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ค าน า 
 

  มห า วิทย าลั ย ธ ร ร มศาส ตร์  ศู นย์ ล า ป า ง  ไ ด้ เ ล็ ง เ ห็ นความส า คัญ ในก า ร ป้ อ งกั น 
และระงับภัยพิบัติต่างๆ จึงได้จัดท า“แผนรองรับสถานการฉุกเฉินด้านภัยพิบัติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์ ล าปาง  ( Thammasat  Un i ve r s i ty  Lampang  Campus ) ”  ข้ึน  เพื่ อ ให้หน่วยงานภายใน 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร์  ศู น ย์ ล า ป า ง  ใ ช้ เ ป็ น แ ผ น ห ลั ก ใ น ก า ร  เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม  
รองรับ เหตุการณ์เมื่ อ เกิดอัคคี ภัยและวาตภัย และเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมป้องกัน 
และลดความเสี่ยงต่ออัคคีภัยที่อาจเกิดข้ึนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์ล าปาง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนป้องกันและระงับอัคคีและวาตภัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่น าไปใช้ในการปฏิบัติทุกคนได้มีความปลอดภัยจากอัคคีภัยที่อาจเกิดข้ึน 

 
 
             งานอาคารสถานที่และยานพาหนะศูนย์ล าปาง 

      กองบริหารศูนย์ล าปาง 
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แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปางปี 2565 
(The fire prevention and suppression plan of Thammasat University Lampang Campus) 

 
 

1. ความส าคัญของปัญหา 

 
 การเกิดอัคคีภัยในส านักงานส่วนใหญ่มักเป็นผลมาจากความประมาทไม่รอบคอบ ขาดความระมัดระวัง 
ขาดการตรวจสอบระบบความปลอดภัย ขาดการตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันอัคคีภัยต่างๆ 
ตามก าหนดเวลาขาดการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมใช้งานอย่างสม่ าเสมอรวมทั้งการขาดความ  
ตระหนักในเรื่องความปลอดภัยจากอัคคีภัยของเจ้าหน้าที่ สิ่งต่างๆ ที่กล่าวมาล้วนส่งผล  ให้เกิดอัคคีภัยทั้งสิ้น 
ซึ่ ง ก าร เกิ ดอัค คี ภัยแต่ ล ะครั้ ง  สามารถ เผาผลาญทรัพย์ สิน ให้ วอดวายได้ภายใน เ วลา ช่ัวนาที  
สามารถสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของบุคลากรและของหน่วยงานมูลค่ามหาศาล 

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง ได้ตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบที่เกิดข้ึนจากอัคคีภัย 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม  จึงได้จัดท าแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย  ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศู น ย์ ล า ป า ง  เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม  ร อ ง รั บ เ ห ตุ ก า ร ณ์ เ มื่ อ เ กิ ด อั ค คี ภั ย 
และเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่ออัคคีภัยที่อาจเกิดข้ึน  
โดยได้ท าการปรับปรุง/แก้ไขแผนฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถน าไปใช้  
ในการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน พร้อมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรม  ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน 
และระงับอัคคีภัย การฝึกซ้อมแผนการระงับอัคคีภัย  และการอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีความรู้ความเข้าใจ เมื่อ
เกิดอัคคีภัย ตลอดจนสามารถปฏิบัติการตามแผน ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดอัคคีภัย 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อก าหนดบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ในการปฏิบัติการป้องกัน และระงับอัคคีภัย ให้ชัดเจนและเป็นระบบ 

   2.2 เพื่อสร้างความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 
และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ถึงอันตรายของอัคคีภัย และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง  ปลอดภัย 
เ มื่ อ เ กิ ด อั ค คี ภั ย  เ พื่ อ ป้ อ ง กั นก า ร เ กิ ด อั ค คี ภั ย แล ะล ดอั ต ร าความ เ สี่ ย ง ต่ อ ก า ร เ กิ ด อั ค คี ภั ย 
ในบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ล าปางซึ่งจะเป็นการป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของส่วน  
ราชการ ที่เกิดจากอัคคีภัยให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด 
 2.3  เพื่อให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง  ในการปฏิบัติ 
ตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ  
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3. ขอบเขตของแผน 

 แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยฉบับนี้ใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในบริเวณมหาวิทยาลัยธรม
ศาสตร์ ศูนย์ล าปาง ในเบื้องต้นทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการโดยหากเพลิงไหม้ มีความรุนแรง 
ขยายเป็นบริ เ วณกว้าง    จนเกินขีดความสามารถของผู้บัญชาการ เหตุการณ์  ตามแผนฉบับนี้  
ที่จะควบคุมสถานการณ์ได้โดยล าพัง ให้การปฏิบัติเป็นไป ตามอ านาจที่ตามกฎหมาย ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยให้เทศบาลต าบลปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง ท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน การปฏิบัติการ ของหน่วยงาน 
ที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

 

4. ค าจ ากัดความ 
  1. ผู้บัญชาการเหตุการณ์หมายถึงผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์ล าปาง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 2. ผู้อ านวยการดับเพลิงข้ันต้น หมายถึง ผู้อ านวยการกองบริหารศูนย์ล าปาง ที่ เกิดเพลิงไหม้ 
หรือผู้ที่รักษาราชการแทน 
 3. จุดรวมพล หมายถึง จุดที่ผู้ที่อยู่ในเหตุเพลิงไหม้อพยพหนีไฟจากจุดเกิดเหตุ มารวมตัวกัน 
เพื่อการรายงานตัว และเช็คยอดจ านวนผู้อพยพเทียบ  กับผู้มาปฏิบัติงานในวันนั้น เพื่อจะได้ทราบ 
ว่ามีผู้ติดอยู่ในสถานที่เกิดเหตุหรือไม่ 
 4. จุดรองรับการอพยพ หมายถึง พื้นที่ปลอดภัยที่สามารถรองรับการอพยพ กรณีเกิดเพลิงไหม้ 
ของเจ้าหน้าที่และทรัพย์สินได้ 
 5. การเกิดเพลิงไหม้ข้ันต้น หมายถึง การเกิดเพลิงไหม้ที่ผู้อ านวยการดับเพลิงข้ันต้นเป็นผู้ควบคุม 
สั่งการในการปฏิบัติการดับเพลิงและสามารถดับเพลิงจน เพลิงไหม้ยุติได้ 
 6. การเกิดเพลิงไหม้ ข้ันรุนแรง หมายถึง การเกิดเพลิงไหม้ที่ผู้อ านวยการดับเพลิง ข้ันต้น 
เ ข้ า ค วบ คุมสั่ ง ก าร  ใ นก า ร ป ฏิบั ติ ก า รดั บ เพลิ ง  แต่ ไ ม่ ส าม า ร ถดั บ เพลิ ง  จ น เ พลิ ง ไหม้ ยุ ติ ได้  
และได้รายงานผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์ล าปางในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์เข้าบัญชาการเหตุการณ์ 
 

5. คณะกรรมการจัดการป้องกนัและระงับอัคคีภัยภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 
     คณะกรรมการจัดการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในสถานศึกษา มีดังนี้ 
  1. รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริหารศูนย์ล าปางและกฎหมาย ประธาน  
  2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบรหิารและวิชาการ ศูนย์ล าปาง  รองประธาน  
  3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยศูนย์ล าปาง   รองประธาน  
  4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ ศูนย์ล าปาง รองประธาน 
  5. ผู้อ านวยการกองบริหารศูนย์ล าปาง    กรรมการ 
  6. หัวหน้างานบริหารส านักงานศูนย์ล าปาง    กรรมการ 
  7. หัวหน้างานคลงัและพสัดุศูนย์ล าปาง    กรรมการ 
  8. หัวหน้างานบริการการศึกษาและกจิการนกัศึกษาศูนย์ล าปาง กรรมการ 
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  9. หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะศูนย์ล าปาง  กรรมการ 
  10. หัวหน้าหมวดบริหารอาคารสถานที ่    กรรมการ 
  11. หัวหน้าหมวดพัฒนากายภาพและซ่อมบ ารุง   กรรมการ 
  12. หัวหน้าหมวดรกัษาความปลอดภัยและยานพาหนะ  เลขานุการ  
           มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้  

1. ส ารวจ ตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย และบริเวณ 
รอบนอกอย่างละเอียดและสม่ าเสมอ 

2. พิจารณาก าหนดมาตรการ แนวทางในการป้องกัน และการเตรียมความพร้อมการป้องกัน 
และระงับภัยพิบัติภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง โดยอาศัยการมีส่วนร่วม ของ
ประชาคมมหา วิทยาลั ยธรรมศาสตร์  ศูนย์ ล าปาง  และร่ วมมื อ  ประสานงาน 
กับหน่วยงานใกล้เคียง 

3. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์ล าปาง ตามที่คณะกรรมการเสนอ 

4. เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์เกิดภัยพิบัติต่าง ๆ และดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษา 
5. ท ากิจกรรมและประสานการด าเนินการกับส่วนราชการและองค์กรต่าง ๆ  ด้านการป้องกัน  

และบรรเทาสาธารณภัย 
6. จัดฝึกอบรมด้านการเตรียมความพร้อมในการจัดการความเสี่ยงจากอัคคีภัยแก่สถานศึกษา  

เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกแก่สมาชิกสถานศึกษา ในสิ่งที่ควรท าก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย 
และหลังเกิดภัย 

7. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมเผชิญเหตุจัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยภายใน 
มหาวิทยาลัย 

8. เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์สาธารณภัยอย่างสม่ าเสมอ 
9. แจ้งเตือนภัยเมื่อมีสาธารณภัยให้สมาชิกทุกคนในสถานศึกษาได้รับทราบพร้อมแนวทางปฏิบตัิ

ส าหรับการอพยพ 
10. ติดต่อให้ผู้ปกครองนักเรยีนให้มารับกลบับา้นในกรณีที่นักเรยีนไม่สามารถเข้าเรยีนได้ตามปกต ิ 
11. ส ารวจความเสียหายด้านอาคารและทรัพย์สินเพื่อขอรบัความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ

ที่เกี่ยวข้อง 
12. ประสานงานการอพยพประชากรฝ่ายต่าง ๆ จากจุดเสี่ยงภัยไปยังจุดปลอดภัยและ

ด าเนินการอพยพประชากรฝ่ายต่าง ๆ กลับสู่อาคารตามปรกติเมื่อเหตุการณ์อัคคีภัยคลี่คลาย 
13. ป ร ะ ส า น ง า น แ จ้ ง ข่ า ว  ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ท า ค ว า ม เ ข้ า ใ จ  ใ ห้ กั บ ป ร ะ ช า ค ม

ให้ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง 
14. ด าเนินการรักษาพยาบาลแก่ผู้เจ็บป่วยหรือผู้ได้รับบาดเจ็บจากอัคคีภัย 
15. ประสานเรื่องการรักษาพยาบาลกรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บรุนแรง 
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16. ส ารวจตรวจตราความปลอดภัยบริเวณส านักงาน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เ ครื่องใช้ต่างๆ 
เ ช่นระบบสัญญาณเตือนภัยเครื่องตรวจจับควัน(Smoke Detector) เครื่องดับเพลิง 
แบบเคลื่อนย้ายได้ เส้นทางอพยพหนีไฟและอื่นๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด  

6. ข้อมูลของหน่วยงาน 

 6.1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับหน่วยงาน 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปางล าปาง ตั้งอยู่ เลขที ่ 248 หมู่ 2 ถนนล าปาง-เชียงใหม่ 

ต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จงัหวัดล าปาง ประมาณ 364 ไร่ พื้นที่โดยรอบติดกบัฟารม์ปศุสัตว์  
และป่าเสื่อมโทรม ด้านหลังติดรางรถไฟสายเหนือ 

 

   

จุดรวมพล     
ด้านหน้าอาคารบญุชูปณิธาณ 

บริเวณพื้นทีป่ลอดภยั 
1. ลานจอดรถด้านหน้าอาคารเรียนรวม 5 ช้ัน 

 2. ลานโพธ์ิ 
 3. สนามฟุตบอล 
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ผังหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ศูนย์ล าปาง 
 

อาคารสริินธรารัตน ์
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อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 
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อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 
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อาคารบุญชปูณิธาน  
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อาคารเอนกประสงค์และสนามกีฬาในร่ม 
 

 
 

 
 



 
20 

 
 

อาคารนวัตกรรมและบรกิาร 

 



 
21 
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6.2 ข้อมูลบุคลากรของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 
       จ านวน  12  หน่วยงาน  ดังนี้ 

1. กองบริหารศูนย์ล าปาง    57  คน 
2. คณะนิติศาสตร์   25  คน 
3. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์  15   คน 
4. วิทยาลัยสหวิทยาการ   39   คน 
5. คณะศิลปกรรมศาสตร ์    7     คน 
6. คณะสาธารณสุขศาสตร ์  22   คน 
7. คณะวิทยาศาสตร์   15   คน 
8. สถาบันภาษา     4     คน 
9. ส านักหอสมุด     4     คน 
10. ส านักจัดการทรพัย์สินฯ   7     คน 
11. ศูนย์หนังสือ     3     คน 
12  นักศึกษา     2,200  คน 

 
รวมทั้งหมด  2,398  คน  

 

7. การปฏบิตัิกอ่นเกดิอคัคีภัย 
 เป็นการด าเนินมาตรการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกัน  และเตรียมพร้อมเผชิญเหตุการณ์  
อัคคีภัยไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะเป็นการลดความรุนแรงและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดข้ึนให้มีน้อยที่สุด 
โดยมีมาตรการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ เช่น 

7.1 การตรวจตราความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย 
       ให้ ง านอาคารสถานที่ และยานพาหนะ ศูนย์ ล าปาง เ ป็ นหน่ วย ง านรั บผิ ดชอบหลัก 
ในการตรวจตราระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยในภาพรวมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 
โดยให้ทุกหน่วยงานที่ตั้ง  ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ  
ในการด าเนินการ ตรวจตราระบบความปลอดภัยของหน่วยงาน ให้ชัดเจน เพื่อท าหน้าที่เฝ้าระวังป้องกัน 
และส ารวจตรวจตราระบบความปลอดภัยและความเรียบร้อยของอาคาร ส านักงาน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ต่าง ๆ โดยให้ทุกหน่วยทุกหน่วยงานที่ตั้งในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง ด าเนินการ ดังนี้ 
  1) จัดท าแผนการตรวจตราระบบความปลอดภัย เช่น แนวทาง  /วิธีการ /ระยะเวลา 
การตรวจตราระบบความปลอดภัยของหน่วยงาน 
  2) ส ารวจตรวจตราความปลอดภัยบริเวณส านักงาน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ 
เช่นระบบสัญญาณเตือนภัย เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ 
เส้นทางอพยพหนีไฟและอื่นๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด รวมทั้งส ารวจตรวจตราระบบไฟฟ้า สายไฟ 
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ปลั๊กไฟ เครื่องใช้ไฟฟ้าให้มีสภาพปลอดภัย ตลอดจนก าจัดแหล่งสะสมเช้ือเพลิง เช่น กระดาษ และวัสดุอื่นๆ 
ที่ติดไฟได้ง่าย เป็นต้น 

