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บทน ำ 
ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ได้จัดท ำแผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเน่ืองส ำหรับกำรบริหำร

ควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤตขึ้น โดยค ำนึงถึงภำรกิจและสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อเตรียมควำมพร้อม
ขององค์กร ส ำหรับน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำรในสภำวะวิกฤติหรือเหตุกำรณ์ฉุกเฉินต่ำง ๆ 
ทั้งที่เกิดจำกภัยธรรมชำติ อุบัติกำรณ์โรคระบำด หรือกำรมุ่งร้ำยต่อองค์กร โดยไม่ให้สภำวะวิกฤตหรือ
เหตุกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำวส่งผลให้องค์กรต้องหยุดกำรด ำเนินงำน หรือไม่สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงต่อเน่ือง  

กำรที่องค์กรไม่มีกระบวนกำรรองรับให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงต่อเน่ือง อำจส่งผลกระทบต่อ
หน่วยงำนในด้ำนต่ำง ๆ เช่น เศรษฐกิจ กำรเงิน กำรให้บริกำร สังคม ชุมชน ส่ิงแวดล้อม ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชำชน เป็นต้น ดังน้ัน กำรจัดท ำแผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเน่ืองฯ จึงเป็นส่ิงส ำคัญที่จะช่วยให้
องค์กรสำมำรถรับมือกับเหตุกำรณ์ที่ไม่คำดคิด และท ำให้กระบวนกำรที่ส ำคัญ (Critical Business 
Process) กลับมำด ำเนินงำนได้อย่ำงปกติในระดับกำรให้บริกำรที่ก ำหนดไว้ รวมทั้ง ลดระดับควำมรุนแรง
ของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงำนได้  

วัตถุประสงค์ (Objectives) ของกำรจัดท ำแผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องฯ 

 เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรควำมต่อเน่ืองในกำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำรในสภำวะวิกฤต 
 เพื่อให้ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ มีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรรับมือกับสภำวะวิกฤต 
 เพื่อลดผลกระทบจำกกำรหยุดชะงักในกำรด ำเนินงำนหรือกำรให้บริกำร 
 เพื่อบรรเทำควำมเสียหำยให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้  
 เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจให้กับประชำขน เจ้ำหน้ำที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) เกี่ยวกับกำร

ด ำเนินงำนของ สพค. 

สมมติฐำนของแผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง (BCP Assumptions) 

เอกสำรฉบับน้ีจัดท ำข้ึนภำยใต้สมมติฐำน ดังต่อไปน้ี 

 เหตุกำรณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลำส ำคัญต่ำงๆ แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อสถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรอง
ที่ได้มีกำรจัดเตรียมไว้ 

 ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศรับผิดชอบในกำรส ำรองระบบสำรสนเทศต่ำง ๆ โดยระบบสำรสนเทศ
ส ำรองมิได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ฉุกเฉินเหมือนกับระบบสำรสนเทศหลัก 

 “บุคลำกร” ที่ถูกระบุในเอกสำรฉบับน้ี หมำยถึง บุคลำกรทั้งหมดของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ 
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ขอบเขตของแผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง (Scope of BCP) 

แผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเน่ือง (BCP) ฉบับน้ี ใช้รองรับสถำนกำรณ์ กรณีเกิดสภำวะวิกฤตหรือเหตุกำรณ์
ฉุกเฉินในพื้นทีส่ ำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ หรือภำยในหน่วยงำน ด้วยเหตุกำรณ์ต่อไปน้ี  

 เหตุภัยพิบัติธรรมชำติ ได้แก่ อุทกภัย อัคคีภัย และวำตภัย 
 เหตุกำรณ์ชุมนุมประท้วง จลำจล และก่อกำรร้ำย 
 เหตุกำรณ์โรคระบำดต่อเน่ือง 
 เหตุกำรณ์ไฟฟ้ำดับเป็นวงกว้ำง 

 

กำรวิเครำะห์ทรัพยำกรที่ส ำคัญ 

สภำวะวิกฤตหรือเหตุกำรณ์ฉุกเฉินมีหลำกหลำยรูปแบบ ดังนั้น เพื่อให้ส ำนักงำนสำมำรถบริหำรจัดกำร
กำรด ำเนินงำนขององค์กรให้มีควำมต่อเน่ือง กำรจัดหำทรัพยำกรที่ส ำคัญจึงเป็นส่ิงจ ำเป็น และต้องระบุไว้
ในแผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเน่ืองฯ ซึ่งกำรเตรียมกำรทรัพยำกรที่ส ำคัญ จะพิจำรณำจำกผลกระทบใน 5 
ด้ำน ดังน้ี 

1. ผลกระทบด้ำนอำคำร/สถำนที่ปฏิบัติงำนหลัก หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นท ำให้สถำนที่
ปฏิบัติงำนหลักได้รับควำมเสียหำยหรือไม่สำมำรถใช้สถำนที่ปฏิบัติงำนหลักได้ และส่งผลให้
บุคลำกรไม่สำมำรถเข้ำไปปฏิบัติงำนได้ช่ัวครำวหรือระยะยำว ซึ่งรวมทั้งกำรที่ผู้รับบริกำรไม่
สำมำรถเข้ำถึงสถำนที่ให้บริกำรของส ำนักงำนฯ ด้วย 

2. ผลกระทบด้ำนวัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญ/กำรจัดหำจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญ หมำยถึง 
เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นท ำให้ไม่สำมำรถใช้งำนวัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญ หรือไม่สำมำรถจัดหำ/จัดส่ง
วัสดุอุปกรณ์ท่ีส ำคัญได้ 

3. ผลกระทบด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลที่ส ำคัญ หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นท ำให้
ระบบงำนเทคโนโลยี หรือระบบสำรสนเทศ หรือข้อมูลที่ส ำคัญไม่สำมำรถน ำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ได้ตำมปกติ 

4. ผลกระทบด้ำนบุคลำกรหลัก หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นท ำให้บุคลำกรหลักไม่สำมำรถมำ
ปฏิบัติงำนได้ตำมปกติ  

5. ผลกระทบด้ำนคู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำรที่ส ำคัญ หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นท ำให้คู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำร/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่สำมำรถติดต่อหรือให้บริกำรหรือส่งมอบงำนได้  
 

สรุปเหตุกำรณ์สภำวะวิกฤตและผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ (ท ำเครื่องหมำย  ในด้ำนที่ได้รับผลกระทบ) 

เหตุกำรณ์สภำวะวิกฤต 
 

ผลกระทบ 
ด้ำนอำคำร/ 

สถำนที่
ปฏิบัติงำนหลัก 

ด้ำนวัสดุอุปกรณ์
ที่ส ำคัญ และกำร

จัดหำ/จัดส่ง 

ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและ
ข้อมูลทีส่ ำคัญ 

ด้ำน
บุคลำกร

หลัก 

คู่ค้ำ/ 
ผู้ให้บริกำร/ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1 เหตุกำรณ์อุทกภัย   - -  
2 เหตุกำรณ์อัคคีภัย    - - 
3 เหตุกำรณ์วำตภัย  - - - - 
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เหตุกำรณ์สภำวะวิกฤต 
 

ผลกระทบ 
ด้ำนอำคำร/ 

สถำนที่
ปฏิบัติงำนหลัก 

ด้ำนวัสดุอุปกรณ์
ที่ส ำคัญ และกำร

จัดหำ/จัดส่ง 

ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและ
ข้อมูลทีส่ ำคัญ 

ด้ำน
บุคลำกร

หลัก 

คู่ค้ำ/ 
ผู้ให้บริกำร/ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4 เหตุกำรณ์ชุมนุมประท้วง/ 

จลำจล 
  - -  

5 เหตุกำรณ์โรคระบำด   -   
6 เหตุกำรณไ์ฟฟ้ำดับเป็น 

วงกว้ำง 
     

แผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเน่ือง (BCP) ฉบับน้ี ไม่รองรับกำรปฏิบัติงำนในกรณีที่เหตุขัดข้องเกิดขึ้นจำกกำร
ด ำเนินงำนปกติ และเหตุขัดข้องดังกล่ำวไม่ส่งผลกระทบในระดับสูงต่อกำรด ำเนินงำนและกำรให้บริกำรของ
หน่วยงำน เน่ืองจำกหน่วยงำนยังสำมำรถจัดกำรหรือปรับปรุงแก้ไขสถำนกำรณ์ได้ภำยในระยะเวลำที่
เหมำะสม โดยผู้บริหำรหน่วยงำนหรือผู้บริหำรของฝ่ำยงำน/กลุ่มงำนสำมำรถรับผิดชอบและด ำเนินกำรได้ด้วย
ตนเอง 

 

ทีมงำนแผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องฯ (Business Continuity Plan Team) 

 ทีมงำนแผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเน่ืองฯ ประกอบด้วย คณะบริหำรควำมต่อเน่ือง และทีมบริหำร
ควำมต่อเน่ือง โดยจะต้องร่วมมือกันดูแล ติดตำม ปฏิบัติงำน และกู้คืนเหตุกำรณ์ฉุกเฉินในฝ่ำยงำนของ
ตนเอง ให้สำมำรถบริหำรควำมต่อเน่ืองและกลับสู่สภำวะปกติได้โดยเร็ว ตำมบทบำทหน้ำที่ที่ก ำหนดไว้ 
ดังน้ี 

 1) คณะบริหำรควำมต่อเน่ือง  มีหน้ำที่ในกำรประเมินลักษณะ ขอบเขต และแนวโน้มของ
อุบัติกำรณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อตัดสินใจประกำศใช้แผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเน่ืองฯ และด ำเนินกำรตำมขั้นตอน
และแนวทำงกำรบริหำรควำมต่อเน่ือง ตลอดจนสรรหำทรัพยำกรตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในแผนด ำเนินธุรกิจ
อย่ำงต่อเน่ืองฯ 

 2) ทีมบริหำรควำมต่อเน่ือง มีหน้ำที่ในกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของคณะบริหำรควำมต่อเน่ือง 
และด ำเนินกำรตำมข้ันตอนและแนวทำงกำรบริหำรควำมต่อเน่ือง ตลอดจนสรรหำทรัพยำกรที่ได้ก ำหนดไว้
ในแผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเน่ืองฯ ของฝ่ำยงำน/ส่วนงำนของตน 
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รูปภำพที่ 1 โครงสร้ำงกำรบริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤต 

ของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) 

 รำยช่ือทีมงำนแผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเน่ืองฯ ปรำกฏดังตำรำงที่ 1 ในกรณีที่บุคลำกรหลักไม่
สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้บุคลำกรส ำรองรับผิดชอบท ำหน้ำที่ในบทบำทของบุคลำกรหลัก  

ตำรำงที่ 1 รำยช่ือบุคลำกรและบทบำทของทีมงำนบริหำรควำมต่อเน่ือง (BCP Team) 

บุคลำกรหลัก 
บทบำท 

บุคลำกรส ำรอง 

ชื่อ 
เบอร์

โทรศัพท์ 
ชื่อ 

เบอร์
โทรศัพท์ 

นำยเบญจพล นำคประเสริฐ 
กรรมกำรบริหำร ปฏิบตัิหน้ำที่
แทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
พัฒนำพิงคนคร 

053-999001 ประธำนคณะท ำงำน
บริหำรควำมต่อเนื่อง 

-  

นำงสำวรัตนำ เรือนทรำย 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริกำร 
ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำร ี

053-999061 คณะท ำงำนบริหำร
ควำมต่อเนื่อง / หัวหน้ำ
ทีมงำนบริหำรควำม
ต่อเนื่อง ฝ่ำยบริกำร 

- นำงสำววิริยำ ต๊ะปุก 
หัวหน้ำงำนอ ำนวยควำมสะดวก
นักท่องเที่ยว 
ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำร ี
- นำยสดุดี หสัดิน 
หัวหน้ำงำนบ้ำนพัก จัดเลีย้ง 
และกิจกรรม 
ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำร ี

053-999076 
 
 
 
053-999015 
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บุคลำกรหลัก 
บทบำท 

บุคลำกรส ำรอง 

ชื่อ 
เบอร์

โทรศัพท์ 
ชื่อ 

เบอร์
โทรศัพท์ 

นำยชำตรี คูหเทพำรักษ ์
หัวหน้ำกลุ่มงำนสัตวแพทย์ 
อนุรักษ ์และวิจัย รักษำกำร
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยจดักำรสัตว ์
ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำร ี

053-999025 คณะท ำงำนบรหิำร
ควำมต่อเนื่อง /  
หัวหน้ำทีมงำนบริหำร
ควำมต่อเนื่อง ฝ่ำย
จัดกำรสัตว ์

- นำยรักษ์ศิริ น้อมศิร ิ
หัวหน้ำงำนสัตวแพทย ์
ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำร ี
- นำยรังศรี เพชรประพันธ์ 
หัวหน้ำงำนบริหำรสวัสดิภำพสัตว์ 
ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำร ี
- นำยอนุรุทธ์ อังศุสิงห์ 
หัวหน้ำงำนฝึกและแสดงสัตว ์
ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำร ี

053-999056 

นำยเอก สำยสนิท 
หัวหน้ำกลุ่มงำนโยธำและซ่อม
บ ำรุง รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
ปฏิบัติกำรและซ่อมบ ำรุง 
ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำร ี

053-999065 คณะท ำงำนบริหำรควำม
ต่อเนื่อง /  หัวหน้ำ
ทีมงำนบริหำรควำม
ต่อเนือ่ง ฝ่ำยปฏิบัติกำร
และซ่อมบ ำรุง 

- นำงวงศ์กำญจนำ ปฏิพันธกำนต์ 
เจ้ำหน้ำท่ีส่งเสรมิกำรพัฒนำ
พื้นที่เช่ือมโยง รักษำกำรหัวหน้ำ
กลุ่มงำนภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำร ี
- ชำญชัย บวรทิพย์ 
หัวหน้ำงำนเครื่องยนต์ 
รักษำกำร หัวหน้ำกลุ่มงำนรักษำ
ควำมปลอดภัย ควำมสะอำด
และจรำจร 
ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำร ี
- นำยรณกร ปันทะรส 
เจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภัย
และงำนจรำจร 
ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำร ี

053-999012 
 
 
 
 
053-999018 

นำงสำวนิ่มนวล ธัญญวัฒโนทัย 
หัวหน้ำงำนบริหำรกำรขำยและ
รับจอง รักษำกำรผู้อ ำนวยกำร
ฝ่ำยขำยและวิจัยกำรตลำด 
ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำร ี

053-999068 คณะท ำงำนบรหิำร
ควำมต่อเนื่อง /  
หัวหน้ำทีมงำนบริหำร
ควำมต่อเนื่อง ฝ่ำย
กำรตลำด 

- นำงสำวพิกุลรัตน์ ภูผิวผำวรัชญ์ 
หัวหน้ำงำนบริหำรกำรขำย 
ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำร ี
- นำงสุดำรัตน์ ลภสัภำธร 
หัวหน้ำงำนพัฒนำสินค้ำและ
บริกำร 
ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำร ี

053-999068 

นำยฤทธิพร ไหวเคลื่อน 
หัวหน้ำงำนพัฒนำธุรกิจ 
ส ำนักงำนพัฒนำธุรกิจและ
โครงกำรพิเศษ 

053-999001 หัวหน้ำทีมงำนบริหำร
ควำมต่อเนื่อง งำน
พัฒนำธุรกิจ 

นำงวงศ์กำญจนำ ปฏิพันธกำนต ์
เจ้ำหน้ำท่ีวิจัยและพัฒนำ 

 

053-999012 
 

นำงสำวประกำย วงศ์แก้ว 
หัวหน้ำงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

053-999059 หัวหน้ำทีมงำนบริหำร
ควำมต่อเนื่อง งำน
บริหำรงำนท่ัวไป 

- นำงสำวสรัญญำ ใจค ำ 
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป 
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 
- นำงสำวสุพรรณี ชัยสิทธ์ิ 
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป 
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

053-999059 
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บุคลำกรหลัก 
บทบำท 

บุคลำกรส ำรอง 

ชื่อ 
เบอร์

โทรศัพท์ 
ชื่อ 

เบอร์
โทรศัพท์ 

นำงสำวอรทัย อินต๊ะยศ 
เจ้ำหน้ำท่ีกำรเงิน รักษำกำร
หัวหน้ำงำนกำรเงิน 
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

053-999049 หัวหน้ำทีมงำนบริหำร
ควำมต่อเนื่อง งำน
กำรเงิน 

- นำยนพดล วรรณรตัน ์
เจ้ำหน้ำท่ีกำรเงิน 
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 
- นำงสำวภคมน จรสัเสนำกุล 
เจ้ำหน้ำท่ีกำรเงิน 
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 
- นำงสำวกนกพร ศรีวิลัย 
เจ้ำหน้ำท่ีกำรเงิน 
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

053-999049 

นำงสำวนภธร จงสกลุวัฒนำ 
เจ้ำหน้ำท่ีบัญช ีรักษำกำร 
หัวหน้ำงำนบัญชี 
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

053-999021 หัวหน้ำทีมงำนบริหำร
ควำมต่อเนื่อง งำนบัญชี 

นำงสำวนีรำนันท์ ณะอินทร ์
เจ้ำหน้ำที่บัญช ี
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

053-999021 

นำงสำวสุพิชญำ หลิมตระกลู 
หัวหน้ำงำนยุทธศำสตร์ 
งบประมำณ และประเมินผล 
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

053-999050 คณะท ำงำนและ
เลขำนุกำรคณะท ำงำน
บริหำรควำมต่อเนื่อง / 
หัวหน้ำทีมงำนบริหำร
ควำมต่อเนื่อง งำน
ยุทธศำสตร์ งบประมำณ 
และประเมินผล 

- นำงสำวอรพรรณ วงศ์ไชย 
เจ้ำหน้ำท่ีวิเครำะห์นโยบำย 
และแผน 
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 
- นำงสำวธัชสินี ทวีรัตน์ 
เจ้ำหน้ำท่ีวิเครำะห์นโยบำย 
และแผน 
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 
- นำยพีระกมล คชชำ 
เจ้ำหน้ำท่ีวิเครำะห์นโยบำย 
และแผน 
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

053-999050 

นำงกุลรัศมิ์ เจริญศร ี
เจ้ำหน้ำท่ีพัสด ุรักษำกำรหัวหน้ำ
งำนพัสดุและอำคำรสถำนท่ี 
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

053-999084 หัวหน้ำทีมงำนบริหำร
ควำมต่อเนื่อง งำนพัสดุ
และอำคำรสถำนท่ี 

นำยศรำวุฒิ สุใจ ๋
เจ้ำหน้ำท่ีพัสด ุ
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

053-999073 

นำงสำวประกำยแก้ว รุ่งเรืองศร ี
เจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ ์
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

053-999005 หัวหน้ำทีมงำนบริหำร
ควำมต่อเนื่อง งำน
ประชำสมัพันธ์ 

- นำยปรีดำ พรหมมำยน 
เจ้ำหน้ำท่ีประชำสัมพันธ ์
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 
- นำยภำณุพงค์ ฤทธิ์ไกร 
เจ้ำหน้ำท่ีผลิตสื่อสิ่งพิมพ ์
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

053-999005 

นำยธีวินท์ เทเพนทร์ 
หัวหน้ำงำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

053-999059 หัวหน้ำทีมงำนบริหำร
ควำมต่อเนื่อง งำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

นำยวีระพันธ ์ค ำตุย้ 
เจ้ำหน้ำท่ีเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 
นำยนำยนิกร มะโนสำร 
เจ้ำหน้ำท่ีเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

053-999011 
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บุคลำกรหลัก 
บทบำท 

บุคลำกรส ำรอง 

ชื่อ 
เบอร์

โทรศัพท์ 
ชื่อ 

เบอร์
โทรศัพท์ 

นำงสำวเสำวลักษณ์ กติตินุกุล 
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
ส ำนักบริหำรงำนกลำง รักษำกำร
หัวหน้ำงำนบริหำรทรัพยำกร
บุคคล 

053-999091 หัวหน้ำทีมงำนบรหิำร
ควำมต่อเนื่อง งำนบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล 

นำงสำวนิตยำ ปั้นทิม 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรทรัพยำกรบุคคล 
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

053-999091 

นำยอำชวิศว์ มำลัย 
นักกฎหมำย 
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

053-999000 หัวหน้ำทีมงำนบริหำร
ควำมต่อเนื่อง งำน
กฎหมำย 

นำงสำวประภัสสร ช่ืนสมบัต ิ
นักกฎหมำย 
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

053-999000 

นำงสำวพัฒนำ จินำวำ 
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป 
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

053-999002 หัวหน้ำทีมงำนบรหิำร
ควำมต่อเนื่อง งำน
เลขำนุกำรคณะกรรมกำร 

นำยสุรศักดิ์ สมมิตร 
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป 
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

053-999002 

 

ผลกระทบต่อกระบวนกำรท ำงำนหรือกำรให้บริกำร 
 กำรวิเครำะห์ผลกระทบต่อกระบวนกำรท ำงำนหรือกำรให้บริกำร (Business Impact Analysis) 
โดยใช้เกณฑ์ในกำรก ำหนดระดับผลกระทบ ดังน้ี 

 

ระดับผลกระทบ หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำระดับของผลกระทบ 
สูงมำก  เกิดควำมเสียหำยต่อหน่วยงำนเป็นจ ำนวนเงินระดับสูงมำก 

 มีผลให้ขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนหรือกำรให้บริกำรลดลงมำกกว่ำร้อยละ 50 
สูง  เกิดควำมเสียหำยต่อหน่วยงำนเป็นจ ำนวนเงินระดับสูง 

 มีผลให้ขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนหรือกำรให้บริกำรลดลงต้ังแต่ร้อยละ 25  
ไม่เกินร้อยละ 50 

ปำนกลำง  เกิดควำมเสียหำยต่อหน่วยงำนเป็นจ ำนวนเงินระดับปำนกลำง 
 มีผลให้ขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนหรือกำรให้บริกำรลดลงต้ังแต่ร้อยละ 10  

ไม่เกินร้อยละ 25 
ต่ ำ  เกิดควำมเสียหำยต่อหน่วยงำนเป็นจ ำนวนเงินระดับต่ ำ 

 มีผลให้ขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนหรือกำรให้บริกำรลดลงต้ังแต่ร้อยละ 5  
ไม่เกินร้อยละ 10 

หมำยเหตุ : สำมำรถก ำหนดระดับผลกระทบได้ตำมควำมเหมำะสม เช่น สูง/ปำนกลำง/ต่ ำ หรือ สูงมำก/
สูง/ปำนกลำง/ต่ ำ/ไม่เป็นสำระส ำคัญ เป็นต้น 

 

 

 

 



8 
 

พบว่ำกระบวนกำรท ำงำนที่หน่วยงำนต้องให้ควำมส ำคัญและกลับมำด ำเนินงำนหรือฟื้นคืนสภำพให้ได้
ภำยในระยะเวลำตำมที่ก ำหนดปรำกฏดังตำรำงที่ 2 
 

ตำรำงที่ 2 ผลกระทบต่อกระบวนกำรท ำงำนหรือกำรให้บริกำร (Business Impact Analysis) 

กระบวนกำรหลัก 
ระดับควำมเร่งด่วน 
(สูง/ปำนกลำง/ต่ ำ) 

ระยะเวลำเป้ำหมำยในกำรฟ้ืนคืนสภำพ 
4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดำห์ 2 สัปดำห์ 1 เดือน 

1. ให้บริกำรเข้ำชมเชียงใหมไ่นท์ซำฟำร ี
    - เดินชมสัตว์ (Jaguar Trail) สูงมำก      
    - นั่งรถชมสัตว์ (Tram)  สูงมำก      
    - จ ำหน่ำยสินค้ำทีร่ะลึก/
อำหำรและเครื่องดื่ม/อำหำร
ว่ำงและเครื่องดื่ม 

สูงมำก      

    - กำรแสดงสัตว์ Night 
Predator 

สูงมำก      

    - กำรแสดง Tiger Show สูงมำก      
    - กำรแสดงสัตว์เชื่อง สูงมำก      
    - กำรแสดง Dancing Show สูงมำก      
    - ที่พัก/ห้องประชุมสัมมนำ
จัดเลีย้ง 

สูงมำก      

2. กำรบริหำรจัดกำรสัตว ์
    - กำรเลี้ยงสัตว ์ สูง      
    - โภชนำกำร สูง      
    - กำรดูแลรักษำสุขภำพสัตว ์ สูง      
3. กำรส่งเสริมกำรขำย ปำนกลำง      
4. กำรซ่อมบ ำรุงระบบ 
สำธำรณูปโภคและระบบ
สำธำรณูปกำร และกำรดูแล
อำคำรสถำนท่ี 

สูง      

5. กำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
5.1 กำรเบิก-จ่ำยเงินและกำร
บริหำรงบประมำณ 

ปำนกลำง      

5.2 กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ปำนกลำง      
5.3 งำนสำรบรรณและ 
งำนธุรกำรทั่วไป 

ปำนกลำง      

5.4 กำรพัฒนำและบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล 

ปำนกลำง      

5.5 งำนกฎหมำย ต่ ำ      
5.6 งำนระบบสำรสนเทศ ปำนกลำง      
5.7 กำรประชำสัมพันธ ์
 

ปำนกลำง      
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กระบวนกำรหลัก 
ระดับควำมเร่งด่วน 
(สูง/ปำนกลำง/ต่ ำ) 

ระยะเวลำเป้ำหมำยในกำรฟ้ืนคืนสภำพ 
4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดำห์ 2 สัปดำห์ 1 เดือน 

5.8 กำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรกำรพัฒนำพิงคนคร/
คณะอนุกรรมกำร 

ต่ ำ      

หมำยเหตุ : 1. ระยะเวลำเป้ำหมำยในกำรฟื้นคืนสภำพ หมำยถึง ระยะเวลำภำยหลังจำกเกิดอุบัติกำรณ์ขึ้น  
ที่ท ำให้ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรต้องกลับคืนสภำพเดิม กิจกรรมต้องกลับมำด ำเนินกำรได้ และทรัพยำกร
ต้องได้รับกำรฟื้นฟู (มอก. 22301-2556) 

2. กำรก ำหนดช่วงของระยะเวลำเป้ำหมำยในกำรฟื้นคืนสภำพ สำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสม 
 

 ส ำหรับกระบวนงำนอ่ืน ๆ ที่ประเมินแล้ว อำจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมำก หรือมีควำม
ยืดหยุ่นสำมำรถชะลอกำรด ำเนินงำนและกำรให้บริกำรได้ โดยให้ผู้บริหำรของฝ่ำย/กลุ่มงำนประเมินควำม
จ ำเป็นและเหมำะสม ทั้งน้ี หำกมีควำมจ ำเป็นให้ปฏิบัติตำมแนวทำงกำรบริหำรควำมต่อเน่ืองเช่นเดียวกับ
กระบวนงำนหลัก 
 
กำรวิเครำะห์เพื่อก ำหนดควำมต้องกำรทรัพยำกรที่ส ำคัญ 

1) ด้ำนสถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรอง (Working Space Requirement)  
 
ตำรำงที่ 3 กำรระบุพื้นที่กำรปฏิบัติงำนส ำรอง 
ประเภททรัพยำกร สถำนที่/ที่มำ 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดำห์ 2 สัปดำห์ 1 เดือน 

ปฏิบัติงำนท่ีบ้ำน ที่พักอำศัย
ปัจจุบันของ
เจ้ำหน้ำท่ี 

     

สถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรองจะใช้ในกรณีเกิดสถำนกำรณ์ฉุกเฉินที่ท ำให้บุคลำกรไม่สำมำรถเข้ำมำ
ปฏิบัติงำนที่ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีได้ 

 
2) ควำมต้องกำรด้ำนวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement) 
 

ตำรำงที่ 4 กำรระบุจ ำนวนวัสดุอุปกรณ์ 
ประเภททรัพยำกร ที่มำ 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดำห์ 2 สัปดำห์ 1 เดือน 

คอมพิวเตอร/์Notebook  1. หน่วยงำนในสังกัด 
สพค. 
2. ส่วนบุคคล 

  
 

  

อุปกรณ์ส ำนักงำน 1. หน่วยงำนในสังกัด 
สพค. 
2. ผ่ำนกระบวนกำร
จัดซื้อตำมควำม
จ ำเป็นและเหมำะสม 
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ประเภททรัพยำกร ที่มำ 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดำห์ 2 สัปดำห์ 1 เดือน 

วัสดุอุปกรณ์ป้องกัน/ฆ่ำเชื้อ
โรค เช่น เครื่องวัดอณุหภมูิ 
หน้ำกำกอนำมัย ถุงมือ 
แอลกอฮอล์ น้ ำยำฆ่ำเช้ือ
โรค 

1. หน่วยงำนในสังกัด 
สพค. 
2. ผ่ำนกระบวนกำร
จัดซื้อตำมควำม
จ ำเป็นและเหมำะสม 
 

  

 

  

วัสดุอุปกรณ์ดังกล่ำวจะจัดเตรียมในกรณีเกิดสถำนกำรณ์ฉุกเฉินที่ท ำให้บุคลำกรไม่สำมำรถเข้ำมำ
ปฏิบัติงำนทีส่ ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 

 
3) ควำมต้องกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูล (IT & Information  Requirement) 

 
ตำรำงที่ 5 กำรระบุควำมต้องกำรด้ำนเทคโนโลยี 

ประเภททรัพยำกร แหล่งข้อมลู 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดำห์ 
2 

สัปดำห ์
1 เดือน 

ระบบอินเทอร์เนต็ /
อินทรำเน็ต 

1. ของหน่วยงำน 
(สพค.) 
2. ของบุคลำกร 

 
 

   

WiFi 1. ของหน่วยงำน 
(สพค.) 
2. ของบุคลำกร 

 
 

   

ระบบ E-mail 1. ของหน่วยงำน 
(สพค.) 
2. ของบุคลำกร 

 
 

   

ระบบ E-office 1. ของหน่วยงำน 
(สพค.) 

