
 

 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

 

 
 

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กันำส ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบ มิูภีรศง่กแล  
  



ค าน า 

  ด้วยปัจจุบันสาธารณภัยยังคงมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจาก
ความแปรปรวนของภูมิอากาศโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของสังคมไทยจากสังคมชนบทสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว ประชาชนมีโอกาศอาศัยอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัย
เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ความเสียหายจากสาธารณภัยรุนแรงมากขึ้น ทั้งภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง       
ภัยหนาว และ ภัยจากการกระท าของมนุษย์ เช่น อัคคีภัย อุบัติภัย การรั่วไหลของสารเคมีอันตราย รวมทั้ง        
สาธารณภัย หรืออุบัติภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 

  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการ
ช่วยเหลือ และบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน 
การปฏิบัตอิย่างถ่องแท้ จึงจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  ดังนั้น คณะผู้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ จึงได้รวบรวมเนื้อหาสาระ หน้าที่ ลักษณะงาน และ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดท าเป็นรูปเล่มไว้ เพ่ือใช้เป็นคู่มือ ในการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนเป็นการสร้างความเข้าใจและร่วมมือต่าง ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ
หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ ลักษณะงาน และชั้นตอนการปฏิบัติงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยได้ดียิ่งขึ้น และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนแก่
ผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตาบ ิมภูีรศง่กแล  

 
1. หลักการและเหตุผล 

   ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  ได้ระบุนิยามของ              
“สาธารณภัย” ไว้ในมาตรา 4 ว่า “สาธารณภัย หมายถึง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ 
โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ า การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่า
จากธรรมชาติ มีผู้ท าให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอ่ืนใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชนหรือ
ความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือรัฐ และให้หมายความรวมถึงทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย” 
แสดงให้เห็นได้ว่าสาธารณภัยให้ความส าคัญกับสถานการณ์ที่สร้างผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินต่อบุคคลหรือ
ชุมชน ครอบคลุมสาธารณภัยทุกประเภทที่มีท้ังความรุนแรงน้อยหรือรุนแรงมากจนเกินขีดจ ากัดความสามารถด้วย  
  เนื่องจากความแปรปรวนของภูมิอากาศโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบ
กับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมไทยจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม ส่งผลให้สถานการณ์สาธารณภัยของประเทศไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและ
ซับซ้อนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น อุทกภัย เช่น มหาอุทกภัย ปี พ.ศ. 2554 ในพ้ืนที่ 64 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
มีผู้เดือดร้อน 5,247,125 ครัวเรือน จ านวน 16,224,302 คน เสียชีวิต 1,026 คน รวมมูลค่าความเสียหายสูง
ถึง 1.44 ล้านล้านบาท ภัยแล้ง ภัยจากดินโคลนถล่ม อัคคีภัย แผ่นดินไหวและสึนามิ ที่เคยเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 
2547 บริเวณภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งท าให้มีผู้เสียชีวิตถึง 5,395 ราย ภัยจากไฟป่าและหมอกควัน ภัยจาก
การคมนาคม โรคระบาด เช่น เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เป็นต้น 
   ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 ก าหนดให้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 
2 ข้อ 16 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบกับพระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทา        
สาธารณภัย และให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้อ านวยการท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทา      
สาธารณภัยในท้องถิ่นตน ดังนั้น งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงเป็นภารกิจส าคัญขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน และมีบทบาทภารกิจในการเข้าไปให้ความช่วยเหลือและบรรเทา    
สาธารณภัย เป็นล าดับแรก ก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ ดังนั้น จะต้องเตรียมความพร้อม 
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ในการป้องกันสาธารณภัย และพัฒนาขีดความสามารถในการเผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังจาก
สถานการณ์ยุต ิ
 

2. วัตถุประสงค์ 
   2.1  เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนครสวรรค์ออก มีข้ันตอนหรือกระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
  2.2  เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ และมีประสิทธิภาพ 
  2.3  เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ
สามารถลดความสูญเสียที่เกิดจากภัยพิบัติให้เหลือน้อยที่สุด 
  2.4  เพื่อให้ประชาชนที่ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือฟ้ืนฟูอย่างทั่วถึงและทันเวลา 
  2.5  เพื่อบูรณาการระบบการสั่งการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีเอกภาพ 
  2.6  เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการสาธารณภัยที่ดี 
 

3. นิยามศัพท์ 
3.1 การป้องกัน (Prevention) 

    หมายถึง มาตรการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก าหนดขึ้นล่วงหน้า ทั้งทางด้านโครงสร้าง และ
มิใช่ด้านโครงสร้าง เพ่ือลดหรือควบคุมผลกระทบในทางลบจากสาธารณภัย 

3.2 การลดผลกระทบ (Mitigation) 
     หมายถึง กิจกรรมหรือวิธีการต่าง ๆ เพ่ือหลีกเลี่ยงและลดผลกระทบทางลบจาก         
สาธารณภัย และยังหมายถึงการลดและป้องกันมิให้เกิดเหตุหรือลดโอกาสที่อาจก่อให้เกิดสาธารณภัย 

3.3 การเตรียมความพร้อม (Preparedness) 
    หมายถึง มาตรการและกิจกรรมที่ดำเนินการล่วงหน้าก่อนเกิดสาธารณภัย เพ่ือ
เตรียมพร้อมการจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉินให้สามารถรับมือกับผลกระทบจากสาธารณภัยได้อย่างทันการณ์ และ
มีประสิทธิภาพ 

