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ส ำนักบริหำรกลำง โดยกลุ่มงำนเทคนิคและบริกำร ซึ่งรับผิดชอบในกำรบริหำร

จัดกำรอำคำรสถำนที่ อันได้แก่ กำรรักษำควำมปลอดภัย ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย     

กำรให้บริกำรห้องประชุม กำรจัดกำรจรำจร กำรควบคุมระบบวิศวกรรมประกอบอำคำร 

กำรซ่อมบ ำรุงระบบสำธำรณูปโภค รวมถึงกำรจัดท ำแผนเตรียมควำมพร้อมต่อสภำวะ

วิกฤตของกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร แผนรองรับภำวะฉุกเฉิน ที่อำจเกิดผลกระทบต่อ

กำรให้บริกำรประชำชน 

กลุ่มงำนเทคนิคและบริกำร จัดท ำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยประจ ำอำคำร    

กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำรขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นคู่มือแก่เจ้ำหน้ำที่และ

บุคลำกรซึ่งอยู่ในอำคำร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับทรำบข้อมูล แนวทำง วิธีกำรปฏิบัต ิ

ค ำแนะน ำกำรเคลื่อนย้ำยอพยพจำกอำคำร เมื่อเกิดอัคคีภัย รวมถึงขั้นตอนกำรท ำงำนของ

ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย กำรปฏิบัติตนในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน โครงสร้ำงแผนป้องกัน

และระงับอัคคีภัย ภำรกิจ หนว่ยงำนและเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องต่ำง ๆ เป็นตน้ 

กลุ่มงำนเทคนิคและบริกำร หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ เอกสำรฉบับนี้จะเป็นแนวทำง     

กำรปฏิบัติที่ถูกน ำไปใช้ประโยชน์กับกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร เพื่อควำมปลอดภัย

ตอ่ไป 

 

ผู้จัดท ำ 

กลุ่มงำนเทคนิคและบรกิำร  

ส ำนักบริหำรกลำง 

กรกฎำคม ๒๕๕๗ 
 

 

 

 

 

 

ค ำน ำ 



 

 

 

หน้ำ 

 แผนป้องกันและระงับอัคคภีัย       

 ๑. หลักกำรและเหตุผล         ๑ 

 ๒. วัตถุประสงค์          ๒ 

 ๓. ขัน้ตอนกำรปฏิบัติ          ๒    

 ๔. รำยละเอยีดกำรปฏิบัติ         ๒    

 ๕. อัตรำก ำลังบุคลำกร         ๘ 

 ๖. กำรมอบหมำยภำรกิจและควำมรับผิดชอบ      ๙ 

 ๗. กำรบังคับบัญชำ                  ๑๒ 

๘. กำรติดตอ่สื่อสำร           ๑๒ 

๙. กำรรำยงำน           ๑๒ 

๑๐. ผู้รับผิดชอบแผน          ๑๒  

โครงสรำ้งแผนป้องกันและระงับอัคคภีัยประจ ำอำคำรกรมพัฒนำสังคม     ๑๓ 

และสวัสดกิำร 

โครงสรำ้งภำรกจิหน่วยงำนและเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง      ๑๔ 

 ภำคผนวก 

- ระบบป้องกันอัคคีภัย/ระบบสัญญำณเตอืนไฟไหม ้      ๑๖ 

- ระบบขนสง่ (ลฟิตโ์ดยสำร)          ๒๓ 

- ต ำแหนง่ติดตัง้อุปกรณ์ในกำรปอ้งกันและระงับอัคคภีัย      ๒๔       

   อำคำรกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร (หลังใหม่) 

- รำยละเอยีดจ ำนวนบุคลำกรภำยในกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร    ๒๗   

   (แยกตำมอำคำร) 

- ขอ้มูลตำ่ง ๆ ภำยในอำคำรกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร (หลังใหม่)    ๓๒ 

   ตัง้แตช่ั้น B ๑ – ชั้นดำดฟำ้   

 

สำรบัญ 



 

 

หน้ำ 

 

- หมำยเลขโทรศัพทก์ำรตดิต่อสื่อสำรภำยนอกและภำยใน     ๓๗ 

- Chart ระบบรองรับภำวะฉุกเฉิน (กำรป้องกันและระงับ     ๓๙  

   อัคคีภัยในอำคำร)    

- แผนกำรตรวจตรำ          ๔๐ 

- ขัน้ตอนกำรปฏิบัติงำนกำรตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย    ๔๑  

- แผนกำรฝึกอบรม          ๔๒ 

- ตัวอย่ำงโครงกำรฝึกซ้อมดับเพลงิและหนีไฟประจ ำปี      ๔๓ 

- แผนกำรรณรงค์ปอ้งกันกำรเกดิอัคคีภัยในชว่งเทศกำลวันหยุดยำว    ๔๖ 

   ประจ ำปี ๒๕๕๗ 

- ตัวอย่ำงกำรรณรงคป์้องกันกำรเกดิอัคคีภัยในช่วงเทศกำลวันหยุดยำว   ๔๗ 

ควำมรู้ที่ต้องมีในหลักสูตรดับเพลงิขัน้ต้น         

๑. ข้อควรรู้เบือ้งตน้เกี่ยวกับไฟ        ๔๘  

๒. สำเหตุของกำรเกิดอัคคีภัย        ๔๘ 

๓. กำรระงับอัคคีภัย          ๔๙   

ควำมรู้เบือ้งตน้เกี่ยวกับระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในอำคำร     

๑. แบบแปลนแผนผัง          ๕๐   

๒. ระบบจำ่ยพลังงำนไฟฟ้ำส ำรอง        ๕๐  

๓. ระบบสัญญำณเตอืนเพลงิไหม้        ๕๐  

๔. เครื่องดับเพลงิ          ๕๑  

๕. บันไดหนไีฟ          ๕๑  

๖. ลักษณะท่ีดีของประตูหนีไฟ        ๕๑  

๗. ปำ้ยบอกชั้นและป้ำยบอกทำงหนไีฟ       ๕๒ 

 

    

สำรบัญ (ต่อ) 



 

 

 

หน้ำ 

ควำมรู้เบือ้งตน้เกี่ยวกับระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงแรม/อำคำรสูง   

๑. ก่อนเข้ำพักอำคำร         ๕๓   

๒. ขณะอยู่ในอำคำร          ๕๓    

๓. ก่อนเข้ำนอน          ๕๓ 

๔. เมื่อตอ้งประสบเหตุเพลิงไหม ้        ๕๔ 

๕. เมื่อได้ยินสัญญำณเตอืนเพลิงไหม้       ๕๔ 

๖. ถ้ำเพลิงไหม้ในห้องภำยในอำคำร       ๕๔ 

๗. ถ้ำเพลิงไหม้นอกห้องภำยในอำคำร       ๕๕ 

๘. ถ้ำเพลิงไหม้อยู่บรเิวณใกล้ ๆ        ๕๕ 

๙. เมื่อตอ้งเผชิญกับควันไฟที่ปกคลุม       ๕๕ 

๑๐.กำรหนอีอกจำกตัวอำคำร        ๕๕ 

กำรเลอืกใช้เครื่องดับเพลงิ          ๕๖ 

เทคนิคกำรใช้งำนถังดับเพลงิ          ๕๗ 

กำรตรวจสอบถังดับเพลิง          ๕๘ 

เบอรโ์ทรศัพทท์ี่ส ำคัญ            ๕๙ 

- แผนผังกำรปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ในเวลำรำชกำร      ๖๐ 

- แผนผังกำรปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้นอกเวลำรำชกำร     ๖๑ 

- แผนผังกำรระงับอัคคีภัยและกำรอพยพ        ๖๒ 

- แผนผังแสดงข้ันตอนกำรอพยพหนไีฟ          ๖๓ 

- แผนผังแสดงควำมเชื่อมโยงของระบบรองรับภำวะฉุกเฉิน     ๖๔ 

 - ที่ตัง้กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร        ๖๕ 

- แบบแปลนอำคำรแสดงต ำแหนง่ทำงหนีไฟและถังดับเพลงิ     ๖๖   

   อำคำรกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร    

สำรบัญ (ต่อ) 



แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 

ประจ ำอำคำรกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร 

.................................................... 

 

๑. หลักกำรและเหตุผล 

 อัคคีภัยเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ส่วนมำกมีสำเหตุมำจำกควำมประมำท ขำดควำม

ระมัดระวังหรือพลั้งเผลอ ท ำให้ส่งผลต่อควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน รวมทั้ง

ทรัพย์สินของรัฐและสิ่งแวดล้อม กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึง

ควำมส ำคัญในเรื่องกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย เนื่องจำกมีเจ้ำหน้ำที่และผู้มำติดต่อขอรับบริกำรเป็น

จ ำนวนมำก กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร มีอำคำรก่อสร้ำงใหม่ ที่มีควำมสูง ๑๑ ช้ัน มีระบบ

วิศวกรรมประกอบอำคำร และน้ ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้กับเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรอง รวมทั้งมีที่จอดรถยนต์

ช้ันใต้ดิน รวม ๒ ช้ัน ๔ ระดับ ตลอดจนมีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ส ำนักงำนและเอกสำรต่ำง ๆ 

ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงเป็นอย่ำงดี หำกไม่มีกำรตรวจตรำอย่ำงระมัดระวัง อำจเป็นสำเหตุที่ท ำให้เกิดอัคคีภัย

ได้ง่ำย กรมฯ จึงได้จัดท ำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยขึ้น เพื่อเป็นกำรเตรียมกำรรองรับเหตุกำรณ์    

เมื่อเกิดเพลิงไหม้ และเป็นแนวทำงในกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อป้องกัน และลดควำมเสี่ยงต่ออัคคีภัย  

ที่อำจจะเกิดขึ้น หรือหำกเกิดขึ้นแล้วก็สำมำรถระงับได้อย่ำงรวดเร็ว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุน   

กำรให้บริกำรประชำชนได้อย่ำงรำบรื่นและต่อเนื่อง และบุคลำกรมีควำมมั่นใจต่อองค์กรในกำรเตรียม

ควำมพร้อมต่อภำวะฉุกเฉินจำกกำรเกิดอัคคีภัย เกิดควำมตระหนักถึงอันตรำยที่เกิดจำกอัคคีภัย 

ตลอดจนสำมำรถปฏิบัติตำมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ 

 เพื่อให้เป็นไปตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่องกำรป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถำน

ประกอบกำร เพื่อควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนของลูกจ้ำง และกฎกระทรวงแรงงำน เรื่ อง ก ำหนด

มำตรฐำนในกำรบริหำรจัดกำร และด ำเนนิกำรดำ้นควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมใน

กำรท ำงำนเกี่ยวกับกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๔ ก ำหนดให้สถำนประกอบกำรที่มี

ลูกจ้ำงตั้งแต่ ๑๐ คนขึ้นไป นำยจ้ำงต้องจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถำนประกอบกิจกำร 

ประกอบด้วย กำรตรวจตรำ กำรอบรม กำรรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย กำรดับเพลิง กำรอพยพหนีไฟ กำร

บรรเทำทุกข์ และกำรฟื้นฟูบูรณะ โดยให้นำยจ้ำงจัดเก็บแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ สถำน

ประกอบกำร พร้อมที่จะให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้ 

 สำเหตุของกำรเกิดอัคคีภัยมำจำก 

 -  กำรไม่ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้ำหลังจำกเลิกใช้งำน 

 -  กำรตอ่พ่วงอุปกรณ์ไฟฟ้ำมำกเกินไป ท ำให้เกิดไฟฟ้ำลัดวงจร 

 -  ไม่ทิ้งก้นบุหรี่ในที่ที่จัดเตรยีมไว้ 

๑ 



 กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร โดยกลุ่มงำนเทคนิคและบริกำร ส ำนักบริหำรกลำง จึงจัดให้มี

แนวกำรจัดท ำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยไว้ ดังนี้.- 

 

 ๒. วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อเป็นกำรป้องกันกำรสูญเสียทั้งชีวติและทรัพย์สินจำกอัคคีภัย 

๒. เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจในเรื่องควำมปลอดภัยต่อบุคลำกรกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

๓. เพื่อลดอัตรำกำรเสี่ยงตอ่กำรเกิดเหตุอัคคีภัย 

๔. เพื่อสร้ำงทัศนคติที่ดีตอ่บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร 

 

๓. ขั้นตอนกำรปฏิบัติ แบ่งเป็น ๓ ขั้นตอน ดังนี้.- 

 ขั้นตอนที่ ๑ ก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม ้ประกอบด้วยแผน ๓ แผน คอื.- 

๑. แผนกำรตรวจตรำ 

๒. แผนกำรอบรม 

๓. แผนกำรรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย 

ขั้นตอนที่ ๒ ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม ้ประกอบด้วยแผน ๒ แผน คอื.- 

๑. แผนกำรดับเพลิง 

๒. แผนอพยพหนไีฟ 

ขั้นตอนที่ ๓ หลังเหตุเพลิงไหม้สงบลงแลว้ ประกอบด้วยแผน ๒ แผน คอื.- 

๑. แผนบรรเทำทุกข์ 

๒. แผนฟื้นฟูบูรณะ 

 

๔. รำยละเอยีดกำรปฏิบัติ 

๔.๑ กำรปฏิบัติก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วย แผนกำรตรวจตรำ แผนกำรอบรม และ

แผนกำรรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย 

๔.๑.๑ แผนกำรตรวจตรำ 

   เป็นแผนกำรส ำรวจควำมเสี่ยงและตรวจตรำ เพื่อเฝ้ำระวังป้องกันและขจัด

ต้นเหตุของกำรเกิดเพลิงไหม้ ก่อนจัดท ำแผนควรมีข้อมูลต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้ เชื้อเพลิง สำรเคมี สำรไวไฟ 

ระบบไฟฟ้ำ จุดที่มโีอกำสเสี่ยงต่อกำรเกิดเพลิงไหม้ โดยด ำเนินกำรดังนี้.- 

   ๑.๑ จัดท ำแผนตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย เพื่อควำมปลอดภัยของอำคำร 

   ๑.๒ จัดให้มปี้ำยสื่อควำมปลอดภัย เชน่ ป้ำยบอก “ทำงหนีไฟ” ต้องเห็นชัดเจน

ทั้งกลำงวันกลำงคืน ป้ำยข้อควำมเตือน “ห้ำมใช้ลิฟต์ขณะเกิดเพลิงไหม้” “ทำงเข้ำ” และ “ทำงออก” 

๒ 



เป็นต้น มีป้ำยบอกช้ันและป้ำยบอกทำงหนีไฟที่ด้ำนในและด้ำนนอกประตูหนีไฟทุกช้ัน ด้วยตัวอักษร     

ที่สำมำรถมองเห็นชัดเจน ตัวอักษรไม่เล็กกว่ำ ๑๐ ซม. 

๑.๓ จัดให้มผีังแสดงเส้นทำงหนไีฟ ให้ทุกคนรับทรำบ 

๑.๔ จัดท ำผังกำรติดตอ่สื่อสำร หมำยเลขโทรศัพท์ของกลุ่มงำนเทคนิคและ  

บริกำร ผู้ดูแลอำคำรสถำนที่ หรือห้องเวรรักษำควำมปลอดภัย สถำนีต ำรวจในพื้นที่ สถำนีดับเพลิง

ใกล้เคียง โดยท ำป้ำยติดให้ชัดเจนทุกชั้น 

๑.๕ ก ำหนดหน้ำที่ผู้รับผดิชอบในกำรตรวจตรำแตล่ะช้ัน 

๑.๖ ให้ส ำรวจตรวจตรำ ตำมแผนกำรตรวจตรำ เดือนละ ๑ ครั้ง 

๔.๑.๒ แผนกำรอบรม 

   เป็นกำรอบรมให้ควำมรู้กับบุคลำกรทั้งในเชิงป้องกันและกำรปฏิบัติเมื่อเกิด

เหตุ ซึ่งกำรเกิดอัคคีภัยภำยในสถำนที่ท ำงำน ย่อมน ำมำซึ่งควำมสูญเสียต่อกำรท ำงำนทั้งทำงตรงและ

ทำงอ้อม ไม่ว่ำจะเป็นทรัพย์สินเสียหำย กำรบริกำรหยุดชะงัก หรืออำจถึงขั้นมีผู้ที่ได้รับบำดเจ็บหรือ

เสียชีวิต ดังนั้น ในกำรป้องกันและลดควำมเสี่ยงด้ำนกำรเกิดอัคคีภัย จึงจ ำเป็นต้องจัดให้มีแผน       

กำรอบรม ดังนี้.- 

  หลักสูตรที่ต้องจัดท ำในแผนกำรอบรม 

   -  กำรจัดฝึกอบรมกำรดับเพลิงขั้นตน้ให้กับบุคลำกร 

   -  กำรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝกึซ้อมอพยพหนีไฟ อย่ำงนอ้ยปีละ ๑ ครั้ง 

  ควำมรู้ที่ต้องมีในหลักสูตร 

   -  วิธีใช้อุปกรณ์ดับเพลิงประเภทต่ำง ๆ 

   -  กำรดูแลอุปกรณ์ดับเพลิงภำยในอำคำร 

- กำรปฐมพยำบำลเบือ้งตน้ 

   -  กำรเคลื่อนย้ำยผู้บำดเจ็บ 

๔.๑.๓ แผนกำรรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย 

   แผนกำรรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย เป็นแผนเพื่อป้องกันกำรเกิดอัคคีภัยในสถำนที่

ท ำงำน โดยเป็นกำรสร้ำงควำมสนใจ และส่งเสริมในเรื่องกำรป้องกันอัคคีภัยให้เกิดขึ้นในทุกระดับของ

บุคลำกร ดังนี้.- 

  หัวข้อที่จะท ำกำรรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย เชน่ 

   -  ๕ ส. 

