
 

 
 

 
แผนป&องกันและระงับอัคคีภัย 

พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค9การบริหารส>วนตำบลมุจลินท9 

อำเภอท>าวุGง  จังหวัดลพบุรี 



คำนำ 

 
แผนป&องกันและระงับอัคคีภัยขององค4การบริหารส9วนตำบลมุจลินท4 พ.ศ.2562 ฉบับน้ี จัดทำ

ข้ึน  เพื่อใชPในการป&องกันและระงับเหตุอัคคีภัยทีเ่กิดข้ึนในบริเวณบPานเรือนของประชาชน สถานที่ราชการและ
พื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยมีการกำหนดบทบาทหนPาที่ เจPาหนPาที่ขององค4การบริหารส9วนตำบลมุจลินท4และ
หน9วยงานที่เกี่ยวขPองในการปฏิบัติการป&องกันและระงับอัคคีภัยอย9างชัดเจน โดยการปฏิบัติตามแผนดังกล9าว แบ9ง
ออกเปUน ๓ ระยะ คือ  

การปฏิบัติก9อนเกิดอัคคีภัย เปUนการดำเนินการต9าง ๆ เพื่อป&องกันและเตรียมการเผชิญ
เหตุการณ4อัคคีภัยไวPล9วงหนPา โดยกำหนดใหPมีการตรวจตราระบบความปลอดภัย การฝ[กอบรมใหPความรูP
เกี่ยวกับการป&องกันและระงับอัคคีภัย การฝ[กซPอมแผนป&องกันและระงับอัคคีภัย การรณรงค4ป&องกันอัคคีภัย 
การเตรียมความพรPอมสำหรับการอพยพ และการเตรียมความพรPอมเพื่อสนับสนุนการดับเพลิง 

การปฏิบัติระหว9างเกิดอัคคีภัย เปUนการดำเนินการต9าง ๆ เพื่อใหPการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย
เปUนไปอย9างมีระบบ มีการกำหนดแนวปฏิบัติอย9างชัดเจน 

การปฏิบัติหลังเกิดอัคคีภัย เปUนการดำเนินการเพื่อบรรเทาทุกข4ผูPไดPรับผลกระทบจากอัคคีภัย
ใหPสามารถกลับมาดำรงชีวิตไดPตามสภาพปกติโดยเร็วที่สุด 
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1. ความสำคัญของปNญหา 

อัคคีภัยเปUนภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบ9อยครั้ง ส9วนมากมีสาเหตุมาจากความประมาทขาดความ
ระมัดระวังหรือพลัง้เผลอ ทำใหPส9งผลต9อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย4สนิของรฐั และประชาชน รวมทั้งสรPาง
ความสูญเสียดPานเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศอย9างมากมายมหาศาล  

องค4การบริหารส9วนตำบลมุจลินท4  ต้ังอยู9ที่หมู9ที่ 7 ตำบลมุจลินท4 อำเภอท9าวุPง จังหวัดลพบุรี  
มพีนักงานส9วนทPองถ่ิน พนักงานจPาง และมีผูPมาติดต9อราชการ ตลอดจนมีวัสดุอุปกรณ4 เครื่องมือ เครื่องใชPใน
สำนักงานและเอกสารต9าง ๆ ซึ่งเปUนแหล9งเช้ือเพลิงอย9างดี หากไม9มีการตรวจตราอย9างระมัดระวัง อาจเปUน
สาเหตุที่ทำใหPเกิดอัคคีภัยไดPง9าย   

ดังน้ัน เพื่อเปUนการเตรียมการรองรับเหตุการณ4เมื่อเกิดเพลิงไหมP และป&องกันมิใหPเกิดอัคคีภัย 
ตลอดจนเปUนแนวทางในการเตรยีมความพรPอมในการป&องกันและลดความเสี่ยงต9ออัคคีภัยที่อาจจะเกิดข้ึน หรือ
หากเกิดข้ึนแลPวสามารถระงับไดPอย9างรวดเร็ว องค4การบริหารส9วนตำบลมุจลินท4 จึงไดPจัดทำแผนป&องกันและ
ระงับอัคคีภัยขององค4การบรหิารส9วนตำบลมุจลินท4  พรPอมทั้งจัดใหPมีการฝ[กซPอมแผนการระงับอัคคีภัยและการ
อพยพหนีไฟ ตามความเหมาะสม เพื่อใหPเจPาหนPาที่ตลอดจนประชาชนไดPมีความรูPความเขPาใจ เกิดความ
ตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากอัคคีภัย ตลอดจนสามารถปฏิบัติการตามแผนไดPอย9างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิด
อัคคีภัย  

 

 

 



๒. ขGอมูลท่ัวไป 

2.1  สภาพท่ัวไป 

   ท่ีต้ังและอาณาเขต   

องค4การบริหารส9วนตำบลมุจลินท4  ต้ังอยู9ที่หมู9ที่ 7  ตำบลมุจลินท4  อำเภอท9าวุPง  จังหวัดลพบุรี  มี
พื้นที่ประมาณ  9  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  5,625 ไร9  มีอาณาเขตติดต9อกับพื้นที่ต9างๆ ดังน้ี 
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          Ø  ทิศเหนือ  ติดต9อตำบลเขาสมอคอน อำเภอท9าวุPง  จังหวัดลพบุรี  โดยมีแนวเขตเริ่มตPนจากลำลาดชะโด ใตP
เทือกเขาใหญ9 เหนือบPานลาดชะโด ตำบลมุจลินท4 บริเวณพิกัด P S 611481  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตP ผ9านทุ9งนาถึงคลอง
ลำเปUดใตPวัดถ้ำชPางเผือก บริเวณพิกัด P S 623463 ไปทางทิศตะวันออกผ9านทุ9งนา ถึงคลองลำหนองพุงเหนือบPานมุจลินท4 
บริเวณพิกัด P S 643460 รวมระยะทางดPานทิศเหนือประมาณ 4 กิโลเมตร 
 Ø ทิศตะวันออก ติดต9อตำบลบางล่ี  อำเภอท9าวุPง  จังหวัดลพบุรี  โดยมีแนวเขตเริ่มตPนจากคลองลำพุงเขP เหนือบPาน
มุจลินท4 บริเวณพิกัด P S 643460 ไปทางทิศใตP ใชPคลองลำหนองพุงเขP และคลองคนฉลาดเปUนแนวแบ9งเขต ส้ินสุดแนวเขตที่
คลองบางล่ี บริเวณพิกัด P S 643460 รวมระยะทางดPานทิศเหนือประมาณ 4 กิโลเมตร           

Ø  ทิศใตP ติดต9อตำบลบางงา  อำเภอท9าวุPง  จังหวัดลพบุร ี โดยมีแนวเขตเริ่มตPนจากคลองบางล่ี  บริเวณพิกัด P S 
633428  ไปทางทิศตะวันตก ถึงหนองบัว ดPานเหนือส้ินสุดแนวเขตที่ลำหนองยาวดPานใตP บริเวณพิกัด P S 615435 รวมระยะ
ทางดPานทิศใตPประมาณ 2 กิโลเมตร  

Ø  ทิศตะวันตก ติดต9อตำบลโคกสลุด อำเภอท9าวุPง  จังหวัดลพบุรี  โดยมีแนวเขตเริ่มตPนจากลำหนองยาวดPานใตP 
บริเวณพิกัด P S 615435  ไปทางทิศเหนือใชPลำหนองยาวและคลองลำลาดชะโด เปUนแนวแบ9งเขต ส้ินสุดแนวเขตที่ดPานใตPของ
เทือกเขาใหญ9 เหนือบPานราชโด ตำบลมุจลินท4 บริเวณพิกัด P S 611481  รวมระยะทางดPานทิศตะวันตกประมาณ 4.5  
กิโลเมตร 
 

ลักษณะภูมิประเทศ   

สภาพภูมิประเทศ เปUนลักษณะพื้นที่ราบลุ9มน้ำท9วมถึง มีที่ดอนบPางเล็กนPอย สภาพดินเหมาะสมกับการเพาะปลูก  
เกิดจากการทับถมของตะกอนลำน้ำในฤดูน้ำหลากแต9ละปzน้ำจากแม9น้ำลำคลอง น้ำจะไหลท9วมบริเวณพื้นที่การเกษตรแลPวจะ
พัดเอาตะกอนมาทับถมกัน และบางปzก็หลากเขPาท9วมบPานเรือนประชาชน พื้นที่ส9วนใหญ9ถูกใชPประโยชน4ในการทำนา รองลงมา
เปUนที่อยู9อาศัยของประชาชน 

 

เขตการปกครอง  

อบต.มุจลินท4  แบ9งเขตการปกครองออกเปUน  9  หมู9บPาน  ไดPแก9 
F  หมู9ที่  1  บPานลาดชะโด 

