา /วิ ท ยุ

สื่อสาร 

วาจา 

 

 

วาจา 

“คุณจรัสศรี ครับ รถพยาบาลมาถึง

หน้าอาคารแล้วครับ” 

“ค่ ะ  ช่ ว ยพ าไป จอด ที่ จุ ด จอ ด

รถพยาบาลแล้วพา เจ้าหน้าที่ มาที่กอง

อำนวยการด้วย”  

“ได้ครับ (และปฏิบัติตามหน้าที่ทันที)” 

11.05.30 น. 

 

24.เพลิงสงบ หน.ดับเพลิงภายนอก รายงาน

สถานการณ์ ต่อทีมผจญเพลิงพื้นที่ 

ดับเพลิงภายนอก 

คุณอานนท์ 

วาจา 

วาจา 

“ ตอนนี้สามารถดับไฟได้แล้วครับ” 

“ขอบคุณครับ  

(และแจ้งต่อ หน.ปฏิบัติการทันที”) 

11.05.40 น. 

 

25.หน.หน่วยปฏิบัติการ แจ้ง ผอ. ดับเพลิง 

ว่าเพลิงสงบแล้ว 

คุณสุภิญญา 

 

ผอ.ดับเพลิง 

วาจา 

 

วาจา 

“ท่านคะ ได้รับรายงานจากทีมผจญ

เพลิงว่าตอนนี้สามารถดับไฟได้แล้ว

ค่ะ” 

“ขอบคุณครับ” 

เพลิงสงบ 

11.06.00 น. 

 

26.ผอ.ดั บเพลิ ง  กล่ าวขอบคุณ และ

ประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน 

ผอ.ดับเพลิง 

 

เครื่องเสียง 

วาจา 

”เรียนพนักงานทุกท่าน ตามที่ได้เกิดเหตุ

เพลิงไหม้ที่ ชั้น 4 กองทะเบียนจัดหางาน

กลางฯ กรมการจัดหางาน นั้น ขณะนี้

เหตุการณ์ได้สงบลงแล้ว  จึงขอประกาศ

ยกเลิกภาวะฉุกเฉิน  ให้พนักงานทุกท่าน

กลับเข้าทำงานตามปกติ  และขอเชิญ

คณะกรรมการกองอำนวยการดับเพลิง

เข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุม ศ.นิคม 

จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงานครับ ขอขอบคุณทุก

ท่านที่ให้ความร่วมมือ 
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เวลา ลำดับเหตุการณ์ ผู้รับผิดชอบ อุปกรณ์ บทสนทนา 

11.06.10 น. 

 

26.  หัวหน้าหน่วยสื่อสาร รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น จัดเตรียมสถานที่ เพื่อให้ ผอ.ดับเพลิง แถลงข่าวเบื้องต้นต่อนักข่าว

จากหน่วยงานภายนอก 

11.06.20 น. 

 

27. ให้แถลงข่าวของผู้บริหาร 

ผู้สื่อข่าว จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ในครั้งนี้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ หรือ เสียชีวิตบ้างไหมค่ะ 

ผู้บริหาร มีผู้สูญหาย จำนวน 1 ราย คือ นายดำรงศักดิ์  รมย์ไธสง กองสวัสดิการแรงงาน ชั้น 3 และมี

ผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย คือ นายกิตติชาติ  ลั่นคีรี อาการขาหัก มีเลือดไหลออกมาเล็กน้อย และหมด

สติ ซึ่งได้นำส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ผู้สื่อข่าว        ไม่ทราบว่า ทางกระทรวงแรงงาน สรุปสาเหตุได้หรือยังว่าต้นเพลิงที่ไหม้เกิดที่จุดใด และเกิดจาก

สาเหตุใด 

ผู้บริหาร จากผลการสอบสวนเบื้องต้น ต้นเพลิงเกิดที่กาต้มน้ำร้อน กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครอง

คนหางาน กรมการจัดหางาน ชั้น 4  ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ กำลังสอบสวนหาสาเหตุที่ชัดเจน มากกว่านี้

อยู่ครับ            

ผู้สื่อข่าว พอจะบอกได้ไหมค่ะ อีกนานเท่าไหร่ ถึงจะทราบข้อมูลที่ชัดเจน 

ผู้บริหาร ต้องรอผลสรุปจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งคาดว่าน่าจะไม่เกิน 3 วัน  จากนั้นทางกระทรวงฯ จึงจะแจ้ง

ให้ทราบข้อมูลทีช่ัดเจนอีกครั้งครับ 

ผู้สื่อข่าว ไม่ทราบว่า  จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ในครั้งนี้ ทางกระทรวงแรงงาน สรุปความเสียหายได้หรือไม่ว่า  

มีมูลค่าเท่าไร และมีผลกระทบต่อการดำเนินการของกระทรวงฯ หรือไม่  อย่างไร 

ผู้บริหาร จากการประมาณมูลค่าความเสียหายเบื้องต้น น่าจะไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยเพลิงไหม้พื้นที่ชั้น 3 ไป

กว่า 30%  ส่วนผลกระทบที่มีต่อกระทรวงฯ นั้นมีอยู่แต่คงไม่มาก เพราะอาคารดังกล่าวคาดว่าจะใช้

เวลาไม่เกิน 1 วัน ก็จะสามารถเปิดดำเนินการได้เหมือนเดิม  ส่วนพื้นที่ชัน้อ่ืน ๆ ไม่มีความเสียหายครับ 

ผู้สื่อข่าว อีกนานไหมที่ทางกระทรวงแรงงาน จะเปดิให้ใช้งานชั้น 3 ได้เหมือนเดิม 

ผู้บริหาร ไม่เกิน 1 สัปดาห์ เราสามารถซ่อมแซมและตกแต่งพืน้ที่เกิดเหตุได้เหมือนเดิม โดยในระหว่างนี้เราได้

ย้ายหน่วยงาน ในชั้นที่เกิดเหตุไปทำงานในพื้นที่ชั้น 5 ซึ่งเป็นพื้นที่ห้องประชุม เพื่อให้สามารถทำงาน

ได้ตามปกติ โดยเราม่ันใจว่าผลกระทบที่เกิดจะไม่เป็นปัญหาหนัก สามารถแก้ไขได้ครับ 

ผู้สื่อข่าว จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ในครั้งนี้ ทำให้ผู้ที่มาติดต่องาน มีสภาพจิตใจเป็นอย่างไร และกระทรวง

แรงงาน มีวิธีการที่ฟืน้ฟูสภาพจิตใจ อย่างไรบ้าง 

ผู้บริหาร บุคลากรทุกคนที่ประจำภายในพื้นที่นี้  มีทักษะและมีความพร้อมในการรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพราะ

ทางกระทรวงแรงงานของเรา มีการกระตุ้นและรณรงค์ให้บุคลากร เข้าใจในหน้าที่และบทบาทของแต่ละคน

อย่างชัดเจนเป็นประจำ  ดังนั้นจึงไม่ส่งผลกระทบต่อบุคลากรมากนักครับ 

ผู้สื่อข่าว แล้วในส่วนชุมชนรอบข้างหรือหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาติดต่อได้รับผลกระทบใด  

ผู้บริหาร เหตุการณ์ครั้งนี้ พื้นที่อาคารข้างเคียงไม่ได้รับความเสียหาย แต่อาจเกิดความไม่สะดวกในระหว่าง

เกิดเหตุ ซึ่งหลังจากนี้แล้วทางเราจะเข้าไปชี้แจงและทำความเข้าใจกับพื้นที่ข้างเคียงให้มีความม่ันใจ

กับมาตรการของกระทรวงฯ  
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เวลา ลำดับเหตุการณ์ ผู้รับผิดชอบ อุปกรณ์ บทสนทนา 

 ผู้สื่อข่าว แล้วมาตรการแก้ไขและป้องกันเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ ทางกระทรวงแรงงาน จะดำเนินการอย่างไร 

ผู้บริหาร ทางกระทรวงแรงงาน ได้วางแนวทางของการแก้ไขป้องกันเป็น 2  ระยะครับ 

 1) มาตรการระยะสั้น ทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จะเร่งปรับปรุงพื้นที่ให้สามารถ

ดำเนินงานได้ตามปกติ   

 2) มาตรการระยะยาว ต้องรอสรุปสาเหตุจากเจ้าหน้าที่ราชการ และเราจะเพิ่มประสิทธิภาพของ

เครือ่งมืออุปกรณ์รวมถึงบุคลากรให้มากขึน้ 

ผู้บริหาร ถึงตอนนีแ้ล้ว ผมต้องขอตัวไปร่วมประชุมคณะทำงานของกระทรวงแรงงาน ก่อนครับ 

ผู้สื่อข่าว แล้วทางเราจะสามารถสัมภาษณ์ท่านได้อีกเม่ือไรคะ 

ผู้บริหาร ผมจะให้ทางผู้รับผิดชอบดูแลของกระทรวงแรงงานประสานงานทางพวกคุณอีกครั้ง คงไม่เกิน 2-3 วัน 

รบกวนขอชื่อ และ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้แก่เจ้าหน้าที่เราด้วยครับ ขอบคุณครับ 

ผู้สื่อข่าว ขอบคุณค่ะ 

11.07.15 น. 

 

28. การประชุมการใช้แผนบรรเทาทุกข์ และฟื้นฟู หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้  ปี 2562 

ผอ.ดับเพลิง ทุกท่านมาพร้อมกันแล้วนะครับ ก่อนอ่ืน ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมายได้เป็นอย่างดี ผมขอเริ่มการประชุมเลยนะครับ ผมขอใช้แผนบรรเทาทุกข์และฟื้นฟู จาก

เหตุเพลิงไหม้ กรมการจัดหางาน ชั้น 4 แล้วลุกลามไม่ทราบว่ามีผู้บาดเจ็บ หรือติดค้างกี่คนครับ 

หน่วยอพยพ บุคลากรไม่มีผู้เสียชีวิตได้รับขาหัก และหมดสติอยู่บริเวณบันไดชั้น 2 จากเหตุการณ์ 1 คน ติด

ค้าง 1 คน เป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทั้ง 2 คนค่ะ 

ผอ. ดับเพลิง บริเวณชั้น 4 ห้องทำงาน ได้รับความเสียหายมากน้อยเพียงใดครับ 

ฝ่ายอาคาร ในส่วนความเสียหายของชั้น 4 ห้องทำงานที่แบ่งกั้นเป็นห้องอาหาร ที่สำรวจเบื้องต้นพบหลังเพลิง

สงบโดยสิน้เชิงแล้ว พบว่า   

1.อุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟเครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ เสียหายทั้งหมด ต้องเปลี่ยนและติดตั้ง

อุปกรณ์ใหม่ ราคา 60,000 บาท ระยะเวลาจัดหาอุปกรณ์ และซ่อมคิดว่าน่าจะใช้ เวลา 2 สัปดาห์  

2.เครื่องถ่ายเอกสาร คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์  เสียหายรวมราคาประมาณ 150,000 บาท แต่ใน

เบื้องต้น ฝ่าย IT จะดำเนินการเช่าอุปกรณ์จากบริษัทที่ให้บริการเช่ามาใช้ทดแทนก่อน 

3.มีน้ำเจ่ิงนองบริเวณพื้นด้านหน้าห้องอาหาร และในห้องทำงานเนื่องจากมีการฉีดน้ำดับเพลิง ให้

เช็ดให้แห้งโดยใช้น้ำในการขัดพื้นก่อน ในส่วนของการสำรวจความเสียหาย ทางอาคารสถานที่จะ

ดำเนินการตรวจสอบโครงสร้างของอาคารทั้งอาคารด้วย เนื่องจากอาจมีรอยแตกร้าวจะมี

ผลกระทบต่อโครงสร้างของอาคาร ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์หลังจากที่ล้างพืน้และขัดคราบ

ที่ติดอยู่ออก โดยในเบื้องต้นทางหน่วยงานอาคารสถานที่ จะนำกรวยหรือเชือกแดงไปกั้นบริเวณ

ดังกล่าวก่อน 

 



 

 

ภาคผนวก ง 
แผนเผชิญเหตุในสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีชุมนุมประท้วง 

 

 

 



แผนเผชิญเหตุในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีชุมนมุประท้วง กระทรวงแรงงาน 
 ๑. บทนำ 
       ปัจจุบันมีสถานการณ์และเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนโดยปัจจุบันทันด่วนและจะต้องรีบแก้ไขโดยฉับพลัน 
เช่น ภาวะฉุกเฉิน/เหตุฉุกเฉิน ซึ่งอาจเกิดจากการรวมกลุ่มชุมนุมประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหา อาทิ  
กลุ่มพลังทางการเมือง กลุ่มนักศึกษา กลุ่มผู้ใช้แรงงาน และประชาชนที่รับความเดือดร้อนจากการดำเนิน
นโยบายของรัฐ เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองอาจเปน็เงือ่นไขใหก้ลุ่มผู้ชุมนุมก่อความไม่สงบข้ึน การชุมนุมประท้วง
อาจสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนส่วนรวม  เจ้าหน้าที่และทรัพย์สินของทางราชการ 
ที่อาจเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งรัฐ รวมถึงสถานการณ์ภัยธรรมชาติที่กระทบต่อสาธารณชน หรือเป็นเหตุการณ์
ที่มนุษย์กระทำข้ึน ดังนั้น การแก้ไขปัญหาต้องกระทำอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความสงบ
เรียบร้อยข้ึนภายในสถานที่ราชการของกระทรวงแรงงาน โดยการเตรียมการไว้ตั้งแต่ภาวะปกติ 
       แผนเผชิญเหตุในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีชุมนุมประท้วง กระทรวงแรงงาน จึงถูกกำหนดข้ึน 
โดยได้ระบุถึงแนวทางในการเตรยีมการรองรบั และวิธีการจัดการกับภัยต่าง ๆ  เพื่อให้บุคลากรของกระทรวงแรงงาน
ได้ใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินข้ึน ซึ่งแผนเผชิญเหตุน้ี
ได้มีการพิจารณาทบทวน และปรับปรุงให้เหมาะสมและครอบคลุมสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดข้ึนในการ
ดำเนินงานที่สามารถนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 
 ๒. วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีมีการชุมนุม
ประท้วงที่กระทรวงแรงงาน 
  2. เพื่อกำหนดอำนาจหน้าที่ของบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติ
ของหน่วยงานต่าง ๆ ไว้ให้พร้อมปฏิบัติงานทั้งในระยะก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และภายหลังที่เหตุการณ์ 
ได้ผ่านพ้นไปแล้ว 
  3. เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของกระทรวงแรงงาน  และป้องกันการกระทำที่ไม่ชอบ 
ด้วยกฎหมาย ซึ่งจะมีผลเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ 
 