     

Application LINE / 
ZOOM 

1. ของบุคลำกร 
     

 
4) ควำมต้องกำรด้ำนบุคลำกรส ำหรับควำมต่อเน่ืองเพื่อปฏิบัติงำน (Personnel Requirement)  
 

ตำรำงที่ 6 กำรระบุจ ำนวนบุคลำกรหลักท่ีจ ำเป็น 

ประเภททรัพยำกร 
จ ำนวนบุคลำกรท่ีต้องกำรตำมระยะเวลำเป้ำหมำยในกำรฟ้ืนคืนสภำพ 

4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดำห์ 2 สัปดำห์ 1 เดือน 

จ ำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติงำน 
ทีส่ ำนักงำน 

ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี (ฝ่ำยจัดกำรสัตว์ / ฝ่ำยปฏิบัติกำร
และซ่อมบ ำรุง / ฝ่ำยบริกำร และฝ่ำยขำยและวิจัยกำรตลำด) 
ปฏิบัติงำนประมำณร้อยละ 90 ของส ำนักงำน 

จ ำนวนบุคลำกรปฏิบัติงำนที่บ้ำน 
(Work From Home) 

ส ำนักบริหำรงำนกลำง ส ำนักพัฒนำธุรกิจและโครงกำรพิเศษ 
และส ำนักตรวจสอบภำยใน ปฏิบัติงำนประมำณร้อยละ 10  
ของส ำนักงำน 
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5) ควำมต้องกำรด้ำนผู้ให้บริกำรที่ส ำคัญ (Service Requirement) 
 

ตำรำงที่ 7 กำรระบุจ ำนวนผู้ให้บริกำรที่ต้องติดต่อหรือขอรับบริกำร 
ฝ่ำยงำน /กลุ่มงำน 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดำห์ 2 สัปดำห์ 1 เดือน 

ผู้ให้บริกำรไฟฟ้ำ      

ผู้ให้บริกำรน้ ำประปำ      

ผู้ให้บริกำรเช่ือมโยงระบบเครือข่ำย 
Internet 

     

ผู้ให้บริกำรและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
(หน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำนภำคเอกชน) 

     

 

กลยุทธ์ควำมต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy) 

 กลยุทธ์ควำมต่อเน่ือง เป็นแนวทำงในกำรจัดหำและบริหำรจัดกำรทรัพยำกรให้มีควำมพร้อมเมื่อ
เกิดสภำวะวิกฤต ซึ่งพิจำรณำทรัพยำกรใน 5 ด้ำน  

 ตำรำงที่ 8 กลยุทธ์ควำมต่อเน่ือง (Business Continuity Strategy) 

ทรัพยำกร กลยุทธ์ควำมต่อเนื่อง 

 

อำคำร/ สถำนที่
ปฏิบัติงำนส ำรอง 

 ก ำหนดให้ปฏิบัติงำนที่บ้ำน/หรือสถำนที่อ่ืน ส ำหรับภำรกิจที่มี
ลักษณะงำนที่สำมำรถปฏิบัติงำนที่บ้ำน/สถำนที่อ่ืนได้ โดย
หน่วยงำนต้องสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 กำรจัดประชุมออนไลน์ 
 ก ำหนดให้มีเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย ปฏิบัติหน้ำที่ที่

ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ตลอดเวลำ
ภำยหลังจำกกำรเกิดอุบัติกำรณ์ขึ้น 

 เหล่ือมเวลำกำรปฏิบัติงำน  
 พัฒนำระบบกำรให้บริกำรในรูปแบบ e-service 

 

วัสดุอุปกรณ์ที่
ส ำคัญ / กำรจัดหำ
จัดส่งวัสดุอุปกรณ์
ที่ส ำคัญ 

 ก ำหนดให้หน่วยงำนจัดหำคอมพิวเตอร์ส ำรอง พร้อมอุปกรณ์
ที่สำมำรถเช่ือมโยงต่อผ่ำนอินเทอร์เน็ตเข้ำสู่ระบบเทคโนโลยี
ของหน่วยงำนได้ 

 ก ำหนดให้งำนพัสดุจัดเก็บวัสดุส้ินเปลืองในปริมำณท่ีเหมำะสม 
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ทรัพยำกร กลยุทธ์ควำมต่อเนื่อง 

 

เทคโนโลยี 
สำรสนเทศและ 
ข้อมูลที่ส ำคัญ 

 กำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนเป็นแบบรวมศูนย์ และเช่ือมโยงระบบเครือข่ำยผ่ำน
อินเทอร์เน็ตเพื่อกำรใช้งำน ดังน้ัน หำกเกิดภำวะฉุกเฉินให้รอ
จนกว่ำระบบกำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศของส่วนกลำง
จะกลับมำใช้งำนได้ตำมปกติ 

 ก ำหนดให้กลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศจัดให้มีระบบกำรส ำรอง
ข้อมูลไว้ในสถำนที่อ่ืน 

 จัดเก็บข้อมูลเข้ำสู่ระบบฐำนข้อมูลกลำง ที่สำมำรถเข้ำถึงได้
จำกสถำนที่อ่ืนๆ ภำยนอกเพื่อให้บุคลำกรในหน่วยงำนทุกคน
เข้ำถึงข้อมูล และน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของ
หน่วยงำน 

 กำรจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพำ (Notebook) 
และอุปกรณ์เครือข่ำยไว้พร้อมใช้ในสภำวะวิกฤต  

 น ำเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพำ (Notebook) ของเจ้ำหน้ำที่
มำใช้เป็นกำรช่ัวครำว 

 

บุคลำกรหลัก  ก ำหนดให้ใช้บุคลำกรที่ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนในหน้ำที่เดิมใน
สภำวะวิกฤต ให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนแทนได้ 

 

คู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำรที่
ส ำคัญ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

 ก ำหนดให้มีผู้ให้บริกำรเช่ือมโยงระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
อย่ำงน้อย 2 แห่ง หำกผู้ให้บริกำรหลักไม่สำมำรถให้บริกำร 
ระบบเช่ือมโยงจะปรับเปล่ียนไปยังผู้ให้บริกำรส ำรอง ภำยใน 
1 วัน 

 จัดให้แต่ละฝ่ำย/งำน มีรำยช่ือผู้ประสำนงำนพร้อมระบุ
ช่องทำงติดต่อ เพื่อให้กำรให้บริกำรกับหน่วยงำนภำครัฐอื่น
เกิดควำมต่อเน่ือง  เช่น เบอร์โทรศัพท์ อีเมลกลำง ฯลฯ 

 กำรส่งหนังสือรำชกำรผ่ำนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมำสนับสนุนกำรท ำงำนร่วมกับ

คณะกรรมกำรต่ำงๆ อำทิ ระบบกำรประชุมออนไลน์ ระบบ
รับ-ส่งเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ 

 ประสำนงำนโดยใช้ระบบส่ือสำรในรูปแบบต่ำง ๆ โดยเน้นกำร
ติดต่อส่ือสำรผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ และออนไลน์ เช่น 
เว็บไซต์ Facebook e-mail Line@ เป็นต้น และเครือข่ำย
ส่ือสำรมวลชนต่ำง ๆ  
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ขั้นตอนกำรบริหำรควำมต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนกำร 
 

วันที่ 1 กำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ทันที (ภำยใน 24 ช่ัวโมง) 
 
กำรปฏิบัติกำรใดๆ ให้บุคลำกรของทุกกลุ่ม ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลำกรอ่ืน  
และปฏิบัติตำมแนวทำง แผนเผชิญเหตุ และขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด 
 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบำทควำมรับผิดชอบ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
- แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤต ตำมกระบวนกำร Call Tree ให้กับ

บุคลำกรในส ำนักงำน/ฝ่ำย/งำน ภำยหลังได้รับแจ้งจำก
คณะท ำงำนบรหิำรควำมต่อเนื่อง 

ประธำนคณะท ำงำนบริหำร
ควำมต่อเนื่อง 

 

- จัดประชุมทมีบริหำรควำมต่อเนื่อง เพื่อประเมินควำม
เสียหำย ผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน กำรให้บริกำร และ
ทรัพยำกรส ำคัญที่ต้องใช้ในกำรบรหิำรควำมพร้อมต่อ
สภำวะวิกฤต 

- ทบทวนกระบวนงำนท่ีมีควำมเร่งด่วน หรือส่งผลกระทบ
อย่ำงสูง (หำกไม่ด ำเนินกำร) ดังนัน้ จ ำเป็นต้องด ำเนินงำน
หรือปฏิบัตดิ้วยมือ (Manual Processing) 

เลขำคณะท ำงำนบริหำร
ควำมต่อเนื่อง 
 
 
คณะท ำงำนบรหิำรควำม
ต่อเนื่อง 

 

- ระบุและสรุปรำยชื่อบุคลำกรในส ำนักงำน/ฝ่ำย/งำน 
ที่ได้รับบำดเจ็บหรือเสียชีวิต 

ทีมงำนบริหำร 
ควำมต่อเนื่อง 

 
 

- รำยงำนคณะท ำงำนบริหำรควำมตอ่เนื่องทรำบ 
โดยครอบคลุมประเด็น ดังนี ้
 จ ำนวนและรำยชื่อบุคลำกรที่ไดร้บับำดเจ็บ/เสียชีวิต 
 ควำมเสยีหำยและผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนและ

กำรให้บริกำร 
 ทรัพยำกรส ำคัญที่ต้องใช้ในกำรบรหิำรควำมต่อเนื่อง 
 กระบวนงำนท่ีมีควำมเร่งด่วนและส่งผลกระทบ 

อย่ำงสูงหำกไมด่ ำเนินกำร และจ ำเป็นต้องด ำเนินงำน
หรือปฏิบัติงำนด้วยมือ 

ทีมงำนบริหำร 
ควำมต่อเนื่อง 

 
 

- สื่อสำรและรำยงำนสถำนกำรณ์แกบุ่คลำกรในกองฯ  
ให้ทรำบ ตำมเนื้อหำและข้อควำมที่ได้รับกำรพิจำรณำและ
เห็นชอบจำกคณะท ำงำนบริหำรควำมต่อเนื่องแล้ว 

ทีมงำนบริหำร 
ควำมต่อเนื่อง 

 
 

- ประเมินและระบุกระบวนกำรหลกั และงำนเร่งด่วนท่ี
จ ำเป็นต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จ ภำยใน 1- 5 วันข้ำงหน้ำ 
 

ทีมงำนบริหำร 
ควำมต่อเนื่อง 

 
 

- ประเมินศักยภำพและควำมสำมำรถของหน่วยงำนฯ ใน
กำรด ำเนินงำนเร่งด่วนข้ำงต้น ภำยใต้ข้อจ ำกัดและสภำวะ
วิกฤต พร้อมระบุทรัพยำกรที่จ ำเปน็ต้องใช้ในกำรบริหำร
ควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤตตำมแผนกำรจดัหำทรัพยำกร 

 
 
 

ทีมงำนบริหำร 
ควำมต่อเนื่อง 
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วันที่ 1 กำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ทันที (ภำยใน 24 ช่ัวโมง) 
 
กำรปฏิบัติกำรใดๆ ให้บุคลำกรของทุกกลุ่ม ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลำกรอ่ืน  
และปฏิบัติตำมแนวทำง แผนเผชิญเหตุ และขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด 
 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบำทควำมรับผิดชอบ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
- รำยงำนควำมคืบหน้ำให้แก่คณะท ำงำนบริหำร 

ควำมต่อเนื่องทรำบ พร้อมขออนุมตัิกำรด ำเนินงำนหรือ
ปฏิบัติงำนด้วยมือ (Manual Processing) ส ำหรับ
กระบวนงำนท่ีมีควำมเร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่ำงสูง
หำกไมด่ ำเนินกำร 

ทีมงำนบริหำร 
ควำมต่อเนื่อง 

 
 

- ติดต่อและประสำนงำนกับส ำนักงำนเลขำธิกำรในกำร
จัดหำทรัพยำกรที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรบริหำรควำมพร้อม
ต่อสภำวะวิกฤต ได้แก ่
▪ สถำนท่ีปฏิบตัิงำนส ำรอง 
▪ วัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญ 
▪ เทคโนโลยสีำรสนเทศและข้อมลูที่ส ำคัญ 
▪ บุคลำกรหลัก 
▪ คู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำรที่ส ำคญั/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

ทีมงำนบริหำร 
ควำมต่อเนื่อง 

 
 

- พิจำรณำด ำเนินกำรหรือปฏิบัติงำนด้วยมือ (Manual 
Processing) เฉพำะงำนเร่งด่วนตำมที่ไดร้ับอนุมัต ิ

ทีมงำนบริหำร 
ควำมต่อเนื่อง 

 
 

- ระบุหน่วยงำนที่เป็นคูค่้ำ/ผู้ให้บริกำรส ำหรับงำนเร่งด่วน 
เพื่อแจ้งสถำนกำรณ์และแนวทำงในกำรบริหำรงำน  
ให้มีควำมต่อเนื่องตำมควำมเห็นของคณะท ำงำนบริหำร
ควำมต่อเนื่อง 

ทีมงำนบริหำร 
ควำมต่อเนื่อง 

 
 

- บันทึก (Log Book) เหตุกำรณ์ และทบทวนกิจกรรมและ
งำนต่ำงๆ ที่ทีมบริหำรควำมต่อเนือ่งของส ำนักงำน/ฝ่ำย/
งำน ต้องด ำเนินกำร (พร้อมระบุรำยละเอียด ผูด้ ำเนินกำร
และเวลำ) อย่ำงสม่ ำเสมอ 

ทีมงำนบริหำร 
ควำมต่อเนื่อง 

 
 

- แจ้งสรุปสถำนกำรณ์และขั้นตอนกำรด ำเนินกำร ส ำหรับใน
วันถัดไป ให้กับหัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่องเพื่อ 
รับทรำบและด ำเนินกำร อำทิ แจ้งวัน เวลำ และสถำนท่ี
ปฏิบัติงำนส ำรอง เป็นต้น 

ทีมงำนบริหำร 
ควำมต่อเนื่อง 

 
 

- รำยงำนควำมคืบหน้ำให้แก่คณะท ำงำนบริหำรควำม
ต่อเนื่องอย่ำงสม่ ำเสมอหรือตำมทีไ่ด้ก ำหนดไว ้

ทีมงำนบริหำร 
ควำมต่อเนื่อง 

 
 

 
 
 
 
 
 



15 
 

วันที่ 2-7 กำรตอบสนองในระยะส้ัน 
 
กำรปฏิบัติกำรใดๆ ให้บุคลำกรของทุกกลุ่ม ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลำกรอ่ืน  
และปฏิบัติตำมแนวทำง แผนเผชิญเหตุ และขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด 
 

 
ขั้นตอนและกจิกรรม บทบำทควำมรับผิดชอบ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

- ติดตำมสถำนภำพกำรกอบกู้คืนมำของทรัพยำกร ที่ได้รับ
ผลกระทบ ประเมินควำมจ ำเป็นและระยะเวลำที่ต้องใช้ใน
กำรกอบกู้คืน 

คณะท ำงำนบรหิำร 
ควำมต่อเนื่อง 

 
 

- ตรวจสอบกับส ำนักงำนเลขำธิกำร ควำมพร้อมข้อจ ำกัดใน
กำรจัดหำทรัพยำกรที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรบริหำรควำม
พร้อมต่อสภำวะวิกฤต ประสำนงำนและด ำเนินกำรจดัหำ
ทรัพยำกรที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรบริหำรควำมพร้อมต่อ
สภำวะวิกฤต ได้แก ่
▪ สถำนท่ีปฏิบตัิงำนส ำรอง 
▪ วัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญ 
▪ เทคโนโลยสีำรสนเทศและข้อมลูที่ส ำคัญ 
▪ บุคลำกรหลัก 
▪ คู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำรที่ส ำคญั/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

คณะท ำงำนบรหิำรควำม
ต่อเนื่อง 

 
 

- รำยงำนคณะท ำงำนบริหำรควำมตอ่เนื่อง ควำมพร้อม 
ข้อจ ำกัด และข้อเสนอแนะ ในกำรจัดหำทรัพยำกรที่
จ ำเป็นต้องใช้ในกำรบริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤต 

ทีมงำนบริหำร 
ควำมต่อเนื่อง 

 
 

- ด ำเนินกำรกอบกู้และจดัหำข้อมลูและรำยงำนต่ำงๆ  
ที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรด ำเนินงำนและให้บริกำรตำม 
ตำรำงที ่6 

ทีมงำนบริหำร 
ควำมต่อเนื่อง 

 
 

- ด ำเนินงำนและให้บริกำรภำยใต้ทรัพยำกรที่จัดหำเพื่อ
บริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤต 

ทีมงำนบริหำร 
ควำมต่อเนื่อง 

 
 

- แจ้งสถำนกำรณ์และแนวทำงในกำรบริหำรควำมพร้อมต่อ
สภำวะวิกฤตแก่หน่วยงำน/คู่คำ้/ผูใ้ห้บริกำรที่ส ำคัญ/ 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

ทีมงำนบริหำร 
ควำมต่อเนื่อง 

 
 

- บันทึก (Log Book) เหตุกำรณ์ และทบทวนกิจกรรมและ
งำนต่ำงๆ ที่ทีมบริหำรควำมต่อเนือ่งของส ำนักงำน/ฝ่ำย/
งำน ต้องด ำเนินกำร (พร้อมระบุรำยละเอียด ผูด้ ำเนินกำร 
และเวลำ) อย่ำงสม่ ำเสมอ 

ทีมงำนบริหำร 
ควำมต่อเนื่อง 

 
 

- แจ้งสรุปสถำนกำรณ์และขั้นตอนกำรด ำเนินกำรต่อไป 
ส ำหรับในวันถัดไป ให้กับบุคลำกรในส ำนักงำน/ฝำ่ย/งำน 

ทีมงำนบริหำร 
ควำมต่อเนื่อง 

 
 

- รำยงำนควำมคืบหน้ำให้แก่คณะท ำงำนบริหำร 
ควำมต่อเนื่อง ตำมเวลำทีไ่ด้ก ำหนดไว ้

ทีมงำนบริหำร 
ควำมต่อเนื่อง 
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วันที่ 8 กำรตอบสนองระยะกลำง (1 สัปดำห์) 
 

กำรปฏิบัติกำรใดๆ ให้บุคลำกรของทุกกลุ่ม ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลำกรอ่ืน  
และปฏิบัติตำมแนวทำง แผนเผชิญเหตุ และขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด 
 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบำทควำมรับผิดชอบ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
- ติดตำมสถำนภำพกำรกอบกู้คืนมำของทรัพยำกร ที่ได้รับ

ผลกระทบ และประเมินควำมจ ำเป็นและระยะเวลำที่ต้อง
ใช้ในกำรกอบกู้คืน 

คณะท ำงำนบรหิำร 
ควำมต่อเนื่อง 

 

- ระบุทรัพยำกรที่จ ำเป็นต้องใช้ เพื่อด ำเนินงำนและให้บริกำร
ตำมปกต ิ

คณะท ำงำนบรหิำร 
ควำมต่อเนื่อง 

 

- รำยงำนคณะท ำงำนบริหำรควำมตอ่เนื่องสถำนภำพ  
- กำรกอบกู้คืนมำของทรัพยำกรทีไ่ด้รับผลกระทบและ

ทรัพยำกรที่จ ำเป็นต้องใช้เพื่อด ำเนินงำนและให้บริกำร
ตำมปกต ิ

ทีมงำนบริหำร 
ควำมต่อเนื่อง 

 
 

- ประสำนงำนและด ำเนินกำรจัดหำทรัพยำกรที่จ ำเป็น  
ต้องใช้เพื่อด ำเนินงำนและให้บริกำรตำมปกติ:  
▪ สถำนท่ีปฏิบัติงำนส ำรอง  
▪ วัสดุอุปกรณ์ทีส่ ำคัญ  
▪ เทคโนโลยสีำรสนเทศและข้อมลูที่ส ำคัญ  
▪ บุคลำกรหลัก  

- ▪ คู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำรที่ส ำคัญ/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  

ทีมงำนบริหำร 
ควำมต่อเนื่อง 

 

- แจ้งสรุปสถำนกำรณ์และกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำน
ทรัพยำกรต่ำงๆ เพื่อด ำเนินงำนและให้บริกำรตำมปกติ 
ให้กับบุคลำกรในส ำนักงำน/ฝ่ำย/งำน 

ทีมงำนบริหำร 
ควำมต่อเนื่อง 

 

- บันทึก (Log Book) เหตุกำรณ์ และทบทวนกิจกรรมและ
งำนต่ำงๆ ที่ทีมบริหำรควำมต่อเนือ่งของ พร้อมระบุ
รำยละเอียด ผู้ด ำเนินกำรและเวลำอย่ำงสม่ ำเสมอ  

ทีมงำนบริหำร 
ควำมต่อเนื่อง 

 

- รำยงำนควำมคืบหน้ำให้แก่คณะท ำงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง 
ตำมเวลำที่ได้ก ำหนดไว ้

ทีมงำนบริหำร 
ควำมต่อเนื่อง 
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กำรตอบสนองระยะยำว (มำกกว่ำ 1 เดือน) 
 
กำรปฏิบัติกำรใดๆ ให้บุคลำกรของทุกกลุ่ม ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลำกรอ่ืน  
และปฏิบัติตำมแนวทำง แผนเผชิญเหตุ และขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด 
 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบำทควำมรับผิดชอบ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
- ติดตำมสถำนภำพกำรกอบกู้คืนมำของทรัพยำกร ที่ได้รับ

ผลกระทบ และประเมินควำมจ ำเป็นและระยะเวลำที่ต้อง
ใช้ในกำรกอบกู้คืน 

คณะท ำงำนบรหิำร 
ควำมต่อเนื่อง 

 

- ระบุทรัพยำกรที่จ ำเป็นต้องใช้ เพื่อด ำเนินงำนและให้บริกำร
ตำมปกต ิ

คณะท ำงำนบรหิำร 
ควำมต่อเนื่อง 

 

- รำยงำนคณะท ำงำนบริหำรควำมตอ่เนื่อง สถำนภำพ  
กำรกอบกู้คืนมำของทรัพยำกรทีไ่ด้รับผลกระทบและ
ทรัพยำกรที่จ ำเป็นต้องใช้เพื่อด ำเนินงำนและให้บริกำร
ตำมปกต ิ

ทีมงำนบริหำร 
ควำมต่อเนื่อง 

 

- ประสำนงำนและด ำเนินกำรจัดหำทรัพยำกรที่จ ำเป็น  
ต้องใช้เพื่อด ำเนินงำนและให้บริกำรตำมปกติ:  
▪ สถำนท่ีปฏิบัติงำนส ำรอง  
▪ วัสดุอุปกรณ์ทีส่ ำคัญ  
▪ เทคโนโลยสีำรสนเทศและข้อมลูที่ส ำคัญ  
▪ บุคลำกรหลัก  
▪ คู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำรที่ส ำคัญ/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

ทีมงำนบริหำร 
ควำมต่อเนื่อง 

 

- แจ้งสรุปสถำนกำรณ์และกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำน
ทรัพยำกรต่ำงๆ เพื่อด ำเนินงำนและให้บริกำรตำมปกติ 
ให้กับบุคลำกรในส ำนักงำน/ฝ่ำย/งำน 

ทีมงำนบริหำร 
ควำมต่อเนื่อง 

 

- บันทึก (Log Book) เหตุกำรณ์ และทบทวนกิจกรรมและ
งำนต่ำงๆ ที่ทีมบริหำรควำมต่อเนือ่งของ พร้อมระบุ
รำยละเอียด ผู้ด ำเนินกำรและเวลำอย่ำงสม่ ำเสมอ  

ทีมงำนบริหำร 
ควำมต่อเนื่อง 

 

- รำยงำนควำมคืบหน้ำให้แก่คณะท ำงำนบริหำร 
ควำมต่อเนื่อง ตำมเวลำทีไ่ด้ก ำหนดไว ้

ทีมงำนบริหำร 
ควำมต่อเนื่อง 
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ภำคผนวก ก 
 

กำรก ำหนดกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree)  
 เพื่อให้แผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเน่ืองฯ (BCP) สำมำรถน ำไปปฏิบัติใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
เกิดประสิทธิผล ก ำหนดให้มีกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) ของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ ขึ้น 
โดยกระบวนกำร Call Tree คือ กระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมำชิกในคณะบริหำรควำมต่อเน่ืองและ
ทีมบริหำรควำมต่อเน่ือง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำมำรถบริหำรจัดกำรในกำรติดต่อบุคลำกรของส ำนักงำน
พัฒนำพิงคนครฯ ภำยหลังจำกมีกำรประกำศเหตุกำรณ์ฉุกเฉินหรือสภำวะวิกฤต 
 กระบวนกำร Call Tree เริ่มต้นที่หัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเน่ืองแจ้งให้คณะบริหำรควำม
ต่อเน่ืองทรำบถึงเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน จำกน้ันทีมบริหำรควำมต่อเน่ืองของแต่ละฝ่ำย/งำน มีหน้ำที่แจ้งไปยัง
บุคลำกรภำยใต้กำรบังคับบัญชำเพื่อรับทรำบ โดยมีรำยช่ือบุคลำกรดังน้ี 

 
ตำรำงที่ 9 รำยช่ือบุคลำกรในกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินของฝ่ำยจัดกำรสัตว์ ส ำนักงำนเชียงใหม่
ไนท์ซำฟำรี 

หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง 

ช่ือ เบอรโ์ทรศัพท์ ช่ือ เบอรโ์ทรศัพท์ 

นำยชำตรี คูหเทพำรักษ ์
หัวหน้ำกลุ่มงำนสัตวแพทย์ อนุรักษ ์
และวิจัย รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรฝำ่ย
จัดกำรสัตว ์
ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 

053-999025 นำยรักษ์ศิริ น้อมศริ ิ
หัวหน้ำงำนสัตวแพทย ์
กลุ่มงำนสัตวแพทย์ อนุรักษ์ และวิจัย 
ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 

053-999056 

นำยรังศรี เพชรประพันธ ์
หัวหน้ำงำนบริหำรสวัสดิภำพสัตว ์
กลุ่มงำนบริหำรสวัสดิภำพสัตว์ส ำนักงำน
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 

  นำยอนุรุทธ ์อังศุสิงห์ 
หัวหน้ำงำนฝึกและแสดงสัตว ์
งำนฝึกและแสดงสตัว์ ส ำนักงำน
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำร ี
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ตำรำงที่ 10 รำยช่ือบุคลำกรในกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินของฝ่ำยปฏิบัติกำรและซ่อมบ ำรุง 
ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 

หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง 

ช่ือ เบอรโ์ทรศัพท์ ช่ือ เบอรโ์ทรศัพท์ 

นำยเอก สำยสนิท 
หัวหน้ำกลุ่มงำนโยธำและซ่อมบ ำรงุ 
รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยปฏิบัตกิำร
และซ่อมบ ำรุง 
ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 

053-999065 นำยชำญชัย บวรทิพย ์
หัวหน้ำงำนเครื่องยนต ์
กลุ่มงำนโยธำและซ่อมบ ำรุง ส ำนักงำน
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 

053-999018 

นำงวงศก์ำญจนำ ปฏิพันธกำนต ์
เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรพัฒนำพื้นที่เช่ือมโยง 
รักษำกำรหัวหน้ำกลุ่มงำนภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม   กลุ่มงำนภูมิทัศน์และจัดกำ
สิ่งแวดล้อม ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 

053-999012 
 

  นำยรณกร ปันทะรส 
เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยและงำนจรำจร 
กลุ่มงำนบริหำรรักษำควำมปลอดภัย 
ควำมสะอำด และจรำจร 
ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำร ี

053-999018 

 
ตำรำงที่ 11 รำยช่ือบุคลำกรในกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินของฝ่ำยบริกำร ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์
ซำฟำรี 

หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง 

ช่ือ เบอรโ์ทรศัพท์ ช่ือ เบอรโ์ทรศัพท์ 

นำงสำวรัตนำ เรือนทรำย 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริกำร ส ำนักงำน
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 

