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บทที่ 1 
บทนำ 

1.1 ความสำคัญของการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 
สถานการณ์วิกฤตต่างๆ ที ่เกิดขึ ้นในปัจจุบันนี ้ทั ้งที ่มีเหตุมาจากมนุษย์หรือภัย

ธรรมชาติ พบว่าเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อีกท้ังมีความรุนแรงและก่อให้เกิดความ
เสียหายในวงกว้าง เช่นเดียวกับสถานการณ์ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย ที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะต่อประชาชนและภาครัฐไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงระบบและกลไกของรัฐที่มีความสำคัญต่อการให้บริการประชาชนมีปัญหา 
ขาดระบบการบร ิหารจัดการที ่ด ี ไม่สามารถดำเนินภารกิจในสภาวะว ิกฤตได้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นสถานการณ์ดังกล่าวจึงเป็นบทเรียนอันสำคัญที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้อง
นำมาพิจารณาเพื่อปรับกระบวนการทำงานใหม่ โดยเฉพาะการบริการประชาชน เพื่อให้มั่นใจ
ว่าภารกิจหลักของราชการหรืองานบริการประชาชนที่สำคัญสามารถดำเนินงานได้ให้บริการได้
โดยไม่สะดุดหยุดลงแม้ว่าจะประสบกับวิกฤตการณ์หรือภัยพิบัติใดๆ 

การไม่สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤตของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและหลายหน่วยงานต้องหยุดชะงักการปฏิบัติงาน ส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถ
ขอรับบริการที่จำเป็นจากรัฐได้ ดังนั้น คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 
จึงมีมติเห็นชอบกรอบแนวทางการดำเนินการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตและมาตรการ
ที่เก่ียวข้องตามที่ ก.พ.ร. เสนอ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานระดับ
กรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา อง์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ 
ดำเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Management : BCM) 
เพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นแล้วยังคงปฏิบัติภารกิจและกา
กรบริการประชาชนที่สำคัญได้อย่างต่อเนื ่อง ซึ ่งการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 
หมายถึง องค์รวมของกระบวนการบริหาร ที่บ่งชี้ภัยคุกคามต่อองค์กรและผลกระทบของภัย
คุกคามนั้นต่อการดำเนินงาน และให้แนวทางในการสร้างขีดความสามารถให้องค์กรมีความ
ยืดหยุ ่น เพื ่อการตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์ของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชื ่อเสียง 
ภาพลักษณ์ และกิจกรรมที่สร้างมูลค่าที่มีประสิทธิผล (มอก.22301 – 2553)   

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น และองค์การสวนพฤกษศาสตร์
สามารถปฏิบัติงานที่เป็นภารกิจสำคัญได้อย่างต่อเนื่อง แม้จะประสบปัญหากับสภาวะวิกฤต จึง
ได้จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ขึ้น เพื่อให้หน่วยงาน
นำไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจส่งผลให้องค์การสวน
พฤกษศาสตร์ต้องหยุดการดำเนินงานหรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น
เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ การมุ่งร้ายต่อองค์กร หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่
ไม่คาดคิด เช่น แผ่นดินไหว ไฟไหม้ ภัยแล้ง ไฟป่า เป็นต้น ซึ่งการมีแผนบริหารความต่อเนื่อง 
จะทำให้องค์การสวนพฤกษศาสตร์สามารถรับมือกับสถานการณ์วิกฤตต่างๆได้ สามารถลด
ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ ้นต่อหน่วยงาน และทำให้กระบวนการที ่สำคัญ 
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(Critical Business Process) สามารถกลับมาดำเนินการได้อย่างปกติ หรือติดตามระดับการ
ให้บริการที่กำหนดไว้ ในระยะเวลาที่เหมาะสม  

 
1.2 วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
2) เพื่อให้ส่วนงานมีการเตรียมพร้อมล่วงหน้าในการรับมือกับสภาวะวิกฤติหรือ

เหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ  ที่เกิดข้ึน 
3) เพ่ือลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดำเนินธุรกิจหรือการให้บริการ 
4) เพื ่อบรรเทาความเสียหายให้อยู ่ในระดับที ่ยอมรับได้ เช่น ผลกระทบด้าน

เศรษฐกิจการเงิน  การให้บริการ สังคม ชุมชน  และสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

5) เพื่อให้ประชาชน  เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มีความ
เชื่อมั่นในศักยภาพของหน่วยงาน   แม้หน่วยงานต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผล
กระทบจนทำให้การดำเนินธุรกิจต้องหยุดชะงัก 

 
1.3 สมมติฐานของแผนความต่อเนื่อง (BCP Assumptions) 

เอกสารฉบับนี้จัดทำข้ึนภายใต้สมมติฐานดังต่อไปนี้ 
• เหตุการณ์ฉุกเฉินที ่เกิดขึ ้นในช่วงเวลาสำคัญต่างๆ แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อ

สถานที่ปฏิบัติงานสำรองที่ได้มีการจัดเตรียมไว้ 
• หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการสำรองระบบสารสนเทศต่างๆ 

โดยระบบสารสนเทศสำรองมิได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเหมือนกับ
ระบบสารสนเทศหลัก 

• “บุคลากร” ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง เจ้าหน้าที่และพนักงานทั้งหมด
ของหน่วยงาน 
 

1.4 ขอบเขตของแผนความต่อเนื่อง (Scope of BCP)  
เอกสารฉบับนี้จัดทำข้ึนเพ่ือใช้รับรองกรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน  

บริเวณสำนักงานหรือหน่วยงาน  หรือภายในหน่วยงาน ประกอบไปด้วยเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 
• แผ่นดินไหว 
• ไฟไหม้ 
• ภัยแล้ง 
• ไฟป่า 
• ไฟฟ้าดับในวงกว้าง 
• พายุรุนแรง 
• Cyber Attack 
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• โรคระบาด 
 
1.5 การใชแ้ผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)  

แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ จะถูกประกาศใช้โดย
ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

 
1.6 การทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่อง  

แผนบริหารความต่อเนื่องฉบับนี้ ต้องได้รับการทบทวน และซ้อมแผนอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าแผนสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถนำไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
1.7 โครงสร้างและทีมบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต  

การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต เป็นระบบการบริหารจัดการองค์กร ซึ่ง
ประกอบด้วย การจัดทำ การนำไปปฏิบัติ การทดสอบ การติดตาม การทบทวนเพื่อให้แผน
บริหารความต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน และสามารถนำไปใช้ได้จริงเมื่อเกิดเหตุที่ทำให้การดำเนินงาน
ต้องหยุดชะงัก โดยระบบการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตประกอบด้วย 

- การกำหนดนโยบายที่ชัดเจนในการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของผู้บรหิาร 
- การกำหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรไว้อย่างชัดเจน 
- การทดสอบ และซักซ้อมเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการนำแผนไปปฏิบัติ 
- การปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 
ดังนั้น เพื่อให้ทราบถึงบทบาท และความรับผิดชอบของบคุลากรที่เกี่ยวข้องตั้งแต่

ผู้บริหารระดับสูงถึงเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จึงได้กำหนดโครงสร้าง
การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของหน่วยงาน โดยประกอบด้วยคณะทำงานบริหาร
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ผู้ประสานงานคณะทำงานฯ ทีมบริหารความต่อเนื่อง (BCM 
Team) ดังนี้ 
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โครงสร้างการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ตามโครงสร้างดังกล่าว ได้กำหนดหน้าที่ของแต่ละองค์ประกอบไว้ ดังนี้ 
คณะทำงานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต มีหน้าที่ในการบริหารงานและให้

การสนับสนุนการทบทวน ทดสอบ ปรับปรุงแผนบริหารความต่อเนื่อง ประเมินแนวโน้มของ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตัดสินใจ จัดหาทรัพยากรที่จำเป็นยามเกิดวิกฤต ดำเนินการตามขั้นตอน
และแนวทางการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ตรวจสอบกำกับติดตามสถานการณ์ 
รวบรวมข้อมูลและรายงานสถานการณ์ให้ผู้บริหารระดับสูงทราบ 

 
ทีมบริหารความต่อเนื ่อง (BCM Team)  มีหน้าที ่ในการร่วมมือ ดูแล ติดตาม 

ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในส่วนงานของตนเองให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วตาม
แผนบริหารความต่อเนื่อง ซึ่งได้กำหนดรายชื่อบุคลากรหลัก บุคลากรสำรอง ปรากฏตามตาราง
ที ่  1 และบทบาทของทีมบริหารความต่อเนื ่องไว้แล้ว รวมทั้งรวบรวมข้อมูลและรายงาน
สถานการณ์ต่อคณะทำงานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตตามแนวทางที่กำหนดไว้ 

 
ผู้ประสานงานคณะทำงานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต มีหน้าที่ในการติดต่อ

และประสานงานภายในหน่วยงานตามกระบวนการ Call tree และให้การสนับสนุนการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกันของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

คณะทำงานบริหารความพร้อมต่อ
สภาวะวิกฤต 

ผู้ประสานงานคณะทำงานฯ 

ทีมบริหาร
ความ

ต่อเนื่องด้าน
วิชาการ 

(สำนักวิจัย
และอนุรักษ์) 

หัวหน้าทีม
บริหารความ
ต่อเนื่องด้าน

พ้ืนที ่ 
(สำนักพัฒนา

สวนฯ) 

หัวหน้าทีม
บริหารความ
ต่อเนื่องด้าน
ธุรกิจและ
บริการ  

(สำนักส่งเสริม
ความรู้ฯ) 

หัวหน้าทีม
บริหารความ
ต่อเนื่องด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(สำนักบริหาร) 

หัวหน้าทีม
บริหารความ
ต่อเนื่องด้าน

ประชาสัมพันธ์ 
(ส่วนประชา 
สัมพันธ์และ
การตลาด) 

เจ้าหน้าที่
ความ

ปลอดภัย
ในการ
ทำงาน 

(จป.ตาม
กฎหมาย) 
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ตารางท่ี 1 รายช่ือบุคลากรหลัก บุคลากรสำรอง และบทบาทหน้าที่ 
บุคลากรหลัก บทบาท บุคลากรสำรอง 

ชื่อ เบอร์โทรศัพท์  ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 
รองผู้อำนวยการ 
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
 

053 841148 ประธานคณะทำงานบริหารความ
พร้อมต่อสภาวะวิกฤต 

ผอ.สำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ 
(นายปิยเกษตร  สุขสถาน) 

081 9508913 

นายวรวิทย์  ชนะไพริน 089 5599760 ผู้ประสานงาน นายปัญญา ใจแก้วหลวง 089 8538378 
ผู้แทนสำนักวิจัยและอนุรักษ ์ 
หน.ส่วนหอพรรณไม้ 
(นายปรัชญา  ศรีสง่า) 

081 9512716 คณะทำงานบริหารความต่อเนื่อง นางสาวสุจินดา  สอนพูด 089 8540620 

ผู้แทนสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ 
หน.ส่วนวิศวกรรมและซ่อมบำรุง 
(นายวรวิทย์  ชนะไพริน) 

089 5599760 คณะทำงานบริหารความต่อเนื่อง นายปัญญา  ใจแก้วหลวง 089 8538378 

ผู้แทนสำนักส่งเสริมความรู้และกิจการ
พฤกษศาสตร์ 
หน.ส่วนการขายและบริหารสินทรัพย์ 
(นายคณิต  โพธิจินดา) 

053 841072 คณะทำงานบริหารความต่อเนื่อง นางจิรัชยา  เศวตวีรภัทร 053 841067 

ผู้แทนสำนักบริหาร 
หน.ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(นางสาวพัฒน์สรณ์  สงวนศักดิ์) 
 

053 841153 คณะทำงานบริหารความต่อเนื่อง นายภาสกร  แก้วเกตุ 088 2668791 

ผู้แทนส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด 
หน.ส่วนสว่นประชาสัมพันธ์และการตลาด 
(นางสาวเกศินีกานต์  เอกกิตติธนภูมิ) 

053 841008 คณะทำงานบริหารความต่อเนื่อง นายนิรุธ  อุตทา 088 4312844 
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บุคลากรหลัก บทบาท บุคลากรสำรอง 
ชื่อ เบอร์โทรศัพท์  ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 
(ว่าที่ร.ต.ชัยณรงค์  สุวรรณรัตน์) 

081 6430748    
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บทที่ 2 
การวิเคราะห์ผลกระทบการดำเนินงาน และการประเมินความเสี่ยง 

2.1 การวิเคราะห์สถานภาพของหน่วยงาน 
 การวิเคราะห์ทรัพยากรที่สาคัญขององค์การฯ ดำเนินการวิเคราะห์ตามสภาพพื้นที่        

ตั้งสำนักงานใหญ่ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ที่ตั้ง ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ซึ่งสภาพพื้นที่ตั้งอยู่บนภูเขาที่ระดับความสูง 680  – 1200 เมตร
จากระดับน้าทะเล อยู่ในรอยเลื่อนแม่ทา เป็นกลุ่มรอยเลื่อนที่มีหลายส่วนรอยเลื่อนย่อยยาว
ต่อเนื่องกัน เมื่อดูภาพรวมแล้วคล้ายอักษรตัวเอส (S-Shape) ซึ่งแต่ละส่วนย่อยรอยเลื่อนมี
ลักษณะการเลื่อนตัวที่แตกต่างกัน เริ่มจากวางตัวในทิศเหนือ-ใต้ในบริเวณอำเภอพร้าว ผ่านลง 
มาในเขตอำเภอดอยสะเก็ดของจังหวัดเชียงใหม่ มีการเลื่อนตัวแบบรอยเลื่อนปรกติ แล้วบิดไป
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ในอำเภอสันกำแพง มีการเลื่อนตัวแนวระดับเหลื่อมขวา แล้ววกมาทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ขนานตามลาน้ำแม่ทา ในอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน มีการเลื่อนตัวแนวระดับ
เหลื่อมซ้าย มีความยาวทั้งหมดประมาณ 110 กิโ ลเมตร รอยเลื่อนนี้ตัดผ่านชั้นหินมหายุคพาลี
โอโซอิกตอนกลางถึงตอนปลาย และหินแกรนิตยุคไทรแอสซิก รอยเลื่อนนี้ปรากฏมีน้ ำพุร้อน
หลายแห่ง เช่น น้ำพุร้อนสันกำแพง เป็นต้น โดยมีความสัมพันธ์กับการเกิดแผ่นดินไหวขนาด
เล็กบ่อยครั้ง ส่วนเหนือของรอยเลื่อนในเขตอำเภอพร้าว ยังคงมีแผ่นดินไหวขนาดเล็ก-ขนาด
ปานกลางเกิดขึ ้นเป็นประจำในปัจจุบัน ลักษณะธรณีสัณฐานของรอยเลื่อนกลุ่มนี้ คือ ผา
สามเหลี ่ยม ตะพักรอยเลื ่อน และธารเหลี ่ยม ปรากฏอย่างชัดเจนตลอดแนวเหตุการณ์
แผ่นดินไหวครั้งสำคัญเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2549 มีศูนย์เกิดที่อำเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ ด้วยขนาดแผ่นดินไหว 5.1 ตามมาตราริกเตอร์ แรงสั่นสะเทือนทำให้บ้านเรือน มีผนัง
ร้าวในหลายอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ หากย้อนไปในอดีตพบว่าเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2538 
เกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.2 ตามมาตราริกเตอร์ มีศูนย์เกิดที่อำเภอพร้าว ประชาชนรู้สึกได้ทั่ว 
จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา และแม่ฮ่องสอน ในปี พ.ศ.2552 กรม
ทรัพยากรธรณีได้ทำการศึกษาเพิ่มเติมพบว่า กลุ่มรอยเลื่อนแม่ทามีความยาวประมาณ  180 
กิโลเมตร และแบ่งรอยเลื่อนย่อยออกเป็น 18 รอยเลื่อนย่อย เคยเกิดแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดเมื่อ
ประมาณ 3,000 ปี ด้วยขนาด 6.8 ตามมาตราริกเตอร์ จากรอยเลื่อนย่อยห้วยแม่สะป๊วด 
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นอกจากนี้ลักษณะการประกอบกิจการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ คือการเป็น

ศูนย์กลางการศึกษาทางด้านพืช เป็นแหล่งรวบรวม อนุรักษ์พันธุ์ไม้หายาก พันธุ์ไม้ใกล้สูญพันธุ์
ของประเทศไทย และการให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปทั้งในด้านการพักผ่อนหย่อนใจ และการ
ให้บริการด้านการศึกษาควบคู่กันไป จึงมีการจัดภูมิทัศน์ด้วยพรรณไม้ แสดงพันธุ์พืชต่างๆ ให้
ประชาชนเข้าชม จัดแสดงถาวรของสิ่งต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับพืชในตัวอาคาร เพ่ือให้ประชาชนได้
เห็นถึงความสวยงามต่างๆ ของพืชและธรรมชาติในทุกฤดูกาลตลอดทั้งปี  
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2.2 การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis : BIA) 
การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ เป็นขั ้นตอนในการคัดกรองกระบวนการ

ปฏิบัติงานหลักที่สำคัญของหน่วยงาน หากเกิดสภาวะวิกฤต/เหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยประเมินผล
กระทบในด้านต่างๆ ทั้งผลกระทบต่อทรัพยากรหลักของหน่วยงาน ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย รวมถึงการประเมินระยะเวลามากที่สุดที่ยอมให้การดำเนินงานหยุ ดชะงักได้ ทั้งนี้
เพื่อให้องค์การสวนพฤกษศาสตร์มีความพร้อม สามารถบริหารงานของหน่วยงานในสภาวะ
วิกฤต/เหตุการณ์ฉุกเฉินที่มีหลากหลายรูปแบบได้อย่างเหมาะสมและมีความต่อเนื่องของการ
ดำเนินงาน ซึ่งผลกระทบที่มีต่อการดำเนินงานขององค์กรจะพิจารณาใน 5 ด้าน ดังนี้  

