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โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย ประจ าปี  2554 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 
1. ชื่อโครงการ  โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย  

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   ประจ าปี  2554 
2. หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบโครงการ  ส านักงานอธิการบดี 
3. ระยะเวลาในการด าเนินการ  เริ่มต้น วันที่  16-17  กันยายน  2554 สิ้นสุด วันที่ 16 กันยายน  2554  
4. สถานที่ในการด าเนินงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
5. งบประมาณ  300,000 บาท  แหล่งงบประมาณ  งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้  (บ.กศ.) 
6. ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ ระดับชาติ/กระทรวง/หน่วยงาน/พื้นที่ 

 
ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ ระบุ 

1. แผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. 2554 
    1.1 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
    1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยตามหลักการ

บริหารจัดการที่ดี 
    1.3 เป้าประสงค์ เป็นมหาวิทยาลัยทีบ่ริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ 
    1.4 กลยุทธ์ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งใน

และต่างประเทศเพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

3. อ่ืน ๆ  - 
 

7. ที่มาของความต้องการและความส าคัญของโครงการ 
7.1 ที่มาของโครงการ 
       []  ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย/ประชาชน/บุคลากร/นักศึกษา 
       []  ความต้องการแก้ปัญหาหรือการด าเนินภารกิจโดยส่วนราชการ 
       []  พัฒนามหาวิทยาลัยตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 
       []  นโยบายพัฒนาของภาครัฐและแผนพัฒนาของหน่วยงาน 
       []  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศเพ่ือสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
       []  เป็นมหาวิทยาลัยที่บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ 
       []  ความเข้าใจที่ตรงกันและพร้อมรับปัญหาที่คาดไม่ถึง 



 

2 
 

7.2 สภาพปัญหา/ความต้องการ 
  7.2.1 ระบุปัญหาและความต้องการ 

      บุคลากรทุกหน่วยงาน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต้องการเตรียมความพร้อม  และสร้าง
ความเข้าใจ  เรียงตามโครงสร้างตั้งแต่ระดับหลักสูตร/สาขาวิชา ศูนย์ กอง ระดับคณะ/ส านัก และระดับมหาวิทยาลัย มี
ความรู้  ความเข้าใจ เป็นแนวทางเดียวกัน เกี่ยวกับการป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย มีทักษะและ
ความพร้อมสามารถน าไปใช้ในสภาวะฉุกเฉินได้อย่างไม่ตื่นกลัวหรือตกใจรวดเร็วและปลอดภัย สร้างทัศนคติที่ดีในการ
ร่วมมือป้องกันและระงับอัคคีภัย เพ่ือป้องกันความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัยในอนาคตได้ 

7.2.2 ความจ าเป็นเร่งด่วน 
บุคลากรทุกหน่วยงาน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีความต้องการเตรียมความพร้อม ความ

เข้าใจ เป็นแนวทางเดียวกัน เกี่ยวกับการป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย มีทักษะและความพร้อม
สามารถน าไปใช้ในสภาวะฉุกเฉินได้อย่างไม่ตื่นกลัวหรือตกใจรวดเร็วและปลอดภัย สร้างทัศนคติที่ดีในการร่วมมือ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย 

7.2.3 การยืนยันปัญหาและความต้องการ 
       [ ]  มี  [   ]  ไม่มี 
    ระบุหน่วยงานที่ยืนยันปัญหา/ความต้องการของโครงการ  

ทุกหน่วยงาน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต้องการเตรียมความพร้อม  และสร้างความเข้าใจ  
เรียงตามโครงสร้างต้ังแต่ระดับหลักสูตร/สาขาวิชา ศูนย์ กอง ระดับคณะ/ส านัก และระดับมหาวิทยาลัย มีความรู้  
ความเข้าใจ เป็นแนวทางเดียวกัน เกี่ยวกับการป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย มีทักษะและความ
พร้อมสามารถน าไปใช้ในสภาวะฉุกเฉินได้อย่างไม่ตื่นกลัวหรือตกใจมีความรวดเร็วและปลอดภัย  สร้างทัศนคติที่ดี
ในการร่วมมือป้องกันและระงับอัคคีภัย เพ่ือป้องกันความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัยในอนาคตได้  

 7.3  ความถูกต้องทางจริยธรรมและความเป็นไปได้ในสังคม 
 7.3.1  ความถูกต้องทางจริยธรรม 
   เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามภารกิจหลักตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ของส านักงานคณะกรรมการ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

  7.3.2  ความเป็นไปได้ในสังคม 
  บุคลากรทุกหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับหลักสูตร/สาขาวิชา ศูนย์ กอง ระดับคณะ/ส านัก และระดับ

มหาวิทยาลัย มีความต้องการมีความรู้  ความเข้าใจ เป็นแนวทางเดียวกัน เกี่ยวกับการป้องกันและการบรรเทาสา
ธารณภัยด้านอัคคีภัย มีทักษะและความพร้อมสามารถน าไปใช้ในสภาวะฉุกเฉินได้อย่างไม่ตื่นกลัวหรือตกใจรวดเร็ว
และปลอดภัย สร้างทัศนคติที่ดีในการร่วมมือป้องกันและระงับอัคคีภัยได้ 

 อีกท้ังเพ่ือให้การด าเนินกิจการด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
พัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
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8.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า ภัยพิบัติท้ังที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าของ

มนุษย์ ได้สร้างความสูญเสียให้เกิดข้ึนในทุกภูมิภาคของประเทศ  และทั่วโลกและมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงมาก
ยิ่งขึ้น จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ เพ่ือป้องกันอันตรายและลดความ
สูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากภัยพิบัติได้เป็นอย่างดี 
   ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ได้เล็งเห็นความส าคัญด้านการจัดการภัยพิบัติด้านอัคคีภัย  
ที่เกิดจากธรรมชาติ และภัยที่เกิดข้ึนจากการกระท าของมนุษย์อันส่งผลให้เกิดสาธารณภัย ( DISASTER ) ต่อประชาชน
ส่วนรวม และหมู่มากให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ตลอดทั้งเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ และทักษะเพ่ือการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยให้กับหน่วยงานของตนเอง เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตประจ าวันและลดความสูญเสียทั้งชีวิต
และทรัพย์สินตลอดทั้งเศรษฐกิจในภาครวม ตามบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 
9.  กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

9.1 กลุ่มเป้าหมายของโครงการ (Customers) 
 9.1.1  กลุ่มเป้าหมาย  บุคลากร และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯ  รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 9.1.2  ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย  บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 300  คน  
 9.1.3  พ้ืนที่กลุม่เป้าหมาย  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
 9.1.4  สถานะของกลุ่มเป้าหมาย  บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  9.1.5  สภาพปัญหา/ความเดือดร้อนของโครงการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
มีความต้องการให้บุคลากรของทุกหน่วยงาน มีความรู้  ความเข้าใจ เป็นแนวทางเดียวกัน เกี่ยวกับการป้องกันและการ
บรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย มีทักษะและความพร้อมสามารถน าไปใช้ในสภาวะฉุกเฉินได้อย่างไม่ตื่นกลัวหรือตกใจ
รวดเร็วและปลอดภัย สร้างทัศนคติที่ดีในการร่วมมือป้องกันและระงับอัคคีภัยได้ 

9.1.6  ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโครงการ  บุคลากรทุกหน่วยงาน และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ต้องการเตรียมความพร้อม  และสร้างความเข้าใจ  เรียงตามโครงสร้างตั้งแต่ระดับหลักสูตร/สาขาวิชา 
ศูนย์ กอง ระดับคณะ/ส านัก และระดับมหาวิทยาลัย มีความรู้  ความเข้าใจ เป็นแนวทางเดียวกัน เกี่ยวกับการป้องกนั
และการบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย มีทักษะและความพร้อมสามารถน าไปใช้ในสภาวะฉุกเฉินได้อย่างไม่ตื่นกลัว
หรือตกใจรวดเร็วและปลอดภัย สร้างทัศนคติที่ดีในการร่วมมือป้องกันและระงับอัคคีภัย เพ่ือป้องกันความเสี่ยงการเกิด
อัคคีภัยในอนาคตได้ 
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9.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 
 
ประเภทผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อิทธิพลที่มีต่อโครงการ การด าเนินการบริหารจัดการ 

1. ภาคประชาชน (โนนศรีสวัสดิ์) มีทักษะและความพร้อมสามารถน าไปใช้ใน
สภาวะฉุกเฉินได้อย่างไม่ตื่นกลัวหรือตกใจ
รวดเร็วและปลอดภัย 

เสริมสร้างความรู้ ทักษะและความ
พร้อมสามารถน าไปใช้ในสภาวะ
ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย 

2. ภาคเอกชน  
(ร้านค้าประชาชนใกล้เคียง) 

มีความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับเกี่ยวกับการ
ป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัยด้าน
อัคคีภัย 

เครือข่ายชุมชนป้องกันและการ
บรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย 

3. ภาคท้องถิ่น  
(อบต.อบจ.เทศบาล มหาสารคาม) 

มีความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับเกี่ยวกับการ
ป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัยด้าน
อัคคีภัย 

เครือข่ายชุมชนป้องกันและการ
บรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย 

4. ภาครัฐ (ระบ)ุ 
โรงพยาบาลมหาสารคาม 
สถานีต ารวจภูธรมหาสารคาม   

มีความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับเกี่ยวกับการ
ป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัยด้าน
อัคคีภัย 

เครือข่ายชุมชนป้องกันและการ
บรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย 

5. นักศึกษา  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม) 

มีทักษะและความพร้อมสามารถน าไปใช้ใน
สภาวะฉุกเฉินได้อย่างไม่ตื่นกลัวหรือตกใจ
รวดเร็วและปลอดภัย 

เสริมสร้างความรู้ ทักษะและความ
พร้อมสามารถน าไปใช้ในสภาวะ
ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย 

6. บุคลากร  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม) 

มีทักษะและความพร้อมสามารถน าไปใช้ใน
สภาวะฉุกเฉินได้อย่างไม่ตื่นกลัวหรือตกใจ
รวดเร็วและปลอดภัย 

เสริมสร้างความรู้ ทักษะและความ
พร้อมสามารถน าไปใช้ในสภาวะ
ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย 

7. อ่ืน ๆ (ระบ)ุ - - 
 
 
10.  วัตถุประสงค์ 

10.1 เป้าหมายของโครงการ 
 -  เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ เป็นแนวทางเดียวกัน เกี่ยวกับการป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัยด้าน
อัคคีภัย มีทักษะและความพร้อมสามารถน าไปใช้ในสภาวะฉุกเฉินได้อย่างไม่ตื่นกลัวหรือตกใจรวดเร็วและปลอดภัย 
สร้างทัศนคติที่ดีในการร่วมมือป้องกันและระงับอัคคีภัยได้ 
 -  เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามภารกิจหน้าที่ก าหนดไว้ในระเบียบและข้อกฎหมายของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
         -  เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 



 

5 
 

         -  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ในเชิงทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ที่เก่ียวกับสาธารณภัยให้กับองค์กร  บุคลากรและผู้ที
เกี่ยวข้องให้มีความตระหนักในความปลอดภัยจากเหตุอัคคีภัยในทุก ๆ รูปแบบ        
          
         - เพ่ือเสริมสร้างด้านการมีส่วนร่วมในการแจ้งเตือนภัย ด้านการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในระยะก่อนเกิดภัย 
(WARNING PHASE) ระยะเกิดภัย (IMPACT PHASE) และระยะการเกิดภัย 
         -  เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายด้านการจัดการภัยพิบัติโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และชุมชนเป็นฐาน 
 
       10.2 ผลผลิต (Output) ที่ได้รับจากโครงการ 

ประเภท ตัวช้ีวัด (Indicators) เป้าหมาย (Target) 
1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้  ความ

เข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันและการบรรเทาสา
ธารณภัยด้านอัคคีภัย 

บุคลากรภายใน มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏมหาสารคาม และผู้มสี่วนได้
ส่วนเสีย  ร้อยละ 90 

2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้  ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการป้องกันและการบรรเทาสาธารณ
ภัยด้านอัคคีภัย มีทักษะและความพร้อม
สามารถน าไปใช้ในสภาวะฉุกเฉินได้อย่างไม่ตื่น
กลัวหรือตกใจรวดเร็วและปลอดภัย 

บุคลากรภายใน มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏมหาสารคาม ทุกหน่วยงาน 
และผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ร้อยละ 85 

3. ตัวชี้วัดความทันต่อเวลา: โครงการฯ ส าเร็จในระยะเวลาที่ก าหนด   16-17  กันยายน 2554 
4. ตัวชี้วัดความคุ้มค่าเงิน: โครงการฯใช้จ่ายตามงบประมาณตามวงเงินที่

ก าหนด 
300,000  บาท 

 
10.3 ผลลัพธ์ (Outcome) ที่เกิดจากโครงการ  
เป้าหมายผลลัพธ์ 

ของโครงการ 
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง 

เชิงบวก (Positive) เชิงลบ (Nagative) 
เพ่ือให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย  มีความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
เกี่ยวกับการป้องกันและการบรรเทา
สาธารณภัยด้านอัคคีภัย 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม มีเพ่ือให้มีความรู้  ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันและการ
บรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย มี
ทักษะและความพร้อมสามารถ
น าไปใช้ในสภาวะฉุกเฉินได้อย่างไม่ตื่น
กลัวหรือตกใจรวดเร็วและปลอดภัย 

