
CMU
LHM



CMU
LHM ขัน้ตอนการซอ้มอพยพหนีไฟในอาคาร



6. หากผูพ้บเหต ุดบัไม่ได ้แจง้อาคารสถานที่ น าทีมดบัเพลิงเขา้ปฏิบตั ิไม่สามารถดบัได ้แจง้ประชาสมัพนัธ ์และขออนุญาต
ใชแ้ผน

7. ประชาสมัพนัธ์ ประสานงานโทรแจง้เหต ุ(งานบริหารทัว่ไป, ฝ่ายส่งเสริม-ศิลปวฒันธรรม, รปภ.มช., ดบัเพลิงเทศบาล) 
(แจง้เหตแุละสถานที่เกิดเหตไุฟไหม ้และใหทุ้กคนอพยพออกจากตวัอาคาร)

8. เม่ือสญัญาณ Fire Siren ดงัข้ึน (อตัโนมตั)ิ

9. ทุกคนในอาคารอพยพออกจากตวัอาคารไปรวมกนัท่ีบริเวณ จุดรวมพล บริเวณสนามดา้นหนา้อาคารส านักงาน  

ส านักสง่เสริมศิลปวฒันธรรม
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10. รถดบัเพลิง มาถึงจุดเกิดเหตุ (ชุดผจญเพลิง) แนะน าทีมดบัเพลิงไปที่จุดเกิดเหตุ

11. บุคลากรทุกคน อพยพออกจากอาคารทั้งหมดอยูป่ระจ  าท่ี ณ จุดรวมพล 

รอค าสัง่จากผูบ้งัคบับญัชา

12. งานบุคคล ตรวจสอบจ านวนเจา้หนา้ที่เจา้หนา้ที่ 

13. งานบุคคล รายงานเหตใุหผู้บ้ริหาร (รายงานผูบ้าดเจบ็, เสียชีวิต, ความเสียหาย)

14. ผูอ้  านวยการดบัเพลิง คอยบญัชาการ ณ ศูนยบ์ญัชาการ
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หน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน
ในต าแหน่งตามแผนปฏิบัติงาน



CMU
LHMผูอ้ านวยการดบัเพลิง ใหถื้อปฏิบตัดิงัน้ี

1. อ านวยการและสัง่การใหใ้ชแ้ผนปฏิบตักิารควบคมุอคัคีภยั

2. มีอ านาจในการสัง่การและขอความรว่มมือใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้ง หรอืพนกังานมาช่วยเหลือ
ในการควบคมุอคัคีภยั

3. มีอ  านาจในการสัง่การทุกฝ่ายใหห้ยุดหรอืปฏิบตักิารในการสกดักั้นไฟ หรอืลดความรุนแรง
ของอคัคีภยั

4. สามารถสัง่การในการตดิตอ่ขอความช่วยเหลือจากภายนอกหน่วยงาน

5. รายงานผลการเกิดอคัคีภยัตอ่ผูอ้  านวยการส านกัส่งเสริมศิลปวฒันธรรมโดยเร็ว
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หน่วยสนบัสนุนงานพาหนะ (พนกังานช่าง)

1. เตรยีมรถเพ่ือรอรบัค าสัง่จากผูอ้  านวยการดบัเพลิง ในการสนบัสนุนเรื่องการขนยา้ย

2. รายงานตวัตอ่ผูอ้  านวยการดบัเพลิงและรอรบัค าสัง่ในการช่วยเหลือผูไ้ดร้บับาดเจบ็จากการ
เกิดเหตเุพลิงไหม้

หน่วยประชาสมัพนัธแ์ละประสานงาน ใหถื้อปฏิบตัิดงัน้ี
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หน่วยสนบัสนุนศูนยร์วมขา่วสาร (ประชาสมัพนัธ)์

1. ทนัทีท่ีไดย้นิสญัานแจง้เตอืน ใหป้ระสานงานกบัเจา้หนา้ที่ท่ีอยูใ่กลจุ้ดเกิดเหต ุหรือ แจง้
อาคารสถานท่ี เพ่ือตรวจสอบพ้ืนท่ีเกิดเหตุ

2. ใหศู้นยร์วมข่าวสารสอบถามรายละเอียดขอ้มูลจากพ้ืนท่ีเกิดเหตเุพลิงไหม ้โดยละเอียด 
จากผูท่ี้ปฏิบตังิานในพ้ืนท่ีเกิดเหตเุพลิงไหม ้

- ลกัษณะการเกิดเหตุ

- มีผูไ้ดร้บัรบับาดเจ็บหรือหมดสติ หรือไม่

หน่วยประชาสมัพนัธแ์ละประสานงาน ใหถื้อปฏิบตัิดงัน้ี
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3. ใหศู้นยค์อยตดิตามข่าวการเกิดเพลิงไหมจ้ากหวัหนา้หน่วยดบัเพลิง

