๑

คูมือปฏิบัติงาน
การปองกันและระงับอัคคีภัย
หนวย สลก.บก.ทท.
๑. วัตถุประสงค
๑.๑ เพื่อกําหนดมาตรการปองกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสินจากอัคคีภัย ภายใน
สํานักงานเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย ใหเหมาะสม และเปนแนวทางในการระงับความเสียหาย
จากเหตุอัคคีภัย ไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๑.๒ เพื่อใหทุกสวนราชการในสํานักงานเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทยใชเปนคูมือ
และแนวทางในการดําเนินงานดานการปองกันและระงับอัคคีภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ สรางความมั่นใจใน
เรื่องความปลอดภัยตอกําลังพลกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม ลดอัตราการเสี่ยงตอการเกิดเหตุอัคคีภัย
๒. ขอบเขต
ระเบียบปฏิบัตินี้ครอบคลุมการปองกันและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยภายในเวลาราชการ ๓
ขั้นตอน ไดแก ขั้นตอนที่ ๑ : กอนเกิดเหตุ คือการปองกันอัคคีภัย โดยใชการตรวจตราปองกันอัคคีภัย ,
ขั้นตอนที่ ๒:ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม โดยใชการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย และขั้นตอนที่๓ : หลังเกิดเหตุเพลิง
ไหม โดยใช การปฏิบั ติภ ายหลัง เพลิง สงบ คูมือ ปฏิ บัติ ง านนี้ใ ชบั งคับ ภายในพื้ นที่ สํา นั กงานเลขานุก าร
กองบัญชาการกองทัพไทย
๓. คําจํากัดความ
ปองกันอัคคีภัย หมายความวา การดําเนินการเพื่อมิใหเกิดเพลิงไหม และใหหมายความ
รวมถึงการเตรียมการเพื่อรองรับเหตุการณเมื่อเกิดเพลิงไหมดวย
ระงับอัคคีภัย หมายความวา การดับเพลิงและการลดการสูญเสียชีวิตรางกายและทรัพยสิน
อันเนื่องมาจากการเกิดเพลิงไหม
สวนราชการ หมายถึง หนวยขึ้นตรงสํานักงานเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งมี
สํานักงานตั้งอยูในพื้นที่สํานักงานเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย
ผูอํานวยการดับเพลิงทั่วไป สํานักงานเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย หมายถึง
ผูมีหนาที่รับผิดชอบในการปองกันและการดับเพลิงในพื้นที่รับผิดชอบของสวนราชการ ตามแผน
หรือคําสั่งของสํานักงานเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย
ผูอํานวยการดับเพลิงขั้นตน หมายถึง หัวหนาหนวยระดับกอง ซึ่งเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น
ในพื้นที่รับผิดชอบ ใหถือวาหัวหนาหนวยนั้นเปนผูอํานวยการดับเพลิงขั้นตน
นายทหารเวรรักษาความปลอดภัย สลก.บก.ทท. หมายถึง ขาราชการที่ทาง สลก.บก.ทท.
ออกคําสั่งแตงตั้งเปนนายทหารเวรรักษาความปลอดภัย สลก.บก.ทท.ประจําเดือน
ชุดดับเพลิงขั้นตน หมายถึง ขาราชการของ สลก.บก.ทท.ที่ไดรับการแตงตั้งเปนเจาหนาที่
ระงับอัคคีภัยในสํานักงานเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทยตามคําสั่งเฉพาะที่ ๑๓๒ /๕๒ ลง ๒ ก.ค.๕๒

