
 
 
 
 

 
 

 
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 
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งานอาคารสถานทีแ่ละยานพาหนะ  กองบริการกลาง 



แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 
  เพ่ือป้องกันและระงับอัคคีภัยในมหาวิทยาลัย เพ่ือความปลอดภัยของนิสิต และบุคลากร  จึง
ไดม้ีการท าแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วย  การตรวจตรา  การอบรม  การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย  
การดับเพลิง  การอพยพหนีไฟ  การบรรเทาทุกข์  และการปฏิรูปฟื้นฟู  องค์ประกอบของแผนดังกล่าวจะ
ด าเนินการในภาวะต่างกัน  คือ  ก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้  ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้และหลังจากเพลิงสงบแล้ว  
รายละเอียดแยกได้ดังนี้ 
  1.  ก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้  ซึ่งจะประกอบด้วยแผนป้องกันอัคคีภัยต่าง ๆ  3  แผน  คือ  
แผนการอบรม  แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย  และแผนการตรวจตรา 
  2.  ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้  ซึ่งจะประกอบด้วยแผนเกี่ยวกับการดับเพลิง และลด 
ความสูญเสียโดยประกอบด้วยแผนต่าง ๆ  3  แผน  คือ  แผนการดับเพลิง  แผนการอพยพหนีไฟ  และแผน
บรรเทาทุกข์  ส าหรับแผนบรรเทาทุกข์จะเป็นแผนที่มีการปฏิบัติต่อเนื่องไปจนถึงหลังเหุตเพลิงไหม้สงบลงแล้ว
ด้วย 
  3.  หลังเหตุเพลิงไหม้สงบลงแล้ว  จะประกอบด้วยแผนที่จะด าเนินการเมื่อเหตุ- 
เพลิงไหม้สงบลงแล้ว  2  แผน  คือ  แผนบรรเทาทุกข์ซึ่งด าเนินการต่อเนื่องจากภาวะเกิดเหตุเพลิงไหม้  และ
แผนปฏิรูปฟื้นฟู 
  การจัดท าแผน   ดังนี้ 
  1.  ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาจัดท าแผน  ประกอบด้วยตัวแทนของฝ่ายต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย 
  2.  ในแผนต้องก าหนดบุคคลผู้รับผิดชอบ  และพ้ืนที่ต้องรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
  3.  ภาระกิจที่ต้องปฏิบัติในระยะเวลาเดียวกันจะต้องแยกผู้ปฏิบัติอย่าให้เป็นบุคคลเดียวกัน 
  4.  ก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง 
  5.  แผนที่ต้องปฏิบัติขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ต้องชัดเจนไม่คลุมเครือเพราะจะเป็นช่วงเวลาที่
ต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติและถูกต้องแม่นย า  หลาย ๆ คนอาจจะอยู่ในอาการตกใจ  ซึ่งจะมีผล 
ท าให้เกิดพฤติกรรมที่คาดไม่ถึงขึ้นได้  การฝึกซ้อมบ่อย ๆ  จะท าให้ผู้ปฏิบัติมีความมั่นใจและปฏิบัติได้ 
ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์ข้ึน 

 
มาตรการการป้องกันและระงับอัคคีภัย 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย 
 2.  เพ่ือสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยต่อบุคลากรกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
 3.  เพ่ือลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย 
 4.  เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีต่อ นิสิต บุคลากร ในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดใน
มหาวิทยาลัยมีความปลอดภัยจากอัคคีภัย   
การก าหนดมาตรการการป้องกันและระงับอัคคีภัย  ดังนี้ 
 1.  มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย  ทั้งด้านการจัดอุปกรณ์ดับเพลิง  การเก็บรักษาวัตถุไวไฟและวัตถุ
ระเบิด  การก าจัดของเสียที่ติดไฟง่าย  การป้องกันฟ้าผ่า  การติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้  การจัด
ท าทางหนีไฟ  รวมถึงการก่อสร้างอาคารที่มีระบบป้องกันอัคคีภัย 
 2.  มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย  ทั้งในด้านการตรวจตรา  การอบรม  การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย  
การดับเพลิง  การอพยพหนีไฟ  การบรรเทาทุกข์  และการปฏิรูปฟื้นฟูเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้นแล้ว 
 3.  มีช่องทางผ่านสู่ทางออกตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด 
 4.  ส าหรับบริเวณท่ีมีเครื่องจักรติดตั้งอยู่  หรือมีกองวัตถุสิ่งของ  หรือผนัง  หรือสิ่งอื่นนั้น 



