
 
 
 
 
 
 
 

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 
  

 

 

 

 

 

 

 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
ประจ ำส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 
 



ค ำน ำ 
 

 แผนส ำรองฉุกเฉินเพ่ือป้องกันผลกระทบต่อกำรจัดกำรกระบวนกำรของส ำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ ฉบับนี้จัดท ำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดท ำเป็นคู่มือให้แก่เจ้ำหน้ำที่ประจ ำ
ส ำนักวิทยบริกำรฯ และผู้เกี่ยวข้องได้รับทรำบข้อมูล ค ำแนะน ำเมื่อเกิดอัคคีภัย รวมถึงขั้นตอนกำร
ท ำงำนของอุปกรณ์ของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงค ำแนะน ำถึงขั้นตอนกำร
ปฏิบัติตนในกรณีเกิดเหตุฉุกฉินภำยในอำคำร เจ้ำหน้ำที่ที่มีหน้ำที่ปฏิบัติและรับผิดชอบงำนใน
ช่วงเวลำดังกล่ำวสำมำรถแก้ไขเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่ำงทันท่วงทีและถูกต้องตำมข้ันตอน 
 

 หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำกำรจัดท ำรำยละเอียดที่ระบุอยู่ในแผนฉบับนี้ จะเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติ
และถูกน ำไปใช้ประโยชน์กับส ำนักวิทยบริกำรฯ เพ่ือเกิดควำมปลอดภัยต่อไป 
 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สำรบัญ 
 

หน้ำ 
แผนส ำรองฉุกเฉินเพื่อป้องกันผลกระทบต่อกำรจัดกำรกระบวนกำรของ 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

- แผนผังที่ตั้งอำคำร 
- กำรป้องกันและระงับอัคคีภัย 
- ระเบียบปฏิบัติกรณีท่ีเกิดอัคคีภัย 
- แผนผังหน่วยป้องกันและแจ้งเหตุฉุกเฉินช่วงเวลำ 08.00-16.30 น. 
- แผนผังหน่วยป้องกันและแจ้งเหตุฉุกเฉินช่วงเวลำ 16.30-08.00 น. 
- หน้ำที่รับผิดชอบและข้อปฏิบัติของฝ่ำยต่ำงๆ 
- ระบบป้องกันอัคคีภัย (Fire Protection System) 
- ระบบสัญญำณเตือนภัยไฟไหม้ (Fire Alarm Syetem) 
- แผนปฏิบัติของเจ้ำหน้ำทีรักษำควำมปลอดภัย กรณีเกิดอัคคีภัยใน 
  วันรำชกำรและวันหยุดรำชกำร 

ภำคผนวก ก. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อหน่วยงำนต่ำงๆ 
ภำคผนวก ข. แผนผังแสดงเส้นทำงหนีไฟ 
 



 แผนส ำรองฉุกเฉินเพ่ือป้องกันผลกระทบ ต่อกำรจัดกำรกระบวนกำรของส ำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

หลักกำรและเหตุผล 
 กระบวนการสร้างคุณค่าของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย      
4  กระบวนการ 

1) กระบวนการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ 
2) กระบวนการสนับสนุน ส่งเสริมและเผยแพร่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์อันเป็นประมุข 
3) กระบวนการสนับสนุนข้อมูลส าหรับประกอบการพิจารณาการด าเนินงานของส านักฯ  
4) กระบวนการด้านฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ ลีกระบวนการสนับสนุน จ านวน 4 

กระบวนการ ดังนี้ 
 4.1 กระบวนการด้านการคลังและงบประมาณ 
 4.2 กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 4.3 กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การแปลงสู่แผนปฏิบัติราชการและติดตาม

ประเมินผล 
 4.4 กระบวนการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ส านักฯ 
 

ทั้งนี้ กระบวนการที่ส าคัญดังกล่าว เป็นกระบวนการที่ต้องมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือตอบสนองต่อข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ปัจจุบัน มีภัยพิบัติในด้านต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดความ
เสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงส่งผลกระทบต่อผู้รับบริการ ซึ่งภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินอาจ
เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศสาธารณูปโภคความปลอดภัยและการจลาจล 

 

ส านักวิทยบริการฯ มีการเตรียมพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉินอยู่เสมอ เพ่ือให้ส่วนราชการ
สามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง และเฝ้าระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่จะส่งผลกระทบต่อ
กระบวนการที่ส าคัญของส านักฯ เพ่ือการป้องกันผลกระทบต่อการจัดการกระบวนการและให้
ผู้รับบริการเกิดความมั่นใจว่าระบบงานและสถานที่ท างานมีความพร้อมต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน
นั้นค านึงถึงการป้องกัน การจัดการความต่อเนื่องของการด าเนินการและการท าให้คืนสู่สภาพเดิมเป็น
ส าคัญ 
 
 



วัตถุประสงค ์  
 1. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรองรับภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 2. เพ่ือป้องกันความเสียหาย/ลดความเสียหายอันเกิดจากภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน
และควบคุมผลกระทบต่อการจัดการกระบวนการ 
 3. เพ่ือรวบรวมแผนป้องกันภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีอยู่ของส านักฯ และเพ่ือ
สะดวกต่อการทบทวน เพ่ือปรับปรุงแผนส ารองฉุกเฉินให้เหมาะสมและทันสมัยอยู่เสนอ ตลอดจนมี
ความเชื่อมโยงของระบบรองรับภาวะฉุกเฉินต่อการด าเนินการตามพันธกิจของส านักฯ 
 

ค ำจ ำกัดควำมของภัยพิบัติและสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 
 ภัยพิบัติ หมายถึง เหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติ หรือเกิดจากกการกระท าของมนุษย์ที่
อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆ เกิด มีผลต่อชุมชนหรือประเทศชาติ ภัยพิบัติอาจเป็นได้ทั้ง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น อุทกภัย หรือเหตุการณ์ท่ีมนุษย์กระท าขึ้น เช่น อัคคีภัย เป็นต้น 
 

 สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน หมายถึง สถานการณ์ทุกชนิดที่ เป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ
กระทบกระเทือนต่อความสงบของประชาชน รวมไปถึงภัยธรรมชาติที่กระทบต่อสาธารณชน ซึ่งจะ
ควบคุมตั้งแต่เกิดการกบฏ จลาจล รวมทั้งเกิดภัยธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนรองรับกรณีอัคคีภัย 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   ตลอดปีงบประมาณ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิธีกำรติดตำมและรำยงำนผล งานห้องสมุดสีเขียว 

