
คู่มือการปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลโนนตาล 

๑. หลักการและเหตุผล  

สาธารณภัยย ังคงมีแนวโน้มจะเก ิดขึ นอย่างต่อเนืองและซับซ้อนมากขึ นเนืองจากความแปรปรวนของภูมิอากาศ โลก ความเสือมโทรมของ

ทรัพยากรธรรมชาติประกอบก ั บการเปลียนแปลงโครงสร้างสังคมไทยจากสังคมชนบทไปสู่ สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว ประชาชนมีโอกาสอาศัยอยู่ในพืนทีเสียงภัยมาก

ขึ น ส่งผลให้ความเสียหายจากสาธารณภัย รุนแรงมากขึ น ทั งภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว และภัยจากการกระทําของมนุษย ์ เช่น อัคคีภัย 

อุบัติภัย การรั วไหลของสารเคมีอันตราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ นซึ งเป็นหน่วยงานทีอยู่ใกล้ชิดประชาชน และมี บทบาทภารก ิจในการเข้าไปให ้ ความช่วยเหลือ

และบรรเทาสาธารณภัย ในลําดับแรก ก ่อนทีหน่วยงานภายนอกจะเข้า ไปให ้ความช่วยเหลือประกอบก ั บพระราชบัญญัติปูองก ั นและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ 

ก ํ าหนดให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ นมีหน้าทีในการปูองก ั นและบรรเทาสาธารณภัย และให้ผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น เป็น ผู ้อํานวยการท้องถิ นในการปู

องก ั นและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถินตน จึงถือเป็นภารก ิจสําคัญขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ นทีจะต้องเตรียมความพร้อมในการปูองก ั นสาธารณภัย และพัฒนา

ขีดความสามารถในการเผชิญเหตุและให้ ความช่วยเหลือผู ้ประสบภัยภายหลังจากสถานการณ์ภัยยุติ 

๒. วัตถุประสงค์ 

๑. เพือให้การดํา เ นินงานจัดการงานปูองก ันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลโนนตาล มีขั นตอน / กระบวนการ และแนวทางในการ

ปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวก ั น 

๒. เพือให้มั นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก ํ าหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เก ียวก ั บการจัดการงานปูองก ั นและ บรรเทาสาธารณภัยทีก ํ าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ และมี

ประสิทธิภาพ 

๓. เพือพัฒนาขีดความสามารถด้านการปูองก ั นและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพสามารถลดความ สูญเสียทีเกิดจากภัยพิบัติให้เหลือน้อยทีสุด 

๔. เพือให้ประชาชนทีประสบภัยได้รับการช่วยเหลือฟืนฟูอย่างทั วถึงและทันเวลา 

๕. เพือบูรณาการระบบการสั งการในการปูองก ั นและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีเอกภาพ ๖. เพือสร้างระบบบริหารจัดการสา

ธารณภัยทีดี และสอดคล้องก ั บวัฏจักรการเก ิดภัย 

๓. นิยามคําศัพท์ 

การป้องกัน (Prevention) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมต่างๆ ทีก ํ าหนดขึ นล่วงหน้า ทั งทางด้านโครงสร้าง และทีมิใช่ด้านโครงสร้าง เพือลดหรือควบคุม

ผลกระทบในทางลบจากสาธารณภัย 

การลดผลกระทบ  (Mitigation)  หมายถึง  กิจกรรมหรือวิธีการต่าง  ๆ  เพือหลีกเลียงและลดผลกระทบทางลบ 

จากสาธารณภัย และย ังหมายถึงการลดและปูองก ั นมิให้เก ิดเหตุหรือลดโอกาสทีอาจก ่อให้เก ิดสาธารณภัย 

การเตรียมความพร้อม (Preparedness) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมที ดําเนิน การล่วงหน้าก่อนเกิดสา ธารณภัย เพือเตรียมพร้อมการจัดการในสถานการณ์

ฉุกเฉินให้สามารถรับมือก ั บผลกระทบจากสาธารณภัยได้อย่างทัน การณ์ และมีประสิทธิภาพ 



การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) หมายถึง การจัดตั งองค์กรและการบริหารจัดการ ด้านต่างๆ เพือรับผิดชอบในการจัดการสถานการณ์

ฉุกเฉินทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ งการเตรียมความพร้อมรับมือ และการฟืนฟูบูรณะ 

การฟืนฟูบูรณะ (Rehabilitation) หมายถึง การฟืนฟูสภาพเพือทําให้สิงทีถูกต้องหรือได้รับความเสียหาย จากสาธารณภัยได้รับการช่วยเหลือแก ้ ไขให้กลับคืนสู่สภาพเดิม

หรือดีกว่าเดิมรวมทั งให้ผู ้ประสบภัยสามารถดํารงชีวิต 
ตามสภาพปกติได้โดยเร็ว 

หน่วยงานของรัฐ หมายถึง ส่วนราชการ รัฐวิสาหก ิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอืนของรัฐ แต่ไม่ หมายความรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หมายถึง องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหว ัด เมือง พัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถินอืนทีมี

กฎหมายจัดตั ง 
ผู ้อํานวยการท้องถิน  หมายถึง  นายกเทศมนตรี 

ผู ้ช่วยผูอ้ํานวยการท้องถิน  หมายถึง  ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น 

