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บทน ำ 

  ปัจจุบันสถานการณ์สาธารณภัยของประเทศไทยทั้งที่เกิดจากเกิดจากธรรมชาติและการกระท าของ
มนุษย์ มีปัจจัยหลักมาจากสาเหตุหลายประการ สาเหตุจากธรรมชาติ  เช่น อุทกภัย ดินโคลนถล่ม แผ่นดินไหว 
พายุฤดูร้อน มีความถี่และความรุนแรงมากขึ้น สาเหตุจากการกระท าของมนุษย์ เช่น การตัดไม้ท าลายป่า การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่จ ากัด การขยายตัวของชุมชนเมือง และภาคอุตสาหกรรมที่ท าลายสิ่งแวดล้อม ท าให้
สภาพภูมิอากาศของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง สภาพอากาศแปรปรวน อากาศร้อนจัด และหนาวจัด  หรือมีฝนตก
ปริมาณมากเป็นเวลานาน ส่งผลให้เกิดน้ าท่วมหนักและแผ่นดินถล่ม ซึ่งสาธารณภัยดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อชีวิต
และความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดทั้งสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ ประชาชน ชุนชน และของรัฐ 
   เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา มีหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่น โดยมีผู้บริหาร
ท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น  และมีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ช่วย
ผู้อ านวยการท้องถิ่น รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่น และ
ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดและผู้อ านวยการอ าเภอตามที่ได้รับมอบหมาย เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา           
จึงต้องมีการเตรียมพร้อมและรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ได้ตลอดเวลา จึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖3 ขึ้น 
ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และสอดคล้องกับแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัด/อ าเภอ เพื่อให้การบริหารจัดการสาธารณภัยเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งระบบ  และเพื่อประโยชน์
ในการป้องกันและบรรเทา   สาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน 
และสร้างพื้นที่ให้เป็นท้องถิ่นที่ปลอดภัย โดยให้ความส าคัญกับหลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่
ประกอบด้วยการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ได้แก่ การป้องกัน การลดผลกระทบ และการเตรียมความพร้อม ควบคู่
กับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่  การเผชิญเหตุ และการบรรเทาทุกข์ รวมทั้งการฟ้ืนฟู ได้แก่ การฟ้ืนสภาพและการ
ซ่อมสร้าง การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม ตามวงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  

                           
 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา                  
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 ๑. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม การแจ้งเตือนภัย และการด าเนินการช่วยเหลือให้แก่
หน่วยงานในระดับท้องถิ่นในกรณีเกิดสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. เพ่ือให้ประชาชนใน เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุสา
ธารณภัย  
 



รู้ทันอัคคีภัย 
ปัจจุบันสถานการณ์สาธารณภัยของประเทศไทยทั้งที่เกิดจากเกิดจากธรรมชาติและการกระท าของ

มนุษย์ มีปัจจัยหลักมาจากสาเหตุหลายประการ สาเหตุจากธรรมชาติ  เช่น อุทกภัย ดินโคลนถล่ม แผ่นดินไหว 
พายุฤดูร้อน มีความถ่ีและความรุนแรงมากขึ้น 

ส่งผลท าให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา ต้องรับผลกระทบความเสียหายไปกับเพลิงไหม้ 
ย่อมสร้างความสูญเสีย และส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสภาพจิตใจของทุกคนในชุมชนเป็นอย่างมาก  
 ถึงแม้อัคคีภัยจะเป็นเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้แทบทุกที่ทุกเวลา แต่ถ้า เรามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
อัคคีภัย รวมถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่ท าให้เกิดอัคคีภัย เราก็สามารถหาทางป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ หรือ
หากเกิดขึ้นแล้ว ก็สามารถผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ 

ปัจจัยเสี่ยงท่ีท ำให้เกิดเพลิงไหม ้
เพลิงไหม้ในชุมอาจมีสาเหตุมาจากธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า การเสียดสี ของกิ่งไม้ การทับถมของสิ่งปฏิกูล

ต่างๆ จนเกิดเป็นความร้อน หรือเกิดจากความประมาท ขาดความรู้ ความระมัดระวัง และความรู้เท่าไม่ถึงการณ์
ของประชาชน ยกตัวอย่างเช่น การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ถูกวิธีจนเกิดไฟฟ้าลัดวงจร การจัดเก็บวัตถุหรือสารเค มี
ไวไฟ โดยขาดความระมัดระวัง การจุดไฟเล่นของเด็ก เป็นต้น 

“รู้ไหมว่า ที่ผ่านมา เหตุการณ์ไฟไหม้ในชุมชน เกิดจากไฟฟาลัดวงจรมากที่สุด ซึ่งเราสามารถช่วยกัน
ป้องกันได้ เพียงใส่ใจ และเพ่ิมความระมัดระวัง ให้มากขึ้นนะครับ ” 

3 สำเหตุจำกตัวเรำเอง 
1. ความประมาท มักเกิดจากความไม่ระมัดระวัง ในการใช้ชีวิตประจ าวันของเรา เช่น การใช้หรือจัดเก็บ

น้ ามัน กาซ หรือสารเคมีไวไฟอ่ืนๆ เช่น ทินเนอร์ สีพ่น สีน้ ามัน ฯลฯ ไว้ในที่ที่อาจเกิดไฟไหม้ได้ง่าย การหุงต้ม
อาหารโดยขาดการ ดูแลหรือลืมปิดถังกาซหุงต้ม หลังประกอบอาหารเสร็จ การ จุดไฟไหว้พระแล้วปล่อยทิ้งไว้ การ
เผาขยะหรือหญ้าแห้ง ในบ้านเรือนให้ประกายไฟ ปลิวไปตกในบริเวณท่ีมีเชื้อเพลิงอยู่ เป็นต้น 

