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แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
เพื่อปองกันผลกระทบตอการจัดการกระบวนการของกรมควบคุมมลพิษ
1. หลักการและเหตุผล
กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) มีพันธกิจคือ กําหนดนโยบาย วางแผน และผลักดันยุทธศาสตร
การจัดการมลพิษของประเทศไปสูการปฏิบัติ พัฒนามาตรฐาน มาตรการ และเกณฑปฏิบัติในการ
ควบคุมมลพิษที่เหมาะสมกับสถานการณ พัฒนาและถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ
และกํากับ ดูแล ใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐาน มาตรการควบคุมมลพิษ และรายงานผลตอสาธารณะ
ซึ่งจากพันธกิจดังกลาว มีบริการหลักที่กรมสงมอบเพื่อตอบสนองตวามตองการและความคาดหวัง
ของผูรับบริการดวยวิธีการตางๆ และมาใชบริการเองที่กรม ประกอบดวย
 จัดโครงการ/กิจ กรรมตางๆ ในการเสริมสรางศั กยภาพและทักษะเจาหนาที่ภาครั ฐ
และทองถิ่นใหมีความพรอมที่จะดําเนินการตามภารกิจของหนวยงาน
 การสาธิต และการนํ าร องในการนํ านโยบาย แผน และมาตรการควบคุมมลพิษไป
ปฏิบัติรวมกับทุกภาคสวนในพื้นที่ตางๆ
 ใหบริการจัดการความเดือดรอนอันเนื่องมาจากภาวะมลพิษและเรื่องรองทุกข
 ใหบริการตอบคําถามและใหขอมูลดานมลพิษ
บริการอื่นๆ ไดแก
 ใหบริการจัดหาขอมูลสําหรับผูรับบริการเฉพาะราย
 ใหยืมสื่อทางภาพและเสียงตางๆ
 วิทยากร
 บริการขอมูลขาวสารผานสื่ออิเล็กทรอนิกสเชน internet จอแสดงภาพ เปนตน
อยา งไรก็ต าม สภาพการณบางกรณี อาจทํา ใหเ จา หน าที่ก รมควบคุมมลพิษไมส ามารถ
ดําเนินการตามพันธกิจที่กลาวมาขางตนได อาทิ ไฟไหมอาคารกรม หรืออาคารขางเคียงที่ตองปดการจราจร
สารเคมีรั่วไหลปริมาณมากจากอาคารหองปฏิบัติการ หรือกรณีมีประชาชนจํานวนมากประทวงปดประตู
ทางเขา - ออก หรือเขายึดพืน้ ที่ในอาคาร ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน รวมถึง
ผลกระทบตอวิถีชีวิตการทํางาน ทั้งผลกระทบตอกระบวนการ ผลกระทบตอพันธกิจ และผลกระทบตอ
ผูรับบริการ
กรมควบคุมมลพิษ จึงไดจัดทําแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน เพื่อปองกันผลกระทบตอการจัดการ
กระบวนการ และเปนแนวทางในการจัดการภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นและกอบกูการดําเนินงานใหกลับคืนสู
สภาวะปกติในระยะเวลาที่เหมาะสม ทําใหเกิดความมั่นใจวาระบบงานและสถานที่ทํางานมีความพรอม
ตอภาวะฉุกเฉิน สามารถดําเนินงานและใหบริการผูรับบริการไดอยางตอเนื่อง

-22. วัตถุประสงค
กรมควบคุมมลพิษ จั ดทําแผนรองรับภาวะฉุกเฉินขึ้น เพื่อจัดวางระบบรองรับภาวะ
ฉุกเฉิน และเปนแนวปฏิบัติใหกับผูท ี่เกี่ยวของเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน ในการกอบกูความสามารถของกรม
ควบคุมมลพิษกลับคืนมา ใหสามารถดําเนินงานตามพันธกิจไดอยางตอเนื่อง และสงมอบบริการใหกับ
ผูร ับบริการไดตามที่ไดตกลงกันไว
3. สถานการณที่อาจกอใหเกิดภาวะฉุกเฉินและสภาพปญหาที่อาจเกิดขึ้น
3.1 สถานการณที่อาจกอใหเกิดภาวะฉุกเฉิน
จากการศึกษาขอมูลเหตุการณที่เคยเกิดขึ้นในอดีตทั้งภายในพื้นที่กรมควบคุมมลพิษ
หรื อส วนราชการอื่น พบวา สถานการณ ที่อาจก อให เกิ ดภาวะฉุ กเฉิ น จนต องมีมาตรการเฉพาะ
เพื่อรองรับปญหาดังกลาวที่มีโอกาสเปนไปไดที่จะเกิดขึ้น ไดแก
