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แผนสํารองฉุกเฉิน 
ดานอุทกภัยและการปองกันความปลอดภัยระบบฐานขอมูล  
 

 
 

สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
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คํานํา 
ตามท่ีสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี ไดรับมอบหมายปฏิบัติ

ราชการตามคํารับรองปฏิบัติราชการ ประจําป 2560 กําหนดใหสํานักงานฯ ตองมีการพัฒนา
สมรรถนะองคการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ในหมวด 6 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อ  

1) เพื่อมีแนวทางหรือแผนการเตรียมความพรอมตอภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน 
2) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหมีขีดความสามารถ

ระงับภัยพิบัติท่ีอาจจะเกิดขึ้นไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และอยูในระดับท่ี ยอมรับไดและ
สามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง 

3) เพื่อปองกันมิใหเกิดการสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินของทางราชการ 
4) เพื่อใหประชาชน เจาหนาท่ี หนวยงานรัฐวิสาหกิจ หนวยงานภาครัฐ และผูมีสวนได

สวนเสีย ( Stakeholders) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของหนวยงาน แมหนวยงานตองเผชิญกับ
เหตุการณรายแรงและ สงผลกระทบจนทําใหการดําเนินงานตองหยุดชะงัก  

เนื่องจากสํานักงานฯไดจัดทําแผนสํารองฉุกเฉินดานอุทกภัยและการปองกันความ
ปลอดภัยระบบฐานขอมูล  เปนคร้ังแรก ซึ่งมีบางกิจกรรมท่ีปรากฏในแผนฉบับนี้ ยังคงตองมีการ
รวมกันประชุมหารือภายในสํานักงานฯ อีกคร้ังหนึ่ง เชน จัดเตรียมพื้นท่ีสํารองสําหรับปฏิบัติงาน  
รวมท้ังจัดเตรียมเสนทางอพยพหากเกิดภาวะฉุกเฉิน  โดยควรเตรียมเสนทางอพยพอยางนอย  ๒ 
ทาง  การจัดทําคําส่ังแตงตั้งคณะทํางาน   ผังโครงสรางการบังคับบัญชา /หนาท่ีความรับผิดชอบ  
จัดทําแผนปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉิน ใน 3 ระยะคือ กอนเกิด ระหวางเกิด และหลังเกิด เปนตน 
ซึ่งจะไดมีแนวการปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน หากบุคลากรในสํานักงานฯ มีขอเสนอแนะและขอ
แกไขกลุมยุทธศาสตร ยินดีนอมรับเพื่อการปรับปรุงในคร้ังตอไป 

 
 
 
 

         กลุมยุทธศาสตร  
                 3 ตุลาคม 2560  
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หลักการและเหตุผล 
 

สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  เปนหนวยงานท่ีกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ จัดตั้งขึ้นเปนการภายใน  เพื่อรองรับการดําเนินการตามนโยบาย  
ยุทธศาสตร  การคุมครองผูบริโภคดานระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนใน
พื้นท่ีและติดตามประเมินผลในพื้นท่ี สงเสริม  สนับสนุนการดําเนินงานตามมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพและสุขภาพภาคประชาชน ควบคุม กํากับ ติดตาม การดําเนินงานมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพและสุขภาพภาคประชาชนในกลุมเปาหมายในพื้นท่ี รวมถึงสงเสริม สนับสนุน ประสานงาน 
ถายทอดองคความรู  มาตรฐาน เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานระบบบริการสุขภาพและระบบ
สุขภาพภาคประชาชน ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา ถายทอด และประเมินองคความรู มาตรฐาน 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดานระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนในระดับพื้นท่ี
ใหแกเครือขายหนวยงานราชการ หนวยงานเอกชน หนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ 
ชองทางติดตอสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี 
1. เว็บไซต  
 http://do4.hss.moph.go.th/ 
2. เฟสบุค   
สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี 
www.facebook.com/phc.hss4.non  
3. E-MAIL   
 do4.nonthaburi@hss.mail.go.th  
4. สถานที่ 
สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
88/33 หมู 4 ซ.สาธารณสุข 8 อาคารกองวิศวกรรมการแพทย (ชั้น M และ ชั้น 2) ต.ตลาดขวัญ 
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  
5. โทรศัพท หมายเลข 0 2149 5614  
ผูอํานวยการ         ตอ 101  
กลุมบริหาร          ตอ 1 00, 103, 104, 106 
กลุมยุทธศาสตร         ตอ 202  
กลุมสุขภาพภาคประชาชน       ตอ 301 , 302  
กลุมวิศวกรรมการแพทย       ตอ 402 , 404  
กลุมอาคารและสภาพแวดลอม   ตอ 401  
กลุมมาตรฐานบริการสุขภาพ    ตอ 601, 602  
5. โทรสาร หมายเลข 0 2149 5613 
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ในป 2560 แตละกลุมงานไดทบทวนกระบวนงานของสํานักงานฯ ซึ่งสอดคลอง
กับขอบเขตงานของสํานักงานฯในระดับเขต ตามหนังสือขอบเขตการปฏิบัติภารกิจระหวาง
หนวยงานสวนกลางและสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1-12 ฉบับวันท่ี 20 ธันวาคม 
2559 