3)ทดสอบประสิทธิภาพการท างานของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ให้พร้อมใช้งาน  
อยู่เสมอ 

4) ซ่อมบ ารุงระบบประปา เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ อุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคาร     
ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสทิธิภาพ โดยเฉพาะถังดับเพลิงจะต้องมีสารเคมทีี่ใช้ในการดับเพลงิตามปรมิาตร  
ที่ก าหนดและเปลี่ยนน้ ายาตามวาระ และอายุของน้ ายานั้น ทั้งนี้ ต้องติดตั้งในที่เห็นได้ชัดเจน  สามารถ 
หยิบใช้งานได้สะดวก ไม่มีสิ่งกีดขวาง 
  5) จัดท าป้ายสื่อความหมายปลอดภัยให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เช่น “ทางหนีไฟ” 
ต้องเห็นชัดเจน ทั้งกลางวันและกลางคืน ป้ายข้อความเตือน “ห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดเพลิงไหม้” “ทางเข้า” 
และ “ทางออก” ฯลฯ รวมทั้ง ให้แจ้งเส้นทางอพยพหนีไฟให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ 
  6) จัดท าผั งการติดต่อสื่ อสาร  หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานส า คัญ ห้อง เวร  
รักษาความปลอดภัย สถานีดับเพลิงใกล้เคียง โรงพยาบาลใกล้เคียง สถานีต ารวจในพื้นที่ โดยท าป้ายติด  
ให้เห็นชัดเจนและทั่วถึง 
  7) ก าหนดจุดเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยของหน่วยงานราชการที่ตั้งในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์ล าปาง 
 

ทั้งนี้ ให้ทุกหน่วยงานราชการที่ตั้งในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง จัดท ารายงาน  
สรุปผลการตรวจตรา ระบบความปลอดภัย อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง (ทุกไตรมาส) โดยหากตรวจพบ  
ระบบความปลอดภัยใด ๆ อยู่ในสภาพช ารุด/ไม่พร้อมใช้งาน ให้รีบแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ แล้วแจ้ง 
ก อ ง บ ริ ห า ร ศู น ย์ ล า ป า ง  จ ะ ไ ด้ ต ร ว จ ส อ บ ร ะ บ บ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย  ต า ม ที่ ไ ด้ รั บ แ จ้ ง 
จากหน่วยงานที่ตั้ ง ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ล าปาง จากนั้น  ให้แจ้งผลการตรวจ  ให้งาน 
อาคารสถานที่และยานพาหนะศูนย์ล าปาง เสนอต่อผู้มีอ านาจ    เพื่อพิจารณาเสนอของบประมาณ 
ในการจัดหาระบบความปลอดภัยต่าง ๆ และให้ส่วนราชการด าเนินการแก้ไขให้พร้อมใช้งาน พร้อมทั้งรายงาน 
ผลการด าเนินการแก้ไขให้รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริหารศูนย์ล าปาง ทราบโดยเร็ว 

7.2 การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
  ใ ห้ ก อ ง บ ริ ห า ร ศู น ย์ ล า ป า ง  จั ด ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ใ ห้ แ ก่ เ จ้ า ห น้ า ที่  ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ที่  
ตั้ ง ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ล าปาง และบุคลากรของหน่วยงาน  ที่ เกี่ ยวข้อง ตามแผน 
การฝึกอบรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ ง  เพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น 
วิธีการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ วิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงประเภทต่างๆ การดับเพลิงเบื้องต้น การอพยพหนีไฟ 
วิธีปฏิบัติ ในการตัดกระแสไฟฟ้า การรายงานผู้บังคับบัญชา ตลอดจนเรียนรู้ วิ ธีการปฐมพยาบาล 
และการช่วยเหลือเบื้องต้นในกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น  
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 7.3 การฝึกเพื่อทดสอบแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 
   กองบริหารศูนย์ล าปาง ด าเนินการฝึกเพื่อทดสอบแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย  ของ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง และซักซ้อมความเข้าใจ  แนวทางปฏิบัติ ในการเผชิญเหตุการณ์ 
อัคคีภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ตั้งในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศุนย์ล าปาง และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้กองบริหารศูนย์ล าปาง รับผิดชอบการประเมินผลการฝึกเพื่อทดสอบ 
แผนดังกล่าว และจัดท าสรุปผลการประเมินฝึก เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุง ทบทวน 
และแก้ไขแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของหน่วยงาน  ที่ตั้งในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 7.4 การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย 
      กองบริหารศูนย์ล าปางร่วมกับหน่วยงานที่ทั้งในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 
ด าเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย เ ช่น 
ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของอัคคีภัย      การปฏิบัติตนอย่างถูกต้องปลอดภัย เมื่อเกิดอัคคีภัย การอพยพหนีไฟ 
เป็นต้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีจิตส านึกในการร่วมกันป้องกันและแก้ ไขปัญหาอัคคีภัยอย่างจริงจัง 
ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งโปสเตอร์ ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในอาคาร เว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ อย่างสม่ าเสมอ 

7.5 การเตรียมพร้อมส าหรับการอพยพ 
  ให้ทุกหน่วยงานที่ตั้งในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง ด าเนินการ ดังนี้  
  1. จัดท าแผนการอพยพของหน่วยงาน ได้แก่ ก าหนดผู้น าการอพยพ เส้นทางหนีไฟ 
จุดรวมพลและจุดรองรับการอพยพ ก าหนดสีธรงส าหรับเป็นสัญลักษณ์น าการอพยพ ข้อปฏิบัติในการอพยพ 
ฯลฯ 
  2. จัดท าบัญชีรายช่ือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน และให้ท าการปรับปรุง  
บัญชีรายช่ือเจ้าหน้าที่ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
  3. จัดท าบัญชีเอกสารและทรัพย์สินทางราชการส าคัญที่ต้องขนย้ายเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
พร้อมทั้งจัดท าสัญลักษณ์เรียงล าดับความส าคัญ ซึ่งอาจท าเป็นหมายเลขหรือสติ๊กเกอร์ เช่น หมายเลข 1          
= ขนย้ายล าดับที่ 1, หมายเลข 2 = ขนย้ายล าดับที่ 2, หมายเลข 3 = ขนย้ายล าดับที่ 3 เป็นต้น 
  4. มอบหมายเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบในการขนย้ายและเก็บรักษาทรัพย์สินเอกสาร  
และทรัพย์สินส าคัญของทางราชการตามบัญชีที่จัดท าข้ึน 
  5 .  จั ดส่ ง แผนการอพยพของหน่ วยง านที่ จั ดท า ข้ึ น ให้ กองบริห าร ศูนย์ ล า ป า ง 
เพื่อรวบรวมไว้ในภาคผนวกของแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 

7.6 การเตรียมพร้อมเพื่อสนับสนุนการดับเพลิง 
        1 .  ง านอาคารสถานที่ และยานพาหนะ ศูนย์ ล าปาง  จั ดท าแผนผั งของอาคา ร 
จุดเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยในบริเวณมหาวิท่ยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง วางระบบไฟฟ้า วางระบบประปา 
ต าแหน่ งของอุปกรณ์ดับ เพลิ งของแต่ละ ช้ันในอาคาร พร้ อมทั้ งจัดท า เป็นเอกสาร  ที่ ส ามารถ 
น ามาใช้ได้ทันทีเมื่อเกิดอัคคีภัย 
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  2. งานอาคารสถานที่และยานพาหนะศูนย์ล าปาง รับผิดชอบในการดูแล ตรวจตรา 
และทดสอบระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสัญญาณแจ้งเหตุ เพลิงไหม้ และระบบความปลอดภัยอื่น ๆ 
ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมทั้ง หากเกิดกรณีสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ดังข้ึนโดย    ไม่ทราบสาเหตุ 
ให้งานอาคารสถานที่และยานพาหนะศูนย์ล าปาง ท าการตรวจสอบหาสาเหตุ  และแจ้งให้หน่วยงาน 
ที่ตั้งในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง ทราบโดยทั่วไป รวมทั้ง หากเกิดจากการช ารุด ให้ด าเนินการ 
แก้ไขโดยเร็ว 

   9. การปฏิบัติระหว่างเกิดอัคคีภัย 

 เป็นการด าเนินมาตรการต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติการเมื่อเกิดอัคคีภัยเป็นไปอย่างมีระบบ ชัดเจน 
ไม่ สั บสน เกิ ดความสูญ เสี ยต่ อ ชี วิตและทรัพย์ สิ นของ เ จ้ าหน้ าที่ ของหน่ วยงานให้ มี น้ อยที่ สุด 
โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 

   9.1 การปฏิบัติระหว่างเกิดอัคคีภัยในเวลาราชการ 

       9.1.1 การแจ้งเหตุเพลิงไหม้และการดับเพลิงขั้นต้น 
     - ให้ผู้พบเห็นเหตุการณ์คนแรกตัดสินใจว่าสามารถดับเพลิงได้ด้วยตนเองหรือไม่            
หากสามารถดับเพลิงได้ให้ท าการกดสัญญาณเตือนภัย และท าการดับเพลิงเบื้องต้น หากไม่สามารถ 
ดับ เพลิ ง ได้ ให้ ร้ อ งขอความ ช่วย เหลื อ  หรื อแจ้ ง เหตุ เพลิ ง ไหม้ ม ายั ง จุดรั บแจ้ ง เหตุ เพลิ ง ไหม้  
แจ้งหน่วยรักษาความปลอดภัยที่ใกล้จุดเกิดเหตุมากที่สุด หมายเลขภายใน 5151 , 5152 ,5153 ,5154 ,5160 
เมื่อหน่วยงานได้รับแจ้งเหตุ ให้ เ ข้าท าการดับเพลิง  พร้อมทั้ง  ผู้อ านวยการกองบริหารศูนย์ล าปาง 
หรื อผู้ ที่ รั กษาราชการแทน  เ ข้ าอ านวยการดับ เพลิ ง  ในฐานะ  ผู้ อ านวยการดับ เพลิ ง ข้ันต้ น 
หาก ไม่ ส ามารถดับ เพลิ ง ได้  ใ ห้แจ้ ง เหตุ เพลิ ง ไหม้  ไปยั งหน่วยงาน  ภายนอกในเขตท้อง ท่ี  
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินตามภาคผนวก)  
 
     9.1.2 การปฏิบัติกรณีเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง 
  ให้กองบริหาร ศูนย์ล าปาง  รับผิดชอบ  ภารกิจ ในการแก้ ไขปัญหา  อัคคี ภัยกร ณี  
เกิด เพลิงไหม้ ข้ันรุนแรง โดยท าหน้าที่ เป็นผู้สนับสนุน  การปฏิบัติการของหน่วยงาน  ที่มีอ านาจ 
หน้าที่ตามกฎหมาย    แบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย 12 ชุดปฏิบัติการ และให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่  
ที่ได้รับมอบหมายทันที ได้แก่  (1) ฝ่ายอ านวยการ แบ่งเป็น 2 ชุดปฏิบัติการ ได้แก่ ชุดอ านวยการ 
ชุดรับแจ้งและประเมินสถานการณ์   (2) ฝ่ายปฏิบัติการ แบ่งเป็น 6 ชุดปฏิบัติการ ได้แก่ ชุดประชาสัมพันธ์ 
ชุดดับเพลิง ชุดอพยพ ชุดปฐมพยาบาล ชุดรักษาความปลอดภัย และชุดประเมินความเสียหาย และฟื้นฟูบูรณะ 
และ (3) ฝ่ายสนับสนุน แบ่งเป็น 4 ชุด ปฏิบัติการ ได้แก่ ชุดสนับสนุนข้อมูลอาคารและสาธารณูปโภค 
ชุดบัญชีการเงินและสวัสดิการ ชุดจัดหาสถานที่ส ารองและชุดสื่อสาร  
   - ให้ชุดปฏิบัติการทั้ง 12 ชุด มีบทบาทหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาอัคคีภัย กรณีเกิดเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง 
ดังนี้ 
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ท่ี ฝ่าย ชุด หน่วยรับผิดชอบ บทบาท/หน้าท่ี 
1 ฝ่ายอ านวยการ ชุดอ านวยการ งานอาคารสถานที่และ 

ยานพาหนะศูนย์ล าปาง 
1. จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน 
แก้ไขปัญหาอัคคีภัย เพื่อเป็น 
ศูนย์ประสานในการแก้ไขปญัหาอัค
คีภัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์ล าปาง 
2. อ านวยการและประสาน 
การปฏิบัตเิพื่ออ านวยความสะดวกใ
นการปฏิบัตงิานแก้ไขปัญหาอัคคีภัย
ของชุดปฏิบัติการต่าง ๆ  
3. แจ้งโรงพยาบาลห้างฉัตร 
เข้าท าการปฐมพยาบาลกรณีมผีู้ได้รั
บบาดเจ็บ/เสียชีวิต 
4. ประสานนายกเทศมนตรี 
เทศบาลต าบลปงยางคก    
ในการเข้าร่วมบัญชาการเหตุการณ์เ
พลิงไหม้ขั้นรุนแรง 

  ชุดรับแจ้งและประ 
เมินสถานการณ์ 

งานอาคารนถานที่และ 
ยานพาหนะศูนย์ล าปาง 

1. รับแจ้งสถานการณ์ 
จากชุดปฏิบัติการต่างๆ  
2. ประเมินสถานการณ์ และวาง 
แผน ในการแก้ไขปัญห าอัคคีภัย 
เสนอผู้บญัชาการเหตุการณ์เพื่อประ
กอบการตัดสินใจในการแก้ไขปญัหา
อัคคีภัยให้สอดคล้อง 
และทันต่อเหตุการณ์ 
3. รับรายงานผลการปฏิบัติงาน   
ของฝ่ายต่างๆ เพื่อรายงานต่อ 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ 
4. สรุปผลการปฏิบัติงานของ      
ฝ่ายต่าง ๆ รายงานต่อผู้บญัชาการ 
เหตุการณ์ 

2 ฝ่ายปฏิบัติการ ชุดประชาสัมพันธ์ 
 
 
 

งานบรหิารส านักงาน
ศูนย์ล าปาง 
 

รวบรวมและจัดเตรียมข้อมลูในการ
แถลงสถานการณ์ส าหรบัผูบ้ัญชากา
รเหตุการณ์ 
(เฉพาะกรณีเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง) 
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ชุดดับเพลงิ งานอาคารสถานที่และ 
ยานพาหนะศูนย์ล าปาง  

1. ท าการดับเพลงิ เมื่อมีเพลิงไหม้ 
เกิดข้ึน โดยใช้เครื่องดบัเพลิงที่มีอยู่ 
ตามช้ันต่าง ๆ หากไม่สามารถ 
ควบคุมเพลงิได้ให้รายงาน 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ทราบทันท ี
 
2. ประสานงานกบัหน่วยงานภาย 
นอกเพื่อควบคุมเพลิงไหม้ 
(กรณีหน่วยงานภายนอกเข้าท าการ
ดับเพลิง) 
3. เข้าค้นหาผู้สญูหาย 
กรณีได้รับแจ้งว่ามผีู้ติดค้างอยู่ในบริ
เวณเกิดเพลิงไหม ้
4. ในกรณีเกิดอัคคีภัยระดับรุนแรง 
ให้การปฏิบัติการเป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
โดยให้ชุดดับเพลิงท าหน้าทีเ่ป็นผูส้นั
บสนุนการปฏิบัตกิาร 
 

