
 
 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
ระเบยีบปฏิบตัิงานด้านความปลอดภัย 
เรื่อง แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 

Safety Procedure: Fire Prevention and Fire Fighting Plan 
 
ขั้นตอนดำเนนิงานป้องกันและระงับอัคคีภัย 
1. แผนก่อนเกิดเหต ุ

1.1 แผนการรณรงคป์้องกันและระงับอัคคีภัย 
  แผนการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัย เป็นแผนเพื ่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสถาน
ประกอบการโดยเน้นการส่งเสริม สร้างความสนใจและให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่บุคลากร 
นักศึกษา และทุกคนที่อยู่ภายในสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร ์โดยมีหัวข้อรณรงค์ดังนี้ 
  1.1.1 ฝ่ายอาคารสถานที่และส่วนกิจการนักศึกษา ตรวจสอบดูแลให้บุคลากร นักศึกษาและทุก
คนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย ดังน้ี 
   1.1.2.1 ถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานก่อนกลับบ้านทุกครั้ง 
    1.1.2.2 ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณอาคาร ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้ให ้
   1.1.2.3 กำจัดขยะ หรือเศษวัสดุที่ติดไฟได้ ออกจากที่ทำงานอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง 
   1.1.2.4 ห้ามจัดวางอุปกรณ์, สิ่งของ ทับสายไฟ, ปลั๊กไฟ, เต้าเสียบ  
   1.1.2.5 ห้ามนำวัสดุ สิ่งของ สารไวไฟ ใกล้ตู้ MDB อุปกรณ์ทำความร้อน อุปกรณ ์
                                       ไฟฟ้า         

1.1.2 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) เพื่อความปลอดภัยให้ดำเนินการ 
ดังนี้ 

  1.1.2.1 ตรวจตรามิให้บุคคลภายนอก  เขา้ไปบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย 
  1.1.2.2 เฝ้าระวังการก่อวินาศภัย บริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย 
  1.1.2.3 พบสิง่ที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ให้รีบรายงานต่อผู้เกี่ยวข้องหรือสว่นอาคาร

สถานที ่
 

1.2 แผนการตรวจตรา 
แผนตรวจตรากำหนดขึ้นเพื่อเป็นการตรวจป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ และตรวจความพร้อมอุปกรณ์สำหรับ

การป้องกันและระงับเหตุเพลิงไหม้ โดยแบ่งการตรวจตราเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
1.2.1 การตรวจตราความปลอดภัยทั่วไป 
ดำเนินการตรวจความปลอดภัยเป็นระยะ (Safety Inspection) และรายงานให้ผู้บังคับบัญชา

ทราบ 
1.2.2 การตรวจตราระบบและอุปกรณ์สำหรับป้องกนัและระงับอคัคีภัย 

  1.2.2.1 การตรวจตราอุปกรณ์โดยส่วนอาคารสถานที่ ตรวจเป็นระยะได้แก่ ถังดับเพลิง ประตูหนี
ไฟ ตลอดจนอุปกรณอ์ื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการผจญเพลิงและอพยพ 
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  1.2.2.2 การตรวจสถานะรายชื่อของผู้ใช้บริการอาคาร ซึ่งรวมถึงบุคลากร นักศึกษาและทุกคนที่
เข้ามาใช้บริการอาคาร เป็นประจำ 
 

 
 

1.3  การจัดเตรียมรับสภาวะฉุกเฉิน 
1.3.1  ศูนย์อำนวยการดับเพลิง  ต้องตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยจากจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้  

ซึ่งไดก้ำหนดไว ้ณ จุดรวมพลที่อยู่ใกล้เคียงที่เกิดเหตุ  
1.3.2  จุดรวมพล (Assembly Area) ต้องมีความปลอดภัยห่างจากจุดไฟไหม้ และสามารถ

เคลื่อนย้ายไปสู่เส้นทางอพยพแนวราบได้ ซึ่งในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำหนดไว้
มากกว่าหนึ่งจุด ขึ้นกับว่าเกิดเพลิงไหม้ขึ้น ณ จุดใด 

1.3.3  เส้นทางอพยพหนีไฟทั้งบุคคลและทรัพย์สินจากทุกจุดของอาคารและจัดทำแผนผัง  เพื่อ
ประชาสัมพนัธ์   

