
~ 1 ~ 
 

 

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 
ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตสงขลำ 

ประจ ำปี พ.ศ. 2562 
……………………………………………….. 

1. หลักกำรและเหตุผล  
อัคคีภัยเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ส่วนมากมีสาเหตุมาจากความประมาทขาดความระมัดระวังหรือ

พลั้งเผลอ ท าให้ส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งทรัพย์สินของรัฐเป็นจ านวนมาก 
ส านักคอมพิวเตอร์ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญในเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยเนื่องจากมีบุคลากร
และผู้มาติดต่อเป็นจ านวนมาก ตลอดจนมีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ส า นักงาน และเอกสารต่างๆซึ่งเป็นแหล่ง
เชื้อเพลิงอย่างดี หากไม่มีการตรวจตราอย่างระมัดระวังอาจเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย  

ส านักคอมพิวเตอร์ จึงได้จัดท าแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยขึ้น เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมการรองรับ
เหตุการณ์เม่ือเกิดเพลิงไหม้และเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมเพ่ือป้องกันและลดความเสี่ยงต่ออัคคีภัยที่อาจ
เกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นแล้วก็สามารถระงับได้อย่างทันท่วงที ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนให้การด า เนินงานของ
ส านักคอมพิวเตอร์เป็นไปโดยราบรื่นและมีความต่อเนื่อง และมีความมั่นใจว่าบุคคลากรที่มีจะมีการเตรียมความ
พร้อมต่อภาวะฉุกเฉินจากการเกิดอัคคีภัยท าให้สามารถป้องกันและรักษาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยได้ และรวมถึง
การจัดให้มีการซ้อมแผนการระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให้บุคลากรได้มีความรู้
ความเข้าใจเกิดความตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากอัคคีภัยตลอดจนสามารถปฏิบัติการ 
ตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค์  
  2.1  เพ่ือป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งลดผลกระทบจากการเกิด อัคคีภัย 

2.2  เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านอัคคีภัยของส านักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ สามารถลด 
       อัตราความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย  

            2.3  เพ่ือให้บุคลากรของส านักคอมพิวเตอร์เกิดความตระหนักและมีความพร้อมสามารถระงับเหตุ 
                   รวมทั้ง ช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดอัคคีภัย         
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3. ขั้นตอนกำรปฏิบัติ แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้  
3.1 การปฏิบัติก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้  

3.2 การปฏิบัติการเมื่อเกิดเพลิงไหม้  
3.3 การปฏิบัติภายหลังเพลิงสงบ  
 
4. รำยละเอียดกำรปฏิบัติ  

4.1 กำรปฏิบัติก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วย  
                 4.1.1  แผนกำรตรวจตรำ เป็นแผนการเฝ้าระวังป้องกันและส ารวจตรวจตราระบบความปลอดภัย
และความเรียบร้อยของอาคาร ส านักงาน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ โดยด าเนินการ ดังนี้  
        4.1.1.1 ให้ทุกกลุ่มภารกิจในส านักคอมพิวเตอร์ส ารวจตรวจตราความปลอดภัยบริเวณส านักงาน อาคาร 
สถานที่ วัสดุ ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ท าให้ทราบถึงสาเหตุการเกิดอัคคีภัยตลอดจนอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย หากพบบริเวณใดเป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยให้รีบแจ้งที่กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป ของ
ส านักงานส านักคอมพิวเตอร์เพ่ือด าเนินการแก้ไขหรือเพ่ิมความระมัดระวังเป็นพิเศษ  
        4.1.1.2 ทดสอบประสิทธิภาพการท างานของถังดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคารให้ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภพ โดยถังดับเพลิงจะต้องมีสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิงตามปริมาตรที่ก าหนดและเปลี่ยนน้ ายาตามวาระ
และอายุของน้ ายานั้น และต้องติดตั้งในที่เห็นได้ชัดเจนสามารถหยิบใช้งานได้สะดวกไม่มีสิ่งกีดขวาง  
       4.1.1.3 จัดท าป้ายสื่อความหมายปลอดภัย เช่น “ทางหนีไฟ” ต้องเห็นชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน ป้าย
ข้อความ “ทางเข้า” และ “ทางออก” เป็นต้น  
       4.1.1.4 แจ้งเส้นทางอพยพหนีไฟ และขนย้ายทรัพย์สินให้ทุกคนทราบ  
       4.1.1.5 ให้ทุกกลุ่มภารกิจในส านักคอมพิวเตอร์ ส ารวจ ตรวจตรา อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ ให้
อยู่ในสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ดี ไม่มีเสียหายหรือช ารุด ตลอดจนก าจัดแหล่งสะสมเชื้อเพลิง เช่น กระดาษ และวัสดุ
อ่ืนๆที่ติดไฟง่าย เป็นต้น  
       4.1.1.6 จัดท าผังการติดต่อสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริหาร หน่วยงาน ผู้ดูแลอาคาร สถานที่  ยาม
รักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยทักษิณ ต ารวจในพื้นที่ และสถานีดับเพลิงใกล้เคียงโดยท าป้ายติดให้ชัดเจนและ
ทั่วถึง  