 ๓. นิยามศัพท์ 
  สถานการณ์ ฉุ ก เฉิน  หมาย ถึง  สถานการณ์ ทุ กชนิดที่ เป็ น ภัยต่อความมั่ นคงของรัฐ 
กระทบกระเทือนต่อความสงบของประชาชนหรือกระทบกระเทือนต่อความสงบของกระทรวงแรงงาน  
  การชุมนุมประท้วง หมายถึง การแสดงออกด้วยการกระทำ  เพื่อแสดงให้เห็นว่า คัดค้าน 
หรือไม่เห็นด้วย ซึ่งมีหลากหลายวิธี เช่น การอดข้าวประท้วง การเดินประท้วง ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นการแสดงออก
ทางสังคมและการเมือง โดยหากการชุมนุมประท้วงนั้นเป็นการที่ใช้ความรุนแรงจะก่อให้เ กิดความวุ่นวาย 
จนกลายเป็นการก่อการจลาจล 
  หน่วยงานเจ้าของเรื่อง หมายถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบปัญหาที่เป็นสาเหตุของการชุมนุม
ประท้วงและกลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค สำนักตรวจและประเมินผล ซึ่งเป็นหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบในการรายงานสถานการณ์การชุมนุมประท้วง 
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 ๔. หลักการปฏิบัติ 
  กรณีมีการชุมนุมประท้วงท่ีกระทรวงแรงงาน 
   การชุมนุมประท้วง โดยทั่วไปจะต้องพิจารณาว่า เป็นสิทธิข้ันพื้นฐานของประชาชน 
ที่สามารถชุมนุมโดยสงบ และปราศจากอาวุธภายในขอบเขตกฎหมาย การป้องกัน และระงับการชุมนุม
ประท้วงต้องปฏิบัติอย่างละมุนละม่อน ใช้การเจรจาทำความเข้าใจ และการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ การใช้
กำลังเข้าระงับการชุมนุมประท้วงเป็นมาตรการสุดท้ายเมื่อไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 
  4.1 การบริหารแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีชุมนุมประท้วง กระทรวงแรงงาน 
   1. ผู้บัญชาการเหตุการณ์ที่ปลัดกระทรวงแรงงานแต่งตั้ง มีอำนาจประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉิน เพื่อดำเนินการตามแผนงานเผชิญเหตุในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีชุมนุมประท้วง กระทรวงแรงงาน  
และมีอำนาจหน้าที่ตามที่คำสั่งแต่งตั้งกำหนด 
   2. ให้มีคณะบุคคลเป็นที่ปรึกษาการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งปลัดกระทรวงแรงงาน
แต่งตั้งข้ึนเพื่อมีหน้าที่ในการช่วยอำนวยการ ช่วยสั่งการของผู้บัญชาการเหตุการณ์ และประสานเพื่อป้องกัน
และระงับเหตุผู้ชุมนุมประท้วงทั้งภายในและบริเวณกระทรวงแรงงาน  
   3. ในกรณีมีข้อสงสัยในการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีชุมนุม
ประท้วง กระทรวงแรงงาน ให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์เป็นผู้มีอำนาจช้ีขาดสั่งการในการปฏิบัติการ และให้ 
คำช้ีขาดของผู้บัญชาการเหตุการณ์ถือว่าเป็นที่สุด 
  4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติ 
  (๑) ก่อนเกิดเหตุ   
   :  ระดับความรุนแรงของสถานการณ์  :  ระดับปกต ิ
   สถานการณ์         :  ปกต ิ
   การปฏิบัติ          :  การปฏิบัติในระดับนี้เป็นการปฏิบัติในสถานการณ์ปกติโดยใช้การเฝ้า
ระวังปัญหา  กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานแต่ละพื้นที่ทั้งส่วนกลา งและส่วนภูมิภาค
ประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่จะสามารถนำมาประเมินสถานการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ในพื้นที่ 
ทั้งนี้ให้สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยกลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาคเป็นหน่วย
ประสานงานในส่วนกลาง และสำนักงานแรงงานจังหวัดเป็นหน่วยประสานงานระหว่างหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงานในพื้นทีแ่ต่ละจังหวัด พร้อมทั้งตรวจสอบความพร้อมของกล้องวงจรปิดให้สามารถพร้อมใช้ใน
การปฏิบัติงาน และจัดเตรียมแผนผังบริเวณกระทรวงแรงงาน 
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  (๒) ขณะเกิดเหตุ   
   เมื่อปรากฏว่ามีสถานการณ์ ฉุกเฉินเกิดข้ึน ผู้บัญชาการเหตุการณ์มีอำนาจประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินและใช้แผนเผชิญเหตุในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีชุมนุมประท้วง กระทรวงแรงงาน โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงแรงงาน ซึ่งหากปลัดกระทรวงแรงงานไม่สามารถให้ความเห็นชอบได้ในกรณี
เกิดสถานการณ์ชุมนุมประท้วง ให้ผู้บญัชาการเหตุการณ์ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีชุมนุมประท้วงไปก่อน 
แล้วดำเนินการให้ได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงแรงงานภายในสามวัน หากมิได้ดำเนินการขอความ
เห็นชอบจากปลัดกระทรวงแรงงานภายในเวลาทีก่ำหนด หรือปลัดกระทรวงแรงงานไม่ใหค้วามเห็นชอบ ให้การ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวเป็นอันสิ้นสุดลง 
   เมื่อสถานการณ์ชุมนุมประท้วงสิ้นสุดลงแล้ว หรือเมื่อปลัดกระทรวงแรงงานไม่ให้ความเห็นชอบ 
ให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์ประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีชุมนุมประท้วงนั้น 
   :  ระดับความรุนแรงของสถานการณ์  :  ระดับ ๑ 
   สถานการณ์        :  เมื่อปรากฏข่าวสารที่เช่ือถือได้ว่ามีแนวโน้มที่จะมีกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วง
เดินทางมาชุมนุมเรียกร้องที่กระทรวงแรงงาน 
   การปฏิบัติ          :  เมื่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ประกาศระดับความรุนแรงของสถานการณ์
ระดับ 1 การปฏิบัติในระดับนี้เปน็การร่วมปฏิบัติของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานที่มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
บริเวณกระทรวงแรงงาน ดังนี้ 
     (1) จัดตั้งเครือข่ายในการสื่อสาร : สำนักตรวจและประเมินผล สป. จัดตั้งกลุ่มไลน์ 
เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวและรายงานสถานการณ์ 
                       (2) การประสานการปฏิบัติ  :  เลขานุการกรมกรมการจัดหางาน  เลขานุการกรม 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เลขานุการกรมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ผู้อำนวยการสำนักงาน
ประกันสังคมเขตพื้นที่ ๓ ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สป.
ผู้อำนวยการกลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค สำนักตรวจและประเมินผล ผู้อำนวยการกองกลาง สป.
รายงานตัวรับคำสั่งจากผู้บัญชาการเหตุการณ์ ในส่วนที่แต่ละหน่วยงานจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งผู้บัญชาการ
เหตุการณ์  ได้แก่  
   - การกำชับให้บุคลากรทุกหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยกระทรวง
แรงงาน 
    - การเตรียมการให้การสนับสนุน ข้อมูลข่าวสาร สถานที่ เจ้าหน้าที่ อุปกรณ์/เครื่องมือ
สื่อสาร ยานพาหนะพร้อมคนขับ งบประมาณ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ที่จำเป็น รวมถึงการประสาน
ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ๆ อาทิ รถสุขาเคลื่อนที่ ฯลฯ  
   (3) การติดตามความเคลื่อนไหวและรายงานสถานการณ์  :  หน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
จัดเจ้าหน้าที่ติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงและจัดทำรายงานความเคลื่อนไหวและแนวโน้ม
สถานการณ์นำเรียนผู้บริหารระดับสูงและรายงานศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงานทราบโดยเร่งด่วน 
   (4) การประสานการปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยกระทรวงแรงงาน  :  
เลขานุการกรมกรมการจัดหางาน  เลขานุการกรมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  เลขานุการกรมกรมสวัสดิการ 
และคุ้มครองแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ ๓ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสนับสนุนเครือข่าย
และประสานภูมิภาค สั่งการกำชับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของทุกหน่วยงานที่มีการจัดจ้างให้มีความ
ตื่นตัวในการปฏิบัติหน้าที่ประจำจุด และตรวจตราบุคคลและยานพาหนะที่ผ่าน เข้า – ออก บริเวณกระทรวงแรงงาน 
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และอาคารต่าง ๆ โดยเคร่งครัด ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ เพื่อป้องกันมิให้กลุ่มผู้ชุมนุมประท้วง
หรือยานพาหนะของกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงแอบแฝงเข้ามาภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน 
   (5) การประสานการปฏิบัติกับสถานีตำรวจนครบาลดินแดง : กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่าย
และประสานภูมิภาค สำนักตรวจและประเมินผล สป. แจ้งประสานในเบื้องต้นกับสถานีตำรวจนครบาลดินแดง 
เพื่อขอรับการสนับสนุนจดักำลงัเข้ารักษาความสงบเรียบรอ้ยบริเวณกระทรวงแรงงานเมื่อมีกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วง 
   :  ระดับความรุนแรงของสถานการณ์  :  ระดับ ๒  
   สถานการณ์ท่ี ๑   :  เมื่อกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงเดินทางมาชุมนุมท่ีกระทรวงแรงงาน 
โดยชุมนุมอยู่ด้านนอกกระทรวงแรงงาน   
   การปฏิบัติ          :  เมื่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ประกาศระดับความรุนแรงของสถานการณ์
ระดับ 2 การปฏิบัติในระดับนี้เปน็การร่วมปฏิบัติของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานที่มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
บริเวณกระทรวงแรงงาน โดยให้เริ่มปฏิบัติพร้อมกันในทันทีเมื่อได้รับคำสั่งจากผู้บัญชาการเหตุการณ์ 
                     (๑) การประสานการปฏิบัติกับสถานีตำรวจนครบาลดินแดง : กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่าย 
และประสานภูมิภาค สำนักตรวจและประเมินผล สป. ประสานกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจนครบาล 
ดินแดง จัดกำลังเข้ารักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณกระทรวงแรงงาน 
   (๒) การประสานการปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยกระทรวงแรงงาน    :  
เลขานุการกรมกรมการจัดหางาน  เลขานุการกรมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  เลขานุการกรมกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน  ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ ๓  ผู้อำนวยการกลุ่มงานสนับสนุนเครือข่าย
และประสานภูมิภาค สั่งการกำชับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของทุกหน่วยงานที่มีการจัดจ้างให้ปฏิบัติ
หน้าที่ประจำจุดร่วมกับเจ้าหน้าที่ของทุกกรม เพื่อตรวจตราบุคคลและยานพาหนะที่ผ่าน เข้า – ออก บริเวณ
กระทรวงแรงงานและอาคารต่าง ๆ โดยเคร่งครัด ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาร าชการ และไม่อนุญาต 
ให้กลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงหรือยานพาหนะของกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงเข้ามาภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ยกเว้น
ตัวแทนการเจรจา หากมีการนัดหมายเข้าร่วมการเจรจาจะต้องแลกบัตรผ่านเข้า – ออก ตามมาตรการรักษา
ความปลอดภัยกระทรวงแรงงาน (รวมถึงกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพื่อคัดกรองสื่อมวลชน) 
       (๓) การประสานงานด้านการข่าว  :  กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค 
สำนักตรวจและประเมินผล สป. ประสานงานด้านการข่าวกับหน่วยข่าวหลักประกอบด้วย สำนักข่าวกรอง
แห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี  ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย  กองบัญชาการ
ตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย เพื่อรวบรวมข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์แจ้งต่อหน่วยงานเจ้าของเรื่องในการพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ได้ข้อยุติ  
   (๔) การติดตามความเคลื่อนไหวและรายงานสถานการณ์  :  หน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
จัดเจ้าหน้าที่ติดตามความเคลื่อนไหวสภาพการชุมนุมประท้วง บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงการ
ปราศรัยของแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงและจัดทำรายงานความเคลื่อนไหวและแนวโน้มสถานการณ์นำเรียน
ผู้บริหารระดับสูงทราบโดยเร่งด่วน 
 
 
 
 

(๕) การเผยแพร่... 
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   (๕) การเผยแพรข่่าวสารและการประชาสัมพันธ์เหตุการณ์ : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สป. 
และหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของทุกหน่วยงานในสังกัดที่มีที่ตั้งในบริเวณ
กระทรวงแรงงาน สร้างการรับรู้บุคคลภายในองค์กรและนอกองค์กร และร่วมปฏิบัติในการประสานหน่วยงาน
เจ้าของเรื่องรวบรวมจดัเตรยีมข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดข้ึน การดำเนินการแก้ไขปัญหา เพื่อผลิตสื่อเผยแพร่ และ
กระจายข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อภาพลักษณ์ของกระทรวงแรงงานในการดำเนินการแก้ไขปัญหา
เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดในสถานการณ์ที่เกิดข้ึน   
   (๖) การสนับสนุนการปฏิบัติ  :  เลขานุการกรมกรมการจัดหางาน  เลขานุการกรม 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  เลขานุการกรมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ผู้อำนวยการสำนักงาน
ประกันสังคมเขตพื้นที่ ๓  ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง สป. จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานเพื่อสนับสนุน 
สถานที่ อุปกรณ์/เครื่องมือสื่อสาร ยานพาหนะพร้อมคนขับ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ที่จำเป็นในทันที
ที่ได้รับคำสั่งจากผู้บัญชาการเหตุการณ์ 
   (๗) การดำเนินการทางกฎหมาย : กองกฎหมาย สป. และหน่วยงานด้านกฎหมาย 
ของทุกหน่วยงานในสังกัดที่มีที่ตั้งภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ร่วมพิจารณาดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษ
ตามข้ันตอนของกฎหมายในฐานความผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญาต่อผู้ชุมนุมประท้วงเมื่อมีการกระทำผิด
ในทันทีที่ได้รับคำสั่งจากผู้บัญชาการเหตุการณ์  
   (๘) การเจรจาแก้ไขปัญหา  :  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดสถานที่และเจ้าหน้าที่
เข้าช้ีแจงข้อกฎหมายให้กลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงทราบถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีการบัญญัติไว้ โดยเฉพาะ 
ที่เกี่ยวกับการชุมนุมประท้วงเพื่อป้องกันมิให้เกิดการกระทำผิด และจัดชุดเจรจาไกล่เกลี่ย เชิญผู้แทน 
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเจรจาแก้ไขปัญหา ให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว และให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องสนับสนุนข้อมูลสำหรับ
การเจรจา 
   (๙) การปฏิบัติภายหลังการเจรจาแก้ไขปัญหายุติ  :  เมื่อการเจรจาไกล่เกลี่ยแก้ไขปัญหาได้
ข้อยุติผู้แทนที่เข้าร่วมการเจรจาสามารถยุติปัญหาทำความตกลงกันได้ กลุ่มผู้ชุมนุม ประท้วงยินยอมยุติ 
การชุมนุม เดินทางกลับภูมิลำเนา เหตุการณ์เป็นอันยุติ หน่วยงานเจ้าของเรื่องจัดทำรายงานสรุปสถานการณ์
การชุมนุมประท้วงและการดำเนินการแก้ไขปัญหา นำเรียนผูบ้ริหารระดับสงู และกราบเรยีนนายกรฐัมนตรีทราบ 
   (๑๐) การปฏิบัติเมื่อกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงร้องขอรถรับ – ส่งกลับภูมิลำเนา  :  เมื่อกลุ่มผู้ชุมนุม
ประท้วงยุติการชุมนุมและขอรถรับ – ส่ง เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บัญชาการ
เหตุการณ์พิจารณาสั่งการ โดยให้หน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติตามข้อ (๗) จัดเจ้าหน้าที่ร่วมติดต่อ
ประสานงานในการขอรถรับ – ส่งผู้ชุมนุมกลับภูมิลำเนา และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติจนกว่ากลุ่มผู้ชุมนุม
ประท้วงจะเดินทางกลับพ้นพื้นที่กระทรวงแรงงาน     
 
 
 
 
 
 
 

สถานการณ.์.. 
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   สถานการณ์ท่ี ๒   :  เมื่อการเจรจาแก้ไขปัญหาไม่สามารถตกลงกันได้ กลุ่มผู้ชุมนุม
ประท้วงแสดงท่าทีจะชุมนุมต่อเนื่อง และพักค้างคืนบริเวณท่ีชุมนุมนอกพ้ืนท่ีกระทรวงแรงงาน 
   การปฏิบัต ิ
   (๑) การขอความร่วมมือให้กลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงเดินทางกลับภูมิลำเนา  :  กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน กองกฎหมาย สป. และหน่วยงานเจ้าของเรื่อง จัดเจ้าหน้าที่เข้าช้ีแจง ให้กลุ่มผู้ชุมนุม
ประท้วงทราบว่าการชุมนุมพักค้างแรมบรเิวณที่ชุมนุมไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากเป็นเวลากลางคืนยามวิกาล
และนอกเวลาราชการ หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกติข้ึนกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงจะต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์ 
ที่เกิดข้ึน  
    ก. กรณีกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงยินยอม ให้ปฏิบัติตาม (๙) การปฏิบัติภายหลังการเจรจา
แก้ไขปัญหายุติ 
    ข. กรณีกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงไม่ยินยอม ให้กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสาน
ภูมิภาค สำนักตรวจและประเมินผล สป. ประสานสถานีตำรวจนครบาลดินแดงรับทราบสถานการณ์การชุมนุม 
   (๒) กรณีมีเหตุผลและความจำเป็นที่เช่ือถือได้ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงจะต้องพักค้างคืน
บริเวณที่ชุมนุม โดยไม่มีผลกระทบต่อการรักษาความปลอดภัยบริเวณกระทรวงแรงงาน เช่น มีการนัดเจรจา 
ในวันรุ่งข้ึนและการเจรจามีแนวโน้มที่จะยุติปัญหาตกลงกันได้ ให้อยู่ในดุลยพินิ จของผู้บัญชาการเหตุการณ์ 
สั่งการ และให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องและหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจัดเจ้าหน้าที่ผลัดเปลี่ยนอยู่เวรประจำ
กระทรวงแรงงานเพื่อติดตามสถานการณ์กลุ่มผู้ชุมนุมประท้วง และให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่เวรด้วย 
   (๓) เมื่อการเจรจาไกล่เกลี่ยแก้ไขปัญหาได้ข้อยุติให้ปฏิบัติตาม (๙) การปฏิบัติภายหลังการ
เจรจาแก้ไขปัญหายุติ 
   :  ระดับความรุนแรงของสถานการณ์  :  ระดับ ๓ (ภายในพื้นท่ีกระทรวงแรงงาน) 
   สถานการณ์           :  เมื่อมีกลุ่มผู้ชุมนุมประทว้งเข้ามาชุมนุมประท้วงในพื้นที่กระทรวงแรงงาน 
   การปฏิบัต ิ  : เมื่ อ ผู้ บั ญ ช าก าร เห ตุ ก าร ณ์ ป ระก าศร ะดั บ ความ รุ น แ ร ง 
ของสถานการณ์ระดับ 3 การปฏิบัติในระดับนี้เป็นการร่วมปฏิบัติของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 
ที่มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณกระทรวงแรงงาน ตามคำสั่งจากผู้บัญชาการเหตุการณ์ ดังนี้  
   (๑) การขอความร่วมมือให้กลุ่มผู้ ชุมนุมประท้วงออกจากพื้นที่กระทรวงแรงงาน  :   
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กองกฎหมาย สป. และหน่วยงานเจ้าของเรื่อง จัดเจ้าหน้าที่เข้าช้ีแจง  
ให้กลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงทราบว่าการชุมนุมในบริเวณพื้นที่กระทรวงแรงงานซึ่งเป็นสถานที่ราชการไม่สามารถ
กระทำได้ เนื่องจากอาจขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกติข้ึน 
กลุ่มผู้ชุมนุมจะต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน  
   (๒) เร่งรัดการเจรจาแก้ไขปัญหา  :  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดสถานที่  
และเจ้าหน้าที่ชุดเจรจาไกล่เกลี่ย เชิญผู้แทนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเจรจาแก้ไขปัญหา ให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว และให้
หน่วยงานเจ้าของเรื่องสนับสนุนข้อมูลสำหรับการเจรจา 
 