 

อำคำรส ำนักวิทยบริกำร (ตึก 15) 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

  
 
 

อาคารส านักวิทยบริการ (ตึก 15) ชั้น 1 

 อาคารส านักวิทยบริการ (ตึก 15) ชั้น 2 



อำคำรบรรณำรำชนครินทร์ (ตึก 29) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาคารบรรณาราชนครินทร์ ชั้น 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาคารบรรณาราชนครินทร์ ชั้น 2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาคารบรรณาราชนครินทร์ ชั้น 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาคารบรรณาราชนครินทร์ ชั้น 4 
 



อำคำร 100 ปี และศูนย์ภำษำคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาคาร 100 ปี ชั้น 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาคาร 100 ปี ชั้น 2 
 



กำรป้องกันและระงับอัคคีภัย 
 

ค ำแนะน ำทั่วไป 
 เป็นเรื่องที่ส าคัญมากที่ต้องเข้าใจเกี่ยวกับการดับไฟและวิธีการดับไฟที่เกิดขึ้นเล็กๆ น้อยๆ 
ไม่เฉพาะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเท่านั้นที่ต้องท างานนี้แต่ทุกๆ คนก็ช่วยกันดับไฟได้ การดับไฟที่ดีที่สุดต้อง
ใช้ปฏิบัติภาณไหวพริบ ส่วนมากเกิดไฟไหม้มาจากการเลินเล่อไม่เอาใจใส่ของคน 
 

สำเหตุส่วนใหญ่มำจำก 
 - ไม่ทิ้งก้นบุหรี่ในที่ที่จัดเตรียมไว้ 
 - หลังจากเลิกใช้อุปกรณ์เก่ียวกับไฟแล้วปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ดับไฟ 
 - ไม่ได้จัดเก็บวัตถุเชื้อเพลิงที่ติดไฟง่ายในที่ที่ควรเก็บหรือถูกท้ิงไว้ให้ตากแดด 
 

3 องค์ประกอบส ำคัญท่ีเป็นตัวช่วยให้ไฟติดลุกลำมได้ คือ  
 1. เชื้อเพลิงเป็นตัวประกอบแรกท่ีส าคัญ 
 2. ความร้อนเป็นพลังงานที่เป็นบ่อเกิดของไฟ 
 3. ออกซิเจนเป็นก๊าซท่ีช่วยให้ติดไฟ (ไม่ใช่ตัวท าให้เกิดไฟ) 
 

อุปกรณ์ต่ำงๆ ในกำรช่วยป้องกันและระงับอัคคีภัย 
 1. ชุดตรวจจับความร้อน (Heat Detector) ติดตั้งไว้บริเวณส่วนกลาง เช่น หน้าลิฟต์ และ
ภายในส านักวิทยบริการฯ 
 2. ชุดตรวจจับควัน (Smoke Detector) ติดตั้งไว้บริเวณทางเดินส่วนกลางของอาคารและ
ภายในห้องเครื่องงานระบบต่างๆ และภายในส านักวิทยบริการฯ 
 3. กระดิ่งเตือนภัย (Alarm Bell) เป็นเสียงกริ่งเตือนเพลิงไหม้ จะติดตั้งไว้ตามพ้ืนที่
ส่วนกลางต่างๆ ของอาคาร เช่น บริเวณโถงหน้าลิฟต์ 
 4. ถังเคมีดับเพลิงชนิดมือถือ (Chemical Extinguisher) และตู้เก็บพร้อมสายฉีดดับเพลิง 
(Fire Hose Cabinet) เป็นถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาด 13.4 ปอนด์ ติดตั้งไว้จ านวนหนึ่งถังต่อ
หนึ่งตู่โดยแต่ละชั้นจะมีจ านวน 1 ตู้ ส่วนสายฉีดน้ าดับเพลิงจะมีลักษณะเป็นสายอ่อนม้วนเป็นขด 
(Hose Reel) พร้อมหัวฉีดขนาด 25 mm. ทุกชั้น 
 5. บันไดหนีไฟ 
 6. สวิทซ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Manual Station) จะติดตั้งไว้บริเวณข้างบันไดและหน้าลิฟต์
ของแต่ละชั้น จะใช้ในกรณีที่พบเห็นเหตุเพลิงไหม้สามารถดึงชุดสวิทซ์ดังกล่าวลงเพ่ือแจ้งให้เจ้าหน้าที่
ประจ าอาคารได้ทราบ 



 7. เครื่องสูบน้ าดับเพลิง (Fire Pump) จะติดตั้งไว้บริเวณ Pump R. ชั้นใต้ดิน จะท างานได้
โดยอัตโนมัติในกรณีที่แรงดันน้ าในระบบท่อลดลง และแบบควบคุมด้วยมือ (Automatic & Manual) 
ใช้เครื่องยนต์เป็นต้นก าลังขนาด 85 แรงม้า (1500 RPM) 
 8. เครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง (Generator) จะติดตั้งไว้บริเวณชั้น ... ในกรณีที่ไฟฟ้าจากการ
ไฟฟ้านครหลวงขัดข้อง เครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองตัวที่ 1 จะท างานเพ่ือจ่ายไฟส ารองให้กับระบบแสง
สว่างบางส่วนและเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองตัวที่ 2 จะท างานเพื่อจ่ายไฟส ารองให้กับลิฟต์โดยสาร  
 9. ระบบลิฟต์ดับเพลิง (Fireman Lift) กรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ระบบสัญญาณเตือนภัย
ท างานลิฟต์จะวิ่งลงมาจอดท่ี ชั้น 1  
 

กำรอพยพเคลื่อนย้ำย 
 การอพยพเคลื่อนย้ายออกนอกอาคารไม่ควรท าโดยพละการ นอกจากมีเสียงกริ่งสัญญาณ
เตือนภัยที่ติดตั้งบริเวณทางเดินส่วนกลางของแต่ละชั้น ดังขึ้น 
 

กำรอพยพเคลื่อนย้ำยท่ีจ ำเป็นต้องรีบเร่งโดยมีเหตุกรณีที่เกิดขึ้น คือ 
 มีควันไฟ กระจายไปทั่วทุกชั้น หรือจะมีอันตรายถ้าจะหนีไปทางบันไดหนีไฟ หรือไฟลุกลาม
แพร่กระจายไปมากแล้ว จนไม่สามารถจะควบคุมได้ 
 