เจ้าพนักงาน หมายถึง ผู ้ซึ งได้รับแต่งตั งให้ปฏิบัติหน้าทีในการปูองก ั นและบรรเทาสาธารณภัยในพืนที ต่าง 

ๆ ตามพระราชบัญญัติปูองก ั นและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๔๐ 

กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หมายถึง องค์กรปฏิบัติในการปูองก ันและบรรเทาสา ธารณภัยในเขตพืนทีจังหวัด 
กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ   หมายถึง  องค์กรปฏิบัติในการปูองกันและบรรเทาสา 

ธารณภัยในเขตอําเภอ และทําหน้าทีช่วยเหลือจังหวัดในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถินแห่งพืนท ีหมายถึง องค์กรปฏิบัติในการปูองก ันและ 

บรรเทาสาธารณภัยในเขต เทศบาลตําบลตําบล และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมือเก ิดสาธารณภัยขึ นในพืนที 

 

๔. การจัดตังกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๔.๑ องค์กรปฏิบัติ 

๔.๑.๑ กองอํานวยการป้องก ั น และบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลโนนตาล ทําหน้าทีเป็นหน่วยงานของผู ้อํานวยการท้องถิน และให้มีทีทําการโดย

ให้ใช้ทีทําการ/สํานักงานเทศบาลตําบลโนนตาลเป็นสํานักงานของผู ้อํานวยการท้องถิน มีนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลโนนตาล เป็น ผู ้อํานวยการ และมีปลัดเทศบาล

ตําบลโนนตาล เป็นผู ้ช่วยผู ้อํานวยการ ก ํ านัน ผู ้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชน ในพืนทีร่วมปฏิบัติงานในกองอํานวยการป้องก ั นและบรรเทาสาธารณภัยรับผิดชอบในการปู

องก ั นและบรรเทาสาธารณ ภัยในเขตเทศบาลตําบลโนนตาล และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมือเก ิดภัยพิบัติขึ นในพืนที 

๔.๑.๒ ภารก ิจของกองอํานวยการป้องก ั นและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลโนนตาล 

(๑) อํานวยการ ควบคุม ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเก ียวก ั บการดําเนินการปูองก ั นและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพืนทีเทศบาลตําบลโนนตาล 

(๒) สนับสนุนกองอํานวยการป้องก ั นและบรรเทาสาธารณภัยซึ งมีพืนทีติดต่อ หรือใกล้เคียง หรือเขตพืนทีอืนเมือ ได้รับการร้องขอ 

(๓) ประสานก ั บส่วนราชการและหน่วยงานทีเก ียวข้องในเขตพืนทีทีรับผิดชอบ รวมทั งประสานความร่วมมือก ั บ ภาคเอกชนในการปฏิบัติการปูองก ั นและบรรเทาสาธารณภัย

ทุกขั นตอน 

 

๔.๒ โครงสร้างและหน้าทีของกองอํานวยการป้องก ั นและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลโนนตาล ๔.๒.๑ โครงสร้างกองอํานวยการป้องก ั นและบรรเทาสา

ธารณภัยเทศบาลตําบลโนนตาล 

ประกอบด้วย 5 ฝุาย ได้แก ่ (๑) ฝุาย

อํานวยการ 



ทําหน้าที อํานวยการ ควบคุมก ํ าก ั บดูแลในการปูองก ั นและบรรเทาสาธารณภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมทั งวางระบบการติดตาม

ติดต่อสือสารในการปูองก ั นและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างกอง อํานวยการปูองก ั นและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ และฝุายทีเกยีวข้องให ้การติดต่อเป็นไปอย่างรวดเร็วต่อเนือง

และ เชือถือได้ตลอดเวลา 

(๒) ฝุายแผนและโครงการ 

ทําหน้าที เก ียวก ั บงานการวางแผนการปูองก ั นและบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนาแผนงาน การพัฒนาเก ียวก ั บ การปูองก ั นและบรรเทาสาธารณภัยในทุก

ขั นตอน งานติดตามประเมินผลงานการฝึกซ้อมแผนฯ งานการจัดฝึกอบรม ต่าง ๆ และงานการจัดทําโครงการเก ียวก ั บการปูองก ั นและบรรเทาสาธารณภัย 

(๓) ฝุายปูองก ันและปฏิบัติการ 

ทําหน้าที ติดตามสถานการณ์ รวบรวมข้อมูล ประเมินสถานการณ์ทีอาจเก ิดขึ นวางมาตรการต่าง ๆ ในการปูองก ั น ภัยมิให้เก ิดขึ น หรือเก ิดขึ นแล้วให้ได้รับความเสียหาย

น้อยทีสุด จัดระเบียบแจ้งเตือนภัยการช่วยเหลือประชาชน ผู ้ประสบภัยงานการข่าวการรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติการจิตวิทยา 

(๔) ฝุายฟืนฟูบูรณะ 

ทําหน้าทีสํารวจความเสียหายและความต้องการด้านต่าง ๆ จัดทําบัญชี ผู ้ประสบสาธารณภัย ประสานก ั บทุก หน่วยงานทีเก ียวข้องก ั บการสงเคราะห์ผู ้ประสบสาธารณภัย 

เพือให้การสงเคราะห์และฟืนฟูคุณภาพชีวิตทั งทางด้าน ร่างกายและจิตใจแก ่ผู ้ประสบสาธารณภัย พร้อมทั งดําเนินการฟืนฟูบูรณะสิงทีชํารุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม หรือ 