2. การขาดความรู้ โดยเฉพาะความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์และ เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น การใช้ 
สายไฟที่มีขนาดไม่เหมาะสมกับ กระแสไฟที่ใช้ การใช้เครื่องใช้ ไฟฟ้าหลายเครื่องที่เต้ารับ อันเดียว สายไฟฟ้าเก่า
ช ารุด เสื่อมสภาพหรือไม่มีฉนวนหุ้ม การใช้ฟิวส์ไม่ถูกขนาด การใช้ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือช ารุด เป็น
ต้น ซึ่งล้วนเป็น สาเหตุที่ท าให้เกิดกระแสไฟฟ้า ลัดวงจรได้ 

3. ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์มักเกิดขึ้นจากเด็กนักเรียน เช่น การ เล่นประทัด ดอกไม้ไฟ หรือจุดฟืนไฟ เพ่ือ
ความสนุกสนาน เป็นต้น 

รู้แล้ว… จะป้องกัน และบรรเทำอัคคีภัยกันอย่ ำงไร 
เพราะอัคคีภัยในชุมชนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทุกเวลา จึงต้องมีการเตรียมพร้อมเพ่ือป้องกันและระงับ อัคคีภัย

ไว้ล่วงหน้าอย่างรอบด้านและครบวงจร ทั้งในช่วงก่อนเกิดอัคคีภัย ระหว่างเกิดอัคคีภัย และ หลังเกิดอัคคีภัย 
ตามวัฏจักรการบริหารจัดการอัคคีภัย เพ่ือช่วยลดความรุนแรงและลดผลกระทบที่จะเกิด กับทุกคนในชุมชน 
วัฏจักรการบริหารจัดการอัคคีภัย 

1.ก่อนเกิดอัคคีภัย การเตรียมความพร้อม  การปองกันและลดผลกระทบ 
2. ระหว่างเกิดอัคคีภัย การโต้ตอบและบรรเทาทุกข์ (การจัดการในภาวะฉุกเฉิน) 
3. หลังเกิดอัคคีภัย  การฟนฟูและการกอสร้างใหม่ 



1.ช่วงเวลาก่อนเกิดอัคคีภัย เป็นช่วงเวลาที่ต้องเตรียมการป้องกัน เพ่ือลดผลกระทบจากอัคคีภัย ด้วยการ
จัด ระบบ พัฒนาปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง โครงสร้างของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นอาคาร สถานที่หรือจะเป็นบุคลากร
ในชุมชน การจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมพร้อมในการ รับมือกับภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการปฏิบัติ ตามวิธีการต่างๆ ที่จะ
ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ หรือช่วยลดโอกาสในการเกิดอัคคีภัย 

2.ช่วงระหว่างเกิดอัคคีภัย เป็นช่วงเวลาโต้ตอบสถานการณ์ในภาวะ ฉุกเฉิน โดยการสั่งการ ประสานงาน 
และปฏิบัติการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงแผนการที่วางไว้ เพื่อให้การจัดการ กับอัคคีภัยเป็นไปอย่างมี
ระบบ และสามารถ ยุติเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว 

3.ช่วงเวลาหลังเกิดอัคคีภัย เป็นช่วงเวลาที่ต้องฟ้ืนฟูสถานที่ สิ่งของ ที่ถูกท าลาย และการให้ความ
ช่วยเหลือ ผู้บาดเจ็บหรือได้รับความเสียหายจาก อัคคีภัยให้สามารถด ารงชีวิตได้ตามปกติ รวมถึงการเร่งซ่อมแซม
อาคารสถานที่ ให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็ว 

เริ่มจำกกำร มอบหมำยหน้ำที่ให้เหมำะสม 
การจะด าเนินการป้องกันและบรรเทาอัคคีภัยทั้งในช่วงเวลาก่อนเกิดอัคคีภัย ระหว่างเกิดอัคคีภัย และ

หลังเกิดอัคคีภัยได้อย่างครบวงจรนั้น จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ในชุมชนขึ้น 
เพ่ือมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ให้บุคลากรในชุมชนได้น าไปปฏิบัติ โดยก าหนดให้ ผู้ชุมชน หรือผู้ที่มีอ านาจในการสั่ง
การเป็นผู้อ านวยการดับเพลิง ผู้ที่มีอ านาจรองลงมา ท าหน้าที่เป็นรองผู้อ านวยการดับเพลิง ผู้ช่วยและกรรมการใน
ชุมชนเป็นทีมงานในชุดต่างๆ โดยพิจารณาจาก ผู้ที่มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ หรือเลือกตามความ
เหมาะสม ซึ่งอาจจะมีหัวหน้าฝายแต่ละฝาย คอยควบคุมดูแลอีกชั้นหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้อ ำนวยกำรดับเพลิง 

