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แผนป้ องกันและระงับอัคคีภยั
สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
1. หลักการและเหตุผล
อัคคีภยั เป็ นภัยพิบตั ิที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ส่ วนมากมีสาเหตุมาจากความประมาทขาดความระมัดระวังหรื อ
พลั้งเผลอ ทาให้ส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งทรัพย์สินของรัฐเป็ นจา นวน
มาก สานักคอมพิวเตอร์ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสา คัญในเรื่ องการป้ องกันและระงับอัคคีภยั เนื่องจากมี
บุคลากรและผู้ มาติดต่อกับคณะเป็ นจา นวนมาก ตลอดจนมีวสั ดุอุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้สา นักงาน และ
เอกสารต่างๆซึ่ งเป็ นแหล่งเชื้อเพลิงอย่างดี หากไม่มีการตรวจตราอย่างระมัดระวังอาจเป็ นสาเหตุที่ทา ให้เกิด
อัคคีภยั ได้ง่าย
สานักคอมพิวเตอร์ จึงได้จดั ทา แผนป้ องกันและระงับอัคคีภยั ขึ้ น เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมการ
รองรับเหตุการณ์เมื่อเกิดเพลิงไหม้และเป็ นแนวทางในการเตรี ยมความพร้อมเพื่อป้ องกันและลดความเสี่ ยงต่อ
อัคคีภยั ที่อาจเกิดขึ้น หรื อหากเกิดขึ้นแล้วก็สามารถระงับได้อย่างทันท่วงที ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งที่จะสนับสนุนให้การ
ดาเนินงานของสานักคอมพิวเตอร์ เป็ นไปโดยราบรื่ นและมีความต่อเนื่อง และมีความมัน่ ใจว่าบุคคลากรที่มีจะมี
การเตรี ยมความพร้อมต่อภาวะฉุ กเฉิ นจากการเกิดอัคคีภยั ทา ให้สามารถป้ องกันและรักษาความปลอดภัยด้าน
อัคคีภยั ได้ และรวมถึงการจัดให้มีการซ้อมแผนการระงับอัคคีภยั และการอพยพหนีไฟอย่างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง
เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู ้ความเข้าใจเกิดความตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากอัคคีภยั ตลอดจนสามารถปฏิบตั ิการ
ตามแผนป้ องกันและระงับอัคคีภยั ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อป้ องกันการสู ญเสี ยชีวติ และทรัพย์สิน รวมทั้งลดผลกระทบจากการเกิด อัคคีภยั
2.2 เพื่อพัฒนาระบบบริ หารจัดการด้านอัคคีภยั ของสานักคอมพิวเตอร์ ให้มีประสิ ทธิภาพ สามารถลด
อัตราความเสี่ ยงต่อการเกิดอัคคีภยั
2.3 เพื่อให้บุคลากรของสานักคอมพิวเตอร์ เกิดความตระหนักและมีความพร้อมสามารถระงับเหตุ
รวมทั้ง ช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดอัคคีภยั
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3. ขั้นตอนการปฏิบัติ แบ่ งเป็ น 3 ขั้นตอน ดังนี้
3.1 การปฏิบตั ิก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้
3.2 การปฏิบตั ิการเมื่อเกิดเพลิงไหม้
3.3 การปฏิบตั ิภายหลังเพลิงสงบ
4. รายละเอียดการปฏิบัติ
4.1 การปฏิบัติก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้ วย
4.1.1 แผนการตรวจตรา เป็ นแผนการเฝ้ าระวังป้ องกันและสา รวจตรวจตราระบบความปลอดภัยและ
ความเรี ยบร้อยของอาคาร สานักงาน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ โดยดาเนินการ ดังนี้
4.1.1.1 ให้ทุก กลุ่มภารกิจ ในสานักคอมพิวเตอร์ สารวจตรวจตราความปลอดภัยบริ เวณสา นักงาน