ต้องจัดให้มีช่องทางผ่านสู่ทางออก  ซึ่งมีความกว้างตามมาตรฐานกฎหมายก าหนด 
 5.  มีทางออกทุกส่วนงาน  อย่างน้อยสองทางที่สามารถอพยพบุคลากรทั้งหมดออกจากบริเวณท่ี
ท างาน  โดยออกสู่ทางออกสุดท้ายได้ภายในเวลาไม่เกินห้านาทีอย่างปลอดภัย 
 6.  ทางออกสุดท้าย  ซึ่งเป็นทางที่ไปสู่บริเวณที่ปลอดภัย  เช่น  ถนน  สนาม  ฯลฯ 
 7.  ประตูที่ใช้ในเส้นทางหนีไฟได้ติดตั้งในจุดที่เห็นชัดเจนโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง 
 8.  ประตูที่ใช้ในเส้นทางหนีไฟเป็นชนิดที่เปิดเข้า  ออกได้ทั้งชนิดหนึ่งด้านและสองด้าน 
 9.  ประตูที่ใช้ในเส้นทางหนีไฟเป็นประตูที่เปิดออกภายนอก  โดยไม่มีการผูกปิดหรือล่ามโซ่ในขณะ
ปฏิบัติงาน 
 10.  แยกวัตถุท่ีเมื่อรวมกันแล้วจะเกิดการลุกไหม้  โดยแยกเก็บมิให้มีการปะปนกัน 
 11.  มีเส้นทางหนีไฟที่ปราศจากจุดที่บุคลากรท างาน  ในแต่ละหน่วยงานไปสู่สถานที่ที่ปลอดภัย 
 12.  มีอุปกรณ์ดับเพลิงแบบมือถือ  และระบบน้ าดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
 13.  เตรียมน้ าส ารองไว้ใช้ในการดับเพลิง 
 14.  ข้อต่อ  สายส่งน้ าดับเพลิงเข้าอาคาร  และภายในอาคารเป็นแบบเดียว  หรือขนาดเท่ากันกับที่ใช้
ในหน่วยดับเพลิงของทางราชการ 
 15.  สายส่งน้ าดับเพลิงมีความยาว  หรือต่อกันได้ความยาวที่เพียงพอจะควบคุมบริเวณที่เกิดเพลิงได้ 
 16.  ระบบการส่งน้ า  ที่เก็บกักน้ า  ปั้มน้ า  และการติดตั้ง  ได้รับการตรวจสอบและ 
รับรองจากวิศวกรโยธาและมีการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายเมื่อเกิดเพลิงไหม้ 
 17.  มีการซ่อมบ ารุง  และตรวจตราให้มีสารเคมีท่ีใช้ในการดับเพลิงตามปริมาตรที่ก าหนดตามชนิด
ของเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ 
 18.  มีการตรวจสอบสภาพของเครื่องดับเพลิงไม่น้อยกว่าหกเดือนต่อหนึ่งครั้ง 
 19.  มีการตรวจสอบการติดตั้งให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ 
 20.  ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงในที่เห็นได้ชัดเจน  และสามารถหยิบใช้งานได้สะดวกโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง 
 21.  ให้มีการดูแลรักษาอุปกรณ์ดับเพลิง  และการตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีอย่างน้อยเดือน
ละหนึ่งครั้ง  หรือตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นก าหนด 
 22.  บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการก าหนดหรือยอมรับ 
 23.  มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง  และการฝึกซ้อม 
ดับเพลิงโดยเฉพาะ  เช่น  เสื้อผ้า รองเท้า  ถุงมือ  หมวก  หน้ากากป้องกันความร้อนหรือควันพิษ  เป็นต้น  ไว้
เพ่ือให้บุคลากรใช้ในการดับเพลิง 
 24.  ป้องกันอัคคีภัยจากการท างานที่เกิดการเสียดสี  เสียดทานของเครื่องจักร  เครื่องมือ 
ที่เกิดประกายไฟหรือความร้อนสูงที่อาจท าให้เกิดการลุกไหม้  เช่น  การซ่อมบ ารุง  หรือหยุดพักการใช้งาน 
 25.  มีการจัดแยกเก็บวัตถุไวไฟ  หรือวัตถุระเบิดรวมตลอดถึงวัตถุที่เมื่ออยู่รวมกันแล้ว 
จะเกิดปฏิกิริยา  หรือการหมักหมมท าให้กลายเป็นวัตถุไวไฟ  หรือวัตถุระเบิดมิให้ปะปนกัน  และเก็บใน 
ห้องท่ีมีผนังทนไฟ  และประตูทนไฟที่ปิดได้เอง  และปิดกุญแจทุกครั้งเมื่อไม่มีการปฏิบัติงานในห้องนั้นแล้ว 
 26.  วัตถุท่ีไวต่อการท าปฏิกิริยาแล้วเกิดการลุกได้นั้น  ได้มีการจัดแยกเก็บไว้ต่างหาก 
โดยอยู่ห่างจากอาคารและวัตถุติดไฟในระยะที่ปลอดภัย 
 27.  ควบคุมมิให้เกิดการรั่วไหลหรือการระเหยของวัตถุไวไฟ  หรือวัตถุระเบิดที่จะเป็นสาเหตุให้เกิด
การติดไฟ 
 28.  มีการจัดท าป้าย “ห้ามสูบบุหรี่” บริเวณห้องเก็บวัตถุไวไฟ 
 29.  มีการก าจัดของเสียโดยการเผาในเตาที่ออกแบบส าหรับการเผาโดยเฉพาะในที่โล่งแจ้ง  โดยห่าง
จากทีบุ่คลากรท างานในระยะที่ปลอดภัย 



 30.  มีสายล่อฟ้า  เพ่ือป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า 
 31.  มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ชนิดเปล่งเสียง  ให้ นิสิต บุคลากร ที่ท างานอยู่ภายในอาคารได้
ยินทั่วถึง 
 33.  มีการทดสอบประสิทธิภาพในการท างานของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 
 34.  มีกลุ่มบุคลากรเพ่ือท างานที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย  และมีผู้อ านวยการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยเป็นผู้อ านวยการในการด าเนินงานทั้งระบบประจ าอยู่ตลอดเวลา 
 35.  ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ 
การป้องกันและระงับอัคคีภัย  การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ   ในการดับเพลิง  การปฐมพยาบาล  และการ ช่วยเหลือ
กรณีฉุกเฉิน 
 36.  จัดให้มีการฝึกซ้อมอพยพ นิสิต บุคลากร ออกจากอาคารไปตามเส้นทางหนีไฟ มีการฝึกซ้อม
ดับเพลิง  และฝึกซ้อมหนีไฟอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
 

หน้าที่ของผู้รบัผิดชอบในมหาวิทยาลัยในการป้องกนัอัคคีภัย 
เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยขึ้นทั้งชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่  จึงจัดท าแผนป้องกันอัคคีภัยขึ้น  

