แผนการดาเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ปีการศึกษา 2561 (ส.ค.61 – ก.ค.62)
แผนการดาเนินงาน
1. แผนการดาเนินงานความปลอดภัย
1.1 ความปลอดภัยด้านชีวิต
แผนป้องกัน
-มีการเฝ้าระวังความปลอดภัยโดยมีพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย จานวน 24 นาย และเจ้าหน้าที่ตารวจประจา 2 นาย
-มีกล้องวงจรปิดสกัดเป็นระยะๆภายในมหาวิทยาลัย
-มีเครือข่ายวิทยุสื่อสาร สามารถติดต่อหน่วยงานต่างๆได้ตลอด
24 ชั่วโมง
-มีเครือข่ายแพทย์ฉุกเฉิน และศูนย์ปฐมพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน
แล้วมีความพร้อมในการส่งต่อให้เจ้าหน้าที่รัฐ
แผนเผชิญเหตุ
-กรณีมีเหตุรา้ ยหรือฉุกเฉินให้ปฏิบตั ิตามขั้นตอนเผชิญเหตุ
-กรณีมีวัตถุต้องสงสัยแจ้งงานรักษาความปลอดภัยและปิดกั้น
บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องออกนอกพื้นที่
แผนฟื้นฟู/แก้ไขปรับปรุง
-หากเกิดความเสียหายกับทรัพย์สนิ จะดาเนินการซ่อมแซมให้
พร้อมใช้ได้งานตามปกติ
1.2 ความปลอดภัยด้านจราจร
แผนป้องกัน/แผนเผชิญเหตุ
-.มีสันชะลอความเร็วของรถ รวมถึงแผงกั้นจราจรในกรณีฉุกเฉิน
-มีประชาสัมพันธ์รณรงค์และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจสร้าง
จิตสานึกด้านวินัยจราจร
-ติดป้ายจราจรและป้ายบอกสถานที่ให้ชัดเจนเป็นไปตาม
มาตรฐานกรมทางหลวง
-การสร้างเนินชะลอความเร็วบนถนนที่มีการเข้า ออก
แผนสารอง
-สารองเส้นทางในการจราจร เมื่อเกิดปัญหารถติด
แผนฟื้นฟู/แก้ไขปรับปรุง
-หากเกิดความเสียหายกับทรัพย์สนิ จะดาเนินการซ่อมแซมให้
พร้อมใช้ได้งานตามปกติ และสร้างการติดตั้งป้ายจราจรเตือน
พร้อมกับติดตั้งอุปกรณ์ลดความเร็ว
2. แผนการดาเนินงานภาวะฉุกเฉิน
2.1 อุทกภัย
แผนป้องกัน
-เฝ้าระวังและติดตาม การเกิดอุทกภัย
-การอบรมการป้อง และเตรียมรับมือ เมื่อเกิดอุทกภัย
แผนสารอง
-กาหนดพื้นที่/อาคาร รองรับผู้ประสบภัยอุทกภัยเพื่อความ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

-จานวนการฝึกอบรม
พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย 1 ครั้ง/ปี

กลุ่มภารกิจยานพาหนะและการ
รักษาความปลอดภัย ฝ่าย
บริหารวิทยาเขตพัทลุง

-จานวนการตรวจเช็ค
อุปกรณ์จราจร
2 ครั้ง/ปี
-จานวนครั้งอบรมวินัย
จราจร 1 ครั้ง/ปี

-กลุ่มภารกิจยานพาหนะและ
การรักษาความปลอดภัย ฝ่าย
บริหารวิทยาเขตพัทลุง
-ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง

-จานวนครั้งที่จัดอบรม
1 ครั้ง/ปี

คณะทางานอุทกภัย

แผนการดาเนินงาน
ปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุ
แผนเผชิญเหตุ
-จัดตั้งศูนย์ประสานงานบรรเทาเหตุการณ์อุทกภัย
แผนฟื้นฟู/แก้ไขปรับปรุง
-ซ่อมพร้อมทาความสะอาดให้สามารถใช้งานห้องเรียนห้อง
ทางานได้ปกติ
-จัดให้มีการศึกษาผลกระทบจากภัยน้าท่วม เพื่อเป็นข้อมูลใน
การบริหารจัดการภัยน้าท่วมในอนาคต
2.2 วาตภัย
แผนป้องกัน
-ตรวจสภาพความปลอดภัยของอาคาร สานักงาน
-เฝ้าระวังและติดตาม การเกิดวาตภัย
-ฝึกซ้อมแผนการบรรเทาวาตภัยกับพนักงานหรือหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
แผนสารอง
-กาหนดพื้นที่/อาคาร รองรับผู้ประสบภัยวาตภัยเมื่อเกิดเหตุ
แผนเผชิญเหตุ
-จัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาเหตุวาตภัย
แผนฟื้นฟู/แก้ไขปรับปรุง
-สารวจความเสียหายและความต้องการด้านต่างๆ ของนิสิตและ
บุคลากรที่ประสบภัย
-ทาความสะอาด รื้อสิ่งปรักหักพัง ซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร
สิ่งก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภคที่ชารุดเสียหายให้กลับคืนสู่
สภาพปกติโดยเร็ว
2.3 อัคคีภัย
แผนป้องกัน
-ตรวจตราดูแลภายในบริเวณสถานที่ทางานเกี่ยวกับเครื่องมือ
เครื่องใช้ปลั๊กไฟ สวิตซ์ไฟและสายไฟฟ้า
-ฝึกอบรมแผนอพยพหนีไฟขั้นพื้นฐานให้กับเจ้าหน้าที่ หรือ
บุคลากร/นิสติ
แผนสารอง
-กาหนดพื้นที่/อาคาร เพื่อรองรับผู้ประสบภัยอัคคีภัยเมื่อเกิด
เหตุ
แผนเผชิญเหตุ
-จัดตั้งศูนย์การป้องกัน และระงับอัคคีภัย
แผนฟื้นฟู/แก้ไขปรับปรุง
-ทาการตรวจสอบถึงสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ และสรุป
ค่าเสียหาย จานวนผู้ได้รับบาดเจ็บ พร้อมจัดทารายงานสอบสวน
เหตุการณ์ไฟไหม้ต่ออธิการบดี
-ทาการซ่อมแซมอาคารที่ได้รับความเสียหาย
2.4 ภัยจากความไม่สงบในพื้นที่
แผนป้องกัน
-เฝ้าระวังและติดตาม ปัญหาที่เกิดขึ้น

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

-จานวนครั้งที่จัดอบรม
1 ครั้ง/ปี

คณะทางานวาตภัย

-จานวนครั้งซ้อมแผน
อพยพหนีไฟ 1 ครั้ง/ปี
-จานวนครั้งตรวจสอบ
อุปกรณ์ถงั เพลิง 2 ครั้ง/
ปี

คณะทางานอัคคีภยั

-จานวนครั้งการเข้าพบ
นิสิต และบุคลากร 2
ครั้ง/ปี

คณะทางานภัยจากความไม่สงบ
ในพื้นที่

แผนการดาเนินงาน
แผนสารอง
-กาหนดพื้นที่/อาคาร เพื่อใช้ในการรับฟังปัญหา และแนวทาง
แก้ไข
แผนเผชิญเหตุ
-จัดตั้งศูนย์รับฟังปัญหา ที่จะส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย
แผนฟื้นฟู/แก้ไขปรับปรุง
-ฟื้นฟูความเสียหายให้กลับคืนสภาวะปกติเมื่อเหตุการณ์สงบ
และให้มีการสารวจความเสียหาย หรือสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปกติกลับคืนมา
-รายงานผลการปฏิบัติตามแผนสารองฉุกเฉินให้ผู้บังคับบัญชาที่
เกี่ยวข้องทราบ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียดแผนการดาเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อม
ด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

