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แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

อา้งถงึ   ๑. พระราชบัญญัตปิ้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ 
  ๒. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และกฎกระทรวง 
  ๓. แผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยแห่งชาติ 
  ๔. มติคณะรัฐมนตร ีเมื่อวนัที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ มาตรการและแนวทางในการป้องกัน 

การเกิดอัคคีภัยในสถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ 

๑.  สถานการณ์       
อัคคีภัย เป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตทรัพย์สินและ

ระบบ เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยจ านวนมหาศาล จากอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยต้องเผชิญกับ
อัคคีภัย ที่มีความรุนแรงบ่อยครั้ง ซึ่งจะเห็นได้จากสถิติการเกิดอัคคีภัย ตั้งแต่ปี ๒๕๓๒ ถึงปี ๒๕๕๘ มี
อัคคีภัยเกิดขึ้น กว่า ๕๒,๐๐๐ ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ ๔,๕๓๒ คน เสียชีวิต ๑,๗๔๐ คน มูลค่าความเสียกว่า 
๓๑,๐๐๐ ล้านบาท ปัจจุบันการเกิดอัคคีภัยมีแนวโน้มเพิ่มความถี่และความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะใน
อาคารสูง บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย อาคารส านักงาน โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ เช่น จากเหตุการณ์เพลิง
ไหม้โรงงานผลิตตุ๊กตาเคเดอร์จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๓๖ ท าให้มีผู้เสียชีวิต ๑๘๘ 
คน สภาพอาคารโรงงานพังทลายทั้งหมด เพลิงไหม้โรงแรมรอยัล จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อ
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๐ มีผู้ เสียชีวิต ๙๑ ราย อาคารเสียหายเกือบทั้งหมด เหตุการณ์เพลิงไหม้ 
ซานติก้าผับ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี ใหม่ เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม 
๒๕๕๑ มีผู้เสียชีวิต ๖๖ คน มีผู้ได้รับบาดเจ็บและพิการอีกนับร้อยราย เหตุการณ์เพลิงไหม้ศูนย์อพยพ
บ้านแม่สุรินทร์ อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้เสียชีวิต ๔๕ คน เหตุการณ์เพลิงไหม้อาคาร
ธนาคารไทยพาณิชย์ ส านักงานใหญ่ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อคืนวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
ซึ่งเป็นอาคารต้นแบบอัจฉริยะขนาดใหญ่ พิเศษที่ทันสมัยสูง ๓๗ ชั้น มีผู้เสียชีวิต ๑ คน จนถึงเหตุการณ์
เพลิงไหม้โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
เป็นต้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ตระหนักและ
เล็งเห็นความส าคัญในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ซึ่งจะสามารถลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนและของรัฐที่อาจจะเกิดขึ้นให้มีน้อยที่สุด จึงได้จัดท าแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อให้
เป็นแผนหลักในการบริหารจัดการอัคคีภัยและบูรณาการ การด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง
เป็นระบบและมีเอกภาพ  



 

 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 

 
 

2 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  

ช่อผกา รวมทั้งลดผลกระทบจากการเกิดอัคคีภัย 
๒.๒ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา เกิดความตระหนักและมีความ

พร้อมสามารถระงับเหตุ รวมทั้งช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดอัคคีภัย 
๒.๓ เพื่อก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาที่

เกี่ยวข้องไว้ให้พร้อมต่อการปฏิบัติงานในระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัยและภายหลังที่ภัยได้ผ่านพ้นไป
แล้ว 

๒.๔ เพื่อเตรียมการป้องกันและประสานการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วย
ปฏิบัติหลักและหน่วยสนับสนุน ให้สามารถด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอัคคีภัยได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

๓.ขัน้ตอนการปฏบิตั ิ แบ่งเป็น ๓ ขั้นตอน ดังนี ้
๓.๑ การปฏบิตักิอ่นเกดิเหตเุพลงิไหม ้ ประกอบด้วยแผนป้องกันอัคคีภัยต่าง ๆ คือ  

 ๓.๑.๑ แผนการตรวจตรา 
 ๓.๑.๒ แผนการอบรม  
 ๓.๑.๓ แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย 

๓.๒ การปฏบิตัเิมือ่เกดิเหตเุพลงิไหม ้ ประกอบด้วย  
      ๓.๒.๑  แผนการดับเพลิง  
      ๓.๒.๒  แผนการอพยพหนีไฟ 
๓.๓ การปฏบิตัภิายหลงัเพลงิสงบ ประกอบด้วย  
      ๓.๓.๑  แผนบรรเทาทุกข์  
      ๓.๓.๒  แผนการฟื้นฟูบูรณะ 

๔. รายละเอียดการปฏิบัติ 
๔.๑  การปฏิบัติก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วย 

          ๔.๑.๑ แผนการตรวจตรา เป็นแผนการเฝ้าระวังป้องกันและส ารวจตรวจตราระบบความ
ปลอดภัยและความเรียบร้อยของอาคาร ส านักงาน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ โดยด าเนินการ 
ดังนี ้

• จัดให้มีคณะเจ้าหน้าที่ในการด าเนินการตามแผนการตรวจตรา 
• จัดท าแผนการติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ เช่น เครื่องตรวจจับควัน (Smoke  