3.1.1 การเกิ ด เพลิ ง ไหมอาคาร โดยต น เพลิ ง อาจเกิ ด ขึ้น ภายในโรงอาหารของ
อาคารกรมควบคุมมลพิษ หรืออาคารหองปฏิบัติการ เนื่องจากมีการเก็บรักษาวัตถุไวไฟและใชงาน
เปนประจํา ซึ่งหากระงับไมได จะทําใหอาคารเสียหายบางสวนหรื อทั้ง หลัง และในกรณีเพลิง ไหม
ขนาดใหญตองมีการตรวจสอบวาจะสามารถซอมแซมอาคารเพื่อใชงานไดอีกหรือไม
3.1.2 ประชาชนจํ านวนมากป ดประตู ทางเขา-ออก หรื อเขายึดพื้นที่ ในอาคาร เพื่ อ
เรี ยกร องหรื อประทวงการปฏิบัติงานของหน วยงานอื่นภายในกระทรวงฯ หรือการปฏิบัติ งานของกรม
ควบคุมมลพิษ ซึ่งอาจตองใชระยะเวลาในการเจรจาตอรอง และหากไมสามารถเจรจาได อาจมีการปด
ทางเขา - ออกถาวรหรือมีการเขายึดพื้นที่ภายในอาคาร (ดังเชนกรณีที่เกิดกับทําเนียบรัฐบาล)
3.1.3 ไฟฟาดับเนื่องจากหมอแปลงไฟฟาระเบิด โดยเฉพาะในชวงฤดูรอนที่มีการใช
ไฟฟา ตามอาคารบ านเรื อนมาก ซึ่ ง จะเสี ย เวลาประสานหน วยงานที่ เกี่ ย วขอ งดํ า เนิ น การแก ไ ข
ประมาณ 1 วัน
3.2 สภาพปญหาที่อาจเกิดขึ้น
3.2.1 เจ าหน าที่ไ มมีส ถานที่ปฏิบัติง านตามปกติ และห องปฏิบัติ การไมส ามารถ
ตรวจวิเคราะหตั วอยางสิ่ งแวดล อมได ทําใหไ ดผลการวิเคราะห ทางหองปฏิบัติก ารล าชา หรื อไม
สามารถรักษาสภาพตัวอยางใหเหมาะสมตามมาตรฐาน หรือไมสามารถใหบริการตรวจวัดมลพิษ
จากยานพาหนะได
3.2.2 ไมมีเครื่องมือ/อุปกรณ ที่จํ าเปนสํ าหรั บปฏิบัติง าน หรื อมีไ มเพียงพอ เชน
เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องมือวิทยาศาสตร เครื่องถายเอกสาร ยานพาหนะ
3.2.3 การสื่ อ สารทั้ ง ภายในและภายนอก ไม ส ามารถดํ าเนิ น การได เช น การ
มอบหมายงาน การสั่งการ การประชุมสัมมนา การใหบริการรับแจงเรื่องรองทุกขและการใหบริการ
ขอมูลกับผูร ับบริการภายนอก เปนตน

-33.2.4 การใชประโยชนขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานหรือใหบริการ
แก ผูรั บบริ การ ไมสามารถกระทําได เชน ระบบสารสนเทศขัดของ/เชื่อมตอไมได ซึ่งอาจเกิ ดจาก
ระบบไฟฟาของอาคารขั ดข อง หรื อเขาอาคารที่ทําการไมได ทําให ไ มส ามารถเรี ยกขอมู ลสํ าคั ญ
ในฐานขอมูลกลางของกรมมาใชงาน หรือไมสามารถเรียกขอมูลออนไลนของสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ํา
และคุณภาพอากาศอัตโนมัติได ซึ่งจะสงผลทําใหไมสามารถประมวลผลเพื่อเตือนภัยไดอยางทันทวงที
(ปจจุบันมีการรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเผยแพรทางสื่อหนังสือพิมพและใหบริการผาน
ทางเว็บไซตทุกวัน)
3.2.5 การเบิกจายงบประมาณเพื่อการปฏิบัติราชการตางจังหวัดหรือปฏิบัติงานอื่น
ตามแผนที่วางไว ไมสามารถดําเนินการไดตามปกติ เชน คาใชจายในการปฏิบัติราชการ การจัดประชุม
สัมมนา หรือการเบิกจายเงินใหแกภาคเอกชนตามสัญญาจัดจาง
3.2.6 เจาหนาที่อาจไดรั บบาดเจ็ บจํานวนมากในคราวเดียวกัน โดยอาจเกิ ดจาก
กรณีเพลิงไหมอาคาร
4. แนวทางรองรับสภาพปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะฉุกเฉิน
สภาพปญหา/ผลกระทบ
แนวทางการรองรับภาวะฉุกเฉิน
ที่อาจเกิดขึ้น
1. ก รณี เจ าห น า ที่ ไ มมี สถ าน ที่
ปฏิบัติงานไดตามปกติ
1.1 งานตามภารกิจในอาคาร คพ.  ออกประกาศหยุดงาน หรือประกาศใหไปปฏิบัตงิ านยังสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราว
 จัดหาสถานที่ปฏิบัติงาน
 กรณีชั่วคราว : ใหยายไปปฏิบัติงานที่สถานที่ราชการใกลเคียง/สถานที่อื่น (มีการลงนาม
ในบันทึกขอตกลงไวลวงหนา)
 กรณีถาวร : จัดหาสถานที่แหงใหมปฏิบัติงานตามความเหมาะสม โดยอาจเชาพื้น ที่
อาคารของภาครัฐหรือเอกชน
 ติดตามสถานการณและเปดทําการเมื่อเหมาะสม
1.2 การใหบริการตรวจวิเคราะห  ประกาศใหผูรับบริการ (ภายในกรม) ทราบถึงการหยุดใหบริการและความลาชา
ตัวอยางสิ่งแวดลอม
 จัดหาสถานที่ปฏิบัติงาน
กรณีชั่วคราว : ใหยายเจาหนาที่มาชวยปฏิบัติงานอื่นในอาคารที่ทําการกรม หรือสถานที่
อื่น (มีการลงนามในบันทึกขอตกลงไวลวงหนา)
กรณีถาวร : จัดหาสถานที่แหงใหมปฏิบัติงานตามความเหมาะสม พรอมเครื่องมือการ
ตรวจวิเคราะหที่จําเปน โดยอาจเชาพื้นที่อาคารของภาครัฐหรือเอกชน (สลก. เปนผูจัดหา)
 กรณีมีการเก็บตัวอยางสิ่งแวดลอมไวแลวในชวงเกิดภาวะฉุกเฉิน ใหประสาน สสภ. ที่ตงั้ อยู
ในพื้น ที่ที่ทํ าการเก็ บตัวอยา ง เพื่ อเก็ บรัก ษาสภาพและตรวจวิเคราะหตัวอยา งทางหอ ง
ปฏิบัติการ หรือสงวิเคราะหที่หอง ปฏิบัตกิ ารเอกชน (ขึ้นกับพารามิเตอรที่ตอ งวิเคราะห)
 ติดตามสถานการณและเปดใหบริการเมื่อเหมาะสม
1.3 การใหบริการตรวจวัดมลพิษ  ออกประกาศแจงผูรับบริการทราบ
จากยานพาหนะ
 จัดหาสถานที่ปฏิบัติงาน
กรณีชั่วคราว : ใหยายเจาหนาที่มาชวยปฏิบัติงานอื่นในอาคารที่ทําการกรม หรือสถานที่
อื่น (มีการลงนามในบันทึกขอตกลงไวลวงหนา)
กรณีถาวร : จัดหาสถานที่แหงใหมปฏิบัติงานตามความเหมาะสม พรอมเครื่องมือการ
ตรวจวิเคราะหทจี่ ําเปน โดยอาจเชาพื้นที่อาคารของภาครัฐหรือเอกชน (สลก. เปนผูจัดหา)

-4สภาพปญหา/ผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้น

แนวทางการรองรับภาวะฉุกเฉิน

 กรณีมียานพาหนะของผูรับบริการอยูที่หองปฏิบัติการฯ ใหนํายานพาหนะเหลานั้นมาเก็บ
รักษาไวที่อาคารทําการของกรม หรือสถานที่อื่น แลวแจงใหผูรับบริการขอรับยานพาหนะ
คืน
 กรณีเก็บตัวอยางไวกอนเกิดภาวะฉุกเฉิน ใหใชหอง ปฏิบัติการสิ่งแวดลอมของกรม หรือ
หองปฏิบัติการของ สส. หรือหองปฏิบัติการของเอกชน
 ติดตามสถานการณและเปดใหบริการเมื่อเหมาะสม
2. อุ ป กรณ /เครื่ อ งมื อ ได รั บ ความ สํารวจความเสียหาย และซอมแซมเครื่องมือ/อุปกรณ
เสียหาย
ใชอุปกรณสวนบุคคล เชน notebook
เชา/ซื้อเครื่องมือ/อุปกรณการปฏิบัติงานที่จําเปน
จัดหาอุปกรณที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน กรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉินและเจาหนาที่ไมสามารถ
เขาปฏิบัติงานที่อาคารทําการได
3. การใชประโยชนขอ มูลสารสนเทศ
เพื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านหรื อ
ใหบริการแกผูรับบริการ ไมสามารถ
กระทําได
4. การสื่อสารทั้งภายและภายนอก
ไมสามารถดําเนินการได
5. การเบิ ก จ า ยงบประมาณเพื่ อ
ปฏิบั ติ ร าชการต า ง จั ง หวั ด หรื อ
ปฏิบัติงานอื่น ไมสามารถเบิกจายได
ตามปกติ
6. ความไมปลอดภัยของเจ าหนา ที่
จากเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึน้

ใชแผนสํารองฉุกเฉินดาน IT

ติดตอผานทางโทรศัพทเคลื่อนที่ ระบบอินเตอรเน็ต วิทยุสื่อสารของศูนยฟาใส
 ยืมเงินสํารองฉุกเฉินจากสวัสดิการ คพ. ซึ่งไดสํารองไวที่สํานัก/กอง/ฝาย หนวยงานละ
