
 

แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 
(ป้องกันภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน) 

ของ 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
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องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  หน้า 15 
 

ขั้นตอนบริหารความพร้อม 
เพื่อให้องค์การบริหารจัดการกา๊ซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ด าเนินงานในสภาวะวกิฤตได้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ และมี

ประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดขั้นตอน/แนวทางปฏิบัตกิรณีเกิดสภาวะวกิฤตใน 4 กรณี คือ 
1) อุทกภยั 
2) เหตุชุมนุมประท้วง/จลาจล 
3) อัคคีภัย 
4) ไฟฟ้าดับ 
โดยระบุถึงขั้นตอน/แนวทางที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้องถือปฏิบัติตามช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ในแต่ละเหตุการณ์ออกเป็น 3 ชว่งเวลา 

ประกอบดว้ย 
1) เมื่อเร่ิมมีสถานการณ์ 
2) เมื่อเหตุการณ์เข้าสู่สภาวะวกิฤต ซ่ึงเป็นผลท าให้การปฏิบัติงานขององค์การฯ หยุดชะงัก 
3) เมื่อเหตุการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกต ิ

 

 



แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (ป้องกันพิบัติภัยและภาวะฉุกเฉิน)  
 

หน้า 16  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
 

กรณเีกิดเหตุการณ์ 
อุทกภัย 



 แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (ป้องกันพิบัติภัยและภาวะฉุกเฉิน) 
 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  หน้า 17 
 

 กรณีเหตุการณ์อุทกภัย  
ผู้พบเหต/ุ
ผู้รับแจ้ง

เหต ุ

ผู้ประสานงาน
หลักคณะ

บริหารความ
พร้อม 

(เจ้าหน้าท่ีฝา่ย
บุคคล) 

คณะบริหารความพร้อม ขั้นตอน การปฏบิัต ิ ผู้รับผิดชอบ 
หัวหน้าทีม

บริหารความ
พร้อม 

(ผอ. ส านกั/
ศูนย์/หัวหน้า

ทีม) 

ผู้ประสานงานทีม 
(ผู้ประสานงาน
ส านัก/ศนูย์/ทีม) 

หัวหน้าคณะบริหาร
ความพร้อม 

(ผอ. อบก./รอง ผอ. 
อบก.) 

เมื่อเริ่มมีเหตุการณ ์
     1) แจ้งข้อมูลเหตุการณ์ต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบคุคล 

 
ผู้พบเหตุ/ผู้รับแจ้งเหตุ 

     2) ประสานสถานการณ์กับบริษัทธนารักษส์ินทรัพย์ จ ากัด และติดตามข้อมูลขา่วสาร 
สถานการณ์การเกิดอุทกภัยอย่างใกล้ชิด และวิเคราะห์แนวโน้ม 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 

     3) รายงานสถานการณ์ผอ. อบก./รอง ผอ. อบก. 
หมายเหต:ุ รายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 

     4) พิจารณาใช้แผนบริหารความพร้อมตอ่สภาวะวกิฤต โดยแจ้งต่อเจา้หน้าที่ฝา่ยบคุคล ผอ. อบก./รอง ผอ. 
อบก. 

     5) รายงานสถานการณ์ผอ. ส านกั/ศูนย์/หวัหน้าทีม และแจ้งประกาศใช้แผนอพยพ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 
เมื่อเหตุการณ์เขา้สู่สภาวะวิกฤต ซึ่งเปน็ผลท าให้การปฏิบตัิงานขององค์การฯ หยุดชะงัก 

     6) แจ้งผู้ประสานงานส านัก/ศูนย์/ทีมเร่ิมต้นกระบวนการ Call Tree ประกาศใช้แผนบริหาร
ความพร้อมฯ (ด าเนินการอพยพ) 

ผอ. ส านัก/ศูนย์/
หัวหน้าทีม 

     7) เร่ิมต้นกระบวนการ Call Tree และด าเนินการตามความรับผิดชอบของแต่ละทมี (ส านัก/
ศูนย์) และรายงานการด าเนินการแก่ผอ. ส านัก/ศูนย์/หวัหนา้ทีม  

ผู้ประสานงานส านัก/
ศูนย์/ทีม 

     8) แจ้งผลการ Call Tree และรายงานผลการด าเนินงานของส านัก/ศูนย์/ทีม ต่อเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบุคคล 

ผอ.ส านัก/ศูนย์/ 
หัวหน้าทีม 

     9) ติดตาม และสรุปสถานการณ์ ความพร้อมของการปฏิบัติงาน รวมถึงรับทราบนโยบาย 
แนวทางในการปฏิบัติงาน และรายงานต่อผอ. อบก./รอง ผอ. อบก. 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 

     10) ประเมินสถานการณ์และพิจารณาการกลับมาปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งปกติ โดยแจ้งต่อเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบุคคล 

ผอ. อบก./รอง ผอ. 
อบก. 

