แผนสํารองฉุกเฉิน
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
(สํานักงาน กปร.)

(สํานักงาน กปร. ฉบับปงบประมาณ พ.ศ. 2553)

คํานํา
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน
กปร.) เปนสวนราชการที่ตั้งอยูภายในทําเนียบรัฐบาล อาคารสํานักงานไดรับการขึ้นทะเบียน เปนอาคารอนุรักษ
โบราณสถาน เนื่องจากเปนสถานศึกษาของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา (เดิม) ตัวอาคารเปนตึกปูนสูง 3
ชั้น แตละชั้นมีความสูงจากพื้นประมาณ 4 เมตร ชั้นที่ 1 และ 2 เปนสถานที่ทํางานของหนวยงานภายใน
สวนชั้นที่ 3 เปนหองประชุมและดาดฟา
ในการปฏิบัติงราชการที่สามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่องภายใตสถานการณเหตุฉุกเฉินตาง ๆ
ที่อาจเกิดขึ้น สํานักงาน กปร. ไดจัดทําแผนสํารองฉุกเฉิน ป 2554 ขึ้น เพื่อใหการรองรับกรณีมีเหตุฉุกเฉินและ
รักษาความปลอดภัยของสํานักงาน กปร. เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทันสมัย และเหมาะสมกับภารกิจ ตลอดทั้ง
เปนการเตรียมความพรอมเพื่อปองกันไวลวงหนา และสามารถระงับ แกไข สถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นใหยุติได
โดยเร็ว โดยเจาหนาที่ สํานักงาน กปร. จะใชแผนฉบับนี้เปนแนวปฏิบัติในกรณีที่มีเหตุการณตาง ๆ เกิดขึ้น
ตอไป
ลงชื่อ ...................................................... ผูอนุมัติแผน
(นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ)
เลขาธิการ กปร.

(สํานักงาน กปร. ฉบับปงบประมาณ พ.ศ. 2554)

แผนสํารองฉุกเฉิน
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)

1. สถานการณ
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) เปนสวน
ราชการอิสระ ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ ทบวง มีฐานะเปนกรม ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี
โดยเปนหนวยงานกลางในการประสานการดําเนินงานสนองพระราชดําริ
สํานักงาน กปร. มีที่ตั้งอยูภายในทําเนียบรัฐบาล อาคารสํานักงานไดรับการขึ้นทะเบียน เปน
อาคารอนุรักษโบราณสถาน เนื่องจากเปนสถานศึกษาของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา (เดิม) ตัวอาคารเปน
ตึกปูนสูง 3 ชั้น แตละชั้นมีความสูงจากพื้นประมาณ 4 เมตร ชั้นที่ 1 และ 2 เปนสถานที่ทํางานของหนวยงาน
ภายใน สวนชั้นที่ 3 เปนหองประชุมและดาดฟา

2 . เหตุฉุกเฉินและการรักษาความปลอดภัย
การดําเนินการในสถานการณฉุกเฉินและการรักษาความปลอดภัยของสํานักงาน กปร. ที่ผานมา นั้น สํานักงาน
กปร. ปฏิ บัติตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัย แหงชาติ พ.ศ. 2517 และเพื่อ ใหการรักษาความ
ปลอดภัยของหนวยงานมีความทันสมัย เหมาะสมกับภารกิจ สํานักงาน กปร. ไดดําเนินการตามคําสั่งสํานัก
นายกรัฐมนตรีลับ ที่ 165/2548 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 เรื่องการจัดทําแผนรักษาความปลอดภัยทําเนียบ
รัฐบาล โดยไดจัดแผนรักษาความปลอดภัยสํานักงาน กปร. พ.ศ. 2548 เปนแผนรักษาความปลอดภัยของ
สํานักงาน กปร.
ตอมาเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2552 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ไดลงนามในคําสั่ง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อใหระเบียบดังกลาวมี
รายละเอียดในทางปฏิบัติเหมาะสมกับกาลปจจุบันและไมเกินความจําเปน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น
สํานักงาน กปร. จึงไดดําเนินการปรับปรุงแผนรักษาความปลอดภัยสํานักงาน กปร. พ.ศ. 2548 เปนแผนรักษา
ความปลอดภัยสํานักงาน กปร. พ.ศ. 2552 โดยการนําหลักเกณฑตางๆ ที่กําหนดไวในแผนรักษาความปลอดภัย
แหงชาติ 2552 เปนหลักในการปฏิบัติงาน ปองกัน และรักษาความปลอดภัยของสํานักงาน กปร. ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2552

3. วัตถุประสงค
เพื่อใหการรองรับกรรณมีเหตุฉุกเฉินและรักษาความปลอดภัยของสํานักงาน กปร. เปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และเหมาะสมกับภารกิจ ตลอดทั้งเปนการเตรียมความพรอมเพื่อปองกันไวลวงหนา
และสามารถระงับ แกไข สถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นใหยตุ ิไดโดยเร็ว

(สํานักงาน กปร. ฉบับปงบประมาณ พ.ศ. 2554)
4. แนวคิดการปฏิบตั ิ
4.1 ใหความสําคัญกับการปองกันมิใหเกิดสถานการณภยั ตางๆ ที่จะเกิดขึ้นเปนลําดับแรก
4.2 เตรียมความพรอมดานบุคลากร และทรัพยสินของสวนราชการของทรัพยากรทุกประเภท
ใหมีความปลอดภัยและมีความพรอมรับกับสถานการณตางๆ ที่จะเกิดขึ้นตลอดเวลา
4.3 กําหนดพืน้ ที่ในการรักษาความปลอดภัยและกําหนดผูรับผิดชอบในแตละพื้นทีใ่ หชัดเจน
โดยใหเจาหนาที่ทุกคนไดเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงานรับผิดชอบรวมกัน
4.4 รวบรวมขอมูล เอกสารเฉพาะกิจ ที่สําคัญ ตลอดทั้งกําหนดทะเบียนการเก็บรักษาไวในที่
ปลอดภัย สามารถเคลื่อนยายไดทันทีที่สถานการณเกิดขึน้ ไดอยางฉับไว
5. พื้นที่เปาหมาย
5.1 ภายในอาคารสํานักงาน
5.1.1 ชั้นที่ 1 (ปกซาย)
1) หองโถง
2) สํานักงานเลขาธิการ (ฝายบริหารทั่วไป ฝายชวยอํานวยการ งานสารบรรณ
งานอาคารสถานที่)
3) หองผูอํานวยการสํานักงานเลขาธิการ
4) งานสื่อสาร
5) กลุมบริหารการเงินการคลังและพัสดุ
6) หองพัสดุ
7) กลุมตรวจสอบภายใน
8) กลุมประชาสัมพันธ
9) หองผูอํานวยการสํานักประสานงานโครงการพื้นที่ 1
10) หองน้ํา
5.1.2 ชั้นที่ 1 (ปกขวา)
1) งานยานพาหนะ
2) หองเก็บเอกสาร
3) หองควบคุมระบบไฟฟา และหองควบคุมระบบโทรศัพทอัตโนมัติ
4) กลุมศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ
5) กลุมประสานงานโครงการพื้นที่ภาคกลาง
6) กลุมประสานงานโครงการพื้นที่ภาคใต
7) หองน้ํา

