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ด้วยปัจจุบันสถานการณ์สาธารณภัย ยังคงมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
เนื่องจากความแปรปรวนของสภาพอากาศโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติประกอบกับการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม จากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ความเสียหายจากเหตุ      
สาธารณภัยมีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน ทั้งภัยที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแห้ง ภัยหนาว และภัย
ที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ เช่น อัคคีภัย อุบัติภัย การรั่วไหลของสารเคมีอันตรายรวมทั้งสาธารณภัยหรือ
อุบัติภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

 การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเห็น
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการป้องกัน ช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน           
จึงต้องมีความรู้ ทักษะ และความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างถ่องแท้ จึงจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  

 ดังนั้นคณะผู้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาสาระ หน้าที่ ลักษณะงานและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดท าเป็นรูปเล่มไว้ เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานตลอดจนการสร้าง
ความเข้าใจ และความร่วมมือจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ ลักษณะงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยได้ดียิ่งข้ึน 

 

 

             งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

           คณะกรรมการผู้จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลพลสงคราม 

1.หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันสถานการณ์สาธารณภัยของประเทศไทยทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ และการกระท าของมนุษย์มีปัจจัย
หลักมาจากสาเหตุหลายประการ ได้แก่ สาเหตุที่เกิดจากธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ดินโคลนถล่ม แผ่นดินไหว พายุ
ฤดูร้อน มีความถี่และความรุนแรงมากขึ้น สาเหตุเกิดจากการกระท าของมนุษย์ เช่น การตัดไม้ท าลายป่า การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่จ ากัด การขยายตัวของชุมชนเมือง และภาคอุตสาหกรรมที่ท าลายสิ่งแวดล้อม ท าให้
สภาพภูมิอากาศของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง สภาพอากาศแปรปรวน อากาศร้อนจัด และหนาวจัด หรือมีฝนตก
ปริมาณมากเป็นเวลานาน ส่งผลให้เกิดน้ าท่วมหนักและแผ่นดินถล่ม ซึ่งสาธารณภัยดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อชีวิต
และความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดทั้งสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชน และมีหน้าที่ในการช่วยเหลือและ
บรรเทาสาธารณภัยให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล    
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (4) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ใน
การบรรเทาและป้องกันสาธารณภัยและให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีอ านวยการท้องถิ่นใน          
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นของตนเอง งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงถือว่าเป็น
ภารกิจส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งการปฏิบัติก่อนเกิดภัย การปฏิบัติ
ขณะเกิดภัย การปฏิบัติหลังเกิดภัย 

2.วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลพลสงคราม
มีข้ันตอนหรือกระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 2.เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทา              
สาธารณภัยที่ก าหนดไว้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 
 3.เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ สามารถลด
ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากภัยพิบัติให้เหลือน้อยที่สุด 
 4.เพ่ือให้ประชาชนที่ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือฟ้ืนฟูได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงที 
 5.เพ่ือบูรณาการระบบสั่งการในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีเอกภาพ 
 6.เพ่ือสร้างระบบบริหารจัดการสาธารณภัยที่ดีและสอดคล้องกับวัฎจักรการเกิดภัย 