25,000 บาท
 กรณีตองเดินทางไปปฏิบัตริ าชการตางจังหวัด การจัดประชุมสัมมนา หรือการเดินทางไป
ราชการตางประเทศ หากไมทําใหราชการเสียหาย ใหยกเลิกภารกิจนั้นชั่วคราว
ใชระเบียบปฏิบัติดานสิ่งแวดลอม เรื่อง การเตรียมความพรอมภาวะฉุกเฉินและการตอบโต
(EP – 09) ซึ่งครอบคลุม
2 การระงับเหตุเพลิงไหม (WI-EP-09/1)
3 การควบคุมสภาวะฉุกเฉินภายในอาคารหองปฏิบัติการ (WI-EP-09/2)
4 การปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินหองปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ (SD-สจอ.-1)

5 การเตรียมความพรอมตามแนวทางรองรับภาวะฉุกเฉิน
5.1 การจัดหาสถานที่ปฏิบัติงานแทนอาคารกรมควบคุมมลพิษ
5.1.1 กรณีเจาหน าที่ไม สามารถเข าปฏิบั ติงานในอาคารกรมควบคุ มมลพิ ษ
ชั่วคราว (ระยะเวลาไมเกิน 1 เดือน)
1) เจ าหน าที่ ทุ ก คน ต องแจ ง ให ผู บั ง คั บบั ญชาระดั บต น ทราบสถานที่ แ ละ
หมายเลขโทรศัพทติดตอที่สามารถติดตอไดกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน และกรณีตองปฏิบัติงานที่บานพัก
ของตนเอง เจาหนาที่จะตองมีการรายงานตัวตอผูบังคับบัญชาเปนระยะตลอดชวงเวลาการเกิดภาวะ
ฉุกเฉิน
2) ผูอํ านวยการสํ านัก /กอง/ฝาย หรือ ผูอํ านวยการส วน/หั วหน ากลุมงาน
จัดหาพื้นที่ทํางานรองรับการทํางานของเจาหนาที่สวนงานที่ตนเองรับผิดชอบ เชน บานพักเจาหนาที่
ภายในสวนงาน/กลุมงานคนใดคนหนึ่ง หรือสถานที่ใดที่เหมาะสมที่สามารถขอใชงานไดโดยไมตองเสีย
คาเชา

-53) ฝ ายคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มและห อ งปฏิ บั ติ ก าร (ฝคป.) และสํ านั ก งาน
เลขานุการ กรม (สลก.) ประสานกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (ศูนยวิจัยและฝกอบรม คลอง 5
ปทุมธานี) หรือสํานักงานสิ่งแวดล อมภาคที่ 5 (นครปฐม) สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 (นนทบุรี )
เพื่อขอความอนุเคราะหสงตัวอยางสิ่งแวดลอมของกรมไปเก็บรักษาสภาพไว และแจงพารามิเตอร
ที่ตองการตรวจวิเคราะหกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน ทั้งนี้ อาจมอบหมายเจาหนาที่หองปฏิบัติการของกรม
เขารวมเปนผูต รวจวิเคราะห โดยใหมกี ารลงนามบันทึกขอตกลงไวเปนหลักฐาน กรณีที่มีพารามิเตอร
ที่กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม และสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคไมสามารถรองรับได หรือตองสง
ตรวจวิเ คราะห ณ ห อ งปฏิ บัติ ก ารของเอกชนอยู แ ล วนั้ น ให สํ านั ก/กอง/ฝ าย เจ าของตั วอย าง
สิ่งแวดลอม ประสานหองปฏิบัติการเอกชนนําตัวอยางไปตรวจวิเคราะห โดยมีการนัดหมายการสง
ตัวอยางภายนอกอาคารกรมควบคุมมลพิษ หรืออาจสงตัวอยางไปเก็บรักษา และ/หรือตรวจวิเคราะห
ในหองปฏิบัติการของหนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่อยูใน
พื้นที่ใกลเคียงจุดเก็บตัวอยาง
5.1.2 กรณีเจาหน าที่ไม สามารถเข าปฏิบั ติงานในอาคารกรมควบคุ มมลพิ ษ
ชั่วคราว (ระยะเวลาเกิน 1 เดือน) หรือถาวร
1) การขอใชสถานที่ราชการใกลเคียง
สลก. ประสานขอความอนุเคราะหสถานที่ราชการใกลเคียง โดยเฉพาะ
หนวยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
หรือกรมทรัพยากรน้ํา เปนตน เพื่อขอเขาใชพื้นที่อาคาร เชน หองประชุม หรือลานจอดรถ เปนสถานที่