 
กระบวนงานสรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุน  
 
กระบวนการท่ีสราง
คุณคาขององคกร 

1. กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสํานักงาน 
2. กระบวนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพใหมีคุณภาพและมาตรฐาน 
3. กระบวนการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขาย 
4. กระบวนการสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาค
ประชาชน 
5. กระบวนการควบคุม กํากับ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
6. กระบวนการพัฒนาขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กระบวนการสนับสนุน
ขององคกร 

1. กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสํานักงาน 
2. กระบวนการบริหารการเงิน การคลัง 
3. กระบวนการบริหารและแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
4. กระบวนการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 
5. กระบวนการบริหารงานวิชาการ 
6. กระบวนการพัฒนาองคกรสูคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ PMQA 

แนวทางและวิธีการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของสวนราชการ 

1. การปรับปรุงดานประสิทธิภาพของการทํางานใหมีความสะดวก  
2. รวดเร็ว  ทันสมัยมากย่ิงขึ้น โดยใชเทคโนโลยีเขามาชวย  
3. มีการบริการเชิงรุกมากย่ิงขึ้น   
4. มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของบุคลากรโดยการอบรม สัมมนาให
ความรู และปรับแนวคิด ทัศนคติของบุคลากรใหปฏิบัติงานดวย 
5. ความเอาใจใส ความเต็มใจ และมีจิตสาธารณะ  
6. การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล  

แนวทางในการเรียนรู
ขององคกร 

1. การประชุม  การอบรม  สัมมนา  มีการจัดการความรูในองคการ 
2. การศึกษาดูงาน/แลกเปล่ียนเรียนรู  
3. มีระบบการสอนงาน 
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รายการเทคโนโลยี  อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่สําคัญในการใหบริการและ
ปฏิบัติงานประกอบดวย 

ประเภท รายการ 
อาคารสถานที่ ท่ีตั้งสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  เลขท่ี  

88/33  อาคารกองวิศวกรรมการแพทย  ชั้นเอ็ม ( M)  หมูท่ี  4  ถนน
สาธารณสุข 8  ตําบลตลาดขวัญ  อําเมือง  จังหวัดนนทบุรี 

เทคโนโลย ี เทคโนโลยีที่ใชในงานหลัก 
1) งานดานวิศวกรรมการแพทย  ไดแก 

- ระบบงานสอบเทียบเคร่ืองมือแพทย 
- ระบบตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย 

2) งานดานอาคารสถานที่บริการสุขภาพภาครัฐ  ไดแก 
- โปรแกรม Auto Cad 
- โปรแกรม Photoshop 

3) งานดานระบบสุขภาพภาคประชาชน  ไดแก 
- ระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน 

เทคโนโลยีที่ใชในงานสํานักงานทั่วไป 
- ระบบ Intranet/Internet เชื่อมโยงเครือขายท้ังหนวยงานท้ัง
สวนกลางและสวนภูมิภาค 

- ระบบ Website ของสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4จังหวัด
นนทบุรี 

- ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) 
- ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
- ระบบการจัดซื้อ/จัดจางผานระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
- ระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 
- ระบบการติดตามกํากับการใชจายงบประมาณ (SMART) 
- ระบบการจองหองประชุม 
- ระบบการเช็ควันขาด ลา มา สาย ของบุคลากรในหนวยงาน 
- ระบบการจองรถยนต 
- ระบบฐานขอมูลพื้นฐานบุคลากรในหนวยงาน 
- ระบบฐานขอมูลครุภัณฑ 

อุปกรณ อุปกรณที่ใชในงานหลัก 
1) งานดานวิศวกรรมการแพทย  ไดแก 

- เคร่ืองมือสอบเทียบเคร่ืองมือแพทย 
- เคร่ืองมือตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
- เคร่ืองมือซอมเคร่ืองมือทางการแพทยและสาธารณสุข 
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ประเภท รายการ 
- เคร่ืองมือตรวจวัดมลพิษทางอากาศและเสียง 
- หองเก็บเคร่ืองมือสอบเทียบมาตรฐานเคร่ืองมือแพทย  จํานวน 1 
หอง 

2) งานดานอาคารและสภาพแวดลอม 
- เคร่ืองมือวัดระยะทาง 
 

 วัสดุ - อุปกรณที่ใชในงานสํานักงานทั่วไป 
- เคร่ืองคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ/แบบพกพา 
- เคร่ืองฉาย  LCD และจอภาพแสดง 
- โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV)  
- ชุดเคร่ืองขยายเสียง 
- อุปกรณกระจายสัญญาณ (2 Switch) 
- เคร่ืองโทรศัพท/เคร่ืองโทรสาร 
- เคร่ืองสแกนนิ้ว 
- กลองถายภาพดิจิตอล 
- เคร่ืองเสียงหองประชุม 
- เคร่ืองถายเอกสาร 
- เคร่ืองพิมพเลเซอร สี/ขาวดํา แบบ Network 
- ตูไมเก็บเอกสาร 
- ตูเหล็กเก็บเอกสาร 

