
 

 
 

คู่มอืปฏบิัติงาน 

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 
 

องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าวัวแดง 

อ้าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 



ค้าน้า 

  ด้วยปัจจุบันสาธารณภัย ยังคงมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากความ  

แปรปรวนของภูมิอากาศโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง 

สังคมไทยจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็วประชาชนมีโอกาสอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเพิ่มขึ้นส่งผลให้  

ความเสียหายจากสาธารณภัยรุนแรงมากขึ้น ทั้งภัยธรรมชาติเช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว และภัยจาก 

การกระท าของมนุษย์เช่น อัคคีภัย อุบัติภัย การรั่วไหลของสารเคมีอันตราย รวมทั้งสาธารณภัยหรืออุบัติภัยต่างๆ  

ที่เกิดขึ้น งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการช่วยเหลือ     

และ บรรเทาสาธารณภัยต่างๆที่เกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติ

อย่างถ่อง แท้จงึจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว มีประสทิธิภาพ ประสิทธิผล ดังนั้น คณะผู้จัดท าคู่มือ

การปฏิบัติงานเล่มนี้จึงได้รวบรวมเนื้อหาสาระ หน้าที่ลักษณะงาน และขั้นตอน  การปฏิบัติงานปูองกันและบรรเทา

สาธารณภัย จัดท าเป็นรูปเล่มไว้เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็น  การสร้างความเข้าใจและ       

ความรว่มมอืต่างๆจากผู้มีสว่นได้เสีย ในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ ลักษณะงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงานปูองกันและ บรรเทาสาธารณภัยได้ดียิ่งขึ้น   

และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อบรรเทาความเดือดรอ้นแก่ ผูป้ระสบภัยกรณีฉุกเฉิน  

 

งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

คณะกรรมการผู้จัดท าคู่มอืปฏิบัติงาน 
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คู่มือการปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบรหิารส่วนต้าบลถ้้าวัวแดง  

๑. หลักการและเหตุผล 

  สาธารณภัยยังคงมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากความแปรปรวน         

ของ ภูมิอากาศโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมไทย  

จากสังคม ชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว ประชาชนมีโอกาสอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยมากขึ้น ส่งผลให้ความ

เสียหายจาก สาธารณภัยรุนแรงมากขึ้น ทั้งภัยธรรมชาติเช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว และภัยจากการ

กระท าของ มนุษย์เช่น อัคคีภัย อุบัติภัย การรั่วไหลของสารเคมีอันตราย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง           

เป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน และมีบทบาทภารกิจในการเข้าไปให้ ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย

ในล าดับแรก ก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ ประกอบกับพระราชบัญญัติปูองกันและ  

บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี หน้าที่ในการปูองกันและบรรเทา       

สาธารณภัย และให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้อ านวยการท้องถิ่น ในการปูองกันและบรรเทา      

สาธารณภัยในท้องถิ่นตน จึงถือเป็นภารกิจส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ จะต้องเตรียมความพร้อมใน

การปูองกันสาธารณภัย และพัฒนาขีดความสามารถในการเผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย    

ภายหลังจากสถานการณภ์ัยยุติ  

๒. วัตถุประสงค ์ 

๑. เพื่อให้การด าเนินงานจัดการงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง       

มีขัน้ตอนหรือกระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 ๒. เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการงานปูองกันและ     

บรรเทาสาธารณภัยที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ และมีประสิทธิภาพ  

๓. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ สามารถลดความ

สูญเสียที่เกิดจากภัยพิบัติให้เหลอืน้อยที่สุด 

 ๔. เพื่อให้ประชาชนที่ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือฟื้นฟูอย่างทั่วถึงและทันเวลา 

 ๕. เพือ่บูรณาการระบบการสั่งการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีเอกภาพ 

 ๖. เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการสาธารณภัยที่ดีและสอดคล้องกับวัฏจักรการเกิดภัย 

๓. นิยามค้าศัพท ์ 

การปูองกัน (Prevention) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมต่างๆ ที่ก าหนดขึ้นล่วงหน้าทั้งทางด้าน โครงสร้าง และที่