ใกล้เคียงก ับสภาพเดิมให้มากทีสุด 

(๕) ฝุายประชาสัมพันธ์ 

ทําหน้าที เป็นเจ้าหน้าทีเก ียวก ั บการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เก ียวก ั บการปูองก ั นและบรรเทาสาธารณภัย และการแถลงข่าวข้อเท็จจริงเก ียวก ั บความ

เสียหาย และความช่วยเหลือให้แก ่ สือมวลชนและประชาชนทั วไปได้ทราบ ๔.๓ การบรรจุก ํ าลัง 

๔.๓.๑ ในภาวะปกติ ใช้ก ํ าลังเจ้าหน้าทีของเทศบาลตําบลโนนตาลเป็นหลัก 

๔.๓.๒ เมือคาดว่าจะเก ิดหรือเก ิดสาธารณภัยขึ นในพืนทีใด ให้ กองอํานวยการป้องก ั นและบรรเทาสาธารณภัย เข้าควบคุมสถานการณ์ ปฏิบัติหน้าที และ

เพือช่วยเหลือประชาชนให้พืนทีโดยเร็ว และรายงานให้ผู ้อํานวยการอําเภอ ทราบทันที 

 

๕. สถานทีตัง ณ สํานักงานเทศบาลตําบลโนนตาล 91 หมู่ที  ตําบลโนนตาล อําเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 



๖. แนวทางปฏิบัติ 

 

 

วัตถุประสงค ์

 

การปฏิบัติก่อนเกิดสาธารณภัย 

เพือเตรียมการด้านทรัพยากร ระบบการปฏิบัติการและเตรียมความพร้อมไว้รองรับสถานการณ์สาธารณภัยที อาจเก ิดขึ นในพืนทีรับผิดชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หลักการปฏิบัติ ใหเ้ทศบาลตําบลโนนตาลและหน่วยงานทีเก ียวข้องจัดเตรียมและจัดหาทรัพยากรทีจําเป็นเพือการ 

ปูองก ั นและบรรเทาสาธารณภัยให้เหมาะสมก ั บผลการประเมินความเสียงและความล่อแหลมของพืนที รวมทั งการวาง แนวทางการปฏิบัติการให้พร้อมเผชิญสา

ธารณภัยและดําเนินการฝึกซ้อมตามแผนทีก ํ าหนดอย่างสม่ าเสมอเป็นประจํา เพือให้เก ิดความพร้อมในทุกด้านและทุกภาคส่วนในเขตพืนทีเทศบาลตําบลโนนตาล 

หลักการปฏิบัติแนวทางปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

๑. การปูองก ั นและลดผลกระทบ ๑.๑ การ

วิเคราะห์ความเสียงภัย 

- ประเมินความเสียงภัยและความล่อแหลมในเขต พืนทีโดยพิจารณาจาก

ข้อมูลสถิติการเก ิดภัยและจาก การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 

- จัดทําแผนทีเสียงภัยแยกตามประเภทภัย 

๑.๒ การเตรียมการด้านฐานข้อมูลและระบบ - จัดทําฐานข้อมูลเพือสนับสนุนการบริหารจัดการ 

สารสนเทศสาธารณภัย 

- พัฒนาระบบเชือมโยงข้อมูลด้านสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงานให้มี

ประสิทธิภาพและสามารถใช้ งานได้ร่วมก ัน 

- กระจายข้อมูลด้านสาธารณภัยไปยังหน่วยงานทีมี 

หน้าทีปฏิบัติการ 

๑.๓ การส่งเสริมให้ความรู้และสร้างความ - สนับสนุนให้สือประชาสัมพันธ์ทุกแขนงมีบทบาทใน 

การตระหนักด้านการปูองก ั นและบรรเทาสาธารณภัย รณรงค์

ประชาสัมพันธ์เพือปลูกฝังจิตสานึกด้านความ ปลอดภัยอย่างต่อเนือง 

- เผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก ่ ประชาชนเก ียวก ั บ

ความปลอดภัยในชีวิตประจําวัน 

-พัฒนารูปแบบและเนือหาการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจนเข้าใจ

ง่าย เหมาะสม เข้าถึง กลุ่มเปูาหมายแต่ละกลุ่ม และเป็นทีน่าสนใจ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเครือข่ายในการ ปูองก ันและ

บรรเทาสาธารณภัยทุกภาคส่วน ทั ง ภาครัฐ ภาคเอกชน และอาสาสมัคร

ต่าง ๆ  มีส่วนร่วม 

ในการรณรงค์ในเรืองความปลอดภัยอย่างต่อเนือง 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 