๒

สิ่งที่ทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย หมายความวา เชื้อเพลิง สารเคมี หรือวัตถุอื่นใดไมวาจะมี
สถานะเปนของแข็ง ของเหลว หรือกาซ ที่อยูในภาวะพรอมจะเกิดการสันดาปจากการจุดติดใด ๆ หรือการ
สันดาปเอง
พื้ น ที่ ร วมพล หมายถึ ง พื้ น ที่ ที่ กํ า หนดให ข า ราชการไปรวมตั ว กั น เพื่ อ รอคํ า สั่ ง จาก
ผูอํานวยการดับเพลิงขั้นตน หรือผูอํานวยการดับเพลิงทั่วไป เพื่อการจัดกําลังเขาปฏิบัติตามแผนหรือคําสั่ง
ดับเพลิงเมื่อเกิดอัคคีภัย
พื้นที่รวบรวมสิ่งของ หมายถึง พื้นที่รวบรวมสิ่งของขนยายของหนวยเมื่อเกิดอัคคีภัย
ทางหนี ไฟ หมายถึ ง ช องทางออกจากอาคารที่จัดทํ าขึ้นไว เฉพาะสํา หรั บใชเ ปนชอง
ทางออกจากอาคารเมื่อเกิดอัคคีภัย
การจัดเก็บเอกสาร แบงความเรงดวนไว ๒ ลําดับ คือ
- เรงดวนลําดับที่ ๑ : ขนยายอันดับ ๑ หมายถึง เอกสาร ขอมูล และสิ่งอุปกรณที่มี
ความสําคัญตอหนวย
- เรงดวนลําดับที่ ๒: ขนยายอันดับ ๒ หมายถึง เอกสาร และสิ่งอุปกรณที่มี
ความสําคัญรองลงมา
๔. หนาที่ความรับผิดชอบ
ผูปฎิบัติงาน
หนาที่รับผิดชอบ
ผูอํานวยการดับเพลิงทั่วไป ใหถือปฏิบัติดังนี้
๑. อํานวยการและสั่งการใหใชแผนปฏิบัติการควบคุมอัคคีภัย
(รองลก.บก.ทท.(๑) )
๒. มีอํานาจในการสั่งการและขอความรวมมือใหบุคคลที่เกี่ยวของหรือพนักงาน
รองผูอํานวยการดับเพลิง
มาชวยเหลือในการควบคุมอัคคีภัย
ทั่วไป
๓. มีอํานาจในการสั่งการทุกฝายใหหยุดหรือปฏิบัติการในการตอสูไฟหรือลด
(รองลก.บก.ทท.(๒) )
ความรุนแรงของอัคคีภัย
๔. สามารถสั่งการใหติดตอขอความชวยเหลือจากภายนอก
๕. จัดใหมีการสอบสวน และรายงานความเสียหายจากเหตุอัคคีภัย ให
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นทราบ
ผูอํานวยการดับเพลิงขั้นตน ๑. มีหนาที่อํานวยการดับเพลิงขั้นตนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมทันทีที่ทราบวาเหตุ
(หัวหนาแผนกสวนราชการ เพลิงไหมในพื้นที่ของตนเอง
๒. แจงขาวโทรศัพทศูนยรวมขาวสารและการสื่อสารเพื่อแจงหนวยที่เกี่ยวของ
ตนเพลิง)
ดังนี้ สารวัตรทหาร กรมยุทธบริการทหาร , กองรักษาการณ, ตอนกองบัญชาการ
กองบัญชาการกองทัพไทย, สํานักงานแพทยทหาร
๓. ใหรายงานตอผูอํานวยการดับเพลิงทั่วไปเพื่อทําการแบงเปนชุดชวยเหลือ
การปฏิบัติงาน
๔. ประสานใหพนักงานดับเพลิงจากหนวยงานภายนอกที่ทราบเหตุเพลิงไหม

๓

ผูปฎิบัติงาน

หนาที่รับผิดชอบ
มาชวยเหลือในการควบคุมอัคคีภัย

๑. ตรวจตราเครื่องมือดับเพลิงใหอยูในสภาพใชงานตลอดเวลา ระมัดระวังการกอ
วินาศภัย
๒. ใหรีบไปยังจุดเกิดเหตุ คอยรับคําสั่งจากผูอํานวยการดับเพลิงทั่วไปและหัวหนา
แผนก
๓. ปองกันมิใหบุคคลภายนอกที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของเขากอนไดรับอนุญาต
๔. ทําหนาที่ผูนําทางเมื่อใชแผนอพยพหนีไฟ
ชุดดับเพลิงขั้นตน ๓ กลุม ๑. กลุมที่ ๑ : ปฏิบัติหนาที่ในการใชอุปกรณดับเพลิง ตามพื้นที่ที่กําหนด เมื่อเกิด
ตามคําสั่งแตงตั้งขาราชการ เพลิงในพื้นที่ตัวเองไมวา มากหรือนอยชุดปฏิบัติการชุดนี้จะทําการดับเพลิงทันทีที่
ปฏิบัติหนาที่ในการระงับ เกิดเหตุ
อัคคีภัย ประกอบคําสั่ง
๒. กลุมที่ ๒: มีหนาที่ในการขนยายเอกสารและวัสดุอุปกรณ
สลก.บก.ทท.(เฉพาะ)ที่
๓. กลุมที่ ๓ : มีหนาที่เฝาสิ่งของที่ขนยายและกําลังหนุนในการปฏิบัติการระงับ
๑๓๒/๕๒ ลง๒ ก.ค.๕๒ อัคคีภัย
(ตามแนบผนวก ก )
ศูนยรวมขาวสารและการ ใหศูนยรวมขาวสารและการสื่อสารคอยชวยเหลือ ดังนี้
๑. ใหศูนยรวมขาวฯ ตรวจสอบจากพื้นที่เกิดเพลิงไหมจากผอ.ดับเพลิงขั้นตน/
สื่อสาร
ทั่วไป และแจงเหตุเพลิงไหมแกผูเกี่ยวของ
(ผูชวยนายทหารเวรรักษา
๒. ติดตอขอความชวยเหลือจากภายนอก เมื่อไดรับคําสั่งจากผูอํานวยการดับเพลิง
ความปลอดภัย สลก.บก.
ทั่วไป
ทท.
๓. ประกาศเสียงตามสาย “หนีไฟ ” ถาเกิดเพลิงไหมขั้นลุกลามไมสามารถควบคุม
ไดเมื่อไดรับคําสั่งจากผูอํานวยการดับเพลิงทั่วไป
๔. ใหศูนยคอยติดตามขาวการเกิดเพลิงไหมจากผูอํานวยการดับเพลิงขั้นตน/ทั่วไป
๕. หลังจากเพลิงสงบแลว ใหประกาศเสียงตามสาย
นายทหารเวรรักษาความ
ปลอดภัย สลก.บก.ทท.