053-999061 นำงสำววิริยำ ตะ๊ปุก 
หัวหน้ำงำนอ ำนวยควำมสะดวก
นักท่องเที่ยว 
กลุ่มงำนอ ำนวยควำมสะดวก 
ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 

053-999076 

นำยสดดุี หัสดิน 
หัวหน้ำงำนบ้ำนพัก จัดเลีย้ง และ
กิจกรรม 
กลุ่มงำนบ้ำนพัก จดัเลี้ยงและกำรค้ำภำยใน 
ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 

053-999015 
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ตำรำงที่ 12 รำยช่ือบุคลำกรในกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินของฝ่ำยขำยและวิจัยกำรตลำด 

หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง 

ช่ือ เบอรโ์ทรศัพท์ ช่ือ เบอรโ์ทรศัพท์ 

นำงสำวนิ่มนวล ธัญญวัฒโนทัย 
หัวหน้ำงำนบริหำรกำรขำยและรับ
จอง รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยขำย
และวิจัยกำรตลำด 
ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 

053-999068 นำงสำวนภัทร ตำลทรัพย ์
เจ้ำหน้ำท่ีงำนรับจอง 
งำนบริหำรกำรขำยและรับจอง 
ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 

053-999068 

นำงสำวพิกุลรตัน์ ภูผิวผำวรัชญ ์
หัวหน้ำงำนบริหำรกำรขำย 
งำนแผนและวิจยักำรตลำด 
ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 

นำงสุดำรตัน์ ลภสัภำธร 
หัวหน้ำงำนพัฒนำสินค้ำและบริกำร 
งำนพัฒนำสินค้ำและบริกำร 
ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 

 
ตำรำงที่ 13 รำยช่ือบุคลำกรในกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินของ ส ำนักพัฒนำธุรกิจและโครงกำร
พิเศษ 

หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง 

ช่ือ เบอรโ์ทรศัพท์ ช่ือ เบอรโ์ทรศัพท์ 

นำยฤทธิพร ไหวเคลื่อน 
หัวหน้ำงำนพัฒนำธุรกิจ 
ส ำนักงำนพัฒนำธุรกิจและโครงกำรพิเศษ 

053-999001 นำงวงศ์กำญจนำ ปฏิพันธกำนต ์
เจ้ำหน้ำท่ีวิจัยและพัฒนำ 
 

053-999012 
 

 
ตำรำงที่ 14 รำยช่ือบุคลำกรในกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินของงำนบริหำรงำนทั่วไป ส ำนัก
บริหำรงำนกลำง 

หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง 

ช่ือ เบอรโ์ทรศัพท์ ช่ือ เบอรโ์ทรศัพท์ 

นำงสำวประกำย วงศ์แก้ว 
หัวหน้ำงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

053-999059 นำงสำวสรญัญำ ใจค ำ 
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป 
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

053-999059 

นำงสำวสุพรรณี ชัยสิทธ์ิ 
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป 
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 
นำยวิทธวัช สละม่วง 
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป 
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 
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ตำรำงที่ 15 รำยช่ือบุคลำกรในกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินของงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรส ำนัก
บริหำรงำนกลำง 

หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง 

ช่ือ เบอรโ์ทรศัพท์ ช่ือ เบอรโ์ทรศัพท์ 

นำงสำวพัฒนำ จินำวำ 
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป 
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

053-999002 นำยสุรศักดิ์ สมมิตร 
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป 
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

053-999002 

นำยณัฐพงษ ์รัชตประทำน 
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป 
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

 
ตำรำงที่ 16 รำยช่ือบุคลำกรในกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินของงำนกำรเงิน  ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง 

ช่ือ เบอรโ์ทรศัพท์ ช่ือ เบอรโ์ทรศัพท์ 

นำงสำวอรทัย อินต๊ะยศ 
เจ้ำหน้ำท่ีกำรเงิน 
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

053-999049 นำยนพดล วรรณรัตน ์
เจ้ำหน้ำท่ีกำรเงิน 
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

053-999049 

นำงสำวภคมน จรัสเสนำกุล 
เจ้ำหน้ำท่ีกำรเงิน 
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 
นำงสำวเปรมฤดี พึ่งไพฑูรย์ 
เจ้ำหน้ำท่ีกำรเงิน 
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

 
ตำรำงที่ 17 รำยช่ือบุคลำกรในกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินของงำนบัญชี ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง 

ช่ือ เบอรโ์ทรศัพท์ ช่ือ เบอรโ์ทรศัพท์ 

นำงสำวนภธร จงสกลุวัฒนำ 
เจ้ำหน้ำท่ีบัญช ี
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

053-999021 นำงสำวนีรำนันท์ ณะอินทร ์
เจ้ำหน้ำท่ีบัญช ี
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

053-999021 
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ตำรำงที่ 18 รำยช่ือบุคลำกรในกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินของงำนยุทธศำสตร์ งบประมำณ และ
ประเมินผล ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง 

ช่ือ เบอรโ์ทรศัพท์ ช่ือ เบอรโ์ทรศัพท์ 

นำงสำวสุพิชญำ หลิมตระกลู 
หัวหน้ำงำนยุทธศำสตร์ งบประมำณ 
และประเมินผล 
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

053-999050 นำงสำวอรพรรณ วงศ์ไชย 
เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน 
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

053-999050 

นำงสำวธัชสินี ทวีรัตน ์
เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน 
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 
นำยพีระกมล คชชำ 
เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน 
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

 
ตำรำงที่ 19 รำยช่ือบุคลำกรในกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินของงำนพัสดุ อำคำรและสถำนที่ ส ำนัก
บริหำรงำนกลำง 

หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง 

ช่ือ เบอรโ์ทรศัพท์ ช่ือ เบอรโ์ทรศัพท์ 

นำงกุลรัศมิ์ เจริญศร ี
เจ้ำหน้ำท่ีพัสด ุ
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

053-999084 นำยศรำวุฒิ สุใจ ๋
เจ้ำหน้ำท่ีพัสด ุ
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

053-999073 

 

ตำรำงที่ 20 รำยช่ือบุคลำกรในกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินของงำนประชำสัมพันธ์ ส ำนัก
บริหำรงำนกลำง 

หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง 

ช่ือ เบอรโ์ทรศัพท์ ช่ือ เบอรโ์ทรศัพท์ 

นำงสำวประกำยแก้ว รุ่งเรืองศร ี
เจ้ำหน้ำท่ีประชำสัมพันธ ์
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

053-999005 นำยปรีดำ พรหมมำยน 
เจ้ำหน้ำท่ีประชำสัมพันธ ์
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

053-999005 

นำยภำณุพงค์ ฤทธิ์ไกร 
เจ้ำหน้ำท่ีผลิตสื่อสิ่งพิมพ ์
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 
นำงสำวหฤษฎ์กุล ปญัญำรำช 
เจ้ำหน้ำท่ีผลิตสื่อศิลปกรรม 
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 
นำงสำวทีรำภรณ์ ดอนปัน 
เจ้ำหน้ำท่ีลูกคำ้สัมพันธ์ 
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 
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ตำรำงที่ 21 รำยช่ือบุคลำกรในกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินของงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำนัก
บริหำรงำนกลำง 

หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง 

ช่ือ เบอรโ์ทรศัพท์ ช่ือ เบอรโ์ทรศัพท์ 

นำยธีวินท์ เทเพนทร์ 
เจ้ำหน้ำท่ีเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

053-999059 นำยวีระพันธ ์ค ำตุย้ 
เจ้ำหน้ำท่ีเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

053-999011 

นำยนำยนิกร มะโนสำร 
เจ้ำหน้ำท่ีเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 
นำยอำณัติ ผูกมณีคง 
เจ้ำหน้ำท่ีเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

 
ตำรำงที่ 22 รำยช่ือบุคลำกรในกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินของงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล  ส ำนัก
บริหำรงำนกลำง 

หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง 

ช่ือ เบอรโ์ทรศัพท์ ช่ือ เบอรโ์ทรศัพท์ 

นำงสำวเสำวลักษณ์ กติตินุกุล 
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
ส ำนักบริหำรงำนกลำง รักษำกำร
หัวหน้ำงำนทรัพยำกรบุคคล 

053-999091 นำงสำวนิตยำ ปั้นทิม 
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

053-999091 

นำยขชิต หว่องประเสริฐ 
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

 
ตำรำงที่ 23 รำยช่ือบุคลำกรในกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินของงำนกฎหมำย ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง 

ช่ือ เบอรโ์ทรศัพท์ ช่ือ เบอรโ์ทรศัพท์ 

นำยอำชวิศว์ มำลัย 
นักกฎหมำย 
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

053-999000 นำงสำวประภัสสร ช่ืนสมบัต ิ
นักกฎหมำย 
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

053-999000 
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ภำคผนวก ข 
 
แนวทำงกำรปฏิบัติกำรป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 19 (COVID-19)  
1. กำรประชุม สัมมนำ/กำรอบรม 
 หำกจ ำเป็นต้องจัดประชุม/สัมมนำ/กำรอบรม 
 - ให้ผู้รับผิดชอบจัดกำรประชุมเป็นผู้ดูแลเข้ำร่วมประชุม โดยมีกำรวัดอุณหภูมิและเจลล้ำงมือ 
 - ให้ผู้ร่วมประชุมใส่หน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำเพื่อป้องกันไวรัส 
 หำกไม่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน หรือมีควำมเส่ียงที่มีผู้ที่อำจเป็น COVID-19 ให้ 
 (1) งด หรือ 
 (2) เล่ือน หรือ 
 (3) ใช้กำรประชุมออนไลน์ 
 
2. กำรเข้ำปฏิบัติงำนในพื้นที ่สพค. 
 - จัดเจ้ำหน้ำที่อยู่ประจ ำจุดคัดกรองบริเวณทำงเข้ำหลัก 
 - ตรวจวัดอุณหภูมิโดยผู้ที่ผ่ำนเข้ำพื้นที่ต้องมีอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศำเซลเซียส 
 - สวมใส่หน้ำกำกอนำมัยและล้ำงมือสม่ ำเสมอ 
 - จัดตำรำงกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในพื้นที่ให้เหล่ือมเวลำกำรท ำงำน เพื่อลดกำร
แออัดในสถำนที่ปฏิบัติงำน 
 
3. กำรให้บริกำรเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางในการด าเนินการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 19 (COVID-19) ส าหรบัผู้ใช้บริการและพนักงาน 

 

ผู้ใช้บริการ 
ระบบ Online 

 

ผู้ใช้บริการ 
Walk-In 

 

พนักงาน ,บุคลากร ,      

ผู้เข้าพื้นที CnS 

1.คัดกรองผู้ ใช้บริการ หากพบมีไข ไอ จาม มี

น้ ามูก หรือเหนื่อยหอบ หรือมีอุณหภูมิ ≥ 37.3 oc 

แจ้งงดเข้าใช้บริการ และให้เจ้าหน้าที่พยาบาล 

คัดกรองซักประวัติก่อนแนะน าไปพบแพทย์ 

2.ติดสัญลักษณ์ผู้ผ่านการคัดกรอง 

3.ลงทะเบียน “ไทยชนะ” หรือ สมุดบันทึก 

1.คัดกรองผู้ใช้บริการ หากพบมีไข ไอ จาม มีน้ ามูก 

หรือเหนื่อยหอบ หรือมีอุณหภูมิ ≥ 37.3 oc แจงงด

เข้าพื้นที่ และให้เจ้าหน้าที่พยาบาล คัดกรองซัก

ประวัติก่อนแนะน าไปพบแพทย์  

2.ติดสัญลักษณ์ผู้ผ่านการคัดกรอง 

3.ลงทะเบียนสมุดบันทึก 

ผู้ปฏิบัติงาน 

1.สวมหน้ากากผ้าหรือหน ากาก

อนามัย และ Face Shield 

2.ขณะปฏิบัติงานต้องเว้นระยะห่าง

ระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร 

3.หม่ันล้างมือด้วยสบูและน้ า หรือ

เจล  แอลกอฮอล์ 

4.ใช้อุปกรณ์แทนการสัมผัสโดยตรง 

 

ผู้ใช้บริการ 

1.สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย  

2.เว้นระยะระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร 

3.หม่ันล้ า ง มือด้ วยสบู และน้ า  หรื อ เจล  

แอลกอฮอล์ 

4.กลุ่ มเสี่ยง เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่ วยโรค

ระบบทางเดินหายใจ ควรหลีกเลี่ยง 

จุดคัดกรอง 
Drop off 

 

จุดคัดกรอง 
ช่องทาง 1 

 

ตู้ขายบัตร 
ลูกค้า Walk-In 

ตู้ประชาสัมพันธ์ 
ลูกค้า On-line 

กิจกรรม 
นั่งรถชมสัตว ์

กิจกรรม 
Jaguar Trail 

กิจกรรม 
Tiger World 

กิจกรรม  
Night Predator Show 

ร้านอาหาร 
ร้านขายของที่ระลึก 

รถ Tram 

1. จ ากัดผู้ใช้บริการ ไม่เกิน 15 คน/คัน 

2. เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร 

 
Tiger Show & Night Predator Show 

1. จ ากัดผู้ใช้บริการ Tiger Show ไม่เกิน 

75 คน/รอบ, Night Predator Show ไม่

เกิน 105 คน/รอบ 

2. ลงทะเบียน “ไทยชนะ” หรือ สมุด

บันทึก ก่อน-หลัง เข้าชมกิจกรรม 

3. เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร 

กิจกรรมการแสดง 
ซาฟารีไนท์ 

สถานประกอบการ 

1. จ ากัดผู้ใช้บริการ 300 คน/รอบ 

2. จัดท าสัญลักษณ์เข้า-ออก ทางเดียว 

และจุดระยะห่างทางสังคม 1-2 เมตร 

3. จัดจุดลงทะเบียน เข้า-ออก 

4. ท าความสะอาดพื้นที่หรือบริเวณที่มี

การสัมผัสร่วมกัน ทุก 2 ชั่วโมง, ห้องน้ า 

ทุก 1 ช่ัวโมง 

5. จัดใหมี้การระบายอากาศในสถานทีป่ิด 

6. จัดให้ มีถั งขยะ ชนิดแยกประเภท 

โดยเฉพาะถังขยะติดเชื้อ 

7.จัดเตรียมจุดล้างมือ หรือเจลแอลกอฮอล์ 

จุดทางออก 
Check Out “ไทยชนะ” 
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แนวทำงปฏิบัติด้ำนสำธำรณสุขของส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี เปนสถำนที่ใหบริกำรแกประชำชนเพื่อเปนแหลงศึกษำเรียนรู พักผอนหยอน

ใจ ธรรมชำติแลสัตว์ป่ำรวมถึงพืชพรรณไม้ตำงๆ และลักษณะกำรใหบริกำรมีกำรรวมตัวของกลุมคน จึงอำ
จกอใหเกิดกำรแพรกระจำยของเช้ือโรค COVID-19 ได เพื่อควำมปลอดภัย และสร้ำงควำมเช่ือมั่นแก่ผู้มำ
ใช้บริกำร ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี จึงจ ำเป็นต้องมีแนวทำงปฏิบัติส ำหรับสถำนประกอบกำร 
พนักงำน และผูมำใชบริกำร ดังน้ี 

 
แนวทำงปฏิบัติส ำหรับสถำนประกอบกำร 
1) ใหมีระบบกำรคัดกรองพนักงำน ผูใชบริกำร และผูมำติดตอ หำกพบวำมีไข ไอ จำม มีน้ ำมูก 

หรือเหน่ือยหอบ หรือมีอุณหภูมิรำงกำยเทำกับหรือมำกกวำ ๓๗.๓ องศำเซลเซียส ขึ้นไป แจงงดเข้ำใช้
บริกำร และให้เจ้ำหน้ำที่พยำลประจ ำเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี ซักประวัติครัดกรองก่อนแนะน ำไปพบแพทย 
 แนวทำงปฏิบัติ 
 1.1 คัดแยกบุคลำกรของเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีหรือผู้มำติดต่อ และนักท่องเที่ยว บริเวณทำงเข้ำ
ด้ำนหน้ำ 
 1.2 ส ำหรับบุคลำกรของเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีหรือผู้มำติดต่อ วัดอุณหภูมิโดยเจ้ำหน้ำที่บริเวณ
ทำงเข้ำด้ำนหน้ำ 
 1.3 ส ำหรับนักท่องเที่ยวให้เข้ำมำวัดอุณภูมิบริเวณจุดคัดกรองที่เตรียมไว้บริเวณด้ำนหน้ำ
อำคำร 1 (เน่ืองจำกลดควำมแออัด และมีพื้นที่เพียงพอ) 
 1.4 กำรปฏิบัติเมื่อวัดไข้มีรำยละเอียดดังน้ี 
  - อุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศำเซลเซียส (ตำมเกณฑ์จำกกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ) 
ให้ลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนและติดสต๊ิกเกอร์ผ่ำน 
  - อุณหภูมิเกิน 37.5 องศำเซลเซียส ให้พัก 5 นำทีแล้ววัดซ้ ำ ถ้ำอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 
องศำเซลเซียส ให้ลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนและติดสต๊ิกเกอร์ผ่ำน หำกยังมีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศำ
เซลเซียส ให้พบเจ้ำหน้ำที่พยำบำลประจ ำเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี (พยำบำลวิชำชีพ) เพื่อคัดกรองอย่ำง
ละเอียด 
 1.5 กำรปฏิบัติเมื่อคัดกรองโดยเจ้ำหน้ำที่พยำบำลประจ ำเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 

   - หำกอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศำเซลเซียส โดยใช้ปรอทวัดไข้แบบแก้วหนีบทำงรักแร้ 
(ตำมเกณฑ์จำกกระทรวงสำธำรณสุข) และไม่มีประวัติควำมเส่ียง ให้ลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนและติด
สต๊ิกเกอร์ผ่ำน หำกอุณหภูมิเกิน 37.5 องศำเซลเซียสหรือมีประวัติควำมเส่ียง ให้งดกำรใช้บริกำรและ
ประสำนงำน ให้เข้ำรับกำรตรวจวินิจฉัยโดยละเอียดที่โรงพยำบำล  

- ในกรณีของพนักงำนเมื่อพบควำมเส่ียงเจ้ำหน้ำที่พยำบำลรำยงำนควำมเส่ียงไปยัง
หัวหน้ำแผนกเพื่อคัดแยกพนักงำน และให้พนักงำนหยุดพักหรือท ำงำนที่บ้ำน   อย่ำงน้อย 14 วันจนพ้น
ระยะฟักตัวของโรค 
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2) ใหพนักงำน ผูใชบริกำร และผูมำติดตอ ตองสวมหนำกำกผำหรือหนำกำกอนำมัยตลอดเวลำ 
และจัดใหมีอุปกรณปองกันตนเองที่จ ำเปนส ำหรับพนักงำน เชน ถุงมือ แผนใสครอบหนำ (Face shield)  
เปนต้น 

แนวทำงปฏิบัติ 
2.1 ส ำหรับผู้ใช้บริกำร 
 - อุปกรณ์ป้องกันที่ขอควำมร่วมมือให้สวมใส่ตลอดเวลำ คือ หน้ำกำกอนำมัย (อนุโลม

เวลำรับประทำนอำหำร) 
- ติดป้ำยประกำศขอควำมร่วมมือให้สวมอุปกรณ์ป้องกันบริเวณทำงเข้ำ จุดคัดกรอง และ

จุดประชำสัมพันธ์  

คัดแยกบุคคลบริเวณทำงเข้ำด้ำนนอก 

อุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศำเซลเซียส 

ลงทะเบียนพร้อมรับสติ๊กเกอร์ผ่ำน 

อุณหภูมิเกิน 37.5 องศำเซลเซียส 

ให้พัก 5 นำทีและวัดซ้ ำ 

อุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศำเซลเซียส
  

ลงทะเบียนพร้อมรับสติ๊กเกอร์ผ่ำน 

อุณหภูมิเกิน 37.5 องศำเซลเซียส 

เจ้ำหน้ำที่พยำบำลคัดกรองอย่ำง
ละเอียด 

อุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศำเซลเซียส  

และไม่มีประวัติเสี่ยง 

ลงทะเบียนพร้อมรับสติ๊กเกอร์
ผ่ำน 

อุณหภูมิเกิน 37.5 องศำเซลเซียส 

 หรือมีประวัติเสี่ยง 

ซักประวัติและบันทึกลงแบบฟอร์ม 
COVID-19 ประสำนให้เข้ำรับกำร

ตรวจที่โรงพยำบำล 

ในกรณีพนักงำนแจ้งหัวหน้ำงำนและ
รำยงำนควำมเส่ียง เพื่อคัดแยก

บุคลำกร และให้พนักงำนหยุดพักหรือ
ท ำงำนที่บ้ำน อย่ำงน้อย 14 วัน  

พนักงำน + ผู้มำติดต่อ 

วัดอุณหภูมิบริเวณทำงเข้ำด้ำนนอก 
ผู้ใช้บริกำร วัดอุณหภูมิที่จุดคัดกรอง
นักท่องเที่ยว บริเวณหน้ำอำคำร 1 
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- เปิดเสียงตำมสำยเพื่อประชำสัมพันธ์ขอควำมร่วมมือให้สวมอุปกรณ์ป้องกันทั่วทั้ง
บริเวณอย่ำงต่อเน่ือง 

- จัดหำอุปกรณ์ป้องกัน คือ หน้ำกำกอนำมัยมำจ ำหน่ำยในกรณีที่ผู้รับบริกำรไม่มีหน้ำกำก
อนำมัย 

- หำกผู้รับริกำรไม่ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำจะตักเตือนด้วยวำจำ และหำกยังไม่ปฏิบัติตำม
ค ำแนะน ำจะด ำเนินกำรระงับกำรเข้ำชมทันที และให้พักรอแยกจำกบุคคลอ่ืน ๆ ในจุดที่เตรียมไว้หรือ
แนะน ำให้กลับทันท ี
 2.2 ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติในจุดเส่ียงสูง (สีแดง) ได้แก่ จุดคัดกรอง จุดจ ำหน่ำยต๋ัว จุด
จ ำหน่ำยบัตรเงินสด 

 - อุปกรณ์ป้องกันที่ขอควำมร่วมมือให้สวมใส่ตลอดเวลำ คือ หน้ำกำกอนำมัย แผ่นใส 
ครอบหน้ำ ถุงมือ 

 - ติดป้ำยประกำศขอควำมร่วมมือส ำหรับเจ้ำหน้ำที่บริเวณจุดเส่ียงสูง (5 มำตรกำร กำร์ด
ต้องไม่ตก)  

 - ก ำหนดเป็นระเบียบส ำหรับพนักงำนและก ำหนดบทลงโทษส ำหรับพนักงำนที่ฝ่ำฝืนหรือ
ละเลยควำมปลอดภัย 
 2.3 ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ท่ีปฏิบัติงำนทั่วไป (นอกจุดเส่ียงสูงตำมข้อ 2.2) 

- อุปกรณ์ป้องกันที่ขอควำมร่วมมือให้สวมใส่ตลอดเวลำ คือ หน้ำกำกอนำมัย 
- ติดป้ำยประกำศขอควำมร่วมมือส ำหรับเจ้ำหน้ำที่บริเวณห้องท ำงำน และสถำนที่ท ำงำน  
- ก ำหนดเป็นระเบียบส ำหรับพนักงำนและก ำหนดบทลงโทษส ำหรับพนักงำนที่ฝ่ำฝืนหรือ

ละเลยควำมปลอดภัย 
3) จัดใหมีที่ลำงมือพรอมสบูหรือเจลแอลกอฮอลไวบริกำรในบริเวณตำงๆ เชน ทำงเขำออกจุด

ประชำสัมพันธ จุดอ่ืนๆที่มีกำรจัดแสดงหรือกิจกรรมใหบริกำร และจัดอีกสวนหน่ึงเฉพำะส ำหรับพนักงำน 
 อยำงเพียงพอ 

แนวทำงปฏิบัติ 
3.1 จัดหำเจลแอลกอฮอล์ที่มีควำมเข้มข้นไม่ต่ ำกว่ำ 70% (ตำมเกณฑ์จำกกระทรวง

สำธำรณสุข)  
3.2 จัดเตรียมสบู่ล้ำงมือไว้บริเวณดังต่อไปน้ี ห้องน้ ำ อ่ำงล้ำงมือ 
3.3 จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ที่มีควำมเข้มข้นไม่ต่ ำกว่ำ 70% ไว้บริเวณจุดเส่ียงที่ต้องสัมผัส

ร่วมกันดังน้ี ทำงเข้ำออกจุดประชำสัมพันธ์ ทำงเข้ำออกห้องน้ ำ ทำงเข้ำออกร้ำนค้ำและร้ำนอำหำร หน้ำ
ห้องพยำบำล ห้ำห้องขำยบัตร ทำงขึ้นลงรถชมสัตว์ ทำงเข้ำออกจุดแสดงสัตว์ ทำงเข้ำออกอำคำร ลำนจอด
รถ 

3.4 จัดตำรำงให้แม่บ้ำนตรวจสอบปริมำณ สบู่และเจลแอลกอฮอล์ ทุกครี่งช่ัวโมง 
4) จ ำกัดจ ำนวนผูใชบริกำรไมใหแออัด และลดระยะเวลำในกำรเขำใชบริกำร โดยใหมีกำร

ลงทะเบียนเพื่อจองคิว จัดรอบกำรเขำชม เวนระยะหำงระหวำงบุคคลอยำงนอย 1-2 เมตร โดยมี
เครื่องหมำยหรือเขียนสัญลักษณบริเวณพื้นที่ใหบริกำรตำงๆ เชน บริเวณทำงเขำออก ทำงเดิน ที่น่ัง กำรจัด
แสดงหรือกิจกรรมใหบริกำร 
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5)  ใหท ำควำมสะอำดพื้นที่หรือบริเวณที่มีกำรสัมผัสรวมกัน ดังน้ี 
แนวทำงปฏิบัติ 
5.1 ผู้ปฏิบัติงำนท ำควำมสะอำดสวดชุดป้องกันได้แก่ หน้ำกำกอนำมัย แผ่นใสครอบหน้ำ 

แว่นตำ ถุงมือ หมวกพลำสติคลุมผม ชุดยำงกันน้ ำคลุมทั้งตัว รองเท้ำยำง 
5.2 ใช้วิธีกำรเช็ดท ำควำมสะอำดเท่ำน้ัน ไม่ฉีดพ่นเพื่อป้องกันกำรฟุ้งกระจำยของละอองฝอย 

(ตำมค ำแนะน ำจำกกระทรวงสำธำรณสุข) โดยเช็ดไปในทิศทำงเดียว ไม่ย้อนไปมำ 
5.3 ใช้น้ ำยำท ำควำมสะอำดได้แก่ แอลกอฮอล์ 70% หรือโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ ำยำฟอก

ขำว) 0.1% (ห้ำมใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์น้ ำยำล้ำงห้องน้ ำเด็ดขำด) 
5.4 ท ำควำมสะอำดดังน้ี 
   - พื้นที่โดยรอบ พื้นผิวสัมผัส อุปกรณ เครื่องใช ดวยน้ ำยำท ำควำมสะอำด และอำจใช้

สำรฆำเช้ือโดยเนนจุดสัมผัสรวม เชน รำวกั้น ที่จับประตู จุดประชำสัมพันธ โตะ ที่น่ัง เปนตน ดวยแอลกอ
ฮอล 70% หรือโซเดียมไฮโปคลอไรท (น้ ำยำฟอกขำว) 0.1% 

  - บริเวณและภำยในหองสุขำ ให้ท ำควำมสะอำดอยำงนอยวันละ 2 ครั้ง และอำจเพิ่ม
ควำมถี่ในกำรท ำควำมสะอำดมำกขึ้น ดวยน้ ำยำท ำควำมสะอำดและอำจฆำเช้ือโรคดวยสำรฆำเช้ือโรค
บริเวณจุดเส่ียง ไดแกกลอนหรือลูกบิดประตู กอกน้ ำอำงลำงมือ ที่รองน่ังโถสวม ที่กดโถสวมหรือโถ ปสสำ
วะ สำยฉีดน้ ำช ำระ และพื้นหองสวม ทั้งน้ี ตองจัดใหมีสบูส ำหรับลำงมืออยำงเพียงพอ 

 - บริเวณจุดแสดงได้แก่ ไนท์พรีเดเตอร์ ไทเกอร์โชว์ ลำนแสดงนอกอำคำร ลำนแสดงใน
อำคำร ให้ท ำควำมสะอำดพื้น จุดสัมผัสร่วม ได้แก่ รวมจับ ลูกบิดประตู ที่น่ัง โดยท ำควำมสะอำดตำมรอบ
กำรแสดง คือก่อนกำรแสดง 30 นำที และท ำควำมสะอำดหลังกำรแสดงทันที 

