
                     มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ ์

                                                                     แผนรับมือสถานการณ์ฉกุเฉนิและภาวะวกิฤตแผนปูองกนัและระงับอัคคีภัย จัดท าปี 2560 
1 

 

แผนท่ี 2 
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 
WU Fire Prevention and Fighting Plan 
รับผิดชอบแผนโดย : ส่วนบริการกลาง  

 
1.  วัตถุประสงค์ (Purpose) 
1.1 เพื่อจัดท ามาตรการปูองกันและตรวจตรา เหตุอัคคีภัยภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
1.2 เพื่อเป็นการปูองกันการสูญเสียท้ังชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุอัคคีภัย 
1.3 เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างดีท่ีสุด 
1.4 เพื่อฟื้นฟูพื้นท่ีท่ีเกิดเหตุอัคคีภัยให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว 
 
2.  ขอบเขต (Scope) 
แผนปูองกันและระงับอัคคีภัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ใช้กับบุคลากร นักศึกษา และทุกคนท่ีอยู่ในมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ โดยมีโครงการพัฒนาระบบบริการกลาง เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินตามแผนปูองกันฯ ฉบับนี้ 
 
3.  ค าจ ากัดความ (Definition) 
3.1 คณะกรรมการศูนย์อ านวยการดับเพลิง หมายถึง กลุ่มบุคลากร ท่ีได้รับการแต่งต้ังขึ้นมาเพื่อท าหน้าท่ี
ประสานงาน ควบคุมสถานการณ์เพลิงไหม้ในขั้นรุนแรงและอพยพหนีไฟโดยประกอบด้วย ทีมผจญเพลิง, ทีมไฟฟูา
, ทีมยานพาหนะ, ทีมสื่อสาร, ทีมประชาสัมพันธ์และประสานงานบุคคลภายนอก, ทีมจัดหาและสนับสนุน, ทีม
จราจร,  ทีมรักษาความปลอดภัย, และทีมอื่นๆ 
3.2 ผู้อ านวยการดับเพลิง หมายถึง ผู้บริหารสูงสุดในมหาวิทยาลัย หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ีแทน เพื่อ
ท าหน้าที่อ านวยการสั่งการในการดับเพลิงและควบคุมสถานการณ์การเกิดเพลิงไหม้ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
3.3 ทีมฉุกเฉินพื้นที่ หมายถึง ผู้น าตัดสินใจ ในการจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉิน ท่ีเกิดเหตุในพื้นท่ีตลอดเวลา ซึ่ง
ประกอบด้วย 

3.3.1 หัวหน้าในพื้นท่ี หมายถึง  ตัวแทนผู้บังคับบัญชาในพื้นท่ี ผู้ท าหน้าที่ด าเนินงานด้านการปูองกันและ
ระงับอัคคีภัย และความปลอดภัยอื่นๆ  ของแต่ละหน่วยงานที่ใช้พื้นที่ประจ าภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

3.3.2 ทีมอพยพ  หมายถึง   ผู้ท าหน้าท่ีอพยพเคลื่อนย้าย กลุ่มบุคลากร นักศึกษา และผู้ท่ีอยู่ในพื้นท่ีไป
ยังจุดรวมพล 

