
แผนการด าเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน 

มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง 

ปีการศึกษา 2561 (ส.ค.61 – ก.ค.62) 
 

แผนการด าเนินงาน ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
1. แผนการด าเนินงานความปลอดภัย   

1.1 ความปลอดภัยด้านชีวิต 
แผนป้องกัน 
-มีการเฝ้าระวังความปลอดภัยโดยมีพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย จ านวน 24 นาย และเจา้หน้าท่ีต ารวจประจ า 2 นาย 
-มีกล้องวงจรปิดสกดัเป็นระยะๆภายในมหาวิทยาลยั 
-มีเครือข่ายวิทยสุื่อสาร สามารถตดิต่อหน่วยงานต่างๆไดต้ลอด 
24 ช่ัวโมง 
-มีเครือข่ายแพทย์ฉุกเฉิน และศูนย์ปฐมพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน 
แล้วมีความพร้อมในการส่งต่อให้เจ้าหน้าที่รัฐ 
แผนเผชิญเหต ุ
-กรณีมีเหตุรา้ยหรือฉุกเฉินให้ปฏิบตัิตามขั้นตอนเผชิญเหต ุ
-กรณีมีวัตถตุ้องสงสัยแจ้งงานรักษาความปลอดภัยและปดิกั้น
บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องออกนอกพ้ืนท่ี 
แผนฟื้นฟู/แก้ไขปรับปรุง 
-หากเกิดความเสียหายกับทรัพยส์นิจะด าเนินการซ่อมแซมให้
พร้อมใช้ได้งานตามปกต ิ

-จ านวนการฝึกอบรม
พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย 1 ครั้ง/ป ี

กลุ่มภารกิจยานพาหนะและการ
รักษาความปลอดภัย ฝ่าย
บริหารวิทยาเขตพัทลุง  
 

1.2 ความปลอดภัยด้านจราจร 
แผนป้องกัน/แผนเผชิญเหต ุ
-.มีสันชะลอความเร็วของรถ รวมถึงแผงกั้นจราจรในกรณีฉุกเฉิน 
-มีประชาสมัพันธ์รณรงค์และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจสร้าง
จิตส านึกด้านวินัยจราจร 
-ติดป้ายจราจรและป้ายบอกสถานที่ให้ชัดเจนเป็นไปตาม
มาตรฐานกรมทางหลวง 
-การสร้างเนินชะลอความเร็วบนถนนท่ีมีการเข้า ออก 
แผนส ารอง 
-ส ารองเส้นทางในการจราจร เมื่อเกิดปัญหารถติด 
แผนฟื้นฟู/แก้ไขปรับปรุง 
-หากเกิดความเสียหายกับทรัพยส์นิจะด าเนินการซ่อมแซมให้
พร้อมใช้ได้งานตามปกติ และสรา้งการติดตั้งป้ายจราจรเตือน
พร้อมกับติดตั้งอุปกรณล์ดความเรว็ 

-จ านวนการตรวจเช็ค
อุปกรณ์จราจร 
2 ครั้ง/ปี 
-จ านวนครั้งอบรมวินัย
จราจร 1 ครั้ง/ป ี

-กลุ่มภารกิจยานพาหนะและ
การรักษาความปลอดภัย ฝ่าย
บริหารวิทยาเขตพัทลุง  
-ฝ่ายกิจการนสิิตวิทยาเขตพัทลุง 

2. แผนการด าเนินงานภาวะฉุกเฉิน   
2.1 อุทกภัย 

แผนป้องกัน 
-เฝ้าระวังและตดิตาม การเกดิอุทกภัย 
-การอบรมการป้อง และเตรียมรับมือ เมื่อเกิดอุทกภัย 
แผนส ารอง 
-ก าหนดพื้นที่/อาคาร รองรับผู้ประสบภยัอุทกภัยเพื่อความ

-จ านวนครั้งท่ีจัดอบรม 
1 ครั้ง/ปี 

คณะท างานอุทกภัย  



แผนการด าเนินงาน ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
ปลอดภัยเมื่อเกดิเหต ุ
แผนเผชิญเหต ุ
-จัดตั้งศูนย์ประสานงานบรรเทาเหตุการณ์อุทกภัย 
แผนฟื้นฟู/แก้ไขปรับปรุง 
-ซ่อมพร้อมท าความสะอาดใหส้ามารถใช้งานห้องเรียนห้อง
ท างานได้ปกต ิ
-จัดให้มีการศึกษาผลกระทบจากภัยน้ าท่วม เพื่อเป็นข้อมลูใน
การบริหารจัดการภยัน้ าท่วมในอนาคต 

