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คู่มือการปฏิบัติงาน 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลส าโรงทาบ 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 สาธารณภัยยังคงมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากข้ึน เนื่องจากความแปรปรวนของ
ภูมิอากาศโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมไทยจากสังคม
ชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว ประชาชนมีโอกาสอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยมากข้ึน ส่งผลให้ความเสียหายจากสา
ธารณภัยรุนแรงมากขึ้น ทั้งภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว และภัยจากการกระท าของมนุษย์ 
เช่น อัคคีภัย อุบัติภัย การรั่วไหลของสารเคมีอันตราย 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน และมีบทบาทภารกิจในการเข้าไปให้
ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยในล าดับแรก ก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือประกอบกับ
พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นตน จึงถือเป็นภารกิจส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องเตรียม
ความพร้อมในการปูองกันสาธารณภัย และพัฒนาขีดความสามารถในการเผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ภายหลังจากสถานการณ์ภัยยุติ 
 

2. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้การด าเนินงานจัดการงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลต าบลส าโรงทาบมีข้ันตอน
หรือกระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 2. เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดการงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ และมีประสิทธิภาพ 
 3. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ สามารถลดความ
สูญเสียที่เกิดจากภัยพิบัติให้เหลือน้อยที่สุด 
 4. เพื่อให้ประชาชนที่ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือฟ้ืนฟูอย่างทั่วถึงและทันเวลา 
 5. เพื่อบูรณาการระบบการสั่งการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีเอกภาพ 
 6. เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการสาธารณภัยที่ดี และสอดคล้องกับวัฏจักรการเกิดภัย 
 

3. นิยามค าศัพท ์
 การป้องกัน (Prevention) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมต่างๆ ที่ก าหนดขึ้นล่วงหน้าทั้งทางด้านโครงสร้าง
และท่ีมิใช่ด้านโครงสร้าง เพ่ือลดหรือควบคุมผลกระทบในทางลบจากสาธารณภัย 
 การลดผลกระทบ (Mitigation) หมายถึง กิจกรรมหรือวิธีการต่างๆ เพ่ือหลีกเลี่ยงและลดผลกระทบทางลบ
จากสาธารณภัยและยังหมายถึงการลดและปูองกันมิให้เกิดเหตุหรือลดโอกาสที่อาจก่อให้เกิด           สาธารณภัย 
 การเตรียมความพร้อม (Preparedness) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมที่ด าเนินการล่วงหน้าก่อนเกิดสา
ธารณภัย เพื่อเตรียมพร้อมการจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉินให้สามารถรับมือกับผลกระทบจากสาธารณภัยได้อย่างทัน
การณ์ และมีประสิทธิภาพ 
 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) หมายถึง การจัดตั้งองค์กรและการบริหารจัดการ
ด้านต่างๆ เพื่อรับผิดชอบในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินทุกรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมรับมือ
และการฟ้ืนฟูบูรณะ 



 การฟื้นฟูบูรณะ (Rehabilitation) หมายถึง การฟ้ืนฟูสภาพเพ่ือท าให้สิ่งที่ถูกต้องหรือได้รับความเสียหาย
จากสาธารณภัยได้รับการช่วยเหลือ แก้ไขให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิม รวมทั้งให้ผู้ประสบภัยสามารถด ารงชีวิต
ตามสภาพปกติได้โดยเร็ว 
 หน่วยงานของรัฐ หมายถึง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ แต่ไม่
หมายความรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เมือง
พัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง แต่ไม่หมายรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรุงเทพมหานคร 
 ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หมายถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 รองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หมายถึง ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ผู้อ านวยการกลาง หมายถึง อธิบดีกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ผู้อ านวยการจังหวัด หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 รองผู้อ านวยการจังหวัด หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 ผู้อ านวยการอ าเภอ หมายถึง นายอ าเภอ 
 ผู้อ านวยการท้องถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล, นายกเทศมนตรี 
 ผู้ช่วยผู้อ านวยการท้องถิ่น หมายถึง ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เจ้าพนักงาน หมายถึง ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ีต่างๆ 
ตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2540 
 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หมายถึง องค์กรปฏิบัติในการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยในเขตพ้ืนที่จังหวัด 
 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ หมายถึง องค์กรปฏิบัติในการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในเขตอ าเภอ และท าหน้าที่ช่วยเหลือจังหวัดในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ หมายถึง องค์กรปฏิบัติในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิด  สาธารณภัยขึ้นใน
พ้ืนที่ 
 

