
 



 

คู่มือ 

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 

โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

 

 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 

 

 

 

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



คำนำ 

  โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ ์ ได้ดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยใน
สถานศึกษา เน้นให้นักเรียน และบุคลากรภายในสถานศึกษาเกิดความตะหนักถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา เพื่อเป็นคู่มือในการดำเนินการความปลอดภัยในการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยท่ีอาจเกิดขึ้นในสถานศึกษา 

  ขอขอบพระคุณหน่วยงานที่ให้ความรู้และร่วมเป็นเครือข่ายในการพัฒนางานเกี่ยวกับความ

ปลอดภัย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน และ

บุคลากรทุกท่าน ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนดำเนินงาน และร่วมวางแผนแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้

คำปรึกษา ช่วยเหลือด้านความปลอดภัยให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

                กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
          โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

         เร่ือง                  หน้า 
บทท่ี ๑  บทนำ           ๑ 
บทท่ี ๒  แผนการตรวจตรา         ๒ 
บทท่ี ๓  แผนการอบรม          ๖ 
บทท่ี ๔  แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย        ๗ 
บทท่ี ๕  แผนการดับเพลิง          ๘ 
บทท่ี ๖  แผนอพยพหนีไฟ         ๑๒ 
บทท่ี ๗  แผนการบรรเทาทุกข์         ๑๔ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๑ 
บทนำ 

 
  กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวะ
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๔ กำหนดให้
สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่สิบคนขึ้นไป นายจ้างต้องให้มีแผนป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ
ประกอบด้วย การตรวจตรา การอบรม การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟและการบรรเทา
ทุกข์ โดยให้นายจ้างจัดเก็บแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ สถานประกอบกิจการพร้อมที่จะให้พนักงาน
ตรวจสอบความปลอดภัยได้ 
  โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียน ครูและบุคลากร จึงได้จัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยขึ้น เพื่อ
ป้องกันเหตุเพลิงไหม้ท่ีจะเกิดขึ้นในโรงเรียน 
 
วัตถุประสงค ์
  ๑. เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียท้ังชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัยภายในโรงเรียน 
  ๒. เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยต่อนักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน กรณีเกิด
เหตุเพลิงไหม้ 
  ๓. เพื่อลดอัตราการเล่ียงต่อการเกิดอัคคีภัย 
  ๔. เพื่อสร้างทัศนคติท่ีดีต่อนักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วย ๖  แผนย่อย ดังนี้ 
  ๑. แผนการตรวจตรา 
  ๒. แผนการอบรม 
  ๓. แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย 
  ๔. แผนการดับเพลิง 
  ๕.แผนอพยพหนีไฟ 
  ๖.แผนบรรเทาทุกข์ 
 

 
 

 
 



บทที่ ๒ 
แผนการตรวจตรา 

 
  เป็นแผนการสำรวจความเสี่ยงและตรวจตรา เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและขจัดต้นเหตุของการเกิด
เหตุเพลิงไหม้ ก่อนจัดทำแผนควรมีข้อมูลต่างๆดังต่อไปนี้ เชื้อเพลิง สารเคมี สารไวไฟ ระบบไฟฟ้าจุดที่มีโอกาส
เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ และต้องมีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ คุณสมบัติลักษณะการลุกไหม้ ปริมาณของสาร
อันตรายท่ีมีอยู่สูงสุด ชนิดของสารดับเพลิงและปริมาณท่ีต้องใช้เพื่อประกอบการวางแผน 
  การตรวจตรามีการกำหนดบุคคล พื้นท่ีรับผิดชอบ หัวข้อและจุดท่ีต้องตรวจ ระยะเวลา ความถ่ี ผู้
ตรวจสอบรายงาน การส่งรายงานผล การแจ้งข้อบกพร่องในการตรวจตราท่ีชัดเจน ดังนี้ 
  ๑. จุดท่ีเส่ียงต่อการเกิดเพลิงไหม้ 
  ๒. การใช้และการเก็บวัตถุไวไฟ 
  ๓. ของเสียติดไฟง่าย 
  ๔. แหล่งความร้อนต่างๆ 
  ๕. อุปกรณ์ดับเพลิง 
  ๖. ทางหนีไฟ 
  จากผลการสำรวจความเส่ียงและตรวจตราเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและขจัดต้นเหตุของการเกิดเพลิง
ไหม ้พบว่ามีพื้นท่ีการทำงานท่ีมีความเส่ียงและจำเป็นต้องกำหนดการตรวจตรา ดังนี้ 