อาคาร สถานที่ วัสดุ ซึ่ งอาจเป็ นจุดเริ่ มต้นที่ทา ให้ทราบถึงสาเหตุการเกิดอัคคีภยั ตลอดจนอุปกรณ์เกี่ยวกับการ
ป้ องกันและระงับอัคคีภยั หากพบบริ เวณใดเป็ นจุดเสี่ ยงต่อการเกิดอัคคีภยั ให้รีบแจ้งที่กลุ่มภารกิจบริ หารงาน
ทัว่ ไป ของสานักงานสานักคอมพิวเตอร์ เพื่อดาเนินการแก้ไขหรื อเพิ่มความระมัดระวังเป็ นพิเศษ
4.1.1.2 ทดสอบประสิ ทธิภาพการทางานของถังดับเพลิง อุปกรณ์ดบั เพลิงภายในอาคารให้ใช้งานได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภพ โดยถังดับเพลิงจะต้องมีสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิงตามปริ มาตรที่กา หนดและเปลี่ยนน้ ายา
ตามวาระและอายุของน้ ายานั้น และต้องติดตั้งในที่เห็นได้ชดั เจนสามารถหยิบใช้งานได้สะดวกไม่มีสิ่งกีดขวาง
4.1.1.3 จัดทาป้ ายสื่ อความหมายปลอดภัย เช่น “ทางหนีไฟ” ต้องเห็นชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน
ป้ ายข้อความ “ทางเข้า” และ “ทางออก” เป็ นต้น
4.1.1.4 แจ้งเส้นทางอพยพหนีไฟ และขนย้ายทรัพย์สินให้ทุกคนทราบ
4.1.1.5 ให้ทุกกลุ่มภารกิจในสานักคอมพิวเตอร์ สารวจ ตรวจตรา อุปกรณ์ เครื่ องใช้ไฟฟ้ า สายไฟ
ปลัก๊ ไฟ ให้อยูใ่ นสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ดี ไม่มีเสี ยหายหรื อชา รุ ด ตลอดจนกาจัดแหล่งสะสมเชื้อเพลิง เช่น
กระดาษ และวัสดุอื่นๆที่ติดไฟง่าย เป็ นต้น
4.1.1.6 จัดทาผังการติดต่อสื่ อสาร หมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ ายบริ หาร หน่วยงาน ผูด้ ูแลอาคาร
สถานที่ ยามรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยทักษิณ ตา รวจในพื้นที่ และสถานีดบั เพลิงใกล้เคียงโดยทา ป้ าย
ติดให้ชดั เจนและทัว่ ถึง
4.1.1.7 แผนการจัดทาระบบสารองข้อมูลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นแผนการจัดทา ข้อมูลสารอง
ในรู ปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ภารกิจที่สาคัญของสานักคอมพิวเตอร์ ยังคงสามารถดาเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่องหลังระบบสารสนเทศเสี ยหายอย่างสิ้ นเชิง
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4.1.2 แผนการอบรม เป็ นแผนการฝึ กอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการป้ องกันและระงับอัคคีภยั และการ
อพยพหนีไฟสาหรับบุคลากรในหน่วยงาน ดังนี้
4.1.2.1 การฝึ กอบรมให้ความรู้ เพื่อให้บุคลากรทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่ องการดับเพลิง
เบื้องต้น วิธีใช้อุปกรณ์ดบั เพลิงประเภทต่างๆ การดูแลอุปกรณ์ดบั เพลิงภายในอาคารรวมถึงทราบตาแหน่งที่ต้ งั
เมนสวิทซ์ (คัทเอาท์) และวิธีปฏิบตั ิในการตัดกระแสไฟฟ้ าในกรณี ฉุกเฉิ นทราบจุดที่ต้ งั ของถังดับเพลิงบริ เวณ
ใกล้เคียงกับหน่วยงาน
4.1.2.2 การฝึ กซ้อม ฝึ กปฏิบตั ิโดยการซ้อมการระงับอัคคีภยั และอพยพหนีไฟให้อย่างน้อยปี ละ
1 ครั้ง
4.1.3 แผนการรณรงค์ ป้องกันอัคคีภัย เป็ นแผนที่เน้นความสาคัญของการป้ องกันและรณรงค์ให้ทุกคน
มีจิตสานึกในการป้ องกันการเกิดอัคคีภยั โดยผูร้ ับผิดชอบแผนป้ องกันและระงับอัคคีภยั เป็ นผูด้ าเนินการ ดังนี้
4.1.3.1 ผูอ้ านวยการสานักคอมพิวเตอร์ แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน ได้แก่ คณะกรรมการ
จัดทาแผนป้ องกันและระงับ พร้อมมอบหมายภารกิจหน้าที่ เช่น การกาหนดผูน้ าในการอพยพหนีไฟ กาหนดผูข้ น