(สํานักงาน กปร. ฉบับปงบประมาณ พ.ศ. 2554)
5.1.3 ชั้นที่ 2 (ปกซาย)
1) หองโถง
2) หองเลขาธิการ กปร.
3) ศูนยสารสนเทศ
4) หองคอมพิวเตอร
5) หองผูอํานวยการสํานักประสานงานโครงการพื้นที่ 2
6) กลุมแผนงาน
7) กลุมวิเทศสัมพันธ
8) กลุมพัฒนาระบบบริหาร
9) กลุมติดตามประเมินผล
10) หองผูอํานวยการสํานักแผนงานและติดตามประเมินผล
11) หองรองเลขาธิการ- สายเมือง
12) หองที่ปรึกษา
13) หองรองเลขาธิการ – โกวิทย
5.1.4 ชั้นที่ 2 (ปกขวา)
1) กลุมประสานงานโครงการพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2) กลุมประสานงานโครงการพื้นที่ภาคเหนือ
3) กลุมนิติการ
4) กลุมบริหารทรัพยากรบุคคล
5) หองผูเชี่ยวชาญพิเศษ –ก.
6) หองที่ปรึกษา
7) หองที่ปรึกษา –จ.
8) หองรองเลขาธิการ -ส.
9) หองน้ํา
5.1.5 ชั้นที่ 3
1) หองรับรองพิเศษ
2) หองประชุม 301
3) หองประชุม 302
4) หองประชุม 303
5) หองโถง
6) หองน้ํา
7) ดาดฟา

(สํานักงาน กปร. ฉบับปงบประมาณ พ.ศ. 2554)
6. แนวทางและมาตรการดําเนินงาน
สํานักงาน กปร. ไดกําหนดแผนสํารองฉุกเฉิน สํานักงาน กปร. เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ภายในสํานักงาน กปร. นํามาเปนเครื่องมือหรือแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อรองรับสถานการณฉุกเฉินใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยไดกําหนดแนวทางและมาตรการการดําเนินงานไวดังนี้
6.1 การเตรียมการและปองกันเหตุฉุกเฉิน
(1) การรักษาความปลอดภัยดานอาคารสถานที่
มีการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ของสํานักงาน กปร.ใหตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง โดยมี
มาตรการในการดําเนินงาน ดังนี้
1) กําหนดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย สถานที่ ประกอบดวย เจาหนาที่เวรรักษาความ
ปลอดภัยประจําวัน นายตรวจเวรรักษาความปลอดภัยประจําวัน ยามรักษาการณ และเจาหนาที่อื่นๆ เพื่อใหการ
รักษาความปลอดภัยในสํานักงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทุกวันตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง และจัดทํารายงานประจําวัน
เพื่อสรุปสถานการณและความเคลื่อนไหวในสํานักงาน ใหผูบริหารรับทราบตอไป
2) ในวันทําการปกติหรือในวันหยุดราชการ หามมิใหขาราชการ ลูกจาง หรือพนักงานราชการ
ของสํานักงาน หรือบุคคลภายนอกอยูภายในอาคารของสํานักงานเกินกวาเวลา 18.00 น. เวนแตผูที่รับอนุญาตให
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในกรณีที่สํานักงานไดจัดใหมีงานพิเศษหรือผูที่ไดรับคําสั่งจากผูมีหนาที่ใน
การรักษาความปลอดภัยใหปฏิบัติหนาที่พิเศษอื่นๆ
3) กําหนดพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยและผูรับผิดชอบ โดยกําหนดขอบเขตที่แนชัด
และผูรับผิดชอบในการควบคุมการเขา และออก
4) ควบคุมบุคคลเพื่อตรวจสอบใหทราบวาเปนบุคคลที่ไดรับอนุญาตใหผานเขาพื้นที่ที่มีการ
รักษาความปลอดภัย พื้นที่ควบคุม หรือพื้นที่หวงหาม โดยสํานักงานออกคําสั่งใหเจาหนาที่ถือปฏิบัติดังนี้
4.1 โดยใหขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการของสํานักงาน กปร. ติดบัตรแสดงตนทุก
คนแสดงตนในขณะปฏิบัติงาน และเมื่อยูภายในบริเวณทําเนียบรัฐบาลตลอดเวลา
4.2 การติดบัตรผูเขามาติดตอ ใหจัดทําบัตรผูมาติดตอหรือบัตรผูมาประชุม เพื่อใหผูมา
ติดตอ หรือมาประชุมแลกบัตรและติดแสดงตนขณะอยูในอาคารสํานักงาน กปร. ตลอดเวลา
4.3 กําหนดแบบฟอรมเพื่อใหทุกเชาของวันทําการปกติเจาหนาที่สํานัก/กลุม/ศูนย ที่ตนเอง
สังกัดอยูหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบแตละสํานัก/กลุม/ศูนย เปนผูลงมือรับมอบกุญแจหองจะตองลงนามใน
แบบฟอรมทุกครั้ง เพื่อเปดหอง และนํากุญแจสงคืนยามรักษาการณในตอนเย็นหรือหลังจากเลิกปฏิบัติงานทุก
วัน
การขอรับหรือสงกุญแจหองในวันหยุดราชการ หรือนอกเวลาราชการจะขอรับไดเฉพาะลูก
กุญแจหองที่ตนเองสังกัดอยูเทานั้น

(สํานักงาน กปร. ฉบับปงบประมาณ พ.ศ. 2554)
หามมิให ขาราชการ ลูกจาง หรือพนักงานราชการ นําลูกกุ ญแจหองไปพิมพเ ลียนแบบ
เพิ่มขึ้นใหม โดยมิไดรับการอขออนุมัติจากผูควบคุมการรักษาความปลอดภัยของสํานักงานฯ โดยเด็ดขาด
4.4 ก อ นกลับ จากการปฏิบัติง านวัน ทํา การปกติ ห รื อนอกเวลาราชการ ให เ จา หนาที่ ที่
รับผิดชอบ (นักการ) เปนผูดูแลความเรียบรอย กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติได ตองแจงใหเจาหนาที่ในสํานักงาน
กลุม กอง ผูที่ออกเปนคนสุดทาย เปนผูตรวจตราดูแลความเรียบรอย ปดสวิทชไฟฟา ถอดปลั๊กเครื่องมือเครื่องใช
และอุปกรณไฟฟาทุกชนิดใหเรียบรอย พรอมทั้งปดล็อคประตูและหนาตางทุกบานกอนออกจากหองทุกครั้ง
4.5 ใหขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการทุกคน (รวมทั้งผูบริหาร) ที่เขามาปฏิบัติงาน
ในสํานักงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ลงลายมือชื่อการเขามาปฏิบัติงานและกลับจากการ
ปฏิบัติงาน ตามแบบฟอรมที่สํานักงานไดกําหนดไวที่โตะยามรักษาการณทุกครั้ง
4.6 สํานัก/กลุม/ศูนย ตางๆ ที่ประสงคจะขนยายวัสดุ/เอกสาร ครุภัณฑ หรืออุปกรณสิ่งของ
อื่นใดออกจากสํานักงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ หากมีความจําเปนตองขนยายในวันดังกลาว
ใหผูอํานวยการกลุม/ศูนย ทําหนังสือขออนุมัติจากผูบริหารหัวหนาสายงาน พรอมทั้งแจงเปนลายลักษณอักษร
ใหสํานักงานเลขาธิการทราบกอนทุกครั้ง โดยใหระบุรายละเอียดสิ่งของและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการขน
ยายใหชัดเจนเพื่อแจงใหยามรักษาการณทราบ
5) ผูที่จะเขามาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือจะขอจอดรถคางคืนไวในทําเนียบรัฐบาล ให
แจงชื่อและรายละเอียดรถที่กลุมชวยอํานวยการและงานบริหารทั่วไป ลวงหนาอยางนอย 1 วัน เพื่อจะไดแจง
ตอไปยังกองรักษาความปลอดภัย สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
6) ใหสํานัก/กลุม/ศูนย ที่รับผิดชอบในการจัดหาบริษัทที่จะเขามาบํารุงอุปกรณสํานักงานสง
รายชื่อพรอมสําเนาบัตรประชาชนของเจาหนาที่บริษัท/คนงานที่จะเขามาดําเนินการ เพื่อนําสงกองรักษาความ
ปลอดภัย สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และแจงใหเจาหนาที่บริษัท/คนงานดังกลาวขางตนลงลายมือชื่อการเขา
มาปฏิบัติงานและกลับจากการปฏิบัติงาน ตามแบบฟอรมกําหนดไวที่โตะยามรักษาการณทุกครั้ง
7) จัดใหมีการสํารวจและการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ตามความ
เหมาะสม โดยขอคําแนะนําจากองคการรักษาความปลอดภัย อาทิ เชนเรื่องของหาย ตรวจสอบอุปกรณไฟฟา
ตางๆ เปนตน
(2) การรักษาความปลอดภัยยานพาหนะ
มีการรักษาความปลอดภัยยานพาหนะสํานักงาน กปร. โดยไดกําหนดแนวทาง
และมาตรการเพื่อถือปฏิบัติอยางเครงครัด โดยผูอํานวยการสํานักงานเลขาธิการ จะเปนผูควบคุมแนวทางการ
ปฏิบัติงานดังกลาว ที่นอกเหนือจากระเบียบของทางราชการกําหนดไว

