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content/uploads/2017/08/Emerging-Infectious-Diseases-should-know_new1.pdf 
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แผนปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
 

1. ที่มาและความส าคัญ 
อุบัติภัยเป็นภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้    การไม่

เตรียมพร้อมหรือขาดความเข้าใจต่อแนวปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติภัย  ย่อมเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายและความ
สูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ตระหนักถึงความส าคัญต่อภัย
ที่เกิดขึ้น   เนื่องจากอดีตที่ผ่านมาเคยมีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคล และความเสียหายทรัพย์สิน
ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร   หรือเกิดความเสี่ยงต่อเหตุการณ์ดังกล่าว   เช่น การเกิดอัคคีภัย    อุบัติเหตุ
จากการปฏิบัติงาน  ภัยจากสารเคมีรั่วไหล  ภัยธรรมชาติ เป็นต้น เหตุการณ์ดังกล่าวมักเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินที่
เกิดขึ้นโดยฉับพลัน  แม้หลายฝ่ายจะมีมาตรการป้องกันอุบัติภัยต่างๆ  เพ่ือลดการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวหรือ
การเตรียมความพร้อมในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินอยู่พอสมควร  แต่ในทางปฏิบัติการประสานงานและการ
จัดการยังไม่มีกระบวนการหรือการก าหนดผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านต่างๆ ที่ชัดเจน   กรณีทีเ่หตุการณ์มีความรุนแรง
ย่อมท าให้ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินมีประสิทธิภาพลดลง   อาจก่อให้เกิดความเสียหายและอันตรายอย่าง
ร้ายแรงได้    ทั้งนี้ จึงต้องอาศัยความร่วมมือกันของหลายฝ่ายเพ่ือปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ   

การมีแผนปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน  ที่ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบมีความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานตามข้ันตอน  มีการประสานการท างานกันอย่างเป็นระบบ  ย่อมมีประสิทธิภาพในการยับยั้งภัยพิบัติ
ดังกล่าวที่เกิดขึ้นให้มีผลกระทบต่อการเกิดอันตรายและความสูญเสียต่อทรัพย์สินน้อยที่สุด  ถือเป็นการปกป้อง
สวัสดิภาพให้กับบุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อ   รวมทั้งทรัพย์สินทั้งหมดขององค์กร และ
ทรัพย์สินส่วนบุคคลอีกด้วย      จึงเป็นที่มาของการจัดท าแผนปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน    คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

2. วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ  
เพ่ือให้บุคลากรผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย  สามารถปฏิบัติการเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน

ภายในพ้ืนที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เพ่ือระงับเหตุอันตรายและความสูญเสียได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 

3. ขอบเขตของแผนปฏิบัติการ 
แผนปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน     มีขอบเขตครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ส าหรับผู้ที่มีหน้าที่

รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตร  เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินจากเหตุอัคคีภัย  เหตุ
แผ่นดินไหว  เหตุอันตรายจากสารเคมี  สารพิษ  และอันตรายทางกายภาพ  โดยครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่
เป็นบุคคลที่ต้องให้ได้รับความช่วยเหลือด้านความปลอดภัยทั้งคณาจารย์    บุคลากร    นักศึกษา   และ
บุคคลภายนอก  ณ บริเวณสถานที่เกิดเหตใุนพ้ืนที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    
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4. นิยามศัพท ์
ภาวะฉุกเฉิน หมายถึง  เหตุการณ์ที่เกิดอย่างปัจจุบันทันด่วนต้องรีบด าเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน  

มิเช่นนั้น  อาจท าให้เกิดอันตราย และความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน  หรืออาจทวีความรุนแรงต่อการ
สูญเสียดังกล่าวได้ 

แผ่นดินไหวในระดับคาดว่ายังไม่รุนแรงแต่รู้สึกได้ชัดเจน  ในที่นี้เทียบได้กับระดับความรุนแรง
ของแผนดินไหว ระดับที่ 5 - 6  ตามระดับ Mercalli scale ทั้ง 12 ระดับ ในระดับที่ 5 - 6  เป็นระดับที่แทบ
ทุกคนรู้สึกได้ถึงการสั่นไหว มีการแกว่งของสิ่งของภายในอาคาร 

แผ่นดินไหวในระดับที่รุนแรง ในที่นี้เทียบได้กับระดับความรุนแรงของแผนดินไหว ระดับท่ี 7 - 9  
ตามระดับ Mercalli scale ทั้ง 12 ระดับ ระดับท่ี 7 – 9 เป็นระดับที่รู้สึกได้กับทุกคน ของหนักล้มหรือตกหล่น 
อาคารเสียหาย  มีรอยร้าว   

ผู้รับผิดชอบหลักประจ าพื้นที่เกิดเหตุ   หมายถึง บุคคล หรือหน่วยงานที่มีขอบเขตความ
รับผิดชอบ    ณ พ้ืนที่นั้นซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุ       เช่น ห้องท างานส่วนบุคคลมีบุคคลนั้นเป็นผู้รับผิดชอบหลัก  
ห้องท างานแต่ละหน่วยงานมีหน่วยงานนั้นเป็นผู้รับผิดชอบหลัก  ห้องปฏิบัติการมีอาจารย์หรือนักวิทยาศาสตร์
ผู้ดูแลห้องเป็นผู้รับผิดชอบหลัก เป็นต้น 

รหัสเหลือง หมายถงึ รหัสแจ้งเหตุสถานการณ์ฉุกเฉินในระดับเริ่มต้น เพ่ือให้ทีมปฏิบัติการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินรับทราบและปฏิบัติหน้าที่ตามแผน 

รหัสแดง หมายถึง รหัสแจ้งเหตุเพ่ือให้ทีมปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินรับทราบและปฏิบัติ
หน้าที่ตามแผนในสถานการณ์ฉุกเฉินระดับรุนแรง ควบคุมสถานการณ์ได้ยากหรือไม่อาจควบคุมสถานการณ์ได้ 
มีความจ าเป็นต้องอพยพคนและสิ่งของที่ส าคัญออกจากพ้ืนที่เกิดเหตุ   หรือต้องขอความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานภายนอก  หรือต้องมีการทบทวนมาตรการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

รหัสเขียว หมายถึง รหัสแจ้งเหตุสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ หรือเป็นสถานกการณ์อยู่ใน
ระดับที่สามารถควบคุมได้แล้ว เพ่ือให้ทีมปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินรับทราบ  และยุติการปฏิบัติหน้าที่ใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน แต่อาจยังคงปฏิบัติหน้าที่ในการติดตามหรือเฝ้าระวังต่อไป 

โรคติดต่ออุบัติใหม่  ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถึง โรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อใหม่ 
(New infectious disease) โรคติดต่อที่พบในพ้ืนที่ใหม่ (New geographical areas) โรคติดต่ออุบัติซ ้า (Re-
emerging infectious disease) เชื้อก่อโรคที่ดื้อต่อยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial resistant organism) และ
เหตุการณ์จงใจกระท าของมนุษย์ด้วยสารชีวภาพ 

5. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
5.1 ผู้อ านวยการปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 

มีหน้าทีบ่ัญชาการทีมที่อยู่ภายใต้โครงสร้างแผนปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน สั่งการปิดกั้นพ้ืนที่
เกิดเหตุเพ่ือตรวจสอบความปลอดภัยหรือตรวจสอบหาสาเหตุการเกิด   ติดตามรายงานเหตุการณ์จาก
ผู้รับผิดชอบหลักของแต่ละพ้ืนที่ภายในคณะฯ  เพ่ือรายงานใหห้ัวหน้าส่วนงานทราบ   น าเสนอรายงานเพ่ิมเติม
จากข้อมูลการรายงานของฝ่ายต่างๆ ให้หัวหน้าส่วนงานทราบตามความเหมาะสม   
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5.2 รองผู้อ านวยการปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ในปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน  บัญชาการ ณ พ้ืนที่เกิดเหตุ  

โดยท าหน้าที่ในการสั่งการและตัดสินใจเฉพาะหน้า ณ พ้ืนที่เกิดเหตุ และปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการ
ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน  กรณีผู้อ านวยการฯ  ไม่อยู่ประจ าการภายในคณะฯ  

 

5.3 ทีมประสานงานและประชาสัมพันธ์  
มีหน้าที่รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน     ประสานงานยังฝ่ายต่างๆ    ในการปฏิบัติหน้าที่  ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัย     ประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก  ในกรณีไม่
สามารถควบคุมเหตุการณ์ได้    ประสานการน าส่งผู้ได้รับบาดเจ็บไปสถานพยาบาล หรือประสานเรียก
รถพยาบาลเพ่ือรับผู้บาดเจ็บ  ติดตามบรรเทาทุกข์ผู้ได้รับบาดเจ็บในเบื้องต้น   รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของ
ทีมต่อผู้อ านวยการฯ 

 

5.4 ทีมดับเพลิงและระงับเหตุ  
มีหน้าที่ตรวจสอบพ้ืนที่ขณะเกิดเหตุ   การระงับเหตุฉุกเฉิน   หรือเข้าควบคุมสถานการณ์ต่างๆ 

ในวิสัยที่สามารถเข้าควบคุมได้  เช่น  เหตุเพลิงไหม้  เหตุน้ าท่วมในพ้ืนที่ส าคัญ   ไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าลัดวงจร  
โดยพิจารณาตัดระบบสาธารณูปโภคได้ตามความจ าเป็น  ปิดกั้นพ้ืนที่เกิดเหตุ  ประเมินสถานการณ์เพ่ือ
ตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากฝ่ายต่างๆ ภายใน  หรือขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก  รายงานการ
ปฏิบัติหน้าที่ของทีมต่อผู้อ านวยการฯ 

 

5.5 ทีมอพยพและเคลื่อนย้ายสิ่งของ 
มีหน้าที่รวบรวมและน าทางผู้อยู่ภายในพ้ืนที่อันตรายอพยพออกไปยังจุดรวมพลอย่างปลอดภัย 

พร้อมตรวจสอบจ านวนคนที่ออกมาได้อย่างปลอดภัย คนที่ได้รับบาดเจ็บ และคนที่ยังติดค้างเพ่ือรอรับการ
ช่วยเหลือ ตรวจสอบความเสี่ยงในพ้ืนที่ขณะเกิดเหตุเพ่ือประเมินสถานการณ์ และลักษณะแนวทางหรือ
เส้นทางการอพยพ  รวมทั้งเคลื่อนย้ายสิ่งของส าคัญออกจากพ้ืนที่เกิดเหตุในวิสัยที่ท าได้  รายงานการปฏิบัติ
หน้าที่ของทีมต่อผู้อ านวยการฯ 

 

5.6 ทีมปฐมพยาบาล   
มีหน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บออกจากพ้ืนที่เกิดเหตุไปสู่พ้ืนที่ปลอดภัย    

รวมทั้งประเมินอาการและจ านวนผู้บาดเจ็บเพ่ือขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก รายงานการปฏิบัติ
หน้าที่ของทีมต่อผู้อ านวยการฯ 

 

5.7 ทีมสนับสนุน 
มีหน้าที่สนับสนุนการท างานของฝ่ายต่างๆ ตามที่มีการร้องขอโดยตรง  หรือตามที่ผู้อ านวยการฯ 

สั่งการ  เช่น  การช่วยดับเพลิง  การช่วยเคลื่อนย้ายสิ่งของ  การจัดการจราจรระหว่างเส้นทาง  ณ จุดเกิดเหตุ
ไปยังจุดรวมพล   และการจราจรเส้นทางเข้าออกของคณะฯ   เพื่อรองรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
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และการน าผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล   การบริการน้ าและการบริการอ่ืนๆ รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของ
ทีมต่อผู้อ านวยการฯ 

 

5.8 ผู้รับผิดชอบหลักประจ าพ้ืนที่เกิดเหตุ 
กรณีอยู่ในเหตุการณ์ และอยู่ในวิสัยที่สามารถท าได้  ให้ขอผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงช่วยกันท าการระงับ

เหตุเบื้องต้น   พร้อมแจ้งเหตุต่อทีมประสานงานและประชาสัมพันธ์  หรือทีมดับเพลิงและระงับเหตุ   และมี
หน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติการ ณ จุดเกิดเหตุ  ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติการ  หลังเหตุการณ์
สิ้นสุดลงรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่รับผิดชอบของตนต่อผู้บริหาร 
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6. โครงสร้างแผนปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ทีมดับเพลิงและระงับเหตุ 
- หัวหน้าทีมดับเพลิงและระงับเหตุ 
- สมาชิกทีมดับเพลิงและระงับเหตุ 

 
 

ทีมปฐมพยาบาล 
- หัวหน้าทีมปฐมพยาบาล 
- สมาชิกทีมปฐมพยาบาล 

 
 

ทีมอพยพและเคลื่อนย้ายสิ่งของ 
- หัวหน้าทีมอพยพและเคลื่อนย้ายสิงของ 
- สมาชิกทีมอพยพและเคลื่อนย้ายสิ่งของ 