3.3.3 ทีมดับเพลิงประจ าพื้นท่ี  หมายถึง  กลุ่มบุคลากร ที่ทางมหาวิทยาลัยแต่งต้ัง เพื่อท าหน้าท่ีดับเพลิง
เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ในพื้นท่ี 
3.4 จุดรวมพล (Assembly Area) หมายถึง  พื้นท่ีปลอดภัยซึ่งเป็นท่ีโล่ง สามารถรองรับการอพยพ การส่งต่อ
ผู้ประสบภัยรวมท้ังทรัพย์สินท่ีส าคัญเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน จุดรวมพลในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ควรมีมากกว่าหนึ่ง
จุด   
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4.  ข้อมูลทั่วไป 
4.1  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้ังอยู่เลขท่ี 222 ต าบลไทยบุรี  อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
รหัสไปรษณีย์ 80161 โทรศัพท์ 075 673000 โทรสาร 075 673708 
4.2  ลักษณะโดยรวมของพื้นท่ีเป็นอาคารส านักงาน  อาคารเรียน  หอประชุม หอพัก รวมถึงอาคารปฏิบัติการ  
และศูนย์อาหาร ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาดใหญ่ มีสนามหญ้า ทุ่งหญ้า ต้นไม้ และแหล่งน้ าอยู่ในบริเวณ 
4.3 ส่วนอาคารสถานท่ี มีแผนการบ ารุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ดับเพลิง โดยมี
การตรวจสอบอุปกรณ์ทุกๆ 4 เดือน เพื่อให้อุปกรณ์ใช้งานได้ตลอดเวลา 
4.4 มีการก าหนดพื้นที่แสดงปูาย เขตพื้นที่อันตราย เช่น ห้องปฏิบัติการท่ีใช้เชื้อเพลิง, บริเวณเก็บถังแก๊ส 
4.5 พื้นท่ีบริเวณหอพักนักศึกษา มี รปภ.ประจ าทุกหลัง มีการก าหนดเส้นทางหนีไฟ ในหอพักทุกๆหลัง พร้อม
แสดงปูายท่ีมองเห็นได้ชัดเจน 
4.6 มีหมายเลขโทรศัพท์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ภายในคือ 3392 3393 3333 ซึ่งเป็นหมายเลขโทรศัพท์ห้องวิทยุรับ
แจ้งเหตุฉุกเฉินของมหาวิทยาลัย หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายนอก ดังนี้ 

 สถานีต ารวจภูธรอ าเภอท่าศาลา หมายเลขโทรศัพท์ 075 521009 

 เทศบาลต าบลท่าศาลา (รถดับเพลิง) 075 522 785 

 ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช 075 358440 
4.7 มีแผนซักซ้อมอพยพหนีไฟ ส าหรับนักศึกษาที่อยู่อาศัยในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยปีละ 2 ครั้ง 

 
5.  ขั้นตอนการด าเนินงานป้องกันและระงับอัคคีภัย 
5.1 แผนก่อนเกิดเหต ุ

5.1.1 แผนการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัย 
แผนการรณรงค์ปูองกันและระงับอัคคีภัย เป็นแผนเพื่อปูองกันการเกิดอัคคีภัยในมหาวิทยาลัย

โดยเน้นการส่งเสริม สร้างความสนใจและให้ความรู้ในเรื่องการปูองกันและระงับอัคคีภัยแก่บุคลากร 
นักศึกษา และทุกคนท่ีอยู่ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีหัวข้อรณรงค์ดังนี้ 

-  ถอดปล๊ักอุปกรณ์ไฟฟูาที่ไม่ใช้งานก่อนกลับบ้านทุกครั้ง 
-  ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณอาคาร ยกเว้นบริเวณท่ีจัดไว้ให้ 
-  ก าจัดขยะ หรือเศษวัสดุท่ีติดไฟได้ ออกจากท่ีท างานอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง 
-  ห้ามจัดวางอุปกรณ์, สิ่งของ ทับสายไฟ, ปลั๊กไฟ, เต้าเสียบ เป็นต้น  
-  ห้ามน าวัสดุ สิ่งของ, สารไวไฟ ใกล้ตู้ MDB, อุปกรณ์ท าความร้อน, อุปกรณ์ไฟฟูา เป็นต้น 

5.1.2 แผนการอบรม 
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความมุ่งมั่นท่ีจะให้ความรู้ กับพนักงานทั้งในเชิงปูองกันและปฏิบัติการ
เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งการเกิดเหตุแต่ละครั้งน ามาซึ่งความสูญเสียต่อการด าเนินงานท้ังทางตรงและ
ทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเสียหาย การบริการหยุดชะงัก หรืออาจถึงขั้นมีผู้ท่ีได้รับบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิต ดังน้ันในการปูองกันและลดความเสี่ยงด้านการเกิดอัคคีภัย จึงจ าเป็นต้องจัดให้มีแผนการอบรม
แก่บุคลกากรและนักศึกษาที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักสูตรต่อไปน้ีเป็นอย่างน้อย  
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-หลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น”  
-หลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” 
-หลักสูตร “การช่วยเหลือและการค้นหาผู้สูญหาย” 
- การฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 

5.1.3 แผนการตรวจตรา 
แผนการตรวจตราก าหนดขึ้นเพื่อเป็นการตรวจปูองกันการเกิดเพลิงไหม้ และตรวจความพร้อมอุปกรณ์
ส าหรับการปูองกันและระงับเหตุเพลิงไหม้ โดยแบ่งการตรวจตราเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