อุทกภัย
หลักการและเหตุผล
จากที่ตั้งของมหาวิทยาลั ยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อยู่บนพื้นที่เนินสูง ซึ่งแม้จะเป็นที่สูง แต่ก็มี พื้นที่
หลายส่วนที่เป็นพื้นที่รับน้า โดยจะมีน้าจากภายนอกที่ไหลเข้าสู่ภายพื้นที่ภายในมหาวิยาลัยได้หลายทาง และมี
การระบายน้าออกภายนอกหลายช่องทางเช่นกัน สภาพพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย มีบางพื้นที่เป็นทางน้าและ
เป็นร่องน้าเดิม ซึ่งมีการสร้างคันคูกักน้าไว้บางส่วน และจากการที่มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาพื้นที่ในการสร้าง
ถนน สร้างอาคารและสถานที่ต่างๆ จึงทาให้ เส้ นทางการไหลของน้าเปลี่ยนไป และหากเกิดฝนตกหนั ก มี
ปริมาณน้าที่มาก อาจเกิดปัญหาการระบายน้าไม่ทัน ก็จะเกิดน้าท่วมในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณใต้อาคาร
บริหารและสานักงานกลาง บริเวณถนนหน้าหอพักนิสิต และบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ(7-11) เป็นต้น ซึ่งจะ
ประสบปั ญ หาเกื อ บทุ ก ครั้ ง เมื่ อ ฝนตกหนั ก ดั ง นั้ น จึ ง ได้ จั ด ท าแผนป้ อ งกั น และแก้ ปั ญ หาน้ าท่ ว มของ
มหาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการป้องกัน หรือลดผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
ปัญหาน้าท่วม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะรับสถานการณ์น้าท่วม ทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้นิสิต/
บุคลากรและยานพาหนะ
2. เพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากภัยน้าท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที
3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับนิสิตและบุคลากรได้รับทราบและพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์
ที่อาจเกิดขึ้นได้ทันที
4. เพื่อให้สามารถบูรณะ ฟื้นฟู ตัวอาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ที่เสียหายให้กลับสู่สภาพปกติ
การดาเนินการก่อนเกิดอุทกภัย
1. สารวจและตรวจบริเวณพื้นที่โดยรอบและนามากาหนดพื้นที่เสี่ยง แล้วแจ้งเตือนทุกหน่วยงานเพื่อ
ทราบ และเตรียมพร้อมในการป้องกัน
2. จัดทาแผนป้องกันและบรรเทาอุทกภัย รวมทั้งประสานและฝึกซ้อมแผนอุทกภัยกับนิสิต บุคลากร
หรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3. แจ้งหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อดาเนินการประชาสัมพันธ์สถานที่ใช้ในการติดต่องาน กรณีเกิดอุทกภัย
4. ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตให้บุคลากรทราบและเตรียมอพยพกรณีเกิดเหตุอุทกภัย รวมทั้งเตรียมเสบียง
อาหาร น้าดื่ม ยารักษาโรค ไฟฉาย และอุปกรณ์อื่นๆ กรณีที่จาเป็นในการเผชิญเหตุ
5. จัดเจ้ าหน้ าที่ ด้าน IT ให้ ข้อมูล แก่ห น่ วยงานที่ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบงาน เพื่อช่วยแก้ไข
ปัญหาในเบื้องต้น และจัดหาอุปกรณ์และระบบทดแทนในการให้บริการ
6. ให้ ความรู้แก่นิ สิ ต บุ คลากร และชุมชน ในการดูแลสุ ขภาพเบื้องต้นเพื่ อการเผชิญ เหตุในภาวะ
อุทกภัย

ขณะเกิดภัย
1. เมื่อเกิดอุทกภัย ให้จัดตั้งศูนย์อานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยตามระดับความ
รุนแรง
2. รั บ แจ้ งเหตุ ก ารณ์ โดยศู น ย์ อ านวยการเฉพาะกิ จ ฯ และประชาสั ม พั น ธ์แ จ้งข้ อ มู ล ข่า วสารและ
สถานการณ์ให้นิสิตและบุคลากรได้รับทราบได้อย่างทันเหตุการณ์
3. ดาเนินการปิดอาคารโดยผู้รับผิดชอบแต่ละอาคาร หลังปิดอาคารให้พนักงานรักษาความปลอดภัย
สารวจความเรียบร้อยของอาคาร และจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมในการทางาน เพื่อใช้การดาเนินงานและการ
ให้บริการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
4. กรณีจาเป็นต้องรับบริจาคความช่วยเหลือด้านต่างๆ จากสาธารณชน ให้ศูนย์อานวยการเฉพาะกิจฯ
จัดตั้งศูนย์รับบริจาคและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกาหนดสถานที่เก็บรักษาสิ่งของและเงินบริจาค
รวมทั้งวิธีการแจกจ่ายเพื่อให้เกิดเอกภาพ เสมอภาค และทันเหตุการณ์
5. กรณีที่จาเป็นต้องประสานความช่วยเหลือให้ศูนย์อานวยการเฉพาะกิจฯ ประสานงานเพื่อขอความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบดูแลภาวะอุทกภัย
แผนฟื้นฟูสภาพแวดล้อมหลังจากน้าท่วม
1. สารวจความเสียหายของอาคารสถานที่ และดาเนินการปรับปรุงซ่อมแซม และให้ความช่วยเหลือผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
2. เฝ้าระวังโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อและปรสิต โรคฉี่หนู
โรคผิวหนัง โรคระบบทางเดินอาหาร รวมทั้งดาเนินการกาจัดของเสียต่างๆ และพาหะนาโรค
3. ให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เช่น อาหาร น้าอุปโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
4. ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบจากอุทกภัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา การป้องกัน และ
การบริหารจัดการอุทกภัยได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
5.การเยียวยาโดยการจ่ายสวัสดิการให้แก่นิสิตและบุคลากร เช่น ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนิสิตที่
ประสบภัยพิบัติ และกองทุนสวัสดิการของมหาวิทยาลัยของบุคลากร
6.การฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ ให้นิสิตและบุคลากร สามารถดารงชีวิตตามปกติโดยเร็วที่สุด
ตัวชี้วัด จานวนครั้งที่จัดอบรม 1 ครั้ง/ปี