   -  กำรจัดกิจกรรมรณรงค์ 

   -  กำรลดกำรสูบบุหรี่ 

   -  กำรจัดนทิรรศกำร 

   -  จัดท ำโปสเตอร์ 

๓ 



   -  กำรใชส้ื่อตำ่ง ๆ 

   -  กำรประกำศเสียงตำมสำย 

๔.๒ กำรปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วย แผนกำรดับเพลิง และแผนอพยพหนีไฟ 

๔.๒.๑ แผนกำรดับเพลิง 

 ๑. กำรแจ้งเหตุ 

๑.๑ กรณีเกิดเหตุในเวลำรำชกำร ดูรำยละเอียดข้อมูลกำรติดต่อสื่อสำร

และผังกำรปฏิบัติ (ภำคผนวก)  

๑.๒ กรณีเกิดเหตุนอกเวลำรำชกำร ดูรำยละเอียดข้อมูลกำรติดต่อสื่อสำร

และผังกำรปฏิบัติ (ภำคผนวก) 

๑.๓ ผู้บัญชำกำรเหตุกำรณ์มีหน้ำที่แจ้งสำยด่วนป้องกันและบรรเทำ        

สำธำรณภัยโทรศัพท์หมำยเลข ๑๙๙ และติดต่อโรงพยำบำลกลำง โรงพยำบำลใกล้เคียง และศูนย์    

หัวเฉียวพิทักษ์ชีพที่โทรศัพท์หมำยเลข ๐-๒๒๒๓-๑๗๗๔ 

   ๒. กำรดับเพลิงขั้นต้น 

๒.๑ ผูพ้บเหตุกำรณค์นแรกท ำกำรดับเพลิงดว้ยเครื่องดับเพลิงแบบมอืถือ 

๒.๒ แจ้งเหตุที่หัวหน้ำกลุ่มงำนเทคนิคและบริกำร หมำยเลข ๐-๒๖๕๙-

๖๑๘๑  

๒.๓ แจ้งชุดปฏิบัติกำรดับเพลิงเข้ำควบคุมเพลิง (ถ้ำมี) 

๒.๔ กรณี ไม่ สำมำรถควบคุ ม เพลิ ง ได้ ใ ห้ รี บปิ ดหน้ ำต่ ำ ง  ประตู 

เครื่องปรับอำกำศในบริเวณที่เกิดเหตุ โดยเร็วที่สุด และหนีออกจำกห้องตน้เพลิง 

๒.๕ กดหรอืดึงอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ประจ ำช้ันที่ใกล้ที่สุด แล้วรำยงำน

ต่อหัวหน้ำหนว่ยงำน 

   ๓. กำรดับเพลิงขั้นลุกลำม  

๓.๑ ให้เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยควบคุมไม่ให้เกิดกำรเคลื่อนย้ำย

รถยนต์ทุกคันออกจำกที่จอดรถ 

๓.๒ ให้เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยจัดกำรจรำจรโดยรอบกรมฯ เพื่อ

อ ำนวยควำมสะดวกแก่รถดับเพลิงและพำหนะของหน่วยอำสำดับเพลิงสำมำรถเข้ำดับเพลิงได้

โดยสะดวก และควบคุมไม่ให้เกิดกำรกีดขวำงเส้นทำงจรำจร 

๔ 



๓.๓ ให้เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยจัดกำรเฝ้ำระวัง และตรวจตรำ

ทำงเข้ำออกกรมฯ เพรำะอำจมีผู้ไม่หวังดีในกำรลักทรัพย์ออกจำกกรมฯ รวมทั้งให้ตรวจค้นกรณีพบ     

ผูต้้องสงสัย 

๓.๔ ให้ช่ำงเทคนิคประจ ำอำคำร เข้ำตรวจสอบกำรท ำงำนของระบบ

ดับเพลิง และระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และควบคุมกำรท ำงำนกรณีได้รับค ำสั่งกำรจำกผู้บัญชำกำร

เหตุกำรณ ์และสนับสนุนกำรท ำงำนของพนักงำนดับเพลิง 

๓.๕ กำรเคลื่อนย้ำย และอพยพสู่จุดรวมพล 

- กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร สะพำนขำว ให้

อพยพข้ำรำชกำร เจ้ำหนำ้ที่ไปยังจุดรวมพล ณ ลำนพระประชำบดีด้ำนหนำ้ของกรมฯ 

๓.๖ ให้ผู้บัญชำกำรเหตุกำรณ์แจ้งสำยด่วนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

โทรศัพท์หมำยเลข ๑๙๙ และติดต่อโรงพยำบำลกลำง โรงพยำบำลใกล้เคียง และศูนย์หัวเฉียวพิทักษ์

ชีพที่โทรศัพท์หมำยเลข ๐-๒๒๒๓-๑๗๗๔ 

๓.๗ ให้ช่ำงเทคนิคประจ ำอำคำร จัดเตรียมแบบข้อมูลอำคำร เพื่อ

สนับสนุนกำรท ำงำนของพนักงำนดับเพลิงและหนว่ยกู้ชีพ 

๓.๘ ให้ผู้บัญชำกำรเหตุกำรณ์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้ให้ข้อมูลหรือ

กำรแถลงขำ่วต่อสื่อมวลชน 

  ๔.๒.๒ แผนอพยพหนไีฟ  

เมื่อ เพลิงไหม้ขั้นลุกลำมให้หัวหน้ำกลุ่มงำนเทคนิคและบริกำร หรือ

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรกลำง หรือผู้ได้รับมอบหมำยเป็นผู้บัญชำกำรเหตุกำรณ์ ตำมแนวทำงปฏิบัติ  

ที่ก ำหนด ให้จัดตั้งศูนย์อ ำนวยกำรเฉพำะกิจ เพื่อด ำเนินกำรควบคุมพื้นที่และอ ำนวยกำรปฏิบัติ แจ้ง

ประกำศแนะน ำเจ้ำหน้ำที่ให้อพยพตำมแผนที่ก ำหนดไว้ โดยให้ด ำเนินกำรเมื่อได้ยินสัญญำณแจ้งเหตุ

เพลิงไหม้ ดังนี้.- 

๑. บุคคลที่มีหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยปฏิบัติหน้ำที่ทันที เช่น ผู้น ำอพยพ 

และผูช่้วยค้นหำ เป็นต้น 

๒. ผู้น ำอพยพ จะเป็นผู้น ำทำงอพยพหนีไฟไปตำมทำงออกที่ก ำหนดไว้แต่ละ

หน่วยงำน เพื่อไปยังจุดนัดพบหรือจุดรวมพล ห้ำมปีนหนีขึ้นช้ันบนและไม่ควรผ่ำนด้ำนที่เกิดเพลิงไหม้ 

หำกมีกลุ่มควันใหค้ลำนต่ ำ และห้ำมใชล้ิฟต์เป็นทำงหนีไฟ 

๓. ผู้ช่วยอพยพ จะเป็นผู้ท ำหน้ำที่แทนกรณีผู้น ำอพยพไม่อยู่ และมีหน้ำที่

ช่วยเหลือผู้ได้รับบำดเจ็บหรอืผูท้ี่ช่วยตนเองไม่ได้ 

๕ 



๔. ผูช่้วยตรวจค้นหำ จะเป็นผู้มหีนำ้ที่ตรวจสอบผูต้กค้ำงในช้ันของตน ด้วยกำร

เดินส ำรวจหอ้งที่อำจมคีนอยู่ มีหน้ำที่ปิดประตูทุกบำน ปกติจะเป็นคนสุดท้ำยที่จะออกจำกชัน้นั้น ๆ 

๕. ที่จุดรวมพลให้ผู้น ำอพยพแต่ละหน่วยงำนมีหน้ำที่ตรวจสอบยอดจ ำนวนคน

ส่งให้ผู้ควบคุมจุดรวมพลพร้อมรำยงำนต่อผู้บัญชำกำรเหตุกำรณ์ หำกพบว่ำยังอพยพหนีไฟออกมำ    

ไม่ครบตำมจ ำนวนจรงิ จะได้ท ำกำรค้นหำเพื่อช่วยชวีิตตอ่ไป 

๖. หน่วยปฐมพยำบำลท ำกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น ในกรณีมีผู้เป็นลม 

บำดเจ็บหรอืหมดสตใิห้รบีน ำส่งแพทย์ พยำบำลโดยเร็ว 

๗. ควบคุมไม่ให้ใครกลับเข้ำไปเก็บสิ่งของสว่นตัวอีก 

 ๔.๓ กำรปฏิบัติภำยหลังเพลิงสงบ ประกอบด้วย แผนบรรเทำทุกข์ และแผนฟื้นฟูบูรณะ 

  ๔.๓.๑ แผนบรรเทำทุกข์ ปฏิบัติตอ่เนื่องจำกขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุประกอบด้วย.- 

   ๑. ประสำนหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยำบำลกลำง โรงพยำบำล

ใกล้เคียง หรือศูนย์หัวเฉียวพิทักษ์ชีพที่โทรศัพท์หมำยเลข ๐-๒๒๒๓-๑๗๗๔ เพื่อน ำส่งและติดตำม

ผูไ้ด้รับบำดเจ็บ หรอืผูเ้สียชีวิต 

   ๒. ส ำรวจ ประเมิน ควำมเสียหำย ผลกำรปฏิบัติงำนและรำยงำนสถำนกำรณ์

เพลิงไหม้ 

   ๓. กำรรำยงำนตัวของเจำ้หนำ้ที่ทุกฝำ่ย 

   ๔. กำรค้นหำและช่วยชวีิตผู้ประสบภัย 

   ๕. กำรเคลื่อนย้ำยผู้ประสบภัยจำกจุดเกิดเหตุไปยังศูนย์อ ำนวยกำรเฉพำะกิจ 

   ๖. กำรช่วยเหลือสนับสนุนด้ำนกำรเงนิส ำหรับผู้ที่ได้รับบำดเจ็บหรอืเสียชีวติ 

  ๔.๓.๒ แผนฟื้นฟูบูรณะ 

   ๑. ให้ควำมช่วยเหลือและปฏิรูปฟื้นฟูบูรณะขั้นต้น โดยกำรจัดตั้ง “ศูนย์

อ ำนวยกำรเฉพำะกิจ” 

   ๒. ปฐมพยำบำลผู้บำดเจ็บและผู้ป่วยจำกเหตุเพลิงไหม้ และด ำเนินกำรน ำส่ง

แพทย์เพื่อรับกำรรักษำอย่ำงถูกต้อง 

   ๓. ขนย้ำยผู้ประสบภัยและทรัพย์สินไปยังที่ปลอดภัย 

   ๔. ส ำรวจควำมเสียหำยและควำมตอ้งกำรดำ้นต่ำง ๆ  

   ๕. ร่วมมือกับต ำรวจในกำรพิสูจน์หลักฐำน เพื่อสืบสวนหำสำเหตุเพลิงไหม้ 

๖ 



   ๖. ส ำนักบริหำรกลำงประสำนให้จัดเตรียมสถำนที่กำรจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติงำน

ส ำรอง (Alternate Site) ส ำหรับผู้บริหำรใช้เป็นที่ท ำกำรและสถำนที่ท ำงำนช่ัวครำวเพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ไป

นั่งท ำงำน ในส่วนของกำรให้บริกำร ซึ่งเป็นงำนที่มีผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องสูง จะมีขั้นตอนกำร

ด ำเนนิกำรดังนี.้- 

       ๖.๑ ส ำนักบริหำรกลำงจัดประชุมผู้บริหำร เพื่อจัดเตรียมแผนและ

มอบหมำยหน้ำที่โดยอธิบดีกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร เป็นผูส้ั่งกำรกิจกรรมด้ำนกำรให้บริกำร 

       ๖.๒ ส ำนักบริหำรกลำงประชุมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และเจ้ำหน้ำที่เพื่อ

เตรียมกำรในเรื่องต่ำง ๆ คือ.- 

    ๑. ก ำหนดวิธีกำรท ำงำนและขั้นตอนกำรให้บริกำรในขณะภำวะฉุกเฉิน 

เช่น กำรก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติงำนในกำรให้บริกำรประชำชน และกำรก ำหนดวิธีกำรท ำงำน /

สถำนที่ท ำงำน 

    ๒. กำรเตรียมอุปกรณ์ และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ที่จ ำเป็นใน

กำรให้บริกำร เช่น กระดำษพิมพ์ แบบฟอร์มเอกสำรบริกำร คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ เครื่องมือและวัสดุ

ประกอบอื่น ๆ 

    ๓. ผอ. ส ำนัก/กอง/กลุ่ม หนว่ยงำนที่เกี่ยวข้อง มอบหมำยให้ 

        - กลุ่มที่รับผิดชอบงำนให้บริกำร รวบรวมข้อมูลต่ำง ๆ เพื่อ

เตรียมกำรด ำเนินกิจกรรมกำรให้บริกำรต่อไป โดยประสำนกับส่วนวิชำกำรและแผนงำน/ข้อมูลไฟล์

ส ำรองเพื่อดงึขอ้มูลที่ Back Up ไว้ 

        - ทำงส ำนัก/กอง/กลุ่ม จัดเตรียมอุปกรณ์ส ำนักงำนที่จ ำเป็นในกำร

ใช้งำนเบื้องต้น เช่น คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ เครื่องถ่ำยเอกสำร โดยประสำนกับส่วนวิชำกำรและ

แผนงำน วัสดุที่ใช้ตำ่ง ๆ โดยกำรจัดซื้อและประสำนสว่นกำรคลังเพื่อของบประมำณที่ใชง้ำน 

    ๔. วิธีกำรและช่องทำงติดต่อสื่อสำรกับผู้เกี่ยวข้อง ทั้งภำยในและ

ภำยนอกกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร ให้ก ำหนดวิธีกำรและช่องทำงตดิต่อสื่อสำร รำยชื่อผู้เกี่ยวข้อง

ทั้งภำยในและภำยนอก ผู้รับผิดชอบกำรติดต่อสื่อสำร รวมทั้งรำยละเอียดข้อมูลที่จะเปิดเผยแก่

ผูเ้กี่ยวข้องอย่ำงชัดเจน โดยจัดท ำผังกำรติดต่อเจ้ำหน้ำที่ และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ รวมถึงข้อมูลที่สำมำรถ

ใช้ในกำรติดต่อ เช่น หมำยเลขโทรศัพท์ส ำนักงำน หมำยเลขโทรศัพท์บ้ำน หมำยเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

หรอื E-mail เป็นต้น และปรับปรุงรำยชื่อและข้อมูลที่ใช้ในกำรติดต่อให้เป็นปัจจุบันอยู่ เสมอ นอกจำกนี้

ให้ก ำหนดชอ่งทำงกำรสื่อสำรเพิ่มเติม เชน่ เว็บไซต์ หรอืกำรเผยแพรผ่ำ่นสื่อต่ำง ๆ เป็นต้น 

๗ 



    ๕. ปฏิบัติกำรประชำสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจของ

เจ้ำหนำ้ที่ให้กลับคืนสูส่ภำพปกติโดยเร็ว 

    ๖. ปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขควำมเสียหำยใหก้ลับคืนสูส่ภำพปกติ 

    ๗. รักษำควำมสงบเรียบร้อยของพื้นที่เกิดเหตุ 

    ๘. ในกรณีที่อำคำรกรมฯ ได้รับควำมเสียหำยจนใช้ปฏิบัติงำนไม่ได้ ให้

ด ำเนนิกำรจัดหำสถำนที่ปฏิบัติรำชกำรช่ัวครำวของกรมฯ และประกำศทำงสื่อสำธำรณะ เช่น โทรทัศน์ 

วิทยุ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น เพื่อให้ผู้รับบริกำร หน่วยงำนรำชกำร และประชำชนทั่วไป ได้ทรำบถึง

สถำนที่และเบอร์โทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อรำชกำรได้ 

    ๙. ให้ปรับปรุงอำคำรกรมฯ เชน่ สถำนสงเครำะห์เด็กหญิงบ้ำนรำชวิถี/

สสว. ๒/ หน่วยงำนที่ปำกเกร็ด เพื่อใช้เป็นสถำนที่ปฏิบัติรำชกำรช่ัวครำวของกรมฯ ไปจนกว่ำจะจัดหำ

สถำนที่ปฏิบัติงำนที่เหมำะสมได้ ถ้ำหำกเกิดเหตุที่สะพำนขำว ให้ปรับปรุงอำคำรกรมฯ  สถำน

สงเครำะหเ์ด็กหญิงบ้ำนรำชวิถี หรอื สสว. ๒ แล้วแต่กรณี 

 

๕. อัตรำก ำลังบุคลำกร 

 ๕.๑ เจ้ำหน้ำที่ภำยในกรมฯ ประกอบด้วย อำคำร ๔ อำคำร ได้แก่ อำคำรใหม่ ๑๑ ช้ัน, 

อำคำร ๗ ช้ัน, อำคำร ๕ ช้ัน, อำคำร ๔ ช้ัน แยกเป็น 

  -  อำคำรใหม ่๑๑ ช้ัน  บุคลำกร ๖๖๗ คน 

  -  อำคำร ๗ ช้ัน (อำคำร ๒) บุคลำกร ๑๘๑ คน 

  -  อำคำร ๕ ช้ัน (อำคำร ๓) บุคลำกร ๑๐๒ คน 

  -  อำคำร ๔ ช้ัน (อำคำร ๕)  บุคลำกร ๑๓๒ คน 

  -  เจ้ำหนำ้ที่ท ำควำมสะอำด     ๓๔ คน 

  -  เจ้ำหนำ้ที่รักษำควำมปลอดภัย     ๓๐ คน 

   รวมทั้งหมด          ๑,๑๔๖ คน (รำยละเอียดอยู่ในภำคผนวก) 

 ๕.๒ เจ้ำหน้ำที่ภำยนอกหน่วยงำน ได้แก่ 

  -  สถำนีดับเพลิงในท้องที่และบริเวณใกล้เคียง 

  -  สถำนีต ำรวจนครบำลท้องที่ กำรไฟฟ้ำนครหลวง และกำรประปำนครหลวง 

๘ 



  -  โรงพยำบำลในท้องที่และบริเวณใกล้เคียง 

  -  ศูนย์อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (ศูนย์ อปพร.) ในเขตท้องที่และเขตใกล้เคียง 

รวมทั้งอำสำสมัครขององค์กรเอกชน องค์กรกำรกุศล และมูลนิธิตำ่ง ๆ  

 

