
การประชุม คณก.บริหารนิรภัยภาคพื้น รร.นนก.ครั้งที่ ๓/๖๓

วันพฤหสับดีที่  ๑๑   มิถุนายน ๒๕๖๓วันพฤหสับดีที่  ๑๑   มิถุนายน ๒๕๖๓

ณ หองประชุม บก.รร.นนก.(๑)

ประธาน : เสธ.รร.นนก.



ระเบียบวาระการประชุมระเบียบวาระการประชุม

๑. เรื่อง ประธานกลาวเปดการประชุม

๒. เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม คณก.บริหารนิรภัยภาคพื้น รร.นนก. ครั้งที่ ๑/๖๓

๓. เรื่อง การตดิตามความกาวหนา และผลการปฏิบัตติามรายงานการประชุม ฯ ครัง้ที่ ๑/๖๓๓. เรื่อง การตดิตามความกาวหนา และผลการปฏิบัตติามรายงานการประชุม ฯ ครัง้ที่ ๑/๖๓

๔. เรื่อง นนพ.รร.นนก. แถลงผลการดําเนินงาน

๕. เรื่อง คณะกรรมการตรวจสํารวจนิรภัยภาคพื้น รร.นนก. รายงานผลการตรวจสํารวจ

๖. เรื่อง อื่นๆ   (หน.นขต.)

๗. เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชมุทราบ



พลอากาศตรี ปยะกิตติ ์ สุทธิวัฒนธนากูล
เสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

 ประธานกรรมการบริหารนิรภัยภาคพื้น รร.นนก.



ระเบียบวาระการประชุมท่ี ๒

เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม 
คณก.บริหารนิรภัยภาคพื้น รร.นนก. 
เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม 
คณก.บริหารนิรภัยภาคพื้น รร.นนก. 

ครั้งท่ี ๒/๖๓



ระเบียบวาระการประชุมท่ี ๓

เรือ่ง การติดตามความกาวหนา และผลการปฏิบัติเรือ่ง การติดตามความกาวหนา และผลการปฏิบัติ

ตามรายงานการประชุม คณก.บริหารนริภัยภาคพืน้ 
รร.นนก. ครั้งที่ ๒/๖๓ 



ติดตามผลการปฏิบัติ
ตามสั่งการในที่ประชุม คณก.บริหารนิรภัยภาคพื้น รร.นนก. 

ครั้งที่ ๒/๖๓
ลําดับ เรื่องติดตาม หนวยดําเนินการ ผูแจง

ไมมเีรื่องติดตาม



ระเบียบวาระการประชุมท่ี ๔

เรื่อง นนพ.รร.นนก. 
แถลงผลการดาํเนินงาน



การดําเนินงานดานนิรภัยภาคพื้น การดําเนินงานดานนิรภัยภาคพื้น รรรร..นนกนนก..



คณก.บริหารนิรภัยภาคพื้น รร.นนก. มี
ขอบเขตหนาที่ในการบรหิารและดําเนนิงาน
ดานนิรภัยภาคพื้น รร.นนก.ดังนี้

๑. กําหนดแผนงานนิรภัยภาคพื้นของหนวย รองรับนโยบาย
นิรภัยภาคพื้น ทอ. ใหมีความสอดคลองเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมของหนวย

๒. ติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนงานและ
โครงการปองกันอุบัติเหตุภาคพ้ืน

๓. พัฒนาและกําหนดมาตรการตาง ๆ เพื่อใหกิจกรรม
นิรภัยภาคพื้นของ รร.นนก.บรรลุผลสมความมุงหมาย

๔. พิจารณาแกไขปญหาดานนิรภัยภาคพื้น ที่เกินขีด
ความสามารถของ นขต.รร.นนก. ใหรายงานเปนลายลักษณ
อักษรเสนอให สนภ.ทอ.ทราบโดยเร็ว