๑.๔ การเตรียมการปูองก ั นด้านโครงสร้างและ 

เครืองหมายสัญญาณเตือนภัย 

- จัดหาพืนทีรองรับน้ าและก ักเก ็บน้ า 

- สร้างอาคารหรือสถานทีเพือเป็นสถานทีหลบภัย สําหรับ 

พืนทีทีการหนีภัยทําได้ยาก หรือไม่มีพืนทีหลบภัยที เหมาะสม 

- ก ่อสร้าง/ปรับปรุงเส้นทางเพือการส่งก ํ าลังบํารุง หรือ 

เส้นทางไปสถานทีหลบภัยให้ใช้การได ้

๒. การเตรียมความพร้อม 

๒.๑ ด้านการจัดระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน 

- จัดทําคู่มือและจัดทําแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและ 

แผนสํารองของหน่วยงาน และมีการฝึกซ้อมแผนเป็น ประจํา 

ทุกปี 

- จัดเตรียมระบบการติดต่อสือสารหลักและสือสาร สํารอง 

- ก ํ าหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก ่ ประชาชน 

และเจ้าหน้าที 

- จัดเตรียมระบบการแจ้งเตือนภัยและส่งสัญญาณ เตือนภัยให้ประชาชนและ

เจ้าหน้าทีได้รับทราบ ล่วงหน้า 

- จัดเตรียมเส้นทางอพยพและจัดเตรียมสถานที ปลอดภัย 

สาหรับคนและสัตว์เลี ยง 

- ก ํ าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย ความสงบ เรียบร้อย รวมทั ง

การควบคุม การจราจรและการ สัญจร 

ภายในเขตพืนที 

- จัดระบบการดูแลสิงของบริจาคและการสงเคราะห์ ผู้ประสบภัย 

- จัดทําบัญชีรายชือคนทีต้องช่วยเหลือเป็นกรณี พิเศษ 



๒.๒ ด้านบุคลากร - จัดเตรียมเจ้าหน้าทีทีรับผิดชอบงานปูองก ันและ 

บรรเทา 

สาธารณภัย และก ํ าหนดวิธีการปฏิบัติตามหน้าที และ 

ขั นตอนต่าง ๆ 

- วางระบบการพัฒนาศักยภาพและการฝึกอบรม บุคลากร ด้านการปู

องก ันและบรรเทาสาธารณภัย 

- จัดทําบัญชีผู ้ เชียวชาญเฉพาะด้านต่าง ๆ  หรือ เจ้าหน้าที จาก

หน่วยงานและองค์กรทีเกียวข้อง 

- การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการปูองก ั นและ 

บรรเทาสาธารณภัย โดยการฝึกอบรบประชาชน 

๒.๓ ด้านเครืองจักรกล ยานพาหนะ วัสดุ 

อุปกรณ์ เครืองมือ เครืองใช้ และพลังงาน 

- จัดเตรียมเครืองจักรกลยานพาหนะ เครืองมือ 

วัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นให้พร้อมใช้งานได้ทันที 

- จัดทําบัญชีเครืองจักรกล ยานพาหนะ เครืองมือ วัสดุ 

อุปกรณ์ของหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 

- พัฒนาเครืองจักรกล เครืองมือ วัสดุอุปกรณ์ด้าน สาธารณภัยให้ทันสมัย 

- จัดหาเครืองมือและอุปกรณ์ทีจําเป็นพืนฐานสาหรับ ชุมชน 

- จัดเตรียมระบบเตือนภัย 

- จัดหาน้ ามันเชือเพลิงสํารอง/แหล่งพลังงานสํารอง 

๒.๔ ด้านการเตรียมรับสถานการณ์ - จัดประชุมหน่วยงานทีเก ียวข้องก ั บการปูองก ั นและ 

บรรเทาสาธารณภัย เช่น สถานพยาบาล ไฟฟูา ประปา 

ผู้นําชุมชน ฯลฯ 

- มอบหมายภารก ิจความรับผิดชอบให้แก ่หน่วยงาน นั น 

- ก ํ าหนดผู ้ประสานงานทีสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา ของหน่วยงาน 



การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน 

วัตถุประสงค 

๑. เพือดําเนินการระงับภัยทีเก ิดขึ นให้ยุติลงโดยเร็ว หรือลดความรุนแรงของภัยทีเก ิดขึ น โดยการประสาน ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

๒. เพือรักษาชีวิต ทรัพย์สิน และสภาวะแวดล้อมทีได้รับผลกระทบจากการเก ิดภัยพิบัติให้สูญเสียน้อยทีสุด หลักการปฏิบัติ 

คณะกรรมการปูองก ั น และบรรเทาสาธารณภัย หมู่บ้าน/ชุมชน กองอํานวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณ ภัยเทศบาลตําบลโนนตาล และหน่วยงานทีเก ียวข้อง 

ดําเนินการตามขั นตอนและวิธีปฏิบัติ ดังนี 

 

๑. กรณีเมือเก ิดสาธารณภัย ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 
 

หลักการปฏิบัติแนวทางปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

๑. การแจ้งเหตุ ประชาชน/อาสาสมัคร/คณะกรรมการฯ ฝุายแจ้งเตือนภัย 

แจ้งเหตุให้ประธานคณะกรรมการปูองก ั นและบรรเทาสา ธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน

และผู ้อํานวยการท้องถิน/ผู ้ที ผู ้อํานวยการท้องถินมอบหมายทราบโดยทางวิทยุ

สือสาร 

– โทรศัพท์ 043030327 

- วิทยุสือสาร 153.00 MHz 

- โทรศัพท์สายด่วน 199 

๒. การระงับเหตุ คณะกรรมการปูองก ั นและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ 

