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แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยคณะเกษตรศาสตร์  
 

1. หลักการและเหตุผล 
 
  อัคคีภัยเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ส่วนมากมีสาเหตุมาจากความประมาทขาดความระมัดระวังหรือ
พลั้งเผลอ ทําให้ส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งทรัพย์สินของรัฐเป็นจํานวนมาก 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภัยใน คณะเกษตรศาสตร์ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญในเรื่อง
การป้องกันและระงับอัคคีภัยเน่ืองจากมีบุคลากรและผู้มาติดต่อกับคณะเป็นจํานวนมาก ตลอดจนมีวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้สานักงาน และเอกสารต่างๆซึ่งเป็นแหล่งเช้ือเพลิงอย่างดี หากไม่มีการตรวจตราอย่างระมัดระวังอาจ
เป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย อีกทั้งที่อาคารต่างๆ ของคณะเกษตรศาสตร์ต้ังกระจายอยู่ทั้งในโซนการศึกษา 
และนอกโซนการศึกษา หากเกิดไฟไหม้จะได้มีการระงับได้อย่างทันท่วงที 
  
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภัยในจึงได้จัดทําแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยขึ้น เพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อมการรองรับเหตุการณ์เมื่อเกิดเพลิงไหม้และเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมเพ่ือป้องกันและลด
ความเสี่ยงต่ออัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นแล้วก็สามารถระงับได้อย่างทันท่วงที ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงที่จะสนับสนุน
ให้การดําเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์เป็นไปโดยราบร่ืนและมีความต่อเน่ือง และมีความมั่นใจว่าบุคคลากรที่มีจะมี
การเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินจากการเกิดอัคคีภัยทําให้สามารถป้องกันและรักษาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยได้ 
และรวมถึงการจัดให้มีการซ้อมแผนการระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือให้บุคลากรได้มีความรู้
ความเข้าใจ เกิดความตระหนักถึงอันตรายท่ีเกิดจากอัคคีภัยตลอดจนสามารถปฏิบัติการตามแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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2. วัตถุประสงค ์
  2.1 เพ่ือป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สนิ รวมทั้งลดผลกระทบจากการเกิดอัคคีภัย  
  2.2 เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านอัคคีภัยของคณะเกษตรศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพ สามารถลดอัตรา 
       ความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย  
  2.3 เพ่ือให้บุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ เกิดความตระหนักและมีความพร้อมสามารถระงับเหตุรวมทั้ง 
       ช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดอัคคีภัย  
 
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังน้ี  
  3.1 การปฏิบัติก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้  
  3.2 การปฏิบัติการเมื่อเกิดเพลิงไหม้  
  3.3 การปฏิบัติภายหลังเพลิงสงบ  
 
