กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 4
การดําเนินงานหลังจากระงับอัคคีภัย
4.1 การประกาศเปนพื้นที่เขตเพลิงไหม
เมื่อเกิดเพลิงไหมอาคารตั้งแตสามสิบหลังคาเรือนขึ้นไป หรือมีเนื้อที่ตั้งแตหนึ่งไรขึ้นไป
รวมทั้งบริเวณที่อยูติดตอภายในระยะสามสิบเมตรโดยรอบบริเวณที่เกิดเพลิงไหม ถือวาเปน “เขตเพลิง
ไหม” ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ใหเจาพนักงานทองถิ่น ตามกฎหมายควบคุมอาคาร
ประกาศแสดงเขตเพลิงไหม ณ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และบริเวณที่เกิดเหตุเพลิงไหม โดยมีแผนที่
สังเขปแสดงเขตเพลิงไหม พรอมทั้งระบุใหทราบถึงการกระทําอันตองหามตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 และภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่เกิดเพลิงไหม หามกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคลื่อนยายอาคารในเขตเพลิงไหม

4.2 การฟนฟู
4.2.1 การฟนฟูสถานที่เกิดเหตุ
หลั ง จากระงั บ อั ค คี ภั ย และสอบสวนเสร็ จ สิ้ น องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น จะต อ ง
ดําเนินการฟนฟูสถานที่เกิดเหตุ เพื่อปองกันไมใหเกิดเหตุลุกลามซ้ําขึ้นอีก หรือไมใหเกิดเหตุตอเนื่องอื่น
ตามมา เชน อาคารพัง การระเบิดซ้ํา หมอกควันพิษ รวมทั้งใหพิจารณาวาสมควรจะมีการปรับปรุงเขต
เพลิงไหมหรือไม โดยคํานึงถึงประโยชนในการปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การผังเมือง ภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่เกิดเพลิงไหม เพื่อใหคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 สําหรับการฟนฟูในดานอื่น เชน การจัดการผูบาดเจ็บ การขนยายผูประสบภัย
การจัดหาที่พักผูประสบภัยการรักษาความสงบเรียบรอย ใหดําเนินการตามแผนปองกันภัยฝายพลเรือน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งไดกําหนดขึ้นไวลวงหนาแลว
4.2.2 การฟนฟูจิตใจผูไดรับผลกระทบและผูปฏิบัติงาน
หากอัคคีภัยสรางความเสียหายสูญเสียชีวิตและทรัพยสินอยางรายแรง ผูบริหารทองถิ่น
อาจพิจารณาจัดหนวยแพทย นักสังคมสงเคราะหเขาชวยฟนฟูสรางขวัญและกําลังใจใหกับผูประสบเหตุ
เปนการเบื้องตน โดยประสานองคกรภาคเอกชน และสวนราชการที่เกี่ยวของพิจารณาใหความชวยเหลือ
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4.3 การยกยองเชิดชูผูปฏิบัติงานและผูสนับสนุนหลังเกิดเหตุ
การดํ า เนิ น การป อ งกั น และระงั บอั ค คี ภั ย ถื อ ได ว า เป น งานที่ มี ค วามสํ า คั ญต อ งอาศั ย ความ
รวมมือจากทุกหนวยงานที่ไดเสียสละเขามาระงับเหตุใหคลี่คลายโดยรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อเปนการเสริมสราง
กําลังใจใหแก ผูปฏิบัติงาน และความสัมพันธอันดีระหวางหนวยงานที่เขามาชวยเหลือการระงับอัคคีภัย
องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรพิจารณาดําเนินการยกยองเชิดชูผูปฏิบัติงานและผูสนับสนุน ดังนี้
4.3.1 จัดทําหนังสือขอบคุณหนวยงานภายนอกที่ใหการสนับสนุนชวยเหลือการระงับอัคคีภัย
4.3.2 ออกหนังสือเพื่อยกยองเชิดชูผูปฏิบัติงาน บุคคลผูสนับสนุนในกรณีที่ปฏิบัติหนาที่ดวย
ความเสียสละและตรากตรํา
4.3.3 ในกรณี มี ผู ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ด ว ยความเสี ย สละและตรากตรํ า จนทุ พ ลภาพหรื อ เสี ย ชี วิ ต
ให พิ จ ารณาออกหนั ง สือ ยกยอ งเชิด ชู เ กีย รติเ ป น กรณี พิ เศษให แ ก บุค คลดัง กล าวหรือ ทายาท รวมทั้ ง
ชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนตามระเบียบของทางราชการ หรือตามชองทางอื่นที่เห็นสมควร