อปพร./ OTOS/ อาสาสมัครต่าง ๆ  เข้าระงับเหตุ ตาม แผนปูองก ั นและบรรเทาสา

ธารณภัยชุมชน 

๓. การประสานหน่วยงานต่าง ๆ  - กรณีผู ้บาดเจ็บให้ประสานสถานพยาบาลในพืนที / 

ข้างเคียง 

- วิทยุสือสาร 153.00 MHz 

- โทรศัพท์สายด่วน 191, 199 

- กรณีเก ินศักยภาพของหมู่บ้าน / ชุมชน ในการ ระงับภัย ให้ประธาน

คณะกรรมการปูองก ั นและบรรเทาสา ธารณภัยหมู่บ้าน / ชุมชน รายงานต่อ

ผู ้อํานวยการท้องถิน เพือขอความช่วยเหลือ 



๒. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเก ินกว่าระดับหมู่บ้าน / ชุมชน จะควบคุมได ้
 

หลักการปฏิบัติแนวทางปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

๑. การจัดตั งศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจฯ ผู ้อํานวยการท้องถินออกคําสั งตั งศูนย์อํานวยการ 
เฉพาะกิจ 

๒. การเฝูาระวัง ติดตาม และรับแจ้งเหตุ ๒๔ ชั วโมง จัดเวรเฝูาระวังติดตามสถานการณ์ 

๓. แจ้งข่าวเตือนภัย - แจ้งผู ้ประสานงานของหน่วยงานทีเก ียวข้องทราบ 

- แจ้งผ่านทางสือต่าง ๆ  

- ออกประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 

๔. การระงับเหตุ - ผู ้อํานวยการท้องถิ นเข้าพืนที และตั งศูนย์บัญชาการ เหตุการณ์ในทีเก ิดเหตุ 

เพือเป็นจุดสั งการ พร้อมจัด บุคลากร เครืองมือ เครืองใช้ อุปกรณ์ และ

ยานพาหนะ 

ในการระงับเหตุ 

๕. การช่วยเหลือผู้ประสบภัย - ปฏิบัติการค้นหา และช่วยเหลือผู ้ประสบภัย 

- ปฐมพยาบาลผู ้ประสบภัยทีเจ็บป่วยเพือส่งไปรักษาตัว ในโรงพยาบาลต่อไป 

- จัดหาปัจจัยสีให้แก่ผู้ประสบภัย 

- ให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 

๖. การรายงานสถานการณ์ จัดเตรียมเจ้าหน้าทีเพือรายงานสถานการณ์ให้กอง 

อํานวยการป้องก ั นและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอและ กองอํานวยการป้องก ั นและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

ทราบจนกระทั งสถานการณ์ภัยสิ นสุด 

๗. การประสานงานก ั บหน่วยงานต่าง ๆ  กรณีต้องขอรับการสนับสนุนจากกองอํานวยการป้องก ั น และบรรเทาสาธารณ

ภัย อปท. ข้างเคียง/ส่วนราชการ 

ต่างๆ ในพืนที/องค์การสาธารณกุศล ภาคเอกชน หรือ กองอํานวยการป้องก ั น

และบรรเทาสาธารณภัยระดับ เหนือขึ นไป 

- วิทยุสือสาร ความถี 162.575 MHz 

- โทรศัพท์สายด่วน 199 

๘. การอพยพ เมือสถานการณ์เลวร้ายและจําเป็นต้องอพยพให้ 

ดําเนินการอพยพเคลือนย้ายอย่างเป็นระบบ 

 

๓. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเก ินกว่าระดับท้องถินจะควบคุมได้ 

 

หลักการปฏิบัติแนวทางปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 



การส่งต่อการควบคุมสถานการณ์ กรณีสถานการณ์รุนแรงเก ินกว่าศักยภาพของท้องถินจะ 

รับสถานการณ์ได้ให้รายงานต่อผู ้อํานวยการอําเภอเพือ ส่งมอบการควบคุม

สถานการณ์ต่อไป 



การอพยพ 

วัตถุประสงค 

เพือเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ และสามารถดําเนินการอพยพ เคลือนย้ายให้เป็นไปอย่างมีระบบ สามารถ

ระงับการแตกตืนเสียขวัญของประชาชนไปสู่สถานทีปลอดภัยได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และเพือเป็นการเคลือนย้ายส่วนราชการมาอยู่ในเขตปลอดภัยและสามารถให้

การบริการประชาชนได้ 

 

หลักการปฏิบัติ 

๑. การเตรียมการอพยพ 
 
 

หลักการปฏิบัต ิ แนวทางปฏิบัต ิ

๑. จัดทําแผนอพยพในพืนทีเสียงจากสาธารณภัย ประชุมผู้ทีเกียวข้อง 

๒. เตรียมการเกียวก ับการอพยพ ประชุมและสํารวจสถานที 

- สถานทีปลอดภัยสาหรับการอพยพประชาชนและสัตว์เลี ยง 

- เส้นทางหลัก และสํารองสําหรับอพยพ 

- ป้ายแสดงสัญญาณเตือนภัย ป้ายบอกเส้นทางอพยพทั ง เส้นทางหลักและเส้นทาง

รอง 

- จัดเตรียมเครืองมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ทีจําเป็นต่อการ อพยพ 

- จัดลําดับความสําคัญของการอพยพ โดยจัดแบ่งประเภท ของบุคคลตามลําดับ

ความสําคัญเร่งด่วน 

- ก ํ าหนดจุดนัดหมายประจําชุมชนและพืนทีรองรับการ อพยพ 

- จัดทําคู่มือการอพยพจากสาธารณภัยทีสั น ง่ายต่อการทํา ความเข้าใจ ให้ประชาชนได้

ศึกษา 

๓. จัดเตรียมสรรพก ํ าลังหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินหรือ 