Detector) เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) ระบบสปริงเกอร์น้ า ถังดับเพลิงแบบมือถือชนิด
ผงเคมีแห้ง สัญญาณแจ้งเหตุและป้ายเตือน เป็นต้น 
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• ส ารวจตรวจตราระบบความปลอดภัยของอาคาร เส้นทางอพยพหนีไฟ  
เครื่องมืออุปกรณ์ในการดับเพลิง และอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

• ส ารวจตรวจตราความปลอดภัยบริเวณส านักงาน อาคาร สถานที่ วัสดุ ซึ่งอาจ 
เป็นจุดเริ่มต้นที่ท าให้เป็นสาเหตุการเกิดอัคคีภัย หากพบบริเวณใดเป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยให้รีบ
แก้ไขหรือเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ 

• ทดสอบประสิทธิภาพการท างานของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้  รวมถึง  
การซ่อมบ ารุงและตรวจตราปั๊มน้ า สายท่อน้ า และถังดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคารให้ใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยถังดับเพลิงจะต้องมีสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิงตามปริมาตรที่ก าหนดและ
เปลี่ยนน้ ายาตามวาระและอายุของน้ ายานั้น และต้องติดตั้งในที่เห็นได้ชัดเจนสามารถหยิบใช้งานได้
สะดวกไม่มีสิ่งกีดขวาง 

• จัดท าป้ายสื่อความหมายปลอดภัย เช่น “ทางหนีไฟ” ต้องเห็นชัดเจนทั้งกลางวัน 
และกลางคืน ป้ายข้อความเตือน “ห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดเพลิงไหม้” “ทางเข้า” และ “ทางออก” เป็นต้น 

• แจ้งเส้นทางอพยพหนีไฟ และขนย้ายทรัพย์สินให้ทุกคนรับทราบ 
• ทุกคนส ารวจตรวจตรา อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ ให้อยู่ในสภาพ 

สมบูรณ์ใช้งานได้ดี ไม่มีเสียหายหรือช ารุด ตลอดจนก าจัดแหล่งสะสมเชื้อเพลิง เช่น กระดาษ และวัสดุ
อื่น ๆ ที่ติดไฟได้ง่าย เป็นต้น 

• จัดท าผังการติดต่อสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน ผู้ดูแลอาคารหรือ 
ห้องเวรรักษาความปลอดภัย สถานีต ารวจในพื้นที่ และสถานีดับเพลิงใกล้เคียงโดยท าป้ายติดให้เห็น
ชัดเจนและทั่วถึง 

• จัดท าสัญลักษณ์ของบัญชีทรัพย์สิน ตลอดจนเอกสารส าคัญที่สามารถขนย้าย 
ได้เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยเรียงล าดับความส าคัญ เช่น ก าหนดแถบสีแดง หมายถึง มีความส าคัญ
อันดับ ๑ ให้ขนย้ายก่อน แถบสีเขียว หมายถึง มีความส าคัญอันดับ ๒ ให้ขนย้ายล าดับต่อมา พร้อมแจ้ง
ให้ทุกคนในหน่วยงานรับทราบและเข้าใจร่วมกัน 

 ๔.๑.๒ แผนการอบรม  เป็นแผนการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
และการอพยพหนีไฟส าหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ดังนี้ 
                         • การฝึกอบรมให้ความรู้  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
การดับเพลิงเบื้องต้น วิธีใช้อุปกรณ์ดับเพลิงประเภทต่าง ๆ การดูแลอุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคาร 
รวมถึงทราบต าแหน่งที่ตั้งเมนสวิทซ์ตัดตอนทางไฟฟ้า (cut-out)  ถังดับเพลิงภายในหน่วยงานของตน
หรือใกล้เคียง และวิธีปฏิบัติในการตัดกระแสไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉิน และพร้อมที่จะตัดไฟได้เมื่อเกิดเหตุ
เพลิงไหม้ขึ้น ทราบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) โดยสัญญาณดังกล่าวจะต้องให้ทุกคนที่
อยู่ภายในอาคารได้ยินทั่วถึงกัน ทราบวิธีการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และการรายงานผู้บังคับบัญชาตลอดจน
เรียนรู้วิธีการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้นในกรณีฉุกเฉิน 
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     • การฝึกซ้อม ฝึกปฏิบัติโดยการฝึกซ้อมการระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ 
ตามความเหมาะสมอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง 
  ๔.๑.๓  แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย  โดยเน้นความส าคัญของการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ภายในสถานที่ท างาน ให้ทุกคนได้มีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
ป้องกันและระงับ อัคคีภัย ตลอดจนสร้างจิตส านึกให้ทุกคนตระหนักในการป้องกันและระงับอัคคีภัย  
 ๔.๒  การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วย  
                ๔.๒.๑ แผนการดับเพลิง 
  • การแจ้งเหตุ กรณีเกิดเหตุในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ รายละเอียด
ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร ผังการปฏิบัติหน้าที่  (ภาคผนวก ก.) 
      • การดับเพลิงขั้นต้น ผู้พบเหตุการณ์คนแรกท าการดับเพลิงขั้นต้นด้วย                  
ถังดับเพลิงแบบมือถือ และหากเป็นนอกเวลาราชการ ต้องรู้ต าแหน่งที่ตั้งเมนสวิทซ์ตัดตอนทางไฟฟ้า 
(cut-out)  ควรรีบตัดไฟลงก่อน รีบแจ้งเหตุที่ผู้อยู่เวรยามหรือหน่วยรักษาความปลอดภัย เพื่อช่วยกัน
ดับเพลิง  กรณีไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ให้รีบปิดหน้าต่าง ประตู ในบริเวณที่เกิดเหตุโดยเร็วที่สุด  ส่ง
สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่ใกล้ที่สุดแล้วแจ้งรายงานต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์  
          ๔.๒.๒ แผนการอพยพหนีไฟ  เมื่อเพลิงไหม้ขั้นลุกลาม ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

