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ค าน า 

 
                  ด้วยปัจจุบันสาธารณภัย ยังคงมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากความ  
แปรปรวนของภูมิอากาศโลก ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติประกอบกับการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง  สังคมไทย
จากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็วประชาชนมีโอกาสอาศัยอยู่ในพื้นท่ีเส่ียงภัยเพิ่มขึ้นส่งผลให้ ความเสียหายจาก
สาธารณภัยรุนแรงมากขึ้น ท้ังภัยธรรมชาติเช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว และภัยจาก การกระท าของมนุษย์เช่น 
อัคคีภัย อุบัติภัย การรั่วไหลของสารเคมีอันตราย รวมท้ังสาธารณภัยหรืออุบัติภัยต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น  
               งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมีความส า คัญเป็นอย่างยิ่งในการช่วยเหลือและ 
บรรเทาสาธารณภัยต่างๆท่ีเกิดขึ้น เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติอย่างถ่อง แท้จึง
จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ดังนั้น คณะผู้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้จึง
ได้รวบรวมเนื้อหาสาระ หน้าท่ีลักษณะงาน และขั้นตอน การปฏิบัติงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดท าเป็นรูปเล่ม
ไว้เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็น การสร้างความเข้าใจและความร่วมมือต่างๆจากผู้มีส่วนได้เสีย ในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าท่ี ลักษณะงาน และ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานปูองกันและ บรรเทาสาธารณภัยได้ดียิ่งขึ้น และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนแก่ ผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน  
 
 
                                                           งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
                                                         องค์การบริหารส่วนต าบลหนองภัยศูนย์ 
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คู่มือการปฏบิตัิงาน  
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สาธารณภัยยังคงมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากขึ้นเนื่องจากความแปรปรวนของ
ภูมิอากาศโลก ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติประกอบกับการเปล่ียนแปลงโครงสร้างสังคมไทยจากสังคม
ชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว ประชาชนมีโอกาสอาศัยอยู่ในพื้นท่ีเส่ียงภัยมากขึ้น ส่งผลให้ความเสียหายจากสา
ธารณภัยรุนแรงมากขึ้น ท้ังภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย  วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว และภัยจากการกระท าของมนุษย์ 
เช่น อัคคีภัย อุบัติภัย การรั่วไหลของสารเคมีอันตราย   

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีอยู่ใกล้ชิดประชาชน และมีบทบาทภารกิจในการเข้าไปให้ 
ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย ในล าดับแรก ก่อนท่ีหน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ ความช่วยเหลือ
ประกอบกับพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หนา้ท่ีในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้อ านวยการท้องถิ่น
ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นตน จึงถือเป็นภารกิจส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี
จะต้องเตรียมความพร้อมในการปูองกันสาธารณภัย และพัฒนาขีดความสามารถในการเผชิญเหตุและให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายหลังจากสถานการณ์ภัยยุติ 

๑. หลักการและเหตุผล 

๒. วัตถุประสงค์ 

    ๑. เพื่อให้การด าเนินงานจัดการงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ภัยศูนย์ มีข้ันตอน / กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
    ๒. เพื่อใหม้ั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยท่ีก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ และมีประสิทธิภาพ 
    ๓. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพสามารถลด
ความสูญเสียท่ีเกิดจากภัยพิบัติให้เหลือน้อยท่ีสุด 
    ๔. เพื่อให้ประชาชนท่ีประสบภัยได้รับการช่วยเหลือฟื้นฟูอย่างท่ัวถึงและทันเวลา 
    ๕. เพื่อบูรณาการระบบการส่ังการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีเอกภาพ 
    ๖. เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการสาธารณภัยท่ีดี และสอดคล้องกับวัฏจักรการเกิดภัย 

๓. นิยามค าศัพท ์

  การป้องกัน (Prevention) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมต่างๆ ท่ีก าหนดขึ้นล่วงหน้า ท้ังทางด้าน
โครงสร้าง และท่ีมิใช่ด้านโครงสร้าง เพื่อลดหรือควบคุมผลกระทบในทางลบจากสาธารณภัย 

การลดผลกระทบ (Mitigation) หมายถึง กิจกรรมหรือวิธีการต่าง ๆ เพื่อหลีกเล่ียงและลดผลกระทบทาง
ลบจากสาธารณภัย และยังหมายถึงการลดและปูองกันมิให้เกิดเหตุหรือลดโอกาสท่ีอาจก่อให้เกิดสาธารณภัย 

การเตรียมความพร้อม (Preparedness) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมท่ี ด าเนิน การล่วงหน้าก่อนเกิด
สาธารณภัย เพื่อเตรียมพร้อมการจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉินให้สามารถรับมือกับผลกระทบจากสาธารณภัยได้
อย่างทันการณ์ และมีประสิทธิภาพ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

   การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) หมายถึง การจัดต้ังองค์กรและการบริหาร
จัดการด้านต่างๆ เพื่อรับผิดชอบในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความ
พร้อมรับมือและการฟื้นฟูบูรณะ 
   การฟื้นฟูบูรณะ (Rehabilitation) หมายถึง การฟื้นฟูสภาพเพื่อท าให้ส่ิงท่ีถูกต้องหรือได้รับความเสียหาย
จากสาธารณภัยได้รับการช่วยเหลือแก้ไขให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่ าเดิมรวมท้ังให้ผู้ประสบภัยสามารถ
ด ารงชีวิตตามสภาพปกติได้โดยเร็ว 
   หน่วยงานของรัฐ หมายถึง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ แต่ไม่
หมายความรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง 
   ผู้อ านวยการท้องถ่ิน หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
   ผู้ช่วยผู้อ านวยการท้องถ่ิน หมายถึง ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   เจ้าพนักงาน หมายถึง ผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าท่ีในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ี    
ต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๔๐ 
   กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หมายถึง องค์กรปฏิบัติในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นท่ีจังหวัด 
   กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ หมายถึง องค์กรปฏิบัติในการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยในเขตอ าเภอ และท าหนา้ท่ีช่วยเหลือจังหวัดในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถ่ินแห่งพื้นที่ หมายถึง องค์กรปฏิบัติในการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในเขต องค์การบริหารส่วนต าบล และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึนในพื้นท่ี 
 
๔. การจัดต้ังกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     ๔.๑ องค์กรปฏิบัติ 
   ๔.๑.๑ กองอ านวยการปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองภัยศูนย์ 
ท าหนา้ท่ีเป็นหน่วยงานของผู้อ านวยการท้องถิ่น และให้มีท่ีท าการโดยให้ใช้ท่ีท าการ/ส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองภัยศูนย์ เป็นส านักงานของผู้อ านวยการท้องถิ่น มีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลหนองภัยศูนย์
เป็นผู้อ านวยการ และมีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองภัยศูนย์เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
ภาคเอกชนในพื้นท่ีร่วมปฏิบัติงานในกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยรับผิดชอบในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองภัยศูนย์ และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นใน
พื้นท่ี 
 



 
 

 
 
 
 

   ๔.๑.๒ ภารกิจของกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองภัยศูนย์ 
     (๑) อ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินการปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองภัยศูนย์ 
     (๒) สนับสนุนกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมีพื้นท่ีติดต่อ หรือใกล้เคียง หรือเขตพื้นท่ีอื่น
เมื่อได้รับการร้องขอ 
     (๓) ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในเขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ รวมท้ังประสานความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนในการปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกขั้นตอน 

       ๔.๒ โครงสรา้งและหน้าที่ของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบล     
หนองภัยศูนย์ 
   ๔.๒.๑ โครงสร้างกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองภัยศูนย์ 
ประกอบด้วย 5 ฝุาย ได้แก่ 
     (๑) ฝุายอ านวยการ 
         ท าหน้าท่ี อ านวยการ ควบคุมก ากับดูแลในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ังวางระบบการติดตามติดต่อส่ือสารในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระหว่างกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ และฝุายท่ีเกี่ยวข้องให้ การติดต่อเป็นไปอย่าง
รวดเร็วต่อเนื่องและเช่ือถือได้ตลอดเวลา 
     (๒) ฝุายแผนและโครงการ 
       ท าหน้าท่ี เกี่ยวกับงานการวางแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนาแผนงาน การพัฒนา
เกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกขั้นตอน งานติดตามประเมินผลงานการฝึกซ้อมแผนฯ งานการจัด
ฝึกอบรมต่าง ๆ และงานการจัดท าโครงการเกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     (๓) ฝุายปูองกันและปฏิบัติการ 
       ท าหน้าท่ี ติดตามสถานการณ์ รวบรวมข้อมูล ประเมินสถานการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นวางมาตรการต่าง ๆ ในการ
ปูองกันภัยมิให้เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแล้วให้ได้รับความเสียหายน้อยท่ี สุด จัดระเบียบแจ้งเตือนภัยการช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ประสบภัยงานการข่าวการรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติการจิตวิทยา 
     (๔) ฝุายฟื้นฟูบูรณะ 
        ท าหน้าท่ีส ารวจความเสียหายและความต้องการด้านต่าง ๆ จัดท าบัญชี  ผู้ประสบสาธารณภัย ประสานกับ
ทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย เพื่อให้การสงเคราะห์และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตท้ัง
ทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้ประสบสาธารณภัย พร้อมท้ังด าเนินการฟื้นฟูบูรณะส่ิงท่ีช ารุดเสียหายให้กลับคืนสู่
สภาพเดิม หรือใกล้เคียงกับสภาพเดิมให้มากท่ีสุด 
     (๕) ฝุายประชาสัมพันธ์ 
        ท าหน้าท่ี เป็นเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยและการแถลงข่าวข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเสียหาย และความช่วยเหลือให้แก่ส่ือมวลชนและประชาชนท่ัวไปได้
ทราบ 



 

๖. แนวทางปฏิบัติ 
 

เพื่อเตรียมการด้านทรัพยากร ระบบการปฏิบัติการและเตรียมความพร้อมไว้รองรับสถานการณ์       สาธารณภัย
ท่ีอาจเกิดขึ้นในพื้นท่ีรับผิดชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

    หลักการปฏิบัติ 
 

ใหอ้งค์การบริหารส่วนต าบลหนองภัยศูนย์ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดเตรียมและจัดหาทรัพยากร   ท่ีจ าเป็น
เพื่อการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เหมาะสมกับผลการประเมินความเส่ียงและความล่อแหลมของพื้นท่ี 
รวมท้ังการวางแนวทางการปฏิบัติการให้พร้อมเผชิญสาธารณภัยและด าเนินการฝึกซ้อมตามแผนท่ีก าหนดอย่าง
สม่ าเสมอเป็นประจ าเพื่อให้เกิดความพร้อมในทุกด้านและทุกภาคส่วนในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองภัยศูนย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ๔.๓ การบรรจกุ าลัง 
   ๔.๓.๑ ในภาวะปกติ ใช้ก าลังเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองภัยศูนย์เป็นหลัก 