4. รายละเอียดการปฏิบัติ  

  4.1 การปฏิบติัก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วย  
   4.1.1 แผนการตรวจตรา เป็นแผนการเฝ้าระวังป้องกันและสํารวจตรวจตราระบบความปลอดภัย
และความเรียบร้อยของอาคาร สํานักงาน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ โดยดําเนินการ ดังน้ี  
    4.1.1.1 ให้ทุกหน่วยงานภายในคณะเกษตรศาสตร์ สํารวจตรวจตราความปลอดภัยบริเวณ
สํานักงาน อาคาร สถานที ่วัสดุ ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ทราบถึงสาเหตุการเกิดอัคคีภัยตลอดจนอุปกรณ์เก่ียวกับ
การป้องกันและระงับอัคคีภัย หากพบบริเวณใดเป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยให้รีบแจ้งที่สานักงานเลขานุการ คณะ
เกษตรศาสตร์ ดําเนินการแก้ไขหรือเพ่ิมความระมัดระวังเป็นพิเศษ  
    4.1.1.2 ทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของถังดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคารให้ใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยถังดับเพลิงจะต้องมีสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิงตามปริมาตรที่กําหนดและเปลี่ยนนํ้ายา
ตามวาระและอายุของน้ํายาน้ัน และต้องติดต้ังในที่เห็นได้ชัดเจนสามารถหยิบใช้งานได้สะดวกไม่มีสิ่งกีดขวาง  
    4.1.1.3 จัดทําป้ายสื่อความหมายปลอดภัย เช่น “ทางหนีไฟ” ต้องเห็นชัดเจนทั้งกลางวัน
และกลางคืน ป้ายข้อความ “ทางเข้า” และ “ทางออก” เป็นต้น  
    4.1.1.4 แจ้งเส้นทางอพยพหนีไฟ และขนย้ายทรัพย์สินให้ทุกคนทราบ  
    4.1.1.5 ให้ทุกหน่วยงานภายในคณะเกษตรศาสตร์ สํารวจ ตรวจตรา อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า 
สายไฟ ปลั๊กไฟ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ดี ไม่มีเสียหายหรือชารุด ตลอดจนกําจัดแหล่งสะสมเช้ือเพลิง เช่น 
กระดาษ และวัสดุอ่ืนๆที่ติดไฟง่าย เป็นต้น  
    4.1.1.6 จัดทาผังการติดต่อสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริหาร หน่วยงาน ผู้ดูแล
อาคาร สถานีตํารวจในพ้ืนที่ และสถานีดับเพลิงใกล้เคียงโดยทําป้ายติดให้ชัดเจนและทัว่ถึง  
    4.1.1.7 แผนการจัดทําระบบสํารองข้อมูลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์เป็นแผนการจัดทาํ
ข้อมูลสํารองในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ภารกิจที่สําคญัของคณะเกษตรศาสตร์ ยังคงสามารถดําเนินการได้
อย่างต่อเน่ืองหลังระบบสารสนเทศเสียหายอย่างสิ้นเชิง  
   4.1.2 แผนการอบรม เป็นแผนการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยและการ
อพยพหนีไฟสาหรับบุคลากรในหน่วยงาน ดังน้ี  
    4.1.2.1 การฝึกอบรมให้ความรู้ เพ่ือให้บุคลากรทุกคนมคีวามรู้ ความเข้าใจในเรื่องการ
ดับเพลิงเบ้ืองต้น วิธีใช้อุปกรณ์ดับเพลิงประเภทต่างๆ การดูแลอุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคารรวมถึงทราบตําแหน่งที่ต้ัง
เมนสวิทซ ์(คัทเอาท์) และวิธีปฏิบัติในการตัดกระแสไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉินทราบจุดที่ต้ังของถังดับเพลิงบริเวณใกล้เคียง
กับหน่วยงาน  
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    4.1.2.2 การฝึกซ้อม ฝึกปฏิบัติโดยการซ้อมการระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟให้อย่าง
สม่ําเสมอ 
   4.1.3 แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย เป็นแผนที่เน้นความสําคัญของการป้องกันและรณรงค์ให้ทุก
คนมีจิตสํานึกในการป้องกันการเกิดอัคคีภัย โดยผู้รับผิดชอบแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นผู้ดาเนินการ ดังน้ี  
    4.1.3.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภัยในเป็นผู้รับผิดชอบจัดทําแผน
ป้องกันและระงับ พร้อมมอบหมายภารกิจหน้าที่ เช่น การกําหนดผู้นําในการอพยพหนีไฟ กําหนดผู้ขนย้ายทรัพย์สิน 
กําหนดผู้มีหน้าที่ในการดับเพลิงขั้นต้น (ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น) กําหนดผู้มีหน้าที่ปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้น  
    4.1.3.2 ติดตามตรวจสอบกิจกรรมต่างๆเก่ียวกับการป้องกันอัคคีภัยและการรณรงค์อย่าง
ต่อเน่ืองเพ่ือติดตามความคืบหน้าและแก้ไขปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นรวมถึงการรณรงค์ให้บุคลากรทุกคนมีจิตสานึกและมี
ส่วนร่วมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย  
 
  4.2 การปฏิบติัเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วย แผนการดับเพลิงและแผนการอพยพหนีไฟ  
   4.2.1 แผนการดับเพลิง  
     4.2.1.1 การแจ้งเหตุ กรณีเกิดเหตุในเวลาราชการ รายละเอียดข้อมูลการติดต่อสื่อสารและ
ผังการปฏิบัติงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน  
    4.2.1.2 การดับเพลิงขั้นต้น  
  1) ผู้พบเหตุการณ์คนแรกทําการดับเพลิงขั้นต้นด้วยเครื่องดับเพลิงแบบมือถือและหากรู้ว่าคัทเอาท์ไฟฟ้าอยู่ที่
ไหน ควรรีบสบัอัทเอาท์ลงก่อน  
  2) แจ้งเหตุที่ศนูย์ประสานงาน รปภ. เวรยาม เพ่ือช่วยกันดับเพลิง  
  3) แจ้งชุดปฏิบัติการดับเพลิงเข้าควบคุม  