2.2 วาตภัย 
แผนป้องกัน 
-ตรวจสภาพความปลอดภยัของอาคาร ส านักงาน 
-เฝ้าระวังและตดิตาม การเกดิวาตภัย 
-ฝึกซ้อมแผนการบรรเทาวาตภัยกบัพนักงานหรือหน่วยงาน
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
แผนส ารอง 
-ก าหนดพื้นที่/อาคาร รองรับผู้ประสบภยัวาตภยัเมื่อเกิดเหตุ 
แผนเผชิญเหต ุ
-จัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาเหตุวาตภัย  
แผนฟื้นฟู/แก้ไขปรับปรุง 
-ส ารวจความเสยีหายและความตอ้งการด้านต่างๆ ของนิสิตและ
บุคลากรที่ประสบภัย 
-ท าความสะอาด รื้อสิ่งปรักหักพัง ซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร
สิ่งก่อสร้างและระบบสาธารณปูโภคที่ช ารุดเสยีหายให้กลับคืนสู่
สภาพปกตโิดยเร็ว 

-จ านวนครั้งท่ีจัดอบรม 
1 ครั้ง/ปี 

คณะท างานวาตภัย 

2.3 อัคคีภัย 
แผนป้องกัน 
-ตรวจตราดูแลภายในบริเวณสถานที่ท างานเกี่ยวกับเครื่องมือ
เครื่องใช้ปลั๊กไฟ สวิตซ์ไฟและสายไฟฟ้า 
-ฝึกอบรมแผนอพยพหนีไฟข้ันพ้ืนฐานให้กับเจ้าหน้าที่ หรือ
บุคลากร/นิสติ 
แผนส ารอง 
-ก าหนดพื้นที่/อาคาร เพื่อรองรับผู้ประสบภยัอัคคีภัยเมื่อเกดิ
เหต ุ
แผนเผชิญเหต ุ
-จัดตั้งศูนย์การป้องกัน และระงับอัคคีภัย  
แผนฟื้นฟู/แก้ไขปรับปรุง 
-ท าการตรวจสอบถึงสาเหตุการเกดิเพลิงไหม้ และสรุป
ค่าเสียหาย จ านวนผู้ไดร้ับบาดเจ็บ พร้อมจัดท ารายงานสอบสวน
เหตุการณไ์ฟไหมต้่ออธิการบด ี
-ท าการซ่อมแซมอาคารที่ได้รับความเสยีหาย 

-จ านวนครั้งซ้อมแผน
อพยพหนีไฟ 1 ครั้ง/ป ี
-จ านวนครั้งตรวจสอบ
อุปกรณ์ถงัเพลิง 2 ครั้ง/
ปี 
 

คณะท างานอัคคีภยั 

2.4 ภัยจากความไม่สงบในพื้นที ่
แผนป้องกัน 
-เฝ้าระวังและตดิตาม ปัญหาที่เกดิขึ้น 

-จ านวนครั้งการเข้าพบ
นิสิต และบุคลากร 2 
ครั้ง/ป ี

คณะท างานภยัจากความไมส่งบ
ในพื้นที่ 



แผนการด าเนินงาน ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
แผนส ารอง 
-ก าหนดพื้นที่/อาคาร เพื่อใช้ในการรับฟังปัญหา และแนวทาง
แก้ไข 
แผนเผชิญเหต ุ
-จัดตั้งศูนย์รับฟังปัญหา ท่ีจะส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย 
แผนฟื้นฟู/แก้ไขปรับปรุง 
-ฟื้นฟูความเสียหายให้กลับคืนสภาวะปกติเมื่อเหตุการณส์งบ  
และให้มีการส ารวจความเสียหาย หรือสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปกติกลับคืนมา 
-รายงานผลการปฏิบัติตามแผนส ารองฉุกเฉินให้ผู้บังคับบัญชาที่
เกี่ยวข้องทราบ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดแผนการด าเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อม 

ด้านความปลอดภยัและภาวะฉุกเฉิน 

มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อุทกภัย 

 

หลักการและเหตุผล 
จากที่ตั้งของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อยู่บนพ้ืนที่เนินสูง ซึ่งแม้จะเป็นที่สูง แต่ก็มีพ้ืนที่