  1.  ฝ่ายบริหาร 
  2.  บุคลกรทุกคน 
  3.  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 
  4.  สายตรวจ  
1.  ฝ่ายบริหาร 
 1.1  การจัดผังอาคาร  ระบบ  และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้ค านึงถึงการเกิดอัคคีภัย 
 1.2  ก าหนดพ้ืนที่  ควบคุบกระบวนการผลิต  เครื่องมือ  เครื่องจักรที่อาจเกิดอัคคีภัย 
 1.3  ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้ปลอดภัยจากอัคคีภัย 
 1.4  ควบคุมการใช้ไฟ  การก่อเกิดไฟ  เปลวไฟ  ประกายไฟ  ไฟฟ้า  ความร้อน 
ไฟฟ้าสถิตย์  หรือวิธีการท างานอื่นใดท่ีท าให้เกิดอัคคีภัย  เช่น  การเชื่อม  การตัด  การขัด  ท่อร้อนต่าง ๆ  
ตลอดจนการขนย้าย  ขนส่งเคลื่อนย้ายสารไวไฟ 
 1.5  มอบหมายให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 
ก าหนดแผน และการด าเนินการป้องกันและระงับอัคคีภัย เช่น การฝึกอบรม การตรวจสอบ และการปรับปรุง
สภาพของงาน  เป็นต้น 
 1.6  ติดตามตรวจสอบกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย 
 1.7  วางแผนระยะยาวเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย  เช่น  ในเรื่องการติดตั้งระบบ 
ตรวจสอบสารไวไฟหรือควันไฟ  ระบบสัญญาณเตือนภัย  ระบบดับเพลิงอัตโนมัติในจุดที่มีสารไวไฟหรือ 
สารติดไฟได้ง่าย 
 1.8  ก าหนดระเบียบและการควบคุมผู้รับเหมาหรือบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงาน 
เกี่ยวกับการก่อเกิดไฟต่าง ๆ  
2.  หน้าที่ของบุคลากรเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย 
 2.1  บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎแห่งความปลอดภัยในการท างานดังนี้ 
 (1)  ห้ามก่อไฟในบริเวณท่ีหวงห้ามหรือในบริเวณโรงงานก่อนได้รับอนุญาตจากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ 
 (2)  ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณท่ีมีป้าย “อันตรายจากสารไวไฟหรือวัตถุระเบิด”  
หรือ “บริเวณที่ห้ามสูบบุหรี่”  นอกจากสถานที่จัดไว้เท่านั้น 



 (3)  ห้ามท าการซ่อมแซมเครื่องจักรเครื่องมือในบริเวณท่ีมีสารไวไฟหรือวัสดุติดไฟได้ง่ายโดยพละการ
ก่อนที่ช่างซ่อมและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจะร่วมกันจัดท าใบแจ้งซ่อมตามข้ันตอนและวิธีการที่ก าหนด 
 2.2  การควบคุมพ้ืนที่ที่มีสารไวไฟหรือวัสดุติดไฟได้ง่าย 
 การน าไฟมาใช้หรือก่อให้เกิดไฟในพื้นที่ใด ๆ ต้องห่างจากบริเวณท่ีมีสารไวไฟหรือวัสดุติดไฟได้ง่าย
อย่างน้อยในรัศมี 10 เมตร  กรณีท่ีไม่อาจท าได้ต้องท าการป้องกันสารไวไฟหรือวัสดุติดไฟได้ง่ายอย่างปลอดภัย
ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 
 2.3  การป้องกันสถานที่ท างานและวิธีการที่เลี่ยงไฟ 
 (1)  การป้องกันการรั่วไหลของเชื้อเพลิงและสารไวไฟต่าง ๆ  
  บุคลากรที่พบเห็นภาชนะท่ีใส่สารไวไฟหรือเชื้อเพลิงต่าง ๆ อยู่ในสภาพที่ช ารุด  หรืออาจเกิดการ
รั่วไหล  ให้รีบรายงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบและกรณีท่ีพบว่าการรั่วไหลนั้น  อาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง  หาก
ไม่แก้ไขให้รีบท าการแก้ไขและ/หรือรายงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบแก้ไขทันที 
 (2)  การก าจัดขยะหรือเศษวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย 
  ขยะหรือเศษวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย  บุคลากรจะต้องเก็บรวบรวมไว้ในภาชนะท่ีไม่ติดไฟได้ง่ายและห้ามน า
ออกจากบริเวณที่ท างานไปเก็บไว้ในสถานที่ปลอดภัย  อย่างน้อยวันละ 1 ครั้งต่อกะ 
 (3)  เสื้อผ้าที่เปียกเปื้อนด้วยสารไวไฟ 
 เสื้อผ้าที่เปียกเปื้อนด้วยสารไวไฟ  บุคลากรจะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้านั้นทันที 
 (4)  การป้องกันอัคคีภัยจากยานพาหนะ นิสิต บุคลากรที่ใช้ยานพาหนะขนถ่ายสิ่งของในบริเวณท่ีมีสาร
ไวไฟ  ถังแก๊สจะต้องระมัดระวังการชน  การกระแทก  หรือการก่อให้เกิดอัคคีภัย 
 (5)  การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า สายไฟ  หลอดไฟ  สวิทซ์มอเตอร์ไฟฟ้า  พัดลม  เครื่องมือ
เครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้าที่มี  หรือใช้อยู่ในบริเวณสารไวไฟหรือวัสดุติดไฟได้ง่าย  จะต้องตรวจตราเป็นประจ าใน
เรื่องสภาพที่ช ารุด  การต่อไฟ  ปลั๊กไฟ  การต่อสายดิน  หรือกรณีอ่ืนใดที่อาจเป็นสาเหตุของอัคคีภัย 
 (6)  การป้องกันการระเบิดของหม้อไอน้ า 
 6.1.  ก่อนติดไฟให้ตรวจดูระดับน้ า 
 6.2.  ให้ระบายลมภายในเตาเพ่ือไล่แก๊สที่ตกค้างในหม้อน้ าออกทุกครั้งก่อนติดไฟ 
 6.3.  ลิ้นนิรภัย  จะต้องทดสอบเป็นประจ าอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน  และถ้าเกิดการรั่วของลิ้นนิรภัย
ห้ามใช้วิธีเพ่ิมน้ าหนักหรือตั้งลิ้นนิรภัยให้แข็งข้ึน 
 6.4.  ถ้าถังหม้อไอน้ ารั่ว  ให้หยุดใช้งานทันทีและรายงานให้มีการแก้ไขโดยเร็ว 
 6.5.  ให้ตรวจสอบเกจวัดความดันและห้ามใช้ความดันเกินกว่าที่ก าหนด 
 6.6.  ถังน้ าแห้งต่ ากว่าระดับของหลอดแก้วให้รีบดับไฟ  ห้ามสูบน้ าเข้าหม้อไอน้ าอย่างเด็ดขาดแต่
ปล่อยให้เย็นลง 
 6.7.  ให้ตรวจสอบความปลอดภัยของหม้อไอน้ าอย่างน้อยปีละครั้ง 
 (7)  การป้องกันอัคคีภัยจากการเชื่อมโลหะ 
 7.1.  อุปกรณ์การเชื่อม สายไฟและข้อต่อที่หลอมหรือช ารุด ต้องท าการแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย 
 7.2.  ท าการตรวจสอบการรั่วไหลของข้อต่อและวาล์วเป็นประจ า  ถ้าพบว่ามีการรั่วไหลของแก๊สจาก
ถังแก๊สให้หยุดการท างานที่ใช้ไฟในบริเวณนั้น และรีบท าการป้องกันแก้ไขโดยเร็ว 
 7.3.  ถังแก๊สและถังน้ ามันเชื้อเพลิงต้องวางไว้ห่างจากเปลวไฟ  ประกายไฟ ความร้อน  ท่อร้อยต่าง ๆ 
หรือส่วนของเครื่องมือเครื่องจักรที่อาจก่อให้เกิดความร้อนได้ในระยะ 7 เมตร 
 7.4.  สายไฟ  สายแก๊ส  ขณะท าการตัดเชื่อมต้องไม่กีดขวางการท างานหรืตรงบริเวณท่ีอาจเหยียบทับ
ของคนหรือยานพาหนะ 
 7.5.  ห้ามทิ้งหรือปล่อยหัวเชื่อมไว้โดยไม่ดับไฟหรือปิดเครื่อง 