6) จัดใหมีถังขยะที่มีฝำปดไวบริเวณภำยในสถำนที่ และเก็บรวบรวมขยะเพื่อสงไปก ำจัดอยำงถูกตอง 
แนวทำงปฏิบัติ 
6.1 จัดหำถุงขยะติดเช้ือสีแดงตำมมำตรฐำนเพื่อใช้แยกขยะติดเช้ือ 
6.2 ติดค ำอธิบำยขยะติดเช้ือ วิธีกำรทิ้ง เป็นภำษำ ไทย อังกฤษ จีน 
6.3 ก ำจัดขยะติดเช้ือโดยใช้เตำเผำมำตรฐำน โดยประสำนใช้ร่วมกับเตำเผำขยะติดเช้ือของฝ่ำย

จัดกำรสัตว์ที่มีอยู่แล้ว 
7) จัดใหมีกำรระบำยอำกำศที่ดี กรณีสถำนที่อยูในอำคำรหรือเปนพื้นที่ปดควรจัดท ำระบบระบำย

อำกำศหรือปรับอำกำศใหมีอัตรำกำรหมุนเวียนของอำกำศอยำงเพียงพอ 
แนวทำงปฏิบัติ 
7.1 จัดหำพัดลมระบำยอำกำศเคล่ือนที่ใช้ในตัวอำคำรที่อำจมีกำรแออัดของนักท่องเที่ยว ได้แก่ 

บริเวณทำงเข้ำ บริเวณจุดคัดกรอง บริเวณจุดจ ำหน่ำยสินค้ำหรืออำหำร บริเวณทำงเดินในอำคำร บริเวณ
จุดแสดงต่ำงๆ 

7.2 จัดวำงหรือติดต้ังพัดลมโดยค ำนึงถึงทิศทำงลมธรรมชำติ ให้พัดลมพัดระบำยอำกำศใน
ทิศทำงเดียวกับลมธรรมชำติ 

8) ช้ีแจงใหผูใชบริกำร ทรำบขั้นตอนวิธีปฏิบัติในกำรเขำใชบริกำรสถำนที่ และใหค ำแนะน ำ ส่ือ
ประชำสัมพันธกำรปองกันและกำรลดควำมเส่ียงจำกกำรแพรกระจำยเช้ือโรคใหกับพนักงำนและผูใชบริกำร
ปฏิบัติตำมอยำงเครงครัด 
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แนวทำงปฏิบัติ 
8.1 ติดป้ำยประกำศขอควำมร่วมมือให้สวมอุปกรณ์ป้องกันบริเวณทำงเข้ำ จุดคัดกรอง และจุด

ประชำสัมพันธ์  
8.2 เปิดเสียงตำมสำยเพื่อประชำสัมพันธ์ขอควำมร่วมมือให้สวมอุปกรณ์ป้องกันทั่วทั้งบริเวณ 

อย่ำงต่อเน่ือง 
8.3 ช้ีแจงถึงแนวปฏิบัติเมื่อผู้ใช้บริกำรไม่ให้ควำมร่วมมือ ได้แก่ กำรตักเตือนขอควำมร่วมมือ

ด้วยวำจำ และหำกยังไม่ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำจะด ำเนินกำรระงับกำรเข้ำชมทันที และให้พักรอแยกจำก
บุคคลอ่ืน ๆ ในจุดที่เตรียมไว้หรือแนะน ำให้กลับทันที 

9) มีมำตรกำรติดตำมขอมูลของผูมำใชบริกำรหำกเกิดกรณีฉุกเฉิน เชน กำรใชแอพพลิเคช่ันทำง
โทรศัพทเคล่ือนที่ตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนด หรือใชมำตรกำรควบคุม   ดวยกำรบันทึกขอมูลและรำยงำน
ทดแทน 

แนวทำงปฏิบัติ 
9.1 ต้ังจุดลงทะเบียนส ำหรับนักท่องเที่ยวบริเวณจุดคัดกรอง โดยขอข้อมูลดังน้ี ช่ือและ

นำมสกุล เบอร์โทรที่ติดต่อได้ เวลำเข้ำชม 
9.2 ต้ังจุดสแกน QR code ไทยชนะ บริเวณดังต่อไปน้ี ทำงเข้ำออกจุดคัดกรอง ทำงเข้ำออก

ส่วนแสดง ทำงข้ึนลงรถชมสัตว์ 
 

แนวทำงส ำหรับผูปฏิบัติงำน 
1) สังเกตอำกำรตนเองสม่ ำเสมอ หำกมีไข ไอ จำม มีน้ ำมูก หรือเหน่ือยหอบ ใหหยุดปฏิบัติงำน 

แจงหัวหนำงำนและพบแพทยทันที 
2) สวมหนำกำกผำหรือหนำกำกอนำมัย และอำจสวมแผนใสครอบหนำ (Face Shield) ส ำหรับผู

ใหบริกำรที่อำจตองใกลชิดกันระหวำงผูใหบริกำรและผูรับบริกำร 
แนวทำงปฏิบัติ 
2.1 ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติในจุดเส่ียงสูง (สีแดง) ได้แก่ จุดคัดกรอง จุดจ ำหน่ำยต๋ัว จุด

จ ำหน่ำยบัตรเงินสด 
 - อุปกรณ์ป้องกันที่ขอควำมร่วมมือให้สวมใส่ตลอดเวลำ คือ หน้ำกำกอนำมัย แผ่นใส

ครอบหน้ำ ถุงมือ 
2.2 ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนทั่วไป (นอกจุดเส่ียงสูงตำมข้อ 2.2) 
  - อุปกรณ์ป้องกันที่ขอควำมร่วมมือให้สวมใส่ตลอดเวลำ คือ หน้ำกำกอนำมัย 

3) หมั่นลำงมือดวยสบูและน้ ำ หรือเจลแอลกอฮอล บอยๆ และหลังกำรสัมผัสพื้นผิว หยิบจับ
ส่ิงของหรือจุดที่มีกำรสัมผัสรวมกัน หลีกเล่ียงกำรสัมผัสใบหนำ ตำ ปำก จมูก โดยไมจ ำเปน 

4) ขณะปฏิบัติงำนตองเวนระยะหำงระหวำงบุคคลอยำงนอย 1-2 เมตร 
5) พนักงำนท ำควำมสะอำด พนักงำนเก็บรวบรวมมูลฝอย ตองปองกันตนเอง โดยสวมหนำกำกผำ

หรือหนำกำกอนำมัย สวมถุงมือยำง ผำยำงกันเปอน รองเทำพื้นยำงหุมแขง ในกำรเก็บขยะใหใชที่คีบดำม
ยำว เก็บขยะใสถุงมัดปำกถุงใหมิดชิด น ำไปรวบรวมไวที่พักขยะ หลีกเล่ียงกำรใชมือสัมผัสใบหนำ ตำ ปำก 
จมูก โดยไมจ ำเปน หลังจำกเสร็จส้ินกำรปฏิบัติงำนในแตละครั้ง ลำงมือใหสะอำดดวยสบูและน้ ำ และเมื่อ
ปฏิบัติงำนเสร็จในแตละวัน หำกเปนไปไดควรอำบน้ ำและเปล่ียนเส้ือผำทันที 
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6) หำกพนักงำนไม่สบำยให้พบเจ้ำหน้ำที่พยำบำลเพื่อคัดกรอง เมื่อพบควำมเส่ียงปฏิบัติดังน้ี 
- รำยงำนควำมเส่ียงไปยังหัวหน้ำงำนทันที 
- ให้พนักงำนเข้ำรับกำรตรวจในโรงพยำบำลตำมสิทธิกำรรักษำ 
- ให้แยกพนักงำนในแผนก หรือพนักงำนใกล้ชิดออกจำกพนักงำนอื่นๆ 
- ให้พนักงำนที่มีควำมเส่ียงหยุดปฏิบัติงำน หรือปฏิบัติงำนจำกบ้ำน เป็นเวลำอย่ำงน้อย 14 วัน 
 

แนวทำงส ำหรับผูมำใชบริกำร 
1) สังเกตอำกำรตนเองสม่ ำเสมอ หำกมีอำกำรไข ไอ จำม มีน้ ำมูก หรือเหน่ือยหอบ ใหติดต่อ

เจ้ำหน้ำที่พยำบำลเพื่อคัดกรอง 
แนวทำงปฏิบัติ 
1.1 กำรปฏิบัติเมื่อคัดกรองโดยเจ้ำหน้ำที่พยำบำลประจ ำเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 
 - ซักประวัติอำกำร และควำมเส่ียง พร้อมทั้งตรวจร่ำงกำยเบื้องต้น ตำมหลักกำรทำงกำร

พยำบำล 
 - หำกอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศำเซลเซียส โดยใช้ปรอทวัดไข้แบบแก้วหนีบทำงรักแร้ 

(ตำมเกณฑ์จำกกระทรวงสำธำรณสุข) และไม่มีประวัติควำมเส่ียง ให้พักดูอำกำรและแนะน ำให้กลับไป
พักผ่อนที่บ้ำน โดยสังเกตอำกำรตนเองที่บ้ำน 

 - หำกอุณหภูมิเกิน 37.5 องศำเซลเซียสหรือมีประวัติควำมเส่ียง ให้งดกำรใช้บริกำรและ
ประสำนงำน ให้เข้ำรับกำรตรวจวินิจฉัยโดยละเอียดที่โรงพยำบำล  

2) สวมหนำกำกผำหรือหนำกำกอนำมัยตลอดเวลำที่เขำใชบริกำร 
3) เวนระยะหำงระหวำงบุคคลอยำงนอย 1-2 เมตร และหลีกเล่ียงกำรพูดคุยโดยไมจ ำเปน 
4) ลำงมือดวยสบูและน้ ำหรือเจลแอลกอฮอล กอนเขำและออกจำกสถำนที่หรือหลังจำกหยิบจับ

ส่ิงของหรือจุดที่มีกำรสัมผัสรวมกัน หลีกเล่ียงกำรสัมผัสใบหนำ ตำ ปำก จมูก โดยไมจ ำเปนเมื่อกลับถึง 
บำนควรเปล่ียนเส้ือผำและอำบน้ ำทันที 

5) กรณีเปนกลุมเส่ียง เชน เด็ก ผูสูงอำยุ ผูปวยโรคระบบทำงเดินหำยใจ ควรนัดหมำยลวงหนำและ
หลีกเล่ียงชวงเวลำที่มีคนจ ำนวนมำก 
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นักท่องเที่ยวไม่สบำย            
ขณะท่องเที่ยวในสถำนบริกำร 

หำกอุณหภูมิไม่เกิน  
37.5 องศำเซลเซียส  

และไม่มีประวัติควำมเสี่ยง  

ให้พักดูอำกำรและแนะน ำให้กลับไป
พักผ่อนที่บ้ำน โดยสังเกต 

อำกำรตนเองที่บ้ำน 

อุณหภูมิเกิน 37.5 องศำเซลเซียสหรือ
มีประวัติควำมเสี่ยง  

ให้งดกำรใช้บริกำรและประสำนงำน 
ให้เข้ำรับกำรตรวจวินิจฉัยโดยละเอียด

ที่โรงพยำบำล  

แยกนักท่องเท่ียวที่มีควำมเสี่ยง   
ไปยังจุดที่เตรียมไว้เพื่อรอไปตรวจที่

โรงพยำบำล 

ติดต่อเจ้ำหน้ำที่พยำบำล 
เพ่ือคัดกรอง 
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นักท่องเที่ยวไม่สบำย            
ขณะท่องเที่ยวในสถำนบริกำร 

หำกอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศำเซลเซียส  

และไม่มีประวัติควำมเสี่ยง  

ให้พักดูอำกำรและแนะน ำให้กลับไปพักผ่อน
ที่บ้ำน โดยสังเกตอำกำรตนเองที่บ้ำน 

อุณหภูมิเกิน 37.5 องศำเซลเซียส 
หรือมีประวัติควำมเสี่ยง  

ให้งดกำรใช้บริกำรและประสำนงำน  
ให้เข้ำรับกำรตรวจวินิจฉัยโดยละเอียด 

ที่โรงพยำบำล  

แยกนักท่องเที่ยวที่มีควำมเสี่ยง  
ไปยังจุดที่เตรียมไว้เพื่อรอไปตรวจ 

ที่โรงพยำบำล 

ติดต่อเจ้ำหน้ำที่พยำบำลเพ่ือ    คัดกรอง 
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ภาคผนวก ค 
การปฏิบัติงานในสถานที่พัก (Work from Home) 

 
1. การเตรียมความพร้อม  
 1.1 การส ารวจความพร้อมในการอนุมัติและการส่งมอบงาน 
 ให้หัวหน้าหน่วยงานส ารวจและทบทวนค าสั่งมอบอ านาจการปฏิบัติราชการให้เป็นปัจจุบัน อาทิ 
ค าสั่งรักษาราชการ ค าสั่งปฏิบัติราชการแทน ค าสั่งผู้แทนต่างๆ เช่น ผู้แทนผู้ถือกุญแจ เป็นต้น 
     1.2 ให้ ผอ.ฝ่าย/หัวหน้างานเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ ข้อมูล และเอกสาร ให้เจ้าหน้ าที่
ด าเนินการ  
 1.3 ให้หัวหน้าหน่วยงานก าหนดเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร หากต้องมีการส่งเอกสารระหว่างหน่วยงาน
กับท่ีพักของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
2. การเตรียมอุปกรณ์และระบบ ได้แก่ 
    2.1 อุปกรณ์ที่จะต้องใช้ปฏิบัติงานที่สถานที่พัก เช่น คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) 
และเครือข่ายการใช้งาน Internet 
 2.2 ติดตั้งและทดสอบระบบที่จ าเป็นต้องใช้งานในสถานที่พัก ได้แก่  
 - ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของ สพค. และส่วนตัว 
 - ระบบ Microsoft Teams 
 - ระบบ e-office ของ สพค. 
 - ระบบลงทะเบียนการเข้าท างานที่บ้าน เช่น google document 
 2.3 การเตรียมข้อมูลและเอกสาร 
 - ส ารองข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติงานในสถานที่พัก Thumb Drive Portable Disk หรือใช้วิธี
อ่ืนที่เหมาะสมปลอดภัย 
 - จัดแฟ้มเอกสารให้พร้อมต่อการส่งมอบหรือน ากลับไปท าในสถานที่พัก ทั้งนี้ หากเป็นเอกสารส าคัญ
ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานในสถานที่พัก 
 - จัดท ารายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงานแจกจ่ายให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเพ่ือใช้
ในการสื่อสาร 
3. การปฏิบัติงานจากที่บ้านให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 
 3.1 ให้ทุกงาน/ฝ่ายในสังกัด สพค. วางแผน ซักซ้อมและเตรียมการให้เกิดการท างานที่บ้าน (Work 
From Home) เพ่ือลดการเดินทางและลดการสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยส ารวจงานที่ไม่จ าเป็นต้อง
ปฏิบัติงานที่สถานที่ท างาน เช่น งาน Back Office ให้ท างานที่บ้าน 
 3.2 ก าหนดเวลาท างานในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย/งาน หรือเวลาตามที่ผู้บังคับบัญชาของแต่ละ
ฝ่าย/งาน ก าหนดตามความเหมาะสมของสภาพงาน โดยต้องมีระยะเวลาการท างานรวมไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง 
(รวมเวลาหยุดพักกลางวัน 1 ชั่วโมง) 
 3.3 ให้ผู้อ านวยการฝ่าย/หัวหน้างาน มอบหมายรายวัน/สัปดาห์ ก าหนดเป้าหมายผลผลิต ตัวชี้วัด 
ระบบการสื่อสาร วิธีติดตามประเมินความก้าวหน้า การรายงานผลด าเนินงาน ให้มีความชัดเจน 
 3.4 ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติงานตลอดเวลา สามารถติดต่อผู้ปฏิบัติงานได้
ตลอดเวลาในช่วงเวลาท างานท่ีก าหนด สามารถส่งงาน ส่งข้อมูล ประชุม ได้ทันที เมื่อมีค าสั่งจากผู้อ านวยการ
ฝ่าย/หัวหน้างาน 
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 3.5 ให้ผู้ปฏิบัติงานน าข้อมูลเข้า E – Office หรือที่งานวางแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก าหนด เพื่อให้สามารถท างานได้จากทุกที่ และท าแทนกันได้ 
 3.6 การท างานจากที่บ้าน คือ บ้านที่พักอาศัยในเขตพ้ืนที่ท างาน หากต้องการออกนอกพ้ืนที่ด้วย
เหตุผลส่วนตัว หรือไม่สามารถปฏิบัติงานตามปกติจากท่ีบ้านได้ ให้ใช่สิทธิการลาประเภทต่างๆตามสิทธิการลา
ของผู้ปฏิบัติงาน 
 3.7 ผู้ปฏิบัติที่ปฏิบัติงานจากที่บ้านหรือที่พัก (Work From Home) ต้องปฏิบัติงานตามนโยบายและ
ระเบียบ ข้อบังคับของส านักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์กรมหาชน) เช่นเดียวกับการปฏิบัติงานในส านักงาน เช่น 
ลากิจ ลาป่วย โดยเคร่งครัด 
 3.8 การรายงานผลการปฏิบัติงานที่บ้าน ให้ ผอ.ฝ่าย/หัวหน้างาน รายงานต่อผู้อ านวยการทุกเดือน 
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แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work from Home) 
ของฝ่าย/งาน ..................................................... ส านัก ..................................................... 

ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. รายชื่อผู้ปฏิบัติงานและสถานที่ต้ังของบ้านหรือที่พัก 
    (1) ช่ือ – สกุล  : .............................................................  ต าแหน่ง ……………………………………………… 
         สถานท่ีท างาน   :   ......................................................................................................................... 
         โทรศัพท์  :  ..................................................................................................................................... 
         E-mail   :   ..................................................................................................................................... 
         LINE ID  :   ..................................................................................................................................... 
    (2) ช่ือ – สกุล : .............................................................  ต าแหนง่ ……………………………………………… 
         สถานท่ีท างาน   :   ......................................................................................................................... 
         โทรศัพท์  :  ..................................................................................................................................... 
         E-mail   :   ..................................................................................................................................... 
         LINE ID  :   ..................................................................................................................................... 
 
2. ก าหนดวันและเวลาการปฏิบติัที่บ้าน (Work from Home) : (ระบุเวลา ตั้งแต่ ........ น. - .......... น.)  
 
3. การควบคุมเวลาปฏิบัติงาน : 
    (ระบุระบบที่ใช้ในการควบคุมเวลาปฏิบัติงาน เช่น google document เพื่อประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงานที่บ้าน 
(Work from Home)) 
 
4. ระบบการมอบหมาย/ติดตาม : 
    (ระบุระบบที่ใช้ในการมอบหมายงาน/ประชุมหารือ/ติดตาม/สั่งงาน เช่น Video Call Line) 
 
5. การเสนองาน : 
    (ระบุระบบที่ใช้ในการเสนองานเพื่ออนุมัติ/อนุญาต/เพื่อทราบ/เห็นชอบและรับ -ส่งเอกสาร เช่นเดียวกับการปฏิบัติงานที่
ส านักงาน) 
 
6. ตารางการปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work from Home) :  
   (ระบุวันให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานจากท่ีบ้าน สัปดาห์ละ ๒ หรือ ๓ วัน) 
 
7. ภาระงานของผู้ปฏิบัติงาน : 
 

รายชื่อ 
วันที่ปฏิบัติงานที่บ้าน 
(Work from home) 

ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

   

   

   
8. รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่บ้าน (ถ้าม)ี   :    
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ภาคผนวก ง 
 
แนวทางการจัดการเม่ือเกิดเหตุภัยธรรมชาติของส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
 ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้มีการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรเมื่อเกิดเหตุ 
ภัยพิบัติธรรมชาติ ได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย และธรณีพิบัติภัย โดยมีเป้าหมายเพ่ือการดูแลสัตว์ภายใน
ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้ปลอดภัยจากภัยพิบัติให้ปลอดภัยและดูแลความปลอดภัยของบุคลากรและ
ชุมชนโดยรอบไม่ให้มีสัตว์ดุร้ายหลุดออกไปท าอันตรายได้ 
แผนการจัดการกรณีฉุกเฉิน ดังนี้ 
1. แผนการจัดการกรณีฉุกเฉินอัคคีภัย 
 1.1 การป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดเพลิงไหม้ 
 1.2 กรณีเพลิงไหม้เล็กน้อย 
 1.3 กรณีเพลิงไหม้รุนแรง แต่ไม่มีการลุงลามไปยังคอกอ่ืน 
 1.4  กรณีเพลิงไหม้รุนแรง มีการลุกลามไปยังบริเวณโดยรอบ 
 1.5 การอพยพเคลื่อนย้ายสัตว์ออกจากพ้ืนที่ประสบอัคคีภัย 
 1.6 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในสถานการณ์อัคคีภัย 
 1.7 อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
2.  แผนการจัดการกรณีฉุกเฉินวาตภัย 
 2.1 การเตรียมการรับมือวาตภัยในคอกชนิดอ่ืน 
 2.2 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในสถานการณ์วาตภัย 
 2.3 อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
3.  แผนการจัดการกรณีฉุกเฉินอุทกภัย 
 3.1 การเตรียมการรับมืออุทกภัยในคอกสัตว์ 
 3.2 การตรวจสุขภาพสัตว์และการป้องกันโรคระบาดหลังอุทกภัย 
 3.3 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในสถานการณ์อุทกภัย 
 3.3 อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
4.  แผนการจัดการกรณีฉุกเฉินธรณีภัยพิบัติ 
 4.1 การปฏิบัติตัวของผู้ปฏิบัติงานในระหว่างเกิดเหตุแผ่นดินไหว 
 1) ถ้าขณะนั้นก าลังปฏิบัติงานอยู่บนรถหรือยานพาหนะ ให้หยุดรถและอยู่ในรถจนกว่าสั่นไหวจะสงบลง 
 2) ถ้าอยู่ในอาคาร 
 4.2 กรณีเพลิงไหม้รุนแรง แต่ไม่มีการลุกลามไปยังคอกอ่ืน 
 4.3 กรณีเพลิงไหม้รุนแรง มีการลุกลามไปยังคอกอ่ืน 
 4.4 กรณีเพลิงไหม้รุนแรง มีการลุกลามไปยังบริเวณโดยรอบ 
 4.5 การอพยพเคลื่อนย้ายสัตว์ออกจากพ้ืนที่ประสบอัคคีภัย 
 4.6 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในสถานการณ์อัคคีภัย 
 4.7 อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 



คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ เมื่อเกิดเหตุ

ภัยธรรมชาติ 
 

 อัคคีภัย 

 วาตภัย 

 อุทกภัย 

 ธรณีพิบัติภัย 
 

 

 
โดยงานสัตวแพทย์ ฝ่ายบริหารจัดการสัตว ์

 สิงหาคม 2559 



แผนการจัดการเมื่อเกิดกรณีภัยธรรมชาติ 

ในกรณีที่เกิดเหตุภัยธรรมชาติขึ้นนั้น ฝ่ายบริการจัดการสัตว์ ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมีภาระหน้าที่ที่
ส าคััอยย ่ 2 ประการคัืยการด แลสัตว์ภายในส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้ปลยดภัยจากภัยพิบัติ และยีก
ประการหนึ่งคัืยการด แลคัวามปลยดภัยขยงคันและชุมชนโดยรยบไม่ให้มีสัตว์ดุร้ายหลุดยยกไปท ายันตรายได้ 
ดังนั้นเจ้าหน้าที่บริหารสวัสดิภาพสัตว์จึงคัวรต้ยงทราบถึงมาตรการในการด แลสัตว์ในคัวามรับผิดชยบขยงตนเยงใน
ภาวะที่เกิดภัยธรรมชาติขึ้น เพ่ืยจะได้ปฏิบัติได้ยย่างถ กต้ยงในการคัวบคัุมและป้ยงกันเหตุต่างๆที่ยาจเกิดขึ้นได้  

แผนการจัดการกรณีฉุกเฉิน อัคคีภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเกิดยัคัคัีภัยมักมีสาเหตุหลักมาจากคัวามประมาทและการขาดคัวามเยาใจใส่ในการด แล
สภาพแวดล้ยมบริเวณคัยกสัตว์ ดังนั้นเพื่ยเป็นแนวทางในการป้ยงกันการเกิดยัคัคีัภัยในสถานประกยบการ และ
แนวทางในการแก้ไขภาวะฉุกเฉินยันเนื่ยงมาจากยัคัคีัภัย เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้ยงคัวรมีการปฏิบัติตนดังนี้  

I. การป้ยงกันและลดคัวามเสี่ยงการเกิดเพลิงไหม้  
           1)  ตัดหอ้าบริเวณรยบคัยกสัตว์ให้สั้นยย ่เสมยและคัวรท าแนวกันไฟในฤด แล้งตามคัวามเหมาะสม 

2)  วัสดุที่เป็นเชื้ยไฟ เช่น กล่ยงกระดาษ ถุงกระสยบยาหาร หอ้าแห้ง ฟาง ไม่คัวรน ามาเก็บหรืยกยงสุม
กันไว้ในที่ที่เสี่ยงต่ยการเกิดเพลิงไหม้ และไม่คัวรวางวัสดุดังกล่าวไว้ใกล้ปลั๊กไฟเพราะหากเกิดไฟฟ้าลัดวงจรยาจมี
สะเก็ดไฟตกลงมาติดยังวัสดุเหล่านั้นได้ 

 3)  การก่ยกยงไฟให้แก่สัตว์ในฤด หนาวคัวรก่ยในที่โล่ง ไม่ใกล้กับห้ยงที่มีการเก็บยาหาร หอ้าแห้ง วัสดุ
รยงนยน และให้ดับกยงไฟให้มยดทุกคัรั้งเมื่ยไม่มีคันเฝ้า  



  4)  ตรวจสยบระบบไฟฟ้า ปิดเคัรื่ยงใช้ไฟฟ้าที่ไม่เกี่ยวข้ยงกับงาน ได้แก ่กระติกน้ าร้ยน กระทะไฟฟ้า 
โทรศัพท์มืยถืย พัดลม และถยดปลั๊กยยกทุกคัรั้งเมื่ยไม่มีคันยย ่ประจ าคัยกและในเวลากลางคัืน  

***ยกเว้นต ้เย็นและเคัรื่ยงก าเนิดกระแสไฟรั้วไฟฟ้าห้ามถยดปลั๊กยยก***  

5)  ดับบุหรี่ก่ยนทิ้งและทิ้งก้นบุหรี่ในที่ท่ีเหมาะสมปลยดภัย ไม่ทิ้งก้นบุหรี่ใกล้กับคัยกสัตว์  ตัดหอ้า
บริเวณริมรั้วเขตติดต่ยกับพ้ืนที่ภายนยกให้สั้นเพราะต้นเพลิงยาจลามมาจากภายนยกได้ 

6)  จุดใดที่มีถังน้ ายาดับเพลิงและสายยางดับเพลิง ห้ามน าสิ่งขยงไปวางกีดขวางทางที่จะเข้าไปหยิบใช้
ยุปกรณ์เหล่านั้น และคัวรตรวจเช็คัสภาพยุปกรณ์รวมถึงวันหมดยายุขยงน้ ายาเคัมีในถังดับเพลิงยย ่เสมย  

  

II. กรณีเพลิงไหม้เล็กน้อย 

หากพบเพลิงไหม้เล็กน้ยยสามารถเห็นต้นเพลิงและขยบเขตเพลิงไหม้ได้ชัดเจน ให้ย้ายวัสดุที่สามารถติดไฟ
ได้ง่ายยยกห่างจากต้นเพลิงโดยเร็ว น าถังดับเพลิงหรืยสายยางฉีดน้ าที่ยย ่ใกล้ที่สุดฉีดพ่นบริเวณต้นเพลิง หากไม่มี
ให้ใช้ผ้าหนาชุบน้ าคัลุมทับต้นเพลิงและใช้เท้าเหยียบจนกว่าเพลิงจะดับ จากนั้นรดน้ าซ้ ายีกเพ่ืยให้คัวามร้ยนลดลง
จนไม่สามารถติดไฟซ้ าขึ้นมายีกได้ และรายงานให้ผ ้บังคัับบัอชาทราบเพ่ืยหาสาเหตุขยงเพลิงไหม้ 

 

III. กรณีเพลิงไหม้รุนแรง แต่ไม่มีการลุกลามไปยังคอกอ่ืน 

1)  กรณีพบเพลิงไหม้กินบริเวณกว้าง หรืยไฟลามไปติดเชื้ยไฟในคัยกท าไห้ไม่สามารถใช้น้ าจากสายยางฉีด
น้ าและถังดับเพลิงดับได ้ ให้ติดต่ยประสานขยใช้รถน้ ามาพ่นน้ าดับเพลิงทั้งในจุดที่เกิดเพลิงไหม้และบริเวณ
โดยรยบเพ่ืยป้ยงกันไฟลามไปยังคัยกย่ืน  

2)  เช็คัด ว่ามีผ ้บาดเจ็บหรืยไม่ ถ้ามีให้แจ้งหน่วยรักษาคัวามปลยดภัย (เบยร์ภายใน 1037)เพ่ืยติดต่ยขย
รถพยาบาล  

3)  หลังดับเพลิงได้ให้เช็คัจ านวนสัตว์และยาการบาดเจ็บขยงทั้งพนักงานและสัตว์ยีกคัรั้ง หากมีสัตว์ป่วย
หรืยสัตว์หลุดให้ด าเนินการแจ้งสัตวแพทย์  