๖. กำรแบ่งมอบภำรกิจหน่วยงำนและเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง มีดังนี.้- 

 ๖.๑ กำรก ำหนดหน่วยงำนกลำงและเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำน  ให้มีกำรก ำหนดหน่วยงำน

กลำงและเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติหน้ำที่ต่ำง ๆ ตำมที่ระบุไว้ในแผนตั้งแต่ขั้นตอนกำรปฏิบัติก่อนเกิดเหตุ     

เพลิงไหม้ ขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ โดยแบ่งชุดเจ้ำหนำ้ที่ที่รับผดิชอบ ประกอบด้วย.- 

  ๑. ผู้บัญชำกำรเหตุกำรณ์ คือ อธิบดีกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำรหรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมำย มีหน้ำที่ดังนี.้- 

   ๑.๑ สั่งกำรใหชุ้ดปฏิบัติกำรดับเพลิงท ำกำรดับเพลิง 

   ๑.๒ เมื่อได้รับรำยงำนว่ำไม่สำมำรถควบคุมเพลิงไหม้ได้ ให้สั่งกำรใช้แผนกำร

อพยพหนีไฟ 

   ๑.๓ แจ้งให้ชุดประสำนงำนและประชำสัมพันธ์ทรำบ เพื่อขอก ำลังสนับสนุน

จำกหน่วยงำนภำยนอกมำช่วยเหลือ 

   ๑.๔ ประสำนงำนกับชุดปฏิบัติกำรดับเพลิงและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อ

อ ำนวยควำมสะดวก 

  ๒. ชุดประสำนงำนและประชำสัมพันธ์ มีหน้ำที่ดังนี.้- 

   ๒.๑ ประกำศแจง้เหตุทำงเสียงตำมสำย ประกำศซ้ ำ ๒ ครั้ง เป็นระยะ ๆ 

   ๒.๒ ประสำนงำนกับหนว่ยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอก 

   ๒.๓ ประชำสัมพันธ์ ณ ศูนย์อ ำนวยกำรเฉพำะกิจ เพื่อควบคุมสถำนกำรณ์

ตำมค ำสั่งของผู้บัญชำกำรเหตุกำรณ์ 

   ๒.๔ อยู่ประจ ำศูนย์อ ำนวยกำรเฉพำะกิจเพื่อตดิตำมสถำนกำรณโ์ดยใกล้ชิด 

   ๒.๕ เตรียมข้อมูลกำรแถลงข่ำวใหผู้บ้ัญชำกำรเหตุกำรณ์ 

  ๓. ชุดปฏิบัติกำรดับเพลิง ท ำหน้ำที่ดับเพลิงเมื่อมีกำรลุกไหม้เกิดขึ้น โดยใช้เครื่อง

ดับเพลิงแบบมือถือ ที่มีอยู่ตำมช้ันต่ำง ๆ เพื่อท ำกำรดับเพลิงในเบื้องต้นก่อน หำกไม่สำมำรถควบคุม

เพลิงได้ให้รำยงำนผูบ้ัญชำกำรเหตุกำรณ์ 

๙ 



  ๔. ชุดสนับสนุนข้อมูลโครงสร้ำงอำคำรและสำธำรณูปโภค ให้หัวหน้ำกลุ่มงำน

เทคนิคและบริกำร  เป็นผู้จัดท ำแผนผังของอำคำร ระบบไฟฟ้ำ ระบบประปำ ตลอดจนอุปกรณ์ดับเพลิง

ของแต่ละช้ันในอำคำร เพื่อประสำนรำยงำนและน ำเสนอข้อมูลให้ผู้บัญชำกำรเหตุกำรณ์ ทีมกู้ชีพกู้ภัย

และหน่วยงำนภำยนอกที่มำช่วยเหลือทรำบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรพิจำรณำวำงแผนบัญชำกำร

ดับเพลิงต่อไป 

  ๕. ชุดค้นหำและเคลื่อนย้ำยผู้ประสบภัย ท ำหนำ้ที่ค้นหำ ตรวจสอบว่ำมีผู้ติดค้ำงอยู่

ภำยในอำคำรหรือห้องต่ำง ๆ หรือไม่ และต้องมีควำมเข้ำใจหลักในกำรเคลื่อนย้ำย กำรปฐมพยำบำล

เบื้องต้นในลักษณะต่ำง ๆ พร้อมทั้งให้ค ำแนะน ำผู้ประสบภัยออกจำกอำคำรที่เกิดเหตุมำยัง ศูนย์

อ ำนวยกำรเฉพำะกิจได้อย่ำงปลอดภัย 

  ๖. ภำยหลังเพลิงสงบชุดเคลื่อนย้ำยทรัพย์สินและเอกสำรส ำคัญ คือ ชุดที่ได้รับ

มอบหมำยจำกผู้บริหำรของส ำนัก/กอง/กลุ่ม ว่ำเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นให้อนุญำตเคลื่อนย้ำยทรัพย์สินที่มีค่ำ

และเอกสำรส ำคัญไปยังศูนย์อ ำนวยกำรเฉพำะกิจได้ทันที 

  ๗. ชุดทะเบียนและข้อมูลเจ้ำหน้ำที่ ให้เป็นหน้ำที่ของทุกส ำนัก/กอง/กลุ่ม ภำยใน

กรมฯ ด ำเนินกำรดังนี.้- 

      ๗.๑ รวบรวมรำยชื่อเจ้ำหนำ้ที่ที่ปฏิบัติงำนในส ำนัก/กอง/กลุ่ม ภำยในอำคำรที่เกิดเหตุ 

      ๗.๒ ตรวจเช็ครำยช่ือเจำ้หนำ้ที่ร่วมกับผู้รับผิดชอบประจ ำช้ันแต่ละช้ัน และรำยงำน

แจ้งผลกำรตรวจรำยชื่อเจ้ำหนำ้ที่ให้ผู้บัญชำกำรเหตุกำรณท์รำบ รวมถึงควบคุมไม่ให้เจ้ำหน้ำที่กลับเข้ำ

ไปในพืน้ที่เกิดเหตุอกี ยกเว้นได้รับอนุญำตจำกผู้บัญชำกำรเหตุกำรณเ์ท่ำนั้น 

  ๘. ชุดปฐมพยำบำล ท ำหน้ำที่ทั้งในอำคำรที่เกิดเหตุและศูนย์อ ำนวยกำรเฉพำะกิจ 

(อำคำรส่วนหน้ำ ริมถนนกรุงเกษม) ตลอดเวลำ โดยจ ำแนกผู้บำดเจ็บและให้กำรรักษำพยำบำล

เบื้องต้นก่อนน ำส่งศูนย์อ ำนวยกำรเฉพำะกิจ หำกบำดเจ็บมำกให้แจ้งผู้บัญชำกำรเหตุกำรณ์และ

ประสำนกำรส่งต่อไปยังโรงพยำบำลใกล้เคียง พร้อมทั้งจัดท ำบัญชีรำยชื่อผู้บำดเจ็บ กำรรักษำ และ

รำยงำนเป็นระยะ ๆ ต่อผู้บัญชำกำรเหตุกำรณ์ 

  ๙. ชุดบัญชีและกำรเงิน ของทุกส ำนัก/กอง/กลุ่ม หน่วยงำนภำยในกรมฯ ท ำหน้ำที่

อ ำนวยควำมสะดวกด้ำนค่ำใช้จ่ำย พร้อมทั้งท ำบัญชีรับ-จ่ำยเสนออธิบดีกรมพัฒนำสังคมและ

สวัสดิกำร 

  ๑๐. ชุดรักษำควำมปลอดภัย (กลุ่มงำนเทคนิคและบริกำร) ท ำหน้ำที่ควบคุมบริเวณ

ทำงเข้ำ-ออก อ ำนวยควำมสะดวกแก่เจ้ำหน้ำที่ชุดปฏิบัติกำรดับเพลิงและชุดปฏิบัติงำนอื่น ๆ ห้ำมผู้ไม่

๑๐ 



เกี่ยวข้องเข้ำไปในบริเวณที่เกิดเหตุพร้อมทั้งเฝ้ำระวังพื้นที่เกิดเหตุ และศูนย์อ ำนวยกำรเฉพำะกิจ เพื่อ

ป้องกันกำรโจรกรรมทรัพย์สินและเหตุร้ำยต่ำง ๆ ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 

 ๖.๒ ข้อพึงปฏิบัติของเจ้ำหน้ำที่ทุกคน มีดังนี.้- 

  ๑. เจ้ำหน้ำที่ทุกคนต้องปฏิบัติตำมกฎของส ำนัก /กอง/กลุ่ม กรมฯ ในเรื่องควำม

ปลอดภัยในที่ท ำงำนดังนี้.-  

      ๑.๑ หำ้มสูบบุหรี่ในพืน้ที่ที่ก ำหนด รวมทั้งประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้เกี่ยวกับเรื่องสูบ

บุหรี่ ซึ่งเป็นสำเหตุส ำคัญที่ท ำให้เกิดไฟไหม้ได้งำ่ย 

      ๑.๒ ห้ำมก่อไฟในบริเวณที่ได้ก ำหนดไว้โดยเด็ดขำด ยกเว้นได้รับอนุญำตจำก

ผูร้ับผิดชอบบริเวณนั้นหรอืผูบ้ัญชำกำรเหตุกำรณ์ 

      ๑.๓ ช่วยกันดูแลส ำรวจตรวจตรำบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อกำรเกิดอัคคีภัย และห้องที่

เก็บสำรไวไฟหรอืวัสดุติดไฟงำ่ยหรือสำรเคมี โดยไม่ใหม้ีกำรก่อหรอืจุดไฟหรือมีควำมร้อนใกล้พื้นที่หรือ

หอ้งดังกล่ำวในรัศมีกว่ำ ๑๐ เมตรขึน้ไป และต้องมีเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยพร้อมเครื่องดับเพลิง

แบบมอืถือเตรียมพร้อมไว้อยู่เสมอ 

  ๒. เจ้ำหนำ้ที่ผู้รับผดิชอบต้องปฏิบัติตำมวิธีกำรป้องกันอัคคีภัยในสถำนที่ท ำงำนดังนี้.- 

      ๒.๑ ตรวจเช็คอุปกรณ์เกี่ยวกับสำยไฟ ปลั๊กไฟ กำรต่อสำยดิน หลอดไฟ สวิตซ์

ไฟฟ้ำ และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำทุกชนิดว่ำอยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนได้อย่ำงปลอดภัย หรือถ้ำอุปกรณ์

ช ำรุดไม่ได้มำตรฐำนต้องแก้ไขใหอ้ยู่ในสภำพใชง้ำนได้ดี และไม่ควรใช้ปลั๊กไฟที่มีกำรต่อใช้ไฟมำกเกินไป 

เพรำะอำจท ำให้เกิดไฟฟ้ำลัดวงจรซึ่งอำจจะท ำให้เกิดอัคคีภัยได้ 

      ๒.๒ ประชำสัมพันธ์เรื่องกำรใช้ไฟฟ้ำให้ปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินอย่ำง

สม่ ำเสมอและต่อเนื่อง 

      ๒.๓ ก ำจัดขยะและวัสดุที่ติดไฟง่ำยในบริเวณที่ได้ก ำหนดไว้ 

      ๒.๔ เสื้อผ้ำที่ใช้งำนเมื่อเปียกหรือเปื้อนสำรไวไฟ ควรรีบท ำกำรเปลี่ยนใหม่ทันที 

เพรำะอำจจะไปสัมผัสควำมรอ้นหรอืเปลวไฟท ำให้เกิดกำรลุกไหมไ้ด้ 

      ๒.๕ ป้องกันกำรรั่วไหลของสำรไวไฟหรือเชื้อเพลิงชนิดเหลวหรือก๊ำซ เมื่อได้กลิ่น

หรอืพบจุดรั่วไหล ให้รบีแจ้งผูท้ี่เกี่ยวข้องที่รับผดิชอบมำท ำกำรแก้ไขทันที 

      ๒.๖ ป้องกันและก ำจัดกำรรั่วไหลของน้ ำมันรถในบริเวณที่เก็บสำรไวไฟ หรอืเก็บถังก๊ำซ 

 

 

๑๑ 



๗. กำรบังคับบัญชำ 

 ผู้บัญชำกำรเหตุกำรณ์ (อธิบดีกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยเป็น   

ผู้บัญชำกำรเหตุกำรณ์ ได้แก่ รองอธิบดี/ผู้เช่ียวชำญ/ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/ผู้อ ำนวยกำรกอง/หัวหน้ำ

หนว่ยงำน ตำมล ำดับ 

 

๘. กำรติดต่อส่ือสำร 

 ให้ใชร้ะบบโทรศัพท์ปกติ/โทรศัพท์เคลื่อนที่/วิทยุสื่อสำร/ไลน์/SMS 

 

๙. กำรรำยงำน 

 ๙.๑ หนว่ยปฏิบัติกำรทุกหน่วยต้องรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับพร้อม

ทั้งข้อสังเกต (ถ้ำมี) 

 ๙.๒ หนว่ยงำนตอ้งรำยงำนควำมเสียหำยและกำรปฏิบัติงำนของเจำ้หนำ้ที่ตอ่ผูบ้ังคับบัญชำ 

 

๑๐. ผู้รับผิดชอบแผน 

 ให้ส ำนักบริหำรกลำง กลุ่มงำนเทคนิคและบริกำร เป็นผู้รับผิดชอบแผนป้องกันและระงับ

อัคคีภัย และให้เป็นผู้ก ำหนดสถำนที่ที่ปลอดภัยส ำหรับกำรจอดรถยนต์ และด ำเนินกำรในภำรกิจอื่น ๆ 

เพื่อให้แผนฯ นีส้ ำเร็จสมบูรณ์ 

*************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๒ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้ำงแผนป้องกันและระงับอัคคภีัยประจ ำอำคำรกรมพัฒนำสงัคมและสวัสดิกำร 

ก่อนเกิดเหต ุ ขณะเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ 

แผนกำรตรวจตรำ 

 แผนตรวจสอบระบบ 

 ป้ำยส่ือควำมปลอดภัย (ทำงหนีไฟ/ห้ำมใชล้ิฟต)์ 

 ผังแสดงเส้นทำงหนีไฟ 

แผนกำรฝกึอบรม 

 ดับเพลงิขั้นตน้ (ทฤษฎี/ปฏบัิติ) 
 กำรฝึกซ้อมดับเพลงิหนไีฟ 

 จ ำลองเหตุกำรณ ์

 ซักซ้อมแผน 

 ฝึกซ้อมแผน 

แผนกำรรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย 

 จัดกิจกรรม 

 ปิดประกำศ 

 เสียงตำมสำย 

 รณรงค์ 

  

แผนกำรดับเพลิง 

กำรแจ้งเหตุ 

กำรดับเพลิงขัน้ต้น 

แผนอพยพหนีไฟ 

กำรดับเพลิงขัน้ลุกลำม 

 ในเวลำรำชกำร 
 นอกเวลำรำชกำร 

 
 แจ้งเหตุ/ดับเพลงิ 
 ควบคุมเพลงิ 

 ดึงอุปกรณแ์จ้งเหตุ 

  ควบคุมพื้นท่ี 

 จัดกำรจรำจร 

 เตรียมท่ีจอดรถดับเพลงิ 

 เข้ำสูแ่ผนอพยพ 

  ผู้น ำอพยพตำมทำงออกที่ก ำหนดไปยังจุดรวมพล 

 เข้ำแถวตำมช้ัน/ส ำนัก 

 ตรวจสอบจ ำนวนคน 

 ค้นหำ/ชว่ยเหลอื/ปฐมพยำบำล 

 ห้ำมคนเข้ำไปในอำคำร 

 

แผนบรรเทำทุกข์ 

 ส ำรวจ/ประเมินควำมเสียหำย 

 ค้นหำ/เคลื่อนย้ำย 

 รำยงำนสถำนกำรณ ์

 
แผนฟื้นฟูบูรณะ 

 จัดตั้งศูนย์อ ำนวยกำร 
 ชว่ยเหลอื/ฟื้นฟู 

 ขนย้ำยส่ิงของ 

 ส ำรวจควำมเสียหำย/ควำม 

 ตอ้งกำร 

 พสิูจน์หลักฐำน 

 จัดเตรียมสถำนท่ีท ำงำน 

 ประชุมหำรอื/เตรียมกำร/อุปกรณ์ 

 ก ำหนดวธีิกำรท ำงำน/ 

 ประชำสัมพันธ์ 

 
อัตรำก ำลังบุคลำกร 

 - ภำยในกรมฯ = ๑,๑๔๖ คน (จนท.-เจ้ำหนำ้ที่ท ำควำมสะอำด-เจ้ำหนำ้ที่รักษำควำมปลอดภัย) 

 - ภำยนอกกรมฯ = ผู้รับบริกำร/จนท. ดับเพลงิ/ต ำรวจ 

    กำรไฟฟ้ำ/กำรประปำ/สื่อมวลชน/รพ./อำสำสมัคร 

  

๑๓ 



 

 

 

 

 

โครงสร้ำงภำรกิจ หน่วยงำนและเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง 

ผูบ้ัญชำกำรเหตุกำรณ์ 

อธิบดี/ผูแ้ทน 

ชุดประสำนงำน                  

และประชำสัมพันธ์ 

(กลุ่มงำนประชำสัมพันธ์) 

ชุดปฏิบัติกำรดับเพลิง               

(ช่ำงเทคนิค/เจ้ำหน้ำที่รักษำ

ควำมปลอดภัย) 

 

ชุดสนับสนุนข้อมูล               

โครงสรำ้ง/สำธำรณูปโภค 

(หน. กลุ่มงำนเทคนิคและบริกำร) 

 

ชุดค้นหำและเคลื่อนย้ำย 

ผูป้ระสบภัย 

(ขรก./จนท.ที่ได้รับมอบหมำย

ตำมควำมเหมำะสม) 

ชุดเคลื่อนย้ำยทรัพย์สิน 

และเอกสำรส ำคัญ 

(ขรก./จนท.ของส ำนัก/กอง/กลุ่ม) 

