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กรมทางหลวงชนบท

คํานํา
แผนรองรับภาวะฉุกเฉินไฟฟาขัดของ ของกรมทางหลวงชนบท จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค เพื่อ
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สรางความเชื่อมั่นใหกับขาราชการและเจาหนาที่ ในขณะปฏิบัติหนาที่ภายในอาคารสํานักงาน และทราบ
แนวทางปฏิบัติ ในขณะไฟฟาขัดของ สามารถปองกัน หรือลดปญหาที่อาจเกิดขึ้นกับการดําเนินงานได
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แผนรองรับภาวะฉุกเฉินไฟฟาขัดของ
1. หลักการและเหตุผล
ไฟฟามีความจําเปนกับการดําเนินชีวิตประจําวัน การทํางาน โดยเฉพาะภาวะปจจุบันอุปกรณ
สํานักงาน ระบบแสงสวาง ระบบอํานวยความสะดวก ตองใชพลังงานจากไฟฟาเปนสวนใหญ กรมทาง
หลวงชนบทไดตระหนักถึงความสําคัญในการรองรับภาวะฉุกเฉินไฟฟาขัดของ เนื่องจากมีขาราชการ
เจาหนาที่ และผูมาติดตอราชการเปนจํานวนมาก
กรมทางหลวงชนบท จึงไดจัดทําแผนรองรับภาวะฉุกเฉินไฟฟาขัดของ เพื่อเปนการเตรียมการ
รองรับเหตุการณเมื่อไฟฟาขัดของ สามารถปฏิบัติตามแผนไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อเตรียมความพรอมของอุปกรณที่ใชกับระบบไฟฟาฉุกเฉิน ใหอยูในสถานะที่พรอมใชงาน
2. เพื่อเตรียมความพรอมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น ขาราชการและเจาหนาที่สามารถปฏิบัติไดอยาง
ถูกตอง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อปองกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับการดําเนินงาน
3. ขอบขาย
1. แผนรองรับภาวะฉุกเฉินไฟฟาขัดของนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใชสําหรับ กรมทางหลวงชนบท ซึ่งตั้งอยู
เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
2. แผนรองรับภาวะฉุกเฉินไฟฟาขัดของนี้ครอบคลุมถึงบุคคลที่เกี่ยวของ คือ ขาราชการ เจาหนาที่
ของกรม และบุคคลที่ไมไดเปนเจาหนาที่ของกรม เชน ผูรับเหมา ผูมาติดตอราชการ เปนตน
4. ขั้นตอนการดําเนินการ
1. การแบงระดับของเหตุฉุกเฉิน
1.1 เหตุ ฉุ ก เฉิ น ระดั บ 1 หมายถึ ง ไฟฟ า ดั บ เฉพาะชั้ น สามารถแก ไ ขเบื้ อ งต น ด ว ย
เจาหนาที่ของหนวยงาน
1.2 เหตุฉุกเฉินระดับ 2 หมายถึงไฟฟาดับทุกอาคาร ไมสามารถแกไขดวยเจาหนาที่ของ
หนวยงาน ตองแกไขดวยเจาหนาที่ของการไฟฟานครหลวง
2. แนวทางปฏิบัติ
2.1 การปฏิบัติกอนเกิดเหตุ
2.1.1 จัดใหมีเจาหนาที่ ตรวจสอบอุปกรณที่ใชกับระบบไฟฟาฉุกเฉิน ใหมีความ
พรอมใชงานอยูเสมอ เชน ระบบแสงสวางฉุกเฉินขนาดเล็ก ปายบอกทางออกฉุกเฉิน เครื่องกําเนิดไฟฟา
เปนตน
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2.1.2 สํารวจเสนทาง และทางออกฉุกเฉิน ประจําแตละอาคาร ใหสามารถเขา
ออกไดอยางสะดวก กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
2.1.3 สํารวจแนวพาดผานของสายไฟหลัก วามีกิ่งไม หรือวัสดุที่ทําใหเกิดความ
เสียหายกับระบบไฟฟา พรอมทั้งแกไข ใหอยูในสภาพที่ปลอดภัย
2.1.4 จัดใหมีเครื่องสํารองไฟฟา (UPS) สําหรับเครื่องใชสํานักงานที่มีความ
จําเปน เชนเครื่องคอมพิวเตอร พรอมจัดทําแผน / ลําดับ การบันทึกขอมูลอิเล็คทรอนิคส
2.1.5 ใหทุกหนวยงานยอย สํารวจ ตรวจตรา อุปกรณ เครื่องใชไฟฟา สายไฟ
ปลั๊กไฟ ใหอยูในสภาพสมบูรณ
2.1.6 จัดทําผังการติดตอสื่อสาร หมายเลขโทรศัพทของฝายบริหาร หนวยงาน
ผูดูแลอาคาร ชุดซอมบํารุง หองเวร หนวยรักษาความปลอดภัย เปนตน
2.1.7 มีการฝกอบรม เจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เกี่ยวกับการใชอุปกรณ หรือเครื่องมือ
ระบบไฟฟาฉุกเฉิน การชวยเหลือกรณีมีคนติดคางในลิฟท ใหมีความรู และมีความเชี่ยวชาญอยูเสมอ
2.2 การปฏิบัติขณะเกิดเหตุ
2.2.1 การแจงเหตุ