 
 

(๓) ยึดถือ... 
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   (๓) ยึดถือการปฏิบัติตามระดับความรุนแรงของสถานการณ์  :  ระดับ ๒ ข้อ (๑) ถึง (๑๐) 
ตามลำดับ และให้เพิ่มความเข้มข้นของการปฏิบัติในส่วนของการประสานการปฏิบัติตามมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยกระทรวงแรงงาน โดยเน้นการป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงข้ึนไปชุมนุมบนอาคารกระทรวง
แรงงาน (อาคาร ๑๕ ช้ัน) และทุกอาคารของกระทรวงแรงงานโดยเด็ดขาด ทั้งนี้  ให้มีการประสานกำลัง
เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลดินแดง จัดกำลังเข้าเสรมิบรเิวณอาคารกระทรวงแรงงาน และอาคารอื่น ๆ 
ที่จำเป็น เพื่อป้องกันมิให้กลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงบุกรุกขึ้นไปชุมนุมบนอาคาร  
   (๔) เมื่อการเจรจาแก้ไขปัญหาไม่สามารถตกลงกันได้ กลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงแสดงท่าที 
จะชุมนุมต่อเนื่อง และพักค้างคืนบริเวณท่ีชุมนุม ให้ขอความร่วมมือกลุ่มผู้ชุมนุมให้เดินทางกลับภูมิลำเนา  
โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กองกฎหมาย สป. และหน่วยงานเจ้าของเรื่อง จัดเจ้าหน้าที่เข้าช้ีแจง 
ให้กลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงทราบว่าการชุมนุมพักค้างแรมบริเวณที่ชุมนุมไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากเป็นเวลา
กลางคืนยามวิกาลและนอกเวลาราชการ หากเกิดเหตุการณ์ทีไ่ม่ปกติข้ึนกลุ่มผู้ชุมนุมจะต้องรบัผิดชอบกับเหตุการณ์
ที่เกิดข้ึน  
    ก. กรณี กลุ่ มผู้ ชุมนุ มประท้ วงยินยอม  ให้ป ฏิบั ติตาม   ระดับ ความรุนแรง 
ของสถานการณ์ : ระดับ ๒ (๙) การปฏิบัติภายหลังการเจรจาแก้ไขปัญหายุติ 
    ข. กรณีกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงไม่ยินยอมให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บัญชาการเหตุการณ์
พิจารณาสั่งการการปฏิบัติในการประสานการใช้กำลังเข้าระงับการชุมนุมประท้วงเป็นมาตรการสุดท้าย  
เมื่อไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 
    (๕) กรณีมีเหตุผลและความจำเป็นที่เช่ือถือได้ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงจะต้องพักค้างคืน
บริเวณที่ชุมนุมกระทรวงแรงงาน โดยไม่มีผลกระทบต่อการรักษาความปลอดภัยบริเวณกระทรวงแรงงาน  
เช่น มีการนัดเจรจาในวันรุ่งข้ึนและการเจรจามีแนวโน้มที่จะยุติปัญหาตกลงกันได้ ให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์  
สั่งการให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องและหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจัดเจ้าหน้าที่ผลัดเปลี่ยนอยู่เวรประจำ
กระทรวงแรงงานเพื่อติดตามสถานการณ์กลุ่มผู้ชุมนุม และให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติ
จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่เวรด้วย เมื่อการเจรจาไกล่เกลี่ยแก้ไขปัญหาได้ข้อยุติให้ปฏิบัติตาม 
ระดับความรุนแรงของสถานการณ์  :  ระดับ ๒ (๙) การปฏิบัติภายหลังการเจรจาแก้ไขปัญหายุติ 
 
   :  ระดับความรุนแรงของสถานการณ์  :  ระดับ ๔ (ภายในและบริเวณพ้ืนท่ีกระทรวง
แรงงาน) 
   สถานการณ์        :  กลุ่มผู้ ชุมนุมประท้วงรบกวนขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่   
เช่น การปิดกั้นเส้นทางเข้า-ออก กระทรวงแรงงาน ไม่สามารถให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการได้  
และไม่สามารถติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  รวมทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรของกระทรวง
แรงงานไม่สามารถเดินทางเข้ามาปฏิบัติราชการภายในกระทรวงแรงงานได้  ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวอาจจะ
กระทำทั้งภายในและบริเวณกระทรวงแรงงาน 
 
 
 
 

การปฏิบัต.ิ.. 



- 8 - 
 
         การปฏิบัติ          :  เมื่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ประกาศระดับความรุนแรงของสถานการณ์
ระดับ 4 การปฏิบัติในระดับนี้เปน็การร่วมปฏิบัติของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานที่มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
บริเวณกระทรวงแรงงาน โดยให้เริ่มปฏิบัติพร้อมกันในทันทีเมื่อได้รับคำสั่งจากผู้บัญชาการเหตุการณ์ ดังนี้ 
   (๑) การขอความร่วมมือให้กลุ่มผู้ ชุมนุมประท้วงยุติการกระทำที่ เป็นการขัดขวาง 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กองกฎหมาย สป. และหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
จัดเจ้าหน้าที่เข้าช้ีแจงให้กลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงทราบว่าการชุมนุมในบริเวณพื้นที่กระทรวงแรงงานซึ่งเป็นสถานที่
ราชการไม่สามารถกระทำได้ หรือการรบกวนขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อาจขัดต่อบทบัญญัติของ
กฎหมาย และหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกติข้ึนกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงจะต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน 
   (๒) เร่งรัดการเจรจาแก้ไขปัญหา  :  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดสถานที่  
และเจ้าหน้าที่ชุดเจรจาไกล่เกลี่ย เชิญผู้แทนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเจรจาแก้ไขปัญหา ให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว  เพิ่มและ
ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องสนับสนุนข้อมูลสำหรับการเจรจา 
   (๓) กรณีกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงไม่ยินยอมให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บัญชาการเหตุการณ์พิจารณา
สั่งการการปฏิบัติในการประสานการใช้กำลังเข้าระงับการชุมนุมประท้วงเป็นมาตรการสุดท้ายเมื่อไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ 

   :  ระดับความรุนแรงของสถานการณ ์ :  ระดับ 5 (ผู้ชุมนุมประท้วงก่อให้เกิดความวุ่นวาย
และก่อให้เกิดอันตรายจนอาจจะกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าท่ีกระทรวงแรงงานหรือผู้อ่ืน) 
   สถานการณ์ 
   กลุ่มผู้ชุมนุมประทว้งใช้กำลังประทษุรา้ยหรอืขู่ว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
หรือมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าจะมีการกระทำที่มีผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานหรือผู้อื่น  
         การปฏิบัติ          :  เมื่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ประกาศระดับความรุนแรงของสถานการณ์
ระดับ 5 การปฏิบัติในระดับนี้เปน็การร่วมปฏิบัติของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานที่มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
บริเวณกระทรวงแรงงาน โดยให้เริ่มปฏิบัติพร้อมกันในทันทีเมื่อได้รับคำสั่งจากผู้บัญชาการเหตุการณ์ ดังนี้ 
   (1) ในกรณีที่ผู้ชุมนุมประท้วงใช้ความรุนแรงให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บัญชาการเหตุการณ์
พิจารณาสั่งการยุติการทำงาน และอพยพเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน  
   (2) กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค สำนักตรวจและประเมินผล  สป. 
ประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความปลอดภัยในการอพยพเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน  
เช่น ประสานกับสถานีตำรวจนครบาลดินแดง โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง 
สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เป็นต้น 
   (3) กองบริหารการคลัง สป. จัดเตรียมยานพาหนะพร้อมคนขับ และสิ่งอำนวยความสะดวก
ที่จำเป็นเพื่อเตรียมการอพยพ 
 
 
 
 

 
(4) ให้กลุ่มงาน… 
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   (4) ให้กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค สำนักตรวจและประเมินผล  สป.
แนะนำเส้นทางการอพยพให้เป็นไปตามสถานการณ์ โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่กระทรวง
แรงงานเป็นหลัก และเสนอต่อผู้บัญชาการณ์เหตุการณ์พิจารณาเลือกเส้นทางการอพยพ โดยให้คำนึงถึง
เส้นทาง ดังนี้ 
     ก. นำเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานเดินทางข้ึนรถตู้ออกไปทางประตู 7 หรือ 8  
     ข. นำเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานเดินผ่านช่องทางเฉพาะสำหรับใช้การอพยพอยู่บริเวณ
ด้านหลังตึกกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (ใหม่) ไปยังโรงเรียนพิบลูประชาสรรค์ เพื่อข้ึนรถตู้ที่รออยู่นอกพื้นที่ที่มีการ
ชุมนุมประท้วง 
     ค. นำเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานเดินผ่านช่องทางเฉพาะสำหรับใช้การอพยพอยู่บริเวณ
ด้านข้างตึกกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (ใหม่) ไปยังศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง สำนักพัฒนาสังคม 
กรุงเทพมหานคร เพื่อข้ึนรถตูท้ี่รออยู่นอกพื้นที่ที่มีการชุมนุมประท้วง 
   (5) เมื่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ตัดสินใจกำหนดเส้นทางใดหรือหลายเส้นทางเป็นเส้นทาง
อพยพให้กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค สำนักตรวจและประเมินผล  สป. ประสาน 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สป. เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ให้อพยพตามเส้นทางที่กำหนด ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงวิธีการ
ในการประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้น ๆ 
    (6) ให้ผู้อำนวยการกองกลาง สป./เลขานุการกรมทุกกรมนำผู้บริหารของหน่วยงานอพยพ 
ตามเส้นทางที่ได้รับการประสานจากกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สป. พร้อมทั้งแจ้งจำนวนผู้อพยพเมื่อถึง
จุดหมายให้สำนักตรวจและประเมินผล สป. ทราบ  
    (7) ให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดในขณะนั้นของแต่ละกอง/สำนัก/ศูนย์ นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
กระทรวงแรงงานอพยพตามเส้นทางที่ได้รับการประสานจากกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สป. พร้อมทั้งแจ้ง
จำนวนผู้อพยพเมื่อถึงจุดหมายให้สำนักตรวจและประเมินผล สป. ทราบ  
    (8) ให้สำนักตรวจและประเมินผล สป. รายงานผลการอพยพให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์ทราบ
เป็นระยะ 
 
  (๓) การจัดการภายหลังเกิดเหตุ มีแนวทางดังนี้ 
   (๑) ผู้บัญชาการเหตุการณ์เรียกประชุมทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา ทบทวน
บทเรียนการปฏิบัติที่ผ่านมา  
   (๒ ) หน่วยงานที่ ได้รับมอบหมายดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ ถูกต้อง 
ปฏิบัติการทางจิตวิทยาเพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจในข้อเท็จจริงที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหา และมีทัศนคติ 
ที่ดีต่อการดำเนินการของกระทรวงแรงงาน 
   (๓) สำรวจสภาพความเสียหาย หากมีความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการกระทรวง
แรงงานให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการฟื้นฟูความเสียหายให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว 
   (๔) ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการตามกฎหมาย เมื่อปรากฏว่าได้มีการกระทำ
ผิดกฎหมาย 
 
 



 

 

ภาคผนวก จ 
แผนการจัดการและแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการและแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

(IT Contingency Plan) 

ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

แผนการจดัการและแกไ้ขปัญหาจากภยัพิบติัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน  

 

๑ 

แผนการจัดการและแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

(IT Contingency Plan) 

ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 
 

ส านักงานปลดักระทรวงแรงงาน  ก าหนดมาตรการในการรักษาความปลอดภยั  การป้องกันและ
แกไ้ขปัญหาจากภยัพิบตัิท่ีอาจเกิดขึ้น  โดยอาจสร้างความเสียหายแก่ทรัพยสิ์นของทางราชการ รวมทั้งระบบ
สารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ดงัน้ี 

 
 

 
 

หลักปฏิบัติของบุคลากรในการป้องกันอัคคีภัย 
เพื่อป้องกนัมิให้เกิดอคัคีภยัในอาคาร และบุคลากรสามารถปฏิบตัิตนไดถู้กตอ้ง เมื่อเกิดอคัคีภยั จึง

ก าหนดหลกัปฏิบตัิของบุคลากรใน ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ดงัน้ี 
ระบบป้องกนัและแก้ไขปัญหาทีเ่กดิจากกระแสไฟฟ้า 

เน่ืองจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่  จะมีความไวต่อความ
ผิดปกติของกระแสไฟฟ้าที่ได้รับสูงมาก ดังนั้น ส่ิงท่ีมกัจะเกิดขึ้นและยากท่ีจะหลีกเล่ียงได ้ก็คือผลกระทบ
ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากปัญหาทางไฟฟ้า เช่น การช ารุดและเสียหายของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือการสูญหาย
ของขอ้มูลที่ส าคญั รวมถึงการสูญเสียเวลา จากผลกระทบท่ีเกิดจากปัญหาทางไฟฟ้าซ่ึงประกอบดว้ย 
 

๑. ไฟฟ้าตก (Sag หรือ Brownout) 

ไฟฟ้าตก คือ สภาวะท่ีแรงดนัไฟฟ้าลดต ่าลงจากปกติในช่วงเวลาส้ัน ๆ ซ่ึงเป็นปัญหาทางไฟฟ้าท่ี
พบบ่อยที่สุด 
สาเหตุ เกดิจากการเปิดสวิตช์อุปกรณ์บางชนิดที่ตอ้งการใชก้ระแสไฟฟ้ามาก เช่น เคร่ืองปรับอากาศ 
ลิฟต ์และเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร เป็นตน้ อุปกรณ์เหล่าน้ีตอ้งการกระแสไฟฟ้ามากในการตดิเคร่ือง 
เมื่อเทียบกบัการท างานในภาวะปกติ ส่งผลให้แรงดนัไฟฟ้าในสายส่งการไฟฟ้าฯ ลดต ่าลง 
 
 
 
 

อัคคีภัย 
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๒ 

๒. ไฟฟ้าดับ (Blackout) 
ไฟฟ้าดบั คือ สภาวะทีก่ระแสไฟฟ้าหยุดไหล 
สาเหตุ เกิดจากความตอ้งการกระแสไฟฟ้าจากสายส่งการไฟฟ้าฯ ที่มากเกินไปเกิดไฟฟ้าลดัวงจรใน
สายส่ง, พายุฟ้าคะนอง, แผ่นดินไหว และปัญหาท่ีเกิดกบัสายส่งการไฟฟ้าฯ เช่นเสาไฟฟ้าลม้ หรือ
หมอ้แปลงระเบิด ฯลฯ ซ่ึงส่งผลให้ไม่สามารถจ่ายไฟจากการไฟฟ้าได ้
ผลกระทบ การท างานของ RAM หยุดชะงกัทนัที ท าให้ขอ้มูลปัจจุบนัสูญหายได ้รวมถึง การบนัทึก
ขอ้มูลของตารางการจดัการแฟ้ม (FAT) สูญหายได ้มีผลให้ขอ้มูลท่ีเก็บไวท้ั้งหมดสูญหายได ้
 

๓) ไฟฟ้ากระชาก (Spike) 

ไฟฟ้ากระชาก  คือ สภาวะท่ีแรงดันไฟฟ้าเพ่ิมสูงขึ้นอย่างกะทนัหัน โดยสามารถเขา้ไปยงัอุปกรณ์
ไฟฟ้าไดท้ั้งจากสายส่งการไฟฟ้าฯ เครือข่ายส่ือสาร และสายโทรศพัท ์
สาเหตุ เกิดจากฟ้าผ่าในบริเวณใกลเ้คียง หรืออาจเกิดจากสายส่งการไฟฟ้าฯ ที่หยุดการท างานไป
และกลบัมาท างานใหม่อย่างกะทนัหัน 
ผลกระทบ สร้างความเสียหายหรือท าลายช้ินส่วนอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ของอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ 
รวมถึงขอ้มูลเกิดการสูญหาย 
 

๔) ไฟฟ้าเกิน (Surge) 

ไฟฟ้าเกิน คือ สภาวะท่ีมีแรงดนัไฟฟ้าไหลมามากเกนิในช่วงเวลาส้ัน ๆ (๑/๑๒๐ วินาท)ี 

สาเหตุ เกิดจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีมอเตอร์กินไฟมาก  เช่น เคร่ืองปรับอากาศ หรืออุปกรณ์
ไฟฟ้าอ่ืน ๆ ที่ลกัษณะใกล้เคียงกัน ฯลฯ   เน่ืองจากอุปกรณ์เหล่าน้ีเม่ือหยุดท า งานแรงดันไฟฟ้า
ส่วนหน่ึงท่ีเหลืออยู่ในมอเตอร์ จะไหลกลบัเขา้ไปในสายส่งการไฟฟ้าฯ    ท าให้เกิดแรงดนัไฟฟ้าสูง
เกิน 
ผลกระทบ  ท าให้ช้ินส่วนอุปกรณ์ภายในเส่ือมสภาพเร็วกว่าปกติหรือเสียหายได้ รวมถึง
หน่วยความจ าของคอมพิวเตอร์สูญหายและคลาดเคล่ือน, Power supply เสียหาย และการท างาน
ของระบบส่ือสารผิดพลาด 
 

