ตัวอยาง

แนวการจัดทําแผนปองกัน
และระงับอัคคีภัย

แนวการจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัย
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ ง การปองกันและระงับอัคคีภยั ในสถานประกอบการ
เพื่อความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง
ไดกําหนดใหนายจางจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภยั
ประกอบดวย การตรวจตรา การอบรม การรณรงคปอ งกันอัคคีภยั การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ การ
บรรเทาทุกข และการปฏิรูปฟนฟู องคประกอบของแผนดังกลาวจะดําเนินการในภาวะตางกัน คือ กอน
เกิดเหตุเพลิงไหม ขณะเกิดเหตุเพลิงไหมและหลังจากเพลิงสงบแลว รายละเอียดแยกไดดงั นี้
1. กอนเกิดเหตุเพลิงไหม ซึ่งจะประกอบดวยแผนปองกันอัคคีภยั ตาง ๆ 3 แผน คือ
แผนการอบรม แผนการรณรงคปอ งกันอัคคีภยั และแผนการตรวจตรา
2. ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม ซึ่งจะประกอบดวยแผนเกีย่ วกับการดับเพลิง และลด
ความสูญเสียโดยประกอบดวยแผนตาง ๆ 3 แผน คือ แผนการดับเพลิง แผนการอพยพหนีไฟ และแผน
บรรเทาทุกข สําหรับแผนบรรเทาทุกขจะเปนแผนที่มีการปฏิบัติตอเนื่องไปจนถึงหลังเหุตเพลิงไหมสงบลง
แลวดวย
3. หลังเหตุเพลิงไหมสงบลงแลว จะประกอบดวยแผนทีจ่ ะดําเนินการเมือ่ เหตุเพลิงไหมสงบลงแลว 2 แผน คือ แผนบรรเทาทุกขซง่ึ ดําเนินการตอเนื่องจากภาวะเกิดเหตุเพลิงไหม และ
แผนปฏิรูปฟนฟู

การจัดทําแผนตาง ๆ
แผนที่เขียนขึ้นนี้ เปนเพียงแนวทางการจัดทําแผนเทานัน้ ทานตองนําไปปรับปรุง
เพิ่มเติมใหเหมาะสมกับสถานประกอบการของทานเปนหลักสําคัญ และกอใหเกิดประโยชนสงู สุดในการ
ปองกันและระงับอัคคีภัย
หลักการจัดทําแผน ควรประกอบดวยหลักสําคัญ ดังนี้
1. ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาจัดทําแผน ประกอบดวยตัวแทนของฝายตาง ๆ ในสถานประกอบการ
2. ในแผนตองกําหนดบุคคลผูร บั ผิดชอบ และพืน้ ทีต่ อ งรับผิดชอบอยางชัดเจน
3. ภาระกิจที่ตองปฏิบตั ใิ นระยะเวลาเดียวกันจะตองแยกผูป ฏิบตั อิ ยาใหเปนบุคคล
เดียวกัน
4. หากสถานประกอบการของทานทํางานเปนกะตองกําหนดผูร บั ผิดชอบทุกกะอยาง
ตอเนือ่ ง

-25. แผนที่ตองปฏิบัติขณะเกิดเหตุเพลิงไหมตองชัดเจนไมคลุมเครือเพราะจะเปนชวงเวลาที่
ตองการความรวดเร็วในการปฏิบัติและถูกตองแมนยํา หลาย ๆ คนอาจจะอยูใ นอาการตกใจ ซึ่งจะมีผล
ทําใหเกิดพฤติกรรมทีค่ าดไมถงึ ขึน้ ได การฝกซอมบอย ๆ จะทําใหผปู ฏิบตั มิ คี วามมัน่ ใจและปฏิบตั ไิ ด
ถูกตองเมือ่ เกิดเหตุการณขน้ึ
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มาตรการการปองกันและระงับอัคคีภัย
วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนการปองกันการสูญเสียทัง้ ชีวติ และทรัพยสนิ จากอัคคีภยั
2. เพื่อสรางความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยตอพนักงานกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม
3. เพื่อลดอัตราการเสีย่ งตอการเกิดเหตุอคั คีภยั
4. เพื่อสรางทัศนคติทด่ี ตี อ พนักงานในสถานประกอบการ
เพื่อใหชีวิตและทรัพยสนิ ทัง้ หมดในสถานประกอบการมีความปลอดภัยจากอัคคีภยั
ควรไดมีการกําหนดมาตรการการปองกันและระงับอัคคีภยั ดังนี้
1. จัดใหมีระบบปองกันและระงับอัคคีภัย ทัง้ ดานการจัดอุปกรณดบั เพลิง การเก็บรักษา
วัตถุไวไฟและวัตถุระเบิด การกําจัดของเสียทีต่ ดิ ไฟงาย การปองกันฟาผา การติดตัง้ ระบบสัญญาณแจง
เหตุเพลิงไหม การจัดทําทางหนีไฟ รวมถึงการกอสรางอาคารทีม่ รี ะบบปองกันอัคคีภัย
2. จัดใหมีแผนปองกันและระงับอัคคีภัย ทัง้ ในดานการตรวจตรา การอบรม การรณรงค
ปองกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ การบรรเทาทุกข และการปฏิรปู ฟน ฟูเมือ่ เกิดอัคคีภยั ขึน้
แลว
3. จัดใหมีชองทางผานสูทางออกตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด
4. สําหรับบริเวณทีม่ เี ครือ่ งจักรติดตัง้ อยู หรือมีกองวัตถุสง่ิ ของ หรือผนัง หรือสิง่ อืน่ นัน้
ตองจัดใหมีชองทางผานสูทางออก ซึ่งมีความกวางตามมาตรฐานกฎหมายกําหนด
5. จัดใหมีทางออกทุกสวนงาน อยางนอยสองทางที่สามารถอพยพพนักงานทั้งหมด
ออกจากบริเวณที่ทํางาน โดยออกสูท างออกสุดทายไดภายในเวลาไมเกินหานาทีอยางปลอดภัย
6. ทางออกสุดทาย ซึ่งเปนทางที่ไปสูบริเวณที่ปลอดภัย เชน ถนน สนาม ฯลฯ