๕. จัดใหมีการประชุม คณก.บริหารนิรภัยภาคพื้น รร.นนก.
อยางนอย ๒ เดือนตอครั้ง

๖. คณก.บริหารนิรภัยภาคพื้น รร.นนก. มีอํานาจแตงตั้ง 
คณก., คณอก.,คณะ จนท.ทํางาน หรือคณะบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติงานตาง ๆ ดานนิรภัยภาคพ้ืน ไดตามความเหมาะสม 
และเชิญ จนท.ผูเกี่ยวของเขารวมประชุม คณก.บริหาร
นิรภัยภาคพื้น รร.นนก.ไดตามความจําเปน



เปาหมายนิรภัยภาคพืน้ รร.นนก. ป ๖๓

๑๑.  .  ไมมีอุบัติเหตุภาคพื้นรายแรงขณะปฏิบัติหนาที่ไมมีอุบัติเหตุภาคพื้นรายแรงขณะปฏิบัติหนาที่
๒๒.  .  ไมมีกําลังพลและ ไมมีกําลังพลและ นนอนนอ..เสียชีวิตจากอุบัติเหตุภาคพื้นเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภาคพื้น
          ในเขตพื้นที่ ทอในเขตพื้นที่ ทอ..และนอกพื้นที่ ทอและนอกพื้นที่ ทอ..



แผนงาน โครงการ กิจกรรมดานนิรภัยภาคพื้น รร.นนก. 
ประจําปงบประมาณ ๖๓ (ต.ค.๖๒ – ก.ย.๖๓)

ลําดับ แผนงาน โครงการ กิจกรรม ชวงเวลา นโยบาย ผบ.ทอ. ป ๖๓
๑. แตงตั้ง คณก.ดานนิรภัยภาคพื้น ต.ค.๖๒ นโยบายการปฏิบัติราชการ ขอ ๗.

๒. จัดทําแผนงาน โครงการนิรภยัภาคพ้ืน ต.ค.๖๒ นโยบายการปฏิบัติราชการ ขอ ๗.

๓. กําหนดวงรอบตรวจสํารวจ ต.ค.๖๒ นโยบายการปฏิบัติราชการ ขอ ๗.

๔. โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย เทศกาลปใหม ธ.ค.๖๒ (จัดแลว) นโยบายการปฏิบัติราชการ ขอ ๗.

๕.
โครงการอบรมสรางจิตสํานึกในการปองกันอัคคีภัย 

รร.นนก. 
๖๓ (จะจัดจริง ปลาย ส.ค.63- ตน ก.ย.63) นโยบายการปฏิบัติราชการ ขอ ๗.

รร.นนก. 

๖.
โครงการจัดกิจกรรมกระตุนจิตสํานึกดานนิรภัย

ภาคพื้น (การจราจร)
ม.ิย.๖๓ (จัดจริง 22 ก.ค.63) นโยบายการปฏิบัติราชการ ขอ ๗.

๗. ซอมแผนปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม ในพื้นที่ รร.นนก. ก.ย.๖๒ นโยบายการปฏิบัติราชการ ขอ ๗.

๘.
แผนงานตรวจสํารวจโดย คณก.ตรวจสํารวจ

นิรภัยภาคพื้น
ทุกเดือนทุกเดือน นโยบายการปฏิบัติราชการ ขอ ๗.

๙. จัดประชุม คณก.บริหารนริภัยภาคพื้นฯ
อยางนอย ๒ เดือน/ครั้ง

(ต.ค., ธ.ค., ก.พ., เม.ย., มิ.ย., และ ส.ค.)
นโยบายการปฏิบัติราชการ ขอ ๗.

๑๐.
แจงเตือน ประชาสัมพันธนิรภัยภาคพ้ืน  กระจาย

ขาวสารนิรภัยภาคพ้ืน รณรงค / แกไขรายงานอันตราย
ทุกเดือนและตามสถานการณ นโยบายการปฏิบัติราชการ ขอ ๗.

๑๑.
ปฏิบัติตามนโยบายดานนิรภัยภาคพื้นเพ่ิมเติม ตามสั่ง

การของผูบังคับบัญชา
ตามสถานการณ นโยบายการปฏิบัติราชการ ขอ ๗.