กำรอพยพเคลื่อนย้ำยเจ้ำหน้ำที่ออกจำกชั้นต่ำงๆ 
 ผู้อ านวยการดับเพลิงจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะต้องให้อพยพเคลื่อนย้ายออกจากอาคารเพียง
บางชั้นหรือทุกชั้น ซึ่งหากต้องการอพยพเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายออกจากอาคารมีระเบียบปฏิบัติ ดังนี้ 
 กรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ชั้นใด ให้ส านักหรือเจ้าหน้าที่ที่อยู่ภายในชั้นอพยพเคลื่อนย้ายออก
จากอาคารไปก่อน รวมทั้งชั้นที่อยู่เหนือกว่าและชั้นที่อยู่ต่ ากว่า 1 ชั้น ส่วนชั้นที่เหลือให้รีบอพยพ
เคลื่อนย้ายตามออกไป ถ้าทุกคนได้ปฏิบัติตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนี้ได้ ก็สามารถหลีกเลี่ยงการื่น
ตระหนกตกใจและช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนในช่วงระหว่างทางลงบันไดหนีไฟได้ 
 

ระเบียบปฏิบัติเมื่อพบเหตุเพลิงไหม้ 
 เมื่อมีผู้พบเห็นเหตุเพลิงไหม้หรือมีควันไฟเกิดข้ึน ควรปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. ดึงอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Manual Station) หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ที่เบอร์โทรศัพท์ 2500 
 2. พยายามช่วยระงับเพลิงเบื้องต้น ด้วยถังดับเพลิงชนิดมือถือ ถ้าหากเกิดเพลิงไหม้เพียง
เล็กน้อยก็คิดว่าจะไม่มีบุคคลใดได้รับอันตราย 



 3. ควรปิดประตูหน้าต่าง เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องระบายอากาศ เครื่องปรับอากาศให้หมดเมื่อ
แจ้งเหตุเพลิงไหม้หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม ควรบอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน 
ซึ่งมีสาระความมากท่ีสุดเท่าที่จะสามารถท าได้ 
 

ตั้งสติให้ดีแล้วแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
 1. จุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ (บอกให้ชัดเจน) 
 2. มีบุคคลได้รับอันตรายหรือเปล่า 
 3. ระดับความรุนแรงของเพลิงไหม้ (เกิดเหตุเล็กน้อยหรือไฟลุกลามรวดเร็ว) 
 4. สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ (ถ้าทราบ) 
 

ต้องท ำอะไรบ้ำงเม่ือเกิดเหตุไฟไหม้ 
 1. ระหว่างมีสัญญาณเตือนว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ ควรปิดประตู หน้าต่าง ปิดเครื่องระบาย
อากาศ เครื่องปรับอากาศ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ตลอดเวลาให้อยู่ในความสงบอย่าตกใจ 
 2. ปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด 
 3. อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มอย่าท้ิงใครไวตามล าพัง 
 4. ในระหว่างที่เกิดควันไฟลอยต่ าให้ปิดหน้าด้วยผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าอ่ืนที่เปียกน้ าพร้อม
หมอบกับพ้ืนให้ต่ าลงเพื่อหลบควันไฟที่ลอยอยู่ด้านบน 
 5. ให้ใช้ทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดและไม่ควรวิ่งขณะอพยพหนีไฟ 
 6. เมื่อลงมาชั้นล่างให้รีบออกจากอาคารให้ตรวจให้แน่ใจว่าสมาชิกภายในกลุ่มและส านักฯ 
อยู่ครบทุกคนหรือไม่ 
 7. หากสมาชิกของตนมาไม่ครบ ให้รายงานกับทางเจ้าหน้าที่โดยเร็ว 
 8. ไม่ควรอยู่ขวางทาง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบกำรปฏิบัติกรณีที่เกิดอัคคีภัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เมื่อไดร้ับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
จากระบบสัญญาณเตือนภยัหรือบุคคล      

ที่พบเห็นเตือนภัย 

เจ้าหน้าท่ีประจ าอาคารและเจ้าหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัย 

ผู้บริหาร 

ตรวจสอบจุดที่ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้    
โดยเจา้หน้าท่ีประจ าอาคารและเจา้หน้าท่ี

รักษาความปลอดภัย 

เมื่อตรวจสอบพบเหตุเพลิงไหม้แจง้กลับ
หัวหน้าจุดรักษาความปลอดภัยโดยด่วน

และพยายามระงับไฟขั้นต้น 

แจ้งเหตุเพลิงไหม้ใหผู้้บริหารทราบทันที 

แจ้งเหตุเพลิงไหม้ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ทราบ 

ฝ่ายตดิต่อ
ประสานงานหน่วย 

ฝ่ายสนบัสนุนและ
อพยพเคลื่อนย้าย 

ฝ่ายควบคมุระบบ
ระงับอัคคีภัย 

ฝ่ายพยาบาล 



แผนผังหน่วยป้องกันและแจ้งเหตุฉุกเฉิน 
ช่วงเวลำ 08.00 น.-16.30 น. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหาร ส ารวจ/ควบคุม 

1. อธิการบดี 
2. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

3. ผู้ควบคุมประจ าอาคาร 

ฝ่ายติดต่อประสานงาน
หน่วยงานราชการ 

1. เจ้าหน้าที่ประจ าอาคาร 
เลขานุการ/ธุรการ 
2. ตัวแทน สนง. สนอ. 

ฝ่ายสนับสนุนและอพยพ
เคลื่อนย้าย 

1. เจ้าหน้าที่ประจ าอาคาร 
2. เจ้าหน้าที่ รปภ. 

ฝ่ายพยาบาล 

1. พยาบาล 
2. เจ้าหน้าที่ท าความสะอาด 

ฝ่ายควบคุมระบบสัญญาณ
เตือนภัย 

เจ้าหน้าที่ประจ าอาคาร 

ฝ่ายตรวจสอบ และระงับไฟ 

1. เจ้าหน้าที่ประจ าอาคาร 
2. เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย 



แผนผังหน่วยป้องกันและแจ้งเหตุฉุกเฉิน 
ช่วงเวลำ 16.30 น.-08.00 น. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- ฝ่ายบริหาร 

- เจ้าหน้าท่ีประจ าอาคารทีไ่ด้รับ
มอบหมาย 

- ฝ่ายติดต่อประสานงาน
หน่วยงานราชการ 
- เจ้าหนา้ที่ประจ าอาคาร 

- ฝ่ายสนับสนุนและอพยพ
เคลื่อนย้าย 

- เจ้าหนา้ที่ที่รับผิดชอบ 

- ฝ่ายพยาบาล 
- เจ้าหนา้ที่ที่รับผิดชอบ 

- ฝ่ายควบคุมระบบสัญญาณ
เตือนภัย 
- เจ้าหนา้ที่ประจ าอาคาร 
 

ฝ่ายตรวจสอบ และระงับไฟ 
1. เจ้าหน้าที่ประจ าอาคาร 
2. เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย 