๔

๕. กระบวนการ (Work Flow)
๕.๑ ขั้นตอนกอนเกิดเหตุ : การตรวจตราปองกันอัคคีภัย
ลําดับ

ผังกระบวนการ

๑.

ระยะเวลา

รับ - สงหนาที่

๒.

ตรวจสอบ/บันทึกขอมูลลงสมุด
รับ-สงหนาที่นายทหารเวร

นายทหารเวรและผช.
นายทหารเวร

๑๐ นาที

ตรวจสถานที่ / นับยอดสิ่งอุปกรณ
ในความรับผิดชอบ และเสนทาง
หนีไฟ ,สิ่งกีดขวางทางหนี, กุญแจ
ประตู,จุดสัญญาณแจงเหตุ,จุดตัด
กระแสไฟ
- ตรวจเช็คความดันถังเคมีดับเพลิง
และสายฉีดน้ําดับเพลิง

นายทหารเวรและ
ผช.นายทหารเวร

๕ นาที

ประเมินพิจารณาขอบกพรองวามี
ขอบกพรองหรือไม

นายทหารเวรและ
ผช.นายทหารเวร

๑๐ นาที

ถาพบขอบกพรองรายงาน
ขอบกพรองใหผอ.กองธุรการเพื่อ
ตรวจสอบ
ผอ.กองธุรการแจงขอบกพรองที่
พบใหแผนกสงกําลังและบริการ
ดําเนินการแกไข
ถาแผนกสงกําลังและบริการไม
สามารถปรับปรุงแกไขไดขอรับ
การสนับสนุนจาก ตอนบก.

นายทหารเวรและ
ผช.นายทหารเวร

๑๐ นาที

ตรวจสอบอุปกรณดับเพลิง

๔.

ประเมิน
ขอบกพรอง ?

๕.

YES

รายงานผอ.กองธุรการ
NO

๖.

๗.

แจงหน.แผนกสงกําลัง
และบริการแกไข
สนับ
สนุน
ตอน
บก.

๒๐ นาที

๓๐ นาที

NO

ผูรับผิดชอบ

๕ นาที

ตรวจสถานที่ตามที่กําหนด
- ชองทางหนีไฟ –กุญแจประตูหนีไฟ
- จุดสัญญาณแจงเหตุ,จุดตัดกระแสไฟ
๓.

รายละเอียดงาน

ปรับปรุงแกไข?

นายทหารเวรและ
ผช.นายทหารเวร

ผอ.กองธุรการ

หน.แผนกสงกําลัง
และบริการ

YES

๘.

๑๐ นาที
สรุปรายงาน

เมื่อดําเนินการแกไขแลวเสร็จสรุป นายทหารเวรและ
รายงานประจําวันลงในสมุด
ผช.นายทหารเวร
บันทึกประจําวัน

๕

๕.๒ ขั้นตอนขณะเกิดเหตุเพลิงไหม : การปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย
ผังกระบวนการ
ลําดับ
๑.

ขาราชการที่พบ
เหตุเพลิงไหม

๒.

แจงเหตุเพลิงไหม และ
ดําเนินการดับเพลิงขั้นตน

๓.

ระยะเวลา

ขาราชการผูพบเหตุเพลิงไหมประสบเหตุ
ตรวจสอบจุดเกิดเหตุทันที

ขาราชการที่พบเหตุ
เพลิงไหม

ทันที

- กดสัญญาณเตือนภัย FIRE ALARM
- รองตะโกนวา “ไฟไหม”
-ใชถังเคมีดับเพลิง, ใชสายฉีดน้ําดับเพลิง
- ตัดกระแสไฟ
-นายทหารเวร/ผอ.ดับเพลิงขั้นตนแจงเหตุ
ศูนยรวมขาวสารฯ ,ผอ./รองผอ.ดับเพลิง
ทั่วไปและลก.บก.ทท.

ขาราชการที่พบเหตุ
เพลิงไหม

แจงผอ.ดับเพลิงทั่วไป,ศูนยรวมขาวสารฯ
และผูบังคับบัญชา
อํานวยการดับเพลิง

๕.
ควบคุม?