1) ผลกระทบด้านอาคาร / สถานที่ปฏิบัติงานหลัก: พิจารณาจากเหตุการณ์ที่
เกิดข้ึนทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานที่สถานที่ปฏิบัติงานหลักขององค์การสวน
พฤกษศาสตร์ได้ เนื่องจากได้รับความเสียหาย และส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถ
เข้าไปปฏิบัติงานได้เป็นระยะเวลาชั่วคราวหรือระยะยาว  

2) ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์/ทรัพย์สินที่สำคัญ / การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์
ที่สำคัญ: พิจารณาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่
สำคัญ หรือไม่สามารถจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญได้ หรือมีวัสดุอุปกรณ์ ให้
สามารถใช้งานในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ ทั้งนี้ในส่วนทรัพย์สินที่สำคัญของ
องค์การฯ จึงหมายรวมถึงพันธุ์ไม้ที่องค์การฯ ได้รวบรวมไว้ใช้ในกิจการด้วย 

3) ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ: พิจารณาจาก
เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนทำให้ไม่สามารถใช้ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบ
สารสนเทศ หรือข้อมูลที่สำคัญได้ ให้สามารถใช้งานในการปฏิบัติงานได้
ตามปกติ 

4) ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก:พิจารณาจากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นทำให้บุคลากร
หลักไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ตามปกติ 

5) ผลกระทบด้านคู่ค้า / ผู้ให้บริการที่สำคัญ:พิจารณาจากเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนทำ
ให้คู่ค้า/ ผู้ให้บริการไม่สามารถท่ีจะให้บริการหรือส่งมอบงานได้ ตามท่ีระบุไว้ 
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2.3 การประเมินความเสี ่ยงของสภาวะวิกฤต/ภัยคุกคาม และผลกระทบจาก
เหตุการณ ์

การประเมินความเสี่ยงของสภาวะวิกฤต เป็นการประเมินสถานการณ์/เหตุการณ์
ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร ซึ่งองค์การสวนพฤกษศาสตร์วิเคราะห์แล้วพบว่าเหตุการณ์ที่มี
โอกาสเกิดผลกระทบต่อองค์กรมี 7 ปัจจัย ได้แก่ แผ่นดินไหว ไฟไหม้ ภัยแล้ง ไฟป่า ไฟฟ้าดับ
ในวงกว้าง พายุรุนแรง และ Cyber Attack โดยพิจารณาผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เป็นความ
เสี่ยงต่อทรัพยากรทั้ง 5 ด้าน ปรากฏดังตารางที่ 2  

ตารางที่ 2 : ผลกระทบของเหตุการณ์วิกฤตท่ีมีต่อทรัพยากรทั้ง 5 ด้าน 

เหตุการณ์สภาวะวิกฤต 

ผลกระทบ 
ด้านอาคาร/

สถานที่
ปฏิบตัิงาน

หลัก 

ด้านวัสดุ
อุปกรณ์/

ทรัพย์สินที่
สำคัญ 

ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และข้อมูลที่

สำคัญ 

ด้านบุคลากร
หลัก 

ด้านคู่ค้า/ผู้
ให้บริการ/ผู้
มีส่วนได้ส่วน
เสียที่สำคญั 

1. แผ่นดินไหว ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
2. ไฟไหม้ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
3. ภัยแล้ง ✓ ✓   ✓ 
4. ไฟป่า ✓ ✓  ✓ ✓ 
5. ไฟฟ้าดับในวงกว้าง  ✓ ✓  ✓ 
6. พายุรุนแรง ✓ ✓    
7. Cyber Attack   ✓  ✓ 
8. โรคระบาด ✓    ✓ 

 
จากแผนบริหารความต่อเนื ่อง (BCP) ฉบับนี ้ไม่รองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่

เหตุขัดข้องเกิดขึ้นจากการดำเนินงานปกติ และเหตุขัดข้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบในระดับสูง
ต่อการดำเนินงานและการให้บริการของหน่วยงาน เนื่องจากหน่วยงานยังสามารถจัดการหรือ
ปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์ได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยผู้บริหารหน่วยงานหรือผู้บริหาร
ของแต่ละกลุ่มงานและฝ่ายงานสามารถรับผิดชอบและดำเนินการได้ด้วยตนเอง 
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2.4 เกณฑ์การพิจารณาผลกระทบ 
เกณฑ์การพิจารณาผลกระทบ เป็นเกณฑ์การพิจารณาความเสียหายหรือความ

รุนแรงของเหตุการณ์ที ่เกิดขึ ้นต่อการปฏิบัติงาน และส่งผลต่อขีดความสามารถในการ
ดำเนินงานหรือการให้บริการของหน่วยงานลดลง รวมทั้งส่งผลต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และ
ความมั่นใจต่อองค์กร โดยแบ่งระดับผลกระทบเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 3 : เกณฑ์การพิจารณาระดับของผลกระทบ 

ระดับผลกระทบ หลักเกณฑ์การพิจารณาผลกระทบ 
สูงมาก • มีผลให้ขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือการให้บริการ

ของหน่วยงานลดลงมากกว่าร้อยละ 50 
• มีผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และความมั่นใจต่อองค์กร

ในระดับประเทศ 
สูง • มีผลให้ขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือให้บริการลดลง

ร้อยละ 25 – 50 
• มีผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และความมั่นใจต่อองค์กร

ในระดับหน่วยงาน 
ปานกลาง • มีผลให้ขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือให้บริการลดลง

ร้อยละ 10 – 25  
• มีผลกระทบต่อชื่อเสียง และความม่ันใจต่อองค์กรในระดับ

บางหน่วยงาน 
ต่ำ • มีผลให้ขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือให้บริการลดลง

ร้อยละ 5 – 10  
• ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง และความม่ันใจต่อองค์กรในระดับ

เจ้าหน้าที่  
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2.5 การระบุภารกิจ กิจกรรม กระบวนการที่สำคัญ 
จากการประมวลผลโดยใช้เกณฑ์การพิจารณาผลกระทบ สามารถวิเคราะห์ภารกิจ 

กิจกรรม และกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต ปรากฏดังตารางที่ 4  
ตารางที่ 4 : ภารกิจ กิจกรรม กระบวนการที่สำคัญ 

หน่วยงาน ภารกิจ/กระบวนงานที่สำคัญ 
ส่วนหอพรรณไม้ 1. งานด้านการศึกษาวิจัยทางอนุกรมวิธานและความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 
2. งานด้านการดูแลและเก็บรักษาตัวอย่างพรรณไม้ 

งานห้องปฏิบัติการ 3. งานด้านการศึกษาวิจัยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
4. งานด้านการจัดเก็บสารเคมี และกำจัดของเสียจาก

ห้องปฏิบัติการ 
ส่วนบริการวิชาการ 5. งานด้านการจัดการฐานข้อมูลพืชและให้บริการข้อมูลทาง

วิชาการผ่านเว็บไซต์ 
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ 6. งานด้านการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติและการ

ให้บริการ 
7. งานด้านการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์แมลง 

ส่วนวิศวกรรมและซ่อม
บำรุง 

8. งานอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ รวมทั้งความปลอดภัย 

ส่วนผลิตพันธุ์พืช 9. งานขยายพันธุ์พืช 
ส่วนบริหารจัดการพื้นที่ 10. งานออกแบบ ตกแต่งภูมิทัศน์ และพัฒนาพ้ืนที่ 
ส่วนการขายและบริหาร
สินทรัพย์ 

11. งานด้านการตลาด ด้านการท่องเที่ยว 
12. งานด้านการตลาด  ด้านผลิตภัณฑ์ 
13. งานจัดเก็บรายได้ 

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 14. งานซ่อมบำรุงรักษาระดับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  
15. งานสนับสนุนการดำเนินงานบริหารด้วยระบบสารสนเทศ 
16. งานเชื่อมโยงระบบโครงข่ายภายในองค์การฯ และหน่วยงาน

ภายนอกองค์กร 
งานบริการกลาง 17. งานอำนวยการด้านต่างๆ 

18. ด้านอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
ส่วนประชาสัมพันธ์และ
การตลาด 

19. งานด้านการประชาสัมพันธ์และงานบริการนักท่องเที่ยว 
20. งานด้านการเชื่อมโยงเครือข่ายข่าวสารกับหน่วยงานภายนอก

องค์กร 
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2.6 ระดับผลกระทบต่อภารกจิ/กระบวนการที่สำคัญ 
การประเมินระดับผลกระทบต่อภารกิจ/กระบวนการที ่สำคัญ องค์การสวน

พฤกษศาสตร์กำหนดช่วงระยะเวลาของการหยุดชะงักที ่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เป็น 6 
ช่วงเวลา ได้แก่ 0-2 ชั่วโมง, 2-4 ชั่วโมง, 1 วัน, 1 สัปดาห์, 2 สัปดาห์ และ 1 เดือน  

จากการว ิ เคราะห ์ผลกระทบทางธ ุรก ิจ (Business Impact analysis) พบว่า
กระบวนการทำงานที่องค์การสวนพฤกษศาสตร์ต้องให้ความสำคัญและกลับมาดำเนินงานหรือ
ฟ้ืนคืนสภาพให้ได้ภายในระยะเวลาตามที่กำหนดปรากฏดังตารางที่ 5 

 
ตารางที่ 5 : ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) ต่อภารกิจ/กระบวนการที่สำคัญ 
  ระยะเวลาเป้าหมายในการฟ้ืนคืนสภาพ 

กระบวนการหลัก ระดับความ
เร่งด่วน 

0-2 
ชั่วโมง 

2-4 
ชั่วโมง 

1 วัน 1 
สัปดาห์ 

2 
สัปดาห์ 

1 
เดือน 

1. งานด้านการ
ศึกษาวิจัยทาง
อนุกรมวิธานและ
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

     ✓ ✓ 

2. งานด้านการดูแล
และเก็บรักษา
ตัวอย่างพรรณไม้ 

    ✓ ✓ ✓ 

3. งานด้านการ
ศึกษาวิจัยเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ 

   ✓ ✓ ✓ ✓ 

4. งานด้านการจัดเก็บ
สารเคมี และกำจัด
ของเสียจาก
ห้องปฏิบัติการ 

   ✓ ✓ ✓ ✓ 

5. งานด้านการจัดการ
ฐานข้อมูลพืชและ
ให้บริการข้อมูลทาง
วิชาการผ่านเว็ปไซค์ 

    ✓ ✓ ✓ 

6. งานด้านการบริหาร
จัดการพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติและ
ให้บริการ 

      ✓ 
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  ระยะเวลาเป้าหมายในการฟ้ืนคืนสภาพ 
กระบวนการหลัก ระดับความ

เร่งด่วน 
0-2 

ชั่วโมง 
2-4 

ชั่วโมง 
1 วัน 1 

สัปดาห์ 
2 

สัปดาห์ 
1 

เดือน 
7. งานด้านการบริหาร

จัดการพิพิธภัณฑ์
แมลง 

    ✓ ✓ ✓ 

8. งานวิศวกรรมและ
ซ่อมบำรุง 

   ✓ ✓   

9. งานขยายพันธุ์พืช     ✓ ✓ ✓ 

10. งานออกแบบ 
ตกแต่งภูมิทัศน์และ
พัฒนาพื้นที่ 

    ✓   

11. งานด้านการตลาด 
ด้านการท่องเที่ยว 

   ✓ ✓ ✓ ✓ 

12. งานด้านการตลาด  
ด้านผลิตภัณฑ์ 

   ✓ ✓ ✓ ✓ 

13. งานจัดเก็บรายได้    ✓ ✓ ✓ ✓ 

14. งานซ่อมบำรุงรักษา
ระดับคอมพิวเตอร์ 
แม่ข่าย 

  ✓     

15. งานสนับสนุนการ
ดำเนินงานบริหาร
ด้วยระบบ
สารสนเทศ 

  ✓     

16. งานเชื่อมโยงระบบ
โครงข่ายภายใน
องค์การฯและหน่วย 
งานภายนอกองค์กร 

  ✓     

17. งานด้าน 
สาธารณูปโภค 

    ✓   

18. ด้านอาคารสถานที่
และยานพาหนะ 

   ✓    

19. งานด้านการ
ประชาสัมพันธ์ 

  ✓ ✓    

20. งานด้านการ
เชื่อมโยงเครือข่าย

 ✓      
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  ระยะเวลาเป้าหมายในการฟ้ืนคืนสภาพ 
กระบวนการหลัก ระดับความ

เร่งด่วน 
0-2 

ชั่วโมง 
2-4 

ชั่วโมง 
1 วัน 1 

สัปดาห์ 
2 

สัปดาห์ 
1 

เดือน 
ข่าวสารกับ
หน่วยงานภายนอก
องค์กร 

 
2.7 กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Strategy) 

กลยุทธ์การบริหารความต่อเนื ่อง เป็นแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรให้มีความพร้อมเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต ซึ่งพิจารณาทรัพยากรใน 5 ด้าน ดังตารางที่ 6  
ตารางที่ 6 : กลยุทธ์การบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)  

ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 
 อาคาร/สถานที่

ปฏิบัติงานสำรอง 
• กำหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงานสำรองภายในสวน

พฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สวนสัตว์เชียงใหม่ 
โดยมีการสำรวจความเหมาะสมของสถานที่ ประสานงาน 
และการเตรียมความพร้อมกับหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ 

• กำหนดให้ปฏิบัติงานที่บ้าน สำหรับภารกิจที่ไม่ได้รับ
ผลกระทบหรือมีลักษณะงานที่ปฏิบัติงานที่บ้านได้ โดย
องค์การฯ ต้องสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 วัสดุอุปกรณ์/
ทรัพย์สินที่สำคัญ/
การจัดหาจัดส่ง
วัสดุอุปกรณ์ที่
สำคัญ 

• กำหนดให้มีการจัดหาคอมพิวเตอร์สำรองที่มีคุณลักษณะ
เหมาะสมกับการใช้งาน พร้อมอุปกรณ์ท่ีสามารถเชื่อมโยง
ต่อผ่านอินเตอร์เน็ตเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีของหน่วยงาน
ได้ 

• กำหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา 
(Laptop/Notebook) ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานได้เป็น
การชั่วคราว หากมีความจำเป็นเร่งด่วนในช่วงระหว่าง
การจัดหาคอมพิวเตอร์สำรอง ทั้งนี้ต้องได้รับอนุญาตจาก
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องในการกอบกู้คืนก่อน 

• กำหนดให้งานพัสดุจัดเก็บวัสดุสิ้นเปลืองในปริมาณท่ี
เหมาะสม 

 เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมูลที่สำคัญ 

• ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ
ขององค์การฯ มีลักษณะแบบรวมศูนย์ และเชื่อมโยง
ระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เน็ตเพื่อการใช้งาน ดังนั้น
หากเกิดภาวะฉุกเฉินต้องรอจนกว่าระบบการบริหาร
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ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 
เทคโนโลยีสารสนเทศของงานเทคโนโลยีสารสนเทศจะ
กอบกู้ให้สามารถใช้งานได้ 

• กำหนดให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศจัดให้มีระบบการ
สำรองข้อมูลไว้ในสถานที่อ่ืน 

• กำหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกคนจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงาน
ของตนเองไว้ใน external hard disk ของส่วนกลางเป็น
ระยะ 

 บุคลากรหลัก • กำหนดให้ใช้บุคลากรสำรองทดแทนภายในฝ่ายงานหรือ
กลุ่มงานเดียวกัน 

• กำหนดให้ใช้บุคลากรนอกฝ่ายงานหรือกลุ่มงานในกรณีท่ี
บุคลากรไม่เพียงพอหรือขาดแคลน 

 คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่
สำคัญ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

• กำหนดให ้ม ีผ ู ้ ให ้บร ิการเช ื ่อมโยงระบบเคร ือข ่ าย
อินเตอร์เน็ตอย่างน้อย 2 แห่ง หากผู้ให้บริการหลักไม่
สามารถให้บริการได้ ระบบเชื่อมโยงจะปรับเปลี่ยนไปยังผู้
ให้บริการสำรองภายใน 1 วัน  

• กำหนดให้จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่าน
อินเตอร์เน็ตแบบพกพา (Air Card) ของผู้ให้บริการ
โทรศัพท์มือถือ เชื่อมโยงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และข้อมูลที่สำคัญของหน่วยงานกลางผ่านอินเตอร์เน็ต 
ในกรณีที่ผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ของจังหวัดทั้ง 2 ราย ไม่สามารถให้บริการได้ภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 

 
2.8 การระบุความต้องการทรัพยากรที่สำคัญตามระยะเวลาเป้าหมายในการฟ้ืนคืน

สภาพ 
จากเกณฑ์การพิจารณาผลกระทบและการประเมินความเสี ่ยงจากภัยคุกคาม 

องค์การสวนพฤกษศาสตร์จึงกำหนดกลยุทธ์/แนวทางเพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ต่อเนื่องทั้ง 5 ด้านตามระยะเวลาสูงสุดที่ยอมรับให้หยุดชะลักการดำเนินงานได้ ซึ่งการระบุ
ความต้องการเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ทราบว่าหากต้องปฏิบัติงานให้เกิดความต่อเนื่อง ต้องไป
ทำงานที่สถานที่สำรองที่ใด ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์เท่าใดและหามาได้จากแหล่งใด มีบุคลากรหลัก
จำนวนเท่าใดต้องมาปฏิบัติงาน และต้องประสานแจ้งหรือติดต่อกับผู้ให้บริการหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียใดบ้าง รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 7.1 – 7.5  
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ตารางที่ 7.1 ความต้องการด้านสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง (Working Space Requirement)   
หน่วยงาน กระบวนงาน พ้ืนที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาเป้าหมายในการฟ้ืนคืนสภาพ 

สำรอง 0-2 ช่ัวโมง 2-4 ช่ัวโมง 1 วัน 1 สัปดาห ์ 2 สัปดาห ์ 1 เดือน 

ส่วนหอพรรณไม้ 1.งานด้านการศึกษาวิจยัทางอนกุรมวิธาน
และความหลายทางชีวภาพ 

1. พื้นที่ภายใน 
   สวนพฤกษศาสตร์ 
   สมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์ อ.แม่ริม  
   จ.เชียงใหม ่
2. บ้านพักบุคลากร 
3. พื้นที่ของหน่วยงาน   

ภาครัฐ/เอกชน (กรณี
ความเสียหายขยาย
เป็นวงกว้างภายในสวน
พฤกษศาสตร์สมเด็จ
พระนางเจา้สิริกิติ์) 

 

  10 
ตร.ม. 