     11) รายงานการพิจารณายกเลิกการใช้แผนบริหารความพร้อมฯ การกลับมาปฏิบัตงิาน ณ ที่ตั้ง
ปกติ ต่อผอ. ส านัก/ศูนย์/หัวหนา้ทีม 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 

        

1) 

3) 

2) 

7) 

6) 

4) 

5) 

9) 

10) 

11) 

8) 



แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (ป้องกันพิบัติภัยและภาวะฉุกเฉิน)  
 

หน้า 18  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
 

ผู้พบเหต/ุ
ผู้รับแจ้ง

เหต ุ

ผู้ประสานงาน
หลักคณะ

บริหารความ
พร้อม 

(เจ้าหน้าท่ีฝา่ย
บุคคล) 

คณะบริหารความพร้อม ขั้นตอน การปฏบิัต ิ ผู้รับผิดชอบ 
หัวหน้าทีม

บริหารความ
พร้อม 

(ผอ. ส านกั/
ศูนย์/หัวหน้า

ทีม) 

ผู้ประสานงานทีม 
(ผู้ประสานงาน
ส านัก/ศนูย์/ทีม) 

หัวหน้าคณะบริหาร
ความพร้อม 

(ผอ. อบก./รอง ผอ. 
อบก.) 

เมื่อเหตุการณ์กลับเข้าสูส่ภาวะปกต ิ
     12) แจ้งผู้ประสานงานส านัก/ศูนย์/ทีมเร่ิมต้นกระบวนการ Call Tree แจ้งประกาศยกเลิกใช้

แผนบริหารความพร้อมฯ กลับมาปฏิบัตงิาน ณ ที่ตั้งปกติ 
ผอ. ส านัก/ศูนย์/
หัวหน้าทีม 

     13) เร่ิมต้นกระบวนการ Call Tree และด าเนินการตามความรับผิดชอบของแต่ส านกั/ศูนย์/
ทีม 

ผู้ประสานงานส านัก/
ศูนย์/ทีม 

     14) ตรวจสอบความเสียหาย (ถ้ามี) และรายงานความเสียหาย ต่อผู้ประสานงานส านัก/ศูนย์/
ทีม 
 

เจ้าหน้าที่ อบก. 

     15) รายงานผลการตรวจสอบความเสียหายต่อผอ. ส านัก/ศูนย์/หัวหน้าทีม ผู้ประสานงานส านัก/
ศูนย์/ทีม 

     16) แจ้งผลความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ผอ. ส านัก/ศูนย์/
หัวหน้าทีม 

     17) สรุปรายงานความเสียหาย และรายงานผอ. อบก./รอง ผอ. อบก.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 

     18) มอบหมายผู้เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป เช่น แจ้งความกรณีทรัพย์สินสูญหาย/เสียหาย ผอ. อบก./รอง ผอ. 
อบก. 

 

18) 

14) 

13) 

17) 

15) 

12) 

16) 
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องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  หน้า 19 
 

กรณีเกิดเหตุการณ์ 
ชุมนุมประท้วง/จลาจล 



แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (ป้องกันพิบัติภัยและภาวะฉุกเฉิน)  
 

หน้า 20  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
 

กรณีเกิดเหตุชุมนุมประท้วง/จลาจล 
ผู้พบเหต/ุ
ผู้รับแจ้ง

เหต ุ

ผู้ประสานงาน
หลักคณะ

บริหารความ
พร้อม 

(เจ้าหน้าท่ีฝา่ย
บุคคล) 

คณะบริหารความพร้อม ขั้นตอน การปฏบิัต ิ ผู้รับผิดชอบ 
หัวหน้าทีม

บริหารความ
พร้อม 

(ผอ. ส านกั/
ศูนย์/หัวหน้า

ทีม) 

ผู้ประสานงานทีม 
(ผูป้ระสานงาน
ส านัก/ศนูย์/ทีม) 

หัวหน้าคณะบริหาร
ความพร้อม 

(ผอ. อบก./รอง ผอ. 
อบก.) 