๔.๓.๒ เมื่อคาดว่าจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัยข้ึนในพื้นท่ีใด ให้ กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยเข้าควบคุมสถานการณ์ ปฏิบัติหน้าท่ี และเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้พื้นท่ีโดยเร็ว และรายงานให้ผู้อ านวยการ
อ าเภอทราบทันที 

 
๕. สถานที่ต้ัง  ณ  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองภัยศูนย์ เลขท่ี 60 หมูท่ี่ 9  ต าบลหนองภัยศูนย์ 
อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู  จังหวัดหนองบัวล าภู  39000 

 



 
หลักการปฏิบัติแนวทางปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

๑. การปูองกันและลดผลกระทบ 
  ๑.๑ การวิเคราะห์ความเส่ียงภัย 

- ประเมินความเส่ียงภัยและความล่อแหลมในเขตพื้นท่ี
โดยพิจารณาจากข้อมูลสถิติการเกิดภัยและจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 
- จัดท าแผนท่ีเส่ียงภัยแยกตามประเภทภัย 

๑.๒ การเตรียมการด้านฐานข้อมูลและระบบ - จัดท าฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
สารสนเทศสาธารณภัย 
- พัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลด้านสาธารณภัยระหว่าง
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้
ร่วมกัน 
 - กระจายข้อมูลด้านสาธารณภัยไปยังหน่วยงานท่ีมี
หน้าท่ีปฏิบัติการ 

๑.๓ การส่งเสริมให้ความรู้และสร้างความ - สนับสนุนให้ส่ือประชาสัมพันธ์ทุกแขนงมีบทบาทใน
การตระหนักด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกฝังจิตสานึกด้านความ
ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 
     - เผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชนเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน 
     -พั ฒ น า รู ป แ บ บ แ ล ะ เ นื้ อ ห า ก า ร ร ณ ร ง ค์
ประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจนเข้าใจง่าย เหมาะสม เข้าถึง
กลุ่มเปูาหมายแต่ละกลุ่ม และเป็นท่ีน่าสนใจ      
     - ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเครือข่ายในการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกภาคส่วน ท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน และอาสาสมัครต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการ
รณรงค์ในเรื่องความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 

๑.๔ การเตรียมการปูองกันด้านโครงสร้างและ 
เครื่องหมายสัญญาณเตือนภัย 
 

- จัดหาพื้นท่ีรองรับน้ าและกักเก็บน้ า 
- สร้างอาคารหรือสถานท่ีเพื่อเป็นสถานท่ีหลบภัย     
  ส าหรับพื้นท่ีท่ีการหนีภัยท าได้ยาก หรือไม่มีพื้นท่ีหลบ  
  ภัยท่ีเหมาะสม 
- ก่อสร้าง/ปรับปรุงเส้นทางเพื่อการส่งก าลังบ ารุง หรือ 
  เส้นทางไปสถานท่ีหลบภัยให้ใช้การได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๒. การเตรียมความพร้อม 
  ๒.๑ ด้านการจัดระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน 
 

- จัดท าคู่มือและจัดท าแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและแผนส ารอง
ของหน่วยงาน และมีการฝึกซ้อมแผนเป็นประจ า 
  ทุกปี 
- จัดเตรียมระบบการติดต่อส่ือสารหลักและส่ือสารส ารอง 
- ก าหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่ประชาชน 
  และเจ้าหน้าท่ี 
- จัดเตรียมระบบการแจ้งเตือนภัยและส่งสัญญาณ 
  เตือนภัยให้ประชาชนและเจ้าหน้าท่ีได้รับทราบล่วงหน้า 
- จัดเตรียมเส้นทางอพยพและจัดเตรียมสถานท่ีปลอดภัย 
  สาหรับคนและสัตว์เล้ียง 
- ก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย ความสงบ 
  เรียบร้อย รวมทั้งการควบคุม การจราจรและการสัญจร 
  ภายในเขตพื้นท่ี 
- จัดระบบการดูแลส่ิงของบริจาคและการสงเคราะห ์
  ผู้ประสบภัย 
- จัดท าบัญชีรายช่ือคนท่ีต้องช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ 

๒.๒ ด้านบุคลากร 
 

- จัดเตรียมเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบงานปูองกันและบรรเทา 
  สาธารณภัย และก าหนดวิธีการปฏิบัติตามหน้าท่ีและ 
  ขั้นตอนต่าง ๆ 
- วางระบบการพัฒนาศักยภาพและการฝึกอบรมบุคลากร 
  ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- จัดท าบัญชีผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านต่าง ๆ หรือเจ้าหน้าท่ี 
  จากหน่วยงานและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 
- การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการปูองกันและ 
  บรรเทาสาธารณภัย โดยการฝึกอบรบประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๒.๓ ด้านเครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ  เครื่องใช้ และพลังงาน 
 