ย้ายทรัพย์สิน กาหนดผูม้ ีหน้าที่ในการดับเพลิงขั้นต้น (ผ่านการฝึ กอบรมหลักสู ตรการดับเพลิงขั้นต้น ) กาหนดผูม้ ี
หน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
4.1.3.2 ติดตามตรวจสอบกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการป้ องกันอัคคีภยั และการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง
เพื่อติดตามความคืบหน้าและแก้ไขปั ญหาอุปสรรคที่ เกิดขึ้นรวมถึงการรณรงค์ให้บุคลากรทุกคนมีจิตสานึกและมี
ส่ วนร่ วมในการป้ องกันและระงับอัคคีภยั
4.2 การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วย แผนการดับเพลิงและแผนการอพยพหนีไฟ
4.2.1 แผนการดับเพลิง
4.2.1.1 การแจ้งเหตุ กรณี เกิดเหตุในเวลาราชการ รายละเอียดข้อมูลการติดต่อสื่ อสารและผังการ
ปฏิบตั ิงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน
4.2.1.2 การดับเพลิงขั้นต้น
1) ผูพ้ บเหตุการณ์คนแรกทาการดับเพลิงขั้นต้นด้วยเครื่ องดับเพลิงแบบมือถือและหากรู ้
ว่าคัทเอาท์ไฟฟ้ าอยูท่ ี่ไหน ควรรี บสับอัทเอาท์ลงก่อน
2) แจ้งเหตุที่ศูนย์ประสานงาน รปภ. เวรยาม เพื่อช่วยกันดับเพลิง
3) แจ้งชุดปฏิบตั ิการดับเพลิงเข้าควบคุม
4) กรณี ที่ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ให้รีบปิ ดหน้าต่าง ประตูเครื่ องปรับอากาศ ในบริ เวณที่
เกิดเหตุโดยเร็ วที่สุด
5) ส่ งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ประจาชั้นที่ใกล้ที่สุดแล้วรายงานต่อผูบ้ ญั ชาการเหตุการณ์
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6) แจ้งสายด่วนป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของมหาวิทยาลัยทักษิณ หมายเลข 199 ,191
โทรศัพท์ หมายเลข 074-443997
4.2.1.3 การดับเพลิงขั้นรุ นแรง
1) ให้ยามรักษาการจัดการจราจร โดยรอบเพื่ออานวยความสะดวกแก่การเคลื่อนย้ายรถยนต์
และเอกสารที่สาคัญ และให้รถดับเพลิงสามารถเข้าดับเพลิงได้โดยสะดวก
2) เคลื่อนย้ายบุคลากร ทรัพย์สิน และเอกสารที่สาคัญไปยังจุดรวมพลที่สานักคอมพิวเตอร์
กาหนด
4.2.2 แผนการอพยพหนีไฟ
เมื่อเพลิงไหม้ข้ นั ลุกลามให้ ผูอ้ านวยการสานักคอมพิวเตอร์ หัวหน้าสานักงาน หรื อผูไ้ ด้รับ
มอบหมายเป็ นผูบ้ ญั ชาการเหตุการณ์ โดยมีแนวทางปฏิบตั ิตามโครงสร้างองค์กรรองรับภาวะฉุกเฉิน
4.2.2.1 ให้จดั ตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อดาเนินการควบคุมพื้นที่และอานวยการปฏิบตั ิ แจ้งประกาศ
แนะนาให้อพยพตามแผนที่กาหนดไว้
4.2.2.2 กาหนดให้มีจุดนัดพบ หรื อจุดรวมพล ที่ปลอดภัยสาหรับการอพยพบุคลากรในการอพยพ
หนีไฟเมื่อเกิดเพลิงไหม้ข้ นั ลุกลาม และให้ดาเนินการ ดังนี้
1) ให้สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
2) บุคคลที่มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายปฏิบตั ิหน้าที่ทนั ที
3) ยามรักษาการณ์ดาเนินการปิ ดจราจรโดยรอบและจัดการจราจรให้ระบายรถยนต์ออกจาก
บริ เวณตึกที่เกิดเพลิงไหม้ไปยังสถานที่ปลอดภัย
4) ผูน้ าทางหนีไฟจะเป็ นผูน้ าทางอพยพหนีไฟไปตามทางออกที่กาหนดไว้แต่ละหน่วยงาน
เพื่อไปยังจุดนัดพบหรื อจุดรวมพล ห้ามปี นหนีข้ ึนข้างบนและไม่ควรผ่านด้านที่เกิดเพลิงไหม้หากมีกลุ่ม
ควันให้คลานต่าและห้ามใช้ลิฟต์เป็ นทางหนีไฟ