หน้ำที่รับผิดชอบและข้อปฏิบัติของฝ่ำยต่ำงๆ 
 

ฝ่ำยผู้บังคับบัญชำ/บริหำร 
 1. บัญชาการดับเพลิงตั้งแต่ทราบว่าเกิดเหตุการณ์เพลิงไม้จนเพลิงสงบ 
 2. ประจ าอยู่ที่ห้องบัญชาการตลอดเวลาที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งห้องบัญชาการเป็นศูนย์
ควบคุมงานระบบวิศวกรรมที่มีระบบ Fire Control Panel ระบบโทรศัพท ์
 3. ควบคุมเจ้าหน้าที่ดับเพลิง 
 4. ควบคุมการอพยพเคลื่อนย้ายของเจ้าหน้าที่ 
 5. ประสานงานกับทุกหน่วยงาน 
 6. มีวิทยุมือถือ โทรศัพท์  โทรศัพท์ของระบบ Fire Alarm 
 7. ออกค าสั่งแจ้งสถานที่ดับเพลิง 
 8. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง เมื่อมาถึง และชี้แจงสถานที่อย่างละเอียด ควรมี
บุคลากรประจ าที่ห้องอย่างน้อยสุด 2 คนข้ึนไป 
 

ฝ่ำยติดต่อประสำนงำนหน่วยงำนรำชกำรภำยนอก 
 1. รับค าสั่งจากฝ่ายบัญชาการ ติดต่อแจ้งสถานีดับเพลิงที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับเหตุเพลิงไม้
พร้อมอธิบายสถานที่ ที่ตั้งของอาคารอย่างละเอียด 
 2. รับโทรศัพท์แจ้งเรื่องไฟไหม้จากเจ้าหน้าที่ในอาคาร และตอบสถานการณ์ไฟไหม้จากการ
สอบถามของเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้นักข่าวทราบตามความเหมาะสม 
 3. ติดต่อแจ้งโรงพยาบาลที่ก าหนดไว้ พร้อมประสานงานกับหน่วยรถพยาบาลเมื่อมาถึง
อาคาร 
 4. ติดต่อแจ้งสถานีต ารวจที่ก าหนดไว้ พร้อมประสานงานกับหน่วยงานต ารวจเมื่อมาถึง
อาคารเพ่ือจัดการจราจรบริเวณด้านหน้าและด้านในพ้ืนที่อาคาร 
 5. รายงานสรุปการสอบถาม หรือข้อมูลที่ได้เพ่ิมเติมให้ฝ่ายบัญชาการรับทราบ 
 

ฝ่ำยตรวจสอบและระงับไฟ 
 1. รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ หรือฝ่ายบัญชาการไปยังจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ เพ่ือตรวจสอบ 
 2. รายงานสถานการณ์ของจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างละเอียดเมื่อตรวจเห็น พร้อมระดับ
ความรุนแรงของเพลิงไหม้ให้ฝ่ายบัญชาการรับทราบ 
 3. เขาระงับไฟตามหลักการท่ีได้อบรมมา 
 4. รายงานการระงับไฟให้ฝ่ายบัญชาการรับทราบทุกระยะ 
 5. รับค าสั่งจากฝ่ายบัญชาการ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 
 



ฝ่ำยสนับสนุนและอพยพเคลื่อนย้ำย 
 1. ตรวจสอบทางหนีไฟ ประตูเข้า-ออกอาคาร  
 2. รับค าสั่งช่วยเหลือฝ่ายดับเพลิง โดยสนับสนุนเครื่องมือดับเพลิง 
 3. รายงานการหนีไฟของเจ้าหน้าที่ในอาคารทุกระยะ 
 

ฝ่ำยพยำบำล 
 1. จัดการจราจรบริเวณทางเข้า-ออก อาคารเพ่ือเตรียมรับรถพยาบาล 
 2. ขจัดสิ่งกีดขวางทางรถยนต์และทางเดินไปท่ีรวมพล 
 3. รับขนย้ายคนป่วยล าเลียงไปยังรถพยาบาล หรือสถานที่ปลอดภัยซึ่งได้ก าหนดไว้ 
 4. ปฐมพยาบาลคนป่วยเบื้องต้น ด้วยเวชภัณฑ์ยาเบื้องต้นที่จัดเตรียมไว้ 
 5. ป้องกันคนภายนอกเข้ามาบริเวณท่ีเกิดเหตุ 
 

ฝ่ำยควบคุมระบบระงับอัคคีภัย 
 1. ตรวจสอบและเตรียมตัวตัดวงจรไฟฟ้าปกติ เพ่ือมาใช้เครื่องก าเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน เมื่อ
พร้อมจะดับไฟฟ้าก่อนใช ้
 2. ยกเลิกการใช้ลิฟต์ 
 3. รอรับค าสั่งเพ่ิมเติมจากผู้บริหาร 
 

ฝ่ำยส ำรวจ/ควบคุมสมำชิก 
 1. ส ารวจ/ควบคุมสมาชิก กรณีมีประกาศหรือกริ่งเพลิงไหม้ ให้มีการอพยพเคลื่อนย้าย 
 2. รายงานจ านวนสมาชิกที่อพยพเคลื่อนย้ายออกจากอาคารครบหรือไม่ ให้ฝ่ายบัญชาการ
รับทราบ 
 3. แจ้งเหตุเพลิงไหม้ หรือติดต่อฝ่ายบัญชาการ กรณีพบเห็นเหตุเพลิงไหม้ 
 

ระบบป้องกันอัคคีภัย (Fire Protection System 
 ระบบดับเพลิงของอาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นระบบดับเพลิงที่
ใช้น้ าเป็นตัวดับเพลิงเราเรียกระบบนี้ว่า “ระบบท่อเปียก” (Wet Pipe System) ชนิดที่ภายในท่อที่มี
ความดันพร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา ความดันนี้ได้มาจากเครื่องสูบน้ าดับเพลิง แบบมอเตอร์ 
(Electrical motor Fire Pump) และระบบเครื่องยนต์ (Diesel Fire Pump) ซึ่งจะสูบน้ าจากถังเก็บ
น้ าชั้นใต้ดิน (Underground Tank) ไปจ่ายให้กับตู้ เก็บสายดับเพลิงที่ติดตั้งอยู่บริเวณทางเดิน
ส่วนกลางตามชั้นต่างๆ ซึ่งมคีวามดันประมาณ 240 PSI 