3.นิยาม/ค าศัพท์ 
 การป้องกัน (Prevention) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมต่างๆ ที่ก าหนดขึ้นล่วงหน้าทั้งทางด้าน
โครงสร้าง และท่ีมิใช่ด้านโครงสร้างเพ่ือลดหรือควบคุมผลกระทบในทางลบจากสาธารณภัย 
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 การลดผลกระทบ (Mitigation) หมายถึง กิจกรรมหรือวิธีการต่างๆ เพ่ือหลีกเลี่ยงและลดผลกระทบทาง
ลบจากสาธารณภัย และยังหมายถึงการลดและป้องกันมิให้เกิดเหตุหรือลดโอกาสที่อาจก่อให้เกิดสาธารณภัย 
 การเตรียมความพร้อม (Preparedness) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมที่ด าเนินการล่วงหน้าก่อนเกิด
สาธารณภัย เพื่อเตรียมพร้อมการจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉินให้สามารถรับมือกับผลกระทบจากสาธารณภัยได้
อย่างทันเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ 
 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) หมายถึง การจัดตั้งองค์กรและการบริหาร
จัดการด้านต่างๆ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความ
พร้อมรับมือและการฟ้ืนฟูบูรณะ 
 การฟื้นฟูบูรณะ (Rehabilitation) หมายถึง การฟ้ืนฟูสภาพเพ่ือท าในสิ่งที่ถูกต้องหรือได้รับความเสียหาย
จากสาธารณภัยได้รับการช่วยเหลือ แก้ไขให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิม รวมทั้งให้ผู้ประสบภัยสามารถ
ด ารงชีวิตตามสภาพปกติได้โดยเร็ว 
 หน่วยงานของรัฐ หมายถึง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ แต่ไม่
หมายความรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรุงเทพมหานครฯ 
 ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หมายถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
 รองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หมายถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ผู้อ านวยการกลาง หมายถึง อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ผู้อ านวยการจังหวัด หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 รองผู้อ านวยการจังหวัด หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ผู้อ านวยการอ าเภอ หมายถึง นายอ าเภอ  
ผู้อ านวยการท้องถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายาเทศมนตรี 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการท้องถิ่น หมายถึง ปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
เจ้าพนักงาน หมายถึง ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ี

ต่างๆ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2540 
      กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หมายถึง องค์กรปฏิบัติในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่จังหวัด 
 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ หมายถึง องค์กรปฏิบัติในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่อ าเภอ และท าหน้าที่ช่วยเหลือจังหวัดในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ หมายถึง องค์กรปฏิบัติในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล และเป็นหน่วยเผชิญเหตุ เมื่อเกิดสาธารณภัย
ขึ้นในพ้ืน 
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4.การจัดตั้งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 4.1 องค์กรปฏิบัติ 
    4.1.1 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลพลสงคราม           
ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานของผู้อ านวยการท้องถิ่นและให้มีหน้าที่ท าการ โดยให้ใช้ที่ท าการ/ส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพลสงคราม เป็นส านักงานของผู้อ านวยการท้องถิ่น มีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพลสงครามเป็น
ผู้อ านวยการ และมีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพลสงครามเป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
ภาคเอกชนในพ้ืนที่ร่วมปฏิบัติงานในกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับผิดชอบในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพลสงคราม และเป็นหน่วย เผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นใน
พ้ืนที ่   
    4.1.2 ภารกิจของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลพลสงคราม 
  (1)  อ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลพลสงคราม  
  (2) สนับสนุนกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียง หรือ
เขตพ้ืนที่อ่ืนเมื่อได้รับการขอร้อง 
  (3) ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้งประสาน
ความร่วมมือ กับภาคเอกชนในการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกขั้นตอน 
 4.2 โครงสร้างและหน้าที่ของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบล
พลสงคราม  
    4.2.1 โครงสร้างและหน้าที่ของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วน
ต าบลพลสงคราม ประกอบด้วย 5 ฝ่าย ได้แก่ 
  (1) ฝ่ายอ านวยการ ท าหน้าที่ อ านวยการ ควบคุมก ากับดูแลในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งวางระบบการติดตามติดต่อสื่อสารในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยระหว่างกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ และฝ่ายที่เก่ียวข้องให้การ
ติดต่อเป็นไปอย่างรวดเร็วต่อเนื่องและเชื่อถือได้ตลอดเวลา 
  (2) ฝ่ายแผนและโครงการ ท าหน้าที่ เกี่ยวกับงานการวางแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย การพัฒนาแผนงาน การพัฒนาเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกขั้นตอนงาน ติดตาม
ประเมินผลงาน การฝึกซ้อมแผนฯ งานจัดการฝึกอบรมต่างๆ และงานการจัดท าโครงการเกี่ยวกับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  
  (3) ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ ท าหน้าที่  ติดตามสถานการณ์ รวบรวมข้อมูล ประเมิน
สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น วางมาตรการต่างๆ ในการป้องกันภัยมิให้เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแล้วให้ได้รับความเสียหาย
น้อยที่สุด จัดระเบียบแจ้งเตือนภัยการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย งานการข่าวการรักษาความปลอดภัยและ
การปฏิบัติการจิตวิทยา 
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          (4) ฝ่ายฟ้ืนฟูบูรณะ ท าหน้าที่ ส ารวจความเสียหาย และความต้องการด้านต่างๆ จัดท าบัญชี     
ผู้ประสบสาธารณภัยประสานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย เพ่ือให้การ
สงเคราะห์และฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้ประสบสาธารณภัย พร้อมทั้งด าเนินการฟ้ืนฟู
บูรณะสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ช ารุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม หรือใกล้เคียงกับสภาพเดิมให้ได้มากที่สุด  