หลายส่วนที่เป็นพ้ืนที่รับน้ า โดยจะมีน้ าจากภายนอกท่ีไหลเข้าสู่ภายพื้นที่ภายในมหาวิยาลัยได้หลายทาง และมี
การระบายน้ าออกภายนอกหลายช่องทางเช่นกัน สภาพพ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัย มีบางพ้ืนที่เป็นทางน้ าและ
เป็นร่องน้ าเดิม ซึ่งมีการสร้างคันคูกักน้ าไว้บางส่วน และจากการที่มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาพ้ืนที่ในการสร้าง
ถนน สร้างอาคารและสถานที่ต่างๆ จึงท าให้เส้นทางการไหลของน้ าเปลี่ยนไป และหากเกิดฝนตกหนัก มี
ปริมาณน้ าที่มาก อาจเกิดปัญหาการระบายน้ าไม่ทัน ก็จะเกิดน้ าท่วมในหลายพ้ืนที่ โดยเฉพาะบริเวณใต้อาคาร
บริหารและส านักงานกลาง บริเวณถนนหน้าหอพักนิสิต และบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ(7-11) เป็นต้น ซึ่งจะ
ประสบปัญหาเกือบทุกครั้งเมื่อฝนตกหนัก ดังนั้น จึงได้จัดท าแผนป้องกันและแก้ปัญหาน้ าท่วมของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการป้องกัน หรือลดผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
ปัญหาน้ าท่วม 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือเตรียมความพร้อมที่จะรับสถานการณ์น้ าท่วม ทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้นิสิต/
บุคลากรและยานพาหนะ 

2. เพ่ือปฏิบัติการแก้ไขปญัหาผลกระทบจากภัยน้ าท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที 
3. เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับนิสิตและบุคลากรได้รับทราบและพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์

ที่อาจเกิดข้ึนได้ทันท ี
4. เพ่ือให้สามารถบูรณะ ฟ้ืนฟู ตัวอาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ที่เสียหายให้กลับสู่สภาพปกติ 

การด าเนินการก่อนเกิดอุทกภัย 

1. ส ารวจและตรวจบริเวณพ้ืนที่โดยรอบและน ามาก าหนดพ้ืนที่เสี่ยง แล้วแจ้งเตือนทุกหน่วยงานเพ่ือ
ทราบ และเตรียมพร้อมในการป้องกัน 

2. จัดท าแผนป้องกันและบรรเทาอุทกภัย รวมทั้งประสานและฝึกซ้อมแผนอุทกภัยกับนิสิต บุคลากร
หรือหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง  

3. แจ้งหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อด าเนินการประชาสัมพันธ์สถานที่ใช้ในการติดต่องาน กรณีเกิดอุทกภัย 
4. ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตให้บุคลากรทราบและเตรียมอพยพกรณีเกิดเหตุอุทกภัย รวมทั้งเตรียมเสบียง

อาหาร น้ าดื่ม ยารักษาโรค ไฟฉาย และอุปกรณ์อ่ืนๆ กรณีท่ีจ าเป็นในการเผชิญเหตุ 
5. จัดเจ้าหน้าที่ด้าน IT ให้ข้อมูลแก่หน่วยงานที่ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบงาน เพ่ือช่วยแก้ไข

ปัญหาในเบื้องต้น และจัดหาอุปกรณ์และระบบทดแทนในการให้บริการ 
6. ให้ความรู้แก่นิสิต บุคลากร และชุมชน ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นเพ่ือการเผชิญเหตุในภาวะ

อุทกภัย 



  

ขณะเกิดภัย 
1. เมื่อเกิดอุทกภัย ให้จัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยตามระดับความ

รุนแรง 
2. รับแจ้งเหตุการณ์โดยศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ และประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสารและ

สถานการณ์ให้นิสิตและบุคลากรได้รับทราบได้อย่างทันเหตุการณ์ 
3.  ด าเนินการปิดอาคารโดยผู้รับผิดชอบแต่ละอาคาร หลังปิดอาคารให้พนักงานรักษาความปลอดภัย

ส ารวจความเรียบร้อยของอาคาร และจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมในการท างาน เพ่ือใช้การด าเนินงานและการ
ให้บริการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

4. กรณีจ าเป็นต้องรับบริจาคความช่วยเหลือด้านต่างๆ จากสาธารณชน ให้ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ
จัดตั้งศูนย์รับบริจาคและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนดสถานที่เก็บรักษาสิ่งของและเงินบริจาค
รวมทั้งวิธีการแจกจ่ายเพื่อให้เกิดเอกภาพ เสมอภาค และทันเหตุการณ์ 

5. กรณีที่จ าเป็นต้องประสานความช่วยเหลือให้ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ ประสานงานเพ่ือขอความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบดูแลภาวะอุทกภัย 

 

แผนฟื้นฟูสภาพแวดล้อมหลังจากน้ าท่วม 
1. ส ารวจความเสียหายของอาคารสถานที่ และด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม และให้ความช่วยเหลือผู้ที่

ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 
2. เฝ้าระวังโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อและปรสิต โรคฉี่หนู 

โรคผิวหนัง โรคระบบทางเดินอาหาร รวมทั้งด าเนินการก าจัดของเสียต่างๆ และพาหะน าโรค 
3. ให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เช่น อาหาร น้ าอุปโภค เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น 
4. ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบจากอุทกภัย เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา การป้องกัน และ

การบริหารจัดการอุทกภัยได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
5.การเยียวยาโดยการจ่ายสวัสดิการให้แก่นิสิตและบุคลากร เช่น ทุนการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือนิสิตที่

ประสบภัยพิบัติ และกองทุนสวัสดิการของมหาวิทยาลัยของบุคลากร 
6.การฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ ให้นิสิตและบุคลากร สามารถด ารงชีวิตตามปกติโดยเร็วที่สุด 

 

ตัวช้ีวัด จ านวนครั้งที่จัดอบรม 1 ครั้ง/ปี 

 

 

 

 



 

วาตภัย 

 

หลักการและเหตุผล 
เป็นภัยหรืออันตรายที่เกิดจากลมพายุพัดผ่าน ซึ่งแรงของพายุนอกจากจะท าให้สิ่งต่างๆ ที่ขวางทางล้ม

ระเนระนาด ท าอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินแล้ว ยังจะมีอุทกภัยตามมาด้วยเสมอ ส่วนอันตรายนั้นจะมีมาก
หรือน้อย ย่อมขึ้นอยู่กับชนิดของลมพายุที่มีความเร็วสูงสุดใกล้บริเวณศูนย์กลาง ลมพายุที่ก่อให้เกิดวาตภัยมี
ด้วยกันหลายชนิด ดังนั้น จึงได้จัดท าแผนการปฏิบัติการและบรรเทาภัยจากวาตภัย เพ่ือให้คณะ/หน่วยงานได้
ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการป้องกันหรือลดผลกระทบจากความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น 
 
วัตถุประสงค ์

1.เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติและบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรที่เกิดจากวาตภัย 
2.เพ่ือให้การด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถฟ้ืนฟูพ้ืนที่
ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว 
3.เพ่ือก าหนดมาตรการในการดูแลและป้องกันต้นไม้และสิ่งปลูกสร้างที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของนิสิต บุคลากร และของมหาวิทยาลัย 

 
การด าเนินการก่อนเกิดวาตภัย 

1.จัดท าแผนป้องกันและบรรเทาวาตภัยรวมทั้งประสานและฝึกซ้อมแผนการบรรเทาวาตภัยให้แก่นิสิต
บุคลากรหรือหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง 
2.เฝ้าระวังและเตือนภัย เผยแพร่ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ เพ่ือเป็นการรู้เท่าทันและหลีกเลี่ยงให้พ้น
จากภัยธรรมชาติทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
3.ตรวจสภาพความปลอดภัยของอาคาร ส านักงาน ประตูหน้าต่าง ช่องทางลม เสาไฟฟ้า และ
สายไฟฟ้า ทั้งในและนอกบริเวณส านักงาน โดยปรับปรุงยึดเหนี่ยวให้มั่นคงแข็งแรง และสนับสนุนให้มี
การปลูกป่า เพ่ือบรรเทาความรุนแรงของลมพายุ 
4.จัดให้มีการตัดกิ่งไม้บริเวณส านักงาน/อาคาร ให้ย้ายไปอยู่ในจุดที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการโค่นล้ม  
5.ส ารวจอาคารสถานที่ที่มีความมั่นคงแข็งแรงเพ่ือก าหนดเป็นเขตพ้ืนที่ปลอดภัย รองรับการอพยพ
ของนิสิตและบุคลากรในกรณีฉุกเฉิน พร้อมจัดท าแผนที่แสดงบริเวณสถานที่ที่ก าหนดเป็นเขตพ้ืนที่ที่
ปลอดภัย 
6.ประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลข่าวสาร การแจ้งเตือนและการให้ความช่วยเหลือให้นิสิตและบุคลากร
รับทราบและเตรียมความพร้อมอพยพเมื่อเกิดเหตุ เช่น การเตรียมเสบียงอาหาร น้ าดื่ม ยารักษาโรค 
ไฟฉาย และอุปกรณ์อ่ืนๆ กรณีท่ีจ าเป็นในการเผชิญวาตภัยที่อาจเกิดข้ึน 
7.ให้ความรู้แก่นิสิต บุคลากร และชุมชน ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นเพ่ือการเผชิญเหตุในภาวะวาตภัย 