• ก าหนดให้มี “จุดนัดพบ” หรือ “จุดรวมพล” ที่ปลอดภัยส าหรับการอพยพ
เจ้าหน้าที่หนีไฟในหน่วยงาน  

• บุคคลที่มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ทันที เช่น ผู้ที่ท าหน้าที่
ขนย้ายทรัพย์สินและเอกสารส าคัญต่าง ๆ ให้รีบอพยพหนีไฟ เป็นต้น 

• ผู้น าทางหนีไฟ จะเป็นผู้น าทางอพยพหนีไฟไปตามทางออกที่ก าหนดไว้เป็น
จุดนัดพบหรือจุดรวมพล ห้ามหนีขึ้นข้างบนหากอาคารที่ตั้งไม่มีดาดฟ้า และไม่ควรผ่านด้านที่เกิดเพลิง
ไหม้ หากมีกลุ่มควันให้คลานต่ า และห้ามใช้ลิฟต์เป็นทางหนีไฟ 

• ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ ให้ตรวจสอบยอดพร้อมรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หาก
พบว่ายังอพยพหนีไฟออกมาไม่ครบตามจ านวนจริง จะได้ท าการค้นหาเพื่อช่วยชีวิตต่อไป 

• หน่วยปฐมพยาบาลท าการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในกรณีมีผู้เป็นลมบาดเจ็บ
หรือหมดสติให้รีบน าส่งแพทย์ พยาบาลโดยเร็ว 

  • ควบคุมไม่ให้ใครกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้เก็บสิ่งของส่วนตัวอีก 
๔.๓  การปฏิบัติภายหลังเพลิงสงบ ประกอบด้วย 

         ๔.๓.๑ แผนการบรรเทาทุกข์  ปฏิบัติต่อเนื่องจากขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ ดังนี ้    
     • ประสานงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาล 

    • ส ารวจ ประเมินความเสียหาย และรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้ 
    • การรายงานตัวของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย และก าหนดจุดนัดพบหรือจุดรวมพล

ของบุคลากร     
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         ๔.๓.๒ แผนการฟื้นฟูบูรณะ 
     • ให้ความช่วยเหลือและปฏิรูปฟื้นฟูบูรณะขั้นต้น โดยการจัดตั้ง “หน่วยบรรเทา

ทุกข์”ร่วมกับ “หน่วยระงับภัย” 
         • ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยจากเหตุเพลิงไหม้ และด าเนินการน าส่ง
อย่างถูกต้อง 

     • ขนย้ายผู้ประสบภัยและทรัพย์สินไปยังที่ปลอดภัย 
     • ส ารวจความเสียหายและความต้องการด้านต่างๆ 
    • ปฏิบัติการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างขวัญและก าลังใจของเจ้าหน้าที่ให้ 

กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว 
   • ปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขความเสียหายให้กลับคืนสูสภาพปกติ 
   • รักษาความสงบเรียบร้อยของพื้นที่เกิดเหตุ 

๕. อัตราก าลังบุคลากร 
๕.๑  เจ้าหน้าที่ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา โดยแบ่งเป็น 

 ๕.๑.๑  พนักงานส่วนต าบล  จ านวน  ๑๕  อัตรา 
 ๕.๑.๒  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  ๕  อัตรา 
 ๕.๑.๓  พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  ๓   อัตรา 

๕.๒   เจา้หนา้ทีภ่ายนอกหนว่ยงาน  ได้แก ่
 ๕.๒.๑  เทศบาลต าบลช านิ 

๕.๒.๒  สถานีต ารวจภูธรช านิ 
๕.๒.๓  โรงพยาบาลช านิ 

๖. การแบ่งมอบภารกิจ  มีดังนี ้
๖.๑   ก าหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ให้มีการก าหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ใน

แผนตั้งแต่ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ โดยแบ่งชุด
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย 

๖.๑.๑  ผู้บัญชาการเหตุการณ์ คือ หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดชุมพร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่ดังนี้ 

   • สั่งการให้ชุดปฏิบัติการดับเพลิงท าการดับเพลิงเบื้องต้น 
   • เมื่อได้รับรายงานว่าไม่สามารถควบคุมเพลิงไหม้ได้ ให้สั่งการใช้แผนอพยพหนีไฟ 
   • แจ้งให้ชุดประสานงานและประชาสัมพันธ์ทราบเพื่อขอก าลังสนับสนุนจาก 

หน่วยงานภายนอกมาช่วยเหลือ 
   • ประสานงานกับชุดปฏิบัติการดับเพลิงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออ านวย 