1.3.4  เส้นทางจราจรในพื้นที่  โดยมุ่งเน้นใช้ได้เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้  ซึ่งต้องกำหนดทิศทาง
การจราจรบริเวณที่จอดรถดับเพลิง, บันได, จำนวนประตูช่วงเข้า - ออก และประตู
ฉุกเฉิน หากทางเข้า - ออกใช้ไม่ได ้

1.3.5  จุดจอดรถฉุกเฉิน และ รถดับเพลิงกำหนดไวข้้างอาคารวิชาการ 8 บริเวรณรับส่งของ 
1.3.6  กำหนดจุดรับน้ำสำรองดับเพลิง กำหนดไวข้้างอาคารวิชาการ 8 บริเวรณรับส่งของ 
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1.3.7  จุดติดตั้งอุปกรณ์  ดับเพลิงไหม้ขั ้นต้น  คือ ถังดับเพลิงแบบมือถือ  (Portable Fire 
Extinguisher) ดับเพลิงขั้นรุนแรง (ระบบสายส่งน้ำดับเพลิง) แหล่งเก็บน้ำสำรอง ปั้ม
น้ำดับเพลิง 

1.3.8  ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย (Safety Sign)  ป้ายเตือนอันตรายต่างๆ  เช่น  ป้าย
ทางออก (Exit ) 

1.3.9  ระบบการติดต่อสื่อสาร  เพื่อให้ทุกคนในหน่วยงาน  ได้รับข่าวสารฉุกเฉินโดยทันที  เช่น  
ระบบเสียงตามสาย   ระบบวิทยุสื่อสาร  ระบบโทรศัพท์ภายใน  ระบบโทรทัศน์วงจร
ปิด  โทรศัพท์มือถือ  ระบบกระจายเสียง  หรือแม้แต่เครื่องเสียงที่ต้องใช้แบตเตอร์รี่  
ต้องพร้อมใช้ตลอดเวลา  

                              
 

2. แผนขณะเกิดเหตุ 
 แผนระงบัอัคคีภัย 
 แผนระดับ 1  (ระงับเหตุเมื่อพบเหตุ) 
 แผนระดับ 2  (ระงับเหตุขั้นต้น) 
 แผนระดับ 3  (ระงับเหตุขั้นรุนแรง) 
 

โครงสร้างทีมฉุกเฉินพื้นที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หวัหน้าในพืน้ที ่

ทมีอพยพ 
โทรโข่ง, ธงน ำอพยพ, ใบรำยชื่อ,     

ไฟฉำย 

ทมีดับเพลงิขั้นต้น 
อปุกรณ,์ หมวกทีมดบัเพลิง        

ถงัดบัเพลิงในพืน้ท่ี 
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ความสัมพันธ์ระหว่างแผนฯ ระดับ 1-2-3  
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แผนระดับ 1   (ระงับเมื่อพบเหตุ) 
 

 
 

หน้าที่รับผิดชอบตามแผนระดับ 1 
ผู้พบเหตุ 

1. เมื่อพบเหตุเพลิงไหม้ให้รีบแจ้งหัวหน้าในพื้นที ่
2. ไปรวมกับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ เตรียมอพยพ 

หัวหน้าในพื้นที่ (คุณสมบัติ ต้องเป็นระดับหัวหน้างาน มีความอาวุโส เป็นผู้นำ)  
 
กรณีพื้นที่ตนเองเกิดเหตุ 

1. แจ้งทีมนำอพยพให้อพยพบุคลากร นักศึกษาและทุกคนที่อยู่ในบริเวณไปจุดรวมพลทันท ี 
2. แจ้งทีมดับเพลิงนำถังดับเพลิงไปดับที่จุดเกิดเหตุทันที  
3. รายงานต่อ ผอ.ดับเพลิง 
4. กดสัญญาณเตือนภัย 
5. หากทีมดับเพลิงแจ้งดับไม่ได้ ให้ไปยังจุดที่ปลอดภัยในพื้นที่รอทีมผจญเพลิงทีม 1 มาถึง 
6. แจ้งจุดเกิดเหตุต่อทีมผจญเพลิงทีม 1 แล้วถอนตัวไปจุดรวมพลรายงานตัวต่อผู้นำอพยพ   
    พื้นที่ตนเอง 
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 ทีมดับเพลิงพื้นที่ (คุณสมบตัิผ่านการอบรมดับเพลิงขั้นต้นมาแล้ว) 
1.  เมื่อรับทราบเหตุให้นำถังดับเพลิงเข้าที่จุดเกิดเหตุทันทโีดยนำถังดับเพลิงเข้าดับเพลิงครั้ง 
    ละ 2 ถัง โดย ปฏิบัติดังนี้  
         - ดึงสายฉีดออกจากถัง จับปลายสายฉีดช้ีลงพื้นดิน 