๖.

YES

NO

ทันที

ผอ.ดับเพลิงทั่วไปอํานวยการชุดดับเพลิง
ขั้นตนใหปฏิบัติตามหนาที่ ๓ กลุม
ทันที - ผอ.ดับเพลิงทั่วไปประเมินสถานการณ
เพลิงไหมสามารถควบคุมไดหรือไม

ศูนยรวมขาวสารฯแจง ผกข.เพื่อ
ดําเนินการดับเพลิงไหมขั้นรุนแรง

ผูอํานวยการ
ดับเพลิงขั้นตน

ผูอํานวยการ
ดับเพลิงทั่วไป
ผูอํานวยการ
ดับเพลิงทั่วไป

ทันที

ถาประเมินแลวไมสามารถดับเพลิงไดใหผอ. ผูอํานวยการ
ดับเพลิงทั่วไปสั่งใชแผนปฏิบัติการเมื่อเกิด ดับเพลิงทั่วไป
เพลิงไหมขั้นรุนแรงโดยกดสัญญาณเตือนภัย
ยาว ๓ ครั้ง และตะโกน หนีไฟ

ทันที

- ถาเพลิงไหมขั้นรุนแรงไมสามารถควบคุม ศูนยรวมขาวสาร
และการสื่อสาร
ได ผอ.ดับเพลิงทั่วไปแจงศูนยรวมฯ แจง
ขาวสาร คือ
- ประกาศเสียงตามสาย “เกิดเพลิงไหมจุด.....
และหนีไฟ”
- สารวัตรทหาร กรมยุทธบริการทหาร
- กองรักษาการณ
- ตอนบก,สนง.แพทยทหาร
- หนวยนอกที่มีหนาที่ชวยดับไฟ

ประกาศแผนอพยพหนีไฟ
- กดสัญญาณเตือนภัย
- ตะโกน “หนีไฟ ”
๗.

ผูรับผิดชอบ

ทันที

ทันที

๔.

รายละเอียดงาน

๖
ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

ผูรับผิดชอบ

ลําดับ

๘.

ขนยายกําลังพลไปจุดรวมพล

๙.

ทันที

ทันที
ดําเนินการขนยายเอกสารและ
วัสดุอุปกรณ

๑๐.

๑๑.

ทันที

ดําเนินการเฝา
สิ่งของขนยาย

สงสถาน
พยาบาล/ YES
แจงหนวย
ชวยชีวิต
คนหา

นายทหารเวรรักษาความปลอดภัยสลก.บก. น.เวรรักษาความ
ทท.และเจาหนาที่นําทางนํากําลังพลออกจาก ปลอดภัยสลก.
อาคารตามทางหนีไฟไปพื้นที่รวมพล
บก.ทท.และ
เจาหนาที่นําทาง
ขาราชการ กลุม
- ขาราชการ กลุม ๒ ปฏิบัติหนาที่ขนยาย
๒
เอกสารและวัสดุอุปกรณ ตามลําดับความ
เรงดวนการจัดเก็บเอกสารวาดวยระเบียบ
การปองกันและระงับอัคคีภัยสลก.๒๕๕๒
- ขาราชการ กลุม ๓ ปฏิบัติหนาที่เฝาสิ่งของ ขาราชการ กลุม
๓
ขนยาย ตามระเบียบการปองกันและระงับ
อัคคีภัยสลก.๒๕๕๒

ทันที

ประเมินยอดกําลังพล / ผูบาดเจ็บ
- ถามีผูบาดเจ็บดําเนินการสงรถพยาบาล
- กําลังพลไมครบรายงานผอ.ดับเพลิงทั่วไป
และสงหนวยชวยชีวิตคนหา

ผูอํานวยการ
ดับเพลิงทั่วไป

ทันที

เมื่อเพลิงสงบ ผอ.ดับเพลิงทั่วไปประสานแจงศูนย
รวมฯ ประกาศเสียงตามสายแจงประกาศยกเลิก
สถานการณ

ผูอํานวยการ
ดับเพลิงทั่วไป

ผูบาดเจ็บ/
จํานวนกําลัง
NO
พล?
NO

๑๒.

ประกาศสถานการณ
เพลิงสงบ

๑๓.
สรุปรายงาน

๓๐ นาที สรุปรายงานหลังเหตุเพลิงสงบ
และนําเรียนลก.บก.ทท.

ผูอํานวยการ
ดับเพลิงทั่วไป

๗

๕.๓ ขั้นตอนหลังเกิดเหตุเพลิงไหม : การปฏิบัติภายหลังเพลิงสงบ
ลําดับ

ผังกระบวนการ

๑.

ระยะเวลา

ประกาศเขตอันตราย
เฝาพื้นที่ที่ไดรับความ
เสียหายจากอัคคีภัย

๓.