(5) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ท าหน้าที่ เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการแถลงข่าวข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเสียหาย และการให้ความ
ช่วยเหลือให้แก่สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปได้ทราบ 
 4.3 การบรรจุก าลัง 
    4.3.1 ในภาวะปกติ ใช้ก าลังเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลพลสงครามเป็นหลัก 
    4.3.2 เมื่อคาดว่าจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่ใด ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยเข้าควบคุมสถานการณ์ ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ีโดยเร็ว และรายงานให้ผู้อ านวยการอ าเภอ
ทราบทันที 
5. สถานที่ตั้ง 
 ตั้งอยู่ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลพลสงคราม  372 หมู่ที่ 1 ต าบลพลสงคราม อ าเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา 30160 โทรศัพท์หมายเลข 044-756400 
6. แนวทางปฏิบัติ 
 เพ่ือเตรียมการด้านทรัพยากร ระบบการปฏิบัติการไว้รองรับสถานการณ์สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในพ้ืนที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักการปฏิบัติให้องค์การบริหารส่วนต าบลพลสงคราม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดเตรียมและจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็น เพ่ือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เหมาะสมกับผลการประเมิน
ความเสี่ยงและความล่อแหลมของพ้ืนที่รวมทั้งการวางแนวทางการปฏิบัติการให้พร้อมเผชิญสาธารณภัยและ
ด าเนินการฝึกซ้อมตามแผนที่ก าหนดอย่างสม่ าเสมอเป็นประจ าเพ่ือให้เกิดความพร้อมทุกด้านและทุกภาคส่วนใน
เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลพลสงคราม 
    

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
1. การป้องกันและลดผลกระทบ 
   1.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 

-ประเมินความเสี่ยงและความล่อแหลมในเขตพ้ืนที่ โดย
พิจารณาจากข้อมูลสถิติการเกิดภัย และจากการวิเคราะห์
จากข้อมูลสภาพแวดล้อมต่างๆ 
-จัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

   1.2 การเตรียมการด้านฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศ 
 

-จัดท าฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสาธารณภัย 
-พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้านสาธารณภัยระหว่าง
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และสามารถใช้งานได้ร่วมกัน 
-กระจายข้อมูลด้านสาธารณภัยไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่
ปฏิบัติ 
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หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
   1.3 การส่งเสริมให้ความรู้และสร้างความ
ตระหนักด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

-สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ให้มีบทบาทในการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ เพื่อปลูกฝั่งจิตส านึกด้านความปลอดภัย
อย่างต่อเนื่อง 
-เผยแพร่และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน
เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติตัวในชีวิตประจ าวันให้ปลอดภัย 
-พัฒนารูปแบบและเนื้อหาการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสม เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแต่ละ
กลุ่มเป็นที่หน้าสนใจ 
-ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ทั้งภาครัฐ เอกชน และอาสาสมัคร
ต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ 
 

   1.4 การเตรียมการป้องกันด้านโครงสร้างและ
เครื่องหมายสัญญาณแจ้งเตือนภัย 
 

-จัดหาพื้นที่รองรับน้ าและกักเก็บน้ า 
-สร้างอาคารหรือสถานที่ เพ่ือเป็นสถานที่หลบภัยส าหรับ
พ้ืนที่ ที่การอพยพหนีภัยท าได้ยาก หรือมีพ้ืนที่หลบภัยที่
เหมาะสม 
-ก่อสร้าง/ปรับปรุงเส้นทางเพ่ือใช้ในการอพยพ การส่งก าลัง 
การน าเสบียงอาหาร น้ าดื่ม เมื่อเกิดภัย 