(ประจ าแต่ละอาคาร) 
 

 
ทีมสนับสนุน 

- หัวหน้าทีมสนับสนุน 
- สมาชิกทีมสนับสนุน 

 
 

กองอ านวยการปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
- ผู้อ านวยการปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 

      (คณบดี/รองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย) 
- รองผู้อ านวยการปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
   (รองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย/ผู้ช่วยคณบดีที่ได้รับมอบหมาย) 
- รองผู้อ านวยการปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 

(เลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร) 
 
 

 

ผู้รับผิดชอบหลักประจ าพื้นที่เกิดเหตุ 
 

 

ทีมประสานงานและประชาสัมพันธ์ 
- หัวหน้าทีมประสานงานและประชาสัมพันธ์ 

(หัวหน้างานบริหารทั่วไป) 
- สมาชิกทีมประสานงานและประชาสัมพันธ์ 
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การควบคุมสถานการณ์เพลิงไหม้  
ควบคุมได ้

ควบคุมไมไ่ด ้

7. ขั้นตอนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ผู้อ านวยการฯ ประกาศ “รหัสเขยีว” เสร็จสิ้นภารกจิ  
อาจสั่งปิดกั้นพ้ืนท่ีเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุตามสมควร 

ผู้อ านวยการฯ/ผู้รับผิดชอบหลักประจ าพื้นท่ีเกิดเหตุ 
รายงานต่อหัวหน้าส่วนงานเพื่อเขา้สู่การปฏิรูปฟ้ืนฟู 

- ผู้อ านวยการฯ ตั้งกองอ านวยการปฏิบัติการตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินที่จุดรวมพลที่ใกล้พื้นท่ีเกิดเหตุที่สุด        

- ทีมประสานงานและประชาสัมพันธ์ แบ่งสมาชิกประจ า ณ 
จุดรวมพล และห้องงานบริหารทั่วไป ติดตามประสานงาน
การบรรเทาทุกข์ผู้ได้รับบาดเจ็บที่ถูกส่งตัวสู่สถานพยาบาล 

- ทีมอพยพและเคลื่อนย้ายสิ่งของทั้งหมดเข้า ปฏิบัติหน้าที่ ณ 
พื้นที่เกิดเหตุ 

- ทีมปฐมพยาบาลท าการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ จุดรวมพล 
- ทีมสนับสนุนเคลียร์พื้นที่การจราจร  เตรียมยานพาหนะให้

พร้อมใช้งาน บริการน้ าดื่ม ณ  จุดรวมพล   ให้การสนับสนุน
ตามที่แต่ละทีมร้องขอ 

ทีมประสานงานและประชาสมัพนัธ์ 

โทรภายใน 48206, 48272, 48283  
หรือโทรโดยใช้โทรศัพท์มือถือ  
053948206, 053948272 

053948283 

ประจ า ณ พ้ืนท่ีเกิดเหต ุ
- ทีมดับเพลิงและระงับเหตุท าการดับเพลิงและขอการสนับสนุนจาก

ผู้อ านวยการปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน  และทีมต่างๆ ตาม
สถานการณ์ 

- ทีมอพยพและเคลื่อนย้ายสิ่งของ (ประจ าอาคารที่เกิดเหตุ) 
- ผู้รับผิดชอบหลักประจ าพื้นทีเ่กิดเหตุช่วยสนับสนุน 

 

ผู้พบเหตุแจ้งผู้รับผิดชอบพ้ืนท่ี/หอ้ง  
หรือผู้อยู่บริเวณใกล้เคียงช่วยกันดบัเพลิง  

พร้อมแจ้งทีมประสานงานและประชาสมัพนัธ์ 

ทีมดับเพลิงฯ ขออนุญาตผู้อ านวยการฯ  
สั่งอพยพ และกดปุ่มสัญญาณเตือนภัย 

ทีมประสานงานและประชาสัมพันธ์ ประกาศ 
“รหัสแดง” ประสานหน่วยงานดบัเพลิง/อื่นๆ 

จากภายนอก 

ประจ า ณ ห้องงานบริหารทั่วไป 
- ผู้อ านวยการปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และรอง

ผู้อ านวยการฯ 
- ทีมประสานงานและประชาสัมพันธ์ 
- ทีมอพยพและเคลื่อนย้ายสิ่งของ  (ประจ าอาคารอื่น

ที่ไม่ได้เกิดเหตุ) 
- ทีมปฐมพยาบาล   
- ทีมสนับสนุน 

พบเหตุเพลิงไหม ้

หน่วยงานภายนอกท าการดับเพลงิ และบรรเทา
สาธารณภัยอื่นๆ 

เมื่อเหตุการณ์สงบให้ทุกทีมรายงานเหตุการณ์
ตามหน้าท่ีของตนต่อ ผู้อ านวยการฯ 

ทีมดับเพลิงและระงับเหตุ 
0810209713, 0897557238 

ทีมประสานงานและประชาสมัพนัธ์ ประกาศ  

“รหัสเหลือง” แจ้งผู้อ านวยการปฏิบัติการตอบ
โต้ภาวะฉุกเฉิน และทีมปฏิบตัิการทั้งหมด 
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ขั้นตอนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยตามต าแหน่งหน้าที่ 
ต าแหน่ง หน้าที ่
ผู้พบเหตุ 
เพลิงไหม้ 

- เมื่อพบเหตุเพลิงไหม้  ให้ผู้พบเหตุตะโกนเรียกให้ผู้ที่อยู่ใกล้หรือผู้ที่รับผิดชอบพ้ืนที่/
ห้องทราบโดยเร็ว  เพ่ือช่วยกันดับเพลิงโดยมีถังดับเพลิงประจ า ณ จุดต่างๆ ในแต่ละ
ชั้นของอาคาร  โดยใส่หน้ากากป้องกันสารพิษ และแว่นตานิรภัยที่อยู่ในตู้เก็บถัง
ดับเพลิงก่อนเข้าท าการดับเพลิง   

- ให้ผู้อยู่ในเหตุการณ์หนึ่งคน โทรแจ้งทีมประสานงานและประชาสัมพันธ์  โดยใช้
โทรศัพท์ภายในเลข 5 หลัก  48206, 48272, 48283  หรือโทรโดยใช้โทรศัพท์มือถือ 
0 53948206 , 053948272, 053948283  ก รณี ไ ม่ มี ผู้ รั บ ส าย ให้ แ จ้ ง ต ร ง ยั ง
โทรศัพท์มือถือทีมดับเพลิงและระงับเหตุ    0810209713, 0897557238 

- สนับสนุนการปฏิบัติการ ณ จุดเกิดเหตุ  ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติการ   
ผู้อ านวยการ

ปฏิบัติการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิน 

- เมื่อได้รับแจ้งเหตุหรือได้ยินประกาศ “รหัสเหลือง”   เข้าประจ า ณ ห้องงานบริหาร
ทั่วไป 

- สั่งการและตรวจสอบฝ่ายต่างๆ ที่ประจ า  ณ ห้องงานบริหารทั่วไป   ให้เตรียมพร้อม
ปฏิบัติการ 

- เมื่อมีการติดต่อจากทีมดับเพลิงและระงับเหตุ    เพ่ือขอความช่วยเหลือจากฝ่ายต่างๆ 
ทั้งภายใน หรือหน่วยงานภายนอก รวมทั้งการขออพยพคน ให้พิจารณาอนุมัติหรือสั่ง
การตามความเหมาะสม  

- กรณีต้องมีการอพยพคนออกจากพ้ืนที่ เกิดเหตุ   สั่งการทีมประสานงานและ
ประชาสัมพันธ์  ประกาศ  “รหัสแดง”  พร้อมตั้งกองอ านวยการปฏิบัติการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินที่จุดรวมพลต าแหน่งที่ใกล้ที่สุด และย้ายไปบัญชาการที่กองอ านวยการฯ 
ทันที  เพ่ือก ากับการท างานของทีมต่างๆ เป็นศูนย์กลางในการประสานการปฏิบัติ
หน้าที่ของหน่วยงานภายในร่วมกับหน่วยงานภายนอก  โดยมีทีมประสานงานและ
ประชาสัมพันธ์เป็นผู้ท าหน้าที่ประสานงานดังกล่าว  

- ระหว่างเกิดเหตุรับฟังรายงานจากทีมต่างๆ  เพื่อพิจารณาสั่งการ  
- หลังเหตุการณ์สงบให้ทีมต่างๆ รายงานผลปฏิบัติการให้ทราบด้วยวาจา ณ กอง

อ านวยการ พร้อมประกาศ “รหัสเขียว”  
- กรณีจ าเป็นอาจสั่งปิดกั้นพ้ืนที่  เพ่ือตรวจสอบหาสาเหตุ หรือเพ่ือการป้องกันอันตราย

ได้ตามสมควร 
- ติดตามรายงานเหตุการณ์จากผู้รับผิดชอบหลักของแต่ละพ้ืนที่ภายในคณะฯ  เพื่อเสนอ

ให้ผู้บริหารทราบ   น าเสนอรายงานเพิ่มเติมต่อหัวหน้าส่วนงาน 
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รองผู้อ านวยการ
ปฏิบัติการตอบโต้

ภาวะฉุกเฉิน 

- เมื่อได้รับแจ้งเหตุหรือได้ยินประกาศ “รหัสเหลือง”   เข้าประจ า ณ ห้องงานบริหาร
ทั่วไป 

- กรณีผู้อ านวยการปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินไม่อยู่ประจ าการภายในคณะฯ ขณะ
เกิดเหตใุห้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการฯ  

- กรณีผู้อ านวยการฯ อยู่ประจ าการ ให้รองผู้อ านวยการฯ 1 ท่าน  ไปบัญชาการ ณ 
พ้ืนที่เกิดเหตุ  โดยท าหน้าที่ในการสั่งการและตัดสินใจเฉพาะหน้า ณ พ้ืนที่เกิดเหตุ 
และประสานงานโดยตรงกับผู้อ านวยการฯ  หรือสั่งการผ่านทีมต่างๆ ได้โดยตรง 

- กรณีมีรองผู้อ านวยการฯ   อีกท่านอยู่ประจ าการ     ให้ท าหน้าที่ เป็นผู้ช่วย
ผู้อ านวยการในปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 

ทีมประสานงาน 
และ

ประชาสัมพันธ์ 

- เมื่อได้รับแจ้งเหตุ สอบถามเหตุการณ์และต าแหน่งที่เกิดเหตุให้ชัดเจน  พร้อมแจ้งฝ่าย
ดับเพลิงและระงับเหตุเพ่ือเข้าปฏิบัติการดับเพลิง  จากนั้น ประกาศ  “รหัสเหลือง” 3 
ครั้ง โดยระบุต าแหน่งพ้ืนที่เกิดเหตุให้ชัดเจน  แจ้งทีมต่างๆ ให้ทราบเพ่ือเตรียมพร้อม
ปฏิบัติหน้าที่ 

- ประสานงานติดตามทีมต่างๆ ให้เข้าประจ าการและปฏิบัติหน้าที่ 
- กรณีผู้อ านวยการฯ สั่งอพยพคน ให้ประกาศ  “รหัสแดง” 3 ครั้ง และให้แบ่งคนคอย

อยู่ประชาสัมพันธ์ที่ห้องงานบริหารทั่วไป   ที่เหลือไปปฏิบัติหน้าที่ที่กองอ านวยการฯ 
ณ จุดรวมพล 

- ประสานงานในการแจ้งขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกตามที่ผู้อ านวยการฯ 
สั่งการ 

- แจ้งเหตุไฟไหม้ดับเพลิง โทร 199 
- แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายทุกชนิด โทร 191 
- อุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669 
- สถานีดับเพลิงเทศบาลต าบลสุเทพ โทร 053329191 
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแม่เหียะ โทร 053805182 
- ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โทร 053936332-3 

- กรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บที่จ าเป็นต้องส่งตัวไปยังสถานพยาบาล  ให้ประสานรถพยาบาล
มารับผู้ได้รับบาดเจ็บ       หรือประสานการน าส่งผู้ได้รับบาดเจ็บไปสถานพยาบาล 
พร้อมติดตามบรรเทาทุกข์ผู้ได้รับบาดเจ็บในเบื้องต้นโดยท าการเดินเรื่องเอกสารและ
คอยติดตามดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บ ณ สถานพยาบาล   

- ประชาสัมพันธ์เหตุการณ์ หรือค าสั่งการต่างๆ จากผู้อ านวยการฯ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

- หลังเหตุการณ์สงบ  หัวหน้าทีมรายงานเหตุการณ์ตามหน้าที่ของทีมตนเองให้
ผู้อ านวยการฯ ทราบด้วยวาจา ณ กองอ านวยการ 