ชุดทะเบียนและข้อมูล  

(ขรก./จนท.ของส ำนัก/กอง/กลุ่ม) 

ชุดปฐมพยำบำล    

(ขรก./จนท.ของส ำนัก/กอง/กลุ่ม) 

              

ชุดบัญชแีละกำรเงนิ    

(ขรก./จนท.ส่วนกำรคลัง) 

              

ชุดรักษำควำมปลอดภัย    

(เจ้ำหนำ้ที่รักษำควำมปลอดภัย/

กลุ่มงำนเทคนิคฯ) 

              

๑๔ 



 

 

ภำคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๕ 



ระบบป้องกันอัคคีภัย (Fire Protection System) 

 

 ระบบดับเพลิงของอำคำรเป็นระบบดับเพลิงที่ใช้น้ ำเป็นตัวดับเพลิงเรำเรียกระบบแบบนี้ว่ำ 

“ระบบท่อเปียก” (Wet Pipe System) ชนิดที่ภำยในท่อที่มีควำมดันพร้อมที่จะใช้งำนได้ตลอดเวลำ 

ควำมดันนี้ได้มำจำกเครื่องสูบน้ ำดับเพลิง แบบมอเตอร์ (Electrical motor Fire Pump) และระบบ

เครื่องยนต์ (Diesel Fire Pump) ซึ่งจะสูบน้ ำจำกถังเก็บน้ ำช้ันใต้ดิน (Underground Tank) ไปจ่ำยให้กับ  

ตู้เก็บสำยดับเพลิงที่ตดิตั้งอยู่บริเวณทำงเดินสว่นกลำงตำมช้ันตำ่ง ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๑๖ 



หัวรับน้ ำประปำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวรับน้ ำประปำ จะติดตั้งอยู่บริเวณมุมอำคำรด้ำนประตูทำงเข้ำ จ ำนวน ๑ จุด 

 

 

หัวรับน้ ำดับเพลิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวรับน้ ำดับเพลิง จะติดตั้งอยู่บริเวณด้ำนถนนกรุงเกษม จ ำนวน ๑ จุด 

 

 

 

 

๑๗ 



ตู้ Fire Hose Cabinet 

 

 
 

ตู้เก็บพร้อมสำยฉีดดับเพลิงของอำคำรกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร จะเป็นสำยยำงที่มว้นเก็บไว้

พร้อมหัวฉีด ขนำด ๒๕ มม. ยำว ๓๐ ม. ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง้ ขนำด ๒๐ ปอนด์ และขวำน 

ประกอบอยู่ภำยในตู้เดียวกัน ภำยในอำคำรมทีั้งหมด ๓๗ ตู้ ตดิตั้งไว้ทุกช้ัน 

 

ตู้เก็บสำยต่อน้ ำดับเพลิง 

 

 
 

ตู้เก็บสำยต่อน้ ำดับเพลิง เป็นสำยฉีดน้ ำผำ้ใบ เส้นผำ่ศูนย์กลำง ๒ ๑/๒ นิว้  

ยำว ๓๐ ม. ๖ ม้วน ๑ ตู้ ติดตั้งที่ห้อง Chiller  

๓๐ ม. ๒ ม้วน ๑ ตู้ ๓๐ ม. ๓ ม้วน ๑ ตู้ ตดิตั้งที่ช้ันดำดฟ้ำ 

๑๘ 



Heat Detector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุปกรณ์ตรวจจับควำมรอ้น เป็นตัวอุปกรณ์ที่ตรวจจับควำมร้อน เมื่อเกิดเพลิงไหม้และควำมร้อนขึน้

จนถึงอุณหภูมปิระมำณ ๖๘ องศำเซลเซียส อุปกรณ์จะส่งสัญญำณมำยังตู้ควบคุมไฟโซนก็จะโชว์     

ที่โซนเกิดเหตุ ติดตัง้อยู่ภำยในอำคำรทุกช้ัน 

 

Smoke Detector 

 

 
 

อุปกรณ์ตรวจจับควัน เมื่อเกิดเพลิงไหม้หรอืกลุ่มควันไฟ อุปกรณ์จะส่งสัญญำณไปยังตู้ควบคุม        

ไฟโซนก็จะโชวโ์ซนและช้ันที่เกิดเหตุ 

 

๑๙ 



ระบบดับเพลิงแบบน้ ำโปรยฝอย (Sprinkler System) 

 

 
 

- เป็นระบบดับเพลิงที่มนี้ ำอยู่ในท่อตลอดเวลำ (ท่อเปียก) 

- เมื่อเกิดเพลิงไหม้ ควำมดันจะเพิ่มขึ้นท ำให้หลอดแก้วแตกออก 

- เมื่อมีอุณหภูมิร้อนถึง ๑๕๕ องศำเซลเซียส กระเปำะจะแตก 

- หัวฉีดจะท ำกำรกระจำยน้ ำบริเวณที่หัวฉีดเปิดออก 

 

ระบบดับเพลิงด้วยก๊ำซไนโตรเจน (Fire Protection N๒ Gas) 

 

 
 

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ Nitrogen (IG ๑๐๐) เป็นสำรสะอำดดับเพลิงชนิดก๊ำซเฉื่อย มีประสิทธิภำพ    

ในกำรดับเพลิงสูง มีคุณสมบัติไม่น ำไฟฟ้ำ เหมำะส ำหรับใช้ดับเพลิงที่เกิดขึน้ในพื้นที่ซึ่งตดิตั้งอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมมีูลค่ำสูง เป็นถังบรรจุสำรไนโตรเจน ขนำด ๘๐ ลิตร สแีดง บรรจุก๊ำซไนโตรเจน 

๒๐.๓ ลบ.ม. ทีอุ่ณหภูมิ ๒๐ องศำเซลเซียส มจี ำนวน ๒๓ ถัง ตดิตั้งบริเวณหอ้ง Chiller 

๒๐ 



ถังดับเพลิง Co ๒ 

 

 
 

ถังดับเพลิง Co ๒ เป็นก๊ำซคำรบ์อนไดออกไซด์  

ใช้ดับไฟประเภท แก๊ส น้ ำมัน จำระบี เครื่องมอืไฟฟ้ำต่ำง ๆ โดยไม่ทิง้สำรตกค้ำงไว้  

ติดตัง้อยู่ตำมจุดต่ำง ๆ ภำยในอำคำร จ ำนวน ๓๖ ถัง และถังเคมีแหง้ จ ำนวน ๑๔ ถัง 

 

ชุดไฟฟ้ำแสงสว่ำงส ำรอง (Emergency Light) 

 

 
 

ไฟฉุกเฉิน เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้หรอืไฟฟ้ำดับ ไฟจะท ำงำน  

ส ำรองไฟได้ประมำณ ๒ ชม. ติดตัง้อยู่ทุกช้ันภำยในอำคำร 

 

 

๒๑ 



เคร่ืองก ำเนดิไฟฟ้ำส ำรอง (Generator) 

 

 
 

เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรอง จะติดตัง้ไว้บริเวณ ช้ัน B ๒ ระดับ ๔  

ในกรณีที่ไฟฟ้ำจำกกำรไฟฟ้ำนครหลวงขัดขอ้ง เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรอง จะท ำงำน 

เพื่อจำ่ยไฟฟ้ำส ำรองใหก้ับระบบแสงสวำ่งบำงส่วน/ระบบลิฟต์ดับเพลิงและลิฟต์โดยสำร 

 

เคร่ืองยนต์ในระบบดับเพลิง 

 

 
 

เครื่องยนตใ์นระบบดับเพลิง ใชเ้พิ่มแรงดันน้ ำในระบบดับเพลิง  

ติดตัง้อยู่ช้ัน B ๒ ระดับ ๔ 

 
๒๒ 



ระบบขนส่ง (ลฟิต์โดยสำร) 

ขั้นตอนกำรช่วยผู้โดยสำรออกจำกลฟิต์ 

 

 ๑. ตรวจเช็คว่ำลิฟต์คำ้งอยู่ช้ันใด 

 ๒. ตรวจเช็คว่ำมีผู้โดยสำรติดค้ำงอยู่ในลิฟต์จ ำนวนกี่คน 

 ๓. ต้องปิดเมนสวิตซ์เมนไฟลิฟต์ก่อนช่วยผูโ้ดยสำรออกจำกลิฟต์ 

 ๔. หำต ำแหน่งที่ลิฟตจ์อดอยู่ว่ำเสมอชัน้หรอืไม่ และบอกผู้โดยสำรในลิฟต์ว่ำขณะนี้ก ำลังให้

ควำมช่วยเหลืออยู่ 

 ๕. แน่ใจว่ำประตูชำนพักปิดล็อคทุกชั้น 

 ๖. ใส่ก้ำนเปิดเบรกลงในช่องเปิดเบรก 

 ๗. ใส่จำนหมุนเข้ำที่เพลำแล้วจับใหแ้นน่ 

 ๘. เปิดเบรกโดยกำรดึงก้ำนเบรกเข้ำหำตัวและควรปล่อยก้ำนเบรกทุก ๆ ๑-๒ นำที ไม่ควรดึง

เบรกค้ำงไว้นำนเพรำะจะท ำให้ลิฟตเ์บรกไม่อยู่ 

 ๙. เลื่อนลิฟตข์ึน้หรอืลง โดยใช้จำนหมุนจนกระทั่งลิฟต์เสมอชัน้ถัดไป โดยให้สังเกตสีเหลอืงที่

พ่นไว้ที่สลิงจะตรงกับสีเหลืองที่พ่นไว้กับฐำนมอเตอร์จึงปล่อยใหเ้บรกจับโดยคลำยก้ำนเปิดเบรก 

 ๑๐. ดึงก้ำนเบรกออกและเปิดประตูด้วยมอื เพื่อให้ผูโ้ดยสำรออกจำกลิฟต์ 

 ๑๑. ตรวจเช็คประตูชำนพักทุกชั้นต้องล็อค 

 ๑๒. เมนสวิตซ์ยังคงปิดไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๓ 



ต ำแหน่งติดต้ังอุปกรณ์ในกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย 

อำคำรกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร (หลังใหม)่ 

 

๑. ชุดตรวจจับควำมร้อน (Heat Detector) ติดตั้งไว้บริเวณส่วนกลำง เช่น บริเวณลำนจอดรถ,    

ห้อง Generator, ห้องหม้อแปลงจะส่งสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เมื่อมีอุณหภูมิสูงขึ้นถึง ๖๘ องศำ

เซลเซียส  

๒. ชุดตรวจจับควัน (Smoke Detector) ติดตั้งไว้บริเวณทำงเดินส่วนกลำงของอำคำรและ

ภำยในหอ้งเครื่องงำนระบบต่ำงๆ และภำยในส ำนักงำน, ลำนจอดรถภำยในส ำนักงำน 

๓. กระดิ่งเตือนภัย (Alarm Bell) เป็นเสียงกริ่งเตือนเพลิงไหม้ จะติดตั้งไว้ทำงพื้นที่ส่วนกลำง

ต่ำง ๆ  ของอำคำร เชน่ บริเวณโถงหน้ำลิฟต์ 

๔. ตู้เก็บพร้อมสำยฉีดดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) เป็นถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนำด 

๒๐ ปอนด์ ติดตั้งไว้จ ำนวนหนึ่งถังต่อหนึ่งตู้, ขวำน ส่วนสำยฉีดน้ ำดับเพลิงจะมีลักษณะเป็นสำยยำง

ม้วนเป็นขด (Hose Reel) พร้อมหัวฉีดขนำด ๒๕ มม. ยำว ๓๐ ม. บริเวณที่ติดตัง้ตำมรำยละเอียดดังนี้.- 

    - ช้ันใต้ดิน B ๒ ระดับ ๓ จ ำนวน ๒ ตู้ ที่ห้องโถงชำนพักลิฟต์ดับเพลิง และบันไดทำงลง  

ลำนจอดรถ B ๒ ระดับ ๓ 

    - ช้ันใต้ดนิ B ๒ ระดับ ๔ จ ำนวน ๒ ตู้ ที่ห้อง Chiller, บริเวณทำงลำดระหว่ำง B ๒ ระดับ ๓ 

กับ B ๒ ระดับ ๔ และที่ห้อง Chiller มีตู้ดับเพลิงสำยฉีดน้ ำผ้ำใบเส้นผ่ำศูนย์กลำง ๒ ๑/๒ นิ้ว ยำว        

๓๐ เมตร ๖ ม้วน จ ำนวน ๑ ตู้  

    - ช้ันใต้ดิน B ๑ ระดับ ๑ จ ำนวน ๓ ตู้ ที่บันไดหนีไฟห้องขำยของ, ห้องโถงชำนพักลิฟต์     

ดับเพลิง และบันไดทำงลงลำดจอดรถ ระดับ ๒ 

    - ช้ันใต้ดนิ B ๑ ระดับ ๒ จ ำนวน ๑ ตู้ บริเวณทำงลำดระหว่ำงระดับ ๑ กับ ระดับ ๒ 

    - ช้ันที่ ๑ จ ำนวน ๓ ตู้ ที่ห้องหน้ำกลุ่มงำนประชำสัมพันธ์, ที่ห้องโถงชำนพักลิฟต์ดับเพลิง 

และหนำ้หอ้งน้ ำศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC  

๒๔ 



    - ช้ันที่ ๒ จ ำนวน ๓ ตู้ ที่ทำงออกบันไดหนีไฟทิศตะวันออก, ที่ห้องโถงชำนพักลิฟต์ดับเพลิง 

และหนำ้หอ้งประชุม 

    - ช้ันที่ ๓ จ ำนวน ๔ ตู้ ที่ทำงออกบันไดหนีไฟทิศตะวันออก, ที่ห้องส ำนักงำนส่วนวิชำกำร

และแผนงำน, ที่ห้องโถงชำนพักลิฟต์ดับเพลิง และห้องส ำนักงำนส ำนักส่งเสริมและพัฒนำสิ่งอ ำนวย

ควำมสะดวกกลุ่มเป้ำหมำยพิเศษ 

    - ช้ันที่ ๔ จ ำนวน ๔ ตู้ ที่ทำงออกบันไดหนีไฟทิศตะวันออก, ที่ห้องส ำนักงำนส่วนกำรคลัง, 

ที่ห้องโถงชำนพักลิฟต์ดับเพลิง และหน้ำหอ้งน้ ำหญิง 

    - ช้ันที่ ๕ จ ำนวน ๓ ตู้ ที่ทำงออกบันไดหนีไฟทิศตะวันออก, ที่ห้องโถงชำนพักลิฟต์ดับเพลิง 

และที่หน้ำหอ้งน้ ำหญิง 

    - ช้ันที่ ๖ จ ำนวน ๓ ตู้ ที่ทำงออกบันไดหนีไฟทิศตะวันออก, ที่ห้องโถงชำนพักลิฟต์ดับเพลิง 

และที่หน้ำหอ้งน้ ำหญิง 

    - ช้ันที่ ๗ จ ำนวน ๓ ตู้ ที่ทำงออกบันไดหนีไฟทิศตะวันออก, ที่ห้องโถงชำนพักลิฟต์ดับเพลิง

และที่หน้ำหอ้งน้ ำหญิง 

    - ช้ันที่ ๘ จ ำนวน ๓ ตู้ ที่ทำงออกบันไดหนีไฟทิศตะวันออก, ที่ห้องโถงชำนพักลิฟต์ดับเพลิง

และที่หน้ำหอ้งน้ ำหญิง 

    - ช้ันที่ ๙ จ ำนวน ๓ ตู้ ที่ทำงออกบันไดหนีไฟทิศตะวันออก, ที่ห้องโถงชำนพักลิฟต์ดับเพลิง

และที่หน้ำหอ้งน้ ำหญิง 

    - ช้ันดำดฟ้ำ จ ำนวน ๒ ตู้ ที่ทำงออกบันไดหนีไฟทิศตะวันออก เป็นตู้ดับเพลิงสำยผ้ำใบ 

เส้นผ่ำศูนย์กลำง ๒ ๑/๒ นิ้ว ยำว ๓๐ เมตร จ ำนวน ๒ ม้วน ทิศตะวันตกหน้ำห้องปั๊มน้ ำเป็นตู้ดับเพลิง

สำยผ้ำใบ เส้นผ่ำศูนย์กลำง ๒ ๑/๒ นิว้ ยำว ๓๐ เมตร จ ำนวน ๓ ม้วน 

  ๕. บันไดหนีไฟ จำกชั้นสูงสุดสู่พื้นดิน จ ำนวน ๒ ทำง ต้องไม่มีสิ่งกีดขวำงในกรณีที่มีเหตุเพลิง

ไหม้ หำ้มใชล้ิฟต์โดยเด็ดขำด 

๒๕ 



  ๖. สวิตซ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Manual Station) จะติดตั้งไว้บริเวณผนังข้ำงประตูหนีไฟทุกช้ัน     

จะใช้ได้ในกรณีที่พบเห็นเหตุเพลิงไหม้สำมำรถดึงชุดสวิตซ์ดังกล่ำวลง เพื่อแจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ประจ ำอำคำร

ได้ทรำบ 

  ๗. เครื่องสูบน้ ำดับเพลิง (Fire Pump) จะติดตั้งไว้บริเวณช้ันใต้ดิน B ๔ จะท ำงำนได้โดยอัตโนมัติ 

ในกรณีที่แรงดันน้ ำในระบบท่อลดลง และแบบควบคุมด้วยมือ (Automatic & Manual) ใช้เครื่องยนต์เป็น  

ต้นก ำลังขนำด ๑๗๑ แรงม้ำ (๑๗๕๐ RPM) 

  ๘. ระบบดับเพลิงด้วยก๊ำซไนโตรเจน ขนำด ๘๐ ลิตร จ ำนวน ๒๓ ถัง บริเวณห้อง Chiller 

  ๙. เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรอง (Generator) จะติดตั้งไว้บริเวณช้ันใต้ดิน B ๒ ระดับ ๔ ในกรณี

ที่ไฟฟ้ำจำกกำรไฟฟ้ำนครหลวงขัดข้อง เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรอง จะท ำงำนเพื่อจ่ำยไฟส ำรองให้กับ

