โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

จัดทาโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ อาเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม 44000

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย ประจาปี 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1. ชื่อโครงการ โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปี 2554
2. หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบโครงการ สานักงานอธิการบดี
3. ระยะเวลาในการดาเนินการ เริ่มต้น วันที่ 16-17 กันยายน 2554 สิ้นสุด วันที่ 16 กันยายน 2554
4. สถานที่ในการดาเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5. งบประมาณ 300,000 บาท แหล่งงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ (บ.กศ.)
6. ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ ระดับชาติ/กระทรวง/หน่วยงาน/พื้นที่
ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์
1. แผนปฏิบัติราชการ
1.1 หน่วยงาน
1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์
1.3 เป้าประสงค์
1.4 กลยุทธ์

3. อื่น ๆ

ระบุ
แผนปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยตามหลักการ
บริหารจัดการที่ดี
เป็นมหาวิทยาลัยทีบ่ ริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งใน
และต่างประเทศเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย
-

7. ที่มาของความต้องการและความสาคัญของโครงการ
7.1 ที่มาของโครงการ
[] ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย/ประชาชน/บุคลากร/นักศึกษา
[] ความต้องการแก้ปัญหาหรือการดาเนินภารกิจโดยส่วนราชการ
[] พัฒนามหาวิทยาลัยตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
[] นโยบายพัฒนาของภาครัฐและแผนพัฒนาของหน่วยงาน
[] ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศเพื่อสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
[] เป็นมหาวิทยาลัยที่บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ
[] ความเข้าใจที่ตรงกันและพร้อมรับปัญหาที่คาดไม่ถึง
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7.2 สภาพปัญหา/ความต้องการ
7.2.1 ระบุปัญหาและความต้องการ
บุคลากรทุกหน่วยงาน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต้องการเตรียมความพร้อม และสร้าง
ความเข้าใจ เรียงตามโครงสร้างตั้งแต่ระดับหลักสูตร/สาขาวิชา ศูนย์ กอง ระดับคณะ/สานัก และระดับมหาวิทยาลัย มี
ความรู้ ความเข้าใจ เป็นแนวทางเดียวกัน เกี่ยวกับการป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย มีทักษะและ
ความพร้อมสามารถนาไปใช้ในสภาวะฉุกเฉินได้อย่างไม่ตื่นกลัวหรือตกใจรวดเร็วและปลอดภัย สร้างทัศนคติที่ดีในการ
ร่วมมือป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อป้องกันความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัยในอนาคตได้
7.2.2 ความจาเป็นเร่งด่วน
บุคลากรทุกหน่วยงาน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีความต้องการเตรียมความพร้อม ความ
เข้าใจ เป็นแนวทางเดียวกัน เกี่ยวกับการป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย มีทักษะและความพร้อม
สามารถนาไปใช้ในสภาวะฉุกเฉินได้อย่างไม่ตื่นกลัวหรือตกใจรวดเร็วและปลอดภัย สร้างทัศนคติที่ดีในการร่วมมือ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย
7.2.3 การยืนยันปัญหาและความต้องการ
[ ] มี
[ ] ไม่มี
ระบุหน่วยงานที่ยืนยันปัญหา/ความต้องการของโครงการ
ทุกหน่วยงาน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต้องการเตรียมความพร้อม และสร้างความเข้าใจ
เรียงตามโครงสร้างตัง้ แต่ระดับหลักสูตร/สาขาวิชา ศูนย์ กอง ระดับคณะ/สานัก และระดับมหาวิทยาลัย มีความรู้
ความเข้าใจ เป็นแนวทางเดียวกัน เกี่ยวกับการป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย มีทักษะและความ
พร้อมสามารถนาไปใช้ในสภาวะฉุกเฉินได้อย่างไม่ตื่นกลัวหรือตกใจมีความรวดเร็วและปลอดภัย สร้างทัศนคติที่ดี
ในการร่วมมือป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อป้องกันความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัยในอนาคตได้
7.3 ความถูกต้องทางจริยธรรมและความเป็นไปได้ในสังคม
7.3.1 ความถูกต้องทางจริยธรรม
เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามภารกิจหลักตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ของสานักงานคณะกรรมการ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
7.3.2 ความเป็นไปได้ในสังคม
บุคลากรทุกหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับหลักสูตร/สาขาวิชา ศูนย์ กอง ระดับคณะ/สานัก และระดับ
มหาวิทยาลัย มีความต้องการมีความรู้ ความเข้าใจ เป็นแนวทางเดียวกัน เกี่ยวกับการป้องกันและการบรรเทาสา
ธารณภัยด้านอัคคีภัย มีทักษะและความพร้อมสามารถนาไปใช้ในสภาวะฉุกเฉินได้อย่างไม่ตื่นกลัวหรือตกใจรวดเร็ว
และปลอดภัย สร้างทัศนคติที่ดีในการร่วมมือป้องกันและระงับอัคคีภัยได้
อีกทั้งเพื่อให้การดาเนินกิจการด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
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8. หลักการและเหตุผล
ด้วยในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า ภัยพิบัติทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และที่เกิดขึ้นจากการกระทาของ
มนุษย์ ได้สร้างความสูญเสียให้เกิดขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศ และทั่วโลกและมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงมาก
ยิ่งขึ้น จึงเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ เพื่อป้องกันอันตรายและลดความ
สูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากภัยพิบัติได้เป็นอย่างดี
ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้เล็งเห็นความสาคัญด้านการจัดการภัยพิบัติดา้ นอัคคีภัย
ที่เกิดจากธรรมชาติ และภัยที่เกิดขึ้นจากการกระทาของมนุษย์อันส่งผลให้เกิดสาธารณภัย ( DISASTER ) ต่อประชาชน
ส่วนรวม และหมู่มากให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ตลอดทั้งเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ และทักษะเพื่อการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยให้กับหน่วยงานของตนเอง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตประจาวันและลดความสูญเสียทั้งชีวิต
และทรัพย์สินตลอดทั้งเศรษฐกิจในภาครวม ตามบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
9.1 กลุ่มเป้าหมายของโครงการ (Customers)
9.1.1 กลุ่มเป้าหมาย บุคลากร และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
9.1.2 ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จานวน 300 คน
9.1.3 พื้นที่กลุม่ เป้าหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9.1.4 สถานะของกลุ่มเป้าหมาย บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
9.1.5 สภาพปัญหา/ความเดือดร้อนของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มีความต้องการให้บุคลากรของทุกหน่วยงาน มีความรู้ ความเข้าใจ เป็นแนวทางเดียวกัน เกี่ยวกับการป้องกันและการ
บรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย มีทักษะและความพร้อมสามารถนาไปใช้ในสภาวะฉุกเฉินได้อย่างไม่ตื่นกลัวหรือตกใจ
รวดเร็วและปลอดภัย สร้างทัศนคติที่ดีในการร่วมมือป้องกันและระงับอัคคีภัยได้
9.1.6 ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโครงการ บุคลากรทุกหน่วยงาน และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ต้องการเตรียมความพร้อม และสร้างความเข้าใจ เรียงตามโครงสร้างตั้งแต่ระดับหลักสูตร/สาขาวิชา
ศูนย์ กอง ระดับคณะ/สานัก และระดับมหาวิทยาลัย มีความรู้ ความเข้าใจ เป็นแนวทางเดียวกัน เกี่ยวกับการป้องกัน
และการบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย มีทักษะและความพร้อมสามารถนาไปใช้ในสภาวะฉุกเฉินได้อย่างไม่ตื่นกลัว
หรือตกใจรวดเร็วและปลอดภัย สร้างทัศนคติที่ดีในการร่วมมือป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อป้องกันความเสี่ยงการเกิด
อัคคีภัยในอนาคตได้
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9.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)
ประเภทผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1. ภาคประชาชน (โนนศรีสวัสดิ์)

อิทธิพลที่มีต่อโครงการ
มีทักษะและความพร้อมสามารถนาไปใช้ใน
สภาวะฉุกเฉินได้อย่างไม่ตื่นกลัวหรือตกใจ
รวดเร็วและปลอดภัย
2. ภาคเอกชน
มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเกี่ยวกับการ
(ร้านค้าประชาชนใกล้เคียง)
ป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัยด้าน
อัคคีภัย
3. ภาคท้องถิ่น
มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเกี่ยวกับการ
(อบต.อบจ.เทศบาล มหาสารคาม) ป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัยด้าน
อัคคีภัย
4. ภาครัฐ (ระบุ)
มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเกี่ยวกับการ
โรงพยาบาลมหาสารคาม
ป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัยด้าน
สถานีตารวจภูธรมหาสารคาม
อัคคีภัย
5. นักศึกษา
มีทักษะและความพร้อมสามารถนาไปใช้ใน
(มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม) สภาวะฉุกเฉินได้อย่างไม่ตื่นกลัวหรือตกใจ
รวดเร็วและปลอดภัย
6. บุคลากร
มีทักษะและความพร้อมสามารถนาไปใช้ใน
(มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม) สภาวะฉุกเฉินได้อย่างไม่ตื่นกลัวหรือตกใจ
รวดเร็วและปลอดภัย
7. อื่น ๆ (ระบุ)
-

การดาเนินการบริหารจัดการ
เสริมสร้างความรู้ ทักษะและความ
พร้อมสามารถนาไปใช้ในสภาวะ
ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย
เครือข่ายชุมชนป้องกันและการ
บรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย
เครือข่ายชุมชนป้องกันและการ
บรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย
เครือข่ายชุมชนป้องกันและการ
บรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย
เสริมสร้างความรู้ ทักษะและความ
พร้อมสามารถนาไปใช้ในสภาวะ
ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย
เสริมสร้างความรู้ ทักษะและความ
พร้อมสามารถนาไปใช้ในสภาวะ
ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย
-

10. วัตถุประสงค์
10.1 เป้าหมายของโครงการ
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เป็นแนวทางเดียวกัน เกี่ยวกับการป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัยด้าน
อัคคีภัย มีทักษะและความพร้อมสามารถนาไปใช้ในสภาวะฉุกเฉินได้อย่างไม่ตื่นกลัวหรือตกใจรวดเร็วและปลอดภัย
สร้างทัศนคติที่ดีในการร่วมมือป้องกันและระงับอัคคีภัยได้
- เพื่อเป็นการปฏิบัติตามภารกิจหน้าที่กาหนดไว้ในระเบียบและข้อกฎหมายของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
- เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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- เพื่อเสริมสร้างความรู้ในเชิงทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวกับสาธารณภัยให้กับองค์กร บุคลากรและผู้ที
เกี่ยวข้องให้มีความตระหนักในความปลอดภัยจากเหตุอัคคีภัยในทุก ๆ รูปแบบ
- เพื่อเสริมสร้างด้านการมีส่วนร่วมในการแจ้งเตือนภัย ด้านการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในระยะก่อนเกิดภัย
(WARNING PHASE) ระยะเกิดภัย (IMPACT PHASE) และระยะการเกิดภัย
- เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายด้านการจัดการภัยพิบัติโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และชุมชนเป็นฐาน
10.2 ผลผลิต (Output) ที่ได้รับจากโครงการ
ประเภท
ตัวชี้วัด (Indicators)
1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันและการบรรเทาสา
ธารณภัยด้านอัคคีภัย
2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:
ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกันและการบรรเทาสาธารณ
ภัยด้านอัคคีภัย มีทักษะและความพร้อม
สามารถนาไปใช้ในสภาวะฉุกเฉินได้อย่างไม่ตื่น
กลัวหรือตกใจรวดเร็วและปลอดภัย
3. ตัวชี้วัดความทันต่อเวลา:
โครงการฯ สาเร็จในระยะเวลาที่กาหนด
4. ตัวชี้วัดความคุ้มค่าเงิน:
โครงการฯใช้จ่ายตามงบประมาณตามวงเงินที่
กาหนด

เป้าหมาย (Target)
บุคลากรภายใน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม และผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสีย ร้อยละ 90
บุคลากรภายใน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ทุกหน่วยงาน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร้อยละ 85

16-17 กันยายน 2554
300,000 บาท

10.3 ผลลัพธ์ (Outcome) ที่เกิดจากโครงการ
เป้าหมายผลลัพธ์
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง
ของโครงการ
เชิงบวก (Positive)
เชิงลบ (Nagative)
เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราช บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภัฏมหาสารคาม และผู้มีส่วนได้ส่วน มหาสารคาม มีเพื่อให้มีความรู้ ความ
เสีย มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ เข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันและการ
เกี่ยวกับการป้องกันและการบรรเทา บรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย มี
สาธารณภัยด้านอัคคีภัย
ทักษะและความพร้อมสามารถ
นาไปใช้ในสภาวะฉุกเฉินได้อย่างไม่ตื่น
กลัวหรือตกใจรวดเร็วและปลอดภัย
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10.4 ผลกระทบ (Impact) ที่เกิดจากโครงการ
ผลกระทบของโครงการ
เชิงปริมาณ:

เชิงคุณภาพ :

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง
เชิงบวก (Positive)
เชิงลบ (Nagative)
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ
ป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัย
ด้านอัคคีภัย
ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันและการ
บรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย มี
ทักษะและความพร้อมสามารถ
นาไปใช้ในสภาวะฉุกเฉินได้อย่างไม่
ตื่นกลัวหรือตกใจรวดเร็วและ
ปลอดภัย

11. วิธีดาเนินงาน
- สารวจข้อมูล ติดต่อประสานงานและเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติดาเนินการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
- ประชุมคณะคณะกรรมการดาเนินงาน
- การประสานงานขั้นเตรียมการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จะใช้สถานที่ในการจัดทาโครงการเพื่อกาหนดวัน
เวลา และขั้นตอนการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย
- จัดเตรียมสถานที่ พิธีเปิดพิธีปิด
- จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย
- จัดเตรียมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
- ดาเนินการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย
- รายงานผลการดาเนินงานโครงการ
12. สถานที่ดาเนินการ
- อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (ตึก 15 ชั้น) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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13. ระยะเวลาในการดาเนินการ จานวน 2 วัน วันที่ 16-17 กันยายน พ.ศ. 2554
ครั้งที่ 1 ภาคทฤษฎี วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2554

รวม 1 วัน

ครั้งที่ 2 ภาคปฏิบัติ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2554

รวม 1 วัน

14. เป้าหมายการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย
ภาคทฤษฎี ให้ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับแผนป้องกันอัคคีภัย
ภาคปฏิบัติ ซ้อมแผนการเผชิญเหตุและการระงับเหตุอัคคีภัย
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยในเขตชุมชน
- อาสาสมัคร กู้ชีพ กู้ภัย ภายในจังหวัดมหาสารคาม
- บุคลากรทางการศึกษา เช่น คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา บุคคลากร ในความรับผิดชอบ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
- สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
- ชุมชนรวบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15. หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ ฝึกซ้อมแผนฯ ในครั้งนี้
1) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
3) สถานีตารวจภูธรมหาสารคาม
4) โรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม
5) โรงพยาบาลโกสุมพิสัย
6) การประปาส่วนภูมิภาค
7) การไฟฟ้า
8) เทศบาลตาบลขามเรียง
9) สานักงาน ปภ. จังหวัดมหาสารคาม
10) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม
11) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
12) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม
13) ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม/ประธานชมรมผู้สื่อข่าว/ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย
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14) ศูนย์ ปภ. เขต 6 ขอนแก่น
15) มูลนิธิมหาสารคามการกุศล
16) มูลนิธิอโศก
17) มูลนิธิเทพนิมิต

16. ผลที่คิดว่าจะได้รับ
- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามดาเนินการตามภารกิจและแนวทางปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทย
- เจ้าหน้าที่บุคลากรที่เกี่ยวข้องในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีโอกาสพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มเติมใน
การปฏิบัติงาน
- เครือข่ายหน่วยงานได้เรียนรู้และเข้าใจบทบาทด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านอัคคีภัย)
- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา บุคคลากร ได้เสริมสร้าง
ศักยภาพเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงานราชการ และชุมชนร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- บุคลากรของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกัน
และการบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย มีทักษะและความพร้อมสามารถนาไปใช้ในสภาวะฉุกเฉินได้อย่างไม่ตื่นกลัว
หรือตกใจรวดเร็วและปลอดภัย สร้างทัศนคติที่ดีในการร่วมมือป้องกันและระงับอัคคีภัยได้
อีกทั้งเพื่อให้การดาเนินกิจการด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
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17. การวางแผนการดาเนินการของโครงการ
ระยะเวลา

1

งาน/กิจกรรม/
โครงการ

หน่วยนับ เป้าหมาย

พ.ศ.
2553

พ.ศ. 2554

งบประมาณ

คาชี้แจงการคิดงบประมาณ

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ
ที่

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยด้าน
อัคคีภัย
ประจาปี 2554
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม

โครงการ

1

300,000

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

300,000
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งบประมาณค่าใช้จ่าย 300,000 บาท
1.1 ค่าตกแต่งสถานที่
1.2 ค่าพาหนะ
1.3 ค่าอาหารว่าง-กลางวัน 2 วัน
1.4 ค่าวัสดุ/อุปกรณ์
1.5 ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
1.6 ค่าตอบแทนวิทยากร
1.7 ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดโครงการ
สามแสนบาทถ้วน

18. สรุปงบประมาณรายจ่ายโครงการ (จาแนกตามงบรายจ่าย)
ลาดับที่ งาน/กิจกรรม/โครงการ งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
ค่า
ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน
ชั่วคราว
สาธารณูปโภค
1 โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยด้านอัคคีภัย
ประจาปี 2554
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม
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เงินอุดหนุน

รายจ่าย
อื่น ๆ

รวมทั้งสิ้น

300,000

-

300,000

19. การประเมินผล
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัย
ด้านอัคคีภัยที่เป็นแนวทางเดียวกัน สามารถนาไปใช้ในสภาวะฉุกเฉินได้อย่างไม่ตื่นกลัวหรือตกใจรวดเร็ว
และปลอดภัยได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจต่อโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
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กาหนดการโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย ครั้งที่ 1
ประจาปี 2554
วันที่ 16 กันยายน 2554
ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (ตึก 15 ชั้น)
08.00 – 08.45 น.
08.45 – 09.00 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิดการฝึกอบรม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

09.00 – 10.20 น.

การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานที่ทางาน
- องค์ประกอบของไฟ
- ประเภทของไฟ
- การใช้น้ายาเคมีในการดับไฟ
โดย วิทยากรของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองมหาสารคาม

10.20 – 10.30 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10.30 – 12.00 น.

การอพยพหนีไฟอย่างปลอดภัย
โดย วิทยากรของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองมหาสารคาม

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.20 น.

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
โดย วิทยากรของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองมหาสารคาม

14.20 – 14.30 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

14.30 – 16.20 น.

การหาสิ่งทดแทนในการดับไฟ, การใช้แก๊สหุงต้มอย่างถูกวิธี, การดับเพลิง
เบื้องต้น โดย วิทยากรของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมือง
มหาสารคาม

16.30 น.

ปิดการฝึกอบรม
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กาหนดการโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย ครั้งที่ 2
ประจาปี 2554
วันที่ 17 กันยายน 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
08.00 – 08.45 น.
08.45 – 09.00 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิดการฝึกซ้อม โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

09.30 – 10.00 น.

วิทยากรฯ บรรยายสรุปแผนซ้อมอพยพหนีไฟ

10.00 น.

ผ่านฝ่ายประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
- เปิดสัญญาณเตือนภัย
- ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน อพยพหนีไฟ
ไปรวมกัน ณ จุดรวมพล ที่ลานจอดรถอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
(ตึก 15 ชั้น)
- กลุ่ม/ ส่วน/ ฝ่าย ตรวจนับจานวนคนตามบัญชีรายชื่อมาปฏิบัติงานและใช้

เวลาอพยพหนีไฟภายในเวลาที่กาหนด ใช้เวลา 5 นาที ในการอพยบ
- ตรวจสอบผู้ได้รับบาดเจ็บ
- ผู้รับผิดชอบโครงการ รายงานสรุปผลการดาเนินงาน
- ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวปิด
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แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปีงบประมาณ 2554

จัดทาโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ อาเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม 44000

คานา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไดจัดทาแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดผลกระทบจาก ความเสี่ยงในสถานการณตาง ๆ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติ
ในขณะเกิดเหตุมีความพร้อมในการแกไขเหตุการณไดอย่างเหมาะสม รวดเร็ว มีประสิทธิภาพลดการ
สูญเสียชีวิตและทรัพยสินของทางราชการ รวมทั้งการลดผลกระทบที่มีสาเหตุมาจากเหตุการณหรือ
ภาวะฉุกเฉินอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ขาราชการ พนักงานเจาหน้าที่และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ
มีความรู และความเขาใจในการป้องกันเรียนรูวิธีปฏิบัติอยางถูกตองตามขั้นตอน สามารถเผชิญต่อ
สถานการณฉุกเฉินที่เกิดขึ้นไดอยางทันทวงที รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งแผนปฏิบัติการรองรับ
ภาวะฉุกเฉิน ฉบับนีป้ ระกอบดวยแผนภาวะฉุกเฉิน 3 แผน คือ ภาวะฉุกเฉินระดับที่ 1 ภาวะฉุกเฉิน
ระดับที่ 2 และภาวะฉุกเฉินระดับที่ 3
จึงหวังเปนอยางยิ่งวา แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดังกลาว จะเปนเครื่องมือสาคัญในการสราง
ความเชื่อมั่นใหกับขาราชการและเจาหนาทีว่ าจะมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีความตืน่ ตัว
เตรียมความพรอม และเกิดทักษะในการปฏิบัติตามแผนฯ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้าน
อัคคีภัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้เป็นอย่างดีต่อไป
คณะกรรมการจัดทาแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ตุลาคม 2553

สารบัญ
คานา
สารบัญ
บทนา
1. สภาพการณ 1
2. คาจากัดความ 2
3. การจัดชั้นภาวะฉุกเฉิน
4. แผนการปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน
ภาวะฉุกเฉินระดับที่ 1
ภาวะฉุกเฉินระดับที่ 2
ภาวะฉุกเฉินระดับที่ 3
5. โครงสรางองคกรรองรับภาวะฉุกเฉิน
6. แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการรองรับภาวะฉุกเฉิน
7. แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน
8. แผนปองกันและระงับอัคคีภัย
9. แผนผังการปฏิบัติการเมื่อเกิดเพลิงไหมในเวลาราชการ
10. แผนผังการปฏิบัติการเมื่อเกิดเพลิงไหมนอกเวลาราชการ
11. แผนผังการระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ
12. แผนผังการปฏิบัติเมื่อประสบเหตุเพลิงไหมในอาคาร
13. แผนผังแสดงขั้นตอนการฝกซอมอพยพหนีไฟ ปี 2554

หนา
ก
ข
ค
1
2
3
4
4
5
6
7
8
9
10
11
18
19
20
21

ภาคผนวก
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย
-คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ด้านอัคคีภัยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
- การวิเคราะห์ผลกระทบที่มีผลต่อการจัดการกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการ
สนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
- โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัยประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๔

บทนา
อัคคีภัยเป็นสาธารณภัยอย่างหนึ่งซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา และทุกสถานที่ที่มีองค์ประกอบ
ของไฟครบถ้วน เมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้นย่อมนามาซึ่งความสูญเสีย แก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็น
จานวนมาก ซึ่งทุกวันนี้ความรุนแรงของอัคคีภัยเพิ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากความเจริญของ
บ้านเมืองได้พัฒนาขึ้น การตรวจสอบอาคารที่มีความเสี่ยงให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอ จะช่วยลดความ
สูญเสียต่อชีวิตและความเสียหาย ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมาก เพื่อเป็นการป้องกัน
อัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงได้จัดทาแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยด้านอัคคีภัยขึ้น
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็น
แนวทางในการพัฒนากระบวนการสรางคุณคา และกระบวนการสนับสนุนขององคกรตามหมวดที่ 6
การจัดการกระบวนการทีก่ าหนดใหองค์กรมีระบบรองรับภาวะฉุกเฉิน ซึง่ มีสาระดังนี้ ส่วนราชการ
ต้องมีร ะบบรองรับภาวะฉุกเฉินตาง ๆ ที่อาจเกิดผลกระทบต่อการจัดการในกรณีเกิดเหตุ หรือ
ภาวะฉุกเฉิน ขึ้น ในองค์กร เพื่อให้ส่วนราชการสามารถดาเนินงานอยางตอเนื่อง โดยสวนราชการมี
วิธีการเพือ่ ทาใหมัน่ ใจได้วาระบบงาน และสถานที่ทางานมีการเตรียมความพรอมต่อการเกิดอัคคีภัย
หรือภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ ซึง่ ไดคานึงถึงการปองกันการจัดการความตอเนื่องของการดาเนินการด้าน
อัคคีภัย และภาวะฉุกเฉินอาจเกี่ยวของกับสภาพอากาศ สาธารณูปโภค ความปลอดภัย การจลาจล
หรือเกิดจาก ภาวะฉุกเฉินในระดับทองถิน่ หรือระดับชาติ ซึ่งคาวา “ภาวะฉุกเฉิน” หมายถึง สภาวะทีม่ ี
อันตราย แฝงอยู่ที่อาจกอใหเกิดผลตอบุคคล ทรัพยสิน และสิ่งแวดลอม หรือเป็นสภาวะที่ยากตอการ
ควบคุมใหกลับสูสภาวะปกติในทันทีทันใด

แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2554
1. สภาพการณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปนสถาบันอุดมศึกษาซึง่ มีกระบวนการดาเนินงานที่
หลากหลาย โดยมีกระบวนการหลัก คือ การใหบริการดานการจัดการศึกษา สภาพทั่วไปของมหาวิทยาลัยฯ
ประกอบด้วย บุคลากรจานวน 817 คน มีจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียน นักศึกษา จานวนประมาณ
10,316 คน มีจานวนอาคารสถานที่ 79 หลัง ซึ่งรวมสระว่ายน้า มีโรงแรมจานวน 1 หลัง มีโรงอาหาร
จานวน 1 หลัง ซึง่ อาคารตาง ๆ จะกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 500 ไร่
นอกจากนี้ ยังมีการใช้ยานพาหนะในการเดินทางของบุคลการ นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย และ
ผู้ใช้บริการอยู่เป็นประจา นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ยังมีตึกที่เป็นอาคารไม้ และ
อาคารสูงหลายอาคารที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณ เพื่อใช้เป็นห้องเรียนและสถานที่ฝึกอบรมทั้งบุคลากร
ภายในและภายนอกอยู่เสมอ ซึ่งมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา และอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคลกร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัย และผู้มาใช้บริการ หากเกิดเหตุกรณีฉุกเฉิน เช่น การเกิดอัคคีภัยขึ้น เป็นต้น

ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงสมควรจัดให้มแี ผนปฏิบัติการป้องกันและระบบ
การจัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถระงับเหตุการณหรือภาวะฉุกเฉินและควบคุมสถานการณไดอยาง
เหมาะสม เพื่อปองกันอันตราย และเกิดความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสินของนักเรียนนักศึกษา
บุคลากร ผูใชบริการ และของมหาวิทยาลัยฯ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลด
ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้

2. คาจากัดความ
2.1 ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Situation)
หมายถึง เหตุการณ หรือ ภาวะการณผิดปกติเมื่อเกิดขึ้น แลวทาใหเปนอันตรายตอชีวิต
ทรัพย์สินหรือทาใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัยฯ และหรือพื้นทีใ่ กลเคียง
2.2 การเตรียมการเพื่อตอบสนองภาวะฉุกเฉิน
หมายถึง แผนการสาหรับควบคุมระงับภาวะฉุกเฉินเพื่อปองกันอันตราย และความเสียหาย
ทีม่ ีผลกระทบตอชีวิตทรัพยสิน และสิ่งแวดลอมใหเกิดนอยที่สุด มีการกาหนดหน้าทีข่ องบุคลากรและ
อุปกรณในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อการระงับภาวะฉุกเฉิน โดยคานึงถึงชีวิตและสิ่งแวดลอมใหปลอดภัยกอน

3. การจัดชั้นภาวะฉุกเฉิน
มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการจัดชั้นภาวะฉุกเฉิน โดยแบงออกเปน 3 ระดับ ดังตอไปนี้
ภาวะฉุกเฉินระดับที่ 1
เปนเหตุอันตรายหรือภัยคุกคามขนาดเล็กที่เกิดขึ้นในสถานที่หรือบริเวณที่ไมมีผลกระทบต่อ
นักศึกษา บุคลการ ผูใชบริการ และสิ่งแวดลอมภายนอกสถานที่เกิดเหตุ ซึ่งเจาหนาที่ประจาพื้นที่เกิด
เหตุ หรือผูทเี่ ปนตนเหตุสามารถควบคุมและระงับเหตุหรือภาวะการณนั้นได
ภาวะฉุกเฉินระดับที่ 2
เปนเหตุอันตรายหรือภัยคุกคามที่เกิดขึน้ ภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยมีผลกระทบตอนักศึกษา
บุคลกร ผูใชบริการ และสิ่งแวดลอมภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเกินความสามารถของ มหาวิทยาลัยฯที่
จะระงับเหตุหรือภาวะการณทีเ่ กิดขึ้นนั้นได้ และจะตองขอความชวยเหลือจากหนวยงานภายนอกที่มี
หนาทีร่ ับผิดชอบโดยตรง เชน สถานีดับเพลิง โรงพยาบาล สถานีตารวจ ในเขตพื้นทีร่ ับผิดชอบ หรือ
สถานประกอบการขางเคียง เปนตน
ภาวะฉุกเฉินระดับที่ 3
เปนเหตุอันตรายหรือภัยคุกคามขนาดใหญทีเ่ กิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก ทีส่ งผลตอการ
จัดการกระบวนการของมหาวิทยาลัยฯ นักศึกษา บุคลกร ผูใชบริการ ประชาชน และสิ่งแวดลอม
อยางกวางขวาง ซึ่งหนวยงานภายนอกที่มีหนาทีร่ ับผิดชอบโดยตรงในเขตพื้นทีไ่ มสามารถระงับภัยและ
ควบคุมสถานการณได้ ซึ่งจะตองขอความชวยเหลือจากหนวยงานรับผิดชอบระดับจังหวัดหรือระดับ
ประเทศ หรือหนวยงานสนับสนุนเฉพาะทางจากภายนอกอื่น ๆ เปนตน

4. แผนการปฎิบัติในภาวะฉุกเฉิน
3.1 แผนการปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินระดับที่ 1
หนวยงานระดับคณะฯ สานัก วิทยาลัย หรือหนวยงานอืน่ ที่เทียบเทาตามโครงสราง
การบริหารของมหาวิทยาลัยฯ ทีเ่ กิดเหตุต้องดาเนินการดังนี้
1. ใหผูรับผิดชอบเหตุหรือภาวะฉุกเฉินของหนวยงานเขาระงับเหตุ และดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติการฉุกเฉินของแตละหนวยงาน
2. ใหผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงานแจงเหตุหรือภาวะฉุกเฉิน ใหอธิการบดีทราบใน
เบื้องตน โดยทางโทรศัพท์ หรือการสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็วที่สุด
3.ในกรณีที่มีผูบาดเจ็บใหแจงศูนยพยาบาลของมหาวิทยาลัยฯ และโรงพยาบาลในพื้นทีเ่ กิด
เหตุทราบเบื้องตน รวมทั้งโรงพยาบาลเอกชนที่มีขอตกลง หรือขายการสื่อสารอื่นทีส่ ะดวกและ
รวดเร็ว
4. แจงสถานประกอบการขางเคียงทราบ ทางโทรศัพท หรือขายการสื่อสารอื่นที่สะดวก และ
รวดเร็ว
การรายงานตามขอ 2-4 ตองระบุขอมูลเบื้องตนในขณะเกิดเหตุเทาทีม่ ีทงั้ หมด ซึ่งจะเปน
รายละเอียดในการติดตอสื่อสาร เพือ่ ใหหนวยงานภายนอกทราบเหตุเบื้องตนและเตรียมเขา
สนับสนุนตอไป ดังนี้
1) สถานทีเ่ กิดเหตุ
2) ภัยที่เกิด
3) สาเหตุการเกิด
4) ขนาดความรุนแรง
5) การชวยเหลือ
5. สั่งการใหบุคคลที่ตองรับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินของมหาวิทยาลัยฯ ทุกฝาย
เตรียมการรองรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก กรณีเหตุการณอาจลุกลามเขาสูระดับ 2 หรือ
ระดับ 3 ดังนี้
5.1 ผูอานวยการในภาวะฉุกเฉิน (ED) EMERGENGY DIRECTOR
หนาที่เปนผูสั่งการสูงสุดของมหาวิทยาลัยฯ
5.2 ผูสั่งการ ณ จุดเกิดเหตุ (OC) ONSCENE COMMANDER
หนาทีเ่ ปนผูสั่งการและบังคับบัญชา ณ ที่เกิดเหตุ
5.3 ผูประสานงานของมหาวิทยาลัย (MC) MUTUAL AID CO-ORDINATOR

หน้าที่เปนผูประสานงานเชื่อมโยงระหวาง OC กับหนวยงานการสนับสนุน
ภายนอกที่มีหนาทีร่ ับผิดชอบโดยตรง หรือสถานประกอบการขางเคียง
6. จัดเตรียมเจาหนาทีร่ ะดับสูงเพื่อรายงานเหตุการณและขอมูลทีเ่ กีย่ วของกับการระงับ
เหตุของ มหาวิทยาลัยฯ ใหหนวยสนับสนุนจากภายนอกทราบ
3.2 แผนการปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินระดับที่ 2
เมือ่ ภาวะฉุกเฉินเกิดความรุนแรงตั้งแตในระดับที่ 2 โดยหนวยงานที่เกิดเหตุแจง ขอรับการ
สนับสนุนไปยังหนวยงานขางเคียงใหหรือหนวยงานในพื้นที่เขตที่รับผิดชอบภาวะฉุกเฉินของ
มหาวิทยาลัยฯ ใหปฏิบัติดังนี้
1. พนักงานที่มีหนาทีเ่ กีย่ วของในแผนตอบสนองภาวะฉุกเฉินใหประจาหนาทีเ่ ตรียมพรอม
รับกับเหตุการณภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้น
2. จัดเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยฯ ทาหนาทีร่ วมกับหนวยสนับสนุนจากภายนอกดังนี้
2.1 ผูอานวยการในภาวะฉุกเฉิน (ED) EMERGENGY DIRECTOR เปนผูสั่งการ สูงสุด
ของมหาวิทยาลัยฯ
2.2 ผูสั่งการ ณ จุดเกิดเหตุ (OC) ONSCENE COMMANDER ทาหนาที่สั่งการและ
บังคับบัญชา ณ ทีเ่ กิดเหตุ
2.3 ผูประสานงานของมหาวิทยาลัยฯ (MC) MUTUAL AID CO-ORDINATOR เปนผู
ประสานงานเชื่อมโยงระหวาง OC กับหนวยงานการสนับสนุนภายนอกที่มีหนาทีร่ ับผิดชอบ โดยตรง
หรือสถานประกอบการขางเคียง
3. จัดเตรียมผูบริหารระดับสูง เพือ่ รายงานเหตุการณและขอมูลทีเ่ กีย่ วของกับการระงับเหตุ
ของมหาวิทยาลัยฯ ใหหนวยสนับสนุนจากภายนอกทราบ
4. ใหคณาจารย พนักงาน นักศึกษาฝกงาน ผูรับเหมา ผูมาติดตอ หรือผูที่ไมเกีย่ วของในแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัยใหมารวมพลกันที่จุดรวมพลที่กาหนดไว
5. ประเมินสถานการณ์
6. การสิ้นสุดภาวะฉุกเฉิน เมื่อภาวะฉุกเฉินสามารถทาการระงับหรือควบคุมใหอยูในภาวะ
ปกติไดโดยมีการประกาศแจงจากอาคารสานักงาน โดยคาสั่งผูอานวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน (ED)
หมายเหตุ : กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจุดรวมพลตามภาวะเหตุการณ์ โดยผอานวยการ
ควบคุมภาวะฉุกเฉินจะแจงใหทราบทันทีหลังจากมีการกดสัญญาณแจงเหตุภาวะฉุกเฉิน หรือ
ประกาศใหทราบ เมื่อสถานการณเปลี่ยนแปลง

3.3 แผนการปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินระดับที่ 3
เมือ่ ภาวะฉุกเฉินเกิดความรุนแรงตั้งแตในระดับที่ 3 โดยมหาวิทยาลัยฯ แจงขอรับการ
สนับสนุนไปยังหนวยงานที่ชานาญการเฉพาะดาน หรือหนวยงานที่รับผิดชอบภาวะฉุกเฉินนั้น โดยตรง
ระดับทีน่ อกหนือจากเขตพื้นทีท่ รี่ ับผิดชอบของมหาวิทยาลัยฯ ใหปฏิบัติดังนี้
1. การจัดตัง้ ศูนยอานวยการรวมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย
2. จัดเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยฯ ทาหนาทีร่ วมกับหนวยสนับสนุนจากภายนอก ดังนี้
2.1 ผูอานวยการในภาวะฉุกเฉิน (ED) EMERGENGY DIRECTOR เปนผู้สั่งการสูงสุด
ของมหาวิทยาลัยฯ
2.2 ผูสั่งการ ณ จุดเกิดเหตุ (OC) ONSCENE COMMANDER ทาหนาที่สั่งการและบังคับ
บัญชา ณ ที่เกิดเหตุ
2.3 ผูประสานงานของมหาวิทยาลัยฯ (MC) MUTUAL AID CO-ORDINATOR
เปนผูประสานงานเชื่อมโยงระหวาง OC กับหนวยงานการสนับสนุนภายนอก ที่มีหนาทีร่ ับผิดชอบ
โดยตรง หรือสถานประกอบการขางเคียง
3. จัดเตรียมสถานที่ในการการจัดตั้งศูนยอานวยการรวมในป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย
4. จัดเตรียมผูบริหารระดับสูงเพื่อรายงานเหตุการณและขอมูลที่เกีย่ วของกับการระงับ
เหตุของมหาวิทยาลัยฯ ใหหนวยสนับสนุนจากภายนอกทราบ
5. การสิ้นสุดภาวะฉุกเฉิน เมื่อภาวะฉุกเฉินสามารถทาการระงับหรือควบคุมใหอยูในภาวะ
ปกติไดโดยมีการประกาศแจงจากอาคารสานักงาน โดยคาสั่งผูอานวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน (ED)