มิใช่ด้านโครงสร้าง เพื่อลดหรือควบคุมผลกระทบในทางลบจากสาธารณภัย  การลดผลกระทบ (Mitigation) 

หมายถึง กิจกรรมหรือวิธีการต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงและลดผลกระทบทาง ลบจากสาธารณภัย และยังหมายถึงการ

ลดและปูองกันมิให้เกิดเหตุหรอืลดโอกาสที่อาจก่อให้เกิด สาธารณภัย 
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การเตรียมความพร้อม (Preparedness) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมที่ด าเนินการล่วงหน้าก่อนเกิด สาธารณ

ภัย เพื่อเตรยีมพร้อมการจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉินให้สามารถรับมือกับผลกระทบจากสาธารณภัยได้  อย่างทัน

การณแ์ละมีประสิทธิภาพ 

การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) หมายถึง การจัดตั้งองค์กรและการบริหาร              

จัดการดา้นต่าง ๆ เพื่อรับผดิชอบในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความ  

พร้อมรับมอืและการฟื้นฟูบูรณะ 

 การฟื้นฟูบูรณะ (Rehabilitation) หมายถึง การฟื้นฟูสภาพเพื่อทาให้สิ่งที่ถูกต้องหรือได้รับความเสียหาย จากสา

ธารณภัยได้รับการช่วยเหลือ แก้ไขให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิม รวมทั้งให้ผู้ประสบภัยสามารถ  ด ารงชีวิต

ตามสภาพปกติได้โดยเร็ว  

หน่วยงานของรัฐ หมายถึง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ แต่ไม่ หมายความ

รวมถึงองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด  เมือง

พัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล และองค์กรปกครอง ส่วน

ท้องถิ่นอื่นที่มกีฎหมายจัดตั้ง แตไ่ม่หมายรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรุงเทพมหานคร  

ผูบ้ัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหมายถึง รัฐมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย  

รองผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง่ชาติหมายถึง ปลัดกระทรวงมหาดไทย  

ผูอ้ านวยการกลาง หมายถึง อธิบดีกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 ผูอ้ านวยการจังหวัด หมายถึง ผูว้่าราชการจังหวัด  

รองผู้อ านวยการจังหวัด หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

ผูอ้ านวยการอ าเภอ หมายถึง นายอ าเภอ  

ผูอ้ านวยการท้องถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล, นายกเทศมนตรี  

ผูช่้วยผูอ้ านวยการท้องถิ่น หมายถึง ปลัดองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  

เจ้าพนักงาน หมายถึง ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่  ต่างๆ ตาม

พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๐  

กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หมายถึง องค์กรปฏิบัติในการปูองกันและ บรรเทาสาธารณ

ภัยในเขตพืน้ที่จังหวัด 

 กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ หมายถึง องค์กรปฏิบัติในการปูองกันและ  บรรเทาสา

ธารณภัยในเขตอ าเภอ และท าหนา้ที่ช่วยเหลือจังหวัดในการปูองกันและบรรเทา สาธารณภัย  
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กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่นแห่งพื้นที่ หมายถึง องค์กรปฏิบัติในการปูองกัน และ

บรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิด สาธารณภัยขึ้นใน

พืน้ที่ 

๔. การจัดตั้งกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

๔.๑ องค์กรปฏิบัติ  

๔.๑.๑ กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง ท าหน้าที่เป็น

หน่วยงานของผู้อ านวยการท้องถิ่น และให้มีที่ท าการ โดยให้ใช้ที่ท าการ/ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัว

แดง เป็นส านักงานของผู้อ านวยการท้องถิ่น มีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง เป็น  ผู้อ านวยการ และมี

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และ  ภาคเอกชนในพื้นที่ร่วม

ปฏิบัติงานในกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยรับผิดชอบในการปูองกันและ บรรเทาสาธารณภัยใน

เขตองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดงและเป็นหนว่ยเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพืน้ที่ 

๔.๑.๒ ภารกิจของกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 

(๑) อ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ในเขตพืน้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง  

(๒) สนับสนุนกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมีพื้นที่ติดต่อ หรือใกล้เคียง หรือเขตพื้นที่  อื่นเมื่อ