ระบบแสงสวำ่งบำงส่วน และใหก้ับระบบลิฟต์ดับเพลิงและลิฟต์โดยสำร 

  ๑๐. ระบบลิฟต์ดับเพลิง (Fireman Lift) กรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ระบบสัญญำณเตือนภัย

ท ำงำน ลิฟต์ตัวที่ ๕ (ลิฟต์ขนของ) จะวิ่งลงมำจอดที่ช้ัน ๑ และเปิดประตูค้ำงไว้ โดยจะใช้งำนได้เพียง   

๑ ตัว คอืลิฟต์ตัวที่ ๕ (ลิฟต์ขนของ) ซึ่งเป็นลิฟตผ์จญเพลิง โดยเจำ้หนำ้ที่สำมำรถใช้ลฟิต์ดังกล่ำวได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๖ 



รำยละเอยีดจ ำนวนบุคลำกรภำยในกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร 

แยกตำมอำคำร 

อำคำรหลังใหม่กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร 

ล ำดับ 

ส ำนัก/กอง/กลุ่ม 

ชั้น 

ประเภท รวม 

ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำน

รำชกำร 

พนักงำน    

จ้ำงเหมำ 

ชำย หญงิ ชำย หญงิ ชำย หญงิ ชำย หญงิ 

๑ กลุ่มงำนประชำสัมพันธ์ ๑ ๑ ๓ - - ๔ ๖ ๑ ๒ ๑๗ 

๒ ศูนยช์ว่ยเหลอืสังคม OSCC ๑ ๒ ๘ - - ๖ ๘ ๑๔ ๑๕ ๕๓ 

๓ ส ำนักบริกำรสวัสดกิำรสังคม ๓ ๗ ๒๓ ๔ ๖ ๑๔ ๒๐ ๙ ๑๕ ๙๘ 

๔ ส ำนักป้องกันและแกไ้ขปัญหำ

กำรค้ำหญิงและเด็ก 

๓ ๑ ๑๖ ๒ ๒ ๑๘ ๓๑ ๑ ๒ ๗๓ 

๕ ส่วนวชิำกำรและแผนงำน ๓ ๑ ๙ - - ๑๑ ๑๑ - - ๓๒ 

๖ กลุ่มอ ำนวยกำร ๔ ๑ ๒ - ๑ ๔ ๖ - - ๑๔ 

๗ ส่วนกำรคลัง ๔ ๑ ๒๐ ๑ ๕ ๖ ๓๒ ๔ ๖ ๗๕ 

๘ กลุ่มประสำนกำรตำ่งประเทศ ๔ ๑ ๗ ๑ ๑ ๒ ๒ - - ๑๔ 

๙ ส่วนพัฒนำระบบและ

บริหำรงำนบุคคล 

๔ ๒ ๑๕ ๑ ๑ ๕ ๑๓ - ๑ ๓๘ 

๑๐ กลุ่มงำนเลขำนุกำรนักบริหำร ๖ ๖ ๙ ๓ ๑ ๑ ๓ - ๑ ๒๔ 

๑๑ ส ำนักผู้เชี่ยวชำญ ๖ ๑ ๓ - ๑ ๒ ๑ ๑ - ๙ 

๑๒ ส่วนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ๖ ๑ ๕ - - ๑ ๑ - - ๘ 

๑๓ กลุ่มนิติกำร ๖ ๕ ๔ - - ๒ ๑ - - ๑๒ 

๑๔ ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

สป.พม. 

ศูนยป์ฏบัิตกิำรตอ่ต้ำนกำร

ทุจรติ 

ส ำนักตรวจและประเมินผล 

 

๗ ๑๖ ๕๖ ๓ ๓ ๘ ๑๑ ๑๗ ๒๔ ๑๓๘ 



ล ำดับ ส ำนัก/กอง/กลุ่ม ชั้น 

ประเภท รวม 

ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำน

รำชกำร 

พนักงำน    

จ้ำงเหมำ 

ชำย หญงิ ชำย หญงิ ชำย หญงิ ชำย หญงิ 

๑๔ 

(ต่อ) 

กองเผยแพร่และ

ประชำสัมพันธ์ 

กลุ่มพัฒนำองค์กรและ

ระบบงำน 

กลุ่มพัฒนำบุคคลและ

เสริมสร้ำงคุณธรรม 

          

๑๕ ปลัดกระทรวงฯ 

รองปลัดกระทรวงฯ 

ส ำนักผู้ตรวจรำชกำร

กระทรวง 

๘ ๑ ๙ - - ๓ ๓ ๑ ๒ ๑๙ 

๑๖ ส ำนักงำนรัฐมนตรี ๙ ๓ ๒๔ ๑ - ๒ ๖ ๔ ๓ ๔๓ 

รวม ๕๐ ๒๑๓ ๑๖ ๒๑ ๘๙ ๑๕๕ ๕๒ ๗๑ ๖๖๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๘ 



อำคำร ๒ 

ล ำดับ ส ำนัก/กอง/กลุ่ม ชั้น 

ประเภท รวม 

ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำน

รำชกำร 

พนักงำน   

จ้ำงเหมำ 

ชำย หญงิ ชำย หญงิ ชำย หญงิ ชำย หญงิ 

๑ หนว่ยตรวจสอบภำยใน ๒ - ๙ ๑ ๑ - ๑ - - ๑๒ 

๒ กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ๔ - ๓ - - - ๑ - - ๔ 

๓ ส ำนักพัฒนำสังคม ๕-๗ ๑๔ ๑๔ ๕ ๖ ๒๓ ๓๕ ๒ ๕ ๑๐๔ 

๔ กลุ่มประสำนงำนส่งเสริมและ

สนับสนุนวชิำกำร 

๖ - ๓ - - ๒ ๒ - - ๗ 

๕ ส ำนักกิจกำรชำติพันธ์ุ ๗ ๒ ๓ - - ๑ ๑ - ๔ ๑๑ 

๖ ส ำนักส่งเสริมและพัฒนำ    

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก

กลุ่มเป้ำหมำยพเิศษ 

๗ ๒๖ ๑ ๔ - ๕ ๖ ๑ - ๔๓ 

รวม ๔๒ ๓๓ ๑๐ ๗ ๓๑ ๔๖ ๓ ๙ ๑๘๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๙ 



อำคำร ๓ 

ล ำดับ ส ำนัก/กอง/กลุ่ม ชั้น 

ประเภท รวม 

ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำน

รำชกำร 

พนักงำน   

จ้ำงเหมำ 

ชำย หญงิ ชำย หญงิ ชำย หญงิ ชำย หญงิ 

๑ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ๑ - - ๔ ๑๙ - - - - ๒๓ 

๒ ส ำนักคุ้มครองสวัสดภิำพหญงิ

และเด็ก 

๔-๕ - ๑๗ ๑ ๖ ๙ ๒๑ - ๔ ๕๘ 

๓ กองประสำนโครงกำรสำยใย

รักแห่งครอบครัว 

๔ ๑ ๕ - - ๓ ๑๒ - - ๒๑ 

รวม ๑ ๒๒ ๕ ๒๕ ๑๒ ๓๓ - ๔ ๑๐๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๐ 



อำคำร ๕ 

ล ำดับ ส ำนัก/กอง/กลุ่ม ชั้น 

ประเภท รวม 

ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำน

รำชกำร 

พนักงำน   

จ้ำงเหมำ 

ชำย หญงิ ชำย หญงิ ชำย หญงิ ชำย หญงิ 

๑ ส่วนกำรคลัง (ยำนพำหนะ-

บ ำนำญ 

๑ - - ๓ - ๓ ๑ ๒ ๑ ๑๐ 

๒ สมำคมสภำผู้สงูอำยุแห่ง

ประเทศไทย 

๑ - - - - ๑ ๔ - - ๕ 

๓ กลุ่มงำนเทคนิคและบริกำร ๑ ๑ ๓ ๑ ๑ ๘ ๔ ๖ ๑ ๒๕ 

๔ ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ ๓ ๒ ๒๐ - ๒ ๑ ๓ ๒ ๖ ๓๖ 

๕ ส ำนักงำนเลขำนุกำร

คณะกรรมกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ 

๓ ๑ ๓ - - - - ๑ ๖ ๑๑ 

๖ ส่วนกำรคลัง (สป.พม.) ๔ ๑ ๑๔ - - - ๔ ๓ ๑๐ ๓๒ 

๗ กองหน่ึงใจ...เดียวกันฯ       

(ตกึวังและอำคำร MOL) 

๑ - ๔ - - ๔ ๕ - - ๑๓ 

รวม ๕ ๔๔ ๔ ๓ ๑๗ ๒๑ ๑๔ ๒๔ ๑๓๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๑ 



ข้อมูลต่ำง ๆ ภำยในอำคำรกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร (หลังใหม่) 

ข้อมูล : มิถุนำยน ๒๕๕๗ 

ชั้น 
พื้นที่ 

ใช้สอย 
หน่วยงำน/สถำนท่ี 

จ ำนวน

บุคลำกร 

อุปกรณ์ดับเพลิง 
เคร่ือง

ส ำรอง

ไฟฟ้ำ 

หมำยเหตุ 
ชำย หญิง ถังดับเพลิง

เคมี 

ถังดับเพลิง  

Co๒ 

ตู้ดับเพลิง 

สำยยำง 

ตู้ดับเพลิง 

สำยผ้ำใบ 

B ๑ ระดับ ๑ 

๓,๔๘๘ 

ตร.ม. 

ที่จอดรถผู้บริหำรกระทรวง 

จ ำนวน ๒๙ คัน 
- - ๒ ๓ ๔ - ๑๒ 

 

B ๑ ระดับ ๒ ที่จอดรถตู้รำชกำรกรม-

กระทรวง จ ำนวน ๖๕ คัน 

B ๒ ระดับ ๓ 

๓,๕๐๑ 

ตร.ม. 

ที่จอดรถข้ำรำชกำร-

เจ้ำหน้ำที่ จ ำนวน ๓๐ คัน 

- - ๑ ๓ ๔ ๑* ๑๕ 

*ตู้ดับเพลิงสำยผ้ำใบ 

สำยยำง ๖ ม้วน 

B ๒ ระดับ ๔ ที่จอดรถข้ำรำชกำร-

เจ้ำหน้ำที่ จ ำนวน ๔๕ คัน 

- หอ้งชิลเลอร์ 

- หอ้งเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ

ส ำรอง (Generator) 

- เครื่องสูบน้ ำดับเพลิง 

ขนำด ๑๗๑ แรงม้ำ 

 

 



ชั้น 
พื้นที่ 

ใช้สอย 
หน่วยงำน/สถำนท่ี 

จ ำนวน

บุคลำกร 

อุปกรณ์ดับเพลิง 
เคร่ือง

ส ำรอง

ไฟฟ้ำ 

หมำยเหตุ 
ชำย หญิง ถังดับเพลิง

เคมี 

ถังดับเพลิง 

Co๒ 

ตู้ดับเพลิง

สำยยำง 

ตู้ดับเพลิง

สำยผ้ำใบ 

B ๒ ระดับ ๔ 

(ต่อ) 

 - ถังดับเพลิงไนโตรเจน 

ขนำด ๘๐ ลิตร จ ำนวน ๒๓ 

ถัง 

- น้ ำมันดีเซลส ำหรับ

เครื่องยนต์ 

๑. หอ้ง Generator ๑,๘๐๐ 

ลิตร 

๒. เครื่องสูบน้ ำ ๗๕๐ ลิตร  

รวม ๒,๕๕๐ ลิตร 

        

ช้ัน ๑ ๒,๙๘๓ 

ตร.ม. 

กลุ่มงำนประชำสัมพันธ์ ๖ ๑๑ 

- ๓ ๓ - ๑๔ 

รวมบุคลำกรทั้งสิน้ 

๗๐ คน หอ้งรับรองสื่อมวลชน 
- 

- 

จุดรับลงทะเบียนเยียวยำ 

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐ 

OSCC ๒๔ ชม. 

๒๒ ๓๑ 

ช้ัน ๒ ๑,๓๙๔ 

ตร.ม. 

หอ้งสมุด 

- - ๓ ๓ ๓ - ๑๑ 

 

หอ้งประชุม ๓๐๐ คน 

 

 



ชั้น 
พื้นที่ 

ใช้สอย 
หน่วยงำน/สถำนท่ี 

จ ำนวน

บุคลำกร 

อุปกรณ์ดับเพลิง 
เคร่ือง

ส ำรอง

ไฟฟ้ำ 

หมำยเหตุ 
ชำย หญิง ถังดับเพลิง

เคมี 

ถังดับเพลิง 

Co๒ 

ตู้ดับเพลิง

สำยยำง 

ตู้ดับเพลิง

สำยผ้ำใบ 

ช้ัน ๓ ๒,๒๓๙ 

ตร.ม. 

ส ำนักบริกำรสวัสดิกำร

สังคม 

๓๔ ๖๔ ๑ 

๔ ๔ - ๑๙ 

รวมบุคลำกรทั้งสิน้ 

๒๐๓ คน 

ส ำนักป้องกันและแก้ไข

ปัญหำกำรค้ำหญิง 

และเด็ก 

๒๒ ๕๑ 

ส่วนวิชำกำรและแผนงำน 

หอ้ง SERVER 

๑๒ ๒๐ 

ช้ัน ๔ ๒,๒๓๙ 

ตร.ม. 

ส ำนักบริหำรกลำง 

กลุ่มอ ำนวยกำร ๕ ๙ 

๑ ๓ ๔ - ๑๖ 

*มีห้องรับจ่ำยเงนิ 

สถำนที่รับซอง

ประกวดรำคำและ

ระบบ PO  

รวมบุคลำกรทั้งสิน้  

๑๔๑ คน 

*ส่วนกำรคลัง ๑๒ ๖๓ 

กลุ่มประสำนกำร

ต่ำงประเทศ 

๔ ๑๐ 

ส่วนพัฒนำระบบและ

บริหำรงำนบุคคล 

๘ ๓๐ 

ช้ัน ๕ ๒,๐๘๙ 

ตร.ม. 

หอ้งอำหำร 

- - ๓ ๓ ๓ - ๑๘ 

 

หอ้ง Fitness 

 

 



ชั้น 
พื้นที่ 

ใช้สอย 
หน่วยงำน/สถำนท่ี 

จ ำนวน

บุคลำกร 

อุปกรณ์ดับเพลิง 
เคร่ือง

ส ำรอง

ไฟฟ้ำ 

หมำยเหตุ 
ชำย หญิง ถังดับเพลิง

เคมี 

ถังดับเพลิง 

Co๒ 

ตู้ดับเพลิง

สำยยำง 

ตู้ดับเพลิง

สำยผ้ำใบ 

ช้ัน ๖ ๑,๖๖๘ 

ตร.ม. 

หอ้งอธิบดีกรมพัฒนำสังคม

และสวัสดิกำร 

หอ้งที่ปรึกษำอธิบดี 

หอ้งรองอธิบดี ๑-๓ ๑๐ ๑๔ 

๑ 

๓ ๓ - ๗ 

รวมบุคลำกรทั้งสิน้ 

๕๓ คน 

ส ำนักผู้เช่ียวชำญ ๔ ๕ 

ส่วนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ๒ ๖ 

กลุ่มนิตกิำร ๗ ๕ 

*หอ้งประชุม ๔๐ คน - - 

ช้ัน ๗ ๑,๖๖๘ 

ตร.ม. 

- ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

สป.พม. 

- ศูนย์ปฏิบัติกำรตอ่ต้ำน

กำรทุจริต 

- ส ำนักตรวจและ

ประเมินผล 

- กองเผยแพร่และ

ประชำสัมพันธ์ 

 

 

๔๔ ๙๔ - ๓ ๓ - ๘ 

รวมบุคลำกรทั้งสิน้ 

๑๓๘ คน 



ชั้น 
พื้นที่ 

ใช้สอย 
หน่วยงำน/สถำนท่ี 

จ ำนวน

บุคลำกร 

อุปกรณ์ดับเพลิง 
เคร่ือง

ส ำรอง

ไฟฟ้ำ 

หมำยเหตุ 
ชำย หญิง ถังดับเพลิง

เคมี 

ถังดับเพลิง 

Co๒ 

ตู้ดับเพลิง

สำยยำง 

ตู้ดับเพลิง

สำยผ้ำใบ 

ช้ัน ๗ 

(ต่อ) 

 - กลุ่มพัฒนำองค์กรและ

ระบบงำน 

- กลุ่มพัฒนำบุคคลและ

เสริมสรำ้งคุณธรรม 

  

 

    

 

ช้ัน ๘ ๑,๖๖๘ 

ตร.ม. 

ปลัดกระทรวงฯ 

รองปลัดกระทรวงฯ 

ส ำนักผู้ตรวจรำชกำร

กระทรวง 

๕ ๑๔ 
๒ ๒ ๓ - ๗ 

รวมบุคลำกรทั้งสิน้ 

๑๙ คน 

หอ้งประชุม ๘๐ คน - - 

ช้ัน ๙ ๑,๖๖๘ 

ตร.ม. 

ส ำนักรัฐมนตรี 
๑๐ ๓๓ - ๒ ๓ - ๘ 

รวมบุคลำกรทั้งสิน้ 

๔๓ คน 

ช้ันดำดฟ้ำ ๑,๓๘๖ 

ตร.ม. 