10 
ตร.ม. 

10 
ตร.ม. 

 

2. งานด้านการดูแลและเก็บรักษา 
   ตัวอย่างพรรณไม ้

  330 
ตร.ม. 

330 
ตร.ม. 

330 
ตร.ม. 

 

งานห้องปฏบิัติการ 
 

3. งานด้านการศึกษาวิจยัเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ   200 
ตร.ม. 

200 
ตร.ม. 

200 
ตร.ม. 

 

4. งานด้านการจัดเก็บสารเคมีและกาจัด
ของเสียจากห้องปฏิบัติการ 

  5 
ตร.ม. 

5 
ตร.ม. 

5 
ตร.ม. 

 

ส่วนบริหารวชิาการ 5. งานด้านการจัดการฐานข้อมลูพืช 
   และให้บริการข้อมูลทางวชิาการ 
   ผ่านเวบ็ไซด ์

  2 
ตร.ม. 

2 
ตร.ม. 

2 
ตร.ม. 

 

ส่วนเผยแพร่ความรู ้ 6.งานด้านการบริหารจัดการ 
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติและให้บริการ
ประชาชน 

  200 
ตร.ม. 

200 
ตร.ม. 

200 
ตร.ม. 

 

7. งานด้านการบริหารจัดการ 
   พิพิธภัณฑ์แมลง 
 

  100 
ตร.ม. 

100 
ตร.ม. 

100 
ตร.ม. 

 

ส่วนวิศวกรรมและ
ซ่อมบำรุง 

8. งานซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างตา่งๆ 1.ศูนย์ฝึกอบรม 
2.ตามที่กำหนดไว้ในแผน

บริหารความต่อเนื่อง 

 100 
ตร.ม. 

100 
ตร.ม. 

100 
ตร.ม. 

100 
ตร.ม. 

100 
ตร.ม. 

ส่วนผลิตพันธุ์พืช 9. งานขยายพนัธุ์พชื 
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หน่วยงาน กระบวนงาน พ้ืนที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาเป้าหมายในการฟ้ืนคืนสภาพ 
สำรอง 0-2 ช่ัวโมง 2-4 ช่ัวโมง 1 วัน 1 สัปดาห ์ 2 สัปดาห ์ 1 เดือน 

ส่วนบริการจัดการ
พื้นที ่

10. งานออกแบบ ตกแต่งภูมิทัศน์ และ
พัฒนาพื้นที่ 

ส่วนประชาสัมพนัธ์
และการตลาด 

11. งานด้านการตลาด ด้านการท่องเที่ยว 1.พื้นที่ภายในสวน
พฤกษศาสตร์สมเด็จ
พระนางเจา้สิริกิติ์  

   อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

  20 
ตร.ม. 

20 
ตร.ม. 

20 
ตร.ม. 

20 
ตร.ม. 12. งานด้านการตลาด ด้านผลติภัณฑ์ 

13. งานจัดเก็บรายได ้

ส่วนเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

14. งานซ่อมบารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ 
    แม่ข่าย 

1.โรงแรมโบทานิค 
  รีสอร์ท 

  1 ห้อง/ 
20 ตรม. 

1 ห้อง/ 
20 ตรม. 

1 ห้อง/ 
20 ตรม. 

1 ห้อง/ 
20 ตรม. 

15. งานสนบัสนุนการดำเนินงานบริหาร 
    ด้วยระบบสารสนเทศ 
16. งานเชื่อมโยงระบบโครงขา่ยภายใน 

องค์การฯ และหน่วยงานภายนอก    
องค์กร 

ส่วนอำนวยการ 17. งานอำนวยการด้านต่างๆ 1.โรงแรมโบทานิค 
  รีสอร์ท 

1 ห้อง/ 
20 ตรม. 

1 ห้อง/ 
20 ตรม. 

1 ห้อง/ 
20 ตรม. 

1 ห้อง/ 
20 ตรม. 

1 ห้อง/ 
20 ตรม. 

1 ห้อง/ 
20 ตรม. 18. ด้านอาคารสถานที่และยานพาหนะ 

ส่วนประชาสัมพนัธ์
และการตลาด 

19.งานด้านการประชาสัมพันธแ์ละงาน
บริการนักท่องเที่ยว 

1.พื้นที่ปลอดภัยภายใน
องค์กร 

   100 
ตร.ม. 

100 
ตร.ม. 

100 
ตร.ม. 

 20.งานด้านการเชื่อมโยงเครือข่ายข่าวสาร
กับหน่วยงานภายนอกองค์กร 
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ตารางที่ 7.2 ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement)   
วัสดุอุปกรณ์ที่

ต้องการ 
แหล่งที่มาของวัสดุ หน่วยงาน ระยะเวลาเป้าหมายในการฟ้ืนคืนสภาพ 

 0-2 ชั่วโมง 2-4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 
- กล้องจุลทรรศน ์ - องค์การสวนพฤกษศาสตร์/ 

ตัวแทนจำหน่าย 
ส่วนหอพรรณไม้    1 ตัว 1 ตัว 2 ตัว 

- คอมพิวเตอร์ - องค์การสวนพฤกษศาสตร์/ 
ตัวแทนจำหน่าย 

  1 เครื่อง 2 เคร่ือง 2 เคร่ือง 2 เคร่ือง 

- ตู้อบลมร้อน 
  (Hot air oven) 

- องค์การสวนพฤกษศาสตร์/ 
ตัวแทนจำหน่าย 

    1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 

- ตู้แช่เยือกแข็ง 
  (Deep freezer) 

- องค์การสวนพฤกษศาสตร์/หน่วยงาน
ภาครัฐ/ตัวแทนจำหน่าย 

ส่วนบริหารจัดการ
โครงการวิจัย 

     1 เคร่ือง 

- ตู้ปลอดเซื้อ - องค์การสวนพฤกษศาสตร์/หน่วยงาน
ภาครัฐ/ตัวแทนจำหน่าย 

    1 ตู้ 1 ตู้ 

- ตู้อบลมร้อน 
  (Hot air oven) 

- องค์การสวนพฤกษศาสตร์/หน่วยงาน
ภาครัฐ/ตัวแทนจำหน่าย 

    1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 

- อุปกรณ์ป้องกันส่วน
บุคคล (PPE) 

- องค์การสวนพฤกษศาสตร์/ ตวัแทน
จำหน่าย 

  5 ชุด 5 ชุด 5 ชุด 5 ชุด 

- คอมพิวเตอร์ - องค์การสวนพฤกษศาสตร์/รา้นค้า/โดย
กระบวนการจัดซื้อพิเศษ 

ส่วนบริการ
วิชาการ 

  1 เครื่อง 2 เครื่อง 2 เครื่อง 2 เครื่อง 

- ตู้ และ/หรือ กล่อง
เก็บตัวอย่าง 

- องค์การสวนพฤกษศาสตร์/รา้นค้า ส่วนพิพิธภัณฑ์
แมลง 

   ตาม
ปริมาณ
ตัวอย่าง 

ตาม
ปริมาณ
ตัวอย่าง 

ตาม
ปริมาณ
ตัวอย่าง 
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วัสดุอุปกรณ์ที่
ต้องการ 

แหล่งที่มาของวัสดุ หน่วยงาน ระยะเวลาเป้าหมายในการฟ้ืนคืนสภาพ 
 0-2 ชั่วโมง 2-4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 

- ตู้อบลมร้อน 
  (Hot air oven) 

- องค์การสวนพฤกษศาสตร์/หน่วยงาน
ภาครัฐ/ตัวแทนจำหน่าย 

    1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 

- ตู้แช่เยือกแข็ง 
  (Deep freezer) 
 

- องค์การสวนพฤกษศาสตร์/หน่วยงาน
ภาครัฐ/ตัวแทนจำหน่าย 

     1 เคร่ือง 

- คอมพิวเตอร์ - องค์การสวนพฤกษศาสตร์/รา้นค้า   1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 2 เคร่ือง 
- คอมพิวเตอร์สำรอง
ที่มีคุณลักษณะ
เหมาะสม 

- ร้านค้าผา่นกระบวนการจัดซื้อพิเศษ ส่วนบริหาร
จัดการพ้ืนที่, 

ส่วนผลิตพันธุ์พืช 

  1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 2 เคร่ือง 2 เคร่ือง 

- เครื่องพิมพ์รองรับ
การใช้งานกบั
คอมพิวเตอร์ 

- ร้านค้าผา่นกระบวนการจัดซื้อพิเศษ   1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 

- โทรศัพท์พร้อม
หมายเลข 

- ร้านค้าผา่นกระบวนการจัดซื้อพิเศษ  1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 

- โทรสารเคร่ือง
สแกน/
(Fax2Document 
ScanMachine)
พร้อมหมายเลข 

- ร้านค้าผา่นกระบวนการจัดซื้อพิเศษ  1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 1 เครื่อง 

- เครื่องถ่ายเอกสาร - ร้านค้าผา่นกระบวนการจัดซื้อพิเศษ  1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 

- คอมพิวเตอร์สำรอง - ร้านค้าผา่นกระบวนการจัดซื้อพิเศษ 2 เคร่ือง 2 เคร่ือง 2 เครื่อง 2 เคร่ือง 2 เคร่ือง 2 เคร่ือง 
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วัสดุอุปกรณ์ที่
ต้องการ 

แหล่งที่มาของวัสดุ หน่วยงาน ระยะเวลาเป้าหมายในการฟ้ืนคืนสภาพ 
 0-2 ชั่วโมง 2-4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 

ที่มีคุณลักษณะ
เหมาะสม 

ส่วนการขายและ
บริหารทรัพย์สิน 

- เครื่องพิมพ์รองรับ
การใช้งานกบั
คอมพิวเตอร์ 

 

- ร้านค้าผา่นกระบวนการจัดซื้อพิเศษ 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 2 เคร่ือง 2 เคร่ือง 2 เคร่ือง 

- โทรศัพท์พร้อม
หมายเลข 

- ร้านค้าผา่นกระบวนการจัดซื้อพิเศษ 7 เคร่ือง 7 เคร่ือง 7 เคร่ือง 7 เคร่ือง 7 เคร่ือง 7 เคร่ือง 

- โทรสารเคร่ืองสแกน
พร้อมหมายเลข 

- ร้านค้าผา่นกระบวนการจัดซื้อพิเศษ 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 

- เครื่องถ่ายเอกสาร - ร้านค้าผา่นกระบวนการจัดซื้อพิเศษ 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 

- อุปกรณ์สัญญาณ
หลัก 

- จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ส่วนบริหารความ
เสี่ยงและพัฒนา
ระบบองค์กร 

     1 เคร่ือง 

- อุปกรณ์สัญญาณรอง - จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ      1 เคร่ือง 

- อุปกรณ์ปูองกัน
เครือข่าย 

  Firewall 

- จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ      1 เคร่ือง 

- อุปกรณ์จัดเก็บ Log 
file 

  ระบบเครือข่าย 

- จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ      1 เคร่ือง 

- ระบบสารองไฟฟา้ - จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ      1 เคร่ือง 
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วัสดุอุปกรณ์ที่
ต้องการ 

แหล่งที่มาของวัสดุ หน่วยงาน ระยะเวลาเป้าหมายในการฟ้ืนคืนสภาพ 
 0-2 ชั่วโมง 2-4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 

 
- ระบบคอมพิวเตอร์

แม่ข่าย 
- จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ      1 เคร่ือง 

- อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ 

  (L2 Switch) 

- จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ      1 เคร่ือง 

- วัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือ 

- จัดซื้อจัดจ้างด้วยวธิีพิเศษ/ 
  สำรองอุปกรณ์/ 
  ยืมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค/ 
  บริษัทฯที่เปน็ผู้ให้บริการ 

 ส่วนอำนวยการ 20 ชุด      

- อุปกรณ์สานักงาน - จัดซื้อจัดจ้างด้วยวธิีพิเศษ/ 
  สำรองอุปกรณ์/ 
  ยืมการไฟฟูาส่วนภูมิภาค/ 
  บริษัทฯที่เปน็ผู้ให้บริการ 

3 ชุด      

1.อุปกรณ์หลัก         
- คอมพิวเตอร์

(โน้ตบุ๊ค) 
- จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ส่วน

ประชาสัมพันธ์
และการตลาด 

   2 เครื่อง   

- เครื่องขยายเสียงโทร
โข่ง 

- จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 5 ตัว      
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ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล (IT & Information Requirement)  
ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที ่สำคัญขององค์การสวน

พฤกษศาสตร์มีการจัดเก็บในระบบกลาง ซึ่งอยู่ความดูแลของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
ปฏิบัติงานบุคลากร จะใช้ข้อมูลวารสารสนเทศที่เป็นระบบการเชื่อมโยงภายในหน่วยงานผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทำให้หน่วยงานไม่มีระบบคอมพิวเตอร์สำรองและหากระบบมีปัญหาต้อง
รอให้หน่วยงานกลางกู้คืนระบบบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศก่อน บุคลากรจึงจะสามารถใช้งาน
ของระบบได้ อย่างไรก็ตามเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จำเป็นต้อง
เตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยี ดังปรากฏตามตารางที่ 7.3  

 
ตารางที่ 7.3 : ความต้องการระบบเทคโนโลยีและข้อมูลสำหรับความต่อเนื่องเพ่ือการปฏิบัติงาน 

ระบบเทคโนโลยี ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาเป้าหมายในการฟ้ืนคืนสภาพ 
และข้อมูลที่ต้องการ  0-2 

ชม. 
2-4 
ชม. 

1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 

ระบบอินเตอร์เน็ต/
อินทราเน็ต 

งาน
คอมพิวเตอร์

และ
เครือข่าย 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Air card/WiFi งาน
คอมพิวเตอร์

และ
เครือข่าย 

- ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ฐานข้อมูลใน  
e-office 

งาน
คอมพิวเตอร์

และ
เครือข่าย 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ฐานข้อมูลพรรณพืช งาน
สารสนเทศ
และบริหาร
ฐานข้อมูล 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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ตารางท่ี 7.4 : ความต้องการด้านบุคลากรสำหรับความต่อเนื่องเพื่อการปฏิบัติงาน 
  (Personnel Requirement)  

หน่วยงาน จำนวนบุคลากรที่ต้องการตามระยะเวลาเป้าหมายในการฟ้ืนคืนสภาพ 
 0-2 ชม. 2-4 ชม. 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 

ส่วนหอพรรณไม้ 
1. งานด้านการศึกษาวิจยั

ทางอนุกรมวิธาน และ
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

2. งานด้านการดูแลและ
เก็บรักษาตัวอย่าง 

   พรรณไม้ 

  
5 
 

 
5 

 
5 
 

 
5 

 
5 
 

 
5 

 
5 
 

 
5 

 
5 
 

 
5 

งานห้องปฏิบัติการ 
3. งานด้านการ   

ศึกษาวิจัยเพาะเลี้ยง 
    เนื้อเยื่อ 
4. งานด้านการจัดเก็บ

สารเคมีและการจัดของ
เสียจากห้องปฏิบัติการ 

  
5 

 
2 

 
5 

 
2 

 
5 

 
2 

 
5 

 
2 

 
5 

 
2 

ส่วนบริการวิชาการ 
5. งานด้านการจัดการ 
   ฐานข้อมูลพืชและ 
   ให้บริการข้อมูลทาง 
   วิชาการผา่นเวบ็ไซด์ 

  
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

ส่วนจัดแสดง 
6. งานด้านการบริหาร

จัดการพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติและให้ 

   บริการประชาชน 
7. งานด้านการบริหาร

จัดการพิพิธภัณฑ์แมลง 
 
 

 
5 
 
 
 
 
2 

 
5 
 
 
 
 
2 

 
5 
 
 

 
 
2 
 

 
5 
 
 

 
 
2 

 
5 
 
 

 
 
2 

 
5 
 

 
 

 
2 

ส่วนวิศวกรรมและซ่อม
บำรุง 
8. งานอาคารสถานที่ 

25 
(สำนักงาน
/สถานท่ี

ปฏิบัติงาน
สำรอง) 

25 
(สำนักงาน
/สถานท่ี

ปฏิบัติงาน
สำรอง) 

25 
(สำนักงาน
/สถานท่ี

ปฏิบัติงาน
สำรอง) 

25 
(สำนักงาน
/สถานท่ี

ปฏิบัติงาน
สำรอง) 

25 
(สำนักงาน/

สถานท่ี
ปฏิบัติงาน
สำรอง) 

25 
(สำนักงาน/

สถานท่ี
ปฏิบัติงาน
สำรอง) 

ส่วนผลิตพันธุพ์ืช 
9. งานขยายพนัธุ์พชื 
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ส่วนบริหารจัดการพื้นที่ 
10. งานออกแบบ ตกแต่ง
ภูมิทัศน์ และพัฒนาพ้ืนที่ 

120 
(ประจำ
พื้นที่) 

120 
(ประจำ
พื้นที่) 

120 
(ประจำ
พื้นที่) 

120 
(ประจำ
พื้นที่) 

120 
(ประจำ
พื้นที่) 

120 
(ประจำ
พื้นที่) 

ส่วนประชาสัมพันธ์และ
การตลาด 
11.งานด้านการตลาดด้าน

การท่องเที่ยว 
12.งานด้านการตลาดด้าน

ผลิตภัณฑ ์
13.งานจัดเก็บรายได ้

 
7 

(สำนักงาน
/สถานท่ี

ปฏิบัติงาน
สำรอง) 

 
7 

(สำนักงาน
/สถานท่ี

ปฏิบัติงาน
สำรอง) 

 
7 

(สำนักงาน
/สถานท่ี

ปฏิบัติงาน
สำรอง) 

 
7 

(สำนักงาน
/สถานท่ี

ปฏิบัติงาน
สำรอง) 

 
7 

(สำนักงาน/
สถานท่ี

ปฏิบัติงาน
สำรอง) 

 
7 

(สำนักงาน/
สถานท่ี

ปฏิบัติงาน
สำรอง) 

ส่วนเทคโลยีสารสนเทศ 
14.งานซ่อมบำรุงรักษา

ระบบคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย 

15.งานสนบัสนุนการ
ดำเนินงาน 

    บริหารด้วยระบบ
สารสนเทศ 

16.งานเชื่อมโยงระบบ
โครงข่ายภายในองค์การ
ฯ และหน่วยงาน
ภายนอกองค์กร 

  

3 6 6 6 

ส่วนอำนวยการ 
17. งานด้านสาธารณูปโภค 
18. ด้านอาคารสถานที่และ

ยานพาหนะ 
 
 

  

10 10 10 10 

ส่วนประชาสัมพันธ์และ
การตลาด 
19. งานด้านการ

ประชาสัมพนัธ ์
 และงานบริการ  
นักท่องเที่ยว 

20. งานด้านการเชื่อมโยง
เครือข่ายข่าวสารกับ
หน่วยงานภายนอก
องค์กร 

  

14 14 14 14 
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ตารางท่ี 7.5 : ความต้องการด้านผู้ให้บริการที่สำคัญ (Service Requirement)  

กิจกรรม/
กระบวนการ 

ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ 

  0-2 
ชม. 