4) กรณีที่ไมส่ามารถควบคุมเพลิงได้ให้รีบปิดหน้าต่าง ประตูเครื่องปรับอากาศ ในบริเวณที่เกิดเหตุโดยเร็วที่สุด  
  5) ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ประจําช้ันที่ใกลท้ี่สุดแล้วรายงานต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์  
  6) แจ้งสายด่วนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองศรีไค หมายเลขโทรศัพท์ 
 045-433103 และเทศบาลเมืองวารินชําราบ หมายเลขโทรศัพท์ 045-269680 ต่อ 123  
    4.2.1.3 การดับเพลิงขั้นรุนแรง  
  1) ให้ยามรักษาการจัดการจราจร โดยรอบเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่การเคลื่อนย้ายรถยนต์และเอกสารที่
สําคัญ และให้รถดับเพลิงสามารถเข้าดับเพลิงได้โดยสะดวก  
  2) เคลื่อนย้ายบุคลากร ทรัพย์สิน และเอกสารที่สําคญัไปยังจุดรวมพลที่คณะเกษตรศาสตร์ กําหนด  
 
   4.2.2 แผนการอพยพหนีไฟ เมื่อเพลิงไหม้ขั้นลุกลามให้คณบดี/รองคณบดี หรือผู้ได้รับมอบหมาย
เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ โดยมีแนวทางปฏิบัติตามโครงสร้างองค์กรรองรับภาวะฉุกเฉิน  
    4.2.2.1 ให้จัดต้ังศูนย์ประสานงานเพ่ือดําเนินการควบคุมพ้ืนที่และอํานวยการปฏิบัติ แจ้ง
ประกาศแนะนําให้อพยพตามแผนที่กําหนดไว้  
    4.2.2.2 กําหนดให้มีจุดนัดพบ หรือจุดรวมพล ที่ปลอดภัยสําหรับการอพยพบุคลากรในการ
อพยพหนีไฟเมื่อเกิดเพลิงไหม้ขั้นลุกลาม และให้ดําเนินการ ดังน้ี  
 
  1) ให้สญัญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้  

2) บุคคลทีม่ีหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ทันที  
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  3) ยามรักษาการณ์ดําเนินการปิดจราจรโดยรอบและจัดการจราจรให้ระบายรถยนต์ออกจากบริเวณตึกที่เกิด
เพลิงไหม้ไปยังสถานที่ปลอดภัย  
  4) ผู้นําทางหนีไฟจะเป็นผู้นําทางอพยพหนีไฟไปตามทางออกที่กําหนดไว้แต่ละหน่วยงาน เพ่ือไปยังจุดนัดพบ
หรือจุดรวมพล ห้ามปีนหนีขึน้ข้างบนและไม่ควรผ่านด้านที่เกิดเพลิงไหม้หากมีกลุ่มควันให้คลานตํ่าและห้ามใช้ลิฟต์เป็น
ทางหนีไฟ  
  5) ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบให้ตรวจสอบยอดจํานวนบุคลากรพร้อมรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หากพบว่ายังอพยพ
หนีไฟออกมาไม่ครบตามจํานวนจริงจะได้ทําการค้นหาเพ่ือช่วยชีวิตต่อไป  
  6) หน่วยปฐมพยาบาลทําการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น ในกรณีมีผู้เป็นลมบาดเจ็บ หรือหมดสติให้รีบนําส่งแพทย์ 
พยาบาลโดยเร็ว  
 