ดําเนินการควบคุมพื้นที่เกิดเพลิง นายทหารเวร และ
ไหมหลังดับเพลิงสงบ
ผช.นายทหารเวร

ทันที

ประกาศเปนเขตอันตรายหาม
เขาและเฝาพื้นที่ที่เกิดเหตุความ
เสียหาย

นายทหารเวร และ
ผช.นายทหารเวร

๓๐ นาที

ผอ.กองธุรการ ดําเนิการเสนอขอ
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
หาสาเหตุของอัคคีภัย

ผอ.กองธุรการ

๕ วัน

คณะกรรมการฯ ดําเนินการ
คณะกรรมการฯ
สอบสวนหาเหตุของอัคคีภัยสรุป
รายงานความเสียหายและ
ขอเสนอแนะนําเรียนลก.บก.ทท.

๑ วัน

นําสรุปรายงานเรียนลก.บก.ทท.
เพื่อนําเรียนผบ.ทสส.

เสนอขอแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน
๔.

ดําเนินการสอบสวนหาสาเหตุ
สรุปความเสียหายและ
ขอเสนอแนะในการปองกัน

๕.
รายงานนําเรียนผบ.ทสส.

ผูรับผิดชอบ

ทันที
เพลิงสงบ

๒.

รายละเอียดงาน

คณะกรรมการฯ

๘

๖. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๖.๑ ขั้นตอนกอนเกิดเหตุ : การตรวจตราปองกันอัคคีภัย
๖.๑.๑ นายทหารเวรรักษาความปลอดภัย สลก.บก.ทท. และผูชวยนายทหารเวรรักษาความ
ปลอดภัย สลก.บก.ทท. เมื่อเริ่มปฏิบัติหนาที่ในการรับ - สงหนาที่ประจําวันตรวจสอบสมุดรับสงหนาที่
๖.๑.๒ นายทหารเวรรักษาความปลอดภัย สลก.บก.ทท. และผูชวยนายทหารเวรรักษาความ
ปลอดภัย สลก.บก.ทท.ตรวจสถานที่ตามที่กําหนด เชนชองทางหนีไฟมีเครื่องกีดขวาง กุญแจประตูหนีไฟ
ล็อกหรือไม ,จุดตั้งสัญญาณแจงเหตุ ,ที่ตัดกระแสไฟ
๖.๑.๓ นายทหารเวรรักษาความปลอดภัย สลก.บก.ทท. และผูชวยนายทหารเวรรักษาความ
ปลอดภัย สลก.บก.ทท.ตรวจสอบอุปกรณดับเพลิง ไดแก ความดันถังเคมีดับเพลิงและสายฉีดน้ําดับเพลิง
๖.๑.๔ เวรรักษาความปลอดภัย สลก.บก.ทท. และผูชวยนายทหารเวรรักษาความปลอดภัย
สลก.บก.ทท.ประเมินสถานที่และอุปกรณดับเพลิงตามขอ ๖.๑.๓และ๖.๑.๔ ถาพบขอบกพรองเชน ความดัน
ถังเคมีดับเพลิงมีแรงดันต่ํากวาเกณฑ มีการเก็บวัตถุไวไฟ สายไฟชํารุด เปนตน ใหรายงานผอ.กองธุรการ
ทราบทันที
๖.๑.๕ ผอ.กองธุรการตรวจสอบรายงานขอบกพรองจากรายงาน
๖.๑.๖ ผอ.กองธุรการ แจงขอบกพรองที่พบตามรายงานใหแผนกสงกําลังและบริการ
ดําเนินการแกไขขอบกพรองใหแลวเสร็จ
๖.๑.๗ แผนกสงกําลังและบริการ ประเมิน และดําเนินการแกไข หากเกินขีดความสามารถไม
สามารถแกไขไดใหขอรับการสนับสนุนจาก ตอน บก.ทท.
๖.๑.๘ เมื่อดําเนินการแกไขแลวเสร็จนายทหารเวรรักษาความปลอดภัย สลก.บก.ทท. และ
ผูชวยนายทหารเวรรักษาความปลอดภัย สลก.บก.ทท สรุปรายงานในสมุดรับ - สงหนาที่ประจําวัน
๖.๒ ขั้นตอนขณะเกิดเหตุเพลิงไหม : การปฏิบัตเิ มื่อเกิดอัคคีภัย
๖.๒.๑ ขาราชการที่พบเหตุเพลิงไหม ตรวจสอบจุดเกิดเพลิงไหมใหชัดเจนทันที
๖.๒.๒ ขาราชการที่พบเหตุเพลิงไหม กดสัญญาณแจงเหตุ (Fire alarm) พรอมกับสงเสียง
รองตะโกนวา “ไฟไหม ”เพื่อขอความชวยเหลือและดําเนินการดับเพลิงขั้นตน โดยใชถังเคมีดับเพลิงและใช
สายฉีดน้ําดับเพลิง รวมทั้งตัดกระแสไฟ
๖.๒.๓ นายทหารเวรรักษาความปลอดภัย สลก.บก.ทท. / ผอ.ดับเพลิงขั้นตนพิจารณาแจง
เหตุศูนยรวมขาวสาร และแจงผอ.ดับเพลิงทั่วไปและผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
๖.๒.๔ ผอ.ดับเพลิงทั่วไปอํานวยการดับเพลิง โดยขาราชการสลก.บก.ทท.ปฏิบัติหนาที่ชุด
ดับเพลิงขัน้ ตน ตามหนาที่ ๓ กลุม
๖.๒.๕ ผอ.ดับเพลิ งทั่ วไป ประเมิ นสถานการณว า เพลิงสามารถควบคุมได หรือไม ถ า
ควบคุมไดใหดําเนินการดับไฟขั้นตนจนเพลิงสงบ