คณะกรรมกำรป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน 

ฝ่ำยป้องกันและเตรียมควำม ฝ่ำยปฐมพยำบำลและเยียวยำ ฝ่ำยระงับอัคคีภัยและอพยพ 

สถำนที่ท ำกำร รองผู้อ ำนวยกำรดับเพลิง 

- ชุดปฐมพยำบำล 

- ชุดเยียวยำและฟื้นฟู 

- ชุดปฏิบัติกำรดับเพลิง 

- ชุดอพยพ 

-ชุดรักษำควำมปลอดภัย 

- ชุดส ำรวจและรวมรวมข้อมูล 

- ชุดฝึกอบรม 

ชุดประสำนงำนและประชำสัมพันธ์ 



หน้ำทีค่วำมรับผิดชอบ 
ผู้อ ำนวยก ำรดับเพลิง และรองผู้อ ำนวยก ำรดับเพลิง 

สั่งการให้ชุดปฏิบัติการดับเพลิงท าการดับเพลิง    เมื่อได้รับรายงานว่าไม่สามารถควบคุมเพลิงได้          
ให้สั่งการ โดยใช้แผนอพยพหนีไฟ แจ้งให้ชุดประสานงานและประชาสัมพันธ์ทราบ เพ่ือขอความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานภายนอก  ประสานงานกับชุดปฏิบัติการดับเพลิงและหน่วยงาน ที่เก่ียวข้อง เพ่ืออ านวยความสะดวก 
ฝ่ำยป้องกันและเตรียมควำมพร้อม 

ชุดส ารวจและรวบรวมข้อมูล  ส ารวจและรวบรวมข้อมูลของชุมชน เพ่ือน าไป ท าแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัย ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงอาคารสถานที่เพ่ือป้องกัน และลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย 

ชุดฝกอบรม   จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ครูและบุคลากร ในชุมชน จัดกิจกรรมฝกซ้อมอพยพหนีไฟ
ให้แก่ทุกคน ในชุมชน 
ฝ่ำยระงับอัคคีภัยและอพยพ 

ชุดปฏิบัติก ารดับเพลิง  ดับเพลิงเมื่อมีการลุกไหม้เกิดขึ้น โดยใช้ถังดับเพลิงแบบมือถือที่มีอยู่ ตามชั้นต่างๆ 
เพ่ือท าการดับเพลิง ในเบื้องต้นก่อน หากไม่สามารถควบคุม เพลิงได้ให้รายงานผู้อ านวยการ ดับเพลิง 

ชุดอพยพ  ค้นหาและตรวจสอบว่ามีผู้ติดค้าง อยู่ภายในอาคารหรือห้องต่างๆ หรือไม่ และต้องมีความ
เข้าใจหลัก ในการเคลื่อนย้าย การปฐมพยาบาล เบื้องต้นในลักษณะต่างๆ พร้อมทั้ง สามารถน าผู้ประสบภัย      
ออกจาก อาคารที่เกิดเหตุมายังจุดรวมพล หรือจุดนัดหมายได้อย่างปลอดภัย  ชุดรักษาความปลอดภัย    ควบคุม
บริเวณทางเข้า-ออก เพ่ืออ า นวย ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติ การดับเพลิงและชุดปฏิบัติการอ่ืนๆ      
ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปบริเวณที่ เกิดเหตุ พร้อมเฝ้าระวังพ้ืนที่เกิดเหตุ หลังเพลิงสงบเพ่ือป้องกันเหตุร้าย ต่างๆ 
ตลอด 24 ชั่วโมง 

ฝ่ำยปฐมพยำบำลและเยียวย ำ 
ชุดปฐมพยาบาล ดูแลผู้บาดเจ็บทั้งในอาคารที่เกิดเหตุ และในจุดรวมพล โดยจ าแนกผู้บาดเจ็บและให้การ

รักษาพยาบาลเบื้องต้นก่อน แล้วน าส่งต่อไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง 
ชุดเยียวย าและฟ้ืนฟู ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยทั้งทางด้าน ร่างกายและจิตใจ ด าเนินการ

ตรวจสอบความเสียหายและเร่งฟื้นฟู 
ชุดประสำนงำนและประชำสัมพันธ์  

- ประสานงานและประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่จ าเป็นตั้งแต่ขั้นตอนก่อนเกิดภัย  
- แจ้งผู้ปกครองให้มารับลูกหลานและประกาศแจ้งเหตุให้ทุกคนทราบเป็นระยะ  
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกชุมชน  
- สรุปสถานการณ์และประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนและชุมชนรอบข้างได้รับรู้ 
เตรียมพร้อม ป้องกันก่อนเกิดอัคคีภัย ช่วงเวลาก่อนเกิดอัคคีภัย เป็นช่วงเวลาที่ฝ่ายป้องกันและเตรียม

ความพร้อม ของชุมชนต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ อาคารสถานที่ และวางแนวทางป้องกัน  ไม่ให้อัคคีภัยเกิดขึ้นหรือ
ปรับปรุงจุดบกพร่องที่อาจเป็นอุปสรรค ในการป้องกันอัคคีภัย รวมถึงการแก้ไขสิ่งที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดอัคคีภัย  
ตลอดจนเตรียมนักเรียนและบุคลากรในชุมชนให้พร้อม หากจะต้องเผชิญกับเหตุอัคคีภัย ซึ่งการเตรียมการ
ทั้งหลายจะช่วยลดความสูญเสีย และท าให้ทุกคนในชุมชนได้รับผลกระทบจากอัคคีภัยน้อยที่สุด การเตรียมความ
พร้อม   