 
 



กำรท ำงำนของเครื่องสูบน้ ำดับเพลิง 
 ระบบป้องกันอัคคีภัยของอาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะมีน้ าที่มี
แรงดันสูงประมาณ 240 PSI เก็บอยู่ในท่อส่งน้ าที่ต่อมาจากเครื่องสูบน้ าดับเพลิง ซึ่งท่อเหล่านี้จะถูก
ส่งต่อตู้เก็บสายดับเพลิงตามชั้นต่างๆ ภายในอาคาร โดยสามารถควบคุมพ้ืนที่ในการดับเพลิงได้ทั่วถึง
ทั้งบริเวณอาคาร โดยจะใช้สายฉีดดับเพลิงที่พับเก็บไว้ในตู้พร้อมหัวฉีด และหัวกระจายน้ าแบบโปรย
ฝอย (Sprinkler Head) เมื่อมีการเปิดน้ าไปใช้ แรงดันของน้ าในท่อจะลดลงจนถึงปริมาณ 200 PSI  
สวิทซ์ แรงดัน (Perssure Switch) ซึ่งอยู่ในตู้ควบคุมเป็นตัวรับสัญญาณและสั่งการให้ Electrical 
Moter Fire Pump ท างานโดยสูบจากน้ า Undergroud Tank เพ่ือเพ่ิมน้ าในท่อให้ได้แรงดันตามที่
ต้องการส่วนแรงดัน ส่วนเกิน Relife Valve จะเป็นให้น้ าไหลกับสู้  Undergroud Tank และ 
Perssure Switch จะสั่งให้ Electrical Moter Fire Pump หยุดการท างานที่แรงดัน 275 PSI แต่ถ้า
ในกรณีที่มีการใช้น้ ามากขึ้นจนท าให้แรงดันน้ าในท่อลดลงจนถึงประมาณ 170 PSI Perssure Switch 
จะสั่งให้Diesel Fire Pump สตาร์ทและสูบน้ าเข้าสู่ภายในท่อทันทีและจะเดินเครื่องต่อเนื่ องไป
จนกว่าจะมีการสั่งให้หยุดท างาน แต่ในขณะที่เครื่องยังไม่หยุดการท างานแต่จะมีการหยุดใช้น้ าแล้ว 
น้ าจะถูกสูบอัดเข้าสู่ภายในท่อ และจะสร้างแรงดันเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จนถึงขั้นแรงดันที่ต้องการประมาณ 
240 PSI Relief Valve จะเป็นน้ าที่มีแรงดันส่วนเกินออกจากท่อไปเพ่ือรักษาแรงดันของน้ าในท่อให้
อยู่ในจุดที่ต้องการ จนกว่าจะมีการกดปุ่มสั่งให้หยุดท างาน โดยบิด Selector Switch มาที่ต าแหน่ง 
MANUAL แล้วกดปุ่ม Engine Shut Down ค้างไว้ประมาณ 25 นาที เครื่องยนต์ก็จะดับ ในกรณีการ
ดับเครื่องยนต์เมื่อ Selector Switch อยู่ที่ต าแหน่ง Auto เราจะดับเครื่องยนต์ได้ก็ต่อเมื่อ แรงดันใน
ท่อกลับสู่ปกติ หลังจาก เครื่องยนต์ดับจะมีเสียง Buzzer ดังขึ้นให้กดปุ่ม Alarm Silence เสียง 
Buzzer ก็จะหยุด 

  
 อุปกรณ์ชุดนี้จะติดตั้งไว้บริเวณพ้ืนที่ส่วนกลางข้างบันไดและหน้าลิฟต์ของแต่ละชั้นหากพบ
เห็นเหตุเพลิงไหม้สามารถที่จะดึงชุด Manual Station ลง อุปกรณ์ก็จะส่งสัญญาณมายังตู้ควบคุมไฟ
โซนก็จะโชว์ชั้นที่ชุด Manual Station ท างานทางเจ้าหน้าที่ที่ประจ าห้องควบคุมก็สามารถที่จะทราบ
ถึงจุดเกิดเหตุและขึ้นตรวจสอบบริเวณจุดดังกล่าวได้ และกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องการให้กระดิ่งกันทุกชั้น
สามารถที่จะดึง Manual Station ลงและไขกุญแจที่ตัว Manual Station กระดิ่งก็จะท างาน 
 
 
 
 
 



กระดิ่งเตือนภัย (Alarm Bell) 
(รูป) 

 กระดิ่งเตือนภัย เป็นอุปกรณ์หนึ่งของระบบสัญญาณเตือนภัย ซึ่งจะท าหน้าที่ส่งเสียงกริ่งให้
ผู้ใช้พ้ืนที่ได้รับทราบว่าต้องเตรียมความพร้อมรองรับสภาวะฉุกเฉิน เพ่ือการอพยพเคลื่อนย้ายออกจาก
อาคารรวมทั้งเจ้าหน้าที่ประจ าอาคารได้รับทราบว่า จุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้อยู่บริเวณใดภายในอาคาร 
เพ่ือท าการตรวจสอบและระงับไฟขั้นต้นได้ทันท่วงที กระดิ่งเตือนภัยจะติดตั้งไว้บริเวณทางเดิน
ส่วนกลางของอาคารทุกชั้น 
 

ชุดไฟแสงสว่ำงส ำรอง (Emergency Light) 
(รูป) 

 ชุดไฟแสงสว่างส ารองเป็นอุปกรณ์หนึ่งของการช่วยอพยพเคลื่อนย้ายออกจากอาคาร ซึ่งจะ
ท างานเมื่อการไฟฟ้านครหลวงไม่สามารถจ่ายกระแสไฟเข้าในอาคาร (ไฟฟ้าขัดข้อง) โดยใช้พลังงาน
จากแบตเตอรี่นานประมาณ 2 ชั่วโมง ชุดไฟแสงสว่างส ารอง จะติกตั้งไว้บรเวณบันไดหนีไฟอาคาร 
และห้องเครื่องไฟฟ้า 
 Fireman Life เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ กระดิ่งสัญญาณเตือนภัยท างาน อุปกรณ์ก็จะส่ง
สัญญาณให้ลิฟต์ลงมาชั้น 1 หรือชั้นที่ใกล้ที่สุด แล้วเปิดประตูออกค้างไว้ เพ่ือส่งผู้โดยสารออกจาก
ลิฟต ์