2-4 
ชม. 

1  
วัน 

1 
สัปดาห์ 

2 
สัปดาห์ 

1 
เดือน 

ส่วนหอพรรณไม้ 
1. งานด้านการ

ศึกษาวิจัยทาง
อนุกรมวิธานและ
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

2. งานด้านการดูแล
และเก็บรักษา
ตัวอย่างพรรณไม้ 

1. สถาบันการศึกษา
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

  ✓ ✓   

งานห้องปฏิบัติการ 
3. งานด้านการ

ศึกษาวิจัย
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

4. งานด้านการจัดเก็บ
สารเคมีและกำจัด
ของเสียจาก
ห้องปฏิบัติการ 

 

1. สถาบันการศึกษา
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

  ✓ ✓   

ส่วนบริการวิชาการ 
5. งานด้านการ

จัดการฐานข้อมูล
พืชและให้บริการ
ข้อมูลทางวิชาการ
ผ่านเว็บไซค์ 

1. สถาบันการศึกษา
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

  ✓ ✓   

ส่วนจัดแสดง 
6. งานด้านการ

บริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติและ

1. สถาบันการศึกษา
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

  ✓ ✓   
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กิจกรรม/
กระบวนการ 

ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ 

  0-2 
ชม. 

2-4 
ชม. 

1  
วัน 

1 
สัปดาห์ 

2 
สัปดาห์ 

1 
เดือน 

ให้บริการ
ประชาชน 

7. งานด้านการ
บริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ์แมลง 

ส่วนวิศวกรรมและ
ซ่อมบำรุง 
8. งานอาคารสถานที่ 

1. เทศบาลตำบลแม่
แรม 
2. องค์การบริหารส่วน

ตำบลโป่งแยง 
3. หน่วยจัดการต้นน้ำ 
4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตามแต่กรณีท่ี
เร่งด่วน อาท ิ
รถพยาบาลจาก
โรงพยาบาลใกล้เคียง 
รถดับเพลิง 
หน่วยกู้ภัย เป็นต้น 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ส่วนผลิตพันธุ์พืช 
9. งานขยายพันธุ์พืช 

1. สถาบันการศึกษา
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ส่วนบริหารจัดการ
พื้นที่ 
10. งานออกแบบ 

ตกแต่งภูมิทัศน์
และพัฒนาพ้ืนที่ 

1.สถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
หน่วยกู้ภัย ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ส่วนประชาสัมพันธ์
และการตลาด 
11. งานด้าน

การตลาดด้าน
การท่องเที่ยว 

1. พันธมิตรทางการ
ตลาด เช่น 
หน่วยงานราชการ,
โรงเรียน,สถานที่
ท่องเที่ยว,และ
โรงแรมต่างๆ 

✓ 
 
 
 
 
 
 
 

✓ 
 
 
 
 
 
 
 

✓ 
 
 
 
 
 
 
 

✓ 
 
 
 
 
 
 
 

✓ 
 
 
 
 
 
 
 

✓ 
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กิจกรรม/
กระบวนการ 

ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ 

  0-2 
ชม. 

2-4 
ชม. 

1  
วัน 

1 
สัปดาห์ 

2 
สัปดาห์ 

1 
เดือน 

12. งานด้าน
การตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์ 

13. งานจัดเก็บรายได้ 

2. ร้านค้าในหน่วยงาน
และร้านค้าต่างๆ 

   

✓ 
 

 

✓ 
 

 

✓ 
 

 

✓ 
 

ส่วนเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
14. งานซ่อมบำรุง 
    รักษาระบบคอม 
    พิวเตอร์แม่ข่าย 
15. งานสนับสนุนการ

ดำเนินงาน
บริหารด้วยระบบ
สารสนเทศ 

16. งานเชื่อมโยง
ระบบโครงข่าย
ภายใน 

     องค์การฯ และ
หน่วยงาน
ภายนอกองค์การ 

1. บริษัท ทีโอที จำกัด 
(มหาชน) 

2. บริษัท 3BB จำกัด 
(มหาชน) 

 

  ✓ 
 
✓ 
 

✓ 
 
✓ 
 

✓ 
 
✓ 
 

✓ 
 
✓ 
 

ส่วนอำนวยการ 
17. งานด้าน

สาธารณูปโภค 
18. ด้านอาคาร

สถานที่
ยานพาหนะ 

1. การไฟฟ้าส่วน   
   ภูมิภาค 
2. บริษัท ทีโอที จำกัด

(มหาชน) 
 

✓ 

 
✓ 

 

✓ 

 
✓ 

 

✓ 

 
✓ 

 

✓ 

 
✓ 

 

✓ 

 
✓ 

 

✓ 

 
✓ 

 

ส่วนประชาสัมพันธ์
และการตลาด 
19. งานด้านการ

ประชาสัมพันธ์
และงานบริการ
นักท่องเที่ยว 

1. องค์การบริหารส่วน   
   ตำบล 
2.ชมรมกำนันผู้ใหญ่ 
   บ้าน 
3.สื่อมวลชนส่วนกลาง  
  และส่วนท้องถิ่น 

  ✓ 
 
✓ 
 
 
✓ 
 

✓ 
 
✓ 
 
 
✓ 
 

✓ 
 
✓ 
 
 
✓ 
 

✓ 
 
✓ 
 
 
✓ 
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กิจกรรม/
กระบวนการ 

ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ 

  0-2 
ชม. 

2-4 
ชม. 

1  
วัน 

1 
สัปดาห์ 

2 
สัปดาห์ 

1 
เดือน 

20. งานด้านการ
เชื่อมโยง
เครือข่ายข่าวสาร
กับหน่วยงาน
ภายนอกองค์กร 

 
 

   

2.9 กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน Call Tree 
กระบวนการ Call Tree คือ กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับคณะบริหารความ

ต่อเนื ่องและทีมงานบริหารความต่อเนื ่องที ่เกี ่ยวข้องตามผังรายชื ่อทางโทรศัพท์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการบริหารจัดการขั้นตอนในการติดต่อพนักงาน ภายหลังจากมีการประกาศ
เหตุการณฉ์ุกเฉินหรือภาวะวิกฤตขององค์การฯ 

จุดเริ่มต้นของกระบวนการ Call Tree จะเริ่มจากหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
แจ้งให้ผู ้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง โดยผู้ประสานงานฯ จะแจ้งให้หัวหน้าทีม
บริหารความต่อเนื่องรับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่อง 
ตามสายงานการบังคับบัญชาของแต่ละสายงาน หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่องในแต่ละ
ด้าน จึงติดต่อและแจ้งไปยังบุคลากรภายใต้การบังคับบัญชาของตน รับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉิน
และการประกาศใช้แผนความต่อเนื่องของหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ตามรายชื่อและช่องทาง
ติดต่อสื่อสารที่ได้ระบุใน ตารางที่ 1 สำหรับหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องในการบริหาร
ความต่อเนื่อง ทีมบริหารความต่อเนื่อง และผู้ประสานงานบริหารความต่อเนื่อง และเอกสาร
แนบ ก สำหรับรายชื่อและรายละเอียดของบุคลากรทั้งหมดในหน่วยงาน 

 
ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อหัวหน้าทีมได้ ให้ติดต่อไปยังบุคลากรสำรอง โดยพิจารณา  
- ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลาทำการ ให้ดำเนินการติดต่อบุคลากรหลักโดยติดต่อ

ผ่านเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานเป็นช่องทางแรก 
- ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นนอกเวลาทำการหรือสถานที่ปฏิบัติงานหลักได้รับผลกระทบ 

ให้ดำเนินการติดต่อบุคลากรหลักโดยติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือเป็น
ช่องทางแรก 

- ถ้าสามารถติดต่อบุคลากรหลักได้ให้แจ้งข้อมูลแก่บุคลากรหลักของหน่วยงาน
ทราบ ดังต่อไปนี้ 

- สรุปสถานการณ์ของเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง 
- เวลาและสถานที่สำหรับการนัดประชุมเร่งด่วนของหน่วยงาน สำหรับผู้บริหาร

ของหน่วยงานและทีมงานบริหารความต่อเนื่อง 
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- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือบริหารความต่อเนื่องต่อไป เช่น สถานที่รวมพล
ในกรณีมีการย้ายสถานที่ทำการ  

 
 

โครงสร้างการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
ภายหลังจากได้รับการตอบรับจากบุคลากรหลักครบถ้วนตามผังการติดต่อ (Call 

Tree) หัวหน้าหน่วยงานมีหน้าที่โทรกลับไปแจ้งยังผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง 
เพื่อรวบรวมสรุปความพร้อมของหน่วยงานในการบริหารความต่อเนื่อง รวมทั้งความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดในหน่วยงาน 

ทั้งนี้ ทีมบริหารความต่อเนื่องมีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลสำหรับการติดต่อให้เป็น
ปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้กระบวนการติดต่อพนักงานภายในหน่วยงานสามารถดำเนินการ
ได้อย่างต่อเนื่องและสำเร็จลุล่วงภายในระยะเวลาที่คาดหวัง ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและ
มีการประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง  

หวัหนา้ทีมบรหิาร
ความต่อเนื่องดา้น

วิชาการ 
(ส านกัวิจยัและ

อนรุกัษ์) 

หวัหนา้ทีมบรหิาร
ความต่อเนื่องดา้น

พืน้ท่ี 

(ส านกัพฒันาสวน
พฤกษศาสตร)์ 

หวัหนา้ทีมบรหิาร
ความต่อเนื่องดา้น 

ธุรกิจและบรกิาร 
(ส านกัส่งเสรมิและ

กิจการ
พฤกษศาสตร)์ 

หวัหนา้ทีมบรหิาร
ความต่อเนื่องดา้น

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(ส านกับรหิาร) 

หวัหนา้ทีมบรหิาร
ความต่อเนื่องดา้น
ประชาสมัพนัธ ์

(ส่วน
ประชาสมัพนัธแ์ละ

การตลาด) 

ประธานคณะท างานบรหิาร 
ความพรอ้มต่อสภาวะวกิฤต 

ผูป้ระสานงานคณะท างาน 
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บทที่ 3 
ขั้นตอนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตและการกอบกู้

กระบวนการปฏิบัติงาน 
 
ในขณะเกิดวิกฤต เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤตของหน่วยงาน และ

ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้กำหนดแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง
ในช่วงเกิดเหตุในระยะสั ้นและการฟื ้นคืนในระยะกลาง เป็น 3 ระยะ ได้แก่ การตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ทันที ภายใน 24 ชั่วโมง การตอบสนองต่อเหตุการณ์ในระยะแรก ภายใน 7 วัน และการ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์และกู้คืนกระบวนการปฏิบัติงานในระยะเวลาเกิน 7 วัน เพื่อให้เป็นการ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์มีประสิทธิภาพและองค์การสวนพฤกษศาสตร์ สามารถกลับมาดำเนินภารกิจ
ได้อย่างรวดเร็วตามเวลาที่กำหนด 

ทั้งนี้ ให้เป็นหน้าที่ของทีมบริหารความต่อเนื่อง ต้องดำเนินการรวบรวม ตรวจสอบ
สถานการณ์ และรายงานให้คณะทำงานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตทราบเป็นระยะๆ ตาม
กรอบเวลา โดยตรวจสอบการดำเนินงานตามขั้นตอนและกิจกรรมของผู้รับผิดชอบ ดังนี้  

 
วันที่ 1 (ภายใน 24 ชั่วโมง) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที 

                   ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรขององค์การฯ คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของ
ตนเองและบุคลากรอ่ืนๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
หน่วยงานตนเองและองค์การฯ กำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

- แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤต ตามระบวนการ Call Tree 
ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ภายหลังได้รับแจ้งจาก
หัวหน้าคณะทำงานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
ของหน่วยงาน  

หัวหน้าทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องในแต่ละ
ด้านฯ  

 

- จัดประชุมคณะบริหารความต่อเนื่อง เพ่ือรับทราบและ
ประเมินความเสียหาย ผลกระทบต่อการดำเนินงาน
และให้บริการ และทรัพยากรสำคัญที่ต้องใช้ในการ
บริหารความต่อเนื่อง 

- ทบทวนกระบวนงานที่มีความเร่งด่วน หรือส่งผล
กระทบอย่างสูง (หากไม่ดำเนินการ) ดังนี้ จำเป็นต้อง
ดำเนินงานหรือปฏิบัติด้วยมือ (Manual Processing) 

ทีมบริหารความต่อเนื่อง
และหัวหน้าทีมงาน
บริหารความต่อเนื่องใน
แต่ละด้าน 

 

- ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในหน่วยงานที่รับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิต 

ผู้อำนวยการสำนัก  
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วันที่ 1 (ภายใน 24 ชั่วโมง) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที 
                   ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรขององค์การฯ คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของ
ตนเองและบุคลากรอ่ืนๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
หน่วยงานตนเองและองค์การฯ กำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

- รายงานหัวหน้าคณะทำงานบริหารความต่อเนื่องของ
หน่วยงานทราบ โดยครอบคลุมประเด็นดังนี้ 

- สรุปจำนวนและรายชื่อบุคลากรที่ได้รับ
บาดเจ็บ/เสียชีวิต 

- ความเสียหายและผลกระทบต่อการดำเนินงาน
และให้บริการ 

- ทรัพยากรสำคัญท่ีต้องใช้ในการบริหารความ
ต่อเนื่อง 

- กระบวนงานที่มีความเร่งด่วน และส่งผลกระทบ
อย่างสูงจำเป็นต้องดำเนินงานหรือปฏิบัติด้วย
มือ (Manual Processing) 

หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง 

 

- สื่อสารและรายงานสถานการณ์แก่บุคลากรในสำนักฯ 
ให้ทราบ ตามเนื้อหาและข้อความท่ีได้รับการพิจารณา
และเห็นชอบจากคณะบริหารความต่อเนื่องของ
หน่วยงานแล้ว 

หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่องของสำนัก 

 

- ประเมินและระบุกระบวนการหลัก และงานเร่งด่วนที่
จำเป็นต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 1-5 วัน
ข้างหน้า 

หัวหน้าและทีมบริหาร
ความต่อเนื่องของสำนัก 

 

- ประเมินศักยภาพและความสามารถของหน่วยงานฯ 
ในการดำเนินงานเร่งด่วนข้างต้น ภายใต้ข้อจำกัดและ
สภาวะวิกฤต พร้อมระบุทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ใน
การบริหารความต่อเนื่องตามแผนการจัดหาทรัพยากร 

หัวหน้าและทีมบริหาร
ความต่อเนื่องของสำนัก 

 

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงานทราบ พร้อมขออนุมัติการ
ดำเนินงานหรือปฏิบัติงานด้วยมือ (Manual 
Processing) สำหรับกระบวนงานที่มีความเร่งด่วน
และส่งผลกระทบอย่างสูง หากไม่ดำเนินการ 

หัวหน้าและทีมบริหาร
ความต่อเนื่องของสำนัก 

 

- ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
จัดหาทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารความ
ต่อเนื่อง ได้แก่  

หัวหน้าและทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง 
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วันที่ 1 (ภายใน 24 ชั่วโมง) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที 
                   ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรขององค์การฯ คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของ
ตนเองและบุคลากรอ่ืนๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
หน่วยงานตนเองและองค์การฯ กำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

- สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง 
- วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ 
- เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ 
- บุคลากรหลัก 
- คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สำคัญ 

- สำนักพัฒนาสวน
พฤกษศาสตร์ 

- สำนักวิจัยและอนุรักษ์ 
- สำนักส่งเสริมความรู้

และกิจการ
พฤกษศาสตร์ 

- สำนักบริหาร 

 
 
 
 
 
 

 

- พิจารณาดำเนินการหรือปฏิบัติงานด้วยมือ (Manual) 
เฉพาะงานเร่งด่วน หากไม่ดำเนินการจะส่งผลกระทบ
อย่างสูงและไม่สามารถรอได้ ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติ 

หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่องและ
หัวหน้าทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง 

 

- ระบุหน่วยงานที่เป็นคู่ค้า/ผู้ให้บริการสำหรับงาน
เร่งด่วน เพ่ือแจ้งสถานการณ์และแนวทางในการ
บริหารงานให้มีความต่อเนื่องตามความเห็นของ
คณะทำงานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 

หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่องและ
หัวหน้าทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง 

 