เพ่ือป้องกันชุมชนจากอัคคีภัยที่สามารถท าได้ คือ การให้ชุดส ารวจและรวบรวมข้อมูลด าเนินการส ารวจ
พ้ืนที ่ เพ่ือประเมินความเสี่ยงและเร่งแก้ไขปรับปรุง รวบรวมข้อมูล และจัดท าฐานข้อมูลทีจ่ าเป็นส าหรับป้องกัน
และระงับอัคคีภัย รวมถึงการให้ชุดฝกอบรมจัดอบรมเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับ อัคคีภัยและจัดกิจกรรมการฝึกซ้อมหนี
ไฟให้ทุกคนในชุมชนอย่างสม่ าเสมอ โดยมีชุดประสานงานและประช าสัมพันธ์คอยให้การสนับสนุนในทุกขั้นตอน 

1.ส ำรวจพื้นทีเ่พือ่ประเมินควำมเสี่ยง  

“มาดูกันดีกว่าครับ ว่าเราควรจะต้อง ส ารวจ อะไรกันบ้าง” ล าดับแรก ชุดส ารวจและรวบรวมข้อมูล
จะต้องส ารวจพ้ืนที่ทั้งภายในชุมชนและพ้ืนที่บริเวณ รอบนอกชุมชน เพ่ือดูว่ามีบริเวณใดที่ล่อแหลมหรือมีสภาพที่
เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้ง่าย หลังจากนั้น จึงน าข้อมูลพื้นที่เสี่ยงที่ส ารวจได้มาท าเป็นผังแสดงพื้นท่ีเสี่ยงต่อการ
เกิดอัคคีภัย เพื่อด าเนินการแก้ไข หรือปรับปรุงพ้ืนที่ต่อไป 

1.1 ส ารวจพื้นที่ ภายนอกชุมชน เป็นการส ารวจดูว่าภายนอกชุมชนมีบริเวณใด ที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย 
รวมถึงเมื่อเกิดอัคคีภัยแล้ว มีโอกาสลุกลามมายังชุมชนได้มากน้อยเพียงใด โดยส ารวจตั้งแต่บริเวณท่ีอยู่อาศัยและ
ชุมชนหนาแน่น หรือสถานที่ท่ีมีการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานเชื้อเพลิง หรือพลังงานความร้อนต่างๆ 

ตัวอย่างพ้ืนทีภ่ายนอกชุมชน ที่เสี่ยงต่ออัคคีภัย ◉ ชุมชนใกล้เคียงที่มีคนอาศัยอยู่หนาแน่น และ

บ้านเรือนส่วนใหญ่มีโครงสร้างเป็นไม้ ◉ ร้านค้าหรืออาคารสถานที่ท่ีจ าหน่าย เชื้อเพลิงและวัตถุไวไฟ เช่น  ปัม้

น้ ามัน ร้านขายก๊าซหุงต้ม ปั้มแก๊ส เป็นต้น ◉ อาคารสถานที่ที่มีการจุดไฟใช้งาน อยู่เป็นประจ า เช่น ร้านอาหาร 

ศาลเจ้า เป็นต้น ◉   ที่ชุมนุมคนจ านวนมาก เช่น ตลาด อาคาร พาณิชย์ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 

ศูนย์การค้า โรงมหรสพ ฯลฯ 
1.2 ส ารวจแหล่งน้ าที่ใช้ในการดับเพลิง นอกจากการส ารวจพ้ืนที่เพ่ือประเมินความเสี่ยงต่อการเกิด

อัคคีภัยแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นในยาม เกิดอัคคีภัย ก็คือ แหล่งน้ า เพราะบางครั้งอัคคีภัยเกิดขึ้นในจุดที่รถดับเพลิง 
ไม่สามารถเข้าถึง จึงจ าเป็นต้อง น าน้ าจากแหล่งน้ าใกล้เคียงกับสถานที่เกิดเหตุมาใช้ดับเพลิง ดังนั้น ชุดส ารวจและ
รวบรวมข้อมูลจะต้องส ารวจ แหล่งน้ า เพ่ือช่วยให้เราสามารถก าหนดเส้นทางในการน าน้ ามาใช้ได้ 

ตัวอย่างแหล่งน้ าภายนอกชุมชน คู คลอง หนอง บึง น้ าที่มีอยู่ตามธรรมชาติ บ่อบ าบัดน้ าเสีย บ่อกักเก็บ
น้ าเพ่ือใช้ในการท าเกษตรกรรม หัวจ่ายน้ าดับเพลิง (ประปาหัวแดง) 

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน สถานีต ารวจพื้นที่ โทรศัพท์ … … … … … … … … …  
ส านักงานเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา/ส่วนราชการพ้ืนที่ โทรศัพท์ … … … … … … … … …  
คณะกรรมการปองกัน และระงับอัคคีภัยในชุมชนโรงพยาบาลใกล้เคียง โทรศัพท์ … … … … … … … … …  
สายดวน 199 หน่วยดับเพลิง ,  1669  หนวยแพทย์กู้ชีวิต  

กำรอบรมและฝกซ้อม เพื่อควำมปลอดภัยจำกอัคคีภัย 
การเตรียมบุคลากรในชุมชนให้พร้อมเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้วยการอบรมเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ

ที่ถูกต้องเกี่ยวกับอัคคีภัย รวมถึงสามารถระงับหรือจัดการกับอัคคีภัยได้อย่างทันท่วงที เป็นสิ่งที่ ต้องปฏิบัติ และ
ควรจัดให้มีการฝกซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่ทุกคนในชุมชนอย่างสม่ าเสมออย่างน้อยปละ 2 ครั้ง 
องค์ประกอบ ก่อเกิดไฟ 3 อย่าง ไฟจะเกิดขึ้นไดเมื่อมี 3 องคประกอบ ที่ท าปฏิกิริยาซึ่งกันและกันในสภาวะที่
เหมาะสม หากขาดองคประกอบใดองคประกอบหนึ่งไป ไฟก็ไมสามารถเกิดข้ึนได 

1. เชื้อเพลิง มีทั้งที่เป็น ของแข็ง เช่น ถ่านไม้ ถ่านหิน กระดาษ ผ้า ของเหลว เช่น น้ ามันเชื้อเพลิง 
แอลกอฮอล์ และก๊าซ เช่น ก๊าซหุงต้ม กา๊ซมีเทน เป็นต้น 



 
 
 

2. ความร้อน เป็นตัวท าให้ เชื้อเพลิงมีอุณหภูมิสูงขึ้น จนเกิดเป็นประกายไฟและ จุดไฟติด 
3. ออกซิเจน เป็นตัว ท าให้เกิดปฏิกิริยาเผาไหม้ ซึ่งไฟจะสามารถจุดติดได้ ก็ต่อเมื่อมีออกซิเจนในอากาศ 

รู้จักไฟ รู้วิธีดับไฟตำมประเภทของไฟ FIRE RATING  
ไฟถูกแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ A B C D และ K ตามข้อก าหนดมาตรฐานสากล NFPA (NATION 

FIRE PROTECTION ASSOCIATION) ไฟแต่ละประเภทเกิดจากเชื้อเพลิงต่างชนิดกัน และต้องดับด้วยวิธีการที่ไม่
เหมือนกัน FIRE RATING คือ ระดับความสามารถในการดับไฟของถังดับเพลิง ตัวเลขที่อยู่หน้าตัวอักษรที่บอก
ประเภทของไฟ ยิ่งมาก ความสามารถ ของการดับไฟก็ยิ่งสูง เราจ าเป็นต้องสังเกต เพราะเมื่อเจออัคคีภัย จะได้ใช้
ถังดับเพลิงได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับปริมาณของไฟที่ลุกไหม้ ลักษณะของเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงที่เป็นของแข็ง 
เช่น ฟืน ฟาง ยาง ไม้ ผ้า กระดาษ พลาสติก รวมถึง ร่างกายมนุษย์  

วิธีดับไฟ การลดความร้อนโดยใช้น้ า A ลักษณะของเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงที่เป็นของเหลว เช่น น้ ามันทุก
ชนิด ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ ยางมะตอย จาระบี และกาซ วิธีดับไฟ ท าให้อับอากาศโดยการคลุมดับ หรือใช้ ผงเคมี
แห้ง ใช้ฟองโฟมคลุม  

เพ่ือก าจัด ออกซิเจน B ลักษณะของเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงที่เป็นของแข็งและมีกระแสไฟไหลอยู่ เช่น 
อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด วิธีดับไฟ ตัดกระแสไฟฟ้า แล้วใช้กาซคาร์บอนไดออกไซด์หรือ น้ ายาเหลวระเหยที่ไม่มี CFC  

เพ่ือไล่ออกซิเจนออกไป C ลักษณะของเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงที่เป็นโลหะและสารเคมีติดไฟ เช่น วัตถุ ระเบิด 
ปุยยูเรีย (แอมโมเนียไนเตรต) ผงแมกนีเซียม วิธีดับไฟ การท าห้อับอากาศหรือใช้สารเคมีเฉพาะ เช่น ผงเกลือแกง 
(SODIUM CHLORIDE) หรือทรายแห้ง  

*ห้ามใช้น้ าเด็ดขาด D ลักษณะของเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงที่เป็นโลหะติดไฟ น้ ามันติดไฟ ที่ออกแบบ มา
ส าหรับใช้งานในห้องครัวโดยเฉพาะ วิธีดับไฟ การท าให้อับอากาศหรือใช้สารเคมีเฉพาะ *ห้ามใช้น้ าเด็ดขาด* 
ถังดับเพลิงชนิดต่างๆ และการเลือกใช้ให้เหมาะกับประเภทของไฟ ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) 
เป็นถังสีแดงมีผงเคมีแห้งอยู่ในถัง เวลาใช้ผงเคมีจะถูกดันออก ไปปกคลุมไฟ ท าให้อับอากาศ เหมาะกับการดับไฟ
ประเภท A B และ C มีข้อเสียคือฟุ้งกระจาย และอาจท าให้อุปกรณ์เครื่องใช้ ไฟฟ้าเสียหายได้ ถังดับเพลิงชนิดฟอง
โฟม (Foam) เป็นถังอะลูมิเนียม สีครีมหรือถังสแตนเลส มีหัวฉีดเป็นฝักบัว มีน้ ายาโฟมผสมกับ น้ าอัดแรงดันอยู่
ข้างใน เวลาใช้แรงดันจะดันน้ าผสมกับโฟม ออกมาทางฝักบัว กระจายไปปกคลุมบริเวณไฟไหม้ ท าให้ อับอากาศ
และช่วยลดความร้อน ใช้ดับไฟประเภท A และ B ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2 (Carbon 
dioxide) เป็นถังสีแดง ปลายสายฉีด มีลักษณะเป็นกระบอกกรวย เวลาฉีดน้ ายาที่ออกมา จะเหมือนหมอกหิมะ 
ท าหน้าที่ไล่ความร้อนและออกซิเจนออก เหมาะส าหรับดับไฟในอาคาร ใช้ดับไฟประเภท B และ C ถังดับเพลิง
ชนิดสารสะอาด เป็นถังสีเขียว ข้างในมีสารเคมีเหลวระเหยอยู่ เมื่อฉีดแล้วจะระเหยไปเอง ไม่ต้องท าความสะอาด 
เหมาะกับการดับไฟประเภท A B และ C สามารถใช้งานในห้องที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ถัง
ดับเพลิงชนิดน้ าสะสมแรงดัน เป็นถังสแตนเลส มีน้ าที่อัดแรงดันอยู่ในถัง สามารถใช้ดับไฟประเภท A เท่านั้น ถัง
ดับเพลิงชนิดเคมีสูตรน้ า (Low Pressure Water Mist) เป็นถังสแตนเลส ข้างในมีสารเคมีสะอาดอยู่ เมื่อฉีดจะไม่
มีฝุ่นฟุ้งกระจาย ท าให้ใช้งานได้ท้ังในร่มและกลางแจ้ง สามารใช้งานในห้องที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ใช้
ดับเพลิงประเภท A B C และ K 