2. การเตรียมความพร้อม 
   2.1 ด้านการจัดระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน 
 

-จัดท าคู่มือและจัดท าแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและแผนส ารอง
ของหน่วยงาน และมีการฝึกซ้อมแผน 
-จัดเตรียมระบบการติดต่อสื่อสารหลักและสื่อสารส ารอง 
-ก าหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนและเจ้าหน้าที่ 
-จัดเตรียมระบบการแจ้งเตือนภัยและส่งสัญญาณเตือนภัย
ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบล่วงหน้า 
-จัดเตรียมเส้นทางอพยพและจัดเตรียมสถานที่ปลอดภัย
ส าหรับคนและสัตว์เลี้ยง 
ก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย
รวมทั้งการควบคุมการจราจรและการสัญจรภายในเขต
พ้ืนที่ 
-จัดระบบการดูแลสิ่งของบริจาคและการสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย 
-จัดท าบัญชีรายชื่อคนที่ต้องช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ 
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หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
   2.2 ด้านบุคลากร 
 

-ประเมินความเสี่ยงและความล่อแหลมในพ้ืนที่ โดย
พิจารณาจากข้อมูลสถิติการเกิดภัยพิบัติ และการวิเคราะห์
จากข้อมูลสภาพแวดล้อมต่างๆ 
-จัดท าแผนที่เสี่ยงภัย แยกตามประเภทของภัยต่างๆ 
 

   2.3 ด้านเครื่องจักรกลและยานพาหนะ -จัดเตรียมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ที่จ าเป็นให้พร้อมใช้งานได้ทันที 
-จัดท าบัญชีจักรกลและยานพาหนะ วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ ของหน่วยงานภาคีเครือข่าย 
-พัฒนาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ ด้านสาธารณภัยให้ทันสมัย 
-จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จ าเป็นพื้นฐานส าหรับ
หมู่บ้าน/ชุมชน 
-จัดเตรียมระบบเตือนภัย 
-จัดหาน้ ามันเชื้อเพลิงส ารอง/แหล่งพลังงานส ารอง 
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การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน 
 วัตถุประสงค์ 
  1.เพ่ือด าเนินการระงับภัยที่เกิดขึ้นให้ยุติลงโดยเร็วหรือลดความรุนแรงของภัยที่เกิดขึ้น โดยการ
ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
  2.เพ่ือรักษาชีวิต ทรัพย์สิน และสภาวะแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติ 

หลักการปฏิบัติ 
           คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ขุมชน กองอ านวยการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลพลสงคราม หรือกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อ าเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตามข้ึนตอนและวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. กรณีเมื่อเกิดสาธารณภัย ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. การแจ้งเหต ุ ประชาชน / อาสาสมัคร / คณะกรรมการฯ ฝ่ายแจ้ง 

เตือนภัยแจ้งเหตุให้ประธานคณะกรรมการป้องกันและ
บรรเทา  สาธารณภัยหมู่บ้าน / ชุมชนและผู้อ านวยการ
ท้องถิ่น / ผู้ที่ผู้อ านวยการท้องถิ่นมอบหมายทราบ  
 

๒. การระงับเหตุ คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หมู่บ้าน/ ชุมชน/ อปพร./ มิสเตอร์เตือนภัย/ OTOS/ 
อาสาสมัคร ต่างๆ เข้าระงับเหตุ ตามแผนป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยชุมชน 
 

๓. การประสานหน่วยงานต่าง ๆ -กรณีผู้บาดเจ็บให้ประสานสถานพยาบาลในพ้ืนที่ / 
ข้างเคียง 
-กรณีเกินศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชนในการระงับภัย 
ให้ประธานคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย หมู่บ้าน / ชุมชนรายงานต่อผู้อ านวยการท้องถิ่น 
เพ่ือขอความช่วยเหลือ 
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๒. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกว่าระดับหมู่บ้าน / ชุมชน จะควบคุมได้ 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. การจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ ผู้อ านวยการท้องถิ่นออกค าสั่งตั้งศูนย์อานวยการ 