4. การจัดตั้งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 41 องค์กรปฏิบัติ 
  4.1.1 กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลต าบลส าโรงทาบ 
           ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานของผู้อ านวยการท้องถิ่น และให้มีที่ท าการโดยให้ใช้ที่ท าการ/
ส านักงานเทศบาลต าบลส าโรงทาบ เป็นส านักงานของผู้อ านวยการท้องถิ่นมีนายกเทศมนตรีเป็นผู้อ านวยการและมี
ปลัดและรองปลัดเทศบาลต าบลส าโรงทาบ เป็นผู้ช่วยอ านวยการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านและภาคเอกชนในพ้ืนที่ร่วม
ปฏิบัติงานในกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยรับผิดชอบ ในการปูองกันและบรรเทา  สาธารณภัยในเขต
เทศบาลต าบลส าโรงทาบและเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติข้ึนในพ้ืนที่ 
  4.1.2 ภารกิจของกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลส าโรงทาบ 
           (1) อ านวยการควบคุมปฏิบัติงานและประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลส าโรงทาบ 

2 



           (2) สนับสนุนกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียง
หรือเขตพ้ืนที่อ่ืนเมื่อได้รับการร้องขอ 
           (3) ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบรวมทั้ง
ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกขั้นตอน 
 4.2 โครงสร้างและหน้าที่ของงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อม 
  4.2.1 โครงสร้างงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลส าโรงทาบ 
          (1) หัวหน้าฝุายปกครอง ท าหน้าที่อ านวยการควบคุมก ากับดูแลในการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งวางระบบการติดตามติดต่อสื่อสารในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยระหว่างกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับและฝุายที่เก่ียวข้องให้การติดต่อ
เป็นไปอย่างรวดเร็วต่อเนื่องและเชื่อถือได้ตลอดเวลา 
          (2) เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงานด้านการปูองกันระวังและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรารับแจ้งเหตุ เช่น อัคคีภัย 
อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติต่างๆ ฝึกซ้อมการรับมือกับเหตุร้ายในรูปแบบต่างๆ จัดเตรียมดูแลบ ารุงรักษาเครื่องมือ
อุปกรณ์ ตลอดจนยานพาหนะต่างๆให้อยู่สภาพพร้อมใช้การปฏิบัติงานอยู่เสมอ รวบรวมจัดท าข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงาน เช่นส ารวจแหล่งน้ า เส้นทางจราจรแหล่งชมชนต่างๆบริเวณหรือพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดภัย เป็นต้น 
จัดท ารายงาน บันทึก และสถิติข้อมูลต่างๆในงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้แก่
หน่วยงานราชการหรือเอกชนและประชาชนทั่วไป ประสานงานกับหน่วยงานหรือส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง งาน
อ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
         (3) พนักงานจ้าง 
         (4) งานธุรการ มีหนาที่ รับ - ส่งหนังสือ การลงทะเบียนรับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือ
ราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินและการพิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การ
เตรียมการประชุม จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อความสะดวกต่อการ
ค้นหาและเป็นหลักฐานทางราชการ จัดท าและแจกจ่ายข้อมูล เอกสาร หลักฐานหนังสือเวียนหรือระเบียบวิธีปฏิบัติ
แจ้งให้หน่วยงานต่างๆทราบหรือด าเนินการต่างๆต่อไป จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดท ารายงาน
การประชุม อ านวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงานในเรื่องการประชุมและการ
ด าเนินงานต่างๆตามท่ีได้รับมอบหมาย ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง ให้บริการข้อมูลผู้มาติดต่อราชการ และงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
  4.3.1 ในภาวะปกติใช้ก าลังเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลส าโรงทาบเป็นหลัก 
  4.3.2 เมื่อคาดว่าจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ใด ให้งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เข้าควบคุมสถานการณ์ปฏิบัติหน้าที่ และเพ่ือช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ีโดยเร็วและรายงานให้นายกเทศมนตรีต าบล
ส าโรงทาบทราบทันทีเพ่ือด าเนินการสั่งการต่อไป 
 

