
แผนรองรับสถานการณฉุกเฉิน 
(Contingency Plan) 

1. หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากในปจจุบันมักมีเหตุการณฉุกเฉินตางๆ เกิดข้ึนมากมาย ท้ังจากคน จากธรรมชาติ หรือ

ปญหาทางเทคโนโลยี  หรือจากปจจัยท้ังภายในและภายนอกตาง ๆ ซึ่งไมสามารถควบคุมหรือคาดการณ
ไดลวงหนา ทําใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน และซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอการดําเนินงาน
ของกรมวิทยาศาสตรบริการได 

เพื่อปองกันและแกไขปญหาดังกลาว กรมวิทยาศาสตรบริการ จึงเห็นความจําเปนที่กรม จะตอง
มีแผนรองรับสถานการณฉุกเฉินเพื่อใหสามารถดําเนินงานตามพันธะกิจของกรมไดอยางตอเนื่อง 

 

2. วัตถุประสงค 
1. เพื่อเตรียมความพรอมรับสถานการณฉุกเฉินที่อาจจะเกิดข้ึน 
2. เพื่อลดความเสียหายท่ีจะอาจเกิดข้ึนกับชีวิตของบุคลากรและทรัพยสินของกรมฯ  
3. เพื่อใหสามารถดําเนินงานตามพันธะกิจของกรมไดอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 

สามารถแกไขสถานการณไดอยางทันทวงที 
4. เพื่อสรางความเขาใจรวมกันระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติในกรมวิทยาศาสตรบริการ ในการ

ปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน 
 

3. การวิเคราะหความเสี่ยง/ประเมินความเสี่ยง 
เหตุการณฉุกเฉินเหลานี้มีผลตอการบริการ   ในการเตรียมความพรอมรับสถานการณฉุกเฉินของ 

วศ.  เพื่อใหสามารถรองรับสถานการณตาง ๆ  ตามความเสี่ยงนั้น ๆ ใหมีการประเมินความเสี่ยงอยาง
ตอเนื่อง  พรอมท้ังจัดทําแผนรับมือภาวะฉุกเฉิน และมีการซักซอมปฏิบัติใหเกิดความคลองตัว  
 

4. การกําหนดผูรับผิดชอบ 
 

   หนาท่ี ความรับผิดชอบของผูท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
4.1 ระดับนโยบาย 
       ผูบริหารรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย ใหขอเสนอแนะ คําปรึกษาตลอดจน ติดตาม 

กํากับ ดูแล ควบคุมตรวจสอบ เจาหนาท่ีในระดับปฏิบัติ  
 

4.2 ระดับกํากับ ควบคุม ดูแล 
                  ผูอํานวยการ/หวัหนางาน/และ/หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย  รับผิดชอบ กํากับดูแล การปฏิบัติงาน
ของผูปฏิบัติ ศึกษาทบทวนวางแผน ติดตาม และวิเคราะหความเสี่ยง  

1. จัดทําแผนรับสถานการณฉุกเฉิน โดยใหมีการปรับปรุง แกไขแผนการเตรียมรับสถานการณ ฯ 
ใหมีความเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน และจัดใหมีการซอมแผนรับสถานการณฉุกเฉิน ปละ 2 ครั้ง   

2. จัดใหมีการฝกอบรม  ประชุม หรือสัมมนาเกี่ยวกับการปองกันอุบัติภัย ภยัพิบัติตางๆ 



3. เมื่อมีสถานการณฉุกเฉินเกิดข้ึน ใหมีหนาท่ีอํานวยการ สั่งงาน ควบคุม ดูแล  ติดตอประสาน งาน
ฝาย/กลุมงาน/งาน ตาง ๆ ใหมีการปฏิบัติตามแผน 
          4. ใหการสนับสนุนเครื่องมือ และกําลงัคน แกหนวยงานตาง ๆ   

4.3 ระดับปฏิบัติ 
1. จัดทําแผนภูมิสถานที่ รวมท้ังหมายเลขโทรศัพท ท่ีสามารถติดตอไดทันที  
2. แจงขอมูลขาวสารแกหนวยงานอื่น ๆ และผูบังคับบัญชาระดับสูงข้ึนไป 