- บันทึก (Log Book) เหตุการณ์ และทบทวนกิจกรรม
และงานต่างๆ ที่ทีมบริหารความต่อเนื่องของสำนัก 
ต้องดำเนินการ (พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ดำเนินการ 
และเวลา) อย่างสม่ำเสมอ 

ทีมบริหารความต่อเนื่อง
ของสำนัก 

 

- แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดำเนินการ 
สำหรับในวันถัดไป ให้กับบุคลากรหลักของสำนักฯ 
เพ่ือรับทราบและดำเนินการ อาทิ แจ้งวัน เวลา และ
สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง 

หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง 

 

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องขององค์การฯ และหน่วยงานกำลังดูแลอย่าง
สม่ำเสมอหรือตามที่ได้มีการกำหนดไว้ 

หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง 

 

หมายเหตุ : ถ้าเหตุการณ์ฉุกเฉินนั้นเกิดขีดความสามารถที่องค์การสวนพฤกษศาสตร์จะรับมือได้ ให้
ติดต่อประสานงานไปยังสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพ่ือขอความช่วยเหลือต่อไป 
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วันที่ 2-7 การตอบสนองในระยะสั้น 
                ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรขององค์การฯ คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของ
ตนเองและบุคลากรอ่ืนๆ และปฏิบัติตามแนวทาง และแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
หน่วยงานตนเองและองค์การฯ กำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่
ได้รับผลกระทบ และประเมินความจำเป็นและ
ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการกอบกู้คืน 
-  

หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่องและ
หัวหน้าทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง 

 

- ตรวจสอบกับหน่วยงาน ความพร้อมและข้อจำกัดใน
การจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหาร
ความต่อเนื่อง ได้แก่  
- สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง 
- วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ 
- เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ 
- บุคลากรหลัก 
- คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สำคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หัวหน้าและทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง 
- สำนักพัฒนาสวน--- 
- สำนักพัฒนาสวน

พฤกษศาสตร์ 
- สำนักวิจัยและอนุรักษ์ 
- สำนักส่งเสริมความรู้

และกิจการ
พฤกษศาสตร์ 

- สำนักบริหาร 

 
 
 
 
 
 
 

- รายงานหัวหน้าคณะทำงานบริหารความต่อเนื่องของ
สำนัก ความพร้อม ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะใน
การจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหาร
ความต่อเนื่อง 

หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่องของสำนัก 

 

- ประสานงานและดำเนินการจัดหาทรัพยากรที่
จำเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่ 
- สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง 
- วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ 
- เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ 
- บุคลากรหลัก 
- คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สำคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หัวหน้าและทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง 
- สำนักพัฒนาสวน

พฤกษศาสตร์ 
- สำนักวิจัยและอนุรักษ์ 
- สำนักส่งเสริมความรู้

และกิจการ
พฤกษศาสตร์ 

-สำนักบริหาร 
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วันที่ 2-7 การตอบสนองในระยะสั้น 
                ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรขององค์การฯ คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของ
ตนเองและบุคลากรอ่ืนๆ และปฏิบัติตามแนวทาง และแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
หน่วยงานตนเองและองค์การฯ กำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

- ดำเนินการกอบกู้และจัดหาข้อมูลและรายงานต่างๆ 
ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินงานและให้บริการตาม
ตารางที่ 6  

หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่องของกอง 

 

- ดำเนินงานและให้บริการ ภายใต้ทรัพยากรที่จัดหา
เพ่ือบริหารความต่อเนื่อง 
- สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง 
- วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ 
- เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ 
- บุคลากรหลัก 
- คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สำคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หัวหน้าและทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง 
- สำนักพัฒนาสวน

พฤกษศาสตร์ 
- สำนักวิจัยและอนุรักษ์ 
- สำนักส่งเสริมความรู้

และกิจการ
พฤกษศาสตร์ 

- สำนักบริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารความ
ต่อเนื่องแก่หน่วยงาน/คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สำคัญ/ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

หัวหน้าและทีมบริหาร
ความต่อเนื่องของสำนัก 

 

- บันทึก (log Book) เหตุการณ์ และทบทวนกิจกรรม
และงานต่างๆ ที่ทีมบริหารความต่อเนื่องของสำนัก
สม่ำเสมออย่าง (รายละเอียด ผู้ดำเนินการพร้อม
ระบุ) 

ทีมบริหารความต่อเนื่อง
ของสำนัก 

 

- แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดำเนินการ
ต่อไปสำหรับวัดถัดไป ให้กับบุคลากรในกอง 

หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่องของสำนัก 

 

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะทำงาน
บริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน ตามเวลาที่ได้
กำหนดไว้ 

หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่องและ
หัวหน้าทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง 
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วันที่ 8 การตอบสนองในระยะกลาง (1 สัปดาห์) 

                   ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรขององค์การฯ คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของ
ตนเองและบุคลากรอ่ืนๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
หน่วยงานตนเองและองค์การฯ กำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่
ได้รับผลกระทบ และประเมินความจำเป็นและ
ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการกอบกู้คืน 

หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่องและ
หัวหน้าทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง 

 

- ระบุทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ เพ่ือดำเนินงานและ
ให้บริการตามปกติ 

  

- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของ
หน่วยงาน สถานภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากร
ที่ได้รับผลกระทบ และทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้เพ่ือ
ดำเนินงานและให้บริการตามปกติ 

หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่องของสำนัก 

 

- ประสานงานและดำเนินการจัดหาทรัพยากรที่
จำเป็นต้องใช้เพ่ือดำเนินงานและให้บริการตามปกติ  
- สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง 
- วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ 
- เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ 
- บุคลากรหลัก 
- คู่ค้า /ผู้ให้บริการที่สำคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หัวหน้าและทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง 
- สำนักพัฒนาสวน

พฤกษศาสตร์ 
- สำนักวิจัยและอนุรักษ์ 
- สำนักส่งเสริมความรู้

และกิจการ
พฤกษศาสตร์ 

-สำนักบริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แจ้งสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมด้าน
ทรัพยากรต่างๆ เพ่ือดำเนินงานและให้บริการ
ตามปกติให้กับบุคลากรในสำนักฯ 

หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่องของสำนัก 

 

- บันทึก (log Book) เหตุการณ์ และทบทวนกิจกรรม
และงานต่างๆ ที่ทีมบริหารความต่อเนื่องของสำนัก
พร้อมระบุรายละเอียด ผู้อำนวยการ และเวลาอย่าง
สม่ำเสมอ 

ทีมบริหารความต่อเนื่อง
ของสำนัก 

 



แผนเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต หน้า 37 
 

วันที่ 8 การตอบสนองในระยะกลาง (1 สัปดาห์) 
                   ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรขององค์การฯ คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของ
ตนเองและบุคลากรอ่ืนๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
หน่วยงานตนเองและองค์การฯ กำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องขององค์การฯ และหน่วยงานกำกับดูแล
อย่างสม่ำเสมอหรือตามท่ีได้มีการกำหนดไว้ 

หัวหน้าทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง 

 

 
ภาคผนวก 

1. เหตุการณ์สภาวะวิกฤต : แผ่นดินไหว 
แผ่นดินไหว (Earthquake) หมายถึง การสั่นสะเทือนของพ้ืนดินอันมีสาเหตุหลักมา 

จากการขยับเคลื่อนตัวของเปลือกโลก การสั่นสะเทือนนี้อาจมีระดับความรุนแรงขั้นต่าที่ไม่ ก่อ
ให้ เกิดความเสียหายใดๆ แต่บางครั้งก็อาจมีระดับความรุนแรงในขั้นที่เป็นอันตรายจนก่อให้ 
เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงได้ 

1.1 พ้ืนที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย 
(1) แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ ที่มีแหล่งกำเนิ ดจากภายนอกประเทศ โดยมีแหล่ง 

กำเนิดจากตอนใต้ของประเทศจีน พม่า ทะเลอันดามัน ตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ซึ่งจะทำให้
เกิดแรงสั ่นไหวในบริเวณภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
กรุงเทพมหานคร 

(2) แผ่นดินไหวเกิดจากแนวรอยเลื่อนที่ยังสามารถเคลื่อนตัว ซึ่งอยู่บริเวณ 
ภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศ เช่น รอยเลื่อนเชียงแสน รอยเลื่อนแม่ทา รอยเลื่อน 
แพร่ รอยเลื่อนเถิน รอยเลื่อนเมยอุทัยธานี รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ รอยเลื่อนเจดีย์สามองค์  
รอยเลื่อนคลองมะรุย 

1.2 ภัยที่เกิดจากแผ่นดินไหวสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 
(1) ภัยจากการสั่นไหวของพื้นดิน ก่อให้เกิดการปรับตัวของดินที่ต่างกันการ

พังทลายของดินและโคลน และการที่ดินมีสภาพกลายเป็นของเหลวอาจเกิดอาคารถล่มได้ 
(2) ภัยจากการยกตัวของพ้ืนบริเวณดินรอยเลื่อน 
(3) ภัยที่เกิดจากคลื่นใต้น้ำที่เรียกว่า “Tsunami” คลื่นนี้เกิดจากแผ่นดินไหว 

ขนาดใหญ่ในทะเลและมหาสมุทร ทาให้เกิดคลื่นทะเลซัดฝั่ง 
(4) ภัยจากอัคคีภัยหลังการเกิดแผ่นดินไหว 

1.3 ขั้นตอนการปฏิบัติตัวในการบรรเทาภัยที่เกิดจากเหตุแผ่นดินไหว 
(1) ก่อนเกิดแผ่นดินไหว 

- ควรมีไฟฉายพร้อมถ่านและกระเป๋ายาเตรียมไว้ในบ้านและให้ทุกคน 
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  ทราบว่าอยู่ที่ไหน 
- ศึกษาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
- เตรียมเครื่องมือดับเพลิงไว้ในบ้าน เช่น ถังดับเพลิง ถุงทราย เป็นต้น 
- ควรทราบตำแหน่งของวาล์วน้ำ วาล์วปิดแก๊ส สะพานไฟฟ้า สาหรับตัด 

              กระแสไฟฟ้า 
- อย่าวางของหนักบนชั้นหรือหิ้งสูงๆ เพราะเมื่อเกิดแผ่นดินไหวอาจตกลง 
  มาเป็นอันตราย 

   - ผูกเครื่องใช้หนักๆ ให้แน่นกับพื้นผนังอาคาร 
       - ควรมีการวางแผนเรื่องจุดนัดหมายเมื่อเกิดการผลัดหลงกัน 
       - สร้างอาคารให้เป็นไปตามกำหนด สำหรับพ้ืนที่เสี่ยงภัย 

(2) ระหว่างเกิดแผ่นดินไหว 
- อย่าตื่นตกใจ พยายามควบคุมสติให้สงบ ถ้าอยู่ในอาคารก็ให้อยู่ในอาคาร 

ถ้าอยู่นอกอาคารก็ให้อยู่นอกอาคาร ส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บเพราะวิ่งเข้า 
ออกอาคาร 

- ถ้าอยู่ในอาคารให้ยืนหรือหมอบอยู่ในส่วนที่มีโครงสร้างแข็งแรง และให้ 
       อยู่ห่างจากประตู ระเบียง หน้าต่าง 
    - ถ้าอยู่ในอาคารสูงควรรีบออกจากอาคารโดยเร็ว และหนีห่างจากสิ่งที่ 

  อาจจะล้มทับได้ 
- ถ้าอยู่ในที่โล่งแจ้งให้อยู่ห่างจากเสาไฟฟูาและสิ่งห้อยแขวนต่างๆ 
- ห้ามใช้เทียน ไม้ขีดไฟ ไฟแช็ค หรือสิ่งที่ทาให้เกิดประกายไฟ เพราะอาจมี 
  แก๊สรั่วและทำให้ติดไฟได้ 
- หากกำลังขับรถอยู่ให้หยุดรถและอยู่ในรถ จนการสั่นสะเทือนหยุด 

       - ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดในขณะที่เกิดแผ่นดินไหว 
       - หากอยู่ชายหาดให้อยู่ห่างจากชายฝั่ง เพราะอาจเกิดคลื่นขนาดใหญ่ซัด 
          เข้าหาฝั่งได้ 

(3) หลังเกิดแผ่นดินไหว 
       - หลังเกิดแผ่นดินไหวควรตรวจสอบดูว่าตนเองและคนข้างเคียงได้รับ 
          บาดเจ็บหรือไม ่หากบาดเจ็บให้ทาการปฐมพยาบาลในขั้นต้นจากนั้นให้ 
          นำตัวผู้บาดเจ็บส่งสถานพยาบาลหรือหน่วยแพทย์ที่ใกล้ที่สุด 

- หากอยู่ในอาคารที่ได้รับความเสียหายควรรีบออกจากอาคารทันที เพราะ
หากเกิดแผ่นดินไหวตามมาอาจทำให้อาคารพังลงมาทับทำให้บาดเจ็บได้ 

- ควรสวมใส่รองเท้าหุ้มส้น เพราะอาจมีเศษแก้วหรือวัตถุแหลมคมอ่ืนๆ ทำ
ให้ได้รับบาดเจ็บ 

- ตรวจสอบความเรียบร้อยของสายไฟ ท่อน้ำ ท่อแก๊ส ถ้าแก๊สรั่วให้ปิดวาล์ว
ถังแก๊ส ยกสะพานไฟและอย่าจุดไฟจนกว่าจะแน่ใจว่าไม่มีแก๊สรั่วหาก
แก๊วรั่วภายในอาคารให้เปิดประตูหน้าต่างทุกบานเพื่อระบบอากาศ- ให้
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ออกจากบริเวณท่ีมีสายไฟหรือสายไฟพาดถึง 
- เปิดฟังวิทยุเพ่ือฟังคำแนะนำฉุกเฉิน แต่อย่าใช้โทรศัพท์นอกจากจำเป็น 
- สำรวจความเสียหายของท่อน้ำ ท่อน้ำทิ้ง ท่อส้วม ก่อนใช้ 
- ห้ามเข้าไปมุงหรือเข้าไปในเขตท่ีมีความเสี่ยงหรือมีอาคารพังห้าม  

เผยแพร่ข่าวลือ 
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2. เหตุการณ์สภาวะวิกฤต : ไฟไหม ้
แผนฉุกเฉินระงับอัคคีภัยได้แบ่งเหตุฉุกเฉินออกเป็นสองระดับคือ  
ระดับท่ีหนึ่ง  เหตุฉุกเฉินขั้นต้น  ให้ใช้แผนปฏิบัติการระงับเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้น  
ระดับท่ีสอง  เหตุฉุกเฉินขั้นรุนแรง ให้ใช้แผนปฏิบัติการระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง 
โดยลำดับขั้นตอนการปฏิบัติให้เป็นดังนี้ 

เหตุฉุกเฉิน ขั้นตอน ผู้ดำเนินการ 
ขั้นต้น 1.ผู้พบเหตุฉุกเฉินใช้ถังดังเพลิงที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุดังเพลิง ผู้พบเหตุฉุกเฉิน 

2.ดึงสลักออกจากที่บีบ ผู้พบเหตุฉุกเฉิน 
3.ใช้มือจับหัวฉีดไปที่ฐานของเพลิงไฟ ผู้พบเหตุฉุกเฉิน 
4.ยืนให้ห่างจากไฟประมาณ 1.5-2 เมตร แล้วบีบคันโยก ผู้พบเหตุฉุกเฉิน 
5.ฉีดไปที่ฐานของเพลิงแล้วไปมาจนไฟดับ ระวังการติดไฟซ้ำ ผู้พบเหตุฉุกเฉิน 
6.กรณีแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ให้ระบุตำแหน่ง วัสดุเพลิงไหม้
และความรุนแรงที่ชัดเจน 

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

7.ดำเนินการสวบสวนหาสาเหตุของเพลิงไหม้  กำหนด
มาตรการแก้ไขป้องกัน 

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

8.หากไม่สามารถควบคุมเหตุฉุกเฉินได้ให้ดำเนินการแจ้ง
อพยพพนักงานไปที่จุดรวมพล หรือประกาศเหตุฉุกเฉินเพ่ือ
ดำเนินการตามแผนฉุกเฉินการระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง 

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

ขั้นรุนแรง 10.กรณีไม่สามารถดับด้วยตนเองได้ให้กดปุ่ม Fire Alarm 
เพ่ือขอความช่วยเหลือ 

ผู้พบเหตุฉุกเฉิน 

11.ดำเนินการตัดระบบไฟฟ้า ช่างไฟฟ้า 
12.เมื่อประเมินแล้วไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ให้แจ้ง
อพยพ และประกาศใช้แผนปฏิบัติขั้นรุนแรง 

ผู้อำนวยการสำนัก 

13.เจ้าหน้าที่ บุคลากรฯ อพยพไปที่จุดรวมพล ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
14.ตรวจนับจำนวนคนค้นหาผู้สูญหาย ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
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แผนฉุกเฉินการระงับอัคคีภัย 
ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อพนักงานพบเหตุเพลิงไหม้
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แผนปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง 
 
 
 

  

 

ผูอ้  านวยการดบัเพลิง 

ฝ่ายไฟฟ้า ฝ่ายปฏิบตัิการ ฝ่ายสื่อสารและประสานงาน ฝ่ายเคลื่อนที่ยา้ยภายใน-ภายนอก ฝ่ายส่งเสรมิปฏิบตักิาร 

หน่วยดบัเพลิง หน่วยคน้หา

ผูบ้าดเจ็บ 

หน่วยจดัหาและ

สนบัสนนุการดบัเพลิง 

หน่วยสนบัสนนุ 

 

หน่วยยามรกัษาการณ ์

 

หน่วยดบัเพลิง

จากพืน้ท่ีอื่น 

ช่วยชีวติ ยานพาหนะ พยาบาล ศนูยร์วมข่าวและส่ือสาร 

หมายเหตุ 1. การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเต็มรูปแบบนี้จะใช้เมื่อเกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง 
  2. การเกิดเพลิงไหมภ้ายในพื้นที่ต่าง ๆ เพียงเล็กน้อย ให้หัวหน้างานดำเนินการสั่งการดับเพลิงตามแผนการปฏิบัติการเมื่อเกดิเพลิงไหม้ขั้นต้น 