4. ตดิตอ่ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก เม่ือไดร้บัค าสัง่จากผูอ้  านวยการดบัเพลิง

5. หลงัจากเพลิงสงบแลว้ใหแ้จง้ใหทุ้กฝ่ายทราบ



เม่ือไดร้บัแจง้ว่าเกิดเหตเุพลิงไหม ้ใหป้ฏิบตัดิงัน้ี
1. ในขณะที่สญัญาณแจง้เหตเุพลิงไหมก้ าลงัดงัอยู ่ใหต้ดิตอ่หน่วยดบัเพลิง มช. 42000 และ

หน่วยดบัเพลิงทอ้งที่ โทร. 199, 053-234444
2. ตดิตอ่สถานีต ารวจ 191,053-211750 (สภต.ภูพิงคฯ์)
3. ตดิตอ่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (กรณีมีผูไ้ดร้บับาดเจบ็) โทรศพัทภ์ายใน 

435677 , 435602-3

CMU
LHMพนกังานโทรศัพท ์(OPRATOR)
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ใหถื้อปฏิบตัดิงัน้ี

1. เคลื่อนยา้ยบุคคลมายงัจดุรวมตวัฉุกเฉิน บรเิวณจดุรวมพล
2. ตรวจเช็คยอดบุคลากร ครบ / ไม่ครบ 
3. รายงานผูอ้  านวยการดบัเพลิง

หัวหนา้ฝ่ายอพยพ
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ใหถื้อปฏิบตัดิงัน้ี 
1. คอยช่วยเหลือประสานระหว่างผูอ้  านวยการดบัเพลิง ยามรกัษาการณ ์และ

ผูเ้ก่ียวขอ้ง
2. คอยรบั-สง่ ค าสัง่จากผูอ้  านวยการดบัเพลิงในการตรวจสอบผูท่ี้ไดร้บับาดเจบ็
3. ใหก้ารปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้

หน่วยปฐมพยาบาล
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เจา้หนา้ท่ี รปภ. ใหถื้อปฏิบตัิดงัน้ี

1. ใหร้ีบไปยงัจดุเกิดเหต ุคอยรบัค าสัง่จากผูอ้  านวยการดบัเพลิงและหวัหนา้ฝ่าย
ประสานงาน

2. ป้องกนัมิใหบุ้คคลภายนอกท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ก่อนไดร้บัอนุญาต
3. ควบคมุป้องกนัทรพัยส์ินท่ีเสียหาย เคล่ือนยา้ยน ามาเก็บไว้
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ผูพ้บเหต ุและดบัเพลิงเบ้ืองตน้

- ถา้เพลิงเริ่มไหมเ้พียงเล็กนอ้ย สามารถดบัไดด้ว้ยตนเอง โดยใชอุ้ปกรณ ์การ
ดบัเพลิงท่ีอยูใ่กลต้วั เช่น เครื่องดบัเพลิงขั้นตน้ 

- ถา้ไม่สามารถดบัเพลิงได้ ใหป้ฏิบตัดิงัตอ่ไปน้ี
แจง้จดุท่ีเกิดเหตเุพลิงไหม ้(ปฏิบตัติามแผน)
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หน่วยงานท่ีควรตดิตอ่เม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม้

รปภ.มช 41190
ศูนยแ์ม่ข่ายวิทยุเอราวณั 41191, 42000
รถบริการฉุกเฉินนอกเวลาราชการ 43046
สภต.ภูพิงค์ 053-211750
ศูนยร์บัแจง้เหตเุพลิงไหม้ 199
สถานีดบัเพลิงชา้งเผือก 053-222852
สถานีดบัเพลิงเทศบาลนครเชียงใหม่ 053-234444, 259199

053-259191
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LHMหน่วยงานภายในท่ีควรตดิตอ่เม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม้

ผูอ้  านวยการ 43621
รองผูอ้  านวยการ 43622
เลขานุการส านกัฯ 43631
งานบริหารทัว่ไป 43635
อาคารสถานท่ี 43633
ประชาสมัพนัธ์ 43625



CMU
LHMสญัญานมือท่ีใชใ้นการดบัเพลิง

ใหเ้ปิดน ้ำ

ใหปิ้ดน ้ำถำวร

ใหล้ดแรงดนัน ้ำลง

ใหเ้พิ่มแรงดนัน ้ำ

ใหปิ้ดน ้ำชัว่ครำว



CMU
LHMสญัลักษณ ์ใชส้ าหรบัติดส่ิงของท่ีขนยา้ยในการหนีไฟ

• สีแดง หมายถึง ส่ิงของส าคญัท่ีสุดอนัดบัแรก เพื่อน า
ออกจากพื้ นท่ีไปยงัจุดรวมพลกอ่น

 สีเหลือง หมายถึง ส่ิงของท่ีส าคญัรองลงมาอนัดบัสอง 
เพื่อน าออกจากพื้ นท่ีไปยงัจุดรวมพล