- 
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10.4 ผลกระทบ (Impact) ที่เกิดจากโครงการ 
 

ผลกระทบของโครงการ 
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง 

เชิงบวก (Positive) เชิงลบ (Nagative) 
เชิงปริมาณ: จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับ

ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ
ป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัย
ด้านอัคคีภัย 

- 

เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้  ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันและการ
บรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย มี
ทักษะและความพร้อมสามารถ
น าไปใช้ในสภาวะฉุกเฉินได้อย่างไม่
ตื่นกลัวหรือตกใจรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

- 

 
11. วิธีด าเนินงาน 
 -  ส ารวจข้อมูล ติดต่อประสานงานและเขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติด าเนินการ 
 -  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

-  ประชุมคณะคณะกรรมการด าเนินงาน 
      -  การประสานงานขั้นเตรียมการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จะใช้สถานที่ในการจัดท าโครงการเพ่ือก าหนดวัน
เวลา และข้ันตอนการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย 
        -  จัดเตรียมสถานที่ พิธีเปิดพิธีปิด 
        -  จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย 
       -  จัดเตรียมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 
       -  ด าเนินการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย  
 -  รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
 
12. สถานที่ด าเนินการ 
          -  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา  (ตึก 15 ชั้น)  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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 13. ระยะเวลาในการด าเนินการ  จ านวน  2  วัน  วันที ่ 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  ให้ความรู้ทางวิชาการเก่ียวกับแผนป้องกันอัคคีภัย 

ภาคปฏิบัติ   ซ้อมแผนการเผชิญเหตุและการระงับเหตุอัคคีภัย 

         -  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
         -  สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยในเขตชุมชน 
         -  อาสาสมัคร กู้ชีพ กู้ภัย ภายในจังหวัดมหาสารคาม 
         -  บุคลากรทางการศึกษา เช่น คณะผู้บริหาร  ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา บุคคลากร ในความรับผิดชอบ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
         -  ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
         -  ชุมชนรวบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 
15. หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ  ฝึกซ้อมแผนฯ ในครั้งนี้ 

1) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
2) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  
3) สถานีต ารวจภูธรมหาสารคาม   
4) โรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม  
5) โรงพยาบาลโกสุมพิสัย 
6) การประปาส่วนภูมิภาค 
7) การไฟฟ้า 
8) เทศบาลต าบลขามเรียง 
9) ส านักงาน ปภ. จังหวัดมหาสารคาม 
10) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม 
11) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม 
12) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม 
13) ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม/ประธานชมรมผู้สื่อข่าว/ผู้อ านวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง

ประเทศไทย 
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14) ศูนย์ ปภ. เขต 6 ขอนแก่น 
15) มูลนิธิมหาสารคามการกุศล   
16) มูลนิธิอโศก  
17) มูลนิธิเทพนิมิต    

 
 
 
 
16. ผลที่คิดว่าจะได้รับ 
         -  มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคามด าเนินการตามภารกิจและแนวทางปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทย 
         -  เจ้าหน้าที่บุคลากรที่เก่ียวข้องในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีโอกาสพัฒนาองค์ความรู้เพ่ิมเติมใน
การปฏิบัติงาน 
         -  เครือข่ายหน่วยงานได้เรียนรู้และเข้าใจบทบาทด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านอัคคีภัย) 
         -  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะผู้บริหาร  ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา บุคคลากร  ได้เสริมสร้าง
ศักยภาพเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงานราชการ และชุมชนร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ    

- บุคลากรของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกัน
และการบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย มีทักษะและความพร้อมสามารถน าไปใช้ในสภาวะฉุกเฉินได้อย่างไม่ตื่นกลัว
หรือตกใจรวดเร็วและปลอดภัย สร้างทัศนคติที่ดีในการร่วมมือป้องกันและระงับอัคคีภัยได้ 
 อีกท้ังเพ่ือให้การด าเนินกิจการด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
พัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
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17. การวางแผนการด าเนินการของโครงการ 

    
ล าดับ

ที ่

งาน/กิจกรรม/
โครงการ 

หน่วยนับ เป้าหมาย 

ระยะเวลา 

งบประมาณ ค าชี้แจงการคิดงบประมาณ 
พ.ศ. 
2553 

พ.ศ. 2554 

ต.
ค.

 
พ.

ย.
 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ.
 

มี.
ค.

 
เม

.ย
. 

พ.
ค.

 
มิ.

ย.
 

ก.
ค.

 
ส.

ค.
 

ก.
ย.

 

1 โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยด้าน
อัคคีภัย 
ประจ าปี  2554 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏมหาสารคาม 

 

โครงการ 1 

            

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

รวมงบประมาณทั้งสิ้น             300,000 สามแสนบาทถ้วน 
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18. สรุปงบประมาณรายจ่ายโครงการ (จ าแนกตามงบรายจ่าย) 

 
ล าดับที่ งาน/กิจกรรม/โครงการ งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน เงินอุดหนุน รายจ่าย 

อ่ืน ๆ 
รวมทั้งสิ้น 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าครุภัณฑ ์ ค่าที่ดิน 

1 โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยด้านอัคคีภัย 
ประจ าปี  2554 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏมหาสารคาม 

 

-  - -  - - - - 300,000 - 300,000 
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19. การประเมินผล 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัย

ด้านอัคคีภัยที่เป็นแนวทางเดียวกัน สามารถน าไปใช้ในสภาวะฉุกเฉินได้อย่างไม่ตื่นกลัวหรือตกใจรวดเร็ว
และปลอดภัยได้  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  

2. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจต่อโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
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ก าหนดการโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย ครั้งที่ 1  
ประจ าปี 2554 

วันที่ 16 กันยายน 2554 

ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา  (ตึก 15 ชั้น) 
 

 08.00 – 08.45 น.       ลงทะเบียน 

 08.45 – 09.00 น.       พิธีเปิดการฝึกอบรม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์  ภูศรี  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

09.00  – 10.20 น.      การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานที่ท างาน 

                             - องค์ประกอบของไฟ 

                               - ประเภทของไฟ 

                                - การใช้น้ ายาเคมีในการดับไฟ 

                               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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ก าหนดการโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย ครั้งที่ 2     

ประจ าปี 2554     

วันที่ 17 กันยายน 2554 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
  

08.00 – 08.45 น.       ลงทะเบียน 

08.45 – 09.00 น.       พิธีเปิดการฝึกซ้อม โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม 

09.30 – 10.00 น.          วิทยากรฯ บรรยายสรุปแผนซ้อมอพยพหนีไฟ  

ผ่านฝ่ายประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 

10.00 น.              - เปิดสัญญาณเตือนภัย 

- ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน อพยพหนีไฟ  

ไปรวมกัน ณ จุดรวมพล ที่ลานจอดรถอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา   

(ตึก 15 ชั้น)   

-  กลุ่ม/ ส่วน/ ฝ่าย  ตรวจนบัจ านวนคนตามบัญชีรายชื่อมาปฏิบัติงานและใช้ 

เวลาอพยพหนีไฟภายในเวลาที่ก าหนด  ใช้เวลา  5  นาที  ในการอพยบ 

-  ตรวจสอบผู้ได้รับบาดเจ็บ 

-  ผู้รับผิดชอบโครงการ รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

-  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  กล่าวปิด 

 



 

 

 

 

 

 

แผนปฏบิัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 2554 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

จัดท าโดย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์   อ าเภอเมอืง 

จังหวัดมหาสารคาม  44000 



ค าน า 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ไดจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย 
โดยมีวัตถุประสงค ์   เพ่ือลดผลกระทบจาก ความเสี่ยงในสถานการณตาง ๆ    รวมทั้งแนวทางปฏิบัติ
ในขณะเกิดเหตุมีความพร้อมในการแกไขเหตุการณไดอย่างเหมาะสม รวดเร็ว มีประสิทธิภาพลดการ 
สูญเสียชีวิตและทรัพยสินของทางราชการ รวมทั้งการลดผลกระทบที่มีสาเหตุมาจากเหตุการณหรือ
ภาวะฉุกเฉินอ่ืนๆ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ขาราชการ พนักงานเจาหน้าที่และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ 
มีความร ู และความเขาใจในการป้องกันเรียนร ูวิธีปฏิบัติอยางถูกตองตามขั้นตอน สามารถเผชิญต่อ
สถานการณฉุกเฉินที่เกิดขึ้นไดอยางทันทวงที รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งแผนปฏิบัติการรองรับ
ภาวะฉุกเฉิน ฉบับนีป้ระกอบดวยแผนภาวะฉุกเฉิน 3 แผน คือ ภาวะฉุกเฉินระดับที ่ 1 ภาวะฉุกเฉิน
ระดบัที ่2 และภาวะฉุกเฉินระดับที่ 3  
 

จึงหวังเปนอยางยิ่งวา แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดังกลาว จะเปนเครื่องมือส าคัญในการสราง
ความเชื่อมั่นใหกับขาราชการและเจาหนาทีว่าจะมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีความต่ืนตัว 
เตรียมความพรอม และเกิดทักษะในการปฏิบัติตามแผนฯ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้าน
อัคคีภัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้เป็นอย่างดีต่อไป  
 

คณะกรรมการจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ตุลาคม 2553  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
หนา  

ค าน า                ก  
สารบัญ                ข 
บทน า                ค 
1. สภาพการณ 1              1 
2. ค าจ ากัดความ 2              2 
3. การจัดชั้นภาวะฉุกเฉิน              3 
4. แผนการปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน             4 
  ภาวะฉุกเฉินระดับที่ 1             4 
    ภาวะฉุกเฉินระดับที่ 2             5 
  ภาวะฉุกเฉินระดับที่ 3            6 
5. โครงสรางองคกรรองรับภาวะฉุกเฉิน           7 
6. แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการรองรับภาวะฉุกเฉิน         8 
7. แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน             9  
8. แผนปองกันและระงับอัคคีภัย               10  
9. แผนผังการปฏิบัติการเมื่อเกิดเพลิงไหมในเวลาราชการ          11  
10. แผนผังการปฏิบัติการเมื่อเกิดเพลิงไหมนอกเวลาราชการ           18  
11. แผนผังการระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ            19  
12. แผนผังการปฏิบัติเมื่อประสบเหตุเพลิงไหมในอาคาร         20 
13. แผนผังแสดงขั้นตอนการฝกซอมอพยพหนีไฟ  ปี 2554         21  
 
 
 

ภาคผนวก  
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย  

           -ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ด้านอัคคีภัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 - การวิเคราะห์ผลกระทบที่มีผลต่อการจัดการกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการ
สนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 - โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๔ 
  



บทน า 
 

อัคคีภัยเป็นสาธารณภัยอย่างหนึ่งซึ่งอาจเกิดข้ึนได้ทุกเวลา   และทุกสถานที่ที่มีองค์ประกอบ
ของไฟครบถ้วน เมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้นย่อมน ามาซึ่งความสูญเสีย แก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็น
จ านวนมาก ซึ่งทุกวันนี้ความรุนแรงของอัคคีภัยเพิ่มทวีความรุนแรงมากข้ึน   เนื่องจากความเจริญของ
บ้านเมืองได้พัฒนาขึ้น การตรวจสอบอาคารที่มีความเสี่ยงให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอ จะช่วยลดความ
สูญเสียต่อชีวิตและความเสียหาย  ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมาก   เพ่ือเป็นการป้องกัน
อัคคีภัยที่อาจเกิดข้ึน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงไดจ้ัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยด้านอัคคีภัยขึ้น  

แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   เป็น
แนวทางในการพัฒนากระบวนการสรางคุณคา และกระบวนการสนับสนุนขององคกรตามหมวดที่ 6 
การจัดการกระบวนการทีก่ าหนดใหองค์กรมีระบบรองรับภาวะฉุกเฉิน   ซ่ึงมีสาระดังนี้  ส่วนราชการ
ต้องมีระบบรองรับภาวะฉุกเฉินตาง ๆ  ที่อาจเกิดผลกระทบต่อการจัดการในกรณีเกิดเหตุ  หรือ
ภาวะฉุกเฉินขึ้นในองค์กร  เพ่ือให้ส ่วนราชการสามารถด าเนินงานอยางตอเนื่อง  โดยสวนราชการมี
วิธีการเพ่ือท าใหมัน่ใจได้วาระบบงาน  และสถานที่ท างานมีการเตรียมความพรอมต่อการเกิดอัคคีภัย
หรือภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ   ซ่ึงไดค านึงถึงการปองกันการจัดการความตอเนื่องของการด าเนินการด้าน
อัคคีภัย  และภาวะฉุกเฉินอาจเกี่ยวของกับสภาพอากาศ สาธารณูปโภค ความปลอดภัย การจลาจล 
หรือเกิดจาก ภาวะฉุกเฉินในระดับทองถิน่หรือระดับชาติ ซึ่งค าวา “ภาวะฉุกเฉิน” หมายถึง สภาวะทีมี่
อันตราย แฝงอยู่ที่อาจกอใหเกิดผลตอบุคคล ทรัพยสิน และสิ่งแวดลอม หรือเป็นสภาวะที่ยากตอการ
ควบคุมใหกลับส ูสภาวะปกติในทันทีทันใด  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  พ.ศ. 2554 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    เปนสถาบันอุดมศึกษาซ่ึงมีกระบวนการด าเนินงานที่
หลากหลาย   โดยมีกระบวนการหลัก คือ  การใหบริการดานการจัดการศึกษา   สภาพทั่วไปของมหาวิทยาลยัฯ   
ประกอบด้วย บุคลากรจ านวน  817 คน   มีจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียน นักศึกษา จ านวนประมาณ 
10,316 คน  มีจ านวนอาคารสถานที ่79 หลัง  ซึ่งรวมสระว่ายน้ า มีโรงแรมจ านวน 1 หลัง  มีโรงอาหาร
จ านวน 1 หลัง ซ่ึงอาคารตาง ๆ จะกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 500 ไร่   
นอกจากนี้  ยังมีการใช้ยานพาหนะในการเดินทางของบุคลการ นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย และ
ผู้ใช้บริการอยู่เป็นประจ า  นอกจากนั้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ยังมีตึกท่ีเป็นอาคารไม้ และ
อาคารสูงหลายอาคารที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณ  เพ่ือใช้เป็นห้องเรียนและสถานที่ฝึกอบรมทั้งบุคลากร
ภายในและภายนอกอยู่เสมอ  ซึ่งมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา  และอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคลกร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัย และผู้มาใช้บริการ  หากเกิดเหตุกรณีฉุกเฉิน  เช่น การเกิดอัคคีภัยขึ้น  เป็นต้น 