หน่วยอพยพ 

ทบทวนและฝึกซ้อมแผนอย่างสม่ าเสมอ 

๔. จัดประชุมหรืออบรมให้ความรู้ในการช่วยเหลือ 
ตัวเองเมืออยู่ในภาวะฉุกเฉิน 

ประชุมหรือฝึกอบรม 

๕. ทบทวนและฝึกซ้อมแผนระบบเตือนภัยและแผน 

อพยพ ประเมินเพือให้สามารถประยุกต์ใช้ต่อไป 

ฝึกซ้อมแผนทั งแบบปฏิบัติการบนโต๊ะ  และแบบปฏิบัติการ 

จริง 

๖. ตรวจสอบการทํางานระบบสือสาร - ติดต่อก ั บผู ้มีวิทยุสือสาร / หรือผู ้มีโทรศัพท์มือถือเพือเข้า ร่วมในการแจ้งเตือนภัย 

- ฝึกซ้อมแผนอพยพ 

๗. แจ้งประชาชนทีอาศัยและทางานในพืนทีเสียงภัย 

ว่ามีความเสียงต่อภัยประเภทใดในหมู่บ้าน เช่น อุทกภัย วาตภัย ดินโคลน

ถล่ม 

การประชุมหมู่บ้าน 



๒. การจัดระเบียบสถานทีอพยพและการรักษาความปลอดภัย 
 

หลักการปฏิบัต ิ แนวทางปฏิบัต ิ

๑. การจัดเตรียมสถานทีปลอดภัย - จัดเตรียมพืนทีให้เหมาะสมก ับจํานวนผู้อพยพ และสัตว์เลี ยง 

- จัดเตรียมและดูแลความสะอาดของห้องน้ า อาหาร น้ าดืม และ สิงแวดล้อมให้ถูก

สุขลักษณะ 

- จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคพืนฐาน - จัดระเบียบพืนทีอพยพ โดยแบ่งพืนทีให้เป็นสัดส่วน

เป็นกลุ่มครอบครัวหรือกลุ่มชุมชน 

- จัดทําแบบฟอร์มลงทะเบียนผู ้อพยพ เพือเป็นการตรวจสอบ จํานวนผู้อพยพ 

- จัดหาสถานทีปลอดภัยแห่งอืนไว้รองรับในกรณีพืนทีไม่เพียงพอ 

๒. การรักษาความปลอดภัย จัดระเบียบเวรยามทั งในสถานทีอพยพ และบ้านเรือนของผู้อพยพ 

 

๓. การดําเนินการอพยพขณะเกิดภัย 
 
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

๑. เรียกประชุมกองอํานวยการป้องก ันและ 

บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน เมือได้รับข้อมูล แจ้งเตือนจากอําเภอ / 

หมู่บ้าน / ข้อมูล 

เครืองวัด 

เรียกประชุมกองอํานวยการป้องก ั นและบรรเทาสาธารณภัย 

เทศบาลตําบลโนนตาล 

๒. เตรียมความพร้อม / เตรียมพร้อมระบบ 

เตือน ภัยทั งหมด (สัญญาณเตือนภัยวิทยุ สือสาร โทรศัพท์มือถือ 

หรือระบบเตือนภัยทีมี 

อยู่ในท้องถิน) 

เตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ 

๓. ติดตามสถานการณ์จากทางราชการ สือมวลชนและอาสาสมัคร

เตือนภัยบรรเทาสา 

ธารณภัย 

สั งการในระหว่างการประชุมกองอํานวยการป้องก ั นและบรรเทา สาธารณภัย เทศบาลตําบล

โนนตาล 

๔. ตรวจสอบข้อมูลทีจําเป็นในพ้นทีทีประสบ 

ภัย 

- บัญชีรายชือผู ้อพยพ 

- บัญชีจํานวนและชนิดของสัตว์เลี ยงทีจะอพยพ 

- ยานพาหนะ 

- อาหารทีสํารองไว้สําหรับคนและสัตว์เลี ยง 

๕. ตรวจสอบระบบเครือข่ายการเตือนภัย ตรวจสอบสัญญาณวิทยุสือสาร 

๖. จัดเตรียมสถานทีปลอดภัยรองรับผู้อพยพ 

และสัตว์ เลียง 

ประสานก ับผู้ดูแลสถานที 



หลักการปฏิบัต ิ แนวทางปฏิบัต ิ

เมือสถานการณ์เลวร้ายและจําเป็นต้องอพยพ 

๑. ออกประกาศเตือนภัยเพืออพยพ ฝุายเฝูาระวังและแจ้งเตือนภัยและฝุายสือสารของ 

คณะกรรมการปูองก ั นและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน ออกประกาศเตือนภัยเพือ

อพยพให้สัญญาณเตือนภัย และประกาศอพยพ เช่น เสียงตามสาย วิทยุหอ

กระจาย ข่าว โทรโข่ง นกหวีด หรือสัญญาณเสียง /สัญลักษณ์ 

ต่าง ๆ  ทีก ํ าหนดให้เป็นสัญญาณเตือนภัย 

๒. ส่งฝุายอพยพไปยังจุดนัดหมาย / จุดรวมพลเพือรับผู ้

อพยพหรือตามบ้านทีมีผูป่้วย คนชรา เด็ก และสัตว์เลี ยง 

สั งการในระหว่างการประชุมกองอํานวยการป้องก ั น 

และบรรเทาสาธารณภัย 

๓. การดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนผู้อพยพ จัดเวรออกตรวจตราความเรียบร้อยในพืนทีประสบภัย 
 