ชุดโตะทํางาน 
สิ่งอํานวยความ
สะดวก 

- หองประชุม 
- รถตู  จํานวน 1 คัน 
- รถยนตนั่งสวนบุคคล (ขนาดไมเกิน 4 ท่ีนั่ง)  จํานวน 1 คัน 
- รถยนตนั่งสวนบุคคล (ขนาดไมเกิน 7 ท่ีนั่ง)  จํานวน 2 คัน 
- บอรดปดประกาศ 
- ตูเย็น 
- เคร่ืองปรับอากาศ 
- เคร่ืองทําน้ํารอน – น้ําเย็น 
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กระบวนการท่ีสําคัญดังกลาวขางตน  เปนกระบวนการท่ีตองมีการดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง  เพื่อตอบสนองตอภารกิจท่ีสําคัญขององคกร  ซึ่งสอดคลองกับความตองการของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย  อยางไรก็ตาม  ในสถานการณปจจุบัน  มีภัยพิบัติในดานตางๆ  ซึ่ง
กอใหเกิดความเสียหายใหกับชีวิตและทรัพยสิน  รวมถึงสงผลกระทบตอวิถีในการทางานของสวน
ตางๆ ท้ังผลกระทบตอกระบวนการ  ผลกระทบตอพันธกิจตามกฎหมาย  และผลกระทบตอ
ผูรับบริการ  ซึ่งภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินอาจเกี่ยวของกับสภาพอากาศ  สาธารณูปโภค  ความ
ปลอดภัย การจราจล หรือเกิดจากภาวะฉุกเฉินในระดับทองถิ่น หรือระดับชาติ   

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนและเตรียมความพรอมตอภัยพิบัติและ
ภาวะฉุกเฉิน ภายใตโครงการพัฒนาบริหารประสิทธิภาพองคกร สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 22-24 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเทพสถิตวิลล 
อําเภอเทพสถิตวิลล จังหวัดชัยภูมิ ตามคําแนะนําของ ดร.กิตติ์โสภณ สิริธนินพิทยา 
ผูเช่ียวชาญที่ปรึกษาดานบริหารความเสี่ยง แผนฉุกเฉิน และแผนความตอเนื่องทางธุรกิจ      
( เชน บริษัท ปตท จํากัด, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ, โรงพยาบาลบํารุงราษฎร , สถาบันสุขภาพ
แหงชาติมหาราชินี, โรงพยาบาลศิริราช, กรมควบคุมโรค, องคการคลังสินคา) ไดใหคําแนะนํา
วาสํานักงานฯ ควรมีแผนสํารองฉุกเฉิน  คือ แผนดานอุทกภัย อัคคีภัย และ โรคระบาด   เพ่ือ
ปองกันผลกระทบตอการจัดการกระบวนการ  เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาระบบงานและสถานที่
ทํางานมีความพรอมตอการปองกัน การจัดการความตอเนื่องของการดําเนินการ และการทําให
คืนสูสภาวะปกติไดอยางรวดเร็ว  สําหรับแผนอัคคีภัย และแผนโรคระบาดจะไดทําใน
ปงบประมาณถัดไป 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

วัตถุประสงค  
1) เพื่อจัดทําแนวทางหรือแผนการเตรียมความพรอมตอภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน 
2) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหมีขีดความสามารถ

ระงับภัยพิบัติท่ีอาจจะเกิดขึ้นไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และอยูในระดับท่ี ยอมรับไดและ
สามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง 

3) เพื่อปองกันมิใหเกิดการสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินของทางราชการ 
4) เพื่อใหประชาชน เจาหนาท่ี หนวยงานรัฐวิสาหกิจ หนวยงานภาครัฐ และผูมีสวนได

สวนเสีย ( Stakeholders) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของหนวยงาน แมหนวยงานตองเผชิญกับ
เหตุการณรายแรงและ สงผลกระทบจนทําใหการดําเนินงานตองหยุดชะงัก  

ขอบเขตของแผน 
แผนสํารองฉุกเฉิน  ดานอุทกภัยและการปองกันความปลอดภัยระบบฐานขอมูล  เพื่อ

ปองกันผลกระทบตอการจัดการกระบวนการ ใชเปนแผนงานรองรับหรือเรียกคืนการดําเนินงานให
กลับสูสภาวะปกติ  เพื่อชวยใหการดําเนินงานตามกระบวนการสําคัญไดอยางตอเนื่อง  โดยกําหนด
ขั้นตอนการดาเนินการตั้งแตขั้นตอนปฏิบัติในการเตรียมการ  ขั้นตอนขณะเกิดเหตุการณ  และ
ขั้นตอนหลังเหตุการณสงบ 