- หลังเหตุการณ์สงบช่วยประสานการติดตามรายงานเหตุการณ์จากผู้รับผิดชอบหลัก
ของแต่ละพ้ืนที่ภายในคณะฯ ให้กับผู้อ านวยการฯ เพ่ือเสนอให้ผู้บริหารทราบ   และ
จัดท ารายงานเพิ่มเติมเสนอต่อหัวหน้าส่วนงานตามที่ผู้อ านวยการฯ สั่งการ 
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ทีมดับเพลิง 
และระงับเหตุ 

- เมื่อได้รับแจ้งเหตุหรือได้ยินประกาศ “รหัสเหลือง”   ให้รีบไปยัง ณ พ้ืนที่เกิดเหตุเพ่ือ
ท าการดับเพลิง โดยใส่หน้ากากป้องกันสารพิษ และแว่นตานิรภัยให้พร้อมก่อนการเข้า
ดับเพลิง  ตรวจสอบทิศทางลม  การเข้าถึงต้นเพลิง  ประเภทของไฟ   กรณีเพลิงไหม้ 
ณ ต าแหน่งที่มีสารเคมีอยู่ด้วย  ต้องสอบถามผู้รับผิดชอบหลักประจ าพ้ืนที่เกิดเหตุถึง
ประเภทสารเคมีที่มีผลต่อการท าปฏิกริยากับไฟ และน้ า  เพ่ือให้สามารถเลือกใช้
วิธีการดับเพลิงได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ  กรณีมีความจ า เป็นเร่งด่วนต้องตัด
ระบบสาธารณูปโภค  หรือปิดกั้นพ้ืนที่เกิดเหตุ  สามารถตัดสินใจด าเนินการได้ทันที   
กรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บ    หรือต้องการให้มีคนมาช่วยสนับสนุนการท างาน     ให้แจ้ง
ฝ่ายประสานงานและประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ ผู้อ านวยการฯ เป็นผู้สั่งการทีมท่ีเกี่ยวข้อง 

- ปฏิบัติตามค าสั่งรองผู้อ านวยการฯ  ที่อยู่ประจ าการ ณ พื้นท่ีเกิดเหตุ  
- กรณีไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้  จ าเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน

ภายนอก  และเห็นควรท าการอพยพคนออกจากพ้ืนที่    ให้แจ้งผู้อ านวยการฯ     เพ่ือ
ขออนุมัติการอพยพคน   หรืออาจขออนุมัติผ่านรองผู้อ านวยการฯ   ที่อยู่ประจ าการ 
ณ พื้นท่ีเกิดเหต ุได้ตามความจ าเป็นเร่งด่วน 

- เมื่อได้รับอนุมัติอพยพคนให้กดสัญญาณเตือนภัยประจ าอาคาร จากนั้นพยายาม
ควบคุมสถานการณ์ต่อไปโดยค านึงถึงความปลอดภัยเป็นส าคัญ  

- คอยสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายนอกที่เขามาช่วยท าหน้าที่ควบคุมและ
ระงับเหตุ 

- หลังเหตุการณ์สงบหัวหน้าทีมรายงานเหตุการณ์ตามหน้าที่ของทีมตนเองให้
ผู้อ านวยการฯ ทราบด้วยวาจา ณ กองอ านวยการ 

ทีมอพยพและ
เคลื่อนย้ายสิ่งของ 

- ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ประจ าอาคารที่เกิดเหตุ  เมื่อได้รับแจ้งเหตุหรือได้ยินประกาศ “รหัส
เหลือง” ไปประจ า ณ พ้ืนที่เกิดเหตุ  เพ่ือเตรียมพร้อมและส ารวจเส้นทางออกนอก
อาคารให้พร้อม  ประเมินจ านวนและต าแหน่งที่อยู่ของผู้อาศัยในแต่ละชั้นของอาคารที่
เกิดเหตุขณะนั้น  โดยให้มีผู้น าในการอพยพอย่างน้อยชั้นละ 1 คน หากมีคนไม่ครบให้
ขอหัวหน้าฝ่ายอพยพและเคลื่อนย้ายสิ่งของจัดผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ประจ าอาคารอื่นเข้า
มาเสริม 

- ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ประจ าอาคารอ่ืนที่ไม่ได้เกิดเหตุ ไปประจ า ณ ห้องงานบริหารทั่วไป  
รอรับค าสั่งจากผู้อ านวยการปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน หรือหัวหน้าทีมอพยพและ
เคลื่อนย้ายสิ่งของ เมื่อผู้อ านวยการฯ มีค าสั่งอพยพคน “รหัสแดง” ให้ไปปฏิบัติหน้าที่
เสริมทีมอพยพท่ีประจ า ณ พ้ืนที่เกิดเหตุ 

- ในการอพยพคน  ให้รวบรวมและน าทางผู้อยู่ภายในอาคารและท าการอพยพคน
ออกไปยังจุดรวมพลอย่างปลอดภัย พร้อมตรวจสอบจ านวนคนที่ออกมาได้อย่าง
ปลอดภัย คนที่ได้รับบาดเจ็บ และคนที่ยังติดค้างเพ่ือรอรับการช่วยเหลือ และแจ้งต่อ
ผู้อ านวยการฯ 
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ทีมอพยพและ
เคลื่อนย้ายสิ่งของ 

- ในการเคลื่อนย้ายสิ่งของ  ให้ด าเนินการในกรณีที่เห็นว่าสามารถด าเนินการอพยพคน
ได้อย่างปลอดภัย โดยค านึงถึงความส าคัญของการอพยพคนก่อน จึงค่อยท าการ
เคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีความส าคัญมากและสามารถเคลื่อนย้ายได้โดยง่ายออกจากพ้ืนที่
เกิดเหต ุ

- แจ้งผู้อ านวยการฯ ในกรณีต้องการความช่วยเหลือจากทีมสนับสนุน   ทีมพยาบาล 
หรือจากหน่วยงานภายนอก      ในการช่วยเหลือผู้ติดค้างหรือค้นหาผู้ที่คาดว่ายังติด
ค้างภายในอาคาร  ผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือช่วยในการเคลื่อนย้ายสิ่งของตามสถานการณ์ 

- หลังเหตุการณ์สงบหัวหน้าทีมรายงานเหตุการณ์ตามหน้าที่ของทีมตนเองให้
ผู้อ านวยการฯ ทราบด้วยวาจา ณ กองอ านวยการ 

ทีมปฐมพยาบาล   - เมื่อได้รับแจ้งเหตุหรือได้ยินประกาศ “รหัสเหลือง” เตรียมอุปกรณ์และชุดปฐม
พยาบาลให้พร้อมและให้ไปประจ า  ณ ห้องงานบริหารทั่วไป  รอรับค าสั่งจาก
ผู้อ านวยการปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน หรือหัวหน้าทีมปฐมพยาบาล  

- เมื่อผู้อ านวยการฯ สั่งอพยพคน “รหัสแดง” ให้ย้ายไปยังกองอ านวยการฯ ณ จุดรวม
พล กรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บให้ท าการปฐมพยาบาลตามอาการ   กรณีได้รับแจ้งว่า
ผู้ ได้รับบาดเจ็บต้องการการปฐมพยาบาล  ณ พ้ืนที่ เกิดเหตุ  หรือต้องท าการ
เคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บออกจากที่เกิดเหตุ  ให้แบ่งทีมพยาบาลไปปฏิบัติหน้าที่ ณ 
พ้ืนที่เกิดเหตุ  อาจขอคนจากทีมสนับสนุนเข้าช่วยสนับสนุนในทีมพยาบาลด้วยก็ได้
หากจ าเป็นต้องน าผู้ ได้ รับบาดเจ็บน าส่งโรงพยาบาลโดยด่วนหรือจ าเป็นต้อง
เคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ    ให้แจ้งทีมประสานงาน
และประชาสัมพันธ์เพื่อขอรถพยาบาล     

- หลังเหตุการณ์สงบหัวหน้าทีมรายงานเหตุการณ์ตามหน้าที่ของทีมตนเองให้
ผู้อ านวยการฯ ทราบด้วยวาจา ณ กองอ านวยการ 

ทีมสนับสนุน - เมื่อได้รับแจ้งเหตุหรือได้ยินประกาศ “รหัสเหลือง” ให้ไปประจ า ณ ห้องงานบริหาร
ทั่วไป รอรับค าสั่งจากผู้อ านวยการปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน  หรือหัวหน้าทีม
สนับสนุน 

- เมื่อผู้อ านวยการฯ สั่งอพยพคน “รหัสแดง” ให้ย้ายไปยังกองอ านวยการฯ ณ จุดรวม
พล  โดยให้หัวหน้าทีมสั่งการผู้ที่ท าหน้าที่ขับรถยนต์  ให้น ารถยนต์ออกมารอปฏิบัติ
หน้าที่ บริเวณถนนใกล้จุดรวมพล   

- จัดการจราจรระหว่างเส้นทาง  ณ พ้ืนที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพล  และการจราจรเส้น
ทางเข้าออกของคณะฯ   ย้ายสิ่งกีดขวางใกล้บริเวณจุดรวมพล  

- จัดหาน้ าดื่มไว้คอยบริการ จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ตามสภาพการณ์  ให้การ
สนับสนุนตามที่แต่ละทีมท่ีร้องขอ 

- หลังเหตุการณ์สงบ  หัวหน้าทีมรายงานเหตุการณ์ตามหน้าที่ของทีมตนเองให้
ผู้อ านวยการฯ ทราบด้วยวาจา ณ กองอ านวยการ 
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ขั้นตอนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยตามต าแหน่งหน้าที่ 
ต าแหน่ง หน้าที ่

ผู้รับผิดชอบหลัก
ประจ าพ้ืนที่ 

เกิดเหตุ 

- ขณะเกิดเหตุ  หากอยู่ในเหตุการณ์และอยู่ในวิสัยที่สามารถท าได้  ให้ขอผู้ที่อยู่บริเวณ
ใกล้เคียงช่วยกันท าการระงับเหตุเบื้องต้น  พร้อมแจ้งเหตุทีมประสานงานและ
ประชาสัมพันธ์  

- สนับสนุนการปฏิบัติการ ณ พ้ืนที่เกิดเหตุ  ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติการ 
เช่น ประเภทสารเคมีที่มีผลต่อการท าปฏิกริยากับไฟ และน้ า ผู้ติดค้างยังพ้ืนที่เกิดเหตุ 
สิ่งของส าคัญในที่เกิดเหตุ  และข้อมูลตามทีท่ีมดับเพลิงและระงับเหตุสอบถาม 

- หลังเหตุการณ์สิ้นสุดลงรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่รับผิดชอบของตนต่อ
ผู้บริหารผ่านผู้อ านวยการปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเป็นลายลักษณ์อักษร 
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เหตุรุนแรงโดยทั่วไปของหนักล้มหรือตกหล่น 

อาคารเสียหาย มรีอยรา้ว เกิดความเสี่ยง 

ทีมประสานงานและประชาสมัพนัธ์  

ขออนุญาตผู้อ านวยการฯ สัง่อพยพ  

  
 
 

พบความเสีย่ง 

ทีมประสานงานและประชาสมัพนัธ์ ประกาศ  

“รหัสเหลือง” แจ้งผู้อ านวยการปฏิบัติการตอบ
โต้ภาวะฉุกเฉิน และทีมปฏิบตัิการทั้งหมด 

 
 

ไม่พบความเสี่ยง 

ยังไม่พบความเสี่ยง 

พบความเสีย่ง 

ผลส ารวจความเสี่ยง หากพบทีมดบัเพลิง 
และระงับเหตุขออนุญาตผู้อ านวยการสั่งอพยพ 

8. ขั้นตอนปฏิบัติการเม่ือเกิดเหตุแผ่นดินไหว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ประจ ายังอาคารที่ตนรับผิดชอบ 
- ทีมดับเพลิงและระงับเหตุเข้าส ารวจความเสี่ยงทุกอาคาร 
- ทีมอพยพและเคลื่อนย้ายสิ่งของเข้าส ารวจผู้ได้รับบาดเจ็บและ

ความเสียหายอาคารที่ตนรับผิดชอบ ประสานงานกับทีม
ดับเพลิงและระงับเหตุ 

- ผู้รับผิดชอบหลักประจ าพื้นที่เกิดเหตุกรณีตรวจพบความ
เสียหายแจ้งเหตุกลับมายังทีมประสานงานและประชาสมัพนัธ์ 

โทรภายใน  
 

 
เมื่อเหตุการณ์สงบให้ทุกทีมรายงานเหตุการณ ์

ตามหน้าท่ีของตนต่อ ผู้อ านวยการฯ 

ผู้อ านวยการฯ ประกาศ “รหัสเขยีว” เสร็จสิ้นภารกจิ  
ประกาศห้ามเข้าใกล้อาคารที่ยังคงมีความเสี่ยง  

หรือตามประกาศท่ีเกี่ยวข้อง 

เกิดเหตุแผ่นดินไหวคนท่ัวไปรูส้ึกได้ชัดเจน
ชัดเจน 

ประจ า ณ ห้องงานบริหารทั่วไป 
- ผู้อ านวยการปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 