3.4 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) 
    หมายถึง การจัดตั้งองค์กรและการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพ่ือรับผิดชอบในการ
จัดการสถานการณ์ฉุกเฉนิทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมรับมือและการฟื้นฟูบูรณะ 
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3.5 การฟ้ืนฟูบูรณะ (Rehabilitation) 
    หมายถึง การฟ้ืนฟูสภาพเพ่ือท าให้สิ่งที่ถูกต้องหรือได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย
ได้รับการช่วยเหลือ แก้ไขให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิม รวมทั้งให้ผู้ประสบภัยสามารถด ารงชีวิตตามสภาพ
ปกติได้โดยเร็ว 
   3.6 หน่วยงานของรัฐ หมายถึง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอ่ืนของ
รัฐ แต่ไม่หมายความรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.7 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

  3.8 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่  หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ ง แต่ไม่หมายรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
กรุงเทพมหานคร 
   3.9 ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  หมายถึง รัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงมหาดไทย 
   3.10 รองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หมายถึง ปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
   3.11 ผู้อ านวยการกลาง หมายถึง อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   3.12 ผู้อ านวยการจังหวัด หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด 
   3.13 รองผู้อ านวยการจังหวัด หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

3.14 ผู้อ านวยการอ าเภอ หมายถึง นายอ าเภอ 
3.15 ผู้อ านวยการท้องถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายกเทศมนตรี 
3.16 ผู้ช่วยผู้อ านวยการท้องถิ่น หมายถึง ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   3.17 เจ้าพนักงาน หมายถึง ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทา          
สาธารณภัยในพื้นท่ีต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๔๐ 
   3.18 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หมายถึง องค์กรปฏิบัติในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่จังหวัด 
   3.19 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ หมายถึง องค์กรปฏิบัติในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตอ าเภอ และท าหน้าที่ช่วยเหลือจังหวัดในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   3.20 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ หมายถึง องค์กรปฏิบัติใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาล และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิด
สาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ 

/4. การจัดตั้ง... 
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4. การจัดตั้งกองอ านวยการและบรรเทาสาธารณภัย 
4.1 องค์กรปฏิบัติ 

    ๔.๑.๑ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบล
 ิมูภีรศง่กแ ทาหน้าท่ีเป็นหน่วยงานของผู้อา นวยการท้องถ่ิน  และให้มีที่ทาการโดยให้ใช้ ท่ีทาการหรือ

สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบ ิมูภีรศง่กแล  เป็นสานักงานของผู้อานวยการท้องถิ่น  มีนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบ ิมูภีรศง่กแล   เป็นผู้อานวยการ  และมีปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นผู้ช่วยผู้อานวยการ  
ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และภาคเอกชนในพ้ืนที่ร่วมปฏิบัติงาน ในกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหาร ส่วนตาบ ิมูภีรศง่กแล   และเป็นหน่วย
เผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที ่
    ๔.๑.๒ ภารกิจของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วน
ตาบ ิมูภีรศง่กแล  
     (๑) อ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ดาเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตาบ ิมูภีรศงก่แล  
     (๒) สนับสนุนกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อ 
หรือใกล้เคียง หรือเขตพ้ืนที่อ่ืนเมื่อได้รับการร้องขอ 
     (๓) ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
รวมทั้งประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกขั้นตอน 
   ๔.๒ โครงสร้างและหน้าที่ของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วน
ตาบ ิมูภีรศง่กแล  
    ๔.๒.๑โครงสร้างกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วน
ตาบ มิภีูรศงก่แล     ประกอบด้วย 5 ฝ่าย ได้แก่ 

    (๑) ฝ่ายอ านวยการ ท าหน้าที่ อ านวยการ ควบคุมก ากับดูแลในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งวางระบบการติดตามติดต่อสื่อสารในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ และฝ่ายที่
เกี่ยวข้องให้การติดต่อเป็นไปอย่างรวดเร็วต่อเนื่องและเชื่อถือได้ตลอดเวลา 
      (๒) ฝ่ายแผนและโครงการ ท าหน้าที่ เกี่ยวกับงานการวางแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย การพัฒนาแผนงาน การพัฒนาเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกขั้นตอน  
งานติดตามประเมินผล งานการฝึกซ้อมแผนฯ งานการจัดฝึกอบรมต่าง ๆ และงานการจัดท าโครงการเกี่ยวกับการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

(3) ฝ่ายป้องกัน... 
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     (๓) ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ ท าหน้าที่ ติดตามสถานการณ์ รวบรวมข้อมูล 
ประเมินสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น วางมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันภัยมิให้เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแล้วให้ได้รับความ
เสียหายน้อยที่สุด จัดระเบียบแจ้งเตือนภัยการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยงานการข่าวการรักษาความ
ปลอดภัยและการปฏิบัติการจิตวิทยา 
     (๔) ฝ่ายฟ้ืนฟูบูรณะ ท าหน้าที่ ส ารวจความเสียหาย และความต้องการด้าน 
ต่าง ๆ จัดท าบัญชี ผู้ประสบภัย ประสานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เพ่ือให้การ
สงเคราะห์และฟ้ืนฟู คุณภาพชีวิตทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้ประสบสาธารณภัย พร้อมทั้งด า เนินการฟ้ืนฟู
บูรณะสิ่งที่ช ารุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม หรือใกล้เคียงกับสภาพเดิมให้มากท่ีสุด 
     (๕) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ท าหน้าที่ เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการแถลงข่าวข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเสียหาย 
และความช่วยเหลือให้แก่สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปได้ทราบ 
  ๔.๓ การบรรจุก าลัง 
    ๔.๓.๑ ในภาวะปกติ ใช้ก าลังเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนครสวรรค์ -
ออกเป็นหลัก 
    ๔.๓.๒ เมื่อคาดว่าจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ใด ให้กองอ านวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเข้าควบคุมสถานการณ์ ปฏิบัติหน้าที่ และเพ่ือช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่โดยเร็ว และ
รายงานให้ผู้อ านวยการอ าเภอเมืองนครสวรรค์ ทราบทันท ี