(สํานักงาน กปร. ฉบับปงบประมาณ พ.ศ. 2554)
(3) การรักษาความปลอดภัยดานอัคคีภัย
สํานักงานเลขาธิการ สํานักงาน กปร. ไดกําหนดแนวทางและมาตรการในการรักษา
ความปลอดภัยดานอัคคีภัย ดังนี้
1) การเตรียมความพรอมเพื่อปองกันอัคคีภัย
1.1 สํารวจและเตรียมความพรอมของอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน
ปองกันและระงับอัคคีภัยภายในอาคารสํานักงานใหสามารถใชงานไดตลอดเวลา ไดแก ระบบเตือนภัย ระบบ
ไฟฟา และน้ํายาดับเพลิง ฯลฯ
1.2 สรางความรูความเขาใจ วิธีการปฏิบัติในการปองกันและระงับอัคคีภัย ให
เจาหนาที่สํานักงาน กปร. ทุกระดับใหไดทราบ ทั้งในดานการปองกันมิใหเกิดอัคคีภัย การสรางจิตสํานึกในการ
ปองกันอัคคีภัยและการระงับอัคคีภัย เชน การแจงใหทราบถึงผังการติดตั้งเครื่องมือและน้ํายาดับเพลิงภายใน
อาคารสํานักงานฯ วิธีการใชน้ํายาดับเพลิง
1.3 จัดใหมีการฝกอบรมเจาหนาที่ในดานการรักษาความปลอดภัยอัคคีภัยใน
เบื้องตนตามความเหมาะสม รวมทั้งการฝกอบรมเพื่อซักซอมในการปองกันและระงับอัคคีภัยภายในสํานักงาน
2) การระงับอัคคีภัย โดยกําหนดแนวทางปฏิ บัติในการระงับอัคคีภัย ในกรณีที่มี
อัคคีภัยเกิดขึ้นใหชัดเจน ทั้งในการยุติสถานการณไฟไหมโดยเร็ว การเคลื่อนยายเอกสารและทรัพยสินของทาง
ราชการ หากสถานการณรุนแรงขึ้นและการปองกันการโจรกรรมทรัพยสินของทางราชการ ทั้งนี้ ใหมีการชี้แจง
ทําความเขาใจใหกับเจาหนาที่ทุกหนวย ทุกระดับใหชัดเจนอยางตอเนื่อง
(4) การรักษาความปลอดภัยดานเอกสาร
สํานักงาน กปร. ปฏิบัติงานดานการรักษาความปลอดภัยดานเอกสาร โดยถือแนว
ทางการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

(สํานักงาน กปร. ฉบับปงบประมาณ พ.ศ. 2554)

6.2 การปฏิบัติการในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน
สํานักงานเลขาธิการ สํานักงาน กปร. กําหนดแนวทางและมาตรการการดําเนินงาน
กรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน หรือสถานการณตางๆ ที่มีเหตุการณทําใหเจาหนาที่ไมสามารถมาปฏิบัติงานในสํานักงาน
กปร. ไดตามปกติ สํานักงาน กปร. ไดกําหนดแนวทางและมาตรการในเรื่องดังกลาวดังนี้
1) กลุมชวยอํานวยการและบริหารงานทั่วไป สํานักงานเลขาธิการ แจงใหเจาหนาที่
สํ านั ก งาน กปร. ทุก คนทราบถึง ชว งเวลาที่อ าจจะเกิ ด ภาวะฉุ ก เฉิ น ภายในทํา เนีย บรั ฐบาล โดยให ติด ตาม
สถานการณและรายงานความคืบหนาตางๆ ตลอดเวลา
2) รองเลขาธิการ กปร. ที่ปรึกษาฯ ผูอํานวยการสํานักงานเลขาธิการ และหัวหนากลุม
ชวยอํานวยการและฝายบริหารทั่วไป ตองรายงานสถานการณใหเลขาธิการ กปร. ทราบตลอดเวลา เพื่อวินิจฉัย
สั่งการ
3) สํานัก กลุม กอง สํารวจและเตรียมความพรอมของวัสดุอุปกรณ ยานพาหนะ หรือ
เอกสารที่คาดวาจะตองนําออกจากสํานักงาน ในสวนที่ตนรับผิดชอบ
4) สํานัก/กลุม/ศูนย ตางๆ ที่ประสงคจะขนยายวัสดุเอกสาร ครุภัณฑ ยานพาหนะ
หรืออุปกรณสิ่งของอื่นใดออกจากสํานักงาน กรณีมีความจําเปน ใหขออนุมัติผูบริหารสายงานกอนทุกครั้ง
5) กลุ ม ช ว ยอํ า นวยการและบริ ห ารทั่ ว ไป สํ า นั ก งาน กปร. แจ ง ให เ จ า หน า ที่
สํานักงาน กปร. มิใหนํายานพาหนะสวนบุคคลเขาไปจอดในทําเนียบรัฐบาล ในชวงเวลาที่มีขาวจะเกิดภาวะ
ฉุกเฉินหรือตามชวงเวลาที่งานรักษาความปลอดภัยทําเนียบแจงมาเพื่อขอความอนุเคราะห
6) กลุ มช ว ยอํา นวยการและบริ ห ารงานทั่ว ไป แจ ง เจา หน าที่ ที่ ที่สํ านั ก กลุ ม กอง
แตงตั้งเปนผูประสานงานกับสํานักงานเลขาธิการ ในกรณีมีเหตุการณภาวะฉุกเฉิน และไมสามารถเขามาปฏิบัติ
งานในทําเนียบรัฐบาลได เพื่อแจงการยายสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราว หรือใหทราบสถานการณ กําหนดวัน เวลา
การขนยายเอกสารและวัสดุอุปกรณที่สําคัญ สถานการณที่เกิดขึ้นแตละวันจนกระทั่งเขาสูภาวะปกติ

(สํานักงาน กปร. ฉบับปงบประมาณ พ.ศ. 2554)

แผนผังแนวทางปฏิบัติกรณีมีเหตุการณฉุกเฉินเกิดขึ้น
แจง

ชั้นควบคุมไดระดับ 1

สํานัก / กลุม / ศูนย
รายงาน

ลปร. / รปร.ก / รปร.ส / รปร.จ

แจง

สํานักเลขาธิการ
สํานักงาน กปร.