 7.6.  การเชื่อมต้องระวังเปลวไฟ  สะเก็ดไฟท่ีจะถูกลมพัดปลิวไปตกอยู่ในบริเวณท่ีมีสารไวไฟหรือวัสดุ
ติดไฟได้ง่าย  หรือเป็นอันตรายต่อบุคลากรข้างเคียง 
 (8)  การเคลื่อนย้ายขนส่งสารไวไฟโดยบุคลากร 
 8.1.  การเคลื่อนย้ายขนส่งสารไวไฟห้ามผ่านหรือให้หลีกเลี่ยงเส้นทางท่ีมีการท างานแล้วเกิดประกาย
ไฟ  เปลวไฟ  ท่อร้อย  สะเก็ดโลหะ ฯลฯ 
 8.2.  การขนส่งสารไวไฟให้ระมัดระวังการตกหรือหกเรี่ยราดบนพื้นที่ท างาน 
 8.3.  ให้ใช้วิธีการขน-ยกท่ีปลอดภัย 
 8.4.  ภาชนะท่ีบรรจุสารไวไฟที่ไม่จ าเป็นต้องเปิดฝาให้ปิดฝาให้มิดชิด 
 8.5.  ให้ระมัดระวังการเรียงตั้งที่อาจเกิดการตกหล่นหรือล้มลงมาได้ 
3.  หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 
 3.1  ก าหนดเขตพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ 
 3.2  ตรวจสอบสถานที่ล่อแหลมต่อการเกิดอัคคีภัยเป็นประจ า 
 3.3  ก าหนดรายละเอียดของแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย  ตลอดจนจัดให้มีการอบรมและฝึกปฏิบัติ
เป็นระยะ ๆ 
 3.4  จัดหา  ซ่อมบ ารุง  และตรวจสอบเครื่องดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพที่พร้อมต่อ
การใช้งานได้ตลอดเวลา 
 3.5  ควบคุมการท างานของผู้รับเหมาหรือบุคคลภายนอกในเรื่องท่ีเกี่ยวกับอัคคีภัย 
 3.6  ออกใบอนุญาตการท างานในพ้ืนที่ควบคุมอัคคีภัย          
4.  หน้าทีส่ายตรวจ 
 4.1  ตรวจตราสถานทีเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ 
 4.2  ระมัดระวังการก่อวินาศภัยบริเวณเก็บวัตถุระเบิดหรือบริเวณท่ีเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ 
 4.3  เมื่อพบเห็นสิ่งที่อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้  ให้รีบรายงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