 



 
ขณะเกิดภัย  

1.เมื่อเกิดวาตภัย ให้จัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัยตามระดับความ
รุนแรง 
2.รับแจ้งเหตุการณ์โดยศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ และประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสารและ
สถานการณ์ให้นิสิตและบุคลากรได้ทราบอย่างทันเหตุการณ์ 
3.กรณีจ าเป็นต้องรับบริจาคความช่วยเหลือด้านต่างๆ จากสาธารณชน ให้ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ
จัดตั้งศูนย์รับบริจาคและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนดสถานที่เก็บรักษาสิ่งของและเงิน
บริจาครวมทั้งวิธีการแจกจ่ายเพื่อให้เกิดเอกภาพ เสมอ และทันเหตุการณ์ 
4.กรณีที่จ าเป็นต้องประสานความช่วยเหลือให้ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯประสานงานเพ่ือขอความ
ช่วยเหลือ 
 

 
การฟื้นฟูหลังเกิดวาตภัย 
            1.ส ารวจความเสียหายและความต้องการด้านต่างๆ ของนิสิตและบุคลากรผู้ประสบภัย 
 2.จัดส่งเครื่องอุปโภค บริโภค เวชภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและรายงาน
ขอรับการสนับสนุนเพ่ิมเติมหากสิ่งของที่จัดเตรียมไม่เพียงพอ จากหน่วยงานของรัฐและเอกชนทั้งในและนอก
พ้ืนที่ เพ่ือให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
 3.ให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เช่น อาหาร น้ าอุปโภคบริโภค เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนใน
เบื้องต้น 
 4.ท าความสะอาด รื้อสิ่งปรักหักพัง ซ่อมแซมหรือปรับปรุงสิ่งสาธารณประโยชน์และระบบ
สาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนนที่ช ารุดเสียหาย ตึกอาคารที่ถูกต้นไม้ล้มทับ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
โดยเร็ว 
 5.เฝ้าระวังโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อและปรสิต โรคฉี่หนู 
โรคผิวหนัง โรคระบบทางเดินอาหาร รวมทั้งด าเนินการก าจัดของเสียต่างๆ และพาหะน าโรค 
  6.ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบจากวาตภัย เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา การป้องกัน และ
การบริหารจัดการภัยวาตภัยได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

  7.การเยียวยาโดยการจ่ายสวัสดิการให้แก่นิสิตและบุคลากร เช่น ทุนการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือนิสิตที่
ประสบภัยพิบัติ และกองทุนสวัสดิการของมหาวิทยาลัยของบุคลากร 

  8.การฟ้ืนฟูร่างกายและจิตใจ ให้นิสิตและบุคลากร สามารถด ารงชีวิตตามปกติโดยเร็วที่สุด 
 

ตัวช้ีวัด  

จ านวนครั้งที่จัดอบรม 1 ครั้ง/ปี 

 



อัคคีภัย 

 
หลักการและเหตุผล 

อัคคีภัยเป็นภัยพิบัติที่เกิดข้ึนได้ในทุกเวลา ส่วนมากมีสาเหตุมาจากความประมาทขาดความระมัดระวัง
หรือพลั้งเผลอท าให้ส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนิสิตและบุคลากร รวมทั้งทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญในเรื่องการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยเนื่องจากมีนิสิตและบุคลากรเป็นจ านวนมาก ตลอดจนมีวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้
ส านักงาน และเอกสารต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งเชื้อเพลิงอย่างดี หากไม่มีการตรวจตราอย่างระมัดระวัง อาจเป็น
สาเหตุที่ท าให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย มหาวิทยาลัย จึงได้จัดท าแผนป้องกันและควบคุมอัคคีภัยขึ้นเพ่ือเป็นการ
เตรียมการรองรับเหตุการณ์เมื่อเกิดเพลิงไหม้และเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมเพ่ือป้องกันและลด
ความเสี่ยงต่ออัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นหรือหากเกิดขึ้นแล้วก็สามารถระงับได้อย่างรวดเร็ว 

 

 วัตถุประสงค ์
1.เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุอัคคีภัย 
2.เพื่อสร้างความม่ันใจในเรื่องความปลอดภัยจากเหตุอัคคีภัยแก่นิสิตและบุคลากร 
3.เพื่อลดอัตราความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัยในมหาวิทยาลัย 
 