 

๔. การดําเนินการอพยพเมือภัยสิ นสุดหลักการปฏิบัติแนวทางปฏิบัต 
 

หลักการปฏิบัต ิ แนวทางปฏิบัต ิ

๑. ตรวจสอบพืนทีประสบภัย สํารวจความเสียหายของพืนทีประสบภัย รวมทั ง 
บ้านเรือนของผู้ เสียหาย 

๒. ตรวจสอบสภาพถนนทีใช้เป็นเส้นทางอพยพ ตรวจสอบสภาพถนนและยานพาหนะ 

๓. แจ้งแนวทางการอพยพกลับให้ประชาชนได ้ ประชุมผู้ เกียวข้องรับทราบ 

๔. ตรวจสอบความพร้อมของประชาชนในการอพยพกลับ จัดการประชุมทีสถานทีทีผู้อพยพพักอาศัย 

๕. ดําเนินการอพยพประชาชนกลับบ้านเรือน ชี แจงในทีประชุมและดําเนินการอพยพประชาชนกลับ 
 

 

การปฏิบัติหลังเกิดภัย 

วัตถุประสงค 

เพือให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู ้ประสบภัยในเบืองต้นได้อย่างรวดเร็ว ทั วถึง และต่อเนืองตลอดจนการฟืนฟู บูรณะสภาพพืนทีทีประสบภัยให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว 

 

หลักการปฏิบัติ 

การฟืนฟูบูรณะในเขตพืน ทีของเทศบาลตําบลโนนตาลเป็นหน้าทีความรับผิดชอบของสํานักงาน ปลัดของเทศบาลตําบลโนนตาล โดยการนํา

ทรัพยากรทีมีอยู่ทั งก ํ าลังคนทรัพย์สิน เครืองมือเครืองใช้ของ ทุกภาคส่วนเข้าร่วมในการฟืนฟูบูรณะ ดังนี 

๑. จัดให้มีการรักษาพยาบาลแก ่ผู ้ประสบภัยในเบืองต้น ถ้าหากผู ้ประสบภัยมีอาการหนักให้ส่ง ต่อโรงพยาบาลอําเภอและจังหวัดต่อไป 

๒. จัดทีพักอาศัยชั วคราว และระบบสุขาภิบาลแก ่ผู ้ประสบภัยในกรณีทีต้องอพยพจากพืนทีอันตราย 

๓. ให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ และองค์กรภาคเอกชนในการสงเคราะห์ผู ้ประสบภัยให้ เป็นไปอย่างมีระบบ รวดเร็ว ทั วถึง และหลีกเลียงความ

ซ้ าซ้อนในการสงเคราะห์ผู ้ประสบภัยโดยจัดทําบัญชีรายชือ ผู ้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานเพือการสงเคราะห์ผู ้ประสบภัย เพือให้สามารถดารงชีวิตได้ตามปกติ โดยเฉพาะในกรณีทีผู ้ 

เป็นหัวหน้าครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไม่สามารถประกอบอาชีพต่อไปได ้เช่น การจัดหาอาชีพให้แก ่บุคคลใน ครอบครัวเป็นต้น 



๔. ให้รือถอนซากปรักหักพัง และซ่อมแซมสิงสาธารณูปโภค โครงสร้างพืนฐาน และอาคารบ้านเรือนของ ผู ้ประสบภัย เพือให้สามารถประกอบอาชีพ

ต่อไป 

๕. สํารวจความเสียหายทีเกิดขึ น 

๖. จัดทําบัญชีรายชือผู ้ประสบภัยและทรัพย์สินทีเสียหาย พร้อมทั งออกหนังสือรับรองให้ผู ้ประสบภยั 

๗. ประสานหน่วยงานของรัฐในการออกเอกสารราชการฉบับใหม่ให้แก ่ผู ้ประสบภัยทดแทนฉบับเดิมทีสูญหาย หรือเสียหายเนืองจากสาธารณภัยทีเกิดขึ น 

๘. ประชาสัมพันธ์เพือเสริมสร้างขวัญและกาลังใจของประชาชนให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว 

 

ช่องทางการติดต่อ 

๑. งานปูองก ั นและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลโนนตาล 

หมายเลขโทรศัพท ์               043030327 

ศูนย์วิทยุสือสาร 053.00 MHz 

๒. สํานักงานเทศบาลตําบลโนนตาล หมายเลขโทรศัพท ์043030327 

3. ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ 

กรณีผู ้ รับบริการต้องการแจ้งข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เก ียวก ั บการปฏิบัติงานหรือ ให้บริการของเจ้าหน้าที เทศบาลตําบลโนนตาล สามารถ

แจ้งผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี 

๑. ติดต่อด้วยตนเอง โดยผู ้รับบริการสามารถขอรับแบบฟอร์มคาร้องได้ทีเจ้าหน้าทีประจําศูนย ์