แผนการตรวจตรา 
  แผนการตรวจตรามีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือป้องกันอัคคีภัย  โดยก าหนดให้ตรวจเกี่ยวกับ 
วัตถุท่ีเป็นเชื้อเพลิง  ของเสียที่ติดไฟง่าย  แหล่งความร้อน  อุปกรณ์ดับเพลิง 
  หลักการจัดท าแผน 
  1.  ก าหนดบุคคลและพ้ืนที่ที่รับผิดชอบในการตรวจตราอย่างชัดเจน  โดยก าหนดบุคคลที่ 
จะท าหน้าที่แทนได้ด้วย 
  2.  ก าหนดเรื่องที่ต้องการในแต่ละพ้ืนที่เป็นการเฉพาะ  โดยจัดท าเป็นแบบรายงานผล 
การตรวจที่สะดวกต่อการรายงาน 
  3.  ก าหนดระยะเวลาที่ตรวจและส่งแบบรายงาน 
  4.  ก าหนดบุคคลตรวจสอบแบบรายงาน  แล้วสรุปข้อบกพร่องให้ผู้บริหารในแต่ละ 
หน่วยปรับปรุงแก้ไข   
  5.  ควรให้มีการตรวจตราทุกกะ 
 
 
 
 
 



 
แผนการตรวจตรา 

 
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก่อนเข้าท างาน 10 นาที 

ตรวจสถานท่ีตามท่ีก าหนด 

สง่แบบรายงานท่ี กองบริการกลาง 

ตรวจสอบแบบรายงาน 

สรุปรายงาน ผอ.กองฯ 
หวัหน้าฝ่ายท่ี 
เก่ียวข้องสัง่การ 

เก็บรวบรวมเอกสาร 

ผอ.ส านกัฯ 

มีข้อบกพร่อง ไมมี่ข้อบกพร่อง 

สัง่แก้ไข ไมส่ัง่แก้ไข 

บคุลากรท่ีรับผิดชอบ 
ปรับปรุงแก้ไข 

รายงานผล หวัหน้าฝ่าย 
สัง่การ 

มีอปุสรรค 

เรียบร้อย 



 
 
 
ล าดับขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อบุคลากรพบเหตุเพลิงไหม้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้
ด าเนินการ
ดบัเพลงิทนัที 

ถ้าดบัได้ รายงาน ผอ.กอง 4 หวัหน้างาน 
ให้รายงาน 

ผู้บงัคบับญัชา 
ตามล าดบั 

บคุลากรที่พบ 
เหตเุพลงิไหม้ 

- ใช้แผนปฏิบตัิการระงบั 
   เหตเุพลงิไหม้ขัน้ต้น 
 
- แจ้งประชาสมัพนัธ์ 
- แจ้งเจ้าหน้าที่ความ- 
   ปลอดภยัในการท างาน 
   (จป.) 

ให้บอกเพื่อน 
ร่วมงาน 

หรือหวัหน้า 

บคุลากรตดัสนิใจวา่
ดบัเพลงิได้ด้วย 
ตนเองหรือไม ่

รายงาน 

ผู้อ านวยการ 
ดบัเพลงิ ผอ.กอง 4 ถ้าดบัได้ 

ให้รายงาน 

ถ้าดบัไมไ่ด้ รายงาน 
ถ้าดบัไมไ่ด้ 
รายงาน 

ผู้อ านวยการดบัเพลงิ 
 

ตดัสนิใจใช้แผนปฏิบตัิการ 
เมื่อเกิดเหตเุพลงิไหม้ 
ขัน้รุนแรง 

 



หน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานตามโครงการสร้าง 

ผู้ปฏิบัติงาน หน้าที่รับผิดชอบ 

หน่วยจัดหาและสนับสนุนในการดับเพลิง 
- ผู้ประสานงาน 
 
 
 
 
 
- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายเคลื่อนย้ายภายในภายนอก 
 
 
 
 
 

ฝ่ายปฏิบัติการ 

ให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยช่วยเหลือดังนี้ 
1.  คอยช่วยเหลือประสานงานระหว่างผู้อ านวยการ 
     ดับเพลิง  ยามรักษาการณ์  และผู้เกี่ยวข้อง 
2.  คอยรับ-ส่งค าสั่งจากผู้อ านวยการดับเพลิงในการ 
     ติดต่อศูนย์ข่าว 
3.  สั่งการแทนผู้อ านวยการดับเพลิง  ในกรณีที่ 
    ผู้อ านวยการดับเพลิงมอบหมาย 
1.  ให้รีบไปยังจุดเกิดเหตุ  คอยรับค าสั่งจากผู้อ านวยการ 
      ดับเพลิงและหัวหน้าฝ่ายประสานงาน 
2.  ป้องกันมิให้บุคคลภายนอกท่ีไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 
      เข้าก่อนได้รับอนุญาต 
3.  ควบคุมป้องกันทรัพย์สินที่ฝ่ายเคลื่อนย้ายน ามา 
      เก็บไว้ 
 

1.  ให้รับผิดชอบในการก าหนดจุดปลอดภัยอัคคีภัยใน 
      การเก็บวัสดุครุภัณฑ์ 
2.  อ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายขนส่งวัสดุ 
      ครุภัณฑ์ 
3.  จัดยานพาหนะและอุปกรณ์ขนย้าย 
 

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
1.  เมื่อเกิดเพลิงไหม้ในพ้ืนที่ให้หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ 
    แยกชุดปฏิบัติการออกเป็น 2 ชุด คือ ชุดควบคุม 
    เครื่องจักร  และชุดดับเพลิง 
    1.1  ชุดควบคุมเครื่องจักร 
            เมื่อเกิดเพลิงไหม้ในพ้ืนที่ใด  ให้ชุดควบคุม 
    เครื่องจักรท าการควบคุมเครื่องจักรให้ท างานต่อไป 
    จนกว่าจะได้รับค าสั่งให้หยุดเครื่องจากหัวหน้า  
    ฝ่ายปฏิบัติการ กรณีที่ไม่สามารถเดินเครื่องหรือได้รับ 
    ค าสั่งให้หยุดเครื่อง  ให้ชุดควบคุมเครื่องจักรไปช่วยท า 
    การดับเพลิง 
    1.2  ชุดดับเพลิง 
            เมื่อเกิดเพลิงไหม้ในพ้ืนที่ตัวเองไม่ว่ามากหรือ 
    น้อย  ชุดปฏิบัติการชุดนี้จะแยกตัวออกจากการ 
    ควบคุมเครื่องจักรออกท าการดับเพลิงโดยทันทีท่ีเกิด 
    เพลิงไหม้  โดยไม่ต้องหยุดเครื่องและให้ปฏิบัติการ 
    ภายใต้ค าสั่งของหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการในพ้ืนที่ ในการ 
    ปฏิบัติการหากจ าเป็นขอความช่วยเหลือจากหน่วย 
    อ่ืนให้หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสั่งด าเนินการ 
 