และรองผู้อ านวยการฯ 
- ทีมประสานงานและประชาสัมพันธ์ 
- ทีมปฐมพยาบาล   
- ทีมสนับสนุน 

 
 

 

ทีมประสานงานและประชาสัมพันธ์ ประกาศ 
“รหัสแดง” ประสานทุกทีม/หนว่ยงานภายนอก 

หน่วยงานภายนอก 
และบรรเทาสาธารณภยัอื่นๆ 

- ผู้อ านวยการฯ ตั้งกองอ านวยการปฏิบัติการตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินที่จุดรวมพลที่ใกล้พื้นท่ีเกิดเหตุที่สุด        

- ทีมประสานงานและประชาสัมพันธ์ ประจ า ณ จุดรวมพล 
ติดตามประสานงานการบรรเทาทุกข์ผู้ได้รับบาดเจ็บที่ถูกส่ง
ตัวสู่สถานพยาบาล  ติดตามข่าวประสานงานด้านการ
ตรวจสอบอาคาร 

- ทีมอพยพและเคลื่อนย้ายสิ่งของทั้งหมด ปฏิบัติหน้าที่
ประจ าแต่ละอาคาร 

- ทีมดับเพลิงและระงับเหตุรอรับการแจ้งเหตุ ณ  จุดรวมพล    
- ทีมปฐมพยาบาลท าการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ จุดรวมพล 
- ทีมสนับสนุนเคลียร์พื้นที่การจราจร  เตรียมยานพาหนะให้

พร้อมใช้งาน บริการน้ าดื่ม ณ  จุดรวมพล  ให้การสนับสนุน
ตามที่แต่ละทีมร้องขอ 

ทีมประสานงานและประชาสมัพนัธ์ 

โทรภายใน 48206, 48272, 48283  
หรือโทรโดยใช้โทรศัพท์มือถือ  
053948206, 053948272 

053948283 

ผู้อ านวยการฯ/ผู้รับผิดชอบหลักประจ าพื้นท่ีเกิดเหต ุ

รายงานต่อหัวหน้าส่วนงานเพื่อเขา้สู่การปฏิรูปฟ้ืนฟู 
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ขั้นตอนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวตามต าแหน่งหน้าที่ 
ต าแหน่ง หน้าที ่

ผู้อ านวยการ
ปฏิบัติการตอบโต้

ภาวะฉุกเฉิน 

- เมื่อได้รับแจ้งหรือทราบเหตุแผ่นดินไหวในระดับที่คาดว่ายังไม่รุนแรงแต่รู้สึกได้ชัดเจน 
หรือได้ยินประกาศ “รหัสเหลือง”   ให้เข้าประจ า ณ ห้องงานบริหารทั่วไป  ในกรณี
ได้รับแจ้งหรือทราบเหตุแผ่นดินไหวในระดับที่รุนแรงหากประเมินแล้วพบว่ามีความ
เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย เช่น ของหนักล้มหรือตกหล่น อาคารเสียหาย มีรอยร้าว พบ
เห็นได้โดยทั่วไป จ าเป็นต้องอพยพคนออกจากอาคารให้สั่งการทีมประสานงานและ
ประชาสัมพันธ์  ประกาศ  “รหัสแดง” เพ่ืออพยพคนออกจากอาคารทั้งหมด 

- กรณีเหตุแผ่นดินไหวในระดับที่คาดว่ายังไม่รุนแรงสั่งการและตรวจสอบฝ่ายต่างๆ ที่
ประจ า  ณ ห้องงานบริหารทั่วไป   ให้เตรียมพร้อมปฏิบัติการ 

- เมื่อมีการติดต่อจากทีมดับเพลิงและระงับเหตุ หรือทีมอพยพและเคลื่อนย้ายสิ่งของ  
เพ่ือขอความช่วยเหลือ  ทั้งจากฝ่ายต่างๆ ภายใน หรือหน่วยงานภายนอก รวมทั้งการ
ขออพยพคน ให้พิจารณาอนุมัติหรือสั่งการตามความเหมาะสม  

- กรณีต้องมีการอพยพคนออกจากพ้ืนที่ เกิดเหตุ    สั่งการทีมประสานงานและ
ประชาสัมพันธ์  ประกาศ  “รหัสแดง”  พร้อมตั้งกองอ านวยการปฏิบัติการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินที่จุดรวมพลต าแหน่งที่ใกล้ที่สุด และย้ายไปบัญชาการที่กองอ านวยการฯ 
ทันที  เพ่ือก ากับการท างานของทีมต่างๆ เป็นศูนย์กลางในการประสานการปฏิบัติ
หน้าที่ของหน่วยงานภายในร่วมกับหน่วยงานภายนอก  โดยมีทีมประสานงานและ
ประชาสัมพันธ์เป็นผู้ท าหน้าที่ประสานงานดังกล่าว  

- ระหว่างเกิดเหตุรับฟังรายงานจากทีมต่างๆ  เพ่ือพิจารณาสั่งการ  
- หลังเหตุการณ์สงบให้ทีมต่างๆ รายงานผลปฏิบัติการให้ทราบด้วยวาจา   ณ กอง

อ านวยการ พร้อมประกาศ “รหัสเขียว”  
- แจ้งประกาศฉุกเฉินห้ามเข้าอาคารที่ยังคงมีความเสี่ยง หรือตามที่มีการแจ้งประกาศ

จากหน่วยงานระดับสูงกว่า  หรือหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง   
- ติดตามรายงานเหตุการณ์จากผู้รับผิดชอบหลักของแต่ละพ้ืนที่ภายในคณะฯ  เพื่อเสนอ

ให้ผู้บริหารทราบ   น าเสนอรายงานเพิ่มเติมต่อหัวหน้าส่วนงาน 
รองผู้อ านวยการ
ปฏิบัติการตอบโต้

ภาวะฉุกเฉิน 

- เมื่อได้รับแจ้งเหตุหรือได้ยินประกาศ “รหัสเหลือง”   เข้าประจ า ณ ห้องงานบริหาร
ทั่วไป 

- เมื่อได้รับแจ้งเหตุหรือได้ยินประกาศ “รหัสแดง”  เข้าประจ า ณ กองอ านวยการ
ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินที่จุดรวมพล 

- กรณีผู้อ านวยการปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินไม่อยู่ประจ าการภายในคณะฯ ขณะ
เกิดเหตุ     ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการฯ  

- กรณีผู้อ านวยการฯ   อยู่ประจ าการ     ให้ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการในปฏิบัติการ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
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ขั้นตอนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวตามต าแหน่งหน้าที่ 
ต าแหน่ง หน้าที ่

ทีมประสานงาน 
และ

ประชาสัมพันธ์ 

- เมื่อทราบเหตุแผ่นดินไหวในระดับที่คาดว่ายังไม่รุนแรงแต่รู้สึกได้ชัดเจน ให้ประกาศ  
“รหัสเหลือง” 3 ครั้ง แจ้งทีมต่างๆ ให้ทราบเพ่ือเตรียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่   ในกรณี
เหตุแผ่นดินไหวในระดับที่รุนแรงหากประเมินแล้วพบว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิด
อันตราย เช่น ของหนักล้มหรือตกหล่น อาคารเสียหาย มีรอยร้าว พบเห็นได้โดยทั่วไป  
มีความจ าเป็นต้องอพยพคนออกจากอาคาร  ให้ขออนุมัติอพยพคนต่อผู้อ านวยการฯ 
หากไม่สามารถติดต่อผู้อ านวยการได้ให้ขออนุมัติรองผู้อ านวยการฯ เป็นล าดับถัดไป  

- กรณีผู้อ านวยการฯ สั่งอพยพคน ให้ประกาศ  “รหัสแดง” 3 ครั้ง ประสานงานติดตาม
ทีมต่างๆ ให้เข้าประจ าการและปฏิบัติหน้าที่    และย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่กอง
อ านวยการฯ ณ จุดรวมพล 

- ประสานงานในการแจ้งขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกตามที่ผู้อ านวยการฯ 
สั่งการ 

- แจ้งเหตุไฟไหม้ดับเพลิง โทร 199 
- แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายทุกชนิด โทร 191 
- อุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669 
- สถานีดับเพลิงเทศบาลต าบลสุเทพ โทร 053329191 
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแม่เหียะ โทร 053805182 
- ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โทร 053936332-3 

- กรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บที่จ าเป็นต้องส่งตัวไปยังสถานพยาบาล  ให้ประสานรถพยาบาล
มารับผู้ได้รับบาดเจ็บ       หรือประสานการน าส่งผู้ได้รับบาดเจ็บไปสถานพยาบาล 
พร้อมติดตามบรรเทาทุกข์ผู้ได้รับบาดเจ็บในเบื้องต้นโดยท าการเดินเรื่องเอกสารและ
คอยติดตามดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บ ณ สถานพยาบาล   

- ประชาสัมพันธ์เหตุการณ์ หรือค าสั่งการต่างๆ จากผู้อ านวยการฯ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

- ติดตามการแจ้งประกาศจากหน่วยงานระดับสูงกว่า  หรือหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง 
พร้อมความคืบหน้าจากทีมต่างๆ เพ่ือรายงานผู้อ านวยการฯ เป็นระยะ   

- หลังเหตุการณ์สงบหัวหน้าทีมรายงานเหตุการณ์ตามหน้าที่ของทีมตนเองให้
ผู้อ านวยการฯ ทราบด้วยวาจา ณ กองอ านวยการ   

- หลังเหตุการณ์สงบช่วยประสานการติดตามรายงานเหตุการณ์จากผู้รับผิดชอบหลัก
ของแต่ละพ้ืนที่ภายในคณะฯ ให้กับผู้อ านวยการฯ เพ่ือเสนอให้ผู้บริหารทราบ   และ
จัดท ารายงานเพิ่มเติมเสนอต่อหัวหน้าส่วนงานตามที่ผู้อ านวยการฯ สั่งการ 
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ทีมดับเพลิง 
และระงับเหตุ 

 
 
 
 
 

 

- เมื่อทราบเหตุหรือได้ยินประกาศ “รหัสเหลือง”   ให้รีบท าการส ารวจความเสี่ยงทุก
อาคาร โดยสังเกตุรอยร้าวผนังอาคาร ฝ้าเพดาน  โคมไฟฟ้า  สิ่งยึดติดตรึงกับผนังและ
เพดาน  มีการร่วงหล่นหรือโครงสร้างพังเสียหายหรือไม่อย่างไร  พร้อมประสานงาน
ทีมอพยพและเคลื่อนย้ายสิ่งของประจ าแต่ละอาคาร  หากพบว่ามีความเสี่ยงต่อการ
เกิดอันตรายให้แจ้งขออนุมัติอพยพคนต่อผู้อ านวยการฯ  เฉพาะบริเวณที่มีความเสี่ยง  
ซึ่งอาจเป็นเฉพาะบางชั้นของอาคาร  หรือบางอาคาร  หรือทุกอาคาร  

- กรณีได้ยินประกาศ “รหัสแดง”  ให้มาประจ าอยู่บริเวณ ณ จุดรวมพล เพ่ือรอรับการ
แจ้งเหตุการณ์อ่ืนๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามมาได้  เช่น ท่อประปาภายในอาคารแตกน้ า
รั่วไหล   

- เมื่อได้รับอนุมัติอพยพคน กรณีอพยพคนเฉพาะบางพ้ืนที่ไม่ต้องกดสัญญาณเตือนภัย   
กรณีอพยพคนทั้งอาคารให้กดสัญญาณเตือนภัยประจ าอาคาร คอยสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาท าหน้าที่ช่วยเหลือ 

- หลังเหตุการณ์สงบหัวหน้าทีมรายงานเหตุการณ์ตามหน้าที่ของทีมตนเองให้
ผู้อ านวยการฯ ทราบด้วยวาจา ณ กองอ านวยการ 
 

ทีมอพยพและ
เคลื่อนย้ายสิ่งของ 

- เมื่อทราบเหตุหรือได้ยินประกาศ “รหัสเหลือง”   ให้รีบเข้าส ารวจผู้ได้รับบาดเจ็บและ
ความเสียหายอาคารที่ตนรับผิดชอบ โดยสังเกตุรอยร้าวผนังอาคาร ฝ้าเพดานโคม
ไฟฟ้า  สิ่งยึดติดตรึงกับผนังและเพดาน  มีการร่วงหล่นหรือโครงสร้างพังเสียหาย
หรือไม่อย่างไร  พร้อมประสานงานกับทีมดับเพลิงและระงับเหตุ  เพ่ือประเมินความ
เสี่ยงในการขออนุมัติอพยพคน 