5.1.3.1 การตรวจตราความปลอดภัยท่ัวไป 
ด าเนินการตรวจความปลอดภัยเป็นระยะ (Safety Inspection) โดยหน่วยงานต่างๆ ท่ีอยู่ใน
พื้นที่ และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อด าเนินการตามขั้นตอน 
5.1.3.2 การตรวจตราระบบและอุปกรณ์ส าหรับป้องกันและระงับอัคคีภัย 
- การตรวจตราอุปกรณ์โดยเฉพาะของส่วนอาคารสถานท่ี เพื่อตรวจสภาพความพร้อมในการใช้
งานได้แก่ ถังดับเพลิง ประตูหนีไฟ ตลอดจนอุปกรณ์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการผจญเพลิงและ
อพยพ เป็นต้น 
- การตรวจสถานะรายชื่อของผู้ใช้บริการอาคาร ซึ่งรวมถึงบุคลากร นักศึกษาและทุกคนท่ีเข้ามา
ใช้บริการอาคาร เป็นประจ า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ ์

                                                                     แผนรับมือสถานการณ์ฉกุเฉนิและภาวะวกิฤตแผนปูองกนัและระงับอัคคีภัย จัดท าปี 2560 
4 

การด าเนินการตรวจความปลอดภัย 

ส่วนอาคารฯ ก าหนดชื่อผู้ตรวจ
และพ้ืนท่ีที่ต้องตรวจสอบ

ส่วนอาคารฯ ตรวจความ
ปลอดภัยเป็นประจ า

คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายด าเนินการตรวจ
ความปลอดภัยเป็นประจ า

ส่วนอาคารฯ สรุปผลการ    
ตรวจความปลอดภัยและส่ง    
ให้ผู้รับผิดชอบน าไปแก้ไข

ผู้บริหารพ้ืนท่ีที่เก่ียวข้อง
ด าเนินการแก้ไขตาม       

สรุปผลการตรวจ

ส่วนอาคารฯ บันทึกจดนับ    
และติดตามผลการแก้ไข  

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยรักษาความปลอดภัย ก าหนดชื่อ

ผู้ตรวจและพื้นท่ีที่ต้องตรวจ 

หน่วยรักษาความปลอดภัย 

ตรวจความปลอดภัยเป็น

หน่วยรักษาความปลอดภัย สรุปผล

การตรวจความปลอดภัยและส่งให้

ผู้รับผิดชอบน าไปแกไ้ข 

หน่วยรักษาความปลอดภัย บันทึกจด

นับและตดิตามผลการแกไ้ข 
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5.2 แผนขณะเกิดเหตุ 
5.2.1 แผนระงับอัคคีภัย 
หน่วยรักษาความปลอดภัย ก าหนดแผนการระงับอัคคีภัยโดยระบุขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ
และหน้าที่ในการปฏิบัติงาน โดยแบ่งแผนเป็น  3  ระดับ 

5.2.1.1 แผนระดับ 1  (ระงับเหตุเมื่อพบเหตุ) – รูปที่ 5.2.1 
5.2.1.2 แผนระดับ 2  (ระงับเหตุขั้นต้น) – รูปที่ 5.2.2 
5.2.1.3 แผนระดับ 3  (ระงับเหตุขั้นรุนแรง) – รูปที่ 5.2.3 

 

ผู้พบเหตุตะโกนแจ้งเหตุหัวหน้าในพื้นที่

หัวหน้าในพื้นที่ส่ังการ
  1. ทีมอพยพอพยพผู้ท่ีอยู่ในพ้ืนที่ออกไปยังจุดรวมพล
  2. ทีมดับเพลิงพื้นที่น้ าดับเพลิงเข้าควบคุมเพลิง
  3. แจ้งผู้อ านวยการดับเพลิง
  4. ทีมดับเพลิงเตรียมส่งสถานการณ์ให้ทีมผจญเพลิง 1 (กรณีดับไม่ได้)

เข้าสู่แผนระดับ 2หัวหน้าในพ้ืนที่รายงาน ผอ.ดับเพลิง

ดับไม่ได้

ดับได้

พบเหตุเพลิงไหม้

ผอ. ดับเพลิง รายงานรองอธิการบดีท่ีเกี่ยวข้องและอธิการบดี
 

 