 ๕. สถานที่ตั้ง 
 ต้ังอยู่ ณ สา นักงานองค์การบริหารส่วนตาบ ิมูภีรศง่กแล   จังหวัด

ยลเ 3224 0 

 ๖. แนวทางปฏิบัต ิ
 เพ่ือเตรียมการด้านทรัพยากร ระบบการปฏิบัติการและเตรียมความพร้อมไว้รองรับ สถานการณ์  
สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในพ้ืนที่รับผิดชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักการปฏิบัติ ให้องค์การบริหารส่วนต าบล

 แิมูภีรศง่กแ ละหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจัดเตรียมและจัดหาทรัพยากรท่ีจา เป็น เพ่ือการป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัยให้เหมาะสมกับผลการประเมินความเสี่ยงและความล่อแหลมของพ้ืนที่ รวมทั้งการวางแนวทางการ
ปฏิบัติการให้พร้อมเผชิญสาธารณภัยและด าเนินการฝึกซ้อมตามแผนที่ก าหนดอย่างสม่ าเสมอเป็นประจ าเพ่ือให้
เกิดความพร้อมในทุกด้านและทุกภาคส่วนในเขตพ้ืนที่ตาบ มิภูีรศงก่แล  
 

/หลักการ... 
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หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
1. การป้องกันและลดผลกระทบ 
  1.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงภัย 
 
 
 
 
 1.2 การเตรียมการด้านฐานข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 ๑.๓ การส่งเสริมให้ความรู้และสร้างความ 
ตระหนักด้านการป้องกันและบรรเทา     
สาธารณภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.4 การเตรียมการป้องกันด้านโครงสร้าง
และเครื่องหมายสัญญาณเตือนภัย 

 
1.1.1 ประเมินความเสี่ยงภัยและความล่อแหลมในเขตพ้ืนที่ โดย
พิจารณาจากข้อมูลสถิติการเกิดภัยและจากการ วิเคราะห์ข้อมูล
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ 
1.1.2 จัดท าแผนที่เสี่ยงภัยแยกตามประเภทภัย 
 
1.2.1 จัดท าฐานข้อมูล เ พ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ             
สาธารณภัย 
1.2.2 พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้านสาธารณภัยระหว่าง
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้ร่วมกัน 
1.2.3 กระจายข้อมูลด้านสาธารณภัยไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่
ปฏิบัติการ 
 
1.3.1 สนับสนุนให้สื่อประชาสัมพันธ์ให้มีบทบาทในการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกด้านความปลอดภัยอย่าง
ต่อเนื่อง 
1.3.2 เผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน 
1.3.3 พัฒนารูปแบบและเนื้อหาการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ 
ชัดเจนเข้าใจง่าย เหมาะสม เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม และ
เป็นที่น่าสนใจ 
1.3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเครือข่ายในการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
อาสาสมัครต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการรณรงค์ ในเรื่องความปลอดภัย
อย่างต่อเนื่อง 
 
1.4.1 จัดหาพื้นที่รองรับน้ าและกักเก็บน้ า 
1.4.2 สร้างอาคารหรือสถานที่เพ่ือเป็นสถานที่หลบภัย ส าหรับ 
พ้ืนที่ที่การหนีภัยท าได้ยาก หรือไม่มีพ้ืนที่หลบภัยที่ เหมาะสม 
1.4.3 ก่อสร้าง/ปรับปรุงเส้นทางเพ่ือการส่งก าลังบ ารุง หรือ 
เส้นทางไปสถานที่หลบภัยให้ใช้การได้ 

/หลักการ... 
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หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
1. การป้องกันและลดผลกระทบ 
  1.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงภัย 
 
 
 
 
 1.2 การเตรียมการด้านฐานข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 ๑.๓ การส่งเสริมให้ความรู้และสร้างความ 
ตระหนักด้านการป้องกันและบรรเทา     
สาธารณภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.4 การเตรียมการป้องกันด้านโครงสร้าง
และเครื่องหมายสัญญาณเตือนภัย 

 
1.1.1 ประเมินความเสี่ยงภัยและความล่อแหลมในเขตพ้ืนที่ โดย
พิจารณาจากข้อมูลสถิติการเกิดภัยและจากการ วิเคราะห์ข้อมูล
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ 
1.1.2 จัดท าแผนที่เสี่ยงภัยแยกตามประเภทภัย 
 
1.2.1 จัดท าฐานข้อมูล เ พ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ             
สาธารณภัย 
1.2.2 พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้านสาธารณภัยระหว่าง
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้ร่วมกัน 
1.2.3 กระจายข้อมูลด้านสาธารณภัยไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่
ปฏิบัติการ 
 