เมื่อเริ่มมีเหตุการณ ์
     1) แจ้งข้อมูลเหตุการณ์ต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบคุคล ผู้พบเหตุ/ผู้รับแจ้งเหตุ 
     2) ประสานสถานการณ์กับบริษัทธนารักษส์ินทรัพย์ จ ากัด โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้

ใน “แผนการรักษาความปลอดภัย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๐ (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2555)” ของบริษัทธนารักษ์สินทรัพย ์จ ากัด 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 

     3) รายงานสถานการณ์ผอ. อบก./รอง ผอ. อบก. 
หมายเหต:ุ รายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 

     4) พิจารณาใช้แผนบริหารความพร้อมตอ่สภาวะวกิฤต โดยแจ้งต่อเจา้หน้าที่ฝา่ยบคุคล ผอ. อบก./รอง ผอ. 
อบก. 

     5) รายงานสถานการณ์ผอ. ส านกั/ศูนย์/หวัหน้าทีม และแจ้งประกาศใช้แผนอพยพ 
 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 

เมื่อเหตุการณ์เขา้สู่สภาวะวิกฤต ซึ่งเปน็ผลท าให้การปฏิบตัิงานขององค์การฯ หยุดชะงัก 

     6) แจ้งผู้ประสานงานส านัก/ศูนย์/ทีมเร่ิมต้นกระบวนการ Call Tree ประกาศใช้แผนบริหาร
ความพร้อมฯ (ด าเนินการอพยพ) 

ผอ. ส านัก/ศูนย์/
หัวหน้าทีม 

     7) เร่ิมต้นกระบวนการ Call Tree และด าเนินการตามความรับผิดชอบของแต่ส านกั/ศูนย์/
ทีม และรายงานการด าเนินการของทีมแก่ผอ. ส านกั/ศูนย์/หวัหน้าทีม 

ผู้ประสานงานส านัก/
ศูนย์/ทีม 

     8) แจ้งผลการ Call Tree และรายงานผลการด าเนินงานของส านัก/ศูนย์/ทีม ต่อเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบุคคล 

ผอ.ส านัก/ศูนย์/ 
หัวหน้าทีม 

     9) ติดตาม และสรุปสถานการณ์ ความพร้อมของการปฏิบัติงาน รวมถึงรับทราบนโยบาย 
แนวทางในการปฏิบัติงาน และรายงานต่อผอ. อบก./รอง ผอ. อบก. 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 

     10) ประเมินสถานการณ์และพิจารณาการกลับมาปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งปกติ โดยแจ้งต่อเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบุคคล 

ผอ. อบก./รอง ผอ. 
อบก. 

     11) รายงานการพิจารณายกเลิกการใช้แผนบริหารความพร้อมฯ การกลับมาปฏิบัตงิาน ณ ที่ตั้ง
ปกติ ต่อผอ. ส านัก/ศูนย์/หัวหนา้ทีม 
 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 

1) 

3) 

2) 

7) 

6) 

4) 

5) 

9) 

10) 

11) 

8) 



 แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (ป้องกันพิบัติภัยและภาวะฉุกเฉิน) 
 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  หน้า 21 
 

ผู้พบเหต/ุ
ผู้รับแจ้ง

เหต ุ

ผู้ประสานงาน
หลักคณะ

บริหารความ
พร้อม 

(เจ้าหน้าท่ีฝา่ย
บุคคล) 

คณะบริหารความพร้อม ขั้นตอน การปฏบิัต ิ ผู้รับผิดชอบ 
หัวหน้าทีม

บริหารความ
พร้อม 

(ผอ. ส านกั/
ศูนย์/หัวหน้า

ทีม) 

ผู้ประสานงานทีม 
(ผูป้ระสานงาน
ส านัก/ศนูย์/ทีม) 

หัวหน้าคณะบริหาร
ความพร้อม 

(ผอ. อบก./รอง ผอ. 
อบก.) 