วาตภัย
หลักการและเหตุผล
เป็นภัยหรืออันตรายที่เกิดจากลมพายุพัดผ่าน ซึ่งแรงของพายุนอกจากจะทาให้สิ่งต่างๆ ที่ขวางทางล้ม
ระเนระนาด ทาอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินแล้ว ยังจะมีอุทกภัยตามมาด้วยเสมอ ส่วนอันตรายนั้น จะมีมาก
หรือน้อย ย่อมขึ้นอยู่กับชนิดของลมพายุที่มีความเร็วสูงสุดใกล้บริเวณศูนย์กลาง ลมพายุที่ก่อให้เกิดวาตภัยมี
ด้วยกันหลายชนิด ดังนั้น จึงได้จัดทาแผนการปฏิบัติการและบรรเทาภัยจากวาตภัย เพื่อให้คณะ/หน่วยงานได้
ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการป้องกันหรือลดผลกระทบจากความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติและบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรที่เกิดจากวาตภัย
2.เพื่อให้ การดาเนิ น การช่วยเหลื อผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภ าพ และสามารถฟื้นฟูพื้นที่
ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
3.เพื่อกาหนดมาตรการในการดูแลและป้องกันต้นไม้และสิ่งปลูกสร้างที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของนิสิต บุคลากร และของมหาวิทยาลัย
การดาเนินการก่อนเกิดวาตภัย
1.จัดทาแผนป้องกันและบรรเทาวาตภัยรวมทั้งประสานและฝึกซ้อมแผนการบรรเทาวาตภัย ให้แก่นิสิต
บุคลากรหรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
2.เฝ้าระวังและเตือนภัย เผยแพร่ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการรู้เท่าทันและหลีกเลี่ยงให้พ้น
จากภัยธรรมชาติทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
3.ตรวจสภาพความปลอดภั ย ของอาคาร ส านั ก งาน ประตู ห น้ าต่ า ง ช่ อ งทางลม เสาไฟฟ้ า และ
สายไฟฟ้า ทั้งในและนอกบริเวณสานักงาน โดยปรับปรุงยึดเหนี่ยวให้มั่นคงแข็งแรง และสนับสนุนให้มี
การปลูกป่า เพื่อบรรเทาความรุนแรงของลมพายุ
4.จัดให้มีการตัดกิ่งไม้บริเวณสานักงาน/อาคาร ให้ย้ายไปอยู่ในจุดที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการโค่นล้ม
5.สารวจอาคารสถานที่ที่มีความมั่นคงแข็งแรงเพื่อกาหนดเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัย รองรับการอพยพ
ของนิสิตและบุคลากรในกรณีฉุกเฉิน พร้อมจัดทาแผนที่แสดงบริเวณสถานที่ที่กาหนดเป็นเขตพื้นที่ที่
ปลอดภัย
6.ประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลข่าวสาร การแจ้งเตือนและการให้ความช่วยเหลือให้นิสิตและบุคลากร
รับทราบและเตรียมความพร้อมอพยพเมื่อเกิดเหตุ เช่น การเตรียมเสบียงอาหาร น้าดื่ม ยารักษาโรค
ไฟฉาย และอุปกรณ์อื่นๆ กรณีที่จาเป็นในการเผชิญวาตภัยที่อาจเกิดขึ้น
7.ให้ความรู้แก่นิสิต บุคลากร และชุมชน ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นเพื่อการเผชิญเหตุในภาวะวาตภัย