การด าเนินการก่อนเกิดอัคคีภัย 
           1.จัดท าแผนป้องกันและบรรเทาอัคคีภัย รวมทั้งประสานและฝึกซ้อมแผนการบรรเทาอัคคีภัยให้แก่
นิสิตและบุคลากรหรือหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง 

2.จัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิง การติดตั้งระบบสัญญาณแจ้ง 
เหตุเพลิงไหม้ การจัดท าทางหนีไฟ 

3.จัดให้มีการตรวจตรา การอบรม การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ  
การบรรเทาทุกข ์ 
 4.จัดให้มีช่องทางผ่านสู่ทางออกที่ถูกต้องตามมาตรฐานก าหนด และจัดให้มีทางออกทุกส่วน       
อย่างน้อยสองช่องทาง และประตูทางออกในเส้นทางหนีไฟต้องสามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจนไม่มีสิ่งของ
วางกีดขวาง และสามารถพร้อมใช้งานได้ตลอด 
          5.ให้ความรู้แก่นิสิต บุคลากร และชุมชน ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นเพ่ือการเผชิญเหตุในภาวะ
อัคคีภัย 

     

 

 
 



ขณะเกิดเหตุ 
แผนระงับและบรรเทาอัคคีภัยมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประกอบด้วย 3 ระดับ คือ 
ระดับที่  1  ไฟไหม้ เล็กน้ อย ไม่ลุ ก ลาม สามารถควบ คุ ม
เพลิงไว้ได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับที่ 2 ไฟไหม้มาก ได้รับความ เสียหาย ต้องอาศัยความ
ช่ ว ย เห ลื อ จ า ก ห น่ ว ย อ่ื น ใ น มหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการเหตุฉุกเฉิน ระดับที่ 1 

ผู้ได้รับหมอบหมาย 

ทีมตัดแหล่งพลังงาน 

กลุ่มภารกิจบรหิารอาคารสถานท่ี
และอนุรักษ์พลังงาน 

ทีมระงับเหตุมหาวิทยาลัย ทีมอพยพ 

กลุ่มภารกิจบรหิารอาคารสถานท่ี
และอนุรักษ์พลังงาน 

กลุ่มภารกิจยานพาหนะและการ
รักษาความปลอดภัย 

ทีมระงับเหตุ 
มหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการ
นิสิตพัทลุง 

ทีมตัดแหล่ง
พลังงาน 

ทีมอพยพ ประสานหน่วย 

แพทย์-พยาบาล 
ทีมฟื้นฟู 

กลุ่มภารกิจ
อาคารฯ 

คณะวิทยาศาสตร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

กลุ่มภารกิจ
ยานพาหนะฯ 

คณะพยาบาลศาสตร ์

ฝ่ายกิจการนิสติพัทลุง 

กลุ่มภารกิจบรหิาอาคารฯ 

คณะพยาบาลศาสตร ์

ผูอ้ านวยการเหตุฉุกเฉิน ระดับที่ 2 



 

ระดับท่ี 3 ไฟไหม้รุนแรงมาก เพลิงลุกลามไปยังอาคารอ่ืน ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากหน่วยงายภายนอก 

 

 

 

 

 

  

 

แผนฟื้นฟูภายหลังการเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
           1.ท าการตรวจสอบถึงสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ และสรุปค่าเสียหาย จ านวนผู้ได้รับบาดเจ็บ พร้อม
จัดท ารายงานสอบสวนเหตุการณ์ไฟไหม้ต่ออธิการบดี 

2.ท าการซ่อมแซมอาคารที่ได้รับความเสียหาย 
3. ให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เช่น อาหาร น้ าอุปโภคบริโภค เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น 
4.ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบจากอัคคีภัย เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา การป้องกัน และการ 

บริหารจัดการภัยอัคคีภัยได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
5.การเยียวยาโดยการจ่ายสวัสดิการให้แก่นิสิตและบุคลากร เช่น ทุนการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือนิสิตที่

ประสบภัยพิบัติ และกองทุนสวัสดิการของมหาวิทยาลัยของบุคลากร 
6.การฟ้ืนฟูร่างกายและจิตใจ ให้นิสิตและบุคลากร สามารถด ารงชีวิตตามปกติโดยเร็วที่สุด 

 
 

ตัวช้ีวัด  
1.จ านวนครั้งซ้อมแผนอพยพหนีไฟ 1 ครั้ง/ปี 
2.จ านวนครั้งตรวจสอบอุปกรณ์ดังเพลิง 2 ครั้ง/ปี 