  ชุดอพยพ ทุกหน่วยงานราชการที่ 
ตั้งใน มธ.ศูนย์ล าปาง 

1. เมื่อได้รับสัญญาณแจ้งอพยพ 
หนีไฟให้น าการอพยพไปตามเส้น 
ทางหนีไฟไปยงัจุดรวมพลตามที่ 
ก าหนดไว้ในแผนฯ 
2. ตรวจเช็ครายช่ือเจ้าหน้าทีท่ี่ 
อพยพหนีไฟ ณ จุดรวมพล 
หากตรวจพบจ านวนเจ้าหน้าที่ 
ไม่ครบถ้วนให้รายงานผูบ้ังคับบัญช
าเพื่อรายงานผูบ้ัญชาการเหตกุารณ์ 
สั่งการให้ชุดดับเพลงิเข้าท าการค้น 
หาผู้ทีอ่าจติดค้างในบริเวณพื้นที่ 
ที่เกิดอัคคีภัย 
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3. ขนย้ายและเก็บรักษาทรัพยส์ิน 
ของทางราชการ ตามบญัชีเอกสาร 
และทรัพย์สินทางราชการส าคัญที่ต้
องขนย้ายเมื่อเกิดเหตุเพลงิไหม้    
ที่ได้จัดท าไว้ 

  ขุดปฐมพยาบาล - โรงพยาบาลห้างฉัตร 1. ท าการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
หากมผีู้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงให้แจง้   
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ทราบก่อน 
ประสานการสง่ต่อไปยังโรงพยาบาล
ใกล้เคียง 
2. ประสานโรงพยาบาล
(โรงพยาบาลห้างฉัตร) 
ที่ก าหนดไว้ตามแผน 
เพื่อสง่ต่อผู้ได้รับบาดเจ็บไปท าการ 
รักษา 
3. จัดท าบัญชีรายช่ือผู้บาดเจบ็ 
และรายละเอียดการรักษา 
พร้อมทั้งรายงานให้ชุดอ านวยการท
ราบเป็นระยะๆ เพื่อรายงานต่อ 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ 

  ชุดรักษาความปลอด
ภัย 

หัวหน้างานอาคาร 
สถานที่และ 
ยานพาหนะศูนย์ ล าปาง 

1. จัดระบบการจราจร 
ดูแลความสงบเรียบร้อย 
อ านวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ 
ชุดปฏิบัติการดับเพลิงและชุดปฏิบัติ
งานอื่นๆ     ในการระงับเพลงิไหม ้
2. ห้ามผู้ไมเ่กี่ยวข้องเข้าไป 
ในบริเวณทีเ่กิดเหตุ พร้อมทั้ง 
เฝ้าระวังพื้นทีเ่กิดเหตุ 
เพื่อปอ้งกันการโจรกรรมทรัพยส์ิน 
และเหตุร้ายต่างๆ ตลอด 24 ช่ัวโมง 
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  ชุดประเมินความเสีย
หายและฟื้นฟูบรูณะ 

งานอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะศูนย์ล าปาง 
หัวหน้าหมวดบรหิาร
อาคารสถานที ่
หัวหน้าหมวดกายภาพ
และซ่อมบ ารุง 

1. ส ารวจและรวบรวมข้อมลู 
ความเสียหายที่เกิดข้ึนต่อเจ้าหน้าที่ 
ทรัพยส์ินของทางราชการและทรัพ
ย์สินส่วนบุคคล 
2. เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ  
ให้การช่วยเหลือผู้ได้รบัผลกระทบ   
ตามระเบียบของทางราชการ 
3. ให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผล 
กระทบ ตามระเบียบของ 
ทางราชการ 
4. สรุปผลการให้ความช่วยเหลอื 
รวมถึงเสนอแนวทางการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน จากปญัหา 
และอุปสรรคในการด าเนินงาน        
ที่ผ่านมา พร้อมทัง้ รายงานให้ 
ผู้บังคับบญัชาทราบ 

3. ฝ่ายสนบัสนุน ชุดสนับสนุนข้อมูล 
อาคารและ 
สาธารณูปโภค 

หัวหน้าหมวดกายภาพ
และซ่อมบ ารุง 

- ให้ข้อมูลแก่ผูบ้ัญชาการ 
เหตุการณ์และชุดดับเพลงิเกี่ยวกับแ
ผนผงัของอาคาร ระบบไฟฟ้า 
ระบบประปา 
ตลอดจนต าแหน่งอปุกรณ์ดบัเพลิงข
องแต่ละช้ันในอาคาร 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพจิารณาวา
งแผนการบญัชาการดับเพลิง 

  ชุดบัญชาการเงิน 
และสวัสดิการ 

หัวหน้างานคลงัและ
พัสดุศูนย์ล าปาง 

- อ านวยความสะดวกด้านค่าใช้จ่าย 
พร้อมทั้งท าบัญชีรบัจ่ายเสนอผูบ้รหิ
าร 
- จัดเตรียมอาหาร น้ า 
และเครือ่งดื่มส าหรับผูป้ฏิบัติงาน 
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  ชุดจัดหาสถานที่ 
ส ารอง 

กองบริหารศูนย์ล าปาง 
งานบรกิารการศึกษา
และกิจการนกัศึกษา
ศูนย์ล าปาง 

- จัดหาสถานที่ส ารอง รวมทั้ง 
จัดให้มรีะบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ทีจ่ะอ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน 
กรณีเพลิงไหม้มีความรุนแรง 
และไม่สามารถใช้เป็นสถานทีป่ฏิบัติ
งานได ้
 
 
 

  ชุดสื่อสาร งานอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะศูนย์ล าปาง 
หัวหน้าหมวดบรหิาร
อาคารสถานที ่

1. จัดหาและสนับสนุน เครือ่งมอื 
สื่อสารต่างๆ  
2. เช่ือมโยงเครือข่ายการสื่อสาร 
ระหว่างฝ่ายต่างๆ ให้สามารถ 
ติดต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

       10.1.3 การอพยพหนีไฟ 
          เมื่อเพลิงไหม้ลุกลาม หน่วยงานต้นเพลิงไม่สามารถดับเพลิงเบื้องต้นได้ ให้ปฏิบัติการ ดังนี้ 
  1. ให้งานอาคารสถานที่และยานพาหนะศูนย์ล าปาง เข้าท าการดับเพลิง  และกดสัญญาณ 
เตือนภัย/ ใช้โทรโข่งแจ้งเหตุ เพลิงไหม้เพื่อแจ้งเหตุเพลิงไหม้  ให้ทุกหน่วยงาน ในอาคาร ที่ เกิดเหตุ 
และข้างเคียงทราบโดยทันที 
  2. เมื่อได้ยินเสียงประกาศให้ผู้น าอพยพน าอพยพเจ้ าหน้าที่ ไปตามเส้นทางอพยพ  
ที่ก าหนดไว้ไปยังจุดนัดพบ/จุดรวมพลโดยเร็ว 
  3. ให้ท าการตรวจสอบยอดจ านวนเจ้าหน้าที่ ณ จุดรวมพล กรณีพบจ านวนเจ้าหน้าที่ครบถ้วน 
ให้น าอพยพไปยังจุดรวมพล หากไม่ครบถ้วนให้รายงานผู้บัญชาการเหตุการณ์  สั่งการให้ชุดดับเพลิง 
เข้าท าการค้นหาผู้ที่อาจติดค้างอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุ 
  4. หากค้นพบผู้ ได้ รับบาดเจ็บให้รายงานผู้บัญชาการเหตุการณ์ทันที  เพื่ อสั่ งการ  
ให้ ชุดปฐมพยาบาล  เ ข้าท าการรักษาพยาบาลเบื้องต้น หากมีผู้ได้รับบาดเจ็บรุนแรง  ให้ส่งต่อไปยัง 
โรงพยาบาลใกล้เคียง และรายงานผู้บัญชาการเหตุการณ์ทราบโดยเร็ว 
  5. เมื่อเพลิงสงบให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์สั่งการให้เจ้าหน้าที่อพยพกลับ 
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แผนภาพท่ี 4: การอพยพหนีไฟ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

พนักงานรกัษาความปลอดภัย/ผู้พบไฟคนแรก            
กดสัญญาณเตือนภัย  เพื่อแจ้งเหตุเพลงิไหม้      

ให้ทุกหน่วยงานในอาคารทีเ่กิดเหตุและข้างเคียงทราบ 

โดยทันท ี

 
เม่ือได้ยินเสียงสัญญาณแจ้งเหตุเพลงิไหม้ 

ชุดอพยพน ำกำรอพยพไปยงัจุดรวมพล 

และท ำกำรตรวจสอบยอดจ ำนวนเจำ้หนำ้ท่ี 

ครบ ไม่ครบ 

ผูบ้ญัชำกำรเหตุกำรณ์สั่งกำรใหชุ้ดดั
บเพลิงเขำ้คน้หำผูที้อำจติดคำ้งในพื้น

ที่เกิดเหตุ 

น ำอพยพไปยงั 
จุดรองรับกำรอพยพ 

ชุดดบัเพลิงคน้หำผูท้ี่อำจติดคำ้ง 
ในพื้นท่ีเกิดเหตุ 

 

เพลิงสงบ 

แจง้ผูบ้ญัชำกำรเหตุกำรณ์สั่งกำรใ
ห ้ชุดปฐมพยำบำลเขำ้ท ำกำรรักษำ 

พยำบำลเบ้ืองตน้หากมกีาร
บาดเจ็บรนุแรง

ส่งต่อโรงพยำบำลหำ้งฉัตรทนัที  
และแจง้ผูบ้ญัชำกำรเหตุกำรณ์ 

ทรำบโดยเร็ว 
 

 

ผูอ้ านวยการกองบรหิารศนูย์ล าปาง 
สั่งกำรใหอ้พยพกลบั 
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 9.1.4 การรายงานสถานการณ์ 
 1. ให้ชุดปฏิบัติการทุกชุดรายงานผลการปฏิบัติงานต่อหัวหน้าฝ่าย ดังนี้ 

- ชุดที่อยู่ในสังกัดฝ่ายอ านวยการรายงานต่อหัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  
- ชุดที่อยู่ในสังกัดฝ่ายปฏิบัติการรายงานต่อหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ  
- ชุดที่อยู่ในสังกัดสนับสนุนรายงานต่อหัวหน้าฝ่ายสนับสนุน            
2. ให้หั วหน้าฝ่ ายทั้ ง  3 ฝ่ าย ได้แก่  ฝ่ ายอ านวยการ ฝ่ ายปฏิบัติการ  และฝ่ายสนับสนุน 
รายงานสถานการณ์ต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
โดยให้ ข้อสังเกต  ในประเด็นส า คัญที่สามารถน าไปปรับปรุงแก้ไขปัญหาอัคคี ภัย ภายใน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตา์ ศูนย์ล าปาง ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เช่น ความพร้อมของบุคลากร 
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ความรวดเร็วในการตอบโต้สถานการณ์ เป็นต้น 

        9.2 การปฏิบัติระหว่างเกิดอัคคีภัยนอกเวลาราชการ 
 9.2.1 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจ ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์ล าปาง เป็นผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาอัคคีภัยที่เกิดข้ึนในบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 
ในช่วงนอกเวลาราชการ (เวลา 16.30-08.30 น.) วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 9 .2.2 ให้ ผู้ พบเห็น เหตุ การณ์คนแรกตัดสิน ใจ ว่าสามารถดับ เพลิ ง ได้ ด้ วยตนเองหรือไม่  
หากเห็นว่าสามารถดับเพลิงได้ให้ท าการดับเพลิง หากไม่สามารถดับเพลิงได้ให้ร้องขอความช่วยเหลือ 
หรือแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไปยังจุดรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะศูนย์ล าปาง 
ทางโทรศัพท์หมายเลข ภายใน 5151, 5152, 5153, 5154 และ 5160  ห รื อ  1 9 9  ห รื อ 
หมายเลยโทรศัพท์ฉุกเฉินตามภาคผนวก  ได้รับการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ให้เข้าท าการดับเพลิง พร้อมทั้ง 
แจ้งหัวหน้าหน่วยงานที่เกิดเพลิงไหม้หรือผูท้ี่รักษาราชการแทนเข้าอ านวยการดับเพลิงในฐานะผู้อ านวยการดบัเ
พลิงข้ันต้น หากไม่สามารถดับเพลิงได้ ให้แจ้งเหตุเพลิงไหม้ไปยังเทศบาลต าบลปงยางคก ทางหมายเลขโทรศัพท์ 
054-368520 สายด่วนอัคคีภัย 199 โดยให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบและสั่งการต่อไป       ทั้งนี้  
ให้การปฏิบัติ เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ ตามกฎหมายของหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง และให้ เจ้าหน้าที่  
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะศูนย์ล าปางทุกคน ท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน การปฏิบัติการของหน่วยงาน 
ที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
 9 .2.3 เมื่อเพลิงสงบให้์ทกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ล าปางที่ เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป เ ช่น การส ารวจความเสียหาย การปรับปรุงและบูรณะพื้นที่  
ที่ได้รับผลกระทบ เป็นต้น 
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10. การปฏิบัติหลังเกิดอัคคีภัย 

 เมื่อสถานการณ์อัคคีภัยได้สิ้นสุดลงและได้ยุติการปฏิบัติงานให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินแก้ไขปัญหาอัคคี
ภัยส่งมอบภารกิจให้หน่วยงานตามปกติต่อจากนี้เป็นการด าเนินมาตรการต่างๆในการส ารวจรวบรวมข้อมลูควา
มเสียหายที่เกิดข้ึนและฟื้นฟู/ปรับปรุง/แก้ไขพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรอืดีกว่าเดิมโดย
ดาเนินการดังนี้ 

 การส ารวจความเสียหายและการฟ้ืนฟูบูรณะพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบ 
 1) ให้กองบริหารศูนย์ล าปาง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักด าเนิน การรวบรวม ข้อมูลความเสียหาย 
ที่ เกิดข้ึน โดยให้หน่วยงานที่เกิดอัคคีภัย ส ารวจความเสียหายที่เกิดข้ึน  ต่อทรัพย์สิน ของทางราชการ 
และทรัพย์สินส่วนบุคคล ส าหรับความเสียหาย ที่เกิดข้ึน ต่ออาคาร ของทางราชการ ให้งานอาคารสถานที่ 
และยานพาหนะศูนย์ล าปาง เป็นผู้ส ารวจความเสียหาย รวบรวมแจ้ง ให้ผู้บริหารทราบ 
 2) ด าเนินการฟื้นฟูบูรณะ/ปรับปรุงแก้ไขพื้นที่ที่ ได้รับความเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือ 
ดีกว่าเดิมโดยเร็ว 
 3) สรุปผลการให้ความช่วยเหลือรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ โดยน าเสนอปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 4) สรุปข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ ส าหรับการแถลงสถานการณ์แก่ผู้บัญชาการเหตุการณ์ 
(เฉพาะกรณีเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง) 
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ภาคผนวก 
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        ภาคผนวก ก 
ข้อตกลงเบ้ืองต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอัคคีภัย 