4)  หากเกิดเหตุในเวลากลางคัืนให้ท าการแจ้งหน่วยรักษาคัวามปลยดภัยเพ่ืยขยก าลังคันในการช่วย
คัวบคัุมสถานการณ์ไม่ให้เพลิงไหม้ลามไปยังจุดย่ืน  

 

 



IV. กรณีเพลิงไหม้รุนแรง มีการลุกลามไปยังบริเวณโดยรอบ  

1) ถ้ามีปุ่มสัออาณไฟไหม้ยย ่ใกล้ให้กดสัออาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทันที  

2) แจ้งรปภ.เพ่ืยประสานไปยังหน่วยงานดับเพลิง รถพยาบาล ระหว่างรยหน่วยดับเพลิงให้ใช้รถน้ าขยง  

สพพ.2 ฉีดน้ าลดคัวามรุนแรงขยงเพลิงไปก่ยน  รวมถึงบริเวณพ้ืนที่โดยรยบต้นเพลิงเพ่ืยไม่ให้ไฟลาม  

 3) ประเมินสถานการณ์ และวางแผนการยพยพสัตว์ในบริเวณใกล้เคัียง  

 

V. การอพยพเคลื่อนย้ายสัตว์ออกจากพื้นที่ประสบอัคคีภัย 

1) สัตว์ขนาดเล็กและไม่ดุร้ายที่สามารถใช้แรงงานคันขนย้ายได้ให้รีบย้ายยยกทันที  

2) สัตว์เลี้ยงล กด้วยนมขนาดเล็ก ยาจท า race way ยย่างเร่งด่วนต่ยยยกมาจากประต ด้านที่ไฟยังลามไม่
ถึงเพ่ืยฉีดน้ าไล่ต้ยนสัตว์ขึ้นรถ/ใส่กรงขนย้าย/กระสยบ/ตะกร้า/ยยกไปยังคัยกกักย่ืน  

3) สัตว์ขนาดใหอ่ไม่สามารถจับบังคัับด้วยการใช้แรงคันได้ ให้ท าการย้ายด้วยการต้ยนผ่าน raceway ที่
ท าข้ึนยย่างเร่งด่วนไปยังพ้ืนที่ๆ ห่างยยกไปจากต้นเพลิงหรืยมีคัวามปลยดภัยกว่าพร้ยมทั้งฉีดพ่นน้ าแก่สัตว์เพ่ืยลด
คัวามร้ยน  

4) หากเพลิงไหม้ไกล้กรงสัตว์ปีกและสัตว์เลื้ยยคัลาน ซึ่งมีคัวามไวต่ยยุณหภ มิที่ส งง่ายกว่าสัตว์เลี้ยงล กด้วย
นมโดยทั่วไป คัวรใช้น้ าฉีดพ่นในกรงสัตว์ตลยดเวลาเพ่ืยช่วยลดยุณหภ มิจากการแผ่รังสีคัวามร้ยนขยงต้นเพลิงด้วย 

5) หากเพลิงไหม้ในคัยกสัตว์ตระก ลกวางหรืยแยนทีโลปที่ไม่มีคัวามดุร้ายยาจพิจารณาท าการเปิดประต 
หรืยพังประต เพ่ืยให้สัตว์สามารถหลบหนีเยาชีวิตรยดยยกมาก่ยนแล้วคั่ยยวางแผนการจับบังคัับกลับเข้าไปยีกคัรั้ง  

6) กรณีเป็นสัตว์ดุร้ายยาจจ าเป็นต้ยงขังสัตว์นั้นไว้จนกว่าจะสามารถคัวบคัุมสถานการณ์เพลิงไหม้ได้จึง
คั่ยยเข้าไปท าการเคัลื่ยนย้ายหรืยท าการรักษา 

7) ขณะเพลิงไหม้รุนแรงไม่คัวรเข้าไปในกรงสัตว์เพ่ืยช่วยเหลืยสัตว์เพราะยาจเกิดยันตรายกับผ ้เข้าไป
ช่วยเหลืยได้ คัวรรยจนกว่าจะมีพนักงานดับเพลิงเข้ามาช่วยคัุมสถานการณ์ แต่หากจ าเป็นต้ยงเข้าไปช่วยเหลืยสัตว์
ในกรงสัตว์ที่เพลิงก าลังลุกไหม้ยย ่ให้ใช้ผ้าชุบน้ าพันบริเวณใบหน้า ศีรษะ หรืยปิดจม กไว้ขณะเข้าช่วยเหลืยเพ่ืย
ป้ยงกันการส ดดมคัวันไฟและป้ยงกันการถ กไฟลวก  

8) กรณีเพลิงไหม้ในพ้ืนที่ที่มีสารระเหยยันตรายและวัตถุระเบิด ถังแก๊ส ให้กันผ ้ไม่เกี่ยวข้ยงทั้งหมดยยก
จากพ้ืนที่ห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาด แจ้งพนักงานดับเพลิงให้ทราบต าแหน่งขยงวัตถุดังกล่าว และปล่ยยให้เป็นหน้าที่
ขยงพนักงานดับเพลิง 



9) สัตวแพทย์เตรียมกระเป๋ายาสลบ ปืนยิงยาสลบ และเวชภัณฑ์ฉุกเฉิน เผื่ยกรณีขนย้ายสัตว์ สัตว์หลุด 
สัตว์ป่วย ปฐมพยาบาลเบื้ยงต้น  

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในสถานการณ์อัคคีภัย 
1)    ผ ้ปฏิบัติงานหลัก ได้แก่ ผย.ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ หัวหน้ากลุ่มงานฯ หัวหน้างาน หัวหน้าโซน เจ้าหน้าที่
ประจ าโซน และนายสัตวแพทย์ 
2)    ผ ้ปฏิบัติงานรยง ได้แก ่หัวหน้าโซนย่ืน เจ้าหน้าที่ประจ าโซนย่ืน เจ้าหน้าที่รักษาคัวามปลยดภัย และ
เจ้าหน้าที่ในส่วนยื่นที่เกี่ยวข้ยง 

 
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 

1)   ยุปกรณ์ดับเพลิงและป้ยงกันเหตุยัคัคีัภัย ได้แก ่ถังดับเพลิง รถบรรทุกน้ า เคัรื่ยงตัดหอ้า สัออาณเตืยน
เพลิงไหม ้  
2)   ยุปกรณ์จับสัตว์ ได้แก่ สวิง กรง ตาข่าย ปืนยิงยาสลบ ผ้าขนหน  ให้จัดเตรียมไว้ตามจุดที่มีคัวามเสี่ยง และ
บริเวณโรงเก็บยานพาหนะส าหรับพร้ยมปฏิบัติงาน 
2)   ยุปกรณ์ขนย้าย  ได้แก่ รถยนต์ขยงฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ กรงขนย้าย รถเคัรน และรถบรรทุกเล็ก 
3)   ยุปกรณ์ช่วยเหลืยการปฏิบัติงาน ได้แก ่ไม้กระดาน เชืยก แผ่นโลหะ ตะแกรงเหล็ก ตาข่ายเชนลิงก์ ฯลฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการกรณีฉุกเฉิน วาตภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ปัอหาวาตภัยหรืยพายุนั้นเป็นปัอหาที่ไม่สามารถท านายได้ล่วงหน้า ดังนั้นเจ้าหน้าที่ผ ้ปฏิบัติงานคัวรมี
แผนการเตรียมรับมืยกับพายุให้พร้ยมใช้ตลยดเวลา เพ่ืยสวัสดิภาพสัตว์ ผ ้ปฏิบัติการคัวรเตรียมการรับมืยกับวาต
ภัย โดยแบ่งตามประเภทสัตว์ ดังนี้  

I. การเตรียมการรับมืยวาตภัยในคัยกสัตว์ปีก สัตว์เลื้ยยคัลาน และสัตว์เลี้ยงล กด้วยน้ านมขนาดเล็ก 

 สัตว์ปีก เป็นกลุ่มสัตว์ที่มีคัวามเสี่ยงต่ยการเจ็บป่วยและตายจากสภาพยากาศได้ง่ายที่สุด และมักเจ็บป่วย
หรืยตายในระดับฝ ง ผ ้ปฏิบัติงานจึงไม่คัวรละเลยในการเตรียมเคัรื่ยงป้ยงกันวาตภัยไว้ภายในคัยก คัวรมีการติดตั้ง
ผ้าใบ แผ่นพลาสติกหรืยสแลนม้วนป้ยงกันลมที่สามารถยกข้ึนลงได้ตามสถานการณ์ตั้งแต่ช่วงเริ่มเข้าฤด มรสุม 
โดยเฉพาะคัยกกักท่ีมีนกจ านวนมากยาศัยยย ่ร่วมกัน ได้แก่ กรงนกใหอ ่กรงนกซันคัยร์นัว และกรงนกกระตั้ว หาก
เป็นคัยกกักเดี่ยว คัวรหาวัสดุที่ไม่เปียกน้ าป เป็นหลังคัา หากสัตว์ยย ่ในกรงขนาดเล็กคัวรย้ายไปเก็บในยาคัารที่มี
หลังคัา หรืยมีวัสดุกันลมบัง นยกจากนั้นคัวรมีการเตรียมกล่ยงหรืยที่หลบฝนให้เพียงพยกับจ านวนสัตว์ นกเป็น
สัตว์เลืยดเย็นและมีเมตาบยลิสมส งกว่าสัตว์เลี้ยงล กด้วยน้ านม คัวรมีการติดตั้งไฟกกส ารยงไว้ในคัยกตลยดเวลา 
หากยากาศมีคัวามชื้นมากหรืยยุณหภ มิต่ าลงมาก จะท าให้สัตว์เกิดคัวามเคัรียด ป่วย หรืยยาจเกิดโรคัระบาดได้ 

 

II. การเตรียมการรับมือวาตภัยในคอกชนิดอื่น 

 เตรียมการรับมืยคัล้ายสัตว์ปีก ในกรณีที่ขาดแคัลนไฟกก สามารถใช้ฟางป รยงพ้ืนคัยกกักทดแทนได้ 
ส าหรับสัตว์ยนุบาล ให้รับท าการย้ายไปยังที่ยบยุ่นทันที 

III. หลักการรับมืยวาตภัยในคัยกสัตว์ ส่วนแสดง และ Drive through 



1) ผ ้ปฏิบัติงานคัวรด แลตัดต้นไม้ที่แห้งหรืยมีโยกาสเสี่ยงที่จะถ กพายุพัดแล้วหักโคั่นในส่วนแสดงหรืยต้นไม้ที่
ยย ่ในบริเวณใกล้เคัียงกับคัยกกักยยก หากไม่สามารถตัดเยงได้ ให้แจ้งฝ่ายภ มิทัศน์ ทั้งนี้เป็นการป้ยงกัน
ไม่ให้ต้นไม้ล้มฟาดเป็นยันตรายต่ยตัวสัตว์ รวมถึงยาจล้มพาดลวดไฟฟ้าท าให้ช ารุดและ/หรืยพาดข้ามส่วน
แสดงไปยังถนนได้ 

2) หากเกิดเหตุดังข้ยที่ 1 ให้ผ ้ปฏิบัติงานรีบท าการเก็บสัตว์ยยกจากส่วนแสดง โดยเฉพาะสัตว์ยันตราย สัตว์ที่
ยย ่ในที่โล่งแจ้ง เช่น ใน Drive through คัวรท าการเก็บสัตว์ในยาคัารหรืยที่ปิด มีต้นไม้น้ยย (หาก
สามารถเก็บได้) 

3) ต้นไม้ที่ยย ่รยบบริเวณยาคัารสิ่งก่ยสร้างคัวรตัดยยดต้นไม้ให้มีคัวามส งน้ยยกว่าระดับหลังคัาเพ่ืยป้ยงกัน
การล้มทับ 

4) กรณีลมพัดแรงมาก ให้ขนย้ายวัสดุที่มีโยกาสปลิวไปท ายันตรายต่ยคัน สัตว์หรืยท าให้สัตว์ตกใจได้ (เช่น 
สแลน ผ้าใบ ตะกร้า ถังขยะ ตะแกรง ฯลฯ) คัวรย้ายวัสดุดังกล่าวเข้ามาในยาคัารปิด หรืยหากไม่สะดวก
ต่ยการขนย้ายให้ท าการมัดวัสดุสิ่งขยงดังกล่าวไว้กับเสาหรืยต้นไม้ที่แข็งแรง  

5) วัสดุที่แตกง่ายและมีคัมเช่นกระจกบานเกล็ดภายในคัยกกัก คัวรตรวจสยบว่ามีการช ารุด หลุด เสียหาย
หรืยไม ่หากมีคัวรท าการซ่ยมแซม หรืยหากเป็นเหตุฉุกเฉิน ให้หมุนปิดกระจกแล้วปิดทับด้วยเทปกาว 

6) ขณะพายุเข้า คัวรปิดยุปกรณ์เคัรื่ยงใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ถยดปลั๊กไฟยยกให้หมด หากพบปลั๊กท่ีเดินสาย
เปลืยย (ไม่ยย ่ในท่ยหรืยยางที่หุ้มสายทยงแดงหลุดลยก) สายไฟไม่ยึดกับเสาหรืยผนัง คัวรท าการซ่ยมแซม
ชั่วคัราวโดยการยึดสายไฟกับผนังที่แข็งแรงด้วยเทปเหนียว หรืยหุ้มสายไฟทยงแดงด้วยวัสดุที่เปน็
ฉนวนไฟฟ้า 

7) หลังจากลมสงบ ให้ตรวจสยบจ านวนสัตว์ภายในคัยกว่ายย ่คัรบหรืยไม่ หากสัตว์หายให้แจ้งผ ้ย านวยการ
ฝ่ายหรืยหัวหน้าหน่วยงานสัตวแพทย์เพ่ืยด าเนินตามมาตรการสัตว์หลุดต่ยไป คัวรตรวจสยบคัวามเสียหาย
ขยงคัยกกัก ยาคัารต่างๆ รวมถึงสายไฟภายในคัยกและลวดไฟฟ้าว่ายย ่ในสภาพดีหรืยไม่ 

8) หากพบสัตว์บาดเจ็บหรืยล้มป่วยจากวาตภัย (ซึม ไม่กินยาหาร พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง) ให้ท าการแจ้งสัตว
แพทย์ทันที 

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในสถานการณ์วาตภัย 
1)    ผ ้ปฏิบัติงานหลัก ได้แก่ ผย.ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ หัวหน้ากลุ่มงานฯ หัวหน้างาน หัวหน้าโซน  
      เจ้าหน้าที ่ประจ าโซน และนายสัตวแพทย์ 
2)    ผ ้ปฏิบัติงานรยง ได้แก ่หัวหน้าโซนย่ืน เจ้าหน้าที่ประจ าโซนย่ืน เจ้าหน้าที่รักษาคัวามปลยดภัย และ 
       เจ้าหน้าที่ในส่วนยื่นที่เกี่ยวข้ยง 



อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
1)   ยุปกรณ์จับสัตว์ ได้แก่ สวิง กรง ตาข่าย ปืนยิงยาสลบ ผ้าขนหน  ให้จัดเตรียมไว้ตามจุดที่มีคัวามเสี่ยง  
     และบริเวณโรงเก็บยานพาหนะส าหรับพร้ยมปฏิบัติงาน 
2)   ยุปกรณ์ปรับพื้นที่และขนย้ายสัตว์  ได้แก่ รถเคัรน รถขุดเล็ก(เจซีบี) รถยนต์ขยงฝ่ายบริหารจัดการ 
     สัตว ์กรงขนย้าย และรถบรรทุกเล็ก 
3)   ยุปกรณ์ช่วยเหลืยการปฏิบัติงาน ได้แก ่แสลนด า ผ้าใบ พลาสติกใส ไม้กระดาน เชืยก แผ่นโลหะ  
     ตะแกรงเหล็ก ฯลฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการกรณีฉุกเฉิน อุทกภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การเกิดยุทกภัย น้ าท่วม ดินถล่มยันเกิดจากฝนตกหนัก ให้ผ ้ปฏิบัติงานท าการเฝ้าระวังระดับน้ า ประเมิน
สถานการณ์น้ าท่วมทุก 15-30 นาท ีเพ่ืยเป็นเกณฑ์ชี้วัดในการย้ายสัตว์ไปยังสถานที่ปลยดภัยยื่นๆ ในขั้นแรก เมื่ยมี
การประกาศเตืยนภัยให้เฝ้าระวังระดับน้ า และพบน้ าท่วมขังในคัยกหรืยส่วนแสดง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคัวรปฏิบัติ
ดังนี้ 

I. การเตรียมการรับมืออุทกภัยในคอกสัตว์ 

1) ย้ายสัตว์ที่ยย ่ในคัยกที่มีน้ าท่วมขังไปยังคัยกกักที่แห้งหรืยคัยกท่ีน้ ายังไม่ท่วม 
2) หากไม่มีคัยกกักที่แห้งและในคัยกกักไม่มีแคัร่หรืยขยนไม้ที่ยย ่เหนืยพ้ืน คัวรหาแคัร่หรืยกล่ยงยกส งจาก

พ้ืนที่สามารถรยงรับน้ าหนักสัตว์ตัวนั้นได้ 
3) กรณีสัตว์ยนุบาล ให้ท าการย้ายสัตว์ไปยังที่ยบยุ่นทันที 
4) เตรียมไฟกกในคัยกกักเพ่ืยให้คัวามยบยุ่นแก่สัตว์ รวมทั้งขึงผ้าใบหรืยสแลนเพื่ยป้ยงกันฝนสาดและลมพัด 
5) ปิดสวิตช์ไฟหรืยสะพานไฟที่เสี่ยงต่ยการเกิดไฟรั่ว ไฟฟ้าลัดวงจร หากพบว่าในคัยกมีปลั๊กไฟที่ยย ่ในระดับ

ต่ า คัวรหาดินน้ ามันหรืยวัสดุกันน้ าย่ืนๆยุดร ปลั๊กไฟไว้เพ่ืยป้ยงกันการเกิดไฟด ด ในส่วนแสดงที่มีการล้ยม
รั้วไฟฟ้า ให้เก็บสัตว์ก่ยนแล้วจึงปิดสวิตช์รั้วไฟฟ้า 

6) ใส่รยงเท้าบ ้ทยางทุกคัรั้งเมื่ยเข้าไปปฏิบัติการย้ายสัตว์ เพ่ืยป้ยงกันยันตรายจากไฟรั่ว 
7) หากมีสัตว์ยันตรายยย ่ในส่วนแสดง ให้ท าการเก็บสัตว์เข้าคัยกกักที่แข็งแรง ปลยดภัย และลงกลยนยย่าง

แน่นหนา ไม่คัวรปล่ยยสัตว์ไว้ในส่วนแสดง เนื่ยงจากสัตว์ยาจลยยคัยยยกไปพร้ยมกับน้ าได้ โดยเฉพาะ
สัตว์ยันตรายที่สามารถว่ายน้ าได้ เช่น เสืย หมี จระเข้ 



8) คัวรท าการตรวจสยบสภาพ คัวามแข็งแรงขยงคัยกสัตว์ ประต  ก าแพง รั้วกั้นคัยกยย่างสม่ าเสมย หากมี
การช ารุดหรืยมีคัวามเสี่ยงที่สัตว์จะหลุดให้รีบท าการซ่ยมแซมแก้ไข หรืยในกรณีเร่งด่วนให้ท าการย้ายสัตว์
ไปยังคัยกย่ืนที่ปลยดภัยและแข็งแรงกว่า 

9) หลังจากเก็บสัตว์แล้วคัวรท าการตรวจสยบจ านวนสัตว์ว่าเก็บคัรบหรืยไม่ และคัวรเข้าไปปฏิบัติงานในคัยก
กักไม่น้ยยกว่า 1 คันเพ่ืยช่วยเหลืยกันในกรณีเกิดเหตุสัตว์เข้าท าร้าย 

10) หากพบว่ามีสัตว์หายไปให้แจ้งต่ยผย.ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์หรืยหัวหน้ากลุ่มงานสัตวแพทย์และ
ด าเนินการตามมาตรการสัตว์หลุดต่ยไป  

11) ในกรณีที่มีน้ าท่วมส งจนสัตว์ไม่สามารถยย ่ในพ้ืนที่ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้ ให้ประสานไปยัง
ยงคั์การสวนสัตว์, กรมยุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, คัณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ืยขยคัวามช่วยเหลืยในการขนย้ายสัตว์และหาที่ยย ่ชั่วคัราวต่ยไป 

II. การตรวจสุขภาพสัตว์และการป้องกันโรคระบาดหลังอุทกภัย 

1) ท าคัวามสะยาดคัยกกักหลังน้ าท่วมด้วยน้ ายาฆ่าเชื้ยและป นขาว 
2) ท าการตรวจพื้นที่ชื้นแฉะหรืยพงหอ้าเพ่ืยก าจัดสัตว์มีพิษก่ยนปล่ยยสัตว์กลับเข้าส ่ส่วนแสดงหรืยคัยกกัก

เดิม 
3) คัวรเฝ้าระวังสัตว์ที่มีคัวามเสี่ยงในการเกิดโรคั เช่น สัตว์ที่ไม่ได้ท าการเคัลื่ยนย้ายไปยย ่ในที่แห้ง สัตว์ที่ยย ่

ในคัยกกักท่ียับชื้นมีน้ าท่วมขัง หากพบเห็นสัตว์แสดงยาการป่วย คัวรท าการแจ้งสัตวแพทย์ทันที  
4) สัตวแพทย์คัวรเน้นการตรวจโรคัในระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินยาหาร ท าการสุ่มตรวจยุจจาระ

และจ่ายยาถ่ายพยาธิสัตว์ที่ย้ายกลับไปยังคัยกเดิมติดต่ยกันยย่างน้ยย 2-3 เดืยนเพื่ยตัดวงจรพยาธิที่ยาจ
มาพร้ยมน้ าท่วมขัง 

 
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในสถานการณ์อุทกภัย 

1)    ผ ้ปฏิบัติงานหลัก ได้แก่ ผย.ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ หัวหน้ากลุ่มงานฯ หัวหน้างาน หัวหน้าโซน เจ้าหน้าที่ 
      ประจ าโซน และนายสัตวแพทย์ 
2)    ผ ้ปฏิบัติงานรยง ได้แก ่หัวหน้าโซนย่ืน เจ้าหน้าที่ประจ าโซนย่ืน และเจ้าหน้าที่ในส่วนยื่นที่เก่ียวข้ยง 

 
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 

1)   ยุปกรณ์จับสัตว์ ได้แก่ สวิง กรง ตาข่าย ปืนยิงยาสลบ ผ้าขนหน  ให้จัดเตรียมไว้ตามจุดที่มีคัวามเสี่ยง และ
บริเวณโรงเก็บยานพาหนะส าหรับพร้ยมปฏิบัติงาน 
2)   ยุปกรณ์ขนย้าย  ได้แก่ รถยนต์ขยงฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ กรงขนย้าย รถเคัรน และรถบรรทุกเล็ก 
3)   ยุปกรณ์ช่วยเหลืยการปฏิบัติงาน ได้แก ่ไม้กระดาน เชืยก แผ่นโลหะ ตะแกรงเหล็ก ฯลฯ  



แผนการจัดการกรณีฉุกเฉิน ธรณีพิบัติภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเกิดธรณีพิบัติภัยเป็นภัยธรรมชาติที่มีคัวามรุนแรงและไม่สามารถป้ยงกันการเกิดหรืยท านายการเกิด
ล่วงหน้าได้ ซึ่งผลขยงการเกิดธรณีพิบัติสามารถท าลายโคัรงสร้างสิ่งก่ยสร้างต่างๆได้เป็นบริเวณกว้าง ท าให้เกิด
คัวามส อเสียต่ยชีวิตและทรัพย์สินขยงทั้งคันและสัตว์ที่ยย ่ในพื้นที่ประสบเหตุ และในสวนสัตว์ที่ประสบเหตุจะมี
คัวามเสี่ยงต่ยการเกิดเหตุสัตว์ดุร้ายหลุดพร้ยมกันได้เป็นจ านวนมาก ดังนั้นเพื่ยเป็นแนวทางในการลดคัวาม
ยันตรายและคัวามส อเสียต่ยชีวิตและทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้ยงคัวรมีการปฏิบัติตนดังนี้  

I. การป้ยงกันและลดคัวามเสี่ยงการเกิดสัตว์หลุด  
           1)  ตรวจเช็คัสภาพโคัรงสร้างคัยกและกรงเลี้ยงสัตว์ยันตรายให้มีคัวามแข็งแรง หากพบคัยกช ารุดหรืย
โคัรงสร้างมีคัวามผิดปรกติคัวรรีบท าการซ่ยมแซม ซึ่งจะช่วยป้ยงกันเหตุสัตว์หลุดได้ในกรณีท่ีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่
มีคัวามรุนแรงไม่มาก 

2)  ตรวจสยบระบบไฟฟ้า สายไฟ ระบบคัวบคัุมลวดไฟฟ้า และถยดปลั๊กยุปกรณ์เคัรื่ยงใช้ไฟฟ้ายยกทุก
คัรั้งเมื่ยไม่มีคันยย ่ประจ าคัยกและในเวลากลางคัืน ซึ่งจะช่วยลดการเกิดยัคัคัีภัยจากไฟฟ้าลัดวงจรระหว่างเกิดเหตุ
แผ่นดินไหวลงได้ วัสดุที่เป็นเชื้ยไฟ เช่น กล่ยงกระดาษ ถุงกระสยบยาหาร หอ้าแห้ง ฟาง ไม่คัวรน ามาเก็บหรืยกยง
สุมกันไว้ในที่ที่เสี่ยงต่ยการเกิดเพลิงไหม้ และไม่คัวรวางวัสดุดังกล่าวไว้ใกล้คัยกหรืยกรงสัตว์มากเกินไป  

3)  ตรวจเช็คัต้นไม้ใหอ่ที่มีโยกาสจะล้ม หรืยต้นไม้ที่ตายแล้วบริเวณรยบส่วนแสดงและภายในส่วนแสดง 
คัวรท าการตัดแต่งให้เรียบร้ยย เพื่ยลดโยกาสที่ต้นไม้จะล้มใส่ยาคัาร ประชาชน และสัตว์ ในระหว่างเกิดเหตุ
แผ่นดินไหว และลดโยกาสการเกิดสัตว์หลุด 

 

  



II. การปฏิบัติตัวของผู้ปฏิบัติงานในระหว่างเกิดเหตุแผ่นดินไหว 

 1) ถ้าขณะนั้นก าลังปฏิบัติงานอยู่บนรถหรือยานพาหนะ ให้หยุดรถ และอยู่ในรถจนกว่าการสั่นไหวจะ
สงบลง  

2) ถ้ายย ่ในยาคัาร  
หากพบเพลิงไหม้เล็กน้ยยสามารถเห็นต้นเพลิงและขยบเขตเพลิงไหม้ได้ชัดเจน ให้ย้ายวัสดุที่สามารถติดไฟได้ง่าย
ยยกห่างจากต้นเพลิงโดยเร็ว น าถังดับเพลิงหรืยสายยางฉีดน้ าที่ยย ่ใกล้ที่สุดฉีดพ่นบริเวณต้นเพลิง หากไม่มีให้ใช้ผ้า
หนาชุบน้ าคัลุมทับต้นเพลิงและใช้เท้าเหยียบจนกว่าเพลิงจะดับ จากนั้นรดน้ าซ้ ายีกเพ่ืยให้คัวามร้ยนลดลงจนไม่
สามารถติดไฟซ้ าขึ้นมายีกได้ และรายงานให้ผ ้บังคัับบัอชาทราบเพ่ืยหาสาเหตุขยงเพลิงไหม้ 

 

III. กรณีเพลิงไหม้รุนแรง แต่ไม่มีการลุกลามไปยังคอกอ่ืน 

1)  กรณีพบเพลิงไหม้กินบริเวณกว้าง หรืยไฟลามไปติดเชื้ยไฟในคัยกท าไห้ไม่สามารถใช้น้ าจากสายยางฉีด
น้ าและถังดับเพลิงดับได ้ ให้ติดต่ยประสานขยใช้รถน้ ามาพ่นน้ าดับเพลิงทั้งในจุดที่เกิดเพลิงไหม้และบริเวณ
โดยรยบเพ่ืยป้ยงกันไฟลามไปยังคัยกย่ืน  

2)  เช็คัด ว่ามีผ ้บาดเจ็บหรืยไม่ ถ้ามีให้แจ้งหน่วยรักษาคัวามปลยดภัย (เบยร์ภายใน 1037)เพ่ืยติดต่ยขย
รถพยาบาล  

3)  หลังดับเพลิงได้ให้เช็คัจ านวนสัตว์และยาการบาดเจ็บขยงทั้งพนักงานและสัตว์ยีกคัรั้ง หากมีสัตว์ป่วย
หรืยสัตว์หลุดให้ด าเนินการแจ้งสัตวแพทย์  