 
 

ผู้ปฏิบัติงาน หน้าที่รับผิดชอบ 

 
 
 

 
ฝ่ายส่งเสริมปฏิบัติการ 
-  หน่วยติดต่อดับเพลิงจากพ้ืนที่อ่ืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- หน่วยเดินเครื่องสูบน้ าฉุกเฉิน 

     
2.  ทันทีท่ีทราบเหตุเพลิงไหม้ในพ้ืนที่ของตัวเอง  ให้แจ้ง 
    ข่าวโทรศัพท์ถึงเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ถึงผู้อ านวย- 
    การดับเพลิง  และโทรศัพท์แจ้งศูนย์รวมข่าว 
 

ให้ปฏิบัติดังนี้ 
1.  ให้แจ้งสัญญาณ SAFETY ORDER SYSTEM (SOS) 
2.  บุคลากรที่ทราบเหตุเพลิงไหม้และต้องการเข้ามา 
     ช่วยเหลือดับเพลิง  ให้รายงานตัวต่อผู้อ านวยการ 
     ดับเพลิง เพื่อท าการแบ่งเป็นชุดช่วยเหลือส่งเสริม 
     การปฏิบัติงาน 
3.  ส าหรับการเกิดอัคคีภัยในบริเวณเครื่องจักร   
     ชุดดับเพลิงควรมาจากชุดดับเพลิงในสถานที่นั้น 
     ผู้ที่มาช่วยเหลือควรช่วยเหลือในการล าเลียงอุปกรณ์ 
     ดับเพลิง 
4.  คอยรับค าสั่งจากผู้อ านวยการดับเพลิง ให้คอยอยู่ 
     บริเวณท่ีเกิดเพลิงไหม้ 
 

ให้ปฏิบัติดังนี้ 
1.  ให้เดินเครื่องสูบน้ าดับเพลิงทันที่ท่ีได้รับแจ้งเหตุ 
     เพลิงไหม้ 
2.  ท าการควบคุมดูแลเครื่องสูบน้ าดับเพลิงขณะที่เกิด 
     เพลิงไหม้ 
3.  ในเวลาปกติให้ตรวจสอบเครื่องมือ , อุปกรณใ์ช้งาน 
     ตามรายการตรวจเช็ค 

 
ผู้รับผิดชอบในต าแหน่งต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการ 
 

ต าแหน่ง เวลาปกติ (วันธรรมดา) 
08.00-17.00 น. 

นอกเวลาปกติ (วันธรรมดา) 
17.00-08.00 น. 

วันหยุด 
08.00-24.00-08.00 

1. ผู้อ านวยการ 
    ดับเพลิง 
2. หัวหน้าฝา่ย     
    ไฟฟ้า 

- ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบัติการ  
  หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
- หัวหน้าแผนกไฟฟ้า 

- หัวหน้าแผนก/หน่วยประจ า 
  พื้นที่หรือใกล้เคียง 
- บุคลากรนอนเวร…………. 

- หัวหน้าแผนก/หน่วย 
   ประจ าพืน้ที่หรือใกล้เคียง 
- บุคลากรนอนเวร………. 

3. หัวหน้าฝา่ย 
    ปฏิบัติการ 
- หน่วยคุม 
   เครื่องจักร 

- ผู้จัดการฝ่ายโรงงานหรือ 
   ผู้ได้รับมอบหมาย 
- บุคลากรคุมเคร่ืองจักรปกติ 
- ทีม Emergency Response 
  (อยู่ระหว่างการจัดตั้งทีม) 
   ………………………… 
  

- …………………………… 
 
- บุคลากรคุมเคร่ืองจักรปกติ 
- ทีม Emergency Response 
  (อยู่ระหว่างการจัดตั้งทีม) 
    …….…………………….. 
 

- ………………………… 
 
- บุคลากรคุมเคร่ืองจักรปกติ 
- ทีม Emergency Response 
  (อยู่ระหว่างการจัดตั้งทีม)… 
  ……………………………... 



ต าแหน่ง เวลาปกติ (วันธรรมดา) 
08.00-17.00 น. 

นอกเวลาปกติ (วันธรรมดา) 
17.00-08.00 น. 

วันหยุด 
08.00-24.00-08.00 

4. หัวหน้าฝา่ย 
    สื่อสารและ 
    ประสานงาน 
- หน่วยสนบัสนุน 
   - พยาบาล 
   - เจ้าหน้าที ่
     ยานพาหนะ 
   - เจ้าหน้าที ่
     ศูนย์รวมข่าว 
    และสื่อสาร 
- หน่วยจัดหา 
   และสนบัสนุน 
   การดับเพลิง 
- ผู้ประสานงาน 
- ผู้จ่ายอุปกรณ ์
  ดับเพลิง 
- ผู้สื่อข่าวผา่น 
   ศูนย์รวมข่าว 
   และสื่อสาร 
- หน่วยยาม 
   รักษาการณ์ 

- ผู้จัดการฝ่ายบุคคลหรือผู้รับ 
  มอบหมาย 
 
- พยาบาลประจ าบริษัท 
- บุคลากรขับรถพยาบาล 
 
 
- บุคลากรรับโทรศัพท ์
 
 
 