       4.1.1.7 แผนการจัดท าระบบส ารองข้อมูลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นแผนการจัดท าข้อมูลส ารอง
ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ภารกิจที่ส าคัญของส านักคอมพิวเตอร์ยังคงสามารถด าเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่องหลังระบบสารสนเทศเสียหายอย่างสิ้นเชิง  
                 4.1.2  แผนกำรอบรม เป็นแผนการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยและการ
อพยพหนีไฟส าหรับบุคลากรในหน่วยงาน ดังนี้ 
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           4.1.2.1 การฝึกอบรมให้ความรู้ เพ่ือให้บุคลากรทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการดับเพลิงเบื้องต้น 
วิธีใช้อุปกรณ์ดับเพลิงประเภทต่างๆ การดูแลอุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคารรวมถึงทราบต าแหน่งที่ตั้งเมนสวิทซ์ (คัท
เอาท์) และวิธีปฏิบัติในการตัดกระแสไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉินทราบจุดที่ตั้งของถังดับเพลิงบริเวณใกล้เคียงกับหน่วยงาน  
          4.1.2.2 การฝึกซ้อม ฝึกปฏิบัติโดยการซ้อมการระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟให้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
                 4.1.3  แผนกำรรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย เป็นแผนที่เน้นความส าคัญของการป้องกันและรณรงค์ให้ทุก
คนมีจิตส านึกในการป้องกันการเกิดอัคคีภัย โดยผู้รับผิดชอบแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นผู้ด าเนินการ ดังนี้  

           4.1.3.1 ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ได้แก่ คณะกรรมการ
จัดท าแผนป้องกันและระงับ พร้อมมอบหมายภารกิจหน้าที่ เช่น การก าหนดผู้น าในการอพยพหนีไฟ ก าหนดผู้ขน
ย้ายทรัพย์สิน ก าหนดผู้มีหน้าที่ในการดับเพลิงขั้นต้น (ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น) ก าหนดผู้มี
หน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

        4.1.3.2 ติดตามตรวจสอบกิจกรรมต่างๆเก่ียวกับการป้องกันอัคคีภัยและการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือติดตามความคืบหน้าและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นรวมถึงการรณรงค์ให้บุคลากรทุกคนมีจิตส านึกและมีส่วน
ร่วมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย  

       4.2 กำรปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วย แผนการดับเพลิงและแผนการอพยพหนีไฟ  
               4.2.1  แผนกำรดับเพลิง  

          4.2.1.1 การแจ้งเหตุ กรณีเกิดเหตุในเวลาราชการ รายละเอียดข้อมูลการติดต่อสื่อสารและผังการ
ปฏิบัติงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน  

          4.2.1.2 การดับเพลิงขั้นต้น  
                  1) ผู้พบเหตุการณ์คนแรกท าการดับเพลิงขั้นต้นด้วยเครื่องดับเพลิงแบบมือถือและหากรู้ 
                     ว่าคัทเอาท์ไฟฟ้าอยู่ที่ไหน ควรรีบสับอัทเอาท์ลงก่อน  
                  2)  แจ้งเหตุที่ศูนย์ประสานงาน รปภ. เวรยาม เพื่อช่วยกันดับเพลิง  
                 3)  แจ้งชุดปฏบิัติการดับเพลิงเข้าควบคุม  
                 4)  กรณีท่ีไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ให้รีบปิดหน้าต่าง ประตูเครื่องปรับอากาศ ในบริเวณที่      
                      เกิดเหตุโดยเร็วที่สุด  
                5) ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ประจ าชั้นที่ใกล้ที่สุดแล้วรายงานต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์  
                6)  แจ้งสายด่วนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของมหำวิทยำลัยทักษิณ   

หมำยเลข 199 ,191 โทรศัพท ์หมำยเลข 074-443997  
        4.2.1.3  การดับเพลิงขั้นรุนแรง  
               1) ให้ยามรักษาการจัดการจราจร โดยรอบเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่การเคลื่อนย้ายรถยนต์ 
                    และเอกสารที่ส าคัญ และให้รถดับเพลิงสามารถเข้าดับเพลิงได้โดยสะดวก  
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              2)  เคลื่อนย้ายบุคลากร ทรัพย์สิน และเอกสารที่ส าคัญไปยังจุดรวมพลที่ส านักคอมพิวเตอร์                 
                   ก าหนด 

4.2.2  แผนกำรอพยพหนีไฟ  
         เมื่อเพลิงไหม้ข้ันลุกลามให้ ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ หัวหน้าส านักงาน หรือผู้ได้รับ 

มอบหมายเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ โดยมีแนวทางปฏิบัติตามโครงสร้างองค์กรรองรับภาวะฉุกเฉิน  
         4.2.2.1 ให้จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพ่ือด าเนินการควบคุมพ้ืนที่และอ านวยการปฏิบัติ แจ้งประกาศ

แนะน าให้อพยพตามแผนที่ก าหนดไว้  
         4.2.2.2 ก าหนดให้มีจุดนัดพบ หรือจุดรวมพล ที่ปลอดภัยส าหรับการอพยพบุคลากรในการอพยพ

หนีไฟเมื่อเกิดเพลิงไหม้ขั้นลุกลาม และให้ด าเนินการ ดังนี้  
   1) ให้สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้  
   2) บุคคลที่มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ทันที  
   3) ยามรักษาการณ์ด าเนินการปิดจราจรโดยรอบและจัดการจราจรให้ระบายรถยนต์ออกจาก

บริเวณตึกที่เกิดเพลิงไหม้ไปยังสถานที่ปลอดภัย  
   4) ผู้น าทางหนีไฟจะเป็นผู้น าทางอพยพหนีไฟไปตามทางออกท่ีก าหนดไว้แต่ละหน่วยงาน เพื่อ

ไปยังจุดนัดพบหรือจุดรวมพล ห้ามปีนหนีขึ้นข้างบนและไม่ควรผ่านด้านที่เกิดเพลิงไหม้หากมีกลุ่มควันให้
คลานต่ าและห้ามใช้ลิฟต์เป็นทางหนีไฟ  

   5) ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบให้ตรวจสอบยอดจ านวนบุคลากรพร้อมรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หาก
พบว่ายังอพยพหนีไฟออกมาไม่ครบตามจ านวนจริงจะได้ท าการค้นหาเพ่ือช่วยชีวิตต่อไป  

   6) หน่วยปฐมพยาบาลท าการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในกรณีมีผู้เป็นลมบาดเจ็บ หรือหมดสติให้
รีบน าส่งแพทย์ พยาบาลโดยเร็ว  
 

         4.3  กำรปฏิบัติภำยหลังเพลิงสงบ ประกอบด้วย  
  4.3.1 แผนการบรรเทาทุกข์ ปฏิบัติต่อเนื่องจากข้ันตอนปฏิบัติ เมื่อเกิดเหตุ ประกอบด้วย  

4.3.1.1 ประสานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาล หรือหน่วยกู้ชีพ  
4.3.1.2 ส ารวจ ประเมิน ความเสียหาย ผลการปฏิบัติงานและรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้  
4.3.1.3 การค้นหาและช่วยชีวิตผู้ประสบภัย
4.3.1.4 การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุไปยังศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ  