พื้นที ่ แบบฟอร์ม ความถ่ี ผู้รับผิดชอบอัคคีภัย ผู้ตรวจสอบรายงาน 
๑. ป้อมยาม แบบฟอร์มท่ี ๑ ทุกวัน นายภิญโญ  โมลาเลิศ 

นายวุฒิพงษ์  วิลาจันทร์ 

๒. อาคารเรียน ๑ 

แบบฟอร์มท่ี ๒ ทุกเดือน นายวสันต์  วอแพง 

๓. อาคารเรียน ๒ 
๔. อาคารเรียน ๓ 

๕. อาคารเรียน
ออทิสติก 
๖. อาคารพล
ศึกษา 

แบบฟอร์มท่ี ๒ ทุกเดือน นายศุภโชติ  ปากหวาน นายจักรพงษ์  ภูจริต ๗. อาคารโดม 
๘. อาคารศิลปะ 
๙.อาคารคหกรรม 



 
 

๓ 

พื้นที ่ แบบฟอร์ม ความถ่ี ผู้รับผิดชอบอัคคีภัย ผู้ตรวจสอบรายงาน 
๑๐. อาคาร
ห้องสมุด 
๑๑. อาคารเรือน
พยาบาล 
๑๒. อาคารโรงหุง
ต้ม 

แบบฟอร์มท่ี ๒ ทุกเดือน นายกำพล  พัฒนโพธิ ์

นายสถิตย์  เอกโชติ 

๑๓. อาคาร
หอประชุมโรง
อาหาร 
๑๔. อาคารโรง
ฝึกงาน 
๑๕. หอนอนพรวา 

แบบฟอร์มท่ี ๒ ทุกเดือน นายปัญญา  กำเนิดขอนแก่น 

๑๖. หอนอนภูไท 
๑๗. หอนอนฟ้า
แดด 
๑๘. หอนอนลำ
ปาว 
๑๙. หอนอน
โปงลาง 
๒๐. หอนอนภู
พาน 
๒๑. หอนอนสง
ยาง 
๒๒. หอนอนได
เสาร์ 1-2 
๒๓. หอนอน
มะหาด - พะยอม 
๒๔. แฟลตภาร
โรง ๑ 

แบบฟอร์มท่ี ๓ ทุกเดือน นายสงบ  อินต๊ะศรี นายทวีนันท์ พิทักษบุตร 



 
 

๔ 

พื้นที ่ แบบฟอร์ม ความถ่ี ผู้รับผิดชอบอัคคีภัย ผู้ตรวจสอบรายงาน 
๒๕. แฟลตภาร
โรง ๒ 
๒๖. แฟลตครู ๑ 
๒๗. แฟลตครู ๒ 
๒๘. บ้านพัก
ผู้บริหาร 
๒๙. บ้านพักครู ๑ 

แบบฟอร์มท่ี ๓ ทุกเดือน นายสงบ  อินต๊ะศรี นายทวีนันท์ พิทักษบุตร 

๓๐. บ้านพักครู ๒ 
๓๑. บ้านพักครู ๓ 
๓๒. บ้านพักครู ๔ 
๓๓. บ้านพักภาร
โรง ๑ 
๓๔. บ้านพักภาร
โรง ๒ 
๓๕. บ้านพักภาร
โรง ๓ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๓ 
แผนการอบรม 

 
  เป็นการอบรมให้ความรู้กับนักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล ทั้งในเชิง
ป้องกันและการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุซึ่งการเกิดอัคคีภัยในโรงเรียน ย่อมนำมาซึ่งความสูญเสียทรัพย์สินท้ังทางตรงและ
ทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเสียหาย การบริการหยุดชะงัก เสียโอกาส หรืออาจถึงขั้นมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิต ดังนั้นในการป้องกันและลดความเสี่ยงด้านการเกิดอัคคีภัย จึงจำเป็นต้องจัดให้มีแผนการอบรม โดย
กำหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการและงบประมาณให้ชัดเจน ดังนี้ 