ขณะเกิดภัย
1.เมื่อเกิดวาตภัย ให้จัดตั้งศูนย์อานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย ตามระดับความ
รุนแรง
2.รั บ แจ้ ง เหตุ ก ารณ์ โดยศู น ย์ อ านวยการเฉพาะกิ จ ฯ และประชาสั ม พั น ธ์ แ จ้ งข้ อ มู ล ข่ าวสารและ
สถานการณ์ให้นิสิตและบุคลากรได้ทราบอย่างทันเหตุการณ์
3.กรณีจาเป็นต้องรับบริจาคความช่วยเหลือด้านต่างๆ จากสาธารณชน ให้ศูนย์อานวยการเฉพาะกิจฯ
จัดตั้งศูนย์รับบริจาคและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกาหนดสถานที่เก็บรักษาสิ่งของและเงิน
บริจาครวมทั้งวิธีการแจกจ่ายเพื่อให้เกิดเอกภาพ เสมอ และทันเหตุการณ์
4.กรณีที่จาเป็นต้องประสานความช่วยเหลือให้ศูนย์อานวยการเฉพาะกิจฯประสานงานเพื่อขอความ
ช่วยเหลือ

การฟื้นฟูหลังเกิดวาตภัย
1.สารวจความเสียหายและความต้องการด้านต่างๆ ของนิสิตและบุคลากรผู้ประสบภัย
2.จัดส่งเครื่องอุปโภค บริโภค เวชภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและรายงาน
ขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมหากสิ่งของที่จัดเตรียมไม่เพียงพอ จากหน่วยงานของรัฐและเอกชนทั้งในและนอก
พื้นที่ เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
3.ให้ การสงเคราะห์ ผู้ ป ระสบภัย เช่น อาหาร น้าอุปโภคบริโภค เพื่ อบรรเทาความเดื อดร้อนใน
เบื้องต้น
4.ท าความสะอาด รื้ อ สิ่ ง ปรั ก หั ก พั ง ซ่ อ มแซมหรื อ ปรั บ ปรุ ง สิ่ ง สาธารณประโยชน์ แ ละระบบ
สาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนนที่ชารุดเสียหาย ตึกอาคารที่ถูกต้นไม้ล้มทับ ให้กลับ คืนสู่สภาพเดิม
โดยเร็ว
5.เฝ้าระวังโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อและปรสิต โรคฉี่หนู
โรคผิวหนัง โรคระบบทางเดินอาหาร รวมทั้งดาเนินการกาจัดของเสียต่างๆ และพาหะนาโรค
6.ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบจากวาตภัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา การป้องกัน และ
การบริหารจัดการภัยวาตภัยได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
7.การเยียวยาโดยการจ่ายสวัสดิการให้แก่นิสิตและบุคลากร เช่น ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนิสิตที่
ประสบภัยพิบัติ และกองทุนสวัสดิการของมหาวิทยาลัยของบุคลากร
8.การฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ ให้นิสิตและบุคลากร สามารถดารงชีวิตตามปกติโดยเร็วที่สุด
ตัวชี้วัด
จานวนครั้งที่จัดอบรม 1 ครั้ง/ปี