ปฏิบัติงานชั่วคราวกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน โดยอาจแยกสํานัก/กอง/ฝาย ใหไปอยูคนละอาคารภายใน
ละแวกใกลเคียงกัน ทั้งนี้ ใหมีการลงนามบันทึกขอตกลงไวเปนหลักฐาน
2) การเชาอาคาร
กรณีที่ไมสามารถขอความอนุ เคราะหสถานที่ราชการใกล เคียงหรือไมมี
สถานที่ที่เหมาะสม สลก. ตองพิจารณาสถานที่ของหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนเพื่อใชเปนสถานที่
ปฏิบัติงาน อาทิ ศูนยราชการแหงใหม อาคารทาอากาศยานกรุงเทพ (ดอนเมือง) หรืออาคารพาณิชย
เปนตน โดยอาจเชาสถานที่มากกวา 1 แหง เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
3) การตรวจวิเคราะหตัวอยางสิ่งแวดลอม
สํานั ก/กอง/ฝาย ที่ดําเนิน การเก็ บตัวอยางสิ่ งแวดล อมในชวงเกิ ดภาวะ
ฉุกเฉิน ใหประสานสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ตั้งอยูในพื้นที่ที่ทําการเก็บตัวอยาง เพื่อเก็บรักษาสภาพ
และวิเคราะหตัวอยางทางหองปฏิบัติการ กรณีสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคไมสามารถดําเนินการตรวจ
วิเคราะหตัวอยางสิ่งแวดลอมได ใหสงตรวจวิเคราะห ณ หองปฏิบัติการของเอกชน

-65.2 การจัด หาสถานที่ป ฏิ บั ติ ง านแทนหอ งปฏิ บั ติ การตรวจวั ด มลพิษ จากยาน
พาหนะ (คลอง 6 ปทุมธานี)
5.2.1 กรณีเจาหนาที่ไมสามารถเขาปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการฯ ไดชั่วคราว
1) สํานักจัดการคุ ณภาพอากาศและเสี ยง (สจอ.) ยายหองปฏิบัติการฯ มาที่
อาคารทําการกรม เปนการชั่วคราว และใหแจงผูรับบริการทราบ
2) การให บริก ารตรวจวัด มลพิษจากยานพาหนะ กรณีที่มียานพาหนะของ
ผูร ับบริการอยูที่หองปฏิบัติการฯ ใหนํายานพาหนะเหลานั้นมาเก็บรักษาไว กอนแจงผูรับบริการขอรับ
ยานพาหนะคืน
3) การวิเคราะหตัวอยางมลพิษจากยานพาหนะซึ่งไดมีการเก็บตัวอยางไวกอน
เกิดภาวะฉุกเฉิน ให สจอ. ประสาน ฝคป. เพื่อขอความอนุเคราะหเก็บรักษาสภาพและตรวจวิเคราะห
ตัวอยาง
กรณีที่ ฝคป. ไมสามารถรองรับตัวอยางมลพิษจากยานพาหนะได ให สจอ.
และ สลก. ประสานกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (ศูนยวิจัยและฝกอบรม คลอง 5 ปทุมธานี) หรือ
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 5 (นครปฐม) สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 (นนทบุรี) เพื่อขอความอนุเคราะห
สงตัวอยางไปเก็บรักษาสภาพไว และแจงพารามิเตอรที่ตองการตรวจวิเคราะหกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน
ทั้งนี้ อาจมอบหมายเจาหนาที่หองปฏิบัติการฯ เขารวมเปนผูตรวจวิเคราะห โดยใหมีการลงนามบันทึก
ขอตกลงไวเปนหลักฐาน
กรณีที่ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม และสํานักงานสิ่งแวดลอมภาค
ไมสามารถรองรั บตั วอยางมลพิษจากยานพาหนะได ให สจอ. ส งตั วอยางไปตรวจวิเคราะห ที่ห อง
ปฏิบัติการของเอกชน
5.2.2 กรณีเจาหนาที่ไมสามารถเขาปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการฯ และอาคาร
ที่ทําการกรมไดชั่วคราว ในชวงเวลาเดียวกัน
1) ให สจอ. ประสาน สลก. ดําเนินการจัดหาสถานที่ปฏิบัติงานตามขอ 5.1.2
และแจ งให ผูรับบริ การทราบ กรณีที่มียานพาหนะที่ผูรับบริ การยังไมไดมารับคืน ให สจอ. และ สลก.
ประสานกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (ศูนยวิจัยและฝกอบรม คลอง 5 ปทุมธานี) หรือหนวยงาน
ราชการอื่น เพื่อนํายานพาหนะเหลานั้นไปเก็บรักษาไว กอนแจงผูร ับบริการทราบและขอรับยานพาหนะคืน
2) กรณีหองปฏิบัติการฯ ไดดําเนินการเก็บตัวอยางมลพิษจากยานพาหนะ
ในชว งเกิด ภาวะฉุก เฉิน ให สจอ. และ สลก. ประสานกรมสงเสริมคุณภาพสิ่ งแวดลอม (ศูนยวิจั ย
และฝกอบรม คลอง 5 ปทุมธานี) หรือสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 5 (นครปฐม) สํานักงานสิ่งแวดลอม
ภาคที่ 6 (นนทบุรี) เพื่อเก็บรักษาสภาพและวิเคราะหตัวอยางทางหองปฏิบัติการ กรณีที่กรมสงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอม และสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคไมสามารถวิเคราะหตัวอยางมลพิษจากยานพาหนะได
ใหสงตรวจวิเคราะห ณ หองปฏิบัติการของเอกชน

-75.2.3 กรณีเจาหนาที่ไมสามารถเขาปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการฯ และอาคาร
ที่ทําการกรมไดอยางถาวร ในชวงเวลาเดียวกัน
สจอ. แจ งงดการให บริ การห องปฏิบัติ การตรวจวัด มลพิษจากยานพาหนะ
แกผูรับบริการทราบ
5.3 การจัดหาอุปกรณที่จําเปนในการปฏิบัติงาน
5.3.1 สลก. ประสานสํ านั ก /กอง/ฝาย แจ ง เจ าหน าที่ทุก คนเพื่อขอความร วมมือ
ในการใชเครื่องมือ/อุปกรณสวนตั วของเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน อาทิ เครื่อง
คอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook) รถยนตสวนบุคคล และโทรศัพทเคลื่อนที่ เปนตน โดยใหสามารถ
เบิกคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการใชเครืองมือ/อุปกรณนั้นๆ ไดตามระเบียบฯ
5.3.2 สลก. จั ด หารายชื่อ บริ ษัทเอกชนที่ ส ามารถให เชา /ซื้ อเครื่ องมือ /อุป กรณ
การปฏิบัติ งานที่จําเปน เชน คอมพิวเตอร ยานพาหนะ เครื่ องมือวิทยาศาสตร เครื่องถ ายเอกสาร
และยานพาหนะ เพื่อใหสามารถติดตอจัดหาไดภายในระยะเวลารวดเร็ว รวมทั้งจัดหาพัสดุที่จําเปน
ตอการปฏิบัติงาน
5.4 การจัดระบบสื่อสาร
5.4.1 สลก. ประสานสํานัก/กอง/ฝาย จัดวางระบบการสื่อสารหรือมอบหมายงาน
ในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน โดยใหจัดทําผังการติดตอเจาหนาที่ (Call tree) และขอมูลที่สามารถติดตอได
เชน หมายเลขโทรศัพทสํานักงาน หมายเลขโทรศัพทบาน หมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่ หรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส (E-mail) ที่นอกเหนือจาก E-mail ของกรม เปนตน ทั้งนี้ ตองปรับปรุงรายชื่อและขอมูล
ที่ใชในการติดตอใหเปนปจจุบันอยูเสมอ และกําหนดชองทางการสื่อสารเพิ่มเติม เชน เว็บไซตสํารอง
(กรณีที่ www.pcd.go.th ไมสามารถใชงานไดตามปกติ) SMS Call center ศูนยฟาใส (วิทยุสื่อสาร)
หรือการเผยแพรผานสื่อตางๆ เปนตน
5.4.2 กรณีที่มกี ําหนดการจัดประชุมในชวงที่เกิดภาวะฉุกเฉิน และไมสามารถเลื่อน
หรือยกเลิกการประชุมได ใหสํานัก/กอง/ฝาย ที่รับผิดชอบการประชุมนั้นๆ ตองเตรียมแผนการติดตอ
ผูเ ขารวมประชุม ณ สถานที่อื่น หรือประชุมผานทางโทรศัพทเคลื่อนที่ หรือระบบอินเตอรเน็ตผาน
ทาง Teleconference
5.4.3 กรณีงานใหบริการของ คพ. เชน การใหบริการจัดการความเดือดรอนอันเนื่อง
มาจากภาวะมลพิษและเรื่องรองทุกข การใหบริการหองปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ
ใหสํานัก/ กอง/ฝาย ที่รับผิดชอบงานบริการนั้นๆ ตองเตรียมแผนการติดตอผูรับบริการ และแจงขอมูล