- จัดเตรียมเครื่องจักรกลยานพาหนะ เครื่องมือ 
  วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นให้พร้อมใช้งานได้ทันที 
- จัดท าบัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ วัสดุ 
  อุปกรณ์ของหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 
- พัฒนาเครื่องจักรกล เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ด้าน 
  สาธารณภัยให้ทันสมัย 
- จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นพื้นฐานสาหรับชุมชน 
- จัดเตรียมระบบเตือนภัย 
- จัดหาน้ ามันเช้ือเพลิงส ารอง/แหล่งพลังงานส ารอง 

๒.๔ ด้านการเตรียมรับสถานการณ์ 
 

- จัดประชุมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการปูองกนัและ 
  บรรเทาสาธารณภัย เช่น สถานพยาบาล ไฟฟูา ประปา 
  ผู้น าชุมชน ฯลฯ 
- มอบหมายภารกิจความรับผิดชอบให้แก่หน่วยงานนั้น 
- ก าหนดผู้ประสานงานท่ีสามารถติดต่อได้ตลอดเวลาของ 
  หน่วยงาน 

 
 
การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน 
 

          วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพื่อด าเนินการระงับภัยท่ีเกิดขึ้นให้ยุติลงโดยเร็ว หรือลดความรุนแรงของภัยท่ีเกิดขึ้น โดยการประสานความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
  ๒. เพื่อรักษาชีวิต ทรัพย์สิน และสภาวะแวดล้อมท่ีได้รับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติให้สูญเสียน้อยท่ีสุด     
         หลักการปฏิบัติ 
  คณะกรรมการปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัย หมู่บ้าน/ชุมชน กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองภัยศูนย์ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ด าเนินการตามข้ันตอนและวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          กรณีเม่ือเกิดสาธารณภัย ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน   
  

หลักการปฏิบัติแนวทางปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. การแจ้งเหตุ ประชาชน / อาสาสมัคร / คณะกรรมการฯ ฝุายแจ้งเตือน

ภัยแจ้งเหตุให้ประธานคณะกรรมการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยหมู่บ้าน / ชุมชน และผู้อ านวยการท้องถิ่น /  
ผู้ท่ีผู้อ านวยการท้องถิ่นมอบหมายทราบ โดยทางวิทยุ
ส่ือสาร / โทรศัพท์ 
        - วิทยส่ืุอสารความถ่ี -162.525  MHz 
        - โทรศัพท์สายด่วน 04๒-378118 
 

๒. การระงับเหตุ คณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ 
อปพร./  OTOS/ อาสาสมัครต่าง ๆ เข้าระงับเหตุ ตาม
แผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน 
 

๓. การประสานหน่วยงานต่าง ๆ - กรณีผู้บาดเจ็บให้ประสานสถานพยาบาลในพื้นท่ี /
ข้างเคียง 
        - วิทยุส่ือสารความถ่ี - MHz 
        - โทรศัพท์สายด่วน ๑๖๖๙ หรือ 042-311999  
        - กรณีเกินศักยภาพของหมู่บ้าน / ชุมชน ในการ
ระงับภัย ให้ประธานคณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยหมู่บ้าน / ชุมชน รายงานต่อผู้อ านวยการท้องถิ่น 
เพื่อขอความช่วยเหลือ 
 

 
 
 



 
 
 

            ๒. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกว่าระดับหมู่บ้าน / ชุมชน จะควบคุมได้ 
หลักการปฏิบัติแนวทางปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

๑. การจัดต้ังศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ 
 

ผู้อ านวยการท้องถิ่นออกค าส่ังต้ังศูนย์อ านวยการ 
เฉพาะกิจ 

๒. การเฝูาระวัง ติดตาม และรับแจ้งเหตุ ๒๔ ช่ัวโมง จัดเวรเฝูาระวังติดตามสถานการณ์ 
๓. แจ้งข่าวเตือนภัย - แจ้งผู้ประสานงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

- แจ้งผ่านทางส่ือต่าง ๆ 
  - ออกประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 

๔. การระงับเหตุ 
 
 

- ผู้อ านวยการท้องถิ่นเข้าพื้นท่ี และต้ังศูนย์บัญชาการ  
  เหตุการณ์ในท่ีเกิดเหตุ เพื่อเป็นจุดส่ังการ พร้อมจัด 
  บุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ และ 
  ยานพาหนะในการระงับเหตุ 

๕. การช่วยเหลือผู้ประสบภัย - ปฏิบัติการค้นหา และช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
- ปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยท่ีเจ็บปุวยเพื่อส่งไปรักษาตัว 
  ในโรงพยาบาลต่อไป 
- จัดหาปัจจัยส่ีให้แก่ผู้ประสบภัย 
- ให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 

๖. การรายงานสถานการณ์ จัดเตรียมเจ้าหน้าท่ีเพื่อรายงานสถานการณ์ให้กอง
อ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอและ
กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ทราบจนกระท่ังสถานการณ์ภัยส้ินสุด 

๗. การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ กรณีต้องขอรับการสนับสนุนจากกองอ านวยการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย อปท. ข้างเคียง / ส่วนราชการ
ต่าง ๆ ในพื้นท่ี / องค์กรสาธารณกุศล ภาคเอกชน หรือ
กองอ านวยการปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัยระดับ
เหนือขึ้นไป 
 - วิทยุส่ือสาร ความถ่ี -161.475 MHz 
 - โทรศัพท์สายด่วน 04๒-367110  