4)  หากเกิดเหตุในเวลากลางคัืนให้ท าการแจ้งหน่วยรักษาคัวามปลยดภัยเพ่ืยขยก าลังคันในการช่วย
คัวบคัุมสถานการณ์ไม่ให้เพลิงไหม้ลามไปยังจุดย่ืน  

 

IV. กรณีเพลิงไหม้รุนแรง มีการลุกลามไปยังบริเวณโดยรอบ  

1) ถ้ามีปุ่มสัออาณไฟไหม้ยย ่ใกล้ให้กดสัออาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทันที  

2) แจ้งรปภ.เพ่ืยประสานไปยังหน่วยงานดับเพลิง รถพยาบาล ระหว่างรยหน่วยดับเพลิงให้ใช้รถน้ าขยง  

สพพ.2 ฉีดน้ าลดคัวามรุนแรงขยงเพลิงไปก่ยน  รวมถึงบริเวณพ้ืนที่โดยรยบต้นเพลิงเพ่ืยไม่ให้ไฟลาม  

 3) ประเมินสถานการณ์ และวางแผนการยพยพสัตว์ในบริเวณใกล้เคัียง  

 



V. การอพยพเคลื่อนย้ายสัตว์ออกจากพื้นที่ประสบอัคคีภัย 

1) สัตว์ขนาดเล็กและไม่ดุร้ายที่สามารถใช้แรงงานคันขนย้ายได้ให้รีบย้ายยยกทันที  

2) สัตว์เลี้ยงล กด้วยนมขนาดเล็ก ยาจท า race way ยย่างเร่งด่วนต่ยยยกมาจากประต ด้านที่ไฟยังลามไม่
ถึงเพ่ืยฉีดน้ าไล่ต้ยนสัตว์ขึ้นรถ/ใส่กรงขนย้าย/กระสยบ/ตะกร้า/ยยกไปยังคัยกกักย่ืน  

3) สัตว์ขนาดใหอ่ไม่สามารถจับบังคัับด้วยการใช้แรงคันได้ ให้ท าการย้ายด้วยการต้ยนผ่าน raceway ที่
ท าข้ึนยย่างเร่งด่วนไปยังพ้ืนที่ๆ ห่างยยกไปจากต้นเพลิงหรืยมีคัวามปลยดภัยกว่าพร้ยมทั้งฉีดพ่นน้ าแก่สัตว์เพ่ืยลด
คัวามร้ยน  

4) หากเพลิงไหม้ไกล้กรงสัตว์ปีกและสัตว์เลื้ยยคัลาน ซึ่งมีคัวามไวต่ยยุณหภ มิที่ส งง่ายกว่าสัตว์เลี้ยงล กด้วย
นมโดยทั่วไป คัวรใช้น้ าฉีดพ่นในกรงสัตว์ตลยดเวลาเพ่ืยช่วยลดยุณหภ มิจากการแผ่รังสีคัวามร้ยนขยงต้นเพลิงด้วย 

5) หากเพลิงไหม้ในคัยกสัตว์ตระก ลกวางหรืยแยนทีโลปที่ไม่มีคัวามดุร้ายยาจพิจารณาท าการเปิดประต 
หรืยพังประต เพ่ืยให้สัตว์สามารถหลบหนีเยาชีวิตรยดยยกมาก่ยนแล้วคั่ยยวางแผนการจับบังคัับกลับเข้าไปยีกคัรั้ง  

6) กรณีเป็นสัตว์ดุร้ายยาจจ าเป็นต้ยงขังสัตว์นั้นไว้จนกว่าจะสามารถคัวบคัุมสถานการณ์เพลิงไหม้ได้จึง
คั่ยยเข้าไปท าการเคัลื่ยนย้ายหรืยท าการรักษา 

7) ขณะเพลิงไหม้รุนแรงไม่คัวรเข้าไปในกรงสัตว์เพ่ืยช่วยเหลืยสัตว์เพราะยาจเกิดยันตรายกับผ ้เข้าไป
ช่วยเหลืยได้ คัวรรยจนกว่าจะมีพนักงานดับเพลิงเข้ามาช่วยคัุมสถานการณ์ แต่หากจ าเป็นต้ยงเข้าไปช่วยเหลืยสัตว์
ในกรงสัตว์ที่เพลิงก าลังลุกไหม้ยย ่ให้ใช้ผ้าชุบน้ าพันบริเวณใบหน้า ศีรษะ หรืยปิดจม กไว้ขณะเข้าช่วยเหลืยเพ่ืย
ป้ยงกันการส ดดมคัวันไฟและป้ยงกันการถ กไฟลวก  

8) กรณีเพลิงไหม้ในพ้ืนที่ที่มีสารระเหยยันตรายและวัตถุระเบิด ถังแก๊ส ให้กันผ ้ไม่เกี่ยวข้ยงทั้งหมดยยก
จากพ้ืนที่ห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาด แจ้งพนักงานดับเพลิงให้ทราบต าแหน่งขยงวัตถุดังกล่าว และปล่ยยให้เป็นหน้าที่
ขยงพนักงานดับเพลิง 

9) สัตวแพทย์เตรียมกระเป๋ายาสลบ ปืนยิงยาสลบ และเวชภัณฑ์ฉุกเฉิน เผื่ยกรณีขนย้ายสัตว์ สัตว์หลุด 
สัตว์ป่วย ปฐมพยาบาลเบื้ยงต้น  

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในสถานการณ์อัคคีภัย 
1)    ผ ้ปฏิบัติงานหลัก ได้แก่ ผย.ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ หัวหน้ากลุ่มงานฯ หัวหน้างาน หัวหน้าโซน เจ้าหน้าที่
ประจ าโซน และนายสัตวแพทย์ 
2)    ผ ้ปฏิบัติงานรยง ได้แก ่หัวหน้าโซนย่ืน เจ้าหน้าที่ประจ าโซนย่ืน เจ้าหน้าที่รักษาคัวามปลยดภัย และ
เจ้าหน้าที่ในส่วนยื่นที่เกี่ยวข้ยง 

 



อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
1)   ยุปกรณ์ดับเพลิงและป้ยงกันเหตุยัคัคีัภัย ได้แก ่ถังดับเพลิง รถบรรทุกน้ า เคัรื่ยงตัดหอ้า สัออาณเตืยน
เพลิงไหม ้  
2)   ยุปกรณ์จับสัตว์ ได้แก่ สวิง กรง ตาข่าย ปืนยิงยาสลบ ผ้าขนหน  ให้จัดเตรียมไว้ตามจุดที่มีคัวามเสี่ยง และ
บริเวณโรงเก็บยานพาหนะส าหรับพร้ยมปฏิบัติงาน 
2)   ยุปกรณ์ขนย้าย  ได้แก่ รถยนต์ขยงฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ กรงขนย้าย รถเคัรน และรถบรรทุกเล็ก 
3)   ยุปกรณ์ช่วยเหลืยการปฏิบัติงาน ได้แก ่ไม้กระดาน เชืยก แผ่นโลหะ ตะแกรงเหล็ก ตาข่ายเชนลิงก์ ฯลฯ  
 

ขนาด (ริกเตยร์) ลักษณะที่เกิด 

1.0-2.9 มีการสั่นไหวเล็กน้ยย ผ ้คันสามารถร ้สึกถึงการสั่นไหวได้ บางคันยาจมียาการเวียนหัว 

3.0-3.9 เกิดการสั่นไหวเล็กน้ยย ผ ้ยย ่ในยาคัารยาจร ้สึกเหมืยนรถไฟวิ่งผ่าน 

4.0-4.9 เกิดการสั่นไหวปานกลาง ผ ้ยย ่ในยาคัารและภายนยกยาคัารร ้สึกได้ถึงการสั่นสะเทืยน 
วัตถุท่ีแขวนยย ่มีการแกว่งไปมา 

5.0-5.9 เกิดการสั่นไหวเป็นบริเวณกว้าง สิ่งขยงและเคัรื่ยงเรืยนมีการเคัลื่ยนที่ 

6.0-6.9 เกิดการสั่นไหวรุนแรงมาก ยาคัารที่ไม่แข็งแรงเริ่มพังทลาย 

7.0 ขึ้นไป มีการสั่นไหวรุนแรง ยาคัารสิ่งก่ยสร้างมีการพังทลาย แผ่นดินแยก วัตถุท่ียย ่บนพื้นถ ก
เหวี่ยงกระเด็น 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

ภำคผนวก จ 
 
แนวทำงกำรปฏิบัติงำนด้ำนสัตวแพทย์ 

ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีได้จัดท ำแผนปฏิบัติงำนกลุ่มงำนสัตวแพทย์ ซึ่งประกอบด้วย
แผนปฏิบัติงำนด้ำนสุขภำพสัตว์และกำรรักษำสัตว์ แผนปฏิบัติงำนป้องกันโรคสัตว์ แผนปฏิบัติงำนชันสูตร
โรคสัตว์ แผนปฏิบัติงำนกำรส่งตัวอย่ำงเพื่อตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร แผนปฏิบัติงำนกำรเก็บรักษำซำกสัตว์ 
เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนงำนของบุคลำกรที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงถูกต้องและรวดเร็ว ซึ่งท ำให้
บุคลำกรมีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งสำมำรถรับมือกับเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นกับสุขภำพสัตว์หำกเกิด
สภำวะวิกฤติ 
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แผนปฏิบตัิงานกลุม่งานสัตวแพทย ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดทำโดย งานสตัวแพทย ์ฝ่ายบริหารจัดการสัตว ์

      มิถุนายน 2559 
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แผนการปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์และการรักษาสัตว์

1. การรัับแจั้งอาการสัตวั์ปั่วย 
1.1 เมื่อได้รับแจ้งว่าพบสัตวั์ป่วยไม่ว่าจะด้วยทางวาจา ทางเอกสาร หรือพบเห็นดั้ วยตนเองกั็ตาม 

ใหั้สัตวแพทย์ที่มัีหน้าที่รัับผิดชอบในจุดนั้นเข้าทำการตรวจวินิจฉัยโดยเรั็วที่สุด 

1.2 เมื่อได้รับแจั้งเหตุสัตวั์ปั่วยแลั้วให้ทำการติดต่อเจ้าหน้าที่งานธุรการเพ่ือติดต่อให้บุคลากรจากฝ่าย 
อ่ืนเข้ามาร่วมสัังเกตการณั์ แต่หากสัตว์ป่วยนั้นต้องการการตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างเร่งด่วนให้สัตวแพทย์ที่ 
รัับผิดชอบลงมือปฏัิบัติงานก่อนได้เลยโดยไม่ต้องรอบัุคลากรจากฝ่ายอื่นเข้ามาร่วมสัังเกตการณั์ 

1.3 หากสัตวแพทย์ผัู้รับผิดชอบไม่สามารถเข้าตรวจวินิจฉัยได้ในทันทีัซึ่งอาจเนัื่องมากจากกำ ลัง 
ท าการรักษาสัตว์ป่วย หรือติดภารกิจอื่นที่ส าคัญอยู่ ให้พิจารณาความเร่งด่วนของสัตว์ป่วยทีั่เพิ่งได้รับแจ้ง
ว่า ฉุกเฉินหรือไม่ หากไม่เร่งด่วนสามารถให้รอไปก่อนได้และเมื่อเสร็จภารกิจแล้วควรเข้าไปทำการตรวจ
วินิจฉัย สัตว์ป่วยที่ได้รับแจ้งนั้นโดยเร็วที่สุด แต่หากเป็นกรณีฉุกเฉินใหท้ าการติดต่อสัตวแพทย์คนอ่ืนเพ่ือให้ 
ท าการตรวจวินิจฉัยและรักษาแทนโดยไม่ต้องรอ 

1.4 ในวันที่สัตวแพทย์ที่รับผิดชอบในจุดที่มีการแจ้งสัตวั์ป่วยนั้นหยุดงานหรือลาป่วย ให้สัตวแพทย์ 
ระดับสัูงเป็นผัู้จ่ายงานใหั้แก่สัตวแพทย์ที่อยู่ท างานในวันนั้น เพ่ือท าการตรวจวินิจฉัยและรักษาแทน แต่หาก
ใน ขณะนั้นไม่มีสัตวแพทย์ระดับสูงอยูั่ให้สัตวแพทย์ที่ได้รับแจ้งเหตุเป็นผู้ลงไปตรวจวินิจฉัยและท าการรักษา
ได้ทันท ี

 
2. การซักประวัติและการเข้าตรวจวินิจฉัยสัตวั์ปั่วยระยะไกล 

2.1 ท าการซักประวัติอย่างละเอียดททีสุ่ดเท่าทีั่จะสามารถท าได้โดยใหพิ้จารณาจากความฉุกเฉินของั
สัตวั์ปั่วยประกอบด้วย การซักประวัติที่ควรท าัได้แก่ 

- ข้อมูลเบื้องต้นของตัวสัตวั์ เช่นัชนิดสัตวั์ อายัุ เพศ 
- สาเหตุของอาการปั่วยัและอาการปั่วยที่พบ  สัังเกตได้อย่างไรว่าป่วย 
- ระยะเวลาที่แสดงอาการปั่วย 
- ลักษณะการเลี้ยงดู การกินอาหารัการขัับถ่าย 
- ลักษณะพ้ืนที่เลี้ยง 
- พฤติกรรมปรกติของสัตวั์ชนิดนั้น หรือของสัตว์ตัวนั้น 
- ประวัติการปั่วยและการรักษาท่ีผ่านมา หรืออาการป่วยที่เคยเป็นมาก่อน 
- อ่ืนๆ 
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2.2 ท าการสังเกตระยะไกลด้วยตาเปล่าเพ่ือสังเกตดูบาดแผลั ฝี หนอง แมลงวันที่ตอมแผล หรือหาก 

ไม่สามารถเข้าใกลั้ได้ในระยะที่สายตาปรกติมองเห็น สามารถอาศัยกล้องส่องทางไกลในการสังเกตแทน 

2.3 ท าการสังเกตพฤติกรรมเฉพาะตัว เช่น การอยูั่อาศัย การกินอาหาร การกินน้ าัการเดินหรือวิ่งั
การขัับถ่ายัพฤติกรรมทางสังคม ว่ามีความผิดปรกติอย่างไรบ้าง เป็นต้น 

2.4 ท าการสังเกตพฤติกรรมระดับฝูง เช่น จ านวนตัวในฝูง อัตราส่วนเพศผู้เพศเมีย สภาพแวดล้อม 
สถานที่อยู่อาศัย ชั่วงเวลาที่พบอาการป่วย เป็นต้น 

2.5 สังเกตอุจจาระ ปัสสาวะของสัตว์ที่ขับถ่ายลงบนพ้ืนว่าปรกติหรือไม่ และอาจท าการเก็บเพื่อส่ง 
ตรวจทางห้องปฏัิบัติการต่อไป 

2.6 ในบางสถานการณ์อาจใช้การดมกลิ่นร่วมด้วยในการตรวจวินิจฉัย เช่น ในสัตว์ทีั่มีบาดแผลติดเชื้อ 
เรื้อรังั สัตว์ที่ฝัีแตกมีหนอง สัตว์ที่ปัญหากีบเท้าัหรือสัตว์ที่มัีภาวะท้องเสีย เป็นต้น 

2.7 อ่ืน ๆ 
 

3. แนวทางการรักษาสัตวั์ปั่วยระยะไกล 
3.1 หากพิจารณาข้อมูลจากการซักประวัติและการสังเกตอาการจากระยะไกลแล้วสามารถวินิจฉัย 

อาการและสาเหตุการปั่วยได้ัสามารถพิจารณาท าการรักษาได้โดย 
3.1.1 หากสััตวั์นั้นสามารถจัับบัังคัับได้ง่ายดั้วยมอืเปล่าหรือมีความคุ้นเคยกับคนเป็นอย่างดีให้ท าการ

ตรวจวินิจฉัยตามระบบั(ตามข้อั7.1)ัและเก็บตัวอย่างเพ่ือส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการหากจ าเป็นั(ตามข้อั7.2ั
และั7.3)

3.1.2 หากพิจารณาแล้วอาการป่วยนั้นไม่รุนแรงมาก สามารถหายได้เอง หรือในกรณีที่การรักษามี 
แนวโน้มทัี่จะเกิดความเสี่ยงต่อการทำให้สัตว์มีภาวะเครียดมาก หรือตื่นตกใจจนก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตสัตว์ 
มากกว่าทีั่จะได้รับผลการรักษาที่ดี สัตวแพทย์สามารถพิจารณาการรักษาโดยปล่อยให้หายป่วยเองตาม  
ธรรมชาตัิ เช่นในกรณีสัตว์กลัุ่มกวางและแอนทีโลปทีั่ขาหักแบบไม่มีบาดแผลเปิดภายนอก สัตว์ทีั่มีบาดแผล 
ถลอกหรือแผลเปิดไม่รุนแรงจากการต่อสู้กัน หรือสัตว์ที่มีอาการถ่ายเหลวที่วินิจฉัยแล้วว่าไม่ได้เกิดจากการติด 
เชื้อ เป็นต้น โดยสัตวแพทย์จะต้องคอยติดตามอาการอย่างใกล้ชิดและต่อเนืั่อง หากพบว่าอาการไม่ดีขึ้นให้ 
พิจารณาเพื่อวางแผนการตรวจร่างกายสัตวั์ปั่วยระยะใกล้ต่อไป (ตามข้อ 4) 

3.1.3 หากพิจารณาแล้วอาการป่วยนั้นไม่รุนแรงมาก หรือยังคงมีความเสี่ยงในการเข้าท าการรักษา 
ใกล้ชิดตัวสัตว์ แต่สัตว์นั้นสามารถกินยาในรูปแบบต่างๆทีั่สัตวแพทย์เตรียมให้ได้อย่างไม่ขาดช่วงเวลา 
สัตวแพทย์สามารถพิจารณารักษาโดยการให้ยาทางการกินได้ โดยสัตวแพทย์จะต้องคอยติดตามอาการอย่าง 
ใกลั้ชิดและต่อเนื่อง หากพบว่าอาการไม่ดีข้ึนให้พิจารณาเพ่ือวางแผนการตรวจร่างกายสัตวั์ปั่วยระยะใกล้ตั่อไป 
(ตามข้อ 4) 

3.1.4 หากพิจารณาแล้วว่าอาการป่วยไม่สามารถหายได้เองัและสัตว์ไม่สามารถกินยาได้ตามโปรแกรมั
ที่วางไว้ัแต่สัตว์นั้นยังมีความเสี่ยงที่จะบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในการจับบังคับัสัตวแพทย์สามารถพิจารณารักษาั
โดยการเป่า/ยิงยารักษาัโดยให้ใช้ดุลยพินิจของสัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบสัตว์ป่วยนั้นในการตัดสินใจ
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3.1.5 ในกรณีทีั่สัตว์ป่วยนั้นเป็นสัตว์สำคัญ หรือการตรวจรักษามีความเสี่ยงสูงที่จะก่อให้เกิด 
ข้อผิดพลาดหรือความสูญเสียของชีวิตสัตว์ ให้สัตวแพทย์ผูั้รับผิดชอบสัตวั์ป่วยนั้นแจ้งหรือปรึกษาสัตวแพทย์ 
ระดับสูงก่อนเพื่อประกอบการตัดสินใจในการตรวจรักษา 

3.2 หากพิจารณาข้อมูลจากการซักประวัติและการสังเกตอาการจากระยะไกลแล้วยังไม่สามารถ 
วินิจฉัยและท าการรักษาได้  ให้ท าการพิจารณาเพื่อวางแผนการตรวจร่างกายสัตว์ป่วยระยะใกล้ต่อไป  
(ตามข้อ 4) 
4. การพิจารณาเพื่อวางแผนการตรวจร่างกายสัตวั์ปั่วยระยะใกลั้ 

4.1 เมื่อต้องท าการตรวจร่างกายสัตวั์ปั่วยระยะใกลั้ให้ค านึงถึงปัจจัยต่างๆเหล่านี้ในการพิจารณาวาง 
แผนการวินิจฉัย 

4.1.1  เมื่อใหร่ : วัน และชั่วงเวลาใดท่ีเหมาะสมต่อการปฏัิบัติงาน 

4.1.2 ที่ใหน : สถานที่ใดเหมาะสมในการปฏัิบัติงาน ในพ้ืนที่เปิดหรือในคอกกัก หรือต้องท าการ 
ต้อนใหั้แยกออกจากฝัูงก่อนหรือไม ่

4.1.3  อย่างไร : สัตวั์แพทย์ต้องท าการพิจารณาวิธีการปฏิบัติงาน ขั้นตอนด าเนินงาน ปัญหาที่คาด 
ว่าจะพบและแนวทางแก้ไขปัญหา 

4.1.4 เวชภ ัณฑ์ เครื่องมือ : พิจารณาความพร้อมทั้งในด้านของจำนวนและคุณภาพของเวชภัณฑ์ 
และเครื่องมือที่มีอยู่ว่าเพียงพอต่อการปฏัิบัติงานหรือไม่ 

4.1.5  บุคลากร : จ านวนบุคลากรที่พร้อมจะร่วมท าการจับบังคับและตรวจวินิจฉัย รวมถึงความ 
ช านาญและความสามารถในการจับบังคับของเจ้าหน้าที่เลี้ยงสัตว์และความสามารถในการตรวจวินิจฉัยของ 
สัตวแพทย์เองด้วย 

4.1.6  จุดประสงค์ : เมื่อท าการจับบังคับแล้วจะท าอะไรกับตัวสัตวั์บ้าง นอกเหนือจากการตรวจ 
ร่างกาย เช่น อาจมีการท าเครัื่องหมายสัตว์ การท าวัคซีน ถ่ายพยาธิ หรือเก็บตัวอย่างส าหรับงานวัิจัยร่วมไป 
ด้วยพร้อมการตรวจร่างกาย เป็นต้น 

4.1.7   ความปลอดภ ัย : การปฏัิบัติงานต้องค านึงถึงความปลอดภัยต่อทั้งตัวผู้ปฏิบัติงานทุกคน 
และ ชัีวิตสัตว์ด้วย 

4.2ัหากพิจารณาปัจจัยที่ได้กล่าวมาแล้วั(ตามข้อั4.1.1 - 4.1.7) พบว่ายังขาดความพร้อมในการั
ตรวจวินิจฉัยัอาจพิจารณาขอความร่วมมือและความอนุเคราะห์ ับุคลากรัอุปกรณ์ัหรือข้อแนะน าจากั
หน่วยงานภายนอกัเช่นัคณะสัตวแพทยศาสตร์ัองค์การสวนสัตว์ัหรือสวนสัตว์เอกชนอื่นๆัเป็นต้น 

5.ัการวางแผนการจับบังคับและตรวจร่างกายสัตว์ป่วย 

          5.1 หากสัตว์ชนิดนั้นมีความคุ้นเคยกับคนัไม่มีความดุร้ายัไม่มีอันตรายัหรืออาจจะเป็นสัตว์ขนาดเล็กั
ที่ควบคุมบังคับได้ง่ายั ั สามารถท าการจับด้วยมือเปลาเพ่ือตรวจวินิจฉัยได้ั ให้เจ้าหน้าที่เลี้ยงสัตว์ผู้ดูแลสัตว์ตัวั
นั้นเป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์เพ่ือจับสัตว์ท าการตรวจร่างกายั หรือหากเจ้าหน้าที่เลี้ยงสัตว์ดังกล่าวติดภารกิจอ่ืนอยู่ั
สามารถให้ผู้อื่นที่มีความช านาญในการจับสัตว์ชนิดนั้นมาช่วยจับแทนก็ได้ 

ัััััััััั5.2ัในกรณีที่สัตว์นั้นเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ัมีความดุร้ายัมีเขี้ยวเล็บอันตรายัมีอาการตื่นกลัวได้ง่ายั
กรณีที่จ าเป็นต้องท าการรักษาด้วยการท าแผลหรือการผ่าตัดัหรือในกรณีใดๆก็ตามที่ไม่สามารถจับตรวจั
ร่างกายด้วยมือเปล่าได้อย่างปลอดภัยัต้องใช้วิธีการจับบังคับสัตว์ด้วยวิธีการพิเศษั(ตามข้อั6ั)ั 
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6. วัิธีการจัับบัังคัับสัตวั์ 
หากได้พิจารณาแลั้วว่าสัตว์นั้นไม่สามารถท าการจัับด้วยมือเปล่าได้โดยปลอดภัย ให้พิจารณาท าการจบััั

บัังคัับด้วยวัิธัีการพิเศษเพ่ือให้สามารถปฏัิบััติงานตรวจรัักษาได้ โดยแบั่งการจัับบัังคัับออกเปั็น 2 แบบ ได้แก่ 
6.1 การควบคุมบัังคัับด้วยวัิธีทางกายภาพ เช่น การใชั้สวิง การใช้ตาข่าย การท ารัั้วล้อม การใช้ซอง

บีบ การ ใชั้เชือกมัด การใช้กล่องขนย้าย เป็นต้น โดยการเลือกใช้อุปกรณ์หรือวิธีการใดัๆัให้พิจารณาััััั
ตามความัเหมาะสมของสภาพสัตว์ ลักษณะอาการป่วย สถานที่ สภาพแวดล้อม สภาพภูมิอากาศ และ
จ านวนผู้ร่วม ปฏัิบัติงาน หากท าการจับบังคับโดยวิธีการทางกายภาพไม่ส าเร็จอาจพิจารณาเปลี่ยนเป็นการ
จับบังคับด้วย วัิธีการทางเคมี (ตามข้อ 6.2) หรืออาจพิจารณาให้ยุติการท างาน แลั้วเริ่มวางแผนการท างาน
ใหม ่(ตามข้อ 4) 

6.2 การควบคุมบัังคัับด้วยวัิธีการทางเคมี จะเลือกใชั้ในกรณีที่ไม่สามารถท าการจับบังคับทาง
กายภาพ ได้อย่างปลอดภัย หรือจ าเป็นต้องท าการผ่าตัดใหญ่ โดยในการวางยาสลบสัตว์แต่ละครั้งให้อยูั่
ภายใต้ความ ควบคุมและดุลยพินิจของสัตวแพทย์ผูั้รับผิดชอบการรกัษาทุกขั้นตอน ในกรณีที่สัตว์ป่วยนั้นเป็น
สัตว์ส าคัญ หรือการวางยาตรวจรักษามีความเสี่ยงสูงที่จะก่อให้เกิดข้อผิดพลาดหรือความสูญเสียของชีวิต
สัตว์ ให้สัตวแพทย์ผัู้รับผิดชอบสัตว์ป่วยนั้นแจ้งหรือปรึกษาสัตวแพทย์ระดับสูงก่อนเพ่ือประกอบการตัดสินใจ
ในการตรวจรักษาหากท าการจับบังคับด้วยวิธีการทางเคมีไม่ส าเร็จ ให้พิจารณาให้ยุติการท างาน แล้วเริ่มวาง
แผนการ ท างานใหม ่(ตามข้อ 4) 

   7. การตรวจวินิจฉัย 

   7.1ัการตรวจวินิจฉัยตามระบบััให้ปฏิบัติตามการตรวจร่างกายพ้ืนฐานโดยทัาการตรวจัได้แก่ 

- การวัดอุณหภูมิร่างกาย 

- การตรวจชีพจรัเสียงการเต้นของหัวใจ 

- การวัดจ านวนครั้งการหายใจัและเสียงการท างานของปอด 

- การตรวจการขาดน้ า 

- การตรวจสีเยื่อเมือกัและภาวะโลหิตจาง 

- การคล าตามล าตัวักระดูกัข้อต่อัหรือช่องท้องเพ่ือหาสิ่งผิดปรกติ 

- การตรวจทางระบบสืบพันธุ์ 

- การตรวจระบบหูัคอัจมูก 

- อ่ืนๆัตามอาการป่วยที่ได้รับแจ้ง 
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7.2 พิจารณาท าการเก็บตัวอย่างเลือด ชิ้นเนื้อ อุจจาระ ขน หรือสิ่งอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการตรวจวินิจฉัย 
และให้ค านัึงถัึงการตรวจสัุขภาพประจ าปีหรือการเก็บตัวอย่างส าหรับงานวัิจัยไปพร้อมกันกับการวางยาสลบ 
ด้วย 

7.3 พิจารณาการตรวจพิเศษอ่ืนัๆ เช่น การถ่ายภาพรัังสัี การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถัีั่สูง การตรวจ 
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ เป็นต้น โดยหากไม่สามารถท าการวินิจฉัยได้เอง ให้ติดต่อขอความร่วมมือจากหน่วยงาน 
ภายนอก 

 
8. การรักษาและติดตามผลการรักษา 

8.1 ท าการรักษาตามอาการท่ีไดั้วินิจฉัย 
8.2 หากสัตวั์ปั่วยรายใดท าการจับบังคับด้วยวิธีการทางกายภาพ  ให้ท าการติดตามผลการจับบังคับ 

หลังการปล่อยให้เป็นอิสระด้วย โดยเฉพาะในสัตว์กลุ่มกวางัแอนทีโลป นกกระจอกเทศ และจิงโจ้ ที่สามารถ 
เกิดภาวะ capture myopathy ได้ง่าย 