F  หมู9ที่  2  บPานปากคลองลาดชะโด 
  F  หมู9ที่  3  บPานปากคลองลาดชะโด 
  F  หมู9ที่  4  บPานโคกสลุด 
  F  หมู9ที่  5  บPานมุจลินท4 
  F  หมู9ที่  6  บPานมุจลินท4 
  F  หมู9ที่  7  บPานมุจลินท4 
  F  หมู9ที่  8  บPานมุจลินท4 

F  หมู9ที่  9  บPานทPายน้ำ   
 

ประชากร ศาสนา  

อบต.มุจลินท4 มีจำนวนประชากรทั้งส้ิน 2,372 คน (ขPอมูล  ณ  วันที่  30  กันยายน  2561) 
จำแนกเปUน  เพศชาย   1,155  คน 

     เพศหญิง  1,217  คน   
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จำนวนเด็ก (อายุ 0 – 10 ปz) รวมทั้งส้ิน 249 คน แยกเปUนเด็กชาย 128 คน  
เด็กหญิง  121  คน (ขPอมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2562)  

จำนวนผูPสูงอายุ (อายุ 60 ปzขึ้นไป) รวมทั้งส้ิน 511 คน แยกเปUนเพศชาย 232 คน   
เพศหญิง  279  คน (ขPอมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2562)  

จำนวนผูPพิการ  รวมทั้งส้ิน 89 คน แยกเปUนเพศชาย 59  คน  เพศหญิง 30  คน 
จำนวนสตรีมีครรภ4  5  คน  (ขPอมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2562)   

จำนวนผูPป|วยติดเตียง  8  คน  (ขPอมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2562)  
จำนวนครัวเรือน  733  ครัวเรือน  (ขPอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)  
จำนวนประชากรแฝง  ประมาณ  20  คน  
ส9วนใหญ9นับถือศาสนาพุทธ รPอยละ 99 (ขPอมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2562)                 

 

๒.๒ สภาพทางเศรษฐกิจ 

 การประกอบอาชีพ 

ประชากรส9วนใหญ9ของ อบต.มุจลินท4 ประมาณรPอยละ 37 ประกอบอาชีพรับจPาง   
รองลงมาไดPแก9 ดPานเกษตรกรรม ประมาณรPอยละ 17 ดPานคPาขาย ประมาณรPอยละ5 เน่ืองจากสภาพภูมิศาสตร4ที่

เหมาะสมกับการเพาะปลูกขPาว เฉล่ียรายไดPประชากรต9อหัว/ต9อปz ประมาณ  84,743.14 บาท  
ที่มา : สรุปผลการจัดเก็บขPอมูลความจำเปUนพื้นฐาน ปz 2561 ระดับตำบล  
 หน>วยธุรกจิ การพาณิชย9 

-  รPานสินคPาอุปโภคบริโภค 30  แห9ง    
 -  สถานีบริการน้ำมัน/ปÄnมหลอด  3 แห9ง 
 -  รPานผลิตถุงเทPา   1 แห9ง   
 -  รPานซ9อมรถ – ปะยาง  1   แห9ง  
 -  เสาสัญญาณโทรศัพท4  2 แห9ง  

-  รPานหล9อเสาปูน  1 แห9ง 
-  รPานตัดผม   4 แห9ง 
-  รPานซ้ือขายของเก9า    1 แห9ง  
-  รPานตัดเย็บเส้ือผPา  2 แห9ง   
-  รPานผลิตผลิตภัณฑ4จากผPา 1 แห9ง  

๒.๓ สภาพทางสังคม 

 การศึกษา 

  โรงเรียนประถมศึกษา  1  แห9ง  ไดPแก9  โรงเรียนวัดมุจลินท4 ตั้งอยู9ที่หมู9ที่ 4  ตำบลมุจลินท4  อำเภอท9าวุPง  
จังหวัดลพบุรี   
  ศูนย4พัฒนาเด็กเล็ก  1  แห9ง  ไดPแก9  ศูนย4พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท4  ตั้งอยู9หมู9ที่ 4  ตำบลมุจลินท4  
อำเภอท9าวุPง  จังหวัดลพบุรี   
 สถาบันและองค9กรทางศาสนา 

  วัด 1 แห9ง  ไดPแก9 วัดมุจลินทร4  ตั้งอยู9หมู9ที่  4  ตำบลมุจลินท4  อำเภอท9าวุPง  จังหวัดลพบุรี 
 สาขาสาธารณสุข 
  โรงพยาบาล 1 แห9ง  ไดPแก9  โรงพยาบาลส9งเสริมสุขภาพตำบลมุจลินท4 ตั้งอยู9หมู9ที่ 4 ตำบลมุจลินท4  อำเภอ
ท9าวุPง  จังหวัดลพบุรี  
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๒.๔ การบริการพื้นฐาน 

 การคมนาคม 

องค4การบริหารส9วนตำบลมุจลินท4  มีเสPนทางคมนาคมที่สำคัญสามารถเดินทางติดต9อกันระหว9างองค4กรปกครองส9วน
ทPองถิ่นใกลPเคียง และอำเภอต9างๆ ไดPอย9างรวดเร็ว โดยสามารถเดินทางไดPทางรถยนต4  ซ่ึงมีเสPนทางคมนาคมทางหลัก คือ  

-  ถนนสายมุจลินท4 – ไผ9วงษ4 บางล่ี  โดยการคมนาคมจากตำบลมุจลินท4 ผ9านตำบลบางล่ี  เพื่อเดินทางไปสู9อำเภอท9า
วุPง ระยะทางประมาณ  9  กิโลเมตรและเดนิทางสู9จังหวัดลพบุรี ระยะทางประมาณ 17  กิโลเมตร 

-  ถนนสายหPวยแกPว – มุจลินท4 ผ9านถนนทางหลวงหมายเลข 3028 และหมายเลข 311 เพื่อเดินทางไปสู9อำเภอท9าวุPง  
ระยะทางประมาณ 17  กิโลเมตร และเดินทางสู9จังหวัดลพบุรี ระยะทางประมาณ 27 กิโลเมตร     

สำหรับการคมนาคมภายในตำบล มีถนนสายต9างๆ ที่สามารถสัญจรไปมาระหว9างหมู9บPานอย9างทั่วถึง การ ไฟ ฟ& า  มี
ไฟฟ&าเขPาถึงทุกหมู9บPาน / ชุมชนและมีประชากรผูPใชPไฟฟ&า รPอยละ 100 

การประปา  มีจำนวน  6  แห9ง 
(1) ประปาหมู9บPาน หมู9ที่ 1 หมายเลขพิกัด 14.881749, 100.496100 
(2) ประปาหมู9บPาน หมู9ที่ 2 หมายเลขพิกัด 14.882309, 100.497557 
(3) ประปาหมู9บPาน หมู9ที่ 4 หมายเลขพิกัด 14.883123, 100.501214 
(4) ประปาหมู9บPาน หมู9ที่ 6 หมายเลขพิกัด 14.880450, 100.511266 
(5) ประปาหมู9บPาน หมู9ที่ 8 หมายเลขพิกัด 14.875093, 100.509867 
(6) ประปาหมู9บPาน หมู9ที่ 9 หมายเลขพิกัด 14.871305, 100.510871 

 แหล>งน้ำธรรมชาติ  
ตำบลมุจลินท4  มีแม9น้ำที่สำคัญ คือ แม9น้ำบางขาม (คลองชัยนาท – ป|าสัก 3) เปUนแม9น้ำสายหลักของพื้นที่  ซ่ึงไหล

ผ9านหมู9บPานทุกหมู9บPาน ตั้งแต9หมู9ที่ 1 – หมู9ที่ 9  และมีคลองชลประทาน/หนองน้ำ จำนวน 9 แห9ง ดังน้ี    

     -  คลองพนังก้ันน้ำ (คูยืมดิน)   หมู9ที่ 1 – 9     ความยาว 3,800 เมตร  
     -  คลองลาดชะโด  หมู9ที่  1   ความยาว  1,800  เมตร 
     -  คลองศาลาแดง  หมู9ที่  3     ความยาว  2,000  เมตร 
     -  คลองลำเปUด     หมู9ที่  4     ความยาว    750  เมตร 
     -  คลองคันฉลาด   หมู9ที่  6       ความยาว  1,300  เมตร 
     -  คลองหนองเขP    หมู9ที่  6 - 9     ความยาว  2,400  เมตร 
     -  คลอง 1 ซPาย 16 ขวา  หมู9ที่  6 – 9    ความยาว  2,500  เมตร 
     -  หนองรักแรP  หมู9ที่ 9     พื้นที่  6  ไร9 

            -  หนองผักชี  หมู9ที่  9    พื้นที่  8  ไร9 

๒.๕ หน>วยปฏิบัติการร>วม 

 (๑) องค9กรปฏิบัติ ไดGแก> 

  องค4การบริหารส9วนตำบลมุจลินท4    
 (๒) องค9กรสนับสนุน ไดGแก> 

  องค4กรปกครองส9วนทPองถิ่นในเขตอำเภอท9าวุPง   
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๓. วัตถุประสงค9 