 

   1. สภาพการณ ์

ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   จึงสมควรจัดให้มีแผนปฏิบัติการป้องกันและระบบ
การจัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถระงับเหตุการณหรือภาวะฉุกเฉินและควบคุมสถานการณไดอยาง
เหมาะสม  เพ่ือปองกันอันตราย และเกิดความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสินของนักเรียนนักศึกษา 
บุคลากร  ผ ูใชบริการ  และของมหาวิทยาลัยฯ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือลด
ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ 



2. ค าจ ากัดความ  

2.1 ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Situation)  

หมายถึง   เหตุการณ หรือ ภาวะการณผิดปกติเม่ือเกิดข้ึน  แลวท าใหเปนอันตรายตอชีวิต
ทรัพย์สินหรือท าใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัยฯ  และหรือพ้ืนทีใ่กลเคียง  

2.2 การเตรียมการเพื่อตอบสนองภาวะฉุกเฉิน  
หมายถึง แผนการส าหรับควบคุมระงับภาวะฉุกเฉินเพ่ือปองกันอันตราย   และความเสียหาย 

ทีม่ีผลกระทบตอชีวิตทรัพยสิน และสิ่งแวดลอมใหเกิดนอยที่สุด  มีการก าหนดหน้าทีข่องบุคลากรและ 
อุปกรณในมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือการระงับภาวะฉุกเฉิน  โดยค านึงถึงชีวิตและสิ่งแวดลอมใหปลอดภัยกอน  



3. การจัดชั้นภาวะฉุกเฉิน  

มหาวิทยาลัยฯ  ไดมีการจัดชั้นภาวะฉุกเฉิน   โดยแบงออกเปน 3 ระดับ ดังตอไปนี้ 

ภาวะฉุกเฉินระดับที่ 1  

เปนเหตุอันตรายหรือภัยคุกคามขนาดเล็กที่เกิดขึ้นในสถานที่หรือบริเวณท่ีไมมีผลกระทบต่อ
นักศึกษา บุคลการ ผ ูใชบริการ และสิ่งแวดลอมภายนอกสถานที่เกิดเหตุ ซึ่งเจาหนาที่ประจ าพ้ืนที่เกิด
เหตุ  หรือผ ูทีเ่ปนตนเหตุสามารถควบคุมและระงับเหตุหรือภาวะการณนั้นได 

ภาวะฉุกเฉินระดับที่ 2  

เปนเหตุอันตรายหรือภัยคุกคามท่ีเกิดขึน้ภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยมีผลกระทบตอนักศึกษา  
บุคลกร ผ ูใชบริการ และสิ่งแวดลอมภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงเกินความสามารถของ มหาวิทยาลัยฯที่
จะระงับเหตุหรือภาวะการณทีเ่กิดข้ึนนั้นได้  และจะตองขอความชวยเหลือจากหนวยงานภายนอกที่มี
หนาทีร่ับผิดชอบโดยตรง เชน สถานีดับเพลิง โรงพยาบาล สถานีต ารวจ  ในเขตพ้ืนทีร่ับผิดชอบ หรือ
สถานประกอบการขางเคียง เปนตน  

ภาวะฉุกเฉินระดับที่ 3  

เปนเหตุอันตรายหรือภัยคุกคามขนาดใหญทีเ่กิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก ทีส่งผลตอการ
จัดการกระบวนการของมหาวิทยาลัยฯ  นักศึกษา บุคลกร  ผ ูใชบริการ  ประชาชน  และสิ่งแวดลอม 
อยางกวางขวาง ซึ่งหนวยงานภายนอกที่มีหนาทีร่ับผิดชอบโดยตรงในเขตพ้ืนทีไ่มสามารถระงับภัยและ
ควบคุมสถานการณได้   ซ่ึงจะตองขอความชวยเหลือจากหนวยงานรับผิดชอบระดับจังหวัดหรือระดับ 
ประเทศ หรือหนวยงานสนับสนุนเฉพาะทางจากภายนอกอ่ืน ๆ เปนตน  



4. แผนการปฎิบัติในภาวะฉุกเฉิน  
3.1 แผนการปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินระดับที่ 1  

หนวยงานระดับคณะฯ ส านัก วิทยาลัย หรือหนวยงานอืน่ที่เทียบเทาตามโครงสราง  
การบริหารของมหาวิทยาลัยฯ  ทีเ่กิดเหตุต้องด าเนินการดังนี้  

1. ใหผ ูรับผิดชอบเหตุหรือภาวะฉุกเฉินของหนวยงานเขาระงับเหตุ และด าเนินการตาม 
แผนปฏิบัติการฉุกเฉินของแตละหนวยงาน  
 2. ใหผ ูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงานแจงเหตุหรือภาวะฉุกเฉิน ใหอธิการบดีทราบใน
เบื้องตน โดยทางโทรศัพท์  หรือการสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็วที่สุด  

3.ในกรณีที่มีผ ูบาดเจ็บใหแจงศูนยพยาบาลของมหาวิทยาลัยฯ และโรงพยาบาลในพ้ืนทีเ่กิด 
เหตุทราบเบื้องตน รวมทั้งโรงพยาบาลเอกชนที่มีขอตกลง หรือขายการสื่อสารอ่ืนทีส่ะดวกและ 
รวดเร็ว  

4. แจงสถานประกอบการขางเคียงทราบ ทางโทรศัพท หรือขายการสื่อสารอ่ืนที่สะดวก และ
รวดเร็ว  

การรายงานตามขอ 2-4 ตองระบุขอมูลเบื้องตนในขณะเกิดเหตุเทาทีม่ีทัง้หมด ซึ่งจะเปน 
รายละเอียดในการติดตอสื่อสาร เพือ่ใหหนวยงานภายนอกทราบเหตุเบื้องตนและเตรียมเขา 
สนับสนุนตอไป ดังนี้ 

1) สถานทีเ่กิดเหตุ 
2) ภัยที่เกิด  
3) สาเหตุการเกิด  
4) ขนาดความรุนแรง  
5) การชวยเหลือ  

5. สั่งการใหบุคคลที่ตองรับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินของมหาวิทยาลัยฯ ทุกฝาย 
เตรียมการรองรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก กรณีเหตุการณอาจลุกลามเขาส ูระดับ 2 หรือ 
ระดับ  3 ดังนี้ 

5.1 ผ ูอ านวยการในภาวะฉุกเฉิน (ED) EMERGENGY DIRECTOR  
หนาที่เปนผ ูสั่งการสูงสุดของมหาวิทยาลัยฯ 

5.2 ผ ูสั่งการ ณ จุดเกิดเหตุ (OC) ONSCENE COMMANDER  
หนาทีเ่ปนผ ูสั่งการและบังคับบัญชา ณ ที่เกิดเหตุ 

5.3 ผ ูประสานงานของมหาวิทยาลัย (MC) MUTUAL AID CO-ORDINATOR  



 

หน้าที่เปนผ ูประสานงานเชื่อมโยงระหวาง OC กับหนวยงานการสนับสนุน
ภายนอกที่มีหนาทีร่ับผิดชอบโดยตรง หรือสถานประกอบการขางเคียง 

6. จัดเตรียมเจาหนาทีร่ะดับสูงเพ่ือรายงานเหตุการณและขอมูลทีเ่กีย่วของกับการระงับ
เหตุของ มหาวิทยาลัยฯ ใหหนวยสนับสนุนจากภายนอกทราบ  

3.2 แผนการปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินระดับที ่2  

เมือ่ภาวะฉุกเฉินเกิดความรุนแรงตั้งแตในระดับที่ 2 โดยหนวยงานที่เกิดเหตุแจง ขอรับการ
สนับสนุนไปยังหนวยงานขางเคียงใหหรือหนวยงานในพ้ืนที่เขตท่ีรับผิดชอบภาวะฉุกเฉินของ
มหาวิทยาลัยฯ ใหปฏิบัติดังนี้ 

1. พนักงานที่มีหนาทีเ่กีย่วของในแผนตอบสนองภาวะฉุกเฉินใหประจ าหนาทีเ่ตรียมพรอม 
รับกับเหตุการณภาวะฉุกเฉินที่เกิดข้ึน  

2. จัดเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยฯ ท าหนาทีร่วมกับหนวยสนับสนุนจากภายนอกดังนี้ 

2.1 ผ ูอ านวยการในภาวะฉุกเฉิน (ED) EMERGENGY DIRECTOR  เปนผ ูสั่งการ สูงสุด 
ของมหาวิทยาลัยฯ 

2.2 ผ ูสั่งการ ณ จุดเกิดเหตุ (OC) ONSCENE COMMANDER ท าหนาที่สั่งการและ 
บังคับบัญชา ณ ทีเ่กิดเหตุ  

2.3 ผ ูประสานงานของมหาวิทยาลัยฯ (MC) MUTUAL AID CO-ORDINATOR เปนผ ู 
ประสานงานเชื่อมโยงระหวาง OC กับหนวยงานการสนับสนุนภายนอกที่มีหนาทีร่ับผิดชอบ โดยตรง 
หรือสถานประกอบการขางเคียง  
 3. จัดเตรียมผ ูบริหารระดับสูง เพ่ือรายงานเหตุการณและขอมูลทีเ่กีย่วของกับการระงับเหตุ
ของมหาวิทยาลัยฯ ใหหนวยสนับสนุนจากภายนอกทราบ  
 4. ใหคณาจารย พนักงาน นักศึกษาฝกงาน ผ ูรับเหมา ผ ูมาติดตอ หรือผ ูที่ไมเกีย่วของในแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัยใหมารวมพลกันที่จุดรวมพลที่ก าหนดไว  

5. ประเมินสถานการณ์ 
6. การสิ้นสุดภาวะฉุกเฉิน เมื่อภาวะฉุกเฉินสามารถท าการระงับหรือควบคุมใหอย ูในภาวะ 

ปกติไดโดยมีการประกาศแจงจากอาคารส านักงาน โดยค าสั่งผ ูอ านวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน (ED)  

หมายเหตุ : กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจุดรวมพลตามภาวะเหตุการณ์  โดยผ  อ านวยการ 
ควบคุมภาวะฉุกเฉินจะแจงใหทราบทันทีหลังจากมีการกดสัญญาณแจงเหตุภาวะฉุกเฉิน หรือ 
ประกาศใหทราบ  เม่ือสถานการณเปลี่ยนแปลง  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 แผนการปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินระดับที่ 3  

เมือ่ภาวะฉุกเฉินเกิดความรุนแรงตั้งแตในระดับที่ 3  โดยมหาวิทยาลัยฯ  แจงขอรับการ
สนับสนุนไปยังหนวยงานที่ช านาญการเฉพาะดาน หรือหนวยงานที่รับผิดชอบภาวะฉุกเฉินนั้น โดยตรง
ระดับท่ีนอกหนือจากเขตพ้ืนทีท่ีร่ับผิดชอบของมหาวิทยาลัยฯ ใหปฏิบัติดังนี้ 

1. การจัดตัง้ศูนยอ านวยการรวมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย 
2. จัดเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยฯ ท าหนาทีร่วมกับหนวยสนับสนุนจากภายนอก ดังนี้ 

2.1 ผ ูอ านวยการในภาวะฉุกเฉิน (ED) EMERGENGY DIRECTOR เปนผู้สั่งการสูงสุด 
ของมหาวิทยาลัยฯ  

2.2 ผ ูสั่งการ ณ จุดเกิดเหตุ (OC) ONSCENE COMMANDER ท าหนาที่สั่งการและบังคับ 
บัญชา ณ ที่เกิดเหตุ 

2.3 ผ ูประสานงานของมหาวิทยาลัยฯ   (MC) MUTUAL AID CO-ORDINATOR  
เปนผ ูประสานงานเชื่อมโยงระหวาง OC กับหนวยงานการสนับสนุนภายนอก ที่มีหนาทีร่ับผิดชอบ
โดยตรง หรือสถานประกอบการขางเคียง  
   3. จัดเตรียมสถานที่ในการการจัดตั้งศูนยอ านวยการรวมในป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย 
 