           - บิดสลักปลดสายรัดให้ขาด ดึงสลักออกจากคันบีบ 
           - อยู่หา่งไฟ 2 - 4 เมตร กดปลายคันบีบลงให้สุด  
               - ส่ายหัวฉีดไปมาเพื่อดับไฟ   
  2.  รวบรวมถังดับเพลิงจากจุดใกล้ที่สุดมาดับเพลิงอย่างต่อเนื่อง 

3.  รายงานผลต่อหัวหน้าทีมฉุกเฉินพื้นที่ หากดับไมได้ ถอนตัวไปจุดรวมพล รายงานตัวต่อผู้     
     นำอพยพพื้นที่ตนเอง 
 

 ทีมอพยพ (คุณสมบัติ เสียงดังฟังชัด มีความอาวุโส) 
1. หยิบอุปกรณ์นำอพยพ หมวก ป้ายนำอพยพ (ธง) ใบรายช่ือ ไฟฉาย เตรียมเส้นทางหนีไฟ 
2. แจ้งให้พนักงานในพื้นที่เตรียมตัว, หยุดการทำงาน, เก็บอุปกรณ์ เอกสารสำคัญ 

โดยใช้ข้อความ "ทุกท่านโปรดฟังข้าพเจ้าเป็นผู้นำอพยพของพื้นที่นี้  ขณะนี้ได้เกิดภาวะฉุกเฉิน 
บริเวณ……………. ขอให้ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อม เตรียมเอกสารสำคัญและมารวมกัน ณ บริเวณทางเดิน และ
ปฏิบัติตามข้าพเจ้าต่อไป ห้ามวิ่ง ผลัก หรือดันกัน เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณ  ให้ตามข้าพเจ้า เพื่อรวมตัวและเช็คชื่อ
กัน ณ จุดรวมพล” 

3. ช่วยเคลื่อนย้ายเชื้อเพลิงที่ติดไฟได้ออกจากพื้นที่ (ถ้าม)ี ตามคำสั่งของหัวหน้าในพื้นที่ 
4. เมื่อได้ยินสัญญาณอพยพ ให้นำทุกคนหนีตามเส้นทางหนีไฟไปยังจุดรวมพลที่ใกล้เคียงที่สุด 

โดยใช้ข้อความ "เดินเร็ว ตามข้าพเจ้าไปยังจุดรวมพล   ที่บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารไทยบุรีเดี๋ยวนี ้"  
5. ทำการเช็คชื่อและรายงานผู้สูญหาย หรือบาดเจ็บแก่หัวหน้าหน่วยอพยพ 
6. รอฟังคำสั่งจาก ผอ. ดับเพลิง (รายงานตัวกับหน่วยอพยพ) 
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แผนระดับ 2 (ระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้น) 
 

 
 

หน้าที่รับผิดชอบตามแผนระดับ 2 
หัวหน้าในพื้นที ่ (จุดเกิดเหตุ) 

  1.  รายงานสถานการณ์และรอรับคำสั่ง จากผู้อำนวยการดับเพลิง 
  2.  ชี้จุดเกิดเหตุให้ทีมผจญเพลิงเข้าทำการดับเพลิงและถอนตัวไปยังจุดรวมพลที่ใกล้ที่สุด  
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 ทีมดับเพลิง  (จุดเกิดเหตุ) 
1. ระดมถังดับเพลิงในพื้นที่ใกล้เคียงไปยังจุดเกิดเหตุให้มากที่สุด 
2. เมื่อทีมผจญเพลิงทีม 1 ไปถึงพื้นที่แล้วให้ถอนตัวไปยังจุดรวมพลที่ใกล้ที่สุด 

 
 ผู้อำนวยการดบัเพลิง  

  1.   รับทราบขอ้มูลสั่งประกาศแจ้งให้ทุกพื้นที่ทราบ 
  2.   สั่งให้จัดตัง้กองอำนวยการตามโครงสร้าง 
  3.   ไปประจำกองอำนวยการ 
  4.   แจ้งผู้บริหารถึงสถานการณ์ 