๕) สัญญาณรบกวน (Noise) 

สัญญาณรบกวน คือ สัญญาณรบกวนที่เกิดจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI) และสัญญาณคล่ืน
ความถ่ีวิทยุ (RFI) ซ่ึง ๒ สัญญาณเหล่าน้ีจะไปรบกวนสัญญาณคล่ืนไซน์ (Sine Wave) ของสายส่ง
การไฟฟ้าฯ 
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๓ 

สาเหตุ เกิดขึ้นได้จากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ (เช่น ฟ้าผ่า), การเปิด-ปิดสวิตช์ อุปกรณ์ไฟฟ้า, 
เคร่ืองส่งวิทยุ เป็นตน้ โดยสัญญาณรบกวนอาจเกิดขึ้นเป็นระยะ ๆ หรืออาจเกิดอย่างสม ่าเสมอก็ได ้
ผลกระทบ  ท าให้การประมวลผลของโปรแกรมและแฟ้มขอ้มูลท างานผิดพลาดและเกิดขอ้บกพร่อง 
ศูนยค์อมพิวเตอร์ ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน ไดม้กีารป้องกนัปัญหาจากกระแสไฟฟ้า
ดงักล่าวโดยการติดตั้งเคร่ืองส ารองไฟฟ้าและปรับแรงดนัไฟฟ้าอตัโนมตัิ (Uninterruptible Power 
Supply; UPS) เพื่อป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นกบัอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ หรือการประมวลผล
ของระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งในส่วนของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคล (Personal Computer: PC) 
 

หลักปฏิบัตขิองบุคลากรในการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
เพื่อป้องกนัการมิให้เกิดความเสียหายอนัเกดิจากกระแสไฟฟ้า และบุคลากรสามารถปฏิบตัิตน 

ไดถู้กตอ้ง เมื่อเกิดปัญหาจากกระแสไฟฟ้า จึงก าหนดหลกัปฏิบตัิของบุคลากรในสังกดัศูนยเ์ทคโนโลยี 
สารสนเทศและการส่ือสาร ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน ดงัน้ี 

๑) เปิดใชง้านเคร่ืองส ารองไฟฟ้าและปรับแรงดนัไฟฟ้าอตัโนมตัิ (UPS) ตลอดระยะเวลาท่ีเปิดใช้
งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 

๒) เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าดบั ให้รีบท าการบนัทกึขอ้มูล (Save) คอมพิวเตอร์ที่ยงัคา้งอยู่ และปิด
เคร่ืองคอมพิวเตอร์อย่างปลอดภยั (Safety) รวมทั้งการปิดอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอ่ืนภายใน
ศูนยค์อมพิวเตอร์ ดว้ย 

 

หลักปฏิบัตขิองบุคลากรกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
 

๑) ไม่กระท าการใด ๆ อนัจะน าไปสู่การเกิดอคัคภียัในอาคาร  
๒) ควรศกึษาและท าความเขา้ใจ เร่ือง การติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกบัความปลอดภยัจากเพลิงไหม้

ต าแหน่งการหนีไฟ เส้นทางหนีไฟ และทางออกจากตวัอาคาร อย่างละเอียด 
๓) ควรศกึษาต าแหน่งทางออกฉุกเฉินสองทางท่ีใกลห้้องท างาน ตรวจสอบดูทางออกฉุกเฉินว่าไม่

ปิดตายหรือมีส่ิงกีดขวาง และสามารถใชเ้ป็นเส้นทางจากภายในอาคารไดอ้ย่างปลอดภยั ให้นบั
จ านวนประตูห้อง โดยเร่ิมจากห้องท างานตนเอง ไปยงัทางออกฉุกเฉินทั้งสองทาง เพือ่ให้ไปถึง
ทางหนีฉุกเฉินได ้ถึงแมว้่าไฟฟ้าจะดบัหรือปกคลุมไปดว้ยควนั 

๔) เมื่อเกิดเพลิงไหมใ้ห้หาต าแหน่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม ้เปิดสัญญาณเตือนเพลิงไหมจ้ากนั้น
หนีจากอาคารแลว้โทรศพัทแ์จง้หน่วยดบัเพลิง โทร๑๙๙ ทนัที หรือแจง้ ๑๖๖๙ 

๕) เมื่อไดย้ินเสียงสัญญาณเตือนเพลิงไหม ้ให้รีบหาทางหนีออกจากอาคารทนัท ี
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๔ 

๖) ถา้เพลิงไหมใ้นห้องท างานให้หนีออกมาแลว้ปิดประตูห้องทนัที รีบแจง้ฝ่ายอาคารและสถานที่ 
เพื่อโทรศพัทแ์จง้หน่วยดบัเพลิงต่อไป 

๗) ถา้เพลิงไหมเ้กิดขึ้นภายนอกห้องท างาน ก่อนจะหนีออกมาให้วางมือบนประตู หากประตูมี
ความเยน็อยู่ ค่อย ๆ เปิดประตู แลว้หนีไปยงัทางหนีไฟฉุกเฉินที่อยู่ใกลท้ี่สุด 

๘) ถา้เพลิงไหมอ้ยู่บริเวณใกล ้ๆ ประตูจะมีความร้อน ห้ามเปิดประตูเด็ดขาด ให้รีบโทรศพัทเ์รียก
หน่วยดบัเพลิง และแจง้ให้ทราบว่าท่านอยู่ที่ใดของอาคารซ่ึงถูกเพลิงไหม ้หาผา้เช็ดตวัเปียกๆ 
ปิดทางเขา้ของควนั ปิดพดัลม และเคร่ืองปรับอากาศ ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือที่หนา้ต่าง 

๙) เมื่อตอ้งเผชิญกบัควนัไฟที่ปกคลุม ให้ใชว้ิธีคลานหนีไปทางฉุกเฉินเพราะอากาศบริสุทธ์ิจะอยู่
ดา้นล่าง (เหนือพ้ืนห้อง) น ากุญแจห้องท างานไปดว้ยหากหมดหนทางหนีจไดส้ามารถกลบัเขา้
ห้องได ้

๑๐) ห้ามใชลิ้ฟตข์ณะเกิดเพลิงไหม ้
 
 
 
ระบบป้องกนัการโจรกรรม 

 ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  ตั้งอยู่ท่ี อาคาร
ส านักงานประกันสังคม เขตพ้ืนท่ี ๓   ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน  มีระบบป้องกันการโจรกรรมตาม
ระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการดูแลรักษาสถานที่ราชการ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ บทที่ ๕ การรักษาความปลอดภัยอันเกี่ยวกับสถานที่ รวมทั้ งตามระเบียบและ
มาตรฐานของส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน ดงัน้ี 

๑) ด าเนินการในส่วนที่เกีย่วขอ้งตามระเบียบว่าดว้ยการกัษาความปลอดภยัแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ 
บทที ่๕  การรักษาความปลอดภยัเกี่ยวกบัสถานที ่

๒) ห้ามผูท้ี่ไม่มีหนา้ท่ีเกี่ยวขอ้งเขา้ไปในบริเวณห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
๓) ส านกังานปลดักระทรวงแรงงานจดัให้มีเวรยามรกัษาการณ์ ตลอด ๒๔ ชัว่โมง 
๔) ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส านกังานปลดักระทรวงแรงงานมีการติดตั้งกลอ้ง

วงจรปิดบริเวณศูนยฯ์ เพื่อตรวจสอบการเขา้-ออก 
๕) ส านกังานปลดักระทรวงแรงงานจดัให้มีระบบควบคุมการเขา้ออกอาคารในวนัหยุด หรือนอก

เวลาราชการ 
  
 
 
 

การโจรกรรม 
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๕ 

หลักปฏิบัตขิองบุคลากร 
เพื่อป้องกนัการโจรกรรม จึงก าหนดหลกัปฏิบตัขิองบุคลากรในสังกดัศนูยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร  ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน ดงัน้ี 
๑) ปฏิบตัิตนให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการดูแลรักษาสถานที่

ราชการ และระเบียบว่าดว้ยการรกัษาความปลอดภยัแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ บทที ่๕ การรักษา
ความปลอดภยัเกี่ยวกบัสถานที่ 

๒) เฝ้าระวงั และสอดส่องดูแลเพ่ือป้องกนัมิให้เกิดการโจรกรรมขึ้น ทั้งน้ีหากพบเห็นเหตุการณ์ 
หรือบุคคลซ่ึงคาดว่าจะน าไปสู่การโจรกรรมทรัพยสิ์นของทางราชการ หรือขอ้มูลสารสนเทศ
ต่าง ๆ ให้รีบรายงานให้ผูบ้งัคบับญัชาทราบโดยดว่นที่สุด เพื่อจะไดป้ระสานงานกบัเจา้หนา้ท่ี 
ที่เกี่ยวขอ้ง หรือเจา้หนา้ท่ีต ารวจในการทีจ่ะระงบั หรือจบักุมผูท้ี่จะกระท าการดงักล่าวต่อไป 
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๖ 

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ 

บทที่ ๕ การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกบัสถานที่ 
………………………………………………………………….. 

 

๓๘. ค าจ ากัดความ 
การรกัษาความปลอดภยัเกี่ยวกบัสถานที่ คือมาตรการท่ีก าหนดขึ้นเพ่ือพิทกัษร์กัษาให้ความ

ปลอดภยัแก่ที่สงวน อาคาร และสถานที่ของหน่วยงาน ตลอดจนวสัดุ อุปกรณ์ เจา้หนา้ท่ีและเอกสารใน
อาคารสถานที่ดงักล่าวให้พน้จากการโจรกรรม การจารกรรมและการก่อวนิาศกรรมหรือเหตุอ่ืนใดอนัอาจ
ท าให้เสียสมรรถภาพในการปฏิบตัิภารกจิของหน่วยงานได ้
 

๓๙. ความมุ่งหมาย 
การรกัษาความปลอดภยัเกี่ยวกบัสถานที่มีความมุ่งหมายเพือ่ 
๓๙.๑ ก าหนดมาตรฐานการรกัษาความปลอดภยัเกี่ยวกบัสถานที่ของหน่วยงาน 
๓๙.๒ เป็นแนวทางในการวางแผนรกัษาความปลอดภยัเกีย่วกบัสถานที่ของหน่วยงานท่ีตั้งขึ้นใหม่
หรือขยายออกไป และเป็นแนวทางในการประเมินค่าแห่งการรกัษาความปลอดภยัเกี่ยวกบั 
สถานที่ท่ีมีอยู่แลว้ 
๓๙.๓ เป็นแนวทางให้หน่วยงานด าเนินมาตรการรกัษาความปลอดภยัเกี่ยวกบัสถานที่ตามความ
เหมาะสมกบัระดบัความส าคญัของสถานท่ีนั้น ๆ 
๓๙.๔ ช่วยเจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบในการพิทกัษร์ักษาสถานทีแ่ละวตัถุต่าง ๆ ที่มีค่าสูงของชาติให้
ปฏิบตัิงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 

๔๐. ข้อพิจารณาในการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกบัสถานที่ 
๔๐.๑ ปัจจยัส าคญัที่จะตอ้งพิจารณาในการวางมาตรการการรักษาความปลอดภยัเกี่ยวกบั 
สถานที ่ไดแ้ก่ ความส าคญัของภารกิจของหน่วยงานนั้น ๆ สภาพของสถานที่ ลกัษณะทาง 
ภูมิศาสตร์ สถานการณ์ทางเศรษฐกจิ อุดมการณ์ทางการเมืองของประชาชนในพ้ืนท่ีนั้น ๆ และ 
พฤติการณข์องฝ่ายท่ีอาจเป็นศตัรู ตลอดจนการสนบัสนุนช่วยเหลือที่จะพึงไดร้ับจากหน่วยงานอ่ืน 
ๆ 
๔๐.๒ ระดบัการรักษาความปลอดภยัของสถานที่หน่ึง ๆ ย่อมมีความแตกต่างกนัแลว้แต่
ความส าคญัของภารกิจ ส่ิงท่ีเป็นความลบั ทรัพยสิ์น และอาคารสถานที่ จึงตอ้งแยกพจิารณาการวาง
มาตรการการป้องกนัแต่ละอาคารสถานที่ เช่น อาคารสถานที่บางแห่ง พ้ืนท่ีทั้งหมดอาจตอ้งการ 
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๗ 

มาตรการการรกัษาความปลอดภยัเพียงแบบเดียว แต่สถานที่อีกแห่งหน่ึงมีกิจการเฉพาะอย่าง หรือ
พ้ืนท่ีภายในเฉพาะแห่งท่ีตอ้งการมาตรการการรกัษาความปลอดภยัมากแบบเป็นพิเศษ เช่น การ
จดัแยกกิจการให้อยู่ต่างหาก และการเพ่ิมมาตรการการป้องกนัให้มากขึ้น เป็นตน้ 
๔๐.๓ ในการออกแบบก่อสร้างท่ีสงวน อาคารสถานที่หรือเคร่ืองกีดขวางทางราชการที่มี 
ความส าคญัหรือความลบัจะตอ้งพิทกัษร์ักษา ให้สถาปนิก และ/หรือวิศวกรผูอ้อกแบบพิจารณาใน
ดา้นการรักษาความปลอดภยัดว้ย โดยหารือกบัเจา้หนา้ท่ีควบคุมการักษาความปลอดภยัของ
หน่วยงานนั้น ๆ หรือองคก์ารรกัษาความปลอดภยั ทั้งน้ี ให้อยู่ในความรับผิดชอบของหัวหนา้
หน่วยงาน 

 

๔๑. ภยันตรายที่ควรพิจารณาเกีย่วกบัสถานที ่
มีภยนัตรายท่ีควรพิจารณาดงัน้ี 
๔๑.๑ ภยนัตรายที่เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติและอุปัทวเหตุ เช่น พาย ุน ้าท่วม ฟ้าผ่า และเพลิง
ไหม ้เป็นตน้ 
๔๑.๒ ภยนัตรายเกิดจากการกระท าของมนุษยแ์บ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 

๔๑.๒.๑ การกระท าโดยเปิดเผย เช่น การโจรกรรม การจลาจล การก่อความไม่สงบและ
การโจมตีของขา้ศึก เป็นตน้ 
๔๑.๒.๒ การกระท าโดยทางลบั เช่น การจารกรรม และการก่อวินาศกรรม เป็นตน้ 

 

๔๒. การส ารวจหรือการตรวจสอบการรักษาความปลอดภยัเกีย่วกบัสถานที่ 
ในการส ารวจหรือการตรวจสอบการรักษาความปลอดภยัเกี่ยวกบัสถานที่ราชการต่าง ๆ จะตอ้ง

ปฏิบตัิตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
ขั้นท่ี ๑ ให้เจา้หนา้ท่ีควบคุมการรักษาความปลอดภยัของหน่วยงานวางแนวทางในการ 
ส ารวจหรือการตรวจสอบ โดยวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม หลกัฐานในการปฏิบตัิ และขอ้บกพร่องท่ีม ี
มาแลว้ 
ขั้นท่ี ๒ ส ารวจบริเวณพ้ืนท่ี และอาคารสถานที่โดยละเอียด 
ขั้นท่ี ๓ จดัท ารายงานการส ารวจหรือการตรวจสอบ โดยช้ีให้เห็นขอ้บกพร่องของ 
มาตรการการป้องกนัที่ใชอ้ยู่ในปัจจุบนั ทีจ่ะท าให้เกิดการละเมิดการรกัษาความปลอดภยั แลว้ 
เสนอแนะให้หัวหนา้หน่วยงานพิจารณาแกไ้ขมาตรการ และวางระเบียบปฏิบตัิในการรักษาความ
ปลอดภยัในเร่ืองต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
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๘ 

๔๒.๑ เขตรั้ วและการจ ากดัช่องทางเขา้ออก 
๔๒.๒ การใชเ้คร่ืองกีดขวาง 
๔๒.๓ การให้แสงสว่าง 
๔๒.๔ การจดัเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัสถานที ่
๔๒.๕ การติดต่อส่ือสารและระบบสัญญาณแจง้ภยั 
๔๒.๖ การควบคุมการเขา้ออกของบุคคลภายนอก 
๔๒.๗ การควบคุมการจราจร 
๔๒.๘ การควบคุมการเขา้ออกของเจา้หนา้ท่ีภายใน 
๔๒.๙ การก าหนดพ้ืนท่ีท่ีมีการรกัษาความปลอดภยั 

๔๒.๑๐ ที่เก็บอาวุธ กระสุน วตัถุระเบิด หรือวสัดุลบัของทางราชการ ซ่ึงจะตอ้งพิทกัษร์ักษาเป็น
พิเศษ 
๔๒.๑๑ การป้องกนัอคัคีภยั 
๔๒.๑๒ การตรวจตราเป็นประจ าหรือการตรวจสอบตามห้วงระยะเวลา เพื่อคน้หาขอ้บกพร่องและ
ส่ังการตามท่ีเห็นสมควร 