ได้รับการรอ้งขอ  

(๓) ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้งประสานความ  ร่วมมือกับ

ภาคเอกชนในการปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกขั้นตอน 

๔.๒ โครงสร้างและหน้าที่ของกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้า

วัวแดง  

๔.๒.๑ โครงสร้างกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 

ประกอบด้วย ๕ ฝุาย ได้แก่  

(๑) ฝุายอ านวยการ ท าหนา้ที่ อ านวยการ ควบคุมกากับดูแลในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งวางระบบการติดตามติดต่อสื่อสารในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ระหว่างกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ และฝุายที่เกี่ยวข้องให้การติดต่อ เป็นไปอย่าง

รวดเร็วต่อเนื่องและเชื่อถือได้ตลอดเวลา 

(๒) ฝุายแผนและโครงการท าหน้าที่เกี่ยวกับงานการวางแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนา

แผนงาน การพัฒนาเกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกขั้นตอนงานติดตามประเมินผลงาน การ

ฝกึซ้อมแผนฯ งานการจัดฝึกอบรมตา่ง ๆ และงานการจัดท าโครงการเกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณ ภัย  
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(๓) ฝุายปูองกันและปฏิบัติการ ท าหน้าที่ตดิตามสถานการณร์วบรวมข้อมูล ประเมินสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น    

วางมาตรการตา่ง ๆ ในการปูองกันภัยมิใหเ้กิดขึ้น หรอืเกิดขึ้นแล้วให้ได้รับความเสียหายน้อยที่สุด จัด ระเบียบแจ้ง

เตือนภัยการช่วยเหลือประชาชนผูป้ระสบภัยงานการข่าวการรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติการจติวิทยา 

(๔) ฝุายฟื้นฟูบูรณะ ท าหนา้ที่ ส ารวจความเสียหาย และความต้องการด้านต่างๆ จัดท าบัญชีผู้ประสบสาธารณภัย 

ประสานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย เพื่อให้การสงเคราะห์และฟื้นฟู

คุณภาพชีวิตทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้ประสบสาธารณภัย พร้อมทั้งด าเนินการฟื้นฟูบูรณะสิ่งที่ช ารุด 

เสียหายให้กลับคืนสูส่ภาพเดิม หรอืใกล้เคียงกับสภาพเดิมใหม้ากที่สุด  

(๕) ฝุายประชาสัมพันธ์ท าหน้าที่ เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยและการแถลงข่าวข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเสียหาย และความช่วยเหลือให้แก่ สื่อมวลชนและ

ประชาชนทั่วไปได้ทราบ  

๔.๓ การบรรจุก้าลัง  

๔.๓.๑ ในภาวะปกติใช้ก าลังเจา้หนา้ที่ขอองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดงเป็นหลัก  

๔.๓.๒ เมื่อคาดว่าจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ใด ให้กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้า

ควบคุมสถานการณ์ปฏิบัติหน้าที่และเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้พื้นที่โดยเร็วและรายงานให้ผู้อ านวยการ อ าเภอ

หนองบัวแดงทราบทันที  

๕. สถานที่ตั้ง  

ตั้งอยู่ ณ ที่ท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง บ้านบ าเหน็จสุวรรณ์ หมู่ที่ 5 ต าบลถ้ าวัวแดง อ าเภอหนอง

บัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210 

๖. แนวทางปฏิบัติ  

เพื่อเตรียมการดา้นทรัพยากรระบบการปฏิบัติการและเตรียมความพร้อมไว้รองรับสถานการณ์สาธารณภัย  ที่อาจ

เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักการปฏิบัติ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมและจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นเพื่อการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ เหมาะสม

กับผลการประเมินความเสี่ยงและความล่อแหลมของพื้นที่ รวมทั้งการวางแนวทางการปฏิบัติการให้  พร้อมเผชิญ

สาธารณภัยและด าเนินการฝึกซ้อมตามแผนที่ก าหนดอย่างสม่ าเสมอเป็น ประจ าเพื่อให้เกิดความพร้อม ในทุกด้าน

และทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 
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หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

