แผนบริหารความต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

แผนบริหารความต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จัดทาแผนบริหารความต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อม
ต่อสภาวะวิกฤต ในกรณีที่บุคลากรไม่สามารถเข้าปฏิบัติราชการในกรมได้ เช่น การปิดสถานที่ราชการ การชุมนุม
ของกลุ่มทางการเมือง/กลุ่มแรงงงาน ณ สถานที่ราชการ หรือเส้นทางต่างๆที่ใช้ในการเดินทาง การเกิดอุทกภัย
วาตภัย เป็นต้น
องค์ประกอบของแผนประกอบด้วย รายชื่อคณะบริหารเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
และทีมงาน แผนย่อยในการบริหารจัดการกรณีสภาวะวิกฤต จานวน 6 แผน ได้แก่ แผนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน
แผนบริหารจัดการด้านบุคลากร แผนบริหารจัดการด้านฐานข้อมูล วัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จาเป็น แผนบริหาร
จัดการด้านยานพาหนะ แผนปฏิบัติงานในภาวะวิกฤต และแผนการใช้สถานที่ปฏิบัติงานในภาวะวิกฤต
เพื่อให้แผนบริหารความต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล กรมได้จัดตั้งคณะบริหาร
เตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตขึ้น ประกอบด้วย หัวหน้าคณะ รองหัวหน้าคณะ และทีมงานฯ พร้อมทั้ง
บุคลากรสารอง โดยทุกตาแหน่งจะต้องร่วมมือกัน ในการกากับดูแลการปฏิบัติงาน ติดตามสถานการณ์ และ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้กรมสามารถบริหารงานและให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกลับสู่
สภาวะปกติได้โดยเร็วตามบทบาทหน้าที่ที่กาหนดไว้
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คณะบริหารเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

หัวหน้าคณะ
อธิบดี (นายสุเมธ มโหสถ)

รองหัวหน้าคณะ
รองอธิบดี (นายสุวิทยา จันทวงศ์)

รองหัวหน้าคณะ
รองอธิบดี (อภิญญา สุจริตตานันท์)

รองหัวหน้าคณะ
รองอธิบดี

ผู้ประสานงาน
เลขานุการกรม
(พันจ่าอากาศเอกสมหวัง หมอยาดี)

หัวหน้าทีมฯ
หน.ผต.
(นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน)

นายสมศักดิ์ พิรินยวง
นายอนุชน วรินทร์เสถียร
นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์
นายวชิระ ศรีบัวชุม
นายสมภพ ปราบณรงค์

หัวหน้าทีมฯ
ผอ.กสว.
(นายมโนชญ์ แสงแก้ว)
นางนิตยา โพธิ์สุข

หัวหน้าทีมฯ
ลข.สลก.

หัวหน้าทีมฯ
ผอ.กคร.

(พันจ่าอากาศเอก
สมหวัง หมอยาดี)

(นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์)

นายอาทร นุ่นสังข์
นายพงษ์พัฒนา สุทธิพันธุ์
นางสาวจันทนา ศิริมธุรส
นางสาวสุพัฒตรา วิชาพร

หัวหน้าทีมฯ
ผอ.กน.
(นางนิตยา อัยราวงศ์)

นายจเร พูลช่วย
นายณรงค์ฤทธิ์ วรรณโส
นายอรรถกร นวลกระจ่าง
นางสาวณัฐพร พิชยภิญโญ นายมนตรี มณีรัตน์
นางเงินยวง มหาวงษ์
นางสาวเยาวลักษณ์
ฉันทอมรเลิศกุล

นางสาวนงลักษณ์ วาทหงษ์
นายสายชล แจ่มแจ้ง
นางสาวกาญจนา พูลแก้ว
นางสาวเกสร เกิดหลา
นางนาทิพย์ อภิชัย

หัวหน้าทีมฯ
ผอ.กภ.
(นายอานวย ภู่ระหงษ์)

นางสาวปรียานันท์ ลิขิตศานต์
นายจาเริญ อินยา
นายสุรศักดิ์ บรรลือศักดิ์
นางวันทนา ณัฐพูลวัฒน์
นางสาวพรสิริ เฉลิมขวัญมงคล

นายสานิตย์ ปั้นสังข์
นางขนิษฐา มัจฉากล่า

หัวหน้าทีมฯ
ผอ.กจ.
(นางวลัยพร เหล่าวานิช)

หัวหน้าทีมฯ
ผอ.สพม.
(นางโสภา เกียรตินิรชา)

นายจะวัน สุนันท์กิ่งเพชร
นางสาวพิมล ทวีพฤกษ์สิริกุล
นายไชยยศ สว่างจันทร์
นางสาวสิริพร บุญเรือง