-37. ประตูท่ีใชในเสนทางหนีไฟไดตดิ ตัง้ ในจุดทีเ่ ห็นชัดเจนโดยไมมสี ง่ิ กีดขวาง
8. ประตูที่ใชในเสนทางหนีไฟเปนชนิดที่เปดเขา ออกไดทง้ั ชนิดหนึง่ ดานและสองดาน
9. ประตูท่ีใชในเสนทางหนีไฟเปนประตูทเ่ี ปดออกภายนอก โดยไมมกี ารผูกปดหรือ
ลามโซในขณะปฏิบตั งิ าน
10. จัดวัตถุที่เมื่อรวมกันแลวจะเกิดการลุกไหม โดยแยกเก็บมิใหมกี ารปะปนกัน
11. จัดใหมีเสนทางหนีไฟที่ปราศจากจุดที่พนักงานทํางาน ในแตละหนวยงานไปสู
สถานทีท่ ป่ี ลอดภัย
12. จัดใหมีอุปกรณดับเพลิงแบบมือถือ และระบบนํ้าดับเพลิงพรอมอุปกรณประกอบ
13. จัดเตรียมนําสํ
้ ารองไวใชในการดับเพลิง
14. ขอตอ สายสงนําดั
้ บเพลิงเขาอาคาร และภายในอาคารเปนแบบเดียว หรือขนาดเทา
กันกับทีใ่ ชในหนวยดับเพลิงของทางราชการ
15. สายสงนํ้าดับเพลิงมีความยาว หรือตอกันไดความยาวทีเ่ พียงพอจะควบคุมบริเวณที่
เกิดเพลิงได
16. ระบบการสงนํา้ ทีเ่ ก็บกักนํา้ ปมนํ้า และการติดตัง้ ไดรบั การตรวจสอบและ
รับรองจากวิศวกรโยธาและมีการปองกันไมใหเกิดความเสียหายเมื่อเกิดเพลิงไหม
17. จัดใหมีเครื่องดับเพลิงแบบมือถือทีใ่ ชสารเคมีดบั เพลิงชนิดคารบอนไดออกไซด หรือ
ฮารอน หรือผงเคมีแหง หรือสารเคมีดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท เอ บี ซี และ ดี
18. มีการซอมบํารุง และตรวจตราใหมสี ารเคมีทใ่ี ชในการดับเพลิงตามปริมาตรทีก่ ําหนด
ตามชนิดของเครือ่ งดับเพลิงแบบมือถือ
19. จัดใหมีการตรวจสอบสภาพของเครื่องดับเพลิงไมนอยกวาหกเดือนตอหนึ่งครั้ง
20. จัดใหมีการตรวจสอบการติดตัง้ ใหอยูใ นสภาพทีด่ อี ยูเ สมอ
21. จัดติดตั้งอุปกรณดบั เพลิงในทีเ่ ห็นไดชดั เจน และสามารถหยิบใชงานไดสะดวกโดยไม
มีสง่ิ กีดขวาง
22. ใหมีการดูแลรักษาอุปกรณดับเพลิง และการตรวจสอบใหอยูใ นสภาพทีใ่ ชงานไดดี
อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง หรือตามระยะเวลาทีผ่ ผู ลิตอุปกรณนน้ั กําหนด
23. จัดใหพนักงานเขารับการฝกอบรมการดับเพลิงขัน้ ตนจากหนวยงานทีท่ างราชการ
กําหนดหรือยอมรับ
24. จัดใหพนักงานที่ทาหน
ํ าทีด่ บั เพลิงโดยเฉพาะอยูต ลอดเวลาทีม่ กี ารทํางาน
25. จัดใหมีอุปกรณปอ งกันอันตรายสวนบุคคลทีใ่ ชในการดับเพลิง และการฝกซอม
ดับเพลิงโดยเฉพาะ เชน เสื้อผา รองเทา ถุงมือ หมวก หนากากปองกันความรอนหรือควันพิษ เปนตน
ไวเพื่อใหพนักงานใชในการดับเพลิง

-426. ปองกันอัคคีภัยทีเ่ กิดจากการแผรงั สี การนําหรือการพาความรอนจากแหลงกําเนิด
ความรอนสูงไปสูวัสดุที่ติดไฟไดงาย เชน จัดทําฉนวนหุม หรือปดกัน้
27. ปองกันอัคคีภัยจากการทํางานทีเ่ กิดการเสียดสี เสียดทานของเครือ่ งจักร เครือ่ งมือ
ที่เกิดประกายไฟหรือความรอนสูงทีอ่ าจทําใหเกิดการลุกไหม เชน การซอมบํารุง หรือหยุดพักการ
ใชงาน
28. มีการจัดแยกเก็บวัตถุไวไฟ หรือวัตถุระเบิดรวมตลอดถึงวัตถุทเ่ี มือ่ อยูร วมกันแลว
จะเกิดปฏิกริ ยิ า หรือการหมักหมมทําใหกลายเปนวัตถุไวไฟ หรือวัตถุระเบิดมิใหปะปนกัน และเก็บใน
หองที่มีผนังทนไฟ และประตูทนไฟทีป่ ด ไดเอง และปดกุญแจทุกครัง้ เมือ่ ไมมกี ารปฏิบตั งิ านในหองนัน้ แลว
29. วัตถุที่ไวตอการทําปฏิกริ ยิ าแลวเกิดการลุกไดนน้ั ไดมกี ารจัดแยกเก็บไวตา งหาก
โดยอยูหางจากอาคารและวัตถุตดิ ไฟในระยะทีป่ ลอดภัย
30. ควบคุมมิใหเกิดการรั่วไหลหรือการระเหยของวัตถุไวไฟ หรือวัตถุระเบิดทีจ่ ะเปน
สาเหตุใหเกิดการติดไฟ
31. มีการจัดทําปาย “หามสูบบุหรี”่ บริเวณหองเก็บวัตถุไวไฟ
32. จัดใหมีการกําจัดของเสียโดยการเผาในเตาทีอ่ อกแบบสําหรับการเผาโดยเฉพาะ
ในที่โลงแจง โดยหางจากทีพ่ นักงานทํางานในระยะทีป่ ลอดภัย
33. จัดใหมีสายลอฟา เพือ่ ปองกันอันตรายจากฟาผา
34. จัดใหมีระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมชนิดเปลงเสียง ใหพนักงานที่ทํางานอยู
ภายในอาคารไดยนิ ทัว่ ถึง
35. มีการทดสอบประสิทธิภาพในการทํางานของระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม
อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง
36. จัดใหมีกลุมพนักงานเพื่อทํางานทีเ่ กีย่ วกับการปองกันและระงับอัคคีภยั และมี
ผูอํานวยการปองกันและระงับอัคคีภยั เปนผูอ านวยการในการดํ
ํ
าเนินงานทัง้ ระบบประจําอยูต ลอดเวลา
37. จัดใหผูท่ีมีหนาทีเ่ กีย่ วกับการปองกันและระงับอัคคีภยั เขารับการฝกอบรมเกีย่ วกับ
การปองกันและระงับอัคคีภัย การใชอปุ กรณตา ง ๆ ในการดับเพลิง การปฐมพยาบาล และการชวยเหลือกรณีฉกุ เฉิน
38. จัดใหมีการฝกซอมอพยพพนักงานออกจากอาคารไปตามเสนทางหนีไฟ
39. จัดใหมีการฝกซอมดับเพลิง และฝกซอมหนีไฟอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
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แผนปองกันอัคคีภัย
อุบัติเหตุตาง ๆ สามารถเกิดขึน้ ไดตลอดเวลา โดยทีบ่ างครัง้ เราอาจไมทนั รูต วั ซึ่งอาจ
เกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากกระทําทีม่ มี ลู เหตุจากความประมาท ดังในกรณีของอัคคีภยั นัน้ สามารถ
เกิดขึ้นไดตลอดเวลา และหากไมไดรบั การดูแล ตรวจตรา เอาใจใสใหความสําคัญ โดยเฉพาะกับองคกร
ที่มีการผลิตหรือเรียกวา “โรงงาน” ซึ่งมักจะเปนแหลงกําเนิดหรือบอเกิดของอุบตั ภิ ยั นัน้ ๆ ได เนื่องจาก
เปนจุดรวมพลังงานหลาย ๆ ประเภทอยูใ นระบบของการผลิต รวมทัง้ ยังเปนการรวมบุคลากรจํานวนมาก
ที่เกี่ยวของกับเครื่องจักรอุปกรณตาง ๆ หลากหลายชนิด ซึ่งสิ่งเหลานี้ลวนแตเปนปจจัยสําคัญทีอ่ าจกอให
เกิดอุบัติภัยชนิดทีเ่ รียกวา “อัคคีภัย” ได
ดังนั้น เพื่อใหเกิดความปลอดภัยขึน้ ทัง้ ชีวติ และทรัพยสนิ ทัง้ หมดทีม่ อี ยู จึงควรจัดทํา
แผนปองกันอัคคีภยั ขึน้
หนาที่ของผูรบั ผิดชอบในสถานประกอบการในการปองกันอัคคีภยั
1. ฝายบริหาร
2. พนักงานทุกคน
3. เจาหนาทีค่ วามปลอดภัย
4. ยาม
1. ฝายบริหาร
1.1 การจัดผังโรงงาน ระบบ และเทคโนโลยีใหม ๆ ใหคํานึงถึงการเกิดอัคคีภยั
1.2 กําหนดพื้นที่ ควบคุบกระบวนการผลิต เครือ่ งมือ เครือ่ งจักรทีอ่ าจเกิดอัคคีภยั
1.3 กําหนดมาตรฐานการปฏิบตั งิ านใหปลอดภัยจากอัคคีภยั
1.4 ควบคุมการใชไฟ การกอเกิดไฟ เปลวไฟ ประกายไฟ ไฟฟา ความรอน
ไฟฟาสถิตย หรือวิธีการทํางานอืน่ ใดทีท่ าให
ํ เกิดอัคคีภัย เชน การเชือ่ ม การตัด การขัด ทอรอนตาง ๆ
ตลอดจนการขนยาย ขนสงเคลื่อนยายสารไวไฟ
ผูอนุญาตใหมีการทํางานดังกลาวตองเปนผูจ ดั การโรงงานหรือผูท ไ่ี ดรบั มอบหมาย
1.5 มอบหมายใหมคี ณะกรรมการความปลอดภัยและเจาหนาทีค่ วามปลอดภัย
กําหนดแผน และการดําเนินการปองกันและระงับอัคคีภยั เชน การฝกอบรม การตรวจสอบ และการปรับปรุง
สภาพของงาน เปนตน
1.6 ติดตามตรวจสอบกิจกรรมตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการปองกันอัคคีภยั

-61.7 วางแผนระยะยาวเกีย่ วกับการปองกันอัคคีภยั เชน ในเรือ่ งการติดตัง้ ระบบ
ตรวจสอบสารไวไฟหรือควันไฟ ระบบสัญญาณเตือนภัย ระบบดับเพลิงอัตโนมัตใิ นจุดทีม่ สี ารไวไฟหรือ
สารติดไฟไดงาย
1.8 กําหนดระเบียบและการควบคุมผูร บั เหมาหรือบุคคลภายนอกทีป่ ฏิบตั งิ าน
เกี่ยวกับการกอเกิดไฟตาง ๆ
2. หนาที่ของพนักงานเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัย
2.1 พนักงานทุกคนตองปฏิบตั ติ ามกฎแหงความปลอดภัยในการทํางานดังนี้
1) หามกอไฟในบริเวณทีห่ วงหามหรือในบริเวณโรงงานกอนไดรบั อนุญาตจากผูม ี
หนาทีร่ บั ผิดชอบ
2) หามสูบบุหรีใ่ นบริเวณทีม่ ปี า ย “อันตรายจากสารไวไฟหรือวัตถุระเบิด”
หรือ “บริเวณที่หามสูบบุหรี”่ นอกจากสถานทีจ่ ดั ไวเทานัน้
3) หามทําการซอมแซมเครือ่ งจักรเครือ่ งมือในบริเวณทีม่ สี ารไวไฟหรือวัสดุ
ติดไฟไดงายโดยพละการกอนทีช่ า งซอมและเจาหนาทีค่ วามปลอดภัยจะรวมกันจัดทําใบแจงซอมตาม
ขั้นตอนและวิธกี ารทีก่ าหนด
ํ
2.2 การควบคุมพื้นที่ที่มีสารไวไฟหรือวัสดุติดไฟไดงาย
การนําไฟมาใชหรือกอใหเกิดไฟในพื้นที่ใด ๆ ตองหางจากบริเวณที่มีสารไวไฟ
หรือวัสดุติดไฟไดงายอยางนอยในรัศมี 10 เมตร กรณีที่ไมอาจทําไดตอ งทําการปองกันสารไวไฟหรือ
วัสดุติดไฟไดงา ยอยางปลอดภัยภายใตการควบคุมของเจาหนาทีค่ วามปลอดภัย
2.3 การปองกันสถานทีท่ างานและวิ
ํ
ธีการที่เลี่ยงไฟ
1) การปองกันการรั่วไหลของเชื้อเพลิงและสารไวไฟตาง ๆ
- พนักงานที่พบเห็นภาชนะที่ใสสารไวไฟหรือเชื้อเพลิงตาง ๆ อยูในสภาพที่
ชํารุด หรืออาจเกิดการรั่วไหล ใหรบี รายงานผูม หี นาทีร่ บั ผิดชอบและกรณีทพ่ี บวาการรัว่ ไหลนัน้ อาจ
กอใหเกิดอันตรายรายแรง หากไมแกไขใหรีบทําการแกไขและ/หรือรายงานผูม หี นาทีร่ บั ผิดชอบแกไข
ทันที
2) การกําจัดขยะหรือเศษวัสดุทต่ี ดิ ไฟไดงา ย
- ขยะหรือเศษวัสดุที่ติดไฟไดงาย พนักงานจะตองเก็บรวบรวมไวใน
ภาชนะที่ไมติดไฟไดงายและหามนําออกจากบริเวณทีท่ างานไปเก็
ํ
บไวในสถานทีป่ ลอดภัย อยางนอย
วันละ 1 ครัง้ ตอกะ
3) เสื้อผาที่เปยกเปอนดวยสารไวไฟ
- เสื้อผาที่เปยกเปอนดวยสารไวไฟ พนักงานจะตองเปลีย่ นเสือ้ ผานัน้ ทันที