ที่มา : http://www.safety.is.rtaf.mi.th/Update : 22 เม.ย.63



1

สถิติอุบัติเหตุภาคพื้น รร.นนก.ปงบประมาณ ๖๓

เดือน ต.ค.๖๒ – เม.ย.๖๓  

อุบัติเหตุขั้นรายแรง ๑ ราย (สาขาการจราจร)

รายแรง ยอย

0 0

1

0 0 00 0 0 0 0 0

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.



ผลการดาํเนินงานดานนิรภัยภาคพื้น ผลการดาํเนินงานดานนิรภัยภาคพื้น ผลการดาํเนินงานดานนิรภัยภาคพื้น ผลการดาํเนินงานดานนิรภัยภาคพื้น 

โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม TimeLine หมายเหตุ

๑. ประชาสัมพันธขาวสารดานนิรภัยภาคพื้นและแจงเตือนอุบัติเหตุ ๖ เม.ย.

๒. แจงขาวสารการปองกันอุบัติเหตุภาคพื้น ของ สนภ.ทอ. เม.ย.

๓. การตรวจสํารวจสภาพไมปลอดภัย (คณก.ตรวจสํารวจฯ)



ประชาสัมพันธ ขาวสารดานนิรภัยภาคพื้นและแจงเตือน
เพื่อปองกันอุบัติเหตุภาคพื้น ใหแก นขต.รร.นนก.

ประชาสัมพันธ ขาวสารดานนิรภัยภาคพื้นและแจงเตือน
เพื่อปองกันอุบัติเหตุภาคพื้น ใหแก นขต.รร.นนก.



ประชาสัมพันธ ขาวสารดานนิรภัยภาคพืน้และแจงเตือน
เพื่อปองกนัอุบัติเหตุภาคพื้น ใหแก นขต.รร.นนก.

ตัวอยางบทความเผยแพรประชาสัมพันธ



น.สัญญาบัตรรับผิดชอบงานนิรภัยภาคพื้นและ จนท.นิรภัยภาคพ้ืน มีขอบเขตหนาที่ในการบริหารและ
ดําเนินงานดานนิรภัยภาคพ้ืน รร.นนก.ดังนี้

๑. ดําเนินการตรวจสาํรวจนิรภัยภาคพื้นภายในหนวยของตน

๒. ติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนงานและ
โครงการปองกันอุบัติเหตุภาคพ้ืน

๓. รายงานอุบัติเหตุภาคพ้ืนขั้นตนของหนวย

๔. จัดใหมีการอบรมชี้แจงหนาแถวหลังเคารพธงชาติเรื่องที่
เกี่ยวกับนิรภัยภาคพื้น

๕. ดําเนินการสงเสริมกิจการนิรภัยภาคพื้น โดยจัดใหมีการ๕. ดําเนินการสงเสริมกิจการนิรภัยภาคพื้น โดยจัดใหมีการ
ประชาสัมพันธเผยแพรความรู แจกจายเอกสาร และปลุก
จิตสํานึกดานความปลอดภัยใหแกกําลังพลของหนวยอยาง
สม่ําเสมอและตอเนื่อง

๖. ดําเนินการจัดทําบอรดประชาสัมพันธนิรภัยภาคพื้นของ
หนวย จัดใหมีแผนผังการขนยายเมื่อเกิดเพลิงไหมของหนวย
และปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ



ขอความรวมมือ ขาราชการ 
ลูกจาง พนักงานราชการ รร.นนก.

เขาทําแบบทดสอบความรูดาน
นิรภัย ประจําป 63

แบบออนไลนที่ 
https://go-to.link/5u05kw

รหัสในการเขาทําแบบทดสอบ รหัสในการเขาทําแบบทดสอบ 
(PIN CODE) : 236065 (รร.นนก.)

หรือ QR Code

ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563
เวลา 23.00 น.



ทําแบบทดสอบความรูดานนิรภัย ประจําป 63



2222222222222222222



สถิติการทาํแบบทดสอบนิรภัยภาคพื้น นขต.ทอ.

Update : 20 ม.ีค.63





ระเบียบวาระการประชุมท่ี ๕

เรื่อง คณะกรรมการตรวจสํารวจนิรภัยภาคพื้น รรเรื่อง คณะกรรมการตรวจสํารวจนิรภัยภาคพื้น รร..นนกนนก. . เรื่อง คณะกรรมการตรวจสํารวจนิรภัยภาคพื้น รรเรื่อง คณะกรรมการตรวจสํารวจนิรภัยภาคพื้น รร..นนกนนก. . 

