๙๘

แผนการอพยพหนีไฟ
แผนการอพยพหนีไฟ เป็นแผนสาหรับให้เจ้าหน้าที่ใช้ปฏิบัติในกรณีเกิด
เพลิงไหม้ขั้นลุกลาม โดยกาหนดให้มีผู้บัญชาการเหตุการณ์ มีการตั้งศูนย์อานวยการ
เฉพาะกิจ โดยทุกสานัก / กอง/หน่วยงาน ต้องจัดทาแผนการอพยพหนีไฟของตนเอง
ประกอบดั ว ยบั ญ ชี ร ายชื่ อ จ านวนบุ ค ลากรในสั ง กั ด แสดงเส้ น ทางอพยพหนี ไ ฟ
กาหนดจุดนัดพบ และจุดรวมพล ผู้นาการอพยพ การใช้ธงสัญลักษณ์ ผู้ควบคุมและ
ตรวจสอยยอดผู้อพยพ ผู้ประสานงานหลัก และผู้ทาหน้าที่บรรเทาทุกข์

๙๙

สรุปภาพรวมข้อมูล/บุคลากร /เส้นทางอพยพ /จุดรวมพล / สีธงสัญลักษณ์
ลาดับ หน่วยงาน

จานวน
บุคลากร

เส้นทางหลัก

เส้นทางอพยพ
จุดรวมพล และจุดรองรับการอพยพ
เส้นทางสารองที่ ๑ เส้นทางสารองที่ ๒
จุดรวมพล
จุดรวมพลสารอง จุดรองรับการอพยพ
อาคาร ๑ ประกอบด้วย ๖ หน่วยงาน

๑
๒

ผต.
สม.

๑๓
๒๗

บันไดปกติ อาคาร ๑
บันไดปกติ อาคาร ๒

บันไดหนีไฟ

-

๓

สส.

๕๑

บันไดปกติ อาคาร ๑

บริเวณด้านข้างส่วน
สนับสนุนการมีส่วนร่วม

-

๔
๕

ทส.
กค.

๑๙
๗๒

๖

ผพ.

๒๖

บันไดปกติ อาคาร ๒ บันไดหนีไฟ อาคาร ๑
ป ร ะ ตู ด้ า น ห ลั ง ฝั่ ง ป ร ะ ตู ด้ า น ห ลั ง ฝั่ ง ประตูทางออกลาน
กลุ่มงานจัดซือ
ฝ่ายบริหาร
จอดรถ (ส้าหรับ
อาคารยานพาหนะ)
บันไดปกติ อาคาร ๑ บันไดทางเชื่อม
อาคาร ๑ และ ๓

ทิศเหนืออาคารศูนย์
สุขภาพ รพช.
- หน้าเสาธรง
โรงเรียนสาธิต
ม.ราชภัฎสวนสุนันทา
สนามหญ้าหน้าพระที่นั่ง
ลานจอดรถข้างอาคาร สนามหญ้าหน้า
ฝ่ายยานพาหนะ
พระที่นั่ง

สีธง
สัญลักษณ์

หน้าอาคาร ๓
ทิศเหนือสนามหญ้า
หน้าพระที่นั่ง
- สนามหญ้าหน้าตึกแดง
(ด้านหลังอาคาร ๓)

หน้าศูนย์สุขภาพ รพช.
ด้านข้างอาคารสุวัทนา
ฝั่งตะวันตก
บริเวณเดียวกันกับ
จุดรวมพล

แดง
ส้ม + ขาว

น้าเงิน
ชมพู

ด้านข้างศูนย์สุขภาพ
รพช.

จอดบริเวณพระบรม
รูปทรงม้า (ส้าหรับ
ยานพาหนะ)
- ศูนย์สุขภาพ รพช.
- ด้านหน้าพระที่นั่ง
ริมก้าแพง
ม.ราชภัฎสวนสุนันทา
-

ขาว + แดง

น้าเงิน +
ขาว

ฟ้า

อาคาร ๒ ประกอบด้วย ๖ หน่วยงาน
๗

สช.

๕๖

บันไดปกติอาคาร ๒

-

-

๘

สบ.

๒๖

บันไดปกติอาคาร ๒

-

-

๙

สว.

๒๘

บันไดปกติ อาคาร ๒

บันไดทางเชื่อม
อาคาร ๑

บันไดหนีไฟ

สนามหญ้า
หน้าพระที่นั่ง
สนามหญ้าอาคารสุวัท
นา สถ.
ป้อมยามข้าง
ศูนย์สุขภาพ รพช.

-

สนามหญ้าหน้าพระที่นั่ง
นงคราญ

เหลือง
+ น้าเงิน
ชมพู + ฟ้า

๑๐๐
ลาดับ หน่วยงาน

จานวน
บุคลากร

เส้นทางหลัก
บันไดปกติ อาคาร ๒

๑๐

พบ.

๘

๑๑

สม. (มฐ.)

๑๕

เส้นทางอพยพ
เส้นทางสารองที่ ๑ เส้นทางสารองที่ ๒

บันไดทางเชื่อม
อาคาร ๑ - ๒
บันไดปกติ อาคาร ๒ บันไดทางเชื่อม
อาคาร ๑ - ๒

จุดรวมพล และจุดรองรับการอพยพ
จุดรวมพล
จุดรวมพลสารอง จุดรองรับการอพยพ

บันไดหนีไฟ อาคาร ๒ สนามหญ้าหน้าพระที่นั่ง ลานจอดรถข้าง
นงคราญ
พระที่นั่ง
บันไดหนีไฟ อาคาร ๒ - ศูนย์สุขภาพ รพช.
- ลานจอดรถ ปภ.

สีธง
สัญลักษณ์

หน้าอาคารสัมมนาคาร

ขาว + ฟ้า

สนามหญ้าหน้าพระที่นั่ง
นงคราญ

ส้ม + ขาว

อาคาร ๓ ประกอบด้วย ๖ หน่วยงาน
๑๒

สล.

๔๓

บันไดปกติ อาคาร ๓

บันไดปกติ อาคาร ๑

ทางออกภายใน สล.
โดยใช้บันไดส้ารอง
-

๑๓
๑๔

สน.
ศอ.

๔๑
๖๘

บันไดปกติ อาคาร ๓
บันไดปกติ อาคาร ๓

บันไดหนีไฟ
บันไดหนีไฟ

๑๕

กจ.

๕๒

บันไดปกติ อาคาร ๓

-

-

๑๖

ตส.

๑๖

บันไดปกติ อาคาร ๒

-

๑๗

วปภ.

๔๑

บันไดกลางอาคาร
อ้านวยการ

บันไดทางเชื่อม
อาคาร ๑
บันไดด้านข้างอาคาร
อ้านวยการ

-

สนามหญ้าหน้าพระที่นั่ง
นงคราญ
หน้าอาคาร ๒ สถ.
บริเวณใต้ต้นจามจุรีข้าง
พระที่นั่งนงคราญ
สนามหญ้าหน้าพระที่นั่ง
นงคราญ
สนามหญ้าหน้าศูนย์
สุขภาพ รพช.
สนามหญ้าหน้าตึก
อ้านวยการ

-

สนามหญ้า
หน้าพระที่นั่งนงคราญ
สนามหญ้าข้างอาคารสุวัทนา
สนามหญ้าหน้าพระที่นั่ง
นงคราญ
สนามหญ้าหน้าศูนย์สุขภาพ
รพช.
-

เหลือง
เขียวอ่อน
ส้ม
ขาว
เหลือง
+แดง
ขาว + ชมพู

๑๐๑

แผนผังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ถนนอู่ทองนอก เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร

๑๐๒

แผนการอพยพหนีไฟ ประจาอาคาร ๑
ประกอบด้วย ๖ หน่วยงาน ตามลาดับ ดังนี้
 ส้านักผู้ตรวจราชการกรม และกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
 ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนเครื่องจักรกลสาธารณภัย และส่วนกฎหมาย
ส้านักมาตรการป้องกันสาธารณภัย
 ส้านักส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 กองคลัง
 กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

๑๐๓

สานักผู้ตรวจราชการกรม และ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
๑.

บัญชีรายชื่อของข้าราชการ / ลูกจ้างประจา /พนักงานราชการ ประกอบด้วย
ข้าราชการ ผต.
จ้านวน ๕ คน จ้าแนกตามเพศ ชาย ๔ คน หญิง ๑ คน
ข้าราชการ คจ.
จ้านวน ๓ คน
ชาย ๑ คน หญิง ๒ คน
พนักงานราชการ ผต.
จ้านวน ๔ คน
ชาย - คน หญิง ๔ คน
พนักงานราชการ คจ.
จ้านวน ๑ คน
ชาย - คน หญิง ๑ คน
รวม จานวน ๑๓ คน
ชาย ๕ คน หญิง ๘ คน
สานักผู้ตรวจราชการกรม

ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

ชื่อ /สกุล

ตาแหน่ง

โทรศัพท์

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการตรวจราชการ

๐๘๑-๑๗๔-๓๘๙๑
๐๘๙-๙๖๙-๒๙๖๑

นายมนต์สิทธิ์
นางปิยารัตน์

ไพศาลธนวัฒน์
นิจถาวร

นายศรีศักดิ์
ว่าที่ร้อยตรี ธนกร

ภู่วิบูลย์พาณิชย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
เต่งตระกูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ

๐๘๙-๗๙๗-๔๔๓๓
๐๘๓-๐๘๒-๙๘๓๒

นายเฉลิมพล
นางสุภัทรา

นาดอน
กลับวงษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
พนักงานนโยบายและแผนงาน

๐๘๙-๙๖๙-๖๗๘๘
๐๘๙-๗๙๖-๒๔๒๐

นางสาวกิตติมา

ทองดียิ่ง

พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๐๘๙-๕๑๙-๕๕๙๔

นางสาวเกสรา
นางสาวธมลวรรณ

มณทิพย์
โพธิ์จันทร์

พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พนักงานประจ้าส้านักงาน

๐๘๙-๖๖๙-๘๖๘๙
๐๘๒-๒๑๓-๕๐๘๔

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

ลาดับ

ชื่อ /สกุล

ตาแหน่ง

โทรศัพท์

๑

นายชาสันต์

คงเรือง

รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

๐๘๑-๑๗๔-๓๙๒๕

๒
๓

นางสาววาริกา
นางสาวอาทิตยา

ริวเหลือง
สุขปัญญา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ

๐๘๑-๙๑๘-๘๔๘๔
๐๘๑-๘๐๘-๓๕๔๑

๔

นางสาวสุปวีณ์

ทองมา

พนักงานประจ้าส้านักงาน

๐๘๔-๙๗๘-๘๔๒๒

๑๐๔
๒.

เส้นทางการอพยพหนีไฟของสานัก/กอง/หน่วยงาน
เส้นทางอพยพ

รายละเอียดเส้นทางอพยพ

เส้นทางที่ ๑
(จนท.สน.ผต. ตามรายชื่อหมายเลข ๑ – ๑๑
และ จนท.คจ. ทังหมด)
เส้นทางที่ ๒
(จนท.สน.ผต. ตามรายชื่อหมายเลข ๑๓ – ๑๗)

รวมพลหน้ า ส านั ก ผู้ ต รวจราชการกรม และลงบั น ไดหลั ก ผ่ า น
ชัน ๓,๒,๑ ไปยังจุดนัดพบ
รวมพลหน้าห้องหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และเดินลงบันไดหนีไฟ
ไปยังชัน ๒ เดินผ่านส้านักมาตรการป้องกันสาธารณภัย (กลุ่มงาน
กฎหมาย) และออกไปทางบันไดหลักไปยังจุดนัดพบ

๓.

จุดรวมพล / จุดรองรับการอพยพ
จุด
จุดรวมพล
หน้าอาคาร ๓
จุดรองรับการอพยพ
หน้าศูนย์สุขภาพ รพช.

สถานที่

๔.

รูปแบบการนาการอพยพ และการปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดรวมพล
รูปแบบการนาอพยพ
รายละเอียด/กิจกรรม
๔.๑ ใช้ธงสี............แดง.......................
๑) จุดติดตั้งธงที่ใช้ในการอพยพ
ประตูเข้า สน.ผต. ด้านใน (ต้าแหน่งหมายเลข ๑ ในผัง)
๔.๒ การปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดนัดพบ / จุดรวมพล ๒) ขั้นตอนการอพยพ
- รวมทีมอพยพตามจุดที่ก้าหนด โดยมีผู้น้าการอพยพถือ
- ธงสีแดงเป็นสัญญาณ แล้วน้าทุกคนเดินลงบันได
(บันไดหนีไฟ) ไปยังจุดรวมพล
- เมื่ อ ทุ ก คนมายั ง จุ ด รวมพลครบแล้ ว จะเดิ น ไปยั ง
จุ ด รองรั บ การอพยพ พร้ อ มท้ า การตรวจสอบยอด
ผู้อพยพ และไปรายงานต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ต่อไป
๕. ข้อควรปฏิบัติในการอพยพหนีไฟ
ลาดับที่
แนวทางการปฏิบัติ
๑
ก่อนการอพยพ เจ้าหน้าที่ทุกคนควรส้ารองข้อมูลในคอมพิวเตอร์ที่ส้าคัญ เก็บไว้ใน Handy drive หรือ
Flash drive อย่างสม่้าเสมอ เมื่อเกิดเหตุให้น้าติดตัวออกมาด้วย

๑๐๕
๖.

ผู้ทาหน้าที่นาการอพยพ
ชื่อ/สกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
๑. นางปิยารัตน์ นิจถาวร
หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุน
การตรวจราชการ / ผต.
๒. นายเฉลิมพล นาดอน
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนช้านาญการ / ผต.
๓. นายศรีศักดิ์ ภู่วิบูลย์พาณิชย์ นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนช้านาญการ / ผต.

หน้าที่
ผู้น้าอพยพ

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๙-๙๖๙-๒๙๖๑

ผู้น้าอพยพส้ารองคนที่ ๑

๐๘๙-๙๖๙-๖๗๘๘

ผู้น้าอพยพส้ารองคนที่ ๒

๐๘๙-๗๙๗-๔๔๓๓

๗.

ผู้ควบคุม และตรวจสอบยอดผู้อพยพ
ชื่อ/สกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
หน้าที่
๑. ว่าที่ร้อยตรี ธนกร เต่งตระกูล นักวิเคราะห์นโยบาย
หัวหน้าผู้ตรวจสอบผู้อพยพ
และแผนช้านาญการ / ผต.
๒. นางสาววาริกา ริวเหลือง นักวิเคราะห์นโยบาย
ผู้ตรวจสอบผู้อพยพคนที่ ๑
และแผนช้านาญการ / คจ.
๓. นางสาวกิตติมา ทองดียิ่ง พนักงานป้องกันและ
ผู้ตรวจสอบผูอ้ พยพคนที่ ๒
บรรเทาสาธารณภัย / ผต.
ผู้ประสานงานหลักกรณีเกิดภัย
ชื่อ/สกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
๑. นางปิยารัตน์ นิจถาวร
หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุน
การตรวจราชการ / ผต.
๓. นายศรีศักดิ์ ภู่วิบูลย์พาณิชย์ นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนช้านาญการ / ผต.
๓. นางสาววาริกา ริวเหลือง
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนช้านาญการ / คจ.

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๓-๐๘๒-๙๘๓๒
๐๘๑-๙๑๘-๘๔๘๔
๐๘๙-๕๑๙-๕๕๙๔

๘.

หน้าที่
ผู้ประสานงานหลัก

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๙-๙๖๙-๒๙๖๑

ผู้ประสานงานหลักส้ารองคนที่ ๑ ๐๘๙-๗๙๗-๔๔๓๓
ผู้ประสานงานหลักส้ารองคนที่ ๒ ๐๘๑-๙๑๘-๘๔๘๔

๙.

ผู้ทาหน้าที่บรรเทาทุกข์/ปฐมพยาบาล
ชื่อ/สกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
๑. นางสาวสุปวีณ์ ทองมา
พนักงานประจ้าส้านักงาน / คจ.
๒. นางสุภัทรา กลับวงษ์
พนักงานนโยบายและ
แผนงาน / ผต.
๓. นางสาวเกสรา มณทิพย์
พนักงานนโยบายและ
แผนงาน / ผต.

หน้าที่
ผู้บรรเทาทุกข์/ปฐมพยาบาล
ผู้บรรเทาทุกข์/ปฐมพยาบาล
ส้ารองคนที่ ๑
ผู้บรรเทาทุกข์/ปฐมพยาบาล
ส้ารองคนที่ ๑

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๔-๙๗๘-๘๔๒๒
๐๘๙-๗๙๖-๒๔๒๐
๐๘๙-๖๖๙-๘๖๘๙

๑๐๖
๑๐. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔

หน่วยงาน
สถานีดับเพลิงสามเสน
สถานีดับเพลิงดุสิต
สถานีดับเพลิงพญาไท
สถานีดับเพลิงบางอ้อ

เบอร์โทรศัพท์
๐-๒๒๔๑-๐๗๓๕
๐-๒๒๔๑-๔๐๖๗
๐-๒๒๔๖-๐๑๙๙
๐-๒๔๒๔-๒๙๑๐

๑๐๗

ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนเครื่องจักรกลสาธารณภัย และส่วนกฎหมาย
สานักมาตรการป้องกันสาธารณภัย
๑. บัญชีรายชื่อของข้าราชการ / พนักงาน / ลูกจ้างในสังกัด
ข้าราชการ
จ้านวน ๓๑ คน
จ้าแนกตามเพศ
ลูกจ้างประจ้า
จ้านวน ๖ คน
จ้าแนกตามเพศ
พนักงานราชการ จ้านวน ๖ คน
จ้าแนกตามเพศ
รวม ๔๓ คน
จาแนกตามเพศ
ลาดับ
๑ นายสุรพล
๒ นายสุพร

ชื่อ /สกุล

๓
๔
๕
๖
๗

นางอัจฉรา
นายธรรมนูญ
นายศราวุฒิ
น.ส.ปริณาลักษณ์
นางสมพร

๘
๙
๑๐
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

นายสมเชษฐ
นายอนันต์
น.ส.ณฐธนา
นายทองใบ
นายเอกชัย
นายชูเกียรติ
นายประเสริฐ
น.ส.พัชญ์สิตา
น.ส. วิบูลย์ลักษณ์
นายพิสุทธิ์
นายสิริพงศ์

เล็กขาว
รัตนนาคินทร์

ชาย
ชาย
ชาย
ชาย

๑๗ คน
๕ คน
๑ คน
๒๓ คน

ตาแหน่ง

ผู้อ้านวยการส้านักมาตรการฯ
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสาธารณภัย
ฝ่ายบริหารทั่วไป
บัวมาศ
นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ
ผลเต็ม
พนักงานพิมพ์แบบ
ฝังแก้ว
พนักงานประจ้าส้านักงาน
พัทนวิโรจน์
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บัวผัน
พนักงานพิมพ์ ส ๑
ส่วนเครื่องจักรกลสาธารณภัย
กองเขน
วิศวกรเครื่องกลช้านาญการพิเศษ
รักทรงธรรม
วิศวกรเครื่องกลช้านาญการพิเศษ
คงรัตนชาติ
นิติกรช้านาญการพิเศษ
หล้าเนียม
วิศวกรเครื่องกลช้านาญการพิเศษ
ปิตารักษ์
วิศวกรเครื่องกลช้านาญการพิเศษ
สิทธิสุข
วิศวกรเครื่องกลช้านาญการ
เหนือแสน
วิศวกรเครื่องกลช้านาญการ
เริงนิรันดร์สถิต นักวิทยาศาสตร์ช้านาญการ
ศุภเอม
นักวิทยาศาสตร์ช้านาญการ
อนุรัตน์
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
ศรีวงษ์วรรณะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

หญิง
หญิง
หญิง
หญิง

๑๔ คน
๑ คน
๕ คน
๒๐ คน

โทรศัพท์
๐๘๑-๑๗๔-๓๙๓๑
๐๘๑-๑๗๔-๓๘๘๐
๐๘๑-๕๖๔-๙๘๙๕
๐๘๙-๐๙๖-๐๑๒๓
๐๘๕-๙๑๘-๖๒๓๖
๐๘๖-๓๖๖-๘๒๘๙
๐๘๗-๕๔๙-๓๔๕๒
๐๘๙-๙๖๙-๒๙๔๕
๐๘๙-๙๖๙-๒๙๔๗
๐๘๕-๔๔๕-๖๓๕๑
๐๘๖-๓๒๙-๙๒๐๕
๐๘๓-๐๓๕-๖๓๓๙
๐๘๙-๘๒๒-๐๑๒๐
๐๘๑-๔๗๑-๘๑๔๔
๐๘๙-๑๒๓-๑๔๙๙
๐๘๑-๙๔๓-๙๖๕๙
๐๘๑-๔๐๒-๑๗๖๐
๐๘๑-๘๗๘-๕๒๓๖

๑๐๘

ชื่อ /สกุล

ลาดับ
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗

นายนิรันดร์
นายทนงศักดิ์
นายนพดล
นายรังสันต์
น.ส. พัชราภรณ์
นางชุติมา
นางวิลาวรรณ
น.ส.สุภาวดี

ไชยรัตน์
กงทองลักษณ์
หีบสัมฤทธิ์
เย็นตา
กิตติสุนทโรภาศ
พิทักษ์นภา
อันนานนท์
ปานสันเทียะ

๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔

นายโชติ
นายบูรณะ
นางสาวณฐธนา
นายปกรณ์
นางกัลยาณี
นางสาวสุณีย์
นายพิสิษฐ์
นางสาวพจณิชา
นางมัญชุพร
นางเนตรประวีณ์
นางสาวกชพร
นายกฤษฎิน
น.ส.พรพรรณ
นางสาวธิดารัตน์
นายฐษกร
นางสาวภนิดา
นายบรรจบ

เชือโชติ
สมุทระกพงศ์
คงรัตนชาติ
กิจพิทักษ์
บุญธรรม
วัชรสิริกุล
วงค์เธียรธนา
ตังวีระสิงห์
กาญจนฤกษ์
สุขธรานนท์
ศริตวรรธน์
มุณีพรหม
หรรษนันท์
บัณฑิตนันทิ
เภาทอง
จงสกุลศิริ
กลิ่นไธสง

๒.

ตาแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ช่างซ่อมบ้ารุง ชัน ๓
ช่างซ่อมบ้ารุง ชัน ๓
ช่างซ่อมบ้ารุง ชัน ๓
พนักงานนโยบายและแผนงาน
พนักงานนโยบายและแผนงาน
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พนักงานประจ้าส้านักงาน
ส่วนกฎหมาย
ผู้อ้านวยการส่วนกฎหมาย
นิติกรช้านาญการพิเศษ
นิติกรช้านาญการพิเศษ
นิติกรช้านาญการพิเศษ
นิติกรช้านาญการพิเศษ
นิติกรช้านาญการพิเศษ
นิติกรช้านาญการพิเศษ
นิติกรช้านาญการ
นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการ
เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน
นิติกรช้านาญการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
พนักงานพิมพ์ ส. ๑

โทรศัพท์
๐๘๓-๒๙๕-๑๑๑๐
๐๘๑-๓๐๘-๑๘๐๑
๐๘๑-๓๗๔-๖๗๖๕
๐๘๑-๕๙๘-๒๔๖๑
๐๘๖-๐๗๕-๓๙๗๑
๐๘๑-๗๓๕-๕๔๙๒
๐๘๔-๕๓๒-๑๕๒๗
๐๘๓-๗๘๔-๗๔๖๒
๐๘๙-๙๖๘-๗๒๑๖
๐๘๑-๑๗๔-๓๘๘๒
๐๘๕-๔๔๕-๖๓๕๑
๐๘๖-๗๘๙-๗๑๗๔
๐๘๔-๐๗๐-๖๘๔๑
๐๘๖-๙๗๖-๘๖๕๙
๐๘๑-๗๓๓-๕๔๔๙
๐๘๗-๐๑๖-๙๗๐๖
๐๘๔-๖๑๑-๗๖๔๑
๐๘๙-๘๑๗-๒๓๖๑
๐๘๙-๑๖๙-๙๔๖๖
๐๘๖-๐๕๕-๘๖๙๖
๐๘๖-๕๖๗-๔๑๒๓
๐๘๙-๔๘๖-๒๑๗๒
๐๘๒-๐๐๔-๗๗๗๘
๐๘๗-๘๑๑-๘๒๗๘
๐๘๖-๘๓๗-๓๓๓๔

เส้นทางการอพยพ
๒.๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป และ ส่วนเครื่องจักรกลสาธารณภัย
สถานที่
เส้นทางอพยพ
เส้นทางที่ ๑ (อาคาร/ชัน)
บันไดหนีไฟลงไปชัน ๑ ออกนอกอาคาร
เส้นทางที่ ๒ (อาคาร/ชัน)
บันไดกลางอาคารลงไปชัน ๑ ออกนอกอาคาร
เส้นทางที่ ๓ (อาคาร/ชัน)
ทางเชื่อมอาคาร ๓ ลงไปชัน ๑ ออกนอกอาคาร
เส้นทางที่ ๔ (อาคาร/ชัน)
ผ่านทางกลุ่มงานกฎหมายไปบันไดหนีไฟลงไปชัน ๑ ออกนอกอาคาร

๑๐๙
๒.๒ ส่วนกฎหมาย
ลาดับที่
เส้นทางที่ ๑ (อาคาร/ชัน)
เส้นทางที่ ๒ (อาคาร/ชัน)
เส้นทางที่ ๓ (อาคาร/ชัน)
เส้นทางที่ ๔ (อาคาร/ชัน)

เส้นทางอพยพ
ทางลงบันไดหนีไฟลงไปชัน ๑ (กรณีเกิดเหตุที่อาคาร ๑)
ทางลงบันไดกลางลงไปชัน ๑ (กรณีเกิดเหตุที่อาคาร ๒)
ทางลงบันไดหนีไฟอีกด้านหนึ่งของตึก (กรณีเกิดเหตุที่อาคาร ๓)
ไปทางอาคาร ๓ และลงไปชันที่ ๑

๓.

จุดรวมพล / จุดรองรับการอพยพ
๓.๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป และ ส่วนเครื่องจักรกลสาธารณภัย
จุดที่
สถานที/่ บริเวณ
จุดที่ ๑
ด้านทิศเหนือสนามหญ้าหน้าพระที่นั่งนงคราญสโมสร
จุดที่ ๒
ด้านทิศเหนืออาคารศูนย์สุขภาพ
จุดที่ ๓
ด้านข้างอาคารสุวัทนาฝั่งตะวันตก
๓.๒ ส่วนกฎหมาย
ลาดับ
จุดรวมพล
บริเวณอาคารศูนย์สุขภาพ รพช.

สถานที่

จุดรองรับการอพยพ บริเวณสนามหญ้าหน้าพระที่นั่งนงคราญสโมสร
๔.

กาหนดรูปแบบการนาการอพยพและการปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดรวมพล
๔.๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป และ ส่วนเครื่องจักรกลสาธารณภัย
การปฏิบัติ
รายละเอียด/กิจกรรม
๑. การใช้ธงสี ส้ม/ขาว เป็นสัญลักษณ์ส้าหรับการ ผู้น้าการอพยพจะเป็นผู้ถือธง
น้าอพยพ
๒. การปฏิบัติ ณ จุดนัดพบ
- ผู้ ค วบคุม และตรวจสอบยอดผู้ อ พยพ ตรวจสอบ
ยอดผู้อพยพ และแจ้งผู้ประสานงานหลัก
- ผู้ประสานงานหลักรายงานต่อผู้อ้านวยการดับเพลิง
- ผู้ ท้ าหน้ า ที่ บ รรเทาทุ ก ข์ /ปฐมพยาบาล ดู แล
ผู้ได้รับบาดเจ็บและแจ้งผู้ประสานงานหลัก

๑๑๐
๔.๒ ส่วนกฎหมาย
การปฏิบัติ
รายละเอียด / กิจกรรม
๑. ใช้ธงสี ส้ม/ขาว เป็นสัญลักษณ์ส้าหรับการน้าอพยพ จุดที่ตังธงที่ใช้การอพยพ (ส่วนกฎหมาย) ผู้น้าการอพยพ
เป็นผู้ถือธง
๒. การปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดนัดพบ / จุดรวมพล
- ผู้น้าการอพยพใช้ธงสัญลักษณ์สีส้มคาดขาวน้าอพยพ
หนีไฟไปยังจุดรวมพล / จุดรองรับการอพยพ
- ผู้ควบคุมและตรวจสอบผู้อพยพด้าเนินการควบคุม
และตรวจสอบจ้านวนผู้อพยพ(ข้าราชการ/พนักงาน/
ลู ก จ้ า งในสั ง กั ด )ให้ ค รบถ้ ว นปฏิ บั ติ ต ามผู้ น้ า การ
อพยพ ณ จุดรวมพล/จุดรองรับการอพยพ
- ผู้ท้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ /ปฐมพยาบาล ตรวจสอบ
ผู้อพยพ ณ จุดรวมพล คัดแยกผู้ บาดเจ็บและปฐม
พยาบาลเบืองต้น และเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บไปยังจุด
รองรับการอพยพและแจ้งผู้ประสานงานหลัก
- ผู้ประสานหลักในกรณีเกิดภัย แจ้ง หน.ชุดวางก้าลัง
เข้าดับเพลิ งเพื่อผจญเพลิ งเพื่อป้องกันการลุกลาม
และหน่วยงานที่เกี่ยวของภายใน ปภ. เพื่อแจ้งเตือน
และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอกเพื่อเข้า
ระงับอัคคีภัยเมื่อมีการลุกลาม ประสานน้าผู้บาดเจ็บ
ส่ ง สถานพยาบาล และรายงานต่ อ ผู้ อ้ า นวยการ
ดับเพลิง
๕.

ผู้ทาหน้าที่นาการอพยพ
๕.๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป และ ส่วนเครื่องจักรกลสาธารณภัย
หน้าที่
ชื่อ/สกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
ผู้น้าอพยพ
นายสมเชษฐ กองเขน
วิศวกรเครื่องกลช้านาญการพิเศษ
๐๘๙-๙๖๙-๒๙๔๕
ผู้น้าอพยพส้ารองคนที่ ๑ ๐๘๙-๙๖๙-๒๙๔๗
รักทรงธรรม วิศวกรเครื่องกลช้านาญการพิเศษ
นายอนันต์
ผู้น้าอพยพส้ารองคนที่ ๒ ๐๘๖-๖๐๖-๐๑๘๙
นายทองใบ
หล้าเนียม
วิศวกรเครื่องกลช้านาญการพิเศษ
ผู้น้าอพยพส้ารองคนที่ ๓ ๐๘๑-๔๗๑-๘๑๔๔
นายประเสริฐ เหนือแสน
วิศวกรเครื่องกลช้านาญการ

๑๑๑
๕.๒ ส่วนกฎหมาย
ชื่อ/สกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
นายปกรณ์ กิจพิทักษ์
นิติกรช้านาญการพิเศษ
นายกฤษฎิน มุณีพรหม
นิติกรปฏิบัติการ

หน้าที่
ผู้น้าอพยพ
ผู้น้าอพยพส้ารองคนที่ ๑

ผู้ควบคุม และตรวจสอบยอดผู้อพยพ
๖.๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป และ ส่วนเครื่องจักรกลสาธารณภัย
หน้าที่
ชื่อ/สกุล
ตาแหน่ง/สานัก
รักทรงธรรม วิศวกรเครื่องกลช้านาญการพิเศษ ผู้ตรวจสอบผู้อพยพ
นายอนันต์
นายทองใบ
หล้าเนียม วิศวกรเครื่องกลช้านาญการพิเศษ ผู้ตรวจสอบผู้อพยพส้ารอง
คนที่ ๑
นายประเสริฐ เหนือแสน วิศวกรเครื่องกลช้านาญการ
ผู้ตรวจสอบผู้อพยพส้ารอง
คนที่ ๒
นายชูเกียรติ
สิทธิสุข
วิศวกรเครื่องกลช้านาญการ
ผู้ตรวจสอบผู้อพยพส้ารอง
คนที่ ๓

เบอร์โทรศัพท์
๐๘-๖๗๘๙-๗๑๗๔
๐๘๖-๐๕๕-๘๖๙๖

๖.

๖.๒ ส่วนกฎหมาย
ชื่อ/สกุล
ตาแหน่ง/สานัก
น.ส.ณฐธนา คงรัตนชาติ
นิติกรช้านาญการพิเศษ
นายพิสิษฐ์ วงค์เธียรธนา
นิติกรช้านาญการพิเศษ
นางกชพร ศริตวรรธน์
นิติกรช้านาญการ

หน้าที่
ผู้ตรวจสอบผู้อพยพคนที่ ๑
ผู้ตรวจสอบผู้อพยพคนที่ ๒

ผู้ประสานงานหลักกรณีเกิดภัย
๗.๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป และ ส่วนเครื่องจักรกลสาธารณภัย
หน้าที่
ชื่อ/สกุล
ตาแหน่ง/สานัก
ผู้ประสานหลัก
นายสุรพล
เล็กขาว
ผู้อ้านวยการส้านักมาตรการฯ
นายสมเชษฐ
กองเขน
วิศวกรเครื่องกลช้านาญการพิเศษ
ผู้ประสานงานส้ารอง
คนที่ ๑
นายอนันต์
รักทรงธรรม วิศวกรเครื่องกลช้านาญการพิเศษ
ผู้ประสานงานส้ารอง
คนที่ ๒
นางอัจฉรา
บัวมาศ
นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ
ผู้ประสานงานส้ารอง
คนที่ ๓

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๙-๙๖๙-๒๙๔๗
๐๘๖-๖๐๖-๐๑๘๙
๐๘๑-๔๗๑-๘๑๔๔
๐๘๙-๘๒๒-๐๑๒๐

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๕-๔๔๕-๖๓๕๑
๐๘๑-๗๓๓-๕๔๔๙
๐๘๙-๑๖๙-๙๔๖๖

๗.