๑. การจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับนักเรียน ครูและบุคลากร ประกอบด้วย 
  ๑.๑ นางสาวอัจฉราภรณ์  เศษวิ  รองผู้อำนวยการ  ประธานกรรมการ 
  ๑.๒ นายศุภโชติ  ปากหวาน  ครู    กรรมการ 
  ๑.๓ นายวสันต์  วอแพง   ครู    กรรมการ 
  ๑.๔ นายปัญญา กำเนิดขอนแก่น  พนักงานราชการ   กรรมการ 
  ๑.๔ นายภิญโญ  โมลาเลิศ  ครู     กรรมการและเลขานุการ 
 
๒. การฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ประกอบด้วย 

๒.๑ นายกำพล พัฒนโพธิ ์  ครู   ประธานกรรมการ 
๒.๒ นายจักรพงษ์  ภูจริต   ครูชำนายการพิเศษ  กรรมการ 

  ๒.๓ นายบุญเลิศ อังคเนตร  ครู    กรรมการ 
  ๒.๔ นายสงบ  อินต๊ะศรี   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
  ๒.๕ นายศักดิ์ชัย ศรีวิชัย   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
  ๒.๖ นายสุพัฒน์ ศรีสวัสด์ิ   พนักงานราชการ   กรรมการ 
  ๒.๗ นายภัทรพงษ์  วงศ์กนิษฐ์  พนักงานราชการ   กรรมการ 

๒.๘ นายปิยวัฒน์  บุตรสุวรรณ์  ครู     กรรมการและเลขานุการ 
 
๓. การปฐมพยาบาล ประกอบด้วย 
  ๓.๑ นายสถิตย์  เอกโชติ   รองผู้อำนวยการ  ประธานกรรมการ 
  ๓.๒ นางสาวสกุลรัตน์  เลิศธัญทวี  ครู    กรรมการ 
  ๓.๓ นางวรรณิภา  มาโลนี  พนักงานราชการ   กรรมการ 
  ๓.๔ นางประนอมจิตร  หอมบุญ  พนักงานราชการ    กรรมการและเลขานุการ  



 
 

๖ 

 
 
๔. การผายปอดและการนวดหัวใจ ประกอบด้วย 
  ๔.๑ นายสมร  ศรัทธาผล   ครูชำนาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
  ๔.๒ นางสาวน้ำผ้ึง  เสียงเลิศ  ครู    กรรมการ 
  ๔.๓ นายธนัชกร  มูลมี   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
  ๔.๔ นางสาวขวัญชนก  กำลังเลิศ  พนักงานราชการ         กรรมการและเลขานุการ 
 
  เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ การป้องกันการเกิดเหตุ
เพลิงไหม้ การดับเพลิงขั้นต้น การอพยพหนีไฟรวมถึงทักษะความรู้ท่ีเกีย่วข้อง กรณีเกดิเหตุเพลิงไหม้ จึงกำหนดให้
มีแผนการอบรม ตามรายละเอียดดังนี้ 
  ๑. ความรู้เกี่ยวกับการเกิดเพลิงไหม้ แนวทางการป้องกันและการดับเพลิงขั้นต้นไม่น้อยกว่า ๔๐ 
% ของพนักงานแต่ละแผนก 
  ๒. การฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของพนักงานทุกคนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
  ๓.หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การผายปอดและการนวดหัวใจ และ
กิจกรรม ๕ ส 
  ในการดำเนินการตามแผนการอบรมได้มอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการโดยมี
ระยะเวลาดำเนินการและงบประมาณสนับสนุนดังนี้ 

หัวข้อการอบรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น 
เดือนธันวาคมของทุก
ปี (๑วัน) 

นายภิญโญ  โมลาเลิศ - 

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อม
อพยพหนีไฟ 

เดือนธันวาคมของทุก
ปี (๑)วัน 

นายกำพล พัฒนโพธิ ์ - 

หลักสูตรการปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้นและการทำ CBR 

เดือนธันวาคมของทุก
ปี (๑)วัน 

นางสาวน้ำผ้ึง  เสียงเลิศ - 

 
 
 
 
 

 
 