๓.1 เพื่อป&องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย4สินของประชาชนในพื้นที่รวมทั้งลดผลกระทบจากการเกิดอัคคีภัย 
๓.2 เพื่อใหPประชาชนเกิดความตระหนักและมีความพรPอมสามารถระงับเหตุ รวมทั้งช9วยเหลือตนเองไดPอย9างปลอดภัย

เม่ือเกิดอัคคีภัย 
๓.3 เพื่อกำหนดหนPาที่ความรับผิดชอบของเจPาหนPาที่ที่เ กี่ยวขPองไวPใหPพรPอมต9อการปฏิบัติงานในระยะก9อน

เกิดภัย ขณะเกิดภัย และภายหลังที่ภัยไดPผ9านพPนไปแลPว 
๓.4 เพื่อเตรียมการป&องกันและประสานการปฏิบัติงานระหว9างหน9วยงานที่เก่ียวขPอง ทั้งหน9วยปฏิบัติหลักและหน9วย

สนับสนุน ใหPสามารถดำเนินการป&องกันและแกPไขปÄญหาการเกิดอัคคีภัยไดPอย9างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

๔.  ข้ันตอนการปฏิบัติ แบ>งเปWน 3 ข้ันตอน ดังน้ี 

๔.1  การปฏิบัติก>อนเกิดเหตุเพลิงไหมG ประกอบดPวยแผนป&องกันอัคคีภัยต9าง ๆ คือ  

ก. กรณีการป&องกันอัคคีภัยในพื้นที่บPานเรือนประชาชน 
ข. กรณีการป&องกันอัคคีภัยในสถานที่ราชการ 

1) แผนการตรวจตรา 
2) แผนการอบรม  
3) แผนการรณรงค4ป&องกันอัคคีภัย 

๔.2  การปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหมG ประกอบดPวย  

ก. กรณีเกิดอัคคีภัยในพื้นที่บPานเรือนประชาชน 
ข. กรณีเกิดอัคคีภัยในสถานที่ราชการ 

1) แผนการดับเพลิง  
2) แผนการอพยพหนีไฟ 

๔.3  การปฏิบัติภายหลังเพลิงสงบ ประกอบดPวย  

ก. กรณีเกิดอัคคีภัยในพื้นที่บPานเรือนประชาชน 
ข. กรณีเกิดอัคคีภัยในสถานที่ราชการ 

1) แผนบรรเทาทุกข4  
2) แผนการฟmnนฟูบูรณะ 

๕. รายละเอียดการปฏิบัติ 

๕.1  การปฏิบัติก>อนเกิดเหตุเพลิงไหมG ประกอบดPวย 

ก. กรณีการป&องกันอัคคีภัยในพื้นท่ีบGานเรือนประชาชน 

1)  องค4การบริหารส9วนตำบลมุจลินท4 เตรียมกำลังเจPาหนPาที่ ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใชP และทดสอบ
ประสิทธิภาพการทำงานของระบบสัญญาณแจPงเหตุเพลิงไหมP รวมถึงการซ9อมบำรุงและตรวจตราปÄÇมน้ำ สายท9อน้ำ และถัง
ดับเพลิง อุปกรณ4ดับเพลิงภายในอาคารใหPใชPงานไดPอย9างมีประสิทธิภาพ โดยถังดับเพลิงจะตPองมีสารเคมีที่ใชPในการดับเพลิง
ตามปริมาตรที่กำหนดและเปล่ียนน้ำยาตามวาระและอายุของน้ำยาน้ัน และตPองติดตั้งในที่เห็นไดPชัดเจนสามารถหยิบใชPงานไดP
สะดวกไม9มีส่ิงกีดขวาง 
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2)  กำหนดแนวทางปฏิบัติงานดPานการป&องกันและระงับอัคคีภัย พรPอมทั้งวางแผนโครงการซักซPอมความเขPาใจใน
การปฏิบัติงานตามแผน และการปฏิบัติดPานการป&องกันและระงับอัคคีภัยร9วมกับหน9วยงานอาสาสมัครและประชาชนในแต9ละ
ชุมชนเพื่อความพรPอมในการเผชิญเหตุฉุกเฉินไดPตลอดเวลา 

๓) สำรวจและจัดทำบัญชีขPอมูลทั่วไป ขPอมูลสภาพพื้นที่เส่ียงภัย สถานประกอบการ สถานบริการในเขตชุมชน
ที่มีความเส่ียงต9อการเกิดอัคคีภัย ขPอมูลแหล9งน้ำภาชนะ เก็บกักน้ำ และขPอมูลเครื่องมือเครื่องใชPในการป&องกันและแกPไข
ปÄญหา เช9น รถยนต4บรรทุกน้ำ เครื่องดับเพลิง เครื่องสูบน้ำ ทั้งขององค4กรปกครองส9วนทPองถิ่น ส9วนราชการและเอกชนใน
พื้นที่ เพื่อจัดทำเปUนฐานขPอมูลสำหรับใชPประโยชน4ในการวางแผนป&องกันและแกPไขปÄญหาความเดือดรPอนของประชาชน 
(ภาคผนวก ก.) 

๔) จัดหา ซ9อมแซมหรือปรับปรุงแหล9งน้ำ ภาชนะเก็บน้ำ สำหรับป&องกันและระงับอัคคีภัย ตลอดจนการจัดหา
รถยนต4บรรทุกน้ำ และอุปกรณ4กูPชีพกูPภัยใหPกับศูนย4อาสาสมัครป&องกันภัยฝ|ายพลเรือนขององค4กรปกครองส9วนทPองถิ่น ใชPปฏิบัติ
หนPาที่ 

๕) เสริมสรPางความรูPและความตระหนักแก9ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน เก่ียวกับวิธีการป&องกัน
และปฏิบัติตนใหPปลอดภัยเม่ือเกิดอัคคีภัย พรPอมทั้งจัดตั้งและฝ[กอบรมอาสาสมัครเพื่อช9วยเหลืองานเจPาหนPาที่ เช9น อาสาสมัคร
ป&องกันภัยฝ|ายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัครกูPชีพกูPภัย 

๖) ตั้งงบประมาณรายจ9าย งบกลาง ประเภทเงินสำรองจ9ายใหPเพียงพอต9อการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น 
และนำเงินสำรองจ9ายดังกล9าวไปใชPจ9ายในกรณีฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาปÄญหาความเดือดรPอนของประชาชนที่ประสบสาธารณภัยเปUนลำดับ
แรก  

๗) ประสานกับสำนักงานป&องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและหน9วยงานที่เก่ียวขPองในการจัดทำแผน
ป&องกันและระงับอัคคีภัย และแผนการแจกจ9ายน้ำในพื้นที่เส่ียงภัย โดยบูรณาการเครื่องมือเครื่องใชP บุคลากร และวิธีการ
ปฏิบัติกับหน9วยงานที่เก่ียวขPอง จัดใหPมีการซักซPอมแผนป&องกันและระงับอัคคีภัยหรือไฟป|าที่ไดPจัดทำไวPแลPวตามความจำเปUนและ
สมควร เพื่อใหPเกิดทักษะและความคล9องตัวในการปฏิบัติ และมอบหมายใหPศูนย4อาสาสมัครป&องกันภัยฝ|ายพลเรือนขององค4การ
บริหารส9วนตำบลมุจลินท4 เตรียมความพรPอมในการใหPความช9วยเหลือผูPประสบภัยไดPอย9างทันท9วงที  โดยการใหPมีอาสาสมัคร
เตือนภัยประจำชุมชน “มิสเตอร4เตือนภัย” เพื่อติดตามสอดส9องที่ทำใหPเกิดอัคคีภัยไดPง9าย แลPวจัดหาเครื่องหมายอาณัติ
สัญญาณแจPงเตือนภัย รวมทั้งอุปกรณ4ดับเพลิงใหPพรPอมและเพียงพอแก9การระงับเหตุ พรPอมจะดำเนินการจัดตั้งทีมกูPภัยไวPเปUน
หน9วยเผชิญเหตุเบื้องตPน  

๘) จัดทำแนวป&องกันไฟป|า และจัดบุคลากรเขPารับการฝ[กอบรมอาสาสมัครป&องกันไฟป|าตามที่เห็นสมควร 
๙) ประสานกับหน9วยงานสาธารณสุขเพื่อเตรียมความพรPอมดPานบุคลากร อุปกรณ4 เวชภัณฑ4ทางการแพทย4 

โรงพยาล เพื่อรองรับผูPบาดเจ็บและเสPนทางลำเลียงผูPบาดเจ็บส9งโรงพยาบาลไดPอย9างรวดเร็วและทันท9วงที 
๑๐) ประชาสัมพันธ4การป&องกันและระงับอัคคีภัย โดยรณรงค4ใหPประชาชนในพื้นที ่ไดPมีความรูPที ่ถูกตPอง

เก่ียวกับการป&องกันและระงับอัคคีภัย ตลอดจนสรPางจิตสำนึกใหPทุกคนตระหนักในการป&องกันและระงับอัคคีภัย 
๑๑) จัดระบบการติดต9อส่ือสารที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทันต9อเหตุการณ4 