5) ผูม้ ีหน้าที่ตรวจสอบให้ตรวจสอบยอดจานวนบุคลากรพร้อมรายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชา หาก
พบว่ายังอพยพหนีไฟออกมาไม่ครบตามจานวนจริ งจะได้ทาการค้นหาเพื่อช่วยชีวติ ต่อไป
6) หน่วยปฐมพยาบาลทาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในกรณี มีผเู้ ป็ นลมบาดเจ็บ หรื อหมดสติ
ให้รีบนาส่ งแพทย์ พยาบาลโดยเร็ ว
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4.3 การปฏิบัติภายหลังเพลิงสงบ ประกอบด้วย
4.3.1 แผนการบรรเทาทุกข์ ปฏิบตั ิต่อเนื่องจากขั้นตอนปฏิบตั ิ เมื่อเกิดเหตุ ประกอบด้วย
4.3.1.1 ประสานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาล หรื อหน่วยกูช้ ีพเอราวัณ
4.3.1.2 สารวจ ประเมิน ความเสี ยหาย ผลการปฏิบตั ิงานและรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้
4.3.1.3 การค้นหาและช่วยชีวติ ผูป้ ระสบภัย
4.3.1.4 การเคลื่อนย้ายผูป้ ระสบภัยจากอุบตั ิเหตุไปยังศูนย์อานวยการเฉพาะกิจ
4.3.2 แผนการฟื้ นฟูบูรณะ
4.3.2.1 ให้ความช่วยเหลือและปฏิรูปฟื้ นฟูบูรณะขั้นต้น
4.3.2.2 ปฐมพยาบาลผูบ้ าดเจ็บและผูป้ ่ วยจากเหตุเพลิงไหม้ และดาเนินการนาส่ งแพทย์เพื่อ
รับการรักษาอย่างถูกต้อง
4.3.2.3 ขนย้ายผูป้ ระสบภัยและทรัพย์สินไปยังที่ปลอดภัย
4.3.2.4 สารวจความเสี ยหายและความต้องการด้านต่างๆ
4.3.2.5 การประชาสัมพันธ์เพื่อเสริ มสร้างขวัญและกาลังใจให้กลับคืนสู่ สภาพปกติโดยเร็ ว
4.3.2.6 ปรับปรุ งซ่อมแซมแก้ไขความเสี ยหายให้กลับคืนสู่ สภาพปกติ
4.3.2.7 รักษาความสงบเรี ยบร้อยของพื้นที่เกิดเหตุ
4.3.2.8 ในกรณี ที่อาคารได้รับความเสี ยหายจนใช้ปฏิบตั ิงานไม่ได้ ให้ดาเนินการจัดหาสถานที่
ปฏิบตั ิราชการชัว่ คราว และประกาศทางสื่ อสาธารณะ เช่น ทีวี วิทยุ หนังสื อพิมพ์ เป็ น
ต้น เพื่อให้ผรู้ ับบริ การ หน่วยราชการ และประชาชนทัว่ ไปได้ทราบถึงสถานที่และเบอร์
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อราชการได้
5. การแบ่ งมอบภารกิจหน่ วยงานและเจ้ าหน้ าทีท่ เี่ กีย่ วข้ อง มีดังนี้
5.1 การกาหนดหน่วยงานกลางและเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงาน ให้มีการกาหนดหน่วยงานกลางและเจ้าหน้าที่
ปฏิบตั ิหน้าที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในแผนตั้งแต่ข้ นั ตอนการปฏิบตั ิก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ ขณะเกิดเหตุ และหลัง
เกิดเหตุ โดยแบ่งผูร้ ับผิดชอบตามโครงสร้างองค์กรรองรับภาวะฉุ กเฉิ น ประกอบด้วย
5.1.1 ผูอ้ านวยการภาวะฉุกเฉิน มีหน้าที่
1) สั่งการให้ชุดปฏิบตั ิการดับเพลิงทาการดับเพลิง
2) เมื่อได้รับรายงานว่าไม่สามารถควบคุมเพลิงไหม้ได้ให้สงั่ การใช้แผนการอพยพหนีไฟ
3) แจ้งให้ชุดประสานงานและประชาสัมพันธ์ทราบเพื่อขอกาลังสนับสนุน จากหน่วยงาน
ภายนอกมาช่วยเหลือ
4) ประสานงานกับชุดปฏิบตั ิการดับเพลิงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ อานวยความสะดวก
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5.1.2 ชุดประสานงานและประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ดงั นี้
1) ประกาศแจ้งเหตุทางเครื่ องขยายเสี ยง ประกาศซ้ า 2 ครั้ง เป็ นระยะๆ
2) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