บทท่ี ๔ 
แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย 

 
  แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย เป็นแผนเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการโดย
เป็นการสร้างความสนใจ และส่งเสริมในเรื่องการป้องกันอัคคีภัยให้เกิดขึ้นในทุกระดับของพนักงานในแผนการ
รณรงค์ป้องกันอัคคีภัยควรกำหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ และงบประมาณให้ชัดเจน เช่น กิจกรรม ๕ 
ส. การลดการสูบบุหรี่ในโรงเรียน การจัดทำโปสเตอร์รณรงค์ การใช้ส่ือต่างๆ 
  เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกัน การเกิดอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการส่งเสริมให้พนักงานให้
ความสำคัญ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย จึงได้กำหนดกิจกรรมในการ
รณรงค์ ดังนี้ 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ 
 กิจกรรม ๕ ส นางสาววรรณิภา  มาโลนี สัปดาห์ละ ๑ วัน - 
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

นายบุญเลิศ อังคเนตร 
เดือนมิถุนายนของทกุปี 
(๑วัน) 

- 

บอร์ดรณรงค์ลดการสูบบุหรี่ นายปัญญา กำเนิดขอนแก่น ตลอดปีการศึกษา - 
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บทที่ ๕ 
แผนการดับเพลิง 

 
ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติเม่ือพนักงานพบเหตุเพลิงไหม้ 

 

ถ้าดับเพลิงได้ให้รายงาน    รายงาน  

 ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
   
 ขั้นตอน     ดับได้แจ้ง 
    

ถ้าดับไม่ได้  ถ้าดับไม่ได้ 
    รายงาน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ 

-ใช้แผนปฏิบัติการระงับ     

เหตุเพลิงไหม้ข้ันต้น 

-แจ้งประชาสัมพันธ์ 

-แจ้งหัวหน้างาน 

บุคลากร

พบเหตุ

เพลิงไหม้ 

แจ้งเพื่อน

ร่วมงานหรือ

หัวหน้างานและ

เข้าดับเพลิงทันที 

ผู้อำนวยการดบัเพลิง  

ตัดสินใจแจ้งหน่วยงาน     

ดับเพลิงจากภายนอก    

หรือใช้แผนปฏิบัติการ     

เมื่อเกิดเหตุรุนแรง 
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กำหนดตัวบุคคลและหน้าทีเ่พื่อระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้น 

 
ส่วนงาน  :  กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 

 
  

 
 
 
 
  

            ผู้รับผิดชอบ นายภิญโญ  โมลาเลิศ  ผู้รับผิดชอบ    ๑. นายกำพล พัฒนโพธิ ์  
            ๒. นายบุญเลิศ อังคเนตร 
            ๓. นายสงบ  อินต๊ะศรี  
            ๔. นายศักดิ์ชัย ศรีวิชัย  
            ๕. นายสุพัฒน์ ศรีสวัสด์ิ  
            ๖. นายภัทรพงษ์  วงศ์กนิษฐ์ 
 
หมายเหตุ   ๑. พนักงานท่ีปฏิบัติงานอื่นในขณะเกิดเพลิงไหม้ หมายถึง ผู้ควบคุมเครื่องจักร ผู้ควบคุมไฟฟ้า ทีมควบคุมเครื่องสูบน้ำดับเพลิง เป็นต้น  
                   ซึ่งจะต้องกำหนดตามความจำเป็น 
               ๒. หน้าท่ีให้ระบุตามท่ีกำหนดให้ปฏิบัติงานในขณะเกิดเพลิงไหม้ เช่น ปฏิบัติงานควบคุมเครื่องจักร ควบคุมไฟฟ้า ควบคุมเครื่องสูบน้ำดับเพลิง 

หัวหน้าชุดดับเพลิงขั้นต้น 

นางสาวอจัฉราภรณ ์ เศษวิ 
รองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 

 

ib 

 

พนักงานผจญเพลิงขั้นต้น พนักงานที่ปฏิบัติงานอืน่ในขณะเกิดเพลิงไหม้ 
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 ครงสร้างหน่วยงานป องกันระงับอัคคี ัยเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม้กรณีเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง 

 
 

   
 

 
 

 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
หมายเหตุ     ๑. การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเต มรูปแบบนี้จะใช้เมื่อเกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง 
                 ๒. การเกิดเพลิงไหม้ภายในพื้นท่ีต่าง เพียงเล กน้อย 

ให้หัวหน้าแผนกด าเนินการส่ังการดับเพลิงตามแผนการปฏิบัติการเมื่อเกิดเพลิงไหม้ข้ันต้น 

ผู้อ านวยการดับเพลิง 
นายมีเกียรติ  นาสมตร ก 

  ายส่งเสริมปฏิบัติการ 

นางสุภัคร  ภูจริต 

 