ข. กรณีการป&องกันอัคคีภัยในสถานท่ีราชการ 

1) แผนการตรวจตรา เปUนแผนการเฝ&าระวังป&องกันและสำรวจตรวจตราระบบความปลอดภัยและความ
เรียบรPอยของอาคาร สำนักงาน วัสดุ อุปกรณ4 เครื่องมือ เครื่องใชP โดยดำเนินการ ดังน้ี (ภาคผนวก ข.) 
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• จัดใหPมีคณะเจPาหนPาที่ในการดำเนินการตามแผนการตรวจตรา 

• จัดทำแผนการติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ4 เช9น ถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแหPง สัญญาณแจPงเหตุและป&าย
เตือน เปUนตPน 

• สำรวจตรวจตราระบบความปลอดภัยของอาคาร เสPนทางอพยพหนีไฟ เครื่องมืออุปกรณ4ในการ
ดับเพลิง และอ่ืน ๆ ใหPเปUนไปตามที่กฎหมายกำหนด 

• สำรวจ ตรวจตราความปลอดภัยบริเวณสำนักงาน อาคาร สถานที่ วัสดุ ซ่ึงอาจเปUนจุดเริ่มตPนที่ทำใหPเปUน
สาเหตุการเกิดอัคคีภัย หากพบบริเวณใดเปUนจุดเส่ียงต9อการเกิดอัคคีภัยใหPรีบแกPไขหรือเพิ่มความระมัดระวังเปUนพิเศษ  

• การซ9อมบำรุงและตรวจตราปÄÇมน้ำ สายท9อน้ำ และถังดับเพลิง อุปกรณ4ดับเพลิงภายในอาคารใหPใชPงานไดP
อย9างมีประสิทธิภาพ โดยถังดับเพลิงจะตPองมีสารเคมีที่ใชPในการดับเพลิงตามปริมาตรที่กำหนดและเปล่ียนน้ำยาตามวาระและ
อายุของน้ำยาน้ัน และตPองติดตั้งในที่เห็นไดPชัดเจนสามารถหยิบใชPงานไดPสะดวกไม9มีส่ิงกีดขวาง 

• จัดทำป&ายส่ือความหมายปลอดภัย เช9น “ทางหนีไฟ” ตPองเห็นชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน ป&าย
ขPอความเตือน “ทางเขPา” และ “ทางออก” เปUนตPน 

• แจPงเสPนทางอพยพหนีไฟ และขนยPายทรัพย4สินใหPทุกคนรับทราบ 

• สำรวจ ตรวจตรา อุปกรณ4เครื่องใชPไฟฟ&า สายไฟ ปล๊ักไฟ ใหPอยู9ในสภาพสมบูรณ4ใชPงานไดPดี ไม9มีเสียหาย
หรือชำรุด ตลอดจนกำจัดแหล9งสะสมเช้ือเพลิง เช9น กระดาษ และวัสดุอ่ืน ๆ ที่ติดไฟไดPง9าย เปUนตPน 

• จัดทำผังการติดต9อสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท4ของหน9วยงาน ผูPดูแลอาคาร หรือหPองเวรรักษาความ
ปลอดภัย สถานีตำรวจในพื้นที่ และสถานีดับเพลิงใกลPเคียงโดยทำป&ายติดใหPเห็นชัดเจนและทั่วถึง 

• จัดทำสัญลักษณ4ของบัญชีทรัพย4สิน ตลอดจนเอกสารสำคัญที่สามารถขนยPายไดP เม่ือเกิดเหตุเพลิงไหมP 
โดยเรียงลำดับความสำคัญ เช9น กำหนดแถบสีแดง หมายถึง มีความสำคัญอันดับ 1 ใหPขนยPายก9อน แถบสีเขียว หมายถึง มี
ความสำคัญอันดับ 2 ใหPขนยPายลำดับต9อมา พรPอมแจPงใหPทุกคนในหน9วยงานรับทราบและเขPาใจร9วมกัน 

2) แผนการอบรม เปUนแผนการใหPความรูPเก่ียวกับการป&องกันและระงับอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟสำหรับ
เจPาหนPาที่ในหน9วยงาน ดังน้ี 

• การฝmกอบรมใหGความรูG เพื่อใหPเจPาหนPาที่ทุกคนมีความรูP ความเขPาใจในเรื่องการดับเพลิงเบื้องตPน วิธีใชP
อุปกรณ4ดับเพลิงประเภทต9างๆ การดูแลอุปกรณ4ดับเพลิงภายในอาคาร รวมถึงทราบตำแหน9งที่ตั้งเมนสวิทซ4ตัดตอนทางไฟฟ&า 
(Cut-out) ถังดับเพลิง ภายในหน9วยงานของตนหรือใกลPเคียง และวิธีปฏิบัติในการตัดกระแสไฟฟ&าในกรณีฉุกเฉิน และพรPอมที่จะ
ตัดไฟไดPเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหมPขึ้น ทราบวิธีการแจPงเหตุเพลิงไหมP และการรายงานผูPบังคับบัญชาตลอดจนเรียนรูPวิธีการปฐม
พยาบาลและการช9วยเหลือเบื้องตPนในกรณีฉุกเฉิน 

• การฝmกซGอม ฝ[กปฏิบัติโดยการฝ[กซPอมการระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ตามความเหมาะสมอย9างนPอย ปzละ 
1 ครั้ง 
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3) แผนการรณรงค9ป&องกันอัคคีภัย โดยเนPนความสำคัญของการป&องกันและระงับอัคคีภัย โดยรณรงค4ประชาสัมพันธ4

ภายในสถานที่ทำงาน ใหPทุกคนไดPมีความรูPที่ถูกตPองเก่ียวกับการป&องกันและระงับ อัคคีภัย ตลอดจนสรPางจิตสำนึกใหPทุกคน
ตระหนักในการป&องกันและระงับอัคคีภัย  

 ๕.2 การปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหมG ประกอบดPวย  

ก. กรณีเกิดอัคคีภัยในพื้นท่ีบGานเรือนประชาชน 

๑) ประสานกับสำนักงานป&องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ/จังหวัด เพื่อประสานการดำเนินงานใน
การใหPความช9วยเหลือผูPประสบภัยในพื้นที่ตัวเอง และสนับสนุนตามที่จังหวัด อำเภอ และองค4กรปกครองส9วนทPองถิ่นอ่ืนรPองขอ  

๒) นำเงินงบประมาณที่ไดPเตรียมไวPไปใชPจ9ายเพื่อช9วยเหลือประชาชนที่ไดPรับความเดือดรPอนเปUนลำดับแรก 
หากไม9เพียงพอจะโอนงบประมาณเหลือจ9ายหรืองบประมาณในแผนงาน / โครงการอ่ืนที่ยังไม9มีความจำเปUนตPองใชPจ9ายหรือมี
ความจำเปUนนPอยกว9าไปตั้งจ9ายเพิ่มเติมไดPตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว9าดPวยวิธีการงบประมาณขององค4กรปกครองส9วน
ทPองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แกPไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ และหากงบประมาณในการช9วยเหลือผูPประสบภัยดังกล9าวยังไม9
เพียงพออีก อาจจ9ายขาดเงินสะสมไปช9วยเหลือประชาชนที่ไดPรับความเดือดรPอนไดPตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว9าดPวยการ
รับเงิน การเบิกจ9ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค4กรปกครองส9วนทPองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แกPไข
เพิ่มเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามความจำเปUน 

๓) การช9วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยจะดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว9าดPวยค9าใชPจ9ายเพื่อ
ช9วยเหลือประชาชนตามอำนาจหนPาที่ขององค4กรปกครองส9วนทPองถิ่น พ.ศ.2560  และแกPไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561    

๔) ระดมวัสดุอุปกรณ4 เครื่องมือเครื่องใชPขององค4การบริหารส9วนตำบลมุจลินท4 ที่มีอยู9เดิมและไดPรับมอบจาก
ส9วนราชการอ่ืน ๆ หรือภาคเอกชนในพื้นที่ หรือขอยืมจากภาคเอกชนมาใชPในการใหPความช9วยเหลือในการปฏิบัติราชการตาม
ระเบียบที่เก่ียวขPอง  

๕) หากเกิดอัคคีภัยหรือไฟป|า โรคระบาด หรือโรคติดต9ออันสืบเน่ืองมาจากอัคคีภัย องค4การบริหารส9วนตำบล
มุจลินท4 จะดำเนินการตามบทบาทอำนาจหนPาที่ที่กำหนดไวPในพระราชบัญญัติป&องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐  

ข. กรณีเกิดอัคคีภัยในสถานท่ีราชการ 

1) แผนการดับเพลิง (ภาคผนวก ค.) 
• การแจPงเหตุ กรณีเกิดเหตุในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ รายละเอียดขPอมูลการติดต9อส่ือสาร ผัง

การปฏิบัติหนPาที่  
• การดับเพลิงขั้นตPน ผูPพบเหตุการณ4คนแรกทำการดับเพลิงขั้นตPนดPวยถังดับเพลิงแบบมือถือ และหากเปUน