๙

๖.๒.๖ ผอ.ดับเพลิงทั่วไปพิจารณาถาไมสามารถควบคุมไดและมีแนวโนมวาจะถึงขั้น
รุนแรงใหสั่งใชแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเพลิงไหมขั้นรุนแรงโดยกดสัญญาณเตือนภัยยาว ๓ ครั้ง และตะโกน
หนีไฟ
๖.๒.๗ ถ า เพลิ งไหม ขั้ นรุ นแรงไม ส ามารถควบคุ ม ได ผอ.ดับ เพลิ ง ทั่ ว ไปแจ ง ศูน ย ร วม
ขาวสารฯ แจงขาวสาร คือ ประกาศเสียงตามสาย วา “ เกิดเพลิงไหมที่......หนีไฟ......” ใหขาราชการในอาคาร
รับทราบและดําเนินการหนีไฟตามแผนหนีไฟและแจงหนวยเกี่ยวของชวยเหลือดําเนินการดับไฟ ไดแก
สารวัตรทหาร กรมยุทธบริการทหาร ,กองรักษาการณ, ตอนบก,สนง.แพทยทหาร, หนวยนอกที่มีหนาที่ชวย
ดับไฟ เชน ชุด สห.ยบ.ทหาร,ตร.ดับเพลิง เปนตน
๖.๒.๘ นายทหารเวร สลก.บก.ทท.และเจาหนาที่นําทาง นํากําลังพลออกจากอาคารตาม
ทางหนีไฟไปพื้นที่รวมพล ณ กองอํา นวยการดับเพลิงโดยใชสโมสรนายทหารสั ญญาบัตร หรือที่อื่นที่
ผอ. ดับเพลิงทั่วไปกําหนด
๖.๒.๙ ขาราชการ กลุม ๒ ซึ่งมีหนาที่ขนยายเอกสารและวัสดุอุปกรณตามการแบงเขต
รับผิดชอบของสลก.บก.ทท. ปฏิบัติหนาที่ขนยายเอกสารและวัสดุอุปกรณ ตามลําดับความเรงดวนการ
จัดเก็บเอกสารวาดวยระเบียบการปองกันและระงับอัคคีภัย สลก.๒๕๕๒ คือ การจัดเก็บเอกสาร แบงความ
เรงดวนไว ๒ ลําดับ คือ เรงดวนลําดับที่ ๑ : ขนยายอันดับ ๑ หมายถึง เอกสาร ขอมูล และสิ่งอุปกรณที่มี
ความสําคัญตอหนวย , เรงดวนลําดับที่ ๒: ขนยายอันดับ ๒ หมายถึง เอกสาร และสิ่งอุปกรณที่มี
ความสําคัญรองลงมา
๖.๒.๑๐ ขาราชการ กลุม ๓ ซึ่งมีหนาที่เฝาสิ่งของขนยายตามการแบงเขตรับผิดชอบของ
สลก.บก.ทท. ปฏิบัติหนาที่เฝาสิ่งของขนยาย ตามระเบียบการปองกันและระงับอัคคีภัยสลก.๒๕๕๒
๖.๒.๑๑ ผูอํานวยการดับเพลิงทั่วไปหรือผูชวยผูอํานวยการดับเพลิงทั่วไปรวบรวมยอด
กําลังพล ถาครบใหกําลังพลพักอยูในพื้นที่รวมพลจนกวาเพลิงจะสงบ ถาไมครบผูอํานวยการดับเพลิงทั่วไป
หรื อ ผู ช ว ยผู อํ า นวยการดั บ เพลิ ง ทั่ ว ไป สั่ ง หน ว ยช ว ยชี วิ ต ค น หา สํ า หรั บ กํ า ลั ง พลที่ บ าดเจ็ บ ให นํ า ส ง
สถานพยาบาลชั่วคราวของ สนพ.บก.ทท.
๖.๒.๑๒ ผอ.ดับเพลิงทั่วไปประสานเจาหนาที่ดับเพลิงเมื่อเพลิงสงบ เขาสูสถานการณปกติ
แลวให แจง ศูนยรวมฯ เพื่อประกาศยกเลิกสถานการณ
๖.๒.๑๓ ผอ.ดับเพลิงทั่วไปสรุปรายงานหลังเหตุเพลิงสงบและนําเรียนลก.บก.ทท.
๖.๓ ขั้นตอนหลังเกิดเหตุเพลิงไหม : การปฏิบัตภิ ายหลังเพลิงสงบ
๖.๓.๑ เมื่อเพลิงสงบนายทหารเวรและผูชวยนายทหารเวรรักษาความปลอดภัย สลก.บก.
ทท.ดําเนินการควบคุมพื้นที่เกิดเพลิงไหม
๖.๓.๒ ใหสวนราชการเจาของพื้นที่ตนเพลิงและสวนราชการที่ไดรับความเสียหายจาก
อัคคีภัย จัดกําลังพลในสังกัดผลัดเปลี่ยนกันเฝาพื้นที่และหามมิใหผูไมมีหนาที่เขาไปในพื้นที่เกิดอัคคีภัย
จนกวาตรวจสอบความเสียหายและการสอบสวนของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะแลวเสร็จ