ความสะดวก 
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๖.๑.๒  ชุดประสานงานและประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ดังนี ้
 • ประกาศแจ้งเหตุเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบ 
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 
 • ประชาสัมพันธ์ ณ ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจเพื่อควบคุมสถานการณ์ตาม

ค าสั่งของผู้บัญชาการเหตุการณ์ 
 • อยู่ประจ าศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจเพื่อติดตามสถานการณ์โดยใกล้ชิด 
 • เตรียมข้อมูลการแถลงข่าวให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์ 

๖.๑.๓  ชุดปฏิบัติการดับเพลิง ท าหน้าที่ดับเพลิงเมื่อมีการลุกไหม้เกิดขึ้น โดยใช้ถัง
ดับเพลิงแบบมือถือ ที่มีอยู่ตามชั้นต่างๆ เพื่อท าการดับเพลิงในเบื้องต้นก่อนหากไม่สามารถควบคุม
เพลิงได้ ให้รายงานผู้บัญชาการเหตุการณ์ เพื่อประสานขอความช่วยเหลือต่อไป 

๖.๑.๔  ชุดสนับสนุนข้อมูลโครงสร้างอาคารและสาธารณูปโภค ท าหน้าที่น าเสนอข้อมูล
แผนผังของอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ตลอดจนอุปกรณ์ดับเพลิงของแต่ละชั้นในอาคาร ให้กับผู้
บัญชาการเหตุการณ์และทีมกู้ชีพกู้ภัย ทราบเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาวางแผนการบัญชาการ
ดับเพลิงต่อไป 

๖.๑.๕  ชุดค้นหาและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ท าหน้าที่ค้นหา ตรวจสอบว่ามีผู้ติดค้างอยู่
ภายในอาคารหรือห้องต่างๆ หรือไม่ และต้องมีความเข้าใจหลักในการเคลื่อนย้าย การปฐมพยาบาล
เบื้องต้นในลักษณะต่างๆ พร้อมทั้งให้ค าแนะน าผู้ประสบภัยออกจากอาคารที่เกิดเหตุมายังศูนย์
อ านวยการเฉพาะกิจได้อย่างปลอดภัย 

๖.๑.๖  ชุดเคลื่อนย้ายทรัพย์สินและเอกสารส าคัญ คือชุดที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
ของหน่วยงาน ว่าเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นให้อนุญาตเคลื่อนย้ายทรัพย์สินที่มีค่าและเอกสารส าคัญไปยังศูนย์
อ านวยการเฉพาะกิจได้ทันที พร้อมทั้งเคลื่อนย้ายทรัพย์สินไม่ให้กีดขวางการดับเพลิง 

๖.๑.๗  ชุดทะเบียนและข้อมูลเจ้าหน้าที่ ท าหน้าที่ ตรวจเช็ครายชื่อเจ้าหน้าที่ร่วมกับ
ผู้รับผิดชอบประจ าชั้นแต่ละชั้น และรายงานแจ้งผลการตรวจรายชื่อเจ้าหน้าที่ให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์
ทราบ รวมถึงควบคุมไม่ให้เจ้าหน้าที่กลับเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุอีก ยกเว้นได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการ
เหตุการณ์ เท่าน้ัน 

๖.๑.๘  ชุดปฐมพยาบาล ท าหน้าที่ทั้งในอาคารที่เกิดเหตุ และ ณ ศูนย์อ านวยการเฉพาะ
กิจตลอดเวลา โดยจ าแนกผู้บาดเจ็บและให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้น ก่อนน าส่งศูนย์อ านวยการ
เฉพาะกิจ  หากบาดเจ็บมากให้แจ้งผู้บัญชาการเหตุการณ์ก่อน ประสานการส่งต่อไปยังโรงพยาบาล
ใกล้เคียง พร้อมทั้งจัดท าบัญชีรายชื่อผู้บาดเจ็บ การรักษา และรายงานเป็นระยะๆ ต่อผู้บัญชาการ
เหตุการณ์ 

๖.๑.๙  ชุดบัญชีและการเงิน ท าหน้าที่อ านวยความสะดวก ด้านค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งท า
บัญชีรับ-จ่าย  
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๖.๒  ข้อพึงปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทุกคน มีดังนี้ 
๖.๒.๑  เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎในเรื่องความปลอดภัยในที่ท างาน ดังนี้ 

     • ห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่ที่ก าหนดรวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสูบ
บุหรี่ ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดไฟไหม้ได้ง่าย 

     • ห้ามก่อไฟในบริเวณที่ได้ก าหนดไว้โดยเด็ดขาด ยกเว้นได้รับอนุญาตจาก
ผู้รับผิดชอบบริเวณนั้น 
      • ช่วยกันดูแลส ารวจตรวจตราบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย และห้องที่
เก็บสารไวไฟหรือวัสดุติดไฟง่ายหรือสารเคมี โดยไม่ให้มีการก่อหรือจุดไฟหรือมีความร้อนใกล้พื้นที่ 
หรือห้องดังกล่าวในรัศมีกว่า ๑๐ เมตรขึ้นไป และต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพร้อมเครื่อง
ดับเพลิงชนิดแบบมือถือเตรียมพร้อมไว้อยู่เสมอ 

๖.๒.๒  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องปฏิบัติตามวิธีการป้องกันอัคคีภัยในสถานที่ท างาน 
ดังนี ้