  5. การสิ้นสุดภาวะฉุกเฉิน เมื่อภาวะฉุกเฉินสามารถท าการระงับหรือควบคุมใหอย ูในภาวะ
ปกติไดโดยมีการประกาศแจงจากอาคารส านักงาน โดยค าสั่งผ ูอ านวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน (ED)  

  4. จัดเตรียมผ ูบริหารระดับสูงเพื่อรายงานเหตุการณและขอมูลที่เกีย่วของกับการระงับ
เหตุของมหาวิทยาลัยฯ  ใหหนวยสนับสนุนจากภายนอกทราบ  
 



5. โครงสร้างฝ่ายรองรับภาวะฉุกเฉิน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ได้จัดท าโครงสร้างฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัยหรือภาวะฉุกเฉิน  เพ่ือให้ระบบการบริหารจัดการรวดเร็ว  

มีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์  ซึ่งมีโครงสร้างองค์กรรองรับภาวะฉุกเฉิน  ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวของในการรองรับภาวะฉุกเฉิน  
6.1 การแจงเหตุฉุกเฉิน : ผ ูพบเห็นเหตุการณดึงหรือกดป ุมแจงสัญญาณฉุกเฉินโดยทันที พรอมรีบ

ท าการระงับเหตุหรือโตตอบเหตุการณฉุกเฉินนั้นในเบื้องตน แลวรายงานใหหัวหนางาน หรืออาคาร 
ส านักงาน ทราบทางวิทยุสื่อสาร หรือ Intercom หรือรอจนกวาเจาของพ้ืนที่จะมาถึง โดยผ ูแจงตองให
รายละเอียด ดังนี้ 

 ชื่อผ ูแจง  

 สถานที่ / ต าแหนง ทีเ่กิดเหตุ 

 ประเภทเหตุการณทีเ่กิดข้ึน เชน เพลิงไหม, กาซรั่ว, สารเคมีหรือน า้มันหกรั่วไหล  

 สาเหตุของการเกิดเหตุการณ (ถาสามารถแจงได)  
 

6.2 ประเภทสัญญาณเตือนภัย / แจงเหตุฉุกเฉิน : สัญญาณเตือนภัย / แจงเหตุฉุกเฉินที่เกิดภายใน 
อาคาร หรือ สัญญาณฉุกเฉิน ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินแลวไมสามารถระงับเหตุได  

6.3 การบันทกึเหตุการณ : การบันทึกขอมูลที่เกีย่วของกับภาวะฉุกเฉินทั้งหมด ตั้งแตรายงานการ 
สอบสวน เหตุการณการเกิดเหตุระหวางเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุรวมทั้งขอมูลการฟนฟูสภาพทั้งสวนที่
เสียหายภายในมหาวิทยาลัย และสิ่งแวดลอมโดยสามารถท าการบันทึกเหตุการณดวยอุปกรณตางๆ ดังนี้ 

 เทปบันทึกเสียง  

 รายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ / อุบัติการณ ์หรือเหตุการณผิดปกติ 

 การสัมภาษณหรือสอบถามจากพนักงานที่เกีย่วของในภาวะฉุกเฉิน  รายงานสรุป
เสนอตอทีป่ระชุมหลังจากเหตุการณสงบ  

 ขอมูลการแถลงขาว การประชาสัมพันธตางๆ  
6.4 การใหขอมูลขณะเกิดเหตุภาวะฉุกเฉิน : การตอบค าถามขณะเกิดภาวะฉุกเฉินใหกับหนวยงาน

หรือบุคคลภายนอก เชน บริษัทขางเคียง ชาวบาน ผ ูสื่อขาว หนวยงานราชการทีเ่กีย่วของ และ อื่นๆ ผ ูทีใ่ห
ขอมูล ไดแก่ อธิการบดีเทานั้น  ยกเวนผ ูไดรับมอบหมายจากอธิการบดี 

6.5 ผลกระทบจากสถานประกอบการขางเคียง หรือพ้ืนที่ขางเคียงท่ีน ามาส ูภาวะฉุกเฉินของ  
มหาวิทยาลัยฯ : เมือ่มีภาวะฉุกเฉิน เชน เพลิงไหม้  หรือการระเบิดเกดิขึน้จากโรงงานขางเคียง   หรือพ้ืนที่ 
ขางเคียง แตสงผลกระทบกับพนักงานของมหาวิทยาลัยฯ  หรือผ ูทีป่ฏิบัติงานอย ูในมหาวิทยาลัยฯ เมือ่ไดรับ
แจง หรือทราบเหตุการณ์  ผ ูอ านวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน (ED) ของมหาวิทยาลัยฯ จะเปนผู้พิจารณา
และควบคุมสถาณการณ์  การปองกันพนักงานหรือมหาวิทยาลัยฯ โดยการเตรียมการเพ่ือตอบสนองภาวะ
ฉุกเฉินตามความรุนแรงระดับตางๆ ของภาวะฉุกเฉิน ส าหรับนอกเวลาท างานใหหัวหนางานที่ปฏิบัติงานอยู่
ปฏิบัติหนาทีแ่ทน โดยการติดตอประสานงานกับผ ูเกีย่วของของโรงงานที่เกิดเหตุ 



 

 
 
 
 
 
 

6.6 การปฏิบัติหลังภาวะฉุกเฉินสงบ  
ภายหลังจากท่ีสถานการณเหตุภาวะฉุกเฉินสามารถควบคุมไดและสงบลงแลวตองด าเนินการฟนฟู

สภาพทีเ่สียหายใหกลับส ูสภาพปกติใหไดโดยเร็วทีสุ่ด โดยปฏิบัติการด าเนินการแกไข อยางตอเนื่อง เพ่ือฟนฟู
และปองกันอันตรายและความเสียหายที่เกิดขึน้กับบุคคล, สิ่งแวดลอม ทรัพยสิน และปองกันความเสื่อมเสีย
ชื่อเสียงมหาวิทยาลัยฯ โดยจัดตั้งคณะท างาน “ตามแผนฟนฟูสภาพ สิ่งแวดลอมภายหลังเกิดสภาวะการณ
ฉุกเฉิน” ส าหรับน ้าที่ใชในการระงับอัคคีภัย หรือสารเคมี, น ้ามันทีห่กรั่วไหล, ของเสียอันตราย หรือสวน
ประกอบของเสียอันตราย, น ้าทีป่นเปอนสารเคมีในขณะเกิดเหตุภาวะฉุกเฉินไหลลงส ูรางระบายน ้าของ
มหาวิทยาลัยฯ และไหลส ูแหลงน ้าธรรมชาติ  ซ่ึงมผีลกระทบตอคุณภาพของน ้า จะมีการตรวจสอบคุณภาพ
ของน ้าในรางระบายน ้าของมหาวิทยาลัยฯ ทีก่ักเก็บไวเทียบกับคาควบคุมตามที่ก าหนดไวและกรณีคาที่
ตรวจวัดไมผานคาตามทีก่ฎหมายก าหนด จะตองด าเนินการน าน ้าดังกลาวไปบ าบัด หรือก าจัดจากหนวยงาน
ภายนอก  

6.7 การฝกซอมแผนการเตรียมการเพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย  
ก าหนดการฝกซอมแผนปองกันอุบัติภัยและแผนฉุกเฉินประจ ามหาวิทยาลัยฯ อยางนอย ปละ 1 

ครัง้ โดยมีการจัดการประชุมกอนเพ่ือวางแผนฝกซอมและประชุมสรุปหลังจากการซอมเสร็จ เพ่ือสรุปผล
การซอมซึง่จะมีการก าหนดวัน เวลาในการซอม และจะประกาศใหทราบลวงหนาถึง  วัน  เวลา ที่จะท าการ 
ฝกซอม  ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ  หนาทีใ่นการเตรียมการฝกซอมนั้นกรรมการ  ผ ูจัดการจะ 
เปนผ ูประสานงานในการวางแผนการฝกซอม และการประเมินผล โดยประสานงานกับฝายตางๆ ทีเ่กีย่วของ 
ซ่ึงการฝกซอมแผนปองกันอุบัติภัยและแผนฉุกเฉินเพ่ือความปลอดภัยในการท างาน ส าหรับบุคลากร ดังนี้ 

มหาวิทยาลัยฯ  ตองจัดใหพนักงานเขารับการฝกอบรมการดับเพลิงข้ันตนจากหนวยงานที่ทาง 
ราชการก าหนด หรือยอมรับ ไมนอยกวารอยละ 40 ของจ านวนพนักงานในแตละหนวยงาน  

- ตองท าการฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมหนีไฟ อยางนอย ปละ 1 ครัง้ โดยผ ูทีด่ าเนินการฝกซอม 
จะตองเปนหนวยงานที่ไดรับการรับรองจากกรมสวัสดิการและค ุมครองแรงงาน หรือกรณีมหาวิทยาลัยฯ 
จัดใหมีการฝกซอมเองใหสงแผนและรายละเอียดเกี่ยวกับการฝกซอมตออธิการบด ี เพ่ือใหความเห็นชอบ 
กอนการฝกซอมไมนอยกวา 30 วัน  

- จัดท ารายงานผลการฝกซอมตออธิการบดี  ภายใน 30 วัน   นับแตวันเสร็จสิ้นการฝกซอม  



7. แผนผังแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ผู้พบเห็นเหตุการณ 
 

กดสัญญาณแจงเหตุฉุกเฉิน 

 
 

ปฏิบัติตาม 
แผนฯ ระดับ 1 
 

รายงานผอู ายวนการภาวะฉุกเฉิน: ED 
 

ฟนฟูหลังเกิดสภาวะฉุกเฉิน 
 

อธิการบด ี จัดตั้งศูนยอ านวยการ
ควบคุมภาวะฉุกเฉิน 
 

ผสูั่งการ ณ ที่เกิดเหต ุ: OC 
วิเคราะหสถานการณและสั่งการ 
 

เจาหนาที่ประชาสัมพันธ 
* เปดสัญญาณฉุกเฉิน 
* ประกาศแจงเหตุ Level : 1 
 

เจาหนาที่ประชาสัมพันธ 
* เปดสัญญาณฉุกเฉิน 
* ประกาศแจงเหตุ Level : 2 
 

ปฏิบัติตาม 
แผนฯ ระดับ 2 
 

เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 
ติดตอขอความชวยเหลือจากหนวยงานภายนอก 
เชน สถานีต ารวจภูธรมหาสารคาม 
สถานีดับเมืองมหาสารคาม  โรงพยาบาลมหาสารคาม
กระทรวงหรือ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 

* หัวหน้าหนวยราชการ 
ท าหนาที ่: ED ผสูั่งการ ณ ที่เกิดเหต ุ
 

เจาหนาที่ประชาสัมพันธ 
* ประกาศแจงเหตุ Level : 3 
 

เจาหนาที่ประชาสัมพันธ 
ติดตอขอความชวยเหลือจากหนวยงานภายนอก 
เชน สถานีต ารวจมหาสารคาม  สถานีดับเพลิง 
โรงพยาบาลมหาสารคาม   

ผสูั่งการ ณ ที่เกิดเหต ุ: OC 
วิเคราะหสถานการณและสั่งการ 
 

ปฏิบัติตาม 
แผนฯ ระดับ 3 
 

YES 

YES 

YES 

YES 

NO 

NO 



แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 

 

  

อัคคีภัยเปนภัยพิบัติที่เกิดข้ึนบอยครั้ง สวนมากมีสาเหตุมาจากความประมาทขาดความระมัดระวัง
หรือพลั้งเผลอ  ท าใหสงผลตอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  รวมทัง้ทรัพยสินของรัฐ 
เปนจ านวนมาก รวมถึงสิ่งแวดลอม  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามไดตระหนักและเล็งเห็นถึงวามส าคัญ
ในเรื่องการปองกันและระงับอัคคีภัย เนื่องจากมีบุคลากรและผ ูมาติดตอราชการเปนจ านวนมาก ตลอดจนมี
วัสดุอุปกรณเครือ่งมือ เครื่องใชส านักงาน และเอกสารตางๆ   ซ่ึงเปนแหลงเชื้อเพลิงอยางดี  หากไมมีการ
ตรวจตราอยางระมัดระวังอาจเปนสาเหตุที่ท าใหเกิดอัคคีภัยไดงาย  

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงไดจัดท าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัยขึน้ เพ่ือ
เปนการเตรียมความพรอมการรองรับเหตุการณเมื่อเกิดเพลิงไหมและเปนแนวทางในการเตรียมความพรอม  
เพ่ือปองกันและลดความเสี่ยงตออัคคีภัยที่อาจเกิดขึน้ หรือหากเกิดข้ึนแลวก็สามารถระงับไดอยางรวดเร็ว 
ซ่ึงเปนสวนหนึ่งทีจ่ะสนับสนุนใหการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ เปนไปโดยราบรื่นและมีความตอเนื่อง 
และมีความมั่นใจวาบุคลากรที่มีการเตรียมความพรอมตอภาวะฉุกเฉินจากการเกิดอัคคีภัยท าใหสามารถปองกัน 
และรักษาความปลอดภัยดานอัคคีภัยได้  และรวมถึงการจัดใหมีการซอมแผนการระงับอัคคีภัย และการ
อพยพหนีไฟอยางนอยปละ 1 ครัง้ เพ่ือใหบุคลากรไดมีความร ูความเขาใจ เกิดความตระหนักถึง อันตรายที่
เกิดจากอัคคีภัยตลอดจนสามารถปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  
 

