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คาํนํา

สร้างความสญูเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สิน

ของมนษุย์

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา  โดยเฉพาะพระราชบญัญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ .ศ.2550 ได้

ปฏิบตัิ

ตําบล  เป็นผู้ชว่ยผู้ อํานวยการในการบริหารจดัการภยัพิบตัิ  โดยอาศยัความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของคนใน

องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย จัดได้จัดทําแผนปฏิบัติการในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ

สอดคล้องกบัแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั อนัจะสง่ผลให้การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

(นายทองอยู ่ อินทรคําแหง)
นายกองค์การบริหารสว่นตําบลทะเมนชยั
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แผนหลักการป้องกันภยัฝ่ายพลเรือน



แผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
1

วัตถุประสงค์  ขอบเขต  และหลักการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

1 แผนหลักการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
อ้างถงึ  แผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งชาต ิ พ.ศ. 2558

1.1

ระบบนิเวศน์

เทศไทยมีการพฒันาและ

ทบทวนหรือปรับปรุงแผนป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนใ

เป็นระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ

1.2 นิยามศัพท์
1.2.1 ภัยฝ่ายพลเรือน สร้างความสญูเสียแก่ชีวิตร่างกายและทรัพย์สิน

ของประชาชนหรือรัฐอย่างกว้างขวางและรุนแรง  ได้แก่  สาธารณภยั  ภยัทางอากาศและการก่อวินาศกรรม จน

สภาพเดมิอยา่งรีบดว่น
1.2.2 การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

1.2.3 สาธารณภัย หมายถึง  ภยัอนัมีมาเป็นสาธารณะไมว่า่เกิดจากธรรมชาตหิรือมีผู้ ทําให้
ก่อให้เกิดอนัตรายแก่ชีวิตร่างกายของประชาชน  หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือรัฐ



1.3 วัตถุประสงค์
วตัถปุระสงค์ของแผนป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน
1.3.1

ทะเมนชยั อําเภอลําปลายมาศ จงัหวดับรีุรัมย์
1.3.2

ในชว่งก่อนเกิดภยั
1.3.3

1.3.4
องค์การบริหารสว่นตําบลทะเมนชยั  อําเภอลําปลายมาศ  จงัหวดับรีุรัมย์ ได้ทราบและเข้าใจภารกิจ หลกัการ

1.3.5 /มลูนิธิการกศุลและประชาชนได้มีสว่นร่วมในการป้องกนั
ภยัฝ่ายพลเรือน

1.4 ขอบเขตการปฏิบัติ
สาธารณภัย ได้แก่ การป้องกนัและบรรเทาภยัจากอคัคีภยั อทุกภยั  วาตภยั   ภยัแล้ง ภยัจาก

อากาศหนาว เป็นต้น

1.5 นโยบาย
1.5.1

1.5.2

ตรียมความพร้อม  การปฏิบตัิ

1.5.3 ในกรณีเกิดภยั  ให้ผู้ อํานวยการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือ

บญัชา
1.5.4

หนว่ยงาน และของตนเอง



1.6 หลักการปฏิบัติ
1.6.1 ภารกิจ

รับผิดชอบในการป้องกนัและบรรเทาอนัตรายแก่ชีวิตร่างกายของประชาชน ทรัพย์สิน

รุนแรงของภยั
1.6.2 สมมตฐิาน

1.6.2.1

1.6.2.2 ส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน
และชุมชน มีขีดความสามารถในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของหน่วยงานและ

1.6.3 หลักการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
1.6.3.1 จะรับผิดชอบในการ

1.6.3.2 ในการรับ  และแจ้งขา่วระหวา่งหนา่ยงาน

24
1. เบอร์โทรศพัท์สํานกังานศนูย์อํานวยการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน องค์การบริหาร

สว่นตําบลทะเมนชยั  อําเภอลําปลายมาศ จงัหวดับรีุรัมย์ 044-666-745
2. เบอร์โทรศพัท์ผู้ อํานวยการศนูย์อํานวยการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน องค์การบริหาร