  ายเคลื่อนย้าย ายในแล ายนอก 

นายสถิตย์  เอกโชติ 

 

  ายไ   า 

นายสงบ  อินต๊ะศรี 

  ายปฏิบัติการ 

นายวุฒิพงษ์  วิลาจันทร์ 

  ายสื่อสารและประสานงาน 

นางสาวอัจ ราภรณ์  เศษวิ 

พนักงานควบคุมเคร่ือง
นายกิตติภพ  ราชาหมื่น 

หน่วยจัดหาและสนับส
นุนการดับเพลิง 

นายภิญโญ  โมลาเลิศ 

หน่วยสนับสนุน 

นายวสันต์  วอแพง 

หน่วยยามรัก าการณ  

นายศุภโชติ  ปากหวาน 

หน่วยเดินเคร่ือง 

สูบน้ำ ุกเ ิน 

นายสุรชัย  ภูหนองโอง 

หน่วยดับเพลิง 

จากพื้นที่อื่น 

อบต.ดอนสมบูรณ์ 

หน่วยดับเพลิง 

นายก าพล  พัฒนโพธิ์ 

ยานพาหนะ 

นายโยธิน  จ้อยไชย 

ช่วยชีวิต 

นางสาวสกุลรัตน์  เลิศธัญทวี 

ยานพาหนะ 

นายชาลี  พรมแพน 

ช่วยชีวิต 

นางสาวน้ าผึ้ง  เสียงเลิศ 



 
 

๑๑ 

หน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานตาม ครงสร้างหน่วยงานป องกันระงับอัคคี ัยเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง 
 

ผู้ปฏิบัติงาน หน้าที่รับผิดชอบ 
ผู้อำนวยการดับเพลิง ให้ปฏิบัติดังนี้ 

๑. รับฟังรายการต่าง เพื่อส่ังการการใช้แผนต่าง  
๒. ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
๓. รายงานผลการเกิดเพลิงไหม้ต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป 

ฝ่ายไฟฟ้า ให้ปฏิบัติดังนี้ 
๑. เมื่อเกิดเพลิงไหม้ให้รีบไปท่ีเกิดเหตุ เพื่อรับคำส่ังตัดไฟจากฝ่ายปฏิบัติการ 
๒. รับคำส่ังจากผู้อำนวยการดับเพลิง 

ฝ่ายปฏิบัติการ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
๑. เมื่อเกิดเพลิงไหม้ในพื้นท่ีให้หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการแบ่งออกเป็น ๒ ชุด คือ 
ชุดควบคุมเครื่องจักร และชุดดับเพลิง 
๑.๑ ชุดควบคุมเคร่ืองจักร 
           เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ให้ชุดควบคุมเครื่องจักรทำการควบคุม
เครื่องจักรให้ทำงานต่อไป จนกว่าจะได้รับคำสั่งให้หยุดเครื่องจักรจากหัวหน้า
ฝ่ายปฏิบัติการ กรณีท่ีไม่สามารถเดินเครื่องหรือได้รับคำส่ังให้หยุดเครื่องให้ชุด
ควบคุมเครื่องจักรไปช่วยทำการดับเพลิง 
๑.๒ ชุดดับเพลิง 
             เมื่อเกิดเพลิงไหม้ในพื้นท่ีตัวเองไม่ว่ามากหรือน้อย ชุดปฏิบัติการชุด
นี้จะแยกตัวออกจากการควบคุมเครื่องจักร ออกทำการดับเพลิงโดยทันทีท่ีเกิด
เพลิงไหม้โดยไม่ต้องหยุดเครื่อง และให้ปฏิบัติการภายใต้คำส่ังของหัวหน้าฝ่าย
ปฏิบัติการในการปฏิบัติการหากจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยอื่น ให้
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการส่ังดำเนินการ 
๒. ทันทีที ่ทราบเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที ่ของตัวเอง ให้แจ้งข่าวโทรศัพท์ถึง
เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยถึงผู้อำนวยการดับเพลิงและโทรศัพท์แจ้งศูนย์รวมข่าว 

ฝ่ายส่ือสารและ
ประสานงาน 

ให้ปฏิบัติดังนี้ 
๑. คอยช่วยเหลือประสานงานระหว่างบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
๒. รับคำส่ังจากผู้อำนวยการดับเพลิงและติดต่อผ่านศูนย์รวมข่าว 
๓. ส่ังการแทนผู้อำนวยการดับเพลิง ถ้าได้รับมอบหมาย 