ระบบขนส่ง 
ขั้นตอนกำรช่วยผู้โดยสำรออกจำกลิฟต์ 

 เจ้าหน้าที่อาคารที่ท าการช่วยเหลือผู้โดยสารในกรณีฉุกเฉินต้องได้รับการอบรมจาก....... 
  1. ตรวจเช็คว่าลิฟต์ค้างอยู่ชั้นไหน 
  2. ตรวจเช็คว่ามีผู้โดยสารติดค้างอยู่ในลิฟต์จ านวนกี่คน 
  3. ต้องผิดสวิทซ์เมนไฟลิฟต์ก่อนช่วยผู้โดยสารออกจากลิฟต์ 
  4. หาต าแหน่งที่ลิฟต์จอดอยู่ว่าเสมอชั้นหรือไม่ และบอกผู้โดยสารในลิฟต์ว่าขณะนี้
ก าลังให้ความช่วยเหลืออยู่ 
  5. แน่ใจว่าประตูชานพักปิดล็อกทุกชั้น 
  6. ใส่ก้านเปิดเบรกลงในช่องเปิดเบรก 
  7. ใส่จานหมุนเข้าที่เพลาแล้วจับให้แน่น 
  8. เปิดเบรกโดยการดึงก้านเบรกเข้าหาตัวและควรปล่อยก้านเบรกทุกๆ 1-2 นาที      
ไม่ควรดึงเบรกค้างไว้นานเพราะจะท าให้ลิฟต์เบรกไม่อยู่ 



  9. เลื่อนลิฟต์ขึ้นหรือลงโดยใช้จานหมุนจนกระทั้งลิฟต์ เสนอชั้นถัดไปโดยให้สังเกตสี
เหลืองที่พ่นไว้ที่สลิงจะตรงกับสีเหลืองที่พ่นไว้กับฐานมอเตอร์จึงปล่อยให้เบรกจับโดยคลายก้านเปิด
เบรก 
  10. ดึงก้านเบรกออกและเปิดประตูด้วยมือ เพ่ือให้ผู้โดยสารออกจากลิฟต์ 
  11. ตรวจเช็คประตูชานพักทุกชั้นต้องล็อก 
  12. เมนสวิทซ์ยังคงปิดไว้ 
  13. โทรศัพท์แจ้งลิฟต์ขัดข้องตลอด 24 ชั่วโมง บริษัท...... โทร....... 
 
 
ระยะเวลาด าเนินการ    ตลอดปีงบประมาณ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทส 
วิธีการติดตามและรายงานผล  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผลการติดตามสถานการณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย 
กรณีเกิดอัคคีภัย ในส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 

 การระงับอัคคีภัยของเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบในวันราชการและวันหยุดราชการ (แผน 1)  
1. กรณีควบคุมเพลิงได้ 

1.1 เมื่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ได้รับแจ้งหรือพบเห็นเหตุเพลิงไหม้ ให้ท าการดับเพลิง
ไหม้ในเบื้องต้น พร้อมรายงานทางวิทยุสื่อสารให้หัวหน้าทราบถึงสถานการณ์ 

1.2 เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบประจ าจุดพร้อมถังดับเพลิง รีบไปช่วยดับเพลิง ณ จุดเกิด
เหตุ โดยให้หัวหน้าประเมินสถานการณ์และควบคุมการดับเพลิงและรายงานผู้บริหาร 

1.3 เจ้าหน้าที่ประจ าจุด ให้รีบประสานฝ่ายช่างประจ าอาคาร เพ่ือรอรับค าสั่งในกรณี  
ที่จะต้องดับกระแสไฟฟ้า ภายในอาคาร 

1.4 เจ้าหน้าที่ที่ไม่เกี่ยวข้องให้ตรวจตราเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน หรือนักศึกษา ตามชั้น
นั้นๆเพื่อรอรับค าสั่ง กรณีเม่ือมีการอพยพคนออกจากพ้ืนที่ 

1.5 ให้หัวหน้าตรวจสอบความเสียหายและรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นในทันที 
 

2. กรณีไม่สำมำรถควบคุมเพลิงได้ 
2.1 ผู้ได้รับหมอบหมายแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สถานีดับเพลิงที่ใกล้เคียง แจ้ง

เหตุเพลิงไหม้ .... หน่วยกู้ชีพ .... 
 
 
 
 
 
 

  2.2 อพยพผู้คนออกจากตัวอาคาร โดยเริ่มจากชั้นที่เกิดเหตุ ต่อด้วยชั้นที่อยู่เหนือขึ้นไป
และถัดลงมาตามล าดับ โดยใช้ความระมัดระวังให้มากที่สุด 
  2.3 ประกาศเสียงตามสายแจ้งผู้อยู่ในอาคารทราบ และออกจากตัวอาคารโดยด่วน 
 
 
 
 
 

สถานีดับเพลิง ..... โทร. ..... 
สถานีดับเพลิง ..... โทร. ..... 
สถานีดับเพลิง ..... โทร. ..... 
 

สถานีดบัเพลงิ ..... โทร. ..... 

 

 

หัวหน้ากลุ่มงาน  คุณเพลินตา โมสกุล  โทร.2511 
ผู้อ านวยการส านักฯ ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ   โทร.2501 
อธิการบดี  ผศ.ดร.ชูศิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ โทร.03527 6555-9 
 

 



  2.4 เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบจะต้องตรวจตราภายในชั้นว่ามีผู้คนหลงเหลือภายในชั้นนั้นๆ 
และในลิฟต์โดยสาร พร้อมรายงานหัวหน้าให้ทราบเพื่อรายงาน ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
  2.5 เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบประจ าชั้นที่เกิดเหตุ ไปที่ตู้ดับเพลิงของชั้นที่เกิดเหตุ เพ่ือน า
สายฉีดน้ าไปท าการดับเพลิง โดยหัวหน้าคอยควบคุมการดับเพลิงและตัดกระแสไฟฟ้า 
  2.6 ท าการควบคุมเพลิงไหม้อยู่ในขอบเขตจ ากัด 
  2.7 เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ อยู่บริเวณ ชั้น 1 หน้าอาคารส านักวิทยบริการฯ เพ่ือป้องกัน
มิให้บุคคลภายนอกที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้ามาภายในอาคารก่อนได้รับอนุญาต และอ านวยความ
สะดวกด้านการจราจรหน้าอาคารส านักวิทยบริการฯ โดยประสานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  2.8 ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ประจ าชั้นต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่บริเวณทางเข้า-ออก เพ่ือ
กันบุคคลภายนอก 
  2.9 เมื่อเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาถึงสถานที่เกิดเหตุ ให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงรับช่วงต่อและให้
เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ ถอนก าลัง เพ่ือไปรวมพล ณ จัดนัดพบ เพ่ือตรวจสอบก าลังพล 
  2.10 เมื่อเพลิงสงบให้หัวหน้าส ารวจความเสียหายแล้วรายงานเบื้องต้ นให้
ผู้บังคับบัญชาทราบและท ารายงานเป็นลายลักษณ์อักษรน าเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นต่อไป 
 