    • ตรวจเช็คอุปกรณ์เกี่ยวกับสายไฟ ปลั๊กไฟ การต่อสายดิน หลอดไฟ สวิทซ์ 
ไฟฟ้าและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย หรือถ้าอุปกรณ์
ช ารุดไม่ได้มาตรฐานต้องแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และไม่ควรใช้ปลั๊กไฟทีมีการต่อใช้ไฟมากเกินไป
เพราะอาจท าให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งอาจจะท าให้เกิดอัคคีภัยได้ 
                        • ประชาสัมพันธ์เรื่องการใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
                       • ก าจัดขยะและวัสดุที่ติดไฟง่ายในบริเวณที่ได้ก าหนดไว้ 
                       • เสื้อผ้าที่ใช้งานเมื่อเปียกหรือเปื้อนสารไวไฟควรรีบท าการเปลี่ยนใหม่ทันที 
เพราะอาจจะไปสัมผัสความร้อนหรือเปลวไฟท าให้เกิดการลุกไหม้ได้ 
                       • ป้องกันจากการรั่วไหลของสารไวไฟหรือเชื้อเพลิงชนิดเหลวและแก๊ส เมื่อได้
กลิ่นหรือพบจุดรั่วไหล ให้รีบแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบมาท าการแก้ไขทันที 
                      • ป้องกันและก าจัดการรั่วไหลของน้ ามันรถในบริเวณที่เก็บสารไวไฟหรือเก็บ
ถังแก๊ส 

๗. การติดต่อสื่อสาร 
๗.๑ การสื่อสาร กรณีภาวะปกติให้ใช้ระบบโทรศัพท์ปกติ/โทรศัพท์เคลื่อนที่  
๗.๒ กรณีฉุกเฉินใช้วิทยุสื่อสารคลื่นความถี่หลัก VHF/FM นามเรียกขาน ช้างศึก ความถี่หลัก 

๑๖๒.๕๗๕ MHz และความถี่รอง ๑๖๒.๖๕๐ MHz 
๗.๓) การติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตามภาคผนวกที่เกี่ยวข้องประกอบแผน

ป้องกันและระงับอัคคีภัย 
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๘. การรายงาน 
๘.๑) หน่วยปฏิบัติการทุกหน่วยต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น

พร้อมทั้งข้อสังเกต (ถ้ามี) 
๘.๒) หน่วยงานต้องรายงานความเสียหายและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่อผู้บังคับบัญชา 

 
 
                                                  (ลงชื่อ) จ่าเอก         ผูเ้สนอแผน 
                      (ธีรศักดิ์   กิตติอุดมพันธ์) 
                                                                      หัวหน้าส านักปลัด 
 
 

(ลงชื่อ)                                      ผูเ้ห็นชอบแผน 

         (นางสมปอง   ภูอาจดั้น) 
                   ปลดัองค์การบรหิารส่วนต าบลช่อผกา 
 
 

(ลงชื่อ)                                     ผู้อนุมัติแผน 
           (นายส ารวย   บ่อไทย) 
                                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
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ภาคผนวก  ก  : การตดิตอ่สือ่สาร 
 
 
 ๑. งานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลชอ่ผกา 
 • โทรศัพท์  ๐ ๔๔๖๖  ๓๙๔-๕      
            • โทรสาร  ๐  ๗๗๕๐  ๓๒๓๐ , สป.มท. ๖๖๑๓๖ หรือสายด่วน ๑๗๘๔   

  • วิทยุสื่อสาร ความถี่หลัก ๑๖๒.๕๗๕ MHz และความถี่รอง ๑๖๒.๖๕๐ MHz 
  • นามเรียกขาน  ช้างศึก 

            • Website : http://www.chaophaka.go.th 
                

๒. หน่วยงานภายนอกเพือ่การสนบัสนนุ 
 • หน่วยงานภายนอกในเขตท้องที่ ที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือด้านอัคคีภัย 
 

ที ่ หนว่ยงาน โทรศพัท/์โทรสาร ความถี ่ นามเรยีกขาน 
๑ เทศบาลต าบลช านิ  

(งานป้องกันฯ) 
๐  ๔๔๖๐  ๙๑๓๕ ๑๖๕.๑๑๐ ช้างน้ า 

๒ สถานีต ารวจภูธรช านิ ๑๙๙ และ ๐ ๔๔๖๐ ๙๐๙๑ ๑๖๕.๕๕๐ ช านิ 
๓ โรงพยาบาลช านิ ๑๙๑ และ ๐ ๔๔๖๐ ๙๐๕๔   
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ภาคผนวก  ข  : แผนการตรวจตรา 
 
 

หนว่ยงาน   :  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
บรเิวณทีต่รวจตรา   :  บริเวณภายในส านักงานและทางเดินด้านหน้า 
หมายเลขโทรศพัท ์  :  ๐  ๔๔๖๖  ๓๙๔-๕  
ผูต้รวจตรา..........................................................................วันที.่............................................................................. 
 