    และโทรศัพท์แจ้งศูนย์รวมข่าวและสื่อสาร หรือผู้อำนวยการดับเพลิง หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภยั 
 3. หน้าท่ีในแต่ละตำแหน่งสามารถเพิ่มเติมและโยกย้ายไดต้ามความเหมาะสม 
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หน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานตามโครงสร้าง 
ผู้ปฏิบัติการ หน้าที่รับผิดชอบ 

1.ผู้อำนวยการ
ดับเพลิง 

 
 
 
 

ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
1.  อำนวยการสั่งการให้ใช้แผนปฏิบัติการควบคุมอัคคีภัย 
2.  สั่งการและขอความร่วมมือให้บุคคลที่เก่ียวข้องหรือลูกจ้าง/พนักงาน

มาช่วยเหลือในการควบคุมอัคคีภัย 
3.  สั่งการทุกฝ่ายให้หยุดหรือปฏิบัติการในการต่อสู้ไฟหรือลดความ

รุนแรงของอัคคีภัย 
4.  สามารถสั่งการให้ติดต่อขอความช่วยเหลือจากภายนอกองค์การสวน

พฤกษศาสตร์ 
5.  รายงานผลการเกิดอัคคีภัยต่อผู้บริหาร 

2.ฝ่ายไฟฟ้า ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
1.  ให้ไปที่เกิดเหตุโดยเร็วเพ่ือตัดไฟ 
2.  ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้อำนวยการดับเพลิงเรื่องไฟฟ้าในจุดที่อาจทำให้ 
    เกิดอันตรายในการดับเพลิง 

3.ฝ่ายปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
1.  เมื ่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ในพื ้นที ่ให้หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการแยกชุด

ปฏิบัติการออกเป็น 2 ชุด คือ  ชุดช่วยเหลือคนที่ตกค้างในพื้นที่เพลิง
ไหม้และชุดดับเพลิง 

1.1 ชุดช่วยเหลือคนตกค้าง  เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ในพื้นใด  ให้
ชุดช่วยเหลือคนที่ตกค้างทำการค้นหาผู้ที่ตกค้าง จนกว่าจะได้รับคำสั่ง
ให้หยุดค้นหาจากหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการกรณีที่ไม่สามารถค้นหาได้
หรือได้รับคำสั่งให้หยุดค้นหา  ให้ชุดช่วยเหลือคนที่ตกค้างไปช่วยใน
การดับเพลิง 

1.2 ชุดดับเพลิง  เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ตัวเอง  ไม่ว่ามาก
หรือน้อยชุดปฏิบัติการชุดนี้จะต้องทำการดับเพลิงโดยทันทีที่เกิดเพลิง
ไหม้  โดยปฏิบัติงานภายใต้คำสั่งของหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการในพื้นที่ใน
การปฏิบัติการหากจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นให้
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสั่งดำเนินการ 
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ผู้ปฏิบัติการ หน้าที่รับผิดชอบ 
4.ฝ่ายสื่อสารและ

ประสานงาน 
 
- ผู้ประสานงาน 
 
 

ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
 
 
1.  คอยช่วยเหลือประสานงานระหว่างผู้อำนวยการดับเพลิง  ยาม

รักษาการณ์และผู้เกี่ยวข้อง 
2.  คอยรับ - ส่งคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิงในการติดต่อศูนย์ข่าว 
3.  สั่งการแทนผู้อำนวยการดับเพลิง  ในกรณีที่ผู้อำนวยการดับเพลิง

มอบหมาย 
- ยามรักษาการณ์ 
 
 

1.  ให้รีบไปจุดเกิดเหตุ  คอยรับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิงและ
หัวหน้าฝ่ายประสานงาน 

2.  ป้องกันมิให้บุคคลภายนอกท่ีไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าก่อนได้รับอนุญาต 
3.  ควบคุมป้องกันทรัพย์สินที่ฝ่ายเคลื่อนย้ายนำมาเก็บไว้ 

- หน่วยสนับสนุน
ยานพาหนะ  

1.  ส่งรถไปจุดเกิดเหตุเพ่ือรอรับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิง  ในการ
สนับสนุนเรื่องการขนย้ายอุปกรณ์ดับเพลิงและจัดหาน้ำดื่ม 

-  พยาบาล 1.  เมื่อทราบเหตุเพลิงไหม้ ให้เดินทางไปที่เกิดเหตุพร้อมอุปกรณ์ปฐม
พยาบาล 

-  ศูนย์รวมข่าวสาร 
 
 
 
 
 

1.  ทันทีท่ีได้ทราบเหตุเพลิงไหม้ว่าเกิดในพ้ืนที่ใด  ให้แจ้งเหตุเพลิงไหม้
โดยทางโทรศัพท์ 

2.  ให้ศูนย์รวมข่าวตรวจสอบพื้นท่ีที่เกิดเพลิงไหม้โดยละเอียดจาก
ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่เกิดเหตุเพลิงไหม้  เมื่อทราบจุดแล้วให้โทรแจ้งทุก
ส่วน 

3.  ให้ศูนย์คอยติดตามข่าวการเกิดเพลิงไหม้และรายงาน 
          -  ผู้อำนวยการดับเพลิง 
          -  ผู้สื่อข่าวผ่านศูนย์ (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย) 
4.  ติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก  เมื่อได้รับคำสั่งจาก

อำนวยการดับเพลิง     
5.  หลังจากเพลิงสงบแล้วให้โทรแจ้งทุกๆ  ส่วนงาน    

 - เจ้าหน้าที่สวัสดิการ
และต้อนรับ 

1.เตรียมการต้อนรับผู้บริหารหรือบุคคลจากภายนอก เช่น  นักข่าว  เป็น
ต้น 
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ผู้ปฏิบัติการ หน้าที่รับผิดชอบ 
5.ฝ่ายส่งเสริม

ปฏิบัติการ 
- หน่วยติดต่อดับเพลิง

จากพ้ืนที่อ่ืน 
 

ให้ปฏิบัติดังนี้ 
1.  ให้แจ้งสัญญาณ  SAFETY ORDER SYSTEM (sos) 
2.  ลูกจ้าง/พนักงานที่ทราบเหตุเพลิงไหม้และต้องการเข้ามาช่วยเหลือ

ดับเพลิงและให้รายงานตัวต่อผู้อำนวยการดับเพลิง  เพื่อทำการแบ่งเป็น
ชุดช่วยเหลือส่งเสริมการปฏิบัติงาน 

3.  สำหรับการเกิดอัคคีภัยในบริเวณเครื่องจักร  ชุดดับเพลิงควรมาจากชุด
ดับเพลิงในสถานที่นั้นเพ่ือที่มาช่วยเหลือในการลำเลียงอุปกรณ์ดับเพลิง 

4.  คอยรับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิง  ให้คอยอยู่บริเวณท่ีเกิดเหตุ
เพลิงไหม้  

6.ฝ่ายอพยพหนีไฟ 1.  ให้รับผิดชอบในการกำหนดจุดปลอดภัยจากอัคคีภัยที่ได้จัดเตรียมไว้ 
2.  มีหน้าที่นำทางพนักงานอพยพหนีไฟไปตามทางออกท่ีจัดเตรียมไว้ 
3.  มีหน้าที่ตรวจนับพนักงานว่า  มีการอพยพหนีไฟออกมาภายนอก

อาคารหรือบริเวณท่ีปลอดภัยครบทุกคนหรือไม่   

 
หลักการปฏิบัติตนในการอพยพหนีไฟ 
 ขณะอพยพหนีไฟซึ่งเป็นการอพยพคนจำนวนมากภายในช่องทางที่ถูกกำหนด จึงจำเป็นต้อง
มีข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัยส่วนรวม ในสภาวะอพยพต้องเน้นหนักไปทางสั่งการมากกว่ารับฟัง
ความคิดเห็นเป็นรายบุคคล เพราะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องภายในแผนจะไม่มีเวลาในการรับฟังความ
คิดเห็นเป็นรายบุคคล จึงควรปฏิบัติตนในการอพยพหนีไฟเบื้องต้นดังนี้ 
 1. พยายามตั้งสติอย่าตกใจและปฏิบัติตามแผนอพยพหนีไฟที่วางไว้ 
  2. เชื่อคำแนะนำของเจ้าหน้าที่หรือท่ีมีหน้าที่เก่ียวข้องในแผนการอพยพทุกคน 

3. ขณะที่จะลุกจากโต๊ะท่ีทำงานให้เรียกเก็บทรัพย์สินและเอกสารสำคัญใส่ในลิ้นชักและล๊อก
กุญแจโดยเร็ว 

4. อพยพทางหนีไฟหรือช่องทางที่ได้จัดเตรียมไว้โดยเร็ว อย่าส่งเสียงเร่งคนข้างหน้าเดินเร็ว
อย่าผลัก อย่าดัน  ไม่คุยและหยอกล้อกันขณะเดิน 

 5. กรณีสำนักงานมีลิฟต์ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด 
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3. เหตุการณ์สภาวะวิกฤต : ภัยแล้ง 
มาตรการการเตรียมการบรรเทาภัยแล้งและขั้นตอนการปฏิบัติ 

1. มาตรการทั่วไป 
(1) ให้องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ระดมกำลังพนักงาน เจ้าหน้าที่ รถยนต์บรรทุกน้ำ

เครื่องสูบน้ำ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ไว้ให้เพียงพอและตรวจสอบสภาพให้พร้อม
ทีจ่ะใช้การได้ทันทีเพ่ือเตรียมรับสถานการณ์ความแห้งแล้งที่จะเกิดขึ้น 

     (2) ให้ตรวจสอบสภาพน้ำ ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้การได้ เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน 
(3) ให้ตรวจสอบสภาพและจำนวนถังน้ำให้อยู่ในสภาพดีและมีจำนวนเพียงพอและ

ให้กำหนดหลักเกณฑ์ในการใช้น้ำ เพ่ือให้ทุกคนใช้น้าได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอที่
ใช้ในชีวิตประจำวัน 

(4) ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร สำรองน้ำและใช้น้ำอย่างประหยัด 
(5) ติดตามสถานการณ์แห้งแล้งอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งพิจารณาให้ความช่วยเหลือ

และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนรอบๆ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
หรือในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีดาเนินการเกี่ยวกับการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 เมื่อเกิดภัยแล้งขึ้นและ
หากเกินขีดความสามารถขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ที ่จะช่วยเหลือ ให้ 
รายงานขอรับการช่วยเหลือจากเทศบาลอำเภอหรือจังหวัดเชียงใหม่ ตามลำดับ 

2. มาตรการเฉพาะ 
(1) พิจารณาให้ความสำคัญในการจัดงบประมาณ ในการดาเนินการแก้ไขปัญหาใน

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรงเป็นลำดับแรก 
(2) ให้เน้นการขุดเจาะบ่อบาดาลและบ่อน้ำตื้น เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ

อุปโภคบริโภคเป็นหลักหากไม่สามารถดำเนินการให้บังเกิดผลดีได้ ให้พิจารณา
ดำเนินการตามแนวทางอ่ืน เช่น การจัดสรรภาชนะเก็บกักน้ำ ในรูปแบบต่างๆ ที่
เหมาะสม 

(3) ให้เน้นการขุดลอก สระ หนอง บึง ที่ตื ้นเขินให้สามารถเก็บกักน้ำที่มีอยู่ตาม
แหล่งน้ำต่างๆ ในปัจจุบันสำหรับเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

(4) ให้ส่งเสริมและจัดให้มีระบบประปาขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ที่ มีศักยภาพ
ด้านแหล่งน้ำเพียงพอเพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหาน้ำให้มีคุณภาพและเป็นการ
แก้ไขปัญหาที่ถาวรต่อไป 

(5) องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จะประสานงานสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือตาม
การขอรับการช่วยเหลือตามความจำเป็นของแต่ละชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง 

3. การเตรียมการบรรเทาภัย 
   3.1 ด้านการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค 
        (1) ซ่อมแซมแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค เช่น บ่อบาดาล ที่ชำรุดเสียหายให้ 
           สามารถใช้ประโยชน์ได้ ตลอดจนเตรียมน้ำไปแจกจ่าย 
        (2) ขุดลอก ห้วย หนอง คลองบึง แม่น้ำต่างๆ ให้สามารถเก็บกักน้ำได้ตลอดฤดู
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แล้ง 
(3) ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและประชาชนในชุมชนใกล้เคียงใช้น้ำอย่าง 

            ประหยัดและถูกวิธี รวมทั้งการเฝ้าระวังรักษาคุณภาพน้ำควบคู่ไปด้วย 
3.2 ด้านการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและปลูกบำรุง 

 (1) เร่งรัดเจ้าหน้าที ่หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องประชุมชี ้แจงผู ้ปฏิบัติงานด้าน
การเกษตรและปลูกบำรุง กลุ่มเกษตรกร และหน่วยงานภายในองค์การสวน
พฤกษศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง วางแผนการเพาะปลูกพืชหมุนเวียนในฤดูแล้ง ให้
สอดคล ้องก ับปร ิมาณน้ำต ่างๆ โดยคำน ึงถ ึงชน ิดพ ืชท ี ่จะปลูกและ
ผลตอบแทนสูงสุด ที่องค์การสวนพฤกษศาสตร์และประชาชนจะได้รับ 

        (2) ขุดลอก สระ หนอง คลอง บึง แม่น้ำที่ตื้นเขินให้สามารถเก็บกักน้ำในฤดฝูน
ไว้ใช้ได้ตลอดฤดูแล้ง 

        (3) จัดทำฝายหรือทำนบกั้นน้ำ สำหรับเก็บกักน้ำตามแม่น้ำ ลำคลอง หรือ 
แหล่งน้ำต่างๆ เพื ่อใช้ในการเกษตรและอื ่น ๆ ตามความจำเป็นและ
เหมาะสม 

        (4) สำรวจแหล่งน้ำสำรองที่ตั้งอยู่บริเวณรอบๆ หรือใกล้พื้นที่เพาะปลูกและ 
             เป็นแหล่งน้ำที่มีตลอดปีไว้สาหรับเลี้ยงสัตว์ พร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องสูบ 
             น้ำไว้ให้พร้อม สำหรับให้การสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรทันทีท่ีแหล่ง 
             น้ำหลักเกิดขาดแคลนน้ำ 
        (5) สำหรับการเกษตรที่คาดว่าไม่สามารถประกอบการปลูกพืชได้ เนื่องจาก 
             ปริมาณนำ้ไม่สามารถเพียงพอ ให้วางแผนแก้ไขหาแหล่งน้ำทดแทน โดย 
             การเจาะน้ำบาดาลเพื่อใช้ทดแทนยามขาดแคลนน้ำ 

     4. ขั้นตอนการปฏิบัติ แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
    4.1 ขั้นเตรียมความพร้อม (ก่อนเกิดภัย) 

(1) องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์ ติด ตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยให้ 
             ดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านกำลังคน รถบรรทุกน้ำจากเทศบาล 
             เครื่องสูบน้ำ เครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ 
              ประชาชนและบุคลากรภายในองค์การสวนพฤกษศาสตร์ทราบอย่าง 
              ต่อเนื่อง 
      4.2 ขั้นเผชิญเหตุ (ขณะเกิดภัย) 

(1)  การดำเนินการขณะเกิดภัยองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้สั่งการให้บุคลากร
ขององค์การฯ เตรียมรับสถานการณ์ และให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และ
ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยรายงานให้ประธานคณะทำงานความ
พร้อมต่อสภาวะวิกฤตทราบ และหากเกิดผลกระทบทางด้านอุปโภค 
บริโภคให้หน่วยงานในองค์การฯ ดำเนินการช่วยเหลือบุคลากร ประชาชน 
และเกษตรกร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าตามความสามารถ
และศักยภาพขององค์การฯ และประสานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใน
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การดำเน ินการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนและเกษตรกร เช่น 
หน่วยงานของกรมชลประทาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาการให้ความช่วยเหลื อแก่ประชาชน และ
เกษตรกรตามความจำเป็นและความเหมาะสม 

(2) การรับแจ้งเหตุและประสานงาน 
              ผู้ประสานงานคณะทำงานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 

โทรศัพท์ 089 5599 760 (นายวรวิทย์  ชนะไพริน) 
4.3 ขั้นฟื้นฟูบูรณะ (หลังเกิดภัย) 
       ให้ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประสาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการฟื้นฟูบูรณะความเสียหายด้านต่างๆ ให้เข้าสู่
สถานการณ์ปรกติโดยเร็ว ดังนี้ 
(1) กรณีที ่มีผู ้ได้รับอันตรายต่อสุขภาพ ให้มีการรักษาพยาบาลตามความ

เหมาะสมจนเป็นปรกติ โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สาธารณสุข
อำเภอ สถานีอนามัย โรงพยาบาล เป็นต้น 

(2) กรณีเกิดความเสียหายด้านการเกษตรและปลูกบำรุง ให้ความช่วยเหลือ
ฟื้นฟูประชาชนที่อยู่รอบข้างตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของทางราชการ 
โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการด้านงบประมาณเพื่อป้องกัน
ภัยแล้งระยะยาว 

 
4. เหตุการณ์สภาวะวิกฤต : ไฟป่า 

ภัยจากไฟป่าที่เกิดขึ้นในประเทศไทย มักพบในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม ถึง เดือนพฤษภาคม 
เนื่องจากสภาพอากาศแห้งและอุณหภูมิเฉลี่ยโดยทั่วไปสูงขึ้น ทำให้ความชื้นที่สะสมอยู่ในบริเวณพ้ืนที่
ป่าไม้ลดลง มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าได้มากขึ้น ประกอบกับการกระทำของมนุษย์ ไม่ว่าจะเกิดขึ้น
โดยจงใจหรือความประมาทก็ตาม ได้ก่อให้เกิดปัญหาจากไฟป่าครอบคลุมพ้ืนที่เป็นบริเวณกว้างทั้งใน
เมืองและชนบท นอกจากนั้น ประเทศไทยยังได้รับผลกระทบจากไฟป่าจากประเทศเพ่ือนบ้านที่ส่งผล
กระทบและสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนและของรัฐ 

ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมรับสถานการณ์การเกิดไฟป่าดังนี้ 

4.1 ก่อนเกิดภัย 
(1) การป้องกันและลดผลกระทบมีแนวทาง ดังนี้ 

(1.1) ประเมินความเสี่ยงภัยจากไฟป่ารวมทั้งการเผาในที่โล่ง  โดยการประเมินภัยและ
ความล่อแหลม เพื่อประเมินโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดไฟป่าและหมอก
ควัน รวมทั้งการเผาในที่โล่ง และศึกษาวิธีลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพื่อกำหนด
มาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันและลดผลกระทบจากไฟป่า 

(1.2) ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยจากไฟป่ารวมทั้งข้อมูลพื้นที่ปลอดภัย
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เพ่ือรองรับการอพยพ 
(1.3) จัดทำแผนที่พื ้นที่เสี ่ยงภัย ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งในเรื ่องมาตราส่วนและ

รายละเอียดของแผนที่ 
(1.4) จัดทำฐานข้อมูลกำลังเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ การ

กู้ชีพกู้ภัย เพื่อให้พร้อมเรียกใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน 
(1.5) พัฒนาระบบเครือข่ายฐานข้อมูลสารสนเทศด้านไฟป่า รวมทั้งการเผาในที่โล่งให้มี

ความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานองค์การฯ 
(1.6) เสริมสร้างความรู้ และความตระหนักแก่ประชาชนนักเรียนนักศึกษา และเยาวชน 

เกี่ยวกับการป้องกันและการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและปลอดภัยจากไฟป่ารวมทั้ง
การเผาในที่โล่ง 

 (1.7) จัดทำสรุปบทเรียน (Lesson Learnt) ของการเกิดไฟป่า รวมทั้งการเผาในที่โล่ง
ครั้งสำคัญ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการในอนาคต 

 

 
(2) การเตรียมความพร้อมมีแนวทาง ดังนี้ 

           (2.1)  จัดตั้งและฝึกอบรมอาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ เช่น อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัครแจ้งเตือนภัย อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย 

           (2.2)  ให้ความรู้แก่พนักงานและลูกจ้างขององค์การสวนพฤกษศาสตร์โดยเน้นหลักการ
จัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัย บุคลากรในองค์การฯ เป็นฐาน 

         (2.3) พัฒนาระบบการพยากรณ์และเฝ้าระวังเพ่ือการเตือนภัยจากไฟป่ารวมทั้งการเผา
ในที่โล่ง 

(2.4) จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากไฟป่า รวมทั้งกำหนด
มาตรการควบคุมการเผาในที่โล่ง 

(2.5) จัดเตรียมสถานที่ปลอดภัยเพื่อรองรับผู้ประสบภัยพร้อมสิ่งสาธารณูปโภคท่ีจำเป็น 
(2.6)  สำรองปัจจัยสี่ที่จำเป็นและเหมาะสมเพ่ือรองรับการอพยพและให้ความช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยได้ทันทีเมื่อเกิดภัย 
(2.7) เตรียมความพร้อมและสำรองพลังงาน 

(2.8)  จัดเตรียมระบบสื่อสารหลักและระบบสื่อสารสำรองที่จำเป็นพร้อมทั้งจัดหา
เครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารให้เพียงพอและใช้งานได้ ตลอดเวลาเมื่อเกิดเหตุการณ์
ไฟปา่รวมทั้งการเผาในที่โล่ง 

(2.9) ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากไฟป่า 
 

4.2 ขณะเกิดภัย การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินมีแนวทาง ดังนี้ 
       (1) เมื่อได้รับข้อมูลการเกิดไฟป่าและหมอกควันให้คณะทำงานบริหารความพร้อมต่อ  

สภาวะวิกฤต ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดตั ้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากไฟป่า 
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       (2) กรณีที่จำเป็นต้องประสานความช่ ยเหลือจากหน่วยงานภายนอกให้คณะทำงาน
บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประสานไปยั ง
หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชนเพื่อแจ้งในการประสานความ
ช่วยเหลือ 

         (3) กรณีจำเป็นต้องรับบริจาคความช่วยเหลือด้านต่างๆ จากสาธารณชน ให้คณะทำงาน
บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดตั้งศูนย์รับ
บริจาคและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดสถานที่เก็บรักษาสิ่งของและ
เงินบริจาครวมทั ้งว ิธ ีการแจกจ่ายเพื ่อให้เกิดเอกภาพ และเป็นประโยชน์แก่
ผู้ประสบภัยอย่างเสมอภาคและทันเหตุการณ์ 

(4) การจัดการศพผู้เสียชีวิตมีแนวทาง ดังนี้ 
(4.1) จัดหาสถานที่เก็บรักษาศพและพ้ืนที่ในการพิสูจน์เอกลักษณ์ศพผู้เสียชีวิต 
(4.2) การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและการส่งกลับให้เป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือ 
การปฏิบัติงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและการส่งกลับในกรณีภัยพิบัติร้ายแรง 
(4.3) การเคลื่อนย้ายศพ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับอำเภอและจังหวัด 
ควบคุมการเคลื่อนย้ายศพผู้เสียชีวิต 

 (5) ให้ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ ในเขตพื้นที่ที่เกิดเหตุดำเนินการฟื้นฟูความ เสียหาย
เบื้องต้นแก้ผู้ประสบภัย 

(6) กรณีจำเป็นต้องรับบริจาคความช่วยเหลือด้านต่างๆ จากสาธารณชน ให้ ศูนย์
อำนวยการเฉพาะกิจฯ จัดตั้งศูนย์รับบริจาคและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
กำหนดสถานที่เก็บรักษาสิ่งของและเงินบริจาค รวมทั้งวิธีการแจกจ่ายเพื่อให้เกิด
เอกภาพ และเป็นประโยชน์แก่ผู้ประสบภัยอย่างเสมอภาคและทันเหตุการณ์ 

(7) กรณีบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้อาคารตั้งแต่สามสิบหลังคาเรือนขึ้นไปหรือมีเนื้อที่ตั้งแต่
หนึ่งไร่ขึ้นไป รวมทั้งบริเวณท่ีอยู่ติดต่อภายในระยะสามสิบเมตรโดยรอบบริเวณที่เกิด
เพลิงไหม้ซึ่งถือเป็น “เขตเพลิงไหม้” ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดำเนินการดังนี้ 
(7.1) ประกาศแสดงเขตเพลิงไหม้ ณ สานักงานของราชการส่วนท้องถิ่นนั้นและ 
บริเวณท่ีเกิดเพลิงไหม้ โดยมีแผนที่สังเขปแสดงแนวเขตเพลิงไหม้พร้อมทั้ง ระบุให้ 
ทราบถึงการกระทำอันต้องห้ามตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และท่ี 
แก้ไขเพ่ิมเติม 
(7.2) ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่เกิดเพลิงไหม้ห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้างดัดแปลง รื้อ     
ถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารในเขตเพลิงไหม้ 
(7.3) พิจารณาว่าสมควรจะมีการปรับปรุง เขตเพลิงไหม้หรือไม่ โดยคำนึงถึง 
ประโยชน์ในการป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การ 
ผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกแก่ การจราจร และให้เจ้า 
พนักงานท้องถิน่ เสนอความเห็นแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
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พ.ศ.  2553 – 2557 พร ้อมด ้วยแผนท ี ่ ส ั ง เขปแสดงแนวเขตเพล ิ ง ไหม ้ต่ อ 
คณะกรรมการควบคุมอาคาร ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เกิดเพลิงไหม้ เพื่อให้
คณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
 พ.ศ. 2522 ต่อไป 

(8) ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายให้กลับสู่ สภาพเดิม
และสามารถใช้งานได้อย่างถาวร 

(9) จัดให้มีการศึกษาผลกระทบจากไฟป่าที่มีต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชาชนเพื่อนำไป
เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการภัยจากไฟป่าและหมอกควันในอนาคต 
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5. เหตุการณ์สภาวะวิกฤต : ไฟฟ้าดับในวงกว้าง 
 

ผังขั้นตอนปฏิบัตกิารแก้ไขภาวะฉุกเฉิน 
กรณีไฟฟ้าดับในวงกว้าง 

 
 

  

ประสานงานศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
อำเภอ/เทศบาล/การไฟฟ้า/ อ.แม่ริม เผ้าระวัง 

รายงานผูอ้  านวยการองคก์ารสวนพฤกษศาสตร ์

รายงานประธานคณะท างานบรหิารความพรอ้มต่อสภาวะวิกฤต 

ผู้ประสานงานคณะทำงานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตประกาศ
ภาวะฉุกเฉิน 

คณะทำงานบรหิารความพรอ้มต่อสภาวะวิกฤต 

หน่วยงานภายนอก 
- ศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

อำเภอ/เทศบาล 
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
- สถานศึกษาในท้องถิ่น 
- หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

หน่วยงานภายใน 
องค์การสวนพฤกษศาสตร์  

(อ.ส.พ.) 
- ปฏิบัติตามข้ันตอนและวิธี

ปฏิบัติ 
     - ก่อนเกิดเหตุ 

    - ขณะเกิดเหตุ 
       - หลังเกิดเหตุ 

- รายงานสถานการณ์ความ
เสียหาย ค่าใช้จ่ายเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น 
- ประชาสัมพันธ์แก่ผู้มาใช้
บริหาร/ผู้ประสบภัยทราบ 

แก้ไขสถานการณ์แล้วเสร็จ 

จบภารกิจ 

ช่วยเหลือ 

ช่วยเหลือ,สนับสนุน 

ร้องขอ,ประสานงาน 
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ขั้นตอนวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน กรณีไฟฟ้าดับในวงกว้าง 
5.1 ก่อนเกิดเหตุภาวะฉุกเฉิน 
  (1) ติดตาม/เฝ้าระวัง สถานการณ์อย่างใกล้ชิดจาก ศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพล 

        เรือน อำเภอ/เทศบาล/ การไฟฟ้า อ.แม่ริม เฝ้าระวัง 
      (2) สำรวจ ปรับปรุง เครื่องปั่นไฟ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ใช้ในการทำงาน 
        อย่างสม่ำเสมอเพ่ือให้ใช้การได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
      (3) เตรียมการ/ประสานงานจัดหาเครื่องปั่นไฟสำรอง เช่น การยืม จาก 
        หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นภายในชุมชนหรือชุมชนใกล้เคียง เป็นต้น 
      (4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่/พนักงานในการปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง 
      (5) เตรียมดำเนินการวางแผนจัดทำแผนประชาสัมพันธ์แจ้ง บุคลากรภายใน 
        องค์การฯ ทราบสถานการณ์ 
      (6) เตรียมการให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ 
 

5.2 เกิดเหตุภาวะฉุกเฉิน 
      (1) สนับสนุนด้านงบประมาณเพ่ือกำหนดการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างหรือ 
        จัดเช่าโดยวธิีกรณีฉุกเฉิน สำหรับของที่จำเป็นเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน 
      (2) สนับสนุน เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ และบุคลากร ในการแก้ไขภาวะฉุกเฉิน 
      (3) ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในองค์การฯ ทราบสถานการณ์ 

5.3 หลังเกิดเหตุภาวะฉุกเฉิน 
      (1) สำรวจ/ประเมินความเสียหายในภาพรวม 
      (2) ดำเนินการซ่อม/ย้ายเครื่องปั่นไฟฟ้า อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้ากลับสู่ที่เดิม 
      (3) ประชาสัมพันธ์ตามแผนประชาสัมพันธ์ 
     (4) ทบทวน/ปรับปรุงแผนบริหารความต่อเนื่องในการดาเนินธุรกิจ กรณีเกิด 
          ไฟฟ้าดับวงกว้าง 

(5) จัดทำข้อเสนอ/ปัญหา/อุปสรรครายงานผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
โดยคณะทำงานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
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6. เหตุการณ์สภาวะวิกฤต : พายุรุนแรง 
ภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคาร บ้านเรือน 

ต้นไม้ และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้างจากความแรงของลมที่พัดเวียนเข้าหาจุด
ศูนย์กลางของพายุ โดยความเสียหายจะมีมากท่ีสุดบริเวณใกล้แนวศูนย์กลางที่พายุเคลื่อนผ่าน 
อันตรายที่เกิดจากพายุรุนแรงกรณีที่เกิดบนบก ต้นไม้ถอนรากถอนโคน ต้นไม้ทับบ้านเรือนพัง
ผู้คนได้รับบาดเจ็บถึงตาย เรือกสวน ไร่นาเสียหาย ตึก อาคาร บ้านเรือนที่ไม่แข็งแรงไม่สามารถ
ต้านทานความรุนแรงของลมได้พังระเนระนาด หลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิด
กระเบื้องหลังคาปลิวว่อน เสาไฟฟ้า เสาโทรศัพท์ล้ม สายไฟฟ้าขาด ไฟฟ้าลัดวงจร เกิดเพลิง
ไหม้ ฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนอุทกภัยจะตามมา น้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาอย่างรวดเร็ว
และรุนแรงเกิดน้าท่วมฉับพลันในบริเวณท่ีราบลุ่มเชิงเขา เส้นทางคมนาคมถูกตัดขาด 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติการบรรเทาภัยพิบัติที่เกิดจากพายุรุนแรง 

 เป็นการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานในองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ 
สามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากพายุรุนแรงได้อย่างรวดเร็วและมี 
ประสิทธิภาพ ในระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และภายหลังที่ภัยได้ผ่านพ้นไปแล้ว 

 7.1 ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนการเกิดพายุรุนแรง 
       เป็นการดำเนินการเพื่อจัดเตรียมและลดผลกระทบ หรือแก้ไขปัญหาอุปสรรค

ไว้ล่วงหน้าก่อนที่พายุรุนแรงจะเกิดขึ้น 
       (1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาพายุรุนแรงรวมทั้ง ประสานและฝึกซ้อม

แผนการบรรเทาดังกล่าวกับพนักงานหรือหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
      (2) เฝ้าระวังและเตือนภัย เผยแพร่ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการรู้เท่า 

ทันและหลีกเลี่ยงให้พ้นจากภัยธรรมชาติทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
      (3) ตรวจสภาพความปลอดภัยของอาคาร สำนักงาน ประตู หน้าต่าง ช่องทาง 
 ลม เสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้า ทั้งในและนอกบริเวณสำนักงาน โดนปรับปรุงยึดเหนี่ยวให้มั่นคง 
 แข็งแรง 
      (4) ตัดกิ่งไม้บริเวณสำนักงานที่อาจหักโค่นลงได้จากพายุรุนแรง 
      (5) ติดต้ังสายล่อฟ้าสาหรับอาคารสูง 
       (6) สำรวจอาคาร สถานที่ ที่มีความมั่นคงแข็ง แรงเพ่ือกำหนดเป็นเขตพื้นที่ 

ปลอดภัยรองรับการอพยพของพนักงานในกรณีฉุกเฉินพร้อมจัด ทำแผนที่แสดงบริเวณ 
สถานที่ที่กำหนดเป็นเขตพ้ืนที่ที่ปลอดภัย 

       (7) ประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลหน่วยงานด้านข่าวสาร การแจ้งเตือนและการ 
ให้ความช่วยเหลือให้พนักงานรับทราบและเตรียมความพร้อมอพยพเมื่อมีเหตุ เช่น การเตรียม 
เสบียงอาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค ไฟฉาย และอุปกรณ์อ่ืนๆ กรณีที่จาเป็นในการเผชิญพายุ 
รุนแรงที่อาจเกิดข้ึน 

          (8) สำรวจจัดทำทะเบียนอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และยานพาหนะที่
จำเป็นใช้ในขณะเกิดเหตุ ถ้ามีไม่ครบควรจัดหาเพิ่มเติม 
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         (9) สนับสนุนให้มีการปลูกป่า เพ่ือบรรเทาความรุนแรงของลมพายุ 
     
 7.2 ขั้นตอนการปฏิบัติขณะเกิดพายุรุนแรง 
          เป็นการดำเนินการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยการระดมทรัพยากรต่างๆ เข้า

ช่วยเหลือเพ่ือรักษาชีวิต ทรัพย์สินและบรรเทาทุกข์แก่พนักงานผู้ประสบภัยตลอดจนลดความ
รุนแรงของพายุรุนแรงที่เกิดข้ึน 

          (1) ไม่ตื่นตกใจ พยายามควบคุมสติอย่างสงบและอยู่ในอาคารที่มั่นคง
แข็งแรงตลอดเวลาที่เกิดเหตุ ไม่ออกมาในที่โล่งแจ้ง 

          (2) ปิด ประตู หน้าต่างทุกบาน รวมทั้ง ปรับปรุงและปิดกั้น ช่องทางลม
และช่องทางต่างๆ ที่ลมจะเข้าไปทำให้เกิดความเสียหายได้ 

        (3) ตัดสะพานไฟ ปิดวาล์วน้ำและแก๊สหุงต้มให้เรียบร้อย 
          (4) ออกห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อไฟฟ้าทุกชนิด เช่น ลวด โลหะ ท่อน้ำ แนวรั้ว

บ้านเป็นต้น ไม่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด รวมทั้งไม่สวมใส่เครื่องประดับที่เป็นโลหะ 
(5) ไม่ควรอยู่ในพ้ืนที่ต่ำ เนื่องจากอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากหรือน้ำท่วม

ฉับพลันหรือแผ่นดินถล่มได้ 
          (6) ไมใ่ช้เทียน ไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่จะทำให้เกิดเปลวไฟหรือประกายไฟเพราะ