8.3 หากสัตวั์ป่วยรายใดท าการจับบังคับด้วยวิธีการทางเคมี ให้สัตวแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์มี 
หน้าที่ในการเฝ้าการฟ้ืนสลบ จนกว่าสัตวั์นั้นจะกลับเข้าสู่ภาวะปรกติจึงสามารถปล่อยให้กลับสู่คอกหรือส่วน 
แสดงได ้ห้ามทิง้สัตว์ที่ยังไม่ฟ้ืนสลบดีไวั้เองเพัียงลาพังเพราะอาจเกิดเหตุอันตรายกับตัวสัตวั์ได้และอาจจะท าใหั้ 
ไม่สามารถชั่วยเหลือชัีวิตได้ทัน เป็นผลให้มีการสูญเสียตามมา 

8.4 หลังท าการรักษาแล้วตามแผนที่ได้วางไว้ ควรมีการติดตามผลการปฏัิบัติงานและผลการรักษา 
อย่างต่อเนื่องจนกว่าสัตว์นั้นจะหายปั่วย 

8.5 ควรท าการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือหาข้อบกพร่อง และหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน 
โอกาสต่อไป หรือในกรณีที่การปฏิบัติงานไม่ส าเร็จตามที่ต้ังเป้าหมายไว้ ให้กลับไปพัิจารณาเพ่ือวางแผนการ 
ตรวจร่างกายสัตวั์ปั่วยใหม่ (ตามข้อั4) 
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แ ผน ภาพแ ส ดงแผนก ารตรวจ  
               ัััััััััสัตวแพทยไ์ดร้ับแจ้งให้ท าการตรวจรกัษา    วน ินิจฉัยแ ล ะร ัก ษาส ั ตว ์ ป ่ วย  
  
                    ซักประวัติและการตรวจระยะไกล 
 

 
            ไมส่ามารถวินิจฉัยได้ั           วินิจฉัยได้จากการ 
ััััััััััััััััต้องท าการตรวจััััััััััััััซักประวัติัและการัััััััััััััััััััััรักษาโดยการให้ยาทางการกิน 
ััััััััััััััััััััััเพิ่มเติมัััััััััััััััััััััตรวจระยะไกล 
 
         

พิจารณาความเหมาะสมัความเสีย่งัข้อดีัข้อเสีย 
ความพร้อมของสถานท่ีัอุปกรณ์ัเวชภัณฑ์ั                                 ขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก 
ความช านาญของบุคลากรัและจ านวนบุคลากรที่ม ี เช่นัคณะสตัวแพทย์ฯัองค์การสวนสัตว ์

 
 5          วางแผนการท างานัและลงมือปฏิบัติงาน 
ััััััััััััััััััััััััโดยสามารถวางแผนงานได้มากกว่าั1ัแผน 
 

 
 
 
ััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััั 
ัััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััการจับบังคับวิธีการทางกายภาพัััััััััััััััการจับบังคับด้วยวิธีการทางเคม ี
                                                  ได้แก่ัใช้แรงงานคนัใช้สวิง/ตาข่าย -ัใช้ยาซึม 
 ใช้โล่ัใช้ซองบีบัใช้อุปกรณ์อื่นัๆั -ัใช้ยาสลบ 
 

1. ตรวจวินิจฉัยตามระบบ 
2. เก็บตัวอย่างเลือดัช้ินเนื้อัอุจจาระ 

     ขนัและอื่นัๆัเพื่อท าการตรวจทางห้อง 
      ปฏิบัติการัและงานศึกษาวิจบัััััััั               ไม่ส าเร็จตาม 

3. ตรวจพิเศษอื่นัๆัเช่นัการถ่ายภาพ         เป้าหมาย 
รังสีัการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััั  

      การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจัเป็นต้น 
    
 
 
ไม่ส าเร็จตามััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััปล่อยให้เป็นอิสระ 
เป้าหมาย ให้ยาฟ้ืนสลบ 
 

         
ััััััััััััััท าการรักษาัติดตามการฟื้นสลบัติดตามผลการปฏิบตัิงาน/ผลการรักษาอย่างใกล้ชิด 
ั ัััััและประเมินผลการปฏบิัติงานเพื่อหาข้อบกพร่องัและหาแนวทางแก้ไข 

 
   

2 
3 

1 

รักษาโดยปล่อยใหห้ายเองตามธรรมชาต ิ

ััััััััััััรักษาโดยการเป่า/ยิงกา 4 

6 

ต้องท าการจับควบคุมบังคับด้วยวิธีการพิเศษ 

7 

ไม่ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

8 
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แผนการปฏิบัติงานการป้องกันโรคสัตว ์
 

1. โรคพยาธิหัวใจ 

    ฉีดยาฆ่าตัวอ่อนัพยาธิหัวใจัด้วยยาัIvermectin กลุ่มสุนัขทุกั2ัเดือน 

กลุ่มแมวทุกั4ัเดือน 

กลุ่มหมีทุกั6ัเดือน 

2. ให้วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าัไข้หัดสุนัข 

ในกลุ่มสุนัขัแมวัหมีัและลิงัปีละั1ัครั้งั 

3. ตรวจสุขภาพัเจาะเลือด 

กลุ่มสัตว์กีบัปีละั2ัครั้งั 

กลุ่มแมวัสุนัขัหมีัปีละั1ัครั้งั 

กลุ่มลิงัปีละั1ัครั้งั 

กลุ่มสัตว์เลื้อยคลานัปีละั1ัครั้ง 

4. ตรวจหาพยาธิัถ่ายพยาธิ 

กลุ่มสุนัขัแมวัหมีัทุกั3ัเดือน 

ักลุ่มสัตว์กีบัปีละั2ัครั้งั 

กลุ่มสัตว์ปีกัปีละั2ัครั้งั 

กลุ่มสัตว์เลื้อยคลานัปีละั1ัครั้ง 

5. ตัดปีกัจุ่มไร 

นกัปีละั2 ครั้ง 
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แผนปฏิบัติงานการชันสูตรโรคสัตว ์

 
1. กรณีท่ีได้รับแจ้งว่ามีสัตว์ตาย 

- ลงพื้นที่เพ่ือถ่ายรัูปสถานที่เกิดเหตุเพื่อใชั้ประกอบการวินิจฉัยชันสูตรซาก 

- โทรศัพท์แจั้งหััวหน้าโซนหรือหััวหน้าจุดทราบ 

- โทรศัพท์แจั้งงานธัุรการฝ่ายจัดการสัตวั์เพ่ือแจ้งฝ่ายอื่นต่อไป 

- อ านวยความสะดวกและควบคุมดูแลการเคลื่อนย้ายซากเข้าสู่ห้องผ่าซาก 

2. กรณีท่ีเคลื่อนย้ายซากมาสู่ห้องชันสูตรซากแล้วไม่พบสัตวแพทย์ให้เขียนรายละเอียดเกี่ยวกับซากที่  
น ามาส่งลงบนกระดานหน้าห้องผ่าซากหรือโทรแจ้งสัตวแพทย์ทุกครั้ง 

3. ใหั้สัตวแพทย์ที่รัับซากเซ็นชื่อในช่องผัู้รัับซากในใบรายงานสัตว์ตายทุกครั้ง 

4. ท าการผ่าซากทันที ไม่ควรทิ้งซากไว้นานเกิน 24  ชั่วโมง กรณีทีั่ยังไม่ได้รบัอนุญาตใหท้ าการผ่า 
ชันสูตรซากจะเก็บซากไวั้ในห้องแชั่เย็น (0 - 4 องศาเซลเซียส) 

5. กรณีซากที่กลุ่มงานสัตวแพทย์เห็นควรส่งชันสูตรหน่วยงานภายนอก ให้ท าหนังสือขออนุญาตส่ง 
ซากให้ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารจัดการสัตว์เซ็นต์อนุมัติก่อนน าซากออกนอกพ้ืนที่ 

6. กรณีส่งชันสูตรซากหน่วยงานภายนอก ให้สัตวแพทย์ทีั่ปฏัิบัติหน้าที่ชันสูตรซากร่วมสังเกตการณ์ 
โดยถ่ายรัูปการชันสูตรซากและท ารายงานการชันสูตรซากเบื้องต้นส่งนายสัตวแพทย์ประจ าโซนทีั่เป็นเจ้าของ 
ซาก รอผลการชันสูตรซากจากหน่วยงานภายนอกัเมื่อผลมาถึงท าการถ่ายเอกสารส่งให้สัตวแพทย์ประจ าโซน 
1 ชุด ใหั้เจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบฐานข้อมูลสัตวั์ั1 ชุด และเก็บผลการชันสูตรซากตััวจรัิงไวั้ในแฟ้มรวบรวมผล 

7. กรณีท่ีท าการชันสูตรซากในพ้ืนที่ ให้มีการถ่ายรูปขณะท าการผ่าซากทุกครั้งเพ่ือท ารายงานการ 
ชันสูตรซากสั่งใหั้สัตวแพทย์ประจ าโซนภายใน 2 วันหลัังจากการชันสูตร 

8. ขณะทีท่ าการชันสูตรซากอาจมีการเก็บตัวอย่างเพ่ือน าไปตรวจวินิจฉัยเบื้องลึกดังนี้ 
8.1 การเก็บตัวอย่างเพ่ือตรวจทางจัุลพยาธัิวิทยา (Histopsthology) 

- ชิ้นเนื้อไม่ควรมีความหนาเกิน 1 ซม. โดยควรมีทัั้งบรัิเวณท่ีปกติและที่พบรอยโรค 
- เก็บชิ้นเนื้อในบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินเข้มข้น 10% ในอัตราส่วน ชิ้นเนื้อ ต่อ ฟอร์มาลิน เท่ากับ     
1 : 10 
- เขียนระบัุชนิดัต าแหน่งของชิ้นเนื้อใหั้ชัดเจน 

8.2 การเก็บตัวอย่างเพ่ือตรวจทางจัุลพยาธัิวิทยา (Microbiology) 
- ภาชนะหรือถัุงที่เก็บตัวอย่างต้องปลอดเชื้อ 
- อุปกรณ์ท่ีใชั้เก็บชิ้นเนื้อ ควรจุ่มแอลกอฮอล์ ผ่านเปลวไฟ แลั้วทิ้งใหั้เย็นก่อนใชั้ 
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-ัเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อโดย... 

ัการใช้ก้านส าลีเขี่ยบริเวณท่ีต้องการ 

ัการใช้หลอดฉีดยาที่ปลอดเชื้อดูดเก็บตัวอย่าง 

ัการตัดเก็บชิ้นเนื้อขนาดัประมาณั3ัตารางเซนติเมตรในภาชนะท่ีปลอดเชื้อ 

-ัตัวอย่างชิ้นเนื้อควรอยู่ในท่ีชื้นหรือในอาหารเลี้ยงเชื้อที่ปลอดเชื้อัภายใต้อุณหภูมิั4ัองศา 

-ัการเก็บตัวอย่างสามารถป้ายบริเวณขอบของหนองัหรือบริเวณท่ีสงสัยเพื่อทัาการย้อมสี 

ัส าหรับดูเซลล์หรือแบคทีเรียเบื้องต้นได้ 

8.3ัการเก็บตัวอย่างเพ่ือทัาการตรวจทางปรสิตวิทยาั(Parasitology) 

-ัตัวอย่างพยาธิเม็ดเลือดัควรทัาสเมียร์เลือดบนสไลด์ที่สะอาดอย่างน้อยั3ัแผ่น 

-ัตัวอย่างอุจจาระเก็บโดยันัาอุจจาระประมาณั2ักรัมัใส่ในเอทิลแอลกอฮอล์ที่ไม่มีสีัความั
เข้มข้นั70%ัหรือัเก็บในฟอร์มาลินในอัตราส่วนั1:1 

-ัการตรวจตัวอย่างอุจจาระเพ่ือหาพยาธิั:ัการสเมียร์ตัวอย่างบนสไลด์สะอาดั( fresh smear) , 
การตรวจหาไข่พยาธิด้วยวิธีลอยตัวั(Floatation) และการตรวจหาไข่พยาธิด้วยวิธีจมตัวั(Sedimentation) 

8.4ัเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อัสิ่งคัดหลั่ งัอุจจาระัหรือปัสสาวะัมาตรวจทางห้องปฏิบัติการัเช่นการย้อมสีัััััั
การตรวจปัสสาวะ 

9.ัการผ่าซากต้องดูวัตถุประสงค์ของการนัาซากไปใช้งานอ่ืนต่อด้วยัเช่นัการสตั๊ฟสัตว์ัการฟอกหนังัััั
ต้องท าการเปิดผ่าซากในแนวกลางตัวเพียงเส้นเดียวเพ่ือความสวยงามัซึ่งการเปิดผ่าซากขึ้นอยู่กับการพิจารณาั ััั
จากสัตวแพทย์ด้วยัหากสัตวแพทย์คาดว่าสัตว์เสียชีวิตเนื่องจากมีความผิดปกติในระบบสมองและไขสันหลังัเห็นควร
ส่ ง ส มองตรว จ ัสั ต วแพทย์ ที่ ท า หน้ า ที่ ผ่ า ชั นสู ต รซ ากต้ อ งตั ดส่ ว นหั ว เ พ่ื อ ส่ ง ต ร วจภายนอกต่ อ ไป
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แผนปฏิบัติงานการส่งตัวอย่างเพ่ือตรวจทางห้องปฏิบัติ 

1. การตรวจเลือด 
- น าตัวอย่างเลือด (whole blood and/or clot blood) ที่ต้องการส่งแช่ในตู้เย็นชั้นใต้ช่องแช่แข็ง 

ในถาด “ส่งตัวอย่าง” 
- กรอกข้อมูล ชนิดสัตวั์ เพศ ชื่อ โซน ผู้ส่ง วันที่ส่ง ต าแหน่งทีั่เจาะเลือด ฯลฯ ตามแบบฟอร์มการส่ง 
- ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีสามารถตรวจได้เฉพาะค่าเลือดเบื้องต้นัดังนี้ััั
Whole blood 
- PCV โดยใช้ัCapillary tube 
- White blood cell count    
- Red blood cell count                       โดยใช้ัHaemacytometer 

      -      การแยกชนิดเม็ดเลือดขาวโดยใช้สีย้อมั(Wright rapid stain) 
       - ัััััการตรวจพยาธิในเม็ดเลือดโดยใช้สีย้อมั(Wright rapid stain)   

Colt blood/Serum 
- ค่าชีวเคมีในเลือด (Blood chemistry) บางตัว ตรวจโดยใช้เครื่อง Vet test ซ่ึงจะท าการตรวจใน 

กรณัีฉุกเฉิน ต้องการทราบผลด่วนและจะท าการตรวจกรณีท่ีมัี แผ่น slide ที่ต้องใช้กับเครื่อง Vet test 
- รายงานผลการตรวจเลือด (กรณีตรวจเอง) ถ่ายเอกสารส่งสัตวแพทย์ประจ าโซน 1 ชัุด เก็บผลการ 

ตรวจตัวจรัิงรวบรวมไวั้สั่วนกลาง 
- กรณีท่ีต้องการให้ตรวจเบื้องต้นและส่งตรวจค่าชีวเคมีในเลือดเพ่ิมเติม จะมีการน าตัวอย่างเลือดส่ง 

ตรวจภายนอกในเวลาเที่ยงของวันรุ่งขึ้น 
- การรายงานผลการสั่งตรวจภายนอก เมื่อได้รับผลท าการถ่ายเอกสารส่งสัตวแพทย์ประจ าโซน 1 

ชัุด เก็บผลการตรวจตัวจรัิงรวบรวมไวั้สั่วนกลาง 
 

2. การตรวจอุจจาระและปัสสาวะ 
- น าตัวอย่างอุจจาระหรือปััสสาวะที่ต้องการสั่งแชั่ในตัู้เย็นชั้นใต้ช่องแชั่แข็ง ในถาดสั่งตัวอย่าง 
- กรอกข้อมูล ชนิดสัตวั์ เพศ ชื่อัโซน ผู้ส่งัวันที่ส่ง ตามแบบฟอร์มการสั่งตัวอย่าง 
- ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีสามารถตรวจเบื้องต้น ดังนี้ 

- การสเมียร์ตัวอย่างบนสไลด์สะอาด (fresh smear) 
- การตรวจหาไข่พยาธิด้วยวัิธัีลอยตัว (Floatation) 
- การตรวจหาไข่พยาธิด้วยวัิธัีจมตัว (Sedimentation) 
- การตรวจปััสสาวะโดยใชั้ Stript test ส าหรับตรวจปัสสาวะ 
- การตรวจหาผลึกนิว่ในปสัสาวะโดยน าไปปั่นและย้อมสัี 
- รายงานผลการตรวจปััสสาวะ อุจจาระ ถ่ายเอกสารส่งสัตวแพทย์ประจ าโซน 1 ชัุด เก็บผล 

การตรวจตัวจรัิงรวบรวมไวั้สั่วนกลาง 
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3. การย้อมส ี 
จาก เลือด (Whole blood) ปัสสาวะ อุจจาระ สิ่งคัดหลั่งต่างๆ content ในระบบทางเดินอาหาร 

และตัวอย่างจากชิ้นเนื้อัสีย้อมที่มี ดังนี้ 
- Gram stain 
- Wright rapid stain 
- Wright giemsa stain 
- Acid fast stain 
- Methylene blue 

รายงานผลการย้อมสี ถ่ายเอกสารส่งสัตวแพทย์ประจ าโซน 1 ชัุด เก็บผลการตรวจตัวจริงรวบรวมไว้ 
สั่วนกลาง 

 
4. การตรวจปรสติภายนอก 
- การขูดผิวหนัง น ามาดูดั้วยกล้องจัุลทรรศน ์
- การจับเอาตัวปรสิตน ามาดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ 
รายงานผลการตรวจปรสิตภายนอกัถ่ายเอกสารส่งสตัวแพทย์ประจ าโซน 1 ชัุด เก็บผลการตรวจตัว 

จรัิงรวบรวมไวั้สั่วนกลาง 
 

แผนการปฏิบัติงานการเก็บรักษาซากสัตว ์
  

ซากสัตว์ตาย 
 หลังจากเสร็จสิ้นการชันสูตรซากแล้ว 
 1.ัหากพบว่าซากสัตว์เป็นโรคติดต่อั(Zoonosis) ให้รีบท าลายซากโดยการฝังหรือเผาทันที 
 2.ัซากสัตว์ที่มีสภาพสมบูรณ์ัเช่นัหนังัขนัไม่เสียหายัให้พิจารณาท าการสตั๊ฟสัตว์หรือน าไปฟอก

หนังัทั้งนี้ต้องได้รับการพิจารณาจากผู้เกี่ยวข้องหลายัๆัฝ่าย 
 3.ัซากสัตว์ที่มีสภาพไม่สมบูรณ์ัเช่นัซากเน่าัหนังฉีกขาดัขนหลุดลุ่ยัพิจารณากระท าั2ัวิธีัคือ 
  3.1ัการต้มเอาส่วนของโครงกระดูกมาประกอบเป็นโครงสร้างล าตัวัเพื่อประโยชน์ในด้าน

การศึกษาวิจัยต่อไป 
  3.2ัตัดเอาเฉพาะส่วนหัวฝังทรายัเพ่ือให้เนื้อและหนังหลุดหายไปเหลือแต่กะโหลกัน าไป

แปรรูปเป็นงานปั้นหัวัหรือน ากะโหลกไปใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษาให้ความรู้หรืองานวิจัยต่อไป 

 4.ัท าทะเบียนลงบนซากทุกชิ้น 

เขาสัตว์ 
 กรณีเขาของสัตว์ตระกูลกวางเพศผู้ที่จะมีการผลัดเขาทุกปีัหลังจากรับเขามาจากเจ้าหน้าที่บริหารสวัสดิภาพ
สัตว์ัเจ้าหน้าที่เสริมสร้างพฤติกรรมสัตว์มีการจัดการัดังนี้ 
  1.ัท าทะเบียนโดยการเขียนรหัสและหมายเลขลงบนเขาสัตว์ทุกชิ้น 

  2.ัท าบัญชีรับั–ัจ่ายเขาัเพื่อน าไปแปรรูปเป็นงานปั้นเขาสัตว์ 

 ไข่นกกระจอกเทศ 
 หลังจากรับไข่นกกระจอกเทศมาจากเจ้าหน้าที่บริหารสวัสดิภาพสัตว์ัเจ้าหน้าที่เสริมสร้างพฤติกรรมสัตว์มี
การจัดการัดังนี้ 
  1.ัน าไข่ที่เสียแล้วเจาะเอาส่วนข้างในออกัท าความสะอาดผึ่งแดดให้แห้ง 
  2.ัท าเครื่องหมายทะเบียนซากัโดยเขียนหมายเลขลงบนเปลือกไข่ทุกฟอก 
  3.ัท าบัญชีรับั–ัจ่ายไข่ัแก่ผู้ที่น าไปแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
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แนวทำงกำรควบคุมสัตว์หลุด 
 ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี ได้จัดท ำแผนมำตรกำรควบคุมสัตว์หลุด และใช้เป็นคู่มือในกำร
ปฏิบัติของบุคลำกร กรณีมีสัตว์หลุดที่เกิดจำกควำมช ำรุดของคิกสัตว์และอุบัติเหตุต่ำงๆที่อยู่นอกเหนือกำร
ควบคุมได้ ทั้งน้ี เพื่อให้บุคลำกรที่เกี่ยวข้องสำมำรถปฏิบัติในเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งสำมำรประสำนงำน
ไปยังฝ่ำยต่ำงๆที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงรวดเร็ว เพื่อลดอันตรำยจำกสัตว์ดุร้ำยที่อำจเกิดกับนักท่องเที่ยวและ
ชุมชนโดยรอบส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี ซึ่งประกอบด้วย 
 - กำรปฏิบัติในกรณีสัตว์หลุดออกจำกส่วนแสดงสัตว์แต่ยังอยู่ในพื้นที่ 
 - กำรปฏิบัติในกรณีสัตว์หลุดออกไปภำยนอกพื้นที่ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนมาตรการควบคุมสัตว์หลุด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท าโดย งานสัตวแพทย์ ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ 
        มิถุนายน 2559 
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แผนมาตรการควบคุมสัตว์หลุด 
 จากที่ได้กล่าวมาในบทก่อนหน้านี้ถึงแนวทางการปฏิบัติงาน การตรวจนับสัตว์ การตรวจความ

เรียบร้อย การส ารวจความช ารุดของคอกสัตว์ต่างๆ ซึ่งมีความส าคัญในการป้องกันเหตุการณ์สัตว์หลุด แต่ถึง
อย่างไรก็ตามก็ยังอาจมีเหตุการณ์สัตว์หลุดที่เกิดจากอุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมได้ เจ้าหน้าที่
ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์จึงควรต้องทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนในเหตุการณ์ฉุกเฉิน  รวมทั้งสามารถ
ประสานงานไปยังฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้องตามสายงานบังคับบัญชา เพื่อลดอันตราย
จากสัตว์ดุร้ายที่อาจเกิดกับนักท่องเที่ยวและชุมชนโดยรอบส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้ 

บทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน 
1. หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีบริหารสวัสดิภาพสัตว์หรือเจ้าหน้าท่ีสัตวบาล 

 จะต้องท าการตรวจเช็คสภาพของพื้นที่ของคอกกักหรอืส่วนแสดงทุกวันว่ามีจุดไหนที่
มีความเสี่ยงต่อการเกิดสัตว์หลุดได้ ถ้าพบจะต้องรายงานต่อหัวหน้าจุดบริหารสวัสดิ
ภาพสัตว์หรือหัวหน้าตามสายบังคับบัญชาเป็นล าดับ ที่รับผิดชอบในการดูแลคอกกัก
หรือส่วนแสดงนั้น เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาด าเนินการซ่อมแซมหรือ
แก้ไขโดยทันที 

 การเข้าหรือการออกคอกกักและส่วนแสดงสัตว์ เพื่อการท างานจะต้องปิดประตูคอก
กักหรือส่วนแสดงทุกครั้ง   

 ในกรณีที่พบว่ามีปัจจัยจากภายนอกส่วนแสดงที่จะท าให้เกิดกรณีสัตว์หลุดได้
เจ้าหน้าที่บริหารสวัสดิภาพสัตว์หรอืเจา้หน้าที่สัตวบาล จะต้องรายงานต่อหัวหน้าจุด
บริหารสวัสดิภาพสัตว์หรือหัวหน้าตามสายบังคับบัญชาเป็นล าดับ เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ 
ที่เกี่ยวข้องเข้ามาด าเนินการซ่อมแซมหรือแก้ไขโดยทันที 

 ในกรณีที่เกิดปัญหาแต่สามารถแก้ไขได้ในเบื้องต้น จะต้องท าการแก้ไขในเบื้องต้นไป
ก่อนโดยทันที่ จากนั้นจะต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงแก้ ไขต่อไป 
โดยจะต้องรายงานปัญหาและความคืบหน้าในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนต่อหัวหน้าจุด
บริหารสวัสดิภาพสัตว์หรอืหวัหน้าตามสายบังคับบัญชาเป็นล าดับที่รับผิดชอบในการ
ดูแลคอกกักหรือส่วนแสดงนั้น 

 เจ้าหน้าที่เลี้ยงสัตว์จะต้องนับสัตว์ทุกครั้งทั้งก่อนการท างานประจ าวันและหลังจาก
การเก็บสัตว์จากส่วนแสดงหลังการปิดให้บริการในทุกวัน ถ้าพบว่าจ านวนไม่ครบ
จะต้องตรวจหาให้ครบ และถ้าไม่สามารถหาพบจะต้องรายงานต่อหัวหน้าจุดบริหาร
สวัสดิภาพสัตว์หรือหัวหน้าตามสายบังคับบัญชาเป็นล าดับที่รับผิดชอบในการดูแล
คอกกักหรือส่วนแสดงนั้น และ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารสวัสดิภาพสัตว์ เพื่อท าการ
ติดตามค้นหาต่อไป  
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2. หน้าท่ีของหัวหน้างานบริหารสวัสดิภาพสัตว์และหัวหน้าจุดบริหารสวัสดิภาพสัตว์ 

 ท าการก ากับดูแลการท างานของ เจ้าหน้าที่บริหารสวัสดิภาพสัตว์ที่ในเขตที่ตนเอง
รับผิดชอบในการดูแลคอกกักหรอืสว่นแสดงนั้น ให้ท าตาม มาตรการการป้องกันมิให้
เกิดกรณีสัตว์หลุดอย่างเคร่งครัด 

 จะต้องท าการตรวจเช็คคอกกักหรือส่วนแสดงสัตว์ที่ตนเองรับผิดชอบในทุกวัน และ
คอยติดตามตรวจสอบปัญหาและหาทางแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดข้ึนได้  

 ถ้าเกิดปัญหาที่อาจท าให้เกิดสัตว์หลุดได้จะต้องลงไปยังคอกกักหรือส่วนแสดงสัตว์ที่
เกิดปัญหาและสั่งการให้มีการแก้ไข โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุง
แก้ไขต่อไป โดยจะต้องรายงานปัญหาและความคืบหน้าในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนต่อ
หัวหน้าสวัสดิการสัตว์ 

 ในกรณีที่เกิดปัญหาแต่สามารถแก้ไขได้ในเบื้องต้น จะต้องรีบสั่งการแก้ไขในเบื้องต้น
ไปก่อนโดยทันที่ จากนั้นจะต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
โดยจะต้องรายงานปัญหาและความคืบหน้าในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนต่อหัวหน้า
สวัสดิการสัตว์ 

 

3. หน้าท่ีของหัวหน้ากลุ่มงานบริหารสวัสดิภาพสัตว์ 

 ท าการก ากับดูแลการท างานของหัวหน้างานบริหารสวัสดิภาพสัตว์ หัวหน้าจุด
บริหารสวัสดิภาพสัตว์ เจ้าหน้าที่บริหารสวัสดิภาพสัตว์ให้ท าตาม มาตรการการ
ป้องกันมิให้เกิดกรณีสัตว์หลุดอย่างเคร่งครัด 

 จะต้องท าการติดตามตรวจสอบปัญหาและหาทางแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดข้ึนได้อย่าง
ละเอียดรอบคอบเพื่อป้องกันมใิห้เกิดกรณีสัตว์หลดุจากคอกกักหรือส่วนแสดงสัตว์ได้ 

 ถ้าเกิดปัญหาที่อาจท าให้เกิดสัตว์หลุดได้จะต้องลงไปยังคอกกักหรือส่วนแสดงสัตว์ที่
เกิดปัญหาและสั่งการให้มีการแก้ไข โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุง
แก้ไขต่อไป โดยจะต้องรายงานปัญหาและความคืบหน้าในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน
ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารจัดการสัตว์โดยตรง 
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มาตรการควบคุมเหตกุารณ์เม่ือมีเหตุสตัว์หลุด 
ในเหตุการณ์ที่เกิดกรณีสัตว์หลุดออกจากส่วนแสดงสัตว์ หรือ คอกกักสัตว์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความ

เสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ ในกรณีนี้เราจะแบ่งกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวของในระดับต่างๆ กัน ได้แก่ 