5. โครงสร้างฝ่ายรองรับภาวะฉุกเฉิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดทาโครงสร้างฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัยหรือภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้ระบบการบริหารจัดการรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งมีโครงสร้างองค์กรรองรับภาวะฉุกเฉิน ดังแผนภูมิต่อไปนี้

6. แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวของในการรองรับภาวะฉุกเฉิน
6.1 การแจงเหตุฉุกเฉิน : ผูพบเห็นเหตุการณดึงหรือกดปุมแจงสัญญาณฉุกเฉินโดยทันที พรอมรีบ
ทาการระงับเหตุหรือโตตอบเหตุการณฉุกเฉินนั้นในเบื้องตน แลวรายงานใหหัวหนางาน หรืออาคาร
สานักงาน ทราบทางวิทยุสื่อสาร หรือ Intercom หรือรอจนกวาเจาของพื้นที่จะมาถึง โดยผูแจงตองให
รายละเอียด ดังนี้





ชื่อผูแจง
สถานที่ / ตาแหนง ทีเ่ กิดเหตุ
ประเภทเหตุการณทีเ่ กิดขึ้น เชน เพลิงไหม, กาซรั่ว, สารเคมีหรือนา้ มันหกรั่วไหล
สาเหตุของการเกิดเหตุการณ (ถาสามารถแจงได)

6.2 ประเภทสัญญาณเตือนภัย / แจงเหตุฉุกเฉิน : สัญญาณเตือนภัย / แจงเหตุฉุกเฉินที่เกิดภายใน
อาคาร หรือ สัญญาณฉุกเฉิน ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินแลวไมสามารถระงับเหตุได
6.3 การบันทึกเหตุการณ : การบันทึกขอมูลที่เกีย่ วของกับภาวะฉุกเฉินทั้งหมด ตั้งแตรายงานการ
สอบสวน
เหตุการณการเกิดเหตุระหวางเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุรวมทั้งขอมูลการฟนฟูสภาพทั้งสวนที่
เสียหายภายในมหาวิทยาลัย และสิ่งแวดลอมโดยสามารถทาการบันทึกเหตุการณดวยอุปกรณตางๆ ดังนี้
 เทปบันทึกเสียง
 รายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ / อุบัติการณ์ หรือเหตุการณผิดปกติ
 การสัมภาษณหรือสอบถามจากพนักงานที่เกีย่ วของในภาวะฉุกเฉิน รายงานสรุป
เสนอตอทีป่ ระชุมหลังจากเหตุการณสงบ
 ขอมูลการแถลงขาว การประชาสัมพันธตางๆ
6.4 การใหขอมูลขณะเกิดเหตุภาวะฉุกเฉิน : การตอบคาถามขณะเกิดภาวะฉุกเฉินใหกับหนวยงาน
หรือบุคคลภายนอก เชน บริษัทขางเคียง ชาวบาน ผูสื่อขาว หนวยงานราชการทีเ่ กีย่ วของ และ อื่นๆ ผูทใี่ ห
ขอมูล ไดแก่ อธิการบดีเทานั้น ยกเวนผูไดรับมอบหมายจากอธิการบดี
6.5 ผลกระทบจากสถานประกอบการขางเคียง หรือพื้นที่ขางเคียงทีน่ ามาสูภาวะฉุกเฉินของ
มหาวิทยาลัยฯ : เมือ่ มีภาวะฉุกเฉิน เชน เพลิงไหม้ หรือการระเบิดเกิดขึน้ จากโรงงานขางเคียง หรือพืน้ ที่
ขางเคียง แตสงผลกระทบกับพนักงานของมหาวิทยาลัยฯ หรือผูทปี่ ฏิบัติงานอยูในมหาวิทยาลัยฯ เมือ่ ไดรับ
แจง หรือทราบเหตุการณ์ ผูอานวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน (ED) ของมหาวิทยาลัยฯ จะเปนผู้พิจารณา
และควบคุมสถาณการณ์ การปองกันพนักงานหรือมหาวิทยาลัยฯ โดยการเตรียมการเพื่อตอบสนองภาวะ
ฉุกเฉินตามความรุนแรงระดับตางๆ ของภาวะฉุกเฉิน สาหรับนอกเวลาทางานใหหัวหนางานที่ปฏิบัติงานอยู่
ปฏิบัติหนาทีแ่ ทน โดยการติดตอประสานงานกับผูเกีย่ วของของโรงงานที่เกิดเหตุ

6.6 การปฏิบัติหลังภาวะฉุกเฉินสงบ
ภายหลังจากที่สถานการณเหตุภาวะฉุกเฉินสามารถควบคุมไดและสงบลงแลวตองดาเนินการฟนฟู
สภาพทีเ่ สียหายใหกลับสูสภาพปกติใหไดโดยเร็วทีส่ ุด โดยปฏิบัติการดาเนินการแกไข อยางตอเนื่อง เพื่อฟนฟู
และปองกันอันตรายและความเสียหายที่เกิดขึน้ กับบุคคล, สิ่งแวดลอม ทรัพยสิน และปองกันความเสื่อมเสีย
ชื่อเสียงมหาวิทยาลัยฯ โดยจัดตั้งคณะทางาน “ตามแผนฟนฟูสภาพ สิ่งแวดลอมภายหลังเกิดสภาวะการณ
ฉุกเฉิน” สาหรับน้าที่ใชในการระงับอัคคีภัย หรือสารเคมี, น้ามันทีห่ กรั่วไหล, ของเสียอันตราย หรือสวน
ประกอบของเสียอันตราย,
น้าทีป่ นเปอนสารเคมีในขณะเกิดเหตุภาวะฉุกเฉินไหลลงสูรางระบายน้าของ
มหาวิทยาลัยฯ และไหลสูแหลงน้าธรรมชาติ ซึ่งมีผลกระทบตอคุณภาพของน้า จะมีการตรวจสอบคุณภาพ
ของน้าในรางระบายน้าของมหาวิทยาลัยฯ
ทีก่ ักเก็บไวเทียบกับคาควบคุมตามที่กาหนดไวและกรณีคาที่
ตรวจวัดไมผานคาตามทีก่ ฎหมายกาหนด จะตองดาเนินการนาน้าดังกลาวไปบาบัด หรือกาจัดจากหนวยงาน
ภายนอก
6.7 การฝกซอมแผนการเตรียมการเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย
กาหนดการฝกซอมแผนปองกันอุบัติภัยและแผนฉุกเฉินประจามหาวิทยาลัยฯ อยางนอย ปละ 1
ครัง้ โดยมีการจัดการประชุมกอนเพื่อวางแผนฝกซอมและประชุมสรุปหลังจากการซอมเสร็จ เพื่อสรุปผล
การซอมซึง่ จะมีการกาหนดวัน เวลาในการซอม และจะประกาศใหทราบลวงหนาถึง วัน เวลา ที่จะทาการ
ฝกซอม ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ หนาทีใ่ นการเตรียมการฝกซอมนั้นกรรมการ ผูจัดการจะ
เปนผูประสานงานในการวางแผนการฝกซอม และการประเมินผล โดยประสานงานกับฝายตางๆ ทีเ่ กีย่ วของ
ซึ่งการฝกซอมแผนปองกันอุบัติภัยและแผนฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยในการทางาน สาหรับบุคลากร ดังนี้
มหาวิทยาลัยฯ ตองจัดใหพนักงานเขารับการฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตนจากหนวยงานที่ทาง
ราชการกาหนด หรือยอมรับ ไมนอยกวารอยละ 40 ของจานวนพนักงานในแตละหนวยงาน
- ตองทาการฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมหนีไฟ อยางนอย ปละ 1 ครัง้ โดยผูทดี่ าเนินการฝกซอม
จะตองเปนหนวยงานที่ไดรับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน หรือกรณีมหาวิทยาลัยฯ
จัดใหมีการฝกซอมเองใหสงแผนและรายละเอียดเกี่ยวกับการฝกซอมตออธิการบดี เพื่อใหความเห็นชอบ
กอนการฝกซอมไมนอยกวา 30 วัน
- จัดทารายงานผลการฝกซอมตออธิการบดี ภายใน 30 วัน นับแตวันเสร็จสิ้นการฝกซอม

7. แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน
ผู้พบเห็นเหตุการณ
กดสัญญาณแจงเหตุฉุกเฉิน

YES

ปฏิบัติตาม
แผนฯ ระดับ 1

YES

NO

รายงานผูอายวนการภาวะฉุกเฉิน: ED

อธิการบดี จัดตั้งศูนยอานวยการ
ควบคุมภาวะฉุกเฉิน

ฟนฟูหลังเกิดสภาวะฉุกเฉิน

ผูสั่งการ ณ ที่เกิดเหตุ : OC
วิเคราะหสถานการณและสั่งการ
YES

เจาหนาที่ประชาสัมพันธ
* เปดสัญญาณฉุกเฉิน
* ประกาศแจงเหตุ Level : 1

เจาหนาที่ประชาสัมพันธ
* เปดสัญญาณฉุกเฉิน
* ประกาศแจงเหตุ Level : 2

ปฏิบัติตาม
แผนฯ ระดับ 2

เจาหนาที่ประชาสัมพันธ
ติดตอขอความชวยเหลือจากหนวยงานภายนอก
เชน สถานีตารวจมหาสารคาม สถานีดับเพลิง
โรงพยาบาลมหาสารคาม

NO
ผูสั่งการ ณ ที่เกิดเหตุ : OC
วิเคราะหสถานการณและสั่งการ
YES

* หัวหน้าหนวยราชการ
ทาหนาที่ : ED ผูสั่งการ ณ ที่เกิดเหตุ

ปฏิบัติตาม
แผนฯ ระดับ 3

เจาหนาที่ประชาสัมพันธ
* ประกาศแจงเหตุ Level : 3
เจาหนาที่ประชาสัมพันธ
ติดตอขอความชวยเหลือจากหนวยงานภายนอก
เชน สถานีตารวจภูธรมหาสารคาม
สถานีดับเมืองมหาสารคาม โรงพยาบาลมหาสารคาม
กระทรวงหรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ

แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2554
1. หลักการและเหตุผล
อัคคีภัยเปนภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบอยครั้ง สวนมากมีสาเหตุมาจากความประมาทขาดความระมัดระวัง
หรือพลั้งเผลอ ทาใหสงผลตอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน รวมทัง้ ทรัพยสินของรัฐ
เปนจานวนมาก รวมถึงสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามไดตระหนักและเล็งเห็นถึงวามสาคัญ
ในเรื่องการปองกันและระงับอัคคีภัย เนื่องจากมีบุคลากรและผูมาติดตอราชการเปนจานวนมาก ตลอดจนมี
วัสดุอุปกรณเครือ่ งมือ เครื่องใชสานักงาน และเอกสารตางๆ ซึ่งเปนแหลงเชื้อเพลิงอยางดี หากไมมีการ
ตรวจตราอยางระมัดระวังอาจเปนสาเหตุที่ทาใหเกิดอัคคีภัยไดงาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงไดจัดทาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัยขึน้ เพื่อ
เปนการเตรียมความพรอมการรองรับเหตุการณเมื่อเกิดเพลิงไหมและเปนแนวทางในการเตรียมความพรอม
เพือ่ ปองกันและลดความเสี่ยงตออัคคีภัยที่อาจเกิดขึน้ หรือหากเกิดขึ้นแลวก็สามารถระงับไดอยางรวดเร็ว
ซึ่งเปนสวนหนึ่งทีจ่ ะสนับสนุนใหการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ เปนไปโดยราบรื่นและมีความตอเนื่อง
และมีความมั่นใจวาบุคลากรที่มีการเตรียมความพรอมตอภาวะฉุกเฉินจากการเกิดอัคคีภัยทาใหสามารถปองกัน
และรักษาความปลอดภัยดานอัคคีภัยได้ และรวมถึงการจัดใหมีการซอมแผนการระงับอัคคีภัย และการ
อพยพหนีไฟอยางนอยปละ 1 ครัง้ เพื่อใหบุคลากรไดมีความรูความเขาใจ เกิดความตระหนักถึง อันตรายที่
เกิดจากอัคคีภัยตลอดจนสามารถปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพือ่ ปองกันการสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน รวมทั้งลดผลกระทบจากการเกิดอัคคีภัย
2.2 เพือ่ พัฒนาระบบบริหารจัดการดานอัคคีภัยของมหาวิทยาลัยฯ ใหมีประสิทธิภาพ สามารถลดอัตรา
ความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย
2.3 เพือ่ ใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ เกิดความตระหนักและมีความพรอมสามารถระงับเหตุ รวมทัง้ ชวย
เหลือตนเองไดอยางปลอดภัยเมื่อเกิดอัคคีภัย