๘. การอพยพ เมื่อสถานการณ์เลวร้ายและจ าเป็นต้องอพยพให้
ด าเนินการอพยพเคล่ือนย้ายอย่างเป็นระบบ 

  
           ๓. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกว่าระดับท้องถิ่นจะควบคุมได้ 

หลักการปฏิบัติแนวทางปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
การส่งต่อการควบคุมสถานการณ์ กรณีสถานการณ์รุนแรงเกินกว่าศักยภาพของท้องถิ่นจะ

รับสถานการณ์ได้ให้รายงานต่อผู้อ านวยการอ าเภอเพื่อ
ส่งมอบการควบคุมสถานการณ์ต่อไป 



 
 

การอพยพ 
 

วัตถุประสงค์ 
    เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ และสามารถด าเนินการ
อพยพเคล่ือนย้ายให้เป็นไปอย่างมีระบบ สามารถระงับการแตกต่ืนเสียขวัญของประชาชนไปสู่สถานท่ีปลอดภัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการเคล่ือนย้ายส่วนราชการมาอยู่ในเขตปลอดภัยและสามารถให้การบริการ
ประชาชนได้ 
   หลักการปฏิบัติ 

๑. การเตรียมการอพยพ 
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. จัดท าแผนอพยพในพื้นท่ีเส่ียงจากสาธารณภัย ประชุมผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
๒. เตรียมการเกี่ยวกับการอพยพ ประชุมและส ารวจสถานท่ี 

- สถานท่ีปลอดภัยสาหรับการอพยพประชาชน 
  และสัตว์เล้ียง 
- เส้นทางหลัก และส ารองส าหรับอพยพ 
- ปูายแสดงสัญญาณเตือนภัย ปูายบอกเส้นทางอพยพ   
  ท้ังเส้นทางหลักและเส้นทางรอง 
- จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ท่ีจ าเป็นต่อ 
  การอพยพ 
- จัดล าดับความส าคัญของการอพยพ โดยจัดแบ่ง 
  ประเภทของบุคคลตามล าดับความส าคัญเร่งด่วน 
- ก าหนดจุดนัดหมายประจ าชุมชนและพื้นท่ีรองรับการ 
  อพยพ 
- จัดท าคู่มือการอพยพจากสาธารณภัยท่ีส้ัน ง่ายต่อการ 
  ท าความเข้าใจ ให้ประชาชนได้ศึกษา 

๓. จัดเตรียมสรรพก าลังหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินหรือ 
    หน่วยอพยพ 

ทบทวนและฝึกซ้อมแผนอย่างสม่ าเสมอ 
 

๔. จัดประชุมหรืออบรมให้ความรู้ในการช่วยเหลือ   
    ตัวเองเมื่ออยู่ในภาวะฉุกเฉิน 

ประชุมหรือฝึกอบรม 

๕. ทบทวนและฝึกซ้อมแผนระบบเตือนภัยและ        
   แผนอพยพ  ประเมินเพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ต่อไป 

ฝึกซ้อมแผนท้ังแบบปฏิบั ติการบนโต๊ะ และแบบ
ปฏิบัติการจริง 

๖. ตรวจสอบการท างานระบบส่ือสาร - ติดต่อกับผู้มีวิทยุส่ือสาร / หรือผู้มีโทรศัพท์มือถือเพื่อ  
  เข้าร่วมในการแจ้งเตือนภัย 
 - ฝึกซ้อมแผนอพยพ 

๗. แจ้งประชาชนท่ีอาศัยและทางานในพื้นท่ีเส่ียงภัย ว่า
มีความเส่ียงต่อภัยประเภทใดในหมู่บ้าน เช่น อุทกภัย 
วาตภัย  ดินโคลนถล่ม 
 

การประชุมหมู่บ้าน  

 



 
 
 
 

   ๒. การจัดระเบียบสถานที่อพยพและการรักษาความปลอดภัย 
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. การจัดเตรียมสถานท่ีปลอดภัย - จัดเตรียมพื้นท่ีให้เหมาะสมกับจ านวนผู้อพยพ และสัตว์เล้ียง 

- จัดเตรียมและดูแลความสะอาดของห้องน้ า อาหาร  น้ าด่ืม 
และส่ิงแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ 
- จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน - จัดระเบียบพื้นท่ี
อพยพ โดยแบ่งพื้นท่ีให้เป็นสัดส่วนเป็นกลุ่มครอบครัวหรือกลุ่ม
ชุมชน 
- จัดท าแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้อพยพ เพื่อเป็นการตรวจสอบ
จ านวนผู้อพยพ 
- จัดหาสถานท่ีปลอดภัยแห่งอื่นไว้รองรับในกรณีพื้นท่ีไม่
เพียงพอ 

๒. การรักษาความปลอดภัย จัดระเบียบเวรยามท้ังในสถานท่ีอพยพ และบ้านเรือนของผู้
อพยพ 

 
๓. การด าเนินการอพยพขณะเกิดภัย 
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. เรียกประชุมกองอ านวยการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน  เมื่อได้รับข้อมูล แจ้ง
เตือนจากอ าเภอ / หมู่บ้าน / ข้อมูลเครื่องวัด 

เรียกประชุมกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองภัยศูนย์ 

๒. เตรียมความพร้อม / เตรียมพร้อมระบบเตือน 
ภัย ท้ั งหมด ( สัญญาณเ ตือนภัยวิ ทยุ ส่ือสาร 
โทรศัพท์มือถือ หรือระบบเตือนภัยท่ีมีอยู่ ใน
ท้องถิ่น) 

เตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ 

๓ .  ติ ด ตามสถานกา ร ณ์จา กทาง ร าชกา ร 
ส่ือมวลชนและอาสาสมัครเตือนภัยบรรเทาสา
ธารณภัย 

ส่ังการในระหว่างการประชุมกองอ านวยการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองภัยศูนย์ 

๔. ตรวจสอบข้อมูลท่ีจ าเป็นในพ้นท่ีท่ีประสบภัย - บัญชีรายช่ือผู้อพยพ 
- บัญชีจ านวนและชนิดของสัตว์เล้ียงท่ีจะอพยพ 
- ยานพาหนะ 
- อาหารที่ส ารองไว้ส าหรับคนและสัตว์เล้ียง 

๕. ตรวจสอบระบบเครือข่ายการเตือนภัย ตรวจสอบสัญญาณวิทยุส่ือสาร 
๖. จัดเตรียมสถานท่ีปลอดภัยรองรับผู้อพยพและ
สัตว์เล้ียง 

ประสานกับผู้ดูแลสถานท่ี 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติหลังเกิดภัย 
วัตถุประสงค์ 

  เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบ้ืองต้นได้อย่างรวดเร็ว ท่ัวถึง และต่อเนื่องตลอดจนการฟื้นฟู
บูรณะสภาพพื้นท่ีท่ีประสบภัยให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว 
  หลักการปฏิบัติ 
  การฟื้นฟูบูรณะในเขตพื้น ท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนปุาซางเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
ส านักงานปลัดขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองภัยศูนย์ โดยการน าทรัพยากรท่ีมีอยู่ ท้ังก าลังคนทรัพย์สิน 
เครื่องมือเครื่องใช้ของทุกภาคส่วนเข้าร่วมในการฟื้นฟูบูรณะ ดังนี้ 
  ๑. จัดให้มีการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยในเบ้ืองต้น ถ้าหากผู้ประสบภัยมีอาการหนักให้ส่ง 
ต่อโรงพยาบาลอ าเภอและจังหวัดต่อไป 

๒. จัดท่ีพักอาศัยช่ัวคราว และระบบสุขาภิบาลแก่ผู้ประสบภัยในกรณีท่ีต้องอพยพจากพื้นท่ีอันตราย 
  ๓. ให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ และองค์กรภาคเอกชนในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้
เป็นไปอย่างมีระบบ รวดเร็ว ท่ัวถึง และหลีกเล่ียงความซ้ าซ้อนในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยโดยจัดท าบัญชีรายช่ือ
ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานเพื่อการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เพื่อให้สามารถดารงชีวิตได้ตามปกติ โดยเฉพาะในกรณีท่ี
ผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไม่สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้ เช่น การจัดหาอาชีพให้แก่
บุคคลในครอบครัวเป็นต้น 
  ๔. ให้รื้อถอนซากปรักหักพัง และซ่อมแซมส่ิงสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน และอาคารบ้านเรือนของ
ผู้ประสบภัย เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพต่อไป 

๕. ส ารวจความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 
  ๖. จัดท าบัญชีรายช่ือผู้ ประสบภัยและทรัพย์สินท่ีเสียหาย พร้อมท้ังออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัย 
  ๗. ประสานหน่วยงานของรัฐในการออกเอกสารราชการฉบับใหม่ให้แก่ผู้ประสบภัยทดแทนฉบับเดิมท่ีสูญ
หายหรือเสียหายเนื่องจากสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้น 
  ๘. ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างขวัญและกาลังใจของประชาชนให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว 
 



 

๗. ช่องทางการติดต่อ 
๑. งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองภัยศูนย์ 

     หมายเลขโทรศัพท์   04๒-378118   
     ศูนย์วิทยุส่ือสาร  ย่านความถ่ี 062.525 - MHz  

๒. สานักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองภัยศูนย์ 
     หมายเลขโทรศัพท์ 04๒-378252   
๘. ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ 
   กรณีผู้รับบริการต้องการแจ้งข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือ
ให้บริการของเจ้าหน้าท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองภัยศูนย์ สามารถแจ้งผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 
   ๑. ติดต่อด้วยตนเอง โดยผู้รับบริการสามารถขอรับแบบฟอร์มคาร้องได้ท่ีเจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์ 
  ๒. จดหมาย โดยจ่าหน้าซองถึง “นายกองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลหนองภัยศูนย์ ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองภัยศูนย์ เลขท่ี  60 หมูท่ี่  9  ต าบลหนองภัยศูนย์  อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู              
จังหวัดหนองบัวล าภู  39000 
   ๓. ทางโทรศัพท์หมายเลข ส านักงานปลัด  04๒-37252  งานปูองกันฯ 042-378118   
   ๖. ตู้รับความคิดเห็นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองภัยศูนย์ 
 

๙. วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   เมื่อส้ินปีงบประมาณของทุกปี ให้ผู้ท่ีรับผิดชอบจัดท ารายงานสรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
แล้วเสนอให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ พร้อมวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานในกรณีท่ีเกิดปัญหาหรืออุปสรรค เพื่อหา
แนวทางปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(รวม   ๔    ข้ันตอนปฏบิัตงิานทนัที่ได้รบัแจ้งเหตุ) 