1. ผู้ท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวข้องรับผิดชอบโดยตรง 

   1.1. ผู้อ านวยการส านักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี 

   1.2. ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ 

   1.3. หัวหน้ากลุ่มงานสัตวแพทย์ อนุรักษ์ และวิจัย  

   1.4. หัวหน้ากลุ่มงานบริหารสวัสดิภาพสัตว์ 

   1.5. นายสัตวแพทย์ 

1.6. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานสัตวแพทย์ 

1.7. เจ้าหน้าที่สัตวบาล 

   1.8. หัวหน้างานบริหารสวัสดิภาพสัตว์ 

   1.9. หัวหน้าจุดบริหารสวัสดิภาพสัตว์ 

   1.10. เจ้าหน้าที่บริหารสวัสดิภาพสัตว์ 

   1.11. ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว (ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์) 

   1.12. แม่ข่ายวิทยุ (กุญชร) 

   1.13. หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย 

1.14. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

1.15. เจ้าหน้าที่พยาบาล 

1.16. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

 

2. ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทางอ้อม 

2.1. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานหรืองานอื่นๆภายในฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ ได้แก่ เจ้าหน้าที่
งานวิจัย เจ้าหน้าที่งานออกแบบและเสริมสร้างพฤติกรรมสัตว์ เจ้าหน้าที่งาน
โภชนาการ เจ้าหน้าที่งานฝึกและแสดงสัตว์ เจ้าหน้าที่งานบริหารในฝ่ายบริหาร
จัดการสัตว์ รวมไปถึงพนักงานขับรถด้วย 
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2.2. ผู้อ านวยการฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายบริการ ฝ่ายพัฒนา
ธุรกิจ ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบ ารุง  

2.3. เจ้าหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้แก่  ฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายบริการ ฝ่าย
พัฒนาธุรกิจ ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบ ารุง ร่วมไปถึงเจ้าหน้าที่ในส่วนของงาน
ประชาสัมพันธ์ด้วย 

2.4. ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว ของฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้แก่ ฝ่ายอ านวยการ 
ฝ่ายบริการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบ ารุง  ร่วมไปถึง
ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวในส่วนของงานประชาสัมพันธ์ด้วย 

   2.5. ก านัน 

   2.6. ผู้ใหญ่บ้าน 

   2.7. นายอ าเภอ 

   2.8. ต ารวจ 

   2.9. ทหาร 

   2.10. อาสาสมัครชุมชน 

   2.11. หน่วยกู้ภัยของรัฐและเอกชน 

   2.12. โรงพยาบาลและ/หรือนามัยใกล้เคียง 

   2.13. สถานีวิทยุและ/หรือหอกระจายข่าวชุมชน 

กลุ่มบุคคลเหล่านี้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทางอ้อมในเหตุการณ์ที่เกิดกรณีสัตว์
หลุด มีหน้าที่ค่อยให้การสนับสนุนการท างานของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบโดยตรง ตามข้อ 1. 
ตามที่กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบโดยตรงขอความร่วมมือ  

 

3. ผู้ท่ีไม่เกี่ยวข้อง 

   3.1. ผู้รับเหมาก่อสร้าง ลูกจ้างรับเหมาก่อสร้าง ร่วมถึงบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการท างานภายใน ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีโดยตรง หรือบุคคลที่ท างานให้กับร้านค้าที่ท าการ
ประมูลหรือท ากิจการภายใน ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

   3.2. บุคคลที่เข้ามาติดต่องานภายในส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ที่ไม่ได้รับ
อนุญาตหรือขอความช่วยเหลือ ให้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในเรื่องนี้ 

   3.3. นักศึกษาฝึกงาน ยกเว้นกรณีได้รับอนุญาตให้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ 
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   3.3. นักท่องเที่ยว 

   3.4. ประชาชนทั่วไป 

 

การก าหนดระดบัความอนัตรายของสตัว์ที่หลุด 
 ในการจัดระดับความอันตรายของสัตว์แต่ละชนิดข้ึนอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่ ชนิดสัตว์ ขนาดตัวสัตว์ 

ความดุร้าย ความคุ้นเคยต่อคนเลี้ยง และความสามารถในการหลุดออกนอกพื้นที่ ซึ่งแต่ละสวนสัตว์อาจมีการ
จัดแบ่งรหัสสีและระดับความอันตรายแตกต่างกัน โดยการใช้รหัสสีในการแจ้งเหตุมีข้อดีคือป้องกัน
บุคคลภายนอกทราบเหตุการณ์ ป้องกันการเกิดความตระหนกหรือแตกตื่นของผู้ไม่เกี่ยวข้องในระหว่างการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการจับบังคับสัตว์  และยังช่วยลดโอกาสที่ข่าวเหตุการณ์สัตว์หลุดจะรั่วไหลออกไป
ยังสื่อมวลชนได้ในระดับหนึ่ง  หรือจะก าหนดใช้รหัสอื่นๆนอกเหนือจากรหัสสีในการแจ้งเหตุก็ได้แล้วแต่
หน่วยงานจะก าหนด ยกตัวอย่างการก าหนดรหัสสีระดับความอันตรายของสัตว์ที่หลุด ดังนี ้

ระดับ 1 (รหัสเขียว) สัตว์ไม่ดุร้ายหรือสัตว์เช่ือง เช่น นก กวาง ม้า แพะ กวางผา แกะภูเขา เป็นต้น    

ระดับ 2 (รหัสเหลือง) สัตว์ไม่ดุร้ายหรือสัตว์เช่ือง แต่อาจท าอันตรายคนได้เมื่อเครียดหรือตกใจ เช่น 
ชะน ีเสือขนาดเล็ก หมีขอ สมเสร็จ กระทิง กวางเพศผู้เขาแก่ เป็นต้น  

ระดับ 3 (รหัสแดง) สัตว์ดุร้ายหรือสัตว์มีพิษร้ายแรง ได้แก่ จระเข้ เสือขนาดใหญ่ หมี ไฮยีน่า สิงโต 
หมาป่า ชิมแพนซี ช้างตกมัน งูพิษ กบพิษ เป็นต้น  

 

ล าดับการแจ้งเหตุสัตว์หลุด 
ระดับ 1 (รหัสเขียว Green code) ให้แจ้งหัวหน้าจุดหรือหัวหน้าโซนก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้นให้ท า

การควบคุมสถานการณ์ภายในจุดเอง หากคาดว่าจะไม่สามารถจับสัตว์ที่หลุดได้ให้แจ้งต่อมายังสัตวแพทย์  

ระดับ 2 (รหัสเหลือง Yellow code) ให้แจ้งหัวหน้าโซนก่อนเป็นอันดับแรกและแจ้งสัตวแพทย์เพื่อให้
เข้ามาช่วยควบคุมและจับบังคับสัตว์โดยเร็ว หัวหน้าโซนต้องพิจารณาแจ้งผู้อ านวยการต่อตามล าดับหากสัตว์
นั้นเริ่มอยู่นอกเหนือสถานการณ์ที่จะสามารถควบคุมได้ 

ระดับ 3 (รหัสแดง Red code) ให้แจ้งหัวหน้าโซนหรือสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุด หากสัตว์นั้นอยู่ในบริเวณ
ที่จะเป็นอันตรายต่อประชาชนนักท่องเที่ยว ให้แจ้งไปยังรปภ.ด้วยเพื่อเปน็ศูนย์ประสานข้อมูลต่อไปยังฝ่ายอืน่ๆ
ที่เกี่ยวข้องต่อไป  
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การแต่งตั้งหัวหน้าชุดจับบังคับสัตว์ในเหตุการณ์สัตว์หลุด 
ผอ.ฝ่ายจกส.  

หน.กลุ่มงานสัตวแพทย์ อนุรักษ์ และวิจัย 

หน.งานสัตวแพทย์ 

หน.กลุ่มงานบริหารสวัสดิภาพสัตว์ 

หน.งานบริหารสวัสดิภาพสัตว์ 

 

การติดต่อสื่อสารระหว่างเกิดเหตุการณ์สัตว์หลุด 
1. วิทยุสื่อสาร   

ข้อด ี- สื่อสารรวดเร็วและได้พร้อมกันทีละหลายๆคน  

ข้อเสีย - เกะกะเวลาท างาน ท าให้ไม่ค่อยจะพกกัน และมีโอกาสที่คนภายนอกจะ
ทราบเรื่องสัตว์หลุด 

2. โทรศัพท์  

ข้อด ี- ทุกคนมีโทรศัพท์  

ข้อเสีย - ต้องโทรบอกทีละคน ใช้แจ้งสถานการณ์ให้ทุกคนรู้พร้อมๆกันไม่ได้ บางจุด
ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ 

3. ประกาศเสียงตามสาย  

ข้อด ี- ทุกจุดที่มีล าโพงสามารถได้ยินประกาศได้พร้อมกัน  

ข้อเสีย - ยังไม่มีระบบที่ครอบคลุมทุกฝ่าย เหมาะกับการใช้สื่อสารกับนักท่องเที่ยว
มากกว่าเจ้าหน้าที่  
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ขั้นตอนในการปฏิบัติหน้าที่กรณีสัตว์หลุดออกจากส่วนแสดงสัตว์แต่ยังอยู่ในพื้นที่ 
1. ล าดับหน้าท่ี 

1.1. หัวหน้าชุด 

ให้ผู้ที่มีต าแหน่งต่อไปนี้ มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นหัวหน้าชุดรับผิดชอบในเหตุการณ์ที่เกิดกรณีสัตว์หลุด
ตามล าดับ ได้แก่ ผู้อ านวยการส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ หัวหน้า
กลุ่มงานสัตวแพทย์ อนุรักษ์ และวิจัย หัวหน้างานสัตวแพทย์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารสวัสดิภาพสัตว์ 
นายสัตวแพทย์ หัวหน้างานบริหารสวัสดิภาพสัตว์ โดยให้ยึดผู้อ านวยการส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็น
หัวหน้าชุดก่อนยกเว้นกรณีที่ผู้อ านวยการส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีไปปฏิบัติราชการอื่น ให้ยกบุคคลที่มี
ล าดับถัดลงไปตามที่ปรากฏ ให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชุดแทน โดยจะมีอ านาจเต็มในการสั่งการ 

 1.2. เจ้าหน้าท่ีหน่วยสัตว์แพทย์ 

 ให้ผู้ที่มีต าแหน่งต่อไปนี้ มีหน้าที่รับผิดชอบเตรียมอุปกรณ์วางยาหรือยิงยาสลบร่วมถึงอุปกรณ์ในการ
รักษาและกู้ชีพให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ที่เกิดกรณีสัตว์หลุด  ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มงานสัตวแพทย์ 
อนุรักษ์ และวิจัย หัวหน้างานสัตวแพทย์ นายสัตวแพทย์ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ีช่วยงานสัตวแพทย์
เจ้าหน้าท่ีสัตวบาล เจ้าหน้าท่ีวิจัย และ/หรือบุคคลที่ได้รับการขอร้องหรือค าสั่งจากบุคคลดังกล่าวข้างต้นให้
ปฏิบัติหน้าที่ในการเตรียมอุปกรณ์ดังกล่าว 

 1.3. เจ้าหน้าท่ีควบคุมสัตว์หรือจ ากัดบริเวณสัตว์ 

 ให้ผู้ที่มีต าแหน่งต่อไปนี้ มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมสัตว์หรือจ ากัดบริเวณสัตว์ใน
เหตุการณ์ที่เกิดกรณีสัตว์หลุด ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารสวัสดิภาพสัตว์ หัวหน้างานบริหารสวัสดิภาพ
สัตว์ หัวหน้าจุดบริหารสวัสดิภาพสัตว์ เจ้าหน้าท่ีบริหารสวัสดิภาพสัตว์ เจ้าหน้าท่ีสัตวบาล ลูกจ้างประจ า
และลูกจ้างชั่วคราว(ที่เกี่ยวข้องกบัการเลีย้งสตัว์) มีหน้าที่คอยควบคุม จับบังคับ หรือกักบริเวณสัตว์ ร่วมไปถึง
การเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุม จับบังคับ หรือกักบริเวณสัตว์  และยังยังรวมไปถึงหัวหน้างานรักษา
ความปลอดภัย, เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย และบุคคลที่ได้รับการขอร้องให้ท าการปฏิบัติหน้าที่ร่วม 

1.4. เจ้าหน้าท่ีก าจัดสัตว์ 

 มีหน้าที่จัดการท าลายสัตว์ในกรณีที่ไม่สามารถควบคุมได้ หรือสัตว์อาจเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ 
นักท่องเที่ยว บุคคลอื่น หรือสัตว์อื่นได้ ได้แก่ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสัตวแพทย์ อนุรักษ์ และวิจัย เจ้าหน้าที่กลุ่ม
งานบริหารสวัสดิภาพสัตว์ รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าชุด โดยดุลยพินิจในการพิจารณา
ก าจัดหรือท าลายสัตว์นั้นให้ข้ึนอยู่กับหัวหน้าชุดหรือเหตุการณ์เฉพาะหน้าในช่วงนั้นๆเป็นส าคัญ แต่ทั้งนี้นั้น
จะต้องได้รับการอนุมัติเพื่อท าลายสัตว์จากผู้อ านวยการส านักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารีเสียก่อน จึงจะสามารถ
ท าลายสัตว์ได้ (ชนิดของสัตว์ที่เข้าข่ายที่จ าเป็นจะต้องพิจารณาท าลายในอันดับแรกๆ เมื่อมีการหลุดของสัตว์ 
ได้แก่ เสือโคร่งอินโดจีน เสือโคร่งขาว เสือโคร่งเบงกอล เสือดาวหรือเสือด า เสือจาร์กัวร์ สิงโตหรือสิงโตขาว 
และซิมแปนซี่ เนื่องจากสัตว์เหล่าน้ีมีโอกาสเข้าโจมตีคนสูงกว่าสัตว์ประเภทอื่น เพื่อเป็นการป้องกันความ 
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เสียหายและสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้นสัตว์ในกลุ่มนี้จ าเป็นที่จะต้องได้รับการค านึงถึงเป็นพิเศษ 
ในการพิจารณาเพื่อท าลายเป็นอันดับแรกเมื่อไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได)้ 

 1.5. เจ้าหน้าท่ีประสานงาน 

 ให้ แม่ข่ายวิทยุ (กุญชร) ท าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ประสานงาน ติดต่อ และรายงานให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ทราบโดยจะต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าชุดเสียก่อน ร่วมไปถึงเจ้าหน้าที่ ที่มีวิทยุสื่อสาร ทั้งเจ้าหน้าที่ ที่มี
หน้าที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบโดยตรงและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องทางอ้อม ทุกคน ตามที่มีต าแหน่งในข้างตนเป็นผู้
ค่อยประสานงาน 

 1.6. เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ 

 ให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ค่อยประชาสัมพันธ์ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากบริเวณที่ท า
การกักสัตว์ หรือพื้นที่ ที่มีสัตว์หลุด โดยจะต้องรับค าสั่งจากหัวหน้าชุด หรือกุญชร 

 1.7. เจ้าหน้าท่ีพยาบาล 

 ให้เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาล ค่อยเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลร่วมไปถึง
รถพยาบาลไว้ในกรณี ที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่ เกิดข้ึนโดยต้องคอยติดต่อประสานงานกับ
โรงพยาบาลและ/หรือนามัยใกล้เคียง ไว้ทันที ที่มีสัตว์ดุร้ายหลุดออกมาจากแสดงสัตว์ หรือ คอกกักสัตว์ไม่ว่า
จะยังอยู่ในบริเวณพื้นที่ของโครงการหรอืไม่ เพื่อน าคนเจ็บไปท าการรักษาต่อไป รวมไปถึงคอยประสานงานกับ
หน่วยกู้ภัยของรัฐและเอกชน เพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้  

 1.8. เจ้าหน้าท่ีดูแลนักท่องเท่ียว 

 ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่อยู่ใกล้หรืออยู่ในบริเวณที่มีนักท่องเที่ยวอยู่  เป็น
เจ้าหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยว มีหน้าที่น านักท่องเที่ยวออกมาจากบริเวณที่ท าการกักสัตว์ หรือพื้นที่ ที่มีสัตว์หลุด 
โดยทันที ที่ได้รับค าสั่งจากหัวหน้าชุด หรือกุญชร 

 

2. การควบคุมป้องกัน และการแจ้งเหตุ 

 2.1. เจ้าหน้าท่ี ท่ีมีหน้าท่ีในการตรวจสอบและควบคุมป้องกันไม่ให้เกิดกรณีสัตว์หลุด 

2.1.1. ในช่วงเวลา 09.00 นาฬิกาถึง 23.00 นาฬิกา  

ให้หัวหน้างานบริหารสวัสดิภาพสัตว์ หัวหน้าจุดบริหารสวัสดิภาพสัตว์ เจ้าหน้าที่บริหารสวัสดิภาพสัตว์ 
เจ้าหน้าที่สัตวบาล ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว(ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์) มีหน้าที่คอยตรวจสอบไม่ให้
เกิดกรณีสัตว์หลุด แต่เมือเกิดกรณีสัตว์หลุดข้ึนให้แจ้งกับบุคคลที่มีหน้าที่เป็นหัวหน้าชุดในขณะนั้นทราบโดย
ทันที (หน้าที่แจ้งเหตุน้ีรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบโดยตรงและโดยอ้อม) 
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2.1.2. ในช่วงเวลา 23.00 นาฬิกาถึง 09.00 นาฬิกา  

ให้หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างช่ัวคราว(ที่
เกี่ยวข้องกับงานรักษาความปลอดภัย) มีหน้าที่คอยตรวจสอบไม่ให้เกิดกรณีสัตว์หลุด แต่เมือเกิดกรณีสัตว์หลุด
ข้ึนให้แจ้งกับบุคคลที่มีหน้าที่เปน็หัวหน้าชุดในขณะนั้นทราบโดยทันที (หน้าที่แจ้งเหตุน้ีรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ ที่มี
หน้าที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบโดยตรงและโดยอ้อม) 

 

2.2. การแจ้งเหตุ เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทราบเหตุจะต้องท าการแจ้งเหตุ กับหัวหน้าชุดหรือบุคคลที่ท าหน้าที่
แทนหัวหน้าชุดโดยทันที 

2.2.1. เมื่อหัวหน้าชุดได้รับการแจ้งเหตุจะต้องสั่งการโดยทันที  

2.2.2. เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องจะต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม 

2.2.3. เจ้าหน้าที่ประสานงานจะต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในข้างต้นโดยทันที ที่ได้รับการ
แจ้งเหตุ 

ขั้นตอนในการปฏิบัติหน้าท่ีกรณีสัตว์หลุดออกไปภายนอกพ้ืนท่ี 

1. ล าดับหน้าท่ี 

1.1. หัวหน้าชุด 

ให้ผู้ที่มีต าแหน่งต่อไปนี้ มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นหัวหน้าชุดรับผิดชอบในเหตุการณ์ที่เกิดกรณีสัตว์หลุด
ตามล าดับ ได้แก่ ผู้อ านวยการส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารจัดการสัตว์    
หัวหน้ากลุ่มงานสัตวแพทย์ อนุรักษ์ และวิจัย หัวหน้างานสัตวแพทย์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารสวัสดิภาพ
สัตว์ นายสัตวแพทย์ หัวหน้างานบริหารสวัสดิภาพสัตว์ โดยให้ยึดผู้อ านวยการส านักจัดการสัตว์เป็นหัวหน้า
ชุดก่อนยกเว้นกรณีที่ผู้อ านวยการส านักจัดการสัตว์ไปปฏิบัติราชการอื่น ให้ยกบุคคลที่มีล าดับถัดลงไปตามที่
ปรากฏ ให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชุดแทน โดยจะมีอ านาจเต็มในการสั่งการ 

 1.2. เจ้าหน้าท่ีหน่วยสัตว์แพทย์ 

 ให้ผู้ที่มีต าแหน่งต่อไปนี้ มีหน้าที่รับผิดชอบเตรียมอุปกรณ์วางยาหรือยิงยาสลบร่วมถึงอุปกรณ์ในการ
รักษาและกู้ชีพให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ที่เกิดกรณีสัตว์หลุด  ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มงานสัตวแพทย์ 
อนุรักษ์ และวิจัย นายสัตวแพทย์ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ีช่วยงานสัตวแพทย์เจ้าหน้าท่ีสัตวบาล เจ้าหน้าท่ี
วิจัย และ/หรือบุคคลที่ได้รับการขอร้องหรือค าสั่งจากบุคคลดังกล่าวข้างต้นให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเตรียม
อุปกรณ์ดังกล่าว 

 1.3. เจ้าหน้าท่ีควบคุมสัตว์หรือจ ากัดบริเวณสัตว์ 

 ให้ผู้ที่มีต าแหน่งต่อไปนี้ มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมสัตว์หรือจ ากัดบริเวณสัตว์ใน
เหตุการณ์ที่เกิดกรณีสัตว์หลุด ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารสวัสดิภาพสัตว์ หัวหน้างานบริหารสวัสดิภาพ 
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สัตว์ หัวหน้าจุดบริหารสวัสดิภาพสัตว์ เจ้าหน้าท่ีบริหารสวัสดิภาพสัตว์ เจ้าหน้าท่ีสัตวบาล 
ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว(ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์)  มีหน้าที่คอยควบคุม จับบังคับ หรือกัก
บริเวณสัตว์ ร่วมไปถึงการเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุม จับบังคับ หรือกักบริเวณสัตว์  และยังยังรวมไปถึง 
หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย, เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย, ต ารวจ, ทหาร, อาสาสมัครชุมชน และ
บุคคลที่ได้รับการขอร้องให้ท าการปฏิบัติหน้าที่ร่วม 

1.4. เจ้าหน้าท่ีก าจัดสัตว์ 

 มีหน้าที่จัดการท าลายสัตว์ในกรณีที่ไม่สามารถควบคุมได้ หรือสัตว์อาจเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติหน้าที่ ประชาชน สัตว์เลี้ยง หรือทรัพย์สินของทางราชการ เอกชน หรือของประชาชน ได้แก่ เจ้าหน้าที่
กลุ่มงานสัตวแพทย์ อนุรักษ์ และวิจัย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารสวัสดิภาพสัตว์ที่ได้รับมอบหมาย เจ้าหน้าที่
ต ารวจ ทหาร อาสาสมัครชุมชน รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าชุด โดยดุลยพินิจในการ
พิจารณาก าจัดหรือท าลายสัตว์นั้นให้ข้ึนอยู่กับหัวหน้าชุดหรือเหตุการณ์เฉพาะหน้าในช่วงนั้นๆเป็นส าคัญ แต่
ทั้งนี้น้ันจะต้องได้รับการอนุมัติเพื่อท าลายสัตว์จากผู้อ านวยการส านักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารีเสียก่อน จึงจะ
สามารถท าลายสัตว์ได้ (ชนิดของสัตว์ที่เข้าข่ายที่จ าเป็นจะต้องพิจารณาท าลายในอันดับแรกๆ เมื่อมีการหลุด
ของสัตว์ ได้แก่ เสือโคร่งอินโดจีน เสือโคร่งขาว เสือโคร่งเบงกอล เสือดาวหรือเสือด า เสือจาร์กัวร์ สิงโตหรือ
สิงโตขาว และซิมแปนซี่ เนื่องจากสัตว์เหล่าน้ีมีโอกาสเข้าโจมตีคนสูงกว่าสัตว์ประเภทอื่น เพื่อเป็นการป้องกัน
ความเสียหายและสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้นสัตว์ในกลุ่มนี้จ าเป็นที่จะต้องได้รับการค านึงถึงเป็น
พิเศษ ในการพิจารณาเพื่อท าลายเป็นอันดับแรกเมื่อไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้) 

 1.5. เจ้าหน้าท่ีประสานงาน 

 ให้เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าชุด ท าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ประสานงาน ติดต่อ และ
รายงานให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบโดยจะต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าชุดเสียก่อน ร่วมไปถึงเจ้าหน้าที่ ที่มีวิทยุ
สื่อสาร ทั้งเจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบโดยตรงและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องทางอ้อม ทุกคน ตามที่มี
ต าแหน่งในข้างตนเป็นผู้ค่อยประสานงาน 

1.6. เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ 

 มีหน้าที่ค่อยประชาสัมพันธ์ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากบริเวณที่ท าการกักสัตว์ หรือพื้นที่ ที่มีสัตว์
หลุด โดยจะต้องรับค าสั่งจากหัวหน้าชุด หรือกุญชร รวมไปถึงประสานงานกับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่
ใกล้เคียงของโครงการเพื่อขอความช่วยเหลือในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคอยระวังหรือออกจากพื้นที่ใน
กรณีที่มีสัตว์ดุร้ายหลุดออกนอกพื้นที่โครงการ 

 1.7. เจ้าหน้าท่ีพยาบาล 

 ให้เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาล ค่อยเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลร่วมไปถึง
รถพยาบาลไว้ในกรณี ที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่ เกิดข้ึนโดยต้องคอยติดต่อประสานงานกับ
โรงพยาบาลและ/หรือนามัยใกล้เคียง ไว้ทันที ที่มีสัตว์ดุร้ายหลุดออกมาจากแสดงสัตว์ หรือ คอกกักสัตว์ไม่ว่า 
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จะยังอยู่ในบริเวณพื้นที่ของโครงการหรือไม่  เพื่อน าคนเจ็บไปท าการรักษาต่อไป รวมไปถึงคอย
ประสานงานกับหน่วยกู้ภัยของรัฐและเอกชน เพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้  

 1.8. เจ้าหน้าท่ีดูและประชาชน 

 ให้ หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย, เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย, ต ารวจ, ทหาร, อาสาสมัคร
ชุมชน และบุคคลที่ได้รับการขอร้องให้ท าการปฏิบัติหน้าที่ร่วม รวมถึงเจ้าหน้าที่อยู่ใกล้หรืออยู่ในบริเวณที่มี
ประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่ เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลประชาชน มีหน้าที่น าประชาชนออกจากบริเวณที่ท าการจ ากัด
สัตว์ หรือพื้นที่ ที่มีสัตว์หลุด โดยทันที ที่ได้รับค าสั่งจากหัวหน้าชุด หรือหรือเจ้าหน้าที่ประสานงาน 

 

2. การควบคุมป้องกัน และการแจ้งเหตุ 

 2.1. เจ้าหน้าท่ี ท่ีมีหน้าท่ีในการตรวจสอบและควบคุมป้องกันไม่ให้เกิดกรณีสัตว์หลุด 

2.1.1. ในช่วงเวลา 09.00 นาฬิกาถึง 23.00 นาฬิกา  

ให้หัวหน้างานบริหารสวัสดิภาพสัตว์ หัวหน้าจุดบริหารสวัสดิภาพสัตว์ เจ้าหน้าที่บริหารสวัสดิภาพสัตว์ 
เจ้าหน้าที่สัตวบาล ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว(ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์) มีหน้าที่คอยตรวจสอบไม่ให้
เกิดกรณีสัตว์หลุด แต่เมื่อเกิดกรณีสัตว์หลุดข้ึนให้แจ้งกับบุคคลที่มีหน้าที่เป็นหัวหน้าชุดในขณะนั้นทราบโดย
ทันที (หน้าที่แจ้งเหตุน้ีรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบโดยตรงและโดยอ้อม) 

2.1.2. ในช่วงเวลา 23.00 นาฬิกาถึง 09.00 นาฬิกา  

ให้หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย และลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างชั่วคราว 
(ที่เกี่ยวข้องกับงานรักษาความปลอดภัย) มีหน้าที่คอยตรวจสอบไม่ให้เกิดกรณีสัตว์หลุด แต่เมือเกิดกรณีสัตว์
หลุดข้ึนให้แจ้งกับบุคคลที่มีหน้าที่เป็นหวัหน้าชุดในขณะนั้นทราบโดยทนัที (หน้าที่แจ้งเหตุน้ีรวมไปถึงเจ้าหนา้ที่ 
ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบโดยตรงและโดยอ้อม) 

2.2. การแจ้งเหตุ เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทราบเหตุจะต้องท าการแจ้งเหตุ กับหัวหน้าชุดหรือบุคคลที่ท าหน้าที่
แทนหัวหน้าชุดโดยทันที 

2.2.1. เมื่อหัวหน้าชุดได้รับการแจ้งเหตุจะต้องสั่งการโดยทันที  

2.2.2. ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องจะต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม 

2.2.3. เจ้าหน้าที่ประสานงานจะต้องประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในข้างต้นโดยทันที ที่ได้รับ
การแจ้งเหตุ 
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หมำยเลขโทรศัพท์และหน่วยงำนเพื่อแจ้งเหตุเม่ือเกิดภัยพิบัติและสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 
 

รำยช่ือหน่วยงำนรำชกำร หมำยเลขโทรศัพท์ 
แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้ำย 191 
แจ้งเหตุไฟไหม้-ดับเพลิง 199 
สำยด่วนต ำรวจท่องเที่ยว 1155 
กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 1784 
ศูนย์ควบคุมและส่ังกำรจรำจร 1197 
รับแจ้งรถหำย/ถูกขโมย 1192 
หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน (ทั่วไทย) 1669 
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชำติ 192 
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 1129 
กำรประปำส่วนภูมิภำค 1662 

 