นอกเวลาราชการ ตPองรูPตำแหน9งที่ตั้งเมนสวิทซ4ตัดตอนทางไฟฟ&า (Cut-out) ควรรีบตัดไฟลงก9อน รีบแจPงเหตุที่ผูPอยู9เวรยามหรือ
หน9วยรักษาความปลอดภัย เพื่อช9วยกันดับเพลิง กรณีไม9สามารถควบคุมเพลิงไดPใหPรีบปéดหนPาต9าง ประตู ในบริเวณที่เกิดเหตุ
โดยเร็วที่สุด ส9งสัญญาณแจPงเหตุเพลิงไหมPที่ใกลPที่สุด แลPวแจPงรายงานต9อผูPบัญชาการเหตุการณ4   
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2) แผนการอพยพหนีไฟ เม่ือเพลิงไหมPขั้นลุกลาม ใหPดำเนินการ ดังน้ี (ภาคผนวก ง.) 
(๑) กำหนดใหPมี “จุดนัดพบ” หรือ “จุดรวมพล” ที่ปลอดภัยสำหรับการอพยพเจPาหนPาที่หนีไฟในหน9วยงาน  
 (2) บุคคลที่มีหนPาที่ตามที่ไดPรับมอบหมายปฏิบัติหนPาที่ทันที เช9น ผูPที่ทำหนPาที่ขนยPายทรัพย4สินและเอกสาร

สำคัญต9างๆ ใหPรีบอพยพหนีไฟ เปUนตPน 
(3) ผูPนำทางหนีไฟ จะเปUนผูPนำทางอพยพหนีไฟไปตามทางออกที่กำหนดไวPเปUนจุดนัดพบหรือจุดรวมพล 

หPามหนีขึ้นขPางบนหากอาคารที่ตั้งไม9มีดาดฟ&า และไม9ควรผ9านดPานที่เกิดเพลิงไหมP หากมีกลุ9มควันใหPคลานต่ำ  
(4) ผูPมีหนPาที่ตรวจสอบ ใหPตรวจสอบยอดพรPอมรายงานต9อผูPบังคับบัญชา หากพบว9ายังอพยพหนีไฟออกมา

ไม9ครบตามจำนวนจริง จะไดPทำการคPนหาเพื่อช9วยชีวิตต9อไป 
(5) หน9วยปฐมพยาบาลทำการปฐมพยาบาลเบื้องตPน ในกรณีมีผูPเปUนลมบาดเจ็บหรือหมดสติใหPรีบนำส9ง

แพทย4 พยาบาลโดยเร็ว 
(6) ควบคุมไม9ใหPใครกลับเขPาไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหมPเก็บส่ิงของส9วนตัวอีก 

๕.3 การปฏิบัติภายหลังเพลิงสงบ ประกอบดPวย 

ก. กรณีเกิดอัคคีภัยในพื้นท่ีบGานเรือนประชาชน 

๑) เร9งสำรวจความเสียหายจากอัคคีภัยทั้งในภาครัฐและเอกชนรวมทั้งปÄญหาความเดือดรPอนและความ
ตPองการของประชาชนในดPานต9าง ๆ เพื่อใหPการช9วยเหลือตามอำนาจหนPาที่ โดยด9วน หากงบประมาณไม9เพียงพอใหPขอรับ
การสนับสนุนจากคณะกรรมการใหPความช9วยเหลือผูPประสบภัยพิบัติอำเภอและจังหวัด (ก.ช.ภ.อ. / ก.ช.ภ.จ.) ตามลำดับ 

๒) เฝ&าระวัง เรื่องสุขลักษณะและสิ่งแวดลPอมเพื ่อเปUนการป&องกันโรคระบาดและโรคติดต9อที ่อาจ
เกิดขึ้นไดP 

๓) กำชับยามทPองถิ่นและอาสาสมัครป&องกันภัยฝ|ายพลเรือน (อปพร.) ในการดูแลรักษาความปลอดภัยในทรัพย4สิน
ของทางราชการ ประชาชน และผูPประสบภัย มิใหPมีการโจรกรรมและลักขโมยในพื้นที่รับผิดชอบ 

๔) เร9งฟmnนฟูและส9งเสริมการประกอบอาชีพใหPแก9ผูPประสบภัย โดยประสานงานกับหน9วยงานที่เก่ียวขPอง
ภายในจังหวัด ภาค หรือเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อใหPประชาชนมีรายไดPจากการประกอบอาชีพและเปUนการป&องกันการอพยพ
เคล่ือนยPายแรงงานเขPาสู9เมืองใหญ9 

ข. กรณีเกิดอัคคีภัยในสถานท่ีราชการ 

1) แผนการบรรเทาทุกข9  ปฏิบัติต9อเน่ืองจากขั้นตอนปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุ ดังน้ี 
• ประสานงานหน9วยงานอ่ืนที่เก่ียวขPอง เช9น โรงพยาบาล 
• สำรวจ ประเมินความเสียหาย และรายงานสถานการณ4เพลิงไหมP 
• การรายงานตัวของเจPาหนPาที่ทุกฝ|าย และกำหนดจุดนัดพบหรือจุดรวมพลของบุคลากร     

2)  แผนการฟopนฟูบูรณะ 

• ใหPความช9วยเหลือและปฏิรูปฟmnนฟูบูรณะขั้นตPน โดยการจัดตั้ง “หน9วยบรรเทาทุกข4” ร9วมกับ “หน9วย
ระงับภัย” 
         • ปฐมพยาบาลผูPบาดเจ็บและผูPป|วยจากเหตุเพลิงไหมP และดำเนินการนำส9งอย9างถูกตPอง 
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• ขนยPายผูPประสบภัยและทรัพย4สินไปยังที่ปลอดภัย 
• สำรวจความเสียหายและความตPองการดPานต9าง ๆ 
• ปฏิบัติการประชาสัมพันธ4เพื่อเสริมสรPางขวัญและกำลังใจของเจPาหนPาที่ใหPกลับคืนสู9สภาพปกติโดยเร็ว 
• ปรับปรุงซ9อมแซมแกPไขความเสียหายใหPกลับคืนสูสภาพปกติ 
• รักษาความสงบเรียบรPอยของพื้นที่เกิดเหตุ 

๖. อัตรากำลังบุคลากร 

๖.1 เจPาหนPาที่ภายใน องค4การบริหารส9วนตำบลมุจลินท4  โดยแบ9งเปUน 

5.1.1 ขPาราชการ  11  อัตรา 
5.1.2 พนักงานจPางตามภารกิจและพนักงานจPางทั่วไป  5  อัตรา 
5.1.3 พนักงานจPางเหมาบริการ  10  อัตรา 

๖.2 เจPาหนPาที่ภายนอกหน9วยงาน ไดPแก9   

 5.2.1 อาสาสมัครป&องกันภัยฝ|ายพลเรือน   
5.2.2 ฝ|ายปกครอง กำนัน ผูPใหญ9บPาน   
5.2.3 อาสาสมัครกูPชีพกูPภัยในเขตพื้นที่อำเภอท9าวุPง    

๗. การแบ>งมอบภารกิจ มีดังน้ี 

๗.1 กำหนดเจGาหนGาท่ีปฏิบัติงาน ใหPมีการกำหนดเจPาหนPาที่ปฏิบัติหนPาที่ต9าง ๆ ตามที่ระบุไวPในแผนตั้งแต9ขั้นตอน
การปฏิบัติก9อนเกิดเหตุเพลิงไหมP ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ โดยแบ9งชุดเจPาหนPาที่รับผิดชอบ ประกอบดPวย 

1) ผูGบัญชาการเหตุการณ9 คือ นายกองค4การบริหารส9วนตำบลมุจลินท4 หรือผูPที่ไดPรับมอบหมาย มีหนPาที่ดังน้ี 

• ส่ังการใหPชุดปฏิบัติการดับเพลิงทำการดับเพลิงเบื้องตPน  
• เม่ือไดPรับรายงานว9าไม9สามารถควบคุมเพลิงไหมPไดP ใหPส่ังการใชPแผนอพยพหนีไฟ   
• แจPงใหPชุดประสานงานและประชาสัมพันธ4ทราบเพื่อขอกำลังสนับสนุนจากหน9วยงานภายนอกมา

ช9วยเหลือ 
• ประสานงานกับชุดปฏิบัติการดับเพลิงและหน9วยงานที่เก่ียวขPองเพื่ออำนวยความสะดวก 