อาจมีแก๊สรั่วอยู่ 
          (7) ติดตามเหตุการณ์ และคำเตือนลักษณะอากาศของทางหน่วยงาน

ราชการอย่างใกล้ชิด 
         (8) เตรียมพร้อมที่จะอพยพไปในที่ปลอดภัย 
          (9) จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจตามแผนที่กำหนดไว้ เพ่ือช่วยเหลือ

พนักงานผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่เกิดภัยและเป็นหน่วยงาน ในการสั่งการอำนวยการ วางแผนและ
ประสานการปฏิบัติ 

        (10) ประเมินระดับความรุนแรงของพายุที่เกิดขึ้น และรายงานให้หน่วยงาน
ทีเ่กี่ยวข้องได้รับทราบ 

       (11) จัดชุดปฏิบัติการพยาบาลในลักษณะของหน่วยเคลื่อนที่เพ่ือให้การ 
ช่วยเหลือเบื้องต้นและค้นหาพนักงานผู้ประสบภัย เพื่อทาการปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บ ณ 

จุดที่เกิดเหตุและนำส่งโรงพยาบาล 
      (12) จัดระบบรักษาความปลอดภัย บริเวณท่ีได้รับความเสียหายโดยเฉพาะ
บริเวณอาคาร ประกาศเป็นเขตควบคุม เพื่อสะดวกต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

(13) ดำเนินการอพยพเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย รวมทั้งเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน
ไปไว้ในพ้ืนที่ปลอดภัยและจัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยในบริเวณพ้ืนที่อพยพ 

(14) ประกาศแนะนำ แจ้งเตือนเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดข้ึน และเป็น
ปัจจุบัน 

(15) รวบรวมรายงาน ข้อมูล ความเสียหายและการช่วยเหลือ พร้อมทั้ง
สรุปเหตุการณ์และสถานการณ์เสนอต่อคณะทำงานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต เพ่ือให้
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ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันจนกว่าเหตุการณ์จะยุติ 
(16) ประสานขอความช่วยเหลือไปยังทางพ้ืนที่จังหวัด หรือศูนย์ป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย เมื่อเกินขีดความสามารถขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
       (17) เมื่อจวนตัวให้คำนึงถึงความปลอดภัยของชีวิตมากกว่าทรัพย์สิน 

 
7.3 ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเกิดพายุรุนแรง 

        เป็นการดำเนินการช่วยเหลือพนักงานผู้ประสบภัยจากพายุรุนแรงให้
กลับคืนสู่สภาพคงเดิมในช่วงก่อนเหตุการณ์หรือดีกว่า เพ่ือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจของ
พนักงานผู้ประสบภัยให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ 

       (1) การฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมชีวิตความเป็นอยู่ 
         (1.1) สำรวจความเสียหายและความต้องการด้านต่างๆ ของพนักงาน 
                     ผู้ประสบภัย 
         (1.2) จัดส่งเครื่องอุปโภคบริโภค เวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นเข้าไป 
 ยังพ้ืนทีท่ี่เกิดพายุรุนแรงโดยเร่งด่วนเพื่อสงเคราะห์พนักงานผู้ประสบ 
 ภัยและรายงานขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมหากสิ่งของที่จัดเตรียมไม่ 
 เพียงพอ จากหน่วยงานของรัฐและเอกชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ เพ่ือให้ 
 การสงเคราะห์พนักงานผู้ประสบภัย 
         (1.3) ให้การสงเคราะห์พนักงานผู้ประสบภัย เช่น ด้านที่พัก น้ำอุปโภค 

                     บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น 
(1.4) ความสะอาด รื้อสิ่งปรักหักพัง ซ่อมแซมสิ่งชำรุดเสียหายให้ 
กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว 

     (1.5) ซ่อมแซมหรือปรับปรุงสิ่งสาธารณประโยชน์และระบบ 
 สาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนนที่ชำรุดเสียหาย ตึกอาคารที่ถูก 
 ต้นไม้ล้มทับให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว 
      (1.6) เฝ้าระวังโรคติดต่อที่อาจเกิดข้ึนได้ เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ 
 โรคติดเชื้อและปรสิต โรคฉี่หนู โรคผิวหนัง โรคระบบทางเดิน อาหาร 
 รวมทั้งดำเนินการกำจัดของเสียต่างๆ และพาหะนำโรค 

(2) การฟ้ืนฟูทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้ประสบภัย 
     (2.1) จัดให้มีบริการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วย เพ่ือรักษาชีวิตผู้ 
 ได้รับอันตรายในระยะแรก 
     (2.2) จัดการประชาสัมพันธ์ เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพจิตใจและสร้างความ 
 เชื่อมั่นในการให้ความช่วยเหลือขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ต่อ 
 พนักงานผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน 
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7. เหตุการณ์สภาวะวิกฤต : Cyber Attack 
โครงสร้างคณะบริหารความต่อเนื่องกรณีเมื่อเกิด Cyber Attack 
 

  ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

ประธานคณะทำงานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องกรณีเม่ือเกิด 
Cyber Attack 

นายภาสกร  แก้วเกตุ 
เบอร์โทรศัพท์ 088-2668791 

ผู้รับผิดชอบบริหารความต่อเนื่อง 
Cyber Attack 

นายสุรวัช  คงตระกูล 
เบอร์โทรศัพท์ 081-1111685 

บุคลากรสำรอง 
นายบันเทิง กิจฟูเฟ่ือง 

เบอร์โทรศัพท์ 085 7586862 
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ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติการบริหารความต่อเนื่องกรณีเม่ือเกิด Cyber Attack 
(1) รายงานผู้อานวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
(2) รายงานประธานคณะทางานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 
(3) ดำเนินการกู้ข้อมูลในระบบสารสนเทศ พร้อมเปิดระบบสำรอง 
(4) สืบค้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพ่ือรวบรวมข้อมูล จากแหล่งข้อมูลที่มาต่างๆ รวมทั้ง 

ขอความร่วมมือจากภายนอก เช่น 
- ผู้ดูแลระบบ 
- ไฟร์วอลล์ 
- พันธมิตรทางธุรกิจ 
- ฝ่ายรักษาความปลอดภัยหรือบุคคลที่รักษาความปลอดภัย 
- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
- กลุ่มองค์กรทางด้านรักษาความปลอดภัยหรือบุคคลที่รักษาความปลอดภัย 

(5) วิเคราะห์ปัญหาช่องโหว่ โดยนำผลจากการรวบรวมข้อมูลทำการวิเคราะห์ในมุมมองด้าน
กระบวนการและด้านเทคโนโลยี พร้อมประเมินความเสียหายของข้อมูลและอุปกรณ์ เพื่อ
กำหนดเป็นนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป 

(6) กำหนดนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและทำการ
บริหารจัดการติดตั้ง Patch ให้กับระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กรใหม่โดยทำอย่างเป็นระบบ
เพ่ือปิดช่องโหว่ (Vulnerabilities) ที่อาจถูกโจมตี ในอนาคต กระบวนการ Patch 
Management ประกอบด้วยมุมมองทางด้านกระบวนการ และ มุมมองทางด้านเทคโนโลยี 

(7) ทดสอบระบบและแก้ไขส่วนที่บกพร่อง 
(8) รายงานผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์และประธานคณะทางานบริหารความพร้อม

ต่อสภาวะวิกฤต และขอดาเนินการเปิดใช้งานระบบ 
(9) เปิดระบบเพื่อใช้งานจริง 
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8. เหตุการณ์สภาวะวิกฤต : โรคระบาด
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9. ทีมบริหารความต่อเนื่อง 
เพื่อให้แผนความต่อเนื่อง (BCP) ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์นำไปปฏิบัติใช้ได้

อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล กำหนดให้มีการจัดตั้งทีมงานบริหารความต่อเนื่อง 
(BCM Team) ขององค์การฯ ซึ่งแต่ละหน่วยงานประกอบด้วย  

(1) สำนักวิจัยและการอนุรักษ์ 
          (2) ส่วนบริหารจัดการโครงการวิจัย 
          (3) ส่วนบริหารวิชาการ สำนักวิจัยและการอนุรักษ์ 

(4) พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ สำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ 
(5) ส่วนวิศวกรรมและซ่อมบำรุง  สำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ 
(6) ส่วนผลิตพันธุ์พืช สำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ 
(7) ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริหาร 
(8) งานบริการกลาง ส่วนอำนวยการ สำนักบริหาร 
(9) ส่วนขายและบริหารสินทรัพย์ สำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ 
(10) งานประชาสัมพันธ์และงานบริการนักท่องเที่ยว ส่วนประชาสัมพันธ์และ

การตลาด สำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ 
(12) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน (จป.ตามกฏหมาย) 
โดย BCM Team ประกอบด้วยตำแหน่ง 
- หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง 
- ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง 
แต่ละตำแหน่งมีหน้าที่ในการร่วมมือดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์

ฉุกเฉินในองค์การฯ ให้สามารถบริหารความต่อเนื่องและกลับดำเนินงานสู่ภาวะปกติโดยเร็ว 
ตามรายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCM Team) ในกรณีที่
บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคลากรสำรองรับผิดชอบบทบาทของบุคลากรหลัก 
จนกว่าจะได้มีการมอบหมายและแต่งตั้งขึ้นโดยหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องในการ
บริหารความต่อเนื่องและกอบกู้คืน 
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–สำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ 
บุคลากรหลัก บทบาท บุคลากรสำรอง 

ชื่อ เบอร์โทรศัพท์  ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 
1.นายปิยเกษตร สุขสถาน 081 9508913 หัวหน้าทีมบริหาร 

ความต่อเนื่อง 
นายวรวิทย์  ชนะไพริน 089 5599760 

2.นางสาวไพลิน กันทา 089 5617367 ส่วนการผลิตพืช นายไพบูลย์ เงาสุมาตย์  098 7480489 
3.นายวรวิทย์  ชนะไพริน 089 5563204 ส่วนวิศวกรรมและ

ซ่อมบำรุง 
นายปัญญา ใจแก้วหลวง 089 8538373 

4.ว่าท่ีร.ต.ชัยณรงค์  
สุวรรณรตัน ์

091 8522464 ผู้ประสานงานทีม
บริหารความต่อเนื่อง

และงานบริหาร
จัดการพื้นที ่

นางสาวจุฑามาศ  
แก้วมะคำ 

092 8851991 

 
ตารางท่ี 8.2 รายชื่อบุคลากรในทีมบริหารความต่อเนื่อง (BCM Team) 
 – สำนักวิจัยและอนุรักษ์ 

บุคลากรหลัก บทบาท บุคลากรสำรอง 
ชื่อ เบอร์โทรศัพท์  ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 

1.นางสาวรัชดา  
  พงษ์สัตยาพิพัฒน์ 

081 8856764 หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง 

นายปรัชญา ศรสีง่า 081 9512716 

2.นางสาวสุจินดา สอนพูด 053 844004 งานห้องปฏิบัติการ นางรัชชุพร สุขสถาน  053 844065 
3.นางสาวรัชดา  
  พงษ์สัตยาพิพัฒน์ 

081 8856764 ส่วนบริการวิชาการ นางสาวฐาปนี ทรงอยู่ 086 9107676 

4.นายปรัชญา ศรสีง่า 081 9512716 ส่วนหอพรรณไม ้ นายวิทยา            
ปองอมรกุล  

053 844157 

5.นางส่งศรี พิพิธกุล 082 9368780 ส่วนพิพิธภัณฑ์แมลง นายวิชัย ศรีสขุา 053 844072 
6.นางสาวฐาปนี ทรงอยู่ 086 9107676 ผู้ประสานงานทีม

บริหารความต่อเนื่อง 
นางสาวธนัญดา  
บัวละวงศ ์

093 9872833 

 
 

ตารางท่ี 8.3 รายชื่อบุคลากรในทีมบริหารความต่อเนื่อง (BCM Team)  
– สำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ 

บุคลากรหลัก บทบาท บุคลากรสำรอง 
ชื่อ เบอร์โทรศัพท์  ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 

1.นางสาวเกศินีกานต์   
เอกกิตติธนภมู ิ

053 841072 หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง 

นางจิรชยา  
เศวตวีรภัทร ์

090 4755102 

2.นายนิรุท อุทรา 053 841050 งานประชาสัมพันธ์ นายคมสัน  ปินจา 053 841073 
3.นางสาวนุชรี นอแสงศร ี
 

053 841073 งานการตลาด นางจิรชยา  
เศวตวีรภัทร ์

090 4755102 

4.นางสาวพัชรินทร์  053 841122 งานบริหารสินทรัพย ์ นายบุณศักดิ์  053 841073 
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ดอกคำ จันตะพรม 
5.นายคณิต  โพธิจินดา 053 841191 งานบริหารกิจการ

ร้านค้า 
นางณัฐภัสสร  
ฤทธิ์เรืองโรจน ์

053841191 

6.นายนิรุท อุทรา 053 841050 ผู้ประสานงานทีม
บริหารความต่อเนื่อง
และการบริหารทั่วไป 

นางสาวนงคราญ 
นันต๊ะ 

053 841073 

 
 
ตารางท่ี 8.4 รายชื่อบุคลากรในทีมบริหารความต่อเนื่อง (BCM Team)  
– ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บุคลากรหลัก บทบาท บุคลากรสำรอง 
ชื่อ เบอร์โทรศัพท์  ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 

1.นางสาวพัฒน์สรณ์ 
สงวนศักดิ์  

053 841153 หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง 

นายภาสกร แก้วเกต ุ 088 2668791 

2.นายภาสกร แก้วเกต ุ 088 2668791 ด้านไฟฟ้าดับในวง
กว้าง 

นายบันเทิง กิจฟูเฟื่อง 085 7586862 

3.นายสุรวัช  คงตระกลู 081 1111685  ด้านไฟไหม ้ นายบันเทิง กิจฟูเฟื่อง 085 7586862 
4.นายสุรวัช  คงตระกลู 081 1111685 Cyber Attack 6.นายบันเทิง  

กิจฟูเฟื่อง 
085 7586862 

5.นายสุรวัช  คงตระกลู 091 1394864 ด้านแผ่นดินไหว นายบันเทิง กิจฟูเฟื่อง 085 7586862 
6.นายบันเทิง กิจฟูเฟื่อง 085 7586862 ด้านดินถลม่ นายบันเทิง กิจฟูเฟื่อง 085 7586862 
7.นายสุรวัช  คงตระกลู 091 0677853 ผู้ประสานงานทีม

บริหารความต่อเนื่อง
และงานเทคโนโลยีฯ 

นายบันเทิง กิจฟูเฟื่อง 085 7586862 

 
 
ตารางท่ี 8.5 รายชื่อบุคลากรในทีมบริหารความต่อเนื่อง (BCM Team)  
– งานบริการกลางและโสตทัศนูปกรณ์ 

บุคลากรหลัก บทบาท บุคลากรสำรอง 
ชื่อ เบอร์โทรศัพท์  ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 

1.นางสาวสายฝน  
คำมาก  

053 841320 งานบริการกลาง นายธานี  สงวนศักดิ ์ 053 841320 

2.นางสาวปัทวลัย  
จักร์กระวาฬ 

053 841109 งานสารบรรณ นายอลงกรณ์ กาวิละ  053 841106 

 
 
 
  ตารางที่ 8.6 รายช่ือบุคลากรในทีมบริหารความต่อเนื่อง (BCM Team)  
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– ส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด 
บุคลากรหลัก บทบาท บุคลากรสำรอง 

ชื่อ เบอร์โทรศัพท์  ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 
1.นางสาวประภาวลัย 
  คชศิลา 

081 9984614 หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง 

นายนิรุจ อุทรา 088 4312844 

2.นายชนทัต ทิพย์มณฑา 084 6160552 ด้านไฟฟ้าดับ 
ในวงกว้าง 

นางสาวศิริดาว มณีขัตย ์ 086 9108629 
 

3.นางสาวกัญญาณัฐ 
  ทองนาค 

080 4953700 ด้านไฟไหม ้
 

นางสาวกฤษณา  
แผ่นชัยภูม ิ

080 5001912 
 

4.นายนิรุจ อุทรา 088 4312844 ด้านน้ำท่วม นายรุจน์ เจริญเมือง 084 5023673 
5.นายคมสันต์ ปินจา 085 8633924 ด้านแผ่นดินไหว   
6.นายคมสันต์ ปินจา 085 8633924 

 
ผู้ประสานงานทีม 

บริหารความต่อเนื่อง
ด้านประชาสัมพันธ์ 

และบริการ
นักท่องเที่ยว 

นางสาวศิริดาว มณีขัตย ์ 086 9108629 
 

 
ตารางท่ี 8.6 รายชื่อบุคลากรในทีมบริหารความต่อเนื่อง (BCM Team)  
– เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 

บุคลากรหลัก บทบาท บุคลากรสำรอง 
ชื่อ เบอร์โทรศัพท์  ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 

ว่าท่ีร.ต.ชัยณรงค์  สุวรรณ
รัตน ์

081 6430748 เจ้าหน้าท่ีความ
ปลอดภัยในการทำงาน 

  

 
ตารางท่ี 8.7 รายชื่อหน่วยงานต่างๆ  

ลำดับ หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ 
1. สถานีตำรวจแม่ริม 053 298207,053 297040 
2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม 053 299082 
3. นายสวัสดิ์ จันตาบุญ หน่วยดบัไฟป่า

สำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ 
087 1850440 

4. บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) 053 290044,1177,1100 
5. บริษัท ทริปเปิลที พรอดแยนด์ จำกัด

มหาชน (3 BB) 
02 1002100,1530 

6. เทศบาลแม่ริม 053 297613 
7. เทศบาลตำบลแม่แรม 053 044350 
8. องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง 053 879307 
9. เหตุฉุกเฉิน 1169 
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ตารางท่ี 8.8 หมายเลขโทรศัพท์เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  

ลำดับ หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ 
1. นายอานนท์ ผลบุญ 086 1055874 
2. นายประชา บัวสา 086 1822048 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