รายงานผลการตรวจสํารวจนิรภัยภาคพื้นรายงานผลการตรวจสํารวจนิรภัยภาคพื้น



คณะกรรมการตรวจสํารวจนิรภัยภาคพื้น 
สาขา การจราจร

๑๑.  .  นน..ออ..ผศผศ..พฒันา  พฒันา  เทพชโลเทพชโลธรธร เปนประธานกรรมการเปนประธานกรรมการ

๒๒.  .  รร..ออ..อโณทัย  บุนนาคอโณทัย  บุนนาค เปนกรรมการเปนกรรมการ

๓๓.  .  รร..ทท..พงษพงษศักดิ์  แยมทรัพยศักดิ์  แยมทรัพย เปนกรรมการเปนกรรมการ

๔๔.  .  รร..ทท..ศริภัสรศริภัสร    เทียนพันธุเทียนพันธุ เปนกรรมการเปนกรรมการ๔๔.  .  รร..ทท..ศริภัสรศริภัสร    เทียนพันธุเทียนพันธุ เปนกรรมการเปนกรรมการ

๕๕.  .  รร..ตต..นภดล  นภดล  ปุนปปุนประเสระเสริฐริฐ เปนกรรมการเปนกรรมการ

๖๖.  .  รร..ตต..จิราภัทร  สัตยาประเสริฐจิราภัทร  สัตยาประเสริฐ เปนกรรมการเปนกรรมการ

๗๗.  .  พพ..ออ..ออ..สนุยั  ใจดีสนุยั  ใจดี เปนกรรมการ เปนกรรมการ ((ศึกษา ศึกษา รรรร..นมนม.).)



ระเบียบกองทพัอากาศว่าด้วยนิรภยัภาคพื�น พ.ศ.๒๕๕๒
สาขางานนิรภัยภาคพื�น  เพื�อใหก้ารปฏิบติังานนิรภยัภาคพื�นของ 

ทอ. มีความเหมาะสมและครอบคลุมต่อการปฏิบติัภารกิจ  
จึงจาํแนกสาขางานนิรภยัภาคพื�นดงันี�

นิรภัยการจราจร  คอื  ความปลอดภัยในการปฏิบัตทิี�เกี�ยวกบัการจราจรทางบก  นิรภัยการจราจร  คอื  ความปลอดภัยในการปฏิบัตทิี�เกี�ยวกบัการจราจรทางบก  
          มขีอบเขตดังนี�มขีอบเขตดังนี�

          ๑๑.  .  สภาพยานพาหนะ สภาพร่างกายของผู้ขับขี�ยานพาหนะ เครื�องอุปกรณ์ช่วยในสภาพยานพาหนะ สภาพร่างกายของผู้ขับขี�ยานพาหนะ เครื�องอุปกรณ์ช่วยใน          ๑๑.  .  สภาพยานพาหนะ สภาพร่างกายของผู้ขับขี�ยานพาหนะ เครื�องอุปกรณ์ช่วยในสภาพยานพาหนะ สภาพร่างกายของผู้ขับขี�ยานพาหนะ เครื�องอุปกรณ์ช่วยใน
การขับขี�  ทางสัญจร  สัญญาณ  และเครื�องหมายจราจรการขับขี�  ทางสัญจร  สัญญาณ  และเครื�องหมายจราจร

          ๒๒.  .  การใช้ยานพาหนะและอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายสําหรับบุคคลคุณสมบัติ       การใช้ยานพาหนะและอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายสําหรับบุคคลคุณสมบัติ       
และความรู้ของผู้ขับขี�ยานพาหนะ  การปฏิบัติตามกฎจราจร  รวมถึงการใช้มาตรการต่าง ๆ ในและความรู้ของผู้ขับขี�ยานพาหนะ  การปฏิบัติตามกฎจราจร  รวมถึงการใช้มาตรการต่าง ๆ ใน
การป้องกนัอุบัติเหตุภาคพื�นการป้องกนัอุบัติเหตุภาคพื�น