  4.3 การปฏิบติัภายหลังเพลงิสงบ ประกอบด้วย  
   4.3.1 แผนการบรรเทาทุกข ์ปฏิบัติต่อเน่ืองจากขั้นตอนปฏิบัติ เมื่อเกิดเหตุ ประกอบด้วย  
    4.3.1.1 ประสานหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง เช่น โรงพยาบาล หรือหน่วยกู้ชีพเอราวัณ  
    4.3.1.2 สํารวจ ประเมิน ความเสียหาย ผลการปฏิบัติงานและรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้  
    4.3.1.3 การค้นหาและช่วยชีวิตผู้ประสบภัย  
    4.3.1.4 การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุไปยังศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจ  
   4.3.2 แผนการฟ้ืนฟูบูรณะ  
    4.3.2.1 ให้ความช่วยเหลือและปฏิรูปฟ้ืนฟูบูรณะขั้นต้น  
    4.3.2.2 ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยจากเหตุเพลิงไหม้ และดําเนินการนําส่งแพทย์เพ่ือ
รับการรักษาอย่างถูกต้อง  
    4.3.2.3 ขนย้ายผู้ประสบภัยและทรัพย์สินไปยังที่ปลอดภัย  
    4.3.2.4 สํารวจความเสียหายและความต้องการด้านต่างๆ  
    4.3.2.5 การประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างขวัญและกาลังใจให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว  
    4.3.2.6 ปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขความเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพปกติ  
    4.3.2.7 รักษาความสงบเรียบร้อยของพ้ืนที่เกิดเหตุ  
    4.3.2.8 ในกรณีที่อาคารได้รับความเสียหายจนใช้ปฏิบัติงานไม่ได้ ให้ดําเนินการจัดหาสถานที่
ปฏิบัติราชการช่ัวคราว และประกาศทางสื่อสาธารณะ เพ่ือให้ผู้รับบริการ หน่วยราชการ และประชาชนทั่วไปได้ทราบ
ถึงสถานที่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อราชการได้  
 
5. การแบ่งมอบภารกิจหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ๆ เก่ียวข้อง มีดังน้ี  
  5.1 การกําหนดหน่วยงานกลางและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ให้มีการกําหนดหน่วยงานกลางและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
หน้าที่ต่างๆ ตามท่ีระบุไว้ในแผนต้ังแต่ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ โดยแบ่ง
ผู้รับผิดชอบตามโครงสร้างองค์กรรองรับภาวะฉุกเฉิน ประกอบด้วย  
 
   5.1.1 ผู้อํานวยการภาวะฉุกเฉิน มีหน้าที่  
  1) สั่งการให้ชุดปฏิบัติการดับเพลิงทําการดับเพลิง  
  2) เมื่อได้รับรายงานว่าไม่สามารถควบคุมเพลิงไหม้ได้ให้สั่งการใช้แผนการ อพยพหนีไฟ  
  3) แจ้งให้ชุดประสานงานและประชาสัมพันธ์ทราบเพ่ือขอกําลังสนับสนุน จากหน่วยงานภายนอกมาช่วยเหลือ  
  4) ประสานงานกับชุดปฏิบัติการดับเพลิงและหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ืออํานวยความสะดวก 
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   5.1.2 ชุดประสานงานและประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ดังน้ี  
  1) ประกาศแจ้งเหตุทางเคร่ืองขยายเสียง ประกาศซ้ํา 2 ครั้ง เป็นระยะๆ  
  2) ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอก  

3) ประชาสัมพันธ์ ณ ศูนย์อานวยการเพ่ือควบคุมสถานการณ์ตามคําสั่งของผู้บัญชาการเหตุการณ์  
 4) อยู่ประจําศูนย์อํานวยการเพ่ือติดตามสถานการณ์โดยใกล้ชิด  
 
   5.1.3 ชุดปฏิบัติการดับเพลิง ทําหน้าที่ดับเพลิงเมื่อมีการลกุไหม้เกิดขึ้น โดยใช้เครื่องดับเพลิงแบบมือ
ถือที่มีอยู่ตามช้ันต่างๆ เพ่ือทําการดับเพลิงในเบ้ืองต้นก่อนหากไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ให้รายงานผู้บังคับบัญชา
เหตุการณ์  
   5.1.4 ชุดอพยพ ทําหน้าที่ค้นหา ตรวจสอบว่ามีผู้ติดค้างอยู่ภายในอาคารหรือห้องต่างๆหรือไม ่และ
ต้องมีความเข้าใจหลักในการเคลื่อนย้าย การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นในลักษณะต่างๆพร้อมทั้งให้คําแนะนําผู้ประสบภัย
ออกจากอาคารที่เกิดเหตุมายังศูนย์อํานวยการได้อย่างปลอดภัย  
 