หมำยเหตุ 
1. ในการปฏิบัติงานตามกรณีนี้  การให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวขอให้เป็นหน้าที่ของ

ผู้บังคับบัญชาระดับสูง 
2. หากสงสัยว่าเกิดเพลิงไหม้ในห้องบุคคลส าคัญที่ไม่มีลูกกุญแจส ารองให้รีบรายงาน

ผู้บังคับบัญชา เพ่ือขออนุญาตเข้าไประงับเหตุ 
3. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือผู้รับผิดชอบถือว่าเป็นหน้าที่หลักที่จะต้องปฏิบัติ

กรณีเกิดเพลิงไหม ้
4. กรณีผู้ได้รับบาดเจ็บในชั้นต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแจ้งหัวหน้าเพ่ือขอ

ก าลังและท าหารปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บออกภายนอกอาคาร หรือจุดรวม
พลที่ใกล้เคียงโดยเร็ว 
 
 
 
 
 
 

แผนป้องกันน้ ำท่วม 



 หมายถึง แผนฉุกเฉินเพ่ือป้องกันชีวิต ทรัพย์สิน เฉพาะกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับการเกิด
น้ าท่วมภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

จัดเตรียมวัสดุและเครื่องมือ 
 - เสื้อกันฝน 
 - รองเท้าบู๊ต 
 - เครื่องสูบน้ า 
 - กระสอบทราย 
 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ 
 - การเตรียมความพร้อม 
 - ตรวจเช็คเครื่องสูบน้ าและกระสอบทรายให้พ้อมใช้งาน ทุกสัปดาห์ 
 - ท าความสะอาด ตะแกรงและพ้ืนที่โดยรอบเครื่องสูบน้ า ทุกๆ เดือน 
 - ท าความสะอาดท่อและรางระบายน้ า ทุก 1 ปี ควรท าช่วงหน้าร้อน 
 

แผนระงับเหตุกรณีน้ ำท่วม 
หัวหน้ำ มีหน้ำที ่
 1. วิเครำะห์สถำนกำรณ์สภำวะน้ ำท่วม และเหตุการณ์ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศตรวจดู
ระดับน้ าที่พระนครศรีอยุธยา เฝ้าระวัง แนวโน้มการเกิดเหตุให้ดูระดับน้ าแม่น้ าเจ้าพระยา คลอง 
ประปา ว่าล้นตลิ่งหรือไม่ หากน้ าล้นจากคลองประปาความสูงของน้ าเท่ากับระดับถนนให้เจ้าหน้าที่  
เตรียมกระสอบทรายเตรียมพร้อมไว้ 
 

 2. ออกค ำสั่งทีมต่ำงๆ ใช้เป็นไปตำมแผนฉุกเฉินน้ ำท่วมโดยใช้เงื่อนไข ดังนี้ 
  2.1 ระดับน้ า แม่น้ าเจ้าพระยา บริเวณ.... 
  2.2 ระดับน้ า คลองประปา 
  2.3 มีฝนตกหนักและระดับน้ า  

3. แจ้งเตือนเจ้ำหน้ำที่ ผ่านไปยังหัวหน้างานของทุกฝ่ายเพ่ือให้ข้อมูลถึงเจ้าหน้าที่ทุกคน 
4. หน้ำที่ของทีมป้องกันน้ ำท่วม 

4.1 ผู้บังคับบัญชาแผนฯ อ านวยการ ควบคุม ก ากับ ติดตาม ดูแลและแก้ไขปัญหาใน
การป้องกันน้ าท่วมภายในส านักวิทยบริการฯ 

4.2 รองผู้บังคับบัญชาแผนฯ มีหน้าที่รับผิดชอบน าทีมป้องกันน้ าท่วม และติดต่อกับ
หน่วยงานรักษาความปลอดภัย เมื่อมีความจ าเป็นต้องขอความช่วยเหลือ 



4.3 ช่างอาคาร มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมเครื่องสูบน้ าโดยเครื่องยนต์เมื่อเกิด
เหตุน้ าท่วม 

- ปิดประตูระบายน้ าด้านหน้า อาคาร 
- วางกระสอบทราย ที่ความสูง 70 Cm กั้นพ้ืนที่โดยรอบ 
- เดินเครื่อง สูบน้ า เพื่อลดระดับน้ า ในกรณี ที่มีฝนตก 
- ท่อระบายภายในอาคารถมกระสอบทรายในท่อระบายน้ าให้เต็ม 
- ประตูลงห้องเครื่องจักรหน้าหลังอาคารวางกระสอบทรายความสูง 50 Cm 
- ประตูห้องเครื่องจักรข้างอาคารวางกระสอบทรายความสูง 50 Cm 
- ประตูห้องเก็บของข้างอาคารวางกระสอบทรายความสูง 50 Cm 

 