          ๓๓.  .  สภาพแวดล้อมและองค์ประกอบอื�น  ๆ  ที�มผีลกระทบต่อความปลอดภัยด้านสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบอื�น  ๆ  ที�มผีลกระทบต่อความปลอดภัยด้าน
การจราจรการจราจร



คณะกรรมการตรวจสํารวจนิรภัยภาคพื้น 
สาขา การปองกันอัคคีภัย

๑๑.  .  นน..ทท..เพทาย  ศรีปราชญเพทาย  ศรีปราชญ เปนประธานกรรมการเปนประธานกรรมการ

๒.๒. นน..ตต..ชาตรี  ศรีดวงชาตรี  ศรีดวง เปนกรรมการเปนกรรมการ

๓.๓. รร..ออ..หญงิ กนกกร  ศักดิ์แหลมเงินหญงิ กนกกร  ศักดิ์แหลมเงิน เปนกรรมการเปนกรรมการ๓.๓. รร..ออ..หญงิ กนกกร  ศักดิ์แหลมเงินหญงิ กนกกร  ศักดิ์แหลมเงิน เปนกรรมการเปนกรรมการ

๔.๔. รร..ออ..พรหมพิรยิะ  พวงสมบัติพรหมพิรยิะ  พวงสมบัติ เปนกรรมการเปนกรรมการ

๕.๕. รร..ทท..ประหยัด  ประหยัด  อักขีอักขี เปนกรรมการเปนกรรมการ

๖.๖. รร..ทท..วชัระ  ไชยองคการวชัระ  ไชยองคการ เปนกรรมการเปนกรรมการ



ระเบียบกองทัพอากาศวาดวยนิรภยัภาคพื้น พ.ศ.๒๕๕๒
สาขางานนิรภยัภาคพืน้  เพ่ือใหการปฏิบัติงานนิรภัยภาคพื้นของ ทอ. 

มีความเหมาะสมและครอบคลุมตอการปฏิบัติภารกิจ  
จึงจําแนกสาขางานนิรภัยภาคพื้นดังน้ี

นิรภัยการป้องกนัอคัคภีัย คอื ความปลอดภัยในการปฏิบตัเิกี�ยวกบัการป้องกนัและการปฏิบตัเิมื�อเกดิเพลงิไหม้  นิรภัยการป้องกนัอคัคภีัย คอื ความปลอดภัยในการปฏิบตัเิกี�ยวกบัการป้องกนัและการปฏิบตัเิมื�อเกดิเพลงิไหม้  
มขีอบเขตดงันี�มขีอบเขตดงันี�

    ๑.  ความพร้อมของอุปกรณ์และเครื�องมอืเครื�องใช้ในการดบัเพลงิขั�นต้น และอุปกรณ์    ๑.  ความพร้อมของอุปกรณ์และเครื�องมอืเครื�องใช้ในการดบัเพลงิขั�นต้น และอุปกรณ์
ในระบบดับเพลงิประจําอาคาร  ตลอดจนวธีิใช้งานอุปกรณ์ต่าง  ๆ

    ๒.  สภาพความปลอดภัยของอุปกรณ์ติดตั�งทางไฟฟ้า  สิ�งอาํนวยความสะดวก ที�ใช้ไฟฟ้า
และการปฏิบตัิของบุคคลที�เกี�ยวกบัอุปกรณ์ไฟฟ้ากรณกีารเกดิอุบตัิเหตุที�ส่งผลให้เกดิเพลงิไหม้    

    ๓.  สภาพความปลอดภัยในการเกบ็รักษาวตัถุไวไฟ  สารเคมหีรือวสัดุติดไฟง่าย

    ๔.  การปฏิบตัิของบุคคลที�เกี�ยวกบั  วตัถุไวไฟ  สารเคม ี และวสัดุที�ติดไฟง่าย

    ๕.  จัดให้มแีผน  ระเบยีบ  คําสั�งเกี�ยวกบัการป้องกนัและการปฏิบตัเิมื�อเกดิอคัคภีัย  รวมทั�งการ
ฝึกซ้อม