ที ่ รายการตรวจสอบ 
ความเหน็ของผูต้รวจตรา สว่นที่

ตอ้งแกไ้ข 
หมายเหต ุ

ปลอดภยั ไมป่ลอดภยั 
๑ แหล่งเก็บวัสดุเชื้อเพลิง     
๒ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า/การถอด

เต้าเสียบเมื่อไม่ใช้ 
    

๓ เครื่องดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง     
๔ สัญญาณแจ้งเหตุ เครื่องตรวจจับควัน  

เครื่องตรวจจับความร้อน  ระบบ  
สปริงเกอร์น้ า ป้ายเตือน 

    

๕ บันไดหนีไฟและช่องทางหนีไฟ     
๖ สิ่งกีดขวางในการอพยพหนีไฟ     
๗ อื่น ๆ     

     ความคิดเห็นเพิ่มเติม  ๑.............................................................................................................................. 
                                 ๒........................................................................................ ..................................... 

*** อาจมีรูปภาพประกอบการตรวจตรา 
 
 
 
 

   ลงชื่อ......................................................ผู้ตรวจสอบ     ลงชื่อ....................................................ผู้เห็นชอบ 
         (.....................................................)                        (.....................................................) 
ต าแหน่ง......................................................              ต าแหน่ง........................................ .............. 
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N 

 

ภาคผนวก  ค : แผนการดบัเพลงิ  (๑ :๒) 
 

๑. แผนผังส านกังานและเสน้ทางการอพยพหนไีฟ 
    ๑.๑  ชัน้ลา่ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไปรวมกัน ณ จุดรวมพล 
    ๑.๒  ชัน้บน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เส้นทางหนีไฟ 
 
 
 

• ส านักปลัด 
• กองสวัสดิการ 

    กองคลัง 

ที่นั่ง
รับรอง 
ผู้มารับ
บริการ 

ทางขึ้นชั้น ๒ 

ทางขึ้นด้านหน้า 

 ทางขึ้นด้านหลัง 

ห้องน้ าชาย ห้องน้ าหญิง 

• กองช่าง 
• กองการศึกษา 

    ห้อง
นายก 

ทางลงชั้นล่าง 

ห้องน้ า 

          ประตูทางออก 

   ห้องปลัด 

ระเบียงด้านหน้า 
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ภาคผนวก  ค : แผนการดบัเพลงิ  (๒ : ๒) 
 
๒. ก าหนดตวับคุคลและหนา้ที/่การวางก าลงัเขา้ดบัเพลงิเบือ้งตน้/ผจญเพลงิเพือ่ปอ้งกนัการลกุลาม 

ชือ่/สกลุ ต าแหนง่/สงักดั เบอรโ์ทรศพัท ์
  นายมานพ   จันทร์นพคุณ พนักงานขับรถยนต์ ๐๘  ๔๔๒๙  ๗๕๒๐ 
  นายวีรชาติ  เดื่อดิน พนักงานจ้างทั่วไป ๐๙  ๕๖๐๙  ๓๕๑๕ 
 
๓. รายชือ่บคุลากรทีผ่า่นการฝกึอบรมดา้นอคัคภียั 

ชือ่/สกลุ ต าแหนง่/สงักดั เบอรโ์ทรศพัท ์
  นายมานพ   จันทร์นพคุณ พนักงานขับรถยนต์ ๐๘  ๔๔๒๙  ๗๕๒๐ 
  นายวีรชาติ  เดื่อดิน พนักงานจ้างทั่วไป ๐๙  ๕๖๐๙  ๓๕๑๕ 
 
๔. ขอ้มลูอืน่ๆ ทีเ่หน็วา่ควรบรรจไุว้ในแผนการดบัเพลงิของส านกั / กอง / หน่วยงาน 
    - การพัฒนาบุคลากรในแต่ละส านัก/กอง/หน่วยงาน ประจ าปี 
    - การตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการดับเพลิงเป็นประจ าทุกเดือน 
    - การก าหนดพื้นที่ / จุดเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย 
    - การฝึกซ้อมแผนดับเพลิงภายในหน่วยงานประจ าปี 
    - ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
    - การฝึกปฏิบัติในการใช้ถังเคมีดับเพลิงของบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน 
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ภาคผนวก  ง : แผนการอพยพหนไีฟ  (๑ : ๔) 
 