1.3.1 สนับสนุนให้สื่อประชาสัมพันธ์ให้มีบทบาทในการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกด้านความปลอดภัยอย่าง
ต่อเนื่อง 
1.3.2 เผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน 
1.3.3 พัฒนารูปแบบและเนื้อหาการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ 
ชัดเจนเข้าใจง่าย เหมาะสม เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม และ
เป็นที่น่าสนใจ 
1.3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเครือข่ายในการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
อาสาสมัครต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการรณรงค์ ในเรื่องความปลอดภัย
อย่างต่อเนื่อง 
 
1.4.1 จัดหาพื้นที่รองรับน้ าและกักเก็บน้ า 
1.4.2 สร้างอาคารหรือสถานที่เพ่ือเป็นสถานที่หลบภัย ส าหรับ 
พ้ืนที่ที่การหนีภัยท าได้ยาก หรือไม่มีพ้ืนที่หลบภัยที่ เหมาะสม 
1.4.3 ก่อสร้าง/ปรับปรุงเส้นทางเพ่ือการส่งก าลังบ ารุง หรือ 
เส้นทางไปสถานที่หลบภัยให้ใช้การได้ 

/หลักการ (2) 
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หลักการปฏิบัติและแนวทางการปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนตาบ มิูภรีศง่กแล  (ต่อ) 
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
2. การเตรียมความพร้อม 
  2.1 ด้านการจัดระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2.2 ด้านบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2.3 ด้านเครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และพลังงาน 

 
2.1.1 จัดท าคู่มือและจัดท าแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและแผนส ารอง
ของหน่วยงาน และมีการฝึกซ้อมแผน 
2.1.2 จัดเตรียมระบบการติดต่อสื่อสารหลักและสื่อสารส ารอง 
2.1.3 ก าหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่ประชาชน 
และเจ้าหน้าที ่
2.1.4 จัดเตรียมระบบการแจ้งเตือนภัยและส่งสัญญาณเตือนภัย
ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบล่วงหน้า 
2.1.5 จัดเตรียมเส้นทางอพยพและจัดเตรียมสถานที่ปลอดภัย   
ส าหรับคนและสัตว์เลี้ยง 
2.1.6 ก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย 
รวมทั้งการควบคุม การจราจรและการสัญจรภายในเขตพ้ืนที่ 
2.1.7 จัดระบบการดูแลสิ่งของบริจาคและการสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย 
2.1.8 จัดท าบัญชีรายชื่อคนที่ต้องช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ 
 
2.2.1 จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัยและก าหนดวิธีการปฏิบัติตามหน้าที่และข้ันตอนต่าง ๆ 
2.2.2 วางระบบการพัฒนาศักยภาพและการฝึกอบรมบุคลากร 
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2.2.3 จัดท าบัญชีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่าง ๆ หรือเจ้าหน้าที่จาก
หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
2.2.4 การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยโดยการฝึกอบรมประชาชน 
 
2.3.1 จัดเตรียมเครื่องจักรกลยานพาหนะ เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์
ที่จ าเป็นให้พร้อมใช้งานได้ทันที 
2.3.2 จัดท าบัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะเครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์ของหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 
2.3.3 พัฒนาเครื่องจักรกล เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ด้านสาธารณ-
ภัยให้ทันสมัย 

/หลักการ (2.3) … 
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หลักการปฏิบัติและแนวทางการปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนตาบ มิูภรีศง่กแล  (ต่อ) 
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
  2.3 ด้านเครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และพลังงาน 
(ต่อ) 
 
  ๒.๔ ด้านการเตรียมรับสถานการณ์ 

2.3.4 จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นพื้นฐานส าหรับชุมชน 
2.3.5 จัดเตรียมระบบเตือนภัย 
2.3.6 จัดหาน้ ามันเชื้อเพลิงส ารอง/แหล่งพลังงานส ารอง 
 
2.4.1 จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เช่น สถานพยาบาล ไฟฟ้า ประปา ผู้น าชุมชน ฯลฯ 
2.4.2 มอบหมายภารกิจความรับผิดชอบให้แก่หน่วยงานนั้น 
2.4.3 ก าหนดผู้ประสานงานที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาของ
หน่วยงาน 

 
 การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน 
 วัตถุประสงค์ 
     ๑. เพ่ือด าเนินการระงับภัยที่เกิดขึ้นให้ยุติลงโดยเร็ว หรือลดความรุนแรงของภัยที่เกิดขึ้น 
โดยการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
    ๒. เพ่ือรักษาชีวิต ทรัพย์สิน และสภาวะแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติ 
 หลักการปฏิบัติ 
    คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน กองอ านวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตาบ ิมูภีรศง่กแล  หรือกองอานวยการป้องกันและบรรเทา        
สาธารณภัยอ าเภอเมืองนครสวรรค์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตามข้ันตอนและวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. กรณีเม่ือเกิดสาธารณภัย ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 

  หลักการปฏิบัติและแนวทางการปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนตาบ ิมภูีรศงก่แล  กรณีเม่ือ
เกิดสาธารณภัย ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
  1. การแจ้งเหต ุ 1.1 ประชาชน / อาสาสมัคร / คณะกรรมการฯ ฝ่ายแจ้งเตือนภัย

แจ้งเหตุให้ประธานคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หมู่บ้าน / ชุมชน และผู้อ านวยการท้องถิ่น / ผู้ที่ผู้อ านวยการ
ท้องถิ่นมอบหมายทราบทางโทรศัพท ์
  - โทรศัพท์สายด่วน 590 6950956-   
    หรือ 6950956-590  