๑๐

๖.๓.๓ ผอ.กองธุรการ สลก.บก.ทท.เปนหนวยดําเนินการเสนอขอแตงตั้งคณะกรรมการ
สวบสวนหาสาเหตุของอัคคีภัยตามระเบียบของทางราชการโดยเร็วที่สุดภายหลังเพลิงสงบ
๖.๓.๔ คณะกรรมการสวบสวนฯ ที่ไดรับแตงตั้งสอบสวนหาสาเหตุของอัคคีภัยและสรุป
รายงานความเสียหายที่เกิดขึ้นรวมทั้งใหขอเสนอแนะในการปองกันมิใหเกิดเหตุในลักษณะเดิมอีก
๖.๓.๕ คณะกรรมการสวบสวนหาสาเหตุของอัคคีภัยสรุปรายงานนําเรียน ลก.บก.ทท.เพื่อ
นําเรียน ผบ.ทสส. ตอไป
๗. มาตรฐานงาน คือ ขอกําหนดในการปฏิบัติงาน
๗.๑ ขั้นตอนกอนเกิดเหตุ : การตรวจตราปองกันอัคคีภัย
- มาตรฐานระยะเวลา ดําเนินการใหเสร็จภายใน ๖๐ นาที
- มาตรฐานเชิงคุณภาพ ความถูกตอง ความสมบูรณของการปฏิบตั ิ
๗.๒ ขั้นตอนขณะเกิดเหตุเพลิงไหม : การปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย
- มาตรฐานระยะเวลา ดําเนินการใหเร็วที่สุด
- มาตรฐานเชิงคุณภาพ ความถูกตอง ความสมบูรณของการปฏิบัติ
๗.๓ ขั้นตอนหลังเกิดเหตุเพลิงไหม : การปฏิบัติภายหลังเพลิงสงบ
- มาตรฐานระยะเวลา ดําเนินการใหเสร็จภายใน ๖ วัน
- มาตรฐานเชิงคุณภาพ ความถูกตอง ความสมบูรณของการปฏิบตั ิ
๘. ระบบติดตามประเมินผล
เพื่อใชติดตามผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กําหนดรูปแบบ และระยะเวลา
ในการติดตาม เชน ทุก ๖ เดือน ( มิ.ย. และ ธ.ค. ) ตามขั้นตอนดังนี้
๘.๑ แจงใหกําลังพลทุกคนรับทราบ คูมือปฏิบัติงานการปองกันและระงับอัคคีภัยหนวย
สลก.บก.ทท.(Plan)
๘.๒ ดําเนินการซอมใหกําลังพลปฏิบัติตามคูมือปฏิบัติงานการปองกันและระงับอัคคีภัย
หนวย สลก.บก.ทท. ทุก๖ เดือน(DO)
๘.๓ คณะกรรมการฯ ประเมินตามแบบตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานทั้งเชิงคุณภาพ
และระยะเวลา ๓ ขั้นตอน ทั้งเชิงคุณภาพ ,ระยะเวลา และบันทึกไวในแบบตรวจสอบ (Check)
๘.๔ คณะกรรมการฯนําแบบตรวจสอบมาทบทวนหาขอบกพรองเพื่อดําเนินการปรับปรุง
แกไขคูมือตอไป(Act )

๑๑

แบบฟอรมที่ ๑ : แบบตรวจสอบการปฏิบตั ิตามมาตรฐานทั้งเชิงคุณภาพและระยะเวลา
(ขั้นตอนกอนเกิดเหตุ : การตรวจตราปองกันอัคคีภัย)
ลําดับ

ขั้นตอน/ กระบวนการ

๑.