- กรณีได้ยินประกาศ “รหัสแดง”  ให้รีบเข้าปฏิบัติหน้าที่ประจ าอาคารที่ตนรับผิดชอบ
เพ่ืออพยพคน  โดยให้กดสัญญาณเตือนภัยประจ าอาคาร   จากนั้น ให้รวบรวมและน า
ทางผู้อยู่ภายในอาคารและท าการอพยพคนออกไปยังจุดรวมพลอย่างปลอดภัย พร้อม
ตรวจสอบจ านวนคนที่ออกมาได้อย่างปลอดภัย คนที่ได้รับบาดเจ็บ และคนที่ยังติดค้าง
เพ่ือรอรับการช่วยเหลือ และแจ้งต่อผู้อ านวยการฯ 

- แจ้งผู้อ านวยการฯ ในกรณีต้องการความช่วยเหลือจากทีมสนับสนุน   ทีมพยาบาล 
หรือจากหน่วยงานภายนอก      ในการช่วยเหลือผู้ติดค้างหรือค้นหาผู้ที่คาดว่ายังติด
ค้างภายในอาคาร  ผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือช่วยในการเคลื่อนย้ายสิ่งของตามสถานการณ์ 

- หลังเหตุการณ์สงบหัวหน้าทีมรายงานเหตุการณ์ตามหน้าที่ของทีมตนเองให้
ผู้อ านวยการฯ ทราบด้วยวาจา ณ กองอ านวยการ 
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ทีมปฐมพยาบาล   - เมื่อได้รับแจ้งเหตุหรือได้ยินประกาศ “รหัสเหลือง” เตรียมอุปกรณ์และชุดปฐม
พยาบาลให้พร้อมและให้ไปประจ า ณ ห้องงานบริหารทั่วไป  รอรับค าสั่งจาก
ผู้อ านวยการปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน หรือหัวหน้าทีมปฐมพยาบาล  

- เมื่อผู้อ านวยการฯ สั่งอพยพคน “รหัสแดง” ให้ย้ายไปยังกองอ านวยการฯ ณ จุดรวม
พล กรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บให้ท าการปฐมพยาบาลตามอาการ   กรณีได้รับแจ้งว่า
ผู้ ได้รับบาดเจ็บต้องการการปฐมพยาบาล  ณ พ้ืนที่ เกิดเหตุ  หรือต้องท าการ
เคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บออกจากที่เกิดเหตุ  ให้แบ่งทีมพยาบาลไปปฏิบัติหน้าที่ ณ 
พ้ืนที่เกิดเหตุ  อาจขอคนจากทีมสนับสนุนเข้าช่วยสนับสนุนในทีมพยาบาลด้วยก็ได้
หากจ าเป็นต้องน าผู้ ได้ รับบาดเจ็บน าส่งโรงพยาบาลโดยด่วนหรือจ าเป็นต้อง
เคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ    ให้แจ้งทีมประสานงาน
และประชาสัมพันธ์เพ่ือขอรถพยาบาล    หลังเหตุการณ์สงบหัวหน้าทีมรายงาน
เหตุการณ์ตามหน้าที่ของทีมตนเองให้ผู้อ านวยการฯ ทราบด้วยวาจา ณ กอง
อ านวยการ 

ทีมสนับสนุน - เมื่อได้รับแจ้งเหตุหรือได้ยินประกาศ “รหัสเหลือง” ให้ไปประจ า ณ ห้องงานบริหาร
ทั่วไป รอรับค าสั่งจากผู้อ านวยการปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน  หรือหัวหน้าทีม
สนับสนุน 

- เมื่อผู้อ านวยการฯ สั่งอพยพคน “รหัสแดง” ให้ย้ายไปยังกองอ านวยการฯ ณ จุดรวม
พล  โดยให้หัวหน้าทีมสั่งการผู้ที่ท าหน้าที่ขับรถยนต์ให้น ารถยนต์ออกมารอปฏิบัติ
หน้าที่ บริเวณถนนใกล้จุดรวมพล   

- จัดการจราจรระหว่างเส้นทาง  ณ พ้ืนที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพล  และการจราจรเส้น
ทางเข้าออกของคณะฯ   ย้ายสิ่งกีดขวางใกล้บริเวณจุดรวมพล  

- จัดหาน้ าดื่มไว้คอยบริการ จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ตามสภาพการณ์  ให้การ
สนับสนุนตามที่แต่ละทีมท่ีร้องขอ 

- หลังเหตุการณ์สงบหัวหน้าทีมรายงานเหตุการณ์ตามหน้าที่ของทีมตนเองให้
ผู้อ านวยการฯ ทราบด้วยวาจา ณ กองอ านวยการ 

ผู้รับผิดชอบหลัก
ประจ าพ้ืนที่ 

เกิดเหตุ 

- ขณะเกิดเหตุแผ่นดินไหว หากพ้ืนที่ในความรับผิดชอบตนเกิดเหตุฉุกเฉินอ่ืนร่วมด้วย 
หรือประเมินแล้ว พ้ืนที่มีความเสี่ยงกว่าปกติ   ให้แจ้งต่อทีมประสานงานและ
ประชาสัมพันธ์ หรือทีมดับเพลิงและระงับเหตุให้ทราบ  โดยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติการ เช่น ประเภทอันตราย  ผู้ติดค้างยังพ้ืนที่เกิดเหตุ สิ่งของส าคัญในที่
เกิดเหตุ  เป็นต้น 

- หลังเหตุการณ์สิ้นสุดลงแจ้งข้อมูลความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่
รับผิดชอบของตนต่อคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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ใช่ 

ไม่ใช่ 

ทีมประสานงานและประชาสัมพันธ์ แจ้งผู้อ านวยการ
ปฏิบัติการตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน และทีมปฏิบัติการเฉพาะที่
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ปฏบิัติหน้าที่ ณ พื้นทีเ่กิดเหตุ หากมี
ความเสีย่งท่ีจะเกิดเหตุการณ์ใหญใ่ห้ประกาศ “รหัสเหลือง” 

 
 

ควบคุมได ้

ควบคุมไมไ่ด ้

9. ขั้นตอนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

อันตรายจ าเป็นต้องรีบน าส่ง
โรงพยาบาลเร่งด่วน 

แจ้งทีมประสานงานและประชาสมัพันธ์  

ผู้อ านวยการฯ/ผู้รับผิดชอบหลักประจ าพื้นท่ีเกิดเหตุ 
รายงานต่อหัวหน้าส่วนงาน 

ทีมดับเพลิงและระงับเหตุ ขออนุญาตผู้อ านวยการฯ 

สั่งอพยพคนหรือสิ่งของ และกดปุม่สัญญาณเตือนภัย 

ทีมประสานงานและประชาสัมพันธ์ ประกาศ 
“รหัสแดง” ประสานทุกทีม/หน่วยงานภายนอก 

- ผู้อ านวยการฯ ตั้งกองอ านวยการปฏิบัติการตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินทีจุ่ดรวมพลที่ใกล้พื้นท่ีเกิดเหตุที่สุด        

- ทีมประสานงานและประชาสัมพันธ์ แบ่งสมาชิกประจ า ณ 
จุดรวมพล และห้องงานบริหารทั่วไป ติดตามประสานงาน
การบรรเทาทุกข์ผู้ได้รับบาดเจ็บที่ถูกส่งตัวสู่สถานพยาบาล 

- ทีมอพยพและเคลื่อนย้ายสิ่งของทั้งหมดเข้า ปฏิบัติหน้าที่ ณ 
พื้นที่เกิดเหตุ 

- ทีมปฐมพยาบาลท าการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
- ทีมสนับสนุนเคลียร์พื้นที่การจราจร  เตรียมยานพาหนะให้

พร้อมใช้งาน บริการน้ าดื่ม ณ  จุดรวมพล   ให้การสนับสนุน
ตามที่แต่ละทีมที่ร้องขอ 

โทรแจ้งอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 
1669 

พบเหตุฉุกเฉิน 

ผู้พบเหตุแจ้งผู้รับผิดชอบพ้ืนท่ี/หอ้ง หรือผู้อยู่บริเวณใกล้เคียง 
เพื่อขอความช่วยเหลือ  

มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์  

เมื่อเหตุการณ์สงบให้ทุกทีมรายงานเหตุการณ์
ตามหน้าท่ีของตนต่อ ผู้อ านวยการฯ 

หน่วยงานภายนอก 
และบรรเทาสาธารณภยัอื่นๆ 

ผู้อ านวยการฯ ประกาศ “รหัสเขยีว” เสร็จสิ้นภารกจิ  
อาจสั่งปิดกั้นพ้ืนท่ีเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุตามสมควร 

เหตุการณ์ก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหาย  

การควบคุมสถานการณ ์
ไม่ให้ลุกลาม 

ทีมดับเพลิงและระงับเหตุ ขออนุญาตผู้อ านวยการฯ 

สั่งอพยพคนหรือสิ่งของ และกดปุม่สัญญาณเตือนภัย 

ทีมประสานงานและประชาสัมพันธ์ ประกาศ 
“รหัสแดง” ประสานทุกทีม/หน่วยงานภายนอก 
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ขั้นตอนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอ่ืนๆ ตามต าแหน่งหน้าที่ 
ต าแหน่ง หน้าที ่
ผู้พบเหตุ 

 
- เมื่อพบเหตุฉุกเฉินให้รีบแจ้งผู้รับผิดชอบพ้ืนที่/ห้อง หรือผู้อยู่บริเวณใกล้เคียงเพ่ือขอ

ความช่วยเหลือ  
- กรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งมีความจ าเป็นต้องน าส่งโรงพยาบาลให้รีบโทรแจ้ง อุบัติเหตุ

เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669 โดยด่วนก่อน  
- หลังจากแจ้งอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669 แล้ว หรือกรณีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือ

มีผู้ได้รับบาดเจ็บพียงเล็กน้อย  ให้ผู้อยู่ในเหตุการณ์หนึ่งคน  โทรแจ้งทีมประสานงาน
และประชาสัมพันธ์  โทรโดยใช้โทรศัพท์ภายในเลข 5 หลัก  48206, 48272, 48283  
หรือโทรโดยใช้โทรศัพท์มือถือ 053948206, 053948272, 053948283  กรณีไม่มีผู้รับ
สายให้แจ้งตรงยังโทรศัพท์มือถือทีมดับเพลิงและระงับเหตุ     0810209713, 
0897557238 

- สนับสนุนการปฏิบัติการ ณ พ้ืนที่เกิดเหตุ  ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติการ   
ผู้อ านวยการ

ปฏิบัติการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิน 

- เมื่อได้รับแจ้งเหตุหรือได้ยินประกาศ “รหัสเหลือง”   เข้าประจ า ณ ห้องงานบริหาร
ทั่วไป 

- สั่งการและตรวจสอบฝ่ายต่างๆ ที่ประจ า  ณ ห้องงานบริหารทั่วไป   ให้เตรียมพร้อม
ปฏิบัติการ 

- เมื่อมีการติดต่อจากทีมดับเพลิงและระงับเหตุ เพ่ือขอความช่วยเหลือทั้งจากฝ่ายต่างๆ 
ภายใน หรือหน่วยงานภายนอก รวมทั้งการขออพยพคน ให้พิจารณาอนุมัติหรือสั่งการ
ตามความเหมาะสม  

- กรณีต้องมีการอพยพคนออกจากพ้ืนที่ เกิดเหตุ   สั่งการทีมประสานงานและ
ประชาสัมพันธ์  ประกาศ  “รหัสแดง”  พร้อมตั้งกองอ านวยการปฏิบัติการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินที่จุดรวมพลต าแหน่งที่ใกล้ที่สุด และย้ายไปบัญชาการที่กองอ านวยการฯ 
ทันที  เพ่ือก ากับการท างานของทีมต่างๆ เป็นศูนย์กลางในการประสานการปฏิบัติ
หน้าที่ของหน่วยงานภายในร่วมกับหน่วยงานภายนอก  โดยมีทีมประสานงานและ
ประชาสัมพันธ์เป็นผู้ท าหน้าที่ประสานงานดังกล่าว  

- ระหว่างเกิดเหตุรับฟังรายงานจากทีมต่างๆ  เพื่อพิจารณาสั่งการ  
- หลังเหตุการณ์สงบให้ทีมต่างๆ รายงานผลปฏิบัติการให้ทราบด้วยวาจา ณ กอง

อ านวยการ พร้อมประกาศ “รหัสเขียว”  
- กรณีจ าเป็นอาจสั่งปิดกั้นพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบหาสาเหตุ หรือเพ่ือการป้องกันอันตรายได้

ตามสมควร 
- ติดตามรายงานเหตุการณ์จากผู้รับผิดชอบหลักของแต่ละพ้ืนที่ภายในคณะฯ  เพื่อเสนอ

ให้ผู้บริหารทราบ   น าเสนอรายงานเพิ่มเติมต่อหัวหน้าส่วนงาน 
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รองผู้อ านวยการ
ปฏิบัติการตอบโต้

ภาวะฉุกเฉิน 

- เมื่อได้รับแจ้งเหตุหรือได้ยินประกาศ “รหัสเหลือง”   เข้าประจ า ณ ห้องงานบริหาร
ทั่วไป 