๑. บญัชรีายชือ่ของขา้ราชการ/พนักงาน/ลกูจา้งในสงักดัทกุคน  
 

ที ่ ชือ่-สกลุ ต าแหนง่ มอืถอื นามเรยีกขาน 
๑  นายส ารวย  บ่อไทย  นายก อบต. ๐๘  ๕๔๙๐  ๗๗๘๘ ช้างศึก ๑ 
๒  นายช านาญ  สุภาษิต  รองนายก อบต. ๐๘  ๕๐๒๓  ๘๘๔๔ ช้างศึก ๒ 
๓  นายทองดี  ปะริโต  รองนายก อบต. ๐๘  ๘๔๘๒  ๐๐๗๓ ช้างศึก ๓ 
๔  นายธรรธราธิป  จันทร์วิเชียร  เลขานายก อบต. ๐๘  ๗๘๓๐  ๗๘๓๑ ช้างศึก ๔ 
๕  นางสมปอง  ภูอาจดั้น  ปลัด อบต. ๐๘  ๑๙๗๖  ๔๔๗๘ ช้างศึก ๐๑ 
๖  นายชาญลิตร  อนัคทัศน์  รองปลัด อบต. ๐๘  ๙๖๓๐  ๑๘๑๐ ช้างศึก ๐๒ 
๗  จ.อ.ธีรศักดิ์  กิตติอุดมพันธ์  หัวหน้าส านักปลัด อบต. ๐๙  ๕๖๐๙  ๓๕๑๕ ช้างศึก ๐๓ 
๘  นายอุดม  ทวีศรี  ผอ.กองช่าง ๐๘  ๐๑๖๒  ๑๑๕๕ ช้างศึก ๐๔ 
๙  นางสิราวรรณ  เริกชัย  ผอ.กองคลัง ๐๘  ๗๒๔๔  ๔๙๖๖  
๑๐ นางสาวอทิรัตน์  ขันน้อย  นักพัฒนาชุมชน ๐๘  ๗๒๑๖  ๙๘๒๒  
๑๑ นางสาวแก้วมณี  รุ่งเรือง  นักวิชาการศึกษา ๐๘  ๔๘๒๗  ๕๐๘๔  
๑๒ นางวิลาวัลย์  โสรี  นักวิชาการเงินและบัญชี ๐๘  ๕๖๘๒  ๓๙๙๘  
๑๓ นางสาวพัชรมัย  ศรีผดุง  นักวิชาการคลัง ๐๘  ๑๙๗๔  ๑๓๒๐  
๑๔ นางสาวกิตติยาภา  เหนี่ยวบุปผา  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ๐๘  ๗๗๗๖  ๓๗๘๘  
๑๕ นางสาวสุภมาส  ร่วมชาติ  บุคลากร ๐๘  ๐๓๗๕  ๔๒๔๘  
๑๖ นางสาวอลิสา  สุขกล่ า  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๐๘  ๕๖๘๒  ๓๔๔๐  
๑๗ นางสาวโสรยา  เล็กประโคน  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ๐๘  ๔๔๗๔  ๔๑๔๖  
๑๘ นายอุทิศ  หล้าแหล่ง  นายช่างโยธา ๐๘  ๘๐๙๖  ๙๑๕๙ ช้างศึก ๐๕ 

๑๙ นายเมธี  ดวงกระโทก  เจ้าพนักงานธุรการ ๐๘  ๐๗๒๐  ๙๕๕๐ ช้างศึก ๐๖ 

๒๐ นายยงยุทธ  คงพลปาน  พนักงานประจ าโรงสูบน้ า ๐๙  ๐๘๗๓  ๖๐๔๕ ช้างศึก ๐๗ 

๒๑ นายคมสันต์  นรัฐกิจ  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  ช้างศึก ๐๘ 

๒๒ นายมานพ  จันทร์นพคุณ  พนักงานขับรถยนต์ ๐๘  ๔๔๒๙  ๗๕๒๐ ช้างศึก ๐๙ 

๒๓ นายวีรชาติ  เดื่อดิน  พนักงานจ้างทั่วไป ๐๘  ๓๑๒๑  ๖๘๒๑ ช้างศึก ๑๐ 

๒๔  นายวิชัย  การอินทร์  พนักงานจัดสวน ๐๙  ๘๑๙๘  ๕๕๙๑  
๒๕   นางบัวหลัน   ตาชูชาติ  ครูผู้ดูแลเด็ก ๐๘  ๕๓๑๓  ๓๗๖๖  
๒๖ นางสาวสุภาพ  ดรุณศิลป์  ครูผู้ดูแลเด็ก ๐๘  ๘๑๒๘๑  ๑๘๙๓  
๒๗ นางอติกานต์  เผ่าทรงพล  ครูผู้ดูแลเด็ก ๐๘  ๒๑๔๙  ๓๘๐๘  
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ภาคผนวก  ง : แผนการอพยพหนไีฟ  (๒ : ๔) 
 

ที ่ ชือ่-สกลุ ต าแหนง่ มอืถอื นามเรยีกขาน 
๒๘ นางสาคร  เข้าเมือง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ๐๘  ๖๘๖๗  ๓๐๓๗  
๒๙ นางเตือนจิตต์  แสนกุรัง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ๐๘  ๒๘๖๐  ๔๖๓๒  
๓๐ นางสาวสายฝน  ประวรรณรัมย์  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ๐๘  ๕๖๓๒  ๕๖๗๗  
๓๑ นางส าอาง  ศรีโสภณ  คนงานทั่วไป ๐๘  ๐๖๐๓  ๑๗๕๗  

 
๒. ขอ้ควรปฏบิตัใินการอพยพหนไีฟ 

 

การปฏบิตั ิ

๑. พยายามตั้งสติอย่าตื่นตกใจ และปฏิบัติตามขั้นตอนการหนีไฟตามที่ก าหนดไว้ 
๒. เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าแนะน าของผู้น าการอพยพ เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร หรือพนักงานรักษาความ  
    ปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง 
๓. เก็บรวมรวมเอกสาร หรือทรัพย์สินที่ส าคัญเข้าตู้ หรือโต๊ะและปิดล็อคให้เรียบร้อย 
๔. เมื่อเดินออกจากห้องแล้ว ห้ามเดินย้อนกลับเข้าไปอีก ไม่ว่าจะลืมสิ่งของใดๆ ก็ตาม 
๕. การอพยพหนีไฟ ควรใช้วิธีการเดินเร็ว ไม่ควรวิ่ง และห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด 
๖. การเดินในช่องบันไดหนีไฟ ควรเดินเรียงกันเป็นแถว (๑-๒ แถว) เพื่อป้องกันการเบียดเสียดและ          
    หกล้ม 
๗. ไม่ควรเดินคุยกัน สายตาควรมองขั้นบันได มือจับที่ราวบันได อย่าผลักหรือดันคนข้างหน้า 
๘. หากท่านออกจากบันไดหนีไฟเป็นคนสุดท้าย ให้ปิดประตูหนีไฟ เพื่อป้องกันควันไฟเข้าไปในช่อง   
    บันไดหนีไฟ 
๙. ให้อพยพหนีไฟลงสู่ชั้นล่างเท่านั้น ห้ามอพยพหนีไฟขึ้นไปบนดาดฟ้าโดยเด็ดขาด ยกเว้นกรณี  
    จ าเป็นที่ไม่สามารถอพยพสู่ชั้นล่างได้ 
 