 

 

กำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วยและกำรปฐมพยำบำล 
หากเกิดอัคคีภัยขึ้น โอกาสที่จะมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากไฟและอาการบาดเจ็บอื่นๆ ย่อมเกิดขึ้นได้ การปฐม

พยาบาลอย่างรวดเร็วและถูกต้อง รวมถึงการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บอย่างถูกวิธี จะสามารถช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บ หรือ
ช่วยบรรเทาความเจ็บปวด ป้องกันไม่ให้อาการบาดเจ็บ รุนแรงขึ้น ดังนั้น การให้ความรู้เรื่องการเคลื่อนย้าย 

ผู้บาดเจ็บและการปฐมพยาบาล จึงเป็นเรื่องส าคัญ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บในยามท่ีเกิด
อัคคีภัยได้ การชวยเหลือเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ สามารถท าได้ 2 วิธี คือ การเคลื่อนย้าย
ด้วยมือเปล่า และการเคลื่อนย้าย ด้วยอุปกรณ์ การเคลื่อนย้ายด้วยมือเปลา จะมีท่าทางในการ เคลื่อนย้ายต่างกัน
ออกไป ขึ้นอยู่กับจ านวน ผู้ช่วยเหลือ หากมีผู้ช่วยเหลือ 1 คน สามารถ เคลื่อนย้ายด้วยการพยุงเดิน การแบกด้วย
สะโพก ถ้ามีผู้ช่วยเหลือ 2 คน สามารถเคลื่อนย้ายด้วยการ นั่งบนมือประสานกัน การยกหน้ายกหลัง การแบก ให้
หลังชนกัน แต่ในกรณีที่ผู้บาดเจ็บมีรูปร่างใหญ่ และอาการสาหัส จ าเป็นต้องใช้ผู้ช่วยเหลือจ านวน 3-4 คน และ
ต้องอาศัยความพร้อมเพรียง และรวดเร็วในการเคลื่อนย้าย 

การเคลื่อนย้ายโดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์ จะเป็นการเคลื่อนย้ายด้วยเปลพยาบาล หรือสิ่งที่ น ามาใช้แทนใน
ยามฉุกเฉิน เช่น เสื้อผ้าสอดไม้คาน ผ้าห่มเย็บกลางติดกัน เก้าอ้ี เป็นต้น การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บจากไฟไหม้ 
หยุดยั้งความร้อนทันที 1. ดับความร้อนด้วยการใช้น้ าราด หรือใช้ผ้าหนาๆ คลุมตัว 2. ถอดเสื้อผ้าที่ถูกไฟไหม้และ
เครื่องประดับออกให้หมด 3. ปิดแผลด้วยผ้าปิดแผลหรือผ้าสะอาด 

 

2.รับมือมั่นใจ ขณะเกดิอัคคีภัย ดับไฟรวดเรว็ 
แม้ว่าจะเตรียมการมาเป็นอย่างดีแล้ว แต่เหตุการณ์ไฟไหม้ก็อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้น ในขณะที่เกิดเหตุ

อัคคีภัยขึ้นในชุมชน การปฏิบัติการ เพ่ือระงับอัคคีภัยให้เป็นไปอย่างมีระบบและสามารถยุติสถานการณ์ลงได้อย่าง
รวดเร็ว จะเป็นการช่วยลดผลกระทบที่เกิดจากอัคคีภัย เป็นการรักษาชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งเป็นการรักษาขวัญ
และก าลังใจของทุกคนในชุมชน การจะรับมือกับเหตุอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันท่วงทีเป็นหน้าที่ของ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยชุมชน
อย่างเคร่งครัด และรวดเร็ว โดยเฉพาะฝ่ายระงับอัคคีภัยและอพยพ และฝ่ายปฐมพยาบาลและเยี ยวยา โดยมีชุด
ประสานงานและ ประชาสัมพันธ์คอยให้การสนับสนุน 