- กรณีผู้อ านวยการปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินไม่อยู่ประจ าการภายในคณะฯ ขณะ
เกิดเหตุ     ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการฯ  

- กรณีผู้อ านวยการฯ อยู่ประจ าการ ให้รองผู้อ านวยการฯ 1 ท่าน  ไปบัญชาการ ณ 
พ้ืนที่เกิดเหตุ  โดยท าหน้าที่ในการสั่งการและตัดสินใจเฉพาะหน้า ณ พ้ืนที่ เกิดเหตุ 
และประสานงานโดยตรงกับผู้อ านวยการฯ  หรือสั่งการผ่านทีมต่างๆ ได้โดยตรง 

- กรณีมีรองผู้อ านวยการฯ   อีกท่านอยู่ประจ าการ     ให้ท าหน้าที่ เป็นผู้ช่วย
ผู้อ านวยการในปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 

ทีมประสานงาน 
และ

ประชาสัมพันธ์ 

- เมื่อได้รับแจ้งเหตุ สอบถามเหตุการณ์และต าแหน่งที่เกิดเหตุให้ชัดเจน  พร้อมแจ้งทีม
ปฏิบัติการเฉพาะที่เก่ียวข้องกับเหตุการณ์ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ พ้ืนทีเ่กิดเหต ุดังนี้ 

- กรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บให้แจ้งทีมปฐมพยาบาล   
- กรณีเหตุจ าเป็นต้องมีการระงับหรือยับยั้งเหตุไม่ให้เกิดการลุกลามออกไป หรือ

จ าเป็นต้องปิดก้ันพื้นที่เกิดเหตุ ให้แจ้งทีมดับเพลิงและระงับเหตุ 
- กรณีเหตุจ าเป็นต้องมีการระงับหรือยับยั้งเหตุไม่ให้เกิดการลุกลามออกไป ให้ประกาศ  

“รหัสเหลือง” 3 ครั้ง โดยระบุต าแหน่งพ้ืนที่เกิดเหตุให้ชัดเจน  แจ้งทีมต่างๆ ให้ทราบ
เพ่ือเตรียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่ 

- ประสานงานติดตามทีมต่างๆ ให้เข้าประจ าการและปฏิบัติหน้าที่ 
- กรณีผู้อ านวยการฯ สั่งอพยพคน ให้ประกาศ  “รหัสแดง” 3 ครั้ง และให้แบ่งคนคอย

อยู่ประชาสัมพันธ์ที่ห้องงานบริหารทั่วไป   ที่เหลือไปปฏิบัติหน้าที่ที่กองอ านวยการฯ 
ณ จุดรวมพล 

- ประสานงานในการแจ้งขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกตามที่ผู้อ านวยการฯ 
สั่งการ 

- แจ้งเหตุไฟไหม้ดับเพลิง โทร 199 
- แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายทุกชนิด โทร 191 
- อุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669 
- สถานีดับเพลิงเทศบาลต าบลสุเทพ โทร 053329191 
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแม่เหียะ โทร 053805182 
- ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โทร 053936332-3 

- กรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บที่จ าเป็นต้องส่งตัวไปยังสถานพยาบาล  ให้ประสานรถพยาบาล
มารับผู้ได้รับบาดเจ็บ       หรือประสานการน าส่งผู้ได้รับบาดเจ็บไปสถานพยาบาล 
พร้อมติดตามบรรเทาทุกข์ผู้ได้รับบาดเจ็บในเบื้องต้นโดยท าการเดินเรื่องเอกสารและ
คอยติดตามดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บ ณ สถานพยาบาล   

- ประชาสัมพันธ์เหตุการณ์ หรือค าสั่งการต่างๆ จากผู้อ านวยการฯ   ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
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ทีมประสานงาน 
และ

ประชาสัมพันธ์ 

- หลังเหตุการณ์สงบหัวหน้าทีมรายงานเหตุการณ์ตามหน้าที่ของทีมตนเองให้
ผู้อ านวยการฯ ทราบด้วยวาจา ณ กองอ านวยการ 

- หลังเหตุการณ์สงบช่วยประสานการติดตามรายงานเหตุการณ์จากผู้รับผิดชอบหลัก
ของแต่ละพ้ืนที่ภายในคณะฯ ให้กับผู้อ านวยการฯ เพ่ือเสนอให้ผู้บริหารทราบ   และ
จัดท ารายงานเพิ่มเติมเสนอต่อหัวหน้าส่วนงานเพิ่มเติมตามที่ผู้อ านวยการฯ สั่งการ 

ทีมดับเพลิง 
และระงับเหตุ 

- เมื่อได้รับแจ้งเหตุหรือได้ยินประกาศ “รหัสเหลือง”   ให้รีบไปยัง ณ พ้ืนที่เกิดเหตุ 
ประเมินเหตุการณ์จ าเป็นต้องใส่หน้ากากป้องกันสารพิษ และแว่นตานิรภัยด้วยหรือไม่  
กรณีเป็นเหตุจากสารพิษหรือสารเคมีต้องสอบถามผู้รับผิดชอบหลักประจ าพ้ืนที่เกิด
เหตุถึงประเภทสารเคมีที่มีผลต่อการท าปฏิกริยากับไฟ และน้ า  เพื่อให้สามารถป้องกัน
ตนและระงับยับยั้งเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัย  กรณีมีความจ าเร่งด่วนต้อง
ตัดระบบสาธารณูปโภค  หรือปิดกั้นพ้ืนที่เกิดเหตุสามารถตัดสินใจด าเนินการได้ทันที   
กรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บ    หรือต้องการให้มีคนมาช่วยสนับสนุนการท างาน     ให้แจ้ง
ฝ่ายประสานงานและประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ ผู้อ านวยการฯ เป็นผู้สั่งการทีมท่ีเกี่ยวข้อง 

- ปฏิบัติตามค าสั่งรองผู้อ านวยการฯ  ที่อยู่ประจ าการ ณ พื้นท่ีเกิดเหตุ  
- กรณีไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้จ าเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน

ภายนอก  และเห็นควรท าการอพยพคนออกจากพ้ืนที่    ให้แจ้งผู้อ านวยการฯ     เพื่อ
ขออนุมัติการอพยพคนหรืออาจขออนุมัติผ่านรองผู้อ านวยการฯ   ที่อยู่ประจ าการ ณ 
พ้ืนที่เกิดเหต ุได้ตามความจ าเป็นเร่งด่วน 

- เมื่อได้รับอนุมัติอพยพคนให้กดสัญญาณเตือนภัยประจ าอาคาร จากนั้นพยายาม
ควบคุมสถานการณ์ต่อไปโดยค านึงถึงความปลอดภัยเป็นส าคัญ  

- คอยสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาช่วยท าหน้าที่ควบคุมและ
ระงับเหตุ 

- หลังเหตุการณ์สงบหัวหน้าทีมรายงานเหตุการณ์ตามหน้าที่ของทีมตนเองให้
ผู้อ านวยการฯ ทราบด้วยวาจา ณ กองอ านวยการ 
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ทีมอพยพและ
เคลื่อนย้ายสิ่งของ 

- ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ประจ าอาคารที่เกิดเหตุ  เมื่อได้รับแจ้งเหตุหรือได้ยินประกาศ “รหัส
เหลือง” ไปประจ า ณ พ้ืนที่เกิดเหตุ  เพ่ือเตรียมพร้อมและส ารวจเส้นทางออกอาคาร
ให้พร้อม  ประเมินจ านวนและต าแหน่งที่อยู่ของผู้อาศัยในแต่ละชั้นของอาคารที่เกิด
เหตุขณะนั้น  โดยให้มีผู้น าในการอพยพอย่างน้อยชั้นละ 1 คน หากมีคนไม่ครบให้ขอ
หัวหน้าฝ่ายอพยพและเคลื่อนย้ายสิ่งของจัดผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ประจ าอาคารอ่ืนเข้ามา
เสริม 

- ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ประจ าอาคารอ่ืนที่ไม่ได้เกิดเหตุ ไปประจ า ณ ห้องงานบริหารทั่วไป  
รอรับค าสั่งจากผู้อ านวยการปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน หรือหัวหน้าทีมอบพยพ
และเคลื่อนย้ายสิ่งของ เมื่อผู้อ านวยการฯ มีค าสั่งอพยพคน “รหัสแดง” ให้ไปปฏิบัติ
หน้าที่เสริมทีมอพยพท่ีประจ า ณ พื้นท่ีเกิดเหตุ 

- ในการอพยพคน  ให้รวบรวมและน าทางผู้อยู่ภายในอาคารและท าการอพยพคน
ออกไปยังจุดรวมพลอย่างปลอดภัย พร้อมตรวจสอบจ านวนคนที่ออกมาได้อย่าง
ปลอดภัย คนที่ได้รับบาดเจ็บ และคนที่ยังติดค้างเพ่ือรอรับการช่วยเหลือ และแจ้งต่อ
ผู้อ านวยการฯ 

ทีมปฐมพยาบาล   - เมื่อได้รับแจ้งเหตุหรือได้ยินประกาศ “รหัสเหลือง” เตรียมอุปกรณ์และชุดปฐม
พยาบาลให้พร้อม 

- กรณีได้รับแจ้งว่าผู้ได้รับบาดเจ็บต้องการการปฐมพยาบาล  ณ พ้ืนที่เกิดเหตุ  
หรือต้องท าการเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บออกจากที่เกิดเหตุ  ทีมพยาบาลไป
ปฏิบัติหน้าที่ ณ พื้นที่เกิดเหตุ 

- กรณีไม่ได้รับแจ้งว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บให้ไปประจ า ณ ห้องงานบริหารทั่วไป รอ
รับค าสั่งจากผู้อ านวยการปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน หรือหัวหน้าทีมปฐม
พยาบาล  

- เมื่อผู้อ านวยการฯ สั่งอพยพคน “รหัสแดง” ให้ย้ายไปยังกองอ านวยการฯ ณ จุดรวม
พล กรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บให้ท าการปฐมพยาบาลตามอาการ    อาจขอคนจากทีม
สนับสนุนเข้าช่วยสนับสนุนในทีมพยาบาลด้วยก็ได้หากจ าเป็นต้องน าผู้ได้รับบาดเจ็บ
น าส่งโรงพยาบาลโดยด่วนหรือจ าเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยความ
ระมัดระวังเป็นพิเศษ    ให้แจ้งทีมประสานงานและประชาสัมพันธ์เพ่ือขอรถพยาบาล    
หลังเหตุการณ์สงบหัวหน้าทีมรายงานเหตุการณ์ตามหน้าที่ของทีมตนเองให้
ผู้อ านวยการฯ ทราบด้วยวาจา ณ กองอ านวยการ 
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ทีมสนับสนุน - เมื่อได้รับแจ้งเหตุหรือได้ยินประกาศ “รหัสเหลือง” ให้ไปประจ า ณ ห้องงานบริหาร
ทั่วไป รอรับค าสั่งจากผู้อ านวยการปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน  หรือหัวหน้าทีม
สนับสนุน 

- เมื่อผู้อ านวยการฯ สั่งอพยพคน “รหัสแดง” ให้ย้ายไปยังกองอ านวยการฯ ณ จุดรวม
พล  โดยให้หัวหน้าทีมสั่งการผู้ที่ท าหน้าที่ขับรถยนต์ให้น ารถยนต์ออกมารอปฏิบัติ
หน้าที่ บริเวณถนนใกล้จุดรวมพล   

- จัดการจราจรระหว่างเส้นทาง  ณ จุดเกิดเหตุไปยังจุดรวมพล  และการจราจรเส้น
ทางเข้าออกของคณะฯ   ย้ายสิ่งกีดขวางใกล้บริเวณจุดรวมพล  

- จัดหาน้ าดื่มไว้คอยบริการ จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ตามสภาพการณ์  ให้การ
สนับสนุนตามที่แต่ละทีมท่ีร้องขอ 

- หลังเหตุการณ์สงบหัวหน้าทีมรายงานเหตุการณ์ตามหน้าที่ของทีมตนเองให้
ผู้อ านวยการฯ ทราบด้วยวาจา ณ กองอ านวยการ 

ผู้รับผิดชอบหลัก
ประจ าพ้ืนที่ 

เกิดเหตุ 

- ขณะเกิดเหตุหากอยู่ในเหตุการณ์และอยู่ในวิสัยที่สามารถท าได้ให้ขอผู้ที่อยู่บริเวณ
ใกล้เคียงช่วยกันท าการระงับเหตุเบื้องต้น  พร้อมแจ้งเหตุทีมประสานงานและ
ประชาสัมพันธ์  

- สนับสนุนการปฏิบัติการ ณ พ้ืนที่เกิดเหตุ  ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติการ 
เช่น ประเภทสารเคมีที่มีผลต่อการท าปฏิกริยากับไฟ และน้ า ผู้ติดค้างยังพ้ืนที่เกิดเหตุ 
สิ่งของส าคัญในที่เกิดเหตุ  และข้อมูลตามทีท่ีมดับเพลิงและระงับเหตุสอบถาม 