 
๓. จดุนดัพบ/จดุรวมพล 
 

สถานที/่บรเิวณ 

บริเวณหน้าเสาธงองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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ภาคผนวก  ง : แผนการอพยพหนไีฟ  (๓ : ๔) 
 
๔. เสน้ทางอพยพหนีไฟ (พรอ้มผงั) 

 

เสน้ทางอพยพ 
เส้นทางที่ ๑ ทางออกด้านหน้าอาคาร (ทิศใต้) กรณีมีเหตุเพลิงไหม้ด้านทิศตะวันออก ให้ลงทางบันได

และไปทางออกด้านหน้าอาคาร (ทิศใต้) แล้ว ไปจุด
รวมพล หน้าเสาธงองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 

เส้นทางที่ ๒ ทางออกด้านหลังอาคาร (ทิศ
เหนือ) 

กรณีมีเหตุเพลิงไหม้ด้านทิศตะวันตก ให้ลงทางบันได
และไปทางออกด้านหลังอาคาร (ทิศเหนือ) แล้วอ้อม
ไปทางด้านหลังอาคารด้านทิศเหนือ ไปที่จุดรวมพล 
หน้าเสาธงองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 

 
๕. ผูน้ าการอพยพ (พรอ้มผูท้ าหนา้ทีส่ ารองคนที ่๑ และ ๒) 
 

ชื่อ/สกุล ต าแหน่ง/สังกัด เบอร์โทรศัพท ์
๑. นางสมปอง  ภูอาจดั้น ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ๐๘  ๑๙๗๖  ๔๔๗๘ 
๒. นายชาญลิตร  อนัคทัศน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ๐๘  ๙๖๓๐  ๑๘๑๐ 
๓. นายอุดม  ทวีศรี ผู้อ านวยการกองช่าง ๐๘  ๐๑๖๒  ๑๑๕๕ 
 
๖. ก าหนดผูค้วบคมุและตรวจสอบยอดผูอ้พยพ (พรอ้มผูท้ าหนา้ทีส่ ารอง คนที ่๑ และ๒) 
 

ชื่อ/สกุล ต าแหน่ง/สังกัด เบอร์โทรศัพท ์
๑. นางสิราวรรณ  เริกชัย ผู้อ านวยการกองคลัง ๐๘  ๗๒๔๔  ๔๙๖๖ 
๒. นางสาวพัชรมัย  ศรีผดุง นักวิชาการคลัง ๐๘  ๑๙๗๔  ๑๓๒๐ 
๓. นางสาวอทิรัตน์   ขันน้อย นักพัฒนาชุมชน ๐๘  ๗๒๑๖  ๙๘๒๒ 
 
๗. ผูท้ าหนา้ทีป่ระสานหลกักรณเีกดิภยั (พรอ้มผูท้ าหนา้ทีส่ ารอง คนที ่๑ และ๒) 
 

ชื่อ/สกุล ต าแหน่ง/สังกัด เบอร์โทรศัพท ์
๑. นายเมธี  ดวงกระโทก เจ้าพนักงานธุรการ ๐๘  ๐๗๒๐  ๙๕๕๐ 
๒. นางสาวอลิสา  สุขกล่ า เจ้าพนักงานธุรการ ๐๘  ๕๖๘๒  ๓๔๔๐ 
๓. นางสาวโสรยา  เล็กประโคน เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ๐๘  ๔๔๗๔  ๔๑๔๖ 
 
 



 

 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
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๘. รปูแบบการน าอพยพและการปฏบิตัหินา้ที ่ณ จดุรวมพล 
 

การปฏิบัติ  รายละเอียด/กิจกรรม 
๑. ให้มีผู้น าการอพยพ  ท าหน้าที่น า
ทางและควบคุมตรวจสอบผูอ้พยพ 

ผู้น าการอพยพ ท าการอพยพเจ้าหน้าที่ทุกคนไปตามเส้นทางที่
ปลอดภัย ไปยังจุดรวมพลที่ก าหนดไว้ 

๒. การตรวจสอบจ านวนผู้อพยพ เมื่อถึงที่ปลอดภัย ให้ตรวจสอบจ านวนผู้อพยพทั้งหมด หาก
พบว่ามีผู้ติดค้างอยู่ภายในอาคารให้รีบแจ้งผู้ประสานงานทันที 

๓. การดูแล ควบคุมผู้อพยพ ดูแล ตรวจสอบผู้ที่อาจได้รับบาดเจ็บ มีความตกใจ วิตกกังวล 
และคอยให้ความช่วยเหลือ 

 
 
 
 
 
 
 
 