3) ประชาสัมพันธ์ ณ ศูนย์อานวยการเพื่อควบคุมสถานการณ์ตามคาสั่งของผูบ้ ญั ชาการ
เหตุการณ์
4) อยูป่ ระจาศูนย์อานวยการเพื่อติดตามสถานการณ์โดยใกล้ชิด
5.1.3 ชุดปฏิบตั ิการดับเพลิง ทาหน้าที่ดบั เพลิงเมื่อมีการลุกไหม้เกิดขึ้น โดยใช้เครื่ องดับเพลิงแบบ
มือถือที่มีอยูต่ ามชั้นต่างๆ เพื่อทาการดับเพลิงในเบื้องต้นก่อนหากไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ให้รายงาน
ผูบ้ งั คับบัญชาเหตุการณ์
5.1.4 ชุดอพยพ ทาหน้าที่คน้ หา ตรวจสอบว่ามีผตู ้ ิดค้างอยูภ่ ายในอาคารหรื อห้องต่างๆหรื อไม่ และ
ต้องมีความเข้าใจหลักในการเคลื่อนย้าย การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในลักษณะต่างๆพร้อมทั้งให้คา แนะนา
ผูป้ ระสบภัยออกจากอาคารที่เกิดเหตุมายังศูนย์อานวยการได้อย่างปลอดภัย
5.1.5 ชุดปฐมพยาบาล ทาหน้าที่ท้ งั ในอาคารที่เกิดเหตุการณ์และ ณ ศูนย์อานวยการตลอดเวลา โดย
จาแนกผูบ้ าดเจ็บและให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นก่อนนาส่ งศูนย์อานวยการหากบาดเจ็บมากให้ส่งต่อไปยัง
โรงพยาบาลใกล้เคียงพร้อมทั้งจัดทาบัญชีรายชื่อผูบ้ าดเจ็บการรักษา ละรายงานเป็ นระยะๆ ต่อผูบ้ ญั ชาการ
เหตุการณ์
5.1.6 ชุดรักษาความปลอดภัย ทาหน้าที่ควบคุมบริ เวณทางเข้า-ออก อานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่
ชุดปฏิบตั ิการดับเพลิงและชุดปฏิบตั ิการงานอื่นๆ ห้ามผูไ้ ม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริ เวณที่เกิดเหตุพร้อมทั้งเฝ้ าระวัง
พื้นที่เกิดเหตุและศูนย์อานวยการเพื่อป้ องกันการโจรกรรมทรัพย์สินและเหตุร้ายต่างๆตลอด 24 ชัว่ โมง
5.2 ข้ อพึงปฏิบัติของเจ้ าหน้ าทีท่ ุกคน มีดังนี้
5.2.1 เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องปฏิบตั ิตามกฎของสานักคอมพิวเตอร์ ในเรื่ องความปลอดภัยในที่ทางานดังนี้
1) ห้ามสู บบุหรี่ ในพื้นที่ที่กาหนด รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้เกี่ยวเรื่ องสู บบุหรี่ ซ่ ึ งเป็ น
สาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิดไฟไหม้ได้ง่าย
2) ห้ามก่อไฟในบริ เวณที่ได้กาหนดไว้โดยเด็ดขาด ยกเว้นได้รับอนุญาตจากผูร้ ับผิดชอบบริ เวณ
นั้นหรื อผูบ้ ญั ชาการเหตุการณ์
3) ช่วยกันดูแลสารวจตรวจบริ เวณพื้นที่เสี่ ยงต่อการเกิดอัคคีภยั และห้องที่เก็บสารไวไฟหรื อ
วัสดุติดไฟง่ายหรื อสารเคมี โดยไม่ให้มีการก่อหรื อจุดไฟหรื อมีความร้อนใกล้พ้นื ที่หรื อห้อง
ดังกล่าวในรัศมีกว่า 10 เมตร ขึ้นไป และต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพร้อมเครื่ อง
ดับเพลิงชนิดแบบมือถือเตรี ยมพร้อมไว้อยูเ่ สมอ
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6. แผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเพลิงไหม้
6.1 แผนผังปฏิบตั ิการเมื่อเกิดเพลิงไหม้ในเวลาราชการ
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6.2 แผนผังปฏิบัติการเมื่อเกิดเพลิงไห้ นอกเวลาราชการ
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6.3 แผนผังการระงับอัคคีภัยการอพยพหนีไฟ
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6.4 แผนผังการปฏิบัติเมื่อประสบเหตุเพลิงไหม้ ในอาคาร
แผนผังการปฏิบัติเมื่อประสบเหตุเพลิงไหม้ ในอาคาร