3. ขัน้ ตอนการปฏิบัติ แบงเปน 3 ขัน้ ตอน ดังนี้
3.1 การปฏิบัติกอนเกิดเหตุเพลิงไหม
3.2 การปฏิบัติเมือ่ เกิดเหตุเพลิงไหม
3.3 การปฏิบัติภายหลังเพลิงสงบ
4. รายละเอียดการปฏิบัติ
4.1 การปฏิบัติกอนเกิดเหตุเพลิงไหม ประกอบดวย
4.1.1 แผนการตรวจตรา เปนแผนการเฝาระวังปองกันและสารวจตรวจตราระบบความ
ปลอดภัยและความเรียบรอยของอาคาร สานักงาน วัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมือ เครื่องใช้ โดยดาเนินการดังนี้
1) จัดใหมีเจาหนาทีใ่ นการดาเนินการตามแผนการตรวจตรา มีการจัดทาแผนการป้องกัน
ติดตัง้ เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) และเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ
2) สารวจตรวจตราระบบความปลอดภัยของอาคาร รวมทัง้ เครื่องตรวจจับควันถังดับเพลิง
เสนทางอพยพหนีไฟ และอื่นๆ ใหเปนไปตามทีก่ ฎหมายกาหนด
3)ใหทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ สารวจตรวจตราความปลอดภัยบริเวณ สานักงาน
อาคาร สถานที่ วัสดุ ซึ่งอาจเปนจุดเริ่มตนทีท่ าใหทราบถึงสาเหตุการเกิดอัคคีภัยตลอดจนอุปกรณเกีย่ วกับ
การปองกันและระงับอัคคีภัย หากพบบริเวณใดเปนจุดเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยใหรีบ แกไขหรือเพิ่มความ
ระมัดระวังเปนพิเศษ
4) ทดสอบประสิทธิภาพการทางานของระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม้ รวมถึงการซอม
บารุงและตรวจตราปมน้า สายทอน้า และถังดับเพลิง อุปกรณดับเพลิงภายในอาคารใหใช้งานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยถังดับเพลิงจะตองมีสารเคมีทใี่ ชในการดับเพลิงตามปริมาตรที่กาหนด และเปลี่ยนน้ายา
ตามวาระและอายุของน้ายานั้น และตองติดตั้งในทีเ่ ห็นไดชัดเจนสามารถหยิบใชงานได้สะดวก ไมมีสิ่งกีด
ขวาง
5) จัดทาปายสื่อความหมายปลอดภัย เชน “ทางหนีไฟ” ตองเห็นชัดเจนทั้งกลางวันและ
กลางคืน ปายขอความเตือน “หามใชลิฟทขณะเกิดเพลิงไหม” “ทางเขา” และ “ทางออก” เปนตน
6) แจงเสนทางอพยพหนีไฟ และขนยายทรัพยสินใหทุกคนทราบ
7) ใหทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ สารวจ ตรวจตรา อุปกรณ์ เครื่องใชไฟฟา
สายไฟ ปลั๊กไฟ ใหอยูในสภาพสมบูรณใชงานไดดี ไมมีเสียหายหรือชารุด ตลอดจนกาจัด แหลงสะสม
เชื้อเพลิง เชน กระดาษ และวัสดุอื่นๆ ที่ติดไฟงาย เปนตน
8) จัดทาผังการติดตอสื่อสาร หมายเลขโทรศัพทของฝายบริหาร หนวยงาน ผูดูแลอาคาร
สถานีตารวจในพืน้ ที่และสถานีดับเพลิงใกลเคียงโดยทาปายติดใหชัดเจนและทั่วถึง

4.1.2 แผนการจัดทาระบบสารองขอมูลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เปนแผนการจัดทาขอมูล
สารองในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใหภารกิจทีส่ าคัญของมหาวิทยาลัยฯ ยังคงสามารถ ดาเนินการ
ไดอยางตอเนื่องหลังระบบสารสนเทศเสียหายอยางสิ้นเชิงภายหลังเพลิงไหม้
โดยหนวยงานมีการจัดตัง้
คณะทางานเพื่อจัดทาระบบสารองขอมูลและเอกสารสาคัญทางอิเล็กทรอนิกสของหนวยงาน และใหมีการ
รายงานผลการดาเนินงานเพื่อติดตามความคืบหนาและแกไขอุปสรรคที่เกิดขึน้ อยางตอเนื่อง
4.13 แผนการอบรม เปนแผนการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย และ
การอพยพหนีไฟสาหรับบุคลากรในหนวยงาน ดังนี้
1) การฝกอบรมใหความรู้เพื่อใหบุคลากรทุกคนมีความรู้ความเขาใจในเรื่อง การดับเพลิง
เบื้องตน วิธีใชอุปกรณดับเพลิงประเภทตางๆ การดูแลอุปกรณดับเพลิงภายในอาคารรวมถึง ทราบตาแหนงที่
ตั้งเมนสวิทซ (คัทเอาท) และวิธีปฏิบัติในการตัดกระแสไฟฟาในกรณีฉุกเฉินทราบจุดทีต่ ้งั ของถังดับเพลิง
บริเวณใกลเคียงกับหนวยงาน จุดตัดกระแสไฟ (คัทเอาท) ภายในหนวยงานของตน หรือใกลเคียง และพรอม
ทีจ่ ะตัดไฟไดเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมขึน้ ทราบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม (Fire Alarm) โดยสัญญาณ
ดังกลาวจะตองใหทุกคนที่อยูภายในอาคารไดยินทั่วถึงกัน ทราบวิธีการแจงเหตุเพลิงไหม้ และการรายงาน
ผูบังคับบัญชาตลอดจนเรียนรูวิธีการปฐมพยาบาลและการชวยเหลือเบื้องตนในกรณีฉุกเฉิน
2) การฝกซอม ฝกปฏิบัติโดยการซอมการระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ให้มีอยางน้อย
ปละ 1 ครัง้
4.1.4 แผนการรณรงคปองกันอัคคีภัย เปนแผนที่เนนความสาคัญของการปองกันและ รณรงค
ใหทุกคนมีจิตสานึกในการปองกันการเกิดอัคคีภัย โดยผูรับผิดชอบแผนปองกันและระงับอัคคีภัย เปนผู
ดาเนินการดังนี้
1) ใหผูรับผิดชอบแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัยเปนศูนยประสานงาน
ในการ จัดทาแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย สาหรับหนวยงานยอยทุกหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยฯ พรอมมอบหมายภารกิจหนาที่ เชน การกาหนดผูนาในการอพยพหนีไฟ กาหนดผูขนย้ายสิน
กาหนดผูมหี นาที่ในการดับเพลิงขั้นตน (ผานการฝกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นตน) กาหนดผูมีหนาที่
ปฐมพยาบาลเบื้องตน
2) ใหผูรับผิดชอบแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัยเปนศูนยประสานงาน
ในการดาเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ
และติดตามตรวจสอบ
กิจกรรมตางๆ เกีย่ วกับการปองกันอัคคีภัยและการรณรงคอยางตอเนื่อง เพื่อติดตามความคืบหนาและแก
ไขปญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นรวมถึงการรณรงคใหบุคลากรทุกคนมีจิตสานึกและมีสวนรวมในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย

4.2 การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประกอบดวยแผนการดับเพลิงและแผนการอพยพหนีไฟ
4.2.1 แผนการดับเพลิง
4.2.1.1 การแจงเหตุกรณีเกิดเหตุในเวลาราชการ รายละเอียดขอมูลการติดตอสื่อสารและ
ผังการปฏิบัติ (ภาคผนวก หมายเลขโทรศัพทผูบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม) กรณีเกิดเหตุนอก
เวลาราชการ รายละเอียดขอมูลการติดตอสื่อสารและผังการปฏิบัติ (ภาคผนวก หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน)
4.2.1.2 การดับเพลิงขั้นตน
1) ผูพบเหตุการณคนแรกทาการดับเพลิงขั้นตนดวยเครื่องดับเพลิงแบบ
มือถือและหากรูวาคัทเอาทไฟฟาอยูทไี่ หน ควรรีบสับคัทเอาทลงกอน
2) แจงเหตุทศี่ ูนยประสานงาน รปภ. เวรยาม เพื่อชวยกันดับเพลิง
3) แจงชุดปฏิบัติการดับเพลิงเขาควบคุม
4) กรณีที่ไมสามารถควบคุมเพลิงไดใหรีบปดหนาตาง ประตู
เครือ่ งปรับอากาศในบริเวณที่เกิดเหตุโดยเร็วทีส่ ุด
5) สงสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมประจาชั้นทีใ่ กลทีส่ ุด แลวรายงานตอผูบัญชา
ในการเกิดเหตุการณ
6) แจงสายดวนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดมหาสารคาม. โทรศัพท
หมายเลข 1559 (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 นาที)
4.2.1.3 การดับเพลิงขั้นรุนแรง
1) ใหพนักงานขับรถและเจาหนาทีน่ ารถยนตสวนกลาง รถยนต์ผูบริหาร และ
รถยนตสวนบุคคลไปจอดยังสถานที่ปลอดภัย (ใหผูรับผิดชอบแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยด้าน
อัคคีภัยเปนผูกาหนดสถานที่ทปี่ ลอดภัยสาหรับการจอดรถยนต)
2) ใหยามรักษาการจัดการการจราจรโดยรอบมหาวิทยาลัยฯ เพือ่ อานวยความ
สะดวกแกการเคลื่อนยายรถยนตและเอกสารที่สาคัญ และใหรถดับเพลิงสามารถเขาดับเพลิงได้โดยสะดวก
3) เคลื่อนยายบุคลากร ทรัพยสิน และเอกสารที่สาคัญไปยังจุดรวมพลที่
มหาวิทยาลัยฯ กาหนด
4.2.2 แผนการอพยพหนีไฟ เมื่อเพลิงไหมขึน้ ลุกลามใหผูอานวยการสานัก/ผูอานวยการ กอง/
หัวหนาหนวยงาน หรือผูไดรับมอบหมายเปนผูบัญชาการเหตุการณ์ โดยมีแนวทางปฏิบัติตาม โครงสร้าง
องคกรรองรับภาวะฉุกเฉิน
4.2.2.1 ใหจัดตั้งศูนยประสานงาน เพือ่ ดาเนินการควบคุมพื้นที่และอานวยการปฏิบัติ
แจงประกาศแนะนาใหอพยพตามแผนที่กาหนดไว
4.2.2.2 กาหนดใหมีจุดนัดพบ หรือจุดรวมพล ที่ปลอดภัยสาหรับการอพยพบุคลากร
ในการอพยพหนีไฟเมื่อเพลิงไหมขึน้ ลุกลาม และใหดาเนินการดังนี้
1) ใหสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม
2) บุคคลที่มีหนาทีต่ ามที่ไดรับมอบหมายปฏิบัติหนาทีท่ ันที

3) พนักงานขับรถยนตทีด่ ูแลรับผิดชอบรถยนตใหรีบนารถยนต์ออกไปจอดยัง
สถานทีป่ ลอดภัย
4) ยามรักษาการณดาเนินการปดการจราจรโดยรอบและจัดการจราจรใหระบาย
รถยนตออกจากบริเวณตึกที่เกิดเพลิงไหมไปยังสถานที่ปลอดภัย
5) ผูนาทางหนีไฟจะเปนผูนาทางอพยพหนีไฟไปตามทางออกที่กาหนดไวแตละ
หนวยงาน เพื่อไปยังจุดนัดพบหรือจุดรวมพล หามปนหนีขนึ้ ขางบนและไมควรผานดานทีเ่ กิดเพลิงไหม้หากมี
กลุมควันใหคลานต่าและหามใชลิฟทเปนทางหนีไฟ
6) ผูมีหนาทีต่ รวจสอบใหตรวจสอบยอดจานวนบุคลากรพรอมรายงาน ตอผู
บังคับบัญชา หากพบวายังอพยพหนีไฟออกมาไมครบตามจานวนจริงจะไดทาการคนหาเพื่อชวยชีวิตตอไป
7) หนวยปฐมพยาบาลทาการปฐมพยาบาลเบื้องตน ในกรณีมีผูเปนลม บาดเจ็บ
หรือหมดสติใหรีบนาสงแพทย์พยาบาลโดยเร็ว
4.3 การปฏิบัติภายหลังเพลิงสงบ ประกอบดวย
4.3.1 แผนการบรรเทาทุกข์ ปฏิบัติตอเนื่องจากขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ ประกอบดวย
1) ประสานหนวยงานอื่นทีเ่ กี่ยวของ เชน โรงพยาบาล หรือหนวยกูชีพ
2) สารวจ ประเมิน ความเสียหาย ผลการปฏิบัติงานและรายงานสถานการณ์
เพลิงไหม
3) การคนหาและชวยชีวิตผูประสบภัย
4) การเคลื่อนยายผูประสบภัยจากอุบัติเหตุไปยังศูนยอานวยการเฉพาะกิจ
4.3.2 แผนการฟนฟูบูรณะ
1) ใหความชวยเหลือและปฏิรูปฟนฟูบูรณะขั้นตน
2) ปฐมพยาบาลผูบาดเจ็บและผูปวยจากเหตุเพลิงไหม้ และดาเนินการนาสง
แพทยเพือ่ รับการรักษาอยางถูกตอง
3) ขนยายผูประสบภัยและทรัพยสินไปยังที่ปลอดภัย
4) สารวจความเสียหายและความตองการดานตางๆ
5) การประชาสัมพันธเพื่อเสริมสรางขวัญและกาลังใจของเจาหนาทีใ่ หกลับคืนสู
สภาพปกติโดยเร็ว
6) ปรับปรุงซอมแซมแกไขความเสียหายใหกลับคืนสูสภาพปกติ
7) รักษาความสงบเรียบรอยของพื้นที่เกิดเหตุ
8) ในกรณีที่อาคารไดรับความเสียหายจนใชปฏิบัติงานไมไดใหดาเนินการจัดหา
สถานทีป่ ฏิบัติราชการชั่วคราว และประกาศทางสื่อสาธารณะ เชน ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ เปนตน เพื่อใหผูรับ
บริการ หนวยราชการ และประชาชนทั่วไปไดทราบถึงสถานที่และเบอรโทรศัพททีส่ ามารถติดตอราชการได้