****************************** 

 1. ต้องช่วยกันดูแลส ารวจตรวจตราบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย โดยไม่ให้มีการก่อหรือจุดไฟ  
หรือมีความร้อนใกล้พื้นที่หรือห้องดังกล่าวในรัศมี 10 เมตรข้ึนไป 

 2. ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณส านักงาน หรือบริเวณที่มีป้าย “บริเวณที่ห้ามสูบบุหรี่” โดยให้สูบบุหรี่ 
ในสถานที่ที่จัดไว้เท่านั้น 

 3. ห้ามก่อประกายไฟหรือสูบบุหรี่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงอันตราย เช่น บริเวณจุดเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย 
หรือบริเวณใกล้วัสดุที่ติดไฟง่าย ฯลฯ 

 4. ห้ามดัดแปลงพื้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของส านักงานเป็นห้องครัว หรือท าการประกอบเลี้ยง 
ที่ต้องใช้ก๊าชหุงต้มอย่างเด็ดขาด 

 5. ต้องใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ 
เช่น   กาต้มน้ าไฟฟ้า ปลั๊กไฟ เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยไม่เสียบปลั๊กไฟหลายอันกับเต้าเสียบเดี ยวกัน 
ปิดสวิตซ์และถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งานและก่อนกลับบ้าน 

 6. ห้ามวางของกีดขวางเส้นอพยพ บันไดหนีไฟ และทางออกฉุกเฉินโดยเด็ดขาด 

 7. ก าจัดขยะและวัสดุที่ติดไฟง่ายอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง 

 8. หากเกิดอัคคีภัยและไม่สามารถดับเพลิงได้ด้วยตนเอง ให้แจ้งเหตุเพลิงไหม้ไปยังจุดรับแจ้งเพลิงไหม้ 
ดังนี้ 

8.1 เทศบาลต าบลปงยางคก โทร. 054-367-520 ต่อ 16 

8.2 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดล าปาง 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0 5426 5072 – 4 

 9. เมื่อเกิดอัคคีภัยในปฏิบัติ ดังนี้ 

  - ตั้งสติ ไม่ตื่นตระหนก 

  - ให้ถือปฏิบัติตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของศาลากลางจังหวัดล าปาง อย่างเคร่งครัด 

  - เมื่อได้ยินสัญญาณแจ้งเตือนเพลิงไหม้ให้เก็บสัมภาระส่วนตัวและทรัพย์สินมีค่าเท่าที่จ าเป็น  
และให้รีบหาทางออกจากจุดเกิดเหตุทันที ตามเส้นทางหนีไฟไปยังจุดรวมพลและจุดรองรับการอพย พ 
โดยไม่ย้อน กลับไปอาคารที่เกิดเพลิงไหม้จนกว่าจะได้รับอนุญาต 

  - ห้ามใช้ลิฟต์ในขณะเกิดอัคคีภัยโดยเด็ดขาด ให้ใช้บันไดหนีไฟและทางหนีไฟเท่านั้น 

  - ขณะอพยพให้ใช้วิธีเดินเร็วชิดด้านขวาเป็นหลัก 
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ภาคผนวก ข 
บัญชีรายชื่อหน่วยงานเพ่ือติดต่อกรณีเกิดอัคคีภัย 

หมายเลขโทรศัพท์กรณีมีเหตุฉุกเฉิน 
 1. ด้านความปลอดภัย  
 - หมายเลขศูนย์รกัษาความปลอดภัย อาคารสิรินธรารัตน์ โทร. 081-8817802 ตลอด 24 ช่ัวโมง 
 - นายมรรคฤทธ์ิ  สุตาลังกา สายตรวจ รปภ. ผลัดกลางวัน เวลา 06.00 น. ถึง 18.00 น.             
โทร. 061-3594901 
 - นายสังเวียน  เทียมเย็น สายตรวจ รปภ. ผลัดกลางคืน เวลา 18.00 น. ถึง 06.00 น.                 
โทร. 097-9594622 
 - นางสาวอัจฉราพรรณ  เปี้ยอุตร  เจ้าหน้าที่ส านักงานบริหารทรพัย์สินและกีฬา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร. 061-3292137 ติดต่อได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 
 - นายสุรเชษฐ์  ธิปทา หัวหน้าหมวดรกัษาความปลอดภัยฯ โทร 081-9505850 ตลอด 24 ช่ัวโมง 
 2. ด้านสาธารณูปโภค 
 - นายเผดิมลาภ  สุรัตน์สัญญา หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะศูนย์ล าปาง                 
โทร. 086-0904427 
 - นายวรกิจ  ภัทรตันติ หัวหน้าหมวดกายภาพและซ่อมบ ารงุ โทร. 084 – 3122758 ตลอด 24 
ช่ัวโมง 
 3. กรณีติดต่อในข้อ 1 – 2 ไม่ได้ 
 - นายอรุณ  วงค์ค าปวง  ผู้อ านวยการกองบรหิารศูนย์ล าปาง โทร. 089 – 0307901 ตลอด 24 
ช่ัวโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
37 

 
 
 
 
            ภาคผนวก ค 
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ภาคผนวก ง 
หน่วยงานภายนอกเพ่ือการสนับสนุนกรณีเกิดภัยพิบัติและอัคคีภัย 

 
หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อ-นามสกุลผู้ท่ีติดต่อได้ 

กรณีเกิดอัคคีภัย 

แจ้งเหตุเพลิงไหม ้ 0-5426-5072-4 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจงัห
วัดล าปาง 

สายด่วนนิรภัย (ปภ.) 1784 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจงัห
วัดล าปาง 

สายด่วน สถานีดับเพลิง 199 เทศบาลนครล าปาง 
เทศบาลต าบลปงยางคก 0-543-67520 นายย้าย ฮาวค าฟู 

นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลปงยางคก 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 0-5421-9199 นายไพฑูลย์  โพธ์ิทอง 

นายกเทศมนตรีเมอืงเขลางค์นคร 
อบต.ต าบลหนองหล่ม 0-54-368-435 นายสุริยา  ตาสุวรรณ 

นายก อบต.หนองหล่ม 
โรงพยาบาลล าปาง 0-5423-7400 นายธานี  ลิ้มทอง 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าปาง 
โรงพยาบาลห้างฉัตร 0-5483-9305 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิม์นตรี 
โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม 0-5422-5100 นายวัฒนา  วานิชสุขสมบัติ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม 
สถานีต ารวจภูธรอ าเภอห้างฉัตร 0-5426-9279 ผู้บังคับการต ารวจภูธรอ าเภอห้างฉัตร 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดล าปาง 0-5425-1251-2 นายอุดมศักดิ์  หิรัณญตระกูล 

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดล าปาง 
การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดล าปาง 0-5421-7157 นายอนุชา  ศิริบวรเดช 

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดล าปาง 
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เขต 10 ล าปาง 

0-5421-8124 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 
ล าปาง 

หน่วยกู้ภัยอัมรินทร์ 08-5031-6740 นายชัยณรงค์  วงศ์วิชัย 
หน่วยกู้ภัยสว่างนครล าปาง 0-5122-4486 

0-5431-2090 
นายอัษฎา พรชนะภากร 

สมาคมกู้ภัยล าปาง 0-5422-4367 นายชาตรี ยศสมแสน 
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ภาคผนวก จ 

แผนผัง : เส้นทางการหนีไฟ และเส้นทางการขนย้ายสิ่งอุปกรณ์ / พ้ืนท่ีรวมพล / จุดอพยพ 
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ภาคผนวก ฉ 

ข้อมูลเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
 

ท่ี ประเภทเครื่องมือ เครื่องจักร        
วัสดุอุปกรณ์ 

เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธาร
ณภัย 

จ านวน     
(เครื่อง/คัน) 

ท่ีตั้ง (สังกัด) 

1 ชุดสายดับเพลิงพร้อมถังดับเพลงิ  24 ถัง ตามผังอาคาร 

2 วิทยุสื่อสาร ข่ายมธ.ลป. 1 ชุด ห้องงานอาคารฯ 

3 วิทยุสื่อสาร ข่ายรปภ. 1 ชุด รปภ.เอกชน 

4 เครื่องยนตป์ั้มน้ า 1 ชุด อาคาร FIRE PUMP 

5 อุปกรณ์ตรวจจับควัน 1 ชุด ตามห้องในอาคาร 
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 แผนรองรับอันตรายจากวาตภยั 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนย์ล าปาง  

 

กล่าวทั่วไป 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร์  ศู น ย์ ล า ป า ง    ตั้ ง อ ยู่ ใ น พื้ น ที่ มี่ มี ลั ก ษ ณ ะ ภู มิ ป ร ะ เ ท ศ  

ที่มักจะมีพายุรุนแรงในช่วงฤดูร้อน ซึ่งมักจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการเสมอมา 
จึงได้มีการจัดท าแผนรองรับอันตรายจากวาตภัยข้ึน เพื่อควบคุมมิให้ภัยจากวาตภัยเกิ ดอันตรายร้ายแรง 
ทั้ ง ต่ อ ชี วิตและทรัพย์สิน  ของประชาคมชาวธรรมศาสตร์  ศูนย์์ ล าปาง และเพื่ อลดผลกระทบ 
ต่อการปฏิบัติงานและการเรียนการสอน ของเจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 

 

วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อควบคุมมิให้ภัยจากวาตภัยเกิดอันตรายร้ายแรง 
2) เพื่ อ ให้การช่วยเหลือ บรร เทาทุก ข์ ข้ันต้นแก่ประชาคมชาวธรรมศาสตร์  ศูนย์ล าปาง 

ที่ประสบภัยจากวาตภัย ให้สามารถด ารงชีวิตกลับสู่สภาพเดิมโดยเร็ว 
 

 ข้อมูลของหน่วยงาน 

       ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับหน่วยงาน 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ล าปางล าปาง ตั้งอยู่  เลขที่  248 หมู่  2 ถนนล าปาง-

เชียงใหม่ต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง ประมาณ 364 ไร่ พื้นที่โดยรอบติดกับฟาร์มปศุสัตว์  
และป่าเสื่อมโทรม ด้านหลังติดรางรถไฟสายเหนือ 
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จุดรวมพล     
ด้านหน้าอาคารบญุชูปณิธาณ 

บริเวณพื้นทีป่ลอดภัย 
1. ลานจอดรถด้านหน้าอาคารเรียนรวม 5 ช้ัน 

 2. ลานโพธ์ิ 
 3. สนามฟุตบอล 
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ผังหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ศูนย์ล าปาง 

อาคารสริินธรารัตน ์
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อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 
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อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 
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อาคารบุญชปูณิธาน  
 

 
 



 
50 
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อาคารเอนกประสงค์และสนามกีฬาในร่ม 
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อาคารนวัตกรรมและบรกิาร 
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7.2 ข้อมูลบุคลากรของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 
       จ านวน  12  หน่วยงาน  ดังนี้ 

1. กองบริหารศูนย์ล าปาง    57  คน 
2. คณะนิติศาสตร์   25  คน 
3. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์  15   คน 
4. วิทยาลัยสหวิทยาการ   39   คน 
5. คณะศิลปกรรมศาสตร ์    7     คน 
6. คณะสาธารณสุขศาสตร ์  22   คน 
7. คณะวิทยาศาสตร์   15   คน 
8. สถาบันภาษา     4     คน 
9. ส านักหอสมุด     4     คน 
10. ส านักจัดการทรพัย์สินฯ   7     คน 
11. ศูนย์หนังสือ     3     คน 
12  นักศึกษา     2,200  คน 
รวมทั้งหมด  2,398  คน  

 
 
 

แผนการปฏิบัติก่อนเกิดวาตภัย ขณะเกิดวาตภัย และภายหลังการเกิดวาตภัย 
ก่อนเกิดภัย  
 ให้กองบริหารศูนย์ล าปาง สั่งการให้งานบริหารส านักงานศูนย์ล าปางคอยเหตุแจ้งข่าวเตือนภัย 

แก่ประชาคมชาวธรรมศาสตร์  ศูนย์ล าปาง เพื่ อ เตรียมการป้องกันอันตราย การ เสียหายต่างๆ 
โดยด าเนินการดังนี้ 

1. ติดตามข่าวสารและค าแนะน าของทางราชการให้ความร่วมมือต่อทางราชการ    และคอย  
ติดตามฟังข่าวอากาศและค าเตือน มีการคาดหมายก าลังลม ปริมาณน้ าฝน และพื้นที่ที่คาดว่าจะ เกิดอุทกภัย 
จากกรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน ให้มีการายงานข้อมูลที่จ าเป็น คือ 

1.1 ข่าวอากาศและค าเตือน มีการคาดหมายก าลังลม ปริมาณน้ าฝน และพื้นที่ที่คาดว่า  
จะเกิดอุทกภัย จากกรมอุตุนิยมวิทยา 

1.2 ระดับน้ าในอ่างเก็บน้ าต่างๆ ระดับสูงสุดและต่ าสุดบริเวณที่คาดคะเนว่าจะเกิดน้ าท่วม 
น้ าป่าไหลหลาก 

1.3  กรณีพายุมีขนาดใหญ่และคาดว่าจะเกิดความเสียหายร้ายแรง ให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
ศู นย์ ล า ป า ง และกฎหมาย  ห รื อ ผู้ ไ ด้ รั บ มอบหมาย  มี ค า สั่ ง ใ ห้ ตั้ ง ศู นย์ อ า นวยก าร เฉ เพาะกิ จ 
เพื่ออ านวยการในเบื้องต้น  โดยมอบหมายให้  กองบริหารศูนย์ล าปางเป็น ผู้รับผิดชอบ และให้  
ผู้อ านวยการกองบริหารศูนย์ล าปางเป็น อ านวยการ เฉพาะกิจเพื่ออ านวยการในเบื้องต้น 
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1.4  ให้งานบริหารส านักงานศูนย์ล าปาง  ประสานงานด้านข่าวสาร  กับศูนย์อ านวยการ 
เฉพาะกิจฯของจังหวัดล าปาง หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ ยวข้องซึ่งมีหน้าที่ ความรับผิดชอบ ในการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาอุทกภัย และวาตภัย  

1.5 ให้กองบริหารศูนย์ล าปาง สั่งการดังนี้ 
                     1.5.1 ให้งานบริหารส านักงานศูนย์ล าปางแจ้งเตือนประชาคมชาวธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 
ให้ระมัดระวังอันตราย รวมทั้งเตรียมพื้นที่และวิธีการอพยพประชากรไว้ให้สามารถสั่งปฏิบัติการอพยพได้ทันที 

1.5.2 ให้งานอาคารสถานที่และยานพาหนะศูนย์ล าปาง เตรียมเครื่องมือเครื่องใช้สถานที่ 
ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการป้องกันภัย เช่น  รถยนต์บรรทุก เครื่องสูบน้ า เครื่องจักรกล 
เครื่องมือในการกู้ ภัยเบื้องต้น กระสอบทราย เสื้อผ้า เครื่องนุ่มห่ม ยารักษาโรค ข้าวสารอาหารแห้ง 
เพื่อเตรียมน ามาใช้ในกรณีเมื่อเกิดวาตภัยร้ายแรง 
                   1.5.3 หาวิธีป้องกันทุกด้านเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัย     และวาตภัย  