ปฏิบัติการเมื่อเกิดอัคคีภัย  เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้น ผู้พบเห็นเหตุการณ์คนแรกต้องตะโกนแจ้งเหตุ และ
ด าเนินการดับไฟ ด้วยถังดับเพลิงที่อยู่ใกล้เคียง หากผู้พบเห็นเหตุการณ์คนแรกเป็นประชาชนทั่วไป ให้รีบไปแจ้ง
ผู้น าชุมชนที่อยู่ใกล้ที่สุด หรือโทรศัพท์ติดต่อไปยัง หมายเลขตามผังโทรศัพท์ที่จัดท าขึ้น ยกเว้นกรณีที่ไฟไม่รุนแรง 
นักเรียนสามารถดับเองได้ และให้รายงาน ต่อครูทันทีที่ดับไฟเรียบร้อย หลังจากนั้น ถ้าผู้พบเห็นเหตุการณ์คนแรก
สามารถดับเพลิงด้วยถังดับเพลิงมือถือได้ ให้แจ้งไปยัง ชุดประสานงานและประชาสัมพันธ์ เพ่ือที่ชุดประสานงาน
และประชาสัมพันธ์จะได้แจ้งผลของการ ระงับอัคคีภัยไปยังผู้อ านวยการดับเพลิง แต่ในกรณีที่ดับเพลิงด้วย        
ถังดับเพลิงมือถือไม่ได้ ให้ผู้พบเห็นเหตุการณ์คนแรกแจ้งไปยังชุดประสานงาน และประชาสัมพันธ์ เพ่ือด าเนินการ
ติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก พร้อมประกาศแจ้ง สถานการณ์ให้ทุกคนในชุมชนรู้เป็นระยะๆ 
และให้ผู้พบเห็นเหตุการณ์คนแรกไปเปิดสัญญาณแจ้งเหตุ เพลิงไหม้ที่อยู่ใกล้ที่สุด พร้อมรายงานสถานการณ์ไปยัง



ชุดประสานงานและประชาสัมพันธ์ เพ่ือจะได้ รายงานไปยังผู้อ านวยการดับเพลิง แล้วรีบออกจากสถานที่เกิดเหตุ
ทันท ี ทันทีท่ีผู้อ านวยการดับเพลิงได้รับ แจ้งเหตุจากผู้พบเห็นเหตุการณ์คนแรก ให้ด าเนินการ สั่งการให้ชุดอพยพ 

ท าการอพยพเคลื่อนย้าย ผู้ประสบภัย และทรัพย์สินมีค่าออกจาก สถานที่เกิดเหตุทันที และสั่งการให้              
ชุดปฏิบัติการ ดับเพลิงเข้าควบคุมสถานการณ์และท าการระงับ เหตุเพลิงไหม้ในขั้นต้น ส่วนชุดอพยพก็ท าหน้าที่ 
พาผู้ประสบภัยและคนอ่ืนๆ ในชุมชนออกไป ยังจุดรวมพลตามเส้นทางในแผนการอพยพที่วางไว้ เมื่อพนักงาน
ดับเพลิงเดินทางมาถึงสถานที่ เกิดเหตุ ให้ชุดรักษาความปลอดภัยอ านวย ความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ ควบคุม
บริเวณทางเข้า-ออก เพ่ือให้รถดับเพลิงเข้ามาปฏิบัติการได้ พร้อม ปิดกั้นไม่ให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณ 
ที่ เกิดเพลิงไหม้ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และชุดปฏิบัติการ ดับเพลิงได้ท าการระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง ในขณะนั้น 
เมื่อชุดอพยพน าทุกคนไปยัง จุดรวมพลเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจนับจ านวนนักเรียน และบุคลากรว่าครบตามจ านวน
หรือไม่ หากไม่ครบให้ด าเนินการค้นหาผู้ติดค้างทันที โดยมี ชุดปฐมพยาบาลติดตามไปให้การดูแลด้วย โดย       
ชุดปฐมพยาบาลจะด าเนินการ ปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย ที่ได้รับบาดเจ็บ แล้วรีบน าส่งโรงพยาบาล
ที่อยู่ ใกล้เคียง หลังจากที่เพลิงสงบให้ชุดประสานงานและ ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปเหตุการณ์ไปยัง ผู้ปกครอง
ของนักเรียนและประชาชนในชุมชน ใกล้เคียงได้รับรู้  และผู้อ านวยการชุมชนรายงาน สรุปสถานการณ์            
ให้ผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปได้รับทราบ และชุดเยียวยาและฟ้ืนฟูเข้าประเมิน สถานการณ์และด าเนินการ
เยียวยาเบื้องต้นทันที หลังเพลิงสงบ ระหว่างนี้ชุดประสานงานและ ประชาสัมพันธ์ต้องรายงานความคืบหน้าให้คน
ในชุมชน และในชุมชนใกล้เคียงได้รู้เป็นระยะๆ เพ่ือมิให้เกิด ความสับสนหรือตื่นตระหนักเกินกว่าเหตุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       แจ้งผู้อ านวยการดับเพลิง    ดับเพลิงไม่ได้     ดับเพลิงได้ 

แจ้งชุดประสานงานและประชาสัมพันธ์ 

แจ้งผู้อ านวยการดับเพลิง 

 

แจ้งชุดประสานงานและ
ประชาสัมพันธ์เพื่อขอความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานข้าง
นอก 

  รายงานผู้อ านวยการดับเพลิง 

แจ้งชุดประสานงานและ
ประชาสัมพันธ์แล้วรีบออก
จากสถานที่เกิดเหตุ 

 

