
โครงสรางหนวยงานปองกันและระงับอัคคีภัยเมื่อเกิดเหตุเพลงิไหมขั้นรุนแรง

ฝายการไฟฟา
นายณัฏฐชัย มวงงาม

หนวยดับเพลิง
1. นายวัชรากร  เฉลยปราชญ
2 .นายกฤษณปกรณ บุญมา
3.นายอรรถสิทธิ์ นิกรวัฒน
4.นายพเยาว  นุมเรืองรัน
5. นายวุฒิพงศ  เนียมบุญ
6. นายอํานาจ บุญถนอม

ฝายสงเสริมปฏิบัติการ
นางจุฑารัตน สมอคร

หนวยดับเพลิงจากพ้ืนที่อ่ืน
1.สถานีดับเพลิงสามเสน
2. สํานักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

ผูอํานวยการดับเพลิง
นายยงยุทธ  กิจสันทัด

ฝายปฏิบัติการ
นายวุฒิพงศ  เนียมบุญ

ฝายสื่อสารและประสานงาน
อาคาร 35
1. นางสาวหัสทยา นวลสุวรรณ
2 นายไพรัช ศิริวัฒนพิศาล

ฝายเคลื่อนยายภายใน-ภายนอก
นายเจริญพร เดชมณี

พนักงานควบคุมเครื่องดับเพลิง

-

หนวยติดเคร่ืองสูบน้ํา

-

หนวยจัดหาและสนับสนุนการดับเพลิง
1. นายพีรพงศ โผแพ
2. นายกรณุา  สายทอง

หนวยสนับสนุน
1.นางสาวตนูละดา เพชรอําไพ
2.นางสาวเอมอร ตอโมกข
3.นางสาวกัญญพัฑฒา หงสภัทราจนัทร

หนวยรักษาความปลอดภยั
-

หนวยชวยชีวิต
1. นายจตุพร  ผั้วผดุง
2.นายเกียรติยศ  ลอทองสมุทร
3.นายอรรถกฤต จันทร

หนวยยานพาหนะ
1.นางสาวสุรียพร สรอยทอง
2.นางวิมล  โถมกระโทก
3. นายเขมวัฒน ฉ่ําเฉลิม

หนวยพยาบาล
1. นางสาวจริาพร ฮามวงศ
2. นาวสาวภานุชนาถ  เพ่ิมพูน
3. นางนวกมล  พรหมา

ศูนยรวมขาวสารและสื่อสาร
นายไพรัช ศิริวัฒนพิศาล
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โครงสรางหนวยงานปองกันและระงับอัคคีภัยเมื่อเกิดเหตุเพลงิไหมขั้นตน
หัวหนาชุดดับเพลิงขั้นตน

อาคาร 35

นายยงยุทธ  กิจสันทัด

พนักงานปฏบิัติการในขณะเกิดเหตุ

อาคาร 35
1) นายยงยุทธ  กจิสันทัด 2) นางสาวหสัทยา นวลสุวรรณ 3) นางสาววนิดา กงแหลม
4) นางสาวสุภาวดี เรืองสังข 5) นางยุพนิ แกวคํา 6) นายเจริญพร เดชมณี
7) นายประทปี ชาลี 8) นายภาณุวัฒน อุบลแยม 9) นายณัฏฐชัย มวงงาม
10) นายวัชรากร  เฉลยปราชญ 11) นายกฤษณปกรณ บุญมา

ลําดับหนาที่ 1.  เขาตัดระบบวงจรไฟฟา
2.  หนวยสนับสนุนนําคนอพยพหนีไฟออกจากอาคาร
3.  ทําหนาที่ดับเพลิงดวยอุปกรณดับเพลิง
4.  ชวยเหลือพนกังานผจญเพลิง

พนักงานผจญเพลิง

อาคาร 35
ทีมที่ 1 1. นายวัชรากร เฉลยปราชญ

2 .นายกฤษณปกรณ บุญมา

ทีมที่ 2 1.นายอรรถสิทธิ์ นกิรวัฒน
2.นายพเยาว  นุมเรืองรัน
3. นายวุฒิพงศ  เนียมบุญ
4. นายอาํนาจ บุญถนอม