อัคคีภัย
หลักการและเหตุผล
อัคคีภัยเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นได้ในทุกเวลา ส่วนมากมีสาเหตุมาจากความประมาทขาดความระมัดระวัง
หรือพลั้งเผลอทาให้ส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของนิสิตและบุคลากร รวมทั้งทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสาคัญในเรื่องการป้องกัน
และระงับ อัคคีภัย เนื่ องจากมี นิ สิตและบุคลากรเป็นจานวนมาก ตลอดจนมีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
สานักงาน และเอกสารต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งเชื้อเพลิงอย่างดี หากไม่มีการตรวจตราอย่างระมัดระวัง อาจเป็น
สาเหตุที่ทาให้ เกิดอัคคีภัยได้ง่าย มหาวิทยาลัย จึงได้จัดทาแผนป้องกันและควบคุมอัคคีภัยขึ้นเพื่อเป็นการ
เตรียมการรองรับ เหตุการณ์เมื่อเกิดเพลิงไหม้และเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและลด
ความเสี่ยงต่ออัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นหรือหากเกิดขึ้นแล้วก็สามารถระงับได้อย่างรวดเร็ว
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุอัคคีภัย
2.เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยจากเหตุอัคคีภัยแก่นิสิตและบุคลากร
3.เพื่อลดอัตราความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัยในมหาวิทยาลัย
การดาเนินการก่อนเกิดอัคคีภัย
1.จัดทาแผนป้องกันและบรรเทาอัคคีภัย รวมทั้งประสานและฝึกซ้อมแผนการบรรเทาอัคคีภัยให้แก่
นิสิตและบุคลากรหรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
2.จัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิง การติดตั้งระบบสัญญาณแจ้ง
เหตุเพลิงไหม้ การจัดทาทางหนีไฟ
3.จัดให้มีการตรวจตรา การอบรม การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ
การบรรเทาทุกข์
4.จั ด ให้ มี ช่ อ งทางผ่ า นสู่ ท างออกที่ ถู ก ต้ อ งตามมาตรฐานก าหนด และจั ด ให้ มี ท างออกทุ ก ส่ ว น
อย่างน้อยสองช่องทาง และประตูทางออกในเส้นทางหนีไฟต้องสามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจนไม่มีสิ่งของ
วางกีดขวาง และสามารถพร้อมใช้งานได้ตลอด
5.ให้ ความรู้แก่นิ สิ ต บุ คลากร และชุมชน ในการดูแลสุ ขภาพเบื้ องต้นเพื่อการเผชิญ เหตุในภาวะ
อัคคีภัย

ขณะเกิดเหตุ
แผนระงับและบรรเทาอัคคีภัยมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประกอบด้วย 3 ระดับ คือ
ระดั บ ที่ 1 ไฟไหม้ เ ล็ ก น้ อ ย ไม่ ลุ ก ลาม
สามารถควบ คุ ม
เพลิงไว้ได้

ผู้อานวยการเหตุฉุกเฉิน ระดับที่ 1
ผู้ได้รับหมอบหมาย

ทีมตัดแหล่งพลังงาน

ทีมอพยพ

ทีมระงับเหตุมหาวิทยาลัย

กลุ่มภารกิจบริหารอาคารสถานที่
และอนุรักษ์พลังงาน

กลุ่มภารกิจยานพาหนะและการ
รักษาความปลอดภัย

กลุ่มภารกิจบริหารอาคารสถานที่
และอนุรักษ์พลังงาน

ระดั บ ที่ 2 ไฟไหม้ ม าก ได้ รั บ ความ
ช่ ว ย เห ลื อ จ า ก ห น่ ว ย อื่ น ใ น

ผูอ้ านวยการเหตุฉุกเฉิน ระดับที่ 2

เสี ยหาย ต้องอาศัยความ
มหาวิทยาลัย

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการ
นิสิตพัทลุง
ทีมระงับเหตุ
มหาวิทยาลัย

ทีมตัดแหล่ง
พลังงาน

ทีมอพยพ

ประสานหน่วย
แพทย์-พยาบาล

กลุ่มภารกิจ
อาคารฯ

คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

กลุ่มภารกิจ
ยานพาหนะฯ

คณะพยาบาลศาสตร์

กลุ่มภารกิจบริหาอาคารฯ

ฝ่ายกิจการนิสติ พัทลุง

คณะพยาบาลศาสตร์

ทีมฟื้นฟู

ระดับที่ 3 ไฟไหม้รุนแรงมาก เพลิงลุกลามไปยังอาคารอื่น ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากหน่วยงายภายนอก

ผู้อานวยการเหตุฉุกเฉิน ระดับที่ 3
นายอาเภอป่าพะยอม
ประสานงานจากทีม
ดับเพลิงภายนอก

ประสานการอพยพ

ประสานหน่วย
แพทย์-พยาบาล

กลุ่มภารกิจบริหาร
อาคารฯ

กลุ่มภารกิจ
ยานพาหนะฯ

คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายกิจการนิสติ พัทลุง

ประชาสัมพันธ์

กลุ่มภารกิจ
ประชาสัมพันธ์

แผนฟื้นฟูภายหลังการเกิดเหตุเพลิงไหม้
1.ทาการตรวจสอบถึงสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ และสรุปค่าเสียหาย จานวนผู้ได้รับบาดเจ็บ พร้อม
จัดทารายงานสอบสวนเหตุการณ์ไฟไหม้ต่ออธิการบดี
2.ทาการซ่อมแซมอาคารที่ได้รับความเสียหาย
3. ให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เช่น อาหาร น้าอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
4.ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบจากอัคคีภัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา การป้องกัน และการ
บริหารจัดการภัยอัคคีภัยได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
5.การเยียวยาโดยการจ่ายสวัสดิการให้แก่นิสิตและบุคลากร เช่น ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนิสิตที่
ประสบภัยพิบัติ และกองทุนสวัสดิการของมหาวิทยาลัยของบุคลากร
6.การฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ ให้นิสิตและบุคลากร สามารถดารงชีวิตตามปกติโดยเร็วที่สุด