5. สถานที่ตั้ง  
      ตั้ งอยู่  ณ ศูนย์ดับ เพลิงงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลต าบลส า โรงทาบ                
หมู่ที่ 1 ต าบลหนองไผ่ล้อม อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170 
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6. แนวทางปฏิบัต ิ
  เพ่ือเตรียมการด้านทรัพยากรระบบการปฏิบัติการและเตรียมความพร้อมไว้รองรับสถานการณ์สา
ธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในพ้ืนที่รับผิดชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพหลักการปฏิบัติให้เทศบาลต าบลส าโรงทาบ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมและจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นเพื่อการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เหมาะสมกับผล
การประเมินความเสี่ยงของพ้ืนที่ รวมทั้งการวางแนว ทางการปฏิบัติการให้พร้อมเผชิญสาธารณภัยและด าเนินการ
ฝึกซ้อมตามแผนที่ก าหนดอย่างสม่ าเสมอเป็นประจ าเพ่ือให้เกิดความพร้อม 
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
1. การปูองกันและลดผลกระทบ 
    1.1 การวิเคราะห์ควมเสี่ยงภัย 

- ประเมินความเสี่ยงภัยและความส่อแหลมในเขตพ้ืนที่
โดยพิจารณาจากข้อมูลสถิติการเกิดภัยและจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมต่างๆ 
- จัดท าแผนที่เสี่ยงภัยแยกตามประเภทภัย 

    1.2 การเตรียมการด้านฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศ 

- จัดท าฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ     
สาธารณภัย 
- พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้านสาธารณภัยระหว่าง
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้
ร่วมกัน 
- กระจายข้อมูลด้านสาธารณภัยไปยังหน่วยงานที่มี
ปฏิบัติการ 

    1.3 การส่งเสริมให้ความรู้และสร้างความ
ตระหนักด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- สนับสนุนให้สื่อประชาสัมพันธ์ให้มีบทบาทในการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือปลูกฝังจิตส านักด้านความ
ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 
- เผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน 
- พัฒนารูปแบบและเนื้อหาการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ชัดเจนเข้าใจง่ายเหมาะสมเข้าถึงกลุ่มเปูาหมายแต่ละ
กลุ่มและเป็นที่น่าสนใจส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร
เครือข่ายในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกภาค
ส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และอาสาสมัครต่างๆ มีส่วน
ร่วมในการรณรงค์ในเรื่องความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 

     1.4 การเตรียมการปูองกันด้านโครงสร้างและ
เครื่องหมายสัญญาณเตือนภัย 

- จัดหาพื้นที่รองรับน้ าและกักเก็บน้ า 
- สร้างอาคารหรือสถานที่เพ่ือเป็นสถานที่หลบภัยที่
เหมาะสม 
- ก่อสร้าง/ปรับปรุงเส้นทางเพ่ือการส่งก าลังบ ารุง หรือ
เส้นทางไปสถานที่หลบภัยให้ใช้การได้ 
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หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
 2. การเตรียมความพร้อม       
         2.1 ด้านการจัดระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน 

- จัดท าคู่มือและจัดท าแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและแผน 
ส ารองของหน่วยงาน และมีการฝึกซ้อมแผน 
- จัดเตรียมระบบการติดต่อสื่อสารหลักและสื่อสาร
ส ารอง 
- ก าหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่
ประชาชนและเจ้าหน้าที่ 
- จัดเตรียมระบบการแจ้งเตือนภัยและส่งสัญญาณเตือน
ภัยให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบล่วงหน้า 
- จัดเตรียมเส้นทางอพยพและจัดเตรียมสถานที่
ปลอดภัยส าหรับคนและสัตว์เลี้ยง 
- ก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย ความสงบ
เรียบร้อย รวมทั้งการควบคุม การจราจรและการสัญจร
ภายในเขตพ้ืนที่ 
- จัดระบบการดูแลสิ่งของบริจาคและการสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยจัดท าบัญชีรายชื่อคนที่ต้องช่วยเหลือเป็น
กรณีพิเศษ 

       2.2 ด้านบุคลากร - จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และก าหนดวิธีการปฏิบัติตามหน้าที่
และข้ันตอนต่างๆ 
- วางระบบการพัฒนาศักยภาพและการฝึกอบรม
บุคลากร ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- จัดท าบัญชีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ หรือเจ้าหน้าที่
จากหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
- การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยโดยการฝึกอบรมประชาชน 

        2.3 ด้านเครื่องจักรกล ยานพาหนะ        
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และพลังงาน 
 