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๑-๑๗๔-๓๙๓๑
๐๘๙-๙๖๙-๒๙๔๕
๐๘๙-๙๖๙-๒๙๔๗
๐๘๑-๕๖๔-๙๘๙๕

๑๑๒
๗.๒ ส่วนกฎหมาย
ชื่อ/สกุล
ตาแหน่ง/สานัก
นายโชติ เชือโชติ
ผู้อ้านวยการส่วนกฎหมาย
นางกัลยาณี บุญธรรม
นิติกรช้านาญการพิเศษ
น.ส.พรพรรณ หรรษนันท์
นายฐษกร เภาทอง

นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ

หน้าที่
ผู้ประสานงานหลัก
ผู้ประสานงานหลัก
ส้ารองคนที่ ๑
ส้ารองคนที่ ๒
ส้ารองคนที่ ๓

ผู้ทาหน้าที่บรรเทาทุกข์/ปฐมพยาบาล
๘.๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป และ ส่วนเครื่องจักรกลสาธารณภัย
ชื่อ/สกุล
ตาแหน่ง/สานัก
หน้าที่
น.ส.พัชญ์สิตา เริงนิรันดร์สถิต นักวิทยาศาสตร์ช้านาญการ
ผู้บรรเทาทุกข์/ปฐมพยาบาล
น.ส. วิบูลย์ลักษณ์ ศุภเอม
นักวิทยาศาสตร์ช้านาญการ
ผู้บรรเทาทุกข์/ปฐมพยาบาล
ส้ารองคนที่ ๑
น.ส. พัชราภรณ์ กิตติสุนทโรภาศ พนักงานนโยบายและแผนงาน
ผู้บรรเทาทุกข์/ปฐมพยาบาล
ส้ารองคนที่ ๑
นางชุติมา พิทักษ์นภา
พนักงานนโยบายและแผนงาน
ผู้บรรเทาทุกข์/ปฐมพยาบาล
ส้ารองคนที่ ๑

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๙-๙๖๘-๗๒๑๖
๐๘๔-๐๗๐-๖๘๔๑
๐๘๖-๕๖๗-๔๑๒๓
๐๘๒-๐๐๔-๗๗๗๘

๘.

๘.๒ ส่วนกฎหมาย
ชื่อ/สกุล
ตาแหน่ง/สานัก
น.ส.สุณีย์ วัชรสิริกุล
นิติกรช้านาญการพิเศษ
นางเนตรประวีณ์ สุขธรานนท์
จพง. ธุรการช้านาญงาน
น.ส.พชณิชา ตังวีระสิงห์
นิติกรช้านาญการ
นางสาวธิดารัตน์ บัณฑิตนันธิ
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวภนิดา จงสกุลศิริ
นิติกรปฏิบัติการ

หน้าที่
ผู้บรรเทาทุกข์/ปฐมพยาบาล
ผู้บรรเทาทุกข์/ปฐมพยาบาล
ผู้บรรเทาทุกข์/ปฐมพยาบาล
ผู้บรรเทาทุกข์/ปฐมพยาบาล
ผู้บรรเทาทุกข์/ปฐมพยาบาล

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๙-๑๒๓-๑๔๙๙
๐๘๑-๙๔๓-๙๖๕๙
๐๘๖-๐๗๕-๓๙๗๑
๐๘๑-๗๓๕-๕๔๙๒

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๖-๙๗๖-๘๖๕๙
๐๘๔-๐๗๐-๖๘๔๑
๐๘๖-๕๖๗-๔๑๒๓
๐๘๙-๔๘๖-๒๑๗๒
๐๘๗-๘๑๑-๘๒๗๘

๑๑๓

สานักส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย
๑. บัญชีรายชื่อของข้าราชการ/ลูกจ้างประจา/พนักงานราชการ ประกอบด้วย
ข้าราชการ
จ้านวน ๓๑ คน
พนักงานราชการ
จ้านวน ๑๕ คน
ลูกจ้างประจ้า
จ้านวน ๕ คน
รวม
จานวน ๕๑ คน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

ชื่อ/สกุล
พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร

ตาแหน่ง
โทรศัพท์
ผู้อ้านวยการส้านักส่งเสริมการป้องกัน
๐๘๔-๓๘๗๐๖๔๑
สาธารณภัย
น.ส.สุพิณญา ริวเหลือง
พนักงานประจ้าส้านักงาน
๐๘๙-๔๕๐๕๓๖๖
ผ่ายบริหารทั่วไป จานวน ๙ คน (ข้าราชการ ๔ ,พนง.ราชการ ๓ , ลูกจ้าง ๒)
นางมนัสนันท์ จรัสเสิศสิริ
นักวิเคราะห์ฯช้านาญการ
๐๘๑-๑๗๔๓๙๒๙
น.ส.ปิติพร
กองผาพา
นักวิเคราะห์ฯช้านาญการ
๐๘๔-๖๘๐๖๓๑๒
น.ส.กรกนก นิ่มสกุล
พนักงานป้องกันฯ
๐๘๕-๐๓๓+๓๕๕
น.ส.ชนาภา พรานพนัส
พนักงานป้องกันฯ
๐๘๗-๐๔๔๓๐๔๖
นางสุภาณี เหล่าเมือง
เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน
๐๘๙-๙๖๙๒๙๖๓
น.ส.วราภรณ์ ครุฑแก้ว
พนักงานประจ้าส้านักงาน
๐๘๕-๘๒๘๔๘๕๙
นางนงลักษณ์ กุลเที่ยง
เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน
๐๘๙-๖๗๑๘๗๓๙
นายสุชาติ ครุธา
พนักงานวิทยุ
๐๘๗-๙๐๓๓๘๒๙
นางสมบูรณ์ เจริญไชย
พนักงานวิทยุ
๐๘๗-๙๓๗๙๙๖๑
ส่วนสนับสนุนการมีส่วนร่วม จานวน ๑๔ (ข้าราชการ ๑๒ , พนง. ราชการ ๒ )
นายณัชนนท์ สนประเสริฐ
ผอ.ส่วนสนับสนุนการมีส่วนร่วม
๐๘๙-๙๖๙๒๙๖๗
น.ส.วิไลรัตน์ เคหะเสถียร
นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการพิเศษ
๐๘๙-๙๖๙๒๙๖๕
น.ส.กมลวรรณ จิตรภักดี
นักวิเคราะห์ฯช้านาญการ
๐๘๑-๒๕๐๔๐๔๗
น.ส.อรนุช โล้อุนลุม
นักวิเคราะห์ฯช้านาญการ
๐๘๑-๗๒๓๘๑๗๔
น.ส.พิมพ์นิภา อัตศรัณย์
พนักงานป้องกันฯ
๐๘๙-๙๖๙๔๐๕
น.ส.พัลลรินทร์ ภูกิจ
นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการ
๐๘๑-๗๖๙๓๐๔๘
น.ส.กมลวรรณ กลับศรี
นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการ
นายชลธิศ
พลสุจริต
พนักงานป้องกันฯ
๐๘๖-๗๙๗๔๓๓๕
นางอมรทิพย์ ภาคสุชน
นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการพิเศษ
๐๘๙-๙๖๙๒๙๖๐
นางสุณิสา
ถาวระ
นักวิเคราะห์ฯช้านาญการ
๐๘๗-๑๒๓๘๘๕๘
นางกรองพรรณ สุดสาย
นักวิทยาศาสตร์ช้านาญการ
๐๘๑-๘๒๖๕๖๔๗

๑๑๔
ที่
ชื่อ/สกุล
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
๒๓ น.ส.วรณี
ค้านวน
นักวิชาการเผยแพร่ช้านาญการ
๐๘๖-๓๘๔๗๒๗๓
๒๔ น.ส.ฉวีวรรณ กุศลส่ง
เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน
๐๘๑-๖๖๘๖๔๓๐
๒๕ น.ส.ส้าราญ สีหบุตร
เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน
๐๘๓-๘๒๗๔๒๕๖
ส่วนกิจการอาสาสมัคร จานวน ๒๗ คน (ข้าราชการ ๑๔ ,พนักงานราชการ ๙ , ลูกจ้าง ๔ )
๒๖ นายชลัช
จิรมติ
ผอ.ส่วนกิจการอาสาสมัคร
๐๘๑-๑๗๔๓๙๒๗
๒๗ นางรัตนา
ศิริพานิช
นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการพิเศษ
๐๘๙-๔๘๓๖๒๕๗
๒๘ นายเชาวลิต อะหมัด
นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการ
๐๘๖-๘๒๕๖๕๖๗
๒๙ น.ส.มนพะงา เล็กขาว
นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการ
๐๘๙-๙๖๒๒๐๘๘
๓๐ นายเลอพงศ์ สวนสังข์
นักวิเคราะห์ฯ ช้านาญการ
๐๘๖-๘๙๗๖๙๙๔
๓๑ นายปิยะมนัส มณีแสง
พนักงานป้องกันฯ
๐๘๓-๑๑๐๐๒๙๙
๓๒ น.ส.ฐิติกานต์ หนูปลอด
พนักงานนโยบายและแผนงาน
๐๘๖-๕๓๘๒๔๙๙
๓๓ นายธนกิตติ์ ชาลี
พนักงานป้องกันฯ
๐๘๙-๙๒๖๕๑๑๕
๓๔ น.ส.นัยนา พลหาญ
นักวิเคราะห์ฯช้านาญการพิเศษ
๐๘๖-๗๕๕๕๖๓๖
๓๕ นายเจริญ รัตนบรรณสกุล
นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ
๐๘๙-๑๔๗๑๙๐๖
๓๖ นายเกรียงศักดิ์ ชาภักดี
พนักงานป้องกันฯ
๐๘๔-๗๖๑๙๙๔๗
๓๗ นายปริญญา เงินมูล
พนักงานป้องกันฯ
๐๘๖-๓๘๖๙๓๒๓
๓๘ นางสาวพนิดา พูพิพิธ
พนักงานป้องกันฯ
๐๘๑-๘๗๐๙๑๗๓
๓๙ นายภัทรศัย โภไคยวิมุตสุข
นักวิเคราะห์ฯ ช้านาญการพิเศษ
๐๘๓-๘๑๖๖๘๐๘
๔๐ น.ส.รุ่งมัณฐกาญจน์ สุขวิญญาณ์ นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการพิเศษ
๐๘๖-๔๐๗๗๒๔๘
๔๑ นายสิงหนาท ราชภัณฑารักษ์ นักวิเคราะห์ฯ ช้านาญการ
๐๘๐-๑๖๑๑๑๕๑
๔๒ น.ส.ปุณนะจิต อินทร์สุวรรณ
พนักงานนโยบายและแผนงาน
๐๘๙-๙๒๙๑๗๗๙
๔๓ นายสมปอง สังข์ทอง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ช ๒ ๐๘๗-๐๑๑๗๕๘๘
๔๔ นางสาวณิชา มาลีหอม
พนักงานนโยบายและแผนงาน
๐๘๗-๐๖๓๓๗๖๕
๔๕ นายชูศักดิ์ เกิดโต
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
๔๖ น.ส.ปัทมา แสงสะอาด
นักวิเคราะห์ฯ ช้านาญการ
๐๘๑-๘๙๙๗๒๙๓
๔๗ นางวรากร แก้วประดิษฐ์
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาช้านาญงาน
๔๘ นายไพรัช ธนกุลาศรี
เจ้าพนักงานสื่อสารช้านาญงาน
๔๙ น.ส.เบญจมาศ คิดอ่าน
พนักงานป้องกันฯ
๐๘๖-๕๗๕๘๖๒๓
๕๐ นายกังวาล มาบจะบก
ช่างปูนระดับ ช ๓
๕๑ นายสามารถ ธิบดี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ช ๒

๑๑๕
๒. ข้อควรปฏิบัติในการอพยพหนีไฟ
ลาดับที่
การปฏิบัติ
๑
พยายามตังสติอย่าตื่นตกใจ และปฏิบัติตามขันตอนการหนีไฟตามที่ก้าหนดไว้
๒
เชื่อฟังและปฏิบัติตามค้าแนะน้าของผู้น้าการอพยพ เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร หรือพนักงานรักษาความปลอดภัย
ที่เกี่ยวข้อง
๓
เก็บรวมรวมเอกสาร หรือทรัพย์สินที่ส้าคัญเข้าตู้ พร้อมทังน้าเอกสาร ข้อมูลอันส้าคัญยิ่งของราชการติดตัวไป
ด้วย ในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล เครื่องบันทึกชนิดพกพา (External Harddisk)
๔
เมื่อเดินออกจากห้องแล้ว ห้ามเดินย้อนกลับเข้าไปอีก ไม่ว่าจะลืมสิ่งของใดใดก็ตาม
๕
การอพยพหนีไฟควรใช้วิธีการเดินเร็ว ไม่ควรวิ่ง และห้ามใช้ลิฟท์โดยเด็ดขาด
๖
การเดินในช่องบันไดหนีไฟ ควรเดินเรียงกันเป็นแถว (๑-๒ แถว) เพื่อป้องกันการเบียดเสียด และหกล้ม
๗
ไม่ควรเดินคุยกัน สายตาควรมองขันบันได มือจับที่ราวบันได อย่าผลักหรือดันคนข้างหน้า
๘
หากท่านออกบันไดหนีไฟเป็นคนสุดท้าย ให้ปิดประตูหนีไฟ เพื่อป้องกันควันไฟเข้าไปในช่องบันไดหนีไฟ
๙
เมื่ออพยพจนถึงชันล่างสุดแล้ว ให้ออกนอกตัวอาคาร และไปรายงานตัวที่จุดนัดพบ
๑๐ ให้อพยพหนีไฟลงสู่ชันล่างเท่านัน ไม่ควรอพยพหนีไฟขึนไปบนดาดฟ้าโดยเด็ดขาด ยกเว้นกรณีจ้าเป็นที่ไม่
สามารถอพยพลงสู่ชันล่างได้แล้ว
๓.

เส้นทางการอพยพของสานัก/กอง/หน่วยงาน
สถานที่
เส้นทางอพยพ
เส้นทางหลัก
จุดรวมพล บริเวณช่องทางเดินหน้าส่วนกิจการอาสาสมัคร
- บันไดหน้าลิฟท์ ชัน ๕ อาคาร ๑ (ส่วนกิจการ อพยพไปตามบันไดปกติข้างลิฟต์ ลงชิดขวาไปยังชันที่ ๑
อาสาสมัคร)
- จากจุดรวมพล ใช้ บันไดขึน - ลง หลักของอาคาร ๑ ลงไป

เส้นทางรอง
- บริเวณด้านข้างส่วนสนับสนุนการมีส่วนร่วม

๔.

ยังชัน ๑ ออกจากอาคาร ๑ ใช้ เส้ นทางผ่านด้านหน้าอาคาร
ไปยัง จุดนัดพบบริเวณใต้ต้นจามจุรี ข้างพระที่นั่งนงคราญ
สโมสร
- จากจุดรวมพล ใช้บันไดหนีไฟ (ฝั่งส่วนสนับสนุนการมี
ส่วนร่วม, ฝ่ายบริหารทั่วไป) ลงไปยังชัน ๑ ออกจากอาคาร ๑
ใช้เส้ นทางผ่ านด้านหน้าอาคาร ๒ ไปยังจุดนัดพบบริ เวณ
ใต้ต้นจามจุรี ข้างพระที่นั่งนงคราญสโมสร

จุดรวมพล/จุดรองรับการอพยพ

สถานที/่ บริเวณ
จุดรวมพล/จุดรองรับการอพยพหลักบริเวณสนามหญ้าหน้าพระที่นั่งนงคราญสโมสร
- จุดรวมพล/จุดรองรับการอพยพ ๑ สนามหญ้าหน้าตึกแดง (ด้านหลังอาคาร ๓)
- จุดรวมพล/จุดรองรับการอพยพ ๒ หน้าเสาธงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

๑๑๖
๕. รูปแบบการนาการอพยพ และการปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดรวมพล
การปฏิบัติ
รายละเอียด/และกิจกรรม
๕.๑ ใช้ธงสีขาวเป็น
- จุดติดตังธงที่ใช้ในการน้าการอพยพ
สัญลักษณ์
จุดที่ ๑ หน้าห้องหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
จุดที่ ๒ หน้าห้องผู้อ้านวยการส่วนกิจการอาสาสมัคร
- ผู้น้าการอพยพในแต่ละจุดใช้ธงสีขาวเป็นสัญลักษณ์ส้าหรับการน้าผู้อพยพ โดยเดินชูธง
เหนือศีรษะน้าทางไปยังจุดนัดพบบริเวณใต้ต้นจามจุรี ข้างพระที่นั่งนงคราญสโมสร
- ผู้น้าการอพยพในแต่ละจุดใช้เส้นทางการอพยพ ตามข้อ ๓
- ระยะเวลาที่ใช้ในการรวมผู้อพยพ ณ จุดรวมพล ประมาณ ๑-๒ นาที
- ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางจากจุดรวมพลไปยังจุดนัดพบ ภายใน ๓-๕ นาที
๕.๒ การปฏิบัติหน้าที่
ณ จุดนัดพบ

- ผู้ควบคุม และตรวจสอบจ้านวนผู้อพยพ ท้าหน้าที่ตรวจสอบจ้านวนผู้อพยพทังหมด
หากพบว่ามีผู้ติดค้างให้รีบแจ้งผู้ประสานงานหลักทันที
- ผู้ประสานงานหลัก มีหน้าที่รายงานยอดผู้อพยพ ผู้ติดค้าง และประสาน การปฏิบัติ กับ
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command Post: ICP)
- ผู้ท้าหน้าที่บรรเทาทุกข์/ปฐมพยาบาล มีหน้าที่ดูแลด้านอาหาร น้าดื่ม ยารักษาโรค
เบื องต้น รวมทั งตรวจสอบผู้ได้ รับบาดเจ็ บ และผู้ ที่ ต้องการความช่ ว ยเหลื อ หากมี
ผู้บาดเจ็บ หรือต้องการความช่วยเหลือให้รีบแจ้งผู้ประสานงานหลักทันที

๖.

ผู้ทาหน้าที่นาการอพยพ (พร้อมผู้ทาหน้าที่สารอง คนที่ ๑ และ ๒)
ชื่อ/สกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
หน้าที่
๑.นายชลัช จิรมติ
ผอ.ส่วนกิจการอาสาสมัคร ผู้น้าการอพยพ
๒.นางสาววิไลรัตน์ เคหะเสถียร นักทรัพยากรบุคคล
ผู้น้าการอพยพส้ารองคนที่ ๑
ช้านาญการพิเศษ
๓.นางมนัสนันท์ จรัญเสิศสิริ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้น้าการอพยพส้ารองคนที่ ๒
๗.

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๑-๑๗๔๓๙๒๗
๐๘๙-๙๖๙๒๙๖๕
๐๘๑-๑๗๔๓๙๒๙

ผู้ควบคุมและตรวจสอบยอดผู้อพยพ (พร้อมผู้ทาหน้าที่สารอง คนที่ ๑ และ ๒)
ชื่อ/สกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
หน้าที่
เบอร์โทรศัพท์
๑.นางสาวนัยนา พลหาญ
นักวิเคราะห์นโยบาย
หัวหน้าผู้ตรวจสอบผู้อพยพ
๐๘๖-๗๕๕๕๖๓๖
และแผนช้านาญการพิเศษ
๒.นางสาวปิติพร กองผาพา
นักวิเคราะห์นโยบาย
ผู้ตรวจสอบผู้อพยพคนที่ ๑ ๐๘๑-๘๙๙๗๒๙๓
และแผนช้านาญการ
๓.นางสาวกรกนก นิ่มสกุล
นักวิเคราะห์นโยบาย
ผู้ตรวจสอบผู้อพยพคนที่ ๒
๐๘๖-๗๒๘๖๒๗๔
และแผนปฏิบัติการ

๑๑๗
๘.

ผู้ประสานงานหลักกรณีเกิดภัย (พร้อมผู้ทาหน้าที่สารอง คนที่ ๑ และ ๒)
ชื่อ/สกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
หน้าที่
๑.นายณัชนนท์ สนประเสริฐ ผอ.ส่วนสนับสนุนการมี
ผู้ประสานงานหลัก
ส่วนร่วม
๑.นายภัครศัย โภไคยวิมุตสุข นักวิเคราะห์นโยบาย
ผู้ประสานงานหลักส้ารอง ๑
และแผนช้านาญการพิเศษ
๓.นางสาวชนาภา พรานพนัส พนักงานป้องกันฯ
ผู้ประสานงานหลักส้ารอง ๒

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๙-๙๖๙๒-๙๖๗
๐๘๔-๕๖๐๘๘๕๔
๐๘๗-๐๔๔๓๐๔๖

๙.

ผู้ทาหน้าที่บรรเทาทุกข์/ปฐมพยาบาล (พร้อมผู้ทาหน้าที่สารอง คนที่ ๑ และ ๒)
ชื่อ/สกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
หน้าที่
เบอร์โทรศัพท์
๑.นายเลอพงศ์ สวนสังข์
นักวิเคราะห์นโยบาย
ผู้บรรเทาทุกข์/ปฐมพยาบาล ๑ ๐๘๔-๑๓๐๗๓๑๓
และแผนช้านาญการ
๒.นางสาวพนิดา พูพิพิธ
พนักงานป้องกันและ
ผู้บรรเทาทุกข์/ปฐมพยาบาล ๒ ๐๘๑-๘๗๐๙๑๗๓
บรรเทาสาธารณภัย
๓.นางสาวเบญจมาศ คิดอ่าน พนักงานป้องกันและ
ผู้บรรเทาทุกข์/ปฐมพยาบาล ๓ ๐๘๖-๕๗๕๘๖๒๓
บรรเทาสาธารณภัย
๑๐. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ชื่อหน่วยงาน
๑. ส้านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร
๒. โรงพยาบาลวชิระ
๓. โรงพยาบาลราชวิถี
๔. สถานีต้ารวจนครบาลดุสิต
๕. ศูนย์กู้ชีพนเรนทร
๖. ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ส้านักการแพทย์ กรุงเทพฯ
๗. สถานีดับเพลิงสามเสน
๘. สถานีดับเพลิงดุสิต
๙. สถานีดับเพลิงพญาไท
๑๐. สถานีดับเพลิงบางอ้อ

เบอร์โทรศัพท์
๑๙๙
๐๒-๒๔๔๓๐๐๐
๐๒-๓๕๔๘๑๐๘-๙
๐๒-๒๔๑๒๓๖๑-๒
๑๖๖๙
๑๖๔๖
๐๒-๒๔๑๐๗๓๕
๐๒-๒๔๑๔๐๖๗
๐๒-๒๔๖๐๑๙๙
๐๒-๔๒๔๒๙๑๐

๑๑๘

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑. แผนการอพยพหนีไฟของศูนยืเทคโนโลยีสารสนเทศ : กาหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรั พ ย์สิน ของเจ้ า หน้า ผู้ปฏิ บัติ งาน หรื อสถานที่ ร าชการ เมื่อเกิดเหตุก ารณ์ เพลิ งไหม้ จ้าเป็นต้ องมี การ
จัดเตรียมองค์ประกอบต่างๆ ที่ก้าหนดขึน ได้แก่ การจัดให้มีหน่วยตรวจสอบจ้านวนเจ้าหน้าที่ ผู้น้าทางหนีไฟ
จุดนัดพบ หน่วยชีวิต และยานพานะ เป็นต้น แผนการอพยพหนีไฟ ก้าหนดให้มีการปฏิบัติ ดังนี
๑) หน่ว ยงานตรวจสอบจ้านวนเจ้ าหน้าที่ของหน่วยงาน มีหน้าที่ตรวจนับจ้านวนเจ้าหน้าที่ว่ามีการ
อพยพหนีไฟออกมาภายนอกบริเวณที่ปลอดภัยครบทุกคนหรือไม่
๒) ผู้น้าทางหนีไฟ จะเป็นผู้น้าทางเจ้าหน้าที่อพยพหนีไฟไปตามทางออกที่จัดไว้
๓) จุดนับพบ หรือเรียกอีกอย่างว่า “จุดรวมพล” จะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัย ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถที่จะมา
รายงานตัว และท้าการตรวจสอบนับจ้านวนได้ หากพบว่าเจ้าหน้าที่อพยพหนีไฟออกมาไม่ครบตามจ้านวนจริง
ซึ่งหมายถึงยังมีเจ้าหน้าที่ติดอยู่ในพืนที่ที่เกิดอัคคีภัย
๔) หน่ ว ยช่ ว ยชี วิ ต และยานพาหนะ
จะเข้ า ค้ น หาและท้ า การช่ ว ยชี วิ ต เจ้ า หน้ า ที่ ที่ ยั ง ติ ด ค้ า ง
อยู่ในอาคารหรือในพืนที่ที่ได้เกิดอัคคีภัย รวมถึงกรณีของเจ้าหน้าที่ที่ออกมาอยู่ที่จุดรวมพลแล้วมีอาการเป็นลม
ช็อกหมดสติหรือบาดเจ็บ เป็นต้น หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะจะท้าการปฐมพยาบาลเบืองต้น และติดต่อ
หน่วยยานพาหนะให้ในกรณีที่พยาบาลหรือแพทย์พิจารณาแล้วต้องน้าส่งโรงพยาบาล
๒.

บัญชีรายชื่อของข้าราชการ / พนักงาน / ลูกจ้างในสังกัด
ข้าราชการ
จ้านวน ๑๒ คน
จ้าแนกตามเพศ
ลูกจ้างประจ้า
จ้านวน ๑ คน
จ้าแนกตามเพศ
พนักงานราชการ
จ้านวน ๖ คน
จ้าแนกตามเพศ
รวม
๑๙ คน
จาแนกตามเพศ

ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ชาย
ชาย
ชาย
ชาย

๖ คน
๑ คน
๑ คน
๘ คน

ตาแหน่ง

หญิง ๖ คน
หญิง - คน
หญิง ๕ คน
หญิง ๑๑ คน
โทรศัพท์

๑

นายศุภภิมิตร

เปาริก

วิศวกรโยธาช้านาญการพิเศษ

๐๘๑-๘๕๙-๐๒๓๖

๒

นายพงษ์ศักดิ์

ธีระกิตติวัฒนา

วิศวกรโยธาช้านาญการพิเศษ

๐๘๙-๙๖๘-๑๒๓๒

๓

นายประสงค์

ธัมมะปาละ

นักวิทยาศาสตร์ช้านาญการ

๐๘๑-๘๑๘-๒๕๖๐

๔

นางกาญจนา

นิ่มทิม

เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน

๐๘๔-๘๗๔-๗๓๘๑

๕

นางธนวรรณ

ทองอยู่

เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน

๐๘๙-๒๐๕-๗๗๑๕

๖

นายธณัฐ

สุขรมย์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช้านาญการ

๐๘๙-๖๗๗-๔๒๓๖

๗

นายน้ามนต์

ตาลลักษณ์

นักวิทยาศาสตร์ช้านาญการ

๐๘๙-๙๖๘-๑๒๓๑

๘

นางสาวสุไลลักษณ์

แบ่งลาภ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช้านาญการ

๐๘๖-๓๕๑-๓๔๑๓

๙

นายสิรชัยย์

ศรีภัยพ่าย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ๐๘๗-๖๙๕-๗๖๗๔

๑๑๙
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

โทรศัพท์

๑๐

นายแสนไพศาล

สิริเจริญเดชา

พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓

๐๘๖-๙๙๔-๗๐๗๘

๑๑

นางสาวฤทัยรัตน์

เกษมวรคณี

พนักงานนโยบายและแผนงาน

๐๘๖-๕๓๘-๔๕๙๙

๑๒

นายเอกชัย

ธีรัทธานนท์

พ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๐๘๑-๒๔๙-๔๒๑๐

๑๓

นายวรยุทธ์

เพชราภรณ์

พ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๐๘๙-๑๐๔-๓๕๒๖

๑๔

นายสุธน

เขียวกอ

พนักงานนโยบายและแผนงาน

๐๘๙-๗๘๒-๓๔๑๖

๑๕

นายทวีเดช

ภู่อารีย์

พนักงานนโยบายและแผนงาน

๐๘๖-๕๓๑-๘๓๔๑

๑๖

นางสุพรรณี

พลรัตน์

พนักงานประจ้าส้านักงาน

๐๘๖-๐๙๕-๓๒๓๕

๓. เส้นทางอพยพของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่เกิดเหตุ
กรณีที่ ๑ (อาคาร/ชัน)
- อาคาร ๑ ชัน ๑, ๒
กรณีที่ ๒ (อาคาร/ชัน)
- อาคาร ๑ ชัน ๓, ๔
กรณีที่ ๓ (อาคาร/ชัน)
- อาคาร ๒
กรณีที่ ๔ (อาคาร/ชัน)
- อาคาร ๓

๔.

ลงทางบันไดกลางของอาคาร ๒ และบันไดกลางของอาคาร ๑
ข้างศูนย์อ้านวยการบรรเทาสาธารณภัย และ/หรือบันไดข้างอาคาร ๑
จากชันที่ ๓ ลงไปชันล่าง
ลงทางบันไดกลางของอาคาร ๑ ข้างศูนย์อ้านวยการบรรเทาสาธารณภัย
จากชันที่ ๓ ลงชันล่าง
ลงทางบันไดกลางของอาคาร ๒ และบันไดกลางของอาคาร ๑
ข้างศูนย์อ้านวยการบรรเทาสาธารณภัย และ/หรือบันไดข้างอาคาร ๑
จากชันที่ ๓ ลงไปชันล่าง

จุดรวมพล / จุดรองรับการอพยพ
จุดที่
๑

๕.

เส้นทางอพยพ
ลงทางบันไดกลางอาคาร ๒ จากชันที่ ๓ ลงชันล่าง

สถานที่ / บริเวณ
ที่สนามหญ้าหน้าพระที่นั่งนงคราญสโมสร

รูปแบบการนาการอพยพ
รูปแบบการนาอพยพ

รูปแบบ ๑ (ทีมธงสีเขียว)
รูปแบบ ๒ (ทีมธงสีแดง)

รายละเอียด / กิจกรรม
รวมทีมอพยพ
รูปแบบ ๑ ผู้อพยพที่ช่วยตัวเองได้
รูปแบบ ๒ ผู้อพยพที่ต้องมีผู้ช่วยเหลือ

๑๒๐
๖.

ผู้ทาหน้าที่นาการอพยพ
ชื่อ/สกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
วิศวกรโยธาช้านาญการพิเศษ
นายศุภภิมิตร เปาริก
วิศวกรโยธาช้านาญการพิเศษ
นายพงษ์ศักดิ์ ธีระกิตติวัฒนา
นายประสงค์ ธัมมะปาละ
นักวิทยาศาสตร์ช้านาญการ
เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน
นางกาญจนา นิ่มทิม

หน้าที่
ผู้น้าอพยพ
ผู้น้าอพยพส้ารองคนที่ ๑
ผู้น้าอพยพส้ารองคนที่ ๒
ผู้น้าอพยพส้ารองคนที่ ๓

๗. ผู้ควบคุมและตรวจสอบยอดผู้อพยพ
ชื่อ/สกุล
ตาแหน่ง/สานัก
ตาลลักษณ์ นักวิทยาศาสตร์ช้านาญการ
นายน้ามนต์
นางสาวสุไลลักษณ์ แบ่งลาภ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช้านาญการ

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๑-๘๕๙-๐๒๓๖
๐๘๙-๙๖๘-๑๒๓๒
๐๘๑-๘๔๘-๗๖๖๑
๐๘๔-๘๗๔-๗๓๘๑

หน้าที่
ผู้ตรวจสอบผู้อพยพ
ผู้ตรวจสอบผู้อพยพส้ารอง
คนที่ ๑
ผู้ตรวจสอบผู้อพยพส้ารอง
คนที่ ๒

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๙-๙๖๘-๑๒๓๑
๐๘๖-๓๕๑-๓๔๑๓

หน้าที่
ผู้ประสานงานหลัก
ผู้ประสานงานหลักส้ารอง
คนที่ ๑
นายแสนไพศาล ศิริเจริญเดชา พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓
ผู้ประสานงานหลักส้ารอง
คนที่ ๒
นายสิรชัยย์ ศรีภัยพ่าย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ผู้ประสานงานหลักส้ารอง
คนที่ ๓

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๙-๙๖๘-๑๒๓๒
๐๘๙-๖๗๗-๔๒๓๖

นายเอกชัย

ธีรัทธานนท์ พ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๘.

กาหนดผู้ทาหน้าที่ประสานหลักกรณีเกิดเพลิงไหม้

ชื่อ/สกุล
ตาแหน่ง/สานัก
นายพงษ์ศักดิ์ ธีระกิตติวัฒนา วิศวกรโยธาช้านาญการพิเศษ
นายธณัฐ สุขรมย์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช้านาญการ

๙.

๐๘๑-๒๔๙-๔๒๑๐

๐๘๖-๙๙๔-๗๐๗๘
๐๘๗-๖๙๕-๗๖๗๔

ผู้ทาหน้าที่บรรเทาทุกข์ / ปฐมพยาบาล

ชื่อ/สกุล
นางธนวรรณ ทองอยู่
นางสุพรรณี พลรัตน์

ตาแหน่ง/สานัก
เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน
พนักงานประจ้าส้านักงาน

หน้าที่
ผู้บรรเทาทุกข์ /ปฐมพยาบาล
ผู้บรรเทาทุกข์/ปฐมพยาบาล
ส้ารอง

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๙-๒๐๕-๗๗๑๕
๐๘๖-๐๙๕-๓๒๓๕

๑๒๑

กองคลัง
๑.