ลําดับหนาที่ 1. จํากัดสาเหตุที่เกิดเพลิงไหม
2. คุมเขตลุกลามไมใหขยายวงกวาง
3. ลดความสูญเสีย
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การกําหนดหนาท่ีรับผิดชอบของผูปฏิบัติงานในแผนอพยพหนีไฟ
อาคาร 35 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

หนาท่ีรับผิดชอบ รายชื่อผูปฏิบัติการ
1.  ผูอํานวยการอพยพหนีไฟ นายยงยุทธ  กิจสันทัด
2.  ผูชวยผูอํานวยการอพยพหนีไฟ นางสาวหัสทยา นวลสุวรรณ
3. หนวยตรวจสอบจํานวนพนักงาน อาคาร 35

หัวหนาทีม : นายยงยุทธ  กิจสันทัด
ผูรวมทีม :
ช้ัน 1.นางสาววนิดา กงแหลม
ช้ัน 2.นางสาวสภุาวดี เรืองสังข
ช้ัน 3.นางยุพิน แกวคํา
ช้ัน 4. นายเจรญิพร เดชมณี
ช้ัน 5.นายประทีป ชาลี
ช้ัน 6.นายภาณุวัฒน อุบลแยม

4.  ผูนําทางหนีไฟ อาคาร 35 ช้ัน 1.นางสาววนิดา กงแหลม
ช้ัน 2.นางสาวสุภาวดี เรืองสังข
ช้ัน 3.นางยุพิน แกวคํา
ช้ัน 4. นายเจริญพร เดชมณี
ช้ัน 5.นายประทีป ชาลี
ช้ัน 6.นายภาณุวัฒน อุบลแยม

6.  หนวยชวยชีวิต อาคาร 35
หัวหนาทีม : นายจตุพร  ผั้วผดุง
ผูรวมทีม :
1.นายจตุพร  ผั้วผดุง
2.นายเกียรติยศ  ลอทองสมุทร
3.นางสาวจิราพร ฮามวงศ
4.น.ส.ภานุชนาถ  เพ่ิมพูน

7. หนวยยานพาหนะ อาคาร 35
หัวหนาทีม : นายยงยุทธ  กิจสันทัด
ผูรวมทีม :
1นางสาวสุรียพร สรอยทอง
2 นายเขมวัฒน ฉ่ําเฉลิม
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การกําหนดหนาท่ีรับผิดชอบของผูปฏิบัติงานในแผนบรรเทาทุกข
หนาท่ีรับผิดชอบ รายชื่อผูปฏิบัติการ

1.  ประสานงานกับหนวยงานรัฐ หัวหนาทีม นายยงยุทธ  กิจสันทัด
ผูรวมทีม:
1 นางสาวกอบแกว บุญบุตร
2 นายไพรัช ศิริวัฒนพิศาล

2.  การสํารวจความเสียหาย หัวหนาทีม นายยงยุทธ  กิจสันทัด
ผูรวมทีม:
1 นายพีรพงศ โผแพ.
2 นายกรุณา สายทอง
3 นายณัฏฐชัย มวงงาม

3.  การรายงานตัวของเจาหนาท่ีทุกฝายและกําหนด
จุดนัดพบของพนักงาน

หัวหนาทีม นายยงยุทธ  กิจสันทัด
ผูรวมทีม:
ช้ัน 1.นางสาววนิดา กงแหลม
ช้ัน 2.นางสาวสภุาวดี เรืองสังข
ช้ัน 3.นางยุพิน แกวคํา
ช้ัน 4. นายเจรญิพร เดชมณี
ช้ัน 5.นายประทีป ชาลี
ช้ัน 6.นายภาณุวัฒน อุบลแยม

4.  การชวยชีวิต  และคนหาผูประสบภัย หัวหนาทีม นายจตุพร  ผั้วผดุง
ผูรวมทีม:
1.นายเกียรติยศ  ลอทองสมุทร
2.นางสาวจิราพร ฮามวงศ
3.น.ส.ภานุชนาถ  เพ่ิมพูน