 5.   สั่งการใหข้อความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก 
               6.   สั่งการให้ทีมผจญเพลิงทีม 1 เข้าช่วยเหลือ 
 

ทีมผจญเพลิงทีม 1 
1.   เมื่อทราบเหตุให้สวมชุดป้องกันเพลิงและนำถังดับเพลิงรายงานตัวที่กองอำนวยการหรือ

รายงานตัวทางวิทยุสื่อสารกับหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ หากต้องเข้าพ้ืนที่ก่อน 
2   ไปดับเพลิงไปยังจุดเกิดเหตุเมื่อได้รับคำสั่ง 
3.  ประเมินสถานการณ์ของเพลิง ร่วมกับหัวหน้าในพื้นที่ เพื่อขอใช้แผนระดับ 3 

 
ทีมสื่อสาร 

1. ประกาศเสียงตามสายให้พนักงานทราบตามข้อความ  
“โปรดทราบ ขณะนี้เกิดภาวะฉุกเฉิน บริเวณชั้น 1 อาคารว ิชาการ 8 ขอให้ทุกท่าน

เตรียมพร้อม เก็บเอกสารสำคัญ ตั้งสติ และเตรียมตัวปฏิบัติตามผู้นำอพยพ เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณ ให้เดินเร็ว!! 
ตามผู้นำอพยพ เพื่อรวมตัว ณ จุดรวมพล ห้ามวิ่ง ผลักหรือดันกัน และรวมตัว ณ จุดรวมพล ที่ลานจอดรถอาคาร
วิชาการ 8" (ประกาศ 3 ครั้ง) (ในกรณีที่ไม่มีเสียงตามสายให้ประสานงานกับพื้นที่ต่างๆ ด้วยการโทรศัพท์) 

 
                     2. การแจ้งเหตุเพลิงไหม้ หน่วยราชการภายนอก  ตำรวจดับเพลิง/สถานีดับเพลิง  
           เทศบาลอำเภอท่าศาลา โดยทีมประชาสัมพันธ์และประสานงานบคุคลภายนอก 

 ( ชื่อผู้แจ้ง ) ขณะนี้ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่อาคารวิชาการ 8 ลักษณะอาคารสูง 2 ชั้น ขอให้
จัดหน่วยดับเพลิงมาควบคุมสถานการณ์ด้วย เบอร์โทรติดต่อกลับหมายเลข (เบอร์มือถือผู้แจ้ง) 

 
 3. การแจ้งขอรถพยาบาลฉกุเฉิน โดยทีมประชาสัมพันธ์และประสานงานบคุคลภายนอก 

 ( ชื่อผูแ้จ้ง ) ขณะนี้ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ อาคารวิชาการ 8 สถานการณต์อนนี ้เพลิงได้ลุก
ไหม้อย่างรุนแรงอาจจะมีผู้บาดเจ็บขอให้จัดรถพยาบาลฉุกเฉินมาด้วยติดต่อกลับหมายเลข (เบอร์มือถือผู้แจ้ง) 
  



9 
 

4. หัวหน้าในพื้นที่ในจุดใกล้เคียงที่ไม่ใชจุ่ดเกิดเหตุ  เมื่อได้ยินประกาศจากประชาสัมพันธ์
หรือรับทราบจากโทรศัพทข์อให้สั่งการ 

1. ทีมอพยพประจำพ้ืนที่ นำอุปกรณ์ พร้อมกับนำผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่อพยพ 
2. ทีมผจญเพลิงประจำพื้นที่นำถังดับเพลิง เข้ามาช่วยดับเพลิงชั้นเกิดเหตุโดยใช้เส้นทางหนี

ไฟ 
3. แจ้งผูท้ี่ต้องการปฏิบัติหน้าที่ในกองอำนวยการไปรายงานตัวที่กองอำนวยการ 

  
5. ทีมอพยพพื้นที่ใกล้เคียงที่ไม่ใช่จุดเกิดเหต ุ

1. หยิบอุปกรณ์นำอพยพ หมวก ป้ายนำอพยพ ใบรายช่ือ ไฟฉาย เตรียมเส้นทางหนีไฟ 
2. แจ้งให้พนักงานในพื้นที่เตรียมตัว, หยุดการทำงาน, เก็บอุปกรณ์ เอกสารสำคัญ 