ขอความรวมมือ

แจง

หิมพาน

อํานวยการ

งานยานพาหนะ 7 คน
นักการฯ 3 คน

แจง

สั่งการ

สํานักเลขาธิการ
สํานักงาน กปร.

รปภ. ทําเนียบรัฐบาล

สํานักงาน กปร.

รปภ. ทําเนียบรัฐบาล
- สน.ตํารวจนครบาล
- กองปราบปราม
- สถานีดบั เพลิง
- การไฟฟานครหลวง

ปฏิบัติการ

สํานัก / กลุม / ศูนย
จัดกําลังหนวยละ 1-2 คน
ปฏิบัติการ

สถานการณ

ยุติ

ชั้นควบคุมไดระดับ 2
สนับสนุน / เสริมการปฏิบัติ

ปฏิบัติการ

สถานการณ

จัดกําลังสนับสนุน / เสริมการปฏิบัติ
ปฏิบัติการ

สถานการณ

จัดกําลังเขาปฏิบัติการ

ยุติ

ชั้นควบคุมไดระดับ 3

ยุติ

(สํานักงาน กปร. ฉบับปงบประมาณ พ.ศ. 2554)
7. การแบงมอบภารกิจความรับผิดชอบ
พื้นที่เปาหมายของสํานักงาน กปร. ตามขอ 5 ไดกําหนดพื้นที่และแบงมอบภารกิจความ
รับผิดชอบ ดังตอไปนี้
1) พื้ น ที่ ที่ อ ยู ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของหน ว ยใด (สํ า นั ก /กลุ ม /ศู น ย ) ให ห น ว ยนั้ น เป น
ผูรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัย
2) พื้นที่ที่เปนผูบริหารสํานักงาน กปร. ใหเจาหนาที่ที่ทําหนาที่เปนเลขานุการผูบริหารเปน
ผูรับผิดชอบ
3) พื้ น ที่ โ ดยรวมของสํ า นั ก งาน ซึ่ ง ไม อ ยู ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของหน ว ยใด ให ก ลุ ม ช ว ย
อํานวยการและบริหาร สํานักงานเลขาธิการ จัดเจาหนาที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัย
4) ในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินหรือเหตุการณที่สํานักงาน กปร. ไมสามารถเขามาปฏิบัติงานไดนั้น
กําหนดพื้นที่รับผิดชอบดังนี้
(1.) การจัดเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย อาคารสํานักงาน กปร. กลุมชวยอํานวยการและ
บริหารงานทั่วไป เปนผูรับผิดชอบ
(2.) กรณีการขนยายวัสดุอุปกรณ เอกสารสําคัญ เอกสารโครงการ ใหสํานัก กลุม กอง
และเจาหนาทีท่ ี่รับผิดชอบเปนผูรับผิดชอบในสวนของตนโดยประสานงานกับสํานักงานเลขาธิการ
8. แนวทางปฏิบัติ (กรณีมีเหตุการณเกิดขึ้น)
แนวทางการปฏิบัติเพื่อรักษาความปลอดภัย เมื่อมีเหตุการณเกิดขึ้น ปฏิบัติตามภาคผนวก ข.
9. การรายงานสถานการณ
หากมีสถานการณไมปกติเกิดขึ้นภายในสํานักงานฯ ใหผูรับผิดชอบในแตละพื้นที่ตามขอ 7
และ 8 แกไขหรือปองกันสถานการณตามควรแกกรณีในเบื้องตนกอน หากไมสามารถดําเนินการไดใหปฏิบัติ
ดังนี้
9.1 กรณีเกิดเหตุการณไมรายแรง ใหรีบแกไขเหตุการณในเบื้องตนเทาที่จะสามารถกระทําได
เปน ลําดั บแรก หลังจากนั้น ใหแ จ งเหตุ ใหเ จา หนาที่รัก ษาความปลอดภั ยตามที่ สํานักงานไดรับมอบหมาย
ตามลําดับชั้น (ยามรักษาการณ, เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และผูตรวจเวรรักษาความปลอดภัย ), หัวหนา
กลุมชวยอํานวยและฝายบริหารทั่วไป ผูอํานวยการสํานักงานเลขาธิการ ทราบในทันที
9.2 กรณีเกิดเหตุการณรายแรง ใหดําเนินการตามลําดับ ดังนี้
- รี บ แจ ง เหตุ ใ ห ก องรั ก ษาความปลอดภั ย สํ า นั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี และ
เจาหนาที่ตํารวจทําเนียบฯ ทราบโดยทันที ตามหมายเลขโทรศัพทหรือรายละเอียดตามที่แนบ ผนวก ช.
- รี บ แจ ง เหตุ ใ ห เ ลขาธิ ก าร กปร. รองเลขาธิ ก าร กปร. ที่ ป รึ ก ษา ผู อํ า นวยการ
สํานักงานเลขาธิการ หัวหนาฝายบริหารทั่วไป ทราบในทันที

10. การสื่อสาร
10.1 การสื่อสารภายใน

รปร-โกวิทย
081-889-3687

รปร-สุวัฒน
081-889-3752

กผว.
02-280-6234
(260), (262)

สํานักเลขาธิการ
02-280-6239 ตอ (180,181,182)
ยาม
02-280-7395 ตอ (501)
ผส.สลก
02-629-9180, 081-867-1903
หิมพาน (196)

รปร-จิรพันธุ
081-889-6898
คุณศิริญญา
083-609-3287
กปส.
02-282-2880
(186), (156)

(สํานักงาน กปร. ฉบับปงบประมาณ พ.ศ. 2554)

ลปร.
081-889-37498

ผส.สมทรง
081-899-1522

ผส.ดนุชา
081-974-2976

กบค.
02-282-9247
(270)

ผส.สุวรรณา
081-868-4460
กนก.
02-280-7391

กศพ.
02-282-3819
(191), (192)
พขร.
195

กตผ.
02-280-3880
(254), (255)
ศสท.
02-282-9236
(225), (274)

ปร.1
02-280-6235
(111), (113)

กพบ.
02-280-6231
(209)
กบง.
02-282-5379
(272)

ปร.2
02-280-6236
(220), (222)
ปร.4
02-280-6238
(140), (142)

ปร.3
02-280-6237
(220), (222)
หมายเหตุ 1) ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง เบอรโทรศัพทภายใน
2) เบอรกลางสํานักงาน กปร. 02-280-6193-99

10. การสื่อสาร
10.2 การสื่อสารภายนอก

รปภ. ทําเนียบรัฐบาล
02-629-6247
02-6299248

ดับเพลิงศรีอยุธยา
199

(สํานักงาน กปร. ฉบับปงบประมาณ พ.ศ. 2554)
เหตุดวน, เหตุราย
191, 123

ดับเพลิงดุสิต
02-241-4067
02-241-4063

กองปราบปราม
195

สํานักงาน กปร.
สํานักงานเลขาธิการ
ร.พ.ตํารวจ
02-252-2171

ยาม
ผส.สลก

02-280-6193-99
02-280-6239
(180, 181, 182)
02-280-7395 (501)
02-629-9180
081-867-1903

สน.ดุสิต
02-241-2362

หิมพาน (196)