1. กรณีเกิดเหตุ รายละเอียดขอมูลการติดตอสื่อสารและผังการปฏิบัติ
อยูในหนาที่ 5, 6
2.2.2 การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุไฟฟาดับเฉพาะชั้น (เหตุฉุกเฉินระดับ 1)
1. ผูพบเหตุการณแจงชุดซอมบํารุง โทรศัพทหมายเลข 5296 พรอม
รายละเอียดและสถานที่เกิดเหตุ
2. ชุดซอมบํารุงตรวจสอบสภาวะการทํางานของลิฟท พรอมชวยเหลือ
กรณีมีคนติดคาง
3. กรณีไมสามารถแกไขเหตุการณได แจงชุดประสานงานสํานักเครื่อง
เครื่องกลและสื่อสาร โทรศัพทหมายเลข 5115
2.2.3 การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุไฟฟาดับ ทุกอาคาร (เหตุฉุกเฉินระดับ 2)
1. ผูพบเหตุการณแจงชุดประสานงาน สํานักเครื่องกลและสื่อสาร
โทรศัพทหมายเลข 5115
2. ชุดซอมบํารุง ตรวจสอบสภาวะการทํางานของลิฟท พรอมชวยเหลือ
กรณีมีคนติดคาง
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3. ชุดประสานงาน สํานักเครื่องกลและสื่อสาร แจงการไฟฟานครหลวง
บางเขน ในเขตรับผิดชอบเพื่อแกไข โทร. 0-2792-5333
4. ชุดประสานงาน สํานักเครื่องกลและสื่อสาร รายงานผูบัญชาการ
เหตุการณ
2.3 การปฏิบัติหลังเกิดเหตุ
1. ชุดซอมบํารุง ตรวจสอบสภาวะการทํางานของลิฟท
2. ชุดซอมบํารุง ตรวจสอบระบบเครื่องทําน้ําเย็น และระบบปมน้ําดี
3. ชุดประสานงาน สํานักเครื่องกลและสื่อสาร รายงานผูบัญชาการเหตุการณ
5. บทบาทหนาที่ตามแผนรองรับภาวะฉุกเฉินไฟฟาขัดของ
5.1 การกําหนดหนวยงานกลาง และเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน ใหมีการกําหนดตามที่ระบุในแผน
ตั้งแตขั้นตอนการปฏิบัติกอนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ ประกอบดวย
5.1.1 ผูบัญชาการเหตุการณ คือ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท หรือผูที่ไดรับมอบหมาย มี
หนาที่ดังนี้
1. แจงชุดประสานงาน สํานักเครื่องกลและสื่อสาร เพื่อประสานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ
2. ติดตามสถานการณ โดยรับรายงานจากชุดประสานงาน
5.1.2 ชุดประสานงาน มีหนาที่ดังนี้
1. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก
2. ติดตามสถานการณ โดยใกลชิด
3. รายงานตอ ผูบัญชาการเหตุการณ
5.1.3 ชุดซอมบํารุง มีหนาที่ดังนี้
1. ตรวจสอบ และแกไขสถานการณเบื้องตน
2. ตรวจสอบสภาวะการทํางานของลิฟท พรอมชวยเหลือกรณีมีคนติดคาง
3. ตรวจสอบการทํางานระบบไฟฟาสํารอง, เครื่องกําเนิดไฟฟาทํางานหรือไม
4. ตรวจสอบสภาวะการทํางานของเครื่องทําน้ําเย็น และระบบปมน้ําดี
5. รายงานตอ ชุดประสานงาน
5.2 ขอพึงปฏิบัติของเจาหนาที่ทุกคน
1. ตรวจเช็ค อุปกรณ เครื่องใชไฟฟา สายไฟ ปลั๊กไฟใหอยูในสภาวะพรอมใชงาน หรือแจง
ชุดซอมบํารุงใหแกไขใหอยูในสภาพสมบูรณ
2. ไมควรใชปลั๊กไฟที่มีการตอใชไฟมากเกินไป เพราะอาจทําใหสายไฟเกิดความรอนและ
ลัดวงจรได
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3. ศึกษาเสนทาง ทางออกฉุกเฉินภายในอาคาร และตองไมมีสิ่งกีดขวาง เสนทางดังกลาว
4. ใชเครื่องสํารองไฟฟา สําหรับเครื่องใชไฟฟาที่มีความจําเปน เชน เครื่องคอมพิวเตอร
ซึ่งตองทําการบันทึกขอมูลทันทีที่ไฟฟาขัดของ เนื่องจากเครื่องสํารองไฟฟาสามารถจายไฟฟาใหเครื่อง
คอมพิวเตอรได ในชวงเวลาสั้นๆ ขึ้นอยูกับขนาดของเครื่องสํารองไฟฟา นั้นๆ
6. การติดตอสื่อสาร อยูในหนาที่ 5
7. การรายงาน
7.1 หนวยปฏิบัติการทุกหนวย ตองรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ
7.2 หนวยงานตองรายงานความเสียหาย และผลกระทบตอการปฏิบัติราชการตอผูบังคับบัญชา
(ถามี)
8. ผูรับผิดชอบแผน
สํานักเครื่องกลและสื่อสารเปนผูรับผิดชอบแผนรองรับภาวะฉุกเฉินไฟฟาขัดของ และดําเนินการ
ในภารกิจอื่นๆ เพื่อใหแผนนี้สําเร็จสมบูรณ และมีประสิทธิภาพ