5. การแบงมอบภารกิจหนวยงานและเจาหนาที่ทเี่ กี่ยวของ มีดังนี้
5.1 การกาหนดหนวยงานกลางและเจาหนาทีป่ ฏิบัติงาน ใหมีการกาหนดหนวยงานกลางและ
เจ้าหน้าทีป่ ฏิบัติหนาทีต่ างๆ ตามที่ระบุไวในแผนตั้งแตขัน้ ตอนการปฏิบัติกอนเกิดเหตุเพลิงไหม้ ขณะเกิดเหตุ
และหลังเกิดเหตุ โดยแบงผูรับผิดชอบตามโครงสรางองคกรรองรับภาวะฉุกเฉิน ประกอบดวย
5.1.1 ผูอานวยการภาวะฉุกเฉิน มีหนาที่
1) สั่งการใหชุดปฏิบัติการดับเพลิงทาการดับเพลิง
2) เมือ่ ไดรับรายงานวาไมสามารถควบคุมเพลิงไหมไดใหสั่งการใชแผนการอพยพหนีไฟ
3) แจงใหชุดประสานงานและประชาสัมพันธทราบเพื่อขอกาลังสนับสนุนจาก หนวยงาน
ภายนอกมาชวยเหลือ
4) ประสานงานกับชุดปฏิบัติการดับเพลิงและหนวยงานที่เกีย่ วของ เพื่ออานวยความ
สะดวก
5.1.2 ชุดประสานงานและประชาสัมพันธ์ มีหนาทีด่ ังนี้
1) ประกาศแจงเหตุทางเครื่องขยายเสียง ประกาศซ้า 2 ครัง้ เปนระยะๆ
2) ประสานงานกับหนวยงานที่เกีย่ วของทั้งภายในและภายนอก
3) ประชาสัมพันธ์ ณ ศูนยอานวยการเพื่อควบคุมสถานการณตามคาสั่งของผูอานวยการ
ภาวะฉุกเฉิน
4) อยูประจาศูนยอานวยการเพื่อติดตามสถานการณโดยใกลชิด
5) เตรียมขอมูลการแถลงขาวใหผูอานวยการภาวะฉุกเฉิน
5.1.3 ชุดปฏิบัติการดับเพลิง ทาหนาทีด่ ับเพลิงเมื่อมีการลุกไหมเกิดขึน้ โดยใชเครื่อง
ดับเพลิงแบบมือถือที่มีอยูตามชั้นตางๆ เพือ่ ทาการดับเพลิงในเบื้องตนกอนหากไมสามารถควบคุมเพลิงไดให
รายงานผูบังคับบัญชาเหตุการณ์
5.1.4 ชุดอพยพ ทาหนาที่คนหา ตรวจสอบวามีผูติดคางอยูภายในอาคารหรือหองตางๆหรือไม่
และตองมีความเขาใจหลักในการเคลื่อนยาย การปฐมพยาบาลเบื้องตนในลักษณะตางๆ พรอมทั้งใหคาแนะนา
ผู้ประสบภัยออกจากอาคารที่เกิดเหตุมายังศูนยอานวยการไดอยางปลอดภัย
5.1.5 ชุดปฐมพยาบาล ทาหนาทีท่ งั้ ในอาคารที่เกิดเหตุและ ณ ศูนยอานวยการตลอดเวลา
โดยจาแนกผูบาดเจ็บและใหการรักษาพยาบาลเบื้องตนกอนนาสงศูนยอานวยการหากบาดเจ็บมากใหแจงผู
บัญชาการเหตุการณและประสานการสงตอไปยังโรงพยาบาลใกลเคียงพรอมทั้งจัดทาบัญชีรายชื่อ ผูบาดเจ็บ
การรักษา และรายงานเปนระยะๆ ตอผูบัญชาการเหตุการณ
5.1.6 ชุดรักษาความปลอดภัย ทาหนาทีค่ วบคุมบริเวณทางเขา-ออก อานวยความสะดวกแก
เจาหนาทีช่ ุดปฏิบัติการดับเพลิงและชุดปฏิบัติการงานอื่นๆ หามผูไมเกีย่ วของเขาไปในบริเวณที่เกิดเหตุ พรอม
ทัง้ เฝาระวังพืน้ ทีเ่ กิดเหตุและศูนยอานวยการ เพื่อปองกันการโจรกรรมทรัพยสินและเหตุราย ตางๆ ตลอด 24
ชั่วโมง

5.2 ขอพึงปฏิบัติของเจาหนาทีท่ ุกคน มีดังนี้
5.2.1 เจาหนาที่ทุกคนตองปฏิบัติตามกฎของคณะ/สานักงาน/หนวยงาน ในเรื่องความ
ปลอดภัยในที่ทางานดังนี้
1) หามสูบบุหรี่ในพื้นที่ทกี่ าหนด รวมทั้งประชาสัมพันธใหความรูเกีย่ วกับเรื่อง
สูบบุหรี่ ซึ่งเปนสาเหตุสาคัญที่ทาใหเกิดไฟไหมไดงาย
2) หามกอไฟในบริเวณที่ไดกาหนดไวโดยเด็ดขาด ยกเวนไดรับอนุญาตจาก ผู
รับผิดชอบบริเวณนั้น หรือผูบัญชาการเหตุการณ
3) ชวยกันดูแลสารวจตรวจตราบริเวณพื้นทีเ่ สี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย และหองทีเ่ ก็บ
สารไวไฟหรือวัสดุติดไฟงายหรือสารเคมี โดยไมใหมีการกอ หรือจุดไฟ หรือมีความรอนใกลพืน้ ที่ หรือหอง
ดังกลาวในรัศมี 10 เมตรขึน้ ไป และตองมีเจาหนาทีร่ ักษาความปลอดภัยพรอมเครื่องดับเพลิงชนิดแบบมือถือ
เตรียมพรอมไวอยูเสมอ

แผนผังการปฏิบัติการเมื่อเกิดเพลิงไหม้ในเวลาราชการ
ตะโกนแจ้งเหตุ

ผู้พบเห็นเหตุคนแรก/ผู้ที่อยู่

แจ้งหัวหน้าสานัก / กอง /
หน่วยงานที่เกิดเหตุ

ดับเพลิง ณ จุดเกิดเหตุ + ผู้พบเห็นคนแรก
ดับเพลิงด้วยเครื่องดับเพลิงมือถือ

ตรวจสอบเหตุการณ์
รายงานหัวหน้าสานัก / กอง /
หน่วยงาน
รายงานผู้บัญชาการเหตุการณ์

ดับเพลิงได้

ดับเพลิงไม่ได้

รายงานหัวหน้าหน่วยงาน

ออกจากสถานที่เกิดเหตุทันที

รายงานผู้บัญชาการเหตุการณ์

ให้สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
รายงานหัวหน้าหน่วยงาน
รายงานผู้บัญชาการเหตุการณ์

แผนการดับเพลิง

การระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้น

ผู้บัญชาการเหตุการณ์สั่งให้ใช้แผนอพยพหนีไฟ

ทีมต่าง ๆ ปฏิบัติตามแผน

เพลิงสงบ
การระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง
รายงาน / สรุปเหตุการณ์
ผู้บัญชาการเหตุการณ์

แผนผังการปฏิบัติการเมื่อเกิดเพลิงไหมนอกเวลาราชการ
ผู้พบเห็นเหตุคนแรก
ไฟสัญญานแจงเหตุเพลิงไหม
แจง รปภ. / สายดวนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มหาสารคาม. โทร 199, 1559

ผู้พบเห็นเหตุคนแรกดับเพลิง
ดวยเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ

ดับไฟได้

แจงผูเกี่ยวของทราบเพื่อติดตามสถานการณ
- หนวยดับเพลิง โทร. 199, 1559
- ผูอานวยการดับเพลิง
- ผูแทนประจาชั้นอาคารที่เกิดเหตุ
ดับไฟไม่ได้

ออกจากที่เกิดเหตุ
รายงานหัวหนาสานัก/
กอง/หนวยงาน

รายงานหัวหนา สานัก/กอง
รายงานผูบัญชาการเหตุการณ์

สรุปรายงานผูบัญชาการ
เหตุการณ

การระงับเหตุเพลิงไหมขั้นต้น

ใหใชแผนการดับเพลิง
การระงับเหตุเพลิงไหมขั้นรุนแรง
เพลิงสงบ
รายงานหัวหนาสานัก/กอง/หนวยงาน
รายงาน/สรุปเหตุการณผูบัญชาการเหตุการณ์

แผนผังการระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ
ดับได้

ผู้พบเห็นเหตุ
คนแรก

ตัดสินใจว่า
ดับเพลิงได้
ด้วยตนเอง
หรือไม่

แจ้งเพื่อนร่วมงาน /
หัวหน้าช่วยดับเพลิง

รายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น

ดับได้

ดับ
ไม่ได้

ใช้แผนปฏิบัติ
การระงับเพลิง
ไหม้ขั้นต้น
- ตัดกระแสไฟฟ้า
- แจ้งเจ้าหน้าที่
รักษาความ
ปลอดภัย/เวรยาม
- ช่วยกันดับเพลิง

ดับ
ไม่ได้

ใช้แผนปฏิบัติการ
ระงับเพลิงไหม้
ขั้นรุนแรง
- แจ้งหน่วยดับเพลิง
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- ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติ
หน้าที่ทันที
- เจ้าหน้าที่นา
รถยนต์ส่วนกลางไป
จอดยังสถานที่ที่
ปลอดภัย
- ยามรักษาการ
จัดการจราจร
โดยรอบ

ใช้แผนการอพยพหนีไฟ
- เคลื่อนย้ายทรัพย์สิน และเอกสารสาคัญ
- ตรวจสอบยอด
- ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- รายงานผู้บังคับบัญชาและหัวหน้าชุดปฏิบัติการ
ดับเพลิง
- ควบคุมอย่าให้ใครเข้าไปเก็บสิ่งของส่วนตัวอีก

แผนผังการปฏิบัติเมือ่ ประสบเหตุเพลิงไหม้ในอาคาร
ผู้ประสบเหตุเข้าระงับเหตุเบื้องต้นและกดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ผู้รับผิดชอบเหตุหรือภาวะฉุกเฉินของหน่วยงานเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้เมื่อได้ยินสัญญาณแจ้งเหตุ

ผู้รับผิดชอบเหตุหรือภาวะฉุกเฉินรายงานเหตุเพลิงไหม้ให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานทราบ

ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต่อผู้อานวยการในภาวะฉุกเฉิน (ED)

กรณีเหตุเพลิงไหม้ไม่รุนแรง
ผู้อานวยการในภาวะฉุกเฉิน (ED) ติดต่อ
ประสานงานให้หน่วยงานข้างเคียงภายใน
มหาวิทยาลัยเข้าช่วยระงับเหตุเพลิงไหม้

กรณีเหตุเพลิงไหม้รุนแรง
ผู้อานวยการในภาวะฉุกเฉิน (ED) ติดต่อ
ขอรับการสนับสนุนในการระงับเหตุเพลิงไหม้
จากหน่วยงานภายนอกตามหมายเลข
โทรศัพท์ฉุกเฉิน

ผู้อานวยการในภาวะฉุกเฉิน (ED) แจ้งให้หัวหน้าชุดควบคุมภาวะฉุกเฉิน (OC)
เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ (พร้อมชุดระงับเหตุ ชุดรักษาความปลอดภัย
ชุดปฐมพยาบาล ชุดอพยพ ชุดซ่อมบารุง และชุดบริการทั่วไป)

แผนผังแสดงขั้นตอนการฝกซอมอพยพหนีไฟ ป 2554
เมื่อไดยินเสียงตามสาย
ประกาศใหซอมหนีไฟ

ใหเจาหนาที่ทุกคนปดไฟฟาที่ใหแสงสวางทุกหองและ
ตามทางเดินและให รปภ. ปดลิฟททุกตัว

ใหเจาหนาที่ทุกคนเดินลงบันไดกลาง และหามใชลิฟท
เพื่อไปรวมตัวกันที่จุดรวมพลที่กาหนด

การแสดงวิธีการใชเครื่องดับเพลิงแบบมือถือใหผูซอมหนี
ไฟไดชมตัวอยางเสร็จสิ้นการฝกซอมอพยพหนีไฟ