              4.3.2 แผนการฟื้นฟูบูรณะ  
4.3.2.1 ให้ความช่วยเหลือและปฏิรูปฟื้นฟูบูรณะขั้นต้น  
4.3.2.2 ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยจากเหตุเพลิงไหม้ และด าเนินการน าส่งแพทย์เพ่ือ 
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           รับการรักษาอย่างถูกต้อง  
4.3.2.3 ขนย้ายผู้ประสบภัยและทรัพย์สินไปยังที่ปลอดภัย  
4.3.2.4 ส ารวจความเสียหายและความต้องการด้านต่างๆ  
4.3.2.5 การประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว  
4.3.2.6 ปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขความเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพปกติ  
4.3.2.7 รักษาความสงบเรียบร้อยของพ้ืนที่เกิดเหตุ  
4.3.2.8 ในกรณีที่อาคารได้รับความเสียหายจนใช้ปฏิบัติงานไม่ได้ ให้ด าเนินการจัดหาสถานที่ 
            ปฏิบัติราชการชั่วคราว และประกาศทางสื่อสาธารณะ เช่น ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ เป็น  
           ต้น เพ่ือให้ผู้รับบริการ หน่วยราชการ และประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงสถานที่และเบอร์ 
           โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อราชการได้  

5.  กำรแบ่งมอบภำรกิจหน่วยงำนและเจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้อง มีดังนี้  
          5.1 การก าหนดหน่วยงานกลางและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ให้มีการก าหนดหน่วยงานกลางและเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในแผนตั้งแต่ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิด
เหตุ โดยแบ่งผู้รับผิดชอบตามโครงสร้างองค์กรรองรับภาวะฉุกเฉิน ประกอบด้วย  

      5.1.1 ผู้อ านวยการภาวะฉุกเฉิน มีหน้าที่  
  1)  สั่งการให้ชุดปฏิบัติการดับเพลิงท าการดับเพลิง  
  2)  เมื่อได้รับรายงานว่าไม่สามารถควบคุมเพลิงไหม้ได้ให้สั่งการใช้แผนการอพยพหนีไฟ  
  3)  แจ้งให้ชุดประสานงานและประชาสัมพันธ์ทราบเพ่ือขอก าลังสนับสนุน จากหน่วยงาน 
      ภายนอกมาช่วยเหลือ 
   4) ประสานงานกับชุดปฏิบัติการดับเพลิงและหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือ อ านวยความสะดวก  

       5.1.2 ชุดประสานงานและประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ดังนี้  
   1) ประกาศแจ้งเหตุทางเครื่องขยายเสียง ประกาศซ้ า 2 ครั้ง เป็นระยะๆ  
   2) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก  
   3) ประชาสัมพันธ์ ณ ศูนย์อ านวยการเพ่ือควบคุมสถานการณ์ตามค าสั่งของผู้บัญชาการ   
       เหตุการณ์  
   4) อยู่ประจ าศูนย์อ านวยการเพื่อติดตามสถานการณ์โดยใกล้ชิด  

      5.1.3  ชุดปฏิบัติการดับเพลิง ท าหน้าที่ดับเพลิงเมื่อมีการลุกไหม้เกิดข้ึน โดยใช้เครื่องดับเพลิงแบบ 
มือถือที่มีอยู่ตามชั้นต่างๆ เพ่ือท าการดับเพลิงในเบื้องต้นก่อนหากไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ให้รายงาน
ผู้บังคับบัญชาเหตุการณ์  

       5.1.4  ชุดอพยพ ท าหน้าที่ค้นหา ตรวจสอบว่ามีผู้ติดค้างอยู่ภายในอาคารหรือห้องต่างๆหรือไม่ และ 
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ต้องมีความเข้าใจหลักในการเคลื่อนย้าย การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในลักษณะต่างๆพร้อมทั้งให้ค า  แนะน า
ผู้ประสบภัยออกจากอาคารที่เกิดเหตุมายังศูนย์อ านวยการได้อย่างปลอดภัย  

      5.1.5 ชุดปฐมพยาบาล ท าหน้าที่ทั้งในอาคารที่เกิดเหตุการณ์และ ณ ศูนย์อ านวยการตลอดเวลา โดย 
จ าแนกผู้บาดเจ็บและให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นก่อนน าส่งศูนย์อ านวยการหากบาดเจ็บมากให้ส่งต่อไปยัง
โรงพยาบาลใกล้เคียงพร้อมทั้งจัดท าบัญชีรายชื่อผู้บาดเจ็บการรักษา ละรายงานเป็นระยะๆ ต่อผู้บัญชาการ
เหตุการณ์  