 

๔๓. มาตรการการรักษาความปลอดภัยเกีย่วกบัสถานที่ 
ให้หน่วยงานจดัให้มีการรักษาความปลอดภยัเกี่ยวกบัสถานที่ให้เหมาะสม โดยพิจารณาใชม้าตรการ
ดงัต่อไปน้ี 

๔๓.๑ เคร่ืองกีดขวาง 
เคร่ืองกีดขวาง คือ เคร่ืองมือที่ใชป้้องกนั ขดัขวาง หรือหน่วงเหน่ียวบุคคล 
สัตวห์รือยานพาหนะที่ไม่มีสิทธิเขา้ไปในพ้ืนท่ีรกัษาความปลอดภยั โดยใชเ้คร่ืองกดีขวางเป็นแนว
เขตของพ้ืนท่ีก่อให้เกิดภาพทางจิตวิทยา และทางวตัถุ ท าให้ไม่กลา้เขา้ หรือหน่วงเหน่ียวการล่วงล ้า
เพื่อให้ยามรักษาการณ์มีโอกาสตรวจพบ หยดุยั้ง หรือจบักมุได ้อีกทั้งเป็นการประหยดัจ านวน
เจา้หนา้ที่ยามรักษาการณ์ และเป็นการบงัคบัให้บุคคลหรือยานพาหนะที่จะผ่านเขา้ออก ตอ้งผ่าน
เฉพาะตามทางเขา้ออกทีก่  าหนดให้ เพื่อสะดวกในการควบคุมและตรวจสอบ 
เคร่ืองกีดขวางโดยทัว่ไปแบ่งเป็น ๒ ชนิด คือ 

๔๓.๑.๑ เคร่ืองกีดขวางตามธรรมชาติ เช่น ทะเล แม่น ้า ล าคลอง หนา้ผา ฯลฯ ที่ได้
ดดัแปลงให้เป็นประโยชน์ในการกั้น 
๔๓.๑.๒ เคร่ืองกีดขวางท่ีประดษิฐ์ขึ้น เช่น รั้ วทึบ รั้วโปร่ง เคร่ืองกั้น ถนน ลวด หีบเพลง 
ก าแพง ลูกกรง เหล็ก ฯลฯ 

๔๓.๒ การให้แสงสว่าง 
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๙ 

การให้แสงสว่างก็เพ่ือจะให้มองเห็นบริเวณรั้ วและเขตหวงห้ามต่าง ๆ โดย 
ชดัเจนในเวลามืด จะไดม้องเห็นผูท้ี่บุกรุกเขา้มาในสถานที ่การให้แสงสว่างมี ๒ วิธี คือ 

๔๓.๒.๑ การใชแ้สงส่องโดยตรง คือ การพุ่งแสงสว่างส่องไปยงัจุดใดจดุหน่ึงท่ี 
ตอ้งการ เช่น ที่ตวัอาคาร รั้ ว หรือประตู เป็นตน้ 
๔๓.๒.๒ การใชแ้สงส่องกระจายรอบตวั ท าให้มีความสวา่งทัว่บริเวณ ดวงไฟ 
ควรอยู่ในระดบัสูงพอที่จะช่วยให้มองเห็นเคร่ืองกดีขวางตา่ง ๆ ไดช้ดัเจน ในกรณีท่ีรั้ วเป็น
แบบทึบก็ตอ้งให้มีแสงสว่างส่องให้เห็นไดท้ั้งสองดา้น และตอ้งให้รัศมีแสงสว่างของดวง
หน่ึง ๆ ทบัเลยเขา้ไปในรัศมีของดวงขา้งเคียงเพ่ือมิให้มีพ้ืนท่ีอบัแสงระหว่างรัศมีดวงไฟ 

๔๓.๓ เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัสถานที่ 
เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัสถานที่ คือ เจา้หนา้ท่ีผูม้ีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการ 
รักษาความปลอดภยั ประกอบดว้ยเจา้หนา้ท่ีเวรรกัษาความปลอดภยัประจ าวนั ยามรกัษาการณ์และ
เจา้หนา้ท่ีอ่ืน เจา้หนา้ท่ีรกัษาความปลอดภยัสถานท่ีจดัขึ้นดว้ยความมุ่งหมายเพื่อให้การรักษา 
ความปลอดภยัเกี่ยวกบัสถานท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพราะไม่ว่าจะมีเคร่ืองกีดขวางชนิดใดหากไม่มี
การเฝ้ารักษาแลว้ ก็อาจมกีารเล็ดลอดเขา้ไปได ้

๔๓.๓.๑ หนา้ท่ี เจา้หนา้ท่ีเวรรักษาความปลอดภยัประจ าวนัมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลการ 
ปฏิบตัิของยามรักษาการณ์และหนา้ท่ีอ่ืนที่ไดร้ับมอบหมายจากหัวหนา้หน่วยงานนั้น ๆ 
ยามรักษาการณ์มีหนา้ท่ีป้องกนับริเวณเขตหวงห้ามทั้งหมดตลอดจน 
วสัดุและส่ิงอุปกรณ์ทั้งปวง ท าการตรวจสอบบุคคล ยานพาหนะและส่ิงของต่าง ๆ 
โดยเฉพาะเกี่ยวกบัการป้องกนัอคัคีภยั อุบตัิเหตุและภยนัตรายอ่ืน ๆ 
๔๓.๓.๒ จ านวน การก าหนดจ านวนเจา้หนา้ท่ีรกัษาความปลอดภยัสถานที่ให้ 
พิจารณาปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

๔๓.๓.๒.๑ จุดอ่อนของอาคารสถานที่ต่าง ๆ 
๔๓.๓.๒.๒ จ านวนช่องทางเขา้ออก 
๔๓.๓.๒.๓ ลกัษณะของงานและทรัพยสิ์นที่พึงไดร้ับการพิทกัษร์กัษา 
๔๓.๓.๒.๔ จ านวนผูเ้ยี่ยมเยียน 
๔๓.๓.๒.๕ จ านวนบริเวณเขตหวงห้าม 
๔๓.๓.๒.๖ จ านวนยานพาหนะที่ผ่านเขา้ออก 
๔๓.๓.๒.๗ จ านวนเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานนั้น ๆ 
๔๓.๓.๒.๘ เวลาพกัผ่อนของเจา้หนา้ท่ีรกัษาความปลอดภยั 

๔๓.๓.๓ ท่ีตั้ง 
ที่ท าการของเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัสถานที่ ควรตั้งอยู่ใน 
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๑๐ 

บริเวณที่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีไดส้ะดวก ภายในท่ีตั้งควรมีท่ีเก็บอาวุธ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
และเคร่ืองมือส่ือสาร ในท่ีตั้งจะตอ้งมีเจา้หนา้ท่ีรกัษาความปลอดภยัสถานท่ีประจ าอยู่อย่าง
นอ้ยหน่ึงคนตลอดเวลา 

๔๓.๓.๔ การติดต่อส่ือสาร 
ในกรณีที่มียามรักษาการณ์ ควรมีโทรศพัทต์ั้งไว ้ณ จุดอนัเหมาะสม 
ที่สุดในเส้นทางของยามรักษาการณ์ และควรก าหนดประมวลลบัส าหรับใชพ้ิสูจน์
ฝ่ายระหว่างกนัขึ้น ยามรักษาการณจ์ะตอ้งรายงานตรงตามก าหนดเวลาเสมอดว้ย 
นอกจากโทรศพัทค์วรก าหนดวิธีการ หรือเคร่ืองมือส่ือสารอ่ืนส ารองไวใ้นกรณีที่
โทรศพัทข์ดัขอ้ง 
๔๓.๓.๕ ระบบสัญญาณแจง้ภยั 
ระบบสัญญาณแจง้ภยั คือ วิธีการใชเ้คร่ืองมือทางเทคนิคส าหรับ 
ตรวจและแจง้ให้ทราบ ในเม่ือมีการเขา้ใกลห้รือการล่วงล ้าเขา้มาในพ้ืนท่ีรักษา
ความปลอดภยั ระบบสัญญาณแจง้ภยัน้ีอาจเป็นเคร่ืองมือเทคนิคทางอีเล็คโทรนิค 
ทางไฟฟ้า หรือทางเคร่ืองกล เช่น แผ่นโลหะ เส้นลวด คล่ืนแสง คล่ืนเสียง กบัดกั 
เป็นตน้ ที่จะท าให้เกิดสัญญาณเมื่อมีผูบุ้กรุก โดยใชต้ดิกบัประตู หนา้ต่าง ตูเ้ก็บ
เอกสาร ห้องนิรภยั ก าแพง รั้ ว พ้ืน ฯลฯ 
๔๓.๓.๖ การฝึกอบรม 

เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัสถานที่ควรไดร้ับการฝึกอบรมและมีความรู้ในเร่ือง
ต่าง ๆ ดงัน้ี 

๔๓.๓.๖.๑ การป้องกนัการจารกรรมและการก่อวินาศกรรม 
๔๓.๓.๖.๒ บริเวณสถานท่ีทั้งหมด จุดส าคญัของสถานท่ีนั้น 
รวมทั้งท่ีตั้งสวิตช์ไฟฟ้าท่ีส าคญั ๆ เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการดบัเพลิง 
ตลอดจนภยนัตรายต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นแก่สถานท่ีราชการนั้น ๆ 
๔๓.๓.๖.๓ การติดต่อส่ือสารในหน่วยรักษาความปลอดภยั 

๔๓.๓.๖.๔ วิธีต่อสู้ป้องกนัตวัตามความเหมาะสม 
๔๓.๓.๖.๕ ระบบท่ีใชส้ าหรับแสดงตนซ่ึงสถานท่ีนั้นไดก้ าหนดไว ้

๔๓.๓.๗ เคร่ืองแบบและอาวุธของยามรักษาการณ ์
ยามรักษาการณ์ควรแต่งเคร่ืองแบบ และในขณะปฏิบตัิหนา้ท่ีถา้มี 
อาวุธก็ตอ้งเป็นอาวุธที่ถูกตอ้งตามกฏหมาย พร้อมทั้งมีความรู้ความสามารถใน
เร่ืองการใชอ้าวุธเป็นอย่างดี 

๔๓.๔ การควบคุมบุคคลและยานพาหนะ 
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๑๑ 

๔๓.๔.๑ การควบคุมบุคคล พึงปฏิบตัิดงัต่อไปน้ี 
๔๓.๔.๑.๑ จดัให้มีบตัรผ่านส าหรับบุคคลภายในเพื่อใชแ้สดงว่าเป็นผู ้
ท่ีไดร้ับอนุญาตให้ผ่านเขา้ไปในพ้ืนท่ีท่ีมีการักษาความปลอดภยัได ้การ
ออกแบบบตัรผ่านควรมีลกัษณะมิให้ปลอมแปลงไดง้่าย และควรเปล่ียน
รูปแบบตามห้วงระยะเวลาท่ีเห็นสมควร อย่างนอ้ยให้มีรายละเอียดแสดง
ช่ือหน่วยงาน ช่ือ รูปถ่าย ส่วนสูง น ้าหนกั และลายมือช่ือของผูถื้อบตัร 
ลายมือช่ือผูอ้อกบตัร หมายเลขประจ าบตัร วนัเดือนปีที่ออกบตัร วนัเดือน
ปีที่บตัรหมดอายุ กบัจะตอ้งควบคุมการจดัท าและการจ่ายบตัรโดย
กวดขนั 
๔๓.๔.๑.๒ จดัให้มีป้ายแสดงตนส าหรับบุคคลภายในและภายนอก 
เพ่ือแสดงว่าเป็นบุคคลท่ีไดร้ับอนุญาตให้เขา้ไปในพ้ืนท่ีใดไดใ้นฐานะ
อะไร ก่อนท่ีบุคคลดงักล่าวจะเขา้ไปในพ้ืนท่ีท่ีมีการรักษาความปลอดภยั
ของหน่วยงานนั้น ๆ ให้ติดป้ายแสดงตนไวใ้นที่ที่เห็นไดช้ดัเช่น ท่ีอกเส้ือ 
เป็นตน้ 
๔๓.๔.๑.๓ จดัให้มีการบนัทึกหลกัฐานส าหรับบุคคลภายนอก เช่น 
ผูม้าประชุม ติดต่อ หรือเยี่ยม ตลอดจนช่างก่อสร้าง ซ่อมแซม ผูน้ าส่ง
หรือรับส่ิงของจากหน่วยงานหรือหน่วยงาน เป็นตน้ โดยให้มีรายละเอียด 
คือ วนัและเวลาท่ีผ่านเขา้ ช่ือ สัญชาติ ต าบลที่อยู่ ช่ือสถานที่ท างาน ช่ือ
และหน่วยงานของผูร้ับการตดิต่อหรือเยี่ยม เหตุผลที่มาติดต่อหรือเยี่ยม 
วนัและเวลาท่ีกลบัออกไป ฯลฯ ในกรณีที่มีการก่อสร้าง ซ่อมแซม หรือ
รับส่งส่ิงของจากหน่วยงาน หรือหน่วยงาน ให้หัวหนา้หน่วยงานหรือ
หน่วยงานนั้นวางมาตรการควบคุมโดยใกลชิ้ดตลอดเวลา 
๔๓.๔.๑.๔ จดัให้มีท่ีพกัผูม้าติดต่อหรือเยี่ยมไวเ้ป็นพิเศษตา่งหากไม่ควร
อนุญาตให้ผูม้าเยี่ยมเขา้ไปยงัท่ีท างาน นอกจากบคุคลที่มาติดต่อราชการที่
เกี่ยวขอ้งโดยแทจ้ริง ในการน้ีผูร้ับการเยี่ยมจะตอ้งรับผิดชอบในตวัผูเ้ยี่ยม
ตลอดเวลาตั้งแต่รับตวัมาจากเจา้หนา้ท่ีรักษา ความปลอดภยัสถานที่จนส่ง
ตวัคืน ส าหรับคนรถของผูม้าตดิต่อหรือเยี่ยมหรือผูท้ี่โดยสารมาดว้ย คง
ให้รอยู่ ณ บริเวณที่จอดรถ 

๔๓.๔.๒ การควบคุมยานพาหนะ พึงปฏิบตัิดงัต่อไปน้ี 
๔๓.๔.๒.๑ มีเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบยานพาหนะประจ าอยู่ทีช่่อง 
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๑๒ 

ทางเขา้ออกของสถานท่ีตั้ง ท าหนา้ท่ีตรวจสอบบุคคลและส่ิงของต่าง ๆ 
บนยานพาหนะและควบคุมบรรดายานพาหนะที่อนุญาตให้ผ่านเขา้ไปใน
สถานท่ีตั้งนั้น โดยให้ใชเ้ส้นทางและที่จอดรถที่อนุญาต เท่านั้น 
๔๓.๔.๒.๒ ท าบนัทึกหลกัฐานยานพาหนะเขา้ออกตามหัวขอ้ 
เหล่าน้ี คือ 

๔๓.๔.๒.๒.๑ วนัและเวลาท่ียานพานะผ่านเขา้ 
๔๓.๔.๒.๒.๒ ช่ือคนขบัและช่ือผูโ้ดยสาร 
๔๓.๔.๒.๒.๒ เลขทะเบียนยานพาหนะ 
๔๓.๔.๒.๒.๓ ลกัษณะและจ านวนส่ิงของท่ีบรรทุก ยานพาหนะ
ที่น าเขา้และน าออก 
๔๓.๔.๒.๒.๔ วตัถุประสงคแ์ละสถานที่ท่ียานพาหนะจะเขา้ไป 
๔๓.๔.๒.๒.๕ วนัและเวลาท่ียานพาหนะผ่านออก 

๔๓.๔.๒.๓ จดัที่จอดรถให้อยู่ห่างจากตวัอาคารที่ส าคญัและ/หรือส่ิงของ
ที่ติดเพลิงง่ายประมาณไมน่อ้ยกว่า ๖ เมตร 

๔๓.๕ พ้ืนท่ีท่ีมีการรักษาความปลอดภยั 
พ้ืนท่ีท่ีมีการรกัษาความปลอดภยั คือ พ้ืนท่ีท่ีมีการก าหนดขอบเขตโดยแน่ชดั 
ซ่ึงมีขอ้จ ากดัและการควบคุมการเขา้ออกเป็นพิเศษ มีความมุ่งหมายเพ่ือจะพิทกัษส่ิ์งท่ีเป็น
ความลบั บุคคล ทรัพยสิ์น วสัดุและส่ิงอุปกรณข์องทางราชการให้ปลอดภยั โดยก าหนด
มาตรการการรกัษา ความปลอดภยัในแต่ละเขตให้มีระดบัแตกต่างกนัตามความส าคญั การ
ก าหนดพ้ืนท่ีที่มีการรักษาความปลอดภยั พึงปฏิบตัิดงัต่อไปน้ี 