สว่นตําบลทะเมนชยั  อําเภอลําปลายมาศ  จงัหวดับรีุรัมย์ 080-4769-602
3. เบอร์โทรศพัท์   นกัป้องกนับรรเทาสาธารณภยั 08-4913-7952
1.6.3.3

ภัยฝ่ายพลเรือนแห่งราชอาณาจักร

1.6.3 ความรุนแรงของสาธารณภัย
ความรุนแรงของภยัแบง่ได้เป็น 3
1.6.4.1 ความรุนแรงระดับ 1

อํานวยการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนเขตท้อ
1.6.4.2 ความรุนแรงระดับ 2



ความช่วยเหลือจากหน่วยงานหลายส่วนราชการภายในเขตจงัหวดั  หรือจงัหวดัใกล้เคียง ผู้ อํานวยการป้องกัน
ภยัฝ่ายพลเรือนอําเภอ  เทศบาล ไม่สามารถควบคมุสถานการณ์และจดัการระงบัภยัได้  ผู้ อํานวยการป้องกัน
ภยัฝ่ายพลเรือนจงัหวดั  จะต้องควบคมุสถานการณ์

1.6.4.3 ความรุนแรงระดับ 3
มความช่วยเหลือจากทุก

ควบคมุสถานการณ์และระงับภัยได้  ต้องอาศยัความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกจงัหวดั  และ  หรือกอง
อํานวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนภาค    ผู้ อํานวยการป้
ได้รับมอบหมายเป็นผู้ อํานวยการเหตกุารณ์



แผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
2

การเตรียมการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

1 แผนหลักการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
อ้างถงึ     แผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งชาต ิ พ.ศ. 2558

2.1 บทนํา

สญูเสียตอ่ชีวิตและท

2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1
2.2.2

2.2.3
ของชาติ

2.3 นโยบาย
2.3.1

ทนัสมยั  สอดคล้องกบัสภา

2.3.2
กรด้านการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน

2.3.3

2.3.4 ภยัฝ่าย

2.3.5 ส่งเสริมให้ประชาชน  และภาคเอกชน  ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันภยัฝ่ายพลเรือนโดย
สนบัสนุนให้ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรม  พาณิชยกรรมขนาดใหญ่  และเจ้าของอาคารสูงได้จดัวางระบบ



2.4 การปฏิบัติ
2.4.1 หลักปฏิบัติ

อํานวยการปฏิบตัใิห้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ
2.4.2

2.4.2.1

2.4.2.2
2.4.2.3

2.4.2.4

2.4.2.5 สํารวจจดัระเบียบ  และดําเนินการระบบการพิทกัษ์ประชาชนและทรัพยากรใน

พลเรือนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ
2.4.2.6

นการปฏิบตัิการป้องกนัภยัฝ่าย
พลเรือน

2.4.3 การจัดระบบปฏิบัติการ
2.4.3.1

2.4.3.2

2.4.3.3 กําหนดแนวทางและดําเนินการใช้การส่งวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์
รวมถึงระบบการกระจายข่า

2.4.3.4

2.4.3.5 จดัให้มีข่าวแจ้งเตือน



2.4.3.6
ฝ่ายพลเรือน  ให้สามารถลดโอกาสการเกิดภัยไ

2.4.4
2.4.4.1 กําหนดแผน  และนโยบายการให้ความรู้   และการฝึกอบรม  การ

ประชาสมัพนัธ์ด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  จดัสรรงบประมาณให้การสนับสนุน  ประเมินผลพฒันาและ

2.4.4.2
ตําบล

2.4.4.3 ดําเนินการตามแผนและนโยบายการให้ความรู้
และประชาชนด้านการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน

2.4.4.4

1) องกัน
และชว่ยเหลือตนเองได้

-
-
-
- สง่เสริมให้องค์กรภาคเอกชนมีสว่นร่วมในการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน

2)
ชว่ยเหลือทางราชการ

3)
ตลอดจนให้มีการฝึกความพร้อมและพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบตังิาน

-

2.4.4.5 หลกัสตูรการฝึกอบรม
1) หลกัสตูร อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน
2) หลกัสตูรการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
3) หลกัสตูรการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน

2.4.5 การจัดทาํผังเมือง

บความรุนแรงของผลกระทบ



2.4.6

2.4.6.1
2.4.6.2
2.4.6.3 ตรวจสอบสถิตกิารเกิดภยั
2.4.6.4 แบง่แยกลกัษณะการเกิดภยัของแตล่ะประเภท
2.4.6.5

1 องค์การบริหารสว่นตําบลทะเมนชยั ศตะวนัออกเฉียงเหนือ ของ
อําเภอลําปลายมาศระยะทางหา่งจากตวัอําเภอประมาณ 13.5 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอ่กบัองค์การบริหาร

ทศิเหนือ ตดิตอ่กบั   ตําบลตลาด
จงัหวดับรีุรัมย์

ทศิใต้ ตดิตอ่กบั ตําบลแสลงพนั  ตําบลหนองบวัโคก  อําเภอลําปลายมาศ  จงัหวดับรีุรัมย์
ทศิตะวันออก ตดิตอ่กบั ตําบลหนองตาด  ตําบลพระค ู อําเภอเมือง  จงัหวดับรีุรัมย์
ทศิตะวันตก ตดิตอ่กบั ตําบลหนองค ู อําเภอลําปลายมาศ  จงัหวดับรีุรัมย์

2
ตําบลทะเมนชยั 36.6 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 27,343.75 ไร่

3 ลักษณะภูมิประเทศ
งค์การบริหารสว่นตําบลทะเมนชยั จะเป็นลกัษณะ สว่นใหญ่

เหนียว
4 สภาพอากาศ

องค์การบริหารสว่นตําบลตําบลทะเมนชยั  อําเภอลําปลายมาศ  จงัหวดับรีุรัมย์ ได้รับอิทธิพลจาก
ลมมรสมุ

27 องศาเซลเซียส  แบง่ฤดกูาลได้ 3 ชว่งกลา่ว คือ
– เดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนจดัในชว่งเดือนเมษายน



– เดือนกนัยายน  มีฝนตกชกุในฤดมูรสมุ
– เดือนกมุภาพนัธ์  มีลมแรงและอากาศหนาวเย็นจดัในชว่งเดือนธนัวาคม

5 10 หมู่บ้าน

4 บ้านหนองมว่ง
6 บ้านบริหารชนบท
8 บ้านหนองไทร
9 บ้านหนองบวั
10 บ้านหนองมว่งน้อย
11 บ้าน
12 บ้านบตุาริด
15 บ้านหนองมว่งใต้
16 บ้านน้อยพฒันา
17 บ้านใหมอ่มัพวนั

6 ประชากร
ประชากรขององค์การบริหารสว่นตําบลทะเมนชยั 5,294 คน ตามรายการ

จํานวนครัวเรือน
จํานวนคน

รวม หมายเหตุ
ชาย หญิง

4 167 343 380 723
6 120 254 225 479
8 187 430 441 871
9 125 255 265 520
10 94 175 181 356
11 164 312 340 652
12 92 183 222 405
15 122 261 259 520
16 118 268 243 511
17 57 122 135 257



ในเขตองค์การบริหารสว่นตําบลทะเมนชยั
1. วาตภัย

.ย. - ก.พ. ของทกุปี
2. อัคคีภัย

.ย. – เม.ย.
ข้าวและอ้อย

3. อุทกภัย
.ค. –

ก.พ. ของทกุปี เพราะเป็นช่วงหน้าฝน
4. ภัยแล้ง

.ค. – พ.ค. ของทกุปี เพราะเป็นชว่งหน้าแล้ง
และเดือน  มิ. ย. –ส.ค.  ( )



แผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
3

1 แผนหลักการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
อ้างถงึ     แผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งชาต ิ พ.ศ. 2548

3.1 บทนํา

ราชการทกุสว่น สภาพปกติ

3.2 วัตถุประสงค์
3.2.1
3.2.2

3.2.3 ประสบภยัให้กลบัสูส่ภาพปกตโิดยเร็ว

3.3 นโยบาย
3.3.1 ให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ     และองค์กรภาคเอกชนในการ

3.3.2

3.3.3
โดยเร็ว

3.4 การปฏิบัติ

3.4.1
คณะกรรมการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนแหง่ชาติ

และบรรเทาสาธารณภยั
พ.ศ. 2550 และอนมุตัวิงเงินชว่ยเหลือผู้ประสบสาธารณภยัในปัญหาเฉพาะหน้าจากวงเงินงบกลาง  รายการ



3.4.2 คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตัิจงัหวดั (ก.ช.ภ.จ.)

กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินท .ศ. 2546 และ

3.4.3 คณะกรรมการให้ความชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตัอํิาเภอ/ (ก.ช.ภ.อ./กอ.)มี
จารณาให้ความ

พิบตักิรณีฉกุเฉิน  พ.ศ. 2546
3.4.4

เป็นไ
ภยัฝ่ายพลเรือนแหง่ราชอาณาจกัร

3.4.5
3.4.5.1

1) การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บและผู้ ป่วย
2)
3)
4) การรักษาความสงบเรียบร้อยและ

ร่วม
3.4.5.2

1)
ภาครัฐและเอกชน  โดยจดัทําบญัชีเป็นประเภทไว้

2)

3)

4)
ประชาชนให้กลบัคืนสูส่ภาพเดมิโดยเร็ว

5) การรักษาพยาบาลผู้ เจ็บป่วย  และการจดับริการด้านสาธารณสขุแก่

6)
3.4.5.3



1)
2) การทําลายล้างวตัถรุะเบิด
3) การล้างสารพิษตกค้างตา่ง ๆ
4) การรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร

3.4.6

3.4.7

กระทําได้ให้ขอความชว่ยเหลือตอ่กองอํานวยการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนแหง่ราชอาณาจกัร



2
กระบวนการป้องกันภยัฝ่ายพลเรือน

ด้านสาธารณภยั



แผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
1

การป้องกันภัยและบรรเทาภัยจากอุทกภัย  วาตภัย

2 กระบวนการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนด้านสาธารณภัย
อ้างถงึ  แผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งชาต ิ พ.ศ. 2548

1.1 บทนํา
ตําบลทะเมนชยั  อําเภอลําปลายมาศ  จงัหวดับรีุรัมย์ เผชิญกับ

อุทกภัย  วาต

วาตภยั  จงึต้องมีการเตรียมพร้อมอยูเ่สมอ
ารป้องกนัและบรรเทาอนัตราย  และลดความเสียหายจาก

องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชยั  อําเภอลําปลายมาศ  จงัหวดับุรีรัมย์ จึงได้จดัทําแผนป้องกันภัยและ
บรรเทาภยั

1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เป็นแนวทางในการเตรียมการป้องกัน  และการประสานการปฏิบตัิงานระหว่าง

ป้องกนัและแก้ไขปัญหาการเกิดอทุกภยั วาตภยั  ได้อยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
1.2.2

1.3
1.3.1

1.3.1.1

1.3.1.2 จดัทําแผนเฉพาะกิจป้องกนัและแก้ไขปัญหาอทุกภยั  วาตภยั   โดยมีการ

1.3.1.3 วงั

1.3.1.4



1.3.1.5 การแจ้งเตือน
1)

คาดวา่จะเกิดอทุกภยั  วาตภยั
2)

1.3.1.6

1.3.1.7

ป้องกนัภยัเป็นการลว่งหน้า
1.3.2

1.3.2.1

1) นลําดบัแรก
2)

ไว้
3)

4) ให้ขอรับการสนบัสนุนไปยงักองอํานวยการ

5)

6) สํารวจความเสียหายและให้การชว่ยเหลือตามขีดความสามารถของตน
7)

อพยพ  และให้การสงเคราะห์ราษฎร
8) การรายงานความเสียหายและความช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ดําเนินการ

เป็นระยะไปยงักองอํานวยการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนจงัหวดั  พร้อมกบักองอํานวยการป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน
จงัหวดั  พร้อมกับกองอํานวยการป้องกันภั
ข้อมลูอยา่งเป็นปัจจบุนัจนกวา่เหตกุารณ์จะยตุิ