5.  การเคลื่อนยายผูประสบภัย ผูเสียชีวิตและ
ทรัพยสิน

หัวหนาทีม นายจตุพร  ผั้วผดุง
ผูรวมทีม:
1.นายเกียรติยศ  ลอทองสมุทร
2.นางสาวจิราพร ฮามวงศ
3.น.ส.ภานุชนาถ  เพ่ิมพูน

6.  การชวยเหลือและสงเคราะหผูประสบภัย หัวหนาทีม นายจตุพร  ผั้วผดุง
ผูรวมทีม:
1.นายเกียรติยศ  ลอทองสมุทร
2.นางสาวจิราพร ฮามวงศ
3.น.ส.ภานุชนาถ  เพ่ิมพูน

7. การปรบัปรุงแกไขปญหาเฉพาะหนา เพ่ือให
หนวยงานสามารถดําเนินการไดโดยเร็วท่ีสดุ

หัวหนาทีม นายยงยุทธ  กิจสันทัด
ผูรวมทีม:
1 นางจุฑารัตน สมอคร
2 นางสาวนริสา  รวดเร็ว
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การกําหนดหนาท่ีรับผิดชอบของผูปฏิบัติงานในแผนปฏิรูปฟนฟู

หนาท่ีรับผิดชอบ รายชื่อผูปฏิบัติการ
1. การประชาสมัพันธสาเหตุการเกิดอัคคีภัยและแนว
ทางการปองกัน

หัวหนาทีม นายวุฒิพงศ  เนียมบญุ
ผูรวมทีม:
1 นายพีรพงศ โผแพ.
2 นางสาวกอบแกว บุญบุตร
3 นายไพรัช ศิริวัฒนพิศาล

2.  โครงการสงเคราะหผูไดรับบาดเจ็บ หัวหนาทีม. นายยงยุทธ  กิจสันทัด
ผูรวมทีม:
1 นางจุฑารัตน สมอคร
2 นางสาวนริสา  รวดเร็ว
3 วาท่ีร.ต หญิง สุรีพร พวงทอง
4. นายประทีป ชาลี

3. การปรับปรุงซอม และสรรหาสิง่ท่ีสูญเสยีใหกลับคืนสู
สภาพเดิม

หัวหนาทีม นายยงยุทธ  กิจสันทัด
ผูรวมทีม:
1 นายพีรพงศ โผแพ
2 นายกรุณา สายทอง
3 นายณัฏฐชัย มวงงาม
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แผนสถานการณจําลองซอมอพยพเหตเุพลิงไหม
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
22 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 -10.00 น.

ลําดับท่ี เวลา สถานท่ี บุคคลท่ีเกี่ยวของ ลักษณะเหตุการณ ดําเนินการ/อุปกรณท่ีใช

1 9.00 น.
หองควบคุมเครื่องเสียง

ชั้น 2
นางสําราญ

พบเห็นกลุมควันออกจากหนา
ควบคุมเครื่องเสียง ชั้น 2

รองบอก“ไฟไหม” จํานวน 3 ครั้ง
โทรศัพทแจงผูเก่ียวของ

2
9.03 น.

หองสํานักงานคณบดี
คณะมนุษยศาสตร ฯ

นางสาวหัสทยา นวลสุวรรณ
ไดรับแจงจาก นางสําราญ มีเพลิง
ไหม

ระดับ 1

แจงหัวหนาสํานักงานคณบดี
และหัวหนาสํานักงานรายงานคณบดี ขณะนี้
เกิดเหตุเพลิงไหม หนาควบคุมเครื่องเสียง ชั้น
2

3
9.05 น. หองควบคุมเครื่องเสียง

ชั้น 2
นายนิธิ  เฉลยปราชญ

นายกฤษณปกรณ บุญมา
สนับสนุนเขาระงับเหตุเพลิงไหมแต

ไมสามารถควบคุมเพลิงได
ใชถังดับเพลิง เคมี

4
9.10 น. หนาควบคุมเครื่องเสียง

ชั้น 2
นายวัชรากร เฉลยปราชญ
นายกฤษณปกรณ บุญมา

แจงหัวหนาสํานักงานคณบดี
วา ไมสามารถควบคุมเพลิงได เพลิง
กําลังลุกลามจําเปนตองอพยพคน