1. การปูองกันและลดผลกระทบ 

1.1การวเิคราะหค์วามเสี่ยงภัย 

-ประเมินความเสี่ยงภัยและความล่อแหลมในเขตพื้นที่ 

โดยพิจารณาจากข้อมูลสถิติการเกิดภัยและจากการ

วิเคราะหข์้อมูลสภาพแวดล้อมตา่งๆ 

-จัดท าแผนที่เสี่ยงภัยแยกตามประเภทภัย 

1.2 การเตรียมการดา้นฐานขอ้มูลและระบบสารสนเทศ -จัดท าฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสา

ธารณภัย 

-พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้านสาธารณภัยระหว่าง

หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้

ร่วมกัน 

-กระจายข้อมูลด้านสาธารณภัยไปยังหน่วยงานที่มี

หนา้ที่ปฏิบัติการ 

1.3 การส่งเสริมให้ความรู้และสร้างความตระหนักด้าน

การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

-สนับสนุนให้สื่อประชาสัมพันธ์ให้มีบทบาทในการ

รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกฝังจิตส านึกด้านความ

ปลอดภัยอย่างตอ่เนื่อง 

-เผยแพร่และเสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวติประจ าวัน 

-พัฒนารูปแบบและเนือ้หาการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้

ชัดเจนเข้าใจง่าย เหมาะสม เข้าถึงกลุ่มเปูาหมายแต่ละ

กลุ่มและเป็นที่นา่สนใจ 

-ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเครือข่ายในการ

ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชนและอาสาสมัครต่างๆมีส่วนร่วมในการ

รณรงคใ์นเรื่องความปลอดภัยอย่างตอ่เนื่อง 

2.การเตรยีมความพร้อม 

2.1ดา้นการจัดระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน 

-จัดท าคู่มือและจัดท าแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและแผน

ส ารองของหนว่ยงาน และมีการฝึกซ้อมแผน 

-จัดเตรียมระบบการติดต่อสื่อสารหลักและสื่อสาร

ส ารอง 

-ก าหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ข่ าวสารแก่

ประชาชนและเจ้าหนา้ที่ 

-ก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย ความสงบ

เรียบร้อย รวมทั้งการควบคุม การจราจรและการสัญจร

ภายในเขตพืน้ที่ 
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หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

2.2 ด้านบุคลากร -ประเมินความเสี่ยงภัยและความล่อแหลมในเขตพื้นที่

โดยพิจารณาจากข้อมูลสถิติการเกิดภัยและจากการ

วิเคราะหข์้อมูลสภาพแวดล้อมตา่งๆ 

-จัดท าแผนที่เสี่ยงภัยแยกตามประเภทภัย 

2.3 ด้านเครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุ อุปกรณ์ 

เครื่องมือเครื่องใช ้และพลังงาน 

-จัดเตรียมเครื่องจักรกลยานพาหนะ เครื่องมือ วัสดุ 

อุปกรณ์ที่จ าเป็นให้พร้อมใช้งานได้ทันที 

-พัฒนาเครื่องจักรกล เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ด้านสา

ธารณภัยให้ทันสมัย 

-จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จ าเป็นพื้นฐานส าหรับ

ชุมชน 

 

2.4 ด้านการเตรยีมรับสถานการณ์ -จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย เช่น สถานพยาบาล ไฟฟูา ประปา 

ผูน้ าชุมชน ฯลฯ 

-มอบหมายภารกิจความรับผิดชอบให้แก่หน่วยงานนั้น 

-ก าหนดผู้ประสานงานที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา

ของหน่วยงาน 

 

การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน 

วัตถุประสงค ์

1.เพื่อด าเนินการระงับภัยที่เกิดขึ้นให้ยุติลงโดยเร็ว หรือลดความรุนแรงของภัยที่เกิดขึ้น โดยการประสานความ

ร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

2.เพื่อรักษาชีวติ ทรัพย์สิน และสภาวะแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติ 

หลักการปฏิบัติ 

คณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง หรือกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย อ าเภอหนองบัวแดงและ

หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องด าเนนิการตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 
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1.กรณีเมื่อเกิดสาธารณภัย ระดับหมูบ่้านและชุมชน 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