เฉพาะกิจ 
 

๒. การเฝ้าระวัง ติดตาม และรับแจ้งเหตุ ๒๔ 
ชั่วโมง 

จัดเวรเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ 
 

๓. แจ้งข่าวเตือนภัย -แจ้งผู้ประสานงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ 
-แจ้งผ่านทางสื่อต่าง ๆ 
-ออกประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 
 

๔. การระงับเหตุ -ผู้อ านวยการท้องถิ่นเข้าพ้ืนที่ และตั้งศูนย์บัญชาการ 
เหตุการณ์ในที่เกิดเหตุ เพื่อเป็นจุดสั่งการ พร้อมจัด 
บุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ และ ยานพาหนะ
ในการระงับเหตุ 
 

๕. การช่วยเหลือผู้ประสบภัย -ปฏิบัติการด้นหา และช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
-ปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยที่เจ็บป่วยเพื่อส่งไปรักษา 
ตัวในโรงพยาบาลต่อไป 
-จัดหาปัจจัยสี่ให้แก่ผู้ประสบภัย 
-ให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
 

๖. การรายงานสถานการณ์ -จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพ่ือรายงานสถานการณ์ให้กอง 
อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ และ
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด
ทราบ จนกระทั่งสถานการณ์ภัยสิ้นสุด 
 

๗. การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ -กรณีต้องขอรับการสนับสนุนจากกองอ านวยการ 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อปท. ข้างเคียง / ส่วน
ราชการ ต่าง ๆ ในพ้ืนที่ / องค์กรสาธารณกุศล 
ภาคเอกชน หรือ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป  
 

๘. การอพยพ เมื่อสถานการณ์เลวร้ายและจ าเป็นต้องอพยพ ให้ 
ด าเนินการอพยพเคลื่อนย้ายอย่างเป็นระบบ 
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๓. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกว่าระดับท้องถิ่นจะควบคุมได้ 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
3.การส่งต่อการควบคุมสถานการณ์ กรณีสถานการณ์รุนแรงเกินกว่าศักยภาพของท้องถิ่นจะรับ

สถานการณ์ได้ ให้รายงานต่อผู้อ านวยการอ าเภอเพ่ือส่งมอบการ
ควบคุมสถานการณ์ต่อไป 

 

การอพยพ 
วัตถุประสงค์ 
          เพ่ือเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ และสามารถ 

ด าเนินการอพยพเคลื่อนย้ายให้เป็นไปอย่างมีระบบ สามารถระงับการแตกตื่นเสียขวัญของประชาชนไปสู่ สถานที่
ปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเป็นการเคลื่อนย้ายส่วนราชการมาอยู่ในเขตปลอดภัยและ สามารถให้
การบริการประชาชนได้  

หลักการปฏิบัติ 
๑. การเตรียมการอพยพ 
หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

๑. จัดท าแผนอพยพในพ้ืนที่เสี่ยงจากสาธารณภัย -ประชุมผู้ที่เก่ียวข้อง 
 

๒. เตรียมการเก่ียวกับการอพยพ -ประชุมและส ารวจสถานที่ 
-สถานที่ปลอดภัยสาหรับการอพยพประชาชนและสัตว์
เลี้ยง 
-เส้นทางหลัก และส ารองส าหรับอพยพ 
-ป้ายแสดงสัญญาณเตือนภัย ป้ายบอกเส้นทางอพยพทั้ง 
เส้นทางหลักและเส้นทางรอง 
-จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ที่จ าเป็นต่อ
การอพยพ 
-จัดล าดับความส าคัญของการอพยพ โดยจัดแบ่ง 
ประเภท ของบุคคลตามล าดับความส าคัญเร่งด่วน  
-ก าหนดจุดนัดหมายประจ าชุมชนและพ้ืนที่รองรับ การ
อพยพ 
-จัดท าคู่มือการอพยพจากสาธารณภัยที่สั้น ง่ายต่อการ
ท าความเข้าใจ ให้ประชาชนได้ศึกษา 
 