 
 
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 
  (อยู่ระหว่างการรออุปกรณ์ 
    ดับเพลิง) 
- หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ 
   (ตอนต้น) จป. (เมื่อไปถึง 
   ที่เกิดเหตุ) 
- ผู้ประสานงานยาม 
   รักษาการณ์ 

- …………………………… 
 
 
- ทีมปฐมพยาบาล 
- บุคลากรขับรถพยาบาล 
 
 
- ……………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- หัวหน้ายามรักษาการณ ์

- …………………………… 
 
 
- ทีมปฐมพยาบาล 
- บุคลากรขับรถพยาบาล 
 
 
- ……………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- หัวหน้ายามรักษาการณ ์

5. หัวหน้าฝา่ย 
    เคลื่อนย้าย 
    ภายใน 
    - ภายนอก 

- หัวหน้าฝ่ายแผนกธุรการหรือ 
   ผู้ได้รับมอบหมาย 

- นายเวรประจ าวันหยุด - นายเวรประจ าวันหยุด 

6. หัวหน้าฝา่ย 
    ส่งเสริม     
     ปฏิบัติการ 
- หน่วยเดินการ 
   เครื่องสูบน้ า 
   ฉุกเฉิน 
- หน่วยติดต่อ 
   ดับเพลิง 
   จากพื้นที่อื่น 
- ใช้ Safety  
   Order    
   System (SOS) 

- ผู้จัดการฝ่าย 
 
 
- จากหน่วยธุรการ/ซ่อมบ ารุง 
 
 
ชื่อ…………………………. 
- ผู้กดสัญญาณแจง้เหตุ จาก  
  SOS……………………… 

- …………………………… 
 
 
- จากหน่วยธุรการ/ซ่อมบ ารุง 
 
 
ชื่อ………………………….. 
- ผู้กดสัญญาณแจง้เหตุ จาก  
  SOS………………………. 

- ……………………………… 
 
 
- จากหน่วยธุรการ/ซ่อมบ ารุง 
 
 
ชื่อ…………………………… 
- ผู้กดสัญญาณแจง้เหตุ จาก  
  SOS………………………. 

 
 
 
 



แผนอพยพหนีไฟ 
 
  แผนอพยพหนีไฟนั้นก าหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของนิสิต 
บุคลากร และมหาวิทยาลัยในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ แผนอพยพหนีไฟที่ก าหนดขึ้นนั้น  มีองค์ประกอบต่าง 
ๆ เช่น  หน่วยตรวจสอบจ านวนนิสิต บุคลากร  ผู้น าทางหนีไฟ  จุดนัดพบ  หน่วยช่วยชีวติ  และยานพาหนะ  
ฯลฯ  ควรได้ก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงานโดยขึ้นตรงต่อผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต 
  ในแผนดังกล่าวควรก าหนดให้มีการปฏิบัติดังนี้ 
  1.  หน่วยงานตรวจสอบจ านวน นิสิต บุคลากร  มีหน้าที่ตรวจนับจ านวน นิสิต บุคลากรวา่  
มีการอพยพหนีไฟออกมาภายนอกบริเวณที่ปลอดภัยครบทุกคนหรือไม่ 
  2.  ผู้น าทางหนีไฟ  จะเป็นผู้น าทางบุคลากรอพยพหนีไฟไปตามทางออกท่ีจัดไว้ 
  3.  จุดนับพบ  หรือเรียกอีกอย่างว่า “จุดรวมพล”  จะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัย  ซึ่ง นิสิต
บุคลากร สามารถที่จะมารายงานตัวและท าการตรวจสอบนับจ านวนได้  หากพบว่า นิสิต บุคลากรอพยพหนี
ไฟออกมาไม่ครบตามจ านวนจริง  ซึ่งหมายถึงยังมี นิสิต บุคลากรติดอยู่ในพ้ืนที่ที่เกิดอัคคีภัย 
  4.  หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะ  จะเข้าค้นหาและท าการช่วยชีวิตบุคลากรที่ยัง 
ติดค้างอยู่ในอาคารหรือในพ้ืนที่ที่ได้เกิดอัคคีภัย  รวมถึงกรณีของนิสิต บุคลากรที่ออกมาอยู่ที่จุดรวมพลแล้ว
มีอาการเป็นลม  ช็อคหมดสติหรือบาดเจ็บ  เป็นต้น  หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะจะท าการปฐมพยาบาล 
เบื้องต้น  และติดต่อหน่วยยานพาหนะให้ในกรณีท่ีพยาบาลหรือแพทย์พิจารณาแล้วต้องน าส่งโรงพยาบาล 
 
แผนบรรเทาทุกข์ 
แผนบรรเทาทุกข์จะประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 
1.  การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ 
2.  การส ารวจความเสียหาย 
3.  การรายงานตัวของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย  และก าหนดจุดนัดพบของ นิสิต บุคลากรเพ่ือรอรับค าสั่ง 
4.  การช่วยชีวิตและขุดค้นหาผู้เสียชีวิต 
5.  การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย  ทรัพย์สินของผู้เสียชีวิต 
6.  การประเมินความเสียหาย  ผลการปฏิบัติงานและรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้ 
7.  การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
8.  การปรับปรุงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้ธุรกิจสามารถด าเนินการได้โดยเร็วที่สุด 
 
แผนปฏิรูปฟื้นฟ ู
 แผนปฏิรูปฟื้นฟู  ได้แก่  การน ารายงานผลการประเมินจากทุกด้านจากสถานการณ์จริง 
มาปรับปรุงแก้ไข  โดยเฉพาะแผนการป้องกันอัคคีภัย (ก่อนเกิดเหตุ)  แผนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
แผนบรรเทาทุกข์ (ทันทีท่ีเพลิงสงบ) รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขตัวบุคลากรต่าง ๆ ที่บกพร่อง  