 
 

ผู้อ านวยการเหตุฉุกเฉิน ระดับที่ 3 

ประสานงานจากทีม
ดับเพลิงภายนอก 

ประสานการอพยพ ประสานหน่วย
แพทย์-พยาบาล 

ประชาสัมพันธ์ 

กลุ่มภารกิจบริหาร
อาคารฯ 

กลุ่มภารกิจ
ยานพาหนะฯ 

คณะพยาบาลศาสตร ์

ฝ่ายกิจการนิสติ พัทลุง 

กลุ่มภารกิจ
ประชาสัมพันธ์ 

นายอ าเภอป่าพะยอม 



 
 
 

ภัยจากความไม่สงบในพื้นที่ 

 

หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากจังหวัดพัทลุงอยู่ไม่ไกลจากพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนภายใต้ ซึ่งมีความไม่สงบในพื้นที่ และช่วง
ที่ผ่านมาก็ได้เกิดเหตุการณ์วางระเบิดป่วนเมืองในจังหวัดพัทลุง ดังนั้น เพ่ือเฝ้าระวังและรองรับภาวะฉุกเฉิน
ป้องกันภัยจากความไม่สงบในพ้ืนที่และจัดการแก้ไขกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที มหาวิทยาลัยจึงได้
จัดท าแผนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการับมือจากภัยความไม่สงบในพ้ืนที่เพ่ือให้สามารถรองรับแลแก้ไขปัญหา
ได้ทันท่วงท ี

 

วัตถุประสงค ์
1.เพื่อก าหนดมาตรการ และแนวทางท่ีเหมาะสมในการป้องกันภัยจากความไม่สงบในพ้ืนที่ 
2.เพื่อก าหนดอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆ ไว้ให้ 

พร้อมปฏิบัติงาน 
 
การด าเนินการก่อนเกิดภัยจากความไม่สงบในพื้นที่ 
           1.จัดท าแผนป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยความไม่สงบในพ้ืนที่ รวมทั้งประสานและ
ฝึกซ้อมแผนให้แก่นิสิตและบุคลากรหรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

2.หากมีสถานการณ์รุนแรงภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยให้เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยจัดก าลังเฝ้าระวัง 
 3.การเตรียมการด้านข้อมูลการข่าว ให้มีการติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ว่ามีส่วนผลกระทบกับมหาวิทยาลัยหรือไม่ เช่น มีส่วนที่จะต้องผ่านเข้ามาในพ้ืนที่หรือไม่ 
รวมถึงการติดตามการเคลื่อนไหวของสถานการณ์ 
 4.การดูแลภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร และข้อเท็จจริงของ
สถานการณ์ ให้ประชาชนได้รับทราบ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภทของมหาวิทยาลัย  
          5.ให้ความรู้แก่นิสิต บุคลากร และชุมชน ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นเพ่ือการเผชิญเหตุในภาวะภัยจาก
ความไม่สงบในพื้นท่ี 
 
 
 
 



 
 
 
ขณะเกิดภัย 
           1.เมื่อเกิดเหตุความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง ให้จัดตั้งคณะกรรมการอ านวยการควบคุม และ
ประสานงาน ของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
 2.จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเฝ้าระวังและเตรียมการเพ่ือป้องกันความเสียหาย  และจัดหา
สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
 3.แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับระบบสารสนเทศและระบบสื่อสาร 
 4.ประสานงานกับหน่วยงานความมั่นคง เช่น ต ารวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง เพ่ือขอรับความช่วยเหลือ 
 5.ประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลข่าวสาร การแจ้งเตือนและการให้ความช่วยเหลือให้นิสิตและบุคลากร
รับทราบและเตรียมความพร้อมอพยพ หากสถานการณ์ไม่ปลอดภัย  
 
แผนฟื้นฟูภายหลังการเกิดเหตุ 

1.ฟื้นฟูความเสียหายให้กลับคืนสภาวะปกติเม่ือเหตุการณ์สงบ  
2.ให้รวมพลังเพื่อจัดการให้ส านักงานมีความพร้อม สะอาดและมีบรรยากาศในการท างานอีกครั้งหนึ่ง 

 3.ให้มีการส ารวจความเสียหาย หรือสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติงานเพ่ือให้
สามารถกลับมาท าการเรียนการสอนและปฏิบัติงานได้อย่างปกติ 