    3. ดูแลบํารุงรักษา ระบบเครื่อง ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบสํารองฉุกเฉินทั้งหมด โดยมี 
        หนาท่ีตรวจสอบ บํารุงรักษา แกไข ขอบกพรองตางๆ ของระบบรักษาความปลอดภัยและระบบ 
        สํารองฉุกเฉิน 
    4. ปฏิบัติตามแผนสํารองฉกุเฉินในกรณีท่ีเกิดสถานการณฉุกเฉิน 

 
5. แผนปฏิบัติการสํารองในการแกไขปญหาจากภาวะฉุกเฉิน 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนสํารองฉุกเฉิน ( Contingency Plan ) 

แหลงของภาวะ
ฉุกเฉิน  รายละเอียด  ผลกระทบตอองคการ  แผนสํารองฉุกเฉิน  การเตรยีมการลวงหนา  ผูสั่งใชแผน ผูปฏิบัต ิ

ไฟฟา  - อุปกรณเครื่องมือทํางาน 
  ไมได 
- ไมมีไฟแสงสวาง  

- ใชระบบสํารองไฟ 
- ใชไฟฟาสํารองจากแหลงอื่น
- ปนไฟใชเอง 

 - ตรวจสอบระบบสํารองไฟ 
    อยางสม่ําเสมอ 
 - ขอระบบไฟฟาสํารอง จากการ 
   ไฟฟาฯ  
- ชื้อ Generator หรือ เชา  
  Generator เตรียมเชื้อเพลิง  
  ทดสอบการใชงาน  

 สล./ลสล.  ฝายชาง 

ประปา  - ไมมีน้ําใชในกระบวนงาน
  ตางๆ  

- สํารองน้ําไวใช  - จัดหาอุปกรณเก็บกักน้ํา  
- เก็บกักน้ําใหพอใชงาน  
   อยางนอย 2 วัน 

 สล./ลสล.  ฝายชาง 

โทรศัพท  - ไมสามารถตดิตอ 
  กิจธุระได 

- สงทางไปรษณีย  
- Messenger 
- สงเอง  

- สํารองคาใชจายในการติดตอ  สล./ลสล. ฝายสารบัญ 
 

ภัยธรรมชาตริายแรง 
เชน พายุ น้ําทวม 
ฯลฯ 
 

- สํานักงานไมสามารถ 
  เปดทําการได 
- เจาหนาที่ไมสามารถ 
  เดินทางมาปฏิบัติงานได 
- ความเสียหายตอ 
   เครื่องมือ อุปกรณ และ 
   เอกสาร 

- ออกประกาศหยุดงาน 
 
- ออกประกาศแจงใหลูกคา 
  และผูที่เกี่ยวของทราบถึง 
  การหยดุงานและความลาชา 
  ของบริการทีอ่าจจะเกิดขึ้น 
- สํารวจความเสียหาย และ 
  ซอมแซมอุปกรณ/สถานที่  
- ติดตามสถานการณและเปด 
  ทําการเมื่อเหมาะสม 

- มีขอมูลการตดิตอบุคลากร 
  ในกรณีฉุกเฉนิ 
- มีรายชื่อและขอมูลการตดิตอ 
   ลูกคา 
 
 
- รายการทรัพยสนิและเครื่องมือ/ 
   อุปกรณ 

สล./ลสล. ฝายการเจาหนาที ่
ฝายสารบัญ 
ฝายชาง 

ภายนอก  

การจลาจล/การ
ประทวง 

- สํานักงานไมสามารถ 
  เปดทําการได 
- เจาหนาที่ไมสามารถ 
  เดินทางมาปฏิบัติงานได 
- ความเสียหายตอ 
   เครื่องมือ อุปกรณ และ 
   เอกสาร 

- ออกประกาศหยุดงาน 
 
- ออกประกาศแจงใหลูกคา 
  และผูที่เกี่ยวของทราบถึง 
  การหยดุงานและความลาชา 
  ของบริการทีอ่าจจะเกิดขึ้น 
- สํารวจความเสียหาย และ 
  ซอมแซมอุปกรณ/สถานที่  
- ติดตามสถานการณและเปด 
  ทําการเมื่อเหมาะสม 

- มีขอมูลการตดิตอบุคลากร 
  ในกรณีฉุกเฉนิ 
- มีรายชื่อและขอมูลการตดิตอ 
   ลูกคา 
 
 
- รายการทรัพยสนิและเครื่องมือ/ 
   อุปกรณ 

สล./ลสล. ฝายการเจาหนาที ่
ฝายสารบัญ 
ฝายชาง 



แหลงของภาวะ
ฉุกเฉิน  รายละเอียด  ผลกระทบตอองคการ  แผนสํารองฉุกเฉิน  การเตรยีมการลวงหนา  ผูสั่งใชแผน ผูปฏิบัต ิ