 
 
 

ข้ันตอนการข้ันด าเนนิงาน 
ด้านการช่วยเหลือเหตุสาธารณภัยกรณีฉุกเฉิน 

รับแจ้งเหตุ 

จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานทันที 

เสร็จสิ้นภารกิจ 

รายงานเหตุด่วนสาธารณภัย 

รายงานผู้บังคับบัญชา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             (รวม ๖ ขั้นตอน ๑๘๐ นาที หรือ ๓ ชั่วโมง ) 

 
 

ข้ันตอนการด าเนนิงาน 
ด้านการสนบัสนนุน้ าอุปโภค – บริโภค 

รับแจ้ง/หนังสือ (๑ นาที) 

เสนอ หัวหน้าส านกัปลดั อบต. (๕ นาที ) 

เสนอปลดั  อบต.  (๑๐ นาที ) 

ผูบ้รหิารพิจารณา    (๑๕ นาที ) 

ด าเนนิการ  (๑๔๐ นาที ) 

เสร็จสิน้ภารกิจ 

รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          (รวม ๓  ข้ันตอน  ๑๕๐ นาที  หรอื ๒  ช่ัวโมง ๓๐  นาที) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏบิตัิงาน 
พนักงานขับรถบรรทกุน้ ากรณีส่งน้ าอุปโภค – บรโิภค 

รับค าสั่งผูบ้ังคบับญัชา 

(๑ นาที) 

ด าเนนิการ (๑๔๐ นาที) 

เสร็จสิน้ภารกิจ 

รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

 (๙ นาที) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (รวม ๓ ข้ันตอน  ปฏบิตัิทนัทีทีไ่ดร้บัค าสั่งจากผูบ้งัคับบญัชา) 

 

 

 

 

ออกปฏบิัตทินัท ี

เสร็จสิน้ภารกิจ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

 

รับค าสั่งผูบ้ังคบับญัชา 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

พนักงานขับรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              (รวม ๑๒ ข้ันตอน  ระยะเวลาด าเนนิการ ๙๐ วัน นบัแต่วนัที่เกดิสาธารณภัย) 

ข้ันตอนการปฏบิตัิงาน 
การช่วยเหลือเยียวยาผูป้ระสบภยัพบิตัิกรณีฉุกเฉิน 

รับเร่ืองร้องทุกข์ 

เสนอหัวหน้าส านักปลัด (๕ นาที) 

เสนอปลัด  อบต. (๕ นาที) 

ผู้บริหารพิจารณา (๑๕ นาที) 

ส ารวจความเสียหายร่วมกับกองช่าง 

(๑๒๐  นาที) 
 

แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง (๑๐ นาที) 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณา 
ให้ความช่วยเหลือ (๖๐  นาท)ี 

สรุปผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 

(๖๐ นาที) 

เสนอผูบ้ริหารพิจารณา 

(๑๕ นาที) 

เสนอกองคลงัเพื่อตั้งฎกีาเบกิจ่าย 

แจ้งผูป้ระสบภัย 

รายงานการช่วยเหลือ  
อ าเภอเมืองหนองบัวล าภ ู



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(รวม ๓ ขั้นตอนกรณีเกิดเหตุนอกพื้นที ่ ๕ ขั้นตอน กรณีเหตุเกิดในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ) 

 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏบิตัิงาน 

การระงบัเหตุอัคคภียั 

รับแจ้งเหตุ (๑ นาที) 

จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏบิัตงิานทนัที 
หลังได้รบัอนุมตัิจากผูบ้ังคบับญัชา 

เสร็จสิน้ภารกิจ  เจ้าหน้าที่กลับทีต่ั้งปกติ 

ส ารวจความเสยีหาย 
(เหตเุกิดในพืน้ที่  อบต.) 

รายงานด่วนเหตุสาธารณภัย 

(เหตุเกิดในพืน้ที่  อบต.) 
 

 

 

รายงานผลการปฏิบัติงาน     
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

 



แบบรายงานเหตดุ่วนสาธารณภัย 

วันที่................เดือน....................พ.ศ..................... 
 

 ด่วนที่สุด  ที่ นภ ๗๒๑๐๑/ 
       จาก  อบต.หนองภัยศูนย์ 
       ถึง  นายอ าเภอเมืองหนองบัวล าภู 

1. ชนิดภัย  ( - ) อุทกภัย  ( - ) วาตภัย  ( - ) ความแห้งแล้ง ( - ) อัคคีภัย  ( - )ภัยปุา ( - ) อากาศหนาว    
( - ) แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม ( - ) สารเคมีและวัตถุอันตราย ( - ) อุบัติภัย ( - ) ทุ่นระเบิด( - )      
การก่อวินาศกรรม ( - ) การปูองกันและระงับภัยทางอากาศ ( - ) การอบพยพประชาชนและส่วน
ราชการ ( - ) อื่นๆ พายุฤดูฝน 

2. ความรุนแรงของภัย ( - ) เล็กน้อย  ( - ) ปานกลาง  ( - ) รุนแรง 
3. ภัยเกิดวันที่  ………………….  เวลา  …………… น. ภัยส้ินสุดวันท่ี  …………………. เวลา  ................. น. 
4. สถานที่เกิดภัย  ..................... ท่ีต้ังบ้าน........ หมู่ท่ี........ต...........อ.เมืองหนองบัวล าภู จ.หนองบัวล าภู 
5. ราษฏรที่ประสบภัย 