การไฟฟา
(สามเสน)
02-243-0121
การไฟฟา
(วัดเลียบ)
02-225-0112

สน.นางเลิ้ง
02-282-1394
02-281-3002
การประปา
(แมนศรี)
02-223-3341

การประปา
(บํารุงเมือง)
02-223-0041

(สํานักงาน กปร. ฉบับปงบประมาณ พ.ศ. 2554)

สถานที่ตั้งแผงระบบควบคุมไฟและเครื่องปรับอากาศ
1. แผงระบบการควบคุมไฟฟา
1.1 แผงระบบการควบคุมไฟฟา อาคารสํานักงานทั้งหมด อยูที่ ตู MAIN ควบคุมระบบไฟฟา
สํานักงาน( อยูในหองควบคุมระบบไฟฟาทั้งอาคารสํานักงาน – ตรงขามกปก.)
1.2 ตู ค วบคุม ระบบไฟฟา ยอ ยป ก ขวาชั้ น ล า ง (อยู ใ นห องควบคุ ม ระบบไฟฟ าทั้ ง อาคาร
สํานักงาน) – ตรงขาม กปก.
1.3 ตูควบคุมระบบไฟฟายอยปกขวาชั้นลาง ( อยูในหองตรวจสอบภายใน )
1.4 ตูควบคุมระบบไฟฟ ายอยชั้น ลางปกซาย-ขวา ( อยูที่ทางขึ้นบันไดชั้นสองติดกับหอง
คอมพิวเตอร )
1.5 ตูควบคุมระบบไฟฟายอยชัน้ ที่สาม ( อยูทมี่ ุมระหวางหอง VIP กลับหองประชุม )
1.6 ตูควบคุมระบบไฟฟายอยชัน้ สาม( อยูที่มมุ หองครัว)
2 แผงควบคุมเครื่องปรับอากาศ
2.1 ตู MAIN ควบคุมระบบไฟฟาอาคารสํานักงานทั้งหมด( อยูในหองควบคุมระบบไฟฟาทั้ง
อาคารสํานักงาน) – ตรงขามกปก.
2.2 ตู ค วบคุม ระบบไฟฟ า ยอ ยปก ขวาชั้ น ล า ง (อยู ใ นห อ งควบคุ ม ระบบไฟฟ าทั้ ง อาคาร
สํานักงาน) – ตรงขาม กปก.
2.3 ตูควบคุมระบบไฟฟายอยปกขวาชั้นลาง ( อยูในหองตรวจสอบภายใน )
2.4 ตูควบคุมระบบไฟฟายอยชั้นลางปกซาย-ขวา ( อยูที่ทางขึ้นบันไดชั้นสองติดกับหอง
คอมพิวเตอร )
2.5 ตูควบคุมระบบไฟฟายอยชัน้ ที่สาม ( อยูทมี่ ุมระหวางหอง VIP ) หองประชุม ชั้นทีส่ าม
(สวนตอเติมใหม) อยูที่ ตูควบคุมระบบไฟฟายอยชั้นสาม( อยูที่มุมหองครัว)

หมายเหตุ – ปกขวา หมายถึง บริเวณพืน้ ที่ดานขวามือ เมื่อยืน (กลางหองโถง ) หัน
หนาออกหนาสํานักงาน
– ปกซาย หมายถึง บริเวณพืน้ ที่ดานซายมือ เมื่อยืน (กลางหองโถง ) หัน
หนาออกหนาสํานักงาน

(สํานักงาน กปร. ฉบับปงบประมาณ พ.ศ. 2554)

จุดติดตั้งเครื่องดับเพลิง
1 ชั้นลาง
1)
2)
3)
4)
5)
6)

หองโถงชั้นลาง หนาหองสื่อสาร
ทางขึ้นบันไดเล็ก ปกขวาชั้นลาง
ทางขึ้นบันไดเล็ก ปกซายชั้นลาง
หนาลิฟท
หองควบคุมระบบไฟฟา
ทางขึ้นบันไดใหญไปชั้นสอง ขวา – ซาย

1)
2)
3)
4)
5)

หนาหอง ลปร.
หองโถงชั้นสองขางหอง ศสท. 2 เครื่อง
ทางลงบันได ปกขวาชั้นลาง
ทางลงบันได ปกซายชั้นลาง
หองสมุด 2 เครื่อง

2 ชั้นสอง

3 ชั้นสาม
1) หนาหองน้ําชายชั้นสาม
2) ทางเดินขางหองรับรองพิเศษ ( VIP )
หมายเหตุ
– ปกขวา หมายถึง บริเวณพืน้ ที่ดานขวามือ เมื่อยืน (กลางหองโถง ) หันหนาออกหนา
สํานักงาน
– ปกซาย หมายถึง บริเวณพืน้ ที่ดานซายมือ เมื่อยืน (กลางหองโถง ) หันหนาออกหนาสํานักงาน

(สํานักงาน กปร. ฉบับปงบประมาณ พ.ศ. 2554)
บัญชีตูเอกสารที่ขนยาย (เรียงลําดับ)
สํานักงาน กปร.
ชนิดของตู
ผูรับผิดชอบ
ประเภทเอกสาร
เอกสาร

ตูเอกสารลําดับ
ที่ในการขนยาย
หอง ลปร.
1

แฟมรายการทรัพยสินแจง
ป.ป.ช.

หมายเหตุ
ผูประสานงาน

ตูเหล็ก 3 ชั้น

ลปร.

นายนพปฏล มกุลกาญจน
ผูประสานงาน

หอง กปก.
1.

เอกสารลับ

ตูไม (หลังโตะ

คุณณัฎฐชัย

คุณณัฏฐชัย)
2.3

เอกสารโครงการศูนยฯ
หวยทราย

ตูไมฝาปด/ตู
กระจก(ติดผนัง

น.ส.หฤทัย เขียว
กระเสม

คุณตรีวิทย

ขางโตะคุณตรี
วิทย)
4-5

เอกสารโครงการฝาย 1

ตูไม 4 ชั้น (ติด
ผนังหลังโตะ

คุณเอกชัย

คุณเอกชัย)
ศูนยสารสนเทศ

ผูประสานงาน
เอกสารอื่นๆ (ธุรการ, แผน,
งบประมาณ)
เอกสารดานระบบ

ตูเหล็ก

หอง ศสท.

สารสนเทศ, คอมพิวเตอร

ตูเหล็ก

(กลาง)3-4

เครื่อง Server

ตู lack

หองserver

อุปกรณ Net work

ตู lack

หอง ผอ.ศสท.
4-5

ตูไม

คุณทัศนา
คุณณัชญวลัช
คุณจุฑาพล

น.ส.ณัชญวลัช
บูรณะวงศสิน

(สํานักงาน กปร. ฉบับปงบประมาณ พ.ศ. 2554)
ตูเอกสารลําดับ
ที่ในการขนยาย

ประเภทเอกสาร

ชนิดของตู
เอกสาร

ผูรับผิดชอบ

ผูประสานงาน

หอง กนก.
งานนิติการวันัย/ ละเมิด/

1

หมายเหตุ

ตูบล็อกไม 3 ชั้น

คุณสุวิทย

ตูไม 2 ชั้น

คุณสุวิทย

คุณสุวิทย ดุลยนันท

ระเบียบตางๆ
เอกสารทั่วไป

2
หอง ผส.สผต.
1-2

ผูประสานงาน
เอกสารวิชาการ

ตูเหล็ก

ผส.สุวรรณา

ตูไม3ชั้นบาน
ทึบลาง

คุณปริยาภัทร

หอง ผอ.กตผ.
3

เอกสารรายงานประเมินผล
ฉบับสมบูรณ

4

แฟมเอกสาร
อนุมัติโครงการ
ชั้นวางแฟมติด
อนุมัติการเดินทาง
หนาตาง4 ชั้น
หนังสือเขา-ออกของสผต. และ
กตผ.