   5.1.5 ชุดปฐมพยาบาล ทําหน้าที่ทั้งในอาคารที่เกิดเหตุการณ์และ ณ ศูนย์อํานวยการตลอดเวลา โดย
จําแนกผู้บาดเจ็บและให้การรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นก่อนนําส่งศูนย์อํานวยการหากบาดเจ็บมากให้ส่งต่อไปยังโรงพยาบาล
ใกล้เคียงพร้อมทั้งจัดทําบัญชีรายช่ือผู้บาดเจ็บการรักษาและรายงานเป็นระยะๆ ต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์  
 
   5.1.6 ชุดรักษาความปลอดภัย ทําหน้าที่ควบคุมบริเวณทางเข้า-ออก อํานวยความสะดวกแก่
เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการดับเพลิงและชุดปฏิบัติการงานอ่ืนๆ ห้ามผู้ไม่เก่ียวข้องเข้าไปในบริเวณที่เกิดเหตุพร้อมทั้งเฝ้า
ระวังพ้ืนที่เกิดเหตุและศูนย์อํานวยการเพ่ือป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สินและเหตุร้ายต่างๆตลอด 24 ช่ัวโมง  
 
  5.2 ข้อพึงปฏิบัติของเจ้าหนา้ที่ทุกคน มีดังนี ้ 
 
   5.2.1 เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎของคณะ ในเรื่องความปลอดภัยในที่ทํางาน ดังน้ี  
  1) ห้ามสูบบุหรี่ในพ้ืนที่ที่กําหนด รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เก่ียวเรื่องสูบบุหรี่ซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญที่ทาให้
เกิดไฟไหม้ได้ง่าย  
  2) ห้ามก่อไฟในบริเวณที่ได้กําหนดไว้โดยเด็ดขาด ยกเว้นได้รับอนุญาตจากผู้รับผิดชอบบริเวณน้ันหรือผู้
บัญชาการเหตุการณ์  
  3) ช่วยกันดูแลสํารวจตรวจบริเวณพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและห้องที่เก็บสารไวไฟหรือวัสดุติดไฟง่ายหรือ
สารเคม ีโดยไม่ให้มีการก่อหรือจุดไฟหรือมีความร้อนใกลพ้ื้นที่หรือห้องดังกล่าวในรัศมีกว่า 10 เมตร ขึ้นไป และต้องมี
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพร้อมเครื่องดับเพลิงชนิดแบบมือถือเตรียมพร้อมไว้อยู่เสมอ  
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6. แผนปฏิบัติการเม่ือเกิดเพลิงไหม้  
  6.1 แผนผังปฏิบัติการเมื่อเกิดเพลิงไหม้ในเวลาราชการ  

 
 
 

ผู้พบเห็นเหตุการณ์คน
แรก 

แจ้งผู้สื่อสารและ
ประสานงาน 

คุณสุนี ศรีเสนห่์/คณุสุรชัย 
ราตร ี

โทร. 045-353500 แจ้งหัวหน้าสํานักงานฯทราบ 
คุณเทวัญ ตติยรัตน์  
โทร. 08-9947-4055 

แจ้งคณบดีทราบ 
รศ.ธีระพล  บันสิทธ์ิ 
โทร. 08-1264-9940 

รายงานอธิการบดีทราบ 
คุณวิไล  วรรณคํา 

เลขานุการอธิการบดี 
โทร. 045-353053 

รายงานหัวหน้า
สํานักงานฯ

ทราบ 

รายงานคณบดี/ 
อธิการบดีทราบ 

ดับเพลิงไม่ได้ 
แจ้งผู้ประสานงาน 
ศูนย์บ้านบัว/เจ้าหน้าที่

เวร 
โทร 045-353063 

(เบอร์ภายใน 3063) 

ออกจากสถานท่ีเกิด
เหตุ 

ให้สัญญาณแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้ 

รายงานผู้บัญชา
เหตุการณ์ 

ปฏิบัติตามแผน 

รายงาน/สรุป
เหตุการณ์ให้คณบดี/

อธิการฯทราบ 

การระงับเหตุเพลิงไหม้ข้ันต้น 

การระงับเหตุเพลิงไหม้ข้ัน
รุนแรง 

แผนผังปฏิบัติการเม่ือเกิดเพลิงไหม้ในเวลาราชการ 

เพลิงสงบ แผนการดับเพลิง 

ดับเพลิงได้ 

ดับเพลิงด้วยเคร่ืองดับเพลิง 

ตะโกน 

แจ้งเหต ุ
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  6.2 แผนผังปฏิบัติการเมื่อเพลิงไหม้นอกเวลาราชการ 