/หลักการ... 
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หลักการปฏิบัติและแนวทางการปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนตาบ มูิภีรศง่กแล  กรณีเมื่อเ กิดสาธารณภัย 
ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน (ต่อ) 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
  2. การระงับเหตุ คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ ชุมชน/ 

อปพร./ มิสเตอร์เตือนภัย/ OTOS/ อาสาสมัคร ต่าง ๆ เข้าระงับ-
เหตุ ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน 

  3. การประสานหน่วยงานต่าง ๆ 3.1 กรณีผู้บาดเจ็บให้ประสานสถานพยาบาลในพื้นที่ /ข้างเคียง 
- โทรศัพท์สายด่วน 056-255120-1 / 084-6268822 หรือ
กรณีฉุกเฉินโทร 1669 
- กรณีเกินศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชนในการระงับภัย ให้ประธาน
คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน
รายงานต่อผู้อ านวยการท้องถิ่น เพ่ือขอความช่วยเหลือ 

 
๒. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกว่าระดับหมู่บ้าน/ชุมชน จะควบคุมได้ 

หลักการปฏิบัติและแนวทางการปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนตาบ ิมูภีรศง่กแล  กรณีสาธารณภัยรุนแรง
เกินกว่าระดับหมู่บ้าน/ชุมชน จะควบคุมได้ 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
  1. การจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ ผู้อ านวยการท้องถิ่นออกค าสั่งตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ 
  2. การเฝ้าระวัง ติดตาม และรับแจ้งเหตุ 
๒๔ ชั่วโมง 

จัดเวรเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ 

  3. แจ้งข่าวเตือนภัย 3.1 แจ้งผู้ประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
3.2 แจ้งผ่านทางสื่อต่าง ๆ 
3.3 ออกประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 

  4. การระงับเหตุ ผู้อ านวยการท้องถิ่นเข้าพ้ืนที่ และตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในที่
เกิดเหตุ เพ่ือเป็นจุดสั่งการ พร้อมจัดบุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้ 
อุปกรณ ์และยานพาหนะในการระงับเหตุ 

  5. การช่วยเหลือผู้ประสบภยั 5.1 ปฏิบัติการค้นหา และช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
5.2 ปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยที่เจ็บป่วยเพ่ือส่งไปรักษาตัวใน
โรงพยาบาลต่อไป 
5.3 จัดหาปัจจัยสี่ให้แก่ผู้ประสบภัย 
5.4 ให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 

/หลักการ (6.) 
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หลักการปฏิบัติและแนวทางการปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนตาบ ิมูภีรศง่กแล  กรณีสาธารณภัยรุนแรง
เกินกว่าระดับหมู่บ้าน/ชุมชน จะควบคุมได้ (ต่อ) 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
  6. การรายงานสถานการณ์ จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพ่ือรายงานสถานการณ์ให้กองอ านวยการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ และกองอ านวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทราบ จนกระทั่งสถานการณ์ภัย
สิ้นสุด 

  7. การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ กรณีต้องขอรับการสนับสนุนจากกองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย อปท. ข้างเคียง / ส่วนราชการ ต่าง ๆ ในพ้ืนที่ 
/ องค์กรสาธารณกุศล ภาคเอกชน หรือ กองอ านวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไป 
อปท.ข้างเคียง 
อบต อหูภ.    
อบต.หนอ นัคง   
                     
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป 
ท่ีว่าการอาเภ์   
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ์  

 
  8. การอพยพ เมื่อสถานการณ์เลวร้ายและจ าเป็นต้องอพยพ ให้ด าเนินการอพยพ 

เคลื่อนย้ายอย่างเป็นระบบ 
  9. การส่งต่อการควบคุมสถานการณ์ กรณีสถานการณ์รุนแรงเกินกว่าศักยภาพของท้องถิ่นจะรับ

สถานการณ์ได้ ให้รายงานต่อผู้อ านวยการอ าเภอ เพ่ือส่งมอบการ
ควบคุมสถานการณ์ต่อไป 

 

   3. การอพยพ 
    วัตถุประสงค์ 
    เพ่ือเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ 
และสามารถด าเนินการอพยพเคลื่อนย้ายให้เป็นไปอย่างมีระบบ สามารถระงับการแตกตื่นเสียขวัญของประชาชน
ไปสู่สถานที่ปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเป็นการเคลื่อนย้ายส่วนราชการมาอยู่ในเขตปลอดภัยและ
สามารถให้การบริการประชาชนได ้

/หลักการ... 



-12- 
 

    หลักการปฏิบัติ 
1.  การเตรียมการอพยพ 

  หลักการปฏิบัติและแนวทางการปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนตาบ ิมูภีรศง่กแล  ในการ
เตรียมการอพยพ 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
  1. จัดท าแผนอพยพในพ้ืนที่เสี่ยงจากสา
ธารณภัย 

ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 2. เตรียมการเก่ียวกับการอพยพ ประชุมและส ารวจสถานที่ 
- สถานที่ปลอดภัยสาหรับการอพยพประชาชนและสัตว์เลี้ยง 
- เส้นทางหลัก และส ารองส าหรับอพยพ 
- ป้ายแสดงสัญญาณเตือนภัย ป้ายบอกเส้นทางอพยพทั้ง เส้นทาง
หลักและเส้นทางรอง 
- จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ ยานพาหนะ ที่จ าเป็นต่อการอพยพ 
- จัดล าดับความส าคัญของการอพยพ โดยจัดแบ่งประเภทของ
บุคคลตามล าดับความส าคัญเร่งด่วน 
- ก าหนดจุดนัดหมายประจ าชุมชนและพ้ืนที่รองรับการอพยพ 
- จัดท าคู่มือการอพยพจากสาธารณภัยที่สั้น ง่ายต่อการท าความ
เข้าใจให้ประชาชนได้ศึกษา 