เมื่อเหตุการณ์กลับเข้าสูส่ภาวะปกต ิ
     12) แจ้งผู้ประสานงานส านัก/ศูนย์/ทีมเร่ิมต้นกระบวนการ Call Tree แจ้งประกาศยกเลิกใช้

แผนบริหารความพร้อมฯ กลับมาปฏิบัตงิาน ณ ที่ตั้งปกติ 
ผอ. ส านัก/ศูนย์/
หัวหน้าทีม 

     13) เร่ิมต้นกระบวนการ Call Tree และด าเนินการตามความรับผิดชอบของแต่ละส านัก/
ศูนย์/ทีม  

ผู้ประสานงานส านัก/
ศูนย์/ทีม 

     14) ตรวจสอบความเสียหาย (ถ้ามี) และรายงานความเสียหาย ต่อผู้ประสานงานส านัก/ศูนย์/
ทีม 

เจ้าหน้าที่ อบก.  

     15) รายงานผลการตรวจสอบความเสียหายต่อผอ. ส านัก/ศูนย์/หัวหน้าทีม 
 

ผู้ประสานงานส านัก/
ศูนย์/ทีม 

     16) แจ้งผลความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ผอ. ส านัก/ศูนย์/
หัวหน้าทีม 

     17) สรุปรายงานความเสียหาย และรายงานผอ. อบก./รอง ผอ. อบก.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 

     18) มอบหมายผู้เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป เช่น แจ้งความกรณีทรัพย์สินสูญหาย/เสียหาย ผอ. อบก./รอง ผอ. 
อบก. 

หมายเหตุ: 
 กรณีเกดิการชุมชุมประท้วง/จลาจล แบบประชิดอาคาร ให้ปฏบิัติตามแนวทางของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
กิดชุมมประท้วง/จลาจล 

 
 

18) 

14) 

13) 

17) 

15) 

12) 

16) 



แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (ป้องกันพิบัติภัยและภาวะฉุกเฉิน)  
 

หน้า 22  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
 

กรณีเกิดเหตุการณ์ 
อัคคีภัย 



 แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (ป้องกันพิบัติภัยและภาวะฉุกเฉิน) 
 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  หน้า 23 
 

 

กรณีเกิดอัคคีภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เมื่อเริ่มเกิดเหตุการณ ์ : 
 ก าหนดให้ถือปฏิบัติตาม  

1. แผนระงับอัคคีภัยขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
2. แผนอพยพขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
3. แผนการรักษาความปลอดภัย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

2555)”ของบริษัทธนารักษ์สินทรัพย์ จ ากัด 
 

 
 

 

กรณีอัคคีภัย องค์การฯ ควรมีการด าเนินการดังนี ้

1) จัดให้มีการอบรมเบื้องต้นในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง เป็นประจ าอย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง 

2) มีการตรวจสอบ/บ ารุงรักษาความพร้อมของอุปกรณ์ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

- การตรวจสอบถังดับเพลงิภายใน เป็นประจ าทุก 2 เดือน  

หมายเลขถงัดับเพลิง โซนที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 
1, 2, 9, 10, 11, 12, 13 ทิศเหนือ สอก. 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 14 ทิศใต้ สวป. 

- การตรวจสอบถังดับเพลงิประจ าปี โดยให้ สอก. ประสานงานกับบริษัทท่ีติดต้ังเคร่ือง
ดับเพลิง ตรวจสอบถังดับเพลงิ อบก. เป็นประจ าปีละ 1 คร้ัง 

 



แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (ป้องกันพิบัติภัยและภาวะฉุกเฉิน)  
 

หน้า 24  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
 

แผนระงับอัคคีภัยล าดบัขั้นตอนการปฏิบัตเิมื่อพบเหตุไฟไหม้ 
 

ผู้พบเหต/ุ
ผู้รับแจ้ง

เหต ุ

ผู้ประสานงาน
หลักคณะ

บริหารความ
พร้อม 

(เจ้าหน้าท่ีฝา่ย
บุคคล) 

คณะบริหารความพร้อม ขั้นตอน การปฏบิัต ิ ผู้รับผิดชอบ 
หัวหน้าทีม

บริหารความ
พร้อม 

(ผอ. ส านกั/
ศูนย์/หัวหน้า

ทีม) 

ผู้ประสานงานทีม 
(ผู้ประสานงาน
ส านัก/ศนูย์/ทีม) 

หัวหน้าคณะบริหาร
ความพร้อม 

(ผอ. อบก./รอง ผอ. 
อบก.) 