-74) การปองกันอัคคีภัยจากยานพาหนะ
- พนักงานที่ใชยานพาหนะขนถายสิ่งของในบริเวณที่มีสารไวไฟ ถังแกสจะ
ตองระมัดระวังการชน การกระแทก หรือการกอใหเกิดอัคคีภยั
5) การปองกันอันตรายจากไฟฟา
- สายไฟ หลอดไฟ สวิทซมอเตอรไฟฟา พัดลม เครือ่ งมือเครือ่ งจักรทีใ่ ช
ไฟฟาที่มี หรือใชอยูใ นบริเวณสารไวไฟหรือวัสดุตดิ ไฟไดงา ย จะตองตรวจตราเปนประจําในเรื่องสภาพที่ชํารุด การตอไฟ ปลั๊กไฟ การตอสายดิน หรือกรณีอน่ื ใดทีอ่ าจเปนสาเหตุของอัคคีภยั
6) การปองกันการระเบิดของหมอไอนํ้า
ก. กอนติดไฟใหตรวจดูระดับนํา้
ข. ใหระบายลมภายในเตาเพือ่ ไลแกสทีต่ กคางในหมอนํ้าออกทุกครัง้ กอน
ติดไฟ
ค. ลิ้นนิรภัย จะตองทดสอบเปนประจําอยางนอย 1 ครัง้ ตอเดือน และถา
เกิดการรั่วของลิ้นนิรภัยหามใชวิธีเพิ่มนําหนั
้ กหรือตัง้ ลิน้ นิรภัยใหแข็งขึน้
ง. ถาถังหมอไอนํ้ารัว่ ใหหยุดใชงานทันทีและรายงานใหมกี ารแกไขโดยเร็ว
จ. ใหตรวจสอบเกจวัดความดันและหามใชความดันเกินกวาทีก่ ําหนด
ฉ. ถังนํ้าแหงตํ่ากวาระดับของหลอดแกวใหรบี ดับไฟ หามสูบนําเข
้ าหมอไอนํ้าอยางเด็ดขาดแตปลอยใหเย็นลง
ช. ใหตรวจสอบความปลอดภัยของหมอไอนํ้าอยางนอยปละครัง้
7) การปองกันอัคคีภยั จากการเชือ่ มโลหะ
ก. อุปกรณการเชือ่ ม สายไฟและขอตอทีห่ ลอมหรือชํารุด ตองทําการแกไข
ใหอยูใ นสภาพทีป่ ลอดภัย
ข. ทําการตรวจสอบการรัว่ ไหลของขอตอและวาลวเปนประจํา ถาพบวา
มีการรั่วไหลของแกสจากถังแกสใหหยุดการทํางานที่ใชไฟในบริเวณนั้น และรีบทําการปองกันแกไข
โดยเร็ว
ค. ถังแกสและถังนํ้ามันเชื้อเพลิงตองวางไวหางจากเปลวไฟ ประกายไฟ
ความรอน ทอรอยตาง ๆ หรือสวนของเครือ่ งมือเครือ่ งจักรทีอ่ าจกอใหเกิดความรอนไดในระยะ 7 เมตร
ง. สายไฟ สายแกส ขณะทําการตัดเชือ่ มตองไมกดี ขวางการทํางานหรือ
ตรงบริเวณทีอ่ าจเหยียบทับของคนหรือยานพาหนะ
จ. หามทิ้งหรือปลอยหัวเชือ่ มไวโดยไมดบั ไฟหรือปดเครือ่ ง
ฉ. การเชือ่ มตองระวังเปลวไฟ สะเก็ดไฟทีจ่ ะถูกลมพัดปลิวไปตกอยูใ น
บริเวณที่มีสารไวไฟหรือวัสดุติดไฟไดงาย หรือเปนอันตรายตอพนักงานขางเคียง

-88) การเคลือ่ นยายขนสงสารไวไฟโดยพนักงาน
ก. การเคลื่อนยายขนสงสารไวไฟหามผานหรือใหหลีกเลี่ยงเสนทางที่มี
การทํางานแลวเกิดประกายไฟ เปลวไฟ ทอรอย สะเก็ดโลหะ ฯลฯ
ข. การขนสงสารไวไฟใหระมัดระวังการตกหรือหกเรีย่ ราดบนพืน้ ทีท่ างาน
ํ
ค. ใหใชวิธีการขน-ยกทีป่ ลอดภัย
ง. ภาชนะที่บรรจุสารไวไฟที่ไมจําเปนตองเปดฝาใหปด ฝาใหมดิ ชิด
จ. ใหระมัดระวังการเรียงตัง้ ทีอ่ าจเกิดการตกหลนหรือลมลงมาได
3. หนาที่ของเจาหนาที่ความปลอดภัย
3.1 กําหนดเขตพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหม
3.2 ตรวจสอบสถานทีล่ อ แหลมตอการเกิดอัคคีภยั เปนประจํา
3.3 กําหนดรายละเอียดของแผนปองกันและระงับอัคคีภัย ตลอดจนจัดใหมี
การอบรมและฝกปฏิบตั เิ ปนระยะ ๆ
3.4 จัดหา ซอมบํารุง และตรวจสอบเครือ่ งดับเพลิงและอุปกรณดบั เพลิงใหอยู
ในสภาพทีพ่ รอมตอการใชงานไดตลอดเวลา
3.5 ควบคุมการทํางานของผูร บั เหมาหรือบุคคลภายนอกในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับ
อัคคีภัย
3.6 ออกใบอนุญาตการทํางานในพืน้ ทีค่ วบคุมอัคคีภยั
4. หนาที่ยาม
4.1 ตรวจตราไมใหบคุ คลภายนอกหรือผูร บั สงสินคาเขาไปในโรงงานหรือสถานที่
เสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหม
4.2 ระมัดระวังการกอวินาศภัยบริเวณเก็บวัตถุระเบิดหรือบริเวณทีเ่ สีย่ งตอการ
เกิดเพลิงไหม
4.3 เมื่อพบเห็นสิ่งที่อาจกอใหเกิดเพลิงไหมได ใหรบี รายงานตอผูท เ่ี กีย่ วของ
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แผนการตรวจตรา
แผนการตรวจตรามีวัตถุประสงคหลักเพื่อปองกันอัคคีภัย โดยกําหนดใหตรวจเกีย่ วกับ
วัตถุทเ่ี ปนเชือ้ เพลิง ของเสียที่ติดไฟงาย แหลงความรอน อุปกรณดบั เพลิง
หลักการจัดทําแผน
1. กําหนดบุคคลและพืน้ ทีท่ ร่ี บั ผิดชอบในการตรวจตราอยางชัดเจน โดยกําหนดบุคคลที่
จะทําหนาทีแ่ ทนไดดว ย
2. กําหนดเรื่องที่ตองการในแตละพื้นที่เปนการเฉพาะ โดยจัดทําเปนแบบรายงานผล
การตรวจทีส่ ะดวกตอการรายงาน
3. กําหนดระยะเวลาที่ตรวจและสงแบบรายงาน
4. กําหนดบุคคลตรวจสอบแบบรายงาน แลวสรุปขอบกพรองใหผบู ริหารในแตละ
หนวยปรับปรุงแกไข เชน ผูจ ดั การโรงงาน ผูจ ดั การฝายธุรการ ฯลฯ แลวสรุปรายงานผูอ านวยการ
ํ
แผนฯ ทุกเดือน
5. ควรใหมกี ารตรวจตราทุกกะ
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- 10 ตัวอยาง
แผนการตรวจตรา
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กอนเขาทํางาน 10 นาที
ตรวจสถานที่ตามที่กาหนด
ํ

สงแบบรายงานทีฝ่ า ยธุรการ

ฝายธุรการตรวจสอบแบบรายงาน
มีขอ บกพรอง

หัวหนาฝายที่
เกีย่ วของสัง่ การ

ไมมีขอบกพรอง
ฝายธุรการสรุปรายงาน ผอ.แผนฯ

ผอ.แผนฯ

สั่งแกไข
พนักงานทีร่ บั ผิดชอบ
ปรับปรุงแกไข

เก็บรวบรวมเอกสาร
โดยฝายธุรการ

ไมสั่งแกไข

มีอปุ สรรค
เรียบรอย

รายงานผล

หัวหนาฝาย
สั่งการ

- 11 ตัวอยางแผนระงับอัคคีภยั
ลําดับขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อพนักงานพบเหตุเพลิงไหม

ถาดับได

พนักงานที่พบ
เหตุเพลิงไหม

ใหดําเนิน
การดับเพลิง
ทันที

ใหรายงาน
ผูบ งั คับบัญชา
ตามลําดับ

ถาดับได
ใหรายงาน

พนักงานตัดสินใจวา
ดับเพลิงไดดวย
ตนเองหรือไม
ถาดับไมได

หัวหนาหนวย

ใหบอกเพื่อน
รวมงาน
หรือหัวหนา

รายงาน

- ใชแผนปฏิบัติการระงับ
เหตุเพลิงไหมขั้นตน
- แจงประชาสัมพันธ
- แจงเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
(จป.)