- หอผึ่งระบบปรับอำกำศ

และบ่อพักน้ ำ 

- หนว่ยระบำยควำมรอ้น

เครื่องปรับอำกำศแบบ Spilt 

Type 

- - - ๔ - ๒ ๖ 

ตู้ดับเพลิงสำยผ้ำใบ 

๒ ม้วน ๑ ชุด 

๓ ม้วน ๑ ชุด 

รวม ๒๐๗ ๔๖๐ ๑๔ ถัง ๓๖ ถัง ๓๗ ตู้ ๓ ตู้ 
๑๔๑ 

เคร่ือง 

รวมบุคลำกรทั้งสิ้น 

๖๖๗ คน 



กำรติดต่อส่ือสำร หมำยเลขโทรศัพท์ผู้บริหำรกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร 

 

ต ำแหน่ง ชื่อ-นำมสกุล โทรศัพท์สำยตรง โทรศัพท์มือถอื 

อธิบดี นำงญำณี เลิศไกร ๐๒ ๒๘๒ ๘๕๖๗ ๐๘๑ ๙๘๕ ๐๖๓๔ 

รองอธิบดี นำยสมคิด สมศรี ๐๒ ๖๕๙ ๖๐๑๓ ๐๘๙ ๘๑๐ ๐๐๖๘ 

รองอธิบดี นำยอนุสันต์ เทียนทอง ๐๒ ๖๕๙ ๖๐๐๙ ๐๘๑ ๙๓๓ ๗๔๔๔ 

รองอธิบดี นำงเสำวนีย์ โขมพัตร ๐๒ ๖๕๙ ๖๐๐๖ ๐๘๙ ๙๖๘ ๖๓๗๐ 

ผูเ้ชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน

ส่งเสริมสวัสดิกำร

สังคม 

นำงเกษรำ ชัยเหลอืงอุไร ๐๒ ๖๒๘ ๒๕๒๒ ๐๘๔ ๗๐๐ ๐๕๕๖ 

ผูเ้ชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน

พัฒนำสังคม 

(รักษำกำรในต ำแหน่ง) 

นำยยงยุทธ เพีย้นศรี  ๐๒ ๖๒๘ ๒๕๒๗ ๐๘๙ ๕๖๙ ๑๓๒๖ 

ผูเ้ชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน

สังคมสงเครำะห์ 

น.ส. ชนิดนำรถ เจรญิเนอืง ๐๒ ๖๒๘ ๒๕๒๔   ๐๘๑ ๙๑๕ ๕๒๘๔ 

ผอ.สบก. น.ส. ดำวนภำ รำมนัฏ ๐๒ ๖๕๙ ๖๓๑๕ ๐๘๑ ๘๓๗ ๕๑๐๒ 

ผอ. สสว. น.ส. บุณยวีร์ ลุมำดกมลพันธ์ ๐๒ ๒๘๒ ๘๔๕๕ ๐๘๑ ๙๐๗ ๘๙๐๙ 

ผอ. สบส. นำยพฤฒินันท์ เหลืองไพบูลย์ ๐๒ ๖๕๙ ๖๓๑๓ ๐๘๑ ๘๐๕ ๘๒๔๗ 

ผอ. สพส. นำยยงยุทธ เพีย้นศรี ๐๒ ๒๘๒ ๑๓๒๘ ๐๘๙ ๕๖๙ ๑๓๒๖ 

ผอ. สปป. นำงสุวรีย์ ใจหำญ ๐๒ ๖๕๙ ๖๒๘๐ ๐๘๑ ๗๕๔ ๘๕๒๘ 

ผอ. สญด. นำงสุวรรณำ ปิ่นแก้ว ๐๒ ๖๕๙ ๖๑๐๒ ๐๘๑ ๘๐๒ ๙๑๕๑ 

ผอ. สคส. นำยพิสฐิ พูลพิพัฒน์ ๐๒ ๓๐๖ ๘๙๙๐ ๐๘๙ ๙๖๘ ๖๓๘๘ 

ผอ. กสร. นำงจิตติมำ กรีอำรี ๐๒ ๖๕๙ ๖๓๕๒ ๐๘๑ ๙๑๒ ๒๑๙๑ 

ผอ. สสป. นำยธงชัย ทองมำ ๐๒ ๒๘๒ ๕๓๙๓ ๐๘๙ ๙๘๒ ๘๗๕๕ 

ผอ. สกช. นำยอิฐศักดิ์ ศรสีุโข ๐๒ ๖๕๙ ๖๐๔๔ ๐๘๑ ๘๐๕ ๘๒๑๙ 

๓๗ 



ต ำแหน่ง ชื่อ-นำมสกุล โทรศัพท์สำยตรง โทรศัพท์มือถอื 

หน. กพร. น.ส. เอมอร ตรีพิชพันธุ์ ๐๒ ๖๕๙ ๖๒๔๔ ๐๘๙ ๒๐๒ ๗๘๖๑ 

หน. นตส. น.ส. เครือพันธ์ ธนวนิชนำม ๐๒ ๖๕๙ ๖๓๑๑ ๐๘๑ ๑๗๔ ๔๑๕๑ 

ผอ. กนจ. นำงวำสนำ ทองจันทร์ ๐๒ ๖๕๙ ๖๓๐๒  ๐๘๙ ๘๑๑ ๐๕๒๒  

๐๘๙ ๖๖๒ ๐๙๘๗ 

หน. ศูนย์ช่วยเหลือ

สังคม OSCC 

น.ส. แรมรุง้ สุบรรณเสนีย์ ๐๒ ๓๕๔ ๘๒๘๖ ๐๘๑ ๙๒๗ ๙๙๕๙ 

 

หมำยเหตุ  

 สำยด่วนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์หมำยเลข ๑๙๙ 

 

หมำยเลขโทรศัพท์ส ำหรับกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยนอก/ภำยใน 

หน่วยงำนภำยใน หน่วยงำนภำยนอก 

หน. ทบ. นำยนเรศ  

พงษ์กำญจนะ 

๐๒ ๖๕๙ ๖๑๘๑ 

๐๘๔ ๗๐๐ ๒๓๒๒ 

สถำนีต ำรวจนำงเลิง้ ๐๒ ๒๘๒ ๓๒๙๔ 

ผอ. กค. น.ส. จำรุวรรณ  

ฉันทโพธิ์สิร ิ

๐๒ ๖๕๙ ๖๐๖๘ 

๐๘๙ ๒๐๑ ๕๐๔๗ 

สถำนีดับเพลิงสวนมะลิ ๐๒ ๒๒๓ ๐๙๔๓ 

หน. อก. นำยเลิศภัทรพงศ์  

อำสิงสมำขจร 

๐๒ ๖๕๙ ๖๐๖๐ 

๐๘๑ ๙๔๔ ๗๒๑๕ 

โรงพยำบำลกลำง 

 

๐๒ ๒๒๐ ๘๐๐๐ 

หน. ปชส. นำงวรรณภำ สุขคง ๐๒ ๖๕๙ ๖๓๒๐ 

๐๘๙ ๙๖๗ ๓๙๕๕ 

๐๘๑ ๗๕๓ ๓๙๑๙ 

ศูนย์หัวเฉียวพิทักษ์ชีพ 

 

๐๒ ๒๒๓ ๑๗๗๔ 

ศูนย์สำรสนเทศ

และเทคโนโลยี 

นำงละอองดำว  

สีจันทร์แจ้ง 

๐๒ ๖๕๙ ๖๒๒๗ 

๐๘๔ ๔๓๙ ๔๙๕๖ 

ส ำนักงำนเขต 

ป้อมปรำบศัตรูพ่ำย 

๐๒ ๒๘๑ ๐๒๘๑ 

๐๒ ๒๘๒ ๔๙๐๒ 

๓๘ 



Chart ระบบรองรับภำวะฉุกเฉิน (กำรป้องกนัและระงับอัคคีภัยในอำคำร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรป้องกันและระงับอัคคีภัยในอำคำร 

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยประจ ำกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร 

แผนป้องกัน/ลดผลกระทบ แผนปฏิบัติกำร/ระงับเหตุ แผนฟื้นฟู 

กำรตรวจตรำ 

สถำนที่ 

อุปกรณ์ 

กำร

ประชำสัมพันธ์ 

จัดระบบกำร 

รับแจ้งเหตุ/สื่อสำร 

ประเมิน 

ควำมเสี่ยง 

ให้ควำมรู้ อบรมและ 

ซักซ้อมเหตุกำรณ์ 

กำรประชำสัมพันธ์ กำรดับเพลิง 

กำรอพยพ 

หนว่ยจรำจร/รักษำ 

ทรัพย์สิน 

หนว่ยปฐมพยำบำล/ 

ช่วยเหลือผู้บำดเจ็บ 

กำรเงนิ 

กำรบรรเทำ

ทุกข์ 

กำรฟื้นฟู 

บูรณะ 

กำรประชำ 

สัมพันธ์ 
กำรจัดท ำระบบ 

ส ำรองข้อมูล/ 

ฐำนขอ้มูล 

๓๙ 



แผนกำรตรวจตรำ 

 

ล ำดับ รำยละเอียด ม ี ไม่มี ผู้รับผิดชอบ 

๑ จัดท ำแผนตรวจสอบป้องกันอัคคีภัย เพื่อควำม

ปลอดภัยของอำคำร 

  งำนระบบสำธำรณูปโภค 

กลุ่มงำนเทคนิคและบริกำร 

๒ ป้ำยสื่อควำมปลอดภัย เช่น ทำงหนีไฟ, ห้ำมใช้

ลิฟต์ขณะเกิดเพลิงไหม้, ป้ำยบอกชั้น, ผังกำร

ติดตอ่สื่อสำร, ผังแสดงกำรหนไีฟ 

 

 

 งำนอำคำรสถำนที่          

งำนบริหำรและแผนงำน   

กลุ่มงำนเทคนิคและบริกำร 

๓ ผังแสดงกำรติดต่อสื่อสำร หมำยเลขโทรศัพท์

กลุ่มงำนเทคนิคและบริกำร ผูดู้แลอำคำรสถำนที่

ผูบ้ริหำรหอ้งเวรรักษำควำมปลอดภัย สถำนี

ต ำรวจ สถำนดีับเพลิง 

  งำนบริหำรและแผนงำน   

กลุ่มงำนเทคนิคและบริกำร 

๔ ก ำหนดผู้รับผิดชอบแตล่ะช้ัน   งำนระบบสำธำรณูปโภค 

กลุ่มงำนเทคนิคและบริกำร 

๕ จัดท ำแผนผังขัน้ตอนกำรปฏิบัติงำน กำร

ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย 

  งำนบริหำรและแผนงำน   

กลุ่มงำนเทคนิคและบริกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔๐ 



ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกำรตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบตำมแผนปฏิบัติกำรซ่อมบ ำรุง 

ระบบสำธำรณูปโภค 

งำนระบบฯ ตรวจสอบแบบรำยงำนผล 

มีขอ้บกพร่อง ไม่พบข้อบกพร่อง 

หน. งำนระบบฯ  

สั่งกำรแก้ไข 

เก็บรวบรวมเอกสำร 

โดยงำนที่รับผดิชอบ 

เจ้ำหน้ำที่ที่รับผดิชอบ

ปรับปรุงแก้ไข 

มอีุปสรรค 
รำยงำนผล 

รำยงำนหัวหน้ำกลุ่มฯ 

ทรำบ/สั่งกำร 

เรียบร้อย 

๔๑ 



แผนกำรฝึกอบรม 

 

ล ำดับ รำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

๑ จัดท ำแผนกำรฝกึอบรมหลักสูตรป้องกันและ

ระงับอัคคีภัยเบือ้งต้น                                  

– จัดเก็บข้อมูลบุคลำกร                              

- ส ำรวจจัดเตรียมสถำนที่                           

– จัดท ำโครงกำร/ค่ำใช้จ่ำย                          

- ขออนุมัตโิครงกำร 

๒ เดือน กลุ่มงำนเทคนิคและบริกำร 

ด ำเนนิกำรฝกึอบรม ๑ วัน                                  

– ภำคทฤษฎี ๓ ชม.                                   

– ภำคปฏิบัติ ๓ ชม.                                     

– สรุป/ประเมินผล ๑ ชม.                             

– มอบใบรับรอง/พิธีปิด 

๑ วัน 

 

กลุ่มงำนเทคนิคและบริกำร 

๒ จัดท ำแผนฝกึซ้อมดับเพลิงและหนไีฟ                                  

– ส ำรวจ/จัดเก็บข้อมูลหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง                                   

– วัสดุ อุปกรณ์/สถำนที่ ฯลฯ                                     

– จัดท ำโครงกำร/ประมำณกำรค่ำใช้จำ่ย                             

– ขออนุมัตโิครงกำร/แผนฝึกซ้อมปฏิบัติกำร      

– ขอควำมเห็นชอบในกำรฝึกซ้อมแผน             

– ประชุมซักซ้อมแผนปฏิบัติกำร/จัดเตรียม

สถำนที่ 

๒ เดือน กลุ่มงำนเทคนิคและบริกำร 

ด ำเนนิกำรฝกึซ้อมแผนปฏิบัติกำร ๑ วัน                                  

– ซักซ้อมแผน/ภำคทฤษฎี ๓ ชม.                                   

– ซ้อมแผนปฏิบัติ ๑ ชม.                                     

– สรุป/ประเมินผล ๑ ชม.                              

๑ วัน กลุ่มงำนเทคนิคและบริกำร 

 

 

๔๒ 



ตัวอย่ำง 

โครงกำรฝึกซ้อมดับเพลงิและหนีไฟประจ ำปี 

  

๑. หลักกำรและเหตุผล 

 อัคคีภัยเป็นภัยประเภทหนึ่งที่มีควำมส ำคัญมำก รวมทั้งเป็นภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจ ำ ส่งผลต่อ

ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่ำงมำก  และบ่อยครั้งที่สถำนกำรณ์เพลิงไหม้ได้สร้ำง           

ควำมสะเทือนใจต่อประชำชน กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร ซึ่งเป็นหน่วยงำนภำครัฐที่ให้บริกำร

ประชำชนจึงต้องเตรียมควำมพร้อมโดยด ำเนินกำรตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย ซึ่งก ำหนดให้ต้อง 

มีกำรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝกึซ้อมหนีไฟ อย่ำงนอ้ยปีละ ๑ ครั้ง 

ส ำนักบริหำรกลำง โดยกลุ่มงำนเทคนิคและบริกำร ซึ่ งมี ภำรกิจหนึ่ ง ในกำรรักษำ             

ควำมปลอดภัยอำคำรสถำนที่รำชกำร และบุคลำกรของกรมฯ ได้จัดท ำคู่มือและแผนรองรับภำวะ

ฉุกเฉินต่ำง ๆ รวมทั้งแผนเตรียมควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤตของกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร    

เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรสำธำรณภัยตำมที่กฎหมำยก ำหนด จึงได้จัดกำรฝึกซ้อม

ดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ซึ่งจะมีกำรสมมติสถำนกำรณ์เกิดเหตุอัคคีภัยในอำคำรสูง ๑๑ ช้ัน ของ    

กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ทุกหน่วยงำนภำยในอำคำรได้รับประสบกำรณ์ตรง     

มีควำมตื่นตัว ได้เรียนรู้วิธีกำรป้องกันอัคคีภัย และสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้องหำกเกิด

เหตุกำรณ์จริง นับตั้งแต่กำรแจ้งเหตุ กำรติดต่อสื่อสำร กำรประสำน และกำรควบคุม กำรช่วยเหลือ 

ปฐมพยำบำล ตลอดจนแถลงกำรณต์่อประชำชนในที่สุด 

๒. วัตถุประสงค ์

๒.๑  เพื่อพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรให้มคีวำมรู ้ควำมช ำนำญ เกิดควำมตระหนักในควำม 

       ปลอดภัยด้ำนอัคคีภัย และเกิดควำมรว่มมอืร่วมใจในกำรป้องกันอัคคีภัยจำกบุคลำกร 

       ทุกระดับ 

๒.๒  เพื่อลดอัตรำกำรเกิดอัคคีภัยและลดควำมสูญเสียต่อชีวติ/ทรัพย์สิน และผลกระทบต่อ 

       กำรให้บริกำรประชำชน 

๒.๓  เพื่อเตรียมควำมพรอ้มในกำรใชอุ้ปกรณ์ระงับเหตุเบือ้งตน้/กำรซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟ  

       ของกรมฯ 

๒.๔  เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจและทัศนคตทิี่ดแีก่บุคลำกรในเรื่องควำมปลอดภัย 

 

 

๔๓ 



๓.  กลุ่มเป้ำหมำย 

 บุคลำกรทุกส ำนัก/กอง/กลุ่ม ที่ปฏิบัติงำนอยู่ภำยในกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร วิทยำกร 

และผูเ้กี่ยวข้อง จ ำนวน ๑๒๐ คน 

๔.  วิธีกำรด ำเนินงำน 

 ๔.๑  ส ำรวจจ ำนวนบุคลำกร/ตรวจสอบอำคำร 

 ๔.๒  จัดท ำแผนผังหนีไฟทุกชั้น 

 ๔.๓  ขออนุมัตหิลักกำรโครงกำร 

๔.๔  ประชุมหำรอืผูเ้กี่ยวข้อง/จัดท ำแผนฝึกซ้อม/จ ำลองเหตุกำรณ ์

๔.๕  ขออนุมัตดิ ำเนนิกำร/ค่ำใช้จ่ำย 

๔.๖  สรุปประเมินผล/รำยงำนกรมฯ 

๕.  รูปแบบกำรด ำเนินงำน 

กำรฝึกซ้อมดับเพลิง/หนีไฟ 

 ๕.๑  ผูเ้ข้ำรับกำรฝึกอบรม เข้ำรับกำรฝึกอบรม ภำคทฤษฎี (๓ ชม.) 

๕.๒  ผูเ้ข้ำรับกำรฝึกอบรม ฝกึซ้อมหนีไฟโดยกำรจ ำลองเหตุกำรณก์ำรเกิดเพลิงไหมก้รมฯ   

       ภำคปฏิบัติ (๒ ชม.) 

๕.๓  ผูเ้ข้ำรับกำรฝึกอบรม ฝกึซ้อมและชมกำรสำธิตวิธีกำรใชเ้ครื่องดับเพลิงชนิดตำ่ง ๆ (๑ ชม.) 

๕.๔  สรุป/ประเมินผล (๑ ชม.) 