ลาดับ
๑

บัญชีรายชื่อของข้าราชการ/ลูกจ้างประจา/พนักงานราชการ
ข้าราชการ
จ้านวน ๓๘ คน
จ้าแนกเพศ
ลูกจ้างประจ้า จ้านวน ๑๘ คน
พนักงานราชการ จ้านวน ๑๖ คน
รวม จานวน ๗๒ คน
ชื่อ - สกุล
นายปิยะ วงศ์ลือชา

ประกอบด้วย
ชาย ๓ คน หญิง
ชาย ๑๔ คน หญิง
ชาย ๘ คน หญิง
ชาย ๒๖ คน หญิง

ตาแหน่ง
หน.สนง.ปภ.จ.ปทุมธานี รก.ผอ.กค.

๓๕ คน
๔ คน
๘ คน
๔๖ คน
โทรศัพท์

๐๘๔-๘๗๔-๗๓๗๔

กลุ่มงานการพัสดุและจัดซื้อ
๒

นายคูณ ควรกระโทก

รก.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญ
การพิเศษ

๐๘๙-๙๖๙-๒๙๖๖

๓

นางอุษชา ศีลธร

นักวิชาการพัสดุช้านาญการ

๐๘๙-๙๖๙-๒๙๕๔

๔

น.ส.สมบูรณ์ เล็กเจริญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ

๐๘๙-๙๖๙-๒๙๕๖

๕

นางปัทมา นาคแสง

นักวิชาการพัสดุช้านาญการ

๐๘๑-๗๐๔-๕๙๒๓

๖

น.ส.อัญชลี ประสิทธิเดช

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

๐๘๖-๕๗๕-๘๗๐๔

๗

นางคงลักษณ์ พจน์ค้าข้า

เจ้าพนักงานพัสดุช้านาญงาน

๐๘๑-๘๔๒-๗๕๒๙

๘

น.ส.พุทธชาด ศรีสอาด

เจ้าพนักงานพัสดุช้านาญงาน

๐๘๖-๙๘๓-๔๐๓๐

๙

นางวิไลวรรณ ปัญจแก้ว

เจ้าพนักงานพัสดุช้านาญงาน

๐๘๙-๐๕๓-๐๒๘๖

๑

น.ส.พรรณนิดา ประกอบการ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช้านาญงาน

๐๘๑-๔๑๓-๙๔๙๑

๑๑

น.ส.สุรีรัตน์ วิชาราช

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช้านาญงาน

๐๘๗-๐๘๓-๓๕๕๔

๑๒

นางพัทธยา เกิดทะเล

พนักงานพิมพ์ ส ๔

๐๘๑-๕๖๒-๐๑๖๓

๑๓

นางพงษ์พักตร์ ณ เชียงใหม่

พนักงานพิมพ์ ส ๔

๐๒-๖๓๗-๓๒๖๑

๑๔

น.ส.ปภาวดี นนท์ศรี

พนักงานประจ้าส้านักงาน

๐๘๙-๙๔๓-๘๙๓๔

๑๕

นางจันทร์ฉาย ค้าผง

พนักงานประจ้าส้านักงาน

๐๘๓-๑๗๙-๗๖๓๔

๑๒๒
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

โทรศัพท์

ฝ่ายการเงิน
๑๖

น.ส.จุฑามาศ เดชพิทักษ์

นักวิชาการตรวจสอบภายในช้านาญการ

๐๘๙-๙๖๙-๒๙๖๖

๑๗

นางชาริณี นุชนา

นักวิชาการเงินและบัญชีช้านาญการ

๐๘๙-๙๖๙-๒๙๔๔

๑๘

น.ส.นงลักษณ์ ไตรธรรม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ

๐๘๔-๙๒๑-๖๑๑๑

๑๙

นางบงกช สุวรรณอ้าไพ

นักวิชาการเงินและบัญชีช้านาญการ

๐๘๖-๙๘๑-๒๙๒๙

๒๐

นางขนิษฐา แพรสุวัฒน์ศิลป์

นักวิชาการเงินและบัญชีช้านาญการ

๐๘๗-๘๑๐-๑๙๑๑

๒๑

น.ส.อรัญญา ศรไตรแก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชีช้านาญการ

๐๘๕-๙๒๓-๙๓๙๑

๒๒

น.ส.ไพรินทร์ วงษ์ค้า

๐๘๙-๙๖๙-๒๙๕๓

๒๓

น.ส.ศรีวิภา สรวยศรีเมือง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ช้านาญการ
นักจัดการงานทั่วไป

๐๘๗-๗๐๘-๘๑๘๔

๒๔

นางสลิลรัตน์ อินทรประชา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช้านาญงาน

๐๘๑-๒๕๒-๑๓๓๕

๒๕

น.ส.วนิดา มีสิทธ์

พนักงานประจ้าส้านักงาน

๐๘๙-๑๕๖-๓๒๒๓

๒๖

นางบุษราคัม บุษบา

พนักงานนโยบายและแผนงาน

๐๒-๖๓๗-๓๒๔๐

๒๗ฝ่ายบริหารทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ

๐๘๑-๑๗๔-๓๙๓๘

๒๗

น.ส.รัตนา เพ็ชรไชย

๒๘

นางสายสุนีย์ พลสุจริต

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช้านาญงาน

๐๘๖-๗๘๔-๐๔๐๕

๒๙

น.ส.ปาริชาติ เสมใจดี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช้านาญงาน

๐๘๙-๙๖๙-๒๙๕๑

๓๐

น.ส.ระเบียบ พิมพ์พันธ์

พนักงานพิมพ์ ส ๑

๐๘๖-๗๗๒-๙๗๑๑

๓๑

นางศุภรัสมิ์ ใจบางยาง

ฝ่ายบัญชี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ

๐๘๙-๙๖๙-๒๙๕๗

๓๒

นางเดือนเพ็ญ วัชรายน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ

๐๘๑-๘๖๕-๖๔๗๙

๓๓

น.ส.สุกัญญา ต้นทุน

นักวิชาการเงินและบัญชีช้านาญการ

๐๘๙-๙๖๙-๒๙๓๔

๓๔

น.ส.พรศรี สันติภาพชัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ

๐๘๙-๕๔๖-๗๘๕๔

๓๕

น.ส.จันทร์เพ็ญ สุขาบูรณ์

นักวิชาการเงินและบัญชีช้านาญการ

๐๘๑-๒๗๘-๗๐๖๕

๓๖

น.ส.นิตยา ศรีหลัก

นักวิชาการเงินและบัญชีช้านาญการ

๐๘๑-๖๒๙-๖๘๔๔

๓๗

นางนันทวรรณ สมุทรกะพงศ์

นักวิชาการเงินและบัญชีช้านาญการ

๐๘๖-๕๔๖-๗๘๕๘

๓๘

น.ส.พัชรียา สิงห์นาค

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

๐๘๑-๔๐๙-๖๔๔๒

๑๒๓
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

โทรศัพท์

๓๙

น.ส.ลักษณ์ขณา จ้าศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

๐๘๙-๗๔๘-๒๔๗๕

๔๐

นางขวัญชนก รัศมีฉาย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

๐๘๙-๘๙๑-๗๔๓๑

๔๑

นางพรทิพย์ ชื่นแขก

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

๐๘๙-๙๒๖-๘๘๑๕

๔๒

นางสันทนา พจน์เอกพงศ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช้านาญงาน

๐๒-๙๙๖-๕๐๐๖

๔๓

น.ส.วิไล กนกวราภรณ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช้านาญงาน

๐๘๖-๙๖๙-๗๔๔๑

๔๔

น.ส.ประภัสสร ช้างหน่าย

พนักงานพิมพ์ ส ๓

๐๒-๔๑๒-๕๕๖๔

๔๕

น.ส.สุธิวา ยะนา

พนักงานประจ้าส้านักงาน

๐๘๑-๒๘๙-๘๙๓๕

๔๖
๔๗

น.ส.ดวงกมล เข้มแข็ง
น.ส.นันทิยา อุทัย

พนักงานประจ้าส้านักงาน
พนักงานประจ้าส้านักงาน (ด้านบัญชี)

๐๘๗-๙๙๖-๐๐๒๐
๐๒-๖๓๗-๓๒๕๔

๔๘

นายธนรักข์ สึกขุนทด

ฝ่ายยานพาหนะ
นายช่างเครื่องกลอาวุโส

๐๘๑-๑๗๔-๓๘๘๕

๔๙

นางผาสุข เอือจริยกุล

เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน

๐๘๑-๖๙๔-๕๕๓๕

๕๐

นายสมทบ สุกัน

พนักงานพิมพ์ ส ๔

๐๘๙-๙๖๙-๒๙๕๕

๕๑

นายศุภชัย สุขนาค

พนักงานพิมพ์ ส ๑

๐๘๑-๗๒๖-๓๙๓๔

๕๒

นายอารี เชือสกุล

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ช ๑

๐๘๑-๔๕๓-๘๗๖๓

๕๓

นายประจวบ สว่างศรี

พนักงานขับรถยนต์ ส ๑

๐๘๕-๐๔๓-๐๓๗๘

๕๔

นายบุญเกิด พลอยมะกล่้า

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ช ๑ ๐๘๖-๙๘๐-๕๔๖๓

๕๕

นายสุคณฑ์ ทองมูลชัย

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ช ๑ ๐๘๙-๖๗๓-๔๘๙๔

๕๖

นายพงษ์ชณัต เกิดมงคล

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ช ๑ ๐๘๑-๘๔๖-๖๘๑๓

๕๗

นายชาตรี ด้วงมีเดช

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ช ๑ ๐๘๖-๕๓๓-๓๖๕๗

๕๘

นายวิบูลย์ นวลปลั่ง

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ช ๑ ๐๘๗-๙๓๗-๑๙๓๑

๕๙

นายสุทธินันท์ พาหะมาก

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ช ๑ ๐๘๑-๔๐๔-๗๗๒๕

๖๐

นายไพฑูรย์ สาล้า

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ช ๑ ๐๘๑-๙๓๗-๔๙๔๙

๖๑

นายแบน ชุณหประภาพ

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ช ๑ ๐๘๗-๐๒๗-๔๖๐๓

๖๒

นายอภิรักษ์ ทองแท่ง

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ช ๑ ๐๘๙-๗๙๗-๐๓๕๗

๖๓

นายจิรศักดิ์ เอมอิ่ม

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ช ๑ ๐๘๔-๖๕๖-๗๒๓๑

๑๒๔
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

โทรศัพท์
๐๘๖-๑๓๐-๗๘๑๒

๖๔

นายอดิศร พรหมวิชัย

๖๕

นายภัคภูมิ ตะกรุดเงิน

๖๖

นายธนกร อ่้ารัศมี

๖๗

นายผไทยรัตน์ นนตระอุดร

๖๘

นายเจนศักดิ์ หีบแก้ว

๖๙

นายพิทยา ศรีสุวรรณ

พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกล
ขนาดเบา
พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกล
ขนาดเบา
พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกล
ขนาดเบา
พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกล
ขนาดเบา
พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกล
ขนาดเบา
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๗๐

นายณรงเดช เนียมประเสริฐ

พนักงานประจ้าส้านักงาน

๐๘๗-๗๑๗-๗๘๔๖

๗๑

นายสุรศักดิ์ น้อมน้าทรัพย์

พนักงานประจ้าส้านักงาน

๐๘๑-๐๐๙-๒๔๔๙

๗๒

น.ส.เพ็ญนภา จิตจินดา

พนักงานประจ้าส้านักงาน

๐๘๕-๑๑๒-๘๑๔๔

๒.

๐๘๙-๘๑๓-๕๔๘๔
๐๘๕-๘๑๕-๗๘๑๘
๐๘๓-๑๔๗-๕๙๐๘
๐๘๔-๗๕๒-๙๒๘๕
๐๘๖-๙๐๖-๑๕๑๖

เส้นทางการอพยพหนีไฟของกองคลัง
เส้นทางอพยพ

รายละเอียดเส้นทางอพยพ

เส้นทางที่ ๑ อาคาร ๑ ชัน ๑ กลุ่มงานการ เส้นทางที่ ๑ ประตูทางออกหลักหน้าอาคาร ๑
พัสดุและจัดซือ
เส้นทางที่ ๒ ประตูทางออกฉุกเฉินด้านทิศตะวันออก
เส้นทางที่ ๒ อาคาร ๑ ชัน ๑ ฝ่ายบริหาร,
ฝ่ายการเงิน

เส้นทางที่ ๑ ประตูทางออกหลักหน้าอาคาร ๑

เส้นทางที่ ๓ อาคารยานพาหนะ
เส้นทางที่ ๔ ยานพาหนะของทางราชการ
ที่จอดอยู่ในลานจอดหน้าอาคาร ๑

ประตูทางออกด้านลานจอดรถ

และบริเวณด้านข้างอาคารฝ่ายยานพาหนะ

เส้นทางที่ ๒ ประตูทางออกด้านถนนอู่ทองนอก

เส้นทางที่ ๒ ประตูทางออกด้านทิศตะวันตก

เส้นทางที่ ๑ ประตูทางออกด้านถนนราชสีมา

๑๒๕
๓.

จุดนัดพบ/จุดรวมพล
ลาดับที่

สถานที่

จุดรวมพล

บริเวณลานจอดรถด้านข้างอาคารฝ่ายยานพาหนะ

จุดรองรับการอพยพ

บริเวณสนามหน้าพระที่นั่งฯ ด้านข้างอาคารศูนย์สุขภาพ

ยานพาหนะ

จอดบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า

๔.

รูปแบบการนาการอพยพและการปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดรวมพล
รูปแบบ

รายละเอียด/กิจกรรม

๑. ใช้ธงสีชมพู

จุดติดตั้งธงที่ใช้ในการอพยพ
- บริเวณทางเท้าด้านหน้ากองคลังฝ่ายการเงิน/ฝ่าย
บัญชี
- บริเวณทางเท้าด้านหน้ากองคลังกลุ่มงานพัสดุและ
จัดซือ
- บริเวณด้านหน้าฝ่ายยานพาหนะ

๒. การปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดนัดพบ/จุดรวมพล

ขั้นตอนการอพยพ
- การเดินเท้าออกจากพืนที่เกิดเหตุโดยผู้น้าการอพยพ
น้าทางถือธง สีชมพู
- ผู้น้าการเคลื่อนย้ายมอบลูกกุญแจรถให้กับพนักงาน
ขับรถยนต์เคลื่อนย้ายรถไปที่จุดนัดพบ

๕.

ข้อควรปฏิบัติในการอพยพหนีไฟ
ลาดับที่
การปฏิบัติ
๑
- เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัย ผู้น้าการอพยพถือธงสีชมพูเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการน้าอพยพ
๒
- เจ้าหน้าที่ทุกคนตะโกนส่งเสียงเรียกและตามผู้น้าการอพยพ
๓
- โทรศัพท์แจ้งเตือนเพื่อนที่ไปราชการนอกสถานที่
๔
- ผู้ควบคุมและตรวจสอบยอดผู้อพยพตรวจตราห้องน้า ห้องคอมพิวเตอร์ ไม่ให
เจ้าหน้าที่ตกค้าง
๕
- ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทันทีที่ได้ยินเสียงสัญญาณ

๑๒๖
๖.

ผู้ทาหน้าที่นาการอพยพ
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
หน้าที่
รก.นักวิเคราะห์นโยบายและ ผู้น้าอพยพ
นายคูณ ควรกระโทก

โทรศัพท์
๐๘-๙๙๖๙-๒๙๖๖

แผนช้านาญการพิเศษ

นางศุภรัสมิ์ ใจบางยาง
นายธนรักข์ สึกขุดทด

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนช้านาญการ
นายช่างเครื่องกลอาวุโส

ผู้น้าอพยพส้ารองคนที่ ๑

๐๘-๙๙๖๙-๒๙๕๗

ผู้น้าอพยพส้ารองคนที่ ๒ ๐๘-๑๑๗๔-๓๘๘๕

๗.

ผู้ควบคุมและตรวจสอบยอดผู้อพยพ
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
หน้าที่
รก.นักวิเคราะห์นโยบายและ หน.ผู้ตรวจสอบผู้อพยพ
นายคูณ ควรกระโทก

โทรศัพท์
๐๘-๙๙๖๙-๒๙๓๓

แผนช้านาญการพิเศษ

น.ส.รัตนา เพ็ชรไชย

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนช้านาญการ
น.ส.จุฑามาศ เดชพิทักษ์ นักวิชาการตรวจสอบ
ภายในช้านาญการ
ผู้ประสานหลักกรณีเกิดภัย
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
นายปิยะ วงศ์ลือชา
หน.สนง.จ.ปทุมธานี
รก. ผู้อ้านวยการกองคลัง
นายคูณ ควรกระโทก
รก.นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนช้านาญการพิเศษ
นางศุภรัสมิ์ ใจบางยาง นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนช้านาญการ

ผู้ตรวจสอบผู้อพยพ คนที่ ๑ ๐๘-๑๑๗๔-๓๙๓๘
ผู้ตรวจสอบผู้อพยพ คนที่ ๒ ๐๘-๙๙๖๙-๒๙๖๖

๘.

๙.

หน้าที่
ผู้ประสานงานหลัก
ผู้ประสานงานหลักส้ารอง
คนที่ ๑
ผู้ประสานงานหลักส้ารอง
คนที่ ๒

โทรศัพท์
๐๘-๔๘๗๔-๗๓๗๔
๐๘-๙๙๖๙-๒๙๔๘
๐๘-๙๙๖๙-๒๙๕๗

ผู้ทาหน้าที่บรรเทาทุกข์/ปฐมพยาบาล
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
หน้าที่
โทรศัพท์
นางอุษชา ศีลธร
นักวิชาการพัสดุช้านาญการ ผู้บรรเทาทุกข์/ปฐมพยาบาล ๐๘-๙๙๖๙-๒๙๕๔
คนที่ ๑
นางชาริณี นุชนา
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้บรรเทาทุกข์/ปฐมพยาบาล ๐๘-๙๙๖๙-๒๙๔๔
ช้านาญการ
คนที่ ๒
น.ส.นิตยา ศรีหลัก
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้บรรเทาทุกข์/ปฐมพยาบาล ๐๘-๑๖๒๙-๖๘๔๔
ช้านาญการ
คนที่ ๓

๑๒๗
๑๐. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลาดับ

ชื่อหน่วยงาน

โทรศัพท์

๑

สถานีดับเพลิงสามเสน

๐๒-๒๔๑-๐๗๓๕

๒

สถานีดับเพลิงดุสิต

๐๒-๒๔๑-๔๐๖๗

๓

สถานีดับเพลิงพญาไท

๐๒-๒๔๖-๐๑๙๙

๔

สถานีดับเพลิงบางอ้อ

๐๒-๔๒๔-๒๙๑๐

๑๒๘

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
๑.

ลาดับ
๑

บัญชีรายชื่อของข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างในสังกัด ประกอบด้วย
ข้าราชการ
จ้านวน ๑๗ คน
จ้าแนกตามเพศ ชาย ๖ คน หญิง ๑๑ คน
ลูกจ้างประจ้า จ้านวน - คน
ชาย - คน หญิง - คน
พนักงานราชการ จ้านวน ๙ คน
ชาย ๕ คน หญิง ๔ คน
รวม ๒๖ คน
ชาย ๑๑ คน หญิง ๑๕ คน

ชื่อ /สกุล
นางสาววัจนา วัจนคุปต์

ตาแหน่ง
ผู้อ้านวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

โทรศัพท์
๐๘๙-๙๖๙-๖๗๘๐

๒

น.ส.ศิริวรรณ จุลวนิชรัตนา

๓

นางพรรณธิภา นาสมใจ

นักวิชาการเผยแพร่ช้านาญการ

๐๘๐-๖๕๔-๖๗๑๒

๔
๕

น.ส.มณียฉัตร มาสมภพ
น.ส.เดือนเพ็ญ ประทุม

นักวิชาการเผยแพร่ช้านาญการ
นักวิชาการเผยแพร่ช้านาญการ

๐๘๐-๙๓๑-๑๕๙๖
๐๘๙-๐๙๕-๐๘๖๒

๖
๗

น.ส.สุวารี มิ่งเมือง
นายกอบชัย หงษ์สามารถ

นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๐๘๙-๙๙๕-๑๕๙๑
๐๘๑-๖๒๖-๒๔๐๗

๘
๙

น.ส.จันทร์จิรา วงษ์เจียม
น.ส.เมทินี ประภัสพงษา

พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๐๘๙-๒๓๑-๖๖๖๙
๐๘๕-๓๒๒-๐๙๕๕

๑๐

น.ส.รัตติยา ทองทับ

พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๐๘๑-๔๐๖-๕๙๐๐

๑๑

นายเติมศักดิ์ กังวล

๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

นางศกุนตลา ศรีประเสริฐ
นายรชต สมสมัย
นายรังสรรค์ จันทร์เหล่าหลวง
นายคมกฤช จิตร์แก้ว
นายวิสวัส บัวสอน
นายกันยา เขียวสะอาด
นายเอกพงษ์ อัศวมาศบันลือ
น.ส.วีณฎา คชาอนันต์

๐๘๑-๘๕๖-๙๗๗๔

ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศนูปกรณ์และสิ่งพิมพ์
หัวหน้าฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศนูปกรณ์และสิ่งพิมพ์ ๐๘๙-๖๑๓-๕๗๔๐
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาช้านาญงาน
นายช่างไฟฟ้าช้านาญงาน
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาช้านาญงาน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาช้านาญการ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
พนักงานนโยบายและแผนงาน
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๐๘๙-๘๐๕-๕๗๘๑
๐๘๐-๔๔๙-๕๗๖๕
๐๘๙-๘๑๓-๒๕๔๘
๐๘๑-๓๙๙-๑๘๙๗
๐๘๑-๗๓๖-๘๔๐๕
๐๘๖-๙๗๕-๗๐๑๔
๐๘๙-๓๐๘-๕๙๖๐
๐๘๕-๔๔๕-๘๕๒๗

๑๒๙

ลาดับ

ชื่อ /สกุล

๒๐
๒๑
๒๒

นายชาย แก้วพวง
นางยุวันพิชญ์ ปัทมสุพัฒน์ชัย
นายไพชยนต์ ด้วงมีเดช

๒๓
๒๔
๒๕
๒๖

นางอรพิน มีทอง
นางศรีสุข ศักดิ์ศรี
น.ส.ดลยา ดีคง
นายอลงกรณ์ เขมหทัยกุล

ตาแหน่ง
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน
พนักงานประจ้าส้านักงาน (ด้านปฏิบัติการ)
งานบริหารทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน
พนักงานนโยบายและแผนงาน

๒.

โทรศัพท์
๐๘๔-๔๓๖-๘๐๕๙
๐๘๑-๔๔๘-๗๑๙๓
๐๘๓-๒๖๗-๙๐๐๑
๐๘๙-๙๖๙-๒๙๔๐
๐๘๑-๔๐๙-๕๘๔๙
๐๘๑-๑๓๘-๔๙๙๑
๐๘๙-๐๕๖-๐๒๗

เส้นทางการอพยพหนีไฟของสานัก/กอง/หน่วยงาน
เส้นทางอพยพ
เส้นทางอพยพ
เส้นทางที่ ๑ (อาคาร ๑/ชัน ๑)
บันไดหลักขึน-ลง ภายในอาคาร ด้านหน้ากองเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ ลงสู่ชัน ๑ อาคาร ๑
เส้นทางที่ ๒ (อาคาร ๓ /ชัน ๑)
บันไดหลักขึน - ลง ภายในอาคารและทางเชื่อมต่อที่ชัน ๒ ระหว่าง
อาคาร ๑ และ ๓ ลงสู่ชัน ๑ อาคาร ๓
เส้นทางที่ ๓ (อาคาร ๒ /ชัน ๑)
บันไดหลักขึน – ลง ภายในอาคารและทางเชื่อมต่อที่ชัน ๒ ระหว่าง
อาคาร ๑ และ ๒ ลงสู่ชัน ๑ อาคาร ๒
เส้นทางที่ ๔ (อาคาร ๑ /ชัน ๑)
บันไดหนีไฟ ชัน ๓ ประตูด้านข้างห้องผู้อ้านวยการกองเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ ลงไปสู่ด้านหลังของห้องส่วนกฎหมาย ชัน ๒ และ
ลงสู่ชัน ๑ อาคาร ๑
เส้นทางที่ ๕ (อาคาร ๑ / ชัน ๑)
บันไดหนีไฟ ชัน ๓ ประตูด้านข้างห้องผู้อ้านวยการกองเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ ลงไปสู่ด้านหลังของกลุ่มงานพัสดุและจัดซือ และ
ออกทางด้านหน้าของกลุ่มงานพัสดุและจัดซือ ชัน ๑ อาคาร ๑
เส้นทางที่ ๖ (อาคาร ๑/ชัน ๑)
บันไดหนีไฟ ชัน ๓ ประตูด้านข้างห้องผู้อ้านวยการกองเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ ลงไปสู่ด้านหลังของกลุ่มงานพัสดุและจัดซือ เพื่ออก
สู่ป้อมยามด้านหน้าของ ปภ.
๓.

จุดนัดพบ/จุดรองรับการอพยพ
ลาดับ

จุดรวมพล
จุดรองรับการอพยพ ๑
จุดรองรับการอพยพ ๒

สถานที/่ บริเวณ
บริเวณด้านข้างศูนย์สุขภาพ รพช.
ศูนย์สุขภาพ รพช.
ด้านหน้าพระที่นั่งนงคราญสโมสร

๑๓๐
๔.

รูปแบบการนาการอพยพ และการปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดรวมพล
การปฏิบัติ
รายละเอียด / กิจกรรม
๑. การใช้ธงสีฟ้า
จุดติดตั้งธงที่ใช้ในการอพยพ หน้าห้องผู้อ้านวยการกองเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ และฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศนูปกรณ์และสิ่งพิมพ์
เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณแจ้งเตือน ผู้น้าการอพยพ จะเรียกรวบรวมก้าลัง
บุคลากร โดยแยกเป็น
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และงานบริหารทั่วไป ให้เดินตาม
นางสาวสุวารี มิ่งเมือง ซึ่งจะท้าหน้าที่ถือธงสัญลักษณ์
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศนูปกรณ์และสิ่งพิมพ์ ให้เดินตาม
นางยุวันพิชญ์ ปัทมสุพัฒน์ชัย ซึ่งจะท้าหน้าที่ถือธงสัญลักษณ์
** โดยผู้น้าการอพยพจะพาบุคลากรไปตามเส้นทางหนีไฟ เพื่อไปยัง
จุดนัดรวมพลที่ก้าหนดไว้
๒. การปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดนัดพบ / จุดรวมพล ขั้นตอนการอพยพ
ผู้น้าการอพยพในแต่ละเส้นทางด้าเนินการตรวจนับจ้านวนบุคลากรว่า
ครบถ้วนหรือไม่และแจ้งให้ผู้ควบคุมทราบต่อไป
๕. ข้อควรปฏิบัติในการอพยพหนีไฟ
ลาดับที่
แนวทางการปฏิบัติ
๑
หากเป็นบุคคลแรกที่พบเหตุเพลิงไหม้ ให้ตังสติ ไม่ตื่นตระหนก ตกใจ รีบกดสัญญาณเตือน
ภัย และแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงให้ทราบในทันที หากไม่สามารถดับเพลิงได้ด้วยตนเองได้
ให้รีบหนีออกจากอาคารที่เกิดเหตุทันที โดยอพยพหนีออกด้านล่างของอาคารผ่านทางบันได
หนีไฟ
๒
ตามเส้นทางอพยพหนีไฟที่ได้ก้าหนดไว้อย่างเป็นระเบียบและรวดเร็ว
กรณีเส้นทางหลบหนีมีควันไฟปกคลุม ให้น้าผ้าชุบน้ามาปิดจมูกไว้ และหมอบคลานต่้า
๓
เพื่อป้องกันการส้าลักควันในขณะหลบหนี
กรณีติดอยู่ในห้องไม่สามารถหลบหนีได้ ให้ปิดประตู หน้าต่าง และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
พร้อมน้าผ้าชุบน้ามาอุดตามช่อ งว่างรอบประตู หน้าต่าง ท่อหรือช่องต่างๆที่ควันสามารถ
เข้าไปได้ และโทรแจ้งเจ้าหน้าที่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ เช่น การโบกผ้า เป่า
๔
นกหวีด เป็นต้น
ห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟ เพราะในช่วงที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ไฟฟ้าจะดับ ท้าให้ลิฟต์
๕
หยุดท้างานและติดค้างในลิฟต์จนขาดอากาศหายใจเสียชีวิตได้
ไม่ควรหนีไฟเข้าไปในห้องต่า งๆ ที่เ ป็นจุดอับภายในอาคาร เช่น ห้องน้า เพราะหากไฟ
ลุกลามอย่างรุนแรง น้าที่มีอยู่ภายในห้องน้าอาจไม่เพียงพอส้าหรับการดับไฟ อีกทังความ
๖
ร้อนของไฟยังท้าให้น้าภายในห้องน้ากลายเป็นน้าต้มเดือด ท้าให้ผู้ที่ติดอยู่ในห้องน้าถูกน้าลวก
จนเสียชีวิตได้
กรณีไฟลุกไหม้ตัว ให้ถอดเสือผ้าออก ล้มตัวลงกับพืนและกลิงตัวไปมาเพื่อดับไฟ

๑๓๑
๖.

ผู้ทาหน้าที่นาการอพยพ

ชื่อ- สกุล

ตาแหน่ง/สังกัด

หน้าที่

เบอร์โทรศัพท์

นางสาวสุวารี มิ่งเมือง

นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

ผู้น้าอพยพ

๐๘๙-๙๙๕-๑๕๙๑

นางยุวันพิชญ์ ปัทมสุพัฒน์ชัย

เจ้าพนักงานธุรการช้านาญการ

ผู้น้าอพยพส้ารองคนที่ ๑

๐๘๑-๔๔๘-๗๑๙๓

นางสาววีณฎา คชาอนันต์

พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผู้น้าอพยพส้ารองคนที่ ๒

๐๘๕-๔๔๕-๘๕๒๗

๗.

ผู้ควบคุม และตรวจสอบยอดผู้อพยพ

ชื่อ- สกุล

หน้าที่

เบอร์โทรศัพท์

หัวหน้าผู้ตรวจสอบผู้อพยพ

๐๘๑-๓๙๙-๑๘๗๙

นางสาวจันทร์จิรา วงษ์เจียม พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผู้ตรวจสอบผู้อพยพคนที่ ๑

๐๘๙-๒๓๑-๖๖๖๙

นางสาวรัตติยา ทองทับ

ผู้ตรวจสอบผู้อพยพคนที่ ๒

๐๘๑-๔๐๖-๕๙๐๐

นายคมกฤช จิตร์แก้ว

๘.

ตาแหน่ง/สังกัด
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาช้านาญงาน
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผู้ประสานงานหลักกรณีเกิดภัย

ชื่อ- สกุล
นางสาววัจนา วัจนคุปต์

ตาแหน่ง/สังกัด
ผู้อ้านวยการกองเผยแพร่และ

หน้าที่

เบอร์โทรศัพท์

ผู้ประสานงานหลัก

๐๘๙-๙๖๙-๖๗๘๐

ผู้ประสานงานหลักส้ารอง

๐๘๑-๘๕๖-๙๗๗๔

ประชาสัมพันธ์
นางสาวศิริวรรณ จุลวนิชรัตนา หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

คนที่ ๑
นายเติมศักดิ์ กังวล

๙.