      5.1.6 ชุดรักษาความปลอดภัย ท าหน้าที่ควบคุมบริเวณทางเข้า-ออก อ านวยความสะดวกแก่
เจ้าหน้าที ่

ชุดปฏิบัติการดับเพลิงและชุดปฏิบัติการงานอ่ืนๆ ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณที่เกิดเหตุพร้อมทั้งเฝ้าระวัง
พ้ืนที่เกิดเหตุและศูนย์อ านวยการเพ่ือป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สินและเหตุร้ายต่างๆตลอด 24 ชั่วโมง 

          5.2  ข้อพึงปฏิบัติของเจ้ำหน้ำที่ทุกคน มีดังนี้  
    5.2.1 เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎของส านักคอมพิวเตอร์ ในเรื่องความปลอดภัยในที่ท างานดังนี้  

1)  ห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่ที่ก าหนด รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวเรื่องสูบบุหรี่ซึ่งเป็น   
     สาเหตุส าคัญท่ีท าให้เกิดไฟไหม้ได้ง่าย  
2)  ห้ามก่อไฟในบริเวณที่ได้ก าหนดไว้โดยเด็ดขาด ยกเว้นได้รับอนุญาตจากผู้รับผิดชอบบริเวณ 
    นั้นหรือผู้บัญชาการเหตุการณ์  
3)  ช่วยกันดูแลส ารวจตรวจบริเวณพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและห้องที่เก็บสารไวไฟหรือ 
     วสัดุติดไฟง่ายหรือสารเคมี โดยไม่ให้มีการก่อหรือจุดไฟหรือมีความร้อนใกล้พ้ืนที่หรือห้อง   
     ดังกล่าวในรัศมีกว่า 10 เมตร ขึ้นไป และต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพร้อมเครื่อง   
     ดับเพลิงชนิดแบบมือถือเตรียมพร้อมไว้อยู่เสมอ  
 

6. แผนปฏิบัติกำรเมื่อเกิดเพลิงไหม้  
6.1 แผนผังปฏิบัติการเมื่อเกดิเพลงิไหม้ในเวลาราชการ  
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ผู้พบเหน็

เหตุการณ์คนแรก

แจ้งผู้ประสานงาน (ฝ่ายบริหารงาน

ทั่วไป )

 - จนัทร์จิรา รัตนอบุล 088-7845598

 - สภุาพร นุ่นมนั  083-1716239

 - พรรณทภิา รัตนวงศา 089-1977567 ดบัเพลิงได้ ดบัเพลิงไมไ่ด้

 - บญุชญา จารุพนัธ์ 080-9048290 แจ้งผู้ประสานงานการดบัเพลิง

รายงานหวัหน้า

ส านกังาน

 - รปภ.ม.ทกัษิณ โทร 199,191,074-443997

แจ้งผู้บงัคับบญัชา ส านัก

คอมพิวเตอร์ทราบ

 - เทศบาลเมืองเขารูปช้าง(หนว่ยดบัเพลิง)

 - นายศภุโชค ชินพงศ์ โทร. แจ้งผู้ อ านวยการส านกั 074-3367914

 - อ.นิพทัธุ์  อินทอง โทร.081-7385160 คอมพิวเตอร์

  

ให้สญัญาณแจ้งเหตเุพลิงไหม้

รายงานอธิการบดีทราบ ออกจากสถานที่เกิดเหตุ

รายงานผู้บญัชาเหตกุารณ์

ปฏบิตัิตามแผน

แผนการดบัเพลิง

รายงาน/สรุปเหตกุารณ์

ดบัเพลิงด้วยเคร่ืองดบัเพลิง
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6.2  แผนผังปฏิบัติกำรเม่ือเกิดเพลิงไห้นอกเวลำรำชกำร  

 