เมื่อเริ่มมีเหตุการณ ์
     สามารถดับเองได ้
     1) พบเหตุการณ์เพลิงไหม้  

 
ผู้พบเหตุการณ์เพลิงไหม้ 

     2) ตัดสินใจด าเนินการดับเพลิงทันที (ใช้ถังดับเพลิง) 
 

ผู้พบเหตุการณ์เพลิงไหม้ 

     3) แจ้ง/รายงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล โดยระบุรายละเอยีด และต้นเพลิง ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ 
 

ผู้พบเหตุการณ์เพลิงไหม้ 

     4) รายงานผอ. อบก./รอง ผอ. อบก. และแจ้งผู้เกี่ยวขอ้ง เช่น ธพส. 
 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 

     5) ประเมินความเสียหาย และรายงานตอ่ผอ. อบก./รอง ผอ. อบก. (ถ้ามี) 
 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 

     6) พิจารณามอบหมาย ผูเ้กี่ยวข้องด าเนินการต่อไป เช่น แจ้งธพส. ด าเนินการสอบสวนหา
สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ ก าหนดมาตรการแก้ไขป้องกัน 

ผอ. อบก./รอง ผอ. อบก. 

     ไม่สามารถดับเองได ้
     7) กดปุ่ม Fire Alarm และ/หรือตะโกน เพื่อขอความช่วยเหลือ 

 
ผู้พบเหตุการณ์เพลิงไหม้ 

     8) แจ้งเจ้าหน้าที่ฝา่ยบุคคล โดยระบุรายละเอียด และต้นเพลิง ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ 
 

ผู้พบเหตุการณ์เพลิงไหม้ 

     9) รายงานผอ. อบก./รอง ผอ. อบก. และแจ้งผู้เกี่ยวขอ้ง เช่น ธพส. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 
     10) สั่งอพยพ และ/หรือเมื่อสัญญาณไฟไหม้ดังขึ้น  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล หรือผอ. 

อบก./รอง ผอ. อบก. 
        

 

1) 

3) 

2) 

6) 

5) 

4) 

7) 

8) 

9) 

10) 

Y 

N 



 แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (ป้องกันพิบัติภัยและภาวะฉุกเฉิน) 
 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  หน้า 25 
 

ผู้พบเหต/ุ
ผู้รับแจ้ง

เหต ุ

ผู้ประสานงาน
หลักคณะ

บริหารความ
พร้อม 

(เจ้าหน้าท่ีฝา่ย
บุคคล) 

คณะบริหารความพร้อม ขั้นตอน การปฏบิัต ิ ผู้รับผิดชอบ 
หัวหน้าทีม

บริหารความ
พร้อม 

(ผอ. ส านกั/
ศูนย์/หัวหน้า

ทีม) 

ผู้ประสานงานทีม 
(ผู้ประสานงาน
ส านัก/ศนูย์/ทีม) 

หัวหน้าคณะบริหาร
ความพร้อม 

(ผอ. อบก./รอง ผอ. 
อบก.) 

     11) ด าเนินการอพยพ โดยตามผู้น าอพยพประจ ากลุ่มในส านกั/ศูนย์/ทีม หากเป็นไปได้ให้น า
เอกสารส าคัญ หรือ Hard disk ข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการปฏบิัติงานในสภาวะวกิฤตไป
ด้วย โดยไปยังทางหนีไฟ  

ลูกทีมส านัก/ศูนย์/ทีม (ผู้
อพยพ) 

     12) ตรวจสอบผู้ตกค้างที่จุดรวมพล ณ จุดรวมพล B ด้านใต้ (ตามที่ ธพส. ก าหนด) และ
รายงานต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล  

ผู้ประสานงานส านัก/ศูนย์/ทีม 
(ผู้น าอพยพ) 

     13) รายงานต่อผอ. อบก./รอง ผอ. อบก. หากไม่ครบให้แจ้งหน่วยช่วยชีวิตท าการค้นหา 
(ธพส.) 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 

     14) ติดตามข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์การอย่างใกล้ชิด และรายงานต่อผอ. อบก./รอง ผอ. 
อบก.เป็นระยะ 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 

     15) พิจารณาสถานที่การปฏิบัติงาน หากไม่สามารถปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งปกติได้ โดยให้เจ้าหน้าที่
ฝ่ายบุคคลด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ผอ. อบก./รอง ผอ. อบก. 