ขาวสารใหผูรับบริการทราบผานทางชองทางตางๆ

-85.5 การใชประโยชนขอมูลสารสนเทศ
5.5.1 กองแผนงานและประเมิน ผล ต องจั ด ทําระบบสํ ารองข อมู ลสารสนเทศใน
ภาพรวมของกรม และบางสวนที่กระจายอยูในสํานัก/กอง/ฝาย/ และสวนงาน/กลุมงาน และนําไปเก็บ
ไวภายนอกอาคารกรม เชน การใชบริการของ NECTEC
5.5.2 เจาหนาที่ ควรจัดทําระบบสํารองขอมูลสวนบุคคล โดยใช handy drive หรือ
external hard disk ประจําสวนงาน และควรมีการจัดทําสําเนาเอกสารสําคัญใหอยูในรูปดิจิตัลไฟล
สํ ารองไวก รณี เกิ ด ภาวะฉุ ก เฉิ น และจํ าเปน ต องใชเอกสารสํ าคั ญที่ไ มอยูใ นรู ปดิ จิ ตั ล ไฟล เร ง ด ว น
ใหประสานกับหนวยงานเจาของเรื่อง
5.5.3 สํ า นั ก จั ด การคุ ณ ภาพน้ํ า และสํ า นั ก จั ด การคุ ณ ภาพอากาศและเสี ย ง
ตองประสานกองแผนงานและประเมินผล ในการจัดทําระบบสํารองขอมูลคุณภาพน้ําและคุณภาพอากาศ
และนําไปเก็บไวสถานที่เดียวกับที่จัดเก็บขอมูลในขอ 5.5.1 หรือสถานที่อ่นื ภายนอกอาคารที่เหมาะสม
5.6 คาใชจายในการปฏิบัติราชการตางจังหวัดหรือการปฏิบัติงานอื่น
กรณีมีความจําเปนที่ตองเดินทางไปปฏิบัติราชการตางจังหวัด การจัดประชุมสัมมนา
หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศ ซึ่งการยกเลิกอาจทําใหราชการเสียหาย หรือตองจายคาปรับ
แกผูใหเชาสถานที่จัดงาน ใหสํานัก/กอง/ฝาย แจงเจาหนาที่ (หัวหนาผูรับผิดชอบโครงการ) ยืมเงิน
สํารองฉุกเฉินจากสวัสดิการ คพ. ซึ่งมีเงินสํารองไวที่สํานัก/กอง/ฝาย หนวยงานละ 25,000 บาท
5.7 การเตรียมความพรอมดานการปฐมพยาบาลเบื้องตน
สลก. จั ดเตรียมอุปกรณ ปฐมพยาบาลเบื้องตนและอุปกรณเคลื่อนยายผูบาดเจ็ บ
อยางนอย 2 ชุด และตองมีการฝกอบรมเจาหนาที่ใหสามารถทําหนาที่เปนผูปฐมพยาบาลผูบ าดเจ็บได
และมีการฝกซอมทบทวนอยางนอยปละ 1 ครั้ง
6. ขั้นตอนการปฏิบัติการรองรับภาวะฉุกเฉิน
6.1 การเตรียมความพรอมในสภาวะเหตุการณปกติ
6.1.1 กองแผนงานและประเมินผล ตองประสานสํานัก/กอง/ฝาย ในการจัดใหมีระบบ
สํารองไฟฉุ ก เฉิน สํ าหรั บเครื่ องคอมพิวเตอรแ มขาย (Server) และเครื่ องคอมพิวเตอร ส วนบุคคล
โดยเมื่อกระแส ไฟฟาดับ ใหเจาหนาที่รีบสํารองขอมูลทันที
6.1.2 สํ านั กงานเลขานุ ก ารกรม ต องดํ าเนิ นการตรวจสอบความพร อมใชง านของ
อุปกรณปองกัน/แจงเตือนไฟไหม และระบบดับเพลิง หากพบบริเวณใดเปนจุดเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย
ใหรีบแกไขหรือเพิ่มความระมัดระวังเปนพิเศษ (ตามระเบียบปฏิบัติดานสิ่งแวดลอมเรื่อง การเตรียม
พรอมภาวะฉุกเฉินและการตอบโต หมายเลขเอกสาร EP-09)
6.1.3 สํ านั ก /กอง/ฝ าย จั ด ทํ าบัญ ชีเครื่ องมื อ/อุ ปกรณ ที่จํ าเป น ในการปฏิบั ติ ง าน
และตรวจสอบความพรอมใชงานอยางสม่ําเสมอ

-96.2 ขั้นตอนปฏิบัติกรณีท่สี ามารถรูเหตุการณลวงหนา
6.2.1 อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (อคพ.) เรียกประชุมผูบ ริหาร (รองอธิบดี และ ผอ.สํานัก/
กอง/ฝาย) เพื่อพิจารณาประกาศภาวะฉุกเฉิน
6.2.2 อคพ. ประกาศดําเนินการตามแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
6.2.3 สลก. ประกาศขอความรวมมือเจาหนาที่ขนยายทรัพยสิน เครื่องมือ/อุปกรณ
การปฏิบัติงานที่จําเปน และยานพาหนะออกจากอาคาร (โดยใหนําไปจอดไวในสถานที่ราชการใกลเคียง)
กรณีเกิดภาวะฉุกเฉินที่หองปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ (คลอง 6 ปทุมธานี) ให สจอ.