ผูจ ดั การทัว่ ไป

รายงาน

ผูจัดการฝาย
บุคคล

ถาดับไมได
รายงาน

รายงาน

ผูอ ํานวยการ
ดับเพลิงหรือ
ผูจ ดั การทัว่ ไป

ผูอ านวยการดั
ํ
บเพลิง
หรือผูจัดการโรงงาน
ตัดสินใจใชแผนปฏิบัติการ
เมือ่ เกิดเหตุเพลิงไหม
ขัน้ รุนแรง

- 12 ตัวอยาง
การกําหนดตัวบุคคลและหนาทีเ่ พือ่ ระงับเหตุเพลิงไหมขน้ั ตน
ฝาย/แผนก…………………………………
บริเวณ……………………………………..
ชุด………………………………………….

หัวหนาชุดดับเพลิงขัน้ ตน
ชื่อ………………………………………

พนักงานควบคุมเครือ่ งจักรหรือ
ปฏิบัติการอื่นในขณะเกิดเพลิงไหม
ผูรับผิดชอบ 1. ชื่อ……………………………………………..
2. ชื่อ…………………………………………….
3. ชื่อ…………………………………………….
ลําดับหนาที่ 1. ..……………………………………………..
2. ..……………………………………………..
3. .………………………………………………

พนักงานผจญเพลิง

ผูรับผิดชอบ 1. ชื่อ…………………………………………
2. ชื่อ………………………………………...
3. ชื่อ………………………………………...
ลําดับหนาที่ 1. ……………………………………………
2. ….…………………………………….…
3. ……………………………………….….

- 13 ตัวอยาง โครงสรางหนวยงานปองกันระงับอัคคีภยั เมือ่ เกิดเหตุเพลิงไหมขน้ั รุนแรง
ผูอํานวยการดับเพลิง
ชือ่ ……………………..
ฝายไฟฟา

ฝายปฏิบัติการ

ฝายสือ่ สารและประสานงาน

ฝายเคลื่อนยายภายใน-ภายนอก

ฝายสงเสริมปฏิบัติการ

ชื่อ……………………..

ชื่อ……………………….

ชื่อ……………………..

ชื่อ……………………………

ชื่อ……………………..

หมายเหตุ

พนักงาน
ควบคุมเครือ่ ง

หนวยดับเพลิง

ชือ่ ……………….

ชื่อ………………...

หนวยจัดหาและ
สนับสนุนการดับเพลิง
ชื่อ……………………

หนวยสนับสนุน

หนวยยามรักษาการณ

หนวยเดินเครื่อง
สูบนํ้าฉุกเฉิน

ชื่อ…………….

ชื่อ……………………

ชือ่ ……………….

ชวยชีวิต

ยานพาหนะ

พยาบาล

ศูนยรวมขาวและสื่อสาร

ชื่อ……………….
ชื่อ……………….

ชื่อ…………
ชื่อ………….

ชื่อ…………
ชื่อ………….

ชื่อ……………………………….
ชื่อ………………………………

1. การปฏิบัติตามแผนปฏิบตั กิ ารเต็มรูปแบบนีจ้ ะใชเมือ่ เกิดเพลิงไหมอยางรุนแรง
2. การเกิดเพลิงไหมภายในพื้นที่ตาง ๆ เพียงเล็กนอย ใหหวั หนาแผนกดําเนินการสัง่ การดับเพลิงตามแผนการปฏิบตั กิ ารเมือ่ เกิดเพลิงไหมขน้ั ตน
และโทรศัพทแจงศูนยรวมขาวและสือ่ สาร หรือผูอ านวยการดั
ํ
บเพลิง หรือเจาหนาทีค่ วามปลอดภัย

หนวยดับเพลิง
จากพืน้ ทีอ่ น่ื
ชื่อ……………….

- 14 หนาที่ของผูปฏิบัติงานตามโครงการสราง
ผูปฏิบัติงาน
หนาที่รับผิดชอบ
หนวยจัดหาและสนับสนุนในการดับเพลิง
- ผูประสานงาน

- ยามรักษาการณ

ใหเจาหนาทีค่ วามปลอดภัยคอยชวยเหลือดังนี้
1. คอยชวยเหลือประสานงานระหวางผูอํานวยการ
ดับเพลิง ยามรักษาการณ และผูเ กีย่ วของ
2. คอยรับ-สงคําสั่งจากผูอานวยการดั
ํ
บเพลิงในการ
ติดตอศูนยขา ว
3. สั่งการแทนผูอ ํานวยการดับเพลิง ในกรณีท่ี
ผูอ านวยการดั
ํ
บเพลิงมอบหมาย
1. ใหรีบไปยังจุดเกิดเหตุ คอยรับคําสั่งจากผูอานวยการ
ํ
ดับเพลิงและหัวหนาฝายประสานงาน
2. ปองกันมิใหบคุ คลภายนอกทีไ่ มมหี นาทีเ่ กีย่ วของ
เขากอนไดรบั อนุญาต
3. ควบคุมปองกันทรัพยสนิ ทีฝ่ า ยเคลือ่ นยายนํามา
เก็บไว

ฝายเคลือ่ นยายภายในภายนอก

1. ใหรับผิดชอบในการกําหนดจุดปลอดภัยอัคคีภัยใน
การเก็บวัสดุครุภณ
ั ฑ
2. อํานวยความสะดวกในการเคลือ่ นยายขนสงวัสดุ
ครุภัณฑ
3. จัดยานพาหนะและอุปกรณขนยาย

ฝายปฏิบตั กิ าร

หัวหนาฝายปฏิบตั กิ ารใหถอื ปฏิบตั ดิ งั นี้
1. เมือ่ เกิดเพลิงไหมในพืน้ ทีใ่ หหวั หนาฝายปฏิบตั กิ าร
แยกชุดปฏิบตั กิ ารออกเปน 2 ชุด คือ ชุดควบคุม
เครือ่ งจักร และชุดดับเพลิง
1.1 ชุดควบคุมเครื่องจักร
เมื่อเกิดเพลิงไหมในพื้นที่ใด ใหชดุ ควบคุม
เครื่องจักรทําการควบคุมเครือ่ งจักรใหทางานต
ํ
อไป
จนกวาจะไดรบั คําสัง่ ใหหยุดเครือ่ งจากหัวหนา
ฝายปฏิบตั กิ าร กรณีท่ีไมสามารถเดินเครือ่ งหรือไดรบั
คําสัง่ ใหหยุดเครือ่ ง ใหชดุ ควบคุมเครือ่ งจักรไปชวยทํา
การดับเพลิง