ผู้ประสบเหตุเข้ าระงับเหตุเบือ้ งต้ นและกดสั ญญาณ
แจ้ งเหตุเพลิงไหม้

ผู้รับผิดชอบของหน่ วยงานเข้ าระงับเหตุเพลิงไหม้ เมื่อ
ได้ ยนิ สั ญญาณแจ้ งเหตุ

ผู้รับผิดชอบรายงานเหตุเพลิงไหม้ ให้ ผ้ บู ังคับบัญชา
สู งสุ ดของหน่ วยงานทราบ

กรณีเหตุเพลิงไหม้ ไม่
รุ นแรง

กรณีเหตุเพลิงไหม้
รุ นแรง

ผูบ้ ญั ชาการเหตุการณ์
ติดต่อประสานงานให้
ผูร้ ับผิดชอบระงับเหตุ
เพลิงไหม้

ผูบ้ ญั ชาการเหตุการณ์
ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยบรรเทาสาธารณ
ภัยเพื่อความช่วยเหลือ
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ภาคผนวก
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แผนผังแสดงขั้นตอนการฝึ กซ้ อมอพยพหนีไฟ

.
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ตาแหน่ งและความรับผิดชอบของผู้เกีย่ วข้ องตามแผนปฏิบัตกิ ารดับเพลิง

ตาแหน่ ง
ทีร่ ับผิดชอบ/
ประสานงาน
1.ฝ่ ายสื่ อสารและ
ประสานงาน
- ต่อประสานงาน
กับฝ่ ายต่างๆ

เวลาปกติ
(วันธรรมดา)
เวลา 08.00 -17.00 น.
จันทร์จิรา รัตนอุบล
สุภาพร นุ่นมัน
พรรณทิภา รัตนวงศา
ประภาพันธ์ จารุ พนั ธ์

2.ฝ่ ายควบคุมดูแลระบบ สุชยั เตียวลีสกุลวัฒนา
ธีรศักดิ์ สุวรรณวงศ์
ไฟฟ้ า
ปิ ยวัฒน์ ล่าวัฒนพร

นอกเวลาปกติ
เวลา 17.00-22.30 น.
วันเสาร์ -อาทิตย์
เวลา 08.00 – 16.30 น.
สุชีพ เพชรวงษ์
ปิ ยวัฒน์ ล่าวัฒนพร
อารัล จันทร์เลื่อน
สุวรรณ โชติการ
กนกวรรณ จินดามณี
วุฒิพร เรื องเนียม
ธีรศักดิ์ สุวรรณวงศ์
ภาณุพงศ์ แก้วเกื้อ
สุชยั เตียวลีสกุลวัฒนา
อนงค์ แก้วคีรีวรรณ
เจ้าหน้าที่ ร.ป.ภ.
สุชีพ เพชรวงษ์
ปิ ยวัฒน์ ล่าวัฒนพร
อารัล จันทร์เลื่อน
สุวรรณ โชติการ
กนกวรรณ จินดามณี
วุฒิพร เรื องเนียม
ธีรศักดิ์ สุวรรณวงศ์
ภาณุพงศ์ แก้วเกื้อ
สุชยั เตียวลีสกุลวัฒนา
อนงค์ แก้วคีรีวรรณ
เจ้าหน้าที่ ร.ป.ภ.

วันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 08.00 – 24.00 น.
เวลา 24.00 – 08.00 น.
และนอกเวลาปกติ
เจ้าหน้าที่ ร.ป.ภ.

เจ้าหน้าที่ ร.ป.ภ.
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ตาแหน่ ง
ทีร่ ับผิดชอบ/
ประสานงาน

เวลาปกติ
(วันธรรมดา)
เวลา 08.00 -17.00 น.

3. ฝ่ ายอพยพหนีไฟ
- อพยพให้นิสิต
บุคลากรที่อยูภ่ ายใน
อาคารออกนอกอาคาร

พรรณทิภา รัตนวงศา
นิภาพร ไฝขาว
ภูริพล สุวลักษณ์
อนงค์ แก้วคีรีวรรณ
อนุชา วิปุลากร

4. ฝ่ ายอานวยการ
ดับเพลิง
- ควบคุมสั่งการ

ดร.พงษ์พนั ธ์ พิณโท
ศุภโชค ชินพงศ์
จันทร์จิรา รัตนอุบล
สุภาพร นุ่นมัน
พรรณทิภา รัตนวงศา

นอกเวลาปกติ
เวลา 17.00-22.30 น.
วันเสาร์ -อาทิตย์
เวลา 08.00 – 16.30 น.
สุชีพ เพชรวงษ์
ปิ ยวัฒน์ ล่าวัฒนพร
อารัล จันทร์เลื่อน
สุวรรณ โชติการ
กนกวรรณ จินดามณี
วุฒิพร เรื องเนียม
ธีรศักดิ์ สุวรรณวงศ์
ภาณุพงศ์ แก้วเกื้อ
สุชยั เตียวลีสกุลวัฒนา
อนงค์ แก้วคีรีวรรณ
เจ้าหน้าที่ ร.ป.ภ.
สุชีพ เพชรวงษ์
ปิ ยวัฒน์ ล่าวัฒนพร
อารัล จันทร์เลื่อน
สุวรรณ โชติการ
กนกวรรณ จินดามณี
วุฒิพร เรื องเนียม
ธีรศักดิ์ สุวรรณวงศ์
ภาณุพงศ์ แก้วเกื้อ
สุชยั เตียวลีสกุลวัฒนา
อนงค์ แก้วคีรีวรรณ
เจ้าหน้าที่ ร.ป.ภ.

วันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 08.00 – 24.00 น.
เวลา 24.00 – 08.00 น.
และนอกเวลาปกติ
เจ้าหน้าที่ ร.ป.ภ.

เจ้าหน้าที่ ร.ป.ภ.
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ตาแหน่ ง
ทีร่ ับผิดชอบ/
ประสานงาน

เวลาปกติ
(วันธรรมดา)
เวลา 08.00 -17.00 น.