ประกาศขอความรวมมือเจาหนาที่ดําเนินการ
6.2.4 กรณีเขาใชอาคารไมได (ระยะเวลาไมเกิน 1 เดือน)
ผอ.สํานัก/กอง/ฝาย ดําเนินการตามขอ 5 ตามความเหมาะสม (ยกเวนขอ 5.1.2)
ทั้งนี้ การปฏิบัติราชการตางจังหวัด การจัดประชุมสัมมนาหรือการเดินทางราชการไปตางประเทศ
ควรเลื่อนการดําเนินการไปกอน
6.2.5 กรณีเขาอาคารไมได (ระยะเวลาเกิน 1 เดือน)
อคพ. สั่งการใหเลขานุการกรม (ลนก.) ดําเนินการตามขอ 5 ตามความเหมาะสม
6.2.6 อคพ. เรียกประชุมผูบ ริหาร (รอง อคพ. และ ผอ.สํานัก/กอง/ฝาย) เพื่อพิจารณา
ประกาศยกเลิกการดําเนินการตามแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
6.2.7 อคพ. ประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉิน
6.3 ขั้นตอนปฏิบัติกรณีท่ไี มสามารถรูเหตุการณลวงหนา
6.3.1 อคพ. เรียกประชุมผูบ ริหาร (รอง อคพ. และ ผอ.สํานัก/กอง/ฝาย) เพื่อพิจารณา
ประกาศแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน ณ สถานที่อื่น หรือประชุมผานทางโทรศัพทเคลื่อนที่ ระบบ Internet
(Teleconference)
6.3.2 อคพ. ประกาศภาวะฉุกเฉิน โดย สลก. ประสาน ผอ.สํานัก/กอง/ฝาย แจงให
เจาหนาที่ทุกคนทราบผานทางโทรศัพทเคลื่อนที่ ระบบ Internet หรือ ระบบ e-mail
6.3.3 สลก. และ กผผ. ประกาศแกสาธารณชนและหนวยงานที่เกี่ยวของทราบการ
ประกาศภาวะฉุกเฉินของกรมควบคุมมลพิษ สถานที่ติดตอชั่วคราว รายชื่อผูที่เกี่ยวของ (โดยเฉพาะ
ผูรับผิด ชอบงานบริ ก ารที่ตองบริก ารสาธารณะอยางต อเนื่ อง) และเครือขายการติ ด ตออื่น ๆ เชน
Website สํารอง เปนตน
6.3.4 กรณีเขาอาคารไมได (ระยะเวลาไมเกิน 1 เดือน)
ผอ.สํานัก/กอง/ฝาย ดําเนินการตามขอ 5 ตามความเหมาะสม (ยกเวนขอ 5.1.2)
ทั้งนี้ การปฏิบัติราชการตางจังหวัด การจัดประชุมสัมมนา หรือการเดินทางไปตางประเทศ ควรเลื่อน
การดําเนินการไปกอน
6.3.5 กรณีเขาอาคารไมได (ระยะเวลาเกิน 1 เดือน)
อคพ. สั่งการให ลนก. ดําเนินการตามขอ 5 ตามความเหมาะสม

- 10 6.3.6 อคพ. เรียกประชุมผูบริหาร (รอง อคพ. และ ผอ.สํานัก/กอง/ฝาย) เพื่อพิจารณา
ประกาศยกเลิกการดําเนินการตามแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน ณ สถานที่ที่เหมาะสม หรือประชุมผาน
ทางโทรศัพทเคลื่อนที่ ระบบ Internet (Teleconference)
6.3.7 อคพ. ประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉิน
7. การฝกอบรม การฝกซอม และการตรวจประเมินตามแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
7.1 กรมควบคุมมลพิษ จะจัดใหมกี ารอบรมและประชาสัมพันธเกี่ยวกับแผนรองรับภาวะ
ฉุกเฉินแกผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกอยางสม่ําเสมอ พรอมทั้งมีการทดสอบแผนฯ ใหสอดคลอง
กับสถานการณจริงในปจจุบัน โดยเจาหนาที่ผูรับผิดชอบทุกระดับจะตองมีสวนรวมในการทดสอบ
และจัดใหมีการทดสอบแผนฯ ดังกลาวอยางนอยปละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ
7.2 การทบทวนแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน เพื่อใหมั่นใจไดวาแผนฯ ยังคงเหมาะสม พอเพียง
สามารถปฏิบัติไดอยางถูกตองและมีประสิทธิผลอยางแทจริง และควรทบทวนแผนฯ อยางนอยปละ
1 ครั้ง หรือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ
7.3 กรณีที่เกิดเหตุการณขนึ้ จริง ตองมีการบันทึกผลภายหลังจากเหตุการณเกิดขึ้นแลว
ประกอบดวย เหตุการณการดําเนินการไปแลว การตัดสินใจที่เกิดขึ้น ปญหาและอุปสรรคตางๆ
7.4 จั ดให มีการตรวจประเมินความพร อมของแผนรองรั บภาวะฉุ กเฉิ น อยางน อยปละ
1 ครั้ง และรายงานผลการปฏิบัติงานให อคพ.ทราบ
***********************