๕.๕  กรมฯ จะได้รับใบรับรองจำกสถำบันที่หน่วยงำนรำชกำรรับรอง 

๕.๖  กำรฝึกอบรม ใช้เวลำ ๑ วันท ำกำร 

๕.๗  ฝกึอบรมบุคลำกรหลักและผูป้ระสำนโครงกำร จ ำนวน ๑๒๐ คน รวม ๑ ครั้ง 

๕.๘  ฝกึอบรมโดยวิทยำกรจำกสถำบันที่ได้รับกำรรับรองจำกหน่วยงำนรำชกำร 

๖.  สถำนที่ฝึกอบรม 

 ณ  ห้องประชุมอำคำรใหม่กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำรภำคทฤษฎี และฝึกภำคปฏิบัติใน

บริเวณกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร 

๗.  งบประมำณ 

๘.  ระยะเวลำด ำเนินงำน 

 ระยะเวลำ ๑ วัน 

 

๔๔ 



๙.  หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ 

 ส ำนักบริหำรกลำง กลุ่มงำนเทคนิคและบริกำร  

๑๐.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 ๑๐.๑  บุคลำกรทุกระดับเกิดควำมรู ้ควำมช ำนำญ ควำมตระหนักในควำมปลอดภัยด้ำน 

อัคคีภัย เกิดควำมร่วมมือร่วมใจในกำรป้องกันอัคคีภัยของกรมฯ 

 ๑๐.๒  ลดอัตรำกำรเกิดอัคคีภัยและลดควำมสูญเสียต่อชีวติ/ทรัพย์สิน และลดผลกระทบต่อ 

กำรให้บริกำรประชำชน 

๑๐.๓  บุคลำกรมีควำมพร้อมในกำรบริหำรจัดกำรเมื่อเกิดสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและมีควำม 

เชื่อมั่นตอ่กรมฯ 

 ๑๐.๔  บุคลำกรมีควำมมั่นใจและทัศนคติที่ดีในเรื่องควำมปลอดภัยของกรมฯ 

  

        

      …………………………………………………………ผูเ้สนอโครงกำร 

       หัวหน้ำกลุ่มงำนเทคนิคและบริกำร 

 

 

     …………………………………………………………ผูเ้ห็นชอบโครงกำร 

         ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักบริหำรกลำง 

 

 

     …………………………………………………….……ผูอ้นุมัตโิครงกำร 

     อธิบดีกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร  

     

 

 

 

 

 

 

๔๕ 



แผนกำรรณรงค์ป้องกนักำรเกิดอัคคีภัย 

ในช่วงเทศกำลวันหยุดยำว ประจ ำปี ๒๕๕๗ 

ล ำดับ วันท่ี วิธีปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 

๑ วันขึน้ปีใหม ่                                  

๓๐-๓๑ ธ.ค. ๕๖, ๑-๒ ม.ค. ๕๗      

(หยุด ๔ วัน)          

ปิดประกำศ            

เสียงตำมสำย       

กลุ่มงำนเทคนิค              

และบริกำร 

๒ เหตุกำรณค์วำมไม่สงบทำงกำรเมอืง ปิด

กรมฯ ตั้งแต่ ๑๓ ม.ค. ๕๗-๑๔ พ.ค. ๕๗ 

(รวม ๑๒๑ วัน)  

- ตรวจสอบวัสดุ 

อุปกรณ์ตำมแผนปฏิบัติ 

– มีเวรปฏิบัติงำน

ล่วงเวลำ ๒๔ ชม. 

กลุ่มงำนเทคนิค             

และบริกำร 

๓ วันอำสำฬหบูชำ-วันเข้ำพรรษำ            

๑๑-๑๔ ก.ค. ๕๗                           

(หยุด ๔ วัน) 

ปิดประกำศ            

เสียงตำมสำย       

กลุ่มงำนเทคนิค              

และบริกำร 

๔ วันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำ

สิรกิิติ์พระบรมรำชินนีำถ                     

๙-๑๒ ส.ค. ๕๗                            

(หยุด ๔ วัน) 

ปิดประกำศ            

เสียงตำมสำย       

กลุ่มงำนเทคนิค              

และบริกำร 

๕ วันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จ

พระเจำ้อยู่หัว                                   

๕-๗ ธ.ค. ๕๗                              

(หยุด ๓ วัน) 

ปิดประกำศ            

เสียงตำมสำย       

กลุ่มงำนเทคนิค              

และบริกำร 

๖ วันหยุดสิ้นปี                                    

๓๑ ธ.ค. ๕๗-๔ ม.ค. ๕๘                

(หยุด ๔-๕ วัน) 

ปิดประกำศ            

เสียงตำมสำย       

กลุ่มงำนเทคนิค              

และบริกำร 

 

 

 

๔๖ 



 

๔๗ 



 

 

๑. ข้อควรรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟ 

 อัคคีภัย หรอืภัยที่เกิดจำกเพลิงไหม ้หมำยถึง สำธำรณภัย                                     

ประเภทหนึ่งที่เกิดจำกไฟ ไฟเป็นพลังงำนอย่ำงหนึ่งที่ใหค้วำมรอ้น                                         

ควำมรอ้นของไฟที่ขำดกำรควบคุมดูแลจะท ำให้เกิดกำรตดิต่อ                                            

ลุกลำมไปตำมบริเวณที่มเีชื้อเพลิง เกิดกำรลุกไหมต้่อเนื่อง หำก                                           

ปล่อยเวลำของกำรลุกไหม้ให้นำนเกินไป จะท ำให้เกิดกำรตดิต่อ                                           

ลุกลำมมำกขึ้น สภำวะของไฟจะรุนแรงมำกขึ้น ถ้ำหำกเกิดกำร                                               

ลุกไหม้มเีชื้อเพลิงหนุน หรอืมีไอของเชือ้เพลิงถูกขับออกมำมำก                                           

ควำมรอ้นแรงจะมำกยิ่งขึน้ 

 

๒. สำเหตุของกำรเกิดอัคคีภัย 

 ไฟที่เกิดจำกกำรรวมตัว ๓ องค์ประกอบ ได้แก่ เชื้อเพลิง ควำมร้อน และออกซิเจน ในสภำวะ  

ที่เหมำะสม ถ้ำขำดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งไฟก็ไม่สำมำรถจะเกิดขึน้ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๒.๑ เชื้อเพลิง 

  สิ่งที่ท ำให้เกิดกำรลุกไหม ้ม ี๓ สถำนะ ได้แก่ 

  -  ของเหลว เช่น น้ ำมันเชื้อเพลิง, น้ ำมันปรุงอำหำร, แอลกอฮอล์ 

  -  ก๊ำซ เชน่ ก๊ำซหุงต้ม (LPG), ก๊ำซธรรมชำติ (NGV), ก๊ำซไฮโดรเจน 

 ๒.๒ ควำมร้อน 

  เป็นสิ่งที่ท ำให้อุณหภูมิของเชื้อเพลิงสูงขึ้นถึงจุดติดไฟ ท ำให้เกิดปฏิกิริยำสันดำป 

เกิดขึ้นอย่ำงเหมำะสม ซึ่งเชือ้เพลิงแตล่ะชนิดย่อมจะมีจุดวำบไฟ (ติดไฟ) ไม่เท่ำกัน 

 

องค์ประกอบของกำรเกิดอัคคีภัย 

ควำมรู้ที่ต้องมีในหลกัสูตรดับเพลิงขั้นต้น 
 

๔๘ 



 ๒.๓ ออกซิเจน 

  ออกซิเจนจะเป็นตัวท ำให้เกิดกำรเผำไหม้ ยิ่งมอีอกซิเจนมำกเชื้อเพลิงก็ยิ่งติดไฟได้ดีขึ้น 

และเชื้อเพลิงบำงประเภทมีออกซิเจนในตัวเองอย่ำงเพียงพอที่จะท ำให้ตัวเองลุกไหม้ได้โดยไม่ต้องอำศัย

ออกซิเจนที่อยู่โดยรอบ 

 

๓. กำรระงับอัคคภีัย 

 ๑. กำรก ำจัดเชื้อเพลิง 

  กำรเคลื่อนย้ำยเชื้อเพลิงออกจำกกองเพลิง, กำรตัดทำงหนุนเนื่องของเชื้อเพลิง, กำร

แยกวัสดุติดไฟออกเพื่อสะดวกในกำรดับ 

๒. กำรก ำจัดออกซิเจน 

กำรลดปริมำณของออกซิเจนในอำกำศให้น้อยลง เช่น กำรฉีดน้ ำ หรือสำรปกคลุม    

อื่น ๆ เพื่อไปคลุมบริเวณเพลิงไหม้ ท ำให้จ ำนวนออกซิเจนในอำกำศมีปริมำณต่ ำลง จนไม่เกิด          

กำรลุกไหม ้

 

 

 

 

 

๓. กำรลดอุณหภูมิ 

  กำรลดควำมร้อนของวัสดุที่ไหม้ไฟให้ต่ ำลง จนไม่สำมำรถที่จะถูกไหม้ต่อไปได้ โดย

ปกติทั่วไปใช้น้ ำเป็นตัวลดอุณหภูมขิองวัสดุที่ไหมไ้ฟเพรำะหำงำ่ย สะดวก มคี่ำใช้จ่ำยไม่สูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อควรระวัง 

กำรก ำจัดอำกำศ (ออกซิเจน) ในห้องทึบ หรอืที่แคบ อำจจะขำดอำกำศหำยใจได้ ซึ่งผูด้ับเพลิง

จะต้องระมัดระวังให้มำก 

ข้อควรระวัง 

กำรใช้น้ ำอำจเป็นสื่อไฟฟ้ำ เมื่อน้ ำรวมกับสำรเคมีบำงชนิด เช่น โลหะโซเดียม , โลหะ

แมกนีเซียม, โพแทสเซียมและฟอสฟอรัส จะเกิดปฏิกิรยิำเคมีขึ้น 

๔๙ 



 

 

 

๑. แบบแปลนแผนผัง 

 

 

 

  

 

ควรมีกำรติดตั้งแบบแปลนแผนผังในตัวอำคำรหรือสถำนประกอบกำรในแต่ละช้ัน โดยระบุ

ต ำแหน่งของทุกห้อง เส้นทำงหนีไฟ หัวฉีดน้ ำดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง และลิฟต์ส ำหรับพนักงำน

ดับเพลิงอย่ำงชัดเจน 

 

๒. ระบบจ่ำยพลังงำนไฟฟ้ำส ำรอง 

 จะต้องแยกเป็นอิสระจำกระบบอื่น ๆ เพรำะเมื่อเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้ำส ำรองจะส่งไฟฟ้ำไปยัง

ระบบต่ำง ๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรดับเพลิงและกำรหนีไฟได้นำนประมำณ ๒ ช่ัวโมง และใช้ส ำหรับ  

เครือ่งสูบน้ ำดับเพลิง ลฟิต์ดับเพลิง ระบบสื่อสำร ระบบแสงสวำ่ง ฯลฯ ได้ทันทีที่เกิดเพลิงไหม้ 

 

๓. ระบบสัญญำณเตอืนเพลงิไหม้ 

  

 

 

 

 

 

จะต้องมีระบบสัญญำณเตือนเพลิงไหม้ทุกช้ัน ประกอบด้วยอุปกรณ์ส ำคัญคือ อุปกรณ์

ตรวจจับควำมร้อนหรือควันไฟ (Heat detector, Smoke detector) ที่ผิดปกติ และสัญญำณเตือน 

(Alarm) เป็นตัวส่งสัญญำณในลักษณะของแสงหรือเสียง ซึ่งใช้ประกอบกับระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 

(Sprinkler) 

 

 

ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในอำคำร 
 

๕๐ 



๔. เครื่องดับเพลิง 

  

 

 

 

 

ควรมีกำรติดตั้งเครื่องมือดับเพลิงตำมชนิดของวัสดุที่ใช้ในแต่ละกิจกำร ในขนำดที่เหมำะสม 

ทุกชั้นของอำคำร หรอืสถำนประกอบกิจกำร เพื่อใช้ในกำรควบคุมเพลิงเบือ้งตน้ 

 

๕. บันไดหนีไฟ 

 

  

 

 

 

 

จะต้องมีบันไดหนไีฟจำกชั้นสูงสุดลงสู่พื้นดนิอย่ำงนอ้ย ๒ ทำง โดยจะอยู่ในต ำแหน่งที่หำได้ง่ำย

และไม่มีสิ่งกีดขวำง ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ไม่ควรใช้บันไดภำยในอำคำรและบันไดเลื่อนเพรำะบันได

เหล่ำนั้นไมส่ำมำรถป้องกันควันหรอืเปลวไฟได้ และหำ้มใชล้ิฟต์อย่ำงเด็ดขำด เพรำะลิฟต์จะหยุดท ำงำน 

 

๖. ลักษณะที่ดีของประตูหนีไฟ 

 

 

 

 

 

 

 

จะต้องจัดให้มีผนังกันไฟโดยรอบ และมีบำนประตูหนีไฟที่ท ำจำกวัสดุทนไฟและเป็นแบบผลัก

ออกสู่บันไดหนีไฟ เพื่อควำมรวดเร็วในกำรหนี นอกจำกนั้นประตูหนีไฟทุกบำนจะต้องติดตั้งอุปกรณ์

ปิด-เปิดอัตโนมัติ เพื่อป้องกันไม่ใหค้วันไฟลุกลำมเข้ำไปในบันไดหนีไฟ 

๕๑ 



๗. ป้ำยบอกชั้นและป้ำยบอกทำงหนีไฟ 

 

 

 

  

 

ช่องบันไดหนีไฟที่อยู่ภำยในตัวอำคำรหรือสถำนประกอบกิจกำร จะต้องมีแสงสว่ำงจำกระบบ

ไฟฟ้ำฉุกเฉิน พร้อมทั้งมีป้ำยบอกช้ันและป้ำยบอกทำงหนีไฟที่สำมำรถมองเห็นได้อย่ำงชัดเจน          

ทั้งด้ำนในและด้ำนนอกของบันไดหนีไฟทุกช้ัน เพื่อป้องกันกำรหนีออกผิดช้ัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ หนีไฟ   

ทรำบว่ำ ขณะนีอ้ยู่ที่ช้ันใด และทรำบว่ำถึงช้ันลำ่งที่มทีำงสูภ่ำยนอกอำคำรหรอืสถำนประกอบกิจกำรแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕๒ 



 

 

 

 

๑. ก่อนเข้ำพักอำคำร 

 ควรศึกษำเรื่องต ำแหน่งบันไดหนีไฟ เส้นทำงหนีไฟ  

ทำงออกจำกตัวอำคำร กำรตดิตั้งอุปกรณ์ป้องกันและระงับ 

อัคคีภัย เช่น อุปกรณ์ตรวจจับควำมรอ้น (Heat Detector)  

อุปกรณ์ดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkle) และอุปกรณ์อื่น ๆ  

รวมทั้งศกึษำค ำแนะน ำเกี่ยวกับควำมปลอดภัยจำกเพลิงไหม้  

และกำรหนไีฟอย่ำงละเอียด 

 

๒. ขณะอยู่ในอำคำร 

 

 

 

  

 

ควรหำทำงออกฉุกเฉิน ๑-๒ ทำงที่ใกล้ห้องพัก ตรวจสอบดูว่ำทำงออกฉุกเฉินไม่ปิดล็อก หรือ

มีสิ่งกีดขวำง และสำมำรถใช้เป็นเส้นทำงออกจำกภำยในอำคำรได้อย่ำงปลอดภัย ให้ศึกษำเส้นทำงและ

ระยะทำงโดยเริ่มจำกห้องท่ำนสู่ทำงหนีฉุกเฉินได้ ถึงแม้ว่ำไฟฟ้ำจะดับ หรือทำงเดินจะปกคลุมไปด้วย

ควันไฟ 

 

๓. ก่อนเข้ำนอน 

 

ควรวำงกุญแจห้องพัก ไฟฉำยฉุกเฉิน และหน้ำกำก

ป้องกันควำมร้อนและควันพิษ (ถ้ำมี) ไว้ใกล้กับเตียงนอน     

ถ้ำเกิดเพลิงไหม้จะได้น ำกุญแจ และเครื่องช่วยในกำรหนีไฟ

ดังกล่ำวใช้ได้ทันที อย่ำมัวเสียเวลำกับกำรเก็บสิ่งของ และ

ควรเรียนรู้และฝกึซ้อมกำรเดินภำยในควำมมืด 

ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงแรม/อำคำร

สูง 
 

๕๓ 



๔. เมื่อต้องประสบเหตุเพลิงไหม้ 

 

 

 

  

 

 

ถ้ำเพลิงนั้นอยู่ในสภำพที่สำมำรถดับได้ ให้ดับเพลิงนั้นทันที ถ้ำไม่สำมำรถดับได้ให้หำต ำแหน่ง

สัญญำณเตือนเพลิงไหม้ เปิดสัญญำณเตือนเพลิงไหม้ จำกนั้นให้หนีจำกอำคำรตำมทำงหนีไฟแล้ว

โทรศัพท์แจง้หน่วยดับเพลิงทันที 

 

๕. เมื่อได้ยนิสัญญำณเตอืนเพลงิไหม้ 

 

  

 

 

 

 

 

ให้รบีหำทำงหนีออกจำกอำคำรตำมทำงหนีไฟที่ใกล้ที่สุดทันที 

 

๖. ถ้ำเพลิงไหม้ในห้อง ภำยในอำคำร 

 

ให้หนอีอกมำแลว้ปิดประตูหอ้งทันที และรีบแจง้เจ้ำหน้ำที่ดูแล

อำคำรเพื่อโทรศัพท์แจง้หน่วยดับเพลิง 
 

 

 

 

 
๕๔ 



๗. ถ้ำเพลิงไหม้นอกห้อง ภำยในอำคำร 

 

 

 

 

 ก่อนจะหนีออกมำให้วำงมือบนประตู หำกประตูมีควำมเย็นอยู่ ค่อย ๆ เปิดประตูแล้วหนีไปยัง

ทำงหนีไฟฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุด 

 

๘. ถ้ำเพลิงไหม้อยู่บริเวณใกล้ ๆ 

  

                                                        ประตูจะมีควำมรอ้น ห้ำมเปิดประตูเด็ดขำด ให้รบี  

                                                 โทรศัพท์เรียกหน่วยดับเพลิง และแจ้งข้อมูลและต ำแหน่งที่ท่ำน  

                                                 ติดอยู่ใหล้ะเอียดและชัดเจนมำกที่สุด พรอ้มหำผ้ำเช็ดตัวชุบน้ ำ 

                                                 ให้เปียก ๆ ปิดทำงเข้ำของควัน ปิดพัดลม และเครื่องปรับอำกำศ  

                                                 ส่งสัญญำณขอควำมช่วยเหลือทำงช่องหน้ำต่ำง 

 