 
 
 
 

- จัดเตรียมเครื่องจักรกลยานพาหนะ เครื่องมือ      
วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นให้พร้อมใช้งานได้ทันที 
- จัดท าบัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะเครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์ของหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 
- พัฒนาเครื่องจักรกล เครื่องมือ วัสดุอุปกณ์           
ด้านสาธารณภัยให้ทันสมัย 
- จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จ าเป็นพื้นฐานส าหรับ
ชุมชน 
- จัดเตรียมระบบเตือนภัยจัดหาน้ ามันเชื้อเพลิงส ารอง/
แหล่งพลังงานส ารอง 
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หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
        2.4 ด้านการเตรียมรับสถานการณ์ - จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและ 

บรรเทาสาธารณภัย เช่น สถานพยาบาล ไฟฟูา ประปา 
ผู้น าชุมชน ฯลฯ 
- มอบหมายภารกิจความรับผิดชอบให้แก่หน่วยงาน
นั้นๆ 
- ก าหนดผู้ประสานงานที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา
ของหน่วยงาน 

 

การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน 
 วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือด าเนินการระงับภัยที่เกิดข้ึนให้ยุติลงโดยเร็ว หรือลดความรุนแรงของภัยที่เกิดข้ึนโดยการ
ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
  2. เพื่อรักษาชีวิต ทรัพย์สิน และสภาวะแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติ 
 หลักการปฏิบัติ 
  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลส าโรงทาบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
ตามข้ันตอนและวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. กรณีเมื่อเกิดสาธารณภัย ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
1. การแจ้งเหตุ 
 
 
 
 
 
 

ประชาชน / อาสาสมัคร / คณะกรรมการฯ ฝุายแจ้ง
เตือน ภัยแจ้งเหตุให้ประธานคณะกรรมการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน / ชุมชน และ
ผู้อ านวยการท้องถิ่น / ผู้ที่ผู้อ านวยการท้องถิ่น
มอบหมายทราบโดยทางวิทยุสื่อสาร/โทรศัพท์ 
- วิทยุสื่อสารความถ่ี 162.550 MHZ 
- โทรศัพท์สายด่วน 199 หรือ 044-569199 

2. การระงับเหตุ งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่บ้าน/ ชุมชน/ 
อปพร./ OTOS/ อาสาสมัคร ต่างๆเข้าระงับเหตุตาม
แผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบล
ส าโรงทาบ 

3. การประสานหน่วยงานต่างๆ - กรณีผู้บาดเจ็บให้ประสานสถานพยาบาลในพ้ืนที่/ 
ข้างเคียง 
- โทรศัพท์สายด่วน 044-569080 
- โทรศัพท์  
- กรณีเกินศักยภาพของหมู่บ้าน/ ชุมชนในการระงับ
ภัยให้ประธานคณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย หมู่บ้าน/ ชุมชน รายงานต่อผู้อ านวยการ
ท้องถิน่ เพ่ือขอความช่วยเหลือ 
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  2. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกว่าระดับหมู่บ้าน / ชุมชน จะควบคุมได้ 
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
1. การจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ - ผู้อ านวยการท้องถิ่นออกค าสั่งตั้งศูนย์อ านวยการ

เฉพาะกิจ 
2. การเฝูาระวังติดตาม และรับแจ้งเหตุ 24 ชั่วโมง - จัดเวรเฝูาระวังติดตามสถานการณ์ 
3. แจ้งข่าวเตือนภัย - แจ้งผู้ประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

- แจ้งผ่านทางสื่อต่างๆ 
- ออกประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 

4. การระงับเหตุ - ผู้อ านวยการท้องถิ่นเข้าพ้ืนที่ และตั้งศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์ในที่เกิดเหตุ เพ่ือเป็นจุดสั่งการ พร้อมจัด
บุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ และยานพาหนะในการ
ระงับเหตุ 

5. การช่วยเหลือผู้ประสบภัย - ปฏิบัติการค้นหา และช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
- ปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยที่เจ็บปุวยเพื่อส่งไปรักษา
ตัวในโรงพยาบาลต่อไป 
- จัดหาปัจจัยสี่ให้แก่ผู้ประสบภัย 
- ให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 

6. การรายงานสถานการณ์ - จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อรายงานสถานการณ์ให้งาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบล    
ส าโรงทาบ และงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดทราบ จนกระทั่งสถานการณ์ภัยสิ้นสุด 

7. การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ -กรณีตอ้งขอรับการสนับสนุนจากงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย อปท.ข้างเคียง/ ส่วนราชการ
ต่างๆในพ้ืนที่/ องค์กรสาธารณกุศลภาคเอกชน หรือ
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป 
โทรศัพท์สายด่วน 044-569199  

8. การอพยพ - เมื่อสถานการณ์เลวร้ายและจ าเป็นต้องอพยพให้
ด าเนินการอพยพเคลื่อนย้ายอย่างเป็นระบบ 

 

3. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกว่าระดับท้องถิ่นจะควบคุมได้ 
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
1. การส่งต่อการควบคุมสถานการณ์ - กรณีสถานการณ์รุนแรงเกินกว่าศักยภาพของ

ท้องถิ่นจะรับสถานการณ์ได้ให้รายงานต่อ
ผู้อ านวยการ อ าเภอ 
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การอพยพ 
 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ สามารถด าเนินการอพยพ
เคลื่อนย้ายให้เป็นไปอย่างมีระบบ สามารถระงับการแตกตื่นเสียขวัญของประชาชนไปสู่สถานที่ปลอดภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพ่ือเป็นการเคลื่อนย้ายส่วนราชการมาอยู่ในเขตปลอดภัยและสามารถให้การบริการประชาชนได้ 
 หลักการปฏิบัติ 
  1. การเตรียมการอพยพ 
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
1. จัดท าแผนอพยพในพ้ืนที่เสี่ยงจากสาธารณภัย - ประชุมผู้เกี่ยวข้อง 
2. เตรียมการเกี่ยวกับการอพยพ - ประชุมและส ารวจสถานที่ 

- สถานที่ปลอดภัยส าหรับการอพยพประชาชนและ
สัตว์เลี้ยง 
- เส้นทางหลัก และส ารองส าหรับอพยพ 
- ปูายแสดงสัญญาณเตือนภัย ปูายบอกเส้นทางอพยพ 
ทั้งเส้นทางหลักและเส้นทางรอง 
- จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ที่จ าเป็น
ต่อการอพยพ 
- จัดล าดับความส าคัญของการอพยพ โดยจัดแบ่ง
ประเภทของบุคคลตามล าดับความส าคัญเร่งด่วน 
- ก าหนดจุดนัดหมายประจ าชุมชนและพ้ืนที่รองรับ
การอพยพ 
- จัดท าคู่มือการอพยพจากสาธารณภัยที่สั้น ง่ายต่อ
การท าความเข้าใจให้ประชาชนได้ศึกษา 

3. จัดเตรียมสรรพก าลังหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินหรือ
หน่วยอพยพ 

- ทบทวนและฝึกซ้อมแผนอย่างสม่ าเสมอ 

4. จัดประชุมหรืออบรมให้ความรู้ในการช่วยเหลือ
ตัวเองเมื่ออยู่ในภาวะฉุกเฉิน 

- ประชุมหรือฝึกอบรม 

5. ทบทวนและฝึกซ้อมแผนระบบเตือนภัยและแผน
อพยพ ประเมินเพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้ต่อไป 

- ฝึกซ้อมแผนทั้งแบบปฏิบัติการบนโต๊ะ และแบบ
ปฏิบัติการจริง 

6. ตรวจสอบการท างานระบบสื่อสาร - ติดต่อกับผู้มีโทรศัพท์มือถือเพ่ือ เข้าร่วมในการแจ้ง
เตือนภัย 
- ฝึกซ้อมแผนอพยพ 

7. แจ้งประชาชนที่อาศัยและท างานในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
ว่ามีความเสี่ยงต่อภัยประเภทใด 

-การประชุมหมู่บ้าน/ชุมชน 
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  2. การจัดระเบียบสถานที่อพยพและการรักษาความปลอดภัย 
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
1. การจัดเตรียมสถานที่ปลอดภัย - จัดเตรียมพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับจ านวนผู้อพยพและ

สัตว์เลี้ยง 
- จัดเตรียมและดูแลความสะอาดของห้องน้ า อาหาร
น้ าดื่ม และสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ 
- จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
- จัดระเบียบพื้นที่อพยพโดยแบ่งพ้ืนที่ให้เป็นสัดส่วน
เป็นกลุ่มครอบครัวหรือกลุ่มชุมชน 
- จัดท าแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้อพยพ เพื่อเป็นการ
ตรวจสอบจ านวนผู้อพยพ 
- จัดหาสถานที่ปลอดภัยแห่งอ่ืนไว้รองรับในกรณีพ้ืนที่
ไม่เพียงพอ 