4.4 การสงเคราะหผูประสบภัยและผูปฏิบัติงาน
การดําเนินการสงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัยและผูปฏิบัติงานที่ไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
สามารถใช จ า ยจากงบประมาณขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เอง หรื อ ขอรั บ การช ว ยเหลื อ จาก
งบประมาณของสวนราชการที่เกี่ยวของ เชน
4.4.1 หลักเกณฑวาดวยการตั้งงบประมาณเพื่อการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2543
4.4.2 ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 และตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทําขวัญของขาราชการและลูกจาง
พ.ศ. 2546
4.4.3 พระราชบัญญัติสงเคราะหผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการ การปฏิบัติงาน
ของชาติหรือปฏิบัติหนาที่เพื่อมนุษยธรรม พ.ศ. 2543 และตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและ
เงื่อนไขและอัตราในการจายเงินสงเคราะหและกําหนดลักษณะของความพิการ ทุพพลภาพขนาดหนักจน
เปนอุปสรรคสําคัญในการประกอบอาชีพหรือดํารงชีพ พ.ศ.2544
ทั้งนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเบิกจายงบประมาณ หรือประสานหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อเบิกจายเงิน และนําไปชวยเหลือประชาชนโดยเร็ว
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4.5 การเก็บบันทึกขอมูลอัคคีภัยและรายงานผล
4.5.1 หลังจากระงับอัคคีภัยเสร็จสิ้น ใหนายตรวจ ดําเนินการเก็บและบันทึกขอมูลเหตุการณ
เพลิงไหมรวมถึงสาเหตุอัคคีภัยที่เกิดขึ้น โดยระบุรายละเอียด พื้นที่ ความเสียหาย และสาเหตุที่เกิดขึ้น
และรายงานตอผูบริหารทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนใหพิจารณากําหนดแนวทางหรือ
มาตรการปองกันและระงับอัคคีภัยดวย
4.5.2 หากเหตุการณเพลิงไหม เปนคดีที่ตองทําการสอบสวนตามประมวลกฎหมายอาญา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีหนาที่ใหความรวมมือกับพนักงานสอบสวน ดานการใหขอมูลหรือการอื่น
ที่เกี่ยวของ
4.5.3 การบันทึกขอมูลเหตุการณเพลิงไหม ควรบันทึกรายละเอียดตามแบบรายงานเหตุการณ
เพลิงไหม ตามภาคผนวก 1

4.6 การตรวจประเมิน
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น แตงตั้งคณะผูตรวจประเมินประจําป ประกอบดวย
1. ผูบริหารทองถิ่น หรือผูแทน
2. ผูแทนชุมชน
3. ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามรู ใ นด า นการป อ งกั น และระงั บ อั ค คี ภั ย หรื อ ส ว นราชการที่
เกี่ยวของตามจํานวนที่เห็นสมควร
4.6.1 วิธีการตรวจประเมิน
การตรวจประเมินใหใชตามแบบการตรวจ (Check list) ภาคผนวก 2 และดําเนินการ ดังนี้
- หัวขอการตรวจประเมิน
(1) การตรวจประเมินการบริหารจัดการ
(2) การตรวจประเมิน ผูปฏิบัติงาน สุขภาพและสมรรถภาพผูปฏิบัติงาน
(3) การตรวจประเมินสถานที่ทําการ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ
- การเตรียมความพรอมรับการตรวจประเมิน
(1) องคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองเตรียมเอกสารหลักฐานเครื่องมือ และ
อุปกรณที่จําเปนในการรับการตรวจประเมิน
(2) คณะผูตรวจประเมินจะตองแจงลวงหนาในเวลาอันสมควรให องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทราบถึงหัวขอที่สําคัญ และแผนการตรวจประเมิน
บทที่ 4 การดําเนินงานหลังจากระงับอัคคีภัย
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4.6.2 ระดับผลการตรวจประเมิน
ระดับผลการประเมินแบงเปน 3 ระดับ คือ
ระดับ 0 หมายถึง ระดับที่ไมมีความพรอมตองไดรับการสนับสนุนชวยเหลือจากองคกรอื่น
ระดับ 1 หมายถึง ระดับทั่วไป หรือมีความพรอมปฏิบัติงานในพื้นที่ไดเอง
ระดับ 2 หมายถึง ระดับดี หรือมีความพรอมปฏิบัติงานสูง และสามารถใหการชวยเหลือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นได
ระดับ 3 หมายถึง ระดับดีมาก หรือมีความพรอมปฏิบัติงานชวยเหลือภัยที่มีผลกระทบ
รุนแรงกวางขวางในระดับภูมิภาคได
4.6.3 การรายงานผลการตรวจประเมิน
คณะผูตรวจประเมินจะตองจัดทํารายงานผล และขอเสนอแนะ พรอมกับระบุระดับ
ผลการตรวจประเมินตามมาตรการการควบคุมภายใน เสนอใหผูบริหารทองถิ่นทราบ
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