ผู้พบเห็นเหตุการณ์

คนแรก

แจ้งผู้ที่เก่ียวข้องทราบเพื่อติดตาม

สถานการณ์

 - จนัทร์จิรา รัตนอบุล 088-7845598

 - สภุาพร นุ่นมนั  083-1716239

 - พรรทภิา รัตนวงศา 089-1977567

แจ้งผู้บงัคับบญัชาส านัก ดบัเพลิงไมไ่ด้  - บญุชญา จารุพนัธ์ 080-9048290

คอมพิวเตอร์ทราบ  - สชีุพ เพชรวาษ์ 086-5981441

 - นายศภุโชค ชินพงศ์ ออกจากทีเ่กิดเหตุ  - ปิยวัฒน์ ล า่วัฒนาพร 086-7484465

โทร. 086-694-0005  - สชุยั เตียวลีสกุลวัฒนา 081-6081160

 - อ.นิพทัธุ์ อินทอง รายงานหวัหน้าส านกังาน  - ธีรศกัดิ์ สวุรรณวงศ์ 086-5311889

โทร.081-7385160

รายงานผอ.ส านกัคอมฯ

รายงานอธิการบดีทราบ

รายงานผู้บญัชาการเหตกุารณ์

การระงับเหตเุพลิงไหม้ขัน้ต้น

ให้ใช้แผนการดบัเพลิง

การระงับเหตเุพลิงไหม้ขัน้รุนแรง

รายงานหวัหน้าส านกังาน

รายงานผอ.ส านกัคอมฯ

ผู้พบเห็นเหตกุารณ์ดบัเพลิงด้วยเคร่ืองดบัเพลิงชนิดมือถือ

แจ้งรปภ. ม.ทกัษิณ โทร 199,191,074-443997  เพ่ือประสานงานไปยงั

ศนูย์ดบัเพลิง ทต.เขารูปช้าง โทร. 074-3367914
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6.3 แผนผังกำรระงับอัคคีภัยกำรอพยพหนีไฟ  
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6.4 แผนผังกำรปฏิบัติเม่ือประสบเหตุเพลิงไหม้ในอำคำร  
   

แผนผังกำรปฏิบัติเม่ือประสบเหตุเพลิงไหม้ในอำคำร  
 

  

  
 

  

     

  ผู้ประสบเหตุเข้ำระงับเหตุเบื้องต้นและกดสัญญำณ
แจ้งเหตุเพลิงไหม้  

  

 

 
 

 
 

  

     

  ผู้รับผิดชอบของหน่วยงำนเข้ำระงับเหตุเพลิงไหม้เม่ือ
ได้ยินสัญญำณแจ้งเหตุ  

  

  
 

  

     

  ผู้รับผิดชอบรำยงำนเหตุเพลิงไหม้ให้ผู้บังคับบัญชำ
สูงสุดของหน่วยงำนทรำบ  

  

 

    
 

   
 

กรณีเหตุเพลิงไหม้ไม่
รุนแรง  

   กรณีเหตุเพลิงไหม้
รุนแรง  

ผู้บัญชาการเหตุการณ์
ติดต่อประสานงานให้
ผู้รับผิดชอบระงับเหตุ

เพลิงไหม้  

   ผู้บัญชาการเหตุการณ์
ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยบรรเทาสาธารณ
ภัยเพื่อความช่วยเหลือ  
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ภำคผนวก 
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แผนผังแสดงข้ันตอนกำรฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  
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ต ำแหน่งและควำมรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องตำมแผนปฏิบัติกำรดับเพลิง  

ต ำแหน่ง 
ที่รับผิดชอบ/ประสำนงำน 

เวลำปกติ 
(วันธรรมดำ) 

เวลำ 08.00 -17.00 น. 
 

นอกเวลำปกติ  
เวลำ 17.00-21.30 น. 

วันเสำร์-อำทิตย์  
เวลำ  08.00 – 16.30 น. 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ 
เวลำ 08.00 – 24.00 น. 
เวลำ 24.00 – 08.00 น.  

และนอกเวลำปกติ 
1. ฝ่ำยอ ำนวยกำร
ดับเพลิง 
- ควบคุมสั่งกำร 
 
 
 

อ.นิพัทธุ์ อินทอง 
ศุภโชค ชินพงศ์ 
จันทร์จิรา รตันอุบล  
 

สุชีพ    เพชรวงษ์    
ปิยวัฒน์    ล่ าวัฒนพร                
อารัล     จันทร์เลื่อน                     
สุวรรณ   โชติการ                   
วุฒิพร   เรืองเนียม                             
สุชัย     เตียวลีสกลุวัฒนา         
อนงค์    แก้วคีรีวรรณ      
พรรณทภิา รัตนวงศา 
เจ้าหน้าท่ี ร.ป.ภ.   

เจ้าหน้าที่ ร.ป.ภ. 
 