รูปที่ 5.2.1 แผนระดับ 1 (ระงับเหตุเมื่อพบเหตุ) 

 



                     มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ ์

                                                                     แผนรับมือสถานการณ์ฉกุเฉนิและภาวะวกิฤตแผนปูองกนัและระงับอัคคีภัย จัดท าปี 2560 
6 

ผอ.ดับเพลิง ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ผู้อ านวยการดับเพลิง
  1. ส่ังทีมประชาสัมพันธ์ประกาศแจ้งภาวะฉุกเฉินให้ทุกพื้นที่ทราบ
  2. ส่ังให้จัดต้ังกองอ านวยการตามโครงสร้าง
  3. ส่ังการให้ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก
  4. ส่ังการให้ทีมผจญเพลิง 1 เข้าช่วยเหลือ

หัวหน้าทีมประชาสัมพันธ์
ประกาศ....ทุกหน่วยโปรดทราบ ขณะน้ีเกิดเหตุฉุกเฉิน.... ขอให้ทุกท่านหยุดท างาน ปฏิบัติตาม
ผู้น าอพยพในพื้นท่ี ขอให้ผู้มีหน้าท่ีตามโครงสร้างรายงานตัวที่กองอ านวยการ ประกาศ 2 รอบ

หัวหน้าทีมฉุกเฉินพื้นที่
  1. ควบคุมและส่ังการทีมดับเพลิงพื้นที่ให้ท าการดับเพลิงที่จุดเกิดเหตุ
  2. ประเมินสถานการณ์ร่วมกับพื้นที่ / รายงานให้ ผอ.ดับเพลิงทราบสถานการณ์

ผู้น าอพยพ
  1. เตรียมอุปกรณ์ เช่น ไฟฉาย, ปูายอพยพ (ธง), แบบตรวจสอบรายช่ือ
  2. แจ้งพนักงานในความรับผิดชอบเตรียมอพยพไปยังจุดรวมพลเมื่อได้ยินสัญญาณแจ้งอพยพ

ทีมผจ เพลิงทีม 1
  1. ท าการดับด้วยถังเพลิงท่ีมีภายในพื้นที่ / อาคาร
  2. ประเมินสถานการณ์ของเพลิงร่วมกับหัวหน้าในพื้นท่ี

เข้าสู่แผนระดับ 3

หัวหน้าทีมผจญเพลิงรายงาน ผอ.ดับเพลิง

ดับไม่ได้

ดับได้

ผอ. ดับเพลิง รายงานรองอธิการบดีท่ีเกี่ยวข้องและอธิการบดี

แจ้ง ผอ.ดับเพลิง

 

รูปที่ 5.2.2 แผนระดับ 2  (ระงับเหตุขั้นต้น) 
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หัวหน้าทีมผจ เพลิง
เพลิงไหม้รุนแรงไม่สามารถดับเพลิงได้โดยทีมผจญเพลิงทีม 1         
(จากแผนระดับ 2) หัวหน้าทีมผจญเพลิงประสานกับ ผอ.ดับเพลิง

การด าเนินการของผู้อ านวยการดับเพลิง
  1. ตรวจสอบความพร้อมของกองอ านวยการและปฏิบัติตามหน้าที่เพ่ือรองรับผู้อพยพ
  2. ส่ังการให้ท าการอพยพออกจากอาคารโดยใช้สัญญาณ Alam และการส่ือสารอ่ืนๆ เช่น  
     โทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร
  3. ส่ังการให้ปฏิบัติตามแผนระดับ 3 ตามโครงสร้าง

ผู้อ านวยการดับเพลิงและคณะศูนย์อ านวยการดับเพลิงประสานงาน
กับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยงานภายนอกจนสามารถดับเพลิงได้

 

รูปที่ 5.2.3 แผนระดับ 3  (ระงับเหตุขั้นรุนแรง) 
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1. ผู้อ านวยการดับเพลิง

อธิการบดี

2. รองผู้อ านวยการ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝุายอาคารสถานที่

3. หน่วยอพยพ

หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าท่ี/
หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา

4. หน่วยป ิบัติงาน

หัวหน้างานวิศวกรรมไฟฟูาและ
หัวหน้างานวิศวกรรมเครื่องกล

5. หน่วยเครื่องมือสื่อสาร

หัวหน้า รปภ.