5. ฝ่ ายจัดหาและ
สนับสนุนการดับเพลิง

บุคลากรสานักคอมพิวเตอร์
ทุกคน

6. ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ดับเพลิง

สุชยั เตียวลีสกุลวัฒนา
ธีรศักดิ์ สุวรรณวงศ์
ปิ ยวัฒน์ ล่าวัฒนพร
อภิลกั ษณ์ ละม้ายนิล
สุชีพ เพชรวงษ์

นอกเวลาปกติ
เวลา 17.00-22.30 น.
วันเสาร์ -อาทิตย์
เวลา 08.00 – 16.30 น.
สุชีพ เพชรวงษ์
ปิ ยวัฒน์ ล่าวัฒนพร
อารัล จันทร์เลื่อน
สุวรรณ โชติการ
กนกวรรณ จินดามณี
วุฒิพร เรื องเนียม
ธีรศักดิ์ สุวรรณวงศ์
ภาณุพงศ์ แก้วเกื้อ
สุชยั เตียวลีสกุลวัฒนา
อนงค์ แก้วคีรีวรรณ
พรรณทิภา รัตนวงศา
ประภาพันธ์ จารุ พนั ธ์
เจ้าหน้าที่ ร.ป.ภ.
สุชีพ เพชรวงษ์
ปิ ยวัฒน์ ล่าวัฒนพร
อารัล จันทร์เลื่อน
สุวรรณ โชติการ
กนกวรรณ จินดามณี
วุฒิพร เรื องเนียม
ธีรศักดิ์ สุวรรณวงศ์
ภาณุพงศ์ แก้วเกื้อ
สุชยั เตียวลีสกุลวัฒนา
อนงค์ แก้วคีรีวรรณ
พรรณทิภา รัตนวงศา
ประภาพันธ์ จารุ พนั ธ์
เจ้าหน้าที่ ร.ป.ภ.

วันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 08.00 – 24.00 น.
เวลา 24.00 – 08.00 น.
และนอกเวลาปกติ
เจ้าหน้าที่ ร.ป.ภ.

เจ้าหน้าที่ ร.ป.ภ.
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ตาแหน่ ง
ทีร่ ับผิดชอบ/
ประสานงาน

เวลาปกติ
(วันธรรมดา)
เวลา 08.00 -17.00 น.

นอกเวลาปกติ
เวลา 17.00-22.30 น.
วันเสาร์ -อาทิตย์
เวลา 08.00 – 16.30 น.

สุชีพ เพชรวงษ์
7. ฝ่ ายรักษาความ
เจ้าหน้าที่ ร.ป.ภ.
ปลอดภัย
- สนับสนุนที่เกิดเหตุ
- อานวยความสะดวก
ด้านจาราจร
- ดูแลความปลอดภัยใน
เรื่ องทรัพย์สิน

สุชีพ เพชรวงษ์
ปิ ยวัฒน์ ล่าวัฒนพร
อารัล จันทร์เลื่อน
สุวรรณ โชติการ
กนกวรรณ จินดามณี
วุฒิพร เรื องเนียม
ธีรศักดิ์ สุวรรณวงศ์
ภาณุพงศ์ แก้วเกื้อ
สุชยั เตียวลีสกุลวัฒนา
อนงค์ แก้วคีรีวรรณ
เจ้าหน้าที่ ร.ป.ภ.

สุภาพร นุ่นมัน
กุลภัสสร์ แซ่แต้
อรอุมา เจริ ญศรี

สุชีพ เพชรวงษ์
ปิ ยวัฒน์ ล่าวัฒนพร
อารัล จันทร์เลื่อน
สุวรรณ โชติการ
กนกวรรณ จินดามณี
วุฒิพร เรื องเนียม
ธีรศักดิ์ สุวรรณวงศ์
ภาณุพงศ์ แก้วเกื้อ
สุชยั เตียวลีสกุลวัฒนา
อนงค์ แก้วคีรีวรรณ

8.ฝ่ ายยานพาหนะ
- ประสานการจัด
ยานพาหนะ

วันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 08.00 – 24.00 น.
เวลา 24.00 – 08.00 น.
และนอกเวลาปกติ
เจ้าหน้าที่ ร.ป.ภ.