นิยามศัพท  
สถานที่ราชการ  หมายถึง สถานท่ีปฏิบัติงานของ สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

เขต 4 จังหวัดนนทบุรี   
อุทกภัย หมายถึง เหตุการณท่ีมีน้ําทวมพื้นดินสูงกวาระดับปกติ ซึ่งมีสาเหตุจากมี

ปริมาณน้ําฝนมากจนทาใหมีปริมาณน้ําสวนเกินมาเติมปริมาณน้ําบนผิวดิน ท่ีมีอยูตามสภาพปกติ 
จนเกินขีดความสามารถการระบายน้ําของแมน้ํา ลาคลอง และยังมีสาเหตุมาจากการกระทําของ
มนุษย โดยการปดกั้นการไหลของน้ําธรรมชาติ ท้ังเจตนาและไมเจตนา จนเปนอันตรายตอชีวิต 
ทรัพยสินของประชาชนและส่ิงแวดลอม สามารถจําแนกตามลักษณะการเกิดได ดังนี้  

1) น้ําทวมขัง/น้ําลนตล่ิง (Inundation/Over bank flow) เปนสภาวะน้ําทวมหรือ
สภาวะน้ําลนตล่ิง  ท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากระบบระบายน้ําไมมีประสิทธิภาพ  มีลักษณะคอยเปนคอยไป  
อันเปนผลจากการเกิดฝนตกหนัก ณ บริเวณนั้นๆ ติดตอกันเปนเวลาหลายวัน  มักเกิดขึ้นในบริเวณ
ท่ีราบลุมริมแมน้ําและบริเวณชุมชนเมืองใหญๆ  น้ําทวมขังสวนใหญจะเกิดบริเวณทายน้ําและแผ
เปนบริเวณกวาง เนื่องจากไมสามารถระบายน้ําไดทัน  

2) น้ําทวมฉับพลัน  (Flash flood) เปนภาวะน้ําทวมท่ีเกิดขึ้นอยางฉับพลันในพื้นท่ี
เนื่องจากฝนตกหนักบริเวณพื้นท่ี  ซึ่งมีความลาดชันมาก  และมีคุณสมบัติในการกักเก็บน้ําหรือตาน
น้ํานอย หรืออาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ  เชน เขื่อนหรืออางเก็บน้ําพังทลาย  น้ําทวมฉับพลัน  มัก
เกิดขึ้นหลังจากฝนตกหนัก และมักเกิดขึ้นในปริเวณท่ีราบระหวางหุบเขา  ซึ่งอาจจะไมมีฝนตกหนัก
ในบริเวณนั้นมากอนเลย แตมีฝนตกหนักมากบริเวณตนน้ําท่ีอยูหางออกไป การเกิดน้ําทวมฉับพลัน
มีความรุนแรงและเคล่ีอนท่ีดวยความเร็วมาก โอกาสท่ีจะปองกันและหลบหนีจึงมีนอย  



๙ 
 

ข้ันตอนการดําเนินงาน  
1. ข้ันการเตรียมความพรอมกอนเกิดอุทกภัย  
1) จัดทําแผนภูมิองคกรและการกําหนดผูรับผิดชอบ  
2) ใหความรูความเขาใจแกบุคลากรท่ีเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมรับสถานการณ  ตามแผนภูมิ
องคกรควบคุมภาวะฉุกเฉินกรณีน้ําทวม  
3) ตรวจตราดูแลสถานท่ีทํางานใหเปนระเบียบเรียบรอยอยูเสมออยาใหรกรุงรัง  เพื่อสามารถ
อพยพเคล่ือนยายเจาหนาท่ี  เอกสาร และทรัพยสินของทางราชการไดอยางสะดวก  หากเกิดภาวะ
น้ําทวม  
4) จัดเก็บขอมูลสําคัญสํารองไวในอุปกรณ  เชน Server แผนดิสเก็ต แฟลซไดรฟ ฯลฯ หากเกิด
ภาวะฉุกเฉินสามารถนาขอมูลเหลานั้นออกมาไดโดยสะดวกและสามารถพรอมปฏิบัติงานไดทันที  
6) จัดทาปายส่ือความปลอดภัย  เชน ทางเขา ทางออก หามวางส่ิงของขวางทางขนยาย  หามใช
ลิฟทขณะไฟฟาดับ  เปนตน  พรอมท้ังแจงเสนทางอพยพและขนยายทรัพยสินใหทุกคนทราบ  
(รวมกับกองวิศวกรรมการแพทย) 
7) จัดทาแผนผังการติดตอส่ือสาร  หมายเลขโทรศัพทผูบริหาร  เจาหนาท่ีรับผิดชอบอาคารสถานท่ี  
เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย สถานีตํารวจ ในพื้นท่ีโดยทําปายติดใหชัดเจนและเก็บไวในท่ีจํางาย  
8) ติดตามขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการพยากรณอากาศอยูเสมอ  หากมีการเตือนภัยใหดาเนินการ
ตามแผนปองกันอุทกภัยทันที รวมท้ังแสวงหาขอมูลในรอบหลายปท่ีผานมาของการเกิดเหตุน้ําทวม
วามีระดับน้ําสูงท่ีสุดเทาไหร  จะสามารถคาดคะเนความเร็วของน้ําไดหรือไม  จะไดรับการเตือนภัย
ลวงหนาเปนเวลาเทาไหร โดยวิธีใด และเสนทางใดท่ีจะถูกน้ําทวมหรือมีส่ิงกีดขวาง  
9) จัดเตรียมพื้นท่ีสํารองสําหรับปฏิบัติงาน  รวมท้ังจัดเตรียมเสนทางอพยพหากเกิดภาวะฉุกเฉิน  
โดยควรเตรียมเสนทางอพยพอยางนอย  ๒ ทาง เนื่องจากเสนทางหนึ่งเสนทางใดอาจถูกขวางและ
เรียนรูในการเดินทางไปยังท่ีสูงหรือพื้นท่ีท่ีปลอดภัยท่ีสุด  
10) จัดเตรียมงบประมาณสํารองเพื่อใชจายในกรณีเกิดเหตุการณฉุกเฉินไดทันที (ถามี) 
11) จัดเตรียมเคร่ืองวิทยุแบบพกพา ไฟฉายและแบตเตอร่ีสํารอง  
12) หนวยงานสวนกลางหรือสวนภูมิภาคท่ีไมไดรับผลกระทบจากเหตุการณอุทกภัย  ควรมีแผน
สนับสนุนหนวยงานท่ีประสบอุทกภัย ในดานสถานท่ี ขอมูล อุปกรณท่ีจําเปนสาหรับการปฏิบัติงาน
ไดอยางตอเนื่องโดยเร็ว  
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