6. หน่วยจัดหาและสนับสนุน

หัวหน้าส่วนอาคารสถานท่ี

6.1 ทีมสนันสนุนและจัดหา

เจ้าหน้าท่ีส่วนอาคาร

6.2 ทีมจราจร

รปภ. ท่ีรับผิดชอบจราจร

6.3 ทีม รปภ.

รปภ.

3.1 ทีมอพยพ

หัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่

3.2 ทีมพยาบาล

พยาบาลของมหาวิทยาลัย

3.3 ทีมยานพาหนะ

งานพาหนะ

3.4 ทีมค้นหา

ทีมค้นหาของมหาวิทยาลัย

4.1 ทีมผจ เพลิง

ทีมผจญเพลิงของมหาวิทยาลัย 
ทีม 1 และ 2

4.2 ทีมไ  ้า

ช่างประจ าอาคาร

5.1 ทีมส่ือสาร (ภาย นพื้นท่ี)

รปภ. ท่ีดูแลการสื่อสาร

5.2 ทีมประชาสัมพันธ์ และ
ประสานส่วนราชการภายนอก

รปภ. ท่ีดูแลการสื่อสาร
และส่วนประชาสัมพันธ์

ของมหาวิทยาลัย

 

 

รูปที่ 5.2.4 โครงสร้างและหน้าที่รับผิดชอบของศูนย์อ านวยการ (กรณีระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง) 
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 5.2.2 แผนอพยพหนีไฟขณะเกิดเหตุ 

 

ผอ.ดับเพลิง,ทีมไ  ้า
ทีมผจ เพลิงทีม 1

หัวหน้า นพื้นที่

ทีมน าอพยพ

ทีมอพยพ

ผอ.ดับเพลิง

ผอ. ดับเพลิงส่ังการเมื่อไม่สามารถดับเพลิงระดับ  2  ได้อนุมัติ
ให้อพยพหนีไฟและกดสัญญาณกร่ิงอพยพหรือสื่อสารด้วยวิธีการอ่ืน

เมื่อได้ยินเสียงกริ่งหรือสัญญาณฉุกเฉินให้อพยพมายังจุดรวมพล

ทีมอพยพ  น าพนักงานออกจากพื้นท่ีตามเส้นทางก าหนด

ทีมอพยพ  (ณ จุดรวมพล)
1. ท าการตรวจสอบยอดพนักงาน
2. รายงานผู้สูญหายหัวหน้าหน่วยอพยพ

ผอ. ดับเพลิงแจ้งให้พนักงานรวมอยู่ในจุดรวมพล
จนกว่าจะมีค าส่ังเปลี่ยนแปลง

จุดรวมพล

น าผู้บาดเจ็บ / เจ็บปุวย
ส่งต่อทีมพยาบาล

หรือส่งต่อ รพ.ใกล้เคียง

ผอ. ดับเพลิงส่ังการ
ให้หน่วยอพยพค้นหา

หัวหน้าหน่วยอพยพ 
รายงานผลให้

ผู้อ านวยการดับเพลิง

ยอดครบ ยอดไม่ครบ

 
 

5.3 แผนหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
5.3.1 แผนบรรเทาทุกข์ 

5.3.1.1 การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ 
หน่วยประชาสัมพันธ์ ท าการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐตามค าสั่งของ ผอ.ดับเพลิง  
เช่น   

- ที่ว่าการอ าเภอท่าศาลา   โทรศัพท์ 075 521 049 
- เทศบาลต าบลท่าศาลา   โทรศัพท์ 075 330 749 
- องค์การบริหารส่วนต าบลท่าศาลา โทรศัพท์ 075 330 474 
- โรงพยาบาลอ าเภอท่าศาลา  โทรศัพท์ 075 521 333 
- ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยนครศรีฯ  โทรศัพท์ 075 358 440   
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5.3.1.2 การส ารวจความเสียหาย 
หน่วยปฏิบัติการเข้าส ารวจความเสียหายหลังจากเพลิงสงบกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
5.3.1.3  การรายงานตัวของเจ้าหน้าที่ทุกฝุาย และก าหนดจุดนัดพบเพ่ือรอรับค าสั่ง ณ จุด
รวมพล เจ้าหน้าที่ทุกฝุายรายงานตัวต่อผู้บังคับบัญชาตามโครงสร้าง และหน้าที่รับผิดชอบ
ของศูนย์อ านวยการดับเพลิง 
5.3.1.4 การช่วยชีวิตและค้นหาผู้เสียชีวิตหรือผู้สูญหายโดยทีมผจญเพลิงและทีมค้นหาผู้สูญ  
หายมีหน้าที่ดังนี้ 