- 15 ผูปฏิบัติงาน

หนาที่รับผิดชอบ
1.2 ชุดดับเพลิง
เมื่อเกิดเพลิงไหมในพื้นที่ตัวเองไมวามากหรือ
นอย ชุดปฏิบตั กิ ารชุดนีจ้ ะแยกตัวออกจากการ
ควบคุมเครือ่ งจักรออกทําการดับเพลิงโดยทันทีทเ่ี กิด
เพลิงไหม โดยไมตอ งหยุดเครือ่ งและใหปฏิบตั กิ าร
ภายใตคําสัง่ ของหัวหนาฝายปฏิบตั กิ ารในพืน้ ที่ ในการ
ปฏิบัติการหากจําเปนขอความชวยเหลือจากหนวย
อื่นใหหวั หนาฝายปฏิบตั กิ ารสัง่ ดําเนินการ
2. ทันทีที่ทราบเหตุเพลิงไหมในพื้นที่ของตัวเอง ใหแจง
ขาวโทรศัพทถงึ เจาหนาทีค่ วามปลอดภัย ถึงผูอ ํานวยการดับเพลิง และโทรศัพทแจงศูนยรวมขาว

ฝายสงเสริมปฏิบตั กิ าร
- หนวยติดตอดับเพลิงจากพืน้ ทีอ่ น่ื

ใหปฏิบตั ดิ งั นี้
1. ใหแจงสัญญาณ SAFETY ORDER SYSTEM (SOS)
2. พนักงานที่ทราบเหตุเพลิงไหมและตองการเขามา
ชวยเหลือดับเพลิง ใหรายงานตัวตอผูอ ํานวยการ
ดับเพลิง เพื่อทําการแบงเปนชุดชวยเหลือสงเสริม
การปฏิบตั งิ าน
3. สําหรับการเกิดอัคคีภยั ในบริเวณเครือ่ งจักร
ชุดดับเพลิงควรมาจากชุดดับเพลิงในสถานทีน่ น้ั
ผูทม่ี าชวยเหลือควรชวยเหลือในการลําเลียงอุปกรณ
ดับเพลิง
4. คอยรับคําสั่งจากผูอานวยการดั
ํ
บเพลิง ใหคอยอยู
บริเวณที่เกิดเพลิงไหม

- หนวยเดินเครือ่ งสูบนําฉุ
้ กเฉิน

ใหปฏิบตั ดิ งั นี้
1. ใหเดินเครือ่ งสูบนําดั
้ บเพลิงทันทีท่ ไ่ี ดรบั แจงเหตุ
เพลิงไหม
2. ทําการควบคุมดูแลเครือ่ งสูบนํ้าดับเพลิงขณะที่เกิด
เพลิงไหม
3. ในเวลาปกติใหตรวจสอบเครือ่ งมือ , อุปกรณใชงาน
ตามรายการตรวจเช็ค

- 16 ตัวอยางผูรับผิดชอบในตําแหนงตาง ๆ ตามแผนปฏิบัติการ
ตําแหนง
1. ผูอานวยการ
ํ
ดับเพลิง
2. หัวหนาฝาย
ไฟฟา
3. หัวหนาฝาย
ปฏิบตั กิ าร
- หนวยคุม
เครือ่ งจักร

4. หัวหนาฝาย
สื่อสารและ
ประสานงาน
- หนวยสนับสนุน
- พยาบาล
- เจาหนาที่
ยานพาหนะ
- เจาหนาที่
ศูนยรวมขาว
และสื่อสาร
- หนวยจัดหา
และสนับสนุน
การดับเพลิง
- ผูประสานงาน
- ผูจายอุปกรณ
ดับเพลิง

เวลาปกติ (วันธรรมดา)
นอกเวลาปกติ (วันธรรมดา)
วันหยุด
08.00-17.00 น.
17.00-08.00 น.
08.00-24.00-08.00
- ผูอานวยการฝ
ํ
ายปฏิบตั กิ าร - หัวหนาแผนก/หนวยประจํา
- หัวหนาแผนก/หนวย
หรือผูไดรับมอบหมาย
พื้นที่หรือใกลเคียง
ประจําพื้นที่หรือใกลเคียง
- หัวหนาแผนกไฟฟา
- พนักงานนอนเวร………….
- พนักงานนอนเวร……….
- ผูจัดการฝายโรงงานหรือ
- ……………………………
ผูไดรับมอบหมาย
- พนักงานคุมเครื่องจักรปกติ - พนักงานคุมเครื่องจักรปกติ
- ทีม Emergency Response - ทีม Emergency Response
(อยูระหวางการจัดตั้งทีม)
(อยูระหวางการจัดตั้งทีม)
…………………………
…….……………………..

- …………………………

- ผูจัดการฝายบุคคลหรือผูรับ - ……………………………
มอบหมาย

- ……………………………

- พยาบาลประจําบริษทั
- พนักงานขับรถพยาบาล

- ทีมปฐมพยาบาล
- พนักงานขับรถพยาบาล

- ทีมปฐมพยาบาล
- พนักงานขับรถพยาบาล

- พนักงานรับโทรศัพท

- …………………………….

- …………………………….

- เจาหนาทีค่ วามปลอดภัย
(อยูระหวางการรออุปกรณ
ดับเพลิง)

- พนักงานคุมเครื่องจักรปกติ
- ทีม Emergency Response
(อยูระหวางการจัดตั้งทีม)…
……………………………...

- 17 ตําแหนง

- ผูส อ่ื ขาวผาน
ศูนยรวมขาว
และสื่อสาร
- หนวยยาม
รักษาการณ
5. หัวหนาฝาย
เคลือ่ นยาย
ภายใน
- ภายนอก
6. หัวหนาฝาย
สงเสริม
ปฏิบตั กิ าร
- หนวยเดินการ
เครื่องสูบนํ้า
ฉุกเฉิน
- หนวยติดตอ
ดับเพลิง
จากพื้นที่อื่น
- ใช Safety
Order
System (SOS)

เวลาปกติ (วันธรรมดา)
08.00-17.00 น.

นอกเวลาปกติ (วัน
ธรรมดา)
17.00-08.00 น.
- หัวหนายามรักษาการณ

- หัวหนาฝายปฏิบัติการ
(ตอนตน) จป. (เมื่อไปถึง
ที่เกิดเหตุ)
- ผูประสานงานยาม
รักษาการณ
- หัวหนาฝายแผนกธุรการหรือ - นายเวรประจําวันหยุด
ผูไดรับมอบหมาย

วันหยุด
08.00-24.00-08.00
- หัวหนายามรักษาการณ

- นายเวรประจําวันหยุด

- ผูจัดการฝาย

- ……………………………

- ………………………………

- จากหนวยธุรการ/ซอมบํารุง

- จากหนวยธุรการ/ซอมบํารุง

- จากหนวยธุรการ/ซอมบํารุง

ชื่อ………………………….
- ผูกดสัญญาณแจงเหตุ จาก
SOS………………………

ชื่อ………………………….. ชื่อ……………………………
- ผูกดสัญญาณแจงเหตุ จาก - ผูกดสัญญาณแจงเหตุ จาก
SOS………………………. SOS……………………….