1.3.2.2 กองอํานวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัด  ให้เข้าควบคมุสถานการณ์

ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนแหง่ราชอาณาจกัรทราบ



1.3.2.3 ยหาย

นในการป้องกนัและบรรเทาภยั
1.3.2.4 หน่วยสนบัสนุน  ได้แก่  กระทรวงกลาโหม  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์  สํานกังานตํารวจแห่งชาติ   รัฐวิสาหกิจ   มลูนิธิ   องค์กรการกุศล    และองค์กรประชาชน

1)
เลขาธิการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน

2)

3)
ารปฏิบตัิ

4)

1.3.3
1.3.3.1 ให้การรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ  ผู้ ป่วยโดยสถานพยาบาลในระดบั

1.3.3.2 สํารวจความเสียหายทกุด้านอย่
ของประชาชน  และส◌ิ

1.3.3.3

1.3.3.4

1.3.3.5 ให้กองอํานวยการป้องกั

ความสามารถให้ขอรับการสนบัสนนุจากหนว่ยเหนือตามลําดบั



แผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
2

การป้องกันและบรรเทาภัยจากภัยแล้ง

2 กระบวนการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนด้านสาธารณภัย
อ้างถงึ แผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งชาต ิ พ.ศ. 2548

2.1 บทนํา

40
– 43

สนบัสนนุการปฏิบตัติามแผนป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน

2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เป็นแนวทางในการเตรียมการป้องกนัและประสานการปฏิบตังิานระหวา่งหนว่ยงานตา่ง

ปัญหาภยัแล้งได้อยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2.2.2

ปฏิบตังิานในระยะก่อนเกิดภยั  ขณะเกิดภยั  และภ

2.3

2.3.1
2.3.1.1

2.3.1.2

2.3.1.3
7 – 14



ภาพพร้อมใช้งาน  พร้อมจดัทําข้อมลูภาชนะเก็บ
ญหาภยัแล้ง

2.3.1.4

และสหกรณ์
2.3.1.5 สํารวจพร้อมจดัทําบญัชีกําลงั

2.3.1.6

2.3.2
2.3.2.1

รายงานสถานการณ์การเกิดภยัแล้งให้หนว่ยเหนือทราบตามลําดบั  พร้อมรายงานเสนอให้ผู้ว่าราชการจงัหวดั
ประกาศเขตภยัพิบตัิตามนยั ข้อ 16
ผู้ประสบภยัพิบตักิรณีฉกุเฉิน  พ.ศ. 2546

2.3.2.2
ด้านการเกษตร  การสาธารณสขุ  กา
ผู้ประสบภยัพิบตั ิ และรายงานความชว่ยเหลือให้หน่วยเหนือทราบ

2.3.2.3
ต้องใช้เงินชว่ยเหลือผู้ประสบภยัเกิน

ราชอาณาจกัร (กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั)
2.3.2.4 ให้ดําเนินการประชาสั

2.3.3
2.3.3.1 การรักษาพยาบาลตามความ

เหมาะสมจนเป็นปกติ
2.3.3.2

2.3.3.3 ง  โดย
ขอความชว่ยเหลือ



ก้ไขปัญหาในระยะยาวอยา่งเป็นรูปธรรม



แผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
3

การป้องกันและบรรเทาภัยจากอากาศหนาว

2 กระบวนการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนด้านสาธารณภัย
อ้างถงึ แผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งชาต ิ พ.ศ. 2548

3.1 บทนํา

หนัเข้าหาดวงอาทิตย์

แรงจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้แผ่อิท

3.1.1 กวา่ 8.0 องศาเซลเซียส
3.1.2 อากาศหนาว  อณุหภมูิอยูร่ะหวา่ง 8.0 องศาเซลเซียส – 15.9 องศาเซลเซียส
3.1.3 อากาศเย็น  อณุหภมูิอยูร่ะหวา่ง 16.00 องศาเซลเซียส – 22.9 องศาเซลเซียส