คณะกรรมการตรวจสํารวจนิรภัยภาคพื้น 
สาขา สาธารณูปการ

๑.๑. นน..ออ..พงคพงคเทพ  จันทนเสนะเทพ  จันทนเสนะ เปนประธานกรรมการเปนประธานกรรมการ

๒.๒. นน..ตต..หญิง กันยา  สุภาหญิง กันยา  สุภา เปนกรรมการเปนกรรมการ๒.๒. นน..ตต..หญิง กันยา  สุภาหญิง กันยา  สุภา เปนกรรมการเปนกรรมการ

๓.๓. รร..ออ..สรุสรุพันธ  อุนสนทิพันธ  อุนสนทิ เปนกรรมการเปนกรรมการ

๔.๔. รร..ตต..ธนพัฒนธนพัฒน    รามดิษฐรามดิษฐ เปนกรรมการเปนกรรมการ



ระเบียบกองทัพอากาศวาดวยนิรภยัภาคพื้น พ.ศ.๒๕๕๒
สาขางานนิรภยัภาคพืน้  เพ่ือใหการปฏิบัติงานนิรภัยภาคพื้นของ ทอ. 

มีความเหมาะสมและครอบคลุมตอการปฏิบัติภารกิจ  
จึงจําแนกสาขางานนิรภัยภาคพื้นดังน้ี

นิรภัยสาธารณูปการ  นิรภัยสาธารณูปการ  คือ  ความปลอดภัยที่เกี่ยวกับโครงสรางอาคารสถานที่วัตถุสิ่งกอสรางนอกอาคาร 
สิ่งอํานวยความสะดวกในการกอสราง การบูรณะรักษาอุปกรณที่ติดตั้งประจําอาคารและสํานักงาน  
การจัดเก็บพัสดุภายในคลัง  รวมทัง้การปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณไฟฟา  มีขอบเขตดังนี้การจัดเก็บพัสดุภายในคลัง  รวมทัง้การปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณไฟฟา  มีขอบเขตดังนี้

     ๑.  สภาพความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทั้งกอนเวลา  ระหวางเวลาและหลังการกอสราง
อาคารหรือสิ่งกอสรางอื่น  ๆ 

     ๒.  สภาพความปลอดภัยในการใชงาน  การบูรณะรกัษาอาคาร อุปกรณภายในอาคารและ
สํานักงาน  ตลอดจนวัตถุสิ่งกอสรางนอกอาคาร

     ๓.  สภาพความปลอดภัยของอุปกรณติดตั้งทางไฟฟาสิ่งอํานวยความสะดวกที่ใชไฟฟาและ
การปฏิบัติของบุคคลที่เกี่ยวกบัอุปกรณไฟฟา  ยกเวนกรณีการเกิดอุบัติเหตุที่สงผลใหเกิดเพลิงไหมใหถือเปน
นิรภัยการปองกันอคัคีภัย



คณะกรรมการตรวจสํารวจนิรภัยภาคพื้น 
สาขา อุตสาหการ

๑.๑. รร..ออ..ผศผศ..ปราโมทย  ปราโมทย  สุขศิสุขศริศิักดิ์รศิักดิ์ เปนประธานกรรมการเปนประธานกรรมการ

๒.๒. รร..ออ..หญงิ เพียงพลอย  หญงิ เพียงพลอย  เชาเชาวนาพันธวนาพันธ เปนกรรมการ เปนกรรมการ 

๓.๓. รร..ทท..หญิง สมยั  หญิง สมยั  ธัญญธัญญเจริญเจริญ เปนกรรมการเปนกรรมการ๓.๓. รร..ทท..หญิง สมยั  หญิง สมยั  ธัญญธัญญเจริญเจริญ เปนกรรมการเปนกรรมการ

๔๔.   .   รร..ตต..กิติพร  วงศกาดทองกิติพร  วงศกาดทอง เปนกรรมการเปนกรรมการ



ระเบียบกองทัพอากาศวาดวยนิรภยัภาคพื้น พ.ศ.๒๕๕๒
สาขางานนิรภยัภาคพืน้  เพ่ือใหการปฏิบัติงานนิรภัยภาคพื้นของ ทอ. 