!!!"#!!!
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แผนอพยพหนีไฟ
แผนอพยพหนีไฟนั้นกําหนดขึน้ เพือ่ ความปลอดภัยของชีวติ และทรัพยสนิ ของพนักงาน
และสถานประกอบการในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม
แผนอพยพหนีไฟที่กาหนดขึ
ํ
น้ นัน้ มีองคประกอบตาง ๆ เชน หนวยตรวจสอบจํานวน
พนักงาน ผูนําทางหนีไฟ จุดนัดพบ หนวยชวยชีวติ และยานพาหนะ ฯลฯ ควรไดกาหนดผู
ํ
ร บั ผิดชอบ
ในแตละหนวยงานโดยขึน้ ตรงตอผูอ านวยการอพยพหนี
ํ
ไฟหรือผูอ านวยการดั
ํ
บเพลิง ดังนี้
- ผูอํานวยการอพยพหนีไฟหรือผูอานวยการดั
ํ
บเพลิง ชื่อ………………………………
- ผูชวยผูอํานวยการอพยพหนีไฟหรือผูช ว ยผูอ านวยการดั
ํ
บเพลิง ชื่อ………………….
ในแผนดังกลาวควรกําหนดใหมกี ารปฏิบตั ดิ งั นี้
1. หนวยงานตรวจสอบจํานวนพนักงาน มีหนาทีต่ รวจนับจํานวนพนักงานวา มีการ
อพยพหนีไฟออกมาภายนอกบริเวณทีป่ ลอดภัยครบทุกคนหรือไม
2. ผูนําทางหนีไฟ จะเปนผูน าทางพนั
ํ
กงานอพยพหนีไฟไปตามทางออกที่จัดไว
3. จุดนับพบ หรือเรียกอีกอยางวา “จุดรวมพล” จะเปนสถานทีท่ ป่ี ลอดภัย ซึ่ง
พนักงานสามารถทีจ่ ะมารายงานตัวและทําการตรวจสอบนับจํานวนได หากพบวาพนักงานอพยพหนีไฟ
ออกมาไมครบตามจํานวนจริง ซึง่ หมายถึงยังมีพนักงานติดอยูใ นพืน้ ทีท่ เ่ี กิดอัคคีภยั
4. หนวยชวยชีวติ และยานพาหนะ จะเขาคนหาและทําการชวยชีวติ พนักงานทีย่ งั
ติดคางอยูในอาคารหรือในพืน้ ทีท่ ไ่ี ดเกิดอัคคีภยั รวมถึงกรณีของพนักงานทีอ่ อกมาอยูท จ่ี ดุ รวมพลแลวมี
อาการเปนลม ช็อคหมดสติหรือบาดเจ็บ เปนตน หนวยชวยชีวติ และยานพาหนะจะทําการปฐมพยาบาล
เบื้องตน และติดตอหนวยยานพาหนะใหในกรณีทพ่ี ยาบาลหรือแพทยพจิ ารณาแลวตองนําสง
โรงพยาบาล
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แผนอพยพหนีไฟ
ผูอํานวยการ หรือผูช ว ยผูอ ํานวยการดับเพลิง
สั่งใชแผนอพยพหนีไฟไปยัง Reception

Reception ประกาศพรอมกดสัญญาณ
เตือนภัยยาว 3 ครัง้
ผูนาทางจะถื
ํ
อสัญญาณธงสีแดง
นําพนักงานออกจากพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน
ตามทางที่กาหนด
ํ

ผูนําทางนําพนักงานไปจุดรวมพล

ผูนาทาง
ํ
& ผูตรวจสอบยอด
ทําการตรวจสอบยอด
ผูตรวจสอบยอดแจงยอดตอผูอ ํานวยการ
หรือผูชว ยผูอ ํานวยการดับเพลิง ณ จุดรวมพล

รีบนําผูป ว ยหรือผูบ าดเจ็บสง
หนวยพยาบาลหรือสถาน
พยาบาลใกลเคียง
ยอดครบ

ผูอํานวยหรือผูช ว ยผูอ านวยการดั
ํ
บเพลิง
แจงใหพนักงานอยูในจุดรวมพล
จนกวาเหตุการณสงบ

ยอดไมครบ
ผูอํานวยการหรือผูช ว ยผูอ ํานวยการดับเพลิง
สั่งหนวยชวยชีวติ คนหา
หนวยชวยชีวติ คนหาและรายงานผล
ใหผูอํานวยการหรือผูช ว ยผูอ ํานวยการทราบ
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แผนบรรเทาทุกข
แผนบรรเทาทุกขจะประกอบดวยหัวขอตาง ๆ ดังนี้
1. การประสานงานกับหนวยงานของรัฐ
2. การสํารวจความเสียหาย
3. การรายงานตัวของเจาหนาทีท่ กุ ฝาย และกําหนดจุดนัดพบของบุคลากรเพือ่ รอรับคําสั่ง
4. การชวยชีวติ และขุดคนหาผูเ สียชีวติ
5. การเคลือ่ นยายผูป ระสบภัย ทรัพยสินของผูเสียชีวิต
6. การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงานและรายงานสถานการณเพลิงไหม
7. การชวยเหลือสงเคราะหผูประสบภัย
8. การปรับปรุงแกไขปญหาเฉพาะหนาเพื่อใหธุรกิจสามารถดําเนินการไดโดยเร็วทีส่ ดุ
!!!"#!!!
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การกําหนดหนาที่รับผิดชอบของผูปฏิบัติการในแผนบรรเทาทุกข
หนาทีร่ บั ผิดชอบ
1. การประสานงานกับหนวยงานของรัฐ

ผูป ฏิบตั ิ
หัวหนาทีม……………………………………..
พนักงานรวมทีม……………………………….

2. หารสํารวจความเสียหาย

หัวหนาทีม……………………………………..
พนักงานรวมทีม……………………………….

3. การรายงานตัวของเจาหนาทีท่ กุ ฝายและกําหนด
จุดนัดพบของบุคลากร

หัวหนาทีม……………………………………..
พนักงานรวมทีม……………………………….

4. การชวยชีวติ และคนหาผูป ระสบภัย

หัวหนาทีม……………………………………..
พนักงานรวมทีม……………………………….

5. การเคลือ่ นยายผูป ระสบภัย ทรัพยสิน
และผูเสียชีวิต

หัวหนาทีม……………………………………..
พนักงานรวมทีม……………………………….

6. การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบตั งิ านและ หัวหนาทีม……………………………………..
การรายงานสถานการณเพลิงไหม
พนักงานรวมทีม……………………………….
7. การชวยเหลือสงเคราะหผูประสบภัย

หัวหนาทีม……………………………………..
พนักงานรวมทีม……………………………….