๔๓.๕.๑ ก าหนดให้ม ี“พ้ืนท่ีควบคุม” ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีอยู่ติดต่อหรือท่ีอยู่ 
โดยรอบ “พ้ืนท่ีหวงห้าม” ภายในเขต “พ้ืนท่ีควบคุม” น้ีตอ้งมีระเบียบการควบคุม
บุคคลและยานพาหนะเพ่ือช่วยกลัน่กรองเสียชั้นหน่ึงก่อนท่ีจะให้เขา้ถึง “พ้ืนท่ี
หวงห้าม” 
๔๓.๕.๒ ก าหนดให้มี “พ้ืนท่ีหวงห้าม” ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการพิทกัษร์ักษาส่ิงท่ี 
เป็นความลบั ตลอดจนบคุคลส าคญั ทรัพยสิ์นหรือวสัดุที่ส าคญัของทางราชการ 
“พ้ืนท่ีหวงห้าม” น้ี อาจแยกออกเป็น “เขตหวงห้ามเฉพาะ” กบั “เขตหวงห้าม
เด็ดขาด” “เขตหวงห้ามเฉพาะ” คือ เขตพ้ืนท่ีซ่ึงมีส่ิงท่ีเป็นความลบัตลอดจนบุคคล
หรือ ส่ิงท่ีมีความส าคญั ซ่ึงจะตอ้งพิทกัษร์กัษาและการเขา้ไปในเขตพ้ืนท่ีน้ีโดย
ปราศจากการควบคุม อาจ 
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๑๓ 

ท าให้สามารถเขา้ถึงความลบั บุคคล และส่ิงอุปกรณ์ส าคญัดงักล่าว บุคคลที่ไดร้ับ
อนุญาตให้เขา้ไปใน “เขตหวงห้ามเฉพาะ” จะตอ้งไดร้ับความไวว้างใจตามชั้น
ความลบัท่ีเหมาะสมกบั “เขตหวงห้ามเฉพาะ” นั้น ๆ หรือมิฉะนั้นก็ตอ้งจดั
เจา้หนา้ท่ีควบคุม และก าหนดระเบียบการควบคุมภายในขึ้น ตวัอย่าง “เขตหวง
ห้ามเฉพาะ” เช่น ที่เก็บอาวุธ ท่ีเก็บเช้ือเพลิง ชุมสายโทรศพัท ์กองบงัคบัการของ 
ทหาร และห้องปฏิบตัิการลบั ห้องปฏิบตัิงานของหัวหนา้หน่วยงานที่เห็นสมควร 
เป็นตน้“เขตหวงห้ามเด็ดขาด” คือ เขตพ้ืนท่ีซ่ึงมีส่ิงท่ีเป็นความลบัตลอดจนบุคคล 
หรือส่ิงท่ีมีความส าคญัยิ่ง ซึงจะตอ้งพิทกัษร์กัษา การเขา้ไปในเขตพ้ืนท่ีน้ีอาจท า
ให้สามารถเขา้ถึง ความลบับุคคลและส่ิงท่ีมีความส าคญัยิ่งในการรกัาาความ
ปลอดภยัดงักล่าวโดยตรง บคุคลที่ไดร้ับ 
อนุญาตให้เขา้ไปใน “เขตหวงห้ามเด็ดขาด” จะตอ้งไดร้ับความไวว้างใจตามชั้น
ความลบัท่ีเหมาะสมกบั “เขตหวงห้ามเดด็ขาด” นั้น ๆ เท่านั้น ตวัอย่าง “เขตหวง
ห้ามเด็ดขาด” เช่น ศูนยป์ฏิบตัิการส่ือสาร ห้องปฏิบตัิการลบั ห้องปฏิบตัิงานของ
ผูบ้งัคบับญัชาชั้นสูง ห้องหรือสถานที่ขณะที่ใชใ้นการประชุมลบัและห้องนิรภยั 
เป็นตน้ 

๔๓.๖ การป้องกนัอคัคภียั 
๔๓.๖.๑ การวางมาตรการการป้องกนัอคัคีภยั ให้หัวหนา้หน่วยงานก าหนด
มาตรการการป้องกนัอคัคีภยั โดยมีเจา้หนา้ท่ีควบคุมการกัษาความปลอดภยัเป็นผู ้
วางแผนและก ากบัดูแลให้เป็นไปตากฏหมายว่าดว้ยการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 
กฎกระทรวง แลมติคระรัฐมนตรี ตลอดจนค าส่ังของทางราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกบั
เร่ืองน้ี 
๔๓.๖.๒ เจา้หนา้ท่ีดบัเพลิง 
ในเวลาราชการให้จดัขา้ราชการเป็นเจา้หนา้ท่ีดบัเพลิง โดยแบ่งเป็น 
สองกลุ่ม คือ กลุ่มท่ีหน่ึงมีหนา้ท่ีดบัเพลิง และอีกกลุ่มหน่ึงมีหนา้ท่ีขนยา้ยเอกสาร
และควบคุม รับผิดชอบเอกสารและวสัดุ โดยให้แต่ละกลุ่มมีจ านวนเพียงพอ
ส าหรับงานนั้น ๆ ส าหรับนอกเวลาราชการให้เป็นหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีเวรรักษา
ความปลอดภยัประจ าวนั และยามรักษาการณ์เป็นผูร้ับผิดชอบ 
๔๓.๖.๓ การจดัเตรียมเคร่ืองอุปกรณ์ในการดบัเพลิง 
ให้มีสัญญาณแจง้เหตุเพลิงไหมต้ิดตั้งไว ้และเตรียมเคร่ืองมือ 
เคร่ืองใชใ้นการดบัเพลิงชั้นตน้ไวใ้ห้พร้อม เช่น น ้า ทราย กระป๋องน ้า เชือก บนัได 
ขวาน ไมม้ือเสือ ตลอดจนเคร่ืองดบัเพลิงให้เหมาะกบัประเภทส่ือที่ท าให้เกิดเพลิง
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๑๔ 

ไหมไ้วทุ้กประเภท ส าหรับเคร่ืองดบัเพลิงเคมีให้ติดตั้งไวใ้นท่ีท่ีหยิบฉวยใชง้าน
ไดง้่ายและมีจ านวนเพียงพอ โดยหมัน่ตรวจสอบให้อยู่ในสภาพท่ีใชก้ารไดอ้ยู่
เสมอ และแจง้ให้ทุกคนรู้แหล่งน ้าส าหรับใชพ้บัเพลิงท่ีใกลท่ี้สุด ท่ีตั้งและ
หมายเลขโทรศพัทข์องหน่วยดบัเพลิงท่ีติดต่อไดส้ะดวกและรวดเร็วที่สุด 
๔๓.๖.๔ การฝึกอบรม 
ให้อบรมเจา้หนา้ท่ีให้มีความระมดัระวงัเพื่อป้องกนัอคัคีภยัและ 
ฝึกซ้อมให้มีความรู้ความช านาญในการดบัเพลิงชั้นตน้ เจา้หนา้ท่ีควรมคีวามรู้ใน
เร่ืองต่าง ๆ เหล่าน้ี คือ 

๔๓.๖.๔.๑ ประเภทของไฟ 
๔๓.๖.๔.๒ เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการดบัเพลิง 
๔๓.๖.๔.๓ การติดต่อส่ือสาร การคมนาคม แผนผงัอาคารและบริเวณ
โดยรอบ 
๔๓.๖.๔.๔ ท่ีตั้งและหมายเลขโทรศพัทข์องหน่วยดบัเพลิง 
๔๓.๖.๔.๕ แผนการดบัเพลิงของหน่วยงาน 

๔๔. การวางแผนรกัษาความปลอดภยัเกี่ยวกบัสถานที ่
ในการวางแผนการรกัษาความปลอดภยัเกี่ยวกบัสถานที่ ตอ้งพิจารณาจากผลของการ 
ประมาณการและ/หรือขอ้มูลตามหัวขอ้ดงัต่อไปน้ีเป็นหลกั คือ 

๔๔.๑ สถานการณ์โดยทัว่ไปและสภาพแวดลอ้มโดยรอบพ้ืนท่ี 
๔๔.๒ ข่าวสาร ส่ิงบอกเหตุ และการเตือนภยั 
๔๔.๓ ภารกิจและหนา้ท่ีของหน่วยงาน 

๔๔.๔ จ านวนเจา้หนา้ท่ีที่ปฏิบตัิงานและเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั 
๔๔.๕ งบประมาณที่จะใชใ้นการวางมาตรการการรักษาความปลอดภยั 
๔๔.๖ การสนบัสนุนจากหน่วยเหนือและหน่วยงานอ่ืน ๆ 
๔๔.๗ การติดต่อส่ือสารภายในหน่วยกบัหน่วยเหนือและหน่วยงานอ่ืน ๆ 

๔๔.๘ รายงานการส ารวจหรือการตรวจสอบการรกัษาความปลอดภยั 
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๑๕ 

 

แนวทางการแก้ไขปัญหาระบบความม่ันคงปลอดภัย 
ด้านระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ 

_____________________________ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

ระบบขอ้มูลและสารสนเทศ ถือเป็นทรัพยสิ์นทางการบริหารที่มีความส าคญัต่อทางราชการ 
จ าเป็นตอ้งไดร้ับการดูแลรกัษาเพ่ือให้เกิดความมัน่คงปลอดภยั สามารถน าไปใชป้ระโยชนต์่อการ 
บริหารราชการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ศูนยค์อมพิวเตอร์ ส านกังานปลดักระทรวงแรงงานไดต้ระหนกัถึง
ความส าคญัของระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศขององคก์ร ซ่ึงอาจมีปัจจยัจากภายนอกและปัจจยัภายในมา
กระทบท าให้ระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศ รวมทั้งระบบอุปกรณ์เสียหายได ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานขอ้มูล
และสารสนเทศท่ีใชใ้นการบริหารจดัการ ดงันั้น ศูนยค์อมพิวเตอร์ ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน จึงได ้
จดัท าแผนแผนป้องกนัและแกไ้ขปัญหาระบบความมัน่คงปลอดภยัของฐานขอ้มูลและสารสนเทศจาก 
สถานการณ์ความไม่แน่นอนและภยัพิบตัิ (IT Contingency Plan) เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดูแลรกัษา
ระบบ และแกไ้ขปัญหาท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อฐานขอ้มลูและสารสนเทศขององคก์ร 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพื่อสร้างความเขา้ใจร่วมกนัระหว่างผูบ้ริหารและผูป้ฏิบตัิ ในการดูแลรักษาระบบ ความ 
ปลอดภยัของฐานขอ้มูลและสารสนเทศขององคก์ร 
๒.๒ เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลรกัษาระบบความมัน่คงปลอดภยัของฐานขอ้มูลและ 

สารสนเทศให้มีเสถียรภาพและมีความพร้อมส าหรับการใชง้าน 
๒.๓ เพื่อให้การปฏิบตัิงานเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเน่ือง และสามารถแกไ้ขสถานการณ์ได ้
อย่างทนัท่วงที กรณีเกิดสถานการณค์วามไม่แน่นอนและภยัพิบตัิ 

 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ ระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศและโปรแกรมปฏิบตัิการ (Database & Software) เช่น 
ฐานขอ้มูลศูนยป์ฏิบตัิการศนูยค์อมพิวเตอร์ ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน, ฐานขอ้มูลระบบ
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS), ฐานขอ้มูลระบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบตัิราชการขององคก์ร และองคก์ร (MMS), ฐานขอ้มูลเพื่อการบริหารงานภายใน (Back 
Office) ไดแ้ก่ ฐานขอ้มูลระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ และฐานขอ้มูลระบบ (e-Paperless) , 
โปรแกรมป้องกนัไวรัสและการถูกโจมตีจากบุคคลภายนอก (Anti Virus) ,โปรแกรม
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๑๖ 

ระบบปฏิบตัิการการจดัการเครือข่าย (Network Software) และโปรแกรมปฏิบตัิการบนหนา้จอเวป็
ไซตอ์งคก์ร (Web Application Program) เป็นตน้ 

๓.๒ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hard ware) เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบเนต็เวิร์ค 
(Network Server), เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบฐานขอ้มูล (Database Server), เคร่ือง 
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ใชจ้ดัเก็บและส ารองขอ้มูล (Storage Server), เคร่ืองแม่ข่ายส าหรับ
ให้บริการเวบ็ไซตอ์งคก์ร (Web Server), เคร่ืองคอมพิวเตอร์ป้องกนัการจู่โจมขอ้มูลจาก
บุคคลภายนอก (Firewall), เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์, เคร่ืองคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Note 
Book), เคร่ืองสแกนเนอร์ (Scanner), เคร่ืองพลอตเตอร์ (Plotter), เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ (Laser 
Printer), เคร่ืองพิมพแ์บบพน่หมึก(InkJet Printer), อุปกรณ์ส ารองไฟฟ้าส าหรับคอมพิวเตอร์ 

(UPS) ,อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย(Switching HUB), อุปกรณก์ระจายสัญญาณเครือข่าย
ชนิดไร้สาย (Wireless Access Point) เป็นตน้ 

 

๔. ปัจจัยเส่ียง 
ปัจจยัที่จะเกิดความเสียหายกบัระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศของศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การส่ือสาร ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน ไดแ้ก ่
๔.๑ ปัจจัยภายนอก ไดแ้ก ่
(๑) ภยัธรรมชาติและการเกิดสถานการณ์ความไม่สงบที่กระท าต่ออาคารสถานท่ีตั้งของ 
เคร่ืองประมวลผลหลกั หรือ เคร่ืองแม่ข่ายหลกั (Server) ของระบบฐานขอ้มูล ไดแ้ก่ ไฟไหม ้ภยั
พิบตัิ 
(๒) การขโมยอุปกรณค์อมพิวเตอร์แมข่่ายท่ีเป็นส่วนของการจดัเก็บและรวบรวมขอ้มูล 
(๓) การช ารุดเสียหายของตวัเคร่ืองประมวลผลหลกั หรือแม่ข่ายหลกั (Server) จากการ 
เคล่ือนยา้ย หรืออ่ืนๆ 
(๔) ระบบการส่ือสารของเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลกัเสียหาย / ขดัขอ้ง 
(๕) ระบบกระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง / ไฟฟ้าดบั 
๔.๒ ปัจจัยภายใน ไดแ้ก ่
(๑) ระบบฐานขอ้มูลหลกัเสียหาย หรือขอ้มูลถูกท าลาย 
(๒) การถูกไวรัส (Virus) ท าลายฐานขอ้มูลขอ้มูล และโปรแกรมปฏิบตัิการต่าง ๆ 
(๓) การถูกเจาะหรือลกัลอบ (Hack) เขา้สู่ระบบฐานขอ้มูลจากบุคคลภายนอก (Hacker) 
โดยไม่ไดร้ับอนุญาต 

 

๕. การประเมินความเสียหาย 
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๑๗ 

๕.๑ ความเสียหายท่ีเกิดผลเสียหายร้ายแรงที่สุด ซ่ึงจะท าให้ตอ้งหยุดระบบประมวลผล ทั้ง 
ระบบลง ไดแ้ก่ ภยัธรรมชาติ ตวัเคร่ืองประมวลผลหลกัหรือแม่ข่ายเสียหาย (Server) และระบบ 

ฐานขอ้มูลหลกัถูกท าลายเสียหายจากไวรัส 
๕.๒ ความเสียหายท่ีเกิดผลเสียหายและจะตอ้งหยุดระบบลงชัว่ขณะ ไดแ้ก่ การถูกเจาะเขา้ 
ระบบฐานขอ้มูล ระบบส่ือสารของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขดัขอ้ง และกระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง 

 

๖. การบริหารจัดการความเส่ียง 
๖.๑ การก าหนดผูร้ับผิดชอบ ประกอบดว้ย 

(๑) ระดบันโยบาย 
ให้ผูอ้  านวยการศูนยค์อมพิวเตอร์ เป็นผูร้ับผิดชอบในการส่ังการตามนโยบายของคณะกรรมการ
พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยค์อมพิวเตอร์ ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน ตดิตามและก ากบั
ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ รวมทั้งให้ขอ้เสนอแนะแก่เจา้หนา้ท่ีในระดบัปฏิบตั ิ
(๒) ระดับปฏิบัติ ไดแ้ก ่
(๒.๑) หัวหนา้กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รับผิดชอบก ากบัดูแลการปฏิบตัิงาน 
ของผูป้ฏิบตัิอย่างใกลชิ้ด ให้ความคิดเห็น เสนอแนะวิธีการ และแนวทางแกไ้ขปัญหาจาก
สถานการณ์ความเส่ียงของระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศ วางแผนการปฏิบตัิงาน ติดตามการ
ปฏิบตัิงานตามแผนการบริหารความเส่ียง ฯ และตรวจสอบระบบความมัน่คงและความปลอดภยั
ของฐานขอ้มูลและสารสนเทศ พร้อมรายงานผลการด าเนินการ 
(๒.๒) นายพิชิต อุไรรัตน์ ต าแหน่งวิศวกร และนางเปรมฤดี นุ่นสังข ์ต าแหน่งเจา้หนา้วิเคราะห์
ระบบคอมพิวเตอร์ รับผิดชอบ ดงัน้ี 