มีความเหมาะสมและครอบคลุมตอการปฏิบัติภารกิจ  
จึงจําแนกสาขางานนิรภัยภาคพื้นดังน้ี

นิรภัยอุตสาหการ  คือ  ความปลอดภัยที่เกี่ยวของกับการผลิตการซอมสรางการแกไขดัดแปลง
     และอาชีวอนามัยภายในโรงงานหรือสถานที่ปฏิบัติงาน  มีขอบเขตดังนี้

     ๑.  สภาพความปลอดภัยของเครื่องมือและอุปกรณ  การวางระยะ (Lay  Out) ที่เปน     ๑.  สภาพความปลอดภัยของเครื่องมือและอุปกรณ  การวางระยะ (Lay  Out) ที่เปน
มาตรฐาน  การติดตั้งเครื่องปองกันอนัตรายของเครื่องจกัร  เครื่องกล  รวมทั้งสภาพทั่วไปของสถานที่
ปฏิบัติงาน

     ๒.  การปฏิบัติงานของบคุคลตามคําแนะนํา  มาตรฐานความปลอดภัยและรายการปฏิบัติ 
รวมทั้งการใชอุปกรณปองกันอันตรายสําหรับบคุคล

      ๓.  ความปลอดภัยในการทํางาน  และสภาพแวดลอมในการทํางานสําหรับผูปฏิบัติงาน
ในเรื่องของแสงสวาง  เสียง  การสั่นสะเทือน  ความรอน  กัมมันตภาพรังสี  ความดันบรรยากาศ  มลพิษ  
เชน  กลิ่น  ควนั  ไอระเหย  ฝุนละออง  และอื่น  ๆ  เปนตน



คณะกรรมการตรวจสํารวจนิรภัยภาคพื้น 
สาขา การสรรพาวุธ

๑.๑. รร..ออ..สทิธิชัย  อนุแสนสทิธิชัย  อนุแสน เปนประธานกรรมการเปนประธานกรรมการ

๒.๒. รร..ออ..พรชัย  สรอยศรีพรชัย  สรอยศรี เปนกรรมการเปนกรรมการ๒.๒. รร..ออ..พรชัย  สรอยศรีพรชัย  สรอยศรี เปนกรรมการเปนกรรมการ

๓.๓. รร..ทท..สุกิจ  กระวีสายสุนทรสุกิจ  กระวีสายสุนทร เปนกรรมการเปนกรรมการ



ระเบียบกองทัพอากาศวาดวยนิรภยัภาคพื้น พ.ศ.๒๕๕๒
สาขางานนิรภยัภาคพืน้  เพ่ือใหการปฏิบัติงานนิรภัยภาคพื้นของ ทอ. 

มีความเหมาะสมและครอบคลุมตอการปฏิบัติภารกิจ  
จึงจําแนกสาขางานนิรภัยภาคพื้นดังน้ี

นิรภัยการสรรพาวุธ  นิรภัยการสรรพาวุธ  คือ  ความปลอดภัยในการปฏิบัติที่เกี่ยวกับอาวุธ กระสุน  วัตถุระเบิด  และ ไพโรเทคนคิ  
มีขอบเขตดังนี้

        ๑.  ความปลอดภัยในการเก็บรักษา การแยกประเภทของกระสุนวัตถุระเบิด  ไพโรเทคนิค          ๑.  ความปลอดภัยในการเก็บรักษา การแยกประเภทของกระสุนวัตถุระเบิด  ไพโรเทคนิค  
ระยะอันตราย  สิ่งปองกันอนัตราย  และสัญลักษณแจงเตือนอันตราย

        ๒.  การปฏิบัติงานของบคุคลที่เกี่ยวของกับการสรรพาวุธและบริภัณฑ  การบริการ
การบรรจุหบีหอ  การเคลื่อนยาย  การลําเลียงขนสง  การบรรจุลงภาชนะ  การถอดประกอบ   การติดตั้ง  
การถอดถอน  การทําลาย  และการใชอุปกรณปองกันอนัตรายสําหรับบคุคล  รวมทั้งคําแนะนาํ  และรายการ
ปฏิบัติตาง  ๆ