เจ้าหน้าที่ ร.ป.ภ.
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ตาแหน่ ง
ทีร่ ับผิดชอบ/
ประสานงาน
9.ฝ่ ายเคลื่อนย้าย
ทรัพย์สินภายใน –
ภายนอก

เวลาปกติ
(วันธรรมดา)
เวลา 08.00 -17.00 น.
บุคลากรสานักคอมพิวเตอร์
ทุกคน

นอกเวลาปกติ
เวลา 17.00-22.30 น.
วันเสาร์ -อาทิตย์
เวลา 08.00 – 16.30 น.
สุชีพ เพชรวงษ์
ปิ ยวัฒน์ ล่าวัฒนพร
อารัล จันทร์เลื่อน
สุวรรณ โชติการ
กนกวรรณ จินดามณี
วุฒิพร เรื องเนียม
ธีรศักดิ์ สุวรรณวงศ์
ภาณุพงศ์ แก้วเกื้อ
สุชยั เตียวลีสกุลวัฒนา
อนงค์ แก้วคีรีวรรณ
พรรณทิภา รัตนวงศา
ประภาพันธ์ จารุ พนั ธ์
เจ้าหน้าที่ ร.ป.ภ.

วันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 08.00 – 24.00 น.
เวลา 24.00 – 08.00 น.
และนอกเวลาปกติ
เจ้าหน้าที่ ร.ป.ภ.
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หมายเลขโทรศัพท์ สาหรับการติดต่ อสื่ อสารและประสานงานเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
ชื่อ-สกุล
ดร.พงษ์พนั ธ์ พิณโท (ผูอ้ านวยการสานักคอมพิวเตอร์ )
นายศุภโชค ชินพงศ์
หมู
(หัวหน้าสานักงานสานักคอมพิวเตอร์ )
กลุ่มภารกิจบริหารงานทัว่ ไป
นางสาวจันทร์จิรา รัตนอุบล
ตุก๊
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจ)
นางสาวพรรณทิภา รัตนวงศา
แนน
นางสาวสุ ภาพร นุ่นมัน
พี่พร
นางสาวประภาพันธ์ จารุ พนั ธ์
ดุ่ย
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศ และเครือข่ าย
นายธนวัฒน์ ปัญญวรรณศิริ
ธน
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจ)
-งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
นายอภิลกั ษณ์ ละม้ายนิล (หัวหน้างาน) ลักษณ์
นายราเชนทร์ ชูเสื อหึง
เชนทร์
นายพิพากษ์ ชูเสื อหึง
พากษ์
นายภูริพล สุ วลักษณ์
ป๊ อบ
นายพลชัย บินหมูด
สัน
นายคิสตอน ปาทาน
แบร์
นายกฤษฎ์ แซ่แต้
ชู
นางอรอุมา เจริ ญศรี
หญิง
นางสาวนิภาพร ไฝขาว
เจี๊ยบ
นางสาวกุลภัสสร์ แซ่แต้
มะปราง
นางสาวภูริชญา คงศรี แก้ว
กอล์ฟ
นายออมทรัพย์ ศรี ทวี
ออมทรัพย์

เบอร์ ภายใน
4000
4001

เบอร์ มือถือ
080-037 2356
086-6940005

4101

089-2954614

4009
4100
4111

089-1977567
083-1716239
080-9048290

4545

081-5997652

4545
4301
8003
4302
8003
4301
8004
4300
8112
4300
8112
4302

084-6312454
086-2948057
085-0779762
084-5839495
081-7385244
086-6979350
083-2255250
081-5432145
081-5998143
088-7824066
089-8774549
090-5197522
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ชื่อ-สกุล
-งานพัฒนาระบบเครือข่ าย
นายสุ ชีพ เพชรวงษ์ (หัวหน้างาน) ชีพ
นายปิ ยวัฒน์ ล่าวัฒนพร
นิ่ง
นายอารัล จันทร์เลื่อน
รัล
กลุ่มภารกิจบริการและพัฒนาสื่ อการเรียนการสอน
นายสุ วรรณ โชติการ
ก้อย
นายอนุชา วิปุลากร
ชา
นางสาวกนกวรรณ จินดามณี
กิ๊บ
นายวุฒิพร เรื องเนียม
ออม
นายธี รศักดิ์ สุ วรรณวงศ์
ท็อบ
นายภาณุ พงศ์ แก้วเกื้อ
เบียร์
นายสุ ชยั เตียวลีสกุลวัฒนา บอส
นางสาวอนงค์ แก้วคีรีวรรณ
เขียว
บุคลากรในมหาวิทยาลัยทักษิณ
รปภ. ม.ทักษิณ
หน่ วยงานราชการในจังหวัดสงขลา
เทศบาลเมืองเขารู ปช้าง
โรงพยาบาลสงขลา
สถานีตารวจภูมิธรอาเภอเมืองสงขลา

เบอร์ ภายใน

เบอร์ มือถือ

4200
4203
4201

086-5981441
086-7484465
089-4643210

4403
4504
4402
4402
4400
4401
4502
8116

089-7327176
081-3983706
081-9696906
088-3930599
086-5311889
086-7492524
081-6081160
089-4708302

199 , 191
074-443997
074-336791-4
074-338100
074-311011