2.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาคมธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง ไม่ควรเช่ือข่าวสาร หรือค าแนะน า 
ของผู้อื่นที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ ข่าวสารออนไลน์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มา  ควรเช่ือฟังข่าว  และค าแนะน า 
ของทางราชการเท่านั้น 
1. ก่อนพายุจะมาถึง  ถ้ามี เวลาพอ ให้งานอาคานสถานที่และยานพาหนะศูนย์ล าปาง 

ด าเนินการตัดกิ่งไม้ที่อาจจะหักได้จากลมพายุ  โดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ใกล้อาคารต่์างๆ  
กิ่งไม้ที่อาจหักตกมาทับอาคาร สายไฟฟ้าหรือต้นไม้ที่ตายยืนต้นควรจัดการโค่นลงเสีย  
ต้นไม้ที่มี ค่าถ้าไม่ให้โค่นล้มให้ใช้เสาตอกกับพื้นที่ในทิศทางต่างๆ  แล้วเอาเชือกรัด 
โยงตรึงกับเสา 

2. ตรวจสอบเสาไฟฟ้าในและนอกบริเวณอาคารให้เรียบร้อย 
3. เข้าอยู่ในอาคารตลอดเวลาที่มีพายุ  อย่าออกมาในที่โล่งแจ้ง 
4. ปิดประตู หน้าต่างทุกบานอย่างมั่นคงแข็งแรง  อย่าให้เปิดได้ในขณะที่มีพายุปิด  กั้น  

ช่องทางลม  เตรียมน้ าดื่ม ตะเกียง  แสงสว่าง  ไฟฉาย  ไม้ขีดไฟไว้ให้พร้อม เพรียง 
ให้อยู่ใกล้มือเมื่อไฟฟ้าดับจะได้ใช้ทันท่วงที 

5. เตรียมอาหารส ารองและอาหารกระป๋องไว้บ้าง 
6. สิ่งของที่อาจจะตกหล่น แตกหัก เสียหายได้เมื่อได้รับความกระทบกระเทือนจากลมพายุ 

ควรจัดวางไว้ในที่ต่ าและปลอดภัย      
7. พาหนะต่างๆ ตลอดจนสัตว์เลี้ยงให้น าไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยจากลมพายุ  และลูกเห็บ 
8. รถยนต์พาหนะขับข่ีได้ ควรเตรียมไว้ให้พร้อมที่จะใช้ทันที ภายหลังจากพายุพัดผ่านไปแล้ว 
9.  เมื่อปรากฏว่าลมเงียบสงบ  อย่าเข้าใจว่าพายุได้ผ่านพ้นไปแล้ว   เพราะพายุขนาดใหญ่  

และพายุโซนร้อน มีศูนย์กลางพายุซึ่งเป็นบริเวณเงียบสงบและไม่มีฝน  ท้องฟ้ากระจ่าง เมื่อศูนย์กลาง 
พายุฝนบริเวณใด  ท าให้เกิดความเข้าใจผิดว่าพายุพัดผ่านไปแล้ว  แต่ความจริงในช่วงระยะ 2 ช่ัวโมง ต่อมา 
กลับมีพายุลมแรงและฝนตกหนัก อีกลมจะพัดเปลี่ยนทิศทาง ในทางตรงข้ามกับระยะแรก และมีอันตรายพอๆ 
กัน จงรอต่อไปไม่น้อยกว่า 3 ช่ัวโมง  จึงจะวางใจได้ว่า พายุได้ผ่านพ้นไปแล้ว 
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10 ) ควรสงบใจตั้ งสติ ให้มั่นคง เพื่ อ เตรียมต่อสู่ กับ ภัยอันตรายต่างๆ คิดหาทาง ช่วย 
ชีวิตตนเองและครอบครัว  ตลอดจนช่วยบุคคลอื่นที่ประสบภัยอันตรายด้วย 

11) กองบริหารศูนย์ล าปาง ออกประกาศแจ้งเตือนประชาคมชาวธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 
ให้ระมัดระวังอันตราย รวมทั้ง เตรียมพื้นที่และวิธีการอพยพประชากรไว้ให้สามารถสั่งปฏิบัติการอพยพได้ทันที 

12) ให้งานอาคารสถานที่และยานพาหนะศูนย์ล าปาง เตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ 
ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการป้องกันภัย เช่น  รถยนต์บรรทุก เครื่องสูบน้ า  เครื่องจักรกล 
เครื่องมือในการกู้ภัย กระสอบทราย เสื้อผ้า เครื่องนุ่มห่ม ยารักษาโรค ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเตรียมน ามาใช้ 
ในกรณีเมื่อเกิดภัย 

13) หาวิธีป้องกันทุกด้านเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัย และวาตภัย ตามโครงการ  
ที่ด าเนินการตามปกติ และโครงการพิเศษของทางราชการ 
 

ขณะเกิดภัย 
ทุกคนเข้าอยู่ในอาคารสถานที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัย อย่าออกมาในที่โล่งแจ้ง 

 1) การรับแจ้งเหตุและการประสานงาน มีดังนี้ 

- งานอาคารสถานที่และยานพาหนะศูนย์ล าปาง ทางโทรศัพท์หมายเลข ภายใน 5151, 
5152, 5153, 5154 และ 5160 

- เทศบาลต าบลปงยางคก โทร. 054-367-520 ต่อ 16 
- ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดล าปาง โทรศัพท์ / โทรสาร 0 5426 

5072 – 4 
-   วิทยุสื่อสาร ความถ่ีหลัก 161.475 MHz นามเรียกขาน  ปภ.ล าปาง 
-   ศูนย์นิรภัย :สายด่วนนิรภัย 1784 

    2 ) กองบริหาร ศูนย์ล าปาง ประกาศให้ทุกคนเข้า  อยู่ ในอาคารสถานที่  มั่นคง 
แข็งแรงปลอดภัย อย่าออกมาในที่โล่งแจ้ง 
  2.1 ให้ล าดับความส าคัญ โดยให้ถือว่าการช่วยเหลือชีวิต  ผู้ประสบภัย เป็นหน้าที่ 
ที่ส าคัญเป็นอันดับแรก 
  2.2 ให้งานอาคารสถานที่และยานาพนะศูนย์ล าปาง ด าเนินการการเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน 
ของประชาคมชาวธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง และของทางราชการไปไว้ในที่ปลอดภัยจะ ต้องมีการควบคุม 
ตรวจตรารักษาทรัพย์สินของประชาชนและทรัพย์สินของทางราชการมิให้ช ารุดหรือเสียหาย 
  2.3  ให้กองบริหารศูนย์ล าปางจัดส่งเครื่องอุปโภค บริโภค น้ าดื่มและสิ่งของจ าเป็น  
ต่อการด ารงชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร่งด่วน 
 2.4  กรณีเกินขีดความสามารถ ให้ขอรับการสนับสนุนไปยังกองอ านวยการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดล าปาง 
 2.5  ส ารวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือตามขีดความสามารถในเบื้องต้นก่อน 
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 2.6  จัดระบบการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย และจราจร  ในบริเวณพื้นที่ 
ประสบภัย การอพยพ และการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
 2.7  รายงานความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ไปยังผู้บริหาร  
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ทราบทุกระยะ 
 

เมื่อภัยผ่านพ้นไปแล้ว 
เมื่อเหตุการณ์ยุติลงแล้ว ให้กองบริหารศูนย์ล าปาง ประสานกับกองอ านวยการ เฉพาะกิจของ 

จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ปฏิบัติตามข้ันตอนการฟื้นฟู ดังนี้ 
1. ให้การบ าบัดรักษาผู้บาดเจ็บผู้ป่วย โดยประสานกับโรงพยาบาลอ าเภอห้างฉัตร 

เพื่อรักษาชีวิต ผู้ได้รับบาดเจ็บในระยะแรกอย่างทันท่วงที  
2.  ส ารวจความเสียหายทุกด้านอย่างละเอียด ทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาคม 

ธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง และทรัพย์สินต่างๆของราชการ เช่น 
- ถ้ามีสิ่งหักพัง หรือใกล้จะโค่นหักพังให้รีบจัดการโค่นล้มเสีย 
- ถ้ามีเสาไฟฟ้าล้ม สายไฟขาด ต้องระวังไม่ให้ใครเข้าใกล้ หรือแตะต้องเป็นอันขาด 
- ให้งานอาคารสถานที่ฯท าเครื่องหมายกีดขวาง แจ้งอันตรายให้ชัดเจน ให้เจ้าหน้าที่  

หรือช่างไฟฟ้า จัดท าโดยด่วน  ด าเนินการซ่อมแซม อาคาร ถนน  สิ่ง  สาธารณูปโภค 
และครุภัณฑ์ที่เสียหาย  ให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว 

- กรณีอาคารมีความเสียหายมาก ควรให้จัดสถานที่พัก ช่ัวคราว  ส าหรับผู้ประสบภัย 
ไม่มีที่อยู่อาศัย รวมทั้งช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภคยารักษาโรค 

การฟ้ืนฟูบูรณะ 
1. จัดการประชาสัมพันธ์เพื่อฟื้นฟูจิตใจของผู้ประสบภัย และสร้างความเช่ือมั่น  ในการให้ 

ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่และเท่าเทียม 
2. การซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย โดยด าเนินการพิจารณาเห็นว่า เป็นสิ่งที่สามารถซ่อมแซมได้ 

และด าเนินการโดยเร็ว เพื่อให้สามารถใช้การได้ตามปกติ ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้ให้จัดรื้อถอนออกไป 
เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน 

3. ให้กองกองบริหารศูนย์ล าปางเข้าด าเนินการและฟื้นฟู บูรณะความเสียหายของอาคาร  
และสิ่งปลูกสร้างในเบื้องต้น โดยงบประมาณที่อยู่ในการรับผิดชอบ กรณีเกินขีดความสามารถ ให้ขอรับ 
การสนับสนุนจากส่วนกลางตามล าดับ 
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ภาคผนวก  ก 
บัญชีรายชื่อหน่วยงานแจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย ฉุกเฉิน 

1.   ด้านความปลอดภัย  เบอร์ศูนย์รักษาความปลอดภัย (84) 5505  ตลอด 24 ชม. หรือ 

       - นายวงศกร อุทธจักร  สายตรวจ รปภ. ผลัดกลางวัน  เวลา 06.00 - 18.00 น. โทร. 080-1304794 

       - นายมรรคฤทธ์ิ สุตาลังกา  สายตรวจ รปภ. ผลัดกลางคืน เวลา 18.00 - 06.00 น. โทร. 061-3594901 

       - นางสาวน้ าฝน ตาลตายะ   ผู้จัดการสาขาล าปาง บริษัท รักษาความปลอดภัย เชียงใหม่ กู๊ด -การ์ด จ ากัด  

โทร. 089-2642390  ติดต่อไดต้ลอด 24 ช่ัวโมง 

       - นายสุรเชษฐ์  ธิปทา หัวหน้าหมวดรกัษาความปลอดภัยฯ โทร.081 - 9505850  ตลอด 24 ช่ัวโมง 

       - นายสุทิน  ม่านแก้วจู  โทร. 081 -  8788744  เวลา 21.00-06.00 น. (เวรตรวจการ) 

  2. ด้านสาธารณูปโภค 

 - นายเผดิมลาภ  สุรัตน์สัญญา     

รักษาการในต าแหนง่หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะศูนย์ล าปาง 086 - 0904427 

 - นายไพฑูรย์   ศรีใจ  เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป  081 - 0216528  ตลอด  24  ช่ัวโมง 
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         ภาคผนวก ข 
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แผนรองรับสถานการณแ์ผ่นดินไหว 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนย์ล าปาง 

  

     แผ่นดินไหว (Earthquake) หมายถึง การสั่นสะเทือนของพื้นดิน อันมีสาเหตุหลักมาจาก 
การขยับเคลื่อนตัวของเปลือกโลก การสั่นสะเทือนนี้  อาจมีระดับความรุนแรงข้ันต่ า ที่ไม่ก่อให้เกิดความ 
เสียหายใดๆ แต่บางครั้งก็อาจ มีระดับความรุนแรง ในข้ันที่ เป็นอันตรายจน ก่อให้เกิดความ เสียหาย 
อย่างใหญ่หลวงได้ 

        อาคารถล่ม หมายถึง อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ ตึก บ้าน โรงเรือน แพ คลังสินค้า 
ส านักงาน ที่ได้รับความเสียหาย จากการโยกไหวตัวรุนแรง ซึ่งเป็นผลมาจากแผ่นดินไหว และอาจท าให้เกิด 
ความเสียหายหรือพังทลายลงมาได้ 

   พื้นที่ จั งห วัดล าปาง และภาคเหนือตอนบน มีส ถิติการ เกิดแผนดินไหวบ่อยครั้ ง 
ส่วนใหญ่มีผลมาจากแนวรอยเลื่อนที่ยังสามารถเคลื่อนตัว ซึ่งอยู่บริเวณภาคเหนือ  และภาคตะวันตก 
ของประเทศ เช่น รอยเลื่อนเชียงแสน รอยเลื่อนแม่ทา รอยเลื่อนแพร่ รอยเลื่อนเถิน รอยเลื่อนเมย อุทัยธานี 
รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์  รอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ รอยเลื่อนคลองมะรุย ภัยจากการสั่นไหวของพื้นดิน 
ก่อให้ เกิดการปรับตัวของดินที่ต่างกัน การพังทลายของดินและโคลน และการที่ดินมีสภาพกลาย  
เป็นของเหลวอาจเกิดอาคารถล่มได้ และในบางกรณี อาจก่อให้เกิดภัย จากอัคคีภัยหลังจากเกิดแผ่นดินไหว 

  

      ข้ันตอนการปฏิบัติก่อนเกิดแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม 

เป็นการด าเนินการเพื่อจัดเตรียมและลดผลกระทบความเสียหาย  หรือแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
ไว้ล่วงหน้าก่อนที่แผ่นดินไหวและอาคารถล่มจะเกิดข้ึน 

 1) ให้งานอาคารสถานที่และยานพาหนะศูนย์ล าปาง จัดท าแผนป้องกัน  และบรรเทา 
ภัยแผ่นดินไหว และอาคารถล่มรวมทั้งประสานและฝึกซ้อม แผนการบรรเทาภัย กับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงาน 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

 2 ) ให้กองบริหาร ศูนย์ล าปางการติดตามข้อมูล ข่าวสารของกรมอุตอนิยม วิทยา  
หรือทางราชการจากวิทยุโทรทัศน์ และเช่ือฟังค าเตือนอย่างเคร่งครัด 
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 3) งานอาคารสถานที่และยานพาหนะตรวจสภาพความปลอดภัย ของอาคารและเครื่องใช้ 
ภายในอาคาร ท าการยึดอุปกรณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น ตู้และช้ันหนังสือยึดติดกับฝาหรือเสา 
ไม่วางของหนักบนที่สูง 

  4) งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ สอนเจ้าหน้าที่ รปภ. พนักงานรักษาความสะอาด 
ให้รู้จักตัดไฟ ปิดวาล์วน้ าและแก๊ส 