 โดยใช้ข้อความ "ทุกท่านโปรดฟังข้าพเจ้าเป็นผู้นำอพยพของพื้นที่นี้  ขณะนี้ได้เกิดภาวะ
ฉุกเฉิน บริเวณอาคารวิชาการ 8 ขอให้ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อม เตรียมเอกสารสำคัญ และมารวมกัน ณ บริเวณ
ทางเดิน    และปฏิบัติตามข้าพเจ้าต่อไป ห้ามวิ่ง ผลัก หรือดันกัน เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณ  ให้ตามข้าพเจ้า เพื่อ 
รวมตัวและเช็คชื่อกัน ณ จุดรวมพล" 

3. ช่วยเคลื่อนย้ายเชื้อเพลิงที่ติดไฟได้ออกจากพื้นที่ (ถ้าม)ี ตามคำสั่งของหัวหน้าในพื้นที่ 
      4. เมื ่อได้ยินสัญญาณอพยพ ให้นำทุกคนหนีตามเส้นทางหนีไฟไปยังจุดรวมพล โดยใช้

ข้อความ "เดินเร็ว ตามข้าพเจ้าไปยังจุดรวมพล   ที่บริเวณลานจอดรถเดี๋ยวนี้ "  
5. ทำการเช็คชือ่และรายงานผู้สูญหาย หรือบาดเจ็บแก่หัวหน้าหน่วยอพยพ 
6. รอฟังคำสั่งจาก ผอ. ดับเพลิง (รายงานตัวกับหน่วยอพยพ) 

 
ทีมผจญเพลิงทีม 1 

                              1  เมื่อรับทราบเหตุให้นำถังดับเพลิงทำการดับที่จุดเกิดเหตุ(ในกรณีที่อยู่ใกล้) หรือกอง 
                                   อำนวยการ             
                              2   ประเมินสถานการณ์ของเพลิง ร่วมกับหัวหน้าชุดทีมผจญเพลิงขั้นต้น (หากดับไม่ได้ให ้
                                   แจ้ง ผอ.ดับเพลิง  ขอนุมัตอิพยพและใช้แผนระดับ 3) 
    3. เมื่อได้ยินสัญญาณอพยพ ให้ทำการอพยพไปยังจุดรวมพล 
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หัวหน้าทีมผจญเพลิง 
เพลิงไหม้รุนแรงไม่สามารถดับเพลิงได้โดยทีมผจญเพลิงทีม 1 (จากแผนระดับ 2) หวัหน้าทีม
ผจญเพลิงปฏิบตัิการประสานงานกับ ผอ.ดับเพลิง 

ผู้อำนวยการดับเพลิงและคณะศูนย์อำนวยการดับเพลิง 
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยงานภายนอกจนสามารถดับเพลิงได้ 

การดำเนินการของผู้อำนวยการดับเพลิง 
1. ตรวจสอบความพร้อมของกองอำนวยการและปฏิบัติตามหน้าที่เพื่อรองรับผู้อพยพ 
2. สั่งการให้ทำการอพยพออกจากอาคารโดยใช้สัญญาณ Alarm และการสื่อสารอื่นๆ เช่น โทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร 
3. สั่งการให้ปฏิบัติตามแผนระดับ 3 ตามโครงสร้าง 
4. ให้ข้อมูลรายงานสถานการณ์ต่อหัวหน้า / เจ้าหน้าที่ดับเพลิงท้องที่เพื่อวางแผนการดับเพลิง 
 