 
 
 

แจ้งคณบดีทราบ 
รศ.ธีระพล  บันสิทธ์ิ 
โทร. 08 1264 9940 

รายงานอธิการบดีทราบ 
คุณ วิไล  วรรณคํา  
เลขานุการอธิการบดี 
โทร. 045-353053 

ผู้พบเห็นเหตุการณ์ดับเพลิงด้วย
เคร่ืองดับเพลิงชนิดมือถือ 

รายงาน/สรุป
เหตุการณ์ให้คณบดี/

อธิการฯทราบ 

เพลิงสงบ 

แผนผังปฏิบัติการเม่ือเกิดเพลิงไหม้นอกเวลาราชการ 

แจ้งหัวหน้าสํานักงานฯ
ทราบ 

คุณเทวัญ ตติยรัตน์  
โทร. 08 9947 4055 

ออกจากท่ีเกดิ
เหต ุ

รายงานหัวหน้า
สํานักงาน 

รายงานผู้บัญชา
เหตุการณ์ 

ดับเพลิงไม่ได้ 

การระงับเหตุเพลิงไหม้ข้ันต้น 

การระงับเหตุเพลิงไหม้ข้ัน
รุนแรง 

   แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบเพ่ือติดตาม
สถานการณ์ 
1.ศูนย์วทิยุบ้านบัว โทร. 045-353063 (เบอร์ใน 
3063) 
2.เทศบาลเมืองวาริน โทร. 199 

ปฏิบัติตาม 

แผน
ดับเพลิง 

แจ้งรปภ./หน่วยบรรเทาและป้องกันสาธารณ
ภัย 

แจ้งผู้ประสานงานของศูนย์อปพร. อบต.เมือง
ศรีไค 

คุณทศพล  ศรีรักษา 
โทร. 045-424619 

ผู้พบเห็นเหตุการณ์คน
แรก 
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  6.3 แผนผังการระงับอัคคีภัยการอพยพหนีไฟ 

 
 

ผู้พบเห็น
เหตุการ

ณ์ 

คนแรก 

แผนผังการระงับอัคคีภัยการอพยพหนีไฟ 

                  ใช้แผนการอพยพหนีไฟ 

- เคลื่อนย้ายทรัพย์สินและเอกสารสําคัญ 
- ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
- รายงานผู้บังคับบัญชาและหัวหน้าชุดปฏิบัติการ
ดับเพลิง 
- ควบคุมอย่าให้ใครเข้าไปเก็บสิ่งของส่วนตัวอีก 

ตั้งสติ/ตัดสินใจว่า 

ดับเพลิงได้ 
ด้วยตัวเองหรือไม่ 

รายงาน
ผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับ 

แจ้งเพ่ือนร่วมงาน/
หัวหน้าช่วยดับเพลิง 

ใช้แผนปฏิบัติการระงับ
เพลิงไหม้ข้ันต้น 

ดับไม่ได ้
ใช้แผนปฏิบัติการระงับเพลิงไหม้

ข้ันรุนแรง - ตัดกระแสไฟฟ้า 
- แจ้งเจ้าหน้าที่ 
รปภ. 
- ช่วยกันดับเพลิง 

- แจ้งหน่วยดับเพลิง  
1.ศูนย์วิทยบุ้านบวั  
โทร. 045-353063 (3063) 
2.เทศบาลเมืองวาริน โทร. 199  
- ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ทันที 
- รปภ. จัดการจราจรโดยรอบ 

ได้ เพลิงสงบ 

ไม่ได้ 

ดับเพลิงด้วยเคร่ืองดับเพลิง 
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 6.4 แผนผังการปฏิบัติเมื่อประสบเหตุเพลิงไหม้ในอาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้พบเห็นเหตุการณ์คนแรก 