2.ฝ่ำยสื่อสำรและ
ประสำนงำน 
- ติดต่อประสานงาน 
ภายในและภายนอก  
กับฝ่ายต่างๆ 
 
 
 

จันทร์จิรา รตันอุบล  
สุภาพร นุ่นมัน 
พรรณทภิา รัตนวงศา 
บุญชญา จารุพันธ ์

สุชีพ    เพชรวงษ์    
ปิยวัฒน์    ล่ าวัฒนพร                
อารัล     จันทร์เลื่อน                     
สุวรรณ   โชติการ                   
วุฒิพร   เรืองเนียม                             
สุชัย     เตียวลีสกลุวัฒนา         
อนงค์    แก้วคีรีวรรณ      
พรรณทภิา รัตนวงศา 
เจ้าหน้าท่ี ร.ป.ภ.    

เจ้าหน้าที่ ร.ป.ภ. 
 

3.ฝ่ำยควบคุมดูแลระบบ
ไฟฟ้ำ 
 
 
 

สุชัย   เตียวลสีกุลวัฒนา         
ธีรศักดิ์  สุวรรณวงศ์             
ปิยวัฒน์    ล่ าวัฒนพร                  
 
 

สุชีพ    เพชรวงษ์    
ปิยวัฒน์    ล่ าวัฒนพร                
อารัล     จันทร์เลื่อน                     
สุวรรณ   โชติการ                   
วุฒิพร   เรืองเนียม                             
สุชัย     เตียวลีสกลุวัฒนา         
อนงค์    แก้วคีรีวรรณ      
พรรณทภิา รัตนวงศา 
เจ้าหน้าท่ี ร.ป.ภ.   

เจ้าหน้าที ่ร.ป.ภ. 
 

4. ฝ่ำยอพยพหนีไฟ พรรณทภิา  รัตนวงศา 
ธัญรัศน์ โกมลเจริญศร ี

สุชีพ    เพชรวงษ์    
ปิยวัฒน์    ล่ าวัฒนพร                
อารัล     จันทร์เลื่อน                     

เจ้าหน้าที่ ร.ป.ภ. 
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- อพยพให้นิสิต บุคลำกร
ที่อยู่ภำยในอำคำรออก
นอกอำคำร 
 
 
 

ปิยวัฒน์ ล่ าวัฒนาพร                      
อนงค์    แก้วคีรีวรรณ 
อนุชา    วิปุลากร                             
                    
 

สุวรรณ   โชติการ                   
วุฒิพร   เรืองเนียม                             
สุชัย     เตียวลีสกลุวัฒนา         
อนงค์    แก้วคีรีวรรณ      
พรรณทภิา รัตนวงศา 
เจ้าหน้าท่ี ร.ป.ภ.          
อนงค์    แก้วคีรีวรรณ          
เจ้าหน้าท่ี ร.ป.ภ. 

5. ฝ่ำยจัดหำและ
สนับสนุนกำรดับเพลิง 
 
 
 

บุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ทุก
คน 

 

สุชีพ    เพชรวงษ์    
ปิยวัฒน์    ล่ าวัฒนพร                
อารัล     จันทร์เลื่อน                     
สุวรรณ   โชติการ                   
วุฒิพร   เรืองเนียม                             
สุชัย     เตียวลีสกลุวัฒนา         
อนงค์    แก้วคีรีวรรณ      
พรรณทภิา รัตนวงศา 
เจ้าหน้าท่ี ร.ป.ภ.   

เจ้าหน้าที่ ร.ป.ภ. 
 

6. ฝ่ำยปฏิบัติกำรดับเพลิง สุชัย   เตียวลสีกุลวัฒนา         
ธีรศักดิ์  สุวรรณวงศ์             
ปิยวัฒน์    ล่ าวัฒนพร      
สุชีพ เพชรวงษ์   
ภาณุพงศ์    แก้วเกื้อ         
 

 
 

สุชีพ    เพชรวงษ์    
ปิยวัฒน์    ล่ าวัฒนพร                
อารัล     จันทร์เลื่อน                     
สุวรรณ   โชติการ                   
วุฒิพร   เรืองเนียม                             
สุชัย     เตียวลีสกลุวัฒนา         
อนงค์    แก้วคีรีวรรณ      
พรรณทภิา รัตนวงศา 
เจ้าหน้าท่ี ร.ป.ภ.   

