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1. วัตถุประสงค (Objective)  

เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการแกไขปญหาที่เกิดจากสถานการณที่ไมนนอนหรืออยูเหนือความ
คาดหมาย เพ่ือไมใหเกิดความเสียหายแกหนวยงาน 

2. ขอบขาย (Scope)   
เหตุฉุกเฉินดานการปฏิบัติงานที่ระบุในระเบียบปฏิบัติฉบบัน้ี  หมายถึง สถานการณที่เปนสาเหตุใหไม

สามารถปฏิบัติงานไดตามระเบียนปฏิบัติงานหรือตามขอตกลงที่ไดระบุไวของสวนตรวจอากาศการบินและ
สวนพยากรณอากาศการบิน ซ่ึงสถานการณดังกลาวเคยเกิดข้ึนแลวในชวงเวลาที่ผานมาและคาดวามีโอกาส
เกิดข้ึนไดอีกในอนาคต เชน กรณีเกิดการขัดของของสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ระบบส่ือสารหรือเคร่ืองมือหลัก
เสียหาย 

3. ผูรบัผิดชอบ (Responsible)  
ผอ.ศต. และผูปฏิบัติงานทั้งหมด 

4. ขอกําหนดการบริหารคณุภาพท่ีเกี่ยวของ (Requirements) 
4.1 ISO 9001 :  2015 ขอ 6.3.2 แผนฉุกเฉิน 

5. คําจํากัดความ (Definition) 

 ไมม ี
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6. ข้ันตอนการปฏบิัติงาน  (Procedure) 

แผนรองรับเหตุฉุกเฉินดานการปฏิบตัิงาน (Contingency Plan) 
ลําดับท่ี เหตุการณ /อุบัติการ  มาตรการรองรับ ผูรับผิดชอบ การประสานงานผูรับบริการ 

1 ไมมีขอมูลสําหรับ
ออกขาวพยากรณ
อากาศดานการบิน 

ดูขอมูลสําหรับออกขาวพยากรณ
อากาศดานการบินจากเว็บไซตของกรม
อุตุนิยมวิทยาที่ www.tmd.go.th 

ผอ .พบ.  - 

2 ระบบส่ือสาร
ขัดของ ไมสามารถ
สงขาวตรวจอากาศ
การบิน (METAR) 
ได 

1. สงขาวผานระบบอื่นๆเชน  ระบบ 
METNET, Email และโทรศัพท  
2. กรณีขอ 1 ไมสามารถปฏิบัติไดใช
สัญญาณอินเทอรเน็ตจาก
โทรศัพทเคล่ือนที่สงขาวทาง e-mail 

ผอ.พบ./ผอ.
อก./ผอ.สม. 

ประสานงานกับ
ผูรับบริการเพ่ือแจงปญหา
และแนวทางแกไข พรอม
ทั้งสรุปแกไขขอตกลงใน
เอกสารการบันทกึ
เปล่ียนแปลง การสงมอบ
และขอตกลง 

3 ระบบส่ือสาร
ขัดของไมสามารถ
สงขาวพยากรณ
อากาศเพ่ือการนํา
เครื่องบนิข้ึน  
(Take off ) ทาง 
E-mail ได 

1. นําขอมูล Take off ข้ึนเวบไซทของ
ศูนยฯ 
http://www.phuketmet.tmd.go.th 
2. กรณีขอ 1 ไมสามารถปฏิบัติไดใช
สัญญาณอินเทอรเน็ตจาก
โทรศัพทเคล่ือนที่สงขาวทาง e-mail 

ผอ .พบ.  ประสานงานกับ
ผูรับบริการเพ่ือแจงปญหา
และแนวทางแกไข พรอม
ทั้งสรุปแกไขขอตกลงใน
เอกสารการบันทกึ
เปล่ียนแปลง การสงมอบ
และขอตกลง 

4 เครื่องมือตรวจ
อากาศอัตโนมัติ
และระบบตรวจวัด
วินเชียร
(AWOS/LLWAS)  
เสียทั้งระบบ 

1. แจงสวนส่ือสารและเครื่องมือ
ดําเนินการตรวจสอบและแกไข 

2. ออก NOTAM 
3. ใชขอมูลจาก AWS ทดแทน 
หมายเหตุ  จัดหาระบบสํารอง 

ผอ.พบ./ผอ.
อก./ผอ.สม. 

สงประสานงานกับ
ผูรับบริการเพ่ือแจงปญหา
และแนวทางแกไข พรอม
ทั้งสรุปแกไขขอตกลงใน
เอกสารการบันทกึ
เปล่ียนแปลง การสงมอบ
และขอตกลง 
 

5 ระบบไฟฟาขัดของ ใชเครื่องสํารองไฟฟา (UPS) สําหรับ
เครื่องมือแตละชนดิ และมีเครื่องยนตร
กําเนิดไฟฟา 

ผอ .สม.  ประสานงานกับ
ผูรับบริการเพ่ือแจงปญหา
และแนวทางแกไข พรอม
ทั้งสรุปแกไขขอตกลงใน
เอกสารการบันทกึ
เปล่ียนแปลง การสงมอบ
และขอตกลง 
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7. เอกสารอางอิง (Document Reference)  

7.1  QM-MSR-01-SMWC ระเบียบปฏิบัติ เร่ือง คูมือคุณภาพ (Quality Manual) 
 
8. บันทึก (Records) 
 ไมม ี

 
9. แบบฟอรม (Form) 

9.1 FM-MSR-19-SMWC Rev00 แบบฟอรม บันทึกเหตุการณฉุกเฉินและแผนปฏิบัติการรองรับ 

 