เสร็จสิ้นการฝกซอมอพยพหนีไฟ

หมายเลขโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉิน
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผู้อานวยการกองกลาง
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
งานอาคารสถานที่ มรม.
งานรักษาความปลอดภัย มรม.
เรือนพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

081-9757418, 043-970671
089-9443144, 043-742941
081-9644492, 043-789113
081-7685615, 089-9443148
043-722118 - 9 ต่อ 344, 148
043-725150 ต่อ 222
043-722118 - 9 ต่อ 111
043-722118 - 9 ต่อ 345, 346

หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก
สถานีตารวจมหาสารคาม
โรงพยาบาลมหาสารคาม
โรงพยาบาลไทยอินเตอร์
แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายฉุกเฉิน
สถานีดับเพลิง
เหตุฉุกเฉิน อาชญากรรม กองปราบปราม
สานักงานประกันสังคม
แจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน ศูนย์นเรศวร
การไฟฟ้า
การประปา

043-711098, 043-723551
043-741225-9
0-4372-1770
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199, 1559
1195
1506
1669
043-971300 - 6
043-711126

หมายเหตุ

ภาคผนวก

สถานการณ์ฉุกเฉินด้านอัคคีภัยที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยฯ ดาเนินการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่มีผลต่อกระบวนการพันธกิจตามกฎหมาย และผู้รับบริการแล้วจัดเรียงลาดับความสาคัญและ
ความรุนแรงสถานการณ์ฉุกเฉินปรากฏดังต่อไปนี้
สถานการณ์ ฉุกเฉิน

1) ไฟฟ้าลัดวงจร
2) วางเพลิง
3) ความประมาท
4) ไฟฟ้าสถิต
5) อุปกรณ์เสื่อมโทรม

โอกาสที่จะเกิดขึ้น

ผลกระทบ

คะแนนรวม (10)

การเรียน
การสอน

การวิจัย

การบริการ
วิชาการ

ทานุบารุง
ศิลปฯ

ทรัพย์สิน
ราชการ

การเรียน
การสอน

การวิจัย

การบริการ
วิชาการ

ทานุบารุง
ศิลปฯ

ทรัพย์สิน
ราชการ

การเรียน
การสอน

การวิจัย

การบริการ
วิชาการ

ทานุบารุง
ศิลปฯ

ทรัพย์สิน
ราชการ

2

1

2

1

3

4

3

3

2

3

6

4

5

3

6

2

1

2

1

3

4

2

3

1

3

6

3

5

2

6

2

2

2

2

3

4

2

3

1

3

6

4

5

3

6

1

1

1

1

2

2

1

1

1

2

3

2

2

2

4

1

1

1

1

2

2

1

2

1

2

3

2

3

2

4

ผลจากการวิเคราะห์ โอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่มีผลต่อกระบวนการของภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินนั้น พบว่า ภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินแต่ละ
สถานการณ์ มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงนั้น ก่อให้เกิดความเสียหายต่อกระบวนการพันธกิจตามกฎหมาย และผู้รับบริการของมหาวิทยาลัยฯ
ในระดับความรุนแรงที่แตกต่างกัน เช่น โอกาสที่จะเกิดอัคคีภัยในเรื่องของไฟฟ้าสถิตหรืออุปกรณ์มีความเสื่อมโทรมมีน้อยมาก แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วอัคคีภัยในเรื่องของไฟฟ้า
สถิตหรืออุปกรณ์มีความเสื่อมโทรมนั้นจะส่งผลกระทบในระดับสู ง (พิจารณาจากตารางการเปรียบเทียบ)

1 หมายถึง ภาวะฉุกเฉินลาดับที่ 1 มีโอกาสเกิดหรือผลกระทบน้อย สามารถควบคุมระงับเหตุเองได้
2 หมายถึง ภาวะฉุกเฉินลาดับที่ 2 มีโอกาสเกิดหรือผลกระทบสูง ไม่สามารถระงับเหตุเองได้ ต้องขอ
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก
3 หมายถึง ภาวะฉุกเฉินลาดับที่ 3 มีโอกาสเกิดหรือผลกระทบสูงมาก ไม่สามารถระงับเหตุเองได้
ต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก จังหวัดข้างเคียง หรือระดับประเทศ
ระดับความรุนแรง
5
4
3
2
1

มีความรุนแรงสงมาก
มีความรุนแรงสง
มีความรุนแรงปานกลาง
มีความรุนแรงต่า
1

2

3

4

5

โอกาสที่จะเกิด
จากผลการวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบที่มีผลต่อกระบวนการพันธกิจตามกฎหมายผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยฯ แล้วนั้น มหาวิทยาลัยฯ เห็นความสาคัญของระดับความรุนแรงของ
สถานการณ์การเกิดอัคคีภัยเป็นอย่างยิ่ง
หลักการและเหตุผลเพิ่มเติม
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (ตึก 15 ชั้น) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นเป้าหมาย
ที่สาคัญเพราะเป็นตึกที่มีความสูงมากที่สุดของมหาวิทยาลัยฯ
และยังเป็นศูนย์รวมการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เนื่องจากตึกสูงมีความเสี่ยงมากเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้น การระงับเหตุ
อัคคีภัยบนตึกสูง กฎเกณฑ์พื้นฐานในการระงับเหตุอัคคีภัยบนตึกสูงนั้นจริงๆ แล้ว ก็จะเป็นอันเดียวกับที่ใช้
ในการระงับเหตุอัคคีภัยอาคารบ้านเรือนทั่วไป แต่แตกต่างกันตรงที่การส่งนักดับเพลิง และวัสดุอุปกรณ์ที่
จาเป็นเข้าไป ยังจุดเกิดเหตุจะมีความยุ่งยากซับซ้อนกว่า และการอพยมการหนีไฟก็จะมีความเป็นไปได้ยาก
หรือยุ่งยากมากกว่า
ความสูงของตึกอาคารสานักงานก็เป็นส่วนประกอบสาคัญอีกประการหนึ่งเพราะใน
ปัจจุบันอาคารที่ก่อสร้างมานั้น
มีความสูงมากเกินกว่ารถกระเช้าของหน่วยดับเพลิง
ซึ่งอาจจะมี
ความสามารถเข้าทาการดับเพลิงหรือช่วยเหลือผู้คนที่อยู่ในอาคารนั้น ๆ ได้เพียงอาคารชั้นที่ 7-8 เท่านั้น การ
ออกแบบก่อสร้างที่ดี การฝึกซ้อมความพร้อมของการอพยมหนีไฟ จึงมีผลอย่างมากในการที่จะช่วยลดอันตราย
และความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดเพลิงไหม้

ปัจจุบันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ซึ่งมีสาเหตุมาจากอัคคีภัยในอาคารสูงนั้นนับเป็นภัย
ร้ายแรงอย่างหนึ่ง ที่สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงความสูญเสียต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม
เป็นอย่างมาก ดังนั้นการออกแบบก่อสร้างเพื่อให้อาคารสูงมีความปลอดภัยจากอัคคีภัยจึงเป็นสิ่งที่สาคัญยิ่ง
บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกแบบก่อสร้างอาคารจึงควรจะต้องตระหนักในความสาคัญของความ
ปลอดภัย รวมถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการเลือกใช้วัสดุตกแต่ง ทั้งภายในและภายนอกอาคารที่ไม่ได้
คุณภาพ เพื่อป้องกันและบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นตามมาเมื่อเกิดอัคคีภัย

ลำดับเหตุกำรณ์สำคัญที่ใช้ในกำรทดสอบกำรปฏิบตั ิงำน
กำรฝึกซ้อมแผนกำรป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถำนศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๔
ลำดับ
เหตุกำรณ์
1.

2.

3.

เวลำ

สถำนกำรณ์สมมุติ

13.30 น. - เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณ อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา (ตึก 15 ชั้น) ซึ่งมีอาจารย์
บุคลากรเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา กาลังปฏิบัติ
หน้าที่ และทาการเรียนการสอน จานวน 300
คน
13.33 น. - บุคลากร A พบกลุ่มควันในห้องเก็บวัสดุ
กองกลางชั้น 5

13.36 น. -เพลิงลุกไหม้รุนแรงมากขึ้น กับทั้งเริ่มมีกลุ่ม
ควันหนาแน่น

ภำรกิจ/วิธีกำร/เครื่องมือ/อุปกรณ์

สถำนที่ปฏิบัติ

- อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 80
พรรษา (ตึก 15 ชั้น)
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
- รีบแจ้ง ผอ. สานักงานอธิการบดี
- อาคารเฉลิม
- ผอ. สานักงานอธิการบดี รีบไปทีเ่ กิด พระเกียรติ 80
เหตุพร้อม ระดมทีมดับเพลิงซึ่งแบ่ง
พรรษา (ตึก 15 ชั้น)
ออกเป็น 2 ทีม มีหัวหน้า รปภ.ทา
- ห้องเก็บวัสดุ
หน้าที่นาทีม
กองกลางชั้น 5
-ทาการระงับเหตุ โดยใช้เครื่อง
ดับเพลิงมือถือ (ผงเคมีแห้ง)
- ผอ. สานักงานอธิการบดีแจ้ง
อธิการบดีรับทราบการเกิดเพลิงไหม้
- อธิการบดีสั่งกดสัญญาณเตือนภัยให้ - อาคารเฉลิม
ทาการอพยพ
พระเกียรติ 80
- หัวหน้าทีมอพยพถือสัญญาณธงนา พรรษา (ตึก 15 ชั้น)
อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาออก - ห้องเก็บวัสดุ
จากพื้นที่ปฏิบัติงาน (ช่องทางที่
กองกลางชั้น 5
กาหนด) ไปยังจุดรวมพล TK1-2 จุด
รวมพลที่ 1 TK3 จุดรวมพลที่ 2

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยปฏิบัติกำลังพล

ทีมทา effect

- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
- เครื่องพ่นยุง 2 เครื่อง

- ผอ. สานักงาน
อธิการบดี
- หัวหน้างาน รปภ.
- ผู้พบเหตุฯ

- เจ้าหน้าที่บุคลากร/รปภ.
ประจาตึก
- ทีมดับเพลิง

- อธิการบดี
- ผอ. สานักงาน
อธิการบดี
- หัวหน้างาน รปภ.

- เจ้าหน้าที่บุคลากร/รปภ.
ประจาตึก
- หัวหน้าทีมอพยพ

ลำดับ
เหตุกำรณ์

เวลำ

สถำนกำรณ์สมมุติ

4.

13.41 น. -จากการตรวจสอบจานวนอาจารย์ บุคลากร
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ปรากฏว่ามีผู้สญ
ู หาย
12 คน
-หมดสติจากการดูดดมควัน 3 คน
-บาดเจ็บเล็กน้อย 5 คน
-บาดเจ็บจากการถูกเพลิงไหม้ 4 คน

5.

13.45 น. - สถานการณ์เพลิงไหม้ทวีความรุนแรงมากขึ้น
คาดว่าไม่สามารถระงับเหตุได้

ภำรกิจ/วิธีกำร/เครื่องมือ/อุปกรณ์
- ที่จุดรวมพลทาการตรวจสอบจานวน
อาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่ และ
นักศึกษา แล้วรายงานศูนย์
ประสานงานทราบ ว่ามีผู้สญ
ู หาย
หรือไม่
- อธิการบดีเป็นผู้บญ
ั ชาการศูนย์
ปฏิบัติการระงับเหตุเพลิงไหม้ สั่งการ
ให้ทีมดับเพลิงค้นหาผู้ที่ตดิ ค้างใน
อาคารที่เกิดเหตุ แต่ไม่สามารถเข้าที่
เกิดเหตุได้ เนื่องจากไฟและควันมาก
พร้อมทั้งสั่งการ ให้หน่วยงานต่อไปนี้
ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนมหาวิทยาลัย
คือ
1.หน่วยรักษาความปลอดภัย
2.หน่วยเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน
3.หน่วยควบคุมอุปกรณ์สานักงาน
4.หน่วยบริการและพยาบาลฉุกเฉิน
- ศูนย์ประสานงาน ร้องขอความ
ช่วยเหลือจาก เทศบาลเมือง
มหาสารคาม โทร 199 แจ้ง 191
1669 เครื่อข่าย กู้ชีพกู้ภัยพร้อม
ประสานการไฟฟ้าเพื่อเข้าตัด
กระแสไฟฟ้า

สถำนที่ปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยปฏิบัติกำลังพล

- จุดรวมพล
(ลานจอดรถ ตึก 15
ชั้น)

- อธิการบดี
- ผอ. สานักงาน
อธิการบดี
- หัวหน้างาน รปภ.

- เจ้าหน้าที่บุคลากร/รปภ.
ประจาตึก

- ศูนย์ประสานงาน

- ศูนย์ประสานงาน
- ใช้ โทรศัพท์

- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
- เทศบาลเมืองสารคาม
- ตารวจ
- หน่วยกู้ชีพกู้ภัย
- การไฟฟ้า

ลำดับ
เหตุกำรณ์
6.