เจ้าหน้าที่ ร.ป.ภ. 
 

7. ฝ่ำยรักษำควำม
ปลอดภัย 
- สนับสนุนที่เกิดเหตุ 
- อ านวยความสะดวกด้าน
จาราจร 
- ดูแลความปลอดภัยใน
เรื่องทรัพย์สิน 

สุชีพ เพชรวงษ์ 
เจ้าหน้าท่ี ร.ป.ภ. 

 
 
 
 

สุชีพ    เพชรวงษ์    
ปิยวัฒน์    ล่ าวัฒนพร                
อารัล     จันทร์เลื่อน                     
สุวรรณ   โชติการ                   
วุฒิพร   เรืองเนียม                             
สุชัย     เตียวลีสกลุวัฒนา         
อนงค์    แก้วคีรีวรรณ      
พรรณทภิา รัตนวงศา 
เจ้าหน้าท่ี ร.ป.ภ.   
 
 

เจ้าหน้าที่ ร.ป.ภ. 
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8.ฝ่ำยยำนพำหนะ 
 - ประสำนกำรจัด
ยำนพำหนะ 
  
 
 

สุภาพร นุ่นมัน 
กุลภัสสร์   แต้ศริิสุข        
อนงค์    แก้วคีรีวรรณ 
                                   

 
 
 
 

สุชีพ    เพชรวงษ์    
ปิยวัฒน์    ล่ าวัฒนพร                
อารัล     จันทร์เลื่อน                     
สุวรรณ   โชติการ                   
วุฒิพร   เรืองเนียม                             
สุชัย     เตียวลีสกลุวัฒนา         
อนงค์    แก้วคีรีวรรณ      
พรรณทภิา รัตนวงศา 
เจ้าหน้าท่ี ร.ป.ภ.   

เจ้าหน้าที่ ร.ป.ภ. 
 

9.ฝ่ำยเคลื่อนย้ำย
ทรัพย์สินภำยใน – 
ภำยนอก 
 
 

บุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ทุก
คน 

 
 
 

สุชีพ    เพชรวงษ์    
ปิยวัฒน์    ล่ าวัฒนพร                
อารัล     จันทร์เลื่อน                     
สุวรรณ   โชติการ                   
วุฒิพร   เรืองเนียม                             
สุชัย     เตียวลีสกลุวัฒนา         
อนงค์    แก้วคีรีวรรณ      
พรรณทภิา รัตนวงศา 
เจ้าหน้าท่ี ร.ป.ภ.   

เจ้าหน้าที่ ร.ป.ภ. 
 



~ 16 ~ 
 

 
หมำยเลขโทรศัพท์ส ำหรับกำรติดต่อสื่อสำรและประสำนงำนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้  
 

 ชื่อ-สกุล เบอร์ภำยใน เบอร์มือถือ 
บุคลำกรส ำนักคอมพิวเตอร์   
อ.นิพัทธุ์ อินทอง (ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์) 4000 080-037 2356 
นายศุภโชค  ชินพงศ์   (หน.ส านักงาน) 4001 086-6940005 
นางสาวจันทร์จิรา  รัตนอุบล  4101 088-7845598 
นางสาวพรรณทิภา  รัตนวงศา              4009 088-7824446 
นางสาวบุญชญา  จารุพันธ์              4111 096-1607638 
นายภูริพล  สุวลักษณ์                         4302 084-5839495 
นายสุชีพ  เพชรวงษ์    4200 086-5981441 
นายปิยวัฒน์   ล่ าวัฒนพร               4203 086-7484465 
นายอารัล   จันทร์เลื่อน                    4201 089-4643210 
นายสุวรรณ   โชติการ                   4403 089-7327176 
นายสุชัย   เตียวลีสกุลวัฒนา          4502 081-6081160 
นางสาวอนงค์   แก้วคีรีวรรณ          8116 089-4708302 
บุคลำกรในมหำวิทยำลัยทักษิณ   
รปภ. ม.ทักษิณ 199 , 191 074-443997 
หน่วยงำนรำชกำรในจังหวัดสงขลำ   
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง 074-336791-4  
ศูนยน์เรนทรสงขลา ทม.สงขลา 1669  
สถานีต ารวจภูมิธรอ าเภอเมืองสงขลา 074-311011  
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