เข้าระงับเหตุเบื้องต้นและกดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

แผนผังการปฏิบัติเม่ือประสบเหตุเพลิงไหม้ในอาคาร 

ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ 

เม่ือได้ยินสัญญาณแจ้งเหตุ 

ผู้รับผิดชอบรายงานเหตุเพลิงไหม้ให้คณบดีทราบ 

กรณีเหตุเพลิงไหม้ไม่รุนแรง 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ติดต่อประสานงาน 

ให้ผู้รับผิดชอบระงับเหตุ 

กรณีเหตุเพลิงไหม้รุนแรง 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ติดต่อประสานงาน 

กับหน่วยบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือขอความ
ช่วยเหลือ 
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      ภาคผนวก 
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เม่ือได้ยินเสียงตามสาย
ประกาศให้ซ้อมหนไีฟ 

ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปิดไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างทุกห้องและ
ตามทางเดิน 

แผนผังข้ันตอนการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 

ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเดินลงบันไดกลาง 
เพ่ือไปรวมตัวกันที่จุดรวมพลที่กําหนด 

แสดงวิธีการใช้เคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือ 

ให้ผู้ซ้อมหนีไฟได้ชมตัวอย่าง 

เสร็จสิ้นการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 
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หมายเลขโทรศัพท์สําหรบัการตดิต่อสื่อสารและประสานงานเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
    

หมายเลขโทรศัพท/์เบอร์ภายใน โรงพยาบาล 
คณะเกษตรศาสตร์ 0-4535-3500 รพ.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 0-4535-3909 (3909) 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 0-4528-8400-3 รพ.ค่ายฯ 0-4532-1173-5 
กองกายภาพฯ 0-4535-3075-6 (3075-6) รพ.วารินชําราบ 0-4526-7259-63 
สนง.สวนและสิ่งแวดล้อม 0-4535-3073-4 (3073-4) รพ.ส่งเสริมสุขภาพเขต 7 0-4528-8586-7 
หน่วยฯรักษาความปลอดภัย 0-4535-3063 (3063) รพ.สรรพสิทธิประสงค ์ 0-4524-4953 
สํานักงานไร่ฝึกฯ 0-4535-3543 (3043) รพ.อุบลรักษ์ธนบุรี 0-4526-0285,0-4526-0300 
    รพ.ราชเวช 0-4528-0041-2 

คณบดี       

รศ.ธีระพล  บันสิทธ์ิ 08-1264-9940 หน่วยบริการสาธารณูปโภค 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร   การไฟฟ้า วารินชําราบ 0-4539-6054-5 
ดร.ภาคภูมิ  สืบนุการณ์ 08-1877-8066 การประปา อ.เมือง จ.อุบลฯ 0-4524-3911 

หัวหน้าสํานักงานเลขาฯ   องค์การโทรศัพท์ วารินชําราบ 0-4532-2022-3 
นายเทวัญ  ตติยรัตน์ 08-9947-4055     

หัวหน้าสํานักงานไร่ฝึกฯ   หน่วยดับเพลงิ 
ผศ.พิทักษ์  สิงห์ทองลา 08-9286-3969 หน่วยดับเพลิงม.อุบลฯ 1360 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย   คุณกิตติพศ โทร. 08-6876-6950 

ผศ.ดร.วิริยา  พรมกอง 08-6844-9109 อบต. เมืองศรีไค   

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   คุณทศพล  ศรีรักษา โทร. 0-4542-4619 

ดร.สุกัญญา  คลงัสินศิริกุล 08-1530-0591 อบต. เทศบาล วารินชําราบ   

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   คุณจีระชัย  ไกรกังวาร โทร. 0-4532-1031 

ดร.สราญ 08-9424-0475 สถานีตํารวจ 
ผช.คณบดีฝา่ยประกันฯ   สถานีตํารวจภูธรวารินฯ   
ดร.เมธินี 08-1739-6890 ผู้กํากับฯ สภ.วารินฯ   

อธิการบดี 0-4535-3053 พ.ต.อ. อดิเทพ  พิชาดุลย์ โทร. 0-4532-1215 

เลขานุการอธิการบดี 0-4535-3053 สถานีตํารวจเมืองศรีไค   

หมายเลขโทรศัพทบ์ุคลากร ผู้กํากับฯ สภ.เมืองศรีไค โทร. 0-4543-3120 

...................................................... ..............................................     