• สีน ้าเงิน หมายถึง ส่ิงของท่ีส าคญัรองลงมาอนัดบัสาม 
เพื่อน าออกจากพ้ืนท่ีไปยงัจุดรวมพล
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แผนการบรรเทาทุกข์
แผนการบรรเทาทุกขห์ลงัจากเหตเุพลิงไหมส้งบลง ประกอบดว้ย

1.การประสานงานกบัหน่วยงานช่วยเหลือจากภายนอก

2.การส ารวจความเสียหาย

3.การรายงานตวัของเจา้หนา้ท่ีทุกคน และก าหนดจุดนดัพบของบุคลากร

4.การปฐมพยาบาลผูบ้าดเจบ็ การคน้หาผูร้อดชีวิต และการขุดคน้หาผูเ้สียชีวิต

5.การเคลื่อนยา้ยผูป้ระสบภยั ทรพัยส์ินของผูเ้สียชีวิต

6.การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบตังิานและรายงานสถานการณเ์พลิงไหม้

7.การช่วยเหลือสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยั

8.การปรบัปรุงแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้เพ่ือใหส้  านกัส่งเสริมศิลปวฒันธรรม สามารถ
ด าเนินการกิจการไดโ้ดยเร็วท่ีสุด
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หนา้ท่ีความรบัผดิชอบใหอ้า้งอิงตามแผนคือ
หน้าที่รับผิดชอบ ผู้ปฏิบัติ

1 การติดตอ่ประสานงานกบัหนว่ยงานของรัฐ หนว่ยประชาสมัพนัธ์

2 การส ารวจสถานที่เกิดเหต ุส ารวจความเสยีหาย อาคารสถานท่ี

3 การรายงานตวัของเจ้าหน้าที่ทกุฝ่ายและก าหนดจดุนดั พบของบคุลากร บคุคล

4 การปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ หนว่ยพยาบาล

5 การค้นหาผู้รอดชีวิต และการขดุค้นหาผู้ที่เสยีชีวิตจากอคัคีภยั -งานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
เทศบาลนครเชียงใหม่
-อาคารสถานท่ี

6 การเคลือ่นย้ายผู้ประสบภยั ทรัพย์สนิของผู้ เสยีชีวิต -งานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
เทศบาลนครเชียงใหม่
-อาคารสถานท่ี

7 การประเมินผลความเสยีหาย ผลการปฎิบตัิงานและรายงานสถานการณ์
เพลงิไหม้

-งานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
เทศบาลนครเชียงใหม่
-อาคารสถานท่ี

8 การช่วยเหลอืสงเคราะห์ผประสบภยั บคุคล

9 การปรับปรุงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้ส านกัสง่เสริมศิลปวฒันธรรม สามารถ
ด าเนินการกิจการได้โดยเร็วที่สดุ

ผู้บริหาร
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แผนการปฏิรปูฟ้ืนฟู
แผนปฎิรูปฟ้ืนฟูไดแ้ก่การน ารายงานการประเมินจากความเสียหายสถานที่จริงที่เกิดอคัคีภยั มาท าการปรบัปรุงแกไ้ขป้องกนัจากปัญหาที่เกิดข้ึนในแผนตา่งๆ ไดแ้ก่

1. แผนการป้องกนัอคัคีภยั (ก่อนเกิดเหต)ุ

2. แผนปฎิบตัเิม่ือเกิดเหตเุพลิงไหม ้(ขณะเกิดเหต)ุ

3. แผนการอพยพหนีไฟ (ขณะเกิดเหต)ุ

4. แผนการบรรเทาทุกข ์(ทนัทีที่เพลิงสงบ) 

รวมทั้งการปรบัปรุงแกไ้ขในตวับุคลากร อุปกรณเ์ครื่องมือตา่งๆ วิถีการ การหาสาเหตเุพ่ือหามาตรการป้องกนัไม่ใหเ้กิดเหตซุ ้าอีก โดยการประชุมของ
คณะกรรมการกบัผูบู้ร้ิหารระดบัสูง

โครงการเพ่ือรองรบัแผนปฎิรูปฟ้ืนฟู ประกอบไปดว้ยโครงการ ดงัน้ี 

1. โครงการประชาสมัพนัธ ์สาเหตกุารเกิดอคัคีภยัและแนวทางป้องกนั ใหก้บ้ผูท้ี่มีความเก่ียวขอ้งทราบ 

2. โครงการสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยัจากการเกิดอคคัคีภยั

3. โครงการปรบัปรุงซ่อมแซม และสรรหาสิ่งที่เสียหายหรือสูญเสีย ที่เกิดจากอคัคีภยัใหก้ลบัคืนสู่สภาพปกตริวมทั้ง การคดัแยกขยะหลงัการเกิดเพลิงไหมเ้พื่อน า 
ไปก าจดั ตามวิธีปฏิบตังิานการคดัแยกขยะขององคกร์ 



Thank You
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