2. วัตถุประสงค 
 2.1  เพ่ือปองกันการสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน รวมทั้งลดผลกระทบจากการเกิดอัคคีภัย 
 2.2 เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการดานอัคคีภัยของมหาวิทยาลัยฯ ใหมีประสิทธิภาพ สามารถลดอัตรา
ความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย 
 2.3 เพ่ือใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ เกิดความตระหนักและมีความพรอมสามารถระงับเหตุ  รวมทัง้ชวย
เหลือตนเองไดอยางปลอดภัยเมื่อเกิดอัคคีภัย  
 

1. หลักการและเหตุผล  



 

 

 
 

 

3. ขัน้ตอนการปฏิบัติ แบงเปน 3 ขัน้ตอน ดังนี้ 
   3.1 การปฏิบัติกอนเกิดเหตุเพลิงไหม 
   3.2 การปฏิบัติเมือ่เกิดเหตุเพลิงไหม 
   3.3 การปฏิบัติภายหลังเพลิงสงบ  
 

4. รายละเอียดการปฏิบัติ 

4.1 การปฏิบัติกอนเกิดเหตุเพลิงไหม ประกอบดวย 

       4.1.1 แผนการตรวจตรา เปนแผนการเฝาระวังปองกันและส ารวจตรวจตราระบบความ 
ปลอดภัยและความเรียบรอยของอาคาร ส านักงาน วัสดุ  อุปกรณ ์ เครือ่งมือ เครื่องใช้  โดยด าเนินการดังนี้ 

1) จัดใหมีเจาหนาทีใ่นการด าเนินการตามแผนการตรวจตรา มีการจัดท าแผนการป้องกัน 
ติดต้ังเครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) และเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ    

2) ส ารวจตรวจตราระบบความปลอดภัยของอาคาร รวมทัง้เครื่องตรวจจับควันถังดับเพลิง 
เสนทางอพยพหนีไฟ  และอ่ืนๆ ใหเปนไปตามทีก่ฎหมายก าหนด 

     3)ใหทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ส ารวจตรวจตราความปลอดภัยบริเวณ ส านักงาน  
อาคาร  สถานที่  วัสดุ ซ่ึงอาจเปนจุดเริ่มตนทีท่ าใหทราบถึงสาเหตุการเกิดอัคคีภัยตลอดจนอุปกรณเกีย่วกับ
การปองกันและระงับอัคคีภัย หากพบบริเวณใดเปนจุดเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยใหรีบ แกไขหรือเพ่ิมความ
ระมัดระวังเปนพิเศษ 

     4) ทดสอบประสิทธิภาพการท างานของระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม้  รวมถึงการซอม
บ ารุงและตรวจตราปมน ้า สายทอน ้า และถังดับเพลิง อุปกรณดับเพลิงภายในอาคารใหใช้งานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยถังดับเพลิงจะตองมีสารเคมีทีใ่ชในการดับเพลิงตามปริมาตรที่ก าหนด และเปลี่ยนน ้ายา
ตามวาระและอายุของน ้ายานั้น และตองติดตั้งในทีเ่ห็นไดชัดเจนสามารถหยิบใชงานได้สะดวก ไมมีสิ่งกีด
ขวาง 

     5) จัดท าปายสื่อความหมายปลอดภัย เชน “ทางหนีไฟ” ตองเห็นชัดเจนทั้งกลางวันและ
กลางคืน ปายขอความเตือน “หามใชลิฟทขณะเกิดเพลิงไหม” “ทางเขา” และ “ทางออก” เปนตน 

     6)  แจงเสนทางอพยพหนีไฟ และขนยายทรัพยสินใหทุกคนทราบ 
     7) ใหทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ส ารวจ ตรวจตรา อุปกรณ์ เครื่องใชไฟฟา 

สายไฟ ปลั๊กไฟ ใหอย ูในสภาพสมบูรณใชงานไดดี ไมมีเสียหายหรือช ารุด ตลอดจนก าจัด แหลงสะสม
เชื้อเพลิง เชน กระดาษ และวัสดุอื่นๆ ที่ติดไฟงาย เปนตน 

     8) จัดท าผังการติดตอสื่อสาร หมายเลขโทรศัพทของฝายบริหาร หนวยงาน ผ ูดูแลอาคาร 
สถานีต ารวจในพืน้ที่และสถานีดับเพลิงใกลเคียงโดยท าปายติดใหชัดเจนและทั่วถึง  



 

 

      4.1.2 แผนการจัดท าระบบส ารองขอมูลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เปนแผนการจัดท าขอมูล
ส ารองในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือใหภารกิจทีส่ าคัญของมหาวิทยาลัยฯ ยังคงสามารถ ด าเนินการ
ไดอยางตอเนื่องหลังระบบสารสนเทศเสียหายอยางสิ้นเชิงภายหลังเพลิงไหม้ โดยหนวยงานมีการจัดตัง้
คณะท างานเพ่ือจัดท าระบบส ารองขอมูลและเอกสารส าคัญทางอิเล็กทรอนิกสของหนวยงาน และใหมีการ
รายงานผลการด าเนินงานเพ่ือติดตามความคืบหนาและแกไขอุปสรรคที่เกิดขึน้อยางตอเนื่อง 
     4.13  แผนการอบรม เปนแผนการฝกอบรมใหความร ูเกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย และ
การอพยพหนีไฟส าหรับบุคลากรในหนวยงาน ดังนี้ 

     1) การฝกอบรมใหความรู้เพ่ือใหบุคลากรทุกคนมีความรู้ความเขาใจในเรื่อง การดับเพลิง
เบื้องตน วิธีใชอุปกรณดับเพลิงประเภทตางๆ การดูแลอุปกรณดับเพลงิภายในอาคารรวมถึง ทราบต าแหนงที่
ต้ังเมนสวิทซ (คัทเอาท) และวิธีปฏิบัติในการตัดกระแสไฟฟาในกรณีฉุกเฉินทราบจุดทีต้ั่งของถังดับเพลิง
บริเวณใกลเคียงกับหนวยงาน จุดตัดกระแสไฟ (คัทเอาท) ภายในหนวยงานของตน หรือใกลเคียง และพรอม
ทีจ่ะตดัไฟไดเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมขึน้   ทราบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม (Fire Alarm)     โดยสัญญาณ 
ดังกลาวจะตองใหทุกคนที่อย ูภายในอาคารไดยินทั่วถึงกัน ทราบวิธีการแจงเหตุเพลิงไหม้  และการรายงาน 
ผ ูบังคับบัญชาตลอดจนเรียนร ูวิธีการปฐมพยาบาลและการชวยเหลือเบื้องตนในกรณีฉุกเฉิน 

     2) การฝกซอม ฝกปฏิบัติโดยการซอมการระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ให้มีอยางน้อย 
ปละ 1 ครัง้ 
       4.1.4 แผนการรณรงคปองกันอัคคีภัย เปนแผนที่เนนความส าคัญของการปองกันและ รณรงค
ใหทุกคนมีจิตส านึกในการปองกันการเกิดอัคคีภัย โดยผ ูรับผิดชอบแผนปองกันและระงับอัคคีภัย เปนผ ู
ด าเนินการดังนี้ 

     1)  ใหผ ูรับผิดชอบแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัยเปนศูนยประสานงาน
ในการ จัดท าแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย ส าหรับหนวยงานยอยทุกหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยฯ พรอมมอบหมายภารกิจหนาที ่ เชน การก าหนดผ ูน าในการอพยพหนีไฟ ก าหนดผ ูขนย้ายสิน 
ก าหนดผ ูมหีนาที่ในการดับเพลิงขั้นตน (ผานการฝกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นตน) ก าหนดผ ูมีหนาที่
ปฐมพยาบาลเบื้องตน 

     2) ใหผ ูรับผิดชอบแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัยเปนศนูยประสานงาน
ในการด าเนินการเก่ียวกับความปลอดภัยของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ และติดตามตรวจสอบ
กิจกรรมตางๆ เกีย่วกับการปองกันอัคคีภัยและการรณรงคอยางตอเนื่อง เพ่ือติดตามความคืบหนาและแก
ไขปญหา อุปสรรคที่เกิดข้ึนรวมถึงการรณรงคใหบุคลากรทุกคนมีจิตส านึกและมีสวนรวมในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย  



 
4.2 การปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประกอบดวยแผนการดับเพลิงและแผนการอพยพหนีไฟ 

      4.2.1 แผนการดับเพลิง 

   4.2.1.1 การแจงเหตุกรณีเกิดเหตุในเวลาราชการ รายละเอียดขอมูลการติดตอสื่อสารและ
ผังการปฏิบัติ (ภาคผนวก หมายเลขโทรศัพทผ ูบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม) กรณีเกิดเหตุนอก
เวลาราชการ รายละเอียดขอมูลการติดตอสื่อสารและผังการปฏิบัติ (ภาคผนวก หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน)  

4.2.1.2 การดับเพลิงขั้นตน     
 1) ผ ูพบเหตุการณคนแรกท าการดับเพลิงขั้นตนดวยเครื่องดับเพลิงแบบ  

มือถือและหากร ูวาคัทเอาทไฟฟาอย ูทีไ่หน ควรรีบสับคัทเอาทลงกอน 
       2) แจงเหตุทีศู่นยประสานงาน รปภ. เวรยาม เพื่อชวยกันดับเพลิง 
        3) แจงชุดปฏิบัติการดับเพลิงเขาควบคุม 
        4) กรณีท่ีไมสามารถควบคุมเพลิงไดใหรีบปดหนาตาง ประตู 
เครือ่งปรับอากาศในบริเวณที่เกิดเหตุโดยเร็วทีสุ่ด     

 5) สงสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมประจ าชั้นทีใ่กลทีสุ่ด  แลวรายงานตอผ ูบัญชา 
ในการเกิดเหตุการณ  

 6) แจงสายดวนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดมหาสารคาม. โทรศัพท  
หมายเลข 1559   (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 นาท)ี  

 4.2.1.3 การดับเพลิงขั้นรุนแรง 
     1) ใหพนักงานขับรถและเจาหนาทีน่ ารถยนตสวนกลาง รถยนต์ผ ูบริหาร และ

รถยนตสวนบุคคลไปจอดยังสถานที่ปลอดภัย (ใหผ ูรับผิดชอบแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยด้าน
อัคคีภัยเปนผ ูก าหนดสถานที่ทีป่ลอดภัยส าหรับการจอดรถยนต)  

     2) ใหยามรักษาการจัดการการจราจรโดยรอบมหาวิทยาลัยฯ เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแกการเคลื่อนยายรถยนตและเอกสารที่ส าคัญ และใหรถดับเพลิงสามารถเขาดับเพลิงได้โดยสะดวก 

     3) เคลื่อนยายบุคลากร  ทรัพยสิน และเอกสารที่ส าคัญไปยังจุดรวมพลที่
มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด  

4.2.2 แผนการอพยพหนีไฟ เมื่อเพลิงไหมขึน้ลุกลามใหผ ูอ านวยการส านัก/ผ ูอ านวยการ กอง/ 
หัวหนาหนวยงาน หรือผ ูไดรับมอบหมายเปนผ ูบัญชาการเหตุการณ์  โดยมีแนวทางปฏิบัติตาม  โครงสร้าง
องคกรรองรับภาวะฉุกเฉิน  

   4.2.2.1 ใหจัดตั้งศูนยประสานงาน  เพ่ือด าเนินการควบคุมพ้ืนที่และอ านวยการปฏิบัติ 
แจงประกาศแนะน าใหอพยพตามแผนที่ก าหนดไว 

   4.2.2.2 ก าหนดใหมีจุดนัดพบ หรือจุดรวมพล ที่ปลอดภัยส าหรับการอพยพบุคลากร 
ในการอพยพหนีไฟเมื่อเพลิงไหมขึน้ลุกลาม และใหด าเนินการดังนี้ 

1) ใหสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม 

2) บุคคลที่มีหนาทีต่ามที่ไดรับมอบหมายปฏิบัติหนาทีท่ันท ี



  3) พนักงานขับรถยนตทีดู่แลรับผิดชอบรถยนตใหรีบน ารถยนต์ออกไปจอดยัง 
สถานทีป่ลอดภัย 

4) ยามรักษาการณด าเนินการปดการจราจรโดยรอบและจัดการจราจรใหระบาย 
รถยนตออกจากบริเวณตึกที่เกิดเพลิงไหมไปยังสถานที่ปลอดภัย 

5) ผ ูน าทางหนีไฟจะเปนผ ูน าทางอพยพหนีไฟไปตามทางออกท่ีก าหนดไวแตละ 
หนวยงาน เพ่ือไปยังจุดนัดพบหรือจุดรวมพล หามปนหนีขึน้ขางบนและไมควรผานดานทีเ่กดิเพลิงไหม้หากมี
กล ุมควันใหคลานต ่าและหามใชลิฟทเปนทางหนีไฟ 
    6) ผ ูมีหนาทีต่รวจสอบใหตรวจสอบยอดจ านวนบุคลากรพรอมรายงาน ตอผ ู 
บังคับบัญชา หากพบวายังอพยพหนีไฟออกมาไมครบตามจ านวนจริงจะไดท าการคนหาเพ่ือชวยชีวิตตอไป 