2. ข้ันการปฏิบัติการขณะเกิดอุทกภัย  
 กรณีเปนสถานที่ราชการ  
1) ปดอุปกรณไฟฟา แกส (ถามี) และน้ําประปาบริเวณท่ีเกิดน้ําทวม  
2) บุคคลท่ีมีหนาท่ีดูแลรายงานผูบังคับบัญชา  เมื่อไดรับคําส่ัง  ใหแจงเจาหนาท่ีทําการเคล่ือนยาย
ทรัพยสินและเอกสารสําคัญตางๆ  ทันที (ขนยายตามหมายเลขสัญลักษณความสําคัญ ) โดยผูไมมี
หนาท่ีเกี่ยวของใหรีบอพยพตามเสนทางอพยพไปยังพื้นท่ีสารอง  
3) ประชาสัมพันธทําความเขาใจใหเจาหนาท่ีทราบ อยาตกใจ  
4) หามใชลิฟทขณะเกิดเหตุ และควรหลีกเล่ียงการเขาใกลสายไฟฟาขณะท่ีพื้นเปยกน้ํา  
5) เมื่อขนยายทรัพยสินทางราชการเรียบรอยแลว ใหจัดเวรรักษาการณดูแลความปลอดภัย  
  
กรณีที่มีการจัดกิจกรรมรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย  
1) ประสานกลุมเปาหมายเพื่อเล่ือน/ยายสถานท่ี/หรือยกเลิกชั่วคราวในกิจกรรมนั้นๆ  
2) กรณีพื้นท่ีของกลุมเปาหมายเกิดน้ําทวม ใหผูรับผิดชอบประสานงานหนวยงานท่ีเกี่ยวของให
การชวยเหลือทันที  
 
3. ข้ันการปฏิบัติการหลังเกิดอุทกภัย  
หากสถานท่ีทํางานไมไดรับความเสียหาย  หรือเสียหายไมมาก  ใหสํารวจความเสียหายของสถานท่ี  
หากพบความเสียหายใหรีบดําเนินการแกไขโดยดวน  โดยใชงบประมาณตามแผนสํารองกรณีเกิด
เหตุการณฉุกเฉิน และใหจัดเก็บเอกสารรวมท้ังทรัพยสินของทางราชการใหอยูในสภาพปกติ  พรอม
ปฏิบัติงานไดทันที  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน 
การเกิดอุทกภัยและการปองกันความปลอดภัยระบบฐานขอมูล 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สํารวจและจัดหาสถานที่ทํางานสํารองเพ่ือเตรียมรองรับการอพยพ  เชน สถานที่
ราชการใกลเคียงที่น้ําทวมไมถึง โรงเรียน บานเชา เปนตน  
(ผูรับผิดชอบหลัก: กลุมบริหาร) 

- ผูรับผิดชอบตองสํารวจและจัดหาสถานที ่

- ประชาสัมพันธใหเจาหนาที่ในหนวยงานทราบโดยทั่วถึงกัน  

-  เตรียมอุปกรณจําเปนใหเพียงพอ  เชน ไฟสํารอง วิทยุสื่อสาร อาหาร น้ําดื่ม
สะอาด เคร่ืองเวชภัณฑ  