ออกจากตึก

รายงานทางวิทยสุื่อสาร/โทรศัพท

5 9.15 น.
หองสํานักงานคณบดี
คณะมนุษยศาสตร ฯ

นายไฟรัตน

ประสานงานเจาหนาท่ีประจํา
ชั้น มีเพลิงไหม ระดับ 2 (อพยพ
คน + ของ) และแจงหนวย
ดับเพลิงภายนอก

ดําเนินการอพยพคนและใหทุกคนปฏิบัติตาม
แผนดับเพลิง



ลําดับท่ี เวลา สถานท่ี บุคคลท่ีเกี่ยวของ ลักษณะเหตุการณ ดําเนินการ/อุปกรณท่ีใช

6 9.20 น. หองควบคุมระบบไฟฟา นายณัฏฐชัย มวงงาม
ตัดกระแสไฟฟาพรอมกดสัญญาณ

เตือนภัย
หาอุปกรณเพ่ือเปดหองคุมคุมระบบไฟฟา ทํา

การตัดกระแสไฟฟา

7 9.20 น. หองควบคุมเครื่องเสียง
ชั้น 2

นายอรรถสิทธิ์ นิกรวัฒน
นายพเยาว  นุมเรืองรัน

สนับสนุนเขาระงับเหตุเพลิง ใชถังดับเพลิง เคมี/สายน้ําในอาคาร

8
9.25 น. หองสํานักงานคณบดี

คณะมนุษยศาสตร ฯ

นายไฟรัตน
แจงเจาหนาท่ีดับเพลิง

แจงผูอํานวยการดับเพลิง
นายยงยุทธ  กิจสันทัด

ประกาศโดยโทรโขง วาขณะนี้เกิด
เหตุเพลิงไหมระดับ 3 - 4

สถานการณเริ่มรุนแรงวิทยุแจงทุก
หนวยดําเนินการตามแผนอพยพท้ัง

ระบบ

ประกาศ ขณะนี้เกิดเหตุเพลิงไหมใหทุกทาน
ปฏิบัติตามแผนดับเพลิง

10
9.30 น.

จุดรวมพลหนาอาคาร 35
ผูอํานวยการดับเพลิง
นายยงยุทธ  กิจสันทัด

รับรายงานยอดการอพยพ ตั้งแถวตามหนวยงาน



ลําดับท่ี เวลา สถานท่ี บุคคลท่ีเกี่ยวของ ลักษณะเหตุการณ ดําเนินการ/อุปกรณท่ีใช

11
9.35 น.

ทีมบรรเทาทุกข

ชั้น 1.นางสาววนิดา กงแหลม
ชั้น 2.นางสาวสุภาวดี เรืองสังข
ชั้น 3.นางยุพิน แกวคํา
ชั้น 4. นายเจริญพร เดชมณี
ชั้น 5.นายประทีป ชาลี
ชั้น 6.นายภาณุวัฒน อุบลแยม

อพยพหนีไฟ ของทุกฝาย โดยมีธงนําทางหนีไฟตามสี

12
9.40 น. หองควบคุมเครื่องเสียง

ชั้น 2
ทีมดับเพลิง 199 รายงานตัวท่ีกองอํานวยการ

1.จัดทีมเขาระงับเพลิงไหม
2.การชวยชีวิต
3.คนหาผูประสบภัย

13 9.45 น.
กองอํานวยการ หนา

อาคาร 35
ทุกหนวยงานท่ีเขามาสนับสนุน สถานการณเพลิงสงบ รายงานการปฏิบัติงาน

14
9.50 น. กองอํานวยการ หนา

อาคาร 35

ผูอํานวยการดับเพลิง
นายยงยุทธ กิจสันทัด สรุปสถานการณเหตุเพลิงไหม ขอบคุณทุกองค/จบการจําลองสถานการณ