7) หนวยปฐมพยาบาลท าการปฐมพยาบาลเบื้องตน ในกรณีมีผ ูเปนลม  บาดเจ็บ 
หรือหมดสติใหรีบน าสงแพทย์พยาบาลโดยเร็ว 

4.3 การปฏิบัติภายหลังเพลิงสงบ ประกอบดวย 
4.3.1 แผนการบรรเทาทุกข์ ปฏิบัติตอเนื่องจากขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหต ุประกอบดวย    

1) ประสานหนวยงานอ่ืนทีเ่กี่ยวของ เชน โรงพยาบาล หรือหนวยก ูชีพ   
2) ส ารวจ ประเมิน ความเสียหาย ผลการปฏิบัติงานและรายงานสถานการณ์ 

เพลิงไหม  
3) การคนหาและชวยชีวิตผ ูประสบภัย    
4) การเคลื่อนยายผ ูประสบภัยจากอุบัติเหตุไปยังศูนยอ านวยการเฉพาะกิจ 

4.3.2 แผนการฟนฟูบูรณะ    
1) ใหความชวยเหลือและปฏิรูปฟนฟูบูรณะขั้นตน    
2) ปฐมพยาบาลผ ูบาดเจ็บและผ ูปวยจากเหตุเพลิงไหม้  และด าเนินการน าสง 

แพทยเพ่ือรับการรักษาอยางถูกตอง    
3) ขนยายผ ูประสบภัยและทรัพยสินไปยังที่ปลอดภัย    
4) ส ารวจความเสียหายและความตองการดานตางๆ  
5) การประชาสัมพันธเพ่ือเสริมสรางขวัญและก าลังใจของเจาหนาทีใ่หกลับคืนส ู 

สภาพปกติโดยเร็ว 
6) ปรับปรุงซอมแซมแกไขความเสียหายใหกลับคืนส ูสภาพปกติ 

      7) รักษาความสงบเรียบรอยของพ้ืนที่เกิดเหตุ 
8) ในกรณีที่อาคารไดรับความเสียหายจนใชปฏิบัติงานไมไดใหด าเนินการจัดหา 

สถานทีป่ฏิบัติราชการชั่วคราว และประกาศทางสื่อสาธารณะ เชน ทีวี  วิทยุ  หนังสือพิมพ์ เปนตน เพ่ือใหผ ูรับ
บริการ  หนวยราชการ และประชาชนทั่วไปไดทราบถึงสถานที่และเบอรโทรศัพททีส่ามารถติดตอราชการได้ 
 
 



 
5. การแบงมอบภารกิจหนวยงานและเจาหนาที่ทีเ่กี่ยวของ มีดังนี้ 

5.1 การก าหนดหนวยงานกลางและเจาหนาทีป่ฏิบัติงาน ใหมีการก าหนดหนวยงานกลางและ
เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติหนาทีต่างๆ ตามที่ระบุไวในแผนตั้งแตขัน้ตอนการปฏิบัติกอนเกิดเหตุเพลิงไหม ้ขณะเกิดเหตุ
และหลังเกิดเหตุ   โดยแบงผ ูรับผิดชอบตามโครงสรางองคกรรองรับภาวะฉุกเฉิน ประกอบดวย 

5.1.1 ผ ูอ านวยการภาวะฉุกเฉิน มีหนาที ่   
     1) สั่งการใหชุดปฏิบัติการดับเพลิงท าการดับเพลิง    
     2) เมือ่ไดรับรายงานวาไมสามารถควบคุมเพลิงไหมไดใหสั่งการใชแผนการอพยพหนีไฟ    
     3) แจงใหชุดประสานงานและประชาสัมพันธทราบเพ่ือขอก าลังสนับสนุนจาก หนวยงาน 

ภายนอกมาชวยเหลือ    
     4) ประสานงานกับชุดปฏิบัติการดับเพลิงและหนวยงานที่เกีย่วของ  เพ่ืออ านวยความ 

สะดวก 
5.1.2 ชุดประสานงานและประชาสัมพันธ์  มีหนาทีด่ังนี้ 
     1) ประกาศแจงเหตุทางเครื่องขยายเสียง ประกาศซ ้า 2 ครัง้ เปนระยะๆ    
     2) ประสานงานกับหนวยงานที่เกีย่วของทั้งภายในและภายนอก    
     3) ประชาสัมพันธ์  ณ ศูนยอ านวยการเพ่ือควบคุมสถานการณตามค าสั่งของผ ูอ านวยการ 

ภาวะฉุกเฉิน    
     4) อย ูประจ าศูนยอ านวยการเพ่ือติดตามสถานการณโดยใกลชิด    
     5) เตรียมขอมูลการแถลงขาวใหผ ูอ านวยการภาวะฉุกเฉิน 
5.1.3 ชุดปฏิบัติการดับเพลิง ท าหนาทีด่ับเพลิงเมื่อมีการลุกไหมเกิดขึน้ โดยใชเครื่อง  

ดับเพลิงแบบมือถือที่มีอย ูตามชั้นตางๆ เพือ่ท าการดับเพลิงในเบื้องตนกอนหากไมสามารถควบคุมเพลิงไดให
รายงานผ ูบังคับบัญชาเหตุการณ์ 

5.1.4 ชุดอพยพ ท าหนาที่คนหา ตรวจสอบวามีผ ูติดคางอย ูภายในอาคารหรือหองตางๆหรือไม ่  
และตองมีความเขาใจหลักในการเคลื่อนยาย การปฐมพยาบาลเบื้องตนในลักษณะตางๆ พรอมทั้งใหค าแนะน า
ผู้ประสบภัยออกจากอาคารที่เกิดเหตุมายังศูนยอ านวยการไดอยางปลอดภัย 

5.1.5 ชุดปฐมพยาบาล ท าหนาทีท่ัง้ในอาคารที่เกิดเหตุและ ณ ศูนยอ านวยการตลอดเวลา 
โดยจ าแนกผ ูบาดเจ็บและใหการรักษาพยาบาลเบื้องตนกอนน าสงศูนยอ านวยการหากบาดเจ็บมากใหแจงผ ู
บัญชาการเหตุการณและประสานการสงตอไปยังโรงพยาบาลใกลเคียงพรอมทั้งจัดท าบัญชีรายชื่อ ผ ูบาดเจ็บ 
การรักษา และรายงานเปนระยะๆ ตอผ ูบัญชาการเหตุการณ 

5.1.6 ชุดรักษาความปลอดภัย ท าหนาทีค่วบคุมบริเวณทางเขา-ออก อ านวยความสะดวกแก 
เจาหนาทีชุ่ดปฏิบัติการดับเพลิงและชุดปฏิบัติการงานอ่ืนๆ หามผ ูไมเกีย่วของเขาไปในบริเวณท่ีเกิดเหตุ  พรอม
ทัง้เฝาระวังพ้ืนทีเ่กิดเหตุและศูนยอ านวยการ  เพ่ือปองกันการโจรกรรมทรัพยสินและเหตุราย ตางๆ ตลอด 24 
ชั่วโมง 



5.2 ขอพึงปฏิบัติของเจาหนาทีทุ่กคน มีดังนี้ 
5.2.1 เจาหนาที่ทุกคนตองปฏิบัติตามกฎของคณะ/ส านักงาน/หนวยงาน ในเรื่องความ  

ปลอดภัยในที่ท างานดังนี้    
1) หามสูบบุหรี่ในพ้ืนที่ทีก่ าหนด รวมทั้งประชาสัมพันธใหความร ูเกีย่วกับเรื่อง  

สูบบุหรี่  ซ่ึงเปนสาเหตุส าคัญที่ท าใหเกิดไฟไหมไดงาย    
2) หามกอไฟในบริเวณท่ีไดก าหนดไวโดยเด็ดขาด ยกเวนไดรับอนุญาตจาก ผ ู 

รับผิดชอบบริเวณนั้น  หรือผ ูบัญชาการเหตุการณ   
3) ชวยกันดูแลส ารวจตรวจตราบริเวณพ้ืนทีเ่สี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย และหองทีเ่ก็บ 

สารไวไฟหรือวัสดุติดไฟงายหรือสารเคมี    โดยไมใหมีการกอ หรือจุดไฟ หรือมีความรอนใกลพ้ืนที่ หรือหอง 
ดังกลาวในรัศม ี 10 เมตรขึน้ไป และตองมีเจาหนาทีร่ักษาความปลอดภัยพรอมเครื่องดับเพลิงชนิดแบบมือถือ
เตรียมพรอมไวอย ูเสมอ 

 

 

 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนผังการปฏิบัติการเมื่อเกิดเพลิงไหม้ในเวลาราชการแผนผังการปฏิบัติการเมื่อเกิดเพลิงไหม้ในเวลาราชการ  
 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้พบเห็นเหตุคนแรก/ผู้ที่อยู่ ตะโกนแจ้งเหตุ 

แจ้งหัวหน้าส านัก / กอง / 
หน่วยงานที่เกิดเหตุ 

ตรวจสอบเหตุการณ์ 

รายงานหัวหน้าส านัก / กอง / 
หน่วยงาน 

ดับเพลิง ณ จุดเกิดเหตุ + ผู้พบเห็นคนแรก 
ดับเพลิงด้วยเครื่องดับเพลิงมือถือ 

ดับเพลิงได้ 

รายงานหัวหน้าหน่วยงาน 

ดับเพลิงไม่ได้ 

ออกจากสถานที่เกิดเหตุทันที 

รายงานผู้บัญชาการเหตุการณ์ 

ให้สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

รายงานหัวหน้าหน่วยงาน 
 

รายงานผู้บัญชาการเหตุการณ์ 
 

รายงานผู้บัญชาการเหตุการณ์ 
 

ผู้บัญชาการเหตุการณ์สั่งให้ใช้แผนอพยพหนีไฟ แผนการดับเพลิง 

การระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้น 

การระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง 

ทีมต่าง ๆ  ปฏิบัติตามแผน 

เพลิงสงบ 

รายงาน / สรุปเหตุการณ์ 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ 



แผนผังการปฏิบัติการเม่ือเกิดเพลิงไหมนอกเวลาราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

ผู้พบเห็นเหตุคนแรก 

 

ไฟสัญญานแจงเหตุเพลิงไหม 

 

 แจง รปภ. / สายดวนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มหาสารคาม. โทร 199, 1559 
 

ผู้พบเห็นเหตุคนแรกดับเพลิง 
ดวยเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ 

 

แจงผูเกี่ยวของทราบเพ่ือติดตามสถานการณ 
- หนวยดับเพลิง โทร. 199, 1559 
- ผอู านวยการดับเพลิง 
- ผแูทนประจ าชั้นอาคารที่เกิดเหตุ 
 

ดับไฟได้ 

รายงานหัวหนาส านัก/ 
กอง/หนวยงาน 

 

สรุปรายงานผูบัญชาการ 
เหตุการณ 

 

ดับไฟไม่ได้ 
 

ออกจากที่เกิดเหตุ 

รายงานหัวหนา ส านัก/กอง 
 

รายงานผูบัญชาการเหตุการณ์ 
 

ใหใชแผนการดับเพลิง 
 

เพลิงสงบ 
 

รายงาน/สรุปเหตุการณผูบัญชาการเหตุการณ์ 
 

รายงานหัวหนาส านัก/กอง/หนวยงาน 
 

การระงับเหตุเพลิงไหมขั้นต้น 
 

การระงับเหตุเพลิงไหมขั้นรุนแรง 
 



แผนผังการระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟแผนผังการระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดับได้ 

ผู้พบเห็นเหตุ 
คนแรก 

 

ตัดสินใจว่า
ดับเพลิงได้ 
ด้วยตนเอง

หรือไม่ 
 

ดับได้ รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

แจ้งเพ่ือนร่วมงาน /  
หัวหน้าช่วยดับเพลิง 

ดับ 
ไม่ได้ 

ดับ 
ไม่ได้ 

ใช้แผนปฏิบัติ
การระงับเพลิง

ไหม้ขั้นต้น 
- ตัดกระแสไฟฟ้า 
- แจ้งเจ้าหน้าที่
รักษาความ
ปลอดภัย/เวรยาม 
- ช่วยกันดับเพลิง 
 

ใช้แผนปฏิบัติการ
ระงับเพลิงไหม้ 

ขั้นรุนแรง 
- แจ้งหน่วยดับเพลิง  
191 
- ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติ
หน้าที่ทันที 
- เจ้าหน้าที่น า
รถยนต์ส่วนกลางไป
จอดยังสถานที่ที่
ปลอดภัย 
- ยามรักษาการ
จัดการจราจร
โดยรอบ 
 
 

ใช้แผนการอพยพหนีไฟ 
- เคลื่อนย้ายทรัพย์สิน  และเอกสารส าคัญ 
- ตรวจสอบยอด 
- ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
- รายงานผู้บังคับบัญชาและหัวหน้าชุดปฏิบัติการ
ดับเพลิง 
- ควบคุมอย่าให้ใครเข้าไปเก็บสิ่งของส่วนตัวอีก 
 
 



   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

แผนผังการปฏิบัติเมือ่ประสบเหตุเพลิงไหม้ในอาคารแผนผังการปฏิบัติเมือ่ประสบเหตุเพลิงไหม้ในอาคาร  

ผู้ประสบเหตุเข้าระงับเหตุเบื้องต้นและกดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต่อผู้อ านวยการในภาวะฉุกเฉิน  (ED) 