ตรวจสถานที่ไดแกชองทางหนีไฟ ,กุญแจประตูหนีไฟ,
จุดสัญญาณแจงเหตุ,จุดตัดกระแสไฟ
ตรวจเช็คความดันถังเคมีดับเพลิง และสายฉีดน้ํา
ดับเพลิง
รายงานขอบกพรองใหผอ.กองธุรการเพื่อตรวจสอบ
แจงขอบกพรองที่พบใหแผนกสงกําลังและบริการ
ดําเนินการแกไข
ขอรับการสนับสนุนจาก ตอนบก.
สรุปรายงานประจําวันลงในสมุดบันทึกประจําวัน

๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ปฏิบัติได
สมบูรณ

ไมสามารถปฏิบัติได
ตามที่กําหนด

แบบฟอรมที่ ๒ : แบบตรวจสอบการปฏิบตั ิตามมาตรฐานทั้งเชิงคุณภาพและระยะเวลา
(ขั้นตอนขณะเกิดเหตุเพลิงไหม : การปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย)

หมายเหตุ/ขอขัดของ

๑๒
ลําดับ

ขั้นตอน

๑.
๒.

แจงเหตุเพลิงไหม และดําเนินการดับเพลิงขั้นตน
แจงผอ.ดับเพลิงทั่วไป,ศูนยรวมขาวสารฯและ
ผูบังคับบัญชา
แจงผอ.ดับเพลิงทั่วไป,ศูนยรวมขาวสารฯและ
ผูบังคับบัญชา
ผอ.ดับเพลิงทั่วไปอํานวยการชุดดับเพลิงขั้นตนให
ปฏิบัติตามหนาที่ ๓ กลุม
กลุมที่ ๑ .หนาที่ในการใชอุปกรณดับเพลิง ตามพื้นที่ที่
กําหนด
กลุมที่ ๒: มีหนาที่ในการขนยายเอกสารและวัสดุ
อุปกรณ
กลุมที่ ๓ : มีหนาที่เฝาสิ่งของที่ขนยายและกําลังหนุน
ในการปฏิบัตกิ ารระงับอัคคีภัย
ประกาศแผนอพยพหนีไฟ ไดแก กดสัญญาณเตือนภัย
, ตะโกน “หนีไฟ ”
ศูนยรวมขาวสารฯแจง ผกข.เพื่อดําเนินการดับเพลิง
ไหมขั้นรุนแรง
ขนยายกําลังพลไปจุดรวมพล
ดําเนินการขนยายเอกสารและวัสดุอุปกรณ
ดําเนินการเฝาสิ่งของขนยาย
ประเมินผูบาดเจ็บ/จํานวนกําลังพล? สงสถานพยาบาล
และสงหนวยชวยชีวิตคนหา
ประกาศสถานการณเพลิงสงบ
สรุปรายงานหลังเหตุเพลิงสงบและนําเรียนลก.บก.ทท.

๓.
๔.

๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

ปฏิบัติได
สมบูรณ

ไมสามารถปฏิบัติได
ตามที่กําหนด

หมายเหตุ/ขอขัดของ

แบบฟอรมที่ ๓ : แบบตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานทั้งเชิงคุณภาพและระยะเวลา
(ขั้นตอนหลังเกิดเหตุเพลิงไหม : การปฏิบัติภายหลังเพลิงสงบ)
ลําดับ

ขั้นตอน

ปฏิบัติได
สมบูรณ

ไมสามารถปฏิบัติได
ตามที่กําหนด

หมายเหตุ/ขอขัดของ

๑๓

๑.
๒.
๓.
๔.

ประกาศเขตอันตรายและเฝาพื้นที่ที่ไดรับความเสียหาย
จากอัคคีภัย
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
สอบสวนหาสาเหตุสรุปความเสียหายและ
ขอเสนอแนะในการปองกัน
สรุปรายงานเรียนลก.บก.ทท.เพื่อนําเรียนผบ.ทสส.

๙. เอกสารอางอิง
๙.๑ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตี วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
๙.๒ ระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย วาดวย การรักษาความปลอดภัยในกองบัญชาการ
กองทัพไทย พ.ศ.๒๕๕๒
๙.๓ ระเบียบสํานักเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย วาดวยการปองกันและระงับ
อัคคีภัยในสํานักเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.๒๕๕๒
๙.๔ พระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๔๒
๙.๕ พระราชบัญญัติปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ.๒๕๒๒
๑๐. แบบฟอรมที่ใช
๑๐.๑ แบบรายงานการปฏิบตั ิหนาที่นายทหารเวรตรวจประจําวัน
๑๐.๒ ทะเบียนคุม
๑๐.๓ แบบฟอรมตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานทั้งเชิงคุณภาพและระยะเวลา
( แบบฟอรมที่ ๑ , ๒ และ ๓ )