2) ชุดประสานงานและประชาสัมพันธ9 มีหนPาที่ดังน้ี 

• ประกาศแจPงเหตุเพื่อใหPเจPาหนPาที่ทราบ 
• ประสานงานกับหน9วยงานที่เก่ียวขPองทั้งภายในและภายนอก 
• ประชาสัมพันธ4 ณ ศูนย4อำนวยการเฉพาะกิจเพื่อควบคุมสถานการณ4ตามคำส่ังของผูPบัญชาการเหตุการณ4 
• อยู9ประจำศูนย4อำนวยการเฉพาะกิจเพื่อติดตามสถานการณ4โดยใกลPชิด 
• เตรียมขPอมูลการแถลงข9าวใหPผูPบัญชาการเหตุการณ4 
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3) ชุดปฏิบัติการดับเพลิง ทำหนPาที่ดับเพลิงเม่ือมีการลุกไหมPเกิดขึ้น โดยใชPถังดับเพลิงแบบมือถือ ที่มีอยู9ตามช้ัน
ต9าง ๆ เพื่อทำการดับเพลิงในเบื้องตPนก9อนหากไม9สามารถควบคุมเพลิงไดP ใหPรายงานผูPบัญชาการเหตุการณ4 เพื่อประสานขอ
ความช9วยเหลือต9อไป 

4) ชุดสนับสนุนขGอมูลโครงสรGางอาคารและสาธารณูปโภค ทำหนPาที่นำเสนอขPอมูลแผนผังของอาคาร ระบบ
ไฟฟ&า ระบบประปา ตลอดจนอุปกรณ4ดับเพลิงของแต9ละช้ันในอาคาร ใหPกับผูPบัญชาการเหตุการณ4และทีมกูPชีพกูPภัย ทราบเพื่อ
ใชPเปUนขPอมูลในการพิจารณาวางแผนการบัญชาการดับเพลิงต9อไป 

5) ชุดคGนหาและเคล่ือนยGายผูGประสบภัย ทำหนPาที่คPนหา ตรวจสอบว9ามีผูPติดคPางอยู9ภายในอาคารหรือหPองต9าง 
ๆ หรือไม9 และตPองมีความเขPาใจหลักในการเคล่ือนยPาย การปฐมพยาบาลเบื้องตPนในลักษณะต9าง ๆ พรPอมทั้งใหPคำแนะนำ
ผูPประสบภัยออกจากอาคารที่เกิดเหตุมายังศูนย4อำนวยการเฉพาะกิจไดPอย9างปลอดภัย 

6) ชุดเคล่ือนยGายทรัพย9สินและเอกสารสำคัญ (กรณีเกิดอัคคีภัยในสถานที่ราชการ) คือ ชุดที่ไดPรับมอบหมายจาก
ผูPบริหารของหน9วยงาน ว9าเม่ือมีเหตุเกิดขึ้นใหPอนุญาตเคล่ือนยPายทรัพย4สินที่มีค9าและเอกสารสำคัญไปยังศูนย4อำนวยการเฉพาะ
กิจไดPทันที พรPอมทั้งเคล่ือนยPายทรัพย4สินไม9ใหPกีดขวางการดับเพลิง 

๗) ชุดปฐมพยาบาล ทำหนPาที่ทั้งในอาคารที่เกิดเหตุ และ ณ ศูนย4อำนวยการเฉพาะกิจตลอดเวลา โดยจำแนก
ผูPบาดเจ็บและใหPการรักษาพยาบาลเบื้องตPน ก9อนนำส9งศูนย4อำนวยการเฉพาะกิจ หากบาดเจ็บมากใหPแจPงผูPบัญชาการ
เหตุการณ4ก9อน ประสานการส9งต9อไปยังโรงพยาบาลใกลPเคียง พรPอมทั้งจัดทำบัญชีรายช่ือผูPบาดเจ็บ การรักษา และรายงานเปUน
ระยะ ๆ ต9อผูPบัญชาการเหตุการณ4 

๘) ชุดบัญชีและการเงิน ทำหนPาที่อำนวยความสะดวก ดPานค9าใชPจ9าย พรPอมทั้งทำบัญชีรับจ9าย  

๗.2 ขGอพึงปฏิบัติของเจGาหนGาท่ีทุกคน มีดังน้ี 

1) เจPาหนPาที่ทุกคนตPองปฏิบัติตามกฎในเรื่องความปลอดภัยในที่ทำงาน ดังน้ี 
• หPามสูบบุหรี่ในพื้นที่ที่กำหนดรวมทั้งประชาสัมพันธ4ใหPความรูPเก่ียวกับเรื่องสูบบุหรี่ ซ่ึงเปUนสาเหตุสำคัญที่

ทำใหPเกิดไฟไหมPไดPง9าย 

• หPามก9อไฟในบริเวณที่ไดPกำหนดไวPโดยเด็ดขาด ยกเวPนไดPรับอนุญาตจากผูPรับผิดชอบบริเวณน้ัน 

• ช9วยกันดูแลสำรวจตรวจตราบริเวณพื้นที่เส่ียงต9อการเกิดอัคคีภัย และหPองที่เก็บสารไวไฟหรือวัสดุติดไฟง9าย
หรือสารเคมี โดยไม9ใหPมีการก9อหรือจุดไฟหรือมีความรPอนใกลPพื้นที่ หรือหPองดังกล9าวในรัศมีกว9า 10 เมตรขึ้นไป และตPองมี
เจPาหนPาที่รักษาความปลอดภัยพรPอมเครื่องดับเพลิงชนิดแบบมือถือเตรียมพรPอมไวPอยู9เสมอ 

2) เจPาหนPาที่ผูPรับผิดชอบตPองปฏิบัติตามวิธีการป&องกันอัคคีภัยในสถานที่ทำงาน ดังน้ี 
• ตรวจเช็คอุปกรณ4 เก่ียวกับสายไฟ ปล๊ักไฟ การต9อสายดิน หลอดไฟ สวิทซ4 ไฟฟ&าและอุปกรณ4

เครื่องใชPไฟฟ&าทุกชนิดว9าอยู9ในสภาพพรPอมใชPงานไดPอย9างปลอดภัย หรือถPาอุปกรณ4ชำรุดไม9ไดPมาตรฐานตPองแกPไขใหPอยู9ในสภาพ
ใชPงานไดPดี และไม9ควรใชPปล๊ักไฟทีมีการต9อใชPไฟมากเกินไปเพราะอาจทำใหPเกิดไฟฟ&าลัดวงจรซ่ึงอาจจะทำใหPเกิดอัคคีภัยไดP 

• ประชาสัมพันธ4เรื่องการใชPไฟฟ&าใหPปลอดภัยแก9ชีวิตและทรัพย4สินอย9างสม่ำเสมอและต9อเน่ือง 
• กำจัดขยะและวัสดุที่ติดไฟง9ายในบริเวณที่ไดPกำหนดไวP 
• เส้ือผPาที่ใชPงานเม่ือเปzยกหรือเปmnอนสารไวไฟควรรีบทำการเปล่ียนใหม9ทันที เพราะอาจจะไปสัมผัสความ

รPอนหรือเปลวไฟทำใหPเกิดการลุกไหมPไดP 
• ป&องกันจากการรั่วไหลของสารไวไฟหรือเช้ือเพลิงชนิดเหลวและแกèส เม่ือไดPกล่ินหรือพบจุดรั่วไหล 

ใหPรีบแจPงผูPที่เก่ียวขPองที่รับผิดชอบมาทำการแกPไขทันที 
• ป&องกันและกำจัดการรั่วไหลของน้ำมันรถในบริเวณที่เก็บสารไวไฟหรือเก็บถังแกèส 
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๘. จุดเสี่ยงการเกิดอัคคีภัยในพ้ืนท่ี 

ท่ี ช่ือสถานท่ี ตำแหนAงท่ีต้ัง 

มีแหลAงน้ำใกลDเคียงหรือเคร่ืองมือในการปFองกัน

และระงับอัคคีภัยเบื้องตDนหรือไมA 

อุปสรรคในการปFองกันและระงับ

อัคคีภัยในพื้นท่ีดังกลAาว 
ขDอเสนอแนะ 

มี 

(ü) 

ไมAมี 

(ü) 

กรณีไมAมีแหลAงน้ำและ/หรือ 

เครื่องมือ ฯ อปท.มีแนวทางระงับ

อัคคีภัยเบ้ืองตDนอยAางไร 

โปรดอธิบาย 

1 ริมถนนสายพนังกั้นน้ำ  

หมู4ที่ 6 – 9  

ริมถนนลาดยางสายพนังกั้นน้ำ  

หมู4ที่ 6 – 9  มีหญ>า เศษใบไม>แห>ง 

ü 
  

- 
 

2 กอไผ4หรือปKารกร>าง     

ใบไม>แห>งทับถมบรเิวณที่

สาธารณะและบรเิวณ

บ>านเรอืนประชาชน  

กอไผ4หรือปKารกร>าง ใบไม>แห>งทบั

ถมบรเิวณที่สาธารณะและบริเวณ

บ>านเรอืนประชาชน หมู4ที่ 1 – 9   

ü 

  

บ>านเรอืนประชาชนอยู4

ใกล>เคียง ติดต4อกัน  

ถนนคับแคบ    
 

3 บริเวณทีส่าธารณะหมู4ที่ 1 บริเวณทีส่าธารณะ หมู4ที่ 1   

มีการทิง้ขยะบริเวณทีส่าธารณะ  

ü 
  

- 
 

        

        

        

        

หมายเหตุ ๑. กรอกขDอมูลตามผลการดำเนินการตามขDอ ๕.๑ การปฏิบัติกAอนเกิดเหตุเพลิงไหมD / ก.กรณีการปFองกันอัคคีภัยในพ้ืนท่ีบDานเรือนประชาชน / ขDอ ๓) …… 

๒. แบบสำรวจน้ีสามารถใชDกรอกขDอมูลไดDท้ังกรณีการสำรวจความเสี่ยงในพ้ืนท่ีบDานเรือนประชาชนและสถานท่ีราชการ
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๙. การติดต*อสื่อสาร (ภาคผนวก จ.) 