นางสาวเบญจมาศ จัตตานนท์
นายศักดิ์ เศวตวงศ์
นางศิริพร วัฒนจันทร์
นายอุริศ แช่มสุวรรณวงษ์
นายสุกิจ ครุฑคง

หัวหน้าทีมฯ
ผอ.สรส.
((นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์)

นางสาวรัดเกล้า เชาวลิต
นายเฉลิมทัต ตันโสภณ
นายวิทยา เลิศปีติโกวิท
นางสาวกุนณัทฐา ศรีม่วง
นางสาวเนาวรัตน์ มานิตยกูล
นายประสิทธิ์ ปาตังคะโร
นายพัฒนชาต ขุมทอง

หัวหน้าทีมฯ
ผอ.กพร.
(น.ส.สุมาณี ณ อัมพร)
นางนงนุช ทิพย์เกษร
นางสาวกัญญาวดี วิสัย
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คณะบริหารเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (ต่อ)
Z9jvXZ9jvX

หัวหน้าคณะ
อธิบดี (นายสุเมธ มโหสถ)

รองหัวหน้าคณะ
รองอธิบดี (นายสุวิทยา จันทวงศ์)

รองหัวหน้าคณะ
รองอธิบดี (อภิญญา สุจริตตานันท์)

รองหัวหน้าคณะ
รองอธิบดี

ผู้ประสานงาน
เลขานุการกรม
(พันจ่าอากาศเอกสมหวัง หมอยาดี)

หัวหน้าทีมฯ
ผอ.กตส.
(นางกรรณารัตน์ อรรจน์สาธิต)
นางสาวสมจิตร ทองคา
นางสาวชนิดาภรณ์ ลินทอง

หัวหน้าทีมฯ
ผอ.กค.
(นางวัชรี มากหวาน)
นางสาวจุฑามาศ มาฤาษี
นางสาวศุภรรจิต พนาวาส
นางดวงพร มันตะ
นางกฤษณา โนรินทร์

หัวหน้าทีมฯ
ผอ.กคน.
(นายครรชิต มโนวรางกูล)

ร.อ.จักรทิพย์ กล่าเสือ ร.น.
นางพวงทอง โชคบุญเจริญ
นายบุรัชย์ จันทรักษ์

-4ในกรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถติดต่อ/ประสานงานเพื่อสั่งการบุคลากรในหน่วยงานได้ ให้บุคลากร
สารองทาหน้าทีถ่ ่ายทอดข้อสั่งการแทนบุคลากรหลัก รายละเอียดปรากฏดังตาราง
ตารางรายชื่อบุคลากรหลักและบุคลากรสารอง
บุคลากรหลัก
ชื่อ – สกุล
เบอร์โทรศัพท์
นายสุเมธ มโหสถ
08 1926 8383
พันจ่าอากาศเอก
08 1927 6522
สมหวัง หมอยาดี
นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน 08 1806 9838
นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ 06 3270 4851
นายอานวย ภู่ระหงษ์
08 1371 0910

นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์
นายมโนชญ์ แสงแก้ว
นางนิตยา อัยราวงศ์
นางวลัยพร เหล่าวานิช
นางโสภา เกียรตินริ ชา
นางสาวสุมาณี ณ อัมพร

09 8253 1742
08 1752 5965
08 1752 5973
08 1928 5163
08 1875 0801
08 5483 8677
นางกรรณารัตน์ อรรจน์สาธิต 08 5480 3528
นางวัชรี มากหวาน
08 1829 4891
นายครรชิต มโนวรางกูล 06 3384 2772

บทบาท
หัวหน้าคณะ
หัวหน้าทีม สลก.
และผู้ประสานงาน
หัวหน้าทีมสานัก
ผู้ตรวจราชการกรมฯ
หัวหน้าทีม กคร.
หัวหน้าทีม กภ.
หัวหน้าทีม สรส.
หัวหน้าทีม กสว.
หัวหน้าทีม กน.
หัวหน้าทีม กจ.
หัวหน้าทีม สพม.
หัวหน้าทีม กพร.
หัวหน้าทีม กตส.
หัวหน้าทีม กค.
หัวหน้าทีม กคน.