ผู้พบเห็นเหตุการณ์คนแรกคน
แรก 

แจ้งชุดประสานงานและประชาสัมพันธ ์ ดับเพลิงด้วยถังดับเพลิง 

   ให้สัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ 

    ดับเพลิงได้ 

   รายงาน/สรุปเหตุการณ์ 

     เพลิงสงบ 

  ระงับเหตุเพลิงไหม้ข้ันรุนแรง 

 

   ระงับเหตุเพลิงไหม้ข้ันต้น 

แผนการดับเพลิง 

   อพยพหนีไฟ 

 
 
 

ปฏิบัติกำรเมื่อเกิดเพลงิไหม้  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ตะโกนแจ้งเหตุ 



 
 
     3.เยียวย ำและฟื้นฟู หลังเพลิงสงบ  

หลังจากเหตุอัคคีภัยสงบลง เปนช่วงเวลาของการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตลอดจน
ซ่อมแซมสิ่งที่ช ารุดเสียหายและฟ้ืนฟูบูรณะอาคารสถานที่ให้คืนสู่สภาพเดิม จนสามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ      
ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทางชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งด าเนินการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
ฟ้ืนฟูขวัญและก าลังใจให้ทุกคนในชุมชน การจัดการหลังเกิดอัคคีภัย จะครอบคลุมตั้งแต่การประเมินความเสียหาย
ทั้งหมด การเยียวยาผู้ประสบภัยในระยะยาว การฟ้ืนฟูบูรณะอาคารสถานที่ การประชาสัมพันธ์เพ่ือสรุป
สถานการณ์ ไปจนถึงการติดตามและประเมินผล โดยอาศัยบทเรียนและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมาประกอบการ
จัดท าแผน เตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาอัคคีภัยครั้งใหม่ ให้รอบคอบและรัดกุมมากยิ่งขึ้น 

-  ประเมินความเสียหาย เป็นหน้าที่ของชุดเยียวยาและฟ้ืนฟูและชุดประสานงานและ ประชาสัมพันธ์ที่
ด าเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่หลังเพลิงสงบ โดยประสาน ส านักงานเขตพ้ืนที่ เข้ามาท าการประเมินความเสียหายใน
ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นจ านวนผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ทรัพย์สินต่างๆ ของคน ในชุมชน สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์
การเรียน และอาคารเรียน เพ่ือจัดท าบัญชีรายชื่อและบัญชีทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน ในการด าเนินการ
ฟ้ืนฟูเยียวยาต่อไป ขณะเดียวกันก็ประเมินความต้องการ ว่าชุมชนมีความจ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือใดบ้าง
ในช่วงระหว่าง รอการบูรณะฟ้ืนฟู เช่น การจัดหาสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน ชั่วคราว อุปกรณ์และสื่อการ
เรียนการสอน เป็นต้น 

- เยียวยาผู้ประสบอัคคีภัย เป็นการบรรเทาทุกข์ภัยในระยะยาว ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งทาง
ชุมชนจะต้องประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก เช่น ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(สปภ.) องค์กรการกุศล ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เข้ามาช่วยเหลือ มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค
บริโภค และให้การสงเคราะห์ด้านอ่ืนๆ รวมถึงการดูแลนักเรียนจนกว่าสภาพร่างกายและจิตใจจะเป็นปกติ พร้อม
กลับมาเรียนได้ กรณีของครูหรือบุคลากรก็เช่นเดียวกัน ต้องดูแล จนกว่าจะกลับมาท างานได้ตามปกติ 

- ฟ้ืนฟูบูรณะอาคารสถานที่ การฟื้นฟูบูรณะอาคารสถานที่จะต้องท าทันทีหลังจากท่ีเพลิง สงบแล้ว ชุมชน
ต้องด าเนินการติดต่อขอความช่วยเหลือไปยัง หน่วยงานราชการที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ เช่น ส านักงานเขต
พ้ืนที่ ส านักการศึกษา กทม. ให้เข้ามาส ารวจความเสียหาย เพ่ือประเมิน งบประมาณในการก่อสร้างใหม่หรือฟ้ืนฟู
บูรณะของเดิม และเร่งซ่อมแซม ให้ชุมชนกลับมาใช้จัดการเรียนการสอนได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด 

ประชาสัมพันธ์เพ่ือสรุปสถานการณ์ ถึงแม้ว่าในขณะเกิดเหตุอัคคีภัย ชุดประสานงานและประชาสัมพันธ์
จะคอยรายงาน สถานการณ์แก่ผู้ปกครองเป็นระยะๆ แล้ว แต่หลังเพลิงสงบก็ยังมีความจ าเป็นต้องประชาสัมพันธ์ 
สรุปสถานการณ์ เพ่ือช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ป้องกันความเข้าใจผิด ตลอดจนความสับสน อลหม่านจาก
กระแสข่าวลือต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น และเป็นการเรียกความไว้วางใจจากประชาชน และบุคคลทั่วไปให้กลับคืนมา
อีกด้วย 

ติดตามและประเมินผล หลังจากการด าเนินการฟ้ืนฟูเยียวยาต่างๆ เสร็จสิ้นลงให้ผูน าชุมชนและ 
ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการติดตามและประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปญหาอัคคีภัยที่เกิดขึ้น ทั้งด้านการเกิดอัคคีภัย 
การบรรเทาและระงับอัคคีภัย การให้ความช่วยเหลือและด้านอ่ืนๆ เพ่ือจะได้รู้ถึงข้อบกพร่องและน าไปสู่การ
วางแผนป้องกันและบรรเทาอัคคีภัยให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้นในอนาคต 



 

 