  3. จัดเตรียมสรรพก าลังหน่วยปฏิบัติการ
ฉุกเฉินหรือหน่วยอพยพ 

ทบทวนและฝึกซ้อมแผนอย่างสม่ าเสมอ 

  4. จัดประชุมหรืออบรมให้ความรู้ในการ 
ช่วยเหลือตัวเองเมื่ออยู่ในภาวะฉุกเฉิน 

ประชุมหรือฝึกอบรม 

  5. ทบทวนและฝึกซ้อมแผนระบบเตือน
ภั ยและแผนอพยพ ประ เมิน เ พ่ือ ให้
สามารถประยุกต์ใช้ต่อไป 

ฝึกซ้อมแผนทั้งแบบปฏิบัติการบนโต๊ะ และแบบปฏิบัติการจริง 

  6. ตรวจสอบการท างานระบบสื่อสาร - ติดต่อกับผู้มีวิทยุสื่อสาร / หรือผู้มีโทรศัพท์มือถือเพ่ือเข้าร่วมใน
การแจ้งเตือนภัย 
- ฝึกซ้อมแผนอพยพ 

  7. แจ้งประชาชนที่อาศัยและท างานใน
พ้ืนที่ เ สี่ ย งภั ย  ว่ า มีความเสี่ ย งต่ อภัย
ประเภทใดในหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น อุทกภัย 
อัคคีภัย วาตภัย 

การประชุมหมู่บ้าน/ชุมชน 

 /2. การจัดระเบียบ... 
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2. การจัดระเบียบสถานที่อพยพและการรักษาความปลอดภัย 
    หลักการปฏิบัติและแนวทางการปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนตาบ ิมูภีรศง่กแล  ในการจัด
ระเบียบสถานที่อพยพและการรักษาความปลอดภัย 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
  1. การจัดเตรียมสถานที่ปลอดภัย - จดัเตรียมพื้นท่ีให้เหมาะสมกับจ านวนผู้อพยพ และสัตว์เลี้ยง 

- จัดเตรียมและดูแลความสะอาดของห้องน้ า อาหาร น้ าดื่ม และ 
สิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ 
- จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
- จัดระเบียบพ้ืนที่อพยพ โดยแบ่งพ้ืนที่ให้เป็นสัดส่วนเป็นกลุ่ม
ครอบครัวหรือกลุ่มชุมชน 
- จัดท าแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้อพยพ เพ่ือเป็นการตรวจสอบ
จ านวนผู้อพยพ 
- จัดหาสถานที่ปลอดภัยแห่งอื่นไว้รองรับในกรณีพ้ืนที่ไม่เพียงพอ 

  2. การรักษาความปลอดภัย จัดระเบียบเวรยามทั้งในสถานที่อพยพ และบ้านเรือนของผู้อพยพ 
 

3. การด าเนินการอพยพขณะเกิดภัย 
  หลักการปฏิบัติและแนวทางการปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนตาบ ิมูภีรศงก่แล  ในการ
ด าเนินการอพยพขณะเกิดภัย 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
  1. เรียกประชุมกองอ านวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน / ชุมชน 
เมื่อได้รับข้อมูลแจ้งเตือนจากอ าเภอ / 
หมู่บ้าน / ข้อมูลเครื่องวัดปริมาณน้ าฝน / 
มิสเตอร์เตือนภัย 

เรียกประชุมกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนตาบ มิูภรีศงก่แล  

  2. ตรียมความพร้อม / เตรียมพร้อม
ระบบเตือนภัยทั้งหมด (สัญญาณเตือนภัย
วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์มือถือ หรือระบบ
เตือนภัยที่มีอยู่ในท้องถิ่น) 

เตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ 

  3. ติดตามสถานการณ์จากทางราชการ 
สื่อมวลชนและอาสาสมัครเตือนภัย 

สั่งการในระหว่างการประชุมกองอ านวยการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตาบ ิมภูีรศง่กแล  

/หลักการ (ต่อ)... 
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  หลักการปฏิบัติและแนวทางการปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนตาบ ิมูภีรศงก่แล  ในการ
ด าเนินการอพยพขณะเกิดภัย (ต่อ) 
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
 4. ตรวจสอบข้อมูลที่จ าเป็นในพ้ืนที่ที่
ประสบภัย 

- บัญชีรายชื่อผู้อพยพ 
- บัญชีจ านวนและชนิดของสัตว์เลี้ยงที่จะอพยพ 
- ยานพาหนะ 
- อาหารที่ส ารองไว้ส าหรับคนและสัตว์เลี้ยง 

  5. ตรวจสอบระบบเครือข่ายการเตือน
ภัย 

ตรวจสอบสัญญาณวิทยุสื่อสาร 

  6. จัดเตรียมสถานที่ปลอดภัยรองรับผู้
อพยพและสัตว์เลี้ยง 

ประสานกับผู้ดูแลสถานที่ 

 
 เมื่อสถานการณ์เลวร้ายและจ าเป็นต้องอพยพ 
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
  1. ออกประกาศเตือนภัยเพื่ออพยพ ฝ่ายเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยและฝ่ายสื่อสารของคณะกรรมการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน / ชุมชน ออกประกาศ
เตือนภัยเพ่ืออพยพให้สัญญาณเตือนภัยและประกาศอพยพ เช่น 
เสียงตามสาย วิทยุหอกระจายข่าวโทรโข่ ง  นกหวี ด หรือ
สัญญาณเสียง /สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ก าหนดให้เป็นสัญญาณเตือนภัย 
ประจ าชุมชน / หมู่บ้าน 