     16) รายงานสถานการณ์ผอ. ส านกั/ศูนย์/หวัหน้าทีม และแจ้งประกาศใช้แผนอพยพ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 
เมื่อเหตุการณ์เขา้สู่สภาวะวิกฤต ซึ่งเปน็ผลท าให้การปฏิบตัิงานขององค์การฯ หยุดชะงัก 

     17) แจ้งผู้ประสานงานส านัก/ศูนย์/ทีมเริ่มต้นกระบวนการ Call Tree ประกาศใช้แผนบริหาร
ความพร้อมฯ (ด าเนินการอพยพ) 

ผอ. ส านัก/ศูนย์/หัวหนา้ทีม 

     18) เร่ิมต้นกระบวนการ Call Tree และด าเนินการตามความรับผิดชอบของแต่ละส านัก/
ศูนย์/ทีมและรายงานผลการด าเนินการของทีมแก่ ผอ. ส านัก/ศูนย์/หัวหน้าทีม 

ผู้ประสานงานส านัก/ศูนย์/ทีม 

     19) แจ้งผลความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ผอ. ส านัก/ศูนย์/หัวหนา้ทีม 

     20) ติดตาม และสรุปสถานการณ์ ความพร้อมของการปฏิบัติงาน รวมถึงรับทราบนโยบาย 
แนวทางในการปฏิบัติงาน และรายงานการด าเนินการของทีมแก่ผอ. ส านัก/ศูนย์/หัวหน้า
ทีมและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 

     21) ประเมินสถานการณ์และตรวจความพร้อมของสถานที่ปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งปกติ เช่น การ
เดินทาง สาธารณูปโภค ฯลฯ โดยแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 

ผอ. อบก./รอง ผอ. อบก. 

     22) รายงานการพิจารณายกเลิกการใช้แผนบริหารความพร้อมฯ การกลับมาปฏิบัตงิาน ณ ที่ตั้ง
ปกติ ต่อผอ. ส านัก/ศูนย์/หัวหนา้ทีม 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 

เมื่อเหตุการณ์กลับเข้าสูส่ภาวะปกติ 

13) 

16) 

15) 

12) 

11) 

14) 

18) 

20) 

21) 

22) 

17) 

19) 



แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (ป้องกันพิบัติภัยและภาวะฉุกเฉิน)  
 

หน้า 26  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
 

ผู้พบเหต/ุ
ผู้รับแจ้ง

เหต ุ

ผู้ประสานงาน
หลักคณะ

บริหารความ
พร้อม 

(เจ้าหน้าท่ีฝา่ย
บุคคล) 

คณะบริหารความพร้อม ขั้นตอน การปฏบิัต ิ ผู้รับผิดชอบ 
หัวหน้าทีม

บริหารความ
พร้อม 

(ผอ. ส านกั/
ศูนย์/หัวหน้า

ทีม) 

ผู้ประสานงานทีม 
(ผู้ประสานงาน
ส านัก/ศนูย์/ทีม) 

หัวหน้าคณะบริหาร
ความพร้อม 

(ผอ. อบก./รอง ผอ. 
อบก.) 

     23) แจ้งผู้ประสานงานส านัก/ศูนย์/ทีมเริ่มต้นกระบวนการ Call Tree ประกาศใช้แผนบริหาร
ความพร้อมฯ (ด าเนินการอพยพ) 

ผอ. ส านัก/ศูนย์/หัวหนา้ทีม 

     24) เร่ิมต้นประบวนการ Call Tree และด าเนินการตามความรับผิดชอยของแต่ละส านัก/ศูนย์/
ทีม 

ผู้ประสานงานส านัก/ศูนย์/ทีม 

     25) ตรวจสอบความเสียหาย (ถ้ามี) และรายงานความเสียหาย ต่อผู้ประสานงานส านัก/ศูนย์/
ทีม 

เจ้าหน้าที่ อบก. 

     26) รายงานผลการตรวจสอบความเสียหายต่อผอ. ส านัก/ศูนย์/หัวหน้าทีม 
 

ผู้ประสานงานส านัก/ศูนย์/ทีม 

     27) แจ้งผลความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ผอ. ส านัก/ศูนย์/หัวหนา้ทีม 

     28) สรุปรายงานความเสียหาย และรายงานผอ. อบก./รอง ผอ. อบก.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 

     29) มอบหมายผู้เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป เช่น แจ้งความ ผอ. อบก./รอง ผอ. อบก. 