2. การรักษาความปลอดภัย - จัดระเบียบเวรยามทั้งในสถานที่อพยพ และ
บ้านเรือนของผู้อพยพ 

 

  3. การด าเนินการอพยพขณะเกิดภัย 
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
1. เรียกประชุมงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
หมู่บ้าน/ ชุมชน เมื่อได้รับข้อมูลแจ้งเตือนจากอ าเภอ/ 
หมู่บ้าน 

- เรียกประชุมหัวหน้าปูองกันกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยเทศบาลต าบลส าโรงทาบ 

2. เตรียมความพร้อม/ เตรียมพร้อมระบบเตือนภัย
ทั้งหมด (โทรศัพท์มือถือ หรือระบบเตือนภัยที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่น) 

- เตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ 

3. ติดตามสถานการณ์จากทางราชการ สื่อมวลชน
และอาสาสมัครเตือนภัย 

- สั่งการในระหว่างการประชุมงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลส าโรงทาบ 

4. ตรวจสอบข้อมูลที่จ าเป็นในพื้นที่ท่ีประสบภัย - บัญชีรายชื่อผู้อพยพ 
- บัญชีจ านวนและชนิดของสัตว์เลี้ยงที่จะอพยพ 
- ยานพาหนะ 
- อาหารที่ส ารองไว้ส าหรับคนและสัตว์เลี้ยง 

5. จัดเตรียมสถานที่ปลอดภัยรองรับผู้อพยพและสัตว์
เลี้ยง 

- ประสานกับผู้ดูแลสถานที่ 

 

  4. การด าเนินการอพยพเมื่อภัยสิ้นสุด 
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
1. ตรวจสอบพื้นท่ีประสบภัย - ส ารวจความเสียหายของพ้ืนที่ประสบภัยรวมทั้ง

บ้านเรือนของผู้เสียหาย 
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หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
2. ตรวจสอบสภาพถนนที่ใช้เป็นเส้นทางอพยพ - ตรวจสอบสภาพถนนและยานพาหนะ 
3. แจ้งแนวทางการอพยพกลับให้ประชาชนได้รับ
ทราบ 

- ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง 

4. ตรวจสอบความพร้อมของประชาชนในการ 
อพยพกลับ 

- จัดการประชุมสถานที่ที่ผู้อพยพพักอาศัย 

5. ด าเนินการอพยพประชาชนกลับบ้านเรือน - ชี้แจงในที่ประชุมและด าเนินการอพยพประชาชน
กลับ 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ด้านการช่วยเหลือเหตุสาธารณภัย

ฉุกเฉิน 

รับแจ้งเหตุ 
 

จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานทันที 
 

เสร็จสิ้นภารกิจ 
 

รายงานด่วนเหตุสาธารณภัย 

รายงาน 
ผู้บังคับบัญชา 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ด้านการสนับสนุนน้ าอุปโภค - บริโภค 

 

รับหนังสือ 
 

เสนอหัวหน้าฝุายปกครอง 
 

เสนอหัวหน้าส านักปลัด 
 

เสนอปลัดเทศบาล 
 

เสนอผู้บริหารพิจารณา 
 

ด าเนินการ 

เสร็จสิ้นภารกิจ 
 

รายงาน             
ผลการปฏิบัติ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
กรณีส่งน้ าอุปโภค - บริโภค 

 

รับค าสั่งผู้บังคับบัญชา 
 

ด าเนินการ 
 

เสร็จสิ้นภารกิจ 
 

รายงาน 
ผู้บังคับบัญชา 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การระงับเหตุอัคคีภัย 

 

รับแจ้งเหตุ 
 

จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานทันที 
หลังได้รับอนุมัติ จากผู้บังคับบัญชา 

เสร็จสิ้นภารกิจ 
 

ส ารวจความเสียหาย 
(เหตุเกิดในพ้ืนที่เทศบาล) 

 

รายงานด่วนเหตุสาธารณภัย 
(เหตุเกิดในพ้ืนที่เทศบาล) 

 