ภาคผนวก

5

การติดตอสื่อสาร
ลําดับ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.

ชื่อ – สกุล
กรมทางหลวงชนบท
นายชาติชาย ทิพยสนุ าวี
นายอภิชา เกงวิทยาเลิศ
นายสมยศ อุบลสถิตย
วาที่ ร.ต.สุทธินันท ญาติพมิ ล
นายจารุวทิ ย รอบรู
นายนิพล
ตังคุปานันท
นายไอศูรย นาคตระกูล
หองชุดซอมบํารุง
หนวยงานภายนอก
การไฟฟานครหลวง บางเขน

ตําแหนง

รองอธิบดี
ผส.คก.
ผส.บก.
นคก.ชํานาญงาน
วศ.คก.ปฏิบัตกิ าร
วิศวกรไฟฟา (พร.)
วิศวกรไฟฟา (พร.)

หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรศัพท
ภายใน
มือถือ
5173
5099
5050
5115
5094
5117
5296
5296 , 5115
0-2792-5276
0-2792-5333

08-9813-0419
08-1207-6645
08-1910-3737
08-6563-5047
08-7485-7992
08-1684-1711
08-1486-7909
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แผนผังการปฏิบัติกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินไฟฟาขัดของ
เริ่มตน

ผูประสบเหตุไฟฟาขัดของ

แจงชุดประสานงาน 5115, 5094
หรือชุดซอมบํารุง 5296

ใช

แกไขได
ไมใช

ชุชดประสานงาน
ดประสานงาน ประสานการไฟฟ
ประสานการไฟฟานครหลวงเขามา
านครหลวงเขามา
แกไข 02-7925276, 02-7925333
ชุดประสานงาน ติดตามสถานการณ
จนกระทั่งกลับสูภาวะปกติ
รายงานสถานการณผูบัญชาการเหตุการณ

สิ้นสุด

หมายเหตุ
1.วาที่ รต.สุทธินันท ญาติพิมล (5115)
2.นายจารุวิทย
รอบรู
(5094)
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แผนผังการทํางานของระบบไฟฟาฉุกเฉินอัตโนมัติเฉพาะอาคาร 1 (13 ชั้น)

เริ่มตน

ระบบไฟฟาขัดของ

ไมใช

ใช
ไฟสองสวางฉุกเฉินชั้นนั้นทํางาน

ใช

ไฟฟาดับเฉพาะชั้น
ไมใช

ไฟสองสวางทุกชั้น ทุกตึกทํางาน

เครื่องกําเนิดไฟฟาทํางาน
(หนวงเวลา 10 วินาที)