5.3.1.4.1 รับแจ้งผู้สูญหาย และรายงานหัวหน้าหน่วยอพยพ ท าการค้นหาผู้สูญหาย 
5.3.1.4.2รายงานยอดผู้สูญหายแก่หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการเป็นระยะ ๆ 
5.3.1.4.3ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง และเจ้าหน้าที่ต ารวจเพ่ือเข้าค้นหาผู้
สูญหายอย่างละเอียดอีกครั้ง 

5.3.1.5 การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ทรัพย์สิน และผู้เสียชีวิต 
5.3.1.5.1ผู้ประสบภัย / ผู้บาดเจ็บ  ทีมอพยพพามายังจุดปลอดภัย แล้วน าส่งทีม
พยาบาลเพ่ือท าการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หรือน าส่งโรงพยาบาลต่อไป และติดต่อ
แจ้งญาติให้ทราบ 
5.3.1.5.2 ทรัพย์สิน  ทุกหน่วยงานท าการเก็บทรัพย์สิน, อุปกรณ์ที่ส าคัญออกมา
พร้อมกับทีมอพยพประจ าพ้ืนที่ ทีมเคลื่อนย้ายวัสดุภายในที่ท าการเคลื่อนย้าย
ทรัพย์สิน, อุปกรณ,์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ไปยังที่ที่ปลอดภัย 
5.3.1.5.3 ผู้เสียชีวิต หน่วยประชาสัมพันธ์ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจแจ้งยอด
ผู้เสียชีวิต 

5.3.1.6 การประเมินความเสียหาย   
หน่วยปฏิบัติการร่วมกับส่วนอาคารสถานที่ หน่วยรักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/
เจ้าหน้าที่ต ารวจประเมินความเสียหายเบื้องต้น แล้วรายงานผลต่อผู้อ านวยการดับเพลิง 
5.3.1.7 การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
ทีมจัดหาและสนับสนุน จัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามค าสั่งของหัวหน้าหน่วย
จัดหาและสนับสนุนหน่วยประชาสัมพันธ์ ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือขอความ
ช่วยเหลือส าหรับผู้ประสบภัย เช่น กรมประชาสงเคราะห์ ประกันสังคม / ประกันชีวิต 

5.3.2 แผนการปฏิรูปฟื้นฟู   
แผนปฏิรูป ได้แก่ การน ารายงานผลการประเมินจากทุกด้านจากสถานการณ์จริงมาปรับปรุงแก้ไข

โดยเฉพาะแผนการปูองกันอัคคีภัย (ก่อนเกิดเหตุ)  แผนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ (ระหว่างเกิดเหตุ)  แผน
บรรเทาทุกข์ (ทันทีที่เพลิงสงบ) รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี
โครงการต่างๆ ดังนี้ 
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 5.3.2.1 โครงการประชาสัมพันธ์สาเหตุการเกิดอัคคีภัยและแนวทางการปูองกันในรูปแบบ
ต่างๆ  
- การด าเนินการไต่สวนหาสาเหตุตามขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่องการรายงาน  ไต่สวน  และ
วิเคราะห์อุบัติเหตุ 
- การน าผลการไต่สวนรายงานผู้อ านวยการดับเพลิง และอธิการบดี 

 5.3.2.2 โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
- ผู้อ านวยการดับเพลิงสั่งให้หน่วยจัดหาและสนับสนุนประสานงานกับหน่วยพยาบาลและ
ส่วนการเจ้าหน้าที่  เพื่อสนับสนุนด้านสวัสดิการให้กับพนักงานที่ประสบภัย 

 5.3.2.3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ 
- ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ที่ได้รับความเสียให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว 

 5.3.2.4 โครงการทบทวนและปรับปรุงแผนปูองกันและระงับอัคคีภัย 
- ผู้อ านวยการดับเพลิง  เรียกประชุมหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือสรุป ทบทวนและ
ปรับปรุงแผนปูองกันและระงับอัคคีภัยให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