...................................................... .............................................. ฉุกเฉิน 

...................................................... .............................................. แพทย์ฉุกเฉิน/รถพยาบาล 1669 

...................................................... .............................................. สายด่วนกรมทางหลวง 1586 

...................................................... .............................................. 
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13: 0-4531-5579ต่อ

1300 

...................................................... .............................................. สนง.ป้องกันและบรรเทา 0-4531-3003 



...................................................... .............................................. สาธารณภัย อุบลฯ 
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17 
ข้อมูลถังดับเพลิงประจําแต่ละชัน้ อาคารเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 ถังดับเพลิงชั้นล่าง ตําแหน่งที ่ วันบรรจุนํ้ายา วันหมดอาย ุ หมายเหตุ  
   1 8 มีค.56 8 มีค.58    
   2 8 มีค.56 8 มีค.58    
   3 8 มีค.56 8 มีค.58    
   4 8 มีค.56 8 มีค.58    
   5 8 มีค.56 8 มีค.58    
   6 8 มีค.56 8 มีค.58    
   7 8 มีค.56 8 มีค.58    
   8 8 มีค.56 8 มีค.58    
   9 8 มีค.56 8 มีค.58    

1 
2 

3 
4 

5 

6 

7 

8 

ผัง
ชั้น

 3
 : 

อา
คา

ร



   10 8 มีค.56 8 มีค.58    
   11 8 มีค.56 8 มีค.58    
   12 8 มีค.56 8 มีค.58    
   13 8 มีค.56 8 มีค.58    
   14 8 มีค.56 8 มีค.58    
   15 8 มีค.56 8 มีค.58    
 ถังดับเพลิงชั้น 2 1 8 มีค.56 8 มีค.58    
   2 8 มีค.56 8 มีค.58    
   3 8 มีค.56 8 มีค.58    
   4 8 มีค.56 8 มีค.58    
   5 8 มีค.56 8 มีค.58    
   6 8 มีค.56 8 มีค.58    
   7 8 มีค.56 8 มีค.58    
   8 8 มีค.56 8 มีค.58    
   9 8 มีค.56 8 มีค.58    
   10 8 มีค.56 8 มีค.58    
 ถังดับเพลิงชั้น 3 1 8 มีค.56 8 มีค.58    
   2 8 มีค.56 8 มีค.58    
   3 8 มีค.56 8 มีค.58    
   4 8 มีค.56 8 มีค.58    
   5 8 มีค.56 8 มีค.58    
   6 8 มีค.56 8 มีค.58    
   7 8 มีค.56 8 มีค.58    
   8 8 มีค.56 8 มีค.58    

18 
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รายชื่อคณะกรรมการฯผู้จัดทําแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 

(คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะเกษตรศาสตร์) 
      
 1 รศ.ธีระพล  บันสิทธ์ิ (คณบดี) ประธานกรรมการ  
 2 ดร.ภาคภูมิ  สบืนุการณ์ (รองคณบดีฝ่ายบริหาร) รองประธานกรรมการ  
 3 ดร.สราญ ปริสทุธิกุล (รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา) กรรมการ  
 4 ดร.สุกัญญา คลังสินศิริกุล (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) กรรมการ  
 5 ผศ.ดร.วิริยา พรมกอง (รองคณบดีฝ่ายวิจัย) กรรมการ  
 6 ดร.เมทีนี มาเวียง (ผช.คณบดีฝ่ายประกันคุณภาพฯ) กรรมการ  
 7 ผศ.พิทักษ์ สิงห์ทองลา (หัวหน้าสํานักงานไร่ฝึกทดลองฯ) กรรมการ  

1

2

3



 8 นายเทวัญ  ตติยรัตน์ (หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ) กรรมการ  
 9 นางขนิษฐา  พระสุพรรณ์  กรรมการ  
 10 นางลักขณา จาํเริญ  กรรมการ  
 11 นางเบญจมาศ  บุญเจริ  กรรมการ  
 12 นางกินรี  เจรญิผล  กรรมการ  
 13 นางอุไรวรรณ  บัวสอน  กรรมการ  
 14 นางสางอุไร  ศรีสําอางค์  กรรมการ  
 15 นางสุจิตร  อุตรมาตย์  กรรมการและเลขานุการ  
 16 นางนงนิตย์  ครองกํ่า  กรรมการและผช.เลขาฯ  
      
      
      



 