แผนระดับ 3  (ระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
หน้าที่รับผิดชอบ แผนระดับที่ 3 (การผจญเพลิง) 
                   ทีมผจญเพลิงทีม 1    
                    1. ดับเพลิงได้ หัวหน้าทีมแจ้งหัวหน้าหน่วย ยกเลิกสถานการณ ์ 
                    2. ดับเพลิงไม่ได ้ หัวหน้าทีมแจ้งหัวหน้าหน่วย ขออนุมัติใช้แผนระดับที่  3  การผจญเพลิง 
                    3. รอรับทีมผจญเพลิงทีมที่ 2 และเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าพื้นที ่สนับสนุนการดับเพลิง  
                    4. เพลิงสงบ รายงานตัวที่กองอำนวยการ 
                   ผู้อำนวยการดับเพลิง 
                    1. สั่งการใช้แผนการอพยพหนีไฟ เมื่อหน่วยปฏิบัติการแจ้งดับเพลิงขั้นต้นไม่ได้ 
                    2. สั่งการใช้แผนการดับเพลิงระดับที่ 3 (การผจญเพลงิ) 
                    3. รายงานสถานการณ์ต่อเจ้าหน้าที่ดับเพลิง 
                    4. ประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน     เรียกประชุมกองอำนวยการหลังเหตุการณ์สงบ  
                  หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ 
                      1. ขออนุมัติใช้แผนระดบัที่ 3 การผจญเพลิงต่อผอ.ดับเพลิง 
                      2. รายงานสถานการณก์ารดับเพลิง ต่อผู้อำนวยการดับเพลิง 
                       3. แจ้งเพลิงสงบ ขอยกเลิกสถานการณต์่อผอ.ดับเพลิง  
                   ทีมผจญเพลิงทีม 2 
                   1. ดับเพลิงโดยใช้ระบบน้ำดับเพลิง มีทีมผจญเพลิงทมี 1 สนับสนุน 
                   2. หากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาถึง ให้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ดับเพลิง 
                   3. เพลิงสงบ หัวหน้าทีมแจ้งหัวหน้าหน่วย ยกเลิกสถานการณ์ รายงานตัวที่กอง  
                      กองอำนวยการ 
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แผนอพยพหนีไฟ   
 

ผอ.ดับเพลิง,ทีมไฟฟ้า 
ทีมผจญเพลิงทีม 1 
 
หหัวหน้าในพื้นที ่
การร่า 
 
ทีมนำอพยพ 
 
 
ทีมอพยพ 
 
 
 
 
 
 ผอ.ดับเพลิง 
 
 
 
 
 
หน้าที่รับผิดชอบแผนอพยพหนีไฟ   
 

หน้าที่รับผิดชอบของพนักงาน หน้าที่รับผิดชอบของทีมอพยพ 

1.  เมื่อทราบเหตุเพลิงไหม้ 
- ควบคุมสติ 
- วางอุปกรณ ์เช่น มีด ไม้พาย หรือเก็บอุปกรณ์บนโต๊ะทำงานให้
เรียบร้อย รวมทั้งปิดเครื่องจักร  อุปกรณ์ทีใ่ช้ไฟฟ้าทั้งหมด 
- เตรียมเอกสารของสำคัญใหพ้ร้อม 
- ทำตามคำแนะนำของผู้นำอพยพ 

1.  เมื่อรับทราบเหตุเพลิงไหม้ให้แจ้งทุกคน  
ในพื้นที่จัดเก็บเตรียมอุปกรณ์ของสำคัญ  

2.  เคลียร์สถานที่ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางเดินและทางหนีไฟ 2.จัดเตรียมความเรียบร้อยของเส้นทางอพยพหนีไฟ 
3. หัวหน้างานซึ่งเป็นผู้นำอพยพ จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการ
อพยพหนีไฟให้เรียบร้อย 

3.  เตรียมอุปกรณ์สำหรับการอพยพหนีไฟ 
- ไฟฉาย 
- ธงอพยพ 
- แบบเช็คชื่อ  

ผอ. ดับเพลงิสั่งการเมือ่ไม่สามารถดับเพลิงระดบั  2  ได้อนุมัติให้
อพยพหนีไฟและกดสัญญาณกริ่งอพยพหรือสือ่สารด้วยวิธีการอื่น 

ทีมอพยพ  นำพนักงานออกจากพื้นทีต่ามเสน้ทางกำหนด 

  ผอ. ดับเพลงิแจ้งใหพ้นักงานรวมอยูใ่นจุดรวมพล
จนกว่าจะมีคำสัง่เปลี่ยนแปลง 

ผอ. ดับเพลิงสั่งการให้หน่วยอพยพ
ค้นหา 

ยอดครบ 

จุดรวมพล 
 
 

หัวหน้าหน่วยอพยพ รายงานผลให้
ผู้อำนวยการดับเพลิง 

เมื่อได้ยินเสียงกริ่งหรือสัญญาณฉุกเฉินให้อพยพมายังจุดรวมพล 

ทีมอพยพ  (ณ จุดรวมพล) 
 1. ทำการตรวจสอบยอดพนกังาน 
2. รายงานผู้สูญหายหัวหน้าหนว่ยอพยพ 