๙.1 การสื่อสาร กรณีภาวะปกติให7ใช7ระบบโทรศัพท?ปกติ / โทรศัพท?เคลื่อนที่  

๙.2 กรณีฉุกเฉินใช7วิทยุสื่อสารคลื่นความถ่ีหลัก .................-............... นามเรียกขาน .........-............. 

ความถ่ีหลัก ............-............. MHz และความถ่ีรอง ..............-................. MHz 

๙.3 การติดตSอกับหนSวยงานที่เกี่ยวข7อง ดำเนินการตามภาคผนวกที่เกี่ยวข7องประกอบแผนปVองกันและ

ระงับอัคคีภัย 

๑๐. การรายงาน 

๑๐.1 หนSวยปฏิบัติการทุกหนSวยต7องรายงานผลการปฏิบัติงานตSอผู7บังคับบัญชาตามลำดับช้ัน พร7อม

ทั้งข7อสังเกต (ถ7ามี) 

๑๐.2 หนSวยงานต7องรายงานความเสียหายและการปฏิบัติงานของเจ7าหน7าที่ตSอผู7บังคับบัญชา 

 
 
 

(ลงช่ือ)      ผู7เสนอแผน 

       (นางเสาวลักษณ?  ปาลวัฒน?) 

        หัวหน7าสำนักปลัด 

 

 

(ลงช่ือ)     ผู7ให7ความเห็นชอบ 

       (นางสาวศิริทิพย?  นิยมศิลปc) 

                                                ปลัดองค?การบรหิารสSวนตำบลมจุลินท? 

 

 

(ลงช่ือ)     ผู7อนุมัติแผน 

           (นายธวัชชัย  บุญน7า) 

                                               นายกองค?การบริหารสSวนตำบลมจุลินท? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



ภาคผนวก ก  แบบสำรวจจุดเสี่ยงการเกิดอัคคีภัยในพ้ืนที่ 
แบบสำรวจความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัยในพ้ืนที่ 

อปท. ................................ อำเภอ .................................... จังหวัด............................. 
 

ที่ ชื่อสถานที ่ ตำแหนEงที่ต้ัง 

มีแหลEงน้ำใกลGเคียงหรือเคร่ืองมือในการปHองกันและระงับ
อัคคีภัยเบ้ืองตGนหรือไมE 

อุปสรรคในการปHองกันและระงับอัคคีภัย
ในพ้ืนที่ดังกลEาว 

ขGอเสนอแนะ 

มี (ü) 
ไมEมี 
(ü) 

กรณีไมEมีแหลEงน้ำและ/หรือ เคร่ืองมือ 
ฯ อปท.มีแนวทางระงับอัคคีภัย

เบ้ืองตGนอยEางไร 
โปรดอธิบาย 

        

        

        

        

        

        

        

        

หมายเหตุ แบบสำรวจนี้สามารถใชGกรอกขGอมูลไดGทั้งกรณีการสำรวจความเสี่ยงในพ้ืนทีบ่Gานเรือนประชาชนและสถานที่ราชการ 
 

ลงชื่อ ............................................. ผูGรายงาน 

(...................................................) 

ตำแหนEง .......................................................... (ปลัด อปท.) 

วันที่ ........... เดือน ................................ พ.ศ. ................. 



ภาคผนวก ข.  แผนการตรวจตรา 

หน#วยงาน องค+การบรหิารส#วนตำบลมุจลินท+  

บริเวณที่ตรวจตรา ภายในสำนักงานและบรเิวณรอบสำนักงาน 

หมายเลขโทรศัพท+ 036-798253  .   

ผูQตรวจตรา ................................................... วัน ...... เดือน ............................ พ.ศ. ............ 

 

ท่ี รายการตรวจสอบ ความเห็นของผู<ตรวจตรา ส=วนท่ีต<องแก<ไข หมายเหตุ 
ปลอดภัย 

(ü) 
ไม=ปลอดภัย 

(ü) 
1 แหล#งเก็บวัสดุเชื้อเพลิง     

2 อุปกรณ+เคร่ืองใชQไฟฟ[า / การถอดเตQาเสียบ

เม่ือไม#ใชQ 

    

3 เคร่ืองดับเพลงิมือถือชนิดผงเคมีแหQง     

4 สัญญาณแจQงเหต ุเคร่ืองตรวจจับควัน   

เคร่ืองตรวจจับความรQอน ระบบสปริงเกอร+น้ำ    

ป[ายเตือน 

    

5 บันไดหนีไฟและช#องทางหนีไฟ     

6 สิ่งกีดขวางในการอพยพหนีไฟ     

7 อ่ืน ๆ     

*** อาจมีรูปภาพประกอบการตรวจตรา 

     ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  1. ................................................................................................. 

                                2. ................................................................................................ 

 

 

 

(ลงช่ือ)      ผูQตรวจสอบ 

             (......................................................) 

ตำแหน#ง........................................................ 

 

 

(ลงช่ือ)      ผูQเห็นชอบ 

                      (......................................................) 

          ตำแหน#ง........................................................ 

 



ภาคผนวก ค.  แผนการดับเพลิง 

1. แผนผังสำนักงานและเส<นทางการอพยพหนีไฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. กำหนดตัวบุคคลและหน<าท่ี/การวางกำลังเข<าดับเพลิงเบื้องต<น/ผจญเพลิงเพ่ือปQองกันการลุกลาม 

ชื่อ/สกุล ตำแหน=ง/สังกัด เบอรSโทรศัพทS� 
1.นายเดช   จันทร พนักงานขับรถยนต+ 089-8043291 

2.นายดำรงค+  พึ่งปาน คนงานทั่วไป 083-7054959 

3.นายสิทธิชัย  บุญนQา ภารโรง 094-1107133 

4.นายวัฒนา  บุญม ี พนักงานจQางเหมาบริการคนขับรถบรรทุกน้ำ 061-3537597 

5.นายประสิทธ์ิ  ทองย่ิง พนักงานจQางเหมาบริการซ#อมไฟฟ[าสาธารณะ 092-7905405 

3. รายชื่อบุคลากรท่ีผ=านการฝXกอบรมด<านอัคคีภัย 

ชื่อ/สกุล ตำแหน=ง/สังกัด เบอรSโทรศัพทS� 
- - - 

   

   

4. ข<อมูลอ่ืน ๆ ท่ีเห็นว=าควรบรรจุไว<ในแผนการดับเพลิงของสำนัก / กอง / หน=วยงาน 

• การพฒันาบุคลากรในแต#ละสำนัก / กอง / หน#วยงาน ประจำปj 

• การตรวจสอบเครื่องมือที่ใชQในการดับเพลิงเปkนประจำทกุเดือน 

• การกำหนดพื้นที ่/ จุดเสี่ยงต#อการเกิดอัคคีภัย 

• การฝmกซQอมแผนดับเพลิงภายในหน#วยงานประจำปj 

• ความรูQเบือ้งตQนในการป[องกันและระงับอัคคีภัย 

• การฝmกปฏิบัติในการใชQถังเคมีดับเพลิงของบุคลากรทุกคนในหน#วยงาน 
 

ภาคผนวก ง. แผนการอพยพหนีไฟ 

1.  บัญชีรายชื่อของข<าราชการ/พนักงาน/ลูกจ<างในสังกัดทุกคน  

ท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน=ง มือถือ 
1 นางสาวศิริทิพย+  นิยมศิลปo ปลัดองค+การบรหิารส#วนตำบลมุจลินท+ 081-9475256 

2 นางเสาวลักษณ+  ปาลวัฒน+ หัวหนQาสำนักปลัด 089-4096644 

3 นางรัชนีย+ พุ#มบานเย็น ผูQอำนวยการกองคลงั 092-4125800 

4 นายกอบศักด์ิ คณโฑเงิน ผูQอำนวยการกองช#าง 081-8615055 

5 นางสาวนันทพร ขุนวังห+ นักทรัพยากรบุคคล 084-7345505 

6 นางสาวสุนิษา ทองม ี นักวิเคราะห+นโยบายและแผน 089-7830741 

7 นางสาววัลภา มาตรง นักพัฒนาชุมชน 081-5533508 



 

ท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน=ง มือถือ 
8 นางสาวเพญ็ศรี  คำฉิม เจQาพนักงานธุรการ 081-3030988 