คุณปริยาภัทร

หองเจาหนาที่
กตผ.
5

เอกสารโครงการจัดทํา

ตูไม3ชั้นบาน
ทึบลาง

6-7

1.เอกสารโครงการขยายผล
ศูนยศึกษาฯ

ตู ไ ม 3 ชั้ น บาน คุณกาญจนา โนรี
คุณฉัตตริน
ทึบลาง
คุณนวพร

2.เอกสารโครงการ
พัฒนาพื้นที่ลมุ น้ําก่ํา

คุณณัฐกิตติ์
คุณแสงเพ็ญ

คุณปริยาภัทรฯ

(สํานักงาน กปร. ฉบับปงบประมาณ พ.ศ. 2554)
ตูเอกสารลําดับ
ที่ในการขนยาย

ประเภทเอกสาร
3.เอกสารโครงการเฉลิมพระ
เกียรติ 84 พรรษา
4.เอกสารตัวชีว้ ัดความพึงพอใจ
ของศูนยฯ

8-9

ชนิดของตู
เอกสาร
ตูไม 3 ชั้นบาน
ทึบลาง

1.เอกสารโครงการประกวด
เศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2
2.เอกสารโครงการประเมินผล
หวยใหญวังแขม
3.เอกสารโครงการศูนยเรียนรู

ผูรับผิดชอบ

คุณนภาพร
คุณกาญจนา
คุณอรพรรณ

กบง.
1

(แฟมเอกสาร)
GFMIS วิธีปฏิบัติ
ระเบียบกระทรวงการคลัง (เลม 4)
หนังสือเวียน ป 2548
สัญญาเงินกูสวัสดิการ ป 2548
สัญญาเงินกูสวัสดิการ ป 2548
สัญญาเงินกูสวัสดิการ ป 2551
ทะเบียนคุมเงินกู เม.ย. 44- ธค.49
รายจายสวัสดิการ ป 2549
สถิติการลา ฝายการเงินและ
บัญชี
BANK STATEMENT-KTC ป
49-51
รจ. 1-16/50
กระทบยอดเงินสดคงเหลือ
ประจําวัน ป 2550 (เลม 1)
กระทบยอดเงินสดคงเหลือ
ประจําวันป 2550 (เลม 2)

หมายเหตุ

ตูไม

คุณเกษร
คุณทัศนาลักษณ

ผูประสานงาน
คุณทัศนาลักษณ

(สํานักงาน กปร. ฉบับปงบประมาณ พ.ศ. 2554)
ตูเอกสารลําดับที่
ในการขนยาย

ประเภทเอกสาร
กระทบยอดเงินคงเหลือ
ประจําวันป 2551
กระทบยอดเงินคงเหลือ
ประจําวันป 2552
กองทุนสวัสดิการ ป 2549
กองทุนสวัสดิการ ป 2550
ใบโอนลูกหนีเ้ งินยืมราชการป 2551
รายงานเงินสดคงเหลือ
ประจําวันป 2551
สวัสดิการ-ค้ําประกันป 2548
สวัสดิการ-ค้ําประกัน ป 2549
สวัสดิการ-ค้ําประกัน ป 2544
ทะเบียนคุมฎีกาเบิกจายเงินงบ
ปกติป 2546
ทะเบียนคุมฎีกาเบิกจายเงินงบ
ปกติป 2547
ทะเบียนคุมฎีกาเบิกจายเงินงบ
ปกติป 2548
ทะเบียนคุมฎีกาเบิกจายเงินงบ
ปกติป 2549
ใบเสร็จรับเงิน/ใบแจงหนี้
2549-2550
เงินกูสวัสดิการป 2550
รายงานยอดเงินฝากธนาคารป
2546
รายงานเงินสดคงเหลือ
ประจําวันป 2549
รายงานเงินสดคงเหลือ
ประจําวันป 2550
ใบลูกหนีเ้ งินยืมราชการป 2549

ชนิดของตู
เอกสาร

ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

(สํานักงาน กปร. ฉบับปงบประมาณ พ.ศ. 2554)
ตูเอกสารลําดับที่
ในการขนยาย
2.

ประเภทเอกสาร
ใบโอนลูกหนี้เงินยืมราชการป 2550
(แฟมเอกสาร)
บัญชีวัสดุ+ใบเบิกป 2549
บัญชีวัสดุ+ใบเบิกป 2548
หนังสือเวียน
งบการเงินป 2549,2550
รายงานสถานการณเบิกจายเงิน
ZGL_RPT 503) ป2548,2549
รายงานละเอียด GL (ส/ท/,น/ส)
ป 2548
รายงานละเอียด GL (รายได
,คาใชจาย) ป 2548
เอกสารประกอบการเงินป 2549 1/2
เอกสารประกอบการเงินป 2549 2/2
สมุดแยกประเภทป 2548
สมุดเงินฝากธนาคาร ป 25462548
สมุดเงินฝากธนาคาร กองทุน
สวัสดิการป 2548-2550
สมุดเงินสด ป 2549-2551
สมุดรายไดแผนดิน ป 25392541
สมุดรายไดแผนดินนําสงป
2539-2541

ชนิดของตู
เอกสาร

ผูรับผิดชอบ

ตูไม

คุณเกษร
คุณทัศนาลักษณ

หมายเหตุ

(สํานักงาน กปร. ฉบับปงบประมาณ พ.ศ. 2554)
ตูเอกสารลําดับที่
ประเภทเอกสาร
ชนิดของตู
ในการขนยาย
เอกสาร
3
(แฟมเอกสาร)
ตูไม
จําหนายครุภณ
ั ฑ (1) (2)
ระเบียบวัสดุ (เลม 2) ป
2544,2545
หญาแฝก ป 2546
ขายทอดตลาด
จางจัดนิทรรศการ (บูธ) ป 2544
ใบเบิกวัสดุ (เลม 1) ป 2547
จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ ป 2544
เอกสารสอบราคา ป 2547
จัดซื้อจัดจาง ป 2546
จัดจางพิมพหนังสือ ป 2544
สําเนารายงานขอจัดซื้อวัสดุ
จัดซื้อจัดจางคอมพิวเตอรป
2546
เอกสารสอบราคา ป 2546
ตนทุนผลผลิต ป 2550
4
(แฟมเอกสาร)
ตูไม
เงินกันป 2547
เทียบตําแหนงการเบิกจาย
คาใชจายเดินทาง
ใบเบิกแบบ
หนังสือเกีย่ วกับแผนงาน
ตนทุนผลผลิต
ตนทุนผลผลิต ประมาณการเงิน
สด
หลักเกณฑการผูกพัน
งบประมาณ
หนังสือกรมบัญชีกลาง

ผูรับผิดชอบ
คุณอรสา

คุณสุธัญญา
คุณเกษร
คุณทัศนาลักษณ

หมายเหตุ

(สํานักงาน กปร. ฉบับปงบประมาณ พ.ศ. 2554)
ตูเอกสารลําดับที่
ในการขนยาย

ประเภทเอกสาร

ชนิดของตู
เอกสาร

ผูรับผิดชอบ

การประชุม
รายงานเงินฝากธนาคาร
ชี้แจงกรรมาธิการ 1,2
รายละเอียดคาใชจายหญาแฝก
หนังสือจากฝายการเจาหนาที่
เงินฝากเงินทุนหมุนเวียน
การโอนสิทธิ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
หนังสือเวียนสํานัก
นายกรัฐมนตรี
รายงานการใชใบเสร็จรับเงิน
PO ในระบบ GFMIF
การแจงสิทธิรับเงินสวัสดิการ
หนังสือกระทรวงการคลัง
หนังสือเวียนการรับจายเงิน
นอกงบประมาณ
สวนลดคาโทรศัพท
สง Statement ถึงธนาคารทุกสิ้นป