2. เตรียมขอมูลเบอรโทรศัพทหนวยงานตางๆ  
(ผูรับผิดชอบหลัก: กลุมบริหาร) 
- ที่เกี่ยวของเพ่ือการประสานงาน อาทิเชน สถานีอุตุนิยมวิทยา  สํานักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กรณีฉุกเฉิน สถานีตํารวจ รถดับเพลิง รถพยาบาล  เทศบาล/อบต. 
พ้ืนที่ตั้งสถานที่ทํางานและพ้ืนที่ใกลเคียง 
- ผูรับผิดชอบจัดทําฐานขอมูลเบอรโทรศัพทของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของเปน file 
และเอกสารจัดเก็บไวในที่ที่สามารถเขาถึงไดงาย  
- ประชาสัมพันธใหเจาหนาที่ในหนวยงานทราบโดยทั่วถึงกัน 

3. ติดตามการรายงานแจงเตือนระดับน้ํา โอกาสของการเกิดน้าํทวมจากหนวยงานที่
รับผิดชอบ 
(ผูรับผิดชอบหลัก: กลุมบริหารและกลุมยุทธศาสตร) 
- ผูรับผิดชอบติดตามขอมูลขาวสารของกรมอุตุนิยมวิทยา ศูนยเตือนภัยพิบัติ
แหงชาต ิจากสื่อตางๆ อยางตอเนื่อง และเช่ือฟงคาเตือนอยางเครงครัด  
- รายงานขอมูลสถานการณอยางตอเนื่องเพ่ือรอการสั่งการจาก (ผอ.)  

แผนปฏิบัติการข้ันที่ 1 : กอนเกิดอุทกภัย 



๑๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. จัดเตรียมกลองสําหรับบรรจุวัสดุอุปกรณสํานักงาน พรอมทั้งจัดทําบัญชีหมาย
เหตุหนากลองวาคืออะไร พรอมที่จะบรรจุและขนยายเมื่อเกิดเหตุการณ  
- ผูรับผิดชอบจัดหากลองหรือภาชนะสําหรับบรรจุวัสดุอุปกรณสํานักงาน เอกสาร
สําคัญ (ผูรับผิดชอบหลัก: กลุมบริหาร) 
- จัดทํารายการจัดลําดับความสําคัญของสิ่งของ พรอมทั้งติดหมายเลขหรือ
สัญลักษณที่กลองตามลําดับความสําคัญ ((ผูรับผิดชอบ : ทุกกลุม) 
  

6. เอกสารสําคัญเก็บรวบรวมไวในที่เดียวกัน  จําแนกประเภทใหชัดเจนและ
สามารถถือติดตัวไปไดทนัทีเมื่อเกิดเหตุการณ  อาทิเชน เอกสารการเงิน  เอกสาร
อนุมัติโครงการ ฯลฯ  
- ใหเจาหนาที่ของหนวยงานทุกทานเก็บรวบรวมขอมูลงานที่ตนเองรับผิดชอบให

เปนระบบสามารถขนยายเอกสารสําคัญที่จําเปนไดอยางทันการณ (ผูรับผิดชอบ : 

บุคลากรทุกทาน) 

 

 5. จัดทําสําเนาไฟลฐานขอมูลตางๆของสํานักงานบันทึกลงแผนดีวีดีหรือวัสดุอ่ืน 
แลวจัดใหเปนระเบียบ คนหางาย  
- ผูรับผิดชอบประสานกับกลุมตางๆ ในองคกรเพ่ือใหคัดเลือกขอมูลสําคัญนํามาทํา
สําเนาบันทึกลงแผนดีวีดีหรือวัสดุอ่ืน (ผูรับผิดชอบหลัก: กลุมยุทธศาสตร) 
- จัดหาสถานที่เก็บโดยจัดเรียงเปนหมวดหมู พรอมทั้งบัญชีรายการเพ่ือใหงายตอ

การสืบคน (ผูรับผิดชอบหลัก: ทุกกลุม) 
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 7. ผอ.สบส. 4 ออกคําสั่ง ใครทําอะไร รับผิดชอบข้ันตอนใด และถือปฏิบตัิ จัดทําคําสั่ง
แตงตั้งคณะทํางาน  
- จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน  
- ผังโครงสรางการบังคับบัญชา/หนาที่ความรับผิดชอบ  
- จัดทําแผนปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉิน ใน 3 ระยะคือ กอนเกิด ระหวางเกิด และหลังเกิด 

แผนปฏิบัติการข้ันที่ 2 :  ขณะเกิดอุทกภัย 

1. การเฝาระวัง  
- ผูรับผิดชอบติดตามสถานการณ /ประเมินสถานการณและรายงานสถานการณตอ  ผอ.  
หรือผูที่ไดรับมอบหมาย อยางตอเนื่อง  
- เตรียมขอมูลเบอรโทรพรอมประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ  (ผูรับผิดชอบ  : กลุม
บริหาร) 