 
 

๑๒ 

ผู้ปฏิบัติงาน หน้าที่รับผิดชอบ 
หน่วยจัดหาและ
สนับสนุนในการดับเพลิง 
ผู้ประสานงาน 
 
ยามรักษาการณ์ 

ให้เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยคอยช่วยเหลือดังนี้ 
๑. คอยช่วยเหลือประสานงานระหว่างผู้อำนวยการดับเพลิง ยามรักษาการณ์ 
และผู้เกี่ยวข้อง 
๒. คอยรับ-ส่งคำส่ังจากผู้อำนวยการดับเพลิงในการติดต่อศูนย์ข่าว 
๓. ส่ังการแทนผู้อำนวยการดับเพลิง ในกรณีท่ีผู้อำนวยการดับเพลิงมอบหมาย 
๑. ให้รีบไปยังจุดเกิดเหตุ คอยรับคำส่ังจากผู้อำนวยการดับเพลิงและหัวหน้า
ฝ่ายประสานงาน 
๒. ป้องกันมิให้บุคคลภายนอกท่ีไม่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องเข้าก่อนได้รับอนญุาต 
๓. ควบคุมป้องกันทรัพย์สินท่ีฝ่ายเคล่ือนย้ายนำมาเก บไว้ 

ฝ่ายเคล่ือนย้ายภายใน-
ภายนอก 

ให้ปฏิบัติดังนี้ 
๑.ให้รับผิดชอบในการกำหนดจุดปลอดภัยอัคคีภัยในการเก บวัสดุครุภัณฑ์ 
๒.อำนวยความสะดวกในการเคล่ือนย้ายขนส่งวัสดุครุภัณฑ์ 
๓.จัดยานพาหนะและอุปกรณ์ขนย้าย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



บทที่ ๖ 
แผนอพยพหนีไฟ 

 
แผนอพยพหนีไฟนั้นกำหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียน ครูและ

บุคลากรโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล และของสถานประกอบการในขณะท่ีเกิดเพลิงไหม้ 
แผนอพยพหนีไฟท่ีกำหนดขึ้นนัน้มีองค์ประกอบต่างๆ เช่น หน่วยตรวจสอบจำนวนบุคลากร ผู้นำ

ทางหนีไฟ จุดนัดพบ หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะ ฯลฯ หน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือภายนอก ได้แก่ เทศบาล
โคกศรี องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสมบูรณ์ สมาคมวีอาร์กู้ภัยยางตลาด โรงพยาบาลยางตลาด ได้กำหนด
ผู้รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงานโดยขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการดับเพลิง ดังนี้ 
๑. ผู้อำนวยการอพยพหนีไฟหรือผู้อำนวยการดับเพลิง 
  ช่ือ  นายมีเกียรติ  นาสมตรึก 
๒. ผู้ช่วยผู้อำนวยการอพยพหนีไฟหรือผู้ช่วยผู้อำนวยการดับเพลิง 
  ช่ือ  นายวุฒิพงษ์  วิลาจันทร์ 
  โดยกำหนดให้มีการปฏิบัติดังนี้ 
  ๑. ผู้นำทางหนีไฟจะเป็นผู้นำทางพนักงานอพยพหนีไฟตามทางออกที่จัดให้  

 ๒. จุดนัดพบหรือเรียกอีกอย่างว่า “จุดรวมพล” จะเป็นสถานท่ีท่ีปลอดภัย ซึ่งพนักงานสามารถท่ี
จะมารายงานตัวและทำการตรวจสอบนับจำนวนได้ 

๓. หน่วยตรวจสอบจำนวนพนักงานมีหน้าท่ีตรวจสอบจำนวนพนักงานว่า มีการอพยพหนีไฟ
ออกมาภายนอกบริเวณที่ปลอดภัยครบทุกคนหรือไม่ หากพบว่าพนักงานอพยพหนีไฟออกมาไม่ครบตามจำนวน
จริงซึ่งหมายถึงยังมีพนักงานติดอยู่ในพื้นท่ีท่ีเกิดอัคคีภัย 