  5) ส ารองเสบียงอาหาร น้ าดื่ม ยารักษาโรค เครื่องนุ่ งห่ม วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ อาทิ  
ไฟฉายเครื่องมือช่าง อุปกรณ์ดับเพลิง เพื่อเตรียมรับแผ่นดินไหวและอาคารถล่มที่จะเกิดข้ึน 

  6) ซักซ้อมความพร้อมของเจ้าหน้าที่  โดยก าหนดวิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผ่นดินไหว 
และก าหนดจุดนัดพบที่ปอดภัย เมื่อมีการพลัดพรากหรือเตรียมการเพื่อการอพยพเคลื่อนย้ายไปที่ปลอดภัย 

  7) ทางอาคารจัดเตรียมเจ้าหน้าที่รวมทั้งฝึกซ้อมการช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่เมื่อเกิดแผ่นดินไหว 
หรืออาคารถล่มอันเนื่องมาจากแผ่นดินไหว 

  8) ส ารวจ พื้นที่ เสี่ยงภัยในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดจนปรับปรุงข้อมูล  ให้เป็นปัจจุบัน 
รวมทั้งส ารวจ พื้นที่ปลอดภัย เพื่อรองรับการอพยพ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง             

  9) ให้มีการตรวจสภาพของอาคารหากไม่แข็งแรงให้ประสานแจ้งผู้รับผิดชอบเพื่อให้มีการ  
เสริมความแข็งแรง รวมทั้งควบคุมการก่อสร้างอาคารให้สามารถต้านทานแรงแผ่นดินไหว 

  10) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ในการป้องกันภัย เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ 

  

      ขั้นตอนการปฏิบัติขณะเกิดแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม 

  เป็นการด าเนินการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยการระดมทรัพยากรต่างๆ เข้าช่วยเหลือ        
เพื่อรักษาชีวิต ทรัพย์สิน และบรรเทาทุกข์แก่เจ้าหน้าที่ผู้ประสบภัย ตลอดจนลดความรุนแรงของแผ่นดินไหว  
และอาคารถล่มที่เกิดข้ึน 

  1) ประชาคมจะต้องไม่ตื่นตกใจ พยายามควบคุมสติอย่างสงบ อยู่ในที่แข็งแรงปลอดภัย 
ถ้าอยู่ในอาคารให้ยืนหรือหมอบอยู่ในส่วนของอาคารที่มีโครงสร้างแข็งแรงที่สามารถรับน้ าหนักได้มาก 
หรืออยู่ใต้โต๊ะ   ที่แข็งแรง เพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งปลักหักพังร่วงหล่นลงมา อยู่ให้ห่างจากประตู หน้าต่าง 
สายไฟ อุปกรณ์ ไฟฟ้า และสิ่งห้อยแขวง 

  2) ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยประจ าอาคาร ตัดสะพานไฟ ปิดวาล์วน้ า และแก๊สหุงต้ม 
ให้เรียบร้อย 
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  3) หากอยู่ในรถ ให้หยุดรถจนกว่าความสั่นสะเทือนจะหยุด 

  4) อย่าใช้เทียน ไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่จะท าให้เกิดเปลวไฟหรือประกายไฟ เพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่   

  5) ติดตามเหตุการณ์และค าเตือนของทางราชการอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
ไม่ตื่นตกใจ 

  6) เตรียมความพร้อมที่จะอพยพไปในที่ปลอดภัย 

  7) จัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจตามแผนที่ก าหนดไว้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่     
ที่เกิดภัยและเป็นศูนย์กลางในการประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

  8) จัดระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณที่ได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะบริเวณที่อาคารถล่ม 

  9) ด าเนินการอพยพเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยรวมทั้งเคลื่อนย้ายทรัพย์สินขององค์กรไปไว้  
ในพื้นที่ปลอดภัย 

  10) เมื่อจวนตัวให้ค านึงถึงความปลอดภัยของชีวิตมากกว่าทรัพย์สิน 

     ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเกิดแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม 

  เป็นการด าเนินการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม 
ให้กลับคืน สู่สภาพคงเดิม ในช่วงก่อนเหตุการณ์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญก าลังใจของเจ้าหน้าที่ผู้ประสบภัย 

  1) การฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมชีวิตความเป็นอยู่ 

      - ให้กองบริหารศูนย์ล าปางส ารวจความเสียหายและความต้องการด้านต่างๆ ของเจ้าหน้าที่  
ผู้ประสบภัย 

- ให้กองบริหารศูนย์ล าปางให้การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผูป้ระสบภัย เช่นที่พักอาศัยช่ัวคราว 
น้ าอุปโภคบรโิภคเพื่อบรรเทาความเดอืดร้อน                                                                                          
  - ท าความสะอาด รื้อสิ่งปลักหกัพัง สิง่ช ารุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว 

  2) การฟ้ืนฟูทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้ประสบภัย 

    - จัดให้มีบริการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วย เพื่อรักษาชีวิตผู้ได้รับอันตรายในระยะแรก 

 - จัดการประชาสัมพันธ์ เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจและสร้างความเช่ือมั่น ในการให้ความช่วยเหลือ 
ของการประปาส่วนภูมิภาคต่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน 
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   แผนอพยพ 
 กร ณีที่ จ า เป็นต้ องมีก ารอพยพ จะต้ อ ง เตรียมแผนการอพยพ โดยที่ ก าหนดนั้น 

มีองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้ ผู้น าทาง จุดนัดพบหน่วยตรวจสอบ จ านวนเจ้าหน้าที่ หน่วยช่วยชีวิตและอพยพ ฯลฯ 
ควรได้มีการก าหนด ความรับผิดชอบในแต่ละหน่วยงานโดยข้ึนตรงต่อผู้อ านวยการอพยพ ดังนี้ 

 -  ผู้ควบคุมการอพยพได้แก่ ตัวแทนคณะ หัวหน้างาน 
 -  หัวหน้าหมวดต่างๆ และ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
  1. ให้ท าการตรวจสอบยอดจ านวนเจ้าหน้าที่ ณ จุดรวมพล กรณีพบจ านวนเจ้าหน้าที่ครบถ้วน 

ให้ น า อพยพ ไปยั ง จุ ด ร วมพล  ห าก ไม่ ค รบ ถ้ วนให้ ร า ย งานผู้ บัญชากา ร เหตุ ก าร ณ์  สั่ ง ก าร ให้  
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะศูนย์ล าปาง ประสานงานในการเข้าท าการค้นหา  ผู้ที่อาจติดค้าง 
อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุ 
  2 .หากค้นพบผู้ ได้ รับบาดเจ็บให้รายงานผู้บัญชาการ เหตุการณ์ทันที  เพื่ อสั่ งการ 
ให้ ชุดปฐมพยาบาล  เ ข้าท าการรักษาพยาบาลเบื้ องต้น หากมีผู้ ได้ รับบาดเจ็บรุนแรง  ให้ส่ งต่อ 
ไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง (โรงพยาบาลห้างฉัตร) และรายงานผู้บัญชาการเหตุการณ์ทราบโดยเร็ว 
  3 . เมื่อแผ่นดินไหวสงบ และอาคารสิ่ งปลูกสร้างไม่มีความเสียหาย ให้ผู้บัญชาการ  
เหตุการณ์สั่งการให้เจ้าหน้าที่อพยพกลับ 

        แผนงานก าหนดหน้าท่ีการปฏิบัติ ดังน้ี 

 - ผู้ น า ท า ง ( ผู้ แ ท น แ ต่ ล ะ ค ณ ะ )  จ ะ พ า ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น อ พ ย พ ไ ป ต า ม ท า ง อ อ ก  
ที่ได้ก าหนดไว้จุดนัดพบหรือ จุดรวมพล จะเป็นสถานที่ปลอดภัยที่เจ้าหน้าที่  สามารถมารายตัว และท าการ 
ตรวจนับจ านวนได้ 

 - ให้งานบริหารศูนย์ล าปางจัดหน่วยตรวจสอบเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ตรวจนับจ านวนเจ้าหน้าที่ 
ว่าได้อพยพออกมานอกบริเวณที่ปลอดภัยครบทุกคนแล้วหรือไม่ 
        - ให้งานอาคารสถานที่และยานพาหนะศูนย์ล าปางหน่วยช่วยชีวิต โดยจะเข้าค้นหา  
และช่วยชีวิตเจ้าหน้าที่ที่ติดค้าง อยู่ในอาคารรวมถึงกรณีเจ้าหน้าที่ออกมาถึง “จุดรวมพล” แล้วมีอาการเป็นลม 
ช็อคหมดสติ หรือบาดเจ็บ  เป็นต้น จะท าการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และจัดยานพาหนะ  ในกรณีที่จ าเป็น 
ต้องน าผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล 
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 ภาคผนวก ก 

บัญชีรายชื่อหน่วยงานเพ่ือติดต่อกรณีเกิดภัยพิบัติ แผ่นดินไหว วาตภัยและอัคคีภัย 

1.   ด้านความปลอดภัย  เบอร์ศูนย์รักษาความปลอดภัย (84) 5505  ตลอด 24 ชม. หรือ 

       - นายวงศกร อุทธจักร  สายตรวจ รปภ. ผลัดกลางวัน  เวลา 06.00 - 18.00 น. โทร. 080-1304794 

       - นายมรรคฤทธ์ิ สุตาลังกา  สายตรวจ รปภ. ผลัดกลางคืน เวลา 18.00 - 06.00 น. โทร. 061-3594901 

       - นายประกอบ พฒุตาลดง   ผูจ้ัดการสาขาล าปาง บริษัท รักษาความปลอดภัย เชียงใหม่ กู๊ด -การ์ด จ ากัด  

โทร. 089-2642390  ติดต่อไดต้ลอด 24 ช่ัวโมง 

       - นายสุรเชษฐ์  ธิปทา หัวหน้าหมวดรกัษาความปลอดภัยฯ โทร.081 - 9505850  ตลอด 24 ช่ัวโมง 

       - นายสุทิน  ม่านแก้วจู  โทร. 081 -  8788744  เวลา 21.00-06.00 น. (เวรตรวจการณ์) 

  2. ด้านสาธารณูปโภค 

       - นายเผดิมลาภ  สุรัตน์สญัญา     

รักษาการในต าแหนง่หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะศูนย์ล าปาง 086 - 0904427        - 

นายไพฑูรย์   ศรีใจ  เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทั่วไป  081 - 0216528  ตลอด  24  ช่ัวโมง 
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         ภาคผนวก ข 
 

3. หน่วยงานภายนอกเพ่ือการสนับสนุนกรณีเกิดภัยพิบัติและอัคคีภัย 
 

หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อ-นามสกุลผู้ท่ีติดต่อได้ 
กรณีเกิดอัคคีภัย 

แจ้งเหตุเพลิงไหม ้ 0-5426-5072-4 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจงัห
วัดล าปาง 

สายด่วนนิรภัย (ปภ.) 1784 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจงัห
วัดล าปาง 

สายด่วน สถานีดับเพลิง 199 เทศบาลนครล าปาง 
เทศบาลต าบลปงยางคก 0-543-67520 นายย้าย ฮาวค าฟู 

นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลปงยางคก 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 0-5421-9199 นายไพฑูลย์  โพธ์ิทอง 

นายกเทศมนตรีเมอืงเขลางค์นคร 
อบต.ต าบลหนองหล่ม 0-54-368-435 นายสุริยา  ตาสุวรรณ 

นายก อบต.หนองหล่ม 
โรงพยาบาลล าปาง 0-5423-7400 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าปาง 
โรงพยาบาลห้างฉัตร 0-5483-9305 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิม์นตรี 
โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม 0-5422-5100 นายวัฒนา  วานิชสุขสมบัติ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม 
สถานีต ารวจภูธรอ าเภอห้างฉัตร 0-5426-9279 ผู้บังคับการต ารวจภูธรอ าเภอห้างฉัตร 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดล าปาง 0-5425-1251-2 นายอุดมศักดิ์  หิรัณญตระกูล 

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดล าปาง 
การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดล าปาง 0-5421-7157 นายอนุชา  ศิริบวรเดช 

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดล าปาง 
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เขต 10 ล าปาง 

0-5421-8124 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 
ล าปาง 

หน่วยกู้ภัยอัมรินทร์ 08-5031-6740 นายชัยณรงค์  วงศ์วิชัย 
หน่วยกู้ภัยสว่างนครล าปาง 0-5122-4486 

0-5431-2090 
นายอัษฎา พรชนะภากร 

สมาคมกู้ภัยล าปาง 0-5422-4367 นายชาตรี ยศสมแสน 
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แผนรองรับสถานการณฉ์ุกเฉินด้านภยัพิบัติ 
(ฝุ่นพิษ PM 2.5) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนย์ล าปาง 
 

1. ความส าคัญของปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 

 ปัญหาหมอกควันในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย  เป็นปัญหาส าคัญ เนื่องจากส่งผลกระทบ 

ต่อความ เป็นอยู่ของประชาชน ได้แก่ ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ า เช่น 

ผู้สูงอายุ เด็กเล็กและผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งท าให้เกิด  ความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือน 

เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชน บดบังทัศนวิสัย และเป็นอุปสรรคในการคมนาคมและขนส่ง  

การท าลายทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิ เวศป่าไม้  รวมทั้ งผลกระทบ  ต่อการจัดการ ศึกษา 

และท่ อ ง เที่ ย วที่ เป็ นระบบเศรษฐกิจที่ ส า คัญของพื้ นที่  ซึ่ ง ความรุ นแร ง  ของปัญหาโดยทั่ วไป 

ปรากฏชัดเจนในช่วงหน้าแล้ ง  ( ธันวาคม - เมษายน)ของทุกปี  ที่ มี สภาวะอากาศที่ แห้ งและนิ่ ง 

ท า ให้ ฝุ่ น ล ะอองที่ เ กิ ด ข้ึ นสาม า รถแขวนล อยอยู่ ใ นบร รย ากาศ ได้ น าน  นอกจ ากนี้ ยั ง พบ ว่า 

ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเพิ่มข้ึนเ เนื่องจากความแห้งแล้ง  ที่ส่งผลให้เกิดการเพิ่ม ข้ึนของไฟป่า 

ป ร ะ ก อ บ กั บ ใ น ช่ ว ง เ ว ล า ดั ง ก ล่ า ว  เ ก ษ ต ร ก ร  จ ะ ท า ก า ร เ ผ า เ ศ ษ วั ส ดุ  เ พื่ อ เ ต รี ย ม พื้ น ที่  

ส าหรับท าการเกษตรในช่วงฤดูฝน ส าหรับปีที่มีฝนตกน้อย หรือเกิดภาวะแห้งแล้ง จะท าให้การชะล้างหมอกควัน 

หรือฝุ่นที่แขวนลอยในอากาศเป็นไปได้น้อย ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2550 ภาคเหนือตอนบนประสบปัญหา  

หมอกควันที่ รุนแรงมาก พบ ว่าระดับหมอกค วันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก  ได้ ข้ึนสู ง อย่ างมาก 

ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา 3-4 สัปดาห์ ปัญหานี้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ การท่องเที่ยวและการบริการ 

รวมถึงการจราจรทั้ งทางบกและทางอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งมีผล  ต่อสุขภาพของประชาชน 

ในพื้นที่ โดยตรงจากการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) 

โดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ ในปี 2550 - 2553 พบว่าหลายสถานีใน 8 

จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย พะเยา ล าปาง แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ล าพูน 

น่านและแพร่ พบว่า ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี ทีมีการเผาในที่โล่งจ านวนมาก  

ทั้งการเผาในพื้นที่ป่า การเผาเศษเหลือจากการเกษตรในพื้นที่เกษคร และการเผาขยะมูลฝอยและเศษใบไม้ 

กิ่งไม้ในพื้นที่ชุมชน รวมทั้งผลกระทบ จากการเผา ในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้าน ในกลุ่มภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10)  มีค่าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง สูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน 120 

ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในหลายพิ้นที่ และติดต่อกันเป็นเวลานานหลายวัน ปัญหามลพิษหมอกควัน 
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และไฟป่า ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย จากการเผาในที่ โล่งในพื้นที่ เ กษตรและพื้นที่ป่า 

เป็นปัญหาที่มีความส าคัญ ระดับชาติ จึงจ าเป็นต้องบูรณาการทุกภาคส่วน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ  

ที่เกี่ยวข้องต้องให้ความร่วมมือและสนับสนุน เพื่อให้การป้องกันและควบคุมไฟป่า เพื่อให้การเผาในที่โล่ง  

และการแก้ไข ปัญหามลพิษหมอกควันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ โดยเฉพาะในพื้นที่ 8 

จังหวัดในภาคเหนือตอนบน ซึ่งประสบกับวิกฤติ สถานการณ์หมอกควันในช่วงปี 2550-2553 จึงต้องมีมาตรการ 

ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนและให้ผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม 

2. วัตถุประสงค์ของแผน 

       -  เพื่อก าหนดมาตรการในการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปัญหาฝุ่นพิษP.M2.5  ที่จะเกิด
กับประชาคม  ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 
       -  เพื่อก าหนดบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติการป้องกันและปัญหาฝุ่นพิษP.M2.5 
ให้ชัดเจนและเป็นระบบ  
   - เพื่อให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้ งภายในและภายนอกที่ปฏิบัติงาน 
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 
   - เพื่อสร้างความตระหนักถึงอันตรายของฝุ่นพิษ PM2.5 ให้แก่ประชาคมธรรมศาสตร์ 
ศูนย์ล าปางและสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องปลอดภัยเมื่อเกิดปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 ฯลฯ 
 

3. ขอบเขตของแผน 
 

 แผนฉบับนี้ ใช้ในกรณีเกิดปัญหาฝ่์นพิษ PM 2.5 มีความรุนแรงจนเกินขีดความสามารถ 
ในการควบคุมให้การปฏิบัติเป็นไปตามอ านาจหน้าที่  ตามกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

 

4. ข้อมูลของหน่วยงาน 
   4.1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับหน่วยงาน 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปางล าปาง ตั้งอยู่ เลขที่ 248 หมู่ 2 ถนนล าปาง-

เชียงใหม่ต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง ประมาณ 364 ไร่ พื้นที่โดยรอบติดกับฟาร์มปศุสัตว์  
และป่าเสื่อมโทรม ด้านหลังติดรางรถไฟสายเหนือ 
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จุดรวมพล    ด้านหน้าอาคารบุญชูปณิธาณ 
บริเวณพื้นที่ปลอดภัย 

1. ลานจอดรถด้านหน้าอาคารเรียนรวม 5 ช้ัน 
 2. ลานโพธ์ิ 
 3. สนามฟุตบอล 

 
  4.2 ข้อมูลบุคลากรของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 

       จ านวน  12  หน่วยงาน  ดังนี้ 
1. กองบริหารศูนย์ล าปาง  จ านวนเจ้าหน้าที ่   57 คน 
2. คณะนิติศาสตร์     25   คน 
3. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์    15 คน 
4. วิทยาลัยสหวิทยาการ     39  คน 
5. คณะศิลปกรรมศาสตร ์       7 คน 
6. คณะสาธารณสุขศาสตร ์    22 คน 
7. คณะวิทยาศาสตร์     15 คน 
8. สถาบันภาษา      4     คน 
9. ส านักหอสมุด      4     คน 
10. ส านักจัดการทรพัย์สินฯ    7     คน 
11. ศูนย์หนังสือ      3     คน 
12  นักศึกษา      2,200 คน 

 
รวมทั้งหมด  2,398  คน  
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 4.3 ข้อมูลเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
 

ท่ี ประเภทเครื่องมือ เครื่องจักร        
วัสดุอุปกรณ์ 

เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธาร
ณภัย 

จ านวน     
(เครื่อง/คัน) 

ท่ีตั้ง (สังกัด) 

1 ชุดสายดับเพลิงพร้อมถังดับเพลงิ  24 ถัง ตามผังอาคาร 

2 วิทยุสื่อสาร ข่ายมธ.ลป. 1 ชุด ห้องงานอาคารฯ 

3 วิทยุสื่อสาร ข่ายรปภ. 1 ชุด รปภ.เอกชน 

4 เครื่องยนตป์ั้มน้ า 1 ชุด อาคาร FIRE PUMP 

5 หน้ากากอนามัย 
และชุดปฐมพยาบาลต่างๆ 

1 ชุด ห้องพยาบาล 

 
 

 5. การปฏิบัติก่อนเกิดฝุ่นพิษ PM 2.5 

เป็นการก าหนดการด าเนินมาตรการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันและเตรียมพร้อม  เผชิญปัญหา 
ฝุ่นพิษ PM2.5  ไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะเป็นการลดความรุนแรง  และลดผลกระทบ ต่อการเรียนการสอน 
และการปฏิบัติราชการให้น้อยที่สุด โดยมีมาตรการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ เช่น 

ระยะเวลา กิจกรรม ผู้รบัผิดชอบ 
1. ก่อนเกิดภัย 1. งานอาคารสถานที่และยานพาหนะศูนย์ล าปาง 

ส ารวจพื้นที่จะท าใหเ้กิดเพลงิไหม้ ซึง่จะท าใหเ้กิด 
ฝุ่นควัน  ภายในมหาวิทยาลัย 
2. งานอาคารสถานที่และยานพาหนะศูนย์ล าปาง 
เตรียมเครื่องมือ อปุกรณ์แจ้งเตอืนภัย เช่น 
วิทยุสื่อสาร ถังดับเพลงิ 
และตรวจสอบสญัญาณแจง้เตือนอัคคีภัยสม่ าเสมอ 
หน้ากากกันฝุ่น เครื่องดับไฟป่า 
3. งานอาคารสถานที่และยานพาหนะศูนย์ล าปาง 
ส ารวจสถานที่อันกอ่ใหเ้กิดฝุ่นพิษ เช่น 
สถานที่ก่อสร้างต่างๆ 

- 
กองบริหารศูนย์ล าปาง 
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หรือบรเิวณที่มีความเสี่ยงทีก่่อใหเ้กิดฝุ่นละออง 
เช่นห้องเกบ็เอกสาร ห้องเก็บของต่างๆ 
4. ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์ล าปาง เฝ้าระวังเหตุ ติดตามข่าวสาร 
5. งานบรหิารส านักงาน แจง้ข่าวสารและให้ความรู้ 
แก่สมาชิกในมหาวิทยาลัย 
6. ประชาสัมพันธ์คุณภาพอากาศ 
ให้กับประชาคมในมธ.ลป. ผ่านสื่อออนไลน์ 
(เวปไซต์มหาวิทยาลัย, แฟนเพจ facebook, App 
LINE) 

2. ขณะเกิดภัย 1. ด าเนินการตามแผนฯ 
2. งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา ส ารวจบุคลากร 
และนักศึกษา 
3. งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา  ด าเนินการ 
ปฐมพยาบาลผู้เจ็บป่วย 
4. กรณีมีผู้เจ็บป่วย ให้ทุกหน่วยงานประสานกับ งานอาคาร 
สถานที่และยานพาหนะศูนย์ล าปาง น าผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล 
5. งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา  แจกจ่าย 
หน้ากากอนามัย ที่สามารถป้องกันฝุ่นควัน ให้กับ ประชาคม 
ธรรมศาสตร์ 
6. งานบริหารส านักงานศูนย์ล าปางประสานหน่วยงาน 
ภายนอกที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือบรรเทาภัยฯ 
7. ง านบ ริ ห า ร ส า นั ก ง าน ศูนย์ ล า ปา งป ระชาสั มพัน ธ์  
ให้ความรู้เรื่องการป้องกันตัวเองจากฝุ่นพิษฯ 
8. ให้กองบริหาร ศูนย์ล าปาง ด า เนินการกวดขัน  และ 
ประชาสัมพันธ์ในด้านต่างๆ เช่น 

-  ลดการใช้ยานพาหนะส่วนตัว ส่งเสริมการใช้ระบบ 
ขนส่งสาธารณะ 

- ให้ รปภ. หมั่นตรวจตราบริเวณรอบมหาวิทยาลัย ห้าม 
ไม่ ให้มีการการ เผาไหม้ ในที่ โล่ งแจ้ ง  เผาพื้นที่ เพื่ อ 
เตรียมการท าเกษตรกรรม เผาขยะ หรือวัสดุเหลือใช้      
- ให้งานอาคารสถานที่และยานพาหนะศูนย์ล าปาง 
ควบคุมกระบวนการก่อสร้างให้มีฝุ่นน้อยที่สุด               
-  ให้ ง านบริ ก ารการ ศึกษาและกิ จกรรมนัก ศึกษา 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง 

- 
กองบริหารศูนย์ล าปาง 
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ที่ จ า เ ป็ น  ต้ อ ง ออก ข้ า ง นอกบ้ าน  ห รื อที่ โ ล่ ง แจ้ ง 
ให้ใส่หน้ากาก พิเศษชนิดที่เรียกว่า “เอ็นเก้าห้า (N95)” 
โดยเฉพาะผู้ป่ วย  ที่ เป็นโรคระบบทางเดินหายใจ 
หรือโรคหัวใจเรื้อรัง     
- การพิจารณาระดับความเข้มข้นฝุ่นละออง PM 2.5 

      ระดับที่  1 ฝุ่นละออง PM 2.5 อยู่ ในช่วง  51- 90 
มคก./ลบ.ม. ให้กองบริหารศูนย์ล าปาง      เพิ่มความถ่ีกวาดล้าง 
ท าความสะอาดถนน พื้นอาคารเรียน ควบคุมการก่อสร้าง 
และงดการเผาในที่ โล่ งแจ้ ง  รอบบริ เ วณมหาวิทยาลั ย 
และติดตามข่าวสารประกาศจากจังหวัดอย่างใกล้ชิด 
     ระดับที่ 2 ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกิน 90 
ม ค ก . / ล บ . ม .  ติ ด ต่ อ กั น  3  วั น  ค ร อ บ ค ลุ มทั้ ง พื้ นที่  
ซึ่ งหน่วยงานสาธารณสุข  เห็นชอบว่าให้  ยกเป็นระดับ 
สถานการณ์รุนแรง ให้กองบริหารศูนย์ล าปาง เร่งแจกจ่าย 
หน้ากากอนามัยให้ประชาคมธรรมศาสตร์ 
     ระดับที่  3 หาก ฝุ่นละออง PM 2.5 ขนาดเล็กเกิน 90 
มคก./ลบ.ม. ต่อเนื่อง ติดต่อกันอีก 3 วัน ให้ยกระดับมาตรการ 
เ ป็ น ร ะดั บ  3  โ ดย อาจ พิ จ า ร ณาปรั บ เ ปลี่ ย น รู ปแบบ
การ เ รี ยนการสอน  ช่ั วคร าว เพื่ อ   ระงั บหรื อบรร เทา 
ผลร้ ายจากอันตราย และ  ความเสียหาย  ที่ เกิดข้ึนจาก 
การแพร่กระจายของฝุ่นละออง PM 2.5  

3. หลังเกิดภัย 1. กองบริหารศูนย์ล าปาง ส ารวจผลกระทบทั้งหมด 
จากการเกิดปัญหา ฝุ่น PM2.5 แล้วรายงานให้ผูบ้ังคับบัญชา 
ทราบตามล าดับตอ่ไป 
 

-กองบรหิารศูนย์ล าปาง 
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ภาคผนวก ก 
 
หมายเลยโทรศัพท์หน่วยงานภายนอกเพ่ือการสนับสนุนกรณีเกิดภัยพิบัติ 

 
หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อ-นามสกุลผู้ท่ีติดต่อได้ 

กรณีเกิดอัคคีภัย 

แจ้งเหตุเพลิงไหม ้ 0-5426-5072-4 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจงัห
วัดล าปาง 

สายด่วนนิรภัย (ปภ.) 1784 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจงัห
วัดล าปาง 

สายด่วน สถานีดับเพลิง 199 เทศบาลนครล าปาง 
เทศบาลต าบลปงยางคก 0-543-67520 นายย้าย ฮาวค าฟู 

นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลปงยางคก 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 0-5421-9199 นายไพฑูลย์  โพธ์ิทอง 

นายกเทศมนตรีเมอืงเขลางค์นคร 
อบต.ต าบลหนองหล่ม 0-54-368-435 นายสุริยา  ตาสุวรรณ 

นายก อบต.หนองหล่ม 
โรงพยาบาลล าปาง 0-5423-7400 นายธานี  ลิ้มทอง 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าปาง 
โรงพยาบาลห้างฉัตร 0-5483-9305 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิม์นตรี 
โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม 0-5422-5100 นายวัฒนา  วานิชสุขสมบัติ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม 
สถานีต ารวจภูธรอ าเภอห้างฉัตร 0-5426-9279 ผู้บังคับการต ารวจภูธรอ าเภอห้างฉัตร 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดล าปาง 0-5425-1251-2 นายอุดมศักดิ์  หิรัณญตระกูล 

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดล าปาง 
การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดล าปาง 0-5421-7157 นายอนุชา  ศิริบวรเดช 

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดล าปาง 
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เขต 10 ล าปาง 

0-5421-8124 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 
ล าปาง 

หน่วยกู้ภัยอัมรินทร์ 08-5031-6740 นายชัยณรงค์  วงศ์วิชัย 
หน่วยกู้ภัยสว่างนครล าปาง 0-5122-4486 

0-5431-2090 
นายอัษฎา พรชนะภากร 

สมาคมกู้ภัยล าปาง 0-5422-4367 นายชาตรี ยศสมแสน 
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ภาคผนวก ข 
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แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ิ
กรณีการเผชญิเหตุชุมนุม ประท้วง จลาจล 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนย์ล าปาง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-1- 
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แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ิ
กรณีการเผชญิเหตุชุมนุม ประท้วง/จลาจล 

 