5

6

การพัฒนาระบบราชการ
(แฟมเอกสาร)
รายงานสถานะเบิกจายเงิน
รายงานขอเบิกเงิน R09
ใบสําคัญทั่วไป
ใบสําคัญคางจาย
ใบสําคัญรับ-จายเงินฝาก
ธนาคาร
ตนทุนผลผลิต
(แฟมเอกสาร)
คําขอตั้งงบประมาณ
เอกสารเกี่ยวกับงบประมาณ

ตูไม

คุณสุธัญญา
คุณเกษร

ตูไม

คุณสุธัญญา

หมายเหตุ

(สํานักงาน กปร. ฉบับปงบประมาณ พ.ศ. 2554)
ตูเอกสารลําดับที่
ประเภทเอกสาร
ชนิดของตู
ในการขนยาย
เอกสาร
(แฟมเอกสาร)
ตูไม
7
แบบแนบฏีกา R09
หนังสือจากสํานักงบประมาณ/
กรมบัญชีกลาง
สํานักงบประมาณ แบบ สงป.
46-1 ป 2546
งบประมาณ
หนังสือจากสํานักงบประมาณ
จัดจาง
ทะเบียนใชโทรศัพท
หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี
พัสดุคงเหลือ/การใช
ใบเสร็จรับเงิน
(แฟมเอกสาร)
ตูไม
8
เอกสารตางๆ เกี่ยวกับเงินเดือน
(แฟมเอกสาร)
ตูไม
9
รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ป 2547-ปจจุบนั
ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ
ขออนุมัติเงินประจํางวด
เอกสารเกี่ยวกับงบประมาณ
กผว.

ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

คุณสุธัญญา
คุณทัศนาลักษณ

คุณมานิดา
คุณสุธัญญา

ผูประสานงาน
คุณนารี

1

เอกสารแผนงบประมาณ

อยูบนหลังตูไม

2

เอกสารงบประมาณ

ตูไมสูง

ผอ.
ถกลวรรณ

3

เอกสารงบประมาณ

ตูไมเตี้ย

คุณนารี

ตูหมายเลข 3, 4, 5
ตูหมายเลข 4
ตูหมายเลข 6

(สํานักงาน กปร. ฉบับปงบประมาณ พ.ศ. 2554)
ตูเอกสารลําดับที่
ในการขนยาย

ประเภทเอกสาร

ชนิดของตู
เอกสาร

ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

4–5

เอกสารงบประมาณ

ตูไมสูงบานทึบ

6

คําสั่งสํานักงาน กปร.

ตูเหล็ก 4 ชั้น

7

เงินกองทุนพระราชทาน

ตูเหล็ก 4 ชั้น

8

เอกสารเงินกองทุน
พระราชทาน

ตูเหล็ก 4 ชั้น

ตูหมายเลข 2, 3

ตูไมสูงชั้น 2
ตูไมสูง

ตูหมายเลข 10

9

เอกสารเงินกองทุน

10

พระราชทานและเอกสารอื่น ๆ
เอกสาร PMQA และเอกสาร
PART

กวส.
1

หนังสืออางอิง 1
- หนังสือเผยแพรของ กปร.
และหนวยงานตาง ๆ
- พระราชดําริ
- เศรษฐกิจพอเพียง
- หญาแฝก
- การพัฒนาประสิทธิภาพใน
การทํางาน
- รายงานประจําป
เอกสารเผยแพร
- เอกสารแจก เรื่อง 6 ศูนย ฯ
- Museum for Life
- New Theory
- Technical Bulletin

ตูหมายเลข 3, 4, 5
คุณสมพร
คุณดนัยณัฐ

ตูหมายเลข 4
ตูหมายเลข 6

ตูหมายเลข 11
ตูหมายเลข 12
ตูหมายเลข 7
ตูหมายเลข 8
ผูประสานงาน

ตูไม 3 ชั้น
ชั้นลางเปดฝา
ได

คุณอักษราภัค

ชั้นที่มีฝาเปด

คุณอักษราภัค

คุณอักษราภัค

(สํานักงาน กปร. ฉบับปงบประมาณ พ.ศ. 2554)
ตูเอกสารลําดับที่
ประเภทเอกสาร
ในการขนยาย
2
หนังสืออางอิง 2
- วารสารอันเนื่อง ฯ
- การบริหารโครงการ ฯ
- พระราชดํารัส
- ตัวอยางจดหมาย
- หนังสือศัพทภาษาอังกฤษ
- Dictionary
Menu
- ประวัติขอมูลผูมาสมัครงาน
ในกลุม
- ฝกงาน
- ระเบียบการใชเงิน
- การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารการจัดการภาครัฐ
- 80 พระชนมพรรษา ปวง
ประชาเปนสุขศานต
- คณะทํางาน ฯ ประสาน
ราชการใสสะอาด
- ภาษาอังกฤษ
- การประชุมผูบ ริหารและ ผอ.
กอง ฯ
- สัมมนา กปร.
- งานครองราชย 60 ป
- รวมเปนคณะกรรมการ
- การปฏิรูประบบราชการ

ชนิดของตู
เอกสาร
ตูไม 3 ชั้น ชั้น
ลางเปดฝาได

ชั้นเลื่อน

ผูรับผิดชอบ
คุณอักษราภัค

คุณอักษราภัค

หมายเหตุ

(สํานักงาน กปร. ฉบับปงบประมาณ พ.ศ. 2554)
ตูเอกสารลําดับที่
ในการขนยาย

3

ประเภทเอกสาร
เอกสารคําบรรยาย
- Translation 2550-1
- State Visits
- Interview 2
- CD & DVD สําหรับเผยแพร
และขอมูล
- พิพิธภัณฑนา้ํ 2551
- Study Visit 3
- งานประจํา
- วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา
- เอกสาร 901 ที่ องค ฯ จุลนภ
ใหตรวจ
- ขอมูลลงเว็บไซต
- ขาวสั้น
- การบริหารทรัพยากรบุคคล
- เอกสารสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ
- นิทรรศการ UNCTAD
- บทความลงในวารสาร
นิตยสารตาง ๆ
- ผลการดําเนินงานของกลุม
- โครงการอบรมหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ
- การบริจาคเงินสนับสนุน
โครงการ เอกสารสนับสนุน
การปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ

ชนิดของตู
เอกสาร

ผูรับผิดชอบ

(ตูเหล็ก)

คุณอักษราภัค

หมายเหตุ

(สํานักงาน กปร. ฉบับปงบประมาณ พ.ศ. 2554)
ตูเอกสารลําดับที่
ในการขนยาย

4

4

ประเภทเอกสาร
From Royal Initiatives
- มะกอกน้ํามันโครเอเชีย 2
- รายงานมะกอกน้ํามัน
โครเอเชีย 2
เอกสารสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ
- ผลการดําเนินงาน อพสธ. ป
2550
- 80 พรรษา 80 พันฝาย
- ประชุม อพสธ.
- ทุนวิจัยนวมินทร
- เอกสารที่ระบุไมไดจํานวน
หนึ่ง
เอกสารสนับสนุน
ปฏิบตั ิงานวิเทศสัมพันธ
- หนังสือสงออก
- Flood Control
- อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
- สาธารณสุข (1)
- ทุนอิสราเอล
- ขอมูลทําอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (2) สากล
- From Royal Initiatives
- งานตางประเทศ