9 นางวันทนา อุ#นใจชน ครู 086-1277562 

10 นางสาวปsณณกาญจน+ ทองม ี เจQาพนักงานพสัดุ 064-3464038 

11 นายภูวนาท บูรณศิลปo นายช#างโยธา 090-9932516 

12 นางสาวกัลยา ยืนยง ผูQช#วยเจQาพนักงานจัดเก็บรายไดQ 091-8861804 

13 นางนิตยา บุญอนันต+ ผูQช#วยเจQาพนักงานธุรการ 089-7688134 

14 นายเดช จันทร พนักงานขับรถยนต+ 089-8043291 

15 นายดำรงค+ พึ่งปาน คนงานทั่วไป 083-7054959 

16 นายสิทธิชัย บุญนQา ภารโรง 094-1107133 

17 นางสุนิสา สัทธานนท+ พนักงานจQางเหมาบริการ 092-8731612 

18 นางสาวจริยาภรณ+ ขันทอง พนักงานจQางเหมาบริการ 098-5145201 

19 นางสาวสุชาดา แสนสิทธ์ิ พนักงานจQางเหมาบริการ 098-4075525 

20 นายวัฒนา บุญม ี พนักงานจQางเหมาบริการ 061-3537597 

21 นายประสิทธ์ิ ทองย่ิง พนักงานจQางเหมาบริการ 092-7905405 

22 นายอนันต+ ทองย่ิง พนักงานจQางเหมาบริการ 098-5472518 

23 นายวิรัตน+ ทองย่ิง พนักงานจQางเหมาบริการ 084-6446029 

24 นายศศิธร ปาลวัฒน+ พนักงานจQางเหมาบริการ 092-8681784 

25 นางณภัทร ช่ืนอารมณ+ พนักงานจQางเหมาบริการ - 

26 นางสาวพรปวีณ+ ผลงาม พนักงานจQางเหมาบริการ 089-5157567 

 

 

 

 

 



2. ข<อควรปฏิบัติในการอพยพหนีไฟ 

การปฏิบัติ 
1. พยายามตั้งสติอย#าตื่นตกใจ และปฏิบัติตามขั้นตอนการหนีไฟตามที่กำหนดไวQ 

2. เช่ือฟsงและปฏิบัติตามคำแนะนำของผูQนำการอพยพ เจQาหนQาที่ฝtายอาคาร หรือพนักงานรักษาความปลอดภัยที่เก่ียวขQอง  

3. เก็บรวมรวมเอกสาร หรือทรัพย+สินที่สำคัญเขQาตูQ หรือโตuะและใสกุญแจใหQเรียบรQอย 

4. เม่ือเดินออกจากหQองแลQว หQามเดินยQอนกลับเขQาไปอีก 

5. การอพยพหนีไฟ ควรใชQวิธีการเดินเร็ว ไม#ควรว่ิง และหQามใชQลิฟต+โดยเดด็ขาด 

6. การเดินในช#องบันไดหนีไฟ ควรเดินเรียงกันเปkนแถว (1 - 2 แถว) เพื่อป[องกันการเบียดเสียดและหกลQม 

7. ไม#ควรเดินคุยกัน สายตาควรมองขั้นบันได มือจับที่ราวบันได อย#าผลักหรือดันคนขQางหนQา 

8. หากท#านออกจากบันไดหนีไฟเปkนคนสุดทQาย ใหQปvดประตูหนีไฟ เพื่อป[องกันควันไฟเขQาไปในช#องบันไดหนีไฟ 

9. ใหQอพยพหนีไฟลงสู#ช้ันล#างเท#าน้ัน หQามอพยพหนีไฟขึ้นไปบนดาดฟ[าโดยเด็ดขาด ยกเวQนกรณี  

    จำเปkนที่ไม#สามารถอพยพสู#ช้ันล#างไดQ 

3. เส<นทางอพยพหนีไฟ (พร<อมผัง) 

เส<นทางอพยพ 
เสQนทางที่ 1  ถนนสายหลัก  ถนนลาดยางสายหQวยแกQว-มุจลินท+ หมู#ที่ 1 – 5   และถนน

สายพนังก้ันน้ำ 6 – 9    

เสQนทางที่ 2 …………………………………………. .................................................................................... 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

4. จุดนัดพบ/จุดรวมพล 

สถานท่ี/บริเวณ 

บริเวณลานหนQาที่ทำการองค+การบริหารส#วนตำบลมุจลินท+  

5. ผู<นำการอพยพ (พร<อมผู<ทำหน<าท่ีสำรองคนท่ี 1 และ 2) 

ช่ือ/สกุล ตำแหน=ง/สังกัด เบอรSโทรศัพทS� 
1.นายนาวี   ม่ิงมงคล รองนายกองค+การบริหารส#วนตำบลมุจลินท+ 086-8483306 

2.นางสาวศิริทิพย+  นิยมศิลปo ปลัดองค+การบริหารส#วนตำบลมุจลินท+ 081-9475256 

3.นายกอบศักดิ์  คณโฑเงิน ผูQอำนวยการกองช#าง 081-8615055 

6. กำหนดผู<ควบคุมและตรวจสอบยอดผู<อพยพ (พร<อมผู<ทำหน<าท่ีสำรอง คนท่ี 1 และ2) 

ช่ือ/สกุล ตำแหน=ง/สังกัด เบอรSโทรศัพทS� 
1.นางรัชนีย+  พุ#มบานเย็น ผูQอำนวยการกองคลัง 092-4125800 

2.นางเสาวลักษณ+  ปาลวัฒน+ หัวหนQาสำนักปลัด 089-4096644 

3.นางสาวเพ็ญศรี  คำฉิม เจQาพนักงานธุรการ 081-3030988 

 

 

 



7. ผู<ทำหน<าท่ีประสานหลักกรณีเกิดภัย (พร<อมผู<ทำหน<าท่ีสำรอง คนท่ี 1 และ2) 

ช่ือ/สกุล ตำแหน=ง/สังกัด เบอรSโทรศัพทS� 
1.นายสิทธิชัย  บุญนQา ภารโรง 094-1107133 

2.นายวัฒนา  บุญมี พนักงานจQางเหมาบริการ 061-3537597 

3.นายดำรงค+  พึ่งปาน คนงานทั่วไป 083-7054959 

8. รูปแบบการนำอพยพและการปฏิบัติหน<าท่ี ณ จุดรวมพล 

การปฏิบัติ รายละเอียด/กิจกรรม 
1. ใหQมีผูQนำการอพยพ ทำหนQาที่นำทางและ

ควบคุมตรวจสอบผูQอพยพ 

ผูQนำการอพยพ ทำการอพยพเจQาหนQาที่ทุกคนไปตามเสQนทางที่ปลอดภัย ไป

ยังจุดรวมพลที่กำหนดไวQ 

2. การตรวจสอบจำนวนผูQอพยพ เม่ือถึงที่ปลอดภัย ใหQตรวจสอบจำนวนผูQอพยพทั้งหมด หากพบว#ามีผูQติดคQาง

อยู#ภายในอาคารใหQรีบแจQงผูQประสานงานทันที 

3. การดูแล ควบคุมผูQอพยพ ดูแล ตรวจสอบผูQที่อาจไดQรับบาดเจ็บ มีความตกใจ วิตกกังวล และคอยใหQ

ความช#วยเหลือ 

 

ภาคผนวก จ. การติดต=อส่ือสาร 

1.  องคSการบริหารส=วนตำบลมุจลินทS 
โทรศัพท+  036-798253       

โทรสาร  036-798253  สายด#วน ..........-.............   

วิทยุส่ือสาร ความถี่หลัก ............-................ MHz ความถี่รอง.............-..................... MHz  

นามเรียกขาน ..................-.......................... 
Website: www.mutchalin.go.th   

E-mail:  mutjalin_036@hotmail.co.th   

2.  หน=วยงานเพื่อการสนับสนุน 

2.1 สำนัก / กอง ในสังกัด องคSการบริหารส=วนตำบลมุจลินทS 

ท่ี หน=วยงาน โทรศัพทS โทรสาร ความถี ่
1 สำนักงานปลัด 036-798253   

2 กองคลัง 036-798253   

3 กองช#าง 036-798253   

     

     

     

     

     

     

     

 



 

2.2 หน=วยงานภายนอกในเขตท<องถิ่นท่ีเกี่ยวข<องในการช=วยเหลือด<านอัคคีภัย 

ท่ี หน=วยงาน โทรศัพทS โทรสาร ความถี ่ นามเรียกขาน 
1 เทศบาลตำบลโคกสลุด 036-798042 036-798042   

2 องค+การบริหารส#วนตำบล 

เขาสมอคอน 

036-489123 036-489123   

3 องค+การบริหารส#วนตำบล 

บางล่ี 

036-481888 036-481888   

4 เทศบาลตำบลบางงา 036-776400 036-776401   

5 องค+การบริหารส#วนตำบล 

บQานเบิก 

036-655383 036-655383   

6 เทศบาลตำบลโพตลาดแกQว 036-413109 036-413109   

7 เทศบาลตำบลท#าวุQง  036-481606 036-481606   

8 เทศบาลตำบลท#าโขลง  036-489860 036-489786   

 

 

 

 