ตัวชี้วัด
1.จานวนครั้งซ้อมแผนอพยพหนีไฟ 1 ครั้ง/ปี
2.จานวนครั้งตรวจสอบอุปกรณ์ดังเพลิง 2 ครั้ง/ปี

ภัยจากความไม่สงบในพื้นที่
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากจังหวัดพัทลุงอยู่ไม่ไกลจากพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภายใต้ ซึ่งมีความไม่สงบในพื้นที่ และช่วง
ที่ผ่านมาก็ได้เกิดเหตุการณ์วางระเบิดป่วนเมืองในจังหวัดพัทลุง ดังนั้น เพื่อเฝ้าระวังและรองรับภาวะฉุกเฉิน
ป้องกันภัยจากความไม่สงบในพื้นที่ และจัดการแก้ไขกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที มหาวิทยาลัยจึงได้
จัดทาแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการับมือจากภัยความไม่สงบในพื้นที่เพื่อให้สามารถรองรับแลแก้ไขปัญหา
ได้ทันท่วงที
วัตถุประสงค์
1.เพื่อกาหนดมาตรการ และแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันภัยจากความไม่สงบในพื้นที่
2.เพื่อกาหนดอานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆ ไว้ให้
พร้อมปฏิบัติงาน
การดาเนินการก่อนเกิดภัยจากความไม่สงบในพื้นที่
1.จั ดท าแผนป้ องกัน และบรรเทาความเสี ยหายจากภั ยความไม่ ส งบในพื้ นที่ รวมทั้ งประสานและ
ฝึกซ้อมแผนให้แก่นิสิตและบุคลากรหรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
2.หากมีสถานการณ์รุนแรงภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยให้เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยจัดกาลังเฝ้าระวัง
3.การเตรี ย มการด้ านข้ อ มู ล การข่ าว ให้ มี ก ารติ ดตามสถานการณ์ ค วามไม่ ส งบในพื้ น ที่ 5 จังหวั ด
ชายแดนภาคใต้ว่ามีส่ว นผลกระทบกับ มหาวิทยาลั ยหรือไม่ เช่น มีส่ วนที่จะต้องผ่ านเข้ามาในพื้นที่ห รือไม่
รวมถึงการติดตามการเคลื่อนไหวของสถานการณ์
4.การดู แ ลภาพลั ก ษณ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย และการเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร และข้ อ เท็ จ จริ ง ของ
สถานการณ์ ให้ประชาชนได้รับทราบ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภทของมหาวิทยาลัย
5.ให้ความรู้แก่นิสิต บุคลากร และชุมชน ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นเพื่อการเผชิญเหตุในภาวะภัยจาก
ความไม่สงบในพื้นที่

ขณะเกิดภัย
1.เมื่อเกิดเหตุความไม่สงบในพื้ น ที่จังหวัดพั ทลุ ง ให้ จัดตั้งคณะกรรมการอานวยการควบคุม และ
ประสานงาน ของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
2.จั ดเจ้าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยเฝ้าระวังและเตรียมการเพื่อป้องกันความเสียหาย และจัดหา
สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
3.แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับระบบสารสนเทศและระบบสื่อสาร
4.ประสานงานกับหน่วยงานความมั่นคง เช่น ตารวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง เพื่อขอรับความช่วยเหลือ
5.ประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลข่าวสาร การแจ้งเตือนและการให้ความช่วยเหลือให้นิสิตและบุคลากร
รับทราบและเตรียมความพร้อมอพยพ หากสถานการณ์ไม่ปลอดภัย
แผนฟื้นฟูภายหลังการเกิดเหตุ
1.ฟื้นฟูความเสียหายให้กลับคืนสภาวะปกติเมื่อเหตุการณ์สงบ
2.ให้รวมพลังเพื่อจัดการให้สานักงานมีความพร้อม สะอาดและมีบรรยากาศในการทางานอีกครั้งหนึ่ง
3.ให้มีการสารวจความเสียหาย หรือสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติงานเพื่อให้
สามารถกลับมาทาการเรียนการสอนและปฏิบัติงานได้อย่างปกติ
4.รายงานผลการปฏิบัติตามแผนสารองฉุกเฉินให้ผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องทราบ
5.ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบจากภัยจากความไม่สงบในพื้นที่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา
การป้องกัน และการบริหารจัดการภัยจากความไม่สงบในพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
6.การเยียวยาโดยการจ่ายสวัสดิการให้แก่นิสิตและบุคลากร เช่น ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนิสิตที่
ประสบภัยพิบัติ และกองทุนสวัสดิการของมหาวิทยาลัยของบุคลากร
7.การฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ ให้นิสิตและบุคลากร สามารถดารงชีวิตตามปกติโดยเร็วที่สุด