1.การแจง้เหตุ ประชาชน/อาสาสมัคร/คณะกรรมการฯฝุายแจง้เตอืนภัย

แจ้งเหตุให้ประธานคณะกรรมการปูองกันและบรรเทา

สาธารณภัยหมูบ่้าน/ชุมชน และผู้อ านวยการท้องถิ่น 

2.การระงับเหตุ คณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยหมูบ่้าน/

ชุมชน/อปพร./อาสาสมัคร ต่างๆ เข้าระงับเหตุ ตามแผน

ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน 

3.การประสานหนว่ยงานต่างๆ -กรณีผูบ้าดเจ็บให้ประสานสถานพยาบาลในพื้นที่/

ข้างเคียง 

-กรณีเกินศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชนในการระงับภัย 

ให้ประธานคณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยหมูบ่้าน/ชุมชน  รายงานต่อผู้อ านวยการท้องถิ่น เพื่อ

ขอความช่วยเหลือ 

 

2.กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกว่าระดับหมู่บ้าน/ชุมชน จะควบคุมได้ 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

1.การจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ -อ านวยการท้องถิ่นออกค าสั่งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ 

2.การเฝูาระวัง ติดตาม และระงับแจง้เหตุ 24 ช่ัวโมง -จัดเวรเฝูาระวังตดิตามสถานการณ์ 

3.แจ้งขา่วเตือนภัย -แจ้งผูป้ระสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

-แจ้งผ่านทางสื่อต่างๆ 

-ออกประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 

4.การระงับเหตุ -ผูอ้ านวยการท้องถิ่นเข้าพื้นที่และตั้งศูนย์บัญชาการ

เหตุการณท์ี่เกิดเหตุ เพื่อเป็นจุดสั่งการ พร้อมจัด

บุคลากร เครื่องมอื เครื่องใช ้อุปกรณ์และยานพาหนะ

ในการระงับเหตุ 

5.การช่วยเหลือผูป้ระสบภัย -จัดหาปัจจัยสี่ให้แก่ผู้ประสบภัย 

-ให้การสงเคราะห์ผูป้ระสบภัย 

6.การรายงานสถานการณ์ -จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อรายงานสถานการณ์ให้กอง

อ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ และ

กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

ทราบ จนกระทั่งสถานการณ์ภัยสิ้นสุด 
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3.กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกว่าระดับท้องถิ่นจะควบคุมได้ 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

1.การสง่ต่อการควบคุมสถานการณฯ์ -กรณีสถานการณ์รุนแรงเกินกว่าศักยภาพของท้องถิ่น

จะรับสถานการณ์ได้ ให้รายงานต่อผูอ้ านวยการอ าเภอ

เพื่อส่งมอบการควบคุมสถานการณต์่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการด้าเนินงาน 

ด้านการช่วยเหลอืเหตุสาธารณภัยกรณฉีุกเฉนิ 

รับแจ้งเหตุ 

จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ 

เสร็จสิ้นภารกิจ 

รายงานเหตุด่วนสาธารณภัย 

รายงานผู้บังคับบัญชา 
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ขั้นตอนการด้าเนินงาน 

ด้านการสนับสนุนน้้าอุปโภค-บริโภค 

รับแจ้ง/หนังสือ 

เสนอหัวหน้าส้านักปลัด 

ผู้บริหารพิจารณา 

ด้าเนินการ 

เสร็จสิ้นภารกิจ 

รายงานผลการปฏิบัติ 
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ขั้นตอนการด้าเนินงาน 

พนักงานขับรถบรรทุกน้้ากรณสี่งน้้าอุปโภค-บริโภค 

รับค้าสั่งผู้บังคับบัญชา 

ด้าเนินการ 

เสร็จสิ้นภารกิจ 

รายงานผู้บังคับบัญชา 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การระงับเหตุอัคคภีัย 

รับแจ้งเหตุ 

เสร็จสิ้นภารกิจ เจ้าหน้าที่กลับที่ตั้งปกติ 

ส้ารวจความเสียหาย 

รายงานด่วนเหตุสาธารณภัย 

จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานทันทีหลัง 

ได้รับอนุมัติ จากผู้บังคับบัญชา 

รายงานผู้บังคับบัญชา 