  2. ส่งฝ่ายอพยพไปยังจุดนัดหมาย / จุด
รวมพล เพ่ือรับผู้อพยพหรือตามบ้านที่มี
ผู้ป่วย คนชรา เด็ก และสัตว์เลี้ยง 

สั่งการในระหว่างการประชุมกองอ านวยการป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัย 

  3. การดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนผู้
อพยพ 

จดัเวรออกตรวจตราความเรียบร้อยในพ้ืนที่ประสบภัย 

 
 
 

/4.การด าเนินการ... 
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 4. การด าเนินการอพยพเมื่อภัยสิ้นสุด 
  หลักการปฏิบัติและแนวทางการปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนตาบ ิมูภีรศง่กแล  ในการ
ด าเนินการอพยพเมื่อภัยส้ินสุด 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
  1. ตรวจสอบพื้นท่ีประสบภัย ส ารวจความเสียหายของพ้ืนที่ประสบภัย รวมทั้งบ้านเรือนของ 

ผู้เสียหาย 
  2. ตรวจสอบสภาพถนนที่ใช้เป็นเส้นทาง
อพยพ 

ตรวจสอบสภาพถนนและยานพาหนะ 

  3 .  แจ้ งแนวทางการอพยพกลับให้
ประชาชนได้รับทราบ 

ประชุมผู้เกี่ยวข้อง 

  4. ตรวจสอบความพร้อมของประชาชน
ในการอพยพกลับ 

จดัการประชุมที่สถานท่ีที่ผู้อพยพพักอาศัย 

  5. ด าเนินการอพยพประชาชนกลับ
บ้านเรือน 

ชี้แจงในที่ประชุมและด าเนินการอพยพประชาชนกลับ 
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ขั้นตอนการดาเนินงานด้านการช่วยเหลือเหตุสาธารณภัยกรณีฉุกเฉินองค์การบริหารส่วน ตาบ มูิภีรศง่กแล  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม 4 ขั้นตอน ปฏิบัติทันทีที่ได้รับเหตุ 

  

ขั้นตอนการด าเนินงานด้านการช่วยเหลือเหตุสาธารณภัยกรณีฉุกเฉิน
องค์การบริหารส่วนตาบ มิูภรีศงก่แล  

รับแจ้งเหตุ รายงานผู้บังคับบัญชา 

จัดเจ้าหน้าที่ออก
ปฏิบัติงานทันที 

เสร็จสิ้นภารกิจ 

รายงานเหตุด่วนสาธารณภัย 

(รายงานอ าเภอภายใน 24 ชั่วโมง) 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ด้านการสนับสนุนน้ าอุปโภค - บริโภค 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ด้านการสนับสนุนน้ าอุปโภค - บริโภค 

 

รับแจ้งเหตุ/หนังสือ 

(1 นาที) 

เสนอหัวหน้าส านักปลัด อบต. 

(5 นาที) 

 

 

เสนอปลัด อบต. 

(10 นาที) 

 

 
ผู้บริหารพิจารณา  

(15 นาที) 

 

 

ด าเนินการ 

(140 นาที) 

 

 

เสร็จสิ้นภารกิจ 

 

 

รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

 

 

รวม 6 ขั้นตอน 180 นาที (3 ชั่วโมง) 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานพนักงานขับรถบรรทุกน้ า กรณีส่งน้ าอุปโภค - บริโภค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม 3 ขั้นตอน 150 นาที (2 ชั่วโมง 30 นาที) 

  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานพนักงานขับรถบรรทุกน้ า 
กรณีส่งน้ าอุปโภค - บริโภค 

 

รับค าสั่งผู้บังคับบัญชา 

(1 นาที) 

ด าเนินการ 

(140 นาที) 

 

 

เสร็จสิ้นภารกิจ 

 

 

รายงานผู้บังคับบัญชา 

(9 นาที) 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานพนักงานขับรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

รวม 3 ขั้นตอน ปฏิบัติงานทันทีที่ได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชา 

 

 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานพนักงานขับรถบรรทุกน้ า 
อเนกประสงค์ 

 

รับค าสั่งผู้บังคับบัญชา 

 

 

ออกปฏิบัติการทันที 

 

 

เสร็จสิ้นภารกิจ 

 

 

รายงาน 

ผู้บังคับบัญชา 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หน่วยปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม 4 ขั้นตอน ปฏิบัติงานทันทีที่ได้รับค าสั่งจากศูนย์สั่งการ 

  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
หน่วยปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

รับค าสั่งจากศูนย์ส่ังการ 

 

 

ออกปฏิบัติการทันที 

 

 

เสร็จสิ้นภารกิจ 

 

 

รายงาน 

ศูนย์ส่ังการ 

 

 

 

กรอกข้อมูลในระบบ ITEMS 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

 

รับเรื่องร้องทุกข์ 
 

เสนอหัวหน้าส านักปลัด อบต. 

(5 นาที) 

 

 เสนอปลัด อบต. 