นำผู้บาดเจ็บ / เจ็บป่วย 
ส่งต่อทีมพยาบาลหรือ
ส่งต่อ รพ.ใกล้เคียง 

ยอดไม่ครบ 
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4.  เมื่อได้รับสญัญาณอพยพ 
- รีบเดินอย่างเร็วตามผู้นำอพยพ 
- อย่าวิ่งหรือแตกแถวไปทำธุระอื่นเด็ดขาด 
- รายงานตัวที่จุดรวมพล 
- ถึงจุดรวมพลผู้นำอพยพทำการเช็คช่ือ และรายงานหัวหน้าทีม
ควบคุมอพยพ 
- ผู้นำอพยพควบคุมความสงบและปลอบขวัญพนักงาน 

4.  เมื่อได้รับสญัญาณให้อพยพ   
- นำทุกคนอพยพไปตามทางหนีไฟไปยังจุดรวมพล 
- รอรับคำสั่งจาก หัวหน้าทีมควบคุมอพยพต่อไป 

5.  หัวหน้างานซึ่งเป็นผู้นำอพยพรอฟังคำสั่งจากหัวหน้าทีมอพยพ 5.  ปฏิบัติตามคำสั่งของ ผอ.ดับเพลิง 
 
แผนบรรเทาทกุข์ขณะเกิดเหต ุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าที่ของทีมพยาบาล 

1. รายงานตัวต่อหัวหน้าทีมอพยพ 
2. จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล และช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ 
3. ประสานงานทีมยานพาหนะ เพื่อนำและดูแลผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล 
4. จดช่ือผู้บาดเจ็บที่นำส่งโรงพยาบาล รายงานหัวหน้าหน่วยอพยพทุกครั้ง 

 
แผนหลังเหตุเพลิงไหม ้

 
1 แผนบรรเทาทุกข ์

1.1 การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ 
หน่วยประชาสัมพันธ์ ทำการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐตามคำสั่งของ ผอ.ดับเพลิง  เช่น 
  

- ที่ว่าการอำเภอท่าศาลา   โทรศัพท์ 075 521 049 
- เทศบาลตำบลตำท่าศาลา  โทรศัพท์ 075 330 749 
- องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา โทรศัพท์ 075 330 474 
- โรงพยาบาลท่าศาลา   โทรศัพท์ 075 521 333 

ทีมอพยพน ำผูบ้ำดเจ็บ / เจ็บป่วยสง่ทีมพยำบำล 

ทีมพยำบำลท ำกำรปฐมพยำบำลเบือ้งตน้ 

น ำคนเจ็บสง่ตอ่โรงพยำบำล 

หวัหนำ้หน่วยอพยพรำยงำนผลให ้ผอ.ดบัเพลิงทรำบ 
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1.2 การสำรวจความเสียหาย 
หน่วยปฏิบัติการเข้าสำรวจความเสียหายหลังจากเพลิงสงบกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง

และเจ้าหน้าที่ตำรวจ 
          1.3 การรายงานตัวของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย และกำหนดจุดนัดพบเพื่อรอรับคำสั่ง  ณ จุด

รวมพล 
เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายรายงานตัวต่อผู้บังคับบัญชาตามโครงสร้าง และหน้าที่รับผิดชอบ

ของศูนย์อำนวยการดับเพลิง 
1.4 การช่วยชีวิตและค้นหาผู้เสียชีวิตหรือผู้สูญหายโดยทีมผจญเพลิงและทีมค้นหาผู้สูญ

หายมีหน้าที่ดังนี ้
รับแจ้งผู้สญูหาย และรายงานหัวหน้าหน่วยอพยพ 
ทำการค้นหาผู้สูญหาย 
รายงานยอดผู้สูญหายแก่หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการเป็นระยะ ๆ 
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง และเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเข้าค้นหาผู้สูญหาย

อย่างละเอียดอีกครั้ง 
1.5 การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ทรัพย์สิน และผู้เสียชีวิต 

ผู้ประสบภัย / ผู้บาดเจ็บ  ทีมอพยพพามายังจุดปลอดภัย แล้วนำส่งทีมพยาบาล
เพื่อทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หรือนำส่งโรงพยาบาลต่อไป และติดต่อแจ้งญาติให้ทราบ 

ทรัพย์สิน  ทุกหน่วยงานทำการเก็บทรัพย์สิน, อุปกรณ์ที่สำคัญออกมาพร้อมกับทีม
อพยพประจำพื้นที่ทีมเคลื่อนย้ายวัสดุภายในทำการเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน , อุปกรณ์, เครื่องคอมพิวเตอร์ ไปยังที่
ปลอดภัย 