หัวหน้าฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศนูปกรณ์และ

ผู้ประสานงานหลักส้ารอง

สิ่งพิมพ์

คนที่ ๒

๐๘๙-๖๑๓-๕๗๔๐

ผู้ทาหน้าที่บรรเทาทุกข์/ปฐมพยาบาล
ชื่อ- สกุล

ตาแหน่ง/สังกัด

หน้าที่

เบอร์โทรศัพท์

นางอรพิน มีทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ ผู้บรรเทาทุกข์คนที่ ๑ ๐๘๖-๕๑๓-๓๐๓๔

นางสาวมณียฉัตร มาสมภพ

นักวิชาการเผยแพร่ช้านาญการ

นางสาวเมทินี ประภัสพงษา พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผู้บรรเทาทุกข์คนที่ ๒ ๐๘๐-๙๓๑-๑๕๙๖
ผู้บรรเทาทุกข์คนที่ ๓ ๐๘๕-๓๒๒-๐๙๕๕

๑๓๒
๑๐. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ชื่อหน่วยงาน
แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
ต้ารวจดับเพลิง
หน่วยแพทย์กู้ชีวิตวชิระพยาบาล
ศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล รพ.ต้ารวจ
ศูนย์กู้ชีพนเรนทร
สถานีดับเพลิงสามเสน
สถานีดับเพลิงดุสิต
สถานีดับเพลิงพญาไท
สถานีดับเพลิงบางอ้อ

เบอร์โทรศัพท์
๑๙๑
๑๙๙
๑๕๕๔
๑๖๙๑
๑๖๖๙
๐-๒๒๔๑-๐๗๓๕
๐-๒๒๔๑-๔๐๖๗
๐-๒๒๔๖-๐๑๙๙
๐-๒๔๒๔-๒๙๑๐

๑๓๓

แผนการอพยพหนีไฟ ประจาอาคาร ๒
ประกอบด้วย ๕ หน่วยงาน ตามลาดับ ดังนี้

 ส้านักช่วยเหลือผู้ประสบภัย
 ส้านักบูรณาการสาธารณภัย อุบัติภัย และความปลอดภัยทางถนน
 ส้านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 ส่วนมาตรฐานความปลอดภัย ส้านักมาตรการป้องกันสาธารณภัย

สานักช่วยเหลือผู้ประสบภัย

๑๓๔

๑. บัญชีรายชื่อข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างในสังกัด ประกอบด้วย
ข้าราชการ
จ้านวน ๔๐ คน จ้าแนกตามเพศ ชาย ๒๓ คน หญิง ๑๗ คน
ลูกจ้างประจ้า
จ้านวน ๕ คน
ชาย ๓ คน หญิง ๒ คน
พนักงานราชการ จ้านวน ๑๑ คน
ชาย ๑ คน หญิง ๑๐ คน
รวม
จ้านวน ๕๖ คน
ชาย ๒๗ คน หญิง ๒๙ คน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

ชื่อ - สกุล
นายสุปกิต
โพธิ์ปภาพันธ์
นายภูมิชาย
อินทรวิเชียร
นายเธียรชัย
ชูกิตติวิบูลย์
นางกานดา
จันทวัฒน์
นางสาวพรสวรรค์ ภิรมย์วงศ์
นายไพฑูรย์
เที่ยงสมพงษ์
นายธีรชัย
อังรัตสกุล
นายคูณ
ควรกระโทก
นายปรีชาพล
ติยานันท์
นายธราดล
มินวงศ์
นางคริษฐา
โหระกุล
นางวัฒนา
พรมราช
นางสาวดลฤทัย
พรายแก้ว
นางสาวอัญชลี
ศรีจันทึก
นางขจิตพร
อุดมศิลป์
นางสาวอรทัย
ภู่จามรี
นายอรรถวุฒิ
ตัญธนาวิทย์
นายพลาทิจศักดิ์
อักษรนิตย์
นายพชร
ศศิชาชยามร
นางสาวกันนิดา
ทรรศนียวนิช
นางสาวรุจิรา
จริยพันธ์
ว่าที่ ร.ต. ล้า
ปลูกเพชร์
นายประนาท
วัฒนผล
นายสุรพันธ์
เฉลิมไทย
นายสรพงษ์
เศรษฐสนิท

ตาแหน่ง
ผอ. ส้านักช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ
ผอ.ส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยภูมิภาค
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
นักสังคมสงเคราะห์ช้านาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
นักสังคมสงเคราะห์ช้านาญการ
นักสังคมสงเคราะห์ช้านาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
นักวิชาการพัสดุช้านาญการ
นักสังคมสงเคราะห์ช้านาญการ

โทรศัพท์
๐๘๑-๑๗๔-๓๘๙๓
๐๘๑-๘๘๓-๘๑๖๐
๐๘๑-๑๗๔-๓๘๘๖
๐๘๑-๘๔๓-๕๙๐๕
๐๘๑-๑๗๓-๐๑๖๙
๐๘๑-๙๒๙-๖๒๔๘
๐๘๑-๑๗๔-๓๙๑๒
๐๘๙-๙๖๙-๒๙๓๓
๐๘๔-๖๔๕-๔๘๙๔
๐๘๔-๗๓๓-๓๖๘๘
๐๘๕-๓๖๙-๗๗๘๘
๐๘๙-๑๗๑-๗๖๘๘
๐๘๑-๑๗๔-๓๙๒๒
๐๘๙-๕๗๙-๘๓๐๖
๐๘๙-๐๒๗-๘๒๓๑
๐๘๙-๖๖๑-๒๓๙๒
๐๘๑-๒๗๘-๑๑๗๙
๐๘๕-๐๖๔-๒๘๘๓
๐๘๖-๔๕๐-๒๖๐๒
๐๘๑-๓๗๑-๖๒๕๑
๐๘๙-๔๕๑-๓๑๘๙
๐๘๙-๐๔๗-๕๙๕๙
๐๘๑-๗๕๑-๙๘๗๗
๐๘๑-๓๗๑-๒๔๙๖
๐๘๑-๕๘๐-๕๐๓๘

๑๓๕
ที่
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖

ชื่อ - สกุล
นางณัฐปาลิน
เทียมเพ็ง
นางสาวดวงกมล
บุญยัง
นางชูศรี
เนตรหิน
นางสาวประคอง
บุตรช่วง
นายฐิติ
ทินกร ณ อยุธยา
นางสาววราภรณ์
พูลผล
นายวิโรจน์
วิลัยทอง
ส.อ. สมบัติ
ชูบรรจง
นางสาวศิริจันทร์
แซ่ตัน
นางสาวโสภา
พลค้ามาก
นายพลัฎฐ์
สุวรรณชาตรี
นางสาวอุมา
พลบุตร
นายชลเทพ
สมานมิตร
นายประยุทธ
ธรรมโกศล
นางสาวสุธาสินี
เลิศไกร
นายเฉลิม
แก้วภิรมย์
นางเพ็ญศรี
สิงห์ยส
นายสุริยา
ยุทธโกศา
นายพงศ์พันธ์
สองเมือง
นางธันยนันท์
มงคลกมลสิน
นางสาวจุไรรัตน์
ลุสวัสดิ์
นายปวิช
นิลโมทย์
นางสาวอภิรัชฎา
แสงแก้ว
นางนันทนัช
ศรีวงษา
นางสาวปทุมพร
ใสสะอาด
นางเบญจวรรณ
ประภากรสิทธิ์
นางสาวลักขิกา
แสงสนิท
นางสาวอรวรรณ
แก้วเสมา
นางวชิราภรณ์
คงใหญ่
นางสาววรรณภา
สุขาบูรณ์
นางสาวล้าพึง
ปล้องใหม่

ตาแหน่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช้านาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช้านาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน
นิติกรปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช. ๒
พนักงานพิมพ์ดีด ระดับ ส. ๓
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช. ๑
พนักงานพิมพ์ดีด ระดับ ส. ๒
พนักงานพิมพ์ดีด ระดับ ส. ๓
พนักงานนโยบายและแผนงาน (วปภ.)
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พนักงานนโยบายและแผนงาน
พนักงานประจ้าส้านักงาน
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พนักงานประจ้าส้านักงาน
พนักงานประจ้าส้านักงาน
พนักงานประจ้าส้านักงาน
พนักงานประจ้าส้านักงาน
พนักงานประจ้าส้านักงาน

โทรศัพท์
๐๘๙-๙๙๒-๐๙๙๑
๐๘๑-๙๐๕-๘๐๔๔
๐๘๑-๙๑๙-๔๑๘๙
๐๘๘-๑๘๗-๕๐๖๒
๐๘๙-๑๑๗-๑๐๐๓
๐๘๖-๖๙๙-๗๕๐๙
๐๘๙-๕๓๒-๒๕๔๗
๐๘๙-๘๐๖-๙๒๖๕
๐๘๖-๖๐๖-๓๔๘๓
๐๘๘-๕๑๗-๐๗๓๙
๐๘๖-๙๘๘-๘๒๐๔
๐๘๑-๕๔๔-๘๐๙๗
๐๘๑-๕๖๖-๖๗๙๗
๐๘๙-๖๑๖-๒๙๖๘
๐๘๗-๙๗๘-๒๘๖๑
๐๘๑-๑๓๔-๖๐๘๐
๐๘๖-๐๖๖-๖๓๔๔
๐๘๗-๐๖๖-๒๓๗๗
๐๘๗-๘๐๖-๓๔๓๑
๐๘๔-๖๖๔-๑๑๐๐
๐๘๓-๖๑๐-๙๗๕๙
๐๘๕-๐๒๒-๙๙๗๗
๐๘๑-๐๙๐-๙๕๓๗
๐๘๓-๒๙๘-๕๘๓๔
๐๘๑-๒๕๒-๑๓๙๗
๐๘๙-๑๔๔-๙๐๒๗
๐๘๓-๙๒๕-๐๐๘๖
๐๘๙-๗๘๐-๗๘๐๘
๐๘๐-๒๔๘-๖๒๙๔
๐๘๖-๗๕๗-๗๑๖๖
๐๘๙-๑๑๘-๐๙๗๘

๑๓๖
๒. เส้นทางการอพยพหนีไฟของสานักช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ลาดับที่
เส้นทางอพยพ
เส้นทางที่ ๑ ส้านักช่วยเหลือฯ ชัน ๑
ส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขต กทม. ออกจากประตูหลักของ
ส่วนงาน เลียวขวาออกจากอาคาร
เส้นทางที่ ๒ ส้านักช่วยเหลือฯ ชัน ๒
- ส่วนตรวจสอบฯ
เดินตรงผ่านส่วนฯ ภูมิภาค แล้วเลียงซ้ายออกประตูส้านัก
ลงบันไดกลาง และตรงออกจากอาคาร
- ส่วนฯ ภูมิภาค
เส้นทางเดินตรงออกประตูส้านัก ลงบันไดกลาง
และตรงออกจากอาคาร
- ห้องผู้อ้านวยการส้านัก เดินตรงแล้วเลียวขวาออกประตูส้านัก ลงบันไดกลาง
ส่วนสนับสนุนฯ และฝ่ายบริหารทั่วไป และตรงออกจากอาคาร
๓. จุดรวมพล/จุดรองรับการอพยพ
ลาดับที่
สถานที่
จุดรวมพล
สนามหญ้าหน้าพระที่นั่งนงคราญสโมสร
จุดรองรับการอพยพ
ริมก้าแพงมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
๔. รูปแบบการนาการอพยพ และการปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดรวมพล
รูปแบบการนาการอพยพ
รายละเอียด/กิจกรรม
๑. ใช้ธงสีขาว แดง
ตัดตังไว้ที่โต๊ะท้างานของหัวหน้าส่วน/ฝ่าย
๒. การปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดนัดพบ/ - ผู้น้าการอพยพถือธงเดินน้าไปตามเส้นทางที่ก้าหนดไว้
จุดรวมพล
- เจ้าหน้าที่ในส่วนงาน/ฝ่าย เดินตามผู้น้าการอพยพ
- เจ้าหน้าที่ส้านักช่วยเหลือฯ ทุกคน รวมพลพร้อมกันที่สนามหญ้า
หน้าพระที่นั่งนงคราญสโมสร
๕. ข้อควรปฏิบัติในการอพยพหนีไฟ
๑.
๒.
๓.
๔.

แนวทางการปฏิบัติ
ตังสติเมื่อรับทราบสัญญาณเตือนอัคคีภัย
แจ้งให้เพื่อนร่วมงานทราบ
ผู้น้าการอพยพ ถือธงสี แล้วเรียกรวมพลทันที
เดินตามผู้น้าการอพยพไปอย่างรวดเร็ว ไม่ควรวิ่งแบบขาดสติ หรือร้อนรน

๑๓๗
๖. ผู้ทาหน้าที่นาการอพยพ
ชื่อ/สกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
๑. นายไพฑูรย์ เที่ยงสมพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช้านาญการพิเศษ
๒. นายสรพงษ์ เศรษฐสนิท นักสังคมสงเคราะห์
ช้านาญการ
๓. นายพลาทิจศักดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อักษรนิตย์
ช้านาญการ

หน้าที่
หน.ผู้ตรวจสอบ
ผู้อพยพ
ผู้ตรวจสอบผู้อพยพ
คนที่ ๑
ผู้ตรวจสอบผู้อพยพ
คนที่ ๒

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๑-๙๒๙-๖๒๔๘

๗. ผู้ควบคุม และตรวจสอบยอดผู้อพยพ
ชื่อ/สกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
๑. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้อ้านวยการส้านัก ระดับสูง

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๑-๑๗๔-๓๘๙๓

๒. นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์

หน้าที่
หน.ผู้ตรวจสอบ
ผู้อพยพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ตรวจสอบผู้อพยพ
ช้านาญการพิเศษ
คนที่ ๑
นักวิชาการพัสดุช้านาญการ ผู้ตรวจสอบผู้อพยพ
คนที่ ๒

๐๘๑-๙๗๙-๑๙๗๘

๓. นายสุรพันธ์ เฉลิมไทย

๘. ผู้ประสานงานหลักกรณีเกิดภัย
ชื่อ/สกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
๑. นายภูมิชาย อินทรวิเชียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช้านาญการพิเศษ
๒. นายพชร ศศิชาชยามร
นักวิชาการและแผน
ช้านาญการ
๓. นายอรรถวุฒิ ตัญธนาวิทย์ นักวิชาการและแผน
ช้านาญการ
๙. ผู้ทาหน้าที่บรรเทาทุกข์/ปฐมพยาบาล
ชื่อ/สกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
๑. นางกานดา จันทวัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช้านาญการพิเศษ
๒. นางณัฐปาลิน เทียมเพ็ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ช้านาญงาน
๓. น.ส.ดวงกมล บุญยัง
เจ้าพนักงานธุรการ
ช้านาญงาน

๐๘๑-๕๘๐-๕๐๓๘
๐๘๕-๐๖๔-๒๘๘๓

๐๘๑-๓๗๑-๒๔๙๖

หน้าที่
ผู้ประสานงานหลัก

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๑-๘๓๘-๘๑๖๐

ผู้ประสานงานหลัก
ส้ารองคนที่ ๑
ผู้ประสานงานหลัก
ส้ารองคนที่ ๒

๐๘๖-๔๕๐-๒๖๐๒
๐๘๑-๒๗๘-๑๑๗๙

หน้าที่
เบอร์โทรศัพท์
ผู้บรรเทาทุกข์/
๐๘๙-๙๖๙-๒๙๓๙
ปฐมพยาบาลคนที่ ๑
ผู้บรรเทาทุกข์/
๐๘๙-๙๙๒-๐๙๙๑
ปฐมพยาบาลคนที่ ๒
ผู้บรรเทาทุกข์/
๐๘๑-๙๐๕-๘๐๔๔
ปฐมพยาบาลคนที่ ๓

๑๓๘

สานักบูรณาการสาธารณภัย อุบัติภัย และความปลอดภัยทางถนน
๑. บัญชีรายชื่อของข้าราชการ / ลูกจ้างประจา /พนักงานราชการ ประกอบด้วย
ข้าราชการ
จ้านวน ๑๓ คน
จ้าแนกตามเพศ ชาย ๖ คน
ลูกจ้างประจ้า
จ้านวน - คน
ชาย คน
พนักงานราชการ จ้านวน ๑๓ คน
ชาย ๖ คน
รวม ๒๖ คน
ชาย ๑๒ คน

ลาดับ

ชื่อ /สกุล

๑

นายเชษฐา

โ โมสิกรัตน์

๒
๓

นางนันทรัตน์
นายภราดล

ธัญญพืช
รุ่งโรจน์ธีระ

๔

นายประทีป

บริบูรณ์รัตน์

๕

นางวาสนา

รุ่งโรจน์ธีระ

๖
๗
๘

นางธนธรณ์
นายสุรสิทธิ์
น.ส.พจนา

รัตนภานพ
พรสุขสวัสดิ์
สมบูรณ์

๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

น.ส.สุณี
นายปวริศร์
นายเวชยันต์
นางจรีภรณ์
นางกนกกร
น.ส.เสาวณี
น.ส.สิริรัตน์
นายเอกวี
น.ส.ณัฐณิชา
นายนิธิภัทธ์
น.ส.อุมาพร

อังคทะวิวัฒน์
สาฉลาด
ซ้ายเส
เอกวงษา
ทองเรือง
มณีสงค์
กิตติเกษมศิลป์
มั่งมี
รุ่งศิลา
กองบาง
อาจจะบก

ตาแหน่ง
ผู้อ้านวยการส้านักบูรณาการสาธารณภัยฯ

หญิง ๗
หญิง หญิง ๗
หญิง ๑๔

คน
คน
คน
คน

โทรศัพท์

๐๘๑-๑๗๔-๓๙๒๑
๐๘๑-๑๗๔-๓๙๒๑
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ ๐๘๑-๗๕๙-๙๖๓๒
นักวิเทศสัมพันธ์ช้านาญการพิเศษ
๐๘๙-๑๕๖-๑๓๗๐
๐๘๑-๑๗๔-๓๙๑๐
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ ๐๘๔-๘๗๔-๗๓๘๐
๐๘๖-๓๙๖-๔๔๔๙
นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการ
๐๘๑-๘๓๘-๗๗๒๗
๐๘๔-๘๗๔-๗๓๗๙
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
๐๘๑-๔๓๑-๖๗๓๑
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
๐๘๔-๘๗๖-๑๔๕๘
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
๐๘๔-๙๐๔-๘๒๑๘
๐๘๑-๑๗๔-๓๙๑๗
นักวิชาการพัสดุช้านาญการ
๐๘๑-๓๔๗-๑๑๒๖
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
๐๘๔-๙๔๔-๘๑๓๓
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
๐๘๕-๒๕๖-๕๘๒๗
เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน
๐๘๑-๘๐๑-๑๖๖๓
เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน
๐๘๖-๖๖๖-๙๕๑๒
พนักงานนโยบายและแผน
๐๘๙-๒๐๒-๙๑๑๕
พนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๐๘๑-๐๓๑-๘๒๕๖
พนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๐๘๙-๘๗๐-๓๕๙๗
พนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๐๘๖-๙๐๕-๑๐๓๓
พนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๐๘๖-๕๙๑-๔๕๕๗
พนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๐๘๕-๘๔๘-๓๓๐๕

๑๓๙

ลาดับ
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒.

ชื่อ /สกุล
น.ส.เกศราภรณ์
นายอ้านาจ
นายกวิน
นางอัญชลี
น.ส.กันยาณี
นายวิชัย
นายทิพากร

หมันหลี
ไม้แก่นจันทร์
สุวรรณรัต
ปานสันเทียะ
พวงในเมือง
ข้าคม
นพคุณ

ตาแหน่ง
พนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พนักงานประจ้าส้านักงาน
พนักงานประจ้าส้านักงาน
พนักงานประจ้าส้านักงาน
พนักงานประจ้าส้านักงาน
พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลขนาดกลาง

พนักงานประจ้าส้านักงาน

โทรศัพท์
๐๘๙-๐๗๙-๔๕๘๓
๐๘๓-๐๙๐-๖๙๘๙
๐๘๕-๑๐๙-๐๒๒๐
๐๘๑-๗๗๑-๒๑๙๙
๐๘๑-๗๗๑-๒๑๙๙
๐๘๙-๙๙๕-๕๔๓๐
๐๘๖-๗๔๕-๐๘๕๗

เส้นทางการอพยพหนีไฟของสานักบูรณาการสาธารณภัย อุบัติภัย และความปลอดภัยทางถนน
เส้นทางอพยพ

เส้นทางที่ ๑
เส้นทางที่ ๒

รายละเอียดเส้นทางอพยพ
จุดรวมพล บริเวณประตูทางออก ส้านักบูรณาการสาธารณภัยฯ
บันไดปกติ อาคาร ๒ ชัน ๕ ไปยังจุดรวมพล บริเวณสนามหญ้าอาคาร
สุวัทนา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จุดรวมพล บริเวณหน้าห้องผู้อ้านวยการส้านักบูรณาการสาธารณภัยฯ
บันไดหนีไฟฉุกเฉิน อาคาร ๒ ชัน ๕ ไปยังจุดรวมพล บริเวณสนามหญ้า
อาคารสุวัทนา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๓.

จุดรวมพล / จุดรองรับการอพยพ
จุด
สถานที่
จุดรวมพล
บริเวณสนามหญ้าอาคารสุวัทนา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๔. รูปแบบการนาการอพยพ และการปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดรวมพล
รูปแบบการนาอพยพ
รายละเอียด/กิจกรรม
๔.๑ ใช้ธงสี เหลือง – น้าเงินอักษรย่อ สบ. ๑) จุดติดตั้งธงที่ใช้ในการอพยพ
เป็นสัญลักษณ์ส้าหรับการน้าอพยพ
- ฝ่ายบริหารทั่วไป
- กลุ่มงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ
- กลุ่มงานคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ
- ส้านักงานเลขานุการศูนย์อ้านวยการความปลอดภัยทาง
ถนน
- ผู้ น้ า อพยพในแต่ ล ะชุ ด ใช้ ธ งสี เ หลื อ ง -น้ า เงิ น เป็ น
สั ญ ลั ก ษณ์ ส้ า หรั บ การน้ า ผู้ อ พยพ โดยเดิ น ชู ธ งเหนื อ
ศีรษะน้าทางไปยังจุดนัดพบ บริเวณสนามหญ้าอาคาร
สุวัทนา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- ระยะเวลาที่ ใ ช้ ใ นการเดิ น ทางจากจุ ด รวมพลไปยั ง
จุดนัดพบ ภายใน ๓-๕ นาที

๑๔๐
รูปแบบการนาอพยพ
๔.๒ การปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดนัดพบ

รายละเอียด/กิจกรรม
๒) ขั้นตอนการอพยพ
- ผู้ ค วบคุ ม และตรวจสอบจ้ า นวนผู้ อ พยพ ท้ า หน้ า ที่
ตรวจสอบจ้านวนผู้อพยพทังหมดหากพบว่ามีผู้ติดค้างให้
รีบแจ้งผู้ประสานงานหลักทันที
- ผู้ประสานงานหลัก มีหน้าที่รายงานสถานการณ์และ
ประสานการปฏิบัติกับผู้อ้านวยการดับเพลิง
- ผู้ท้าหน้าที่บรรเทาทุกข์/ปฐมพยาบาล มีหน้าที่ดูแลด้าน
อาหาร น้าดื่ม ยารักษาโรคเบืองต้น รวมทังตรวจสอบ
ผู้ ไ ด้ รับ บาดเจ็ บและผู้ ที่ ต้ อ งการความช่ ว ยเหลื อหากมี
ผู้ บ าดเจ็ บ หรื อ ต้ อ งการความช่ ว ยเหลื อ ให้ รี บ แจ้ ง ผู้
ประสานงานหลักทันที

๕. ข้อควรปฏิบัติในการอพยพหนีไฟ
ลาดับที่
แนวทางการปฏิบัติ
๑.
พยายามตังสติ อย่าตกใจ และปฏิบัติตามแผนที่วางไว้
๒.
เชื่อฟังค้าแนะน้าของผู้น้าทางหนีไฟ
๓.
ขณะที่ออกจากห้อง ให้ช่วยกันปิดสวิตซ์ หรือถอดปลั๊กไฟฟ้าให้หมด
๔.
เมื่อเดินออกมาภายนอกห้องแล้ว ห้ามเดินย้อนกลับเข้าไปที่ห้องอีก ไม่ว่าจะนึกเรื่องส้าคัญอะไรขึนมา
ได้ก็ตาม
๕.
ห้ามขนสัมภาระใดๆทังสินติดตัวไปในขณะอพยพ ยกเว้นเงินและเอกสารส้าคัญ
๖.
การเดินอพยพให้ใช้วิธีเดินเร็ว ห้ามวิ่งหรือเดินช้า
๗.
การเดินภายในช่องบันไดหนีไฟ ห้ามเดินคุยกัน ห้ามเดินล้วงกระเป๋า สายตามองขันบันได มือจับราว
บันได อย่าส่งเสียงเอะอะ หรือเร่งให้คนที่อยู่ข้างหน้าเดินเร็วขึน อย่าผลัก อย่าดัน หรือแซงกันภายใน
ช่องบันไดหนีไฟ
๘.
เมื่ออพยพถึงชันล่างสุดแล้ว ให้ไปรายงานตัวที่จุดรวมพลทันที
๙.
ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด

๑๔๑
๖.

ผู้ทาหน้าที่นาการอพยพ
ชือ่ /สกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
๑. นายเชษฐา โมสิกรัตน์
ผอ.สบ.
๒. นางนันทรัตน์ ธัญญพืช
ชื่อ/สกุล
๓. นาภราดล รุ่งโรจน์ธีระ
๔. นายประทีป บริบูรณ์รัตน์

หน้าที่
ผู้น้าอพยพ

นักวิเคราะห์นโยบายและ ผู้น้าอพยพส้ารองคนที่ ๑
แผนช้านาญการพิเศษ
ตาแหน่ง/สังกัด
หน้าที่
นักวิเทศสัมพันธ์ช้านาญ ผูน้ ้าอพยพส้ารองคนที่ ๒
การพิเศษ
นักวิเทศสัมพันธ์ช้านาญ ผูน้ ้าอพยพส้ารองคนที่ ๓
การพิเศษ

ผู้ควบคุม และตรวจสอบยอดผู้อพยพ
ชื่อ/สกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
๑. นายภราดล รุ่งโรจน์ธีระ
นักวิเทศสัมพันธ์ช้านาญ
การพิเศษ
๒. นายสุรสิทธิ์ พรสุขสวัสดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนช้านาญการ
๓. นายปวริศร์ สาฉลาด
นักทรัพยากรบุคคล
ช้านาญการ
๔. นายเวชยันต์ ซ้ายเส
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ
๕. นายอ้านาจ ไม้แก่นจันทร์ พนักงานประจ้า
ส้านักงาน

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๑ ๑๗๔ ๓๙๒๑
๐๘๑-๗๕๙-๙๖๓๒
เบอร์โทรศัพท์
๐๘๙-๑๕๖-๑๓๗๐
๐๘๔-๘๗๔-๗๓๘๐
๐๘๖-๓๙๖-๔๔๔๙

๗.

๘. ผู้ประสานงานหลักกรณีเกิดภัย
ชื่อ/สกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
๑. น.ส.พจนา สมบูรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนช้านาญการ
๒. นางวาสนา รุ่งโรจน์ธีระ นักทรัพยากรบุคคล
ช้านาญการ
๓. นางธนธรณ์ รัตนภานพ นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนช้านาญการ

หน้าที่
หัวหน้าผู้ตรวจสอบยอด
ผู้อพยพ
ผู้ตรวจสอบยอดผู้อพยพ
คนที่ ๑
ผู้ตรวจสอบยอดผู้อพยพ
คนที่ ๒
ผู้ตรวจสอบยอดผู้อพยพ
คนที่ ๓
ผู้ตรวจสอบยอดผู้อพยพ
คนที่ ๔

หน้าที่
ผู้ประสานงานหลัก

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๙-๑๕๖-๑๓๗๐
๐๘๔-๘๗๖-๑๔๕๘
๐๘๔-๙๔๔-๘๑๓๓
๐๘๕-๒๕๖-๕๘๒๗
๐๘๓-๐๙๐-๖๙๘๙

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๔-๙๐๔-๘๒๑๘

ผู้ประสานงานหลักส้ารองคนที่ ๑ ๐๘๑-๘๓๘-๗๗๒๗
ผู้ประสานงานหลักส้ารองคนที่ ๒ ๐๘๑-๔๓๑-๖๗๓๑

๑๔๒
๙.

ผู้ทาหน้าที่บรรเทาทุกข์/ปฐมพยาบาล
ชื่อ/สกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
หน้าที่
๑. น.ส.สุณี อังคทะวิวัฒน์ นักวิชาการพัสดุช้านาญการ ผู้ท้าหน้าที่หลัก
๒. น.ส.ณัฐณิชา รุ่งศิลา
พนง.ป้องกันและบรรเทา
ผูท้ ้าหน้าที่ ส้ารองคนที่ ๑
สาธารณภัย
๓. นายนิธิภัทธ์ กองบาง
พนง.ป้องกันและบรรเทา
ผูท้ ้าหน้าที่ ส้ารองคนที่ ๒
สาธารณภัย

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๑-๓๔๗-๑๑๒๖
๐๘๖-๙๐๕-๑๐๓๓
๐๘๖-๕๙๑-๔๕๕๗

๑๐. กลุ่มการอพยพหนีไฟ กรณีเกิดเพลิงไหม้อาคารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สานักบูรณาการสาธารณภัย อุบัติภัย และความปลอดภัยทางถนน แบ่งเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี
๑๐.๑ กลุ่มที่ ๑
ชื่อ - นามสกุล
๑. นายเชษฐา โมสิกรัตน์
๒. น.ส.พจนา สมบูรณ์

ตาแหน่ง
ผู้อ้านวยการส้านักบูรณาการฯ
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนช้านาญการ
๓. น.ส.สุณี อังคทะวิวัฒน์
นักวิชาการพัสดุช้านาญการ
๔. นางจรีภรณ์ เอกวงษา
เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน
๕. น.ส.ณัฐณิชา รุ่งศิลา
พนง.ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
๖. นายอ้านาจ ไม้แก่นจันทร์ พนักงานประจ้าส้านักงาน
๗. นางอัญชลี ปานสันเทียะ พนักงานประจ้าส้านักงาน
๘. นายทิพากร นพคุณ
พนักงานประจ้าส้านักงาน
พนักงานขับและควบคุม
๙. นายวิชัย ข้าคม

หน้าที่
ผู้น้าอพยพ
ผู้น้าอพยพส้ารองคนที่ ๑

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๑-๑๗๔-๓๙๒๑
๐๘๔-๙๐๔-๘๒๑๘

ผู้ควบคุมการอพยพ
ผู้อพยพ
ผู้อพยพ

๐๘๑-๓๔๗-๑๑๒๖
๐๘๑-๘๐๑-๑๖๖๓
๐๘๖-๙๐๕-๑๐๓๓

ผู้อพยพ
ผู้อพยพ
ผู้อพยพ
ผู้อพยพ

๐๘๓-๐๙๐-๖๙๘๙
๐๘๑-๗๗๑-๒๑๙๙
๐๘๖-๗๔๕-๐๘๕๗
๐๘๙-๙๙๕-๕๔๓๐

๘๙

เครื่องจักรกลขนาดกลาง

๑๐.๑ กลุ่มที่ ๒
ชื่อ - นามสกุล
๑. นางนันทรัตน์ ธัญญพืช
๒. นางวาสนา รุ่งโรจน์ธีระ
๓. นางธนธรณ์ รัตนภานพ

ตาแหน่ง
หน้าที่
นักวิเคราะห์นโยบายและ
ผู้น้าอพยพ
แผนช้านาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการ ผู้น้าอพยพส้ารองคนที่๑
นักวิเคราะห์นโยบายและ
ผู้ควบคุมการอพยพ
แผนช้านาญการ

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๑-๗๕๙-๙๖๓๒
๐๘๑-๘๓๘-๗๗๒๗
๐๘๑-๔๓๑-๖๗๓๑

๑๔๓
ชื่อ - นามสกุล
๔. นายเวชยันต์ ซ้ายเส
๕. น.ส. เสาวณี มณีสงค์
๖. นายเอกวี มั่งมี
๗. น.ส. อุมาพร อาจจะบก
๘. น.ส.เกศราภรณ์ หมันหลี
๙. นายกวิน สุวรรณรัต
๑๐. น.ส. กัณยาณี พวงในเมือง

ตาแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ
พนักงานนโยบายและแผน
พนง.ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
พนง.ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
พนง.ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
พนักงานประจ้าส้านักงาน
พนักงานประจ้าส้านักงาน

หน้าที่
ผู้อพยพ

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๕-๒๕๖-๕๘๒๗

ผู้อพยพ
ผู้อพยพ

๐๘๙-๒๐๒-๙๑๑๕
๐๘๙-๘๗๐-๓๕๙๗

ผู้อพยพ

๐๘๕-๘๔๘-๓๓๐๕

ผู้อพยพ

๐๘๙-๐๗๙-๔๕๘๓

ผู้อพยพ
ผู้อพยพ

๐๘๕-๑๐๙-๐๒๒๐
๐๘๓-๘๙๙-๙๔๐๑

๑๐.๓
กลุ่มที่ ๓
ชื่อ - นามสกุล
๑. นายภราดล รุ่งโรจน์ธีระ
๒. นายปวริศร์ สาฉลาด

ตาแหน่ง
หน้าที่
นักวิเทศสัมพันธ์ช้านาญการพิเศษ ผู้น้าอพยพ
นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการ ผูน้ ้าอพยพ
ส้ารองคนที่ ๑
๓. น.ส.สิริรัตน์ กิตติเกษมศิลป์ พนง.ป้องกันและบรรเทา
ผู้อพยพ
สาธารณภัย
๑๐.๔ กลุ่มที่ ๔
ชื่อ - นามสกุล
๑. นายประทีป บริบูรณ์รัตน์
๒. นายสุรสิทธิ์ พรสุขสวัสดิ์
๓. นางกนกกร ทองเรือง
๔. นายนิธิภัทธ์ กองบาง

ตาแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช้านาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช้านาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
พนง.ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๙ ๑๕๖ ๑๓๗๐
๐๘๔ ๙๔๔ ๘๑๓๓
๐๘๑ ๐๓๑ ๘๒๕๖

หน้าที่
ผู้น้าอพยพ

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๔ ๘๗๔ ๗๓๘๐
๐๘๖ ๓๙๖ ๔๔๔๙

ผู้น้าอพยพ
ส้ารองคนที่ ๑
ผู้ควบคุมการอพยพ

๐๘๔ ๘๗๖ ๑๔๕๘

ผู้อพยพ

๐๘๖ ๖๖๙ ๕๑๒
๐๘๖ ๕๙๑ ๔๕๕๗

๑๔๔
๑๑. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลาดับที่
หน่วยงาน
๑.
สถานีดับเพลิงสามเสน
๒.
สถานีดับเพลิงดุสิต
๓.
สถานีดับเพลิงพญาไท
๔.
สถานีดับเพลิงบางอ้อ
๕.
สถานีต้ารวจนครบาลสามเสน
๖.
โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
๗.
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
๘.
โรงพยาบาลราชวิถี
๙.
การไฟฟ้านครหลวงสามเสน
๑๐.
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (หน่วยกู้ชีพนเรนทร)
๑๑.
เหตุด่วน เหตุร้าย
๑๒.
เหตุเพลิงไหม้
๑๓.
สายด่วนนิรภัย

เบอร์โทรศัพท์
๐๒ ๒๔๑ ๐๗๓๕
๐๒ ๒๔๑ ๔๐๖๗
๐๒ ๒๔๖ ๐๑๙๙
๐๒ ๔๒๔ ๒๙๑๐
๐๒ ๒๔๑ ๑๙๔๖
๐๒ ๒๔๓ ๐๑๕๐
๐๒ ๒๔๖ ๑๔๐๐-๒๘
๐๒ ๒๔๖ ๐๐๕๒
๐๒ ๒๔๓ ๐๕๗๙
๑๖๖๙
๑๙๑
๑๙๙
๑๗๘๔

๑๔๕

สานักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
๑.

ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

บัญชีรายชื่อของข้าราชการ/ลูกจ้างประจา/พนักงานราชการ ประกอบด้วย
ข้าราชการ
จ้านวน ๒๓ คน
จ้าแนกตามเพศ ชาย ๓ คน หญิง
ลูกจ้างประจ้า จ้านวน - คน
ชาย - คน หญิง
พนักงานราชการ จ้านวน ๕ คน
ชาย - คน หญิง
รวม ๒๘ คน
ชาย ๓ คน หญิง
ชื่อ – นามสกุล
นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์
นายอารุณ ปินตา
น.ส.ปัทมาวดี จตุรภัทร
นางรวงทอง ชื่นชวนสังคม
นายสิทธิพร เพชรดี
นางนุชนาถ ประสพทรัพย์
น.ส.จันทร์สิมา แสงสุริยา
น.ส.ศิริพร หัตถเสรีพงษ์
นายทรรศน์ ปุ่นวงศ์
นางวรภัค เครือใจวัง
น.ส.ดวงนภา
อุตตมางคพงศ์
นางกนิษฐา
สุวรรณสินธุ์
นางปรานอม
ชื่นประทุม
น.ส.เพ็ญพร
คนสมบูรณ์
น.ส.นัชชารินี
ศรีทินนท์
นางประภัสสร นิลโชติ
น.ส.กนกภรณ์ ชูเชิด
น.ส.กรณิศนันท์ วิลาวัลย์
น.ส.นฤมล
ตันสุวรรณดี
น.ส.วิภาวี
ศรีประไพ
น.ส.พรรณภา
ณ น่าน
นางขวัญทิชา
กลีบประทุม
น.ส.รัตนา
ตรีรัตนธรรม
น.ส.ณัฐนันท์
เมธาเกษร
น.ส.เยาวภาพันธุ์ คงคาศรี

ตาแหน่ง
ผู้อ้านวยการส้านักฯ
หัวหน้ากลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์
นักสังคมสงเคราะห์ช้านาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายฯ ช้านาญการพิเศษ
นักวิทยาศาสตร์ช้านาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายฯ ช้านาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายฯ ช้านาญการพิเศษ
นักวิเทศสัมพันธ์ช้านาญการ
นักวิเทศสัมพันธ์ช้านาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายฯ ช้านาญการ
นักวิเทศสัมพันธ์ช้านาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายฯ ช้านาญการ
นักวิเทศสัมพันธ์ช้านาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายฯ ช้านาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายฯ ช้านาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายฯ ช้านาญการ
นักวิเทศสัมพันธ์ช้านาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายฯ ช้านาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายฯ ช้านาญการ
นักสังคมสงเคราะห์ช้านาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายฯ ช้านาญการ
เจ้าพนักงานการเงินฯ ช้านาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พนักงานนโยบายและแผนงาน
พนักงานนโยบายและแผนงาน

๒๐
๕
๒๕

คน
คน
คน
คน

โทรศัพท์
๐๘๑-๑๗๔-๓๙๐๕
๐๘๙-๙๖๙-๒๙๓๑
๐๘๔-๘๗๔-๗๓๘๔
๐๘๙-๒๕๖-๘๘๕๕
๐๘๒-๓๕๕-๘๕๒๒
๐๘๑-๘๑๙-๕๓๒๓
๐๘๑-๔๔๕-๕๑๓๐
๐๘๕-๕๐๒-๒๖๒๙
๐๘๐-๔๓๕-๔๓๔๐
๐๘๑-๗๐๗-๐๐๗๑
๐๘๑-๑๗๐-๒๒๖๐
๐๘๕-๑๕๙-๑๓๑๔
๐๘๙-๔๙๑-๘๒๖๔
๐๘๑-๘๒๕-๐๔๙๘
๐๘๘-๓๖๖-๘๑๒๗
๐๘๙-๕๖๔-๑๐๙๙
๐๘๙-๙๒๔-๑๙๒๘
๐๘๙-๗๖๕-๕๐๓๓
๐๘๔-๐๐๘-๘๓๔๘
๐๘๙-๖๙๐-๘๗๔๕
๐๘๑-๓๗๔-๖๔๙๖
๐๘๑-๗๗๗-๗๒๔๑
๐๘๔-๐๐๕-๘๗๗๐
๐๘๔-๐๔๓-๗๔๘๔
๐๘๑-๓๔๕-๙๖๗๐

๑๔๖
ลาดับที่
ชื่อ – นามสกุล
๒๖ น.ส.สิปปกา
พิมล
๒๗ น.ส.สุภารัตน์
นวลปลั่ง
๒๘ น.ส.รัชพร พรหมทอง

ตาแหน่ง
พนักงานนโยบายและแผนงาน
พนักงานประจ้าส้านักงาน
พนักงานประจ้าส้านักงาน
(ด้านบริหารทั่วไป)

โทรศัพท์
๐๘๖-๙๓๘-๖๐๐๑
๐๘๗-๙๒๑-๔๖๓๑
๐๙๐-๙๗๒-๙๔๗๒

๒.

เส้นทางการอพยพหนีไฟของสานักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
เส้นทางอพยพ
รายละเอียดเส้นทางอพยพ
๑. เส้นทางที่ ๑ (อาคาร/ชัน)
- ทัง ๓ กลุ่มงาน ลงทางบันไดหลัก (กรณีเกิดเหตุที่อาคาร ๒)
๒. เส้นทางที่ ๒ (อาคาร/ชัน)
- ทัง ๓ กลุ่มงาน ลงทางบันไดหลัก ผ่านทางเชื่อมไปยังอาคาร ๑
หรืออาคาร ๓ กรณีเกิดเหตุที่อาคาร ๒ ชัน ๕ และ ชัน ๔
๓. เส้นทางที่ ๓ (อาคาร/ชัน)
- ทัง ๓ กลุ่มงาน ลงทางบันไดหนีไฟ (ผ่านส้านักช่วยเหลือฯ กรณี
เกิดเหตุที่อาคาร ๒ ชัน ๕ ชัน ๔ และชัน ๓
๓. จุดรวมพล/จุดรองรับการอพยพ
จุด
๑. จุดรวมพล
๒. จุดรองรับการอพยพ
๔.

สถานที่
ป้อมยามข้างศูนย์สุขภาพ รพช.
สนามหญ้าหน้าพระที่นั่งนงคราญสโมสร

รูปแบบการนาการอพยพ และการปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดรวมพล
รูปแบบการนาอพยพ
รายละเอียด/กิจกรรม
๑. ใช้ธงสีชมพู+ฟ้า
- ผูน้ ้าการอพยพชูธงสีชมพู+ฟ้า เหนือศรีษะ ใช้วิธี
เดินเร็ว (ห้ามวิ่ง หรือเดินช้า) น้าผู้อพยพตาม
เส้นทางที่ก้าหนด ไปยังจุดนัดพบของหน่วยงาน
- ให้ติดตังธงสีไว้ในบริเวณดังกล่าว ณ จุดที่
สังเกตเห็นได้โดยง่าย
๒. การปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดนัดพบ/จุดรวมพล
- ผู้ควบคุมและตรวจสอบจ้านวนผู้อพยพ ท้าหน้าที่
ตรวจสอบแล้วรายงานยอดให้ผู้ประสานงานหลัก
ของหน่วยงาน
- ผู้ประสานงานหลัก รายงานยอดผู้อพยพและ
สถานการณ์การอพยพให้ รอง อปภ.ปก./ผู้บัญชาการ
แผนฉุกเฉิน ปภ. ทราบ
- ผู้ท้าหน้าที่บรรเทาทุกข์/ปฐมพยาบาล ตรวจสอบ
ผู้บาดเจ็บ หากมีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือต้องการ
ความช่วยเหลือ ให้รีบแจ้งผู้ประสานงานหลักทันที
เพื่อจะได้แจ้งให้ผู้บัญชาการแผนฉุกเฉินทราบต่อไป

๑๔๗
๕. ข้อควรปฏิบัติในการอพยพหนีไฟ
ลาดับที่
การปฏิบัติ
๑
พยายามตังสติอย่าตื่นตกใจ และปฏิบัติตามขันตอนการหนีไฟตามที่ก้าหนดไว้
๒
เชื่อฟังและปฏิบัติตามค้าแนะน้าของผู้น้าการอพยพ เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร หรือพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง
๓
เก็บรวบรวมเอกสาร หรือทรัพย์สินที่ส้าคัญเข้าตู้ หรือโต๊ะ และปิดล็อคให้เรียบร้อย
๔
เมื่อเดินออกจากห้องแล้ว ห้ามเดินย้อนกลับเข้าไปอีก ไม่ว่าจะลืมสิ่งของใดๆ ก็ตาม
๕
การอพยพหนีไฟควรใช้วิธีการเดินเร็ว ไม่ควรวิ่ง และห้ามใช้ลิฟท์โดยเด็ดขาด
๖.

ผู้ทาหน้าที่นาการอพยพ
ชื่อ/สกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
หน้าที่
๑. นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ ผู้อ้านวยการส้านักฯ
ผู้น้าการอพยพ
๒. นายอารุณ ปินตา
หัวหน้ากลุ่มงานวิเทศ
ผูน้ ้าการอพยพส้ารองคนที่ ๑
สัมพันธ์
๓. นางรวงทอง ชื่นชวนสังคม
นักวิเคราะห์ฯ ช้านาญการ ผูน้ ้าการอพยพส้ารองคนที่ ๒
พิเศษ
๗. ผู้ควบคุม และตรวจสอบยอดผู้อพยพ
ชื่อ/สกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
๑. น.ส.ปัทมาวดี จตุรภัทร
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
๒. น.ส.ศิริพร หัตถเสรีพงษ์
นักวิเทศสัมพันธ์ช้านาญการ
๓. น.ส.ณัฐนันท์ เมธาเกษร
พนักงานป้องกันฯ
ผู้ประสานงานหลักกรณีเกิดภัย
ชื่อ/สกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
๑. นางกนิษฐา สุวรรณสินธุ์ นักวิเคราะห์ฯ ช้านาญการ
๒. น.ส.นัชชารินี ศรีทินนท์ นักวิเคราะห์ฯ ช้านาญการ

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๑-๑๗๔-๓๘๘๗
๐๘๙-๙๖๙-๒๙๓๑
๐๘๙-๒๕๖-๘๘๕๕

หน้าที่
หน.ผู้ตรวจสอบผู้อพยพ
ผู้ตรวจสอบผู้อพยพคนที่ ๑
ผู้ตรวจสอบผู้อพยพคนที่ ๒

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๔-๘๗๔-๗๓๘๔
๐๘๕-๕๐๒-๒๖๒๙
๐๘๔-๐๔๓-๗๔๘๔

๘.

๓. น.ส.รัตนา ตรีรัตนธรรม

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

หน้าที่
ผู้ประสานงานหลัก
ผู้ประสานงานหลัก
ส้ารองคนที่๑
ผู้ประสานงานหลัก
ส้ารองคนที่ ๒

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๕-๑๕๙-๑๓๑๔
๐๘๘-๓๖๖-๘๑๒๗
๐๘๔-๐๐๕-๘๗๗๐

๑๔๘
๙.

ผู้ทาหน้าที่บรรเทาทุกข์/ปฐมพยาบาล
ชื่อ/สกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
หน้าที่
๑. นางวรภัค เครือใจวัง นักวิเคราะห์ฯ ช้านาญการ ผู้บรรเทาทุกข์/ปฐมพยาบาล
๒. น.ส.กนกภรณ์ ชูเชิด นักวิเทศสัมพันธ์ช้านาญการ ผูบ้ รรเทาทุกข์/ปฐมพยาบาล
คนที่ ๑
๓. น.ส.สุภารัตน์ นวลปลั่ง พนักงานประจ้าส้านักงาน
ผู้บรรเทาทุกข์/ปฐมพยาบาล
คนที่ ๒
๑๐. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลาดับที่
หน่วยงาน
๑
สถานีดับเพลิงสามเสน
๒
สถานีดับเพลิงดุสิต
๓
สถานีดับเพลิงพญาไท
๔
สถานีดับเพลิงบางอ้อ

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๑-๗๐๗-๐๐๗๑
๐๘๙-๙๒๔-๑๙๒๘
๐๘๗-๙๒๑-๔๖๓๑

เบอร์โทรศัพท์
๐๒-๒๔๑-๐๗๓๕
๐๒-๒๔๑-๔๐๖๗
๐๒-๒๔๖-๐๑๙๙
๐๒-๔๒๔-๒๙๑๐

๑๔๙

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๑.

บัญชีรายชื่อของข้าราชการ / ลูกจ้างประจา / พนักงานราชการ ประกอบด้วย
ข้าราชการ
จ้านวน ๖ คน
จ้าแนกตามเพศ ชาย ๒ คน หญิง
ลูกจ้างประจ้า จ้านวน - คน
ชาย - คน
หญิง
พนักงานราชการ จ้านวน ๒ คน
ชาย ๑ คน หญิง
รวม ๘ คน
ชาย ๓ คน หญิง

ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ชื่อ / สกุล
น.ส.ศกุนตลา สงวนศักดิ์
นายสมศักดิ์ คล้ายคลึง
น.ส.มนัสฐนันท์ มงคลร้อย
นางสุมิตรา นาแสวง
นายพิสุทธิ์ วรรณฉัตรสิริ
นางพรนภา สรวมศรี

ตาแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
เจ้าพนักงานธรการช้านาญงาน

๗
๘

น.ส.นฤมล พุ่มหิรัญ
นายสุริยงค์ สุวรรณภักดี

พนักงานนโยบายและแผนงาน
พนักงานนโยบายและแผนงาน

๒.

๔ คน
- คน
๑ คน
๔ คน

โทรศัพท์
๐๘๙-๖๖๔-๓๑๔๑
๐๘๖-๘๘๔-๒๘๙๘
๐๘๙-๗๖๗-๖๓๓๙
๐๘๙-๑๐๓-๘๘๙๙
๐๘๖-๗๘๙-๔๖๕๖
๐๘๖-๕๔๑-๙๑๐๐
๐๘๔-๘๗๔-๗๓๘๒
๐๘๗-๐๑๙-๑๒๔๗
๐๘๖-๕๖๙-๔๙๗๐

เส้นทางการอพยพหนีไฟของสานัก / กอง / หน่วยงาน

ลาดับที่
เส้นทางที่ ๑ (อาคาร ๒ ชัน ๓)
เส้นทางที่ ๒ (อาคาร ๒ ชัน ๓)
เส้นทางที่ ๓ (อาคาร ๒ ชัน ๓)

เส้นทางอพยพ
ออกจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเลียวซ้ายและตรงไปเพื่อลงบันได
หน้าลิฟต์ไปชันล่าง เพื่อออกจากอาคาร ๒
ออกจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเลียวขวาไปอาคาร ๑
แล้วเลียวซ้ายลงบันไดไปชันล่าง เพื่อออกจากอาคาร ๑
ออกจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเลียวซ้ายแล้วตรงไปเข้าห้องสมุด
ไปจนสุดห้อง ลงบันไดหนีไฟไปชันที่ ๒

๑๕๐

เส้นทางอพยพที่ ๑
เส้นทางอพยพที่ ๒
เส้นทางอพยพที่ ๓
๓.

จุดรวมพล / จุดรองรับการอพยพ
ลาดับ
๑
๒
๓

สถานที่
สนามหญ้าหน้าพระที่นั่งนงคราญสโมสร
ลานจอดรถด้านข้างพระที่นั่งนงคราญสโมสร
ด้านหน้าอาคารที่พักกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อาคารสัมมนาคาร สหกรณ์
ออมทรัพย์กรมการปกครอง)

๑๕๑

๔.

รูปแบบการนาการอพยพ และการปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดรวมพล

การปฏิบัติ
๑. การใช้ธงสี ขาว-ฟ้า
๒. การปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดรวมพล

รายละเอียด/กิจกรรม
น้าธงสัญลักษณ์ที่เตรียมไว้ โดยให้ผู้น้าการอพยพทัง ๓ คน
น้าทางในการอพยพตามเส้นทางที่ก้าหนดไว้ตามเส้นทาง ๑,๒ และ ๓
กรณีตรวจสอบยอดผู้อพยพแล้วไม่ตรงตามจ้านวนผู้อพยพ
ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานหน่วย
ช่วยชีวิตเพื่อค้นหาผู้อพยพที่ติดค้างในอาคาร

๑๕๒
๕.

ข้อควรปฏิบัติในการอพยพหนีไฟ

ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

๖.

แนวทางการปฏิบัติ
พยายามตังสติอย่าตื่นตกใจ และปฏิบัติตามขันตอนการหนีไฟตามที่ก้าหนดไว้
เชื่อฟังและปฏิบัติตามค้าแนะน้าของผู้น้าการอพยพ เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร หรือพนักงานรักษา
ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง
เก็บรวบรวมเอกสาร หรือทรัพย์สินที่ส้าคัญเข้าตู้ หรือโต๊ะและปิดล็อคให้เรียบร้อย
เมื่อเดินออกจากห้องแล้ว ห้ามเดินย้อนกลับเข้าไปอีก ไม่ว่าจะลืมสิ่งของใดๆ ก็ตาม
การอพยพหนีไฟ ควรใช้วิธีการเดินเร็ว ไม่ควรวิ่ง และห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด
การเดินในช่องบันไดหนีไฟ ควรเดินเรียงกันเป็นแถว (๑ – ๒ แถว) เพื่อป้องกันการเบียดเสียด
และหกล้ม
ไม่ควรเดินคุยกัน สายตาควรมองขันบันได มือจับที่ราวบันได อย่าผลักหรือดันคนข้างหน้า
หากท่านออกจากบันไดหนีไฟเป็นคนสุดท้าย ให้ปิดประตูหนีไฟ เพื่อป้องกันควันไฟเข้าไปในช่อง
บันไดหนีไฟ
ให้อพยพหนีไฟลงสู่ชันล่างเท่านัน ห้ามอพยพหนีไฟขึนไปบนดาดฟ้าโดยเด็ดขาด ยกเว้นกรณี
จ้าเป็นที่ไม่สามารถอพยพสู่ชันล่างได้

ผู้ทาหน้าที่นาการอพยพ

ชื่อ/สกุล
๑. น.ส.ศกุนตลา สงวนศักดิ์
๒. นายสมศักดิ์ คล้ายคลึง
๓. น.ส.มนัสฐนันท์ มงคลร้อย

๗.

ตาแหน่ง/สังกัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช้านาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช้านาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช้านาญการ

หน้าที่
ผู้น้าอพยพ

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๙-๖๖๔-๓๑๔๑

ผู้น้าอพยพส้ารอง
คนที่ ๑
ผู้น้าอพยพส้ารอง
คนที่ ๒

๐๘๖-๘๘๔-๒๘๙๘
๐๘๙-๗๖๗-๖๓๓๙

ผู้ควบคุม และตรวจสอบยอดผู้อพยพ

ชื่อ/สกุล
๑. น.ส.มนัสฐนันท์ มงคลร้อย
๒. นางสุมิตรา นาแสวง
๓. นางพรนภา สรวมศรี

ตาแหน่ง/สังกัด
หน้าที่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หัวหน้าผู้ตรวจสอบ
ช้านาญการ
ผู้อพยพ
นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการ ผู้ตรวจสอบผู้อพยพ
ส้ารองคนที่ ๑
เจ้าพนักงานธรการช้านาญงาน ผู้ตรวจสอบผู้อพยพ
ส้ารองคนที่ ๒

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๙-๗๖๗-๖๓๓๙
๐๘๙-๑๐๓-๘๘๙๙
๐๘๖-๕๔๑-๙๑๐๐
๐๘๔-๘๗๔-๗๓๘๒

๑๕๓
๘.

ผู้ประสานงานหลักกรณีเกิดภัย

ชื่อ/สกุล
๑. นายสมศักดิ์ คล้ายคลึง
๒. นายพิสุทธิ์ วรรณฉัตรสิริ
๓. นายสุริยงค์ สุวรรณภักดี

๙.

ตาแหน่ง/สังกัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช้านาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช้านาญการ
พนักงานนโยบายและแผนงาน

หน้าที่
ผู้ประสานงานหลัก

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๖-๘๘๔-๒๘๙๘

ผู้ประสานงานหลัก
ส้ารองคนที่ ๑
ผู้ประสานงานหลัก
ส้ารองคนที่ ๒

๐๘๖-๗๘๙-๔๖๕๖
๐๘๖-๕๖๙-๔๙๗๐

ผู้ทาหน้าที่บรรเทาทุกข์ / ปฐมพยาบาล

ชื่อ/สกุล
๑. นางสุมิตรา นาแสวง
๒. นางพรนภา สรวมศรี

๓. น.ส.นฤมล พุ่มหิรัญ

ตาแหน่ง/สังกัด
หน้าที่
นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการ ผู้บรรเทาทุกข์ /
ปฐมพยาบาล
เจ้าพนักงานธรการช้านาญงาน ผู้บรรเทาทุกข์ /
ปฐมพยาบาล
ส้ารองคนที่ ๑
พนักงานนโยบายและแผนงาน ผู้บรรเทาทุกข์ /
ปฐมพยาบาล
ส้ารองคนที่ ๒

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๙-๑๐๓-๘๘๙๙
๐๘๖-๕๔๑-๙๑๐๐
๐๘๔-๘๗๔-๗๓๘๒
๐๘๗-๐๑๙-๑๒๔๗

๑๐. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

หน่วยงาน
สถานีดับเพลิงสามเสน
สถานีดับเพลิงดุสิต
สถานีดับเพลิงบางโพ
สถานีดับเพลิงบางซ่อน
สถานีดับเพลิงพญาไท
สถานีดับเพลิงภูเขาทอง
สถานีดับเพลิงตลิ่งชัน
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

เบอร์โทรศัพท์
๐-๒๒๔๑-๒๓๙๑-๒
๐-๒๒๔๑-๔๐๖๓
๐-๒๕๘๕-๗๒๑๘-๙
๐-๒๕๘๗-๑๒๑๐
๐-๒๓๑๘-๑๓๖๓
๐-๒๓๕๔-๖๘๔๘
๐-๒๒๓๓-๓๗๓๖
๐-๒๔๓๑-๓๗๓๘-๙
๐-๒๒๔๔-๓๐๐๐

๑๕๔
ลาดับที่
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

หน่วยงาน
โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลกลาง
โรงพยาบาลตากสิน
สภากาชาดไทย
ศูนย์นเรนทร

เบอร์โทรศัพท์
๐-๒๓๕๔-๗๓๐๘
๐-๒๓๕๔-๘๑๐๘-๙
๐-๒๒๒๑-๖๑๔๑-๖๐
๐-๒๔๓๗-๐๑๒๓
๐-๒๒๕๖-๔๐๓๒
๑๖๖๙

๑๕๕

ส่วนมาตรฐานความปลอดภัย สานักมาตรการป้องกันสาธารณภัย
๑.

ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

บัญชีรายชื่อของข้าราชการ / พนักงาน / ลูกจ้างในสังกัด
ข้าราชการ
จ้านวน ๑๓ คน
จ้าแนกตามเพศ
ลูกจ้างประจ้า จ้านวน - คน
จ้าแนกตามเพศ
พนักงานราชการ จ้านวน ๑ คน
จ้าแนกตามเพศ
รวม ๑๓ คน จาแนกตามเพศ
ชื่อ / สกุล
นายไพฑูรย์ นาคแท้
นายจามร เหล่าเมือง
นายวิชิต ชื่นชวนสังคม
นายอ้านาจ ผลมาตย์
นายมนต์ชัย มโนสมุทร
นายสุรชัย สุดทรัพย์
นายสมชาย เรืองชาติชาย
นายบัญญัติ ใยงูเหลือม
นายนฤชิต คงณศิริ
นายสมศักดิ์ วั่นเซ่ง
นายไกรฤทธิ์ ด่านพิทักษ์
นายกิติวัฒน์ กิตติเวช
น.ส.เทวสิริ ประภัสพงษา

ชาย
ชาย
ชาย
ชาย

๑๒
๑๒

คน
คน
คน
คน

ตาแหน่ง
ผอ.ส่วนมาตรฐานความปลอดภัย
วิศวกรโยธาช้านาญการพิเศษ
วิศวกรโยธาช้านาญการพิเศษ
วิศวกรโยธาช้านาญการพิเศษ
วิศวกรโยธาช้านาญการพิเศษ
นายช่างโยธาอาวุโส
นายช่างโยธาอาวุโส
วิศวกรโยธาช้านาญการ
นายช่างโยธาช้านาญงาน
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
พ.นโยบายและแผนงาน

หญิง
หญิง
หญิง
หญิง

๑
๑
๑

คน
คน
คน
คน

โทรศัพท์
๐๘๑-๙๗๗-๑๑๔๖
๐๘๑-๑๗๔-๓๙๐๔
๐๘๙-๗๙๘-๖๕๙๕
๐๘๑-๗๐๑-๔๘๕๙
๐๘๙-๙๖๙-๒๙๔๖
๐๘๗-๗๑๔-๖๖๒๐
๐๘๖-๐๑๕-๐๙๘๔
๐๘๖-๗๑๑-๗๐๒๕
๐๘๙-๘๓๗-๙๑๘๖
๐๘๑-๗๓๘-๔๖๖๐
๐๘๖-๖๖๐-๐๑๑๐
๐๘๖-๖๒๒-๖๘๑๑

๒. เส้นทางการอพยพของสานัก / กอง / หน่วยงาน
ลาดับที่
เส้นทางอพยพ
เส้นทางที่ ๑ (อาคาร / ชัน)
ทางลงบันไดขึนลง อาคาร ๒ (กรณีเหตุเกิดที่ อาคาร ๑)
เส้นทางที่ ๒ (อาคาร/ชัน)
ทางลงบันได อาคาร ๑ โดยข้ามทางเชื่อมระหว่างอาคาร ๑ – ๒
(กรณีเหตุเกิดที่ อาคาร ๒)
เส้นทางที่ ๓ (อาคาร/ชัน)
ทางลงบันไดหนีไฟ(ผ่านห้องสมุด) อาคาร ๒ (กรณีเหตุเกิดที่ชัน ๔
– ๕ อาคาร ๒ และเกิดที่อาคาร ๑)

๑๕๖
๓.

จุดรวมพล / จุดรองรับการอพยพ
ลาดับ
สถานที่
จุดรวมพล
บริเวณอาคารศูนย์สุขภาพ รพช. (กรณีใช้เส้นทางอพยพที่ ๑ หรือ ๓) และบริเวณลาน
จอดรถกรม ปภ. (กรณีใช้เส้นทางอพยพที่ ๒)
จุดรองรับการอพยพ บริเวณสนามหญ้าหน้าพระที่นั่งนงคราญสโมสร

๔.

กาหนดรูปแบบการนาการอพยพ และการปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดรวมพล
การปฏิบัติ
รายละเอียด / กิจกรรม
๑. ใช้ธงสี ส้ม/ขาว เป็นสัญลักษณ์ส้าหรับการน้า
จุ ด ที่ ตั ง ธ ง ที่ ใ ช้ ก า ร อ พ ย พ ( ส่ ว น ม า ต ร ฐ า น
อพยพ
ความปลอดภัย) ผู้น้าการอพยพเป็นผู้ถือธง
๒. การปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดนัดพบ / จุดรวมพล
- ผู้น้าการอพยพใช้ธงสัญลักษณ์สีส้มคาดขาวน้า
อพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพล / จุดรองรับการ
อพยพ
- ผู้ ค วบคุ ม และตรวจสอบผู้ อ พยพด้ า เนิ น การ
คว บ คุ ม และตร ว จสอบ จ้ า นว น ผู้ อ พย พ
(ข้ า ราชการ/พนั ก งาน/ลู ก จ้ า งในสั ง กั ด )ให้
ครบถ้วนปฏิบัติตามผู้น้าการอพยพ ณ จุดรวม
พล/จุดรองรับการอพยพ
- ผู้ ท้ า หน้ า ที่ บ รรเทาทุ ก ข์ /ปฐ มพยาบาล
ตรวจสอบผู้ อ พยพ ณ จุ ด รวมพล คั ด แยก
ผู้ บ าดเจ็ บ และปฐมพยาบาลเบื องต้ น และ
เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บไปยังจุดรองรับการอพยพ
และแจ้งผู้ประสานงานหลัก
- ผู้ประสานหลักในกรณีเกิดภัย แจ้ง หน.ชุดวาง
ก้าลั งเข้ าดับ เพลิ งเพื่ อผจญเพลิ งเพื่อป้ องกั น
การลุกลาม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน
ปภ. เพื่อแจ้งเตือนและประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องภายนอกเพื่อเข้าระงับอัคคีภัยเมื่อมี
ก า ร ลุ ก ล า ม ป ร ะ ส า น น้ า ผู้ บ า ด เ จ็ บ ส่ ง
สถานพยาบาล และรายงานต่อผู้ อ้านวยการ
ดับเพลิง

๑๕๗
๕.

ข้อควรปฏิบัติในการอพยพหนีไฟ

การปฏิบัติ
- ศึกษาเส้นทางอพยพหนีไฟ / การปฏิบัติเบืองต้นเมื่อเกิดเพลิงไหม้
- ปฏิบัติตามค้าแนะน้าของ ผู้น้าการอพยพ / ผู้ควบคุมและตรวจสอบผู้อพยพ
- ผู้อพยพที่สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง / มีโรคประจ้าตัว / บาดเจ็บ แจ้งผู้ท้าหน้าที่บรรเทาทุกข์/ปฐม
พยาบาลก่อนการอพยพ
๖.

ผู้ทาหน้าที่นาการอพยพ
ชื่อ/สกุล
นายสมชาย เรืองชาติชัย
นายสุรชัย สุดทรัพย์
นายไกรฤทธิ์ ด่านพิทักษ์

ตาแหน่ง/สานัก
นายช่างโยธาอาวุโส
นายช่างโยธาอาวุโส
วิศวกรโยธาปฎิบัติการ

หน้าที่
เบอร์โทรศัพท์
ผู้น้าอพยพ
๐๘๖-๐๑๕-๐๙๘๔
ผู้น้าอพยพส้ารองคนที่ ๑ ๐๘๗-๗๑๔-๖๖๒๐
ผู้น้าอพยพส้ารองคนที่ ๒ ๐๘๖-๖๖๐-๐๑๑๐

๗.

ผู้ควบคุม และตรวจสอบยอดผู้อพยพ
ชื่อ/สกุล
ตาแหน่ง/สานัก
หน้าที่
นายมนต์ชัย มโนสมุทร วิศวกรโยธาช้านาญการพิเศษ หน.ผู้ตรวจสอบผู้อพยพ
นายนฤชิต คงณศิริ
นายช่างโยธาช้านาญงาน
ผู้ตรวจสอบผู้อพยพคนที่ ๑
นายกิติวัฒน์ กิตติเวช
นักวิเคราะห์นโยบายและ
ผู้ตรวจสอบผู้อพยพคนที่ ๒
แผนปฏิบัติการ

ผู้ประสานงานหลักกรณีเกิดภัย (พร้อมผู้ทาหน้าที่สารอง คนที่ ๑ และ ๒)
ชื่อ/สกุล
ตาแหน่ง/สานัก
หน้าที่
นายจามร เหล่าเมือง
วิศวกรโยธาช้านาญการพิเศษ ผู้ประสานงานหลัก
นายสมชาย เรืองชาติชาย นายช่างโยธาอาวุโส
ผู้ประสานงานหลัก
ส้ารองคนที่ ๑
นายสมศักดิ์ วั่นเซ่ง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ผู้ประสานงานหลัก
ส้ารองคนที่ ๒

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๙-๙๖๙-๒๙๔๖
๐-๒๒๔๓-๒๒๐๙
๐-๒๒๔๓-๒๒๐

๘.

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๑-๑๗๔-๓๙๐๔
๐๘๖-๐๑๕-๐๙๘๔
๐๘๑-๗๓๘-๔๖๖๐

๑๕๘
๙.