ผู้รับผิดชอบเหตุหรือภาวะฉุกเฉินรายงานเหตุเพลิงไหม้ให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานทราบ 

ผู้รับผิดชอบเหตุหรือภาวะฉุกเฉินของหน่วยงานเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้เม่ือได้ยินสัญญาณแจ้งเหตุ 

กรณีเหตุเพลิงไหม้ไม่รุนแรง 
ผู้อ านวยการในภาวะฉุกเฉิน  (ED)  ติดต่อ
ประสานงานให้หน่วยงานข้างเคียงภายใน
มหาวิทยาลัยเข้าช่วยระงับเหตุเพลิงไหม้ 

 

กรณีเหตุเพลิงไหม้รุนแรง 
ผู้อ านวยการในภาวะฉุกเฉิน  (ED)  ติดต่อ

ขอรับการสนับสนุนในการระงับเหตุเพลิงไหม้
จากหน่วยงานภายนอกตามหมายเลข

โทรศัพท์ฉุกเฉิน 

ผู้อ านวยการในภาวะฉุกเฉิน  (ED)  แจ้งให้หัวหน้าชุดควบคุมภาวะฉุกเฉิน (OC) 
เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้  (พร้อมชุดระงับเหตุ  ชุดรักษาความปลอดภัย  

ชุดปฐมพยาบาล  ชุดอพยพ  ชุดซ่อมบ ารุง  และชุดบริการทั่วไป) 



แผนผังแสดงขั้นตอนการฝกซอมอพยพหนีไฟ ป 2554 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อไดยินเสียงตามสาย 
ประกาศใหซอมหนีไฟ 

 

 
ใหเจาหนาท่ีทุกคนปดไฟฟาท่ีใหแสงสวางทุกหองและ

ตามทางเดินและให รปภ. ปดลิฟททุกตัว 
 

 
ใหเจาหนาท่ีทุกคนเดินลงบันไดกลาง และหามใชลิฟท

เพื่อไปรวมตัวกันที่จุดรวมพลท่ีก าหนด 
 

 
การแสดงวิธีการใชเครื่องดับเพลิงแบบมือถือใหผูซอมหนี

ไฟไดชมตัวอยางเสร็จส้ินการฝกซอมอพยพหนีไฟ 
 

เสร็จสิ้นการฝกซอมอพยพหนีไฟ 
 



หมายเลขโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉิน 

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน หมายเหต ุ
อธิการบดี 081-9757418, 043-970671  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 089-9443144, 043-742941  
ผู้อ านวยการกองกลาง 081-9644492, 043-789113  
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 081-7685615, 089-9443148  
งานอาคารสถานที่  มรม. 043-722118 - 9   ต่อ 344, 148  
งานรักษาความปลอดภัย  มรม. 043-725150   ต่อ 222  
เรือนพยาบาล  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 043-722118 - 9   ต่อ 111  
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 043-722118 - 9   ต่อ 345, 346  

หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก  

สถานีต ารวจมหาสารคาม 043-711098, 043-723551  
โรงพยาบาลมหาสารคาม 043-741225-9  
โรงพยาบาลไทยอินเตอร์ 0-4372-1770  
แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายฉุกเฉิน 191  
สถานีดับเพลิง 199, 1559  
เหตุฉุกเฉิน  อาชญากรรม  กองปราบปราม 1195  
ส านักงานประกันสังคม 1506  
แจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน ศูนย์นเรศวร 1669  
การไฟฟ้า 043-971300 - 6  
การประปา 043-711126  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สถานการณ์ฉุกเฉินด้านอัคคภีัยที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่มีผลต่อกระบวนการพันธกิจตามกฎหมาย และผู้รับบริการแล้วจัดเรียงล าดับความส าคัญและ

ความรุนแรงสถานการณ์ฉุกเฉินปรากฏดังต่อไปนี้ 

 
 

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

สถานการณ์ฉุกเฉิน 
โอกาสที่จะเกิดขึ้น ผลกระทบ คะแนนรวม (10) 

การเรียน
การสอน 

การวิจัย 
การบริการ
วิชาการ 

ท านุบ ารุง
ศิลปฯ 

ทรัพย์สิน
ราชการ 

การเรียน
การสอน 

การวิจัย 
การบริการ
วิชาการ 

ท านุบ ารุง
ศิลปฯ 

ทรัพย์สิน
ราชการ 

การเรียน
การสอน 

การวิจัย 
การบริการ
วิชาการ 

ท านุบ ารุง
ศิลปฯ 

ทรัพย์สิน
ราชการ 

1) ไฟฟ้าลัดวงจร 2 1 2 1 3 4 3 3 2 3 6 4 5 3 6 

2) วางเพลิง 2 1 2 1 3 4 2 3 1 3 6 3 5 2 6 

3) ความประมาท 2 2 2 2 3 4 2 3 1 3 6 4 5 3 6 

4) ไฟฟ้าสถิต 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 3 2 2 2 4 

5) อุปกรณ์เสื่อมโทรม 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 3 2 3 2 4 



1 หมายถึง ภาวะฉุกเฉินล าดับที่ 1 มีโอกาสเกิดหรือผลกระทบน้อย สามารถควบคุมระงับเหตุเองได้ 
2 หมายถึง ภาวะฉุกเฉินล าดับที่ 2 มีโอกาสเกิดหรือผลกระทบสูง ไม่สามารถระงับเหตุเองได้ ต้องขอ

ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก 
3 หมายถึง ภาวะฉุกเฉินล าดับที่ 3  มีโอกาสเกิดหรือผลกระทบสูงมาก ไม่สามารถระงับเหตุเองได้ 

ต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก จังหวัดข้างเคียง หรือระดับประเทศ 
 

ระดับความรุนแรง 

5               มีความรุนแรงส งมาก 
4               มีความรุนแรงส ง 
3               มีความรุนแรงปานกลาง 
2               มีความรุนแรงต่ า 
1 
       1        2       3        4       5 

                                    โอกาสที่จะเกิด 
 
 
 

จากผลการวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบที่มีผลต่อกระบวนการพันธกิจตามกฎหมายผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยฯ แล้วนั้น   มหาวิทยาลัยฯ เห็นความส าคัญของระดับความรุนแรงของ
สถานการณ์การเกิดอัคคีภัยเป็นอย่างยิ่ง 
 

หลักการและเหตุผลเพิ่มเติม 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา  (ตึก 15 ชั้น)  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   เป็นเป้าหมาย
ที่ส าคัญเพราะเป็นตึกท่ีมีความสูงมากที่สุดของมหาวิทยาลัยฯ  และยังเป็นศูนย์รวมการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   เนื่องจากตึกสูงมีความเสี่ยงมากเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้น   การระงับเหตุ
อัคคีภัยบนตึกสูง กฎเกณฑ์พ้ืนฐานในการระงับเหตุอัคคีภัยบนตึกสูงนั้นจริงๆ แล้ว      ก็จะเป็นอันเดียวกับท่ีใช้
ในการระงับเหตุอัคคีภัยอาคารบ้านเรือนทั่วไป  แตแ่ตกต่างกันตรงที่การส่งนักดับเพลิง และวัสดุอุปกรณ์ที่
จ าเป็นเข้าไป   ยังจุดเกิดเหตุจะมีความยุ่งยากซับซ้อนกว่า  และการอพยมการหนีไฟก็จะมีความเป็นไปได้ยาก
หรือยุ่งยากมากกว่า  ความสูงของตึกอาคารส านักงานก็เป็นส่วนประกอบส าคัญอีกประการหนึ่งเพราะใน
ปัจจุบันอาคารที่ก่อสร้างมานั้น   มีความสูงมากเกินกว่ารถกระเช้าของหน่วยดับเพลิง  ซึ่งอาจจะมี
ความสามารถเข้าท าการดับเพลิงหรือช่วยเหลือผู้คนที่อยู่ในอาคารนั้น ๆ  ได้เพียงอาคารชั้นที่ 7-8 เท่านั้น  การ
ออกแบบก่อสร้างที่ดี การฝึกซ้อมความพร้อมของการอพยมหนีไฟ จึงมีผลอย่างมากในการที่จะช่วยลดอันตราย  
และความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดเพลิงไหม้ 



 
ปัจจุบันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน   ซึ่งมีสาเหตุมาจากอัคคีภัยในอาคารสูงนั้นนับเป็นภัย

ร้ายแรงอย่างหนึ่ง ที่สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงความสูญเสียต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม
เป็นอย่างมาก ดังนั้นการออกแบบก่อสร้างเพ่ือให้อาคารสูงมีความปลอดภัยจากอัคคีภัยจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่ง 
บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกแบบก่อสร้างอาคารจึงควรจะต้องตระหนักในความส าคัญของความ
ปลอดภัย รวมถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการเลือกใช้วัสดุตกแต่ง ทั้งภายในและภายนอกอาคารที่ไม่ได้
คุณภาพ  เพ่ือป้องกันและบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นตามมาเม่ือเกิดอัคคีภัย    
 
 



ล ำดับเหตุกำรณส์ ำคัญที่ใชใ้นกำรทดสอบกำรปฏิบตัิงำน 

กำรฝึกซ้อมแผนกำรป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถำนศึกษำ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๔ 

ล ำดับ 
เหตุกำรณ์ 

เวลำ สถำนกำรณ์สมมุต ิ ภำรกิจ/วิธีกำร/เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ สถำนที่ปฏบิัติ ผู้รับผิดชอบ หน่วยปฏิบัติก ำลังพล 

1. 13.30 น. - เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณ อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ  80 พรรษา (ตึก 15 ช้ัน) ซึ่งมอีาจารย์  
บุคลากรเจ้าหน้าท่ี  และนักศึกษา ก าลังปฏิบัติ
หน้าท่ี และท าการเรียนการสอน จ านวน 300 
คน 

 - อาคารเฉลิม 
พระเกียรติ  80 
พรรษา (ตึก 15 ช้ัน) 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม 

ทีมท า effect - มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 
- เครื่องพ่นยุง 2 เครื่อง 

2. 13.33 น. - บุคลากร A พบกลุ่มควันในห้องเก็บวัสดุ
กองกลางช้ัน 5  

- รีบแจ้ง ผอ. ส านักงานอธิการบด ี
- ผอ. ส านักงานอธิการบดี รีบไปท่ีเกิด
เหตุพร้อม ระดมทีมดับเพลิงซึ่งแบง่
ออกเป็น 2 ทีม มีหัวหน้า รปภ.ท า
หน้าท่ีน าทีม 
-ท าการระงับเหตุ โดยใช้เครื่อง
ดับเพลิงมือถือ (ผงเคมีแห้ง) 
- ผอ. ส านักงานอธิการบดีแจ้ง
อธิการบดีรับทราบการเกิดเพลิงไหม ้

- อาคารเฉลิม 
พระเกียรติ  80 
พรรษา (ตึก 15 ช้ัน) 
- ห้องเก็บวัสดุ
กองกลางช้ัน 5 

- ผอ. ส านักงาน 
อธิการบด ี
- หัวหน้างาน รปภ. 
- ผู้พบเหตุฯ 

- เจ้าหน้าท่ีบุคลากร/รปภ.
ประจ าตึก 
- ทีมดับเพลิง 

3. 13.36 น. -เพลิงลุกไหม้รุนแรงมากขึ้น กับท้ังเริ่มมีกลุ่ม
ควันหนาแน่น 

- อธิการบดีสั่งกดสญัญาณเตือนภยัให้
ท าการอพยพ 
- หัวหน้าทีมอพยพถือสัญญาณธงน า
อาจารย์  บุคลากร และนักศึกษาออก
จากพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน (ช่องทางที่
ก าหนด) ไปยังจุดรวมพล TK1-2 จุด
รวมพลที่ 1 TK3 จุดรวมพลที่ 2  

- อาคารเฉลิม 
พระเกียรติ  80 
พรรษา (ตึก 15 ช้ัน) 
- ห้องเก็บวัสดุ
กองกลางช้ัน 5 

- อธิการบดี 
- ผอ. ส านักงาน 
อธิการบด ี
- หัวหน้างาน รปภ. 

- เจ้าหน้าท่ีบุคลากร/รปภ.
ประจ าตึก 
- หัวหน้าทีมอพยพ 



ล ำดับ 
เหตุกำรณ์ 

เวลำ สถำนกำรณ์สมมุต ิ ภำรกิจ/วิธีกำร/เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ สถำนที่ปฏบิัติ ผู้รับผิดชอบ หน่วยปฏิบัติก ำลังพล 

   - ที่จุดรวมพลท าการตรวจสอบจ านวน
อาจารย์  บุคลากรเจ้าหน้าท่ี  และ
นักศึกษา แล้วรายงานศูนย์ 
ประสานงานทราบ ว่ามผีู้สญูหาย
หรือไม ่

   

4. 13.41 น. -จากการตรวจสอบจ านวนอาจารย์  บุคลากร
เจ้าหน้าท่ี  และนักศึกษา ปรากฏว่ามีผู้สญูหาย 
12 คน 
-หมดสติจากการดูดดมควัน 3 คน 
-บาดเจ็บเล็กน้อย 5 คน 
-บาดเจ็บจากการถูกเพลิงไหม้ 4 คน 

- อธิการบดีเป็นผู้บญัชาการศูนย์
ปฏิบัติการระงับเหตุเพลิงไหม้ สั่งการ
ให้ทีมดับเพลิงค้นหาผู้ที่ตดิค้างใน
อาคารที่เกิดเหตุ แตไ่มส่ามารถเขา้ที่
เกิดเหตุได้ เนื่องจากไฟและควันมาก
พร้อมท้ังสั่งการ ให้หน่วยงานต่อไปนี้ 
ปฏิบัติหน้าท่ีตามแผนมหาวิทยาลยั 
คือ 
1.หน่วยรักษาความปลอดภยั 
2.หน่วยเคลื่อนย้ายทรัพยส์ิน 
3.หน่วยควบคุมอุปกรณ์ส านักงาน 
4.หน่วยบริการและพยาบาลฉุกเฉนิ 

- จุดรวมพล  
(ลานจอดรถ ตึก 15 
ช้ัน) 

- อธิการบดี 
- ผอ. ส านักงาน 
อธิการบด ี
- หัวหน้างาน รปภ. 