(๒.๒.๑) ควบคุมการเขา้ – ออกห้อง Server ตามการก าหนดสิทธิการเขา้ถึง Server 
(๒.๒.๒) ดูแล ตรวจสอบ บ ารุงรักษาอุปกรณ์ Server และอุปกรณ์เช่ือมโยง 
เครือข่าย (Network) ของระบบการเช่ือมโยงเครือข่ายฐานขอ้มูลทั้งหมดท่ีให้บริการใน
ศูนยค์อมพิวเตอร์ ส านกังานปลดักระทรวงแรงงานให้สามารถใชง้านไดต้ามปกตติลอด 
๒๔ ชม. 
(๒.๒.๓) ติดตั้ง ร้ือถอน ดูแล ตรวจสอบ การเช่ือมโยงการส่ือสารผ่านเครือข่ายทางระบบ 
LAN, Internet, Intranet ที่ให้บริการในศูนยค์อมพิวเตอร์ ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 
(๒.๒.๔) รักษาการณ์ประจ าห้อง Server เพื่อดูแล Server และระบบเครือข่ายทั้งหมด 
(๒.๒.๕) ดูแล รักษา การท างานระบบดบัเพลิงอตัโนมตัิของเคร่ือง Server ให้ 
สามารถท างานไดต้ลอดเวลาเมื่อเกิดสถานการณไ์ฟไหม ้
(๒.๒.๖) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ (Monitor) การเขา้ใชง้านและการเขา้ถึง 
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๑๘ 

ระบบการท างานของ Server ตามสิทธิการเขา้ถึงระบบ 
(๒.๒.๗) ควบคุมการส ารองขอ้มูลและเรียกคืนขอ้มูล (Back up and 

Recovery) ตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด 
(๒.๒.๘) แกไ้ขปัญหา อุปสรรค สถานการณค์วามเส่ียงและความเสียหายท่ีเกิด 
ขึ้นกบัระบบเช่ือมโยงเครือข่ายของระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศ 
 (๒.๒.๙) รายงานผลการปฏิบตัิงาน สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นกบัระบบเครือข่าย 
และระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศ ให้แก่ผูบ้งัคบับญัชาทราบทุกเดือน 
(๒.๒.๑๐) อ่ืน ๆ ตามท่ีไดร้ับมอบหมาย 

(๒.๓) นายจกัรินทร์ ลว้นศริิ เจา้ท่ีช่างเทคนิค รับผิดชอบ ดงัน้ี 
(๒.๓.๑) ป้องกนัการถูกเจาะระบบ และแกไ้ขปัญหาการถูกเจาะเขา้ระบบ 
ฐานขอ้มูลจากบุคคลภายนอก (Hacker) โดยไม่ไดร้ับอนุญาต 
(๒.๓.๒) ดูแล ตรวจสอบ บ ารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกนัการถูกเจาะระบบจาก 
บุคคลภายนอก (Firewall) และโปรแกรมปฏิบตักิารทั้งหมดท่ีติดตั้งอยู่ใน Server ของ
ระบบฐานขอ้มูลทั้งหมดท่ีให้บริการในเวป็ไซตอ์งคก์รให้สามารถใชง้านไดต้ามปกติตลอด 
๒๔ ชม. 
(๒.๓.๓) แกไ้ขปัญหา อุปสรรค จากสถานการณ์ความเส่ียงและความเสียหายท่ี 
เกิดขึ้นกบัระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศท่ีเกิดจากการถูกเจาะระบบจากบุคคลภายนอก 
(Hack) และการถูกท าลายจากโปรแกรมไวรัส 
(๒.๓.๔) รายงานผลการปฏิบตัิงานตามแผนการบริหารความเส่ียง ฯ ให้ ผูบ้งัคบับญัชา
ทราบทุกเดือน 
(๒.๓.๕) อ่ืน ๆ ตามท่ีไดร้ับมอบหมาย 

(๒.๔) นายจกัรินทร์ วีแกว้ เจา้หนา้วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ รับผิดชอบ ดงัน้ี 
(๒.๔.๑) ท าการส ารองขอ้มูลและเรียกคืนขอ้มูล (Back up and Recovery) ตามรอบ
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
(๒.๔.๒) ประสานการปฏิบตัิงานตามแผนป้องกนัและแกไ้ขปัญหาระบบความ 
มัน่คงปลอดภยัของฐานขอ้มูลและสารสนเทศจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภยัพิบตั ิ
(๒.๔.๓) แกไ้ขปัญหาขอ้ขดัขอ้งของระบบเช่ือมโยงเครือขา่ยภายในอาคาร (LAN) 
(๒.๔.๔) รายงานสภาพปัญหา และสถานการณ์ความเสียหายของระบบ 
ฐานขอ้มูลและสารสนเทศท่ีถูกท าลายจากบุคคลภายนอก (Hacker) และจากไวรัส (Virus) 
(๒.๔.๕) อ่ืน ๆ ตามท่ีไดร้ับมอบหมาย 
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๑๙ 

๖.๒ การตดิตั้งเคร่ืองแม่ข่าย 
จดัให้มีการตดิตั้งเคร่ืองแม่ข่ายหลกั (Server) ที่มีมาตรฐานเดียวกนั และใชร้ะบบ 

ปฏิบตัิการเดียวกนั โดยแยกติดตั้ง ๒ แห่ง ไดแ้ก ่
(๑) เคร่ืองแม่ข่ายหลกั ติดตั้งอยู่ท่ีศนูยค์อมพิวเตอร์ ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน ท าหนา้ท่ีเป็น 
web Server และ Database Server 
(๒) ศูนยค์อมพิวเตอร์ ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 
มีแผนในการจดัตั้งเคร่ืองแม่ข่ายส ารอง เพื่อให้การประมวลผลขอ้มูลระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศ
ขององคก์ร สามารถประมวลผลไดอ้ย่างต่อเน่ือง และให้ท างานในรูปแบบ Mirror ซ่ึงกนัและกนั 
เป็นการป้องกนัปัญหาความเส่ียงท่ีตอ้งหยุดประมวลผลเพราะเหตุประสบปัญหาจาก ภยัธรรมชาติ
วินาศภยัหรือความเสียหายอย่างรุนแรงท่ีเกิดขึ้นกบัระบบเคร่ืองแม่ข่ายประมวลผลหรือระบบ
ฐานขอ้มูลหลกั แต่เน่ืองจากถูกจ ากดัดว้ยงบประมาณ จึงยงัไม่สามารถด าเนินการไดใ้นขณะน้ี แต่
ใชว้ิธีการ Backup ผ่านระบบเครือข่ายกบักรมอนามยั 

๖.๓ การส ารองฐานขอ้มูล จดัให้มีระบบส ารองฐานขอ้มูล (Backup) ๒ รูปแบบ ไดแ้ก ่

(๑) การส ารองขอ้มูลอตัโนมตัิ โดยระบบเคร่ืองประมวลผลแม่ข่ายจะท าการส ารอง 
ขอ้มูลไวใ้นจานแม่เหล็ก ๑ ชุดทุกครั้ งในทนัทีท่ีมีการปรับปรุงขอ้มูล และเคร่ืองแม่ข่ายหลกัจะท า
การส ารองขอ้มูลในเวลา ๐๓.๐๐ น. ของทุกวนั 
(๒) การส ารองขอ้มูลดว้ยระบบ Manual โดยก าหนดให้เจา้หนา้ท่ีท าการส ารอง 
(Backup) ขอ้มูลตามระยะเวลาท่ีก าหนด รวมทั้งจดัให้มีระบบการบ ารุงรกัษา 
(Restructure/Reformat) ระบบฐานขอ้มูล ประกอบดว้ย 

(๒.๑) การส ารองขอ้มูลประจ าวนั จะท าการส ารองขอ้มูลและโครงสร้างขอ้มูล 
(๒.๒) การส ารองขอ้มูลประจ าสัปดาห์ จะท าการส ารองขอ้มูล โครงสร้างขอ้มูล 
และ Source Code โดยบนัทึกขอ้มูลลงในแผ่นซีดีรอม 
(๒.๓) การส ารองขอ้มูล Source Code โปรแกรมประจ าเดือน 
(๒.๔) การส ารองขอ้มูลประจ าปี 

๖.๔ การ Recovery ขอ้มูล ไดแ้ก ่
(๑) ท าการทดสอบ Recovery ขอ้มูล โครงสร้าง และโปรแกรมปฏิบตัิการฐานขอ้มูล ที ่
ท าการ Back up ไวใ้นแผ่นซีดีรอม ทุกวนัศุกร์ของทุกสัปดาห์ 
(๒) ท าการทดสอบ Recovery ฐานขอ้มูล และโปรแกรมปฏิบตัิการฐานขอ้มูล และ 
ระบบปฏิบตัิการของเคร่ือง Server ส ารองท่ีไดท้ าการ Back up เพื่อทดสอบระบบการท างานเม่ือ
เคร่ือง Server หลกัเสียหาย 
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๒๐ 

(๓) ขอ้มูลที่ตอ้งท าการ Recovery ทนัทีไดแ้ก่ โปรแกรมปฏิบตัิการบนหนา้จอเวบ็ไซต ์
องคก์ร (Web Application Programing) , ขอ้มูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) , 

ขอ้มูล ฐานขอ้มูลระบบรายงานผล 
๖.๕ ระบบไฟฟ้า 

จดัให้มีอุปกรณ์ UPS เพื่อจ่ายไฟฟ้าส ารองในกรณีทีก่ระแสไฟฟ้าเกิดขดัขอ้ง ให้แก่ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสามารถส ารองไฟฟ้าไดป้ระมาณ ๓๐ นาทีท่ีติดตั้งอยู่ 

๖.๖ อุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก ่
(๑) อุปกรณ์ควบคุมการเขา้สู่เครือข่ายท่ีเรียกว่า Firewall ตดิตั้งอยู่ท่ีเคร่ือง Server 
หลกัที่ท าหนา้ท่ีเป็น Web Server ส าหรับป้องกนัการบกุรุกจากบุคคลภายนอกทีต่อ้งการเจาะเขา้สู่ 
ระบบประมวลผลของศูนยค์อมพิวเตอร์ ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 
คือ ระบบ Internet จ านวน ๑ เคร่ือง 
(๒) อุปกรณ์ดบัเพลิงอตัโนมตัิดว้ยสารเคมี ส าหรับอุปกรณ ์IT ติดตั้งอยู่ท่ีห้อง server อาคารศูนย์
คอมพิวเตอร์ ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน  
(๓) จดัให้มีระบบท าความเยน็เปิดสลบัภายในห้อง Server เพื่อรักษาสมรรถนะเคร่ือง server ให้
สามารถท างานไดต้ลอด ๒๔ ชม. 
(๔) จดัให้มีโปรแกรมส าหรับตรวจสอบ และป้องกนัการบกุรุกเขา้สู่ระบบประมวลผล 

ฐานขอ้มูลเคร่ืองแม่ข่ายหลกัจ านวน ๑ โปรแกรม 
(๕) จดัให้มีโปรแกรมส าหรับป้องกนัการถูกโปรแกรมไวรสัเขา้ท าลายโปรแกรม 
ระบบปฏิบตัิการและระบบฐานขอ้มูล (Anti Virus) ไดแ้ก่โปรแกรม NOD๓๒ โดยก าหนดให้ 
Server ตรวจสอบและ up date โปรแกรมอตัโนมตั ิ

๖.๗ เวรรกัษาการณ ์
การจดัให้มีเวรยามดูแล รักษาห้อง Server และอุปกรณ์เช่ือมโยงเครือข่ายภายในอาคารศูนย ์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน เพื่อป้องกนัการแอบ
ลกัลอบ 
เขา้สู่พ้ืนท่ีปฏิบตัิงานภายในเพ่ือการลกัลอบก่อวินาศกรรม การโจรกรรม หรือการท าลายอุปกรณ์ 
ระบบประมวลผลหรือระบบฐานขอ้มูลและระบบเครือข่าย 
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๒๑ 

๗. ก าหนดสิทธิการเข้าถึงเคร่ืองแม่ข่ายและฐานข้อมูล 

๗.๑ สิทธิการเขา้ถึงเคร่ืองแม่ข่าย (Server) 
(๑) ระดบัผูบ้ริหาร 
ผูบ้ริหารองคก์ร ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการ ที่ท าหนา้ท่ี CIO และอธิการบดีของมหาวิทยาลยัศูนย์
คอมพิวเตอร์ ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน สามารถเขา้ถึงเคร่ือง Server 
และเขา้ถึงระบบปฏิบตัิการของ Server ได ้โดยผ่านทางเจา้หนา้ท่ีระดบัปฏิบตัิที่รับผิดชอบตามขอ้ 
(๒) ระดบัเจา้หนา้ท่ีปฏิบตั ิ
ผูส้ามารถเขา้ถึงเคร่ือง Server และเขา้ถึงระบบปฏิบตัิการของ Server  

๗.๒ สิทธิการเขา้ถึงฐานขอ้มูลสารสนเทศ 
(๑) หน่วยงานสามารถเขา้ถึงฐานขอ้มูลเฉพาะขอ้มูลท่ีรับผิดชอบเท่านั้น โดยผ่าน ทาง User name 
และ Password ตามท่ีก าหนด เพื่อเขา้ไปบนัทกึรายการ หรือแกไ้ข 
(๒) หัวหนา้กลุ่มคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสามารถเขา้ถึงฐานขอ้มูลไดทุ้กฐานขอ้มูล เพื่อ 
ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล แต่ไม่สามารถแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลได ้กรณีตรวจสอบ
ขอ้มูลแลว้ไม่ถูกตอ้ง ให้แจง้เจา้ของฐานขอ้มูลทราบเพื่อเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขขอ้มูลให้ถูกตอ้ง 

 

๘. การติดตามและรายงานผล 
ก าหนดให้เจา้หนา้ท่ีผูร้ับผิดชอบรายงานผลการด าเนินการหรือการตรวจสอบให้ผูก้  ากบัดูแล 

ทราบเป็นประจ าทุกเดือน และให้รายงานการเกิดปัญหาและผลการแกไ้ขให้ทราบในทนัทีที่สามารถ 
ด าเนินการไดใ้นทกุกรณีตามท่ีระบุไว ้
 

๙. ตัวช้ีวัด 

๙.๑ การสูญหายของขอ้มูลเท่ากบัร้อยละ ๐ 
๙.๒ การถูกเจาะระบบฐานขอ้มูล (Hack) ที่ท าส าเร็จเท่ากบัร้อยละ ๐ 
๙.๓ การกูค้นืของฐานขอ้มูลสารสนเทศเท่ากบัร้อยละ ๑๐๐ 

 

๑๐. ผู้อนุมัต ิ

ลงช่ือ........ ..............ผูอ้นุมตัิ 
(ผูช้่วยศาตราจารย ์ดร. ชยัวฒัน์ อุตตมากร) 
ผูอ้  านวยการศนูยค์อมพิวเตอร์ 
ศูนยค์อมพิวเตอร์ ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 
วนัที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ 



 

 

ภาคผนวก ฉ 
แผนรองรับสถานการณ์กรณีโรคระบาด ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

แผนรองรับสถานการณก์รณีโรคระบาด ไวรัสโคโรนา 2019  
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สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
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รายละเอียดเอกสาร  
ช่ือเอกสาร แผนรองรับสถานการณ์กรณีโรคระบาด ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
วันที่เผยแพร่ครั้งแรก 29 พฤษภาคม 2563 
วันที่แก้ไขเอกสาร  
1 12 มิถุนายน 2563 
2 16 มิถุนายน 2563 
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แผนรองรับสถานการณ์กรณีโรคระบาด ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

1. บทนำ 
      เมื่อปลายปี พ.ศ. 2562 ทั่วโลกได้เผชิญกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทยไดออกมาตรการอยางเขมงวดเพื ่อยับยั ้งการแพร เ ช้ือ  
สถานการณดังกลาวสงผลกระทบ ตอทุกภาคสวนทั้งเศรษฐกิจ สังคม และการใชชีวิตประจำวันของประชาชน 
รวมถึงการใหบริการของภาครัฐที่ยังมีความจำเปนตองดำเนินการอยางตอเนื่อง  
 คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 มีมติเห็นชอบให้หนวยงานของรัฐดำเนินการทบทวนและ
ปรับปรุงแผนบริหารความอยางตอเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) ใหเปนปจจุบัน โดยนำมาตรการ
เตรียมความพรอมของหนวยงานภาครัฐในการบริหารราชการและใหบริการประชาชนในสภาวะวิกฤต [รองรับสถานการณ
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)] มาผนวกไวในแผนฯ ใหสามารถรองรับกรณีเกิดโรค
ระบาดตอเนื่องเปนระยะเวลานานได ทั้งนี้ ใหมุงเนนการนำระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Service) รวมทั้ง
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการบริหารงานและใหบริการประชาชนดวย  
 ดังนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จึงจัดทำแผนรองรับสถานการณ์กรณีโรคระบาด ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ข้ึน เพื่อใช้ควบคู่กับแผนบริหารความต่อเนื่อง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) 
โดยได้ระบุถึงมาตรการ/แผนการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ในแต่ละระยะ พร้อมทั้งแนวทางการคัดกรองเจ้าหน้าที่ 
และผู้มาติดต่อในหน่วยงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์ดังกล่าว  
 

2. วัตถุประสงค์ 
o เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวปฏิบัติในการเตรียมความพร้อม กรณีเกิด

โรคระบาด COVID-19 ซึ่งจะช่วยให้สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและ
บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

o เพื ่อลดผลกระทบจากกรณีที ่สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานไม่สามารถดำเนินงานหรือ 
การให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 

o เพื่อให้กระบวนงานหลักและการให้บริการที่สำคัญ สามารถฟื้นคืนกลับมาดำเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ 