3.2 วัตถุประสงค์
3.2.1 เป็นแนวทางในการเตรียมการป้องกนั  และประสานการปฏิบตังิานระหวา่งหนว่ยงาน

แก้ไขปัญหาภยัจากอากาศหนาวได้อยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3.2.2

3.3

เตรียมรับสถานการณ์อากาศหนาว  และการเผชิ



3.3.1
3.3.1.1 การเตรียมการด้านข้อมูล

3.3.1.2
การองค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

สถานการณ์และเตรียมการป้องกนัและให้ความชว่ยเหลือผู้ประสบภยัหนาว
3.3.1.3 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทร

3.3.1.4 จดัเตรียมวสัดอุปุกรณ์ในการป้องกนัและให้ความชว่ยเหลือ
ผู้ประสบภยั

3.3.2
3.3.2.1

พิจารณาว่าประช

3.3.2.2 บการสนับสนุนจากกองอํานวยการ

ภาคเอกชน/

3.3.2.3 ประส

3.3.2.4
หนว่ยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หนว่ยทหาร  องค์กรประช

3.3.3
3.3.3.1

รักษาพยาบาลตามความเหมาะสม
3.3.3.2 ด้านการเกษตรกรรม

ฉกุเฉิน  พ.ศ. 2546 และหลกัเกณฑ์และวิธีดําเนินการให้ความชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตักิรณีฉกุเฉิน  พ.ศ.
2546



แผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
4

การป้องกันและบรรเทาภัยจากอัคคีภัย

2 กระบวนการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนด้านสาธารณภัย
อ้างถงึ แผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งชาต ิ พ.ศ. 2548

4.1 บทนํา

อคัคีภยัในอาคารขนาดใหญ่ อาคารสงู โรงงานอตุสาหกรรม เขตชมุชนหนาแน่น  และย่านการค้าตา่ง ๆ ยงัผลให้
เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐเป็นจํานวนมาก จึงได้กําหนดแผนการป้องกัน

4.2 วัตถุประสงค์
2.1

การเกิดอคัคีภยัได้อยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2.2

4.3 นิยามศัพท์
4.3.1 หมายความวา่

(1) ผู้วา่ราชการกรุงเทพมาหานคร  สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(2) นายกองค์การบริหารสว่นจงัหวดั  สําหรับในเขตองค์การบริหารสว่นจงัหวดั
(3) นายกเทศมนตรี  สําหรับในเขตเทศบาล
(4) นายกเมืองพทัยา  สําหรับในเขตเมืองพทัยา
(5) นายกองค์การบริหารสว่นตําบล  สําหรับในเขตองค์การบริหารสว่นตําบล
(6)

4.3.2 หมายความว่า ผู้ อํานวยการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนเขต

4.3.3 พนักงานดับเพลิง
พนกังานดบัเพลิงในการป้องกนัระงบัอคัคีภยั



4.3.4 อาสาดับเพลิง
ดบัเพลิงในการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั

1.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7. ระบบการป้องกนัอคัคีภยั
8.

2.
1.

สถานการณ์เกิดรุนแรง
2.

2.1 พนกังานดบัเพลิง  การ

2.2

ความรุนแรงระดับ 1
ดําเนินการรายงานให้ผู้ อํานวยการฝ่ายอําเภอหรือจงัหวดัทราบ

ความรุนแรงระดับ 2 เพลิงไหม้รุนแรงเกินความสามารถจะระงบัได้  โดยลําพงั ให้ขอความช่วยเหลือ

ความรุนแรงระดับ 3 เพลิงไหม้มีความรุนแรงอยา่งกว้างขวางหรือจดุเกิดเหตไุม่สามารถเข้าถึงได้ง่าย

ปฏิบตัติาม



3.
1.
2.
3.

พ.ศ. 2546 สําหรับกรณีเพลิงไหม้อาคารเกิน 30 1
ระยะ 30 . ควบคมอาคาร พ.ศ. 2522 ภายใน 46

4.
การป้องกันอัคคีภัย  การสาธารณสุข  การรักษาสภาพ
อํานวยความสะดวกแก่การจราจรและคณะกรรมการควบคมุอาคาร  ภายใน 15