ผู้ทาหน้าที่บรรเทาทุกข์ / ปฐมพยาบาล (พร้อมผู้ทาหน้าที่สารอง คนที่ ๑ และ ๒)
ชื่อ/สกุล
ตาแหน่ง/สานัก
หน้าที่
เบอร์โทรศัพท์
นายอ้านาจ ผลมาตย์
วิศวกรโยธาช้านาญการพิเศษ หัวหน้าชุด
๐๘๑-๗๐๑-๔๘๕๙
น.ส.เทวสิริ ประภัสพงษา พ.นโยบายและแผนงาน
ผู้บรรเทาทุกข์/
๐๘๖-๖๒๒-๖๘๑๑
ปฐมพยาบาลคนที่ ๑
นายสุรชัย สุดทรัพย์
นายช่างโยธาอาวุโส
ผู้บรรเทาทุกข์/
๐๘๗-๗๑๔-๖๖๒๐
ปฐมพยาบาลคนที่ ๒

๑๐. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / เบอร์โทรศัพท์
- สถานีดับเพลิงสามเสน
๐-๒๒๔๑-๐๗๓๕
- สถานีดับเพลิงดุสิต
๐-๒๒๔๑-๔๐๖๗
- สถานีดับเพลิงพญาไท
๐-๒๔๒๔-๒๙๑๐

๑๕๙

แผนการอพยพหนีไฟ ประจาอาคาร ๓
ประกอบด้วย ๖ หน่วยงาน ตามลาดับ ดังนี้

 ส้านักงานเลขานุการกรม
 ส้านักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ศูนย์อ้านวยการบรรเทาสาธารณภัย
 กองการเจ้าหน้าที่
 กลุ่มตรวจสอบภายใน
 วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑๖๐

สานักงานเลขานุการกรม
๑. บัญชีรายชื่อของข้าราชการ / ลูกจ้างประจา /พนักงานราชการ ประกอบด้วย
ข้าราชการ
จ้านวน ๒๕ คน
จ้าแนกตามเพศ ชาย ๑๓
ลูกจ้างประจ้า
จ้านวน ๔ คน
ชาย
๑
พนักงานราชการ
จ้านวน ๑๔ คน
ชาย
๖
รวม ๔๓ คน
ชาย ๒๐

ลาดับ

ชื่อ /สกุล

คน
คน
คน
คน

ตาแหน่ง

หญิง
หญิง
หญิง
หญิง

๑๒
๓
๘
๒๓

คน
คน
คน
คน

โทรศัพท์

๑
๒

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
นายอรรณพ เพ็ชรวิเศษ

อธิบดี
รองอธิบดี

๐๘-๑๗๔-๓๙๔๐
๐๘-๑๙๒๑-๗๔๕๖

๓
๔

นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล
นายพรพจน์ เพ็ญพาส

รองอธิบดี
รองอธิบดี

๐๘-๕๔๘๕-๑๕๐๘
๐๘-๕๔๘๕-๑๕๐๙

๕

นายสมชาย ลีหล้าน้อย

๐๘-๙๙๖๙-๖๘๑๖

๖
๗

น.ส.อนงค์ณภัษ บุญลาภ
นายกร พันธุเสน

นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการ
นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการ

๘
๙

นางบุญช่วย โลสันเทียะ
นายณัฎฐวัฒน์ วงศ์ศิริคุณากร

๑๐
๑๑

นายฤทธิชัย ธรรมแสง
นางเกษศิรินทร์ ศรีภัยพ่าย

๑๒

นายธนวัฒน์ ยุวัฒนะ

๑๓
๑๔

นายนิรุทธ์ สาธุวงษ์
น.ส.กมลชนก เจียรวิวัฒนวงศ์

พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๐๘-๙๙๖๙-๖๘๑๗
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ ๐๘-๙๙๖๙-๖๘๒๐
๐๘-๔๘๗๔-๗๓๗๕
นิติกรปฏิบัติการ

๑๕
๑๖

น.ส.ชุติกาญจน์ รุ่งแสง
นายบรรจบ กลิ่นไธสง

พนักงานวิทยุ ส.๒
พนักงานพิมพ์ ส.๒

๐๘-๙๔๘๔-๔๔๙๔

๑๗

น.ส.อรุณวดี บัณฑิต

๐๘-๔๘๗๔-๗๓๗๖

๑๘

นางคัชรินทร์ ศรีปัญญา

พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช้านาญการพิเศษ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
พนักงานวิทยุ ส.๒

๐๘-๑๙๒๔-๙๓๑๓
๐๘-๙๙๖๘-๗๒๒๕

๐๘-๕๙๖๓-๑๖๘๗
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ ๐๘-๔๔๒๗-๒๗๐๘
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ ๐๘-๙๙๖๙-๖๘๑๘
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๐๘-๖๙๙๘-๕๙๓๓

๐๘-๙๙๖๙-๖๘๑๙

๑๖๑

ลาดับ

ชื่อ /สกุล

ตาแหน่ง

โทรศัพท์

๑๙
๒๐

นายธราดล มินวงษ์
น.ส.สุปรียา ปรีดารมย์โรจน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ ๐๘-๑๘๖๐-๗๗๒๑
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ๐๘-๙๙๖๘-๗๒๒๓

๒๑
๒๒

นางพิมพ์ เขียวสุคนธ์
นายภูสิต สมจิตต์

พนักงานวิทยุ ส.๒
เลขานุการกรม

๐๘-๕๐๘๘-๔๗๕๕
๐๘-๙๙๖๙-๖๗๙๐

๒๓

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสาธารณภัย
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสาธารณภัย

๐๘-๙๙๖๙-๖๗๘๑

๒๔
๒๕

นายอวยชัย อัศวลาภสกุล
น.ส.นงเยาว์ กฤษณจักราวัฒน์
น.ส.กาญจนา ธรรมนิตยางกูร

๒๖
๒๗

พ.ต.ท.ชุมพล บุญประยูร
นายพงศ์กฤษณ์ เสนีวงศ์

๒๘
๒๙

ร.ต.อ.สมชาย พูลขวัญ
นายวิทยา จันทน์เสนะ

๓๐

น.ส.พิญญานันท์ วิริยกมลพร

๓๑

นางเบญจวรรณ กนกวารี

๓๒

น.ส.สุดปราณี ม่วงเปีย

๓๓
๓๔

นายพรพิสุทธิ์ บุญศิริ
น.ส.สมัชญา เมฆบวร

๓๕
๓๖

น.ส.ชนิดา ทิมจรัส
นางวรรณทนา วันเพ็ญ

๓๗

นางเตือน คล้ายสุวรรณ์

๓๘
๓๙

น.ส.ธัชมาศ เทียนศิริ
นายสุมิตร เกตะสิทธิ์

๔๐
๔๑

น.ส.เกศินี จันทรเกตุ
น.ส.สาไมตรี แช่มชูจิต

๔๒
๔๓

น.ส.เบญจมาศ รัตนา
น.ส.จ้ารัส ไมตรีจิตร์

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสาธารณภัย
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสาธารณภัย
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสาธารณภัย

๐๘-๑๑๗๔-๓๙๐๖
๐๘-๙๙๖๘-๗๒๒๔
๐๘-๑๖๒๐-๓๑๒๖
๐๘-๙๗๗๙-๐๘๑๑

ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณภัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
พิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช้านาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ

๐๘-๑๘๕๙-๙๖๗๔
๐๘-๙๙๖๙-๒๙๓๘

นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ
นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ

๐๘-๑๖๒๕-๗๐๑๐

เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน

๐๘-๑๑๗๔-๓๙๑๑

๐๘-๑๘๖๗-๘๕๔๑
๐๘-๑๑๗๔-๓๙๑๔

๐๘-๑๗๐๒-๗๗๑๗
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ ๐๘-๙๕๓๐-๕๕๕๙
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ ๐๘-๙๘๙๑-๘๙๘๙
๐๘-๙๑๑๖-๒๓๐๙
เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน

พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๐๘-๓๑๙๙-๗๓๒๓
๐๘-๖๑๓๓-๒๙๓๓

พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๐๘-๗๙๐๕-๒๖๐๓
๐๘-๑๑๐๐-๑๗๐๘

พนักงานประจ้าส้านักงาน
พนักงานประจ้าส้านักงาน

๐๘-๙๙๑๐-๙๘๖๓

๑๖๒
๒. เส้นทางการอพยพหนีไฟของสานัก/กอง/หน่วยงาน
เส้นทางอพยพ
เส้นทางที่ ๑
เส้นทางที่ ๒
เส้นทางที่ ๓

รายละเอียดเส้นทางอพยพ
ลงบันไดทาง ตึก ๓
ลงบันไดทาง ตึก ๑
ทางออกภายในส้านักงานเลขานุการกรม
โดยใช้บันไดส้ารอง

๓. จุดรวมพล / จุดรองรับการอพยพ
จุด
จุดรวมพล
จุดรองรับการอพยพ

สถานที่
เป็นไปตามที่แผนหลักก้าหนด บริเวณสนามหญ้าหน้าพระที่นั่ง
เป็นไปตามที่แผนหลักก้าหนด บริเวณสนามหญ้าหน้าพระที่นั่ง

๔. รูปแบบการนาการอพยพ และการปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดรวมพล
รูปแบบการนาอพยพ
๔.๑ ใช้ธงสีเหลือง
๔.๒ การปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดนัดพบ / จุดรวมพล

รายละเอียด/กิจกรรม
- จุดติดตังธงที่ใช้ในการอพยพจะอยู่ประจ้าที่ฝ่ายช่วย
อ้านวยการ และส้านักผู้บริหารทุกห้อง
- เมื่อได้รับสัญญาณอพยพ ผู้ประสานหลักกรณีเกิดภัย
แจ้งให้ผู้ตรวจสอบยอดผู้อพยพด้าเนินการตามแผน โดย
ควบคุมตรวจสอบให้ทุกคนออกจากพืนที่
- ผู้น้าการอพยพถือธงน้าทุกคนไปยังจุดรวมพล ตาม
เส้นทางที่ปลอดภัย
- ผู้ตรวจสอบยอดผู้อพยพเช็คยอดผู้อพยพและแจ้งยอด
ผู้อพยพที่กองอ้านวยการและแจ้งผู้ประสานงานหลักทราบ

๑๖๓
๕. ข้อควรปฏิบัติในการอพยพหนีไฟ
ลาดับที่
แนวทางการปฏิบัติ
๑
เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ควรมีสติ ไม่ตื่นตระหนก และอพยพออกจากอาคารตามเส้นทางหนีไฟ/บันได้
ภายในอาคารบันไดหนีไฟด้านนอกอาคาร อย่างเป็นระเบียบ
๒
เก็บรวบรวมเอกสารที่ส้าคัญและรีบอพยพออกจากพืนที่ ห้ามกลับเข้าไปในพืนที่อีกถึงแม้จะลืมสิ่งของ
ไว้
๓
ห้ามใช้ลิฟท์ เพราะขณะเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับ
๔
เวลาอพยพให้เดินไปอย่างเป็นระเบียบ เดินเรียงเป็นแถว ๑-๒ คน และไม่พูดคุยกัน
๕
ให้อพยพลงชันล่างอาคาร ไม่อพยพขึนสู่ด้านบนอาคาร นอกจากกรณีจ้าเป็นซึ่งไม่สามารถอพยพ
ลงชันล่างได้
๖
เมื่ออพยพออกจากจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้แล้ว ให้ไปรวมกันยังจุดนัดพบทันที
๖. ผู้ทาหน้าที่นาการอพยพ พร้อมผู้ทาหน้าที่สารอง
ชื่อ/สกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
หน้าที่
นายวิทยา จันทน์เสนะ
นักวิเคราะห์นโยบายและ ผู้น้าอพยพ
แผนช้านาญการพิเศษ
นางเตือน คล้ายสุวรรณ์
เจ้าพนักงานธุรการ
ผูน้ ้าอพยพส้ารองคนที่ ๑
ช้านาญงาน
นางวรรณทนา วันเพ็ญ
เจ้าพนักงานธุรการ
ผูน้ ้าอพยพส้ารองคนที่ ๒
ช้านาญงาน
๗. ผู้ควบคุม และตรวจสอบยอดผู้อพยพ พร้อมผู้ทาหน้าที่สารอง
ชื่อ/สกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
หน้าที่
นางเบญจวรรณ กนกวารี
นักจัดการงานทั่วไป
หัวหน้าผู้ตรวจสอบผู้อพยพ
ช้านาญการ
น.ส.สุดปราณี ม่วงเปีย
นักจัดการงานทั่วไป
ผู้ตรวจสอบผู้อพยพคนที่ ๑
ช้านาญการ
น.ส.ปทุมพร ศิริผล
นักจัดการงานทั่วไป
ผู้ตรวจสอบผู้อพยพคนที่ ๑
ปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์
๐๘-๙๙๖๙-๒๙๓๘
๐๘-๙๖๙๑-๐๕๕๑
๐๘-๙๑๑๖-๒๓๐๙

เบอร์โทรศัพท์
๐๘-๑๑๗๔-๓๙๑๔
๐๘-๑๖๒๕-๗๐๑๐

๑๖๔
๘. ผู้ประสานงานหลักกรณีเกิดภัย พร้อมผู้ทาหน้าที่สารอง
ชื่อ/สกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
หน้าที่
น.ส.สมัชญา เมฆบวร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ตรวจสอบผู้อพยพคนที่ ๑
ช้านาญการ
น.ส.สาไมตรี แช่มชูจิต
พนักงานป้องกันและ
ผูต้ รวจสอบผู้อพยพคนที่ ๒
บรรเทาสาธารณภัย
น.ส.จ้ารัส ไมตรีจิตร์
พนักงานประจ้าส้านักงาน
ผูป้ ระสานงานหลักส้ารองคนที่
๑
๙. ผู้ทาหน้าที่บรรเทาทุกข์/ปฐมพยาบาล พร้อมผู้ทาหน้าที่สารอง
ชื่อ/สกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
หน้าที่
น.ส.ชนิดา ทิมจรัส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้บรรเทาทุกข์/ปฐมพยาบาล
ช้านาญการ
น.ส.ธัชมาศ เทียนศิริ
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้บรรเทาทุกข์/ปฐมพยาบาล
ช้านาญงาน
ส้ารองคนที่ ๑
น.ส.เกศินี จันทรเกตุ
พนักงานป้องกันและ
ผู้บรรเทาทุกข์/ปฐมพยาบาล
บรรเทาสาธารณภัย
ส้ารองคนที่ ๑

เบอร์โทรศัพท์
๐๘-๙๕๓๐-๕๕๕๙
๐๘-๑๑๐๐-๑๗๐๘
๐๘-๙๙๑๐-๙๘๖๓

เบอร์โทรศัพท์
๐๘-๙๘๙๑-๘๙๘๙
๐๘-๓๑๙๙-๗๓๒๓
๐๘-๗๙๐๕-๒๖๐๓

๑๐. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔

หน่วยงาน
สถานีดับเพลิง สามเสน
สถานีดับเพลิง ดุสิต
สถานีดับเพลิง พญาไท
สถานีดับเพลิง บางอ้อ

เบอร์โทรศัพท์
๐-๒๒๔๑-๐๗๓๕
๐-๒๒๔๑-๔๐๖๗
๐-๒๒๔๖-๐๑๙๙
๐-๒๔๒๔-๒๙๑๐

๑๖๕

สานักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑. บัญชีรายชื่อของข้าราชการ / ลูกจ้างประจา /พนักงานราชการ ประกอบด้วย
ข้าราชการ
จ้านวน ๒๙ คน
จ้าแนกตามเพศ ชาย ๘ คน หญิง ๒๑
ลูกจ้างประจ้า
จ้านวน ๓ คน
ชาย - คน หญิง ๓
พนักงานราชการ
จ้านวน ๙ คน
ชาย ๑ คน หญิง ๘
รวม
๔๑ คน
ชาย ๑๐ คน หญิง ๓๓

ลาดับ

ชื่อ / สกุล

ตาแหน่ง

คน
คน
คน
คน

โทรศัพท์

๑

นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์

ผู้อ้านวยการส้านักนโยบายฯ
ฝ่ายบริหารทั่วไป

๐๘๑-๑๗๔-๓๘๘๙

๒

นางสาวนันทนิตย์

ศรีจันทร์

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

๐๘๑-๑๗๓-๓๘๙๐

๓

นายศราวุธ

พันธุ์สังวร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ

๐๘๑-๘๘๗-๗๓๖๖

๔

นางปราณีต

เลิศรัตนอมรกุล

พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓

๐๘๑-๕๗๘-๕๐๓๗

๕

นางวีรวัลย์

โพธิ์มา

พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓

๐๘๑-๕๖๔-๘๘๖๕

๖

นางจ้าเนียร

สุขเนตร

พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๒

๐๘๕-๑๕๘-๓๔๕๗

๗

นายสามัคคี

ตลับนาค

พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๐๘๙-๖๗๘-๐๔๙๙

๘

นางสาวโสภี

ตุ้มอยู่

พนักงานประจ้าส้านักงาน

๐๘๕-๓๒๓-๐๗๒๙

ส่วนนโยบายภัยธรรมชาติ
๙

นางสาวชชฎาภร

บุญพีระณัช

ผู้อ้านวยการส่วนนโยบายภัยธรรมชาติ

๐๘๙-๘๑๓-๔๕๕๗

๑๐

นางสาวสร้อยสิริ

บรรณวัฒน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ ๐๘๙-๔๓๕-๒๒๑๙

๑๑

นายสิทธิกร

ขวัญดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ

๐๘๙-๙๖๙-๒๙๓๐

๑๒

นางสาวดาวหวัน

แสงอ่อง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ

๐๘๕-๕๓๓-๓๘๑๖

๑๓

นางสาวฉัตราภรณ์

แก้วยนต์

นักวิชาการเผยแพร่ช้านาญการ

๐๘๑-๒๖๗-๗๖๔๓

๑๔

นายรัฐธิปัตย์

ปางวัชรากร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

๐๘๖-๔๑๒-๘๖๘๘

๑๕

นางสุนันทา

สิทธิสุข

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

๐๘๐-๔๔๕-๒๕๔๔

๑๖

นางสาวยุพาวรรณ

กรองสันเทียะ

พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๐๘๖-๘๖๗-๑๑๙๕

๑๗

นางสาวเบญญพัฒน์ จารุภาคย์ชานนท์ พนักงานนโยบายและแผน

๐๘๖-๓๗๔-๙๒๖๑

๑๖๖

ลาดับ

ชื่อ /สกุล

ตาแหน่ง

โทรศัพท์

ส่วนนโยบายภัยจากมนุษย์
๑๘

นายอภิวัฒน์

๑๙
๒๐
๒๑

เลาหวัฒน์

ผู้อ้านวยการส่วนนโยบายภัยจากมนุษย์

๐๘๑-๙๐๕-๖๖๕๑

นางสาวอนัญญา
เทียนหอม
นางสาวปรางค์เนตร เฟือ่ งฟุ้ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

๐๘๙-๔๘๘-๘๔๑๘
๐๘๑-๘๕๖-๘๐๑๒

นางสาวปรียา

พนักงานนโยบายและแผน

๐๘๙-๐๕๔-๓๑๑๕

นาสุข

ส่วนติดตามและประเมินผล
ผู้อ้านวยการส่วนติดตามและประเมินผล

๒๒

นางศิริอร

นันตติกูล

๐๘๙-๙๒๐-๕๙๕๒

๒๓
๒๔

นางสิริพิน
นางศิริบูรณ์

ทิพย์รภัสกุล
สุขพัฒน์ธี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ

๐๘๙-๐๔๘-๔๔๙๗
๐๘๐-๒๒๕-๑๔๗๖

๒๕

นางยุพา

ทิพย์เสถียร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ

๐๘๙-๐๗๑-๔๖๖๔

๒๖
๒๗

นายกุศล
นางสาวสุธาทิพย์

ไพรงาม
ดารารุ่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ

๐๘๕-๓๘๒-๒๘๕๗
๐๘๙-๐๒๗-๑๓๔๐

๒๘

นางประพิศ

ศรีอาจ

พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ส่วนแผนและงบประมาณ

๐๘๕-๙๔๐-๕๔๖๗

๒๙
๓๐

นายณัฐวรรธน์
นางจันทร์จิรา

พรรังสรรค์
โพธิ์ทองนาค

ผู้อ้านวยการส่วนแผนและงบประมาณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ

๐๘๗-๕๘๘-๒๘๘๑
๐๘๑-๘๑๓-๒๗๒๗

๓๑

นางนงนุช

การสุข

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ

๐๘๙-๔๔๘-๘๑๓๓

๓๒
๓๓

นางสาวฉัตรทิพย์
นางสาวภิรมย์

ชุมพงศ์
ธนีรมย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ

๐๘๑-๗๕๐-๗๙๙๕
๐๘๑-๙๙๔-๕๔๗๙

๓๔
๓๕

นางสาวเกษศิรินทร์
นางสาวฤทัยรัตน์

พาณิชยาชีวะ
คงสนุ่น

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๐๘๑-๕๕๙-๗๐๗๗
๐๘๑-๔๘๘-๑๒๑๗

๓๖

นางสาวบุปผา

๓๗
๓๘

นางมณีรัตน์
ร.อ.พงศ์ชนก

ศิลปสมศักดิ์
พนักงานประจ้าส้านักงาน
๐๘๐-๕๙๓-๗๐๗๘
ส่วนยุทธศาสตร์และนโยบายภัยด้านความมั่นคง
อดุลยประภากร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ ๐๘๖-๘๙๖-๗๖๕๖
ยิ่งวิริยะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
๐๘๙-๐๔๕-๕๕๕๔

๓๙

นางสาววิยดา

โสภณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ

๐๘๑-๙๘๓-๒๕๐๙

๔๐
๔๑

นางสาวอรอนงค์
นางสาวกฤตชญา

มโนหรทัต
รุยปริง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
พนักงานนโยบายและแผนงาน

๐๘๕-๘๔๒-๗๑๐๑
๐๘๕-๔๖๑-๙๕๙๐

๑๖๗
๒.

เส้นทางการอพยพหนีไฟของสานัก/กอง/หน่วยงาน
เส้นทางอพยพ

เส้นทางที่ ๑ อาคาร ๓ / ชัน ๓
เส้นทางที่ ๒ อาคาร ๓ / ชัน ๒

เส้นทางที่ ๓

รายละเอียดเส้นทางอพยพ
จุดรวมพล (๑) บริเวณประตูทางเข้า - ออก ส้านักนโยบายฯ
จุดรวมพล (๒) บริเวณหน้าอาคาร ๒ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
- บันไดปกติอาคาร ๓ ชัน ๓ ไปยังจุดรวมพล (๒)
- บัน ไดปกติ อาคาร ๓ ชั น ๓ ลงไปชั น ๒ ใช้ ท างเชื่ อ มระหว่ า ง
อาคาร ๑ และอาคาร ๓ ผ่านหน้าห้องรองอธิบดี ฝ่ายปฏิบัติการ
และรองอธิ บ ดี ฝ่ า ยบริ ห าร ลงบั น ไดปกติ อ าคาร ๑ ไปยั ง
จุดรวมพล (๒)
- บั น ไดหนี ไ ฟ อาคาร ๓ ชั น ๓ ส้ า นั ก นโยบายฯ (บริ เ วณ
ส่วนนโยบายภัยจากมนุษย์ ) ลงไปประตูด้านหลังของส้านักงาน
เลขานุการกรม (สล.) ผ่าน สล. ไปลงบันไดปกติอาคาร ๓ ไปยังจุด
รวมพล (๒)

๓. จุดรวมพล / จุดรองรับการอพยพ
จุด
สถานที่
จุดรวมพล (๑)
บริเวณประตูทางเข้า - ออก ส้านักนโยบายฯ
จุดรวมพล (๒)
บริเวณหน้าอาคาร ๒ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
จุดรองรับการอพยพ
บริเวณสนามหญ้าข้างอาคารสุวัทนา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๔.

รูปแบบการนาการอพยพ และการปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดรวมพล
รูปแบบการนาอพยพ
รายละเอียด/กิจกรรม
๔.๑ ใช้ธงสีเขียวอ่อนมีตัวอักษร สน. เป็น
จุดติดตั้งธงที่ใช้ในการอพยพ
สัญลักษณ์ ส้าหรับน้าการอพยพ
- บริเวณหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
- บริเวณหน้าส่วนนโยบายภัยธรรมชาติ
- บริเวณหน้าส่วนนโยบายภัยจากมนุษย์
- บริเวณหน้าส่วนติดตามและประเมินผล
- บริเวณหน้าส่วนแผนและงบประมาณ
- บริเวณหน้าส่วนยุทธศาสตร์และนโยบาย
ภัยด้านความมั่นคง
๔.๒ การปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดนัดพบ / จุดรวมพล ขั้นตอนการอพยพ
- ผู้น้าการอพยพในแต่ละจุด ใช้ธงสีเขียวอ่อนเป็นสัญลักษณ์
ส้าหรั บการน้าผู้ น้าอพยพ โดยเดินชูธงเหนื อศีรษะน้าทาง

๑๖๘
รูปแบบการนาอพยพ

รายละเอียด/กิจกรรม
-

-

ไปยังจุดนัดพบ
ผู้ น้ า การอพยพในแต่ ล ะจุ ด ใช้ เ ส้ น ทางการอพยพ
ตามข้อ ๒
ระยะเวลาในการรวมผู้ อพยพ ณ จุดรวมพล ประมาณ
๑ - ๒ นาที
ระยะเวลาที่ ใ ช้ ใ นการเดิ นทางจากจุ ด รวมพลไปยั ง จุ ด
รองรับการอพยพ ภายใน ๓-๕ นาที
ผู้ ค วบคุ ม และตรวจสอบจ้ า นวนผู้ อ พยพ ท้ า หน้ า ที่
ตรวจสอบจ้านวนผู้อพยพทังหมด หากพบว่ามีผู้ตกค้าง
ให้รีบแจ้งผู้ประสานงานหลักทันที
ผู้ ป ระสานงานหลั ก มี ห น้ า ที่ ร ายงานสถานการณ์ แ ละ
ประสานการปฏิบัติกับผู้อ้านวยการดับเพลิง
ผู้ท้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ / ปฐมพยาบาล มีหน้าที่ดูแล
ด้ า นอาหาร น้ า ดื่ ม ยารั ก ษาโรคเบื องต้ น รวมทั ง
ตรวจสอบผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ต้องการความช่วยเหลือ
หากมีผู้ บ าดเจ็บ และปฐมพยาบาลเบืองต้น และหากมี
ผู้ต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งผู้ประสานงานหลักทันที

๕. ข้อควรปฏิบัติในการอพยพหนีไฟ
ลาดับที่
แนวทางการปฏิบัติ
๑
พยายามตังสติอย่าตื่นตกใจ และปฏิบัติตามขันตอนการหนีไฟตามที่ก้าหนดไว้
๒
เชื่อฟังและปฏิบัติตามค้าแนะน้าของผู้น้าการอพยพ เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายอาคาร หรือพนักงานรักษาความปลอดภัย
ที่เกี่ยวข้อง
๓
เก็บรวมรวมเอกสาร หรือทรัพย์สินที่ส้าคัญเข้าตู้ หรือโต๊ะและปิดล็อคให้เรียบร้อย
๔
เมื่อเดินออกจากห้องแล้ว ห้ามเดินย้อนกลับเข้าไปอีก ไม่ว่าจะลืมสิ่งของใดๆ ก็ตาม
๕
การอพยพหนีไฟ ควรใช้วิธีการเดินเร็ว ไม่ควรวิ่ง และห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด
๖
การเดินในช่องบันไดหนีไฟ ควรเดินเรียงกันเป็นแถว (๑-๒ แถว) เพื่อป้องกันการเบียดเสียดและหกล้ม
๗
ไม่ควรเดินคุยกัน สายตาควรมองขันบันได มือจับที่ราวบันได อย่าผลักหรือดันคนข้างหน้า
๘
หากท่านออกจากบันไดหนีไฟเป็นคนสุดท้าย ให้ปิดประตูหนีไฟ เพื่อป้องกันควันไฟเข้าไปในช่องบันได
หนีไฟ
๙
ให้อพยพหนีไฟลงสู่ชันล่างเท่านัน ห้ามอพยพหนีไฟขึนไปบนดาดฟ้าโดยเด็ดขาด ยกเว้นกรณีจ้าเป็น
ที่ไม่สามารถอพยพสู่ชันล่างได้

๑๖๙
๖.

ผู้ทาหน้าที่นาการอพยพ
ชื่อ/สกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
นางมณีรัตน์ อดุลประภากร นักวิเคราะห์ฯ ช้านาญการพิเศษ
นางสาวดาวหวัน แสงอ่อง
นักวิเคราะห์ฯ ช้านาญการ
นางสาวฉัตราภรณ์ แก้วยนต์ นักวิชาการเผยแพร่ช้านาญการ
นางสาวฉัตรทิพย์ ชุมพงศ์
นักวิเคราะห์ฯ ช้านาญการ
นางสาววิยดา โสภณ
นักวิเคราะห์ฯ ช้านาญการ
ผู้ควบคุม และตรวจสอบยอดผู้อพยพ
ชื่อ/สกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
นางสิริพิน ทิพย์รภัสกุล
นักวิเคราะห์ฯ ช้านาญการ
นางประณีต เลิศรัตนอมรกุล พนักงานพิมพ์ ส ๓
นางวีรวัลย์ โพธิ์มา
พนักงานพิมพ์ ส ๓

หน้าที่
ผู้น้าอพยพ
ผู้น้าอพยพส้ารองคนที่ ๑
ผู้น้าอพยพส้ารองคนที่ ๒
ผู้น้าอพยพส้ารองคนที่ ๓
ผู้น้าอพยพส้ารองคนที่ ๔

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๖-๘๙๖ ๗๖๕๖
๐๘๕-๕๓๓ ๓๘๑๖
๐๘๑-๒๖๗-๗๖๔๓
๐๘๑-๗๕๐ ๗๙๙๕
๐๘๑-๙๘๓ ๒๕๐๙

๗.

ผู้ประสานงานหลักกรณีเกิดภัย
ชื่อ/สกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
นางสาวนันทนิตย์ ศรีจันทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวอนัญญา เทียนหอม นักวิเคราะห์ฯ ช้านาญการ
นางสาวปรางค์เนตร เฟื่องฟุ้ง นักวิเคราะห์ฯ ปฏิบัติการ

หน้าที่
หัวหน้าผู้ตรวจสอบผู้อพยพ
ผู้ตรวจสอบผู้อพยพคนที่ ๑
ผู้ตรวจสอบผู้อพยพคนที่ ๒

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๙-๑๗๔ ๓๘๙๐
๐๘๑-๕๗๘ ๕๐๓๗
๐๘๑-๕๖๔ ๘๘๖๕

๘.

ผู้ทาหน้าที่บรรเทาทุกข์/ปฐมพยาบาล
ชื่อ/สกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
นางยุพา ทิพย์เสถียร
นักวิเคราะห์ฯ ช้านาญการ
นางสาวภิรมย์ ธนีรมย์
นักวิเคราะห์ฯ ช้านาญการ

หน้าที่
เบอร์โทรศัพท์
ผู้ประสานงานหลัก
๐๘๑-๘๔๕ ๑๕๕๙
ผู้ประสานงานหลักส้ารองคนที่ ๑ ๐๘๙-๔๘๘ ๘๔๑๘
ผู้ประสานงานหลักส้ารองคนที่ ๒ ๐๘๑-๘๕๖ ๘๐๑๒

๙.