         ๓.  สภาพแวดลอมและองคประกอบอื่น ๆ ที่มีผลกระทบตอความปลอดภัย  ดานการ
สรรพาวุธ



คณะกรรมการตรวจสํารวจนิรภัยภาคพื้น 
สาขา ทั่วไป

๑.๑. นน..ทท..หญงิ ผศหญงิ ผศ..หฤทัยทพิย  หฤทัยทพิย  ตัณฑตัณฑเทศเทศ เปนประธานกรรมการเปนประธานกรรมการ

๒.๒. นน..ตต..เอกชัย  ทรงเอกชัย  ทรงราษีราษี เปนกรรมการเปนกรรมการ

๓.๓. รร..ทท..สุนทร  เทยีนหลอสุนทร  เทยีนหลอ เปนกรรมการเปนกรรมการ๓.๓. รร..ทท..สุนทร  เทยีนหลอสุนทร  เทยีนหลอ เปนกรรมการเปนกรรมการ

๔.๔. รร..ตต..ธวัชชัย  ภารประเสริฐธวัชชัย  ภารประเสริฐ เปนกรรมการเปนกรรมการ



ระเบียบกองทัพอากาศวาดวยนิรภยัภาคพื้น พ.ศ.๒๕๕๒
สาขางานนิรภยัภาคพืน้  เพ่ือใหการปฏิบัติงานนิรภัยภาคพื้นของ ทอ. 

มีความเหมาะสมและครอบคลุมตอการปฏิบัติภารกิจ  
จึงจําแนกสาขางานนิรภัยภาคพื้นดังน้ี

นิรภัยทั่วไป  คือ  ความปลอดภัยเรื่องทั่ว ๆ ไปที่ไมอยูในขอบเขตงานนิรภยัภาคพื้น สาขาใดสาขาหนึ่ง  นิรภัยทั่วไป  คือ  ความปลอดภัยเรื่องทั่ว ๆ ไปที่ไมอยูในขอบเขตงานนิรภยัภาคพื้น สาขาใดสาขาหนึ่ง  
          มีขอบเขตดังนี้มีขอบเขตดังนี้

          ๑๑.   .   ความปลอดภัยเกี่ยวกับการความปลอดภัยเกี่ยวกับการนันทนาการนันทนาการ    การกีฬา  การกีฬา  และและสถานที่ทองเที่ยว    สถานที่ทองเที่ยว              ๑๑.   .   ความปลอดภัยเกี่ยวกับการความปลอดภัยเกี่ยวกับการนันทนาการนันทนาการ    การกีฬา  การกีฬา  และและสถานที่ทองเที่ยว    สถานที่ทองเที่ยว    

          ๒๒.   .   ความปลอดภัยเกี่ยวกับสัตวมีพิษ  แมลงมีพิษความปลอดภัยเกี่ยวกับสัตวมีพิษ  แมลงมีพิษ

          ๓๓.   .   ความปลอดภัยเกี่ยวกับการปฏิบัติในกิจกรรมพิเศษความปลอดภัยเกี่ยวกับการปฏิบัติในกิจกรรมพิเศษ

๓๓..๑  ๑  การโดดรมการโดดรม

๓๓..๒  ๒  กิจกรรมพิเศษอื่น  ๆกิจกรรมพิเศษอื่น  ๆ

          ๔๔.   .   มาตรการและการปฏิบัติที่เกี่ยวกับภัยธรรมชาติตาง ๆ เชน มาตรการและการปฏิบัติที่เกี่ยวกับภัยธรรมชาติตาง ๆ เชน วาตวาตภัย อุทกภัย  แผนดนิไหว  ภัย อุทกภัย  แผนดนิไหว  
ไฟปา  ไฟปา  สึสึนามิ เปนตนนามิ เปนตน



ระเบียบวาระการประชุมที่ ๖
เรื่อง อื่นๆเรื่อง อื่นๆ



พลอากาศตรี ปยะกิตติ ์ สุทธิวัฒนธนากูล
เสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

 ประธานกรรมการบริหารนิรภัยภาคพื้น รร.นนก.