(10 นาที) 

 

 
ผู้บริหารพิจารณา 

(15 นาที) 

 

 
ส ารวจความเสียหาย 

ร่วมกับกองช่าง  
(120 นาที) 

 

 แจ้งคณะกรรมการ 

ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

(10 นาที) 

 

 

ประชุม คกก. พิจารณาให้ 
ความช่วยเหลือ 

(60 นาที) 

 

 สรุปผลการพิจารณาให้ 
ความช่วยเหลือ 

(60 นาที) 

 

 เสนอผู้บริหารพิจารณา 

(15 นาที) 

 

 

เสนอกองคลัง 

เพื่อตั้งฎีกาเบิกจ่าย 
 

 

 

แจ้งผู้ประสบภัย 

 

 
 

รายงานการให้ความช่วยเหลือ
กับทางอ าเภอ 

 

 

รวม 12 ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ 90 วัน นับตั้งแต่วันเกิดสาธารณภัย 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การระงับเหตุอัคคีภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม 3 ขั้นตอนกรณีเกิดเหตุนอกพ้ืนที่  5  ขั้นตอน  กรณีเกิดเหตุในพื้นที่รับผิดชอบ 

  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การระงับเหตุอัคคีภัย 

 

รับแจ้งเหตุ 
(1 นาที) 

 

จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานทันที 
หลังได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 

 

 

เสร็จสิ้นภารกิจ 

เจ้าหน้าที่กลับท่ีตั้งปกติ 
 

 

ส ารวจความเสียหาย 

(เหตุเกิดในพื้นที่ อบต.) 
 

 

รายงานเหตุด่วนสาธารณภัย 

(เหตุเกิดในพื้นที่ อบต.) 
 

 

รายงาน 

ผู้บังคับบัญชา 
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ภาคผนวก 

  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



  



 



 

 

 

แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย 
ด่วนที่สุด ที่  ............./....................   วันที่................เดือน.........................พ.ศ. .... 
จาก  นายก อบต.แก่งศรีภูมิ 
ถึง นายอ าเภอภูหลวง 
 

1. ชนิดของภัย  อุทกภัย     วาตภัย     ภัยแล้ง    อัคคีภัย    ไฟป่า    อากาศหนาว 
  แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม     สารเคมีและวัตถุอันตราย     อุบัติเหตุ     ทุ่นระเบิด กับระเบิด 
  การป้องกันและระงับภัยทางอากาศ    การก่อวินาศกรรม    อ่ืนๆ.................................................... 
  การอพยพประชาชนและส่วนราชการ     อ่ืนๆ........................................................................................  

ความรุนแรงและลักษณะของภัย     เล็กน้อย    ปานกลาง    รุนแรง  ลักษณะของภัย.............. 
2. ภัยเกิดวันที่................................... เวลา...................น.  ภัยสิ้นสุดวันที่................................... เวลา..................น. 
3. สถานที่เกิดภัย ดังต่อไปนี้................................................................................... .................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ราษฎรที่ประสบภัย 
 4.1 ราษฎรได้รับความเดือดร้อน...............คน .....................ครัวเรือน 4.2  บาดเจ็บ...................คน 
 4.3 เสียชีวิต...........คน    4.4 สูญหาย.............คน  4.5 อพยพไปยังพ้ืนที่ปลอดภัย.............คน.............ครัวเรือน 
5. พ้ืนที่ประสบภัยและความเสียหาย 

5.1 อาคารสิ่งก่อสร้าง บ้านพักอาศัย..........หลัง  อาคารสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป...........อาคาร  โรงงาน........แห่ง 
วัด...........แห่ง  สถานที่ราชการ............แห่ง  อ่ืนๆ................................................................. ........................... 

 ความเสียหายประมาณ ....................................บาท 
5.2 พ้ืนที่และทรัพย์สินทางการเกษตร  พืชไร่..............ไร่  นา...........ไร่  สวน..............ไร่  บ่อปลา..............บ่อ 
 บ่อกุ้ง..............บ่อ  สัตว์เลี้ยง  (โค.............ตัว  สุกร...............ตัว  เป็ด/ไก่................ตัว) อ่ืนๆ....... ................ 

 ความเสียหายประมาณ ....................................บาท 
5.3 สิ่งสาธารณประโยชน์  ถนน.............สาย  สะพาน................แห่ง  คอสะพาน..............แห่ง  ฝาย............แห่ง 
 อ่ืนๆ....................................................................   ความเสยีหายประมาณ ....................................บาท 

รวมความเสียหายเบื้องต้นประมาณ............................................บาท 
6. การบรรเทาภัย 
 เทศบาล/อบต. .............ได้ด าเนินการส ารวจและตรวจสอบความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือราษฎรใน
เบื้องต้นแล้ว 
7. เครื่องมือ/อุปกรณ์ท่ีใช้  รถดับเพลิง...........คัน  รถบรรทุกน้ า...........คัน  รถกู้ภัย..........คัน  รถบรรทุก...........คัน  

เรือ.............ล า  เครือ่งสูบน้ า............. เครื่องมือ  อ่ืนๆ....................    
 7.1 ส่วนราชการ..............หนว่ยงาน  7.2 เอกชน/ประชาชน..............................กลุ่ม/คน 
8. การด าเนินงานของส่วนราชการ หน่วยอาสาสมัคร มูลนิธิในพื้นที่.......................................................................... 
   ส่วนราชการอ่ืน  (ชื่อ)..........................................     ภาคเอกชน  (ชื่อ)................................................... 
  
  

     ........................................................ผู้รายงาน 
                                                        (...................................................) 

              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งศรีภูมิ 
                  ผู้อ านวยการท้องถิ่น  