ผู ้เสียชีวิต  หน่วยประชาสัมพันธ์ประสานงานกับเจ้าหน้าที ่ตำรวจแจ้งยอด
ผู้เสียชีวิต 

1.6 การประเมินความเสียหาย   
  หน่วยปฏิบัติการร่วมกับส่วนอาคารสถานที ่เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/เจ้าหน้าที่ตำรวจ

ประเมินความเสียหายเบื้องต้น รายงานผลต่อ ผอ.ดับเพลิง 
1.7 การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 

  ทีมจัดหาและสนับสนุน จัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามคำสั่งของ
หัวหน้าหน่วยจัดหาและสนบัสนุนหน่วยประชาสัมพันธ์ ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อขอความช่วยเหลือ
สำหรับผู้ประสบภัย เช่น กรมประชาสงเคราะห์ ประกันสังคม / ประกันชีวิต 

1.8 การปรับปรุงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า   
  เพื ่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้โดยเร็วที ่สุดผู ้อำนวยการดับเพลิง สั่ง

ดำเนินการตามแผนดำเนินกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
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รายชื่อผู้รับผิดชอบและหนา้ที่ของผู้ปฏิบตัิการตามแผนบรรเทาทุกข ์
 

หน้าที่รับผิดชอบ ผู้ปฏิบัต ิ
1. การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ ฝ่ายสื่อสารองค์กร 
2. การสำรวจความเสียหาย วิศวกรอาคาร 
3. การรายงานตัวของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต่อ/ผู้บังคับบัญชาตามโครงสร้าง และ

กำหนดจุดนัดพบของบุคลากร 
หัวหน้าทีม / เจ้าหน้าที่ทีม 

4. การช่วยชีวิตและค้นหาผู้ประสบภัย ทีมผจญเพลิงและทีมค้นหาผูสู้ญหาย  
5. การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย, ทรัพย์สิน และผู้เสียชีวิต หัวหน้าทีมอพยพประจำอาคาร 
6. การประเมนิความเสียหายผลการปฏิบัติงาน และการรายงานสถานการณ์ไฟ

ไหม้ 
ผอ.ดับเพลิง / รองผอ.ดับเพลิง 

7. การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ส่วนการเจ้าหน้าที่ ทีมจัดหาและ
สนับสนุน  

8. การปรับปรงุแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้
โดยเร็วที่สุด 

คณบด ี 

 
2  แผนการปฏิรูปฟื้นฟู  (เข้าสู่แผน BCP:Business Continue Plan) 

   แผนปฏิรูป ได้แก่ การนำรายงานผลการประเมินจากทุกด้านจากสถานการณ์จริงมาปรับปรุง
แก้ไขโดยเฉพาะแผนการป้องกันอัคคีภัย (ก่อนเกิดเหตุ)  แผนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ (ระหว่างเกิดเหตุ)  แผน
บรรเทาทุกข์ (ทันทีที่เพลิงสงบ)  รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขตัวบุคลากรต่าง ๆ ที่บกพร่อง  โดยมีโครงการเพ่ือร่วมรับ
แผนปฏิรูป ดังนี้ 

1. โครงการประชาสัมพันธ์สาเหตุการเกิดอัคคีภัยและแนวทางการป้องกันในรูปแบบต่าง ๆ 
แนวทางดำเนินการ 

- ดำเนินการไต่สวนหาสาเหตุตามขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่องการรายงาน  ไต่สวน  
และวิเคราะห์อุบัติเหตแุละ โรคจากการทำงาน 

- นำผลการไต่สวนรายงานผู้อำนวยการดับเพลิง และอธิการบด ี
2. โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วย 

- ผู ้อำนวยการดับเพลิงสั ่งให้หน่วยจัดหาและสนับสนุนประสานงาน กับหน่วย
พยาบาลและส่วนการเจ้าหน้าที่  เพื่อสนับสนุนด้านสวัสดิการให้กับพนักงาน 

3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 
- ดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่องการดำเนินธุรกิจเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

4. การปรับแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
- ผู้อำนวยการดับเพลิง  เรียกประชุมหน่วยงานเพื่อปรับแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

ให้ดีขึ้น 
- คณะกรรมการป้องกันและระงับอคัคีภัย หรือปรับปรุง จัดหาอุปกรณ์ 

 