บุคลากรสารอง
ชื่อ – สกุล
เบอร์โทรศัพท์
นายสุวิทยา จันทวงศ์
08 1869 7438
นายอาทร นุ่นสังข์
08 1839 1315
นายสมศักดิ์ พิรินยวง

09 2260 0725

นางสาวนงลักษณ์ วาทหงษ์

08 1809 9365
นางสาวปรียานันท์ ลิขิตศานต์ 08 9924 2756
นางสาวรัดเกล้า เชาวลิต
08 9924 3581
นางนิตยา โพธิ์สุข
08 1837 5925
นายจเร พูลช่วย
08 9120 2291
นายจะวัน สุนันท์กิ่งเพชร 09 0197 8215
นางสาวเบญจมาศ จัตตานันท์ 08 1920 9452
นางนงนุช ทิพย์เกษร
08 7110 9511
นางสาวสมจิตร ทองคา
08 7815 9828
นางสาวจุฑามาศ มาฤาษี
08 5485 2526
ร.อ.จักรทิพย์ กล่าเสือ
08 1854 5541

มาตรการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรณีเกิดภาวะวิกฤตไม่สามารถปฏิบัติงาน
ในกรมฯ ได้ จึงได้กาหนดให้มีแผนย่อยในการบริหารจัดการ รวม 6 แผน ดังนี

1. แผนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน
1. หั ว หน้ าคณะบริ ห ารเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตแจ้งให้ ผู้ ประสานงานรับ ทราบ
เหตุการณ์ฉุกเฉิน และประกาศใช้แผนบริ หารความต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตภายใน
หน่วยงาน
2. ผู้ ป ระสานงาน แจ้ ง ให้ หั ว หน้ า ที ม (ผอ.ส านั ก /กอง/กลุ่ ม ) แต่ ล ะหน่ ว ยงานรั บ ทราบ
เหตุการณ์ฉุกเฉินทางแอพพลิเคชั่นสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network เช่น line, facebook, message
เป็นต้น) ทาง e-mail โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์ และโทรสาร
3. ผู้อานวยการสานัก/กอง/กลุ่ม ประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อม
ต่อสภาวะวิกฤตตามสายงานการบังคับบัญชา จนถึงบุคลากรภายใต้การบังคับบัญชาทุกคน ให้รับทราบเหตุการณ์
ฉุกเฉินและปฏิบัติตามแผนที่กาหนดทางแอพพลิเคชั่นสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network เช่น line, facebook,
message เป็นต้น) ทางโทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์ และโทรสาร
4. กรมและทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริ การทราบถึงแนวทางการมาขอรับบริการ
ในภาวะฉุกเฉินและให้ทุกหน่วยงานแจ้งเครือข่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบ
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2. แผนบริหารจัดการด้านบุคลากร
1. ให้ทุกสานัก/กอง/กลุ่ม สารวจบุคลากรภายในหน่วยงานและจัดทาข้อมูลรายชื่อ เบอร์
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ e-mail line และที่อยู่สารองที่ติดต่อได้ (กรณีอยู่ต่างจังหวัด) และปรับให้เป็นปัจจุบัน หากมี
การแต่งตัง โยกย้ายบุคลากร
2. กรณี บุคลากรไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานในกรมและสถานที่ทางานปกติ ได้ ให้ หัวหน้าทีม
ใช้ดุลยพินิจในการสั่งการ ให้บุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานเร่งด่วนไปปฏิบัติงาน ณ สรพ./สสค. ใกล้บ้านหรือพืนที่
ปฏิบัติงานสารองตามแผน และให้ลงลายมือชื่อในแต่ละวัน พร้อมทังรายงานให้หัวหน้าทีมทราบ หรือ กรณี
ที่ไม่มีงานเร่งด่วนให้หัวหน้าทีมใช้ดุลยพินิจในการบริหารจัดการเป็นรายบุคคล
3. หัวหน้าทีมรายงานผลการปฏิบัติงานเร่งด่ว น รวมทังรายงานผลการปฏิบัติงานรายวัน
ให้รองหัวหน้าคณะตามสายบังคับบัญชาทราบทางโทรศัพท์ และ/หรือ line
4. พนักงานขับรถให้รออยู่ ณ พืนที่สารองตามแผนและเปิดโทรศัพท์ไว้ตลอดเวลา เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการปฏิบัติงาน กรณีต้องใช้ยานพาหนะ
5. ให้บุคลากรกรมทุกคน เปิดโทรศัพท์มือถือไว้ตลอดเวลา และเปิด แอพพลิเคชั่นสื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Network เช่น line, Facebook, message เป็นต้น) เพื่อติดตามข้อสั่งการ ความเคลื่อนไหว
ของสถานการณ์ที่เกิดขึน ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในภาวะวิกฤต

3. แผนบริหารจัดการด้านฐานข้อมูล วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่จาเป็น
1. ให้ ทุ ก ส านั ก /กอง/กลุ่ ม ส ารองข้ อ มู ล /เอกสารที่ ส าคั ญ และจ าเป็ น ไว้ ใน Cloud หรื อ
แอพพลิเคชั่นสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน ในกรณีที่ไม่สามารถเข้ามาปฏิบัติงานภายในกรมได้
2. กรณี ไ ม่ ส ามารถใช้ ฐ านข้ อ มู ล การปฏิ บั ติ ง านในระบบออนไลน์ ไ ด้ ให้ ด าเนิ น งานหรื อ
ปฏิบัติงานด้วยมือ (Manual Processing)
3. ให้หัวหน้าทีมใช้ดุลยพินิจในการนา Notebook หรือ PC หรือวัสดุ ครุภัณฑ์ที่สามารถ
เคลื่อนย้ายได้และเชื่อมต่อไปยังระบบ Cloud ไปปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานสารอง หรือเก็บไว้ที่บ้านของเจ้าหน้าที่
โดยให้จัดทาข้อมูลรายการ ทะเบียนครุภัณฑ์ จานวน รวมทังรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบวัสดุ ครุภัณฑ์ดังกล่าว
ไว้เป็นหลักฐาน

4. แผนบริหารจัดการด้านยานพาหนะ
1. ให้หัวหน้าทีมใช้ดุลยพินิจในการเคลื่อนย้ายยานพาหนะจากสถานที่ราชการ (กรม) ไปไว้
ในสถานทีป่ ลอดภัย เพื่อป้องกันทรัพย์สินของทางราชการ ตามความจาเป็นและเหมาะสม
2. กรณี นายานพาหนะไปเก็บไว้นอกสถานที่ราชการ ให้จัดทาหนังสือขออนุมัติอธิบดี โดยให้
ระบุชนิดของยานพาหนะ ทะเบียนรถ พร้อมรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไว้เป็นหลักฐานด้วย
3. ให้ กองบริ ห ารการคลั งประสานสถานี บริ การน ามั นเชื อเพลิ งส ารองอยู่ ใ กล้ ส ถานที่ ตั ง
หน่วยงานที่หัวหน้าคณะบริหารเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตประกาศใช้เป็นพืนที่สารอง เพื่อเติมนามัน
ในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินไม่สามารถนายานพาหนะเติมนามันเชือเพลิงในสถานีที่กรมกาหนดได้
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5. แผนการปฏิบัติงานในภาวะวิกฤต
1. ให้ทุกหน่วยงานนาเสนอแผนงานที่สาคัญ เร่งด่วน ที่จะต้องดาเนินการในระหว่างการไป
ปฏิบัติงาน ณ สถานที่สารองตามแผน เพื่อให้ภ ารกิจของกรม สามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และให้
เลขานุการกรมเป็นผู้กาหนดแผนการประชุม โดยจัดลาดับตามความเร่งด่วนของงาน
2. ให้ เลขานุ การกรมสรุป และรายงานความคืบหน้าของสถานการณ์ให้ หั วหน้าคณะและ
ทีมผู้บริหารทราบเป็นระยะ เพื่อ กาหนดแนวทางการปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ที่เกิดขึน
รวมทังสรุปจานวนและรายชื่อบุคลากรในหน่วยงานที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
3. ให้กองบริหารการคลังจัดเตรียมการสารองงบประมาณฉุกเฉินตามความเหมาะสม

6. แผนการใช้สถานที่ปฏิบัติงานในภาวะวิกฤต
สถานที่ ป ฏิ บั ติ ง านส ารองกรณี เ กิ ด ภาวะวิ ก ฤต ไม่ ส ามารถเข้ า ปฏิ บั ติ ง านในกรมได้
ประกอบด้วย
๑. กองความปลอดภัยแรงงาน (อาคารส่วนแยกตลิ่งชัน)
๒. สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ
๓. สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี
๔. สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี
๕. สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
๖. สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี
๗. อาคารเช่า สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
๘. สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพืนที่ ๑ – ๑๐
๙. ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ
๑๐. ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม
ให้กรมประกาศสถานที่ปฏิบัติงานสารองของบุคลากรกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และให้เลขานุการกรมประสานงาน
กรมสวัส ดิ การและคุ้ มครองแรงงานจะดาเนิ น การตามแผนดั งกล่ า ว โดยหั ว หน้า ที ม
(อธิบดี) จะเริ่มใช้แผนบริหารความต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต เมื่อกรมถูกตัดสาธารณูปโภค
จนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หรือสถานการณ์ที่อาจไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ให้บุคลากรกรมทุกคน ปฏิบัติ
ตามแนวทางที่ กาหนดไว้ในแผนดั งกล่ าวจนกว่า สถานการณ์จ ะเข้า สู่ ส ภาวะปกติ และหั ว หน้ าที ม (อธิบ ดี )
มีข้อสั่งการให้ยกเลิกการใช้แผนฯ