หมายเหตุ: 
1) เมื่อเหตุการณ์กลับเข้าสูส่ภาวะปกติ ผู้พบเหตุการณ์จัดท ารายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามสายงานตอ่ไป (ภาคผนวก ค) 
2) ระบบป้องกันอัคคีภัยขององค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (ภาคผนวก ง) 
3) หากต้องอพยพออกจากอาคาร ผูน้ าอพยพตามภาคนวก ก. ท าหน้าที่ตะโกนบอกทาง วิธีการหนีไฟ และตรวจสอบผู้ตกค้างในเบื้องต้น โดยจะออกจากอาคารเป็นคนสุดทา้ยของส านัก/ศูนย/์ทีม/

กลุ่มย่อย ที่รับผิดชอบ 
 

 
 
 

28) 

26) 

25) 

29) 

23) 

24) 

27) 



 แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (ป้องกันพิบัติภัยและภาวะฉุกเฉิน) 
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หมายเหตุ:  

1) แผนผังแสดงขอบเขตของอาคาร และจุดรวมพล บริเวณ โซน B ทิศใต้ 
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2) แผนผังแสดงเคร่ืองดับเพลิง องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ชั้น 9 

 

ผังเคร่ืองดับเพลิง องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ชั้น 9 

               หมายถงึ ถังดับเพลิง อบก.                                 หมายถึง อุปกรณด์ับเพลิง ธพส. 
                 หมายถึง Fire alarm เดิม                                 หมายถึง Fire alarm เพิ่มเตมิ 
                 หมายถึง บันไดหนไีฟ                     
                 หมายถึง เส้นแบ่งพื้นที่ส าหรับการบ ารุงรักษา ถังดับเพลิง อบก.  
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ห้องประชุม 2 

ห้องสมุด JICA 

ห้องประธานกรรมการ 

ห้อง ผอ. อบก. 

ห้อง สอก. 

 

พื้นที่ส านักงาน 

ห้อง รอง 
ผอ. อบก. 1 

ห้อง รอง 
ผอ. อบก. 2 

ห้อง สนย. 

ห้อง ตสน./ 
กพบ. 

ห้องอบรม 

ห้องกิจกรรม 

ห้องกิจกรรม 

ห้องประชุม 1 
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กรณเีกิดเหตุการณ์ 
ไฟฟ้าดับ 
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กรณีไฟฟ้าดับ 

 

 

 

 เมื่อเริ่มมีเหตุการณ ์
 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลกรณีเกิดไฟฟ้าดับที่ผ่านมาในพื้นที่ปฏิบัติงานขององค์การฯ เกิดขึ้นน้อยมาก และเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ซ่ึง

ผลกระทบที่ส าคัญกรณีเกิดไฟฟ้าดับ คือ ผลกระทบที่จะมีต่อระบบข้อมูลและสารสนเทศเป็นหลัก ดังนั้น จุดเน้นของการ
ด าเนินการ คือ การบันทึกข้อมูลการท างานและปิดระบบให้ทันภายใต้เง่ือนไขของระบบไฟฟ้าส ารองที่มีอยู่ เพื่อป้องกันความ
เสียหายของข้อมูลและระบบสารสนเทศ 

 ก าหนดให้ถือปฏิบัติตาม IT Contingency Plan ขององค์การฯ 
 ให้ปฏิบัติงานโดยไม่ใช้ระบบเทคโนโลยี (Manual) และน าเข้าข้อมูลเมื่อไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้เป็นปกติ 

 เมื่อเหตุการณ์กลับเข้าสูส่ภาวะปกต ิ
 ส านัก/ศูนย์/หน่วย ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อส านัก/ศูนย์/หน่วยของตน 
 (กรณีพบความเสียหายให้ท าบันทึกแจ้ง ฝ่ายพัสดุ) 

 
ก าหนดเป้าหมายให้สามารถปิบิัติงานได้ตามปกติภายใน 6 ชั่วโมง นับจากไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้เป็นปกติ 

 
 

กรณีเกิดไฟฟ้าดับจะส่งผลกระทบต่อข้อมูลที่ศูนย์หายได้ในขณะท างาน เพ่ือเป็นการป้องกัน 
ในเบื้องต้น องค์การฯ ควรจัดให้มีเคร่ืองส ารองไฟฟ้า (UPS) ส าหรับเคร่ืองใช้ส านักงานที่มีความจ าเป็น เช่น 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ พร้อมจัดท าแผน / ล าดับ การบันทึกข้อมูลอิเล็คทรอนิคส์ 
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