- หลังเหตุการณ์สิ้นสุดลงรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่รับผิดชอบของตนต่อ
ผู้บริหารผ่านผู้อ านวยการปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเป็นลายลักษณ์อักษร 
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ใช่ 

ไม่ใช่ ควบคุมได ้
ใช่ 

ไม่ได ้

การควบคุมสถานการณ์  

10. ขั้นตอนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนอกเวลาท าการ 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ าเป็นต้องรีบน าส่ง
ผู้ไดร้ับบาดเจ็บไปโรงพยาบาล

เร่งดว่น 

โทรแจ้งอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 
1669 

มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์  เหตุการณ์ก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายให้ช่วยกันยับยั้ง 

พบเหตุฉุกเฉิน 

ผู้พบเหตุแจ้งผู้รับผิดชอบพ้ืนท่ี/หอ้ง หรือผู้อยู่บริเวณใกล้เคียง 
เพื่อขอความช่วยเหลือ 

ผู้อ านวยการฯ/ผู้รับผิดชอบหลักประจ าพื้นท่ีเกิดเหตุ 
รายงานต่อหัวหน้าส่วนงาน 

ประสานงานในการแจ้งขอความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานภายในหรือหน่วยงานภายนอกคณะฯ 
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ขั้นตอนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินนอกเวลาท าการตามต าแหน่งหน้าที่ 
ต าแหน่ง หน้าที ่
ผู้พบเหตุ 

 
- เมื่อพบเหตุฉุกเฉินให้รีบแจ้งผู้รับผิดชอบพ้ืนที่/ห้อง หรือผู้อยู่บริเวณใกล้เคียงเพ่ือขอ

ความช่วยเหลือ  
- กรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งมีความจ าเป็นต้องน าส่งโรงพยาบาลให้รีบโทรแจ้ง อุบัติเหตุ

เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669 โดยด่วนก่อน  
- กรณเีหตุการณ์ก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายให้ช่วยกันยับยั้ง  หากประเมินแล้ว
ไม่ม่ันใจว่าจะสามารถยับยั้งได้  กรณีดังต่อไปนี้ให้แจ้งขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ภายนอกก่อนจากนั้นจึงค่อยแจ้งทีมดับเพลิงและระงับเหตุ     0810209713, 
0897557238 

- แจ้งเหตุไฟไหม้ดับเพลิง โทร 199 
- แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายทุกชนิด โทร 191 
- อุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669 
- สถานีดับเพลิงเทศบาลต าบลสุเทพ โทร 053329191 
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแม่เหียะ โทร 053805182 
- ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โทร 053936332-3 

หากประเมินแล้วไม่มั่นใจว่าจะสามารถยับยั้งได้ในกรณีอ่ืนๆ เช่น ท่อประปาแตก
น้ านอง  มีประกายไฟบริเวณอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง เป็นต้น ให้แจ้งทีมดับเพลิงและระงับ
เหตุ    0810209713, 0897557238 

- สนับสนุนการปฏิบัติการ ณ พื้นท่ีเกิดเหตุ  ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติการ   
ผู้อ านวยการ

ปฏิบัติการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิน 

- เมื่อได้รับแจ้งเหตุในระดับที่ต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกให้รุดมายัง
พ้ืนที่เกิดเหต ุ

- สั่งการทีมประสานงานและประชาสัมพันธ์ให้แจ้งทีมที่เกี่ยวข้องเข้ามาเพ่ือปฏิบัติหน้าที่
ตามสมควรแกเ่หตุ    และบัญชาการเพ่ือก ากับการท างานของทีมต่างๆ   เป็นศูนย์กลาง
ในการประสานการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานภายในร่วมกับหน่วยงานภายนอก          
โดยมีทีมประสานงานและประชาสัมพันธ์เป็นผู้ท าหน้าที่ประสานงานดังกล่าว 

- กรณีจ าเป็นอาจสั่งปิดกั้นพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบหาสาเหตุ หรือเพ่ือการป้องกันอันตรายได้
ตามสมควร 

- ติดตามรายงานเหตุการณ์จากผู้รับผิดชอบหลักของแต่ละพ้ืนที่ภายในคณะฯ  เพื่อเสนอ
ให้ผู้บริหารทราบ   น าเสนอรายงานเพิ่มเติมต่อหัวหน้าส่วนงาน 

รองผู้อ านวยการ
ปฏิบัติการตอบโต้

ภาวะฉุกเฉิน 

- กรณีผู้อ านวยการปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินไม่อยู่ประจ าการภายในคณะฯ ขณะ
เกิดเหตุ     ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการฯ  

- กรณีมีรองผู้อ านวยการฯ   อีกท่านอยู่ประจ าการ    ให้ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการ
ในปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
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ทีมประสานงาน 
และ

ประชาสัมพันธ์ 

- แจ้งผู้อ านวยการตามทีท่ีมดับเพลิงและระงับเหตุแจ้งเข้ามา 
- แจ้งทีมที่เก่ียวข้องปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งผู้อ านวยการ  

 

กรณีได้รับค าสั่งให้เข้ามายังคณะฯ  
- ให้ท าหน้าที่ประสานการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานภายในร่วมกับหน่วยงานภายนอก   
- กรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บที่จ าเป็นต้องส่งตัวไปยังสถานพยาบาล  ให้ประสานรถพยาบาล

มารับผู้ได้รับบาดเจ็บ       หรือประสานการน าส่งผู้ได้รับบาดเจ็บไปสถานพยาบาล 
พร้อมติดตามบรรเทาทุกข์ผู้ได้รับบาดเจ็บในเบื้องต้นโดยท าการเดินเรื่องเอกสารและ
คอยติดตามดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บ ณ สถานพยาบาล   

- ประชาสัมพันธ์เหตุการณ์ หรือค าสั่งการต่างๆ จากผู้อ านวยการฯ   ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

- หลังเหตุการณ์สงบหัวหน้าทีมรายงานเหตุการณ์ตามหน้าที่ของทีมตนเอง ให้
ผู้อ านวยการฯ ทราบด้วยวาจา ณ กองอ านวยการ 

- หลังเหตุการณ์สงบช่วยประสานการติดตามรายงานเหตุการณ์จากผู้รับผิดชอบหลักของ
แต่ละพ้ืนที่ภายในคณะฯ ให้กับผู้อ านวยการฯ เพ่ือเสนอให้ผู้บริหารทราบ   และจัดท า
รายงานเพิ่มเติมเสนอต่อหัวหน้าส่วนงานเพิ่มเติมตามที่ผู้อ านวยการฯ สั่งการ 

ทีมดับเพลิง 
และระงับเหตุ 

- เมื่อได้รับแจ้งเหตุให้ประเมินสถานการณ์และด าเนินการแก้ปัญหา หากมีความ
จ าเป็นต้องเข้าควบคุมสถานการณ์ด้วยตนเองให้รีบไปยัง ณ จุดเกิดเหตุ ประเมิน
เหตุการณ์จ าเป็นต้องใส่หน้ากากป้องกันสารพิษ และแว่นตานิรภัยด้วยหรือไม่  กรณี
เป็นเหตุจากสารพิษหรือสารเคมีต้องสอบถามผู้รับผิดชอบหลักประจ าพ้ืนที่เกิดเหตุถึง
ประเภทสารเคมีที่มีผลต่อการท าปฏิกริยากับไฟ และน้ า  เพ่ือให้สามารถป้องกันตน
และระงับยับยั้งเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัย  กรณีมีความจ าเร่งด่วนต้องตัด
ระบบสาธารณูปโภค  หรือปิดกั้นพ้ืนที่เกิดเหตุสามารถตัดสินใจด าเนินการได้ทันที   
กรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บ    หรือต้องการให้มีคนมาช่วยสนับสนุนการท างาน     ให้แจ้ง
ฝ่ายประสานงานและประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ ผู้อ านวยการฯ เป็นผู้สั่งการทีมท่ีเกี่ยวข้อง 

- กรณีไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้จ าเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ภายนอก  สามารถด าเนินการแจ้งเหตุเองได้ตามความจ าเป็นเร่งด่วน 

- ปฏิบัติตามค าสั่งผู้อ านวยการ หรือรองผู้อ านวยการฯ ที่สั่งการเข้ามาจากภายนอกหรือ 
ณ พ้ืนที่เกิดเหต ุ

- คอยสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาช่วยท าหน้าที่ควบคุมและ
ระงับเหตุ 

- หลังเหตุการณ์สงบหัวหน้าทีมรายงานเหตุการณ์ตามหน้าที่ของทีมตนเอง ให้
ผู้อ านวยการฯ ทราบด้วยวาจา ณ กองอ านวยการ 
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ทีมอพยพและ
เคลื่อนย้ายสิ่งของ 

- ปฏิบัติตามค าสั่งที่ได้รับแจ้งจากผู้อ านวยการฯ  โดยปฏิบัติหน้าที่หลักตามบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบของตน 

ทีมปฐมพยาบาล   - ปฏิบัติตามค าสั่งที่ได้รับแจ้งจากผู้อ านวยการฯ  โดยปฏิบัติหน้าที่หลักตามบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบของตน 

ทีมสนับสนุน - ปฏิบัติตามค าสั่งที่ได้รับแจ้งจากผู้อ านวยการฯ  โดยปฏิบัติหน้าที่หลักตามบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบของตน 

ผู้รับผิดชอบหลัก
ประจ าพ้ืนที่ 

เกิดเหตุ 

- ขณะเกิดเหตุหากอยู่ในเหตุการณ์และอยู่ในวิสัยที่สามารถท าได้  ให้ขอผู้ที่อยู่บริเวณ
ใกล้เคียงช่วยกันท าการระงับเหตุเบื้องต้น  โดยปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับผู้พบเหตุ 

- สนับสนุนการปฏิบัติการ ณ พ้ืนที่เกิดเหตุ  ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติการ 
เช่น ประเภทสารเคมีที่มีผลต่อการท าปฏิกริยากับไฟ และน้ า ผู้ติดค้างยังพ้ืนที่เกิดเหตุ 
สิ่งของส าคัญในที่เกิดเหตุ  และข้อมูลตามที่ทีมดับเพลิงและระงับเหตุสอบถาม 

- หลังเหตุการณ์สิ้นสุดลงรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่รับผิดชอบของตนต่อ
ผู้บริหารผ่านผู้อ านวยการปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเป็นลายลักษณ์อักษร 
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จ าเป็นต้องควบคุม 

ไม่จ าเป็นต้องควบคุม 

สถานการณ์ดีขึน้ 

สถานการณ์ไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง 

11. ขั้นตอนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทราบเหตุการณ์เกิดโรคตดิต่ออุบตัิใหม ่

สอบถามข้อเท็จจริงข้อมูลข่าวสารรวมถึงมาตรการจาก
หน่วยงานภาครัฐท่ีรับผดิชอบ  

การควบคุมสถานการณ ์
ภายในองค์กร 

มาตรการควบคุมเส้นทางการเข้าออกพื้นที่  
การคัดกรองและระยะหา่งระหวา่งบคุคล 

มาตรการการแจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกัน 
และการก าหนดจดุให้บริการ 

มาตรการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร 

ติดตามข้อมูลและปฏิบัติตามค าสั่งและ
ประกาศจากหน่วยงานภาครัฐ 

สถานการณ ์
การแพร่ระบาด 

ทบทวนมาตรการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปอ้งกนัการแพร่ระบาด 

ในกรณีจ าเป็นอาจหารือหรือขอความ
ช่วยเหลือจากหนว่ยงานภายนอก 

หลังจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดคลีคลายหรือยุตลิง ปรับ
แผนเข้าสูม่าตรการผ่อนคลาย แตย่ังคงต้องเฝ้าระวังต่อไป 

หลังจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดยุตลิงอย่าง
ต่อเนื่องปรับแผนกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกต ิ

รายงานต่อหัวหน้าส่วนงาน 
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ขั้นตอนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุโรคติดต่ออุบัติใหม่ตามต าแหน่งหน้าที่ 
ต าแหน่ง หน้าที ่
คณบดี 

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 

 

- ท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยการบริหารสถานการณ์การแพ่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
ก าหนดนโยบาย ค าสั่ง ประกาศ แนวปฏิบัติคณะอุตสาหกรรมเกษตร  เพ่ือสั่งการ
หน่วยงานต่างๆ  ให้ปฏิบัติการป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการระบาดของโรคติดต่อ
อุบัติใหม่   

- ควบคุมให้บุคลากรและนักศึกษาปฏิบัติตามค าสั่งหรือแนวปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐ
ผู้มีอ านาจ   

- ติดตามรายงานสถานการณ์ปัจจุบันจากภายนอก  และผลการด าเนินงานจาก
หน่วยงานภายใต้บังคับบัญชา  พร้อมทบทวนการปฏิบัติการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่  

- ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดยุติลงอย่างต่อเนื่อง ก าหนดมาตรการผ่อน
คลาย   หรือยกเลิกค าสัง ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตรให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ
ของหน่วยงานภาครัฐผู้มีอ านาจ   

- ก าหนดแนวทางป้องกันเพ่ือเตรียมการรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อ
อุบัติใหม่  ที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 

รองคณบดี และ
ผู้ช่วยคณบด ี

 

- มีอ านาจและหน้าที่ตามที่คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรมอบหมาย   
 

หัวหน้าส านักวิชา
อุตสาหกรรม

เกษตร 
   

หัวหน้า
ศูนย์บริการธุรกิจ

อุตสาหกรรม
เกษตร  

 
เลขานุการคณะ
อุตสาหกรรม

เกษตร  
 

หัวหน้างาน 
ทุกงาน 

 

- ท าหน้าที่บริหารจัดการสถานการณ์การแพ่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ในส่วนของ
หน่วยงานที่ตนรับผิดชอบ    

- ปฏิบัติการป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่  ตาม
นโยบาย ค าสั่ง ประกาศ แนวปฏิบัติภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ค าสั่งการของ
ผู้บังคับบัญชา  ค าสั่งหรือแนวปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐผู้มีอ านาจ   

- ติดตามรายงานสถานการณ์ปัจจุบันจากภายนอก และผลการด าเนินงานจากหน่วยงาน
ภายใต้บังคับบัญชา  พร้อมทบทวนการปฏิบัติการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ภายใน
หน่วยงานที่ตนรับผิดชอบ 

- รายงานผลการด าเนินงานและสถานการณ์ปัจจุบันให้แก่ผู้บังคับบัญชา รวมทั้ง
เสนอแนะข้อคิดเห็น 
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ขั้นตอนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุโรคติดต่ออุบัติใหม่ตามต าแหน่งหน้าที่ 
ต าแหน่ง หน้าที ่

หน่วยสารบรรณ 
 

- ติดตามรายงานสถานการณ์ปัจจุบันประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก  
กลั่นกรองข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  นโยบาย 
ค าสั่ง ประกาศ แนวปฏิบัติคณะอุตสาหกรรมเกษตร  ค าสั่งหรือแนวปฏิบัติของ
หน่วยงานภาครัฐผู้มีอ านาจที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่ออุบัติใหม่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและ
ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

- จัดเตรียมแจกจ่ายอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ และอุปกรณ์ป้องกันการแพ่ระบาดของโรคติดต่อ
อุบัติใหม่  ก าหนดจุดการให้บริการ  จุดคัดกรอง   วิธีการคัดกรองบุคคลภายในและ
ภายนอก  การควบคุมเส้นทางการเข้าออกอาคาร  ระยะห่างระหว่างบุคคล  

- จัดท าตารางการปฏิบัติหน้าที่ส าหรับอยู่เวรจุดคัดกรอง  หรือผู้อยู่เวรที่ปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่  ตามค าสั่ง 
หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

- ในกรณีที่บุคกลากรได้รับเชื้อที่เกิดจากโรคติดต่ออุบัติใหม่  หรือเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงที่จะ
ได้รับเชื้อดังกล่าว   ให้ท าหน้าที่ช่วยหน่วยทรัพยากรบุคคลในการประสานงาน  และ
อ านวยความสะดวกให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ติดตามและรายงานสถานการณ์ให้
ผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง 

- ในกรณีที่นักศึกษาได้รับเชื้อที่เกิดจากโรคติดต่ออุบัติใหม่  หรือเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงที่จะ
ได้รับเชื้อดังกล่าว   ให้ท าหน้าที่ช่วยหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาในการประสานงาน  
และอ านวยความสะดวกให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ติดตามและรายงานสถานการณ์
ให้ผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง 

- รายงานผลการด าเนินงานและสถานการณ์ปัจจุบันให้แก่ผู้บั งคับบัญชา  รวมทั้ง
เสนอแนะข้อคิดเห็น 

หน่วยช่างเทคนิค 
 

- จัดท าแนวเขตควบคุมเส้นทางการเข้าออกอาคารตามที่หน่วยสารบรรณก าหนด  
พร้อมตรวจสอบแก้ไขแนวเขตควบคุมที่เกิดการช ารุด  และตรวจสอบการปฏิบัติตาม
แนวทางควบคุมเส้นทางการเข้าออกอาคารพร้อมแจ้งเหตุให้ผู้บังคับบัญชาทราบกรณี
พบผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมเส้นทางการเข้าออกอาคารช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

- ช่วยงานหน่วยสารบรรณในการจัดเตรียมแจกจ่ายอุปกรณ์ฆ่าเชื้ อ  อุปกรณ์ป้องกัน
การแพ่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่   

- จัดเตรียมห้องเรียน  ห้องบรรยาย  พ้ืนที่นั่งในโรงอาหาร  พ้ืนที่นั่งท ากิจกรรมหรือ
พ้ืนที่นั่งพักผ่อน  ให้มีช่วงระยะห่างระหว่างบุคคล  ตามแนวปฏิบัติคณะอุตสาหกรรม
เกษตรช่วงสถานการณ์การแพ่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม ่

- ปฏิบัติการหรือประสานงานร่วมกับหน่วยสารบรรณในการเข้าท าความสะอาดด้วย
วิธีใช้น ายาการฆ่าเชื้อโรคบริเวณพ้ืนผิวสัมผัส  ในพ้ืนที่ห้องเรียน  ห้องบรรยาย  พ้ืนที่
นั่งในโรงอาหาร  และพ้ืนที่ทางเดินภายในอาคาร 

- รายงานผลการด าเนินงานและสถานการณ์ปัจจุบันให้แก่ผู้บังคับบัญชา  รวมทั้ง
เสนอแนะข้อคิดเห็น 
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ขั้นตอนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุโรคติดต่ออุบัติใหม่ตามต าแหน่งหน้าที่ 
ต าแหน่ง หน้าที ่

หน่วยทรัพยากร
บุคคล 

 

- ประสานงานร่วมกับกองบริหารงานบุคคล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในส่วนของข้อมูล
ข่าวสารและการอ านวยความสะดวกด้านสิทธิสวัสดิการบุคลากร  ในการป้องกันและ
ให้ความช่วยเหลือบุคลากรในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

- ในกรณีที่บุคกลากรได้รับเชื้อที่เกิดจากโรคติดต่ออุบัติใหม่  หรือเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงที่จะ
ได้รับเชื้อดังกล่าว   ให้ประสานงาน  และอ านวยความสะดวกให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  ติดตามและรายงานสถานการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง 

- รายงานผลการด าเนินงานและสถานการณ์ปัจจุบันให้แก่ผู้บังคับบัญชา   รวมทั้ง
เสนอแนะข้อคิดเห็น 

หนว่ยสารสนเทศ
และ 

โสตทัศนศึกษา 

- ประสานงานหน่วยสารบรรณ  ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  นโยบาย ค าสั่ง 
ประกาศ แนวปฏิบัติคณะอุตสาหกรรมเกษตร  ค าสั่งหรือแนวปฏิบัติของหน่วยงาน
ภาครัฐผู้มีอ านาจที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่ออุบัติใหม่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ
โดยทั่วกันผ่านระบบสารสนเทศของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

- เชื่อมโยงระบบเครือข่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เข้ากับอุปกรณ์ตรวจวัด อุปกรณ์
ควบคุม อุปกรณ์สื่อสาร  ที่รองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และถูกน ามาใช้ในการ
ควบคุมและป้องกันการแพ่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่  พร้อมควบคุมและบริหาร
จัดการฐานข้อมูลดังกล่าว 

- รายงานผลการด าเนินงานและสถานการณ์ปัจจุบันให้แก่ผู้บังคับบัญชา   รวมทั้ง
เสนอแนะข้อคิดเห็น 

หน่วยพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา 

 

- รับอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ  และอุปกรณ์ป้องกันการแพ่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่จาก
หน่วยสารบรรณ  เพ่ือน ามาใช้ภายในพ้ืนที่ที่ตนเองรับผิดชอบ  พ้ืนที่สโมสรนักศึกษา 
หรือพ้ืนที่อ่ืนที่จัดไว้ให้กับกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา และชมรมต่างๆ  

- ประสานข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพ่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่จากหน่วย
สารบรรณ  และประชาสัมพันธ์ต่อยังกลุ่มนักศึกษา 

- ควบคุมให้นักศึกษาจัดการพื้นที่ของตนให้มีช่วงระยะห่างระหว่างบุคคลตามแนวปฏิบัติ
คณะอุตสาหกรรมเกษตรช่วงสถานการณ์การแพ่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่โดย
เคร่งครัด 

- ควบคุมการท ากิจกรรมของนักศึกษาให้เป็นไปตาม  ค าสั่ง ประกาศ แนวปฏิบัติคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร  ส่วนที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรขอความร่วมมือ  ค าสั่งหรือแนว
ปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐผู้มีอ านาจที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่ออุบัติใหม่  ให้ทราบและ
ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน  

- ในกรณีที่นักศึกษาได้รับเชื้อที่เกิดจากโรคติดต่ออุบัติใหม่  หรือเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงที่จะ
ได้รับเชื้อดังกล่าว   ให้ประสานงาน  และอ านวยความสะดวกให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  ติดตามและรายงานสถานการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง 

- รายงานผลการด าเนินงานและสถานการณ์ปัจจุบันให้แก่ผู้บังคับบัญชา รวมทั้ง
เสนอแนะข้อคิดเห็น 
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ขั้นตอนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุโรคติดต่ออุบัติใหม่ตามต าแหน่งหน้าที่ 
ต าแหน่ง หน้าที ่

งานการเงิน 
การคลังและพัสดุ 

 

- ท าหน้าที่ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  และการส ารองเงินสดส าหรับการจัดซื้อจัด
จ้างในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนทั้งค่าวัสดุ  ค่าบริการ หรือค่าใช้ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งด้านพัสดุ
และการเงินที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

- รายงานผลการด าเนินงานและสถานการณ์ปัจจุบันให้แก่ผู้บังคับบัญชา   รวมทั้ง
เสนอแนะข้อคิดเห็น 

นักวิทยาศาสตร์ 
และ 

บุคลากรประจ า
โรงงานต้นแบบ 

 

- รับอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ  และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่จาก
หน่วยสารบรรณ  เพื่อน ามาใช้ภายในห้องปฏิบัติการหรือพ้ืนที่ที่ตนเองรับผิดชอบ   

- จัดเตรียมห้องปฏิบัติการหรือพ้ืนที่ที่ตนเองรับผิดชอบ  ให้มีช่วงระยะห่างระหว่าง
บุคคลตามแนวปฏิบัติคณะอุตสาหกรรมเกษตรช่วงสถานการณ์การแพ่ระบาดของ
โรคติดต่ออุบัติใหม ่

- จัดท าแนวเขตควบคุมเส้นทางเดินภายในห้องปฏิบัติการหรือพ้ืนที่ที่ตนเองรับผิดชอบ
พร้อมตรวจสอบแก้ไขแนวเขตควบคุมที่เกิดการช ารุด  และควบคุมบุคคลผู้ใช้บริการ 
หรือผู้มาติดต่อให้ปฏิบัติตามเส้นทางการเดินภายในพ้ืนที่ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด  กรณี
พบผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาทราบ 

- รายงานผลการด าเนินงานและสถานการณ์ปัจจุบันให้แก่ผู้บังคับบัญชา รวมทั้ง
เสนอแนะข้อคิดเห็น 

ผู้ประสานงาน
สาขาวิชา 

 

- รับอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ  และอุปกรณ์ป้องกันการแพ่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่จาก
หน่วยสารบรรณ  เพ่ือน ามาใช้ภายในห้องหรือพ้ืนที่ที่สาขาวิชารับผิดชอบ  และน ามา
แจกจ่ายให้กับคณาจารย์ และบุคลากรสาขาวิชา  

- ประสานข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่จากหน่วย
สารบรรณ  และประชาสัมพันธ์ต่อยังคณาจารย์ และบุคลากรสาขาวิชา และนักศึกษา
สังกัดสาขาวิชา 

- รายงานผลการด าเนินงานและสถานการณ์ปัจจุบันให้แก่ผู้บังคับบัญชา   รวมทั้ง
เสนอแนะข้อคิดเห็น 

บุคลากร 
คณะอุตสาหกรรม

เกษตร 
 

- ปฏิบัติตาม  นโยบาย ค าสั่ง ประกาศ แนวปฏิบัติคณะอุตสาหกรรมเกษตร  ค าสั่งหรือ
แนวปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐผู้มีอ านาจที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่ออุบัติใหม่โดย
เครง่ครัด 

- ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือด้านต่างๆ  รวมถึงให้ความร่วมมือในการบอกข้อมูลที่
เป็นจริงครบถ้วน  ตามที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรร้องขอ 
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