 3. ขอบเขต 
 เอกสารฉบับนี ้มีขอบเขตสำหรับบริหารความต่อเนื ่องของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
โดยครอบคลุมการปฏิบัติงานและการให้บริการที่สำคัญ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (ส่วนกลาง) ตั้งอยู่ใน
กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

 4. ระดับการเตือนภัย (Trigger Level) 
    เพื่อให้สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานสามารถกำหนดมาตรการ/แผนดำเนินงานที่ตอบสนองต่อภัย
โรคระบาด COVID-19 ได้อย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ จึงได้กำหนดระยะ (Stage) ของการดำเนิน
มาตรการ แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
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ระยะ (Stage) สถานการณ ์

ระยะการใช้แผนตอบสนองอุบัติการณ์ 
(Incident Management Plan: IMP) 

พบผูปวยยืนยันที่เกิดข้ึน และระบาดในประเทศไทย 

ระยะการใช้แผนบริหารความต่อเนื่อง 
(Business Continuity Plan: BCP) 

1) พบผปูฏิบัติงาน ผมูาติดตอ หรือผรูับบริการภายใน
หน่วยงาน เปนผปูวยยืนยัน หรือ 
2) ผปูฏิบัติงานในหน่วยงานสัมผัส หรือใกลชิดผูปวย หรือ 
3) รัฐบาลประกาศใหเขตพื้นที่ตั้งหน่วยงานเปนเขตกักกันโรค 

ระยะการใช้แผนฟ้ืนฟูสู่สภาวะปกติ 
(Business Recovery Plan: BRP) 

สถานการณเขาสภูาวะปกติ ไมพบผตูิดเช้ือโรคระบาด 
ในประเทศไทย 

  
 4. แผนบริหารความต่อเนื่อง กรณี COVID-19 
 กำหนดมาตรการตอบสนองความเสี ่ยง เพื ่อจ ัดการโรคติดเชื ้อไวรัส COVID-19 ตามระยะ 
การดำเนินการของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ดังนี้ 

ระยะ (Stage) มาตรการ/การดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ระยะการใช้แผน
ตอบสนองอุบัติการณ์ 
(IMP)  

1) ด้านบุคลากร 
o ติดตั้งสื่อประชาสมัพันธ์ให้ความรู้และการป้องกัน 

การแพรก่ระจายของโรค  
o กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัส COVID-19 รายละเอียดตามเอกสารประกอบ หมายเลข 1 

2) ด้านอาคารสถานท่ี/วัสดุอุปกรณ์/เครื่องมือ/ยานพาหนะ 

• จัดเตรียมเวชภัณฑ เครื่องมือใหพรอมใช เชน หนากาก
อนามัย เจลล้างมือแอลกอฮอล เปนตน และทําการติดตั้ง 
จุดบรกิารเจลลางมือ บริเวณหนาประตูทางเขาออกของอาคาร
สํานักงานทุกช้ัน รวมทั้งจัดหาถุงมือยาง/พลาสติก และ 
หนากากอนามัย หรือ หนากากผา สําหรับเจาหนาที่ใหสวมใส 
ขณะปฏิบัติงาน 
 

กองบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล       
 
 
 
กองบริหาร
การคลงั 
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ระยะ (Stage) มาตรการ/การดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. ระยะการใช้แผน
ตอบสนองอุบัติการณ์ 
(IMP) (ต่อ) 

• จัดให้มจีุดคัดกรองอาการของเจาหนาที่ ผู้มาติดต่อ 
ผู้รบับริการ กอนเขาปฏิบัติงาน/ติดต่อภายในอาคาร 
โดยการตรวจวัดไข้ 

• กำหนดแนวทางการคัดกรองเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อใน
หน่วยงาน สำหรับโรคระบาด COVID-19 รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบ หมายเลข 2 

• กําหนดมาตรการดูแลอาคารสถานที่ ยานพาหนะ  
วัสดุอุปกรณ์ ดังนี้ 

1. ใหทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ (คอยลเย็น) ดวย
น้ำยาฆาเช้ือทุกสัปดาหจนกวาสถานการณการแพรระบาด
ของเช้ือจะคลี่คลายลง หรือเขาสสูถานการณปกต ิ

2. ทําความสะอาดพื้นทีท่ํางานเพื่อสลายกลิ่นอบัฆาเช้ือ
โรคตาง ๆ และฉีดพนน้ำยาฆาเช้ือโรค 

3. เพิ่มความถ่ีในการทําความสะอาดจุดสมัผสัสาธารณะ 
ทุกจุดของสํานักงานและยานพาหนะ  

3) ด้านการสื่อสาร 
    จัดทำสื ่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล ช่องทางบริการ  
ทดแทน ให้กับประชาชน/ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบผ่านช่องทาง
สื่อสารรูปแบบต่าง ๆ  

กองกลาง 
 
 
 
 
 
 
กองบริหาร
การคลงั 
 
 
 
 
 
 
 
กองเผยแพร่
และประชา 
สัมพันธ์ 

 

ระยะ (Stage) มาตรการ/การดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

2. ระยะการใช้แผน
บริหารความต่อเนื่อง 
(BCP) 

1) ด้านบุคลากร 
o กําหนดใหเจาหนาที่กลมุเสี่ยงจากการสัมผัสใกลชิดผูปวย 

ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย เปนเวลา 14 วัน โดยรายงานผล
สุขภาพตอผบูังคับบัญชาอยางสม่ำเสมอ และเขารับ 
การตรวจเช้ือในวันที่ 14 ของการลาพรอมรายงานผลตรวจ
สุขภาพจากศูนยตรวจโรคที่ไดรับการรบัรองจากกระทรวง 
สาธารณะสุขแกผบูังคับบญัชากอนกลับมาปฏิบัตงิาน  
โดยไมถือวาเปนวันลา 

o เจาหนาที่ปฏิบัตงิานบางส่วนใหปฏิบัติงาน ณ สถานที่สาํรอง 
หรอืสถานทีพ่ักอาศัย (Work Form Home) หรอืสถานทีจ่ัด
ทำงานร่วม (Co-Working Space) ทีเ่หมาะสมกบั
สถานการณ์ จนกวาสถานการณจะฟนฟูสสูภาวะปกติ 

 
กองบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล                                   
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ระยะ (Stage) มาตรการ/การดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

2. ระยะการใช้แผน
บริหารความต่อเนื่อง 
(BCP) (ต่อ) 

o กำหนดมาตรการการปฏิบัติงานนอกสถานทีร่าชการ
รายละเอยีดตามเอกสารประกอบ หมายเลข 3 
 

2) ด้านอาคารสถานท่ี 
o กําหนดพื้นทีป่ฏิบัติงานสํารอง สําหรบัการดำเนินงาน 

ที่สําคัญ (สถานที่สาํรอง หรือปฏิบัติงาน ณ สถานทีพ่ักอาศัย 
(Work Form Home) หรือสถานที่จัดทำงานร่วม  
(Co-Working Space) หรอืสถานทีเ่อกชนทีเ่หมาะสมกับ
สถานการณ์  

o กําหนดพื้นที่ควบคุมและปดทําการบรเิวณดังกลาว ประสาน
หนวยงานที่เกี่ยวของ ดูแลทําความสะอาด/ฆาเช้ือภายใน
พื้นที่ควบคุมอยางนอย 1 วัน 

o กรณีพบผปูวยยืนยันและมาปฏิบัติงาน มาติดตอหรือ 
ใชบริการ ภายในอาคาร ตอกรมควบคุมโรค ภายใน  
3 ช่ัวโมง 

3) ด้านการสื่อสาร 
    จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล ช่องทางบริการ    
     ทดแทน ให้กับประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบผ่านช่องทาง   
     สื่อสารรูปแบบต่าง ๆ  
4) ด้านการดำเนินงานท่ีสำคัญ 
o กำหนดแนวปฏิบัติในการจัดประชุม สมัมนา/การอบรม     
    และหลกัเกณฑก์ารพจิารณาการจัดโครงการฝกึอบรมใน 
    สถานการณ์การระบาดของ Covid-19 รายละเอียดตาม   
    เอกสารประกอบ หมายเลข 4 
o ประกาศใชแผนบรหิารความตอเนื่องทางธุรกจิ (BCP) 
 

กองบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล    
                                
กองบริหาร
การคลงั 
 
 
 
 
 
 
กองกลาง 
 
 
กองเผยแพร่
และประชา- 
สัมพันธ์ 
 
 

กองกลาง 
 
 
 
คณะกรรมการ
บรหิาร 
ความต่อเนื่อง 
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ระยะ (Stage) มาตรการ/การดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

3. ระยะการใช้แผน
ฟ้ืนฟูสู่สภาวะปกติ 
(BRP) 

1) ด้านบุคลากร 
ให้ผู้บงัคับบัญชาทุกส่วนงานในพื้นทีฟ่ื้นฟูสำรวจสุขภาพของ
เจ้าหน้าที่ทุกราย และให้เจ้าหน้าทีก่ลุม่เสี่ยงยืนยันผลตรวจ
สุขภาพจากศูนย์ตรวจโรคที่ได้รับการรบัรองจากกระทรวง
สาธารณสุขทกุรายและรายงานต่อกองบริหารทรพัยากรบุคคล
ก่อนกลบัเข้ามาปฏิบัติงาน 

2) ด้านอาคารสถานท่ี/วัสดุอุปกรณ์/เครื่องมือ/ยานพาหนะ 
ประสานงานหน่วยงานทีร่ับผิดชอบ ฉีดพ่นยาฆ่าเช้ือโรค และ
เช็ดทำความสะอาดอปุกรณ์ภายในสำนักงาน รวมถึง
ยานพาหนะเพื่อให้มั่นใจว่าปลอดเช้ือโรค 

3) ด้านการสื่อสาร 
    สื่อสารส่วนงานภายใน และประชาสมัพันธ์ใหป้ระชาชน/ 
    ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบการเปิดบริการตามปกติ 
4) ด้านการดำเนินงานท่ีสำคัญ 
    ประกาศยุติแผนบรหิารความต่อเนือ่ง 

 
กองบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล                                   
 
 
 
กองบริหาร
การคลงั 
 
 
กองเผยแพร่
และประชา- 
สัมพันธ์ 
 

คณะกรรมการ
บรหิาร 
ความต่อเนื่อง 
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เอกสารประกอบ หมายเลข 1 
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั COVID-19 
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เอกสารประกอบ หมายเลข 2 
แนวทางการคัดกรองเจ้าหน้าท่ีและผู้มาติดต่อในหน่วยงาน สำหรับโรคระบาด COVID-19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

การคัดกรองเพื่อค้นหาผู้มีไข้ที่จุดคัดกรองก่อนเข้าอาคารหนว่ยงาน 

วัด
อุณหภูม ิ

เจ้าหน้าที่จุดคัดกรองแจ้งผู้ประสานงานทมีบริหารความต่อเนื่อง (ผอ.กก.) และแจง้เจ้าหน้าที่ควบคุมโรค
ในพื้นที่ภายใน 3 ช่ัวโมง และแยกกักอยูท่ี่จุดคัดกรอง 

เจ้าหน้าที่ดูแลสุขภาพ หรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมโรค สอบถามประวัติ 

การเดินทาง หรือการสัมผสัผูป้่วย 
ที่มีอาการคล้ายโรคที่กำลังระบาดอยู ่

 

ให้เข้าหน่วยงาน
ได ้

แนะนำให้ไปพบแพทย ์

• แนะนำให้ไปพบแพทย์ พร้อมแนบประวัติความเสี่ยงการเกิดโรคติดต่ออุบัติใหม่ระบบทางเดินหายใจ 

• เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคแจ้งหน่วยงาน/ญาติของผู้มาติดต่อ 

• เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดตามอาการเจ้าหน้าที่ทีส่ัมผสักับผู้มาติดต่อ เป็นเวลา 14 วัน 

• ปิดบรเิวณหรอือาคารสำนักงานทั้งหมดหรือบางส่วน เพือ่ทำความสะอาดทันที หรืออย่างน้อย 1 วัน 
ตามความเหมาะสม 

• หากผูท้ี่มีความเสี่ยงไม่ใช่บุคลากรของหน่วยงานให้โทรสอบถามอาการของผู้ทีม่ีความเสี่ยงเป็น
ระยะเวลาในช่วง 14 วัน 

ไม่มีไข้ (อุณหภูมิ < 38๐C) 
และไม่มีอาการป่วย 

มีประวัติการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง หรือสัมผัส
ผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่ระบบทางเดินหายใจ 

• มีไข้ (อุณหภูมิ ≥ 38๐C) หรือ 

• ไม่มีไข้ (อุณหภูมิ < 38๐C) แต่มอีาการป่วยของโรคหวัด เช่น มีน้ำมูก ไอ 

ไม่มีประวัต ิ
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เอกสารประกอบ หมายเลข 3 
มาตรการการปฏิบัติงานนอกสถานท่ีราชการ 
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เอกสารประกอบ หมายเลข 4 
แนวปฏิบัติในการจัดประชุม สมัมนา/การอบรม  

1. การจัดการประชุม/สัมมนาที่เป็นการรวมกันของคนจำนวนมาก หากไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน หรือ 
มีความเสี่ยงมีผู้ที่อาจเป็น Covid-19 ให้ดำเนินการดังนี ้

(1) งด หรือ 
(2) เลือ่น หรอื 
(3) ใช้การประชุมทางไกล (Teleconference/E-meeting) 
   หากจำเป็นจะต้องจัดการประชุม ควรมกีารคัดกรอง ปอ้งกัน และควบคุมโรคทีเ่ข้มงวดอยา่งเหมาะสม 

2. หลักเกณฑ์การพิจารณาการจัดโครงการฝึกอบรม 
 

1. กรณีไม่สามารถเลือ่นได ้(ดำเนินการตอ่) 
เหตุผลความจำเป็น 

• เป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติไวแ้ล้ว 

• เป็นโครงการที่ไดป้ระสานงานไว ้
ทั้งหมดแล้วอาจก่อให้เกิดความเสียหาย 
ต่อหน่วยงาน เช่น การประสานงาน 
กับสถานที่จัดอบรมเอกชนและวิทยากร 

• เป็นโครงการใชง้บประมาณสงูและ 
อยู่ในแผนงานงบประมาณ หากเลื่อนอาจ
ส่งผลการใชง้บประมาณ 

• กลุ่มเปา้หมายสว่นใหญ่เป็นเจา้หน้าที่
ในสำนักงาน ยงัไม่มีความจำเป็นต้องเลื่อน 
(ไม่มีการเดินทาง) 
แนวทางปอ้งกัน 

• จัดเตรียมเวชภัณฑ อุปกรณ์ป้องกัน 
ให้พร้อมหน้าห้องอบรม สำหรับ 
ทุกโครงการ เชน หนากากอนามัย  
เจลล้างมือแอลกอฮอล   

• จัดให้มีจุดตรวจคดักรอง 
ผู้มีความเสีย่งก่อนเข้ารับการฝึกอบรม 

• จัดที่น่ังในห้องอบรมให้มีระยะห่างกัน 
1 เมตร หรือตามความเหมาะสม  
 
 

2. กรณีสามารถเลื่อนได้ 
เหตุผลความจำเป็น 

• มิใช่โครงการตามภารกิจเร่งดว่น 
สามารถเลื่อนการดำเนินการไป 
ในไตรมาส 3-4 ได ้

• เป็นโครงการที่ยงัมิได้รับการอนุมัต ิ

• เป็นโครงการที่ไดป้ระสานงานไว้
แล้วแตห่ากยกเลิกจะไม่สง่ผลกระทบ
หรือสร้างความเสยีหายต่อหน่วยงาน 

• กลุ่มเปา้หมายสว่นใหญ่อยูต่าม
ภูมิภาค ต้องมีการเดินทางมาอบรม 
แนวทางการแก้ไขปญัหา 

• เร่งรัดการดำเนินการโครงการใน 
ไตรมาสที ่3-4 

• ปรับเปลีย่นรูปแบบการฝึกอบรม
จากการอบรมในห้องเรียนเป็นวิธีการ 
Teleconference หรือเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (E-learning) หรือให้วิทยากร
สอนผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Facebook 
(Ministry of Labour Kingdom of 
Thailand) เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน 
(www.mol.go.th) 
 

3. กรณียกเลิกโครงการ 
เหตุผลความจำเป็น 

• อาศยัแนวทางการยกเลิกตาม
มาตรการของรัฐบาล หรือหน่วยงาน
เจ้าของระเบยีบฯ เช่น สำนักงาน ก.พ.ร. 
กรมบญัชีกลาง 

• หัวหน้าหน่วยงานฯใชด้ลุยพินิจ 
ในการสัง่ยกเลิกโครงการฝึกอบรมเป็น
รายโครงการ 
แนวทางปอ้งกัน 

• เม่ือเหตุการณ์ทเุลาลงให้เร่ง
ดำเนินการพจิารณาแผนงานโครงการ
ฝึกอบรมอีกคร้ังหน่ึงตามความ
เหมาะสมจำเป็น 

• รายงานและประสานกับกองบริหาร
การคลัง เพื่อรายงานความคืบหน้าและ
เหต ุผลความจำเป ็นในการยกเลิก
โครงการเพื ่อหาแนวทางการแก ้ไข  
หากการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 
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