๔. หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะจะเข้าค้นหาและทำการช่วยชีวิตพนักงานที่ยังติดค้างอยู่ ใน
อาคารหรือพื้นท่ีท่ีเกิดอัคคีภัย รวมถึงกรณีของพนักงานท่ีออกมาอยู่ท่ีจุดรวมพลแล้วมีอาการเป็นลม ช็อคหมดสติ
หรือบาดเจ็บ เป็นต้น หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะจะทำการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นและติดต่อหน่วยยานพาหนะ
ให้ในกรณีท่ีพยาบาลหรือแพทย์พิจารณาแล้วต้องนำส่งโรงพยาบาล 

เมื ่อเหตุเพลิงไหม้ถึงขั ้นลุกลามจนไม่สามารถควบคุมได้ ให้ผู้อำนวยการดับเพลิงหรือ ผู ้ช่วย
ผู้อำนวยการดับเพลิง ส่ังใช้แผนอพยพหนีไฟ โดยให้ผู้นำทางนำอพยพพนักงานออกตามเส้นทางอพยพท่ีกำหนดไป
ยังจุดรวมพล ซึ่งปัจจุบันได้กำหนดจุดรวมพลได้ ๒ จุด คือ 
           จุดรวมพลที่ ๑ อาคารเอนกประสงค์โดม    

จุดรวมพลที่ ๒ สนามฟุตบอล 
และให้ดำเนินการตามแผนการอพยพหนีไฟ ตามแผนผังต่อไปนี้ 



 
 

๑๓ 

แผนอพยพหนีไฟ 

 



บทที่ ๗ 
แผนบรรเทาทุกข์ 

 
โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ มีแผนบรรเทาทุกข์เมื่อประสบเหตุอัคคีภัย จะ

ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆดังนี้ 
  ๑.การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ 
  ๒.การสำรวจความเสียหาย 
  ๓.การรายงานตัวของเจ้าหน้าท่ีทุกฝ่ายและกำหนดจุดนัดพบเพื่อรอรับคำส่ัง 
  ๔.การช่วยชีวิตและขุดค้นหาผู้เสียชีวิต 
  ๕.การเคล่ือนย้ายผู้ประสบภัย ทรัพย์สินและผู้เสียชีวิต 
  ๖.การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงานและรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้ 
  ๗.การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
  ๘.การปรับปรุงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้โดยเร็วที่สุด 

การกำหนดหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติการในแผนบรรเทาทุกข์ 
หน้าที่รับผิดชอบ ผู้ปฏิบัติ 

๑.การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ 
 
๒.การสำรวจความเสียหาย 
 
๓.การรายงานตัวของเจ้าหน้าท่ีทุกฝ่ายและ
กำหนด   จุดนัดพบของบุคลากร 
๔.การช่วยชีวิตและค้นหาผู้ประสบภัย 
 
๕.การเคล่ือนย้ายผู้ประสบภัย ทรัพย์สินและ
ผู้เสียชีวิต 
๖.การประเมินความเสียหาย ผลการ
ปฏิบัติงานและการรายงานสถานการณ์เพลิง
ไหม ้
๗.การช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
๘.การปรับปรุงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้
ธุรกิจสามารถดำเนินการได้โดยเร็วที่สุด 

หัวหน้าทีม         นางสาวอัจฉราภรณ์  เศษวิ             
พนักงานร่วมทีม  นายปิยะวัฒน์  บุตรสุวรรณ 
หัวหน้าทีม         นายบุญเลิศ   อังคเนตร 
พนักงานร่วมทีม  นายอำนวย  ภูนิลวาลย์ 
หัวหน้าทีม        นางสมร   ศรัทธาผล 
พนักงานร่วมทีม  นางสาวสกุลรัตน์  เลิศธัญทวี 
หัวหน้าทีม        นายทวีนันท์  วิทักษบุตร 
พนักงานร่วมทีม  นายสุรชัย  ภูหนองโอง 
หัวหน้าทีม         นายภิญโญ  โมลาเลิศ  
พนักงานร่วมทีม  นายศุภโชติ  ปากหวาน 
หัวหน้าทีม         นายกำพล  พัฒนโพธิ์              
พนักงานร่วมทีม  นายวสันต์  วอแพง   
หัวหน้าทีม         นายสถิตย์  เอกโชติ            
พนักงานร่วมทีม  นางสาวน้ำผ้ึง  เสียงเลิศ 
หัวหน้าทีม         นายวุฒิพงษ์  วิลาจันทร์                       
พนักงานร่วมทีม   นายกฤษณะ  ก าลงัเลิศ 

 



 