๙. เมื่อต้องเผชิญกับควันไฟท่ีปกคลุม 
  

       ให้ใชว้ิธีคลำนต่ ำหนไีปยังทำงฉุกเฉิน เพรำะอำกำศ 

บริสุทธิ์อยู่ดำ้นล่ำง (เหนอืพืน้หอ้ง) น ำกุญแจหอ้งไปด้วย 

หำกหมดทำงหนีจะได้สำมำรถกลับเข้ำหอ้งพักได้ 

 

๑๐. กำรหนีออกจำกตัวอำคำร 

                                       

                                                    อย่ำใช้ลฟิต์ขณะเกิดเพลิงไหมอ้ย่ำงเด็ดขำด เพรำะลิฟต์    

                                             จะหยุดกำรท ำงำนเนื่องจำกไม่มีกระแสไฟฟ้ำ และไม่ควรใช้บันได  

                                             ภำยในอำคำรหรอืบันไดเลื่อน เนื่องจำกบันไดเหล่ำนีไ้ม่สำมำรถ  

                                             ป้องกันไฟและเปลวไฟได้ ให้ใชบ้ันไดหนีไฟภำยนอกอำคำรเท่ำนั้น  

                                              

 

๕๕ 



 

 

 

๑. ไฟประเภท A 

ได้แก่ เพลิงที่เกิดขึ้นจำกวัสดุติดไฟทั่วไป เช่น ไม้, ผ้ำ,กระดำษ,  

พลำสตกิ ฯลฯ ไฟที่เกิดจำกเชื้อเพลิงเหล่ำนี ้สำมำรถดับได้ดว้ย 

กำรให้ควำมเย็น โดยกำรใช้น้ ำฉีดเป็นฝอย หรอืฉีดพุ่งตรงไปยัง 

ต้นเพลิงนั้น ๆ ไฟประเภทนี้จะเหลือเถ้ำถ่ำนทิ้งไว้ 
 

๒. ไฟประเภท B 

                                       ได้แก่ เพลิงที่เกิดขึ้นจำกของเหลวหรอืแก๊ส เช่น น้ ำมัน, แก๊สต่ำง ๆ              
                                            จำระบี และสิ่งที่ใช้ส ำหรับล้ำงละลำยท ำควำมสะอำดต่ำง ๆ ซึ่งจะ       

                                            ดับได้ดว้ยวิธีป้องกันมใิห้อำกำศเข้ำไปรวมตัวกับเชื้อเพลิง หรือกำร          

                                            ลดอุณหภูมขิองเชือ้เพลิง โดยใช้โฟม, ผงเคมี, ฮำลอน (HALON),      

                                            หรอืคำร์บอนไดออกไซด์ ไฟประเภทนี้จะไม่มเีถ้ำถ่ำนเหลอืทิ้งไว้ 
 

 

๓. ไฟประเภท C 

 ได้แก่ เพลิงที่เกิดขึ้นจำกอุปกรณ์เครื่องมือไฟฟ้ำต่ำง ๆ  เชน่  

อุปกรณ์ระบบไฟฟ้ำ, เครื่องใช้ไฟฟ้ำ ฯลฯ ก่อนอื่นต้องพยำยำมตัด 

วงจรไฟฟ้ำเสียก่อน เพื่อลดอันตรำยลง กำรดับไฟต้องใช้เครื่องมอื 

ที่ไม่เป็นสื่อไฟฟ้ำ เช่น ฮำลอน (HALON), คำรบ์อนไดออกไซด์หรือ  

เคมีแห้ง 

 

๔. ไฟประเภท D 

                                      ได้แก่ เพลิงที่เกิดขึน้จำกวัสดุจ ำพวกโลหะติดไฟ เช่น แมกนีเซียม,                   
                                           โซเดียม, โปตัสเซียม ฯลฯ ลักษณะกำรลุกไหม้ของแมกนีเซียม ท ำให้ 

                                           เปลวเพลิงสว่ำงจ้ำ เป็นอันตรำยต่อสำยตำ และม่ำนตำ กำรดับเพลิง 

                                           ประเภทนีใ้ห้ใชส้ำรเคมีจ ำพวก SODIUM CHLORIDE (ผงเกลือแกง)   

                                           หรอืทรำยแหง้ (ห้ำมใช้น้ ำดับไฟประเภท D โดยเด็ดขำด ซึ่งจะท ำให้ 

                                           เกิดกำรระเบิดอย่ำงรุนแรง) 

กำรเลือกใช้เครื่องดับเพลงิ 
 

๕๖ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ดึง 

 ท ำกำรดึงสำยฉีดจำกที่เก็บ 

 

๒. ปลด 

 มอืหนึ่งจับที่ถังอกีมือหน่ึงท ำกำรดึงสลักเพื่อปลดล็อกวำลว์ที่หัวถัง 

 

๓. กด 

 มือหนึ่งท ำกำรกดก้ำนฉีด หรือบีบก้ำนทั้งสองชิ้นเข้ำหำกัน เพื่อท ำกำรฉีดสำรออกมำ ส่วนอีก

มอืหนึ่งจับหัวสำยฉีด 

 

๔. ส่ำย 

 ในขณะที่ฉีดสำรใส่ฐำนของไฟจะต้องท ำกำรส่ำยสำยฉีดไปมำทั้งซ้ำยและขวำเพื่อกวำดต้อน

และดักทิศทำงกำรหนีของไฟ จนเปลวไฟดับสนิท 

เทคนิคกำรใช้งำนถังดับเพลิง 
 

๕๗ 



 

 

  

๑. ตรวจสอบสภำพภำยนอกถังดับเพลิงด้วยกำรสังเกต 

                                                  ๑.๑ ตัวถังไม่มีควำมเสียหำย ไม่ยุบ ไม่บวม ไม่มีรอยร้ำว 

                                                  ๑.๒ ก้ำนและสลักพร้อมสำยฉีดต้องอยู่ในสภำพสมบูรณ์ 

 

 

 

๒. ตรวจสอบสภำพภำยใน ด้วยกำรสังเกตและตรวจวัด 

                                                      ๒.๑ จับถังคว่ ำหัวกลับทิศลงและฟังเสียงกำรไหล  

                                                                      ของสำรภำยในตัวถัง ถ้ำได้ยินแสดงว่ำยังใชไ้ด้

                                                      ๒.๒ ตรวจดูที่มำตรวัดควำมดันซึ่งจะมีระดับค่ำ                 

                                                                      ควำมดันของสำรว่ำยังอยู่ในระดับพร้อมใช้หรอื 

                                                                      ต้องท ำกำรเติมใหม่ 

                                                      ๒.๓ กรณีของถังดับเพลิงชนิดก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์                       

                                                                      ซึ่งไม่มมีำตรวัดควำมดัน ให้ตรวจวัดโดยกำร 

                                                                      ช่ังน้ ำหนักเทียบกับค่ำที่ระบุไว้ที่ถัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรตรวจสอบถังดับเพลงิ 
 

“เข็มตั้งยังใช้ได้ เข็มเอียงซ้ำยไม่ได้กำร” 

 

๕๘ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                           

 

 

 

 

 

สำยด่วน นิรภัย ปภ.    ๑๗๘๔ 

แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ำย        ๑๙๑ 

แจ้งเหตุเพลิงไหม้      ๑๙๙ 

กองปรำบปรำม     ๑๑๙๕ 

ศูนย์เตอืนภัยพิบัติแหง่ชำติ   ๑๘๖๐ 

สถำนีวทิยุชุมชน ร่วมด้วยช่วยกัน (FM ๙๖) ๑๖๗๗ 

สถำนีวทิยุ สวพ. ๙๑    ๑๖๔๔ 

ศูนย์จรำจรอุบัติเหตุ จส.๑๐๐   ๑๑๓๗ 

สถำนีดับเพลิงภูเขำทอง    ๐-๒๒๒๓-๓๖๒๐ 

สถำนีดับเพลิงสวนมะลิ    ๐-๒๒๒๓-๖๙๙๙ 

สถำนีต ำรวจนครบำลนำงเลิง้   ๐-๒๒๘๒-๓๒๙๔ 

กลุ่มงำนเทคนิคและบริกำร   ๐-๒๖๕๙-๖๑๘๑ 
 

เบอร์โทรศัพทท์ี่ส ำคญั 
 

๕๙ 



แผนผังกำรปฏิบัติกำรเมื่อเกิดเพลงิไหม้ในเวลำรำชกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูพ้บเห็นเหตุคนแรก/ที่อยู่ ตะโกนแจ้งเหตุ 

แจ้งผอ. ส ำนัก/กอง/กลุ่ม 

หนว่ยงำนที่เกิดเหตุ 

ดับเพลิง ณ จุดเกิดเหตุ+ผูพ้บเห็นคนแรก 

ดับเพลิงด้วยเครื่องดับเพลิงแบบมอืถือ 

ตรวจสอบสถำนกำรณ์ 

รำยงำนผอ. 

ส ำนัก/กอง/กลุ่ม 

รำยงำนผู้บัญชำกำรเหตุกำรณ์ 

ออกจำกสถำนที่เกิดเหตุทันที 

ดับเพลิงไม่ได้ ดับเพลิงได้ 

ให้สัญญำณแจง้เหตุเพลิงไหม้ 

รำยงำนหัวหน้ำหน่วยงำน 

รำยงำนผู้บัญชำกำรเหตุกำรณ์ 

รำยงำนหัวหน้ำหน่วยงำน 

รำยงำนผู้บัญชำกำรเหตุกำรณ์ 

แผนกำรดับเพลิง 

ทีมต่ำง ๆ ปฏิบัติตำมแผน 

ผูบ้ัญชำกำรเหตุกำรณ์สั่งให้ใช้แผนอพยพหนไีฟ 

กำรระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้น 

กำรระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง 

รำยงำน/สรุปเหตุกำรณ์ 

ผูบ้ัญชำกำรเหตุกำรณ์ 

เพลิงสงบ 

 ผู้บัญชำกำรเหตุกำรณ์ หมำยถงึ อธิบดีกรมพัฒนำสังคมและสวัสดกิำร 

หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมำย 

 ในเวลำรำชกำร ให้รำยงำนหัวหนำ้กลุ่มงำนเทคนิคและบริกำรเป็นล ำดับแรก 

๖๐ 



แผนผังกำรปฏิบัติกำรเมื่อเกิดเพลงิไหม้นอกเวลำรำชกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูพ้บเหตุคนแรก 

ไฟสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

แจ้งจนท. รักษำควำมปลอดภัย/สำยด่วนป้องกัน

และบรรเทำสำธำรณภัย กทม. โทร. ๑๙๙ 

ผูพ้บเหตุคนแรกดับเพลิงด้วย 

เครื่องดับเพลิงแบบมอืถือ 

แจ้งผูเ้กี่ยวข้องทรำบเพื่อติดตำมสถำนกำรณ์ 

 หนว่ยดับเพลิง โทร. ๑๙๙ 

 ผูอ้ ำนวยกำรดับเพลิง 

 ผูแ้ทนประจ ำชั้นอำคำรที่เกิดเหตุ 

กำรระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง 

กำรระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้น 

รำยงำน/สรุปเหตุกำรณ์ 

ผูบ้ัญชำกำรเหตุกำรณ์ 

เพลิงสงบ 

ให้ใชแ้ผนกำรดับเพลิง 

รำยงำนผอ. ส ำนัก/กอง/กลุ่ม 

ดับไฟไม่ได ้

ออกจำกที่เกิดเหตุ 

รำยงำนผอ. ส ำนัก/กอง/กลุ่ม 

รำยงำนผู้บัญชำกำรเหตุกำรณ์ 

ดับไฟได ้

รำยงำนผอ.ส ำนัก/ 

กอง/กลุ่ม 

สรุปรำยงำน 

ผูบ้ัญชำกำรเหตุกำรณ์ 

 ผู้บัญชำกำรเหตุกำรณ์ หมำยถงึ อธิบดี

กรมพัฒนำสังคมและสวัสดกิำร 

หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมำย 

 นอกเวลำรำชกำร ให้รำยงำนหัวหนำ้กลุ่ม

งำนเทคนิคและบริกำรเป็นล ำดับแรก 

๖๑ 



แผนผังกำรระงับอัคคภีัยและกำรอพยพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ดับได้ ดับเพลิงทันที รำยงำนผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชัน้ 

ผูพ้บเหตุคนแรก ตัดสินใจว่ำดับเพลิงได้ 

ด้วยตนเองหรอืไม่ 
ดับได้ รำยงำนผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชัน้ 

ใช้แผนปฏิบัติกำร 

ระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นลุกลำม 

 แจ้งหน่วยดับเพลิง ๑๙๙ 

 ผูม้ีหน้ำที่ปฏิบัติหน้ำที่ทันที 

 จนท.รักษำควำมปลอดภัย

จัดกำรจรำจรโดยรอบกรมฯ 

ใช้แผนกำรอพยพหนีไฟ 

 เคลื่อนย้ำยอพยพคน 

 ตรวจสอบยอดจ ำนวนคน 

 ปฐมพยำบำลเบือ้งตน้ 

 รำยงำนผู้บังคับบัญชำและ

หัวหนำ้ชุดปฏิบัติกำรดับเพลิง 

 ควบคุมอย่ำใหใ้ครเข้ำไปเก็บ

สิ่งของสว่นตัวอีก 

ใช้แผนปฏิบัติกำร 

ระงับเพลิงไหม้ขั้นต้น 

 แจ้งเจ้ำหน้ำที่รักษำควำม

ปลอดภัยชว่ยกันดับเพลิง 

 แจ้งกลุ่มงำนเทคนิคและ

บริกำร 

 

ดับ 

ไม่ได้ 
แจ้งเพื่อนรว่มงำน/ 

หัวหนำ้ช่วยดับเพลิง 

ดับ 

ไม่ได้ 

ดับ 

ไม่ได้ 

๖๒ 



แผนผังแสดงขั้นตอนกำรฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อได้ยินเสียงตำมสำย 

ประกำศให้ซ้อมหนไีฟ 

กำรแสดงวิธีกำรใชเ้ครื่องดับเพลิงแบบมอืถือ 

ให้ผู้ซ้อมหนีไฟได้ชมตัวอย่ำง 

ให้ผู้น ำอพยพ ผู้ช่วยอพยพ และผู้ช่วยตรวจค้นหำ ไปที่

เก็บอุปกรณ์สนับสนุนกำรอพยพ และปฏิบัติกำร 

ให้เจ้ำหน้ำที่ทุกคนเดินลงบันได และหำ้มใช้ลฟิต์ 

เพื่อไปรวมตัวกันที่จุดรวมพล 

ประธำนกำรฝกึซ้อมกล่ำวขอบคุณ 

และบอกเลิกกำรซ้อม โดยใหทุ้กคนปรบมอืพร้อมกัน ๓ ครั้ง 

เสร็จสิน้กำรฝกึซ้อมอพยพหนไีฟ 

ให้ผู้ซ้อมหนีไฟ จัดแถวหน้ำกระดำน หันหนำ้เข้ำอำคำร 

กำรจัดแถวให้แบ่งตำมชัน้ที่ท ำงำน 

โดยผู้ที่ท ำงำนอยู่ช้ันที่ ๑ อยู่แถวที่ ๑ ตำมล ำดับช้ัน 

๖๓ 



แผนผังแสดงควำมเชื่อมโยงของระบบรองรับภำวะฉุกเฉิน 

ต่อกำรด ำเนินกำรตำมพันธกิจของกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร 

ว่ำสำมำรถด ำเนนิกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ภำยหลังเกิดเพลงิไหม้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบที่ส ำคัญที่ท ำใหก้ำรด ำเนินกำรตำมพันธกิจหลักของ พส. เป็นไปตำมปกติมีดังนี้ 

๑. ตัวข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของ พส.ในส ำนัก/กอง/กลุ่มต่ำง ๆ 

๒. ตัวอำคำรสถำนที่ปฏิบัติรำชกำร 

๓. เอกสำรข้อมูลที่ส ำคัญ รวมไปถึงระบบข้อมูลที่มอียู่ในระบบสำรสนเทศ 

๔. อุปกรณ์ต่ำง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้ำอี้ รถยนต์ เป็นต้น 

ด ำเนนิกำรตำมพันธกิจของ พส. 

เกิดเหตุเพลิงไหม้ 
เกิดเหตุไฟไหม ้ระบบรองรับภำวะฉุกเฉิน 

“แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย” 

ดับได้ ดับไม่ได้ 

กำรปฏิบัติงำนหลังเพลิงสงบ 

 จัดหำสถำนที่ปฏิบัติงำนช่ัวครำว 

 ซ่อมแซมหรอืจัดหำอุปกรณ์ใหม่ 

 จัดหำสถำนที่ท ำงำนใหม่ และประชำสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้อง 

รับทรำบ พร้อมหมำยเลขโทรศัพท์ที่ตดิต่อได้ 

 เก็บเอกสำรไว้ที่เดิม และใช้ระบบส ำรองข้อมูลและ

เอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ 

กำรปฏิบัติภำยหลังเพลิงสงบ 

 รักษำพยำบำล 

 ซ่อมแซมอำคำร 

 น ำข้อมูลเก็บไว้ที่เดิม 

 เก็บอุปกรณ์ไว้ที่เดิม 

ด ำเนนิกำรตำมพันธกิจของกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

สถำนที่ส ำรองในกำรปฏิบัติหนำ้ที่ พร้อมองคป์ระกอบส ำคัญ 

เสียหำยบำงสว่น เสียหำยสิน้เชิง 

๖๔ 



ที่ต้ังกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร 

๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหำนำค เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย กรุงเทพมหำนคร ๑๐๑๐๐

 

๖๕ 



 

๖๖ 



 

๖๗ 



 

๖๘ 



 

๖๙ 



 

๗๐ 



 

๗๑ 



 

๗๒ 



 

๗๓ 



 
๗๔ 



 

๗๕ 



 

๗๖ 



๗๗ 