๒. จดหมาย โดยจ่าหน้าซองถึง “นายเทศบาลตําบลโนนตาล สํานักปลัดเทศบาลตําบลโนตาล  หมู่ที ๑  ตําบลตําบลโนนตาล อําเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

45000” 

3. ทางเฟซบุ๊ค เทศบาลตําบลโนนตาล 

4. ตู ้รับความคิดเห็นของเทศบาลตําบลโนนตาล 

 

4. วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เมือสิ นปีงบประมาณของทุกปี ให้ผู ้ทีรับผิดชอบจัดทํารายงานสรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี แล้ว เสนอให้ผู ้บังคับบัญชารับทราบ พร้อมวิเคราะห์ผลการ

ปฏิบัติงานในกรณีทีเก ิดปัญหาหรืออุปสรรค เพือหาแนวทาง ปรับปรุงแก ้ ไขต่อไป 



ร ับแจ้งเหตุ 

จ ัดเจ้าหน้าทีออกปฏิบ ัต ิงานท ันที 

เสร็จส ินภารกิจ 

รายงานผู้บ ังค ับบ ัญชา 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

(รวม๔ ขันตอนปฏิบัติงานทันทีได้รับแจ้งเหตุ) 

รายงานเหตุด่วนสาธารณภ ัย 

ข ันตอนการดําเนินงาน 

ด้านการช่วยเหลือเหตุสาธารณภ ัยกรณฉกีเฉิน 



ร ับแจ้ง/หน ังสือ (๑ นาท)ี 

 
 

เสนอ ห ัวหน้าสําน ักปล ัด อบต. (๕ นาท ี) 

เสนอปล ัดเทศบาล. (๑๐ นาท ี) 

ผู ้บร ิหารพิจารณา (๑๕ นาท ี) 

ดําเนินการ (๑๔๐ นาท ี) 
รายงานผล 
การปฏิบ ัต ิ

เสร็จสินภารกิจ 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(รวม ๖ ขันตอน ๑๘๐ นาที หรือ ๓ ชัวโมง ) 

ข ันตอนการดําเนินงาน 

ด้านการสน ับสนุนนําอุปโภค – บริโภค 



 

 
 

 

 

รับค˚าสังผู้บังคับบัญชา (๑ นาที) 

 

 

 

 

ด˚าเนินการ (๑๔๐ นาท)ี   
 

 

 

รายงานผู้บังคับบัญชา 

 

(๙ นาท)ี 

 

เสร็จสินภารกิจ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(รวม ๓ ขันตอน๑๕๐ นาทีหรือ ๒ ชัวโมง ๓๐ นาที) 

ข ันตอนการปฏิบ ัติงาน 

พน ักงานข ับรถบรรทุกน้̊ากรณีส่งนําอุปโภค  –  บริโภค 



 
ร ับค̊ าส ั งผู ้บ ังค ับบ ัญชา 

ออกปฏิบ ัต ิท ันที 

รายงานผู้บ ั งค ับบ ัญชา 

เสร็จสินภารกิจ 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

(รวม๓ ขันตอน ปฏิบัติทันทีทีได้รับค˚าสังจากผู้บังคับบัญชา) 

ข ันตอนการปฏิบ ัติงาน 

พน ักงานข ับรถบรรทุกน้̊าเอนกประสงค ์



ร ับเรืองร้องทุกข์ 

เสนอห ัวหน้าส̊ าน ักปล ัด (๕ นาท)ี 

เสนอปล ัด อบต. (๕ นาท)ี 

 
 

 

 

 

 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณา ให้ความช่วยเหลือ 

 

 

 

สรุปผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ (๖๐ นาที) 

 

 

 

เสนอผู้บริหารพิจารณา (๑๕ นาที) 

 

 

ผู้บริหารพิจารณา (๑๕ นาที) 

เสนอกองคลังเพือตังฎีกาเบิกจ่าย 
 

 

 

ส˚ารวจความเสียหายร่วมกับกองช่าง (๑๒๐ นาที) 
 

แจ้งผู้ประสบภัย 
 

 

 

แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง รายงานการช่วยเหลือ อ˚าเภอผาขาว 

 

 

 

(รวม ๑๒ ขันตอน ระยะเวลาด˚าเนินการ ๙๐ วัน นับแต่วันทีเกิดสาธารณภัย) 

ข ันตอนการปฏิบ ัต ิงาน การช่วยเหลือเยียวยา

ผู ้ประสบภ ัยพิบ ัติกรณีฉุกเฉิน 



ร ับแจ้งเหต ุ(๑ นาท)ี 

จ ัดเจ้าหน้าทีออกปฏิบ ัติงานท ันที รายงานผู้บ ั งค ับบ ัญชา 

หล ั งได้ร ั บอนุม ั ต ิจากผู้บ ั งค ับบ ัญชา 

เสร็จสินภารกิจ เจ้าหน้าทีกล ับทีต ั งปกติ 

ส˚ารวจความเสียหาย 
(เหตุเก ิดในพืนที.) 

รายงานด่วนเหตุสาธารณภ ัย 
(เหตุเก ิดในพืนที

g m L [ k ] .) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(รวม ๓ ขันตอนกรณีเกิดเหตุนอกพืนท,ี ๕ ขันตอนกรณีเหตุเกิดในพืนทีทีรับผิดชอบ ) 

ข ันตอนการปฏิบ ัต ิงาน การระง ับเหตุ

อ ัคคีภ ัย 