นางสาวอรอนงค์ มโนหรทัต

นักวิเคราะห์ฯ ปฏิบัติการ

๑๐. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลาดับที่
หน่วยงาน
๑
สถานีดับเพลิงสามเสน
๒
สถานีดับเพลิงดุสิต
๓
สถานีดับเพลิงพญาไท

หน้าที่
ผู้บรรเทาทุกข์/ปฐมพยาบาล
ผู้บรรเทาทุกข์/ปฐมพยาบาล
ส้ารองคนที่ ๑
ผู้บรรเทาทุกข์/ปฐมพยาบาล
ส้ารองคนที่ ๑

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๙-๐๗๑ ๔๖๖๔
๐๘๑-๙๙๔ ๕๔๗๙
๐๘๕-๘๔๒ ๗๑๐๑

เบอร์โทรศัพท์
๐ ๒๒๔๑ ๐๗๓๕
๐ ๒๒๔๑ ๔๐๖๗
๐ ๒๒๔๖ ๐๑๙๙

๑๗๐
ลาดับที่
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

หน่วยงาน
สถานีดับเพลิงบางอ้อ
สถานีต้ารวจนครบาลสามเสน
โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โรงพยาบาลราชวิถี
การไฟฟ้านครหลวงสามเสน
บริการแพทย์ฉุกเฉิน (หน่วยกู้ชีพนเรนธร)
เหตุด่วน เหตุร้าย
เหตุเพลิงไหม้
สายด่วน “นิรภัย”

เบอร์โทรศัพท์
๐ ๒๔๒๔ ๒๙๑๐
๐ ๒๒๔๑ ๑๙๔๖
๐ ๒๒๔๓ ๐๑๕๐
๐ ๒๒๔๖ ๑๔๐๐-๒๘
๐ ๒๒๔๖ ๐๐๕๒
๐ ๒๒๔๓ ๐๕๗๙
๑๖๖๙ ,๐ ๒๒๔๘ ๒๒๒
๑๙๑, ๐ ๒๒๔๖ ๑๓๘๘-๔๒
๑๙๙, ๐ ๒๒๔๖ ๐๑๙๙
๑๗๘๔

๑๗๑

ศูนย์อานวยการบรรเทาสาธารณภัย
๑. บัญชีรายชื่อของข้าราชการ / ลูกจ้างประจา /พนักงานราชการ ประกอบด้วย
ข้าราชการ
จ้านวน ๔๗ คน
จ้าแนกตามเพศ ชาย ๓๐ คน หญิง ๑๗
ลูกจ้างประจ้า
จ้านวน ๕ คน
ชาย
๕ คน หญิง พนักงานราชการ
จ้านวน ๑๖ คน
ชาย ๑๐ คน หญิง ๖
รวม
๖๘ คน
ชาย ๔๕ คน หญิง ๒๓
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
๑
นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร
๒
นายวีรฉัตร จงจิตดังจง
๓
นายพิทยา ด้างามกิจ
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

ตาแหน่ง
ผู้อ้านวยการศูนย์อ้านวยการบรรเทาสาธารณภัย
นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลขนาดเบา
ส่วนอานวยการ
นายศิวกร บัวป้อง
ผู้อ้านวยการส่วนอ้านวยการ
นางสาวอังศุมาลิน อังศุสิงห์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ
นายสันติ บุษบงทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
นายวิทยา ปะดุกา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
นายณรงค์ มุสิกวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
จ.ส.ต.กิตติศักดิ์ บริบูรณ์เกษตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
นายวรัตม์ สุระวดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
นายเกริกเสกสันต์ วาสะศิริ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
ว่าที่ร้อยโทรวี ศุภวิเศษนิมิตกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
นายเฉลิมรัตน์ จันทร์สิวานนท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายดุสิต พงศาพิพัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางวิมลรัตน์ คัฒทะจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน
นางณัฐชา ปลิงกระโทก
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวนันท์นภัส เดชธาวินสิทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายจิรัณธนิน พุฒิธรอภินันท์
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวปวีณา โอบอ้วน
พนักงานนโยบายและแผน
นางสาวณัฐธันยา จรรยา
พนักงานประจ้าส้านักงาน
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ
นางสาวภาศิกา นิลล้วน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
นางสาวรัตนา สุดสาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
จ.อ.พิศนุ พูลทอง
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาช้านาญงาน

คน
คน
คน
คน

เบอร์โทรศัพท์
๐๘-๑๗๐๑-๔๘๖๓
๐๘-๑๖๗๒-๒๙๕๔
๐๘-๐๒๕๔-๔๓๐๖
๐๘-๙๙๓๖-๖๖๘๖
๐๘-๑๘๑๘-๗๓๗๓
๐๘-๑๖๐๐-๒๒๑๒
๐๘-๗๐๘๙-๘๑๔๖
๐๘-๙๐๒๖-๕๓๕๔
๐๘-๑๕๓๘-๕๓๔๕
๐๘-๑๔๒๓-๖๔๐๑
๐๘-๖๗๗๖-๙๑๔๕
๐๘-๑๗๗๗-๐๖๘๗
๐๘-๖๓๑๑-๒๓๓๖
๐๘-๓๐๕๙-๒๒๒๐
๐๘-๖๓๖๖-๗๗๑๐
๐๘-๑๙๔๔-๐๙๑๘
๐๘-๖๙๘๒-๔๓๙๕
๐๘-๗๙๒๖-๔๙๔๔
๐๘-๐๐๕๔-๕๙๙๙
๐๘-๙๒๑๖-๕๑๖๓
๐๘-๔๘๗๙-๖๗๗๖
๐๘-๙๐๐๘-๖๑๖๒
๐๘-๖๕๑๖-๒๔๑๙

๑๗๒
ลาดับที่
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง
ส่วนวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์
นายวรัตม์ มาประณีต
ผู้อ้านวยการส่วนวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์
นายไพศาล ศุทธวีระ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ
นายธนบดี ครองยุติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ
นางสาวพรยุพา คัมภีรญาณนนท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
นางนาตยา สกุลสอน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
นางสาวรัตนา ชื่นมัจฉา
เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน
นายยุทธนา โพธิ์ศรี
เจ้าพนักงานสื่อสารช้านาญงาน
นางสาวสุจินต์พร ผานุการณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวดาวนภา พยุงตน
พนักงานประจ้าส้านักงาน
ส่วนปฏิบัติการ
นายพีระพงศ์ หมื่นผ่อง
ผู้อ้านวยการส่วนปฏิบัติการ
นายวิสูตร เนาว์อยู่คุ้ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
ร.ต.ต.สัณฐิติ ธรรมใจ
นิติกรช้านาญการ
พ.จ.อ.ทองใบ มีส้าราญ
นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ
นายธนบูลย์ ตุลาทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
จ.อ.ศักดิ์ดา โสภาเลิศ
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาช้านาญงาน
นายประจบ บุญธรรม
เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน
นางยุพดี แก้วมณี
เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน
นายพิสิษฐ ศรีประพันธ์
ช่างกลโรงงาน ช ๔
นายวสันต์ จึงมีผลบุญ
พนักงานพิมพ์ ส ๓
นายชัยชนะ โคศิลา
พนักงานพิมพ์ ส ๓
นายมานพ แสงบัว
พนักงานพิมพ์ ส ๒
นายภัทรพล พัชรเดชโภคิน
พนักงานประจ้าส้านักงาน
นายภพภูมิ ชุ่มนิกาย
พนักงานประจ้าส้านักงาน
นายธวัชชัย เนาว์อยู่คุ้ม
พนักงานประจ้าส้านักงาน
นายเด่นนภา ชุมสาย ณ อยุธยา
พนักงานประจ้าส้านักงาน
นายณัฐวรท ผ่องสุวรรณ์
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายจักรพงษ์ ประเสริฐสกุล
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ส่วนสื่อสารและโทรคมนาคม
นายอภิชัย อร่ามศรี
ผู้อ้านวยการส่วนสื่อสารและโทรคมนาคม
นางสาวอัญชลี พันธุ์ปัญญา
นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ

เบอร์โทรศัพท์
๐๘-๑๑๗๔-๓๙๐๐
๐๘-๑๘๔๕-๓๖๕๐
๐๘-๑๒๘๒-๓๗๓๗
๐๘-๙๑๗๐-๑๑๔๙
๐๘-๖๕๖๘-๓๙๘๙
๐๘-๑๒๖๘-๗๑๓๙
๐๘-๗๙๘๔-๘๔๔๕
๐๘-๖๗๒๘-๖๒๗๔
๐๘-๕๘๓๗-๙๗๖๐
๐๘-๙๙๖๙-๖๗๘๕
๐๘-๙๙๖๙-๒๙๖๘
๐๘-๑๗๕๕-๙๙๑๑
๐๘-๙๙๖๙-๖๗๘๓
๐๘-๙๐๔๘-๔๕๒๖
๐๘-๙๙๖๙-๖๗๘๖
๐๘-๙๑๐๗-๒๐๖๒
๐๘-๖๑๒๔-๕๒๙๙
๐๘-๗๓๔๒-๖๗๓๕
๐๘-๔๑๔๙-๗๙๕๒
๐๘-๗๙๘๑-๘๔๗๔
๐๘-๙๗๗๓-๗๗๕๗
๐๘-๙๗๗๑-๐๘๘๒
๐๘-๑๕๕๔-๐๕๗๒
๐๘-๕๓๓๕-๓๔๘๒
๐๘-๕๑๑๐-๐๑๑๕
๐๘-๖๐๗๐-๐๐๒๙
๐๘-๙๐๔๗-๗๖๓๗
๐๘-๙๙๖๙-๒๙๓๗
๐๘-๙๕๕๒-๔๒๘๘

๑๗๓
ลาดับที่
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑

ชื่อ-สกุล
นางสาวอรทัย ไชยวงค์
นายศรณ์รังสรรค์ วงศ์สมุทร
นายณัฐกฤต พรหมทอง
นายบัญชา สุวรรณปักษ์
นายนพรุจ เกิดชุ่ม
นายกู้เกียรติ มานะสัมพันธ์สกุล
นางสาวนิจนะภา ชมภูจักร
นายสุโรจน์ สีเหลือง
นางสาวศศิธร หมายเจริญศรี

๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘

นางอาภรณ์ กิมะวณิชย์
นางพรพิมล จุ้ยประเสริฐ
นางสุพรรณี พุ่มโพธิ์
นางสาวมณฑา บุญแท้
นายนพธนินทร์ พุฒิพรวรานนท์
นางสาวปวีณา ธนด้ารงสิทธิ์
นายธนวัฒน์ ยุวัฒนะ

๒.

ตาแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช้านาญการ
นายช่างไฟฟ้าช้านาญงาน
นายช่างไฟฟ้าช้านาญงาน
นายช่างไฟฟ้าช้านาญงาน
เจ้าพนักงานสื่อสารช้านาญงาน
เจ้าพนักงานสื่อสารช้านาญงาน
พนักงานนโยบายและแผนงาน
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ฝ่ายบริหารทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช้านาญงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
พนักงานนโยบายและแผนงาน
พนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เบอร์โทรศัพท์
๐๘-๐๐๕๐-๙๘๙๕
๐๘-๖๓๕๙-๐๕๐๓
๐๘-๖๕๒๑-๔๔๓๗
๐๘-๓๐๕๒-๒๗๐๑
๐๘-๓๙๐๑-๒๕๙๖
๐๘-๗๙๐๒-๔๓๓๖
๐๘-๓๙๐๑-๒๕๙๖
๐๘-๙๔๙๒-๓๔๗๒
๐๘-๑๗๘๓-๗๙๘๖
๐๘-๑๙๐๘-๒๖๕๑
๐๘-๙๔๒๕-๑๑๘๒
๐๘-๖๕๖๕-๙๘๒๘
๐๘-๗๐๒๔-๗๗๐๒
๐๘-๙๖๗๘-๘๓๕๒
๐๘-๘๐๙๙-๗๘๐๕
๐๘-๕๐๘๘-๙๓๗๕

เส้นทางการอพยพหนีไฟของศูนย์อานวยการบรรเทาสาธารณภัย
เส้นทางอพยพ

รายละเอียดเส้นทางอพยพ

๒.๑ อาคาร ๓ ชั้น ๔ ฝั่งขวา
จุดรวมพล
บริเวณประตูทางออก หน้าส่วนวิเคราะห์และประเมิน
(ประกอบด้ ว ย ส่ ว นอ านวยการ สถานการณ์ ศอ.
ส่ ว น วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น
สถานการณ์)
เส้นทางหลัก
- จากจุดรวมพล ใช้ บันไดขึ้น - ลง หลักของอาคาร ๓ ลงไปยังชัน ๑
ออกจากอาคาร ๓ ใช้เส้นทางผ่านด้านหน้าอาคารปฏิบัติการชุด ERT ไป
ยังจุดนัดพบบริเวณใต้ต้นจามจุรีข้างพระที่นั่งนงคราญสโมสร
เส้นทางรอง

- จากจุดรวมพล ใช้ บัน ไดหนีไ ฟ (ฝั่ งซ้าย หน้าฝ่ ายบริห ารทั่ว ไป ศอ.)
ลงไปยังชัน ๑ ออกจากอาคาร ๓ ใช้เส้นทางผ่านด้านหน้า อาคาร ๒ ไป
ยังจุดนัดพบบริเวณใต้ต้นจามจุรีข้างพระที่นั่ง นงคราญสโมสร

๑๗๔
เส้นทางอพยพ

รายละเอียดเส้นทางอพยพ

๒ . ๒ อ า ค า ร ๓ ชั้ น ๔ ฝั่ ง ซ้ า ย จุดรวมพล บริเวณประตูทางออก หน้าส่วนสื่อสารและโทรคมนาคม ศอ.
( ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ผ อ . ศ อ . ส่ ว น
ป ฏิ บั ติ ก า ร ส่ ว น สื่ อ ส า ร แ ล ะ
โทรคมนาคม ฝ่ายบริหารทั่วไป)
เส้นทางหลัก

- จากจุดรวมพล ใช้ บัน ไดขึ้น - ลง หลัก ของอาคาร ๓ ลงไปยังชัน ๑
ออกจากอาคาร ๓ ใช้เส้นทางผ่านด้านหน้าอาคารปฏิบัติการชุด ERT ไป
ยังจุดนัดพบบริเวณใต้ต้นจามจุรี ข้างพระที่นั่งนงคราญสโมสร

เส้นทางรอง

- จากจุดรวมพล ใช้บันไดหนีไฟ (ฝั่งซ้ายหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ศอ.) ลงไป
ยังชัน ๑ ออกจากอาคาร ๓ ใช้เส้นทางผ่านด้านหน้า อาคาร ๒ ไปยังจุด
นัดพบบริเวณใต้ต้นจามจุรีข้างพระที่นั่งนงคราญสโมสร

๓. จุดนัดพบ
จุด
สถานที่
บริ เ วณใต้ ต้ น จามจุ รี ข้ า งพระที่ นั่ ง (กรณี ไ ม่ ส ามารถอพยพตามผู้ น้ า อพยพและคณะได้ ทั น หรื อ พลั ด หลง
นงคราญสโมสรด้านทิศตะวันตก
ให้ไปรายงานตัว ณ จุดนัดพบโดยเร็วที่สุด)
๔.

รูปแบบการนาการอพยพ และการปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดรวมพล
รูปแบบการนาอพยพ
รายละเอียด/กิจกรรม
๔.๑ ใช้ ธ งสีส้ม เป็ นสั ญลั กษณ์ส้ าหรั บ การน้าการ - จุดติดตังธงที่ใช้ในการน้าการอพยพ
อพยพ
จุดที่ ๑ หน้าห้องหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
จุดที่ ๒ บริเวณข้างห้องผู้อ้านวยการส่วนวิเคราะห์และ
ประเมินสถานการณ์
- ผู้น้าการอพยพในแต่ละจุดใช้ ธงสีส้มเป็นสัญลักษณ์ส้าหรับ
การน้าผู้อพยพโดยเดินชูธงเหนือศีรษะน้าทางไปยัง จุดนัดพบ
บริเวณใต้ต้นจามจุรีข้างพระที่นั่งนงคราญสโมสร
- ผู้น้าการอพยพในแต่ละจุดใช้เส้นทางการอพยพ ตามข้อ ๒
- ระยะเวลาที่ใช้ในการรวมผู้อพยพ ณ จุดรวมพล ประมาณ
๑-๒ นาที

๑๗๕
รูปแบบการนาอพยพ

๔.๒ การปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดนัดพบ

รายละเอียด/กิจกรรม
- ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางจากจุดรวมพลไปยังจุดนัดพบ
ภายใน ๓-๕ นาที
- ผู้ควบคุมและตรวจสอบจ้านวนผู้อพยพท้าหน้าที่ตรวจสอบ
จ้ า นวนผู้ อ พยพทั งหมด หากพบว่ า มี ผู้ ติ ด ค้ า งให้ รี บ แจ้ ง
ผู้ประสานงานหลักทันที
- ผู้ประสานงานหลัก มีหน้าที่รายงานยอดผู้อพยพ ผู้ติดค้าง
แล ะป ระ สา น กา รป ฏิ บั ติ กั บ ผู้ บั ญช าก า รเ หตุ กา ร ณ์
ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command Post :
ICP)
- ผู้ ท้ า หน้ า ที่ บ รรเทาทุ ก ข์ / ปฐมพยาบาล มี ห น้ า ที่ ดู แ ล
ด้านอาหาร น้าดื่ม ยารักษาโรคเบืองต้น รวมทังตรวจสอบ
ผู้ ไ ด้ รั บ บาดเจ็ บ และผู้ ที่ ต้ อ งการความช่ ว ยเหลื อ หากมี
ผู้ บ าด เจ็ บ หรื อ ต้ องกา รคว ามช่ ว ยเหลื อให้ รี บแจ้ ง
ผู้ประสานงานหลักทันที

๕. ข้อควรปฏิบัติในการอพยพหนีไฟ
ลาดับที่
การปฏิบัติ
๑
พยายามตังสติอย่าตื่นตกใจ และปฏิบัติตามขันตอนการหนีไฟตามที่ก้าหนดไว้
๒
เชื่อฟังและปฏิบัติตามค้าแนะน้าของผู้น้าการอพยพ เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร หรือพนักงานรักษาความปลอดภัย
ทีเ่ กี่ยวข้อง
๓
เก็บรวมรวมเอกสาร หรือทรัพย์สินที่ส้าคัญเข้าตู้ พร้อมทังน้าเอกสาร ข้อมูลอันส้าคัญยิ่งของราชการติดตัวไป
ด้วย ในรูปแบบ ไฟล์ดิจิตอล เครื่องบันทึกชนิดพกพา (Eternal Harddisk)
๔
เมื่อเดินออกจากห้องแล้ว ห้ามเดินย้อนกลับเข้าไปอีก ไม่ว่าจะลืมสิ่งของใดๆ ก็ตาม
๕
การอพยพหนีไฟควรใช้วิธีการเดินเร็ว ไม่ควรวิ่ง และห้ามใช้ลิฟท์โดยเด็ดขาด
๖
การเดินในช่องบันไดหนีไฟ ควรเดินเรียงกันเป็นแถว (๑-๒ แถว) เพื่อป้องกันการเบียดเสียด และหกล้ม
๗
ไม่ควรเดินคุยกัน สายตาควรมองขันบันได มือจับที่ราวบันได อย่าผลักหรือดันคนข้างหน้า
๘
หากท่านออกบันไดหนีไฟเป็นคนสุดท้าย ให้ปิดประตูหนีไฟ เพื่อป้องกันควันไฟเข้าไปในช่องบันไดหนีไฟ
๙
เมื่ออพยพจนถึงชันล่างสุดแล้ว ให้ออกนอกตัวอาคาร และไปรายงานตัวที่จุดนัดพับ
๑๐ ให้อพยพหนีไฟลงสู่ชันล่างเท่านัน ไม่ควรอพยพหนีไฟขึนไปบนดาดฟ้าโดยเด็ดขาด ยกเว้นกรณีจ้าเป็นที่ไม่
สามารถอพยพลงสู่ชันล่างได้แล้ว

๑๗๖
๖.

ผู้ทาหน้าที่นาการอพยพ
ชื่อ/สกุล

จ.อ.พิศนุ พูลทอง
นายยุทธนา โพธิ์ศรี
นายณัฐกฤต พรหมทอง
นายสุโรจน์ สีเหลือง

ตาแหน่ง/สังกัด
หน้าที่
อาคาร ๓ ชั้น ๔ ฝั่งขวา
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
ผู้น้าอพยพ
ช้านาญงาน
เจ้าพนักงานสื่อสารช้านาญงาน ผู้น้าอพยพส้ารอง
อาคาร ๓ ชั้น ๔ ฝั่งซ้าย
นายช่างไฟฟ้าช้านาญงาน
ผู้น้าอพยพ
พนักงานป้องกันและบรรเทา
ผู้น้าอพยพส้ารอง
สาธารณภัย

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๖-๕๑๖-๒๔๑๙
๐๘๔-๗๘๓-๓๕๖๖
๐๘๖-๕๒๑-๔๔๓๗
๐๘๙-๔๙๒-๓๔๗๒

๗.

ผู้ควบคุม และตรวจสอบยอดผู้อพยพ
ชื่อ/สกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
หน้าที่
เบอร์โทรศัพท์
อาคาร ๓ ชั้น ๔ ฝั่งขวา
นางพรพิมล จุ้ยประเสริฐ
เจ้าพนักงานธุรการช้านาญ
ผู้ตรวจสอบยอดผู้อพยพ ๐๘๙-๔๒๕-๑๑๘๒
งาน
หลัก
อาคาร ๓ ชั้น ๔ ฝั่งซ้าย
นายมานพ แสงบัว
พนักงานพิมพ์ ส๑
ผู้ตรวจสอบยอดผู้อพยพ ๐๘๙-๗๗๓-๗๗๕๗
หลัก
นายภัทรพล อัมพรต
พนักงานประจ้าส้านักงาน
ผู้ตรวจสอบยอดผู้อพยพ ๐๘๒-๓๓๙-๘๓๓๓
ส้ารองคนที่ ๑
นางสาวฐิติกาญจน์ บ้ารุงศิลป์
ผู้ตรวจสอบยอดผู้อพยพ
ส้ารองคนที่ ๒
๘.

ผู้ประสานงานหลักกรณีเกิดภัย
ชื่อ/สกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
อาคาร ๓ ชั้น ๔
นายสันติ บุษบงทอง
นักวิเคราะห์นโยบายละแผน
ช้านาญการ
นายดุสิต พงศาพิพัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ
นางสาวนันท์นภัส เดชธาวิน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สิทธิ

หน้าที่
ฝั่งขวา
ผู้ประสานงานหลัก

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๑-๖๐๐-๒๒๑๒

ผู้ประสานงานหลักส้ารองคนที่ ๑ ๐๘๓-๐๕๙-๒๒๒๐
ผู้ประสานงานหลักส้ารองคนที่ ๒ ๐๘๖-๗๘๙-๔๖๕๖

๑๗๗
๘.

ผู้ประสานงานหลักกรณีเกิดภัย (ต่อ)
ชื่อ/สกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
หน้าที่
เบอร์โทรศัพท์
อาคาร ๓ ชั้น ๔ ฝั่งซ้าย
นายประจบ บุญธรรม
เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน ผู้ประสานงานหลัก
๐๘๙-๙๖๙-๖๗๘๔
นายพิสิษฐ ศรีประพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและ
ผู้ประสานงานหลักส้ารองคนที่ ๑ ๐๘๗-๓๔๒-๖๗๓๕
แผนปฏิบัติการ
นายธวัชชัย เนาว์อยู่คุ้ม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ผู้ประสานงานหลักส้ารองคนที่ ๒ ๐๘๕-๓๓๕-๓๔๘๒
๙.

ผู้ทาหน้าที่บรรเทาทุกข์/ปฐมพยาบาล
ชื่อ/สกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
หน้าที่
อาคาร ๓ ชั้น ๔ ฝั่งขวา
นายเฉลิมรัตน์ จันทร์สิวานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและ
ผู้บรรเทาทุกข์/ปฐมพยาบาล
แผนปฏิบัติการ
นางณัฐชา ปลิงกระโทก
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้บรรเทาทุกข์/ปฐมพยาบาล
ปฏิบัติการ
ส้ารองคนที่ ๑
นางสาวนิจนะภา ชมภูจักร
พนักงานนโยบายและ
ผู้บรรเทาทุกข์/ปฐมพยาบาล
แผนงาน
ส้ารองคนที่ ๑
อาคาร ๓ ชั้น ๔ ฝั่งซ้าย
นางสุพรรณี พุ่มโพธิ์
เจ้าพนักงานการเงินและ
ผู้บรรเทาทุกข์/ปฐมพยาบาล
บัญชีช้านาญงาน
นายวสันต์ จึงมีผลบุญ
พนักงานพิมพ์ ส๓
ผู้บรรเทาทุกข์/ปฐมพยาบาล
ส้ารองคนที่ ๑
นางสาวดาวนภา พยุงตน
พนักงานประจ้าส้านักงาน ผู้บรรเทาทุกข์/ปฐมพยาบาล
ส้ารองคนที่ ๑

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๑-๘๑๘-๗๓๗๓
๐๘๖-๓๑๑-๒๓๓๖
๐๘๓-๙๐๑-๒๕๙๖

๐๘๕-๕๖๕-๙๘๒๘
๐๘๔-๑๔๙-๗๙๕๒
๐๘๕-๘๓๗-๙๗๖๐

๑๐. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕

หน่วยงาน
สถานีดับเพลิงสามเสน
สถานีดับเพลิงดุสิต
สถานีดับเพลิงพญาไท
สถานีดับเพลิงบางอ้อ
สถานีต้ารวจนครบาลสามเสน

เบอร์โทรศัพท์
๐-๒๒๔๑-๐๗๓๕
๐-๒๒๔๑-๔๐๖๗
๐-๒๒๔๖-๐๑๙๙
๐-๒๔๒๔-๒๙๑๐
๐-๒๒๔๑-๑๙๔๖

๑๗๘
ลาดับที่
หน่วยงาน
๖
โรงพยาบาลวชิรพยาบาล (คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช)
๗
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
๘
โรงพยาบาลราชวิถี
๙
การไฟฟ้านครหลวงสามเสน
๑๐ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (หน่วยกู้ชีพนเรนทร)
๑๑ เหตุด่วน เหตุร้าย
๑๒ เหตุเพลิงไหม้
๑๓ สายด่วนนิรภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เบอร์โทรศัพท์
๐-๒๒๔๓-๐๑๕๐
๐-๒๒๔๖-๑๔๐๐-๒๘
๐-๒๒๔๖-๐๐๕๒
๐-๒๒๔๓-๐๕๗๙
๑๖๖๙,๐-๒๒๔๘-๒๒๒๒
๑๙๑,๐-๒๒๔๖-๑๓๓๘-๔๒
๑๙๙,๐-๒๒๔๖-๐๑๙๙
๑๗๘๔

๑๗๙

กองการเจ้าหน้าที่
๑. บัญชีรายชื่อข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างในสังกัด ประกอบด้วย
ข้าราชการ
จ้านวน ๓๘ คน จ้าแนกตามเพศ ชาย ๑๒ คน หญิง ๒๖ คน
ลูกจ้างประจ้า
จ้านวน ๒ คน
ชาย ๒ คน หญิง - คน
พนักงานราชการ จ้านวน ๑๐ คน
ชาย - คน หญิง ๑๐ คน
เจ้าหน้าทีฌ
่ าปนกิจ จ้านวน ๒ คน
ชาย - คน หญิง ๒ คน
รวม
จ้านวน ๕๒ คน
ชาย ๑๔ คน หญิง ๓๘ คน
ลาดับ

ชื่อ สกุล

๑

นายชัยณรงค์

๒

วาสนะสมสิทธิ์

ตาแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

ผู้อ้านวยการกองการเจ้าหน้าที่

๐-๒๖๓๗-๓๑๕๐-๑

นางสาวสุวัฒนา ก้อนค้า

นิติกรช้านาญการพิเศษ

๐-๒๖๓๗-๓๑๖๗

๓

นางสาวชาลินี

รุ่งเร่

นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการพิเศษ

๐-๒๖๓๗-๓๑๕๕

๔

นางสาวปรารีย์

ยอดมณี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ ๐-๒๖๓๗-๓๑๖๐

๕

นายบุญเลิศ

ยังเจริญพร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ ๐-๒๖๓๗-๓๑๖๑

๖

นางสาวพัชรอร

วงศ์ก้าแหง

นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการพิเศษ

๐-๒๖๓๗-๓๑๖๔

๗

นายศักดาวุธ

คันธวงษ์

นิติกรช้านาญการพิเศษ

๐-๒๖๓๗-๓๑๕๔

๘

เรือตรีหญิงปรารถนา นิตยสมบูรณ์

นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการ

๐-๒๖๓๗-๓๑๕๖

๙

นางสาวกัญญาณัฐ กิตติวีระพินิจ

พนักงานประจ้าส้านักงาน

๐-๒๖๓๗-๓๑๖๔

๑๐

นางวาสนา

โยธนัง

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

๐-๒๖๓๗-๓๑๖๕

๑๑

นางนงนภัส

กรรเจียก

เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน

๐-๒๖๓๗-๓๑๕๓

๑๒

นายสมโภช

สุขเกษม

นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการ

๐-๒๖๓๗-๓๑๖๑

๑๓

นางสาวนัตติยา

จิตติมาศ

พนักงานประจ้าส้านักงาน

๐-๒๖๓๗-๓๑๕๒

๑๔

นางสาวณัฎฐ์กุลปริยา สัมฤทธิ์

พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๐-๒๖๓๗-๓๑๖๒

๑๕

นางสาวฉวีวรรณ มานพพันธ์

พนักงานนโยบายและแผน

๐-๒๖๓๗-๓๑๖๖

๑๖

นายสมทรง

ศรีสวัสดิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ

๐-๒๖๓๗-๓๑๖๔

๑๗

นางปิยวรรณ

โมรา

นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการ

๐-๒๖๓๗-๓๑๖๑

๑๘

นางสาวเกศรินทร์ กระแสเศียร

นิติกรปฏิบัติการ

๐-๒๖๓๗-๓๑๖๗

๑๙

นางสาวชบา

ค้าผุย

เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน

๐-๒๖๓๗-๓๑๕๒

๒๐

นายโกสุม

โถน้อย

พนักงานวิทยุ ระดับ ส๒

๐-๒๖๓๗-๓๑๕๒

๑๘๐
ลาดับ

ชื่อ สกุล

ตาแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

๒๑

นายพงศ์ภัทร

โหตระกิตย์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

๐-๒๖๓๗-๓๑๖๑

๒๒

นายดิเรก

ทนงรบ

นิติกรช้านาญการพิเศษ

๐-๒๖๓๗-๓๑๖๗

๒๓

นางสาวสุพีพร

โมรา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ

๐-๒๖๓๗-๓๑๕๕

๒๔

นางสาวปรัชนา

รุ่งเร่

นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการ

๐-๒๖๓๗-๓๑๕๕

๒๕

นายธนายุ

ศิริลิขิตชัย

นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการ

๐-๒๖๓๗-๓๑๖๐

๒๖

นางสาวประภาพรรณ โสภา

นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการ

๐-๒๖๓๗-๓๑๕๖

๒๗

นางเพลินพิศ

บุญแก้ว

พนักงานประจ้าส้านักงาน

๐-๒๖๓๗-๓๑๖๒

๒๘

นางสาวพรพิรุณ

รักตะรัตนา

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

๐-๒๖๓๗-๓๑๖๐

๒๙

นายปริวัชร

วัชรวิภา

นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการ

๐-๒๖๓๗-๓๑๖๑

๓๐

นางสุรินทร์

วงศ์วิไล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ

๐-๒๖๓๗-๓๑๕๖

๓๑

นางสาวสิริภัทร

พันธุ์ศรี

นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการ

๐-๒๖๓๗-๓๑๖๕

๓๒

นางพวงเพชร

กรรักษ์วิวัฒน์

นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการ

๐-๒๖๓๗-๓๑๖๑

๓๓

นางชอ้อน

ขุมเงิน

นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการ

๐-๒๖๓๗-๓๑๕๕

๓๔

นางสาวสมศรี

แก้วสุโข

นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการ

๐-๒๖๓๗-๓๑๖๐

๓๕

นางสาวณัฐธยาน์

ทิพย์ธนสิน

พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๐-๒๖๓๗-๓๑๖๒

๓๖

นางสาวจันทร์เพ็ญ

สุนทรเกตุ

นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการพิเศษ

๐-๒๖๓๗-๓๑๕๒

๓๗

นางธนิษฐา

ทัดแก้ว

พนักงานประจ้าส้านักงาน

๐-๒๖๓๗-๓๑๖๒

๓๘

นางสาวธฤตา

ชัยชิตามร

พนักงานนโยบายและแผน

๐-๒๖๓๗-๓๑๖๒

๓๙

นายบุญส่ง

ประสพธรรม

พนักงานพิมพ์ ระดับ ส๔

๐-๒๖๓๗-๓๑๖๒

๔๐

นางสาวสุชิน

สีดา

เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน

๐-๒๖๓๗-๓๑๕๓

๔๑

นางวาสนา

จรุงสิริทรัพย์

นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการ

๐-๒๖๓๗-๓๑๖๐

๔๒

นางสาววิภาวดี

อุตมินทร์

นิติกรปฏิบัติการ

๐-๒๖๓๗-๓๑๖๗

๔๓

นางสุวรรณา

อังกาบ

เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน

๐-๒๖๓๗-๓๑๕๓

๔๔

นางสาวอัญชลี

เข็มเพชร์

พนักงานประจ้าส้านักงาน

๐-๒๖๓๗-๓๑๕๒

๔๕

นายสมบูรณ์

จิวธนานุพงษ์

นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ

๐-๒๖๓๗-๓๑๕๒

๔๖
๔๗
๔๘

นางสาวไปรยดา
นางสาวศิริพร
นายกิตติภูมิ

ยะตา
วชิราสุริยา
แก้วประดับ

นิติกรปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
นิติกรปฏิบัติการ

๐-๒๖๓๗-๓๑๖๗
๐-๒๖๓๗-๓๑๖๔
๐-๒๖๓๗-๓๑๖๗

๑๘๑
ลาดับ

ชื่อ สกุล

ตาแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

๔๙

นายพงศ์ณวรรธน์

ศรีเพ็ชร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ

๐-๒๖๓๗-๓๑๖๔

๕๐

นางสาวสุธาธาร

โชติยา

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

๐-๒๖๓๗-๓๑๕๖

๕๑

นางนุจรินทร์

สุวรรณรัต

เจ้าหน้าที่ฌาปนกิจสงเคราะห์

๐-๒๖๓๗-๓๑๖๒

๕๒

นางนงลักษณ์

อุทุมพร

เจ้าหน้าที่ฌาปนกิจสงเคราะห์

๐-๒๖๓๗-๓๑๖๒

๒. เส้นทางการอพยพหนีไฟ
ลาดับที่
เส้นทางที่ ๑ บันได

เส้นทางอพยพ
ทางลงบันไดปกติ

๓. จุดรวมพล/จุดรองรับการอพยพ
ลาดับที่
สถานที่
จุดรวมพล
บริเวณสนามหญ้าพระที่นั่งนงคราญ
จุดรองรับการอพยพ
บริเวณสนามหญ้าพระที่นั่งนงคราญ
๔. รูปแบบการนาการอพยพ และการปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดรวมพล
รูปแบบการนาการอพยพ
รายละเอียด/กิจกรรม
๑. ใช้ธงสี.....สีขาว.....
- ธงสีขาวมีตัวอักษาสีด้า กจ. เป็นจุดสังเกต
๒. การปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดนัดพบ/ - ตรวจสอบรายชื่อเจ้าหน้าที่ของกองการเจ้าหน้าที่ว่าครบถ้วนทุกคน
จุดรวมพล
๕. ข้อควรปฏิบัติในการอพยพหนีไฟ
๑.
๒.
๓.
๔.