ระบบคอมพิวเตอร
ภายใน 

- ขอมูลเสียหาย  
- มีปญหาการปอนและ 
   การเก็บขอมูล 
- ออกรายงานไมได 

 - แผนสํารองฉกุเฉินของ IT  - จัดทําแผนสาํรองฉุกเฉินดาน IT สล./ลสล. ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เหตุระเบิดและไฟ
ไหม 

- บุคลากรไดรบัอันตราย 
- เครื่องมือ/ทรพัยสิน 
  เสียหาย 

- ติดตอขอความชวยเหลือ 
  จากหนวยงานดานความ 
  ปลอดภัย 
- อพยพคนและเคลื่อนยาย 
  เครื่องมือและอุปกรณไปยัง 
  ที่ปลอดภัย 
- ประเมินสถานการณ  
   ซอมแซม แกไขใหกลับสู 
   สภาวะปกติโดยเร็ว 

- มีเบอรโทรศพัทฉุกเฉนิ เชน สถานี
  ตํารวจใกลเคยีง โรงพยาบาล 191
- มีระบบเตือนภัย สัญญาณ กริ่ง 
- มีแผนอพยพกรณีไฟไหม และ 
  มีการซอมสม่าํเสมอ 
- มีแผนผังอาคาร/รายการทรพัยสิน
   และคูมือของเครื่องมือ/อุปกรณ 

สล./ลสล. ฝายการเจาหนาที ่
ฝายชาง 
สํานัก/โครงการ 

อุบัติเหตุจากการ
ทํางาน เชน สารเคมี
อันตรายรั่วไหล 

- บุคลากรไดรับอันตราย 
- เครื่องมือ/ทรพัยสิน 
  เสียหาย 

- ติดตอขอความชวยเหลือ 
  จากหนวยงานดานความ 
  ปลอดภัย 
- อพยพคนและเคลื่อนยาย 
  เครื่องมือและอุปกรณไปยัง 
  ที่ปลอดภัย 
- ประเมินสถานการณ  
   ซอมแซม แกไขใหกลับสู 
   สภาวะปกติโดยเร็ว 

 - มีเบอรโทรศพัทฉุกเฉนิ เชน 
   สถานตีํารวจใกลเคียง  
   โรงพยาบาล 191 
 - มีระบบเตือนภัย สัญญาณ กริ่ง 
 - จัดทําฐานขอมูลสารเคม ี
   อันตราย/การกําจัด/การปฐม 
   พยาบาลเบื้องตน 
 

สล./ลสล. ฝายการเจาหนาที ่
ฝายชาง 
สํานัก/โครงการ 

ลิฟทเสีย/คาง  - ขึ้นลงอาคารสูงไมได  
- ผูโดยสารตดิอยูในลฟิท 
 

Reset  - ติดตอขอวิธีการจากบริษัทผูผลิต 
- เตรียมพรอมเครื่องมือ  
- มีการทดสอบการใชงาน/ 
  บํารุงรักษาอยางสม่ําเสมอ  

สล./ลสล. ฝายชาง 

ภายใน  

      



6. แผนปฏิบัติการเพ่ือกลับสูสภาพปกติเดิม 
เมื่อมีภาวะฉุกเฉินซึ่งเปนเหตุใหตองมีการหยดุปฏิบัติงานหรือเกิดความเสียหายขึ้นกับสถานที่/ทรัพยสินของ

กรมฯ ตองดําเนินการคืนสูสภาพเดิม โดยดาํเนินการ ดังนี้ 
1. สํารวจความเสียหายของสถานที่/อุปกรณและประเมินความเสียหาย 
2. ซอมบํารุงสถานที่/วัสดุอุปกรณท่ีเสียหายใหสามารถใชงานได 
3. กรณีท่ีไมสามารถซอมแซมไดใหจัดหาใหมเพื่อทดแทน 
4. ทําการตรวจสอบระบบ 

                                                                                                              
                               (นายเกษม พิฤทธิ์บูรณะ) 
                           อธิบดีกรมวทิยาศาสตรบริการ 
                             วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553 