             5.1 ราษฏรได้รับความเดือดร้อน    -  คน 
             5.2 บาดเจ็บ   -  คน 
             5.3 เสียชีวิต   -   คน 
             5.4 สูญหาย -   คน 
             5.5 อบพยพท่ีปลอดภัย   -   คน  -  ครัวเรือน 
        6. พื้นที่ประสบภัยและเสียหาย 
            6.1 อาคารท่ีพัก   จ านวน..........................หลัง   
            6.2 อาคารสูงต้ังแต่  -  เมตรขึ้นไป  อาคารโรงงาน  -  แห่ง  วัด จ านวน  -  แห่งสถานท่ีราชการ  -  แห่ง 
            6.3 พื้นท่ีและทรัพย์สินของทางราชการ  พืชไร่   -  ไร่ สวน  - ไร่  บ่อปลา  บ่อกุ้ง  -  บ่อ 
            6.4 ส่ิงสาธารณะประโยชน์  ถนน  -  สาย  สะพาน  -  แห่ง   คอสะพาน  -  แห่ง  ฝาย – แห่ง 
              รวมค่าเสียหายเบื้องต้น ..อยู่ระหว่างประมาณการ..บาท 

 7. การบรรเทาภัย  จัดเจ้าหน้าท่ีออกส ารวจความเสียหาย 
 8. เคร่ืองมืออุปกรณ์ที่ใช้  รถดับเพลิง - คัน  รถบรรทุกน้ า  -  คัน รถกู้ภัย  -  คัน  เรือ  -  คัน 
    เครื่องสูบน้ า  -  เครื่อง อื่น ๆ .............. 

     8.1 ส่วนราชการ   -   หน่วยงาน 
     8.2 เอกชน/ประชาชน   -   กลุ่ม/คน 
  9. การด าเนินการของส่วนราชการ 
    ( - ) อบต.หนองภัยศูนย์ กองช่างประมาณการความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือ 
    ( - ) ประกาศเป็นเขตพื้นท่ีประสบสาธารณภัย 
    ( - ) ภาคเอกชน (ช่ือ).............................................................................................. 
 
                                            (ลงช่ือ)                                              ผู้รายงาน 
                                                              (นายอาคม   ผดุงศิลป์) 
                                                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองภัยศูนย์ 

 
 



หนังสือรับรองบ้านไม่มีเลขที่ 
 

                                                                           เขียนท่ี.................................................. 
                                                                      วันท่ี...........เดือน.............................พ.ศ...................... 

                  ข้าพเจ้า (ผู้รับรอง)............................................................................................................ 
 

เลขประจ าตัวประชาชน              
 
ท่ีอยู่ตามบัตรประจ าตัวประชาชน บ้านเลขท่ี.............หมู่ท่ี...........ต าบล.............................อ าเภอ................................ 

            จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์................................................................................................................ 
 

ขอรับรองว่า (ช่ือ-สกุลผู้ประสบภัย).....................................................................................................  
 
 

             เป็นเจ้าของบ้านไม่มีเลขท่ี...............หมู่ท่ี...........ต าบล...............................อ าเภอ.......................................................... 
             จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์................................................ซึง่ใช้เป็นท่ีอยู่อาศัยประจ าจริง           
             แต่ยังไม่ได้แจ้งขอเลขท่ีบ้าน 
 
                              ข้าพเจ้าขอรับรองว่าขอความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
                                                (ลงช่ือ)................................................................ผู้รับรอง 
                                                        (...............................................................) 
                                               ต าแหน่ง............................................................... 

    เบอร์โทร.................................................... 
 

 

 
 

1. ผู้รับรองคือ ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน หรือปลัดอ าเภอ/ปลัด อบต. หรือ นายก อปท./รองนายก อปท. 
2. ให้ประทับตรายางหน่วยงานด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขประจ าตัวประชาชน              



หนังสือรับรองบ้านพักอาศัยประจ า 
 

                                                                        เขียนท่ี................................................................................. 
                                                                             วันท่ี...............เดือน.............................พ.ศ...................... 
                 ข้าพเจ้า (ผู้รับรอง)............................................................................................................ 
 

เลขประจ าตัวประชาชน              
                 

ท่ีอยู่ตามบัตรประจ าตัวประชาชน บ้านเลขท่ี.............หมู่ท่ี...........ต าบล.............................อ าเภอ................................ 
          จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์................................................................................................................ 
 
                 ขอรับรองว่า (ช่ือ-สกุล ผู้ประสบภัย).................................................................................... 
 

เลขประจ าตัวประชาชน              
               

 เป็นเจ้าของบ้านเลขท่ี...............หมู่ท่ี...........ต าบล...............................อ าเภอ.......................................................... 
           จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์.................................ซึ่งใช้เป็นท่ีอยู่อาศัยประจ าจริง  
 
                                ข้าพเจ้าขอรับรองว่าขอความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
                                                (ลงช่ือ).....................................................ผู้รับรอง 
                                                        (.....................................................)  
                                               ต าแหน่ง.................................................... 

    เบอร์โทร...................................... 
 

 

 
1. ผู้รับรองคือ ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน หรือปลัดอ าเภอ/ปลัด อบต. หรือ นายก อปท./รองนายก อปท. 
2. ให้ประทับตรายางหน่วยงานด้วย 

                     
                
 

 

 

 

 

 