ตัวชี้วัด จานวนครั้งการเข้าพบนิสิต และบุคลากร 2 ครั้ง/ปี

ความปลอดภัย
หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยผู้บริหาร อาจารย์ นิสิตและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงการจัด
ดาเนินการด้านความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย ทางด้านการจราจร และด้านการบริการความปลอดภัย ซึ่ งได้มี
การกาหนดมาตรการด้านความปลอดภัย เพื่อส่งเสริม พัฒ นา และปรับปรุง งานด้านความปลอดภัยภายใน
มหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1.เพื่อการจัดการด้านความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย โดยมี 2 ด้าน คือ ความปลอดภัยด้านชีวิต และ
ทรัพย์สิน และความปลอดภัยด้านจราจร
2.เพื่อศึกษาระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนิสิต และบุคลากร
3.เพื่อเสนอและแนะแนวทางในการส่งเสริมการบริหารจัดการความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย
การดาเนินการด้านความปลอดภัย
1.จัดทาแผนป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากด้านความปลอดภัย รวมทั้งประสานและฝึกอบรม
ให้กับนิสิตและบุคลากรหรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
2.จัดให้มีระบบป้องกัน โดยการสร้างสันชะลอความเร็วของรถ และติดกล้องวงจรปิด
3.กาหนดมาตรการความปลอดภัยได้แก่ กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของจราจร
4.กาหนดนโยบายป้ องกัน อุบั ติ เหตุ และติดป้ ายจราจรและป้ายบอกสถานที่ให้ ชั ดเจนเป็น ไปตาม
มาตรฐานกรมทางหลวง
4.หากมีสถานการณ์รุนแรงภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยให้เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยจัดกาลังเฝ้าระวัง และติดต่อหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรเทาเหตุ
5.การดูแลภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และข้อเท็จจริงของ
สถานการณ์ ให้นิสิตและบุคลากรได้รับทราบ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภทของมหาวิทยาลัย
6.ให้ความรู้แก่นิสิต บุคลากร และชุมชน ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นเพื่อการเผชิญเหตุในภาวะด้าน
ความปลอดภัย

แผนความปลอดภัยมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ผู้บริหาร
คณะ/หน่วยงาน
ต่างๆ

ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง

กลุ่มภารกิจยานพาหนะและการรักษาความปลอดภัย

แผนฟื้นฟูภายหลังการเกิดเหตุ
1.หากเกิดความเสียหายกับทรัพย์สินจะดาเนินการซ่อมแซมให้พร้อมใช้ได้งานตามปกติ
2.หากเกิดความเสียหายจากการโดนทาลายนิสิต/บุคลากร ให้ส่งมายังศูนย์พยาบาลเบื้องต้น และ
ชดเชยค่าเสียหายที่ผู้บาดเจ็บได้รับตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
3.การเยียวยาโดยการจ่ายสวัสดิการให้แก่นิสิตและบุคลากร เช่น ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนิสิตที่
ประสบภัยพิบัติ และกองทุนสวัสดิการของมหาวิทยาลัยของบุคลากร
4.การฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ ให้นิสิตและบุคลากร สามารถดารงชีวิตตามปกติโดยเร็วที่สุด

ตัวชี้วัด
1.จานวนการตรวจเช็คอุปกรณ์จราจร 2 ครั้ง/ปี
2.จานวนครั้งอบรมวินัยจราจร 1 ครั้ง/ปี