4.รายงานผลการปฏิบัติตามแผนส ารองฉุกเฉินให้ผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องทราบ 
5.ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบจากภัยจากความไม่สงบในพ้ืนที่ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา 

การป้องกัน และการบริหารจัดการภัยจากความไม่สงบในพื้นท่ีได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
6.การเยียวยาโดยการจ่ายสวัสดิการให้แก่นิสิตและบุคลากร เช่น ทุนการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือนิสิตที่

ประสบภัยพิบัติ และกองทุนสวัสดิการของมหาวิทยาลัยของบุคลากร 
7.การฟ้ืนฟูร่างกายและจิตใจ ให้นิสิตและบุคลากร สามารถด ารงชีวิตตามปกติโดยเร็วที่สุด 
 
 

ตัวช้ีวัด จ านวนครั้งการเข้าพบนิสิต และบุคลากร 2 ครั้ง/ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ความปลอดภัย 

 

หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยผู้บริหาร อาจารย์ นิสิตและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงการจัด
ด าเนินการด้านความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย ทางด้านการจราจร และด้านการบริการความปลอดภัย ซึ่งได้มี
การก าหนดมาตรการด้านความปลอดภัย เพ่ือส่งเสริม พัฒนา และปรับปรุง งานด้านความปลอดภัยภายใน
มหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งข้ึน 

 

วัตถุประสงค ์
1.เพ่ือการจัดการด้านความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย โดยมี 2 ด้าน คือ ความปลอดภัยด้านชีวิตและ
ทรัพย์สิน และความปลอดภัยด้านจราจร 
2.เพื่อศึกษาระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนิสิต และบุคลากร 
3.เพื่อเสนอและแนะแนวทางในการส่งเสริมการบริหารจัดการความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย 

 
การด าเนินการด้านความปลอดภัย 

1.จัดท าแผนป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากด้านความปลอดภัย รวมทั้งประสานและฝึกอบรม 
ให้กับนิสิตและบุคลากรหรือหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง 

2.จัดให้มีระบบป้องกัน โดยการสร้างสันชะลอความเร็วของรถ และติดกล้องวงจรปิด  
          3.ก าหนดมาตรการความปลอดภัยได้แก่ กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัยของจราจร 
          4.ก าหนดนโยบายป้องกันอุบัติเหตุ และติดป้ายจราจรและป้ายบอกสถานที่ให้ชัดเจนเป็นไปตาม
มาตรฐานกรมทางหลวง 
          4.หากมีสถานการณ์รุนแรงภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยให้เจ้าหน้าที่ 
รักษาความปลอดภัยจัดก าลังเฝ้าระวัง และติดต่อหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องเพ่ือบรรเทาเหตุ 

5.การดูแลภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และข้อเท็จจริงของ 
สถานการณ์ ให้นิสิตและบุคลากรได้รับทราบ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภทของมหาวิทยาลัย  
          6.ให้ความรู้แก่นิสิต บุคลากร และชุมชน ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นเพ่ือการเผชิญเหตุในภาวะด้าน
ความปลอดภัย 
 

 
 

 



 
 
แผนความปลอดภัยมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
 

 

 

 
 
 
 
 
 แผนฟื้นฟูภายหลังการเกิดเหตุ 

1.หากเกิดความเสียหายกับทรัพย์สินจะด าเนินการซ่อมแซมให้พร้อมใช้ได้งานตามปกติ 
2.หากเกิดความเสียหายจากการโดนท าลายนิสิต/บุคลากร ให้ส่งมายังศูนย์พยาบาลเบื้องต้น และ 

ชดเชยค่าเสียหายที่ผู้บาดเจ็บได้รับตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย 
3.การเยียวยาโดยการจ่ายสวัสดิการให้แก่นิสิตและบุคลากร เช่น ทุนการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือนิสิตที่

ประสบภัยพิบัติ และกองทุนสวัสดิการของมหาวิทยาลัยของบุคลากร 
4.การฟ้ืนฟูร่างกายและจิตใจ ให้นิสิตและบุคลากร สามารถด ารงชีวิตตามปกติโดยเร็วที่สุด 

 
 

ตัวช้ีวัด  
1.จ านวนการตรวจเช็คอุปกรณ์จราจร 2 ครั้ง/ปี 
2.จ านวนครั้งอบรมวินัยจราจร 1 ครั้ง/ปี 

ผู้บริหาร 

คณะ/หน่วยงาน
ต่างๆ 

ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง 

กลุ่มภารกิจยานพาหนะและการรักษาความปลอดภัย 