1. ความส าคัญ 

ปัจจุบันประชาชนและนักศึกษามีความตื่นตัวทางการเมืองและประชาธิปไตยค่อนข้างสูง 
ประกอบกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ท าให้มีประชาชนจากสังคมชนบทมาสู่สังคมในเขต
เมืองจ านวนมาก เป็นผลท าให้เกิดเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังทางการเมือง กลุ่มนักศึกษา กลุ่มผู้ใช้
แรงงาน และประชาชนที่เดือดร้อน หรือได้รับผลกระทบอยู่ตลอดเวลา เพื่อเรียกร้องให้รฐับาลแก้ไขปัญหา  เมื่อ
ไม่ได้รับการตอบสนอง อาจก่อความไม่สงบเรียบร้อยต่าง ๆ หรือการแสดงการต่อต้านในลักษณะต่าง ๆ หรือมี
ลักษณะการรวมตัวของผู้มีความคิดเห็นในทางเดียวกันข้ึนโดยมีผู้ที่มารวมตัวเป็นจ านวนมาก ซึ่งในบางกรณี
อาจจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่และของทางราชการ ดังนั้น หน่วยงานจึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องจัดท าแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ กรณีการเผชิญเหตุชุมนุม ประท้วง จลาจล ซึ่ง
ต้องกระท าอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยข้ึนภายในสถานที่ราชการ โดยการ
เตรียมการไว้ตั้งแต่ภาวะปกติ 

 

2. วัตถุประสงค์ของแผน 
   1. เพื่อก าหนดมาตรการในการป้องกันการเกิดเหตุชุมนมุ ประท้วง/จลาจล ที่อาจส่งผล
เสียหายรุนแรง    ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 
   2. เพื่อก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรและเจ้าหน้าที ่ ในการบรหิารจัดการเมื่อเกิด
เหตุการณ์ชุมนุม ประท้วง/จลาจล  ให้มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา 
   3. เพื่อให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกที่ปฏิบัติงานด้าน
การป้องกันและระงับเหตุ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 
   4. เพื่อใหส้ามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุการณ์ชุมนุม ประท้วง/
จลาจล  ภายในมหาวิทยาลัย 
 

3. ขอบเขตของแผน 
 แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ กรณีการเผชิญเหตุชุมนุม ประท้วง/จลาจล ฉบับนี้ใช้

ในการบริหารจัดการ กร ณีมี เ หตุ การณ์ ชุมนุม  ประท้ วง /จลาจล ข้ึน     ทั้ ง ภายใน/ภายนอก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง  ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการซึ่งหากเหตุชุมนุม ประท้วง 
จลาจล ที่เกิดข้ึนมีความรุนแรงจนเกินขีดความสามารถในการควบคุม   ให้การปฏิบัติเป็นไปตามอ านาจหน้าที่    
ตามกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
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4. ข้อมูลของหน่วยงาน 
 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปางล าปาง  ตั้งอยู่ เลขที่ 248   หมู่ 2 ถนนล าปาง-เชียงใหม่ต าบล  
ปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง มีพื้นที่ประมาณ 364 ไร่ พื้นที่โดยรอบติดกบัฟารม์ปศุสัตว์  และป่า
เสื่อมโทรม ด้านหลังติดรางรถไฟสายเหนือ 

 
 

   

5. จุดรวมพล     
ด้านหน้าอาคารบญุชูปณิธาณ (หรือตามที่นัดหมายในแต่ละเหตุการณ์) 

6. พ้ืนท่ีอ านวยการและประสานงาน 
ห้องส านักงานกองบรหิารศูนย์ล าปาง ช้ัน 1 อาคารสิรินธรารัตน์ 

7. ข้อมูลบุคลากรของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 
       จ านวน  12  หน่วยงาน  ดังนี้ 

1. กองบริหารศูนย์ล าปาง   57  คน 
2. คณะนิติศาสตร์   25  คน 
3. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์  15   คน 
4. วิทยาลัยสหวิทยาการ   39   คน 
5. คณะศิลปกรรมศาสตร ์   7     คน 
6. คณะสาธารณสุขศาสตร ์  22   คน 
7. คณะวิทยาศาสตร์   15   คน 
8. สถาบันภาษา    4     คน 
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9. ส านักหอสมุด    4     คน 
10. ส านักจัดการทรพัย์สินฯ  7     คน 
11. ศูนย์หนังสือ    3     คน 
12  นักศึกษา    2,200   คน 
รวมทั้งหมด  2,398  คน  

8. ค าจ ากัดความ 
  ผู้บริหาร หมายถึง อธิการบดี/รองอธิการบดีฝ่ายบรหิาร/ผู้ช่วยอธิการบดี ท่าพระจันทร์/ศูนย์
รังสิต/ศูนย์ล าปาง 
  ผู้อ านวยการ หมายถึง ผู้อ านวยการกองบริหารศูนย์ล าปาง / ผู้อ านวยการกองบริหารศูนย์
รังสิต/ผู้อ านวยการกองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์ 
  เจ้าหน้าท่ี หมายถึง หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่ที่ไดร้ับมอบหมายจากหน่วยงาน (คณะ/สถาบัน/
กอง/ศูนย์) 
  หน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง หมายถึงสถานีต ารวจภูธรอ าเภอห้างฉัตร เทศบาลต าบลปง
ยางคก โรงพยาบาลห้างฉัตร 
  การชุมนุม หมายถึงการชุมนุมของบุคคล เพื่อเรียกร้อง สนบัสนุน คัดค้าน หรือแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึง่โดยแสดงออกต่อประชาชนทั่วไป และบุคคลอื่น สามารถเข้าร่วมการชุมนุมนั้นได้ ไม่
ว่าการชุมนุมนั้นจะมีการเดินขบวน หรือเคลื่อนย้ายด้วยหรือไม่ 
  พ้ืนท่ี หมายถึง พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 

การประท้วง หมายถึง การแสดงออกด้วยการกระท า เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่า คัดค้าน หรือไม่เห็น
ด้วยซึ่งมีหลากหลายวิธีเช่น การเดินประท้วง การติดป้ายประท้วง ซึ่งส่วนใหญเ่ป็นการแสดงออกทางสังคม และ 
การเมือง โดยการประท้วงที่ใช้ความรุนแรงก่อใหเ้กิดความวุ่นวายจนกลายเป็นการก่อการจลาจล 

การก่อการจลาจล หมายถึง การก่อความไมส่งบที่มลีักษณะคล้ายสงครามการเมือง คือมี
มวลชนขนาดใหญ่รวมตัวกันเคลื่อนไหว เพื่อน าไปสู่การเปลีย่นแปลง และไม่อาจควบคุมมวลชนที่มารวมตัวกัน
นั้นได้ จนน าไปสู่การจลาจล สร้างความวุ่นวายสับสน และเกิดความเสียหายโดยเมือ่สถานการณ์พัฒนาสู่การ
จลาจลแล้วก็จะมีการปราบปรามจากเจ้าหน้าที่รัฐ 

 

9. หลักการปฏิบัติ 
การชุมนุมประท้วง โดยทั่วไปจะต้องพิจารณาว่า เป็นสิทธิข้ันพื้นฐานของประชาชนที่สามารถ

ชุมนุมโดยสงบ และปราศจากอาวุธภายในขอบเขตกฎหมาย การป้องกัน และระงับการชุมนุมประทว้ง และการ
ก่อการจลาจลต้องปฏิบัติอย่างละมุนละม่อม ใช้การเจรจาท าความเข้าใจ และการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบกอ
บริหารศูนย์ล าปาง มีหน้าที่ประสานงานอ านวยการเพื่อการสั่งการควบคุม เพื่อป้องกันและระงับเหตุ ควบคุม
สถานการณ์ให้อยู่ในขอบเขตของกฎหมาย ไม่ให้เกิดการท าร้าย หรือท าลายทรัพย์สินของทางราชการ หรือท า
ให้ทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย โดยหากเป็นการประท้วงต่อมหาวิทยาลัย  ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้
หน่วยงานในสังกัดที่มีส่วนเกี่ยวข้อในกรณี ที่การชุมนุมประท้วงเรียกร้องเข้ารับเรื่องร้องเรียนหรือเจรจา 

 

10.ขั้นตอนการปฏิบัติ 
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1.ก่อนเกิดเหต ุ การเตรียมความพร้อม มีแนวทางดงันี ้
(1) ให้กองบริหารศูนย์ล าปาง เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการป้องกัน ระงับการชุมนุม

ประท้วงและก่อการจลาจล สืบเสาะแสวงหาข้อมูลข่าวสาร ติดตามสถานการณ์ ตรวจสอบเงื่อนไขประเด็น
ปัญหาความเดือดร้อน ความขัดแย้งที่มีในพื้นที่ เพื่อเตรียมการป้องกัน การแก้ปัญหา รวมทั้งจัดเตรียม
แผนปฏิบัติการป้องกันระงับการชุมนุมประท้วง และก่อการจลาจล 

(2) งานอาคารสถานที่และยานพาหนะศูนย์ล าปาง ด าเนินการจัดเตรียมก าลังเจ้าหน้าที่
อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ระบบการสื่อสาร ยานพาหนะ และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติการไว้ให้พร้อม 

(3) ให้มีการด าเนินการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปฏิบัติการทางจิตวิทยาขจัด
เงื่อนไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานกับนักศึกษา หรือประชาชนในพื้นที่ 

(4) ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง ท าการซักซ้อมความเข้าใจ เตรียม
บุคลากรที่มีหน้าที่ให้พร้อมรับเหตุการณ์อยู่เสมอ 

 
2. ขณะเกิดเหต ุ
การบริหารจัดการกรณีเผชิญเหตุชุมนุม ประท้วง/จลาจล มีแนวทางคือ ตรวจสอบเหตุชุมนุม 

ประท้วง/จลาจล ติดตามและประเมินสถานการณ์ โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้  
2.1 เหตุที่เกิดข้ึนนอกมหาวิทยาลัย แบงเป็น 2 กรณี คือ 

2.1.1 กรณีไม่กระทบกับมหาวิทยาลัย  ให้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูล แล้วรายงาน
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

2.1.2 กรณีกระทบกับมหาวิทยาลัย 
1.) ให้ด าเนินการตาวจสอบข้อมูล แล้วรายงานผู้บังคับบัญชาให้ทราบ

ตามล าดับ ช้ัน 
2.) ด าเนินการจัดเจ้าหน้าที่คอยดูสถานการณ์และเฝ้าระวัง 
3.) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น สภอ.ห้างฉัตร 

เทศบาลต าบลปงยางคก โรงพยาบาลห้างฉัตร เป็นต้น 
4.) ท าหนังสือเวียนแจ้งภายในมหาวิทยาลัยให้ทราบถึงสถานการณ์ และ

แนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 
2.2 เหตุที่เกิดข้ึนภายในมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 2 กรณีได้แก่ 

2.2.1 เหตุการณ์ไม่รุนแรง สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานได้ 
1.) ให้ด าเนินการตาวจสอบข้อมูล แล้วรายงานผู้บังคับบัญชาให้ทราบ

ตามล าดับ 
2.) ด าเนินการจัดเจ้าหน้าที่คอยดูสถานการณ์และเฝ้าระวัง 
3.) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น สภอ.ห้างฉัตร 

เทศบาลต าบลปงยางคก โรงพยาบาลห้างฉัตร เป็นต้น 
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4.) ท าหนังสือเวียนแจ้งภายในมหาวิทยาลัยให้ทราบถึงสถานการณ์ และ
แนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 

2.2.2 เหตุการณ์รุนแรง ไม่สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานได้ 
1.) ให้ตรวจสอบข้อมูลแล้วรายงานผู้บริหารให้ทราบถึงเหตุการณ์ ข้อ

เรียกร้อง วัตถุประสงค์ความต้องการของการเรียกร้อง ผู้ชุมนุมเรียกร้อง จ านวน 
แนวโน้มแล้วรายงานผู้บังคับบัญชาให้ทราบตามล าดับช้ัน 

         2.) ผู้บังคับบัญชาประชุม/หารือ เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหา 
3.) ด าเนินการจัดเจ้าหน้าที่คอยดูสถานการณ์และเฝ้าระวัง 
4.) ติดต่อประสานงานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภานนอก เช่น

ต ารวจ ทหาร และส่วนราชการอื่น ๆ เพื่อจัดเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยท าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย จัดการ
จราจร เพื่อป้องกันการเกิดการจลาจลบริเวณที่มีการชุมนุมประท้วง 

                                        5.) ประชาสัมพันธ์ ให้ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในอาคาร รวมทั้ ง
บุคคลภายนอก ที่มาติดต่องานได้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตน
เมื่อมีการชุมนุมประท้วง ตลอดจนค าแนะน าในการปฏิบัติเพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยสูงสุด(จัดแถลงข่าว , เตรียมผู้แถลง/โฆษก , เตรียม
เอกสาร/ข้อมูลให้ครบถ้วน) 

6.) ให้ประสานให้มีการจัดเตรียมพื้นที่ส ารองส าหรับการปฏิบัติงานหากเกิด
เหตุฉุกเฉินยืดเยื้อ 

7.) เตรียมการอพยพ กรณีเกิดความเสียหายรุนแรง 
   7.1) เมื่อได้รับแจ้งให้อพยพ ให้หยุดการท างานทันที 

7.2) ตั้งสติ อย่าตื่นตระหนก และเก็บรวบรวมเอกสารหรือทรัพยส์นิ
ที่ส าคัญให้เรียบร้อย 

   7.3) ส ารวจ ปิด ดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดออก 
7.4) เดินออกจากอาคาร คณะ ส านัก กอง ไปยังจุดรวมพล หรือนัด

พบที่ได้ก าหนดไว้ 
7.5) ติดต่อประสานงานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภานนอก 

เช่นต ารวจ ทหาร และส่วนราชการอื่น ๆ เพื่อจัดเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยท าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย 

3. หลังเกิดเหตุ 
การจัดการหลังเกิดเหตุ มีแนวทางดังนี้ 

3.1 เสนอให้มหาวิทยาลัย คณะ ส านัก/กอง ที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่แก้ไขปัญหาของผู้
ชุมนุม ให้เสร็จสิ้นลงโดยเร็ว 
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3.2 ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการทางจิตวิทยาเพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจใน
ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหา และมีทัศนคติ ที่ดีต่อการด าเนินการของกองป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย 

3.3 ฟื้นฟูความเสียหายให้กลับคืนสู่ภาวะปกติ 
3.4 ด าเนินการตามกฎหมาย เมื่อปรากฏว่าได้มีการกระท าละเมิดกฎหมาย 
3.5 วิเคราะห์สถานการณ์เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการในครั้งต่อไป 
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บัญชีรายช่ือหน่วยงานภายนอกกรณีเหตุด่วน เหตรุ้าย ฉุกเฉิน  
 

  สภอ.ห้างฉัตร    054 – 269279 – 80 
  สภต.เมืองยาว    054 – 343529 
  โรงพยาบาลห้างฉัตร   054 – 269506 
  อบต.หนองหล่ม    054 – 368435 
  เทศบาลต าบลเมอืงยาว   054 – 367520 
  เทศบาลต าบลเวียงตาล   054 – 338675 
  เทศบาลต าบลปงยางคก   054 – 367520 
  สถานีควบคุมไฟป่า จ.ล าปาง   054 – 226828 ต่อ 338 
  เครือข่ายวิทย ุ    CB  245.3625 MHZ 
   

 

 

ภาคผนวก 

 