8. การปรับปรุงแกไขปญหาเฉพาะหนาเพือ่ ใหธรุ กิจ
สามารถดําเนินการไดโดยเร็วทีส่ ดุ

หัวหนาทีม……………………………………..
พนักงานรวมทีม……………………………….
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แผนปฏิรูปฟนฟู
แผนปฏิรูปฟนฟู ไดแก การนํารายงานผลการประเมินจากทุกดานจากสถานการณจริง
มาปรับปรุงแกไข โดยเฉพาะแผนการปองกันอัคคีภยั (กอนเกิดเหตุ) แผนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม
แผนบรรเทาทุกข (ทันทีที่เพลิงสงบ) รวมทัง้ การปรับปรุงแกไขตัวบุคลากรตาง ๆ ทีบ่ กพรอง
นอกจากนี้ยังมีโครงการเพื่อรองรับแผนปฏิรูปฟนฟู ไดแก
1. โครงการประชาสัมพันธ สาเหตุการเกิดอัคคีภัยและแนวทางปองกันในรูปแบบ
ตาง ๆ
2. โครงการสงเคราะหผปู ว ย
3. โครงการปรับปรุงซอมแซมและสรรหาสิง่ ทีส่ ญ
ู เสียใหกลับคืนสภาพปกติ

!!!"
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การรณรงคเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัย
เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานทุกคนตระหนักเกีย่ วกับการปองกันอัคคีภยั
ซึ่งจะทําใหเกิดความปลอดภัยขึน้ ในบริษทั ฯ รวมทัง้ เปนการปฏิบตั ติ ามนโยบายของบริษทั ฯ จึงจัดใหมี
กิจกรรม “การประกวดภาพวาดสาเหตุของการเกิดอัคคีภัย” โดยมีขอ กําหนดดังนี้
1. ลักษณะภาพ
- เปนภาพวาดลงบนกระดาษสีขาว ขนาด เอ 4 หรือ 8” x 10”
- ภาพวาดจะตองมีแนวความคิดแสดงใหเห็นถึงสาเหตุของการเกิดอัคคีภยั พรอม
คําอธิบายถายทอดความหมายของภาพนัน้
- สามารถสงภาพไดทั้งภาพสีหรือภาพขาวดํา
2. การสงเขาประกวด
- พนักงาน 1 คน สามารถสงภาพวาดไดไมเกิน 3 ภาพ
- สงภาพไดทฝ่ี า ยความปลอดภัย ภายในวันที…
่ …………………………………….
3. การตัดสิน
- คณะกรรมการจะเปนผูพ จิ ารณาตัดสินและประกาศผลในวันที่…………………….
- การตัดสินของคณะกรรมการใหถอื เปนทีส่ น้ิ สุด
4. รางวัล
- รางวัลชนะเลิศ
- รางวัลรองชนะเลิศ
- รางวัลชมเชย

มี
มี
มี

1 รางวัล
3 รางวัล
10 รางวัล

ของขวัญมูลคา 1,000 บาท
ของขวัญมูลคา 500 บาท
ของขวัญมูลคา 300 บาท

5. ภาพทีไ่ ดรางวัลจะนําลงวารสารของบริษัทฯ และจะใชพจิ ารณาเผยแพรใน
โอกาสตอไป
6. ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่คณะกรรมการจัดงาน
ประกาศ ณ วันที่……………………………………..
ประธานคณะกรรมการจัดงาน
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แผนการรณรงคปองกันอัคคีภัย
แผนการรณรงคปองกัน เปนแผนทีจ่ ดั ทําขึน้ เพือ่ ปองกันการเกิดอัคคีภยั ในสถานประกอบการ และเปนการสรางความสนใจ รวมทัง้ สงเสริมในเรือ่ งของการปองกันอัคคีภยั ใหเกิดขึน้
กับผูปฏิบัติงานทุกคนทุกระดับในสถานประกอบการ
หลักการจัดทําแผนการรณรงคปองกันอัคคีภัย
1. กําหนดบุคคลผูร บั ผิดชอบในการจัดการรณรงค
2. กําหนดเรือ่ ง หรือหัวขอทีจ่ ะทําการรณรงค ไดแก
- องคประกอบของการเกิดเพลิงไหม
- การจัดเก็บวัสดุไวไฟ
- การลดการสูบบุหรี่
- ผลที่เกิดขึน้ จากอัคคีภยั
- การทําความสะอาด
3. เลือกวิธีการหรือรูปแบบการรณรงคทเ่ี หมาะสม เชน
- การประกวด
- การจัดทําโปสเตอร และปายตาง ๆ
- การจัดนิทรรศการ
- การใชสอ่ื ตาง ๆ
4. กําหนดระยะเวลาทีใ่ ชในการรณรงค
5. กําหนดบุคคลหรือกลุม เปาหมายทีใ่ ชในการรณรงค
6. ประเมินผลจากการรณรงคทกุ ครัง้
!!!"#!!!
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แผนการอบรม
แผนการอบรม เปนแผนทีจ่ ดั ทําขึ้นสําหรับการปองกันอัคคีภัยในสถานประกอบการ
โดยกําหนดใหมีการอบรมพนักงานหรือเจาหนาทีผ่ ปู ฏิบตั งิ านทุกคนทุกระดับของสถานประกอบการ
ในเรื่องของการดับเพลิงและการหนีไฟ
หลักการจัดทําแผนการอบรม
1. กําหนดบุคคลผูร บั ผิดชอบดําเนินการฝกอบรม
2. กําหนดหลักสูตรเรื่อง หรือหัวขอทีจ่ ะทําการฝกอบรม ไดแก
- แผนปองกันและระงับอัคคีภยั
- การดับเพลิงขัน้ ตน
- การดับเพลิงขั้นสูงหรือขั้นกาวหนา
- การใชอปุ กรณดบั เพลิงประเภทตาง ๆ
- การอพยพหนีไฟ
- การปฐมพยาบาลและการชวยชีวิต
3. เลือกวิธกี ารฝกอบรม เชน
- การบรรยาย
- การอภิปราย
4. กําหนดระยะเวลาทีใ่ ชในการฝกอบรม
5. กําหนดบุคคลที่จะเขารับการฝกอบรมใหเหมาะสมกับเรือ่ งหรือหัวขอฝกอบรม
6. มีการประเมินผลการอบรมทุกครัง้
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หลักสูตรการฝกอบรม เรือ่ ง การดับเพลิงขั้นตน
วัตถุประสงค
เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจ เกีย่ วกับวิธกี ารดับเพลิงขัน้ ตนและ
สามารถใชถังดับเพลิง รวมทั้งสายดับเพลิงและหัวฉีดดับเพลิงไดอยางถูกตองเหมาะสม
หัวขอการฝกอบรม
- ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม
- การแบงประเภทของเพลิง
- การปองกันแหลงกําเนิดไฟ
- เครือ่ งมือดับเพลิง
- วิธดี บั เพลิงประเภทตาง ๆ
คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม
พนักงาน ผูป ฏิบตั งิ านทุกคน
วิธีการฝกอบรม
การบรรยายภาคทฤษฎี และการฝกซอมภาคปฏิบตั ิ
จํานวนผูเขารับการฝกอบรม
50 คน/รุน
ระยะเวลาการฝกอบรม
ใชเวลา 1 วัน (ภาคทฤษฎี 3 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 3 ชั่วโมง)
กําหนดการฝกอบรม
วันที่ 1 , 15 , 30 ของทุกเดือน
งบประมาณ
5,000 บาท
ผูรับผิดชอบ
เจาหนาทีค่ วามปลอดภัยในการทํางาน
ที่มา : กองตรวจความปลอดภัย