 5. วิธีกำรและแนวทำงปฏิบัติในกำรป้องกันน้ ำท่วม 
  5.1 เมื่อมีน้ าท่วมเกิดข้ึนบริเวณ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้หัวหน้า
ท าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดน้ าท่วมและเป็นผู้น าทีม ป้องกันน้ าเข้าระงับเหตุน้ าท่วมได้ทันที 
  5.2 ผู้สั่ งการป้องกันน้ าท่วม หรือผู้ช่วยจะต้องเข้าไปควบคุมน้ า  ในพ้ืนที่และ
ประสานงานกับฝ่ายรักษาความปลอดภัย เพ่ือประเมินสถานการณ์ 
  5.3 ผู้สั่งการป้องกันน้ าท่วม ต้องแบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้แต่ละบุคคล ประจ าต าแหน่ง
เครื่องสูบน้ า และปิดก้ันทางน้ าโดยทันที และท าการเฝ้าระวัง จุดต่างๆที่น้ าสามารถเข้ามาในอาคารได้
เดินเครื่องสูบน้ าทุกตัวเต็มก าลังที่ประตูด้านหน้าถนน 
  5.4 ขนย้ายวัสดุ หรืออุปกรณ์ท่ีสัมผัสน้ าไม่ได้ ไปยังจุดที่ปลอดภัย 
  5.5 เมื่อมีน้ าท่วมในจุดที่มีกระแสไฟฟ้า ช่างมีหน้าที่ต้องตัดไฟฟ้า ในพ้ืนที่ออกทันทีเพ่ือ
ป้องกันอุบัติเหตุอันเกิดไฟฟ้าช็อต 
  5.6 หลังน้ าลดแล้ว ให้หัวหน้าป้องกันน้ าท่วม เข้าตรวจสอบความเสียหายและแจ้ง
ผู้บริหารระดับสูง 
  5.7 ให้เจ้าหน้าที่ท าความสะอาดพ้ืนบริเวณที่เกิดน้ าท่วม หลังจากสรุปผลจากการ
ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว 
  5.8 หัวหน้าป้องกันน้ าท่วมตรวจสอบเก็บอุปกรณ์เครื่องสูบน้ า และเก็บเข้าในสถานที่
ให้พร้อมใช้งาน 
  5.9 รายชื่อผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องในการป้องกันน้ าท่วมจะแสดงไว้ใน Emergency 
 

 6. ระดับกำรป้องกันน้ ำท่วมพร้อมเตรียมอุปกรณ์ 
 แผนต่อไปนี้ได้รับการพัฒนาเพ่ือสร้างวิธีการที่เหมาะสมส าหรับการตอบสนองในภาวะ
ฉุกเฉินน้ าท่วมที่มีผลต่อการด าเนินงานของส านักวิทยบริการฯ ซึ่งแบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 



 ระดับ 1 (น้ ำท่วม 10 ซม. จำกระดับถนน) 
  - เตรียมกระสอบทราย 
  - เฝ้าระวังป้องกันน้ าเอ่อล้นรางระบายน้ า 
  - ประกาศให้ผู้ใช้อาคารทราบสถานการณ์ 
  - เวรผู้รับผิดชอบโทรแจ้งช่างอาคารทุกคนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่ส านักวิทย
บริการฯ 
  ผู้รับผิดชอบ 1. เวรเช้า 
      2. เวรบ่าย 
      3. เวรดึก 
 
 ระดับ 2 (น้ ำท่วม 30 ซม. จำกระดับถนน)  
  - วางกระสอบทรายตามจุดต่างๆ ดังเอกสารแนบหมายเลข 2 
  - เตรียมปั๊มสูบน้ าแบบ Submersible ขนาด 1.2 HP บริเวณอาคารชั้น 1 
  - ช่างอาคารทุกคนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่ส านักวิทยบริการฯ 
  ผู้รับผิดชอบ 1. เวรเช้า 
      2. เวรบ่าย 
      3. เวรดึก 
 

 ระดับ 3 (น้ ำท่วม 50 ซม. จำกระดับถนน) 
  - กรณกีลางวันปิดระบบแอร์ชั้นที่ 1 
  - เตรียมระบบไฟฟ้าส ารองให้พร้อมใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
   - ช่างอาคารทุกคนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่ส านักวิทยบริการฯ 
  ผู้รับผิดชอบ 1. เวรเช้า 
      2. เวรบ่าย 
      3. เวรดึก 
 

 ระดับ 4 (น้ ำท่วม 70 ซม. จำกระดับถนน) 
  - ปิดระบบไฟฟ้าหลักชั้น 1 
  - น าลิฟต์ขึ้นไปไว้ชั้นที่สูงกว่า ชั้น 1 
  - เปิดระบบไฟฟ้าส ารองให้แสงสว่างในเวลากลางคืนกรณีมีการตัดระบบไฟฟ้าหลักจาก
การไฟฟ้า 
  - ช่างอาคารทุกคนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่ส านักวิทยบริการฯ 



  ผู้รับผิดชอบ 1. เวรเช้า 
      2. เวรบ่าย 
      3. เวรดึก 
 

 
 7. แผนฟื้นฟูสภำพแวดล้อมหลังจำกน้ ำท่วม 
 ในกรณีเกิดน้ าท่วมภายในบริเวณอาคาร และทางเจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขสถานการณ์ 
จนกระทั่งน้ าลด จ าเป็นอย่างยิ่งที่ทางอาคารจะต้องฟ้ืนฟูสภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณที่เกิดน้ าท่วม โดย
การเก็บกวาดขยะ เศษวัสดุ ต่างๆ ที่ปนเปื้อนลอยมาพร้อมกับน้ า โดยจัดแยก เป็นขยะใช้ไม่ได้ และให้
แม่บ้าน ตามกฎหมาย นอกจากนี้จะต้องส ารวจ และด าจัดสัตว์ที่ เป็นพาหนะน าโรค เช่น หนู 
แมลงสาบ และสัตว์เลื่อยคลานต่างๆที่หนี้น้ าออกมาอาศัยบริเวณอาคารซึ่งจะน าพาเชื้อโรคมาด้วย 
โดยแจ้งผู้บังคับบัญชา เพ่ือพิจารณาวิธีการป้องกันและก าจัด ต่อไป นอกจากนี้ยังส ารวจพ้ืนที่ที่ถูกน้ า
ท่วมว่ามีพืช วัชพืช เกิดเน่าตายอาจจะมีกลิ่นเหม็นรบกวนและเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติงำน (Emergency plan work Flow) 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับน้ าที่ท่าน้ า

เจ้าพระยา 

เฝ้าระวังตรวจสอบข้อมูล 

มีแนวโน้มที่จะเกิดเหตุ

น้ าท่วม 

เตรียมความพร้อม 

ถนนภายมรภ. 
พระนครศรีอยุธยา      

ท่วม 10 ซม. 

ประกาศใช้และด าเนินการตามแผนน้ าท่วม 

รายงานสถานการณ์ต่อผู้บริหารระดับสูง 

ถนนภายมรภ. 
พระนครศรีอยุธยา

ท่วม 10 ซม. 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แจ้งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องถึงผลกระทบวางแผนการแก้ไข 

ด าเนินการป้องกันน้ าท่วม 

ควบคุมไมไ่ด้น้ าเข้า
อาคาร 

เฝ้าระวัง 
ด าเนินการตามแผนป้องกันความเสียหายตามระดับ

ความสูงของน้ า 

ระดับน้ าเข้าสู่
สภาวะปกต ิ

ส ารวจความเสียหาย ฟื้นฟู  
รายงานสถานการณ์ 

ได ้
ไม ่

ใช่ 