- เจ้าหน้าท่ีบุคลากร/รปภ.
ประจ าตึก 

5. 13.45 น. - สถานการณเ์พลิงไหม้ทวีความรนุแรงมากข้ึน 
คาดว่าไม่สามารถระงับเหตไุด ้

- ศูนย์ประสานงาน ร้องขอความ
ช่วยเหลือจาก เทศบาลเมือง
มหาสารคาม โทร 199 แจ้ง 191 
1669 เครื่อข่าย กู้ชีพกู้ภัยพร้อม
ประสานการไฟฟ้าเพื่อเข้าตดั
กระแสไฟฟ้า 
 
 

- ศูนย์ประสานงาน - ศูนย์ประสานงาน 
- ใช้ โทรศัพท์ 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 
- เทศบาลเมืองสารคาม 
- ต ารวจ 
- หน่วยกู้ชีพกู้ภัย 
- การไฟฟ้า 



ล ำดับ 
เหตุกำรณ์ 

เวลำ สถำนกำรณ์สมมุต ิ ภำรกิจ/วิธีกำร/เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ สถำนที่ปฏบิัติ ผู้รับผิดชอบ หน่วยปฏิบัติก ำลังพล 

6. 13.49 น. - นายกเทศบาลเมืองมหาสารคาม (หรือผู้แทน) 
ได้รับแจ้ง ต ารวจ,การไฟฟ้า เดินทางถึงที่เกิดเหต ุ
- เจ้าหน้าท่ีต ารวจใช้ผา้เทปกั้นที่เกิดเหตุ เพื่อ
การท างานท่ีสะดวกของเจ้าหน้าท่ี ไม่ให้ผูไ้ม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องเข้าพื้นที ่

- อธิการบดีรายงานสถานการณ์ตอ่
นายกเทศบาลเมืองมหาสารคาม ใน
ฐานะ ผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบด ี
- อธิการบดีท าหน้าทีผู่้บัญชาการสัง่
การให้การไฟฟ้าตัดกระแสไฟฟ้า (ต่อ) 
- แจ้งประสานระดมก าลังรปภ/อปพร. 
ในพื้นที่ เข้าร่วมระงับเหตุและจัดการ
จราจร ร่วมกับ จนท. ต ารวจและทีม
จราจรของมหาวิทยาลัยฯ บริเวณ
เส้นทางภายในและก่อนถึง
มหาวิทยาลยัฯ และถนนรอบอาคาร 
- เจ้าหน้าท่ีทีมจราจรของมหาวิทยาลัย 
รับผิดชอบความสะดวการจดัการ
จราจรและการอ านวยความสะดวกแก่
หน่วยงาน นอกพ้ืนท่ีที่เข้าร่วม
สนับสนุนการปฏิบตัิงาน 

- อาคารเฉลิม 
พระเกียรติ  80 
พรรษา (ตึก 15 ช้ัน) 
- ห้องเก็บวัสดุ
กองกลางช้ัน 5 
 

- นายกเทศบาลเมือง
มหาสารคาม 
- ต ารวจ 
- อธิการบดี มรม. 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 
- ต ารวจ 
- รปภ.มหาวิทยาลัยฯ 
- การไฟฟ้า 
 

7. 13.50 น. สถานการณ์เพลิงยังคงรุกไหม้อยา่งต่อเนื่อง ผู้
ตกค้างภายในอาคารยังคงรอรับการช่วยเหลือ 

- อธิการบดี สั่งการให้จัดตั้ง กอง
อ านวยการ ระดมบุคลากรหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัยให้ข้อมลู 
- นายกเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ทราบ ประสานขอรับการสนับสนนุ 
รถดับเพลิง,ทีมดับเพลิงเทศบาลเมอืง
มหาสารคามทีม่ีรถดับเพลิง,บรรทกุน้ า 
รถกู้ภัย พร้อมด้วยรถพยาบาลจาก

- กองอ านวยการ - นายกเทศบาลเมือง
มหาสารคาม 
- อธิการบดี มรม. 
- ผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดี มรม. 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 
- เทศบาลเมืองมหาสารคาม 
- ต ารวจ 
- หน่วยกู้ชีพ รพ. 
มหาสารคาม/โกสุม 
- มูลนิธมิหาสารคามการ
กุศล 
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โรงพยาบาลมหาสารคาม  มูลนิธิ 
พร้อมท้ังให้การช่วยเหลือติดค้างใน
อาคาร 

- มูลนิธิอโศก 
- มูลนิธิเทพนิมิตร 
 

8. 13.53 น. - นายอ าเภอเมืองมหาสารคามรถดับเพลิง
เทศบาลเมืองมหาสารคาม/ส านักงาน 
ปภ.จ.มค./รถตู้ภัยพร้อมทีมดับเพลิงในอาคาร 
(ใส่ชุดดับเพลิงพร้อมชดุ BA) เดินทางถึงสถานท่ี
กู้ชีพโรงพยาบาลและมลูนิธิ ต่างๆ 

- ทีมงานอ านวยการเฉพาะกิจของ
มหาวิทยาลยัฯ  สรุปข้อมูลรายงานให้
อธิการบดีผู้บญัชาการ รายงานให้
นายอ าเภอ (หรือผู้แทน) ทราบเพือ่
ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอกอ าเภอเมือง และพื้นท่ี
ใกล้เคียง 
- ผู้บัญชาการสั่งการทีมดับเพลิงใน
อาคารเข้าดับเพลิงและช่วยเหลือผูท้ี่
ติดค้างภายในอาคารด่วน 

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

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

9. 13.55 น. - เพลิงไหมลุ้กลามไปยัง พื้นที่ใกล้เคียงกันและ
ขยายวงกว้างอย่างรวดเร็ว ทีมดบัเพลิงในอาคาร
ใส่ชุด BA เข้าดับไฟในโรงงานท่ีเกดิเหต ุ

- ผู้บัญชาการสั่งการให้ทุกหน่วยงาน
ระดมก าลังเข้าช่วยเหลือ ในการ
ดับเพลิง 
- นายอ าเภอ (ผู้บัญชาการ)รายงาน
สถานการณ์เพลิงไหม้ให้ หน.
สนง.ปภ.มค.ในฐานะเลขานุการเพือ่
รายงานสถานการณ์ให้ท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดทราบ 

- กองอ านวยการ - นายกเทศบาลเมือง
มหาสารคาม 
- หน.สนง.ปภ. 

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



ล ำดับ 
เหตุกำรณ์ 

เวลำ สถำนกำรณ์สมมุต ิ ภำรกิจ/วิธีกำร/เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ สถำนที่ปฏบิัติ ผู้รับผิดชอบ หน่วยปฏิบัติก ำลังพล 

10. 13.56 น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม /หน.สนง.ปภ.
จังหวัดมหาสารคาม เดินทางถึงเกดิเหตุ 

- นายอ าเภอสรุปสถานการณ์ให้
ผู้อ านวยการจังหวัด (ผวจ.) ทราบ 
- ผู้อ านวยการจังหวัดรับทราบ
สถานการณ์ สั่งการประสานขอความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานอ าเภอ
ใกล้เคียงเพื่อระงับเหตุ และให้การ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุกด้าน 

- กองอ านวยการ - ผู้ว่าราชการจังหวัด
มหาสารคาม 
- หน.สนง.ปภ. 
- นายอ าเภอเมือง มค. 
- อธิการบดี มรม. 

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

11. 13.58 น. - สถานการณเ์พลิงทวีความรุนแรงมากขึ้นผู้ตดิ
ค้างภายในอาคารรอรับการช่วยเหลือจาก (กู้ภัย
ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม สนง. ปภ. มค. 
มูลนิธิในพ้ืนท่ี อ าเภอโกสมุฯ โรงพยาบาลโกสุมฯ 
ทีม otos ประจ าต าบล พร้อมให้การช่วยเหลือ 
ยังคงเหลือเฉพาะเพลิงไหม้ที่ยังไมส่ามารถ
ควบคุมสถานการณไ์ดร้ถดับเพลิงจาก.หน่วยงาน
ข้างเคียง……เข้าถึงพื้นที ่

- ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามรับ
หน้าท่ีผู้บัญชาการ เข้าควบคุม
สถานการณ์ เพลิงไหม้โดยมอบหนา้ที่
ให้ เทศบาลอ าเภอเมือง สนง. ปภ. จ. 
มค. และหน่วยงานข้างเคียง ในการ
เข้าควบคุมเพลิง โดยมหีน่วยงานตา่งๆ 
เข้าร่วมปฏบิัติงาน  

- กองอ านวยการ - ผู้ว่าราชการจังหวัด
มหาสารคาม 
- หน.สนง.ปภ.มค. 
- นายอ าเภอเมือง
มหาสารคาม 
- อธิการบดี มรม. 
 

 

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

12. 14.08 น. - สถานการณเ์พลิงสามารถควบคมุไดไ้มลุ่กลาม
ต่อเนื่อง แต่ยังคงมีควันมา 

- ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้
สั่งการให้ชุดค้นหาเช็คความพร้อม
ก าลังพล/อุปกรณ์ เพื่อเตรียมเข้า
ค้นหา ช่วยเหลือผู้ประสบภยัที่ติดอยู่
ในอาคาร 

- กองอ านวยการ - ผู้ว่าราชการจังหวัด
มหาสารคาม 
- ทีมกู้ชีพ กู้ภัย 
 

 

13. 14.10 น. - สถานการณเ์พลิงสามารถควบคมุไดไ้มลุ่กลาม 
ต่อเนื่อง แต่ยังคงมีควันมาก 

- ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้
สั่งการให้ชุดค้นหาผู้ประสบภัยเข้า
ค้นหาผู้ประสบภัยที่ตดิอยู่ในอาคาร 

- กองอ านวยการ - ผู้ว่าราชการจังหวัด
มหาสารคาม 
- ทีมกู้ชีพ กู้ภัย 
 

-ทีมดับเพลิงในอาคาร 
ปภ.มค. 
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14. 14.15 น. - เพลิงไหม้ควบคมุได้ ทีมค้นหาไดเ้ข้าค้นหาและ
ช่วยผู้ประสบภัยทีต่ิดในอาคาร ส่งยังจุดคัดกรอง
ผู้ป่วยจุดปฐมพยาบาล และน าส่งโรงพยาบาล 
จนครบตามจ านวนท่ีจุดรวมพลแจง้ 

- เจ้าหน้าท่ีต ารวจและหน่วยงาน
เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบความเสียหาย
และสาเหตุการเกดิเพลิงไหม้ในครัง้นี้ 

- อาคารเฉลิม 
พระเกียรติ  80 
พรรษา (ตึก 15 ช้ัน) 
- ห้องเก็บวัสดุ
กองกลางช้ัน 5 

- เจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
- โยธาธิการและผังเมือง 

- เจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
- โยธาธิการและผังเมือง 
- ทีมดับเพลิงในอาคาร 
ปภ.มค. 
- กู้ชีพ รพ. มค./โกสุมฯ 
- มูลนิธิมหาสารคามการ
กุศล 
- มูลนิธิอโศก 
- มูลนิธิเทพนิมิตร 

15. 14.20 น. - สถานการณเ์พลิงสามารถควบคมุเพลิงได้ - หัวหน้าทีมกู้ชีพกู้ภัย พร้อมกับ
ต ารวจ และหน่วยงานทุกหน่วยงานท่ี
เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนฯ ร่วมรายงาน
ผลการปฏิบตัิ ต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัด
มหาสารคาม 

 - หัวหน้าทีมกู้ชีพ (รพ.) 
- หัวหน้าทีมกู้ภัย 
(มูลนิธ)ิ 

 

16. 14.30 น. - สถานการณส์งบเข้าภาวะปกต ิ - ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เปิด 
แถลงข่าวให้นักข่าวได้รับทราบข้อมูล 

- กองอ านวยการ - ผู้ว่าราชการจังหวัด
มหาสารคาม 
-หน่วยงานทุกหน่วยงาน 

 

17. 14.35 น. - ฝ่ายประเมินผลการฝึกซ้อมแผนฯ เข้าร่วม
ประเมินผล ณ ห้องประชุมของโรงงาน 
 
*หมายเหตุ ทุกหน่วยงานท่ีเข้าถึงบริเวณจุดเกดิ
เหตุให้เข้ารายงานตัวกับผู้บัญชาการ ณ จุดเกิด
เหตุ และ จัดหัวหน้าทมีประจ าเตน้อ านวยการ
เพื่อให้ข้อมูล ผู้บัญชาการ ณ จดุเกิดเหต ุ

 - ห้องประชุม   
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