๓. จัดเตรียมสรรพก าลังหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน 
หรือหน่วยอพยพ 
 

-ทบทวนและฝึกซ้อมแผนอย่างส่ าเสมอ 
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หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๔. จัดประชุมหรืออบรมให้ความรู้ในการช่วยเหลือ 
ตัวเองเมื่ออยู่ในภาวะฉุกเฉิน 
 

-ประชุมหรือฝึกอบรม 

๕. ทบทวนและฝึกซ้อมแผนระบบเตือนภัยและ แผน
อพยพ ประเมินเพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้ต่อไป 
 

-ฝึกซ้อมแผนทั้งแบบปฏิบัติการบนโต๊ะ และแบบ 
ปฏิบัติการจริง 

๖. ตรวจสอบการทางานระบบสื่อสาร -ติดต่อกับผู้มวีิทยุสื่อสาร / หรือผู้มีโทรศัพท์มือถือเพ่ือ
เช้าร่วมในการแจ้งเตือนภัย 
-ฝึกซ้อมแผนอพยพ 
 

๗. แจ้งประชาชนที่อาศัยและทางานในพ้ืนที่ เสี่ยงภัย 
ว่ามีความเสี่ยงต่อภัยประเภทใด ในหมีบ้าน/ชุมชน 
เช่น อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย 
 

-การประชุมหมู่บ้าน/ชุมชน 

 

๒. การจัดระเบียบสถานที่อพยพและการรักษาความปลอดภัย 
หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

๑. การจัดเตรียมสถานที่ปลอดภัย 

-จัดเตรียมพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับจ านวนผู้อพยพ และ 
สัตว์เลี้ยง 
-จัดเตรียมและดูแลความสะอาดของห้องน้ า อาหาร 
น้ าดื่ม และสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ 
-จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
-จัดระเบียบพื้นที่อพยพ โดยแบ่งพ้ืนที่ให้เป็นสัดส่วน 
เป็นกลุ่มครอบครัวหรือกลุ่มชุมชน 
-จัดท าแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้อพยพ เพื่อเป็นการ
ตรวจสอบจ านวนผู้อพยพ 
-จัดหาสถานที่ปลอดภัยแห่งอ่ืนไว้รองรับในกรณีพ้ืนที่ 
ไม่เพียงพอ 

๒. การรักษาความปลอดภัย 
-จัดระเบียบเวรยามทั้งในสถานที่อพยพ และบ้านเรือน 
ของผู้อพยพ 
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๓. การด าเนินการอพยพขณะเกิดภัย 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. เรียกประชุมกองอ านวยการป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัยหมู่บ้าน / ชุมชน เมื่อได้รับข้อมูล แจ้งเตือน
จากอ าเภอ / หมู่บ้าน / ข้อมูลเครื่อง จัดปริมาณน้ าฝน / 
มิสเตอร์เตือนภัย 

 

-เรียกประชุมกองอ านวยการป้องกันและบรรเทา       
สาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลพลสงคราม 

 

 

 

๒. เตรียมความพร้อม / เตรียมพร้อมระบบเตือนภัย
ทั้งหมด (สัญญาณเตือนภัยวิทยุสื่อสาร โทรศัพท์มือถือ 
หรือระบบเตือนภัยที่มีอยู่ใน ท้องถิ่น) 

-เตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ 

๓. ติดตามสถานการณ์จากทางราชการ สื่อมวลชน และ
อาสาสมัครเตือนภัย 

สั่งการในระหว่างการประชุมกองอ านวยการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบล     
พลสงคราม 

๔. ตรวจสอบข้อมูลที่จ าเป็นในพื้นที่ที่ประสบภัย -บัญชีรายชื่อผู้อพยพ 
-บัญชีจ านวนและชนิดชองสัตว์เลี้ยงที่จะอพยพ  
-ยานพาหนะ 
-อาหารที่ส ารองไว้สาหรับคนและสัตว์เลี้ยง 