แนวทางการปฏิบัติ
ไม่ใช้ลิฟต์โดยสารโดยเด็ดขาด ให้ใช้บันไดเท่านั่น
อย่าตื่นตกใจและอย่าห่วงทรัพย์สิน
อพยพจากพืนที่โดยตามผู้น้าอพยพ และพยายามสังเกตและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีควันหรือความร้อน
เมื่ออพยพออกจากอาคารได้แล้ว ให้รออยู่บริเวณที่ปลอดภัยภายนอกหรือบริเวณที่รวมพล เพื่อแจ้ง
ชื่อและรายละเอียดของกองการเจ้าหน้าที่ต่อผู้ควบคุมและตรวจสอบยอดผู้อพยพ

๑๘๒
๖. ผู้ทาหน้าที่นาการอพยพ
ชื่อ/สกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
หน้าที่
นายสมบูรณ์ จิวธนานุพงษ์
นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ หน.ผู้ตรวจสอบ
ผู้อพยพ
นายสมโภช สุขเกษม
นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการ ผู้ตรวจสอบผู้อพยพ
คนที่ ๑
นายพงศ์ภัทร โหตระกิตย์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ผู้ตรวจสอบผู้อพยพ
คนที่ ๒
๗. ผู้ควบคุม และตรวจสอบยอดผู้อพยพ
ชื่อ/สกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
นายบุญเลิศ ยังเจริญพร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช้านาญการพิเศษ
นายพงศ์ณวรรธน์ ศรีเพ็ชร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช้านาญการพิเศษ
นายบุญส่ง ประสพธรรม
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส๔

๘. ผู้ประสานงานหลักกรณีเกิดภัย
ชื่อ/สกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
นายศักดาวุธ คันธวงษ์
นิติกรช้านาญการพิเศษ
นางสาวสุพีพร โมรา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช้านาญการพิเศษ
นางสาวเกศรินทร์ กระแสเศียร นิติกรปฏิบัติการ

๙. ผู้ทาหน้าที่บรรเทาทุกข์/ปฐมพยาบาล
ชื่อ/สกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ร.ต.หญิงปรารถนา นิตยสมบูรณ์ นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการ
นางสาวปรัชนา รุ่งเร่

นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการ

นางสาวชบา ค้าผุย

เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน

เบอร์โทรศัพท์
๐-๒๖๓๗-๓๑๕๒
๐-๒๖๓๗-๓๑๖๐
๐-๒๖๓๗-๓๑๖๑

หน้าที่
หน.ผู้ตรวจสอบ
ผู้อพยพ
ผู้ตรวจสอบผู้อพยพ
คนที่ ๑
ผู้ตรวจสอบผู้อพยพ
คนที่ ๒

เบอร์โทรศัพท์
๐-๒๖๓๗-๓๑๖๑

หน้าที่
ผู้ประสานงานหลัก
ผู้ประสานงานหลัก
ส้ารองคนที่ ๑
ผู้ประสานงานหลัก
ส้ารองคนที่ ๒

เบอร์โทรศัพท์
๐-๒๖๓๗-๓๑๖๗
๐-๒๖๓๗-๓๑๕๕

๐-๒๖๓๗-๓๑๖๔
๐-๒๖๓๗-๓๑๖๑

๐-๒๖๓๗-๓๑๖๗

หน้าที่
เบอร์โทรศัพท์
ผู้บรรเทาทุกข์/
๐-๒๖๓๗-๓๑๕๖
ปฐมพยาบาลคนที่ ๑
ผู้บรรเทาทุกข์/
๐-๒๖๓๗-๓๑๕๖
ปฐมพยาบาลคนที่ ๒
ผู้บรรเทาทุกข์/
๐-๒๖๓๗-๓๑๕๒
ปฐมพยาบาลคนที่ ๓

๑๘๓
๑๐. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลาดับที่
หน่วยงาน
๑
สถานีดับเพลิงสามเสน
๒
โรงพยาบาลวชิระ
๓
สถานีต้ารวจสามเสน

เบอร์โทรศัพท์
๐ ๒๒๔๑ ๒๓๙๑ – ๔
๐ ๒๒๔๔ ๓๐๐๐
๐ ๒๒๔๑ ๑๙๔๖

๑๘๔

กลุ่มตรวจสอบภายใน
๑. บัญชีรายชื่อข้าราชการ / ลูกจ้างประจา / พนักงานราชการ ประกอบด้วย
ข้าราชการ
จ้านวน
๑๐ คน จ้าแนกตามเพศ ชาย – คน หญิง ๑๐ คน
ลูกจ้างประจ้า
จ้านวน
๑ คน จ้าแนกตามเพศ ชาย – คน หญิง ๑ คน
พนักงานราชการ
จ้านวน
๕ คน จ้าแนกตามเพศ ชาย ๑ คน หญิง ๔ คน
รวม
๑๖ คน
ชาย ๑ คน หญิง ๑๕ คน
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

ชื่อ/สกุล
นางสาววรรณี หงษ์มณี
นางสุภาวดี สุธานนท์
นางสาวสุดสงวน แซ่ตัง
นางลักษณา หัตถกิจ
นางสาวจินตนา สุทวีทรัพย์
นางสาวบุษดี บุญน้าพา
นางจิตตรา ธนศิววุฒิ
นางสาวปวีณา กสนรถ
นางสาวกมลรัตน์ ค้านวณ
นางสาวภัครดา การะยศ
นางระพี ศรีประพันธ์
นางพรศิริ บุญญพันธุ์
นายอาพัทธ์ ค้าไทย
นางนวลลออ รัตนวิโรจน์
นางสาวสุธิดา พานิชกิจโกศลกุล
นางสาวอรอาภา อุดมชัยเสถียร

ตาแหน่ง/สังกัด
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายในช้านาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญ
การ
นักวิชาการตรวจสอบภายในช้านาญการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในช้านาญการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช้านาญงาน
นักวิเทศสัมพันธ์ช้านาญการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
พนักงานพิมพ์ดีด ระดับ ส.๓
พนักงานประจ้าส้านักงาน
พนักงานประจ้าส้านักงาน
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พนักงานนโยบายและแผนงาน
พนักงานนโยบายและแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๔-๘๗๔-๗๓๗๒
๐๘๔-๘๗๔-๗๓๖๕
๐๘๑-๑๗๔-๓๘๗๙
๐๘๔-๘๗๔-๗๓๖๔
๐๘๙-๔๙๑-๘๘๑๕
๐๘๙-๒๓๔-๘๙๘๔
๐๘๕-๓๒๑-๕๙๙๘
๐๘๒-๑๐๑-๕๒๓๔
๐๘๑-๙๐๔-๖๐๗๐
๐๘๖-๒๓๘-๕๙๖๒
๐๘๔-๘๗๔-๗๓๖๓
๐๘๕-๒๑๐-๓๔๙๔
๐๘๖-๕๕๘-๑๔๘๓
๐๘๖-๙๙๕-๑๓๕๕
๐๘๑-๗๔๔-๖๕๐๗
๐๘๙-๔๗๗-๙๖๕๖

๒. เส้นทางการอพยพหนีไฟของสานัก/กอง/หน่วยงาน
เส้นทางอพยพ
รายละเอียดเส้นทางอพยพ
เส้นทางที่ ๑ กลุ่มตรวจสอบภายใน
จากประตูกลุ่มตรวจสอบภายในมุ่งไปลงบันไดหลักอาคาร๓
เส้นทางที่ ๒ กลุ่มตรวจสอบภายใน
จากประตูกลุ่มตรวจสอบภายในมุ่งไปทางเชื่อมอาคาร๑ เพื่อลงบันไดหลัก
อาคาร๑
เส้นทางที่ ๓ กลุ่มตรวจสอบภายใน
จากหน้าต่างด้านขอบระเบียงกลุ่มตรวจสอบภายในมุ่งไปทางเชื่อมอาคาร๑
เพื่อลงบันไดหลักอาคาร๑

๑๘๕
๓. จุดรวมพล / จุดรองรับการอพยพ
จุด
สถานที/่ บริเวณ
จุดรวมพล
- ลานสนามหญ้าตรงข้ามศูนย์สุขภาพ ร.พ.ช.
จุดรองรับการอพยพ
- ลานสนามหญ้าตรงข้ามศูนย์สุขภาพ ร.พ.ช.
๔. รูปแบบการนาการอพยพ และการปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดรวมพล
การปฏิบัติ
รายละเอียด/กิจกรรม
๑.การใช้ธงสี …เหลือง-แดง
- ผู้น้าการอพยพถือธงสี เหลือง-แดง ถือน้าทาง
และปิดท้าย เส้นทางขณะอพยพหนีไฟ
๒.การปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดรวมพล
จุดหมายจุดรวมพล
- ณ จุดรวมพล ตรวจสอบจ้านวนเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานแล้วรายงานให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
ต่อไป
๕. ข้อควรปฏิบัติในการอพยพหนีไฟ
ลาดับ
การปฏิบัติ
๑
- มองหาผู้น้าการอพยพแล้วเดินตามเส้นทางที่ผู้น้าอพยพน้าทาง
๒
- ขณะเกิดภัยไม่ควรใช้ลิฟต์ให้ใช้ทางบันไดหนีไฟที่ใกล้และปลอดภัยที่สุด
๓
- ไม่วิ่งหนีแต่ใช้เดินเร็วแทนการวิ่ง
๔
- เมื่อออกจากอาคารแล้วให้รวมตัวที่จุดรวมพล
๖. ผู้ทาหน้าที่นาการอพยพ
ชื่อ/สกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
นางสาวสุดสงวน แซ่ตัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
นางจิตตรา ธนศิววุฒิ
นักวิเทศสัมพันธ์ช้านาญการ
นางสาวภัครดา การะยศ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
นายอาพัทธ์ ค้าไทย
พนักงานประจ้าส้านักงาน

หน้าที่
ผู้น้าอพยพ
ผู้น้าอพยพส้ารองคนที่๑
ผู้น้าอพยพส้ารองคนที่๒
ผู้น้าอพยพส้ารองคนที่๓

๗. ผู้ควบคุม และตรวจสอบยอดผู้อพยพ
ชื่อ/สกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ตาแหน่ง
นางสุภาวดี สุธานนท์
นักวิชาการตรวจสอบภายในช้านาญการ หน.ผู้ตรวจสอบ
ผู้อพยพ
นางสาวบุษดี บุญน้าพา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช้านาญงาน ผู้ตรวจสอบผู้อพยพ
คนที่ ๑
นางสาวกมลรัตน์ ค้านวณ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ผู้ตรวจสอบผู้อพยพ
คนที่ ๒
นางสาวสุธิดา พานิชกิจโกศลกุล
พนักงานนโยบายและแผนงาน
ผู้ตรวจสอบผู้อพยพ
คนที่ ๓

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๑-๑๗๔-๓๘๗๙
๐๘๕-๓๒๑-๕๙๙๘
๐๘๖-๒๓๘-๕๙๖๒
๐๘๗-๐๙๗-๖๓๖๓
เบอร์โทรศัพท์
๐๘๔-๘๗๔-๗๓๖๕
๐๘๖-๘๘๐-๕๘๓๘
๐๘๑-๙๐๔-๖๐๗๐
๐๘๑-๗๔๔-๖๕๐๗

๑๘๖
๘.

ผู้ประสานงานหลักกรณีเกิดภัย
ชื่อ/สกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ตาแหน่ง
นางลักษณา หัตถกิจ
นักวิชาการตรวจสอบภายในช้านาญการ ผู้ประสานงานหลัก

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๔-๘๗๔-๗๓๖๔

นางสาวจินตนา สุทวีทรัพย์

๐๘๑-๑๗๔๓๘๗๙

นางสาวปวีณา กสนรถ
นางนวลลออ รัตนวิโรจน์

นักวิชาการตรวจสอบภายในช้านาญการ

ผู้ประสานงานหลัก
ส้ารองคนที่ ๑
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ผู้ประสานงานหลัก
ส้ารองคนที่ ๒
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ประสานงานหลัก
ส้ารองคนที่ ๓

๙. ผู้ทาหน้าที่บรรเทาทุกข์/ปฐมพยาบาล
ชื่อ/สกุล
ต้าแหน่ง/สังกัด
นางระพี ศรีประพันธ์
พนักงานพิมพ์ดีด ระดับ ส.๓
นางพรศิริ บุญญพันธุ์

พนักงานประจ้าส้านักงาน

นางสาวอรอาภา อุดมชัยเสถียร

พนักงานนโยบายและแผน

๑๐. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ชื่อหน่วยงาน
สถานีดับเพลิงสามเสน
สถานนีดับเพลิงดุสิต
สถานนีดับเพลิงพญาไท
สถานนีดับเพลิงบางอ้อ

๐๘๒-๑๐๑-๕๒๓๔
๐๘๖-๙๙๕-๑๓๕๕

ต้าแห่นง
เบอร์โทรศัพท์
ผู้บรรเทาทุกข์/ปฐมพยาบาล ๐๘๔-๘๗๔-๗๓๖๓
คนที่ ๑
ผู้บรรเทาทุกข์/ปฐมพยาบาล ๐๘๕-๒๑๐-๓๔๙๔
คนที่ ๒
ผู้บรรเทาทุกข์/ปฐมพยาบาล ๐๘๙-๔๗๗-๙๖๕๖
คนที่ ๓

เบอร์โทรศัพท์
๐๒-๒๔๑-๐๗๓๕
๐๒-๒๔๑-๔๐๖๗
๐๒-๒๔๖-๐๑๙๙
๐๒-๔๒๔-๒๙๑๐

๑๘๗

วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑.

บัญชีรายชื่อข้าราชการ / ลูกจ้างประจา / พนักงานราชการ ประกอบด้วย
ข้าราชการ
จ้านวน ๒๐ คน จ้าแนกตามเพศ ชาย ๑๒ คน หญิง ๘ คน
ลูกจ้างประจ้า
จ้านวน ๘ คน จ้าแนกตามเพศ ชาย ๒ คน หญิง ๖ คน
พนักงานราชการ
จ้านวน ๑๓ คน จ้าแนกตามเพศ ชาย ๔ คน หญิง ๙ คน
รวม ๔๑ คน
ชาย ๑๘ คน หญิง ๒๓ คน

ลาดับ

ชื่อ /สกุล

ตาแหน่ง

โทรศัพท์

๑
๒

ผู้อ้านวยการระดับสูง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ ๐๘-๑๘๔๘-๗๖๔๘
ฝ่ายบริหาร
กลุ่มงานอานวยการ
นิติกรช้านาญการ
๐๘-๙๗๕๗-๒๓๗๙
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
๐๘-๖๗๐๗-๕๘๕๖

นายชยุต

วงศ์ซนิช

๓
๔

นายจตุรงค์
นายประชา

สุขพัฒน์
ครองศรัทธา

๕

นายอมรเทพ

สุธีธเนศ

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาช้านาญงาน

๖
๗

น.ส.มนัสวีร์
น.ส.ณัชพร

มณีแสง
สีกล่อม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
พนักงานประจ้าส้านักงาน (ด้านบริหารทั่วไป)

๐๘-๑๖๖๓-๒๑๙๓
๐๘-๙๕๕๖-๒๙๙๒

๘
๙

น.ส.จุฑามาศ
น.ส.สุฑามาส

ทะแพงพันธุ์
คเชนทรก้าแหง

พนักงานประจ้าส้านักงาน (ด้านบริหารทั่วไป)
พนักงานประจ้าส้านักงาน (ด้านบริหารทั่วไป)

๐๘-๖๖๕๓-๐๕๗๙
๐๙๐๙๘๗-๙๙๓๐

๑๐
๑๑

นายธีรธวัชณ์ ค้าผงแดง
น.ส.อ้าพรพันธุ์ เคหะรุณ

พนักงานประจ้าส้านักงาน (ด้านบริหารทั่วไป)
พนักงานประจ้าส้านักงาน (ด้านบัญชี)

๐๘-๕๓๒๒-๖๕๗๙
๐๘-๙๖๖๖-๙๑๐๑

๑๒

นายเกือกูล

ไชยมงคล

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ข๑

๐๘-๙๑๕๗-๗๑๕๕

๑๓
๑๔

นายสมชาย
นายยุทธศักดิ์

จันที
แววนกยูง

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ข๑
พนง.ขับและควบคุมเครื่องจักรกลขนาดเบา

๐๘-๙๔๔๕-๒๙๖๓
๐๘-๗๑๖๘-๕๕๐๑

๑๕
๑๖

นางอ้าภาพร
นางทองขันต์

โสชาลี
มาสุข

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ ๑
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ ๑

๐๘-๙๔๙๕-๙๘๖๐
๐-๒๕๖๗-๒๙๖๖

๑๗

นางศิริรัตน์

พวงพุด

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ ๑

๐๘-๙๖๗๗-๘๕๔๗

๑๘
๑๙

นางบุญเรือน
นางอารมณ์

เจริญสุข
ปัญจะ

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ ๑
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ ๑

๐๘-๑๖๖๗-๘๔๑๘
๐๘-๙๑๐๙-๕๐๔๖

-

๑๘๘

ลาดับ

ชื่อ /สกุล

ตาแหน่ง

โทรศัพท์

กลุ่มงานนโยบายและแผน
๒๐
๒๑

นายธงฉัตร เล็กเลอสินธ์
น.ส.คริษฐา
อรุณประเสริฐ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

๐๘-๑๔๙๙-๐๖๓๑
๐๘-๑๔๐๔-๒๒๕๙

๒๒

น.ส.กนกกาญจน์ ประจันตเสน

พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๐๘-๑๗๑๗-๙๙๗๖

งานพัสดุและการเงิน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

๒๓

น.ส.ฑิตษ์ฏยา ผงผ่าน

๒๔
๒๕

น.ส.ชญาภา ค้าแก้ว
น.ส.ฐิติภัทรา ค้าผงแดง

เจ้าพนักงานธรการปฏิบัติงาน
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๐๘-๘๔๐๗-๘๐๗๕
-

๒๖
๒๗

น.ส.สราณีย์
น.ส.ภาวิณี

พนักงานประจ้าส้านักงาน (ด้านบัญชี)
พนักงานประจ้าส้านักงาน (ด้านบริหารทั่วไป)

๐๘-๑๗๐๐-๒๕๔๙
๐๘-๕๒๕๘-๖๘๑๐

ดีที่สุด
สนแก้ว

๐๘-๑๒๖๖-๗๖๗๘

ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒๘
๒๙

นายวีรชัย
คัมภีร์พงศ์
ว่าที่ ร.ต.วสันต์ สุขสม

๓๐

นายวสันต์

สุขสัจจี

๓๑

นายสรรค์ชัย

ริวเหลือง

๓๒
๓๓

น.ส.จินตนา
นายวินัย

นันทาพิพัฒน์
เรืองเกษม

๓๔
๓๕
๓๖

นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการ
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๐๘-๖๕๓๓-๔๑๔๔
๐๘-๙๙๙๒-๘๗๒๕

พนักงานประจ้าส้านักงาน (ด้านบริหารทั่วไป) ๐๘-๖๐๒๒-๒๒๘๑
ฝ่ายฝึกอบรบ
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรภายใน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ ๐๘-๑๙๑๖-๑๔๐๑
นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการ

๐๘-๙๓๐๓-๕๐๐๐
๐๘-๙๙๙๙-๕๓๙๕

น.ส.จันทิมา มณเฑียร
น.ส.หทัยวัลลภ์ มีสมศักดิ์

นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการ
นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการ

๐๘-๙๖๘๘-๙๗๖๒
๐๘-๖๑๔๗-๑๒๐๙

น.ส.เยาวลักษณ์ ทองค้า

พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๐๘-๕๖๘๕-๖๔๕๖

กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรภายนอก
นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการพิเศษ

๓๗

นายอาชวงศ์

สาริพัฒน์

๐๘-๙๙๖๙-๒๙๖๔

๓๘
๓๙

นายสมบูรณ์
นายประทีป

มาลาลักษณ์
บุญสิทธิ์

นายช่างโยธาอาวุโส
นายช่างเครื่องกลอาวุโส

๐๘-๙๔๓๖-๔๒๑๕
๐๘-๑๓๙๗-๐๓๙๙

๔๐
๔๑

น.ส.วีนสั สุดา
นายนพนัย

นันตะสุคนธ์
โพธิ์หา

นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการ
นายช่างโยธาช้านาญงาน

๐๘-๑๘๒๔-๐๑๓๘
๐๘-๖๒๒๓-๒๓๑๓

๔๒

น.ส.สิริยา

รักบ้ารุง

พนักงานพิมพ์ ส ๓

๐๘-๙๕๐๔-๙๕๑๒

๑๘๙
๒.

การแบ่งมอบหน้าที่ปฏิบัติแผนฉุกเฉิน (อพยพหนีไฟ)
๒.๑ คณะทางานอานวยการเหตุฉุกเฉินประกอบไปด้วย
๑. ผู้อ้านวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)
๒. รองผู้อ้านวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายฝึกอบรม
(....................................)
๓. รองผู้อ้านวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายบริหาร
(นายชยุต วงศ์วนิช)
มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
- ประกาศใช้แผนปฏิบัติการ สั่งการอพยพเจ้าหน้าที่และผู้ฝึกอบรมไปที่จุดปลอดภัย (จุด
รวมพล)
- แก้ไขสถานการณ์ ประเมินสถานการณ์ จนกว่าเหตุการณ์จะสงบ
- รวบรวมข้อมูล สอบสวนสาเหตุ
- สรุปเหตุการณ์
- ประกาศ สถานการณ์ และประกาศปิดสถานการณ์
๒.๒ คณะทางานตอบโต้เหตุฉุกเฉิน (ผจญเพลิงและกู้ภัย)ประกอบไปด้วย
๑. นายสมบูรณ์ มาลาลักษณ์
ผู้วางก้าลังเข้าดับเพลิง
๒. นายประทีป
บุญสิทธิ์
หัวหน้าชุดผจญเพลิง
๓. นายนพนัย
โพธิ์หา
รองหัวหน้าชุดผจญเพลิง
๔. นายสมชาย
จันที
ชุดผจญเพลิง
๕. ว่าที่ ร.ต.วสันต์ สุขสม
ชุดผจญเพลิง
มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
- ประเมินสถานการณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน ระงับเหตุ
- ใช้อุปกรณ์เช่น รถดับเพลิง เครื่องดับเพลิง อุปกรณ์อื่นๆ เข้าระงับเหตุ
- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ้านวยการเหตุฉุกเฉิน (อพยพหนีไฟ)
๒.๓ คณะทางานติดต่อสื่อสาร และประสานงานเหตุฉุกเฉิน ประกอบไปด้วย
๑. นายจตุรงค์
สุขพัฒน์
หัวหน้าคณะท้างาน
๒. น.ส.ณัชพร
สีกล่อม
คณะท้างาน
๓. น.ส..อ้าพรพันธุ์ เคหะรุณ
คณะท้างาน
มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
- ส่งสัญญาณเตือนภัย แจ้งอพยพ แจ้งสถานีดับเพลิงใกล้เคียง สถานีต้ารวจ และ
โรงพยาบาล

๑๙๐

๒.๔

๒.๕

๒.๖

๒.๗

- แจ้งผู้บังคับบัญชา (ผู้อ้านวยการเหตุฉุกเฉิน ตามล้าดับชัน) ทีมอพยพ ทีมดับเพลิง
ปฏิบัติตามแผน
- ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ้านวยการเหตุฉุกเฉิน (อพยพหนีไฟ)
คณะทางานไฟฟ้าแสงสว่างประกอบไปด้วย
๑. นายวีรชัย
คัมภีรพงศ์
หัวหน้าคณะท้างาน
๒. นายอมรเทพ สุธีธเนศ
คณะท้างาน
๓. นายธีรธวัชณ์ ค้าผงแดง
คณะท้างาน
มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
- ตัดกระแสไฟฟ้า บริเวณเหตุฉุกเฉิน หรือทังหมด
- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ้านวยการเหตุฉุกเฉิน (อพยพหนีไฟ)
คณะทางานรักษาความปลอดภัย และจัดการจราจรประกอบไปด้วย
๑. นายประชา ครองศรัทธา
หัวหน้าคณะท้างาน
๒. นายวสันต์
สุขสัจจี
คณะท้างาน
๓. เจ้าหน้าที่ รปภ. ทุกคน
คณะท้างาน
มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
- ปิดการจราจร
- อ้านวยความสะดวกด้านการจราจร
- ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณที่เกิดเหตุ
- ป้องกันเหตุลักทรัพย์สินภายในวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ้านวยการเหตุฉุกเฉิน (อพยพหนีไฟ)
คณะทางานอพยพ อาคาร ๔ (ริมชล)ประกอบไปด้วย
๑. น.ส.มนัสวีร์
มณีแสง
หัวหน้าคณะท้างาน
๒. น.ส.สุฑามาส คเชนทรก้าแหง
คณะท้างาน
๓. น.ส.จุฑามาศ ทะแพงพันธุ์
คณะท้างาน
มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
- น้าอพยพเจ้าหน้าที่ หรือผู้เข้ารับการฝึกอบรม เมื่อได้รับค้าสั่งมาที่จุดรวมพล
- ตรวจสอบจ้านวนผู้พักอาศัย หรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมมาที่จุดรวมพล
- อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ้านวยการเหตุฉุกเฉิน (อพยพหนีไฟ)
คณะทางานอพยพ (อาคารอานวยการ ชั้น ๑ , ชั้น ๒ ,ห้องจอมพล ) ประกอบไปด้วย
๑. นายธงฉัตร เล็กเลอสินธุ์
หัวหน้าคณะท้างาน
๒. น.ส.ฑิตย์ฏยา ผงผ่าน
คณะท้างาน
๓ .น.ส.กนกกาญจน์ ประจันตเสน
คณะท้างาน

๑๙๑
มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
- น้าอพยพเจ้าหน้าที่ หรือผู้เข้ารับการฝึกอบรม เมื่อได้รับค้าสั่งมาที่จุดรวมพล
- ตรวจสอบจ้านวนผู้พักอาศัย หรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมมาที่จุดรวมพล
- อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ้านวยการเหตุฉุกเฉิน (อพยพหนีไฟ)
๒.๘ คณะทางานอพยพ (อาคารอานวยการ ชั้น ๓ , ชั้น ๔ ) ประกอบไปด้วย
๑. น.ส.จินตนา
นันทาพิพัฒน์
หัวหน้าคณะท้างาน
๒. นายวินัย เรืองเกษม
คณะท้างาน
๓. น.ส.เยาวลักษณ์ ทองค้า
คณะท้างาน
มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
- น้าอพยพเจ้าหน้าที่ หรือผู้เข้ารับการฝึกอบรม เมื่อได้รับค้าสั่งมาที่จุดรวมพล
- ตรวจสอบจ้านวนผู้พักอาศัย หรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมมาที่จุดรวมพล
- อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ้านวยการเหตุฉุกเฉิน (อพยพหนีไฟ)
๒.๙ คณะทางานตรวจสอบจานวนเจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบไปด้วย
๑. นายอาชวงศ์ สาริพัฒน์
หัวหน้าคณะท้างาน
๒. น.ส.สิริยา รักบ้ารุง
คณะท้างาน
๓. น.ส.ชญาภา ค้าแก้ว
คณะท้างาน
มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
- ตรวจสอบจ้านวนเจ้าหน้าที่วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ปฏิบัติงานประจ้าวัน
- ตรวจสอบจ้านวน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- สรุปรายชื่อเจ้าหน้าที่ วปภ.และผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกหลักสูตร รายงานต่อผู้อ้านวยการ
เหตุฉุกเฉิน
- อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ้านวยการเหตุฉุกเฉิน (อพยพหนีไฟ)
๒.๑๐ คณะทางานเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย และสนับสนุนประกอบไปด้วย
๑. นายสรรค์ชัย ริวเหลือง
หัวหน้าคณะท้างาน
๒. นายเกือกูล ไชยมงคล
คณะท้างาน
๓. นายยุทธศักดิ์ แววนกยูง
คณะท้างาน
มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
- เคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย น้าส่งผู้ได้รับบาดเจ็บโรงพยาบาล
- สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือ ทีมดับเพลิงและกู้ภัย
- อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ้านวยการเหตุฉุกเฉิน (อพยพหนีไฟ)

๑๙๒
๒.๑๑ คณะทางานปฐมพยาบาล ประกอบไปด้วย
๑. น.ส.วีนัสสุดา
นันตะสุคนธ์
หัวหน้าคณะท้างาน
๒. น.ส.จันทิมา
มณเฑียร
คณะท้างาน
๓. น.ส.หทัยวัลลภ์ มีสมศักดิ์
คณะท้างาน
๔. น.ส.คริษฐา
อรุณประเสริฐ
คณะท้างาน
มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
- ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ น้าส่งผู้ได้รับบาดเจ็บ โรงพยาบาล
- ประสานงานกับโรงพยาบาลใกล้เคียง ,มูลนิธิ น้าส่งผู้ได้รับบาดเจ็บ
- อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ้านวยการเหตุฉุกเฉิน (อพยพหนีไฟ)

๑๙๓
๓.

ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อพบเหตุ

การติดต่อสื่อสารกรณีเหตุฉุกเฉิน

๑๙๔
๔.
ที่
๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖

การติดต่อสื่อสารกรณีเหตุฉุกเฉิน
รายการ
ผู้อานวยการเหตุฉุกเฉิน
นายพรพจน์ เพ็ญพาส
นายชยุต วงศ์วนิช
คณะทางานติดต่อสื่อสาร
นายจตุรงค์ สุขพัฒน์
น.ส.ณัชพร สีกล่อม
น.ส.อ้าพรพันธุ์ เคหะรุณ
คณะทางานตอบโต้เหตุฉุกเฉิน
นายสมบูรณ์ มาลาลักษณ์
นายประทีป บุญสิทธิ์
นายนพนัย โพธิ์หา
นายสมชาย จันที
ว่าที่ ร.ต.วสันต์ สุขสม
น.ส.อภินทร์พร เอี่ยมบ้านไร่
คณะทางานแสงสว่าง
นายวีรชัย คัมภีรพงศ์
นายอมรเทพ สุธีธเนศ
นายธีรธวัชณ์ ค้าผงแดง
คณะทางานรักษาความปลอดภัย
และจัดการจราจร
นายประชา ครองศรัทธา
นายวสันต์ สุขสัจจี
เจ้าหน้าที่ รปภ.
คณะทางานอพยพ
น.ส.จินตนา นันทาพิพัฒน์
นายนิรุทธิ์ สาธุวงค์
นายวินัย เรืองเกษม
น.ส.ฑิตษ์ฎยา ผงผ่าน
น.ส.มนัสวีร์ มณีแสง
น.ส.สุฑามาส คเชนทรค้าแหง
น.ส.จุฑามาศ ทะแพงพันธุ์
น.ส.กนกกาญจน์ ประจันตเสน
น.ส.เยาวลักษณ์ ทองค้า

นามเรียกขานวิทยุ
ความถี่ ๑๕๓.๗๗๕

เบอร์โทรศัพท์
๐๘-๑๗๐๑-๔๘๖๗
๐๘-๑๘๔๘-๗๖๔๘
๐-๒๙๕๙-๖๖๔๑
๐๘-๙๗๕๗-๒๓๗๙
๐๘-๙๕๕๖-๒๙๙๒
๐๘-๙๖๖๖-๙๑๐๑
๐-๒๙๕๙-๕๖๘๑
๐๘-๙๔๓๖-๔๒๑๕
๐๘-๑๓๙๗-๐๓๙๙
๐๘-๖๒๒๓-๒๓๑๓
๐๘-๙๔๔๕-๒๙๖๓
๐๘-๙๙๙๒-๘๗๒๕
๐๘-๗๕๗๕-๓๑๔๘
๐๘-๖๕๓๓+๔๑๔๔
๐๘-๕๓๒๒-๖๕๗๙

๐๘-๖๗๐๗-๕๘๕๖
๐๘-๙๑๕๗-๗๑๕๕

๐๘-๙๓๐๓-๕๐๐๐
๐๘-๑๘๒๙-๘๗๘๖
๐๘-๙๙๙๙-๕๓๙๕
๐๘-๑๒๖๖-๗๖๗๘
๐๘-๑๖๖๓-๒๑๙๓
๐๙-๐๙๘๗-๙๙๓๐
๐๘-๖๖๕๓-๐๕๗๙
๐๘-๑๗๑๗-๙๙๗๖
๐๘-๕๖๘๕-๖๔๕๖

หมายเหตุ

๑๙๕
ที่
๗.

๘.

รายการ
คณะทางานตรวจสอบยอด
นายอาชวงศ์ สาริพัฒน์
น.ส.สิริยา รักบ้ารุง
น.ส.อรุณวดี บุณฑิต
คณะทางานเคลื่อนย้าย และ
สนับสนุน
นายสรรค์ชัย ริวเหลือง
นายเกือกูล ไชยมงคล
นายยุทธศักดิ์ แววนกยูง

คณะทางานปฐมพยาบาล
น.ส.วีนสั สุดา นันตะสุคนธ์
น.ส.จันทิมา มณเฑียร
น.ส.หทัยวัลลภ์ มีสมศักดิ์
น.ส.คริษฐา อรุณประเสริฐ
๑๐. โรงพยาบาลปทุมธานี
สถานีต้ารวจปากคลองรังสิต

นามเรียกขานวิทยุ
ความถี่ ๑๕๓.๗๗๕

เบอร์โทรศัพท์
๐๘-๙๙๖๙-๒๙๖๔
๐๘-๙๕๐๔-๙๕๑๒
๐๘-๑๖๕๙-๘๕๘๓

๐๘-๑๙๑๖-๗๔๐๙
๐๘-๙๑๕๗-๗๑๕๕
๐๘-๗๑๖๘-๕๕๐๑

๙.

สถานีดับเพลิง ทต.บางพูน

๐๘-๑๘๒๔-๐๑๓๘
๐๘-๙๖๘๘-๙๗๖๒
๐๘-๖๑๔๗-๑๒๐๙
๐-๒๕๙๘-๘๘๘๘
๐-๒๕๐๑-๒๘๙๒
๐-๒๕๐๑-๒๒๙๘
๐-๒๕๖๗-๕๕๙๒-๓

หมายเหตุ