นอกจากนี้ยังมีโครงการเพ่ือรองรับแผนปฏิรูปฟื้นฟู ได้แก่ 
1.  โครงการประชาสัมพันธ์  สาเหตุการเกิดอัคคีภัยและแนวทางป้องกันในรูปแบบต่าง ๆ  
2.  โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วย 
3.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและสรรหาสิ่งที่สูญเสียให้กลับคืนสภาพปกติ 

 
 



การรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย 
  เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนตระหนักเก่ียวกับการป้องกันอัคคีภัย 
ซึ่งจะท าให้เกิดความปลอดภัยขึ้นในบริษัทฯ  รวมทั้งเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ  จึงจัดให้มี 
กิจกรรม “การประกวดออกแบบโปรเตอร์สาเหตุของการเกิดอัคคีภัย”  โดยมีข้อก าหนดดังนี้ 
 

  1.  ลักษณะภาพ 
        -  ออกแบบโปรเตอร์ ขนาด A3 ภาพวาดจะต้องมีแนวความคิดแสดงให้เห็นถึงสาเหตุ
ของการเกิดอัคคีภัยพร้อม  ค าอธิบายถ่ายทอดความหมายของภาพนั้น 
   

2.  การส่งเข้าประกวด นิสิต บุคลากร 1 คน  สามารถส่งภาพได้ไม่เกิน 1 ภาพ 
3.  รางวัล 
      -  รางวัลชนะเลิศ  มี   1   รางวัล ของขวัญมูลค่า 1,500  บาท 
      -  รางวัลรองชนะเลิศ  มี   3  รางวัล ของขวัญมูลค่า    900  บาท 
      -  รางวัลชมเชย  มี   10  รางวัล ของขวัญมูลค่า    500  บาท 
 

4.  ภาพที่ได้รางวัลจะเผยแพร่ในโอกาสต่อไป   
 
แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย 
  แผนการรณรงค์ป้องกัน  เป็นแผนที่จัดท าขึ้นเพ่ือป้องกันการเกิดอัคคีภัยในมหาวิทยาลัย  
และเป็นการสร้างความสนใจ  รวมทั้งส่งเสริมในเรื่องของการป้องกันอัคคีภัยให้เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานทุกคน
ทุกระดับในมหาวิทยาลัย 
  หลักการจัดท าแผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย 
  1.  ก าหนดบุคคลผู้รับผิดชอบในการจัดการรณรงค์ 
  2.  ก าหนดเรื่อง  หรือหัวข้อที่จะท าการรณรงค์  ได้แก่ 
        -  องค์ประกอบของการเกิดเพลิงไหม้ 
        -  การจัดเก็บวัสดุไวไฟ 
        -  การลดการสูบบุหรี่ 
        -  ผลที่เกิดขึ้นจากอัคคีภัย 
        -  การท าความสะอาด 
  3.  เลือกวิธีการหรือรูปแบบการรณรงค์ที่เหมาะสม  เช่น 
        -  การประกวด 
        -  การจัดท าโปสเตอร์  และป้ายต่าง ๆ 
        -  การจัดนิทรรศการ 
        -  การใช้สื่อต่าง ๆ  
  4.  ก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการรณรงค์ 
  5.  ก าหนดบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการรณรงค์ 
  6.  ประเมินผลจากการรณรงค์ทุกครั้ง    
 
แผนการอบรม 
  แผนการอบรม  เป็นแผนที่จัดท าข้ึนส าหรับการป้องกันอัคคีภัยในมหาวิทยาลัย 
โดยก าหนดให้มีการอบรมบุคลากรหรือเจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงานทุกคนทุกระดับของมหาวิทยาลัย 
ในเรื่องของการดับเพลิงและการหนีไฟ 



  หลักการจัดท าแผนการอบรม 
  1.  ก าหนดบุคคลผู้รับผิดชอบด าเนินการฝึกอบรม 
  2.  ก าหนดหลักสูตรเรื่อง  หรือหัวข้อที่จะท าการฝึกอบรม  ได้แก่ 
        -  แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 
        -  การดับเพลิงขั้นต้น 
        -  การดับเพลิงขั้นสูงหรือขั้นก้าวหน้า 
        -  การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงประเภทต่าง ๆ 
        -  การอพยพหนีไฟ 
        -  การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิต 
  3.  เลือกวิธีการฝึกอบรม  เช่น 
        -  การบรรยาย 
        -  การอภิปราย 
  4.  ก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม 
  5.  ก าหนดบุคคลที่จะเข้ารับการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับเรื่องหรือหัวข้อฝึกอบรม 
  6.  มีการประเมินผลการอบรมทุกครั้ง 
 
หลักสูตรการฝึกอบรม  เรือ่ง  การดับเพลิงขั้นต้น 
 

วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับวิธีการดับเพลิงขั้นต้นและ 
สามารถใช้ถังดับเพลิง  รวมทั้งสายดับเพลิงและหัวฉีดดับเพลิงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 

หัวข้อการฝึกอบรม 
  -  ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ 
  -  การแบ่งประเภทของเพลิง 
  -  การป้องกันแหล่งก าเนิดไฟ 
  -  เครื่องมือดับเพลิง 
  -  วิธีดับเพลิงประเภทต่าง ๆ 
 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
  บุคลากร  ผู้ปฏิบัติงานทุกคน 
 

วิธีการฝึกอบรม 
  การบรรยายภาคทฤษฎี  และการฝึกซ้อมภาคปฏิบัติ 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
  กองบริการกลาง 
 