๔. ตรวจสอบระบบเครือข่ายการเตือนภัย -ตรวจสอบสัญญาณวิทยุสื่อสาร 

๖. จัดเตรียมสถานที่ปลอดภัยรองรับผู้อพยพและ สัตว์
เลี้ยง 

-ประสานกับผู้ดูแลสถานที่ 

เมื่อสถานการณ์เลวร้ายและจ าเป็นต้องอพยพ 
๑. ออกประกาศเตือนภัยเพ่ืออพยพ -ฝ่ายเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยและฝ่ายสื่อสารของ 

คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่บ้าน 
ชุมชน ออกประกาศเตือนภัยเพื่ออพยพให้ สัญญาณ
เตือนภัยและประกาศอพยพ เช่น เสียงตาม สาย วิทยุ 
หอกระจายข่าว โทรโข่ง นกหวีด หรือ สัญญาณเสียง /
สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ก าหนดให้เป็น สัญญาณเตือนภัย 
ประจ าชุมชน / หมู่บ้าน 

๒. ส่งฝ่ายอพยพไปยังจุดนัดหมาย / จุดรวมพล เพ่ือรับ 
ผู้อพยพหรือตามบ้านที่มีผู้ป่วย คนชรา เด็ก และสัตว์
เลี้ยง 

-สั่งการในระหว่างการประชุมกองอ านวยการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 

๓. การดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนผู้อพยพ -จัดเวรออกตรวจตราความเรียบร้อยในพ้ืนที่ประสบภัย 
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๔. การด าเนินการอพยพเมื่อภัยส้ินสุด 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. ตรวจสอบพื้นท่ีประสบภัย -ส ารวจความเสียหายซองพ้ืนที่ประสบภัย รวมทั้ง 

บ้านเรือนของผู้เสียหาย 

๒. ตรวจสอบสภาพถนนที่ใช้เป็นเส้นทางอพยพ -ตรวจสอบสภาพถนนและยานพาหนะ 
๓. แจ้งแนวทางการอพยพกลับให้ประชาชนได้ 
รับทราบ 

-ประชุมผู้เกี่ยวข้อง 

๔. ตรวจสอบความพร้อมของประชาชนในการ 
อพยพกลับ 

-จัดการประชุมที่สถานที่ท่ีผู้อพยพพักอาศัย 

๔. ด าเนินการอพยพประชาชนกลับบ้านเรือน -ชี้แจงในที่ประชุมและดาเนินการอพยพประชาชน
กลับ 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ด้านการช่วยเหลือเหตสุาธารณภัยกรณีฉุกเฉนิ 

                       
รับแจ้งเหตุ 

 

จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติ       
หน้าที่ทันที 

 

                       
       เสร็จสิ้นภารกิจ 

 

รายงานเหตุด่วน         
สาธารณภัย 

 

รายงานผู้บังคับบัญชา 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ด้านการสนับสนุนน้ าอปุโภค – บริโภค 

รับค าร้อง + เอกสาร   
  (ภายใน 5 นาที) 
 

แจ้งผลด าเนินการให้ 
 ความช่วยเหลือ 
งงงงาสพวง้าพวง้สว้าสวเซ๋ซศฺฌ็

ซ็ษธฯธฐ 

      ด าเนินการ 
  (ภายใน 7 วัน) 
 

 

 

 

 

    พิจารณาค าร้อง 
  และรายงานผู้บริหาร 

 ผู้บริหารพิจารณา 
(ภายใน 2 ชั่วโมง) 



15 
 

                         เสร็จส้ินภารกจิ 

จัดเจ้าหน้าทีอ่อกปฏิบัติงานทนัท ี 

หลงัได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 

รายงานสายด่วน 
สาธารณภัย     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
การระงับเหตุอัคคีภัย 

          รับแจ้งเหตุ 
    (1 นาที) 

ส ารวจความ 
 เสียหาย 

รายงานผู้บังคับบัญชา 
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         รบัค าสั่ง 
        จากศูนย์ส่ังการ 

                     คีย์ข้อมูลในระบบ 
                ITEMS 

    เสร็จสิ้น       
   ภารกิจ 

                             ออกปฏิบัติงาน 
            ทันที 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
หน่วยปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

รายงานศูนย์ส่ังการ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 