รายงาน 
ผู้บังคับบัญชา 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
 

รับเรื่อง 
 

รายงานหัวหน้าฝุายปกครอง 
 

รายงานหัวหน้าส านักปลัด 

รายงานปลัดเทศบาล 
 

รายงานผู้บริหารพิจารณา 

ส ารวจความเสียหาย 
 

แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริง 

 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณา 
ให้ความช่วยเหลือ 

 

สรุปผลการพิจารณา 
ให้ความช่วยเหลือ 

 

เสนอผู้บริหารพิจารณา 

เสนอกองคลังตั้งฎีกาเบิกจ่าย 
 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รถส่วนกลาง ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลส าโรงทาบ 
 

ล าดับที่ รายการ หมายเลขทะเบียนรถ 
1. รถสี่ประตู (มิตซูมิชิ) กข 9894 สุรินทร์ 
2. รถตรวจการณ์ (มาสด้า) บฉ 883 สุรินทร์ 
3. รถดับเพลิง (มิตซูมิชิ) ขนาด 2,000 ลิตร  
4. รถบรรทุกน้ าหกล้อ (อีซูซุ) ขนาด 6,000 ลิตร  
5. รถบรรทุกน้ าสิบล้อ (มิตซูบิชิ) ขนาด 12,000 ลิตร บจ 5656 สุรินทร์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย 
 
ด่วนที่สุด   53301/                                     วันที่............เดือน...........................พ.ศ..................   
จาก   นายกเทศมนตรีต าบลส าโรงทาบ 
ถึง   นายอ าเภอส าโรงทาบ 
๑. ชนิดของภัย (   ) อุทกภัย (    ) วาตภัย (   ) ความแห้งแล้ง (  ) อัคคีภัย (    ) ไฟปุา (   ) อากาศหนาว 
    (   )  แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม (    )  สารเคมีและวัตถุอันตราย (    )  อุบัติภัย (    ) ทุ่นระเบิดกับระเบิด 
    (   ) การปูองกันภัยและระงับภัยทางอากาศ (   ) การก่อวินาศกรรม (   ) การอพยพประชาชนและส่วนราชการ   
๒.  ภัยเกิดวันที.่................................เวลาประมาณ.................น. ภัยสิ้นสุดวันที่..........................เวลาประมาณ................น.       
๓.  สถานที่เกิดภัย..........................................................................................................................................................  
๔.  ราษฎรที่ประสบภัย   
 ๔.๑  ราษฎรทีไ่ด้รับความเดือดร้อนประมาณ........ครัวเรือน จ านวน  ................คน ๔.๒  บาดเจ็บ............คน       
 ๔.๓  เสียชีวิต.........คน ๔.๔  สูญหาย.......คน ๔.๕ การอพยพไปอยู่ที่ปลอดภัย.......คน ...................ครัวเรือน      
๕.  พ้ืนที่ประสบภัย   และความเสียหาย 
 ๕.๑ อาคารสิ่งก่อสร้าง  ........บ้านพักอาศัย..........หลัง  อาคารสูงตั้งแต่ ๒๓  เมตร ขึ้นไป ............อาคาร   
                โรงงาน.........แหง่ วัด..........แห่ง สถานที่ราชการ.............แห่ง อ่ืนๆ............................................................  
      ความเสียหายประมาณ.................................................. บาท 
 ๕.๒ พ้ืนที่ และทรัพย์สินทางการเกษตร  พืชไร่ ......ไร่  นา.......ไร่  สวนยางพารา .... ไร่ จ านวน ..... ต้น       
             สวนทุเรียน จ านวน - ต้น ปาล์มน้ ามัน จ านวน .....ต้น ....... ไร่ บ่อปลา.......บ่อ ..... กระชัง   
       บ่อกุ้ง ....... สัตว์เลี้ยง (โค/กระบือ....ตัว สุกร....เป็ด/ไก่......ตัว) อ่ืนๆ ...คอกสัตว์....... แห่ง           
            ความเสียหายประมาณ .................. บาท                                                                                                                                   
 ๕.๓ สิ่งสาธารณประโยชน์  ถนน.......... สาย สะพาน .......คอสะพาน......... แห่ง  ฝาย ......... แห่ง  อื่นๆ  ....  
                 ความเสียหายประมาณ ...... บาท   
       รวมความเสียหายเบื้องต้นประมาณ............................................  บาท 
๖.  การบรรเทาภัย................................................................................................................................. ......................... 
     .................................................................................................... ............................................................................... 
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