7.

เวลำ

สถำนกำรณ์สมมุติ

13.49 น. - นายกเทศบาลเมืองมหาสารคาม (หรือผู้แทน)
ได้รับแจ้ง ตารวจ,การไฟฟ้า เดินทางถึงที่เกิดเหตุ
- เจ้าหน้าที่ตารวจใช้ผา้ เทปกั้นที่เกิดเหตุ เพื่อ
การทางานที่สะดวกของเจ้าหน้าที่ ไม่ให้ผไู้ ม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องเข้าพื้นที่

13.50 น. สถานการณ์เพลิงยังคงรุกไหม้อย่างต่อเนื่อง ผู้
ตกค้างภายในอาคารยังคงรอรับการช่วยเหลือ

ภำรกิจ/วิธีกำร/เครื่องมือ/อุปกรณ์
- อธิการบดีรายงานสถานการณ์ตอ่
นายกเทศบาลเมืองมหาสารคาม ใน
ฐานะ ผู้อานวยการสานักงาน
อธิการบดี
- อธิการบดีทาหน้าทีผ่ ู้บัญชาการสัง่
การให้การไฟฟ้าตัดกระแสไฟฟ้า (ต่อ)
- แจ้งประสานระดมกาลังรปภ/อปพร.
ในพื้นที่ เข้าร่วมระงับเหตุและจัดการ
จราจร ร่วมกับ จนท. ตารวจและทีม
จราจรของมหาวิทยาลัยฯ บริเวณ
เส้นทางภายในและก่อนถึง
มหาวิทยาลัยฯ และถนนรอบอาคาร
- เจ้าหน้าที่ทีมจราจรของมหาวิทยาลัย
รับผิดชอบความสะดวการจัดการ
จราจรและการอานวยความสะดวกแก่
หน่วยงาน นอกพื้นที่ที่เข้าร่วม
สนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
- อธิการบดี สั่งการให้จัดตั้ง กอง
อานวยการ ระดมบุคลากรหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัยให้ข้อมูล
- นายกเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ทราบ ประสานขอรับการสนับสนุน
รถดับเพลิง,ทีมดับเพลิงเทศบาลเมือง
มหาสารคามทีม่ ีรถดับเพลิง,บรรทุกน้า
รถกู้ภัย พร้อมด้วยรถพยาบาลจาก

สถำนที่ปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยปฏิบัติกำลังพล

- อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 80
พรรษา (ตึก 15 ชั้น)
- ห้องเก็บวัสดุ
กองกลางชั้น 5

- นายกเทศบาลเมือง
มหาสารคาม
- ตารวจ
- อธิการบดี มรม.

- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
- ตารวจ
- รปภ.มหาวิทยาลัยฯ
- การไฟฟ้า

- กองอานวยการ

- นายกเทศบาลเมือง
มหาสารคาม
- อธิการบดี มรม.
- ผู้อานวยการสานักงาน
อธิการบดี มรม.

- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
- เทศบาลเมืองมหาสารคาม
- ตารวจ
- หน่วยกู้ชีพ รพ.
มหาสารคาม/โกสุม
- มูลนิธมิ หาสารคามการ
กุศล

ลำดับ
เหตุกำรณ์

8.

9.

เวลำ

สถำนกำรณ์สมมุติ

ภำรกิจ/วิธีกำร/เครื่องมือ/อุปกรณ์

โรงพยาบาลมหาสารคาม มูลนิธิ
พร้อมทั้งให้การช่วยเหลือติดค้างใน
อาคาร
13.53 น. - นายอาเภอเมืองมหาสารคามรถดับเพลิง
- ทีมงานอานวยการเฉพาะกิจของ
เทศบาลเมืองมหาสารคาม/สานักงาน
มหาวิทยาลัยฯ สรุปข้อมูลรายงานให้
ปภ.จ.มค./รถตู้ภัยพร้อมทีมดับเพลิงในอาคาร
อธิการบดีผู้บญ
ั ชาการ รายงานให้
(ใส่ชุดดับเพลิงพร้อมชุด BA) เดินทางถึงสถานที่ นายอาเภอ (หรือผู้แทน) ทราบเพือ่
กู้ชีพโรงพยาบาลและมูลนิธิ ต่างๆ
ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอกอาเภอเมือง และพื้นที่
ใกล้เคียง
- ผู้บัญชาการสั่งการทีมดับเพลิงใน
อาคารเข้าดับเพลิงและช่วยเหลือผูท้ ี่
ติดค้างภายในอาคารด่วน
13.55 น. - เพลิงไหม้ลุกลามไปยัง พื้นที่ใกล้เคียงกันและ - ผู้บัญชาการสั่งการให้ทุกหน่วยงาน
ขยายวงกว้างอย่างรวดเร็ว ทีมดับเพลิงในอาคาร ระดมกาลังเข้าช่วยเหลือ ในการ
ใส่ชุด BA เข้าดับไฟในโรงงานที่เกิดเหตุ
ดับเพลิง
- นายอาเภอ (ผู้บัญชาการ)รายงาน
สถานการณ์เพลิงไหม้ให้ หน.
สนง.ปภ.มค.ในฐานะเลขานุการเพือ่
รายงานสถานการณ์ให้ท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดทราบ

สถำนที่ปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยปฏิบัติกำลังพล
- มูลนิธิอโศก
- มูลนิธิเทพนิมิตร

- กองอานวยการ

- นายกเทศบาลเมือง
มหาสารคาม
- อธิการบดี มรม.
- หน.ทีม ปภ. มค.

- ทีมดับเพลิงในอาคาร ปภ.
มค.
- เทศบาลอาเภอเมือง มค.
- กู้ชีพ รพ. มค./โกสุมฯ
- มูลนิธิมหาสารคามการ
กุศล
- มูลนิธิอโศก
- มูลนิธิเทพนิมิตร

- กองอานวยการ

- นายกเทศบาลเมือง
มหาสารคาม
- หน.สนง.ปภ.

- ทีมดับเพลิงในอาคาร ปภ.
มค.
- เทศบาลอาเภอเมือง
- กู้ชีพ รพ. มค./โกสุมฯ
- มูลนิธิมหาสารคามการ
กุศล
- มูลนิธิอโศก
- มูลนิธิเทพนิมิต

ลำดับ
เหตุกำรณ์
10.

11.

12.

13.

เวลำ

สถำนกำรณ์สมมุติ

ภำรกิจ/วิธีกำร/เครื่องมือ/อุปกรณ์

13.56 น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม /หน.สนง.ปภ. - นายอาเภอสรุปสถานการณ์ให้
จังหวัดมหาสารคาม เดินทางถึงเกิดเหตุ
ผูอ้ านวยการจังหวัด (ผวจ.) ทราบ
- ผู้อานวยการจังหวัดรับทราบ
สถานการณ์ สั่งการประสานขอความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานอาเภอ
ใกล้เคียงเพื่อระงับเหตุ และให้การ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุกด้าน
13.58 น. - สถานการณ์เพลิงทวีความรุนแรงมากขึ้นผู้ตดิ
ค้างภายในอาคารรอรับการช่วยเหลือจาก (กู้ภัย
ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม สนง. ปภ. มค.
มูลนิธิในพื้นที่ อาเภอโกสุมฯ โรงพยาบาลโกสุมฯ
ทีม otos ประจาตาบล พร้อมให้การช่วยเหลือ
ยังคงเหลือเฉพาะเพลิงไหม้ที่ยังไม่สามารถ
ควบคุมสถานการณ์ได้รถดับเพลิงจาก.หน่วยงาน
ข้างเคียง……เข้าถึงพื้นที่
14.08 น. - สถานการณ์เพลิงสามารถควบคุมได้ไม่ลุกลาม
ต่อเนื่อง แต่ยังคงมีควันมา

14.10 น. - สถานการณ์เพลิงสามารถควบคุมได้ไม่ลุกลาม
ต่อเนื่อง แต่ยังคงมีควันมาก

สถำนที่ปฏิบัติ
- กองอานวยการ

ผู้รับผิดชอบ
- ผู้ว่าราชการจังหวัด
มหาสารคาม
- หน.สนง.ปภ.
- นายอาเภอเมือง มค.
- อธิการบดี มรม.

- ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามรับ - กองอานวยการ
หน้าที่ผู้บัญชาการ เข้าควบคุม
สถานการณ์ เพลิงไหม้โดยมอบหน้าที่
ให้ เทศบาลอาเภอเมือง สนง. ปภ. จ.
มค. และหน่วยงานข้างเคียง ในการ
เข้าควบคุมเพลิง โดยมีหน่วยงานต่างๆ
เข้าร่วมปฏิบัติงาน

- ผู้ว่าราชการจังหวัด
มหาสารคาม
- หน.สนง.ปภ.มค.
- นายอาเภอเมือง
มหาสารคาม
- อธิการบดี มรม.

- ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้
สั่งการให้ชุดค้นหาเช็คความพร้อม
กาลังพล/อุปกรณ์ เพื่อเตรียมเข้า
ค้นหา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่
ในอาคาร
- ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้
สั่งการให้ชุดค้นหาผู้ประสบภัยเข้า
ค้นหาผู้ประสบภัยที่ตดิ อยู่ในอาคาร

- กองอานวยการ

- ผู้ว่าราชการจังหวัด
มหาสารคาม
- ทีมกู้ชีพ กู้ภัย

- กองอานวยการ

- ผู้ว่าราชการจังหวัด
มหาสารคาม
- ทีมกู้ชีพ กู้ภัย

หน่วยปฏิบัติกำลังพล
- ทีมดับเพลิงในอาคาร
ปภ.มค.
- เทศบาลอาเภอเมือง
- กู้ชีพ รพ. มค./โกสุมฯ
- มูลนิธิมหาสารคามการ
กุศล
- มูลนิธิอโศก
- มูลนิธิเทพนิมิตร
- ทีมดับเพลิงในอาคาร
ปภ.มค.
- เทศบาลอาเภอเมือง
- กู้ชีพ รพ. มค./โกสุมฯ
- มูลนิธิมหาสารคามการ
กุศล
- มูลนิธิอโศก
- มูลนิธิเทพนิมิตร

-ทีมดับเพลิงในอาคาร
ปภ.มค.

ลำดับ
เหตุกำรณ์
14.

เวลำ

สถำนกำรณ์สมมุติ

ภำรกิจ/วิธีกำร/เครื่องมือ/อุปกรณ์

14.15 น. - เพลิงไหม้ควบคุมได้ ทีมค้นหาได้เข้าค้นหาและ - เจ้าหน้าที่ตารวจและหน่วยงาน
ช่วยผู้ประสบภัยทีต่ ิดในอาคาร ส่งยังจุดคัดกรอง เกีย่ วข้องเข้าตรวจสอบความเสียหาย
ผู้ป่วยจุดปฐมพยาบาล และนาส่งโรงพยาบาล
และสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ในครัง้ นี้
จนครบตามจานวนที่จุดรวมพลแจ้ง

15.

14.20 น. - สถานการณ์เพลิงสามารถควบคุมเพลิงได้

16.

14.30 น. - สถานการณ์สงบเข้าภาวะปกติ

17.

14.35 น. - ฝ่ายประเมินผลการฝึกซ้อมแผนฯ เข้าร่วม
ประเมินผล ณ ห้องประชุมของโรงงาน
*หมายเหตุ ทุกหน่วยงานที่เข้าถึงบริเวณจุดเกิด
เหตุให้เข้ารายงานตัวกับผู้บัญชาการ ณ จุดเกิด
เหตุ และ จัดหัวหน้าทีมประจาเต้นอานวยการ
เพื่อให้ข้อมูล ผู้บัญชาการ ณ จุดเกิดเหตุ

สถำนที่ปฏิบัติ
- อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 80
พรรษา (ตึก 15 ชั้น)
- ห้องเก็บวัสดุ
กองกลางชั้น 5

- หัวหน้าทีมกู้ชีพกู้ภัย พร้อมกับ
ตารวจ และหน่วยงานทุกหน่วยงานที่
เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนฯ ร่วมรายงาน
ผลการปฏิบตั ิ ต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัด
มหาสารคาม
- ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เปิด - กองอานวยการ
แถลงข่าวให้นักข่าวได้รับทราบข้อมูล
- ห้องประชุม

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยปฏิบัติกำลังพล

- เจ้าหน้าที่ตารวจ
- เจ้าหน้าที่ตารวจ
- โยธาธิการและผังเมือง - โยธาธิการและผังเมือง
- ทีมดับเพลิงในอาคาร
ปภ.มค.
- กู้ชีพ รพ. มค./โกสุมฯ
- มูลนิธิมหาสารคามการ
กุศล
- มูลนิธิอโศก
- มูลนิธิเทพนิมิตร
- หัวหน้าทีมกู้ชีพ (รพ.)
- หัวหน้าทีมกู้ภัย
(มูลนิธ)ิ

- ผู้ว่าราชการจังหวัด
มหาสารคาม
-หน่วยงานทุกหน่วยงาน