•
•
•
•
•

ลิฟทหมายเลข 1 อาคาร 1 พรอมใชงาน
ลิฟทหมายเลข 2,3,4 อาคาร 1 เคลื่อนลงมาหยุดที่ชั้น 1
ลิฟทหมายเลข 1,2 อาคาร 2 เคลื่อนลงมาหยุดที่ชั้น 1
ลิฟทอาคารจอดรถ เคลือ่ นมาหยุดชั้นที่ใกลที่สุด
ระบบไฟฟาแสงสวางชั้นที่ 1-13 อาคาร 1 สามารถใชงานไดบางสวนกระจายทั่วทั้งอาคาร
ไมใช

ระบบไฟฟากลับสู
ภาวะปกติ
ใช
เครื่องกําเนิดไฟฟาหยุดทํางาน

สิ้นสุด
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ขอมูลอาคาร
1. อาคาร 1 อาคารสํานักงาน 13 ชัน้
- มีเครือ่ งกําเนิดไฟฟา ขนาด 350 KVA จํานวน 1 เครื่อง ถังน้าํ มันสามารถรองรับได สําหรับ 8 ชม.
หลังจากไฟฟาดับจะพรอมใชงานไดใน 10 วินาที
- มีทางออกฉุกเฉิน 2 ทาง ดานทิศตะวันออก และทิศตะวันตก
- สามารถใชลฟิ ทเบอร 1 ขณะไฟฟาดับได 1 ตัว และอีก 3 ตัว จะเปดใหคนออกจากลิฟทอัตโนมัติ
โดยใชไฟฟาจากเครื่องกําเนิดไฟฟา
- มีไฟสองสวางฉุกเฉินขนาดเล็ก และโคมไฟสองสวางทัว่ ไปกระจายทั่วอาคาร
2. อาคาร 2 อาคารสํานักงาน 7 ชัน้
- มีทางออกฉุกเฉิน 2 ทาง ดานทิศเหนือ และทิศใต
- หลังจากไฟฟาดับ 3-4 วินาที จะเปดประตูใหคนออกจากลิฟทอัตโนมัติ
- มีไฟสองสวางฉุกเฉินขนาดเล็กทัว่ ทั้งอาคาร
3. อาคาร 3 อาคารสํานักงาน 4 ชัน้
- มีทางออกฉุกเฉิน 1 ทาง ดานทิศใต ชวงกลางอาคาร
- มีไฟสองสวางฉุกเฉินขนาดเล็กทัว่ ทั้งอาคาร
4. อาคารจอดรถ
- มีทางออกฉุกเฉิน 2 ทาง ดานทิศตะวันตกและทิศใต ชวงกลางอาคาร
- หลังจากไฟฟาดับ 3-4 วินาที จะเปดประตูใหคนออกจากลิฟทอัตโนมัติ
- มีไฟสองสวางฉุกเฉินขนาดเล็กทัว่ ทั้งอาคาร
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ปฏิทินการดําเนินงานจัดทําแผนรองรับภาวะฉุกเฉินไฟฟาขัดของ
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

กิจกรรม
ศึกษาแนวทางการทบทวนแผนรองรับภาวะฉุกเฉินไฟฟาขัดของ
ประชุมรวมกันเพื่อปรับปรุงแผนรองรับภาวะฉุกเฉินไฟฟาขัดของ
สรุป เสนอผูบริหารใหความเห็นชอบ
เวียนแผนรองรับภาวะฉุกเฉินไฟฟาขัดของและแจงใหหนวยงาน
สวนภูมิภาคจัดทําแผนเพื่อใชในระดับหนวยงาน
นําแผนรองรับภาวะฉุกเฉินไฟฟาขัดของไปปฏิบัติ
สรุปผล ขอปญหา ขอบกพรองจากที่นาํ แผนไปปฏิบัติ
ทบทวน/ปรับปรุงแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
นําแผนรองรับภาวะฉุกเฉินไฟฟาขัดของไปปฏิบัติ
ประเมินผลและพัฒนาแผนรองรับภาวะฉุกเฉินไฟฟาขัดของ ตอไป

ป 2553

ป 2554 ป 2555

/
/
/
/

/

/

/
/
/

/

/
/