2. การรายงาน 
- เจาหนาที่กลุมอํานวยการที่ไดรับมอบหมายตาม  ขอ 1. แจงตอผูอานวยการและ
หัวหนากลุมทุกกลม (ผูรับผิดชอบ  : กลุมบริหาร) 

3. ผูบังคับบัญชาวินิจฉัย/สั่งการ 
- ผูอํานวยการพิจารณาขอมูลจากการรายงานตาม ขอ 2. แลวพิจารณาสั่งการณตาม
แผนปฏิบัติการไปยังผูที่เกี่ยวของ (ผูรับผิดชอบ : กลุมบริหารและหัวหนากลุมทุกกลุม) 

4. มอบหมายเจาหนาที่รับผิดชอบ  
- มอบหมายใหเจาหนาที่รับผิดชอบตามคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานฯ ดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ (ผูรับผิดชอบ : บุคลากรที่ไดรับมอบหมายตามคําสั่งคณะทํางาน) 

๕. การบรรจุเอกสาร/หลักฐานตางๆ  
- เจาหนาที่ สบส เขต 4 ทุกทานดําเนินการบรรจุเอกสาร/พัสดุลงกลองตามบัญชี  
- เรียงลําดับความสําคัญของกลองเอกสารและวัสดุอุปกรณสําคัญที่จะขนยาย  
- เตรียมความพรอมขนยายตามลําดับความสําคัญ (ผูรับผิดชอบ : บุคลากรทุกทาน) 



๑๔ 
 
 

 

1. ตรวจสอบสถานการณหลังเกิดเหตกุารณ 
- สํารวจความเสียหายอาคารสถานท่ีทํางาน  
- สํารวจความพรอมวัสดุอุปกรณการทํางานตางๆ 
  1)  กรณีสถานท่ีทํางานไดรับความเสียหายมาก 
หามเขาไปในอาคารดังกลาว  และใหรีบแจงหนวยงานท่ีเกี่ยวของตรวจสอบพรอมท้ังรับรอง

ความปลอดภัยกอนจึงเขาไปในอาคารไดหรือเขาไปปฏิบัติงานในสถานท่ีสํารองท่ีไดจัดเตรียมไว  
สํารวจความเสียหายอาคารสถานท่ีทางาน 

2) กรณีสถานท่ีทํางานไดรับความเสียหายไมมาก 
ใหสํารวจความเสียหายของสถานท่ี หากพบความเสียหายใหรีบดําเนินการแกไขโดยดวน  โดย

ใชงบประมาณตามแผนําารองกรณีเกิดเหตุการณฉุกเฉิน  และใหจัดเก็บเอกสาร  รวมท้ังทรัพยสิน
ของทางราชการใหอยูในสภาพปกติ พรอมปฏิบัติงานไดทันที 
2. เขียนรายอุบัติการณ เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติภารกิจ เพ่ือประเมินผลของแผนฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการข้ันที่ 3 :  หลังเกิดอุทกภัย 
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1. ขอมูลในระบบคอมพิวเตอรใชงานไมไดหรือสูญหาย  อันอาจเกิดจากสาเหตุไวรัส , อุปกรณท่ีใช
จัดเก็บขอมูลชํารุด 
2. ผูใชงาน (User) แจงเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ  (IT) ของหนวยงาน  (User หรือ เจาหนาท่ี ท่ีเปน
เจาของขอมูลท่ีไดรับความเสียหาย) 
3. IT ของหนวยงานทําการ Restore ขอมูล โดยใชขอมูลท่ีสํารอง (Backup) ไวแลว 
4. IT ของหนวยงานประสานผูดูแลระบบหลัก (กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ ) เพื่อขอแนวทางการ
แกไขปญหาและปองกันการเกิดซ้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------- 
เอกสารอางอิง ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย 
 

แผนผังการปฏิบัติกรณีระบบฐานขอมูลไดรับผลกระทบหรือเกิดการสูญหายของขอมูล 
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แผนสํารองภาวะฉุกเฉิน 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

แจงผูบังคับบัญชาของพ้ืนที่เกิดเหตุ  
(ผอ. กองวิศวกรรมการแพทย , ผอ.สบส. 4)  
1) ผอ กองฯ   โทร 0 2149 5680-91 
2) ผอ สบส 4 โทร 0 2149 5614 ตอ 101, 
มือถือ 08 1385 2892, 06 3218 6019 

แจง รปภ. โทร 02 149 5680 ตอ 1020 
- แจงสํานักบริหาร 

- กดสัญญาณเตือนภัย เชน ไฟสัญญาณ (Fire 

Alarm) โทรศัพท 

 

  

ผูพบเห็นเหตุการณระงับเหตุเบื้องตน 

 

ผอ. สบส แจงทีมประสานระงับเหต ุ(เจาหนาที่
เขต)  
- เตรียมพรอมและประสานงานขอความชวยเหลือ
จากหนวยงานภายนอก 