ชนิดของตู
เอกสาร

ผูรับผิดชอบ

(ตูเหล็ก)

คุณอักษราภัค

(ตูเหล็ก)

คุณอักษราภัค

(ตูเหล็ก)

คุณอักษราภัค

หมายเหตุ

(สํานักงาน กปร. ฉบับปงบประมาณ พ.ศ. 2554)
ตูเอกสารลําดับที่
ในการขนยาย

ประเภทเอกสาร

ชนิดของตู
เอกสาร

ผูรับผิดชอบ

4 (ตอ)

- Contacts สําหรับ
โครงการตาง ๆ และสื่อ
- รายชื่อสมาชิกหญาแฝก
- สรุปเขารวมอบรม/
บรรยาย/โครงการ
- เวียน กวส. 2
- เวียน กวส. 1
- เอกสารจากลิ้นชักเหล็ก
(เดีย๋ วคอยรื้อ)
- ส. ถึง รล. และ ส. ขอ
พระราชทานทูลเกลาฯ
ถวายเอกสาร
- ส. ในนามชัยพัฒนา
- งานจดหมายป 1997
- งานการเจาหนาที่ (บรรจุ
แลว)
- งานจดหมาย (up to 1996)
- งานบันทึกป 2540
- สื่อมวลชนเยีย่ มชม
โครงการ
- Ms. Bonnie Davis
- ขอเสนอความชวยเหลือ
และความรวมมือ 4
- ขอความอนุเคราะห
เอกสารเผยแพร+
รูปภาพ+vcd 2

(ตูเหล็ก)

คุณอักษราภัค

หมายเหตุ

(สํานักงาน กปร. ฉบับปงบประมาณ พ.ศ. 2554)
ตูเอกสารลําดับที่
ในการขนยาย
4 (ตอ)

ตูเอกสาร 4 ชัน้ ลาง

5

6

ประเภทเอกสาร
- กวส.
- นามบัตรในประเทศ
เอกสารสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ
- นามบัตรตางประเทศ
- index + รายการ Lecture
& PPT
- พัสดุ กวส.
- รายชื่อโครงการ ฯ
- Filing
- รายงาน อพสธ.
- รายงานมะกอก 2
ศูนย ฯ
- พันธุกรรมพืช รายงานผล
ป 2550
- รายงานมะกอก สนง.
กปร.
- อพสธ.
- Diskettes
- ซองขยายขางน้ําตาล
ภาษาอังกฤษ
- กลอง DVD 170 แผน
- PowerPoint & บทวีดี
ทัศน
- หญาแฝก
- โครงการความรวมมือ
ระหวางประเทศ
- Study Visits
-โครงการความรวมมือ
ระหวางประเทศ

ชนิดของตู
เอกสาร
ตูเหล็ก

ผูรับผิดชอบ
คุณอักษราภัค

(ตูเหล็ก)

คุณอักษราภัค

ตูไม 3 ชั้น ชั้น
ลางเปดฝาได

คุณนงพรรณ

ตูไม 3 ชั้น ชั้น
ลางเปดฝาได

คุณนงพรรณ

หมายเหตุ

(สํานักงาน กปร. ฉบับปงบประมาณ พ.ศ. 2554)
ตูเอกสารลําดับที่
ในการขนยาย
7

8
9

ประเภทเอกสาร
โครงการความรวมมือ
พิเศษ
- มะกอกน้ํามันโครเอเชีย
- พันธุกรรมพืช
แฟมแขวน
แฟมแขวน

ชนิดของตู
เอกสาร
ตูไม 3 ชั้น ชั้น
ลางเปดฝาได

ตูเหล็ก
ตูเหล็ก

ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

คุณนงพรรณ

คุณนงพรรณ

ดานขาง กพบ.
วางหนา กพบ.

คุณพิชยา

ผูประสานงาน
คุณชัยสิทธ

กบค.
1-3

ประวัติขาราชการ
ก.พ. 7

ตูเหล็ก 4 ชั้น

4-7

เอกสารดานบุคคล

ตูเหล็ก

กชบ.
1
2

ทะเบียนรถยนต
สํานักงาน กปร.
เอกสารลับ

3

แผนไฟลขอมูล
อุปกรณคอมพิวเตอร

4

คําสั่งสํานักงาน กปร.

5

อุปกรณรถยนต

คุณภัททะพงศ

ตูเหล็ก 4 ชั้น

คุณศศิพร

ตูเหล็ก 4 ชั้น

คุณศิริญญา

ตูเหล็ก 4 ชั้น

คุณศิริพร

ตูเหล็กกระจก 2 คุณแพรวพัชร
ชั้น
คุณศิริพร
ตูเหล็ก 4 ชั้น

ผูประสานงาน
คุณศิริพร

(สํานักงาน กปร. ฉบับปงบประมาณ พ.ศ. 2554)

หมายเลขโทรศัพท (หนวยงานภายนอกสํานักงาน กปร.)
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

หนวยงาน
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
กองบัญชาการตํารวจนครบาล
กองบัญชาการตํารวจนครบาล 1
กองบัญชาการตํารวจสันติบาล
กองบังคับการตํารวจปฏิบัตกิ ารพิเศษ
กองบังคับการตํารวจจราจร
กลุมงานเก็บกูแ ละตรวจพิสูจนวัตถุระเบิด
สถานีตํารวจนครบาลนางเลิ้ง
สถานีตํารวจนครบาลดุสิต
กองกํากับการสืบสวนนครบาล
ศูนยสืบสวนนครบาล
กองกํากับการ 4 กองบังคับการตํารวจสันติบาล 3
สมุหราชองครักษ (ยุทธการ)
กองทัพบก (หองนายทหารเวร)
กองทัพภาคที่ 1 (กองขาว)
กรมวิทยาศาสตรทหารบก
ศูนยรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการทหารสูงสุด
สวนสนับสนุนกองบัญชาการทหารบก (ชุดสุนัขสงคราม)
กองบังคับการตํารวจปฏิบัตกิ ารพิเศษ (สุนขั ตํารวจ)
สํานักขาวกรองแหงชาติ
สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
สํานักงานเขตดุสิต
สํานักงาน อปพร. เขตดุสิต
ศูนยบริการประชาชน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร (กระทรวงยุติธรรม)
โรงพยาบาลตํารวจ
โรงพยาบาลราชวิธี
โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
สํานักการแพทยกรุงเทพมหานคร

เบอรโทรศัพท
(02) 2053183-4
(02) 2805060 -79
(02) 2805233 ,(02) 2803309
(02) 2541973
(02) 3546136
(02) 2213849, 02 -2213859
(02) 2431256
(02) 2813002
(02) 2415044
(02) 3543399
(02) 3543399
(02) 2884325
(02) 2832340
(02) 2977230
(02) 2818035
(02) 5798612
(02) 5211500-09
(02) 2977099
(02) 5737125
(02) 2816356
(02) 3546858
(02) 2435311
(02) 2435311 ตอ 5443
(02) 2831270 – 76
(02) 5028081
(02) 2528111
(02) 3548164-72
(02) 2443000
(02) 3547600, 023547711-9
(02) 2242954, 02-2249711

(สํานักงาน กปร. ฉบับปงบประมาณ พ.ศ. 2554)