เหตุการณเกิดที่สํานักงาน ช้ัน M และ ช้ัน 2 
 



๑๗ 
 

สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบรีุ 

 
โทรศัพท  :  0 2149 5614   

 
โทรสาร : 0 2149 5613 

 
 

อีเมล  :      do4.nonthaburi@hss.mail.go.th เว็บไซต : http://do4.hss.mo ph.go.th (รวบรวมโดยกลุมบริหาร) 

ลําดับ ช่ือ ตําแหนง 
เบอร 

ภายใน 
หมายเลขโทรศัพท 

มือถือ 
e-mail 

1 นายสุเทพ  เพชรหาญ ผอ. สบส.4 นนทบุรี 101 081-3852892 
063-2186019 

suthep_2501@hotmail.com 

กลุมบริหาร         
2 นางเพียงใจ  มุสิกะพงษ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 106 089-0753997 

081-4033341 
jib4301@hotmail.co.th 

3 
นางวลัยพร  บุญมาก 

เจาพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน 104 084-5033292 walaiporn.b926@gmail.com 

4 นางสาวจิราพร  พึ่งออน เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 100 089-8091457 jirapornh39@gmail.com 
5 นางสาวปุณณัฐฐา  หงสโชติธนวด ี นักวิชาการพัสดุ 103 087-6732452 punnartta2524@gmail.com 
6 นางสาววรรณภา  สอนจันทร นักวิชาการคอมพิวเตอร - 087-0894192 wannapasornchan@gmail.com 
7 นางวารุณี  วิภานันท ปฏิบัติงานดานธุรการและทําความสะอาด - 084-6952463 - 
8 นายประสิทธ์ิ  สินคุย ปฏิบัติงานดานขับรถยนต - 081-7146156 - 
9 นายเรวุฒิ  สรอยมณี ปฏิบัติงานดานบริหารงานท่ัวไป 103 087-5644615 t-o-o-n_rt1234@hotmail.com 

กลุมยุทธศาสตร         
10 นางสาวมนตสุดา  สุวรรณมาลี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 202 090-9923009 monsudatan@gmail.com 

11 วาท่ีรอยตรีหญิงทัศนี  สมบูรณ นักวิเคราะหนโยบายและแผน 202 084-1730810 thasanee_thuk@hotmail.com 
 

http://do4.hss.mo/


๑๘ 
 

กลุมสุขภาพภาคประชาชน         
12 นายพิพัฒนพล พินิจดี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 302 081-7992401 pi_padtz@hotmail.com 

กลุมวิศวกรรมการแพทย         
13 นายวิจิตร  การสมมิตร นายชางไฟฟาชํานาญงาน 404 081-7755736 vijit21@windowslive.com 
14 นายสมบุญ  บุญโพธ์ิ นายชางเทคนิคชํานาญงาน 404 081-7128453 kan.boonpo@gmail.com 
15 นายวิรุฬ  แทนประสาน นายชางไฟฟาชํานาญงาน 402 085-4954462 wiruen@gmail.com 
16 นายวัชรินทร  เนาวใน นายชางไฟฟาชํานาญงาน 402 081-8099141 naonai999@hotmail.com 

17 นายสุรชาติ  ศิริสลุง นายชางไฟฟาชํานาญงาน 402 089-2268162 surachat.mor@gmail.com 

18 นายบุญเลิศ  เธียรพานิช นายชางเทคนิคชํานาญงาน 402 082-4980666 moolek1968@gmial.com 
19 นายบรรเจิด  ปนงาม นายชางไฟฟาชํานาญงาน 402 089-8917381 jim7381@hotmail.com 
20 นายอภิชาติ  ภูพาดนา นายชางเทคนิคปฏิบัติงาน 406 091-2125586 apichat.pop@hotmail.com 
21 นายพรชัย  จงมีความสุข นายชางเทคนิคปฏิบัติงาน 406 096-1546535 meesuk901@hotmail.com 
22 นายทวีศักดิ์  พันธุเพิ่ม นายชางเทคนิคปฏิบัติงาน 406 086-0398683 thaweesak_358@hotmail.com 
23 นายอนุวัฒน  กุภาพันธ นายชางเทคนิคปฏิบัติงาน 406 098-1241637 anuwatkh04@gmail.com 

กลุมอาคารและสภาพแวดลอม         
24 นายศุภชัย  สิงโห วิศวกรไฟฟาชํานาญการ 401 097-1289660 pop_supper@yahoo.co.th 
25 นายไกรสร  กองรัตน นายชางโยธาปฏิบัติงาน - 064-8798960 uthenthawai69@gmail.com 

กลุมคุณภาพมาตรฐานการบริการ         
26 นางสาวมัณฑินี  มาลา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 602 092-2493243 muntinee.m@dmsc.mail.go.th 
27 นายกิติศักดิ์  หนูแทน นายชางไฟฟาชํานาญงาน 602 061-6156354 0616156354cvc@gmail.com 
28 นางสาวสุดารัตน เหมรินี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 601 095-5145317 u5208077@gmail.com 

หองเครือขาย 405 - - 
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